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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยท่ีผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัด

ลําปางรูปแบบการส่ือสารและส่ือประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนย

อนุรักษชางไทยจังหวัดลําปางและประสิทธิผลของการใชส่ือประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัดลําปางโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลดวย

การสัมภาษณเชิงลึกผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยจํานวน 

19คนและวิธีวิจัยเชิงปริมาณเก็บขอมูลดวยการแจกแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด แบงเปน

นักทองเท่ียวชาวไทยจํานวน150 ชุด และนักทองเท่ียวชาวตางชาติ จํานวน50 ชุด 
 

ผลการวิจัยพบวา  
 1. ปจจัยที่สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัดลําปาง  
ประกอบดวย 2 ปจจัยท่ีสําคัญ คือ (1) ปจจัยภายนอก ไดแก นโยบายขององคการอุตสาหกรรม

ปาไม(ออป.) นโยบายของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) และการสงเสริมจากส่ือมวลชน 

(2) ปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยท่ีเกิดข้ึนภายในศูนยอนุรักษชางไทย อันประกอบดวย  สภาพพ้ืนท่ี

ของแหลงทองเท่ียว ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน บทบาทของควาญชางและชาวบานในหมูบาน

ควาญชางและผลประโยชนจากรายไดท่ีไดรับ 
 2. รูปแบบการสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ของศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัดลําปาง 
 ประกอบดวย 3 รูปแบบท่ีสําคัญ คือ (1) รูปแบบการส่ือสารสองทางท่ีไมเปนทางการ  

(2) รูปแบบการส่ือสารสองทางท่ีเปนทางการ (3) รูปแบบการส่ือสารทางเดียวท่ีเปนทางการ  

สวนการใชส่ือประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัด

ลําปาง ประกอบไปดวย 4ส่ือท่ีสําคัญ คือ (1) ส่ือบุคคล ไดแก เจาหนาท่ี ควาญชางและชาวบาน   
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เพ่ือนฝูงและญาติพ่ีนองของนักทองเท่ียวท่ีเคยมาเท่ียว เจาหนาท่ีบริษัทนําเท่ียวเจาหนาท่ีของ

องคการอุตสาหกรรมปาไมและเจาหนาท่ีของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2) ส่ือเฉพาะกิจ  

ไดแก แผนพับ ปายเผยแพรขอมูล อุปกรณสําหรับจัดนิทรรศการ หนังสือคูมือการทองเที่ยว  

หนังสือและวารสาร วีดีทัศน เอกสารวิชาการและสินคาของท่ีระลึก (3) ส่ือมวลชน ไดแก  

โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพและนิตยสารและวารสาร (4) ส่ืออินเทอรเน็ต ไดแก บริการขอมูล

ทางเว็บไซต (www) บริการขอมูลทางเว็บไซตท่ีหนวยงานภายนอกจัดทําให บริการขอมูลทาง

เว็บไซตท่ีศูนยอนุรักษชางไทยจัดทําข้ึนเอง บริการขอมูลบนกระดานขาวท่ีมีการโพสตกันในกระทู

ของเว็บไซต 

 3. ประสิทธิผลของการใชสื่อประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ของศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัดลําปาง ประกอบดวย2 สวนดวยกัน คือ   

 นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติมีส่ิงจูงใจใหมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทย

เหมือนกันคือ กิจกรรมของศูนยอนุรักษชางไทย และนักทองเที่ยวท้ังสองกลุมตั้งใจมาทองเท่ียว

ศูนยอนุรักษชางเพ่ือการพักผอนส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารเพื่อการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

ไดแก ส่ือมวลชน สวนส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารเพ่ือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษสําหรับ

นักทองเที่ยวชาวตางชาติไดแก ส่ืออินเทอรเน็ตส่ิงท่ีนักทองเที่ยวท้ังสองกลุมมีความประทับใจใน

การมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทยคือ การแสดงชาง 

 

1. ที่มาและความสําคัญของปญหา  
 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญตอประเทศไทย ท่ีมีการ

