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บทคดัย่อ

	 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคป์ระกอบดว้ย	1)	การส�ารวจอตัลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	จ.เชียงราย	 2)	การวิเคราะห์คุณลกัษณะพิเศษเชิง 

อตัลกัษณ์ท่ีจะน�าไปสู่การเพิ่มมูลค่าดา้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	

จ.เชียงราย	และ	 3)	 การก�าหนดแนวทางส่ือสารการตลาดให้แก่อตัลกัษณ์ของแหล่ง 

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเศรษฐกิจ	จ.เชียงราย	อยา่งมีมูลค่าในเชิงการตลาด

	 วธีิการศึกษาเป็นการผสมผสานระหวา่งวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพดว้ยการสมัภาษณ์

เชิงลึกผูเ้ก่ียวขอ้ง	จ�านวน	10	คน	และวิธีการวิจยัเชิงปริมาณดว้ยแบบสอบถาม	จ�านวน	 

385	 ชุด	และแบบวิเคราะห์ศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียว	 โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญในการประเมิน	

จ�านวน	3	คน	

	 ผลการวิจยัพบวา่	ทั้ง	 3	อ �าเภอมีอตัลกัษณ์ร่วมกนั	 คือ	ความเป็นเมืองชายแดน	 

มีประวติัศาสตร์ยาวนาน	วถีิชีวติของชุมชนมีความสมัพนัธ์กบัแม่น�้าโขง	และศาสนาพทุธ	

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีประสงคท่ี์จะเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในระดบัมาก	 

โดยเฉพาะดา้นเทศกาล/ประเพณี/กิจกรรม	 ต่างมีความตอ้งการท่ีจะใหเ้ป็นการท่องเท่ียว
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ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

เชิงวฒันธรรมในระดบัมากท่ีสุด	ส�าหรับอตัลกัษณ์การท่องเท่ียวท่ีเด่นของแต่ละอ�าเภอ	

ไดแ้ก่	แม่สายมีอตัลกัษณ์เด่นในเร่ืองการคา้ชายแดน	เชียงแสนมีความพิเศษ	คือ	เมืองโบราณ	

ส่วนเชียงของมีลกัษณะเด่น	คือ	การเป็น	1	เมือง	2	แบบ	

	 แนวทางการส่ือสารการตลาดเร่ืองอตัลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ	จ.เชียงราย	ประกอบดว้ย	1)	การส่ือสารผา่นส่ือโฆษณาและส่ือประชาสมัพนัธ์	

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวตามรสนิยมของนกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่ม	2)	การส่ือสารโดยการ

สร้างตราสินคา้ชุมชน	 (community	brand)	 3)	สร้างเน้ือหาจากเร่ืองราวในอดีตเพ่ือน�ามา 

บอกเล่า	(story	telling)	4)	สร้างใจความส�าคญัของเน้ือหา	(theme)	ใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั

ตั้งแต่ระดบัชุมชนถึงระดบัจงัหวดั	 เพ่ือน�าไปสู่การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ไปในทิศทาง

เดียวกนั	5)	จดักิจกรรมการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ๆ	เพ่ือดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว	และ	6)	เน้ือหา

การส่ือสารทั้งหมดน้ีควรน�าเสนอผา่นเคร่ืองมือส่ือสารแบบบูรณาการ		

ค�าส�าคัญ:	 อตัลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม,	 การเพิ่มมูลค่าแหล่งท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม,	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	จงัหวดัเชียงราย

Abstract

	 The	aims	of	this	study	were:	1)	to	survey	identities	of	cultural	tourism	destinations	

in	Chiang	Rai	Special	Economic	Zone;	 2)	 to	 analyze	 identity-oriented	 attributes	 for	 

the	value	added	of	cultural	tourism	destinations	in	Chiang	Rai	Special	Economic	Zone;	

and	3)	to	develop	marketing	approach	for	the	identities	of	cultural	tourism	destinations	

in	Chiang	Rai	Special	Economic	Zone.

	 This	study	is	a	mixed	method	between	qualitative	study	and	quantitative	study.	

The	 qualitative	 study	 employed	 an	 in-depth	 interview	with	 10	 scholars	while	 the	 

quantitative	 study	used	385	questionnaires	 as	 an	 instrument	 to	 collect	data	 including	

analysis	form	administered	to	three	experts	to	analyze	the	potentials	of	cultural	tourism	

destinations	in	Chiang	Rai	Special	Economic	Zone.

	 The	findings	showed	that:	the	shared	identities	of	cultural	tourism	destinations	

in	Chiang	Rai	Special	Economic	Zone	are:	the	destinations	are	border	towns	which	have	

a	 long	history	 of	 city	 establishments.	They	housed	 archeological	 sites	 and	 artefacts.	 
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The	people’s	opinion	revealed	that	they	wanted	to	see	their	local	area	becoming	cultural	

tourism	destinations	at	the	high	level.	Especially,	with	regard	to	festival/tradition/activities,	

people	 in	Maesai,	Chiang	Saen,	 and	Chiang	Khong	wanted	 to	 promote	 their	 homes	 

to	become	cultural	tourism	destinations	at	the	highest	level.	For	detailed	analysis,	it	was	

found	 that	Maesai’s	 distinct	 identity	was	 border	 trading	 city,	 and	Chiang	Saen	was	 

an	ancient	town,	while	Chiang	Khong	held	the	hybrid	2	in	1	combination.	

	 The	guidelines	for	marketing	communication	on	identities	of	cultural	tourism	

destinations	in	Chiang	Rai	Special	Economic	Zone	are	suggested	as	follows:	1)	the	use	

of	 advertising	 and	public	 relations	media	 to	 promote	 tourism	based	on	 each	 group	 

of	 tourists,	 2)	 the	use	of	 community	brand	 for	marketing	 communication,	 3)	 the	use	 

of	historical	development	of	the	city	to	create	storytelling,	4)	the	use	of	theme	for	marketing	

communication	 to	maintain	 unity	 and	 consistent	 direction	 of	 advertising	 and	public	 

relations	 activities	 from	 community	 to	 provincial	 level,	 5)	 the	 use	 of	 new	 tourism	 

activities	 to	 attract	 the	 tourists,	 and	 6)	 the	 use	 of	 integrated	 communication	 tools	 

is	needed	for	effective	communication	of	the	above-mentioned	content.	

Keywords: Identities	 of	Cultural	Tourism	Destinations,	Value	Added	 of	Cultural	 

Tourism	Destinations,	Chiang	Rai	Special	Economic	Zone

บทน�า

	 จากนโยบายของรัฐบาลในการมุ่งพฒันาพื้นท่ีบริเวณชายแดนท่ีเช่ือมต่อระหวา่ง

ประเทศเพ่ือนบา้นใหเ้ป็นพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 เพ่ือส่งเสริมดา้นการคา้และการลงทุน

การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	จึงไดก้�าหนดใหจ้ดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ึน	กระจายอยูใ่นจงัหวดัต่างๆ	

ทัว่ประเทศทั้งหมด	10	เขต	

	 เชียงรายเป็นอีกจงัหวดัหน่ึงท่ีไดรั้บการพิจารณาและถกูจดัอยูใ่นเขตพฒันาเศรษฐกิจ

พิเศษระยะท่ี	2	ตามประกาศ	กนพ.ท่ี	2/2558	โดยรัฐบาลมีมาตรการสนบัสนุนและส่งเสริม

การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน	การใหสิ้ทธิประโยชน	์การตั้งศนูยบ์ริการเบด็เสร็จ	(One	Stop	

Service:	OSS)	และมาตรการอ�านวยความสะดวกอ่ืนๆ	ซ่ึงพบวา่	ในระยะเวลา	5	ปีท่ีผา่นมา	
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(พ.ศ.2553-2557)	 	 มูลค่าการคา้ชายแดนของไทยกบัประเทศเพ่ือนบา้นมีการเติบโต 

อยา่งต่อเน่ือง	โดยมีมูลค่าเฉล่ียต่อปีประมาณ	900,000	ลา้นบาท	และมีแนวโนม้ขยายตวั 

มากข้ึน	(ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน,	2558:	หนา้	4)	

	 หากพิจารณาถึงเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษของจงัหวดัเชียงรายจะครอบคลุม	3	อ�าเภอ	

ประกอบดว้ย	อ.แม่สาย	อ.เชียงแสน	และ	อ.เชียงของ	นอกจากจะมีศกัยภาพดา้นการคา้

ชายแดนแลว้	ทั้ง	3	แห่งยงัมีศกัยภาพในดา้นการท่องเท่ียวค่อนขา้งสูง	เพราะมีเสน้ทางเช่ือมโยง

กบัประเทศเมียนมาร์	ลาว	และจีน	เน่ืองจากเชียงรายอยูบ่นแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต	้

(North-South	Economic	Corridor)	 ซ่ึงสามารถไปทางทิศเหนือเช่ือมโยงกบัจีนตอนใต	้

(มณฑลยนูนาน)	ไดท้ั้งทางบกและทางน�้า	 โดยทางบกอาศยั	 2	 เสน้ทางไดแ้ก่	ถนน	R3A	

ผา่นด่านเชียงของและสปป.ลาว	และ	R3B	ผา่นดา้นแม่สายและเมียนมาร์	ส่วนการเดินทาง

ทางน�้าสามารถขนส่ง	โดยอาศยัแม่น�้ าโขงผา่นท่าเรือเชียงแสนแลว้เช่ือมโยงลงมาทางใต ้
สู่ท่าเรือแหลมฉบงั	เพื่อส่งออกทางทะเลไปยงัภมิูภาคอ่ืนของโลก	

