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หัวขอวิทยานิพนธ การสื่อสารเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
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บทคัดยอ

วิทยานิพนธเร่ือง การสื่อสารเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย ทําการศึกษาเฉพาะชุมชนบานไมเกาโบราณบริเวณถนนชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ปจจัยที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริม
และอนุรักษวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคานใหเกิดความยั่งยืน และประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ
ในชวงระยะเวลา 7 เดือน จากเดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน 2554 โดยใชวิธีการสํารวจเอกสาร
(Documentary Research) การสัมภาษณเชิงลึก (In-dept Interview) และการสังเกตการณแบบมีสวน
รวม (Participant Observation) โดยมีกลุมเปาหมายในการวิจัยคร้ังน้ี จํานวน 29 คน อันประกอบ
ดวย กลุมแกนนําชุมชน กลุมชาวบาน กลุมบุคคลภายนอกชุมชน (เจาหนาที่ภาครัฐ) กลุมผูประกอบ
การผลิตภัณฑชุมชนและกลุมนักทองเที่ยว โดยนําขอมูลมาวิเคราะหและนําเสนอผลการวิจัยเชิง
พรรณนา

ผลการวิจัยพบวา
1. การใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตําบลเชียงคาน

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีการใชสื่อที่หลากหลาย ประกอบไปดวย 4 สื่อที่สําคัญคือ 1) สื่อบุคคล
ไดแก ผูนําชุมชนและชาวบานในชุมชน เพื่อนและญาติพี่นองของนักทองเที่ยว เจาหนาที่ของ
บริษัทนําเที่ยว 2) สื่ออินเทอรเน็ต  ไดแก บริการขอมูลทางเว็บไซต (WWW) อันประกอบไปดวย
บริการขอมูลทางที่ทางชุมชนจัดทําขึ้นเอง และบริการขอมูลทางเว็บไซตที่ผูประกอบการจัดทําขึ้น
เอง และบริการขอมูลบนกระดานขาวที่มีการโพสกันในกระทูของเว็บไซต 3) สื่อมวลชน ไดแก
โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร/วารสาร และ 4) สื่อเฉพาะกิจ ไดแก แผนพับ เอกสารทางวิชาการ
และสินคาของที่ระลึก
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2. ปจจัยที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย  ประกอบดวย 2 ปจจัยที่สําคัญ คือ 1) ปจจัยภายนอก ไดแก ปจจัยที่เปนบริบท (สิ่งแวดลอม)
ภายนอกของชุมชนอันประกอบไปดวย นโยบายของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) นโยบาย
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และการสงเสริมจากสื่อมวลชน 2) ปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยที่
เกิดขึ้นภายในชุมชน อันประกอบดวย สภาพพื้นที่ของแหลงทองเที่ยว วิถีชีวิต และประเพณี วัฒนธรรม
ของชุมชน บทบาทของผูนําชุมชนและผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

3. การมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน
ใหเกิดความยั่งยืน ประกอบไปดวย 3 สวนสําคัญ คือ 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือก
แนวทาง 2) การมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผน 3) การมีสวนรวมในการติดตามและการ
ประเมินผล

4. ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประกอบไปดวย
4 ประเด็น สําคัญคือ 1) ลักษณะของขาวสารที่ไดรับจากสื่อประชาสัมพันธ 2) ประเภทของสื่อ
ประชาสัมพันธที่มีสวนชวยในการตัดสินใจมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3) การรับรูสื่อประชาสัมพันธ
และความประทับใจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ 4) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชสื่อประชาสัมพันธ
และการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กลาวโดยสรุปไดวา การสื่อสารเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลยจะประสบความสําเร็จไดน้ัน ตองประกอบไปดวยการใชสื่อประชาสัมพันธที่หลากหลาย
การมีปจจัยเกื้อหนุนทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายในที่เปนตัวสนับสนุน การมีสวนรวมของชุมชน
ที่ชวยอนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ
ซึ่งจะเปนตัวผลักดันนําไปสูความสําเร็จในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน บาน
ไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยใหเกิดความยั่งยืนตลอดไป
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ABSTRACT

This research, entitled “Communications for Promoting Cultural Tourism at Chiang
Khan District Loei Province” focused area was old wooden houses community on Chai Khong
road Chiang Khan district Loei province, aimed to study the various types of public relations
media were used for promoting cultural tourism, factors which support cultural tourism,
participation of community in support and conservation for sustainable culture of Chiang Khan
district and effectiveness of public relations media, 7 months study from May to November 2011.
The research methodology consisted of documentary research, in-depth interviews and participant
observation. The sample collected in this research had a size of 29 people, which consisted of
community leaders, locals, people outside the community (authorities in the government sectors),
local entrepreneurs and tourists. Data was analyzed and presented in a descriptive manner.

The research results :
1. The various types of public relations media were used for promoting cultural

tourism at Chiang Khan district Loei province. The four important media included : (1) People
such as community leaders and locals, friends and relatives of the tourists who have ever visited,
officers of tour agencies. (2) The Internet such as information services provided by the web-sites
of the community and others from the departments outside and information posted on web-boards
in several web-sites. (3) Mass media such as television, newspaper and magazine/journal. and (4)
Specific media such as brochure, document on tourism and souvenirs.

2. Factors which support cultural tourism of Chiang Khan district Loei province
were divided into two parts. (1) External factors which included policies of The Tourism
Authority of Thailand (TAT), policies of Ministry of Tourism and Sports and support of the
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media. (2) Internal factors which included the community’s geography, the way of life, local
culture, customs, role of community leaders and benefits from fees.

3. Participation of community in support and conservation for sustainable culture of
Chiang Khan district were divided into three parts. (1) Community participation in guideline
selection. (2) Community participation in operation. (3) Community participation in monitoring
and evaluation.

4. Effectiveness of public relations media for promoting cultural tourism in old
wooden houses community on Chai Khong road Chiang Khan district Loei province. The four
important issue included : (1) Characteristic of information from public relations media (2) Type
of public relations media which support decision- making on cultural tourism. (3) Perception of
public relations media and impression on cultural tourism. (4) Suggestions about using public
relations media and cultural tourism.

In conclusion, long-term success of communications for promoting cultural tourism
in old wooden houses community on Chai Khong road Chiang Khan district Loei province must
be consisted of the various types of public relations media were used for promoting cultural
tourism, positive internal and external factors, participation of community in support and conser-
vation for sustainable culture of Chiang Khan district and also effectiveness of public relations
media.
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