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วิทยานิพนธเร่ือง  “การประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547” 

 งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานการประชาสัมพันธและประสิทธิผลของ
การดําเนินงานการประชาสัมพันธของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรีในการจัดงาน
อนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 โดยใชวิธีการศึกษา 2 วิธีการคือ ศึกษาการดําเนินงานการ
ประชาสัมพันธและสัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูบริหารจังหวัดสุพรรณบุรี  เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ
จังหวัดสุพรรณบุรี ส่ือมวลชนจังหวัดสุพรรณบุรี และผูประกอบการจังหวัดสุพรรณบุรี  รวมท้ัง
ศึกษาจากกลุมนักทองเท่ียวจํานวน 100 คน โดยใชแบบสอบถามและการวิเคราะหขอมูล โดยการ
หาคารอยละ  และศึกษากลุมพอคา/แมคา จํานวน 20 คน โดยการสัมภาษณ 
 

ผลการวิจัยพบวา  
1. การดําเนินงานประชาสัมพันธของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรี เปนแผนการ

ประชาสัมพันธระยะส้ัน โดยมีระยะเวลา 6 เดือน เพ่ือใหเหมาะสมกับการจัดงานอนุสรณดอน
เจดีย ในแตละป 

2. การดําเนินงานประชาสัมพันธของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรี ยังขาดความ
สมํ่าเสมอและความตอเนื่องของเนื้อหา 

3.  แผนการประชาสัมพันธ ใชส่ือมวลชนเปนส่ือหลัก โดยมีส่ือเฉพาะกิจ ส่ือบุคคล เปนส่ือรอง 
4. ผลจากการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ มีอุปสรรคดานงบประมาณ บุคลากรและทัศนคติ

ของกลุมเปาหมายในการเลือกเปดรับส่ือ 
5. กลุมนักทองเท่ียวมีการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547  

จากส่ือมวลชนมาก ไดรับขาวสารขอมูลจากส่ือเฉพาะกิจและส่ือบุคคลในระดับปานกลาง 
6. กลุมพอคา/แมคาไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 จาก 
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ABSTRACT 
 

 Thesis Title : Public Relations Plan for the  “2004 Annual Don-Chedi Memorial 
Festival” 

    The purpose of this research is to study the public relations planning and the 
effectiveness of the plan as executed by the Office of Public Relations, Suphanburi province in 
the event organization of  “ 2004 Annual Don-Chedi Memorial Festival”.  The research was 
conducted by 2 methods: studying the process in execution of  the plan by conducting  intensive 
interview of the target population, i.e. the  management of Suphanburi province, the public 
relations staff of Suphanburi province, the local media including the entrepreneurs of the 
province, and analyzing, in percentage, the information from questionnaire responses gathered 
from 100 tourists as well as the interview of 20 local vendors.  
 

The outcome shows the following : 
1. The public relations plan  of the Office of Public Relations of Suphanburi province is a 

short-term plan of 6 months period, appropriate for event organizing plan year by year. 
2. The execution of the plan still lacks  of  consistency and continuation. 
3. The key media used in the plan is mass media, and the secondary medium used are ad 

hoc media and personalization. 
4. The execution of the plan has encountered problems on budget allocation, human 

resources and population attitude against media approach. 
5. The tourists received information on the event from mass media at high level while 

receiving information from ad hoc media and personalization at moderate level. 
6. The vendors group received the information on the event from ad hoc media at high level 

while receiving information from personalization and mass media at moderate level.  
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

นับต้ังแต พ.ศ. 2522 เปนตนมานโยบายดานการทองเท่ียว ไดรับการบรรจุเขาไวใน  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนปแรก หนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
ตางไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการรณรงคใหมีการเท่ียวเมืองไทยกันอยางตอเนื่องมาโดยตลอดเปนท่ี
ทราบกันวา  ส่ิงหนึ่งท่ีมนุษยตองการไดรับจากการเดินทางทองเท่ียว ก็คือ ความสุขนั่นเอง นอกจาก
การทองเท่ียวจะมีประโยชนกับแตละบุคคลแลว  หากมองในภาพรวมการทองเท่ียวก็เปน              
อุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอเศรษฐกิจของไทย  

 

ปจจุบันจะเห็นไดวา การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.)ไดจัดทําโครงการรณรงค
เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวใหมีสืบสานกันมาอยางตอเนื่อง  ท้ังนี้เพื่อตองการสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษส่ิงท่ีมีคาใหมีอยูคูบานคูเมือง นอกจากนี้ยังเปล่ียนทัศนคติของนักทองเท่ียวใหเท่ียว
เมืองไทยกันมากข้ึน โดยมีการประชาสัมพันธสถานท่ีทองเท่ียวของเมืองไทยในทุก 76 จังหวัด โดย
มีนโยบายในการประชาสัมพันธสอดคลองกับนโยบายของรัฐท่ีวา  “เท่ียวเมืองไทยไปไดทุกเดือน” 

 

จังหวัดสุพรรณบุรีเปนจังหวัดหนึ่งท่ีสนองนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐเปน
ประจําตลอดมา โดยเฉพาะในเดือนมกราคมของทุกป ทางจังหวัดสุพรรณบุรีไดจัดใหมีงานอนุสรณ
ดอนเจดียข้ึน เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผูมีพระคุณยิ่งใหญ   
ท่ีมีตอชาติไทยและคนไทยมาเปนเวลาหลายรอยปพระบารมีของพระองคยิ่งใหญไพศาล ท่ีทําให
ประเทศไทยดํารงรักษาเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้ 

 

ทางจังหวัดสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคเปนลนพน จึงไดมีการจัดงาน
อนุสรณดอนเจดียเปนประจําทุกปเพื่อรําลึกถึงพระองค ซ่ึงภายในงานอนุสรณดอนเจดียได           
จัดนิทรรศการและจําลองการกระทํายุทธหัตถีมานําเสนอใหกับนักทองเท่ียวไดชม รวมถึงการแสดง
การละเลนพื้นบานท่ีหาดูไดยากในปจจุบัน ไดนํามาแสดงในงานนี้ดวย ทําใหงานอนุสรณดอนเจดีย
มีความแปลกใหมและนาสนใจในเร่ืองของการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและการศึกษาวัฒนธรรม
พื้นบานท่ีมีมาแตอดีตใหนักทองเท่ียวและอนุชนรุนหลังไดรับทราบ 
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ดวยเหตุนี้การประชาสัมพันธซ่ึงเปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีความสัมพันธในงานนี้เปน   
อยางมาก โดยทางจังหวัดไดจัดการวางแผนประชาสัมพันธอยางเปนระบบ เพื่อเชิญชวน              
นักทองเท่ียวใหมาเท่ียวชมงานอนุสรณดอนเจดียกันมากข้ึน แมวาจะเกิดวิกฤติการณบางอยาง     
เกิดข้ึนในบานเมืองก็ตาม 

 
ภาพที่ 1   ท่ีต้ังของจังหวดัสุพรรณบุร ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา  :  สํานักงานโยธาธิการ จงัหวัดสุพรรณบุรี, 2547 : 9. 
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ประวัติความเปนมาของจังหวัดสุพรรณบุร ี
 

มีหลักฐานเปนท่ียืนยันไดวาเมืองสุพรรณบุรีเปนเมืองท่ีมีมาสมัยกอนประวัติศาสตร     
มีอยูบริเวณเมืองโบราณอูทอง อําเภออูทอง (เดิมช่ืออําเภอจรเขสามพัน) จากการขุดคนของ         
กรมศิลปากร และศาสตราจารย ช็อง บัวเซอลิเยอร (Prof . Jean Boisselier) นักโบราณคดี            
ชาวฝร่ังเศส เม่ือพ.ศ. 2506 – 2509 พบหลักฐานตางๆ ทางดานโบราณคดีมากมาย มีอายุเกาแกถึง 
3,500 – 3,800 ป ซ่ึงอยูในยุคหินใหม (Neolithic Period) ไดแก ขวานหินขัด ภาชนะเคร่ืองปนดินเผา  
 

จากหลักฐานประวัติศาสตรท่ีคนควาไดจากเอกสารตางประเทศ พงศาวดารและตํานาน 
เชน ชินกาลมาลีปกรณ ตํานานพระธาตุลําปางหลวง ฯลฯ ระบุถึงดินแดนท่ีเรียกวา “สุวรรณภูมิ” 
และ“สุวรรณประเทศ”  ซ่ึงเม่ือนําหลักฐานทางโบราณคดี เชน เงินเหรียญอีแปะ จานประทีปดินเผา 
มาพิจารณาประกอบแลวจึงทําใหทราบวาเมืองอูทองมีพัฒนาการตอมาจากยุคโลหะและมี
ความสําคัญในฐานะเปนศูนยกลางของอาณาจักรสุวรรณภูมิ  

 

นอกจากท่ีอําเภออูทองแลวยังพบโบราณวัตถุศิลปะสมัยทวาราวดี ท่ีตําบลร้ัวใหญ และ
ตําบลพิหารแดง อําเภอเมือง โดยสันนิษฐานวาสถานท่ีดังกลาวอาจเปนเมืองท่ีตั้งของเมืองพันธุมบุรี 
ซ่ึงเปนช่ือของเมืองสุพรรณบุรีในระยะแรกสราง  

 

คร้ันถึง พ.ศ.2310 กรุงศรีอยุธยาตองเสียเมืองใหแกพมา บานเมืองถูกเผาทําลาย           
ซ่ึงสุพรรณบุรีก็ถูกพมาเผาทําลายบานเมืองจนเสียหายเชนเดียวกัน และเม่ือสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชทรงยายเมืองหลวงมาอยูท่ีกรุงธนบุรีแลว ก็ยังมีสงครามกับพมาอยางตอเนื่อง จนกระท่ัง 
พ.ศ.2319 พมาไดยกกองทัพมาตีเมืองไทย สมเด็จพระเจาตากสินไดยกกองทัพขับไลกองทัพพมามา
ท่ีทุงเดิมบางนางบวช เมืองสุพรรณบุรี 

 

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรความเส่ือมโทรมของเมืองสุพรรณบุรียังคงสภาพอยูเชนเดิม
ตอมาจึงไดยายเมืองใหมมาต้ังอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ําทาจีน แตจะเปนสมัยใดไมปรากฏ และ
เปนเพียงแคการยายการเมืองเทานั้นมิไดมีการฟนฟูสภาพของเมืองแตอยางใด 
 

จนกระท่ังสมัยรัชกาลท่ี 5 ท่ีจัดใหมีการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เมือง
สุพรรณบุรี จึงถูกจัดใหอยูภายใตเขตการปกครองของมณฑลนครชัยศรี ในป พ.ศ. 2438 จนกระท่ัง
ในป 2476 เม่ือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม ไดจัดระเบียบการบริหาร
ราชการสวนภูมิภาคออกเปนจังหวัดและอําเภอ เมืองสุพรรณบุรีจึงไดเปล่ียนฐานะไปเปนจังหวัด
สุพรรณบุรี นับต้ังแตบัดนั้นเปนตนมาจนถึงปจจุบัน   
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ภาพที่ 2  ตราประจําจังหวัดสพุรรณบุร ี

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ที่มา  :  เอกสารทางราชการจังหวัดสุพรรณบุร,ี 2547 : 5. 

 
“สงครามยุทธหัตถี” ระหวางสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาแมทัพ

พมาบริเวณหนองสาหรายหรืออําเภอดอนเจดียในปจจุบัน เปนสงครามที่มีความสําคัญมากที่สุด   
ในประวัติศาสตรไทย เพราะชัยชนะในครั้งนั้นนํามาซ่ึงความเปนเอกราชของกรุงศรีอยุธยา หลังจาก
ตกเปนเมืองข้ึนของพมามากวา 15 ป และเพื่อเปนการประกาศเกียรติภูมิในการศึกยุทธหัตถี        
ทางราชการจึงไดสรางอนุสรณดอนเจดียพรอมท้ังนําภาพการกระทํายุทธหัตถีของสมเด็จ           
พระนเรศวรมหาราชมาเปนตราประจําจังหวัดดวย 

 

สภาพทางกายภาพ 
 

จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยูในเขตภาคกลางดานตะวันตกของประเทศไทย ระหวาง       
เสนละติจูดท่ี 14 องศา 05 ลิปดาเหนือ ถึง 15 องศาเหนือ และระหวางเสนลองจิจูดท่ี 99 องศา        
15 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 15 ลิปดาตะวันออก มีระยะทางหางจากกรุงเทพมหานครโดยทาง
รถยนตเปนระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเฉล่ียประมาณ             
3 – 10 เมตร มีพื้นที่ท้ังหมด 5,358.008 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,348,755 ไร  
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ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวัดชัยนาทและจังหวัดอุทัยธานี 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับจังหวัดอางทอง พระนครศรีอยุธยาและสิงหบุรี 
ทิศใต   ติดตอกับจังหวัดนครปฐม 
ทิศตะวันตก               ติดตอกับจังหวัดกาญจนบุรี  

 

สภาพภูมิประเทศ 
 

 แบงออกไดเปน 3 ลักษณะใหญ คือ เทือกเขา ท่ีราบสูง และท่ีราบลุม  มีดังนี้  
 

1. เทือกเขา เปนเทือกเขาในแนวเดียวกับเทือกเขาตะนาวศรี มียอดเขาสูง 1,002 เมตร 
จากระดับน้ําทะเลปานกลาง สวนใหญอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด 

2.  ท่ีราบสูง ลักษณะพ้ืนท่ีเปนลูกคล่ืนสลับกับเนินเขา แลวคอยๆ ลาดเทลงมาทาง 
ตะวันออกจนถึงแมน้ําทาจีน อยูบริเวณทิศตะวันออกของอําเภอดานชาง และทิศตะวันตกของอําเภอ
เดิมบางนางบวช  

3.   ท่ีราบลุม  แบงได 3 ลักษณะ  
-   ท่ีลุมแบบเพียดมอนท เกิดจากการทับถมของตะกอนเนื้อหยาบท่ีถูกกระแสน้ําเช่ียว

พัดมาจากภูเขา 
-   ท่ีราบตะกอนลําน้ํา เกิดจากลําหวยกระเสียวและลําน้ําเล็กๆ ท่ัวไป 
-   ท่ีราบน้ําทะเลเคยทวมถึง เกิดจากการทับถมของตะกอนทะเลเกา  

 

สภาพภูมิอากาศ  
 

 สภาพภูมิอากาศของจังหวัดสุพรรณบุรีมี 3 ฤดู คือ  
 

ฤดูรอน เร่ิมประมาณเดือนกุมภาพันธ อากาศจะรอนอบอาว และจะรอนท่ีสุดใน     
เดือนเมษายน  

ฤดูฝน   ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม   ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต   จะนําความชุมช้ืน
และเม็ดฝนมาให ทําใหมีฝนตกและจะตกชุกในชวงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 

ฤดูหนาว เร่ิมปลายเดือนตุลาคมหรือตนเดือนพฤศจิกายน และจะหนาวเย็นมากท่ีสุด
ประมาณเดือนมกราคม   (จรัล พุมแสง, 2537 : 23-24) 
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ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

จังหวัดสุพรรณบุรีไดช่ือวาเปน “เมืองอูขาวอูน้ํา” ท่ีสําคัญของไทยมาแตอดีต เนื่องจากมี
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณเอ้ือตอการเกษตรกรรมเปนอยางดีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ
ของจังหวัด ไดแก ทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ํา และเน่ืองจากลักษณะภูมิประเทศดานทิศเหนือ
และดานตะวันตกของจังหวัดเปนภูเขาสูงจึงมีทรัพยากรปาไมและทรัพยากรแรธาตุอีกดวย แตมี
ปริมาณไมมากนัก  (วิฑูรย เล่ียนจํารูญ, 2535 : 32) 
 

อําเภอตางๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 จังหวัดสุพรรณบุรีมี 9 อําเภอ ดังนี้  
 

1.  อําเภอบางปลามา    2.  อําเภอศรีประจันต    3.  อําเภอดอนเจดีย   
4.  อําเภอเดิมบางนางบวช  5.  อําเภออูทอง   6.  อําเภอสามชุก   
7.  อําเภอหนองหญาไซ                      8.  อําเภอสองพ่ีนอง    9.  อําเภอดานชาง     
 

ประชากร 
 

จากขอมูลการสํารวจประชากรจังหวัดสุพรรณบุรีป พ.ศ. 2538 พบวามีจํานวนประชากร
ท้ังหมด 842,052 คน เปนชายประมาณ 413,941 คน และเปนหญิงประมาณ 428,111 คน           
ความหนาแนนของประชากรโดยเฉล่ีย 157.2 คน ตอตารางกิโลเมตร อําเภอท่ีมีประชากรอาศัย     
อยูมากท่ีสุด คือ อําเภอเมือง โดยเฉพาะในเขตเทศบาล สวนอําเภอดอนเจดียเปนอําเภอท่ีมีประชากร
อาศัยอยูนอยท่ีสุด อําเภอท่ีมีความหนาแนนของประชากรมากท่ีสุด คือ อําเภอศรีประจันต         
สวนอําเภอดานชางเปนอําเภอท่ีมีประชากรหนาแนนอยูนอยท่ีสุด เนื่องจากพื้นท่ีสวนใหญของ
อําเภอเปนเขตปาสงวนฯ มีภูมิประเทศเปนภูเขา ไมเหมาะสําหรับต้ังบานเรือนและทําการเกษตร 
ประชากรท่ีอาศัยอยูในจังหวัดสุพรรณบุรีมีคนไทยเช้ือสายตางๆ เชน ไทยจีนอาศัยอยูในจังหวัด 
โดยเฉพาะยานการคา, ไทยเวียงมีมากในเขตอําเภอเมืองฯ, ไทยพวน อยูในเขตหมูบานเกาหอง 
อําเภอเมืองฯ, ไทยโซงอาศัยมากในเขตอําเภออูทอง, ไทยกะเหร่ียงอาศัยอยูมากในเขตอําเภอ      
ดานชาง, ไทยเขมรอาศัยอยูมากในเขตอําเภอเมืองฯ, ไทยญวนอาศัยอยูในอําเภอสองพี่นอง    
(เอกสารราชการจังหวัดสุพรรณบุรี, 2538 : 25)  
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การประกอบอาชีพ 
 

เศรษฐกิจหลักของสุพรรณบุรีนั้นคือภาคเกษตรกรรม เพราะเกษตรกรรมเปนอาชีพ
ดั้งเดิมของชาวสุพรรณบุรีมาชานานแลว ปจจุบันสุพรรณบุรีสามารถผลิตขาวไดมากเปนอันดับหนึ่ง
ของประเทศ ซ่ึงเขตท่ีมีการทํานามากที่สุดคือ อําเภอบางปลามา   (ประพิณ  ออกเวหา , 2535 : 26)  
 

คําขวัญประจําจังหวัด 
 

เมืองยุทธหัตถี 
วรรณคดีขึ้นชือ่             เล่ืองลือพระเครื่อง 
รุงเรืองเกษตรกรรม               สูงลํ้าประวัติศาสตร 
แหลงปราชญศิลปน                      ภาษาถ่ินชวนฟง 

 

ที่มา  :  เอกสารราชการจังหวัดสุพรรณบุร,ี2545 : 6. 
 

จากคําขวัญของจังหวัดสุพรรณบุรีดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาจังหวัดสุพรรณบุรีเปน
จังหวัดท่ีมีความยิ่งใหญทางประวัติศาสตรตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร สมัยทราวดี สมัยอูทอง    
สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา จนถึงปจจุบัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมเปน          
เอกลักษณและภูมิปญญาของตนเอง เปนมรดกสืบทอดมาถึงชนรุนหลัง อาทิ งานรัฐพิธีถวาย       
ราชสักการะพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย งานนมัสการหลวงพอโตวัดปาเลไลย งานทําบุญกําฟา 
งานบุญขาวจี่ งานประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีไหวพระแข ประเพณีแตงงานของไทยโซง และ
ประเพณีบายศรีสูขวัญของชาวละวา เพลงพื้นเมืองชาวสุพรรณ เพลงอีแซว เพลงเรือ เพลงเก่ียวขาว 
เปนตน และมีสถานท่ีทองเท่ียวทางประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุอยูเปนจํานวนมาก 
อาทิ พระบรมราชานุสรณดอนเจดียซ่ึงจัดใหมีงานเทิดพระเกียรติในวันท่ี 23 มกราคม –                   
1 กุมภาพันธ ของทุกป พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง คุมขุนแผนและตนมะขามยักษวัดแค        
คุมขุนชางวัดปาเลไลย สระศักดิ์สิทธ์ิท้ัง 4 ศาลเจาพอหลักเมือง กําแพงเมืองสุพรรณบุรี                 
วัดสนามไชย วัดเขาข้ึนของพระอาจารยธรรมโชติผูสรางขวัญกําลังใจใหกับชาวบานบางระจัน 
อุทยานมัจฉา สวนนกทาเสด็จ วัดไผโรงวัว อางเก็บน้ํากระเสียว รวมทั้งมีสถานท่ีทองเท่ียว       
ธรรมชาติ อยางบึงฉวาก อันจะทําใหนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเยือนสุพรรณไดรับความรู            
และเพลิดเพลินใจเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ยังมีขนมข้ึนช่ือ เชน สาล่ีสุพรรณ แหวกระปอง ตลอดจน
ปลาชอนแหงท่ีเปนสินคามีช่ือ ในดานศักยภาพจังหวัดสุพรรณบุรีมีนี้มีโครงสรางพื้นฐานท่ีสมบูรณ
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แบบมีการคมนาคมที่สะดวกสามารถเดินทางเขาสูจังหวัดสุพรรณบุรีและสถานที่ทองเท่ียวตางๆ  
ไดอยางรวดเร็ว 

 

การเดินทาง  
 

รถยนต สามารถใชเสนทางในการเดินทางไดหลายเสนทาง ใชเวลาเดินทางจาก
กรุงเทพฯ ประมาณ 1 – 2 ช่ัวโมง  ดังนี้  

1. จากกรุงเทพฯ ผานอําเภอบางบัวทอง ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง
ประมาณ 107 กิโลเมตร 

2. จากกรุงเทพฯ ผานจังหวัดปทุมธานี อําเภอลาดหลุมแกวไปจนถึงตัวจังหวัด
สุพรรณบุรี ระยะทาง 115 กิโลเมตร 

3.   จากกรุงเทพฯ  ผานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี 
ระยะทางประมาณ 132 กิโลเมตร 

4. จากกรุงเทพฯ ผานจังหวัดสิงหบุรี อําเภอเดิมบางนางบวช ไปจนถึงตัวจังหวัด
สุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 228  กิโลเมตร  

5.   จากกรุงเทพฯ    ผานจังหวัดอางทอง   ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี    ระยะทาง
ประมาณ 150 กิโลเมตร 

6. จากกรุงเทพฯ  ผานจังหวัดนครปฐม  อําเภอกําแพงแสน  ไปจนถึงตัวจังหวัด
สุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 164  กิโลเมตร  

 

รถโดยสารประจําทาง   บริษัท ขนสง  จํากัด มีบริการรถโดยสารประจําทางออกจาก 
สถานีขนสงหมอชิต  ถนนกําแพงเพชร  2  ไปจังหวัดสุพรรณบุรีทุกวัน ท้ังรถธรรมดา  และ          
รถปรับอากาศ  ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี โทร. 02-5378055  และมีรถออกจากสถานี
ขนสงสายใตถนนบรมราชชนนี ใชเวลาประมาณ 1  ช่ัวโมง 20 นาที  ติดตอสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม รถธรรมดาโทร. 02-4345557-8 และรถปรับอากาศ โทร.02-435-200 หรือเว็บไซต  
www.transprt.co.th/ 
 

รถไฟ  การรถไฟแหงประเทศไทยมีขบวนรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลําโพงไปสถานีรถไฟจังหวัด

สุพรรณบุรีทุก วัน วันละ 1 เท่ียว  จากกรุงเทพฯ 16.40 น. ถึงสุพรรณบุรี 19.32 น. และเที่ยวกลับจากสุพรรณบุรี  

05.00 น. ถึง กรุงเทพฯ  08.10 น. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่หนวยบริการเดินทางโทร 02-

2237010,  02-2237020–1690 หรือเว็บไซต  www.srt.or.th/   

DPU



 9 

ความสําคัญของการประชาสัมพันธที่มีตอการทองเท่ียว  
 

กลาวไดวาการประชาสัมพันธเขามามีบทบาทเปนอยางมากท่ีจะทําใหเกิดความสนใจ 
ในหมูนักทองเที่ ยว  ในขณะเดียวกันถ า เกิดวิกฤติการณในบานเ มืองทองเ ท่ียว  ซ่ึงอาจ                      
จะสงผลกระทบตอการทองเท่ียวได เนื่องจากการทองเท่ียวไมใชส่ิงจําเปนพื้นฐานหรือปจจัย 4       
ของการดําเนินชีวิต แตเปนเร่ืองของการพักผอนหยอนใจเพ่ือผอนคลายความตึงเครียดท่ีเกิดข้ึน    
ในชีวิตประจําวันเทานั้น 

 

ดังนั้นการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ซ่ึงเปนองคกรของรัฐจึงทําหนาท่ีใน    
การประชาสัมพันธ โดยมีนโยบายการประชาสัมพันธ 4 ประการ สําหรับสงเสริมการทองเท่ียว คือ 

1.  เพ่ือสงเสริมชักจูงใหนักทองเท่ียวจากตางประเทศเดินทางมาสูประเทศไทย อันจะ
ไดมาซ่ึงรายไดเปนเงินตราตางประเทศเขามาเพ่ิมพูนเศรษฐกิจสวนรวมของประเทศ 

2.  เพื่อสงเสริมชักจูงใหคนไทยนิยมการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศ อันจะเปนการ
กระจายรายไดจากการทองเท่ียวไปสูทองถ่ินตางๆ รวมท้ังสงเสริมการเดินทางทองเท่ียวของกลุมผูมี
รายไดนอยและเยาวชน เพ่ือเปนการเพิ่มสวัสดิการดานการทองเท่ียวใหแกคนไทย กอใหเกิดความ
รักและความภาคภูมิใจในชาติบานเมือง 

3. เพื่อสง เสริมให มีการอนุ รักษและฟนฟูวัฒนธรรม  ท่ี มีมาแตดั้ ง เดิมรวมท้ัง
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมใหคงความเปนเอกลักษณของไทยไวอยางดีท่ีสุด 

4.   เพื่อสงเสริมใหมีการขยายแหลงทองเท่ียวกระจายไปในทองถ่ินตางๆ  เปนการชักจูง
ใหเกิดการเดินทางทองเท่ียวไปสูทองถ่ินนั้นๆ  

 

จังหวัดสุพรรณบุรี ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการทองเท่ียวท่ีมีตอเศรษฐกิจของ
ประเทศเปนอยางมากจึงไดจัดใหสุพรรณบุรีเปนเมืองแหงการทองเท่ียวรวมกับโครงการ              
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยโดยไดมีการเผยแพรประชาสัมพันธสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของ     
เมืองสุพรรณ เชน วัดแค วัดปาเลไลย ศาลหลักเมือง บึงฉวาก สวนนกทาเสด็จ วัดพระนอน วังมัจฉา 
หอคอยบรรหาร – แจมใส วัดพระนอน วังมัจฉา นอกจากน้ียังมีสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร  
คืออนุสรณดอนเจดียเพื่อใหนักทองเท่ียวไดไปชมและตระหนักถึงพระคุณของพระนเรศวรมหาราช
พระมหากษัตริยผูยิ่งใหญ ท่ีรักษาเอกราชไวจนถึงปจจุบัน 

 

สําหรับจังหวัดสุพรรณบุรี จะเห็นไดวานอกจากสถานท่ีสําคัญอยูหลายแหงดังท่ีไดกลาว
มาแลวในขางตน แตสถานท่ีสําคัญเหลานั้นยังไดมีการบันทึกไวในประวัติศาสตรชาติไทยตลอดจน
ถูกกลาวขานกันมาตลอดต้ังแตสมัยโบราณจวบจนถึงปจจุบันนี้  
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ในการวิจัยเลมนี้ผูวิจัยจะกลาวเฉพาะสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในจังหวัดสุพรรณบุรี คือ 
พระบรมราชานุสรณดอนเจดีย   ตําบลดอนเจดีย   อําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ภาพที่  3   ท่ีต้ังของอําเภอดอนเจดีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา  :  เทศบาลอําเภอดอนเจดีย,2547 : 12. 

 

ความเปนมาของอําเภอดอนเจดีย  
 

อําเภอดอนเจดียเปนอําเภอหน่ึงในจังหวัดสุพรรณบุรี แตกอนเปนเมืองท่ีมีความสําคัญ
อยางยิ่งในประวัติศาสตรชาติไทย เพราะเปนพื้นท่ีท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กษัตริยแหง       
กรุงศรีอยุธยาไดทรงกระทํายุทธหัตถีและมีชัยชนะ พระมหาอุปราชาแหงกรุงหงสาวดี เม่ือป      
พ.ศ. 2135 ทําใหชาติไทยหลุดพนจากการเปนเมืองข้ึนของประเทศพมา และหลังจากท่ีพระองค 
ทรงไดรับชัยชนะแลวไดโปรดเกลาฯ ใหจัดสรางสถูปเจดียเพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะคร้ังนี้ข้ึน   
ท่ีตําบลหนองสาหราย   
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กอนท่ีจะไดรับการจัดต้ังใหเปนอําเภอนั้น ดอนเจดียมีฐานะเปนเพียงตําบลหนึ่งในเขต
การปกครองของอําเภอศรีประจันต  หลังจากป พ.ศ. 2502  ซ่ึงเปนท่ีท่ีองคพระสถูปเจดียไดรับ     
การบูรณะ เม่ือบูรณะเสร็จส้ินเรียบรอยแลวชุมชนดอนเจดีย แหงนี้ก็ขยายตัวข้ึนเปนลําดับ            
จนกระท่ังป พ.ศ. 2505 กระทรวงมหาดไทยจึงไดยกฐานะตําบลดอนเจดีย ตําบลหนองสาหราย 
ตําบลสระกระโจมและตําบลไรรถ ข้ึนเปน “กิ่งอําเภอดอนเจดีย”  และในท่ีสุดก็ไดรับการยกฐานะ
ข้ึนเปนอําเภอดอนเจดีย  ในป พ.ศ. 2508  

 

 สถานท่ีตั้ง   ปจจุบันที่วาการอําเภอดอนเจดีย ตั้งอยูท่ีอําเภอดอนเจดีย หางจากตัวจังหวัด
ไปทางทิศเหนือประมาณ 31 กิโลเมตร มีพื้นที่ปกครองท้ังหมด 252.081 ตารางกิโลเมตร  
           ลักษณะภูมิประเทศ  เปนท่ีราบลุม 
            อาณาเขต   ทิศเหนือ                อําเภอสามชุก 
    ทิศใต                     อําเภอเมือง 
    ทิศตะวันออก         อําเภอศรีประจันต 
    ทิศตะวันตก            อําเภอดานชาง 
            จํานวนประชากร 40,769 คน 
    เพศชาย   19,905    คน 
    เพศหญิง  20,864    คน 

 

การปกครองแบงออกเปน 2 สวน คือ 
 การปกครองสวนภูมิภาค    มีตําบลท่ีอยูในอําเภอ 5 ตําบล  ไดแก  ตําบลไรรถ  ตําบล   
สระกระโจม ตําบลทะเลบก ตําบลหนองสาหราย และตําบลดอนเจดีย และหมูบาน  43 หมูบาน 
 การปกครองสวนทองถ่ิน     มีสุขาภิบาล 2 แหง คือ สุขาภิบาลดอนเจดีย และสุขาภิบาล
สระกระโจม และมีองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ครบทุกตําบล  

 

ระยะทางจากกรุงเทพฯ - สุพรรณบุรีไปยังอําเภอดอนเจดีย  
รถยนต สามารถใชเสนทางในการเดินทางไดหลายเสนทาง ใชเวลาเดินทางจาก

กรุงเทพฯ ประมาณ 1 ช่ัวโมงคร่ึง - 2 ช่ัวโมงคร่ึง  ดังน้ี  
1. จากกรุงเทพฯ ผานอําเภอบางบัวทอง ไปถึงจังหวัดสุพรรณบุรีและเดินทางตอ ไป

จนถึงอําเภอดอนเจดีย  ระยะทางประมาณ 138  กิโลเมตร 
2. จากกรุงเทพฯ ผานจังหวัดปทุมธานี อําเภอลาดหลุมแกว ผานจังหวัดสุพรรณบุรี

และเดินทางตอ  ไปถึงอําเภอดอนเจดีย ระยะทาง 145 กิโลเมตร 
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3. จากกรุงเทพฯ  ผานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผานจังหวัดสุพรรณบุรีและเดินทาง   
ตอไปถึงอําเภอดอนเจดีย ระยะทางประมาณ 163กิโลเมตร 

4. จากกรุงเทพฯ ผานจังหวัดสิงหบุรี อําเภอเดิมบางนางบวช ผานจังหวัดสุพรรณบุรี 
และเดินทางตอไปถึงอําเภอดอนเจดีย ระยะทางประมาณ 259 กิโลเมตร  

5.  จากกรุงเทพฯ   ผานจังหวัดอางทอง  ผานจังหวัดสุพรรณบุรีและเดินทางตอไปถึง
อําเภอดอนเจดีย  ระยะทางประมาณ 181  กิโลเมตร 

6. จากกรุงเทพฯ ผานจังหวัดนครปฐม อําเภอกําแพงแสน ผานจังหวัดสุพรรณบุรีและ
เดินทางตอไปถึงอําเภอดอนเจดีย  ระยะทางประมาณ 195 กิโลเมตร  

 

รถโดยสารประจําทาง   บริษัท ขนสง  จํากัด มีบริการรถโดยสารประจําทางออกจาก 
สถานีขนสงหมอชิต  ถนนกําแพงเพชร  2  ไปจังหวัดสุพรรณบุรีทุกวัน ท้ังรถธรรมดา  และ           
รถปรับอากาศ  และมีรถออกจากสถานีสงสายใตถนนบรมราชชนนี ใชเวลาประมาณ 1  ช่ัวโมง    
20 นาที  จากน้ันตอรถประจําทางในอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีไปยังอําเภอดอนเจดียไดท่ี      
แยกแขวงจังหวัด หรือทารถเมลในตลาดส่ีแยกนางพิม 

 

รถไฟ  การรถไฟแหงประเทศไทยมีขบวนรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลําโพงไปสถานี
รถไฟจังหวัดสุพรรณบุรีทุกวัน จากนั้นตอรถประจําทางในอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีไปยัง
อําเภอดอนเจดียท่ีหนาโรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย  

 

ระยะทางจากอําเภอเมืองสุพรรณบุรีไปยังอําเภอดอนเจดีย  
การเดินทางจากอําเภอเมืองจงัหวัดสุพรรณบุรี ไปยังอําเภอดอนเจดยีเปนระยะทาง 31 

กิโลเมตร สามารถเดินทางไดดังนี้  
1. โดยรถยนตใชเวลาประมาณ 20 นาที  
2. โดยรถประจําทางสาย 69 ใชเวลาประมาณ 30 นาที  คาโดยสาร 15 บาท  
3. โดยรถสองแถวดอนเจดีย – สระกระโจม ใชเวลาประมาณ 40 นาที คาโดยสาร    

15 บาท  
 

ถึงแมวาคนไทยจะมีความภาคภูมิใจในการกระทํายุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช พระมหากษัตริยผูยิ่งใหญแลว แตกาลเวลาที่ผานเลยไป คนไทยทุกคนยังรําลึกถึงพระคุณ
ของพระองคทานมิรูลืม ซ่ึงผูวิจัยในฐานะท่ีเปนอนุชนรุนหลังและเปนคนไทยคนหนึ่ง จึงมีความ  
ตั้งใจท่ีจะเสริมสรางอนุรักษ ประชาสัมพันธและเผยแพรพระเกียรติยศของพระองคทานใหระบือ
ไกลและใหซึมซับถึงคุณงามความดีของพระองคทานใหมีอยูตลอดไป 
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ภาพท่ี  4   พระบรมราชานุสรณดอนเจดีย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา   :  ๔00 ป ยุทธหัตถี,2535 : 1.  

 

DPU



 14 

ประวัติการคนพบเจดียยุทธหัตถี 
 

ดอนเจดียหรือพระเจดียยุทธหัตถี  ตั้งอยู ท่ี  อําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี            
จากพระนิพนธของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพในนิทานโบราณคดีเร่ืองพระเจดียยุทธหัตถี 
ทรงกลาวไวในตอนหนึ่งวา “…เหตุท่ีจะพบพระเจดียยุทธหัตถีนั้น ก็อยูขางแปลกประหลาด           
ดูเหมือนจะเปนในปแรกรัชกาลท่ี 6 พระยาปริยัติธรรมดา (แพ ตาละลักษณ) เม่ือยังเปนท่ีหลวง
ประเสริฐอักษรนิติ ชวยเท่ียวหาหนังสือไทยฉบับเกา อันกระจัดกระจายอยูในพื้นเมือง ใหหอพระ
สมุดสําหรับพระนคร 
 

วันหนึ่งไปเห็นยายแกท่ีบานแหงหนึ่งหนึ่งกําลังรวบรวมเอาสมุดไทยลงใสในกระชุ 
ถามวาเอาไปไหน แกบอกวาจะเอาไปเผาไฟทําสมุกสําหรับลงรัก พระยาปริยัติฯ ขออานดูหนังสือ
ในสมุดเหลานั้น เห็นเปนหนังสือเร่ืองพงศาวดารอยูเลมหนึ่ง จึงขอยายแกเอามาสงใหฉันท่ีหอพระ
สมุดฯ ฉันเห็นเปนสมุดเกาเขียนตัวบรรจงดวยเสนรง (มิใชหรดานท่ีชอบใชกันในช้ันหลัง) พอเปด
ออกอานก็ประหลาดใจดวยข้ึนตนมีบานแผนวา สมเด็จพระนารายณมหาราชตรัสส่ังใหรวบรวม  
จดหมายเหตุตางๆ แตงหนังสือพระราชพงศาวดารฉบับนั้น เม่ือ ณ วันพุธ เดือน 5 ข้ึน 12 คํ่า ปวอก 
จุลศักราช 1042 (พ.ศ. 2223) แปลกกับหนังสือพระราชพงศาวดารฉบับอ่ืนๆ ท่ีมีในหอพระสมุดฯ 
ฉันจึงใหเรียกวา “พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ”  เพื่อเปนเกียรติยศแกผูไดมา … เม่ือฉัน
อานไปถึงตอนสมเด็จพระนเรศวรชนชาง เห็นในฉบับหลวงประเสริฐวา พระมหาอุปราชามาตั้ง
ประชุมทัพอยูตําบลตระพังกรุ แลวมาชนชางกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ท่ีตําบลหนองสาหราย 
เม่ือวันจันทร เดือนยี่ แรม 2 คํ่า ปมะโรง จุลศักราช 954 (พ.ศ.2135) พอเห็นอยางนั้น ฉันก็นึกข้ึนวา 
ไดเคาจะคนพระเจดียยุทธหัตถีอีกแลว รอพอพระยาสุนทรฯ (อ้ี กรรณสูตร ซ่ึงภายหลังไดเปน    
พระยาสุนทรบุรีฯ สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครชัยศรี) เขามากรุงเทพฯ  
 

ฉันเลาเร่ืองพระเจดียยุทธหัตถีใหฟง แลวส่ังใหไปสืบดูวาตําบลช่ือหนองสาหรายใน
แขวงเมืองสุพรรณฯ ยังมีหรือไม ถามีใหพระยาสุพรรณฯ ออกไปเองถึงตําบลนั้น สืบถามดูวา มีพระ
เจดียโบราณอยู ณ ท่ีแหงหนึ่งแหงใดบาง พระยาสุพรรณฯ ออกไปสืบอยูไมถึงเดือน ก็มีรายงายบอก
มาวา ตําบลหนองสาหรายนั้นยังมีอยู ใกลกับลําน้ําทาคอย ทางทิศตะวันตกเมืองสุพรรณฯ (คือลําน้ํา
เดียวกันกับลําน้ําจรเขสามพัน ท่ีตั้งเมืองอูทองนั่นเอง แตอยูเหนือข้ึนไปไกล)  
 

พระยาสุพรรณฯ ไดออกไปสืบไปท่ีตําบลนั้น สืบถามถึงพระเจดียโบราณ พวกชาวบาน
บอกวา มีอยูในปาตรงท่ีเรียกกันวา ดอนเจดียองคหนึ่ง พระยาสุพรรณฯ ถามตอไปวา เปนพระเจดีย
ของใครสรางไว พวกชาวบานตอบวาไมรูใครสราง เปนแตผูหลักผูใหญบอกเลาสืบมาวา            
พระนเรศวรฯ กับพระมหาอุปราชาชนชางกันท่ีตรงนั้น ก็เปนอันไดเร่ืองท่ีส่ังใหสืบไป 
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พระยาสุพรรณฯ จึงใหพวกชาวบานพาไปยังดอนเจดีย เม่ือแรกไปถึงไมเห็นพระเจดีย
อยูท่ีไหน เพราะตนไมข้ึนปกคลุมพระเจดียมิดหมดท้ังองค จนผูนําทางเขาไปถางเปนชองใหมองดู 
จึงแลเห็นอิฐท่ีกอฐาน รูวาพระเจดียอยูตรงน้ัน ถาไมรูจากชาวบานไปกอน ถึงใครจะเดินผานไป
ใกลๆ ก็เห็นจะไมรูวามีพระเจดียอยูตรงนั้น 
 

พระยาสุพรรณฯ ระดมคนใหชวยกันตัดตนไมท่ีปกคลุมพระเจดียออกหมด แลวให   
ชางฉายรูปพระเจดียสงมาใหฉันดวยกันกับรายงาน สังเกตดู เปนพระเจดียมีฐานทักษิณเปน             
4 เหล่ียม 3 ช้ัน ขนาดทักษิณช้ันลาง กวางราว 8 วา แตองคพระเจดียเหนือฐานทักษิณช้ันท่ี 3 ข้ึนไป
ปรักหักพังเสียหมดแลว รูปสัณฐานจะเปนอยางไร รูไมได ประมาณขนาดสูงของพระเจดียเห็น     
จะราวเทาๆ กับพระปรางค ท่ีวัดราชบูรณะในกรุงเทพฯ พอฉันเห็นรายงานกับรูปฉายท่ีพระยา   
สุพรรณฯ สงมา ก็ส้ินสงสัย รูวาพบพระเจดียยุทธหัตถีเปนแนแลว มีความยินดีแทบเนื้อเตน         
รีบนําความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ก็ทรงพระปติโสมนัสตรัสวา 
พระเจดียยุทธหัตถีเปนอนุสาวรีย เฉลิมเกียรติของเมืองไทยสําคัญอยางยิ่งแหงหนึ่ง ถึงอยูไกล       
ไปลําบาก ก็จะเสด็จไปสักการบูชา จึงทรงพรอุตสาหะเสด็จไป เม่ือ พ.ศ. 2456 ดวยประการฉะนี้” 
(สมัย สุทธิธรรม,2539 : 12) 
 

จากขอความดังกลาวท่ีทรงพระนิพนธไวนี้ ไดแสดงถึงพระปรีชาสามารถท่ีสมเด็จ   
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ พระบิดาแหงประวัติศาสตรและโบราณคดีของไทย ไดทรงมี          
พระอุตสาหะ สืบเสาะ ศึกษาและคนควา ใหโบราณสถานทางประวัติศาสตรของไทยพระเจดีย   
ยุทธหัตถีแหงนี้ ไดปรากฏแกสายตาของอนุชนรุนหลังมาจนทุกวันนี้  
   

ความเปนมาของพระบรมราชานุสรณดอนเจดียและการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย 
 

เม่ือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีชัยในการทํายุทธหัตถีแลว ไดโปรดฯ ใหสราง
สถูปข้ึนองคหนึ่ง ณ บริเวณท่ีทรงทํายุทธหัตถี เพื่อเปนอนุสาวรียแหงชัยชนะ และไดถูกท้ิงราง     
มาเปนรอยๆ ป และไดถูกคนพบข้ึนมาใหมอีกคร้ังโดยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
 

จากการคนพบองคพระเจดียยุทธหัตถีในคร้ังนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจา    
อยูหัว รัชกาลท่ี 6 ทรงอุตสาหะเสด็จพระราชดําเนินไปตามปาดงจากเมืองนครปฐม พรอมดวย   
กองเสือปา รอนแรมถึง 6 วัน กวาจะถึงพระเจดียยุทธหัตถี ดอนเจดีย เมืองสุพรรณบุรี และไดทรง
พระราชนิพนธบทเพลงสรรเสริญพระบารมีข้ึนใหกองเสือปา ในระหวางเสด็จไปสุพรรณบุรี      
เพื่อทรงสักการบูชาองคพระสถูปยุทธหัตถี และไดใชมาจนถึงทุกวันนี้  
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 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชประสงคใหบูรณะพระเจดีย 
ยุทธหัตถีข้ึนใหม โดยทรงโปรดฯ ใหนายชางออกแบบเพื่อสรางเปนเจดียครอบสถูปองคเดิม        
แตก็ยังติดดวยงบประมาณคากอสราง จนกระท่ังส้ินรัชสมัยของพระองค เจดียยุทธหัตถีจึงถูกท้ิงราง
ตลอดมา ความหวังท่ีประชาชนจะไดเห็นส่ิงท่ีเปนศรีสงาของประวัติศาสตรไทยไดรับการบูรณะ    
ก็เปนอันวาคอยๆ จางหายไป  
 

ตอมาในป  พ.ศ. 2495    ทางกองทัพบกไดมีการประชุมปรึกษาหารือกันท่ีจะบูรณะเจดีย 
ยุทธหัตถี จึงไดตั้งคณะกรรมการดําเนินการบูรณะเจดียยุทธหัตถีข้ึน โดยไดรับความรวมมือและ
สนับสนุนจากขาราชการชั้นผูใหญตลอดจนประชาชนโดยท่ัวไปอยางนาปลาบปล้ืม รัฐบาลไดมีมติ
ใหดําเนินการบูรณะอนุสรณดอนเจดียในวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ส. 2495 ซ่ึงเปนเวลาท่ีหางจาก      
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวถึง 39 ป  ในการบูรณะคร้ังนี้ไดตกลงจะ
สรางสถูปเจดียครอบซากเจดียองคเดิมและสรางอนุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราชดวย  
 

แบบเจดียท่ีจะสรางนั้นไดมอบใหคณะกรรมการชุดหน่ึงพิจารณาซากเดิมและจาก
ลักษณะสถาปตยกรรมในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไดพรอมกันลงความเห็นสรางเปนเจดีย
แบบลังกาทรงกลม กวาง 36 เมตร สูง 66 เมตร สวนอนุสาวรียนั้นตกลงสรางเปนพระรูปสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราชทรงพระคชาธารออกศึก หลอดวยทองสัมฤทธ์ิประดิษฐานอยูบนแทน       
สวนฐานขางลางท้ังสองขางทําเปนภาพประวัติศาสตรตอนทรงทํายุทธหัตถี และตอนประกาศ        
อิสรภาพ มีฐานกวาง 15.30 เมตร ยาว 25.55 เมตร สูง 9 เมตร ตัวอนุสาวรียสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชหลอดวยทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดกวาง 2.90 เมตร ยาว 5.45 เมตร สูง 7 เมตร กรมศิลปากร     
ไดเร่ิมงานเม่ือวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2498 และไดประกอบพิธีวางศิลาฤกษ สรางอนุสาวรียและ     
ทําการสรางแทนฐานอนุสาวรีย เม่ือวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2499 นอกจากน้ียังไดสรางร้ัวลอม    
ยุทธหัตถีองคเจดีย องคพระสถูปเจดีย และอนุสาวรีย สรางศาลาพักรอน สรางภาพพระราชประวัติ
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเปนภาพสีน้ํามัน เพื่อใหประชาชนผูเขาไปชมซากองคเจดียองคเดิม 
ไดเดินชมภาพพระราชประวัติ ซ่ึงแขวนอยูกับผนังองคเจดียองคใหมซ่ึงสรางครอบองคเดิมอยู    
การบูรณะในคร้ังนี้ไดใชจายไปทั้งส้ิน 6,941,764.18 บาท (หกลานเกาแสนส่ีหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดรอย
หกสิบส่ีบาทแปดสิบสตางค)   

 

  เม่ือทําการบูรณะเสร็จเรียบรอย ทางราชการจึงไดประกอบพิธีเปดและฉลองพระบรม
ราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เปนองคประธานเสด็จ
พระราชดําเนินมาบวงสรวงและทรงประกอบพิธีเปดพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวร 
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มหาราชเม่ือวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ.2502 นับตั้งแตนั้นเปนตนมาทางราชการไดกําหนดวันท่ี 25 
มกราคมของทุกปเปนวันรัฐพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และเปนวันกองทัพไทย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ หรือผูแทนพระองค จะเสด็จพระราชดําเนิน
มาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเปนประจําทุกป  

 

สมัยผูวาราชการจังหวัด นายสนิท วิไลจิตร นายบุรี พรมลักรโน ไดจัดต้ังคณะกรรมการ 
7 อําเภอ เพ่ือจัดงานเฉลิมฉลองสมโภชอนุสรณดอนเจดียเปนเวลา 7 วัน 7 คืน คร้ังแรกเม่ือวันท่ี    
28 มกราคม 2487  ในสมัยนั้นการจัดงานอนุสรณดอนเจดียคร้ังแรกถือเปนการเร่ิมตนเปนปฐมฤกษ
ใหมีการจัดงานประเพณี อนุสรณดอนเจดียโดยจัดใหมีการแขงขันกีฬาตางๆ และมีมหรสพ เพื่อเปน
การร่ืนเริงและสมโภชนพระเจดียยุทธหัตถี เวลาคํ่าจัดใหมีการจุดดอกไมเพลิง 

 

ตอมาไดมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดงานอนุสรณดอนเจดียใน  พ.ศ. 2524 
โดยนายจรินทร กาญจโนมัย ซ่ึงดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรีในสมัยนั้นได       
เสนอแนวความคิดท่ีจะใหทางจังหวัดสุพรรณบุรีมีการจัดการแสดงยุทธหัตถีประกอบแสงเสียง   
เพ่ือนอมรําลึกถึงการกระทํายุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซ่ึงเปนเหตุการณคร้ังสําคัญ
ในประวัติศาสตรชาติไทย โดยเร่ิมจากการแสดงละครประวัติศาสตรตอนสงครามยุทธหัตถี มีชาง
จริงรวมขบวนศึกดวย กระท่ังป พ.ศ. 2529 ไดมีการปรับปรุงการแสดงคร้ังยิ่งใหญ คือเปนการแสดง
ยุทธหัตถีประกอบแสงเสียงท่ีสมบูรณแบบจนถึงปจจุบันเปนเวลา 91 ป แลว 

 

ปจจุบันกําหนดการเฉลิมฉลองงานอนุสรณดอนเจดียจัดข้ึนระหวางวันท่ี 23 มกราคม -  
1 กุมภาพันธ เปนประจําทุกป เพื่อเทิดพระเกียรติในวีรกรรมอันยิ่งใหญของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ท่ีไดทรงกอบกูเอกราชของชาติไทยไวตราบเทาทุกวันนี้   
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ภาพที่ 5  แผนผังบริเวณงานอนุสรณดอนเจดยีประจําป 2547 

 

 
ท่ีมา  :  องคการบริหารสวนจงัหวัดสุพรรณบุรี,2547 : 5. 
 

