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ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดล าปางของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

Destination Image of Lampang Province by Thai Tourists 

ฎัณธิกา  ธรรมสอน*  และวรรณัย  สายประเสริฐ * *  

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาพลักษณ์การท่องเท่ียวจังหวัดล าปางของนักท่องเท่ียว       

ชาวไทย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดล าปาง จ านวน 

400 ราย สอบถามข้อมูลระดับความคดิเห็นภาพลักษณข์องจังหวัดล าปาง 9 ด้าน ประกอบด้วย ด้านประสบการณ์ ด้านส่ิง

ดึงดูดใจ ด้านราคา ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการพักผ่อนและผ่อนคลาย ด้านความน่าตื่นเต้นและการผจญภัย ด้านการ

เรียนรู้ด้านสังคม และด้านชื่อเสียง น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน รวมถึงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อ

ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวจังหวัดล าปางทั้ง 9 ด้าน จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีเคยเดินทางมาจังหวัดล าปาง ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางทอ่งเท่ียว และระยะเวลาพักค้างแรม 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ปี สถานภาพโสด ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทหรือร้านค้า มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15 ,001 - 25,000 บาท และมีภูมิล าเนาอยู่

ในภาคเหนือ เดินทางมาจังหวัดล าปางเพื่อท่องเท่ียวเป็นคร้ังแรก พาหนะท่ีใช้เดินทางมาจังหวัดล าปางคือรถยนต์ส่วนตัว 

และใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางท่องเท่ียวในจังหวัดล าปาง บุคคลท่ีร่วมเดินทางคือ เพื่อน มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการ

ท่องเท่ียว 2,001 - 3,000 บาท พักแรมท่ีโรงแรม และมีระยะเวลาการพักค้างแรมในจังหวัดล าปาง 1 คืน ส่วนใหญ่

ท่องเท่ียวในเขตอ าเภอเมอืง  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์การท่องเท่ียวของจังหวัดล าปางอยู่ในระดับเห็นด้วยทุกด้าน 

โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นได้ดังนี้ คือ ด้านการพักผ่อนและผ่อนคลาย รองลงมาได้แก่ ด้านชื่อเสียงของ

แหล่งท่องเท่ียวจังหวัดล าปาง ด้านสังคม ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านความน่าตื่นเต้นและการผจญภัย ด้านการเรียนรู้  

ด้านสภาพแวดลอ้ม ด้านประสบการณ์ และด้านราคา ตามล าดับ 

เมื่อจ าแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามจ านวนคร้ังท่ีเคยเดินทางมาจังหวัดล าปาง ค่าใชจ้่ายในการเดินทางท่องเท่ียว 

และระยะเวลาพักค้างแรม พบว่า จ านวนคร้ังท่ีเคยเดินทางมาจังหวัดล าปาง แตกต่างกันในด้านสิ่งดึงดูดใจ  

ด้านสภาพแวดลอ้ม ด้านความนา่ตื่นเตน้และการผจญภัย ด้านการเรียนรู้ และด้านสังคม ประเด็นย่อย สามารถเรียนรู้และ

มีประสบการณ์ใหม่ ๆ เมื่อมาท่องเท่ียวจังหวัดล าปาง ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยเดินทางมาจังหวัดล าปางหลายคร้ัง 

มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ ากว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยเดินทางมาคร้ังแรก จึงควรให้ความส าคัญกับผู้ท่ีเคยเดินทางมา

จังหวัดล าปางเป็นคร้ังแรกโดยการประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่าจังหวัดล าปางมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร  

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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มีสถานท่ีท่องเท่ียวใดบ้างท่ีน่าสนใจและห้ามพลาด รวมถึงต้องสร้างภาพอันน่าจดจ าและสื่อสารออกมาให้ตรงประเด็น 

เพื่อให้ผู้ท่ีเดินทางมาจังหวัดล าปางเป็นคร้ังแรกเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียว แตกต่างกัน 

ในด้านประสบการณ์ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านราคา ด้านการพักผ่อนและผ่อนคลาย ด้านความน่าตื่นเต้นและการผจญภัย 

และด้านการเรียนรู้ จึงควรให้ความส าคัญโดยการจัดระเบียบสถานท่ีท่องเท่ียวให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะแก่

