บทที่ 6
สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง
ของนักท่องเที่ยวในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การรับรู้ภาพลักษณ์จงั หวัดเชียงใหม่และเมือง
หลวงพระบางของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง วิเคราะห์ภาพลักษณ์จงั หวัดเชียงใหม่ในมุมมอง
ของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ภาพลักษณ์เมืองหลวงพระบาง
ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง นํามาเปรี ยบเทียบ
ด้ านภาพลักษณ์จงั หวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง ระหว่างการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่เคยไป
ทัง้ 2 แห่งกับมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยว ผลการศึกษาจะเป็ นประโยชน์
ในการนําข้ อมูลไปประยุกต์ใช้ ในการสื่อสารเพื่อสร้ างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ให้ สอดคล้ องกับ
การรับรู้ภาพลักษณ์ของกลุม่ เป้าหมาย
สําหรับผลการศึกษา ผู้วิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ ผลการศึกษาเชิงปริ มาณรวมทังการ
้
ทดสอบสมมติฐาน และผลการศึกษาเชิงคุณภาพรวมทังการวิ
้
เคราะห์ข้อสันนิษฐาน
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาเชิงปริ มาณ ประกอบด้ วย
1. ข้ อมูลส่วนบุคคล
2. ข้ อมูลการเดินทาง
3. กิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยว
4. การรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
5. การรับรู้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของนักท่องเที่ยวที่เคย
ไปทัง้ 2 แห่ง
6. การทดสอบสมมติฐานและผลการทดสอบสมมติฐาน
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบด้ วย
1. ผลการศึกษา
2. ผลการวิเคราะห์ข้อสันนิษฐาน
แต่ละส่วนสรุ ปผลการศึกษาได้ ดงั ต่อไปนี ้
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ส่ วนที่ 1 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคล
การวิจยั ครัง้ นี ้เก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 400 คน เป็ นนักท่องเที่ยว
ที่เคยเดินทางไปทังเมื
้ องหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเวลาไม่เกิน 5 ปี คือระหว่าง
พ.ศ. 2547-2551 พักในแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งไม่เกิน 30 วันต่อเนื่องกัน สามารถสื่อสาร
ภาษาไทย ภาษาลาว หรื อภาษาอังกฤษได้ และไม่มีภมู ิลําเนาอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่และเมือง
หลวงพระบาง
ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวกลุม่ ตัวอย่างที่เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในเมือง
หลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่สว่ นใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 25-34 ปี มีการศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี เป็ นส่วนมาก กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ นักธุรกิจ พนักงานบริ ษัท ทําการค้ า
หรื อมีกิจการของตนเอง มีรายได้ ตอ่ ปี มากกว่า 600,001 บาท เป็ นส่วนมาก และกลุม่ ตัวอย่างส่วน
ใหญ่เดินทางมาจากทวีปเอเชีย ได้ แก่ ญี่ปนุ่ เกาหลี จีน เวียดนาม มาเลเซีย ออสเตรเลีย อิหร่าน
อิสราเอล
2. ข้ อมูลการเดินทาง
2.1 ข้ อมูลการเดินทางไปเมืองหลวงพระบาง
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเดินทางมาเมืองหลวงพระบาง
เป็ นครัง้ แรกและสนใจจะกลับมาอีก ด้ วยเหตุผลที่วา่ ชอบวัฒนธรรม มีเอกลักษณ์ โดดเด่น และ
ชอบธรรมชาติที่สวยงาม ช่วงเวลาที่กลุม่ ตัวอย่างเดินทางมาเมืองหลวงพระบางส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงเดือน
พฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ และพักอยู่ระหว่าง 3-7 วัน จุดประสงค์หลักในการเดินทางของ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่อพักผ่อน ท่องเที่ยว และคลายเครี ยด ส่วนลักษณะการ
เดินทางนันส่
้ วนใหญ่เดินทางมากับเพื่อน และสิ่งจูงใจให้ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางมาเมือง
หลวงพระบางคือ สิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม ได้ แก่ โบราณสถานทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
วิถีชีวิตของคนท้ องถิ่น ความเป็ นมิตรของคนท้ องถิ่น ประเพณี ท้องถิ่น เทศกาลต่าง ๆ
2.2 ข้ อมูลการเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่เป็ น
ครัง้ แรกและสนใจจะกลับมาอีก
ด้ วยเหตุผลที่ว่าชอบธรรมชาติที่สวยงาม สําหรับช่วงเวลา
เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่มาในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ ระยะเวลาที่พกั อยู่
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ในจังหวัดเชียงใหม่สว่ นใหญ่อยูร่ ะหว่าง 3-7 วัน วัตถุประสงค์หลักที่เดินทางมากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากเดินทางมาเพื่อพักผ่อน ท่องเที่ยว และคลายเครี ยด ส่วนลักษณะการเดินทางนันกลุ
้ ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางมากับเพื่อน และสิ่งจูงใจให้ กลุม่ ตัวอย่างเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่คือ
สิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม ได้ แก่ โบราณสถานทางประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคน
ท้ องถิ่น ความเป็ นมิตรของคนท้ องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น เทศกาลต่าง ๆ
3. กิจกรรมระหว่ างการท่ องเที่ยว
3.1 กิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง
การศึกษาพบว่า ประเภทกิจกรรมที่กลุม่ ตัวอย่างทําระหว่างการท่องเที่ยวเมือง
หลวงพระบาง กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ตา่ ง ๆ ในและรอบเมืองหลวงพระบาง
สถานที่ที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกไปคือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง (พระราชวัง) เหตุผล
ที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกไปสถานที่นนเพราะได้
ั้
รับสารสนเทศจากคูม่ ือนําเที่ยว รายการวิทยุ
โทรทัศน์ ลักษณะการทํากิจกรรมของนักท่องเที่ยวขณะท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง พบว่า
นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร่วมทํากิจกรรมกับมัคคุเทศก์หรื อญาติตลอดการเดินทาง เมื่อ
ให้ กลุม่ ตัวอย่างจัดอันดับสิ่งที่ไม่ชอบในเมืองหลวงพระบาง สิ่งที่ไม่ชอบหรื อปั ญหาที่เลือกตอบใน
อันดับที่ 1 คือกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ชอบเรื่ องสภาพอากาศมากที่สดุ สิ่งที่ไม่ชอบอันดับที่ 2
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ชอบเรื่ องการเดินทางมากที่สดุ สิ่งที่ไม่ชอบอันดับที่ 3 กลุม่ ตัวอย่างส่วน
