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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัด
ลําปาง รูปแบบการส่ือสารและส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนย
อนุรักษชางไทยจังหวัดลําปางและประสิทธิผลของการใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัดลําปาง โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ดวยการสํารวจเอกสาร (Documentary Research) การสังเกตอยางมีสวนรวม (Participant 
Observation) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการการ
ทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยจํานวน 19  คน และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ดวยการแจกแบบสอบถาม(Questionnaire)จํานวน 200 ชุด แบงเปนนักทองเท่ียวชาวไทยจํานวน  
150 ชุด  และนักทองเท่ียวชาวตางชาติ จํานวน  50 ชุด  
 ผลการวิจัยพบวา  
 1. ท้ังปจจัยภายนอกและภายในท่ีมีความสําคัญในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ของศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัดลําปาง ประกอบดวย 2 ปจจัยท่ีสําคัญ คือ (1) ปจจัยภายนอก ไดแก  
นโยบายขององคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.) นโยบายของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
(ททท.) และการสงเสริมจากส่ือมวลชน (2) ปจจัยภายใน ไดแก  ปจจัยท่ีเกิดข้ึนภายในศูนยอนุรักษ
ชางไทย อันประกอบดวย สภาพพื้นท่ีของแหลงทองเท่ียว ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน บทบาท
ของควาญชางและชาวบานในหมูบานควาญชางและผลประโยชนจากรายไดท่ีไดรับ 
 2. รูปแบบการส่ือสารและส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของ
ศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัดลําปาง 
 ประกอบดวย 3 รูปแบบท่ีสําคัญ คือ (1) รูปแบบการส่ือสารสองทางท่ีไมเปนทางการ  
(2) รูปแบบการส่ือสารสองทางท่ีเปนทางการ (3) รูปแบบการส่ือสารทางเดียวท่ีเปนทางการ สวน
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การใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัด
ลําปาง ประกอบไปดวย 4 ส่ือท่ีสําคัญ คือ (1) ส่ือบุคคล ไดแก เจาหนาท่ี ควาญชางและชาวบาน  
เพื่อนฝูงและญาติพี่นองของนักทองเท่ียวท่ีเคยมาเท่ียว เจาหนาท่ีบริษัทนําเท่ียว เจาหนาท่ีของ
องคการอุตสาหกรรมปาไมและเจาหนาท่ีของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2) ส่ือเฉพาะกิจ  
ไดแก แผนพับ ปายเผยแพรขอมูล อุปกรณสําหรับจัดนิทรรศการ หนังสือคูมือการทองเท่ียว 
หนังสือและวารสาร วีดีทัศน เอกสารวิชาการและสินคาของท่ีระลึก (3) ส่ือมวลชน ไดแก โทรทัศน  
วิทยุ หนังสือพิมพและนิตยสารและวารสาร (4) ส่ืออินเทอรเน็ต ไดแก บริการขอมูลทางเว็บไซต 
(www) บริการขอมูลทางเว็บไซตที่หนวยงานภายนอกจัดทําให บริการขอมูลทางเว็บไซตท่ีศูนย
อนุรักษชางไทยจัดทําข้ึนเอง บริการขอมูลบนกระดานขาวท่ีมีการโพสตกันในกระทูของเว็บไซต 
 3. ประสิทธิผลของการใชส่ือประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของ
ศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัดลําปาง   
 มีรายละเอียดดังนี้ คือ นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติมีส่ิงจูงใจใหมาทองเท่ียว
ศูนยอนุรักษชางไทยเหมือนกันคือ กิจกรรมของศูนยอนุรักษชางไทย และนักทองเท่ียวท้ังสองกลุม
ตั้งใจมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางเพื่อการพักผอน ส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารเพื่อการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษไดแก ส่ือมวลชน สวนส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารเพ่ือการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติไดแก ส่ืออินเทอรเน็ต ส่ิงท่ีนักทองเท่ียวท้ังสองกลุมมีความ
ประทับใจในการมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทยคือ การแสดงชาง (ส่ือเฉพาะกิจ) 
 กลาวโดยสรุปไดวา การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย 
จะประสบความสําเร็จไดนั้น ตองประกอบไปดวยการมีปจจัยเกื้อหนุนท้ังปจจัยภายนอกและปจจัย
ภายในที่เปนตัวสนับสนุน รูปแบบการส่ือสารท่ีกอใหเกิดการมีสวนรวม และการเลือกใชส่ือ
ประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารกับนักทองเท่ียว ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนตัวผลักดันไปสูการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยอยางยั่งยืนตอไป 
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ABSTRACT 
 
 This study is the combination of combined qualitative and quantitative research 
which aims to investigate the factors which promote the eco-tourism at the Thai Elephant 
Conservation Center in Lampang, type of communication and the use of public relations to 
promote the eco-tourism at the Thai Elephant Conservation Center in Lampang, and the 
effectiveness of the use of public relations to promote the eco-tourism at the Thai Elephant 
Conservation Center in Lampang. The qualitative research methodology consists of documentary 
analysis, participant observation, and in-depth interviews. The target group is 19 key informants 
who have been involved in organizing eco-tourism at the Thai Elephant Conservation Center in 
Lampang. Moreover the questionnaire survey is used as a quantitative research method focusing 
200 tourists which consist 150 Thais and 50 foreigners. 

The research findings are as follows: 
 1. External and internal factors are important to promote eco-tourism at the Thai 
Elephant Conservation Center in Lampang. External factors are the policy of Forest Industry 
Organization, the policy of the Tourism Authority of Thailand (TAT) and the promotion from 
mass media and internal factors are the condition of tourist attraction, tradition and culture, the 
role of mahout lifestyle and the villagers and the benefits from the center. 
 2. Three important forms of communication for promoting eco-tourism at the Thai 
Elephant Conservation Center are found which consist of 1) informal two-way communication,  
2) formal two-way communication, 3) formal one-way communication. In addition, four maim 
types of media were used for promoting eco-tourism at the Thai Elephant Conservation Center. 
The first type of media is personal media such as the officers of Thai Elephant Conservation 
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Center, mahout and villagers, tourist’s friends and relatives who have ever visited at Thai 
Elephant Conservation Center, the tour agents and the officers of the Forest Industry Organization 
and the Tourism Authority of Thailand.  The second type is special media such as brochures, data 
labels, exposition equipment, tourist’s handbooks, books and journals, videotapes, academic 
documents and souvenirs. The third type includes mass media such as televisions, radios, 
newspaper and magazines and journals. The last type comprises of the Internet such as 
information services on the websites and wed boards provided by of the Thai Elephant 
Conservation Center and others tourist-relavant organizations.  
 3. The effectiveness of the use of public relation to promote eco-tourism at the Thai 
Elephant Conservation Center in Lampang as follows: firstly, Thai and foreign tourists have the 
same incentives to visit the Thai Elephant Conservation Center in Lampang. It is found that Thai 
Elephant Conservation Center activities and the need of relaxation are the travelling incentives. 
Secondly, an effective media promoting eco-tourism at the Thai Elephant Conservation Center in 
Lampang to the Thai tourst is mass media; on the other hand, the internet is found as an effective 
media for foreign tourists. Lastly, the elephant show made an impression on both Thai and 
foreign tourists.  
 In conclusion, the success in promoting eco-tourism at the Thai Elephant 
Conservation Center heavily relies on the supportive internal and external factors, types of 
communication which encourage cooperation, and the use of public relation media to 
communicate with the tourist to the tourists. These will lead to successful and sustainable eco-
tourism at the Thai Elephant Conservation Center in Lampang. 
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กิตติกรรมประกาศ 
   
 วิทยานิพนธเร่ือง “การส่ือสารเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษ 
ชางไทยจังหวัดลําปาง” สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  เนื่องจากไดรับความชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน 
ท่ีไดใหการสนับสนุน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ  ผศ.ดร.วลัย  วัฒนะศิริ  อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ ท่ีไดสละเวลาอันมีคาจากภารกิจและหนาท่ีตางๆ เพื่อชวยใหคําแนะนํา  ขอคิดเห็น  
ตรวจทานขอบกพรองและช้ีแนะแนวทางท่ีถูกตอง  ตลอดจนใหกําลังใจผูวิจัยในการทําวิทยานิพนธ
คร้ังนี้มาโดยตลอด 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.พนม คล่ีฉายา ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ  
ดร.มนต  ขอเจริญ และ ผศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล กรรมการสอบวิทยานิพนธ ท่ีไดกรุณาใหคําช้ีแนะ
และคําปรึกษาทางวิชาการ  เพื่อใหงานวิจัยคร้ังนี้มีความสมบูรณมากท่ีสุด นอกจากนี้ผูวิจัยไมอาจ
ลืมขอบพระคุณผูใหขอมูลทุกทานท้ังภายในและภายนอกศูนยอนุรักษชางไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คุณพงศกร พุดตานทอง เจาหนาท่ีงานพัฒนาการตลาดและการทองเที่ยวศูนยอนุรักษชางไทย ท่ีให
การตอนรับ อํานวยความสะดวก ตลอดจนการใหคําแนะนําและใหขอมูลกับผูวิจัยเปนอยางดี 
 เหนือส่ิง อ่ืนใด  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณพอชาติสมปอง  รังสิมันตุชาติ  
คุณแมพัฒนี  จีนวัฒนะ นางสาวโอปอล  รังสิมันตุชาติและสมาชิกของครอบครัวของผูวิจัย ท่ีคอย
ใหการสนับสนุน ใหคําปรึกษาและใหกําลังใจผูวิจัยมาโดยตลอด นอกจากนี้ขอขอบคุณพี่ฟาง  
วชิรญาณ  เจริญทรัพย รุนพี่ท่ีคอยช้ีแนะแนวทางและใหความชวยเหลืออยางเต็มท่ี ขอขอบคุณพี่กุง  
ชลาลัย พงษศิริ ท่ีคอยแนะนําและชวยเหลือผูวิจัยเสมอตั้งแตเร่ิมเขาเรียนระดับมหาบัณฑิต ขอบคุณ
เพื่อนๆ ท่ีเปนกําลังใจใหผูวิจัย 
 ทายท่ีสุดนี้  คุณประโยชนของวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขออุทิศความดีท้ังหมดนี้แด  
บุพการี คณาจารยและผูมีพระคุณตอวิทยานิพนธเลมนี้ทุกทาน และหากมีขอผิดพลาดประการใดท่ี
เกิดจากวิทยานิพนธเลมนี้ผูวิจัยขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 อุตสาหกรรมทองเท่ียว (Tourism Industry) ถูกกําหนดใหเปนยุทธศาสตรสําคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยการกําหนดนโยบายรัฐบาล ใหความสําคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศไทย  โดยมีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเปนแกนหลัก
สําคัญ ซ่ึงไดประกาศแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559  มุงเนนการปองกันแกไข
ผลกระทบดานการทองเท่ียวใหสอดคลองกับสถานการณท้ังในและตางประเทศ ตามแนวทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 และวิสัยทัศนประเทศไทยสูป 2570 โดยนอมนํา
แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” มาใชในการจัดทําแผนเพ่ือให
เกิดการพัฒนาการทองเท่ียวแบบองครวมที่สรางท้ังรายไดและกระจายรายไดอยางเปนธรรมและ
ยั่งยืน (อางถึงใน แผนพัฒนาการทองเท่ียว แหงชาติ 2555-2559, http://www.mots.go.th) ขอมูลจาก
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา พบวา ในป 2555 มีนักทองเท่ียวตางชาติเดินทางเขามาทองเท่ียวใน
ประเทศไทย 21 ลาน 8 แสนคน คิดเปนรายไดประมาณ  9 แสน 3 หม่ืนลานบาท  (มติชนออนไลน, 
วันท่ี 3 มกราคม 2556) 
 นอกจากนี้ ไทยยังถือเปนประเทศท่ีไดรับความนิยมดานการทองเท่ียวโดยติดอันดับ 1 
ใน 3 แหลงทองเท่ียวยอดนิยมของตลาดนักทองเท่ียวสําคัญของโลก ซ่ึงตลาดท่ีมีศักยภาพสูงยังคง
เปนตลาดอาเซียนรวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ โดยตลาดอาเซียนมีนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึน
รอยละ 8.67 ขณะท่ีตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเติบโตรอยละ 27.13 ตลาดแอฟริกาเติบโต 
รอยละ 23.33 (สืบคนเม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2013, จาก http://www.springnewstv.tv) 
 อุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ผนวกกับการแขงขันทาง
เศรษฐกิจอยางรุนแรง ทําใหทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญในการทองเท่ียวถูกนํา 
มาใชอยางไรขอบเขตจนขาดความสมดุล สงผลกระทบทางลบตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ
สงผลกระทบรุนแรงตอส่ิงมีชีวิตบนโลก เชน การเกิดภัยธรรมชาติ มลพิษและมลภาวะใน
ส่ิงแวดลอม การสูญพันธุของสัตวบางชนิด ฯลฯ ประกอบกับการท่ีประเทศไทยกําลังกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียนในป 2558 จึงจําเปนตองสรางภูมิคุมกันดานสังคมและวัฒนธรรมใหเขมแข็ง เพื่อ
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ใชในการเตรียมความพรอมใหแกคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม  
 จากปญหาดังกลาวทําใหประเทศตางๆ ท่ัวโลกเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเปนองคประกอบหลักของพัฒนาการทองเท่ียว ท้ังแหลงทองเท่ียวและ
ทรัพยากรในแหลงทองเที่ยวนั้นๆ จนเกิดเปนแนวคิดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ซ่ึงจะนําไปสูการ
ทองทองเท่ียวอยางยั่งยืนตอไป 
 การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ (Ecotourism) เปนหนึ่งในวิธีสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศ  
ท้ังดานทรัพยากรธรรมชาติ  วิถีชีวิต  ประเพณีและวัฒนธรรมใหคงอยูทามกลางการหล่ังไหลของ
กระแสวัฒนธรรมตางชาติ ดวยรูปแบบการทองเท่ียวท่ีชวยอนุรักษธรรมชาติและไมทําลาย
ส่ิงแวดลอม พรอมท้ังไดรับความสุขจากการเดินทาง  การเท่ียวชมธรรมชาติและศึกษาสรรพชีวิต  
เชน เดินเท่ียวในเสนทางศึกษาธรรมชาติภายในเขตอุทยานแหงชาติ เดินปาศึกษาวิถีชีวิตสัตว  
รวมถึงการทองเท่ียวเชิงเกษตร เชน การเท่ียวชมฟารมหรือไรผลไม เปนตน (การทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย, 2556, 28 เมษายน)   
 การทองเท่ียวเชิงอนุรักษในประเทศไทยเกิดข้ึนเม่ือประมาณ 10 ปท่ีผานมา ถูกปลุกเปน
กระแสข้ึนมาก็เพื่อพัฒนาตอยอดไปสูการทองเท่ียวอยางยั่งยืน โดยการทองเท่ียวรูปแบบนี้จะเนน
การมีสวนรวมในการรักษาคุณคา และเอกลักษณทางทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของ
ประชาชนทองถ่ินและชุมชนในพื้นท่ีนั้นๆ  (วุฒิกร สินธุวาทิน, 2552) หนึ่งในสถานท่ีทองเท่ียวเชิง
อนุรักษท่ีมีความโดดเดนดานการอนุรักษชางและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยคือ “ศูนย
อนุรักษชางไทย” จังหวัดลําปาง  
 ศูนยอนุรักษชางไทยเปนหนวยงานในสังกัดขององคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.) ท่ี
บุกเบิกงานดานการอนุรักษและทดลองวิทยาศาสตรเพื่อชางไทย เนื่องจากชางเปนสัตวท่ีมีสวน
รวมกับวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนานและเปนสัตวชนิดเดียวท่ีมีความสําคัญตอสถาบันหลักของ
ชาติไทย ท้ังสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย จนถูกกําหนดใหเปนหนึ่งในสัญลักษณ
ประจําชาติไทย (Nation Identity)   โดยคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ (สัญลักษณประจําชาติ
ไทย, 2556, 24 เมษายน)   
 จากสถิติของกรมปศุสัตวการลดจํานวนลงของชางจากป พ.ศ. 2500 ท่ีมีจํานวนชางปา 
และชางเล้ียงทั้งหมดประมาณ 11,000 ตัว  ปจจุบันพบวามีชางปาและชางเล้ียงทั้งหมดประมาณ 
6,000 ตัว โดยในแตละปมีจํานวนชางเพิ่มและลดลงไมแนนอน ทําใหนักวิชาการคาดการณกันวา 
ถาไมรีบลงมือแกไขอีกไมเกิน 50 ป ชางไทยอาจเหลือเพียงตํานาน ในปพ.ศ. 2531 สหภาพสากล 
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วาดวยการอนุรักษหรือ IUCN The Conservation Union จึงกําหนดใหชางอยูในกลุมสัตวปาชนิดท่ี
ถูกคุกคาม มีความเส่ียงสูงตอการสูญพันธุ (Threatened animal) (สถาบันคชบาลแหงชาติ, 2546: 41)  
 ดวยเหตุนี้ศูนยอนุรักษชางไทยจึงอุทิศตนเพ่ือดูแลชางไทยใหอยูคูสังคมไทยไปตราบ
นานเทานาน  ดวยวิสัยทัศน “ชวยชาง ชวยคน ชวยสรางเศรษฐกิจชาติ”  องคการอุตสาหกรรมปาไม
จึงเร่ิมนโยบายพัฒนาศูนยอนุรักษชางไทยใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีชางเปนจุดสนใจ มีการให
ความรูและปลูกฝงทัศนคติใหประชาชนรวมกันอนุรักษชางและปาไมซ่ึงเปนบานของชาง  
นอกจากนี้ศูนยอนุรักษชางไทยยังเปนโรงเรียนฝกชางและควาญชางแหงแรกในโลก โดยปจจุบันมี
ชางอยูในความดูแลมากกวา 50 เชือก 
 ศูนยอนุรักษชางไทยกอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2536 ตั้งอยูระหวางกิโลเมตรท่ี 28-29 ถนน
ลําปาง-เชียงใหม อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง  เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีความสวยงามกวางขวาง  
บรรยากาศ  รมร่ืนเหมาะแกการพักผอน ทองเท่ียวและเรียนรูวิถีชาง  นอกจากความพรอมดาน
สถานท่ีแลว ยังมีกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีนาสนใจหลายกิจกรรม ซ่ึงแตละกิจกรรมลวนแตเปน
กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีใหความสนุกสนานพรอมกับการเรียนรูวิถีชางอยางใกลชิด   
ซ่ึงนักทองเท่ียวสามารถเลือกทํากิจกรรมตางๆ ไดตามความชอบและระยะเวลาท่ีเหมาะสม  
  จากสภาพแวดลอมท่ีรมร่ืนในแบบสวนปาและกิจกรรมที่นาสนใจ  ทําใหศูนย
อนุรักษชางไทยเปนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมหน่ึงในสามของสถานท่ีท่ีนักทองเท่ียวนิยม
ไปมากท่ีสุดในจังหวัดลําปาง  (รายงานผลการดําเนินงานของจังหวัดลําปางป 2555, 2555: 17 )  
ช่ือเสียงของศูนยอนุรักษชางไทยเปนท่ีรูจักในหมูนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติเปน
จํานวนมาก ทําใหปริมาณนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมเพิ่มมากข้ึนทุกป  ดังแสดงในตารางท่ี 1.1      
      
ตารางท่ี 1.1  แสดงจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวท่ีศูนยอนุรักษชางไทย 

 
ปงบประมาณ จํานวนนักทองเท่ียว (คน) รายได (บาท) 

2548 77,142 4,784967 

2549 86,540 4,999,656 

2550 95,465 7,549,414 

2551 96,416 7,856,015 
 

ท่ีมา: ศูนยอนุรักษชางไทย 
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 จากตารางท่ี 1.1 จะเห็นวาจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวชมศูนยอนุรักษชางไทย
ตั้งแตปพ.ศ. 2548  เปนตนมา มีจํานวนนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึนทุกป  ดวยศักยภาพดานการทองเท่ียวท่ีมี
ทําใหศูนยอนุรักชางไทยไดรับการยอมรับและยกยองดวยรางวัลจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย
คือ รางวัลดีเดนกินรีเงิน  ประเภทแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติประจําป 2541 ไดรับรางวัลยอดเยี่ยม
กินรีทอง ประเภทแหลงทองเท่ียวนันทนาการเพื่อการเรียนรูประจําป 2553 และไดรับรางวัลยอด
เยี่ยมกินรีทอง  ประเภทแหลงนันทนาการเพื่อการเรียนรูประจําป 2556    
 ปจจัยสําคัญท่ีมีสวนชวยสงเสริมการทองเ ท่ียวเชิงอนุ รักษ คือ  “การส่ือสาร” 
(Communication)  เนื่องจากการส่ือสารเปนเครื่องมือในการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียว
ไปยังบุคคลผูเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกองคกร เปนตัวการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
การทองเท่ียวใหดําเนินไปอยางราบร่ืนจนสําเร็จลุลวง อีกท้ังยังทําใหสถานท่ีทองเท่ียวเปนท่ีรูจัก
และดึงดูดความสนใจนักทองเท่ียว ใหเดินทางเขาทองเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวนั้นๆ เพิ่มมากข้ึน 
อีกดวย  
 จากจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนทุกปและรางวัลท่ีไดรับจากการทองเท่ียวแหงประเทศ
ไทย  ศูนยอนุรักษชางไทยจึงถือเปนแหลงทองเท่ียวท่ีประสบความสําเร็จในการสงเสริมการ
ทองเท่ียวอีกแหงหนึ่งในประเทศ โดยท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไมมีการพัฒนาและปรับปรุง
โครงสรางการบริหารงานของศูนยอนุรักษชางไทยดานการสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวท้ังภายใน
และภายนอกองคกรอยูเสมอ ปจจัยดานการส่ือสารภายในปจจุบันมีการปรับปรุงและพัฒนาแผน
แมบท ICT สําหรับวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  มีการใชหนังสือเวียนเปนชองทางการส่ือสาร
นโยบายขององคกรและมีการจักอบรมใหความรูกับพนักงานเรื่องนโยบายและการปฏิบัติงาน 
อยูเสมอ 
 สวนการสื่อสารภายนอกเร่ิมตนจากการใชส่ือบุคคลเปนตัวกลางในการส่ือสาร โดยการ
ใหขอมูลกับหนวยงานภายนอกและนักทองเท่ียว โดยจะเนนการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการอนุรักษ
และบริบาลชางและกิจกรรมตางๆ ของศูนยอนุรักษชางไทย ตอมามีการประชาสัมพันธผานส่ือ
เฉพาะกิจที่หลากหลาย เชน แผนพับและจุลสาร ประกอบกับการใชส่ืออ่ืนๆ เชน ปายโฆษณา   
หนังสือพิมพทองถ่ินและการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวรวมกับการทองเท่ียวจังหวัดลําปาง และมีการ
ใชส่ืออินเตอรเน็ตเพ่ิมเขามาในปจจุบัน โดยมีท้ังเว็บไซตของศูนยอนุรักษชางไทยเอง เฟสบุคและ
การประชาสัมพันธผานทางเว็บบอรดตางๆ  
 จากงานวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัดลําปาง 
ป 2546  พบวานักทองเท่ียวมีความพึงพอใจตอศูนยอนุรักษชางไทย 3 ดาน คือ ดานการแสดงชาง  
ดานกิจกรรมและดานการบริการ ตอมากมีงานวิจัยท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
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นักทองเท่ียวในศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปางในป 2554 พบวานักทองเท่ียวท่ีมาเที่ยวชมศูนย
อนุรักษชางไทยไดรับความพึงพอใจในดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดดังนี้  ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑไดรับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือเปนศูนยการแสดงชางใชในการชักลากไมแหงเดียวใน
โลก มีโรงพยาบาลชางแหงเดียวในประเทศไทย ปจจัยดานราคาคือคาเขาชมมีความเหมาะสมกับ
บริการท่ีมีอยู ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายคือเดินทางมาสะดวก/หารถมางาย ดานการสงเสริม
การขายคือคําแนะนําจากบุคคลตางๆ และการมีบัตรสวนลด/ราคาพิเศษ   
 ผลการวิจัยขางตนสรุปไดวา  ปจจัยท่ีสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเท่ียวที่มาเท่ียว
ชมศูนยอนุรักษชางไทยมากท่ีสุดคือ  การแสดงชางและกิจกรรมตางๆ  รองลงมาคือการบริการ คือ
บุคลากรภายในท่ีมีความรูและใหการบริการท่ีดี ผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวานอกจากปจจัยดานการ
ทองเท่ียวแลว ส่ือบุคคลและส่ือเฉพาะกิจเปนส่ือท่ีมีอิทธิพลในการสงเสริมการทองเท่ียวของศูนย
อนุรักษชางไทยในสายตาของนักทองเท่ียว  จากผลการนี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ “ส่ือ” ท่ี
เปนเคร่ืองมือสําคัญในการสงเสริมการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย 
 นอกจากส่ือบุคคลและส่ือเฉพาะกิจจะสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเท่ียวแลว 
ส่ือท้ังสองประเภทนี้ยังมีบทบาทตอทัศนคติของผูรับสาร ซ่ึงการกระตุนและปลูกฝงทัศนคติ
เกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมถือเปนวัตถุประสงคหนึ่งของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ดังนั้นการ
ส่ือสารเพ่ือการทองเที่ยวเชิงอนุรักษจึงจําเปนจะตองอาศัยส่ือท้ังสองประเภทนี้ รวมกับส่ือประเภท
อ่ืนในการเผยแพรขาวสารเพื่อสรางการรับรู กระตุนใหตระหนักถึงคุณคาของการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษและปลูกฝงคานิยมการอนุรักษชางและทรัพยากรธรรมชาติใหกับนักทองเท่ียวท่ัวไป  
รวมถึงตอกย้ําคุณคาของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษใหกับนักทองเท่ียวเฉพาะกลุมท่ีเขามาพักแรมเพ่ือ
เรียนรูวิถีชางในศูนยอนุรักษชางไทย  เพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษอันจะนําไปสูการทองเท่ียว
อยางยั่งยืนตอไป 
 การเล็งเห็นความสําคัญของการส่ือสาร จนนํามาสูการพัฒนาดานการส่ือสารเพ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย ทําใหศูนยอนุรักษชางไทยเปนแหลง
ทองเท่ียวท่ีประสบความสําเร็จดังท่ีกลาวมาขางตน และเนื่องจากประเทศไทยกําลังกาวเขาสูการเปด
ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 นี้ ศูนยอนุรักษชางไทยจึงตองเตรียมความพรอมเพ่ือตอนรับ
นักทองเท่ียวชาวตางชาติ โดยปจจุบันเร่ิมจากการดําเนินนโยบายใหสอดคลองกับนโยบายของการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทยเทานั้น แตยังไมมีนโยบายในการส่ือสารเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของศูนยอนุรักษชางไทยท่ีชัดเจน 
  ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวามีปจจัยอะไรบางท่ีสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย รูปแบบการส่ือสารและการใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อ
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สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยมีลักษณะอยางไร มีการใชส่ืออะไร 
อยางไรบาง  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการส่ือสารเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของ
ศูนยอนุรักษชางไทยใหมีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนหรือพัฒนาการส่ือสารเพ่ือสงเสริม
การทองเท่ียวใหกับสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ เพื่อการทองเท่ียวท่ียั่งยืนตอไป 

 
1.2 ปญหานําวิจัย 
 1. ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง มีปจจัย
ใดบาง 
 2. รูปแบบการส่ือสารและส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนย
อนุรักษชางไทยจังหวัดลําปางเปนอยางไร และมีการใชส่ืออะไร อยางไรบาง 
 3. ประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธเพื่อการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง
เปนอยางไร 
 
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง 
 2. เพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารและส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง 
 3. ประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษ
ชางไทย  จังหวัดลําปาง 

 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษาถึงการส่ือสารเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของ 
ศูนยอนุรักษชางไทย ในเรื่องของปจจัยที่ชวยสงเสริมการทองเที่ยว รูปแบบการส่ือสารและ 
ส่ือประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย โดยอาศัยแนวคิด
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ แนวคิดเร่ืองรูปแบบของการส่ือสาร แนวคิดเร่ืองส่ือประชาสัมพันธ  
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู แนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับ มาใชเปนกรอบในการวิจัย โดยทําการศึกษา
เฉพาะพ้ืนท่ีศูนยอนุรักษชางไทย  และการวิจัยคร้ังนี้จะทําการศึกษาขอมูลในชวงเดือนเมษายน 2556 
ถึงกุมภาพันธ 2557 
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1.5 นิยามศัพท 
 การส่ือสารเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  หมายถึง การแลกเปล่ียนขาวสาร
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกันของบุคลากรภายในศูนยอนุรักษชางไทยและการติดตอส่ือสารกับ
บุคคลภายนอกและนักทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย ในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมการทองเท่ียงเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง เชน การจัดประชุม การ
ฝกอบรม การจัดนิทรรศการ การจัดทําส่ือส่ิงพิมพและส่ืออ่ืนๆ ของศูนยอนุรักษชางไทย 
 รูปแบบการส่ือสาร  หมายถึง ลักษณะการส่ือสารท่ีเจาหนาท่ีในศูนยอนุรักษชางไทยใช
ในการติดตอส่ือสารกันภายในและลักษณะการส่ือสารกับบุคคลภายนอกและนักทองเที่ยว เพื่อ
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย ซ่ึงจะมีรูปแบบการส่ือสารท่ีแตกตางกัน
ไป เชน การส่ือสารสองทางท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ การส่ือสารทางเดียว  การส่ือสารตาม
แนวด่ิง การส่ือสารจากลางข้ึนบนและการส่ือสารตามแนวราบ  เปนตน 
 ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  หมายถึง ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ี
ชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย โดยปจจัยภายในเชน สภาพพื้นท่ี
ของแหลงทองเที่ยว กิจกรรมตางๆ ภายในศูนยอนุรักษชางไทย ความรวมมือของคนในชุมชน
โดยรอบ  รายไดท่ีไดรับจากการทองเท่ียว เปนตน ปจจัยภายนอก เชน นโยบายจากการทองเท่ียว
แหงประเทศไทย (ททท.)   นโยบายขององคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.)  และการสงเสริมจาก
ส่ือมวลชน 
 ศูนยอนุรักษชางไทย  หมายถึง หนวยงานรัฐท่ีตั้งข้ึนเพื่ออนุรักษและบริบาลชาง โดยมี
ลักษณะเปนสวนปาท่ีเปดเปนสถานท่ีทองเท่ียว ตั้งอยูท่ีตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
 ส่ือประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพ  หมายถึง การเลือกใชเคร่ืองมือหรือชองทางการ
ส่ือสารท่ีสามารถนําขาวสารขอมูลสงไปยังกลุมเปาหมายไดดี โดยท่ีส่ือท่ีใชมีรูปแบบท่ีกลุม 
เปาหมายสามารถเขาถึงไดงาย เนื้อหาของสารตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย ทําให
รับทราบขอมูล เขาใจ  ชักจูงใจใหเกิดความตองการมาทองเท่ียวและเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษชาง
และส่ิงแวดลอม  เชน ส่ือบุคคล ไดแก เจาหนาท่ี ควาญชางและชาวบานในหมูบานควาญชาง ส่ือ
เฉพาะกิจ ไดแก กิจกรรมการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย แผนพับ อุปกรณการจัดนิทรรศการ  
หนังส่ือ/วารสาร เปนตน และส่ือมวลชน ไดแก วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน นิตยสาร/วารสาร 
เปนตน 
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1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
 1. ผลการวิจัยชวยสงเสริมและพัฒนาศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปางใหเปนแหลงทองเท่ียว
เชิงอนุรักษท่ีสมบูรณและยั่งยืนตอไป 
 2. สามารถนําผลการวิจัยไปพัฒนารูปแบบการส่ือสารและส่ือประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายและทําการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือชวยสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง  
 3. สามารถนําผลการวิจัยเปนแนวทางในการพัฒนาการส่ือสารเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษใหกับสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ ตอไป 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 วิทยานิพนธเร่ือง “การส่ือสารเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชาง
ไทย จังหวัดลําปาง” ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยตาง  ๆเพื่อเปนประโยชน 
ตอการวิจัยดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเร่ืองการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
 2.2  แนวคิดเร่ืองรูปแบบของการส่ือสาร 
 2.3  แนวคิดเร่ืองส่ือประชาสัมพันธ 
 2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู 
 2.5  แนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร 
 2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
2.1 แนวคิดเร่ืองการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
 มนุษยเร่ิมรูจักการเดินทางทองเท่ียวตั้งแตในอดีต เร่ิมตนจากการเดินทางเพ่ือแสวงหา
ปจจัยในการดํารงชีวิต  หรือเพื่อแสวงหาดินแดนใหมมาเปนอาณานิคม  การเดินทางในอดีตมีความ
ยากลําบากและใชเวลานาน  คําวาเดินทางหรือ Travel ในสมัยนั้นจึงหมายถึงการทํางานหนัก ตอมา
มนุษยมีการพัฒนาระบบขนสงโดยการใชสัตวเปนยานพาหนะ การกอสรางโครงสรางพื้นฐานตางๆ 
เชน ถนน ลําคลอง หลักบอกระยะทาง ท่ีพัก รานอาหาร เปนตน เพื่อใชในการเดินทางคาขายและทํา
ธุรกิจ จนเขาสูยุคท่ีสังคมพัฒนาจนเจริญรุงเร่ือง  ผูคนจึงเร่ิมเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ตางๆ ใน
ระยะใกลเพื่อความเพลิดเพลิน ตอมาเม่ือระบบคมนาคมมีความสะดวกมากข้ึน ระยะทางในการ
ทองเท่ียวจึงไกลมากข้ึนดวย จนเกิดการทองเท่ียวอยางแพรหลายในสังคม 
 การพัฒนาการทางการทองเท่ียวเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  มีสินคาและบริการตางๆ เพ่ิมข้ึน
มากมายเพ่ืออํานวยความสะดวกและดึงดูดใจนักทองเท่ียว รวมไปถึงการไดรับการศึกษาท่ีดีข้ึนทํา
ใหเกิดความนิยมท่ีจะทองเที่ยวเพื่อความรูเพิ่มเติม ประกอบกับการพัฒนาการคมนาคมขนสงใน
ปจจุบันทําใหการเดินทางรวดเร็วและงายข้ึน ราคาถูกลงและมีความปลอดภัยมากข้ึน นอกจากน้ียังมี
ระบบการส่ือสารเขามาชวยทําใหตลาดของการทองเท่ียวมีความงายและรวดเร็วข้ึนมากเม่ือเทียบกับ
ในอดีต 
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 สังคมปจจุบันมีความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึนเร่ือยๆ 
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของสังคม การแขงขันทางเศรษฐกิจ ประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน  
ความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มข้ึนอยางไรขีดจํากัด ทําใหทรัพยากร-ธรรมชาติเส่ือมโทรม
ลงอยางรวดเร็ว อีกทั้งความเครียดจากการทํางาน การดําเนินชีวิตอยูในสังคมท่ีมีแตความวุนวายและ
เรงรีบ ทําใหคนตองการพักผอนเพื่อคลายเครียด โดยเฉพาะเม่ือมีเวลาวางก็มักจะเดินทางทองเที่ยว
ไปยังสถานท่ีธรรมชาติ เพื่อหลีกหนีความวุนวายในสังคมเมือง ดังนั้นเม่ือมีความเครียดเพิ่มมากข้ึน  
ความตองการทองเท่ียวก็มากข้ึนไปดวย ดวยเหตุนี้อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงเจริญเติบโตข้ึน
อยางตอเนื่อง 
 เม่ือการทองเที่ยวเปนท่ีนิยมมากข้ึน ปญญาท่ีตามก็คือ ความเส่ือมโทรมของแหลง
ทองเท่ียว ไมวาจะเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกทําลาย ศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ินท่ีเลือนหายไปตาม
กระแสสังคมยุคใหม จึงเกิดแนวคิดท่ีจะสรางความสมดุลระหวางแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว
กับแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ินข้ึนแนวคิดดังกลาวก็คือ แนวคิด
เกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ซ่ึงจะนําไปสูการทองเท่ียวอยางยั่งยืนไดในท่ีสุด 
 การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ (Ecotourism) มีผูใหความหมายไวคอนขางหลากหลาย Hector 
Ceballos-Lascurain (ชูสิทธ ชูชาติและคณะ, 2538: 10) เปนบุคคลแรกท่ีกําหนดความหมายของการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษไววา Ecotourism เปนการทองเท่ียวรูปแบบหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับการเดินทางไป
ยังแหลงธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือช่ืนชม ศึกษาเรียนรูและเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืช
พรรณและสัตวปา ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในแหลงธรรมชาตินั้น ในประเด็น 
เดียวกัน Raff Buckley แหง International Centre of Ecotourism Research of Griffith University 
ประเทศออสเตรเลีย (อุไรวรรณ ตองกาย, 2545) นิยามวา  เปนการทองเท่ียวท่ีถูกจัดการดูแลอยาง
ยั่งยืน อยูบนพื้นฐานของธรรมชาติ  มีการศึกษาเรียนรูดานวัฒนธรรมและ/หรือส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือ
ประโยชนตอการอนุรักษและสรางความพึงพอใจตอนักทองเท่ียว 
 องคประกอบของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (ทีมวิจัยบานปาเหม้ียงอําเภอ
เมืองปาน, 2547) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบหลัก (Key Elements) ของการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษเปนมิติ 4 ดาน 
 1. องคประกอบดานพื้นท่ี เปนการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ
ธรรมชาติเปนหลัก มีแหลงทองเที่ยวธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน (Identity of Authentic or 
Endemic or Unique) ท้ังนี้รวมถึงแหลงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ 
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(Eco-System) ในพื้นท่ีของแหลงนั้น ดังนั้นองคประกอบดานพื้นท่ีจึงเปนการทองเท่ียวท่ีมีพื้นฐาน
อยูกับธรรมชาติ 
 2. องคประกอบดานการจัดการ เปนการทองเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsible 
Travel) ไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (No or low impact) มีการจัดการท่ียั่งยืนครอบคลุมถึงการ
อนุรักษทรัพยากร  การจัดการส่ิงแวดลอม  การปองกันและจํากัดมลพิษ  และควบคุมการพัฒนาการ
ทองเท่ียวอยางมีขอบเขตจึงเปนการทองเท่ียวท่ีมีการจัดการอยางยั่งยืน 
 3. องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ เปนการทองเท่ียวท่ีเอ้ือตอกระบวนการ
เรียนรู (Appreciation) เพื่อสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกท่ีถูกตองท้ังตอนักทองเท่ียว  
ประชาชนทองถ่ินและผูประกอบการที่ เกี่ยวของ  จึงเปนการทองเท่ียวส่ิงแวดลอมศึกษา 
(Environmental Education-based Tourism) 
 4. องคประกอบดานการมีสวนรวมของชุมชน เปนการทองเท่ียวท่ีคํานึงถึงการมีสวน
รวมของชุมชนและประชาชนทองถ่ิน (Involvement of Local Community or People Participant) 
โดยประโยชนตอทองถ่ินท่ีได หมายความรวมถึงการกระจายรายได การยกระดับคุณภาพชีวิตและ
การไดรับผลตอบแทนเพื่อนํากลับมาบํารุงรักษาและจัดการแหลงทองเท่ียว จนในท่ีสุดแลวทองถ่ิน
มีสวนในการควบคุมการพัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพ  
 กลาวไดวาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษนั้นข้ึนอยูกับความสมบูรณขององคประกอบท้ัง  
4 ดาน หากการทองเท่ียวใดมีองคประกอบครบสมบูรณแลว ก็จัดเปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษท่ี
สมบูรณ 
 วัตถุประสงคของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
 ยุวดี นิรัตนตระกูล (2538: 55) นําเสนอไววา การทองเท่ียวเชิงอนุรักษมีความแตกตาง
จากการทองเท่ียวแบบเดิม (Conventional-Tourism -Tourism) กลาวคือ  การทองเท่ียวเชิงอนุรักษจะ
มีขอบขายในการพิจารณาท่ีลึกซ้ึง และใหความสําคัญกับการอนุรักษเปนดานหลัก ดังนั้นจึงสามารถ
ระบุวัตถุประสงคของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษได 4 ประการ  คือ 
 1. เพื่อพัฒนาจิตสํานึก (Awareness) และความเขาใจ (Understanding) ของนักทองเท่ียว 
ในการทําคุณประโยชนแกส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจ 
 2. เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณท่ีมีคุณคาสูงใหแกนักทองเท่ียว 
 3. เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนท่ีแหลงทองเท่ียวต้ังอยู 
 4. เพื่อดูแลรักษาและคงไวซ่ึงคุณภาพส่ิงแวดลอมของแหลงทองเท่ียว 
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 ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
 การทองเท่ียวเชิงอนุรักษมีสวนสําคัญยิ่งท่ีจะทําใหเกิดการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรมทองถ่ินใหกลับมาสมบูรณและนําไปสูการทองเท่ียวอยางยั่งยืนไดในท่ีสุด เนื่องจาก
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษเปนการเดินทางทองเท่ียวท่ีใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทําให
นักทองเที่ยวไดสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตของผูคนในแหลงทองเท่ียว อีกท้ังยังไดศึกษาเรียนรู
ธรรมชาติและลักษณะทางวัฒนธรรมในทองถ่ินโดยไมกอใหเกิดการรบกวนหรือสรางความ
เสียหายใหกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีปรากฏในแหลงทองเท่ียวนั้นๆ การทองเท่ียว
เชิงอนุรักษจะประสบผลสําเร็จได จะตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายเพื่อสงเสริมใหเกิดการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีถูกตอง และการท่ีจะสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษใหประสบความสําเร็จ
ไดนั้น ตองอาศัยปจจัยหลายๆ ดานในการสงเสริมซ่ึงปจจัยท่ีชวยสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
สามารถแบงออกไดเปน 2 ปจจัย คือ 
 1. ปจจัยภายใน  ไดแก 
 สภาพพ้ืนท่ีของแหลงทองเที่ยว 
 การจัดการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษนั้นส่ิงสําคัญลําดับแรกท่ีจะตองพิจารณาและ 
ยังเปนปจจัยท่ีสําคัญในการสงเสริมการทองเท่ียวนั้นกคื็อ สภาพพื้นท่ีของแหลงทองเท่ียว เพราะการ
ท่ีมีสภาพภูมิประเทศท่ีเหมาะแกการทองเท่ียว มีประวัติท่ีนาสนใจ มีทิวทัศนท่ีงดงาม และมีความ
สมบูรณของธรรมชาติท่ีเปนจุดเดน ส่ิงเหลานี้จะเปนการเอ้ือประโยชนตอการสงเสริมการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษไดเปนอยางดี (วรรณพร วณิชชานุกร, 2541, น. 5) 
 ความสามัคคีรวมมือกันของคนในชุมชน 
 การจัดการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ใหประสบความสําเร็จไดนั้นส่ิงสําคัญ
ท่ีสุดคือ  ความสามัคคีรวมมือกันของคนในชุมชนทองถ่ิน ท่ีสามารถรวมมือกันกําหนดทิศทางใน
การพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  เกิดมีความภาคภูมิใจและรักถ่ินกําเนิดของตน  จนสามารถพัฒนาให
เกิดเปนแหลงทองเท่ียวข้ึนมาในชุมชนได (วรรณพร วณิชชานุกร, 2541, น. 5) 
 ผลประโยชนจากรายไดท่ีจะไดรับ 
 การท่ีจะทําใหคนในชุมชนเกิดการสงเสริมการทองเท่ียวอยางตอเนื่องและยั่งยืนไดนั้น 
ส่ิงสําคัญท่ีจะเปนตัวกระตุนใหคนในชุมชนเกิดแรงจูงใจในการเขารวมเพื่อจัดการสงเสริมการ
ทองเท่ียวของชุมชนข้ึนมาน้ันก็คือ การไดรับประโยชนจากการจัดสรรรายไดจากการจัดการ
ทองเท่ียวของชุมชน (วรรณพร วณิชชานุกร, 2541, น. 5) 
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 2. ปจจัยภายนอก  ไดแก 
 นโยบายของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย เปนหนวยงานท่ีดูแลเร่ืองการทองเท่ียวโดยตรง ได
ดําเนินนโยบายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินการจัดการสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษของประเทศไทยในภาพรวมท้ังหมดจะเห็นไดจากนโยบายหลักของการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยท่ีกลาวอยางชัดเจนวา “อนุรักษ  และฟนฟูสมบัติวัฒนธรรม ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อคงความเปนเอกลักษณ พัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการดวย
การทองเท่ียวใหมีมาตรฐานท่ีดี สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมอันเกี่ยวกับการ
พัฒนาการทองเท่ียวเพื่อเปนการกระจายรายไดจากการทองเท่ียวใหถึงประชาชนทุกภูมิภาค  ฯลฯ” 
(อางถึงในกิตติวัฒน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2542, น. 20) 
 นโยบายขององคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.) 
 องคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.) เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจท่ีมีบทบาทสําคัญในการ
ดูแลธุรกิจการทําไมในอดีตจนถึงปจจุบัน รวมถึงดูแลสถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศอีกหลายแหงศูนย
อนุรักษชางไทยเปนหนึ่งในสวนปาท่ีอยูในความดูแลขององคการอุตสาหกรรมปาไม โดยองคการ
อุตสาหกรรมปาไมมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดวยการ
จัดทําโครงการตางๆ อยางตอเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาสังคมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในสวนท่ี
เกี่ยวของกับสวนปา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 
 การสงเสริมจากส่ือมวลชน 
 ส่ือมวลชนถือเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมการทองเท่ียว เนื่องจากส่ือทําหนาท่ี
เผยแพรขาวสารตางๆ จากแหลงทองเท่ียวไปยังนักทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดความรูและ
ความสนใจในแหลงทองเท่ียวนั้นๆ (เลิศชาย หวังตระกูลดี, 2548, น. 38) ส่ือมวลชนจึงมีบทบาท
สําคัญในการเปนตัวกลางเช่ือมโยงระหวางบุคลากรในแหลงทองเท่ียว ระหวางแหลงทองเท่ียวกับ
นักทองเท่ียว เพื่อใหเกิดการรับรู สนใจและเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ 
 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2539, น. 5) ไดกําหนดปจจัยท่ีจะชวยสงเสริมการ
พัฒนา การทองเท่ียวเชิงอนุรักษในแหลงทองเท่ียวใดก็ตามจะตองประกอบดวย 
 1. ขีดความสามารถของสภาพพ้ืนท่ีของแหลงทองเท่ียวของชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  วัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
 2. การมีสวนรวมในการจัดการแหลงทองเท่ียวของประชาชนไมวาจะเปนการ
ทองเท่ียวท่ีเกี่ยวของกับชุมชน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิต 
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 3. ตองกอใหเกิดรายได (ผลประโยชน) ซ่ึงจะเปนตัวกระตุนทําใหประชาชนในชุมชน
เกิดการรวมตัวกัน และผลประโยชนท่ีเปนรายไดจะตองมีการกระจายรายไดอยางเทาเทียมกันโดย
ไมไดเกิดจากการกระจุกตัวเฉพาะผลประโยชนท่ีเปนรายไดเพียงแตกลุมใดกลุมหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับ
การทองเท่ียวเทานั้น 
 4. การจัดการแหลงทองเท่ียว ท้ังนี้ตองเปนไปดวยความยนิดแีละยนิยอมของประชาชน
ในชุมชนท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีนั้นๆ 
 สําหรับแนวคิดเร่ืองการทองเท่ียวเชิงอนุรักษนี้ ผูวิจัยจะใชเปนกรอบในการทําความ
เขาใจในการจัดการการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง เพราะศูนยอนุรักษชาง
ไทย จังหวัดลําปาง มีการจัดการการทองเท่ียวตามแนวคิดของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ นอกจากน้ี
ยังใชแนวคิดเร่ืองปจจัยท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษมาเปนแนวคิดในการทําความเขาใจ และ
เปนแนวทางในการคนหาวามีปจจัยใดบางท่ีชวยสงเสริมการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย  
จังหวัดลําปาง  ใหประสบความสําเร็จ 
 บริบทของพ้ืนท่ีศูนยอนุรักษชางไทย     
 ศูนยอนุรักษชางไทยหรือสถาบันคชบาลแหงชาติในพระอุปถัมภของสมเด็จพระเจาท่ี
นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2534  ตั้งอยูระหวาง
กิโลเมตรท่ี 28-29 ถนนลําปาง-เชียงใหม อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง แตเดิมเรียกวา “ศูนยฝก
ลูกชาง” กอต้ังมาต้ังแตป พ.ศ. 2512 โดยการริเร่ิมของ ศาสตราจารย ดร. อํานวย คอวนิช (อดีต
ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม) ท่ีบานปางหละ อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ซ่ึงมี
วัตถุประสงคสําคัญท่ีจะชวยดูแลชางและฝกหัดลูกชางใหเช่ือฟงคําส่ัง มีความอดทนและมีความ
ชํานาญในการทําไมทุกประเภท ในขณะเดียวกันลูกชางก็จะไดรับการดูแลอยางใกลชิดจาก 
สัตวแพทย  ตอมาเม่ือมีชางมากข้ึนประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในขณะน้ัน ท่ีมีพระราชกําหนด
ยกเลิกการสัมปทานไมปาบกท่ัวประเทศในป พ.ศ. 2532 สงผลใหชางท่ีเคยทํางานในปาตองออกมา
อยูท่ีศูนยฝกลูกชางท้ังหมด จึงทําใหศูนยฝกลูกชางมีสภาพคับแคบลง 
 ในป พ.ศ. 2534 ซ่ึงเปนปท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ 3 รอบ องคการอุตสาหกรรมปาไมซ่ึงตระหนักถึงปญหาการวางงานของชาง
และความคับแคบของสถานท่ีท่ีใชดูแลชาง จึงยายศูนยฝกลูกชางดังกลาวจากบานปางหละ อําเภอ
งาว  มาต้ังอยูเขตอําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง  บริเวณทางหลวงสายลําปาง-เชียงใหมติดกับสวนปา
ทุงเกวียน ซ่ึงมีเนื้อท่ีถึง 343 ไร และตั้งช่ือใหมวา “ศูนยอนุรักษชางไทย” โดยในขณะนั้นมีชางใน
ความดูแลถึง 80 เชือก เปนแหลงรวบรวมขอมูลและความรูเกี่ยวกับชาง เพื่อการศึกษาคนควาหรือ
ทําการวิจัย 
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 ขณะเดียวกันองคการอุตสาหกรรมปาไมก็มีนโยบายที่จะพัฒนาศูนยอนุรักษชางไทย
เปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดเพ่ิมเติมในพระราช
กฤษฎีกาจัดต้ังองคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. 2432  ท่ีใหดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพรความรู  
การปลูกฝงทัศนคติและความสํานึกในการคุมครองดูแลรักษาบูรณะและพัฒนาทรัพยากรปาไม  
รวมทั้งการจัดหาที่พัก การอํานวยความสะดวก หรือการใหบริการท่ีเกี่ยวกับทัศนาจรหรือกิจการ 
อ่ืนใดเพื่อประโยชนแกการดําเนินการดังกลาว 
 ตอมาในป พ.ศ. 2545 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร ไดเสด็จมาเยี่ยมชางในพระอุปถัมภและทรงเยี่ยมชมกิจการดานตางๆ ของศูนยอนุรักษ
ชางไทย  ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไมในขณะน้ัน ไดกราบทูลถวายรายงานความต้ังใจท่ี
จะยกฐานะของศูนยอนุรักษชางไทย ข้ึนเปนสถาบันคชบาลแหงชาติ จึงไดกราบทูลขอพระราชทาน
พระกรุณาธิคุณรับสถาบันคชบาลแหงชาติไวในพระอุปถัมภ โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษและ
บริบาลชางไทยใหครอบคลุมทุกแงมุมในการชวยบรรเทาปญหาท่ีเกิดกับชาง เพื่อใหเกิดแนวทางใน
การอนุรักษท่ียั่งยืนพรอมกับการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน ตลอดจนภูมิปญญาของ
บรรพบุรุษใหสืบตอไป 
 ปจจุบันศูนยอนุรักษชางไทยเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีความสวยงามกวางขวาง  
บรรยากาศ รมร่ืนเหมาะแกการพักผอน ทองเท่ียวและเรียนรูวิถีชาง นอกจากความพรอมดาน
สถานท่ีแลว ยังมีกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีนาสนใจหลายกิจกรรม ซ่ึงแตละกิจกรรมลวนแตเปน
กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีใหความสนุกสนานพรอมกับการเรียนรูวิถีชางอยางใกลชิด  
ซ่ึงนักทองเท่ียวสามารถเลือกทํากิจกรรมตางๆ ไดตามความพอใจและระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยมี
รายละเอียดของแตละกิจกรรมดังนี้ 
 การแสดงชาง ท่ีจะไมเนนความสนุกสนานเพียงอยางเดียว แตจะเปนการแสดงท่ีเนน
เร่ืองการทํางานของชาง การเปนพาหนะ การชักลากไม ซ่ึงเปนหนาท่ีหลักของชางในอุตสาหกรรม
ปาไมทางภาคเหนือในสมัยกอน นอกจากนี้ยังมีการแสดงความสามารถของชางในดานศิลปะและ
การเลนดนตรี โดยการแสดงจะจัดข้ึนทุกวัน วันละ 3 รอบ คือ รอบ 10.00 น. 11.00 น. และ 13.30 น.  
นอกจากนี้ยังมีการแสดงชางอาบนํ้าในเวลา 9.45 น. และ 13.15 น.  อีกดวย 
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 การฝกเปนควาญชางสมัครเลน  ศูนยอนุรักษชางไทย ไดจัดต้ังโรงเรียนฝกควาญชาง
และฝกชางข้ึน เพื่อเปนสถานท่ีฝกอบรมใหความรู ความเขาใจในเร่ืองธรรมชาติและชีวิตความ
เปนอยูของชางท่ีแทจริง โดยมีหลักสูตรในการอบรมข่ีชางหรือฝกเปนควาญชางสมัครเลนอยู  
6 หลักสูตร ซ่ึงจะมีระยะเวลา ราคา ท่ีพักและลักษณะการฝกท่ีแตกตางกัน 

 

 
 

ภาพท่ี 2.6  การฝกเปนควาญชาง 
 

 การใหบริการที่พักแบบรีสอรท ศูนยอนุรักษชางไทยไดจัดท่ีพักสําหรับใหบริการ
นักทองเท่ียวแบบรีสอรท คือ ชางไทยรีสอรท  ทามกลางธรรมชาติ หุบเขาเพื่อใหนักทองเท่ียวได
สัมผัสกับบรรยากาศท่ีเปนธรรมชาติ รมร่ืน เงียบสงบ อีกท้ังยังไดมีโอกาสสัมผัสวิถีชีวิตของชาง
และควาญชางอีกดวย จํานวนบานพักในปจจุบันมีจํานวน 20 หลัง ซ่ึงมีส่ิงอํานวยความสะดวก
ภายในหองครบครัน 

 

 
                                                        

ภาพท่ี 2.7  ชางไทยรีสอรท 
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 นอกจากกิจกรรมขางตนแลวภายในศูนยอนุรักษชางไทยยังมีกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ อีก
มากมาย เชน งานขันโตกชาง งานวันชางไทย การแตงงานบนหลังชาง ฯลฯ และในพื้นท่ีของศูนย
อนุรักษชางไทยยังมีโรงพยาบาลชางซ่ึงเปนโรงพยาบาลชางแหงเดียวในประเทศไทยท่ีดูแลรักษา
ชางท่ีอยูในความดูแลของศูนยอนุรักษชางไทยและชางท่ีเจ็บปวยจากปางชางหรือหนวยงานอื่นๆ 
รวมไปถึงการทดลองทางวิทยาศาสตรท่ีเกี่ยวเนื่องกับชาง และมีโรงชางตนซ่ึงเปนท่ีสําหรับดูแล
ชางเผือกประจํารัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอีกดวย 
 จากบานของชางในความดูแลขององคการอุตสาหกรรมปาไมซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐสู
การเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  แหลงเรียนรูวิถีชาง สัมผัสกับธรรมชาติและวิถีชีวิตพื้นเมือง
ของควาญชาง จนไดรับการยอมรับดวยรางวัลดานการทองเท่ียวและการอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมท้ังในและตางประเทศ  ทําใหศูนยอนุรักษชางไทยเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีความโดด
เดนดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอีกแหงหนึ่งในประเทศไทย 
 

 การเดินทางสูศูนยอนุรักษชางไทย 
 กิโลเมตรท่ี 28-29 ทางหลวงสายลําปาง-เชียงใหม ตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร 
จังหวัดลําปาง 
 

 
 

ภาพท่ี 2.8  แผนท่ีการเดินทางสูศูนยอนุรักษชางไทย 
 

 ศูนยอนุรักษชาง
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 ชุมชนท่ีมีสวนรวมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย 
 เนื่องจากศูนยอนุรักษชางไทยต้ังอยูในเขตสวนปาทุงเกวียนท่ีอยูในความดูแลของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม ดังนั้น ชุมชนที่มีสวนรวมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนย
อนุรักษชางไทย คือ หมูบานควาญชางซ่ึงเปนชุมชนท่ีตั้งอยูภายในศูนยอนุรักษชางไทย โดยหมูบาน
ควาญชางมีบทบาทสําคัญในการตอนรับและดูแลนักทองเท่ียว โดยการเปดโฮมสเตยใหนักทองเท่ียว 
ไดเขาพัก  รวมถึงสมาชิกในครอบครัวควาญชางท่ีประกอบอาชีพและอาศัยอยูในของศูนยอนุรักษ
ชางไทยอีกดวย 
 