	 นอกจากน้ีทั้ง	 3	 อ �าเภอยงัความโดดเด่นทางสภาพภูมิศาสตร์	ประวติัศาสตร์	 

ศิลปวฒันธรรม	และวถีิชีวติชุมชนท่ีสัง่สมมานานหลายชัว่อายคุน	 ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นทุน

ทางวฒันธรรมท่ีน�าไปสู่การแปลงเป็นสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว	ทั้งน้ีเพราะทรัพยากร

ทางวฒันธรรม	คือ	มรดกทางวฒันธรรม	แบ่งเป็น	1)	มรดกทางวฒันธรรมท่ีเป็นรูปธรรม	

(tangible	cultural	heritage)	คือ	 ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน	เช่น	สถานท่ี	อาทิ	 ท่ีอยูอ่าศยั	ชุมชน	

อาคาร	รวมถึงงานฝีมือ	วสัดุ	อุปกรณ์	เคร่ืองมือต่างๆ	เป็นตน้	2)	มรดกทางวฒันธรรมท่ีเป็น

นามธรรม	 (intangible	 cultural	 heritage)	 ไดแ้ก่	ประเพณี	ขนบธรรมเนียม	ภาษา	 เพลง	

พิธีกรรม	เทศกาล	ทกัษะพิเศษ	เป็นตน้	(ICOMOS,	1999,pp.	23-24)	

	 แมว้า่อ �าเภอแม่สาย	เชียงแสน	เชียงของ	จะมีมรดกทางวฒันธรรมท่ีสัง่สมกนัมา

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั	กระนั้นหากตอ้งการสร้างมูลค่าดา้นการท่องเท่ียวจึงจ�าเป็น 

ตอ้งคน้หาอตัลกัษณ์ท่ีเป็นลกัษณะเด่นของแต่ละอ�าเภอ	 เพ่ือใชดึ้งดูดนกัท่องเท่ียวให ้

มาเยอืนและควรมีความเหมาะสมในหลายดา้นประกอบกนั	 ซ่ึงจากผลการวิจยัท่ีศึกษา 

เร่ืองการท่องเท่ียวของกลุ่มท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุในจงัหวดัเชียงราย	พบวา่การจดัการ

การท่องเท่ียวเชิงชาติพนัธ์ุ	ควรตั้งอยูบ่นแนวคิดผสมผสานระหวา่งการสะทอ้น	อตัลกัษณ์

ชาติพนัธ์ุของชุมชน	กบัความน่าสนใจ	 ดึงดูดใจในเชิงการท่องเท่ียว	 เช่น	 มีความสะอาด	

ทนัสมยัสาธารณูปโภคการคมนาคมท่ีสะดวกฯลฯ	และควรมี	การพฒันาการท่องเท่ียว 

ท่ีตอ้งวางแผนร่วมกนัไปทั้งดา้นแหล่งท่องเท่ียวและ	ปัจจยัแวดลอ้ม	(เสริมศิริ	นิลด�า	และ

คณะ,	2560,	หนา้	36)		ดงันั้น	การศึกษาน้ีจึงมุ่งท่ีจะคน้หา	วเิคราะห์อตัลกัษณ์เชิงวฒันธรรม
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เพ่ือน�าสร้างเป็นสินคา้ทางการท่องเท่ียว	 เน่ืองจากอตัลกัษณ์ของแต่ละพ้ืนท่ีเป็นตวัแทน 

ชุดของเน้ือหา	สญัลกัษณ์	และองคป์ระกอบดา้นรูปแบบ	อาทิ	แหล่งท่องเท่ียว	ผลิตภณัฑ	์

การส่ือสาร	 ซ่ึงช่วยใหมี้ความแตกต่างจากคู่แข่งขนัดว้ยลกัษณะเฉพาะเจาะจงและเป็น 

ท่ีจดจ�าได	้(Rocco,	1993	อา้งใน	Petra	Barisic	and	others,	2012,	p.1284)	

	 จากเหตุผลดงักล่าวจึงน�ามาสู่การศึกษาเชิงวิเคราะห์อตัลกัษณ์ของ	อ.แม่สาย	

อ.เชียงแสน	และอ.เชียงของ	เพื่อน�ามาผลิตซ�้ า	ดดัแปลง	ล่ืนไหล	เพื่อก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่ม 
ใหแ้ก่แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม	โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี

วตัถุประสงค์

	 1.	 เพ่ือส�ารวจอตัลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ	จงัหวดัเชียงราย

	 2.	 เพ่ือวิเคราะห์คุณลกัษณะพิเศษเชิงอตัลกัษณ์ท่ีจะน�าไปสู่การเพิ่มมูลค่า 

ดา้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	จงัหวดัเชียงราย

	 3.	 เพ่ือก�าหนดแนวทางส่ือสารการตลาดใหแ้ก่อตัลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 

เชิงวฒันธรรมในเขตเศรษฐกิจ	จงัหวดัเชียงราย	อยา่งมีมูลค่าในเชิงการตลาด

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

ความหมายของอตัลกัษณ์

	 เม่ือกล่าวถึงค�าวา่	Identity	หรือ	อตัลกัษณ์	จะพบวา่มีนกัวชิาการหลายสาขา	อาทิ	

จิตวทิยา	ปรัชญา	สงัคมวทิยา	มานุษยวทิยา	สถาปัตยกรรม	ศิลปะและดนตรีใหค้วามสนใจ

ดว้ยเช่นกนั	แต่การใหค้วามหมายไดมี้การเปล่ียนแปลงไปตามกระแสวิธีการมองโลก

สามารถเล่ือนไหลแปรเปล่ียนไปตามบริบทของสงัคม	สถานการณ์	และมีเง่ือนไขของเวลา

เขา้มาก�ากบัดว้ย	(อภิญญา	เฟ่ืองฟสูกลุ,	2546,	น.1)

	 อตัลกัษณ์	 (Identity)	 เป็นเร่ืองเก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างวฒันธรรมและมนุษย ์

บนโลกท่ีสรุปความหมายในการเป็นตวัตนของตนเอง	เป็นเสมือนระบบรหสัของสญัลกัษณ์	

ถอ้ยค�า	และความหมาย	 ซ่ึงบ่งบอกตวัตนสมาชิกในประชาสงัคมต่างๆ	 เพ่ือใชส่ื้อตวัตน	

ท�าใหค้นแต่ละคนมีอตัลกัษณ์แตกต่างกนั	(สุรพงษ	์โสธนะเสถียร,	2556,	น.91)

	 อีกนยัหน่ึง	อตัลกัษณ์	 (Identity)	 เป็นตวัแทนชุดของเน้ือหา	สัญลกัษณ์	และ 

องคป์ระกอบดา้นรูปแบบ	(แหล่งท่องเท่ียว	ผลิตภณัฑ	์ความประพฤติ	การส่ือสาร)	ซ่ึงช่วยให้

องคก์ารมีความแตกต่างจากคู่แข่งขนั	 มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงและเป็นท่ีจดจ�าได	้ (Rocco,	

1993	อา้งใน	Petra	Barisic	and	others,	2012,	p.1284)	ในแง่ของแหล่งท่ีมานั้นอตัลกัษณ์ 
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จะก�าเนิดข้ึนจากบริษทั	ขณะท่ีอีกค�าหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งคือ	ภาพลกัษณ์	(Image)	จะเป็นการรับรู้

ของบุคคลเก่ียวกบัแบรนดเ์ฉพาะใดๆ	(Nandan,	2005	อา้งใน	Yi-Chin	Lin	and	others,	2009,	

p.34)

	 การศึกษาในเชิงวฒันธรรมมีการตั้งค �าถามวา่	อตัลกัษณ์จะตอ้งสนองต่อปัจจยั 

และความแตกต่างท่ีมาจากภายนอกไดอ้ยา่งไร	จึงเป็นการตั้งค �าถามต่ออตัลกัษณ์ในยคุท่ีมี

ความหลากหลายทางความคิด	และการพยายามสร้างลกัษณะเฉพาะตวั	โดยใชค้วามเหมือน

กนัของกลุ่มเป็นตวัเช่ือมโยงเพ่ือกีดกนัลกัษณะท่ีแตกต่างจากกลุ่มออกไป	ดงันั้นอตัลกัษณ์

จึงเป็นเสมือนตวัแทนของการต่อสู้	 เพ่ือผดุงลกัษณะท่ีเหมือนของกลุ่ม	 ในขณะเดียวกนั 

จะพยายามต่อตา้น	กีดกนัส่ิงท่ีแตกต่างออกไป	(เกศกนก	ชุ่มประดิษฐ	์และจิราพร	ขนุศรี,	

2549,	น.11)	 จึงกล่าวไดว้า่	การศึกษาอตัลกัษณ์เป็นการศึกษาถึงลกัษณะร่วมเพ่ือบ่งบอก

ลกัษณะของสงัคมหรือไม่ใช่อตัลกัษณะของสงัคม

อตัลกัษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ว

	 อตัลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว	(The	Identity	of	Tourist	Destinations)	จะมีความส�าคญั

ส�าหรับตลาดเป้าหมายเพราะเป็นตวัถ่ายทอดเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว	อตัลกัษณ์ของ 

