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The objectives of this Mixed Method research were to 1) examine Thai tourists’ 
behaviors during visited Lampang 2) study the guidelines for promoting Lampang tourism 
using its uniqueness, and 3) recommend a guideline to develop tourism destinations in 
Lampang Province. The data was collected using questionnaires to 400 Thai tourists visiting 
Lampang. In addition, the interview of Lampang’s tourism stakeholders also conducted. 
The data were analyzed using frequencies and percentage. Results from the questionnaire 
showed that majority of the respondents were female, aged 25-34 years old, single 
with a bachelor's degree. The majority of them were private company 
staff/employee with monthly income of 10,001-20,000 Baht. The majority of the 
respondents were first time visitors to Lampang. The main purpose of their visitation 
was travel/leisure. They traveled by bus with friends or family and stayed for 2-3 
days. The cost of travel was about 500-1000 Baht per person per day.  

 Horse carriage is the most recognition activity to Lampang tourists. Wat Phra 
That Lampang Luang is the most welknown destination in Lampang, tourists visiting 
Wat Phra That Lampang Luang because of its uniqueness, and the art identity. Others 
activities that almost all of the respondents interested to join were Kad Kong Ta 
walking street and Ancient Chinese market. Most of the respondents get tourists’ 
information from the social media such as Facebook / fan page and travel review. All 
of the respondents were impressed by the destinations in Lampang and most of the 
respondents will revisit the destination.  

From the indept-interview, the interviewees agreed that Tourism Authority of 
Thailand should continuously promote Lampang tourism such as the unseen 
destinations, and support local ceramics to be one of Lampang identity.  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ  

ทุกครั้งที่กล่าวถึง “ลําปาง” ผู้คนส่วนใหญ่มักพิจารณาเมืองแห่งนี้ในฐานะจุดเล็กๆ บน
เส้นทางผ่านไปยังเมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่ หรือจุดหมายที่ไกลออกไปอย่างเชียงรายเท่านั้น โดยละเลย
ที่จะเข้ามาสัมผัสกับวัฒนธรรมหลากหลายและเรื่องราวมากมายที่หลบซ่อนรอคอยก ารค้นหาอย่าง
จริงจังของจังหวัดลําปาง   ลําปางจึงยังไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว  

จุดอ่อนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง  คือ ยังขาดการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว
ในด้านของการสร้างอัตลักษณ์อย่างยั่งยืน  ขาดการพัฒนาระบบการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และขาด
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จึงทําให้นักท่องเที่ยวไม่รู้ว่าจังหวัดลําปางมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม
และเป็นอันซีนเมืองไทยหลายแห่ง 

อย่างไรก็ดีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เลือกจังหวัดลําปาง ให้เป็น 1 ใน 12 
จังหวัดจากทั่วประเทศ   เพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างรายได้ 2.2 ล้านล้านบาท จากการ
ท่องเที่ยวภายในปี 2558 ตามโครงการ “เมืองต้องห้าม...พลาด” ภายใต้แนวคิดปีท่องเที่ยววิถีไทย ซึ่ง
จังหวัดลําปางได้ถูกจัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยว  เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้
เข้ามาท่องเที่ยว และเปิดประสบการณ์ใหม่ภายใต้ “เมือง..ที่ไม่หมุนตามกาลเวลา ” ซึ่งถือเป็นเสน่ห์
ของจังหวัดลําปาง แม้เวลาจะผ่านไปก่ีปี แต่จังหวัดลําปางก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ ดั้งเดิมไว้  ทั้งรถม้า 
สถาป๎ตยกรรม วัดศิลปะพม่าท่ีมีมากท่ีสุดในประเทศไทย  รวมถึงงานประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของชาวเมืองลําปาง  ทีไ่ม่พ่ึงพาความหรูหราหรือความทันสมัยมากจนเกินไป 

ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนโยบายดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยใช้เอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดลําปาง  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ ยวเพ่ือนํามาเป็น
จุดขายในการส่งเสริมการตลาด แหล่งท่องเที่ยวใหม่  และประชาสัมพันธ์การท่ องเที่ยวของจังห วัด
ลําปาง   ซึ่ง จะทําให้จังหวัดลํา ปางกลายเป็นจุดหมายที่นักเดินทาง ทั้งหลายต้องแวะ มาเยี่ยมเยือน  
มิใช่เป็นเพียงทางผ่านอีกต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง 
2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัด

ลําปาง 
2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัด

ลําปาง  
 
3. ขอบเขตการศึกษา 

การวิจั ยครั้งนี้ศึกษาการใช้อัตลักษณ์เพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง 
โดยใช้วิธี การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Medthod) โดยใช้ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ได้แก่ การสํารวจเอกสารที่เก่ียวข้อง (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In – Depth Interview) บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยว ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน การท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง และวิจัยเชิ งปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้แบบสอบถามนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาเท่ียวในจังหวัดลําปาง ในช่วงเดือน 
มีนาคม – มิถุนายน 2559 
 
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

4.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง จํานวน 876,526 คน 
4.2 ผู้ที่มีส่วนได้เสียในการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง มีดังนี้ การท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดลําปาง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ประธานสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง  และนายกสมาคมผู้ประกอบการนํา
เที่ยวและรถเช่าจังหวัดลําปาง  
 
5. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

การศึกษาการใช้อัตลักษณ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง  โดยศึกษา
ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอัตลักษณ์  พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว การส่งเสริม
การท่องเที่ยว การตลาดและการตลาดท่องเที่ยวบริการ ระบบจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว  และ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวรวมถึงการใช้ วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ในการวิเคราะห์
เนื้อหาสาระ  ข้อมูล เป็นวิธีการวิเคราะห์อย่างมีระบบ เป็นขั้นตอนตามลําดับ ช่วยก่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจกับเนื้อหาสาระเพ่ิ มมากข้ึน พร้อ มทั้งเข้าใจ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการ
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ท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง  แนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัด
ลําปาง และแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดลําปางมากยิ่งข้ึน 
 
6. ขอบเขตทางด้านพื้นที่ 

สถานที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  
 
7. ขอบเขตทางด้านเวลา 

ระยะเวลาการศึกษา ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน  2559 
 
8. นิยามศัพท์เฉพาะ 

อัตลักษณ์ หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โดดเด่น ซึ่งทําให้สิ่งนั้น
เป็นสิ่งที่รู้จักหรือจําได้  

นักท่องเที่ยว หมายถึง บุคคลที่เดินทางจากที่อยู่อาศั ยของตนไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว
โดยใช้เวลาว่าง เพื่อความเพลิดเพลิน การพักผ่อน โดยในงานวิจัยนั้ นหมายถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
เที่ยวในจังหวัดลําปาง 

พฤติกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง การแสดงออกของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวใน
จังหวัดลําปาง รวมทั้งกระบวนการรับรู้ การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ระยะเวลา ความถี่ในการ
ท่องเที่ยว เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ แต่ละบุคคลให้ได้รับความพึงพอใจในการไปท่องเที่ยวยัง
สถานที่นั้นๆ 

แรงจูงใจในการท่องเที่ยว หมายถึง ความต้องการภายในที่เป็นแรงผลักดันให้
นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยว 
 
9. ประโยชน์ที่ได้รับ 

9.1 เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียในการนํามาปรับใช้ กับการกําหนดนโยบายอัต
ลักษณ์ในการใช้อัตลักษณ์เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง 

9.2 เพ่ือเป็นการสร้างเพ่ิมจํานวนนักท่องเที่ยวให้มากข้ึนและเป็นการสร้างรายได้ในด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง 

9.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําผลวิจัยมาปรับใช้ได ้
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษาการใช้อัตลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง ในครั้งนี้มีการทบทวน

รวบรวมวรรณกรรมจาก แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. แนวคิดทฤษฎีอัตลักษณ์ 
2. แนวคิดแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
3. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4. แนวความคิดการตลาดและการตลาดท่องเที่ยวบริการ 
5. แนวคิดระบบจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว 
6. ข้อมูลจังหวัดลําปาง 
7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. แนวคิดทฤษฎีอัตลักษณ์ (Identity)  

คําว่า “อัตลักษณ์” ไม่มีบันทึกไว้ในพจนานุกรม แต่มีตําราหลายเล่มให้ความหมายคําว่า 
“อัตลักษณ์” ไว้ว่า คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของบุคล สังคม ชุมชน 
หรือประเทศนั้นๆ เช่น เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีคุณลักษณะที่ไม่ทั่วไป
หรือสากลกับสังคม อ่ืนๆ พูดง่ายๆ คือ ลักษณะที่ไม่เหมือนกับของคนอ่ืนๆ “อัตลักษณ์” มาจากภาษา
บาลีว่า อตฺต + ลักษณ โดยที่ “อัตตะ” มีความหมาย ว่า ตัวตน , ของตน ส่วน “ลักษณะ” หมายถึง 
สมบัติเฉพาะตัว หากมองเพียงแค่รู ปศัพท์ “อัตลักษณ์ ” จึงเหมาะจะ นํามา ใช้หมายถึงลักษณะ
เฉพาะตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากกว่า ส่วนคําว่า “เอกลักษณ์” มีคําว่า “เอก” ซึ่งหมายถึง หนึ่ง เดียว จึง
น่าจะหมายความว่าลักษณะหนึ่งเดียว (ของหลายๆ สิ่ง ) หรือลักษณะที่ของหลายๆ สิ่งมีร่วมกัน ซึ่ง 
เป็นความหมายแรกตามพจนานุกรม (ทดิกรสอนภาษา:คมชัดลึก, 2551) 

โดยทั่วไปยังมีข้อสงสัยว่า “เอกลักษณ์”และ“อัตลักษณ์”นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร 
ซึ่งจริงแล้วสองคํานี้มีการสะกดคล้ายคลึงกันแต่มีความหมายไม่เหมือนกันและยังมีความหมายทับซ้อน
กันอยู ่(ทดิกรสอนภาษา:คมชัดลึก, 2551) 
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คําว่า“เอกลักษณ์”มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. 2542 ว่า 
ลักษณะที่เหมือนกันหรือมี ร่วมกัน เช่น ชุมชนนั้นมีเอกลักษณ์อยู่ที่การทอผ้าจกหมายความว่า คนใน
ชุมชนนั้นมี อาชีพทอผ้าจกเหมือนๆกันหมด (ทดิกร สอนภาษา:คมชัดลึก, 2551) 

ส่วนคําว่า“อัตลักษณ์”ไม่มีบันทึกไว้ในพจนานุกรมแต่มีตําราหลายเล่มให้ความหมายคํา
ว่า“อัตลักษณ์”ไว้ว่าคุณลักษณะเฉพาะตัวซึ่งเป็น ตัวบ่งชี้ลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล สังคม  ชุมชน 
หรือประเทศนั้น เช่น เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนา ฯลฯ ซึ่งมี คุณลักษณะที่ไม่ทั่วไป  
หรือสากลกับสังคมอ่ืนๆ (โชติกา ศรีประเสริฐ, 2554)  

โดยส่วนใหญ่คนไทยยังนิยมใช้คําว่า “เอกลักษณ์” ใน ความหมายว่าลักษณะเฉพาะตัว  
ที่ไม่เหมือนใครอย่างกว้างขวางส่วนคําว่า “อัตลักษณ์”นั้นมักจะใช้ในวงแคบๆ  เช่นแวดวงวิชาการ
เท่านั้นและบางครั้งก็ใช้แบบมี ความหมายโดยนัย (แฝง) เช่น “เอกลักษณ์” เป็นสิ่งตายตัวไม่ สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ส่วน “อัตลักษณ์ ”สามารถเปลี่ยนแปลงได้ มีหลายสิ่งตามความจริงที่ปรากฎต้องดู
หลายๆด้านหลายๆมิติ ของสิ่งนั้น (ครูไทยเพ่ือศิษย์, 2554)  

กล่าวโดยสรุป คําว่า เอกลักษณ์ หมายถึง ลักษณะ เฉพาะตัวหรือลักษณะที่แสดง ความ
เป็นอย่างเดียวกันของคนในสังคมซึ่งแตกต่างจากลักษณะร่วมของคนในสังคมอ่ืน ๆ ส่วน คําว่าอัต
ลักษณ์หมายถึงความเป็นตัวตนที่แตกต่างจากสิ่งอ่ืนใดสามารถบ่งชี้ลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล สังคม 
ชุมชน หรือ ประเทศนั้นๆ ได้ เช่น เชื้อ ชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น  และ ศาสนา เป็นต้น และข้อ
แตกต่างที่ เห็นได้ชัดจากสองคํา นี้คือ “เอกลักษณ์ ”เป็นสิ่งตายตัวสาม ารถเปลี่ยนแปลงได้ส่วน “อัต
ลักษณ์” นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น  
 

ฮอลล์และดูกาย (Hall, S., & Du Gay: 1996) อธิบายลักษณะของอัตลักษณ์ว่า ไม่ใช่สิ่ง
ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือเกิดขึ้นลอยๆ แต่ก่อรูปขึ้นมาภายในวัฒนธรรม ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดย
ที่วัฒนธรรมก็เป็นสิ่งถูกประกอบสร้างทางสังคม (Social Construct) และไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งตายตัว 
หากแต่เป็นวงจรซึ่งมีผู้เรียกว่า “วงจรแห่งวัฒนธรรม ” (Circuit of Culture) ภาพแสดงวงจรแห่ง
วัฒนธรรมกับการสร้างอัตลักษณ์ ดังนี้ 
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รูปที่ 1 วงจรแห่งวัฒนธรรมกับการสร้างอัตลักษณ์ 
ที่มา: Stuart Hall, Representation: Cultural representations and signifying practices 
(London: Sage, 1997) 

 
จากภาพที่แสดงวงจรวัฒนธรรมกับการสร้างอัตลักษณ์ อธิบายได้ว่า อัตลักษณ์ทั้งหลายมี

กระบวนการถูกผลิต (Produced) ให้เกิดข้ึน สามารถถูกบริโภค (Consumed) และถูกควบคุมจัดการ 
(Regulated) อยู่ในวัฒนธรรมเหล่านั้น และท้ังนี้ยังมีการสร้างความหมายต่างๆ (Creating 
Meanings) ผ่านทางระบบต่างๆ ของการสร้างภาพตัวแทน (Symbolic Systems of 
Representation) ที่เก่ียวกับตําแหน่งแห่งที่ต่างๆ ทางอัตลักษณ์อันหลากหลายที่เราเลือกใช้ หรือ
นําเอามาสร้างเป็นอัตลักษณ์ของเรา 

เอ็ดเวิร์ด ที ฮอลล์ (Edward T. Hall อ้างถึงใน ศิรินาถ ปิ่นทองพันธุ์ , 2546) เสนอว่า
วัฒนธรรมก่อให้เกิดอัตลักษณ์ ทําให้เราแตกต่างจากคนกลุ่มอื่นๆ โดยแบ่งวิ ธีการเรียนรู้ที่ทําให้ทราบ
ถึงความแตกต่างไว้ 10 กลุ่มคือ  

1. ระบบการสื่อสารและภาษา 
2. ลักษณะท่าทางและการแต่งกาย 
3. อาหารและนิสัยการบริโภค 
4. เวลาและความสํานึก 
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5. การตอบแทนและการทักทาย 
6. ความสัมพันธ์ 
7. ค่านิยมและบรรทัดฐาน 
8. ความรู้สึกเป็นตัวเองและระยะห่าง 
9. การพัฒนาด้านจิตใจและการเรียนรู้ 
10. ความเชื่อและทัศนคติ 
สจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall, 1997: 258) อธิบายว่า เราสามารถสร้างภาพตัวแทน

ต้นแบบได้ โดยเลือกดึงเอาคุณสมบัติบางอย่างของบุคคลที่เด่นชัด มีชีวิตชีวา เข้าใจง่าย เป็นที่รับรู้
ทั่วไปออกมาและลดทอนอัตลักษณ์บุคคลที่มีความน่าสนใจน้อยกว่าลงไป วิธีการลดทอนคือ (1) ทําให้
คุณสมบัติเหล่านั้นสุดขั้วเกินจริง  เพ่ือให้เข้าใจได้ง่าย  (2) การสร้างอัตลักษณ์คู่ตรงข้ามออกมา  (3) ให้
ค่ากับคู่ตรงข้ามที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่เท่ากัน เช่น ให้น้ําหนักความสําคัญและเชิงบวกกับด้านพระเอก 
ผู้ร้ายเป็นคู่ตรงข้าม  การสร้างภาพตัวแทนนี้ต้องทําให้สอดคล้องกับรสนิยมทางชนชั้นของ
กลุ่มเปูาหมายด้วย  

ในการศึกษาอัตลักษณ์ของบุคลหรือชุมชนน่าจะศึกษาได้จากภาพตัวแทนที่แสดงออกมา
เป็นสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายอัตลักษณ์ซึ่งอาจจะแสดงผ่านสื่อต่างๆ หรือแสดงให้ผู้อ่ืนรั บรู้ เช่น 
การใช้ภาษา ศาสนา เครื่องแต่งกาย และการบริโภค เป็นต้น  

ประเภทของอัตลักษณ์ 
เออร์วิง ก็อฟมัน (Erving Goffman, 1963) นักสังคมวิทยา ได้แบ่งอัตลักษณ์ออกเป็น 2 

ประเภทและอธิบายลักษณะความแตกต่างและความเหมือนกันไว้ ดังนี้ อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2546: 
5-6, 27-28) (อ้างถึงใน อาจารย์ชิโนรส ถิ่นวิไลสกุล, 2554) 

1. อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) คือ ภาพของป๎จเจกในสายตาคนอื่น ใน
ฐานะที่เป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยสังคมจะมีวิธีการระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลแตกต่างกัน
ไป เช่น สังคมสมัยใหม่ใช้บัตรประชาชนหรือการพิมพ์ลายนิ้วมือระบุอัตลักษณ์บุคคล เป็นต้น  ในขณะ
ที่ ลิตเติ้ลจอห์นและฟอสส์ (Littlejohn, S. & Foss, K., 2008) อธิบายว่าอัตลักษณ์ส่วนบุคคล คือ
ลักษณะเฉพาะของบุคคล ที่เกิดขึ้นจากการมองตนเอง และเกิดขึ้นจากเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับ
คนในครอบครัว ในช่วงเริ่มแรกของชีวิต และจากสังคม 

2. อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) ของบุคคล คือ สถานภาพทางสังคม เช่น 
อาชีพ ชนชั้น เพศ ชาติพันธุ์ หรือศาสนาที่ป๎จเจกบุคคลนั้นสังกัดอยู่  สังคมจะมีความคาดหวังหรือ
เรียกร้องว่า ป๎จเจกบุคคลในวัย เพศ ชนชั้นนั้นๆ ควรวางตนอย่างไร  

จากคําอธิบายดังกล่าวจะเห็นว่าอัตลักษณ์ส่วนบุคคลและอัตลักษณ์ทางสังคมมีส่วนที่
ซ้อนทับกันอยู่ เพราะอัตลักษณ์ เป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างความเป็นป๎จเจก (Individual) และสังคม 
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(Social Aspect) การสังคมกําหนดบทบาทหน้าที่ของบุคคล ทําให้มีระบบคุณค่าติดมากับบทบาท
หน้าที่นั้น ในมิตินี้อัตลักษณ์จึงเป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ (Symbolic Aspect) ด้วย เพราะการ
แสดงออกท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แบบต่างๆ กระทําผ่านระบบสัญลักษณ์หลากแบบ  

นอกจากนี้จากการค้นคว้าพบว่า มีอัตลักษณ์อีกประเภทหนึ่งเรียกว่า อัตลักษณ์ร่วม 
(Collective Identity) สารานุกรมสังคมวิทยาแบล็คเวล ได้นิยามไว้ว่า หมายถึงการมีความหมาย
ร่วมกันของกลุ่ม ซึ่งความหมายร่วมเหล่านี้เกิดจากความสนใจและประสบการณ์ร่วมกันของสมาชิก
กลุ่ม เป็นการตอบคําถามว่าพวกเราเป็นใคร อัตลักษณ์ร่วมไม่ใช่สิ่งตายตัว เกิดขึ้นผ่านการต่อสู้ทาง
การเมือง ผ่านการเคลื่อนไหวทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ และปฏิกิริยาทางสังคม (George Ritzer, 2007) 
ในขณะที่ออลสัน (Olson, 2010) อธิบายว่า หมายถึงชุดของความรู้สึกของบุคคลที่เกิดข้ึนจากการ
เป็นสมาชิกของกลุ่ม ซึ่งอัตลักษณ์ร่วมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ในระดับป๎จเจกหรืออัตลัก ษณ์
ของบุคคล  ตัวอย่างของอัตลักษณ์ร่วม เช่น บุคลิกภาพของกลุ่มโดยรวม เพศสภาพ ชาติพันธุ์ สภาพ
ภาพ อาชีพ เป็นต้น (Richard D. Ashmore, Kay Deaux and Tracy McLaughlin-Volpe, 2004) 
จากคําอธิบายข้างต้นจะพบว่าอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) และอัตลักษณ์ร่วม (Collective 
Identity) มีลักษณะใกล้เคียงกัน  

อัตลักษณ์เป็นเรื่องที่มีส่วนร่วมกันอยู่ หลายประการ เช่น อัตลักษณ์เป็นเรื่องของป๎จเจก
บุคคล อัตลักษณ์เป็นเรื่องของการสร้างจากบริบทเชิงพ้ืนที่และเวลา (วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ) 
อัตลักษณ์เป็นเรื่องของการให้คํานิยามและตีความ  มีความหมายเชิงคุณค่า ซึ่งคุณค่าเหล่านั้นไม่
จําเป็นต้องได้รับความเป็นสากล แต่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือการสร้างตัวตนจาก
วัฒนธรรมย่อยก็ได้ ทําให้เกิดการยอมรับซึ่งพหุลักษณ์ทางสังคม ซึ่งไม่เหมือนกับเอกลักษณ์ในคํา
นิยามสมัยแรกที่จะต้องสร้างเพ่ือความเป็นปึกแผ่นของสั งคมเท่านั้น แต่อัตลักษณ์เป็นเรื่องของการ
ยอมรับในการมีอยู่ของป๎จเจกอย่างจริงจัง 
 
2. แนวคิดแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว 
การจูงใจ (Motivation)เป็นเงื่อนไขของการได้รับการกระตุ้นโดยมีการให้ความหมาย ไว้

ดังนี้  
1. การจูงใจ หมายถึง "แรงขับเคลื่อนที่อยู่ภายในของบุคคลที่กระตุ้นให้บุคคลมีการ

กระทํา" (Schiffman and Kanuk. 1991:69) 
2.การจูงใจเป็นภาวะภายในของบุคคล ที่ ถูกกระตุ้นให้ทําพฤติกรรมอย่างมีทิศทาง และ

ต่อเนื่อง (Anita E. Woolfolk 1995) 
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3. การจูงใจ เป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรม การกระทําหรือกิจกรรมของบุคคล โดย
บุคคล จงใจ กระทําพฤติกรรมนั้นเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่ต้องการ (ไมเคิล ดอมแจน Domjan 1996) 

จากคําอธิบายและความหมายดังกล่าว จึงสรุปได้ว่าการจูงใจ เ ป็นกระบวนการที่ บุคคล
ถูก กระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจให้กระทํา หรือดิ้นรนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง ซ่ึงจะเห็นได้ว่า  
พฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเป็นพฤติกรรมที่มิใช่เป็นเพียงการตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดา แต่ต้อง
เป็นพฤติกรรมที่มีความเข้มข้นมีทิศทางจริงจังมีเปูาหมายชัดเจนว่าต้องการไปสู่จุดใด และพฤติกรรมที่
เกิดข้ึนเป็นผลสืบเนื่องมาจากแรงผลักดันแรงกระตุ้นที่เรียกว่าแรงจูงใจด้วย 
 

แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเป็นพฤติกรรมที่ มีเปูาหมายชัดเจนเพื่อตอบสนองความ

ต้องการจําเป็นบางอย่างของแต่ละบุคคลทางด้านการท่องเที่ยวพฤติกรรมที่มี เปูาหมายนี้จะมีแรงจูงใจ
เป็นตัวผลักดันรวมอยู่ด้วยจึงส่งเสริ มเร่งเร้าให้บุคคลเดินทางมากข้ึน และยังมีอิทธิพลที่ทํา ให้แต่ละ 
บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันทั้งในด้านพฤติกรรมการบริโภคสินค้า  และการบริการการท่องเ ที่ยว
และพฤติกรรมทางสังคมที่ ผู้ให้บริการต้อนรับสนใจศึกษา และมุ่งหวัง ที่จะตอบสนองความต้องการ
จําเป็นเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดให้แก่นัก ท่องเทีย่วจนมีความพร้อมและความฝ๎งใจที่จะกลับมาเยี่ยม
เยื่อนแหล่งท่องเที่ยวเดิมอีกครั้งหนึ่ง (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2544) 

แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง การผสมผสานของแรงผลักดัน ที่เกิดจากความต้องการ  
ทางด้านร่างกายจิตใจและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของบุคคลอย่าง ต่อเนื่องจนสามารถกระตุ้นให้แสดง
พฤติกรรมการบริโภคอย่างมีเปูาหมายแล ะถ้าเป็นแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว ย่อมแสดงให้เห็นถึง 
ค่านิยมพฤติกรรมการบริ โภคสินค้าและบริการการท่องเที่ยว  การแสวงหาประสบการณ์ ณ จุดหมาย
ปลายทางการท่องเที่ยว ซึ่ง คาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องกา รและสร้างความ พึงพอใจให้แก่
นักท่องเที่ยวผู้นั้น ได้ แรงจูงใจเหล่านี้ทํา ให้รูปแบบพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว แตกต่างกัน ซ่ึงผู้
ให้บริการการท่องเที่ยวจะเข้าใจเหมือน ๆ กันว่านัก ท่องเที่ยวมาด้วย วัตถุประสงค์ ต่าง กันและหาก
ศึกษาในภาพรวมของแรงจูงใจแล้วจะหมาย ถึง การศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยว  (Tourism Demand) 
ส่วนหนึ่งซึ่งมีความจําเป็นในงานการตลาดการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง 

Pizam and Mansfield (1999) กล่าวว่า การศึกษาส่วนใหญ่แรงจูงใจมีบทบาทสําคัญ
ในการตัดสินพฤติกรรมของนักท่ องเที่ยว เนื่องจากแรงจูงใจส่งผลต่อ เวลา สถานที่ และประเภทการ
ท่องเที่ยวใดๆ ที่ผู้บริโภคจะปฏิบัติตาม การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวส่วนมากชี้ไปที่สิ่งที่มีอยู่จริง
ทั้งป๎จจัยด้านแรงจูงใจภายนอกและภายใน 

ประเภทของแรงจูงใจ  
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แรงจูงใจทางการท่องเที่ยว สามารถจัดกลุ่มได้ 2 ประเภท ตามวัตถุประสงค์ของการ
เดินทางท่องเที่ยว ได้แก่  

1. แรงจูงใจเพ่ือการพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ โดยการแสวงหารูปแบบและกิจกรรม
การท่องเที่ยวต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการจําเป็นของแต่ละบุคคล เช่น การเล่นกีฬา การเที่ ยวชม
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และแหล่งบันเทิง การรักษาสุขภาพ การเยี่ยมญาติพี่น้อง
และภูมิลําเนา เป็นต้น 

2. แรงจูงใจเพ่ือการติดต่อและการขยายงานทางธุรกิจ แรงจูงใจด้านนี้มีความสําคัญมาก
ขึ้นในยุคของการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจาก เทคโนโลยีการสื่อสาร
สมัยใหม่ทําให้ภาคธุรกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และผู้ประกอบการก็ยังจําเป็นต้องเดินทางเพ่ือการ
ติดต่อขยายงานให้กว้างขวางขึ้น แรงจูงใจด้านนี้ย่อมผสมผสานกับแรงจูงใจในข้อแรกไปด้วยในทุกครั้ง
ที่มีการเดินทาง เพราะการท่องเที่ยวเป็นความต้องการในจิตใจข องมนุษย์ทุกคน ประกอบกับการมี
แรงผลักดันทางด้านร่างกายและจิตใจของบุคคล และการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ก็ยิ่งทําให้แรงจูงใจเรื่องนี้ถูกผลักดันให้มีการลงมือปฏิบัติอย่างมีเ ปูาหมายใน
เวลาอันรวดเร็วยิ่งขึ้น 

แรงจูงใจในการท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดการท่องท่ียว 
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดการท่องที่ยวประกอบด้วย (วลัยพร ริ้ว

ตระกูลไพบูลย์, 2553 ) ดังนี้ 
1. แรงจูงใจทางด้านกายภาพ และจิตวิทยา (Physical and psychological motives) 

ได้แก่ ความต้องการพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ เพ่ือหลีกหนีจากงานจําเจและความยุ่งยากต่างๆ ไป
หามุมสงบ เพื่อรักษาสุขภาพ อาบนํ้าแร่ การเที่ยวธรรมชาติ การท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาความ
เพลิดเพลิน และได้พักผ่อนจิตใจของตนเองด้วย 

2. แรงจูงใจทางด้านวัฒนธรรมและการศึกษา (Cultural/Personal education 
motives) เป็นแรงจูงใจในด้านความอยากรู้อยากเห็น อยากรู้จักคน สถานที่ และประเทศท่ีไม่เคยรู้จัก
มาก่อน สนใจอยากรู้เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม ดนตรี สถาป๎ตยกรรม นาฏศิลป์ ศิลปะพ้ืนบ้าน เทศกาล 
สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และเพ่ือศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ ว่าเชื้อชาติ อ่ืนๆ มี
ความเป็นอยู่อย่างไร ทําให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco-Tourism) อย่างแพร่หลายใน
ป๎จจุบัน 

3. แรงจูงใจทางด้านสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Social/ Interpersonal / 
Ethnic motives) ได้แก่ การไปพบปะ เยี่ยมญาติหรือเพ่ือน เยี่ยมสถานที่เกิด  ไปเป็นเพื่อนผู้อ่ืน การ
ได้พบหรือรู้จักกับมิตรใหม่ ซึ่งอาจจะต่างเชื้อชาติ ศาสนากับตน เป็นการแสวงหามิตรภาพ 
ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ โดยหลีกหนีจากสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคยเป็นการชั่วคราว 
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4. แรงจูงใจทางด้านการงานและธุรกิจ (Business / Work related motives) ได้แก่ 
การไปเจรจาติดต่อธุรกิจทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนการติดตามผล การเข้าร่วมประชุม 
สัมมนา การเดินทางไปโดยมีภาระงานเกี่ยวข้องเป็นบางส่วนด้วย หรือก่ึงทํางานกึ่งเท่ียว 

5. แรงจูงใจในด้านการบันเทิง และสิ่งเพลิดเพลิน (Entertainment / Amusement / 
Pleasure / Pastime motives) ได้แก่ การไปเท่ียวชมสวนสนุก สถานที่บันเทิงต่างๆ การได้ดูกีฬา 
และกิจกรรมบันเทิงซึ่งให้ความเพลิดเพลิน การแสดงสิ่งเพลิดเพลินของแต่บุคคลมีลักษณะหลากหลาย 
การได้ดูชมธรรมชาติ ชีวิตสัตว์ ยังเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมาก การพัฒนา
และอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวไว้ได้ดี จะเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวทุกตลาดยังคงมาเที่ยวต่อไป และ
ถือได้ว่าเป็นป๎จจัยสําคัญท่ีทําให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

6. แรงจูงใจทางด้านศาสนา ได้แก่ การมีโอกาสไปร่วมแสวงบุญ ศึกษาธรรมะ ฝึกสมาธิ 
เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาที่ ตนเคารพนับถือ การได้ไปสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ การทําบุญทํา
ทาน บริจาค ช่วยให้เกิดความสุขทางใจแก่นักท่องเที่ยว และถือได้ว่าพักผ่อนทางจิตใจด้วย 

7. แรงจูงใจทางด้านสถานภาพและเกียรติภูมิ (Prestige and status motives) การ
เดินทางในบางครั้งอาจสร้างชื่อเสียง  ยกฐานะ และเกียรติภูมิของตนให้สูงขึ้น เช่น การเดินทางไป
ประชุมสัมมนาติดต่อธุรกิจ หรือศึกษาต่อในต่างประเทศ ฯลฯ การได้มีโอกาสเดินทางไปทํากิจกรรม
ต่างๆ เหล่านี้จะทําให้เป็นคนมีเกียรติ และมีสังคมดีข้ึน 

การเดินทางท่องเที่ยวอาจไม่ได้เกิดข้ึนเพราะแรงจูงใจอย่างใดอย่าง หนึ่งเพียงอย่างเดียว 
แต่อาจเกิดจากแรงจูงใจหลายอย่างผสมผสานกันไป เช่น การไปศึกษาหาความรู้ และมีโอกาสได้รักษา
สุขภาพในเวลาเดียวกัน ดังนันจึงไม่มีแรงจูงใจใดเป็นแรงกระตุ้นที่เด่นชัดที่สุด 
 

กระบวนการจูงใจในการท่องเที่ยวที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
วัชรภรณ์ ระยับศรี (2551) กล่าวว่า แรงจูงใจในการเดินทาง แรงจูงใจหรือสิ่งกระตุ้นให้

คนเดินทางเป็นสิ่งสําคัญท่ีแสดงให้เห็นความต้องการของนักท่องเที่ยวสามารถจําแนกได้ 2 ประเภท
คือ 

1. ป๎จจัยดึง (Pull Factor) หมายถึง ป๎จจัยที่อยู่ภายนอกตัวบุคคลซึ่งส่งเสริมหรือดึงดูด
ให้คนเดินทางไปที่ต่าง ๆ ได้แก่  

ป๎จจัยทางด้านเศรษฐกิจ  (Economic Factor) ประเทศใดที่มีสภาพเศรษฐกิจที่ดีย่อม
อํานวยให้คนในประเทศนั้นมีอํานาจทางการซื้อสูง  (High purchasing power) และมีโอกาสเดินทาง
ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้มาก 

ป๎จจัยทางภูมิศาสตร์ (Geographic Factor) นักจิตวิทยา Adler Fedler (1964) ได้ให้
ข้อคิดทางพฤติกรรมมนุษย์ได้ว่า “มักจะแสวงหาสิ่งที่ตนเองไม่มีหรือแสวงหาสิ่งที่แตกต่างไปเพื่อ



12 
 

 

ชดเชยสิ่งที่ตนไม่มี” จากหลักจิตวิทยานี้อาจกล่าวได้ว่า ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกต่าง
ไปเพื่อชดเชยสิ่งที่ตนสามารถดึงดูดให้คนเดินทางไ ด้ และข้อคิดดังกล่าวอาจนํามาประยุกต์ใช้กับ
แนวคิดทางป๎จจัยทางภูมิศาสตร์ได้ว่านักท่องเที่ยวจะนิยมเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีลักษณะ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากของตนเพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์ที่แตกต่าง
ออกไปหรือเพ่ือชดเชยในสิ่งที่ตนไม่มี ลักษณะภูมิศาสตร์จึงเป็นป๎จจัยหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้นักท่องเที่ยว
เดินทางเป็นสถานที่มีลักษณะแตกต่างประเทศหรือท้องถิ่นของตนเอง 