2.2  แนวคิดเร่ืองรูปแบบของการสื่อสาร 
 การส่ือสารถือเปนปจจัยสําคัญท่ีเอ้ือใหการจัดการการทองเที่ยวประสบผลสําเร็จ คือ
เปนสวนหน่ึงในการจัดการการทองเท่ียวท้ังการติดตอส่ือสารกันภายในศูนยอนุรักษชางไทย และ
การติดตอกับองคกรภายนอกหรือนักทองเท่ียว เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษใหบรรลุ
วัตถุประสงคไดอยางสมบูรณ 
 ท้ังนี้โดยอาศัยการเลือกรูปแบบของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเปนองคประกอบหนึ่ง
ท่ีจะสงผลใหการทองเท่ียวประสบผลสําเร็จ ท้ังนี้เราสามารถจําแนกรูปแบบของการส่ือสาร
ออกเปน 4 ลักษณะ คือ (อางในนริศรา นงนุช, 2544, น. 25-31) 
 1. จําแนกตามทิศทางการส่ือสาร  
 2. จําแนกตามลักษณะการใช 
 3. จําแนกตามสัญลักษณท่ีใชในการส่ือสาร 
 4. จําแนกตามการไหลของขาวสาร 
 1. จําแนกตามทิศทางการส่ือสาร แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 
   1.1 การส่ือสารแบบทางเท่ียว (one-way communication) หมายถึง การส่ือสารท่ี 
ผูสงสารถายทอดสารไปยังผูรับสารแตเพียงฝายเดียวโดยไมเปดโอกาสใหผูรับสารไดซักถามขอ
สงสัยหรือแสดงความคิดเห็น  จึงไมมีปฏิกิริยายอนกลับจากผูรับสาร การส่ือสารแบบนี้มีลักษณะ
เปนเสนตรง ปราศจากการคํานึงถึงปฏิกิริยาโตตอบจากผูรับสาร  ทําใหปริมาณของขอมูลสะทอน
กลับ (Feedback) จากผูรับสารมีนอยหรือไมมีเลย ซ่ึงแสดงเปนแผนภาพแบบจําลองไดดังนี้ 

 
  ผูสงสาร             สาร                   ส่ือ                  ผูรับสาร 
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 การส่ือสารในลักษณะนี้จะออกมาในรูปของนโยบาย แผนงานคําส่ังตางๆ ของผูบริหาร
หรือผูนํา โดยผานส่ือชนิดตางๆ เชน เสียงตามสาย เอกสารส่ิงพิมพตางๆ โดยสวนใหญแลว การ
ส่ือสารแบบทางเดียวมักจะเกิดข้ึนกับส่ือมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพท่ีมีการเสนอ
ขาวสารสูประชาชนแตเพียงฝายเดียว 
  1.2   การส่ือสารแบบสองทาง (two-way communication) หมายถึง การส่ือสารท่ีผู 
สงสารสงขอมูลขาวสารไปยังผูรับสารทางหนึ่ง ในขณะเดียวกันเม่ือผูรับสารไดรับขอมูลขาวสาร
แลวก็สงขอมูลขาวสารตอบกลับมายังผูสงสารอีกทางหน่ึง จึงเปนการส่ือสารท่ีท้ังผูสงสารและผูรับ
สารตางก็สามารถรับและสงขาวสารซ่ึงกันและกัน มีการเปดโอกาสใหผูรับสารไดซักถามขอของใจ
หรือขอสงสัยตางๆ มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางกัน มีการโตตอบกันทําใหผูสงสารและ
ผูรับสารสามารถท่ีจะตอบสนองตอกันเพื่อสรางความเขาใจไดอยางชัดเจน การส่ือสารแบบน้ีผูสง
สารจะใหความสําคัญกับปฏิกิริยาโตกลับ (Feedback) ของผูรับสาร 
 ดังแผนภาพแบบจําลอง 
 
 ผูสงสาร           สาร      ส่ือ                   ผูรับสาร 
 
 

 

     การส่ือสารยอนกลับ (Feedback) 
 
  ท้ังนี้การส่ือสารแบบสองทางมีผลทําใหการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
เพราะการใหความสําคัญตอการส่ือสารกลับ (Feedback) นั้น  เปนวิธีการท่ีทําใหผูรับสาร และผูสง
สารมีความเสมอภาคกันในการติดตอส่ือสาร โดยไมมีฝายใดมีอิทธิพลเหนืออีกฝายหนึ่ง (เสถียร  
เชยประทับ, 2528) ซ่ึงจะกอใหเกิดการมีสวนรวมในการดําเนินงานไดเปนอยางดี 
 ฮาโรลด เจ ลิฟวิท (Harold J Leavitt, 1964 อางถึงในกรชวัล หอมไกรลาศ, 2540, น. 23) 
ไดกลาว ถึงการทดลองเปรียบเทียบระหวางการส่ือสารทางเดียวกับการส่ือสารสองทาง ปรากฏผล
การทดลองวา 
 1. การส่ือสารทางเดียวรวดเร็วกวาการส่ือสารสองทาง 
 2. การส่ือสารสองทางมีความถูกตองแมนยํากวาการส่ือสารทางเดียว 
 3. การส่ือสารสองทางสามารถสรางความเขาใจแกผูรับสารมากกวาการส่ือสารทางเดียว 
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 4. การส่ือสารทางเดียวมีความถูกตองแมนยํานอยกวา  แตมีความเปนระเบียบกวา 
 5. การส่ือสารสองทางมักมีการรบกวนและยุงเหยิงมากกวา 
  นอกจากนี้ ลิฟวิท (Leavitt) ยังไดใหขอเสนอแนะวาหากองคกรมีความตองการความ
รวดเร็วและความถูกตองอยางงายๆ ในการติดตอส่ือสารแลว การส่ือสารทางเดียวจะมีความ
เหมาะสมมากกวา ดังน้ันจึงพอสรุปไดวาภายในสถานการณตางๆ ในการบริหารงานยอมตองใชการ
ส่ือสารท้ังสองแบบควบคูกันไป 
 2. จําแนกตามลักษณะการใช แบงออกเปน 2 รูปแบบ  คือ 
  2.1 การส่ือสารแบบเปนทางการ (Formal Communication) หมายถึง การติดตอ 
ส่ือสารคํานึงถึงบทบาทหนาท่ี ตําแหนงระหวางผูรับสารและผูสงสารเปนสําคัญ ตามระเบียบแบบ
แผนท่ีกําหนดไว โดยสวนใหญจะเปนการส่ือสารท่ีเปนลายลักษณอักษร เชน ประกาศแจงนโยบาย 
คําส่ังปฏิบัติงาน เปนตน 
 การส่ือสารท่ีเปนทางการเปนการส่ือสารท่ีมีระเบียบแบบแผนท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน 
(อางถึงในโชติรส ทิมพัฒนพงศ, 2537, น. 14-15) การสื่อสารของระบบราชการจะมีระเบียบและ
ตองทําเปนลายลักษณอักษร  การส่ือสารแบบนี้มีลักษณะสําคัญบางประการไดแก 
 เปนการนําเอานโยบาย การส่ังการหรือคําแนะนําผานไปตามสายการบังคับบัญชา 
 เปนการนํากลับมายังผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนขอเสนอแนะ รายงาน 
และการสนองตอบของผูบังคับบัญชา 
 เปนการแจงนโยบายท่ัวไปขององคกรแกขาราชการ พนักงานหรือเจาหนาท่ี 
  2.2 การส่ือสารแบบไมเปนทางการ (Informal Communication) หมายถึง การ
ส่ือสารกับบุคคลอ่ืนโดยไมพิจารณาถึงตําแหนงหนาท่ี และมิไดดําเนินไปตามระเบียบแบบแผนที่
กําหนดไว แตเปนการส่ือสารท่ีเกิดข้ึน จากความสนิทสนมคุนเคย และจากความสัมพันธระหวาง
บุคคลในทางสวนตัวมากกวา การติดตอส่ือสารในลักษณะน้ีสวนใหญจะเปนการส่ือสารโดยใช
คําพูด ไดแก การพบปะพูดคุยสนทนากัน  
  ลักษณะสําคัญของการส่ือสารแบบน้ีคือ ความรวดเร็วในการส่ือสารท่ีจะมีมาก แตก็มี
ขอเสียคือ ขอมูลขาวสารตางๆ อาจจะผิดจากความเปนจริงไดงาย ดังนั้น ควรจะเร่ิมตนดวยการ
ส่ือสารแบบไมเปนทางการในระยะแรกกอน แลวจึงตามดวยการส่ือสารแบบเปนทางการใน
ภายหลังหรือใชควบคูกันไปจะไดท้ังความรวดเร็วและถูกตอง 
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 3. จําแนกตามสัญลักษณท่ีใชในการส่ือสาร แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 
  3.1 การส่ือสารแบบใชถอยคําหรือแบบวัจนภาษา  (Verbal Communication)
หมายถึง การส่ือสารท่ีอาศัยคําพูด (Word) หรือ ตัวเลข (Number) เปนสัญลักษณของขาวสาร  
สัญลักษณนี้อาจเปนในรูปของภาษาพูด ภาษาเขียนหรือภาษาทางคณิตศาสตรก็ได เพื่อใชในการส่ือ
ความหมายใหผูรับสารเขาใจความหมายไดอยางชัดเจนและตรงตามท่ีผูสงสารตองการ 
 ลักษณะการส่ือสารแบบวัจนภาษานี้ ไดแก การสนทนา การสัมภาษณ การเขียนบันทึก 
การเขียนรายงาน การประกาศขาวสาร การประชุม  เปนตน 
  3.2 การส่ือสารแบบไมใชถอยคํา หรือแบบอวัจนภาษา (Non-Verbal Communication) 
หมายถึง การส่ือสารโดยปราศจากคําพูดแตแสดงออกทางทาทาง สีหนา การเคล่ือนไหวสวนใด 
สวนหนึ่งของรางกายตามธรรมชาติของคน ซ่ึงแตละบุคคลก็ส่ือสารกับบุคคลอ่ืนโดยมีความหมาย
เฉพาะของตนเอง ซ่ึงทําใหผูอ่ืนเขาใจวาเราอยูในสภาพเชนใด เชน การส่ันศีรษะแสดงถึงการปฏิเสธ 
การพยักหนาแสดงถึงการเขาใจหรือเห็นดวย เปนตน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประสบการณ การตีความหมาย
ของแตละคนท่ีรับขาวสารวาจะสอดคลองและตรงตามท่ีผูสงสารตองการหรือไม 
 ทั้งนี้การส่ือสารท้ังแบบวัจนภาษาและการส่ือสารแบบอวัจนภาษา ตองดําเนินควบคูกัน
ไปเพื่อใหการส่ือสารนั้นมีประสิทธิภาพ เกิดความเขาใจท่ีตรงกันในการส่ือสารระหวางผูสงสารกับ
ผูรับสาร 
 4.  จําแนกตามการไหลของขาวสาร  การส่ือสารในลักษณะนี้ แบงเปน 2 รูปแบบคือ 
   4.1  การส่ือสารตามแนวด่ิง (Vertical Communication) แบงออกเปน 2 แบบ คือ 
    4.1.1 การส่ือสารจากบนลงลาง (Top-down หรือ Downward Communication)  
หมายถึง การสงขาวสารจากบุคคลท่ีมีตําแหนงสูงกวาลงมายังตําแหนงท่ีต่ํากวาโดยออกมาในรูป
ของนโยบาย  แผนงาน ประกาศ เปนตน ซ่ึงการส่ือสารรูปแบบนี้จะทําใหผูรับสารนี้อยูในตําแหนง
ต่ํากวาไมเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ขาดความคิดริเร่ิม คอยรับฟงคําส่ังอยูเสมอ หลีกเล่ียง
การตัดสินใจและไมกอใหเกิดการมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
    4.1.2 การส่ือสารจากลางข้ึนบน (Bottom-up หรือ Upward Communication)  
หมายถึง การสงขางสารจากผูสงสารซ่ึงอยูในระดับหรือตําแหนงท่ีต่ํากวาข้ึนไปสูผูรับสารซ่ึงอยูใน
ระดับหรือตําแหนงท่ีสูงกวา ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกของสังคมไดติดตอส่ือสารกันโดยมี
ท้ังสงสารและรับสารอยางเทาเทียมกัน การส่ือสารรูปแบบนี้จะออกมาในลักษณะของการประชุม  
ปรึกษาหารือการสัมมนา เปนตน ท้ังนี้จะกอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เสริมสรางใหมี
การคิดสรางสรรคและทําใหสมาชิกทุกสวนของสังคมน้ันมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานอยางเต็มท่ี 
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 การส่ือสารแนวด่ิงจะใหท้ังขอมูลทางบวกและทางลบแกผูนําทางความคิด หากเปน
ขอมูลในทางบวกผูนําก็นําไปตัดสินใจได  แตหากเปนขอมูลในทางลบผูนําจะตองแกไขปญหา  
อยางไรก็ตามการส่ือสารในแนวด่ิง มีขอความพิจารณา 2 ขอ คือ หลักของการส่ือสารในแนวด่ิงและ
วิธีการท่ีทําใหไดรับขอมูลจากผูนําทางความคิดหลักของการส่ือสารในแนวดิ่ง ซ่ึงเปนรูปแบบการ
ส่ือสารท่ีเปนทางการ ท่ีแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางผูนําทางความคิดกับผูตาม  คือ 
 1. จะตองมีการกําหนดแผนงานการส่ือสารในแนวต้ังไวลวงหนา  การกําหนดแผนการ
ส่ือสารในแนวด่ิงนี้ ช้ีใหเห็นวาผูนําเห็นความสําคัญและจะสงเสริมใหผูติดตามรวมมือในการสง
ขอมูล 
 2. แผนงานเกี่ยวกับกรส่ือสารในแนวด่ิง จะตองไดรับการปฏิบัติอยางตอเนื่องและผูนํา
จะตองเต็มใจรับขอมูลและตอบสนองโดยการดําเนินการทันที เปนการใหความสําคัญและสงเสริม
ใหผูตามสงขอมูลใหทุกคร้ังตามข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 
 3. ผูนําจะตองกําหนดชองทางการส่ือสารท่ีผูตามจะติดตอกับผูบริหารไวแนนอน  โดย
อาศัยวิธีการตามปกติ  เพราะหากกําหนดใหแตกตางจากปกติ  ผูตามจะไมกลาติดตอดวย  
นอกจากนี้จะทําใหรูวาเม่ือมีปญหาท่ีจะปรึกษาควรติดตอใคร 
  4. จะตองยอมรับความคิดเห็นจากบุคคลในระดับลาง ซ่ึงอาจจะมีความคิดเห็นท่ี
แตกตางกัน  ผูบริหารจึงตองเตรียมพรอมท่ีจะรับฟง โดยถือวาขอคิดและความเห็นทุกอยางเปน
ประโยชนเพื่อทราบถึงปญหาท่ีแทจริงจากขอมูลท่ีสงข้ึนมาจากระดับลาง 
  5. จะตองรับฟงขอมูลอยางมีเปาหมาย โดยปลอยใหผูตามแสดงความคิดเห็นอยางเปน
อิสระและพิจารณาคนหาใหพบวาเปาหมายน้ันคืออะไร 
  6. จะตองปรับปรุงสงเสริมใหมีการสงขอมูลจากผูปฏิบัติงานอยูตลอดเวลาโดยการใช
ชองทางและวิธีการส่ือสารหลายๆ วิธี ซ่ึงตามปกติวิธีท่ีใชไดผลมากท่ีสุดคือการส่ือสารดวยวาจา
และพบหนากัน แตก็ควรสงเสริมใหใชวิธีอยางอ่ืนดวย เชน การรองทุกข การสํารวจทัศนคติ การให
คําปรึกษาแนะนํา การรับประทานอาหารรวมกันและตูรับความคิดเห็น เปนตน 
  วิธีการท่ีทําใหไดรับขอมูลจากผูตามทางความคิด ปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหคนในการติดตอ
สัมพันธกัน คือ แรงจูงใจในตัวบุคคลนั่นเอง การท่ีคนติดตอกันตางก็มีเปาหมายของตนเอง สนอง
ความตองการของตนเองและปรับปรุงสถานที่ทํางานของตนเองใหนาอยู ดังนั้น ส่ิงท่ีเปนพื้นฐาน
ของบรรยากาศการส่ือสารคือ ความไววางใจซ่ึงกันและกัน เม่ือเกิดความไววางใจ ผูตามทาง
ความคิดก็จะสามารถแสดงความคิดเห็นอยางอิสรเสรีและตรงไปตรงมา ขณะเดียวกันผูนําทาง
ความคิดก็รับฟงขอมูลและแปลความหมายไดอยางถูกตอง 
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 4.2   การส่ือสารตามแนวนอนหรือแนวราบ (Horizontal Communication) หมายถึง การ
ติดตอส่ือสารระหวางผูท่ีมีระดับ หรือมีตําแหนงท่ีเสมอกัน ใกลเคียงกัน โดยอาศัยความสัมพันธ
สวนตัว เชน เพื่อนฝูง ญาติพี่นอง การส่ือสารรูปแบบน้ีจะชวยเสริมสรางความรับผิดชอบรวมกัน
ของหมูคณะ กอใหเกิดความสัมพันธท่ีใกลชิดกันและเปนการส่ือสารอีกรูปแบบหนึ่งท่ีชวยสงเสริม
ใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกในสังคม 
 จากรูปแบบการส่ือสารดังกลาวขางตน อาจจะกลาวโดยสรุปไดวาการส่ือสารทาง
เดียวกัน คือ การส่ือสารจากบนลงลาง สวนการส่ือสารสองทาง ก็คือ การส่ือสารท้ังจากบนลงลาง
และจากลางข้ึนบน ท้ังนี้การสื่อสารจากบนลงลางหรือจากลางข้ึนบนอาจใชรูปแบบการสื่อสาร
อยางเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ไดข้ึนอยูกับสถานการณ  ในขณะเดียวกันระหวางการส่ือสาร  
อาจใชรูปแบบการส่ือสารท้ัง  วัจนภาษาและอวัจนภาษาควบคูกันไปก็ได 
 รูปแบบการสื่อสารท่ีจะกอใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาไดนั้น Schramm (1979    
อางถึงใน John A Lent, 1987) มองวาไดแก รูปแบบการส่ือสารแบบสองทาง การส่ือสารจากลางข้ึน
บนและการส่ือสารในแนวนอน ท้ังนี้เปนไปในลักษณะของการส่ือสารท่ีผสมผสานกันท้ังการ
ส่ือสารในแนวดิ่งและแนวนอน โดยมีการสื่อสารแบบสองทางเปนหลัก เพื่อชวยกอใหเกิดพลัง  
และกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 
 การส่ือสารจะเปนไปดวยความราบร่ืนและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาหรือไมนั้น           
เอเวอเรท เอ็ม โรเจอร Evereet M Roger (1983 อางถึงใน กฤษฎา สุริยวงศ, 2549, น. 46) กลาววา 
คุณลักษณะระหวางผูสงสารและผูรับสาร เปนปจจัยท่ีจะอธิบายวาใครถายทอดขาวสารไปยังใคร
และจะมีประสิทธิภาพในการถายทอดขาวสารแคไหน  ท้ังนี้การสื่อสารจะเปนไปดวยความราบรื่น
เม่ือผูสงสารและผูรับสารมีคุณลักษณะเหมือนๆ กัน (Homophily) เชน ความเช่ือ ทัศนคติ คานิยม  
การศึกษา สังคมและอ่ืนๆ นั้น หมายถึงบุคคลสวนใหญจะมีความรูสึกสบายใจ ท่ีจะติดตอสัมพันธ
กับบุคคลอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกับตนมากกวาการพูดคุยกับบุคคลท่ีแตกตางกับตน ซ่ึงตองใชความ
พยายามมากท่ีจะทําใหการส่ือสารประสบผล เพราะการส่ือสารระหวางผูสงสารและผูรับสารท่ีมี
คุณลักษณะแตกตางกัน (Homophily) อาจทําใหเกิดการรับรูท่ีไมสอดคลองกันก็ไดและผูรับสารเอง
อาจจะมีความรูสึกไมสะดวกหรือไมสบายใจท่ีจะทําการส่ือสาร 
  กลาวสําหรับการดําเนินการจัดทําแผนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในประเทศไทย  
ซ่ึงจากผลการศึกษาของคณะผูวิจัยจากมหาลัย Griffith และมหาลัย Centra Queensland ประเทศ
ออสเตรเลียรวมกับ Asia  Study (2538 อางถึงในจิตติมา สุขผลิน, 2539, น. 56-61) ไดเสนอแนะวา
ประเทศไทยควรใชแนวทางการผสมผสานระหวางแบบบนสูลาง (Top-Down Approach) กับแบบ
ลางสูบน (Bottom-up Approach) ท้ังนี้จะเกี่ยวของกับการพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวท้ังใน
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ระดับชาติและระดับภูมิภาค โดยในข้ันตอนแรกจะพิจารณาถึงหลักเกณฑและแนวทางการพัฒนา
สงเสริมในระดับชาติ ขณะเดียวกันก็จะกําหนดการพัฒนาสงเสริมในแตละพื้นท่ีดวย กลาวคือ การ
นําแผนระดับชาติมารวมกับแผนระดับภูมิภาคเขาดวยกัน 
 เนื่องจากการพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษนั้นไมสามารถท่ีจะดําเนินการได
ดวยหนวยงานหน่ึงหนวยงานใด  เพราะองคประกอบของการท่ีจะเปนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษมีอยู
หลายองคประกอบและเกี่ยวของกับอีกหลายๆ หนวยงาน ดังนั้น ในการจัดทําแผนพัฒนาสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษการวางแผนพัฒนาสงเสริมในแนวทางท่ีผสมผสานระหวางการจัดทําแผน
แบบบนสูลาง (Top-Down Approach) กับแบบลางสูบน (Bottom-up Approach) จึงเหมาะสมท่ีสุด
สําหรับการพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในประเทศไทยขณะน้ี ซ่ึงเปนแนวทางที่พยายาม
ลดจุดออนของแนวทางการดําเนินงานแบบบนลงลางและแบบลางข้ึนบน กลาวคือ 
 การดําเนินงานแบบบนลงลาง (Top-Down Approach) ซ่ึงหนวยงานรัฐเปนผูจัดทําแผน
โดยรวมกันองคกรท่ีเกี่ยวของ สามารถใชเปนกรอบในการพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวท้ังประเทศ 

 
   การกําหนดแผนพัฒนาระดับชาติ 

 
 

 
 
 

     

 แผนท่ีทองถ่ินนําไปดําเนินการ 
 
 การดําเนินการในลักษณะน้ีมีจุดแข็ง คือ จะทําใหเกิดแนวทางการพัฒนาสงเสริมการ
ทองเท่ียวของท้ังประเทศท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคในระดับชาติท่ีกําหนดไวแตมีจุดออนคือ  
แผนจะถูกกําหนดในลักษณะตางๆ ซ่ึงอาจจะไมเหมาะสมหรือใชไมไดกับทุกพ้ืนท่ี นอกจากนี้ถา
หนวยงานรับผิดชอบในการนําแผนไปสูการปฏิบัติไมไดมีสวนรวมในการศึกษาหรือวางแผน 
หนวยงานเหลานี้มักจะไมเขาใจในแผนนั้นหรือไมมีความรูสึกวาตนมีความผูกมัดท่ีจะตอง
ดําเนินการตามแผน 
 ในขณะท่ีการดําเนินงานแบบลางสูบน(Bottom-up Approach) เปนการจัดทําแผนท่ีมา
จากทองถ่ินและตัวแทนจากกลุมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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  การรวมแผนตางๆ มาเปนแผนชาติ 
 
 

 
     

 
    แผนถูกพัฒนาข้ึนจากทองถ่ิน 

 
 การดําเนินการในลักษณะนี้มีจุดแข็งคือ จะเปนแผนท่ีมีความเปนรูปธรรมในการพัฒนา
สงเสริมการทองเท่ียวของภูมิภาคและทําใหมีความหมายมากข้ึนตอหนวยงานรับผิดชอบที่จะตอง
นําแผนไปสูการปฏิบัติ นอกจากน้ี การที่หนวยงานรับผิดชอบ (รวมถึงหนวยงานทองถ่ินดวย) ไดมี
สวนรวมในการวางแผน ซ่ึงจะทําใหหนวยงานดังกลาวมีความเขาใจในแผนงานท่ีดีข้ึน ทําใหเกิด
ความรูสึกผูกพันและรับผิดชอบท่ีจะดําเนินการใหเปนไปตามแผนแตมีจุดออน คือ ไมมีกลไกท่ีจะ
เปนหลักประกันไววา แผนพัฒนาการทองเท่ียวของภูมิภาคจะสอดคลองหรือไปกันไดกับแผนใน
ระดับชาติซ่ึงจะทําใหยุงยากในการประสานเขากับกลยุทธการพัฒนาระดับชาติ 
 จากผลการศึกษาวิจัยดังกลาวประกอบกับหลักการในการจัดการสงเริมการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษซ่ึงกําหนดใหชุมชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจ นับต้ังแตการทองเท่ียว
ควรจะเปนในลักษณะใด ประเภท และปริมาณของนักทองเท่ียวที่ชุมชนตองการ มีการกําหนดอัตรา
การขยายตัวท่ีสมํ่าเสมอ ตลอดจนหนาท่ีดูแลคุณภาพของส่ิงแวดลอมและทรัพยากรใหอยูในสภาพท่ี
ดีอยูเสมอ ผลตอบแทนของชุมชนในทองถ่ินเกิดจาการตกลงรวมกันของแตละแหงวาควรเปนใน 
รูปใด ดังนั้น กระบวนการทางการส่ือสารในการจัดการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ นอกจาก
จะเปนรูปแบบการส่ือสาร ท้ังจากบนลงลาง (Top-Down) และจากลางสูบน (Bottom-up) แลว ยังมี
รูปแบบการส่ือสารในแนวนอน (Horizontal Communication) ไปพรอมๆ กันดวย ดังแผนภาพ
ตอไปนี้ 
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 สําหรับแนวคิดเร่ืองรูปแบบของการส่ือสารนี้ ผูวิจัยจะไดใชเปนกรอบในการทําความ
เขาใจเร่ืองการส่ือสารเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง และเพื่อ
เปนแนวทางในการคนหาวาบุคลากรภายในศูนยอนุรักษชางไทยมีรูปแบบการส่ือสารในลักษณะ
ใดบาง ในการสงเสริมการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย 

 
2.3  แนวคิดเร่ืองส่ือประชาสัมพันธ 
 การท่ีจะสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยใหยั่งยืนไดนั้น  
นอกจากทรัพยากรที่สมบูรณในแหลงทองเท่ียวแลว การใชส่ือประชาสัมพันธถือไดวาเปนเคร่ืองมือ
ท่ีสําคัญ ท่ีจะชวยประชาสัมพันธใหกับบุคคลภายนอกไดรูจักการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนย
อนุรักษชางไทยใหมากข้ึน 
 เนื่องจากการประชาสัมพันธเปนเคร่ืองมือในการส่ือสารท่ีทําหนาท่ีเผยแพร กระจาย
ขาวสาร เร่ืองราว นโยบาย วัตถุประสงค กิจกรรม ผลงานและการดําเนินงาน อีกท้ังยัง Phillip 
Kotler, 1997 (อางถึงใน อรวรรณ ตันติรัตน, 2553, น. 13) สรางการตระหนักรูและสรางความสนใจ
หรือสรางความเช่ือถือใหกับองคกร โดยผานส่ือตางๆ ดวยขอความท่ีนาเช่ือถือ  
 ส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ 
 ส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ เปนองคประกอบท่ีสําคัญในการดําเนินงานประชาสัมพันธ
การเผยแพร การกระจายขาวสาร เร่ืองราว นโยบาย วัตถุประสงค กิจกรรม ผลงานและการดําเนินงาน 
ขององคกร จําเปนตองอาศัยส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพและเขาถึงกลุมเปาหมาย
ไดกวางขวางมากข้ึน 
 

ภาครัฐ 

ผูนําชุมชน 

ประชาชน                               ประชาชน    DPU
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 ความหมายของการประชาสัมพันธ (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2546) 
 นักวิชาการและนักวิชาชีพดานการประชาสัมพันธไดใหความหมายของคําวา การ
ประชาสัมพันธ ดังนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยาสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมาย “การประชาสัมพันธ”  
วา  การติดตอส่ือสารเพ่ือสงเสริมความเขาใจอันถูกตองตอกัน 
 วิรัช รัตนกุล  กลาววา  คําวา “การประชาสัมพันธ”  หมายถึง ความสัมพันธท่ีเกี่ยวของ
กับประชาชน สาธารณชนหรือกลุมชน 
 หนังสือศัพทานุกรมส่ือมวลชนไดใหความหมายของการประชาสัมพันธวา หมายถึง 
กิจกรรมท่ีปฏิบัติอยางตอเนื่องตามแผนท่ีไดวางไว เพื่อเสริมสรางความเช่ือถือ ศรัทธาในบุคคลและ
สถาบัน ซ่ึงการประชาสัมพันธจะประกอบดวย 4 กระบวนการ คือ การสํารวจ การวางแผน การ
ส่ือสารและการติดตามประเมินผล 
 หลักการประชาสัมพันธ 
 การประชาสัมพันธในปจจุบันมีหลักสําคัญ 2 ประการ คือ 
 1. การบอกกลาวช้ีแจงเผยแพรใหทราบ คือ การบอกกลาวใหประชาชนทราบถึง
นโยบาย วัตถุประสงค การดําเนินงาน ผลงาน บริการและกิจกรรมตางๆ ตลอดจนขาวคราวความ
เคล่ือนไหวขององคกรใหประชาชนท่ีเกี่ยวของไดทราบ ซ่ึงนับเปนการปูพื้นฐานแหงความเขาใจใน
องคกร ทําใหองคเปนท่ีรูจักและเล่ือมใส ตลอดจนทําใหประชาชนเกิดความรูสึกในทางท่ีดีตอ
องคกร 
 2. การปองการและแกไขความเขาใจผิด ทางดานวิชาการประชาสัมพันธถือเปนการ
ประชาสัมพันธเพ่ือปองกัน (Preventive Relation) ซ่ึงมีความสําคัญมาก  เพราะการปองกันไวกอน
ยอมมีผลดีกวาท่ีจะตองมาทําการแกไขในภายหลัง  
 ส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ อาจแบงออกไดหลายประเภทข้ึนอยูกับเกณฑท่ีใชโดยท่ัวไป
ส่ือท่ีใชในการส่ือสารอาจแบงไดเปน 3 ประเภท  คือ (ปรมะ สตะเวทิน, 2531, น. 99) 
 1. ส่ือบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลผูท่ีนําขาวสารจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึงโดย
การติดตอส่ือสารแบบตัวตอตัวระหวางบุคคล 2 คน หรือมากกวา 2 คนข้ึนไป 
 2. ส่ือเฉพาะกิจ หมายถึง ส่ือท่ีถูกผลิตข้ึนมาโดยมีเนื้อหาเฉพาะและจุดมุงหมายหลักอยู
ท่ีผูรับสารเฉพาะกลุม ตัวอยางของส่ือเฉพาะกิจ  ไดแก หนังสือ คูมือ จุลสาร แผนพับ โปสเตอร  
ภาพสไลด นิทรรศการ เทปตลับ ภาพทัศน  เปนตน 
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 3. ส่ือมวลชน หมายถึง ส่ือท่ีสามารถนําสารจากผูสงสารไปสูผูรับสาร ซ่ึงประกอบดวย
คนจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว ภายในเวลาเดียวกันหรือในเวลาท่ีใกลเคียงกัน โดยท่ัวไปแลว
ส่ือมวลชน ไดแก หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน นิตยสาร/วารสารและภาพยนตร 
 นอกจากส่ือบุคคล  ส่ือเฉพาะกิจและส่ือมวลชนท่ีไดกลาวมาแลวขางตน  ในปจจุบันยัง
มีส่ือประชาสัมพันธ  อีกประเภทหนึ่งท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมากน้ันก็คือ  ส่ืออินเตอรเน็ต                     
ซ่ึง ณัฏยา  จรูยกาญจนกุล, 2541 (อางถึงใน กฤษฎา สุริยวงศ, 2549, น. 59) กลาววา การประชาสม
พันธโดยผานทางส่ืออินเตอรเน็ตสามารถนําเสนอขอมูลขาวสารโดยมีรายละเอียดมากกวาส่ืออ่ืนๆ  
เพราะมีพื้นท่ีมากกวาและผูใชสามารถคนหาขอมูลขาวสาร  และสามารถคนหาคําตอบในส่ิงท่ี
ตนเองสงสัยไดทันทีหรือสอบถามไปยังบริษัทโดยผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)  
 นอกจากนั้น Morgan Stanley,1996 (อางถึง กฤษฎา สุริยวงศ, 2549, น. 59)  กลาวถึง 
อินเตอรเน็ตเปนส่ือท่ีรวมคุณสมบัติหลักของแตละส่ือไวเปนอยางดี  ไมวาจะเปนคุณสมบัติเดนของ
โทรทัศนท่ีมีภาพและเสียง  ผนวกกับการเปดโอกาสใหผูรับมีสวนรวมมากข้ึนและยังมีเนื้อหาท่ีมี
ความเฉพาะเจาะจง และแบงตามประเภทของผูรับสารไดเชนเดียวกับส่ือวิทยุและส่ือนิตยสาร อีกท้ัง
สามารถติดตอกับผูสงสารไดในทันทีท่ีตองการ นอกจากนี้ ยังสามารถสงขอความโฆษณาไปใน
เนื้อหาท่ีผูรับสารตองการคนหาอยู  มีความตอเนื่องและสงถึงผูรับสารท่ัวโลกไดโดยไมตองเสียเงิน
เพิ่มแตอยางใด การเปล่ียนแปลงขอความโฆษณาใหทันสมัยก็กระทําไดตลอดเวลา 
 ดวยเหตุนี้ การเผยแพรหรือการกระจายขาวสารตางๆ ในงานประชาสัมพันธซ่ึง
จําเปนตองใชส่ือและเคร่ืองมือเปนชองทางในการถายทอดขาวสาร เพื่อใหผูรับสารไดรับขาวสาร
อยางถูกตองตรงกัน แลวนําไปสูการบังเกิดความเขาใจ ช่ืนชมศรัทธาและใหความรวมมือสนับสนุน
ในท่ีสุด อยางไรก็ดีการดําเนินงานประชาสัมพันธจะประสบความสําเร็จ หรือลมเหลวน้ัน สวนหนึ่ง
ยอมข้ึนอยูกับศักยภาพในการเลือกใชเคร่ืองมือและส่ือในการดําเนินการใหเหมาะสมตามลักษณะ
การใชส่ือท่ีถูกตอง และประชาชนกลุมเปาหมาย รวมท้ังวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธเปน
สําคัญ ซ่ึงอาจกลาวโดยสรุปไดวาการติดตอส่ือสารจะบรรลุผลสําเร็จมากนอยเพียงใด นอกจากจะ
ข้ึนอยูกับประสบการณรวมกันของผูสงสาร และผูรับสารแลว  ยังข้ึนอยูกับลักษณะของขาวสารและ
วิธีการติดตอส่ือสาร ตลอดจนกลยุทธตางๆ ประกอบดวย จึงทําใหการติดตอส่ือสารประสบความ 
สําเร็จและมีประสิทธิภาพ สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว 
 โดยปกติแลว “ส่ือ” ท่ีนักประชาสัมพันธใชเปนพาหะในการนําขาวสารจากผูสงสารไป
ยังผูรับสารนั้น แบงออกเปน 2 ประเภท  ปรมะ สตะเวทิน, (2537 อางถึงใน กฤษฎา สุริยวงศ, 2549, 
น. 60) ไดแก 
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 1. ส่ือท่ีนักประชาสัมพันธสามารถควบคุมได 
    1.1  นักประชาสัมพันธสามารถควบคุมไดท้ังการผลิตและการเผยแพร 
    1.2  นักประชาสัมพันธสามารถซ้ือเนื้อท่ีและเวลาเพื่อเผยแพรขาวสารนั้นๆ 
 2.  ส่ือท่ีนักประชาสัมพันธไมสามารถควบคุมได 
  2.1 ส่ือมวลชนเปนส่ือท่ีมีความอิสระและมีดุลยพินิจของตนเองในการพิจารณา
ขาวสารท่ีนักประชาสัมพันธขอความรวมมือในการเผยแพร วามีคนสนใจและเหมาะสมท่ีจะ
เผยแพรตอไปยงัสาธารณชนหรือไม 
  2.2 ส่ือบุคคลเปนส่ือท่ีมีความเปนอิสระในการเผยแพรขาวสารเชนกัน โดยเฉพาะ
ผูนําทางความคิดนั้น เปนผูท่ีไดรับความเช่ือถือ และมีบทบาทตอทัศนคติของผูรับสาร 
 ดวยความแตกตางของส่ือท้ังสองประเภทน้ีเอง ในการดําเนินการประชาสัมพันธจึงตอง
พยายามใชส่ือดังกลาวประสมกัน เพราะหากส่ือท้ังสองประเภทตางก็เผยแพรขอมูลขาวสารท่ี
ตรงกันแลว ก็จะเปนการเพ่ิมความเท่ียงตรงและความนาเช่ือถือใหบังเกิดแกผูรับสารไดมากข้ึน
นั้นเอง 
 ดังนั้น ในการพิจารณาเลือกใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธนั้น นักวิชาการสวนใหญท้ัง
ไทย และตางประเทศจะเนนท่ีคุณสมบัติขอดี-ขอดอยของแตละส่ือเปนปจจัยหลัก อยางไรก็ดี
โดยท่ัวไปแลว ตัวแปรท่ีใชในการพิจารณาเลือกใชส่ือใหเหมาะสมเพื่อเปนประโยชนตอการ
สนับสนุนใหการดําเนินงานประชาสัมพันธบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวนั้น นอกจากจะ
พิจารณาจากคุณสมบัติขอดี-ขอดอยเปนรายส่ือ การเปรียบเทียบระหวางส่ือและหลักเกณฑอ่ืนๆ  
เชน ผลการศึกษาวิจัยดังท่ีกลาวขางตนแลว ยังมีปจจัยอ่ืนท่ีจะตองนํามาพิจารณารวมดวยอีก คือ  
ประชาชนกลุมเปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ลักษณะเนื้อหาของขอมูลขาวสาร ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ ประสิทธิภาพของส่ือท่ีเลือกใช วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธ คุณสมบัติและ
ความสามารถของบุคลากร ลักษณะและนโยบายของสถาบัน ความพรอมทางดานวัสดุและ
เคร่ืองมือ ความสัมพันธและความรวมมือจากเจาของส่ือ รวมท้ังตัวแปรอ่ืนๆ ดวย เกษม จันทรนอย, 
2537 (อางถึงใน กฤษฎา สุริยวงศ, 2549, น. 61)  
 พรทิพย วรกิจโภคาทร (2530 อางถึงใน กฤษฎา สุริยวงศ, 2549, น. 61) กลาววา ตัวแปร
ท่ีนักประชาสัมพันธในประเทศไทยจะตองนํามาพิจารณาประกอบการเลือกใชส่ือแตละประเภท  
ไดแก 
 1.  ส่ิงพิมพท่ีตองการอาศัยส่ือมวลชน ตัวแปรจะข้ึนอยูกับเนื้อหาของขาวสาร เวลา
เปาหมายและงบประมาณ 
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 2. ส่ิงพิมพ ท่ีสามารถผลิตได เอง  จะพิจารณากลุมเปาหมายเปนสําคัญ  รวมถึง
งบประมาณ เนื้อหาขาวสาร 
 3.  ส่ือบุคคล จะพิจารณากลุมเปาหมาย เนื้อหาของขาวสาร บุคลากรและเวลา 
 4.  ส่ืออิเล็กทรอนิกส จะตองพิจารณางบประมาณ เนื้อหาขาวสาร คุณสมบัติของ
บุคลากร และความพรอมของเคร่ืองมือ 
 จากตัวแปรตางๆ ดังกลาวขางตน  ทําใหสามารถสรุปไดวาในการเลือกใชส่ือเพ่ือการ
ประชาสัมพันธประเภทใดๆ นั้น  จะตองคํานึงถึงตัวแปรสําคัญ 5 ประการ ไดแก งบประมาณ  
ประเภทของขาวสาร กลุมเปาหมาย ความพรอมของบุคลากรและวัสดุอุปกรณ 
 แคทซ กับ ลาซาสเฟลด Katz and Lazarsfeld, 1955 (อางถึงใน กฤษฎา สุริยวงศ, 2549,
น. 62) เห็นวาการส่ือสารระหวางบุคคลมีผลตอการทําใหผูรับสารยอมรับท่ีจะเปล่ียนแปลงทัศนคติ  
และยอมรับท่ีจะใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆ มากท่ีสุด ฉะนั้น ส่ือบุคคลจึงมี
ความสําคัญกวาส่ือมวลชนในข้ันจูงใจ สวนส่ือมวลชนจะมีความสําคัญกวาในข้ันของการใหความรู
ความเขาใจท่ีถูกตอง และอาจมีผลบางในการสรางทัศนคติในเร่ืองท่ีบุคคลยังไมเคยรับรูมากอน 
 สําหรับปจจัยท่ีทําใหการติดตอส่ือสารโดยผานส่ือบุคคลมีประสิทธิภาพในการเปล่ียน
ทัศนคติของบุคคลมากกวาการติดตอส่ือสารโดยผานส่ือมวลชน  ตามแนวความคิดของ Lazarsfeld 
และคณะมี 4 ประการ (อางถึงใน กฤษฎา สุริยวงศ, 2549, น. 62)  คือ 
 1.  การติดตอส่ือสารระหวางบุคคล สามารถขจัดการเลือกรับสารของผูฟงได เนื่องจาก
การหลีกเล่ียงการรับฟง หรือการสนทนาเปนไปไดยากกวาการรับขาวสารจากส่ือมวลชน โดยใน
การรับขาวสารจากส่ือมวลชนนั้น ผูรับสารอาจหลีกเล่ียงไมรับฟงเนื้อหาที่ขัดแยงกับทัศนคติและ
ความเช่ือของตน หรือเร่ืองที่ตนไมสนใจไดงาย 
 2.  การติดตอเร่ืองสารแบบเผชิญหนา เปดโอกาสใหผูสงสารสามารถปรับปรุงหรือ
เปล่ียนแปลงเนื้อหาท่ีใชสนทนากันไดในเวลารวดเร็ว ถาหากเนื้อหาที่สนทนากันนั้นไดรับการ
ตอตานจากคูสนทนา 
  3.  การติดตอส่ือสารระหวางบุคคลนั้น  จะมีลักษณะงายๆ เปนกันเอง จึงงายตอการชัก
จูงใหคลอยตาม 
 4.  ผูรับสารสวนใหญมักจะเชื่อถือในขอตัดสินและความคิดเห็นของผูท่ีเขารูจักและนับ
ถือมากกวาบุคคลท่ีเขาไมเคยรูจักมากอนแลวมาติดตอส่ือสารดวย 
 โรนัลด ดี สมิทธ Ronald D.Smith, (1996 อางถึงใน กฤษฎา สุริยวงศ, 2549 น. 63)
รวบรวมขอควรรูท่ีนาสนใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการโนมนาวใจของชองทางการส่ือสารไว ดังนี้ 
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 1. การส่ือสารแบบเผชิญหนา (Face-to-face communication) มีประสิทธิภาพในการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติไดดีกวาการนําเสนอสารผานส่ือชนิดอ่ืน 
 2.  สุนทรพจน (Speech) แมจะทําใหเกิดความเขาใจไดนอยกวา แตกอใหเกิดการ
ยอมรับไดมากกวาสารท่ีอยูในรูปของการเขียน (A written message) 
 3. การพูดโนมนาวใจอยางแรงกลา (Intensr oral exhortation) และการพูดโดยคอยๆ 
ลดเสียงลง (more subbued speaking) มีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย แตวิธีการทั้งสองแบบโนม
นาวใจไดดีกวาสารท่ีอยูในรูปของการเขียน 
 4.  การส่ือสารดวยบุคคล (Personal Communication) มีความเปนไปไดสูงท่ีจะชักจูงใจ
ใหเกิดผล 3 ประการ คือ ตระหนัก (Awareness) การยอมรับ (Acceptance) และการปฏิบัติ (Action) 
 5. ส่ือมวลชน (Public Media) มีประโยชนในการตอกยํ้าทัศนคติเดิมมากกวาการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติ 
 6.  ส่ือมวลชนอาจทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน (modification) หรือ 
เปล่ียนแปลงทัศนคติท่ียังไมฝงรากลึกได (minor attitude change) แตยากท่ีจะเปล่ียนแปลงผูชมใหมี
ทัศนะไปในทางตรงขามได 
 7. ส่ือมวลชนมีผลตอทัศนคติใหมหรือทัศนคติท่ียังไมคงทนถาวร (Weak or new 
attitudes) ไดมากกวาทัศนคติท่ีฝงรากลึก (Established attitudes) การดําเนินงานสําหรบนักเขียนเพื่อ
การประชาสัมพันธท่ีอาจทําได ก็คือ อาจจะใชขาวและส่ือโฆษณา เพื่อเขาถึงกลุมคนท่ีเปนกลาง 
(Neutral) และพยายามทําใหเกิดการยอมรับทัศนคติตั้งแตแรกในสถานการณใหมๆ  
 8.  การผสมผสานระหวางส่ือมวลชนและส่ือบุคคลมีประสิทธิภาพในการเปล่ียนแปลง
ทัศนคติไดดีกวาการใชส่ือใดส่ือหนึ่งเพียงอยางเดียว 
 9.  ส่ือส่ิงพิมพ (Print media) สรางความสนใจและจูงใจใหผูรับสารกลับมาเปดรับสาร
ใหมโดยสมัครใจ (voluntary re-exposure) ไดมากกวาส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 10. ส่ือส่ิงพิมพ (Print media) ชวยใหเกิดความเขาใจเร่ืองราวท่ีมีเนื้อหาซับซอนได
ดีกวาส่ือวิทยุและโทรทัศน (Broadcast Media) 
 11. ส่ือวิทยุและโทรทัศนทําใหเกิดความนาสนใจมากกวาส่ือส่ิงพิมพ 
 12. การส่ือสารผานส่ือ (Mediated Communication) ใหประสิทธิภาพการโนมนาว 
ท่ีแตกตางกันเพียงเล็กนอย จากงานวิจัยช้ินหนึ่งพบวาสารท่ีนําเสนอในรูปแบบการเขียนแถบ
บันทึกเสียงและแถบวีดีทัศนมีประสิทธิภาพใกลเคียงกัน 
 13. การนําเสนอทางโทรทัศนหรือวีดีทัศน (Televised or videotaped presentations) 
กอใหเกิดผลกระทบตอปจจัยดานแหลงสาร (Source factors) เพิ่มข้ึน 
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 ดังนั้น ส่ือท่ีใชในการประชาสัมพันธมีมากมายหลายประเภท การตัดสินใจเลือกใชส่ือ
ใด จําเปนตองรูจักธรรมชาติ และเอกลักษณของส่ือแตละชนิด เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน  
เพ่ือใหการดําเนินงานประชาสัมพันธสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ  อยางไร 
ก็ตามการพิจารณาเลือกใชส่ือในการประชาสัมพันธมีท่ีควรตองคํานึงถึง ดังนี้ วิจิตร อาวะกุล (2534 
อางถึงใน กฤษฎา สุริยวงศ, 2549, น. 67 
 1.  เหมาะสม ตรงกับกลุมเปาหมายท่ีจะรับเร่ืองราวจากส่ือนั้นๆ สามารถแพรกระจาย
ไปยังผูรับจํานวนมาก 
 2. ประหยัดคาใชจาย ราคายอมเยากวา เหมาะสมกวา 
 3. มีลักษณะยืดหยุน ปรับตัวเขาไดทุกกลุม ทุกระดับมากกวา 
 4. ส่ือสารแพรกระจายรวดเร็วทันตอเหตุการณตามตองการ 
 5. ส่ือนั้นๆ อาจดําเนินการผานส่ือหรือเครื่องมือหลายชนิด หรือรวมกัน เพื่อให
ครอบคลุมกลุมผูรับไดอยางท่ัวถึง 
 6. ส่ือนั้นเปดรับและเผยแพรขอมูลขององคกรไดสะดวก เต็มท่ี ไมจํากัดเนื้อท่ีและเลือก
ชวงเวลาที่เหมาะสมไดตามประสงค 
 Singh, (1976 อางถึงใน กฤษฎา สุริยวงศ, 2549, น. 67) กลาววา ส่ือเพียงประเภทเดียว
ยอมไมมีประสิทธิผลเพียงพอ การใชส่ือแบบผสมผสานจะสําเร็จผลตามเปาหมายท่ีวางไวอยาง
รวดเร็ว  
 สําหรับแนวคิดเร่ืองส่ือประชาสัมพันธนี้ ผูวิจัยจะใชเปนกรอบในการทําความเขาใจ
และเพื่อเปนแนวทางในการคนหาวาศูนยอนุรักษชางไทยมีการใชส่ือเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษอยางไรบาง และใชในการศึกษาวานักทองเท่ียวรับรูส่ือประชาสัมพันธอยางไร เพ่ือใชเปน
ขอมูลในตัดสินใจมาทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง 
 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับการรับรู 
 การรับรู คือ  กระบวนการที่มนุษยติดตอส่ือสารกับส่ิงแวดลอมรอบตัว โดยมนุษยจะทํา
การตีความส่ิงแวดลอมท่ีสัมผัสได แลวตอบสนองกลับไปอยางเหมาะสม  ซ่ึงแตละคนจะ
ตีความหมายส่ิงแวดลอมท่ีสัมผัสไดแตกตางกัน  ข้ึนอยูกับปจจัยทางจิตวิทยา ประสบการณและภูมิ
หลังของแตละคน 
 ดังนั้นการนําแนวทางของจิตวิทยามาใชในการสรางสรรคส่ือประชาสัมพันธ ผูสงสราง
จะตองเรียนรูถึงกระบวนการที่สําคัญเกี่ยวกับผูรับสาร นั่นคือ กระบวนการรับรู (Perception) ซ่ึง
เปนกระบวนการท่ีมนุษยเขาใจหรือมีประสบการณกับวัตถุ เหตุการณตางๆ  หรือรับเอาส่ิงเราเขามา
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กระทบกับประสาทสัมผัสสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย  การเขาถึงกระบวนการนี้จะชวยใหการ
วางแผนงาน  รวมถึงแนวคิดในการผลิตงานประชาสัมพันธใหผานข้ันตอนการรับรูของผูรับสารได 
 กระบวนการรับรู (อางถึงใน  เบญจวรรณ  สุพันอางทอง, 2555, น. 27) 
  1. การเลือก ส่ิงเราท่ีเรารูมักจะเปนส่ิงเราท่ีเราต้ังใจท่ีจะเปดรับ ข้ันแรกของการรับรูจึง
เปนการคัดเลือกส่ิงเราบางอยางเพื่อเขาสูการตีความหมาย โดยการเลือกรับขอมูลบางอยางและไม
รับรูขอมูลบางอยาง เชน คณะท่ีเรารับโทรศัพทเราจะสนใจบุคคลที่คุยทางโทรศัพทไมสนใจพูดคุย
กับคนรอบขาง 
   2. การจัดระเบียบ เม่ือเราเลือกรับส่ิงเราแลว  ส่ิงเราเหลานั้นจะถูกจัดระเบียบใหเปน
หมวดหมู  เพื่อใหสะดวกในการแปลความหมายและเขาสูการจัดเก็บขอมูลในข้ันตอนตอไป ส่ิงท่ีมี
อิทธิพลตอการจัดระเบียบไดแก    
  ความคลายคลึงกัน (Similarity) ส่ิงเราท่ีมีลักษณะคลายกันจะถูกรับรูวาเปนกลุม
เดียวกัน 
  ภาพและพื้น (Figure and Ground) ส่ิงเราท่ีเห็นเปนภาพจะเดนออกมาจากสวนอ่ืนๆ   
  ความใกลชิด (Proximity) ส่ิงเราท่ีอยูใกลกันก็จะถูกรับรูวาเปนกลุมเดียวกัน 
  ความตอเนื่อง (Continual) ส่ิงเราท่ีมีแนวทางเดียวกันจะถูกรับรูวาเปนกลุมเดียวกัน 
  การปดชองวาง (Closure) บางสวนของส่ิงเราท่ีขาดหายไปจะถูกเติมเต็มเพื่อใหเกิด
ความสมบูรณ 
  3. การแปลความหมาย เปนข้ันท่ีสามารถตีความหรือแปลความหมายไดวาส่ิงเราท่ีเรา
เลือกรับรูนั่นคืออะไร เชน ไดยินเสียงดังจากหองขางๆ ก็รับรูไดทันทีวาเสียงนั้นเปนเสียงของเพื่อน
เรา  โดยการแปลความหมายน้ีอาจมีการผิดพลาดของการรับรูเกิดข้ึนได 
 4. การจัดเก็บขอมูล เม่ือแปลความหมายของส่ิงเราแลว  ขอมูลจะถูกบันทึกไวในสมอง
เพื่อเปนประโยชนในการอางอิง และเรียกใชในภายหลัง 
 องคประกอบท่ีมีผลตอการรับรู (อางถึงใน ภูวิส หลอกําเหนิด, 2547, น. 53) 
  1. ความต้ังใจ (Attention) 
  มนุษยไมสามารถรับรูทุกส่ิงรอบตัวพรอมๆ กันได  การเลือกท่ีจะรับรูส่ิงหนึ่งส่ิงใด
ของมนุษย จึงข้ันอยูกับความต้ังใจและความสนใจท่ีอยากจะรู ซ่ึงจะทําใหมนุษยเห็นหรือไดยินส่ิงท่ี
มีความสนใจหรืออยากรูกอนเสมอ  นอกจากนี้ส่ิงเราหรือจุดเราใจตางๆ ก็มีอิทธิพลตอการรับรูของ
มนุษยเชนกัน   
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 2. การเตรียมความพรอมท่ีจะรับรู (Preparatory set) 
  การท่ีมนุษยถูกวางเงื่อนไขใหรับรูในส่ิงใดส่ิงหนึ่งกอนการเห็นหรือไดยิน ยอมจะมี
ความพรอมในการรับรูในเร่ืองนั้นอยางเต็มท่ี  เชน คนท่ีสนใจจะฝกเปนควาญชาง จะตองเรียนรู
เกี่ยวกับธรรมชาติของชาง อุปกรณท่ีจะตองใชในการบังคับชาง อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากชาง  
เพื่อใหเกิดความเขาใจและความปลอดภัยกอนการฝกกับชางจริงๆ เพื่อหาประสบการณ 
 ความคาดเคล่ือนของการรับรู  สามารถแบงไดดังนี้   
 (เบญจวรรณ  สุพันอางทอง, 2555, น. 28) 
 1. ความคงท่ีของการรับรู  การรับรูวัตถุหรือส่ิงของบางอยางท่ีมีประสบการณมากอน
ทําใหการรับรูของคนเราตางไปจากภาพท่ีเห็นในขณะนั้น 
 2. ภาพลวงตา  เปนการรับรูท่ีผิดพลาดจากความเปนจริง เนื่องจากอิทธิพลของส่ิงเราท่ี
แวดลอมอยูภายนอกนั้น 
 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู สามารถแบงไดเปน 2 ปจจัยใหญๆ คือ คุณสมบัติของ 
ส่ิงเราและคุณสมบัติของผูรับรู 
 1. คุณสมบัติของส่ิงเรา  ส่ิงเราแตละอยางมีคุณสมบัติไมเหมือนกัน บางอยางสามารถ
กระทบความรูสึกของผูรับรูไดอยางเร็ว บางอยางก็ทําใหผูรับรูมองผานไปโดยไมสามารถจําได 
ท่ีเปนเชนนั้นเพราะความดึงดูดของส่ิงเราไมเหมือนกัน โดยท่ัวไปส่ิงเราท่ีสามารถดึงดูดความสนใจ
ของคนมีลักษณะดังนี้ 
   1.1 ความเขมของส่ิงเรา  ส่ิงเราท่ีมีความเขมขนสูงจะดึงดูดความสนใจของคนได
งายกวาหรือสามารถรับรูไดเร็วกวาส่ิงเราท่ีมีความเขมขนนอย เชน เราสามารถรับรูแสงจา กล่ินฉุน  
เสียงดัง ไดเร็วกวาแสงริบหร่ี กล่ินออน  เสียงเบา 
  1.2 ความเดนหรือการตัดกัน  ส่ิงเราท่ีมีความเดนหรือมีการตัดกันจะสามารถดึงดูด
ความสนใจคนไดงายกวาส่ิงเราท่ีมีความปกติ  เชน คนสูงในหมูคนเต้ีย ดอกกุหลาบสีแดงในกลุม
ดอกกุหลาบสีเหลือง 
  1.3 สี สีแตละสีสามารถดึงดูดความสนใจไดไมเทากัน เชน สีแดงจะสะดุดตา
มากกวาสีฟา 
  1.4 ขนาดของส่ิงเรา ส่ิงเราท่ีมีขนาดใหญยอมทําใหคนเห็นไดชัดเจนกวาส่ิงเราท่ีมี
ขนาดเล็ก เชน ปายโฆษณาที่เห็นตามขางถนนจะมีขนาดใหญมาก เพื่อใหคนรับรูขอความในปาย 
ไดงาย 
  1.5 การเคลื่อนไหว ส่ิงเราท่ีมีการเคล่ือนไหวจะถูกรับรูไดมากกวาส่ิงเราท่ีอยูนิ่ง 
เชน  ปายโฆษณาที่ติดไฟวับๆ หรือมีตัวหนังสือวิ่ง จะดึงดูดความสนใจของคนไดงายกวา 
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  1.6 ความถี่หรือความบอย ส่ิงเราท่ีปรากฏใหเห็นบอยๆ จะทําใหสังเกตไดเร็วกวา
ส่ิงเราท่ีปรากฏใหเห็นนานๆ คร้ัง เชน การประชาสัมพันธโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษชางผานส่ือ
ท่ีหลากหลายและมีความถ่ีมากข้ึน จะชวยกระตุนใหเกิดการรับรูและรวมมือได 
  1.7 ความแปลกใหมและความคุนเคย ส่ิงใหมอยูในสภาพแวดลอมเดิมหรือส่ิงท่ี
คุนเคยอยูในสภาพแวดลอมใหมจะเรียกรองความสนใจของบุคคลได   
  1.8 สภาพแวดลอมทางกายสภาพ สภาพท่ีตั้งของส่ิงเรา ไดแก ความใกลหรือความ
ไกลจากตัวเรา  ความลึก  ความสูงและจํานวนส่ิงเราท่ีอยูรอบตัวเรา  เรามักจะรับรูส่ิงท่ีใกลตัวเราวา
มีขนาดใหญกวาหรือเห็นความสําคัญมากกวาส่ิงท่ีอยูไกลตัว   
 2. คุณสมบัติของผูรับรู บุคคลแตละคนมีความสามารถในการรับรูไมเทากัน ข้ึนอยูกับ
ปจจัยตางๆ  ดังตอไปนี้ 
  2.1 ขีดจํากัดทางกายภาพและความสมบูรณของรางกาย  ความสามารถในการรับรู
ของบุคคลมีความแตกตางกัน  สวนหนึ่งมาจากสาเหตุทางดานรางกายของผูรับรูเอง เชน คนที่
สายตาปกติจะสามารถรับรูส่ิงเราไดเร็วกวาคนท่ีสายตาส้ันและสายตายาว เปนตน 
  2.2 ประสบการณในอดีตและการเรียนรู เราจะรับรูส่ิงเราท่ีเราเคยพบมากอนไดเร็ว
กวาส่ิงเราท่ีเรายังไมเคยเห็นมากอน 
  2.3 แรงจูงใจหรือความตองการ แรงจูงใจหรือความตองการภายในของบุคคลมีผล
ตอการรับรู    
  2.4 บุคลิกภาพและคานิยม บุคลิกภาพและคานิยมมักมีบทบาทรวมในการรับรู เชน  
คนท่ีเช่ือวาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเปนส่ิงท่ีดีก็จะทองเท่ียวและรวมอนุรักษส่ิงแวดลอมไปพรอมๆ 
กัน  จะไมทําลายส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติใหเสียหายระหวางการทองเท่ียว 
  2.5 ความสอดคลองกับสภาพภายในของผูรับรูในชวงนั้น ส่ิงเราท่ีสอดคลองกับ
ชวงอารมณความรูสึก ความสนใจ ความคาดหวัง และทัศนคติของเราในขณะน้ัน เราจะทําใหเรา
รับรูไดเร็วกวาส่ิงเราอ่ืนๆ ท่ีไมสอดคลองกับสภาวะทางจิตใจ 
 การประเมินคาจากส่ิงท่ีรับรู (เบญจวรรณ สุพันอางทอง, 2555, น. 30) 
 การรับรูกับการประเมินคาความเกี่ยวเนื่องกัน เม่ือบุคคลไดมีการรับรูก็ยอมจะตองมีการ
ประเมินคาจากส่ิงท่ีตนรับรูนั้น การรับรูของบุคคลท่ีมีตอส่ิงตางๆ วาเปนอยางไร การรับรูเปนผล
จากประสบการณและความรูสึกจากส่ิงท่ีรับรูนั้น ถาเรารับรูวางานท่ียังทําสรางความพอใจใหแกเรา  
เราก็เกิดความสุขจากการทํางานนั้น 
 การรับรูของบุคคลมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับประสบการณเดิมท่ีเขาไดรับการตีความ
ในเหตุการณเดียวกันสําหรับสองคนจึงแตกตางกับบุคคลจึงตองมีภารกิจอยู 2 อยาง คือ 
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 1. รับรูและตัดสินใจวาจะรับรูส่ิงนั้นหรือจะมองขามไปเสีย 
 2. แปลความหมายใหเขากับส่ิงท่ีรับรูนั้นโดยอาศัยประสบการณท่ีมีอยูเดิม 
 ประโยชนของการรับรู (เบญจวรรณ  สุพันอางทอง, 2555, น.30) 
 1. การสรางความประทับใจแกผูอ่ืน (Impression) เม่ือรูจักใครเปนคร้ังแรกเราควร
สรางความประทับใจใหเกิดข้ึน เพราะความประทับใจคร้ังแรกนั้นจะตรึงอยูในความรูสึกเปน
เวลานาน  และยากท่ีจะลบไปไดงายๆ การรูจักกันคร้ังแรกนี้จะทําใหเราเกิดการรับรูและความ
ประทับใจบุคคลนั้นๆ ไมวาจะแงบวกหรือแงลบ ดังนั้น การสรางความประทับใจคร้ังแรกจึงมี
ความสําคัญคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเราคาดหวังถึงความสัมพันธท่ีจะเกิดข้ึนใจอนาคต 
 2. การสรางส่ือตางๆ มีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู 2 ดานดวยกันคือ คุณสมบัติของ
ส่ิงเราและคุณสมบัติของผูรับรู เราสามารถนําปจจัยเหลานี้มาชวยใหกลุมเปาหมายจดจําส่ิงท่ีเรา
นําเสนอและเกิดพฤติกรรมตามท่ีเราตองการได 
 3. ใชเปนตัวสนับสนุนการตัดสินใจ โดยนําขอมูลท่ีไดจากการรับรูมาตัดสินใจ  
โดยเฉพาะเม่ือมีเวลาในการตัดสินใจนอยและขอมูลท่ีไดมีไมมากพอ 
 ผูวิจัยใชแนวคิดเกีย่วกับการรับรูนี้ในการวิเคราะหเกี่ยวกับการใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อ
สงเสริมการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย  และศึกษาวานักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวท่ี
ศูนยอนุรักษชางไทย มีการรับรูส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชาง
ไทยอยางไร 