แหล่งท่องเท่ียวจดัเป็นพ้ืนฐานของการสร้างสรรคแ์ละการวางต�าแหน่งภาพลกัษณ์ของ

แหล่งท่องเท่ียว	 (Destination	 Image)	 ในฐานะท่ีภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวเป็น 

ความประทบัใจโดยรวมเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว	 ส่วนอตัลกัษณ์จะเกิดข้ึนเม่ือแหล่ง 

ท่องเท่ียวถกูระบุตวัตนและถกูตระหนกัรู้ตามภาพลกัษณ์ของมนั	หากปราศจากภาพลกัษณ์	

แหล่งท่องเท่ียวกไ็ม่มีอตัลกัษณ์	(Petra	Barisic	and	others,	2012,	p.1284)	

	 ส่วนในเชิงการแข่งขนันั้น	อตัลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว	จะเป็นส่ิงท่ีสร้างความ

เป็นหน่ึงเดียวของแหล่งท่องเท่ียวและท�าใหมี้ค่าน่าจดจ�า	อตัลกัษณ์จะท�าใหแ้หล่งท่องเท่ียว

ชนะการแข่งขนัในสายตาของตลาดส�าคญัๆ	 ท่ีมีอยู	่ จนกลายเป็นแผน่จารึกของการสร้าง

แบรนดแ์หล่งท่องเท่ียว	 (UNWTO	and	ETC,	2009	อา้งใน	Petra	BARISIC	and	others,	

2012,	p.1283)	สอดคลอ้งกบัทศันะของ	Konecnik	and	Go	(2008	อา้งใน	Yin-Chin	Lin,	

2009,	p.34)	ท่ีวา่	องคป์ระกอบหรือมิติของอตัลกัษณ์แบรนดแ์หล่งท่องเท่ียว	(A	Destination	

Brand	Identity)	ไม่เพียงแค่จะตอ้งเป็นแสดงลกัษณะของแบรนดแ์หล่งท่องเท่ียวอยา่งเพียงพอ

เท่านั้น	แต่ยงัจะตอ้งสร้างความแตกต่างของแหล่งท่องเท่ียวนั้นจากคู่แข่งของแหล่งท่องเท่ียว

นั้นดว้ย	ในท่ีน้ีอตัลกัษณ์แบรนดแ์ละอตัลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวควรจะจดัอยูใ่นแนวเดียวกนั	

และไม่จ�าเป็นตอ้งจ�าแนกความแตกต่างระหวา่งแนวคิดเหล่าน้ีในบริบทแหล่งท่องเท่ียว	

(Saila	Saraniemi,	2010,	p.57)
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	 การศึกษาอตัลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว	เป็นการศึกษาในแง่ของอตัลกัษณ์แบรนด	์

(Brand	Identity)	ซ่ึงมองมุมกลบัจากมุมมองภาพลกัษณ์ตามการรับรู้	(A	Perceived-Image	

Perspective)	หรือท่ีเนน้นกัท่องเท่ียวเป็นศูนยก์ลาง	 (A	Tourist-Centric	 Perspective)	 

มาเป็นการสนใจท่ีผลกระทบของมุมมองดา้นอุปทาน	(The	Supply-Side	Perspective)	ท่ีมี

ต่อการพฒันาอตัลกัษณ์	แบรนดแ์ละผลกระทบทางออ้มของมนัเป็นการเฉพาะในบริบท

การสร้างแบรนดแ์หล่งท่องเท่ียว	(Maja	Konecnik	and	Frank	Go,	2008,	p.180)	

 

แนวทางการพฒันาอตัลกัษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ว

	 ในระบบอตัลกัษณ์แบรนดแ์หล่งท่องเท่ียวเป็นตวัแทนกระบวนการของการพฒันา

อตัลกัษณ์แบรนดแ์หล่งท่องเท่ียว	 ซ่ึงรวมคุณลกัษณะทางวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่างๆ	ไว	้(Maja	Konecnik	and	Frank	Go,	2008,	p.181-182)	การน�าอตัลกัษณ์แบรนดข์อง

แหล่งท่องเท่ียวไปปฏิบติัในขั้นตน้ควรจะมุ่งไปท่ีความประณีต	ต�าแหน่งของอตัลกัษณ์

แบรนด	์จนถึงกลยทุธ์การตลาดของแบรนด	์(Maja	Konecnik	and	Frank	Go,	2008,	p.182)

	 ดงันั้นการพฒันา	(สร้าง)	อตัลกัษณ์แบรนดข์องแหล่งท่องเท่ียวนั้น	ควรจะก�าหนด

ขอ้พิจารณาพิเศษดา้นการวเิคราะห์วจิยัลกัษณะองคป์ระกอบของแบรนดท่ี์เฉพาะเจาะจง	

เพ่ือให้เห็นความแตกต่างระหว่างมุมมองของคนใน(ผูท่ี้พกัอาศยัในแหล่งท่องเท่ียว 

ทางวฒันธรรม)	กบัคนนอก	(นกัท่องเท่ียว)	ทั้งน้ีเน้ือหาของแบรนดค์วรจะตอบสนองต่อ

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในวงกวา้ง	กล่าวคือ	ควรเนน้บทบาทส�าคญัของภาคส่วนสาธารณะ	

(Public	 Sector)	ภายในกระบวนการเชิงกลยทุธ์	 แมว้า่ปกติการสร้างอตัลกัษณ์แบรนด ์

แหล่งท่องเท่ียวจะถกูขบัเคล่ือนโดยผลประโยชนท์างการเมืองกต็าม	(Maja	Konecnik	and	

Frank	Go,	 2008,	 p.182)	สอดคลอ้งกบัทศันะของ	He	 and	Balmer	 (2007	อา้งใน	Saila	 

Saraniemi,	2009,	p.54)	ซ่ึงเห็นวา่	การศึกษาอตัลกัษณ์ของบริษทัไดข้ยายการเนน้จากเพียง

แค่ลกูคา้	ไปถึงพนกังานลกูจา้ง	และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ	ในแบบองคร์วม	(Holistic)	

แนวทางการส่ือสารอตัลกัษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ว 

	 หากตอ้งการน�าอตัลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวออกมาใชป้ระชาสมัพนัธ์เชิญชวน

ใหเ้กิดกระแสการท่องเท่ียว	 จึงจ�าเป็นตอ้งเลือกวิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพควรเป็น 

ส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ทั้งหลาย	 ซ่ึงจะถูกสร้างข้ึนเพ่ือก�าหนดและสร้างภาพลกัษณ์ของ 

แหล่งท่องเท่ียว	ใหเ้ป็นตวัแทนอตัลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว	(Grgic,	2007;	Kesic,	2003;	 

Rocco,	2003	อา้งใน	Petra	Barisic	and	others,	2012,	p.1284)
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	 ในขณะเดียวกนัอตัลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว	อาจจ�าเป็นตอ้งแสดงบทบาท 

ท�านองเดียวกบัอตัลกัษณ์ของแบรนด	์ซ่ึงอตัลกัษณ์ของแบรนดจ์�าเป็นจะตอ้งสะทอ้นกลยทุธ์

ทางธุรกิจของบริษทัในแง่ค�าสัญญาของบริษทัต่อลูกคา้อยา่งสมเหตุสมผล	 (Aaker	 and	 

Joachimsthaler,	2000	อา้งใน	Yi-Chin	Lin,	2009,	p.34)

	 เน่ืองจาก	อตัลกัษณ์	ไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนลอยๆ	ตามธรรมชาติ	แต่เป็นส่ิงท่ีเกิดจาก

การสร้างของวฒันธรรมในช่วงเวลาหน่ึง	 และวฒันธรรมก็เป็นส่ิงก่อสร้างทางสังคม	 

(Social	Construct)	อีกทั้งวฒันธรรมไม่ใช่ส่ิงท่ีหยดุน่ิงหรือตายตวั	หากมีรูปแบบเป็นวงจร

ท่ีเรียกวา่	“วงจรแห่งวฒันธรรม”	(Circuit	of	Culture)	ดงันั้นอตัลกัษณ์ทั้งหลายจึงมีกระบวนการ

ถูกผลิต	 (Produced)	 ใหเ้กิดข้ึน	สามารถถูกบริโภค	 (Consumed)	และถูกควบคุมจดัการ	

(Regulated)	อยูใ่นวฒันธรรมเหล่านั้น	และยงัมีการสร้างความหมายต่างๆ	(Creating	Meanings)	

ผา่นทางระบบต่างๆ	ของการสร้างภาพตวัแทน	 (Symbolic	Systems	of	Representation)	 

ท่ีเก่ียวกบัต�าแหน่งแห่งท่ีต่างๆ	ของอตัลกัษณ์อนัหลากหลายท่ีเราเลือกใช	้ (ฉลาดชาย	 

รมิตานนท,์	2550,	ออนไลน)์	

	 แนวคิดเก่ียวกบัอตัลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว	จะท�าใหง้านวิจยั 

มีทิศทางท่ีชดัเจนในการระบุอตัลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการศึกษา 

ตระหนกัว่าอตัลกัษณ์เป็นองคป์ระกอบในการสร้างภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวใน 

องคร์วม	 เป็นการมองจากมุมมองของผูผ้ลิตในฐานะท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ	 

กบัแหล่งท่องเท่ียว	ไม่ใช่วเิคราะห์จากมุมมองผูบ้ริโภคอตัลกัษณ์หรือนกัท่องเท่ียว	ทั้งน้ี