การพักผ่อน ไม่มีเสียงดังรบกวน รวมถึงให้ความส าคัญกับการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีพักแรมต่าง ๆ ระยะเวลา 

พักค้างแรม แตกต่างกันในด้านราคา ด้านความน่าตื่นเต้นและการผจญภัย และด้านการเรียนรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

ระยะเวลาพักค้างแรมมากกว่า 1 คืน มีความคิดเห็นประเด็นย่อย สามารถเรียนรู้และมีประสบการณ์ใหม่ ๆ  

เมื่อมาท่องเท่ียวจังหวัดล าปางมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาพักค้างแรม 1 คืน จึงควรให้ความส าคัญกับผู้ท่ีมี

ระยะเวลาพักค้างแรมมากกว่า 1 คืน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยให้นักท่องเท่ียวได้มีปฏิสัมพันธ์กับคน 

ในท้องถิ่นสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่นได้โดยตรง เพื่อให้ เกิดความ

ประทับใจและอยากกลับมาทอ่งเท่ียวในอนาคต  
 

ABSTRACT 
 

The independent study entitled “Destination Image of Lampang Province by Thai Tourists” studied destination 

image of Lampang Province as perceived by Thai tourists.  The data was collected from 400 Thai tourists who had 

visited Lampang Province.  The questionnaire asked the respondents about Lampang Province’ s image on 9 aspects, 

namely experience, attractions, price, environment, recreation, excitement and adventure, learning, society, and 

reputation.  The data was then analyzed using descriptive statistics which consisted of frequency, percentage, mean, 

standard deviation, and inference statistics, namely the relation between all 9 aspects of destination image and number 

of visits to Lampang Province, travelling expenses, and period of stay. 

The results of the study showed that most questionnaire respondents were female, 31-40 years old, holding 

Bachelor’s degree.  They were cooperate employees with the monthly salary of 15,001-25,000 baht, residing in the 

North of Thailand.  Most travelled to Lampang Province for the first time, by their own car.   They used their own car 

to travel around town.   They were accompanied by their friends.  Their travel expense was 2,001-3,000 baht per 

visit.  Mostly they spent one night in a hotel and visited places in Ampler Mueang Lampang. 

The respondents agreed with all 9 aspects of destination image in the following order: recreation, reputation 

of Lampang tourist attractions, society, attractions, excitement and adventure, learning, environment, experience, and 

price. 

 When classifying the respondents according to a number of visits, travelling expenses, and period of stay, the 

results were as follows.  For a number of visits, the differences were in attractions, environment, excitement and 

adventure, learning and society.  The difference was also found in a subaspect:  being able to learn and experience 

new things when visiting Lampang.  The respondents visiting Lampang Province several times had a lower average 
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level of agreement than the respondents travelling to Lampang Province for the first time.  Therefore, the importance 

should be placed on the respondents travelling to Lampang Province for the first time by publicizing the history of 

Lampang Province, and its interesting tourist attractions and by creating and pertinently making known the memorable 

image to the public.  This is in order that the travellers visiting Lampang Province for the first time can have a more 

opportunity to access to the information. For travelling expenses, the differences were in experience, attractions, price, 

recreation, excitement and adventure, and learning.  Therefore, the emphasis should be put on the tourist attractions 

by making them appropriate and serene for recreation. Furthermore, the importance should be given to the safety and 

security of tourist accommodations.  For the period of stay, the differences were in price, excitement and adventure, 

and learning.  The respondents who stayed overnight for more than one night agreed more to the subaspect, namely 

being able to learn and experience new things than the respondents who stayed only one night.  Therefore, the 

importance should be placed on the respondents staying in Lampang Province for more than one night.  The activities 

to promote tourism in the province should be organized, such as giving tourists a chance to interact and exchange 

experiences with local people, and to directly learn their traditional culture in order to impress and attract them to 

revisit the province in the future.  
 

