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บทคัดย่อ 
 การศึกษาการสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์เพ่ือประสิทธิผลด้านส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด
ลําปาง มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือค้นหา กําหนด และประชาสัมพันธ์ตําแหน่งทางการตลาดของจังหวัดลําปางใน
ฐานะจังหวัดท่องเที่ยว 2) เพ่ือสํารวจข่าวสารด้านการท่องท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางที่ปรากฏผ่านสื่อมวลชน
ประเภทต่างๆ 3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในจังหวัดลําปาง 4) เพ่ือให้ประชาชนในจังหวัดลําปางและองค์กรต่างๆภายในจังหวัดร่วมมือกันส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดของตนเอง 5) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติเบ้ืองต้น
อย่างย่ังยืนให้กับประชาชน 
 การวิจัยครั้งน้ีทําการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลระดับปฐมภูมิ (Primary Data) และทุติยภูมิ 
(Secondary data) โดยผู้ให้ข้อมูลระดับปฐมภูมิ ประกอบด้วย นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเท่ียวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดลําปาง จํานวน 400 
คน ผู้นําทางการท่องเที่ยว ผู้นําชุมชน ชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และ
ประชาชนจังหวัดลําปาง จํานวน 20 คน และข้อมูลระดับปฐมภูมิ ได้แก่ ปฏิทินการท่องเที่ยวในกลุ่ม 8 จังหวัด
ภาคเหนือ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อนิตยสาร สื่อเว็บไซด์ เอกสาร ตํารา บทความ รายงาน และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่า การท่องเที่ยวของภาคเหนือโดยส่วนใหญ่จะต่ืนตัวและคึกคักในช่วงฤดูหนาว 
ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ จากอากาศที่หนาวเย็นและมีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลาย 
ถึงแม้ว่าจังหวัดลําปางจะมีความโดดเด่นของอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม รวมถึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่น่าสนใจมากมาย แต่การจัดทําประชาสัมพันธ์สารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว ยังต้องอาศัยหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวเป็นผู้ผลิต โดยผ่านสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นหลัก ซึ่งส่งผลให้
ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวยังไม่ครอบคลุมและท่ัวถึงกลุ่มเป้าหมาย จึงศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดลําปาง สื่อที่นักท่องเที่ยวใช้ในการหาข้อมูลเพ่ือการ
ท่องเที่ยว และสื่อที่ทําให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศค้นพบข้อมูลเก่ียวกับจังหวัดลําปาง พบว่า มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์และนิตยสารในอัตราที่น้อยลง แต่การใช้สื่อออนไลน์กลับมี
แนวโน้มที่สูงขึ้น เน่ืองจากพฤติกรรมการรับสื่อของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไป  
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 จากการสนทนากลุ่มระหว่างผู้วิจัยและกลุ่มผู้แทนชุมชนจึงเห็นควรพัฒนาสื่อการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง โดยจัดโครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อเพ่ือสร้างสรรค์การท่องเท่ียวจังหวัด
ลําปาง ในหัวข้อ การผลิตสื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง เพ่ือพัฒนาทักษะการผลิตสื่อ
ให้แก่เยาวชนและประชาชนในเขตจังหวัดลําปาง ให้สามารถเป็นผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เน้ือหาสาระด้านการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของตนได้เอง อันจะเป็นการแบ่งเบาภารกิจของหน่วยงานผู้รับผิดชอบและทําให้ข่าวสาร
แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วและตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์
ที่จะทําให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากที่สุด  

แนวทางการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผล ได้แก่การสร้างภาคีเครือข่ายประชาชนให้สามารถใช้สื่อ
ออนไลน์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายจะได้ผลที่ย่ังยืนมากกว่าการใช้สื่อมวลชนประเภท
อ่ืน ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ คือ 1) เกิดการรวมตัวกันของสร้างเครือข่ายประชาชนเพ่ือประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง ภายใต้ช่ือกลุ่ม Tourlampang ทางสื่อ Facebook ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 86 
คน มาจาก 8 อําเภอ รวมถึงองค์กรที่เก่ียวข้อง จํานวน 17 องค์กร โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยการโพสต์
แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพ้ืนที่ของสมาชิก และการรณรงค์เชิญชวนเพ่ือนของสมาชิกให้เข้ามาใน
กลุ่มเพ่ือขยายสมาชิกให้ได้มากที่สุด 2) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ได้ทราบถึงปัญหาและแนวทาง
ในการประชาสัมพันธ์ สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพ่ือกําหนดแนวทางการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางในอนาคต
ได้ 3) หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว สามารถพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการผลิตสื่อเพ่ือเพ่ิมทักษะให้แก่
ประชาชนจนสามารถผลิตสื่อเพ่ือสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดลําปางได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 4) 
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านการท่องเที่ยว ทั้งในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และมัธยมศึกษา สามารถ
พัฒนาและบรรจุหลักสูตรฝึกอบรมการผลิตสื่อไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมทักษะให้แก่นักเรียน
นักศึกษาให้สามารถผลิตสื่อเพ่ือสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดลําปางได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

คําสําคัญ: การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว การผลิตสื่อออนไลน์  
 
Abstract 
 The public relation works creation for effectuate Lampang’s tourism promotion. The 
objectives are 1) Search, Specify and Publicize the marketing position of Lampang province 
to well known in tourism. 2) Observe tourism news which appears through mass Media in 
Lampang province 3) Study the media exposure behavior of tourists who travel to Lampang 
province 4) Cooperation of peoples and organizations to promote tourism in Lampang 
province 5) Build up the public relation knowledge and elementary perform longevity for 
peoples. 

This research is collected the primary data and secondary data. Primary data’s 
informants are Thai’s tourists and foreigner who travel to Chiang Mai province and Lampang 
province for 400 persons, guide, community leader, owner of tourism location and local 
people for 20 persons and primary data are newspaper, magazine, paper, booklet, article, 
report and related research. 