ป๎จจัยทางด้านสังคมและวัฒณธรรม  (Socio-cultural factor) รูปแบบวัฒนธรรมและ
บรรทัดฐาน  (Norm) ของสังคมในสังคม หนึ่ง กําหนดค่านิยมในการเดินทางของคนในสังคมนั้น ใน
ขณะเดียวกันวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีประเพณีงานเทศกาลประวัติศาส นา สามารถเป็นสิ่ง
ดึงดูดที่ทําให้คนในสังคมอ่ืนเดินทางไปยังท้องถิ่นของตนได้ 

ป๎จจัยทางด้านการเมือง (Political factor) ประเทศใดที่มีสภาวะการ ณ์ทางการเมือง
มั่นคงย่อมอํา นวยให้คนในประเทศอ่ืนเดินทางมาประเทศของตนได้  และใน ขณะเดียวกันนโยบาย
รัฐบาลอาจกั้นหรือส่งเสริมให้คนเดินทางไปประเทศอ่ืนได้เช่นเดียวกัน 

ป๎จจัยทางด้านเทคโนโลยี (Technology) การพัฒนาทางเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร 
การคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่ งบันเทิงเป็นป๎จจัยที่เอ้ืออํานวยให้คน
เดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ความล้ําหน้าทางเทคโนโลยีของบางประเทศก็
สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ 

สื่อ (Media) สื่อมีอิทธิพลต่อความคิดค่านิยม การตัดสินใจของคน เนื่องจากสื่อมวลชน
จะถ่ายทอดข่าวสารทางการท่องเที่ยวสู่ประชาชนและสามารถสร้างภาพพจน์ของสถานที่แต่ละแห่งได้  
ถ้าข่าวสารข้อมูลที่ปรากฏบนสื่อเป็นภาพที่ดีก็สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางในทางตรงกันข้าม
ถ้าข้อมูลปรากฏในเชิงลบก็อาจเปลี่ยนแปลง ทัศณะคติและการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวได้
เช่นเดียวกัน 

2. ป๎จจัยผลัก (Push Factor) หมายถึงความรู้สึก ความต้องการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล 
และกระตุ้นให้คนมีความต้องการที่จะเดินทาง ซึ่ง  Abraham H. Maslow (1954) ได้กล่าวในเรื่อง
ป๎จจัยผลักไว้ว่า “คนจะมีพฤติกรรมการแสดงออกต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ” 
ดังนั้นความต้องการที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวแต่ละคน จึงเป็นป๎จจัยที่กําหนดพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักท่องเที่ยวดังนี้ 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการที่จะผ่อนคลายความเครียดและต้องการที่จะได้รับความ
สะดวกสบายความสนุกสนานความบันเทิงซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการทางด้าน ร่างกาย  
(Physiological Need) 
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นักท่องเที่ยวต้องการพาหนะเดินทาง ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารที่ปลอดภัยและ
สะอาด นอกจากนี้ต้องการให้ผู้บริการมีความซื่อสัตย์ จริงใจและสามารถให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกต้องซึ่ง
จะทําให้นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยและม่ันคง (Safety Need) 

นักท่องเที่ยวคาดหวังที่จะให้ผู้บริการทักทายหรือให้ความสําคัญกับการปรากฏตัวของตน
อยู่เสมอและคาดหวังให้ผู้บริการสามารถจดจําชื่อ นามสกุล ข้อมูลส่วนตัวของตนได้อย่ างถูกต้อง 
เพราะแสดงถึงการเป็นที่ยอมรับและยกย่องนับถือในสังคมนั้นๆ (Social Needและ Esteem Need) 

นักท่องเที่ยวบางคนเดินทางท่องเที่ยวเพื่อให้เห็นได้ยินได้ลองสิ่งที่แปลกใหม่ของสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ และได้รับสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการที่มีคุณภาพเพ่ือสะสมประสบการณ์ท่ี
เสริมสร้างความเชื่อมั่นและศักดิ์ศรีของตนเอง (Esteem Need) 

นักท่องเที่ยวบางคนนิยมเดินทางและสํารวจท้องถิ่นต่าง ๆ ด้วยตนเองโดยไม่สนใจว่า
ท้องถิ่นนั้นจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกและอยู่ไกลเมืองหรือไม่ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเรียนรู้หรือ
พยายามทําความรู้จักเข้าใจวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น และมักจดหรือบันทึกสิ่ง
ที่ตนได้พบเห็นเพ่ือเป็นการบันทึกประสบการณ์และความสําเร็จของตน 

 
แนวคิดพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

Vuuren (2554) กล่าวว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวหมายถึงวิธีการที่นักท่องเที่ยวประพฤติ
ตามทัศนะคติของพวกเขาก่อนระหว่างและหลังเดินทาง 

ชวัลนุช อุทยาน (2554)  กล่าวว่าพฤติกรรมนั กท่องเที่ยวเป็นการกระทําทุกอย่างของ
นักท่องเที่ยวไม่ว่าการกระทํานั้นนักท่องเที่ยวจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามและบุคคลอ่ืนจะสังเกตการ
กระทํานั้นได้หรือไม่ก็ตาม เพ่ือมุ่งตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณ์ได้สภาพการณ์หนึ่ง 

 ดังนั้นภายใต้งานวิจัยนี้จะให้คําจํากัดความเกี่ ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวคือกระทํา
ตามความคิดของนักท่องเที่ยวเมื่อได้รับสิ่งเร้ามากระตุ้นเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและตอบสนองความ
ต้องการนั้น 

องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนั้นมีองค์ประกอบสําคัญ 7 ประการ คือ 
1. เปูาหมาย หมายถึง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวทุก ๆ พฤติกรรมจะต้องมีเปูาหมายในการ

กระทํา เช่น นักท่องเที่ยวกลุ่มอนุรักษ์ต้องการเกียรติยศ โดยการแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเดินทาง
ท่องเที่ยวโดยที่สภาพแวดล้อมในสถานที่ตนเดินทางยังคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศดั้งเดิม 

2. ความพร้อม หมายถึง ความมีวุฒิภาวะและความสามารถในก ารทํากิจกรรม เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการ เช่น นักท่องเที่ยวกลุ่มที่รักความผจญภัย นิยมไต่เขา ปีนหน้าผา ต้องมี
ความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจแล้วสามารถจะทํากิจกรรมที่ตนชอบได้ 
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3. สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์หรือโอกาสที่เอื้ออํานวยให้เลือกกระทํากิจกรรม เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการ เช่น การท่องเที่ยวตามหมู่เกาะ ควรกระทําในยามคลื่นลมสงบ ไม่ควรทําใน
ขณะที่มีพายุฝนฟูาคะนอง 

4. การแปลความหมาย หมายถึง วิธีการคิดแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่
พอใจมากที่สุดในสถานการณ์หนึ่ง ๆ เช่น เวลาสิบสองนาฬิกาเป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวควรหยุ ดพัก
รับประทานอาหารกลางวัน 

5. การตอบสนอง คือ การตัดสินใจกระทํากิจกรรมตามท่ีตนได้ตัดสินใจเลือกสรรแล้ว 
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่ต้องการ เช่น นักท่องเที่ยวได้ตัดสินใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด 
เพ่ือพักผ่อน ดังนั้น นักท่องเที่ยวจะต้องวางแผนการเดินทาง แล ะจัดการดําเนินการล่วงหน้าในการ
กระทํากิจกรรมเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว้ ตั้งแต่กิจกรรมการกําหนดสถานที่ท่องเที่ยว 
กิจกรรมการเดินทาง กิจกรรมการจองที่พัก เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง 

6. ผลลัพธ์ที่ตามมา คือ ผลจากการกระทําหนึ่ง ๆ อาจได้ผลตามที่คาดหมายไว้ หรื ออาจ
ตรงกันข้ามกับความคาดหวังที่ตั้งใจไว้ เช่น นักท่องเที่ยวได้มีกําหนดการเดินทางไว้เพ่ือมาพักผ่อน
วันหยุดในประเทศไทย แต่ปรากฏว่าในเวลานั้นเกิดการชุมนุมท่ีสนามบิน และทําให้สนามบินต้องปิด
ทําการ เครื่องบินไม่สามารถลงจอดได้ มีผลลัพธ์ทําให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถบรรลุ ผลตามท่ี
คาดหมายไว้ได้ 

7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง คือ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่กระทําลงไปไม่บรรลุ
เปูาหมายตามที่ต้องการ จึงต้องกลับมาแปลความหมาย ไตร่ตรอง เพ่ือเลือกหาวิธีใหม่ ๆ มา
ตอบสนองความต้องการ หรืออาจจะเลิกความต้องการไปเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกินความสามารถ เช่น 
การก่อวินาศกรรมในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดียในเดือนพฤศจิกายน ปี 2008 นักท่องเที่ยวที่ตั้งใจจะ
เดินทางไปเมืองดังกล่าว จะต้องเกิดความผิดหวังเพราะเกิดความกังวลด้านความปลอดภัย และอาจ
ล้มเลิกความตั้งใจในการเดินทาง หรืออาจเปลี่ยนเส้นทางไปเมืองอ่ืนที่ปลอดภัยกว่า 

 
การก าหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวได้กําหนดรูปแบบของนักท่องเที่ยว (Typology : a 
systematic classification or study of types) เพ่ืออธิบายพฤติกรรมนักท่องเที่ยว การพัฒนา
รูปแบบของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้มาจากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์หรือการใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) การกําหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวอาจทําได้หลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์และวิธีการที่ใช้ 

การกําหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว รูปแบบพื้น ฐานที่สุด คือ การแบ่ง
นักท่องเที่ยวออกเป็น 2 กลุ่ม ตามลักษณะของพฤติกรรมของการเดินทาง คือ การแบ่งว่าบุคคลนั้น
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เป็น 1) นักท่องเที่ยว (Tourists) หรือ 2) นักเดินทาง (Travelers) นักท่องเที่ยว คือ บุคคลซึ่งซื้อ
รายการนําเที่ยวเหมาจ่ายจากบริษัทนําเที่ยว ในขณะที่นักเดินทางคือบุคคลซึ่งจัดการการเดินทางด้วย
ตนเอง เช่น ซื้อตั๋วเครื่องบินเอง จองท่ีพักเอง กําหนดสถานที่ท่องเที่ยวด้วยตนเอง เป็นต้น 

เพอริโอลท์ (Perreault) และดอร์เดน (Dorden) (1979) ได้เสนอรูปแบบพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 

1. นักท่องเที่ยวแบบประหยัด  (Budget Travelers) โดยทั่วไปแล้วนักท่องเที่ยวประเภท
นี้มีรายได้ปานกลาง แต่แสวงหาการหยุดพักผ่อนหรือท่องเที่ยวที่ใช้ค่าใช้จ่ายต่ํา 

2. นักท่องเที่ยวชอบผจญภัย (Adventurous Travelers) เป็นนักท่องเที่ยวที่มีการศึกษา
ดีและมีรายได้ปานกลางถึงสูง มีความชื่นชอบในกิจกรรมระหว่างการหยุดพักผ่อนหรือการท่องเที่ยว
แบบผจญภัย 

3. นักท่องเที่ยวประเภทเดินทางระหว่างวันหยุด (Vacationers Travelers) เป็น
นักท่องเที่ยวกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งมักใช้เวลาในการคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวหรือการเดินทางในครั้งต่อไปว่า
จะไปที่ไหน อย่างไร นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ค่อนข้างมีความกระตือรือร้นแต่มีรายได้ค่อนข้างน้อย 

4. นักท่องเที่ยวแบบชอบเดินทางโดยใช้ระยะเวลาเดินทางยาวนาน (Moderates 
Travelers) เป็นนักท่องเที่ยวที่มีใจรักการท่องเที่ยวเดินทางอย่างมากแต่ไม่สนใจการท่องเที่ยวใน
ระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์หรือการใช้เวลากับการเล่นกีฬา แต่จะชอบการเดินทางที่ใช้ระยะเวลานาน
มากกว่า 

โคเฮ็น (Cohen1979) ได้เสนอรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไว้ ดังนี้ 
1. นักท่องเที่ยวแบบนันทนาการ (Recreational Tourists) เป็นนักท่องเที่ยวซึ่งเน้น

ความสําคัญในกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการนันทนาการหรือการพักผ่อนทางร่างกาย 
2. นักท่องเที่ยวแบบปลีกตัวหาความเพลิดเพลิน (The Diversionary Tourists) เป็น

นักท่องเที่ยวที่พยายามทางแนวทางเพ่ือลืมความจําเจในชีวิตประจําวัน 
3. นักท่องเที่ยวมุ่งหาประสบการณ์ (The Experiential Tourists) เป็นนักท่องเที่ยวที่

เดินทางเพ่ือแสวงหาประสบการณ์ที่แท้จริง นักท่องเที่ยวประเภทนี้สนใจศึกษาและได้รับประสบการณ์
ที่แท้จริงของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ไปสัมผัส ตัวอย่างเช่น เมื่อเดินทางไปประเทศสเปน ก็ต้องการสัมผัส
วิถีชีวิตของผู้คนท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่แท้จริงเป็นของสเปน 

4. นักท่องเที่ ยวแบบชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่ (The Experimental Tourists) มี
ลักษณะที่เห็นเด่นชัดคือ ชอบติดต่อพูดคุยกับคนท้องถิ่นเพ่ือเรียนรู้และทําความเข้าใจในชีวิตความ
เป็นอยู่ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของคนท้องถิ่น 

5. นักท่องเที่ยวที่ใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่น (The Existential Tourists) นักท่องเที่ยว
ประเภทนี้ต้องการฝ๎งตัวเองหรือใช้ชีวิตภายใต้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดียวกับคนท้องถิ่น นักท่องเที่ยว
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ประเภทนี้จะใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนั้นเป็นเวลานาน ตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวที่มาใช้เวลาอยู่
ในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งในประเทศไทย เช่น พัทยาหรือเชียงใหม่ และพยายามใช้ชีวิตเช่นเดียวกับ
คนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัว การรับประทานอาหาร การพยายามพูดภาษาท้องถิ่น เป็นต้น 

สํานักงานเศรษฐกิจศึกษา (Westvlaams 1986, อ้างจาก Swarbrook และ Horner 
1999) ได้เสนอรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไว้ ดังนี้ 

1. นักท่องเที่ยวประเภทหลงใหลในทะเล (Active sea lovers) 
2. นักท่องเที่ยวประเภทชอบผูกมิตร (Contact-minded holidaymakers) มีจิตใจชอบ

ติดต่อพบปะกับผู้อ่ืน แสวงหามิตรใหม่โดนเฉพาะที่เป็นคนท้องถิ่น 
3. นักท่องเที่ยวประเภทชอบชมธรรมชาติ (Nature Viewers) ชอบความงดงามของภูมิ

ทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว 
4. นักท่องเที่ยวประเภทแสวงหาการพักผ่อน (Rest-seekers) ใช้เวลาไปกับการนอน

พักผ่อนหย่อนใจมากกว่าการทํากิจกรรมอ่ืน ๆ 
5. นักค้นหา (Discovers) ชอบกิจกรรมประเภทผจญภัยและชอบแสวงหามิตรใหม่ 
6. นักท่องเที่ยวแบบเดินทางพร้อมครอบครัว (Family-orientated) เป็นนักท่องเที่ยวที่

หลงใหลในแสงแดดและทะเล และชอบเดินทางท่องเที่ยวแบบไปเป็นครอบครัว 
7. นักท่องเที่ยวแบบประเพณีนิยม (Traditionalists) ชอบเดินทางท่องเที่ยวที่เน้นความ

ปลอดภัยและไม่เสี่ยงภัย 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว (Tourist Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละ

บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งกระบวนการใน
การตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออก ดังนั้น สรุปในเรื่องของกระบวนการพฤติกรรม (Process of 
Behavior) หลัก ๆ คือ 

1. พฤติกรรมเกิดข้ึนได้ต้องมีสาเหตุทําให้เกิด 
2. พฤติกรรมเกิดข้ึนได้จะต้องมีสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้น 
3. พฤติกรรมที่เกิดข้ึนย่อมมุ่งไปสู่เปูาหมายในการตอบสนองแรงจูงใจเหล่านั้น 

 
สรุปว่า การจูงใจ (Motivation) เป็นวิธีการหนึ่งที่จะชักนําพฤติกรรมของบุคคลให้ปฏิบัติ

ตามวัตถุประสงค์ พฤติกรรมมนุษย์เกิดข้ึนต้องมีสิ่งจูงใจ (Motive) หรือสิ่งกระตุ้นการจูงใจ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ (Needs) โดยอาศัยสิ่งจูงใจหรือสิ่งกระตุ้น
ทางการตลาด การที่จะจัดสิ่งกระตุ้นได้นั้นจําเป็นศึกษาความต้องการของมนุษย์ ซึ่งความต้องการของ
มนุษย์ประกอบด้วยความต้องการของร่างกายด้านจิตใจซึ่งเป็นสถานะทางจิตวิทยา เช่น ความต้องการ 
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ความรักและอ่ืนๆ ความต้องการจะถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นอย่างรุนแรง และมีผลชักจูงใจให้บุคคลหาสิ่ง
บําบัดความต้องการของตน 
 
3. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว   

การส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในรูปแบบ
หนึ่ง เพราะว่าการท่องเที่ยวมีผลกระทบในวงกว้างต่อประเทศเป็นอย่างมาก นอกจากจะเป็นการ
กระตุ้นรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังเป็นกระบวนการนาการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรม 
และการเมืองเข้ามาสู้ประเทศไปพร้อมกัน ดังนั้นกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่รัฐบาล
ของหลายประเทศได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  

Lee and Back (2003) กล่าวไว้ว่า การวางแผนการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  ควรพิจารณา
การรับรู้ของผู้อยู่อาศัยและทัศนคติก่อนที่จะทํา การลงทุน เพราะ การลงทุนอาจจะไม่  ประสบ
ความสําเร็จหากพวกเขาไม่ได้สนับสนุนการวางแผนความสําคัญ ของการท่องเที่ยว  ดังกล่าวทําให้การ
พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวต้องมีทิศทางและแนวทางที่เหมาะสมมีกระบวนการจัดการอย่าง
ต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประสบความสําเร็จ และเป็นไปตามทิศท างที่ถูกต้อง  (Branford, 
Malcolm & Lee, 2004) การสังเคราะห์เอกสารของ Mancini (2005) ที่ได้เขียนตารางวิชาการเรื่อง 
การเดินทางและการท่องเที่ยวเบื้องต้น (Access introduction to travel and tourism) และ 
Morgan และ Prichard (2000) ที่ได้เขียนตารางเรื่อง การประชาสั มพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
กิจกรรมเพื่อความบันเทิง (Advertising in tourism and leisure) สามารถสังเคราะห์เป็นหลักการ
ดําเนินเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ในการดําเนินการด้านการท่องเที่ยวมีหลักการดําเนินการที่สําคัญ 5 ประการ ดังนี้ (กรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2550) 
1. เร่งพัฒนา บูรณะ ฟื้นฟูมรดก และสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ทั้งในเขตเมืองและนอก

เมืองเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวใหม่ สร้างแหล่งจับจ่ายซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยว โดยส่งเสริมบทบาท
เอกชนร่วมกับชุมชนในการรักษาแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตให้อยู่ในสภาพเดิมอย่างต่อเนื่อง 

2. เพ่ิมความหลากหลายของการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การ
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่และให้ชุม ชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวมากข้ึน ทั้งในรูปแบบการจัดสหกรณ์การ
ท่องเที่ยวและการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

3. เพ่ิมมาตรการอานวยความสะดวก สร้างความปลอดภัย และปูองกันการเอาเปรียบ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขป๎ญหาความเดือดร้อนของนักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง 
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4. เร่งฟื้นฟูความร่วมมือกับท้องถิ่นอ่ืนๆ โดยรอบ ทั้งทางด้านการตลาด การลงทุนและ
การขจัดอุปสรรคในการท่องเที่ยว 

5. บริหารการท่องเที่ยวโดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก โดยสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
เชื่อมโยงกับธุรกิจชุมชน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการ บริการการท่องเที่ยว รวมทั้งการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นในรูปแบบที่หลากหลาย 

กระบวนการก าหนดผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเสริม 
ป๎จจุบันแหล่งท่องเที่ยวมีจํานวนมากขึ้น  การแข่งขันกันสูงทั้งจากแหล่งท่องเที่ยว

ภายในประเทศและแหล่งท่องเที่ยวในต่างประเทศ  หากท้องถิ่นไม่สามารถกําหนดจุดขายทางการ
ท่องเที่ยวให้เด่นชัดและแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ อาจทําให้แหล่งท่องเที่ยวไม่สามารถสร้าง
ความน่าสนใจได้มากพอที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน  นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น
หรือของฝาก  ของที่ระลึก  ยังเป็นได้ ทั้งจุดแข็งและจุดขายให้นักท่องเที่ยวสนใจและดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาแวะชม จับจ่ายใช้สอยในแหล่งท่องเที่ยว และกลับมาเท่ียวในครั้งต่อ ๆ ไป 

การที่จะสร้างความน่าสนใจให้แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการสร้างสรรค์  
วางแผน และดําเนินการอย่างรอบด้านในการกําห นด “จุดขาย” หรือ “จุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ” โดย
จะต้องค้นหาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น  (Identity) ที่ท้องถิ่นอ่ืนไม่มีหรือท้องถิ่นอ่ืนยากที่จะเลียนแบบ  ซ่ึง
จะทําให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเอง  
แต่สิ่งสําคัญท่ีจะทําให้การท่องเที่ยวประสบความสําเร็จได้  คือ “ความร่วมมือร่วมใจของผู้อยู่อาศัยใน
ท้องถิ่น” นอกจากนี้ผู้บริหารแหล่งท่องเที่ยวจําเป็นต้องมีการศึกษา  การวางแผน  และเตรียมการเพื่อ
รองรับการพัฒนาทางการท่องเที่ยวในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

ระบบการท่องเที่ยว (Tourism System) 
ในขณะที่การศึกษาระบบจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวนั้น  เป็นการพิจารณาถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในมิติต่าง ๆ ที่อยู่ภายในระบบ  ที่ช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวดําเนินไปได้อย่างยั่งยืน  การศึกษาระบบการท่องเที่ยวเป็นการพิจารณาถึงสภาพและการ
เปลี่ยนแปลงของกา รท่องเที่ยว  โดยพิจารณาถึงระบบย่อยและองค์ประกอบ  หน้าที่ของแต่ละ
องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น  ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีลักษณะ
ที่แตกต่างกันออกไป  โดยต้องพิจารณารวมไปถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของระบบการ
ท่องเที่ยวด้วย  ได้แก่ ระบบนิเวศวิทยาบนบก  ในน้ํา และในอากาศ  สภาพภูมิอากาศ  ชุมชน กิจกรรม
ทางสังคม กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ในพื้นที่  ระบบการบริหาร  ระบบการปกครองพ้ืนที่ท่องเที่ยว  
เป็นต้น ซึ่งสิ่งแวดล้อมนอกระบบเหล่านี้ นอกจากจะมีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวในทางอ้อมแล้ว  ยังอาจ
ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอีกด้วย  องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ 
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1. ทรัพยากรการท่องเที่ยว  (Tourism Resources) อันประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยว  
ตลอดจนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ  อาทิเช่น ทรัพยากรทางธรรมชาติ  สิ่งที่มนุษย์
สร้างข้ึน ตลอดจนวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

2. บริการการท่องเที่ยว (Tourism Services) ได้แก่ การบริการเพ่ือการท่องเที่ยวต่าง ๆ  
ที่มีอยู่ในพื้นท่ีที่มีผลเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ 

3. ตลาดการท่องเที่ยว  (Tourism Market) เป็นส่วนของอุปสงค์  (Demand) ในการ
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว  การตลาดอาจพิจารณาได้ท้ังตัวนักท่องเที่ยวเอง  กิจกรรม  
รูปแบบ หรือกระบวนการท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนในพื้นท่ี 

ระบบการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมนี้  จะเป็นตัวแบ่งกลุ่มป๎จจัยที่เก่ียวข้องกับการศึ กษา
ขีดความสามารถในการรองรับให้ชัดเจนเป็นสัดส่วนยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ได้แบ่งบทบาทหน้าที่ต่อการท่องเที่ยว  
(Tourism Function) เป็นด้านอุปสงค์  (Demand) อุปทาน  (Supply) ทรัพยากร  (Resource) 
รองรับผลกระทบ (Impact) และมีผลต่อการท่องเที่ยว (Effect)  

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ความหมายของการท่องเที่ยว 
ในพจนานุกรม Webster’s Third New International Dictionary ได้ให้ความหมาย

ของคําว่า Tourism หรือ การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพ่ือสราญใจ การบริหารงานธุรกิจ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวส่วน Tourist หมายถึง นักท่องเที่ยว ผู้ที่เดินทางจากอีกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 
เพ่ือใฝุหาสุขารมณ์หรือเพ่ือความรู้ทางวัฒนธรรมแล้วกลับมา ณ จุดเริ่มต้น คําว่า “การท่องเที่ยว” จึง
เป็นคําที่มีความหมายกว้างมิได้มีความหมายเพียงการเดินทางเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจหรือเพ่ือความ
สนุกสนานเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการเคลื่อนย้ายประชากรจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง รวมทั้งการ
เดินทางภายในประเทศและเดินทางระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวจึงเป็นกระบวนการที่มี
ความสัมพันธ์ต่อกัน มีกิจกรรมร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันได้รับความรู้ ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิ น ในป๎จจุบันการท่องเที่ยวจึงเป็นธุรกิจที่กว้างขวาง ความหมายของการท่องเที่ยวนั้นอาจ
สรุปได้ในเงื่อนไข 3 ประการ คือ ประการแรก ต้องเดินทางจากถ่ินที่อยู่อาศัยไปยังท่ีอ่ืนชั่วคราว 
ประการที่สอง ต้องเดินทางไปด้วยความสมัครใจ และประการสุดท้ายเดินทางด้วยจุดมุ่งหมายใ ดๆ ก็
ได้ที่มิใช่เพ่ือการประกอบอาชีพ หรือหารายได้ (วรรณา วงษ์วานิช, 2539) 

 
ป๎จจัยของการท่องเที่ยว แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1. สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) หมายถึง สิ่งที่สามารถดึงดูดหรือโน้มน้าว

ใจให้เกิดความสนใจปรารถนาที่จะไปท่องเที่ยวยังแหล่ งท่องเที่ยว พ้ืนที่ที่นักท่องเที่ยวไปเยือนจะต้อง
เป็นพื้นที่ท่ีมีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวเป็นสําคัญ ในแหล่งท่องเที่ยวจะมีจุดที่เป็นสิ่งดึงดูดใจ
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ทางการท่องเที่ยวจุดหนึ่งหรือหลายจุดก็ได้ ถ้ามีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหลายจุด แหล่งท่องเที่ยว
นั้นจะมีนักท่ องเที่ยวและสนใจนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกันมาก  สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1.1 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่ธรรมชาติให้มา (Natural Attraction Factors) 
คือ ความงามตามธรรมชาติที่สามารถดึงดูดให้คนไปเยือนหรือไปเที่ยวในพ้ืนที่นั้น เช่น หาดทรายที่
สวยงาม สภาพปุา และชีวิตสัตว์ปุา เป็นต้น 

1.2 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน (Historical and Cultural 
Attraction Factors) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึนแล้วสามารถดึงดูดใจให้มนุษย์ไปเยือนหรือไปท่องเที่ยว
ยังพ้ืนที่นั้น เช่น สิ่งก่อสร้ างที่เป็นสถาป๎ตยกรรม ได้แก่ วัด วัง เมืองโบราณ เป็นต้น วิถีชีวิตจากการ
กระทําของ 

1.3 คน เช่น ตลาดน้ํา ก็เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์ทําให้เกิดข้ึนมา
รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่คนเราสร้างข้ึนมา เช่น การแข่งกีฬา การแสดง การจัดเทศกาล เช่น งาน
เทศกาลอาหารงานเทศกาลผลไม้ เป็นต้น 

2. สิ่งอํานวยความสะดวก (Facility) หมายถึง สิ่งต่างๆที่รองรับการเดินทางท่องเที่ยว
เพ่ือทําให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปได้ด้วยความสะดวกสบายที่สําคัญมากที่สุดคือ เรื่องที่พักแรมไม่
ว่าจะเป็นที่พักในรูปแบบโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล เกสท์เฮ้าส์ สิ่งสําคัญอันดับรองลงมา คือ การ
บริโภคจึงต้องมีร้านอาหารบริการสําหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนข่าวสารข้อมูลเพื่อการเดินทางไว้
บริการนักท่องเที่ยว 

3. การเข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถึง การไปถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้ คือต้องมีการ
คมนาคมขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นอย่างสะดวก 

ป๎จจัยในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไปตามความ
พึงพอใจหรือความต้องการที่จะได้รับจาการไปท่องเที่ยว โดยที่บางคนต้องการไปท่องเที่ยวธรรมชาติ
อย่างเดียวแต่บางคนอาจจะต้องการความสะดวกสบายในเรื่องของที่พักหรืออาหารเป็นต้น 

การท่องเที่ยวจึงเป็นกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน 
คือ ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Resource) บริการท่องเที่ยว (Tourism Service) และ
การตลาดการท่องเที่ยว (Tourism Market of Tourist) แต่องค์ประกอบย่อยๆท่ีมีความสัมพันธ์กัน  
เป็นเหตุและผลซึ่งกันและกัน ความแตกต่างของแต่ละรูปแบบการท่องเที่ยวจึงอยู่ที่ความแตกต่างใน
องค์ประกอบย่อยและความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนนั้นเอง (อรนุช ศิลป์มณีพันธ์ , 2547) ทั้งนี้ การท่องเที่ยว
จึงเป็นปรากฏการณ์ของมนุษย์ที่สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับสภาพแวดล้อมทั้ง ที่เป็นธรรมชาติและ
วัฒนธรรมในการเดินทางไปท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ย่อมมีจุดหมายของการเดินทางไปท่องเที่ยวที่
ต่างกัน 
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วัตถุประสงค์กับการท่องเที่ยว 
โรบินสัน (Robinson) ได้กล่าวไว้ว่า วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวของบุคคลมีอยู่ 8 

ประการ คือ 
1. เพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพและร่างกาย 
2. เพ่ือสุขภาพอนามัย เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ อาบแดด อาบน้ําแร่ 
3. เพ่ือเข้าร่วมหรือชมกิจกรรมทางกีฬา 
4. เพ่ือไปชมสิ่งที่แปลกใหม่ในต่างประเทศ 
5. เพ่ือความรื่นเริงบันเทิงใจ ความสนุกสนาน ความสดชื่น เพ่ือการพักผ่อน 
6. เพ่ือสาเหตุส่วนตัว เช่น ไปเยี่ยมญาติ ไปพบเพ่ือนใหม่หรือเพ่ือหลบหนีคนที่ใกล้ชิด

จําเจ 
7. เพ่ือเหตุผลทางด้านจิตใจ ศาสนา 
8. เพ่ืออาชีพและการธุรกิจ 
ตามมติเอกฉันท์ของสหประชาชาติในการประชุมครั้งที่ 21 ในปี พ .ศ.2510 อันเป็นปี

ท่องเที่ยวสากลว่า “การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่มนุษยชาติต้องการมากที่สุด ควรที่รัฐบาลของ
ทุกประเทศและมนุษย์ทุกคนจะสนับสนุน ” (Burkart & Medlik, 1985: 59) จากมูลเหตุจูงใจ เพ่ือ
การท่องเที่ยวที่กล่าวมานี้คงจะไม่มีมูลเหตุจูงใจอันใดอันหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นที่เด่นที่สุด แต่มีลักษณะ
ผสมผสานกัน 

การพัฒนาการท่องเที่ยว 
Battan (กรมการพัฒนา ชุมชน , 2545) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการพัฒนา คือ การ

เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน (Change for the Better) หมายความว่า คนใด สิ่งใด หรือ กิจกรรมใดท่ีมีกร
เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นเรียกว่า “การพัฒนา” 

การพัฒนาการท่องเที่ยวต้องครอบคลุมหลักการ 3 ประเด็นคือ 
1. การประเมินค่าสิ่งแวดล้อมคือการให้ความสําคัญค่อนข้างสูงต่อการประเมินค่า

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอันเนื่องจากระบบนิเวศซึ่งคอยหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ 
2. การขยายมิติของกาลเวลาเปลี่ยนเนื่องจากการปะทะหน้าอย่างยั่งยืนเกี่ยวเนื่องกับ

การพัฒนาสังคมในระยะสั้นซึ่งสามารถวาง นโยบายเพื่อปฏิบัติได้ในช่วงระยะเวลา 5 ปีหรือ 10 ปีซึ่ง
ขณะเดียวกันต้องมองไปถึงอนาคตของอนุชนรุ่นหลังหรืออาจจะมองไกลกว่านั้นก็ได้ 

3. ความเสมอภาคและความยุติธรรมการพัฒนาเน้นเปูาหมายหลักการสนองตอบความ
ต้องการของกลุ่มชุมคุณชนชั้นในสังคมและการปฏิบัติอย่างยุติธรรมต่ ออนุชนรุ่นหลังในอนาคตไม่ให้
ได้รับความทุกข์ยากหรืออย่างน้อยก็มีระดับความเป็นอยู่ที่ใกล้เคียงกับป๎จจุบัน 
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การท่องเที่ยวเป็นกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีองค์ประกอบดังนี้ 
(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2542) 

1. แหล่งท่องเที่ยวเป็นทรัพยากรที่สําคัญจัดเป็นอุปทานการท่องเที่ยวซึ่งได้จัดหมวดหมู่
ของแหล่งท่องเที่ยวดังนี้คือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Culture Attractions) เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชึ่งแสดงออกถึงประเพณีต่าง ๆ (Traditional Attractions)  แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
ตามสภาพธรรมชาติ (Scenic Attractions)  แสดงถึงความงดงามในรูปแบบต่าง ๆ ของภูมิประเทศ 
แหล่งท่องเที่ยวประเภทที่ให้ความบันเทิง (Entertainment Attractions)  และแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ 
ที่มีลักษณะเฉพาะตัว (Specific Attractions)  ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2545) ได้
จําแนกแหล่งท่องเที่ยวออกเป็น 3 ประเภทคือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 
โบราณคดีและแหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ส่วนแหล่งท่องเที่ยวด้านที่ให้ความบันเทิงนั้นจัดเป็น
ส่วนหนึ่งในสถานบริการนักท่องเที่ยว  

2. บริการการท่องเที่ยวที่รับรองการท่องเที่ยวเป็นอุปทานประเภทหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็น
จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวแต่เป็นบริการที่รองรับความสะดวกสบายและความบันเทิงแก่
นักท่องเที่ยวซึ่งในบางโอกาสอาจเป็นตัวดึงดูดใจได้เช่นกันการบริการการท่องเที่ยวที่สําคัญ ได้แก่ที่พั ก
อาหารแหล่งจําหน่ายสินค้าแหล่งบันเทิงแหล่งกิจกรรมและบริการอื่น ๆ ทั้งนี้รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นอื่น ๆ ด้วย  

3. ตลาดการท่องเที่ยวเป็นการแสดงของอุปสงค์ (Tourism Demand) ซึ่งมีความ
ปรารถนาในการท่องเที่ยวจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งเพื่ อเข้าร่วมในกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจและ
เพ่ือกิจกรรมอื่น ๆ ปกติตลาดการท่องเที่ยวจะเน้นที่นักท่องเที่ยว ซึ่งในกระบวนการจัดการใด ๆ 
รวมถึงการส่งเสริมและพัธนาการขายและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วย 