งานอนุสรณดอนเจดีย 
 

ดังท่ี ไดกลาวมาแลววา พระบรมราชานุสรณดอนเจดีย ในตําบลดอนเจดีย  อําเภอ    
ดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี เปนสถานท่ีสําคัญแหงหนึ่งทางประวัติศาสตร ท่ีไดมีการกลาวขาน 
กันมากท่ีสุดตั้งแตโบราณกาลมาจนกระท่ังถึงปจจุบัน  จึงนับวาเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปนจุดสนใจ
ของประชาชนที่อาศัยอยูในจังหวัดสุพรรณบุรีและท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงกับจังหวัดสุพรรณบุรี 
ตลอดจนประชาชนท่ีอยูหางไกลออกไปไดมาสักการะพระองคทาน ดวยเหตุนี้จังหวัดสุพรรณบุรี  
จึงไดจัดใหมีงานอนุสรณดอนเจดียข้ึนมาเปนงานประจําปท่ีจัดข้ึนในวันท่ี 23 มกราคม –                 
1 กุมภาพันธ ของทุกปเพ่ือเปนการเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติวีรกรรมแดสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ภายในงานอนุสรณดอนเจดียมีการตกแตงประดับประดาดวยไฟสวางไสวสวยงาม            
ผูคนจากท่ัวทุกสารทิศพากันเดินทางมาสักการะอนุสรณดอนเจดียกันอยางมากมาย นอกจากน้ี    
ภายในงานยังจัดใหมีการแสดง การประกวดธิดาดอนฯ การออกรานซ่ึงมีท้ังของหนวยงานราชการ
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และเอกชน ตลอดจนการจัดนิทรรศการของหนวยงานราชการตางๆ มากมาย ส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีเปน
จุดเดนของงานอนุสรณดอนเจดีย คือ การแสดง แสง  สี เสียงจําลองประวัติศาสตรในสงคราม    
ยุทธหัตถี ตอนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทํายุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชา โดยมี
การแสดงชนชางและสูรบอยางเหมือนจริง เพื่อสรางความเราใจใหผูชมเกิดความรูสึกสนุกสนาน 
ตื่นเตน ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักทองเท่ียวชาวไทยไดทราบถึงประวัติ ความเปนมาและ
เหตุการณคร้ังสําคัญของชาติไทยในอดีตไดอยางถูกตอง ชัดเจน และเพื่อเปนการสงเสริมงาน
อนุสรณดอนเจดียใหรูจักและแพรหลายมากข้ึน ทางจังหวัดสุพรรณบุรี ไดเล็งเห็นถึงความจําเปน 
ในการนํารูปแบบการประชาสัมพันธควรไดเขามาชวยในการเผยแพรการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย
ในครั้งนี้ดวย 

 

รูปแบบการประชาสัมพันธงานอนุสรณดอนเจดีย 
 

ฝายประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรีไดทําหนาท่ีในการเผยแพรและประชาสัมพันธ
งานอนุสรณดอนเจดียโดยจัดใหมีการประชาสัมพันธผานรูปแบบกิจกรรมตางๆ  ดังนี้ 

 

กอนจัดงาน ไดกําหนดแผนการประชาสัมพันธ เชิญชวนใหประชาชนท่ัวไปทราบและ
มาเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดียใหมากข้ึน โดยจัดทัศนศึกษาใหแกเยาวชน รวมกิจกรรมกับทองถ่ิน   
พิมพเอกสารขอมูลการทองเท่ียวผานส่ือตางๆ เชน เอกสารการทองเท่ียวแหงประเทศไทยของ
จังหวัดสุพรรณบุรี จัดทําปายโปสเตอรโฆษณาทุกชนิด แผนพับประชาสัมพันธ  ปายคัทเอาท 
หนังสือพิมพทองถ่ิน วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ นอกจากนี้ยังไดมีการใหบริการขาวสารในวันหยุดแก   
นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวอนุสรณดอนเจดีย มีการรวมประชุมกับหนวยงานราชการตางๆ เชิญ           
ส่ือมวลชนสวนกลางมาเยือนพื้นท่ีๆรับผิดชอบ ตลอดจนจัดแถลงขาวการจัดงานเพ่ือใหส่ือมวลชน
ทุกประเภทสามารถดําเนินการประชาสัมพันธการจัดงานไดอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพ 
ฯลฯ กอนถึงวันงาน  

 

วันงาน  จัดใหมีการประชาสัมพันธแกผูมาเที่ยวงานอนุสรณดอนเจดียไดทราบถึง       
กิจกรรมตางๆ นอกจากนี้ยังไดจัดนิทรรศการ และการบรรยายใหความรูเร่ืองการทองเท่ียวแก      
นักทองเท่ียว มีการจัดพิธีกรประจํากองอํานวยการ พิธีกรบนเวทีกลาง และพิธีกรประชาสัมพันธ
บริเวณที่ขายบัตรชมงานการแสดงยุทธหัตถี ตลอดจนประชาสัมพันธส่ิงท่ีเปนประโยชนตอผูมา
เท่ียวชมงาน รวมท้ังจัดทําปายติดต้ังภายในบริเวณงานและจัดทําเอกสารสูจิบัตรประชาสัมพันธ  
การจัดงานแจกจายใหแกนักทองเท่ียวท้ังนี้เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูท่ีมาเท่ียวงานอนุสรณ
ดอนเจดีย   
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ภาพที่ 6   สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทํายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา  :  ๔00 ป ยุทธหัตถี,2535 : 2. 

 

เหตุผลท่ีศึกษาเรื่องน้ี 
 

ปจจุบันมีคนไทยจํานวนไมนอยท่ีใหความสนใจเก่ียวกับเร่ืองความเปนมาของชนชาติ
ไทยทางดานประวัติศาสตร โบราณคดี มานุษยวิทยา และวิทยาศาสตร ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะชวยใหเรา 
เกิดความเขาใจในความเปนมาของตัวเราเองดีข้ึน  

 

ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชปรารภวาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เปนวีรมหาราชผูทรงพระคุณแกประเทศไทยอยางใหญหลวง จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหมีการบําเพ็ญพระราชกุศล และบวงสรวงอุทิศถวาย ณ สถานท่ีสําคัญอันเนื่องดวยพระ
ราชประวัติเพื่อประกาศเกียรติคุณโดยกตัญูกตเวทิตาธรรม เปนประจํามาต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๐๕  
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คําประกาศพระเกียรติคุณท่ีอานในการทรงบําเพ็ญพระราชกุศลดังกลาวนั้น มีเนื้อความ
แสดงพระราชประวัติและพระราชวีรกรรม อันประกอบดวยสารัตถประโยชน และนอมนําใจให    
ผูไดยินไดฟงระลึกถึงเกียรติประวัติของชาติไทยในอดีตสมัยคร้ังนั้น ทําใหเกิดความภาคภูมิใจและ 
มีความรักชาติ ซ่ึงพระราชวีรกรรมอันยิ่งใหญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คือ สงครามยุทธหัตถี 
พุทธศักราช ๒๑๓๕ ซ่ึงมีความสําคัญตอพระองคและตอประเทศไทยเปนอยางยิ่ง เพราะประเทศ
ทางภาคตะวันออกถือเปนคติมาแตโบราณกาลมาวา การชนชางเปนวีรกรรมสุดยอดของกษัตริย 
ดวยเปนการตอสูกันระหวางกษัตริยเพียงสองพระองค การชนะหรือแพข้ึนอยูท่ีความชํานาญใน  
การข่ีบังคับชางอยางหนึ่งและฝมือในการใชอาวุธอีกอยางหน่ึง ดังนั้นฝายท่ีกระทํายุทธหัตถีได     
ชัยชนะจึงถือวาเปนพระเกียรติยศอยางสูงสุด แมฝายแพก็ยังไดรับการสรรเสริญวาเปนนักรบมิได   
ติเตียนเลย ดังนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงทรงไดรับพระเกียรติ เปน “วีรกษัตริย” จากชัยชนะ
ในยุทธหัตถีคร้ังนี้อยางสมบูรณ นอกจากนั้นยังเปนคุณประโยชนแกประเทศไทยเปนอยางยิ่ง
เนื่องจากทําใหกษัตริยประเทศตางๆ ที่เปนศัตรูกับกรุงศรีอยุธยา ตางเกรงขามในพระบารมีสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ไมกลายกกองทัพมารุกรานกรุงศรีอยุธยามาเปนเวลานานถึง ๑๕๐ ป และ
กองทัพไทยก็ยกออกไปทําสงครามภายนอกประเทศ แผราชอาณาเขตออกไปกวางขวางมากท่ีสุดใน
ประวัติศาสตรชาติไทย   

 

ผูวิจัยไดเห็นถึงความสําคัญของประวัติศาสตรไทยเกี่ยวกับสงครามยุทธหัตถีของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเปนอยางยิ่ง ท่ีควรนํามาศึกษาดานการจัดงานเพ่ือระลึกถึงพระองคทาน
โดยมีการประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสาร ความรู ความเขาใจแกบุคคล  โดยเฉพาะกับคนไทยเอง
เพื่อเปนการกระตุนและย้ําเตือนใหคนไทยเห็นถึงคุณคาของความเปนไทยและชวยกันอนุรักษไวซ่ึง
โบราณสถานโบราณวัตถุตางๆ เพื่อเปนมรดกสืบทอดไปถึงรุนลูกและรุนหลานตอไป  ใหสมกับคํา
ท่ีกลาววา    “แดนยุทธหัตถี        ลีลาคชยุทธ      วันนั้นของบรรพบุรุษ        คือวันนี้ของเรา” 

 

ดังจะเห็นไดวางานประชาสัมพันธตองอาศัยส่ือเปนตัวกลางในการเผยแพรขอมูล
ขาวสาร เพื่อใหการประชาสัมพันธประสบผลสําเร็จโดยประชาชนจะไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง    
ชัดเจนและตรงกับความตองการโดยเฉพาะในดานการทองเท่ียวจากสื่อตางๆ ท่ีหนวยงาน           
ประชาสัมพันธไดทําการประชาสัมพันธออกไป ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางมากแกนักทองเท่ียว 
เพราะเปนส่ิงท่ีจะชวยอํานวยความสะดวกในการเดินทางการทองเท่ียวและเปนส่ือท่ีสามารถจูงใจ
ในการทองเท่ียวไดอีกดวย 
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ดังนั้นในการศึกษาวิจัยเร่ือง “การประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย
ประจําป 2547”  ผูวิจัยตองการทราบถึงการดําเนินงานการประชาสัมพันธ ท่ีมีสวนชวยใหเกิด
ประสิทธิผลการดําเนินงานในการประชาสัมพันธโดยใชส่ือประชาสัมพันธตางๆ  เปนตัวกลางโนม
นาวใจและเปนตัวกระตุนในการสงเสริมใหนักทองเท่ียวเขามาเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 
2547 และชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัดสุพรรณบุรี  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.      เพื่อศึกษาการดําเนินงานการประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดยี 
ประจําป 2547  ของสํานักงานประชาสัมพนัธจังหวดัสุพรรณบุรี 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการดําเนินงานการประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณ 
ดอนเจดยีประจําป 2547  
 
ปญหานําวิจัย 

1. การดําเนินงานการประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 
 เปนอยางไร 

2. ประสิทธิผลของการดําเนินงานการประชาสัมพันธการจดังานอนุสรณดอนเจดยี 
ประจําป 2547  เปนอยางไร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. การศึกษาวิจยัเร่ือง  “การประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย 
ประจําป2547” มุงศึกษาเฉพาะการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547  ณ ตําบลดอนเจดยี  
อําเภอดอนเจดยี จังหวัดสุพรรณบุรี 

2.    การศึกษามุงเฉพาะกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของดานการประชาสัมพันธการจัดงาน
อนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 ท้ังหนวยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชน ท้ังสวนกลาง สวน
ทองถ่ิน และกลุมนักทองเท่ียวตลอดจนพอคา/แมคา  

3.   ระยะเวลาในการวิจัยคร้ังนี้ใชเวลาประมาณ  9 เดือน  
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นิยามศัพท 
การประชาสัมพันธ  หมายถึง  การวางแผน / แนวทาง / วิธีการ ท่ีไดมีการกําหนดไว

อยางเปนระเบียบและมีแบบแผนท่ีชัดเจนของหนวยงานหรือองคกรตางๆ ของภาครัฐ หรือ  
ภาคเอกชน  

ประสิทธิผล หมายถึง ผลจากการเปดรับขาวสารของประชาชนท่ัวไปผานส่ือ
ประชาสัมพันธของจังหวัดสุพรรณบุรีและส่ือระดับชาติ  และทําใหเกิดความรู ความเขาใจ ความ
นิยมชมชอบ ซ่ึงกอใหเกิดการตัดสินใจเขามาเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547  

การทองเที่ยว  หมายถึง   การท่ีมีนักทองเที่ยวเขามาเท่ียวภายในสถานท่ีตางๆ ใน
ประเทศและในจังหวัดตางๆ 

อนุสรณ    หมายถึง   ท่ีระลึก 
งานอนุสรณดอนเจดีย หมายถึง งานท่ีจัดข้ึนเพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ท่ีมีพระคุณตอแผนดิน ทําใหคนไทยดํารงอยูไดจนถึงปจจุบันนี้ งานนี้
ไดจัดข้ึนระหวางวันท่ี 23 มกราคม – 1 กุมภาพันธ ของทุกป  

การสงเสริม     หมายถึง การผลักดัน / กระตุน ความรูสึกใหเกิดกับประชาชนท่ัวไปมา 
ทองเท่ียวโดยเฉพาะงานทองเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดีย และงานสําคัญๆ ท่ีจัดใหมีข้ึนใน 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ผูจัดงาน หมายถึง บุคคลและหนวยงานตางๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินการจัด
งานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.  เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงและเลือกท่ีจะใชส่ือประชาสัมพันธเพ่ือ

สงเสริมการทองเท่ียวภายในประเทศในระดับจังหวัดใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
2. เพื่อนําความรูท่ีไดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธงานอนุสรณดอนเจดียจังหวัด

สุพรรณบุรีไปเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวของ
ทางจังหวัดสุพรรณบุรีตอไป 

3.   เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานตางๆไดศึกษาและนําไปใชในการวางแผนการ
ประชาสัมพันธใหเกิดประโยชนตอไป 

4.   ผลการวิจยัจะทําใหไดทราบถึงการพัฒนาการประชาสัมพันธในการสงเสริมการ
ทองเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี และสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ ใหมีประสิทธิภาพ  
ยิ่งข้ึน 
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บทท่ี 2 
 

แนวความคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “การประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547”  
ผูวิจัยไดกําหนดแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของไวในแนวคิดหลัก เพื่อนํามาเปนแนวทางใน
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน ซ่ึงในแตละทฤษฎีและแนวคิด มีรายละเอียดท่ีเปน
กรอบแนวความคิดในการวิจัย ดังนี้  
 

1. แนวคิดอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  (Tourism Industry) 
2. แนวคิดการประชาสัมพันธ  (Public Relations)  
3.    แนวคิดการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) 
4.    แนวคิดท่ีวาดวย “ส่ือ”   (Media) 
5.    แนวคิดส่ือประเพณี  (Traditional Media) 
6.    งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

แนวคิดอุตสาหกรรมการทองเท่ียว (Tourism Industry) 

 

การทองเท่ียว หมายถึง การพักผอนอยางหน่ึงท่ีชวยลดความตึงเครียดพรอมๆ กับ      
ชวยเพิ่มความรู (วรรณา ศิลปอาชา,2544 : 25) 

 

การทองเท่ียว หมายถึง กิจกรรมอยางหน่ึงของมนุษย ซ่ึงกระทําเพื่อผอนคลายความ    
ตึงเครียดจากกิจการงานประจํา โดยปกติการทองเท่ียวจะหมายถึง การเดินทางจากท่ีหนึ่งไปยังอีก  
ท่ีหนึ่งโดยไมคํานึงวาระยะทางนั้นจะใกลหรือไกล และการเดินทางนั้นจะมีการคางแรมหรือไม 
(ปรีชา แดงโรจน, 2544 : 29)  

 

คําวา “การทองเท่ียว” (Tourism) ไดมีผูใหความหมายและคําจํากัดความไวมากมาย   
โดยเฉพาะในความหมายท่ีแทจริงของการทองเท่ียวท่ีเปนสากล ซ่ึงองคการทองเท่ียวโลกไดบัญญัติ
ข้ึน (องคการทองเท่ียวโลก เปนเครือหนึ่งขององคการสหประชาชาติ เรียกวา World Tourism 
Organization หรือ WTO) หมายถึง การเดินทางใดๆ ก็ตามท่ีมีลักษณะ 3 ประการ คือ  

 

1. เดินทางจากท่ีอยูอาศัยปกติไปยังท่ีอ่ืนเปนการช่ัวคราว  แตไมใชไปต้ังรกรากอยู
ประจํา (Temporary) 
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2.   การเดินทางนั้น เปนไปดวยความสมัครใจหรือความพงึพอใจของผูเดินทางเองไมใช
เปนการถูกบังคับ (Volumtary) 

3. เปนการเดินทางท่ีไมมีวัตถุประสงคเพื่อเขามาหารายได แตมาเพ่ือการพักผอนหยอน
ใจหรือเขามาเพ่ือศึกษาและเรียนรูขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมหรือมาเพื่อประชุมสัมมนาติดตอธุระ
ตลอดจนเยี่ยมเยียนญาติพี่นอง (นิคม จารุมณี, 2544 : 1) 

 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว (Tourism Industry) ประกอบดวยธุรกิจหลายประเภท   
ธุรกิจท่ีเกี่ยวของโดยตรงไดแก ธุรกิจดานการคมนาคมขนสง ธุรกิจดานท่ีพัก และรานอาหาร   
ธุรกิจนําเท่ียวและธุรกิจการคาของท่ีระลึก ธุรกิจเหลานี้จะขายและใหบริการแกนักทองเท่ียว       
โดยตรงและยังมีธุรกิจท่ีเกี่ยวของทางออม เชน การผลิตสินคาเกษตรกรรม การผลิตหัตถกรรม    
พื้นบาน เปนตน ซ่ึงธุรกิจตางๆ เหลานี้ก็จะนํามาซ่ึงรายไดเขาสูประเทศ และเปนการกระจายรายได
ไปสูสวนภูมิภาค ชวยใหประชาชนมีอาชีพมีรายไดเปนของตัวเองดวย  

 

นอกจากจะประกอบดวยธุรกิจประเภทตางๆ ขางตนแลวสวนประกอบอยางหนึ่ง         
ท่ีสําคัญ ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว คือ ทรัพยากรการทองเท่ียว (Tourism Resource) หรือแหลง
ทองเท่ียว หมายถึง ส่ิงดึงดูดใจท่ีกอใหเกิดการเดินทางทองเท่ียว เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน
และเพิ่มพูนความรู ทรัพยากรการทองเท่ียวสามารถแบงออกตามลักษณะและ ความตองการของ  
นักทองเท่ียว ไดเปน 3 ประเภท คือ 

 

1. ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ หมายถึง สภาพทางกายภาพของธรรมชาติ 
ท่ีมีความสวยงามหรือนาสนใจ เชน  ภูเขา ปาไม แมน้ํา ลําธาร ทะเลสาบ อุทยานแหงชาติ ถํ้า หาด
ทราย ทะเล เกาะแกง ฯลฯ 

2. ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถาน และศาสนา   
หมายถึงส่ิงตางๆ ที่มนุษยไดสรางสรรคข้ึนตามวัตถุประสงค และเพื่อประโยชนของมนุษยเอง     
ท้ังท่ีเปนมรดกของอดีตและท่ีไดสรางข้ึนในปจจุบัน ซ่ึงมีลักษณะเปนวัตถุ พื้นท่ี หรือส่ิงกอสราง 
แตมีผลดึงดูดใจนักทองเท่ียว เชน อนุสรณสถาน เมืองโบราณ ศาสนสถาน พระราชวัง โบราณวัตถุ 
สถานพิพิธภัณฑสถานกําแพงเมือง คูเมือง อนุสาวรีย อุทยานประวัติศาสตร ฯลฯ 

3.  ทรัพยากรการทองเท่ียวประเภท ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม  หมายถึง 
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคม และการประพฤติปฏิบัติท่ียึดถือสืบทอดกันตอมา 
ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ท่ีมีผลตอการดึงดูดใจทางการทองเท่ียว อาทิ สภาพชีวิตท่ีอยู  ริมแมน้ําลํา
คลอง ความเปนอยู ตลาดนํ้า เรือนแพ หมูบานชาวเขา ศูนยวัฒนธรรม สวนสนุก งานเทศกาล

DPU



 26 

ประเพณีตางๆ การฟอนรํา ศิลปการแสดง สินคาพื้นเมือง ฯลฯ (ศูนยวัฒนธรรม สุโขทัย, 2537 : 
155) 

จากทรัพยากรการทองเท่ียวท้ัง 3 ประเภทขางตนนี้ จังหวัดสุพรรณบุรีเปนจังหวัดหนึ่ง 
ท่ีมีทรัพยากรการทองเท่ียวครบทั้ง 3 ประเภทไมวาจะเปน อนุสรณดอนเจดีย พิพิธภัณฑสถาน   
แหงชาติอูทอง เข่ือนกระเสียว สวนนกทาเสด็จ ศิลปการแสดงเพลงอีแซวท่ีมีกําเนิดจากท่ีนี่        
นอกจากนี้ บรรดาศิลปนนักรองท่ีมีช่ือเสียงท้ังในอดีตและปจจุบันหลายคน ลวนเปนคนสุพรรณบุรี
เปนสวนมาก เชน ไวพจน  เพชรสุพรรณ พุมพวง ดวงจันทร  ฯลฯ  

 

แต ท้ังนี้ ท้ังนั้นทรัพยากรการทองเ ท่ียวประเภทใดก็ตาม  จะสามารถดึงดูดให               
นักทองเท่ียวไปเท่ียวไดมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้  

 

1.  ความสามารถในการดึงดูดใจ   ความสามารถในการดึงดูดใจของทรัพยากร    การ 
ทองเท่ียวเปนปจจัยท่ีสําคัญมากในการท่ีจะดึงนักทองเท่ียวไปเท่ียวยังสถานท่ีนั้นๆ ส่ิงท่ีดึงดูดใจให
นักทองเท่ียวไปเท่ียวนั้น แตกตางกันออกไปแตละคนหรือกลุมคน หรือแตละชนชาติ ฯลฯ ส่ิงท่ี   
ดึงดูดใจอาจจะเปนศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุสถาน งานแสดงสินคา เปนตน 

2. ส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ิงอํานวยความสะดวกเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางหนึ่ง
ของทรัพยากรการทองเท่ียว ส่ิงอํานวยความสะดวกเปนส่ิงสําคัญหรือปจจัยท่ีจะบันดาลใหสถานท่ี
แหงใดแหงหนึ่ง อยูในความนิยมของนักทองเท่ียวปจจัยตางๆ เหลานี้คือ โรงแรมท่ีพัก ราคา         
คาหองพัก การกระจายตัวของท่ีพัก สถานท่ีพักผอนหยอนใจ จํานวนรานคา สถานบริการ ฯลฯ   
รานอาหาร คอฟฟชอป สถานเริงรมย สถานท่ีแลกเปล่ียนเงินตราระบบไฟฟา  

3. การเขาถึงจุดทองเท่ียว หรือศูนยกลางของการทองเท่ียวนั้นจะตองมีเสนทาง หรือ
โครงขายการคมนาคม ซ่ึงจะตองมีอยางพรอมเพรียงในแหลงทองเท่ียว ศูนยกลางของการทองเท่ียว 
จุดทองเท่ียวนั้นๆ ฯลฯ ตลอดท้ังจะตองสามารถติดตอเช่ือมโยงกันระหวางพื้นท่ี หรือบริเวณ
ใกลเคียง หรือเปนศูนยกลางการคมนาคมทุกรูปแบบ (วินิจ วีระยางกูร, 2533 : 71) 
 

จากปจจัยตางๆ ขางตนเหลานี้ มีสวนในการสนับสนุน ผลักดัน ใหบุคคลเกิดความ
ตองการที่จะเดินทางทองเท่ียวอยางกวางขวาง นอกจากปจจัยตางๆ ดังกลาวแลว การเดินทาง
ทองเท่ียวของนักทองเท่ียวอาจจะเกิดจากการมุงหวัง 4 ประการนี้  

 

1.  มุงหวังทางกาย คือ มุงเดินทางเพ่ือพักผอนทางรางกาย การแสดงกีฬาตลอดจนรักษา
สุขภาพ 

2.   มุงหวังทางดานศิลปวัฒนธรรม คือ ความตองการหาความรูเกี่ยวกบั   ดนตรี  ศาสนา 
ตลอดจนถึงกจิกรรมวัฒนธรรมประเพณีตางๆ  
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3.   มุงหวังในมิตรภาพ คือ การเดินทางเพื่อเยี่ยมญาติหรือเพ่ือนหรือเพ่ือคบเพื่อนใหมๆ  
4.   มุงหวังทางฐานะและช่ือเสียงเกียรติยศ คือ ตองการพัฒนาบุคลิกสวนตัว เชน การไป

ประชุม ไปทําธุรกิจ ไปศึกษาและไปทําอะไรตางๆ ในยามวาง เปนตน 
 

การทองเท่ียวแบงออกเปนประเภทตางๆไดดังน้ี  
 

1.   การทองเท่ียวท่ีมีจุดหมายปลายทางแนนอน (Destination Tourism) การทองเท่ียว
ท่ีมีจุดหมายปลายทางแนนอน หมายถึง นักเดินทางท่ีมีแผนการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง 
โดยตรงจากบานหรือท่ีพักของผูเดินทาง พักคางคืนหลายคืนหรือหลายสัปดาห แลวเดินทางกลับ
บานโดยตรงทันทีไมแวะไปที่อ่ืนๆ  

 2.   การทองเท่ียวแบบผานทาง (Transit Tourism)     การทองเท่ียวแบบผานทางเปน  
การทองเท่ียวหลักประเภทหนึ่ง ซ่ึงนักทองเท่ียวมักเดินทางโดยยานพาหนะ เชน รถยนต รถโดยสาร 
และรถไฟ โดยเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนหรือญาติเปนจุดหมายหลัก ความตองการ
สวนใหญของนักทองเท่ียวกลุมนี้ก็คือ โรงแรมท่ีพัก ภัตตาคาร ฯลฯ นักเดินทางทองเท่ียวเหลานี้   
จะมีการปรับเปล่ียน และยืดหยุนรายการทองเท่ียวเพื่อการช่ืนชมกับธรรมชาติ บางคร้ังอาจออก  
เสนทางหลักเพื่อแวะชมอุทยานประวัติศาสตร สถาปตยกรรม ศูนยวัฒนธรรมทองถ่ิน ความงดงาม
ของธรรมชาติหรือแมแตแหลงบันเทิงตางๆ ท่ีมนุษยจัดสรางข้ึน (ปรีชา แดงโรจน,2544 : 32) 

 

จะเห็นไดวาบุคคลยอมไปทองเท่ียวไดทุกโอกาสถามีเหตุจูงใจอันสมควรและสําหรับ
งานวิจัยนี้ บุคคลหรือนักทองเท่ียวสวนใหญเดินทางเขามาทองเที่ยวในงานอนุสรณดอนเจดีย 
จังหวัดสุพรรณบุรี อาจมีการเดินทางมาโดยมุงหวังตองการชมและศึกษาเร่ืองราวทางประวัติศาสตร
ของชาติไทย โดยมีเหตุจูงใจในเชิงวัฒนธรรม คือเดินทางมาเพ่ือชมอนุสรณสถาน ท่ีเกี่ยวโยงกับ
ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรของชาติไทยหรืออาจมีเหตุจูงใจเพ่ือการศึกษาหาความรู หรือเพ่ือความ
สนุกสนานก็เปนได แตไมวาการเดินทางมานั้นจะดวยความมุงหวังหรือเหตุจูงใจอะไรก็ตาม การ
เดินทางนั้นก็เปนการชวยในเร่ืองของการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนรายได
ของประเทศชาติไดเชนเดียวกัน 

 

แนวคิดดานประชาสัมพันธ  (Public Relations) 

 

คําวา “การประชาสัมพันธ” หมายถึง การส่ือสารท่ีโนมนาวใจโดยมีการวางแผนเพื่อ   
ใหเกิดอิทธิพลตอกลุมประชาชนท่ีสําคัญ หรืออาจกลาวไดวา การประชาสัมพันธ เปนการติดตอ 
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เผยแพรขาวสาร ความรู ความคิดเห็นขององคกรไปยังสาธารณชนท่ีเกี่ยวของกับองคกรนั้น เพื่อเปน
การสรางความสนับสนุนอยางแทจริงใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย (ลักษณา สตะเวทิน, 2540 : 5) 

การประชาสัมพันธ หมายถึง การส่ือสารขององคกรเพื่อสรางความสัมพันธกับ     
ประชาชน โดยการเสนอขาวสาร การสรางกิจกรรมใหเปนขาวสาร การแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม หรือการแสดงความปรารถนาดีตอประชาชน ในฐานะท่ีเปนผูอยูรวมกันอยางสันติสุข และ
เกื้อกูลผลประโยชนซ่ึงกันและกัน ความสัมพันธในลักษณะน้ีจะนําไปสูทัศนคติในเชิงบวกหรือ
ภาพพจนท่ีนานิยมขององคกรและไปสูพฤติกรรมรวมท่ีมีคุณคาตอสังคม (สมควร กวียะ,2540 : 
212)  

 จากความหมายท่ีผูเช่ียวชาญไดใหไว พอสรุปไดวา  
การประชาสัมพันธ คือ การสื่อสารท่ีมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน เปนการดําเนินงานอยางมี

แผนงานของสถาบันหรือองคกร เพื่อถายทอดความรู ความเขาใจ ตลอดจนขาวสารขอมูลไปสู
ประชาชนกลุมเปาหมาย ในลักษณะของการชักชวน หรือโนมนาวใจใหบุคคลเชื่อหรือกระทําใน 
ส่ิงท่ีสถาบันหรือองคกรตองการ อันจะนํามาซ่ึงความเขาใจอันดี และกอใหเกิดความสัมพันธอันดี
ตอกัน  

ดังนั้นการประชาสัมพันธจะเปนไปในลักษณะการติดตอส่ือสารแบบสองทาง (Two-
way Communication) ท้ังนี้เพราะการประชาสัมพันธ ตองอาศัยความรวมมือรวมใจตลอดจนการ
สนับสนุนจากประชาชน และการท่ีประชาชนจะใหความรวมมือสนับสนุนเพียงใดนั้น ก็ข้ึนอยูกับ
ความสามารถในการดําเนินการประชาสัมพันธของสถาบัน หรือองคกรท่ีจะสรางความสัมพันธ    
อันดีกับประชาชนกลุมเปาหมายเหลานั้น 

 

หลักการประชาสัมพันธ 
 

การประชาสัมพันธในปจจุบันมีหลักใหญ ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ  คือ 
 

 1.  การบอกกลาวหรือชี้แจงเผยแพรใหทราบ การบอกกลาวหรือช้ีแจงเผยแพรใหทราบ 
คือ การบอกกลาวใหประชาชนทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค การดําเนินงาน และผลงานหรือ    
กิจกรรมตางๆ ตลอดจนขาวคราวความเคล่ือนไหวขององคการสถาบันใหประชาชนท่ีเกี่ยวของ    
ไดทราบและรูเห็นถึงส่ิง ดังกลาว ซ่ึงนับวาเปนการปูพื้นฐานแหงความเขาใจในตัวองคกรสถาบัน 
ทําใหสถาบันเปนท่ีรูจัก เขาใจและเล่ือมใส ตลอดจนทําใหประชาชนเกิดความรูสึกท่ีเปนไปในทาง
ท่ีดีตอองคการ การบอกกลาวหรือช้ีแจงเผยแพรเพื่อการประชาสัมพันธนี้มีจุดมุงหมายไปในดาน
การแจงใหทราบ และในดานการใหขาวสารความรูแกประชาชน 
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 2. การปองกันและแกไขความเขาใจผิด การปองกันการเขาใจผิดถือเปนการ          
ประชาสัมพันธเพ่ือปองกัน ซ่ึงมีความสําคัญมากเพราะการปองกันไวกอนยอมมีผลดีกวาท่ีจะตอง
มาทําการแกไขภายหลัง ฉะนั้นการปองกันความเขาใจผิดจึงเปนการกระทําท่ีปองกันมิใหกลุม
ประชาชนท่ีเกี่ยวของกับสถาบันเกิดความเขาใจผิดในตัวสถาบันได 
 

 3.   การสํารวจประชามติ     หลักท่ีสําคัญของการประชาสัมพันธอีกประการหนึ่ง    คือ      
จะตองมีการสํารวจวิจัยประชามติ เพราะองคการสถาบันจะดําเนินการประชาสัมพันธไดอยางมี 
ประสิทธิภาพจะตองรูซ้ึงถึงความรูสึกนึกคิดของประชาชน หรือท่ีเรียกวาประชามติ จะตองทราบวา 
ประชาชนตองการอะไร  ไมตองการอะไร  ชอบหรือไมชอบในส่ิงใด  ตลอดจนทาทีตางๆ                 
ท่ีประชาชนมีตอองคกร ซ่ึงจะไดทราบจากการสํารวจประชามติเพื่อองคการสถาบันจะสามารถ 
ตอบสนองส่ิงตางๆ ใหสอดคลองกับความรูสึกนึกคิดและความตองการของประชาชน (ลักษณา 
สตะเวทิน,2540 : 9) 
 

วัตถุประสงคการประชาสัมพันธมีดังน้ี  
 

1.   เพื่อสรางคานิยม  (Goodwill)   คือสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชน สรางความ
นิยมชมชอบโดยการเผยแพรขาวสารใหประชาชนไดรับรูและเขาใจ อันจะเปนหนทางใหประชาชน
เกิดความเล่ือมใสศรัทธา 

2.   เพื่อปองกันช่ือเสียงมิใหเส่ือมเสีย   (Reputation)    คือการพัฒนาปรับปรุง  แกไข   
พฤติกรรม ระเบียบและวิธีการปฏิบัติตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดความไมพอใจหรือความไมสะดวกใจ   
แกประชาชน หรืออาจกลาวไดวาเปนการสรางภาพพจนท่ีดี ใหประชาชนเกิดความนิยมชมชอบ   
นั่นเอง  

3.   เพื่อสรางความเขาใจท่ีถูกตองบนพื้นฐานของความจริงและความชอบธรรม    และ
ความรวมมือสนับสนุนท่ีเกิดจากการดําเนินงานประชาสัมพันธจะเกิดข้ึนดวยความเขาใจท่ีถูกตอง  
มีเหตุผลไมใชเกิดข้ึนเพราะการจูงใจดวยกลลวง 

 

 อยางไรก็ตามการประชาสัมพันธของสถาบันนั้นจะประสบผลสําเร็จตามความมุงหมาย
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลไดก็ตอเม่ือไดมีการวางแผนการดําเนินการประชาสัมพันธ
และเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินประชาสัมพันธ (Scott M.Cutlip and Allen H.Center)  

 

กระบวนการประชาสัมพันธนั้น ประกอบดวยการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ 
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 1.   การวิจัย – รับฟง   (Research – Listening)   เปนข้ันตอนแรกของการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ เปนการตรวจสอบประชามติ ทัศนคติ ตลอดจนปฏิกิริยาของประชาชนที่เกี่ยวของ
ตอนโยบายของสถาบัน  

2.   การวางแผนการตัดสินใจ (Planning – Decision Marking) เปนข้ันตอนท่ีจะนําเอา
ขอมูลเกี่ยวกับ ประชามติ ทัศนคติ ฯลฯ ของประชาชนมาวิเคราะหแลวตัดสินใจวา อะไรเปนส่ิง     
ท่ีควรแกไข อะไรเปนส่ิงท่ีควรทําตอไป  

3.    การติดตอส่ือสาร – การปฏิบัติ   (Communication – Action)   เปนข้ันตอนในการ 
ติดตอส่ือสารกับประชาชน โดยใชเคร่ืองมือหรือเพื่อการส่ือสาร ตลอดจนวิธีการส่ือสารตางๆ      
เขามาชวยในการดําเนินงานเพ่ือใหไดประสิทธิภาพมากที่สุด เปนการกําหนดประชาชนกลุม       
เปาหมายใหชัดเจนข้ึนและในการติดตอส่ือสารนี้จะยังกอใหเกิด การสรางหรือเปล่ียนความคิดเห็น
ของกลุม ประชาชนใหเปนไปในทางที่เปนผลดีตอองคกร  

4. การประเมินผล (Evaluation) เปนข้ันตอนสุดทายเพื่อตรวจสอบหรือวัดผลการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ วาท่ีไดกระทําลงไปแลวนั้น ไดผลมากนอยแคเพยีงใด คุมคากับคาใชจาย
และเวลาท่ีเสียไปหรือไม เปนการหาขอบกพรองและนําไปสูการวางแผนเพื่อการดําเนินงานในคร้ัง
ตอไป 

 กระบวนการประชาสัมพันธท่ีกลาวมาแลวนับวามีความสําคัญเทาเทียมกันและจะ   
เกี่ยวพันกันเปนลูกโซ ดังเชนงานวิจัยนี้ท่ีศึกษาการประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย
ประจําป 2547 โดยจังหวัดสุพรรณบุรีไดจัดทําส่ือการประชาสัมพันธสูประชาชนในกระบวน    
การประชาสัมพันธ ท้ังในสวนของการวิจัยและรับฟง ซ่ึงไดแกการมีนักทองเท่ียวชาวไทยใหความ
สนใจท่ีจะเขามาเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรีมากข้ึน ซ่ึงดูไดจากจํานวน           
นักทองเท่ียวท่ีเขามาเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดียวามีมากนอยเพียงใด ซ่ึงถานักทองเท่ียวเดินทาง   
มานอย ก็อาจเกิดจากส่ือการประชาสัมพันธท่ีจัดทําข้ึนโดยจังหวัดสุพรรณบุรี สงมายังประชาชน
นั้นประชาชนไมไดรับหรือไดรับแตเปนส่ิงท่ีนอยมาก ทําใหไมเกิดการกระตุนใหนักทองเท่ียว  
เดินทางเขามาเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรีได หรือการประชาสัมพันธนั้นๆ      
ไมเขาถึงประชาชนกลุมเปาหมาย ฯลฯ เปนตน ในกรณีท่ีทราบวาการประชาสัมพันธท่ีสงไปยัง
ประชาชน ไมคอยสัมฤทธ์ิผลอันเนื่องมาจากการส่ือสารไมตรงกับกลุมเปาหมาย ก็จําเปนท่ีจะตองมี
การวางแผนประชาสัมพันธใหม เพื่อกระตุนใหเกิดความตองการท่ีจะเดินทางมาทองเท่ียวงาน
อนุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี  เปนตน และเม่ือมีการวางแผนการตัดสินใจแลว ข้ันตอไป   
ก็คือ การติดตอส่ือสารและการปฏิบัติ ข้ันตอนนี้จะตองใชเคร่ืองมือ หรือส่ือในการประชาสัมพันธ
หรือสงขาวสารขอมูลนั้นไปยังประชาชนกลุมเปาหมาย เพื่อใหประชาชนไดทราบถึงกิจกรรมท่ีทาง
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จังหวัดจัดข้ึนและเกิดความตองการท่ีจะมาเท่ียวในท่ีสุด โดยการประชาสัมพันธผานส่ือนี้จะตอง
คํานึงถึงชวงเวลา ฯลฯ เปนสําคัญดวย และสุดทายเม่ือการประชาสัมพันธนั้นถูกสงไปยังประชาชน 
ก็ตองมีการประเมินผลหรือตรวจสอบวา  ขาวสารขอมูลท่ีประชาชนได รับจากส่ือการ             
ประชาสัมพันธท่ีจัดทําข้ึนโดยจังหวัดสุพรรณบุรี นั้น สัมฤทธ์ิผลมากหรือนอยแคไหน เพียงใด    
ซ่ึงในงานวิจั ยนี้   ก็จะได ทํ าการประเมินผลในสวนนี้  ในเ ร่ืองของการได รับข าวสาร                     
การประชาสัมพันธ โดยผานส่ือการประชาสัมพันธท่ีจัดทําข้ึนโดยจังหวัดสุพรรณบุรี วาส่ือนั้น    
เขาถึงและมีประสิทธิภาพเพียงใดตอประชาชนกลุมเปาหมาย ซ่ึงเม่ืองานวิจัยสําเร็จเสร็จส้ินลง 
ประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรี ก็สามารถนําส่ิงท่ีไดจากการประเมินผลในสวนของงานวิจัยนี้ 
นําไปใชเปนแนวทางในการแกไข กระตุนขอบกพรอง เพื่อนําไปสูการวิจัยวางแผนการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธไดตอไป  และเพ่ือใหประชาชนกลุมเปาหมายเขามาเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดีย 
จังหวัดสุพรรณบุรีมากยิ่งข้ึนดวย 

 

เครื่องมือและสื่อท่ีใชในการประชาสัมพันธ 
 

ในการดําเนินงานประชาสัมพันธขององคการสถาบันหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง 
ส่ิงสําคัญและจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองกระทํา คือ การบอกกลาวช้ีแจงใหประชาชนมีความรู         
ความเขาใจหนวยงานหรือองคการสถาบันอยางถูกตอง  

 

ดังนั้นในการติดตอส่ือสารประชาสัมพันธกับกลุมประชาชนกลุมตางๆ จึงอาจกระทําได
ในหลายวิธี วิธีหนึ่ง คือ การใชเคร่ืองมือส่ือสารตางๆ มาชวยเสริมใหการดําเนินงานประชาสัมพันธ
ขององคการมีประสิทธิภาพมากข้ึน พรอมท้ังแพรกระจายขาวสารไปประชาชนจํานวนมากมาย      
ท้ังในชุมชน ทองถ่ินตางๆ และประชาชนทั่วประเทศ ทําใหองคการสามารถดําเนินงานบรรลุ      
วัตถุประสงคตามความตองการไดสะดวก ประหยัดและรวดเร็ว 
 

ประเภทของเครื่องมือหรือสื่อท่ีใชในการดําเนินงานประชาสัมพันธ มีดังน้ี เชน  
 

วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร นิตรยสาร แผนปลิวและใบแทรก 
โปสเตอรและแผนประกาศ  จุลสาร  แผนพับ  อนุสาร คัทเอาท  อินเตอรเน็ต  ฯลฯ 

จึงกลาวไดวาการดําเนินการประชาสัมพันธจําเปนตองอาศัยการเผยแพรติดตอส่ือสาร 
และองคประกอบของการส่ือสารไดแก ผูสงสาร สาร ส่ือ และผูรับสาร การประชาสัมพันธจะได   
รับความสําเร็จหรือมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับปจจัยหลายๆ อยาง 
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โดยปจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดอยางหนึ่งก็คือ “ส่ือ” เพราะส่ือท่ีใชในการประชาสัมพันธนั้นมี
จุดมุงหมายใหวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธบรรลุผล คือ 

1. ใชส่ือเพื่อเปนเคร่ืองมือชวยในการเผยแพร (Publicity) ดวยการเสนอขาว (News) 
ประกาศ (Declaration) แจงขาวคราว (To inform) ใหความรู (Knowledge) ใหความเขาใจ 
(Understanding) ฯลฯ ท่ีดีและถูกตองแกประชาชน เพ่ือจูงใจใหเกิดการรวมมือและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสถาบันฯ มากยิ่งข้ึน 

2.   ใชส่ือเพื่อการส่ือสาร     การฟงหรือหาขาวการสะทอนกลับ    (Feedback)      ของ     
ประชาชนในรูปของประชามติ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันฯ และในเร่ืองอ่ืนๆ เพื่อปรับปรุง
แกไขดําเนินการ 

3.   ใชส่ือเพ่ือใหเกิดความสัมพันธ สรางเสริมความรูความเขาใจใหเกิดมีข้ึน 
4.   ใชการพูด    การเขียน   ก็เพื่อกระตุนใหเกิดความเช่ือถือ    และมุงหวังท่ีจะใหมีหรือ    

เกิดการกระทํา (เสรี วงษมณฑา,2544 : 28 – 30)  
 

การประชาสัมพันธเปนหนาท่ีในการบริหารอยางหนึ่ง ท่ีตองเกี่ยวของและติดตอส่ือสาร
กับประชาชน ซ่ึงชวยใหการสนับสนุนการผลิต การขาย การตลาด การโฆษณา หรือการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย นอกจากน้ีการประชาสัมพันธยังชวยใหบรรลุปรัชญา วัตถุประสงค รูวิธีการ    
ปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลง ตลอดจนชวยกําหนดวิธีการตอสูกับคูแขง
ขันดวย เพราะการประชาสัมพันธจะชวยติดตามความคิดเห็นและความสนใจของสาธารณชน    
ชวยพยากรณการมีปฏิกิริยาโตตอบจากสาธารณชนอัน จะชวยส่ือสารการตัดสินใจขององคการ    
ไปยังสาธารณชนได 

 

แนวคิดการส่ือสารการตลาด  (Marketing Communication) 

การส่ือสารการตลาด หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดท่ีนักการตลาดกระทําข้ึน เพื่อ     

ใชในการส่ือความหมายถายทอดความคิดไปยังผูบริโภคหรือลูกคา เกี่ยวกับผลิตภณัฑและบริการ 

หรือส่ิงอ่ืนใดใหเกิดการยอมรับ แสดงพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงคท่ีมุงหวังไว (พิบูล     

ทีปะปาล, 2537 : 22) 