ใหญ่ไม่ชอบเรื่ องการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความทันสมัยที่เข้ ามาแทนของดังเดิ
้ ม
มากที่สดุ
3.2 กิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาพบว่า ประเภทกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างทําระหว่างการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบถ่ายรูปขณะท่องเที่ยว ลักษณะการทํากิจกรรมของ
นักท่องเที่ยวขณะท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร่วมทํา
กิจกรรมกับมัคคุเทศก์หรื อญาติตลอดการเดินทาง สําหรับสถานที่ที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบไป
ท่องเที่ยวคือถนนคนเดิน เพราะได้ รับการชักชวนจากญาติ เพื่อน ครอบครัว เมื่อให้ กลุ่มตัวอย่าง
จัดอันดับสิ่งที่ไม่ชอบในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สิ่งที่ไม่ชอบหรื อปั ญหาที่เลือกตอบ
ในอันดับที่ 1 คือกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ชอบเรื่ องสภาพอากาศมากที่สดุ สิ่งที่ไม่ชอบอันดับที่ 2
และอันดับที่ 3 กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ชอบประเด็นเดียวกันคือเรื่ องของแพง ค่าใช้ จ่ายสูง การทํา
ธุรกิจ ความซื่อสัตย์ของพ่อค้ าแม่ค้าเป็ นจํานวนมากที่สดุ
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4. การรั บรู้ สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่ งท่ องเที่ยว
4.1 การรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับเมืองหลวงพระบาง
การรับรู้ สารสนเทศเกี่ยวกับเมืองหลวงพระบางของนักท่องเที่ยวที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
พบว่า แหล่งสารที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ รับสารสนเทศการท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบางมาก
ที่สุดคือ เว็บไซต์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยว (องค์การท่องเที่ยวแห่งชาติลาว
บริ ษัทนําเที่ยว ตัวแทนจําหน่าย) ด้ านช่องทางการสื่อสารที่กลุม่ ตัวอย่างนํามาใช้ ในการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบางพบว่า
ช่องทางการสื่อสารที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ คือ
เว็บไซต์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยว (องค์การท่องเที่ยวแห่งชาติลาว บริ ษัทนําเที่ยว
ตัวแทนจําหน่าย) ด้ านสารสนเทศการท่องเที่ยวเกี่ยวกับเมืองหลวงพระบางที่กลุม่ ตัวอย่างรับรู้จาก
แหล่งสารต่าง ๆ บ่อยที่สดุ อันดับแรกคือสารสนเทศแนะนําสถานที่ทอ่ งเที่ยว สําหรับสารสนเทศที่
เกี่ยวกับการยกเลิกการเดินทาง พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่จะยกเลิกการเดินทางเมื่อมีข่าว
เกี่ยวกับการเกิดโรคระบาดในแหล่งท่องเที่ยว
4.2 การรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่
การรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ของกลุม่ ตัวอย่างพบว่า แหล่งสารที่
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ รับสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มากที่สดุ คือ เว็บไซต์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริ ษัทนําเที่ยว ตัวแทน
จําหน่าย) ด้ านช่องทางการสื่อสารที่กลุม่ ตัวอย่างนํามาใช้ ในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ ชอ่ งทางการสื่อสารคือ เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โฆษณาแหล่งท่องเที่ยว (คูม่ ือนําเที่ยว นิตยสารท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว โปสเตอร์ แผ่นพับ ป้าย
โฆษณา โปสการ์ ด ภาพถ่าย) ด้ านสารสนเทศการท่องเที่ยวเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ที่กลุม่
ตัวอย่างรับรู้จากแหล่งสารต่าง ๆ บ่อยที่สดุ อันดับแรกคือ สารสนเทศแนะนําสถานที่ทอ่ งเที่ยว
สําหรับสารสนเทศที่เกี่ยวกับการยกเลิกการเดินทาง พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่จะยกเลิกการ
เดินทางเมื่อมีข่าวเกี่ยวกับการเกิดโรคระบาดในแหล่งท่องเที่ยว
5. การรั บรู้ ภาพลักษณ์ ของจังหวัดเชียงใหม่ และเมืองหลวงพระบางของนักท่ องเที่ยว
ที่เคยไปทัง้ 2 แห่ ง
5.1 การรับรู้ภาพลักษณ์ของเมืองหลวงพระบางของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง
ผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ของเมืองหลวงพระบาง เมื่อนํา
มาจัดกลุม่ สิ่งดึงดูดใจ 5 กลุม่ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้สิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม (วิถีชีวิต
ประเพณี อารยธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน วัด พิพิธภัณฑ์ อัธยาศัยของคนท้ องถิ่น อาหาร
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สินค้ า ของที่ระลึก) สิ่งดึงดูดใจที่เป็ นเหตุการณ์ (การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเผยแพร่
แหล่งท่องเที่ยว) สิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติ (ความหลากหลายทางธรรมชาติ) และสิ่งดึงดูดใจที่
สร้ างความรื่ นรมย์ (ความปลอดภัย ที่พกั สภาพแวดล้ อม ความสะอาด) ในระดับมาก ส่วนการรับรู้
สิ่งดึงดูดใจที่ให้ ความบันเทิง (แหล่งบันเทิง สถานที่ทอ่ งเที่ยวยามราตรี ) อยูใ่ นระดับปานกลาง โดย
ที่ไม่มีการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับน้ อยและน้ อยที่สดุ เลย สําหรับภาพลักษณ์เมืองหลวงพระบาง
ในฐานะที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว สิ่งที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่นกึ ถึงคือเรื่ องอารยธรรม วัฒนธรรม (วิถี
ชีวิต การไหว้ พระ การทําบุญ อาหารท้ องถิ่น การแต่งกาย) และสถานที่ที่เป็ นภาพลักษณ์เมือง
หลวงพระบางกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่นกึ ถึงพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง (พระราชวัง)
5.2 การรับรู้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง
ผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อนํามา
จัดกลุม่ สิ่งดึงดูดใจ 5 กลุม่ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้สิ่งดึงดูดใจที่เป็ นเหตุการณ์ (การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว) ในระดับมากที่สดุ ส่วนสิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติ
(ความหลากหลายทางธรรมชาติ) สิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม (วิถีชีวิต ประเพณี อารยธรรม
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน วัด พิพิธภัณฑ์ อัธยาศัยของคนท้ องถิ่น อาหาร สินค้ า ของที่ระลึก)
และสิ่งดึงดูดใจที่สร้ างความรื่ นรมย์ (ความปลอดภัย ที่พกั สภาพแวดล้ อม ความสะอาด) กลุม่