 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับการเปดรับขาวสาร 
 ปจจุบันเราอยูในยุคของสังคมขาวสาร (The information society) มีขาวสารและขอมูล
ตางๆ หล่ังไหลอยูรอบตัว ขาวสารเปนส่ิงจําเปนสําหรับมนุษย เพราะเรามีความจําเปนจะตองใช
ขอมูลขาวสารเหลานั้นใหเปนประโยชนในการดํารงชีวิต เชน ใชในกรวางแผนประกอบการ
ตัดสินใจ ใชสนทนาพูดคุยกับผูอ่ืน ดังนั้น มนุษยจึงตองมีวิธีในการเลือกเปดรับขาวสารขอมูลตางๆ 
เพื่อการจัดเก็บขอมูลท่ีเปนระเบียบและสามารถนําออกมาใชไดในอนาคต 
 ปรมะ สตะเวทิน (2538, น. 114) กลาววา ปจจัยท่ีเปนตัวกําหดความแตกตางในการ
เลือกสรรขาวสารของมนุษยได มีผูเสนอไวหลายแนวทางดังนี้  
 วิลเล่ียว ดี บรูค (William D. Brooks, 197, pp. 213-214 อางถึงในปรมะ สตะเวทิน, 
2538, น. 114) ไดกลาวถึงลักษณะเฉพาะทางจิตวิทยาระหวางเพศชายและเพศหญิง  ซ่ึงกอใหเกิด
ความแตกตางในการเลือกรับขาวสารไววา  ผูหญิงกับผูชายมีความแตกตางกันอยางมากในเร่ือง 
ความคิด  คานิยมและทัศนคติ ท้ังนี้เพราะสังคมและวัฒนธรรมไดกําหนดบทบาทและกิจกรรมของ
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คนสองเพศนี้ไวตางกัน ผูหญิงจึงมักเปนคนท่ีมีจิตใจออนไหวหรือเจาอารมณ (Emotional) ออนโยน
ผอนตาม (Submissive) และเปนแมบานแมเรือน (Home oriented) ผูหญิงมักจะโทษตัวเองเม่ือมี
ความผิดพลาดเกิดข้ึน ในขณะท่ีผูชายมักจะโทษคนอ่ืนหรืออุปสรรคอ่ืนๆ แตไมโทษตัวเอง 
 เดอเฟอร (De Fleur, 1966) ไดกลาวถึงตัวแปรแทรกท่ีมีอิทธิพลในกระบวนการ
ส่ือสารมวลชนระหวางผูสงสารกับผูรับสาร โดยเนนใหเห็นวาขาวสารมิไดไหลผานจากส่ือมวลชน
ถึงผูรับสารและเกิดผลโดยทันที แตมีปจจัยบางอยางท่ีเกี่ยวของกับตัวผูรับสารแตละคน เชน ปจจัย
ทางจิตวิทยาและสังคมท่ีจะมีอิทธิพลตอการรับขาวสารนั้น ทําใหเกิดผลไมเหมือนกันหรือไม
เปนไปตามเจตคติของผูสงสาร   
  เบญจวรรณ สุพันอางทอง (2555: 31) กลาววาปจจัยที่สําคัญท่ีเขามาเกี่ยวของกับ
กระบวนการเปดรับส่ือ นั่นก็คือ เกณฑในการเปดรับส่ือของผูรับสาร ดังนี้ 
 1. เลือกรับส่ือท่ีมีอยู (Availability) โดยผูรับสารจะรับส่ือท่ีไมตองมีความพยายามมาก  
ซ่ึงหมายถึงส่ือท่ีสามารถจัดหามาไดงายกวาส่ืออ่ืนๆ 
 2. การรับส่ือท่ีสะดวกและนิยม (Convenience and Preferences)  ผูรับสารจะเปดรับส่ือ
ท่ีสะดวกกับตัวเองเปนหลัก เชน ผูรับสารบางคนจะตองใชเวลาในการเดินทาง อยูบนรถ ดังนั้น 
ส่ือท่ีสะดวกในการเปดรับคือ การเปดฟงวิทยุในรถยนต 
 3. เลือกรับตามความเคยชิน (Accustomed) ผูรับสารบางคนจะติดอยูการรับส่ือเดิมๆ 
ท่ีเคยชินท่ีตนเคยเปดรับอยูเปนประจํา ซ่ึงมักพบในบุคคลที่มีอายุมาก ถาเคยรับส่ือใดก็มักจะรับส่ือ
นั้นๆ และไมสนใจส่ือใหม 
 4. เลือกเปดรับส่ือตามลักษณะเฉพาะของส่ือ (Characteristic of Media) คุณลักษณะ
ของส่ือท่ีมีผลตอการเลือกเปดรับส่ือของผูรับสาร เชน ลักษณะเดนของหนังสือพิมพคือ เปนส่ือท่ีมี
ราคาถูก สามารถใหรายละเอียดไดมาก และสามารถพกพาติดตัวไปได ซ่ึงผูรับสารจะเลือกเพราะติด
กับลักษณะเฉพาะของส่ือ 
 5. เลือกเปดรับส่ือท่ีสอดคลองกับตนเอง (Consistency) ผูรับสารจะเลือกเปดรับส่ือท่ีมี
ความสอดคลองกับความรู คานิยม ความเช่ือ และทัศนคติของตนเอง 
 ผูรับสารมีการเลือกเปดรับส่ือท่ีแตกตางกัน ซ่ึงปจจัยดังกลาวทําใหเกิดแนวความคิดท่ี
สําคัญท่ีเกี่ยวของกับการเลือกสรรส่ิงท่ีไดรับรู การเลือกสรรตอตัวกระตุนจะเกิดข้ึนตลอดเวลา โดย
บุคคลหนึ่งอาจมองหาบางส่ิงบางอยาง ในขณะท่ีอีกคนหนึ่งไมสนใจส่ิงอ่ืนเลย หรือมีการตอบสนอง 
ตอตัวกระตุนท่ีแตกตางกันไปเร่ือยๆ ลักษณะการเลือกสรรการรับรูของผูรับสารอาจมีได 7 ลักษณะ
ดังนี้ (เบญจวรรณ สุพันอางทอง, 2555 น. 33) 
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 ประการแรก การเลือกท่ีจะเปดรับขอมูล ผูรับสารจะแสวงหาขาวสารท่ีทําใหเขาสบาย
ใจหรือตรงกับความรูสึกของผูรับสาร และหลีกเล่ียงท่ีจะทําใหตนเองเจ็บปวดหรือถูกคุมคาม 
 ประการท่ีสอง การเลือกท่ีจะสนใจขอมูล ผูรับสารมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มปริมาณการรูถึง
ตัวกระตุนท่ีตรงกับความตองการ หรือตรงกับท่ีเขาสนใจและในทางตรงกันขามกับผูรับสารจะรู
นอยท่ีสุดถึงตัวกระตุนท่ีไมสอดคลองกับความตองการของผูรับสาร ดังนั้นผูรับสารจึงมักจะสนใจ
รับสารท่ีตรงกับความตองการหรือมีความสําคัญตอผูรับสาร ความสนใจของบุคคลจะมีความ
หลากหลาย ไมวาจะเปนชนิดของขอมูล รูปแบบของขาวสาร ประเภทของส่ือท่ีชอบ ดังนั้นการ
สรางสรรคส่ือจึงตองคํานึงถึงขอความและส่ือท่ีใช ท่ีจะทําใหผูรับสารสนใจหรือช่ืนชอบ โดยตองมี
ลักษณะโดดเดนชัดเจนท่ีจะทําใหผูรับสารติดตาม ตั้งใจรับสารนั้นๆ จึงจะเกิดประโยชนตอผูสงสาร 
 ประการท่ีสาม การเลือกท่ีจะตอตานขอมูล เม่ือผูรับสารเลือกท่ีจะสนใจรับรูขอมูล
ขาวสารแลว ผูบริโภคยังมีการเลือกท่ีจะตอตานขอมูลท่ีทําใหผูบริโภคไมสบายใจ ดังนั้นตัวกระตุน
ท่ีทํารายผูรับสารจะทําใหเกิดการรับรูนอยกวาตัวกระตุนท่ีเปนกลาง ณ ระดับของการเปดรับขอมูล
ขาวสารระดับเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลยังอาจจะทําลายขอมูลขาวสารท่ีไมสอดคลองกับความ
ตองการ คานิยม และความเช่ือของบุคคลเองดวย 
 ประการท่ีส่ี การเลือกท่ีจะปดกั้นขอมูล ผูรับสารจะปกปองตนเองจากการถูกรุกเราของ
ตัวกระตุนท่ีเขาไปสนใจ โดยการปดกั้นตัวกระตุนดังกลาวนั้นเสีย ผลของการวิจัยไดช้ีใหเห็นวา
จํานวนขอมูลขาวสารที่มีมากมายในปจจุบันถูกกล่ันกรองออกไปโดยผูรับสาร เหตุท่ีผูรับสารไม
สนใจตัวกระตุนดังกลาวก็เพราะวามีมากเกินไป   
 ประการท่ีหา การเลือกท่ีจะตีความขอมูล หลังจากท่ีผูรับสารมีการเลือกท่ีจะเปดรับหรือ
สนใจในขอมูล หรือตอตานขอมูลและปดกั้นขอมูลแลว  ผูรับสารก็ตองทําการตีความหมายส่ิงท่ีเปด
รับเขามา ซ่ึงในการตีความขอมูล  ผูรับสารจะเลือกตีความขอมูลจากความรู ความเขาใจ หรือขอมูล
ท่ีสอดคลองกับความเช่ือหรือประสบการณท่ีไดรับมา ดังนั้นการตีความขอมูลท่ีรับมาจึงสําคัญ  
เพราะอาจจะกอใหเกิดทัศนคติท่ีดีหรืออคติก็ได   
 ประการท่ีหก การเลือกท่ีจะจดจําขอมูล หลังจากท่ีผูรับสารตีความหมายของขอมูล
ขาวสารแลว ส่ิงท่ีตามมาก็คือ ผูรับสารจะเลือกท่ีจะจดจําสาระขาวสารที่รับเขามาแลวมีผลกระทบ
ตอผูรับสาร หรือมีความจําเปนตอผูรับสาร เนื่องจากขาวสารขอมูลท่ีมีมากเกินไปจึงทําใหผูรับสาร
เลือกท่ีจะจดจําอะไรท่ีเปนประโยชนหรือสําคัญกับผูรับสาร 
 ประการท่ีเจ็ด การเลือกท่ีจะบิดเบือนขอมูล เปนการเปล่ียนแปลงหรือบิดเบือนขอมูลท่ี
ไดรับในเวลานั้น เนื่องจากขอมูลท่ีไดรับกับความรูสึกหรือความเช่ือของผูรับสาร เม่ือมีการเปดรับ
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ขอมูลและตีความหมาย ซ่ึงทําใหเกิดการเลือกท่ีจะบิดเบือนขอมูลท่ีผูรับสารรูสึกไมชอบ เพื่อเปล่ียน
ใหตรงกับทัศนะท่ีเขามีอยูกอนแลว 
  เบญจวรรณ สุพันอางทอง (2555, น. 33) กลาววาปจจัยท่ีทําใหบุคคลมีการเปดรับ
ขาวสารที่แตกตางกัน  คือ 
  ปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล  มีแนวความคิดวาคนเราแตละคนมีความ
แตกตางเฉพาะตัวบุคคลอยางมากในดานโครงสรางทางจิตวิทยาสวนบุคคล ซ่ึงเปนผลสืบเนื่อง 
มาจากการอบรมเล้ียงดูท่ีตางกัน การดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกัน สงผลถึงระดับ
สติปญญา ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนกระบวนการการรับรู การจูงใจ   
  ปจจัยดานสภาพความสัมพันธทางสังคม เนื่องจากคนเรามักยึดติดกับกลุมสังคมที่ตน
สังกัดอยูเปนกลุมอางอิง (Reference Group) ในการตัดสินใจท่ีจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมใดๆ ก็ตาม  
นั่นคือ มักจะคลอยตามกลุมในแงความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม เพื่อใหเปนท่ียอมรับของกลุม 
  ปจจัยดานสภาพแวดลอมนอกระบบการส่ือสาร เช่ือวาลักษณะตางๆ ไดแก เพศ อาชีพ  
ระดับการศึกษา รายได ทําใหเกิดความคลายคลึงในการเปดรับเนื้อหาของการสื่อสาร รวมถึงการ
ตอบสนองตอเนื้อหาดังกลาวไมแตกตางกันดวย 
  อยางไรก็ตามแมวาบุคคลจะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารท่ีแตกตางกัน  มี
วัตถุประสงคในการเปดรับขาวสารที่แตกตางกัน และมีความตองการในการเปดรับขาวสารท่ี
แตกตางกัน  แตโดยท่ัวไปแลวบุคคลจะทําการเปดรับขาวสารอยู 3 ลักษณะ คือ 
  1. การเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชน โดยผูรับสารมีความคาดหวังจากส่ือมวลชนวา  
การบริโภคขาวสารจากส่ือมวลชนจะชวยตอบสนองความตองการของเขาได ซ่ึงจะทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติ ลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมบางอยางได โดยการเลือกบริโภคส่ือมวลชนจะ
ข้ึนอยูกับความตองการหรือแรงจูงใจของผูรับสาร เพราะบุคคลแตละคนยอมมีวัตถุประสงคและ
ความต้ังใจในการใชประโยชนแตกตางกันไป 
  2. การเปดรับขาวสารจากส่ือบุคคล โดยส่ือบุคคลหมายถึง ตัวบุคคลผูท่ีนําขาวสารจาก
บุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึง โดยอาศัยการติดตอระหวางบุคคล (Interpresonal Communication)  
ท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบโตระหวางกัน   
  โรเจอรสกับชูเมกเกอร Rogers & Shoemaker, (1971 อางถึงในเบญจวรรณ  
สุพันอางทอง, 2555 น. 34) กลาววาในกรณีท่ีตองการใหบุคคลใดเกิดการยอมรับสารนั้นควรท่ีจะใช
การส่ือสารระหวางบุคคล โดยใชส่ือบุคคลเปนผูเผยแพรขาวสาร ส่ือบุคคลน้ีจะมีประโยชนอยาง
มากในกรณีท่ีผูสงสารหวังผลใหผูรับสารมีความเขาใจกระจางชัดเจนและตัดสินใจรับสารไดอยาง
ม่ันใจยิ่งข้ึน ซ่ึงการส่ือสารระหวางบุคคลนี้สามารถแบงได 2 ประเภทดังนี้ 
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  2.1 การติดตอโดยตรง (Direct Contact) เปนการเผยแพรขาวสารเพื่อสรางความ
เขาใจหรือชักจูงโนมนาวใจกับประชาชนโดยตรง 
  2.2 การติดตอโดยกลุม  (Group Contact of Community Public)  โดยกลุมจะมี
อิทธิพลตอบุคคลสวนรวม ชวยใหการส่ือสารของบุคคลบรรลุเปาหมายได เพราะเม่ือกลุมมีความ
สนใจมุงไปในทิศทางใด บุคคลสวนใหญในกลุมก็จะมีความสนใจในทางนั้นดวย 
 3. การเปดรับขาวสารจากส่ือเฉพาะกิจ โดยส่ือเฉพาะกิจ  หมายถึง ส่ือท่ีถูกผลิตข้ึนมา
โดยมีเนื้อหาสาระที่เฉพาะเจาะจงและมีจุดมุงหมายหลักอยูท่ีผูรับสารเฉพาะกลุม ตัวอยางของส่ือ
เฉพาะกิจ เชน จุลสาร แผนพับ โปสเตอร ใบปลิว คูมือ เปนตน ดังนั้น การเปดรับขาวสารจากส่ือ
เฉพาะกิจนี้  ผูรับสารจะไดรับขอมูลขาวสารหรือความรูเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอยางเฉพาะเจาะจง 
 ผูวิจัยนําแนวความคิดเกี่ยวกับการเปดรับ มาใชในการวิเคราะหเกี่ยวกับการใชส่ือ
ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย และศึกษาวา
นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวท่ีศูนยอนุรักษชางไทย มีการเปดรับส่ือประชาสัมพันธเพื่อ
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยอยางไร 

 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 กฤษฎา สุริยวงค (2549) ศึกษาเกี่ยวกับการส่ือสารเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของหมูบาน
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษบานทรงไทยปลายโพงพาง โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงเสริม
การทองเที่ยวของหมูบานทองเท่ียวเชิงอนุรักษบานทรงไทยปลายโพงพาง รูปแบบการส่ือสารและ
การใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวของหมูบานทองเท่ียวเชิงอนุรักษบานทรงไทย
ปลายโพงพาง ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเท่ียวของหมูบานทองเท่ียวเชิงอนุรักษบาน
ทรงไทยปลายโพงพางมี 2 ปจจัยสําคัญคือ ปจจัยภายนอก ไดแกปจจัยท่ีเปนบริบทภายนอกของ
หมูบาน ประกอบดวย นโยบายของกรมพัฒนาชุมชน นโยบายของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  
และการสงเสริมจากส่ือมวลชน สวนปจจัยภายใน ไดแก สภาพพื้นท่ีแหลงทองเท่ียว วิถีชีวิตและ
ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินของหมูบาน บทบาทของผูนําชุมชน สวนรูปแบบของการส่ือสารเพ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียวของหมูบานทองเท่ียวเชิงอนุรักษบานทรงไทยปลายโพงพาง ประกอบดวย  
4 รูปแบบคือ 1) รูปแบบการส่ือสารสองทางท่ีไมเปนทางการ 2) รูปแบบการสื่อสาร 2 ทางท่ีเปน
ทางการ และมีปฏิกิริยาตอบโตกันมาก 3) รูปแบบการส่ือสาร 2 ทางท่ีเปนทางการ และมีปฏิกิริยา
ตอบโตกันนอย  4) รูปแบบการส่ือสารทางเดียวท่ีไมเปนทางการ และการใชส่ือประชาสัมพันธ  
เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวของหมูบานทองเท่ียวเชิงอนุรักษบานทรงไทยปลายโพงพาง ประกอบ 
ดวย 4 ส่ือสําคัญ คือ 1) ส่ือบุคคล 2) ส่ือเฉพาะกิจ 3) ส่ือมวลชน และ 4) ส่ืออินเตอรเน็ต 
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 วชิรญาณ  เจริญทรัพย  (2555)  ศึกษาเร่ืองการส่ือสารเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมอําเภอเชียงคาน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การมีสวนรวมของชุมชนใน
การสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมอําเภอเชียงคาน และประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธในชวง
ระยะเวลาที่ผูวิจัยกําหนด  ผลการวิจัยพบวา  การใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีการใชส่ือ 4 ส่ือคือ 1) ส่ือบุคคล ไดแก ผูนําชุมชนและ
ชาวบาน เพื่อนและญาติพี่นองของนักทองเที่ยว  เจาหนาท่ีของบริษัทนําเท่ียว 2) ส่ืออินเตอรเน็ต  
ไดแก เว็บไซตท่ีชุมชนจัดทําข้ึนเอง เว็บไซตท่ีผูประกอบการจักทําข้ึนและบริการขอมูลบนกระดาน 
ขาวสารที่มีการโพสทในกระทูของเว็บไซต 3) ส่ือมวลชน ไดแก โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร/
วารสาร 4) ส่ือเฉพาะกิจ ไดแก แผนพับ เอกสารทางวิชาการ และสินคาท่ีระลึก ปจจัยท่ีสงสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประกอบดวย 2 ปจจัยสําคัญคือ 1) ปจจัย
ภายนอก ไดแก ปจจัยที่เปนบริบทภายนอกของชุมชนอันประกอบไปดวย นโยบายของการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย นโยบายกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และการสงเสริมจาก
ส่ือมวลชน 2) ปจจัยภายใน ไดแก สภาพพื้นท่ีของแหลงทองเท่ียว วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม
ของชุมชน บทบาทของผูนําชุมชนและผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับการมีสวนรวมของชุมชนใน
การสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประกอบดวย 3  สวนคือ 1) การ
มีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกแนวทาง  2) การมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผน 3) การมี 
สวนรวมในการติดตามและประเมินผล  ประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประกอบไปดวย 4 ประเด็นสําคัญคือ 1)  
ลักษณะของขาวสารที่ไดรับจากส่ือประชาสัมพันธ  2) ประเภทของส่ือประชาสัมพันธท่ีมีสวนชวย
ในการตัดสินใจมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 3) การรับรูส่ือประชาสัมพันธและความประทับใจการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 4) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชส่ือประชาสัมพันธและการจัดการการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 เบญจวรรณ  สุพันอางทอง  (2555)  ศึกษาเร่ืองการใชอัตลักษณในการประชาสัมพันธ
การทองเท่ียวของจังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษานโยบายของการใชอัตลักษณในการ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวของจังหวัดอุดรธานี การใชส่ือในการประชาสัมพันธการทองเท่ียวของ
จังหวัดอุดรธานี และผลตอบรับของกลุมตัวอยางตอการใชลักษณในการประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวของจังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา 1) อัตลักษณท่ีท่ีสําคัญในดานตางๆ ของจังหวัด
อุดรธานีมีท้ังหมด 7 ดาน ไดแก แหลงมรดกโลกและอุทยานแหงชาติประวัติศาสตร วัดปา สินคา 
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หัตถกรรมจากภูมิปญญา อาหาร การเปนศูนยกลางการคมนาคม การเปนเมืองเศรษฐกิจและการ
ลงทุน และการเปนจังหวัดท่ีมีเขยฝร่ังมากท่ีสุด โดยอัตลักษณเหลานี้จะถูกนํามาใชในการ
ประชาสัมพันธตามนโยบายของการใชอัตลักษณในการประชาสัมพันธการทองเที่ยวของจังหวัด
อุดรธานี 2) การใชส่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียวของจังหวัดอุดรธานี มีความพยายามที่จะใชส่ือ
ทุกประเภทอยางตอเนื่อง โดยมีการเลือกใชส่ือประชาสัมพันธตามวัตถุประสงคตามวัตถุประสงค
ของกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ วาตองการท่ีจะประชาสัมพันธผานส่ือสวนกลางหรือส่ือทองถ่ิน  
โดยมีการใชส่ือ 5 ประเภทคือ ส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือมวลชน ส่ืออินเตอรเน็ตและส่ืออ่ืนๆ 3)  
ผลตอบรับของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการใชอัตลักษณในการประชาสัมพันธการทองเท่ียวของจังหวัด
อุดรธานี โดยกลุมตัวอยางนึกถึงพิพิธภัณฑบานเชียงเปนอันดับแรก กลุมตัวอยางมีความเห็นวาส่ือ
บุคคลมีศักยภาพในการนํามาเผยแพรประชาสัมพันธอัตลักษณเพื่อการทองเท่ียวของจังหวัด
อุดรธานีมากท่ีสุด  รองลงมาคือส่ือมวลชนและส่ืออ่ืนๆ โดยกลุมตัวอยางมีความประทับใจใน 
อัตลักษณและสถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัดอุดรธานี และจะเดินทางกลับมาเท่ียวอีกแนนอน 
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2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชาง
ไทย จังหวัดลําปาง 

รูปแบบการส่ือสารและสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง 

รูปแบบการสื่อสาร 

‐ การสื่อสารทางเดียว 
‐ การสื่อสารสองทาง  
‐ การสื่อสารแบบเปนทางการ/ไมเปนทางการ 
‐ การสื่อสารโดยใชวัจนภาษา/อวัจนภาษา 
‐ การสื่อสารแบบบนลงลาง/ลางขึ้นบน 

          /แนวระนาบ 

สื่อประชาสัมพันธ 

- สื่อบุคคล 
- สื่อเฉพาะกิจ  
- สื่อมวลชน 
- สื่ออินเทอรเน็ต 

ปจจัยภายใน  

- สภาพพ้ืนที่ของแหลงทองเที่ยว 
- ความสามัคคีรวมมือกันภายในศูนยอนุรักษ

ชางไทย 
- ผลประโยชนจากรายได 

ปจจัยภายนอก 

- นโยบายของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
- นโยบายดานธุรกิจบริการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
- การสงเสริมจากสื่อมวลชน 

ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการทองเทีย่วของ     
  ศูนยอนุรักษชางไทย 

ภาพท่ี 2.9  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ือง “การส่ือสารเพ่ือการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชาง
ไทย จังหวัดลําปาง” เปนงานวิจัยแบบผสมผสาน โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ดวยการสํารวจเอกสาร  (Documentary Research)  การสัง เกตอยางมีสวนรวม  (Participant 
Observation) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ดวยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยท่ีสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง รูปแบบการส่ือสารและส่ือ
ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง และ
ประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย  
จังหวัดลําปาง ซ่ึงมีข้ันตอนและวิธีดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
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3.1 กรอบระเบียบวิธีวิจัย 
 

ตารางท่ี 3.1  แสดงกรอบระเบียบวิธีวิจัย 
 

ปญหานําการวิจัย แนวคิด ทฤษฎี 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

กลุมเปาหมายในการวิจัย 
 

 

วิธีการวิจัย 
 

ปจจัยอะไรบางท่ี
สงเสริมการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษของศูนย
อนุรักษชางไทย  
จังหวัดลําปาง 

- แนวคิดเรื่องการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

- แนวคิดการเรื่อง
รูปแบบการส่ือสาร 

 

- เจาหนาท่ี ควาญชางและ
ชาวบานในหมูบาน 
ควาญชาง 

- บุคคลภายนอก (ออป., 
ททท. ลําปาง) 

- นักทองเท่ียว 

- การสํารวจเอกสาร 
- การสัมภาษณเชิงลึก 
- การสังเกตแบบ 
มีสวนรวม 

- แบบสอบถาม 

รูปแบบการส่ือสารและ
สื่อประชาสัมพันธเพื่อ
สงเสริมการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษของศูนย
อนุรักษชางไทยจังหวัด
ลําปางเปนอยางไร  
และมีการใชสื่ออะไร 
อยางไรบาง 

- แนวคิดการเรื่อง
รูปแบบการส่ือสาร 

- แนวคิดเรื่องส่ือ
ประชาสัมพันธ 

 

- เจาหนาท่ี ควาญชางและ
ชาวบานในหมูบาน 
ควาญชาง 
บุคคลภายนอก (ออป. , 
ททท. ลําปาง) 

 

- การสัมภาษณเชิงลึก 
- การสังเกตอยางมี 
สวนรวม 

 

ประสิทธิผลของส่ือ
ประชาสัมพันธเพื่อการ
ทองเท่ียวของศูนย
อนุรักษชางไทย  
จังหวัดลําปางเปน
อยางไร 
 

- แนวคิดเรื่องส่ือ
ประชาสัมพันธ 

- แนวคิดเกี่ยวกับ 
การรับรู 

- แนวคิดเกี่ยวกับการ
เปดรับ 

 

- นักทองเท่ียว
 

- แบบสอบถามเก่ียวกับ
ประสิทธิผลของส่ือ
ประชาสัมพันธเพื่อ
สงเสริมการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษของศูนยอนุรักษ
ชางไทย 
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3.2 วิธีการวิจัย 
 3.2.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 เปนขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ี ประกอบกับขอมูลทุติยภูมิ 
ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจเอกสาร (Documentary Research) ประเภทเอกสาร หนังสือ ตํารา แผนพับ 
เอกสารจากส่ือตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทย เชน หนังสือ นิตยสาร 
อินเตอรเน็ต เปนตน ขอมูลนี้นํามาวิเคราะหและรวบรวมใชเปนขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ  
 3.2.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
  เปนการศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อคนหา
แนวความคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ในการนํามาสรางแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) แบบ
กึ่งมีโครงสราง เพ่ือใหไดขอมูลทรัพยากรในการรวบรวมองคความรูท่ีเกี่ยวของกับการส่ือสารเพ่ือ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย และนํามาสรางแบบสอบถามเพื่อสอบถาม
นักทองเท่ียวเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและปจจัยดานส่ือประชาสัมพันธเพื่อ
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย 
 3.2.3  แบงวิธีการเก็บขอมูลออกเปน 2 สวนคือ 
  3.2.3.1 การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 
  การสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) สําหรับหาคําตอบวัตถุประสงคท่ี 1) เพื่อศึกษา
ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง และวัตถุประสงคท่ี 
2) เพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารและส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของ
ศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัดลําปาง โดยการสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง (semi-structured 
interview) เก็บขอมูลจากแหลงขอมูลประเภทบุคคลซึ่งเปนผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ท่ีมี
ความเกี่ยวของกับการจัดการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย จํานวน18 
คน โดยแบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 
  (1) เจาหนาท่ีของศูนยอนุรักษชางไทย จํานวน 10 คน ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงาน
ดานการบริหาร พัฒนาการทองเท่ียวและแผนการตลาดและประชาสัมพันธ 
   1. หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
     2. ผูจัดการกลุมพัฒนาการทองเท่ียว 
   3. ผูจัดการงานแผนการตลาดและประชาสัมพันธ 
   4. เจาหนาท่ีงานพัฒนาการทองเท่ียวและการตลาด 
   5. เจาหนาท่ีงานแผนการตลาดและประชาสัมพันธ 
   6. เจาหนาท่ีงานโรงเรียนควาญชางและชาง 
   7. เจาหนาท่ีงานบริการท่ีพักและของท่ีระลึก 

DPU



49 

  แนวคําภามในการสัมภาษณเชิงลึก 
  ผูวิจัยต้ังคําถามสําหรับสําภาษณกลุมเปาหมาย จากแนวทางที่ผูวิจัยไดประมวลจากการ
ตรวจเอกสาร ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเปนพื้นฐานในการสรางประเด็นคําถามท่ีครอบคลุม
เนื้อหาสวนตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการต้ังคําถามสัมภาษณกลุมเปาหมายท้ัง 3 กลุม โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้ 
  แนวคําถามสําหรับเจาหนาท่ี 
  1. ทานคิดวามีปจจัยอะไรบาง ท่ีชวยสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษ
ชางไทย 
  2. ภายในศูนยอนุรักษชางไทยมีนโยบายหรือแผนงานเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
มากนอยแคไหน มีการพูดคุยถึงเร่ืองการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางไรบาง 
  3. ในการวางมาตรการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษ
ชางไทย ทานมีวิธีการในการในการกําหนดมาตรการอยางไร 
  4. เม่ือทานตองการที่จะแจงขาวสาร หรือขอความรวมมือจากชาวบานในหมูบานควาญ
ชางทานใชวิธีการส่ือสารอยางไร 
  5. ทานมีวิธีการพูดคุยกับบุคคลภายนอก (เจาหนาท่ีของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
องคการอุตสาหกรรมปาไม) เกี่ยวกับเร่ืองการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยอยางไร 
โดยวิธีไหนบาง 
  6. ภายในศูนยอนุรักษชางไทย ใชส่ือประชาสัมพันธอะไร อยางไรบาง ในการชวย
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษกับบุคคลภาย 
  7. มีการสํารวจหรือประเมินผลการรับรูขอมูลจากส่ือตางๆ ท่ีสรางจิตสํานึกดานการ
อนุรักษชางหรือไม ถามีผลเปนอยางไร 
  (2) ควาญชางและชาวบานในหมูบานควาญชางซ่ึงเปนเจาของบานท่ีเปดเปนโฮมสเตย 
(home stay) ในหมูบานควาญชางภายในศูนยอนุรักษชางไทย จํานวน 6 คน  
  แนวคําถามสําหรับชาวบานในหมูบานควาญชางในศูนยอนุรักษชางไทย 
  1. ภายในหมูบานควาญชางทานมีการพูดคุยระหวางชาวบานเก่ียวกับเร่ืองการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยกันมากนอยแคไหน อยางไร 
  2. ทานมีวิธีการพูดคุยกับเจาหนาท่ีในศูนยอนุรักษชางไทย เกี่ยวกับเร่ืองการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยอยางไร โดยวิธีไหนบาง 
  3. ทานมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนย
อนุรักษชางไทยอยางไร โดยวิธีการไหนบาง 
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  4. ทานมีวิธีการพูดคุยกับเจาหนาท่ีในศูนยอนุรักษชางไทย เกี่ยวกับเร่ืองการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยอยางไร โดยวิธีไหนบาง 
  5. ทานมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนย
อนุรักษชางไทยอยางไร โดยวิธีการไหนบาง 
  6. ในการประชาสัมพันธการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย ทานมีสวนชวย
อยางไรบาง ในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยใหกับบุคคลภายนอก 
  (3) บุคคลภายนอก จํานวน 3 คน ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีภาครัฐท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการ
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง  
  เจาหนาท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไม 2 คน 
  1. รองผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 
    2. ผูจัดการกลุมพัฒนาการทองเท่ียว 
  เจาหนาท่ีการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 1 คน 
  1. เจาหนาท่ีวิเคราะหแผนหรือนโยบาย การทองเท่ียวแหงประเทศไทย เทศบาล 
เขลางคนคร 
  แนวคําถามสําหรับบุคคลภายนอก (เจาหนาท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไมและการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทยจังหวัดลําปาง) 
  1. นโยบายของหนวยงานของทาน มีความสําคัญในการชวยสงเสริมการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยอยางไรบาง 
  2. ทําไมหนวยงานของทานจึงสงเสริมใหศูนยอนุรักษชางไทยกลายเปนแหลง
ทองเท่ียวข้ึนมา 
  3. หนวยงานของทานเขาไปชวยเหลือ และสนับสนุนอะไรบาง ในการจัดการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยและใชวิธีการอยางไร 
  4. ความสัมพันธกับศูนยอนุรักษชางไทยกับหนวยงานของทานเปนอยางไร 
  5. ทานมีวิธีการพูดคุยกับเจาหนาท่ีในศูนยอนุรักษชางไทย เกี่ยวกับเร่ืองการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยอยางไร โดยวิธีไหนบาง 
  6. ทานมีวิธีการพูดคุยกับชาวบานในหมูบานควาญชางในศูนยอนุรักษชางไทย 
เกี่ยวกับเร่ืองการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยอยางไร โดยวิธีไหนบาง 
  7. ทานมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนย
อนุรักษชางไทยอยางไร โดยวิธีการไหนบาง 
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  8. ในการประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย หนวยงาน
ของทานมีสวนชวยอยางไรบาง ในการชวยสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชาง
ไทยใหกับบุคคลภายนอก 
  การวิเคราะหขอมูลและแปลผล 
  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะหขอมูลดําเนินการพรอมกับการสรุปขอมูล
เปนระยะๆ หลังจากท่ีมีการเก็บขอมูลภาคสนามไปชวงหนึ่งหนึ่งแลว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) การจัดระเบียบขอมูล (Data Organizing) โดยจัดขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณและ
การทบทวนเอกสารใหเปนระบบ โดยอาศัยพื้นฐานการแยกหมวดหมู เพ่ือคนหาความหลายหลาย
ของปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนภายในศูนยอนุรักษชางไทย 
  2) การแสดงขอมูล (Data Display) นําขอมูลท่ีไดจากการจัดระเบียบขอมูลมาจัด
ประเภทของปรากฏการณ แยกแยะในส่ิงท่ีเหมือนกันและแตกตางกันในแตละประเด็น พรอม
เหตุผลของประเด็นตางๆ ท่ีผูใหขอมูลแสดงออกมา แลวนําเสนอขอมูลในรูปแบบของการพรรณนา 
โดยเช่ือมโยงขอมูลท่ีจัดระเบียบแลวเขาดวยกันตามกรอบแนวคิดของการศึกษาคร้ังนี้ 
  3) การหาขอสรุปและการตีความ (Conclusion and Interpretation) เปนกระบวน การหา
ขอสรุปใหความหมายของการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยท่ีสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ของศูนยอนุรักษชางไทย รวมท้ังใหความหมายของขอคนพบในการศึกษา โดยอาศัยวัตถุประสงค
ของการศึกษา กรอบแนวคิดและแนวคิดท่ีใชในการศึกษา เพ่ือเปนแนวทางประกอบ การพิจารณา 
เพื่ออธิบายและวิเคราะหใหมีเหตุผลมากข้ึน 
  3.2.3.2  การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ 
  การแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด 
เพื่อเปนการตรวจสอบผลการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ โดยแบงเปนนักทองเท่ียวชาวไทย จํานวน 
150 ชุด และนักทองเท่ียวชาวตางชาติ จํานวน 50 ชุด ซ่ึงเปนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวใน
ศูนยอนุรักษชางไทย โดยแบงนักทองเท่ียวออกเปนสองกลุมคือ นักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวแบบ
ไป-กลับ และนักทองเที่ยวท่ีมาคางคืนและฝกการเปนควาญชาง เพื่อสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ี
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง และส่ือประชาสัมพันธ
เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัดลําปาง เม่ือไดขนาดของกลุม
ตัวอยางแลว ผูวิจัยจึงเลือกสุมตัวอยางแบบแบบบังเอิญ (Accidental random sampling) โดยผูวิจัย 
ลงมือแจกแบบสอบถามดวยตัวเองเปนเวลา 7 วัน/วันละ 30 ชุด  
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  เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
   การเก็บขอมูลคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนการรวบรวมขอมูลจากนักทองเท่ียว
ท่ีมาเท่ียวชมศูนยอนุรักษชางไทยในเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน ป พ.ศ. 2556 โดยแบงคําถาม
ออกเปน 2 สวนคือ  
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ภูมิลําเนา ซ่ึงเปน
คําถามแบบเลือกตอบ จํานวน 5 ขอ 
 สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและส่ือประชาสัมพันธ
เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง 
 โดยนําความคิดเห็นจากแบบสอบถามมาวิเคราะหประกอบกับขอมูลเชิงคุณภาพเพื่อให
ทราบวาการส่ือสารเพื่อการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยมีรูปแบบการส่ือสาร
อยางไร และการใชส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจและส่ือมวลชนของศูนยอนุรักษชางไทยสามารถทําการ
ส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางการส่ือสารเพ่ือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษหรือไม 
  การทดสอบเคร่ืองมือของแบบสอบถาม 
 การทดสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content validity) หมายถึง แบบสอบถามมี
ความครอบคลุมวัตถุประสงคหรือประเด็นท่ีตองการวัดไดครบถวน ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม
จากแนวทางท่ีผูวิจัยไดประมวลจากการตรวจเอกสาร ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเปนพื้นฐาน
ในการสรางประเด็นคําถามท่ีครอบคลุมเนื้อหาสวนตางๆ ซ่ึงคาสถิติท่ีใชในการหาคุณภาพ คือ  
คาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหา (IOC : Index of item Objective 
Congruence) หรือดัชนีความเหมาะสมโดยใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน ประเมินเนื้อหาของขอ
คําถามเปนรายขอ คา IOC เทากับ 0.78 จากแบบสอบถาม แสดงวา มีคา IOC อยูในระดับเหมาะสม 
 การทดสอบความเช่ือมั่น  (Reliability) โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีผานการ
ตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญแลว ไปทดสอบความเท่ียงกับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีแหลง
ทองเท่ียวชุมชนท่ีมีคุณลักษณะใกลเคียงกับพื้นท่ีเปาหมายคือ ชุมชนบานทราย จํานวน 30 ชุด ซ่ึงไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน คาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.83 แสดงวา มีความเท่ียงของขอมูลอยูใน
ระดับเหมาะสม  
 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
 ผูวิจัยใชสถิติ การหาความถ่ี รอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จาก
แบบสอบถามท่ีใชเก็บขอมูลจากนักทองเท่ียว โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
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 1) การจัดระเบียบขอมูล (Data Organizing) ไดนําชุดแบบสอบถามท่ีมีผูตอบท้ังหมด 
มาคัดเลือกเอาเฉพาะชุดขอมูลท่ีใหคําตอบครบทุกขอ แลวนําไปวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง
สังคมศาสตร 
 2) การแสดงขอมูล (Data Display) นําผลขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหในทางสถิติทาง
สังคมศาสตร มานําเสนอในรูปแบบของตาราง แลวอธิบายความหมายของคาตัวเลขของผลลัพธท่ี
ได แลวนําเสนอขอมูลในรูปแบบของาการพรรณนา 
 เกณฑการแปลผล 
 1. เกณฑการแปลผล เพื่อหาระดับการประเมินคา จากการแบงระดับการประเมินคา  
5 ระดับในแบบสอบถามท่ีใชกับนักทองเท่ียวในศูนยอนุรักษชางไทย สามารถนํามาวิเคราะหดวย
การอันตรภาคช้ัน (Class Interval) ดังนี้ 
  อันตรภาคช้ัน (Class Interval) =  พิสัย (Rang) 
 
    =  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
 

=  5 – 1 
  

=  0.80 
 
 ดังนั้น จึงกําหนดระดับของประสิทธิภาพของส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยที่มีตอนักทองเท่ียว โดยแบงเปน 5 ระดับ แตละระดับ 
มีคาคะแนนแตกตางกัน 0.80 คะแนน ดังน้ี 
 4.21 - 5.00 หมายความถึง มากท่ีสุด 
 3.41 - 4.20 หมายความถึง มาก 
 2.61 - 3.40 หมายความถึง ปานกลาง 
 1.81 - 2.60 หมายความถึง นอย 
 1.00 - 1.80 หมายความถึง นอยท่ีสุด 
 ผูวิจัยกําหนดใหเปนประสิทธิภาพของส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว 
เชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยท่ีมีตอนักทองเท่ียว หากส่ือประชาสัมพันธมีประสิทธิภาพอยู
ในระดับนอยท่ีสุด นอยหรือปานกลาง  แสดงใหเห็นวาส่ือประชาสัมพันธนั้นมีความจําเปนตอง
พัฒนาตอไป 

5 

จํานวนช้ัน

จํานวนช้ัน 
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 2.  เกณฑหาความตรงเชิงเนื้อหา ทําโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-
Objective Congruence: IOC) โดยนําไปตรวจสอบ โดยการนําแบบสอบถามไปแจกกับกลุมเปาหมาย 
ในพื้นท่ีวิจัยกอนเปนจํานวน 10 ชุด เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยใช
เกณฑดังนี้ (ศิริชัย  พงษวิชัย, 2553: 142) 
  +1  เม่ือแนใจวาคําถามในแบบสอบถามสอดคลองกับประเด็นวิจัย 
   0   เม่ือไมแนใจวาคําถามในแบบสัมภาษณสอดคลองกับประเด็นวิจัย 
  -1  เม่ือแนใจวาคําถามในแบบสัมภาษณไมสอดคลองกับประเด็นวิจัย 
   นํามาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง  
      IOC =       ∑R 

                     N 
  IOC  หมายถึง ดัชนีความสอดคลอง 
  ∑R  หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
  N  หมายถึง จํานวนผูเช่ียวชาญทั้งหมด 
  คา   IOC  0.5 
  IOC  ท่ีเหมาะสม = 0.5 ข้ึนไป 
  ดังนั้น จึงกําหนดระดับความเท่ียงของแบบสอบถามในการหาประสิทธิผลของส่ือ
ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย โดยแบงเปน 2 ระดับ 
แตละระดับมีคา IOC ดังนี้ 
  0.00 – 0.49  หมายถึง ควรปรับปรุง / ไมเหมาะสม 
  0.50 – 1.00  หมายถึง เหมาะสม / เห็นดวย / ใชได 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
ศูนยอนุรักษชางไทยเปนปางชางท่ีเปนองคกรของรัฐเพียงแหงเดียวในประเทศไทยท่ี

เปนแหลงบริบาลชางท่ีมีความพรอมในการดูแลชางไดเปนอยางดี  อีกท้ังยังมีกิจกรรมการทองเท่ียว
หลากหลาย  มีโรงเรียนฝกลูกชางและควาญชางแหงแรกของโลกท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวท้ัง
ชาวไทยและชาวตางชาติไดเปนจํานวนมากในแตละป  จนไดรับเลือกจากการทองเท่ียวแหงประเทศ
ไทยใหไดรับรางวัลกินรีเงินและกินรีทองจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

ในการศึกษาเร่ือง “การส่ือสารเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษ
ชางไทย จังหวัดลําปาง”  เปนการวิจัยแบบผสมผสานท้ังวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อตอบปญหานําการวิจัย ดังตอไปนี้ 
 1. ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง 
มี ปจจัยใดบาง 
 2. รูปแบบการส่ือสารและส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของ
ศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัดลําปางเปนอยางไร และมีการใชส่ืออะไร อยางไรบาง 
 3. ประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนย
อนุรักษชางไทยจังหวัดลําปาง เปนอยางไร 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการ
สํารวจเอกสาร (Documentary) การสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant observation) และการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณดวยการแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยกลุมเปาหมายในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย กลุมเปาหมายในการวิจัยเชิง
คุณภาพ จํานวน 10 คน ประกอบดวย เจาหนาท่ีของศูนยอนุรักษชางไทย ชาวบานและควาญชางใน
หมูบานควาญชางและบุคคลภายนอก กลุมเปาหมายในการวิจัยเชิงปริมาณจํานวน 200 คน          
โดยแบงเปนนักทองเท่ียวชาวไทย 150 คน  และนักทองเท่ียวชาวตางชาติจํานวน 50 คน หลังจากท่ี
ผูวิจัยไดเก็บขอมูลท้ังหมดมาแลว ผูวิจัยจะนําผลที่ไดมาตอบปญหาวิจัยโดยจะนําเสนอผลการวิจัย
ในรูปแบบการพรรณนา 
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 ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิจัยออกเปน 3 ตอน  ดังตอไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัด
ลําปาง 
 ตอนท่ี 2 รูปแบบการส่ือสารและการใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว 
เชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง 
 ตอนท่ี 3 ประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของ
ศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง 
 โดยมีรายละเอียดแตละตอนดังนี้ 
 
ตอนท่ี 1 ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง 
 ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษนั้นมีอยูหลายปจจัยดวยกัน จากการท่ีผูวิจัยได
ทําการเก็บขอมูลท่ีศูนยอนุรักษชางไทยดวยการสังเกตการณ การศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ การ
สัมภาษณเชิงลึกจากเจาหนาท่ีของศูนยอนุรักษชางไทย ตลอดจนควาญชางและครอบครัว ทําให
ผูวิจัยพบวาปจจัยท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย มีดังนี้ 
  1.1 นโยบายขององคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.) 
 องคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.) เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมท่ีดําเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลดานการอนุรักษและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยแบงภาระงานเปน 2 สายคือ สายผลิตและสายสนับสนุน โดยท่ีสายผลิต
เปนสายงานท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจการทองเท่ียว โดยมีศูนยอนุรักษชางไทยและสวนปาหลายแหงอยู
ในความดูแล  สวนสายสนับสนุนเปนสํานักงานท่ีเกี่ยวของการการบริหารจัดการและการเงิน 
 ศูนยอนุ รักษช างไทยเปนแหลงทองเ ท่ียวท่ีได รับการสนับสนุนจากองคการ
อุตสาหกรรมปาไมในทุกๆ ดาน ท้ังงบประมาณสนับสนุนจากองคการอุตสาหกรรมปาไมเองและ
การแสวงหาแหลงเงินทุนอ่ืนเพื่อมาสนับสนุนเพิ่มเติม นโยบายตางๆ ไมวาจะเปนการพัฒนาธุรกิจ
การทองเท่ียวระบบ Sustainable Eco Tourism ท่ีสงเสริมใหศูนยอนุรักษชางไทยเปนแหลงทองเท่ียว
เพื่อการเรียนรูและแกปญหาความยากจนใหกับชุมชน ใหการสนับสนุนดานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การรักษาและบริบาลชาง ตลอดจนการจัดทําโครงการตางๆ ท่ีมีสวนชวยในการดูแล อนุรักษและ
บริบาลชางโดยการสรางจิตสํานึกการอนุรักษใหกับนักทองเท่ียว นักเรียน นักศึกษา ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป ซ่ึงรองผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไมหัวหนาฝายบริหารท่ัวไปของศูนย
อนุรักษชางไทยไดกลาวถึงเร่ืองนี้วา 
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 “องคการอุตสาหกรรมปาไมมีนโยบายสนับสนุนดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีชัดเจน
ในแตละป  เนื่องจากเรามีสวนปาซ่ึงเปนสถานท่ีทองเท่ียวอยูในความดูแลหลายแหง จึงมีการ
วางแผนเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวเพื่อการสรางรายไดจากการทองเท่ียวและอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติไปพรอมๆ กัน ซ่ึงการวางแผนงานจะไดรับความรวมมือจากการทองเท่ียวแหงประเทศ
และหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนเขามาชวย ท้ังแผนงานดานการตลาด การประชาสัมพันธ”  
(รองผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม, การส่ือสารระหวางบุคคล, 25 มกราคม 2557) 
 “องคการอุตสาหกรรมปาไมจะสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยอนุรักษชางไทย 
ทุกดาน ตั้งแตการวางนโยบายเพื่อเนนการอนุรักษและบริบาลชาง การทองเท่ียวท่ีตองคํานึงถึง
สุขภาพชางเปนสําคัญ รวมถึงงบประมาณในการดําเนินการท้ังหมด องคการอุตสาหกรรมปาไม 
ก็จะเปนผูจัดสรรให คือต้ังแตเร่ิมแรกจะประชุมกันเพื่อวางนโยบายและแผนงาน จนเอานโยบาย
หรือแผนงานน้ันมาปฏิบัติ รวมถึงการประชาสัมพันธกิจกรรมของศูนยอนุรักษชางไทยผานส่ือ
ตางๆ องคการอุตสาหกรรมปาไมจะมีสวนชวยสนับสนุนทุกดาน” (หัวหนาฝายบริการทั่วไป, การ
ส่ือสารระหวางบุคคล, 20 ตุลาคม 2556) 
  1.2 นโยบายของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 
 การทองเท่ียวแหงประเทศไทยเปนหนวยงานของรัฐท่ีมีภารกิจในการกําหนดทิศ
ทางการทองเท่ียวของประเทศ โดยเฉพาะการสงเสริมดานการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวใหกับ
ทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ  จะเห็นไดจากนโยบายหลักของการทองเท่ียวแหงประเทศ
ไทยท่ีไดตั้งไว ดังนี้ 
 1. สงเสริมใหการทองเท่ียวมีบทบาทในการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ท่ัวทุกภูมิภาคของไทย  และเปนเคร่ืองมือสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กอใหเกิดการสรางงาน
และเพิ่มรายไดใหกับประเทศ 
 2. สงเสริมใหการทองเท่ียวของประเทศไทยเติบโตอยางยั่งยืน โดยเนนการขยายฐาน
ตลาดนักทองเท่ียวคุณภาพ  ท้ังในพ้ืนท่ีใหมและในตลาดเฉพาะกลุม ภายใตการสรางความเขมแข็ง
ของตราสินคา (Brand) ประเทศไทยอยางตอเนื่อง 
 3. สงเสริมใหการทองเท่ียวเปนสวนหนึ่งของชีวิตคนไทย โดยเนนการประสานงาน
ระหวางเครือขายภาครัฐกับภาคเอกชน กระตุนใหเกิดการทองเท่ียวภายในประเทศที่กอใหเกิดการ
เรียนรูและการสรางสรรคประโยชนท้ังตอสถาบันครอบครัวและตอสังคมโดยรวม อันจะนําไปสู
การสรางและกระตุนจิตสํานึกรักษาส่ิงแวดลอม รวมท้ังใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในเอกลักษณ
วัฒนธรรมไทย 
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 4. สงเสริมการทองเท่ียวใหกระจายตัวสูแหลงทองเที่ยวรองมากขึ้น เพื่อสรางสมดุล
ระหวางพื้นท่ีท้ังดานเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอม โดยเนนการทองเท่ียวเชื่อมโยงระหวางกลุม
จังหวัดและขามภูมิภาค 
 5. สงเสริมการเดินทางทองเท่ียวเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน โดยการทําการตลาด
รวมกัน เพื่อกระตุนใหเกิดการเดินทางทองเท่ียวท้ังภายในภูมิภาคและภายนอกภูมิภาค อันจะ
นําไปสูการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐานรวมกันอยางเปนระบบ และชวยเพิ่มความสามารถ
ทางการแขงขันของภูมิภาคนี้ในตลาดทองเท่ียวโลก 
 6. มุงพัฒนาองคกร ระบบบริหารจัดการ และเสริมสรางบุคลากรใหมีทักษะและขีด
ความสามารถทางการตลาดทองเท่ียว เพื่อใหเปนองคกรแหงการขับเคล่ือน  (Driving Force) ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และมีศักยภาพทางการแขงขันระดับนานาชาติภายใตหลัก 
ธรรมาภิบาล  รวมทั้งพัฒนาความเขมแข็งขององคกรในบทบาทเชิงวิชาการและองคความรูท่ี
เกี่ยวของกับเร่ืองการตลาด 
 7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการทองเที่ยว  (e-Tourism) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเผยแพรประชาสัมพันธประเทศไทย  และเสริมสรางศักยภาพในการสงเสริม
การตลาดผานส่ือสารสนเทศ 
 8. สงเสริมการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยของนักทองเท่ียว  โดยเปนการ
ประสานความรวมมือและแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว กับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 
 จากนโยบายหลักท้ัง 8 ขอของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย จะพบวามีนโยบายท่ี
ชัดเจนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษถึง 3 ขอดวยกันคือ 
 นโยบายขอ 2  สงเสริมใหการทองเท่ียวของประเทศไทยเติบโตอยางยั่งยืน โดยเนนการ
ขยายฐานตลาดนักทองเท่ียวคุณภาพ ท้ังในพ้ืนท่ีใหมและในตลาดเฉพาะกลุม ภายใตการสรางความ
เขมแข็งของตราสินคา (Brand) ประเทศไทยอยางตอเนื่อง 
 นโยบายขอ 3 สงเสริมใหการทองเท่ียวเปนสวนหนึ่งของชีวิตคนไทย โดยเนนการ
ประสานงานระหวางเครือขายภาครัฐกับภาคเอกชน กระตุนใหเกิดการทองเท่ียวภายในประเทศท่ี
กอใหเกิดการเรียนรูและการสรางสรรคประโยชนท้ังตอสถาบันครอบครัวและตอสังคโดยรวม   
อันจะนําไปสูการสรางและกระตุนจิตสํานึกรักษาส่ิงแวดลอม รวมท้ังใหเกิดความรักและภาคภูมิใจ
ในเอกลักษณวัฒนธรรมไทย 
 นโยบายขอ 8 สงเสริมการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยของนักทองเท่ียว    
โดยเปนการประสานความรวมมือและแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว กับหนวยงานภาครัฐ 
และเอกชน 