 การส่ือสารการตลาด หมายถึง การดําเนนิกิจกรรมทางการตลาดในอันท่ีจะส่ือความหมาย

สรางความเขาใจ สรางการยอมรับระหวางธุรกิจผูบริโภค โดยมุงหวงัใหเกดิพฤติกรรมตอบสนอง

ตามวัตถุประสงคของธุรกิจนั้นๆ (สุวัฒนา วงษกะพันธ, 2530 : 55) 
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 การส่ือสารการตลาด หมายถึง กระบวนการทีก่อการหรือธุรกิจท่ีเปนองคประกอบ     

ท้ังหมดของสวนประสมทางการตลาด เพื่อกอใหเกิดการตอบสนองความตองการตอผูบริโภคและ

ตอธุรกิจ (วุฒิชาติ สุนทรสมัย ,2537 : 171) 

 จากคําจํากดัความท้ังหมด สรุปไดวาการส่ือสารการตลาดเปนกระบวนการนําเสนอ  

ขาวสาร และการกําหนดชองทางการส่ือสารในรูปแบบของการกระตุนไปยังกลุมเปาหมายทาง   

การตลาดเพื่อใหไดรวบรวมขอมูลขาวสารจากผูบริโภคมาตีความประกอบในการดําเนินงานหา

ชองทางหรือโอกาสใหมๆ ในการส่ือสารคราวตอไปใหดกีวาเดิม โดยมุงหวังท่ีจะกอใหเกิดปฏิกิริยา

ตอบสนองจากผูบริโภคเปาหมาย ในลักษณะท่ีคาดหมาย หรือกําหนดเอาไวลวงหนาแลว 

 ในฐานะท่ีการส่ือสารการตลาดเปนเสมือนสวนเชื่อมโยงธุรกิจกับลูกคาของเขาท่ีมีอยู

อยางกระจัดกระจายท่ัวไปในตลาดสวนตาง ๆ เพื่อใหท้ัง 2 ฝายมีความเขาใจซ่ึงกันและกันและรูถึง

การเคล่ือนไหวของแตละฝายไดตามตองการ เปนกระบวนการของการส่ือสารทางการตลาด ซ่ึงมี

องคประกอบ ไดแก สินคาและบริการ ผูผลิตรูวาควรผลิตสินคาและบริการใหมีลักษณะและ        

คุณสมบัติอยางไร จึงจะตรงกับความตองการของผูบริโภค ราคา ในราคาจําหนายเทาไร สถานท่ี  

สินคา และบริการนั้น ๆ ถาเปนท่ีพอใจจะสามารถหาซ้ือไดจากท่ีไหน และการสงเสริมการตลาด  

ถาซ้ือแลวจะไดรับสินคาและบริการใดตอบแทนจากรานคานั้นบาง เปนตน เพราะฉะน้ัน นกัการ

ตลาดจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการส่ือสารการตลาดมากเปนพิเศษ 

 

บทบาทของการส่ือสารการตลาดในดานตาง ๆ ของสวนผสมทางการตลาด 

 ในกระบวนการทางการตลาด องคประกอบทุกประการของสวนผสมทางการตลาด ซ่ึง

ไดแก ดานสินคาและบริการ ดานราคา ดานสถานท่ี และดานการสงเสริมการจําหนาย ตางก็มี

บทบาทในการทําหนาท่ีเปนสัญลักษณ เพื่อท่ีถายทอดความคิดจากผูผลิตไปยังกลุมผูบริโภค

เปาหมาย 

(สุวัฒนา วงษกะพันธ, 2530 : 76) 

นักศึกษาวิชาการตลาดมักจะคุนเคยกับคําวาสวนผสมการตลาดท่ีมีอยู 4p ตลอดเวลาคือ 

Product Price Place Promotion ซ่ึงหมายความถึงการมีสินคาท่ีตอบสนองความตองการของ            
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ผูบริโภคขายในราคาท่ีผูบริโภคยอมรับ ดวยระบบการจัดจําหนายท่ีเอ้ือตอความสะดวกใน          

การซ้ือหาของผูบริโภคตามลักษณะของพฤติกรรม ดวยความพยายามท่ีถูกตองและมีทิศทางท่ี       

นําไปสูสัมฤทธ์ิผลของการตอบสนองความตองการของผูบริโภค (เสรี วงษมณฑา, 2538 : 30) 

 

จากแนวคิดของนักการตลาดขางตน จะเห็นไดวาสวนผสมทางการตลาดก็คือ เคร่ืองมือ 

ตาง ๆ ท่ีสามารถควบคุมได เพื่อบรรลุเปาหมายการตลาดในตลาดเปาหมาย องคประกอบหลักไดแก

ผลิตภัณฑราคา การกระจายสินคา และการสงเสริมการตลาด หรือเรียกวา 4 p นั่นเอง ซ่ึงแตละ p    

มีบทบาทดังนี ้

 

บทบาทดานสินคาและบริการ 

ผูประกอบการจะทําธุรกิจไดหลังจากเลือกตลาดเปาหมายแลว จะตองจัดหาผลิตภัณฑ

มาเสนอขาย ผลิตภัณฑอาจเปนส่ิงท่ีมีตัวตนเรียกวาสินคา หรือส่ิงท่ีไมมีตัวตนเรียกวาการบริการ      

แตสามารถทําใหลูกคาเปาหมายพึงพอใจได ผลิตภัณฑเปนองคประกอบหน่ึงของสวนประสม    

ทางการตลาด เปนองคประกอบท่ีกิจการสามารถควบคุมเปล่ียนแปลงได แตกิจการจะเปล่ียนแปลง

ใหเปนท่ีถูกใจตลาดเปาหมาย และทําใหกิจการบรรลุวัตถุประสงค จะตองทําความรูจักกับ         

สวนประกอบตาง ๆ ของผลิตภัณฑเปนอยางดี เพื่อสามารถเลือกกลยุทธทางการส่ือสารการตลาดให

สอดคลองกับแรงจูงใจ และพฤติกรรมของการซ้ือของตลาดเปาหมายได 

สินคาและบริการ (Product and service) จะตองสามารถทําหนาท่ีแจงใหผูบริโภคท่ีได

พบสินคานั้น ไดทราบถึงขอมูลตาง ๆ เชน ตราสินคา รูปแบบของหีบหอ ตัวสินคา เคร่ืองหมาย

การคา เหลานี้จะส่ือความหมายและความเขาใจใหผูรับขาวสารได และสามารถตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคดานคุณสมบัติเฉพาะตัวของสินคาแตละชนิด เพื่อยังประโยชนใชสอยและ

อํานวยความสะดวกในกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนสรางความพึงพอใจอันเนื่องมาจากสินคาและ

บริการนั้น ๆ 

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของสินคา ขอมูลตาง ๆ เหลานั้นจะทําหนาท่ีในการ  

ส่ือสารการตลาด โดยส่ือความหมายใหลูกคาไดรับรู ไดสัมผัสและไดทดลองใชสินคานั้นๆ          
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ซ่ึงสัญลักษณของสินคาจะทําหนาท่ีในการส่ือความหมายไดแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับคุณสมบัติ  

ของผูรับขาวสารและอิทธิพลของวัฒนธรรมในสังคมกลุมนั้น ๆ เปนตน 

กลาวโดยสรุปแลว บทบาทดานสินคาและบริการตอการส่ือสารการตลาดน้ัน สามารถ

จะพิจารณาจากองคประกอบไดหลายประเด็นดวยกัน ตั้งแตหนาท่ี สีสัน ขนาด ลักษณะโดยท่ัวไป 

ตลอดจนตราและยี่หอของสินคา 

 

บทบาทดานราคา 

ราคา (Price) ทําหนาท่ีในการส่ือสาร โดยแจงใหผูบริโภคไดรับทราบถึงอัตราการ    

แลกเปล่ียนสินคาและบริการน้ัน ๆ ผูจําหนายเลือกใชราคาเปนเคร่ืองบงบอกใหผูบริโภคสามารถ

ประเมินคุณภาพ และคุณคาของสินคาและบริการที่เขาคาดหมายวาควรจะไดรับ นอกจากนี้ราคา   

ยังเปนตัวชวยในการตัดสินใจเลือกสินคาและบริการของผูบริโภคบางจําพวก ท่ีซ้ือสินคาเพราะ     

วาตองการความภูมิใจในการเลือกซ้ือสินคา และการใชสินคาราคาแพงอีกดวย 

ราคาเปนเครื่องกําหนดมูลคาในการแลกเปลี่ยนซ้ือขายสินคาและบริการตาง ๆ           

การซ้ือขายจะสําเร็จเม่ือผูซ้ือเต็มใจท่ีจายในราคาหนึ่ง และผูขายพอใจที่จะขายในราคาเดียวกันนั้น 

ปญหาการต้ังราคาสินคาใหเหมาะสม จึงจะตองพิจารณาจากปจจัยประกอบหลายดาน มูลเหตุจูงใจ

ในการซ้ือ พฤติกรรมตาง ๆ ของผูซ้ือ สภาพเศรษฐกิจ ตัวบทกฎหมาย บทบาทของรัฐบาล ตนทุน  

คาใชจายของสินคาและบริการ จริยธรรมของผูขาย เปนตน ผูขายจะตองวิเคราะหจากปจจัยตาง ๆ 

เหลานี้ ตัดสินใจเลือกราคา สินคาท่ีเหมาะสมภายใตเงื่อนไขของวัตถุประสงคและนโยบาย          

ของกิจการ 

 

บทบาทดานสถานท่ี 

สถานท่ี (Place) หมายถึงสถานท่ีท่ีผูบริโภคจะสามารถไดพบเห็นสินคาและบริการ      

ท่ีวางจําหนาย หรือสถานท่ีท่ีผูบริโภคสามารถเขามารับบริการในดานตาง ๆ ท่ีตนตองการได หรือ

สถานท่ีท่ีทําการซ้ือขายสินคา คุณสมบัติของสถานท่ีจําหนายนี้สามารถส่ือความหมายใหผูบริโภค

เขาใจความหมายตามท่ีผูจําหนายตองการจะใหเปนเชนนั้นได รานคาหรือสถานบริการ 2 แหง 
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จําหนายสินคาและบริการประเภทเดียวกัน จะสามารถส่ือความหมายหรือสรางความรูสึกแกผูไดรับ

ขาวสารในลักษณะท่ีแตกตางกันก็ได โดยเฉพาะในกรณีท่ีเปนสินคาและบริการที่ผูบริโภคกลุมนั้น

ยังไมมีความคุนเคย ไมรูจักมากอน เชน การตกแตงอาคารสถานท่ีท้ังภายในและภายนอก     

พนักงานขาย 

 

บทบาทดานการสงเสริมการตลาด 

ในกลยุทธการส่ือสารเพ่ือใหลูกคาไดมีโอกาสรับรูเร่ืองราวตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับตัวสินคา

และบริการของสินคานั้น เราใหความสําคัญกับปจจัยแรกท่ีเห็นไดชัดท่ีสุดคือ กิจกรรมการสงเสริม

การตลาด (Promotion) 

การสงเสริมการตลาดเปนการทําใหกลุมผูบริโภคเกิดความสนใจในสินคาและบริการ 

นักการตลาดจึงพยายามหาวิธีการ การติดตอส่ือสารท่ีทําใหเกิดความสนใจใหได 

เสรี วงษมณฑา (2540) กลาววา การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง            

ความพยายามทั้งส้ินท่ีจะสงเสริมใหการตลาดบรรลุเปาหมายใหได ทําใหลูกคามาซ้ือสินคา สนใจ

สินคาของเรา ลูกคาเปล่ียนพฤติกรรมใหสอดคลองกับสินคา และรักษาไวไมใหเปล่ียนแปลง         

ซ่ึงแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

1. การแจงขาวสารขอมูล (Informing) 

2. การโนมนาวชักจูง (Persuading)  

3. การเตือนความจํา (Reminder promotion) 

ตามทัศนคติของนักการตลาดแลว Promotion หมายถึง กิจกรรมการส่ือสารท้ังหมด      

ท่ีเกี่ยวกับโฆษณา (Advertising) การจําหนายสินคาโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling)          

การสงเสริมการจําหนาย (Sale Promotion) และงานการเผยแพรขาวสาร (Publicity) 

การโฆษณา การโฆษณาเปนรูปแบบของการสงขาวสารไปสูคนหมูมากท่ีมีอยูอยาง

กระจัดกระจายได ในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยผานทางส่ือมวลชนตาง ๆ ไดพรอม ๆ กัน ผูท่ีทํา

โฆษณาจะตองมีการระบุช่ือสินคาท่ีตนการจะโฆษณาไวอยางชัดเจน และจะเปนผูจายคาตอบแทน

ในการโฆษณานั้นดวย เปนการจูงใจกลุมลูกคาใหเกิดความตองการและบริการ หรือแนวความคิด
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อ่ืน ๆ ไมวาจะในปจจุบันหรือในอนาคต การโฆษณาอาจจะทําข้ึนเพื่อเปนการสนับสนุนการเสนอ

ขายของพนักงานขายเพ่ือสรางความรูสึกใหเกิดข้ึนกอนเสนอขายจริง 

วีรวุธ มาฆะศิรานนท (2542) กลาววา เราจะตองพิจารณาเลือกส่ือโฆษณาใหเหมาะสม

กับกลุมเปาหมายท่ีเรามีวัตถุประสงคท่ีจะสงสาระโฆษณาไปถึง โดยจะตองคํานึงถึงศักยภาพของ

ส่ือนั้น ๆ ในดานความสามารถในการเขาถึงกลุมผูรับสาร ความถ่ีในการใชส่ือนั้น ๆ และผลท่ีเกิด

จากการโฆษณา 

รังสรรค เลิศในสัตย (2544) กลาววา ยังมีนักบริหารจํานวนมากท่ียังคิดวาการตลาด    

คือการโฆษณา จึงทําใหบริษัทจํานวนไมนอยทุมคาใชจายสวนใหญทางการตลาดไปในโฆษณา 

นักการตลาดตองคํานึงถึงวาจะเลือกการโฆษณาผานส่ือประเภทใดท่ีจะใหขอมูลตาง ๆ 

สงถึงผูบริโภคเปาหมายท่ีตองการมากที่สุด โดยคํานึงถึงเวลาและตนทุนดวย ส่ือโฆษณามีหลาย

ประเภท ดังตอไปนี้ (ปยะมาศ แกวนนท, 2544 : 18) 

1.  โทรทัศน เปนส่ือโฆษณาท่ีมีความทันสมัยมากท่ีสุด และสามารถเขาถึงผูบริโภคไดดี

ท่ีสุด เพราะจะตองใชประสาทตาและหูในการรับรูไปพรอม ๆ กัน สามารถเขาถึงผูชมไดจํานวน

มาก ขอเสียคือ เสียคาใชจายสูง อายุของส่ือส้ันและเสียเวลามาก 

2.   วิทยุ เปนส่ือโฆษณาท่ีครอบคลุมกลุมผูบริโภคไดในวงกวาง ตนทุนตํ่า สามารถ   

ติดตามกลุมผูบริโภคไดทุกท่ีทุกเวลา เหมาะกับกลุมผูบริโภคท่ีมีรายไดต่ํา อีกท้ังยังสามารถ          

ใชภาษาทองถ่ินได ขอเสีย คือ การฟงเพียงอยางเดียวไมสามารถทําใหเกิดการรับรูท่ีดีมากนัก           

และความสนใจของผูบริโภคท่ีมีตอขาวสารจะลดลง เพราะสวนมากผูบริโภคจะทํางานอยางอ่ืน    

ในขณะท่ีฟงวิทยุดวย 

3. หนังสือพิมพ เปนส่ือประเภทหนึ่งท่ีมีผูนิยมใชกันมาก เพราะสามารถครอบคลุม   

พื้นท่ีและจํานวนผูรับไดกวางขวาง และถาหากตองการสงส่ือในทองถ่ิน ก็สามารถใชหนังสือพิมพ

ท่ีมีอยูในทองถ่ินนั้น ๆ ได สามารถแบงกลุมเปาหมายไดตามอายุ เพศ การศึกษา ท่ีตองการได       

ขอเสีย คืออายุของส่ือส้ัน เพียงวันเดียวเทานั้น หลังจากนั้นผูอานก็จะไมสนใจส่ือท่ีไดรับรูนั้นแลว 

4.  นิตยสาร เปนส่ือโฆษณาท่ีมีชีวิตนานกวาส่ือหนังสือพิมพ สามารถใชภาพท่ีสวยงาม 

ชักจูงความสนใจจากผูอานได สามารถเขากลุมผูบริโภคเฉพาะได เชน นิตยสารผูหญิง นิตยสารกีฬา 
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นิตยสารเกษตร เปนตน รูปเลมสวยงาม มีความนาสนใจ ขอเสีย คืออัตราคาโฆษณาสูง ใชเวลานาน

กวาหนังสือจะออกสักเลม จึงทําใหความถ่ีของขอความโฆษณาท่ีจะเขาถึงผูบริโภคชา 

5. ส่ือกลางแจง เปนส่ือโฆษณาท่ีทําดวยไม หรือวัสดุอ่ืน ๆ ไมเจาะจงกลุมเปาหมาย    

มุงเตือนความทรงจําของผูบริโภคท่ีผานไปมาบริเวณท่ีติดส่ือไว จะตองเลือกทําเลท่ีตั้ง ใชขอความ

ส้ันกระทัดรัด ชัดเจนและไดใจความ สีสันจะตองสวยสะดุดตา สามารถดึงดูดใจผูท่ีพบเห็นได 

6. Direct Mail ไดแกแผนพับ ใบปลิว ส่ือท่ีสงผานทางไปรษณีย หรือเพื่อแจกฟรีตาม

สถานที่ขายสินคาและบริการ 

7. โปสเตอร การทําโปสเตอรติดหนารานรวมถึงการจัดตกแตงภายในและภายนอกราน

เพื่อชักจูงใหลูกคาเกิดความสนใจ และกระตุนใหลูกคาเกิดความตองการทดลองใช หรือตองการใช

สินคาและบริการของเราไดทันที เปนตน 

นอกจากนี้ยังมีส่ืออ่ืน ๆ อีกมากมาย เชน การติดปายโฆษณาตามท่ีสาธารณะตาง ๆ เชน 

สถานีรถไฟ สนามบิน เปนตน หรือการสนับสนุนรายการตาง ๆ ทางโทรทัศน หรืองานกิจกรรม

พิเศษตาง ๆ เปนตน 

การจําหนายสินคาโดยใชพนักงานขาย เปนรูปแบบหนึ่งในการส่ือสารระหวางบุคคลท่ีดี

ท่ีสุด โดยฝายผูขายมีจุดมุงหมายท่ีจะชักจูงใจใหลูกคาซ่ึงเปนเปาหมายของเขาใหยินยอมซ้ือสินคา

ของเราในท่ีสุด เพราะเปนการส่ือสาร 2 ทาง หรือ Two-way Communication มีการพบหนากัน

ระหวางผูขาย และผูซ้ือ ทําใหสามารถสังเกต เรียนรู และเขาใจความรูสึกของผูท่ีเราไปเสนอขาย  

ไดวาสนใจสินคาของเราหรือไม ผูขายสามารถสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูซ้ือได ทําใหสามารถ  

ขายสินคาไดมากกวาเดิม ขอเสีย คือคาใชจายสูง ไมสามารถกระจายการตลาดไดอยางท่ัวถึง 

การสงเสริมการขาย ไดแก การแจกสลากชิงโชค คูปอง ช้ินสวนเลือกของแถม การแจก

ตัวอยางสินคา การใชสวนลดพิเศษ การแจกของท่ีระลึก เปนตน เปนกิจกรรมที่ทําใหผูบริโภค    

เกิดความสนใจในสินคาและบริการเพิ่มมากข้ึน เปนรูปแบบท่ีองคกรเสนอผลประโยชนพิเศษแก

ลูกคาเปนคร้ังคราว เพื่อกระตุนใหลูกคาซ้ือสินคาและบริการในชวงนั้น จึงเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือ     

การสงเสริมการตลาด โดยใชรวมกับการโฆษณา และการขายโดยบุคคล 
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การสงเสริมการขายมีเทคนิคหลายวิธี และตองการสงเสริมการขายที่มุงถึงผูบริโภค       

ผูจัดจําหนาย และผูขาย ดังนี้ 

1. การจัดแสดงสินคา เปนการจัดตกแตงรานคา อาคารสถานท่ีใหสวยงาม หรือจัดโชว

สินคาใหผูท่ีสนใจเขาชม และผูท่ีคาดวาจะเปนกลุมลูกคาตอไปเกิดความสนใจ 

2. การสาธิต เปนการกระตุนความตองการแกผูซ้ือ การสาธิตเปนการแสดง                

คุณประโยชนและวิธีการใชสินคาและบริการนั้น ๆ ก็จะสามารถนําไปสูการซ้ือไดในท่ีสุด ถาสินคา

มีขนาดเล็กสามารถนําสินคาไปแสดงสาธิตตอผูบริโภคได แตถาสินคามีขนาดใหญ ก็จะใชวิธีเชิญ

ลูกคาเขาชมองคกรของสินคาและบริการแทน 

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายวิธี เชน การแจกของตัวอยาง การแจกคูปอง การใหของแถม     

การลดราคา เปนตน แลวแตวาทางองคกรจะใชวิธีใดท่ีเหมาะสมในการสงเสริมการขายตอไป 

การแพรขาวสาร มีลักษณะคลายการโฆษณา แตกตางกันท่ีวาเปนการส่ือสารเขาถึง    

คนหมูมาก อยูในรูปของบทความ สารคดี และอ่ืน ๆ เพื่อกระตุนความสนใจจากผูท่ีไดรับสาร 

การสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ ไดเกิดรูปแบบการโฆษณาและการสงเสริมการตลาด       

ท่ีสามารถเห็นไดอยางชัดเจนมากข้ึน คือการจัดกิจกรรมพิเศษตาง ๆ จะตองมีปายช่ือผลิตภัณฑหรือ

องคการท่ีทําการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษเหลานั้นปรากฏอยูในบริเวณท่ีจัดงาน เปนการแลกเปล่ียน

ใหผูท่ีสนับสนุนไดมีโอกาสเผยแพรสินคาและบริการของตน และไดช่ือเสียงท่ีเกี่ยวเนื่องจากการ

สนับสนุนกิจกรรมพิเศษนั้น 

ดังเชนในงานวิจัยเร่ือง การประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 

นี้ไดมีการนําการส่ือสารการตลาดเขามาใชดวยเพื่อใหการจัดงานนี้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน      

โดยทางสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรีไดมีการวางแผนและนําการส่ือสารการตลาด

ในดานตางๆ มาใช อยางเชน บทบาทดานการสงเสริมการตลาด คือ ไดมีการโฆษณาประชาสัมพันธ

งานอนุสรณดอนเจดียผานส่ือตางๆ ไมวาจะเปน โปสเตอร หนังสือพิมพ วิทยุ ส่ือกลางแจง ฯลฯ  

เพื่อกอใหเขาถึงกลุมเปาหมายตางๆ และเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 

แนวคิดท่ีวาดวย “สื่อ”  (Media) 
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ในกระบวนการส่ือสารท่ีประกอบไปดวยผูสงสาร (Souce) สาร (Message) ส่ือ (Media) 
และผูรับสาร (Receiver) นั้นส่ือ (Media) นับวาเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง ในการท่ีจะ
เปนตัวกําหนดความสําเร็จของการส่ือสารท่ีจะทําใหผูรับสารเกิดความรู ความเขาใจ มีทัศนคติและ
มีพฤติกรรมไปในแนวทางท่ีผูสงปรารถนา  (Everett M.Rogers, 1969 : 32) 

     ฮาโรลด ดี ลาสเวลส (Sarold D. Laswell, 1948 : 37-51) ไดกลาวไววาส่ือเปนตัวนํา
ขาวสารไปสูผูรับ เชน การพูด ทาทาง การใชสายตาการสัมผัส การเขียนหรืออาจจะเปนส่ือส่ิงพิมพ 
(Print Meadia) และส่ือท่ีใชไฟฟา (Electronic Media) กลาวโดยสรุปก็คือเปนส่ือประเภทตางๆ ท่ีจะ
นําขาวสารไปสูกลุมเปาหมายตามทิศทางท่ีผูสงสารกําหนดไว 

  ส่ือ (Media) หมายถึง พาหนะท่ีนําพาขาวสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร (เสถียร ไชย
ประทับ,2528 : 32)  ส่ือแบงออกเปน 2 ประเภท คือ   

1. ส่ือมวลชน (Mass Media) หมายถึง ส่ือท่ีทําใหผูสงสาร ซ่ึงอาจจะเปนบุคคลคนเดียว
หรือกลุมบุคคลสามารถสงขาวสารไปยังผูรับสารกลุมเปาหมายจํานวนมากและอยูกันอยาง    
กระจัดกระจายได ในเวลาอันรวดเร็ว ส่ือมวลชนท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก วิทยุกระจายเสียง   
โทรทัศน อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร เปนตน 

ส่ือมวลชนอาจกลาวไดวาส่ือมวลชนเปนผลท่ีเกิดจากความพยายามของมนุษยในอัน    
ท่ีจะรวบรวม และแลกเปล่ียนขาวสารตางๆ ระหวางกันอยางมีประสิทธิภาพที่สุด ซ่ึงมีลักษณะ
โดยท่ัวไปที่แตกตางไปจากการส่ือสารในรูปแบบอ่ืน 2 ประการ คือ 

1.  กลุมผูรับสารจะตองเปนกลุมชนขนาดใหญ ซ่ึงไมใชผูท่ีอยูในสังคมหรือมี     
ประสบการณรวมกัน แตเปนกลุมชนท่ีมีความหลากหลาย และมีลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป      
ไมจําเปนตองเคยรูจักหรือมีประสบการณคลายคลึงกันมากอน 

 2. ส่ือท่ีใชในการส่ือสารมวลชนจะเปนประเภทส่ือสัมผัสหรือรับไดดวยการมองเห็น 
(Visual Transmittre หรือ Visual Media) ส่ือสัมผัสหรือรับไดดวยการฟง (AudioTransmitter หรือ 
Audio Media) และส่ือท่ีสัมผัสหรือรับไดดวยการฟงและมองเห็น (Audio- Visual Transmittre หรือ 
Audio - Visual Media) 

-   สื่อท่ีสัมผัสหรือรับไดดวยการมองเห็น (Visual Media) ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร  
วารสาร หนังสือรวมเลมตางๆ ภาพถายและภาพวาด เปนตน ส่ือเหลานี้ผูรับสารรับไดดวยการอาน 
การมองเห็น เชน หนังสือพิมพเปนส่ือสําหรับผูท่ีมีการศึกษาท่ีอยางนอยตองอานหนังสือออกใน
สังคมเมืองและในประเทศพัฒนาแลว หนังสือพิมพเปนส่ือท่ีมีอิทธิพลอยางมาก เพราะเปนส่ือท่ีให
ขอมูลไดละเอียดถ่ีถวนและหลากหลายกวาส่ืออ่ืน ซ่ึงรายการวิทยุกระจายเสียง โทรทัศนทําไดนอย
กวา สวนหนังสือและนิตยสารเปนแหลงความรู สาระบันเทิงและการบริการทางการศึกษา โดยมี   
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คุณสมบัติท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ ความคงทนถาวรและความหลากหลายของเน้ือหา บทบาทและ
หนาท่ีสามารถครอบคลุมไปทุกวงการอาชีพ เปนตน  

-    ส่ือท่ีสัมผัสหรือไดรับการฟง (Audio Media) ไดแก วิทยุกระจายเสียงเปนส่ือ          
ท่ีไมมีภาพหรือการมองเห็นใดๆ การส่ือสารจึงตองใชการพูดอธิบายเพื่อเกิดภาพในสมองของ                
ผูรับฟง ซ่ึงนับวาเปนขอไดเปรียบ คือทําใหมีความสดและมีชีวิตชีวา ผูรับสารสามารถจินตนาการ
ไดกวางไกลตามแตประสบการณของตน  

 ในแงของการหมุนเวียนของขาวสารพบวา วิทยุกระจายเสียงเปนส่ือท่ีเขาถึงประชาชน
ไดมากท่ีสุด เนื่องจากปจจุบันเคร่ืองรับวิทยุมีราคาถูกลง และกลายเปนส่ือประจําบาน นอกจากนี้  
ยังมีความรวดเร็วในการเสนอขาวสาร แตมีขอเสียเปรียบ เม่ือเปรียบเทียบกับส่ือส่ิงพิมพ คือ        
รายการวิทยุนั้นจะมีกําหนดเวลาการออกอากาศ  

-     ส่ือท่ีสัมผัส หรือรับไดดวยการฟงและการมองเห็น (Audio – Visual Media) ไดแก  
โทรทัศน ภาพยนตร ผูรับสารสามารถรับสารไดโดยการมองเห็นและไดยินเสียงไปพรอมๆ กัน     
ซ่ึงจะไดเปรียบในแงของความเขาใจสารงายกวาส่ือท่ีสัมผัสหรือไดรับดวยการฟงหรือมองเห็นเพียง
อยางใดอยางหน่ึง แตโทรทัศนก็เปนส่ือประเภทที่มีกําหนดเวลา เชนเดียวกับวิทยุกระจายเสียง        
ผูรับตองดูตามเวลาท่ีเสนอ ไมมีโอกาสเปรียบเทียบและไมมีโอกาสกลับมาดูขาวสารท่ีเสนอไปแลว
ไดใหม ยกเวนจะมีการบันทึกเทปไว ส่ือชนิดนี้จึงตองการความสนใจจากผูรับสารมาก  

2.  ส่ือบุคคล (Personal Media)  หมายถึง ตัวบุคคลผูท่ีนําพาขาวสารจาก               
บุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึง โดยอาศัยการติดตอส่ือสารแบบตัวตอตัว ระหวางบุคคล 2 คน หรือ
มากกวา 2 คน ข้ึนไป ส่ือบุคคลในการวิจัยคร้ังนี้ หมายถึง ญาติพี่นอง เพื่อนรวมงาน (Relative & 
Colleagues) เจาหนาท่ีสงเสริมการทองเท่ียวของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยหรือหนวยงาน    
ราชการท่ีเกี่ยวของ (Tourism Authority staff of Thailand or other Government Agencies)           
และเจาหนาท่ีหนวยงานภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว (Private Enterprise Agncies 
Concerning Tourism)เกี่ยวกับส่ือบุคคลนี้ โรเจอร (Evertt M.Rogers, 1973 : 295) กลาววา ส่ือบุคคล
จะเปนตัวสําคัญในการโนมนาวใจ และมีประสิทธิภาพในการเปล่ียนแปลงทัศนคติมากกวา          
ส่ือมวลชนท้ังนี้ เพราะส่ือมวลชนนั้นจะเปนเพียงตัวเสริมความรูเบ้ืองตน แกผูรับสารเทานั้นและ   
ส่ือบุคคลยังมีความสามารถในการเลือกผูรับสารและยังจะทําใหเกิดการยอมรับท่ีจะรวมมือ    
ปฏิบัติมากท่ีสุด (Rogersand Svenning, 1969 : 125)  
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แนวคิดเรื่องส่ือประเพณี  (Traditional Media) 

 

ส่ือประเพณี (Traditional Media) เปนส่ือท่ีใชในการส่ือสารมาต้ังแตโบราณ              
เปนวัฒนธรรมท่ีบันทึกวัฒนธรรมและถายทอดถึงประชาชนยุคหลังๆ สืบเนื่องกันมาจนถึงปจจุบัน 
อาทิ  การเลานิทาน การแสดงพ้ืนบานพื้นเมือง การรองเพลงและเลนดนตรีประจําชาติอาจหมายถึง
ส่ิงของ เคร่ืองเลนหรือเคร่ืองใชสมัยกอน วิจิตรศิลปยุคเกา ประเพณี หรือพิธีการท่ีนํามาใชในการ
ส่ือสารทางวัฒนธรรมเพ่ือศิลปะหรือการโฆษณาในยุคปจจุบัน (สมควร กวียะ , 2539 : 207)  

ส่ือมวลชนและส่ือประเพณีสามารถสงเสริมซ่ึงกันและกันได  ดังตัวอยางจาก       
ประสบการณจริงวา ส่ือพื้นบานชนิดใดท่ีสามารถจะปรับตัวและสามารถจะประสานใชส่ือมวลชน
ได ก็สามารถจะมีอนาคตตอไป ในทํานองเดียวกันจากจุดยืนของส่ือมวลชน ก็ไดมีความพยายาม    
ท่ีจะนําเอาส่ือพื้นบานมาใชประโยชนใหเปนส่ือเพื่อการพัฒนา ท้ังนี้ส่ือพื้นบานมีหนาท่ีและ
คุณูปการบางอยางแกส่ือมวลชน กลาวคือ ส่ือพื้นบานจะเปนกระจกเงาสองใหส่ือมวลชนได
มองเห็นท้ังจุดแข็งและจุดออนของตัวเอง (กาญจนา แกวเทพ,2539 : 54)  

ตัวอยาง เชน งานวิจัยในการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย ซ่ึงมีส่ือประเพณีเขามาเกี่ยวของ
ดวย  เนื่องจากวาการจัดงานอนุสรณดอนเจดียนี้ได มีการสืบสานประเพณีในการจัดงาน                
จากบรรพบุรุษมาชานาน นับระยะเวลาเปน 91 ปแลว  ซ่ึงการนําส่ือประเพณีเขามาใชเพื่อเปน     
การถายทอดใหอนุชนรุนหลังไดรับรูถึงประวัติความเปนมาเกี่ยวกับอนุสรณดอนเจดียแหงนี้วามี
ความสําคัญเพียงไร จนทําใหเกิดประเพณีการจัดงานอนุสรณดอนเจดียข้ึนมา แตท้ังนี้ท้ังนั้นการท่ี
อนุชนรุนหลังจะรับรูรับทราบถึงประเพณีการจัดงานอนุสรณดอนเจดียนี้ไดนั้น เนื่องจากไดรับ
ความรวมมือและการสงเสริมซ่ึงกันและกันเปนอยางดีระหวางงส่ือมวลชนและส่ือประเพณี  เพราะ
ถึงแมวาจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นจะมีสถานที่สําคัญๆ และประเพณีอันดีงามอยางการจัดงานอนุสรณ
ดอนเจดียมากเพียงใดก็ตาม แตกาลเวลาท่ีลวงเลยไปอาจทําใหถูกลบเลือนจากคนไทยไปได ดังนั้น
การท่ีส่ือมวลชนไดเขามามีสวนรวมในการชวยเผยแพรนั้น ก็ทําใหประเพณีการจัดงานอนุสรณ
ดอนเจดียนั้นคงอยูไดตราบนานเทานาน 

อยางไรก็ตามการประชาสัมพันธในสวนของงานวิจัยนี้จะเปนการประชาสัมพันธ         
ท่ีเกี่ยวกับการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 ท่ีทางประชาสัมพันธของจังหวัดสุพรรณบุรี
จะทําการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารไมวาจะเปนการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับความสําคัญของ  
ประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนกิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและ
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ความรวมมือสนับสนุนของประชาชนท่ีจะมาเ ท่ียวงานอนุสรณดอนเจดียประจําป2547           
จังหวัดสุพรรณบุรี ในท่ีสุดซ่ึงส่ิงตางๆเหลานี้จะเขาถึงประชาชนกลุมเปาหมายมากนอยเพียงใดและ
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงใดผูวิจัยก็จะทําการศึกษาวิจัยและจะกลาวถึงในบทท่ี 4 และบทท่ี 5 
ตอไป 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ในการทําวิจัยเร่ืองนี้ ผูวิจัยไดนําการวิจัยท่ีมีผูทําไวแลวมาเปนแนวทางในการทําวิจัย   

ดังนี้  
นางสาวนริณี ชวนเกริกกุล (2537) ไดทําการวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการเปดรับส่ือของ       

นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามาเท่ียวจังหวัดสุโขทัย”  พบวา   
1. พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับจังหวัดสุโขทัยจากส่ือมวลชน อันไดแก       

โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ และนิตยสารหรือวารสารนั้น ส่ือโทรทัศน จะมี
ความสัมพันธกับการมาเท่ียวจังหวัดสุโขทัย สวนส่ือวิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ นิตยสารหรือ
วารสารจะไมมีความสัมพันธกับการมาเท่ียวจังหวัดสุโขทัยมากนัก 

2. พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับจังหวัดสุโขทัยจากส่ือเฉพาะกิจ อันไดแก 
โปสเตอร  แผนพับ  หรือใบปลิว  ประกาศผานตู เอทีเอ็ม  วีดี ทัศน  สไลด  และปายโฆษณา               
การจัดแสดงนิทรรศการน้ัน ส่ือประเภทโปสเตอรและวีดีทัศนจะมีความสัมพันธกับการมาเท่ียว
จังหวัดสุโขทัย  สวนส่ือประเภทแผนพับ  ประกาศผานตู  เอทีเอ็ม  สไลด  และปายโฆษณา              
การจัดนิทรรศการ จะไมมีความสัมพันธกับการมาเท่ียว จังหวัดสุโขทัยแตอยางใด 

3.  พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับจังหวัดสุโขทัยจากส่ือบุคคล อันไดแก พอแม 
สามีหรือภรรยา ญาติพี่นอง เพ่ือนฝูง เพ่ือนรวมงาน และเจาหนาท่ีหนวยงาน จะไมมีความสัมพันธ
กับการมาเท่ียวจังหวัดสุโขทัย ยกเวนส่ือท่ีไดรับจากบริษัททัวรจะมีความสัมพันธกับการมาเท่ียว 

4.   ลักษณะทางประชากร อันไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ภูมิลําเนา จะมี
ความสัมพันธ และไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับส่ือบางส่ือท่ีแตกตางกัน คือเพศจะมี
ความสัมพันธกับส่ือมวลชน (ไดแก โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง นิตยสาร) และส่ือเฉพาะกิจ (ไดแก 
ปายโฆษณา และการจัดแสดงนิทรรศการ) อายุจะมีความสัมพันธกับส่ือมวลชน (ไดแก โทรทัศน 
วิทยุกระจายเสียง นิตยสาร) ส่ือเฉพาะกิจ (ไดแก แผนพับ วีดีทัศน สไลด) และส่ือบุคคล (ไดแก 
สามีหรือภรรยา เจาหนาท่ีจากหนวยงาน ททท.) อาชีพจะมีความสัมพันธกับส่ือมวลชน (ไดแก       
โทรทัศน หนังสือพิมพ) ส่ือเฉพาะกิจท้ังหมดและส่ือบุคคล (ไดแก พอแม สามีหรือภรรยา ญาติ     
พี่นอง) ซ่ึงพอสรุปไดวา การศึกษาจะมีความสัมพันธกับส่ือบุคคล รายไดจะมีความสัมพันธกับ    
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ส่ือมวลชนและส่ือบุคคล ภูมิลําเนาจะมีความสัมพันธกับส่ือมวลชน และส่ือบุคคล นอกเหนือจาก   
ท่ีกลาวลักษณะทางประชากรจะไมมีความสัมพันธกับชนิดของส่ือแตละประเภท 

นายสมชาติ  สุกฤตยานันท (2533) ไดทําการวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธของการแสวงหา   
ขาวสารดานการทอเงท่ียวกับการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศของนักทองเที่ยวไทย”  
พบวา 

สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายไดไมมี
ความสัมพันธกับการแสวงหาขาวสารดานการทอเงท่ียว ในขณะท่ีสถานภาพการสมรส และขนาด    
ครอบครัว มีความสัมพันธกับการแสวงหาขาวสารดานการทองเท่ียวของนกัทองเท่ียวชาวไทย      
ในสวนของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรสและการศึกษา 
นั้นจะไมมีความสัมพันธกับการใชส่ือเพ่ือตัดสินใจในการเดินทางทองเที่ยวในขณะท่ีขนาดของ
ครอบครัว อาชีพและรายไดมีความสัมพนัธกับการใชใชส่ือ ซ่ึงในการใชส่ือของนักทองเท่ียวนั้น 
พบวา ส่ือวิทยุและส่ือหนังสือพิมพใหขาวสารอยูในระดับนอย ส่ือโทรทัศนบริษัททัวร               
การทองเท่ียวแหงประเทศไทยและส่ือบุคคลใหขาวสารในระดับปานกลางในขณะที่นิตยสารเปน
ส่ือท่ีนักทองเที่ยวเห็นวาใหขาวสารอยูในระดับมาก  นอกจากนี้การวิจัยยังพบวา สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ไมมีความสัมพันธกบัความบอยคร้ังในการเดินทางมาทองเท่ียวภายในประเทศ
ของนักทองเท่ียวไทย และการแสวงหาขาวสารมีความสัมพันธกับการใชส่ือเพ่ือการตัดสินใจ      
ทองเท่ียว ซ่ึงส่ือท่ีนักทองเที่ยวใชประกอบการตัดสินใจมากท่ีสุดก็คือ ส่ือบุคคล โดยการแสวงหา      
ขาวสารของนักทองเท่ียวนั้นจะไมมีความสัมพันธกับความบอยคร้ังในการเดินทางของ                
นักทองเท่ียวท้ังนี้เพราะแหลงขาวสารที่นักทองเท่ียวไทยสวนใหญใหความสําคัญก็คือ          
ประสบการณของแหลงขาวสาร 

 

นางสาวศิรสา สอนศรี  (2541) ไดทําการวิจัยเร่ือง “การศึกษากลยุทธการ              
ประชาสัมพันธปทองเท่ียวไทยของจังหวัดเชียงใหม การเปดรับขาวสาร การรับรู การมีสวนรวม
สนับสนุนการทองเที่ยวไทยของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” พบวา  

 

1.   แผนการประชาสัมพันธใชส่ือมวลชนเปนส่ือหลัก โดยมีส่ือเฉพาะกิจและ            
ส่ือมวลชนเปนส่ือรอง 

2. การดําเนินงานประชาสัมพันธของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม               
ยังขาดความสมํ่าเสมอและความตอเนื่องของเนื้อหา 

3.   กลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชนในระดับสูงมาก เปดรับขาวสารจาก   
ส่ือเฉพาะกิจและส่ือบุคคลในระดับปานกลาง 
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4.   กลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกตางกนั มีการเปดรับขาวสาร การรับรู 
และการมีสวนรวมในการทองเท่ียวแตกตางกัน 

5.   การเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ และส่ือบุคคล มีความสัมพันธ     
เชิงบวกกับการรับรู 

6.   การเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ และส่ือบุคคล มีความสัมพันธ      
เชิงบวกกับการมีสวนรวมในการทองเท่ียว 

7.   การรับรูเร่ืองของปทองเท่ียวไทยมีความสัมพันธเชิงบวกกับการมสีวนรวมใน       
การทองเท่ียว 

8.   การเปดรับขาวสารจากส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกจิ และการรับรูของปทองเท่ียวไทย       
มีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวมในการทองเท่ียว 
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
วิธีวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “การประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547” 
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ เก็บขอมูลดวยการศึกษา           
จากเอกสารท่ีเกี่ยวของ การสังเกตการณ และการสัมภาษณในเชิงลึก ในสวนของการวิจัยเชิงปริมาณ
ใชวิ ธี เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ อิงโครงสราง  โดยมีการศึกษาวิจัยภายใตกรอบของ                   
การ        ประชาสัมพันธท่ีทางจังหวัดสุพรรณบุรีไดจัดทําข้ึน ซ่ึงวัตถุประสงคของการทําวิจัยคร้ังนี้
เพ่ือตองการทราบถึงการดําเนินงานการประชาสัมพันธของจังหวัดสุพรรณบุรีและหนวยงานตางๆ  
ท่ีเกี่ยวของ โดยมีการประชาสัมพันธเพื่อนํามาใชเปนแบบแผนในการสงเสริมการทองเท่ียว        
การจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547  เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายและประเมินผลวา         
ประสิทธิผลในการประชาสัมพันธเปนอยางไร โดยมีการนําแนวคิดดานการสื่อสารประชาสัมพันธ
มาใชในการสงเสริมการทองเท่ียวการจัดงานในคร้ังนี้บาง ท้ังนี้เพื่อใหไดขอมูลตางๆ ในการนํา     
มาใชตอบปญหานําวิจัยไดอยางถูกตองและชัดเจน  

 

การเก็บขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้แบงออกเปน  4 สวน คือ  
 1.  การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ 
 2.  การสังเกตการณ 
3.   การสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview)  
4.   การวิจยัเชิงปริมาณ (Quanlitative Research) เปนการวิจัยแบบสํารวจ โดยใชแบบ

สัมภาษณอิงโครงสราง ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวงาน เพื่อเปนการ
เสริมสรางใหมีความเขาใจในเร่ืองตางๆ ท่ีมาเท่ียวมากขึน้ ของความคิดเห็นของกลุมนักทองเท่ียว  
ท่ีเขามาเท่ียวอนุสรณดอนเจดีย 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ในการทําวิจัยเร่ืองนี้ ผูวิจัยตองการทราบวาอนุสาวรียแหงน้ีมีความสําคัญกับคนในพ้ืนท่ี 

ทําใหและประชาชนท่ัวทุกสารทิศท่ีตางเดินทางมาเคารพสักการะพระองคทานอยูเสมอมิไดขาด 
นอกเหนือจากงานประจําปท่ีจัดข้ึนเปนประจํา นอกจากนั้นแลวยังไดรับความรวมมือรวมใจ        
จากประชาชน ในทองถ่ินในการชวยกันประชาสัมพันธสถานท่ีแหงนี้ เพื่อใหเปนท่ีรูจักอยาง     
กวางขวางของชาวไทยท่ัวประเทศและเพ่ือรับรูประวัติความเปนมาของอนุสรณดอนเจดียแหงน้ีดวย 

อนึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดรับความรวมมือจากผูนําและนักบริหารหลายทาน  ไดแก 
ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอดอนเจดีย เจาหนาท่ีประชาสัมพันธจังหวัด 
เจาหนาท่ีประชาสัมพันธอําเภอดอนเจดีย ผูส่ือขาว ผูอุปถัมภตางๆ ตลอดจนนักทองเท่ียวท่ีเขามา
เท่ียวงานอนุสรณดอนเจดีย  โดยผูวิจัยไดสรางแนวคําถาม ท่ีใชเปนแนวทางการศึกษาขอมูลจาก   
คนในพื้นท่ีและศึกษากอนลงพื้นท่ี โดยคําถามท่ีสรางข้ึนนั้นไดนํามาใชในการสัมภาษณแบบเชิงลึก 
และการสัมภาษณแบบเชิงปริมาณ โดยเปนคําถามท่ียึดกรอบความคิดในการวิจัยเปนหลัก            
โดยประเด็นคําถามไดครอบคลุมถึงเร่ืองการประชาสัมพันธงานอนุสรณดอนเจดีย และผลท่ีได    
จากการประชาสัมพันธในครั้งนี้นั้นวาประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว โดยแนวคําถามเหลานี้สามารถ
ส่ือใหผูถูกสัมภาษณเขาใจ นอกจากน้ันคําถามยังมีลักษณะท่ียืดหยุนเหมาะสมกับสถานการณ         
ท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย  ท้ังนี้เพื่อใหการดําเนินการ       
เก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเปนขอมูลท่ีสมบูรณแบบตามจุดประสงคของผูวิจัยดังกลาวขางตน  

ในการลงพื้นท่ี ผูวิจัยไดรับความสะดวกและความรวมมือจากเจาหนาท่ีภายในงานฯ 
ตลอดจนผูคนท่ีเขามาเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรีเปนอยางดี ทําใหผูวิจัยได
สัมผัสถึง ความมีน้ําใจ มีอัธยาศัยไมตรีของเจาหนาท่ีและนักทองเท่ียวประชาชนในพื้นท่ี ท่ีไดให
ความรวมมือในการใหขอมูลในคร้ังนี้ไดเปนอยางดี  

ในการไปสัมภาษณทุกๆ คร้ัง ผูวิจัยไดนําเทปวิทยุ  สมุดบันทึกขอความเพ่ือบันทึกเสียง
และคําพูดท่ีมีการสัมภาษณ ของผูวิจัยกับผูใหขอมูล มีการบันทึกการสัมภาษณ เหตุการณ              
ในแตละสถานการณตางๆ ภายในงาน มีการบันทึกภาพดวยกลองและเคร่ืองวีดีโอ เพื่อบันทึก     
ภาพกิจกรรมตางๆ และสถานที่สําคัญๆ โดยนําภาพเหลานั้นมาประกอบในการทําวิจัย เพื่อใหได  
ขอมูลท่ีถูกตอง ชัดเจน และดูมีประโยชน มีคุณคามากข้ึน ซ่ึงผูวิจัยไดนําแสดงไวในภาคผนวก 