ตัวอย่างมีการรับรู้ อยู่ในระดับมาก โดยมีการรับรู้สิ่งดึงดูดใจที่ให้ ความบันเทิง (แหล่งบันเทิง สถานที่
ท่องเที่ยวยามราตรี ) อยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่มีการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับน้ อยและน้ อยที่สดุ
เลย สําหรับภาพลักษณ์จงั หวัดเชียงใหม่ในฐานะที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว สิ่งที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
นึกถึงคือเรื่ องอารยธรรม วัฒนธรรม (วิถีชีวิต การไหว้ พระธาตุดอยสุเทพและวัดต่าง ๆ การทําบุญ
อาหารท้ องถิ่น การแต่งกาย ภาษาชาวเหนือ) และสถานที่ที่เป็ นภาพลักษณ์จงั หวัดเชียงใหม่กลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่นกึ ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ ดอยสุเทพ
6. การทดสอบสมมติฐานและผลการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานข้ อมูลส่วนบุคคล ข้ อมูลการเดินทาง กิจกรรมระหว่างการ
ท่องเที่ยว และการรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ภาพลักษณ์
ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง
ผลการทดสอบสมมติฐานเป็ นดังนี ้
6.1 การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อมูลส่วนบุคคลกับการรับรู้ภาพลักษณ์จงั หวัด
เชียงใหม่และเมื องหลวงพระบางของกลุม่ ตัวอย่างพบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์จงั หวัดเชียงใหม่และ
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เมืองหลวงพระบางของกลุม่ ตัวอย่างไม่มีความสัมพันธ์กบั ข้ อมูลส่วนบุคคลทุกด้ านอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
6.2 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้ อมูลการเดินทางกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
จังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของกลุ่มตัวอย่างพบว่า มีเพียงข้ อมูลการเดินทางด้ าน
วัตถุประสงค์ในการเดินทางและสิ่งจูงใจให้ เดินทางที่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ภาพลักษณ์ทงจั
ั ้ งหวัด
เชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของกลุม่ ตัวอย่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 และมีข้อมูล
การเดินทางด้ านจํานวนครัง้ ที่มา ที่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ของ
กลุม่ ตัวอย่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
6.3 การทดสอบความสัมพันธ์ของกิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์
ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของกลุ่มตัวอย่างพบว่า มีเพียงลักษณะการทํากิจกรรม
ระหว่างการท่องเที่ยว ที่มีความสัมพันธ์ กับการรับรู้ ภาพลักษณ์ของทังจั
้ งหวัดเชียงใหม่และเมือง
หลวงพระบางของกลุม่ ตัวอย่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6.4 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวกับ
การรับรู้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของกลุม่ ตัวอย่างพบว่า มีประเภท
ของสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเพียงด้ านเดียว ที่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ภาพลักษณ์ทงั ้
จังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของกลุม่ ตัวอย่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

ส่ วนที่ 2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
ผลการศึกษา
การศึกษาภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ
หรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวพบว่า
1. เมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีธรรมชาติ
สวยงาม จุดขายของเมืองหลวงพระบางเน้ นความเป็ นมรดกโลก วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
ศาสนา ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติที่สวยงาม และสินค้ าหัตถกรรมและอุตสาหกรรม ในขณะที่
จังหวัดเชียงใหม่เน้ นด้ านความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว ที่พกั กิจกรรมการท่องเที่ยว
2. เมืองหลวงพระบางเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เพิ่งพัฒนา สภาพเมือง สถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ จึงยังไม่เสื่อมโทรม และวัฒนธรรมยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ขณะที่จงั หวัดเชียงใหม่
พัฒนามาก่อนเมืองหลวงพระบางกว่าครึ่งศตวรรษ สภาพเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เสื่อมโทรม
จึงต้ องหาสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งดึงดูดใจใหม่ ๆ เพื่อสร้ างความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวแห่งอื่น ๆ
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3. เมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่ตา่ งมีปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยว ปั ญหา
ของเมืองหลวงพระบางเป็ นปั ญหาของแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่งได้ รับการพัฒนา เช่น สมาชิกในชุมชน
ไม่เข้ าใจการเป็ นเมืองมรดกโลก การปรับตัวให้ เข้ ากับสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ ้น การเลียนแบบวัฒนธรรม
ที่ตดิ มากับนักท่องเที่ยว สินค้ าราคาสูงขึ ้น มลภาวะ เป็ นต้ น ในขณะที่ปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่
เป็ นปั ญหาที่มีลกั ษณะของเมืองที่พฒ
ั นามานาน เช่น นโยบายไม่ชดั เจน การแข่งขันในธุรกิจต่าง ๆ
ขาดสิ่งจูงใจใหม่ ๆ การทําเทศกาลและประเพณีให้ เป็ นสินค้ า เป็ นต้ น
4. แนวโน้ มและจุดขายในอนาคตของเมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่ ต่างเน้ น
สิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรมและสิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติ โดยที่เมืองหลวงพระบางเน้ นความเป็ น
มรดกโลก วัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติที่สวยงาม และการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวแห่งอื่น ๆ
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่เน้ นวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย วิถีชีวิต ธรรมชาติที่สวยงาม และการ
เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวแห่งอื่น ๆ เป็ นที่นา่ สังเกตว่าทังเมื
้ องหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่
ต่างให้ ความสําคัญกับการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่นเดียวกัน
5. ภาพลักษณ์ของเมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่เป็ นภาพลักษณ์ประเภทเดียวกัน