DPU



59 

 จากนโยบายของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยท่ีมีความชัดเจนในการสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ทําใหศูนยอนุรักษชางไทยไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากการทองเท่ียว
แหงประเทศไทย โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดเขามาชวยสงเสริมการทองเที่ยวของศูนย
อนุรักษชางไทยในเร่ืองการตลาดและการประชาสัมพันธ เชน การเชิญไปรวมจัดนิทรรศการการ
ทองเท่ียวท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ การประสัมพันธผานส่ือตางๆ ของการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย เปนตน นอกจากนี้ยังมีการใหคําปรึกษาดานการตลาด โดยการสงท่ีปรึกษาดาน
การตลาดมารวมกับเจาหนาท่ีขององคการอุตสาหกรรมปาไมเพื่อวางแผนการตลาดเพ่ือใหมี
แนวทางในการทําการตลาดเชิงรุกท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน และยังมีการจัดการประชุม อบรม สัมมนา  
ระดับผูบริหารและผูประกอบการการทองเท่ียวในหัวขอตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการการ
ทองเท่ียว เชน การบริหารการจัดการการทองเท่ียวเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจเซียน (ACE) 
เปนตน โดยในเร่ืองนี้ เจาหนาท่ีวิเคราะหแผนงานหรือนโยบายการทองเท่ียวแหงประเทศไทย
จังหวัดลําปาง กลาววา 
 “เนื่องจากศูนยอนุรักษชางไทยอยูในความดูแลขององคการอุตสาหกรรมปาไม และมี
ฝายพัฒนาการทองเท่ียวของตนเองโดยเนนการดําเนินงานดานการอนุรักษปาและสัตวปาเปนหลัก  
แตยังไมมีแผนการตลาดท่ีชัดเจน ทางการทองเท่ียวแหงประเทศไทยจึงไดใหการสนับสนุน โดยให
คําปรึกษาดานการตลาดเพื่อวางแผนการตลาดรวมกัน จัดอบรมสัมมนาในหัวขอตางๆ เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการการทองเท่ียว เพื่อเปนการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและสามารถนําไปเปนแนวทางใน
การวางแผนปฏิบัติงาน รวมถึงใหการสนับสนุนดานการประชาสัมพันธ เชน เชิญเขารวมกิจกรรม”  
(เจาหนาท่ีวิเคราะหแผนงานหรือนโยบายการทองเท่ียวแหงประเทศ, สัมภาษณ, 15 ตุลาคม 2556) 
  1.3 การสงเสริมจากส่ือมวลชน 
 การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยน้ัน ส่ือมวลชนถือวาเปน
ปจจัยภายนอกท่ีสําคัญท่ีชวยเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนย
อนุรักษชางไทยใหเปนท่ีรูจัก ชวยดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียว จะเห็นไดจากคําบอกเลาของ
ผูจัดการสวนแผนงานและประชาสัมพันธองคกรศูนยอนุรักษชางไทย ไดกลาวถึงเร่ืองนี้วา 
 “ส่ือมวลชนถือเปนปจจัยภายนอกท่ีมีความสําคัญในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยใหเปนท่ีรูจักกับนักทองเท่ียว” (ผูจัดการสวนแผนงานและ
ประชาสัมพันธ, การส่ือสารระหวางบุคคล, 20 ตุลาคม 2556) 
 จากการสัมภาษณและคนควาจากเอกสารทําใหทราบวาส่ือมวลชนเปนปจจัยท่ีสําคัญยิ่ง
ในการประชาสัมพันธดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย เนื่องจากส่ือมวลชน 
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เปนส่ือท่ีสามารถเขาถึงผูรับสารไดเปนจํานวนมาก แตละส่ือลวนมีขอดีและขอเสีย ดังนั้นการเลือก
ใหส่ือท่ีหลากหลายอยางเหมาะสมยอมทําใหการส่ือสารมีประสิทธิภาพ และส่ือมวลชนท่ีสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย มีรายละเอียดดังนี้ 
 โทรทัศน 
 ส่ือโทรทัศนเปนส่ือท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี   
ดวยการนําเสนอขอมูลตางๆ ดานการทองเท่ียวในรูปแบบของภาพและเสียง โดยรายการโทรทัศนท่ี
เขามาถายทํารายการท่ีศูนยอนุรักษชางไทยมีท้ังสถานีโทรทัศนภายใน เคเบ้ิลทีวีและสถานี 
โทรทัศนจากตางประเทศท่ีเขามาถายทํารายการอยางตอเนื่อง ทําใหนักทองเท่ียวเกิดความสนใจ
และเดินทางมาทองเท่ียวท่ีศูนยอนุรักษชางไทย โดยมีหลายรายการดวยกัน เชน 
 รายการ Friend Trip ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 วันท่ี 25  
กุมภาพันธ 2556  โดยนําเสนอเร่ืองการฝกเปนควาญชาง 
 รายการ The Giving ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 วันท่ี 16 เมษายน 
2556 โดยนําเสนอเร่ืองจุดเร่ิมตนของศูนยอนุรักษชางไทย ปญหาของชาง การดูแลและ
รักษาพยาบาลชาง 
 รายการสารคดี  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน This PBS นําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับชาง  
สัญลักษณประจําชาติ  มิตรภาพความสัมพันธระหวางคนกับชาง วิถีและพฤติกรรมชาง ตลอดจน
การดูแลชางท่ีตั้งครรภ 
 รายการคุยโขมงบาย 3 โมง ออกอากาศทางโมเดิรนไนนทีวี วันท่ี  22 พฤศจิกายน 2556  
นําเสนอเร่ืองการกอต้ังและดําเนินงานของศูนยบริบาลชางบานปางหละ ประชาสัมพันธกิจกรรม
การทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย และการดูแลรักษาชางเจ็บปวยท่ีโรงพยาบาลชาง 
 รายการขาว ออกอากาศในช่ัวโมงขาว ของสถานีขาว TNN24 นําเสนอขอมูลท่ัวไปของ
ศูนยอนุรักษชางไทยและการดูแลรักษาชาง 
 รายการสารคดี  ออกอากาศทาง true visions นําเสนอเร่ืองการดูแลสุขภาพลูกชางและ
การดูแลรักษาชาง 
 ภาพยนตรส้ัน โครงการ Amazing Thailand Film Challenge 2013 เผยแพรในเทศกาล  
Thailand International Film Destination นําเสนอกิจกรรมของศูนยอนุรักษชางไทยและการดูแลชาง
ท่ีศูนยบริบาลชางบานปางหละ 
 รายการสารคดีตางประเทศ ประเทศแคนาดา เร่ือง “Bete curieuse” นําเสนอเร่ืองการอยู
รวมกันของคนกับชาง ประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย และการดูแล
รักษาชางของโรงบาลชาง ศูนยอนุรักษชางไทย 
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 รายการท่ีกลาวมาเปนเพียงสวนหนึ่งของรายการโทรทัศนท่ีไดเขามาถายทํารายการใน
ศูนยอนุรักษชางไทยในป 2556 และไดออกอากาศตามสถานีท่ีไดกลาวขางตน  ซ่ึงรายการสวนใหญ
มาถายทําในรูปแบบสารคดีการทองเท่ียว นําเสนอเร่ืองการดูแลและอนุรักษชางของศูนยอนุรักษชาง
ไทย  นอกจากน้ียังมีรายการอ่ืนๆ เขามาถายทําอยูเสมอ แสดงใหเห็นวาศูนยอนุรักษชางไทยไดรับ
ไดรับความสนใจจากสถานีโทรทัศนท้ังในและตางประเทศมาเปนเวลานานและบอยคร้ัง   
 วิทยุ 
 นอกจากส่ือโทรทัศนแลวยังมีส่ือวิทยุท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดเปนจํานวนมาก  
และกลุมเปาหมายสามารถรับสารไดทุกสถานท่ี ท้ังท่ีบาน ท่ีทํางาน ในรถ ฯลฯ สามารถเลือก
กลุมเปาหมายเฉพาะกลุมไดตามลักษณะของรายการวิทยุ ผูรับสารท่ีไมรูหนังสือก็สามารถรับสาร
จากส่ือวิทยุไดดวย ส่ือวิทยุจึงมีสวนชวยประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของศูนยอนุรักษชางไทยได
เปนอยางดี โดยมีท้ังคล่ืนวิทยุท่ีเปนของศูนยอนุรักษชางไทยเองและคล่ืนวิทยุอ่ืนๆ ท้ังในจังหวัด
ลําปางและจังหวัดอ่ืนๆ โดยมีตัวอยางรายการวิทยุท่ีรวมสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนย
อนุรักษชางไทย ดังนี้ 
 สถานีวิทยุ  สมูทเรดิโอ 104.5 จังหวัดลําปาง ออกอากาศทางคล่ืน FM 104.5 MHz ป 
2555-2556  เปนสถานีท่ีศูนยอนุรักษชางไทยจัดรายการของศูนยอนุรักษชางไทยเอง ช่ือรายการ  
“ร่ืนรมยยามคํ่ากับชางไทย” ทุกวันจันทร วันพุธและวันศูกร เวลา 19.00 น. - 20.00 น. นําเสนอ
เร่ืองราวของศูนยอนุรักษชางไทย  กิจกรรมตางๆ ของศูนยอนุรักษชางไทย  รวมถึงการอนุรักษและ
บริบาลชาง ในป 2557 สถานีสมูธเรดิโอ จะเปนสถานีท่ีชวยประชาสัมพันธขาวสารโดยการเปด
โฆษณาทางวิทยุเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเท่ียวใหกับศูนยอนุรักษชางไทย 
 สถานีวิทยุ  อสมท. จังหวัดลําปาง ออกอากาศทางคล่ืน FM 99.00 MHz เปนสถานีท่ี
ชวยประชาสัมพันธการทองเท่ียวใหกับศูนยอนุรักษชางไทยอยูแลว แตในป 2557 ศูนยอนุรักษ 
ชางไทยจะมีการจัดรายการวิทยุผานสถานีวิทยุ อสมท. ช่ือรายการ “ชางไทยวาไรตี้” ทุกวันอาทิตย   
เวลา 13.00 น. - 14.00 น.  นําเสนอเร่ืองราวของศูนยอนุรักษชางไทย กิจกรรมตางๆ ของศูนย
อนุรักษชางไทย รวมถึงการอนุรักษและบริบาลชาง 
 สถานีวิทยุ ชุมชนคนเขลางค  ออกอากาศทางคล่ืน FM 96.25 MHz 
 สถานีวิทยุ ลานนาเอฟเอ็ม จังหวัดลําปาง ออกอากาศทาง FM 92.25 MHz ชวย
ประชาสัมพันธกิจกรรมกิจกับตางๆของศูนยอนุรักษชางไทย 
 สถานีวิทยุ Feel Good Radio รายการรวมดวยชวยกันบนดีแทคสมารทโฟน นําเสนอ
ความเปนมา กิจกรรมตางๆ ของศูนยอนุรักษชางไทย และผลประโยชนท่ีเกิดตอชาวบาน 
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 สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.) จังหวัดตางๆ เชน ลําปาง นาน  
เชียงราย ขอนแกน พิษณุโลก ระยอง พังงา กระบ่ี สงขลา สุราษฏรธานี เปนตน ชวยประชาสัมพันธ
กิจกรรมตางๆ ของศูนยอนุรักษชางไทย 

 สถานีวิทยุที่กลาวมาขางตนจะเนนการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเท่ียว ซ่ึงมีท้ัง
กิจกรรมพิเศษ งานดานการอนุรักษชางของศูนยอนุรักษชางไทย โดยท่ีศูนยอนุรักษชางไทยจะจัดทํา
เนื้อหาหรือโฆษณาทางวิทยุ (Spot radio) แลวจัดสงไปยังสถานีนั้นๆ เพื่อออกอากาศตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด 
 หนังสือพิมพและนิตยสาร 
 ส่ือมวลชนที่มีสวนชวยสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยอีกส่ือ
หนึ่งคือ หนังสือพิมพและนิตยสาร ซ่ึงถือเปนส่ือท่ีเขาถึงกลุมเปาหมายไดเปนจํานวนมาก มีความ
คงทนถาวรสามารถกลับมาอานทบทวนซํ้าไดเทาท่ีกลุมเปาหมายตองการ  มีรูปภาพท่ีสามารถดึงดูด
ความสนใจกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี  โดยหนังสือพิมพและนิตยสารที่มีสวนชวยสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยมีตัวอยาง ดังตอไปนี้ 
 หนังสือพิมพ 
 แบงเปน 2 ประเภทคือ 
 หนังสือพิมพระดับชาติ (Nation newspaper)  เชน หนังสือพิมพเดลินิวส หนังสือพิมพ
ไทยรัฐ หนังสือพิมพผูจัดการ เปนตน นําเสนอขาวเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษของศูนยอนุรักษชางไทย  
เชน งานวันชางไทย 
 หนังสือพิมพสวนภูมิภาค (Local newspaper) ไดแก  หนังสือพิมพคนเมืองเหนือ  
หนังสือพิมพลานนาโพสต  นําเสนอสกูปขาวเกี่ยวกับการทองเที่ยวและกิจกรรมพิเศษของศูนย
อนุรักษชางไทย 
  นิตยสาร 
 นิตยสาร Vacationist นิตยสารการทองเท่ียวรายเดือน นําเสนอกิจกรรมดานการ
ทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย 
 หนังสือ JR Kyishu เปนนิตยสารการทองเท่ียวจากประเทศญ่ีปุนท่ีรวมกับการทองเท่ียว
แหงประเทศไทย  นําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยและการดูแล
รักษาชางของโรงพยาบาลชางศูนยอนุรักษชางไทย 
 อนุสาร อ.ส.ท. บทความเร่ือง ไปฝกเปนควาญชางท่ีศูนยอนุรักษชางไทย 
 นิตยสารเชียงใหมแม็ก แมกกาซีนทองเท่ียว ฉบับประจําเดือน มีนาคม 2556 
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หนังสือพิมพและนิตยสารขางตนมีสวนชวยในการประชาสัมพันธกิจกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย  และการดูแลรักษาชางในโรงพยาบาลชางของศูนย
อนุรักษชางไทย ซ่ึงทําใหศูนยอนุรักษชางไทยเปนท่ีรูจักท้ังนักทองเท่ียวชาวไทยและนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติ รวมถึงประชาสัมพันธกิจกรรมพิเศษตางๆ เพ่ือเชิญชวนใหมาทองเท่ียวท่ีศูนยอนุรักษ
ชางไทย 
  1.4  สภาพพ้ืนท่ีของแหลงทองเที่ยว 
 การจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยน้ันส่ิงสําคัญอันดับแรก 
ท่ีตองพิจารณาและถือเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษก็คือสภาพพื้นท่ีของ
แหลงทองเท่ียว โดยเฉพาะศูนยอนุรักษชางไทยท่ีมีเอกลักษณคือเปนสวนหนึ่งของพื้นท่ีสวนปาท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ แวดลอมไปดวยขุนเขา บรรยากาศรมร่ืนอุดมไปดวยพรรณไมนอยใหญ เหมาะ
แกการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  เนื่องจากพื้นท่ีปาเปนแหลงท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสมของชาง ภายในศูนย
อนุรักษชางไทยยังประกอบไปดวยแหลงน้ําหลายแหง เชน หวยแมสันท่ีนักทองเที่ยวท่ีนั่งรถราง
จากหนาศูนยอนุรักษชางไทยเพ่ือเขาลานแสดงชางจะไดเห็น รวมถึงนักทองเท่ียวท่ีมาเขาโปรแกรม
ข่ีชางหรือฝกเปนควาญชางท่ีจะตองนําชางไปผูกชางไวในปาในตอนเย็น ก็จะไดข่ีชางขามหวยแม
สันนี้ดวย นอกจากนี้ยังมีแองน้ําอีกหลายแหงดวยกัน เชน แองน้ําบริเวณหนาลานแสดงชาง แองน้ํา
บริเวณแสดงชางอาบน้ํา แองน้ําบริเวณโรงเรียนควาญชาง เปนตน โดยเร่ืองนี้หัวหนาฝายบริหาร
ท่ัวไปและผูจัดการงานพัฒนาการทองเท่ียวและการตลาดไดเลาวา 
 “ศูนยอนุรักษชางไทยของเรามีความพรอมมากในเร่ืองของพื้นท่ี  เนื่องจากเราอยูในเขต
พื้นท่ีสวนปาท่ีเหมาะสมจะเปนท่ีอยูอาศัยของชางตามธรรมชาติ ทําใหนักทองเท่ียวท่ีเขามา
ทองเท่ียวไดเรียนรูและสัมผัสวิถีชีวิตของตามธรรมชาติอยางใกลชิด” (หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป, 
การส่ือสารระหวางบุคคล, 22 ตุลาคม 2556) 
 “พื้นที่ของศูนยอนุรักษชางไทยมีความพรอมท่ีจะเปนแหลงเรียนรูวิถีชีวิตชาง เนื่องจาก
เราอยูในสวนปาและมีแหลงน้ําภายใน นอกจากนี้เรายังมีจุดบริการเพื่อการทองเท่ียวหลายจุดท่ีจะ
ใหนักทองเท่ียวไดสัมผัสและเรียนรูวิถีชีวิตของชางและควาญชาง” (ผูจัดการงานพัฒนาการ
ทองเท่ียวและการตลาด, การส่ือสารระหวางบุคคล, 20 ตุลาคม 2556) 
 โดยภายในศูนยอนุรักษชางไทยมีจุดบริการการทองเท่ียว ดังตอไปน้ี 
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 บริเวณชางอาบน้ํา เปนบริเวณท่ีใหนักทองเท่ียวชมการแสดงชางอาบน้ํากอนเขาชมการ
แสดงชางท่ีลานแสดงและนักทองเท่ียวยังสามารถรวมกิจกรรมอาบน้ําใหชางไดอีกดวย โดยบริเวณ
ชางอาบน้ําจะอยูติดกับบานพักโฮมสเตยในหมูบานควาญ เปนแองน้ําท่ีมีตนไมลอมรอบ และมีท่ีนั่ง
สําหรับนักทองเท่ียวไดนั่งชมชางอาบนํ้าอยางใกลชิด 

 

 
 

ภาพท่ี 4.6  บริเวณแสดงชางอาบน้ํา 
 

 นั่งชางชมธรรมชาติ จุดนั่งชางชมธรรมชาติจะอยูติดกับบริเวณชางอาบน้ํา โดยมีจุดข้ึน
นั่งบนหลังชางใกลกับโรงเล้ียงชาง และเสนทางเดินของชางท่ีตางกันตามระยะเวลาและราคาท่ี
กําหนด  ระหวางท่ีนั่งชางนักทองเท่ียวจะไดชมวิวทิวทัศนตามเสนทาง ท้ังแองน้ําและปาไม 
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  1.5 ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 ชุมชนท่ีชวยสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยมี คือ หมูบาน
ควาญชางท่ีตั้งอยูภายในศูนยอนุรักษชางไทย โดยหมูบานควาญชางศูนยอนุรักษชางไทยเปนชุมชน
ที่ตั้งถ่ินฐานและอาศัยอยูในศูนยอนุรักษชางไทย จึงมีบทบาทสําคัญในการใหการตอนรับ
นักทองเท่ียว  มีโฮมสเตยใหนักทองเท่ียวไดเขาพัก โดยคนในชุมชนจะมีประเพณีและวัฒนธรรมท่ี
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ   
 1.5.1 งานสะโตกชาง  
 1.5.2  พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ 
 1.5.3 พิธีฮองขวัญ (เรียกขวัญ) 
   1.5.1 งานสะโตกชาง  
 ศูนยอนุรักษชางไทยไดจัดงานสะโตกชางในวันชางไทย ตรงกับวันท่ี 13 มีนาคมของ
ทุกป โดยเร่ิมจัดต้ังแตป พ.ศ. 2538 เปนตนมา ในการจัดคร้ังแรกใชช่ืองานวา “งานขันโตกชาง”  
และตอมาไดเปล่ียนเปน “งานสะโตกชาง” การจัดงานมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมสรางจิตสํานึกใหชาว
ไทยตระหนักถึงความสําคัญของชาง รักและตอบแทนบุญคุณชางไทยซ่ึงเปนสัญลักษณประจําชาติ  
เปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยอนุรักษชางไทยใหยั่งยืน โดยรายไดจากการจัดงานจะสมทบทุนมูลนิธิ
สะโตกชางลําปางเพ่ือเปนกองทุนอาหารชาง และเปนการสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดลําปาง 
 งานสะโตกชางมีกําหนดการจัดงานตอเนื่องทุกป โดยกิจกรรมในวันงานจะเริ่มตั้งแต
ชวงเชาดวยการทําบุญตักบาตรรวมกับชาง ซ่ึงสวนใหญผูท่ีมารวมพิธีในชวงเชามักจะเปนเจาหนาท่ี
ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ครอบครัวควาญชาง และประชาชนท่ัวไปซ่ึงสวนมากมีความรูจัก
สนิทสนมกับเจาหนาท่ีหรือครอบครัวควาญชาง   
 ภายในงานนอกจากจะมีจุดเดนท่ีการเล้ียงอาหารชางดวยขันโตกลานนาขนาดใหญแลว  
ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมายตอจากการทําบุญตักบาตรในชวงเชา เชน กิจกรรมการประกวด
ตกแตงซุมอาหารชาง ขบวนแหบายศรีสูขวัญชาง อุทิศสวนกุศลใหชางท่ีสุสานชางหรือคชานุสรณ
สถาน ชมการแสดงชาง นิทรรศการชาง การแสดงบนเวทีของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดลําปาง  
การจําหนายสินคา OTOP กาดหม้ัวคัวแลง เปนตน 
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   1.5.2 พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ 
 พระพิฆเนศเปนเทพในศาสนาพราหมณ มีรูปกายเปนมนุษย มีเศียรเปนชาง เปนเทพท่ี
คนไทยใหความเคารพนับถือมาชานาน ดวยความเช่ือท่ีวาพระพิฆเนศเปนเทพแหงความสําเร็จ หาก
ใครจะประกอบพิธีหรือกิจกรรมใดหรือแมกระท่ังการบวงสรวงพิธีตางๆ ตองบอกกลาวบูชาองค
พระพิฆเนศกอนเปนลําดับแรก เพื่อความเปนสิริมงคลและเพ่ือใหงานนั้นประสบความสําเร็จ 
 สําหรับศูนยอนุรักษชางไทยซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีมีชางเปนองคประกอบ
สําคัญ บุคลากรภายในศูนยอนุรักษชางไทยจึงมีความเชื่อและความศรัทธาในองคพระพิฆเนศเปน
อยางมาก จะเห็นไดจากการต้ังศาลพระพิฆเนศหรือรูปบูชาขององคพระพิฆเนศไวหลายจุดภายใน
ศูนยอนุรักษชางไทย ท้ังบริเวณลานแสดงชาง พิพิธภัณฑแหงชาติ (TEC Museum) และโรงเรียนฝก
ควาญชาง 
 พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศของศูนยอนุรักษชางไทยจะทําทุกคร้ังกอนการฝกข่ีชางใหกับ
นักทองเท่ียว ดวยความเช่ือท่ีวาพระพิฆเนศเปนเทพเจาแหงชาง เปนเทพผูประสาทปญญา 
และความสําเร็จ สามารถขจัดอุปสรรคท้ังปวงใหหมดส้ินไป การบางสรวงพระพิฆเนศกอนทํา
กิจการใดๆ ก็จะทําใหกิจการทุกอยางสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศท่ีจัดให
ทองเท่ียวเขารวมนี้เร่ิมปฏิบัติตั้งแตเปดโรงเรียนฝกควาญชางในป 2547  เปนตนมา 
 ปจจุบันพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศยังคงปฏิบัติตอมาอยางเครงครัด โดยในพิธีจะมีการ
อธิบายถึงความสําคัญขององคพระพิฆเนศใหนักทองเท่ียวฟงกอนทําพิธี หลังจากนั้นจะมีอาจารย
หรือท่ีเรียกกันวา “หนาน” ในภาษาเหนือ ซ่ึงหมายถึงผูชายท่ีผานการบวชมาแลว มีความรูในการ
ประกอบพิธีกรรมและสามารถประกอบพิธีกรรมตางๆ ได โดยพิธีจะเร่ิมดวยการสวดบูชาพระ
พิฆเนศ ระหวางนั้นจะมีการจุดธูปเทียนและถวายเครื่องสักการะ เชน บายศรี กลวย ออย ขนม  
ดอกไม เปนตน 
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งและชาวบาน
มการทองเท่ีย
บานควาญมีบ
หประสบควา
วหนางานโร
านแสดง หัว
ส) และหนาน
งมีบทบาทสํา

แพรขอมูลขาว
และบริการนั
ขปญหา 

น 
ยวเชิงอนุรักษ
บทบาทในกา
มสําเร็จ โดยใ
รงเรียนฝกคว
วหนาหนวยน
นบุญยัง ผูปร
าคัญในการชว

วสาร 
ักทองเท่ียว 

 

ษของศูนยอนุ
รชวยจัดการ
ในหมูบานคว
วาญชางและ
นั่งชางชมธร
ระกอบพิธีกร
วยสงเสริมกา

นุรักษชางไท
สงเสริมการท
วาญจะมีผูนํา
ะชาง สัตวแ
รมชาติ ผูนํา
รรมตางๆ ภา
รทองเท่ียวเชิ
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ย จังหวัด
ทองเท่ียว
ในชุมชน
พทยจาก
ที่ไมเปน
ยในศูนย
ชิงอนุรักษ
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    1.6.1 บทบาทในการในการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
 จากการศึกษาวิจัยพบวา ชาวบานในหมูบานควาญชางศูนยอนุรักษชางไทย ไดรับขอมูล

ขาวสารเร่ืองการทองเท่ียวเชิงอนุรักษจากกลุมผูนําชุมชน โดยการประชุมและการพบปะพูดคุย โดย
เนนเร่ืองของการดูแลชาง ความปลอดภัยของชางและนักทองเท่ียว การฟนฟูและอนุรักษวิถีควาญ
โบราณ การบริการดานการทองเท่ียว ซ่ึงหัวหนาหนวยชางลานแสดง หัวหนาควาญชางหนวย 
นั่งชางชมธรรมชาติและควาญชาง  ไดกลาวถึงเร่ืองนี้วา 
 “เราจะเปนตัวแทนไปประชุมกับผูจัดการกลุมงานตางๆ ของศูนยอนุรักษชางไทย เพ่ือ
รับคําส่ัง แลวก็จะมาบอกตอๆ กันเอง ถาเปนเร่ืองเฉพาะคนก็จะโทรศัพทไปคุย แตถาเปนเร่ืองใหญ
ก็จะมีการประชุมกัน” (หัวหนาหนวยชางลานแสดง, 22 ตุลาคม 2556) 
 “ส่ิงสําคัญท่ีตองดูเปนอันดับแรกคือความปลอดภัยของชาง  ตองไมใหชางฝนธรรมชาติ  
จะขอความรวมมือจากควาญชางทุกคนชวยดูแลชางอยางใกลชิด  และใหขอมูลกับนักทองเท่ียว
อยางถูกตองเกี่ยวกับเร่ืองชาง”  (หัวหนาควาญชางหนวยนั่งชางชมธรรมชาติ, การส่ือสารระหวาง
บุคคล, 22 ตุลาคม 2556) 
 “สวนใหญหัวหนาควาญจะไปประชุมหรือรับมอบคําส่ังแลวมาบอกตอกับควาญชาง
เอง สวนใหญจะเรียกไปคุยเปนเปนกลุม กลุมละสามส่ีคนหรือถาเปนเร่ืองเฉพาะคนก็จะโทรมา
บอก” (ควาญชาง, การส่ือสารระหวางบุคคล, 22 ตุลาคม 2556) 
   1.6.2 บทบาทในการดูแลและบริการนักทองเท่ียว 
 จากการศึกษาวิจัยพบวา ควาญชางและชาวบานมีบทบาทสําคัญในการดูแลและ
ใหบริการนักทองเท่ียว โดยใหขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย การ
ดูแลความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว  ซ่ึงหัวหนาหนวยนั่งชางชมธรรมชาติศูนยอนุรักษชางไทย  
ควาญชางและชาวบาน  ไดกลาวถึงเร่ืองนี้ไววา 
  “เวลามีนักทองเท่ียวมาเราจะตองชวยดูแลใหขอมูลเกี่ยวกับชางหรือกิจกรรมการ
ทองเท่ียว ย้ําควาญชางเร่ืองความปลอดภัยท้ังของชางและนักทองเท่ียวอยูเสมอ หากเกิดปญหาเรา
จะตองรีบแกไขทันที” (หัวหนาควาญชางหนวยนั่งชางชมธรรมชาติ, การส่ือสารระหวางบุคคล, 22 
ตุลาคม 2556) 
 “เวลามีนักทองเท่ียวมาพักโฮมสเตย เราจะตองคอยดูแลแนะนํากิจกรรมตางๆ ให
นักทองเท่ียวรู อธิบายหรือตอบคําถามเร่ืองชางใหนักทองเท่ียวเขาใจมากขึ้น” (ควาญชาง, การ
ส่ือสารระหวางบุคคล, 22 ตุลาคม 2556) 
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 “นักทองเท่ียวท่ีมาพักโฮมสเตยจะชอบไมเหมือนกัน บางคนชอบความเปนสวนตัว  
บางคนชอบทํากิจกรรมกับชาวบาน เราจะตองคอยดูแลและบริการนักทองเท่ียวใหดีท่ีสุดตลอดเวลา
ท่ีเคาพักท่ีบานเรา” (ชาวบานเจาของบานโฮมสเตย, การส่ือสารระหวางบุคคล, 22 ตุลาคม 2556) 
   1.6.3 บทบาทในการแกไขปญหา 
 จากการศึกษาวิจัยพบวา  เม่ือการจัดการการทองเท่ียวประสบปญหาไดรับการรองเรียน
จากนักทองเท่ียว  ควาญชางและชาวบานจะทําการการแกไขปญหาดวยการปรึกษาหารือกับกัน เพื่อ
ดําเนินการแกไขปญหาท่ีมีความจําเปนเรงดวนหรือแกไขปญหาเฉพาะหนาไปกอน และหากเปน
ปญหาใหญท่ีสามารถรอได  ก็จะแจงหรือทําจดหมายไปยังเจาหนาท่ีขององคการอุตสาหกรรมปาไม
ท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจมากกวาเพื่อทําการแกไขตอไป ซ่ึงหัวหนาควาญชางหนวยลานแสดง   
เลาเร่ืองนี้ใหฟงวา 
 “ในโฮมสเตยจะไมคอยมีปญหาอะไรมากนัก เพราะเราปฏิบัติตามกฎกันอยูแลว และ
นักทองเท่ียวท่ีมาก็ตองการใชชีวิตอยูกับครอบครัวควาญชางและเรียนรูวิถีชีวิตชาง ซ่ึงจะมีชาวบาน
ท่ีเปนเจาของบานและควาญชางดูแลและใหขอมูลตลอดเวลา และมีเจาหนาท่ีและควาญชางประจํา
จุดตางๆ เพื่อคอยดูแลนักทองเท่ียว โดยส่ิงท่ีเราเนนย้ําเสมอจะเปนเร่ืองของการดูแลเร่ืองความ
ปลอดภัยของชาง การบริการและความปลอดภัยของนักทองเท่ียว เพื่อสรางความม่ันใจใหกับ
นักทองเท่ียว” (หัวหนาควาญชางหนวยลานแสดง, การส่ือสารระหวางบุคคล, 22 ตุลาคม 2556) 
 ท้ังนี้จากการสัมภาษณและการสังเกตการณแบบมีสวนรวมของผูวิจัยพบวา บทบาท
หนาท่ีของผูนําชุมชนในการแกปญหาเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย  
จังหวัดลําปาง ยังไมคอยมีความโดดเดนมากนัก เนื่องจากขาดการมีสวนรวมในการวางแผนใน
ระดับนโยบาย ถึงแมจะมีการประชุมรวมกันกับเจาหนาท่ีระดับหัวหนางานของศูนยอนุรักษชาง
ไทย แตก็เปนเพียงการเขาประชุมเพื่อรับมอบหมายงานตามคําส่ังเทานั้น   
 หลังการประชุมผูนําชุมชนก็จะนํากฎ ระเบียบ  ขอบังคับตางๆ มาแจงใหควาญชางและ
ชาวบานในหมูบานควาญปฏิบัติตาม ในระดับชุมชนก็มีการประชุมควาญชางประจําทุกๆ เดือน แต
ในการประชุมควาญชางมักจะไมกลาแสดงความคิดเห็นเทาใดนัก เพราะเม่ือแสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะไปมักไมไดรับการตอบสนองหรือมีการแกไขลาชา ทําใหบางคร้ังชาวบานตองรวมกัน
แกปญหาเองหากเปนกรณีเล็กนอย แตหากเปนกรณีใหญเกินความรับผิดชอบหรือตองใช
งบประมาณในการแกไข  ก็จะตองแจงกับผูนํา  และผูนําก็จะทําจดหมายสงไปแจงเจาหนาท่ีของ
ศูนยอนุรักษชางไทยในระดับหัวหนางาน เพื่อสงเร่ืองตอไปยังหัวหนาฝายและผูอํานวยการศูนย
อนุรักษชางไทยตอไป โดยเร่ืองนี้ควาญชางในหมูบานควาญไดเลาใหฟงวา 
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 “มีประชุมควาญทุกเดือน หรือถามีปญหาหรือส่ิงท่ีจะใหเราปฏิบัติก็จะมีการประชุมเพิ่ม  
เวลาประชุมก็จะไมคอยกลายกมือ เพราะยกไปแลวบอกปญหาก็จะโดนแยงมาบางหรือบางที 
ก็แกปญหาชา ถาเปนปญหาไมใหญพวกเราก็จะชวยกันแกเอง อยางเคยมีปญหาเร่ืองท่ีอยูชางแดด
สอง  เราก็ชวยกันมุงหลังคาเอง แตถาเปนปญหาใหญจริงๆ เราก็ตองแจงหัวหนาใหเขาสงเร่ืองตอ
ใหเจาหนาท่ีตามข้ันตอนตอไป” (ควาญชาง, การส่ือสารระหวางบุคคล, 24 ตุลาคม 2556) 
  1.7 ผลประโยชนจากรายไดท่ีไดรับ 
 บุคลากรท่ีไดรับรายไดจากการดําเนินการดานการทองเที่ยวของศูนยอนุรักษชางไทย
นั้นประกอบดวย  เจาหนาท่ีขององคการอุตสาหกรรมปาไม เจาหนาท่ีสัญญาจาง คนงานรายวัน  
ควาญชางและชาวบานในหมูบานควาญชาง ซ่ึงแตละตําแหนงหนาท่ีจะมีระดับรายไดท่ีแตกตางกัน  
ซ่ึงการท่ีจะทําใหบุคลากรทุกคนสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางตอเนื่องและย่ังยืนไดนั้น 
ส่ิงสําคัญท่ีจะเปนตัวกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการเขามารวมการจัดการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยข้ึนมา  นั่นก็คือ  การไดรับผลประโยชนจากการจัดสรรรายไดจาก
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางเหมาะสม   
 สําหรับเจาหนาท่ีขององคการอุตสาหกรรมปาไมและควาญชางท่ีไดบรรจุเขาเปน
พนักงานของศูนยอนุรักษชางไทยและเจาหนาท่ีสัญญาจาง จะไดรับเงินเดือนและสวัสดิการ
รัฐวิสาหกิจจากองคการอุตสาหกรรมปาไมตามท่ีรัฐกําหนด  แมควาญชางและชาวบานจะไมไดรับ
รายไดจากการเปดบานเปนโฮมสเตย แตควาญชางและครอบครัวก็พอใจกับรายไดและสวัสดิการท่ี
ไดรับ เนื่องจากมีความคิดวาตนเองมีความรูนอย  หากไมไดเปนควาญชางของศูนยอนุรักษชางไทย  
ก็จะตองประกอบอาชีพทางการเกษตรซ่ึงมีรายไดนอยและไมแนนอน แตการมีโอกาสไดมาเปน
ควาญชางและไดเขามาอยูอาศัยในหมูบานควาญศูนยอนุรักษชางไทย ทําใหมีรายไดท่ีแนนอนและมี
ความม่ันคง นอกจากรายไดจากสัญญาจาง  เงินเดือน และเบ้ียเล้ียงแลว ควาญชางยังมีรายไดอ่ืนๆ 
อีก  เชน การทําของท่ีระลึกจําหนายใหนักทองเท่ียว การหาของปาจําหนาย การขุดหัวบุกสง
จําหนาย เปนตน ควาญชางไดเลาเร่ืองนี้ใหฟงวา 
 “รายไดของเราก็จะมีเงินเดือน เบ้ียเล้ียง ซ่ึงเราก็พอใจแลวเราอยูได เพราะมันม่ันคง  
แลวเราก็ไมไดเดือดรอนอะไร รายไดทางอื่นเราก็มี ท้ังเก็บของปาขาย ทําของท่ีระลึกขาย” (ควาญ
ชาง, การส่ือสารระหวางบุคคล, 24 ตุลาคม 2556) 
 “เงินท่ีไดมาก็ไมคอยไดใชอะไร อยูในนี้ปลูกผักเล้ียงสัตวกันเอง เราก็เลยอยูไดอยาง
สบายเพราะมีรายไดแนนอนแลวก็ถือวาเยอะสําหรับชาวบานอยางเรา”  (ชาวบานในหมูบานควาญ, 
การส่ือสารระหวางบุคคล, 24 ตุลาคม 2557) 
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 ในสวนของคนงานรายวันของศูนยอนุรักษชางไทยซ่ึงมีจํานวนมาก รับผิดชอบงานอยู
ในทุกสวนงานของศูนยอนุรักษชางไทย เชน สวนพัฒนาการทองเท่ียวและการตลาด งานบริการท่ี
พักและของท่ีระลึก งานจัดการพื้นท่ีและส่ิงแวดลอม งานโรงเรียนฝกควาญชางและชาง เปนตน  
โดยคนงานรายวันเหลานี้มีรายไดข้ันตํ่าตํ่ากวาท่ีรัฐบาลกําหนด ทําใหคนงานรายวันมีการลาออก
หรือหยุดงานบอยคร้ังเนื่องจากรายไดต่ําไมเพียงพอตอการครองชีพ ขาดแรงจูงใจในการทํางานและ
ไมจงรักภักดีตอองคกร ในเร่ืองนี้คนงานรายวันไดใหสัมภาษณวา 
 “รายไดตกวันละ 190-200 แลวเราตองทํางานท้ังวัน บางทีตากแดดตากฝนก็เหนื่อย ไมมี
กําลังใจนะ ลางานไปทําอยางอ่ืนไดเยอะกวานี้ก็เลยลาบอย” (คนงานรายวัน, การสื่อสารระหวาง
บุคคล, 24 ตุลาคม 2557) 
 “คือเราตองรับผิดชอบหลายอยาง บางทีเจาหนาท่ีไมมาเราก็ตองทําแทน บางทีก็ทํางาน
ลวงเวลาไปเยอะตอนรับนักทองเท่ียวจนคํ่าแตคาแรงก็เทาเดิม” (คนงานรายวัน, การส่ือสารระหวาง
บุคคล, 24 ตุลาคม 2557) 
   ในเร่ืองของผลประโยชนนี้นอกจากชาวบานในหมูบานควาญชางแลว ยังมีชุมชน
ภายนอกศูนยอนุรักษชางไทย นั่นคือ ชุมชนเวียงตา ท่ีไดรับผลประโยชนเปนรายไดจากการปลูกพืช
อาหารชาง 5 ชนิด ไดแก กลวย หญาเนเปยรลูกผสมบานาสด  ตนขาวโพดฝกออน หญาแพงโกลา
แหง และหญารูซ่ี เพื่อนํามาขายใหกับศูนยอนุรักษชางไทย โดยจะมีการใหความรูเร่ืองพืชอาหาร
ชางจากเจาหนาท่ีของศูนยอนุรักษชางไทย  และสาธิตการปลูกพืชอาหารชางพรอมประกันราคาพืช
อาหารชางเพื่อสรางความม่ันใจใหกับชาวบาน 
 
ตอนท่ี 2  รูปแบบการส่ือสารและสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนย
อนุรักษชางไทย  จังหวัดลําปาง  
 จากการศึกษาขอมูลจากการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตการณ
อยางมีสวนรวมของผูวิจัยพบวา ในการจัดการเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษ
ชางไทย จังหวัดลําปาง มีรูปแบบการส่ือสารท่ีหลากหลายดวยกัน โดยแบงไดเปนรูปแบบการ
ส่ือสารภายในศูนยอนุรักษชางไทยและรูปแบบการส่ือสารระหวางเจาหนาท่ีของศูนยอนุรักษชาง
ไทย กับองคการอุตสาหกรรมปาไม หนวยงานภายนอกและนักทองเท่ียว 
 
2.1 การส่ือสารภายในศูนยอนุรักษชางไทย 
 จากขอมูลการสัมภาษณและการสังเกตการณอยางมีสวนรวมของผูวิจัยสามารถสรุป
รูปแบบการส่ือสารภายในศูนยอนุรักษชางไทยระหวางเจาหนาท่ีกับเจาหนาท่ี ระหวางเจาหนาท่ีกับ

DPU



80 

ชาวบานในหมูบานควาญชาง และระหวางชาวบานในหมูบานควาญชางดวยกันเอง  แบงออกเปน 5  
ลักษณะ ดังนี้ 
 2.1.1 การแจงทางโทรศัพท 
 2.1.2 การบอกปากตอปาก 
 2.1.3 การปรึกษาหารือ 
 2.1.4  การประชุมภายใน 
 2.1.5  จดหมายเวียน 
 2.1.1 การแจงทางโทรศัพท 
 จากขอมูลในการสัมภาษณและจากการสังเกตการณแบบมีสวนรวมของผูวิจัยพบวา  
การแจงทางโทรศัพทเปนวิธีหนึ่งท่ีใชติดตอส่ือสารกันภายในศูนยอนุรักษชางไทย ในการดูแล
จัดการการทองเท่ียวระหวางบุคลากรภายในทั้งใชติดตอกันในการทํางาน การตอนรับนักทองเท่ียว 
ฯลฯ ตัวอยางเชน เม่ือมีนักทองเที่ยวจะเขาพักโฮมสเตยหรือเขาฝกเปนควาญชาง เจาหนาท่ีฝายงาน
บริการท่ีพักและของท่ีระลึกจะใชวิธีการแจงทางโทรศัพทไปยังโฮมสเตยวาจะมีนักทองเท่ียวเขาพัก
วันไหน มาจํานวนกี่คนและพักเปนเวลากี่วัน เพื่อใหเจาหนาท่ีและครอบครัวควาญชางเจาของโฮมส
เตยเตรียมการตอนรับนักทองเท่ียว นอกจากน้ีเวลาจะมีการประชุมเร่ืองเรงดวนระหวางเจาหนาที่
ภายในฝายก็จะใชวิธีการโทรศัพทแจงสมาชิกท่ีจะเขาประชุมใหทราบ ดังคําบอกเลาของควาญชาง
เจาของโฮมสเตยและหัวหนาหนวยชางลานแสดง ไดเลาใหฟงวา 
 “กอนที่นักทองเท่ียวจะเขามาพัก  เจาหนาท่ีฝายหนาเคาจะรับนักทองเท่ียวแลวโทรมา
แจงเราวานักทองเท่ียวมาวันไหน มากี่คน กี่วัน เขาโปรแกรมไหน เพื่อใหเราเตรียมตัวตอนรับ
นักทองเท่ียว” (ควาญชาง, การส่ือสารระหวางบุคคล, 24 ตุลาคม 2556) 
 “เวลามีการประชุมยอยๆ เร่ืองเรงดวนท่ีไมเปนทางการ  มีสมาชิกเขาประชุมนอย ก็จะ
ใชวิธีโทรศัพทแจงกันวามีประชุมเร่ืองอะไร ท่ีไหน” (พิชิต ไทยเจริญ, การส่ือสารระหวางบุคคล, 
24 ตุลาคม 2556) 
 2.1.2 การบอกปากตอปาก 
 จากขอมูลในการสังเกตการณอยางมีสวนรวมและการสัมภาษณของผูวิจัยพบวา “การ
บอกปากตอปาก” เปนรูปแบบการส่ือสารท่ีพบไดท่ัวไปภายในศูนยอนุรักษชางไทย เนื่องจาก
เจาหนาท่ีและชาวบานตางมีความสัมพันธใกลชิดกันอยูแลว เชน การบอกเลากฎระเบียบของ
องคการอุตสาหกรรมปาไมเพื่อใหทุกคนรวมกันปฏิบัติ การเลาประสบการณการไปดูงานการ
จัดการการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ใหกับบุคคลท่ีไมไดไปฟง เปนตน 
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  “เวลามีกฎใหมๆ ออกมา  เราก็จะบอกตอๆ กัน  จากหัวหนางานท่ีไปประชุมรับมอบ
คําส่ังมา  ก็จะมาบอกตอกับควาญชางและใหควาญชางกลับไปบอกกับครอบครัวตอ” (หัวหนา
ควาญชางหนวยลานแสดง, การส่ือสารระหวางบุคคล, 24 ตุลาคม  2556) 
  “เวลาไปดูงานท่ีอ่ืนมา ก็จะตองกลับมาเลาใหคนในกลุมงานเดียวกันฟง เปนการ
กระจายความรูใหคนอ่ืนๆ” (แมบานควาญ, การส่ือสารระหวางบุคคล, 24 ตุลาคม 2556) 
 2.1.3 การปรึกษาหารือ 
 จากขอมูลในการสัมภาษณและจากการสังเกตการณแบบมีสวนรวมของผูวิจัยพบวา  
การปรึกษาหารือกันระหวางการทํางานและนอกเวลาทํางาน  เปนอีกวิธีการหนึ่งท่ีบุคลากรภายใน
ศูนยอนุรักษชางไทยใชในการสื่อสารเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและความคิดเห็น หรือขอ
คําแนะนําจากหัวหนางานหรือเพื่อนรวมงาน ท้ังในกลุมเจาหนาท่ีกับเจาหนาท่ี เจาหนาท่ีกับควาญ
ชาง  และครอบครัวควาญชางในหมูบานควาญดวยกันเอง โดยสวนใหญจะเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับ
การสงเสริมการทองเท่ียวในดานตางๆ เชน การจัดสถานท่ีเพื่อตอนรับทองเท่ียวเมื่อมีกิจกรรมพิเศษ  
ปญหาท่ีเกิดจากการทองเท่ียว  เปนตน โดยเร่ืองนี้เจาหนาท่ีของศูนยอนุรักษชางไทยและควาญชาง
ไดเลาใหเราฟงวา 
  “ปกติพวกเราจะพูดคุยกันบอยๆ เร่ืองงาน ก็จะชวยกันออกความเห็นเพื่อทํางานออกมา
ใหดีท่ีสุด อยางงานชางไทยตํานานยิ่งใหญแหงแผนดินท่ีผานมา ตอนจัดสถานท่ีบางทีรูปแบบท่ีเรา
วางกันไวตอนท่ีประชุมมาพอเอามาจัดจริงแลวมีปญหา เราก็ตองคุยกันตรงนั้นวาจะแกไขอยางไร  
ตองเปล่ียนแบบหรือหาอุปกรณอะไรมาเพิ่ม” (หัวหนาหนวยชางลานแสดงชาง, การส่ือสารระหวาง
บุคคล, 18 มกราคม 2557) 
  “สวนใหญก็จะคุยกันตลอดเร่ืองงานบาง เร่ืองสวนตัวกันบาง เพราะเราอยูดวยกันตลอด
ท้ังเวลางาน เลิกงานเย็นๆ ก็จะรวมตัวกันตามบาน ใครสนิทกับใครไปบานคนนั้น กินขาวกินเหลา
กันไปคุยกันไป” (ควาญชาง, การส่ือสารระหวางบุคคล, 24 ตุลาคม 2556) 
 2.1.4 การประชุมภายใน 
 จากขอมูลในการสังเกตการณและการสัมภาษณของผูวิจัยพบวา  การประชุมภายในของ
ศูนยอนุรักษชางไทยนั้นมีการแบงการประชุมเปนหลายระดับ เชน การประชุมสถาบันคชบาล
แหงชาติ  การประชุมยอยระหวางฝายและภายในฝาย การประชุมควาญชาง โดยการประชุมแตละ
ระดับจะมีผูเขารวมประชุมแตกตางกันไป แลวแตวาระการประชุมในคร้ังนั้นๆ 
 การประชุมสถาบันคชบาลแหงชาติ จะเกิดข้ึนอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง เปนการ
ประชุมท่ีมีการตอบโตกันคอนขางมาก มีเจาหนาท่ีระดับบริหารจากทุกฝายเขารวมประชุม โดยมี
วาระการประชุมเกี่ยวกับการรายงานผลประกอบการประจําเดือนของแตละสวนงาน แผนการ
ปฏิบัติงาน เร่ืองท่ีเกี่ยวของกับศูนยอนุรักษชางไทยท่ีตองรวมกันลงมติ และเร่ืองแจงเพื่อทราบ 
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 สวนการประชุมยอยระหวางฝายหรือภายในฝายจะเกิดข้ึนบอยคร้ัง มีการโตตอบกัน
มาก โดยผูเขาประชุมจะมาจากฝายท่ีเกี่ยวของกับวาระการประชุมในคร้ังนั้นๆ ตัวอยางเชน วาระ
การประชุมจะเปนการแจงผลการดําเนินงานของแตละกลุมงาน หารือเพื่อวางแผนงานหรือการ
จัดการงานท่ีไดรับมอบหมายภายในฝาย เร่ืองแจงเพื่อทราบท่ัวไป และเร่ืองท่ีจะตองพิจารณา
รวมกันเพื่อนําเสนอผูอํานวยการศูนยอนุรักษชางไทยตอไป โดยเร่ืองนี้ผูจัดการงานพัฒนาการ
ทองเท่ียวและการตลาดและเจาหนาท่ีงานพัฒนาการทองเท่ียวและการตลาดไดใหสัมภาษณวา   
  “การประชุมสถาบันฯและการประชุมฝายจะกําหนดเปนวาระอยางนอยเดือนละหน่ึง
คร้ังเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของแตละฝาย แตหากมีวาระแจงเพ่ือทราบหรือวาระอ่ืนๆ เขามา  
ก็จะมีการประชุมเพิ่มเติมเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือลงมติรวมกัน” (ผูจัดการงานพัฒนาการ
ทองเท่ียวและการตลาด, การส่ือสารระหวางบุคคล, 24 มกราคม 2557) 
  “การประชุมหลักๆ จะมีกําหนดอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง แตจะมีการประชุมยอย
บอยคร้ังท้ังระหวางกลุมงานและภายในกลุมงานเองแลวแตกรณี หากมีเร่ืองเรงดวนก็จะมีการเรียก
ประชุมยอย ซ่ึงจะมีสมาชิกท่ีเขารวมประชุมไมมาก” (เจาหนาท่ีงานทองเท่ียวและการตลาด, การ
ส่ือสารระหวางบุคคล, 26 ตุลาคม 2556) 
 การประชุมควาญชางจะเกิดข้ึนอยางนอยเดือนละหน่ึงคร้ัง โดยวาระการประชุม 
สวนใหญจะเปนการแจกแจงและมอบหมายงาน  เร่ืองแจงเพื่อทราบและเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการดูแล
ชาง รวมถึงการระดมความคิดเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ในการประชุมควาญมีการโตตอบกัน
คอนขางนอย  เนื่องจากควาญจะมีความเกรงใจเจาหนาท่ีและมีความรูสึกวาการนําเสนอมักไมเปน
ผลหรือแกไขปญหาไดลาชา โดยเร่ืองนี้ควาญชางไดใหสัมภาษณวา 
  “มีประชุมควาญเดือนละคร้ัง แตถามีกรณีเรงดวนก็จะมีเรียกประชุมกัน เจาหนาท่ีเขา 
ก็จะบอกวาจะใหเราทําอะไรบาง ชางทําไหวไหม คุณหมอก็เขาประชุมดวย จะเนนย้ําตลอดวาถา
ชางไมไหวก็คือไมไหว หามฝนเด็ดขาด เราเองก็ตองสังเกตชางเวลาแสดง ” (ควาญชาง, การส่ือสาร
ระหวางบุคคล, 26 ตุลาคม 2556) 
  “เวลาประชุมกัน เจาหนาท่ีก็จะถามเราใหเรายกมือออกความเห็น แตเราก็ไมคอยยกมือ
กันหรอก  เสนอไปก็ทะเลาะกันบาง ไมก็ดําเนินการชา สวนใหญถาเร่ืองไมใหญมากเราก็จะทํา
กันเอง” (ควาญชาง, การส่ือสารระหวางบุคคล, 26 ตุลาคม 2556) 
  “มีประชุมควาญเดือนละคร้ัง เราก็จะเขาไปฟงกัน สวนใหญก็จะเปนเร่ืองมอบหมาย
หนาท่ี ขอความรวมมือ บางทีก็มีเร่ืองใหเราออกความเห็น แตก็ไมคอยกลาแสดงความเห็นกัน”  
(ควาญชาง, การส่ือสารระหวางบุคคล, 26 พฤศจิกายน 2556) 
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ภาพท่ี 4.16  การประชุมควาญชาง 
 
 2.1.5 จดหมายเวียน 
   จากขอมูลจากการสัมภาษณและสํารวจเอกสารผูวิจัยพบวา การแจงขาวสารตางๆ 
ภายในศูนยอนุรักษชางไทยจะมีการส่ือสารกันดวย จดหมายเวียน ซ่ึงจะถูกสงไปยังกลุมงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับเร่ืองนั้นๆ เชน การเชิญประชุมจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย จดหมายจากการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทยจะถูกสงมาท่ีกองอํานวยการของศูนยอนุรักษชางไทย เพื่อทําการ 
คัดกรอง แลวสงไปยังผูอํานวยการสถาบันคชบาลแหงชาติหรือหนวยงานที่การทองเท่ียวแหง
ประเทศไทยระบุ เม่ือถึงกลุมงานภายในศูนยอนุรักษชางไทยกองบรรณาธิการของกลุมงานนัน้จะทาํ
จดหมายเวียนเพื่อแจงใหผูเกี่ยวของทราบเร่ืองและกําหนดผูท่ีจะเดินทางไปรวมประชุมตอไป  โดย
เร่ืองนี้เจาหนาท่ีสวนพัฒนาการทองเท่ียวและการตลาดไดเลาใหฟงวา 
  “ศูนยอนุรักษชางไทยจะมีการบันทึกเร่ืองราวตางๆ หรือการแจงขาวสารผานทาง
จดหมายเวียน โดยทําเปนหนังสือราชการเพื่อสงกันภายใน ซ่ึงแตละฝายก็จะมีบรรณาธิการเปน
ผูจัดทําจดหมายเวียนและสงตอไปยังผูท่ีเกี่ยวของเพื่อแจงใหทราบ” (เจาหนาท่ีสวนพัฒนาการ
ทองเท่ียวและการตลาด, การส่ือสารระหวางบุคคล, 15 มกราคม 2557) 
  โดยรูปแบบการส่ือสารผานจดหมายเวียนนี้ เปนรูปแบบของจดหมายราชการ  
เครงครัดเร่ืองแบบฟอรมและมีการสงตอกันหลายระดับ ตั้งแตผูบริหารจนถึงเจาหนาท่ี ซ่ึงบางคร้ัง
การนําสงก็มีขอผิดพลาด เชน หนังสือหาย สงลาชาเกินกําหนด ทําใหเจาหนาท่ีของศูนยอนุรักษชาง
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ไทยพลาดการเขารวมงานกับหนวยงานภายนอก โดยเร่ืองนี้เจาหนาท่ีสวนงานพัฒนาการทองเที่ยว
และการตลาดใหสัมภาษณวา 
 “หนวยงานของเราเปนหนวยงานราชการ จึงตองเนนการทําหนังสือใหถูกตองตาม
แบบฟอรม ซ่ึงตองแกไขกันบอยคร้ัง ทําใหออกหนังสือไดลาชา และการสงหนังสือตอหลายทอด
เพื่อใหแตละฝายพิจารณาและอนุมัติตองใชเวลานาน บางคร้ังหนังสือก็หายบาง มาชาเกินกําหนด 
เวลาบาง ทําใหเราตองพลาดโอกาสเขารวมงานกับหนวยงานภายนอก” (เจาหนาท่ีสวนงาน
พัฒนาการทองเท่ียวและการตลาด, การส่ือสารระหวางบุคคล, 18 มกราคม 2557) 
  