บทน า 
 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง ท่ีให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอย่างมากเนื่องจาก  

เป็นอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชนท้ั์งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอ้ม บทบาทส าคัญของอุตสาหกรรม

การท่องเ ท่ียวก็คือ บทบาทด้านเศรษฐกิจ ซึ่ ง เ ป็นอุตสาหกรรมท่ีท ารายได้จ านวนมากให้ระบบเศรษฐกิจ   

โดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2562 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจะก่อให้เกิดรายได้  

2.21 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากป ีพ.ศ. 2561 ร้อยละ 10 และในจ านวนน้ีเป็นรายได้จากนักทอ่งเท่ียวชาวไทย 1 พันล้านบาท 

ธุรกิจท่ีได้รับประโยชน์จากการเติบโตของการท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ โรงแรมและท่ีพัก รองลงมาได้แก่ ธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองดื่ม (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2561 : ออนไลน์) จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรม 

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายได้เป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการกระจายรายได้  

ไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นท่ัวทุกภูมภิาคของประเทศได้อยา่งกว้างขวาง  

นอกจากนี้รายงานสถิติของบลูมเบิร์กในปี พ.ศ. 2560 กล่าวว่าประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียว 57,000 

ล้านดอลลารส์หรัฐหรอื 1.8 ล้านล้านบาท ซึ่งมากเป็นอันดับ 4 ของโลก โดยอันดับหนึ่งคือ สหรัฐอเมริกา อันดับสอง สเปน 

และอันดับสามคือ ฝร่ังเศส (Ekstein, 2018 : ออนไลน์) แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

ของประเทศไทยอย่างตอ่เนื่อง 

 หากจะกล่าวถึงการเดินทางท่องเท่ียวแล้วนั้นก่อนท่ีนักท่องเท่ียวจะได้รับประสบการณ์จากการเดินทาง 

นักท่องเท่ียวจะต้องมีความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ ไว้ล่วงหน้าซึ่งความรู้สึกนั้นอาจมีท่ีมาต่างกัน  

และเมื่อกล่าวถึงแหล่งท่องเท่ียวบางแห่ง ผู้ท่ีได้ฟังจะนึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งควบคู่กันไปโดยท่ีผู้นั้นยังไม่เห็นและสัมผัสได้จริง
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ด้วยตนเอง ความรู้สึกนึกคิดล่วงหน้าเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวนี้เรียกว่า “ภาพลักษณ์การท่องเท่ียว” ดังนั้นการสร้างและ

จัดการภาพลักษณ์ให้มีความน่าสนใจและอยู่ในใจของนักท่องเท่ียวจึงเป็นเป้าหมายส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จท่ียั่งยนื

ของทุกธุรกิจการท่องเท่ียว (วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง, 2557) 

จังหวัดล าปางตั้งอยู่ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน มีความเก่าแก่และมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ไม่น้อยกว่า 

1,300 ปี ตั้งแต่สมัยหริภุญชัย (พระนางจามเทวี) เป็นจังหวัดท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก ท้ังแหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติ และแหลง่ท่องเท่ียวทางด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ (ส านักงานจังหวัดล าปาง, 2558 : ออนไลน์)  

จากสถิตนิักท่องเท่ียวชาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2559 ของจังหวัดล าปาง พบวา่ มจี านวน 822,534 คน เพิ่มขึ้นจาก

ปี พ.ศ. 2558 ท่ีมีจ านวน 780,159 คน (กรมการท่องเท่ียว, 2559 : ออนไลน์) ประกอบกับปี พ.ศ. 2558  การท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทยมแีนวคิดประชาสัมพันธ์จังหวัดท่องเท่ียวใหม่ ภายใต้โครงการ “เมืองต้องห้าม...พลาด” โดยการคัดเลอืก 

12 เมืองทางเลือกจาก 5 ภูมิภาคท่ัวประเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นการเดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวพื้นท่ีรอง 

ท่ีมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเท่ียวท่ีแฝงด้วยเอกลักษณ์และมีเร่ืองราวน่าสนใจ 12 จังหวัด เพื่อให้นักท่องเท่ียว 

มีทางเลือกในการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งในภาคเหนือจังหวัดล าปางเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีได้รับคัดเลือก

ภายใตก้ารรณรงค์ท่ีมีช่ือวา่ “เมอืงท่ีไม่หมุนตามกาลเวลา จังหวัดล าปาง” และในปี พ.ศ. 2559 การท่องเท่ียวแหง่ประเทศ

ได้เพิ่มจังหวัดอีก 12 จังหวัด ท่ีมี เอกลักษณ์และเร่ืองราวท่ีน่าสนใจไปในแนวทางเดียวกันกับ 12 จังหวัดแรก  

โดยในส่วนของจังหวัดล าปางนั้นเชื่อมโยงกับจังหวัดล าพูนเน้นการเชื่อมโยงการท่องเท่ียวในความเป็นเมืองเก่า  