คือภาพลักษณ์ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี โดยที่เมืองหลวงพระบางให้ ความสําคัญกับมรดกโลก
และวัฒนธรรม ประเพณี ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้ ความสําคัญกับการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมบนความหลากหลายและทันสมัย
6. ความแตกต่างระหว่างภาพลักษณ์ของเมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะ
แหล่งท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบางและจังหวัด
เชียงใหม่มีความเห็นสอดคล้ องกันว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการพัฒนามากกว่า
เมืองหลวงพระบาง ผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบางเห็นว่าเมือง
หลวงพระบางอนุรักษ์ ได้ ดีกว่าแหล่งท่องเที่ยวอื่น ในขณะที่ผ้ เู ชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่า เมืองหลวงพระบางคือจังหวัดเชียงใหม่ในระยะแรกที่เพิ่งเริ่ม
พัฒนา จึงยังคงสภาพแหล่งท่องเที่ยวที่สด ใหม่ มีวฒ
ั นธรรมที่สมบูรณ์ แม้ จงั หวัดเชียงใหม่จะมี
ปั ญหาเรื่ องมลภาวะ แต่สร้ างความคุ้มค่าให้ นกั ท่องเที่ยวได้ มากกว่า มีความสะอาดและความ
ปลอดภัยมากกว่าเมืองหลวงพระบาง
ผลการวิเคราะห์ ข้อสันนิษฐาน
ผลการศึกษาพบว่า มีความคล้ ายคลึงด้ านภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมือง
หลวงพระบาง ระหว่างมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
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และเมืองหลวงพระบางกับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง คือ เป็ นภาพลักษณ์ด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณี สิ่งที่เห็นต่างกันคือจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง ผู้เชี่ยวชาญหรื อ
ผู้เกี่ ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบางเน้ นความเป็ นมรดกโลก ผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้
เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เน้ นความหลากหลายของวัฒนธรรม กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว และความทันสมัย ส่วนนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่งเน้ นสิ่งที่ตนสนใจ เช่น การทําบุญ
ตักบาตร แหล่งท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ ธรรมชาติที่สวยงาม เป็ นต้ น

อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ตามระเบียบวิธีการวิจยั ที่ใช้ คือ เริ่ มจาก
ผลการวิจยั เชิงปริ มาณ และผลการวิจยั เชิงคุณภาพ ดังนี ้
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจั ย
การอภิปรายผลการวิจยั แยกเป็ นกลุม่ ตัวแปรแต่ละกลุม่ ดังนี ้
1. ความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อมูลส่วนบุคคลกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่
และเมืองหลวงพระบางของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง
ข้ อมูลส่วนบุคคลทุกด้ านไม่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทัง้ 2 แห่ง
ของกลุม่ ตัวอย่าง อธิบายตามทฤษฎีการรับรู้ได้ ว่าปั จเจกบุคคลมีความแตกต่างกันทําให้ การรับรู้
สภาพแวดล้ อมต่าง ๆ รอบตัวของแต่ละคนแตกต่างกันไป (Pizam and Mansfeld, 2000, p. 208)
สอดคล้ องกับอันโทนิเดสและเฟรด แวน ราอิจ ที่ให้ ความเห็นว่าบุคคลมีความแตกต่างกันในการ
รับรู้ความเป็ นจริ งซึง่ ความแตกต่างนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของแต่ละคน เรื่ องราวในชีวิตของ
บุคคล และสถานการณ์ของบุคคลนัน้ ๆ (Antonides and Fred Van Raaij, 1998, p. 109)
เช่นเดียวกับทฤษฎีการประมวลสารสนเทศที่อธิบายว่า เมื่อบุคคลปะทะกับสิ่งเร้ าหรื อสิ่งแวดล้ อม
บุคคลจะเลือกสารสนเทศที่ตนเองรู้จกั หรื อสนใจด้ วยประสาทสัมผัสทังห้
้ าคือ หู ตา จมูก การสัมผัส
หรื อทางผิวหนัง และทางปากหรื อลิ ้น แล้ วคัดเลือกสิ่งที่ตนสนใจเก็บไว้ ในความจําระยะสันและ
้
ความจําระยะยาว (Klausmeier, H.J., 1985)
2. ความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อมูลการเดินทางกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่
และเมืองหลวงพระบางของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง
ข้ อมูลการเดินทางในด้ านจํานวนครัง้ ที่เดินทางของกลุม่ ตัวอย่าง มีผลต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนจุดประสงค์ในการเดินทางและสิ่งจูงใจให้ เดินทางมีผลต่อการ
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รับรู้ภาพลักษณ์ทงจั
ั ้ งหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของกลุม่ ตัวอย่าง อธิบายได้ วา่ ความถี่ใน
การเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวจะทําให้ นกั ท่องเที่ยวมีประสบการณ์ในแหล่งท่องเที่ยวนันมากขึ
้
้น
เห็นได้ จากจํานวนครัง้ ที่กลุม่ ตัวอย่างเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่นนั ้ มีมากกว่าจํานวนครัง้ ที่กลุม่
ตัวอย่างเดินทางมาเมืองหลวงพระบางถึง 2 เท่า (ตารางที่ 4.2 และตารางที่ 4.8) อาจเป็ นสาเหตุที่
ทําให้ ข้อมูลการเดินทางด้ านจํานวนครัง้ มีผลต่อการรับรู้ ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเฉพาะจังหวัด
เชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม ความถี่ในการเดินทางและเข้ าพักในแหล่งท่องเที่ยวจะทําให้ นกั ท่องเที่ยวมี
ประสบการณ์ในแหล่งท่องเที่ยวนันมากขึ
้
้น ซึง่ สัมพันธ์กบั จุดประสงค์ในการเดินทางและสิ่งจูงใจให้
เดินทางด้ วยว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางมาทังจั
้ งหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางเพื่อ
ท่องเที่ยว พักผ่อน คลายเครี ยด และส่วนใหญ่พกั อยูร่ ะหว่าง 3-7 วัน เป็ นที่นา่ สังเกตว่ากลุม่
ตัวอย่างที่มาด้ วยจุดประสงค์อื่น เช่น ทําธุรกิจ มาราชการ ประชุมสัมมนา และพักอยู่ตํ่ากว่า 3 วัน
จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวน้ อย รับรู้สารสนเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวได้
น้ อย เนื่องจากมีเวลาจํากัด ไม่มีโอกาสไปเยี่ยมชมสถานที่ตา่ ง ๆ และไม่มีโอกาสร่วมกิจกรรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว เช่น การถ่ายรูปสถานที่ที่เยี่ยมชมเก็บไว้ เป็ นที่ระลึก การกินอาหาร
ท้ องถิ่น การเที่ยวชมในและนอกตัวเมืองแหล่งท่องเที่ยว การเลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมือง ของที่ระลึก
เป็ นต้ น รายงานการวิจยั หลายเรื่ องแสดงผลการวิจยั สอดคล้ องกันว่าภาพลักษณ์ที่นกั ท่องเที่ยวมี
ต่อแหล่งท่องเที่ยวขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว (Gallarza, Saura and Garcia, 2002)
และการตัดสินใจเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนันองค์
้ ประกอบในการตัดสินใจที่สําคัญประการหนึง่
คือจุดประสงค์ในการเดินทาง (Ahmed, Z. U. 1991; Goodall, B. 1990; Calantone, R. J. et al.
1989)
สําหรับสิ่งจูงใจให้ กลุม่ ตัวอย่างเดินทางมาทังจั
้ งหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง
ส่วนมากเดินทางมาเพราะสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม ได้ แก่ โบราณสถานทางประวัตศิ าสตร์ และ
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนท้ องถิ่น ความเป็ นมิตรของคนท้ องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น และเทศกาลต่าง ๆ
ซึง่ สอดรับกับเหตุผลที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่กลับมาเที่ยวซํ ้าทัง้ 2 แห่ง เพราะชอบธรรมชาติที่
สวยงามและชอบวัฒนธรรม ผลการวิจยั นี ้คล้ ายคลึงกับรายงานการวิจยั ที่ผ่านมาหลายเรื่ องที่มีผล
การศึกษาในทํานองเดียวกัน เช่น งานของคูและบราวน์ (Rittichainuwat, Qu, and Brown, 2001)
ประเด็นหนึง่ พบว่า กลุม่ นักท่องเที่ยวจัดอันดับให้ ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ด้านบวกเรื่ องความ
รํ่ ารวยของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม และทางประวัตศิ าสตร์ งานของทาพาชิ
และวารี ซาส์ค (Tapachi and Warysazk, 2000) พบว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยในภาพรวมใน
สายตาของนักท่องเที่ยวทัว่ ไปเกี่ยวกับคุณลักษณะด้ านบทบาทหน้ าที่ของแหล่งท่องเที่ยวประกอบด้ วย
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คุณลักษณะเกี่ยวกับแหล่งจับจ่ายสินค้ า แหล่งอาหาร ความเป็ นมิตรของเจ้ าบ้ าน แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัตศิ าสตร์ ชายหาด และทิวทัศน์ คุณลักษณะทางด้ านความรู้สกึ ประกอบด้ วยคุณลักษณะ
เกี่ยวกับประสบการณ์ที่แตกต่างทางวัฒนธรรม และภูมิอากาศ เป็ นภาพลักษณ์ที่เป็ นจุดแข็งซึง่
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รับรู้เกี่ยวกับประเทศไทย งานวิจยั ของฮาม (Hahm, J., 2002) ที่พบว่ากลุม่
ตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยว่ามีอาหารหลากหลาย มีรูปแบบสถาปั ตยกรรม
วัฒนธรรมวิถีชีวิต ธรรมชาติ และชายหาดสวยงาม เป็ นต้ น ส่วนการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวของ
ต่างประเทศผลการศึกษาปรากฏในทํานองเดียวกันด้ วย เช่น งานของโลลารี และดีแกน (O’Leary
and Deegan, 2005, pp. 247-256) พบว่า ภาพลักษณ์ของไอร์ แลนด์ได้ รับการยืนยันจาก
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว ในส่วนของภาพลักษณ์ด้านบวกของไอร์ แลนด์ที่นกั ท่องเที่ยวยอมรับ
คือความสวยงามของทิวทัศน์และความเป็ นมิตรของประชาชน งานของยอง เค ชู และการ์ เนอร์
(Suh, Yong K. and Gartner, W. C, 2004, pp. 39-45) ใช้ จดุ ประสงค์ในการเดินทางเป็ นตัวแปร
สําคัญศึกษาการรับรู้ของผู้มาเยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเมืองโซล สาธารณรัฐเกาหลี
ผลการวิจยั ประเด็นหนึง่ ระบุวา่ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุม่ ผู้มาเยือนนํามาอธิบายการ
รับรู้แหล่งท่องเที่ยวของกลุม่ ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันได้ เป็ นต้ น จะเห็นได้ วา่ ประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยว จุดประสงค์ในการเดินทาง และสิ่งจูงใจให้ เดินทางมีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์แหล่ง
ท่องเที่ยว
3. ความสัมพันธ์ ระหว่างกิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวกับการรับรู้ เกี่ยวกับภาพลักษณ์
ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง
การที่ประเภทของการทํากิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยว ไม่มีความสัมพันธ์ กบั การ
รับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของทังจั
้ งหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของกลุม่ ตัวอย่าง อธิบายได้
ว่า นักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่งเลือกทํากิจกรรมตามความสนใจของตนและตามประเภทของ
กิจกรรมที่แหล่งท่องเที่ยวจัดเตรี ยมไว้ ให้ ซึง่ จะต้ องสอดคล้ องกับช่วงเวลาที่เดินทาง สภาพอากาศ
และระยะเวลาที่พกั ในแหล่งท่องเที่ยวด้ วย เช่น ถ้ าฝนตกนักท่องเที่ยวไม่สามารถขี่รถจักรยานชม
เมืองหรื อล่องเรื อชมวิวได้ ถ้ ามีจํานวนวันที่พกั น้ อยนักท่องเที่ยวจะทํากิจกรรมได้ น้ อยตามไปด้ วย
เป็ นต้ น ในขณะที่ลกั ษณะการทํากิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กบั การรับรู้เกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของทังจั
้ งหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของกลุม่ ตัวอย่าง อธิบายได้ วา่ การร่วม
ทํากิจกรรมใด ๆ ในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ล้ วนสร้ างประสบการณ์ให้ นกั ท่องเที่ยวทังสิ
้ ้น ไม่วา่ จะ
เป็ นประสบการณ์ที่สร้ างความทรงจําที่ดีหรื อไม่ดี ก่อให้ เกิดการรับรู้ทงด้
ั ้ านบวกและด้ านลบต่อ
แหล่งท่องเที่ยวในการเดินทางครัง้ นัน้
ประสบการณ์ดงั กล่าวเป็ นปั จจัยหนึ่งที่นกั ท่องเที่ยวใช้
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สร้ างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวขึ ้น นอกจากนี ้กิจกรรมระหว่างเดินทางท่องเที่ยวยังเป็ นสิ่ง
ดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวประเภทหนึง่ ที่มีสว่ นช่วยให้ นกั ท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว
แห่งนัน้ (ตุ้ย ชุมสาย, 2528, น. 23-44) งานวิจยั หลายเรื่ องชี ้ให้ เห็นว่า ภาพลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวเกี่ยวข้ องกับการรับรู้หรื อความประทับใจในกิจกรรมการท่องเที่ยว (Fakeye and
Crompton, 1991, Hunt, 1975 และ Phelps, 1986)
4. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง
การที่ประเภทของสารสนเทศการท่องเที่ยวเป็ นเพียงด้ านเดียวของการรับรู้สารสนเทศ
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กบั การรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมือง
หลวงพระบางของกลุม่ ตัวอย่าง อธิบายตามทฤษฎีการประมวลสารสนเทศได้ วา่ สารสนเทศเป็ นสิ่ง
ที่ขาดไม่ได้ ในการตัดสินใจ (ชุตมิ า สัจจานันท์, 2530, น. 38) เมื่อนักท่องเที่ยวได้ รับสิ่งกระตุ้นหรื อ
สิ่งเร้ าซึง่ เป็ นสิ่งแวดล้ อมภายนอก เช่น สารสนเทศการท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว เป็ น
ต้ น จะใช้ กระบวนการตัดสินใจและแปลความหมายสิ่งกระตุ้นที่ได้ รับออกมาเป็ นความรู้ความเข้ าใจ
ร่ วมกับความรู้ และประสบการณ์ เดิมของแต่ละบุคคล (Gouran, Wiethoff & Doelger, 1994, pp.
