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บทคัดย่ อ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์ประกอบด้วย 1) การส�ำรวจอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย 2) การวิเคราะห์คุณลักษณะพิเศษเชิง
อัตลักษณ์ที่จะน�ำไปสู่การเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จ.เชี ยงราย และ 3) การก�ำหนดแนวทางสื่ อสารการตลาดให้แก่อตั ลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจ จ.เชียงราย อย่างมีมูลค่าในเชิงการตลาด
วิธีการศึกษาเป็ นการผสมผสานระหว่างวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึกผูเ้ กี่ยวข้อง จ�ำนวน 10 คน และวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณด้วยแบบสอบถาม จ�ำนวน
385 ชุด และแบบวิเคราะห์ศกั ยภาพแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญในการประเมิน
จ�ำนวน 3 คน
ผลการวิจยั พบว่า ทั้ง 3 อ�ำเภอมีอตั ลักษณ์ร่วมกัน คือ ความเป็ นเมืองชายแดน
มีประวัติศาสตร์ยาวนาน วิถีชีวติ ของชุมชนมีความสัมพันธ์กบั แม่น้ ำ� โขง และศาสนาพุทธ
ประชาชนในพื้นที่ มีประสงค์ที่จะเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมในระดับมาก
โดยเฉพาะด้านเทศกาล/ประเพณี /กิจกรรม ต่างมีความต้องการที่จะให้เป็ นการท่องเที่ยว
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เชิงวัฒนธรรมในระดับมากที่สุด ส�ำหรับอัตลักษณ์การท่องเที่ยวที่เด่นของแต่ละอ�ำเภอ
ได้แก่ แม่สายมีอตั ลักษณ์เด่นในเรื่ องการค้าชายแดน เชียงแสนมีความพิเศษ คือ เมืองโบราณ
ส่ วนเชียงของมีลกั ษณะเด่น คือ การเป็ น 1 เมือง 2 แบบ
แนวทางการสื่ อสารการตลาดเรื่ องอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย ประกอบด้วย 1) การสื่ อสารผ่านสื่ อโฆษณาและสื่ อประชาสัมพันธ์
เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวตามรสนิยมของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม 2) การสื่ อสารโดยการ
สร้างตราสิ นค้าชุมชน (community brand) 3) สร้างเนื้อหาจากเรื่ องราวในอดีตเพื่อน�ำมา
บอกเล่า (story telling) 4) สร้างใจความส�ำคัญของเนื้อหา (theme) ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับจังหวัด เพื่อน�ำไปสู่ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน 5) จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวรู ปแบบใหม่ๆ เพือ่ ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว และ 6) เนื้อหา
การสื่ อสารทั้งหมดนี้ควรน�ำเสนอผ่านเครื่ องมือสื่ อสารแบบบูรณาการ  
ค�ำส� ำคัญ: อัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, การเพิ่มมูลค่าแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม, เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย

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�ำ

จากนโยบายของรัฐบาลในการมุ่งพัฒนาพื้นที่บริ เวณชายแดนที่เชื่อมต่อระหว่าง
ประเทศเพื่อนบ้านให้เป็ นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อส่ งเสริ มด้านการค้าและการลงทุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จึงได้กำ� หนดให้จดั ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น กระจายอยูใ่ นจังหวัดต่างๆ
ทัว่ ประเทศทั้งหมด 10 เขต
เชียงรายเป็ นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับการพิจารณาและถูกจัดอยูใ่ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษระยะที่ 2 ตามประกาศ กนพ.ที่ 2/2558 โดยรัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนและส่ งเสริ ม
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การให้สิทธิประโยชน์ การตั้งศูนย์บริ การเบ็ดเสร็ จ (One Stop
Service: OSS) และมาตรการอ�ำนวยความสะดวกอืน่ ๆ ซึ่งพบว่า ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา
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(พ.ศ.2553-2557)  มูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 900,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มขยายตัว
มากขึ้น (ส�ำนักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน, 2558: หน้า 4)
หากพิจารณาถึงเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงรายจะครอบคลุม 3 อ�ำเภอ
ประกอบด้วย อ.แม่สาย อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ นอกจากจะมีศกั ยภาพด้านการค้า
ชายแดนแล้ว ทั้ง 3 แห่งยังมีศกั ยภาพในด้านการท่องเทีย่ วค่อนข้างสูง เพราะมีเส้นทางเชื่อมโยง
กับประเทศเมียนมาร์ ลาว และจีน เนื่องจากเชียงรายอยูบ่ นแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้
(North-South Economic Corridor) ซึ่ งสามารถไปทางทิศเหนื อเชื่อมโยงกับจีนตอนใต้
(มณฑลยูนนาน) ได้ท้ งั ทางบกและทางน�้ำ  โดยทางบกอาศัย 2 เส้นทางได้แก่ ถนน R3A
ผ่านด่านเชียงของและสปป.ลาว และ R3B ผ่านด้านแม่สายและเมียนมาร์ ส่ วนการเดินทาง
ทางน�้ำสามารถขนส่ ง โดยอาศัยแม่น้ ำ� โขงผ่านท่าเรื อเชียงแสนแล้วเชื่อมโยงลงมาทางใต้
สู่ท่าเรื อแหลมฉบัง เพื่อส่ งออกทางทะเลไปยังภูมิภาคอื่นของโลก
นอกจากนี้ ท้ งั 3 อ�ำเภอยังความโดดเด่นทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวติ ชุมชนที่สงั่ สมมานานหลายชัว่ อายุคน สิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ นทุน
ทางวัฒนธรรมทีน่ ำ� ไปสู่การแปลงเป็ นสินค้าและบริ การทางการท่องเทีย่ ว ทั้งนี้เพราะทรัพยากร
ทางวัฒนธรรม คือ มรดกทางวัฒนธรรม แบ่งเป็ น 1) มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
(tangible cultural heritage) คือ สิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น สถานที่ อาทิ ที่อยูอ่ าศัย ชุมชน
อาคาร รวมถึงงานฝี มือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้น 2) มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็ น
นามธรรม (intangible cultural heritage) ได้แก่ ประเพณี ขนบธรรมเนียม ภาษา เพลง
พิธีกรรม เทศกาล ทักษะพิเศษ เป็ นต้น (ICOMOS, 1999,pp. 23-24)
แม้วา่ อ�ำเภอแม่สาย เชียงแสน เชียงของ จะมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สงั่ สมกันมา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั กระนั้นหากต้องการสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวจึงจ�ำเป็ น
ต้องค้นหาอัตลักษณ์ที่เป็ นลักษณะเด่นของแต่ละอ�ำเภอ เพื่อใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
มาเยือนและควรมีความเหมาะสมในหลายด้านประกอบกัน ซึ่ งจากผลการวิจยั ที่ศึกษา
เรื่ องการท่องเที่ยวของกลุ่มที่มีอตั ลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ในจังหวัดเชียงราย พบว่าการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงชาติพนั ธุ์ ควรตั้งอยูบ่ นแนวคิดผสมผสานระหว่างการสะท้อน อัตลักษณ์
ชาติพนั ธุ์ของชุมชน กับความน่าสนใจ ดึงดูดใจในเชิงการท่องเที่ยว เช่น มีความสะอาด
ทันสมัยสาธารณูปโภคการคมนาคมที่สะดวกฯลฯ และควรมี การพัฒนาการท่องเที่ยว
ที่ตอ้ งวางแผนร่ วมกันไปทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวและ ปั จจัยแวดล้อม (เสริ มศิริ นิลด�ำ และ
คณะ, 2560, หน้า 36)  ดงั นั้น การศึกษานี้จึงมุ่งที่จะค้นหา วิเคราะห์อตั ลักษณ์เชิงวัฒนธรรม
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เพื่อน�ำสร้างเป็ นสิ นค้าทางการท่องเที่ยว เนื่องจากอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่เป็ นตัวแทน
ชุดของเนื้อหา สัญลักษณ์ และองค์ประกอบด้านรู ปแบบ อาทิ แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์
การสื่ อสาร ซึ่ งช่วยให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขันด้วยลักษณะเฉพาะเจาะจงและเป็ น
ที่จดจ�ำได้ (Rocco, 1993 อ้างใน Petra Barisic and others, 2012, p.1284)
จากเหตุผลดังกล่าวจึงน�ำมาสู่ การศึกษาเชิงวิเคราะห์อตั ลักษณ์ของ อ.แม่สาย
อ.เชียงแสน และอ.เชียงของ เพื่อน�ำมาผลิตซ�้ำ  ดัดแปลง ลื่นไหล เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้