The result of this research are the peak season in northern part is winter season due 
to the weather is cold and there are several of tourist activities. Although Lampang province 
have the identity in architecture and the various of attractive ecotourism but creation in 
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public relation media still lean on the tourist organization who create through mass media 
such as newspaper, magazine mainly. As this result lead to incomprehensive of tourism 
information and uncover through target group. 

Therefore, study the media exposure behavior of tourists who travel to Lampang 
province, media which tourists use for searching the information when travel to Lampang 
province and media which foreigner found the information about Lampang province. The 
public relation through newspaper and magazine become lower while online media trend to 
higher due to exposure behavior of target group has been changed 

As per group conversation between researcher and community representative are 
developing public relation media in order to promote tourism in Lampang province by set 
up the training program creation media for tourism in Lampang province in the topic of 
creation online media to promote tourism in Lampang province for the purpose that 
develop the skill for youth and peoples in Lampang province. They can be create public 
relation media which have the content of tourism in their own area so that relief of the 
organization who take responsible for tourism and disseminate the information go round 
dramatically and direct to the target group including build up the public relation network for 
tourists to get to the information effectively. Especially internet which is important to 
promote the tourism  

The effectiveness of public relations are make socialize for people and they can 
publicize the tourism information to tourists who are our target group, sustainable success 
than the others mass media 

The advantage of this project are cooperation of people to publicize tourism of 
lampang province under Tourlampang in online media (Face book), now they have 86 
members who are from 8 Sub-districts including 17 organizations, they have activities such as 
introduce the tourism attraction of their areas and make a campaign to increase the number 
of member by inviting their friends to become their members enormously 2) tourism 
institute can understand the problem, how to publicize and adapt themselves in order to 
make a tourism plan for Lampang province in the future 3) the tourism organization can 
develop the seminar course to produce the media and add more skill for people and they 
can produce creative media for Lampang province effectively 4) the tourism institute, 
undergraduate, diploma and secondary education, can develop and establish the tourism 
program for their student to increase their skill to produce the creative media for Lampang 
province effectively. 

Keyword: Public Relations Tourism Online media production 
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บทนํา 
จังหวัดลําปางเป็นจังหวัดที่มีอายุเก่าแก่ มีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และความหลากหลายและการ

ท่องเที่ยวมีความหลากหลายและโดดเด่น ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถี
ชีวิตและกิจการงานประเพณี แต่นับต้ังแต่ปี 2549 อัตราการเติบโตของโรงแรมในจังหวัดลําปาง โรงแรม ค่าย
พัก และที่พักช่ัวคราว มีอัตราขยายตัวลดลง ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ให้ดีแล้วจะพบว่าจังหวัดลําปางมุ่งพัฒนา
สิ่งก่อสร้างสวนทางกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม การเปิดรับวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายสถาบัน
ครอบครัวและสถาบันชุมชนด้ังเดิมมีความเขม้แข็งลดลง ส่งผลกระทบต่อทุนทางสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ขาด
ศูนย์กลางประสานงานเร่ืองวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เช่ือมโยงหน่วยงานสําคัญต่างๆ  ขาดการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดีทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ขาดการประชาสัมพันธ์และการวางแผน
บริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ดีโอกาส จะเห็นว่าการประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดลําปางยังไม่แพร่หลายมากนัก 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโอกาสและอุปสรรคภายนอกและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
จังหวัดลําปาง (โอกาส–อุปสรรค) ลําปางมีโอกาสและกระแสความต่ืนตัวในการธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและชุมชน โดยเฉพาะนโนบายรัฐบาลในการปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม   อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่สามารถนํามาช่วยในการบริหารจัดการภาค
ส่วนต่างๆ ได้ทั้งภาครัฐและเอกชนซ่ึงจะช่วย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดต้นทุนและรวดเร็วมากขึ้น 
จังหวัดลําปางมีความเจริญเติบโตด้านโลจิสติกส์ที่จะใช้เครือข่ายการคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงพื้นที่ต่างๆ ทําให้
การขนส่งสินค้าบริการ และการท่องเที่ยวมีความสะดวกรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
 ในปี พ.ศ. 2558 น้ีประเทศไทยจะกลายเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ GMS ซึ่งเป็นการ
หลอมละลายทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบกว่าลําปางมีโอกาสท่ีจะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ตามแผนพัฒนาจังหวัดลําปาง 4 ปี พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2560 ประกอบกับเส้นทาง
งานโลจิสติกส์ที่จะทําให้การขนส่งสินค้าบริการ และการท่องเที่ยวมีความสะดวกรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังน้ันการเตรียมพร้อมทางด้านองค์ความรู้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญ 
  การประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับ
ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคธุรกิจ เพราะการประชาสัมพันธ์เป็นการสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้สึกที่ดี ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้องกับองค์กรหรือหน่วยงานโดยมีการ
โน้มน้าวชักจูงใจให้เกิดการรู้จัก การประชาสัมพันธ์จึงมีเป้าหมายสําคัญเพ่ือช้ีแจงข้อมูลข่าวสารถึง
กลุ่มเป้าหมายและทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน การ
กําหนดกลุ่มเป้าหมายในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนทําให้เราทราบว่าเรากําลังจะสื่อสารกับใครซึ่ง
จะทําให้ผู้วิจัยสามารถกําหนดเน้ือหาของสาร หรือกําหนดแนวทางการจัดแผนประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม
เข้าถึงกลุ่มผู้รับสาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

ดังน้ันการวิจัยสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์เพ่ือประสิทธิผลด้านการท่องเท่ียวของจังหวัดลําปาง ซึ่ง
โครงงานวิจัยช้ินน้ีจะได้สร้างภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวในลําปางเพื่อให้สามารถสร้างความรู้
ร่วมกันทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ โดยนับต้ังแต่การศึกษาเน้ือหาข่าวสารด้านการท่องเท่ียวที่ลงข่าวใน
สื่อสารมวลชนต่างๆ ศึกษาพฤติกรรมการสํารวจข้อมูลก่อนเดินทางมาท่องเที่ยว โครงการวิจัยจึงศึกษาและ
ถ่ายทอดความรู้ต่างๆเพ่ือสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลที่แท้จริง ดังน้ันการเลือกผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและการจัดหาช่องทางการส่งสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลใน
โลกปัจจุบันได้ด้วยตนเองก็จะทําให้จังหวัดลําปางสามารถสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์ตรงจุดเป้าหมายและมี
ความย่ังยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพ่ือค้นหา กําหนด และประชาสัมพันธ์ตําแหน่งทางการตลาดของจังหวัดลําปางในฐานะจังหวัดท่องเที่ยว 
2. เพ่ือสํารวจข่าวสารด้านการท่องท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางที่ปรากฏผ่านสื่อมวลชนประเภทต่างๆ 
3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน

จังหวัดลําปาง 
4. เพ่ือให้ประชาชนในจังหวัดลําปางและองค์กรต่างๆภายในจังหวัดร่วมมือกันส่งเสริมการท่องเท่ียว

ภายในจังหวัดของตนเอง 
5. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติเบ้ืองต้นอย่างย่ังยืนให้กับประชาชน 

 
คําถามการวิจัย 

1. รูปแบบการประชาสัมพันธ์จังหวัดลําปางที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลต่อการปฏิบัติ 
2. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของนักท่องเที่ยวผ่านสื่อสารมวลชนและสื่ออินเตอร์เน็ตของนักท่องเที่ยวที่

จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดลําปาง 
3. การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางโดยชุมชนและย่ังยืน 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัย การสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์เพ่ือประสิทธิผล
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง ได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยแบ่งได้ดังต่อไปน้ี
1) สภาพโดยทั่วไปของจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดลําปาง 2) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา พ.ศ. 2555-พ.ศ.2559 3) แนวคิดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และพฤติกรรมผู้บริโภคทางการท่องเท่ียว 
4) ทฤษฏีแนวคิดเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์, การเปิดรับข่าวสาร 5) งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มา
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําปาง ผู้นําทางการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง ผู้นําชุมชน ชุมชน
เจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว และประชาชนจังหวัดลําปาง และข้อมูลระดับปฐม
ภูมิ ได้แก่ เอกสาร ตํารา บทความ รายงาน และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา แบ่งเป็น นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวในจังหวัด
ลําปางเปรียบเทียบกับจังหวัดเชียงใหม่ โดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ให้ได้นักท่องเที่ยว
จํานวน 400 คน และแบ่งเป็นสัดส่วน (Proportion Sampling) จํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาว
ต่างประเทศ ที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดลําปางและท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามนักท่องเที่ยว เรื่อง การตัดสินใจเลือกเดินทาง
ท่องเที่ยวในภาคเหนือโดยจัดทําแบบสอบถามทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นคําถามแบบเลือกรายการและเติมข้อความ และส่วนที่ 2 
รูปแบบและการเลือกเดินทางท่องเที่ยว  มีลักษณะเป็นคําถามแบบเลือกรายการและเติมข้อความ  
 เก็บรวบรวมข้อมูล 1) โดยศึกษาเปรียบเทียบปฏิทินท่องเที่ยวทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเพ่ือ
เปรียบเทียบกับจังหวัดลําปาง 2) รวบรวมข้อมูลจํานวนครั้งที่สื่อประเภทต่างๆได้นําเสนอซึ่งมีเน้ือหาที่
เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัดลําปางที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน โดยแบ่งเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ประเภท



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 4 
9 พฤษภาคม 2557 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

  C 46  

มวลชน จําแนกตามคุณลักษณะของสื่อคือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อออนไลน์ 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากนักท่องเที่ยว ในสถานที่ท่องเท่ียวสําคัญของจังหวัดลําปางและเชียงใหม่ 4) สัมภาษณ์ผู้นําทางการ
ท่องเท่ียวจังหวัดลําปางเป็นรายบุคคล จํานวนรวม 20 คน 5) จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน
การประชาสัมพันธ์ในโครงการอบรม “การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือการท่องเท่ียวจังหวัดลําปาง” โดย
โครงการวิจัยได้ภาคีด้านการประชาสัมพันธ์และประชาชนเพ่ือสร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้งหมด 13 อําเภอ 6) 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนจังหวัดลําปาง ในการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพและ
ความพร้อมของชุมชนบนเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง จากการประชุมนําเสนอประชาชนในแต่ละ
อําเภอ จํานวนรวม 13 อําเภอ ร่วมกับทุกโครงการ  
 วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดย1) เชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เน้ือหาที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ การสัมมนาระดมความคิดเห็น และเน้ือหาข้อมูลจากแบบสอบถามที่เป็นปลายเปิด นําเสนอเป็นคํา
บรรยาย 2) เชิงปริมาณโดยมีค่าสถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉล่ีย จากการประมวลผลโดยโปรแกรม
สําเร็จรูปคอมพิวเตอร์ นําเสนอเป็นคําบรรยายประกอบตาราง 3) การแปลความหมาย ในการประเมินความพึง
พอใจ หรือระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างใช้หลักเกณฑ์การแบ่งช่วงช้ัน เป็น 3 ช่วง คือ ระดับสูง ระดับ
ปานกลาง และระดับตํ่า 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ตําแหน่งทางการตลาดของจังหวัดลําปางในฐานะจังหวัดท่องเที่ยว มีสภาพเป็นจังหวัดรอง โดยเป็น
การรองรับนักท่องเที่ยวจากจังหวัดหลักที่สําคัญในภาคเหนือที่ได้พัฒนาไปแล้ว อันได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และ 
จังหวัดเชียงราย ซึ่งจังหวัดลําปางเป็นจังหวัดที่อยู่บนเส้นทางการเดินทางโดยเส้นทางรถยนต์ เพ่ือผ่านไปยัง
เมืองท่องเที่ยวหลักทั้งสอง  