2.2 การส่ือสารระหวางเจาหนาท่ีของศูนยอนุรักษชางไทย กับองคการอุตสาหกรรมปาไม 
หนวยงานภายนอกและนักทองเที่ยว 
 จากขอมูลการสังเกตการณ การสํารวจเอกสารและสัมภาษณของผูวิจัยสามารถสรุป
รูปแบบการส่ือสารระหวางเจาหนาท่ีของศูนยอนุรักษชางไทย กับองคการอุตสาหกรรมปาไม  
หนวยงานภายนอกและนักทองเท่ียวไดเปน 5 ลักษณะ ดังนี้ 
 2.2.1  การคุยนอกรอบ 
 2.2.2  การคุยทางโทรศัพท 
 2.2.3  การบรรยาย 
 2.2.4  การประชุม 
 2.2.5  การอบรมสัมมนา 
 2.2.1 การคุยนอกรอบ 
 จากขอมูลการสังเกตอยางมีสวนรวมและการสัมภาษณ ผูวิจัยพบวา การคุยนอกรอบนั้น
เปนลักษณะของการส่ือสารท่ีปรากฏขึ้นระหวางเจาหนาท่ีของศูนยอนุรักษชางไทยกับองคการ
อุตสาหกรรมปาไมและการทองเท่ียวแหงประเทศไทย เนื่องจากท้ังสององคกรนี้มีสวนในการชวย
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย โดยเฉพาะการติดตอส่ือสารกับเจาหนาท่ี
จากองคการอุสาหกรรมปาไม ซ่ึงเปนหนวยงานหลักท่ีใหการสงเสริมและสนับสนุกดานการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยและการทองเท่ียวแหงประเทศไทยมีสวนชวยสงเสริม
ในดานการประชาสัมพันธการทองเท่ียวและใหคําปรึกษาดานการตลาดกับศูนยอนุรักษชางไทย  
ศูนยอนุรักษชางไทยจึงตองทําการติดตอส่ือสารกับท้ังสององคกรนี้อยางตอเนื่อง โดยมีการจัด
ประชุม การอบรมสัมมนา อยูบอยคร้ัง และในการประชุมและอบรมสัมมนานั้นเปนการทําความ
รูจักและสรางความคุนเคย รวมถึงการมีแผนงานท่ีตองดําเนินการรวมกัน ทําใหเกิดการคุยกันนอก
รอบข้ึน เชน ชวงเวลากอนการเขาประชุม หลังจากการเขาประชุม ก็จะมีการพูดคุยกันอยางเปน
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กันเอง ดังจะเห็นไดจากคําบอกเลาของหัวหนาฝายบริหารทั่วไปและผูจัดการงานพัฒนาการ
ทองเท่ียวและการตลาดของศูนยอนุรักษชางไทย ไดเลาใหฟงวา 
  “เวลามีการประชุมกันระหวางเรากับองคการอุตสาหกรรมปาไมหรือการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทยท้ังท่ีกรุงเทพและที่นี่  กอนและหลังการประชุมก็จะมีการพูดคุยกันอยางเปนกันเอง  
เพราะเราเจอกับเจาหนาท่ีขององคการอุตสาหกรรมปาไมบอยอยูแลว  สวนกับการทองเท่ียวก็จะมี
เชิญเราประชุมหรือเชิญใหรวมงานประชาสัมพันธการทองเท่ียวอยูบอยๆ แลวก็สงท่ีปรึกษาดาน
การตลาดมาใหเราซ่ึงตองทํางานดวยกันก็จะมีความคุนเคยกัน” (หัวหนาฝายบริหารทั่วไป, การ
ส่ือสารระหวางบุคคล, 20 ตุลาคม 2556) 
  “องคกรภายนอกจะเชิญเราเขารวมประชุมอยู เสมอ  ระดับอําเภอ จังหวัด ก็จะมี
ความคุนเคยกันเปนอยางดี โดยเฉพาะเจาหนาท่ีจากองคการอุตสาหกรรมปาไมท่ีจะมาประชุมและ
เขาพักท่ีศูนยอนุรักษชางไทยบอยคร้ัง หลังการประชุมก็จะมีทานขาวรวมกัน ก็จะพูดคุยกันเร่ืองงาน
ไปดวย” (ผูจัดการงานพัฒนาการทองเท่ียวและการตลาด, การสื่อสารระหวางบุคคล, 23 มกราคม 
2557) 
 นอกจากการติดตอส่ือสารกับองคกรภายนอกดังท่ีไดกลาวมาแลว การคุยนอกรอบยังใช
ติดตอส่ือสารกับนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวท่ีศูนยอนุรักษชางไทยอีกดวย เชน การทักทาย
นักทองเท่ียว การตอบคําถามนักทองเท่ียวหลังจากการชมการแสดงชาง เปนตน โดยเร่ืองนี้หัวหนา
หนวยชางลานแสดงชางและควาญชางไดกลาววา 
  “เวลาชมการแสดงชางนักทองเท่ียวก็จะตั้งใจดูและฟงวิทยากรบรรยายการแสดง หากมี
ขอสักถามท่ีเขาอยากรูก็จะถามพวกควาญตอนใหอาหารชางหลังการแสดงเสร็จ” (หัวหนาหนวย) 
“นักทองเท่ียวสวนใหญมักจะไมกลาสอบถามขอมูลระหวางการแสดงหรือการบรรยาย มักจะ
สอบถามหลังจากนั้น เพราะมีความเปนสวนตัวมากกวา มีเวลาใหสักถามไดตามท่ีนักทองเที่ยว
ตองการ” (ควาญชาง, การส่ือสารระหวางบุคคล, 21 มกราคม 2557) 
 2.2.2 การพูดคุยทางโทรศัพท 
 จากขอมูลในการสังเกตการณและการสัมภาษณของผูวิจัยพบวา การพูดคุยทาง
โทรศัพทเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีใชติดตอส่ือสารกันระหวางเจาหนาท่ีของศูนยอนุรักษชางไทยกับองคการ
อุตสาหกรรมปาไมและการทองเท่ียวแหงประเทศไทย เชน การสอบถามเร่ืองเรงดวนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานจากองคการอุตสาหกรรมปาไม การย้ําเตือนหรือยืนยันการเขารวมกิจกรรมของการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย การแจงการเปล่ียนแปลงเวลาการประชุม เปนตน โดยเร่ืองนี้เจาหนาท่ี
งานพัฒนาการทองเท่ียวและการตลาดเลาใหฟงวา 
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  “ปกติเวลาการทองเท่ียวฯจะเชิญเราไปรวมงานตางๆ ก็จะมีจดหมายเชิญมากอน แลว 
ก็จะโทรศัพทมาย้ําอีกคร้ัง หรือสอบถามความพรอมของเรากอนจะรวมงาน” (เจาหนาท่ีงาน
พัฒนาการทองเท่ียวและการตลาด, การส่ือสารระหวางบุคคล, 27 ตุลาคม 2556) 
 2.2.3 การบรรยาย 
 จากขอมูลการสังเกตการณและการสัมภาษณของผูวิจัยพบวา การบรรยายเปนวิธีการ
ส่ือสารอีกวิธีหนึ่งท่ีบุคลากรของศูนยอนุรักษชางไทยใชติดตอส่ือสารกับบุคคลภายนอกและ
นักทองเท่ียว เนื่องจากศูนยอนุรักษชางไทยเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ จึงมีบุคคลภายนอกเขามา
ศึกษาดูงานอยูเสมอ โดยการเขามาดูงานแตละคร้ังศูนยอนุรักษชางไทยก็จะมีการบรรยายขอมูลใน
สวนตางๆ ของศูนยอนุรักษชางไทยใหกับบุคคลภายนอกไดรับทราบ เชน ประวัติการกอต้ังศูนย
อนุรักษชางไทย ขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษและบริบาลชาง เปนตน โดยเร่ืองนี้เจาหนาท่ีงาน
พัฒนาการทองเท่ียวและการตลาดไดเลาวา 
 “ปกติหากมีองคกรภายนอกเขามาศึกษาดูงานท่ีศูนยอนุรักษชางไทย  เราก็จะจัดหอง
ประชุมเพื่อทําการบรรยายขอมูลตางๆ และเปดโอกาสใหไดผูรับฟงไดซักถามกอนนําชมและ
บรรยายตามจุดตางๆ ในศูนยอนุรักษชางไทย”  (งานพัฒนาการทองเท่ียวและการตลาด, การส่ือสาร
ระหวางบุคคล, 24 มกราคม 2557) 

 นอกจากการบรรยายจะเปนวิธีการส่ือสารกับบุคคลภายนอกแลว ยังเปนวิธีการส่ือสาร
ระหวางศูนยอนุรักษชางไทยกับนักทองเท่ียวอีกดวย โดยจะมีการบรรยายใหนักทองเท่ียวไดรับ
ทราบขอมูลตางๆ เชน การบรรยายการแสดงชาง การบรรยายข้ันตอนการผลิตกระดาษมูลชาง การ
บรรยายกอนการฝกข่ีชาง  เปนตน โดยเร่ืองนี้เจาหนาท่ีงานพัฒนาการทองเท่ียวและการตลาด และ
เจาหนาท่ีงานบริการท่ีพักและของท่ีระลึก ใหสัมภาษณวา 

 “เราจะมีการบรรยายการแสดงเปนประจําท่ีลานแสดงและจุดตางๆ ภายในศูนยอนุรักษ
ชางไทย เพื่อใหนักทองเท่ียวไดรับความรูและเขาใจกิจกรรมตางๆ” (เจาหนาท่ีงานพัฒนาการ
ทองเท่ียวและการตลาด, การส่ือสารระหวางบุคคล, 24 มกราคม 2557) 
  “เราจะมีการบรรยายหลายจุดดวยกันเพื่อใหความรูและทําใหนักทองเท่ียวเขาใจ
เร่ืองราวตางๆ อยางถูกตอง เชน เทคนิคการทําไมดวยชาง การข่ีชางอยางถูกวิธี ข้ันตอนการผลิต
กระดาษมูลชาง” (เจาหนาท่ีงานบริการท่ีพักและของที่ระลึก, การส่ือสารระหวางบุคคล, 24 
มกราคม 2557) 
 2.2.4 การประชุม 
  จากขอมูลในการสัมภาษณของผูวิจัยพบวา การประชุมรวมระหวางตัวแทนของศูนย
อนุรักษชางไทยกับหนวยงานภายนอก เปนการประชุมท่ีเปนทางการ ดังจะเห็นไดจากการที่

DPU



87 

หนวยงานภายนอกสงจดหมายเชิญผูเกี่ยวของในระดับผูบริหาร โดยภายในศูนยอนุรักษชางไทยจะ
มีการแบงหนาท่ีรับผิดชอบในการเขารวมประชุมกับหนวยงานภายนอก ดังนี้ ในระดับอําเภอ
ผูเขารวมประชุมคือผูจัดการกลุมงาน ในระดับจังหวัดผูเขารวมประชุมคือผูอํานวยการศูนยอนุรักษ
ชางไทย สวนระดับประเทศหรือการจัดประชุมท่ีกรุงเทพมหานครผูเขารวมประชุมคือผูอํานวยการ
หรือรองผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม ซ่ึงตัวแทนเขารวมประชุมอาจเปล่ียนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม นอกจากนี้ลักษณะความเปนทางการยังปรากฏอยูในพิธีการและคําพูดท่ีใชในการ
ประชุม ซ่ึงมีการใชคําวา “เรียน” เปนคําเร่ิมตนของการพูดในท่ีประชุม และมีการจัดข้ันตอนการ
นําเสนอวาระตางๆ ในท่ีประชุมอยางเปนระเบียบแบบแผน มีประธาน เลขานุการและสมาชิกท่ี 
เขารวมประชุม และมีการสรุปและทําบันทึกการประชุมทุกคร้ัง ดังคําบอกเลาของหัวหนาฝาย
บริหารทั่วไปและหัวหนางานพัฒนาการทองเท่ียวและการตลาด ไดเลาใหฟงวา 
  “เนื่องจากหนวยงานของเราเปนหนวยงานรัฐ ดังนั้นการเขารวมประชุมสวนใหญก็จะ
เกี่ยวของกับองคกรของรัฐซ่ึงเปนการประชุมอยางเปนทางการ มีระเบียบการประชุมท่ีชัดเจน  
ผูเขารวมประชุมสวนใหญก็จะเปนเจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ” (หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป, การ
ส่ือสารระหวางบุคคล, 24 ตุลาคม 2556 ) 
  “ในการรวมประชุมกับทางอําเภอหางฉัตรนั้น จะมีการสงจดหมายเชิญผูเกี่ยวของเขา
รวมประชุมหลายทาน จะเปนการประชุมอยางเปนทางการมาก  มีการกลาวเปดการประชุมดวยคําวา 
“เรียน” กอนเร่ิมการประชุมเสมอ หลังจากนั้นก็จะเร่ิมทําการประชุมอยางเปนระเบียบแบบแผน 
มีการแจงวาระการประชุมเปนลําดับตามท่ีแจงในจดหมายเชิญประชุม” (หัวหนางานพัฒนาการ
ทองเท่ียวและการตลาด, การส่ือสารระหวางบุคคล, 9 กุมภาพันธ 2557) 
 2.2.5 การอบรมและการสัมมนา 
 การอบรมและการสัมมนาเปนกิจกรรมท่ีศูนยอนุรักษชางไทยไดรับเชิญไปรวมกับ
หนวยงานภายนอกอยูเสมอ  เนื่องจากการอบรมเปนกระบวนการสรางความรูใหกับบุคลากรใน
องคกร ใหสามารถพัฒนาความรูความสามารถเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได และยัง
สามารถนําความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการพัฒนางานและบุคลากรคนอ่ืนๆ ไดอีกดวย สวนการ
สัมนานั้นเปนการรวมตัวของบุคคลเพื่อประโยชนอยางใดอยางหนึ่งโดยมีผูเช่ียวชาญในดานนั้นๆ 
เขารวมสัมมนาดวย เปนการพบปะเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือกัน เพื่อหาขอสรุป
หรือแกไขปญหารวมกัน 
 การอบรมน้ันจะจัดในรูปแบบของการไปดูงานจากสถานที่ทองเท่ียวอ่ืนๆ และการเขา
อบรมรวมกับหนวยงานอ่ืน สวนใหญจะเปนการพัฒนาศักยภาพในการทํางานของพนักงาน เชน  
อบรมแมบานเกี่ยวกับการทําความสะอาดและจัดสถานท่ีตอนรับนักทองเท่ียว เปนตน โดยทางศูนย
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อนุรักษชางไทยจะจัดการอบรมใหพนักงานอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง โดยเฉพาะควาญชางและ
พนักงานท่ีตองใหบริการนักทองเท่ียวท้ังโฮมสเตยและรีสอรท โดยเร่ืองนี้เจาหนาท่ีงานท่ีพักและ
ของท่ีระลึกซ่ึงประจําอยูท่ีชางไทยรีสอรทและเจาหนาท่ีแผนงานและประชาสัมพันธองคกรเลาให
ฟงวา 
 “จะมีการจัดใหไปดูงานไปอบรมอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง ก็จะไปดูงานท่ีอ่ืน ดูวาเคา
รับแขกอยางไร จัดหองพักอยางไร แลวก็จะกลับมาคุยกันในกลุม วาเราจะพัฒนารีสอรทของเรา
อยางไรบาง”  (พนักงานชางไทยรีสอรท, การส่ือสารระหวางบุคคล, 15 ธันวาคม 2556) 
 “ในสวนของเจาหนาท่ีจะมีไปดูงานท้ังในและตางประเทศทุกป เนนไปตามปางชาง  
เพื่อดูวาเขามีการจัดการการทองเท่ียวอยางไร ก็จะนําสวนท่ีดีของเขากลับมาประยุกตใชเพื่อพัฒนา
ศูนยอนุรักษชางไทยตอไป”  (เจาหนาท่ีแผนงานและประชาสัมพันธองคกร, การส่ือสารระหวาง
บุคคล, 22 ธันวาคม 2556) 
 สวนการเขารวมสัมมนาสวนใหญจะเกี่ยวของกับการพัฒนาการจัดการการทองเท่ียว   
เชน การเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน การพัฒนาการตลาดการทองเท่ียวเชิงรุก  
เปนตน โดยการสัมมนาสวนใหญจะเชิญผูเขารวมระดับผูบริหารและผูประกอบการดานการ
ทองเท่ียว ยังไมมีการสัมมนาในระดับพนักงาน ซ่ึงทางศูนยอนุรักษชางไทยเองก็กําลังพยายาม
ผลักดันใหมีการสัมมนาในระดับพนักงานเพิ่มข้ึน โดยเร่ืองนี้รองผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรม
ปาไมและผูจัดการงานพัฒนาการทองเท่ียวและการตลาดไดใหสัมภาษณวา 
 “การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจะเชิญเราเขารวมประชุมสัมมนาบอยคร้ัง โดยเนื้อหา
สวนใหญก็จะเกี่ยวของกับการจัดการการทองเท่ียวและการตลาด นอกจากเชิญเขารวมประชุมแลว 
ก็จะมีเชิญใหเราไปเปนวิทยากรดวย เพราะศูนยอนุรักษชางไทยไดรับรางวัลจากการทองเท่ียวถึง
สามรางวัล  เราจึงไดเปนวิทยากรใหความรูกับแหลงทองเที่ยวอ่ืนๆ วาทําอยางไรใหการทองเท่ียว
ประสบความสําเร็จ” (รองผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม, การส่ือสารระหวางบุคคล, 22 
ตุลาคม 2556) 
 “การสัมมนาเกี่ยวกับการทองเท่ียวสวนใหญจะเชิญตัวแทนในระดับผูบริหารเขารวม
สัมมนา หรือเชิญเราไปเปนวิทยากร ซ่ึงเราเองก็พยายามจะผลักดันใหเกิดการสัมนาในระดับ
เจาหนาท่ีในกลุมงานตางๆ เพิ่มข้ึน เพื่อเปนการใหความรูและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในระดับ
ผูปฎิบัติการ  สรางความเขาใจและเช่ือมความสัมพันธระหวางกลุมงานใหมากข้ึน” (ผูจัดการงาน
พัฒนาการทองเท่ียวและการตลาด, การส่ือสารระหวางบุคคล, 24 มกราคม 2557) 
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2.3 การใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัด
ลําปาง 
 จากการท่ีผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับส่ือประชาสัมพันธ
ของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง การสัมภาษณจากกลุมเปาหมายและการแจกแบบสอบถาม
นักทองเท่ียว พบวาศูนยอนุรักษชางไทย มีการใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว 
เชิงอนุรักษเพื่อใหนักทองเท่ียวไดรูจักและเรียนรูวิถีชีวิตรวมถึงวิธีการอนุรักษชางไทย เพื่อเปนการ
ใหความรูและปลูกฝงจิตสํานึกการอนุรักษชางไทยโดยเร่ืองนี้ ผูจัดการสวนแผนงานและ
ประชาสัมพันธองคกร  ไดใหสัมภาษณวา 
 “วัตถุประสงคของการใชส่ือประชาสัมพันธของศูนยอนุรักษชางไทย คือ เราตองการให
ศูนยอนุรักษชางไทยเปนท่ีรูจักในฐานะแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เพื่อการเรียนรูและอนุรักษชาง
ไทย โดยมีกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษหลากหลายกิจกรรมใหนักทองเท่ียวไดสัมผัส เพื่อปลุก
จิตสํานึกใหนักทองเท่ียวตระหนักถึงคุณคาของชาง รวมถึงการเปนหนวยงานของรัฐท่ีอุทิศตนเพ่ือ
การบริบาลชาง โดยมีโรงพยาบาลท่ีทําหนาท่ีดูแลรักษาชางปวยโดยไมคิดคาใชจาย รวมถึงการ
คนควาวิจัยเพ่ือการอนุรักษชางใหอยูคูสังคมไทยสืบไป” (ผูจัดการสวนแผนงานและประชาสัมพันธ
องคกร, การส่ือสารระหวางบุคคล, 20 ตุลาคม 2556) 
 การใช ส่ือประชาสัมพันธของศูนยอนุรักษชางไทย  จังหวัดลําปาง มีการใช ส่ือ 
ประสัมพันธท่ีหลากหลายเพื่อสงขาวสารใหกับนักทองเท่ียว ประกอบดวยส่ือตางๆ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 2.3.1 ส่ือบุคคล 
 จากการศึกษาคนควาดวยการสังเกตการณและการสัมภาษณ ผูวิจัยพบวาส่ือบุคคลของ
ศูนยอนุรักษชางไทยเปนส่ือประชาสัมพันธท่ีสามารถนําขอมูลขาวสารที่ตองการเผยแพรไปสูผูรับ
สารไดโดยตรง และสามารถชักจูงใจผูรับสารไดโดยวิธีการพูดคุยแบบกันเอง ทําใหการเผยแพร
ขอมูลขาวสารเปนไปในลักษณะท่ียืดหยุน สามารถปรับเปล่ียนใหเขากับผูรับสารไดงาย และ
สามารถซักถามทําความเขาใจและมีปฏิกิริยาโตตอบซ่ึงกันและกันได ทําใหผูสงสารสามารถรับรู
ความรูสึกนึกคิดของผูรับสารไดทันที โดยส่ือบุคคลที่ใชประชาสัมพันธดานการทองเท่ียวของศูนย
อนุรักษชางไทย  มีดังนี้ 
  2.3.1.1   เจาหนาท่ี ควาญชางและชาวบาน 
  2.3.1.2  เพื่อนฝูงและญาติพี่นองของนักทองเท่ียวท่ีเคยมาเท่ียว 
  2.3.1.3  เจาหนาท่ีบริษัทนําเท่ียว 
  2.3.1.4  เจาหนาท่ีของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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 2.3.1.1 เจาหนาท่ี ควาญชางและชาวบาน 
 จากการสังเกตการณและการสัมภาษณกลุมเปาหมายพบวา เจาหนาท่ี ควาญชางและ
ชาวบาน ถือไดวาเปนส่ือประชาสัมพันธประเภทส่ือบุคคลกลุมแรกท่ีไดชวยประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยใหเปนท่ีรูจักแกบุคคลภายนอก โดยเจาหนาท่ีมีสวนชวยในการ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียว เนื่องจากมีโอกาสไดไปรวมกิจกรรมกับหนวยงานภายนอกบอยคร้ัง  
ท้ังการเขารวมสัมมนา การไดรับเชิญเปนวิทยากร การเขารวมนิทรรศการการทองเท่ียว สวน 
ควาญชางและชาวบานก็มีสวนชวยในการประชาสัมพันธกับนักทองเที่ยวท่ีเขามาทองเท่ียวหรือ 
เขาพักท่ีโฮมสเตยและชางไทยรีสอรท  เพ่ือเปนการใหขอมูลขาวสารและเชิญชวนใหนักทองเท่ียว
กลับมาทองเท่ียวท่ีศูนยอนุรักษชางไทยอีกคร้ัง ดังคําบอกเลาของเจาหนาท่ีงานพัฒนาการทองเท่ียว
และการตลาด ท่ีไดเลาใหฟงวา 
 “ศูนยอนุรักษชางไทยมีโอกาสไดรวมกิจกรรมกับองคกรภายนอกอยูบอยครั้ง  โดยการ
เปนวิทยากรบาง การไปรวมจัดนิทรรศการบาง หรือแมแตการไปติดตอกับบริษัทนําเท่ียวท่ีจังหวัด
เชียงใหม โดยเราจะสงเจาหนาท่ีของเราไปเพ่ือใหขอมูลกับบุคคลภายนอก หากมีขอสงสัยก็สามารถ
ซักถามเจาหนาท่ีของเราไดโดยตรง” (เจาหนาท่ีงานพัฒนาการทองเท่ียวและการตลาด, สัมภาษณ, 
24 ตุลาคม 2556) 
 นอกจากนี้เจาหนาท่ีงานบริการท่ีพักและของท่ีระลึกยังไดใหสัมภาษณเพิ่มเติมอีกวา 
 “ปกติเวลานักทองเท่ียวมาเขาโปรแกรมฝกควาญ มาพักท่ีโฮมสเตย เราก็จะตองดูแล
ตั้งแตพาเขามาจนเคากลับไป เราจะคอยดูแลทุกอยาง ชวยตอบคําถาม ชวยส่ือสารระหวาง
นักทองเท่ียวกับควาญชาง นักทองเท่ียวบางคนหลังจากกลับไปแลวก็ยังติดตอกับเราผานทาง
โทรศัพทบาง อีเมลลบาง เราก็จะพยายามชวนเคาใหกลับมาเท่ียวอีก และสวนใหญเคาจะกลับมา” 
(เจาหนาท่ีงานบริการท่ีพักและของท่ีระลึก, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 
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ภาพท่ี 4.17  เจาหนาท่ีของศูนยอนุรักษชางไทย 
 
 2.3.1.2 เพื่อนฝูงและญาติพี่นองของนักทองเท่ียวท่ีเคยมาเท่ียว 
  จากขอมูลจากการสํารวจจากเอกสาร การสัมภาษณและแจกแบบสอบถามนักทองเท่ียว 
พบวา เพื่อนฝูงและญาติพี่นองของนักทองเท่ียวท่ีเคยมาเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทย ถือไดวาเปนส่ือ
ประชาสัมพันธท่ีมีความสําคัญเปนอันดับตนๆ ท่ีชวยในการประชาสัมพันธชักจูงใจใหกับ
นักทองเท่ียวคนอ่ืนๆ ใหเขามาทองเท่ียวท่ีศูนยอนุรักษชางไทย เนื่องจากนักทองเท่ียวท่ีเคยมาเท่ียว
แลวประทับใจศูนยอนุรักษชางไทย ก็จะเกิดการบอกตอกนัไปเร่ือยๆ ซ่ึงเปนการชวยประชาสัมพันธ
ใหกับศูนยอนุรักษชางไทยโดยท่ีไมตองเสียคาใชจาย  โดยเร่ืองนี้เจาหนาท่ีงานท่ีพักและของที่ระลึก
ไดใหสัมภาษณวา 
 “นักทองเท่ียวท่ีมาฝกข่ีชางและพักโฮมสเตยหรือรีสอรทบางคนจะกลับมาเท่ียวอีกหลาย
คร้ัง บางคนกลับมาทุกป มาอยูเปนเดือนๆ เพราะประทับใจท่ีนี่ เขาก็จะไปบอกตอกับเพื่อนๆ หรือ
ญาติพี่นองใหมาเท่ียวท่ีนี่เอง หรือไมก็ชวนมาเท่ียวดวยในครั้งตอไป” (เจาเจาหนาท่ีงานท่ีพักและ
ของท่ีระลึก, การส่ือสารระหวางบุคคล, 24 มกราคม 2557) 
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  “ปกติท่ีนี่จะมีนักทองเที่ยวท่ีรักชางซ่ึงจะมาเท่ียวท่ีนี่เปนประจําอยู มีท้ังนักทองเท่ียว
ท่ัวไปและนักทองเท่ียวท่ีเขาโครงการเปนพอแมอุปถัมภชางซ่ึงจะมาดูแลชางในอุปถัมภของตนเอง
บอยคร้ัง นักทองเท่ียวกลุมนี้มักจะชวนเพ่ือนหรือญาติๆ มาเท่ียวดวย” (เจาหนาท่ีงานท่ีพักและของ
ท่ีระลึก, การส่ือสารระหวางบุคคล, 24 มกราคม 2557) 
  นอกจากนี้ผลจากการแจกแบบสอบถามนักทองเท่ียวเกี่ยวกับสาเหตุท่ีนักทองเท่ียว
เดินทางมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทยยังระบุวา สาเหตุอันดับตนๆ ท่ีทําใหนักทองเท่ียวเดินทาง
มาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทยคือ คนรูจักชักชวนใหมาเท่ียว โดยมีขอมูลตอไปนี้ 
  จากแบบสอบถามของนักทองเท่ียวชาวไทยเก่ียวกับสาเหตุท่ีนักทองเท่ียวเดินทางมา
ทองเท่ียวท่ีศูนยอนุรักษชางไทยนั้นต้ังใจมาพักผอน คิดเปนรอยละ 64.00 รองลงมาคือคนรูจัก
ชักชวนใหมาเท่ียวและเปนทางผานไปจังหวัดอ่ืน มีจํานวนนักเท่ียวเทากัน คิดเปนรอยละ 13.30 
อันดับท่ีสามคือ มาทํางาน คิดเปนรอยละ 6.70 และอันดับสุดทาย คือ เห็นส่ือประชาสัมพันธ 
คิดเปนรอยละ 2.70   
  ผลจากแบบสอบถามของนักทองเท่ียวชาวตางชาติเกี่ยวกับสาเหตุท่ีนักทองเท่ียว
เดินทางมาทองเท่ียวท่ีศูนยอนุรักษชางไทยน้ันต้ังใจมาพักผอน คิดเปนรอยละ 50.00  รองลงมาคือ
คนรูจักชักชวนใหมาเท่ียว คิดเปนรอยละ 26.00  อันดับท่ีสามคือ เห็นส่ือประชาสัมพันธ คิดเปน 
รอยละ 20.00 และอันดับสุดทาย คือ เปนทางผานไปจังหวัดอ่ืน คิดเปนรอยละ 4.00 (ตารางท่ี 4.1) 
 
ตารางท่ี 4.1  แสดงจํานวนและรอยละของสาเหตุท่ีนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษ
ชางไทยนักทองเท่ียวชาวไทย 
 

                           รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
สาเหตุท่ีทานเดินทางมาเท่ียว   
1)  มาพักผอน  96  64.00 
2)  มาทํางาน  10  6.70 
3)  เปนทางผานไปจังหวัดอ่ืน  20  13.30 
4)  คนรูจักชักชวนใหมาเท่ียว  20  13.30 
5)  เห็นส่ือประชาสัมพันธ  4  2.70 
รวม  150 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
 

                                         List Frequency Percent 
สาเหตุท่ีทานเดินทางมาเท่ียว 
1) มาพักผอน 
2) มาทํางาน 

 
 25 
 - 

 
 50.00 
 - 

3) เปนทางผานไปจังหวัดอ่ืน  2  4.00 
4) คนรูจักชักชวนใหมาทองเท่ียว  13  26.00 
5) เห็นส่ือประชาสัมพันธ  10  20.00 
Total  50  100.00 

 
 2.3.1.3 เจาหนาท่ีบริษัทนําเท่ียว 
  จากการสังเกตการณและการสัมภาษณกลุมเปาหมายพบวา เจาหนาท่ีของบริษัทนําเท่ียว
ถือไดวาเปนส่ือบุคคล ท่ีมีสวนชวยในการประชาสัมพันธการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยให
เปนท่ีรูจักแกนักทองเท่ียว  ซ่ึงสวนใหญจะเปนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ  ซ่ึงจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
ศูนยอนุรักษชางไทยจากเจาหนาท่ีบริษัทนําเท่ียว จนเกิดความสนใจและอยากมาทองเท่ียว   
  โดยเจาหนาท่ีบริษัทนําเท่ียวจะไดสิทธิพิเศษจากศูนยอนุรักษชางไทย ดังนี้ ไดสวนลด
ทางการตลาด การเขาชมการแสดงฟรี การเขาฝกเปนควาญชางฟรีและเม่ือเจาหนาท่ีบริษัทนําเท่ียว
พานักทองเท่ียวมาทองเท่ียวท่ีศูนยอนุรักษชางไทยทุกคร้ังเจาหนาท่ีนําเท่ียวยังจะไดรับบริการ
เคร่ืองดื่มท่ีศูนยอนุรักษชางไทยจัดไวให   
  ศูนยอนุรักษชางไทยไดเล็งเห็นความสําคัญของบริษัทนําเท่ียว  เนื่องจากท่ีผานมาพบวา
นักทองเท่ียวชาวตางชาติสวนใหญมักจะเดินทางมากับบริษัทนําเท่ียว โดยจะมีเจาหนาท่ีนําเท่ียวเปน
ผูนําพานักทองเท่ียวมายังศูนยอนุรักษชางไทย ฝายพัฒนาการทองเท่ียวและการตลาดจึงไดเร่ิม
ดําเนินการติดตอส่ือสารกับบริษัทนําเท่ียวโดยตรง โดยการสงเจาหนาท่ีจากงานพัฒนาการทองเท่ียว
และการตลาดไปใหขอมูลและเสนอสิทธิพิเศษใหกับบริษัทนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธและทําการตลาดกับบริษัทนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมโดยตรง ดังคําบอกเลาของ
เจาหนาท่ีงานพัฒนาการทองเท่ียวและการตลาดไดเลาใหฟงวา 
  “เนื่องจากเจาหนาท่ีบริษัทนําเท่ียวจะเปนผูใหขอมูลกับนักทองเท่ียว และนํานักทองเท่ียว 
มาทองเที่ยวท่ีศูนยอนุรักษชางไทย โดยสวนใหญจะเปนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ศูนยอนุรักษชาง
ไทยจึงใหความสําคัญกับเจาหนาท่ีบริษัทนําเท่ียวดวยการใหสิทธิพิเศษตางๆ รวมถึงการเร่ิมทํา
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การตลาดโดยตรงกับบริษัทนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม เพื่อประชาสัมพันธการทองเท่ียวของศูนย
อนุรักษชางไทยใหเปนท่ีรูจักกับบริษัทนําเท่ียว” (เจาหนาท่ีงานพัฒนาการทองเท่ียว, การส่ือสาร
ระหวางบุคคล, 27 พฤศจิกายน 2556)   
 “สวนใหญบริษัทนําเท่ียวจะคุนเคยกับศูนยอนุรักษชางไทยและเจาหนาท่ีของเราอยูบาง
แลวเนื่องจากพานักทองเท่ียวมาทองเท่ียวท่ีนี่เปนประจํา เราก็จะมีสิทธิพิเศษให ตอนน้ีเราเอง 
ก็เร่ิมทําการตลาดเองดวยการติดตอกับบริษัททัวรท่ีเชียงใหมโดยตรง” (เจาหนาท่ีงานพัฒนาการ
ทองเท่ียว, การส่ือสารระหวางบุคคล, 27 พฤศจิกายน 2556) 
 2.3.1.4  เจาหนาท่ีขององคการอุตสาหกรรมปาไมและเจาหนาท่ีของการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย 
 จากขอมูลในการคนควาทางเอกสารและการสัมภาษณกลุมเปาหมาย พบวา เจาหนาท่ี
ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ถือวาเปนส่ือบุคคลท่ีสําคัญท่ีมีสวนชวยประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยไดเปนอยางดี โดยเฉพาะการใหขอมูลขาวสารตางๆ เกี่ยวกับศูนย
อนุรักษชางไทยแกนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ รวมถึงการแนะนําขอมูลขาวสารตางๆ 
แกส่ือมวลชนอีกดวย ดังคําบอกเลาของผูจัดการงานทองเท่ียวและการตลาดและเจาหนาท่ีวิเคราะห
แผนหรือนโยบาย การทองเท่ียวแหงประเทศไทยและหัวหนาฝายบริหารท่ัวไปศูนยอนุรักษชางไทย 
ไดเลาใหฟงวา 
 “องคการอุตสาหกรรมปาไมและการทองเท่ียวแหงประเทศไทยถือเปนองคกรท่ีมีความ
เกี่ยวของกับเราเปนอยางมาก  เนื่องจากศูนยอนุรักษชางไทยเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีอยู
ภายใตการดูแลขององคการอุตสาหกรรมปาไม ดังนั้นองคการอุตสาหกรรมปาไมจึงมีสวนโดยตรง
ในการบริหารจัดการการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย สวนการทองเท่ียวแหงประเทศไทยนั้น
มีสวนชวยเราในการประชาสัมพันธการทองเท่ียวและใหคําปรึกษาดานการตลาด  นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมตางๆ ท่ีการทองเท่ียวเชิญใหเราเขารวมอยูเสมอ ดังนั้นเจาหนาท่ีขององคการอุตสาหกรรม
ปาไมและเจาหนาท่ีของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยจึงมีความสําคัญในการชวยสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย”  (ผูจัดการงานทองเท่ียวและการตลาด, การส่ือสาร
ระหวางบุคคล, 24 ตุลาคม 2557) 
    “การทองเท่ียวแหงประเทศไทยจะมีสวนชวยในเร่ืองการประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวใหกับศูนยอนุรักษชางไทย โดยเฉพาะการใหขอมูลขาวสารแกนักทองเท่ียว ไมวาจะเปน
นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ เนื่องจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทยจะมีการจัดการ
ประชุมนานาชาติ  การจัดนิทรรศการการทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศอยูบอยครั้ง ซ่ึงเราก็จะ
ประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับศูนยอนุรักษไทยใหดวย นอกจากน้ีเรายังแนะนําขอมูลขาวสาร
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เกี่ยวกับศูนยอนุรักษชางไทยแกส่ือมวลชนแขนงตางๆ อีกดวย” (เจาหนาท่ีวิเคราะหแผนหรือ
นโยบาย การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, การส่ือสารระหวางบุคคล, 28 พฤศจิกายน 2556) 
   2.3.2 ส่ือเฉพาะกิจ 
  ส่ือเฉพาะกิจเปนส่ือประชาสัมพันธท่ีถูกผลิตข้ึนมาโดยมีเนื้อหาเฉพาะและมีจุดมุงหมาย
หลักอยูท่ีผูรับสารเฉพาะกลุม  ผูสงสารสามารถสงขอมูลขาวสารเฉพาะเร่ืองใหผูรับสารเปาหมายได
อยางสอดคลองเหมาะสม  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการส่ือสารนั้นๆ และยังสามารถทําใหผูรับ
สารเปาหมายไดรับขาวสารความรูไดโดยตรงและถูกตอง อันจะสงผลตอการตัดสินใจและการ 
ลงมือปฏิบัติไปในแนวทางท่ีผูสงสารตองการได จากการศึกษาวิจัยพบวา ศูนยอนุรักษชางไทย  
จังหวัดลําปาง  มีการใชส่ือเฉพาะกิจขามาชวยในการประชาสัมพันธการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษ
ชางไทยหลายรูปแบบดวยกัน  มีท้ังส่ือเฉพาะกิจท่ีผลิตเองและส่ือเฉพาะกิจท่ีมีหนวยงานภายนอก
ผลิตให  ซ่ึงชวยสงเสริมการประชาสัมพันธการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยไดเปนอยางดี  
โดยสามารถแบงส่ือเฉพาะกิจท่ีชวยสงเสริมประชาสัมพันธการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย  
ไดดังนี้ 
  2.3.2.1  แผนพับ 
  2.3.2.2  ปายเผยแพรขอมูล 
  2.3.2.3  อุปกรณสําหรับจัดนิทรรศการ 
  2.3.2.4  หนังสือคูมือการทองเท่ียว 
  2.3.2.5  หนังสือและวารสาร 
  2.3.2.6  วิดีทัศน 
  2.3.2.7  เอกสารทางวิชาการ 
  2.3.2.8  สินคาของท่ีระลึก 
  2.3.2.1 แผนพับ 
     จากขอมูลการคนควาจากเอกสารตางๆ และการสัมภาษณกลุมเปาหมายพบวา  
แผนพับประชาสัมพันธของศูนยอนุรักษชางไทยถือไดวาเปนส่ือเฉพาะกิจท่ีศูนยอนุรักษชางไทย
ผลิตข้ึนเองและมีการนําไปใชเผยแพรขาวสารเปนจํานวนมากและบอยท่ีสุด โดยแผนพับ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยนั้นมีลักษณะเปนแผนพับแบบพับส่ี มีท้ังแบบ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในแผนพับเดียวกัน แผนพับภาษาอังกฤษทั้งหมดสําหรับนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติ และแผนพับภาษาไทยสําหรับนักทองเท่ียวชาวไทยและบุคคลท่ัวไป โดยแตละแบบจะ
ใชรูปภาพท่ีแตกตางกัน สวนขอมูลภายในนั้นจะคลายคลึงกัน ซ่ึงประกอบไปดวย ขอมูลเกี่ยวกับ
การแสดงชางและรอบการแสดง การฝกเปนควาญชาง โฮมสเตย โรงพยาบาลชาง รางวัลท่ีศูนย
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อนุรักษชางไทยไดรับและแผนที่การเดินทางสูศูนยอนุรักษชางไทย ท่ีอยูและเบอรโทรศัพทของ
ศูนยอนุรักษชางไทย  โดยแผนพับของศูนยอนุรักษชางไทยจะถูกนําไปวางตามจุดตอนรับ
นักทองเท่ียวภายใจศูนยอนุรักษชางไทย เชน บริเวณจําหนายบัตรรถราง พิพิธภัณฑแหงแผนดิน 
(TEC Museum) บริเวณจําหนวยบัตรเขาชมการแสดงชาง เปนตน นอกจากนี้ยังนําแผนพับไปวางใน
นิทรรศการตางๆ ท่ีศูนยอนุรักษชางไทยมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรม เชน เทศกาลเท่ียวเมืองไทย  
ประจําป 2556 (Thailand Tourism Festival 2013) กิจกรรมงานวันคุมครองสัตวปาแหงชาติ งานวัน
วิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง เปนตน โดยในกิจกรรมตางๆ ท่ีศูนยอนุรักษชางไทยไดเขารวม
มักจะเปนกิจกรรมท่ีมีผูเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก ดังนั้น การแจกแผนพับจึงเปนการ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวใหบุคคลภายนอกและนักทองเท่ียวไดรับทราบขอมูลและมาทองเท่ียว
ท่ีศูนยอนุรักษชางไทย โดยเร่ืองนี้เจาหนาท่ีสวนแผนงานและประชาสัมพันธองคกรไดเลาใหฟงวา 
     “เรามีการจัดทําแผนพับข้ึนมาเพ่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษ
ชางไทย โดยแผนพับจะเนนการใสรูปภาพท่ีนาสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของ
ศูนยอนุรักษชางไทย รวมถึงขอมูลตางๆ เชน รายละเอียดของกิจกรรมและรอบการแสดง แผนท่ีการ
เดินทางและพรอมท่ีอยูและเบอรโทรศัพทท่ีจะติดตอเรา และเราจะนําแผนพับนี้ไปแจกในท้ังใน
และนอกศูนยอนุรักษชางไทย เนื่องจากเรามีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมกับองคกรภายนอกอยูเสมอ”  
(เจาหนาท่ีสวนแผนงานและประชาสัมพันธองคกร, การส่ือสารระหวางบุคคล, 25 พฤศจิกายน 
2556) 
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ภาพท่ี 4.18  แผนพับประชาสัมพันธการทองเท่ียวของศนูยอนุรักษชางไทย 
 
 2.3.2.2 ปายเผยแพรขอมูล 
  จากการสังเกตการณของผูวิจัยพบวา ปายเผยแพรขอมูลขาวสารของศูนยอนุรักษชาง
ไทยมีการจัดทําข้ึนมาเพื่อเปนการประชาสัมพันธใหกบันักทองเท่ียวภายนอกและนักทองเท่ียวท่ีเดิน
ทางเขามาทองเท่ียวในศูนยอนุรักษชางไทยไดพบเห็น เปนการชวยนําทางและแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับศูนยอนุรักษชางไทยใหนักทองเท่ียวไดรับทราบ  โดยจะผลิตข้ึนมาเองบาง จางผลิตบางตาม
ความเหมาะสม ปายเผยแพรขอมูลจะถูกติดตามถนนสายหลักในจังหวัดลําปาง บริเวณถนนสาย
ลําปาง-เชียงใหมใกลกับทางเขาศูนยอนุรักษชางไทย  และจุดตางๆ ภายในบริเวณศูนยอนุรักษชาง
ไทย 
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ภาพท่ี 4.19  
 

ปายเผยแพรขขอมูลภายในศู

    

ศนูยอนุรักษชชางไทย 
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ภาพท่ี  4.20  
 
 2.
  จ
กับองคกรภา
จังหวัดลําปา
ไวโดยเฉพาะ
ตางๆ ฉากหล
สับเปล่ียนกัน
ความสนใจ
การทองเท่ีย
บางสวนจะถู

 ปายเผยแพรข

3.2.3 อุปกรณ
จากการสังเก
ายนอกบอยค
งและตางจังห
ะ โดยมีอุปก
ลัง (backdrop
นใช  ข้ึนอยูกั
จของผู เขารว
วเชิงอนุรักษ
ถูกจัดวางไวบ ิ

ขอมูลภายนอ

ณสําหรับจัดนิ
ตการณของผู
คร้ัง และในบ
หวัด ทางศูนย
รณในการจัด
p)  ตุกตาสัญล
ับพื้นท่ีและลั
วมงานได เปน
ษของศูนยอนุ
ริเวณพิพิธภณั

อกศูนยอนุรักษ

นิทรรศการ 
ผูวิจัยพบวาศูน
บางครั้งจะตอ
ยอนุรักษชางไ
ดนิทรรศการห
ลักษณ (Mas
ลักษณะงานที่
นอยางดี  อีกท
นุรักษชางไท
ณฑแหงแผนดิ

     

ษชางไทย 

นยอนุรักษชา
องจัดนิทรรศ
ไทยจึงมีการจั
หลากหลายรู
scot)  เปนตน
ทีเขารวม ซ่ึงก
ท้ังยังสามารถ
ยไดอีกดวย 
ดนิ (TEC Mu

างไทยมีโอกา
ศการรวมกับห
จัดทําอุปกรณ
รูปแบบ เชน ป
น โดยอุปกรณ
ารใชอุปกรณ
ถเผยแพรขอมู
ซ่ึงอุปกรณสํ

useum)   

าสไดเขารวม
หนวยงานอื่น
สําหรับจัดนิท
ปายพรอมเส
ณเหลานี้จะมี
ณเหลานี้สามา
มูลและประชา
สําหรับจัดนิท
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มกิจกรรม
นๆ ทั้งใน
ทรรศการ
สาในแบบ
มีการสลับ
ารถดึงดูด
าสัมพันธ 
ทรรศการ
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ภาพท่ี 4.21  
  
 2.
  จ
ทองเท่ียวเปน
ไดอีกทางหนึ
ที่ศูนยอนุรัก

อุปกรณจัดนทิ

3.2.4   หนังสื
จากขอมูลในก
นส่ือเฉพาะกิ
นึ่ง โดยหนังสื
ษชางไทยเป

ทรรศการของ

สือคูมือการทอ
การคนควาเอ
จที่ชวยประช
สือคูมือการทอ
นผูใหขอมูล

งศูนยอนุรักษ

องเท่ียว 
กสารและกา
ชาสัมพันธกา
องเท่ียวเปนส่ื
ลเกี่ยวกับการ

ษชางไทย 

รสัมภาษณกล
รทองเที่ยวเชิ
ส่ือเฉพาะกิจที่
ทองเท่ียวเชิง

ลุมเปาหมายพ
ชิงอนุรักษขอ
บุคคลภายนอ
งอนุรักษของ

 

พบวา หนังสือ
งศูนยอนุรักษ
อกเปนผูจัดทํ
งศูนยอนุรักษ
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อคูมือการ
ษชางไทย
าข้ึน โดย
ษชางไทย 
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แกบุคคลภา
ตางประเทศ 
จัดทําข้ึนโดย
ภาคเอกชนเป
เชิงอนุรักษข
รวมถึงการพิ
ประชาสัมพัน
   
ทองเท่ียวเชิง
ไดดี รวมถึงร
เปนผูมาขอข
ส่ือสารระหว

 

 
ภาพท่ี 4.22  
 
 
 
 

ายนอกท่ีเขา
 โดยในชวงแ
ยหนวยงานภ
ปนผูผลิต โด
ของศูนยอนุรั
ิมพสีที่ดึงดูด
นธองคกรไดเ
   “หนัง
อนุรักษของศู
รูปแบบและสี
ขอมูลเพื่อทําห
วางบุคคล, 30 

หนังสือคูมือก

มาขอขอมูล
แรกท่ีทําการผ
าครัฐ เชน กา
ยเนื้อหาภายใ
รักษชางไทย 
ความสนใจ ท
เลาใหฟงวา 
สือการทอง
ศูนยอนุรักษช
สีสันท่ีดึงดูดใ
หนังสือนําเท่ีย
 พฤศจิกายน 

การทองเท่ียว

ลในการจัดทํ
ผลิตหนังสือคู
ารทองเท่ียวแ
ในสวนใหญ
 การอนุรักษ
ทําใหหนังสือ

เท่ียวเปนส่ือ
ชางไทยไดมา
ใจนาอาน โด
ยว” (เจาหนาท
 2556) 

ว 

าหนังสือ ทั้
คูมือนําเท่ียวจ
แหงประเทศไ
จะมีรายละเอี
และบริบาลช
อนาอาน โดย

อเฉพาะกิจส่ื
ก  เพราะเขาถึ
ดยหนวยงาน
ที่สวนแผนงา

ั้งหนวยงาน
จะเปนหนังสื
ไทยเปนหลัก
อียดเกี่ยวกับเรื
ชาง โดยมีรูป
ยเร่ืองนี้เจาหน

ส่ือหนึ่งท่ีชวย
ถึงกลุมเปาหม
ภายนอกท้ังใ
านและประชา

 

ในประเทศ
สือคูมือการทอ
ก และมีบางส
ร่ืองของการท
ปภาพประกอ
นาท่ีสวนแผน

ยประชาสัมพ
มายที่เปนนัก
ในและตางป
าสัมพันธองค
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ไทยและ
องเท่ียวที่
สวนท่ีเปน
ทองเท่ียว 
อบชัดเจน 
นงานและ