องค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยที่ค วามสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบย่อยทั้ง 3 เกิดข้ึนเมื่อนักท่องเที่ยวได้ไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่องเที่ยว นันทนาการหรือ
เพ่ือการศึกษาซึ่งอาจเป็นการใช้ประโยชน์โดยตรงและจากการบริการที่เกี่ยวข้องโดยปกติทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวที่ใช้ไม่มีวันหมดเพราะรูปแบบการใช้มักเป็นกา รสัมผัสแต่ภายนอกโดยไม่มีการ
เคลื่อนย้ายทรัพยากรใดๆ หรืออาจมีการชดใช้ได้อยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ในการท่องเที่ยวที่เป็น
จริงนั้นการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรมักมีการแปรรูปทรัพยากรและอาจไม่มีการคํานึงถึงการสูญเสีย
หรือผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับระบบย่อยต่าง ๆ รวมทั้งรว มทั้งผลต่อสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ในทางกลับกัน
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นระบบอ่ืน ๆ เช่นระบบชุมชน ระบบอุตสาหกรรมอาจมีผลกระทบมาสู่ระบบการ
ท่องเที่ยวด้วย ดังนั้นการท่องเที่ยวที่ขาดระบบการจัดการที่ดีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องจึงเป็นการ
ท่องเที่ยวที่ไม่ประสบความสําเร็จนอกจากองค์การประกอบภายในระบบการท่องเที่ยวยังมีสิ่งแวดล้อม
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ที่เก่ียวข้องกันอีกหลายประการ เช่น สภาพกายภาพและระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน
เศรษฐกิจและการลงทุนสังคมและวัฒนธรรมองค์กรและกฎหมาย 

วิธีการพัฒนาการท่องเที่ยว  
1. สํารวจ ค้นหาสถานที่และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว

ของชุมชนรวบรวมข้อมูลเส้นทางประวัติความสําคัญเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์  
2. วางแผนพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว สร้างจิตสํานึกทําแผนพัฒนาทุกด้าน การ

อนุรักษ์ การทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมด้านนันทนาการตามแหล่งท่ องเที่ยว
และการบริหารพัฒนาบุคลากร  

3. จัดให้มีการดูแลรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว วางระบบการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะที่พักอาหารและเครื่องดื่ม  

4. การบริการและการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ดูแลบริการสาธารณะทุกด้านรวมทั้งระบ บ
การจัดเก็บหรือทําลายขยะ การบําบัดน้ําเสีย การจัดเก็บผลประโยชน์ การจัดทําของที่ระลึกชุมชน 
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่นอาสาสมัครประจําที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยว  

5. การทําประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยวเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวให้แก่
สาธารณชนผ่านสื่อต่าง ๆ เช่นโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร จดหมาย แผ่นพับ อินเตอร์เน็ต 
 
4. แนวความคิดการตลาดและการตลาดท่องเที่ยวบริการ (Tourism Marketing) 

แนวคิดทางการตลาด (Marketing Concept) 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการตลาดเป็นสิ่งที่ต้องดําเนินการควบคู่กันเพื่อที่จะให้

แหล่งท่องเที่ยวนั้น  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการแข่งขัน  การวางแผนการตลาดสําหรับ
จุดหมายปลายทางท่องเที่ยว ประกอบด้วยแนวคิดสําคัญสองส่วน คือ การตลาด และการวางแผนและ
การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว 

1. การตลาด  (Marketing) เป็นเรื่องเก่ียวกับการวิจัยศักยภาพทางการตลาดของ
นักท่องเที่ยว  โดยศึกษาถึงขนาดลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Characteristics) พฤติกรรมและความชอบของนักท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ  เช่น อาหารการกิน  ที่พัก
อาศัย ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว  อํานาจการซื้อ  และอ่ืน ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ของการส่งเสริมการขาย  (Sales Promotion) การประชาสัมพันธ์  (Public Relations) การโฆษณา 
(Advertisement) การส่งเสริมการทําหน้าที่ของสํานักงานต่างประเทศ  (Maintenance of 
Overseas Offices ) และการร่วมมือทางด้านการตลาดกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน เป็นต้น 
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การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 
ศรัญยา วรากุลวิทย์ (2546 : 77) ได้กล่าวถึงการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

แตกต่างจากการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมทั้งนี้เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตน ผู้บริโภคไม่ได้สัมผัส
สินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ เป็นผลิตภัณฑ์ที่แบ่งแยกไม่ได้ การผลิตและการบริโภคเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สูญเสียได้ ดังนั้นการตลาดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ป๎จจัยที่ต้องนํามาพิจารณาในการพัฒนาการตลาดอย่างหนึ่ง คือความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การ
สื่อสารต่างๆ ซึ่งสามารถทําได้อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงประชากรอย่างแพร่หลาย จะมีส่วนสนับสนุนให้
ประชากรเกิดความสนใจในการเดินทางท่องเที่ยวมากข้ึนทําให้ประชากรมีความสามารถในการ
เดินทางได้มากยิ่งขึ้น และนิคม จารุมณี (2536: 201) ได้ให้ความหมายการตลาดการท่องเที่ยวว่า 
ประกอบด้วย 5 ประการคือ 1) การกําหนดความต้องการของสินค้า และบริการ 2) กําหนดขั้นตอน
เพ่ือตอบสนองความต้องการนั้นๆ 3) กําหนดราคาตามอัตราการแข่งขันของตลาดและกําไรที่ต้องการ
จะได้ 4) คัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการสื่อสารข้อมูลที่ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปสู่
นักท่องเที่ยวกลุ่มเปูาหมาย 5) การขายการท่องเที่ยว นอกจากนี้ 

กมล รัตนวิระกุล (2550: 179, 264-265) ได้กล่าวถึงการตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน
ป๎จจุบันว่ามีการใช้การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร IMC (Integrated Marketing 
Communication) เป็นเครื่องมือทีนิยมใช้กันมากเพ่ือหวังผลให้สินค้า และข่าวสารการเสนอขาย
ได้รับความสนใจ สร้างแรงจูงใจให้กลุ่มลูกค้าเปูาหมายสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และ
มากที่สุด การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรหมายถึง การเลือกเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสมกับสินค้า 
หรือบ ริการมากกว่า 1 ประเภท มาใช้ผสมผสานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
ประกอบด้วย การส่งเสริมการขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ์ การตลาดตรง การตลาดเชิงกิจกรรม 
การโฆษณา การจัดแสดงสินค้า การอบรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบอกเล่าปากต่อปาก 
การตลาดท่องเที่ยว มีการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักของภาครัฐ
จําเป็นต้องศึกษาลักษณะของกลุ่มลูกค้าเปูาหมาย อาทิ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีอายุน้อยลง เป็นผู้
เดินทางหนุ่มสาวมากขึ้น นักธุรกิจสตรีเป็นกลุ่มนักเดินทางรุ่นใหม่ที่มีความต้องการเฉพาะ 
นักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพ เป็นต้น ช่องการการจัดจําหน่ายสมัยใหม่จําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มากขึ้น การติดต่อสื่อสารผ่านจดหมายอิเลคโทรนิค (e-mail) ระบบการตลาดอินเตอร์เน็ต (internet 
marketing) จะเป็นความจําเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักเดินทา งที่
เปลี่ยนไป เครื่องมือสื่อสารและเอกสารโฆษณาและแผ่นพับจะเป็นระบบ Digital brochure สภาพ
เหมือนจริง (virtual) ส่งตรงถึงลูกค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งลูกค้าสามารถเปิดดูข้อมูลและ
รายละเอียดผ่านคอมพิวเตอร์ที่ไหนก็ได้ เวลาใดก็ได้ที่ลูกค้าต้องการ 
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อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้สื่อประเภทต่างๆ นั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการท่องเที่ยวใน
สภาพที่เป็นจริงของกลุ่มลูกค้า Oelkers, D. (2007: 238) ได้เปรียบเทียบข้อได้เปรียบ และเสียเปรียบ
ของการใช้สื่อต่างๆ ว่า สื่อส่วนใหญ่จะถูกแยกออกเป็น 4 ประเภท  ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ (print) สื่อ
กระจายเสียง (broadcast) สื่ออิเลคโทรนิกส์ (electronic) และสื่อภายนอก (outdoor) และสื่อ
เหล่านี้อาจแปรเปลี่ยนเป็นสื่ออ่ืนเช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โบรชัวร์ เป็นต้น แต่สื่อเหล่านี้จะมีข้อดี
และข้อเสียแตกต่างกันดังนี้ 

 
สื่อ ตัวอย่าง ข้อดี ข้อเสีย 

สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ มีผู้อ่านจํานวนมาก ระยะสั้น 
สื่อกระจายเสียง ทีวี ผู้ชมจํานวนมาก ต้นทุนต่อ

หน่วยต่ํา 
ราคาสูงซึ่งต้องใช้เงินจํานวน
มาก 

อิเลคโทรนิกส์ อินเตอร์เน็ต ง่ายในการวัด ค่าใช้จ่ายน้อย จํากัดผู้เข้าชม 
ภายนอก บิลบอร์ด ต้นทุนต่ํา Increasingly restricted 

 
การตลาดเป็นเครื่องมือสําคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวใช้ในการจัดอุปทานและ

กิจกรรมการท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
ส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างหนึ่ง  ที่นักวางแผน

การตลาดท่องเที่ยวควรนํามาใช้เป็นเครื่องมือหรือกลยุทธ์ทางการตลาด  ซึ่งประกอบด้วยป๎จจัยที่
สามารถควบคุมและพัฒนาได้ (4 Ps) ได้แก่  

1. ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว  (Tourism Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ  ซ่ึงอาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้  ประกอบด้วยสินค้า
บริการ ความคิด สถานที่ องค์กร หรือบุคคล โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีอรรถประโยชน์  (Utility) และมี
คุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้ า จึงจะทําให้ผลิตภัณฑ์นั้นขายได้  ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว มีดังนี้ 

1.1 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว  (Tourist Attractions) ที่ได้รับการพิจารณาและ
เลือกว่าอยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยว  เช่น สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์  สังคม  วัฒนธรรม  
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ  และเหตุการณ์สําคัญหรือโอกาสพิเศษ  โดยจําแนกอย่าง
ละเอียดของประเภท รูปแบบ ที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว ว่ามีความแตกต่างอย่างไรบ้าง 

1.2 การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  เส้นทางการเดินทาง  ยานพาหนะ โครงสร้างพื้นฐาน  
การควบคุมการเดินทาง  และยานพาหนะในการเข้าออก  ระยะเวลา  ความถี่ในการให้บริการ  อัตรา
และการเก็บค่าบริการผ่านทาง การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เป็นป๎จจัยสําคัญต่อต้นทุนของนักท่องเที่ยว 
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1.3 สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการ ณ แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ที่พักแรม  
อาหารและเครื่องดื่ม  การคมนาคมขนส่งในท้องถิ่น  สินค้าอุปโภคบริโภค กิจกรรมการท่องเที่ยวและ
กีฬา เช่น กอล์ฟ เรือใบ 

1.4 การให้ความปลอดภัยแก่ นักท่องเที่ยว  เจ้าหน้าที่  บุคลากรที่ให้บริการ  ชมรม
หรือสมาคมที่เก่ียวข้อง 

1.5 ความร่วมมือของชุมชนในท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 
1.6 ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว  สามารถสร้างการรับรู้  ความเข้าใจ  และความ

คาดหวังให้แก่นักท่องเที่ยว  ซึ่งภาพลักษณ์และความคาดหวังเกิดจากประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว  
ทั้งนี้ภาพลักษณ์เป็นป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวมาก  

2. ราคา (Price) เป็นสิ่งที่กําหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ออกมาในรูปของเงินตรา  ผู้บริโภค
จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า  (Value) ผลิตภัณฑ์ (Product) และราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น  
โดยถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาท่ีมีความเป็นไปได้สูงที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ 

2.1 ราคาเป็นส่วนประสมทางการตลาดเพียงอย่างเดียวที่ทําให้เกิดรายได้ 
2.2 องค์ประกอบหลักในการกําหนดราคาต่ําสุด  คือ  ต้นทุนการผลิตและ

องค์ประกอบในการกําหนดราคาสูงสุด คือ คุณค่าในสายตาของผู้บริโภค 
2.3 วิธีการกําหนดราคา  มี 3 ประเภท คือ พิจารณาจากต้นทุน  พิจารณาจากลูกค้า  

และพิจารณาจากคู่แข่งขัน 
2.4 การกําหนดราคาเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญมากในการบริหารธุรกิจ  ในการกําหนด

ราคาจะต้องมีความชั ดเจนในเรื่องวัตถุประสงค์ของการกําหนดราคา  เช่น ลดราคาเพ่ือสกัดคู่แข่ง  ต้ัง
ราคาต่ําเพ่ือไม่ให้เสียโอกาสในการได้ลูกค้าใหม่  ลดราคาเพ่ือไล่ตามคู่แข่ง  สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง  
คือ การทําให้ลูกค้ายอมรับในการเปลี่ยนแปลงราคา 

2.5 ประเด็นสําคัญของราคาไม่ได้อยู่ที่ตั้งไว้ที่ ราคาเท่าไหร่  หากแต่ข้ึนกับการ
เปรียบเทียบระหว่างราคาของสินค้ากับคุณค่าของสินค้าที่มีต่อผู้บริโภค  หากลูกค้ารู้สึกว่าสินค้ามี
คุณค่ามากกว่าราคาและยินดีซื้อสินค้าในราคาท่ีกําหนด (Value for Money) 

อย่างไรก็ตาม ราคาค่าบริการในแหล่งท่องเที่ยวมีหลายระดับ ไม่สามารถ กําหนดได้ว่า
ราคาใดถูกต้องเหมาะสมที่สุด เนื่องจากความพยายามในการสร้างความแตกต่างในตัวสินค้าและ
บริการเพื่อดึงดูดกลุ่มเปูาหมายที่ต่างกัน 

3. ช่องทางการจัดจําหน่าย  (Place or Distribution Channel) หมายถึง เส้นทางท่ี
ผลิตภัณฑ์และกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด  ในระบบช่องทางการจัดจําหน่ายจึง
ประกอบด้วยผู้ผลิตคนกลาง  ผู้บริโภคคนสุดท้าย  หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม  โดยมีกิจกรรมซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ช่วยกระจายสินค้าประกอบด้วย  (1) การขนส่ง (Transportation) (2) การเก็บรักษาสินค้า
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คงคลัง  (Storage) และการคลังสินค้า (Warehousing) และ (3) การบริการสินค้าคงเหลือ  
(Inventory Management) โดยช่องทางการจัดจําหน่าย มีความหมายครอบคลุมในเรื่องการนํา
สินค้าจากผู้ผลิตไปถึงมือผู้บริโภค  การควบคุมปริมาณสินค้า  การขนส่ง  การติดต่อสื่อสาร  จนกระทั่ง
เรื่องประเภทของร้าน  จํานวนของร้าน  โกดัง  การกระจายทางกายภาพ  วิธีการกระจายสินค้า  ช่อง
ทางการจัดจําหน่ายต้องคํานึงถึง  1) การเข้าถึง  เช่น การใช้สื่อ  การกระจายสินค้าไปหาลูกค้าให้ตรง
ตามพฤติกรรม ลักษณะนิสัยความต้องการ เป็นต้น 2) ขายสินค้าได้จะเกิดหลังจากท่ีเราสามารถเข้าถึง
ลูกค้าได้แล้ว  3) รักษาไว้  คือ สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดการซื้อขายต่อเนื่อง  ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลสําหรับ
นักท่องเที่ยว  สํานักงานการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่น  โรงแรม  
บริษัทนําเที่ยว เว็บไซต์ เป็นช่องทางการจัดจําหน่ายที่สําคัญของบริการและสินค้าทางการท่องเที่ยว 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ต่อตราสินค้า หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล  เพ่ือจูงใจให้เกิดความต้องการ  เพ่ือเตือนความ
ทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ
ของผู้ซื้อ หรือเป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ  เพ่ือสร้างทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้อการติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายทําการขาย  และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน  
ซ่ึงเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการ  อาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือ  ซึ่งต้องใช้
หลักการเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน  (Integrated Marketing 
Communication: IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า  ผลิตภัณฑ์  คู่แข่งขัน  โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกันได้ 

เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่สําคัญประกอบด้วย การโฆษณา (Advertising) การ
ขายโดยใช้พนักงานขาย  (Personal Selling) การส่งเสริมการขาย  (Sales Promotion) การให้ข่าว
และการประชาสัมพันธ์  (Publicity and Public Relations : PR) และการตลาดทางตรง  (Direct 
Marketing) และปากต่อปาก (Word of Mouth) 

นอกจากองค์ประกอบหรือส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวที่สามารถควบคุมหรือ
พัฒนาได้ (4 Ps) แล้วยังมีป๎จจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ยากหรือควบคุมไม่ได้ที่มีผลต่อความสําเร็จ
ทางการตลาด ประกอบด้วย 

1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  (Physical Environment) หมายถึง บรรยากาศซึ่งเป็นสิ่งที่
นักท่องเที่ยวมองเห็นและจับต้องได้ขณะซื้อขายสินค้าและบริการ  และขณะที่นักท่องเที่ยวบริโภค
สินค้าซึ่งจะสามารถสร้างความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจได้ในทันที 

2. กระบวนการ  (Process) หมายถึง  การศึกษาข้อมูลทางการตลาดเพ่ือให้ทราบถึง
กระบวนการซื้อของนักท่องเที่ยว  และการเลือกสรรผลิตภัณฑ์และกระบวนส่งมอบผลิตภัณฑ์และ
บริการการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว 
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3. บุคลากร (People) หมายถึง ทรัพยากรมนุษย์ท่ีปฏิบัติการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร 

4. ความร่วมมือทางการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (Partnership / Participation) 
หมายถึง  การประสานงานร่วมมือกันทางการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  ในการร่วมมือกันเสนอขาย
สินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มุ่งตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและได้รับความพอใจสูงสุด  
โดยรักษาคุณภาพมาตรฐานการบริการและระดับราคาที่เหมาะสม 

นอกจากองค์ประกอบทางการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวข้างต้นแล้ว  ยังมี
องค์ประกอบอีกหลายอย่างท่ีค วบคุมได้ยากหรือควบคุมไม่ได้  เช่น  ประชาชน  การแข่งขันของ
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชน  และการเมือง  ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อ
สถานการณ์การตลาดท่องเที่ยว การเพ่ิมหรือลดจํานวนนักท่องเที่ยว 

การวางแผนการตลาด  (Marketing Planning) หมายถึง  การกําหนดนโยบาย
จุดมุ่งหมาย  หรือวัตถุประสงค์  กลยุทธ์ โปรแกรม  แผนงาน  กิจกรรมทางการตลาด  และการใช้ความ
พยายามทางการตลาดอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  การวางแผนการตลาด  จึง
ประกอบด้วย 

1. การกําหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด  (Marketing Objectives) หมายถึง  การ
กําหนดวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายที่ชัดเจนเพื่อเป็นเครื่องชี้ทางและกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด  โดย
ยึดนโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก 

2. การกําหนดกลยุทธ์และกิจกรรมการตลาด  (Marketing Strategies and Activities) 
กลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาดท่องเที่ยว  หมายถึง  กลยุทธ์ที่กําหนดขึ้ นโดยใช้ส่วนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจท่องเที่ยว  (4 Ps – 8 Ps) นํามาวางแผน  พัฒนา และใช้ความพยายามอย่างอ่ืน ๆ 
รายได ้สภาวะการแข่งขัน สภาพแวดล้อม และโอกาสทางการตลาด  เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเปูาหมายให้มากท่ีสุด ดังนี้ 

 
การกําหนดกลยุทธ์ด้านผลิต ภัณฑ์ (Product Strategy) เพ่ือผลิตและพัฒนาสินค้าและ

บริการการท่องเที่ยวตามความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเปูาหมาย  สร้างความพอใจ  ประทับใจใน
ความเป็นเลิศของสินค้าและบริการให้แก่นักท่องเที่ยว ประกอบด้วย 

1. การสร้างความแตกต่างทางด้านการแข่งขัน  (Competitive Differentiation) หรือ
ความหลากหลาย (Variety) ของสินค้าทางการท่องเที่ยว 

1.1 ด้านผลิตภัณฑ์  (Product Differentiation) เช่น มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม  
สะอาด  ปลอดภัย  เมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวของประเทศอ่ืน ๆ หรือคุณลักษณะเด่นอื่น ๆ 
ของผลิตภัณฑ์ 
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1.2 การบริการ (Service Differentiation) เช่น คุณภาพและการบริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่องบิน  รสชาดอร่อย  รวดเร็ว  มีมาตรฐานการบริการที่ดี  และสร้างความประทับใจได้
มากกว่า ความสะดวกในการสํารองที่นั่ง การได้รับการบริการคุ้มค่ากับราคาในระดับท่ีคาดหวัง 

1.3 บุคลากร (Personnel Differentiation) มีบุคลากรทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความรู้ความสามารถในการอํานวยความสะดวกอย่างรวดเร็วไม่ผิดพลาด 

1.4 ภาพลักษณ์ (Image Differentiation) นักท่องเที่ยวสามารถจดจําสัญลักษณ์  
ยี่ห้อ ตราสินค้า สถานที่ตั้ง และชื่อเสียงของประเทศได้  เพราะฉะนั้นการโฆษณา  ประชาสัมพันธ์  การ
ส่งเสริมการขาย และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่มีประสิทธิภาพ ทําให้นักท่องเที่ยวมีความจงรักภักดีต่อตรา
สินค้า (Brand Loyalty) 

กลยุทธ์และองค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์  (Product Strategies and Components) 
โดยพิจารณาการพัฒนาองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เป็นสําคัญ ได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์หลัก  (Core Product) ให้ประโยชน์พื้นฐานตรงความต้องการของ
นักท่องเที่ยวมากท่ีสุด  และเป็นจุดขายหลัก  เช่น การขายจุดเด่นหลักของสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน
ทางธรรมชาติ  เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อน  ได้เปลี่ยนแปลงความซ้ําซาก  จําเจ ได้รับประสบการณ์
ใหม่ ๆ 

2. รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์  (Tangible Product) เป็นลักษณะทางกายภาพที่ผู้บริโภค
สามารถรับรู้และสัมผัสได้  หรือคุณสมบัติเพิ่มเติมขยายออกไปจากจุดขายหลัก  เช่น ลักษณะโดยรอบ
ของสถานที่ท่องเที่ยว มีอาคารสิ่งก่อสร้างทันสมัย พ้ืนที่กว้าง มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน ปราศจากมลภาวะ เป็นต้น 

3. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง  (Expected product) เป็นคุณสมบัติและเง่ือนไขที่ผู้ซื้อคาดว่า
จะได้รับและใช้เป็นข้อตกลงเมื่อซื้อสินค้า เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น  
เช่น บริเวณโดยรอบสถานที่ท่องเที่ ยว มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  ปูายเครื่องหมายบอกทาง  จัดทํา
ใบปลิวโฆษณา  แผ่นพับ ตกแต่งเส้นทางเดินเท้าที่ร่มรื่น  เพ่ือสร้างความสุขและความประทับใจให้แก่
นักท่องเที่ยว เป็นต้น 

4. ผลิตภัณฑ์ควบ  (Augmented product) เป็นผลประโยชน์หรือการบริการเพ่ิมเติมที่
ควบคู่ไปกับสินค้า เช่น สถานที่ท่องเที่ยวมีบริการที่พักแรม  ร้านอาหาร สนามกีฬา สถานบันเทิง  ลาน
จอดรถ ห้องน้ําห้องส้วม และมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้บริการ เป็นต้น 

5. ศักยภาพผลิตภัณฑ์ (Potential Product) คือ การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์
ควบต่อไป เพ่ือตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของนักท่องเที่ยวในอนาคต  เช่น มีการวาง
ระบบการกําจัดขยะน้ําเสียภายในแหล่งท่องเที่ยว  มีห้องน้ําห้องส้วมที่สะอาด  ถูกสุขลักษณะ เส้นทาง
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เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสะดวกมากข้ึน และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ิม
มากขึ้น 

6. การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์  (Product Positioning) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เก่าท่ีมี
อยู่แล้วให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  หรือผลิตสินค้าและบริการรูปแบบใหม่  นอกจากจะต้องคํานึงถึงกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเปูาหมายและคู่แข่งขันแล้ว  การกําหนดตําแหน่งผลิต ภัณฑ์ก็เป็นสิ่งสําคัญ  โดยมีแนวคิด  
ดังนี้ 

6.1 สร้างภาพลักษณ์  แสดงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวกลุ่มเปูาหมายรู้สึกและ
มองเห็นว่าจะได้รับอย่างชัดเจน  ทั้งท่ีสัมผัสได้จริง  (Tangible) และสัมผัสได้ด้วยความรู้สึก 
(Intangible) 

6.2 ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่ให้ผล ประโยชน์อย่างเต็มที่ข้างต้น  โดย
ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน 

6.3 โฆษณาประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดผลประโยชน์นี้ให้นักท่องเที่ยวรับทราบโดย
รวดเร็วและกว้างขวาง  

6.4 การกําหนดตําแหน่งทางการตลาดเป็นบทบาทที่สําคัญและจําเป็นในการพัฒนา
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ทั้งหมด ตลอดจนการกําหนดตําแหน่งทางการตลาดครั้ง
ใหม ่(Repositioning) 

7. การกําหนดกลยุทธ์ด้านราคา  (Price Strategy) เป็นเครื่องมือทางการแข่งขันที่สําคัญ  
เป็นการวางตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ในด้านคุณภาพ  เพ่ือให้ราคาของสินค้าและบริการเหมาะสมกับ
นักท่องเที่ยวก ลุ่มเปูาหมาย  โดยพิจารณาอํานาจการซื้อของนักท่องเที่ยว  ต้นทุนในการผลิต  ช่อง
ทางการจัดจําหน่ายการส่งเสริมการตลาด  รายได้จากการท่องเที่ยวที่ประเทศต้องการ  และราคาของ
จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวคู่แข่งขัน 

นอกจากนี้ กลยุทธ์ด้านราคายังแสดงถึงวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์  เป็นตัวกําหนดรายได้
โดยครอบคลุมต้นทุนคงท่ี  (Fixed Cost) และต้นทุนผันแปร  (Variable Cost) อย่างไรก็ตาม  การลด
ราคา (Discount) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมรายได้ของประเทศในขณะที่เกิดภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ํา  ก็ต้องคํานึงถึงความต้องการจําเป็น  (Needs) ของนักท่องเที่ยวด้วย  ต้องไม่ลดการบริการ
บางอย่างที่จําเป็นลงไป  ต้องเข้าใจจิตวิทยาการบริโภค  ต้องพิจารณาความสมดุลของการตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวและการต่อรองของนักท่องเที่ยวเนื่องจากมีประสบการณ์มาก่อน 

8. การกําหนดกลยุทธ์ด้านการจัดจําหน่าย  (Place / Distribution Strategy) เป็นกล
ยุทธ์ที่ต้องการกระจายสินค้าและบริการท่องเที่ยวไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มเปูาหมายได้อย่างทั่วถึง  โดย
ผ่านผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก  ซึ่งทําหน้าที่ทางการตลาดด้านการจัดจําหน่ายและเป็นคนกลางในการนํา
สินค้าและบริการสู่นักท่องเที่ยว 
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9. การกําหนดกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) เป็นกลยุทธ์ใน
การสื่อสาร  สร้างความรู้จัก  กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการและซื้อสินค้าและบริการ
ท่องเที่ยวที่ผลิตขึ้นในที่สุด  โดยใช้ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด  ซึ่งประกอบด้วย  การโฆษณา  
(Advertising) การประชาสัมพันธ์  (Public Relations) การขายโดยบุคคล  (Personal Selling) การ
ส่งเสริมการขาย  (Sales Promotion) และการตลาดทางตรง  (Direct Marketing) และใช้ส่วนประ
สมการสื่อสารการตลาด  (Communication Mix) เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ปูาย
โฆษณา การส่งทางไปรษณีย์ (Direct Mail) ฯลฯ เป็นเครื่องมือสื่อข้อมูลข่าวสารไปถึงตลาดเปูาหมาย  
ซึ่งการตัดสินใจใช้ส่วนประสมแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และแผนการตลาดทั้งหมดดด้วย 

ป๎จจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินชีวิตอย่างมาก ทั้งการ
ติดต่อสื่อสารต่าง ๆ การเจรจาทางธุรกิจ การตกลงซื้อขายสิน ค้า หรือแม้กระทั่งการโฆษณาสินค้า ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารนั้นทําให้การกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีลักษณะ
การกระจายแบบทุกทิศทาง มีระบบตอบสนองอย่างรวดเร็ว และยังเป็นการสื่อสารแบบสองทิศทาง 
ซึ่งทําให้การตลาดในป๎จจุบันได้พัฒนาไปสู่การตลาด 3.0 ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนคุณค่าสังคม และ
ประชาสังคม โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสาร  ในการทําการตลาดและสื่อสารแบบสองทิศทาง เพื่อให้
สินค้าและบริการตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุด 

การพัฒนารูปแบบ และองค์ประกอบทางด้านการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
รูปแบบของการตลาดได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการผสมผสานเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่มี
รูปแบบที่ทันสมัยมากยิ่งข้ึน โดยมีการพัฒนาจากรูปแบบการตลาดที่ให้ความสําคัญกับการผลิตสินค้า
เพียงอย่างเดียว และเริ่มมีการพัฒนาเป็นรูปแบบที่ให้ความสําคัญกับผู้บริโภคหรือลูกค้าเพ่ิมมากข้ึ น 
จนกระท่ังมีการเข้ามาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย โดยเฉพาะในรูปแบบของสังคมออนไลน์
จํานวนมาก 

 
5. แนวคิดระบบจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว  

การที่เมืองหรือพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งจะพัฒนาเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวนั้น  
จําเป็นต้องมีระบบที่จะสามารถส่งเสริมให้จุดหมายปลายทางนั้น ๆ  มีการสร้างป๎จจัยดึงดูด  (Pull 
Factors) ให้มีการพัฒนาภายในตัวจุดหมายปลายทางเองและการบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือ
นํามาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ในการศึกษาประเมินศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวจึง ควรมีการ
ดําเนินการที่คํานึงถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ  และป๎จจัยต่าง ๆ ในเชิงระบบ  โดยองค์ประกอบ
หลัก ดังแสดงในภาพที่ 2 
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ภาพที ่2 แสดงระบบจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว 

 
1. ระบบจุดหมายปลายทาง  (Destination System) ภายในเมืองหรือพ้ืนที่ท่องเที่ยว

ต้องมีองค์ประกอบสําคัญท่ีสามารถทําให้นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมายังจุดหมายปลายทางแห่งนั้นได้  
องค์ประกอบหลัก  (Primary Elements) ได้แก่ ทรัพยากรทางธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม 
กิจกรรมของชุมชน และรองรับด้วยองค์ประกอบสนับสนุน  (Secondary Elements) ได้แก่ โรงแรมที่
พัก โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น  

2. ป๎จจัยนําเข้า  มีป๎จจัยที่สําคัญอยู่หลายป๎จจัยด้วยกัน  ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ
เดินทางท่องเที่ยว อาทิเช่น 
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2.1 ความคาดหวังของนักท่องเที่ยว (Tourist Expectations) มาจากการที่จุดหมาย
ปลายทางมีการเข้าถึง  (Access) ที่ดี คือ มีโครงข่ายเชื่อมโยงการเดินทางจากถ่ินพํานักอาศัยของ
นักท่องเที่ยวมายังจุดหมายปลายทางอย่างสะดวก  นักท่องเที่ยวมีความต้องการเดินทางในรูปแบบ  
ต่าง ๆ (Forms of visits) เช่น การเดินทางเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ การเดินทางเพ่ือประชุมสัมมนา  และ
การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ที่กระตุ้นการรับรู้เพื่อให้นักท่องเที่ยวให้รู้จักกับจุดหมายปลายทางนั้น ๆ 

2.2 ความคิดสร้างสรรค์ในการทําธุรกิจของผู้ประกอบการ  (Entrepreneurial 
Creativity) เป็นป๎จจัยสําคัญท่ีเชื่อมโยงระหว่างความคาดหวังของนักท่อ งเที่ยว  และองค์ประกอบ
สนับสนุน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาธุรกิจในรูปลักษณ์ต่าง ๆ ที่เป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว อาทิเช่น บูติค
รีสอร์ท ธีมพาร์ค ร้านอาหารใต้น้ํา เป็นต้น  

2.3 ทักษะของแรงงานท่องเที่ยว  (Employee Skills) รวมถึงทักษะในการทํางาน  
เช่น การให้บริการ การสื่อสารกับนักท่องเที่ยว ทักษะทางเทคนิค  เช่น การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร
และเผยแพร่ข้อมูล  การจัดสื่อแสดงข้อมูล  และทักษะการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชน  

2.4 เงินลงทุนจากนักลงทุน  (Investors Capital) การกระตุ้นการลงทุนในพ้ืนที่เป็น
ป๎จจัยซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับต่าง ๆ  การสนับสนุนนโยบายการลงทุนของภาครัฐมีส่วนในการ
สนับสนุนการเข้ามาลงทุนจากภาคเอกชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก 

3. ผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนา  (Outcomes) จากองค์ประกอบของจุดหมายปลายทาง  
ผนวกกับป๎จจัยนําเข้าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านต่าง ๆ  

3.1 ผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholders Outcomes) ได้แก่ ความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวผู้อยู่อาศัยในพื้นท่ี นักลงทุน ผู้ประกอบการ  

3.2 ผลกระทบต่อพ้ืนที่  (Impacts) อาทิเช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม  ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศวิทยา เป็นต้น  

4. ป๎จจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพ้ืนที่  (External Influence) ได้แก่ รสนิยม ความสนใจ
ของนักท่องเที่ยว  การแข่งขันจากเมืองท่องเที่ยวหรือจุดหมายปลายทางอ่ืน ๆ  เทคโนโลยี  กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน ลักษณะของประชากร และสถานการณ์ทางการเมือง  

ศักยภาพของจุดหมายปลายทางและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนั้น  สามารถ
นํามาประเมินได้จากการศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนา  (Outcomes) ที่กล่าวมาในเบื้องต้น  การ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดข้ึนต่อป๎จจัยนําเข้าและป๎จจัยภายนอกจะส่งผลต่อระดับการเติบโตของทิศ
ทางการพัฒนาจุดหมายปลายทางนั้น ๆ 

วงจรชีวิตของจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว (The Destination Life Cycle)  
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จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวนั้น  เปรียบเสมือนสินค้าอ่ืน ๆ ทั่วไปที่มีวงจรชีวิต  Butler 
(1980) ได้นําเสนอรูปแบบวงจรจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง  โดยกล่าวถึง
วิวัฒนาการของจุดหมายปลายทางในระดับต่าง ๆ เริ่มจาก การค้นพบ (Exploration) ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก  ถูกค้นพบโดยนักท่องเที่ยวกลุ่ม
เล็ก ๆ และยังมีข้อจํากัดในการเข้าถึง โครงสร้างพื้นฐาน  สิ่งอํานวยความส ะดวกต่าง ๆ และความรู้
และทักษะของคนในท้องถิ่นท่ีจะเข้ามาให้บริการและบริหารจัดการการท่องเที่ยว  และมีวิวัฒนาการ
ไปสู่ วงจรการพัฒนา (Development) เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาค้นพบและรู้จักจุดหมายปลายทาง
แห่งนี้เพิ่มมากขึ้น ก็จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นท่ีอย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีการพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน จากจุดนี้จํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาก็จะ
เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  จนไปถึงจุดที่ทางทฤษฎีเรียกว่าเกินขีดความสามารถในการรองรับ  และเกิดการ
ชะลอตัว (Stagnation) ซึ่งเก่ียวเนื่องกับขีดจํากัดของสิ่งแวดล้อมและทางสังคม  โดยทั่วไปแล้วการ
พัฒนาจากจุดค้นพบและจุดที่การท่องเที่ยวชะลอตัวมักเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยสามารถสังเกตได้จาก
การเติบโตของเส้นโค้งแบบ Exponential ดังแสดงในภาพที่ 3 

 

 
 
ภาพที่ 3 แสดงวงจรชีวิตจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว 
ที่มา: Miller, M. L. and V. F. Gallucci, Quantitative Tourism and Fishery 
Management: Some Applications of the Logistic Model, Tourism in Marine 
Environments. (Kathm, Nepal: Nepal Tourism Statistics, 2004). 
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วิวัฒนาการของจุดหมายปลายทางหลังจากจุดที่เรียกว่า การชะลอตัว (Stagnation) นั้น
สามารถแปรเปลี่ยนได้ใน  5 ทิศทาง โดยแสดงในเส้นประ  A – E ในภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากตัวแปรที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้  

ทิศทาง A และ B มุ่งไปสู่การปรับตัวที่เพ่ิมศักยภาพให้กับจุดหมายปลายทาง 
(Rejuvenation) คือการพัฒนาที่นําเอาเทคนิคและกลยุทธ์การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เข้ามาใช้ หรือการ
ยกระดับการบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้มีการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการรองรับของจุดหมายปลายทางนั้น ๆ  

ทิศทาง C และ D มุ่งไปสู่การพัฒนาที่เป็นไปอย่างไม่ยั่งยืน จุดหมายปลายทางมี
สภาพแวดล้อมที่มีความหนาแน่น แออัด มีสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นมลภาวะ  ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวมีสภาพที่เสื่อมถอยเกิดป๎ญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม  ส่งผลให้ระดับค วามพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวเริ่มลดลง และนักท่องเที่ยวเริ่มลดจํานวนลงด้วยเช่นกัน  

ทิศทาง  E เป็นทิศทางที่จุดหมายปลายทางเข้าสู่สถานการณ์ที่เป็นวิกฤติ  คือ เกิดการ
เสื่อมถอยของแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และสังคมในขั้นรุนแรง  ทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่
มีต่อจุดหมายปลายทางเป็นไปในเชิงลบ และอาจไปถึงขั้นท่ีต้องกลายเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว
ราคาถูก (Cheap Destination) ไปในที่สุด  
 

อุปสงค์ท่องเที่ยว (Demand Analysis) 
การศึกษาหรือการวิเคราะห์อุปสงค์ท่องเที่ยว  หมายถึง  การศึกษาแนวโน้มการขยายตัว

ของการท่องเที่ยว เช่น การคาดการณ์จํานวน / รูปแบบนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง  
โดยใช้วิธีการคาดเดา  (Prediction) การประมาณการ  (Estimation) หรือ  การพยากรณ์  
(Forecasting) ซึ่งมีวิธีการและรูปแบบการวิเคราะห์อุปสงค์  (Demand Model) อยู่หลายวิธี ซึ่งการ
เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเปูาหมายในการศึกษา  รวมทั้งฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่  ที่
สามารถนํามาใช้เป็นป๎จจัยนําเข้า (Data Inputs) ในการวิเคราะห์ อาทิเช่น การตัดสินจากผู้เชี่ยวชาญ  
(Delphi data) การศึกษาจากข้อมูลที่ผ่านมา  (Time Series Methods) หรือการใช้รูปแบบการ
วิเคราะห์โดยใช้ตัวแปรที่สําคัญ  (Structural Model) เช่น ขนาดของประชากร  (Population Size) 
ระยะทางของตลาด  (Distance to market) ระดับของรายได้  (Income Levels) และการวิเคราะห์
คุณภาพและการแข่งขัน (Measures of quality)  

ผลจากการศึกษาอุปสงค์ท่องเที่ยวสามารถทําให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของจํานวน 
/ รูปแบบนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าในพื้นที่ ซึ่งมีป๎จจัยมาจากการเปลี่ยนแปลงราคา  การ
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน  การพัฒนาคุณภาพหรือการเพิ่มจํานวนสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่
รองรับนักท่องเที่ยว หรือป๎จจัยการปรับเปลี่ยนทางอุปสงค์อ่ืน ๆ (Demand Shifters)  
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6. ข้อมูลจังหวัดล าปาง   
6.1 สัญลักษณ์จังหวัดล าปาง 

 
 
ตราประจําจังหวัดลําปาง รูปไก่ขาวยืนอยู่ในซุ้มมณฑปพระธาตุลําปางหลวง  หมายถึง ไก่

เผือก เป็นสัญลักษณ์ท่ีมีมาตั้งแต่สมัยเมืองกุกุตตนคร (ตํานานเมืองลําปาง ) และได้กลายเป็น
สัญลักษณ์สําคัญ โดยปรากฏเครื่องหมายไก่เผือก คู่กับ ดวงตราแผ่นดินในศาลากลางเมืองลําปาง 
ตั้งแต่สมัยเริ่มเปลี่ยนที่ทําการเมืองจาก "เค้าสนามหลวง " เป็นศาลากลางเมืองนครลําปางขึ้น ในสมัย
เริ่มสร้างศาลากลางหลังแรก เมื่อ พ.ศ. 2452 

ซุ้มมณฑ ปที่วัดพระธาตุลําปางหลวง เป็นศิลปกรรมล้านนาที่งดงามมาก วัดพระธาตุ
ลําปางหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลําปาง มีองค์พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมเกษาธาตุของพระพุทธเจ้า 
เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก 

6.2 ค าขวัญของจังหวัดล าปาง 
"ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น  เครื่องป๎้นลือนาม  งามพระธาตุลือไกล  ฝึกช้างใช้ลือโลก" 
6.3 ธงประจ าจังหวัดล าปาง 

 
 

6.4 ดอกไม้ประจ าจังหวัด ชื่อดอกไม้ ดอกธรรมรักษา 
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6.5 ต้นไม้ประจ าจังหวัด 
ชื่อพรรณไม้ กระเจา หรือ ขะจาว 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Holoptelea integrifolia 

 
6.6 สภาพทั่วไป 

6.6.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
จังหวัดลําปาง ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ตามทาง

หลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน ประมาณ 602 กม. ตามทางรถไฟประมาณ 625 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 
12,533.961 ตร.กม. หรือประมาณ 7,833,726 ไร่ มีพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือ รองจาก
เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน และเพชรบูรณ์ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงถึง 7 จังหวัด ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา 
ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดตาก 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดแพร่ และสุโขทัย 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดลําพูน  
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รูปที่ 2 แผนที่จังหวัดลําปาง 

 
6.6.2 สภาพภูมิประเทศ 
จังหวัดลําปาง อยู่สูงจากระดับน้ําทะเล 268.80 เมตร พื้นที่มีลักษณะเป็นรูปยาวรี 

ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขาสูงอยู่ทั่วไปทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศใต้ของ
จังหวัด และในบริเวณตอนกลางของจังหวัดบางส่วนมีที่ราบลุ่มริมฝ๎่งแม่น้ําและตามลักษณะทาง
กายภาพทางด้านธรณีสัณฐานวิทยา จังหวัดลําปางมีพ้ืนที่เป็นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา มีลักษณะเป็น
แอ่งแผ่นดินที่ยาวและกว้างที่สุดในภาคเหนือ เรียกว่า “อ่างลําปาง” ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 
3 ลักษณะ คือ บริเวณตอนบนของจังหวัด เป็นที่ราบสูง ภูเขา และเป็นปุาค่อนข้างทึบอุดมสมบู รณ์
ด้วยไม้มีค่าได้แก่ พื้นที่อําเภอเมืองปาน แจ้ห่ม วังเหนือ และ งาว บริเวณตอนกลางของจังหวัด เป็นที่
ราบและที่ราบลุ่มริมฝ๎่งแม่น้ําซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สําคัญของจังหวัด ได้แก่ พื้นที่อําเภอห้างฉัตร 
เมืองลําปาง เกาะคา แม่ทะ และสบปราบ บริเวณตอนใต้ของจังหวัดเป็นปุาไม้รัง บางส่วนเป็นทุ่งหญ้า 
ได้แก่ พื้นที่อําเภอเถิน แม่พริก บางส่วนของอําเภอเสริมงาม และแม่ทะ 

6.6.3 สภาพภูมิอากาศ 
จากลักษณะพ้ืนที่ของจังหวัดที่เป็นแอ่งกระทะ จึงทําให้อากาศร้อนอบอ้าวเกือบ

ตลอดปี ฤดูร้อนมีอากาศร้อนจัด และหนาวจัดในฤดูหนาว โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 41.5 องศาเซลเซียส 
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เมื่อเดือนเมษายน 2556 และมีอุณหภูมิต่ําสุด 8.6 องศาเซลเซียส เมื่อเดือนธันวาคม 2556 โดยในปี 
พ.ศ. 2556 มีอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 26.7 องศาเซลเซียส และในปี พ .ศ. 2556 มีปริมาณน้ําฝนสะสม
วัดได้ 1,101.4 มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตก 112 วัน มีความชื้นสั มพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด 93.1 ลักษณะ
ภูมิอากาศ แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ 

ฤดูร้อน เริ่มประมาณต้นเดือนมีนาคม จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อน
อบอ้าวช่วงที่มีอากาศร้อนที่สุด คือ เดือนเมษายน 

ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 
ฤดูหนาว  เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดื อนกุมภาพันธ์ อากาศจะหนาว

เย็น ช่วงที่มีอากาศหนาวจัดคือเดือนมกราคม 
6.6.4 ด้านการท่องเที่ยว 
จังหวัดลําปางมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แหล่ง

ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศาสนสถาน และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม แสดง
ดังตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1 แสดงสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลําปาง 
 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
แหล่งท่องเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร์/ศาสนสถาน 
แหล่งท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรมและหัตถกรรม 
1. อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เช่น 
น้ําตกแจ้ซ้อน เส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติน้ําตกแม่เปียก น้ําตก
แม่มอนน้ําตกแม่ขุนบ่อ น้ําพุร้อน 
ห้องอาบน้ําแร่ลานดอกเสี้ยว 
(หมู่บ้านปุาเหมี้ยง) จุดชมวิวดอย
ล้าน 
2. ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สวนปุา
ทุ่งเกวียน 
3. อุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท เช่น 
ถ้ําผาไท หล่มภูเขียว ถ้ําโจร 
น้ําตกแม่แก้ 
 

- วัดพระธาตุลําปางหลวง 
- ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์
ประตูผา 
- วัดม่อนพระยาแช่ 
- วัดพระธาตุเสด็จ 
- วัดศรีรองเมือง 
- วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 
- วัดพระเจดีย์ซาวหลัง- วัดพระ
ธาตุจอมปิง 
- วัดศรีชุม 
- ศาลเจ้าพ่อประตูผา 
- วัดปุาฝาง 

- กาดกองต้า 
- ถนนวัฒนธรรม 
- บ้านเสานัก 
- บ้านปุองนัก 
- กาดเก้าจาว 
- หมู่บ้านแกะสลัก (บ้าน
หลุก) 
- หมู่บ้านป๎้นหม้อดิน  
 บ้านม่อนเขาแก้ว 
- ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ํา 
- กาดนัดสะพานโยง 
- ศูนย์อนุรักษ์ภาพยนตร์ 
 ย้อนยุค- กะลาดีไซน์ 
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ตารางที่ 1 แสดงสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลําปาง (ต่อ) 
 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
แหล่งท่องเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร์/ศาสนสถาน 
แหล่งท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรมและหัตถกรรม 
4. อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 
เช่น อุโมงค์ขุนตาล น้ําตกแม่ลอง 
น้ําตกตาดเหมย 
5. อุทยานแห่งชาติแม่วะ น้ําตก
แม่วะ 
6. อุทยานแห่งชาติดอยจง เช่น 
น้ําตกแม่งาช้าง น้ําตกตาดปูุหล้า 
ผาช้าง ผากาน 
7. เขื่อนกิ่วลม 
8. อ่างเก็บน้ําวังเฮือ 
9. ภูเขาไฟผาลาด 
10. โรงไฟฟูาแม่เมาะ เช่น สวน
พฤกษชาติ ภูเขาไฟจําปุาแดด ทุ่ง
บัวตอง 
11. น้ําตกวังแก้ว 

- วัดอักโขชัยคีรี- ศาลเจ้าพ่อ
หลักเมือง 
- วัดถ้ําพระสบาย 
- วัดถ้ําสุขเกษมสวรรค์ 
- สํานักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อ
เกษม เขมโก 
- วัดปงสนุก 
- วัดม่อนปูุยักษ์ 
- อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคําลือ 
- วัดเสลารัตน์ป๎พพตาราม (วัด
ไหล่หิน) 
- วัดพระพุทธบาทวังตวง 
- วัดอุมลอง 
- วัดเวียง 
- วัดพระธาตุจอมก้อย 
- วัดข่วงกอม 
- กู่เจ้าย่าสุตา 
- วัดพระพุทธบาทปูุผาแดง 
- วัดดงนั่งชัยคีรีชัย 
- โบราณสถาน/โบราณวัตถ ุ 
 พระพุทธรูปไม้แก่นจันทร์ 
- วัดสันดอยน้อย  
- วัดปุาเพ่ิมพูน(ลบสามัคคี) 
- ตามรอยบรรพบุรุษมนุษย์  
 โฮโมอิเรคตัส (มนุษย์เกาะคา) 

- หมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อป 
บ้านขามแดง 
- โรงงานอุตสาหกรรมเซรา
มิก 
- หมู่บ้านกระดาษสา 
(บ้านท่าล้อ) 
- กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จาก 
 กระดาษสาบ้านฮ่องกอก 
- หมู่บ้านทอผ้าพื้นเมือง  
 (ผ้าน้ํามอญ บ้านศรีหลวง 
 แจ้ซ้อน) 
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แผนพัฒนาจังหวัดล าปาง 4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2561) 
1. เสริมสร้าง พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมเซรามิก

และหัตถอุตสาหกรรมให้โดดเด่นและมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
2. พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์

ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงสภาพเดิม 
3. ส่งเสริมให้มีการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากล

กับสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ  
4. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมและภาคพาณิชยกรรมโดยใช้อัตลักษณ์และองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างความแตกต่างและ
ความโดดเด่น 

5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน รัก
วัฒนธรรมท่องถิ่นและถิ่นกําเนิดตามวิถีลําปางโดยดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พันธกิจของจังหวัดล าปาง พ.ศ. 2558 – 2561 
1. เสริมสร้าง พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมเซรามิก

และหัตถอุตสาหกรรมให้โดดเด่นและมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
2. พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์

ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงสภาพเดิม 
3. ส่งเสริมให้มีการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากล

กับสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมและภาคพาณิชยกรรมโดยใช้อัตลักษณ์และองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างความแตกต่างและ
ความโดดเด่น 

5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน รั ก
วัฒนธรรมท่องถิ่นและถิ่นกําเนิดตามวิถีลําปางโดยดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ส าหรับแผนพัฒนาจังหวัดล าปาง พ.ศ. 2558 – 2561 
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตเครื่องเซรามิกและสินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่มี

คุณภาพและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลําปาง 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับ

การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงสภาพและยั่งยืน 
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3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 
4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแล ะสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS) 
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 
7. กรอบแนวคิดการวิจัย   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
- จํานวนครั้งในการเดินทาง 
- วัตถุประสงค์ 
- เดินทางร่วมกับ 
- พาหนะ 
- ช่วงเวลาเดินทาง 
- ระยะเวลา 
- ค่าใช้จ่าย 

การรับรู้อัตลักษณ์ 
-  สภาพสังคม 
-  ศิลปวัฒนธรรม 
-  แหล่งท่องเที่ยว 
-  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
-  สินค้าของฝาก 

แนวโน้มและแรงจูงใจ 
- สถานที่ท่องเที่ยว 
- กิจกรรมท่องเที่ยว 

-   ความสะดวกสบาย 
 -  สื่อประชาสัมพันธ์ 
  

นักท่องเที่ยว 

การใช้อัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว    
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8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
เพรชรา บุดสีทา  (2553) ศึกษาเรื่อง การจัดการด้านการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนนคร

ชุมจังหวัดกําแพงเพชร จากการศึกษาพบว่า  ศักยภาพของชุมชนนครชุมด้านการจัดการท่องเที่ยว
ชุมชนมีสิ่งที่น่าสนใจที่จะพัฒนาชุมชนนครชุมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในชุมชนรวมถึงสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของชุมชนแก่ผู้มาท่องเที่ ยวทุกคน  โดยความคิดเห็นของประชาชนเห็นว่าชุมชนนครชุมมี
ศักยภาพระดับมากในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนรวมทั้งมีความรู้และความต้องการมีส่วน
ร่วมที่จะพัฒนาให้ชุมชนนครชุมเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอีกทางภาคีที่เก่ียวข้องและผู้นําชุมชนนั้น
ต้องการส่งเสริมกิจกรรมที่จ ะสร้างความพร้อมให้กับชุมชนในการพัฒนาให้ชุมชนนครชุมเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนและต้องการสนับสนุนในด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวกและการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการ
และพฤติกรรมการท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ในส่วนผลของการศึกษาและจัดการด้าน
การตลาดท่องเที่ยวชุมชนนครชุมโดยใช้ส่วนผสมทางการตลาด 7 Ps นั้นพบว่าควรมีการจัดรูปแบบ
การท่องเที่ยวแพ็คเกจตามความสนใจของนักท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมความน่าสนใจในการเสนอขายและ
สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้ ตลอดทั้งปีรวมถึงการจัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือให้ชุมชนบ้าน
นครชุมเป็นที่รู้จักในกลุ่มตลาดเปูาหมายที่ต้องการได้เสนอแนะว่าชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
สนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เป็นที่รู้จักสําหรับชุมชนนครชุมควรนําการจัดการตลาดทั้ง 7 Ps 
ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนเพ่ือรองรับจะตามการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นไปอย่างยั่งยืนในอนาคต 

จิตตินุช วัฒนะ (2555) ศึกษาเรื่อง การศึกษาเพ่ือกําหนดอัตลักษณ์ถนนวัฒนธรรม (ถนน
คนเดิน)ของจังหวัดพิษณุโลก จากการศึกษาพบว่า การรับรู้ของกลุ่มเปูาหมายต่อกันกําหนดอัตลักษณ์
ของจังหวั ดพิษณุโลกมีความคล้ายคลึงกันระหว่างประชากร 2 กลุ่ม โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเห็นว่าอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกคือ 1. พระพุทธชินราช 2. สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 3. น้ําตกและ 4. ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นประชาชนและ
ผู้ประกอบการสินค้า OTOP แต่ประชาชนและผู้ประกอบการสินค้า OTOP เห็นว่ากล้วยตากและสุนัข
บางแก้วเป็นอัตลักษณ์ของพิษณุโลกนอกจากนี้การรับรู้ของประชากร 2 กลุ่มไม่ได้กล่าวถึงพระ
นางพญาไก่ชนพระนเรศวรและดนตรีมังคละ ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตราจังหวัด
พิษณุโลก จากผลการศึ กษาจากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นําเสนอรูปแบบการจัดภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ชุมชนเพ่ือเป็นแนวทางการจัดการถนนคนเดิน ภายใต้อัตลักษณ์ถนนวัฒนธรรมเพื่อสร้างการรับรู้และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกที่จะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้าง
รายได้ ให้ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 
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ปาจรีย์ ผลประเสริฐ  (2551) ศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒ นาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อ
สะท้อนอัตลักษณ์ ของจังหวัดกํา แพงเพชร จากการศึกษา พบว่าแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดกําแพงเพชรควรมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร โดยมีคู่มือ /เอกสารแนะนําเส้นทางและแหล่ง
ท่องเที่ยว ปูายแนะนําโบราณสถานและวัดต่าง ๆ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ และการได้
ประทับตราโบราณสถานและวัดต่าง ๆ ของอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชรลงในสมุดท่องเที่ยวเพื่ อ
รับรางวัลจากอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร กิจกรรมนั่งช้างชมอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร 
และ กิจกรรมนั่งเรือชมกําแพงเมืองเก่า และควรมีการแสดง แสง เสียง 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การ
แสดงพื้นบ้าน โดยการจัดการแสดงพ้ืนบ้านและระบําต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวนั่งชมระหว่า ง
รับประทานอาหารรูปแบบการจัดสํารับกับไทย นักท่องเที่ยวนั่งบนเสื่อ โดยมีการ 1. การแสดง
พ้ืนบ้านระบํา ก. ไก่ 2. การแสดงเพลงรําโทน 3. การแสดงดนตรีไทยผสมวงดนตรีสากล 4. การแสดง
ระบํารวมเผ่าชาวเขา และ 5. การแสดงระบําเทพธิดาดอย ตอนที่ 2 การแสดงแสง- เสียง เรื่อง “เสก
ศิลป์....สืบสายแสง.... กําแพงเพชร” 

แพรวโพยม พัวเจริญ (2554) ศึกษาเรื่อง การศึกษาอัตลักษณ์และคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรมเพลงโคราชสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์สําหรับนักท่องเที่ยวเยาวชน จาก
การศึกษาพบว่า ในป๎จจุบันนักท่องเที่ยวเยาวชนมีความต้องการต่อการ จัดกิจกรรม การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับมรดกทางวัฒนธรรมเพลงโคราช และคณะหมอเพลงโคราชรวมถึงหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องก็ สามารถท่ีจะสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับเพลงโคราชตามท่ี
นักท่องเที่ยวต้องการ มีกิจกรรมดังต่อไปนี้การจัด แสดงพิ พิธภัณฑ์ที่เก่ียวกับเพลงโคราช มีบริการเช่า
ชุดเครื่องแต่งกายของเพลงโคราชเพื่อให้นักท่องเที่ยวสวมใส่และได้ถ่ายภาพเพ่ือ เก็บไว้เป็นที่ระลึก 
การแข่งขันประกวดร้องเพลงโคราช จัดให้มีเพลงโคราชเข้ามาอยู่ในแพ็คเก็จทางการท่องเที่ยว ให้
นักท่องเที่ยวมี ส่วนร่วมในการแส ดงเพลงโคราช นักท่องเที่ยวได้ฝึกร้องเพลงโคราช จัดให้มีร้านขาย
ของที่ระลึกเกี่ยวกับเพลงโคราช จัดทํารูปแบบ เกมส์ที่เกี่ยวข้องกับเพลงโคราชเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
ร่วมสนุก จัดให้มีการนําเพลงโคราชเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมสัมมนา จัดให้มีกิจกรรมการเยี่ยม
บ้านหมอเพลงโคราช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ฐิรชญา มณีเนตร  (2557) ศึกษาเรื่อง อัตลักษณ์เพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดบึงกาฬ  จากการศึกษาพบว่า 1. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดบึงกาฬมีศักยภาพท่ีเพียงพอต่อการพัฒนา  โดยอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดบึงกาฬ สามารถแบ่งเป็น 3 รูปแบบได้แก่  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางสถาป๎ตยกรรม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ความศรัทธา  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอาหารพ้ืนเมือง 2. ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  อัตลักษณ์ทางการ
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ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ อยู่ในระดับมาก 3. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 53.20 มีอายุ 31-40 ปีนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังจังหวัดบึงกาฬ  เพ่ือข้ามไป
ท่องเที่ยวยังประเทศลาว มีลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว คือ เดินทางเป็นกลุ่มเพื่อน  โดยรถยนต์
ส่วนตัวในวันหยุดนักขัตฤกษ์สํา หรับด้านความต้องการ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการ  อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด คือ ด้านการเข้าถึง รองลงมานักท่องเที่ย วมีความต้องการอยู่ในระดับมาก จํา นวน 6 
ด้าน เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านแหล่งท่ องเที่ยว ด้านทัศนคติ ด้านสิ่งอํา นวย
ความสะดวก  ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวและด้านที่พัก 4.แผนยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาอัตลักษณ์  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดบึงกาฬ ควรมุ่งเน้นความสมดุล
ระหว่างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของพ้ืนที่โดยประยุกต์ใช้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นเพ่ือจุดมุ่งหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 

รัชนีวรรณ บุญอนนท์  (2550) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
อุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร เมืองมรดกโลก จากการศึกษาพบว่า 1. รูปแบบการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร ในระหว่างปี พ .ศ. 2547  – 
2549 นั้นไม่มีความแตกต่างกันมากนัก โดยในปี 2547 และ 2548 รูปแบบกิจกรรมจะแตกต่างกันใน
กิจกรรมที่ 3 โดยในปี 2547 จะจัดกิจกรรมการแข่งขันจักรยานแรลลี่มรดกโลกเมืองกําแพงเพชร ส่วน
ในปีที่ 2548 จะเป็นกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายในการนําชมและอนุรักษ์โบราณสถานอุทยาน
ประวัติศาสตร์กําแพงเพชร ส่วนในปี 2549 นั้น กิจกรรมจะแตกต่างจาก 2 ปีแรก ซึ่งในปี 2549 นี้
อุทยานได้จัดกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียว คือ กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของอุทยาน
ประวัติศาสตร์กําแพงเพชรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานฯ นั้นส่วนใหญ่อุทยาน- ประวัติศา สตร์กําแพงเพชรจะเป็น
ผู้ดําเนินการเองทั้งหมด และจะใช้เวลาจัดในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 2-6 วัน เท่านั้น 
กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและครูอาจารย์ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใ น
เขตอําเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 2.ความต้องการของนักท่องเที่ยวต่ อรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชรนั้นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะมีความ
ต้องการรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวในอุทยานฯ ที่แตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความ
ต้องการในระดับสูง 3 อันดับแรกได้แก่ มีคู่มือ /เอกสารแนะนําเส้ นทางและแหล่งท่องเที่ยวภายใน
อุทยานฯ การอ่านปูายแนะนําโบราณสถานและวัดต่าง ๆ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ และการ
ได้ประทับตราโบราณสถานและวัดต่าง ๆ ของอุทยานฯ ลงในสมุดท่องเที่ยวเพื่อรับรางวัลจากอุทยาน
ฯ ตามลําดับ ส่วนรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาว ต่างชาติต้องการในระดับสูง 3 
อันดับแรก ได้แก่ กิจกรรมนั่งช้างชมอุทยานฯ กิจกรรมนั่งเรือชมกําแพงเมืองเก่า และการอ่านปูาย
แนะนําโบราณสถานและวัดต่าง ๆ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ ตามลําดับ 3. แนวทางการ
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พัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์- กําแพงเพชร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนมุ่งเน้นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่โดดเด่นและแตกต่างจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
และศรีสัชนาลัยและกิจกรรมการท่องเที่ยวนั้นควรแฝงการประชาสัมพันธ์อุทยานฯ ไปด้วย ได้แก่ 1) 
จัดกิจกรรมอุทยานประวัติศาสตร์มีชีวิต หรือ Night historical park 2) จัดวงดนตรีไทยบรรเลงเพลง
ไทยย้อนอดีต ณ โบราณสถานที่สําคัญ ๆ 3) กิจกรรมล่องเรือโบราณชมรอบ ๆ กําแพงเมือง พร้อม
มัคคุเทศก์บรรยายให้ข้อมูล 4)กิจกรรมการจําลองกระบวนการตัดศิลาแลง 5) จัดทําปูายข้อมูลและ
เรื่องเล่าเก่ียวกับโบราณสถานแต่ละแห่งไว้หน้าทาง เข้าโบราณสถานนั้น ๆ 6) กิจกรรมแรลลี่ต่าง ๆ 7) 
กิจกรรมท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ตั้งแต่อุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร-สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย 
8) กิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง ประวัติความเป็นมาของจังหวัดกําแพงเพชรและการก่อสร้าง
โบราณสถานต่าง ๆ ภายในอุทยานฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 9) จัดเส้นทางเดินชมโบราณสถานภายใน
อุทยานฯ ให้มีบรรยากาศย้อนกลับสู่อดีต 10) กิจกรรมนั่งช้างชมอุทยานฯ ด้านข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของอุทยาน- ประวัติศาสตร์กําแพงเพชรจะดําเนินไปได้นั้นจะต้องได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุ กส่วนได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และ
ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลอุทยานฯ ในป๎จจุบันควรเปิดใจให้กว้างในการ
เปิดโอกาสให้หน่วยงานอื่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุทยานฯ ด้านการท่องเที่ยวเพื่อก่อให้เกิด
ความยั่งยืนในอนาคต อนึ่งทุ กภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอุทยานฯ ควรเร่งทําการ
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รู้จักอุทยานฯ 

นันท์ปพร สิทธิยา (2551) ศึกษาเรื่อง การศึกษากระบวนการจัดการความรู้โดยชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จากการศึกษาพบว่า  1. การวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู้
โดยชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การกําหนด /ระบุสิ่งที่ต้องรู้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แบบไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่ความรู้ที่ถูกกําหนดขึ้นมาเพ่ือส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวมาจาก
วิสัยทัศน์ของผู้นํา การแสวงหา /ได้มาซึ่งค วามรู้จากแหล่งธรรมชาติที่ใช้จัดการท่องเที่ยว และการ
แสวงหาความรู้จากคนในพ้ืนที่ที่อาศัยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน ส่วนมากความรู้เก่าแก่จะมีอยู่ในผู้ชาย 
มีที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นผู้ให้ /นําข่าวสารในการอบรมมาแจ้ง การขอความร่วมมือ
เพ่ือเดินทางไป ศึกษาดูงานในชุมชนอ่ืน ความรู้ส่วนใหญ่สร้างขึ้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน/การจัดการท่องเที่ยว การสร้างความรู้ที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติที่ชุมชนมี
การรวบรวมความรู้ที่ได้รับจากภายนอกซึ่งได้จากการไปศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบก ารณ์ วิธีการรวบรวมใช้การพูดคุย การฟ๎ง แล้วนําสิ่งที่ได้รับมาใช้ปรับปรุง การรวบรวม
ความรู้เข้ากับการปฏิบัติโดยที่ความรู้เดิมเป็นความรู้พื้นฐานที่มี ในชุมชน การประมวล และกลั่นกรอง
ความรู้ ชุมชนยังไม่มีการจัดให้เป็นระบบที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน การจัดเก็บคว ามรู้ การ
เปลี่ยนแปลงความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้งไปเป็นความรู้โดยนัย ชุมชนไม่มีการนํามาเก็บรวบรวมไว้เป็น
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รูปธรรมในลักษณะของหนังสือเผยแพร่/หนังสือเกี่ยวกับชุมชนโดยตรง การใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์
เป็นความรู้ที่เกิดจากการประกอบอาชีพ เป็นทักษะความรู้ที่เกิดจากการใช้ชีวิ ตซึ่งถือว่าเป็นความรู้ที่
เกิดข้ึนภายใน และการนําความรู้ที่ได้รับจากหน่วยงาน /บุคคลภายนอกมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
การดําเนินการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน เป็นการนําความรู้ที่ได้จากหน่วยงานภายนอกที่ได้เรียนรู้
แล้วนํามาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน การแบ่งป๎น/การเผยแพร่ความรู้ภายในเป็นการถ่ายทอดความรู้จาก
รุ่นผู้ใหญ่สู่รุ่นเยาวชน ด้วยวิธีการเล่าและการปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง การเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่เดิน
ทางเข้ามาเท่ียวและเข้ามาศึกษาดูงาน ลักษณะเฉพาะกระบวนการจัดการความรู้โดยชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็ นการเรียนรู้จาก การผลัดเปลี่ยนหน้าที่งาน /การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การเรียนรู้จากสัมพันธภาพทางอาชีพทหารพราน การเรียนรู้ การเชื่อมโยงความรู้เพื่อ
เพ่ิมมูลค่าทรัพยากรชุมชน การสะสมทุนทุน /งบประมาณของชุมชนจากสหกรณ์ไฟฟูาของหมู่บ้าน 
การเรียนรู้โดยมีกลวิธีการสื่อสาร  2. ป๎จจัยส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้โดยชุมชนเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการยอมรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่น การสื่อสารทําความเข้าใจ การ
ปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์เป็นแนวราบ เนื้อหาความรู้จากการประกอบอาชีพเป็นเนื้อหาความรู้ที่เกิด
จากประสบการณ์ก ารใช้ชีวิต การพูดคุยกันให้มากที่สุด เครื่องกระจายเสียง การมีส่วนร่วม และการ
ให้ความร่วมมือจากชาวบ้าน คน/บุคลากรในชุมชนมีความรับผิดชอบร่วมกันช่วยกัน และการมีผู้นํา ที่
มีวิสัยทัศน์ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากการคัดเลือกจากที่ประชุมโดยการลงมติของชาวบ้าน 

ปาณิสรา จรัสวิญํู (2550) ศึกษาเรื่อง การจัดทําแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาธุรกิจด้าน
การท่องเที่ยวในจังหวัดกําแพงเพชร  จากการศึกษาพบว่า โครงสร้างของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวใน
จังหวัดกําแพงเพชรประกอบด้วยธุรกิจหลัก 6 ประเภทได้แก่ ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจ
จําหน่ายของฝากและ ของที่ระลึก ธุรกิจโรงแรมที่พัก ธุรกิจคมนาคมขนส่ง ธุรกิจนําเที่ยว และธุรกิจ
สถานบันเทิง ในด้านโครงสร้างต้นทุนของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกําแพงเพชรนั้น พบว่า
ป๎จจัยสําคัญท่ีมีผลต่อต้นทุนของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวคือ แรงงานและพลังงาน ในขณะที่จังหวัด
กําแพงเพ ชร แม้จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
นันทนาการ และวัฒนธรรมก็ตาม แต่ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวเหล่านี้ยังขาดเอกลักษณ์ จึง
จําเป็นต้องสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกําแพงเพชร รวมทั้งการพัฒนา
เครือข่ายการจัดการด้านการท่องเที่ยวและเครือข่ายธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา สําหรับ
แผนกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกําแพงเพชรนั้น ได้กําหนดวิสัยทัศน์คือ “การ
เป็นเครือข่ายธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ เพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสทั้งวิถี
ชีวิตอันงดงามและธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ” โดยสามารถแบ่งป ระเด็นพันธกิจได้ 3 ประเด็นคือ 1. การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ 2. การพัฒนาเครือข่ายธุรกิ จด้านการท่องเที่ยว และ 
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3. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สําหรับ กลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ควรใช้กล
ยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy) เป็น กลยุทธ์พื้นฐานระดับองค์กร ซึ่งใช้กลยุทธ์การ
เจริญเติบโตจากภายใน (Internal Growth) และมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product 
Development) การพัฒนาและขยายตลาด (Market Development and Expansion) และการ
กระจายธุรกิจ (Diversification) จากการวิเคราะห์กลยุทธ์ระดับองค์กรด้วยเทคนิคเน้นความสามารถ
หลัก (Core Competencies Matrix) และการวิเคราะห์ กลยุ ทธ์ระดับองค์กรด้วยเทคนิค TOWS 
Matrix ทําให้ทราบว่าความสามารถหลักในป๎จจุบันของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกําแพงเพชร
คือ มีตําแหน่งที่ตั้งบนเส้นทางหลักสามารถเดินทางได้สะดวก มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่หลากหลาย 
และมีต้นทุนการดําเนินกิจการต่ํากว่าจังหวัดข้างเคีย ง ในด้านความสามารถหลักในอนาคตของธุรกิจ
ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกําแพงเพชรที่ควรพัฒนาคือ ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวซึ่งผสมผสานอย่างมี
เอกลักษณ์ เครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็ง การตลาดเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ และ
บุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณท่ีเพียงพอ ส่ วนกลยุทธ์การแข่งขันระดับหน่วยธุรกิจ ที่ควรนํามาใช้ใน
ป๎จจุบันคือ กลยุทธ์การเป็นผู้นําด้านต้นทุน (Cost Leadership) ในขณะที่กลยุทธ์การแข่งขันระดับ
หน่วยธุรกิจที่ควรนํามาใช้ในอนาคตคือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) และกล
ยุทธ์ระดับหน้าที่ด้านการตลาดที่ ควรนําใช้คือ กลยุทธ์ตีด้านข้าง (Flanking Attack Strategies) โดย
การเน้นจัดกิจกรรมต่างช่วงเวลากับกิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียง และกลยุทธ์ตีผ่าน 
(Bypass Attack Strategies) โดยการสร้างกิจกรรมใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากกิจกรรมเดิม ๆ กลยุทธ์
การจัดการทรัพยาก รมนุษย์ ควรมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาทักษะที่จําเป็นของพนักงานในธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยวแต่ละประเภทอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ด้านการเงินควรเป็นไปในทิศทางการพึ่งพาแหล่งเงินทุน
ภายในของกิจการและการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ กลยุทธ์ด้านการผลิตควรมุ่งเน้นไปที่การ
พัฒนาคุณภา พการบริการและคุณภาพสินค้าแทนการลงทุนในทรัพย์สิน และกลยุทธ์การวิจัยและ
พัฒนา ควรมุ่งเน้นแนวทางการสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขัน และการสร้างเครือข่ายธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง 

 แสงเดือน สอนเจริญ (2548) ศึกษาเรื่ อง  ป๎จจั ยที่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวไทยบริเวณอ.เชียงแสน จ .เชียงราย จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยว 
บริเวณ อ .เชียงแสน จ .เชียงราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ ตั้งแต่  30 - 39 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน /สถาบันการเงิน และมีรายได้ระหว่าง  
10,001 - 20,000 บาท โดยนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถยนต์ ส่วนตัว กลุ่มบุคคลที่
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยกัน คือ กลุ่มเพื่อน ฤดูท่ีน่าจะเดินทางมา ท่องเที่ยวคือ ฤดูหนาว 
จํานวนครั้งที่มาท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย 3 ครั้ง ระยะเวลาที่มาเท่ียวต่อครั้ง โดยเฉลี่ย4วัน ค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวต่อครั้ง4,851บาทส่วนป๎จจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของ นัก ท่องเที่ยวพบว่า ด้านกายภาพ
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และด้านศาสนา  ด้านวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ ท่องเที่ยวบริเวณ อ .เชียงแสน จ .
เชียงราย ป๎จจัยความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของการท่องเที่ยวใน ด้านสถาน ที่ท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์ โบราณสถานและวัฒนธรรม ด้านแหล่งท่องเ ที่ยวบริเวณ สามเห ลี่ยมทองคํา  ด้าน
ร้านอาหารและรสชาติอาหาร ด้านการเดินทาง ด้านสถานที่พักผ่อน มีความสัมพันธ์กับมีความสัมพันธ์
พฤติกรรมการท่องเที่ยวบริเวณอ.เชียงแสนจ.เชียงราย 

ภาวิณี  หมู่ศิริเลิศ (2552) ศึกษาเรื่อง  ป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว
จังหวัด  เชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพมหานคร  จากการศึกษาพบว่า  นักท่องเที่ยวชาว
กรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระ หว่าง  21 - 30 ปี ระดับ
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน /ลูกจ้าง  มีแรง  จูงใจในการท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ในด้านธุรกิจ/งานที่ทํา ด้านกายภาพและสรีระศาสตร์ ด้าน วัฒนธรรม จิตวิทยา การศึกษา
บุคคล ด้านสังคม สัมพัน ธภาพระหว่างบุคคล และจริยธรรม ด้านความ บัน เทิงความเพลิดเพลินการ
ฆ่าเวลาและด้านศาสนาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางป๎จจัยที่ มีผลต่อ พฤติกรรมการท่อง เที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ พบว่าแรงจูงใจในการท่องเ ที่ยวในด้านธุรกิจ/งานที่ทําและ ด้านกายภาพและสรีระศาสตร์มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด เชียงใหม่ ด้าน ค่าใช้จ่าย ในการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพมหานคร อย่างมีระดับนัยสําคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว ด้านสัง คม สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และ จริยธรรม มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวจั งหวัดเชียงใหม่ของ นักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาในการไปท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีระดับนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมเกียรติ ชัยพิบูลย์  (2550) ศึกษาเรื่อง การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา 
ศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  จากการศึกษาพบว่า ศักยภาพ
การท่องเที่ยวของชุมชนนครชุม มีองค์ประกอบที่เหมาะสมสําหรับการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ทั้ง 3 ด้าน คือด้านสิ่งดึงดูดใจ การเข้าถึง และสิ่งอํานวย ความสะดวก แต่ยังมีจุดอ่อนที่สิ่ งอํานวย
ความสะดวก ที่ต้องการการปรับปรุงและสร้างให้มีจํานวนเพิ่มขึ้น กลุ่มตัวอย่างในชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน อยู่ในระดับมาก และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการ
การมีส่วนร่วมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ในทุกด้าน ผลการศึกษาแนวทางการ จัดการที่เหมาะสมสําหรับ
การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมชุมชนนั้น จากการสนทนากลุ่มหรือการจัดเวที
ชาวบ้านได้ร่วมกันวางแผนการจัดการไว้ คือ การจัดการด้านโครงสร้างองค์กรการท่องเที่ยว การ
จัดการบุคลากร การจัดระบบการดําเนินการ และการติดตามตรวจสอบการดําเนินการ 

พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล  (2553) ศึกษาเรื่อง ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนชาวมอญเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน  จังหวัดปทุมธานี  จากการศึกษาพบว่า จังหวัด
ปทุมธานีมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง โดดเด่นด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวมอญ ด้าน 
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ประวัติศาสตร์ ด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุ ได้แก่ วัดมอญ เตาโอ่งอ่าง  เครื่องป๎้นดินเผา ตุ่มสาม
โคก ตลอดจนด้านประเพณี เทศกาล ได้แก่ งานสงกรานต์ งานแห่เสาหงส์ธง  ตะขาบ และวิถีชีวิตของ
ชุมชนชาวมอญได้แก่ อาหารการกิน การแต่งกาย  แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
จังหวัดปทุมธานี ควรเน้นการพัฒนาคุณค่า  ทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญ อนุรักษ์และ
ถ่ายทอดภูมิป๎ญญา และองค์ความรู้ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง  แนวทางการพัฒนาด้านกิจกรรมท่องเที่ยว
ของชุมชนชาวมอญ ควรพัฒนาด้านการคมนาคม โดยการปรั บปรุงถนน และพัฒนาเส้นทางการ
เดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงถึงกัน ตลอดจนพัฒนาด้านบริการและสิ่งอํา นวยความสะดวก 
โดยการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ ,จิราพร ขุนศรี (2549) ศึกษาเรื่อง อัตลักษณ์และภาพลักษณ์ ของ
จังหวัดเชียงราย  จากการศึกษาพบว่า อัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย มี 2 รูปแบบ คืออัตลักษณ์แห่ง
ล้านนา กับอัตลักษณ์ของเชียงรายเข้าด้วยกัน กัน โดยมีกระบวนการ สร้างอัตลักษณ์  3 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอน ของการหาสิ่งที่เป็นจุดรวมของคนเชียงราย ขั้นการเผยแพร่และข้ันแห่งการยอมรับอัตลักษณ์
ของจังหวัดเชียงราย อัตลักษณ์ ทั้งหมดนี้มีป๎จจัยการจําแนก การ สร้างจุดรวมของสังคม สิ่งแวดล้อม 
ภาครัฐ และเศรษฐกิจ เป็นป๎จจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์  ของจังหวัด เชียงราย สําหรับ
ภาพลักษ ณ์ของจัง หวัดเชียงราย พบว่า  นักท่อง เที่ยวทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติรับรู้ ลักษณะของ
ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายไปในทิศทางเดียวกัน เพียงแต่ นักท่องเที่ยวชาว ไทยสามารถจําแนก
ลักษณะที่แตก ต่างของเชียงรายจา กกลุ่มล้านนาได้ ในขณะที่นัก ท่องเที่ยว ชาวต่างชาติไม่สามารถ
จําแนกได้ ด้านป๎จจัยที่ส่งผลต่อ การรับรู้ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายนั้น พบว่า แต่ละป๎จจัย
ล้วนส่งผลต่อการรับรู้ค่อยข้างสูง นอกจากนี้การวิจัยยังพบว่า อัตลักษณ์และภาพลักษ ณ์ของจังหวัด
เชียงรายไม่มีความ แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่า  ภาพลักษณ์ซ่ึงเป็นสิ่งที่สะท้อนออกจากอัตลักษณ์มี
ลักษณะ และ รูปแบบไปในทิศทางเดียวกัน 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการใช้อัตลักษณ์เพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง 

โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Medthod) โดยใช้ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ได้แก่ การสํารวจเอกสารที่เก่ียวข้อง (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In – Depth Interview) บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยว ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่อ งเที่ยวของจังหวัดลําปาง และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้แบบสอบถามนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาเท่ียวในจังหวัดลําปาง นํามาใช้ศึกษา
เกี่ยวกับแนวโน้มและแรงจูงใจของการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้อัตลักษณ์ของจังหวัดลําปาง เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์และตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา  โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน
วิจัยดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง จํานวน 876,526 คน 
ผู้ที่มีส่วนได้เสียในการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง  

 1.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดลําปาง จํานวน 876,526 คน กําหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือให้ขนาดตัวอย่างที่ศึกษาเป็นตัวแทนที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่เชื่อถือได้.ใช้
การคํานวณตามสูตรของ ยามาเน (Yamane, ปี) 
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เมื่อ  n     คือ   จํานวนตัวอย่างหรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 e     คือ   ความน่าจะเป็นของความคาดผิดพลาดที่ยอมรับให้เกิดได้  
 

 
      
             n = 399.81 

ดังนั้น การคํานวณหาขนาดตัวอย่างท่ีเหมาะสม จึงกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง =  400  
 
1.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง ใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก  

(Key Informant) เแบบเฉพาะเจาะจง ที่มีประสบการณ์ และสามารถให้ข้อมูลที่ต้องการได้ และยินดี
ให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลักมี  5 คน ดังนี้ ผู้อํานวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําปาง  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลําปาง  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง  นายกสมาคมท่องเที่ย วจังหวัด
ลําปาง และนายกสมาคมผู้ประกอบการนําเที่ยวและรถเช่าลําปาง 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงร่าง ที่จากได้จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 แบบสอบถามนักท่องเที่ยว 
    แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วนและคําถามในแบบสอบถามจะเป็นปลายปิด (Closed 

Form) ให้เลือกตอบ 
ส่วนที่ 1 เป็นลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบได้แก่ เพศ อายุ สถานะภาพ อาชีพ ระดับ

การศึกษาสูงสุด รายได้ต่อปี ซึ่งลักษณะของคําถามจะมีคําตอบแบบเลือกตอบ 
ส่วนที่ 2 เป็นเรื่องของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ลักษณะของคําถามจะมีคําตอบแบบ

เลือกตอบ  
ส่วนที่ 3 เป็นเรื่องของการรับรู้อัตลักษณ์และแนวโน้มในการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง

ซึ่งลักษณะของคําถามจะมีคําตอบแบบเลือกตอบ 
สําหรับการตรวจสอบคุณภาพของ เครื่องมือเชิงปริมาณคือ แบบสอบถาม เพื่อเกิดความ

น่าเชื่อถือ ดังนี้   

2 .05)876,526)(0(1
876,526

n
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2.1.1 นําแบบสอบถาม ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา 
(Structural Content) และความตรงของเนื้อหา (Content validity) และข้อคําถาม ให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item-Objective Congruency: IOC)  

2.1.2 นําแบบสอบถาม มาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญที่
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

2.1.3 นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ ที่ตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มาทดลองใช้ (Try-out) กับประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยโดย
ทดลองใช้แบบสอบถามของนักท่องเที่ยวชาวไทย 30 คนที่ไม่ใช่กลุ่มเปูาหมาย   แล้วนําแบบสอบถาม
แต่ละชุด มา ทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใช้วิธีการวัดความสอดคล้องภายใน (Internal 
consistency method) แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cornbrash’s Alpha 
Coefficient) 

2.2 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงร่าง 
ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบไม่เป็นทางการ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth 

Interview) โดยผู้วิจัยได้กําหนดคําถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าก่อนการเก็บข้อมูลและ
สัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลตามโครงสร้างคําถามท่ีได้กําหนดไว้ ประเด็นหลักในการสัมภาษณ์แบ่งไว้4ตอน 
ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ ตอนที่ 2 สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับป๎ญหาและอุปสรรคด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยว ตาม
นโยบาย 12 เมืองต้องห้ามพลาด การใช้เอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดลําปางในการโปรโมท กลยุทธ์
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว บทบาท แนวทาง การดําเนินงานในการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง และการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางแก้ไขและการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง 

ในการตรวจสอบคุณภาพ ของ แบบสัมภาษณ์  โดยนําแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา และความตรงของเนื้อหาและข้อคําถามให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ แล้วนําแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย 
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แหล่งข้อมูล 2 ประเภท คือ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และแหล่งข้อมูล 
ทุติยภูมิ โดยมี รายละเอียดดังนี้ 
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3.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลเบื้องต้นท่ีได้จากการสังเกต
สัมภาษณ์ และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยดําเนินการรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเอง จากกลุ่มตั วอย่างที่เป็น
แหล่งข้อมูลในการศึกษาเรื่องดังกล่าวข้างต้น  

3.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ข้อมูลจากเอกสาร เป็นการศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดแนวทางใน
การศึกษา เป็นประโยชน์ในการทําความเข้าใจ และนําไปสู่แนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้  
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอ บซึ่งก็คือ

นักท่องเที่ยวไทยท่ีท่องเที่ยวลําปาง จํานวน 400 คนและทําการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก 
(Convenience Sampling ) โดยเลือกตัวอย่างตามสัดส่วนที่มีอยู่ในประชากรทั้งหมดควบคู่ไปด้วย
ทั้งนี้ผู้วิจัยจะเลือกเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่ ให้ความร่วมมือและมีคุณสมบัติตามที่ผู้วิจัยต้องการ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) 
ผู้วิจัยทําการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก  จํานวน 5 ท่าน

ดังนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ผู้อํานวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําปาง ประธานสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง  นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง และนายกสมาคม
ผู้ประกอบการนําเที่ยวและรถเช่าจังหวัดลําปาง  โดยดําเนินการขอสัมภาษณ์  นัดหมาย และออก
หนังสือขออณุญาตสัมภาษณ์  ในการสัมภาษณ์ มีการแนะนําตัวเอง แจ้งจุดประสงค์ในการขอ
สัมภาษณ์และขออนุญาตบันทึกเสียงพร้อมกับการจดบันทึกข้อมูลเ พ่ือนํามาใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา
และสรุปผลการวิจัย 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้ที่จากแบบสอบถาม ซึง่ได้เก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามมาวิเคาระห์และประมวลผลดังนี้  

4.1.1 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Editing) โดยผู้วิจัยตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 

4.1.2 การลงรหัส (Coding) โดยน าแบบสอบถามที่ถูกต้องมาลงรหัสตามท่ีได้
กําหนดรหัสไว้ และนําแบบสอบถามที่ได้ลงรหัสแล้วมาวิเคราะห์และประมวลผล  เพ่ือหาความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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4.2 การวิเคาระห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ จะ ถูกนํามาตรวจสอบความ
ครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล วิเคาระห์เนื้อหา (Content Analysis) จัดหมวดหมู่ของข้อมูล
ตามประเด็นที่ได้ทําการศึกษา สรุปและตีความ (Conclusion and Interpretation) ทําการ
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลในภาพรวมภายใต้ขั้นตอนของการศึกษาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
และการนําเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณาความ (Descriptive) ในแต่ละประเด็นของการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

56 

 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
เพ่ือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการ

วิจัยเรื่อง การใช้อัตลักษณ์เพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง การรายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ตอนได้แก ่

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์และรายงานผลข้อมลูจากแบบสอบถามนักท่องเที่ยว   
     ซึ่งแยกเป็น 
   1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว วิเคราะห์โดยหา

ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
   2. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดลําปาง วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ 

และค่าร้อยละ 
  3. การรับรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะตัวของจังหวัดลําปาง วิเคราะห์โดยหา

ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์และรายงานผลข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 
 1. การวิเคราะห์และรายงานผลข้อมูลจากแบบสอบถามนักท่องเที่ยว   
     การวิเคราะห์และรายงานผลที่ได้จากแบบสอบถามนักท่องเที่ยวแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1.1ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว  
แสดงผลการศึกษาเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 186 46.50 

หญิง 214 53.50 
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ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว จํานวน (คน) ร้อยละ 

อายุ 

15-24 ปี 31 7.75 

25-34 ปี 285 71.25 

35-44 ปี 48 12.00 

45-54 ปี 27 6.75 

55-64 ปี 0 0.00 

65 ปีขึ้นไป 9 2.25 

สถานภาพสมรส 

โสด 315 78.75 

สมรส 77 19.25 

หย่าร้าง/หม้าย 8 2.00 

การศึกษา 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 3 0.75 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 9 2.25 

ปริญญาตรี 357 89.25 

ปริญญาโท 28 7.00 

ปริญญาเอก 3 0.75 

อาชีพ  

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 8 2.00 

นักเรียน/นักศึกษา 31 7.75 

พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท 274 68.50 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 75 18.75 

แม่บ้าน 2 0.50 
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ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว จํานวน (คน) ร้อยละ 

อาชีพ  

เกณียณ 3 0.75 

อ่ืนๆ 2 0.50 

รายได้  

ไม่มีรายได้ 17 4.25 

ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 16 4.00 

10,001-20,000 บาท 209 52.25 

20,001-30,000 บาท 122 30.50 

30,001 - 40,000 บาท 19 4.75 

มากกว่า 40,000 บาท 17 4.25 

รวม 400 100 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง จํานวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 

53.50 และเป็นเพศชาย จํานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 ตามลําดับ  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่อายุระหว่าง 25-34 ปี จํานวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.25 รองลงมาอายุระหว่าง 35-44 ปี 
จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 อายุระหว่าง 15-24 ปี จํานวน 31 คน คิดเป็นร้ อยละ 7.75 
อายุระหว่าง  45-54 ปี จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 และอายุ 65 ปีขึ้นไป จํานวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.25 ตามลําดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นโสด จํานวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 78.75 รองลงมา
มีสถานภาพสมรส จํานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 และหย่าร้าง /หม้าย จํานวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.00 ตามลําดับ 

สําหรับการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 
89.25 รองลงมา คือ ปริญญาโท จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 และ
ปริญญาเอก จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามลําดับ 



59 

 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน /ลูกจ้างบริษัท จํานวน 274 คน คิดเป็นร้อย
ละ 68.50 รองลงมา คือ รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ จํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 นักเรียน /
นักศึกษา จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.00 เกณียณ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 แม่บ้าน จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 และ
อ่ืนๆ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามลําดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท จํานวน 209 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.25 รองลงมามีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จํานวน 122 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30.50 รายได้ระหว่าง 30,001 -  40,000 บาท จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 รายได้  
มากกว่า 40,000 บาท จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 ไม่มีรายได้ จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.25 และรายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามลําดับ 
 

1. 2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดล าปาง  
 
ตารางที่ 3   จํานวนครั้งการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง 
 

จํานวนครั้งการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง จํานวน (คน) ร้อยละ 

ครั้งแรก 268 67.00 

ครั้งที่ 2 71 17.75 

มากกว่า 3 ครั้ง 61 15.25 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เดินทาง มาท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง

เป็นครั้งแรก จํานวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 รองลงมาเดินทางเป็นครั้งที่ 2 จํานวน 71 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.75 และเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดลําปางมากกว่า 3 ครั้ง จํานวน 61 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.25 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาจังหวัดลําปาง  
 

วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาจังหวัดลําปาง จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพ่ือท่องเที่ยว/พักผ่อน 165 41.25 

เป็นทางผ่านไปจังหวัดอ่ืน 37 9.25 

เยี่ยมญาต/ิเพ่ือน 19 4.75 

ทํางาน/ประชุมสัมมนา 18 4.25 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมา

จังหวัดลําปางเพ่ือท่องเที่ยว/พักผ่อน มากที่สุด จํานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25 รองลงมา คือ 
เป็นทางผ่านไปจังหวัดอ่ืน จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 เยี่ยมญาติ/เพ่ือน จํานวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.75 และทํางาน/ประชุมสัมมนา จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 5 ผู้ร่วมเดินทาง 
 

ผู้ร่วมเดินทาง จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพ่ือน/เพ่ือนร่วมงาน 196 49.00 

ครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง 81 20.25 

แฟน 80 20.00 

เดินทางคนเดียว 41 10.25 

หน่วยงานที่ทํางานอยู่ 2 0.50 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางร่วมกับเพื่อน /เพ่ือนร่วมงาน 

จํานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมา คือ ครอบครัว /ญาติพ่ีน้อง จํานวน 81 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.25 แฟน จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และเดินทางคนเดียว จํานวน 41 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.25 50 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 6 พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 
 

พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง จํานวน (คน) ร้อยละ 

รถโดยสาร 128 32.00 

รถส่วนตัว 123 30.75 

เครื่องบิน 75 18.75 

รถไฟ 74 18.50 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถโดยสาร จํานวน 128 

คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมา คือ รถส่วนตัว จํานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 เครื่องบิน 
จํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และรถไฟ จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 7 ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว 
 

ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว จํานวน (คน) ร้อยละ 

วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดเทศกาลต่างๆ 246 61.50 

วันหยุดเสาร์/อาทิตย์ 100 25.00 

วันธรรมดา 42 10.50 

วันปิดภาคเรียน 11 2.75 

อ่ืนๆ 1 0.25 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด

นักขัตฤกษ/์วันหยุดเทศกาลต่างๆ จํานวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 รองลงมา คือ วันหยุดเสาร์ /
อาทิตย์ จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 วันธรรมดา จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 
และวันปิดภาคเรียน จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 8 ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 
 

ระยะเวลาในการท่องเที่ยว จํานวน (คน) ร้อยละ 

2-3 วัน 329 82.25 

1 วัน 40 10.00 

มากกว่า 3 วัน 31 7.75 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวเป็นเวลา 2-3 วัน 

จํานวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 82.25 รองลงมา คือ  1 วัน จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
และมากกว่า 3 วัน จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 9 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ 
 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ จํานวน (คน) ร้อยละ 

500 – 1,000 บาท ต่อวัน 239 59.75 

1,000 – 1,500 บาทต่อวัน 120 30.00 

มากกว่า 1,500 บาทต่อวัน 22 5.50 

ต่ํากว่า 500 บาท ต่อวัน 19 4.75 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในครั้งนี้

ระหว่าง 500 – 1,000 บาท ต่อวัน จํานวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 รองลงมา คือ  1,000 – 
1,500 บาทต่อวัน จํานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 มากกว่า 1,500 บาทต่อวัน จํานวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.50 และต่ํากว่า 500 บาท ต่อวัน จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 ตามลําดับ 
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1.3 การรับรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะตัวของจังหวัดล าปาง  
 

ตารางที่ 10 สิ่งที่นึกถึงเมื่อกล่าวถึงจังหวัดลําปาง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

สิ่งที่นึกถึงเมื่อมาเท่ียวลําปาง จํานวน (คน) ร้อยละ 

รถม้า 345 86.25 

ชามตราไก/่เซรามิค 237 59.25 

“ลําปางหนาวมาก” 265 66.25 

กาดกองต้า 28 7.00 

สโลว์ไลฟ์ (Slow life) 8 2.00 

เหมืองแม่เมาะ 7 1.75 

โรงพยาบาลช้าง/อองเซนเมืองไทย 3 0.75 

 
จากตารางที่ 10 พบว่าเมื่อกล่าวถึงจังหวัดลําปาง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นึกถึง รถ

ม้า จํานวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 86.25 รองลงมา คือ  “ลําปางหนาวมาก” จํานวน 265 คน คิด
เป็นร้อยละ 66.25 ชามตราไก่/เซรามิค จํานวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.25 กาดกองต้า จํานวน 
28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 11 สิ่งที่ดึงดูดใจให้เลือกท่องเที่ยวในจังหวัดลําปางมากท่ีสุด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

สิ่งที่ดึงดูดใจให้เลือกท่องเที่ยวในจังหวัดลําปางมากท่ีสุด จํานวน (คน) ร้อยละ 

สถานที่ท่องเที่ยวมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 305 76.25 

สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงามและหลากหลาย 249 62.25 

อาหารท้องถิ่น 169 42.25 

สินค้าพ้ืนเมือง/ของฝาก 109 27.25 

กิจกรรมและประเพณีทางวัฒนธรรม 29 7.25 

รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า สิ่งที่ดึงดูดใจให้เลือกท่องเที่ยวใน
จังหวัดลําปางมากท่ีสุด  คือ สถานที่ท่องเที่ยวมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  จํานวน 305 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.25 รองลงมา คือ  สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงามและหลากหลาย  จํานวน 249 
คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 อาหารท้องถิ่น จํานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 สินค้าพ้ืนเมือง/ของ
ฝาก จํานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 และกิจกรรมและประเพณีทางวัฒนธรรม จํานวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.25 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 12 สถานที่ท่องเที่ยวที่รู้จัก (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

สถานที่ท่องเที่ยวที่รู้จัก 
อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 

จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จํานวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 

วัดพระธาตุลําปางหลวง 376 94.00 8 2.00 4 1.00 

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 6 1.50 254 63.50 26 6.50 

ถนนคนเดินกาดกองต้า 6 1.50 65 16.25 208 52.00 

วัดศรีชุม 0 0.00 6 1.50 8 2.00 

เขื่อนกิ่วลม 1 0.25 4 1.00 9 2.25 

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย 4 1.00 14 3.50 49 12.25 

น้ําตกพระเสด็จ 0 0.00 1 0.25 0 0.00 

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 0 0.00 19 4.75 26 6.50 

หล่มภูเขียว 1 0.25 1 0.25 4 1.00 

อุทยานแห่งชาติแม่วะ 0 0.00 3 0.75 0 0.00 

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง 0 0.00 3 0.75 5 1.25 

หมู่บ้านแกะสลัก (บ้านหลุก) 0 0.00 0 0.00 1 0.25 

อ่างเก็บน้ําแม่มอก 0 0.00 0 0.00 1 0.25 

วัดจองคําพระอารามหลวง 0 0.00 0 0.00 1 0.25 

วัดถ้ําสุขเกษม 0 0.00 1 0.25 0 0.00 

เหมืองแม่เมาะ 2 0.50 7 1.75 29 7.25 

วัดพระแก้วดอนเต้า 0 0.00 0 0.00 2 0.50 
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ตารางที่ 12 สถานที่ท่องเที่ยวที่รู้จัก (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (ต่อ) 
 

สถานที่ท่องเที่ยวที่รู้จัก 
อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 

จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จํานวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ภูผาหอบ 0 0.00 1 0.25 2 0.50 

สะพานรัษฎาภิเศก 1 0.25 1 0.25 1 0.25 

วัดหลวงพ่อเกษม เขมโก 0 0.00 3 0.75 5 1.25 

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราช
นุสรณ์ 

1 0.25 2 0.50 5 1.25 

 
จากตารางที่ 12 พบว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวรู้จักเป็นลําดับที่ 1 คือ วัดพระ

ธาตุลําปางหลวง  จํานวน 376 คน คิดเป็นร้อยละ 94.00 ลําดับที่ 2 คือ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  
จํานวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 และลําดับที่ 3 คือ ถนนคนเดินกาดกองต้า  จํานวน 208 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.00 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 13 สถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกไปเที่ยวในครั้งนี้ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

สถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกไปเที่ยวในครั้งนี้ จํานวน (คน) ร้อยละ 

วัดพระธาตุลําปางหลวง 378 94.50 

ถนนคนเดินกาดกองต้า 301 75.25 

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 275 68.75 

วัดศรีชุม 152 38.00 

เหมืองแม่เมาะ 124 31.00 

วัดพระแก้วดอนเต้า 27 6.75 

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย 19 4.75 

วัดหลวงพ่อเกษม เขมโก 18 4.50 

บ้านเสานัก/เขื่อนกิ่วลม 13 3.25 
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ตารางที่ 13 สถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกไปเที่ยวในครั้งนี้ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (ต่อ) 
 

สถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกไปเที่ยวในครั้งนี้ จํานวน (คน) ร้อยละ 

วัดปงสนุก/วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 12 3.00 

หล่มภูเขียว 10 2.50 

วัดเจดีย์ซาวหลัง 6 1.50 

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง 4 1.00 

น้ําตกพระเสด็จ/อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล/พระธาตุดอยพระฌาน 3 0.75 

อุทยานแห่งชาติดอยจง/น้ําตกวังทอง/ดอยฟูางาม/อ่างเก็บน้ําแม่มอก 2 0.50 

น้ําตกเกาฟุ/อุทยานแห่งชาติแม่วะ/ภูเขาไฟจําปาแดด/ภูผาหอบ/วัด
ถ้ําสุขเกษม/ถ้ําพระสบาย 

1 0.25 

 
จากตารางที่ 13 พบว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกไปเที่ยวในครั้งนี้ มากที่สุด คือ วัดพระธาตุ

ลําปางหลวง จํานวน 378 คน คิดเป็นร้อยละ  94.50 รองลงมา คือ ถนนคนเดินกาดกองต้า จํานวน 
301 คน คิดเป็นร้อยละ 75.25 อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จํานวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ  68.75 วัดศรี
ชุม จํานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 เหมืองแม่เมาะ จํานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 วัด
พระแก้วดอนเต้า จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ  6.75 ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จํานวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.75 วัดหลวงพ่อเกษม เขมโก จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ  4.50 เขื่อนกิ่วลม จํานวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ  3.25 บ้านเสานัก จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ  3.25 วัดปงสนุก วัดเฉลิมพระ
เกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ เท่ากันจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ  3.00 และหล่มภูเขียว จํานวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 14 เหตุผลในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

เหตุผลในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ จํานวน (คน) ร้อยละ 

สถานที่ท่องเที่ยวมีจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ และมีความน่าสนใจ 323 80.75 

ชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยว 240 60.00 

ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง 99 24.75 

สถานที่ท่องเที่ยวมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ 53 13.25 

สถานที่ท่องเที่ยวเป็น UNSEEN THAILAND 7 1.75 

สถานที่ท่องเที่ยวกําลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว 6 1.50 

อ่ืน ๆ 3 0.75 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 14 พบว่าเหตุผลในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ของกลุ่มตัวอย่าง  

คือ สถานที่ท่องเที่ยวมีจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ และมีความน่าสนใจ  จํานวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.75 รองลงมา คือ ชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยว  จํานวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ความ
สะดวกรวดเร็วในการเดินทาง  จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75 และสถานที่ท่องเที่ยวมีความ
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 15 กิจกรรมทางการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางที่สนใจ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

กิจกรรมทางการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางที่สนใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 

เดินเล่น ถนนคนเดินกาดกองต้า ตลาดจีนโบราณ 225 56.25 

อาบน้ําแร่ แช่น้ําร้อน ที่แจ้ซ้อน ออนเซนเมืองไทย 177 44.25 

ชมถํ้าผาไท เล่นน้ําตกเกาฟุ ดูหล่มภูเขียว 169 42.25 

ชมเจดีย์บนยอดดอย สักการะรอยพระพุทธบาท  
ณ วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 

143 35.75 

ชิมอาหารพื้นเมือง 134 33.50 

ล่องเรือ นอนแพ ที่เข่ือนกิ่วลม 129 32.25 
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ตารางที่ 15 กิจกรรมทางการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางที่สนใจ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (ต่อ) 
 

กิจกรรมทางการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางที่สนใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 

พิชิต ดอยหนอก พักกางเต็นท์ กิจกรรมดูดาว 92 23.00 

ไหว้พระธาตุลําปางหลวง ชมเงาพระธาตุกลับหัว 89 22.25 

นั่งรถม้า พาเพลินรอบเมืองลําปาง 68 17.00 

ป๎่นจักรยานรอบตัวเมืองลําปาง 37 9.25 

สไลด์เดอร์ที่สวนพฤกษชาติ แม่เมาะ 35 8.75 

ชมวิธีทําเซรามิค/ถ้วยตราไก่ 24 6.00 

ชมการแสดงช้างที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย 14 3.50 

เทศกาลสงกรานต์เล่นน้ําชมขบวนแห่สลุงหลวง 7 1.75 

ร่วมงานล่องสะเปา เทศกาลลอยกระทง 2 0.50 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 15 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า กิจกรรมทางการท่องเที่ยวของจังหวัด

ลําปางที่สนใจคือ เดินเล่น ถนนคนเดินกาดกองต้า ตลาดจีนโบราณ  จํานวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.25 รองลงมา คือ อาบน้ําแร่ แช่น้ําร้อน ที่แจ้ซ้อน ออนเซนเมืองไทย  จํานวน 177 คน คิดเป็นร้อย
ละ 44.25 ชมถํ้าผาไท เล่นน้ําตกเกาฟุ ดูหล่มภูเขียว จํานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 ชมเจดีย์
บนยอดดอย สักการะรอยพระพุทธบาท ณ วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ จํานวน 143 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 ชิมอาหารพื้นเมือง  จํานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 ล่องเรือ นอน
แพ ที่เขื่อนกิ่วลม  จํานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 พิชิต ดอยหนอก พักกางเต็นท์ กิจกรรมดู
ดาว จํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ไหว้พระธาตุลําปางหลวง ชมเงาพระธาตุกลับหัว  จํานวน 
89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 นั่งรถม้า พาเพลินรอบเมืองลําปาง  จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.00 ป๎่นจักรยานรอบตัวเมืองลําปาง  จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 สไลด์เดอร์ที่สวน
พฤกษชาติ แม่เมาะ จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 ชมวิธีทําเซรามิค/ถ้วยตราไก่ จํานวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.00 และชมการแสดงช้างที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย  จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 16 การรับทราบข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

รับทราบข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์ จํานวน (คน) ร้อยละ 

โซเชี่ยลมีเดีย เช่น เฟสบุ้ค/แฟนเพจ 282 70.50 

รีวิวท่องเที่ยว 271 67.75 

เพ่ือน / คนใกล้ชิด 75 18.75 

เวปไซต์ 23 5.75 

หนังสือ/นิตยสารท่องเที่ยว 9 2.25 

โทรทัศน์ / วิทยุ 6 1.50 

ประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 3 0.75 

แผ่นพับ/โปสเตอร์ 2 0.50 

งานนิทรรศการท่องเที่ยว 1 0.25 

อ่ืน ๆ 1 0.25 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 16 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม รับทราบข้อมูลจากสื่อ โซเชี่ยลมีเดีย เช่น 