ขยายตัวอยางรวดเร็ว  ทําใหทรัพยากรธรรมชาติถูกนํามาใชจนขาดความสมดุลจึงเกิดแนวคิดการ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษข้ึนเพ่ือเปนการอนุรักษคุณคา และเอกลักษณทางทรัพยากรธรรมชาติและ

วัฒนธรรมในทองถ่ิน 

 ศูนยอนุรักษชางไทยเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีอยูภายใตการดูแลขององคการ

อุตสาหกรรมปาไม  เปนปางชางท่ีอยูในความดูแลขององคกรรัฐวิสาหกิจเพียงแหงเดียวใน

ประเทศไทยท่ีทําหนาท่ีอนุรักษและบริบาลชางซึ่งเปนหนึ่งในสัญลักษณประจําชาติไทย(Nation 

Identity)และถูกกําหนดใหอยูในกลุมสัตวปาชนิดท่ีถูกคุกคามมีความเสี่ยงสูงตอการสูญพันธุ 

(Threatenedanimal)(สถาบันคชบาลแหงชาติ,2546: 41) 

 นอกจากนี้ศูนยอนุรักษชางไทยยังมีกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีนาสนใจทําใหมี

จํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนทุกป (สถิติจํานวนนักทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย)และไดรับ

รางวัลการันตีดานการทองเท่ียวจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทยถึง 3 รางวัล ทําใหศูนยอนุรักษ

ชางไทยเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและไดรับความนิยมหนึ่งในสามของสถานท่ีทองเท่ียวใน

จังหวัดลําปาง(รายงานผลการดําเนินงานของจังหวัดลําปางป 2555, 2555: 17) 

1144



 

 ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาวามีปจจัยอะไรบางท่ีสงเสริมการ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย รูปแบบการส่ือสารและการใชส่ือประชาสัมพันธเพ่ือ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยมีลักษณะอยางไร มีการใชส่ืออะไร 

อยางไรบาง  ประสิทธิผลของการใชส่ือประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของ

ศูนยอนุรักษชางไทยเปนอยางไร เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการส่ือสารเพ่ือสงเสริมการ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนหรือพัฒนาการส่ือสาร

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวใหกับสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ เพ่ือการทองเท่ียวท่ีย่ังยืนตอไป 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
   2.1  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย  

จังหวัดลําปาง 

   2.2  เพ่ือศึกษารูปแบบการส่ือสารและส่ือประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัดลําปาง 

   2.3 ประสิทธิผลของการใชส่ือประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของ
ศูนยอนุรักษชางไทย  จังหวัดลําปาง 

 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ศึกษาปจจัยท่ีชวยสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชาง

ไทย  รูปแบบการส่ือสารและส่ือประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนย

อนุรักษชางไทยและประสิทธิผลของการใชส่ือประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

ของศูนยอนุรักษชางไทยโดยอาศัยแนวคิดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ แนวคิดเร่ืองรูปแบบของการ

ส่ือสาร  แนวคิดเร่ืองส่ือประชาสัมพันธแนวคิดเก่ียวกับการรับรูและแนวคิดเก่ียวกับการเปดรับ  

มาใชเปนกรอบในการวิจัย โดยทําการศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีศูนยอนุรักษชางไทย ในชวงเดือนเมษายน 

2556-กุมภาพันธ2557 

 

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยท่ีผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ 

โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ(QualitativeResearch)มีการเก็บขอมูลดวยดวยการสํารวจเอกสาร 

(DocumentaryResearch)การสังเกตอยางมีสวนรวม(ParticipantObservation)และการสัมภาษณ

เชิงลึก(In-Depth Interview) และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (QuantitativeResearch)เก็บขอมูลดวยการ

แจกแบบสอบถาม(Questionnaire)   

 กลุมเปาหมายในการวิจัยคร้ังนี้ไดแกกลุมเปาหมายของการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดย

การเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลประเภทบุคคลที่มีความเก่ียวของกับการจัดการสงเสริมการ
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ทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย จํานวน 19คนอันประกอบดวยเจาหนาท่ีของศูนย