22-26) ประกอบกับทฤษฎีการจัดวาระ (Agenda Setting Theory) ที่เน้ นศึกษาอิทธิพลของสื่อใน
เรื่ องของความรู้ (Cognitive Theory) อธิบายว่าสื่อมวลชนจะสื่อสารเรื่ องราวต่าง ๆ ที่จะทําให้ ผ้ คู น
สนใจติดตามเรื่ องราวนัน้ เรื่ องใดที่สื่อให้ ความสําคัญก็จะสื่อสารบ่อย ๆ ให้ พื ้นที่และให้ เวลากับ
เรื่ องนันมากเป็
้
นพิเศษจนทําให้ ผ้ คู นคิดว่าเรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่นา่ สนใจ และต้ องให้ ความสําคัญ
(Hoban and Van Ormer, 1985) การที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับสารสนเทศเรื่ องนันบ่
้ อย ๆ จึงส่งผลต่อ
การรับรู้ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
การรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวด้ านแหล่งสารสนเทศและช่องทางการสื่อสาร
ไม่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ ของทังจั
้ งหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง
ของกลุม่ ตัวอย่าง อธิบายได้ วา่ แหล่งสารแต่ละประเภทส่งผลต่อนักท่องเที่ยวกลุม่ ต่าง ๆ ในระดับ
ต่างกัน งานวิจยั ของเจเน็ต ฮานลานและสเต็พเพ็น เค็ลลีย์ (Janet Hanlan and Stephen Kelly,
2005) ก็พบในทํานองเดียวกันว่า สื่อหลักไม่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวอ่าวไบรอน
(Byron Bay) ของนักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้ (Back Pack) ชาวออสเตรเลียนจากทางเหนือของ
นิวเซาต์เวลส์ และงานของบาโลกลู (Baloglu, S., 2000, pp. 81-89) พบว่านักท่องเที่ยวใช้
สารสนเทศจากแหล่งสารที่มีรูปแบบหลากหลาย
16
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จะเห็นได้ วา่ การรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง
ของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง เป็ นการรับรู้ทงในระดั
ั้
บ Organic Image และระดับ Induced
Image (Pizam & Mansfeld, 2000, p. 211 และ Pender, 1999, pp. 77–78) กล่าวคือการรับรู้
ในระดับ Organic Image เกิดจากการสะสมสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวจากแหล่งสารสนเทศ
และช่องทางการสื่อสารที่ไม่ได้ นําเสนอสารสนเทศเพื่อจุดมุง่ หมายทางการค้ า เช่น สื่อบุคคลคือ
เพื่อน ญาติ เป็ นต้ น และระดับ Induced Image เกิดจากการสะสมสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวจากแหล่งสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการค้ า เช่น เว็บไซต์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยว เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โฆษณาแหล่งท่องเที่ยว
สื่อมวลชน สื่อกิจกรรม เป็ นต้ น
ผลการศึกษาข้ อสันนิษฐาน
ผลการศึกษาพบว่า มีความคล้ ายคลึงด้ านภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมือง
หลวงพระบาง ระหว่างมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
และเมืองหลวงพระบางกับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง
จะเห็นได้ วา่ ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางในภาพรวมมีความ
สอดคล้ องกันระหว่างมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของทัง้ 2 แห่งกับการ
รับรู้ของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง จะแตกต่างกันเฉพาะในประเด็นย่อยเพียงบางประเด็น
อธิบายแต่ละตัวแปรได้ ดงั นี ้
1. ที่อยู่ของนักท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของทัง้ 2 แห่ง
และนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง ส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้ องกันว่านักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว
เมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่มาจาก สปป. ลาว ประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ใน
ยุโรป เอเชีย อเมริ กา
2. จุดประสงค์ในการเดินทาง ผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของเมือง
หลวงพระบางเห็นว่านักท่องเที่ยวมาเมืองหลวงพระบางเพื่อเยี่ยมญาติและมาประชุม ในขณะที่
ผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่า นักท่องเที่ยวมาจังหวัด
เชียงใหม่เพื่อตรวจสุขภาพและท่องเที่ยว ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่งส่วนใหญ่
เดินทางมาเมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพักผ่อน ท่องเที่ยว คลายเครี ยดเช่นเดียวกัน
3. ลักษณะการเดินทาง ผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบาง
เห็นว่าลักษณะการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มาเมืองหลวงพระบางมากับเพื่อนเป็ นกลุม่ ขนาดเล็ก
ในขณะที่ผ้ เู ชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่าลักษณะการเดินทาง
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ของนักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดเชียงใหม่มากับบริ ษัทนําเที่ยวและมากับครอบครัว ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่เคยไปทัง้ 2 แห่งส่วนใหญ่เดินทางมาเมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่กบั เพื่อน 1-5 คน
4. ช่วงเวลาที่พกั ทังกลุ
้ ่มผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของทัง้ 2 แห่งและ
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง ส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้ องกันว่านักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่พกั อยูร่ ะหว่าง 3-7 วัน
5. ช่วงที่มาเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของทัง้ 2 แห่งส่วนใหญ่
เห็นว่า นักท่องเที่ยวเดินทางมาเมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่ตลอดทังปี
้ ส่วนกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่งส่วนใหญ่เดินทางมาเมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่ช่วง
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
6. เหตุผลที่เดินทางมาท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของเมือง
หลวงพระบางส่วนใหญ่เห็นว่านักท่องเที่ยวมาเมืองหลวงพระบางเพื่อกินอาหารท้ องถิ่น ดูเมืองเก่า
และวิถีชีวิตชุมชน ในขณะที่ผ้ เู ชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ส่วน
ใหญ่เห็นว่า นักท่องเที่ยวมาจังหวัดเชียงใหม่เพราะชอบสภาพอากาศ ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวที่
เคยไปทัง้ 2 แห่งส่วนใหญ่เดินทางมาเมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่เพราะชอบธรรมชาติ
ชอบวัฒนธรรม
7. สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ทังผู
้ ้ เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของ
ทัง้ 2 แห่ง และนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่งส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้ องกันว่าสิ่งดึงดูดใจให้
นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่คือสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม
8. กิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของเมือง
หลวงพระบางส่วนใหญ่เห็นว่านักท่องเที่ยวที่มาเมืองหลวงพระบางจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ
ในและนอกเมืองหลวงพระบางและกินอาหารท้ องถิ่น ในขณะที่ผ้ เู ชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่สว่ นใหญ่เห็นว่านักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดเชียงใหม่จะไปชมธรรมชาติ
และวัฒนธรรมท้ องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนกลุม่ นักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่งส่วนใหญ่