มกีลิ่นอายของวันวาน และชมวถิีชีวิตแบบดั้งเดิม (การท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย, 2560 : ออนไลน์)  

อย่างไรก็ตามแม้ว่าภาพรวมจ านวนนักท่องเท่ียวของจังหวัดล าปางจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่จากการศึกษาข้อมูล

ทางสถิติ พบว่านักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่ีจังหวัดล าปางยังมีจ านวนน้อยกว่าจังหวัดใกล้เคียงค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็น

จังหวัดเชียงรายท่ีมีนักท่องเท่ียวปี พ.ศ. 2559 จ านวน 2,635,864 คน (กรมการท่องเท่ียว, 2559 : ออนไลน์) หรือ

แม้กระท่ังจังหวัดล าพูนท่ีมีนักท่องเท่ียวปี พ.ศ. 2559 จ านวน 1,034,273 คน (กรมการท่องเท่ียว, 2559 : ออนไลน์)  

จึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่าเหตุใดจังหวัดล าปางท่ีเข้าร่วมโครงการ “เมืองต้องห้าม...พลาด” ก่อน จึงมีนักท่องเท่ียวน้อยกว่า

จังหวัดล าพูน ซึ่งเป็นจังหวัดท่ีได้รับคัดเลือกเพิ่มเติมในภายหลัง ดังนั้นผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาภาพลักษณ์การท่องเท่ียว

จังหวัดล าปางของนักท่องเท่ียวชาวไทย เพื่อค้นหาเอกลักษณ์ของการท่องเท่ียวในจังหวัดล าปาง สามารถน าข้อมูลไปใช้ใน

การวางแผนส่งเสริมภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว สร้างความน่าเชื่อถือและสร้างการจดจ าจนเกิดความประทับใจให้แก่

นักท่องเท่ียว น าไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจ านวนนักท่องเท่ียว รวมท้ังคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการท่ีจะ

พัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดล าปางต่อไป 
 

แนวคดิและทฤษฎี 
 

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวสามารถจ าแนกออกเป็น 9 ด้านดังนี้ (วุฒิชาติ สุนทรสมัย, 2551)  

1. ด้านประสบการณ์ 2. ด้านสิ่งดึงดูดใจ 3. ด้านราคา 4. ด้านสภาพแวดล้อม 5. ด้านการพักผ่อนและผ่อนคลาย  

6. ด้านความน่าตื่นเตน้และการผจญภัย 7. ด้านการเรียนรู้ 8. ด้านสังคม 9. ด้านช่ือเสียง  
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 ดังนั้น การศึกษานี้จึงใช้แนวคิดในกรอบ 9 ปัจจัยดังกล่าว เป็นตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาภาพลักษณ์การท่องเท่ียว

ของจังหวัดล าปางของนักท่องเท่ียวชาวไทย  
 

วิธีการด าเนินการวจิัย 
 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์

เพื่อการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีไม่ใชก่ารหางานท าและไมม่รีายได้เกิดขึ้นจากการเดินทางนัน้ ๆ ท้ังน้ีจะตอ้งคา้งแรมอย่างน้อย 

1 คืน รวมท้ังสิ้น 400 ราย เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบง่ออกเป็นดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของการท่องเท่ียว ค่าสถิตท่ีิใช้

คือ ความถี่  (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อภาพลักษณ์ 

การท่องเท่ียวของจังหวัดล าปาง ใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า (Likert Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (นลินี ณ นคร , 2546) ค่าสถิติท่ีใช้คือ ความถี่ (Frequency)  

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยค านวณคะแนนเฉลี่ย  

จากคะแนนมาตรวัด 5 ระดับ และเปรียบเทียบเกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยของคะแนน ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็น

ต่อการกลับมาเท่ียวซ้ าและการบอกต่อ เป็นการสรุปข้อมูลเชิงพรรณนา ค่าสถิติท่ีใช้คือ ความถี่ ร้อยละและพรรณนา  

ส่วนท่ี 5 เป็นการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิตเิชงิอนุมานในการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ การทดสอบตัวแปรด้วยวิธีคา่แจกแจง