อนุรักษชางไทยควาญชางและชาวบานในหมูบานควาญชางและบุคคลภายนอกกลุมเปาหมายของ

การเก็บขอมูลเชิงปริมาณโดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน200ชุดโดยแบงเปนนักทองเท่ียว

ชาวไทย จํานวน150ชุด และนักทองเท่ียวชาวตางชาติ จํานวน 50 ชุด 

 
5. การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจะมีการใชสถิติ การหาความถี่ รอยละ คามัชฌิมเลข

คณิตสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากคําตอบท่ีไดจากแบบสอบถามของนักทองเท่ียวแลวนําเสนอใน

รูปแบบของตาราง  พรอมท้ังอธิบายความหมายของคาตัวเลขของผลลัพธท่ีไดสวนขอมูล 

เชิงคุณภาพจะทําการจัดระเบียบขอมูล หาขอสรุปตีความและอธิบายขอคนพบท่ีไดโดยอาศัย

แนวคิดจากวรรณกรรมเปนแนวทางในการพิจาณาขอมูล 

 
6. สรุปผลการวิจัย 
 1. ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัดลําปาง  

ประกอบดวย2 ปจจัยท่ีสําคัญ คือ (1) ปจจัยภายนอก ไดแก ปจจัยท่ีเปนบริบทภายนอกศูนย

อนุรักษชางไทย อันประกอบดวย นโยบายขององคการอุตสาหกรรมปาไม(ออป.) นโยบายของ

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ท ท ท.) และการสงเสริมจากส่ือมวลชน (2) ปจจัยภายใน  

ไดแก ปจจัยท่ีเกิดข้ึนภายในศูนยอนุรักษชางไทย อันประกอบดวย สภาพพ้ืนท่ีของแหลงทองเท่ียว  

ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน บทบาทของควาญชางและชาวบานในหมูบานควาญชาง  

ผลประโยชนจากรายไดท่ีไดรับ 

 2. รูปแบบการส่ือสารและส่ือประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของ

ศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัดลําปาง 

  2.1 รูปแบบการส่ือสารเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชาง

ไทยจังหวัดลําปาง ประกอบดวย 3 รูปแบบท่ีสําคัญ คือ (1) รูปแบบการส่ือสารสองทางท่ีไมเปน

ทางการ (2) รูปแบบการส่ือสารสองทางท่ีเปนทางการ (3) รูปแบบการส่ือสารทางเดียวท่ีเปน

ทางการ 

  2.2 การใชส่ือประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษ

ชางไทยจังหวัดลําปาง มีการใชส่ือท่ีหลากหลาย ประกอบไปดวย4ส่ือที่สําคัญ คือ (1) ส่ือบุคคล  

ไดแก เจาหนาท่ี ควาญชางและชาวบาน เพ่ือนฝูงและญาติพ่ีนองของนักทองเท่ียวท่ีเคยมาเท่ียว  

เจาหนาท่ีบริษัทนําเท่ียว เจาหนาท่ีขององคการอุตสาหกรรมปาไมและเจาหนาท่ีของการทองเท่ียว

แหงประเทศไทย (2) ส่ือเฉพาะกิจ ไดแก แผนพับ ปายเผยแพรขอมูล อุปกรณสําหรับจัด

นิทรรศการ หนังสือคูมือการทองเท่ียว หนังสือและวารสาร วีดีทัศน เอกสารวิชาการและสินคาของ

ท่ีระลึก (3) ส่ือมวลชน ไดแก โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพและนิตยสารและวารสาร (4) ส่ือ
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อินเตอรเน็ต ไดแก บริการขอมูลทางเว็บไซต (www) บริการขอมูลทางเว็บไซตท่ีหนวยงาน

ภายนอกจัดทําใหบริการขอมูลทางเว็บไซตท่ีศูนยอนุรักษชางไทยจัดทําข้ึนเอง บริการขอมูลบน

กระดานขาวท่ีมีการโพสตกันในกระทูของเว็บไซต 

 3. ประสิทธิผลของการใชส่ือประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของ

ศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัดลําปาง ประกอบดวย 2 สวนดวยกัน คือ   

  (1) ขอมูลสวนตัวของนักทองเท่ียว โดยนักทองเท่ียวชาวไทย สวนใหญเปนเพศ

หญิงมีอายุระหวาง31-40 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีรายไดระหวาง10,001-30,000 

บาทประกอบธุรกิจสวนตัว และมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีไมใชจังหวัดลําปางซึ่งเปนจังหวัด

ท่ีตั้ งของศูนยอนุ รักษช า ง ไทยส วนนักทอง เที่ ยวชาวต างชาติส วนใหญ เปน เพศหญิ ง 

มีอายุระหวาง21-30 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดมากกวา2.250USDเปน

พนักงานเอกชนและมีภูมิลําเนาอยูในประเทศอ่ืนๆนอกเหนือจากสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกา  

และฝร่ังเศส 

  (2) ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและส่ือประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริม

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัดลําปาง โดยนักทองเที่ยวท้ังสองกลุมมี

ส่ิงจูงใจใหมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทยเหมือนกันคือ กิจกรรมของศูนยอนุรักษชางไทย และ

นักทองเท่ียวท้ังสองกลุมตั้งใจมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทยดวยตนเอง นักทองเที่ยวชาวไทย

รับรูส่ือประชาสัมพันธเพ่ือการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยมากท่ีสุดผาน

ส่ือมวลชน สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติรับรูส่ือประชาสัมพันธเพ่ือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของ

ศูนยอนุรักษชางไทยมากท่ีสุดผาน ส่ืออินเตอรเน็ต ส่ือประชาสัมพันธท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยนิยม

เปดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียวมากท่ีสุดคือ ส่ือมวลชน สวนส่ือท่ีนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

นิยมเปดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียวมากท่ีสุดคือ อินเตอรเน็ต ส่ือประชาสัมพันธท่ีมีสวนชวย

ในการตัดสินใจทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทยของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีสุดคือ ส่ือมวลชน สวนส่ือ

ประชาสัมพันธท่ีมีสวนชวยในการตัดสินใจทองเที่ยวศูนยอนุรักษชางไทยของนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติท่ีสุดคือ อินเตอรเน็ต ลักษณะของขาวสารท่ีไดรับจากส่ือประชาสัมพันธของศูนย

อนุรักษชางไทยที่นักทองเท่ียวท้ังสองกลุมไดรับมากท่ีสุดคือ กิจกรรมการของศูนยอนุรักษชางไทย 

ส่ือประชาสัมพันธท่ีมีศักยภาพในการสรางการรับรูสําหรับนักทองเท่ียวท้ังสองกลุมคือ ส่ือมวลชน  

และสิ่งท่ีนักทองเท่ียวท้ังสองกลุมมีความประทับใจในการมาทองเที่ยวศูนยอนุรักษชางไทยคือ  

การแสดงชาง 

 
7. การอภิปรายผล 
 ปจจัยที่สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัดลําปาง 
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยพบวาปจจัยท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษ

ชางไทยนั้นประกอบดวย2ปจจัยคือปจจัยภายนอก ไดแก นโยบายขององคการอุตสาหกรรมปาไม
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(ออป.)นโยบายของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.)และการสงเสริมจากส่ือมวลชน  

ปจจัยภายใน ไดแก สภาพพื้นท่ีของแหลงทองเท่ียว วิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินและ

ผลประโยชนจากรายไดท่ีจะไดรับ 
 จากการวิเคราะหปจจัยภายนอกพบวานโยบายขององคการอุตสาหกรรมปาไมและ

นโยบายของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยนั้น เปนโยบายท่ีมีความชัดเจนในการชวยสงเสริมการ

ทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยใหมีความพรอมในการจัดการทองเท่ียวนอกจากนี้การสงเสริม

จากส่ือมวลชนก็ถือเปนปจจัยภายนอกท่ีมีสวนสําคัญในการชวยสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

