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การสื่อสารเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
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การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงเสริมการทองเที่ยวเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บานไทยจังโหลน จังหวัดสงขลา 2) เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริม
การท อ งเที่ ย วเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ บ า นไทยจั ง โหลน จั ง หวั ด สงขลา 3) ประสิ ท ธิ ผ ลของสื่ อ
ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว เขตเศรษฐกิจพิเศษ บานไทยจังโหลน จังหวัดสงขลา โดย
ผูวิจัยศึกษาผานการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณซึ่งใชการวิจัยโดยการวิเคราะหเนื้อหาจากการสืบคน
จากแหลงขอมูลสารสนเทศและการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บานไทยจัง
โหลน จังหวัดสงขลา ไดแก นายกเทศมนตรี เจาหนาที่ประชาสัมพันธ ผูประกอบการและหนวยงาน
เอกชนและวิธีวิจัยเชิงปริมาณดวยการแจกแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด แบงเปนนักทองเที่ยวชาว
ไทย 180 ชุดและนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จํานวน 20 ชุด
ผลการศึกษาพบวา
1. ปจ จั ย ที่ส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วเขตเศรษฐกิจ พิ เ ศษ บ านไทยจั ง โหลน จัง หวั ดสงขลา
ประกอบดวย นโยบายของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย การสงเสริมจากสื่อมวลชน
สภาพพื้นที่ของแหลงทองเที่ยว
2. รูปแบบการสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บานไทยจังโหลน จังหวัดสงขลา ประกอบดวย การสื่อสารภายใน การสื่อสารระหวาง
เจาหนาที่ภาครัฐกับองคกรเอกชน หนวยงานภายนอกและนักทองเที่ยว สวนการใชสื่อ
ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเขตเศรษฐกิจพิเศษ บานไทยจังโหลน จังหวัด
สงขลา ประกอบไปดวย 1. สื่อบุคคล ไดแก เจาหนาที่ภาครัฐ เจาหนาที่องคกรเอกชน
ผูประกอบการ เพื่อนฝูง ญาติพี่นองของนักทองเที่ยว 2. สื่อเฉพาะกิจ ไดแก แผนพับ
ปายเผยแพรขอมูล 3. สื่อมวลชน ไดแก วิทยุ 4. สื่ออินเทอรเน็ต ไดแก เว็บไซต สื่อ
สังคมออนไลน
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3. ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธเพื่อการทองเที่ยวเขตเศรษฐกิจพิเศษ บานไทยจั ง
โหลน จังหวัดสงขลา
มีรายละเอียดดังนี้ นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติมีสิ่งจูงใจใหมาทองเที่ยวเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนมาเลเซีย บานไทยจังโหลน จังหวัดสงขลา เหมือนกันคือ กิจกรรมและสถานที่
ทองเที่ยวและนั กทองเที่ยวทั้งสองกลุมตั้งใจมาเที่ยวเพื่อพักผ อ น สวนสื่อที่มีประสิทธิภาพในการ
สื่อสารเพื่อการทองเที่ยวเขตเศรษฐกิจพิเศษไดแกแผนพับ ใบปลิว โทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง ทํา
ใหประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธสงผลใหกับนักทองเที่ยวไดรับ ขอมูลขาวสารที่ถูกตอง เที่ยงตรง
และขอมูลขาวสารมีประโยชน นาสนใจทีจ่ ะมาเที่ยวบานไทยจังโหลนแหงนี้
กลาวโดยสรุปไดวา การสงเสริมการทองเที่ยวเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมาเลเซีย บานไทย
จังโหลน จังหวัดสงขลาจะประสบความสําเร็จไดนั้น ตองประกอบไปดวยปจจัยตางที่สนับสนุนกัน
รูปแบบการสื่อสารที่กอใหเกิดการมีสวนรวมและการเลือกใชสื่อประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพในการ
สื่อสารกับนักทองเที่ยว ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนตัวผลักดันไปสูการทองเที่ยวของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน
มาเลเซีย บานจังโหลน จังหวัดสงขลาอยางยั่งยืนตอไป
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The objective of this research aims to1) 1.Studythe factors in promoting
tourism of special economic area at Thaijunglon, Songkla Province2) To study the
forms of communication and public relations that promote tourism inthe special
economic area at Thaijunglon, Songkla Province 3)The effectiveness of public
relations media in promoting tourism in the special economic area at Thaijunglon,
Songkla Province. The researcher conducted research through a qualitative and
quantitative research, using research by analysinginformation from other sources, and
interviewing relevant people in the special economic area at Thaijunglon, Songkla
Provincewhich included the mayor, public relations officer, entrepreneurs and private
sectors. The method usedwas a quantitative research methodby distributing 200 sets
of questionnaires, divided into 180 sets of Thai tourists and 20 sets for foreign
tourists.
Research results concluded that
1. Factors that drove tourism in the special economic area at Thaijunglon,
Songkla Provinceare policies from the Ministry of Tourism, promotion from
media outlets and conditions of the tourist area
2. Type of communication and public relations media to promote in the
special economic area at Thaijunglon, Songkla Provinceincludes
communication within the organization, communication between
government officials and private sectors,external organizations and tourists
as for the use of public relations media to promote tourism in the special
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3. economic area at Thaijunglon, Songkla include1. Personal media such as
government officials, private sector officials, entrepreneurs, friends and
family of tourists2. Specialized media such as pamphlets and information
signs3. Mass media such as radio4.Internet media such as websites and
social media
4. Effectiveness of public relations media to promote tourism in the special
economic area at Thaijunglon, Songkla Province
Information founds is as follows, the factor that Thai and foreign touristsare
attracted to visit Special Economic Area at Malaysia Border Ban Thaijunglon Songkla
Provinceare the same, activities and tourist spot. Both groups intended their visit to
relax and as the most effective public relations media in promoting the special
economic area are pamphlets, TV and radio. Drivingthe effectiveness of the public
relations media, resulting in tourists receiving correct informationthat is accurate
and useful as well as making tourists take an interest in visiting the area
In conclusion, promoting tourism in the Special Economic Area at Malaysia
Border Ban Thaijunglon Songkla Province
Can succeed with different factors that support each other as well as using
the right public relations media tool that endorses unity and quality in
communicating with tourists, these factors are what sustainably drivetourism in the
Special Economic Area at Malaysia Border Ban Thaijunglon Songkla Province.