แบบที (Independent Sample T-test) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่าง 2 กลุ่มจ าแนกตาม จ านวนคร้ังท่ีเคยเดินทางมาจังหวัดล าปาง และระยะเวลาพักค้างแรม รวมถึงการวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น

ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มจ าแนกตาม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียว ส่วนท่ี 6 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

น าเสนอเป็นความเรียง 

ผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ปี สถานภาพโสด ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทหรือร้านค้า มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท  

และมีภูมิล าเนาอยู่ในภาคเหนือ เดินทางมาจังหวัดล าปางเพื่อท่องเท่ียวเป็นคร้ังแรก พาหนะท่ีใช้เดินทางมาจังหวัดล าปาง

คือ รถยนต์ส่วนตัว และใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางท่องเท่ียวในจังหวัดล าปาง บุคคลท่ีร่วมเดินทางคือ เพื่อน มีค่าใช้จ่าย

โดยประมาณในการท่องเท่ียว 2,001 - 3,000 บาท พักแรมท่ีโรงแรม และมีระยะเวลาการพักค้างแรมในจังหวัดล าปาง  

1 คืน ส่วนใหญ่ท่องเท่ียวในเขตอ าเภอเมือง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์การท่องเท่ียวของ 

จังหวัดล าปางอยู่ในระดับเห็นด้วยทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นได้ดังนี้ คือ ด้านการพักผ่อนและ  

ผ่อนคลาย รองลงมาได้แก่ ด้านช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดล าปาง ด้านสังคม ด้านส่ิงดงึดูดใจ ด้านความนา่ตื่นเต้น

และการผจญภัย ด้านการเรียนรู้ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านประสบการณ์ และด้านราคา ตามล าดับ นอกจากนี้  

ผู้ตอบแบบสอบถามจะกลับมาท่องเท่ียวจังหวัดล าปางในอนาคต และแนะน าให้ผู้อื่นมาท่องเท่ียวจังหวัดล าปาง  
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เนื่องจากจังหวัดล าปางเป็นจังหวัดท่ีมคีวามพร้อมทุก ๆ อย่างท้ังสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีความสวยงามสมบูรณ์ 

อากาศดี วัดวาอารามมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่และน่าสนใจ อีกท้ังยังเห็นการด าเนินชีวิตท่ีเรียบง่ายของคนในท้องถิ่น 

นอกจากนี้จังหวัดล าปางยังเป็นทางผ่านไปยังจังหวัดอื่น ๆ สามารถแวะพักหรือท่องเท่ียวได้ อีกท้ังการคมนาคมก็สะดวก

เข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้ง่าย จึงอยากแนะน าให้บุคคลอื่นเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีจังหวัดล าปางเพื่อพบประสบการณ์ใหม ่ๆ 

เมื่อจ าแนกนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจังหวัดล าปางเป็นคร้ังแรกและเดินทางมามากกว่า 1 คร้ัง พบว่า มีความคิดเห็น

แตกต่างกันในด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านความน่าตื่นเต้นและการผจญภัย ด้านการเรียนรู้ และด้านสังคม 

จ าแนกนักท่องเท่ียวท่ีมีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวมากกว่า 3,000 บาท มีค่าใช้จ่าย 2,001-3,000 บาท และมีค่าใช้จ่าย 

ไม่เกิน 2,000 บาท  มีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านประสบการณ์ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านราคา ด้านการพักผ่อนและ 

ผ่อนคลาย ด้านความน่าตื่นเต้นและการผจญภัย และด้านการเรียนรู้ รวมถึงจ าแนกตามระยะเวลาพักค้างแรม 1 คืน 

และมากกวา่ 1 คืน มีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านราคา ด้านความนา่ตื่นเต้นและการผจญภัย และด้านการเรียนรู้  
 

การอภิปรายผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวของจังหวัดล าปาง

โดยรวมท้ังหมดอยู่ในระดับเห็นด้วย ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการพักผ่อนและผ่อนคลาย ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของศิริกันยา อารัญ (2551) ท่ีศึกษาเร่ืองภาพลักษณ์ในมุมมองของนักท่องเท่ียวจังหวัดกรุงเทพมหานครท่ีมี

ต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมท้ังหมดอยู่ในระดับมาก  

ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจ รวมถึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของจารุณี ทรัพย์บุญโต (2555)  