ของศูนยอนุรักษชางไทยเนื่องจากสื่อมวลชนเปนผูนําขอมูลเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของ

ศูนยอนุรักษชางไทยไปเผยแพรผายส่ือตางๆซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ ท่ีกลาววา การทองเท่ียวแหงประเทศไทย เปนหนวยงานท่ีดูแลเร่ืองการทองเท่ียวโดยตรง  

ไดดําเนินนโยบายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการจัดการสงเสริมการ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษของประเทศไทยในภาพรวมท้ังหมดจะเห็นไดจากนโยบายหลักของ 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทยท่ีกลาวอยางชัดเจนวา“อนุรักษและฟนฟูสมบัติวัฒนธรรม  

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพ่ือคงความเปนเอกลักษณพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกและ

บริการดวยการทองเท่ียวใหมีมาตรฐานท่ีดีสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมอันเก่ียวกับ

การพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ือเปนการกระจายรายไดจากการทองเที่ยวใหถึงประชาชนทุกภูมิภาค

ฯลฯ”และส่ือมวลชนถือเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมการทองเท่ียวเน่ืองจากส่ือทําหนาท่ี

เผยแพรขาวสารตางๆจากแหลงทองเที่ยวไปยังนักทองเท่ียวเพ่ือใหนักทองเที่ยวเกิดความรูและ

ความสนใจในแหลงทองเท่ียวนั้นๆ 

 จากการวิเคราะหปจจัยภายในพบวาสภาพพื้นท่ีของศูนยอนุรักษชางไทยมีความ

เหมาะสมกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เนื่องจากมีสภาพพ้ืนท่ีเปนสวนปาท่ีและมีหมูบานควาญชาง

ท่ีเปดเปนบานพักโฮมสเตยใหนักทองเท่ียวไดมาพักอาศัยเพ่ือเรียนรูวิถีควาญชาง สวนปจจัย

ภายในดานประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินมีความเปนเอกลักษณและโดดเดน  ในเร่ืองวิถีชีวิตการ

เปนควาญชางมีความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกับชางใหนักทองเที่ยวไดเขารวมโดยผลการวิจัยยัง

ระบุวานักทองเท่ียวมีความประทับใจกิจกรรมของศูนยอนุรักษชางไทยมากท่ีสุด ดังนั้นการฟนฟู

ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน  โดยเฉพาะวิถีชีวิตควาญชาง เพ่ือพัฒนาใหเปนกิจกรรมการ

ทองเท่ียวเพ่ิมเติมก็จะสงผลดีตอการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย  สอดคลองกับ

แนวคิดเร่ืองการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ท่ีกลาววาการจัดการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษนั้นส่ิงสําคัญ

ลําดับแรกท่ีจะตองพิจารณาและยังเปนปจจัยท่ีสําคัญในการสงเสริมการทองเท่ียวนั้นก็คือสภาพ

พ้ืนท่ีของแหลงทองเที่ยว เพราะการท่ีมีสภาพภูมิประเทศท่ีเหมาะแกการทองเท่ียว มีประวัติท่ี

นาสนใจ มีทิวทัศนท่ีงดงาม และมีความสมบูรณของธรรมชาติท่ีเปนจุดเดนส่ิงเหลานี้จะเปนการ

เอ้ือประโยชนตอการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษไดเปนอยางดี 
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 เนื่องจากศูนยอนุรักษชางไทยอยูในการดูแลโดยองคการอุตสาหกรรมปาไมซึ่งเปน

หนวยงานของรัฐฯทําใหควาญชางและชาวบานในหมูบานควาญมีสวนรวมในการจัดการการ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษนอยขาดความรวมมือในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ท่ีกลาว

วา การจัดการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษใหประสบความสําเร็จไดนั้นส่ิงสําคัญท่ีสุดคือ  