พันธการ
ทองเท่ียว
ระเทศจะ
คกร, การDPU
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 2.3.2.5 หนังสือและวารสาร 
  จากการคนควาจากเอกสารและสังเกตการณผูวิจัยพบวา หนังสือและนิตยสารเปนส่ือ
เฉพาะกิจอีกส่ือหนึ่งท่ีศูนยอนุรักษชางไทยใชในการเผยแพรขอมูลขาวสารไดเปนอยางดี เนื่องจาก
เปนส่ือท่ีมีความเฉพาะเจาะจง สามารถเก็บไวอานซํ้าไดตามความตองการและสามารถใหขอมูลได
มาก โดยหนังสือและวารสารที่เผยแพรขาวสารของศูนยอนุรักษชางไทย คือ หนังสือบานของชาง 
หนังสือสถาบันคชบาลแหงชาติในพระอุปถัมภฯ และวารสารคชาสาสน ซ่ึงเปนหนังสือท่ีศูนย
อนุรักษชางไทยผลิตเอง นอกจากนี้ยังมีวารสารท่ีเผยแพรเร่ืองราวของศูนยอนุรักษชางไทยอยาง
สมํ่าเสมออีกหลายเลมท่ีจัดทําโดยองคการอุตสาหกรรมปาไม ตัวอยางเชน วารสารเพ่ือนปา โดย
หนังสือและวารสารแตละเลมมีเนื้อหาดังนี้ 
  หนังสือบานของชางและหนังสือสถาบันคชบาลแหงชาติในพระอุปถัมภฯ  เปนหนังสือ
ท่ีมีหลายขนาดพิมพสีท้ังเลม มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนื้อหาภายในประกอบดวยเรื่องราว
เกี่ยววิวัฒนาการของชาง ธรรมชาติและความเปนอยูของชาง ชางกับสังคมไทย และเร่ืองราวของ
ศูนยอนุรักษชางไทย โดยแตละเร่ืองมีภาพประกอบชัดเจน โดยหนังสือบานของชางนี้จะนําไปแจก
ในการจัดนิทรรศการท้ังภายในและภายนอกศูนยอนุรักษตามความเหมาะสม 
  วารสารคชาสาสน เปนวารสารขนาด A4 ออกทุกสามเดือน จัดทําโดยศูนยอนุรักษ 
ชางไทย โดยจะนําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับการดูแลรักษาชาง การศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร
เกี่ยวกับชาง และชางเชือกตางๆ ภายในศูนยอนุรักษชางไทย เปนตน   
  วารสารเพ่ือนปา เปนวารสารขนาด A4 รายเดือน จัดทําโดยองคการอุตสาหกรรมปาไม 
นําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับองคการอุตสาหกรรมปาไมและหนวยงานที่อยูในความดูแลขององคการ
อุตสาหกรรมปาไมท้ังหมด รวมท้ังศูนยอนุรักษชางไทยดวย  
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ชางไทยอีกทางหนึ่ง” (เจาหนาท่ีงานพัฒนาการทองเท่ียวและการตลาด, การส่ือสารระหวางบุคคล, 
22 พฤศจิกายน 2556) 
 2.3.2.8 สินคาของท่ีระลึก 
  จากการคนควาขอมูลดวยการสังเกตและสัมภาษณจากกลุมเปาหมายพบวา สินคาของท่ี
ระลึกถือไดวาเปนส่ือเฉพาะกิจท่ีไดชวยประชาสัมพันธการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยให
บุคคลภายนอกไดรับรู โดยสินคาของท่ีระลึกของศูนยอนุรักษชางไทยท่ีมีความโดดเดนคือ ภาพวาด
จากศิลปนชางและผลิตภัณฑจากกระดาษมูลชาง นอกจากนี้ยังมีของท่ีระลึกท่ีศูนยอนุรักษชางไทย
อนุญาตใหรานคาภายนอกประมูลเขามาจําหนาย เชน เคร่ืองเขียน ตุกตา เส้ือยืด ฯลฯ ท่ีมีรูปลักษณ
และลวดลายเกี่ยวกับชางแตของท่ีระลึกบางอยางยังไมมีการระบุตราสินคาวาเปนของศูนยอนุรักษ
ชางไทย โดยนักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวท่ีศูนยอนุรักษชางไทยนิยมเลือกซ้ือไปสวมใสหรือเปน
ของฝากใหกับบุคคลอ่ืนๆ ท่ีรูจัก ซ่ึงถือเปนการประชาสัมพันธการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชาง
ไทยไดอีกทางหนึ่ง ดังคําบอกเลาของเจาหนาท่ีงานบริการท่ีพักและของท่ีระลึก ท่ีไดกลาววา 
  “สินคาของท่ีระลึกท่ีจําหนายในศูนยอนุรักษชางไทยมีท้ังท่ีเราผลิตเองและของ 
ท่ีบุคคลภายนอกผลิตมาวางจําหนาย  โดยเนนวาเปนของท่ีมีรูปลักษณและลวดลายเปนชางแตยังไม
มีการระบุใหชัดเจนเร่ืองตราสินคาวาเปนของศูนยอนุรักษชางไทย ซ่ึงของท่ีระลึกถือนี้เปนสื่อ
ประชาสัมพันธท่ีเราไมตองเสียคาใชจาย” (เจาหนาท่ีงานบริการท่ีพักและของท่ีระลึก, การส่ือสาร
ระหวางบุคคล, 17 มกราคม 2557) 
  “ของท่ีระลึกของเรามีหลากหลายรูปแบบ โดยจะเนนใหผูท่ีเขามาจําหนายผลิตสินคา 
ท่ีเกี่ยวของกับชาง แตเรายังไมมีตราสินคาเปนของตนเอง” (เจาหนาท่ีงานบริการท่ีพักและของ 
ท่ีระลึก, การส่ือสารระหวางบุคคล, 17 มกราคม 2557) 
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 2.3.3.1 โทรทัศน 
 2.3.3.2  วิทยุ 
 2.3.3.3  หนังสือพิมพ 
 2.3.3.4  นิตยสาร 
 2.3.3.1 โทรทัศน 
  จากขอมูลการคนควาทางเอกสารตางๆ และจากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย  พบวา ส่ือ
โทรทัศนเปนส่ือมวลชนท่ีชวยประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย
ใหกับบุคคลภายนอกไดรับรู โดยส่ือโทรทัศนท่ีชวยในการประชาสัมพันธศูนยอนุรักษชางไทย เปน
ส่ือท่ีทางศูนยอนุรักษชางไทยไมไดผลิตข้ึนมาเอง แตไดรับความชวยเหลือจากบุคคล ภายนอกเปน
ผูผลิตใหโดยเฉพาะ โดยบุคคลภายนอกมักจะติดตอเขามาเพื่อขอถายทํารายการ โดยจะแจงกับทาง
ศูนยอนุรักษชางไทยวาตองการจะถายทําเร่ืองอะไรบาง เชน ประวัติการกอตั้งศูนยอนุรักษชางไทย 
กิจกรรมการทองเท่ียว การรักษาและบริบาลชางของโรงพยาบาลชาง การฝกลูกชาง  การฝกควาญ
ชาง เปนตน เม่ือเร่ิมนํารายการตางๆ ท่ีถายทําไปออกอากาศ ก็จะทําใหบุคคลภายนอกเกิดความ
สนใจและมาทองเท่ียวท่ีศูนยอนุรักษชางไทย รวมไปถึงส่ือโทรทัศนอ่ืนๆ ท่ีสนใจจะมาถายทํา
รายการท่ีศูนยอนุรักษชางไทย ท้ังส่ือภายในประเทศและส่ือตางประเทศท่ีติดตอเขามาอยางตอเนื่อง 
โดยทางศูนยอนุรักษชางไทยจะใหความรวมมือเปนอยางดีในการจัดเตรียมเจาหนาท่ีเปนผูใหขอมูล 
ควาญชางและชาง รวมถึงสถานท่ีถายทําไวใหตามท่ีรายการโทรทัศนนั้นๆ ติดตอมา  เนื่องจากศูนย
อนุรักษชางไทยเล็งเห็นแลววารายการโทรทัศนถือเปนการประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ของศูนยอนุรักษชางไทยไดเปนอยางดี ทําใหศูนยอนุรักษชางไทยเปนท่ีรูจักกับบุคคลภายนอก ดัง
คําบอกเลาของเจาหนาท่ีสวนแผนงานและประชาสัมพันธองคกร 
  “ส่ือมวลชนโดยเฉพาะส่ือโทรทัศนมีสวนชวยประชาสัมพันธการทองเท่ียวของศูนย
อนุรักษชางไทยไดมาก เพราะมีสถานีโทรทัศนเขามาติดตอขอถายทํารายการหลายสถานี ท้ัง
สถานีโทรทัศนของไทยและของตางประเทศอยางตอเนื่อง ทําใหศูนยอนุรักษชางไทยเปนท่ีรูจักแก
บุคคลภายนอกอยางรวดเร็ว” (เจาหนาท่ีสวนแผนงานและประชาสัมพันธองคกร, การส่ือสาร
ระหวางบุคคล, 20 มกราคม 2556) 
  รายการทางโทรทัศนท่ีไดทําการบันทึกภาพศูนยอนุรักษชางไทย และไดออก อากาศจน
ทําใหนักทองเท่ียวสนใจและเดินทางมาทองเท่ียวท่ีศูนยอนุรักษชางไทย มีหลากหลายรายการ
ดวยกัน เชน 
  รายการ Friend Trip ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 วันท่ี 25  
กุมภาพันธ 2556 โดยนําเสนอเร่ืองการฝกเปนควาญชาง 
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 รายการ The Giving ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 วันท่ี 16  เมษายน 
2556 โดยนําเสนอเร่ืองจุดเร่ิมตนของศูนยอนุรักษชางไทย ปญหาของชาง การดูแลและรักษา 
พยาบาลชาง 
 รายการสารคดี ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน This PBS นําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับชาง 
สัญลักษณประจําชาติ มิตรภาพความสัมพันธระหวางคนกับชาง วิถีและพฤติกรรมชาง  ตลอดจน
การดูแลชางท่ีตั้งครรภ 
 รายการคุยโขมงบาย 3 โมง ออกอากาศทางโมเดิรนไนนทีวี วันท่ี 22 พฤศจิกายน  2556 
นําเสนอเร่ืองการกอต้ังและดําเนินงานของศูนยบริบาลชางบานปางหละ ประชาสัมพันธกิจกรรม
การทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย และการดูแลรักษาชางเจ็บปวยท่ีโรงพยาบาลชาง 
 รายการขาว ออกอากาศในช่ัวโมงขาว ของสถานีขาว TNN24 นําเสนอขอมูลท่ัวไปของ
ศูนยอนุรักษชางไทยและการดูแลรักษาชาง 
 รายการสารคดี ออกอากาศทาง true visions นําเสนอเร่ืองการดูแลสุขภาพลูกชางและ
การดูแลรักษาชาง 
 ภาพยนตรส้ัน โครงการ Amazing Thailand Film Challenge 2013 เผยแพรในเทศกาล 
Thailand International Film Destination นําเสนอกิจกรรมของศูนยอนุรักษชางไทยและการดูแลชาง
ท่ีศูนยบริบาลชางบานปางหละ 
 รายการสารคดีตางประเทศ ประเทศแคนาดา เร่ือง “Bete curieuse” นําเสนอเร่ืองการอยู
รวมกันของคนกับชาง ประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย และการดูแล
รักษาชางของโรงบาลชาง ศูนยอนุรักษชางไทย 
  2.3.3.2 วิทยุ 
 จากขอมูลในการคนควาทางเอกสารและการสัมภาษณกลุม เปาหมายพบวา 
ส่ือวิทยุเปนส่ือมวลชนท่ีไดชวยประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย
ใหกับบุคคลภายนอกไดรับรู โดยส่ือทางวิทยุท่ีไดชวยประชาสัมพันธการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษ
นั้น  มีท้ังรายการวิทยุท่ีศูนยอนุรักษชางไทยเปนผูผลิตรายการเอง และมีท้ังท่ีสงขาวสารขอมูลหรือ
โฆษณาทางวิทยุ (Spot radio) ใหกับสถานีวิทยุตางๆ เพ่ือใหทําการประชาสัมพันธให โดยเฉพาะ
ชวงท่ีมีกิจกรรมพิเศษ เชน วันชางไทยตํานานยิ่งใหญแหงแผนดิน งานสะโตกชาง เปนตน ดังคํา
บอกเลาของเจาหนาท่ีสวนแผนงานและประชาสัมพันธองคกรไดเลาใหฟงวา 
 “ส่ือวิทยุถือไดวาเปนส่ืออีกชนิดหนึ่งท่ีชวยประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
ของศูนยอนุรักษชางไทย โดยคล่ืนวิทยุท่ีชวยประชาสัมพันธการทองเที่ยวใหกับศูนยอนุรักษชาง
ไทยน้ันมีท้ังคล่ืนวิทยุท่ีเราผลิตรายการเองและการสงขอมูลและโฆษณาไปยังคล่ืนวิทยุอ่ืนๆ เพื่อ
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ประชาสัมพันธการทองเท่ียวหรือขอมูลตางๆ ของศูนยอนุรักษชางไทย ซ่ึงสถานีตางๆ ก็จะใหความ
รวมมือเปนอยางดี” (เจาหนาท่ีสวนแผนงานและประชาสัมพันธองคกร, การส่ือสารระหวางบุคคล, 
22 มกราคม 2556) 
 สถานีวิทยุท่ีประชาสัมพันธการทองเท่ียวใหกับศูนยอนุรักษชางไทยมีหลากหลายสถานี
ดังนี้ 
 สถานีวิทยุ  สมูทเรดิโอ 104.5 จังหวัดลําปาง ออกอากาศทางคล่ืน FM 104.5 MHz ป 
2555-2556 เปนสถานีท่ีศูนยอนุรักษชางไทยจัดรายการของศูนยอนุรักษชางไทยเอง ช่ือรายการ 
“ร่ืนรมยยามคํ่ากับชางไทย” ทุกวันจันทร วันพุธและวันศูกร เวลา 19.00 น. - 20.00 น.  นําเสนอ
เร่ืองราวของศูนยอนุรักษชางไทย กิจกรรมตางๆ ของศูนยอนุรักษชางไทย รวมถึงการอนุรักษและ
บริบาลชาง ในป 2557 สถานีสมูธเรดิโอ จะเปนสถานีท่ีชวยประชาสัมพันธขาวสรโดยการเปด
โฆษณาทางวิทยุเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเท่ียวใหกับศูนยอนุรักษชางไทย 
  สถานีวิทยุ  อสมท. จังหวัดลําปาง ออกอากาศทางคล่ืน FM 99.00 MHz เปนสถานีท่ี
ชวยประชาสัมพันธการทองเท่ียวใหกับศูนยอนุรักษชางไทยอยูแลว แตในป 2557 ศูนยอนุรักษชาง
ไทยจะมีการจัดรายการวิทยุผานสถานีวิทยุ อสมท. ช่ือรายการ “ชางไทยวาไรตี้” ทุกวันอาทิตย เวลา 
13.00 น. - 14.00 น. นําเสนอเร่ืองราวของศูนยอนุรักษชางไทย กิจกรรมตางๆ ของศูนยอนุรักษชาง
ไทย รวมถึงการอนุรักษและบริบาลชาง 
  สถานีวิทยุ ชุมชนคนเขลางค ออกอากาศทางคล่ืน FM 96.25 MHz 
  สถานีวิทยุ  ลานนาเอฟเอ็ม จังหวัดลําปาง ออกอากาศทาง FM 92.25 MHz ชวย
ประชาสัมพันธกิจกรรมกิจกับตางๆของศูนยอนุรักษชางไทย 
  สถานีวิทยุ Feel Good Radio รายการรวมดวยชวยกันบนดีแทคสมารทโฟน  นําเสนอ
ความเปนมา กิจกรรมตางๆ ของศูนยอนุรักษชางไทย และผลประโยชนท่ีเกิดตอชาวบาน 
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.) จังหวัดตางๆ เชน ลําปาง นาน  
เชียงราย ขอนแกน พิษณุโลก ระยอง พังงา กระบ่ี สงขลา สุราษฏรธานี เปนตน ชวยประชาสัมพันธ
กิจกรรมตางๆ ของศูนยอนุรักษชางไทย 
 2.3.3.3 หนังสือพิมพ 
  จากการคนควาเอกสารตางๆและการสัมภาษณกลุมเปาหมายพบวา หนังสือพิมพเปน
ส่ือมวลท่ีไดชวยประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษใหกับบุคคลภายนอก
ไดรับรู โดยศูนยอนุรักษชางไทยเปนผูสงขอมูลใหบุคคลภายนอกเปนผูผลิตหรือบุคคลภายนอกซ่ึง
เปนคอลัมนิสตของหนังสือพิมพตางๆ ติดตอเขามาเพื่อขอขอมูลเพื่อนําไปทําสกูปขาว ศูนยอนุรักษ
ชางไทยจะใหขอมูลและใหการตอนรับผูส่ือขาวเปนอยางดี เนื่องจากผูส่ือขาวเหลานี้จะนําเร่ืองราว
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ของศูนยอนุรักษชางไทยไปเผยแพรผานหนังสือพิมพใหเปนท่ีรูจักกับบุคคลภายนอก ดังคําบอกเลา
ของเจาหนาท่ีสวนแผนงานและประชาสัมพันธองคกรท่ีไดเลาใหฟงวา 
 “ส่ือหนังสือพิมพเปนอีกส่ือหนึ่งท่ีไดชวยประชาสัมพันธการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษ
ชางไทยใหเปนท่ีรูจัก โดยเราไมไดผลิตข้ึนมาเอง แตเปนผูใหขอมูลขาวสารกับผูส่ือขาวหรือ 
คอลัมนิสตเพื่อใหนําขาวสารของศูนยอนุรักษชางไทยไปเผยแพรผานหนังสือพิมพเพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย” (เจาหนาท่ีสวนแผนงานและ
ประชาสัมพันธองคกร, การส่ือสารระหวางบุคคล, 26 มกราคม 2556) 
 โดยส่ือหนังสือพิมพท่ีชวยประชาสัมพันธการทองเท่ียวใหกับศูนยอนุรักษชางไทยแบง
ออกเปน 2 ประเภทดวยกัน  คือ 
 หนังสือพิมพระดับชาติ (Nation newspaper) เชน หนังสือพิมพเดลินิวส หนังสือพิมพ
ไทยรัฐ หนังสือพิมพผูจัดการ เปนตน นําเสนอขาวเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษของศูนยอนุรักษชางไทย 
เชน งานวันชางไทย 
 หนังสือพิมพสวนภูมิภาค (Local newspaper) ไดแก  หนังสือพิมพคนเมืองเหนือ  
หนังสือพิมพลานนาโพสต  นําเสนอสกูปขาวเกี่ยวกับการทองเที่ยวและกิจกรรมพิเศษของศูนย
อนุรักษชางไทย 
 2.3.3.4 นิตยสาร 
 จากขอมูลในการคนควาทางเอกสารและการสัมภาษณพบวา  ส่ือนิตยสารเปน
ส่ือมวลชนชนิดแรกๆ ท่ีชวยประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงอนุรักษใหกับศูนยอนุรักษชางไทยให
บุคคลภายนอกไดรับรู โดยนิตยสารที่ชวยประชาสัมพันธการทองเท่ียวใหศูนยอนุรักษชางไทยนั้น  
เปนนิตยสารที่บุคคลภายนอกเปนผูผลิตให โดยศูนยอนุรักษชางไทยเปนผูใหขอมูล โดยองคกร
หลักท่ีชวยจัดทําส่ือนิตยสารประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงอนุรักษใหศูนยอนุรักษชางไทย ไดแก  
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนนิตยสารที่มีบทบาทในการนําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับการ
ทองเท่ียวในรูปแบบตางๆ ลาสุดมีการนําเสนอเร่ืองราวของศูนยอนุรักษชางไทยผานอนุสาร  
อ.ส.ท. ในปท่ี 53 ฉบับท่ี 3 ประจําเดือนตุลาคม 2555 ท่ีไดลงเร่ืองราวเกี่ยวกับการฝกเปนควาญชาง
สมัครเลนของส่ือมวลชนท่ีมีโอกาสเขารวมกิจกรรม “สรางสัมพันธภาพกับส่ือมวลชน-คนขาวของ
ชาวชาง” โดยศูนยอนุรักษชางไทยเปนผูจัดกิจกรรมนี้ข้ึนเพื่อสานสัมพันธอันดีระหวางศูนยอนุรักษ
ชางไทยกับส่ือมวลชน แมจะเปนรายงานพิเศษ แตก็มีเนื้อหาที่นาประทับใจท่ีส่ือมวลชนทานหน่ึง
เขียนข้ึนจากประสบการณการจริงท่ีไดฝกเปนควาญชางสมัครเลน โดยเร่ืองนี้เจาหนาท่ีสวน
แผนงานและประชาสัมพันธองคกรไดเลาวา 
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 “นิตยสารท่ีเผยแพรเร่ืองราวของศูนยอนุรักษชางไทยใหเปนท่ีรูจักในระยะเร่ิมแรกคือ
นิตยสารของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย โดยมีการติดตอขอเขามาเขียนเร่ืองราวของศูนยอนุรักษ
ชางไทยเพื่อนําไปเผยแพรทางอนุสาร อ.ส.ท. โดยอนุสาร อ.ส.ท. นี้เปนนิตยสารเกี่ยวกับการ
ทองเท่ียวท่ีมียอดจําหนายสูงสุดในประเทศไทย และกลุมเปาหมายท่ีอานก็เปนกลุมนักทองเท่ียว
จริงๆ ทําใหศูนยอนุรักษชางไทยเปนท่ีรูจักมากย่ิงข้ึน” (เจาหนาท่ีสวนแผนงานและประชาสัมพันธ
องคกร, การส่ือสารระหวางบุคคล, 8 กุมภาพันธ 2557) 
  หลังจากนําเสนอเร่ืองราวของศูนยอนุรักษชางไทยผานอนุสาร อ.ส.ท. ของการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทยแลว สงผลใหมีคณะผูจัดทํานิตยสารฉบับตางๆ สนใจเขามาติดตอขอ
ขอมูลของศูนยอนุรักษชางไทย เพื่อนําไปเผยแพรอยางตอเนื่องท้ังนิตยสารในประเทศไทยและ
ตางประเทศ ดังคําบอกเลาของเจาหนาท่ีสวนแผนงานและประชาสัมพันธองคกรท่ีไดเลาใหฟงวา 
  “ส่ือนิตยสารทางศูนยอนุรักษชางไทยไมไดเปนผูผลิตเอง แตจะมีองคกรท้ังภาครัฐและ
เอกชนเขามาขอขอมูลแลวนําไปเผยแพรผานนิตยสารฉบับตางๆ ให โดยทางเราก็จะจัดหาขอมูลให 
รวมถึงท่ีพักและกิจกรรมตางๆ ไวรองรับ” (เจาหนาท่ีสวนแผนงานและประชาสัมพันธองคกร, การส่ือสาร
ระหวางบุคคล, 8 กุมภาพันธ 2557)  
  นิตยสารท่ีเคยเขามาติดตอขอขอมูลและทําการเผยแพรเร่ืองราวของศูนยอนุรักษชาง
ไทยจนทําใหนักทองเท่ียวเกิดความสนใจและมีความตองการเดินทางเขามาทองเท่ียวท่ีศูนยอนุรักษ
ชางไทยมีหลายฉบับดวยกัน เชน 
  นิตยสาร Vacationist นิตยสารการทองเท่ียวรายเดือน นําเสนอกิจกรรมดานการ
ทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย 
  หนังสือ JR Kyishu เปนนิตยสารการทองเท่ียวจากประเทศญ่ีปุนท่ีรวมกับการทองเท่ียว
แหงประเทศไทย นําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยและโรงพยาบาล
ชางศูนยอนุรักษชางไทย 
  อนุสาร อ.ส.ท. บทความเร่ือง ไปฝกเปนควาญชางท่ีศูนยอนุรักษชางไทย 
  นิตยสารเชียงใหมแม็ก แมกกาซีนทองเท่ียว ฉบับประจําเดือน มีนาคม 2556 
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ของศูนยอนุรักษชางไทยลงเว็บไซตของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย การทองเท่ียวของจังหวัด
ลําปางและเว็บไซตของหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะเว็บไซตของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย () ท่ี
มีบทบาทในการชวยลงขอมูลเร่ืองการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย โดยมีการนําเสนอเนื้อหา
ตางๆ เชน ประวัติความเปนมารอบการแสดงพรอมคาใชจายในการเขาชม กิจกรรมการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย  รวมถึงชองทางการติดตอศูนยอนุรักษชางไทย เปนตน ดังคําบอก
เลาของเจาหนาท่ีวิเคราะหแผนงานหรือนโยบายการทองเท่ียวแหงประเทศไทยท่ีไดเลาใหฟงวา 
  “ในระยะเร่ิมแรกของการประชาสัมพันธผานเว็บไซตนั้น การทองเท่ียวแหงประเทศ
ไทยและการทองเท่ียวจังหวัดลําปางไดชวยนําขอมูลของศูนยอนุรักษชางไทยลงในเว็บไซต เพื่อ
ชวยประชาสัมพันธการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยใหเปนท่ีรูจัก” (เจาหนาท่ีวิเคราะห
แผนงานหรือนโยบายการทองเท่ียวแหงประเทศไทย, การส่ือสารระหวางบุคคล, 8 กุมภาพันธ 
2557)  
  เจาหนาท่ีสวนแผนงานงานและประชาสัมพันธองคกรศูนยอนุรักษชางไทยไดเลาเสริม
ถึงเร่ืองนี้วา 
  “ศูนยอนุรักษชางไทยมีการประชาสัมพันธผานเว็บไซตของหนวยงานตางๆ ท่ีไดเขามา
ชวยเหลือในการนําขอมูลการทองเท่ียวของเราไปเผยแพรทางเว็บไซตให โดยเฉพาะการทองเท่ียว
แหงประเทศไทยและการทองเที่ยวจังหวัดลําปางท่ีชวยลงรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับการทองเท่ียว
ของศูนยอนุรักษชางไทย” (เจาหนาท่ีสวนแผนงานงานและประชาสัมพันธองคกรศูนยอนุรักษ 
ชางไทย, การส่ือสารระหวางบุคคล, 8 กุมภาพันธ 2557) 
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ภาพท่ี 4.27 เว็บไซตของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (http://thai.tourismthailand.org) และการ
ทองเท่ียวของจังหวดัลําปาง (http://www.lampang.go.th/travel/weblp/page/page10.html) ท่ีชวย
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวของศูนยอนรัุกษชางไทย 
 
  1) บริการขอมูลทางเว็บไซตท่ีศูนยอนุรักษชางไทยจัดทําข้ึนเอง 
  จากการศึกษาขอมูลพบวา หลังจากท่ีศูนยอนุรักษชางไทยไดเปดตัวเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวมาเปนระยะเวลานาน จนเปนท่ีรูจักแกนักทองเท่ียวเปนจํานวนมาก ศูนยอนุรักษชางไทยก็
ไดมีการจัดทําเว็บไซตเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยข้ึนเอง
ภายใตเว็บไซตท่ีช่ือวา http://www.thailandelephant.org และ http://changthai.com/  สําหรับ
นักทองเท่ียวชาวตางชาติ   

DPU



115 

 เว็บไซตของศูนยอนุรักษชางไทยน้ันเร่ิมตนจัดทําข้ึนมาเปนระยะเวลากวา 10 ปแลว 
ดวยความริเร่ิมของอาจารยริชารจ ท่ีปรึกษาของศูนยอนุรักษชางไทย เปนผูจัดทํา ลงทะเบียนและ
นําเสนอขอมูลตางๆ ดวยตนเอง โดยมีเจาหนาท่ีของศูนยอนุรักษชางไทยเรียนรูการทําเว็บไซตจาก
อาจารยริชารจจนสามารถทําเว็บไซตไดเอง จึงเปล่ียนช่ือเว็บไซตมาเปน http:// www.thailande-
lephant.org  และ http://changthai.com/ ในปจจุบัน โดย เนื้อหาของท้ังสองเว็บไซตมีความแตกตาง
กัน  คือ   
 เว็บไซต http://www.thailandelephant.org เปนเว็บไซตหลักท่ีจะนําเสนอขอมูลตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับศูนยอนุรักษชางไทย เชน กิจกรรมการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยพรอมคาใช
จาย  การอนุรักษและบริบาลชาง โครงการตางๆ ท่ีศูนยอนุรักษชางไทยจัดข้ึน  ขอมูลสําหรับติดตอ
ศูนยอนุรักษชางไทย สวนเว็บไซต http://changthai.com/ นั้นเปนเว็บไซตภาษาอังกฤษท่ีนําเสนอ
เร่ืองราวเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ของศูนยอนุรักษชางไทยพรอมใชคาจาย  และเร่ืองราวของชางแตละ
เชือกภายในศูนยอนุรักษชางไทยพรอมภาพประกอบ ดังคําบอกเลาของเจาหนาท่ีสวนแผนงานและ
ประชาสัมพันธองคกรท่ีไดเลาใหฟงวา 
 “ส่ืออินเทอรเน็ตเปนส่ือท่ีมีความรวดเร็วในการเผยแพรขาวสารและสามารถเผยแพร
ขาวสารไปไดท่ัวโลก ศูนยอนุรักษชางไทยเองก็มีการประชาสัมพันธผานเว็บไซตมากวาสิบปแลว  
โดยการเร่ิมตนของอาจารยริชารจท่ีปรึกษาของศูนยอนุรักษชางไทย หลังจากนั้นเจาหนาท่ีของเราก็
เรียนรูเร่ืองการทําเว็บไซตจากอาจารยริชารจจนสามารถทําไดเอง จนปจจุบันเรามีเว็บไซตสอง
เว็บไซตคือ  http://www.thailandelephant.org และ  http://changthai.com/ ท่ีชวยประชาสัมพันธ
ขาวสารของศูนยอนุรักษชางไทย” (เจาหนาท่ีสวนแผนงานและประชาสัมพันธองคกร, การส่ือสาร
ระหวางบุคคล, 8 กุมภาพันธ 2557) 
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ภาพท่ี 4.28  เวบ็ไซตของศูนยอนุรักษชางไทยท้ังสองเว็บไซต  http://www.thailandelephant.org  
และ http://changthai.com/ท่ีเผยแพรประชาสัมพันธการทองเท่ียวเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย 
   
 3.4.2 บริการขอมูลบนกระดานขาวท่ีมีการโพสตกันในกระทูของเว็บไซต 
  จากขอมูลในการคนควาทางเอกสารและการสัมภาษณพบวา บริการขอมูลบนกระดาน
ขาวท่ีมีการโพสตกันในกระทูของเว็บไซตตางๆ นั้น เปนอีกชองทางหนึ่งท่ีชวยประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยใหเปนท่ีรูจักแกนักทองเท่ียว โดยที่ทางศูนยอนุรักษ
ชางไทยไมตองเสียคาใชจายอะไรเลย เนื่องจากการโพสตลงในกระทูเกิดจากการท่ีนักทองเท่ียวท่ี
เคยเดินทางเขามาทองเท่ียวภายในศูนยอนุรักษชางไทยแลวนําประสบการณการทองเท่ียวครั้งนั้นไป
เผยแพรตอดวยการโพสตในกระทูของเว็บไซตตางๆ เชน http://pantip.com/topic/30482876,  
http://picpost.mthai.com/view/52789,http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E9526373/E9526
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373.html ไดเขียนถึงประสบการณการทองเท่ียวท่ีศูนยอนุรักษชางไทยไวอยางละเอียดและมี
ภาพถายประกอบพรอมคําบรรยายซ่ึงทําใหมีผูสนใจเขามาอานและมีความสนใจจะมาเท่ียวท่ีศูนย
อนุรักษชางไทย โดยเร่ืองนี้เจาหนาท่ีงานแผนงานและประชาสัมพันธองคกรไดเลาวา 
  “การโพสตในกระทูของเว็บไซตตางๆ ถือไดวาเปนการประชาสัมพันธการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยอีกทางหน่ึง เพราะนักทองเท่ียวสวนใหญในสมัยนี้นิยมหา
ขอมูลการทองเท่ียวจากส่ืออินเทอรเน็ต โดยเฉพาะการโพสตรีวิวถึงประสบการณการทองเท่ียวท่ีนา
ประทับใจโดยนักทองเท่ียวท่ีเคยมาเท่ียวแลวนั้น จะทําใหนักทองเท่ียวคนอ่ืนๆ ท่ีเขามาอานเกิด
ความสนใจและอยากมาทองเท่ียวบาง” (เจาหนาท่ีงานแผนงานและประชาสัมพันธองคกร, การ
ส่ือสารระหวางบุคคล, 8 กุมภาพันธ 2557 
 

 
 

 
 
 ภาพท่ี 4.29 บริการขอมูลบนกระดานขาวท่ีมีการโพสตเร่ืองราวการทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทย

ในเว็บไซตตางๆ ท่ีชวยประชาสัมพันธการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย  
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ตอนท่ี 3  ประสิทธิผลของการใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชาง
ไทย  จังหวัดลําปาง 
  ประสิทธิผลของการใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนย
อนุรักษชางไทย จังหวัดลําปางน้ัน จะวัดจากการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดวย
การแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีกลุมเปาหมายจํานวน 200 คน แบงเปนนักทองเท่ียว
ชาวไทย 150 คน และนักทองเท่ียวชาวตางชาติจํานวน 50 คน แบบสอบถามแบงเปน 2 สวน คือ  
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป และสวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริม
การทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.1 ขอมูลสวนตัวของนักทองเท่ียว 
  ผลจากการแจกแบบสอบถามกับนักทองเท่ียวชาวไทยจํานวน 150 ชุด และนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติจํานวน 50 ชุด มีขอมูลสวนตัว ดังนี้ 
  ขอมูลสวนตัวของนักทองเท่ียวชาวไทย 
  เพศและอายุ 
 ผลจากการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางชาวไทยพบวา กลุมตัวอยางเปน
หญิง คิดเปนรอยละ 54.70 โดยกลุมตัวอยางมีชวงอายุดังนี้ นักทองเท่ียวสวยใหญอยูในชวงอายุ
ระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 32.66 อันดับท่ีสองอยูในชวงอายุระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ  
26.66 อันดับท่ีสามอยูในชวงอายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 24.00 อันดับท่ีส่ีอยูในชวงอายุ 51  
ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 9.34 และอันดับสุดทายอยูในชวงอายุต่ํากวา 20 ป คิดเปนรอยละ 7.34     
 การศึกษา 
 ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางชาวไทย มีดังนี้ อันดับแรกอยูในระดับปริญญาตรี 
คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 14.70 อันดับท่ีสามอยูในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 13.30 อันดับท่ีส่ีอยูต่ํากวามัธยมปลาย คิดเปนรอยละ 12.00  
และอันดับสุดทายอยูในระดับอนุปริญญา/ปวส. คิดเปนรอยละ 10.00 
 รายได 
 กลุมตัวอยางชาวไทยมีรายได ดังนี้ อันดับท่ีหนึ่งมีรายไดระหวาง 10,001-30,000 บาท  
คิดเปนรอยละ 41.30 รองลงมามีรายไดระหวาง 30,001-50,000 บาท คิดเปนรอยละ 20.00 และ
ลําดับท่ีสามมีรายไดระหวาง 5,001-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 19.30 อันดับท่ีส่ีมีรายไดไมเกิน  
5,000 บาท คิดเปนรอยละ 10.70 อันดับท่ีหามีรายไดระหวาง 50,001-70,000 บาท และอันดับ
สุดทายมีรายไดมากกวา 70,000 บาท 
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 อาชีพ 
 กลุมตัวอยางประกอบอาชีพเรียงตามลําดับ ดังนี้ อันดับท่ีหนึ่งประกอบธุรกิจสวนตัว  
คิดเปนรอยละ 28.70 อันดับท่ีสองมีสองกลุมอาชีพเทาๆ กัน คือขาราชการ/รัฐวิสาหกิจและพนักงาน
เอกชน คิดเปนรอยละ 23.30 อันดับท่ีสามนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 10.70 อันดับท่ีส่ีแมบาน  
คิดเปนรอยละ 6.00 และอันดับสุดทายอาชีพอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 8.00 
 ภูมิลําเนา   
 กลุมตัวอยางชาวไทยมีภูมิลําเนาจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีไมใชจังหวัดลําปางคิดเปนรอยละ 64.00  
และนักทองเท่ียวชาวลําปาง คิดเปนรอยละ 36.00  (ตารางท่ี 4.2) 
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคล 
 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ   
   1) ชาย 68 45.30 
   2) หญิง 82 54.70 
รวม 150 100.00 

2. อายุ     
    1) ต่ํากวา 20 ป 

  6 12.00 

    2) 21- 30 ป  14 28.00 
    3) 31-40 ป  12 24.00 
    4) 41-50 ป  
    5) 51 ปข้ึนไป 

  7 
 11 

14.00 
22.00 

รวม  50 100.00 

3. ระดับการศึกษา   

    1) ต่ํากวามัธยมปลาย  18 12.00 
    2) มัธยมตอนปลาย  20 13.30 
    3) อนุปริญญา/ปวส.  15 10.00 
    4) ปริญญาตรี  75 50.00 
    5) สูงกวาปริญญาตรี  22 14.70 
รวม 150 100.00 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

4. รายได/เดือน   
     1) ไมเกิน 5,000 บาท 16 10.70 
     2) 5,001-10,000 บาท 29 19.30 
     3) 10,001 – 30,000 บาท 62 41.30 
     4) 30,001 -50,000 บาท 30 20.00 
     5) 50,001 – 70,000 บาท  8 5.30 
     6) มากวา 70,000 บาท  5 3.30 
รวม 150 100.00 

6. อาชีพ   
    1) ขาราชการ/รัฐวิสากิจ 35 23.30 
    2) พนักงานเอกชน 35 23.30 
    3) ประกอบธุรกิจสวนตัว 43 28.70 
    4) นักเรียน/นักศึกษา  
    5) แมบาน 
    6) อ่ืนๆ 

16 
  9 
12 

10.70 
 6.00 
 8.00 

รวม 150 100.00 

7. ภูมิลําเนา   

    1) จังหวัดลําปาง  54 36.00 
    2) จังหวัดอ่ืนๆ  96 64.00 
รวม 150 100.00 

 
 ขอมูลของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
 เพศและอายุ 

 ผลจากการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางชาวตางชาติพบวา กลุมตัวอยางเปน
หญิง คิดเปนรอยละ 54.00 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 28.00  
รองลงมามีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 24.00 อันดับท่ีสามมีอายุระหวาง 51 ป ข้ึนไป  
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คิดเปนรอยละ 22.00 อันดับท่ีส่ีมีอายุ  41-50 ป คิดเปนรอยละ 14.00 และอันดับสุดทายมีอายุนอย
กวา 20 ป คิดเปนรอยละ 12.00 
 การศึกษา 
 ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางชาวตางชาติอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ  
38.00 รองลงมาคือสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 24.00 และอันดับท่ีสามมีจํานวนนักทองเท่ียว
เทาๆ กันคือ สูงกวาระดับปริญาตรีและระดับเมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 24.00 และ
อันดับสุดทายคืออนุปริญญา/ปวส. คิดเปนรอยละ 14.00    
 รายได 
 กลุมตัวอยางชาวตางชาติมีรายได ดังนี้ อันดับท่ีหนึ่งมีรายไดมากกวา 2,250 USD คิด
เปนรอยละ 50.00 รองลงมามีรายไดต่ํากวา 160 USD คิดเปนรอยละ 16.00 ลําดับท่ีสามมีจํานวน
นักทองเท่ียวเทาๆ กัน คือ มีรายไดระหวาง 1,611-2,250 USD และมีรายไดระหวาง 961-1,610 คิด
เปนรอยละ 12.00 และอันดับสุดทายมีรายไดระหวาง 321-960 USD คิดเปนรอยละ 6.00   
 อาชีพ 
 กลุมตัวอยางชาวตางชาติเปนพนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 36.00 อันดับท่ีสอง
ประกอบธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 18.00 อันดับท่ีสามมีสองกลุมอาชีพเทาๆ กัน คือขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจและนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 16.00 อันดับสุดทายอาชีพอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ  
14.00 
 ภูมิลําเนา 
 กลุมตัวอยางชาวตางชาติมาจากประเทศอื่นๆ (ระบุวาเปนประเทศออสเตรเลีย) คิดเปน
รอยละ 56.00 รองลงมาคือ สหราชอาณาจักร คิดเปนรอยละ 22.00 อันดับท่ีสามคือสหรัฐอเมริกา  
คิดเปนรอยละ 18.00 และอันดับสุดทายคือฝร่ังเศส คิดเปนรอยละ 4.00 (ตารางท่ี 4.3) 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

   เพศ   
  1) ชาย 23 46.00 
  2)  หญิง 27 54.00 
รวม 50 100.00 

 อายุ       
 1)  ต่ํากวา 20 ป 6 12.00 
 2)  21- 30 ป 14 28.00 
 3)  31-40  ป 12 24.00 
 4)  41-50  ป  
 5)  มากกวา  51  ป 

 7 
11 

14.00 
22.00 

รวม 50 100.00 

 ระดับการศึกษา   

 1) ต่ํากวามัธยมปลาย 
 2) มัธยมปลาย 

- 
12 

- 
24.00 

 3) อนุปริญญา/ปวส.  7 14.00 
 4) ปริญญาตรี 19 38.00 
 5) สูงกวาปริญญาตรี 12 24.00 
รวม 50 100.00 

   รายไดตอเดือน   
 1) ไมเกิน  5,000  บาท  8 16.00 
 2)  5,001 - 10,000  บาท  2 4.00 
 3)  10,001 - 30,000  บาท  3 6.00 
 4)  30,001 - 50,000  บาท  6 12.00 
 5)  50,001 - 70,000  บาท  6 12.00 
 6)  มากกวา  70,000  บาท 25 50.00 
รวม 50 100.0 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 
 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

   อาชีพ   
 1) ขาราชการ/รัฐวิสากิจ  8 16.00 
 2) พนักงานเอกชน 18 36.00 
 3) ประกอบธุรกิจสวนตัว  9 18.00 
 4) นักเรียน/นักศึกษา  
 5) แมบาน 
 6) อ่ืนๆ 

 8 
 7 

16.00 
14.00 

รวม 50 100.00 

   ภูมิลําเนา   

 1)  อังกฤษ 11 22.00 
 2)  สหรัฐอเมริกา  9 18.00 
 3)  ฝร่ังเศส  2 4.00 
 4)  อ่ืนๆ (ออสเตรเลีย) 28 56.00 
รวม 50 100.00 

 
 

4.2 ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย  
 ผลจากการแจกแบบสอบถามกับนักทองเท่ียวชาวไทยจํานวน 150 ชุด และนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติจํานวน 50 ชุด เร่ืองปจจัยสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและส่ือประชาสัมพันธเพ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 4.2.1 ส่ิงจูงใจและสาเหตุท่ีทําใหนักทองเท่ียวมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทย 
 4.2.2 การรับรูส่ือประชาสัมพันธเพื่อการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย 
 4.2.3 ประเภทของส่ือประชาสัมพันธท่ีมีสวนชวยในการตัดสินใจมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษ 
ชางไทย 
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 4.2.4 ลักษณะขาวสารที่ไดรับจากส่ือประชาสัมพันธเพื่อการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย 
 4.2.5 ประเภทของส่ือประชาสัมพันธของศูนยอนุรักษชางไทยท่ีมีศักยภาพในการสรางการ    
รับรู 
 4.2.6 ความรูสึกประทับใจในการมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทย 
 4.2.7 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชส่ือประชาสัมพันธเพือ่การทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย 
 4.2.8 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย 
 4.2.1  ส่ิงจูงใจและสาเหตุท่ีทําใหนักทองเท่ียวมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทย 
  ส่ิงจูงใจและสาเหตุท่ีทําใหนักทองเท่ียวชาวไทยมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทย 
 ส่ิงจูงใจใหนักทองเท่ียวชาวไทยเดินทางมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทยมากท่ีสุดคือ
กิจกรรมของศูนยอนุรักษชางไทย คิดเปนรอยละ 67.30 อันดับท่ีสองคือทิวทัศนท่ีสวยงาม คิดเปน
รอยละ 14.00 อันดับท่ีสามคือเดินทางมาสะดวก คิดเปนรอยละ 12.70 และอันดับสุดทายคืออ่ืนๆ  
คิดเปนรอยละ 6.00 
 สาเหตุท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยเดินทางมาทองเท่ียวท่ีศูนยอนุรักษชางไทยมากท่ีสุดคือ
ตั้งใจมาทองเท่ียว  คิดเปนรอยละ 64.00 อันดับท่ีสองคือเปนทางผานไปจังหวัดอ่ืนและคนรูจัก
ชักชวนใหมาเท่ียวเปนจํานวนเทาๆ กัน คิดเปนรอยละ 13.30 อันดับท่ีสามคือมาทํางาน คิดเปน 
รอยละ 6.70 และอันดับสุดทายคือเห็นส่ือประชาสัมพันธ คิดเปนรอยละ 2.70 (ตารางท่ี 4.4) 
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ตารางท่ี  4.4  แสดงจํานวนและรอยละของส่ิงจูงใจและสาเหตุท่ีทําใหนักทองเท่ียวชาวไทยมา
ทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทย 
 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

ส่ิงจูงใจใหทานเดินทางเขามาทองเท่ียว   
ท่ีศูนยอนุรักษชางไทย 
   1)  กิจกรรมของศูนยอนุรักษชางไทย 

 
 

101 

 
 

67.30 
    2)  เดินทางมาสะดวก  19 12.70 
    3)  ทิวทัศนท่ีสวยงาม  21 14.00 
    4)  อ่ืนๆ     9 6.00 
รวม 150 100.00 

  สาเหตุท่ีทานเดินทางมาเท่ียว   
 1)  ตั้งใจมาพักผอน  96 64.00 
   2)  มาทํางาน  10 6.70 
    3)  เปนทางผานไปจังหวัดอ่ืน  20 13.30 
   4)  คนรูจักชักชวนใหมาเท่ียว  20 13.30 

 5)  เห็นส่ือประชาสัมพันธ   4 2.70 
รวม 150 100.00 

 
 ส่ิงจูงใจและสาเหตุท่ีทําใหนักทองเท่ียวชาวตางชาติมาทองเที่ยวศูนยอนุรักษชางไทย 
 ส่ิงจูงใจใหนักทองเท่ียวชาวตางชาติเดินทางมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทยมากท่ีสุด
คือการแสดงชางและกิจกรรมของศูนยอนุรักษชางไทย คิดเปนรอยละ 76.00  รองลงมาคือส่ิงจูงใจ
อ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 16.00 การเดินทางท่ีสะดวกสบาย คิดเปนรอยละ 8.00 
 สาเหตุท่ีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยวท่ีศูนยอนุรักษชางไทยมากท่ีสุด
คือต้ังใจมาทองเท่ียวเอง คิดเปนรอยละ 50.00 อันดับท่ีสองคือคนรูจักชักชวนใหมาทองเท่ียว คิด
เปนรอยละ 26.00 
 อันดับท่ีสามคือเห็นส่ือประชาสัมพันธ คิดเปนรอยละ 20.00 และอันดับสุดทายคือเปน
ทางผานไปจังหวัดอ่ืน คิดเปนรอยละ 4.00  (ตารางท่ี 4.5) 
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ตารางท่ี 4.5  แสดงจํานวนและรอยละของส่ิงจูงใจและสาเหตุท่ีทําใหนักทองเท่ียวชาวตางชาติมา
ทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทย 
 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

1. อะไรคือส่ิงจูงใจใหทานเดินทางเขามาทองเท่ียวศูนย
อนุรักษชางไทย 

  

1) กิจกรรมของศูนยอนุรักษชางไทย 37 76.00 
    2) เดินทางมาสะดวก  5 8.00 
    3) ทิวทัศนท่ีสวยงาม  - - 
    4)  อ่ืนๆ  8 16.00 
รวม 50 100.00 

2. สาเหตุท่ีทานเดินทางมาทองเที่ยวท่ีศูนยอนุรักษชางไทย 
 1)  ตั้งใจมาพกัผอน  

 
25 

 
50.00 

    2) มาทํางาน  - - 
    3) เปนทางผานไปจังหวัดอ่ืน  2 4.00 
    4) คนรูจักชักชวนใหมาเท่ียว 13 26.00 
    5) เห็นส่ือประชาสัมพันธ 10 20.00 
รวม 50 100.00 

 
 4.2.2 การรับรูส่ือประชาสัมพันธเพื่อการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย 
 การรับรูส่ือประชาสัมพันธเพื่อการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยของนักทองเท่ียว
ชาวไทย 
 ส่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยเคย
เห็นหรือไดยินอันดับแรกไดแก ส่ือมวลชน คิดเปนรอยละ 56.70 อันดับท่ีสองไดแก ส่ือเฉพาะกิจ  
คิดเปนรอยละ 40.70 อันดับท่ีสามไดแก ส่ือบุคคล คิดเปนรอยละ 22.00 และอันดับสุดทายคือ ส่ือ
อ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 14.70 
 ส่ือประชาสัมพันธท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยนิยมเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวมาก
ท่ีสุดคือส่ือมวลชน คิดเปนรอยละ 64.00 อันดับท่ีสองคือ ส่ือเฉพาะกิจ คิดเปนรอยละ 24.00 อันดับ
ท่ีสามคือ ส่ือบุคคล คิดเปนรอยละ 16.00 และอันดับสุดทายคือส่ืออ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 11.30  
(ตารางท่ี 4.6) 
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ตารางท่ี 4.6  แสดงจํานวนและรอยละของการรับรูส่ือประชาสัมพันธเพ่ือการทองเท่ียวของศูนย
อนุรักษชางไทยของนักทองเท่ียวชาวไทย 
 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

ทานเคยเห็นหรือไดยินเก่ียวการประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวของศูนยอนุรักษชางไทยจากส่ือ
ใดบาง 

  

    1)  ส่ือบุคคล 33 22.00 
  2)  ส่ือเฉพาะกิจ 61 40.70 
   3)  ส่ือมวลชน 85 56.70 
  4)  ส่ืออ่ืนๆ 22 14.70 
                              รวม   150   100.00 

ส่ือประชาสัมพันธประเภทใดท่ีทานนิยมเปดรับขาวสาร 
ประชาสัมพันธเก่ียวกับการทองเที่ยวมากท่ีสุด 
    1)  ส่ือบุคคล 24 16.00 
    2)  ส่ือเฉพาะกิจ 36 24.00 
    3)  ส่ือมวลชน 96 64.00 
    4)  ส่ืออ่ืนๆ 17 11.30 
รวม 150 100.00 

 
 การรับรูส่ือประชาสัมพันธเพื่อการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยของนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติ 
 ส่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยท่ีนักทองเท่ียวชาวตางชาติเคย
เห็นหรือไดยินอันดับแรกไดแก ส่ืออ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 60.00 อันดับท่ีสองไดแก ส่ือมวลชน คิด
เปนรอยละ 32.00 อันดับท่ีสามไดแก ส่ือเฉพาะกิจ คิดเปนรอยละ 6.00 และอันดับสุดทายคือ ส่ือ
บุคคล คิดเปนรอยละ 2.00 
 ส่ือประชาสัมพันธท่ีนักทองเท่ียวชาวตางชาตินิยมเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียว
มากท่ีคือส่ืออ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 48.00 อันดับท่ีสองคือ ส่ือมวลชน คิดเปนรอยละ 38.00 อันดับท่ี
สามคือ ส่ิอเฉพาะกิจ คิดเปนรอยละ 14.00 และอันดับสุดทายคือส่ือบุคคล คิดเปนรอยละ 4.00  
(ตารางท่ี 4.7) 
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ตารางท่ี 4.7  แสดงจํานวนและรอยละของการรับรูส่ือประชาสัมพันธเพ่ือการทองเท่ียวของศูนย
อนุรักษชางไทยของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
 

                                 รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

กอนเดินทางมาทองเที่ยวทานเคยเห็นหรือ 
ไดยินเก่ียวการประชาสัมพันธการทองเที่ยวของ 
ศูนยอนุรักษชางไทยจากส่ือใดบาง 

1) ส่ือบุคคล                            1 2.00 
2) ส่ือเฉพาะกิจ       3 6.00 
3) ส่ือมวลชน                                               16 32.00 

4) ส่ืออ่ืนๆ (ระบุวาเปน  ส่ืออินเทอรเน็ต)  30 60.00 

                                     รวม 50 100.00 

 
 4.2.3 ประเภทของสื่อประชาสัมพันธท่ีมีสวนชวยในการตัดสินใจมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษ 
ชางไทยประเภทของส่ือประชาสัมพันธท่ีมีสวนชวยในการตัดสินใจมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษ 
ชางไทยของนักทองเท่ียวชาวไทย 
 ส่ือประชาสัมพันธท่ีมีสวนชวยในการตัดสินใจมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทยของ
นักทองเท่ียวชาวไทยเปนอันดับแรกคือ ส่ือมวลชน คิดเปนรอยละ 63.30 อันดับท่ีสองคือ ส่ือเฉพาะ
กิจ คิดเปนรอยละ 32.00 อันดับท่ีสามคือ ส่ือบุคคล คิดเปนรอยละ 19.30 และอันดับสุดทายคือ 
ส่ืออ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 8.00  (ตารางท่ี 4.8) 
 

ส่ือประชาสัมพันธประเภทใดท่ีทานนิยมเปดรับ
ขาวสารประชาสัมพันธเก่ียวกับการทองเที่ยวมากท่ีสุด 

  

1) ส่ือบุคคล                           4 4.00 
2) ส่ือเฉพาะกิจ       7 14.00 
3) ส่ือมวลชน                                                  19 38.00 
4) ส่ืออ่ืนๆ (ระบุวาเปน  ส่ืออินเทอรเน็ต)  24 48.00 

รวม 50 100.00 
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ตารางท่ี 4.8   แสดงจํานวนและรอยละของประเภทของส่ือท่ีมีสวนชวยในการตัดสินใจมาทองเท่ียว
ศูนยอนุรักษชางไทยของนักทองเท่ียวชาวไทย 
 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
 
ทานคิดวาส่ือประชาสัมพันธประเภทใดมี
สวนชวยในการตัดสินใจมาทองเที่ยว
ไดมากท่ีสุด 

  

     1) ส่ือบุคคล 29   19.30 
     2) ส่ือเฉพาะกิจ 48   32.00 
     3) ส่ือมวลชน 95   63.30 
     4) ส่ืออ่ืนๆ 12     8.00 
รวม 150            100.00 

 
 ประเภทของส่ือประชาสัมพันธท่ีมีสวนชวยในการตัดสินใจมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษ
ชางไทยของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
 ส่ือประชาสัมพันธท่ีมีสวนชวยในการตัดสินใจมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทยของ
นักทองเท่ียวชาวตางชาติเปนอันดับแรกคือ ส่ืออ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 46.00 อันดับท่ีสองคือ  
ส่ือมวลชน คิดเปนรอยละ 42.00 อันดับท่ีสามคือ ส่ือเฉพาะกิจ คิดเปนรอยละ 16.00 และอันดับ
สุดทายคือ ส่ือบุคคล คิดเปนรอยละ 4.00  (ตารางท่ี  4.9) 
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ตารางท่ี 4.9  แสดงจํานวนและรอยละของประเภทของส่ือประชาสัมพันธท่ีมีสวนชวยในการ
ตัดสินใจมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทยของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
 

                                       รายการ จํานวน(คน)              รอยละ 

 
ทานคิดวาส่ือประชาสัมพันธประเภทใดมีสวนชวย 
ในการตัดสินใจมาทองเที่ยวไดมากท่ีสุด 
     1) ส่ือบุคคล 2 4.00 
     2) ส่ือเฉพาะกิจ 8 16.00 
     3) ส่ือมวลชน 21 42.00 
     4) ส่ืออ่ืนๆ  (ระบุวาเปนส่ืออินเทอรเน็ต) 23 46.00 
                                                  รวม                     50 100.00 

 
 4.2.4 ลักษณะขาวสารที่ไดรับจากส่ือประชาสัมพันธเพื่อการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย 
 ลักษณะขาวสารที่นักทองเท่ียวชาวไทยไดรับจากส่ือประชาสัมพันธเพื่อการทองเท่ียว
ของศูนยอนุรักษชางไทย 
 ลักษณะขาวสารที่นักทองเท่ียวชาวไทยไดรับจากส่ือประชาสัมพันธเพื่อการทองเท่ียว
ของศูนยอนุรักษชางไทยมากท่ีสุดคือ กิจกรรมการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย คิดเปนรอยละ  
66.00 อันดับท่ีสองคือ การอนุรักษชางและปาไม คิดเปนรอยละ 55.30 อันดับท่ีสามคือ กิจกรรม
พิเศษของศูนยอนุรักษชางไทย คิดเปนรอยละ 46.00 อันดับท่ีส่ีคือ ประวัติศาสตรและวิวัฒนาการ
ของชาง คิดเปนรอยละ 22.70 อันดับท่ีหาคือ งานวิจัยทางวิทยาศาสตรท่ีเกี่ยวกับชาง คิดเปนรอยละ  
14.00 และอันอันดับสุดทายคือ อ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 3.30 (ตารางท่ี 4.10) 
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ตารางท่ี 4.10  แสดงจํานวนและรอยละของลักษณะขาวสารที่นักทองเท่ียวชาวไทยไดรับจากส่ือ
ประชาสัมพันธเพื่อการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย 
 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

ทานไดรับขาวสารจากส่ือประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยเคยเห็น
หรือไดยิน เ ก่ียวการประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยจากส่ือ
ใดบาง 

  

1)  กิจกรรมการทองเท่ียวภายในศูนยอนุรักษ
ชาง 

 99 66.00 

2) งานวจิัยทางวิทยาศาสตรท่ีเกี่ยวของกับชาง  21 14.00 
3) การอนุรักษชางและปาไม  83 55.30 
4) กิจกรรมพิเศษของศูนย   69 46.00 
5) ประวัติศาสตรและววิัฒนาการของชาง  34 22.70 
6) อ่ืนๆ     5 3.30 
รวม 150 100.00 

 
 ลักษณะขาวสารท่ีนักทองเท่ียวชาวตางชาติไดรับจากส่ือประชาสัมพันธเพื่อการ
ทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย 
 ลักษณะขาวสารท่ีนักทองเท่ียวชาวตางชาติไดรับจากส่ือประชาสัมพันธเพื่อการ
ทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยมากท่ีสุดคือ  กิจกรรมการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย  
คิดเปนรอยละ 54.00 อันดับท่ีสองคือ การอนุรักษชางและปาไม  คิดเปนรอยละ 24.00 อันดับท่ีสาม
คือ ประวัติศาสตรและวิวัฒนาการของชางและอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 14.00 อันดับสุดทายคือ กิจกรรม
พิเศษของศูนยอนุรักษชางไทยและงานวิจัยทางวิทยาศาสตรท่ีเกี่ยวกับชาง คิดเปนรอยละ 4.00  
(ตารางท่ี 4.11)  
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ตารางท่ี 4.11  แสดงจํานวนและรอยละของลักษณะขาวสารที่นักทองเท่ียวชาวตางชาติไดรับจากส่ือ
ประชาสัมพันธเพื่อการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย 
 

                                       รายการ                   รอยละ(คน)             รอยละ 

7.  ทานไดรับขาวสารจากส่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียว 
 ของศูนยอนุรักษชางไทยในเร่ืองใดบาง 
   1)  กิจกรรมการทองเท่ียวภายในศูนยอนุรักษ 

 ชางไทย 
 

27 
 

54.00 
   2)  งานวิจัยทางวิทยาศาสตรท่ีเกี่ยวของกับชาง 2 4.00 
   3)  การอนุรักษชางและปาไม 12 24.00 
   4)  กิจกรรมพิเศษของศูนย (เชน วันชางไทย งาน  

 ขันโตกชาง แตงงานบนหลังชาง เปนตน 
2 4.00 

  5)   ประวัติศาสตรและวิวัฒนาการของชาง 7 14.00 
  6)  อ่ืนๆ  7 14.00 
รวม 50 100.00 

 
 4.2.5 ประเภทของส่ือประชาสัมพันธของศูนยอนุรักษชางไทยท่ีมีศักยภาพในการสรางการรับรู
ประเภทของส่ือประชาสัมพันธของศูนยอนุรักษชางไทยท่ีมีศักยภาพในการสรางการรับรูแก
นักทองเท่ียวชาวไทย 
 การศึกษาคนควาเกี่ยวกับประเภทของส่ือประชาสัมพันธของศูนยอนุรักษชางไทยท่ีมี

ศักยภาพในการสรางการรับรูแกนักทองเท่ียวชาวไทยในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 3.82)  
ซ่ึงส่ือประชาสัมพันธของศูนยอนุรักษชางไทยท่ีมีศักยภาพในการสรางการรับรูแกนักทองเท่ียวชาว

ไทยอยูในระดับมากท่ีสุดคือ ส่ือมวลชน ( X = 4.08)  รองลงมาคือ  ส่ือเฉพาะกิจ ( X = 3.82)  และ

อันดับสุดทายคือ ส่ือบุคคล ( X = 4.08)  (ตาราง 4.12) 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประเภทของส่ือประชาสัมพันธของศูนยอนุรักษชาง
ไทยท่ีมีศักยภาพในการสรางการรับรูแกนักทองเท่ียวชาวไทย 
 

ส่ือประชาสัมพันธตอไปน้ีมี
ศักยภาพในการสรางการรับรู 

X  S.D.                       แปลผล 

     1)  ส่ือบุคคล 3.59 1.02                     มากท่ีสุด 
     2) ส่ือเฉพาะกิจ 3.82 0.84                     มากท่ีสุด 
     3) ส่ือมวลชน 4.08 0.91                         มาก 
    รวม 3.82 0.70                     มากท่ีสุด 

 
 ประเภทของส่ือประชาสัมพันธของศูนยอนุรักษชางไทยท่ีมีศักยภาพในการสรางการ
รับรูแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
 การศึกษาคนควาเกี่ยวกับประเภทของส่ือประชาสัมพันธของศูนยอนุรักษชางไทยท่ีมี

ศักยภาพในการสรางการรับรูแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติในภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X = 3.69)  
ซ่ึงส่ือประชาสัมพันธของศูนยอนุรักษชางไทยท่ีมีศักยภาพในการสรางการรับรูแกนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติอยูในระดับมากท่ีสุดคือ  ส่ือมวลชน  ( X = 3.90)  รองลงมาคือ  ส่ือเฉพาะกิจ  ( X = 

3.82)  และอันดับสุดทายคือ ส่ือบุคคล ( X = 3.34)  (ตาราง 4.13) 
 
ตารางท่ี  4.13  แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประเภทของส่ือประชาสัมพันธของศูนยอนุรักษ
ชางไทยที่มีศักยภาพในการสรางการรับรูแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
 

ส่ือประชาสัมพันธตอไปน้ีมี
ศักยภาพในการสรางการรับรู 

X  S.D.                     แปลผล 

     1)  ส่ือบุคคล 3.34 0.96                         มาก 
     2) ส่ือเฉพาะกิจ 3.82 0.75                      มากท่ีสุด 
     3) ส่ือมวลชน 3.90 1.06                      มากท่ีสุด 
      รวม 3.69 0.64                      มากท่ีสุด 
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 4.2.6 ความรูสึกประทับใจในการมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทย 
 ความรูสึกประทับใจในการมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทยของนักทองเท่ียวชาวไทย 
 กิจกรรมการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยรูสึกประทับใจในการมาทองเท่ียวศูนย
อนุรักษชางไทยมากท่ีสุดคือ การแสดงชาง คิดเปนรอยละ 56.00 อันดับท่ีสองคือ สภาพแวดลอม
ภายในศูนยอนุรักษชางไทย คิดเปนรอยละ 22.70 อันดับท่ีสามคือ การน่ังชางชมธรรมชาติ คิดเปน
รอยละ 9.30 อันดับท่ีส่ีคือ การฝกเปนควาญชาง คิดเปนรอยละ 4.70 อันดับท่ีหาคือ การฝกข่ีชาง คิด
เปนรอยละ 3.30 อันดับท่ีหกคือการบริการ คิดเปนรอยละ 2.70 และอันดับสุดทายคือท่ีพัก คิดเปน
รอยละ 1.30 (ตารางท่ี 4.14)   
 
ตารางท่ี  4.14  แสดงจํานวนและรอยละของส่ิงท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยประทับใจในการมาทองเท่ียว
ศูนยอนุรักษชางไทย 
 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

ทานมีความรูสึกประทับใจอะไรบาง ในการ
มาทองเที่ยวศูนยอนุรักษชางไทย 

  

     1) การแสดงชาง 84 56.00 
     2) สภาพแวดลอมภายในศูนยฯ 34 22.70 
     3) การนั่งชางชมธรรมชาติ 14 9.30 
     4) ท่ีพัก  2 1.30 
     5) การบริการ  4 2.70 
     6) การฝกเปนควาญชาง  7 4.70 
     7)  การฝกข่ีขาง  5 3.30 
รวม 150 100.00 

 
 
 
 
 
 

DPU



135 

 ความรูสึกประทับใจในการมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทยของนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติ 
 กิจกรรมการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวชาวตางชาติรูสึกประทับใจในการมาทองเท่ียวศูนย
อนุรักษชางไทยมากท่ีสุดคือ การแสดงชาง คิดเปนรอยละ 56.00 อันดับท่ีสองคือ สภาพแวดลอม
ภายยในศูนยอนุรักษชางไทยและการนั่งชางชมธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 12.00 อันดับท่ีสามคือ  
การฝกเปนควาญชางและการฝกข่ีชาง คิดเปนรอยละ 6.00 อันดับท่ีส่ีคือ ท่ีพัก คิดเปนรอยละ 4.00  
อันดับ และอันดับสุดทายคือการบริการและอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 2.00 (ตารางท่ี 4.15) 
 
ตารางท่ี  4.15  แสดงจํานวนและรอยละของส่ิงท่ีนักทองเท่ียวชาวตางชาติประทับใจในการมา
ทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทย 
 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

ทานมีความรูสึกประทับใจอะไรบาง ในการ 
มาทองเที่ยวศูนยอนุรักษชางไทย 
 1)  การแสดงชาง 28 56.00 
  2)  สภาพแวดลอมภายในศูนยฯ 6 12.00 
  3)  การนั่งชางชมธรรมชาติ 6 12.00 
 4)  ท่ีพัก 2 4.00 
   5)  การบริการ 1 2.00 
  6)  การฝกเปนควาญชาง 3 6.00 
 7)  การฝกข่ีขาง 3 6.00 

 8)  อ่ืนๆ  1 2.00 
รวม 50 100.00 

 
 
 
 
 
 
 