เห็นว่ากิจกรรมที่ทําระหว่างการท่องเที่ยวทัง้ 2 แห่งคือไปเที่ยวชมสถานที่ตา่ ง ๆ และถ่ายรูป
9. การเผยแพร่ สารสนเทศการท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่
ประกอบด้ วยองค์ประกอบหลักคือ
9.1 แหล่งสารสนเทศ (Source) ผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของทัง้
2 แห่ง คือกลุ่มหลักในการเป็ นผู้ให้ สารสนเทศ ทําหน้ าที่ให้ สารสนเทศ ประสานงานและให้ ความ
ร่วมมือในการเผยแพร่ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขายกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่
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เกี่ ยวข้ องรวมทังแหล่
้ งท่องเที่ยวด้ วย โดยที่ผ้ เู ชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของเมือง
หลวงพระบางส่วนใหญ่เห็นว่าแหล่งสารสนเทศหลัก ๆ คือองค์การท่องเที่ยวแห่งชาติลาว ห้ องการ
มรดกโลก และเอกสารเผยแพร่ของแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นซีดีรอม แผ่นพับ แผนที่
ท่องเที่ยว คูม่ ือนําเที่ยว โปสเตอร์ เป็ นต้ น ในขณะที่ผ้ เู ชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยว
ของจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่เห็นว่าแหล่งสารหลัก ๆ คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ซงึ่ มีผ้ วู า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็ นประธาน นายอําเภอทุก
อําเภอ อบต.ทุกแห่ง และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ อง เช่น สมาคมการค้ า สมาคมการโรงแรม สมาคม
มัคคุเทศก์เชียงใหม่ ชมรมวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ เป็ นต้ น รวมทังเอกสารเผยแพร่
้
ของแหล่ง
ท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ คูม่ ือนําเที่ยว เป็ นต้ น ส่วนแหล่งสารสนเทศของ
กลุม่ นักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่งคือ เว็บไซต์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยว
(องค์การท่องเที่ยวแห่งชาติลาว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริ ษัทนําเที่ยว ตัวแทนจําหน่าย)
9.2 สารสนเทศ (Information) ผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของ
เมืองหลวงพระบางส่วนใหญ่เห็นว่า สารสนเทศการท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบางที่นําเสนอมีสาระ
เกี่ยวข้ องกับมรดกโลก วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต เสน่ห์ของเมืองหลวงพระบาง และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สอดคล้ องกับผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนใหญ่ที่เห็นว่าสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ที่นําเสนอมีสาระเกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรม
ธรรมชาติ ความเป็ นมิตรไมตรี ของคนไทย การจัดกิจกรรม และเทศกาลต่าง ๆ ส่วนกลุม่
นักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่งส่วนใหญ่เห็นว่าสารสนเทศการท่องเที่ยวทัง้ 2 แห่งมีสาระเกี่ยวข้ อง
กับการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยว วิธีการเดินทาง ที่พกั การจัดกิจกรรม ประเพณี เทศกาล และ
ความเป็ นมิตรไมตรี ของคนในพื ้นที่
9.3 เครื่ องมือ ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการ
ท่องเที่ยวของทัง้ 2 แห่งส่วนใหญ่เห็นว่าช่องทางในการสื่อสารสารสนเทศการท่องเที่ยวคือ การ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย รายการวิทยุโทรทัศน์ แผ่นพับ โปสเตอร์ เว็บไซต์ และ
นิตยสารนําเที่ยว สอดคล้ องกับกลุม่ นักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่งส่วนใหญ่เห็นว่าช่องทางการ
สื่อสารสารสนเทศการท่องเที่ยวของทัง้ 2 แห่งคือ เว็บไซต์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องด้ านการ
ท่องเที่ยว (องค์การท่องเที่ยวแห่งชาติลาว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริ ษัทนําเที่ยว ตัวแทน
จําหน่าย) เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โฆษณาแหล่งท่องเที่ยว (คูม่ ือนําเที่ยว นิตยสารท่องเที่ยว
แผนที่ทอ่ งเที่ยว โปสเตอร์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา โปสการ์ ด ภาพถ่าย)
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10. ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยว
ของทัง้ 2 แห่ง และนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง ส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้ องกันว่าภาพลักษณ์
ของแหล่งท่องเที่ยวทัง้ 2 แห่ง คือภาพลักษณ์ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
จะเห็นได้ วา่ ประเด็นต่าง ๆ ที่นํามาประมวลร่วมกันจากประเด็นที่ 1 ถึงประเด็นที่ 9 ซึง่
ส่วนใหญ่มีความคล้ ายคลึงกัน ระหว่างกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวกับกลุม่
นักท่องเที่ยว ประเด็นที่คล้ ายคลึงกันเหล่านี ้นําไปสูภ่ าพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวโดยรวมในประเด็น
ที่ 10 ที่ทําให้ มมุ มองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวและการรับรู้นกั ท่องเที่ยวมี
ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่สอดคล้ องกัน (ตารางที่ 6.1)
สอดคล้ องกับอัสสัค (Assac, 1984) และฟริ ดเดน (Fridgen, 1987) ที่อธิบายว่า ภาพลักษณ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเป็ นความคิดรวบยอดโดยรวมของสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับแหล่งท่องเที่ยว ซึง่ เกิดจากข้ อมูลที่
ได้ รับจากแหล่งต่าง ๆ และจากข้ อมูลที่สงั่ สมมานาน
เมื่อนําประเด็นการเผยแพร่สารสนเทศการท่องเที่ยวมาพิจารณา จะเห็นได้ วา่ การเผยแพร่
สารสนเทศซึง่ ก็คือกระบวนการสื่อสารที่แหล่งสารนําเสนอสารสนเทศผ่านเครื่ องมือสื่อสารหรื อช่อง
ทางการสื่อสารต่าง ๆ ไปยังผู้รับสารหรื อนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง นักท่องเที่ยวหรื อผู้รับสาร
ประมวลข้ อมูลต่าง ๆ ที่ได้ จากการเปิ ดรับสารสนเทศการท่องเที่ยวผ่านกระบวนการรับรู้ร่วมกับ
ความรู้ และประสบการณ์ เดิมของแต่ละบุคคล นํามาแปลความหมายสิ่งที่ได้ รับรู้ สงั่ สมไว้ เป็ น
ความจําระยะสันและระยะยาวตามทฤษฎี
้
การประมวลสารสนเทศ จนเกิดเป็ นภาพลักษณ์แหล่ง
ท่องเที่ยวขึ ้น กระบวนการสื่อสารนี ้คือสิ่งที่เชื่อมโยงบุคคลจากที่ตา่ ง ๆ ให้ เดินทางมาท่องเที่ยวยัง
สถานที่เดียวกัน บุคคลเหล่านันเกิ
้ ดการรั บรู้ จนกลายเป็ นภาพลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ยวขึน้
บุคคลที่ได้ รับการเชื่อมโยงด้ วยการสื่อสารดังกล่าวเดินทางผ่านแหล่งท่องเที่ยวในหลายประเทศทัว่
โลก จึงอาจกล่าวได้ ว่า การเดินทางของนักท่องเที่ยวเหล่านี ้ช่วยเชื่อมโยงดินแดนในภูมิภาคทัว่ โลก
ให้ ใกล้ ชิดกัน
สร้ างความเข้ าใจและเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ วิถีชีวิตของผู้คนที่มีวฒ
ั นธรรมทัง้
แตกต่างกันและใกล้ เคียงกัน เสมือนเป็ นส่วนหนึง่ ของการสื่อสารระหว่างประเทศ
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ข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจยั ครัง้ นี ้มีข้อเสนอแนะดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะต่ อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับแหล่ งท่ องเที่ยว
1.1 ผลการวิจยั พบว่าจุดอ่อนของแหล่งท่องเที่ยวทัง้ 2 แห่งที่นกั ท่องเที่ยวมีทศั นะ
ตรงกันคือคนท้ องถิ่น พ่อค้ าแม่ค้า ไม่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ จึงยากต่อการให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ตอบคําถาม แนะนําสถานที่ทอ่ งเที่ยว บอกทาง ต่อรองราคา ฯลฯ กับ