ความสามัคคีรวมมือกันของคนในชุมชนทองถ่ิน ท่ีสามารถรวมมือกันกําหนดทิศทางในการพัฒนา

ทองถ่ินของตนเอง เกิดมีความภาคภูมิใจและรักถ่ินกําเนิดของตน จนสามารถพัฒนาใหเกิดเปน

แหลงทองเท่ียวข้ึนมาในชุมชนไดจึงควรปรับเปล่ียนรูปแบบการส่ือสารใหมีความเปนกันเองและ

เปดกวางใหควาญชางและชาวบานไดรวมแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับการจัดการการ

ทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยมากข้ึน สําหรับผลประโยชนจากรายไดท่ีไดรับผูวิจัยพบวา

บุคลากรภายในท่ีบรรจุเปนเจาหนาท่ีแลวมีความพอใจกับรายไดและสวัสดิการที่ไดรับ แตคนงาน

รายวันซึ่งมีจํานวนมากมีรายไดข้ันต่ําต่ํากวาท่ีรัฐบาลกําหนดและไมมีสวัสดิการอื่นๆ จึงทําใหขาด

แรงจูงใจในการทํางาน   

 รูปแบบการสื่อสารเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย  
จังหวัดลําปาง 

จากผลการวิจัย ผูวิจัยพบวารูปแบบการส่ือสารเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวของศูนย

อนุรักษชางไทยนั้นมี3 รูปแบบ คือ รูปแบบการส่ือสารสองทางท่ีไมเปนทางการและรูปแบบการ

ส่ือสารสองทางท่ีเปนทางการ ซึ่งการส่ือสารสองทางท่ีไมเปนทางการและเปนทางการนี้มีปฏิกิริยา

โตตอบตางกันข้ึนอยูกับหลายปจจัยและรูปแบบการส่ือสารทางเดียวท่ีเปนทางการดวยการใชจน

หมายเวียนซ่ึงมีความยุงยากและลาชาไมสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองรูปแบบการส่ือสาร ท่ีกลาววา  

หากองคกรมีความตองการความรวดเร็วและความถูกตองอยางงายๆ ในการติดตอส่ือสารแลว  

การสื่อสารทางเดียวจะมีความเหมาะสมมากกวาดังนั้นจึงควรปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการ

ส่ือสารทางเดียวใหมีความรวดเร็วและงายข้ึน สวนรูปแบบการส่ือสารซึ่งมีบทบาทในการสงเสริม

การทองเที่ยวของศูนยอนุรักษชางไทยไดแก รูปแบบการส่ือสารสองทางท่ีไมเปนทางการและ

รูปแบบการส่ือสารสองทางท่ีเปนทางการควรมีการปรับใหเหมาะสมกับบุคลากรในทุกระดับ การ

รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะสงผลใหการส่ือสารสองทางมีประสิทธิภาพมากขึ้น กอใหเกิด

การพัฒนาการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย  

 การใชสื่อประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชาง
ไทย จังหวัดลําปาง 

จากผลการวิจัยพบวา การใชส่ือประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของศูนย

อนุรักษชางไทยนั้นมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใหนักทองเที่ยวไดรูจักและเรียนรูเก่ียวกับการอนุรักษ

ชางไทยและปาไมซึ่งเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของชางผานกิจกรรมการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชาง

ไทยและดึงดูดใหนักทองเที่ยวไดเดินทางเขามาทองเท่ียวท่ีศูนยอนุรักษชางไทยโดยการใชส่ือ
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ประชาสัมพันธครบทุกประเภทไดแก(1) ส่ือบุคคล(2) ส่ือเฉพาะกิจ(3) ส่ือมวลชน(4) ส่ือ

อินเตอรเน็ตจากผลการวิจัยพบวาส่ิงจูงใจท่ีนักทองเท่ียวมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทยไดแก  

กิจกรรมการของศูนยอนุรักษชางไทย ซึ่งถือเปนส่ือเฉพาะกิจท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นศูนยอนุรักษ

ชางไทยจึงควรฟนฟูประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเปนกิจกรรมการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน  

นอกจากนี้การวางแผนการส่ือสารยังตองคํานึงถึงกับปจจัยอ่ืนๆ ประกอบกัน ไมวาจะเปนนโยบาย

