กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั “การรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของ
นักท่องเที่ยว” สําเร็ จได้ ด้วยความช่วยเหลือจากหลายฝ่ าย ผู้วิจยั ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์เทวี
สวรรยาธิปัตย์ ผู้อํานวยการสํานักวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้ านจอมบึงที่พิจารณา
ให้ งบประมาณในการศึกษาวิจยั เรื่ องนี ้
รวมทังบุ
้ คลากรของสํานักวิจยั และพัฒนาทุกท่านที่
ช่วยเหลือทุกด้ าน อาจารย์สจั จา ไกรศรรัตน์ ที่ชว่ ยปรับแก้ ไขงบประมาณของโครงการวิจยั ให้
ถูกต้ องเหมาะสมและให้ คําแนะนําที่เป็ นประโยชน์ในการทําวิจยั อาจารย์ทกั ษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์ที่
ช่วยทักท้ วงข้ อผิดพลาดในงานวิจยั ให้ คําแนะนําการทําวิจยั และดูแลการจัดทําบทคัดย่อภาษา
อังกฤษ อาจารย์ Brian ที่ให้ คําแนะนําและตรวจแก้ ไขแบบสอบถามภาษาอังกฤษ
ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้ คําแนะนําตรวจสอบเครื่ องมือ ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญทัง้
ชาวลาวและชาวไทย เจ้ าของหนังสือ ตํารา บทความ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ ผู้จดั ทําเว็บไซต์การ
ท่องเที่ยว เจ้ าของผลงานทุกเรื่ องที่ผ้ วู ิจยั สืบค้ นและนํามาใช้ ในการทํางานวิจยั และครูอาจารย์ทกุ
ท่านที่ได้ ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้ ผ้ วู ิจยั ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั รวมทังเพื
้ ่อน ๆ พี่ ๆ น้ อง ๆ ที่ให้
ความช่วยเหลือและเป็ นกําลังใจในการจัดทํางานวิจยั เรื่ องนี ้ด้ วยดีตลอดมา คุณความดีและประโยชน์
ของงานวิจยั เรื่ องนี ้ ผู้วิจยั ขอน้ อมบูชาคุณบิดารมารดา บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน และขอ
มอบคืนกลับสู่ทกุ ท่านที่มีส่วนช่วยเหลือทังทางตรงและทางอ้
้
อมให้ การทําวิจยั สําเร็ จลุล่วงด้ วยดี
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การรับรู้ภาพลักษณ์จงั หวัดเชียงใหม่และเมือง
หลวงพระบางของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง ทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้ อมูลส่วนบุคคล ข้ อมูลการเดินทาง กิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยว การรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวกับการรับรู้ ภาพลักษณ์จงั หวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของนักท่องเที่ยวที่
เคยไปทัง้ 2 แห่ง และวิเคราะห์ภาพลักษณ์จงั หวัดเชียงใหม่ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ อง
ด้ านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ภาพลักษณ์เมืองหลวงพระบางในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อ
ผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง นํามาเปรี ยบเทียบด้ านภาพลักษณ์จงั หวัดเชียงใหม่
และเมืองหลวงพระบางระหว่างการรับรู้ ของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่งกับมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ
หรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวในข้ อสันนิษฐาน เก็บข้ อมูลเชิงปริ มาณด้ วยแบบสอบถามและเก็บ
ข้ อมูลเชิงคุณภาพด้ วยการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ ใช้ สถิตพิ รรณนา ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
และทดสอบสมมติฐานด้ วยค่าไคสแควร์ (Chi-Square) ร่วมกับการวิเคราะห์เนื ้อหา
ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่งส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 25-34 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นกลุม่ นักธุรกิจ พนักงานบริ ษัท ทําการค้ า หรื อมี
กิจการของตนเอง มีรายได้ ตอ่ ปี มากกว่า 600,001 บาท มาจากทวีปเอเชีย มาเที่ยวทัง้ 2 แห่งเป็ น
ครัง้ แรก และตังใจจะกลั
้
บมาเที่ยวอีกด้ วยเหตุผลคือกลับมาเมืองหลวงพระบางเพราะชอบวัฒนธรรม
มีเอกลักษณ์ โดดเด่น เท่า ๆ กับชอบธรรมชาติที่สวยงาม ในขณะที่กลับมาเที่ยวซํ ้าจังหวัดเชียงใหม่
เพราะชอบธรรมชาติที่สวยงาม กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางมากับเพื่อนในช่วงเดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พักอยูร่ ะหว่าง 3-7 วัน จุดประสงค์ในการเดินทางมาทัง้ 2 แห่งคือเพื่อคลาย
เครี ยด พักผ่อน กิจกรรมที่ทําระหว่างอยูใ่ นเมืองหลวงพระบางคือกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบไป
เที่ยวในและนอกเมือง ในขณะที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบถ่ายรูประหว่างอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบในเมืองหลวงพระบางคือ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง
(พระราชวัง) ส่วนสถานที่ที่ชอบในจังหวัดเชียงใหม่คือถนนคนเดิน กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ร่วมทํา
กิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวทัง้ 2 แห่งกับมัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง สิ่งที่ไม่ชอบในการเดินทาง
มาเมืองหลวงพระบางคืออากาศร้ อน ฝนตก ส่วนสิ่งที่ไม่ชอบในการเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่คือ
มลภาวะ ควัน แหล่งสารสนเทศที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ รับสารสนเทศการท่องเที่ยวทังเมื
้ อง
หลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่คือ เว็บไซต์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยว ช่องทาง
การสื่อสารที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ ตดั สินใจเดินทางท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบางคือ เว็บไซต์
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และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยว ในขณะที่ช่องทางการสื่อสารที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
ใช้ ตดั สินใจเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่คือ เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โฆษณาแหล่ง
ท่องเที่ยว ประเภทของสารสนเทศการท่องเที่ยวที่กลุม่ ตัวอย่างรับรู้บอ่ ยที่สดุ ทังเมื
้ องหลวงพระบาง