นักท่องเที่ยว ผู้เกี่ยวข้ องควรจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้ สมาชิกในชุมชน จะสร้ าง
ความประทับใจและดึงดูดให้ นกั ท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซํ ้าได้ อีก
1.2 สถานที่ทอ่ งเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทัง้ 2 แห่งควรมีการสื่อความหมายด้ วย
ภาษาอังกฤษ นอกจากภาษาท้ องถิ่นเพื่อการเข้ าถึงของนักท่องเที่ยว
1.3 แนวโน้ มการจัดการท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่ มี
จุดยืนคล้ ายกันในการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ดังนัน้ แหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นคล้ ายคลึง
กันจึงควรมีกลยุทธ์ร่วมมือกันสร้ างเส้ นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อกัน เพื่อดึงนักท่องเที่ยวให้ มายัง
ภูมิภาคนี ้มากขึ ้น ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ แหล่งท่องเที่ยวทัง้ 2 แห่ง (Win-Win Situation)
1.4 การรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยว
ยังให้ ความสําคัญน้ อยแต่เป็ นสิ่งที่แหล่งท่องเที่ยวมีความโดดเด่น หรื อมีศกั ยภาพในการสร้ าง
ความประทับใจให้ นกั ท่องเที่ยวได้ แหล่งท่องเที่ยวควรนําเสนอสิ่งดึงดูดใจด้ านนัน้ ๆ ผ่านสื่อหรื อ
ช่องทางการสื่อสารที่นกั ท่องเที่ยวให้ ความสําคัญในอันดับต้ น ๆ รวมทังสารสนเทศการท่
้
องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวรับรู้ และนํามาใช้ ตดั สินใจเดินทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวควรพัฒนาการนําเสนอ
สารสนเทศนัน้ ๆ ให้ น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นให้ นกั ท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซํ ้าหรื อบอกต่อไปยังคนอื่น ๆ
ให้ เดินทางมาท่องเที่ยวด้ วย
1.5 จังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางต่างเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพอย่าง
ยิ่งในด้ านสถานที่ทอ่ งเที่ยวอันเก่าแก่ มีความเป็ นเอกลักษณ์ และมีลกั ษณะโดดเด่นเฉพาะทังทาง
้
วัฒนธรรมและธรรมชาติ ทุกภาคส่วนจึงควรมุง่ เน้ นแนวคิดเรื่ องการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนให้ นกั ท่องเที่ยว
ชุมชนท้ องถิ่น ผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ให้ ตระหนักเป็ นรู ปธรรมชัดเจนของการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน วิธีการหนึง่ ที่กระทําได้ คือการจัดทําแผนการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวทัง้
2 แห่ง ซึง่ จะเป็ นกรอบหรื อแนวทางกํากับให้ การพัฒนาเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน สิ่งที่ควรตระหนัก
ร่วมกันคือการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยวควรคงไว้ ซงึ่ เอกลักษณ์และสภาพธรรมชาติดงเดิ
ั ้ มของ
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แหล่งท่องเที่ยว ไม่ปล่อยให้ การพัฒนากระทบต่อความสวยงาม วิถีชีวิตขุมขน และทรัพยากรต่าง ๆ
ในท้ องถิ่น
1.6 ควรมีการบูรณาการแผนหรื อนโยบายที่กระจัดกระจายตามส่วนงานหรื อองค์กร
ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ เกิดความเป็ นเอกภาพในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
ให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของประเทศไทยต่อไป
2. ข้ อเสนอแนะทางวิชาการ
2.1 การสื่อสารระหว่างประเทศเป็ นสาขาที่สามารถขยายแวดวง หรื อขอบเขตของ
การศึกษาได้ อีกหลายแง่มมุ สามารถนําไปเชื่อมโยงกับสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อเปิ ดประเด็นการศึกษา
ให้ หลากหลายขึ ้น ในกรณีของการศึกษาการสื่อสารภาพลักษณ์นนั ้ ควรศึกษาภาพลักษณ์แหล่ง
ท่องเที่ยวของสถานที่ที่มีลกั ษณะโดดเด่นในกลุม่ ภูมิภาคเดียวกันโดยศึกษาเชิงลึกทังผู
้ ้ เกี่ยวข้ องกับ
แหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และเจ้ าของบ้ าน (Host) คือสมาชิกในท้ องถิ่นนัน้ ๆ ด้ วย โดยใช้ การ
สื่อสารเป็ นเครื่ องมือสร้ างความเข้ าใจ สร้ างการรับรู้ภาพลักษณ์ร่วมกัน และเผยแพร่ ภาพลักษณ์
นันสู
้ ส่ าธารณะ
2.2 แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางมีความสําคัญโดดเด่น
อย่างมีอตั ลักษณณ์ (Identity) ของตนเอง จึงควรได้ รับการดํารงไว้ อย่างยัง่ ยืนซึง่ ความเป็ นอัตลักษณ์
ของทัง้ 2 แห่ง สามารถบอกเล่าความเป็ นประเทศของแต่ละแห่งได้ เปรี ยบเสมือนการเป็ นสื่อ
(Media) ระหว่างประเทศได้ อย่างดียิ่ง
2.3 ควรให้ ความสําคัญกับขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity)
ของทรัพยากรต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวทังจั
้ งหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง ซึง่ เกี่ยวโยงถึง
ภาวะโลกร้ อน ทังในด้
้ านการก่อให้ เกิดขยะและมลภาวะ และการใช้ ทรัพยากรอย่างสิ ้นเปลือง ไม่
คุ้มค่า เพื่อตอบสนองต่อแนวคิดเรื่ องการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน ให้ รุ่นลูก รุ่นหลาน ได้
ใช้ ประโยชน์ไม่น้อยกว่าที่คนในรุ่นปั จจุบนั ได้ ประโยชน์
ปั ญหาที่พบในการวิจยั
1. การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้กําหนดคุณสมบัตขิ องกลุม่ ตัวอย่างที่ต้องเคยไปทังจั
้ งหวัด
เชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง เนื่องจากผู้วิจยั ต้ องการนําเสนอภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีความโดดเด่นคล้ ายคลึงกัน ทําให้ การเลือกกลุม่ ตัวอย่างที่จะตอบคําถามค่อนข้ างยาก เพราะ
บางคนเคยไปเพียงแห่งเดียว บางคนจะไปในโอกาสหน้ า บางคนเคยไปทัง้ 2 แห่ง แต่ชว่ งเวลา
ต่างกันมากจึงไม่เหมาะที่จะเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง ประเด็นนี ้จึงเป็ นปั ญหาสําคัญของการวิจยั ครัง้ นี ้
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2. ปั ญหาเรื่ องการสื่อสาร เนื่องจากกลุม่ ตัวอย่างมีความหลากหลาย บางคนไม่
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ผู้วิจยั จึงต้ องใช้ ผ้ ชู ว่ ยวิจยั ที่สามารถพูดภาษาลาว และภาษา
ฝรั่งเศสมาช่วยสื่อสารกับกลุ่มตัวอย่าง
3. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
3.1 รูปแบบการท่องเที่ยวในปั จจุบนั และแนวโน้ มในอนาคตยังคงเป็ นการท่องเที่ยว
แบบเชื่อมโยงหรื อแบบ Series จึงควรศึกษาความต้ องการของนักท่องเที่ยวต่อการเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่กบั แหล่งท่องเที่ยวใกล้ เคียง และศึกษาการ
เชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นคล้ ายคลึงกันในอนุภมู ิภาคแม่นํ ้าโขง
เพื่อเป็ นทางเลือกให้ นกั ท่องเที่ยวที่สนใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีอตั ลักษณ์เฉพาะ
3.2 อาจศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบระหว่างภาพลักษณ์ในจินตนาการกับภาพลักษณ์ที่
ปรากฎของนักท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง
3.3 ผลการวิจยั ครัง้ นี ้ ทําให้ ทราบถึงสถานที่ที่ได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวใน
อันดับต่าง ๆ การวิจยั ครัง้ ต่อไปจึงควรศึกษาขีดความสามารถในการรองรับของทรัพยากรในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้ รับความนิยมอันดับต้ น ๆ ของทังจั
้ งหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางเพื่อประโยชน์
ในการวางแผนพัฒนาสถานที่นนั ้ ๆ ให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน

