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      แผนการวิจัยนี้เปนการดําเนินงานวิจัยรวม 6 โครงการ มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือกําหนด        อัต

ลักษณชุมชนจังหวัดลําปางท่ีมีสวนสงเสริมการทองเท่ียวอยางสรางสรรค 2. เพ่ือสรางภาคีเครือขายและ

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและในการจัดการทองเท่ียวอยางสรางสรรคในชุมชนจังหวัดลําปาง 3. เพ่ือ

พัฒนาสื่อการประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดลําปาง 4. เพ่ือสรางระเบียบชุมชนวาดวยการ

จัดการทองเท่ียวอยางสรางสรรค 5. เพ่ือพัฒนาเรื่องเลาชุมชนจังหวัดลําปางใหมีมาตรฐานทางการทองเท่ียว

อยางถูกตอง 6. เพ่ือพัฒนาเครือขายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการธุรกิจดานการทองเท่ียว 7. 

เพ่ือพัฒนามาตรฐานสินคาหัตถกรรมชุมชน และบริการเพ่ือรองรับการทองเท่ียวจังหวัดลําปาง และ 8. เพ่ือ

กําหนดยุทธศาสตรการจัดการทองเท่ียวอยางสรางสรรค และยั่งยืนจากอัตลักษณชุมชนลําปาง  ใชวิธีการวิจัย

ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ มีท้ังสวนท่ีดําเนินการวิจัยรวมกันและแยกกัน  ประชากรและกลุมตัวอยางไดแก 

นักทองเท่ียว ผูนําทางการทองเท่ียว ผูนําชุมชน ชุมชน ผูประกอบการและพนักงานในธุรกิจอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียว  ผลการวิจัยพบวา   

 จังหวัดลําปางมีอัตลักษณชุมชนท่ีมีศักยภาพในการจัดการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค ชุมชนและ 

เครือขายไดรวมกันจัดทําระเบียบวาดวยความรวมมือทางการจัดการแหลงทองเท่ียวใหแกชุมชน       คัดสรร

เรื่องเลาท่ีเปนอัตลักษณชุมชน  มีการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมผูประกอบการและพนักงานในธุรกิจ

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว และพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนอัตลักษณชุมชนท่ีมีคุณคาและการยอมรับทางการตลาด 

เกิดเปนการทองเท่ียวอยางมีอัตลักษณของชุมชนภายใตเครือขายการจัดการทองเท่ียวจังหวัดลําปาง 6 

เสนทาง ดังนี้ 

 

1. เสนทางการทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครลําปาง  

2. เสนทางการทองเท่ียวลําปาง-ลําพูน-เชียงใหม บนพ้ืนท่ีอําเภอหางฉัตร  เกาะคา และเสริมงาม  
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3. เสนทางการทองเท่ียวลําปาง-กรุงเทพ บนพ้ืนท่ี อําเภอสบปราบ  เถิน  และแมพริก 

4. เสนทางการทองเท่ียวลําปาง-เชียงราย บนพ้ืนท่ีอําเภอแจหม  เมืองปาน และวังเหนือ  

5. เสนทางการทองเท่ียวลําปาง-พะเยา บนพ้ืนท่ีอําเภอเมือง แมเมาะ และงาว  

6. เสนทางการทองเท่ียวในอําเภอแมทะ  

 รวมถึงการมีเครือขายท่ีรวมกันจัดทําสื่อสังคมเพ่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียวใหแกจังหวัด

ลําปางไดตลอดไปโดย Fanpage ชื่อ Group Tourlampang ซ่ึงเชื่อมตอเขากับเว็บไซตสงเสริมการทองเท่ียว

ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนคือ www.365thainorth.com อีกดวย 
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  This project plan composed of 6 research projects. The objectives were 1. To 

identify Lampang community identities for promote creative tourism.  2. To deveop the co-

operative network and participatory procedure of community in Lampang creative tourism 

management.   3. To develop public relation media for promote the Lampang tourism.  4. 

To create the community regulation for creative tourism management.  5. To develop the 

corrected the community legend for tourist standard. 6. To develop human resource 

management network of tourism organization.  7. To develop the standard of community 

handicrafts and service for Lampang tourism. And 8. To set the strategy for creative and 

sustainable travelling management from Lampang community identity. Population and 

samples were Thai and foreigner of Lampang and Chiangmai tourists, leaders, communities, 

business owners and personnels in Lampang tourism industries, and Lampang citizen. The 

questionair, interview, and survey were the research equipments.  The information were 

analyzed by content analysis and statistics by statistical computer program.    

 The research results were : Lampang have the potential community identities for 

creative tourism management. Communities and network developed the community 
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regulation for creative tourism management. There were the business owners and 

personnels in the tourism industries. And there developed the valuable and acceptable the 

community identity handicrafts for the market.  The community identity travelling routes 

were set under the tourism management network  :    

1. Lampang municipality travelling route. 

2. Lampang – Lampune - Chaingmai travelling route on Hang-chat, Koh-ka, and Serm-ngam districts. 

3. Lampang - Bangkok travelling route on Sob-prab, Thoen, and Mae-prig districts. 

4. Lampang–Chaingrai travelling route on Chahom, Muangpan, and Wang-nua districts. 

5. Lampang - Phayoa travelling route on Muang, Mae-moh, and Ngoa districts. 

6. Ma – tha districts travelling route. 

There are many sub-routes in each main route areas. 

 

 On the other hands, the research created the social media for Lampang tourist 

named  “Group Tourlampang (the Fanpage)” by the public relation network. There was 

linked to travelling website promotion the upper northern province 

group, www.365thainorth.com 
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