และการสนับสนุนจากองคการอุตสาหกรรมปาไมและการทองเ ท่ียวแหงประเทศไทย  

กลุมเปาหมาย วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธ เนื้อหาของสาร  เปนตน 

 ประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนย
อนุรักษชางไทย 

จากผลการวิจัยพบวา การใชส่ือประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของศูนย

อนุรักษชางไทยนั้น มีผลตอการเปดรับขอมูลขาวสารและการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวไทย

และชาวตางชาติแตกตางกันข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ เชน ปจจัยทางดานประชากรศาสตรและ

จิตวิทยา ความสนใจสวนบุคคล ลักษณะเฉพาะของส่ือนั้นๆ เปนตนซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

เก่ียวกับการเปดรับขาวสาร ท่ีกลาววา บุคคลแตละคนมีความสามารถในการับรูไมเทากัน ข้ึนอยู

กับปจจัยตางๆโดยนักทองเที่ยวชาวไทยนิยมเปดรับขาวสารดานการทองเที่ยวจากสื่อมวลชนซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับการเปดรับขาวสาร ท่ีกลาววา ผูรับสารจะเปดรับส่ือท่ีสะดวกกับ

ตนเองเปนหลัก และผูรับสารจะติดอยูกับการรับส่ือเดิมๆ ท่ีเคยชินท่ีตนเคยเปดรับอยูเปนประจํา

นอกจากนี้คุณสมบัติของส่ือมวลชนท่ีสามารถสงสารไปยังผูรับสารจํานวนมากไดในเวลาอันรวดเร็ว

ได  สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาตินิยม เปดรับขาวสารดานการทองเท่ียวจากส่ืออินเทอรเน็ต ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับส่ือประชาสัมพันธท่ีกลาววา ส่ืออินเตอรเน็ตสามารถนําเสนอขอมูล

ขาวสารโดยมีรายละเอียดมากกวาส่ืออ่ืนๆ เพราะมีพ้ืนท่ีมากกวาและผูใชสามารถคนหาขอมูล

ขาวสาร และคนหาคําตอบในส่ิงท่ีคนเองสงสัยไดทันทีโดยผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

(E-mail)สวนขาวสารท่ีนักทองเที่ยวท้ังสองกลุมไดรับเหมือนกันคือ กิจกรรมการทองเท่ียวของ

ศูนยอนุรักษชางไทย   

 ดังนั้นการทําการส่ือสารกับนักทองเท่ียวใหมีประสิทธิภาพจึงตองพิจารณาตัวแปร

ตางๆ ในกระบวนการการส่ือสาร ท้ังผูสงสาร สารและผูรับสาร เชน นโยบายดานการส่ือสารของ

องคกรท่ีมีความชัดเจนและเอ้ือตอการสื่อสารแนวระนาบงบประมาณ วัตถุประสงคของการส่ือสาร

ในแตละคร้ัง ลักษณะของขาวสารท่ีตรงกับความสนใจของนักทองเท่ียว เชน การนําเสนอกิจกรรม

การทองเท่ียวซึ่งตรงกับผลการวิจัยเร่ืองส่ิงจูงใจท่ีนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษ

ชางไทย เปนตนนอกจากนี้การศึกษาพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย ตลอดจนกลยุทธตางๆ เชน 

การฟนฟูประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเปนกิจกรรมการทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวไดมีสวน

รวมมากข้ึน การพัฒนาบทบาทและการมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวของควาญชางและ

ชาวบานซึ่งถือเปนส่ือบุคคลท่ีมีความใกลชิดและไดรับความเช่ือถือจากนักทองเท่ียวประกอบกับ
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การศึกษาและพิจาณารวมกับปจจัยอ่ืนๆ เพ่ือวางแผนการส่ือสารใหประสบผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงค 

 

8. ขอเสนอแนะ 
 ผูวิจัยแบงขอเสนอแนะออกเปน2ประเด็น ดังนี้ 

 1. ขอเสนอแนะการบริหารจัดการการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย 
  1) ปจจัยภายในที่สงเสริมการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย   
    จากผลการวิจัยพบวาส่ิงจูงใจท่ีนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวศุนยอนุรักษ

ชางไทยและส่ิงท่ีนักทองเที่ยวประทับใจ คือ กิจกรรมการทองเท่ียว ดังนั้นผูวิจัยจึงแนะนําใหศุนย

อนุรักษืชางไทยมีการคนควาและฟนฟูวิถีชีวิตควาญชาง ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน เพ่ือปรับ

เปนกิจกรรมการทองเท่ียวใหนักทองเท่ียวไดมีสวนรวมเพ่ิมข้ึนรวมกับการปรับภูมิทัศนใหพ้ืนท่ีปา

มีความอุดมสมบูรณ สะอาดและสวยงามอยูเสมอ   

    สําหรับบทบาทของควาญชางและชาวบานองคการอุตสาหกรรมปาไมควรให

การสนับสนุนโดยเปดโอกาสควาญชางและชาวบานมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวมากข้ึน

และดูแลผลประโยชนจากรายไดท่ีไดรับใหกับบุคลากรทุกตําแหนงอยางเปนธรรม 

  2) รูปแบบการสื่อสารภายในศูนยอนุรักษชางไทย 
    จากผลการวิจัยทําใหผูวิจัยทราบวาดวยการใชจนหมายเวียนซึ่งมีความยุงยาก

และลาชาดังนั้นจึงควรปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการส่ือสารทางเดียวใหมีความรวดเร็วและงาย

ข้ึน  สวนรูปแบบการส่ือสารสองทางควรมีการปรับใหเหมาะสมกับบุคลากรในทุกระดับ มีความ

เปนกันเองและการรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพ่ือใหเกิดปฏิกิริยาโตตอบในการส่ือสารมาก

ข้ึนอันจะสงผลใหการสื่อสารสองทางมีประสิทธิภาพ 

  3) การใชสื่อประชาสัมพันธของศูนยอนุรักษชางไทย 
    จากการวิจัยพบวาศูนยอนุรักษชางไทยมีการใชส่ือประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย  

แตยังไมมีการประเมินผลการใชส่ือแตละประเภทวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ไมมีการวาง

แผนการส่ือสารเพ่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียวท่ีชัดเจน  ดังนั้นจึงควรมีการศึกษากลุมเปาหมาย

และมีการประเมินผลการใชส่ือประชาสัมพันธแตละประเภท  รวมท้ังการศึกษาถึงขอดี-ขอดอย

ของส่ือประชาสัมพันธแตละประเภทและตัวแปรอ่ืนๆ อยางละเอียดเพ่ือวางแผนการส่ือสารเพ่ือ

สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษไดอยางท่ีมีประสิทธิภาพ 
  4) ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 
    จากผลการวิจัยพบวาศูนยอนุรักษชางไทยยังไมมีการประเมินผลการใชส่ือ

ประชาสัมพันธและการศึกษาพฤติกรรมการรับส่ือของทองเที่ยวดังนั้นควรมีการศึกษาเร่ือง

ประสิทธิภาพของส่ือประชาสัมพันธการทองเที่ยวของศูนยอนุรักษชางไทยและพฤติกรรมการ 
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เปดรับส่ือของนักทองเท่ียว นอกจากนี้การศึกษาเร่ืองการสื่อสารเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษของแหลงทองเท่ียวท่ีอยูในความดูแลของภาครัฐแหลงอ่ืน รวมท้ังแหลงทองเที่ยวท่ีอยูใน

ความดูแลของภาคเอกชน เพ่ือทําการศึกษาและเปรียบเทียบขอดีขอเสียเก่ียวกับการส่ือสารในแต

ละสถานท่ีอันจะนําไปสูการพัฒนาการส่ือสารเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษใหกับแหลง

ทองเที่ยวนั้นๆ และเปนแนวทางการพัฒนาการส่ือสารเพ่ือการทองเที่ยวของสถานท่ีทองเท่ียว

อ่ืนๆ ตอไป 
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