วัตถุประสงค์ การวิจยั

1. เพื่อส�ำรวจอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะพิเศษเชิ งอัตลักษณ์ที่จะน�ำไปสู่ การเพิ่มมูลค่า
ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อก�ำหนดแนวทางสื่ อสารการตลาดให้แก่อตั ลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงราย อย่างมีมูลค่าในเชิงการตลาด

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

1. ได้ขอ้ มูลด้านอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดเชียงราย ที่เป็ นประโยชน์ต่อการน�ำไปก�ำหนดแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์
2. ได้แนวทางการวิเคราะห์อตั ลักษณฺ ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย อันจะน�ำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิม่ ในเชิงการตลาดท่องเที่ยว
3. ได้แบบจ�ำลองการสื่ อสารการตลาดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย ทีจ่ ะเพิม่ มูลค่าในด้านการตลาดท่องเทีย่ ว

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

ความหมายของอัตลักษณ์
เมื่อกล่าวถึงค�ำว่า Identity หรื อ อัตลักษณ์ จะพบว่ามีนกั วิชาการหลายสาขา อาทิ
จิตวิทยา ปรัชญา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สถาปัตยกรรม ศิลปะและดนตรี ให้ความสนใจ
ด้วยเช่นกัน แต่การให้ความหมายได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวิธีการมองโลก
สามารถเลื่อนไหลแปรเปลี่ยนไปตามบริ บทของสังคม สถานการณ์ และมีเงื่อนไขของเวลา
เข้ามาก�ำกับด้วย (อภิญญา เฟื่ องฟูสกุล, 2546, น.1)
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อัตลักษณ์ (Identity) เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรมและมนุ ษย์
บนโลกที่สรุ ปความหมายในการเป็ นตัวตนของตนเอง เป็ นเสมือนระบบรหัสของสัญลักษณ์
ถ้อยค�ำ  และความหมาย ซึ่ งบ่งบอกตัวตนสมาชิกในประชาสังคมต่างๆ เพื่อใช้สื่อตัวตน
ท�ำให้คนแต่ละคนมีอตั ลักษณ์แตกต่างกัน (สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร, 2556, น.91)
อีกนัยหนึ่ ง อัตลักษณ์ (Identity) เป็ นตัวแทนชุดของเนื้ อหา สัญลักษณ์ และ
องค์ประกอบด้านรู ปแบบ (แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ ความประพฤติ การสื่อสาร) ซึ่งช่วยให้
องค์การมีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงและเป็ นที่จดจ�ำได้ (Rocco,
1993 อ้างใน Petra Barisic and others, 2012, p.1284) ในแง่ของแหล่งที่มานั้นอัตลักษณ์
จะก�ำเนิดขึ้นจากบริ ษทั ขณะที่อกี ค�ำหนึ่งที่เกี่ยวข้องคือ ภาพลักษณ์ (Image) จะเป็ นการรับรู ้
ของบุคคลเกี่ยวกับแบรนด์เฉพาะใดๆ (Nandan, 2005 อ้างใน Yi-Chin Lin and others, 2009,
p.34)
การศึกษาในเชิงวัฒนธรรมมีการตั้งค�ำถามว่า อัตลักษณ์จะต้องสนองต่อปั จจัย
และความแตกต่างที่มาจากภายนอกได้อย่างไร จึงเป็ นการตั้งค�ำถามต่ออัตลักษณ์ในยุคที่มี
ความหลากหลายทางความคิด และการพยายามสร้างลักษณะเฉพาะตัว โดยใช้ความเหมือน
กันของกลุ่มเป็ นตัวเชื่อมโยงเพือ่ กีดกันลักษณะที่แตกต่างจากกลุ่มออกไป ดังนั้นอัตลักษณ์
จึงเป็ นเสมือนตัวแทนของการต่อสู ้ เพื่อผดุงลักษณะที่เหมือนของกลุ่ม ในขณะเดียวกัน
จะพยายามต่อต้าน กีดกันสิ่ งที่แตกต่างออกไป (เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และจิราพร ขุนศรี ,
2549, น.11) จึงกล่าวได้วา่ การศึกษาอัตลักษณ์เป็ นการศึกษาถึงลักษณะร่ วมเพื่อบ่งบอก
ลักษณะของสังคมหรื อไม่ใช่อตั ลักษณะของสังคม