ท่ีศึกษาเร่ืองภาพลักษณ์การท่องเท่ียวจังหวัดเชียงรายจากมุมมองประชาชนในท้องถิ่นและต่างถิ่น ผลการศึกษาพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมท้ังหมดอยู่ในระดับเห็นด้วย ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านความ 

น่าตื่นเต้นและการผจญภัย และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของรุ่งทิวา จินดาศรี (2558) ท่ีศึกษาการรับรู้องค์ประกอบ

ด้านจิตวิทยาของนักท่องเ ท่ียว ท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของพระธาตุพนม จั งหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดับความคิดเห็นโดยรวมท้ังหมดอยูใ่นระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจ 

ท้ังนีอ้าจเน่ืองจากสภาพภูมปิระเทศและสภาพพืน้ท่ีแต่ละแหง่มคีวามแตกตา่งกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะแยกตามจ านวนครั้งที่เคยเดินทางมาจังหวัดล าปาง 

จากการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยเดินทางมาจังหวัดล าปางหลายคร้ังเห็นด้วยกับปัจจัยย่อย  

มปีระวัตศิาสตร์ความเป็นมาน่าสนใจ มแีหลง่ท่องเท่ียวตามธรรมชาติท่ีสวยงามและสมบูรณ์ สูงกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ี

เคยเดินทางมาคร้ังแรก แต่ประเด็นย่อย สามารถเรียนรู้และมีประสบการณ์ใหม่ ๆ เมื่อมาท่องเท่ียวจังหวัดล าปาง  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยเดินทางมาจังหวัดล าปางหลายคร้ังมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคย

เดินทางมาคร้ังแรก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงควรให้ความส าคัญกับผู้ท่ีเคยเดินทางมาจังหวัดล าปางเป็นคร้ังแรกโดยการ

ประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่าจังหวัดล าปางมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร มีสถานท่ีท่องเท่ียวใดบ้างท่ีน่าสนใจ  
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และห้ามพลาด รวมถึงต้องสร้างภาพอันน่าจดจ าและสื่อสารออกมาให้ตรงประเด็น เพื่อให้ผู้ท่ีเดินทางมาจังหวัดล าปาง  

เป็นคร้ังแรกเขา้ถึงข้อมูลได้มากขึน้และน าข้อมูลไปประกอบการตัดสนิใจน าไปสู่การกลับมาท่องเท่ียวซ้ าและแนะน าให้ผู้อื่น

มาท่องเท่ียวจังหวัดล าปางในอนาคต ส่วนผู้ ท่ีเคยเดินทางมาจังหวัดล าปางหลายคร้ังอาจเพราะชอบธรรมชาติท่ี  

อุดมสมบูรณ์และสนในใจเร่ืองของประวัติศาสตร์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงควรรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

เอาไว้ไมใ่ห้ถูกท าลายไปพร้อมกับการบอกเล่าเร่ืองราวประวัตศิาสตร์ผ่านทางสื่อตา่ง ๆ ให้นา่จดจ าและน่าสนใจ  

ข้อเสนอแนะแยกตามค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว  

จากการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวมากกว่า 3,000 บาท เห็นด้วยกับปัจจัย

ย่อย สถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดล าปางเป็นสถานท่ีท่ีสามารถหลีกเลี่ยงความวุน่วายและสามารถใช้เป็นท่ีพักผ่อนหยอ่นใจ

ได้ดี ท่ีพักมีความปลอดภัย สามารถเรียนรู้และมีประสบการณ์ใหม่ ๆ เมื่อมาท่องเท่ียวจังหวัดล าปาง มากกว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าใช้จ่าย 2,001-3,000 บาท และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 2,000 บาท  

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงควรให้ความส าคัญโดยการจัดระเบียบสถานท่ีท่องเท่ียวให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะแก่  

การพักผ่อน ไม่มีเสียงดังรบกวน ให้ความส าคัญกับการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีพักแรมต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึง 

การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีความน่าสนใจอยู่สม่ าเสมอ เช่น การสร้างแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

(Man Made) เพื่อดึงดูดให้นักท่องเท่ียวได้มีการใช้จ่ายเพิ่มเติม และท าการปรับปรุงเพิ่มเติมความหลากหลายเข้าไป  

เพื่อให้เกิดการกลับมาท่องเท่ียวซ้ าตอ่ไปในอนาคต 

ข้อเสนอแนะแยกตามระยะเวลาพักค้างแรม    

จากการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาพักค้างแรมมากกว่า 1 คืน เห็นด้วยกับปัจจัยย่อย 