2. ข่าวสารด้านการท่องท่องเท่ียวของจังหวัดลําปางที่ปรากฏผ่านสื่อมวลชนประเภทต่างๆ พบว่า 
หนังสือพิมพ์ในระดับประเทศนิยมลงข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย      
แม่เมาะและลงข่าวกิจกรรมเซรามิกแฟร์และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับเซรามิก โดยหนังสือพิมพ์ข่าวสดและ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์มีจํานวนการลงข่าวมากกว่าหนังสือพิมพ์ฉบับอ่ืนๆ หนังสือพิมพ์นิยมลงข่าวการท่องเที่ยว
โดยทั่วไปและสภาพอากาศและความหนาวเย็นของอากาศของจังหวัดลําปาง รวมถึงวัฒนธรรม วัด และวิถีชีวิต  

นิตยสารมีการนําเสนอเน้ือหาของลําปางมากที่สุดคือ นิตยสาร อ.ส.ท. และนําเสนอในช่วงก่อนสิ้นปีซึ่ง
เป็นช่วงก่อนเทศกาลวันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ และรองลงมาคือนิตยสาร Voyage ซึ่งตีพิมพ์ตามแนวคิด 
Slow City ในมุมมองของนักสื่อสารมวลชนประเภทนิตยสารจึงเป็นเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีจุดขายที่
ชัดเจน ในเม่ือลําปางเป็นเมือง Slow city ดังน้ันจึงจําเป็น ต้องสร้างเอกลักษณ์ของสถานที่ท่องเท่ียวของ
ลําปางให้ขัดเจนและโดดเด่น   

อินเตอร์เน็ต –เว็บไซด์ที่มีเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับจังหวัดลําปางพบว่า เว็บไซต์ท่องเที่ยว 10 อันดับนิยม
สูงสุด มีการลงเน้ือหาการท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง 6 อันดับ มีเน้ือหาเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก กิจกรรม
ประจําเดือน ร้านอาหาร การเดินทางและแผนที่ ข่าวสารการท่องเที่ยว  

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์และนิตยสารมีอัตราที่น้อยลง แต่
การใช้สื่ออินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้น เน่ืองจากพฤติกรรมการรับสื่อของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไป 

3. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดลําปาง
นิยมสืบหาข้อมูลจากสื่ออินเตอร์เน็ต วารสาร คําบอกเล่าของเพ่ือน และบริษัทนําเที่ยวตามลําดับ ในขณะที่
นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับข้อมูลจากคําบอกเล่าของเพ่ือน สื่ออินเตอร์เน็ต และสื่อโทรทัศน์  
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ส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ไม่รู้จักจังหวัดลําปาง ไม่
ทราบว่าอยู่ที่ไหน มีความสําคัญอย่างไร คิดเป็นร้อยละ 82.1 และมีเพียงร้อยละ 14.3 เท่าน้ัน ที่ระบุว่าเคยมา
ท่องเที่ยวที่จังหวัดลําปาง และรับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับจังหวัดลําปางไม่ถึงร้อยละ 10 

4. มีการสร้างเครือข่ายประชาชนในจังหวัดลําปางและองค์กรต่างๆภายในจังหวัดเพ่ือร่วมมือกัน
ส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในจังหวัดของตนเอง ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ 13 อําเภอ เพ่ือเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น
เก่ียวกับการท่องเที่ยวจังหวัดลําปางและสร้างเครือข่ายประชาชนเพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัด
ลําปาง โดยจัดทําฐานข้อมูลของเครือข่าย จํานวน 59 คน ครอบคลุม 8 อําเภอ รวมถึงองค์กรที่เก่ียวข้อง 
จํานวน 17 องค์กร 

5. การสร้างองค์ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติเบ้ืองต้นอย่างย่ังยืนให้แก่ประชาชน จาก
การสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และลําปาง จํานวน 
400 คน การวิเคราะห์ปฏิทินท่องเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน 17 จังหวัด และการรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์เน้ือหาการประชาสัมพันธ์จากสื่อประเภทต่างๆที่ได้นําเสนอซึ่งมีเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว
จังหวัดลําปางที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน พบว่า มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์และ
นิตยสารในอัตราที่น้อยลง แต่การใช้สื่อออนไลน์กลับมีแนวโน้มที่สูงขึ้น เน่ืองจากพฤติกรรมการรับสื่อที่
เปลี่ยนแปลงไป คณะผู้วิจัยจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อเพ่ือสร้างสรรค์การท่องเท่ียวจังหวัดลําปางขึ้น
เพ่ือพัฒนาทักษะการผลิตสื่อให้แก่เยาวชนและประชาชนในเขตจังหวัดลําปาง รวม 59 คน และสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดลําปางให้เข้มแข็งต่อไป โดยเป็นหลักสูตรระยะสั้น รวม 20 
ช่ัวโมง กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย การยกตัวอย่างประกอบ และการฝึกทักษะด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียนเพื่อการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์และการเขียนเรื่องราว เทคนิคการเล่า
เรื่องจากภาพ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพ่ือการประชาสัมพันธ์ การสร้างและการใช้งาน Face 
book ได้แก่ การสร้าง Profile, Page และ Group การสร้างและการใช้งาน You tube การสร้างและการใช้งาน 
Weblog การใช้งานเช่ือมต่อ Face book และ You tube และ Weblog การใช้ภาพเพ่ือสื่อความหมาย เทคนิค
การเลือกใช้ภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์ เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลและสมาร์ทโฟน และเทคนิค     
การตกแต่งภาพให้สวยงาม 

มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมท้ังสิ้น 59 คน จาก 8 อําเภอ รวมถึงองค์กรที่เก่ียวข้อง จํานวน 17 องค์กร 
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมยังรวมตัวกันสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดลําปาง ภายใต้ช่ือกลุ่ม Tourlampang ทาง
สื่อ Face book ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 86 คน มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การโพสต์แนะนําสถานที่ท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจในพ้ืนที่ของสมาชิก การเชิญชวนเพ่ือนของสมาชิกให้เข้ามาในกลุ่มเพ่ือขยายสมาชิกให้ได้มากที่สุด 
 