อัตลักษณ์ ของแหล่ งท่ องเทีย่ ว

อัตลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ ว (The Identity of Tourist Destinations) จะมีความส�ำคัญ
ส�ำหรับตลาดเป้ าหมายเพราะเป็ นตัวถ่ายทอดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว อัตลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยวจัดเป็ นพื้นฐานของการสร้างสรรค์และการวางต�ำแหน่งภาพลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยว (Destination Image) ในฐานะที่ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเป็ น
ความประทับใจโดยรวมเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ส่ วนอัตลักษณ์จะเกิดขึ้นเมื่อแหล่ง
ท่องเที่ยวถูกระบุตวั ตนและถูกตระหนักรู ้ตามภาพลักษณ์ของมัน หากปราศจากภาพลักษณ์
แหล่งท่องเที่ยวก็ไม่มีอตั ลักษณ์ (Petra Barisic and others, 2012, p.1284)
ส่ วนในเชิงการแข่งขันนั้น อัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว จะเป็ นสิ่ งที่สร้างความ
เป็ นหนึ่งเดียวของแหล่งท่องเที่ยวและท�ำให้มีค่าน่าจดจ�ำ อัตลักษณ์จะท�ำให้แหล่งท่องเที่ยว
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ชนะการแข่งขันในสายตาของตลาดส�ำคัญๆ ที่มีอยู่ จนกลายเป็ นแผ่นจารึ กของการสร้าง
แบรนด์แหล่งท่องเที่ยว (UNWTO and ETC, 2009 อ้างใน Petra BARISIC and others,
2012, p.1283) สอดคล้องกับทัศนะของ Konecnik and Go (2008 อ้างใน Yin-Chin Lin,
2009, p.34) ที่วา่ องค์ประกอบหรื อมิติของอัตลักษณ์แบรนด์แหล่งท่องเที่ยว (A Destination
Brand Identity) ไม่เพียงแค่จะต้องเป็ นแสดงลักษณะของแบรนด์แหล่งท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ
เท่านั้น แต่ยงั จะต้องสร้างความแตกต่างของแหล่งท่องเทีย่ วนั้นจากคูแ่ ข่งของแหล่งท่องเทีย่ ว
นั้นด้วย ในที่น้ ีอตั ลักษณ์แบรนด์และอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวควรจะจัดอยูใ่ นแนวเดียวกัน
และไม่จำ� เป็ นต้องจ�ำแนกความแตกต่างระหว่างแนวคิดเหล่านี้ ในบริ บทแหล่งท่องเที่ยว
(Saila Saraniemi, 2010, p.57)
การศึกษาอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว เป็ นการศึกษาในแง่ของอัตลักษณ์แบรนด์
(Brand Identity) ซึ่งมองมุมกลับจากมุมมองภาพลักษณ์ตามการรับรู ้ (A Perceived-Image
Perspective) หรื อที่เน้นนักท่องเที่ยวเป็ นศูนย์กลาง (A Tourist-Centric Perspective)
มาเป็ นการสนใจที่ผลกระทบของมุมมองด้านอุปทาน (The Supply-Side Perspective) ที่มี
ต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ แบรนด์และผลกระทบทางอ้อมของมันเป็ นการเฉพาะในบริ บท
การสร้างแบรนด์แหล่งท่องเที่ยว (Maja Konecnik and Frank Go, 2008, p.180)

แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ ของแหล่ งท่ องเทีย่ ว

ในระบบอัตลักษณ์แบรนด์แหล่งท่องเที่ยวเป็ นตัวแทนกระบวนการของการพัฒนา
อัตลักษณ์แบรนด์แหล่งท่องเที่ยว ซึ่ งรวมคุณลักษณะทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ ไว้ (Maja Konecnik and Frank Go, 2008, p.181-182) การน�ำอัตลักษณ์แบรนด์ของ
แหล่งท่องเที่ยวไปปฏิบตั ิในขั้นต้นควรจะมุ่งไปที่ความประณี ต ต�ำแหน่งของอัตลักษณ์
แบรนด์ จนถึงกลยุทธ์การตลาดของแบรนด์ (Maja Konecnik and Frank Go, 2008, p.182)
ดังนั้นการพัฒนา (สร้าง) อัตลักษณ์แบรนด์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ควรจะก�ำหนด
ข้อพิจารณาพิเศษด้านการวิเคราะห์วจิ ยั ลักษณะองค์ประกอบของแบรนด์ที่เฉพาะเจาะจง
เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างมุมมองของคนใน(ผูท้ ี่พกั อาศัยในแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม) กับคนนอก (นักท่องเที่ยว) ทั้งนี้เนื้อหาของแบรนด์ควรจะตอบสนองต่อ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในวงกว้าง กล่าวคือ ควรเน้นบทบาทส�ำคัญของภาคส่ วนสาธารณะ
(Public Sector) ภายในกระบวนการเชิงกลยุทธ์ แม้วา่ ปกติการสร้างอัตลักษณ์แบรนด์
แหล่งท่องเที่ยวจะถูกขับเคลื่อนโดยผลประโยชน์ทางการเมืองก็ตาม (Maja Konecnik and
Frank Go, 2008, p.182) สอดคล้องกับทัศนะของ He and Balmer (2007 อ้างใน Saila
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Saraniemi, 2009, p.54) ซึ่งเห็นว่า การศึกษาอัตลักษณ์ของบริ ษทั ได้ขยายการเน้นจากเพียง
แค่ลกู ค้า ไปถึงพนักงานลูกจ้าง และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอื่นๆ ในแบบองค์รวม (Holistic)

แนวทางการสื่ อสารอัตลักษณ์ ของแหล่ งท่ องเทีย่ ว

หากต้องการน�ำอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวออกมาใช้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้เกิดกระแสการท่องเที่ยว จึงจ�ำเป็ นต้องเลือกวิธีการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพควรเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของกลยุทธ์ท้ งั หลาย ซึ่ งจะถูกสร้างขึ้นเพื่อก�ำหนดและสร้างภาพลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยว ให้เป็ นตัวแทนอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว (Grgic, 2007; Kesic, 2003;
Rocco, 2003 อ้างใน Petra Barisic and others, 2012, p.1284)
ในขณะเดียวกันอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว อาจจ�ำเป็ นต้องแสดงบทบาท
ท�ำนองเดียวกับอัตลักษณ์ของแบรนด์ ซึ่งอัตลักษณ์ของแบรนด์จำ� เป็ นจะต้องสะท้อนกลยุทธ์
ทางธุรกิจของบริ ษทั ในแง่คำ� สัญญาของบริ ษทั ต่อลูกค้าอย่างสมเหตุสมผล (Aaker and
Joachimsthaler, 2000 อ้างใน Yi-Chin Lin, 2009, p.34)
เนื่องจาก อัตลักษณ์ ไม่ใช่ส่ิ งที่เกิดขึ้นลอยๆ ตามธรรมชาติ แต่เป็ นสิ่ งที่เกิดจาก
การสร้างของวัฒนธรรมในช่วงเวลาหนึ่ ง และวัฒนธรรมก็เป็ นสิ่ งก่อสร้างทางสังคม
(Social Construct) อีกทั้งวัฒนธรรมไม่ใช่ส่ิ งที่หยุดนิ่งหรื อตายตัว หากมีรูปแบบเป็ นวงจร
ทีเ่ รี ยกว่า “วงจรแห่งวัฒนธรรม” (Circuit of Culture) ดังนั้นอัตลักษณ์ท้งั หลายจึงมีกระบวนการ
ถูกผลิต (Produced) ให้เกิดขึ้น สามารถถูกบริ โภค (Consumed) และถูกควบคุมจัดการ
(Regulated) อยูใ่ นวัฒนธรรมเหล่านั้น และยังมีการสร้างความหมายต่างๆ (Creating Meanings)
ผ่านทางระบบต่างๆ ของการสร้างภาพตัวแทน (Symbolic Systems of Representation)
ที่เกี่ยวกับต�ำแหน่งแห่ งที่ต่างๆ ของอัตลักษณ์อนั หลากหลายที่เราเลือกใช้ (ฉลาดชาย
รมิตานนท์, 2550, ออนไลน์)
แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์และอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว จะท�ำให้งานวิจยั
มีทศิ ทางทีช่ ดั เจนในการระบุอตั ลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในพื้นทีท่ ตี่ อ้ งการศึกษา
ตระหนักว่าอัตลักษณ์เป็ นองค์ประกอบในการสร้างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวใน
องค์รวม เป็ นการมองจากมุมมองของผูผ้ ลิตในฐานะที่เป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่างๆ
กับแหล่งท่องเที่ยว ไม่ใช่วเิ คราะห์จากมุมมองผูบ้ ริ โภคอัตลักษณ์หรื อนักท่องเที่ยว ทั้งนี้
อัตลักษณ์จำ� เป็ นต้องสร้างขึ้นมาอย่างโดดเด่นกว่าคู่แข่งอย่างมีแนวทางการพัฒนา หรื อ
มีกลยุทธ์ในการสื่ อสารที่เหมาะสม
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แนวคิดการสื่ อสารการตลาด