อตัลกัษณ์จ�าเป็นตอ้งสร้างข้ึนมาอยา่งโดดเด่นกวา่คู่แข่งอยา่งมีแนวทางการพฒันา	หรือ 

มีกลยทุธ์ในการส่ือสารท่ีเหมาะสม

แนวคดิการส่ือสารการตลาด

	 การส่ือสารการตลาด	 (Marketing	Communication)	มาจากค�าวา่	 “การส่ือสาร”	

(Communication)	และค�าวา่	 “การตลาด”	 (Marketing)	 ซ่ึงเม่ือน�ามารวมกนั	ไดก้ลายเป็น

ความหมายท่ีสามารถจ�ากดัความ	 ท่ี	 Phillip	Kolter	 (2003)	 ไดก้ล่าวไวว้่า	 การส่ือสาร 

การตลาดเป็นกิจกรรมทางดา้นตลาดต่างๆ	 ท่ีองคก์รไดด้�าเนินการเพ่ือท่ีจะส่ือสารและ 

ส่งเสริมสินคา้และบริการไปสู่กลุ่มเป้าหมายประกอบไปดว้ย	การโฆษณา	การส่งเสริม 

การขาย	การประชาสมัพนัธ์	การใชพ้นกังานขายและการตลาดทางตรง

	 การส่ือสารการตลาดมีความเก่ียวขอ้งกบัการตลาด	เม่ือพิจารณาจากส่วนประสม

ทางการตลาด	 (Marketing	Mix)	 ท่ีประกอบไปดว้ยส่วนประกอบ	4	ดา้น	ตามท่ี	Klotler	
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(2003)	ไดก้ล่าวไว	้ประกอบดว้ย	ผลิตภณัฑ	์(Product)	ราคา	(Price)	ช่องทางการจ�าหน่าย	(Place) 

และการส่งเสริมการตลาด	(Promotion)	หรือท่ีนิยมเรียกวา่	4P	

	 การส่ือสารการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัองคป์ระกอบทั้ง	4Ps	โดยเฉพาะอยา่งยิง่	

การส่งเสริมการตลาด	เน่ืองจากเป็นการใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดต่างๆ	เพ่ือเผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสารไปยงัผูบ้ริโภคเป้าหมาย	ตามวตัถุประสงคท่ี์นกัการตลาดตั้งไว	้การส่งเสริม

การตลาด	 จึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส�าคญัของส่วนประสมการตลาด	 ท่ีธุรกิจสามารถน�ามา

ก�าหนดกลยทุธ์การตลาดกบัธุรกิจใหเ้กิดความโดดเด่นและแข่งขนัไดใ้นตลาดในระยะสั้น	

และการสร้างความยัง่ยนืใหก้บัธุรกิจไดใ้นระยะยาว	

เคร่ืองมอืในการส่ือสารการตลาด

	 ตามแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการนั้นจะเนน้มุ่งเนน้ไปยงักลุ่ม 

ผูบ้ริโภคเป้าหมายและกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคปัจจุบนัตลอดจน

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีคาดวา่จะเป็นกลุ่มลกูคา้ในอนาคตอีกดว้ย	นอกจากน้ี	ยงัรวมถึงกลุ่มพอ่คา้

คนกลางตวัแทนการจ�าหน่ายผูจ้ �าหน่ายวตัถุดิบบริษทัตวัแทนโฆษณา	 เป็นตน้	 ซ่ึงใน 

การส่ือสารทางการตลาดนั้น	จ�าเป็นตอ้งใชรู้ปแบบหรือเคร่ืองมือการส่ือสารหลายๆ	รูปแบบ

เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลทางการส่ือสารสูงสุด	และเพ่ือสามารถบรรลุวตัถุประสงคเ์ป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีทางบริษทัก�าหนดไว้

	 Kotler	 (2003,	อา้งถึงใน	สราวธุ	อนนัตชาติ	2549)	ไดแ้บ่งเป็นเคร่ืองมือในการ

ส่ือสารการตลาด	ดงัน้ีคือ	การโฆษณา	(Advertising)	การประชาสมัพนัธ์	(Public	relations)	

การส่งเสริมการขาย	 (Sales	 promotion)	การใชพ้นกังานขาย	 (Personal	 selling)	และการ

ตลาดทางตรง	(Direct	marketing)	เป็นตน้

	 ในขณะท่ี	Duncan	(2002,	อา้งถึงใน	สราวธุ	อนนัตชาติ	2549)	ไดแ้บ่งเคร่ืองมือ

การส่ือสารการตลาดออกเป็น	4	กลุ่มหลกั	ไดแ้ก่	

	 กลุ่มท่ี	1	เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีส่ือสารผา่นส่ือมวลชน	(Mass	media	contact)	

ซ่ึงไดแ้ก่	การโฆษณา	(Advertising)	และการประชาสมัพนัธ์	(Public	relations:	PR)	

	 กลุ่มท่ี	2	เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดตามสถานการณ์	(Situational	contact)	ไดแ้ก่	

การส่งเสริมการขาย	 (Sale	 promotions)	 เป็นกลุ่มของเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดถูก

ออกแบบมาเพ่ือโนน้นา้วใจผูบ้ริโภคในระยะสั้น	 โดยอาจเป็นการใชก้ารจดัแสดงสินคา้	

(Display)	ป้ายประกาศ	สต๊ิกเกอร์	หรืออาจใชมี้การส่ือแบบปฏิสมัพนัธ์	(interactive	media)	

กบัลกูคา้หรือ	บรรจุภณัฑ	์(Packaging)	กถื็อเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีสามารถ
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ส่ือสารใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้ไปถึงผูบ้ริโภค	สร้างใหผู้บ้ริโภคเกิดการรับรู้เอกลกัษณ์

ตราสินคา้	 และมีส่วนท�าให้ความสัมพนัธ์ระหว่างตราสินคา้กบัผูบ้ริโภค	 (Consumer	 

brand	relationship)	แขง็แกร่งยิง่ข้ึนดว้ย

	 กลุ่มท่ี	3	 เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบเขา้ถึงบุคคล	 (Personal	 contact)	ไดแ้ก่	

การตลาดทางตรง	(Direct	marketing)	เป็นระบบการส่ือสารแบบปฏิสมัพนัธ์	(Interactive)	

ท่ีมีการใชฐ้านขอ้มูลทางการตลาดเป็นตวัช่วยและท�าการส่ือสารซ่ึงโดยใชส่ื้อหน่ึงชนิด

หรือหลายชนิดส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดผลการตอบสนองจากลูกคา้และ 

ผูท่ี้คาดหวงัวา่จะเป็นลูกคา้ในอนาคต	การใชพ้นกังานขยาย	 (Personal	 selling)	 เป็นการ

ส่ือสารในรูปแบบท่ีจะท�าใหเ้กิดการส่ือสารระหวา่งบุคคล	(Interpersonal	communications)	

คือ	ระหวา่งผูซ้ื้อและพนกังานขาย

	 กลุ่มท่ี	4	เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดเพ่ือสร้างประสบการณ์	(Experiential	contact)	

ไดแ้ก่	การตลาดเชิงกิจกรรม	(Events)	เพ่ือช่วยสร้างใหผู้บ้ริโภคเกิดความสมัพนัธ์เช่ือมโยง

กบัตราสินคา้	 (Brand	 association)	การเป็นผูส้นบัสนุน	 (Sponsorship)	 เป็นการใหก้าร

สนบัสนุนทางการเงินแก่องคก์ร	 บุคคล	หรือกิจกรรมต่างๆ	 เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงการประกาศ 

ใหส้าธารณชนไดรู้้จกักบัตราสินคา้	และท�าใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ได	้

หรือการบริการลกูคา้	(Customer	service)	เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีสามารถช่วยสร้างให้

ลูกคา้มีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้และบริษทัเจา้ของสินคา้	 และยงัเป็นการช่วยสร้าง 

ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผูบ้ริโภคและตราสินคา้ไดอี้กดว้ย

	 โดยรูปแบบหรือเคร่ืองมือทางการส่ือสารการตลาดท่ีส�าคญัตามท่ีคอตเลอร์	 

(Kotler	 2003:)	 ไดก้ล่าวไว	้ ซ่ึงเรียกวา่ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด	ประกอบดว้ย	 

5	เคร่ืองมือหลกัคือ	การโฆษณา	การขายโดยบุคคล	การประชาสมัพนัธ์	การส่งเสริมการขาย	

การตลาดทางตรง	ทั้งน้ี	 ก่อนหนา้นั้น	 โคเซอร์	 (Crosier:1999)	 ไดส้รุปส่วนประสมการ 

ส่งเสริมการตลาดครอบคลุมไปถึง	สปอนเซอร์	นิทรรศการ	การบรรจุภณัฑ	์การแสดงสินคา้	

ณ	 จุดขาย	การส่งเสริมการขาย	และการขายโดยบุคคล"	อยา่งไรก็ตาม	 ในปัจจุบนัเม่ือ 

กล่าวถึงการส่งเสริมการตลาด	จะพิจารณาถึงเคร่ืองมือหลกัดงัน้ี	 ไดแ้ก่	 การโฆษณา	 

(Advertising)	การประชาสมัพนัธ์	(Public	Relation)	การส่งเสริมการตลาด	(Sale	Promotion)	