DPU



136 

 4.2.7 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชส่ือประชาสัมพันธเพือ่การทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย 
 ผลจากแบบสอบถามพบวา ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อการ
ทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยของนักทองเท่ียวชาวไทย สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
 ควรประชาสัมพันธขาวสารดานการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยผานส่ือมวลชน
ใหมากข้ึน 
 ควรประชาสัมพันธการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยในจังหวัดลําปางใหมาข้ึน   
โดยการประชาสัมพันธตามสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ ในจังหวัดลําปาง การเขารวมกิจกรรมกับ
สถานศึกษาในจังหวัด  การประชาสัมพันธผานส่ือทองถ่ินใหมีความถ่ีมากข้ึนและนําเสนอขาวสาร
อยางสมํ่าเสมอ 
 ควรมีการประชาสัมพันธการทองเท่ียวผานส่ือตางๆ ตลอดท้ังป โดยเฉพาะชวงท่ีศูนย
อนุรักษชางไทยมีกิจกรรมการพิเศษตางๆ  
 ควรประชาสัมพันธขาวสารดานการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยผานเว็บไซตและ
เครือขายสังคม (Social Network) โดยมีอัพเดทขอมูลขาวสารใหมๆ อยูเสมอ 
 ควรประชาสัมพันธและทําการตลาดผานบริษัทนําเท่ียว 
 ผลจากแบบสอบถามพบวา ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อการ
ทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ  สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
 ควรประชาสัมพันธการทองเท่ียวผานเว็บไซต  โดยมีการอัพเดทขอมูลขาวสารอยูเสมอ 
 ควรประชาสัมพันธผานส่ือการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธผาน
บริษัทนําเท่ียวจังหวัดเชียงใหม 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การส่ือสารเพ่ือการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนย
อนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง” เปนงานวิจัยแบบผสมผสาน โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ดวยการสํารวจเอกสาร (Documentary Research) การสังเกตอยางมีสวนรวม (Participant 
Observation) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ดวยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยกลุมเปาหมายในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบ 
ดวยกลุมเปาหมายในการสัมภาษณบุคคลภายในและภายนอกศูนยอนุรักษชางไทยจํานวน 19 คน  
และกลุมเปามายในการแจกแบบสอบถามคือนักทองเท่ียวชาวไทยจํานวน 150 คน และนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติจํานวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง รูปแบบการสื่อสารและส่ือประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยออกเปน 3 ตอน  ดังตอไปนี้  คือ 
 ตอนท่ี 1   ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัด
ลําปาง 
 ตอนท่ี 2  รูปแบบการส่ือสารและการใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง 
 ตอนท่ี 3  ประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของ
ศูนยอนุรักษชางไทย  จังหวัดลําปาง 
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ตอนท่ี 1  ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย  จังหวัดลําปาง 
 ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย  จังหวัดลําปาง  
ประกอบดวยสองปจจัยดังนี้ 
  1.1 ปจจัยภายนอก 
  ปจจัยภายนอก  ไดแก  ปจจัยท่ีเปนบริบทภายนอกของศูนยอนุรักษชางไทยท่ีมี
ความสําคัญในการชวยสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยใหประสบ
ความสําเร็จ มีดังนี้  คือ 
   1.1.1 นโยบายขององคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป) องคการอุตสาหกรรมปา
ไมมีนโยบายในการสงเสริมศูนยอนุรักษชางไทยท้ังดานการอนุรักษและบริบาลชางและการจัดการ
การทองเท่ียว  โดยองคการอุตสาหกรรมปาไมเขามาดูแลต้ังแตเร่ิมตนกอต้ังศูนยอนุรักษชางไทย
เปนสถานท่ีทองเท่ียว รวมวางแผนและนโยบายตางๆ ตลอดจนอนุมัติงบประมาณในการดําเนินการ
ใหกับศูนยอนุรักษชางไทย 
   1.1.2 นโยบายของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) การทองเท่ียวแหง
ประเทศไทยมีนโยบายท่ีชัดเจนในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ทําใหศูนยอนุรักษชางไทย 
ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทยในเร่ืองการตลาดและ 
การประชาสัมพันธการทองเท่ียว ดวยการใหคําปรึกษาดานการตลาดกับเจาหนาท่ีขององคการ
อุตสาหกรรมปาไม เพื่อวางแนวทางในการทําการตลาดเชิงรุกท่ีชัดเจนมากข้ึน มีการจัดการประชุม 
อบรม สัมมนาในระดับผูบริหารเกี่ยวกับการจัดการดานการทองเท่ียว รวมไปถึงการประชาสัมพันธ
การทองเท่ียวใหกับศูนยอนุรักษชางไทยมาต้ังแตเร่ิมตน 
   1.1.3 การสงเสริมจากส่ือมวลชน  ส่ือมวลชนมีบทบาทสําคัญในการชวยเผยแพร
ขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยใหเปนท่ีรูจัก และชวยดึงดูดความ
สนใจของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ โดยส่ือมวลชนจะมีผลอยางมากในการนําเสนอ
ขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยตั้งแตเร่ิมกอต้ังเปนสถานท่ี
ทองเท่ียว  
  1.2 ปจจัยภายใน   
 ปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยท่ีเกิดข้ึนภายในหมูบานท่ีมีสวนสําคัญในการชวยสงเสริมการ
ทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยใหประสบความสําเร็จได มีดังนี้ 
   1.2.1 สภาพพื้นท่ีของแหลงทองเท่ียว  ศูนยอนุรักษชางไทยเปนปางชางท่ีมีความ
เหมาะสมในการจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเนื่องจากเปนสวนหนึ่งในเขตสวนปาทุงเกวียนซ่ึงมี
ความอุดมสมบูรณ  เปนแหลงท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสมของชาง นอกจากน้ีภายในศูนยอนุรักษชางไทย
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ยังมีแหลงน้ําธรรมชาติและแหลงน้ําท่ีสรางข้ึนหลายแหงทําใหพื้นท่ีมีความชุมชื้น มีการแบงพ้ืนท่ี
ออกเปนหลายสวนเพื่อกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน เชน ลานแสดงชาง บานพักโฮมสเตย 
เสนทางน่ังชางชมธรรมชาติ โรงเรียนควาญชาง เนิรสเซอร่ีชาง เปนตน 
   1.2.2  ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน  ศูนยอนุรักษชางไทยเปนแหลงทองเท่ียว 
ท่ีมีหมูบานควาญชางเปนชุมชนท่ีเปดบานพักโฮมสเตยใหนักทองเท่ียวไดมาสัมผัสวิถีชีวิต ประเพณี
และวัฒนธรรมท่ีเรียบงาย โดยเฉพาะวิถีชีวิตควาญชางท่ีมีความแตกตางจากวิถีชีวิตชาวบานท่ัวไป  
เนื่องจากในชุมชนควาญชางจะมีประเพณี วัฒนธรรมและความเช่ือเกี่ยวกับชาง รวมถึงการจัด
พิธีกรรมท่ีเกี่ยวของกับชางหลายพิธีกรรม ซ่ึงนักทองเท่ียวสามารถเขารวมได เชน งานสะโตกชาง  
ทําขวัญชาง พิธีบวงทรวงพระพิฆเนศ พิธีฮองขวัญ (เรียกขวัญ) ซ่ึงกิจกรรมการทองเท่ียวนี้เองท่ีเปน
แรงจูงใจและเปนส่ิงท่ีนักทองเท่ียวประทับใจ 
ทําใหนักทองเท่ียวมีความสนใจมาทองเท่ียวท่ีศูนยอนุรักษชางไทย  
   1.2.3 บทบาทของควาญชางและชาวบานในหมูบานควาญ ในการจัดการเพื่อ
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยนั้น  ควาญชางและชาวบานมีบทบาทใน
การชวยจัดการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยใหประสบความสําเร็จใน
ระดับปฏิบัติการ โดยควาญชางและชาวบานมีบทบาทในการนําเสนอขอรองเรียนตางๆ ภายใน
หมูบานหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับนักทองเท่ียวแจงกับเจาหนาขององคการอุตสาหกรรมปาไม  
บทบาทในการดูแลนักทองเท่ียวและบทบาทในการชวยแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับหมูบานควาญ
เทานั้น ยังไมมีสวนรวมในการบริหารจัดการการทองเท่ียว 
   1.2.4 ผลประโยชนจากรายไดท่ีไดรับ  เปนส่ิงสําคัญท่ีเปนตัวกระตุนใหควาญชาง
และชาวบานเกิดแรงจูงใจในการเขามารวมกัน เพื่อจัดการสงเสริมการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชาง
ไทย  สําหรับควาญชางนั้นไดรับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนและเบี้ยเล้ียงตามเง่ือนไขท่ี
องคการอุตสาหกรรมปาไมกําหนด นอกจากนี้ควาญชางยังมีโอกาสไดบรรจุเปนเจาหนาท่ีของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม ซ่ึงจะไดรับสวัสดิการจากรัฐวิสาหกิจ เชน เบิกจายคารักษาพยาบาลได
ท้ังครอบครัว  เบิกคาเลาเรียนบุตรได เปนตน แตคนงานรายวันมีรายไดข้ันตํ่าต่ํากวาท่ีรัฐบาล
กําหนดและยังไมมีสวัสดิการอ่ืนๆ มารองรับ 
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ตอนท่ี 2  รูปแบบการส่ือสารเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย  จังหวัด
ลําปาง 
 รูปแบบการส่ือสารเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย  
จังหวัดลําปาง แบงออกเปน 3 รูปแบบ ดังน้ี 
  2.1 รูปแบบการส่ือสารสองทางท่ีไมเปนทางการ 
 รูปแบบการส่ือสารสองทางท่ีไมเปนทางการ เปนลักษณะของการสื่อสารระหวางบุคคล
ท่ีไมมีระเบียบกฎเกณฑใดๆ มากําหนด เปนการส่ือสารท่ีเกิดจากความสนิมสนมคุนเคยและ
ความสัมพันธในทางสวนตัว โดยมีการพบปะพูดคุยสนทนากัน มีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารท่ี
เกิดข้ึนแทบทุกข้ันตอนของการจัดการการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย โดยเปนการส่ือสาร
ระหวางบุคลากรภายในศูนยอนุรักษชางไทยเอง และการส่ือสารกับบุคคลภายนอกท่ีเขามาเกี่ยวของ  
เชน องคการอุตสาหกรรมปาไม การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.)  
   2.1.1 การส่ือสารภายในศูนยอนุรักษชางไทย สามารถสรุปรูปแบบการส่ือสาร
สองทางท่ีไมเปนทางการ ออกไดเปน 5 ลักษณะ คือ 
    2.1.1.1 การแจงทางโทรศัพท  เปนลักษณะการส่ือสารอีกรูปแบบหนึ่งท่ีใช
ติดตอส่ือสารกันบอยคร้ังระหวางบุคลากรภายในศูนยอนุรักษชางไทยในเร่ืองราวท่ีเกี่ยวของกับการ
ทองเท่ียว เชน การประชุมแผนงานตางๆ การตอนรับนักทองเท่ียวท่ีจะมาเขาพักโฮมสเตย 
    2.1.1.2 การบอกปากกตอปาก  เปนลักษณะการสื่อสารท่ีพบไดท่ัวไปใน
ศูนยอนุรักษชางไทย เนื่องจากศูนยอนุรักษชางไทยเปนพื้นท่ีเฉพาะมีควาญชาง ชาวบานและ
เจาหนาท่ีท่ีอยูรวมกันไมมากนักและสวนใหญจะอยูรวมกันมาเปนเวลานาน ทําใหบุคลากรภายใน
ศูนยอนุรักษชางไทยมีความสนิทสนมกัน  จึงบอกเลาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดการสงเสริมการ
ทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยใหแกกัน 
    2.1.1.3 การปรึกษาหารือ  เปนลักษณะการส่ือสารท่ีบุคลากรภายในศูนย
อนุรักษชางไทยใชในการส่ือสารเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความคิดเห็น หรือขอคําแนะนํา
จากหัวหนางานหรือเพื่อนรวมงาน ท้ังในเวลางานและนอกเวลางาน โดยสวนใหญจะเปนเร่ืองท่ี
เกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเท่ียวในดานตางๆ   
   2.1.2 การส่ือสารระหวางเจาหนาท่ีของศูนยอนุรักษชางไทยองคการอุตสาหกรรม
ปาไมกับหนวยงานภายนอกหรือนักทองเท่ียว แบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ 
    2.1.2.1 การคุยนอกรอบ  เปนลักษณะของการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนในชวง
ระหวางเวลากอนและหลังการประชุมอยางเปนทางการของเจาหนาของศูนยอนุรักษชางไทยกับ
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องคการอุตสาหกรรมปาไมหรือการทองเท่ียวแหงประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับการสงเสริมการ
ทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย 
    2.1.2.2 การพูดคุยทางโทรศัพท  เปนลักษณะของการส่ือสารท่ีเกิดข้ึน
ระหวางเจาหนาท่ีของศูนยอนุรักษชางไทยกับองคการอุตสาหกรรมปาไมหรือการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทยในเร่ืองเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย 
  2.2 รูปแบบการส่ือสารสองทางท่ีเปนทางการ   
 รูปแบบการส่ือสารสองทางท่ีเปนทางการ และมีปฏิกิริยาโตตอบกันมากเปนการส่ือสาร
สองทางท่ีมีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร ความคิดเห็น การตอบโตระหวางกันมาก ซ่ึงรูปแบบการ
ส่ือสารลักษณะนี้ มักจะเกิดข้ึนในการประชุมอยางเปนทางการของเจาหนาท่ีของศูนยอนุรักษ 
ชางไทย 
   2.2.1 การส่ือสารภายในศูนยอนุรักษชางไทย สามารถสรุปรูปแบบการส่ือสาร
สองทางท่ีเปนทางการสรุปไดดังนี้   
    2.2.1.1 การประชุมภายใน  เปนการประชุมระหวางบุคลากรภายในศูนย
อนุรักษชางไทยซ่ึงจะมีระดับการประชุมท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูผูเขารวมประชุม โดยการประชุมบาง
วาระกําหนดการท่ีแนนอน มีบันทึกการประชุม โดยระหวางการประชุมจะมีการเสนอความคิดเห็น 
ท้ังนี้หัวขอในการประชุมจะเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับ การแกไข
ปญหาการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแผนการจัดการการทองเท่ียว  รวมท้ังการสรุปผลการดําเนินงาน 
   2.2.2 การส่ือสารระหวางเจาหนาท่ีของศูนยอนุรักษชางไทยกับหนวยงาน
ภายนอก 
    2.2.2.1 การบรรยาย  คือวิธีการท่ีศูนยอนุรักษชางไทยใชในการนําเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับศูนยอนุรักษชางไทยใหกับบุคคลภายนอกและนักทองเท่ียวไดรับทราบขอมูล เชน 
การบรรยายเพื่อนํานักทองเท่ียวเขาชมกิจกรรมตางๆ ของศูนยอนุรักษชางไทย การบรรยายใหกับ
หนวยงานภายนอกท่ีเขามาศึกษาดูงานไดรับทราบขอมูลในสวนตางๆ ของศูนยอนุรักษชางไทย  
เปนตน 
      2.2.2.2 การประชุม  เปนการประชุมระหวางเจาหนาท่ีของศูนยอนุรักษชาง
ไทยกับหนวยงานภายนอก โดยจะมีจดหมายเชิญเขารวมประชุมเพื่อเชิญเจาหนาท่ีของศูนยอนุรักษ
ชางไทยในระดับผูบริหาร โดยศูนยอนุรักษชางไทยจะแบงเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเขารวม
ประชุมตามระดับงานท่ีรับผิดชอบ  เชน ในระดับอําเภอผูเขารวมประชุมคือหัวหนางาน ในรําดับ
จังหวัดผูเขารวมประชุมคือผูอํานวยการศูนยอนุรักษชางไทย สวนระดับประเทศหรือการจัดประชุม
ท่ีกรุงเทพมหานครผูเขารวมประชุมคือผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม   
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    2.2.2.3 การอบรมสัมมนา มีท้ังท่ีศูนยอนุรักษชางไทยไดรับเชิญจาก
หนวยงานภายนอกและศูนยอนุรักษชางไทยเปนผูจัดข้ึนเอง โดยจะมีจดหมายเชิญจากหนวยงาน
ภายนอกเพ่ือเชิญเขารวมการอบรมสัมมนา โดยสวนใหญจะเปนเจาหนาท่ีระดับผูบริหารท่ีเขารวม
กิจกรรมนี้  สวนการอบรมสัมมนาท่ีศูนยอนุรักษชางไทยจัดข้ึนเอง จะจัดข้ึนในรูปแบบของการไปดู
งานตามสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพในการทํางานของพนักงาน 
  2.3 การส่ือสารทางเดียวท่ีเปนทางการ 
 รูปแบบการส่ือสารทางเดียวท่ีเปนทางการของการจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนย
อนุรักษชางไทย  เปนการส่ือสารผานหนังส่ือราชการ เนื่องจากศูนยอนุรักษชางไทยเปนหนวยงาน
ราชการจึงมีการส่ือสารรูปแบบของหนังสือราชการตามแบบฟอรมท่ีทางราชการกําหนด โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
   2.3.1 จดหมายเวียน  เปนรูปแบบการสื่อสารเพ่ือแจงขาวสารภายในศูนยอนุรักษ
ชางไทย โดยมีรูปแบบเปนบันทึกราชการ เครงครัดเร่ืองแบบฟอรม โดยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองราว
ตางๆ ท่ีสําคัญ  เชน วาระการประชุม รวมถึงเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเท่ียวของศูนย
อนุรักษชางไทย 
  2.4 การใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษ
ชางไทย  จังหวัดลําปาง 
 การใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย  
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหนักทองเท่ียวไดรูจักศูนยอนุรักษชางไทย เชิญชวนใหนักทองเท่ียวเดิน
ทางเขามาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทย รวมถึงเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษและบริบาลชาง
ใหนักทองเท่ียวและบุคคลท่ัวไปไดทราบ โดยส่ือประชาสัมพันธท่ีหลากหลายเพ่ือใหนักทองเท่ียว
ไดรับรูนั้น ประกอบดวย 4 ส่ือ  ดังนี้ 
   2.4.1 ส่ือบุคคล 
 ศูนยอนุรักษชางไทยมีการใชส่ือประชาสัมพันธประเภทส่ือบุคคลเปนส่ือแรกๆ ในชวง
กอต้ังศูนยอนุรักษชางไทยเปนสถานท่ีทองเท่ียว โดยการใหเจาหนาท่ีของศูนยอนุรักษชางไทยเปน
ผูใหขอมูลขาวสารของศูนยอนุรักษชางไทยใหนักทองเท่ียวไดรับรู เนื่องจากการประชาสัมพันธ
ดวยส่ือบุคคลเปนการประชาสัมพันธท่ีไมตองเสียคาใชจายใดๆ และเปนการประชาสัมพันธท่ีงาย
ท่ีสุด โดยส่ือบุคคลท่ีทางศูนยอนุรักษชางไทยไดใช ไดแก 
    2.4.1.1 เจาหนาท่ี ควาญชางและชาวบาน เปนส่ือบุคคลท่ีมีความใกลชิดกับ
นักทองเที่ยวมากท่ีสุด  ชวยประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยใหเปน
ท่ีรูจักแกนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี ซ่ึงเจาหนาท่ีและควาญชางมีโอกาสไดพบปะนักทองเที่ยวและ
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บุคคล ภายนอกอยูเสมอ จึงมีโอกาสไดเชิญชวนใหนักทองเท่ียวกลับมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชาง
ไทยอีกคร้ัง  หรือแนะนําใหเชิญชวนนักทองเท่ียวคนอ่ืนมาเท่ียวตอไป 
    2.4.1.2  เพื่อนฝูงและญาติพี่นองของนักทองเท่ียวท่ีเคยมาเท่ียว เปนส่ือ
ประชาสัมพันธประเภทส่ือบุคคลที่สําคัญท่ีสุด  ท่ีชวยชักจูงใจใหนักทองเท่ียวคนอ่ืนๆ ท่ีเปนเพื่อน
หรือคนรูจักของตนเองเขามาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทย 
    2.4.1.3  เจาหนาท่ีบริษัทนําเท่ียว เปนส่ือประชาสัมพันธประเภทบุคคล 
ท่ีมีสวนชวยในประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงอนุรักษใหศูนยอนุรักษชางไทยเปนท่ีรูจักแก
นักทองเท่ียวอีกทางหนึ่ง โดยสวนใหญจะเปนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ท่ีจะไดรับรูขอมูลและ
รายละเอียดของกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยจากเจาหนาท่ีบริษัท 
นําเท่ียว 
    2.4.1.4 เจาหนาท่ีขององคการอุตสาหกรรมปาไมและการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย เปนส่ือประชาสัมพันธประเภทบุคคลท่ีสําคัญ เปนส่ือบุคคลภายนอกส่ือแรกท่ีมีสวน
ชวยประชาสัมพันธการทองเท่ียวใหกับศูนยอนุรักษชางไทยต้ังแตเร่ิมตน โดยเฉพาะการชวยแนะนํา
และใหขอมูลขาวสารตางๆ  เกี่ยวกับศูนยอนุรักษชางไทยใหนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ชาวตางชาติ และยังชวยแนะนําขอมูลขาวสารตางๆ เกี่ยวกับศูนยอนุรักษชางไทยใหกับบุคคล 
ภายนอกและส่ือมวลชนหลายแขนงเพ่ือนําไปเผยแพรตอไป 
   2.4.2 ส่ือเฉพาะกิจ  
 ศูนยอนุรักษชางไทยมีการใชส่ือเฉพาะกิจเขามาชวยในการประชาสัมพันธการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยดวยการใชส่ือเฉพาะกิจหลายรูปแบบดวยกัน ซ่ึงมีท้ังส่ือเฉพาะ
กิจท่ีศูนยอนุรักษผลิตข้ึนเอง และส่ือเฉพาะกิจท่ีหนวยงานภายนอกเปนผูผลิตให ไดแก 
    2.4.2.1 แผนพับ  เปนส่ือเฉพาะกิจท่ีศูนยอนุรักษชางไทยผลิตข้ึนเองและมี
การนําไปใชเผยแพรขาวสารเปนจํานวนมากและบอยท่ีสุด แผนพับมีลักษณะเปนกระดาษมันพิมพ
สีประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการทองเท่ียวภายในศูนยอนุรักษชางไทย มีท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
    2.4.2.2 ปายเผยแพรขอมูล  เปนส่ือเฉพาะกิจท่ีศูนยอนุรักษชางไทยผลิตข้ึน
เอง เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหกับบุคคลภายนอกและนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาทองเที่ยวใน
ศูนยอนุรักษชางไทยไดทราบขอมูลตางๆ ของศูนยอนุรักษชางไทย โดยปายเหลานี้จะถูกติดต้ังท้ัง
ภายในและภายนอกศูนยอนุรักษชางไทย  
    2.4.2.3 อุปกรณสําหรับจัดนิทรรศการ เปนส่ือเฉพาะกิจท่ีศูนยอนุรักษชาง
ไทยผลิตข้ึนมา เพื่อนํามาจัดแสดงนิทรรศการทั้งภายในและภายนอกศูนยอนุรักษชางไทย เนื่องจาก
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ศูนยอนุรักษชางไทยมีบริเวณท่ีจัดนิทรรศการคือพิพิธภัณฑแหงแผนดิน อีกท้ังยังไดรับเชิญเขา
รวมงานกับหนวยงานภายนอกบอยคร้ัง อุปกรณเหลานี้จึงมีความสําคัญในการชวยประชาสัมพันธ
ขาวสารขอมูลของศูนยอนุรักษชางไทย 
    2.4.2.4  หนังสือคูมือการทองเท่ียว  เปนส่ือเฉพาะกิจท่ีบุคคลภายนอกเปน
ผูจัดทําข้ึน  โดยท่ีศูนยอนุรักษชางไทยเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย
แกบุคคลภายนอกท่ีเขามาขอขอมูลในการจัดทําหนังสือท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน และ
หนวยงานในประเทศไทยและตางประเทศ 
    2.4.2.5 หนังสือและวารสาร  เปนส่ือเฉพาะกิจท่ีมีท้ังท่ีศูนยอนุรักษชางไทย
ผลิตเองและหนวยงานภายนอกผลิตใหมีหลากหลายรูปแบบ หลายขนาด ท้ังพิมพสีและขาวดํา โดย
นําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับประวัติ กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและการอนุรักษและบริบาลชาง
ของศูนยอนุรักษชางไทย 
    2.4.2.6 วีดีทัศน  เปนส่ือเฉพาะกิจท่ีมีท้ังท่ีศูนยอนุรักษชางไทยผลิตข้ึนเอง
และองคการอุตสาหกรรมปาไมเปนผูผลิตให  เปนส่ือท่ีเขาใจงายเพราะประกอบดวยภาพและเสียง 
นําเสนอเร่ืองราวตางๆ  ของศูนยอนุรักษชางไทย   
    2.4.2.7 เอกสารทางวิชาการ  เปนส่ือเฉพาะกิจท่ีมีท้ังของศูนยอนุรักษชาง
ไทยผลิตเองและบุคคลภายนอกเปนผูจัดทํา  โดยเอกสารวิชาการท่ีศูนยอนุรักษชางไทยผลิตเองนั้น
เปนงายวิจัยทางวิทยาศาสตรท่ีเกี่ยวของกับชาง จะนําเสนอและเผยแพรในวงการการศึกษาและ
วงการวิทยาศาสตรทางสัตวแพทย  และงานวิจัยท่ีจัดทําข้ึนโดยบุคคลภายนอกจะเปนงานวิจัยดาน
อ่ืนๆ สวนใหญจะเปนของคณาจารยและนักศึกษาท่ีเขามาศึกษาดูงาน  ทําการวิจัยในศูนยอนุรักษ
ชางไทย และไดเขามาขอขอมูลกับบุคลากรภายในศูนยอนุรักษชางไทย โดยขอมูลท่ีไดและเผยแพร
ไปนั้น จะเปนส่ือท่ีชวยประชาสัมพันธศูนยอนุรักษชางไทยไดอีกทางหนึ่ง 
    2.4.2.8 สินคาของท่ีระลึก  เปนส่ือเฉพาะกิจท่ีมีท้ังท่ีศูนยอนุรักษชางไทย
ผลิตข้ึนเองและบุคคลภายนอกผลิตเชามาจําหนาย โดยสวนใหญจะเปนสินคาท่ีมีรูปลักษณเปนชาง 
แตยังไมมีตราสินคา ซ่ึงของท่ีระลึกสวนหน่ึงเปนส่ือท่ีชวยประชาสัมพันธการทองเท่ียวใหกับศูนย
อนุรักษชางไทยไดอีกทางหนึ่ง 
   2.4.3 ส่ือมวลชน   
 ศูนยอนุรักษชางไทยมีการใชส่ือประชาสัมพันธประเภทส่ือมวลชนเขามาชวยในการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยให
นักทองเท่ียวไดรับรู โดยส่ือประชาสัมพันธประเภทส่ือมวลชนเหลานี้ ศูนยอนุรักษชางไทยไมได
เปนผูผลิตข้ึนมาเอง แตเปนบุคคลภายนอกเปนผูผลิตข้ึนมา ไดแก 
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    2.4.3.1 โทรทัศน  เปนส่ือท่ีบุคคลภายนอกเปนผูผลิตให โดยท่ีศูนยอนุรักษ
ชางไทยเปนผูใหขอมูลและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ เพื่อถายทํารายการและนําไป
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนท้ังภายในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงมีรายการตางๆ เดินทางเขามา
ถายทําท่ีศูนยอนุรักษชางไทยอยางตอเนื่อง 
    2.4.3.2 วิทยุ  เปนส่ือมวลชนที่ไดชวยประชาสัมพันธการทองเท่ียวของ
ศูนยอนุรักษชางไทยใหกับบุคคลภายนอกไดรับรูโดยมีท้ังสถานีวิทยุท่ีศูนยอนุรักษชางไทยฝากขาว
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวเพื่อออกอากาศ  และคล่ืนวิทยุท่ีเจาหนาท่ีของศูนยอนุรักษชางไทยเปน
ผูจัดรายการดวยตัวเอง 
    2.4.3.3 หนังสือพิมพ  เปนส่ือมวลชนท่ีทางศูนยอนุรักษชางไทยไมไดเปน
ผูผลิตข้ึนมาเอง แตมีบุคคลภายนอกผลิตให  มีท้ังหนังสือพิมพทองถ่ินและหนังสือพิมพระดับชาติ  
ท่ีศูนยอนุรักษชางไทยฝากขาวสารประชาสัมพันธและหนังสือพิมพท่ีมาขอขอมูลจากศูนยอนุรักษ
ชางไทยเพื่อเขียนสกูปขาวหรือชวยประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงอนุรักษใหกับศูนยอนุรักษชาง
ไทย 
    2.4.3.4 นิตยสาร/วารสาร เปนส่ือมวลชนชนิดแรก  ๆท่ีไดชวยประชาสัมพันธ 
การทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยใหบุคคลภายนอกไดรับรู โดยท่ีศูนยอนุรักษชางไทยไมได
เปนผูผลิตข้ึนมาเอง แตไดรับความชวยเหลือจากบุคคลภายนอกเปนผูผลิตให โดยเร่ิมแรกไดรับการ
สนับสนุนจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทยท่ีไดชวยติดตอประสานงานใหทางอนุสาร อ.ส.ท. 
นําเสนอเร่ืองราวของศูนยอนุรักษชางไทยไปเผยแพร เปนผลใหมีนิตยสารและวารสารฉบับตางๆ  
ใหความสนใจมาขอขอมูลเพื่อลงเร่ืองราวของศูนยอนุรักษชางไทยอยางตอเนื่อง 
   2.4.4 ส่ืออินเทอรเน็ต 
 ศูนยอนุรักษชางไทยมีการใชส่ือประชาสัมพันธประเภทส่ืออินเทอรเน็ตเขามาชวยใน
การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชาง
ไทย  ซ่ึงส่ืออินเทอรเน็ตเปนส่ือท่ีไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ เปน
ส่ือท่ีรวบรวมคุณสมบัติของส่ือหลายประเภทเขาดวยกัน มีท้ังภาพ เสียง และมีพื้นท่ีในการนําเสนอ
ขอมูลไดมาก โดยส่ืออินเทอรเน็ตท่ีชวยประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษ
ชางไทย มีรายละเอียดดังนี้ 
    2.4.4.1 บริการขอมูลทางเว็บไซต (www)  เปนชองทางหนึ่งท่ีชวยประชาสัมพันธ 
การทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยเปนท่ีรูจักแกนักทองเท่ียวโดยสามารถแบงบริการขอมูลทาง
เว็บไซต (www)  ออกเปน  2 รูปแบบ  ดังนี้ 
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    2.4.4.2 บริการขอมูลทางเว็บไซตท่ีหนวยงานภายนอกจัดทําให  โดยระยะ
เร่ิมแรกของการประชาสัมพันธผานเว็บไซตนั้น  ศูนยอนุรักษชางไทยไดรับความชวยเหลือจากการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย ท่ีไดชวยจัดทําขอมูลการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยลงใน
เว็บไซตของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (http://thai.tourismthailand.org) ท่ีมีบทบาทอยางมาก
ในการชวยเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย 
    2.4.4.3 บริการขอมูลทางเว็บไซตท่ีศูนยอนุรักษจัดทําข้ึนเอง หลังจากศูนย
อนุรักษชางไทยเปนท่ีรูจักกับนักทองเท่ียวไดระยะหน่ึงแลว ทางศูนยอนุรักษชางไทยก็ไดจัดทํา
เว็บไซตเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยข้ึนมาเอง โดยเว็บไซตท่ี
มี ช่ือว า  “http://www.thailandelephant.org และ  http://changthai.com/” โดยเว็บไซตของศูนย
อนุรักษชางไทยมีเจาหนาท่ีสวนแผนงานและประชาสัมพันธองคกรของศูนยอนุรักษชางไทยเปน
ผูจัดทําและดูแลในสวนของเนื้อหาและเว็บไซตท้ังหมด 
    2.4.4.4 บริการขอมูลบนกระดานขาวท่ีมีการโพสตกันในกระทูของ
เว็บไซต เปนชองทางหนึ่งท่ีชวยประชาสัมพันธการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยใหเปนท่ีรูจัก
แกนักทองเท่ียวได โดยท่ีศูนยอนุรักษชางไทยไมตองเสียคาใชจาย  เพราะนักทองเท่ียวท่ีเคยเดินทาง
มาทองเท่ียวท่ีศูนยอนุรักษชางไทยแลว ไดนําประสบการณดารทองเท่ียวไปโพทตกันในกระทูของ
เว็บไซตตางๆ โดยการเขียนถึงความประทับใจและโพสตภาพถายไวอยางนาสนใจ 

 
ตอนท่ี 3  ประสิทธิผลของการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชาง
ไทย  จังหวัดลําปาง 
  ประสิทธิผลของการใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษ
ชางไทยนี้ ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire)  เปนเครื่องมือในการเก็บรวมรวบขอมูลเพื่อประกอบกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยแจกแบบสอบถามแกนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทย   
จํานวน 200 ชุด แบงเปนนักทองเท่ียวชาวไทย 150 ชุด และนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 50  ชุด 

 ประสิทธิผลของการใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษ
ชางไทย  แบงออกเปน 2  สวนคือ 
 3.1 ขอมูลสวนตัวของนักทองเท่ียว 
 3.2 ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย  
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  3.1 ขอมูลสวนตัวของนักทองเท่ียว 
 ขอมูลสวนตัวของนักทองเท่ียวเปนสวนสําคัญท่ีจะตองทําการศึกษา เนื่องจากขอมูล
สวนตัวนั้นมีผลตอการเปดรับส่ือประชาสัมพันธของนักทองเท่ียวซ่ึงเปนกลุมเปาหมายหลักท่ีศูนย
อนุรักษชางไทยตองการทําการส่ือสารเพ่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษ
ชางไทย 
 3.1.1 ขอมูลสวนตัวของนักทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทย สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 31-40 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดระหวาง 10,001- 30,000 บาท ประกอบ
ธุรกิจสวนตัว และมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีไมใชจังหวัดลําปางซ่ึงเปนจังหวัดท่ีตั้งของศูนย
อนุรักษชางไทย 
 3.1.2 ขอมูลสวนตัวของนักทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ สวนใหญเปนเพศหญิง มี
อายุระหวาง 21-30 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดมากกวา 2.250 USD เปนพนักงาน
เอกชน และมีภูมิลําเนาอยูในประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ 
ฝร่ังเศส 
  3.2 ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย  
 เร่ืองปจจัยสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
   3.2.1 ส่ิงจูงใจและสาเหตุท่ีทําใหนักทองเท่ียวมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทย   
    3.2.1.1 ส่ิงจูงใจใหนักทองเท่ียวชาวไทยเดินทางมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษ
ชางไทยมากท่ีสุดคือกิจกรรมของศูนยอนุรักษชางไทย คิดเปนรอยละ 67.30 รองลงมาคือทิวทัศนท่ี
สวยงาม คิดเปนรอยละ 14.00 และเดินทางมาสะดวก คิดเปนรอยละ 12.70 
   สวนสาเหตุท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยเดินทางมาทองเที่ยวท่ีศูนยอนุรักษชางไทยมากท่ีสุด
คือต้ังใจมาทองเท่ียวเอง คิดเปนรอยละ 64.00 รองลงมาคือเปนทางผานไปจังหวัดอ่ืนและคนรูจัก
ชักชวนใหมาเท่ียวเปนจํานวนเทาๆ กัน คิดเปนรอยละ 13.30 และมาทํางาน คิดเปนรอยละ 6.70   
    3.2.1.2 ส่ิงจูงใจใหนักทองเท่ียวชาวตางชาติเดินทางมาทองเท่ียวศูนย
อนุรักษชางไทยมากท่ีสุดคือการแสดงชางและกิจกรรมของศูนยอนุรักษชางไทย คิดเปนรอยละ 
76.00 รองลงมาคือส่ิงจูงใจอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 16.00 และการเดินทางท่ีสะดวกสบาย คิดเปน 
รอยละ 8.00 
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    สวนสาเหตุท่ีนักทองเท่ียวชาวตางชาติเดินทางมาทองเท่ียวท่ีศูนยอนุรักษชาง
ไทยมากท่ีสุดคือต้ังใจมาทองเท่ียวเอง คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือคนรูจักชักชวนใหมา
ทองเท่ียว คิดเปนรอยละ 26.00  และเห็นส่ือประชาสัมพันธ  คิดเปนรอยละ  20.00   
   3.2.2 การรับรูส่ือประชาสัมพันธเพ่ือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชาง
ไทย 
    3.2.2.1 ส่ือประชาสัมพันธเพื่อการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชาง
ไทยท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยเคยเห็นหรือไดยินอันดับแรกไดแก ส่ือมวลชน คิดเปนรอยละ 56.70 
รองลงมาไดแก ส่ือเฉพาะกิจ คิดเปนรอยละ 40.70 และส่ือบุคคล คิดเปนรอยละ 22.00 
  สวนส่ือประชาสัมพันธท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยนิยมเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการ
ทองเท่ียวมากท่ีคือส่ือมวลชน คิดเปนรอยละ 64.00 รองลงมาคือ ส่ือเฉพาะกิจ คิดเปนรอยละ 24.00  
และส่ือบุคคล คิดเปนรอยละ 16.00 
    3.2.2.2 ส่ือประชาสัมพันธการทองเที่ยวของศูนยอนุ รักษชางไทยท่ี
นักทองเท่ียวชาวตางชาติเคยเห็นหรือไดยินอันดับแรกไดแก ส่ืออ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 60.00 
รองลงมาไดแก  ส่ือมวลชน คิดเปนรอยละ 32.00  และส่ือเฉพาะกิจ  คิดเปนรอยละ 6.00 
 สวนส่ือประชาสัมพันธท่ีนักทองเท่ียวชาวตางชาตินิยมเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการ
ทองเท่ียวมากท่ีคือส่ืออ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 48.00 รองลงมาคือ ส่ือมวลชน คิดเปนรอยละ 38.00 และ
ส่ือเฉพาะกิจ คิดเปนรอยละ 14.00 
   3.2.3 ประเภทของส่ือประชาสัมพันธท่ีมีสวนชวยในการตัดสินใจมาทองเท่ียวศูนย
อนุรักษชางไทย 
    3.2.3.1 ส่ือประชาสัมพันธท่ีมีสวนชวยในการตัดสินใจมาทองเท่ียวศูนย
อนุรักษชางไทยของนักทองเท่ียวชาวไทยมากท่ีสุดคือ ส่ือมวลชน คิดเปนรอยละ 63.30 รองลงมาคือ 
ส่ือเฉพาะกิจ คิดเปนรอยละ 32.00 และส่ือบุคคล คิดเปนรอยละ 19.30 
    3.2.3.2 ส่ือประชาสัมพันธท่ีมีสวนชวยในการตัดสินใจมาทองเท่ียวศูนย
อนุรักษชางไทยของนักทองเท่ียวชาวตางชาติมากท่ีสุดคือ ส่ืออ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 46.00 รองลงมา
คือ ส่ือมวลชน  คิดเปนรอยละ 42.00 และส่ือเฉพาะกิจ คิดเปนรอยละ 16.00 
   3.2.4 ลักษณะขาวสารที่ไดรับจากส่ือประชาสัมพันธเพื่อการทองเท่ียวของศูนย
อนุรักษชางไทย 
    3.2.4.1 ลักษณะขาวสารท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยไดรับจากส่ือประชาสัมพันธ
เพื่อการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยมากท่ีสุดคือ กิจกรรมการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชาง
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ไทย คิดเปนรอยละ 66.00 รองลงมาคือ การอนุรักษชางและปาไม คิดเปนรอยละ 55.30 และ
กิจกรรมพิเศษของศูนยอนุรักษชางไทย คิดเปนรอยละ 46.00 
    3.2.4.2 ลักษณะข าวสารที่ นั กทอง เ ท่ี ยวชาวต า งชา ติได รับจาก ส่ือ
ประชาสัมพันธเพ่ือการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยมากที่สุดคือ กิจกรรมการทองเท่ียวของ
ศูนยอนุรักษชางไทย คิดเปนรอยละ 54.00 รองลงมาคือ การอนุรักษชางและปาไม คิดเปนรอยละ 
24.00 และประวัติศาสตรและวิวัฒนาการของชางและอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 14.00 
   3.2.5 ประเภทของส่ือประชาสัมพันธของศูนยอนุรักษชางไทยท่ีมีศักยภาพในการ
สรางการรับรู 
    3.2.5.1 ส่ือประชาสัมพันธของศูนยอนุรักษชางไทยท่ีมีศักยภาพในการสราง
การรับรูแกนักทองเท่ียวชาวไทยในระดับมากท่ีสุดคือ ส่ือมวลชน รองลงมาคือ ส่ือเฉพาะกิจ และ
ส่ือบุคคล  
    3.2.5.2 ส่ือประชาสัมพันธของศูนยอนุรักษชางไทยท่ีมีศักยภาพในการสราง
การรับรูแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติในระดับมากท่ีสุดคือ ส่ืออ่ืนๆ รองลงมาคือ ส่ือมวลชน และส่ือ
เพาะกิจ 
   3.2.6 ความรูสึกประทับใจในการมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทย 
    3.2.6.1 กิจกรรมการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยรูสึกประทับใจในการ
มาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทยมากท่ีสุดคือ การแสดงชาง คิดเปนรอยละ 56.00 รองลงมาคือ 
สภาพแวดลอมภายในศูนยอนุรักษชางไทย คิดเปนรอยละ 22.70 และการนั่งชางชมธรรมชาติ  
คิดเปนรอยละ 9.30 
    3.2.6.2 กิจกรรมการทองเท่ียวที่นักทองเท่ียวชาวตางชาติรูสึกประทับใจใน
การมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทยมากท่ีสุดคือ การแสดงชาง คิดเปนรอยละ 56.00 รองลงมาคือ  
สภาพแวดลอมภายในศูนยอนุรักษชางไทยและการนั่งชางชมธรรมชาติ  คิดเปนรอยละ 12.00  และ
การฝกเปนควาญชางและฝกข่ีชาง คิดเปนรอยละ 6.00   
   3.2.7 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อการทองเท่ียวของศูนย
อนุรักษชางไทย 
    3.2.7.1 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อการทองเท่ียวของ
ศูนยอนุรักษชางไทยของนักทองเท่ียวชาวไทย สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
  ควรประชาสัมพันธขาวสารดานการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยผานส่ือมวลชน
ใหมากข้ึน 
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   ควรประชาสัมพันธการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยในจังหวัดลําปางใหมาข้ึน 
โดยการประชาสัมพันธตามสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ ในจังหวัดลําปาง การเขารวมกิจกรรมกับ
สถานศึกษาในจังหวัด การประชาสัมพันธผานส่ือทองถ่ินใหมีความถ่ีมากข้ึนและนําเสนอขาวสาร
อยางสมํ่าเสมอ 
   ควรมีการประชาสัมพันธการทองเท่ียวผานส่ือตางๆ ตลอดท้ังป โดยเฉพาะชวงท่ีศูนย
อนุรักษชางไทยมีกิจกรรมการพิเศษตางๆ  
   ควรประชาสัมพันธขาวสารดานการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยผานเว็บไซตและ
เครือขายสังคม (Social Network) โดยมีอัพเดทขอมูลขาวสารใหมๆ อยูเสมอ 
   ควรประชาสัมพันธและทําการตลาดผานบริษัทนําเท่ียว 
    3.2.7.2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อการทองเท่ียวของ
ศูนยอนุรักษชางไทยของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
   ควรประชาสัมพันธการทองเท่ียวผานเว็บไซต โดยมีการอัพเดทขอมูลขาวสารอยูเสมอ 
   ควรประชาสัมพันธผานส่ือการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธผาน
บริษัทนําเท่ียวจังหวัดเชียงใหม 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลการวิจัยเร่ือง “การส่ือสารเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนย
อนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง” ผูวิจัยไดอภิปรายผลท่ีเปนประเด็นสําคัญเพื่อตอบปญหานําการวิจัย  
ดังนี้ 
  ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง 
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษ
ชางไทยนั้น ประกอบดวย 2 ปจจัย คือ ปจจัยภายนอก ไดแก นโยบายขององคการอุตสาหกรรมปา
ไม (ออป.) นโยบายของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) และการสงเสริมจากส่ือมวลชน  
ปจจัยภายใน ไดแก สภาพพื้นท่ีของแหลงทองเท่ียว วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน และ
ผลประโยชนจากรายไดท่ีจะไดรับ 
 จากการวิเคราะหปจจัยภายนอก ผูวิจัยพบวา นโยบายขององคการอุตสาหกรรมปาไม
และนโยบายของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยนั้น เปนโยบายท่ีมีความชัดเจนในการชวยสงเสริม
การทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยใหมีความพรอมในการจัดการทองเท่ียว โดยเฉพาะศูนย
อนุรักษชางไทยท่ีมีความพรอมอยูแลว จึงทําใหองคการอุตสาหกรรมปาไมและการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทยเล็งเห็นถึงความเปนไปไดท่ีจะชวยสนับสนุนและพัฒนาใหศูนยอนุรักษชางไทยมีการ
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จัดการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษข้ึนมา สอดคลองกับแนวคิดเร่ืองการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของ 
กิตติวัฒน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2542, น. 20)  ท่ีไดกลาววา การทองเท่ียวแหงประเทศไทย เปน
หนวยงานท่ีดูแลเร่ืองการทองเท่ียวโดยตรง ไดดําเนินนโยบายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเพ่ือกําหนด
แนวทางการดําเนินการจัดการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของประเทศไทยในภาพรวมท้ังหมด
จะเห็นไดจากนโยบายหลักของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยท่ีกลาวอยางชัดเจนวา “อนุรักษ และ
ฟนฟูสมบัติวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อคงความเปนเอกลักษณ พัฒนา 
ส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการดวยการทองเท่ียวใหมีมาตรฐานท่ีดี สงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมในกิจกรรมอันเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเท่ียวเพื่อเปนการกระจายรายไดจากการทองเท่ียวให
ถึงประชาชนทุกภูมิภาค  ฯลฯ” 
 สําหรับปจจัยภายนอกดานการสงเสริมจากส่ือมวลชน ผูวิจัยพบวา การสงเสริมจาก
ส่ือมวลชนเปนปจจัยภายนอกอีกดานหนึ่ง ท่ีมีสวนสําคัญในการชวยสงเสริมการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยใหประสบความสําเร็จได โดยผูวิจัยวิเคราะหวาเปนผลมาจากการ
สงเสริมจากองคการอุตสาหกรรมปาไมและการทองเท่ียวแหงประเทศไทยมีนโยบายชวยสงเสริม
การทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย จึงไดชวยติดตอประสานงานส่ือมวลชนแขนงตางๆ ใหเขา
มานําขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยไปเผยแพรใหกับบุคคล 
ภายนอกไดรับรู นอกจากเพื่อดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียวใหเขามาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชาง
ไทยและยังนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษและบริบาลชางผานกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีนาสนใจ
หลากหลายกิจกรรม ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของ เลิศชาย หวังตระกูลดี (2548, น. 38) ท่ี
ไดกลาววา ส่ือมวลชนถือเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมการทองเท่ียว เนื่องจากส่ือทําหนาท่ี
เผยแพรขาวสารตางๆ จากแหลงทองเที่ยวไปยังนักทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดความรูและ
ความสนใจในแหลงทองเท่ียวนั้นๆ 
 จากการวิเคราะหปจจัยภายใน ผูวิจัยพบวา สภาพพื้นท่ีของแหลงทองเท่ียวของศูนย
อนุรักษชางไทยโดยรวมแลวมีความเหมาะสมที่จะเอ้ือประโยชนตอการสงเสริมการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ  เนื่องจากมีสภาพพื้นท่ีเปนสวนปา รวมถึงการมีแหลงน้ําในพ้ืนท่ีหลายแหง ทําใหมีความ
ชุมชื้นเหมาะกับการเปนท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติของชาง และเหมาะสมตอการเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวและเรียนรู นอกจากนี้ยังมีหมูบานควาญชางท่ีเปดเปนบานพักโฮมสเตยใหนักทองเท่ียว
ไดมาพักอาศัยเพื่อเรียนรูวิถีควาญชาง โดยเฉพาะประสบการณการฝกข่ีชาง การเดินปาเพื่อเขาไป
รับสงชางในเวลาเชาและเย็น ซ่ึงเปนประสบการณท่ีหาไดยากท่ีนักทองเท่ียวจะไดอยูใกลชิดกับชาง
หรือการใชชีวิตแบบควาญชาง ซ่ึงถือวาเปนจุดขายท่ีสําคัญท่ีชวยสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ของศูนยอนุรักษชางไทย โดยผลการวิจัยจากแบบสอบถามยังระบุวานักทองเท่ียวมีความประทับใจ
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กิจกรรมของศูนยอนุรักษชางไทยมากท่ีสุด ดังนั้นการฟนฟูประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน
โดยเฉพาะวิถีชีวิตควาญชาง เพื่อพัฒนาใหเปนกิจกรรมการทองเท่ียวเพิ่มเติมก็จะสงผลดีตอการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษของ วรรณพร วณิชชานุกร (2541, น. 5) ท่ีไดกลาววาการจัดการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
นั้นเปนสําคัญลําดับแรกที่จะตองพิจารณาและยังเปนปจจัยท่ีสําคัญในการสงเสริมการทองเท่ียวนั้น
ก็คือ สภาพพื้นท่ีของแหลงทองเท่ียว  เพราะการท่ีมีสภาพภูมิประเทศท่ีเหมาะแกการทองเท่ียว มี
ประวัติท่ีนาสนใจ มีทิวทัศนท่ีงดงาม และมีความสมบูรณของธรรมชาติท่ีเปนจุดเดน ส่ิงเหลานี้จะ
เปนการเอ้ือประโยชนตอการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษไดเปนอยางดี 
 สําหรับปจจัยภายในดานประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินของศูนยอนุรักษชางไทยน้ัน  
ผูวิจัยพบวา  วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินของชาวบานในหมูบานควาญชางภายในศูนย
อนุรักษชางไทย มีความเปนเอกลักษณและโดดเดน เนื่องจากเปนวิถีชีวิตการเปนควาญชาง ท่ีมี
ความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกับชางท่ีเอ้ือประโยชนตอการสงเสริมการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชาง
ไทยไดเปนอยางดี ผูวิจัยวิเคราะหวาจุดขายท่ีสําคัญของการจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษแบบโฮมส
เตยของศูนยอนุรักษชางไทยคือวิถีชีวิตของควาญชาง โดยเฉพาะการใชชีวิตอยูกับชาง การเล้ียงดู
ชางอยางใกลชิดเปนระยะเวลานาน จนเรียนรูและเขาใจวิถีชีวิตของชางและการอยูรวมกับชาง  
นอกจากวิถีชีวิตของควาญชางแลว ศูนยอนุรักษชางไทยยังมีประเพณีและวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกับ
ชางท่ีเปดใหนักทองเท่ียวไดเขารวม เชน สะโตกชาง ทําขวัญชาง ซ่ึงถือวาเปนจุดขายท่ีสําคัญ
สําหรับการสงเสริมการทองเท่ียวไดเปนอยางดี 
 สําหรับปจจัยภายในดานบทบาทของควาญชางและชาวบานในหมูบานควาญ ผูวิจัย
พบวา  ควาญชางและชาวบานในศูนยอนุรักษชางไทย มีบทบาทในการจัดการการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษในระดับปฏิบัติงานเทานั้น เนื่องจากศูนยอนุรักษชางไทยอยูในความดูแลขององคการ
อุตสาหกรรมปาไม ดังนั้นการวางแผนหรือนโยบายตางๆ จึงถูกกําหนดโดยองคการอุตสาหกรรม 
ปาไม แลวมีการถายทอดนโยบาย ตลอดจนกฎ ระเบียบ ขอปฎิบัติตางๆ มายังเจาหนาท่ีและบุคลากร
ภายในทุกคนตามลําดับ ซ่ึงผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของ วรรณพร วณิชชานุกร  
(2541, น. 5) ท่ีกลาววา การจัดการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ใหประสบความสําเร็จไดนั้นส่ิง
สําคัญท่ีสุดคือ ความสามัคคีรวมมือกันของคนในชุมชนทองถ่ิน ท่ีสามารถรวมมือกันกําหนด
ทิศทางในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  เกิดมีความภาคภูมิใจและรักถ่ินกําเนิดของตน  จนสามารถ
พัฒนาใหเกิดเปนแหลงทองเท่ียวข้ึนมาในชุมชนได ดังนั้นการจะพัฒนาการจัดการดานการ
ทองเท่ียวใหประสบความสําเร็จไดนั้นองคการอุตสาหกรรมปาไมจะตองเปดโอกาสใหควาญชางได
มีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษนอย และมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางในการ
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พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยใหมากข้ึน ดวยการเปดใจและรับฟงความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกันรวมถึงการส่ือสารดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดการส่ือสารสองทางท่ีมี
ปฏิกิริยาตอบโตระหวางกัน 
 นอกจากปจจัยภายในดานสภาพพื้นท่ีของแหลงทองเท่ียว วิถีชีวิต ประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถ่ินของศูนยอนุรักษชางไทย  และบทบาทของควาญชางและชาวบานแลว ปจจัย
ภายในดานผลประโยชนจากรายไดท่ีไดรับนั้น ผูวิจัยพบวา เปนปจจัยท่ีมีสวนสําคัญท่ีเปนตัว 
กระตุนใหควาญชางและชาวบานในหมูบานควาญชางเกิดแรงจูงใจในการตอนรับและดูแล
นักทองเท่ียว  สําหรับเร่ืองรายไดนี้ผูวิจัยแบงระดับรายไดตามตําแหนงหนาท่ีของบุคลากรภายใน
ศูนยอนุรักษชางไทย ซ่ึงแตละตําแหนงมีระดับรายไดท่ีตางกัน   
 โดยเร่ิมจากเจาหนาท่ี  พนักงานสัญญาจางและควาญชาง บุคลากรกลุมนี้พอใจกับ
รายไดและสวัสดิการท่ีไดรับ เนื่องจากบุคลากรกลุมไดบรรจุเปนเจาหนาท่ีแลวหรือมีโอกาสได
บรรจุเปนเจาหนาท่ีขององคการอุตสาหกรรมปาไม ซ่ึงจะไดรับสวัสดิการของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
คือ เงินเดือน เบี้ยเล้ียง การเบิกคารักษาพยาบาลใหตนเองและครอบครัว  รวมถึงเบิกคาเลาเรียนบุตร
ได  นอกจากนี้ควาญชางและชาวบานยังมีรายไดเสริมจากการทําของท่ีระลึกไปจําหนายท่ีรานคา
ของท่ีระลึกจําหนาย  การหาของปาบางชนิดภายในพื้นท่ีศูนยอนุรักษชางไทยไปจําหนาย เปนตน  
ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดเร่ืองการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของ วรรณพร วณิชชานุกร (2541, น. 5) 
ท่ีกลาววาการท่ีจะทําใหคนในชุมชนเกิดการสงเสริมการทองเท่ียวอยางตอเนื่องและย่ังยืนไดนั้น  
ส่ิงสําคัญท่ีจะเปนตัวกระตุนใหคนในชุมชนเกิดแรงจูงใจในการเขารวมเพื่อจัดการสงเสริมการ
ทองเท่ียวของชุมชนข้ึนมาน้ันก็คือ การไดรับประโยชนจากการจัดสรรรายไดจากการจัดการ
ทองเท่ียวของชุมชน 