ในการทําวิจัยเร่ืองนี้ ผูวิจัยคิดวา การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ เปนวิธี         
ท่ีสามารถเจาะขอมูลในเชิงลึกไดอยางละเอียดสมบูรณ เท่ียงตรง และนาเช่ือถือ โดยผูวิจัยได     
แสดงใหเห็นจุดประสงคในการสัมภาษณ เพื่อเก็บขอมูลตางๆ ท่ีไดจากผูใหสัมภาษณ โดยการ
สัมภาษณแตละคร้ังตั้งอยูบนพื้นฐานความพอใจในการตอบคําถาม ขอมูลท่ีไดมาเปนการเผยแพร
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เพื่ อ ส่ือสารให สั งคมภายนอกได รับ รู  ซ่ึ งตรงกับความคิดของ ผู วิ จั ย ท่ี ว า  การทําวิ จั ย                        
ควรตั้งอยูบนพื้นฐานของความเท่ียงตรงและความนาเช่ือถือของขอมูลเปนหลัก  

 

ศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ  
ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวของมาประกอบดวย 

โดยไดจําแนกเอกสารไดดังนี้   

ขอมูลท่ีไดจากเอกสารท่ีนํามาอางอิงในการวิจัยของผูวิจัยมีดังนี้  
1. เอกสารในการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวอนุสรณดอนเจดีย 
2. เอกสาร,บทความ,จดหมายท่ีเกี่ยวของในการประชาสัมพันธอนุสรณดอนเจดีย 
3. เอกสารพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
4. ประวัติความเปนมาในการสรางพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย 
5. ประวัติความเปนมาอําเภอดอนเจดีย 
6. ประวัติความเปนมาในการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย 
ขอมูลท้ังหมดจะถูกนํามาวิ เคราะห  เ พ่ือนําขอมูลท่ีไดไปตอบปญหาการวิจัย                  

ท่ีไดตั้งไวในตอนตน 
 

การสังเกตการณ  
ผูวิจัยไดสังเกตการณจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีมีปฎิสัมพันธกันระหวางนักทองเท่ียว  

และพอคา/แมคา ภายในงานอนุสรณดอนเจดีย โดยการสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Paticipatory 
observation) หรือบางครั้ง เรียกวา การสังเกตการณภาคสนาม (Field observation)                       
หรือการสังเกตเชิงคุณภาพ (Qualitative observation) โดยผูวิจัยมีบทบาทเปนผูรวม                        
ในฐ านะนั ก สั ง เ ก ตก า รณ  มี ก า ร จด บัน ทึ กข อ มู ลต า ง ๆ  ที ไ ด จ า กก า ร สั ง เ ก ตก า รณ                           
ในงานอนุสรณดอนเจดีย 
 

เวลาท่ีเขาไปทําการสังเกตการณ   
1. การสังเกตขอมูลเบ้ืองตน โดยผูวิจัยไดลงพื้นท่ีทําการสังเกตการณเกี่ยวกับ         

สภาพแวดลอมรอบๆ อนุสรณดอนเจดีย เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน ซ่ึงระยะเวลาในการสังเกตการณ  
คือ เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2546 โดยเดินทางไปสังเกตการณท้ังในวันหยุดและวันธรรมดา   
ในวันหยุดผูวิจัยมีโอกาสพบปะกับนักทองเที่ยวท่ีเขามาเท่ียวชมพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย 
เนื่องจากเปนวันหยุดพักผอนประจําสัปดาห และในวันธรรมดาท่ีทางโรงเรียนของจังหวัดตางๆพา 
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นัก เ รียนมาทัศนศึกษา  เพื่ อ ศึกษาเ ร่ืองราวทางประวัติศาสตร เกี่ ยวกับพระราชประวัติ                
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผูวิจัยไดกําหนดการลงพื้นท่ีเพื่อทําการเก็บขอมูลแบบเจาะลึก            
ในชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ  เปนเวลา 2 เดือน  

 

 2. การสังเกตการณเกี่ยวกับการหาขอมูลเบื้องตนกอนการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย  
ประจําป 2547 ในวันท่ี 1 มกราคม – 22มกราคม 2547  โดยผูวิจัยไดลงพื้นท่ีทําการศึกษา         
สัง เกตการณสภาพแวดลอมอนุสรณดอนเจดีย  เพื่ อ เปนขอมูลพื้นฐานกอนการจัดงาน             
อนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 ท่ีจะจัดใหมีข้ึนในวันท่ี 23 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2547              
นี้    โดยผูวิจัยไดเดินทางไปสังเกตการณ ท้ังในวันหยุดและวันธรรมดากอนงานจะเร่ิมข้ึน  

 

3. การสังเกตขอมูลคร้ังสุดทายเพื่อทําการสรุปถึงผลในการประชาสัมพันธของจังหวัด
สุพรรณบุรีท่ีทําการสงเสริมการทองเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดีย วาไดเขาถึงกลุมนักทองเท่ียว       
มากนอยเพียงใด  ผู เ ขียนจะทําการสํารวจและสังเกตการณในชวงงานอนุสรณดอนเจดีย                 
ในวันท่ี 23 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2547 ท่ีมีงานเปนประจําทุกป ในวันงานจะมีการจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับพระองคทาน มีการแสดงยุทธหัตถี แสง สี เสียง และภายในงานจะมีการออกราน การแสดง
การละเลนตางๆ จะมีนักทองเท่ียวท่ีมาจากจังหวัดอ่ืนๆ และนักทองเท่ียวท่ีเปนชาวจังหวัด
สุพรรณบุรีท่ีมาเที่ยวงานฯ กันอยางมากมาย ผูวิจัยไดเดินทางไปสังเกตการณตั้งแตเชาวันแรก      
ของงานคือวันท่ี 23 มกราคม และเดินทางไปสังเกตการณตลอดทุกวันจนเสร็จส้ินงาน คือวันท่ี 1 
กุมภาพันธ  

 

การสัมภาษณเชิงลึก  
ในการวิจัยดวยการสัมภาษณเชิงลึก ( Indepth Interview)  ผูวิจัยไดทําการเลือก          

กลุมตัวอยางแบบเจาะจง และการสัมภาษณผูใหขอมูลเปนสําคัญ (Key information interview)  
เนื่องจากผูถูกสัมภาษณเหลานี้เปนผูใหขอมูลท่ีดี กวางขวางและเปนบุคคลรวมสมัย ซ่ึงเรียกบุคคล
ประเภทนี้วา ผูนําทางความคิดในการวางแผนการประชาสัมพันธสงเสริมการทองเ ท่ียว                
งานอนุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี ผูนําทางความคิดเหลานี้ ไดแก ผูวาราชการจังหวัด
สุพรรณบุรี  รองผูว าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เจ าหนา ท่ีวิ เคราะหนโยบายและแผน  6             
จังหวัดสุพรรณบุรี  เจาหนาท่ีฝายประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรี  นายอําเภอดอนเจดีย                 
ผูใหการอุปถัมภในดานตางๆ  ในข้ันแรกผูวิจัยไดแนะนําตัวเองกับผูถูกสัมภาษณและบอกใหทราบ
ถึงวัตถุประสงคในการสัมภาษณคร้ังนี้แกผู ถูกสัมภาษณเพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน              
ตอจากนั้นจึงทําการสัมภาษณแบบเปนทางการ  โดยเปดโอกาสใหผู ถูกสัมภาษณมีอิสระ                
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ในการนําเสนอความคิดเห็น ดังนั้นกรอบแนวคําถามจึงเปนเคร่ืองมือในการตีกรอบงานวิจัยเทานั้น 
โดยจะไมเนนวาคําถามจะตองถูกตองตามแบบ หรือเปนทางการทุกขอ ท้ังนี้ผลของการสัมภาษณ
ข้ึนอยูกับสถานการณและเหตุการณ ท่ี เปนตัวนําพาให เกิดการพูดแบบเปดเผย  โดยผูวิจัย                 
จะขออนุญาตผูถูกสัมภาษณทําการบันทึกเสียง จดบันทึกเนื้อหาจากการสัมภาษณ ส่ิงท่ีไดสัมภาษณ 
ซ่ึงคําสัมภาษณท่ีไดมาเหลานี้จะนํามาวิ เคราะห  เพื่อตองการทราบถึงการประชาสัมพันธ                 
ท่ีทางจังหวัดสุพรรณบุรีไดจัดทําข้ึนในการสงเสริมการทองเท่ียวอนุสรณดอนเจดีย  

 

คําถามท่ีใชในการสัมภาษณกลุมผูนําในการวางแผนการประชาสัมพันธการจัดงาน 
อนุสรณดอนเจดีย  มีประเด็นหลัก ดังนี้  
1. การวางแผนการประชาสัมพันธงานอนุสรณดอนเจดีย  
2. ความรวมมือจากหนวยงานตางๆ  
3. ส่ือตางๆ ท่ีใชในการประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย  
4. ผลตอบรับหลังจากการประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย  
 
กลุมตัวอยางท่ีเลือกสัมภาษณ  ไดแก  

ผูบริหารจังหวดั และเจาหนาท่ี บริษทัหางราน  ส่ือมวลชน และบุคคลตางๆ                   
ท่ีมีสวนเกีย่วของกับการจัดงาน 

1. นายทรงพล ทิมาศาสตร   ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อขอขอมูลความรู      
เกี่ยวกับการจัดงานอนุสณดอนเจดียและการประชาสัมพันธของจังหวัด  ท้ังในดานการสัมภาษณ 
และเอกสารตางๆ  จากทางจังหวัด  อันเปนประโยชนแก ผูวิจัยในการทําวิจัยเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย  

2.   นายกมล   จิตระวัง  รองผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อขอขอมูลความรู      
เกี่ยวกับการจัดงานอนุสรณดอนเจดียและการประชาสัมพันธเพิ่มเติม  ท้ังในดานการสัมภาษณ และ
เอกสารตางๆ  มาประกอบการวิจัย  อันเปนแนวทางแก ผูวิจัยในการทําวิจัย เกี่ ยวกับการ
ประชาสัมพันธ      การจัดงานอนุสรณดอนเจดีย ใหมากยิ่งข้ึน 

3. นายทวีชัย พลายชุมพล  นายอําเภอดอนเจดีย เพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับประวัติ          
ความเปนมาของอนุสรณดอนเจดีย ทราบขอมูลเกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานท่ีภายในงานอนุสรณ
ดอนเจดีย เพื่อเปนแนวทางในการทําวิจัย 

4. นายไมตรี ศรีเทพ  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 จังหวัดสุพรรณบุรี            
เพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับการใชส่ือเพ่ือประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณ เพื่อประโยชนในการทําวิจัย  
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5.   นายวิชัย เปยมปรีชา  เจาหนาท่ีอาสาสมัครดูแลรักษามรดกและวัฒนธรรมของชาติ 
อําเภอดอนเจดีย เพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาเกี่ยวกับการคนพบอนุสรณดอนเจดีย และ
การสรางอนุสรณดอนเจดียท้ังในดานการสัมภาษณ และจากเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใช
ประกอบการทําวิจัยคร้ังนี้ดวย  

6.  นางนุชริน กล่ินละออ  หัวหนาผูส่ือขาวสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมกับทางจังหวัดสุพรรณบุรี  มีการ          
ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย ใหประชาชนท่ัวประเทศ
ไดทราบอยางไร   

7.   นายเดนชัย เดนชัยประดิษฐ  หัวหนาศูนยขาวหนังสือพิมพไทยรัฐจังหวัดสุพรรณบุรี 
เพื่อขอขอมูลในการชวยทางจังหวัดสุพรรณบุรี ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการจัด
งานอนุสรณดอนเจดีย ใหประชาชนท่ัวประเทศไดทราบ  

8.  นายนที รุงเรืองศรี  บรรณาธิการ นสพ. คนสุพรรณ เพ่ือขอขอมูลในการชวยทาง
จังหวัดสุพรรณบุรี ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย ให
ประชาชนท่ัวประเทศไดทราบ  

9.  นายญานัท ปรางคสุนทร ผูจัดการบริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง จํากัด สาขาสุพรรณบุรี   
เพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับการชวยเหลือในเร่ืองงบประมาณใหแกทางจังหวัด ตลอดจนขอมูลตางๆใน
การชวยงานของจังหวัดสุพรรณบุรี ดานการประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการจัดงาน
อนุสรณดอนเจดีย ใหประชาชนท่ัวประเทศไดทราบ  

10.  (ชาวสุพรรณบุรีทานหน่ึง)  ผูแทนบริษัทเบียรไทย 1991 จํากัด (มหาชน) ทานหน่ึง
ท่ีขอไมเปดเผยชื่อไดใหขอมูลเกี่ยวกับการชวยเหลือในเร่ืองงบประมาณใหแกทางจังหวัด       
ประชาสัมพันธ ในการชวยเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย ใหประชาชน    
ท่ัวประเทศไดรับทราบและเดินทางมารวมงานในคร้ังนี้ดวย  

 

การวิจยัเชิงปริมาณ ผูวิจยัไดนําแนวทางในการสัมภาษณอิงโครงสรางมาใช  คือ โดย
ผูวิจัยไดมีคําถามตางๆ ท่ีเตรียมไวเรียบรอยแลวและดําเนินการถามไปตามประเด็นตางๆ เหลานั้น 
นอกจากนั้นในบางคร้ังผูวิจยัยังไดเตรียมคําตอบไวใหผูใหสัมภาษณเลือกตอบดวย  

โดยท่ัวไปการใชแบบสัมภาษณอิงโครงสราง คือ  การนําเอาแบบสอบถามมาอาน หรือ
มาถามผูใหสัมภาษณ แทนการใหผูสัมภาษณกรอกขอมูลดวยตนเอง ซ่ึงแบบสัมภาษณดังกลาว
เหมาะกับกลุมบุคคลท่ีอานหรือเขียนหนังสือไมคลองหรือเหมาะกับคําตอบท่ีตองการความรวดเร็ว
และความมั่นใจวาไดคําตอบตามประเด็นท่ีตองการ  
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แหลงขอมูลและกลุมตัวอยาง 
ผูวิจัยไดแบงกลุมเปาหมายไวจํานวน 120 คน โดยแบงรายละเอียดดังนี้  
กลุมนักทองเท่ียว 100 คน  
กลุมพอคา / แมคา 20 คน  
1. นักทองเท่ียวท่ีเขามาเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดีย ซ่ึง ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุม

ตัวอยางท่ีเขามาเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547  ท้ังเพศชายและเพศหญิงจํานวน 100 คน   
ไดแก    เพศชาย    50   คน  และ   เพศหญิง  50    คน 
ในข้ันแรกผูวิจัยไดแนะนําตัวเองใหกับผูถูกสัมภาษณไดทราบและบอกถึงวัตถุประสงคในการ
สัมภาษณในครั้งนี้  

2.   กลุมพอคา / แมคา ท่ีเขามาขายของภายในงานอนุสรณดอนเจดีย  ซ่ึง ผูวิจัยใช
วิธีการเลือกกลุมตัวอยางท่ีเขามาขายของภายในงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547  ท้ังเพศชาย
และเพศหญิงจํานวน 20  คน ไดแก    เพศชาย    10   คน   และ   เพศหญิง  10    คน 
ในข้ันแรกผูวิจัยจะทําการแนะนําตัวเองกอนกับผูถูกสัมภาษณบอกวัตถุประสงค วาเพื่อนําไป
ประกอบการวิจัย  แลวจึงทําการสัมภาษณ 
 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 
การ เก็ บข อ มูล ในการ ทํ าวิ จั ย  ผู วิ จั ย ได เ ดิ นทางไปงานอนุสรณ ดอน เจดี ย                            

ในวันหยุดสุดสัปดาห และวันธรรมดาเปนเวลาหลายวัน โดยมีข้ันตอนในการคนหาและเก็บขอมูล 
ดังนี้  

 

1.  เดินทางไปเพื่อสืบคนหาขอมูลจากแหลงตางๆ เชน หอสมุดจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อ
คนหาเอกสารเกี่ยวประวัติความเปนมาของอนุสรณดอนเจดีย การเดินทางไปคร้ังนี้ใชเวลา 1 วัน  

2.   เดินทางไปสํานักประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
เพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย การเดินทางไปคร้ังนี้ใชเวลา 
1 วัน  

3.   เดินทางไปยังท่ีวาการอําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือขอขอมูลเกี่ยวกับ
ประวัติความเปนมาของอําเภอดอนเจดีย การเดินทางไปคร้ังนี้ใชเวลา 1 วัน  

4.   เดินทางไปยังเทศบาลอําเภอดอนเจดีย เพ่ือขอเอกสารตางๆ เกี่ยวกับการจัดงาน
อนุสรณดอนเจดีย และสัมภาษณเจาหนาท่ีเทศบาล เกี่ยวกับประวัติอนุสรณดอนเจดียเพื่อนํามา
ประกอบการทําวิจัยคร้ังนี้  การเดินทางไปคร้ังนี้ใชเวลา 1 วัน  
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5.   เดินทางไปยังพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย  อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 
เพื่อไปสังเกตการณสภาพท่ัวๆ ไปในบริเวณอนุสรณดอนเจดียและพบปะพูดคุยกับผูท่ีมีสวน     
เกี่ยวของในงานฯ ซ่ึงไดรับการตอนรับเปนอยางดี โดยผูวิจัยไดแนะนําตัวและบอกจุดประสงค     
ในการเดินทางมาในวันนี้และในคร้ังตอไปใหทราบ ผูวิจัยไดใชเวลาในการพูดคุย และทําความ       
รู   จักกับเจาหนาท่ี ท่ีอยูในอนุสรณดอนเจดีย เปนเวลา 1 วัน  

 

สํ า ห รั บก า ร สั มภ าษณ แบบ เ จ า ะ ลึ ก เ กี่ ย ว กั บ ก า รป ร ะช า สั มพั น ธ ก า ร จั ด                         
งานอนุสรณดอนเจดีย ผูวิจัยไดดําเนินงาน ดังนี้  

 

1.   ผูวิจัยใชระยะเวลาระหวางเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2546 เดินทางไปยังอนุสรณ
ดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อไปดูสภาพแวดลอมและเพื่อทําความรูจักกับเจาหนาท่ี           
ประชาสัมพันธอําเภอดอนเจดียท่ีทําการดูแลอนุสรณดอนเจดีย เบ้ืองตนและรวมไปถึงการพูดคุย 
สอบถามขอมูลตางๆ 

นอกจากนั้นแลวผูวิจัยไดใชเวลาในการเก็บขอมูลอยางมีระบบเพื่อรวบรวมขอมูล    
เบ้ืองตน โดยผูวิจัยไดลงพื้นท่ีทําการศึกษาสังเกตการณสภาพแวดลอมอนุสรณดอนเจดีย ในวันท่ี 1 
มกราคม – 22 มกราคม 2547 เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานกอนการจัดงานอนุสรณดอนเจดียท่ีมีข้ึนในวันท่ี 
23 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2547    

 

2. ผูวิจยัไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตการณ เพื่อทําการสรุปถึงผลการ
ประชาสัมพันธของจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีทําการสงเสริมการทองเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดยีประจําป 
2547  วาไดเขาถึงกลุมนักทองเท่ียวมากนอยเพยีงใด โดยผูวิจยัจะทําการสํารวจและสังเกตการณ
ในชวงการจัดงานอนุสรณดอนเจดียวนัท่ี 23 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2547 มีการเดนิทางไปสังเกต   
ท้ังในวนัหยุดและวนัธรรมดา ตั้งแตเร่ิมงานในตอนเชาและอยูดูงานในภาคคํ่าดวย เพื่อใชเวลา     
สังเกตการณและสํารวจกลุมนักทองเท่ียว 

นอกจากนี้ผูวิจัยไดทําการนัดหมายและสัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของในการทําหนาท่ีในการ
ประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 ในวันตอๆไป เพ่ือรับทราบขอมูลจาก
การสัมภาษณในเชิงลึกมากยิ่งข้ึน ระหวางเดือนกุมภาพันธ – เดือนมีนาคม 2547  

 

3.  ผูวิจัยไดเดินทางไปยังพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย และสํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดสุพรรณบุรีอีกคร้ังหนึ่ง ในเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2547 โดยมีจุดประสงคเพื่อเก็บ 
ขอมูลเพิ่มเติมในคร้ังสุดทาย ซ่ึงผูวิจัยไดใชเวลาเปนเวลาหลายวัน เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาประกอบ 
เนื้อหาใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
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เครื่องมือท่ีใชประกอบในการเก็บขอมูล มีดังน้ี 
1.     เทปและวิทยุ ในการสัมภาษณในแตละคร้ัง ผูวิจัยไดนําเคร่ืองมือประกอบการ

สัมภาษณ คือ เทปและวิทยุเพือ่อัดเสียงการสัมภาษณของผูวิจัยกับผูสัมภาษณ เปนการชวยใหผูวจิัย
ไดขอมูลที่ถูกตองและชัดเจนมากข้ึน 

2.  การจดบันทึก ในการสัมภาษณแตละคร้ัง ผูวิจัยไดจดบันทึกการสัมภาษณท่ี        
นอกเหนือจากเทปและวิทยุมาประกอบกับการสังเกตการณท่ีไดไปพบเห็นมา เพื่อใหไดขอมูล       
ท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน 

3.  ในการทําวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนํากลองถายรูปเพื่อบันทึกภาพสําคัญๆ เพื่อนําภาพ     
มาประกอบการสัมภาษณใหมีความชัดเจนข้ึน  

4.      ผูวิจัยไดนํากลองถายวดีีโอไปบันทึกภาพท่ีสําคัญๆ เพื่อใหไดขอมูลท่ีชัดเจน    
มากข้ึน 

5.    นอกเหนือจากนั้น ผูวิจัยไดนําภาพจากเอกสารมาประกอบในการทําวิจัย ภาพบาง
ภาพเปนภาพท่ีหายาก เพื่อนํามาประกอบการวิจัยใหกวางขวางข้ึน 

 

การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปน้ี  
1. อานและศึกษาขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากการส่ือสารดวยการบันทึกดวยการเขียนและจาก 

เทปวิทยุ จากการสังเกตการณ การสัมภาษณและภาพถาย เพื่อใหไดขอมูลในการนํามาวิเคราะหท่ี 
ถูกตอง 

2.  ไดนําขอมูลมาวิเคราะห โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้  
สวนท่ี 1    การดําเนินงานประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 

ของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรี 
สวนท่ี 2       ประสิทธิผลของการดําเนินงานประชาสัมพนัธการจัดงานอนุสรณ        

ดอนเจดยีประจําป 2547  
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การนําเสนอขอมูล  
เม่ือวิเคราะหขอมูลแลว ผูวิจัยเลือกใชการนําเสนอขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ     

เขียนพรรณนาส่ิงตางๆ ท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลแยกออกเปนขอๆ ตามข้ันตอนการวิเคราะห   
ขอมูลและการสรุปผลการวิเคราะหวิจัยเชิงปริมาณออกมาในรูปแบบตางๆ ท้ังในเชิงคุณภาพ       
และเชิงปริมาณ 
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บทท่ี  4 
 

ผลการวิจัย 
 
 

การศึกษาวิจัย เร่ือง “การประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547” 
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผสมผสานกับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantiative 
Research) ซ่ึงผูเขียนไดทําการศึกษาเก็บขอมูลโดย การศึกษาเนื้อหาสาระจากเอกสารและบทความ 
การสังเกตแบบมีสวนรวม รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมผูบริหาร เจาหนาท่ีตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
ในการประชาสัมพันธการจัดงานฯและกลุมตัวอยาง โดยไดแสดงผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา
และการนําเสนอรูปแบบตารางการสรุปการวิจัยในการอภิปรายผลแบบคารอยละ เพื่อท่ีจะให      
การอภิปรายผลการวิจัยเขาใจไดงายข้ึน สามารถนําเสนอผลการศึกษาวิจัยไดโดยแบงออก          
เปน  2  สวน  คือ  

1.    การดําเนนิงานการประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547  ของ
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรี 

2.     ประสิทธิผลผลของการดําเนินงานประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย 
ประจําป 2547  
 

สวนท่ี 1   การดําเนินงานการประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 
ของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

แผนการประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียของจังหวัดสุพรรณบุรี                  
ผูรับผิดชอบในการกําหนดแผนงาน คือ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดซ่ึงจะเปนผูเขียนแผนงาน
ประชาสัมพันธนําเสนอตอผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือผานความเห็นชอบและใหการอนุมัติ
ซ่ึงแผนงานประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียนี้เปนแผนระยะส้ัน  คือ มีระยะเวลา           
6 เดือน สาเหตุท่ีเลือกวางแผนระยะส้ันก็เพื่อใหเหมาะสมกับการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย            
ในแตละป  

 

กลุมเปาหมาย  
แผนการประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียของจังหวัดสุพรรณบุรี ไดมีการ

กําหนดกลุมเปาหมายออกเปน 2 กลุม คือ  
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1. กลุมเปาหมายหลัก คือ กลุมเปาหมายท่ีเกี่ยวของโดยตรง มีความสําคัญและ               
มีผลกระทบโดยตรงตอความสําเร็จในการดําเนินงานการประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณ       
ดอนเจดียของจังหวัด ท้ังนี้ผูวิจัยตองการท่ีจะทราบถึงความเขาใจของบุคคลกลุมนี้ตอการจัดงาน
อนุสรณดอนเจดีย อันจะทําใหเกิดภาพลักษณท่ีดีตอการทองเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี โดย
กลุมเปาหมายหลักไดแก 

-  นักทองเท่ียวชาวตางชาติ  
-  นักทองเท่ียวชาวไทย 
-   องคกรภาครัฐ 
-   องคกรภาคเอกชน 
-   ส่ือมวลชน 

 
2. กลุมเปาหมายรอง คือ กลุมเปาหมายท่ีเกี่ยวของโดยทางออมคือบุคคลในทองถ่ิน  

(ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี) ซ่ึงการประชาสัมพันธท่ีมีไปยังกลุมดังกลาวจะทําใหเกิดความรู       
ความเขาใจ ในการจัดงานอนุสรณดอนเจดียอยางกวางขวางข้ึน และยังเปนผลใหการดําเนินงาน  
การประชาสัมพันธเปนไปตามท่ีไดกําหนดไว คือ  

-   ครู อาจารย 
-   นักเรียน , นักศึกษา  
-  ประชาชนท่ัวไป 

 

วัตถุประสงคในการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
1. เพ่ือสรางความรู ความเขาใจใหเกิดข้ึนแกนักทองเท่ียวและบุคคลในทองถ่ินเกี่ยวกับ

การจัดงานอนุสรณดอนเจดีย ใหมีความถูกตองชัดเจน 
2. เพื่อเสริมสรางทัศนคติท่ีดตีอการทองเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดีย 
3.เพื่อเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีให เกิดข้ึนท้ังสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด

สุพรรณบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี 
4.เพื่อใหการดําเนินงานประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรีประสบผลสําเร็จและบรรลุผล

ตามเปาหมายตามท่ีไดวางไว 
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สื่อท่ีใชในการดําเนินงานประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547  

 

เพ่ือใหการดําเนินงานประชาสัมพันธเปนไปตามแผน และเขาถึงกลุมเปาหมายใหมาก
ข้ึน จึงมีความจําเปนท่ีจะตองใชส่ือท่ีมีความหลากหลาย เนื่องจากส่ือแตละส่ือมีคุณสมบัติแตกตาง
กั นออกไป  ซ่ึ ง ในก า รประช า สัมพั นธ จึ ง ต อ ง ใช ส่ื อ ท่ี เ หม า ะสมกั บ ง านฯ  ส่ื อ ท่ี ใ ช                            
ในการประชาสัมพันธ จําแนกออกไดดังน้ี  

1.     หนังสือพิมพ  ในสวนกลางและทองถ่ิน 
2.     แผนปายประกาศ ท่ีติดตามส่ีแยกริมถนนสายสําคัญ และบริเวณสถานท่ีจัดงานฯ 
3. โปสเตอร ท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือประชาสัมพันธงานฯ นี้โดยเฉพาะ เพื่อแจกจายตาม     

สถานท่ีราชการ สถานศึกษา ศูนยการคา โรงแรม รานขายของฝาก รานขายของท่ีระลึก ฯลฯ  
4. โทรทัศน โดยทํา News Letter  เชิญส่ือมวลชนสวนกลางมาเท่ียวชมงาน                 

ในขณะเดียวกันมีการเผยแพร ประชาสัมพันธของงานดวย 
5.      ทางดานวิทยุ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรีไดรับความรวมมือจาก 

สวท. สุพรรณบุรี คล่ืน F.M. 102.25 MHz  ชวยประชาสัมพันธขาวสารการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย  
นอกจากนี้แลวสถานีวิทยุยังชวยสงขาวสารไปยังสถานีวิทยุท่ีอยูในเครือขายของ 

กรมประชาสัมพันธทุกจังหวัดท้ังระบบ AM. และ FM.  ท่ัวประเทศ 
6.      คัตเอาท ท่ีไดรับการสนับสนุนจากผูประกอบการธุรกิจตางๆ ภายในจังหวดัท่ีชวย

ในการประชาสัมพันธการจดังานอนุสรณดอนเจดยี  
7.      ทางจังหวัดไดมีการจัดทํา ส.ค.ส. ปใหม และสอดแทรกเน้ือหาเกีย่วกับการจัดงาน

อนุสรณดอนเจดีย ลงไป ซ่ึง ส.ค.ส. นี้จะมีเลขรางวัลอยูดานหลังของแผนส.ค.ส. ดวย 
8.      รถประชาสัมพันธเคล่ือนท่ี ท่ีจัดข้ึนควบคูไปกับกิจกรรมในการจดังานดอนฯ   

คร้ังนี้ดวย 
9.  อินเทอรเน็ต มีการประชาสัมพันธการจัดงานดอนฯ ทางอินเทอรเน็ต   เพื่อให        

เผยแพรขาวสารในวงกวางไดเปนอยางดี  

 

สรุปไดวาส่ือท่ีใชเปนส่ือหลัก คือ ส่ือมวลชน ไดแก วิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ 
เนื่องจากสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดมาก และรวดเร็ว โดยเฉพาะวิทยุซ่ึงเปนส่ือท่ีใชมากท่ีสุด 
เพราะใชเวลาในการผลิตส้ันและสามารถออกอากาศไดทันที อีกท้ังยังมีตนทุนในการผลิตตํ่ากวา  
ส่ือโทรทัศนและส่ืออ่ืนๆ  นอกจากน้ันยังไดรับความรวมมือจากสถานีวิทยุท่ีอยูในเครือขายของ 
กรมประชาสัมพันธดวย สําหรับส่ือรองไดแก แผนปายประกาศ คัตเอาท โปสเตอร ส.ค.ส.          
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แผนปลิว รถประชาสัมพันธเคล่ือนท่ี เพื่อเสริมประสิทธิภาพของส่ือหลักใหเขาถึงกลุมเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

งบประมาณในการประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย  ของสํานักงาน     
ประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

งบประมาณท่ีสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรีไดรับการสนับสนุนมี  ดังนี้  
1.    งบประมาณท่ีไดรับจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย และหนวยงานอ่ืนๆ ฯลฯ 
2. งบประมาณจากจังหวัดสุพรรณบุรี สําหรับใชในการดําเนินงานประชาสัมพันธ     

การจัดงานอนุสรณดอนเจดีย โดยทําแผนเสนอเพื่อขออนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
3.   งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ในรูปแบบตาง ๆ 
4.  นอกจากนี้รูปแบบการหาเงินมีท้ัง การจําหนาย ส.ค.ส. การจําหนายบัตรเขาชมงาน

ลวงหนา รวมถึงเงินท่ีไดจากการจัดงานในคร้ังกอน 

 

ในปจจุบันสภาพปญหาทางเศรษฐกิจทําใหงบประมาณถูกปรับลดลงกวาเดิมซ่ึงมีผล  
ตอการดําเนินการจัดงานมาก  ทําใหเกิดความไมคลองตัว โดยเฉพาะดานการใชส่ือ ซ่ึงจะตองมี  
การลดคุณภาพและปริมาณของส่ือลง ดวยการจัดสรรงบประมาณซ่ึงพิจารณาจากความสําคัญของ
งาน กลาวคือ งานแตละงานมีระดับความสําคัญของงานตางกัน เชน ระหวางงานท่ีเปนงาน
ระดับประเทศอยางงานอนุสรณดอนเจดีย  กับงานประจําปเทศกาลท้ิงกระจาด ซ่ึงเปนงานระดับ
จังหวัดเชนเดียวกัน สําหรับการจัดสรรงบประมาณท่ีใหกับงานอนุสรณดอนเจดียมากกวางานอ่ืนๆ 
เพราะการใชส่ือในงานฯ มีความจําเปนและมีคาใชจายสูงท้ังนี้เพื่อเผยแพรใหคนในชุมชนและนอก
ชุมชนในจังหวัดตางๆ ไดรับทราบ และดึงดูดจิตใจใหมีผูคนมาเท่ียวงานมากข้ึน  

 

การติดตามและประเมินผล 

 

แผนแมบทไดกําหนดวา สํานักงานประชาสัมพันธจะตองดําเนินการดังนี้ 
1.   สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด จะตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานสําหรับ   

ทุกโครงการท่ีจัดทําข้ึนไปยังกรมประชาสัมพันธ เพื่อใหทราบถึงความเคล่ือนไหวและติดตามผล
การดําเนินงาน  

2. เม่ือถึงเวลาสิ้นป มีการายงานการปฏิบัติงานเพ่ือรวบรวมผลการดําเนินงานท่ีผานมา
ตลอดปอีกคร้ังหนึ่ง โดยจะนําไปเปนขอมูลในการประเมิน ผลการปฏิบัติงานตอไป 

3.   จะตองทํารายงานเสนอตอผูวาราชการจังหวดัหลังเสร็จส้ินงานแลว  
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การติดตามและประเมินผล ในทางปฏิบัติยังไมมีการติดตามและประเมินผลอยางเปน
ทางการ จะกระทําไดเม่ืองานดําเนินการเสร็จส้ินแลว ซ่ึงในการประเมินผลจะดําเนินการ ดังนี้ 

1. ประเมินจากจํานวนผูเขามารวมงาน 
2. ประเมินจากจํานวนผูซ้ือ ส.ค.ส.  
3. วิเคราะหจากความคิดเห็นของนักทองเท่ียวท่ีกลาวถึง การจัดงานอนุสรณดอนเจดีย  
จากการศึกษาและคนพบแลวจะเห็นวาวิธีการติดตามและประเมินผลดังกลาว ยังมี      

ขอบกพรอง และมีความคลาดเคล่ือนอยูบาง โดยมีสาเหตุมาจากการประเมินผลที่ไมไดทําตาม
ระเบียบวิธีอยางถูกตอง อยางไรก็ตาม จากการประเมินผลความสําเร็จในการจัดงานอนุสรณ      
ดอนเจดียประจําป 2547 พบวา การจัดงานคร้ังนี้ประสบความสําเร็จเปนท่ีนาพอใจซ่ึงจะเห็นได  
จากจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขามาเท่ียวงานกันจํานวนมากท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน            
ขณะเดียวกันงานประสบความสําเร็จคร้ังนี้ไดเพราะไดรับความอนุเคราะหและความรวมมือจาก 
ภาครัฐและภาคเอกชนอยางดียิ่ง 

 

ผลการศึกษาการประชาสัมพันธงานอนุสรณดอนเจดียมีดังน้ี 
1.       การจัดทําแผนประชาสัมพันธ ไดรับความรวมมือจากหนวยงานราชการ       

หนวยงานเอกชนตางๆ ในการใหขอมูลและเสนอความคิดเห็นในการวางแผนประชาสัมพันธทําให
แผนงานประชาสัมพันธมีความเหมาะสมและมีความเปนไปได ในการนําไปปฏิบัติจริงข้ึน 

2.       แผนการประชาสัมพันธในแตละป จะเกดิจากการนําเอาปญหา หรือขอบกพรอง 
ท่ีเกิดขึ้นมาเปนขอมูลประกอบการวางแผนทําใหแผนงานประชาสัมพนัธมีความสมบูรณ           
และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

3.      วัตถุประสงคของแผนงานประชาสัมพันธ ทําใหเกิดความรู ความเขาใจ เสริมสราง
ทัศนคติ และภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนกับนักทองเท่ียว อันจะนํามาซ่ึงการสนับสนุน และไดรับ  
ความรวมมือจากนักทองเท่ียวมากข้ึน 

4.  การใหความสําคัญตอความคิดเห็น ของนักทองเท่ียวท่ีมีตอผลการดําเนินงาน       
การประชาสัมพันธของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรี ทําใหสามารถทราบถึง      
ความตองการท่ีแทจริงของนักทองเท่ียว อีกท้ังยังนํามาประกอบการใชตรวจสอบการดําเนินงาน 
การประชาสัมพันธของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข      
การดําเนินงานใหดียิ่งข้ึนและสมบูรณมากข้ึน  
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6.  การดําเนินงานจากการประชาสัมพันธท่ีไดรับความรวมมือจากหนวยงานอื่นๆ           
มีผลทําใหงานฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และนอกจากนี้ยังชวยลดคาใชจายของสํานักงาน    
ประชาสัมพันธจังหวัดอีกดวย  

7. แผนการประชาสัมพันธนอกจากจะมีการเขียนแผนงานใหญ หรือแผนงานหลัก ยังมี
การเขียนแผนปฏิบัติการ หรือแผนยอยดวย ทําใหเกิดความละเอียดและชัดเจนยิ่งข้ึน และมีผลให
การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีระบบ ระเบียบ  อีกท้ังยังสามารถตรวจสอบผลงานไดชัดเจนไดดวย  

8.  การกําหนดกลุมเปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีชัดเจนทําใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามท่ีกําหนดไว 

9.  การเลือกใชส่ือในการประชาสัมพันธโดย มีการเลือกส่ือท่ีหลากหลายรวมกนั       
การนําส่ือมวลชนในดานตางๆ เขามาใชอัน ไดแก วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต       
เปนส่ือหลัก ซ่ึงทําใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดรวดเร็วและกวางขวางข้ึน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เขาถึงกลุมเปาหมายใหมากข้ึนกวาเดิม 

 

นอกจากผลดี ท่ีไดกลาวไปขางตนแลว  แผนการประชาสัมพันธของสํานักงาน       
ประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรี  ยังมีขอจํากัดทําใหการดําเนินงานไมไดรับความสะดวก          
เทาท่ีควร ซ่ึงขอจํากัดดังกลาวมี ดังนี้   

 

1.     ขอจํากัดในเร่ืองงบประมาณซ่ึงมีไมเพียงพอตอการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
2.     มีเวลาจํากัดในการประชาสัมพันธงานอนุสรณดอนเจดยี ท้ังนี้มีผลตอเนื่องมาจาก

งบประมาณ  ท่ีไดรับมีไมเพยีงพอในการประชาสัมพันธของจังหวดัท่ีมีมาก และอีกประการหนึ่งคือ
ความตอเนื่องในการประชาสัมพันธการทองเท่ียวงานฯ มีไมเพียงพอ 

3.      ดานบุคลากรท่ีไมเพียงพอตอการดําเนินงาน   
4.      คานิยมของนักทองเท่ียวในการเลือกเปดรับส่ือ มีนอยมาก จึงมีผลทําใหการ 

ประชาสัมพันธงานฯ เผยแพรไปไดไมมากเทาท่ีควร 
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การสัมภาษณ 
 

กลุมท่ี 1     ผูบริหารจังหวัดสุพรรณบุรี   ไดแก  
1.  นายทรงพล  ทิมาศาสตร             ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
2.  นายกมล  จิตระวัง    รองผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
3.  นายทวีชัย  พลายชุมพล   นายอําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
กลุมท่ี 2    ประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงไดแก  

1.  นายไมตรี   ศรีเทพ   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนระดับ 6    
 จังหวัดสุพรรณบุรี 

2.  นายวิชัย   เปยมปรีชา                 เจาหนาท่ีอาสาสมัครดูแลรักษามรดกและวัฒนธรรม 
                                                        ของชาติ อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

กลุมท่ี 3    ส่ือมวลชนจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงไดแก  
 1.  นางนุชริน  กล่ินละออ                  ผูส่ือขาววิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

   จังหวัดสุพรรณบุรี 
2.  นายเดนชัย       เดนชัยประดิษฐ   ผูส่ือขาว นสพ.ไทยรัฐ  ศูนยจังหวัดสุพรรณบุรี 

 3.  นายนที       รุงเรืองศรี     นสพ.คนสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
กลุมท่ี 4     ผูประกอบการจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงไดแก 
 1.  นายญานัท   ปรางคสุนทร    ผูจัดการบริษัทบุญรอดเทรด จํากัด  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2.  ผูแทนบริษัทเบียรไทย 1991 (จํากัด) มหาชน จังหวัดสุพรรณบุรี 
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กลุมท่ี 1    ผูบริหารจังหวัดสุพรรณบุรี ไดใหสัมภาษณถึงการจัดงาน  ดังนี้ 
 

นายทรงพล ทิมาศาสตร ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี อายุ 58 ป  ไดใหสัมภาษณ       
ท่ีศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2547 ไดกลาวถึงจุดมุงหมายหลัก             
ในการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 วา 

 

“การจัดงานอนุสรณดอนเจดียคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเทิดพระเกียรติและนอมฯ       
รําลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และยังเปนการสงเสริมอนุรักษ          
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ดนตรี นาฎศิลป การละเลนพื้นเมือง รวมท้ังสงเสริม     
การทองเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี และเปนการเผยแพรผลงาน ผลผลิต สินคา และผลิตภัณฑ    
ทางการเกษตรของจังหวัดสุพรรณบุรี ตามนโยบายรัฐบาล รวมถึง เปนการหารายไดเพ่ือทํานุบํารุง
พระบรมราชานุสรณดอนเจดียและกิจกรรมการกุศลสาธารณประโยชนของเหลากาชาด          
จังหวัดสุพรรณบุรีอีกดวย 

นอกจากนี้ในสวนของระยะเวลาการเตรียมงานฯ ทางจังหวัดก็ไดมีการกําหนดแผนงาน
ในการเตรียมการจัดงานในแตละป มีการเตรียมการดานธุรการและการแตงต้ังคณะกรรมการจัดงาน 
ระหวางสิงหาคม – กันยายน 2546 และจัดการดําเนินงานและการจัดประชุมคณะกรรมการจัดงาน
แตละคณะ ระหวางเดือนกันยายน 2546 – มกราคม 2547 โดยไดทําการสรุปผลความคืบหนา        
ในการเตรียมการจัดงาน เพ่ือตรวจสอบความพรอม ภายในเดือนมกราคม 2547 และมีการกําหนด
วัน เวลาแถลงขาวการจัดงานดอนฯ ดวย และในชวงระหวางการจัดงาน 23 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 
ของทุกป  จะมีการแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางการจัดงานให เปนไปดวย             
ความเรียบรอย เม่ือเสร็จส้ินหลังการจัดงานจะมีการสรุปผลและการประเมินผลการจัดงาน            
ซ่ึงจะนําไปเปนขอมูลในการปรับปรุงการจัดงานในปตอไปดวย” 
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นายกมล จิตระวัง รองผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี อายุ 59 ป ไดใหสัมภาษณ            
ท่ีศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เม่ือวันท่ี  18 พฤษภาคม 2547 ไดกลาวถึง นโยบายและ              
แผนการดําเนินงานการประชาสัมพันธงานอนุสรณดอนเจดีย ประจําป 2547 วา  
 

“ตามนโยบายและแนวทางการประชาสัมพันธการจัดงานฯ นั้นไดมีการประชาสัมพันธ
อยางกวางขวางและตอเนื่อง โดยผานส่ือทุกประเภท เพ่ือสรางการรับรูเกี่ยวกับการจัดงานอนุสรณ
ดอนเจดีย ในการใหขอมูลและตอกย้ําใหคนจดจําขาวสารมากยิ่งข้ึน ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดกําหนด
แผนการดําเนินงานไว 2 ระยะ  คือ ในระยะแรกก็จะใหมีการประชาสัมพันธผานส่ือทุกประเภท
กอนการจัดงานลวงหนา 3 เดือน คือ ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2546 – มกราคม 2547 และสุดทาย  
ก็ใหมีการจัดแถลงขาว ณ บริเวณพระบรมราชนุสรณดอนเจดีย กอนการจัดการไมนอยกวา             
1 สัปดาห และนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินงานการประชาสัมพันธงานฯ ทางคณะกรรมการ         
ฝายประชาสัมพันธ ไดมีการกําหนดกลยุทธในการประชาสัมพันธเปนพิเศษ คือ ในเวลาของ       
การแถลงข าว ซ่ึงไดจั ดให มีการโชวตั วนักแสดง  ตลอดจนการแสดงของช างและม า                          
ท่ีรวม     กระบวนการศึก แสดงการทํายุทธหัตถี มีการแสดง แสง สี ประกอบเพื่อเทิดพระเกียรติ    
มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน  ของจังหวัด ณ  บริเวณพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย            
และในสวนของการจัดสรรงบประมาณในการจัดงาน ฯ  จังหวัดมีรายไดจากการจัดงานฯ           
จากภาครัฐ และภาคเอกชน รวมไปถึงจากการหารายไดจากการจําหนายบัตรเขาชมงานลวงหนา 
ฯลฯ  รวมถึงเงินท่ีไดจากการจัดงานในคร้ังกอนๆ ดวย  ซ่ึงจากการดําเนินการตามกลยุทธ              
การประชาสัมพันธงานอนุสรณดอนเจดีย ประจําป 2547 ท่ีวางไวนั้นผมคิดวาประสบความสําเร็จ  
ในระดับท่ีนาพอใจ เพราะมีผูส่ือขาวและส่ือมวลชน ทุกแขนงใหความสําคัญในการประชาสัมพันธ
การจัดงานฯเปนอยางดียิ่ง” 

 
 

นายทวีชัย พลายชุมพล  นายอําเภอดอนเจดีย อายุ 53 ป  ไดใหสัมภาษณท่ีวาการอําเภอ
ดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี เม่ือวันท่ี  11 พฤษภาคม 2547  ไดใหความคิดเห็นในดานการจัดงาน
แถลงขาวเก่ียวกับงานอนุสรณดอนเจดีย ประจําป 2547 วา  
 

“เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2547 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานโพธ์ิ พระบรมราชานุสรณ
ดอนเจดีย ทางจังหวัดฯไดเชิญส่ือมวลชนทุกสาขารวมรับฟงการแถลงขาวการจัดงานฯตลอดจน  
ใหมี  การแสดงยุทธหัตถีบางตอน ประกอบการแถลงขาว เพื่อนําไปเผยแพรใหประชาชน             
ไดรับทราบและ  เพื่อเปนการกระตุนและเชิญชวนใหผูคนไดมาเท่ียวชมงานมากข้ึน   ซ่ึงทางจังหวัด
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เองก็ไดจัดใหมีการประชาสัมพันธผานส่ือทุกรูปแบบ รวมไปถึงการอํานวยความสะดวก              
ในเร่ืองของการเดินทางซ่ึง   จะมีรถบัสปรับอากาศจากรุงเทพ – สุพรรณบุรี เดินทางถึงดอนเจดีย 
ทุกวันระหวางงาน โดยเท่ียวสุดทายรถจะออกจากดอนเจดีย เวลา 24.00 น     ในสวนของทางอําเภอ
เองก็ไดมี    การประชาสัมพันธอยางตอเนื่องเพื่อเชิญชวนประชาชนท่ัวไปใหทราบและเท่ียวชมงาน             
รวมท้ังคณะกรรมการในการอํานวยความสะดวกในการเท่ียวชมงาน ซ่ึงไดแก กํานัน ผูใหญบาน 
คณะกรรมการสวนทองถ่ิน เทศบาล ขาราชการครู รวมท้ังขาราชการครู ในหนวยงานท่ีมี           
สวน      เกี่ยวของ ไดใหความรวมมือเปนอยางดีและส่ิงท่ีขาดไมไดสําหรับงานฯ นี้คือ ส่ือมวลชน      
ประเภทตางๆ ท้ังหนังสือพิมพ ,โทรทัศน ฯลฯ  สวนในดานของการกําหนดวัน เวลา คาเขาชมงาน
อนุสรณดอนเจดีย ทางจังหวัดไดกําหนดวันจัดงานระหวาง 23 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2547      
เปนเวลา 10 วัน 10 คืน กําหนดเวลาปดประตูเก็บบัตรเขาบริเวณงาน 17.00 น. 23.00 น.                
ขายบัตรผูใหญ 10 บาท เด็ก 5 บาท กําหนดการแสดงยุทธหัตถีฯ 8 รอบ ระหวางเวลา 20.00 น. – 
21.15 น. บัตรราคา 200, 100 และ 50 บาท นักเรียนนักศึกษา ชมเปนหมูคณะ 20 บาท ซ่ึงคิดวาราคา
ก็เหมาะสมดี”  
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กลุมท่ี 2  ประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรีไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องการจัดงาน
อนุสรณดอนเจดีย ดังน้ี  
 