การตลาดทางตรง	(	Direct	Marketing)	และใชพ้นกังานขาย	(Personal	Selling)	ซ่ึงจดัอยูใ่น

องคป์ระกอบท่ีเรียกวา่	“ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด”	(Promotion	Mix)	

	 ดงันั้นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการส่งเสริมการตลาด	ธุรกิจจ�าเป็นท่ีจะตอ้ง

ค�านึงถึงการจดัใหมี้ส่วนประสมของการส่งเสริมการตลาด	(Promotional	Mix)	ใหส้อดคลอ้งกนั
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กบัปัจจยัแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกของธุรกิจ

	 ทั้งน้ี	การน�าไปใชใ้นการส่ือสารการตลาดนั้น	เน่ืองจากแต่ละเคร่ืองมือมีคุณสมบติั

ท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบและขอ้จ�ากดัท่ีแตกต่างกนัไป	โดยรูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบ

บูรณาการนิยมน�ามาใชใ้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์ในการส่งเสริมการตลาด

	 Nowak	และ	Phelps	(1994,	อา้งถึงใน	สราวธุ	อนนัตชาติ,	2549)	ไดแ้บ่งประเภท

ค�านิยามความหมายของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ	 (Integrated	Marketing	 

Communication)	ไวเ้ป็น	3	ขอบเขต	ดงัน้ีคือ

	 1.	 การส่ือสารไปในทิศทางเดียวกนั	 (One	voice	marketing	 communications)	

เก่ียวขอ้งกบัการสร้างภาพลกัษณ์	ขอ้ความ	และต�าแหน่งตราสินคา้	ใหมี้ความสอดคลอ้งกนั

ในทุกเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีส่ือสารส่งไปยงัผูบ้ริโภคเป้าหมาย

	 2.	 การส่ือสารแบบบูรณาการ	(Integrated	communications)	ความหมายน้ีมุ่งเนน้

ไปท่ีเน้ือหาของเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด	โดยเน้ือหาของช้ินงานโฆษณาจะตอ้งมุ่ง

สร้างทั้งภาพลกัษณ์ใหก้บัตราสินคา้พร้อมทั้งกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดพฤติกรรมไปพร้อมกนั

	 3.	 การรณรงคก์ารส่ือสารแบบผสมผสาน	(Coordinated	marketing	communications	

campaign)	 เป็นการผสมผสานเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดหลากหลายรูปแบบเขา้ดว้ยกนั	

เพ่ือให้เกิดการเสริมแรงซ่ึงกนัและกนั	 (Synergy)	 ซ่ึงสามารถสร้างความตระหนกัรู้	 

ภาพลกัษณ์	หรือความเช่ือมต่อตราสินคา้	ตลอดจนกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดพฤติกรรม 

ไดม้ากกวา่การใชแ้ค่เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดเพียงรูปแบบเดียว

	 นอกจากนั้นในปัจจุบนั	ยงัพบการใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดรูปแบบใหม่ๆ	

ท่ีเขา้ถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคมากข้ึน	 ไดแ้ก่	 การตลาดออนไลน์	 (Online	Marketing)	 

การตลาดเชิงประสบการณ์	(Experience	Marketing	)	การตลาดเชิงกิจกรรม	(Event	Marketing)	

และการเป็นผูส้นบัสนุน	(Sponsorship)	เป็นตน้

ภาพที ่1		กรอบการวจิยั

วธีิการด�าเนินการวจิยั

	 การวิจยัน้ีใชว้ิธีการศึกษาแบบผสมผสาน	 (mixed	method)	 ระหว่างการวิจยั 

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	โดยมีขั้นตอนการด�าเนินงานดงัน้ี

	 ขั้นท่ี	1	 เป็นการส�ารวจอตัลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเศรษฐกิจ



132 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

พิเศษ	จ.เชียงราย	ใน	3	อ�าเภอ	ไดแ้ก่	แม่สาย	 เชียงแสน	และเชียงของ	การศึกษาในขั้นน้ี 

เร่ิมจากศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน�าไปพฒันาแบบสอบถามท่ีมีการวดัแบบลิเคิร์ทสเกล	 

5	ระดบั	เพ่ือส�ารวจแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีบ่งบอกถึงอตัลกัษณ์ของ	3	อ�าเภอ	โดยใช้

อ �าเภอละ	1	ชุด	 เกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง	จ�านวน	385	คน	เกบ็ท่ีแม่สาย	จ�านวน	165	คน	

เชียงแสน	137	คน	และเชียงของ	 83	คน	แลว้น�ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ียและ 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานถึงระดบัการบ่งช้ีถึงการเป็นอตัลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวของแต่ละแห่ง

	 ขั้นท่ี	2	 วิเคราะห์คุณลกัษณะ	ศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของทั้ง	 

3	อ�าเภอ	ดว้ยแบบการประเมินท่ีมีระดบัวดัแบบลิเคิร์ทสเกล	 5	 ระดบั	 โดยใชผู้ป้ระเมิน	

จ�านวน	3	คน	ลงพ้ืนท่ีประเมินแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของทั้ง	 3	อ�าเภอ	 เพ่ือน�ามา

ศึกษาถึงศกัยภาพการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมโดยใชค้่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานในการวเิคราะห์ขอ้มูล

	 ขั้นท่ี	3	สมัภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้ง	จ�านวน	10	คน	ประกอบดว้ย	นกัธุรกิจ	

3	คน	นกัวิชาการ	 2	คน	หน่วยงานภาครัฐ	 3	คน	และองคก์รเอกชน	2	คน	 เพ่ือศึกษา 

ถึงคุณลกัษณะพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของทั้ง	3	อ �าเภอ	เพ่ือคน้หา

อตัลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวในแต่ละแห่ง

	 ขั้นท่ี	4	น�าผลการศึกษาทั้งหมดมาสงัเคราะห์	เพื่อเสนอแนวทางการสร้างเน้ือหา

ส�าหรับการส่ือสารตลาดแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของแม่สาย	เชียงแสน	และเชียงของ

ผลการวจิยั

	 การศึกษา	 เร่ือง	การวิเคราะห์อตัลกัษณ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่แหล่งท่องเท่ียว 

เชิงวฒันธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	จงัหวดัเชียงราย	สรุปผลการศึกษา	ประกอบดว้ย

 1. อตัลกัษณ์การท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมในเขตเศรษฐกจิพเิศษ จ.เชียงราย 

	 การศึกษาในส่วนน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณเพ่ือส�ารวจประชาชนในพ้ืนท่ี	3	อ�าเภอ

มีความเห็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีมีอยูน่ั้นไดบ่้งบอกถึงอตัลกัษณ์ของแต่ละแห่ง

อยา่งไร	จากการส�ารวจสรุปโดยภาพรวมวา่	อตัลกัษณ์การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขต

เศรษฐกิจ	จ.เชียงราย	ท่ีประกอบดว้ยพื้นท่ี	3	อ�าเภอ	ไดแ้ก่	แม่สาย	เชียงแสน	และเชียงของ

จะมีอตัลกัษณ์ร่วมกนั	 คือ	ความเป็นเมืองชายแดน	 มีประวติัศาสตร์การก่อสร้างเมืองมา

ตั้งแต่อดีตจึงท�าใหมี้โบราณสถานและโบราณวตัถุ	วถีิชีวติของชุมชนมีความสมัพนัธ์กบั

แม่น�้าโขง	และศาสนาพทุธจึงท�าใหมี้วดัท่ีส�าคญัๆ	อยูห่ลายแห่ง	มีกิจกรรม	เทศกาล	และ
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ประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชุมชนตามล�าน�้ าโขง	 อีกทั้งมีศิลปหตัถกรรม	การทอผา้ท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน	ตลอดจนการปรุงสมุนไพรและเคร่ืองจกัสาน	เม่ือส�ารวจอตัลกัษณ์

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในแต่ละอ�าเภอจะจ�าแนก	ไดด้งัน้ี

  1.1 อตัลกัษณ์การท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมของ อ.แม่สาย

	 	 	 -	 ดา้นสถานท่ีการท่องเท่ียวของแม่สายมีทั้งเชิงประวติัศาสตร์	แหล่งธรรมชาติ	

ท่ีส�าคญัๆ	ไดแ้ก่	ตลาดการคา้ชายแดนไทย-เมียร์มา	วดัผาจม	วดัดอยเวา้	วดัถ�้าปุ่มถ�้าปลา	

เป็นตน้	 จากการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน	พบว่า	 ส่วนใหญ่มีความประสงค ์

ใหแ้หล่งท่องเท่ียวดงักล่าวเป็นอตัลกัษณ์การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของ	อ.แม่สาย	โดยมี

ความระดบัความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก

	 	 	 -	 ดา้นสินคา้และบริการ	พบวา่	 ส่วนใหญ่จะเป็นพวกอาหาร	สมุนไพร	

อญัมณี	หตัถกรรม	ผลการส�ารวจพบวา่	ประชาชนมีความตอ้งการใหพ้ฒันาเป็นสินคา้และ

บริการท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของแม่สายอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั

	 	 	 -	 ดา้นกิจกรรม/เทศกาล/ประเพณี	พบวา่	จะมีลกัษณะท่ีผสมผสานความ

เป็นชาติพนัธ์ุ	อาทิ	 เทศกาลโลชิ้งชา้บา้นผาหมี	ประเพณีสงกรานตไ์ทย-เมียร์มา	 เป็นตน้	