อภิปรายผล 

1. การใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือการท่องเท่ียวยังไม่กว้างขวาง มีเฉพาะภายในจังหวัด นอกจังหวัดมีน้อย
มาก  ในขณะที่การประชาสัมพันธ์โดยหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยราชการจะทําหน้าที่หลัก
ตามนโยบายของรัฐบาลซ่ึงภารกิจส่วนใหญ่จะเป็นการดําเนินงานในภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลเสมอมา จากการ
ดําเนินงานของตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์จังหวัด ไม่สามารถทําการประชาสัมพันธ์ใน
ส่วนงานท่องเท่ียวเป็นการเฉพาะได้ ประชาสัมพันธ์จังหวัดจึงเป็นเพียงส่วนงานสนับสนุนในการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด (SWOT Analysis) ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดลําปาง 
ด้านการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2557-2560 เรื่อง ผลการศึกษาศักยภาพของจังหวัดลําปางและระดมความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วนในจังหวัดร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร ด้านบริหารจัดการ พบว่า ระบบงาน
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ประชาสัมพันธ์ขาดประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดยังขาดประสิทธิภาพในการนําไปใช้ได้อย่าง
แท้จริง (สํานักงานจังหวัดลําปาง, แผนพัฒนาจังหวัดลําปาง ปี 2553-2556) 

2. สื่อที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศใช้ในการสืบหาข้อมูลเพ่ือการท่องเที่ยว คือ อินเตอร์เน็ต และ
วารสาร ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับข้อมูลหรือสื่อเชิญชวนการท่องเที่ยวจากคําบอกเล่าของเพ่ือนเป็น
ส่วนใหญ่ และการใช้อินเตอร์เน็ตรองลงมา ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการหาข้อมูลของนักท่องเท่ียวทีอธิบาย
จากการสรุปกลุ่มทฤษฏีของ Engle, Blackwell และ Miniard (อ้างใน cooper และคณะ) พบว่า 
นักท่องเที่ยวมีการค้นหาข้อมูลก่อนการเดินทาง และงานวิจัยของสุวารีย์ วงค์วัฒนา (2552) ศึกษา เรื่องการใช้
สื่อและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งพบว่า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสื่อเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวคือ สื่ออินเตอร์เน็ต รองลงมาคือสื่อโทรทัศน์  

3. สื่อที่ทําให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง ส่วนใหญ่มีความรู้
เก่ียวกับการที่จะมาท่องเที่ยวในจังหวัดลําปางจากหลายสื่อตามลําดับจากมากไปน้อย คือ อินเตอร์เน็ต วารสาร 
คําบอกเล่าจากเพ่ือน บริษัทนําเที่ยว และอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการหาข้อมูลของนักท่องเที่ยวที
อธิบายจากการสรุปกลุ่มทฤษฏีของ Engle, Blackwell และ Miniard (อ้างใน cooper และคณะ) พบว่า 
นักท่องเที่ยวมีการค้นหาข้อมูลก่อนการเดินทาง และงานวิจัยของสุวารีย์ วงค์วัฒนา (2552) ศึกษา เรื่องการใช้
สื่อและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งพบว่า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสื่อเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวคือ สื่ออินเตอร์เน็ต รองลงมาคือสื่อโทรทัศน์  

4. ตําแหน่งทางการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง  มีสภาพเป็นจังหวัดรอง จาก จังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นเมืองใหญ่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมานานแล้วและมีความแออัดของ
ประชากรที่มีเพ่ิมขึ้นมาก ประกอบกับจังหวัดลําปางต้ังอยู่ในตําแหน่งทางภูมิศาสตร์สําหรับการเดินทางของ
นักท่องเท่ียวที่จะเดินทางไปยังเชียงใหม่และเชียงรายได้สะดวก จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาจุดเด่นของเมืองให้
นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและแวะเข้าชม หรือท่องเที่ยวโดยใช้ระยะเวลามากข้ึน รวมถึงการสร้างความ
เช่ือมโยงทางการท่องเที่ยวกับเมืองหลักด้วยการสร้างสินค้าทางการท่องเที่ยวที่สําคัญเพ่ิมขึ้นจากการกระทํา
ของคน (Human made) เช่น กาดกองต้า สถานที่รอบอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรที่อําเภอเกาะคา หอดูดาว 
และอาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมเซรามิกและเคร่ืองป้ันดินเผา เป็นต้น 

5. จุดเด่นทางการท่องเท่ียวจังหวัดลําปาง ที่มีความโดดเด่นในเชิงวัฒนธรรมและเชิงธรรมชาติ 
โดยเฉพาะความโดดเด่นของอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม ผนวกกับความสงบเงียบแห่งเมือง  โดยเฉพาะอย่างย่ิง
เอกลักษณ์เพียงหน่ึงเดียวที่มีอยู่ในตัวเมือง คือ การบริการรถม้าสําหรับนักท่องเที่ยวที่สามารถอยู่ร่วมกับการใช้
ชีวิตของประชาชนในเมืองลําปางได้อย่างเป็นปกติ รวมถึงอัตลักษณ์ของชุมชนจังหวัดลําปางที่นับได้ว่าเป็นหน่ึง
เดียวของประเทศ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด (SWOT Analysis) ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดลําปาง ด้านการ
ท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2557-2560 เรื่อง ผลการศึกษาศักยภาพของจังหวัดลําปางและระดมความคิดเห็นจากทุกภาค
ส่วนในจังหวัดร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร ด้านบริหารจัดการ พบว่า จุดแข็งของจังหวัดลําปาง 
คือ มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์และหลากหลาย มีศักยภาพและความพร้อมทางการท่องเที่ยวสูง 

6. จุดอ่อนทางการท่องเท่ียวของจังหวัดลําปาง ด้านบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ืองเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดองค์ประกอบสําหรับการท่องเที่ยวให้ครบวงจร ที่
พบว่า จังหวัดลําปางการขาดการจัดทํา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์สารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียวอย่าง
ครบถ้วน ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
สภาพแวดล้อมของจังหวัด (SWOT Analysis) ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดลําปาง ด้านการท่องเท่ียว ปี 
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พ.ศ. 2557-2560 เรื่อง ผลการศึกษาศักยภาพของจังหวัดลําปางและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนใน
จังหวัดร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร ด้านบริหารจัดการ พบว่า จุดอ่อนของจังหวัดลําปาง คือ 
ขาดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบผสมผสานบูรณาการครบวงจร 

7. กลุ่มเป้าหมายหลักที่จะเดินทางมาเยือนจังหวัดลําปาง ได้แก่ นักท่องเท่ียวชาวไทย ส่วน
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มคนจีน เน่ืองจากคนจีนมีจํานวนมาก และเศรษฐกิจ
ของประเทศจีนก็ดีมากขึ้น คนจีนจึงท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีมีราคาถูก ไม่ไกล 
และใช้เวลาไม่มาก จังหวัดลําปางจึงควรดําเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยการใช้สื่อออนไลน์ และการสร้าง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) เพ่ือการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางและเข้าถึงนักท่องเที่ยวให้
ได้มากที่สุด 

8. การดําเนินงานด้านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ยังไม่กว้างขวาง มีเฉพาะภายในจังหวัด นอกจังหวัดมี
น้อยมาก ในขณะที่การประชาสัมพันธ์โดยหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยราชการจะทํา
หน้าที่หลักตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งภารกิจส่วนใหญ่จะเป็นการดําเนินงานในภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลเสมอ
มา จากการดําเนินงานของตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์จังหวัด ไม่สามารถทําการ
ประชาสัมพันธ์ในส่วนงานท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะได้ ประชาสัมพันธ์จังหวัดจึงเป็นเพียงส่วนงานสนับสนุนใน
การท่องเที่ยวเท่าน้ัน  

9.  การนําเสนอข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางผ่านสื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์ พบว่า 
หนังสือพิมพ์นิยมลงข่าวการท่องเที่ยวโดยทั่วไปและสภาพอากาศและความหนาวเย็นของอากาศของจงัหวัดลาํปาง
ในช่วงปลายปี รองลงไปเป็นการลงข่าวเกี่ยวกับวัฒนธรรม วัด และวิถีชีวิต ซึ่งสื่อหนังสือพิมพ์จะเป็นการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางอ้อมเพราะเป็นการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศให้นักท่องเท่ียวอยากมาเที่ยวมากข้ึน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสรลักษณ์ ตันเสียงสม (2542) เรื่อง การนําเสนอเน้ือหาด้านการท่องเท่ียวของ
หนังสือพิมพ์รายวันกับความต้องการของผู้อ่าน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้อ่านมีความสนใจมากในรูปแบบการ
นําเสนอของหนังสือพิมพ์ที่มีภาพประกอบและสารคดี ต่อมาแนวนิยมของการท่องเที่ยวของผู้อ่านส่วนใหญ่พบว่า
ส่วนใหญ่ชอบการเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ในภาคเหนือมากกว่าภาคอ่ืนๆ กล่าวโดยสรุปว่ากลุ่มผู้อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายเพราะกลุ่มคนอ่านหนังสือพิมพ์เป็นคนทั่วไปที่ยังไม่ได้ตัดสินใจจะเดินทางท่องเที่ยว   

10. การนําเสนอข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางผ่านสื่อมวลชนประเภทนิตยสาร พบว่า 
นิตยสารนิยมนําเสนอในช่วงก่อนสิ้นปีซึ่งเป็นช่วงก่อนเทศกาลวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพ่ือเน้นจุดขาย
ที่ชัดเจนว่าลําปางเป็นเมือง Slow city ดังน้ันจึงจําเป็น ต้องสร้างเอกลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวของลําปาง
ให้ขัดเจนและโดดเด่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวันทนา สุรชีวิน (2541) เรื่อง การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ 
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกับการเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยในปีการท่องเที่ยว 2541-
2542 ที่พบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเปิดรับสื่อในระดับปานกลางจากสื่อบุคคลซึ่งได้แก่ เพ่ือน 
ญาติ เพ่ือนร่วมงานและเจ้าหน้าที่ในบริษัทนําเที่ยว รองลงมาเป็นสื่อสิ่งพิมพ์น้ันคือ วารสารการท่องเที่ยว ซึ่ง
เป็นเพียงแต่สื่อเดียวที่นักท่องเที่ยวเปิดรับ 

11. การนําเสนอข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางผ่านสื่อเว็บไซต์ พบว่า เว็บไซต์ที่มีเน้ือหา
ที่เก่ียวข้องกับจังหวัดลําปางพบว่าเว็บทั้ง 10 อันดับเว็บท่องเท่ียว ลงเน้ือหาการท่องเท่ียวจังหวัดลําปางใน 6 
อันดับ มีเน้ือหาส่วนใหญ่เก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก กิจกรรมประจําเดือน ร้านอาหาร การเดินทาง แผนท่ี 
และข่าวสารการท่องเที่ยว 
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ข้อเสนอแนะ 
1. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศให้มากขึ้น โดยใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 
2. หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวควรร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านการท่องเที่ยว 

ทั้งในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และมัธยมศึกษา เพ่ือพัฒนาและบรรจุหลักสูตรฝึกอบรมการผลิตสื่อไว้ใน
หลักสูตรของสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมทักษะให้แก่นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้สามารถผลิตสื่อ
เพ่ือสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดลําปางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว ควรสร้างเครือข่ายประชาชนเพ่ือการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดลําปางให้มากขึ้น เพ่ือใช้เป็นสื่อกลางการแพร่กระจายข่าวสารให้กว้างขวาง 
 การวิจัยครั้งน้ี ทําการเก็บข้อมูลเฉพาะสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อนิตยสาร และสื่ออินเตอร์เน็ต ผู้ทําการวิจัย
ครั้งต่อไป ควรศึกษาและเก็บข้อมูลพฤติกรรมการรับสื่อและการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการท่องเที่ยว โดยเฉพาะสื่อ
อินเตอร์เน็ตที่ละเอียดและเฉพาะเจาะจงมากย่ิงขึ้น เช่น เว็บไซต์ (Web site) เว็บบล็อก (Web blog) สื่อ
สังคมออนไลน์ (Social media) เช่น เฟซบุ๊ค (Face book) อินสตราแกรม (Instragram) ไลน์ (Line) และ   
ยูทูป (You tube) เป็นต้น 
 
เอกสารอ้างอิง 
กิติมา สุรสนธิ. (2549). การค้นหาความรู้เก่ียวกับผลและอิทธิพลของสื่อมวลชน. กรุงเทพฯ : คณะวารสาร 

ศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 
กาญจนา แก้วเทพ. (2541). สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ขวัญเรือน กิติวัฒน์. (2531). เอกสารการสอนชุดวิชา 15309 พฤติกรรมศาสตร์การสือ่สาร พิมพ์ครัง้ที่ 2.  

นนทบุรี : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา. (2548). อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. กรุงเทพ : สํานักพิมพ์ เพรส แอนดีไซด์. 
ปรมะ สตะเวทิน. (2546). หลกันิเทศศาสตร,์ กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์. 
พิบูล ทีประปา. (2545). การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย. กรุงเทพฯ : มิตรสัมพันธ์กราฟฟิค. 
ยุพดี ฐิติกุลเจรญิ. (2531). การศึกษาทัศนคติที่มีต่อ ป.ป. ของกลุ่มข้าราชการท่ีสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส.์ 
วรรณา วงษ์วานิช. (2539). ภูมิศาสตร์การทอ่งเที่ยว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์  
วิรัช ลภิรัตนกุล. (2529). การประชาสัมพันธ์ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย. 
วิมลพรรณ อาภาเวท. (2546). หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  

โอเดียนสโตร์. 
ศิรสา สอนศรี. (2541). การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยของสํานักงาน 

ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ : ปริญญานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ศิริวรรณ สีหาราช. (2546). กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาการสื่อสารการตลาดออนไลน์เพ่ือส่งเสริม 

อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว, ปริญญานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 4 
9 พฤษภาคม 2557 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

  C 51  

ศูนย์เครือข่ายความรู้วัฒนธรรม สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา. องค์ประกอบของการ 
ท่องเที่ยว. สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2555. จากเว็บไซต์

http://www.nectec.or.th/courseware/siamculture/travel/knowledge/travel05.html-14k,2547. 
ศูนย์ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย. (2556). พฤติกรรมการ 

ท่องเที่ยว. สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2556. จากเว็บไซต์ http://www.porchor.moi.go.th. 
สรลักษณ์ ตันเสียงสม. (2542). การนําเสนอเน้ือหาด้านการท่องเที่ยวของหนังสือพิมพ์รายวันกับความ 

ต้องการของผู้อ่าน, วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สมบูรณ์ สงวนญาติ. (2534). เทคโนโลยีทางการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา. 
สํานักงานจังหวัดลําปาง. แผนพัฒนาจังหวัดลําปาง ปี 2553-2556 
เสกสรร สายสสีด. (2545). หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์. กรุงเทพ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชย์. 
เสรี วงษ์มณฑา. (2542). การประชาสัมพันธ์ : ทฤษฎีและปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : Diamond in business  

world. 
เสถียร เชยประทับ. (2525). การสื่อสารงานนวกรรม. กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย. 
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. (2533). การสื่อสารกับสังคม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2543). การบริหารการตลาด : กลยุทธ์และยุทธวิธี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
Becker, Samuel L. (1972). Evaluation of Academic Programs Online Version. 
http://www.eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED072479 
Klapper, Josepht. (1960). The Effect of Mass Communication. New York: The Free Press. 
Kotler, Philip. (2003). Marketing for hospitality and tourism Upper Saddle River. NJ :  

Prentice Hall. 
Wilbur Schramm. (1972). Mass communications Urbana. Chicago : University of Illinois  

Press.  
 


	Proceedings01
	PIM#4 Proceedings CD.pdf
	1. ส่วนหน้า.pdf
	Binder1.pdf
	2.สารบัญ_CD


	3.BA.pdf
	Binder5.pdf
	Index A-บริหารธุรกิจ.pdf

	3.BA.pdf
	1. O-F03 ผศ
	2. วิเชียร
	3. ทัศนีย์นารถ
	4. พรประภา
	5. มาลี
	6. ชุติมาวดี
	7. อมฤทธิ์
	8. นริศรา
	9. ภัสพร
	10. พัชรี
	11. เจณิภา
	12. พลสินธุ์
	13. ก้าวไกล
	14. การันต์
	15. อารีวัลย์
	16. ยุทธการ
	17. อริส
	18. พวงแก้ว
	19. กุลกรพัฒน์
	20. ธนพรรณ
	21. สุพิชชา
	22. ดวงมณี
	23. จิราวรรณ
	24. ณัฐชา
	25. ทรงพล
	26. กฤษกร
	27. ณัฏฐา
	28. นลินี
	29. คุณัญญา
	30. ภัณฑิรา
	31. จุรีพร
	32. ฑารีรัตน์
	33. โสภา
	34. จันทร์อัมพร
	35. สุพจนีย์
	36. ศิริลักษณ์
	37. ปิยวัฒน์
	38. สุภาภรณ์
	39. เจริญกิจ
	40. เกสิณี
	41. วิโรจน์
	42. วนิสา
	43. นาธาร
	44. Zhang
	45. Natthapong
	46. Zhao
	47. He
	48. Yu
	49. Xie
	50. She
	51. Zhang
	52. Zhao
	53. Tanaphol
	54. ธัญญา
	55. วธูสิริณ์
	56. ศรายุทธ
	57. เอกราช
	58. นฤมล
	59. จิรพรรณ
	60. นิสรา
	61. คัทยวรรณ
	62. สิทธิณี
	63. อำนาจ
	64. มนกาญจน์
	65. อุราเพ็ญ


	4.MS.pdf
	Index B-วิทยาการจัดการ.pdf
	1. วิเชศ
	2. ฐิติวรรณ
	3. อุราเพ็ญ
	4. ศิริอร
	5. สานนท์
	6. ฐานิตา
	7. อุษา
	8. วนิษฐา