นายวิชยั เปยมปรีชา เจาหนาท่ีอาสาสมัครดแูลรักษามรดกและวัฒนธรรมของชาต ิ
อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี อายุ 72  ป ไดใหสัมภาษณ ณ บริเวณลานโพธ์ิ                       
พระบรมราชานุสรณดอนเจดีย เม่ือวันท่ี  29 เมษายน  2547   ซ่ึงไดเลาถึงประวัติความเปนมา     
ของการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย ดังนี้  
 

“เร่ืองราวการคนพบเจดียยุทธหัตถีก็ไดรับคําบอกเลามาจากผูหลักผูใหญบางอานจาก
หนังสือบาง ก็สืบเนื่องจากสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยส่ังใหเจาเมืองสุพรรณบุรี (อ้ี กรรณสูต) คนหาพระเจดียยุทธหัตถี ณ ตําบล
หนองสาหราย อําเภอศรีประจันต ใกลลําน้ําทาคอย ทางทิศตะวันตก ของเมืองสุพรรณบุรี           
เม่ือพบแลวไดใหชางฉายรูปพระเจดียสงไปใหสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เม่ือรูวาเปนเจดีย
ยุทธหัตถีเปนแนแลว จึงรีบนําความข้ึนกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว   
พระองคก็ทรงพระปตีโสมนัสยิ่งตรัสวา พระเจดียยุทธหัตถีเปนอนุสาวรียเฉลิมพระเกียรติ           
ของเมืองไทยสําคัญยิ่งแหงหนึ่ง ถึงจะอยูไกลไปลําบากก็จะเสด็จไปสักการะบูชา พระองคจึงเสด็จฯ           
ไปกระทําพิธีบวงสรวงถวายสักการะเจดียยุทธหัตถี หลังจากน้ันก็ไดจัดใหมีมหรสพสมโภชนเจดีย
ยุทธหัตถี คร้ังแรกเม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2487  สมัยผูวาราชการจังหวัด นายสนิท วิไลจิตร          
นายบุรี พรมลักรโน ไดจัดตั้งคณะกรรมการ 7 อําเภอ เพื่อจัดงานเฉลิมฉลองสมโภช              
อนุสรณดอนเจดียเปนเวลา 7 วัน 7 คืน ตอมาไดมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดงาน        
ในทุกๆ ป จนถึงปจจุบันท่ีไดมีการกําหนดใหเร่ิมงานวันท่ี 23 มกราคม – 1 กุมภาพันธ                
เปนประจําทุกป  ในสมัยกอนนั้นการจัดงานอนุสรณดอนเจดียคร้ังแรกถือเปนการเร่ิมตน              
เปนปฐมฤกษใหมีการจัดงานประเพณี อนุสรณดอนเจดียโดยจัดใหมีการแขงขันกีฬาตาง ๆ          
และมีมหรสพ  เพื่อ เปนการร่ืนเ ริงและสมโภชนพระเจดียยุทธหัตถี  เวลาคํ่าจัดให มีการ                   
จุดดอกไมเพลิง หลังจากนั้นจังหวัดสุพรรณบุรี จึงจัดงานประเพณีเฉลิมฉลองเจดียยุทธหัตถีเปน
ประจําทุกป จนถึงปจจุบันเปนเวลา 91 ป แลว” 
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นายไมตรี ศรีเทพ  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 จังหวัดสุพรรณบุรี  อายุ 44 ป  
ไดใหสัมภาษณท่ีศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เม่ือวันท่ี  21  พฤษภาคม 2547 ไดกลาวถึง            
การจัดงานอนุสรณดอนเจดีย ดังนี้  

 

“ทางจังหวัดสุพรรณบุรี  ไดมีการกําหนดนโยบายการประชาสัมพันธ  ใหมีการ           
ประชาสัมพันธการจัดงานอยางกวางขวาง ทุกรูปแบบผานส่ือทุกประเภทไมวาจะเปนหนังสือพิมพ 
วิทยุ  อินเทอรเนต แผนพับ ปายประชาสัมพันธ โปสเตอร การจัดแถลงขาว และส่ือประชาสัมพันธ
อ่ืน  ๆ  ฯลฯ   ซ่ึ งทาง สํ านั ก ง านประชา สัม พันธ จั งหวั ดได มี ก ารป รับ เป ล่ี ยน รูปแบบ                           
ในการประชาสัมพันธ  ใหหลากหลายเพื่อไมใหซํ้า ๆ กับการวางแผนเดิม มีการปรับเปล่ียน          
ใหทันยุค     ทันสมัยอยูเสมอ และในสวนเร่ืองของงบประมาณท่ีฝายประชาสัมพันธไดรับและ           
การนํางบประมาณไปใชสําหรับในการจัดงานครั้งนี้ฝายประชาสัมพันธมีสวนไดรับงบประมาณ    
คาวัสดุ คากอสราง คาทําแผนพับ โปสเตอร รวมไปถึงการนําไปใชในส่ือตางๆ เชน ส่ือวิทยุ       
โทรทัศน นสพ.ทองถ่ิน นสพ.สวนกลาง อินเทอรเน็ต การจัดทําสปอต ทีวี/วิทยุ, การจัดแถลงขาว
วัสดุ , จัดพิมพโปสเตอร , แผนพับซ่ึงได รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน                            
สําหรับนโยบายในการประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547  นั้นไดผลดีมาก
เพราะวามีประชาชนมาเท่ียวชมงานกันอยางมากมาย” 
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กลุมท่ี 3  สื่อมวลชน 
 

นายไว เดนชัย อายุ 47 ป หัวหนาศูนยขาวหนังสือพิมพไทยรัฐสุพรรณบุรี  ไดให
สัมภาษณท่ีศูนยขาวหนังสือพิมพไทยรัฐ  เม่ือวันท่ี  5 มิถุนายน 2547   ไดกลาววาส่ือมวลชน                          
มีสวนรวมในการประชาสัมพันธงานอนุสรณดอนเจดีย ประจําป 2547 ดังนี้  
 

“ในฐานะท่ีผมเปนส่ือมวลชนนั้นก็ไดมีการวางแผนปฏิบัติโดยการเผยแพรขาวสาร        
การจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 ใหประชาชนทราบ  ในหลายๆ ดานดวยกันจะพูดไป   
ก็ คือ   ส่ือมวลชนนั้นเปนหลักในการประชาสัมพันธทุกแขนงอยูแลว ไมวาจะเปน วิทยุ โทรทัศน 
หนังสือพิมพท้ังในสวนกลางและทองถ่ิน อินเทอรเน็ต ฯลฯ เปนหลักในการประชาสัมพันธอยูแลว 
เพราะวาถารอทางจังหวัดจะชามาก ดังนั้นทุกหนวยงานตองรวมมือกัน มีสวนรวมท่ีเขาไปชวยกัน
เปนสวนใหญ การประชาสัมพันธและการดําเนินการท่ีเขาไปทําใหก็ โดยการนําเอาขอมูลจุดเดน    
ท่ี เปนจุดขายและเปนจุดสําคัญนําออกมาเผยแพรใหประชาชนได รับทราบโดยเฉพาะ             
อ นุ ส ร ณ ด อ น เ จ ดี ย  ท่ี ส่ื อ จ ะ เ น น ไ ป ยั ง ส่ิ ง ท่ี จ ะ ทํ า ใ ห มี ค ว า ม เ ป น ไ ท ย ม า ก ข้ึ น                            
โดยองคสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปนบุคคลท่ีส่ือเนนใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม             
ในก า ร รั กษ าช า ติ และอนุ รั กษ ส่ิ ง ท่ี สํ า คัญๆ  ไ ว เ พื่ อ ให คน รุ นห ลั ง ได ศึ กษ าค นคว า                           
และทราบประวัติศาสตรความเปนมาของชาติไทย นอกจากนี้แลวในสวนของนโยบายของรัฐ         
ท่ีวา  “เท่ียวเมืองไทยไปไดทุกเดือน” นั้นสงผลตอการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย ประจําป 2547    
เปนอยางดีโดยนโยบายของรัฐบาลสงผลตอการสงเสริมการทองเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดีย     
เพราะปจจุบันไดบรรจุแผนการดําเนินงานจัดงานฯ ลงใน ททท. ไปแลววาในวันท่ี 23 ม.ค. – 1 ก.พ. 
ของทุกป จะมีการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย ซ่ึงก็สอดคลองกับนโยบายของรัฐเปนอยางดี             
โดยส่ือมวลชนไดเขามาชวยในการกระตุนใหประชาชนเห็นความสําคัญของงานมากข้ึน              
ในขณะ เดี ยวกันการ จัดงานอนุสรณดอน เจดี ย  กับนโยบายภาค รัฐ มีความ เกี่ ย วข อง                         
และช ว ยส ง เ ส ริ มกั น  เ นื่ อ ง จ า ก จั ด ง านอนุ ส รณ ด อน เ จ ดี ย ข อ ง จั ง ห วั ด สุ พ ร รณบุ รี                            
เปนการสนองงานนโยบายของรัฐฯ โดยเฉพาะคนท่ีมาเท่ียวไมใชเพียงแตคนจังหวัดสุพรรณบุรี     
เทานั้น แตยังมีคนจังหวัดอ่ืนๆมาเท่ียวงานฯดวย”  
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นางนุชริน กล่ินละออ อายุ 39 ป หัวหนาผูส่ือขาวสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ
ไทยจังหวัดสุพรรณบุรี ไดใหสัมภาษณท่ีสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัด
สุพรรณบุรี   เมื่อวันท่ี  9  มิถุนายน 2547 ไดกลาววา 

 

“ทางดานสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี ก็ไดมีการ
ดําเนินการในข้ันแรกโดยทางจังหวัดสงจดหมายเชิญไปเปนคณะกรรมการในการประชาสัมพันธ                 
การจัดงานอนุสรณดอนเจดีย  หลังจากนั้นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย           
จังหวัดสุพรรณบุรี จะเปนผูมาสืบหาขอมูลเกี่ยวกับงานอนุสรณดอนเจดียเพื่อท่ีจะนํามาเผยแพร    
ใหประชาชนไดทราบ ซ่ึงจะนํามาเสนอเผยแพรออกมาในรูปแบบขาว ซ่ึงขาวท่ีเผยแพรนั้น         
เปนลักษณะขาวผาน เปนขาวประกอบเสียงซาวดภายในงานเพื่อเผยแพรโดยการสอดแทรกเขาไป
ในรายการตาง ๆ ท้ังของผูเชาเวลาเองหรือของท่ีทางสถานีเปนผูผลิตเอง รวมไปถึงรายการ           
จากพันธมิตรท้ังในสวนของราชการและเอกชน  ท่ีได เข ามารวมจัดกับเรามีจํานวนมาก                 
โดยใหชวยกันประชาสัมพันธงานอนุสรณดอนเจดียใหดวย มีการประชาสัมพันธกอนท่ีจะจัดงาน
อนุสรณดอนเจดียประมาณ 2 – 3 อาทิตย แตท้ังนี้ท้ังนั้นข้ึนอยูกับผูจัดงานดวยวาจะสงขอมูลมาให
ท า ง เ ร า เ ร็ วห รือช า  ถ าทาง สํ านั ก ง านประชา สันพันธ จั งหวั ดส งข อ มูลมาให เ ร า เ ร็ ว                           
ทางเราก็สามารถท่ีจะประชาสัมพันธไดเลย ซ่ึงก็ตองมีการประสานงานกันกับฝายประชาสัมพันธ   
ท่ีเปนไปอยางสมํ่าเสมอถูกตอง สวนในเร่ืองของการดําเนินงานประชาสัมพันธของทางสํานักงานฯ 
ในปจจุบันมีการเตรียมการวางแผนไวลวงหนาเปนอยางดี แตก็ยังมีขอบกพรองท่ีตองปรับปรุง     
แกไข  โดยเฉพาะในดานงบประมาณซ่ึงตองขอใหมากข้ึน  เ พ่ือใหการประชาสัมพันธ                       
มีความกาวหนา มีสีสันและมีความหลากหลายมากข้ึนกวานี้”  

 
นายนที รุงเรืองศรี อายุ 33 ป บรรณาธิการ หนังสือพิมพคนสุพรรณ  ไดใหสัมภาษณท่ี

ศูนยขาวหนังสือพิมพคนสุพรรณ  เม่ือวันท่ี  8 มิถุนายน 2547 ไดกลาวถึงขอมูลขาวสาร                 
ท่ีไดรับจากประชาสัมพันธงานฯ วา 

 

“ส่ือมวลชนไดรับขอมูลเปนอยางดีสมํ่าเสมอซึ่งขอมูลท่ีไดคอนขางท่ีจะละเอียดและ   
ชัดเจนเปนอยางดีทําใหสะดวกและเปนประโยชนกับเรามาก ในการจะเผยแพรขาวสารการจัดงาน
อนุสรณดอนเจดีย ใหประชาชนไดทราบ แตก็มีชวงท่ีติดขัดท่ีระบบจึงทําใหเกิดความลาชา                        
ในการสงขาวสาร  แตก็ไมไดมองวาจุดนี้ เปนปญหาหลัก  เพราะระบบราชการบางคร้ัง                      
ก็ตองดําเนินการตามสายงาน ในฐานะของส่ือก็ชวยประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย
อยางเต็มท่ี มีการนําเสนอขาวออกมาเปนระยะ  ๆ ท้ังชวงกอนการจัดงาน  ชวงการจัดงาน              
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และหลังการจั ดง าน  จะ มีตารางจาก สํานักงานประชา สัมพันธ จั งหวัดส งมาให แล ว                        
ทางเราก็เสนอขาวไปตามตารางของเวลาท่ีทางจังหวัดกําหนดไว นอกจากนี้ยังไดมีการเขาไปรวม
ประชุมในวันแถลงขาวกอนการจัดงานรวมกับทางจังหวัดดวย” 
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กลุมท่ี 4   ผูประกอบการธุรกิจตางๆ  
 

ผูแทนบริษัทเบียรไทย 1991 จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี อายุ 62 ป               
สัมภาษณท่ีสํานักงานบริษัทเบียรไทย 1991 จํากัด (มหาชน) จังหวัดสุพรรณบุรี                            
เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2547    ไดกลาววา  

 
“มองโดยภาพรวมแลวผมคิดวาการประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย            

ประจําป 2547 อยูในข้ันดีเนื่องจากวาทางจังหวัดมีการทําการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง          
และเจาะจงในส่ือทุกแขนง นอกจากนี้ยังมีการวางแผนกอนจัดงานฯ อยางนอย 6 เดือน และภายหลัง
จากงานฯ เสร็จส้ินลงแลวทางจังหวัดยังมีการประเมินผลงานถึงขอดี – ขอบกพรอง ของงาน          
ทําใหทราบขอมูลอันเปนแนวทางในการนํามาปรับปรุงแกไขในการจัดงานในปตอไปดวย           
ซ่ึงผมก็เห็นดวยในตรงจุดนี้ นอกจากปายประชาสัมพันธงานฯ แลว ควรมีปายบอกทางไปงาน
อนุสรณดอนเจดีย ใหมากกวานี้ เพราะผูท่ีมาเท่ียวงานฯ ท่ีมาจากจังหวัดตางๆ บางคนยังไมรูเสนทาง
ไปงานอนุสรณดอนเจดียกัน” 
 

นายญานัท ปรางคสุนทร  อายุ 37 ป ผูจัดการบริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง จํากัด                    
สาขาสุพรรณบุ รี     สัมภาษณ ท่ีบริษัทมิตรสุพรรณ  เ ม่ือวันท่ี  2 มิ ถุนายน  2547                            
ไดกลาวถึงการใหความรวมมือแกทางจังหวัดวา 

 
“ทางเบียรสิงหเองก็ไดมอบเงินเพื่อสมทบงบประมาณใหทางจังหวัดนําไปใชในงาน

อนุสรณดอนเจดีย อยางเหมาะสม  นอกเหนือจากเงินท่ีบริษัทเบียรสิงหชวยเหลือแลวทางบริษัทฯ 
ยังไดใหวัสดุอุปกรณ เชน  ปายผาขนาด 10 เมตร  เพื่อนําไปเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับ                   
งานอนุสรณดอนเจดีย  และประชาสัมพันธใหคนท่ัวไปไดทราบโดยนําปายผาติดตามริมถนน        
ในตัวจังหวัดและตัวอําเภอทุกอําเภอ และติดท่ีตัวรถที่บรรทุกสินคาไปสงตามท่ีตางๆ และ
เนื่องจากวาทางบริษัทสนิทกับทางกันตนาจึงไดใหความรวมมือในการทําสปอตโฆษณา
ประชาสัมพันธ      ในการเผยแพรงานอนุสรณดอนเจดีย เพ่ือเปนการกระตุนใหผูคนมาชมงานมาก
ข้ึน                    ขณะเดียวกันทางบริษัทฯ เองก็มีความยินดีท่ีไดมีสวนรวมในการประชาสัมพันธ
การจัดงานอนุสรณดอนเจดีย เปนอยางมาก เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหคนมาเท่ียวชมและไดรูจัก
จังหวัดสุพรรณบุรีมากข้ึน สวนผลที่ไดรับกลับมาก็คือภาพลักษณท่ีดีท่ีบริษัทมอบใหอันเปน
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ประโยชนแกสาธารณชน และเปนลักษณะพึ่งพาซ่ึงกันและกันมากกวาโดยไมไดหวังอะไร โดย
สวนตัวผมคิดวาเหมือนเปนการชวยเหลือในความเปนคนไทยดวยกัน” 

 

ขอเสนอแนะท่ัวไปของบุคคลจากหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 

บุคคลจากหนวยงานตางๆท่ีไดกลาวถึงในขางตนไดมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตางๆเพื่อเปนแนวทางในการประชาสัมพันธผานส่ือในทิศทางท่ีดีข้ึนกวาท่ีเปนอยูและจะเปน     
แนวทาง   ในการพัฒนาปรับปรุง ในส่ิงท่ีบุคคลคิดวายังไมสมบูรณยิ่งข้ึน และนําในส่ิงนั้นๆไปเปน
แนวทางในการประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพตอไปซ่ึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ      
จากบุคคล  ในหนวยงานตางๆนั้น มีดังนี้ คือ 

 
ในการประชาสัมพันธโดยผานส่ือตางๆท่ีเปนอยูทุกวันนี้ดีอยูแลว จะครอบคลุมส่ือทุก

ชนิดแตหากวาจะใหดียิ่งข้ึนจะตองจางบริษัททําซ่ึงก็ไมมีงบประมาณในสวนนี้สําหรับส่ิงท่ีเห็นวา      
ควรท่ีจะแกไข ก็คือ 1.คุณภาพของตัวสินคาหรือแหลงทองเท่ียวภายในงานอนุสรณดอนเจดีย        
คือตองสะอาด มีตนไมเขียวปกคลุม มีภูมิทัศนท่ีสวยงาม มีเจาหนาท่ีอธิบาย มีปายหรือมีแผนท่ี   
บอกทาง 2.คุณภาพของสินคาท่ีระลึกตองราคาถูกไมแพงจนเกินไป ไมเอาเปรียบนักทองเท่ียว    
โดยเฉพาะอยางยิ่งการข้ึนราคาในชวงเทศกาล นอกจากนี้ยังมีส่ิงท่ีควรแกไขอีกโดยเฉพาะปญหา   
ในเร่ืองของถนนหนทาง ท่ีจอดรถ โทรศัพท สุขา ซ่ึงมีอยูไมเพียงพอในการที่จะใหบริการ           
นักทองเที่ยว และเหลานี้ถือเปนปญหาท่ีตองแกไขท้ังส้ิน (ทรงพล ทิมาศาสตร, 20 พฤษภาคม 
2547) 

 

การประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดควรท่ีจะมีใหมากข้ึน        
เพราะจังหวัดสุพรรณบุรีมีของดีอยูมากไมใชเพียงแตงานอนุสรณดอนเจดียเทานั้นท่ีนาสนใจ       
แตนักทองเท่ียวจะเขามาทองเท่ียวภายในจังหวัดยังนอย ไมคอยมากเทาท่ีควร (วิชัย เปยมปรีชา, 29  
เมษายน 2547) 

 

การประชาสัมพันธควรจะเนนดานส่ิงแวดลอมใหมาก เปนตนวา การทิ้งขยะใหถูกท่ี 
ฯลฯอันจะทําใหกระทบกระเทือนอนุสรณดอนเจดีย โบราณสถานท่ีมีอายุเกาแกเปนรอยๆป         
ส่ือตางๆ    ก็ควรที่จะเผยแพรอยางสํ่าเสมอเปนประจําทุกป โดยเฉพาะส่ือประเภทวิทยุกระจายเสียง             
และส่ือประเภทโทรทัศน เพราะสามารถเขาถึง เยาวชนไดมากเพื่อปลูกฝงในเร่ืองของการอนุรักษ     
สวนส่ือประเภทหนังสือพิมพนั้นเยาวชนจะไมคอยอาน (ทวีชัย พลายชุมพล, 11 พฤษภาคม 2547) 
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การทองเท่ียวแหงประเทศไทยควรจะเปนหลักในเร่ืองของประชาสัมพันธตางประเทศ 
สวนในประเทศก็ควรมีการขยายส่ือ ท้ังโทรทัศน วิทยุกระจายเสียงและหนังสือพิมพ นอกจากนี้  
ขาวสารตางๆท่ีเกี่ยวของกับงานอนุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี ก็ควรจะมีการประชาสัมพันธ
อยางตอเนื่อง อยางเชน เม่ือมีงานเทศกาลประเพณีของจังหวัด อยางงานอนุสรณดอนเจดีย              
ก็ไมควรโหมประชาสัมพันธชวงใกลงานทีเดียวคร้ังเดียว แผนพับ Brochure เกี่ยวกับการทองเท่ียว
ของจังหวัด  ก็ควรจะเปล่ียนปตอปและปญหาที่ สําคัญอีกประการหนึ่ง  ก็คืองบประมาณ           
เพราะในการเสนอขาวหรือประชาสัมพันธขาวสารผานส่ือมวลชนนั้นทางจังหวัดจะไมมีการซ้ือส่ือ 
ดังนั้นการประชาสัมพันธจึงมีขอจํากัด (ไมตรี ศรีเทพ, 21 พฤษภาคม 2547) 

 

การประชาสัมพันธในปจจุ บันส่ือยังนอยเกินไป  ทําใหการเติบโตของตัวเลข                
นักทองเท่ียวไมคอยเพิ่มมากเทาท่ีควร อยางส่ือประเภทหนังสือหรือเอกสารจะทําเปน ลักษณะของ
หนังสือ    ประจําป ควรที่จะมีการปรับเอกสารพวกแผนพับทุก 3-6 เดือน เพื่อแจกจายตามสถานี   
ชุมทาง หรือสถานท่ีสําคัญ โดยเฉพาะแผนพับท่ีเปนของจังหวัดควรท่ีจะไดมีการปรับปรุง                        
เพื่อใหนักทองเท่ียวไดเดินทางเขามาทองเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดียมากข้ึน ดังนั้นในการ       
ประชาสัมพันธท่ีดี นอกจากท่ีจะตองมีการปรับเอกสาร จําพวกแผนพับ ทุก 3-6 เดือนแลว       
หนวยงานราชการเองก็ควรท่ีจะมีการปรับปรุงดานการทํางาน คือ ถาหากบุคคลหรือผูบริหาร     
ของประชาสัมพันธจังหวัดมีความกระตือรือรนงานก็จะออกมาดี  เพราะงานของรัฐนั้น                 
ข้ึนอยูกับตัวบุคคลเปนสําคัญ  นอกจากนี้ ในสวนของนักทองเที่ยวเองท่ีไดมาเ ท่ียวแลว                     
ก็จะมีสวนชวยในการประชาสัมพันธไดมากในลักษณะของการใหขอมูลสาร ตลอดจนแนะนํา     
ให บุคคลที่ รู จักได เข ามาทอง เ ท่ียวงานอนุสรรดอนเจดีย ในจังหวัดสุพรรณบุรีมากข้ึน                     
ในเรื่องของการประชาสัมพันธ นอกจากจะประสบปญหาในเร่ืองของงบประมาณแลวปญหา         
ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ เร่ืองของกําลังคนท่ีมีไมเพียงพอตอการทํางาน   
(กมล จิตระวัง, 18  พฤษภาคม  2547) 

 

การประชา สัมพั นธ แบบปากต อป าก ก็ สํ า คัญโดย เฉพาะ ในส วนท อ ง ถ่ิน                         
ในชวงแรก   การจัดงานอนุสรณดอนเจดีย นั้น ผูใหญบาน และกํานันในจังหวัดควรมีสวนรวม                         
ในการประชาสัมพันธ ทําใหบุคคลท่ัวไปหรือชาวบานทราบขาวสารนั้นอยางท่ัวถึง เชน มีการซ้ือ
ขายบัตร ส.ค.ส. ท่ีสามารถ ชิงโชคได มีการเขียนปายประกาศตามสถานท่ีตางๆ  อยางไรก็ตาม     
การประชาสัมพันธควรจะทําอยางตอเนื่อง บุคคลจะไดติด เชน กอนท่ีจะมีงานประมาณ 1 เดือน            
ก็ทําการออกส่ือ โดยเฉพาะส่ือวิทยุกระจายเสียงทุกวัน ในชวงเวลาเดียวกันโดยอาจจะมีนิทาน   
นิยาย  มาเลาทุกวัน  วันละนิดและตอเนื่อง  แลวสอดแทรก  การประชาสัมพันธกิจกรรม                 
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งานอนุสรณดอนเจดียลงไป  เปนตน  ซ่ึงในสวนนี้ ส่ือวิทยุกระจายเ สียงสามารถทําได                 
เพราะมีงบประมาณ เปนการทําเพื่อการศึกษา ทําเพื่อพัฒนาจังหวัด ทางสถานีวิทยุก็ใหเวลาไดอยู
แลว   (วุฒิชาติ เฉลิมนาม,  9 มิถุนายน 2547) 

 

การประชาสัมพันธสามารถทําไดอยางตอเนื่องหากมีงบในโฆษณา ซ่ึงงบน้ีสามารถ    
ขอไดจากผูประกอบการทางดานธุรกิจทองเท่ียวของจังหวัด อาทิ เจาของ โรงแรมภัตตาคาร       
รานอาหาร บริษัททัวร ฯลฯ นอกจากน้ีผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวตางๆขางตนยังสามารถชวย  
ในการประชาสัมพันธไดดีอีกดวย  (ผูไมประสงคออกนาม,  2  มิถุนายน 2547) 

 

การประชาสัมพันธในปจจุบันไดผลปานกลางไมมากไมนอย ยังตองแกไขอีกมาก      
ส่ือวิทยุกระจายเสียง และหนังสือพิมพ ไมคอยต่ืนตัวดานการทองเท่ียวเทาท่ีควรและนักขาวเอง      
ก็เปนอิสระไมสามารถท่ีจะคุมกันได คานิยมของคนก็เชนกันนิยมแบบรวมอํานาจไมชอบแบบ
กระจายอํานาจคือคนในทองถ่ินเองไมชอบท่ีจะอานหนังสือพิมพทองถ่ิน  แตไปนิยมอาน
หนังสือพิมพจากสวนกลางท้ังๆท่ีขาวตางๆเหลานั้น นักขาวทองถ่ินเปนผูเขียนและสงไปเอง (นที 
รุงเรืองศรี, 8 มิถุนายน 2547) 

 

จุดขายของงานอนุสรณดอนเจดียจังหวัดสุพรรณบุรี คือการเปนเมืองประวัติศาสตรท่ีมี
เร่ืองเลาและประวัติความเปนมาท่ีนาสนใจมาชานาน แตจํานวนนักทองเที่ยวท่ีเขามาก็ยังมีไมมาก
นัก  ท้ั งนี้ เพราะไม มีองคกรใด ท่ีจะร วมกันสร างสรรคห รือ คิดหาแนวทาง ท่ีจะแก ไข                        
ไมมีการจัดระบบในการทองเท่ียวและประชาสัมพันธ นักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาเท่ียว             
งานอนุสรณดอนเจดียในจังหวัดสุพรรณบุรี มาเพียงแคชมการแสดงยุทธหัตถีใชเวลาประมาณ         
2- 3 ช่ัวโมงก็กลับ ซ่ึงจริงๆแลวสุพรรณบุรียังมีสถานท่ีทองเท่ียวอีกมากมายที่นาสนใจ                 
การมาสุพรรณบุรีควรจะตองมาอยูอยางนอย 5 วัน ถึงจะเท่ียวหมดไมวาจะเปนส่ิงตางๆที่สราง
ข้ึนมาวัดตางๆท่ีอยูกระจัดกระจายในแตละอําเภอ วัดปาเลไลย บึงฉวาก บานควาย ฯลฯ 

ดังนั้นการประชาสัมพันธจึงควรท่ีจะแกท่ีตนเหตุไมใชแกท่ีปลายเหตุ ควรที่จะมีการ
ปรึกษาหารือกันระหว างทางจั งหวัด เอง  ส่ือมวลชน  ฯลฯ  สวนข าวสาร ท่ี เผยแพรนั้น                       
หากรอความชวยเหลือจากรัฐบาลจากสวนกลางหรือจากการทองเท่ียว  ก็จะไปไม ท่ัวถึง               
ฉะนั้นทางจังหวัดตองพยายามชวยเหลือตัวเองกอน พยายามคนหาในส่ิงตางๆท่ีดีของงานอนุสรณ
ดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีมีอยูแลวหาคนในจังหวัด กอนท่ีจะหาคนอ่ืน เพื่อมาชวยและ       
รวมมือกันในการพัฒนาประชาสัมพันธจังหวัดท้ังในสวนราชการและเอกชนใหดียิ่งข้ึน  
(เดนชัย เดนชัยประดิษฐ ,  5  มิถุนายน 2547) 

DPU



 75

ทางดานของการบริการอื่นๆ ก็ยังควรท่ีจะตองปรับปรุงอีกมาก  ท้ังในดานของ          
รานอาหารและโรงแรมตลอดจนสถานท่ีทองเท่ียวตางๆในเร่ืองของกิจกรรมหรือประเพณีตางๆ     
ท่ีจังหวัดทําข้ึนนั้น อยางเชนงานอนุสรณดอนเจดีย ควรท่ีจะไดมีการเผยแพรปละบอยๆคร้ัง           
ไมควรเผยแพรเพียงแคปละคร้ังเดียว หากไดมีการเผยแพรประชาสัมพันธไปมากๆนักทองเท่ียว     
ก็จะสนใจมาเท่ียวและรูสึกคุมคาในการมาเท่ียวท่ีสุด (ญานัท ปรางคสุนทร,  2 มิถุนายน  2547) 

 

ก า ร ป ร ะ ช า สั มพั น ธ เ พื่ อ ส ง เ ส ริ ม ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว ข อ ง จั ง ห วั ด ยั ง น อ ย ไ ป                            
ควรท่ีจะประชาสัมพันธผานส่ือโทรทัศนบาง อยางงานอนุสรณดอนเจดีย โทรทัศนก็ไมคอย          
ไดเผยแพร แตกับจังหวัดอ่ืนท่ีไมใชตนกําเนิดในการจัดการแสดงยุทธหัตถีจะมีการเผยแพร           
ใหมากคร้ังกวาของจังหวัดสุพรรณบุรีสวนทางวิทยุนั้นก็ไดชวยกันอยูแลวเพราะสวนใหญเจาหนาท่ี
เปนคนในพ้ืนท่ีแตก็ไดเฉพาะในกลุมท่ีรัศมีไปถึงเทานั้น คนท่ีอยูในภาคอ่ืนจะไมรู ซ่ึงส่ือโทรทัศน
จะสามารถชวยในดานนี้ไดดี ส่ือประเภทโปสเตอรและหนังสือพิมพก็ควรที่จะเผยแพรใหมากข้ึน 

อยางไรก็ตามการประชาสัมพันธงานอนุสรณดอนเจดียนั้นนักจัดรายการวิทยุ              
จะมีสวนชวยไดอยางมากโดยเฉพาะในชวงของการจัดรายการซึ่งนักจัดรายการวิทยุบางคน          
จัดรายการเปน 10 รายการ เพียงแคพูดประโยค 2 ประโยคในรายการก็สามารถกระจายขอมูล      
ขาวสารนั้นไปไดมาก ยิ่งถาหากวานักจัดรายการวิทยุนั้น จัดรายการวิทยุท้ังในระบบ A.M และ F.M 
ก็ยิ่งจะสามารถกระจายกลุมคนฟงไดมากท้ังกลุมชาวบาน นักธุรกิจ ฯลฯ เพราะหากเปนชวง       
ของขาวจริงๆแลวคนจะไมคอยฟง แตหากแทรกอยูระหวางรายการคนจะสนใจฟง เพราะนอกจาก
จะพูดเพื่อประโยชนทางการทองเท่ียวของจังหวัดแลวยังจะเปนการพูดเพื่อรายการดวย                  
ทําใหรายการมีคุณคาข้ึนดีกวาการท่ีจะโฆษณาแตสินคาเพียงอยางเดียว  (นุชริน กล่ินละออ,  9 
มิถุนายน 2547) 
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บทบาทหนาท่ีและการมีสวนรวมในการประชาสัมพันธงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 ของ
หนวยงานตางๆ  ดังนี้ 

ในการดําเนินงานการประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดีย  
ประจําป 2547 จังหวัดสุพรรณบุรี มีบุคคลและหนวยงานตางๆ ท่ีมีบทบาทภาระหนาท่ี                   
ในการรับผิดชอบโดยตรงตอการสงเสริมและสนับสนุนดานการประชาสัมพันธงานอนุสรณ      
ดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี  ประจําป 2547 มีดังนี ้

1.การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ศูนยจังหวัดสุพรรณบุรี)  
บทบาทภาระหนาท่ีในการรับผิดชอบของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย(ศูนยจังหวัด

สุพรรณบุรี) คือ การเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูขอมูลขาวสารดานการทองเท่ียวเกี่ยวกับ    
การจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 ใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ โดยผานส่ือมวลชน
แขนงตางๆ ตลอดจนการพิมพเอกสาร ทํา News Letter เชิญส่ือมวลชนจากสวนกลางมาเยี่ยมชม 
เพื่อเปนขอมูลในการนําไปเสนอขาวตอสาธารณชนตอไป เชน ในสวนของโทรทัศนมีการเชิญ         
ผูส่ือขาวจากสถานีตางๆ มาเยี่ยมชมสถานท่ีๆจัดงานอนุสรณดอนเจดีย  เพื่อจะไดนําขอมูลท่ีไดยิน
ไดเห็นไปเผยแพรสูประชาชนท่ัวไปไดทราบ  

ในสวนของหนังสือพิมพและนิตยสารนั้น มีการเผยแพรผานส่ือมวลชนโดยใชลักษณะ
คลายกับโทรทัศนนั่นคือ การเชิญส่ือมวลชนมาเยี่ยมชมสถานท่ีทองเท่ียวตางๆภายในจังหวัด       
โดยเฉพาะส่ือจากหนังสือพิมพ เชน จากหนังสือพิมพเดลินิวส จะเชิญส่ือมาเยี่ยมชม สถานที่       
ทองเท่ียวกอนการจัดงานประมาณ 2 เดือน แตถาเปนนิตยสาร เชน เพื่อนเดินทางจะตองใชเวลา     
ในการจัดทําและตีพิมพประมาณ 1 เดือน ซ่ึงในการเผยแพรขาวสารสูประชาชนนั้น ข้ึนอยูกับ      
รูปแบบและวิธีการนําเสนอของส่ือมวลชนจากนิตยาสารหรือหนังสือพิมพนั้นๆ และส่ิงท่ีขาดไมได
คือการลงขาวท่ีเกี่ยวกับวัน เวลา และกิจกรรมของงานเทศกาล ประเพณีท่ีกําลังจะมีข้ึนสอดแทรก
เขาไปดวย นอกจากนี้มีปายคัตเอาทติดตามริมถนน เพื่อบอกกลาวขาวสาร โดยขอความรวมมือ   
และสนับสนุนจากหนวยงานภาคเอกชน เชน เบียรสิงห เบียรชาง  ฯลฯ ในการออกคาใชจาย  

นอกจากนี้ยังมีการเผยแพรขาวสาร ไปยังบริษัททัวรดวย โดยเชิญเจาของบริษัททัวร
ตางๆที่จัดทัวรในประเทศ มาเยี่ยมชมสถานท่ีทองเท่ียวตางๆภายในจังหวัด ดูเสนทางการเดินทาง
โรงแรมและรานอาหาร เพื่อใหเจาของบริษัททัวรนั้นเปนผูตัดสินใจในการจัดทัวรมาเท่ียวชมงาน 
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2.ประชาสัมพันธจังหวัด 
ประชาสัมพันธจังหวัดนั้นเปนหนวยงานของกรมประชาสัมพันธ  ซ่ึงข้ึนอยูกับ        

สํานักนายกรัฐมนตรี มีหนาท่ีในการประชาสัมพันธในทุกเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับจังหวัด ไมเพียงแต    
จะประชาสัมพันธเฉพาะในเร่ืองของการทองเท่ียวเทานั้น ประชาสัมพันธจังหวัดยังมีสวนในการให
ขอมูล ขาวสารแกประชาชนกลุมเปาหมายท่ัวไป ท้ังในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกลเคียง     
รวมถึงประชาชนในประเทศ และนอกประเทศดวย โดยมุงใหกลุมเปาหมายท่ัวไปไดรูจักงาน
อนุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรีและแหลงทองเท่ียวตางๆของจังหวัดไมวาจะเปนโบราณ
สถานท่ีเกาแกหรือสถานท่ีทองเท่ียวตามธรรมชาติ ตลอดจนการมีอุตสาหกรรมพื้นบานตางๆ      
เชน เคร่ืองเบญจรงค แจกันดินเผาแนวจิตรกรรมไทย ฯลฯ และ กิจกรรมงานประเพณีตางๆ        
เชน งานท้ิงกระจาด เปนตน ซ่ึงส่ิงตางๆดังกลาว เปนส่ิงท่ีประชาสัมพันธจังหวัดมีหนาท่ีในการ   
เผยแพรใหกลุมเปาหมายท่ัวไปไดรูจัก และตองการที่จะมาเท่ียวจังหวัดสุพรรณบุรี  

ส่ือท่ีใชในการประชาสัมพันธงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 จังหวัดสุพรรณบุรี 
ไดแก โทรทัศน วิทยุกระจายเสียงระบบ F.M. และ A.M. ท้ังในสวนกลางและทองถ่ิน หนังสือพิมพ 
ท้ังในสวนกลางและทองถ่ิน มีแผนพับ ปายคัตเอาท เสียงตามสาย ฯลฯ ประชาสัมพันธจังหวัด      
จะเนนส่ือวิทยุกระจายเสียงในทองถ่ิน ท้ังระบบ F.M. และA.M. และส่ืออ่ืนๆ เพื่อบอกกลาวขาวสาร
แกกลุมเปาหมายในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกลเคียงไดทราบ ซ่ึงในสวนของการจัดงาน
อนุสรณดอนเจดีย นี้เปนงานระดับประเทศ ดังนั้นจึงไดมีการเพิ่มส่ือโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง    
ในสวนกลาง หนังสือพิมพและแผนพับ ซ่ึงกิจกรรมในระดับประเทศนี้ ประชาสัมพันธจังหวัด     
จะตองรวมมือ กับการทองเท่ียวแหงประเทศไทย โดยมีรูปแบบของการประชาสัมพันธท่ีแตกตาง
กันออกไป  โดยประชาสัมพันธจังหวัดจะเปนฝายนําเสนอในเ ร่ืองรายละเอียดของงาน                  
เชน การแสดงและการจัดกิจกรรมตางๆ  

ประชา สัม พันธ จั งหวั ดและการท อ ง เ ท่ี ย วแห งประ เทศไทยจะมี ก า รแยก                      
การประชาสัมพันธออกจากกันตามเครือขายท่ีมี ของท้ัง 2 หนวยงาน โดยใชส่ือชนิดเดียว               
ผูส่ือขาวคนเดียวกัน นอกจากนี้ประชาสัมพันธจังหวัดมีหนาท่ีสงขาวสารไปยังหนวยงานตางๆ       
ท่ี เกี่ยวของเพ่ือใหชวยเผยแพรไปยังกลุมเปาหมายอีกทางหน่ึงดวย  เชน  ผูประกอบธุรกิจ               
การทองเท่ียว สํานักสงเสริมการทองเท่ียวตางๆของเอกชน ฯลฯ โดยมีจุดมุงหมายเดียวกันคือ      
เชิญชวนใหกลุมเปาหมายตัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียวในงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 
จังหวัดสุพรรณบุรี แตท้ังนี้ท้ังนั้นขอมูลขาวสาร ท่ีสงไปจะถึงกลุมเปาหมายหรือไมนั้นก็ข้ึนอยูกับ
การพิจารณาของส่ือมวลชนตางๆวาจะใชเทคนิคในประชาสัมพันธอยางไร  ประกอบกับ               
ไมมีงบประมาณในการจัดซ้ือส่ืออุปกรณในการจัดทํา จึงไมสามารถกําหนดวัน หรือชวงเวลา        
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ในการประชาสัมพันธได แตหากวาเปนส่ือทองถ่ินพอจะหามาได เชน วิทยุกระจายเสียงทองถ่ิน 
หนังสือพิมพทองถ่ินจะสามารถกําหนดได โดยจะใชลักษณะของการขอรอง ใหชวยประชาสัมพันธ
ขาวสารนั้นๆ  
 

3.สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด 
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเปนหนวยกลางที่มีบทบาทในการประสานงาน          

ในเ ร่ืองต างๆ  เชน  การอํานวยการงานของผูว าราชการจังหวัด  และการประสานงาน                       
ในเร่ืองแผนพัฒนาจังหวัดท้ังหมด สํานักงานจังหวัดเปนสวนหน่ึงในเร่ืองของการประชาสัมพันธ 
เร่ืองแหลงทองเท่ียว และกิจกรรมตางๆของจังหวัด เชน งานสงกรานต งานเทศกาลท้ิงกระจาด ฯลฯ 
สํานักงานจังหวัดจะมีสวนชวยในเร่ืองของการประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ หากประชาสัมพันธ
จังหวัดรองขอใหเขาไปมีสวนชวยสวนในเร่ืองของงบประมาณน้ัน สํานักงานจังหวัดไดงบมาจาก
องคการบริหารสวนจังหวัด  โดยมีสภาจังหวัดเปนผูอนุมัติในเ ร่ืองขอบัญญัติ  นอกจากนี้                  
ยังไดงบมาจากการขอรับบริจาคจากภาคเอกชน ตลอดจนหนวยงานตางๆท่ีใหการสนับสนุน       
งานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 การทองเท่ียวแหงประเทศไทยชวยทําโปสเตอรให           
บริษัทบุญรอดและบริษัทเบียรไทย 1991 (จํากัด) ชวยสนับสนุนเร่ืองการทําปายคัตเอาทและปายผา 
นอกจากนี้ภาคเอกชนในจังหวัดมีสวนชวยในกิจกรรมการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 
เปนอยางมาก 

 

4.  ศึกษาธิการจังหวัด 
ถึงแมศึกษาธิการจังหวัดมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองของการศึกษา แตก็ไดเขามา

มีสวนชวยในการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดดวย เม่ือศึกษาธิการ            
รับโครงการหรือนโยบายอะไรจากจังหวัดมา ก็จะชวยประชาสัมพันธโครงการนั้นๆ  เชน ในการจัด
งานคร้ังนี้ศึกษาธิการมีหนาท่ีประชาสัมพันธดานการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 มา      
ก็จะชวยประชาสัมพันธเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนในงานอนุสรณดอนเจดียให
ประชาชนและบุคคลท่ัวไปไดรับทราบ การประชาสัมพันธท่ีผานส่ือนั้นในบางคร้ังศึกษาธิการจะสง
ขาวเอง  จะไมผานทางประชาสัมพันธจังหวัดโดยตรง  เพราะการสงขอมูลขาวสารไปยัง          
ประชาสัมพันธจังหวัดนั้น จะตองทําหนังสือแจงใหทางประชาสัมพันธไดทราบกอน ซ่ึงจะทําให
ศึกษาธิการจังหวัดไมสะดวกท่ีจะสงขาวไปยังหนวยงานตางๆ ไดโดยตรง ศึกษาธิการจึงดําเนินการ
สงขาวสารไปยัง ศึกษาธิการอําเภอเพ่ือสงตอไปยังโรงเรียนตางๆ ในตําบล ในหมูบาน โดยผาน
กํานันและผูใหญบาน  
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นอกจากการมีสวนชวยในการประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวผานส่ือแลว
ศึกษาธิการ จังหวัดยังมีสวนในการสงเสริมพัฒนาทางดานการทองเท่ียว ซ่ึงในสวนนี้ แมวาจะไมใช
การประชาสัมพันธโดยตรง  แตก็ เปนสวนสําคัญสวนหนึ่งท่ีจะดึงดูดใหนักทองเที่ยวหรือ            
กลุมเปาหมายท่ัวไปเดินทางเขามาเท่ียวงาน ขณะเดียวกันศึกษาธิการยังไดชวยทํากิจกรรมตางๆ     
อีกดวย เชน 

1. การรักษาความสะอาดสถานท่ีตางๆ ซ่ึงอยูในบริเวณเดียวกับการจัดงานอนุสรณ      
ดอนเจดีย เชน บริเวณวัด โรงเรียน  โรงพัก โรงพยาบาล ตลอดจนสถานท่ีราชการตางๆ เพื่อตอนรับ
นักทองเท่ียว  

2.    การใหความรูแกนักเรียน เกี่ยวกับงานอนุสรณดอนเจดีย เพื่อเปนตัวแทนในการ   
ใหขอมูลแกนักทองเท่ียวอีกทางหนึ่ง 

 

5.   ผูประกอบการทางธุรกิจตางๆ  
นอกเหนือจากความชวยเหลือในการจัดงานฯ  ท่ีไดจากหนวยงานตางๆ  แลว                   

ผูประกอบการทั้งหลายยัง มีสวนในการชวยงานฯ นี้เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายดวยการบริจาคเงิน
และส่ิงของของบริษัท หางราน บุคคลในหลายๆ อาชีพท่ีเขามามีสวนชวยงานฯ เชน โรงแรม ,         
รีสอรท, รานอาหาร, , รานขายของท่ีระลึก, รานขายขนม, ผูขับข่ีสามลอ, ผูขับข่ีสองแถว, รถเมล, 
รถทัวร  ฯลฯ ดังนั้น หากมีขาวสารอะไร โดยเฉพาะขาวสารดานการทองเท่ียว ทางผูประกอบการ
ทางธุรกิจตางๆ จะตองทราบกอนและชวยประชาสัมพันธบางเร่ืองท่ีไมใชงานใหญ ดวยการเผยแพร
ขาวสารหรือประชาสัมพันธขาวสารนั้นๆ โดยไมผานส่ือมวลชน  ผูประกอบการทางธุรกิจจะเนนท่ี
บริษัททัวรชวยใหขอมูลกับบริษัททัวรมากท่ีสุด และจะเนนไปท่ีโรงแรม หองอาหารใหญๆ          
เพื่อชวยโฆษณาทําแผนพับ แผนปาย เปนตน  

 