ส�าหรับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการเป็นอตัลกัษณ์การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด

  1.2 อตัลกัษณ์แหล่งท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมของ อ. เชียงแสน

	 	 	 -		 ดา้นสถานท่ี	 เมืองเชียงแสนจะมีเป็นเมืองท่ีมีต�านาน	ประวติัศาสตร์ 

มาตั้งแต่อดีตก่อนพญามงัรายก่อตั้งเมืองเชียงราย	จึงท�าใหมี้โบราณสถาน	โบราณวตัถุอยูใ่น

เขตเมืองโบราณ	นอกจากน้ียงัมีวดัท่ีส�าคญัอาทิ	วดัพระธาตุจอมกิติ	 วดัผาเงา	 อีกทั้งยงัมี

แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียง	อาทิ	สามเหล่ียมทองค�า	 ทิวทศัน์ริมแม่น�้ าโขง	

จากการส�ารวจความเห็นของประชาชนต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม	พบวา่	 มีอยูใ่น

ระดบัมาก

	 	 	 -	 ดา้นสินคา้และบริการของเชียงแสนท่ีส�าคญัไดแ้ก่	ผา้ทอลายเชียงแสน	

การปรุงสมุนไพร	การอบสมุนไพร	การนวดสมุนไพร	เป็นตน้	จากการส�ารวจความคิดเห็น

ของประชาชนต่อการเป็นสินคา้และบริการเชิงวฒันธรรมนั้น	พบวา่	ประชาชนมีความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัมาก

	 	 	 -	 ดา้นกิจกรรม/เทศกาล/ประเพณีของเชียงแสนจะมีความเก่ียวขอ้ง 

กบัวถีิชีวติของแม่น�้าโขง	อาทิ	การล่องเรือคายคัท่ีสามเหล่ียมทองค�า	 เป็นตน้	ประชาชน 

มีความคิดเห็นต่อการเป็นอตัลกัษณ์การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด

  1.3 อตัลกัษณ์แหล่งท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม อ. เชียงของ
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ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

	 	 	 -	 ดา้นสถานท่ีของเชียงของ	พบวา่	มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นโบราณสถาน	

เช่น	วดัพระแกว้	วดัหลวง	วดัศรีดอนชยั	ซ่ึงวดัส่วนใหญ่จะตั้งอยูบ่ริเวณริมฝ่ังโขง	มีประวติั

ยาวนานมาพร้อมๆ	กบัการก่อตั้งเมืองเชียงของ	นอกจากน้ียงัมีแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ	

เช่น	 จุดชมวิว	หรือการสร้างข้ึนเพ่ือการพาณิชย	์ เช่น	 ท่าเรือเชียงของ	 ซ่ึงเป็นสถานท่ีๆ	 

บอกเล่าถึงวิถีชีวิตการคา้ขาย	2	 ฝ่ังโขง	ตลาดคนเดินเชียงของ	 อีกทั้งมีการสร้างสะพาน

มิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี	 4	 ข้ึนอีกดว้ย	 จึงท�าใหเ้ชียงของมีลกัษณะของการเป็นเมืองเก่า	 

และเมืองใหม่ท่ีจะมีความส�าคญัทางเศรษฐกิจ	

	 	 	 เม่ือส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนพบวา่	 มีแหล่งท่องเท่ียวเหล่าน้ี

แสดงถึง	อตัลกัษณ์การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเชียงของในระดบัมาก

	 	 	 -	 ดา้นสินคา้และบริการของเชียงของจะมีสินคา้ผา้ทอศรีดอนชยั	ผา้ทอ

ไทล้ือ	ศนูยสิ์นคา้โอทอ็ป	ไก	(สาหร่ายน�้าจืดท่ีเกบ็จากล�าน�้าโขง)	จากการส�ารวจความคิดเห็น

ของประชาชน	พบวา่	 มีความคิดเห็นต่อการเป็นอตัลกัษณ์การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ระดบัมาก

	 	 	 -	 ดา้นกิจกรรม/เทศกาล/ประเพณีของเชียงของจะเนน้วิถีชีวิตท่ีติดกบั

ล�าน�้าโขง	โดยเฉพาะการบวงสรวงปลาบึก	ซ่ึงถือเป็นปลาน�้าจืดแห่งล�าน�้าโขงท่ีมีการจบัท่ี

เชียงของ	จากการส�ารวจความคิดเห็นประชาชนต่อการเป็นอตัลกัษณ์การท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรมจะพบวา่มีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด

 2. การวเิคราะห์คุณลกัษณะพเิศษของอตัลกัษณ์ท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมในเขต

เศรษฐกจิพเิศษ จ.เชียงราย

	 จากการศึกษาในส่วนน้ีไดใ้ชว้ธีิการสมัภาษณ์เชิงลึกผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง	(stakeholders)	

กบัการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย	4	กลุ่ม	ประกอบดว้ย	กลุ่มนกัธุรกิจ	กลุ่มนกัวชิาการ	

หน่วยงานภาครัฐ	และกลุ่มองคก์รเอกชน	 เพ่ือวเิคราะห์อตัลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรมท่ีโดดเด่นของ	 3	 อ�าเภอ	 ซ่ึงพบว่า	 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวใน 

จงัหวดัเชียงราย	โดยเฉพาะแม่สาย	เชียงแสน	และเชียงของต่างมีความคิดเห็นไปในทิศทาง

เดียวกนัในการสะทอ้นความเป็นอตัลกัษณ์ของแต่ละอ�าเภอ	อนัน�าไปสู่แนวทางการสร้าง

จุดเด่นเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้าเยอืนแม่สาย	เชียงแสน	และเชียงของ	

	 การสะทอ้นมุมมองของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของทั้ง	 3	 อ �าเภอ	 

พอจะสรุปไดว้า่	ทั้ง	 3	แห่งมีคุณลกัษณะคลา้ยกนั	กล่าวคือ	 มีท�าเลท่ีตั้งท่ีมีความสวยงาม

ของทิวทศัน์ตามธรรมชาติท่ีสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวมาเยอืนอยา่งสม�่าเสมอตลอดปี	 
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โดยเฉพาะเสน้ทางเลียบฝ่ังโขงท่ีเช่ือมต่อกนัระหวา่ง	อ.แม่สาย	อ.เชียงแสน	และอ.เชียงของ	

ตลอดเสน้ทางจะมีจุดแวะชมววิท่ีท�าใหเ้ห็นทศันียภาพอนัสวยงามของล�าน�้าโขง

	 นอกจากน้ีทั้ง	3	อ �าเภอยงัมีประวติัศาสตร์ท่ีมีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต	โดยเฉพาะ

ดา้นพทุธศาสนาจึงท�าใหมี้วดัเก่าแก่	ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน�าไปสู่การกราบไหว	้สกัการะของนกัท่องเท่ียว 

นอกจากน้ีดา้นวถีิชุมชน	อาหารพ้ืนเมือง	 ศิลปหตัถกรรมต่างๆ	นบัเป็นจุดเด่นท่ีจะน�ามา

เป็นสินคา้ทางการท่องเท่ียว	ซ่ึงมีทั้ง	3	อ �าเภอ	

	 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลต่างมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า	หากจะดึงอตัลกัษณ์ 

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของทั้ง	3	อ �าเภอจึงควรมุ่งใหค้วามส�าคญักบัส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมน�ามา

เป็นจุดเด่นเพ่ือกระตุน้ความสนใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว	ในแต่ละอ�าเภอจะมีจุดเด่น	ดงัต่อไปน้ี

  2.1 คุณลกัษณะพเิศษของอตัลกัษณ์การท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม อ.แม่สาย

	 	 จากการศึกษา	พบวา่	อตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของ	อ.แม่สาย	คือ	การคา้ชายแดน	

เน่ืองจากแม่สายมีตลาดการคา้ชายแดนไทย-เมียร์มา	 ท่ีสร้างช่ือเสียงดา้นการท่องเท่ียว 

มาเป็นเวลานาน	ดงันั้นหากตอ้งการเนน้จุดขายดา้นการท่องเท่ียวของ	อ.แม่สาย	 คือ	 เนน้ 

ในเร่ืองการเป็นดินแดนแห่งการคา้ชายแดน	พร้อมกบัผนวกเร่ืองของสถานท่ีส�าคญั 

ทางศาสนา	อาทิ	วดัผาจม	เป็นตน้

	 	 เม่ือวเิคราะห์ศกัยภาพของอตัลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของ	อ.แม่สาย	

พบวา่	ในดา้นสถานท่ี	สินคา้และบริการ	ถือวา่มีอตัลกัษณ์เชิงวฒันธรรมในระดบัมาก	แต่

ในดา้นสินคา้และบริการกบัดา้นสาธารณูปโภคและการรักษาความสะอาดยงัอยูใ่นระดบั

ปานกลาง

  2.2 คุณลกัษณะพเิศษของอตัลกัษณ์การท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม อ.เชียงแสน