สามารถเรียนรู้และมีประสบการณ์ใหม่ ๆ เมื่อมาทอ่งเท่ียวจังหวัดล าปางมากกวา่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาพักค้าง

แรม 1 คืน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับผู้ท่ีมีระยะเวลาพักค้างแรมมากกว่า 1 คืน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวโดยให้นักท่องเท่ียวได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้วัฒนธรรม 

ประเพณีในท้องถิ่นได้โดยตรง เพื่อให้เกิดความประทับใจและอยากกลับมาท่องเท่ียวในอนาคต เช่น การสัมผัสวิถีชีวติของ

คนเลี้ยงม้าท่ีสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนหรือการผลิตเซรามิกอันเลื่องชื่อของจังหวัดล าปาง รวมถึงการสัมผัสวิถีชีวิต

ของคนในท้องถิ่นผ่านการเท่ียวชมตลาดนัด เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะตามแผนพัฒนาจังหวัดล าปาง 

จากการศึกษาพบว่า การท่องเท่ียวของจังหวัดล าปางมีความเป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจ อีกท้ังมีทรัพยากร 

การท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเท่ียว ท้ังการท่องเท่ียวในเชิงวัฒนธรรมหรือธรรมชาติ  

โดยนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เคยเดินทางมาจังหวัดล าปางมากกว่า 1 คร้ัง มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการท่องเท่ียว 

2,000-3,000 บาท วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางคือการท่องเท่ียวและมักค้างแรม 1 คืน ดังนั้นผู้มีสว่นเกี่ยวข้องควรจะ

เน้นการพัฒนาแบบบูรณาการโดยให้ความส าคัญกับการท่องเท่ียวอย่างมีคุณค่าผ่านการบอกเล่าเร่ืองราวในอดีตท่ี

น่าสนใจ ให้ความส าคัญกับการท่องเท่ียวชุมชนเพื่อให้คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมกับการจัดการการท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่ีตน

อาศัยอยู ่รวมถึงสร้างภาพลักษณก์ารท่องเท่ียวให้นา่จดจ า สร้างกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเท่ียวไป

พร้อมกับการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานให้มีความเป็นมาตรฐานและครอบคลุมทุกแหล่งท่องเท่ียว  
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ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดล าปาง พ.ศ. 2561 - 2564  ท่ีมียุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน  

แหลง่ท่องเท่ียว สินค้า บริการด้านการท่องเท่ียวตลอดจนพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเน้นอัตลักษณ์ชุมชนท่ีสร้างมูลค่า

ทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมชุมชนเจ้าของพื้นท่ีตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและ

สร้างจิตส านึกด้านการท่องเท่ียวให้กับประชาชน โดยในท่ีนี้ผู้ศึกษาขอน าเสนอโมเดลในการพัฒนาการท่องเท่ียวจังหวัด

ล าปางตามแนวคดิ “ล าปาง เมอืงท่ีไม่หมุนตามกาลเวลา” ในรูปแบบของ MBA Model ดังนี้  

ประเด็นท่ี 1 M: Management คือการบริหารและจัดการอย่างมีกระบวนการและเป็นขั้นตอนได้แก่ การวางแผน 

การจัดการพื้นท่ี การจัดการสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น การจัดการบุคลากรทางการท่องเท่ียว การจัดการ  

ด้านรายได้ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับนักท่องเท่ียวและชุมชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 

 ประเด็นท่ี 2 B: Backgrounds คือการบอกเล่าเร่ืองราวของจังหวัดล าปางผ่านการใช้สื่อ สังคมออนไลน์หรือ 

การบอกเล่าเร่ืองราวในอดีตผ่านคนในพื้นท่ี เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับนักท่องเท่ียว และสามารถแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ได้อยา่งแทจ้รงิ 

ประเด็นท่ี 3 A: Activity and Attraction คือการออกแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายตามศักยภาพและ

บริบทของพื้นท่ีหรือตามสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น ๆ เน้นการท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลักษณ์ และมีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน 

เพื่อเพิ่มจ านวนนักทอ่งเท่ียวและเพิ่มรายได้ให้แกค่นในทอ้งถิ่นอยา่งยั่งยืน 
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