และจังหวัดเชียงใหม่คือการแนะนําสถานที่ทอ่ งเที่ยว
และสารสนเทศที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
ยกเลิกการเดินทางไปเมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่คือ สารสนเทศเกี่ยวกับการเกิดโรค
ระบาดในแหล่งท่องเที่ยว การรับรู้ภาพลักษณ์ของเมืองหลวงพระกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้
สิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรมในระดับมาก ส่วนการรับรู้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ กลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีการรับรู้สิ่งดึงดูดใจที่เป็ นเหตุการณ์ (การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเผยแพร่แหล่ง
ท่องเที่ยว) ในระดับมากที่สดุ ภาพลักษณ์ที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่นกึ ถึงทังเมื
้ องหลวงพระบางและ
จังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวคือเรื่ องอารยธรรม วัฒนธรรม ส่วนสถานที่ที่เป็ น
ภาพลักษณ์เมืองหลวงพระบาง กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่นกึ ถึงพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง
(พระราชวัง) ในขณะที่สถานที่ที่เป็ นภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่คือ วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ดอยสุเทพ การทดสอบสมมติฐานพบว่า วัตถุประสงค์ในการเดินทาง สิ่งจูงใจให้ เดินทาง และประเภท
ของสารสนเทศมีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ภาพลักษณ์ของทังจั
้ งหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนจํานวนครัง้ ที่มามีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ภาพลักษณ์
ของจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และ
เมืองหลวงพระบางในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยว และในการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่งเป็ นภาพลักษณ์ประเภทเดียวกันคือภาพลักษณ์ด้านขนบธรรมเนียม
ประเพณี
คําสําคัญ: การรับรู้ ภาพลักษณ์ เชียงใหม่ หลวงพระบาง
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Abstract
This research aims to study the image of Chiengmai (CM) and Luang Pra Bang
(LPB) in the perception of 2 population groups, one is the experts in private or state
agencies dealing with tourism in CM and LPB, and the other is the tourists ever visiting
both places. It was hypothesized that the general information, travelling information, trip
activities and travelling information perception were related to the tourists perception
image of CM and LPB. The comparative study on the perception image of CM and LPB
between both groups is also included as the research assumption. Questionnaire, Depth
interview, descriptive statistics in percentage and means value as well as Chi-Square
value and content analysis were used accordingly.
It was found that the majority of tourists ever visiting both CM and LPB were
male, 25-34 years of age, held the bachelor degree, worked in private sectors or had
their own business with the annual income of 600,000 baht, and came from Asian
countries. The study revealed that it was their first trip to CM and LPB and intended to
be back. The reasons for returning were the impression in LPB cultural uniqueness as
well as the natural beauty while the reason for CM was only the impression in the natural
beauty. They preferred to have a trip with their friends, took a staying period of 3-7 days
during November – February with the purpose of relaxation. They reported that their
activity during the trip in LPB was in and out-city tour while they mostly took the photos
in CM. Their most favorite place in LPB was the Palace Museum while they mostly like
Walking Street in CM. They consulted the travelling agencies for touring information and
preferred to have the whole group trip with the guide. Raining and heat was reported as
the most undesirable weathering condition for their travelling in LPB while air pollution
was focused for the trip in CM. Website and traveling agencies were the LPB tourists’
channel and source of touring information while tourists with the destination to CM used
the website and traveling agencies for the source of touring information but leaflet and
brochure were used for traveling decision making. Type of information about
recommended destination was highly requested for the trip to both LPB and CM. They
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reported that their trip to either CM or LPB would be cancelled if having the
announcement of disease infection in any destination. Tourists ever visiting both LPB
and CM perceived the image of LPB from cultural attractions at the high level while they
highly perceived the image of CM from the events displayed through public relations
and advertisement. Both CM and LPB were proclaimed as the unique cultural place.
The reference place for their perception image of LPB was the Palace Museum while
that of CM was Doi Su Thep. The purpose of the trip, the frequency of CM or LPB visiting
and type of tourism information were found to have statistical relation with the image of
CM and LPB in the perception of tourists ever visiting both places. The image of CM
and LPB in the perception of the experts in private or state agencies dealing with
tourism in CM and LPB did not differ from one of the tourists ever visiting both places.
That was the image of cultural attraction.
Key words: perception, image, Chiengmai, Luang Pra Bang
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