เฟสบุ้ค/แฟนเพจ จํานวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.50 รองลงมา คือ รีวิวท่องเที่ยว  จํานวน 271 
คน คิดเป็นร้อยละ 67.75 เพ่ือน / คนใกล้ชิด จํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 เวปไซต์ จํานวน 
23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75  

 
ตารางที่ 17 ความประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยว 
 

ประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยว จํานวน (คน) ร้อยละ 

ประทับใจ 400 100.00 

ไม่ประทับใจ 0 0.00 

รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 17 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีความประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยว  
จํานวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
ตารางที่ 18 การเดินทางกลับมาท่องเที่ยวจังหวัดลําปางอีกครั้ง 
 

จะเดินทางกลับมาท่องเที่ยว จํานวน (คน) ร้อยละ 

กลับมาแน่นอน 358 89.50 

ไม่แน่ใจ 42 10.50 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 18 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม จะกลับมาท่องเที่ยวจังหวัดลําปางแน่นอน  

จํานวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 89.50 และไม่แน่ใจ จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 ตามลําดับ 
 
อัตลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดล าปาง  

ผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง
รวมทั้งศึกษาตําราเก่ียวกับอัตลักษณ์ในสินค้าทางการท่องเที่ยวเพื่อการส่งเสริมท่องเที่ยวสามารถแบ่ง
ออกเป็น 5 ด้านซึ่งจะทําให้ผู้มาเยือนมีความสุขกับบรรยากาศ ในอดีต จนต้องหลงรัก เมืองที่ ไม่หมุน 
ตามกาลเวลาดังต่อไปนี้ 

1. อัตลัษณ์ทางด้านสังคม 
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดล าปาง  
ชาวลําปางมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและเนิบช้า คงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดมา

ตั้งแต่โบราณ เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตนเอง ชาวลําปางยังค งอนุรักษ์การพูดภาษา
เหนือหรือ “ภาษากําเมือง” ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในอําเภอเมือง และอําเภออ่ืนๆในจังหวัดลําปาง ทั้งหมด 
13 อําเภอ ก็ยังคงใช้ภาษากําเมืองกันอย่างแพร่หลายจนถึงป๎จจุบัน 

สถานที่อยู่อาศัยของลําปาง มีเอกลักษณ์ของชาวล้านนาที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งก็คือ
การสร้างบ้านแปงเมืองที่อยู่อาศัยรวมไปถึงเสนาสนะท้ังหลายซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภูมิป๎ญญาของชาว
ล้านนาที่มีมาแต่ก่อนเก่าสถาป๎ตยกรรมล้านนาที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ซึ่ง ได้แก่รูปแบบการสร้างบ้าน 
ดังเช่น "บ้านเสานัก" ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์วัฒนา ตําบล เวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําป าง วิถีชีวิต
ชาวลําปางผ่านสถาป๎ตยกรรมของ บ้านเสานัก เป็นบ้านของต้นตระกูล จันทวิโรจน์ บ้านไม้สักโบราณ
อายุกว่า 100 ปี มีเสาไต้ถุนบ้านถึง  116 ต้น ลักษณะเป็นบ้านไม้สักโบราณเก่าแก่ ด้วยลักษณะที่โดด
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เด่นของสถาป๎ตยกรรม แบบพม่าผสมล้านนา ทําให้ชื่อเสียงของ บ้านเสานัก เ ป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ของ
นักออกแบบและสถาปนิกป๎จจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดลําปาง 

อัตลักษณ์ของจังหวัดลําปางคือ "รถม้า" ยังคงเป็นสัญลักษณ์สําคัญ ที่ดึงดูดความสนใจให้
นักท่องเที่ยวต่างถิ่นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รู้จักเมืองลําปาง จนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ใคร
ต่างกล่าวถึง จนเป็นคําพูดที่ติดปากว่า “ลําปางคือเมืองรถม้า หากใครที่มาลําปางแล้วไม่ได้นั่งรถม้า 
แสดงว่ายังมาไม่ถึงลําปาง” รถม้าอยู่คู่จังหวัด ลําปางมานานกว่า 90 ปี มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ใน
สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งป๎จจุบันพบว่ายังหลงเหลืออยู่แห่งเดียวในประเทศไทย โดยจะมีรถม้าท่ีเรียกกันว่า 
รถม้าแท็กซี่ คอยรับผู้โดยสาร ที่เดินทางมาถึงสถานีรถไฟนครลําปาง เข้าสู่ตัวเมืองนครลําปาง บริการ
นั่งรถม้าชมเมืองลําปาง ในราคารอบละ 250-300 บาท ตามระยะทาง  

2. อัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม  
ศิลปะท่ีพบในจังหวัดลําปางจึงล้วนแต่เป็นศิลปะสมัยล้านนาไม่พบศิลปะสมัยหริภุญชัย 

อาจเนื่องมาจากการปฏิสังขรณ์สืบต่อกันมาหลายยุคหลายสมัย ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมเก่าแก่มัก
พบเห็นได้ตามวัดต่างๆ ในลําปาง มี 3 แบบ คือ แบบพม่า แบบพม่าผสมเชียงใหม่ และแบบล้านนา 
สถาป๎ตยกรรมแบบพม่า นั้นได้เข้ามามีอิทธิพลในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ ซึ่งชาวพม่าได้
เข้ามาผูกขาดการทําไม้ในภาคเหนือ และส่งไม้ไปขายยังภาคกลางและต่างประเทศ ชาวพม่ามีคติอยู่ว่า
เมื่อรวยแล้วต้องสร้างวัดหรือบูรณะวัดเก่าเพ่ืออุทิศให้รุกขเทวดาที่อาศัยอยู่ในไม้ใหญ่อันถูกโค่นเพ่ือ
เป็นการล้างบาป วัดแบบพม่าท่ีพบในลําปาง ได้แก่  

2.1 วัดของชาวพม่า-ไทใหญ่ มี 5 วัด ดังนี้ 
2.1.1 วัดศรีรองเมืองหรือวัดท่าคราวน้อยพม่า ตั้งอยู่เลขที่ 80 บ้านท่าคราว

น้อย ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง สร้างข้ึนราวปีพุทธศักราช 2446 โดยคหบดีชาวไทย
ใหญ่ เป็นวัดพม่า- ไทใหญ่ที่มีลักษณะโดดเด่นทางสถาป๎ตยกรรม มีวิหารไม้สักทองเป็นอาคารครึ่งตึก
ครึ่งไม้ ภายในประดับตกแต่งเพดานด้วยการป๎้นรักและเดินเส้นรักประดับกระจกหลากสีเต็มพื้ นที่ 
รวมถึงเสาที่ประดับด้วยการเขียนลายคํา ส่วนเสาบริเวณด้านหน้าพระประธาน มีการตกแต่งด้วยการ
ป๎้นรักเป็นรูปเทวดา รูปคน รูปสัตว์ และรูปดอกไม้พันธุ์พฤกษาท่ีงดงาม โถงชั้นในเป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปสําริด และพระพุทธรูปไม้ เป็นพระพุทธรูปสําคัญตั้งอยู่ในซุ้มปราสาทที่ ประดับด้วยการ
แกะสลักไม้ลงรักปิดทองประดับกระจกอย่างวิจิตรสวยงาม ยังมีธรรมาส์น บาตร และอูปพม่า ที่ถือว่า
เป็นงานพุทธศิลป์ที่สวยงาม แบบพม่า ด้านทิศเหนือของวิหารมีพระอุโบสถ สร้างเป็นตึกทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2472 ตกแต่งด้วยปูนป๎้นลายพันธุ์พ ฤกษาเป็นศิลปะพม่าและ
ศิลปะตะวันตก 

2.1.2 วัดม่อนปูุยักษ์ (วัดม่อนสัณฐาน ) ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ เลขท่ี 15 ถนน
ม่อนจําศีล ตําบลปุาขาม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2442 มีวิหารก่ออิฐถือ



72 

 

ปูนที่ได้รับอิทธิพลศิลปะตะวันตก ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรู ปปางมารวิชัยศิลปะพม่า สกุล
ช่างมัณฑ -เลย์ บนฐานชุกชี ประดับด้วยปูนป๎้นลงรักปิดทอง ติดกระจก ปรากฏภาพจิตกรรมฝาผนัง
เรื่องทศชาติชาดก เขียนโดยช่างชาวพม่าท่ีมีมิติความลึกอย่างตาเห็น ด้านหลังวิหารเป็นเจดีย์แบบ
พม่า –มอญ มีชื่อเรียกว่า “จุฬามณีสัณฐาน” อุโบสถตั้งอยู่ทิศใต้ของวิหาร เป็นอาคารที่ได้รับอิทธิพล
จากศิลปะตะวันตก มีชื่อเรียกว่า ”วิหารทรงโปตุเกศ” ประดับด้วยไม้แกะสลักและลายปูนป๎้นประดับ
กระจก กุฎิไม้อยู่ทางทิศตะวันตกของวิหารเป็นอาคารไม้หลังคาซ้อนชั้นยอดทรงปราสาท ภายใน
ประดิษฐานพระประธานบนฐานแท่นแก้ว ประดับปูนป๎้นติดกระจกหลากสี ภายในกุฏิบนเพดาน
ประดับตกแต่งด้วยการเขียนลายคําและงานป๎้นปูนประดับด้วยกระจกสี รูปเทวดา และสัตว์ต่างๆ พบ
งานพุทธศิลป์ เช่น ตาลป๎ตรตกแต่งด้วยรักกะแหนะปิดทองประดับกระจกลายแก้วชิงดวง และอูป
เครื่องเขินประดับด้วยการป๎้นรักปิดทอง ติดกระจก พบจารึกการบูรณะกุฏิของเจ้าบุญวาทย์วงมานิตย์ 
เจ้าผู้คลองนครลําปางองค์สุดท้าย ที่เสาด้านทิศตะวันออก  

2.1.3 วัดม่อนจําศีล ตั้งอยู่เลขท่ี 211 ถนน ม่อนจําศีล บ้านปุาขามหมู่ 1 ตําบล
พระบาท อําเภอเมือง เป็นวัดที่อยู่บนเนินสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองลําปางได้เป็นอย่าดี  เป็น
วัดพม่าท่ีเก่าแก่ปรากฏพระเจดีย์ 3องค์ ที่มีความงดงามแตกต่างกันแบบศิลปพม่า คือ ”พระเจดีย์
ทอง” มีกําแพงล้อมรอบท้ังสี่ด้าน ภายในกําแพงมีวิหารประดิษฐ์พระเจ้าทันใจในซุ้ม (เป็นพระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลําปาง ) และพระพุทธรูป บนฐานชุกชี “เจดีย์อรหัน 8 ทิศ” เป็นเจดีย์แปด
เหลี่ยมใช้สัญลักษณ์การนับถือคติเรื่องดวงดาว และวัน เป็นคติความเชื่อการบูชาพระธาตุแบบพม่า 
และ “เจดีย์ฤาษี” เป็นเจดีย์ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระเจดีย์ช -เวดากอง ภายในบริเวณวัดมีวิหารไม้
แบบพม่า ภายในตกแต่งลวดลายป๎้นรัก ติดกระจก อย่างสวยงาม มีพระป ระธานประดิษฐาน บนฐาน
แท่นแก้วประดับกระจกสีต่างๆ รวมถึงการฉลุไม้แกะสลักเป็นลวดลายเครือดอกพันธุ์พฤกษา ทําเป็น
โก่งคิ้วไว้หน้าช่องของพระประธาน เสาประดับกระจกหลากสี 

2.1.4 วัดปุาฝาง หรือวัดศาสนโชติการาม ตั้งอยู่บนถนนสนามบิน ตําบลหัวเวียง 
อําเภอเมือง สร้างประมาณ พ .ศ.2449 มีอาคาร 2 หลัง กุฏิ -วิหารไม้สองชั้น ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปแกะสลักด้วยไม้สักทองตั้งอยู่บนฐานชุกชีประดับด้วยการป๎้นรักปิดทองประดับกระจก โค้ง
นูน หลากสี เพดานเขียนลายคํา รูปอดีตพระพุทธเจ้า บนกุฏิยังปรากฏโก่งคิ้วไม้แกะสลักรูปพันธุ์
พฤกษา และพวงองุ่น ฝีมือช่างพม่า แกะรูปเทวดา อิทธิพลตะวันตก อย่างสวยงาม ด้านทิศตะวันออก
เป็นที่ตั้งของอุโบสถก่ออิฐถือปูนหลังคาซ้อนชั้น ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญปางฉันสมอทรง
ผ้าลายพันตา ประดับด้วยทับทิมบนฐานชุกชี ตกแต่งด้วยปูนป๎้น ปิดทอง เรื่องทศชาติชาดก แบบ
ลอยตัว มีความงดงามและป ระณีตลงตัว บนเพดานยังประดับด้วยปูนป๎้นรูปนกยูง เทวดาลักษณะ
ต่างๆ ประดับด้วยกระจกสี ด้านทิศเหนือของวิหาร เป็นที่ตั้งของเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมแต่ละด้านมีซุ้ม
ประดิษฐานพระพุทธรูป ด้านล่างป๎้นรูปสัตว์ประจําวันตามคติความเชื่อการบูชาพระธาตุของชาวพม่า 
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2.1.5 วัดศรีชุม ตั้งอยู่บนถนนศรีชุม ตําบลสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
เป็นวัดที่คหบดีชาวพม่า ชื่อจองตะก่า อูโย สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2433 มีวิหารครึ่งตึกครึ่งไม้แบบ
ศิลปะพม่า พบงานแกะสลักไม้ ประดับขอบโค้ง บริเวณทางข้ึนของวิหารลวดลายพันธุ์พฤกษาย้อย
ระย้า และรูปตุ๊กตา แต่งกายแบบพม่า ผสมศิลปะตะวันตก ฝีมือช่างจากเมืองมัณฑเลย์ ภายในวิหารมี
ภาพจิตรกรรมเขียนลายคํา และเก็บโบราณวัตถุของวัด ทางทิศตะวันออกของวิหารเป็นที่ตั้งของพระ
อุโบสถสร้างเป็นอาคารยอกปราสาทจํานวน 5 ยอด คือยอดทางทิศเหนือและทิศใต้สร้างเป็นยอด
ปราสาทจํานวน  5 ชั้น ส่วนด้ านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกสร้างเป็นยอดปราสาทจํานวน 4 ชั้น 
ตรงกลางชั้นยอดหลังคาเป็นยอดปราสาทจํานวน 6 ชั้น ประดับตกแต่งด้วยการฉลุไม้และสังกะสี 
ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะพม่า ผนังและเพดานตกแต่งด้วยการเขียนลายคําและปูนป๎้น
ประดับกระจก ด้านหลังของพระอุโบสถ มีพระเจดีย์แบบพม่า-มอญ 

2.2 วัดของคนพื้นเมืองล้านนามี 3 วัด คือ 
2.2.1 แสงเมืองมา ตั้งอยู่บนถนนท่ามะโอ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัด

ลําปาง ไม่ปรากฏปีที่สร้าง มีวิหารแบบพื้นเมืองภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่เรียกว่า ”พระ
เจ้าต๋นหลวง” บนฐานชุกชี ตกแต่งด้วยลายปูนป๎้น แบบพื้นเมือง บนผนังตกแต่งด้วยงานจิตรกรรม
เรื่อง พระเวสสันดรและทศชาติชาดก เขียนลงบนแผ่นไม้ทั้งสี่ด้าน ซึ่งได้รับแนวคิดการวาดแบบภาค
กลางผสมผสานกับการวาดแบบท้องถิ่นอิทธิพลของพม่าและไทยใหญ่ ด้านขวามือของพระประธาน
เป็นที่ตั้งของธรรมาส์น สัตตภั ณฑ์ และขันดอกแบบพื้นเมือง ทางเข้าวิหารมีประติมากรรมปูนป๎้นรูป
สิงห์และมกรคายนาค ตกแต่งด้วยการทารักทาชาดปิดทองและประดับกระจกอย่างสวยงาม 

2.2.2 หัวข่วง ตั้งอยู่บนถนนสายลําปาง -แจ้ห่ม ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง ไม่
ปรากฏปีที่สร้าง มีวิหารแบบพื้นเมืองสกุลช่างเชียงแสน ประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนป๎้นประดับ

กระจกที่หน้าบันแบบโครงสร้าง ”ม้าต่างไหม” ยังปรากฏไม้คํ้ายันแกะสลักเป็นรูปนาค และรูปมังกรท่ี
มีความงดงาม ภายในมีการตกแต่งลายปูนป๎้น ประดับเสาหลวงคู่หน้าเป็นกรอบแปดเหลี่ยมมีดอกกลม
ประดับภายใน ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูป สําริด ศิลปะเชียงแสนบนฐานชุกชีด้าน
ซ้ายมือของพระประธานเป็นที่ตั้งของธรรมาส์น สัตภัณฑ์ 

2.2.3 วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ถนนบุญวาทย์ ตําบลสวนดอก อําเภอเมือง เป็น
พระอารามหลวงชั้นตรี สร้างโดยพระยาคําโสมเจ้าผู้ครองนครลําปางองค์ที่ 2 ได้รับการบูรณะครั้งใหม่
ในสมัยเจ้าบุญ วาทย์วงศ์มานิต เจ้าผู้ครององค์สุดท้าย เดิมชื่อ วัดกลางเวียง วิหารหลวงของวัดบุญ
วาทย์ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2455 ได้รับอิทธิพลการสร้างจากภาคกลางภายในพระวิหารประดิษฐาน
พระพุทธรูปที่เรียกว่า “พระเจ้าตนหลวง ” และประดิษฐานพระสิงห์เพชร (ศิลปะเชียงแสน )บนฐาน

ชุกชี เดียวกัน ซึ่งพระสิงห์องค์นี้เคยเป็นพระประธานในพิธีถือน้ําพิพัฒน์สัตยาของเจ้านายในสมัย
โบราณ ด้านหน้าพระประธาน ยังพบตุงกระด้างแกะสลักไม้ลงรักปิดทองประดับกระจก 2 ชุด ด้าน
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ซ้ายมือของพระประธาน ตั้งธรรมาส์น ภายในวิหาร มีตกแต่งด้วยการเขียนลายคําบนขื่อ และเสาของ
วิหาร และงานจิตกรรมฝาผนังเขียนเรื่อง พระเวสสันดร โดยช่าง ป  .สุวรรณสิงห์ ที่มีความงดงาม  

2.3 วัดของคนพื้นเมืองล้านนา ผสม วัดพม่า-ไทใหญ่ ทั้งหมด 4 วัด 
2.3.1 วัดปงสนุก ธรรมสถานหนึ่งเดียวของไทย ได้รับรางวัล “Award of 

Merit” ด้านการอนุรักษ์มรดกทางด้านวัฒนธรรมในภูมิภา คเอเชียแปซิฟิค ตามโครงการ 2008 Asia-
Pacific Heritage Award for Cultural Heritage Conservation จากองค์การ UNESCO โดยมีดร.
ริชาร์ด อิงเกิลฮาร์ท ”ที่ปรึกษาอาวุโสในผู้ช่วยผู้อํานวยการใหญ่ด้านวัฒนธรรมประจําองค์การ
ยูเนสโก เป็นผู้ถวายรางวัลหออารักษ์ เผยเส้นทางการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม- สถาป๎ตยกรรมเก่าแก่ ที่
เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศ จากชุมชน-รัฐ ตั้งอยู่บนถนนปงสนุก ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปางไม่ปรากฎปีที่สร้าง เป็นวัดที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์และเป็นแหล่งรวบรวม
งานศิลปกรรมทางพุทธศาสนาที่มีความโดดเด่น มีวิหารโถงจัตุรมุขทรงปราสาท เรียกว่า “วิหารพระ
เจ้าพันองค์” ตั้งอยู่บนเนินเขาจําลอ ง มีกําแพงล้อมรอบ ทางข้ึนมีซุ้มประตูโขง ด้านหน้าของวิหารมี
เสาหงส์ ด้านทิศใต้มีพระเจดีย์ ด้านทิศตะวันตกเป็นวิหารพระนอน และรอยพระพุทธบาท ภายในวัด
มีพิพิธภัณฑ์หีบพระธรรม พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้ และภาพเขียนบนผืนผ้า ที่เรียกว่า ”ตุงค่าว” เรื่อง
พระเวสสันดร 

2.3.2 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่บนถนนพระแก้ว ตําบลเวียงเหนือ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ไม่ปรากฏปีที่สร้าง เป็นวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด
ลําปาง และทางด้านศิลปกรรม มีอาคารทรงมณฑปยอดปราสาท ที่ชาวพม่าเรียกว่า “เปียตั้ด” ซ่ึง
หมายถึงปราสาท สร้างขึ้ นในปีพุทธศักราช 2452 สถาป๎ตยกรรมของอาคารเป็นหลังคาลดชั้น ใน
อาคารมณฑป ประดิษฐานพระพุทธรูปแบบพม่าสมัยมัณฑเลย์บนฐานชุกชี ลักษณะเด่นคือการตกแต่ง 
ภายในอาคารด้วยเทคนิคการป๎้นรักประดับกระจกสี โดยใช้เทคนิคการขึ้นโครงโลหะเป็นลวดลายก่อน 
จากนั้นจึงมีการเดินเส้นรักไปตามโครงโลหะ เป็นงานที่มีความละเอียดอ่อน พ้ืนของเพดานตกแต่งเต็ม
พ้ืนที่ เป็นงานปูนป๎้นปิดทองคําเปลวประดับกระจก ตกแต่งร่วมกับงานไม้แกะสลัก เป็นรูปเทวดา รูป
นกยูง และรูปกามเทพ เป็นศิลปะท่ีผสมผสานตะวันตก อิสลามและพม่า หรือลายพันธุ์พฤกษา ที่ได้รับ
อิทธิพลมาจากอินเดี ย การตกแต่งภายในด้วยเรื่องพุทธประวัติ การใช้ตราสัญลักษณ์ของบริษัททําไม้ 
นับว่าเป็นอาคารที่มีความโดดเด่นทางด้านศิลปกรรมแบบพม่าที่ประณีตและสวยงามการตกแต่ง
ภายในด้วยเรื่องพุทธประวัติ การใช้ตราสัญลักษณ์ของบริษัททําไม้ นับว่าเป็นอาคารที่มีความโดดเด่น
ทางด้านศิลปกรรม แบบพม่าที่ประณีตและสวยงาม 

2.3.3 วัดเกาะวาลุการาม ตั้งอยู่บนถนนตลาดจีน อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
สร้างระหว่างปีพุทธศักราช 2427 – 2430 เป็นวัดที่มีรูปแบบการสร้างผสมผสานด้วยศิลปะแบบภาค
กลาง พม่า และล้านนา งานศิลปกรรมที่สําคัญ คือการแกะรอยพระพุทธบาท จากหินอ่อน ส กุลช่าง

http://www.lampang.go.th/asp-bin/Image.aspx?ID=1107585
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มัณฑเลย์ สร้างข้ึนในปีพุทธศักราช 2484 ประดิษฐานในมณฑปห้ายอด หรือหอพระบาท พระวิหาร
ก่ออิฐฉาบปูนเป็นแบบที่ได้รับอิทธิพลของศิลปกรรมรัตนโกสินทร์ ภายในปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
เขียนเรื่องพระเจ้าสิบชาติ ในภาพยังเขียนบรรยายสภาพของวัดเกาะวารุการาม ในอดีต เขียน โดยช่าง 
ป. สุวรรณสิงห์ ด้านหลังวิหารมีพระเจดีย์แบบพม่า และวิหารพระไสยาสน์ 

2.3.4 วัดพระเจดีย์ซาวหลัง หรือวัดปุาเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่บนถนนลําปาง- แจ่
ห่ม ตําบลต้นธงชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่นอน มีพระเจดีย์ศิลปะพม่า
ทั้งหมด 20 องค์ มีกําแพงล้อมรอบ ด้านทิศเหนือมีวิหารขนานเล็กได้รับอิทธิพลตะวันตก ประดิษฐาน
พระเจ้าทันใจ ด้านทิศเหนือของกลุ่มพระเจดีย์ซาวหลัง มีวิหารพระเจ้าแสนแซ่ทองคํา (พระพุทธรูป
ทองคําปางมารวิชัย หนัก 95.5 บาท) ศิลปะเชียงแสน ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ แสดงงานศิลปกรรมที่
สําคัญของจังหวัดลําปาง เช่น ครุฑไม้แกะสลักในอดีตประดับอยู่ท่ีศาลากลางเก่าของจังหวัดลําปาง 
ด้านทิศใต้ของกลุ่มพระเจดีย์เป็นอาคารแสดงการสร้างกลองปูจา (กลองบูชา)  

3. อัตลักษณ์ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี 
จังหวัดลําปางในสมัยอาณาจักรล้านนามีขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นคล้ายกั บเมือง

อ่ืน ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ลําปาง ประชากรส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจาก ไทยยวน หรือโยนก มีวัฒนธรรม
ประเพณี ระบบการนับวันเดือนปี ภาษาพูด และภาษาเขียนตลอดจนค่านิยมต่าง ๆ เป็นเอกลักษณ์
ของตนเองเฉพาะในจังหวัดลําปางแล้วแต่ละเดือนจะมีประเพณีต่าง ๆ ดังนี้  

ประเพณีในรอบ 12 เดือน  
เดือน 7 (เดือน 5 ใต้) ประมาณเดือนเมษายน ประเพณีบวชลูกแก้ว ปอยหลวง ฟูอนผี

ปูุย่า ยอคุณแม่น้ําวัง สักการะเจ้าพ่อพญาคําลือ สักการะเจ้าพ่อประตูผา สักการะเจ้าพ่อหลักเมือง ปี๋
ใหม่เมือง สืบจ๊ะต๋า  

เดือน 8 (เดือน 6 ใต)้ ประมาณเดือนพฤษภาคม ประเพณีบวชลูกแก้ว ปอยห ลวง ฟูอนผี
ปูุย่า ไหว้พระธาตุพระแก้วดอนเต้า จิบอกไฟ สักการะเจ้าพ่อทิพย์ช้าง ทอดกฐิน ทอดผ้าปุา  

เดือน 9 (เดือน 7 ใต้) ประมาณเดือนมิถุนายน ประเพณีปอยหลวง บวช – เป็กซ์ ฟูอนผี
ปูุย่า ฟูอนผีอ่ืน ๆ เลี้ยงผี  

เดือน 10 (เดือน 8 ใต้) ประมาณเดือนกรกฎาคม ประเพณีเข้าพรร ษา ถวายผ้าอาบ
น้ําฝน ถวายเทียนเข้าพรรษา แฮกนา ตานขันข้าว  

เดือน 11 (เดือน 9 ใต)้ ประมาณเดือนสิงหาคม ประเพณีฟ๎งเทศน์ฟ๎งธรรม เอามื้อ สู่ขวัญ
ควาย  

เดือน 12 (เดือน 10 ใต)้ ประมาณเดือนกันยายน ตานก๋วยสลาก ชนกว่าง  
เดือนเกี๋ยง (เดือน 11 ใต้) ประมาณเดือนตุลาคม ตานก๋ วยสลาก ออกพรรษา ทอดกฐิน 

ทอดผ้าปุา เปตพลี  
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เดือนยี่ (เดือน 12 ใต้) ประมาณเดือนพฤศจิกายน ประเพณีล่องสะเปา ตั้งธรรมหลวง 
ปอยหลวง(เทศน์มหาชาติ) ไหว้พระธาตุลําปางหลวง  

เดือน 3 (เดือนอ้ายใต้ ) ประมาณเดือนธันวาคม ประเพณีเทศน์มหาชาติ สู่ขวัญข้าว เข้า
กรรม(เข้ารุกขมูล)  

เดือน 4 (เดือน 2 ใต)้ ประมาณเดือนมกราคม ประเพณีเทศน์มหาชาติ ปอยหลวง ฟูอนผี
ปูุย่า ตานหลัวหิ้งพระเจ้า ตานข้าวจี่ข้าวหลาม สืบจ๊ะต๋าบ้าน จ๊ะต๋าเมือง  

เดือน 5 (เดือน 3 ใต้) ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ประเพณีมาฆบูชา บวชลูกแก้ว ปอย
หลวง ฟูอนผีปูุย่า ปลงศพพระ  

เดือน 6 (เดือน 4 ใต้) ประมาณเดือนมีนาคม ประเพณีบวชลูกแก้ว ปอยหลวง ฟูอนผี
ปูุย่า ไห้พระธาตุดอยม่วงคํา 

ศิลปวัฒนธรรมของคนลําปางที่สําคัญที่เป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ที่ยังคงได้รับการ
ถ่ายทอดมาจนกระทั่งป๎จจุบัน คือ 

3.1 การฟ้อนผี 
ประเพณีการฟูอนผีมด -  ผีเม็งมักจะทํากันในเดือนพฤ ษภาคม -  มิถุนายน โดยจะ

ฟูอนในโรงพิธี ซึ่งสร้างเป็นปะรําหรือผามไว้ที่ลานบ้าน บางทีก็กางเต็นท์แทนปะรํา จากนั้นก็จัด
เครื่องเซ่นต่าง ๆ ประกอบด้วย หัวหมู ไก่ต้มทั้งตัว เหล้า ข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียน ขนม กล้วย อ้อย 
มะพร้าว ของเหล่านี้จะนํามาวางไว้บนร้าน ถัดไปจะมีผ้าโ สร่งและเครื่องแต่งตัวสําหรับให้ผู้ที่จะมา
ฟูอนสวมใส่นุ่งทับลงไป กลางปะรําจะมีผ้าขาวห้อยไว้ยาวจนลากพ้ืนสําหรับให้ผู้ที่จะมาฟูอนได้ห้อย
โหนเหตุที่ต้องโหนผ้าเพราะคนทรงคงเกิดอาการเวียนศีรษะมึนงงเพ่ือช่วยพยุงตัวเมื่อผีเข้าแล้ว ในวันนี้
จะทําพิธีสักการะบูชาผีบรรพบุรุษซึ่งอยู่บนแท่นบูชา ผู้ที่ฟูอนจะอธิษฐานขอให้ผีบรรพบุรุษคุ้มครองให้
อยู่สุขสบายประกอบอาชีพเจริญก้าวหน้าและจะกล่าวเชิญผีไปยังปะรําพิธี แล้วไปเข้าคนทรง ผีบรรพ
บุรุษแต่ละตระกูลก็จะเข้าทรงคนทรงที่เป็นลูกหลานในตระกูลของตน  

3.2 งานหลวงเวียงละคอน  
งานหลวงเวียงละคอน จัดขึ้นในช่วงก่อนวันลอยกระทงของทุกปีจัดขึ้นในช่วงก่อนวัน

ลอยกระทงของทุกปี บริเวณวัดพระแก้วดอนเต้า และวัดพระธาตุลําปางหลวง เป็นงานที่เน้นการ
แสดงออกถึงประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวลําปาง มีขบวนแห่ครัวทานตาม
ประเพณีดั้งเดิม โดยขบวนนั้นจะมีการตกแต่ง ด้ วยเครื่องใช้ เช่น เสื่อ ถ้วยชาม ช้อน เก้าอ้ี ของใช้
จําเป็น เป็นเครื่องไทยทานไปถวายวัดจัดขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายนบริเวณวัดพระธาตุลําปางหลวง 
อําเภอเกาะคา มีการแห่บอกไฟ (ทางอีสานเรียกงานบุญบั้งไฟ ) ประกวดตีกลองมองเซิงท่ีชาวบ้าน
เรียกว่ากลองปูุจา ช่วงค่ํามีงานแสดงแสง-เสียงและกินขันโตก 
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3.3 งานประเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอน 
ล่องสะเปาจาวละกอน”เอกลักษณ์ลําปาง  แห่งเดียวในประเทศไทย มีจังหวัดลําปาง

เพียงแห่งเดียวเท่านั้น  ที่ยังคงอนุรักษ์  ยึดถือ  และเรียกประเพณีลอยกระทงของไทยเราว่า  งาน
ประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน ” ชาวลานนา  เชื่อว่า  การสร้าง “สะเปา ”จะก่อให้เกิด
อานิสงส์  หรือ  สร้างข้ึนเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับ  หรือ  อุทิศส่วนบุญส่วน
กุศล เพ่ือให้เกิดความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองในภพหน้า “ล่องสะเปา”เป็นการนําสําเภาลอยไปตามลํา
น้ํา(ที่มา :สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ ) เพ่ือเตรียมไว้ใช้สําหรับภพหน้า  เป็นการลอยทุกข์
โศก เป็นการบูชา  และขอขมาแม่น้ํา  ส่วนคําว่า“จาวละกอน” หมายถึง  ชาวลําปาง  นั่นเอง ซึ่งจัดขึ้น
ช่วงเดือนพฤศจิกายน 

3.4 งานแห่สลุงหลวงและสงกรานต์ 
งานแห่สลุงหลวงและสงกรานต์ จัดในช่วงวันที่ 12-14 เมษายน ของทุกปีประเพณี

สงกรานต์ของจังหวัดลําปาง จัดในช่วงวันที่ 12-14 เมษายน ของทุกปี ในวันที่ 12 เมษายน จะมีการ
จัดขบวนแห่สลุงหลวง (สลุง หมายถึง ขันน้ํา ) ขบวนตกแต่งสวยงาม ผู้ร่วมขบวนแต่งกายแบบล้านนา
โบราณแห่แหนไปรอบเมือง เพื่อรับน้ําขมิ้นส้มปุอยจากประชาชนไปสรงแด่พระแก้วดอนเต้า 
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 13-14 เมษายน ก็จะเป็นการทําบุญที่วัด 
ก่อเจดีย์ทราย การรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ การเล่นสาดน้ําสงกรานต์ การออกร้านจําหน่ายสินค้า การแสดง
มหรสพและการแสดงพื้นเมืองต่างๆ 

4. อัตลักษณ์ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
จังหวัดลําปางมีสถาน ที่เที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติยังคงความ

อุดมสมบูรณ์และสวยงาม มีอุทยานแห่งชาติหลายแห่งที่มีเสน่ห์น่าดึงดูดมากมาย และเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของจังหลัดลําปาง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้จังหวัดลําปางกลายเป็นจุดหมายที่นักเดินทางทั้งหลาย
ต้องแวะเท่ียวชม 

4.1 วัดพระธาตุลําปางหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองชาวลําปางมายาวนาน ตั้งอยู่ใน
ตําบลลําปาง หลวง อําเภอ เกาะคา จังหวัดลําปาง เป็นวัดเก่าแก่ ที่มีความสวยงาม ตามแบบฉบับของ  
ล้านนาในอดีต เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลําปาง มายาวนาน เป็นวัดที่มีสถาป๎ตยกรรม ที่งดงาม 
วัสดุใช้สร้างเป็นไม้ซึ่งในป๎จจุบันยังมีความสมบูรณ์  มากวัดพระธาตุลําปางหลวง เป็นวัดประจําปีเกิด 
ของคนท่ีเกิดปีฉลู มีความเชื่อว่าผู้ที่เกิดในปีฉลูถ้าได้มาสักการะ และ สิ่งมหัศจรรย์ ของพระธาตุ
ลําปางหลวงคือ เงาพระธาตุกลับหัว ที่ลอดผ่านผนัง ภายในวิหารพระพุทธจะเห็นเงาพระธ าตุกลับหัว 
บนผืนผ้าใบ 
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4.2 วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ หรือชื่อเดิมเรียกว่า “วัดพระพุทธ
บาทปูุผาแดง” ซ่ึงต้ังอยู่ท่ี อําเภอแจ้หม่ จงัหวดัลาํปาง สิง่ท่ีโดดเด่นของวดันีจ้นทําให้มีชือ่เสียงโด่งดัง
ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว “อันซีน” คือ ภาพอันงดงามของเจดีย์เล็กๆสีขาวสร้างข้ึนบนภูเขาสูง
เสียดฟูา ล้อมรอบไปด้วยทิวเขาสูง ซึ่งสร้างจากแรงศรัทธาของมนุษย์เป็น ภาพที่ดึงดูดให้ใครหลายคน
อยากเดินทางไป วัดเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งอยู่บนภูเขาใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ของเขต ห้ามล่าสัตว์ปุาดอยพระ
บาท บนยอดเขาแห่งนี้มีร อยพระพุทธบาท ประดิษฐานอยู่ เป็นที่เคารพบูชาของชาว อ .แจ้ห่ม มา
อย่างยาวนาน แต่เมื่อก่อนนี้ยังไม่มีการทําถนนขึ้นสู่ดอยดังนั้นพุทธศาสนิกชน ผู้ศรัทธาจึงต้องเดิน เท้า
ผ่านปุาทึบและหน้าผาสูงขึ้นไปสักการบูชา รอยพระพุทธบาทแห่งนี้ 

4.3 พระพุทธรูปเรืองแสง ตั้งอยู่ที่สํานั กสงฆ์ดอยวังเฮือ บ้านผาลาด ต .พระบาท อ .
เมือง จ .ลําปาง เป็นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้า หรือ “พระโคตมพุทธเจ้า ” ตั้งประดิษฐานอยู่ภายใน
วิหารของสํานักสงฆ์ฯ ซึ่งเวลาปกติจะเห็นเป็นองค์สีขาวนวล แต่เมื่อตกอยู่ในความมืดแล้ว 
พระพุทธรูปองค์นี้จะเรืองแสงเป็นสีเขียวมรกตทันที สร้ างความมหัศจรรย์แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก 
พระพุทธรูปเรืองแสงได้นั้นเกิดจาการผสมสารฟอสฟอร์ (phosphor) ที่หล่อเข้าไปในตัวพระเพ่ือให้
เกิดปฏิกิริยาเวลาอยู่ในที่มืดจนทําให้เรืองแสง โดยมีองค์เดียวในประเทศไทย ซึ่งได้เริ่มหล่อองค์พระ
เมื่อปี 2554-2555 ใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี 8 เดือน จนแล้วเสร็จ จากนั้นก็จะมีผู้ศรัทธาที่มาสํานักสงฆ์
แห่งนี้มากราบไหว้ 

4.4 วัดปงสนุก หรือวัดปงสนุกเหนือ ตั้งอยู่ในเขต ต .เวียงเหนือ อ .เมือง จ .ลําปาง 
เป็นวัดสําคัญคู่กับจังหวัดลําปางมาช้านาน ป๎จจุบัน “วัดปงสนุก” ได้กลายเป็นแหล่งรวมของสิ่งสําคัญ
หลายอย่างท่ี ทรงคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม สถาป๎ตยกรรม มากมาย ส่วนจุดเด่นของการได้รับ
รางวัล ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จากยูเนสโก ในครั้งนี้นั้นนายอนุกุล กล่าวว่า น่าจะเป็นเพราะ
รูปแบบของการบูรณะของทางวัดด้วย เพราะทางกรมศิลปากร ได้ใช้วัถตุเดิมเกือบ 100% ในการ
ซ่อมแซม จ ะมีการเพิ่มเติมสถาป๎ตยกรรมสมัยใหม่ไปบ้างบางส่วนที่ไม่กระทบกับองค์ประกอบหลัก 
เช่น การใช้น้ํายากันปลวกอย่างดี การทําชั้นรองกระเบื้อง เพื่อไม่ให้น้ําฝนไหลย้อนกลับและซึมลงมา 
เป็นต้น 

4.5 วัดศรีชุม วัดพม่าท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นวัดพม่าท่ีมีความสมบูรณ์พร้อม 
กลา่วคือ มีทั้งพระวิหาร พระอุโบสถ พระธาตุเจดีย์ กุฏิและซุ้มประตูเป็นแบบอย่าพม่าทั้งสิ้น สร้างใน
ปี พ.ศ. 2433 โดยคหบดีพม่าชื่อ อูโย ซึ่งติดตามชาวอังกฤษเข้ามาทํางานปุาไม้ในประเทศไทย เมื่อ
ตนเองมีฐานะดีข้ึนจึงต้องการทําบุญโดยสร้างวัดศรีชุมขึ้น ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นการ บูรณะวัดที่มีอยู่เดิม 
เพราะเดิมนั้นวัดศรีชุมก็เคยเป็นวัดมาก่อน แต่เป็นวัดเล็กๆ มีเพียงศาลา บ่อน้ํา และต้นโพธิ์เท่านั้น 
และได้ตั้งชื่อเป็นภาษาพม่าว่า  “หญ่องไวง์จอง” วัดนี้มีจุดเด่นที่พระวิหารที่มีศิลปะแบบล้านนาและ
พม่า และมีหลังคาเครื่องไม้ยอดแหลมแกะสลักท่ีสว ยงาม แต่เมื่อปี 2535 เกิดเพลิงไหม้พระวิหาร



79 

 

เหลือเพียงไม้แกะสลัก ตรงซุ้มประตูทางข้ึนวิหารเท่านั้น ซึ่งป๎จจุบันวัดได้รับการบูรณะข้ึนใหม่แล้ว แต่
ยังคงศิลปะการแกะสลักไม้ที่งดงามเหมือนเดิม 

4.6 “หล่มภูเขียว” เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ํา ผา
ไท ในพ้ืนที่หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านอ้อน อําเภองาว จังหวัดลําปาง มีลักษณะเป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่ เนื้อท่ี
ราว 1-2 ไร่ มีความลึกมากจนมองเห็นเป็นสีเขียวมรกตสวยงาม ความลึกนั้นไม่สามารถระบุได้ 
สันนิษฐานว่าแอ่งแห่งนี้เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกในสมัยดึกดําบรรพ์ หรืออาจเ กิดจากการ
ยุบตัวของหินปูนซึ่งเคยเป็นเพดานถ้ํามาก่อน แล้วจมลงใต้น้ํา เรียกว่าหลุมยุบ (Sink Hole) ต่อมาจึง
กลายเป็นแหล่งรับน้ํา และมีปลาอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก  

4.7 ดอยหนอก ตั้งอยู่ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ ถือเป็นมรดกทางธรรมชาติ
ร่วมกันระหว่าง จังหวัดลําปางและจังหวัด พะเยา นั่นคือภูเขาท่ีสูงใหญ่และมีแนวทอดยาวกั้นระหว่าง 
3 จังหวัด นั่นคือ เชียงราย พะเยา และ ลําปาง ที่มีชื่อว่าภูเขาผีป๎นน้ํา โดยมีส่วนหนึ่งของภูเขานี้ ซึ่งมี
ชื่อว่าดอยหนอก ซึ่งถือเป็นดอยสูงสุดบนสันดอยหลวง หากท่านที่เดินทางสายพะเยา- อําเภอวังเหนือ
เป็นประจําก็จะคุ้ นเคยกับดอยนี้เป็นอย่างดี เพราะมีลักษณะนูนขึ้นมาคล้ายโหนกวัว มองเห็นได้
ชัดเจนแต่ไกลคือ 1 ใน 5 สถานที่ขึ้นยากที่สุดในประเทศไทย 

4.8 เหมืองแม่เมาะ หรือเหมืองลิกไนต์ เป็นแหล่งถ่านหินซึ่งค้นพบเม่ือ พ .ศ. 2460 
มีปริมาณถึง 630 ล้านตัน และมีอายุประมาณ 40 ล้านปี พื้ นที่เหมืองทั้งหมดเป็นของกรมปุาไม้ มี
ประมาณ 20,000 ไร่ สามารถใช้ได้อีกประมาณ 50 ปี บริเวณเหมืองมีโรงไฟฟูาที่ใช้ถ่านหินชนิดนี้เป็น
เชื้อเพลิงตั้งอยู่หลายโรง สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณรอบเหมือนแม่เมาะ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหิน
ลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) ซ่ึงให้ความรู้ทางธรณีวิทยาบริเวณเหมืองแม่เมาะ รวมทั้งประวัติความ
เป็นมาของเหมืองและเทคโนโลยีการผลิตไฟฟูา นําเสนอผ่านภาพยนตร์ 3 มิติและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
สวนพฤกษชาติ เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการปรับปรุงจากที่ท้ิงดินให้กลายเป็นสวนสาธารณะประดับด้วย
พรรณไม้สวยงาม ภายในสวนยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 7 ผู้ซึ่งโปรดเกล้าฯ 
ให้สงวนแหล่งถ่านหินที่แม่เมาะ ยังมีจุดชมวิวและทุ่งบัวตอง เป็นภูเขาเทียมที่เกิดจากการนําดินในบ่อ
เหมืองมากองเก็บไว้ โดยบนยอดดอยมีสวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาที่มีทิวทัศน์อันสวยงาม อีกท้ัง
จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันร่มรื่นและทุ่งบัวตองซึ่งบานในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง
กลางเดือนธันวาคม และลานสไลเดอร์ เป็นลานพื้นหญ้าที่เทลาดลงสู่บริเวณสนามกอล์ฟ อยู่บริเวณ
หน้าอาคารจุดชมวิวของสวนพฤกษชาติ นักท่องเที่ยวสามารถนํากล่องหรือแผ่นรองสไลด์ลงตามลาน
พ้ืนหญ้า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด สามารถเช่าแผ่นรองลื่นได้บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ 

4.9 อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมมากในจังหวัดลําปางมีพ้ืนที่
รับผิดชอบทั้งหมด 480,000 ไร่ 786 ตาราง กิโลเมตร ครอบคลุม 4 อําเภอ คือ อําเภอเมืองปาน 
อําเภอเมือง อําเภอแจ้ห่ม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ในอุทยานเป็นธารน้ําร้อนน้ําแร่ธรรมชาติ 
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และธารน้ําตกท่ีเย็นไหลบรรจบกัน และมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติและเดินลัดเลาะ เป็นน้ําตกแจ้ซ้อน 
ฯลฯ และจุดชมวิวธรรมชาติ และเทศกาล "ดอกเสี้ยว " (ดอกชงโคสีขาว ) ที่บานสะพรั่งในฤดูหนาว 
ตลอดจนมีห้องอาบน้ํา แร่ และห้องพักไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยวด้วย  โดยเฉพาะบ่อน้ําพุร้อน เป็น
แหล่งน้ําพุร้อนที่สภาพการการเกิดทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจ มีบ่อน้ําพุร้อน จํานวน 9 บ่อ ภายในพ้ืนที่
มีโขดหิน น้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของน้ําพุร้อนประมา ณ 73 องศา 
เซลเซียส นักท่องเที่ยวนิยมนําไข่ไก่และไข่นกกระทามาแช่ สําหรับไข่ไก่แช่นาน ประมาณ 17 นาที ไข่
แดงจะแข็งมีรสชาดมันอร่อย ไข่ขาวจะเหลวคล้ายไข่เต่า 

4.10 "กาดกองต้า" กาดแปลว่าตลาด กองต้า แปลว่าตลาดตรอกท่าน้ําชุมชนตลาด
เก่า ริมแม่น้ําวัง มีอาคารบ้านเรือนที่เก่ าแก่และมีความงดงามทางสถาป๎ตกรรม ที่ผสมผสาน ระหว่าง
ตะวันตก ล้านนา พม่า และจีน ในอดีตเป็นชุมชนตลาดที่รุ่งเรืองในการค้าขายสินค้า เนื่องจากมีการ  
คมนาคมทางน้ําที่สะดวก ซึ่งในอดีต กาดกองต้าถือเป็นศูนย์กลางทาง การค้าที่สําคัญถนน สายเล็กๆ
ในกาดกองต้า ถูกขนาบข้าง ด้ว ยอาคารรูปทรงแปลกตา หรือจะเป็นเรือนไม้เก่าแก่ วันเสาร์ และวัน
อาทิตย์ ถือได้ว่าเป็นถนนคนเดินที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย  แสงไฟ ยามค่ําคืน  ปลุกฟ้ืน 
อาคาร บ้านไม้ ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง 

4.11 สะพานรัษฎาภิเศก จ .ลําปาง หรือ ที่ชาวจังหวัดลําปางเรียกติดปากว่าสะพาน
ขาว ตั้งอยู่ที่ถนนรัษฎา สะพาานรัษฎาภิเศก เป็นสะพานข้ามแม่น้ําวัง ในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดให้
สร้างสะพานใหม่เป็นสะพานคอนกรีต จะได้มั่นคงแข็งแรง ซึ่งสะพานรัษฎษภิเษก สร้างเสร็จในปี พ .ศ.
2460 เป็นสะพานคอนกรีตสริมเหล็ก ทาสีขาว โดดเด่นสะดุดตา สวยงามด้วยรูปทรงโค้งคันธนูรวม ๔ 
โค้ง ตั้งขวางเต็มลําน้ําวัง มีสัญลักษณ์ท่ีสื่อความหมายถึงความเป็นมาอยู่หลายประการ ได้แก่ เสาสี่ต้น 
ที่ตั้งอยู่ตรงหัวสะพานฝ๎่งละสองต้น หมายถึงความมั่นคงแข็งแรง พวงมาลายอดเสาทั้งสี่ด้าน ของเสา 
เพ่ือรําลึกถึงพระมหาก รุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครุฑสีแดง ด้านหน้า
เสาทุกต้น เป็นตราสัญลักษณ์ของแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 6 ไก่หลวง หรือไก่ขาว ตรงกลางเสา เป็น
สัญลักษณ์ประจํานครลําปาง 

 
5. อัตลักษณ์ทางด้านสินค้าของฝาก 

5.1 ชามตราไก่ จังหวัดลําปางมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่เหนือกว่าทางจังหวัดของ
ภาคเหนือจังหวัดอ่ืนอีกอย่างหนึ่ง คือ แร่ดินขาว ได้มีการพบดินขาวที่อําเภอแจ้ห่ม ระหว่างปี พ .ศ. 
2502 – 2505 ซึ่งใช้เป็นประโยชน์ในการผลิตเครื่องป๎้นดินเผาประเภทเซรามิก ซึ่งสัญลักษณ์ของ
จังหวัดลําปางเป็นรูปไก่ซึ่งสามารถพบเห็นอยู่ตามปูายถนนและตึกเก่าหลายแห่ง แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้
ชื่อเสียงของลําปางโด่งดังในเรื่องไก่ก็คือ การทําถ้วยตราไก่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด
ลําปางและอาจพบได้ที่นี่แห่งเดียวเท่านั้น นอกจากนั้นถ้วยตราไก่ยังมีการพัฒนารูป แบบให้ทันสมัย
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ยิ่งขึ้น เพราะทางร้านมีการผลิตถ้วยตราไก่ขนาดจิ๋วหลากหลายรูปแบบ เหมาะสําหรับนําไปเป็นของ
ฝากของที่ระลึก 

5.2 "แก้วโป่งข่าม " คําว่า  แก้ว  หมายถึง หินแข็งใสแลลอดเข้าไปข้างใน
ได้ โปุง หมายถึง ลักษณะของสิ่งที่พองด้วยลม หรือแก๊ส เช่นดินโปุง (ดินที่มีเกลือ )ข่าม หมายถึง การ
อยู่ยงคงกระพัน ดังนั้นแก้วโปุงข่าม จึงมีความหมายถึง หินแข็งใสที่มองเล็ดลอดเข้าไปข้างใน และมี
ความอยู่ยงคงกระพัน โดยเกิดจากการผุดขึ้นมาท่ีช่องดิน ด้วยเหตุนี้หลายๆคนจึงเชื่อว่าหากมีแก้วโปุง
ขามไว้ในครอบครองจะทําให้อยู่ยงคงกระพัน ก็ถือเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่ผู้คนนับถือ โดยชาวบ้านได้มี
การรวมกลุ่มจัดทําแก้วโปุงข่ามขึ้น จนกลายเป็นสินค้าโอทอปแห่งเดียวของประเทศไทย มีการ
เจียระไน การเผา การขัดเกลา และกรรมวิธีต่างๆจนออกมาเป็นเครื่องประดับที่สวยงามทั้งหัวแหวน จี้
ห้อยคอ ต่างหู หรือแก้วโปุงข่ามแบบเป็นหินที่ยัง มิได้เจียระไนก็มี จะไว้พกพา หรือตั้งไว้บนโต๊ะ หรือ
วางไว้ในรถก็ตามแต่ความสะดวก ผลิตภัณฑ์โอทอปแก้วโปุงข่ามนี้มีจําหน่าย ณ วัดนาบ้านไร่ ต .แม่
ถอด อ.เถิน จ.ลําปาง 

5.3 ไม้แกะสลัก บ้านหลุก เป็นหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว 
OTOP (OTOP Village Champion : OVC) ประจําปี 2549 ของกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย บ้านหลุก เป็นหมู่บ้านที่มีประวัติการแกะสลักไม้มายาวนาน และเป็นวิถีชีวิตดั่ง
เดิมของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทําไม้เพ่ือหล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านบ้านหลุก และตําบลนา
ครัว จนเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างมาก ว่าเป็นหมู่บ้านท่องเท่ียวที่มี
ชื่อเสียงระดับประเทศที่มีความสามารถด้านการแกะสลักไม้ ซึ่งเป็นภูมิป๎ญญาท้องถิ่นและถ่ายทอดภูมิ
ป๎ญญาสู่เยาวชน และมีการแกะสลักเป็นรูปเหมือนสัตว์ต่างๆ และพัฒนาในรูปแบบใหม่ๆ เช่น รูป
เหมือนคน รูปเหมือนพระพุทธรูป รูปเหมือนหลวงพ่อ และมีการทําเถาวัลย์เป็นของที่ระลึกของชําร่วย 
ทําเป็นดอกไม้ เครื่องเขินประยุกต์ ทั้งนี้ชาวบ้านหลุกได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเพ่ือผลิตสินค้าชุมชน ซึ่งมี
กลุ่มอาชีพที่เด่นๆ ได้แก่กลุ่มแกะสลักไม้ โดยกลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีชื่อเรียกว่า ปางไ ม้ มีหลายกลุ่มใน
หมู่บ้าน และชาวบ้านส่วนใหญ่จะทําอาชีพแกะสลัก จึงเรียกว่า "หมู่บ้านแกะสลัก"  

5.4 ข้าวแต๋น เป็นขนมพ้ืนบ้าน มีกําเนิดจากการที่ชาวบ้านในภาคเหนือในสมัยก่อน 
ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทําไร่ ทํานา มีรายได้น้อย นิยมรับประทานข้าวเหนียวเป็นหลัก หากมีข้าว
เหนียวเหลือก็มักนิยมนํามาตากแดดให้แห้ง เพื่อเก็บไว้กิน  โดยการนําไปทอด เรียกว่า "ข้าวเย็นทอด " 
และต่อมาภายหลักได้ดัดแปลงโดยการนําน้ําตาลมาโรยหน้า , นําน้ําอ้อยมา  ราดลงบนข้าวเย็นทอดที่
ผสมน้ําแตงโม เกลือ งา เพื่อเพ่ิมรสชาติ บ้างก็นําเอาสมุนไพรมาตกแต่งเป็นข้าวแต๋นหน้าต่ างๆ เพ่ือ
เป็นขนมจําหน่ายภายในชุมชน ต่อมาได้รับความนิยม กลายเป็นของฝากอย่างหนึ่งของจังหวัดลําปาง 
และเป็นสินค้า OTOP ระดับ 3-5 ดาว 

จังหวัดลําปาง คือ เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา " เพราะลําปางยังคงรักษาแบบแผน วิถี
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ชีวิต โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณีไว้อย่าง สมบูรณ์ที่สุดแม้เวลาจะผ่านไปนาน
แล้วก็ตาม สิ่งเหล่า นี้กลายเป็นเสน่ห์ของจังหวัดลําปางที่นํามาเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยว  
ส่วนที่ 4 ผลการสัมภาษณ์ 

จากการศึกษาจังหวัดลําปาง อยู่กึ่งกลางของภาคเหนือเป็นจุดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ คมนาคมทางบกและทางน้ําของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนและตอนล่าง เป็นแหล่งต้นน้ําของทรัพยากรธรรมชาติด้านแร่ธาตุขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น
เหมืองแม่เมาะ อุตสาหกรรมเซรามิก มีแหล่ งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ มีความหลากหลาย มี
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูง มีแหล่งผลิตและจําหน่ายสินค้าเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรมคุณภาพ
ดีเป็นที่ยอมรับมากท่ีสุดในประเทศ และยังมีความม่ันคงและเข้มแข็งในการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวิถีลําปางดั้งเดิม แต่นัก ท่องเที่ยวยังไม่ได้ให้ความสนใจและเลือกให้จังหวัดลําปางเป็น
จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 

1. สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง  
เนื่องจากจังหวัดลําปางได้รับคัดเลือกให้เป็น 12 เมืองต้องห้ามพลาด ทางการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย ไ ด้ทําการโปรโมทจังหวัดลําปาง ทําให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวยังจังหวัด
ลําปางมากข้ึน จากสถิติจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนทุกปี ในปี 2558 มีจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 
876,526 คน มีอัตราเติบโตถึง 56% ขึ้น ซึ่งนักท่องเที่ยว กลุ่มเปูาหมาย ยังเป็นนักท่องเที่ยวชาว ไทย 
ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตนเองมากข้ึน ไม่นิยมใช้บริการของบริษัทจัดนํา
เที่ยว เนื่องจากอิทธิพลของสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และในอนาคตมี
จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน  

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับป๎ญหาและอุปสรรคด้านการท่องเที่ยว  
2.1 ขาดการประชาสัมพันธ์ในด้านของการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักท่องเที่ยว

ไม่ทราบมาก่อนว่าจังหวัดลําปางนั้น มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย คงความสวยงาม เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองไทยหลายแห่ง และมีอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
และวัฒนธรรมประเพณีของลําปางดั้งเดิมอย่างชัดเจน 

2.2 ขาดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบผสมผสานบูรณาการครบวงจร รวมทั้ง
การขนส่งสาธารณะ และธุรกิจที่พัก 

2.3 ขาดการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
จังหวัด ลําปาง ใน 13 อําเภอ แต่ละชุมชนมีอัตลักษณ์ วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลายแตกต่างกัน 

2.4 ขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิง
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
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2.5 ขาดความตระหนักบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคต่าง ๆ ในด้านการท่องเที่ยว 
2.6 เนื่องจากการที่ใช้งบประมาณมีการแบ่งใช้ในด้านอื่นๆด้วย เช่น การเกษตร 

เซรามิค โดยไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว 
2.7 การท่องเที่ยวยังไม่มีเอกชนมาลงทุนหรือทําการท่องเที่ยวมากนัก 

3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3.1 การท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง ทางภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการร่วมมือกัน

ในการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่สําคัญดังนี้ ผ่านทาง Website www.lampngbrand.com สื่อ
โซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น facebook/ twitter/ Youtube – ถือเป็นการสร้างมิติในการสื่อสารสองทาง 
(2 Ways Communication) อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจ การรับรู้ และการเข้าถึง
ผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที  การนําเสนอ วีดีโอ พรีเซ้นเทชั่น / ดีวีดี มัลติมีเดีย / เพลงประจําโครงการ 
พร้อมเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ ต่างๆ  โดยเฉพาะผ่านการจัดประกวดภาพยนตร์สั้น “ลําปาง นครแห่ง
ความสุข”ถือเป็นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์จังหวัดลําปางอีกทางหนึ่งได้เป็นอย่างดี 

3.2 การตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางยังคงเน้นจุดขายในเรื่องของเมืองที่ไม่หมุน
ตามการเวลา มีการอนุรักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพ ณีล้านนาไว้ เป็นการสร้างดุลย
ภาพระหว่างสมัยใหม่กับของดั้งเดิมที่สนับสนุนให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือ เนิบช้า เนื่องจาก
ป๎จจุบันนี้สิ่งแวดล้อมรอบตัว หรือ เทคโนโลยี ล้วนมีพัฒนาการเคลื่อนที่ไปข้างหน้ารวดเร็วมาก โดยที่
มีเงื่อนไขของการแข่งขัน ความรวดเร็วแ ละเวลา ดังนั้นความช้าในการใช้ชีวิต ไม่เพียงแต่ช่วยชะลอ
การบริโภคทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น ที่สําคัญบางบริบทในความช้า ยังช่วยรักษาเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชนชาติ สร้างการเรียนรู้ กระจายรายได้ ช่วยพัฒนาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนใน
สังคมเดียวกัน ทําให้มีการใช้ชีวิต กับการพักผ่อนมากขึ้นสุดท้าย ก็จะนํามาซ่ึง ชีวิตที่มีความสุข 
“ลําปาง นครแห่งความสุข” 

4. ประเด็นมุมมองและการพัฒนาเศรษฐกิจ ของจังหวัดลําปาง 
4.1 ลําปางมีจุดเด่นและจุดแข็งหลายเรื่อง เช่นเรื่องของงานด้านท่องเที่ยวซึ่งเป็น

หัวใจสําคัญหนึ่งของเศรษฐกิจและรายได้เข้าท้องถิ่น ซึ่งลําปางถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้าม
พลาดตามที่สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท .)ได้คัดเลือกไว้ถือเป็นโอกาสความ
ได้เปรียบด้านการตลาดท่องเที่ยวเซอยู่ในแผนการโปรโมท ระดับประเทศและเรื่องเซรามิกลําปางต้อง
ได้รับการส่งเสริมให้เป็นจุดขายเรื่องของเมืองเซรามิก 

4.2 การท่องเที่ยวของลําปางต้องผลักดันให้มีเส้นทางท่องเที่ยวให้น่าสนใจเช่น
อาจจะโปรโมทแหล่งท่องเที่ยว 12 แห่ง หรือดันแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของลําปางบางแห่งที่ยังไม่ไ ด้รับ
การผลักดันอย่างจริงจัง ให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดด้านการท่องเที่ยวเช่น วัดพระพุทธบาทปูุผาแดง (วัด
เฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์) อําเภอ แจ้ห่ม หล่มภูเขียว อําเภองาว และ วัดถ้ําน้ําผ่าผา

http://www.lampngbrand.com/
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งาม ตําบล พระบาทวังตวง อําเภอ แม่พริก จังหวัดลําปาง เป็นต้น ทั้งนี้จะต้อ งดูรายละเอียดว่าจะ
ดําเนินการส่งเสริมอย่างไรให้ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
และคนท้องถิ่นได้ประโยชน์ 

4.3 การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง จะมีการประชาสัมพันธ์
แบบค่อยเป็นค่อยไป สถานที่ท่องเที่ยวใหม่จะมีการปร ะชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวทีละแห่ง ดังเช่น 
ในปี 

5. ประเด็นมุมมองและการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 
5.1 จุดเด่นและจุดแข็ง จังหวัดลําปางถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด

ตามท่ีสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้คัดเลือกไว้ เป็นโอกาสความได้เปรี ยบด้าน
การตลาดท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับประเทศ เรื่องของงานด้านท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญหนึ่งของเศรษฐกิจและรายได้เข้าท้องถิ่น อีกท้ังเรื่องเซรามิกต้องได้รับการส่งเสริม
ให้เป็นจุดขายเรื่องของเมืองเซรามิก  

5.2 การท่องเที่ยวของลําปางต้องผลักดันให้มีเส้นทางท่องเที่ยวให้น่าสนใจ เช่น โป
รโมทแหล่งท่องเที่ยว 12 แห่ง หรือ ดันแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของลําปางบางแห่งที่ยังไม่ได้รับการ
ผลักดันอย่างจริงจัง ให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดด้านการท่องเที่ยวเช่น วัดพระพุทธบาทปูุผาแดง (วัดเฉลิม
พระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ ) อําเภอแจ้ห่ม หล่มภูเขียว อําเภองาว และวัดถ้ําน้ําผ่าผางาม 
ตําบล พระบาทวังตวง อําเภอ แม่พริก จังหวัดลําปาง เป็นต้น  

5.3 นโยบายลําปางเมืองเซรามิก หรือเซรามิกซิตี้ เป็นแนวทางท่ีจังหวัดลําปางได้
ดําเนินมาต่อเนื่อง แต่อาจมีหลายป๎จจัยให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง ทางจังหวัดมีแผนจะนําผู้ประกอบการ
เซรามิกลําปาง นําสินค้าไปโรดโชว์ที่ จังหวัดหนองคาย อุบลราชธานี จันทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่สามารถ
เชื่อมโยงกับพ่อค้าแถบประเทศลาว นอกจากนั้นยังต้องวางเปูาหมายให้เซรามิกเป็นสินค้าที่สร้าง
ภาพลักษณ์ของลําปาง โดยให้ คนลําปาง ผู้ประกอบการทุกแขนงหันมาใช้เซรามิก คล้ายกับการ
สร้างอัตลักษณ์นิยมของลําปาง เหมือนการสร้างชาตินิยม เช่น ในงานเซรามิกแฟร์ต้องไม่มีสินค้าเซรา
มิกจากจังหวัดหรือจากต่างประเทศ แจกชามตราไก่เป็นที่ระลึกให้คนต่างจังหวัดที่มาเที่ยวงาน ได้
นําไปพูดต่อเรื่องชามตราไก่ เป็นต้น 

5.4 ด้านความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ จังหวัดลําปางได้ประกาศให้ปี 2557-2558 เป็นปี
แห่งการท่องเที่ยวลําปาง ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมกับฟ้ืนฟูพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่  

 5.5 ด้านการคมนาคมข นส่ง จังหวัดลําปางถือเป็นจังหวัดที่มีความสะดวกในการ
เดินทาง สามารถเดินทางโดยรถส่วนตัว รถโดยสารสาธารณะ รถไฟ และป๎จจุบันนี้มีเที่ยวบินตรงของ
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บางกอกแอร์เวยส์และนกแอร์ รวม 7-เที่ยวต่อวัน ก็จะทําให้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและบินตรงไป
จังหวัดลําปาง แล้วเชื่อมต่อไปยังเชียงใหม่ รวมถึงลาวเมียนมาร์ และอีกหลายประเทศได้ 
 

จึงสรุปได้ว่า  ลําปางถือเป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวหลากหลาย เป็นเมือง
ต้นแบบแห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ นักท่องเที่ยวส่วนมากเมื่อนึกถึง
ลําปางจะคิดถึงรถม้า ถือเป็นภาพวั นวานที่ยังมีชีวิต นอกจากนี้ลําปางยังมีแหล่งท่องเที่ยวและ
ประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งยังต้องได้รับการ
พัฒนาในด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการนําอัตลักษณ์มาใช้ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนต่อไป 
  



 

86 

 
 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้อัตลักษณ์เพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง  มี

วัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัด

ลําปาง 
3. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดลําปาง 
ซึ่งผู้วิจัยขอนําเสนอผลสรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะตามลําดับ ดังนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว  
ผลการศึกษาสถานภาพส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จํานวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 มีอายุระหว่าง 25-34 ปี จํานวน 285 คน คิด
เป็นร้อยละ 71.25 สถานภาพโสด จํานวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 78.75 มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จํานวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 89.25 เป็นพนักงาน/ลูกจ้างบริษัท จํานวน 274 คน คิดเป็นร้อย
ละ 68.50 และมีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท จํานวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 
ตามลําดับ 

2. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดล าปาง 
ผลการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดลําปาง พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง เป็นครั้งแรก จํานวน 268 คน คิดเป็นร้อย
ละ 67.00 มีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาจังหวัดลําปางเพ่ือท่องเที่ยว/พักผ่อน จํานวน 165 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.25 เดินทางร่วมกับเพื่อน /เพ่ือนร่วมงาน จํานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 
เดินทางด้วยรถโดยสาร จํานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 เดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดนักขัต
ฤกษ์/วันหยุดเทศกาลต่างๆ จํานวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 เดินทางท่องเที่ยวเป็นเวลา 2-3 
วัน จํานวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 82.25 และมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ ระหว่าง 500 – 
1,000 บาท ต่อวัน จํานวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75  
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3. การรับรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะตัวของจังหวัดล าปาง 
พบว่าเมื่อกล่าวถึงจังหวัดลําปางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นึกถึง รถม้า ร้อยละ 86.25 

รองลงมา คือ “ลําปางหนาวมาก” ร้อยละ 66.25 ชามตราไก่/เซรามิค ร้อยละ 59.25 สิ่งที่ดึงดูดใจให้
เลือกท่องเที่ยวในจังหวัดลําปางมากท่ีสุด  คือ สถานที่ท่องเที่ยวมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  
ร้อยละ 76.25 รองลงมา คือ สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงามและหลากหลาย ร้อยละ 62.25 สําหรับ
สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวรู้จักเป็นลําดับที่ 1 คือ วัดพระธาตุลําปางหลวง  ร้อยละ 94.00 ลําดับ
ที่ 2 คือ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  ร้อยละ 63.50 และลําดับที่ 3 คือ ถนนคนเดินกาดกองต้า  ร้อยละ 
52.00 ตามลําดับ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกไปเที่ยวในครั้งนี้ มากที่สุด คือ วัดพระธาตุลําปางหลวง 
ร้อยละ 94.50 รองลงมา คือ ถนนคนเดิ นกาดกองต้า ร้อยละ  75.25 อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ร้อยละ  
68.75 โดยมีเหตุผลในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้  คือ สถานที่ท่องเที่ยวมีจุดเด่นที่เป็นอัต
ลักษณ์และมีความน่าสนใจ ร้อยละ 80.75 รองลงมา คือ ชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยว  ร้อยละ 60.00 
ทั้งนี้กิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางที่สนใจ  คือ เดินเล่น ถนนคนเดินกาดกองต้า ตลาดจีน
โบราณ  ร้อยละ 56.25 รองลงมา คือ อาบน้ําแร่ แช่น้ําร้อน ที่แจ้ซ้อน ออนเซนเมืองไทย  ร้อยละ 
44.25 ชมถํ้าผาไท เล่นน้ําตกเกาฟุ ดูหล่มภูเขียว ร้อยละ 42.25 ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างรับทราบข้อมูลจากสื่อ
โซเชี่ยลมีเดีย เช่น เฟสบุ้ค /แฟนเพจ ร้อยละ 70.50 รองลงมา คือ รีวิวท่องเที่ยว  ร้อยละ 67.75 กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดมีความประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยว  ร้อยละ 100.00 โดยสรุปแล้วนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดประทับใจในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดลําปางครั้งนี้ โดยจะกลับมาท่องเที่ยวจังหวัด
ลําปางแน่นอน ร้อยละ 89.50 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 10.50 ตามลําดับ 

 
4. ผลการสัมภาษณ์ 
จากการศึกษาจังหวัดลําปาง มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ มีความมั่นคงและ

เข้มแข็งในการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีลําปางดั้งเดิม แต่นักท่องเที่ยวยังไม่ได้ให้
ความสนใจและเลือกให้จังหวัดลําปางเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถสรุป
ประเด็นได้ดังนี้ 

4.1 สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง  นักท่องเที่ยวกลุ่มเปูาหมาย ยังเป็น
นักท่องเที่ยวชาวไทย เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตนเอง ไม่นิย มใช้บริการของบริษัทจัดนําเที่ยว 
เนื่องจากอิทธิพลของสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  