	5.CA.pdf
	Index C-นิเทศศาสตร์.pdf
	1. กานต์
	2. ปฐมาพร
	3. เอกวุฒิ
	4. อดิศักดิ์
	5. สินีนาถ
	6. สุดารัตน์

	6.LA.pdf
	Index D-ศิลปศาสตร์
	1. อุมาพร
	2. พิชญา
	3. ดัชกรณ์
	4. ธนาพร

	7.ED.pdf
	Index E-ศึกษาศาสตร์
	1. ชัยวุฒิ
	2. อุราเพ็ญ
	3. ณัฐกฤช
	4. ปิยะดา
	5. บุญญลักษม
	6. รุ่งทิพย์
	7. จิราภรณ์
	8. สุภาพร
	9. กิจสดายุทต์
	10. ฑัณฑิกา
	11. อมร
	12. วัลลภา
	13. ปรารถนา
	14. ฐิติรัตน์
	15. โสภัทรา
	16. เจษฎา
	17. อนุชิต
	18. ไกรทอง
	19. ประสพโชค
	20. จิรัชญา
	21. ศิขริน

	8.ET.pdf
	Index F-วิศวกรรมศาสตร์ฯ
	1. กฤติเดช
	2. จิรวัตน์
	3. สุทธิกร
	4. ผุสดี
	5. สุรกิจ
	6. นริศรา

	9.IAM.pdf
	Index G-นวัตกรรมเกษตร
	1. ปริวรรต
	2. นรุตม์
	3. ภานุ
	4. ฎีการัตน์
	5. เกียรตินภา
	6. สถาพร
	7. สุรัตน์
	8. พิเชษฐ์
	9. บุญชาติ
	10. ภัสรา
	11. กรรณิการ์
	12. สุรสิทธิ์
	13. รติ
	14. มลฤดี
	15. วรวิทย์
	16. พิไลลักษณ์
	17. ปิยะภรณ์


	Proceedings02
	PIM#4 Proceedings CD.pdf
	1. ส่วนหน้า.pdf
	Binder1.pdf
	2.สารบัญ_CD


	3.BA.pdf
	Binder5.pdf
	Index A-บริหารธุรกิจ.pdf

	3.BA.pdf
	1. O-F03 ผศ
	2. วิเชียร
	3. ทัศนีย์นารถ
	4. พรประภา
	5. มาลี
	6. ชุติมาวดี
	7. อมฤทธิ์
	8. นริศรา
	9. ภัสพร
	10. พัชรี
	11. เจณิภา
	12. พลสินธุ์
	13. ก้าวไกล
	14. การันต์
	15. อารีวัลย์
	16. ยุทธการ
	17. อริส
	18. พวงแก้ว
	19. กุลกรพัฒน์
	20. ธนพรรณ
	21. สุพิชชา
	22. ดวงมณี
	23. จิราวรรณ
	24. ณัฐชา
	25. ทรงพล
	26. กฤษกร
	27. ณัฏฐา
	28. นลินี
	29. คุณัญญา
	30. ภัณฑิรา
	31. จุรีพร
	32. ฑารีรัตน์
	33. โสภา
	34. จันทร์อัมพร
	35. สุพจนีย์
	36. ศิริลักษณ์
	37. ปิยวัฒน์
	38. สุภาภรณ์
	39. เจริญกิจ
	40. เกสิณี
	41. วิโรจน์
	42. วนิสา
	43. นาธาร
	44. Zhang
	45. Natthapong
	46. Zhao
	47. He
	48. Yu
	49. Xie
	50. She
	51. Zhang
	52. Zhao
	53. Tanaphol
	54. ธัญญา
	55. วธูสิริณ์
	56. ศรายุทธ
	57. เอกราช
	58. นฤมล
	59. จิรพรรณ
	60. นิสรา
	61. คัทยวรรณ
	62. สิทธิณี
	63. อำนาจ
	64. มนกาญจน์
	65. อุราเพ็ญ


	4.MS.pdf
	Index B-วิทยาการจัดการ.pdf
	1. วิเชศ
	2. ฐิติวรรณ
	3. อุราเพ็ญ
	4. ศิริอร
	5. สานนท์
	6. ฐานิตา
	7. อุษา
	8. วนิษฐา

	5.CA.pdf
	Index C-นิเทศศาสตร์.pdf
	1. กานต์
	2. ปฐมาพร
	3. เอกวุฒิ
	4. อดิศักดิ์
	5. สินีนาถ
	6. สุดารัตน์

	6.LA.pdf
	Index D-ศิลปศาสตร์
	1. อุมาพร
	2. พิชญา
	3. ดัชกรณ์
	4. ธนาพร

	7.ED.pdf
	Index E-ศึกษาศาสตร์
	1. ชัยวุฒิ
	2. อุราเพ็ญ
	3. ณัฐกฤช
	4. ปิยะดา
	5. บุญญลักษม
	6. รุ่งทิพย์
	7. จิราภรณ์
	8. สุภาพร
	9. กิจสดายุทต์
	10. ฑัณฑิกา
	11. อมร
	12. วัลลภา
	13. ปรารถนา
	14. ฐิติรัตน์
	15. โสภัทรา
	16. เจษฎา
	17. อนุชิต
	18. ไกรทอง
	19. ประสพโชค
	20. จิรัชญา
	21. ศิขริน

	8.ET.pdf
	Index F-วิศวกรรมศาสตร์ฯ
	1. กฤติเดช
	2. จิรวัตน์
	3. สุทธิกร
	4. ผุสดี
	5. สุรกิจ
	6. นริศรา

	9.IAM.pdf
	Index G-นวัตกรรมเกษตร
	1. ปริวรรต
	2. นรุตม์
	3. ภานุ
	4. ฎีการัตน์
	5. เกียรตินภา
	6. สถาพร
	7. สุรัตน์
	8. พิเชษฐ์
	9. บุญชาติ
	10. ภัสรา
	11. กรรณิการ์
	12. สุรสิทธิ์
	13. รติ
	14. มลฤดี
	15. วรวิทย์
	16. พิไลลักษณ์
	17. ปิยะภรณ์