6.ส่ือมวลชน 
ส่ือมวลชนแขนงตางๆ มีสวนสําคัญอยางมากในการประชาสัมพันธงานอนุสรณ      

ดอนเจดียประจําป 2547 ดวย เชน ส่ือประเภทหนังสือพิมพทองถ่ิน หนังสือพิมพคนสุพรรณซ่ึงวาง
จําหนายทุกวันท่ี 16 ของเดือน ซ่ึงเปนหนังสือพิมพกึ่งการเมือง กึ่งเศรษฐกิจฯลฯ และบรรจุขาวสาร
ดานการจัดงานอนุสรณดอนเจดียเขาไปดวย เปนการชวยประชาสัมพันธอีกแรงหน่ึง โดยใชเทคนิค
ในการเขียนขาวใหนาสนใจ ซ่ึงส่ือแตละคนมีอยูในตัวเองอยูแลว เชน เอาประเด็นสําคัญมาข้ึนเปน
หัวขาว หรือมีการปรับปรุงเนื้อหาขาวใหเปนท่ีดึงดูดจิตใจของผูอาน ส่ือมวลชนไดนําเสนอขาวการ
จัดงานฯ ในชวงปลายเดือนธันวาคม 2546 ไปจนถึงวันเร่ิมงานวันแรกไปจนถึงวันสุดทายของงาน  
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ในสวนของสื่อประเภทวิทยุกระจายเสียงก็มีสวนชวยในการประชาสัมพันธการจัดงาน
อนุสรณดอนเจดียดวยเชนกัน โดยนักจัดรายการวิทยุ ท่ีมีสวนชวยประชาสัมพันธเปนอยางดี    
เพราะในการจัดรายการน้ัน นักจัดรายการวิทยุ สามารถที่จะพูดสอดแทรกในเร่ืองเกี่ยวกับการจัด
งานอนุสรณดอนเจดียเขาไปในรายการได โดยไมใหผูฟงรูตัว และจะไดผลดีกวาการพูดในเน้ือหา
วิชาการตลอดรายการเพราะคนจะไมคอยสนใจฟง ดังนั้นการเผยแพรขาวสาร จึงใชวิธีใหคนฟงได
ฟงรายการไปสักคร่ึงรายการแลวจึงพูดแทรกโดยใชเวลาส้ันๆสลับกับการเปดเพลง เปนตน  

สําหรับรูปแบบของการประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียนั้น ปจจุบันกําลัง
พยายามท่ีจะปรับเปล่ียนรูปแบบ คือ พยายามท่ีจะประชาสัมพันธในดานขาวสารใหมากข้ึนเพื่อให
นักทองเท่ียวท่ีจะมาเที่ยวงานอนุสรณดอนเจดียเกิดความสนใจและซึมซับในดานการอนุรักษ
ประวัติศาสตรและมีการเผยแพรขาวสารใหนักทองเที่ยว  ไดทราบถึงแหลงทองเท่ียวตางๆของ
จังหวัดใหมากข้ึน นักทองเท่ียวสามารถไปพักผอนหรือหาซ้ือของไดในแตละอําเภอของจังหวัด 
เชน หากนักทองเท่ียวมาเท่ียวท่ีอําเภอเดิมบางนางบวช ก็สามารถไปเท่ียวชมธรรมชาติท่ีบึงฉวากได  
ท่ีอําเภอศรีประจันตมีจําหนายสมหวัง(แหว)  นอกจากนี้แลวยังเท่ียวชมหมูบานอนุรักษควายไทยได
อีกดวย ท่ีอําเภอเมืองมีสินคาพื้นเมืองจําหนาย เชน ขนมสาลี่ ปลาสลิดหรืออาหารท่ีมีช่ือตางๆได
เปนตน โดยเฉพาะในงานอนุสรณดอนเจดียนั้นทางสถานีวิทยุก็จะทําการถายทอดเสียงในชวงท่ีมี
พิธีเปดการแสดงยุทธหัตถี ประกอบแสง สี เสียง ภายในงานใหฟงดวย  

สรุปไดวาบทบาทภาระหนาท่ี และการมีสวนชวยในการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริม  
การทองเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดียจังหวัดสุพรรณบุรีของหนวยงานราชการตางๆท้ังท่ีมีหนาท่ี   
และไมมีหนาท่ีโดยตรงในการประชาสัมพันธ ตลอดจนหนวยงานภาคเอกชนและส่ือมวลชนแขนง
ตางๆที่ใหความชวยเหลือในการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย       
ใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ ซ่ึงถือวาเปนการกระตุนและดึงดูดนักทองเท่ียวเดินทางเขามา    
ทองเท่ียวภายในงานอนุสรณดอนเจดียและจังหวัดมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 81

สวนที่ 2  ประสิทธิผลของการดําเนินงานประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย
ประจําป 2547 ในการวิจัยเชิงสํารวจจากกลุมตัวอยางท่ีเปนนักทองเท่ียวตางถ่ิน              
ที่เขามาเท่ียวตลอดจนพอคา / แมคาท่ีเขามาขายของภายในงานอนุสรณดอนเจดีย  
 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน  100  ชุด   และไดนําเสนอ
ในรูปแบบตารางวิเคราะห  โดยจําแนกความถ่ีและคารอยละและผลของการวิเคราะห ดังตอไปน้ี 
 

 1.    ผลการแจกแจงลักษณะทางประชากรของกลุมนักทองเท่ียว 
 2.    ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อปรับปรุงการประชาสัมพันธงานอนุสรณดอนเจดีย 

 
 
 

1. ผลการแจกแจงลักษณะทางประชากรของกลุมนักทองเที่ยว 

 

ตารางท่ี  1   แสดงจํานวนความถ่ีและคารอยละของกลุมนักทองเท่ียวจําแนกตามเพศเทากัน 
 

เพศ ความถ่ี  (คน) รอยละ 
ชาย 
หญิง 

50 
50 

50 
50 

รวม 100 100 
 

จากตารางท่ี  1  พบวากลุมนักทองเท่ียวจํานวน  100  คน  เปนเพศชายและเพศหญิงคิด
เปนสัดสวนท่ีเทากัน  คือรอยละ  50 
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ตารางท่ี  2    แสดงจํานวนความถ่ีและคารอยละของกลุมนักทองเท่ียวจําแนกตามอายุ 
 

อายุ ความถ่ี  (คน) รอยละ 
22  ปหรือตํ่ากวา 

23 – 35 ป 
36  - 55 ป 

56  ปข้ึนไป 

24 
35 
19 
22 

24 
35 
19 
22 

รวม 100 100 
 

จากตารางท่ี  2   พบวากลุมนักทองเท่ียวสวนใหญมีอายุระหวาง  23 – 35  ป  คิดเปน  
รอยละ  35  รองลงมาคือกลุมท่ีมีอายุระหวาง 22 ปหรือตํ่ากวา  คิดเปนรอยละ  24                       
สวนกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีอายุตั้งแต  56 ป ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 22 และกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีอายุ   
ตั้งแต  36 – 55 ป ข้ึนไป คิดเปนรอยละ   22    
 
ตารางท่ี  3  แสดงจํานวนความถ่ีและคารอยละของกลุมนักทองเท่ียว  จําแนกตามภูมิลําเนา 

  
 ูภูมิลําเนา ความถ่ี  (คน) รอยละ 
ภาคกลาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต 

ภาคตะวันออก 

89 
4 
4 
3 
 

89 
4 
4 
3 
 

รวม 100 100 
 

จากตารางท่ี  3 แสดงใหเห็นวากลุมนักทองเท่ียวมีภูมิลําเนาอยูภาคกลาง  มีจํานวนมาก 
ท่ีสุด   คิดเปนรอยละ   89  รองลงมาคือกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีภูมิลําเนาอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใตมีสัดสวนเทา ๆ  กันคิดเปนรอยละ  4  และกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีภูมิลําเนาอยู               
ภาคตะวันออก  คิดเปนรอยละ 3   
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เม่ือจําแนกกลุมนักทองเที่ยวออกเปนจังหวัดตาง  ๆ ในแตละภูมิภาค โดยเร่ิมจาก      
ภาคกลางพบวานักทองเท่ียวท่ีมาจากกรุงเทพมหานครมีจํานวนมากท่ีสุด  จํานวน 27  คน   คิดเปน
รอยละ  27  รองลงมาคือจังหวัดนนทบุรี   15  คน   คิดเปนรอยละ  15   จังหวัดสมุทรปราการ  14  
คน  คิดเปนรอยละ  14  จังหวัดอางทองมีจํานวนมากท่ี  12  คน   คิดเปนรอยละ  12  จังหวัดอยุธยา 
11 คน คิดเปนรอยละ 11  จังหวัดกาญจนบุรี  9 คน  คิดเปนรอยละ  9  จังหวัดสิงหบุรี  7 คน  คิดเปน
รอยละ  7   จังหวัดชัยนาท 2 คน คิดเปนรอยละ 2 คน สวนนักทองเท่ียวท่ีมาจากจังหวัดอุทัยธานี  
จังหวัดนครสวรรค   และจังหวัดสระบุรี   จังหวัดละ  1  คน   คิดเปนรอยละ  1 

เม่ือจําแนกนักเท่ียวท่ีมาจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีกลุมตัวอยาง  4   คน  
คิดเปนรอยละ  4   พบวา   นักทองเท่ียวท่ีมาจากจังหวัดขอนแกน จังหวัดศีรษะเกษ  จังหวัดรอยเอ็ด 
และจังหวัดนครราชสีมา  มีจํานวนเทา  ๆ  กัน  คือ  จังหวัดละ   1  คน  คิดเปนรอยละ  1 

เม่ือจําแนกตามกลุมนักทองเท่ียวท่ีมาจากจังหวัดในภาคใตท่ีมีกลุมตัวอยาง  4  คน         
คิดเปนรอยละ  4   นั้น   พบวากลุมนักทองเท่ียวท่ีมาจากจังหวัดชุมพร   จังหวัดภูเก็ต   มีจํานวน    
เทา  ๆ กันคือ   จังหวัดละ  2  คน  คิดเปนรอยละ  2 

เม่ือจําแนกตามกลุมนักทองเท่ียวท่ีมาจากจังหวัดในภาคตะวันออกมีกลุมตัวอยาง 3  คน  
คิดเปนรอยละ  3  นั้น   พบวา  มีนักทองเท่ียวมาจากจังหวัดเดียวกันคือ  จังหวัดเพชรบุรี   3  คน   
คิดเปนรอยละ    3   
 
ตารางท่ี  4   แสดงจํานวนความถ่ีและคารอยละของกลุมนักทองเท่ียวจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา ความถ่ี  (คน) รอยละ 
ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา 

มัธยมศึกษา 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 

ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

 

9 
24 
3 

60 
4 

9 
24 
3 

60 
4 

รวม 100 100 
 

จากตารางท่ี  4  พบวา   กลุมนักทองเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีจํานวนมาก   
ท่ีสุด   จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ  60  รองลงมาคือกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษา
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มัธยมศึกษา   จํานวน  24  คน คิดเปนรอยละ  24  กลุมนักทองเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา
หรือตํ่ากวาจํานวน  9   คน คิดเปนรอยละ  9  กลุมนักทองเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี
จํานวน  4 คน คิดเปนรอยละ  4  และกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทา
จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ  3 
 
ตารางท่ี  5  แสดงจํานวนความถ่ีและคารอยละของกลุมนักทองเท่ียวจําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ ความถ่ี  (คน) รอยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 

นักธุรกิจ 
พอคา/แมคา 
ครู/อาจารย 

พนักงานบริษทั 
ขาราชการ 

พนักงานรัฐวสิาหกิจ 
เกษตรกร 

ธุรกิจสวนตัว 
อ่ืน ๆ  (รับจาง,แมบาน,ตกงาน) 

16 
2 

16 
7 
8 

25 
11 
10 
2 
3 

16 
2 

16 
7 
8 

25 
11 
10 
2 
3 
 

รวม 100 100 

 
จากตารางท่ี  5   พบวากลุมนักทองเท่ียวท่ีมีอาชีพ    ขาราชการมีจํานวนมากท่ีสุดคิดเปน

รอยละ  25   รองลงมาคือ   กลุมนักทองเท่ียวท่ีมีอาชีพนักเรียน /นักศึกษา  และกลุมอาชีพท่ีมีอาชีพ 
พอคา/แมคา  คิดเปนสัดสวนเทา  ๆ กัน  คือรอยละ  16   กลุมนักทองเท่ียวท่ีมีอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  คิดเปนรอยละ  11  กลุมนักทองเท่ียวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรคิดเปนรอยละ  10  
กลุมนักทองเท่ียวท่ีเปนพนักงานบริษัทเอกชน  คิดเปนรอยละ   8   กลุมนักทองเท่ียวท่ีเปนครู/
อาจารยคิดเปนรอยละ    7   กลุมนักทองเท่ียวท่ีประกอบอาชีพอ่ืน ๆ  เชน  รับจาง   แมบาน   ตกงาน   
คิดเปนรอยละ  3  กลุมนักทองเท่ียวท่ีเปนกลุมนักธุรกิจและกลุมนักทองเท่ียวท่ีประกอบธุรกิจ
สวนตัวมี 
เทา  ๆ  กัน  คิดเปนรอยละ  2  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  6   แสดงจํานวนความถ่ี   และคารอยละของกลุมนักทองเท่ียว  จําแนกตามรายไดตอเดือน  

 

รายไดตอเดือน ความถ่ี  (คน) รอยละ 

5,000  บาทหรือตํ่ากวา 
5,001 – 10,000  บาท 
10,001 – 15,000  บาท 
15,001 – 20,000  บาท 

20,001  บาทข้ึนไป 

19 
21 
33 
15 
12 

19 
21 
33 
15 
12 

รวม 100 100 
 

จากตารางท่ี  6  เม่ือจําแนกตามรายไดตอเดือนพบวา   กลุมนักทองเท่ียวสวนใหญ         
มีรายไดตอเดือนระหวาง 10,001 – 15,000  บาท คิดเปนรอยละ  33 รองลงมาคือกลุมนักทองเท่ียว   
ท่ีมีรายไดตอเดือนระหวาง  5,001 – 10,000  บาท คิดเปนรอยละ  21   กลุมนักทองเท่ียวท่ีมีรายได
ตอเดือน5,000  บาทหรือต่ํากวา คิดเปนรอยละ 19   กลุมนักทองเท่ียวท่ีมีรายไดตอเดือน 15,001 – 
20,000  บาท คิดเปนรอยละ  15   และกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีรายไดตอเดือน 20,001  บาทข้ึนไป       
คิดเปนรอยละ  12   
 
ตารางท่ี  7   แสดงจํานวนความถ่ีและคารอยละของกลุมนักทองเท่ียว  จําแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ ความถ่ี  (คน) รอยละ 
โสด 
สมรส 
หยาราง 

 

40 
58 
2 

40 
58 
2 

รวม 100 100 
 

จากตารางท่ี   7  เม่ือจําแนกตามสถานภาพพบวา  กลุมนักทองเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรส
มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ  58   รองลงมาคือกลุมนักทองเท่ียวท่ีโสด  คิดเปนรอยละ   40  
และกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีสภาพหยาราง  คิดเปนรอยละ  2 
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2. ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อปรับปรุงการประชาสัมพันธงานอนุสรณดอนเจดีย 
 

ตารางท่ี  8   จํานวน (รอยละ)  ของกลุมนักทองเท่ียวจําแนกตามจุดมุงหมายหลักของการเดินทางมา 
                   จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

จุดมุงหมายหลัก ความถ่ี  (คน) รอยละ 
ทองเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดีย 

เยี่ยมญาติ/เพื่อนฝูง 
ปฏิบัติราชการ/ธุรกิจ 
อ่ืน ๆ  (ผานมาจึงแวะ) 

93 
3 
3 
1 

93 
3 
3 
1 

รวม 100 100 
 

จากตารางท่ี  8  พบวากลุมนักทองเท่ียวมีจุดมุงหมายหลักของการเดินทางมาสุพรรณบุรี
เพื่อทองเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดียมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  93  รองลงมาคือกลุม  นักทองเท่ียวมี
จุดมุงหมายหลักของการเดินทางมาสุพรรณบุรีเพอเยี่ยมญาติ/และเพื่อนฝูงเปนสัดสวนเทา ๆ         
กับกลุมนักทองเท่ียวท่ีมาปฏิบัติราชการและธุรกิจ  คิดเปนรอยละ  3 
 
ตารางท่ี  9  แสดงจํานวน  (รอยละ)  ของกลุมนักทองเที่ยวจําแนกตามประสบการณการเคยมา 
                   เท่ียวงานอนุสรณดอนเจดีย 
 

ประสบการณ ความถ่ี  (คน) รอยละ 
เคยมา 

ไมเคยมา 
93 
7 

93 
7 

รวม 100 100 
 

จากตารางท่ี  9   พบวากลุมนักทองเท่ียวเคยมาเที่ยวงานอนุสรณดอนเจดีย  คิดเปน     
รอยละ  93  สวนกลุมนักทองเท่ียวท่ีไมเคยมาเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดีย  คิดเปนรอยละ   7 
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ตารางท่ี  10  แสดงจํานวน  (รอยละ)  ของกลุมนักทองเที่ยวจําแนกตามแหลงขอมูลท่ีไดรับเกีย่วกบั    
                     การจัดงานอนสุรณดอนเจดีย 
       
 

                 ประเภทของส่ือ ความถ่ี  (คน) รอยละ 
หนังสือพิมพ 
เพื่อน / ญาติ 
โทรทัศน 
วิทยุกระจายเสียง 
โปสเตอร / คัทเอาท 
อินเตอรเน็ต 
อ่ืน  ๆ  เชนประกาศของทางราชการ 
โรงแรม บริษัททัวร 

35 
20 
16 
14 
8 
4 
3 
 

35 
20 
16 
14 
8 
4 
3 

          รวม 100 100 
 

จากตารางท่ี  10  พบวานักทองเที่ยวไดรับขอมูลเกี่ยวกับงานอนุสรณดอนเจดีย              
เม่ือพิจารณาตามประเภทของส่ือพบวาทราบจากหนังสือพิมพเปนลําดับท่ีหนึ่ง คิดเปนรอยละ 35    
ลําดับท่ีสอง คือ จากเพื่อนและญาติ คิดเปนรอยละ 20  สําหรับลําดับท่ีสามไดแกส่ือประเภท        
โทรทัศน คิดเปนรอยละ 16  ลําดับท่ีส่ี คือ ส่ือวิทยุกระจายเสียง คิดเปนรอยละ 14 ลําดับท่ีหา         
ส่ือประเภทโปสเตอรและคัทเอาท คิดเปนรอยละ 8   ลําดับท่ีหก คือ ส่ือประเภทอินเตอรเน็ต        
คิดเปนรอยละ 4  สวนส่ือประเภทประกาศของทางราชการและโรงแรมนั้นเปนลําดับท่ีเจ็ด คิดเปน
รอยละ 3 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี   11    แสดงจํานวน  (รอยละ)  จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดงาน  
                        อนุสรณดอนเจดีย 
 

ความคิดเหน็ ความถ่ี  (คน) รอยละ 
 

ควรจัด 3 วัน 
ควรจัด 5-7 วนั 
ควรจัด 12-15 วัน 

 

 
33 
45 
22 
 
 

 
33 
45 
22 

รวม 100 100 

 
จากตารางท่ี  11  พบวานักทองเท่ียวไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาในการจัด

งานอนุสรณดอนเจดีย  ดังนี้ ลําดับท่ีหนึ่งระยะเวลาในการจัดงานอนุสรณดอนเจดียควรจัด 5-7 วัน 
คิดเปนรอยละ 45   ลําดับท่ีสอง คือ ควรจัดงานอนุสรณดอนเจดีย 3 วัน คิดเปนรอยละ 33 ลําดับท่ี
สาม ควรมีการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย 12-15  วัน  คิดเปนรอยละ 22  
 
ตารางท่ี   12   แสดงจํานวน  (รอยละ)  จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการเก็บ  
                       เก็บคาผานประตู  
 

ความคิดเหน็ ความถ่ี  (คน) รอยละ 
 

เหมาะสม (ควรเก็บคาผานประตู) 
 

ไมเหมาะสม (ไมควรเก็บคาผานประตู) 
 

 
42 

 
58 

 
42 
 

58 

รวม 100 100 
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จากตารางท่ี  12  นักทองเท่ียวไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในเร่ืองของ

การเก็บคาผานประตู พบวา ลําดับท่ีหนึ่ง ไมควรเก็บคาผานประตู คิดเปนรอยละ 58    ลําดับท่ีสอง 
คือ ควรเก็บคาผานประตู คิดเปนรอยละ 42 

 

ตารางท่ี  13  แสดงจํานวน  (รอยละ) ของกลุมนักทองเท่ียวจําแนกตามระดับความพึงพอใจ 
                     การจัดการดานสถานท่ีตาง ๆ ภายในงานอนุสรณดอนเจดีย 
 

 
การจัดการดานสถานท่ี 

ระดับความพึงพอใจ  
รวม ดีมาก 

(รอยละ) 
ดี 

(รอยละ) 
พอใช 

(รอยละ) 
ควรปรับปรุง 

(รอยละ) 
ดานการจดันิทรรศการตาง  ๆ  
ภายในงานอนสุรณดอนเจดีย 

82 
(82) 

16 
(16) 

2 
(2) 

0 
(0) 

100 
(100) 

ดานการจดัระเบียบรานคา
ภายในงานอนสุรณดอนเจดีย 

4 
(4) 

76 
(76) 

18 
(18) 

2 
(2) 

100 
(100) 

ดานสถานท่ีจอดรถภายใน
บริเวณงานอนสุรณดอนเจดีย 

56 
(56) 

19 
(19) 

24 
(24) 

1 
(1) 

100 
(100) 

ดานการจดัรานธารากาชาด 45 
(45) 

24 
(24) 

20 
(20) 

11 
(11) 

100 
(100) 

ดานการจดัแสดงยุทธหัตถี
ประกอบ แสง เสียง 

74 
(74) 

15 
(15) 

9 
(9) 

2 
(2) 

100 
(100) 

ดานการจดัแสดงลาน 
วัฒนธรรม 

69 
(69) 

19 
(19) 

9 
(9) 

3 
(3) 

100 
(100) 

ดานการประกวดนักรองลูกทุง
ดาวรุงเมืองสุพรรณ 

35 
(35) 

24 
(24) 

18 
(18) 

23 
(23) 

100 
(100) 

ดานการจดัแสดงมหรสพ 47 
(47) 

21 
(21) 

18 
(18) 

14 
(14) 

100 
(100) 

ดานการดแูลรักษาความ
ปลอดภัยในบริเวณงาน 

39 
(39) 

23 
(23) 

17 
(17) 

21 
(21) 

100 
(100) 

ดานการอํานวยความสะดวก
ดานสุขา 

34 
(34) 

22 
(22) 

39 
(39) 

5 
(5) 

100 
(100) 
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จากตารางท่ี  13   พบวาเม่ือจําแนกกลุมนักทองเท่ียวตามระดับความพึงพอใจในการ

จัดการดานสถานท่ีในดานการจัดนิทรรศการตาง ๆ  ภายในงานอนุสรณดอนเจดียนั้น  รอยละ  82      
คิดวาดีมาก   รอยละ  16  คิดวาอยูในเกณฑดี  และรอยละ  2    คิดวาพอใช  

เม่ือจําแนกกลุมนักทองเท่ียวตามระดับความพอใจในการจัดการดานสถานท่ีในดานการ
จัดระเบียบรานคาภายในงานอนุสรณดอนเจดียพบวา  รอยละ  4  คิดวาดีมาก   รอยละ  76  คิดวาอยู
ในเกณฑดี  รอยละ  18  คิดวาพอใช  สวนรอยละ  2  คิดวาควรปรับปรุงรูปแบบการจัดระเบียบ
รานคาภายในงานอนุสรณดอนเจดีย 

เม่ือจําแนกกลุมนักทองเท่ียวตามระดับความพอใจในการจัดการดานสถานท่ีในดาน
สถานท่ีจอดรถภายในบริเวณงานอนุสรณดอนเจดีย  พบวา   รอยละ  56  คิดวาดีมาก  รอยละ  19    
คิดวาอยูในเกณฑดี  รอยละ  24  คิดวาพอใช  สวนรอยละ  1  คิดวาควรปรับปรุงแบบการจัดการดาน
สถานท่ีจอดรถภายในบริเวณงานอนุสรณดอนเจดีย 

เม่ือจําแนกกลุมนักทองเท่ียวตามระดับความพอใจในการจัดการดานการจัดรานธารา
กาชาดภายในงานอนุสรณดอนเจดียพบวา  รอยละ  45  คิดวาดีมาก   รอยละ  24  คิดวาอยูในเกณฑดี  
รอยละ  20  คิดวาพอใช  สวนรอยละ  11  คิดวาควรปรับปรุงรูปแบบการจัดรานธารากาชาดภายใน
งานอนุสรณดอนเจดีย 

เม่ือจําแนกกลุมนักทองเท่ียวตามระดับความพอใจในการจัดการดานการจัดการแสดง
ยุทธหัตถี ภายในงานอนุสรณดอนเจดียพบวา  รอยละ  74 คิดวาดีมาก   รอยละ  15  คิดวาอยูใน
เกณฑดี  รอยละ  9 คิดวาพอใช  สวนรอยละ  2  คิดวาควรปรับปรุงรูปแบบการแสดงยุทธหัตถี
ประกอบ แสงเสียง ใหนาต่ืนเตนกวาเดิม ภายในงานอนุสรณดอนเจดีย 

เม่ือจําแนกกลุมนักทองเท่ียวตามระดับความพอใจในการจัดการดานการจัดลานแสดง
วัฒนธรรม ภายในงานอนุสรณดอนเจดียพบวา  รอยละ  69  คิดวาดีมาก   รอยละ 19 คิดวาอยูใน
เกณฑดี  รอยละ  9 คิดวาพอใช  สวนรอยละ  3  คิดวาควรปรับปรุงลานการแสดงวัฒนธรรม        
ภายในงานอนุสรณดอนเจดีย ใหมีหลากหลาย 

เม่ือจําแนกกลุมนักทองเท่ียวตามระดับความพอใจในการจัดประกวดนักรองลูกทุงดาวรุง
เมืองสุพรรณบุรี  ภายในงานอนุสรณดอนเจดียพบวา  รอยละ  35  คิดวาดีมาก   รอยละ  24   คิดวาอยู
ในเกณฑดี  รอยละ  18  คิดวาพอใช  สวนรอยละ  23  คิดวาควรปรับปรุงเวทีในการจัดการ     
ประกวดนักรองลูกทุง  ภายในงานอนุสรณดอนเจดีย 

เม่ือจําแนกกลุมนักทองเที่ยวตามระดับความพอใจในการจัดแสดงมหรสพ ภายในงาน
อนุสรณดอนเจดียพบวา  รอยละ  47  คิดวาดีมาก   รอยละ  21  คิดวาอยูในเกณฑดี  รอยละ  18      
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คิดวาพอใช  สวนรอยละ  14  คิดวาควรปรับปรุงใหมีนักรองวงสตริงมาใหมากหนาหลายตา            
มีภาพยนตรใหมมาฉายภายในงานอนุสรณดอนเจดีย 

เม่ือจําแนกกลุมนักทองเท่ียวตามระดับความพอใจในการรักษาความปลอดภัย ภายใน
งานอนุสรณดอนเจดียพบวา  รอยละ  39  คิดวาดีมาก   รอยละ  23  คิดวาอยูในเกณฑดี  รอยละ  17  
คิดวาพอใช  สวนรอยละ  21  คิดวาควรปรับปรุงใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยใหมากข้ึน      
กวาเดิมภายในงานอนุสรณดอนเจดีย 

เม่ือจําแนกกลุมนักทองเท่ียวตามระดับความพอใจในการอํานวยความสะดวกดานสุขา  
ภายในงานอนุสรณดอนเจดียพบวา  รอยละ  34  คิดวาดีมาก   รอยละ  22  คิดวาอยูในเกณฑดี  รอย
ละ  39  คิดวาพอใช  สวนรอยละ  5  คิดวาควรปรับปรุงใหมีหองสุขาไวคอยบริการใหมากข้ึน       
กวาเดิมภายในงานอนุสรณดอนเจดีย 
 
ตารางท่ี   14    แสดงจํานวน  (รอยละ) จําแนกตามลักษณะการเดินทางมาเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดีย 
 

ลักษณะของการเดินทาง ความถ่ี  (คน) รอยละ 
                           รถยนตสวนตัว 

รถโดยสารธรรมดา 
จักรยานยนต 
รถโดยสารปรับอากาศ 

83 
6 
6 
5 

83 
6 
6 
5 

                                   รวม 100 100 
 

จากตารางท่ี  14  พบวานักทองเท่ียวเดินทางมาเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดีย โดยรถยนต
สวนตัว  มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ  83    รองลงมาคือรถโดยสารธรรมดาและรถจักรยานยนตคิดเปน
สัดสวนท่ีเทา  ๆ กัน  คือรอยละ    6  สําหรับการเดินทางมาเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดียโดย            
รถโดยสารปรับอากาศนั้นคิดเปนรอยละ    5 
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ตารางท่ี    15    แสดงจํานวน  (รอยละ)  ของกลุมนักทองเท่ียวจําแนกตามกลุมท่ีนักทองเท่ียว  
                        เดินทางมากับ 

 

กลุมนักทองเที่ยวเดินทางมากับ ความถ่ี  (คน) รอยละ 
ครอบครัว / ญาติ 
เพื่อน / แฟน 

69 
31 

69 
31 

                                รวม 100 100 
 

จากตารางท่ี  15  พบวากลุมนักทองเท่ียวจะเดินทางมาพรอมครอบครัวและญาติใน
ปริมาณสูงสุด   คิดเปนรอยละ  69   รองลงมาคือเดินทางมาพรอมกับเพื่อนและแฟน คิดเปนรอยละ  
31 
 
ตารางท่ี  16  แสดงจํานวน  (รอยละ)   ของกลุมนักทองเท่ียว   จําแนกตามจํานวนวันท่ีมาทองเท่ียว 

 

จํานวนวนัท่ีมาเท่ียว ความถ่ี  (คน) รอยละ 
มาทองเท่ียว  1  วัน 
มาทองเท่ียว  2  วัน 
มาทองเท่ียว  3  วัน 
มาทองเท่ียว  5  วัน 
มาทองเท่ียว  10  วัน 
 

90 
6 
2 
1 
1 

90 
6 
2 
1 
1 

                                   รวม 100 100 
 

จากตารางท่ี  16  พบวากลุมนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียว  1  วัน   มากท่ีสุด    คิดเปน
รอยละ   90  รองลงมาคือ  2  วัน  คิดเปนรอยละ  6  สวนกลุมนักทองเท่ียวท่ีดินทางมาทองเท่ียว  3  
วัน   คิดเปนรอยละ   2    สําหรับกลุมนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียว   5   และ  10  วัน   คิดเปนรอยละ  1 
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ตารางท่ี    17    แสดงจํานวน  (รอยละ)  ของกลุมนักทองเท่ียว  จําแนกตามสถานท่ีพัก 
 
 

จํานวนสถานท่ีท่ีนักทองเท่ียวมาพกั ความถ่ี  (คน) รอยละ 
พักโรงแรม 
พักกับญาติ 
ไมคางคืน 
 

21 
26 
53 

21 
26 
53 

                                รวม 100 100 
 

จากตารางท่ี 17  พบวากลุมนักทองเที่ยวสวนใหญไมพักคางคืน  คิดเปนรอยละ  53   
รองลงมาคือพักกับญาติคิดเปนรอยละ   26  และพักท่ีโรงแรมคิดเปนรอยละ   21  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี    18   แสดงจํานวน  (รอยละ)  ของกลุมนักทองเท่ียว  จําแนกตามความคิดเห็นในดาน 
                       ภาพรวมของการจัดงานฯ  

 

ความคิดเหน็ในดานภาพรวมของการจัดงานฯ ความถ่ี  (คน) รอยละ 
ดีอยูแลวในทุกๆดาน 
ควรปรับปรุงใหดีข้ึน 

 

81 
19 
 

81 
19 
 

                                รวม 100 100 
 

จากตารางท่ี 18  พบวากลุมนักทองเท่ียวสวนใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานฯใน
คร้ังนี้วาดีอยูแลว  คิดเปนรอยละ  81  รองลงมาคือควรปรับปรุงใหดีข้ึนคิดเปนรอยละ   26         
ตามลําดับ 
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ขอเสนอแนะท่ัวไป  (ดานประชาสัมพันธ) ของนักทองเท่ียวท่ีเขามาเท่ียวชมงานอนุสรณดอนเจดีย 
ประจําป 2547  
 

กลุมนักทองเท่ียว 35 คน เห็นวาควรท่ีจะเพิ่มการประชาสัมพันธทางส่ือโทรทัศน       
โดยอาจจะออกมาในรูปของสารคดีเปนชุดเปนตอนส้ันๆ  เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของงาน
อนุสรณดอนเจดีย   

กลุมนักทองเท่ียว  25 คน เห็นวาควรท่ีจะมีการประชาสัมพันธผานส่ือวิทยุกระจายเสียง 
โดยเฉพาะวิทยุในระบบ F.M. โดยเผยแพรสอดแทรกในรายการเพลงหรือรายการท่ีมีประชาชน
นิยมฟงกันมาก หรืออาจจะออกมาในรูปแบบของละครเปนชุดเปนตอน คลายกับละครโทรทัศน 
โดยเครือขายวิทยุควรที่จะครอบคลุมท่ัวประเทศดวย 

กลุมนักทองเท่ียว  14  คน เห็นวาควรท่ีจะประชาสัมพันธผานส่ือหนังสือพิมพใหมาก
ข้ึน โดยเฉพาะหนังสือพิมพรายวันโดยประชาสัมพันธเผยแพรในใบแทรกหนังสือพิมพ ในรูปของ
บทละครโทรทัศน  หรือทางจังหวัดจัดทําหนังสือเกี่ยวกับอนุสรณดอนเจดียโดยเฉพาะแบบบึงฉ
วากแลวสงไปยังหนวยงานประชาสัมพันธท่ัวประเทศ 

กลุมนักทองเท่ียว  12 คน เห็นวาควรท่ีเผยแพรขาวสารผานส่ือประเภทโปสเตอร โดยท่ี
โปสเตอรนั้นควรมีสีสรรที่สวยงามและเผยแพรไปยังจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศ นอกจากจะเผยแพร
ขาวสารผานส่ือเฉพาะกิจทางดานโปสเตอรแลว ควรที่จะเผยแพรตามท่ีสถานท่ีสําคัญๆ ตามจังหวัด
ตางๆ เชน สถานีขนสง ปายรถเมล หางสรรพสินคา เปนตน  

กลุมนักทองเท่ียว   9  คน  เห็นวาควรเผยแพรประชาสัมพันธผานส่ือประเภท แผนพับ 
หรือใบปลิว โดยแผนพบดังกลาวเม่ือจัดทําข้ึนแลวแจกจายไปยังสถานท่ีสํางานตางๆ เพื่อใหบุคคล
ในสถานท่ีทํางานเหลานั้นเกิดความสนใจและตัดสินใจมาเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดียในแบบ     
กลุมทัวร    

กลุมนักทองเท่ียว   5  คน เห็นวาการประชาสัมพันธท่ีดีนั้นควรจะเผยแพรผานส่ือ      
ทุกชนิดควบคูกันไป 
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ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
นอกเหนือไปจากความคิดเห็นหรือขอเสนแนะของกลุมนักทองเท่ียวท่ีเห็นวาควรจะ

ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆดังกลาวขางตนแลว กลุมนักทองเท่ียวยังมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม         
ซ่ึงแมวาจะไมเกี่ยวของกับการประชาสัมพันธโดยตรงก็ตาม แตขอเสนอแนะเพิ่มเติมนี้ก็อาจเปน
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงและแกไข ในส่ิงตางๆท่ีเกี่ยวของกับจังหวัด  อันจะนํามา               
ซ่ึงการประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพตอไป ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดังกลาวของนักทองเท่ียว มีดังนี้ 
หมายเหตุ       (n)    ในท่ีนี้แทนจํานวนนักทองเท่ียวจากกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน  
 

ดานเสนทางคมนาคม 
1. มีแผนท่ีหรือปายบอกทางท่ีเดนชัดในการไปงานอนุสรณดอนเจดีย (n = 3) 
2. มีซุมเจาหนาท่ีตํารวจคอยใหบริการในการรักษาความปลอดภัยและบอกทางใหมากข้ึน (n = 3)  
3. มีการจัดจราจรท่ีเปนระบบ (n = 4)  
4.   เพิ่มรถประจําทางใหมากข้ึน (n = 5)  
 

ดานบริเวณงานอนุสรณดอนเจดีย 
1. ในดานของรานคาท่ีจําหนายอาหารในบริเวณงานก็มีไมหลากหลาย มีอาหารใหเลือกนอยการ
ใหบริการก็ไมคอยดีตองนั่งเบียดเสียดกัน ซ่ึงนักทองเท่ียวตองการใหมีรานคาและรานอาหาร
มากกวานี้ (n = 8) 
2.    ในดานความสะอาดของหองน้ํา นกัทองเท่ียวบอกวาหองน้ําไมคอยสะอาด และไมเพียงพอ
อยากใหดแูลดานอนามัยหองสุขาใหมากข้ึน (n = 6)  
3.  สําหรับนักทองเท่ียวท่ีขับรถมาเปนหมูคณะไมสามารถหาท่ีจดรถไดเพราะท่ีจอดรถมีจํากัด ควร
เพิ่มท่ีจอดรถภายในบริเวณงานใหมากข้ึน (n = 4) 
4.      รานขายของท่ีระลึกควรมีใหมากข้ึนและราคาไมแพงเกินไป ซ่ึงอยากใหผูประกอบการที่ขาย
ของตาง ๆ ภายในบริเวณงานขายสินคาในราคาถูกลง (n = 2)  
5.      จัดเจาหนาท่ีนําชมภายในบริเวณงาน อาจจะเปนนกัเรียนเพื่อเปนการหารายไดเสริมใน
ระหวางการจดังานอนุสรณดอนเจดยี  (n = 4)  
6.   ผูจัดงานตองคํานึงถึงความสะอาดของสถานท่ีของการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย ท่ีนักทองเท่ียว
จากท่ัวประเทศจะมาเยี่ยมชมซ่ึงถือเปนหนาตาของจังหวัด (n = 11)  
7.     จัดทําเอกสาร หนังสือ คูมือหรือแผนท่ีเกี่ยวกับภายในบริเวณงานใหแกนักทองเท่ียว  (n = 5)  
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8.     สวนดานการจัดระเบียบรานคาท่ีขายของบริเวณงานก็มีความสําคัญตองเปนระเบียบและ
สมควรอยางยิง่ท่ีจะจดัโซน เส้ือผา ของฝากของท่ีระลึก อาหาร สินคาจากโรงงานใหอยูในบริเวณ
เดียวกัน (n = 9)  
9.  ดานบรรยากาศของงานมียุงเยอะควรมีการกําจัดยุงเพราะเปนการสรางความรําคาญแก
นักทองเท่ียวในขณะเดินเท่ียวชมงาน  (n = 9)  
10.    ในดานการรักษาความปลอดภัย ทางผูจัดตองใหความสําคัญเชนเดียวกัน เพราะเม่ือคนมา
รวมตัวกันโดยตางคนตางมาไมรูวาใครเปนใคร ความปลอดภัยจึงเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิ่ง  (n = 5)  
 

ดานอ่ืนๆ  
1.   ไมควรเก็บคาบัตรผานประตูเขาในบริเวณงาน (n = 10) 
2.    การจัดงานไมควรมุงเอากําไรจนเกินไป  (n = 4) 
3.     ผูเกี่ยวของทุกคนในจังหวัดควรสามัคคีและรวมมือกันในการท่ีจะชวยในเร่ืองของ          
ประชาสัมพันธของการจัดงานอนุสรณดอนเจดยี (n = 4) 
4.    การเผยแพรขาวสารไมควรมองขามสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเหน็วาไมสําคัญอ่ืนๆ ดวย เพราะจะทํา
ใหสถานท่ีทองเท่ียวเปนท่ีรูจักแกนักทองเท่ียวมากขึ้น (n = 2) 

 

***  นอกเหนือจากนี้มีนักทองเท่ียวบางกลุมใหความคิดเห็นวาการจัดงานในคร้ังนี้ไมวาจะเปนใน
เร่ืองของการประชาสัมพันธ การแสดงยุทธหัตถี การจัดบริเวณตางๆ ภายในงาน ทุกอยางนั้นดีแลว 
(n = 2) 
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ผลสํารวจความคิดเห็นของกลุมพอคา/แมคา จํานวน 20  คน  
1.  นายเริงชัย  แกวสุวรรณ   อายุ  42  ป   พอคาขายปลาหมึกยาง ไดกลาวถึงการเขามา

ขายของ ภายในงานฯ  วา 
“ผมเปนคน จ.สุพรรณบุรี เขามาขายปลาหมึกยางในงานดอนฯ เปนระยะเวลา 15 ปแลว 

ไดรับขอมูลเกี่ยวกับการจัดงานฯ จากปายคัตเอาท  ซ่ึงก็ขายดีทุกป เวลานําปลาหมึกยางมาขายก็มา
โดยรถจักรยานยนตสวนตัว ซ่ึงในสวนคาเชาพื้นท่ีไมตองเสียเพราะขายปลาหมึกยางในสวนพื้นท่ี
ของทางราชการ” 
(สัมภาษณท่ีงานอนุสรณดอนเจดีย  จ.สุพรรณบุรี  วันท่ี 23 มกราคม  พ.ศ. 2547) 
 

2.  นางอภิญญา งามเหมาะ  อายุ  53 ป   แมคาน้ําออยสด ไดกลาวถึงการเขามาขายของ 
ภายในงานฯ  วา 

“เปนคน จ.อางทอง เขามาขายน้ําออยสดในงานดอนฯ ปนี้เปนปท่ี 2 แลว ไดรับขอมูล
เกี่ยวกับการจัดงานฯ จากเพื่อน  ซ่ึงก็ขายดีเหมือนกันท้ัง 2 ป  เวลานําน้ําออยสดมาขายก็มาโดย
รถยนตสวนตัว ซ่ึงในสวนคาเชาพื้นท่ีเสีย 3,000 บาท ตลอดท้ังงาน” 
(สัมภาษณท่ีงานอนุสรณดอนเจดีย  จ.สุพรรณบุรี  วันท่ี 23 มกราคม  พ.ศ. 2547) 
 

3.  นายประธาน มากสืบมี   อายุ  50 ป   พอคาขายขนมหมอแกง ไดกลาวถึงการเขามา
ขายของ ภายในงานฯ  วา 

“เปนคน จ.เพชรบุรี  เขามาขายขนมหมอแกง ในงานดอนฯ ปนี้เปนปท่ี 5 แลว ไดรับ   
ขอมูลเกี่ยวกับการจัดงานฯ จากเอกสารทางราชการ   ซ่ึงก็ขายดีเหมือนกัน เวลานําขนมหมอแกง มา
ขายก็มาโดยรถยนตสวนตัว ซ่ึงในสวนคาเชาพื้นท่ีเสีย 9,000 บาท ตลอดท้ังงาน” 
(สัมภาษณท่ีงานอนุสรณดอนเจดีย  จ.สุพรรณบุรี  วันท่ี 24  มกราคม  พ.ศ. 2547) 
 

4.  นายอนันต รามกุล   อายุ  45  ป   พอคาขายแคบหมู  ไดกลาวถึงการเขามาขายของ 
ภายในงานฯ  วา 

“เปนคน จ.เชียงใหม  เขามาขายแคบหมู ในงานดอนฯ ปนี้เปนปแรก ไดรับขอมูล     
เกี่ยวกับการจัดงานฯ จากเพื่อน  ขายไมคอยดีมากเทาไหรนัก พออยูได   โดยขนแคบหมูมาขาย    
โดยรถยนตสวนตัว ซ่ึงในสวนคาเชาพื้นท่ีเสีย 9,000 บาท ตลอดท้ังงาน” 
(สัมภาษณท่ีงานอนุสรณดอนเจดีย  จ.สุพรรณบุรี  วันท่ี 24  มกราคม  พ.ศ. 2547) 
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5.  นางโชติกา อมรธรรมวุฒิ  อายุ  32  ป   แมคาขายเส้ือผาผูหญิง  ไดกลาวถึงการเขามา
ขายของ ภายในงานฯ  วา 

“เปนคน จ.กาญจนบุรี  เขามาขายเส้ือผาผูหญิงภายในงานดอนฯ เปนปแรก ไดรับขอมูล
เกี่ยวกับการจัดงานฯ จากเพื่อน  เส้ือผาท่ีนํามาขายน้ันขายดี ซ่ึงเวลาท่ีนําเส้ือผามาขายก็มาโดย 
รถยนตสวนตัว ซ่ึงในสวนคาเชาพื้นท่ีนั้นเสีย 9,000 บาท ตลอดท้ังงาน” 
(สัมภาษณท่ีงานอนุสรณดอนเจดีย  จ.สุพรรณบุรี  วันท่ี 25 มกราคม  พ.ศ. 2547) 
 

6.  นางสรอยวสันต ทวมทวยหาญ อายุ  55  ป   แมคาขายเคร่ืองประดับหิน  ไดกลาวถึง
การเขามาขายของ ภายในงานฯ  วา 

“เปนคน จ.อยุธยา  เขามาขายเคร่ืองประดับหิน ในงานดอนฯ เปนระยะเวลา 4  ปแลว 
ไดรับขอมูลเกี่ยวกับการจัดงานฯ จากเอกสารทางราชการ  ซ่ึงก็ขายดีเหมือนกันทุกป แตปนี้ขาย
ดีกวางานป 46 อีก  เวลานําเคร่ืองประดับหินมาขายก็มาโดยรถยนตสวนตัว ซ่ึงในสวนคาเชาพื้นท่ี
เสีย 3,000 บาท ตลอดงาน” 
(สัมภาษณท่ีงานอนุสรณดอนเจดีย  จ.สุพรรณบุรี  วันท่ี 25  มกราคม  พ.ศ. 2547) 
 

7.  นางสาวพลับพลึง  รัตนปญญา  อายุ  25  ป   แมคาขายกิ๊ฟชอป  ไดกลาวถึงการเขามา
ขายของ ภายในงานฯ  วา 

“เปนคนกรุงเทพฯ   เขามาขายกิ๊ฟชอปในงานดอนฯ เปนระยะเวลา 2  ปแลว ไดรับ     
ขอมูลเกี่ยวกับการจัดงานฯ จากเอกสาราชการ ปนี้คนมาเท่ียวกันมากทําใหขายกิ๊ฟชอปดีกวางานป 
46 เวลานํากิ๊ฟชอปมาขายก็มาโดยรถยนตสวนตัว ซ่ึงในสวนคาเชาพื้นท่ีเสีย 9,000 บาท ตลอดงาน” 
(สัมภาษณท่ีงานอนุสรณดอนเจดีย  จ.สุพรรณบุรี  วันท่ี 26  มกราคม  พ.ศ. 2547) 
 

8.  นายวรพงษ  แซตั้ง   อายุ  29  ป   พอคาขายของท่ีระลึกจากเซรามิค  ไดกลาวถึงการ
เขามาขายของ ภายในงานฯ  วา 

“เปนคน จ.สุพรรณบุรี เขามาขายของท่ีระลึกจากเซรามิคในงานดอนฯ ปนี้เปนปท่ี 2 
แลว ไดรับขอมูลเกี่ยวกับการจัดงานฯ จากปายคัตเอาท   ปนี้ขายของท่ีระลึกดีกวาป 46   เวลานําของ
ท่ีระลึกมาขายก็มาโดยรถยนตสวนตัว ซ่ึงในสวนคาเชาพื้นที่เสีย 6,000 บาท ตลอดท้ังงาน” 
(สัมภาษณท่ีงานอนุสรณดอนเจดีย  จ.สุพรรณบุรี  วันท่ี 26 มกราคม  พ.ศ. 2547) 
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9.  นายวสันต ยิ้มพราย    อายุ  40  ป   พอคาขายตนไม  ไดกลาวถึงการเขามาขายของ 
ภายในงานฯ  วา 

“เปนคน จ.นนทบุรี  เขามาขายตนไม  ในงานดอนฯ ปนี้เปนปท่ี 3 แลว ไดรับขอมูล
เกี่ยวกับการจัดงานฯ จากเพื่อน   ซ่ึงก็ขายดีเหมือนกัน เวลานําตนไมมาขายมาโดยรถยนตสวนตัว 
ซ่ึงในสวนคาเชาพื้นท่ีเสีย 6,000 บาท ตลอดท้ังงาน” 
(สัมภาษณท่ีงานอนุสรณดอนเจดีย  จ.สุพรรณบุรี  วันท่ี 27  มกราคม  พ.ศ. 2547) 
 

10.  นางโชติกา อมรธรรมวุฒิ      อายุ  38   ป   แมคาขายขาวโพดค่ัว   ไดกลาวถึงการ
เขามาขายของ ภายในงานฯ  วา 