	 	 ดา้นเชียงแสนจุดเด่น	คือ	การมีเขตเมืองโบราณเชียงแสน	ท�าใหเ้กิดเสน่ห์ใน

การศึกษา	เดินเยีย่มชมโบราณสถาน	การจดัท�าเสน้ทางจกัรยาน	นอกจากน้ีทางการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย	จงัหวดัเชียงราย	ยงัมีนโยบายท่ีจะจดัท�าโปรแกรมการท่องเท่ียวแบบ	 

night	tourism	อนัเป็นโปรแกรมส�าหรับการชมโบราณสถานในยามค�่าคืน	

	 	 จากการวเิคราะห์ภาพรวมของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเชียงแสน	

พบวา่	 ในสถานท่ีการท่องเท่ียว	 สินคา้และบริการจดัอยูใ่นระดบัมาก	 มีขอ้ดอ้ยในดา้น

สาธารณูปโภคและการรักษาความสะอาดท่ียงัอยูใ่นระดบัปานกลาง

  2.3 คุณลกัษณะพเิศษของอตัลกัษณ์การท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม อ.เชียงของ

	 	 ส�าหรับเชียงของจดัเป็นอีกดินแดนหน่ึงมีวถีิชีวติของชุมชนมาตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนั	 ส่ิงท่ีเชียงของไดมี้เพิ่มเติม	 คือ	สะพานมิตรภาพไทย-ลาว	 เป็นการเช่ือมของ 
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เสน้ทาง	R3A	ซ่ึงก่อใหเ้กิดเสน้ทางการเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวจีนเขา้มาสู่ประเทศไทย	

ดงันั้นจึงควรใชป้ระโยชนจ์ากวตัถุดิบเหล่าน้ีมาสร้างเป็นการท่องเท่ียวใหแ้ก่เชียงของ	ดว้ย

การสร้างจุดเด่นในเชิงการท่องเท่ียวแบบ	1	เมือง	2	ระบบ	นัน่คือ	ใหด้�ารงการเป็นเมืองเก่า	

ชุมชนเก่า	และวถีิชีวติดั้งเดิมของชุมชนเชียงของ	ส่วนบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจะ

เป็นการพฒันาเมืองอีกรูปแบบหน่ึง	ท่ีไม่ท�าลายวถีิชีวติเดิมของเชียงของ

	 	 เม่ือวเิคราะห์แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่นเชียงของ	พบวา่	ดา้นสถานท่ี	สินคา้และ

บริการมีศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอยูใ่นระดบัมาก	 ส่ิงท่ีควรปรับปรุง	 คือ	

สาธารณูปโภคและการรักษาความสะอาดท่ียงัมีอยูใ่นระดบัปานกลาง

 3. การสร้างแนวทางการส่ือสารการตลาดเร่ืองอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิง

วฒันธรรมในเขตเศรษฐกจิพเิศษ จ.เชียงราย

	 การศึกษาส่วนน้ีเป็นการสงัเคราะห์ขอ้มูลจากผลการวจิยัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้	มาจดั

ท�าเพ่ือเป็นแนวทางส�าหรับการสร้างเน้ือหาเพ่ือส่ือสารใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีจะมาเยอืน 

ดินแดนแม่สาย	เชียงแสน	และเชียงของ	จากขอ้มูลท่ีศึกษาจะพบวา่	พื้นท่ีแม่สาย	เชียงแสน	

และเชียงของ	ต่างเป็นพื้นท่ีท่ีมีการตอ้นรับนกัท่องเท่ียวอยูก่่อนแลว้	ดงันั้นการจะกระตุน้

ใหเ้กิดการท่องเท่ียวเฟ่ืองฟข้ึูนอีกคร้ัง	จึงควรจดัท�าแนวทางการส่ือสารการตลาด	ประกอบ

ดว้ย	

	 1.	 การส่ือสารผา่นส่ือโฆษณาและส่ือประชาสมัพนัธ์	เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว

ตามรสนิยมของนกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่ม	ดงัน้ี

	 	 1.1	 นกัท่องเท่ียวไทย	ชอบท่องเท่ียวแบบสบายๆ	 เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 

ไดง่้าย	นิยมจบัจ่ายใชส้อย	เนน้รับประทาน	เนน้การถ่ายรูป	

	 	 1.2	 นกัท่องเท่ียวชาวจีน	 เนน้เร่ืองความเช่ือดา้นจิตวิญญาณ	ความเช่ือทาง

ศาสนา	ชอบแหล่งท่องเท่ียวท่ีสร้างความบนัเทิง	 เช่น	มีสวนสนุก	มีโชว	์หรือบางกลุ่มมา

เพื่อหาลู่ทางการลงทุน	เป็นตน้

	 	 1.3	 นกัท่องเท่ียวชาวตะวนัตกในกลุ่มโซนยโุรปและอเมริกาจะชอบการ 

ท่องเท่ียวเพ่ือคน้หาประสบการณ์	 ศึกษาวิถีชีวิตของชาติพนัธ์ุ	 วิถีชีวิตชุมชน	 เนน้การ 

ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์	สุขภาพ	ธรรมชาติ	เป็นตน้

	 2.	 การส่ือสารโดยการสร้างตราสินคา้ชุมชน	(community	brand)

	 	 สร้างตราสินคา้ชุมชนเพื่อเพิ่มคุณค่าในส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิม	เพิ่มเติมคุณลกัษณะเด่น

ของชุมชนลงไป	อาทิ	การใส่ความเป็นคนยองลงในสินคา้หรือบริการท่ีจะสร้างความประทบัใจ
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ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว	อนัจะเป็นการส่ือความหมายของสินคา้ชุมชนในการขายพว่งไปกบั 

การท่องเท่ียวอีกดว้ย

	 3.	 สร้างเน้ือหาจากเร่ืองราวในอดีตเพื่อน�ามาบอกเล่า	(story	telling)

	 4.	 สร้างใจความส�าคญัของเน้ือหา	(theme)	ใหไ้ปในทิศทางเดียวกนัตั้งแต่ระดบั

ชุมชนถึงระดบัจงัหวดั	เช่น	การท่องเท่ียวสีเขียว	มุ่งเนน้ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม	อนัน�า

ไปสู่การส่ือสารสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อกระตุน้การท่องเท่ียวในระดบัจงัหวดัและชุมชน

	 5.	 จดักิจกรรมการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ๆ	เพ่ือดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว	ประกอบดว้ย

	 	 5.1	 จดักิจกรรมตามประเพณีหรือเทศกาลต่างๆ	อาทิ	สงกรานต	์ลอยกระทง	

เขา้พรรษา	แมว้า่ประเพณีและเทศกาลเหล่าน้ีจะตรงกนัทัว่ประเทศ	กระนั้นในแต่ละแห่ง

จะมีลกัษณะการจดักิจกรรมท่ีแตกต่างกนัไป	 ข้ึนอยูก่บับริบทของแต่ละแห่ง	ดงัเช่น 

ทั้ง	 3	อ�าเภอจะน�าลกัษณะเด่นของความเป็นลา้นนาและการติดกบัชายแดนแต่ละแห่ง 

มาน�าเสนอ	เพื่อสร้างสีสนัใหแ้ก่กิจกรรมดงักล่าว	เป็นตน้

	 	 5.2	 การจดักิจกรรมท่ีเนน้การท่องเท่ียวแบบเรียนรู้	เพื่อสมัผสัวถีิชีวติชุมชน

	 	 5.3	 การสร้างกิจกรรมท่ีมาจากการมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ิน	ในส่วนน้ีจะ

เป็นกิจกรรมต่อเน่ืองจากการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน	โดยกระตุน้ใหค้นในชุมชนเขา้มามี 

ส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเท่ียวร่วมกบันกัท่องเท่ียว	หรือใหค้นในชุมชนร่วมออกแบบ

กิจกรรมการท่องเท่ียว	วธีิการน้ีจะน�าไปสู่การสร้างความยัง่ยนืใหแ้ก่การท่องเท่ียว	

	 6.	 เน้ือหาทั้งหมดน้ีน�าเสนอผา่นเคร่ืองมือส่ือสารแบบบูรณาการ	 เพ่ือใหเ้ขา้ถึง

กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอยา่งทัว่ถึง

อภปิรายผล

	 การวิเคราะห์อตัลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	

จ.เชียงราย	น�ามาอภิปรายผลซ่ึงมีสาระส�าคญั	ประกอบดว้ย	

การอภปิรายผลการส�ารวจอตัลกัษณ์แหล่งท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

จ.เชียงราย

	 จากการส�ารวจอตัลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	

จ.เชียงราย	พบวา่	ทั้ง	3	อ �าเภอมีลกัษณะอตัลกัษณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั	จ�าแนกเป็น	กลุ่มโบราณ

สถาน/โบราณวตัถุ	กลุ่มแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ	กลุ่มเทศกาล/ประเพณี/กิจกรรม	และ

กลุ่มสินคา้และบริการ	ซ่ึงมีความพร้อมท่ีจะตอ้นรับนกัท่องเท่ียว	ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของเกศกนก	ชุ่มประดิษฐ	์และจิราพร	ขนุศรี	(2548)	ท่ีพบวา่	อตัลกัษณ์ของจงัหวดัเชียงราย
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มีลกัษณะความเป็นธรรมชาติและวถีิชีวติของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น	

	 เม่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีจะพบวา่	ส่วนใหญ่ต่างยอมรับวา่	

แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในอ�าเภอของตนนั้นมีคุณลกัษณ์ของอตัลกัษณ์การท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรมในระดบัมาก	ยกเวน้กลุ่มเทศกาล/ประเพณี/กิจกรรมท่ีคนในชุมชนต่างเห็น