4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับป๎ญหาและอุปสรรคด้านการท่องเที่ยว ที่ทําให้การท่องเที่ยว
จังหวัดลําปางยังไม่ได้รับความนิยม เพราะ ขาดการประชาสัมพันธ์ในด้านของการท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง ขาดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบผสมผสานบูรณากา รครบวงจร ขาดการพัฒนาการ
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ท่องเที่ยวชุมชน  การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน ขาดความตระหนักบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคต่าง ๆ ในด้านการท่องเที่ยว 

4.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4.3.1 ภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการร่วมมือกันในการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่

สําคัญดังนี้  ผ่านทาง Website สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ facebook/ twitter/ Youtube อันเป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจ การรับรู้ และการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที  

4.3.2 การตลาดการท่องเที่ยวยังคงเน้นจุดขายในเรื่องของเมืองที่ไม่หมุนตามการ
เวลา มีการอนุรักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาไว้ เป็นการสร้างดุลยภาพ
ระหว่างสมัยใหม่กับของดั้งเดิมที่สนับสนุนให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

4.3.3 มีการประชาสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไป สถานที่ท่องเที่ยวใหม่จะมีการ
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวทีละแห่ง  

4.4. ประเด็นมุมมองและการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 
4.4.1 จุดเด่นและจุดแข็ง จังหวัดลําปางถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 12 เมืองห้ามพลาด

ตามท่ีสํานั กงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกไว้ เป็นความได้เปรียบด้านการตลาด
ท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับประเทศ  

4.4.2 ต้องผลักดันให้มีเส้นทางท่องเที่ยวให้น่าสนใจ เช่น โปรโมทแหล่งท่องเที่ยว 12 
แห่ง หรือ ดันแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของลําปางบางแห่งที่ยังไม่ได้รับการผลักดันอย่างจริงจัง ให้เป็น
แม่เหล็กดึงดูดด้านการท่องเที่ยว  

4.4.3 นโยบายลําปางเมืองเซรามิก หรือเซรามิกซิตี้ เป็นแ นวทางท่ีจังหวัดลําปางได้
ดําเนินมาต่อเนื่อง แต่อาจมีหลายป๎จจัยให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง ต้องวางเปูาหมายให้เซรามิกเป็นสินค้า
ที่สร้างภาพลักษณ์ของลําปาง โดยให้ผู้ประกอบการทุกแขนงหันมาใช้เซรามิก เหมือนการสร้าง
ชาตินิยม  

4.4.4 ด้านความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ จังหวัดลําปางได้ประกาศให้ปี 2557-2558 เป็น
ปีแห่งการท่องเที่ยวลําปาง มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมกับฟ้ืนฟู
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่  

 4.4.5 ด้านการคมนาคมขนส่ง จังหวัดลําปางถือเป็นจังหวัดที่มีความสะดวกในการ
เดนิทาง สามารถเดินทางโดยรถส่วนตัว รถโดยสารสาธารณะ รถไฟ และ ป๎จจุบันนี้มีเที่ยวบินตรงของ
บางกอกแอร์เวยส์และนกแอร์ รวม 7 เที่ยวต่อวัน ทําให้นักท่องเที่ยวบินตรง มายังจังหวัดลําปาง แล้ว
จึงเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ และประเทศอ่ืน ๆ ได ้
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อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดล าปาง 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดลําปางมีวัตถุประสงค์หลักใน

การเดินทางมาจังหวัดลําปางเพื่อท่องเที่ยว /พักผ่อน ซึ่งเกิดจากแรงจูงใจเพ่ือการพักผ่อนทั้งร่างก าย
และจิตใจ โดยการแสวงหารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการจําเป็น
ของแต่ละบุคคล มีบทบาทสําคัญในการตัดสินพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เนื่องจากแรงจูงใจส่งผลต่อ 
เวลา สถานที่ และประเภทการท่องเที่ยวใดๆ ที่ผู้บริโภคจะปฏิบัติตาม (Pizam and Mansfield, 
1999) 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เดินทางร่วมกับเพื่อน /เพ่ือนร่วมงาน เดินทางด้วยรถ
โดยสาร มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ระหว่าง 500 – 1,000 บาท ต่อวัน และท่องเที่ยวในช่วง
วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดเทศกาลต่างๆ เป็นเวลา 2-3 วัน ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งในรูปแบบพ ฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยว คือ ประเภทเดินทางระหว่างวันหยุด (Vacationers Travelers) เป็นนักท่องเที่ยว
กลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งมักใช้เวลาในการคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวหรือการเดินทางในครั้งต่อไปว่าจะไปที่ไหน 
อย่างไร นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ค่อนข้างมีความกระตือรือร้นแต่มีราย ได้ค่อนข้างน้อย  (Perreault & 
Dorden, 1979) อาจเป็นเพราะจังหวัดลําปางมีรถโดยสารไปถึงจากจังหวัดใกล้เคียงหลายจังหวัด ทํา
ให้การเดินทางสะดวก  

ผู้ตอบแบบสอบถามรับทราบข้อมูลจากสื่อโซเชี่ยลมีเดีย เช่น เฟสบุ้ค /แฟนเพจ (ร้อยละ 
70.50) รองลงมา คือ รีวิวท่องเที่ยว  ร้อยละ (67.75) ทั้งนี้เป็นเพราะการรับทราบข้อมูลจากสื่อ
โซเชี่ยลมีเดียและรีวิวการท่องเที่ยว ทําให้เห็นรายละเอียดต่าง ๆ การเดินทาง ภาพถ่ายของสถานที่ 
และความคิดเห็นของผู้ที่เคยไป ซึ่งช่วยทําให้การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวง่ายมากข้ึน ซึ่งตรงกับ
แนวคิดของ Pizam and Mansfield (1999) ที่ว่า ป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวของ
แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ป๎จจัยทางเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสาร และเป็น
สารสนเทศ ป๎จจัยเหล่านี้เข้ามามีอิทธิพลต่อรูปแบบการดําเนินชีวิตของบุคคลในยุคโลกาภิวัตน์ จึงมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทาง และเลือกซื้อสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน 

 
2. การรับรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะตัวของจังหวัดล าปาง 

2.1 สภาพสังคม 
เมื่อกล่าวถึงจังหวัดลําปางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นึกถึง รถม้า (ร้อยละ 86.25) 

ทั้งนี้เป็นเพราะจังหวัดลําปางได้สร้างจุดเด่นในการท่องเที่ยงจังหวัดลําปางด้วยรถม้ามาเป็นเวลา
ยาวนาน มีการจัดตั้งสมาคมรถม้าลําปาง เพ่ือการจัดการเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าโดยสาร เส้นทาง
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ท่องเที่ยว สถานที่จอดรถม้า เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมเหมาะสมกับวัยเด็ก ๆ ที่สนุกไปกับก ารได้นั่งรถ
ม้า ส่วนผู้ใหญ่ก็ได้เพลิดเพลินไปกับการชมวิวเมืองลําปาง นอกจากนี้นักท่องเทียวยังสามารถกําหนด
สถานที่เยี่ยมชมได้ตามความต้องการ อีกท้ังช่วงเวลาที่เปิดให้บริการตั้งแต่ 6.00-23.00 น. ก็ช่วยเพิ่ม
ความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและได้ชมบรรยากาศท่ีแตกต่างกันไป ซึ่ งสอดคล้องกัยแนวคิดของ 
Mancini (2005 ) ที่ว่า การที่จะสร้างความน่าสนใจให้แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการ
สร้างสรรค์ วางแผน และดําเนินการอย่างรอบด้านในการกําหนด “จุดขาย ” หรือ “จุดดึงดูด
นักท่องเที่ยว” แต่สิ่งสําคัญท่ีจะทําให้การท่องเที่ยวประสบความสําเร็จได้  คือ “ความร่วมมือร่วมใจ
ของผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น” 

2.2 ศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งที่ดึงดูดใจให้เลือกท่องเที่ยวในจังหวัดลําปางมากท่ีสุด  คือ สถานที่ท่องเที่ยวมี

ความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  (ร้อยละ 76.25) โดยมีเหตุผลในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
ครั้งนี้ คือ สถานที่ท่ องเที่ยวมีจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์และมีความน่าสนใจ  (ร้อยละ 80.75) ทั้งนี้เป็น
เพราะสถานที่ท่องเที่ยวในลําปางนั้นมีความหลากหลาย ได้แก่ วัด พระธาตุประจําปีเกิด วัฒนธรรม
ท้องถิ่น อุตสาหกรรมเซรามมิก ขณะเดียวกันก็มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นจุดเด่น ได้แก่ 
น้ําพุร้อน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Mancini (2005) ที่ว่า การที่จะสร้างความน่าสนใจให้
แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้นจะต้องค้นหาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น (Identity) ที่ท้องถิ่นอ่ืนไม่มีหรือ
ท้องถิ่นอ่ืนยากที่จะเลียนแบบ ซึ่งจะทําให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวให้เดินทาง
มาท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเอง  

2.3 แหล่งท่องเที่ยว 
สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวรู้จักเป็นลําดับที่ 1 คือ วัดพระธาตุลําปาง

หลวง (ร้อยละ 94.00) และสถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกไปเที่ยวในครั้งนี้ มากที่สุด คือ วัดพระธาตุลําปาง
หลวง (ร้อยละ  94.50) เนื่องจากวัดพระธาตุลําปางหลวงตั้งอยู่ห่างจากอําเภอเมืองลําปาง 18 
กิโลเมตร ซึ่งหากเดินทางด้วยรถยนต์ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลําปางมาแต่โบราณ 
เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ท่ีสุด แห่งหนึ่งของไทย งดงามด้วยสถาป๎ตยกรรมเก่าแก่มากมาย นอกจากนี้ยังเป็น
พระธาตุประจําปีเกิดของ คนปีฉลู ด้วยเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู ผู้คนนิยมไปสักการะเพ่ือ
ความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของนักท่องเที่ยว 

ทั้งนี้กิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางที่สนใจ  คือ เดินเล่น ถนนคนเดินกาด
กองต้า ตลาดจีนโบราณ (ร้อยละ 56.25) ซึ่งเกิดจากสํานึกรักบ้านเกิดของคนภายในชุมชน ได้ตกแต่ง
บูรณะฟ้ืนฟูให้อาคารเก่ามีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง และกลายเป็นถนนสายวัฒนธรรมที่สวยงามมี
เอกลักษณ์ ยิ่งเมื่อได้มีการจัดถนนคนเดิน ในช่วงคืนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 
22.00 น. ก็ยิ่งทําให้ ผู้มาเดินเที่ยวชมและพ่อค้าแม่ค้าที่นําสินค้า มาวางขายต่างหวนระลึกถึง
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บรรยากาศเก่า ๆ ในอดีตได้เป็นอย่างดี เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว จึงเป็นจุดที่ทําให้นักท่องเที่ยว
ผู้ที่ชื่นชอบการเดินดูอาคารบ้านเรือนสวย ๆ ซื้อของฝาก ทานอาหาร ซึมซับบรรยากาศในอดีต  
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  เพรชรา บุดสีทา (2553) ศึกษาเรื่อง การจัดการด้าน
การตลาดการท่องเที่ยวชุมชนนครชุมจังหวัดกําแพงเพชร พบว่า ศักยภาพของชุมชนนครชุมด้านการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชนมีสิ่งที่น่าสนใจที่จะพัฒนาชุมชนนครชุมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนที่เผยแพร่
ความรู้ เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในชุมชนรวมถึงสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนแก่ผู้มาท่องเที่ยวทุกคน 

2.4 ขนบธรรมเนียมประเพณี 
การตลาดการท่องเที่ยวยังคงเน้นจุดขายในเรื่องของเมืองที่ไม่หมุนตามการเวลา มี

การอนุรักษณ์ศิลปวัฒน ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาไว้ เป็นการสร้างดุลยภาพระหว่าง
สมัยใหม่กับของดั้งเดิมที่สนับสนุนให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวัชรภรณ์ 
ระยับศรี (2551) ที่ว่าแรงจูงใจในการเดินทางแรงจูงใจหรือสิ่งกระตุ้นให้คนเดินทางเป็นสิ่งสําคัญท่ี
แสดงให้เห็นความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งป๎จจัยทางด้านสังคมและวัฒณธรรม (Socio-cultural 
factor) รูปแบบวัฒนธรรมและบรรทัดฐาน (Norm) ของสังคมในสังคมหนึ่ง  กําหนดค่านิยมในการ
เดินทางของคนในสังคมนั้น ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีประเพณีงานเทศกาล
ประวัติศาสนา มารถเป็นสิ่งดึงดูดที่ทําให้คนในสังคมอ่ืนเดินทางไปยังท้องถิ่นของตนได้ 

2.5 สินค้าของฝาก  
สัญลักษณ์ของจังหวัดลําปางเป็นรูปไก่ซึ่งสามารถพบเห็นอยู่ตามปูายถนนและตึกเก่า

หลายแห่ง แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ชื่อเสียงของลําปางโด่งดังในเรื่องไก่ก็คือ การทําถ้วยตราไก่ ซึ่งถือได้ว่า
เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลําปางและอาจพบได้ที่นี่แห่งเดียวเท่านั้น นอกจากยังมี  "แก้วโป่งข่าม " 
เป็นหินชนิดหนึ่งผ่านการเจียระไน การเผา การขัดเกลา และกรรมวิธีต่างๆจนออกมาเป็ น
เครื่องประดับท่ีสวยงามทั้งหัวแหวน จี้ห้อยคอ ต่างหู หรือแก้วโปุงข่ามแบบเป็นหินที่ยังมิได้เจียระไนก็
มี จะไว้พกพา หรือตั้งไว้บนโต๊ะ หรือวางไว้ในรถก็ตามแต่ความสะดวก ผลิตภัณฑ์โอทอปแก้วโปุงข่าม
นี้มีจําหน่าย ณ วัดนาบ้านไร่ ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลําปาง ถือเป็นหนึ่งในวั ตถุมงคลที่ผู้คนนับถือ  รวมถึง
ไม้แกะสลัก บ้านหลุก  และข้าวแต๋น  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Morgan และ Prichard (2000) 
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและกิจกรรมเพื่อความบันเทิง (Advertising in 
tourism and leisure) ที่ว่าผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นหรือของฝาก ของที่ระลึก ยังเป็นได้ทั้งจุดแข็งและ
จุดขายให้นักท่องเที่ยวสนใจและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแวะชม จับจ่ายใช้สอยในแหล่งท่องเที่ยว 
และกลับมาเท่ียวในครั้งต่อ ๆ ไป 

 
 



92 

 

4. ผลการสัมภาษณ์ 
จากการศึกษาจังหวัดลําปาง มีแหล่งท่องเที่ ยวที่เป็นเอกลักษณ์ มีความม่ันคงและ

เข้มแข็งในการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีลําปางดั้งเดิม แต่นักท่องเที่ยวยังไม่ได้ให้
ความสนใจและเลือกให้จังหวัดลําปางเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถสรุป
ประเด็นได้ดังนี้ 

4.1 สถานการณ์การท่องเที่ยวของจัง หวัดลําปาง  นักท่องเที่ยวกลุ่มเปูาหมาย ยังเป็น
นักท่องเที่ยวชาวไทย เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตนเอง ไม่นิยมใช้บริการของบริษัทจัดนําเที่ยว 
เนื่องจากอิทธิพลของสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวของ
จังหวัดลําปาง ทางภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีการร่วมมือกันในการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่
สําคัญดังนี้ ผ่านทาง Website สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ facebook/ twitter/ Youtube อันเป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจ การรับรู้ และการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของวัชรภรณ์ ระยับศรี  (2551) ที่ว่าแรงจูงใจในการเดินทางแรงจูงใจหรือสิ่งกระตุ้นให้คน
เดินทางเป็นสิ่งสําคัญท่ีแสดงให้เห็นความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งสื่อ (Media) มีอิทธิพลต่อ
ความคิดค่านิยม การตัดสินใจของคน เนื่องจากสื่อมวลชนจะถ่ายทอดข่าวสารทางการท่องเที่ยวสู่
ประชาชนและสามารถสร้ างภาพพจน์ของสถานที่แต่ละแห่งได้ ถ้าข่าวสารข้อมูลที่ปรากฏบนซื้อเป็น
ภาพที่ดีก็สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทาง 

4.2 การตลาดการท่องเที่ยวยังคงเน้นจุดขายในเรื่องของเมืองที่ไม่หมุนตามการเวลา มี
การอนุรักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาไว้ เป็นการสร้า งดุลยภาพระหว่าง
สมัยใหม่กับของดั้งเดิมที่สนับสนุนให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ  Morgan และ 
Prichard (2000) ที่กล่าวว่าองค์ประกอบการท่องเที่ยวที่ช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาการท่องเที่ยว
ดําเนินไปได้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resources) อัน
ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ อาทิเช่น 
ทรัพยากรทางธรรมชาติ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ตลอดจนวัฒนธรรมของท้องถิ่น  2) บริการการท่องเที่ยว 
(Tourism Services) ได้แก่ การบริการเพื่อการท่องเที่ยวต่ าง ๆ ที่มีอยู่ในพื้นท่ีที่มีผลเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ และ 3) ตลาดการท่องเที่ยว (Tourism Market) เป็นส่วนของอุปสงค์ (Demand) 
ในการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว การตลาดอาจพิจารณาได้ท้ังตัวนักท่องเที่ยวเอง กิจกรรม 
รูปแบบ หรือกระบวนการท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนในพื้นท่ี 

4.3 ด้านการคมนาคมขนส่ง จังหวัดลําปางถือเป็นจังหวัดที่มีความสะดวกในการเดินทาง 
สามารถเดินทางโดยรถส่วนตัว รถโดยสารสาธารณะ รถไฟ และป๎จจุบันนี้มีเที่ยวบินตรงของบางกอก
แอร์เวยส์และนกแอร์ รวม 7 เที่ยวต่อวัน ทําให้นักท่องเที่ยวบินตรงมายั งจังหวัดลําปาง แล้วจึงเชื่อม
ต่อไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ และประเทศอ่ืน ๆ ได้  ซึ่งสอดคล้องกับวรรณา วงษ์วานิช  (2539) ที่กล่าวว่า
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ป๎จจัยของการท่องเที่ยวคือ การเข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถึง การไปถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้ คือ
ต้องมีการคมนาคมขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นอย่างสะดวก 
 
ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดลําปาง 
1.1 เนื่องจากป๎จจุบันการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางนั้นแผ่วไป 

ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์ในด้านของการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง นําเสนอ
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย โดยให้แสดงถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของเมืองไทย และมีอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเพณีของลําปางดั้ง เดิมอย่าง
ชัดเจน เพ่ิมการสื่อสารจากระดับจังหวัดไปยังภาคส่วนย่อยต่าง ๆ เพื่อให้นโยบายหรือแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์นั้น ไปถึงยังกลุ่มผู้ให้บริการต่าง ๆ เช่น ผู้ให้บริการนําเที่ยว โรงแรม /ที่พัก ร้านอาหาร 
เป็นต้น แล้วให้แต่ละภาคส่วนช่วยทําการประชาสัมพันธ์ในแนวทางเดียวกัน 

1.2 เนื่องจากการท่องเที่ยวในจังหวัดลําปางยังไม่มีการทําให้ครบวงจร ดังนั้นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องควรวางแผนและบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบผสมผสานบูรณาการครบวงจร โดยการ
รวบรวมสิ่งอํานวยความสะดวกเป็นข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว ได้แก่ สายการบิน เส้นทางการขับรถมา
ด้วยตนเอง ที่พักท่ีมีในจังหวัด และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งอาจทําเป็นโบรชัวร์
รอแจกตามศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและที่พัก 

1.3 ป๎จจุบันจังหวัดลําปางขาดการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัด ลําปาง ใน 13 อําเภอ แต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ควรแบ่งการนําเสนอ วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวให้แต่ละอําเภอให้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
เพ่ือแสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนนั้น ๆ 

1.4 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรกระตุ้นให้ผู้ทําธุรกิจการท่องเที่ยว ตลอดจนชุมชน ตระหนัก
บทบาท การมีส่วนร่วมของภาคต่าง ๆ ในด้านการท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน  โดยทํานุบํารุงรักษาสภาพแวดล้อมการ
ท่องเที่ยวให้สวยงามอยู่เสมอ ไม่ปล่อยให้เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา และช่วยนําเสนอวิธีการ
ท่องเที่ยวที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว 

1.5 เนื่องจากป๎จจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวเป็นครั้งแรก ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ควรนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในที่ต่าง ๆ ให้มากขึ้น และให้ผู้บริการดูแลนักท่องเที่ยวและสร้างความ
ประทับใจ เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ําอีก 

1.6 ผู้เกี่ยวข้องควรโปรโมทแหล่งท่องเที่ยว 12 แห่ง หรือดันแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของ
ลําปางบางแห่งที่ยังไม่ได้รับการผลักดันอย่างจริงจัง ให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดด้านการท่องเที่ยวเช่น วัด
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พระพุทธบาทปูุผาแดง (วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ ) อําเภอแจ้ห่ม หล่มภูเขียว  
อําเภองาว และวัดถ้ําน้ําผ่าผางาม ตําบล พระบาทวังตวง อําเภอ แม่พริก จังหวัดลําปาง เป็นต้น 

1.7 ผู้เกี่ยวข้องควรต้องวางเปูาหมายให้เซรามิกเป็นสินค้าที่สร้างภาพลักษณ์ของลําปาง 
โดยให้คนลําปาง ผู้ประกอบการทุกแขนงหันมาใช้เซรามิก คล้ายกับการสร้างอัตลักษณ์นิยมของ
ลําปาง เหมือนการสร้างชาตินิยม เช่น ในงานเซรามิกแฟร์ต้องไม่มีสินค้าเซรามิกจากจังหวัดหรือจาก
ต่างประเทศ แจกชามตราไก่เป็นที่ระลึกให้คนต่างจังหวัดที่มาเที่ยวงาน ได้นําไปพูดต่อเรื่องชามตราไก่ 
เป็นต้น และมุ่งเน้นการสร้างงาน สร้างอาชีพ การกระจายรายได้ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน  กรม
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์เซรามิกครบ วงจร ให้ก้าวไปสู่การ
เป็นเมืองเซรามิกแห่งประเทศไทยและอาเซียน 

1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการสร้างสรรค์ ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ที่ระลึกจากแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณข์องจังหวัดลําปาง  

1.9 เสริมสร้าง พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและสถานประกอบการภาค
การท่องเที่ยวให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะด้านภาษา วัฒนธรรมข้ามชาติและ  การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์วัฒนธรรมตามวิถีลําปาง  

1.10 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนและเพ่ิม  มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 

1.11 สร้างเสริม ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน (เช่นประปา ไฟฟูา ความ
ปลอดภัยและความม่ันคง) และสิ่งอํานวยความสะดวก (เช่นห้องน้ํา ปูายและศูนย์ข้อมูลรวมทั้ง
เสริมสร้างระบบและเครือข่ายโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบถึงความเป็นอัตลักษณ์เพ่ิมเติม เพื่อหาควา มเหมือนและ

ความแตกต่าง รวมทั้งควรมีการศึกษาเชื่อมโยงกับแนวคิดเก่ียวกับการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ แนวคิด
เกี่ยวกับการเปิดรับ และแนวคิดเก่ียวกับผลของการสื่อสาร เพ่ือผลการวิจัยที่สมบูรณ์ ตลอดจนนํา
ผลการวิจัยที่ได้มาพัฒนาอัตลักษณ์ในจังหวัดลําปางให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นกว่าเดิม 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินงานและประสิทธิผลของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง เพ่ือนํามาปรับปรุงให้การประชาสัมพันธ์
เป็นไปในทางที่ถูกต้องและได้ผลดียิ่งขึ้น 
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แบบสัมภาษณ์ภาครัฐ 
เรื่อง การใช้อัตลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์  

1. เพศ............................  อายุ......................... ป ี
ระดับการศึกษา .................................................. 
ตําแหน่งของผู้ให้สัมภาษณ์ ........................................................... 
ระยะเวลาการทํางานในตําแหน่งนี้....................... ป ี

ตอนที่ 2 สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง  
2. ผู้คนต่างมองจังหวัดลําปางเป็นแค่เมืองผ่าน ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร 

3. สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางเป็นอย่างไร 

4. สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไร  

5. ป๎จจุบันมีจํานวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวลําปางมากน้อยแค่ไหน 

6. นักท่องเที่ยวกลุ่มเปูาหมายคือกลุ่มใด 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับป๎ญหา อุปสรรคและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง  

7. ท่านคิดว่าจุดเด่น และจุดด้อย จังหวัดลําปางเป็นอย่างไร 

8. ท่านคิดว่า จังหวัดลําปางมีด้านไหนที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวบ้าง 

9. ท่านใช้กลยุทธ์ใดบ้างท่ีใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง 

10. ท่านคิดว่า อัตลักษณ์ของจังหวัดลําปาง มีด้านไหนที่เป็นจุดเด่น และสามารถนํามาโปรโมท

การท่องเที่ยวอย่างไร 

11. ป๎จจัยจูงใจหลักของการท่องเที่ยว จังหวัดลําปาง 

12. ท่านคิดว่า นโยบาย 12 เมืองต้องห้ามพลาด มีส่วนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

ลําปางอย่างไร 

13. การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางเป็นอย่างไร 

14. การตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางเป็นอย่างไร 

15. ที่ผ่านมา ภาครัฐ มีบทบาทอย่างไรต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง 
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16. ผลการดําเนินงานในการเก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง เป็นอย่างไร มี

ป๎ญหา และอุปสรรคอะไรบ้าง 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขและการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง  

17. ป๎จจุบันท่านมีโครงการ รูปแบบ แนวทาง ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

ลําปาง อย่างไร 

18. แนวทางการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดลําปาง (ภาครัฐภาคเอกชนและภาคองค์กร

สถาบัน) 

19. ท่านคิดว่าในอนาคต ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง อย่างไร  

20. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการการใช้อัตลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
การใช้อัตลักษณ์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดล าปาง  

************************** 

แบบสอบถามชุดนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปประกอบการทํา

วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการท่องเที่ยวและ

โรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปกร ข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์ในการนําไปพัฒนาการท่องเที่ยวของ

จังหวัดลําปาง ผู้วิจัยใคร่ขอใ ห้ท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความจริง ขอขอบพระคุณท่านเป็น

อย่างสูงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ 
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ค าชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่สอดคล้องกับท่านมาก
ที่สุดเพียง 1 ข้อ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 
1. เพศ     

    ชาย      หญิง  
2. อายุ   

  15 - 24 ปี     25 – 34 ปี    35 – 44 ปี 
    45 – 54 ปี     55 – 64 ปี    65 ปีขึ้นไป 

3. สถานภาพสมรส  
  โสด     สมรส    หย่าร้าง/หม้าย 

4. การศึกษา  
 ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ    

5. อาชีพ 
    ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว   นักเรียน / นักศึกษา 

  พนักงาน / ลูกจ้างบริษัท   รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
  แม่บ้าน     เกษียณ   
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................................. 

6. รายได้ 
    ไม่มีรายได้         ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท       

  10,001 – 20,000 บาท      20,001 – 30,000 บาท      
  30,001 - 40,000 บาท   มากกว่า 40,000 บาท  
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดล าปาง  
7. จํานวนครั้งการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง (นับรวมครั้งนี้ด้วย) 
    ครั้งแรก     ครั้งที่ 2     มากกว่า 3 ครั้ง 
8. วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาจังหวัดลําปาง 
    เพ่ือท่องเที่ยว/พักผ่อน    ทํางาน/ประชุมสัมมนา 

  เป็นทางผ่านไปจังหวัดอ่ืน    เยี่ยมญาติ/เพ่ือน   
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................ 

9. ท่านเดินทางร่วมกับ 
    เดินทางคนเดียว         เพ่ือน/เพ่ือนร่วมงาน  

  ครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง   แฟน 
  หน่วยงานที่ทํางานอยู่  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................... 

10. พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 
    เครื่องบิน     รถโดยสาร    รถส่วนตัว 
    รถไฟ    อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................... 
11. ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว 
    วันธรรมดา       วันหยุดเสาร์/อาทิตย์  

  วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดเทศกาลต่างๆ   วันปิดภาคเรียน 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................................. 

12. ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 
    1 วัน    2-3 วัน    มากกว่า 3 วัน 
13. ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ 
    ต่ํากว่า 500 บาท ต่อวัน   500 – 1,000 บาท ต่อวัน  

  1,000 – 1,500  บาทต่อวัน  มากกว่า 1,500  บาทต่อวัน   
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ส่วนที่ 3 การรับรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะตัวของจังหวัดล าปาง 
14. หากกล่าวถึงจังหวัดลําปางท่านนึกถึงสิ่งใดมากที่สุด 
   รถม้า     ชามตราไก่/เซรามิค    “ลําปางหนาวมาก” 

   โรงพยาบาลช้าง     เหมืองแม่เมาะ    ดอกเสี้ยวบาน 

  สโลว์ไลฟ์ (Slow life)   นครแห่งความสุข    กาดกองต้า 

  อองเซนเมืองไทย    พระธาตุกลับหัว    สะพานขาว 
15. ท่านคิดว่าสิ่งที่ดึงดูดใจให้ท่านเลือกท่องเที่ยวในจังหวัดลําปางมากท่ีสุดคืออะไร 

  สถานที่ท่องเที่ยวมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว   อาหารท้องถิ่น 
  สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงามและหลากหลาย   สินค้าพ้ืนเมือง/ของฝาก 
  กิจกรรมและประเพณีทางวัฒนธรรม    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............ 

16. หากกล่าวถึงจังหวัดลําปางท่านรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวใดมากที่สุด 3 อันดับ (เขียนเรียงลําดับ 1 – 
3 หน้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านเลือก) 
____วัดพระธาตุลําปางหลวง ____ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ____ วัดศรีชุม 
____ ถนนคนเดินกาดกองต้า ____ เขื่อนกิ่วลม  ____ วัดเจดีย์ซาวหลัง 
____ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ____ วัดปงสนุก   ____ น้ําตกพระเสด็จ 
____ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ____ อุทยานแห่งชาติดอยจง ____ หล่มภูเขียว  
____ อุทยานแห่งชาติแม่วะ ____ ภูเขาไฟจําปาแดด  ____ ดอยหนอก  
____ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ____ หมู่บ้านแกะสลัก (บ้านหลุก) ____บ้านเสานัก 
____ อ่างเก็บน้ําแม่มอก  ____ น้ําตกเกาฟุ   ____ น้ําตกวังทอง 
____วัดจองคําพระอารามหลวง ____ วัดพระธาตุดอยพระฌาน ____ ดอยฟูางาม  
____ เขื่อนกิ่วคอหมา  ____ วัดถ้ําสุขเกษม  ____ เหมืองแม่เมาะ 
____ วัดพระแก้วดอนเต้า  ____ ถ้ําพระสบาย  ____ ภูผาหอบ 
____ วัดเชียงราย  ____ สะพานรัษฎาภิเศก  ____ วัดหลวงพ่อเกษม เขมโก 
____ วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์  
17. สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ท่านเลือกไปเที่ยวในครั้งนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  วัดพระธาตุลําปางหลวง   อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน   ถนนคนเดินกาดกองต้า 
  วัดศรีชุม     ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย    เขื่อนกิ่วลม 
  วัดปงสนุก     หล่มภูเขียว     น้ําตกพระเสด็จ  

  หมู่บ้านแกะสลัก (บ้านหลุก)   อุทยานแห่งชาติแม่วะ   ดอยหนอก 
  อุทยานแห่งชาติดอยจง   อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล   ภูเขาไฟจําปาแดด  
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  วัดเจดีย์ซาวหลัง    อุทยานแห่งชาติดอยหลวง   บ้านเสานัก 
  น้ําตกเกาฟุ     น้ําตกวังทอง    ภูผาหอบ   

  เขื่อนกิ่วคอหมา    วัดพระธาตุดอยพระฌาน   ดอยฟูางาม   

  วัดถ้ําสุขเกษม    อ่างเก็บน้ําแม่มอก    เหมืองแม่เมาะ 
  วัดพระแก้วดอนเต้า    ถ้ําพระสบาย    วัดหลวงพ่อเกษม เขมโก 
  วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................... 
18. เหตุผลในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวยังสถานที่ที่เลือกตอบในข้อ 17 
   สถานที่ท่องเที่ยวมีจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ และมีความน่าสนใจ  

  ชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยว  
  สถานที่ท่องเที่ยวเป็น UNSEEN THAILAND 
  สถานที่ท่องเที่ยวกําลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว 
  สถานที่ท่องเที่ยวมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ  
  ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง  
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................. 

19. กิจกรรมทางการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางใดบ้างที่ท่านสนใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 นั่งรถม้า พาเพลินรอบเมืองลําปาง     ชมการแสดงช้างที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย 
 ชมวิธีทําเซรามิค/ถ้วยตราไก่      ป๎่นจักรยานรอบตัวเมืองลําปาง  
 ชิมอาหารพื้นเมือง             อาบน้ําแร่ แช่น้ําร้อน ที่แจ้ซ้อน ออนเซนเมืองไทย 
 ร่วมงานล่องสะเปา เทศกาลลอยกระทง   เทศกาลสงกรานต์เล่นน้ําชมขบวนแห่สลุงหลวง 
 สไลด์เดอร์ที่สวนพฤกษชาติ แม่เมาะ        พิชิต ดอยหนอก พักกางเต็นท์ กิจกรรมดูดาว 
 ล่องเรือ นอนแพ ที่เขื่อนกิ่วลม      ไหว้พระธาตุลําปางหลวง ชมเงาพระธาตุกลับหัว 
 ชมถํ้าผาไท เล่นน้ําตกเกาฟุ ดูหล่มภูเขียว   เดินเล่น ถนนคนเดินกาดกองต้า ตลาดจีนโบราณ 
 ชมเจดีย์บนยอดดอย สักการะรอยพระพุทธบาท ณ วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................. 
20. ก่อนเดินทางมาท่องเทียวจังหวัดลําปาง ท่านได้รับทราบข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์จากท่ีใด 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  เพ่ือน / คนใกล้ชิด    หนังสือ/นิตยสารท่องเที่ยว    โทรทัศน์ / วิทยุ 
  รีวิวท่องเที่ยว    เวปไซต์     งานนิทรรศการท่องเที่ยว        
  แผ่นพับ/โปสเตอร์   โซเชี่ยลมีเดีย เช่น เฟสบุ้ค/แฟนเพจ 
ประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย            อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................... 
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21. ท่านประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางหรือไม่ 
    ประทับใจ     ไม่ประทับใจ 
22. ท่านจะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวจังหวัดลําปางในครั้งต่อไปหรือไม่ 
    กลับมาแน่นอน    ไม่แน่ใจ    ไม่กลับมาอีก
  
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

...........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................................................... 

 
*********************ขอบคุณค่ะ*************************** 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ภาคผนวก ข หนังสือตอบรับการน าเสนอผลงานวิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล                นางสาวนุชนาฎ  เชียงชัย 
วัน เดือน ปีเกิด  1 พฤษภาคม 2529 
สถานที่เกิด  จังหวัดลําปาง 
สถานที่อยู่    114 ซอย 6  ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  
   รหัสไปรษณีย์ 52000 
ประวัติการศึกษา 
    พ.ศ. 2555   หลักสูตรสิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว       

มหาวิทยาลัยสยาม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
ประวัติการทํางาน พนักงานบริษัทเอกชน  

33/42-3 วอลล์สตรีททาวเวอร์ สุรวงศ์ แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500 
 

 