การสื่ อสารการตลาด (Marketing Communication) มาจากค�ำว่า “การสื่ อสาร”
(Communication) และค�ำว่า “การตลาด” (Marketing) ซึ่งเมื่อน�ำมารวมกัน ได้กลายเป็ น
ความหมายที่สามารถจ�ำกัดความ ที่ Phillip Kolter (2003) ได้กล่าวไว้ว่า การสื่ อสาร
การตลาดเป็ นกิจกรรมทางด้านตลาดต่างๆ ที่องค์กรได้ดำ� เนิ นการเพื่อที่จะสื่ อสารและ
ส่ งเสริ มสิ นค้าและบริ การไปสู่ กลุ่มเป้ าหมายประกอบไปด้วย การโฆษณา การส่ งเสริ ม
การขาย การประชาสัมพันธ์ การใช้พนักงานขายและการตลาดทางตรง
การสื่ อสารการตลาดมีความเกี่ยวข้องกับการตลาด เมื่อพิจารณาจากส่ วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) ที่ประกอบไปด้วยส่ วนประกอบ 4 ด้าน ตามที่ Klotler
(2003) ได้กล่าวไว้ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจ�ำหน่าย (Place)
และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หรื อที่นิยมเรี ยกว่า 4P
การสื่ อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบทั้ง 4Ps โดยเฉพาะอย่างยิง่
การส่ งเสริ มการตลาด เนื่องจากเป็ นการใช้เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดต่างๆ เพือ่ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารไปยังผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย ตามวัตถุประสงค์ที่นกั การตลาดตั้งไว้ การส่ งเสริ ม
การตลาด จึงเป็ นองค์ประกอบที่สำ� คัญของส่ วนประสมการตลาด ที่ธุรกิจสามารถน�ำมา
ก�ำหนดกลยุทธ์การตลาดกับธุรกิจให้เกิดความโดดเด่นและแข่งขันได้ในตลาดในระยะสั้น
และการสร้างความยัง่ ยืนให้กบั ธุรกิจได้ในระยะยาว