วา่	 มีการแสดงอตัลกัษณ์การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของพ้ืนท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด	ทั้งน้ี

เป็นเพราะวา่	ลกัษณะของกิจกรรม/เทศกาล/ประเพณีในแต่ละแห่งจะมีลกัษณะเฉพาะตวั	

อาทิ	 พิธีบวงสรวงปลาบึกท่ีเชียงของ	 เทศกาลสงกรานต	์ 2	 ฝ่ังโขงท่ีเชียงแสน	หรือพิธี 

โลชิ้งชา้ท่ีหมู่บา้นผาหมี	 อ.แม่สาย	 เป็นตน้	 จึงท�าให้เกิดลกัษณะท่ีโดดเด่นมากกว่า 

การท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืนๆ	

	 ผลการส�ารวจอตัลกัษณ์และความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีท่ีมีต่ออตัลกัษณ์

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในพ้ืนท่ีของตนเองตามขอ้คน้พบท่ีกล่าวขา้งตน้	แสดงถึงลกัษณะ

ความเป็นตวัตนของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีคนในชุมชนมองวา่	เป็นการแสดงออก

ถึงความตวัตนของคนในพ้ืนท่ีนั้น	 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ือง	อตัลกัษณ์	 (identity)	 

ตามค�านิยามท่ีสุรพงษ	์โสธนะเสถียร	(2556,	น.91)	ไดเ้สนอวา่	อตัลกัษณ์เป็นเร่ืองเก่ียวกบั

หลกัเกณฑท์างวฒันธรรมและมนุษยบ์นโลกท่ีสรุปความหมายในการเป็นตวัตนของตนเอง	

เป็นเสมือนระบบรหสัของสญัลกัษณ์	ถอ้ยค�า	และความหมาย	 ซ่ึงบ่งบอกตวัตนสมาชิก 

ในประชาสงัคมต่างๆ	เพื่อใชส่ื้อตวัตน	ท�าใหค้นแต่ละคนมีอตัลกัษณ์แตกต่างกนั

	 อีกนยัหน่ึง	อตัลกัษณ์	 (Identity)	 เป็นตวัแทนชุดของเน้ือหา	สัญลกัษณ์	และ 

องคป์ระกอบดา้นรูปแบบ	(แหล่งท่องเท่ียว	ผลิตภณัฑ	์ความประพฤติ	การส่ือสาร)	ซ่ึงช่วย

ให้องคก์ารมีความแตกต่างจากคู่แข่งขนั	 มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงและเป็นท่ีจดจ�าได	้ 

(Rocco,	1993	อา้งใน	Petra	Barisic	and	others,	2012,	p.1284)	

	 ดงันั้นขอ้คน้พบจากการศึกษาจึงสะทอ้นถึงการแสดงความเป็นตวัตนของคน 

ในพ้ืนท่ีท่ีจะแสดงออกถึงอตัลกัษณ์ผ่านแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมทั้งในรูปแบบ 

ของสถานท่ีท่องเท่ียว	เทศกาล/ประเพณี/กิจกรรม	ตลอดจนสินคา้และบริการ	

การอภิปรายผลการวิเคราะห์คุณลักษณะพเิศษเชิงอัตลักษณ์ที่จะน�าไปสู่การเพิม่มูลค่า  

ด้านการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมในเขตเศรษฐกจิพเิศษ จ.เชียงราย

	 จากการวิเคราะห์คุณลกัษณะพิเศษของอตัลกัษณ์การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	จ.เชียงราย	ไดคุ้ณลกัษณะเฉพาะของแต่ละอ�าเภอ	ดงัน้ี

	 1.	 “การคา้ชายแดน”	เป็นอตัลกัษณ์การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของ	อ.แม่สาย
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	 2.	 “เท่ียวเมืองโบราณเชียงแสน”	 เป็นอตัลกัษณ์การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ของ	อ.เชียงแสน

	 3.	 “เท่ียว	 1	 เมือง	 2	 แบบ”	 เป็นอตัลกัษณ์การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของ	 

อ.เชียงของ

	 อตัลกัษณ์ทั้ง	3	อ �าเภอลว้นเป็นเร่ืองราวท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งไดน้�าเสนอ	อนัเป็นการแสดง

ถึงใจความส�าคญัของอตัลกัษณ์การท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้การถ่ายทอดสู่นกัท่องเท่ียว	แมว้า่การ

ศึกษาอตัลกัษณ์จะเป็นการต่อรอง	 ล่ืนไหลของแต่ละกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง	 ซ่ึงอาจมีการขดัแยง้

บา้งในบางกลุ่ม	แต่การศึกษาคร้ังน้ีจะพบวา่	การสะทอ้นอตัลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรมของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งจะมีทิศทางไปในแนวทางเดียวกนั	อาจเป็นเพราะจงัหวดั

เชียงรายท่ีมีการศึกษาเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเป็นเวลาหลายปี	 จึงท�าใหเ้กิดการต่อรองและ

ล่ืนไหลอตัลกัษณ์มาระยะหน่ึงแลว้	อีกทั้งท่ีผา่นมาต่างพบวา่	การท่องเท่ียวเป็นอีกแนวทาง

หน่ึงท่ีสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน	จึงท�าใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งสะทอ้นอตัลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียว

วฒันธรรมของแม่สาย	 เชียงแสน	และเชียงของไปในทิศทางเดียวกนัท่ีจะดึงจุดเด่นของ

แต่ละอ�าเภอมาเป็นอตัลกัษณ์การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม	ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดอตัลกัษณ์

แหล่งท่องเท่ียว	 (The	 Identity	 of	Tourist	Destinations)	ของ	Petra	Barisic	 และคณะ	 

(2012,	 p.1284)	 ท่ีเสนอว่า	 อตัลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวจะมีความส�าคญัส�าหรับ 

ตลาดเป้าหมายเพราะเป็นตวัถ่ายทอดเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวอตัลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว

จดัเป็นพ้ืนฐานของการสร้างสรรคแ์ละการวางต�าแหน่งภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว	

(Destination	 Image)	 ในฐานะท่ีภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวเป็นความประทบัใจ 

โดยรวมเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว	ส่วนอตัลกัษณ์จะเกิดข้ึนเม่ือแหล่งท่องเท่ียวถกูระบุตวัตน

และถูกตระหนกัรู้ตามภาพลกัษณ์ของมนั	หากปราศจากภาพลกัษณ์	แหล่งท่องเท่ียว 

กไ็ม่มีอตัลกัษณ์	

	 การสร้างอตัลกัษณ์ท่ีมีความโดดเด่นของทั้ง	 3	อ�าเภอในพ้ืนเขตเศรษฐกิจพิเศษ	

จ.เชียงราย	จึงเป็นตอกย �้าลกัษณะพิเศษท่ีจะสร้างจุดขายดา้นการท่องเท่ียวในแต่ละพื้นท่ี

การอภิปรายผลการก�าหนดแนวทางส่ือสารการตลาดให้แก่อัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว 

เชิงวฒันธรรมในเขตเศรษฐกจิ จ.เชียงราย อย่างมมูีลค่าในเชิงการตลาด

	 ดา้นการก�าหนดแนวทางส่ือสารการตลาดให้แก่อตัลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียว 

เชิงวฒันธรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษ	จ.เชียงราย	การศึกษาคร้ังน้ีจะมุ่งการก�าหนดเน้ือหาเพื่อ

น�าไปสู่การส่ือสารในเชิงการตลาดใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย	ประกอบดว้ย
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	 1.	 ก�าหนดเน้ือหาการท่องเท่ียวและสร้างผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวเพ่ือใหเ้ขา้ถึง

กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเช้ือชาติ	เช่น	ไทย	จีน	ชาวยโุรป	และอเมริกา	เป็นตน้	

	 2.	 สร้างแบรนดสิ์นคา้ชุมชน

	 3.	 คน้หาเร่ืองราวในอดีตมาสร้างเป็นเร่ืองราวใหแ้ก่แหล่งท่องเท่ียว

	 4.	 ก�าหนดใจความส�าคญัของเน้ือหา	(theme)	การท่องเท่ียวใหเ้ป็นไปในทิศทาง

เดียวกนัทั้งจงัหวดั

	 5.	 ก�าหนดกิจกรรมรูปแบบใหม่ๆ	เพื่อกระตุน้การตลาด

	 จากเน้ือหาทั้ง	 5	ประการจะน�าไปสู่การส่ือสารแบบบูรณาการ	โดยใชเ้คร่ืองมือ

การส่ือสารทุกประเภทท่ีเหมาะสมและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย	 เหตุผลท่ีตอ้งด�าเนินการ 

ในลกัษณะดงักล่าวเน่ืองจากตามแนวคิดของ	Kolter	 (1997	 :	 737)	นกัคิดดา้นการตลาด 

ช่ือดงัมีความเช่ือว่า	 การใชว้ิธีการใชส่ื้อหลายๆ	 ส่ือร่วมกนั	 (multimedia	 approach)	 

เพื่อรณรงคโ์ฆษณาจะช่วยใหเ้กิดผลดีมีประสิทธิภาพ	มากกวา่การจดัโปรแกรมการใชส่ื้อ

แต่ละอยา่งท่ีไม่สอดคลอ้งกนั

	 6.	 มีการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารแบบบูรณาการ	เพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
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