สวนบุคลากรอีกกลุมหนึ่งท่ีมีจํานวนมากในศูนยอนุรักษชางไทย นั่นคือ คนงาน
รายวัน ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบอยูในทุกกลุมงานของศูนยอนรัุกษชางไทย บุคลากรกลุมนี้ไมพอใจกับ
รายไดท่ีไดรับ เนื่องจากไดรับคาแรงรายวันตํ่ากวาคาแรงข้ันตํ่าท่ีรัฐบาลกําหนด คือไดรับรายได 
วันละ 190-250 บาทตอวันและไมมีสวัสดิการใดๆ ดังนั้น คนงานรายวันเหลานี้จึงขาดแรงจูงใจใน
การทํางาน  ทางศูนยอนุรักษชางไทยจึงควรจัดสรรรายไดใหบุคลากรทุกคนอยางเหมาะสมเพ่ือให
เกิดแรงจูงใจในการรวมสงเสริมการทองเท่ียวใหประสบความสําเร็จ 
 ดังนั้นจะเห็นไดวาการสงเสริมการทองเที่ยวของศูนยอนุรักษชางไทยนั้น จะตอง
ประกอบดวยปจจัยหลายๆ ดาน โดยเฉพาะปจจัยท่ียังไมมีความพรอมในการสงเสริมการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ  เชน บทบาทหนาท่ีของควาญชางในการมีสวนรวมจัดการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของ
ศูนยอนุรักษชางไทย การฟนฟูศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและวิถีการเปนควาญชางเพื่อพัฒนาเปน
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กิจกรรมการทองเท่ียวเพิ่มข้ึน และการจัดสรรผลประโยชนจากการทองเท่ียวอยางเหมาะสมสําหรับ
บุคคลากรภายในศูนยอนุรักษชางไทย  เปนตน  เพื่อผลักดันใหการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนย
อนุรักษชางไทยประสบความสําเร็จและเปนการทองเท่ียวท่ียั่งยืนไดในอนาคต  
 รูปแบบการส่ือสารเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย  
จังหวัดลําปาง 
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยพบวารูปแบบการส่ือสารเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของศูนย
อนุรักษชางไทยนั้นมี 3 รูปแบบ คือ รูปแบบการส่ือสารสองทางท่ีไมเปนทางการ รูปแบบการ
ส่ือสารสองทางท่ีเปนทางการ และรูปแบบการส่ือสารทางเดียวท่ีเปนทางการ โดยรูปแบบการ
ส่ือสารท่ีปรากฏและมีบทบาทในการสงเสริมการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยมาก คือ  
รูปแบบการส่ือสารสองทางท่ีไมเปนทางการและรูปแบบการส่ือสารสองทางท่ีเปนทางการ   
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของเสถียร เชยประทับ (2528) ท่ีกลาววา ส่ือสารแบบสองทางมีผล 
ทําใหการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะการใหความสําคัญตอการส่ือสารกลับ 
(Feedback) นั้น เปนวิธีการท่ีทําใหผูรับสาร และผูสงสารมีความเสมอภาคกันในการติดตอส่ือสาร  
โดยไมมีฝายใดมีอิทธิพลเหนืออีกฝายหนึ่ง 
 ท้ังนี้หากมองรูปแบบการส่ือสารดังกลาวออกเปน 2 มิติ มิติในดานรูปแบบการส่ือสารท่ี
เปนทางการกับรูปแบบการส่ือสารสองทางแลว ในสวนของรูปแบบการส่ือสารท่ีเปนทางการนั้น  
ผูวิจัยวิเคราะหวา ลักษณะความเปนทางการในการส่ือสารจะเกิดข้ึนในสถานการณท่ีมีการใช
จดหมายเชิญประชุม โดยเฉพาะการรวมประชุมกับหนวยงานภายนอก ซ่ึงเปนหนวยงานที่มีสวน
ชวยสงเสริมการทองเท่ียวของศนูยอนุรักษชางไทย 
 สวนรูปแบบการสื่อสารสองทางนั้นมีสองรูปแบบคือ รูปแบบการสื่อสารสองทางท่ีมี
ปฏิกิริยาโตตอบตางกัน โดยการโตตอบนี้ผูวิจัยวิเคราะหวาสวนหนึ่งข้ึนอยูกับความแตกตางของ
สมาชิกท่ีเขารวมประชุม คือ คุณลักษณะของกลุมบุคคลที่ทําการส่ือสาร กลาวคือ การส่ือสารท่ีมี
ปฏิกิริยาโตตอบกันมาก จะเกิดข้ึนในการประชุมระหวางเจาหนาท่ี สวนการส่ือสารท่ีมีปฏิกิริยา
โตตอบกันนอยมักจะเกิดข้ึนในการประชุมระหวางเจาหนาท่ีกับควาญชาง เนื่องจากผูเขารวม
ประชุมมีความแตกตางกันในหลายๆ ดาน เชน ความรู ประสบการณ สถานะทางสังคม เปนตน จึง
ทําใหมีปฏิกิริยาโตตอบกันนอย  
 ท้ังนี้เปนสาเหตุซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดเร่ืองรูปแบบการส่ือสารของ โรเจอร  
(Rogers, 1983) อางถึงใน นริษรา นงนุช (2544, น. 26) ท่ีกลาววา คุณลักษณะระหวางผูสงสารและ
ผูรับสาร  เปนปจจัยท่ีจะอธิบายวาใครถายทอดขาวสารไปยังใครและจะมีประสิทธิภาพในการ
ถายทอดขาวสารแคไหน ท้ังนี้การส่ือสารจะเปนไปดวยความราบร่ืนเม่ือผูสงสารและผูรับสารมี
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คุณลักษณะเหมือนๆ กัน (Homophily) เชน ความเช่ือ ทัศนคติ คานิยม การศึกษา สังคมและอ่ืนๆ  
นั้น หมายถึงบุคคลสวนใหญจะมีความรูสึกสบายใจ ท่ีจะติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึง
กับตนมาก กวาการพูดคุยกับบุคคลท่ีแตกตางกับตน ซ่ึงตองใชความพยายามมากที่จะทําใหการ
ส่ือสารประสบผล  เพราะการส่ือสารระหวางผูสงสารและผูรับสารท่ีมีคุณลักษณะแตกตางกัน 
(Homophily) อาจทําใหเกิดการรับรูท่ีไมสอดคลองกันก็ไดและผูรับสารเองอาจจะมีความรูสึกไม
สะดวกหรือไมสบายใจท่ีจะทําการส่ือสาร 
 สําหรับรูปแบบการสื่อสารท่ีเปนทางการนั้น ผูวิจัยสันนิษฐานวานาจะเปนอีกสาเหตุ
หนึ่งท่ีมีผลทําใหการส่ือสารสองทางนั้นมีปฏิกิริยาโตตอบกันนอย เนื่องจากขอมูลการสัมภาษณ
และสังเกตการ ผูวิจัยพบวา เม่ืออยูนอกสถานการณท่ีเปนทางการแลว มักมีการพูดคุยและเสนอ
ความคิดเห็นกันมากกวา เพราะการส่ือสารอยางเปนทางการไมมีความเปนกันเองและมักจะเกิด
ความเกรงใจ ทําใหไมกลาแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะรูปแบบการส่ือสารของศูนยอนุรักษชาง
ไทยท่ีอยูในความดูแลของหนวยงานรัฐวิสาหกิจรูปแบบการส่ือสารภายในและภายนอกมักตองเปน
รูปแบบการส่ือสารท่ีเปนทางการ รวมถึงการบริหารจัดการการทองเท่ียวท่ียังเปนการส่ือสารแบบ
บนลงลาง ทําใหควาญชางและชาวบานขาดการมีสวนรวมในการบริหารจัดการการทองเท่ียว มีการ
ตอบโตกันระหวางเจาหนาท่ีกับควาญชางและชาวบานนอย จึงควรมีการพัฒนารูปแบบการส่ือสาร
สองทางใหเหมาะสมกับบุคลากรในทุกระดับ การรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน จะสงผลใหการ
ส่ือสารสองทางมีประสิทธิภาพมากข้ึน กอใหเกิดการพัฒนาการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย   
 ท้ังนี้ในการสงเสริมการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยนั้น ยังมีรูปแบบการส่ือสาร
อีกรูปแบบหนึ่งท่ีพบในการวิจัยคร้ังนี้ และมีบทบาทตอการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของ
ศูนยอนุรักษชางไทย คือ รูปแบบการส่ือสารทางเดียวท่ีเปนทางการ ซ่ึงรูปแบบดังกลาวเหมาะกับ
การแจงขาวสารตางๆ ของศูนยอนุรักษชางไทย เนื่องจากศูนยอนุรักษชางไทยเปนหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ  จึงมีการทําจดหมายเวียนท่ีเปนลายลักษณอักษรตามระเบียบของราชการเพื่อส่ือสารกัน
ภายในศูนยอนุรักษชางไทย แตการสงจดหมายเวียนนี้กลับมีความลาชา เนื่องจากจดหมายราชการ
ตองสงตอเปนทอดๆ จากเจาหนาท่ีนําเสนอตอเจาหนาระดับบริหารเพื่อทํารอการพิจารณา เม่ือ
พิจารณาแลวก็ตองสงเอกสารตอบกลับมาตามสายงานเปนทอดๆ ดังนั้นจดหมายเวียนจึงไม
สอดคลองกับแนวคิดเร่ืองรูปแบบการส่ือสารของ ฮาโรลด เจ ลิฟวิท (1964) อางถึงใน นริษรา  
นงนุช (2544, น. 26) ท่ีไดกลาววา หากองคกรมีความตองการความรวดเร็วและความถูกตองอยาง
งายๆ ในการติดตอส่ือสารแลว การส่ือสารทางเดียวจะมีความเหมาะสมมากกวา ดังนั้นจึงควร
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการส่ือสารทางเดียวใหมีความรวดเร็วและงายข้ึน   
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  สําหรับผลของรูปแบบการส่ือสารท่ีกลาวมาแลว ในการสงเสริมการทองเท่ียวของศูนย
อนุรักษชางไทยนั้น ผูวิจัยวิเคราะหวา รูปแบบการส่ือสารสองทางมีบทบาทอยางยิ่งตอการสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย กลาวคือ ผลท่ีไดรับจากการสื่อสารดังกลาว 
จะปรากฏออกมาใหเห็นในแผนการจัดการการทองเท่ียว กฎระเบียบขอบังคับ ในขณะท่ีการส่ือสาร
ทางเดียวท่ีเปนทางการมีบทบาทตอการจัดการการทองเท่ียว โดยผลของการส่ือสารจะเนนไปใน
การทําความเขาใจรวมกัน การปฏิบัติตาม การแกไขปญหาในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย 
  นอกจากนั้นการวิจัยบังพบวา รูปแบบการส่ือสารสองทาง เปนรูปแบบการส่ือสารท่ี
กอใหเกิดการพัฒนาการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย ดังนั้นการปรุงปรุงและพัฒนารูปแบบ
การส่ือสารสองทางใหมีความเหมาะสมจะสงผลใหเกิดการมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียว  
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองรูปแบบของการส่ือสารของ แชรมม (1979) ท่ีกลาวไววา การส่ือสาร
แบบสองทางเปนชวยกอใหเกิดพลังและกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 
 การใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย  
จังหวัดลําปาง 
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยพบวา การใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวของศูนย
อนุรักษชางไทยนั้น มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหนักทองเท่ียวไดรูจักและเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษ
ชางไทยและปาไมซ่ึงเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของชางผานกิจกรรมตางๆ ของศูนยอนุรักษชางไทย และ
ดึงดูดใหนักทองเท่ียวไดเดินทางเขามาทองเท่ียวท่ีศูนยอนุรักษชางไทย โดยมีการใชส่ือประชาสัมพันธ 
ท่ีหลากหลาย  เพื่อใหนักทองเท่ียวไดรับรูประกอบไปดวย 4 ส่ือดวยกัน คือ ส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ  
ส่ือมวลชนและส่ืออินเตอรเน็ต 
 1. ส่ือบุคคล  จากการวิ เคราะห ส่ือประชาสัมพันธประเภทบุคคลผูวิจัยพบวา 
ศูนยอนุรักษชางไทยมีการใชส่ือประชาสัมพันธประเภทส่ือบุคคลในการประชาสัมพันธขอมูล
เกี่ยวกับการทองเท่ียวใหบุคคลภายนอกไดรับรู อันไดแก  เจาหนาท่ี  ควาญชางและชาวบาน เพื่อน
ฝูงและญาติพี่นองของนักทองเท่ียวที่เคยมาเท่ียว เจาหนาท่ีบริษัทนําเท่ียว และเจาหนาท่ีของการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย จะเปนส่ือบุคคลหลักในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษใหกับบุคคลภายนอกไดรับรู เนื่องจากเปนการประชาสัมพันธท่ีทางศูนย
อนุรักษชางไทยไมตองเสียคาใชจาย และยังเปนการประชาสัมพันธท่ีงายท่ีสุด สามารถจูงใจ
นักทองเท่ียวดวยวิธีการพูดแบบเปนกันเอง ทําใหการเผยแพรขอมูลขาวสารเปนไปในลักษณะท่ี
ยืดหยุน ปรับใหเขากับนักทองเท่ียวเปนรายๆ ได และสามารถที่จะซักถามทําความเขาใจและมี
ปฏิกิริยาโตตอบกันและกันได ทําใหไดรับทราบความรูสึกนึกคิดของนักทองเท่ียวไดเปนอยางดี 
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ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองส่ือประชาสัมพันธของ แคทซ กับ ลาซาสเฟลด (1955) อางถึงใน 
กฤษฎา สุริยวงศ, (2549, น. 62) ท่ีกลาวไววา  การส่ือสารระหวางบุคคลมีผลตอการทําใหผูรับสาร
ยอมรับท่ีจะเปล่ียนแปลงทัศนคติ และยอมรับท่ีจะใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆ มาก
ท่ีสุด 
 2.  ส่ือเฉพาะกิจ  จากการวิเคราะหส่ือประชาสัมพันธประเภทส่ือเฉพาะกิจ ผูวิจัยพบวา  
ศูนยอนุรักษชางไทย  มีการใชส่ือประชาสัมพันธประเภทส่ือเฉพาะกิจหลายรูปแบบดวยกัน มีท้ังท่ี
ผลิตเองและหนวยงานภายนอกผลิตให อันไดแก แผนพับ ปายเผยแพรขอมูล อุปกรณสําหรับจัด
นิทรรศการหนังสือคูมือการทองเท่ียว หนังสือและวารสาร วีดีทัศน เอกสารทางวิชาการและสินคา
ของท่ีระลึก ซ่ึงส่ือเฉพาะกิจเหลานี้มีเนื้อหาและการใชงานท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับงานท่ีเขารวมหรือ
ผูรับสาร ส่ือเฉพาะกิจนี้จึงเหมาะท่ีจะทําการส่ือสารกับบุคคลภายนอกและนักทองเท่ียวเฉพาะกลุม  
ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ  ปรมะ สตะเวทิน (2531, น. 99) ท่ีไดกลาวไววา ส่ือเฉพาะกิจ
หมายถึงส่ือท่ีถูกผลิตข้ึนมาโดยมีเนื้อหาเฉพาะและจุดมุงหมายหลักอยูท่ีผูรับสารเฉพาะกลุม 
 3. ส่ือมวลชน  จากการวิเคราะหส่ือประชาสัมพันธประเภทส่ือมวลชน ผูวิจัยพบวา  
ศูนยอนุรักษชางไทยมีการใชส่ือประชาสัมพันธประเภทส่ือมวลชนอยางครอบคลุม อันไดแก 
ส่ือทางโทรทัศน ส่ือทางวิทยุ ส่ือทางหนังสือพิมพและส่ือทางนิตยสาร/วารสาร เขามาชวย
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย
ใหบุคคลภายนอกและนักทองเท่ียวไดรับรู โดยส่ือประชาสัมพันธประเภทส่ือมวลชนนี้ทางศูนย
อนุรักษชางไทยไมไดผลิตข้ึนมาเอง แตมีหนวยงานภายนอกเปนผูผลิตให โดยในชวงแรกการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทยเปนผูใหความชวยเหลือในการติดตอส่ือแขนงตางๆ ใหเขามาชวย
นําเสนอขอมูลของศูนยอนุรักษชางไทย โดยมีบุคลากรภายในศูนยอนุรักษชางไทยเปนผูใหขอมูล  
เม่ือศูนยอนุรักษชางไทยเร่ิมเปนท่ีรูจักในหมูนักทองเที่ยว ก็มีส่ือมวลชนประเภทตางๆ ติดตอเขามา
เพื่อขอขอมูลไปนําเสนอ  ท้ังส่ือภายในประเทศและส่ือตางประเทศ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเร่ือง
ส่ือประชาสัมพันธของ ปรมะ สตะเวทิน (2531, น. 99) ท่ีไดกลาวไววา ส่ือมวลชนเปนส่ือท่ีมีความ
อิสระและมีดุลยพินิจของตนเองในการพิจารณาขาวสารที่นักประชาสัมพันธขอความรวมมือในการ
เผยแพร วามีคนสนใจและเหมาะสมท่ีจะเผยแพรตอไปยังสาธารณชนหรือไม 
 4.   ส่ืออินเทอรเน็ต  จากการวิเคราะหส่ือประชาสัมพันธประเภทส่ืออินเทอรเน็ต ผูวิจัย
พบวา ศูนยอนุรักษชางไทยมีการใชส่ือประชาสัมพันธประเภทส่ืออินเทอรเน็ตเขามาชวยในการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย
ใหนักทองเท่ียวไดรับรู อันไดแก บริการขอมูลทางเว็บไซต (www.) และบริการขอมูลบนกระดาน
ขาวท่ีมีการโพสตกันในกระทูของเว็บไซตตางๆ ถือไดวาศูนยอนุรักษชางไทยมีการใชส่ือ
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ประชาสัมพันธท่ีทันสมัยเขากับยุคสมัยปจจุบันมาชวยในการประชาสัมพันธการทองเท่ียวเปนระยะ
เวลานานกวาสิบป  โดยมีการเผยแพรขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง  ส่ืออินเทอรเน็ตสามารถนําเสนอ
รายละเอียดไดมากกวาส่ืออ่ืนๆ เพราะมีพื้นท่ีมากและมีความรวดเร็วครอบคลุมท้ังภายในประเทศ
และตางประเทศ  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองส่ือประชาสัมพันธของ ซ่ึง ณัฏยา จรูยกาญจนกุล  
(2541) อางถึงใน กฤษฎา สุริยวงศ (2549, น. 59) กลาววา การประชาสัมพันธโดยผานทางส่ือ
อินเตอรเน็ตสามารถนําเสนอขอมูลขาวสารโดยมีรายละเอียดมากกวาส่ืออ่ืนๆ เพราะมีพื้นท่ีมากกวา
และผูใชสามารถคนหาขอมูลขาวสาร และสามารถคนหาคําตอบในส่ิงท่ีตนเองสงสัยไดทันที 
 ดังนั้นจะเห็นไดวาการสงเสริมการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยใหประสบ
ความสําเร็จไดนั้น จะตองมีการส่ือสารท่ีหลากหลายรูปแบบ การใชส่ือท่ีเขาถึงกลุมเปาหมาย  
โดยเฉพาะกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีการเปดรับส่ือท่ีแตกตางกัน โดยนักทองเท่ียวชาวไทยนิยมเปดรับ
ส่ือมวลชน และนักทองเท่ียวชาวตางชาตินิยมเปดรับส่ืออินเทอรเน็ต นอกจากนี้การใชส่ืออ่ืนๆ 
ประกอบตามความเหมาะสมโดยพิจารณาปจจัยเกี่ยวกับการส่ือสารของศูนยอนุรักษชางไทยอยาง
ละเอียด รวมถึงการประเมินผลการใชส่ือแตละส่ือ เพื่อเพื่อวางแผนการใชส่ืออยางมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองส่ือประชาสัมพันธของ Singh (1976) อางถึงใน กฤษฎา สุริยวงศ 
(2549, น. 67) ท่ีกลาวไววา ส่ือเพียงประเภทเดียวยอมไมมีประสิทธิผลเพียงพอ การใชส่ือแบบ
ผสมผสานจะสําเร็จผลตามเปาหมายท่ีวางไวอยางรวดเร็ว  
 ประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนย
อนุรักษชางไทย 
 จากผลการวิจัย  ผูวิจัยพบวา การใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวของ
ศูนยอนุรักษชางไทยน้ัน มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหนักทองเท่ียวไดรูจักและเรียนรูเกี่ยวกับการ
อนุรักษชางไทยและปาไมซ่ึงเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของชางผานกิจกรรมตางๆ ของศูนยอนุรักษชาง
ไทย และดึงดูดใหนักทองเท่ียวไดเดินทางเขามาทองเท่ียวท่ีศูนยอนุรักษชางไทย โดยมีการใชส่ือ
ประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย โดยท่ีส่ือเหลานี้ มีผลกับการเปดรับขอมูลขาวสารและการตัดสินใจ
ของนักทองเท่ียว 
 ขอมูลสวนตัวของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติมีความแตกตางกัน ท้ังปจจัย
ทางดานประชากรศาสตรและจิตวิทยา ทําใหนักทองเท่ียวท้ังสองกลุมนี้เลือกรับขาวสารที่แตกตาง
กัน นอกจากนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติจะมีความแตกตางกันแลว ผูวิจัยยังพบวา
นักทองเท่ียวท่ีมีลักษณะการทองเท่ียวท่ีแตกตางกันก็มีการเปดรับส่ือท่ีแตกตางกันดวย เชน  
นักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวแบบไปกลับกับนักทองเท่ียวท่ีมาคางแรม นักทองเท่ียวที่มาคางแรมกับ
นักทองเท่ียวท่ีมาเขาโปรแกรมฝกควาญชาง ซ่ึงนักทองเท่ียวแตละกลุมมีความสามารถในการรับรู
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แตกตางกัน สอดคลองกับแนวความคิดเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารของ เบญจวรรณ สุพันอางทอง 
(2555, น. 28) ท่ีกลาววา บุคคลแตละคนมีความสามารถในการับรูไมเทากัน ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ  
 นักทองเที่ยวท่ีมาเขาโปรแกรมฝกเปนควาญชางจะมีความสนใจและพรอมท่ีจะเรียนรู
เร่ืองราวท่ีเกี่ยวของกับชางมากกวานักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวแบบไป-กลับ ผูวิจัยวิเคราะหวา  
นักทองเท่ียวท่ีมาเขาโปรแกรมฝกเปนควาญชางมีความสนใจและตองการที่จะเรียนรูวิถีชีวิตการ
เปนควาญชาง  การข่ีชาง กอนท่ีจะเดินทางมาทองเท่ียวท่ีศูนยอนุรักษชางไทยจึงมีการเสาะหาขอมูล  
และเม่ือมาถึงก็มีความสนใจท่ีจะเรียนรูขอมูลตางๆ เกี่ยวกับชาง  เพ่ือความเขาใจและความปลอดภัย
ในการใชชีวิตรวมกับชางตลอดระยะเวลาการเขาโปรแกรมฝกเปนควาญชาง ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารของ เบญจวรรณ สุพันอางทอง (2555, น. 31) ท่ีกลาววา ผูรับสาร
มักจะสนใจรับขาวสารที่ตรงกับความตองการหรือมีความสําคัญตอผูรับสาร ซ่ึงความสนใจของแต
ละคนจะมีความหลากหลาย  ไมวาจะเปนชนิดของขอมูล รูปแบบของการส่ือสาร ประเภทของส่ือ 
ท่ีชอบ 
 การเปดรับขาวสารจากส่ือประชาสัมพันธเพื่อการทองเที่ยว ส่ือประชาสัมพันธท่ี
นักทองเท่ียวนิยมเปดรับขาวสารการประชาสัมพันธการทองเท่ียวและส่ือประชาสัมพันธท่ีมีสวน
ชวยในการตัดสินใจมาทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยคือ ส่ือมวลชน ผูวิจัยวิเคราะหวา  
ส่ือมวลชนมีอิทธิพลตอการสงเสริมการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย เนื่องจากเปนส่ือท่ี
นักทองเท่ียวชาวไทยมีความคุนเคย  สามารถเขาถึงไดงาย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการ
เปดรับขาวสารของ เบญจวรรณ สุพันอางทอง (2555, น. 31) ท่ีกลาววา  ผูรับสารจะเปดรับส่ือท่ี
สะดวกกับตนเองเปนหลัก และผูรับสารจะติดอยูกับการรับส่ือเดิมๆ ท่ีเคยชินท่ีตนเคยเปดรับอยูเปน
ประจํา  นอกจากนี้คุณสมบัติของส่ือมวลชนท่ีสามารถสงสารไปยังผูรับสารจํานวนมากไดในเวลา
อันรวดเร็วได สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับส่ือประชาสัมพันธของ วิรัช ลภิรัตนกุล (2546) ท่ีกลาว
วา  ส่ือมวลชนสามารถนําสารจากผูสงสารไปสูผูรับสาร ซ่ึงประกอบดวยคนจํานวนมากไดอยาง
รวดเร็ว  
 สวนการเปดรับขาวสารจากส่ือประชาสัมพันธเพื่อการทองเท่ียว ส่ือประชาสัมพันธท่ี
นักทองเท่ียวนิยมเปดรับขาวสารการประชาสัมพันธการทองเท่ียวและส่ือประชาสัมพันธท่ีมีสวน
ชวยในการตัดสินใจมาทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวตางชาติคือ ส่ืออินเตอรเน็ต ซ่ึงเปนส่ือท่ีไดรับ
ความนิยมอยางแพรหลายสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ  ผูวิจัยวิเคราะหวา ส่ืออินเตอรเน็ตเปน
ส่ือท่ีนักทองเท่ียวชาวตางชาติมีความสะดวกในการเปดรับ เนื่องจากเทคโนโลยีระบบเครือคาย
อินเตอรเน็ตในตางประเทศมีความพรอมท่ีจะรองรับการใชงาน ส่ืออินเตอรสามารถนําเสนอขอมูล
ขาวสารไดมากกวาส่ืออ่ืนๆ และมีรูปแบบการนําเสนอท่ีนาสนใจท้ังภาพและเสียง อีกท้ังยังเปนส่ือท่ี
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นักทองเท่ียวสามารถตอบโตซักถามปญหาไดทันที  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับส่ือ
ประชาสัมพันธของ ณัฐยา จรูยกาญจนกุล (2541) อางถึงใน กฤษฏา สุริยวงศ (2549, น. 59) ท่ีกลาว
วา  ส่ืออินเตอรเน็ตสามารถนําเสนอขอมูลขาวสารโดยมีรายละเอียดมากกวาส่ืออ่ืนๆ เพราะมีพื้นท่ี
มากกวาและผูใชสามารถคนหาขอมูลขาวสาร และคนหาคําตอบในส่ิงท่ีคนเองสงสัยไดทันทีโดย
ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 
 ส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษท่ีมีศักยภาพ 
ในการสรางการรับรูสําหรับนักทองเท่ียวชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางชาติเหมือนกันคือ  
ส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจและส่ือบุคคล ตามลําดับ ผูวิจัยวิเคราะหวา นักทองเท่ียวสวนใหญมี
ความคุนเคยและสะดวกท่ีจะเปดรับส่ือมวลชนมากกวาส่ืออ่ืนๆ เนื่องจากส่ือมวลชนสามารถ
ครอบคลุมกลุมเปาหมายไดมากในเวลาอันรวดเร็ว สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร
ของ เบญจวรรณ สุพันอางทอง (2555, น. 31) ท่ีกลาววา ผูรับสารจะรับส่ือท่ีสะดวกกับตนเองหรือ
ส่ือท่ีมีความเคยชินท่ีตนเปดรับอยูเปนประจํา   
 ส่ือเฉพาะกิจเปนส่ือท่ีมีศักยภาพในการสรางการรับรูใหกับนักทองเท่ียวเปนอันดับสอง  
เนื่องจากส่ือเฉพาะกิจเปนส่ือท่ีมีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดเฉพาะกลุม  
และเปนส่ือท่ีศูนยอนุรักษชางไทยนิยมใชมากท่ีสุด นักทองเที่ยวท่ีมีความสนใจท่ีจะรับขอมูล
เกี่ยวกับศูนยอนุรักษชางไทย ตองการเรียนรูหรือเขารวมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนย
อนุรักษชางไทยจึงเปดรับส่ือเฉพาะกิจเปนระดับรองลงมา สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู
ของ เบญจวรรณ สุพันอางทอง (2555: 28) ท่ีกลาววา แรงจูงใจหรือความตองการภายในบุคคลมีผล
ตอการรับรู 
 ส่ือท่ีมีศักยภาพในการสรางการรับรูใหกับนักทองเท่ียวเปนอันดับสามคือ ส่ือบุคคล  
เนื่องจากส่ือบุคคลเปนส่ือท่ีมีความเปนอิสระในการเผยแพรขาวสาร โดยเฉพาะส่ือบุคคลท่ีเปนผูนํา
ทางความคิดหรือผูท่ีไดรับความเช่ือถือและมีบทบาทตอผูรับสาร ส่ือบุคคลในศูนยอนุรักษชางไทย
คือ เจาหนาท่ี ควาญชาง ซ่ึงถือเปนบุคคลท่ีมีความนาเช่ือถือ เนื่องจากทองเท่ียวสวนใหญมีความเช่ือ
วาเจาหนาท่ีและควาญชางมีความคุนเคยและมีความรูเกี่ยวกับชางเปนอยางดี สอดคลองกับแนวคิด
เกี่ยวกับการเปดรับสารของ เบญจวรรณ สุพันอางทอง (2555, น. 31) ท่ีกลาววา ผูรับสารจะเลือก
เปดรับส่ือท่ีมีความสอดคลองกับความรู คานิยม ความเช่ือและทัศนคติของผูรับสาร 
 ลักษณะขาวสารที่นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติไดรับจากส่ือประชาสัมพันธ
เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยสองอันแรกคือ กิจกรรมการทองเท่ียว
ภายในศูนยอนุรักษชางไทยและการอนุรักษชางไทยและปาไม  ซ่ึงตรงตามความตั้งใจของผูสงสาร
ท่ีจะประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและการอนุรักษและบริบาลชางไทย รวมถึง
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การอนุรักษปาไมซ่ึงเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของชางดวย สวนอันท่ีสามนักทองเท่ียวชาวไทยมีการ 
รับรูเร่ืองกิจกรรมพิเศษของศูนยอนุรักษชางไทย สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติมีการรับรูเร่ือง
ประวัติศาสตร โดยเร่ืองนี้ผูวิจัยวิเคราะหวา ส่ือประชาสัมพันธเพื่อการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนย
อนุรักษชางไทยสําหรับนักทองเท่ียวแลว จะเนนการประชาสัมพันธกิจกรรมดานการทองเท่ียว 
เชิงอนุรักษเปนหลัก โดยแตละกิจกรรมลวนแตสอดแทรกการใหความรูเกี่ยวกับชางรวมถึงการ
อนุรักษและบริบาลชางไทยกับนักทองเท่ียว  สวนเร่ืองท่ีนักทองเท่ียวไดรับรูจากส่ือประชาสัมพันธ
ท่ีแตกตางกันเปนเพราะศูนยอนุรักษชางไทยยังขาดการประชาสัมพันธกิจกรรมพิเศษผานส่ือท่ี
นักทองเท่ียวตางชาตินิยมเปดรับ นั่นคือ ส่ืออินเตอรเน็ต  
 สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติมีการรับรูเร่ืองประวัติศาสตรและวิวัฒนาการของชางเปน
อันดับท่ีสาม  เนื่องจากนักทองเท่ียวชาวตางชาติสวนใหญมีความสนใจเร่ืองชางกอนท่ีจะเดินทางมา
ทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทย เม่ือมาถึงนักทองเท่ียวจึงนิยมเขาไปศึกษาขอมูลในสวนตางๆ ของ
ศูนยอนุรักษชางไทยดวยความต้ังใจ เชน เขาชมพิพิธภัณฑแหงแผนดิน (TECH Museum) อานปาย
เผยแพรขอมูลตางๆ รวมถึงซักถามเจาหนาท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตร  วิวัฒนาการของชาง การเล้ียงดู
ชาง รวมถึงการรักษาพยาบาลชาง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูของ เบญจวรรณ   
สุพันอางทอง  (2555, น. 27)  ท่ีกลาววา การเลือกท่ีจะรับรูส่ิงหนึ่งส่ิงใดของมนุษย ข้ึนอยูกับความ
ตั้งใจและความสนใจท่ีอยากจะรู   
 กลาวโดยสรุปไดวา การส่ือสารเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษ
ชางไทยจังหวัดลําปางจะประสบความสําเร็จได จะตองประกอบดวยปจจัยเกื้อหนุนท้ังปจจัย
ภายนอกและภายใน การส่ือสารกับนักทองเท่ียวใหมีประสิทธิภาพ จึงตองพิจารณาตัวแปรตางๆ ใน
กระบวนการการส่ือสาร ท้ังผูสงสาร สารและผูรับสาร เชน นโยบายดานการสื่อสารขององคกรท่ีมี
ความชัดเจนและเอ้ือตอการส่ือสารแนวระนาบ งบประมาณ วัตถุประสงคของการส่ือสารในแตละ
คร้ัง ลักษณะของขาวสารท่ีตรงกับความสนใจของนักทองเท่ียว เชน การนําเสนอกิจกรรมการ
ทองเท่ียวซ่ึงตรงกับผลการวิจัยเร่ืองส่ิงจูงใจท่ีนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทย  
เปนตน นอกจากน้ีการศึกษาพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย ตลอดจนกลยุทธตางๆ เชน การฟนฟู
ประเพณีและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาเปนกิจกรรมการทองเท่ียวใหนักทองเท่ียวไดมีสวนรวมมากข้ึน  
การพัฒนาบทบาทและการมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวของควาญชางและชาวบานซ่ึงถือ
เปนส่ือบุคคลที่มีความใกลชิดและไดรับความเช่ือถือจากนักทองเท่ียว ประกอบกับการศึกษาและ
พิจาณารวมกับปจจัยอ่ืนๆ เพื่อวางแผนการส่ือสารใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
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5.3 ขอเสนอแนะ 
 จากผลของการศึกษาวิจัย เร่ือง  “การส่ือสารเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของ
ศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง” ผูวิจัยไดแบงขอเสนอแนะออกเปน 2 สวน คือ ขอเสนอแนะ
จากนักทองเท่ียว และขอเสนอแนะจากผูวิจัย  
 5.3.1 ขอเสนอแนะจากนักทองเท่ียว 
 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนย
อนุรักษชางไทยของนักทองเท่ียวชาวไทย 
 ควรประชาสัมพันธขาวสารดานการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยผานส่ือมวลชน
ใหมากข้ึน 
 ควรประชาสัมพันธการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยในจังหวัดลําปางใหมากข้ึน    
เชน  การประชาสัมพันธตามสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ ในจังหวัดลําปาง การเขารวมกิจกรรมกับ
สถานศึกษาในจังหวัด การประชาสัมพันธผานส่ือทองถ่ินใหมีความถ่ีมากข้ึนและนําเสนอขาวสาร
อยางสมํ่าเสมอ 
 ควรมีการประชาสัมพันธการทองเท่ียวผานส่ือตางๆ ลวงหนาตลอดท้ังป โดยเฉพาะชวง
ท่ีศูนยอนุรักษชางไทยมีกิจกรรมการพิเศษ 
 ควรประชาสัมพันธขาวสารดานการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยผานเว็บไซตและ
เครือขายสังคม (Social Network) โดยมีการอัพเดทขอมูลขาวสารอยูเสมอ 
 ควรประชาสัมพันธและทําการตลาดผานบริษัทนําเท่ียว 
 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชาง
ไทยของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ   
 ควรประชาสัมพันธการทองเท่ียวผานเว็บไซต โดยมีการอัพเดทขอมูลขาวสารอยูเสมอ 
 ควรประชาสัมพันธผานส่ือการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม  ประชาสัมพันธผาน
บริษัทนําเท่ียวจังหวัดเชียงใหม 
 5.3.2 ขอเสนอแนะจากผูวิจัย 
   ผูวิจัยแบงขอเสนอแนะออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 
 5.3.2.1 ขอเสนอแนะการบริหารจัดการการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย 
    1) ปจจัยภายในท่ีสงเสริมการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย   
  จากผลการวิจัยพบวาส่ิงจูงใจท่ีนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวศุนยอนุรักษชางไทย
และส่ิงท่ีนักทองเท่ียวประทับใจ คือ กิจกรรมการทองเท่ียว ดังนั้นผูวิจัยจึงแนะนําใหศูนยอนุรักษ
ชางไทยมีการคนควาและฟนฟูวิถีชีวิตควาญชาง ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน เพื่อปรับเปน
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กิจกรรมการทองเท่ียวใหนักทองเท่ียวไดมีสวนรวมเพิ่มข้ึนรวมกับการปรับภูมิทัศนใหพื้นท่ีปามี
ความอุดมสมบูรณ สะอาดและสวยงามอยูเสมอ   
 สําหรับบทบาทของควาญชางและชาวบาน องคการอุตสาหกรรมปาไมควรใหการ
สนับสนุนโดยเปดโอกาสควาญชางและชาวบานมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวมากข้ึน  และ
ดูแลผลประโยชนจากรายไดท่ีไดรับใหกับบุคลากรทุกตําแหนงอยางเปนธรรม   
     2) รูปแบบการส่ือสารภายในศูนยอนุรักษชางไทย 
 จากผลการวิจัยทําใหผูวิจัยทราบวาดวยการใชจนหมายเวียนซ่ึงมีความยุงยากและลาชา 
ดังนั้นจึงควรปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการส่ือสารทางเดียวใหมีความรวดเร็วและงายข้ึน สวน
รูปแบบการส่ือสารสองทางควรมีการปรับใหเหมาะสมกับบุคลากรในทุกระดับ มีความเปนกันเอง
และการรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เพื่อใหเกิดปฏิกิริยาโตตอบในการส่ือสารมากขึ้น อันจะ
สงผลใหการส่ือสารสองทางมีประสิทธิภาพ 
    3) การใชส่ือประชาสัมพันธของศูนยอนุรักษชางไทย 
 จากการวิจัยพบวาศูนยอนุรักษชางไทยมีการใชส่ือประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย  แตยังไม
มีการประเมินผลการใชส่ือแตละประเภทวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด  ไมมีการวางแผนการ
ส่ือสารเพ่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียวท่ีชัดเจน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษากลุมเปาหมายและมีการ
ประเมินผลการใชส่ือประชาสัมพันธแตละประเภท รวมท้ังการศึกษาถึงขอดี-ขอดอยของส่ือ
ประชาสัมพันธแตละประเภทและตัวแปรอ่ืนๆ อยางละเอียดเพื่อวางแผนการส่ือสารเพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษไดอยางท่ีมีประสิทธิภาพ 
 5.3.2.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 
  จากผลการวิจัยพบวา ศูนยอนุ รักษช างไทยยังไม มีการประเมินผลการใช ส่ือ
ประชาสัมพันธและการศึกษาพฤติกรรมการรับส่ือของทองเท่ียว ดังนั้นควรมีการศึกษาเร่ือง
ประสิทธิภาพของส่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยและพฤติกรรมการ
เปดรับส่ือของนักทองเท่ียว นอกจากนี้การศึกษาเร่ืองการส่ือสารเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษของแหลงทองเท่ียวท่ีอยูในความดูแลของภาครัฐแหลงอ่ืน รวมท้ังแหลงทองเท่ียวท่ีอยูใน
ความดูแลของภาคเอกชน เพื่อทําการศึกษาและเปรียบเทียบขอดีขอเสียเกี่ยวกับการส่ือสารในแตละ
สถานท่ี อันจะนําไปสูการพัฒนาการส่ือสารเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษใหกับแหลง
ทองเท่ียวนั้นๆ และเปนแนวทางการพัฒนาการส่ือสารเพ่ือการทองเท่ียวของสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ 
ตอไป 
 

DPU



164 

 หากมีการศึกษาวิจัยในมุมมองหรือแนวทางที่แตกตางออกไป  ผูวิจัยมั่นใจวา 
จะเกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการทองเท่ียวของประเทศไทย โดยเฉพาะการกาวเขาสูประชาคม
อาเซียน (AEC) ในป 2558 ท่ีกําลังจะมาถึง เพื่อการจัดการการทองเท่ียวใหเปนไปในทิศทางท่ี
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหเกิดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและการทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม  อันจะนําไปสูการทองเท่ียวอยางยั่งยืนไดในอนาคต  
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ภาคผนวก ก   
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถามปจจัยท่ีสงเสริมการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง และการใชส่ือ
ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง 
 คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้ประกอบการทําวิทยานิพนธเร่ืองการส่ือสารเพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษาปจจัยท่ี
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง การใชส่ือประชาสัมพันธ
เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง และประสิทธิผลของ
ส่ือประชาสัมพันธเพื่อการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษ  เพื่อเสนอแนะแนวทางการส่ือสาร
เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง ขอมูลท่ีไดรับจากทาน
จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการทําวิจัยคร้ังนี้ ซ่ึงผูวิจัยจะเก็บขอมูลท่ีไดรับจากทานไวเปนความลับ 
 
คําชี้แจง  เลือกขอความท่ีตรงกับความเปนจริงลงในชองวาง 
 
สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
                                                                                                                                                                                    
1.  เพศ 

   ชาย                                                     หญิง 
2. อายุ                           

     ต่ํากวา  20  ป                           41-50  ป 

   21- 30  ป    สูงกวา  51 ป 

  31-40  ป 
3.  ระดับการศึกษา 

  ต่ํากวามัธยมปลาย                                มัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเทา) 

    ปริญญาตรี                             สูงกวาปริญญาตรี 
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4.   รายไดตอเดือน 

  ไมเกิน  5,000  บาท                           5,001 - 10,000  บาท 

  10,001 - 30,000  บาท   30,001 - 50,000  บาท 

  50,001 - 70,000  บาท   มากกวา 70,000  บาท 
5.  อาชีพ 

  ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ   พนักงานเอกชน 

  ประกอบธุรกิจสวนตัว   นักเรียน/นักศึกษา 

  แมบาน   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................ 
6.  ภูมิลําเนา 

  จังหวัดลําปาง   จังหวัดอ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………. 
 

 
สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง 
 
1. อะไรคือส่ิงจูงใจใหทานเดินทางเขามาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทย 

  กิจกรรมของศูนยอนุรักษชางไทย  

     เดินทางมาสะดวก 

     ทิวทัศนท่ีสวยงาม 

     อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
2. สาเหตุท่ีทานเดินทางมาทองเท่ียวท่ีศูนยอนุรักษชางไทย 

  ตั้งใจมาทองเท่ียวเอง 

  มาทํางาน 

  เปนทางผานไปจังหวัดอ่ืน 

  คนรูจักชักชวนใหมาเท่ียว 

  เห็นส่ือประชาสัมพันธ 
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3. กอนเดินทางมาทองเท่ียวทานเคยเห็นหรือไดยินเกี่ยวการประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิง
 อนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทยจากส่ือใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอแตไมเกิน 3 ขอ) 

  ส่ือบุคคล (เจาหนาท่ีในศูนยฯ ควาญชาง ชาวบานในหมูบานควาญ)  

  ส่ือเฉพาะกิจ (กิจกรรมภายในศูนยฯ แผนพับ โปสเตอร จุลสาร วารสาร นิทรรศการ)  

  ส่ือมวลชน (หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน นิตยสาร)  

   ส่ืออ่ืนๆ (เชน กิจกรรมพิเศษ นิทรรศการ) โปรดระบุ............................................. 
4. ทานคิดวาส่ือประชาสัมพันธประเภทใดมีสวนชวยในการตัดสินใจมาทองเท่ียวไดมากท่ีสุด 

    ส่ือบุคคล (เจาหนาท่ีในศูนยฯ ควาญชาง ชาวบานในหมูบานควาญ)   

    ส่ือเฉพาะกิจ (กิจกรรมภายในศูนยฯ แผนพับ โปสเตอร จุลสาร วารสาร นิทรรศการ)  

    ส่ือมวลชน (หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน นิตยสาร)  

    ส่ืออ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................................................... 
5. ส่ือประชาสัมพันธประเภทใดท่ีทานนิยมเปดรับขาวสารประชาสัมพันธเกี่ยวกับการทองเท่ียว
 มากท่ีสุด 

    ส่ือบุคคล (เจาหนาท่ีในศูนยฯ ควาญชาง ชาวบานในหมูบานควาญ)   

    ส่ือเฉพาะกิจ (กิจกรรมภายในศูนยฯ แผนพับ โปสเตอร จุลสาร วารสาร นิทรรศการ)  

    ส่ือมวลชน (หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน นิตยสาร) 

    ส่ืออ่ืนๆ โปรด   ระบุ.......................................................................................... 
6. ทานไดรับขาวสารจากส่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียวของศูนยอนุรักษชางไทยในเร่ืองใดบาง 
 (ตอบไดไมเกิน 3 ขอ) 

    กิจกรรมการทองเท่ียวภายในศูนยอนุรักษชางไทย 

  งานวิจัยทางวิทยาศาสตรท่ีเกี่ยวของกับชาง 

      การอนุรักษชางและปาไม 

    กิจกรรมพิเศษของศูนย  (เชน วันชางไทย งานขันโตกชาง แตงงานบนหลังชาง เปนตน) 

    ประวัติศาสตรและวิวัฒนาการของชาง 

    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 
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7. ทานคิดวาส่ือประชาสัมพันธตอไปนี้มีศักยภาพในการสรางการรับรูมากนอยเพียงใด 
 

ประเภทของส่ือ 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
7.1 ส่ือบุคคล (เจาหนาท่ีในศูนยฯ ควาญ

ชาง ชาวบานในหมูบานควาญ) 
     

7.2  ส่ือเฉพาะกิจ (กิจกรรมภายในศูนยฯ 
แผนพับ โปสเตอร จุลสาร วารสาร 
นิทรรศการ) 

     

7.3  ส่ือมวลชน (หนังสือพิมพ วิทยุ 
โทรทัศน นิตยสาร) 

     

 
8. ทานมีความรูสึกประทับใจอะไรบาง ในการมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทย 

    การแสดงชาง   สภาพแวดลอมภายในศูนยอนุรักษชางไทย 

    การนั่งชางชมธรรมชาติ    ท่ีพัก 

    การบริการ                                   การฝกเปนควาญชาง 

     การฝกข่ีชาง                             อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………………….. 
 

9. ทานมีขอเสนอแนะอะไรบาง เกี่ยวกับการประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนย
 อนุรักษชางไทยโดยผานส่ือตางๆ  
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
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Questionnaire on factor related to tourism promotion and the use of public relations and 
promotional medium to promote the Thai Elephant Conservation Center (TECC) 
 Note: This questionnaire is a part of the Thesis entitled “Communication for 
Ecotourism of Thai Elephant Conservation Center, Lampang.” The Thesis is aimed at studying 
factors that support tourism conservation and the use of public relations medium of Thai Elephant 
Conservation Center. It is also aimed to provide the communication guidance to promote Thai 
Elephant conservation Center, Lampang.  
 We would like to thank you for your time. Please note that all information gathered in 
this form will be kept strictly confidential. 
 

Instruction: Please mark with X at the appropriate box below. 
 
Part 1: General information 
 
1. Gender 

  Male                                                             Female 
2. Age 

  under 20 years old                             41-50  years old 

  21- 30  years old     upper  51 years old 

  31-40  years old 
3. Education 

  Lower than high school                         High school or equivalents 

  Bachelor Degree                                      Higher than Bachelor degree 
4. Income (per month) 

  Under 160 USD                                    161- 320 USD 

  321 - 960 USD    961 -1,610 USD 

  1,611 - 2,250 USD    More than 2,250 USD 
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5. Career 

  Government/State Enterprise employee’s  Private employees 

  Private business    Pupils / Students 

  Housewife    Others (Please specify)...............  
6. Your nationality 

  United Kingdom    America 

 France                                                                            

 Other nationalities (Please specify)…………………………………………………… 
 

 
Part2: Information related to factor that support conservative tourism promotion and the 
use of public relations medium of Thai Elephant Conservation Center (TECC) 
 
1. What is the reason to bring you here at TECC? 

   TECC shows and activities  

   Traveling convenience 

   Beautiful scenery 

   Others (Please specify)………………………………………………………..……… 
2. Why you choose to visit TECC? 

       Relaxation 

  For work 

       Just to pass by while I am going to other province 

       Friends’ recommendation 

       From public relations and promotional materials 
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3. From which media did you receive the information prior to your TECC visit? 
 (you can answer more than 1 but maximum 3) 

  Endorsers within TECC  (TECC staff, mahouts, mahout’s villagers)  

  Activities and specialized publications (TECC activities, posters, pamphlets, brochures, 
 journals, exhibitions) 

  Mass Media (radio, television, newspapers, magazines)  

  Other medium (e.g.special activities, exhibitions) Please specify…………………....... 
4. Which is the most effective media to help convince your visits?  

  Endorsers within TECC  (TECC staff, mahouts, mahout’s villagers)  

  Specialized publication (TECC activities, posters, pamphlets, brochures, journals,  
  exhibitions) 

    Mass Media (radio, television, newspapers, magazines)  

    Other medium (e.g. special activities, exhibitions) Please specify…………………...... 
5. What is the media channel you gather related to tourism most?  

    Endorsers within TECC  (TECC staff, mahouts, mahout’s villagers) 

    Specialized publication (TECC activities, posters, pamphlets, brochures, journals,  
  exhibitions) 

    Mass Media (radio, television, newspapers, magazines)  

    Other media (e.g. special activity, exhibitions) Please specify…………………………. 
6. What kind of information do you normally receive from TECC?(You can answer more than 1 
 answer but maximum 3) 

  TECC’s activities 

  Scientific researches on elephants 

  Elephant and forestry conservation 

  TECC special activities (e.g. Thai Elephant Day,Elephant Khantok,Marriage on  
  Elephantback) 
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  History and the elephant evolution  

  Others (please specify)……………………………………………...…………………… 
 

7.   How much knowledge have your obtained after TECC visits? 
 

Opinion 

Opinion level 
Most 

effective 
Above 

Average 
Average Less 

effective 
Least 

effective 

7.1  Endorsers within TECC  (TECC staff, 
mahouts, mahout’s villagers) 

     

7.2  Specialized publication (TECC activities, 
posters, pamphlets, brochures, journals) 

     

7.3  Mass Media (radio, television, newspapers, 
magazines.) 

     

 
8. What is your impression during TECC visit? 

  Elephant show   Surrounding area within the TECC 

  Elephants ride   Accommodation 

  ervices                                             Training to be mahout 

  Elephant rides’ training   Others (Please specify)………………..… 
 

9. Any recommendation would you like to share about the public relations of Thai Elephant 
 Conservation Center (TECC) through different media types? 
  ………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก ข 
ผลการวิจัยเชิงปรมิาณ 

 
ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของนักทองเท่ียวชาวไทย 
 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
1.  เพศ   
   1)  ชาย  68  45.30 
   2)  หญิง  82  54.70 
รวม  150  100.00 
2.  อายุ   
  1) ต่ํากวา 20 ป  6  12.00 
   2)  21- 30 ป  14  28.00 
  3)  31-40 ป  12  24.00 
 4)  41-50 ป  
 5)  51 ปข้ึนไป 

 7 
 11 

 14.00 
 22.00 

รวม  50  100.00 
3.  ระดับการศึกษา   

  1)  ต่ํากวามัธยมปลาย  18  12.00 
  2)  มัธยมตอนปลาย  20  13.30 
  3)  ปริญญาตรี  75  50.00 
 4)  สูงกวาปริญญาตรี  22  14.70 
รวม  150  100.00 
4.  รายได/เดือน   
     1)  ไมเกิน 5,000 บาท  16  10.70 
     2)  5,001-10,000 บาท  29  19.30 
     3)  10,001 – 30,000 บาท  62  41.30 
    4)  30,001 -50,000 บาท  30  20.00 
    5)  50,001 – 70,000 บาท  8  5.30 
    6)  มากวา 70,000 บาท  5  3.30 
รวม  150  100.00 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

6.  อาชีพ   
     1)  ขาราชการ/รัฐวิสากิจ  35  23.30 
     2)  พนักงานเอกชน  35  23.30 
     3)  ประกอบธุรกิจสวนตัว  43  28.70 
     4)  นักเรียน/นักศึกษา  
     5)  แมบาน 
 6)  อ่ืนๆ 

 16 
 9 
 12 

 10.70 
 6.00 
 8.00 

รวม  150 100.00 

7.  ภูมิลําเนา   

     1)  จังหวัดลําปาง  54  36.00 
     2)  จังหวัดอ่ืนๆ  96  64.00 
รวม  150 100.00 

 
สวนท่ี 2  ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง 
 

ตารางท่ี 2 
 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
 

1. ส่ิงจูงใจใหทานเดินทางเขามาเท่ียว 
  

 1) กิจกรรมของศูนยอนุรักษชางไทย   101  67.30 
 2) เดินทางมาสะดวก   19  12.70 
 3) ทิวทัศนท่ีสวยงาม  21  14.00 
 4) อ่ืนๆ  9  6.00 
รวม  150  100.00 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
 

2. สาเหตุท่ีทานเดินทางมาเท่ียว  
  

 1) มาพักผอน   96   64.00  
 2) มาทํางาน   10   6.70  
 3) เปนทางผานไปจังหวัดอ่ืน  20    13.30  
 4) เพื่อนหรือญาติชักชวนใหมาเท่ียว  20     13.30 
  5) เห็นส่ือประชาสัมพันธ  4  2.70 
รวม  150  100.00 
 

3. ทานเคยเห็นหรือไดยินเก่ียวกับการประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนยอนุรักษชาง
 ไทยจากส่ือใดบาง    

1) ส่ือบุคคล  33   22.00  
2) ส่ือเฉพาะกิจ  61  40.70  
3) ส่ือมวลชน  85  56.70  
4) ส่ืออ่ืนๆ  22   14.70 

รวม  150  100.00 
 

4. ทานคิดวาส่ือประชาสัมพนัธประเภทใดมีสวนชวยในการตัดสินใจมาทองเที่ยวไดมากท่ีสุด    
 1) ส่ือบุคคล  29  19.30  
  2) ส่ือเฉพาะกิจ  48 32.0  
 3) ส่ือมวลชน  95  63.30  
 4) ส่ืออ่ืนๆ  12  8.00 
รวม  150  100.00 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
 

5.  ส่ือประชาสัมพันธประเภทใดท่ีทานนิยมเปดรับขาวสารประชาสัมพนัธเก่ียวกับการทองเที่ยว
 มากท่ีสุด 

1)  ส่ือบุคคล  24  16.00  
2)  ส่ือเฉพาะกิจ  36  24.00  
3) ส่ือมวลชน  96  64.00  
4)  ส่ืออ่ืนๆ  17  11.30 

รวม  150  100.00 
 

6. ทานไดรับขาวสารจากส่ือประชาสัมพันธการทองเที่ยวของศูนยอนุรักษชางไทยเร่ืองใดบาง 
1) กิจกรรมการทองเท่ียวภายในศูนย

อนุรักษชาง 
 99  66.00  

2) งานวิจยัทางวทิยาศาสตรท่ีเกี่ยวของ 
กับชาง 

 21  14.00  

3) การอนุรักษชางและปาไม  83  55.30  
4) กิจกรรมพิเศษของศูนย  69  46.00 
5) ประวัติศาสตรและววิัฒนาการของชาง  34  22.70 
6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  5  3.30 

รวม  150  100.00 
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รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
 

8. ทานมีความรูสึกประทับใจอะไรบาง ในการมาทองเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทย 
 1) การแสดงชาง  84  56.00 
 2) สภาพแวดลอมภายในศูนยฯ  34  22.70 
 3)  การนั่งชางชมธรรมชาติ  14  9.30 
 4)  ท่ีพัก  2  1.30 
 5)  การบริการ  4  2.70 
 6)  การฝกเปนควาญชาง  7  4.70 
 7) การฝกข่ีขาง  5  3.30 
รวม  150  100.00 
 
 
 
 
 

ประเภทของส่ือ 
นอย
ท่ีสุด 

นอย 
 

ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

คา 
เฉลี่ย 

คา 
SD 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

7.  ส่ือประชาสัมพันธที่มีศักยภาพในการสรางการรับรู 
 7.1 ส่ือบุคคล (เจาหนาที่ใน
ศูนยฯ ควาญชาง ชาวบานใน
หมูบานควาญ) 

6 
(4.0) 

12 
(8.0) 

49 
(32.7) 

54 
(36.0) 

29 
(19.3) 

3.59 1.02 มากที่สุด 
 

 7.2 ส่ือเฉพาะกิจ (กจิกรรม
ภายในศูนยฯ แผนพับ โปสเตอร 
จุลสาร วารสาร นิทรรศการ) 

2 
(1.3) 

6 
(4.0) 

38 
(25.3) 

75 
(50.0) 

29 
(19.3) 

3.82 0.84 มากที่สุด 
 

 7.3 ส่ือมวลชน (หนังสือ 
พิมพ วิทยุ โทรทัศน นิตยสาร) 

2 
(1.3) 

6 
(4.0) 

26 
(17.3) 

60 
(40.0) 

56 
(37.3) 

4.08 0.91 มาก 

รวม 3.82 0.70 มากท่ีสุด 
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9.  ทานมีขอเสนอแนะอะไรบางเกี่ยวกับการประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของศูนย
 อนุรักษชางไทยโดยผานส่ือตางๆ  
 1. ตองทําการปรับปรุงรวมถึงการพัฒนาเว็บไซดใหสมํ่าเสมอพรอมปฏิทินการทองเท่ียวใหอยู

ในเว็บไซด 
 2. การประชาสัมพันธยังอยูในระดับนอยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับรูของประชาชนใน

พื้นที่เอง รับรูเร่ืองของการจัดกิจกรรมนอยมาก ควรกระตุนใหมีการประชาสัมพันธมากกวา
นี้ 

 3. จัดอาสาสมัครไปรวมกิจกรรมกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนตางๆ 
 4. ควรมีการประชาสัมพันธใหคนในจังหวัดลําปางใหทองเท่ียวศูนยมากกวาท่ีจะไปเท่ียว

ตางจังหวัด 
 5. ทีวี นิตยสาร 
 6. อยากใหมีการประชาสัมพันธ ในหลายๆ ส่ือ โดยเฉพาะส่ือมวลชน จะเจาถึงประชาชนได

มากท่ีสุด 
 7. Facebook 
 8. ควรเขาถึงกลุมตลาดใหมากกวานี้ คือ จัดบุคคลลงพ้ืนท่ีตลาดทองเท่ียวหลัก คือ จ.เชียงใหม 

ตามบริษัทตาง หรือใชโทรสาร 
 9. ควรอนุรักษวิถีชีวิตเดิมๆ ของชาง ควรใหชางพักบางไมใชทํางานแทบทุกวัน จะหยุดก็แควัน

ชางไทย 
  10. ควรมีการเผยแพรผานส่ือตางๆ อยางตอเนื่องตลอดท่ีมี 
  11. ขาวสารทางหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน 
 12. แผนพับกิจกรรมของศูนยควรจะนําไปแจกสถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัด 
 13. ใหฝกแบบตางๆใหทันสมัยมากข้ึน 
  14. นาจะนําเสนอผานทีวี โฆษณา วิทยุ 
 15. นาจะมีแผนพับแจกใหนักทองเท่ียวใหมากกวานี้ 
  16. สงเสริมและสนับสนุนเร่ืองอาหารเพื่อการรักษาชาง 
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ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
 

 Frequency Percent 
 

1. gender   

    1)  male  23  46.00 
    2)  Female  27  54.00 
Total  50  100.00 
 

2.  Age   

 1)  under 20 years old  6  12.00 
 2)  21-30  years old  14  28.00 
 3)  31-40 years old  12  24.00 
 4)  41-50  years old 
 5)  upper 51 years old  

 7 
 11 

 14.00 
 22.00 

Total  50  100.00 
 

3. Education   

 1)  Lower than High school  12  24.00 
 2)  High school or equivalents  7  14.00 
 3)  Bachelor Degree  19  38.00 
 4)  Higher than Bachelor degree  12  24.00 
Total  50  100.00 
 

4.  Income per mouth   

 1)  Under 160 USD  8  16.00 
 2)  160-320 USD  2  4.00 
 3)  321-960 USD  3  6.00 
 4)  961-1,610 USD  6  12.00 
 5)  1,611-2,250 USD  6  12.00 
 6)  More than 2,250 USD  25  50.00 
Total  50  100.0 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

 Frequency Percent 
 

5.  Career 
  

    1) Government/Stet Enterprise  
  employee's 

 8  16.00 

    2)  Private employees  18  36.00 
    3)  Private business  9  18.00 
    4)  Pupils/students 
    5)  others 
   

 8 
 7 

 16.00 
 14.00 

Total  50  100.00 
 

6.  Your  nationality 
  

    1)  United Kingdom  11  22.00 
    2)  America  9  18.00 
    3)  France  2  4.00 
    4)  Other  28  56.00 
Total  50  100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



187 
 
Part 2: Information related to factor that support conservative tourism promotion and the 
use of public relations medium of Thai Elephant Conservation Center (TECC) 
 

List Frequency Percent 
1.What is the reason to bring you here at TECC?   
    1)  TECC shows and activities  37  76.00 

    2)  Traveling convenience 5    8.00 

    3)  Beautiful scenery - - 

    4)  Others (Please specify)    8 16.00 

Total  50 100.00 

2. Why you choose to visit TECC? 

    1) Relaxation 

 
         25 

 
        50.00 

    2) For work - - 

   3) Just to pass by while I am going to other province  2 4.00 

    4) Friends’ recommendation 13 26.00 

    5) From public relations and promotional materials 10 20.00 

Total 50 100.00 
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List             Frequency  Percent 

3. From which media did you receive the information  
    prior to your TECC visit? 

1) Endorsers within TECC  
  (TECC staff, mahouts, mahout’s villagers) 

 1    2.00 

2) Activities and specialized publications           
3) (TECC activities, posters, pamphlets, brochures, 

journals, exhibitions) 

 3 
 

 

   6.00 

4) Mass Media                                                                 
(radio, television, newspapers, magazines) 

16    32.00 

    4) Other medium                                         
     (e.g.special activities, exhibitions) Please specify 

  
               30 

   60.00 

Total                   50        100.00 

4. Which is the most effective media to help convince your visits?  
1) Endorsers within TECC                      
    (TECC staff, mahouts, mahout’s villagers) 

                       2 4.00 

2)  Specialized publication                                               

(TECC activities, posters, pamphlets, brochures, 

journals, exhibitions) 

                       8 16.00 

3)  Mass Media                                       

    (radio, television, newspapers, magazines) 

                21 42.00 

4) Other medium                                                             

(e.g. special activities, exhibitions) Please specify 

                      23 46.00 

Total                   50      100.00 
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                                           List                                                 
5. What is the media channel you gather related to 
 tourism most?  

             
               Frequency

 
Percent 

     1) Endorsers within TECC                                               
(TECC staff, mahouts, mahout’s villagers) 

        4 4.00 

     2) Specialized publication                                                  
(TECC activities, posters, pamphlets, brochures, 
journals, exhibitions) 

                    7           14.00 

     3) Mass Media                                                                   
(radio, television, newspapers, magazines) 

      19           38.00 

     4) Other medium                                                                   
(e.g. special activities, exhibitions) Please specify 

      24 48.00 

Total      50                      100.00 

 

 

6. What kind of information do you normally receive from TECC? 
 (You can answer more than 1 answer but maximum 3) 

 1)  TECC’s activities   27 54.00 

   2)  Scientific researches on elephants   2 4.00 

  3)  Elephant and forestry conservation    12 24.00 

   4)  TECC special activities  

  (e.g. Thai Elephant Day,Elephant 

Khantok,Marriage on Elephantback) 

                          2 4.00 

   5)  History and the elephant evolution     7 14.00 

   6)  Others                          7 14.00 

Total                       50 100.00 
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Media type 

Least 

effectiv

e 

Less 

effective 

Average Above 

Averag

e 

Most 

effective คา 
เฉลีย่ 

คา 
SD 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

7.  How much do you think the following type of media is effective to provide the best information? 

7.1 Endorsers 
 within TECC 
  

0 
(-) 

10 
(20.00) 

20 
(40.0) 

13 
(26.0) 

7 
(14.00) 

3.34 0.96 ปานกลาง 

7.2  Specialized 
 publication  

0 
(-) 

2 
(4.0) 

13 
(28.0) 

27 
(54.0) 

8 
(16.0) 

3.82 0.75 มาก 
 

8.3  Mass Media  1 
(2.0) 

4 
(8.0) 

12 
(24.0) 

15 
(30.0) 

18 
(38.0) 

3.90 1.06 มาก 

Total 3.69 0.64 มาก 
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List Frequency Percent 

8. What is your impression during TECC visit? 
     1) Elephant show 28 56.00 
     2) Surrounding area within the TECC  6 12.00 
     3) Elephants ride  6 12.00 
     4) Accommodation  2   4.00 
     5) Services    1   2.00 
     6) Training to be mahout  3   6.00 
     7) Elephant rides' training  3   6.00 
     8) others  1   2.00 

Total 50 100.00 

 
9. Any recommendation would you like to share about the public relations of Thai 

Elephant Conservation Center (TECC) through different media types? 
1. Website 
2. Tours from Chiang Mai 
3. Not well know in Chiang Mai advertise in guide books 
4. Stop elephant show 
5. The elephants seem so happy and hearty 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-สกุล     โปรดปราน  รังสิมันตุชาติ 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2552  นิเทศศาสตรบัณฑิต (เกยีรตินยิมอันดับ 1)  

สาขาการโฆษณา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
ทุนการศึกษา  พ.ศ.  2549-2552  ทุนการศึกษา ทุนนกัศึกษาเรียนดี  
    ระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร สาขาโฆษณา  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
    พ.ศ.  2553-2557  ทุนเรียนดี  ระดับปริญญาโท  
    สาขาวิชานิเทศศาสตร (ส่ือสารการตลาด) มหาวิทยาลัย 
    ธุรกิจบัณฑิตย 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน  - 
DPU
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