เครื่องมือในการสื่ อสารการตลาด

ตามแนวคิดการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการนั้นจะเน้นมุ่งเน้นไปยังกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่วา่ จะเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคปั จจุบนั ตลอดจน
กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่คาดว่าจะเป็ นกลุ่มลูกค้าในอนาคตอีกด้วย นอกจากนี้ ยังรวมถึงกลุ่มพ่อค้า
คนกลางตัวแทนการจ�ำหน่ ายผูจ้ ำ� หน่ ายวัตถุดิบบริ ษทั ตัวแทนโฆษณา เป็ นต้น ซึ่ งใน
การสื่อสารทางการตลาดนั้น จ�ำเป็ นต้องใช้รูปแบบหรื อเครื่ องมือการสื่อสารหลายๆ รู ปแบบ
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิผลทางการสื่ อสารสู งสุ ด และเพื่อสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์เป็ นไป
ตามเป้ าหมายที่ทางบริ ษทั ก�ำหนดไว้
Kotler (2003, อ้างถึงใน สราวุธ อนันตชาติ 2549) ได้แบ่งเป็ นเครื่ องมือในการ
สื่ อสารการตลาด ดังนี้คือ การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ์ (Public relations)
การส่ งเสริ มการขาย (Sales promotion) การใช้พนักงานขาย (Personal selling) และการ
ตลาดทางตรง (Direct marketing) เป็ นต้น
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ในขณะที่ Duncan (2002, อ้างถึงใน สราวุธ อนันตชาติ 2549) ได้แบ่งเครื่ องมือ
การสื่ อสารการตลาดออกเป็ น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่
กลุ่มที่ 1 เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดที่สื่อสารผ่านสื่ อมวลชน (Mass media contact)
ซึ่งได้แก่ การโฆษณา (Advertising) และการประชาสัมพันธ์ (Public relations: PR)
กลุ่มที่ 2 เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดตามสถานการณ์ (Situational contact) ได้แก่
การส่ งเสริ มการขาย (Sale promotions) เป็ นกลุ่มของเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดถูก
ออกแบบมาเพื่อโน้นน้าวใจผูบ้ ริ โภคในระยะสั้น โดยอาจเป็ นการใช้การจัดแสดงสิ นค้า
(Display) ป้ ายประกาศ สติ๊กเกอร์ หรื ออาจใช้มีการสื่ อแบบปฏิสมั พันธ์ (interactive media)
กับลูกค้าหรื อ บรรจุภณั ฑ์ (Packaging) ก็ถือเป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดที่สามารถ
สื่ อสารให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสิ นค้าไปถึงผูบ้ ริ โภค สร้างให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้เอกลักษณ์
ตราสิ นค้า และมีส่วนท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่างตราสิ นค้ากับผูบ้ ริ โภค (Consumer
brand relationship) แข็งแกร่ งยิง่ ขึ้นด้วย
กลุ่มที่ 3 เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดแบบเข้าถึงบุคคล (Personal contact) ได้แก่
การตลาดทางตรง (Direct marketing) เป็ นระบบการสื่ อสารแบบปฏิสมั พันธ์ (Interactive)
ที่มีการใช้ฐานข้อมูลทางการตลาดเป็ นตัวช่วยและท�ำการสื่ อสารซึ่ งโดยใช้สื่อหนึ่ งชนิ ด
หรื อหลายชนิ ดสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้เกิดผลการตอบสนองจากลูกค้าและ
ผูท้ ี่คาดหวังว่าจะเป็ นลูกค้าในอนาคต การใช้พนักงานขยาย (Personal selling) เป็ นการ
สื่ อสารในรู ปแบบที่จะท�ำให้เกิดการสื่ อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal communications)
คือ ระหว่างผูซ้ ้ือและพนักงานขาย
กลุ่มที่ 4 เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดเพือ่ สร้างประสบการณ์ (Experiential contact)
ได้แก่ การตลาดเชิงกิจกรรม (Events) เพือ่ ช่วยสร้างให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กับตราสิ นค้า (Brand association) การเป็ นผูส้ นับสนุน (Sponsorship) เป็ นการให้การ
สนับสนุนทางการเงินแก่องค์กร บุคคล หรื อกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งการประกาศ
ให้สาธารณชนได้รู้จกั กับตราสิ นค้า และท�ำให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเชื่อมโยงกับตราสิ นค้าได้
หรื อการบริ การลูกค้า (Customer service) เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารที่สามารถช่วยสร้างให้
ลูกค้ามีทศั นคติที่ดีต่อตราสิ นค้าและบริ ษทั เจ้าของสิ นค้า และยังเป็ นการช่ วยสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูบ้ ริ โภคและตราสิ นค้าได้อีกด้วย
โดยรู ปแบบหรื อเครื่ องมือทางการสื่ อสารการตลาดที่ส�ำคัญตามที่คอตเลอร์
(Kotler 2003:) ได้กล่าวไว้ ซึ่ งเรี ยกว่าส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด ประกอบด้วย
5 เครื่ องมือหลักคือ การโฆษณา การขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย
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การตลาดทางตรง ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้น โคเซอร์ (Crosier:1999) ได้สรุ ปส่ วนประสมการ
ส่ งเสริ มการตลาดครอบคลุมไปถึง สปอนเซอร์ นิทรรศการ การบรรจุภณั ฑ์ การแสดงสิ นค้า
ณ จุดขาย การส่ งเสริ มการขาย และการขายโดยบุคคล" อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั เมื่อ
กล่าวถึงการส่ งเสริ มการตลาด จะพิจารณาถึงเครื่ องมือหลักดังนี้ ได้แก่ การโฆษณา
(Advertising) การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) การส่งเสริ มการตลาด (Sale Promotion)
การตลาดทางตรง ( Direct Marketing) และใช้พนักงานขาย (Personal Selling) ซึ่งจัดอยูใ่ น
องค์ประกอบที่เรี ยกว่า “ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด” (Promotion Mix)
ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการส่ งเสริ มการตลาด ธุรกิจจ�ำเป็ นที่จะต้อง
ค�ำนึงถึงการจัดให้มสี ่วนประสมของการส่งเสริ มการตลาด (Promotional Mix) ให้สอดคล้องกัน
กับปั จจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของธุรกิจ
ทั้งนี้ การน�ำไปใช้ในการสื่ อสารการตลาดนั้น เนื่องจากแต่ละเครื่ องมือมีคุณสมบัติ
ที่เป็ นข้อได้เปรี ยบและข้อจ�ำกัดที่แตกต่างกันไป โดยรู ปแบบการสื่ อสารการตลาดแบบ
บูรณาการนิยมน�ำมาใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการส่ งเสริ มการตลาด
Nowak และ Phelps (1994, อ้างถึงใน สราวุธ อนันตชาติ, 2549) ได้แบ่งประเภท
ค�ำนิ ยามความหมายของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing
Communication) ไว้เป็ น 3 ขอบเขต ดังนี้คือ
1. การสื่ อสารไปในทิศทางเดียวกัน (One voice marketing communications)
เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพลักษณ์ ข้อความ และต�ำแหน่งตราสินค้า ให้มคี วามสอดคล้องกัน
ในทุกเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดที่สื่อสารส่ งไปยังผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย
2. การสื่ อสารแบบบูรณาการ (Integrated communications) ความหมายนี้มุ่งเน้น
ไปที่เนื้อหาของเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด โดยเนื้อหาของชิ้นงานโฆษณาจะต้องมุ่ง
สร้างทั้งภาพลักษณ์ให้กบั ตราสินค้าพร้อมทั้งกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดพฤติกรรมไปพร้อมกัน
3. การรณรงค์การสื่อสารแบบผสมผสาน (Coordinated marketing communications
campaign) เป็ นการผสมผสานเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดหลากหลายรู ปแบบเข้าด้วยกัน
เพื่อให้เกิ ดการเสริ มแรงซึ่ งกันและกัน (Synergy) ซึ่ งสามารถสร้างความตระหนักรู ้
ภาพลักษณ์ หรื อความเชื่อมต่อตราสิ นค้า ตลอดจนกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดพฤติกรรม
ได้มากกว่าการใช้แค่เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดเพียงรู ปแบบเดียว
นอกจากนั้นในปัจจุบนั ยังพบการใช้เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดรู ปแบบใหม่ๆ
ที่เข้าถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมากขึ้น ได้แก่ การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experience Marketing ) การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing)
และการเป็ นผูส้ นับสนุน (Sponsorship) เป็ นต้น
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ภาพที่ 1  กรอบการวิจยั

วิธีการด�ำเนินการวิจยั

การวิจยั นี้ ใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสาน (mixed method) ระหว่างการวิจยั
เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ โดยมีข้นั ตอนการด�ำเนินงานดังนี้
ขั้นที่ 1 เป็ นการส�ำรวจอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จ.เชียงราย ใน 3 อ�ำเภอ ได้แก่ แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ การศึกษาในขั้นนี้
เริ่ มจากศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพือ่ น�ำไปพัฒนาแบบสอบถามที่มีการวัดแบบลิเคิร์ทสเกล
5 ระดับ เพือ่ ส�ำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่บง่ บอกถึงอัตลักษณ์ของ 3 อ�ำเภอ โดยใช้
อ�ำเภอละ 1 ชุด เก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 385 คน เก็บที่แม่สาย จ�ำนวน 165 คน
เชียงแสน 137 คน และเชียงของ 83 คน แล้วน�ำมาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานถึงระดับการบ่งชี้ถึงการเป็ นอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของแต่ละแห่ง
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์คุณลักษณะ ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของทั้ง
3 อ�ำเภอ ด้วยแบบการประเมินที่มีระดับวัดแบบลิเคิร์ทสเกล 5 ระดับ โดยใช้ผปู ้ ระเมิน
จ�ำนวน 3 คน ลงพื้นที่ประเมินแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของทั้ง 3 อ�ำเภอ เพื่อน�ำมา
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ศึกษาถึงศักยภาพการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขั้นที่ 3 สัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผูเ้ กี่ยวข้อง จ�ำนวน 10 คน ประกอบด้วย นักธุรกิจ
3 คน นักวิชาการ 2 คน หน่วยงานภาครัฐ 3 คน และองค์กรเอกชน 2 คน เพื่อศึกษา
ถึงคุณลักษณะพิเศษที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของทั้ง 3 อ�ำเภอ เพือ่ ค้นหา
อัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละแห่ง
ขั้นที่ 4 น�ำผลการศึกษาทั้งหมดมาสังเคราะห์ เพื่อเสนอแนวทางการสร้างเนื้อหา
ส�ำหรับการสื่ อสารตลาดแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ

ผลการวิจยั

การศึกษา เรื่ อง การวิเคราะห์อตั ลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่แหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย สรุ ปผลการศึกษา ประกอบด้วย
1. อัตลักษณ์ การท่ องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย
การศึกษาในส่ วนนี้เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณเพือ่ ส�ำรวจประชาชนในพื้นที่ 3 อ�ำเภอ
มีความเห็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอยูน่ ้ นั ได้บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของแต่ละแห่ง
อย่างไร จากการส�ำรวจสรุ ปโดยภาพรวมว่า อัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขต
เศรษฐกิจ จ.เชียงราย ที่ประกอบด้วยพื้นที่ 3 อ�ำเภอ ได้แก่ แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ
จะมีอตั ลักษณ์ร่วมกัน คือ ความเป็ นเมืองชายแดน มีประวัติศาสตร์ การก่อสร้างเมืองมา
ตั้งแต่อดีตจึงท�ำให้มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ วิถีชีวติ ของชุมชนมีความสัมพันธ์กบั
แม่น้ ำ� โขง และศาสนาพุทธจึงท�ำให้มีวดั ที่สำ� คัญๆ อยูห่ ลายแห่ง มีกิจกรรม เทศกาล และ
ประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชุมชนตามล�ำน�้ำโขง อีกทั้งมีศิลปหัตถกรรม การทอผ้าที่เป็ น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ตลอดจนการปรุ งสมุนไพรและเครื่ องจักสาน เมื่อส�ำรวจอัตลักษณ์
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละอ�ำเภอจะจ�ำแนก ได้ดงั นี้
		 1.1 อัตลักษณ์ การท่ องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของ อ.แม่ สาย
- ด้านสถานทีก่ ารท่องเทีย่ วของแม่สายมีท้งั เชิงประวัตศิ าสตร์ แหล่งธรรมชาติ
ที่สำ� คัญๆ ได้แก่ ตลาดการค้าชายแดนไทย-เมียร์มา วัดผาจม วัดดอยเว้า วัดถ�้ำปุ่ มถ�้ำปลา
เป็ นต้น จากการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่า ส่ วนใหญ่มีความประสงค์
ให้แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวเป็ นอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ อ.แม่สาย โดยมี
ความระดับความต้องการอยูใ่ นระดับมาก
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- ด้านสิ นค้าและบริ การ พบว่า ส่ วนใหญ่จะเป็ นพวกอาหาร สมุนไพร
อัญมณี หัตถกรรม ผลการส�ำรวจพบว่า ประชาชนมีความต้องการให้พฒั นาเป็ นสิ นค้าและ
บริ การที่เป็ นอัตลักษณ์ของแม่สายอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
- ด้านกิจกรรม/เทศกาล/ประเพณี พบว่า จะมีลกั ษณะที่ผสมผสานความ
เป็ นชาติพนั ธุ์ อาทิ เทศกาลโล้ชิงช้าบ้านผาหมี ประเพณี สงกรานต์ไทย-เมียร์มา เป็ นต้น
ส�ำหรับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเป็ นอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อยูใ่ นระดับมากที่สุด
		 1.2 อัตลักษณ์ แหล่ งท่ องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของ อ. เชียงแสน
- ด้านสถานที่ เมืองเชียงแสนจะมีเป็ นเมืองที่มีตำ� นาน ประวัติศาสตร์
มาตั้งแต่อดีตก่อนพญามังรายก่อตั้งเมืองเชียงราย จึงท�ำให้มโี บราณสถาน โบราณวัตถุอยูใ่ น
เขตเมืองโบราณ นอกจากนี้ยงั มีวดั ที่สำ� คัญอาทิ วัดพระธาตุจอมกิติ วัดผาเงา อีกทั้งยังมี
แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มีชื่อเสี ยง อาทิ สามเหลี่ยมทองค�ำ  ทิวทัศน์ริมแม่น้ ำ� โขง
จากการส�ำรวจความเห็นของประชาชนต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พบว่า มีอยูใ่ น
ระดับมาก
- ด้านสิ นค้าและบริ การของเชียงแสนที่สำ� คัญได้แก่ ผ้าทอลายเชียงแสน
การปรุ งสมุนไพร การอบสมุนไพร การนวดสมุนไพร เป็ นต้น จากการส�ำรวจความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการเป็ นสินค้าและบริ การเชิงวัฒนธรรมนั้น พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมาก
- ด้านกิจกรรม/เทศกาล/ประเพณี ของเชี ยงแสนจะมีความเกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวติ ของแม่น้ ำ� โขง อาทิ การล่องเรื อคายัคที่สามเหลี่ยมทองค�ำ  เป็ นต้น ประชาชน
มีความคิดเห็นต่อการเป็ นอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
1.3 อัตลักษณ์ แหล่ งท่ องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม อ. เชียงของ
- ด้านสถานที่ของเชียงของ พบว่า มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นโบราณสถาน
เช่น วัดพระแก้ว วัดหลวง วัดศรี ดอนชัย ซึ่งวัดส่ วนใหญ่จะตั้งอยูบ่ ริ เวณริ มฝั่งโขง มีประวัติ
ยาวนานมาพร้อมๆ กับการก่อตั้งเมืองเชียงของ นอกจากนี้ยงั มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
เช่น จุดชมวิว หรื อการสร้างขึ้นเพื่อการพาณิ ชย์ เช่น ท่าเรื อเชียงของ ซึ่ งเป็ นสถานที่ๆ
บอกเล่าถึงวิถีชีวิตการค้าขาย 2 ฝั่งโขง ตลาดคนเดินเชียงของ อีกทั้งมีการสร้างสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแห่ งที่ 4 ขึ้นอีกด้วย จึงท�ำให้เชียงของมีลกั ษณะของการเป็ นเมืองเก่า
และเมืองใหม่ที่จะมีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจ
เมื่อส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่า มีแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้
แสดงถึง อัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเชียงของในระดับมาก
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- ด้านสิ นค้าและบริ การของเชียงของจะมีสินค้าผ้าทอศรี ดอนชัย ผ้าทอ
ไทลื้อ ศูนย์สินค้าโอท็อป ไก (สาหร่ ายน�้ำจืดที่เก็บจากล�ำน�้ำโขง) จากการส�ำรวจความคิดเห็น
ของประชาชน พบว่า มีความคิดเห็นต่อการเป็ นอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ระดับมาก
- ด้านกิจกรรม/เทศกาล/ประเพณี ของเชียงของจะเน้นวิถีชีวิตที่ติดกับ
ล�ำน�้ำโขง โดยเฉพาะการบวงสรวงปลาบึก ซึ่งถือเป็ นปลาน�้ำจืดแห่งล�ำน�้ำโขงที่มีการจับที่
เชียงของ จากการส�ำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อการเป็ นอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจะพบว่ามีอยูใ่ นระดับมากที่สุด
2. การวิเคราะห์ คุณลักษณะพิเศษของอัตลักษณ์ ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย
จากการศึกษาในส่วนนี้ได้ใช้วธิ ีการสัมภาษณ์เชิงลึกผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้อง (stakeholders)
กับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มนักวิชาการ
หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มองค์กรเอกชน เพื่อวิเคราะห์อตั ลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่โดดเด่นของ 3 อ�ำเภอ ซึ่ งพบว่า ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะแม่สาย เชียงแสน และเชียงของต่างมีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันในการสะท้อนความเป็ นอัตลักษณ์ของแต่ละอ�ำเภอ อันน�ำไปสู่แนวทางการสร้าง
จุดเด่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ
การสะท้อนมุมมองของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของทั้ง 3 อ�ำเภอ
พอจะสรุ ปได้วา่ ทั้ง 3 แห่งมีคุณลักษณะคล้ายกัน กล่าวคือ มีทำ� เลที่ต้ งั ที่มีความสวยงาม
ของทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยือนอย่างสม�่ำเสมอตลอดปี
โดยเฉพาะเส้นทางเลียบฝั่งโขงที่เชื่อมต่อกันระหว่าง อ.แม่สาย อ.เชียงแสน และอ.เชียงของ
ตลอดเส้นทางจะมีจุดแวะชมวิวที่ทำ� ให้เห็นทัศนียภาพอันสวยงามของล�ำน�้ำโขง
นอกจากนี้ท้ งั 3 อ�ำเภอยังมีประวัติศาสตร์ที่มีความรุ่ งเรื องมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะ
ด้านพุทธศาสนาจึงท�ำให้มวี ดั เก่าแก่ ซึ่งเป็ นสิ่งทีน่ ำ� ไปสู่การกราบไหว้ สักการะของนักท่องเทีย่ ว
นอกจากนี้ดา้ นวิถีชุมชน อาหารพื้นเมือง ศิลปหัตถกรรมต่างๆ นับเป็ นจุดเด่นที่จะน�ำมา
เป็ นสิ นค้าทางการท่องเที่ยว ซึ่งมีท้ งั 3 อ�ำเภอ
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลต่างมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า หากจะดึงอัตลักษณ์
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของทั้ง 3 อ�ำเภอจึงควรมุ่งให้ความส�ำคัญกับสิ่ งที่มีอยูเ่ ดิมน�ำมา
เป็ นจุดเด่นเพือ่ กระตุน้ ความสนใจให้แก่นกั ท่องเที่ยว ในแต่ละอ�ำเภอจะมีจดุ เด่น ดังต่อไปนี้
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		 2.1 คุณลักษณะพิเศษของอัตลักษณ์ การท่ องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม อ.แม่ สาย
จากการศึกษา พบว่า อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ อ.แม่สาย คือ การค้าชายแดน
เนื่ องจากแม่สายมีตลาดการค้าชายแดนไทย-เมียร์ มา ที่สร้างชื่อเสี ยงด้านการท่องเที่ยว
มาเป็ นเวลานาน ดังนั้นหากต้องการเน้นจุดขายด้านการท่องเที่ยวของ อ.แม่สาย คือ เน้น
ในเรื่ องการเป็ นดินแดนแห่ งการค้าชายแดน พร้อมกับผนวกเรื่ องของสถานที่สำ� คัญ
ทางศาสนา อาทิ วัดผาจม เป็ นต้น
เมื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ อ.แม่สาย
พบว่า ในด้านสถานที่ สิ นค้าและบริ การ ถือว่ามีอตั ลักษณ์เชิงวัฒนธรรมในระดับมาก แต่
ในด้านสิ นค้าและบริ การกับด้านสาธารณูปโภคและการรักษาความสะอาดยังอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
		 2.2 คุณลักษณะพิเศษของอัตลักษณ์ การท่ องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม อ.เชียงแสน
ด้านเชียงแสนจุดเด่น คือ การมีเขตเมืองโบราณเชียงแสน ท�ำให้เกิดเสน่ห์ใน
การศึกษา เดินเยีย่ มชมโบราณสถาน การจัดท�ำเส้นทางจักรยาน นอกจากนี้ทางการท่องเที่ยว
แห่ งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ยังมีนโยบายที่จะจัดท�ำโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ
night tourism อันเป็ นโปรแกรมส�ำหรับการชมโบราณสถานในยามค�่ำคืน
จากการวิเคราะห์ภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเชียงแสน
พบว่า ในสถานที่การท่องเที่ยว สิ นค้าและบริ การจัดอยูใ่ นระดับมาก มีขอ้ ด้อยในด้าน
สาธารณูปโภคและการรักษาความสะอาดที่ยงั อยูใ่ นระดับปานกลาง
		 2.3 คุณลักษณะพิเศษของอัตลักษณ์ การท่ องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม อ.เชียงของ
ส�ำหรับเชียงของจัดเป็ นอีกดินแดนหนึ่งมีวถิ ีชีวติ ของชุมชนมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปั จจุบนั สิ่ งที่เชี ยงของได้มีเพิ่มเติม คือ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เป็ นการเชื่ อมของ
เส้นทาง R3A ซึ่งก่อให้เกิดเส้นทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาสู่ ประเทศไทย
ดังนั้นจึงควรใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบเหล่านี้มาสร้างเป็ นการท่องเที่ยวให้แก่เชียงของ ด้วย
การสร้างจุดเด่นในเชิงการท่องเที่ยวแบบ 1 เมือง 2 ระบบ นัน่ คือ ให้ดำ� รงการเป็ นเมืองเก่า
ชุมชนเก่า และวิถีชีวติ ดั้งเดิมของชุมชนเชียงของ ส่ วนบริ เวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจะ
เป็ นการพัฒนาเมืองอีกรู ปแบบหนึ่ง ที่ไม่ทำ� ลายวิถีชีวติ เดิมของเชียงของ
เมื่อวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยูใ่ นเชียงของ พบว่า ด้านสถานที่ สิ นค้าและ
บริ การมีศกั ยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยูใ่ นระดับมาก สิ่ งที่ควรปรับปรุ ง คือ
สาธารณูปโภคและการรักษาความสะอาดที่ยงั มีอยูใ่ นระดับปานกลาง
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3. การสร้ างแนวทางการสื่ อสารการตลาดเรื่ องอัตลักษณ์ แหล่ งท่ องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย
การศึกษาส่ วนนี้เป็ นการสังเคราะห์ขอ้ มูลจากผลการวิจยั ที่กล่าวไว้ขา้ งต้น มาจัด
ท�ำเพื่อเป็ นแนวทางส�ำหรับการสร้างเนื้ อหาเพื่อสื่ อสารให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่จะมาเยือน
ดินแดนแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ จากข้อมูลที่ศึกษาจะพบว่า พื้นที่แม่สาย เชียงแสน
และเชียงของ ต่างเป็ นพื้นที่ที่มีการต้อนรับนักท่องเที่ยวอยูก่ ่อนแล้ว ดังนั้นการจะกระตุน้
ให้เกิดการท่องเที่ยวเฟื่ องฟูข้ ึนอีกครั้ง จึงควรจัดท�ำแนวทางการสื่ อสารการตลาด ประกอบ
ด้วย
1. การสื่ อสารผ่านสื่ อโฆษณาและสื่ อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
ตามรสนิยมของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม ดังนี้
1.1 นักท่องเที่ยวไทย ชอบท่องเที่ยวแบบสบายๆ เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ได้ง่าย นิยมจับจ่ายใช้สอย เน้นรับประทาน เน้นการถ่ายรู ป
1.2 นักท่องเที่ยวชาวจีน เน้นเรื่ องความเชื่อด้านจิตวิญญาณ ความเชื่อทาง
ศาสนา ชอบแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความบันเทิง เช่น มีสวนสนุก มีโชว์ หรื อบางกลุ่มมา
เพื่อหาลู่ทางการลงทุน เป็ นต้น
1.3 นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกในกลุ่มโซนยุโรปและอเมริ กาจะชอบการ
ท่องเที่ยวเพื่อค้นหาประสบการณ์ ศึกษาวิถีชีวิตของชาติพนั ธุ์ วิถีชีวิตชุมชน เน้นการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สุ ขภาพ ธรรมชาติ เป็ นต้น
2. การสื่ อสารโดยการสร้างตราสิ นค้าชุมชน (community brand)
สร้างตราสิ นค้าชุมชนเพื่อเพิ่มคุณค่าในสิ่ งที่มีอยูเ่ ดิม เพิ่มเติมคุณลักษณะเด่น
ของชุมชนลงไป อาทิ การใส่ความเป็ นคนยองลงในสินค้าหรื อบริ การทีจ่ ะสร้างความประทับใจ
ให้แก่นกั ท่องเที่ยว อันจะเป็ นการสื่ อความหมายของสิ นค้าชุมชนในการขายพ่วงไปกับ
การท่องเที่ยวอีกด้วย
3. สร้างเนื้อหาจากเรื่ องราวในอดีตเพื่อน�ำมาบอกเล่า (story telling)
4. สร้างใจความส�ำคัญของเนื้อหา (theme) ให้ไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ระดับ
ชุมชนถึงระดับจังหวัด เช่น การท่องเที่ยวสี เขียว มุ่งเน้นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันน�ำ
ไปสู่การสื่ อสารสู่ กลุ่มเป้ าหมายเพื่อกระตุน้ การท่องเที่ยวในระดับจังหวัดและชุมชน
5. จัดกิจกรรมการท่องเทีย่ วรู ปแบบใหม่ๆ เพือ่ ดึงดูดใจนักท่องเทีย่ ว ประกอบด้วย
5.1 จัดกิจกรรมตามประเพณี หรื อเทศกาลต่างๆ อาทิ สงกรานต์ ลอยกระทง
เข้าพรรษา แม้วา่ ประเพณี และเทศกาลเหล่านี้จะตรงกันทัว่ ประเทศ กระนั้นในแต่ละแห่ง
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จะมีลกั ษณะการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยูก่ บั บริ บทของแต่ละแห่ ง ดังเช่น
ทั้ง 3 อ�ำเภอจะน�ำลักษณะเด่นของความเป็ นล้านนาและการติดกับชายแดนแต่ละแห่ ง
มาน�ำเสนอ เพื่อสร้างสี สนั ให้แก่กิจกรรมดังกล่าว เป็ นต้น
5.2 การจัดกิจกรรมที่เน้นการท่องเที่ยวแบบเรี ยนรู ้ เพื่อสัมผัสวิถีชีวติ ชุมชน
5.3 การสร้างกิจกรรมที่มาจากการมีส่วนร่ วมของคนในท้องถิ่น ในส่ วนนี้จะ
เป็ นกิจกรรมต่อเนื่ องจากการเรี ยนรู ้วิถีชีวิตชุมชน โดยกระตุน้ ให้คนในชุมชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวร่ วมกับนักท่องเที่ยว หรื อให้คนในชุมชนร่ วมออกแบบ
กิจกรรมการท่องเที่ยว วิธีการนี้จะน�ำไปสู่การสร้างความยัง่ ยืนให้แก่การท่องเที่ยว
6. เนื้อหาทั้งหมดนี้นำ� เสนอผ่านเครื่ องมือสื่ อสารแบบบูรณาการ เพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมายทุกกลุ่มอย่างทัว่ ถึง