“เปนคน จ.สุพรรณบุรี เขามาขายขาวโพดคั่วในงานดอนฯ เปนระยะเวลา 8  ปแลว 
ไดรับขอมูลเกี่ยวกับการจัดงานฯ จากปายคัตเอาท  ซ่ึงก็ขายดีเปนประจําเกือบทุกป เวลานําขาวโพด
ค่ัวมาขายก็มาโดยรถจักรยานยนตสวนตัว ซ่ึงในสวนคาเชาพื้นท่ีไมตองเสียเพราะขายขาวโพดค่ัวใน
สวนพื้นท่ีของทางราชการ” 
(สัมภาษณท่ีงานอนุสรณดอนเจดีย  จ.สุพรรณบุรี  วันท่ี 27 มกราคม  พ.ศ. 2547) 
 

11.  นางวีระนา หอมจันทร   อายุ  44   ป   แมคาขายกวยเตี๋ยวเรือ  ไดกลาวถึงการเขามา
ขายของ ภายในงานฯ  วา 

“เปนคน จ.อยุธยา   เขามาขายกวยเตี๋ยวเรือ ในงานดอนฯ เปนระยะเวลา 5 ปแลว ไดรับ
ขอมูลเกี่ยวกับการจัดงานฯ จากเอกสาราชการ ปนี้กวยเตี๋ยวเรือขายดีกวางานป 46 ขนอุปกรณตางๆ
เขามาโดยรถยนตสวนตัว ซ่ึงในสวนคาเชาพื้นท่ีเสีย 12,000 บาท ตลอดงาน” 
(สัมภาษณท่ีงานอนุสรณดอนเจดีย  จ.สุพรรณบุรี  วันท่ี 28  มกราคม  พ.ศ. 2547) 
 

12.  นางกัณนิกา อินทรขันตรี     อายุ  40  ป   แมคาขายผลไมแหง    ไดกลาวถึงการเขา
มาขายของ ภายในงานฯ  วา 

“เปนคน จ.สระบุรี เขามาขายผลไมแหงในงานดอนฯ เปนระยะเวลา 4 ปแลว ไดรับ
ขอมูลเกี่ยวกับการจัดงานฯ จากเอกสารทางราชการ ตลอดระยะเวลาท่ีไดมาขายก็ขายดีเปนประจํา
เกือบทุกป เวลานําผลไมแหงเขามาขายก็มาโดยรถยนตสวนตัว ซ่ึงในสวนคาเชาพื้นท่ีเสีย 9,000 
บาท ตลอดงาน” 
(สัมภาษณท่ีงานอนุสรณดอนเจดีย  จ.สุพรรณบุรี  วันท่ี 28  มกราคม  พ.ศ. 2547) 
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13.  นายสมมาตร ปนโอ  อายุ   42  ป   พอคาขายผาขนหนู   ไดกลาวถึงการเขามาขาย
ของ ภายในงานฯ  วา 

“เปนคน จ.นนทบุรี  เขามาขายผาขนหนูในงานดอนฯ ปนี้เปนปท่ี 3 แลว  ไดรับขอมูล
เกี่ยวกับการจัดงานฯ จากเอกสารทางราชการ  ปนี้ขายไมคอยดีนัก เวลานําผาขนหนูมาขายมาโดย
รถยนตสวนตัว ซ่ึงในสวนคาเชาพื้นท่ีเสีย 9,000 บาท ตลอดงาน” 
(สัมภาษณท่ีงานอนุสรณดอนเจดีย  จ.สุพรรณบุรี  วันท่ี 29  มกราคม  พ.ศ. 2547) 
 

14.  นางธนียา วังกุม  อายุ  42   ป   แมคาขายเคร่ืองเบญจรงค  ไดกลาวถึงการเขามาขาย
ของ ภายในงานฯ  วา 

“เปนคน จ.อยุธยา เขามาขายเคร่ืองเบญจรงคในงานดอนฯ เปนระยะเวลา 2  ปแลว 
ไดรับขอมูลเกี่ยวกับการจัดงานฯ จากเอกสารทางราชการ ซ่ึงก็ขายดีเหมือนกันทุกปโดยขนเคร่ือง 
เบญจรงค  มาขายโดยรถยนตสวนตัว ซ่ึงในสวนคาเชาพื้นท่ีเสีย 6,000 บาท ตลอดท้ังงาน” 
(สัมภาษณท่ีงานอนุสรณดอนเจดีย  จ.สุพรรณบุรี  วันท่ี 29  มกราคม  พ.ศ. 2547) 
 

15.  นายปรีชา แกวประเสริฐ  อายุ  28   ป   พอคาขายของฝากแมศรีประจันต   ได
กลาวถึงการเขามาขายของ ภายในงานฯ  วา 

“เปนคน จ.สุพรรณบุรี  เขามาขายของฝากแมศรีประจันต ในงานดอนฯ ปนี้เปนปแรก
ไดรับขอมูลเกี่ยวกับการจัดงานฯ จากเอกสารทางราชการ  ถึงแมเปนปแรกแตก็ขายดีขนสงสินคา 
โดยรถยนตสวนตัวซ่ึงในสวนคาเชาพื้นท่ีไมตองเสียเพราะขายของฝากแมศรีประจันตในสวนพ้ืนท่ี
ของทางราชการ”  
 (สัมภาษณท่ีงานอนุสรณดอนเจดีย  จ.สุพรรณบุรี  วันท่ี 30 มกราคม  พ.ศ. 2547) 
 

16.  นางสาวเบญจา อาจคงหาญ   อายุ  19  ป   แมคาขายกระเปา   ไดกลาวถึงการเขามา
ขายของ ภายในงานฯ  วา 

“เปนคน จ.ลพบุรี เขามาขายกระเปาในงานดอนฯ เปนปท่ี 2 แลว โดยไดรับขอมูล    
เกี่ยวกับการจัดงานฯ จากเพื่อน  ซ่ึงก็ขายดีเหมือนกันท้ัง 2 ป  นํากระเปามาขายโดยรถยนตสวนตัว 
ซ่ึงในสวนคาเชาพื้นท่ีเสีย 9,000 บาท ตลอดงาน”    
(สัมภาษณท่ีงานอนุสรณดอนเจดีย  จ.สุพรรณบุรี  วันท่ี 30  มกราคม  พ.ศ. 2547) 

 
 

DPU



 101

17.  นางรุงทิพย ปานแสง  อายุ 38 ป   แมคาขายมะขามหวาน   ไดกลาวถึงการเขามาขาย
ของ ภายในงานฯ  วา 

“เปนคน จ.เพชรบูรณ  เขามาขายมะขามหวานในงานดอนฯ เปนระยะเวลา 8 ปแลว 
ไดรับขอมูลเกี่ยวกับการจัดงานฯ จากเอกสารทางราชการ  ซ่ึงก็ขายดีเหมือนกันทุกป แตปนี้ขายไม
คอยดีเพราะมีรานมะขามหวานมาขายเยอะมากในปนี้ ซ่ึงเวลานํามะขามหวานมาขายมาโดยรถยนต
สวนตัว ซ่ึงในสวนคาเชาพื้นท่ีเสีย 9,000 บาท ตลอดงาน” 
(สัมภาษณท่ีงานอนุสรณดอนเจดีย  จ.สุพรรณบุรี  วันท่ี 31  มกราคม  พ.ศ. 2547) 
 

18.  นายปริญญา กรุดเพชร  อายุ  27   ป   พอคารานปาลูกโปง  ไดกลาวถึงการเขามา
ขายของ ภายในงานฯ  วา 

“เปนคน จ.นครปฐม เขามาเปดรานปาลูกโปงในงานดอนฯ เปนระยะเวลา 4 ปแลว 
ไดรับขอมูลเกี่ยวกับการจัดงานฯ จากเพื่อน  ซ่ึงมีคนเขามาเลนปาลูกโปงเปนจํานวนมากเหมือนกัน
ทุกๆป อยูแลว ซ่ึงขนของตางๆมาโดยรถยนตสวนตัว ในสวนคาเชาพื้นท่ีเสีย 9,000 บาท           
ตลอดงาน” 
(สัมภาษณท่ีงานอนุสรณดอนเจดีย  จ.สุพรรณบุรี  วันท่ี 31 มกราคม  พ.ศ. 2547) 
 

19.  นายธรรมรัตน แกวหอมคํา  อายุ  55  ป   พอคาขายเฟอรนิเจอร  ไดกลาวถึงการเขา
มาขายของ ภายในงานฯ  วา 

“เปนคน จ.ชัยนาท  เขามาขายเฟอรนิเจอรในงานดอนฯ มา  3  ปแลว ไดรับขอมูล
เกี่ยวกับการจัดงานฯ จากเพื่อน  ปนี้ขายไมคอยดี  ป 46 ขายดีกวา   นําเฟอรนิเจอรมาขายโดยรถยนต
สวนตัว ซ่ึงในสวนคาเชาพื้นท่ีเสีย 12,000 บาท ตลอดงาน” 
(สัมภาษณท่ีงานอนุสรณดอนเจดีย  จ.สุพรรณบุรี  วันท่ี 1 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2547) 
 

20.  นายธีรเวทย ศรีอินทรงาม  อายุ  30 ป   พอคาขายของเลน   ไดกลาวถึงการเขามา
ขายของ ภายในงานฯ  วา 

“เปนคนกรุงเทพฯ เขามาขายของเลนในงานดอนฯ เปนปท่ี 3 ไดรับขอมูลเกี่ยวกับการ
จัดงานฯ จากญาติ  ซ่ึงก็ขายดีเหมือนกันทุกๆ ป นําของเลนมาขายโดยรถยนตสวนตัว ซ่ึงในสวนคา
เชาพื้นท่ีเสีย 9,000 บาท ตลอดงาน” 
(สัมภาษณท่ีงานอนุสรณดอนเจดีย  จ.สุพรรณบุรี  วันท่ี 1 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2547) 
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ขอเสนอแนะท่ัวไปของพอคา – แมคา  
ในกลุมพอคา -  แมคามีความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการ

ประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียเพื่อนําส่ิงท่ีคิดวายังเปนปญหาไปเปนแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพตอไป  
หมายเหตุ       (n)    ในท่ีนี้แทนจํานวนนักทองเท่ียวจากกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน  
 

กลุมพอคา - แมคา 
1.   กลุมพอคา - แมคาจากทองถ่ินอ่ืน ตองการใหปรับลดอัตราคาเชาพื้นท่ีบริเวณการจัดงานโดยคิด
วาอัตราท่ีเปนอยูนี้แพงเกนิไป (n = 8)  
2.   ทางผูจัดงานตองกําจัดยุงในตอนกลางคืน เพราะเส่ียงตอการเปนโรค เพราะยุงเยอะสรางความ
รําคาญแกคนท่ีอยูในงาน (n = 5)  
3.   สวนดานการอํานวยความสะดวกหองน้ําไมคอยสะอาด หองน้ํามีนอย (n = 2)  
4.  อยางไรก็ตามยังมีกลุมผูคาขายกลุมนี้คิดวาการจัดงานทุกอยางดีอยูแลว (n = 5) 
 

และท้ังหมดนี้ ก็คือขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางท่ีศึกษาโดยสรุป ซ่ึงขอเสนอแนะ    
ดังกลาวสามารถจะเปนประโยชนแกผูท่ีเกี่ยวของในการท่ีจะนําขอเสนอแนะนั้นมาไตรตรอง 
พิจารณาถึงความเปนไปได ตลอดจนการแกไขปรับปรุงและพัฒนาในส่ิงท่ีกลุมตัวอยางเห็นวา     
บกพรองใหดีข้ึน เพื่อจะไดเปนแนวทางในการประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพไดในอนาคต  
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
 

สรุป อภิปรายผลการวิจัย 
 

การศึกษา วิจัย เร่ือง “การประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547” 
เปนงานวิจัยท่ีมีวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาการดําเนินงานการประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณ
ดอนเจดีย ประจําป 2547 และ  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการดําเนินงานการประชาสัมพันธท่ีไดรับ
จากการจัดงานอนุสรณดอนเจดียฯ  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัย          
เชิงปริมาณ โดยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพใชการแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณจากบุคคล
หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน สวนการวิจัยเชิงปริมาณไดใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ      
ในการเก็บรวบรวม ในขณะเดียวกันขอมูลบางอยางจะใชการศึกษาจากหนังสือ และเอกสารตางๆ      
มาเปนสวนประกอบในการวิจัยดวย เพื่อใหการวิจัยมีเนื้อหาและความถูกตองมากข้ึน ผูวิจัย          
ไดนําจํานวนผูท่ีมาเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดีย จํานวน 100 คน และกลุมพอคา/แมคา จํานวน 20 คน      
มาเปนกลุมตัวอยาง เพื่อทําการเก็บขอมูลในชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน  2547  

 

การประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียนับไดวาเปนเร่ืองท่ีมีความละเอียดและ
ซับซอนตอองคประกอบทางสังคมที่มีผลตอรูปแบบของการดําเนินงานการประชาสัมพันธ       
หลายประการ ประกอบกับขอมูลปจจุบันการท่ีจะสามารถจัดงานใดๆใหประสบความสําเร็จไดนั้น        
จะตองอาศัยจากปจจัยหลายๆ ดาน เพื่อเชิญชวนใหคนมาเท่ียวชมงานกันมากข้ึน เชน จากผูบริหาร
ในการกําหนดนโยบายในการดําเนินงานฯ ใหทุกฝาย ทุกหนวยงาน ท่ีมีสวนเกี่ยวของไดยึดถือ
ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อปองกันความขัดแยง หรืออุปสรรคในการจัดงาน นอกจากนั้นยังมี
การกําหนดผูปฏิบัติงาน ในรูปคณะกรรมการเพ่ือประสานความรวมมือท่ีแตละหนวยงานควรจะมี
ตอกัน รวมถึงภาคเอกชนท่ีเขามามีสวนรวมงานเปนอยางมาก นอกเหนือจากงบประมาณท่ีไดรับ
จากรัฐหรือจังหวัดยังไมเพียงพอ ภาคเอกชน เชน บริษัท หางราน ไดมีสวนในการชวยงานฯ       
ในดาน เงินบริจาค อุปกรณเคร่ืองใชตางๆ รวมท้ังเคร่ืองดื่ม เชน บริจาคผาสําหรับเขียนโปสเตอร 
ประชาสัมพันธงานฯ บริจาคเคร่ืองดื่มไวบริการประชาชนและหนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของ         
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รวมไปถึงการนําอุตสาหกรรมการทองเท่ียว (Tourism Industry) ท่ีประกอบไปดวยธุรกิจ          
หลายประเภท เขามามีสวนสัมพันธกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยตรง  ไดแก  ธุรกิจ              
ดานคมนาคม ธุรกิจดานท่ีพัก-รานอาหาร ธุรกิจการขายของท่ีระลึก ฯลฯ  ซ่ึงธุรกิจเหลานี้               
จะมีสวนชวยในการประชาสัมพันธการทองเท่ียวใหเปนท่ีรูจักแกคนท่ัวไป พรอมท้ังมีสวนชวย    
ในการใหประชาชนภายในจังหวัดมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการทําธุรกิจตางๆ ท่ีเกิดข้ึน นอกจากนี้ยังรวม
ไปถึงพอคา–แมคา ท่ีนําส่ิงของมาขาย มีท้ังของท่ีระลึก สินคาเคร่ืองอุปโภค-บริโภค ท่ีผลิตข้ึนใน
จังหวัด เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหผูคนมาเท่ียวชมงานไดรูจักและซ้ือไปอุปโถค-บริโภคกันมาก
ข้ึน นับวาเปนส่ิงท่ีทุกคนไดมีสวนชวยใหการดําเนินงานประชาสัมพันธงานอนุสรณดอนเจดีย
ประสบความสําเร็จและสงผลใหจังหวัดสุพรรณบุรีกลายเปนท่ีรูจักกันในจังหวัดใกลเคียงจังหวัด
อ่ืนๆ ท่ัวประเทศและชาวตางชาติมากข้ึน อันมีผลทําใหเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตมากยิ่งข้ึน 
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สวนท่ี 1    การดําเนินงานการประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย 
ประจําป 2547  ของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรี ไดเปนผูรับผิดชอบในการเขียนแผนงาน
การประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 และนําเสนอตอผูวาราชการจังหวัด
สุพรรณบุรี เพื่อผานความเห็นชอบและใหการอนุมัติ แผนงานไดมีการกําหนดระยะเวลา            
และข้ันตอนในการดําเนินงานไวโดยละเอียด แผนงานประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย
ประจําป 2547 เปนแผนระยะส้ัน มีระยะเวลา 6 เดือน เหตุผลท่ีมีการเลือกวางแผนระยะส้ัน             
ก็เพื่อใหแผนงานมีความเหมาะสมกับกิจกรรมการทองเท่ียวในแตละป นอกจากนี้ยังเปนการนํา
ขอบกพรองจากแผนงานประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2546  มาปรับปรุง    
แผนงาน  ประชาสัมพันธทําใหการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 เปนไปดวยความ      
เ รี ยบรอยและประสบผลสํ า เ ร็จในการดึ งดูดความสนใจใหนักทอง เ ท่ียว ท้ังชาวไทย                      
และชาวตางประเทศ  ไดใหความสนใจมาเที่ยวและชมงานจนทําใหมีคนมาเที่ยวงาน                  
เปนจํานวนมากซ่ึงสงผลใหมีผูรูจักจังหวัดสุพรรณบุรีมากข้ึน จากการมาทองเท่ียวในแตละคร้ัง    
นักทองเท่ียวยังไดเท่ียวชมโบราณสถาน ซ้ือสินคาพื้นเมือง และรูจักสถานท่ีสําคัญๆ ของจังหวัด   
อีกดวย รวมทั้งไดรูจักชีวิตความเปนอยู ของชาวสุพรรณบุรีและสนใจท่ีจะมาเที่ยว                  
จังหวัดสุพรรณบุรีมากขึ้น  อันเปนผลพลอยได ท่ี ทําใหจั งหวัดสุพรรณบุ รี มีความเจริญ                    
ท้ังทางดานวัฒนธรรมทางดานเศรษฐกิจและในดานอ่ืนๆ อยางตอเนื่อง  ในท่ีนี้ทางสํานักงาน         
ประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรีไดมีการกําหนดเปาหมายของแผนการดําเนินงานดังกลาว       
ออกเปน  2  กลุม ดวยกัน คือ กลุมเปาหมายหลัก และ กลุมเปาหมายรอง 

 

จากการวิ จั ยพบว า แผนการประชา สัม พันธ มีส วนช ว ย ในการดํ า เนิ น ง าน                       
ใหประสบความสําเร็จดวยการแบงกลุมคนท่ีจะทําการวิจัยออกเปน 2 กลุม คือ กลุมเปาหมายหลัก               
และกลุมเปาหมายรอง จากการกําหนดกลุมเปาหมายท้ัง 2 กลุม จะมีสวนสําคัญอยางมาก              
ในการเขาถึงกลุมเปาหมายซ่ึงสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางครอบคลุมและท่ัวถึง              
โดยท่ีกลุมเปาหมายหลัก มีความสําคัญโดยตรงตอความสําเร็จในการจัดงานฯ  และเพื่อให          
กลุมเปาหมายรอง มีความรู ความเขาใจที่ดีเพื่อปฏิบัติตอนักทองเท่ียวอยางเหมาะสมเชนกัน         
ในฐานะเจาของบานท่ีดี  เกิดความประทับใจและมีทัศนคติท่ีดีตองานอนุสรณดอนเจดีย                
อันเปนผลใหการดําเนินงานประชาสัมพันธ เกิดความสําเร็จตามท่ีมุงหวังไวทุกประการ                
และการท่ีจะสามารถดําเนินงานประชาสัมพันธใหประสบความสําเร็จไดจะตองมีการนําส่ือ 
(Media) เขามามีสวนชวยในการเผยแพรงานประชาสัมพันธของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
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สุพรรณบุรี อาจกลาวไดวา ในการเลือกใชส่ือ ซ่ึงเปนการกําหนดกลยุทธของการดําเนินงาน        
การประชาสัมพันธ เพื่อท่ีจะเขาถึงประชาชนท่ีเปนกลุมเปาหมายของการจัดงานอนุสรณดอนเจดียฯ
ในครั้งนี้ การจัดงานฯ จะตองคํานึงถึงการเลือกใชส่ือใหเหมาะสมกับการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
เพื่อใหครอบคลุมถึงกลุมเปาหมายเปนสําคัญ นอกจากท่ีกลาวมาแลวจะตองมีการพิจารณา          
ดวยวkจะใชส่ือตัวใด เนื่องจากส่ือชนิดเดียวกัน อาจจะมีความหลากหลายในรูปแบบการใช                   
เชน   ส่ือมวลชน ทางดานส่ือวิทยุ ไดมีการจัดทําสปอตออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงเปนสถานีวิทยุสังกัดกรมประชาสัมพันธ และทางส่ือโทรทัศนได
มีการจัดทําสปอตเพื่อขอความรวมมือในการเผยแพรจากสถานีโทรทัศน ชอง 11 และขอความ
รวมมือจัดทําอักษรวิ่งชอง 5,7 ดวย สวนทางส่ือส่ิงพิมพ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร ฯลฯ ไดมีการ
สงขาวแจก เขียนบทความทองเท่ียวงานอนุสรณ       ดอนเจดีย  ฯลฯ เปนการลวงหนา นอกจากนี้ยัง
มีการนําเอาส่ือประเพณีมาใชในการจัดงานดอนฯ เพื่อสืบสานประเพณีของบรรพบุรุษท่ีมีมานาน
ทางดานประวัติศาสตร ณ สถานท่ีแหงนี้   อาจกลาวไดวา ส่ือมวลชนและส่ือประเพณีมีสวนสงเสริม
ซ่ึงกันและกันไดโดยท่ีส่ือประเพณีสามารถปรับตัวและประยุกตใหเขากับส่ือมวลชนได เพื่อ
ประโยชนตอการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี และในการจัดงานดอนฯ ยังไดมีการจัดการแสดงยุทธ
หัตถี ประกอบ แสง สี เสียง อีกดวย เพื่อใหประชาชนทั่วไปหรือนักทองเท่ียวเกิดการปฏิสัมพันธ         
เชิงสัญลักษณข้ึน  ในรูปแบบของการตีความหมายท่ีสามารถถายทอดสัญลักษณทางวัฒนธรรม คือ 
การแสดงยุทธหัตถีดังกลาว จะทําใหกลุมเปาหมายหลักและกลุมเปาหมายรองไดเกิดความเขาใจ
แผนการดําเนินงานประชาสัมพันธในรูปแบบของการเผยแพรให เปนท่ีรูจักของนักกลุม                
นักทองเท่ียวมากข้ึน โดยท่ีส่ือมวลชนทุกแขนงไดใหความรวมมือซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของทาน
ผูเช่ียวชาญที่วา  “ส่ือตางๆ อาจจะมีความแตกตางในดานกลุมเปาหมาย คือ ผูฟง ผูชมและผูอาน    
อันมีผลตอการดําเนินงานประชาสัมพันธในการจัดรูปแบบของการนําเสนอผานส่ือตางๆ การท่ีจะ
เผยแพรงานประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายสวนใหญ ส่ิงจําเปนท่ีจะตองคอยกําหนด            
ในการเลือกใช ส่ือจึงตองมีความพิถีพิ ถันพอสมควร  เพื่อใหการใช ส่ือในการดําเนินงาน                     
ประชาสัมพันธนั้นใหไดผลมากท่ีสุดหรือมีประสิทธิผลตามความตองการ” (อางใน จิตราภรณ สุทธิ
เศรษฐ,2541 : 124)  
 

ในการจัดงานอนุสรณดอนเจ ดียค ร้ั งนี้ ยั งได มีการนํ า ส่ือ เฉพาะกิจ เข ามาใช                     
ซ่ึ ง ส่ือ เฉพาะกิจ ถือ เปน ส่ือ ท่ี มีความสํา คัญรองลงมาจาก ส่ือมวลชนท่ีไดกล าวมาแลว                     
การจัดงานอนุสรณดอนเจดียฯ จะมีการนําส่ือเฉพาะกิจเขามามีสวนชวยในการเผยแพรความรูตางๆ 
ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดงานอนุสรณดอนเจดียนี้  เชน  การนําโปสเตอร  แผนพับ  ฯลฯ               
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รวมไปถึงการนํ า ส่ือทาง อินเทอร เน็ตมาใช ในการดํ า เนินงานใหประสบความสํา เ ร็จ                        
จะเห็นไดวาปจจุบันโลกของเราไดเขาสูยุคของการส่ือสารท่ีไรพรมแดน การที่มีวิสัยทัศนกาวไกล
สามารถนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชเปนเคร่ืองมือใหการดําเนินงานประชาสัมพันธได
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ Don E.Schultz และ Betn E.Barnes ไดกลาว
เกี่ ยวกับอินเทอร เน็ตไวว า  “อินเทอร เน็ต  เปนส่ือท่ีมี คุณประโยชนและเปนส่ิงท่ีทาทาย                    
สํ าห รับนักประชา สัมพันธ  การ เผยแพรข าวสารสามารถทํ าได ง า ยทาง อิน เทอร เน็ ต                        
การประชาสัมพันธบนเครือขายอินเทอรเน็ตสามารถเผยแพรขาวสารไปยังกลุมเปาหมายไดโดยตรง 
ไมจําเปนตองมีผูพิจารณาคัดเลือกในส่ือของตนได” (อางในทวีศักดิ์ กออนันตกูล และคณะ,2543 : )  

 

นอกจากนี้แลวส่ือบุคคล  ยังไดเขามามีสวนสําคัญมากตอการโนมนาวทัศนคติ          
ของบุคคลไปจนถึงการยอมรับความคิดใหมๆ ส่ือบุคคลท่ีมีความสําคัญ คือ ผูนําความคิด              
เปนท่ีทราบกันดีอยูแลววา ผูนําความคิดมีโอกาสไดติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนและสังคมภายนอก      
มากกวาผูอ่ืน สอดคลองกับแนวคิดของ Evertt M.Rogers  ท่ีวา “ส่ือบุคคลจะเปนตัวการสําคัญ    
ในการโนมนาวใจและมีประสิทธิภาพในการเปล่ียนแปลงทัศนคติมากกวา ส่ือมวลชน              
เพราะส่ือมวลชนนั้นจะเปนเพียงตัวเสริมความรู เ บ้ืองตนแกผู รับสารเทานั้นและส่ือบุคคล              
ยังมีความสามารถในการเลือกผูรับสารไดดวย” ในท่ีนี้นอกจากจะหมายถึงกลุมเปาหมาย            
ของการจัดงานฯในคร้ังนี้แลว ยังจะมีสวนทําใหเกิดการยอมรับท่ีจะรวมมือปฏิบัติมากกวาส่ืออ่ืนๆ 
จึงเปนโอกาสดีท่ีผูนําความคิดจะไดมีสวนในการถายทอดความคิด ทัศนคติใหผูอ่ืนไดรับทราบ  
เชน ผูบริหารระดับจังหวัดสุพรรณบุรี บริษัท หางราน และผูมีสวนรวมงานฯนี้ ไดใชส่ือบุคคล
รวมกับส่ืออ่ืนๆ ของส่ือมวลชน ในขณะเดียวกันในดานการเลือกใชส่ือตางๆ ควรจะตองคํานึงถึง      
กลุมเปาหมายของการดําเนินงานประชาสัมพันธและไดครอบคลุมไปถึงการดําเนินการตาม        
แผนงานประชาสัมพันธท่ีไดกําหนดไว 

 

ในดานการดําเนินงานประชาสัมพันธ บทบาทและหนาท่ีของการประชาสัมพันธ        
ไดมีสวนรวมในการประชาสัมพันธงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 ของหนวยงานตางๆ       
ถือ เปน ตัวกลางที่ สร า งความ เข า ใจ อันดี ระหว างหนวยงานของภาครัฐกับประชาชน                      
รวมท้ังยังเปนกลไกในการเสริมสรางใหคนในจังหวัดและในประเทศเกิดความรูสึกรวมกัน         
เกิดพลังอันเดียวกัน  เกาะกลุมรวมตัวกันเปนสังคมชาติได  นอกจากนี้ยั ง เปนเค ร่ืองมือ                    
ในการสงเสริมการตลาดในการประชาสัมพันธโดยอธิบายใหทราบถึงประเภทของส่ือ                 
การใชส่ือในแตละประเภทท่ีมีรูปแบบหลากหลายตลอดจนผลของการรับส่ือท่ีมีเกิดข้ึนไปดวย      
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ทําใหเกิดภาพพจนท่ีดี และเกิดความศรัทธาตอหนวยงานตางๆ หากหนวยงานใดมีภาพลักษณท่ีดี  
จะทําใหประชาชนมีความรูสึกเปนมิตรและไดรับความไววางใจมากยิ่งข้ึนดวย  

 

ดังนั้นบทบาทและหนาท่ีสําคัญของการประชาสัมพันธ คือ การเสริมสรางภาพลักษณ
ของหนวยงานไปในทางท่ีดี ทําใหประชาชนเกิดความเช่ือถือและไววางใจเกิดข้ึน จากการวิจัยพบวา
การทองเท่ียวแหงประเทศไทยท่ีอยูในศูนยจังหวัดสุพรรณบุรีไดมีการจัดทําเผยแพรประชาสัมพันธ
ดวยการใหความรูขอมูลขาวสารดานการทองเท่ียวไดทราบท่ัวกัน โดยสํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดไดมีหนาท่ีในการประชาสัมพันธในทุกๆ เร่ืองไมวาในเร่ืองของการทองเท่ียวเทานั้น          
แตยังใหขอมูลเพิ่มเติมทางดานขาวสารแกประชาชนกลุมเปาหมายทั่วไป เชน เผยแพรใหรูจักงาน
อ นุ ส ร ณ ด อ น เ จ ดี ย ฯ  เ ป น ต น  แ ต ก า ร มี ส ว น ร ว ม จ า ก ภ า ค รั ฐ ยั ง ไ ม เ พี ย ง พ อ                            
ยังตองอาศัยสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด หนวยงานตางๆ ท่ีมีสวนรวม      
ในการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดแลว ผูประกอบการและส่ือมวลชน    
ทุกแขนงก็มีสวนรวมในการใหขอมูลขาวสารแกบุคคลภายนอกดวย การสรางความเขาใจอันดี       
ท่ี เ กิ ด ข้ึ น จ า ก บทบ า ท แ ล ะหน า ท่ี ข อ ง ก า ร ป ร ะ ช า สั มพั น ธ ท่ี ทํ า ไ ด ห ล า ย รู ป แ บบ                            
ซ่ึงผลของการดําเนินงานฯ นอกจากสงผลถึงเปาหมายแลวยังไดรับผลท่ีดีเกินคาดอีกดวย             
อันนํามาซ่ึงแนวทางของการทองเท่ียวท่ีประสบความสําเร็จในอนาคตตอไป  

 

ในดานงบประมาณในการจัดงานนั้น  กอนท่ีจะเ ร่ิมวางแผนการดํา เนินงาน            
ประชาสัมพันธงานอนุสรณดอนเจดียฯ นั้นทางสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรีจะตอง
ทราบหรือคาดคะเนไดวางบประมาณท่ีจะใชในแผนการดําเนินงานประชาสัมพันธมีจํานวนมาก
นอยเพียงไร  เพื่อ ท่ีจะไดจัดแบง เปนหมวดตางๆ  ได  เชน  คาวัสดุ อุปกรณตางๆ  เปนตน                            
จะเห็นไดวางบประมาณมีสวนสําคัญมากในการกําหนดการวางแผนการดําเนินงานประชาสัมพันธ                        
วาแตละกิจกรรมตางๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดงานฯ ควรจะมีรูปแบบของแผนการดําเนินงาน
เปนอยางไร และการจัดงบประมาณในคร้ังนี้ ทางสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรีไดรับ
งบประม าณส นับสนุ น ในก า รดํ า เ นิ น ง านจ ากหน ว ย ง านร าชก า รและภ าค เ อกชน                            
มาชวยกันดําเนินงานเผยแพรและประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ  

 

และเม่ือการจัดงานอนุสรณดอนเจดียฯไดสําเร็จลงแลวทางสํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดจะตองทํารายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธงานดังกลาวท่ีไดจัดข้ึน   
โดยนําเสนอกรมประชาสัมพันธ ซ่ึงเปนหนวยงานใหญท่ีอยูในกรุงเทพไดรับทราบเพ่ือท่ีจะได
ทราบถึงการดําเนินงานประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีไดทําไปแลวและจะตองทํารายงาน  
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เสนอตอผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรีดวยเพ่ือใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ           
ในรอบ 1 ป ซ่ึงจากการปฏิบัติงานน้ัน ไดตอบสนองนโยบายและการดําเนินการไปตามที่ภาครัฐ
กําหนดไวตามวัตถุประสงคและไดมีการดําเนินงานตามข้ันตอนของแผนการประชาสัมพันธท่ี
กําหนดไดอยางชัดเจนและถูกตอง  

 

นอกจากนั้นสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรียังรับฟงความคิดเห็น           
ของประชาชนท่ีมารวมงานและหนวยงานอื่นๆ ท่ีมีตอการดําเนินงานประชาสัมพันธการจัดงาน
อนุสรณดอนเจดียของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรี ทําใหทราบถึงความตองการ  
ของประชาชนท่ีแทจริง  อีกท้ังยังสามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานแลวนําเอาปญหา              
หรือขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนมาเปนขอมูลประกอบการวางแผนใหมีความสมบูรณแบบมากยิ่งข้ึน   
และนําไปใชในการดําเนินงานฯ ในปตอไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดคาใชจายในการจัดงาน  
อีกดวย 

 

อยางไรก็ตาม ในการดําเนินงานทุกอยาง ยอมมีขอจํากัดในการจัดงานฯ ท้ังในดาน      
งบประมาณ คาใชจาย รวมท้ังวัน  เวลา และรวมไปถึงส่ือตางๆ ฯลฯ  จึงทําใหการทํางานยอมมี
อุปสรรคและปญหาเกิดข้ึนบาง ซ่ึงปญหาและอุปสรรคเหลานี้สามารถแกไขไดในการจัดงาน         
ในครั้งตอๆ ไป 
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สวนท่ี 2    ประสิทธิผลของการดําเนินงานประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย 
ประจําป 2547  

 

ประสิทธิผลของการดําเนินงานประชาสัมพันธ ถือเปนการติดตามและประเมินผลงาน  
ท่ีเปนข้ันตอนของกระบวนการวางแผนประชาสัมพันธในการดําเนินการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย
ประจําป 2547 คร้ังนี้ ขอมูลตางๆ ท่ีไดจากการติดตามผลของการดําเนินงานประชาสัมพันธ        
ของจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถนํามาเปนประโยชนตอการดําเนินงานท่ีจัดข้ึน การท่ีมีความจําเปน     
ท่ีจะตองมีการวัดผลสําเร็จของผลการดําเนินงานประชาสัมพันธก็เพื่อท่ีจะใหขอมูลแก ผูวางแผน    
ผูบริหาร และผูปฏิบัติ ไดทราบถึงผลการดําเนินงานท่ีทําไปแลววาไดสงผลอยางไรตอกลุมเปาหมาย 
ซ่ึงการกําหนดกลุมเปาหมายเปนส่ิงสําคัญมากและชวยใหทราบวาการดําเนินงานประชาสัมพันธ
การจัดงานอนุสรณดอนเจดียฯไดบรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงค ท่ีวางไวหรือไม                
การติดตามและประเมินผลจะมีสวนชวยช้ีใหเห็นถึงเหตุผลและความบกพรอง อันอาจจะชวยช้ีแนะ
หรือเปนแนวทางในการหาวิถีทางท่ีจะแกปญหาไดในโอกาสตอไป 

 

การที่จะดําเนินการประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียฯ ใหเปนท่ีรูจัก          
แกประชาชนท่ัวไปและสามารถปฏิบัติงานใหไปสูประสิทธิผลไดนั้น จําเปนตองอาศัยการวางแผน
งานทางดานการประชาสัมพันธท่ีเขามามีสวนรวมใหการจัดงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว
และเพื่อแสดงให เห็นว าความรวมมือของภาครัฐและภาคเอกชนตางๆ  ท่ีชวย เผยแพร                    
การประชาสัมพันธการจัดงานใหเปนท่ีรูจักท่ัวไป สําหรับแผนงานประชาสัมพันธของหนวยงาน    
ท่ีมีสวนเกี่ยวของ ในการจัดงานฯคร้ังนี้ซ่ึงไดมีการกําหนดแผนงานดังกลาวข้ึนโดยอาศัยขอมูล     
ในดานตางๆ ความเปนไปไดและศักยภาพของจังหวัดสุพรรณบุรีในปท่ีผานมา  การกําหนด
แผนการประชาสัมพันธดังกลาวเปนการกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน     
ประชาสัมพันธ และเพ่ือใหการดําเนินงานนั้นๆ มีความสอดคลองตอเนื่องกันเพ่ือดําเนินการ           
สูบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว  โดยแผนการประชาสัมพันธควรมีความเหมาะสมยืดหยุน              
และปรับเปล่ียนไดตามสภาพการณ ท้ังนี้ เนื่องจากการวางแผนท่ีดีควรจะเปนการวางแผน          
แบบระยะส้ัน เพื่อใหแผนงานการประชาสัมพันธเปนไปอยางมีประสิทธิผลและมีความเหมาะสม
กับการจัดงานอนุสรณดอนเจดียท่ีไดจัดข้ึนเปนประจําทุกป พรอมกันนี้ยังมีความสอดคลอง         
ในดานอ่ืนๆ แลวยังสอดคลองกับแนวคิดของผูเช่ียวชาญที่กลาวไววา “การประชาสัมพันธจะ 
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ประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลไดก็ตอเม่ือ                
มีการวางแผนการดําเนินการประชาสัมพันธเกิดข้ึน” (อางในลักษณา สตะเวทิน,2540 : 9)  
 

สําหรับการตอบสนองของรัฐบาลในแนวทางการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ
สามารถดําเนินงานไดตามแผนการประชาสัมพันธ ท่ีกําหนดไว  โดยทางหนวยงานตางๆ              
ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ไดมีการนํานโยบายและแนวทางการประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณ
ดอนเจดียวางไวอยางชัดเจน โดยใหมีการประชาสัมพันธการจัดงานฯในคร้ังนี้อยางกวางขวาง     
ผานส่ือตางๆ ทุกประเภท โดยคณะกรรมการฯไดกําหนดแผนการดําเนินงานไว 2 ชวงดวยกัน      
คือ ชวงแรกจัดใหมีการประชาสัมพันธผานส่ือทุกประเภทกอนการจัดงานลวงหนา 3 เดือน        
และชวงสุดทายไดมีการจัดแถลงขาว ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย กอนการจัดงานฯ   
ไมนอยกวา 1 สัปดาห ซ่ึงในการจัดงานฯเปน 2 ชวงนี้สอดคลองกับแนวคิดของผูเช่ียวชาญท่ีวา   
“ในการติดตอส่ือสารการดําเนินงานประชาสัมพันธกับกลุมเปาหมายอาจกระทําไดในหลายวิธี     
วิธีหนึ่งคือการใชเคร่ืองมือส่ือสารตางๆ มาชวยเสริมใหการดําเนินงานประชาสัมพันธดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน พรอมท้ังแพรกระจายขาวสารไปสูประชาชนไดจํานวนมาก              
ท้ังในชุมชนทองถ่ินตางๆและประชาชนท่ัวประเทศ เพื่อทําใหการจัดงานฯคร้ังนี้สามารถดําเนินการ
ประช า สัมพั นธ ไ ด ต ร งต ามวั ต ถุป ระสงค ท่ี ไ ด ตั้ ง ไ ว ต ามคว ามต อ งก า ร ได ส ะดวก                     
ประหยัดและรวดเร็วยิ่งข้ึน”    (อางในเสรี วงษมณฑา,2544 : 28)  

 

นอกจากนี้ยังไดใหการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล”เท่ียวเมืองไทยไปไดทุกเดือน” 
โดยไดนํานโยบายมาประกอบการวางแผนการประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียฯ         
ท่ีจะตองอาศัยความรวมมือกันจากทุกๆ หนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ของงานเพ่ือเพิ่มการมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลกวาเดิม และเพ่ือใหการดําเนินงานประชาสัมพันธ
สามารถบรรลุวัตถุประสงคไดตามกระแสยุคของโลกโลกาภิวัฒน ซ่ึงจะตองมีการปรับปรุง          
การประชาสัมพันธใหมีความหลากหลายรูปแบบอันเปนการสงผลที่ดีตอการทองเท่ียวของจังหวัด
สุพรรณบุรีและจังหวัดอ่ืนๆ ภายในประเทศตอไป จากการดําเนินงานประชาสัมพันธไดมีการ     
บอกกลาวใหประชาชนท่ัวไปไดทราบถึงการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค การดําเนินงาน        
และผลงานโดยมีกิจกรรมตางๆ มากมาย ตลอดจนความเคล่ือนไหวใหประชาชนทุกคนไดทราบ
และรูเห็นถึงการดําเนินงานซ่ึงนับวาเปนการปูพื้นฐานแหงความเขาใจในหนวยงานตางๆ                
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ท่ีมีสวนเกี่ยวของในการจัดงานอนุสรณดอนเจดียคร้ังนี้ ทําใหเปนท่ีรูจักตลอดจนทําใหประชาชน
เกิดความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเห็นจังหวัดสุพรรณบุรีเจริญกาวหนาทัดเทียมจังหวัดอ่ืนๆ ได 

 

ผลของการประชาสัมพันธดังท่ีไดกลาวมาแลวทางหนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของไดนํา  
การส่ือสารการตลาดเขามาเกี่ยวของในการจัดงานอนุสรณดอนเจดียในครั้งน้ีดวย โดยเนนการเขาถึง 
กลุมเปาหมายใหมากท่ีสุด เพื่อใหประชาชนเกิดทัศนคติท่ีดีตอหนวยงานของภาครัฐภาคเอกชน  
และผูประกอบการที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดงานฯ ตลอดจนเพื่อใหหนวยงานของภาครัฐ ฯลฯ   
ไดรับความสนับสนุนและความรวมมือจากประชาชนในระยะตอไป ซ่ึงถือไดวาการประชาสัมพันธ
การจัดงานอนุสรณดอนเจดียฯ ไดรับความรวมมือจากส่ือมวลชนทุกแขนงไมวาจะเปน วิทยุ        
โทรทัศน หนังสือพิมพ ฯลฯ รวมท้ังส่ือเฉพาะกิจ ซ่ึงไดแก แผนพับ คัตเอาท อินเทอรเน็ต เปนตน 
ลวนแลวแตมีคุณสมบัติท่ีดีหลายประการเหมาะสมแกการนํามาใชเปนส่ือกลางในแงของการ      
เผยแพรขอมูลขาวสารที่ เปนประโยชนและเกี่ ยวของกับการจัดงานอนุสรณดอนเจดียฯ                
โดยที่ ส่ือมวลชนเหลานี้สามารถเขาไปยังกลุมเปาหมายหลักและกลุมเปาหมายรองไดอยาง
เหมาะสมและสะดวก รวดเร็ว การท่ีนําส่ือตางๆ ท่ีมีความสําคัญตอการประชาสัมพันธไดมีการ
นํามาเลือกใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีแตกตางกันไป รวมถึงการใชงบประมาณท่ีมีอยูให
เพียงพอ         แตส่ิงหนึ่งท่ีขาดไมไดก็คือ ความรวมมือจากทางดานผูประกอบการท่ีมีสวนรวม
ชวยเหลืออนุเคราะหในดานการเงินและส่ิงของตางๆ เพื่อนํามาใชในการดําเนินงานการจัดงานฯ                 
จากความรวมมือดังกลาวสามารถทําใหการดําเนินงานประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณ          
ดอนเจดียฯเขารวมกันได  ส่ิงท่ีได รับก็คือมีประสิทธิผลที่ดี  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ            
Scott M.Cutlip and Allen H.Center  ท่ีวา “การประชาสัมพันธจะเปนไปในลักษณะของการ
ติดตอส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ท้ังนี้เพราะการประชาสัมพันธ                          
จะประสบความสําเร็จไดนั้นจะตองอาศัยความรวมมือรวมใจตลอดจนการสนับสนุนจากประชาชน
และการท่ีประชาชนจะใหความรวมมือสนับสนุนเพียงใดน้ัน  ก็ ข้ึนอยูกับความสามารถ                 
ในการดําเนินการประชาสัมพันธของสถาบัน หนวยงานหรือองคการใดๆ ท่ีจะสรางความสัมพันธ
อันดีกับประชาชนกลุมเปาหมายเหลานั้น  (อางใน สมควร กวียะ,2540 : 215)  

 

อาจกลาวไดวา ผลของการประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547  
ไดถูกถายทอดออกมาทางลักษณะทางประชากรศาสตร กลาวคือ กลุมตัวอยางท่ีไดทําการวิจัย
จํานวน 100 คน จําแนกตามเพศชายและเพศหญิง โดยมีจํานวนเทากันคิดเปนรอยละ 50 สวนใหญ
จะมีอายุระหวาง 23 –35 ป คิดเปนรอยละ 35 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 60  
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และมีอาชีพรับราชการเปนสวนใหญคิดเปนรอยละ 25 กลุมนักทองเท่ียวสวนใหญมีรายไดตอเดือน 
10,0001 – 15,000 คิดเปนรอยละ 33 นอกจากนี้เปนกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีภูมิลําเนาอยูในภาคกลาง
เปนสวนมากคิดเปนรอยละ 89 โดยมีวัตถุประสงคของการเดินทางมางานอนุสรณดอนเจดีย     
เพราะตองการมาทองเท่ียวพักผอนและชมโบราณสถานคิดเปนรอยละ 93   ซ่ึงสอดคลองกับ       
งานวิจัยของสมชาติ สุกฤตยานันท  ในเร่ืองความสัมพันธการแสวงหาขาวสารดานการทองเท่ียว   
กับการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียว ภายในประเทศของนักทองเท่ียวไทยท่ีพบวาความตองการ       
เดินทางทองเท่ียวของนักทองเท่ียวไทยมีสาเหตุภายใน ไดแกความตองการพักผอน ความตองการ
พบเห็นส่ิงใหมๆ และสาเหตุภายนอกไดแก การไดเห็น รับรู รับฟง เกี่ยวกับความสวยงาม          
และความนาสนใจของสถานท่ีทองเท่ียว 2 สาเหตุประกอบกันซ่ึงไดรับขอมูลความรูขาวสาร     
เกี่ยวกับการจัดงานฯ  ผานส่ือหนังสือพิมพมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 35 นอกจากนี้ในสวนของ    
ความคิดเห็นในดานภาพรวมตางๆ เกี่ยวกับการจัดงานฯในคร้ังนี้เห็นวาดีอยูแลวคิดเปนรอยละ 81 

 

นอกจากนี้ในสวนของกลุมพอคาและแมคา อาจกลาวไดวาไดถูกถายทอดออกมา      
ทางลักษณะทางประชากรศาสตร กลาวคือ จากผลของการสํารวจจํานวน 20 คน จําแนกตามเพศชาย
และเพศหญิง โดยมีจํานวนเทากันคือเพศชาย 10 คน เพศหญิง 10 คน สวนใหญจะมีอายุระหวาง   
36-45 ป มีจํานวน 9 คน มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีจํานวน 8 คน  กลุมพอคา/แมคาสวนใหญ
ท่ีเขามาขายภายในงานฯตลอดระยะเวลา 10 วัน มีรายไดประมาณ 20,0001 – 30,000 มีจํานวน 12 
คน นอกจากนี้กลุมพอคา/แมคาสวนใหญมีภูมิลําเนาอยู ท่ีภาคกลางมีจํานวน 14 คน                      
โดยมีวัตถุประสงคของการเดินทางมางานอนุสรณดอนเจดียเพราะตองการเขามามาขายของ         
ซ่ึงไดรับขอมูลความรูขาวสารเกี่ยวกับการจัดงานฯผานทางเอกสารทางราชการมากท่ีสุดเปน  
จํานวน 8 คน  นอกจากน้ีในสวนของความคิดเห็นในดานตางๆ เกี่ยวกับการจัดงานฯในคร้ังนี้                    
คิดวาตองปรับปรุงและลดอัตราในสวนของคาเชาท่ี, การกําจัดยุง, สุขอนามัยในเร่ืองของหองน้ํา  
จํานวน 15 คน และกลุมพอคา/แมคาท่ีเห็นวามีความเหมาะสมดีทุกอยางแลวจํานวน 2 คน  
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ขอเสนอแนะ 
 

1.  นําการส่ือสารเขามามีสวนรวมในการเผยแพรประชาสัมพันธการทองเท่ียว           
ของจังหวัด ใหมากข้ึนโดยเฉพาะในดานประชาสัมพันธงานอนุสรณดอนเจดียท่ีทางจังหวัดจัดข้ึน
เปนประจําทุกป รวมถึงงานประเพณีสําคัญๆ ของจังหวัดและแหลงทองเท่ียวสถานท่ีตางๆ ของ
จังหวัดสุพรรณบุรีดวย 

 

2.  สนับสนุนและสงเสริมใหส่ือมวลชนไดมีสวนรวมในการถายทอดการสืบสาน     
วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดท่ีทําเปนประจําทุกป โดยเฉพาะงานอนุสรณดอนเจดียท่ีส่ือมวลชน
นําไปเผยแพร ท้ังทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร เพื่อใหผูคนในทองถ่ินตางๆ ในจังหวัด
ใกลเคียงรวมท้ังชาวไทยท่ีอยูในจังหวัดอ่ืนๆ และชาวตางประเทศไดรูจัก ซึมซับ ปลูกฝงและสํานึก
ในพระคุณของพระมหากษัตริยไทยท่ีมีมาแตโบราณ ใหสืบสานและจรรโลงใหแกลูกหลาน      
และอยูบนความเปนไทยตลอดไป 

 

3.  การนําส่ือมาใชในการเปนเคร่ืองมือเสริมสรางมรดกทางวัฒนธรรมใหมีเกิดข้ึน      
ตลอดไป เพื่อใหอนุชนรุนหลังไดรูจักถึงความกลาหาญ ความเสียสละ ของบรรพบุรุษไทย             
ท่ีมีตอประเทศชาติมาโดยตลอดท่ีสามารถกอบกูเอกราชของไทยไวได สืบสานตอจนถึงลูกหลาน 
ซ่ึงลูกหลานควรจะไดสืบสานส่ิงท่ีดีงามใหคงอยูตลอดไป 
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แนวทางการศึกษาในอนาคต 

 

จากการศึกษาเร่ือง “การประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547”  
ผูวิจัยพบวา ยังมีแนวทางทีจ่ะศึกษาเร่ืองราวเกี่ยวกับจังหวดัสุพรรณบุรี ในดานตางๆ ดงันี ้
 

1.  การศึกษากระบวนการส่ือสาร วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพในดานตางๆ ของ    
ชาวสุพรรณบุรี ในดานธุรกิจ ท่ีมีมาอยางตอเนื่องท้ังในดานเกษตรกรรม รวมถึงการทําอาชีพคาขาย
อาหารท่ีมีช่ือท้ัง คาวและหวาน อันนําไปสูตลาดและการพัฒนาเศรษฐกิจ ของจังหวัดท่ีม่ันคง     
และยั่งยืน  

 

2.    แนวทาง “การส่ือสารเพ่ือฟนฟูทางดานเศรษฐกิจในรูปแบบของการประชาสัมพันธ
ดานการตลาดฯลฯ” ใหมีมากข้ึน อันสงผลไปถึงอุตสาหกรรม เชน การทองเท่ียวสภาพท่ีสําคัญๆ
ตางๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี การนําผลิตผลจากภูมิปญญาชาวบานออกมาเปน     สินคา  “โอทอป”  
ใหเปนท่ีรูจักท้ังในประเทศและนอกประเทศ 
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บรรณานุกรม 
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บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
หนังสือ 

 
 
กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. อนุสาวรียวีรชนไทย.  พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ      

คุรุสภาลาดพราว, 2521 
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา. นิทานโบราณคด.ี พมิพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ          

คลังวิทยา, 2517 
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา.ไทยรบพมา. พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ                   

คลังวิทยา, 2514 
ดํารงราชานุภาพ,สมเด็จฯ กรมพระยา. พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา 1. พิมพคร้ังท่ี 1.                

กรุงเทพฯ:อมรการพิมพ, 2516 
ตรี อํามาตยกลุ. เร่ืองเมืองสุพรรณบุรี. พิมพคร้ังท่ี 1. ธนบุรี : เจริญรัตนการพิมพ, 2513 

ชาลี เอ่ียมกระสุทธุ. เมืองไทยในอดตี . พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพประพันธสาสน, 2520 
เจริญ ไชยชนะ. ประวัติศาสตรไทย. พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ:  สํานักพิมพไชยชนะ, 2497 
เจริญ ไชยชนะ.  มหาราชไทย . พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ:  สํานักพิมพเสริมวิทยบรรณาคาร, 2522 
เจือ    สตะเวทิน.  “ประวัติวรรณคด”ี . พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ:สํานักพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2517 
บุญมี หม่ืนราม. พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเจดียยทุธหัตถี. พิมพคร้ังท่ี 2.  

สุพรรณบุรี: บุญมีการพิมพ,  2536 
บุญครอง คันธฐากูร. สุพรรณบุรี 400 ป ยทุธหัตถี. พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบรรณ     

กิจเทรดดิ้ง, 2535 
บุปผา พงษไพบูลย. “พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิ” หนังสือชีวติไทย ชุด บรรพบุรุษของเรา.  

พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2537 
ปาริชาติ สถาปตานนท. ระเบียบวิธีวิจัยการส่ือสาร. พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : บริษัทดานสุทธา         

การพิมพ จํากดั , 2545 
ประพิณ ออกเวหา. หนังสืออานประกอบ ชุด บานเมืองของเรา “สุพรรณบุรี”. พิมพคร้ังท่ี 1 . 

กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบรรณกิจเทรดด้ิง , 2539 
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ประพิณ ออกเวหา.นายสุพรรณบุรี. พิมพคร้ังที่ 1. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบรรณกจิเทรดด้ิง, 2535 
นิคม จารุมณี . การทองเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว. พิมพคร้ังท่ี 2 .กรุงเทพฯ : 

โอ.เอส พร้ินต้ิง เฮาส ,2542 
มนัส  โอภากลุ. ประวัติศาสตรและโบราณคดีเมืองสุพรรณบุรี. พิมพคร้ังท่ี 1 .กรุงเทพฯ :          

จินดาสาสนการพิมพ, 2527 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525. พิมพคร้ังท่ี 5. กรุงเทพฯ    

อักษรเจริญทัศน, 2538 
วิรัช ลภิรัตนกลุ. การประชาสัมพันธ .พิมพคร้ังท่ี 10. กรุงเทพฯ :โรงพิมพแหงจฬุาลงกรณ    

มหาวิทยาลัย , 2546 
ศิริวรรณ คุมโห .ประเทศไทย 76 จังหวัด .พิมพคร้ังท่ี 1 .กรุงเทพฯ :สํานักพิมพเดอะบุคส,2546 
ศรีศักร วัลลิโภด. รศ. คนหาอดีตของเมืองโบราณ. พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2538 
สมัย สุทธิธรรม .สารคดีชดุถ่ินทองของไทย สุพรรณบุรี. พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ :สํานักพิมพ 

โอ เอส พร้ินต้ิง เฮาส , 2539 
เสรี วงษมณฑา. การประชาสัมพันธ : ทฤษฎีและปฏิบตั ิ.พิมพคร้ังท่ี 1 .กรุงเทพฯ:  

ธีระฟลมและไซแทกซ ,2542 
 

วารสาร 
นิภาพร สินสถาพรพงษ. “สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี” นติยสารศิลปากร. ปท่ี 1 ,ฉบับท่ี 1. 

1 มกราคม  2530 
นิภาพร สินสถาพรพงษ. “สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี” นติยสารศิลปากร. ปท่ี 1 ,ฉบับท่ี 2. 

1 กุมภาพนัธ  2530 
ภาคภูมิ ภูมิรัตน . “เท่ียวสุพรรณเมืองยุทธหตัถี” ศิลปวัฒนธรรม.  ปท่ี 4 , ฉบับท่ี 1.   

ฉบับสถาบันพระมหากษัตริย 2525 
วรรัตน ทิพยจนิดาชัยกุล. “ทองเท่ียวดินแดนประวัติศาสตรเมืองสุพรรณ” อนุสาร อ.ส.ท. . 

ปท่ี 12, ฉบับท่ี 4 .2514 
ศิวัสว วทาทิยาภรณ . “เท่ียวเมืองสุพรรณบุรี” วารสารเขาใจถ่ิน เขาใจเท่ียวสุพรรณบุรี. 

ปท่ี 9 , ฉบับท่ี 1.  2547 
สุภาภรณ จงชานสิทโธ. “ทองเท่ียวเมืองสุพรรณ” จุลสารการทองเที่ยว. ปท่ี 21, ฉบับท่ี 1.  

มกราคม –มีนาคม 2546 
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เอกสารอื่นๆ 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวดัสุพรรณบุรี. ขอมูลการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พ.ศ.2538.  

(เอกสารราชการ) 
สํานักงานสถิติจังหวดั. ขอมูลประชากรจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2538. (เอกสารราชการ) 
 เอกสารเผยแพร 4/2539 ผลิตภัณฑจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2537. (เอกสารราชการ) 
สํานักงานสถิติแหงชาติ.แผนท่ีแสดงเขตอําเภอ ตําบล เทศบาล ขอมูลพื้นฐานของจังหวัด 

พ.ศ.2538.(เอกสารราชการ) 
 รายงานผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2537. (เอกสารราชการ) 
เอกสารการประชาสัมพันธงานอนุสรณดอนเจดีย จังหวดัสุพรรณบุรี ประจําป 2547  
เอกสารแตงต้ังคณะกรรมการและเจาหนาท่ีจัดงานอนุสรณดอนเจดียจังหวัดสุพรรณบุรี 

ประจําป  2547 
เอกสารพระราชดํารัสและประกาศบวงสรวงสังเวยสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ณ  

อนุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 2530 
เอกสารพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลอําเภอดอนเจดีย 
เอกสารพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและประวัติการคนพบและการบูรณะ 

พระบรมราชานุสรณดอนเจดีย  
 
 

หนังสือพิมพ 
นที รุงเรืองศรี . “งานดอนฯ ป 47 จัดยิ่งใหญแสง สี เสียง ตระการตา” คนสุพรรณ.  

 ฉบับวันท่ี 30 ธันวาคม 2546 
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แบบสัมภาษณกลุมผูบรหิารจังหวัดสุพรรณบุร ี
 

1. การจัดงานอนสุรณดอนเจดียประจําป 2547 มีจุดมุงหมายอยางไร 
2. มีนโยบายและแผนการดําเนนิงานการประชาสัมพันธของการจัดงานอนุสรณดอนเจดียอยางไร 
3. ในสวนของนโยบายเกี่ยวกบัการดําเนินงานการประชาสัมพันธของการจัดงานอนุสรณดอน
เจดียเนนกลยทุธการประชาสัมพันธใดเปนพิเศษหรือไม 
4. เม่ือดําเนินการตามกลยุทธการประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียท่ีวางไวแลวประสบ
ความสําเร็จหรือไม 
5.    มองปจจัยใดบางท่ีเปนอุปสรรคตอการประชาสัมพันธและถามีอุปสรรคมีวิธีแกไขปญหานั้น
อยางไรในการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย 
6. งานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 มีการจัดประชุมแถลงขาวหรือไมอยางไร 
7.    จังหวดัฯมีงบประมาณในการจดังานอนุสรณดอนเจดียอยางไร มีรายไดจากทางใดเพ่ือสมทบ
ในการจดังานอนุสรณดอนเจดีย 
8. จังหวดัมีการกาํหนด วัน เวลา คาเขาชม อยางไร 
9. มีระยะเวลาในการเตรียมงาน อยางไร 
10.  จังหวดั อําเภอ มีการประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนท่ัวไปใหทราบและเท่ียวชมงาน รวมท้ัง
ใหความสะดวกในการเท่ียวชมงาน อยางไร 
11. พอใจกับผลการดําเนินงานการประชาสัมพันธในปจจุบันหรือไม อยางไร 
12. มีการวางแผนและแนวทางในการประชาสัมพันธในอนาคตไวบางหรือไม อยางไร 
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แบบสัมภาษณเจาหนาท่ีประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุร ี
 

1. ประวัติความเปนมาของการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย 
2. นโยบายของการประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 เปนอยางไร 

3. เม่ือมีนโยบายของรัฐเขามาเกี่ยวของคือ “เท่ียวเมืองไทยไปไดทุกเดือน” ทางสํานักงาน     
ประชาสัมพันธจังหวัดฯ ตองมีการปรับเปล่ียนหรือวางแผนเพิ่มเติมเพือ่ตอบสนองนโยบายของรัฐฯ  
หรือไม อยางไร 
4.    มีการดําเนินงานประชาสัมพันธอยางไร 
5. มีการแบงกลุมเปาหมายในการประชาสัมพันธหรือไม อยางไร 
6. ในการจดังานฯคร้ังนี้ ฝายประชาสัมพันธไดรับงบประมาณจากทางใดบาง 
7. ส่ือท่ีใชในการประชาสัมพันธมีส่ือใดบาง 
8. มีการเลือกส่ือใดปลอยชวงใดบาง 
9. ประชาสัมพันธจังหวัดฯ มีการจัดทําเอกสาร สูจิบัตร ใหแกผูท่ีเขามาเท่ียวชมงานอยางไร 
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แบบสัมภาษณสื่อมวลชน 

 

1. ส่ือมวลชนมีสวนในการเผยแพรดานประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดีย อยางไรบาง  
2.     นโยบายของรัฐฯ “เท่ียวเมืองไทยไปไดทุกเดือน” ชวยสงเสริมการทองเท่ียวการจัดงาน
อนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 หรือไม  
3.     การไดรับขอมูลขาวสารจากสํานักงานประชาสัมพนัธจังหวดัสุพรรณบุรีเกี่ยวกบัการจัดงาน
อนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 ไดรับขาวสารสมํ่าเสมอดีหรือไม อยางไร 
4.     การดําเนนิงานการประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียของสํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวดัสุพรรณบุรีเปนอยางไร ประสบผลสําเร็จหรือไม มีขอเสนอแนะอยางไรบาง 
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แบบสัมภาษณผูประกอบการ 

 

1. ทานมีความคิดเห็นเกีย่วกับการประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดยีประจําป 2547 
 อยางไร 
2.    การดําเนนิงานการประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียของสํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวดัสุพรรณบุรีเปนอยางไร ประสบผลสําเร็จหรือไม มีขอเสนอแนะอยางไรบาง 
3.   ทางจังหวดัไดขอความรวมมือการจัดงานอนุสรณดอนเจดยีประจําป 2547 อยางไร 
4.    ความรวมมือท่ีทานไดใหแกทางจังหวดัฯมีอะไรบาง 
5.    เม่ือทานประมูลการจัดงานฯคร้ังนี้ได ทานจะไดรับผลประโยชนเต็มท่ีหรือแบงสวนหนึ่งใหแก
ทางจังหวดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DPU



 125

แบบสัมภาษณที่ใชสอบถามพอคา/แมคาท่ีเขามาขายของภายในงานอนุสรณดอนเจดีย 
1. ปจจุบันทานอาศัยอยูจังหวดัใด 
2. ทานเคยเขาขายของภายในงานอนุสรณดอนเจดยีหรือไม 
3. ถาทานเคยมาขายของภายในงานฯ เปรียบเทียบกับปท่ีแลว ปไหนขายดีกวากัน 
4. สินคาท่ีทานนาํมาขายภายในงานฯ คือ อะไร 
5. ทานเสียคาเชาพื้นท่ีในการขายของของภายในงานฯ เทาใด 
6. ทานไดรับขอมูลเกี่ยวกับงานอนุสรณดอนเจดยีในคร้ังนี้จากท่ีไหน 
7. ทานมีวิธีการจดัสงสินคาดวยวิธีใด 
8. ทานคิดวามีโอกาสท่ีกลับมาขายของภายในงานอนุสรณดอนเจดยีอีกหรือไม 
9.    ทานมีขอเสนอแนะใดบางท่ีอยากใหทางจังหวดัปรับปรุง 
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แบบสอบถามโดยอิงโครงสรางท่ีใชในการสัมภาษณนักทองเที่ยวท่ีเขามาเท่ียวงานอนุสรณ
ดอนเจดีย   (โปรดทําเคร่ืองหมาย/หนาขอคําตอบท่ีตรงตามความคิดเห็นของทานและกรอก
ขอความลงในชองวาง) 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1.    ปจจุบันทานอาศัยอยูจังหวัดใด (ระบุ)   --------------------------------------- 
2.   เพศ 

-----------  1. หญิง              -----------      2. ชาย 
3.    อายุ  

………..   1. 22 ปหรือตํ่ากวา    ------------     2.   23-35 ป    
---------     3. 36-55 ป    ------------    4.  56 ปข้ึนไป 

4.  การศึกษา 
--------- 1. ระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวา  ------------- 4. ระดับปริญญาตรี 
---------- 2. ระดับมัธยมศึกษา   -------------  5. สูงกวาระดับปริญญาตรี 
---------- 3. ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา 

5.   อาชีพ 
---------- 1. นกัเรียน นักศึกษา   ------------ 6. ขาราชการ 
----------  2. นกัธุรกิจ    ------------  7. พนักงานรัฐวสิาหกิจ 
----------- 3. พอคา แมคา   ------------ 8. เกษตรกร 
------------ 4. ครู อาจารย   ------------ 9. ธุรกิจสวนตัว 
----------- 5. พนักงานบริษัทเอกชน  ------------- 10. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) -------------- 

6.   รายไดตอเดือน 
------------ 1. 5,000 บาทหรือตํ่ากวา  ---------- 4. 15,001 – 20,000 บาท 
------------ 2. 5,001 – 10,000บาท  ----------- 5. 20,001 บาท ข้ึนไป 
------------ 3. 10,001 – 15,000 บาท  

7. สถานภาพ 
----------- 1.  โสด    ------------ 4.  หยาราง 
------------ 2.  สมรส    ------------- 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)---------------- 
------------ 3.  แยกกันอยู 
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สวนท่ี 2 ขอมูลเพื่อปรับปรุงการประชาสัมพันธงานอนุสรณดอนเจดีย  
8.   จุดมุงหมายหลักของการเดินทางมาสุพรรณบุรีในคร้ังนี้คืออะไร 

-------------1. ทองเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดีย     ---------------2.  เยี่ยมญาติ/ เพือ่นฝูง 
------------ 3.  ปฏิบัติราชการ /ธุรกิจ                ---------------4.  อ่ืนๆ ……………… 

9.  ทานเคยมางานอนุสรณดอนเจดียบางหรือไม 
------------ 1. เคยมา      ------------- -2.ไมเคยมา 

10.  ทานไดขอมูลเก่ียวกับงานอนุสรณดอนเจดียกอนท่ีทานจะมาเท่ียวคร้ังนี้จากส่ือประเภทใด 
--------------  1.  วิทย ุ     -----------  6.  โทรทัศน  
--------------  2.  บริษัททองเท่ียว   ----------   7.  หนังสือพิมพ 
--------------  3.  โรงแรม    ----------   8.   วารสาร 
--------------- 4.  เพื่อน/ญาติ    -----------  9.   โปสเตอร / คัทเอาท  
---------------- 5. อินเทอรเนต็    -----------  10.  อ่ืนๆ --------------- 

11. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดงานฯ 
………….… 1.  ควรจัด 3 วนั    …..…….. 2.   ควรจัด 5 – 7 วัน  
……………. 3.  ควรจัด 12-15 วัน    ……………… 4.   15 วัน ข้ึนไป  

12. ความเหมาะสมของการเก็บคาผานประต ู
………………. 1. เหมาะสม (ควรเก็บคาผานประตู)   
…………….… 2. ไมเหมาะสม (ไมควรเก็บคาผานประตู) 

13.  การจัดนทิรรศการตางๆ ภายในงานอนุสรณดอนเจดีย 
      ----------- 1.   ดีมาก      ------------- 2.   ดี  
      ----------- 3.  พอใช            ------------- 4.  ควรปรับปรุง (ระบุ)-----
14.  การจัดระเบียบรานคาภายในงานอนุสรณดอนเจดีย 
      ----------- 1.  ดีมาก      ------------- 2.   ดี  
      ----------- 3.  พอใช            ------------- 4.  ควรปรับปรุง (ระบุ)-----
15.  สถานท่ีจอดรถภายในบริเวณงานอนุสรณดอนเจดีย  
       ----------- 1.   ดีมาก     ------------- 2.   ดี  
       ----------- 3.   พอใช            ------------- 4.  ควรปรับปรุง (ระบุ)---- 
16.  การจัดระเบียบรานธารากาชาดภายในงานอนุสรณดอนเจดีย 
      ----------- 1.   ดีมาก      ------------- 2.   ดี  
      ----------- 3.  พอใช            ------------- 4.  ควรปรับปรุง (ระบุ)----- 
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17.  การจัดการแสดงยุทธหัตถีภายในงานอนุสรณดอนเจดีย 
      ----------- 1.   ดีมาก      ------------- 2.   ดี  
      ----------- 3.  พอใช            ------------- 4.  ควรปรับปรุง (ระบุ)---- 
18.  การจัดการแสดงลานวัฒนธรรมภายในงานอนุสรณดอนเจดีย 
      ----------- 1.   ดีมาก      ------------- 2.   ดี  
      ----------- 3.  พอใช            ------------- 4.  ควรปรับปรุง (ระบุ)-----
19.  การจัดการประกวดนักรองลูกทุงภายในงานอนุสรณดอนเจดีย 
      ----------- 1.  ดีมาก      ------------- 2.   ดี  
      ----------- 3.  พอใช            ------------- 4.  ควรปรับปรุง (ระบุ)-----
20.  การจัดการแสดงมหรสพภายในงานอนุสรณดอนเจดีย 
      ----------- 1.   ดีมาก      ------------- 2.   ดี  
      ----------- 3.  พอใช            ------------- 4.  ควรปรับปรุง (ระบุ)----- 
21.  ดานการดแูลรักษาความปลอดภยัภายในงานอนุสรณดอนเจดีย 
      ----------- 1.   ดีมาก      ------------- 2.   ดี  
      ----------- 3.  พอใช            ------------- 4.  ควรปรับปรุง (ระบุ)----- 
22.  ดานการอํานวยความสะดวกดานสุขาภายในงานอนุสรณดอนเจดีย 
      ----------- 1.   ดีมาก      ------------- 2.   ดี  
      ----------- 3.  พอใช            ------------- 4.  ควรปรับปรุง (ระบุ)-----
23 . ลักษณะการเดินทางมาเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดีย ทานเดินทางมาโดย 

 ------------  1.    รถยนตสวนตัว   ------------   5.  มากับบริษัทนําเท่ียว 
 ------------  2.   รถโดยสารปรับอากาศ  ------------   6.  จักรยานยนต 
 ------------- 3.   รถโดยสารธรรมดา 
 ------------- 4.   รถทัวร / รถเชาท่ีจัดนําเท่ียวเอง 

24.  ทานเดินทางมางานอนุสรณดอนเจดียคร้ังนี้กับใคร 
 --------------- 1.   มาคนเดียว   ---------------- 4.   กลุมนักทองเท่ียว 

--------------- 2.   ครอบครัว / ญาติ   ---------------- 5.   อ่ืนๆ --------------- 
--------------- 3.   เพื่อน / แฟน 

25. มาทองเที่ยวก่ีวัน------------------------  
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26. การเดินทางมาทองเที่ยวงานอนุสรณดอนเจดียในคร้ังนี้พักท่ีใด 
       ------------------  1.  พักโรงแรม   
        -----------------  2.  พักกบัญาติ 
       ------------------  3.  ไมคางคืน 
27. ทานคิดวามีโอกาสท่ีจะกลับมาเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดียอีกหรือไม 
       ----------------   1. มา   ---------------- 2. ไมมา 
28.ทานมีขอเสนอแนะอะไรบางเกี่ยวกับการประชาสัมพนัธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของงาน
อนุสรณดอนเจดีย 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
29.   ทานมีขอเสนอแนะใดบางภายในบริเวณงานอนุสรณดอนเจดีย  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
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ผูที่ใหความอนุเคราะห 

ในการสัมภาษณ 
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ผูที่ใหความอนุเคราะหในการสัมภาษณ 
 

1.    นายทรงพล   ทิมาศาสตร  ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  
   สัมภาษณ เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2547 

 

2. นายกมล       จติระวัง  รองผูวาราชการจังหวดัสุพรรณบุรี  
สัมภาษณ เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 

 

3. นายนายทวีชัย พลายชุมพล  นายอําเภอดอนเจดยี  
สัมภาษณ เม่ือวันท่ี  11 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 

 

4.   นายไมตรี ศรีเทพ    เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6  
สัมภาษณ เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2547 
 

5.   นายวิชัย เปยมปรีชา   อดีตเจาหนาท่ีประชาสัมพันธเทศบาลอําเภอดอนเจดีย 
 สัมภาษณ เม่ือวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2547 

 

6.  นางนุชริน กล่ินละออ   หัวหนาผูส่ือขาวสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย 
สัมภาษณ เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน  พ.ศ. 2547 

 

7.  นายไว เดนชัย   หัวหนาศูนยขาวหนังสือพิมพไทยรัฐจังหวัดสุพรรณบุรี  
สัมภาษณ เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

 

8.   นายนที รุงเรืองศรี   บรรณาธิการ นสพ. คนสุพรรณ  
สัมภาษณ เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

 

5. นายญานัท ปรางคสุนทร  ผูจัดการบริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง จํากัด สาขาสุพรรณบุรี  
สัมภาษณ เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

 

10. (ชาวสุพรรณบุรีทานหนึ่ง)   ผูแทนบริษัทเบียรไทย 1991 จํากัด (มหาชน)  
สัมภาษณ เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
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ภาพท่ี  7  นายทรงพล ทิมาศาสตร   ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
ประธานกรรมการการจัดงานอนุสรณดอนเจดยีประจําป 2547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  8  นายกมล   จิตระวัง  รองผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
ประธานกรรมการฝายประชาสัมพันธการจดังานอนุสรณดอนเจดยีประจําป 2547 
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ภาพท่ี  9   นายทวีชัย พลายชุมพล  นายอําเภอดอนเจดีย 

คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดยีประจําป 2547 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 นายไมตรี ศรีเทพ  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 จังหวัดสุพรรณบุรี 
คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดยีประจําป 2547 
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ภาพท่ี 11  นายวิชัย เปยมปรีชา  เจาหนาท่ีอาสาสมัครดูแลรักษามรดกและวัฒนธรรมของชาติ 

คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดยีประจําป 2547 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12   นายวุฒิชาติ เฉลิมนาม  ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
จังหวดัสุพรรณบุรี    คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธการจัดงานอนสุรณดอนเจดียประจําป 2547 
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ภาพท่ี  13   นายนที รุงเรืองศรี  บรรณาธิการ นสพ. คนสุพรรณ 

คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดยีประจําป 2547 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  14   นายเดนชัย  เดนชัยประดษิฐ  หัวหนาศูนยขาวหนังสือพิมพไทยรัฐจังหวดัสุพรรณบุรี 
คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดยีประจําป 2547 
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ภาพท่ี 15  นายญานัท ปรางคสุนทร ผูจัดการบริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง จํากัด สาขาสุพรรณบุรี 
คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดยีประจําป 2547 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 16  (ชาวสุพรรณบุรีทานหน่ึง)  ผูแทนบริษัทเบียรไทย 1991 จํากัด (มหาชน) 
คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดยีประจําป 2547 
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ภาพบรรยากาศวันแถลงขาว 
การจัดงานอนุสรณดอนเจดีย 

ประจําป 2547 
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ภาพท่ี 17   วันท่ี 15 มค. 47 แถลงขาวการจัดงานอนุสรณดอนเจดยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 18  บันทึกรายการดวยลําแขงทีวีชอง 7 
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ภาพท่ี 19  บันทึกรายการดวยลําแขงทีวีชอง 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  20  โชวตัวนักแสดงการแสดงยุทธหัตถี 
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ภาพบรรยากาศ 
ฝกซอมการแสดงยุทธหัตถี 

ประกอบแสง สี เสียง 
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ภาพท่ี  21  ดินแดนยุทธหัตถี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี  22  ฝกซอมการแสดงสถานท่ีจริง 
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ภาพบรรยากาศ 
ฝกซอมการแสดงยุทธหัตถี 

ประกอบแสง สี เสียง 
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ภาพท่ี  21  ดินแดนยุทธหัตถี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี  22  ฝกซอมการแสดงสถานท่ีจริง 
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ภาพบรรยากาศภายในงาน 
อนุสรณดอนเจดีย 
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ภาพท่ี 45  บรรยากาศภายในงานอนุสรณดอนเจดยีตอนเย็น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี  46  บรรยากาศภายในงานอนุสรณดอนเจดยีตอนกลางคืน 
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ตัวอยางบทความท่ีตีพิมพ 
ลงในเอกสาร สูจิบัตร  

และกําหนดการตางๆ ของการจัดงาน 
อนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 
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ตัวอยางแผนพับเชิญชวนทองเท่ียว 
งานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 
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แผนการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
การจัดงานอนุสรณดอนเจดีย 

ประจําป 2547 
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ท่ี สพ 0001/772     สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรี 
      ศาลากลาง  ถนนสุพรรณ-ชัยนาท 7200 
 

25 ธันวาคม  2546 
 
เร่ือง ประมาณการงบประมาณ 
เรียน ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
  ตามท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีและเหลากาชาดสุพรรณบุรี  ไดรวมกับการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย จัดงานอนุสรณดอนเจดียและงานกาชาดประจําป  2546  ในระหวางวันท่ี  23  มกราคม 
-  1  กุมภาพันธ  2547  ณ  บริเวณพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย  อําเภอดอนเจดีย จังหวัด
สุพรรณบุรี  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็พระนเรศวรมหาราชทรงกระทํายุทธหัตถถีมีชัยชนะตอพระ
มหาอุปราชา  รวมทั้งเพื่อเปนหารหารายไดสมทบทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณดอนเจดียและ
เหลากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี  นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี 
นั้น 
  ฝายประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียและงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี 
ประจําป  2547 ขอแจงประมาณการคาใชจายในการดําเนินงานประชาสัมพันธ  ตามรายละเอียดท่ี
แนบพรอมนี้ จํานวนเงินท้ังส้ิน  142,500.- บาท (หนึ่งแสนส่ีหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
  
 
               (นายไมตรี    ศรีเทพ) 
        ประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
โทร/โทรสาร 0-3553-5423 
มหาดไทย 12361 
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นายทรงพล ทิมาศาสตร ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 

(ประธานกรรมการการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547) 

นายกมล จิตระวัง รองผูวาราชการจงัหวัดสุพรรณบุรี 

(ประธานกรรมการฝายประชาสัมพนัธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป  2547) 

สํานักงานประชาสัมพนัธจงัหวัดสุพรรณบุรี 

(เลขานกุารการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547) 
 

หนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของในการประชาสัมพันธการจัดงาน 
อนุสรณดอนเจดีย  ประจําป 2547 

แผนการดําเนินงานประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 
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แผนการประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547 

 
1. หลักการและเหตุผล 

หลักสําคัญในการจัดงานคร้ังนี้เพ่ือเทิดพระเกียรติและนอมฯ รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และยังเปนการสงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเนียมประเพณี ดนตรี
นาฎศิลป การละเลนพื้นเมือง รวมท้ังสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี และเปนการ
เผยแพรผลงาน ผลผลิต สินคา และผลิตภัณฑทางการเกษตรของจังหวัดสุพรรณบุรี ตามนโยบาย
รัฐบาล รวมถึง เปนการหารายไดเพ่ือทํานุบํารุงพระบมราชานุสรณดอนเจดียและกิจกรรมการกุศล
สาธารณประโยชนของเหลากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี  
 
2. วัตถุประสงค 
- เพื่อเชิญชวนใหชาวตางประเทศและชาวไทยเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดสุพรรณบุรีมากข้ึน 
- เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสรางภาพลักษณประเทศไทย และสงเสริมนโยบาย

ของรัฐท่ีวา “เท่ียวเมืองไทยไปไดทุกเดือน”  
- เพื่อเสริมสรางรายไดใหกับบุคคลในจังหวัดสุพรรณบุรี 
- เพื่อเปนการเผยแพรวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดสุพรรณบุรี สูสายตาประชาชนชาว

ตางประเทศและในประเทศ 
- เพื่อใหประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีไดมีสวนรวมและไมตรีจิตกับนักทองเท่ียว 
 
3. เปาหมาย 
- นักทองเท่ียวชาวตางประเทศเดินทางสูจังหวัดสุพรรณบุรี 
- นักทองเท่ียวชาวไทยเดินทางสูจังหวัดสุพรรณบุรี 
- นํารายไดสูจังหวัดสุพรรณบุรี 
- สรางภาพลักษณใหจังหวัดสุพรรณบุรี สูสายตาชาวโลกและชาวไทยในประเทศ 
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4. การดําเนินงาน 
กอนการจัดงาน 

ใหกําหนดแผนการประชาสัมพันธ เชิญชวนใหประชาชนทั่วไปทราบและเท่ียวชมงาน 
จัดทําติดต้ังและแจกจายขอความประชาสัมพันธ ท้ังในรูปของเสียงตามสาย หนังสือพิมพ วิทยุ 
โทรทัศน โปสเตอรโฆษณาทุกชนิด แผนพับประชาสัมพันธ ตลอดจนจัดแถลงขาวการจัดงาน
เพ่ือใหส่ือมวลชนทุกประเภทสามารถดําเนินการประชาสัมพันธการจัดงานไดอยางกวางขวาง
และมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการ ดังนี้  

- แตงต้ังคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 
- วางแผนการใชส่ือ เพื่อการประชาสัมพันธ 
- ประสานงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ศูนยจังหวัดสุพรรณบุรี) จัดทําส่ือโปสเตอร 
- ประสานหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนชวยจัดทําปายผา คัตเอาท  
- จัดแถลงขาวตอส่ือมวลชน 1 คร้ัง 
- วางแผนประสานงานกับกรมทางหลวงจังหวัด เพ่ือขอติดต้ังคัตเอาท ปายผา ติดต้ังตามสถานท่ี

สําคัญๆ ในจังหวัด 
 
ระหวางงาน 

จัดใหมีการประชาสัมพันธใหผูชมงานไดทราบถึงกิจกรรมตางๆ อํานวยความสะดวกแกผู
ท่ีมาเท่ียวชมงาน จัดพิธีกรประจํากองอํานวยการ และพิธีกรบนเวทีกลางและพิธีกรประชาสัมพันธ
บริเวณท่ีขายบัตรชมการแสดงยุทธหัตถี ตลอดจนประชาสัมพันธส่ิงท่ีเปนประโยชนตอผูท่ีมาเท่ียว
ชมงาน รวมท้ังจัดทําปายติดต้ังภายในบริเวณงาน จัดทําเอกสารสูจิบัตรประชาสัมพันธการจัดงาน
แจกจางนักทองเท่ียว 

 
หลังการจัดงาน 

เมื่อการจัดงานส้ินสุดลง คณะกรรมการฝายเลขานุการประสานงานจะตองติดตามผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมทุกฝาย โดยจะตองทําหนังสือแจงใหฝายเลขานุการของคณะกรรมการทุก
ฝาย ดําเนินการสงเอกสารหลักฐานคาใชจายตางๆ ในแตละป สงใหฝายจัดหารายไดและ
ผลประโยชนเพื่อรวบรวมสรุปผลรายรับ – รายจาย เสนอประธานกรรมการอํานวยการจัดงานทราบ 
นอกจากนี้ จะตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินงานฝายตางๆ เพื่อ
นําสรุปผลการประเมินเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดงานในปตอๆ ไปใหมีความสมบูรณ
ยิ่งข้ึน 
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5. กลยุทธการใชส่ือ 
ส่ือโทรทัศน  

- จัดทําสปอตโทรทัศนเผยแพรทางสถานีโทรทัศนชอง 11 กรมประชาสัมพันธ 
- เชิญชวนรายการดวยลําแขงเผยแพรทางชอง 7 สี 
- เชิญชวนสถานีโทรทัศนจัดแถลงขาว 
- เชิญชวนสถานีโทรทัศนทุกชองทําขาว 
- ขอความรวมมือจัดทําอักษรเล่ือนตามสถานีโทรทัศนทุกชองทําขาวพิธีเปดงานอนุสรณดอน

เจดีย 
 

ส่ือวิทยุ 
- จัดทําสปอตวิทยุเผยแพรในเครือขายของกรมประชาสัมพันธทุกจังหวัด ท้ังระบบ A.M. และ 

F.M.  
- เผยแพรสปอตวิทยุในทองถ่ินอยางตอเนื่อง 
- แถลงขาวใหส่ือมวลชน ใหนักจัดรายการไดสัมภาษณเผยแพรทางสถานีวิทยุ 
 

ส่ือหนังสือพิมพ  
- เผยแพรขาวหนังสือพิมพท้ังในระดับทองถ่ินและสวนกลางอยางสมํ่าเสมอ 
- เขียนสารคดีใหหนังสือพิมพไทยรัฐ 
- เขียนสารคดีใหหนังสือพิมพเดลินิวส 
- รายงานขาวใหสถานีวิทยุทองถ่ินอยางตอเนื่อง 
- แถลงขาวใหหนังสือพิมพ นําไปลงขาว 
 
ส่ือแผนปายประชาสัมพันธ  
- ติดตอ บริษัท หางราน เชน เบียรไทย มหาชน จํากัด เบียรสิงห และบริษัทอ่ืนๆ  
 
ส่ือโฆษณาหนวยเคล่ือนท่ี  
- จัดรถเคล่ือนท่ีโฆษณา ไปตามอําเภอตางๆ  
- ติดโปสเตอรตามอําเภอตางๆ  
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6. ระยะเวลาดําเนินงาน  
 ระยะเวลาดําเนินงานประมาณ 6 เดือน เริมต้ังแตเดือนสิงหาคม – มกราคม ของทุกป  
 
7. งบประมาณ  
- งบประมาณดําเนินการ เปนจํานวนเงิน 120,000 บาท  
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
- ทําใหมีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศเดินทางมาทเยวจังหวัดสุพรรณบุรี เปนการ

สรางภาพลักษณและตอบสนองนโยบายของรัฐ “เท่ียวเมืองไทยไปไดทุกเดือน”  
- ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีมีรายไดจากการทองเท่ียวงานอนุสรณดอนเจดียมากข้ึน 
- ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีมีสวนรวมสรางภาพลักษณใหกับจังหวัดสุพรรณบุรี 
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แผนการประชาสัมพันธงานอนุสรณดอนเจดียและงานกาชาดประจําป 2547 

23  มกราคม   -   1  กุมภาพนัธ  2547 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม วิธีดําเนินการ การใชสื่อ 
ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เปาหมาย จํานวนเงิน 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

ทําคัทเอาท 
-ปายผา 
-วงแหวน 
 
 
จัดทําโปสเตอร 
 
 
 
 
จัดทําสปอตวิทยุ 

-ประสานผูสนับสนุน 
-ปายผาขนาด 7 เมตร 
10 ผืน  
ขนาด 5 เมตร 20 ผืน 
 
-ประสานผูสนับสนุน 
 
 
 
 
-ออกแบบขอความ 
-จัดทําตนฉบับ 
-จัดทําสําเนา 
-ประสานการแจกจาย 
-ติดตามผล 

-คัทเอาท 
-ชุมชน 
 
 
 
-โปสเตอร 
-ชุมชน 
-รานคา 
-สถานศึกษา 
 
-วิทยุกระจายเสียง 
-หอกระจายขาว 
-รถเคลื่อนที่ 

 - 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

10 ปาย 
30.ปาย 
 
 
 
3,000 แผน 
 
 
 
 
 
-คาทํามาสเตอร 
-คาเทปและคาดาฟเทป 
150มวน 

ผูสนับสนุน 
เบียรชาง 
 เบียรสิงหและ 
บริษัทเสริมสุข 
 
ททท.สนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
11,0000 

-ประชาสัมพันธจังหวัด 
-เทศบาล 
-อําเภอ 
 
 
- ศูนยประสาน ททท. 
-ประชาสัมพันธจังหวัด 
 
 
 
-ประชาสัมพันธจังหวัด 
-สวท.สุพรรณบุรี 
-สวท.กรุงเทพฯ 
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แผนการประชาสัมพันธงานอนุสรณดอนเจดียและงานกาชาดประจําป 2547 
23  มกราคม   -   1  กุมภาพนัธ  2547 

ลําดับ 
โครงการ/กิจกรรม วิธีดําเนินการ การใชสื่อ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เปาหมาย จํานวนเงิน 

4 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

 
 

สปอตโทรทัศน 
 
 
 
 
 
 
 
จัดทําขาวเผยแพรและ 
สารคดี 

-ประสานผูสนับสนุน 
-กําหนดขอความ 
-เตรียมภาพ 
-ประสานหนวยงานตัดตอภาพ 
-ประสานผูบันทึกเสียง 
-จัดทําสําเนา 
-ติดตามผล 
 
-ประสานคณะกรรมการ 
ฝายตาง ๆเพื่อเตรียมขอมูล 
-เขียนขาว 
-ทําสําเนา 
-สงขาวใหสื่อมวลชน 
-ติดตามผล 

-โทรทัศน 
-เคเบิ้ลทีวี 
 
 
 
 
 
 
-วิทยุ 
-โทรทัศน 
-หนังสือพิมพ 
บุคคล 

 - 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

-สปอตโทรทัศน 
เผยแพรทางชอง 5,7,9,ITV 
-สปอดโทรทัศนเผยแพร
ทางชอง 11 และเคเบิ้ลทีวี
สุพรรณบุรี 
 
 
 
 
วัสดุถายเอกสาร 
 
 
 

 
 
           10,500 
 
 
 
 
 
 
 
   10,895 

-ประชาสัมพันธจังหวัด 
 
-สทท.11 กาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
-ประชาสัมพันธจังหวัด 
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แผนการประชาสัมพันธงานอนุสรณดอนเจดียและงานกาชาดประจําป 2547 

23  มกราคม   -   1  กุมภาพนัธ  2547 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม วิธีดําเนินการ การใชสื่อ 
ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เปาหมาย จํานวนเงิน 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 

   7 

-ถายภาพวีดีโอ 
-ถายภาพนิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
-จัดตั้งฝายประชาสัมพันธ
ในกองอํานวยการและ
ประชาสัมพันธหนา
บริเวณการแสดงยุทธ
หัตถี 

-เก็บภาพกิจกรรมเพื่อประกอบ
และเก็บไวในปตอไป 
-เก็บภาพกิจกรรมประกอบขาว 
ขาวใหสื่อมวลชน 
-จัดทําบอรดขาว 
-บันทึกเหตุการณืเพื่อเปนขอมูล
ในปตอไป 

-วีดีโอเทป 
-ภาพนิ่ง 
-หนังสือพิมพ 
-บอรดภาพ 
 
 
 
 
 
-เครื่องขยายเสียง 
-เอกสารเผยแพร 
-บุคคล 

  
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

-ขาวโทรทัศน 10 ครั้ง 
-มวนวีดีโอ VHF,5 มวน 
-เบตาแคม 2 มวน 
-ฟลมสีโกดัก 
-ตาลาง 
-ขยายภาพ 
 
 
 
-คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่อยูเวร 
วันละ 100 บาท 4 คน 10วัน 
-ปายประชาสัมพันธ 
-ที่เสียบเอกสาร 
-ที่เก็บเอกสาร 
-น้ําดื่ม 

 
 
 
      4,824 
 
 
 
 
 
    6,000 
 
 
 
 
ภาคเอกชน
สนับสนุน 

-ประชาสัมพันธจังหวัด 
 
 
-ประชาสัมพันธจังหวัด 
 
 
 
 
 
-ประชาสัมพันธจังหวัด 
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แผนการประชาสัมพันธงานอนุสรณดอนเจดียและงานกาชาดประจําป 2547 
23  มกราคม   -   1  กุมภาพนัธ  2547 

ลําดับ 
โครงการ/กิจกรรม วิธีดําเนินการ การใชสื่อ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เปาหมาย จํานวนเงิน 

8 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

10. 
 

 

แถลงขาว 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
ถายทอดเสียงวิทยุ 
 
 
ประชาสัมพันธ ATM 
 
 
 

-จัดทําแผนปฏิบัติการ 
-ประสานฝายตาง ๆ 
-ประสานผูสนับสนุน 
-จัดทําเอกสารเผยแพร 
-จัดเตรียมของที่ระลึก 
-ประสานสื่อมวลชน 
-ประสาน ททท. 
 
-ประสานงานสถานีวิทยุ 
กองทัพภาคที่ 1 สุพรรณบุรี 
-สวท.สุพรรณบุรี 
-ประสานธนาคารกรุงไทย 
-จัดทําขอความ 
-ติดตามผล 

-วิทยุโทรทัศน 
-วิทยุกระจายเสียง 
-นักจัดรายการ 
วิทยุและโทรทัศน 
-ผูสื่อขาว
หนังสือพิมพ 
-นิตยสาร 
-ผูสนใจ 
-วิทยุกระจายเสียง 
 
-วิทยุกระจายเสียง 
-ตู ATM ธ.กรุงไทย 
ธ.กรุงเทพฯ 
ธ. ออมสิน 
ธ.กรุงศรีอยุธยาฯ 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

-ผูรวมรับฟงแถลงขาว 
150 คน 
-ของที่ระลึก 150 ชุด 
-เอกสาร 150 เลม 
-แฟมเอกสาร 150 ชุด 
-คาอาหารเครื่องดื่ม 
-คาทําปายเวที 
-คาตกแตงเวที 
-จางเหมา 
 
-พิธีเปด 
-หนังสือขอความรวมมือ 

 
62,280.-บาท 
 
 
 
 
 
 
     25,000 
 
 
      4,000 

-ประชาสัมพันธจังหวัด 
-ผูสนับสนุน 
-สํานักงานจงจังหวัด 
-ฝายแสดงยุทธหัตถี 
-ฝายบันเทิง 
 
 
 
-สภท.1 
-ประชาสัมพันธจังหวัด 
 
-สํานักงานจังหวัด 
-ประชาสัมพันธจังหวัด 
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แผนการประชาสัมพันธงานอนุสรณดอนเจดียและงานกาชาดประจําป 2547 
23  มกราคม   -   1  กุมภาพนัธ  2547 

ลําดับ 
โครงการ/กิจกรรม วิธีดําเนินการ การใชสื่อ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เปาหมาย จํานวนเงิน 

11 รายการวิทยุ/โทรทัศน -ประสานงานกับรายการตาง ๆ 
-สงขอมูลเอกสารให 
-รวมรายการโดยตรง 
-จัดรายการเอง 

-วิทยุกระจายเสียง 
-วิทยุโทรทัศน 
-เคเบิ้ลทีวี 
-สูจิบัตร 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

-รายการบานเลขที่ 5 TV5 
-รายการชอง 11 
-รายกการวิทยุชุมชน 
-รายกการรวมดวยชวยกัน 
-รายการที่นี้ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

-ททท 
-ประชาสัมพันธจังหวัด 
ประสานกับสื่อ 
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แผนการประชาสัมพันธงานอนุสรณดอนเจดียและงานกาชาดประจําป 2547 
23  มกราคม   -   1  กุมภาพนัธ  2547 

ลําดับ 
โครงการ/กิจกรรม วิธีดําเนินการ การใชสื่อ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เปาหมาย จํานวนเงิน 

12 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 

บริหารแผนปฏิบัติการ 
 
 
 
 
จัดทําสูจิบัตร 

-จัดทําแผนปฏิบัติการ 
-ประชุมชี้แจงกรรมการ 
-ติดตอประสานงานฝายที่ 
เกี่ยวของ 
 
-ประสานกรรมการฝายพิธีการ 
-ประสานกรรมการฝายแสดง 
ยุทธหัตถี 
-ประสานฝายแสดงวัฒนธรรม 
-ประสานฝายบันเทิง 
-ออกแบบสูจิบัตร 
-จางพิมพ 
-แจกจาย 

-หนังสือราชการ 
-โทรศัพท 
 
 
 
-สูจิบัตร 

 - 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

-ตาโทรศัพท 
-คาน้ํามันรถยนต 
-คาไปรษณีย 
 
 
 
3,000  แผน 

 
 
 
      8,001 
 
 
ภาคเอกชน 
สนับสนุน 

-ประชาสัมพันธจังหวัด 
 
 
 
 
 
-ประชาสัมพันธจังหวัด 
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14 จัดทําแผนพับ -ออกแบบขอความ 
-ออกแบบแผนพับ 
-จัดหาภาพ 
-จางพิมพ 

--แผนพับ  - 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 แผน 
 
 
 
 
 
                             รวม 

ภาคเอกชน
สนับสนุน 
 
 
 
 
        142,500.- 

-ประชาสัมพันธจังหวัด 
-ผูสนับสนุนในจังหวัด
สุพรรณบุรี 
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