อภิปรายผล

การวิเคราะห์อตั ลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จ.เชียงราย น�ำมาอภิปรายผลซึ่งมีสาระส�ำคัญ ประกอบด้วย
การอภิปรายผลการส� ำรวจอัตลักษณ์ แหล่ งท่ องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จ.เชียงราย
จากการส�ำรวจอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จ.เชียงราย พบว่า ทั้ง 3 อ�ำเภอมีลกั ษณะอัตลักษณ์ที่คล้ายคลึงกัน จ�ำแนกเป็ น กลุ่มโบราณ
สถาน/โบราณวัตถุ กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ กลุ่มเทศกาล/ประเพณี /กิจกรรม และ
กลุ่มสิ นค้าและบริ การ ซึ่งมีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของเกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และจิราพร ขุนศรี (2548) ที่พบว่า อัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย
มีลกั ษณะความเป็ นธรรมชาติและวิถีชีวติ ของประชาชนในท้องถิ่นนั้น
เมือ่ สอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จะพบว่า ส่วนใหญ่ตา่ งยอมรับว่า
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอ�ำเภอของตนนั้นมีคุณลักษณ์ของอัตลักษณ์การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในระดับมาก ยกเว้นกลุ่มเทศกาล/ประเพณี /กิจกรรมที่คนในชุมชนต่างเห็น
ว่า มีการแสดงอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของพื้นที่อยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งนี้
เป็ นเพราะว่า ลักษณะของกิจกรรม/เทศกาล/ประเพณี ในแต่ละแห่งจะมีลกั ษณะเฉพาะตัว
อาทิ พิธีบวงสรวงปลาบึกที่เชียงของ เทศกาลสงกรานต์ 2 ฝั่งโขงที่เชียงแสน หรื อพิธี
โล้ชิงช้าที่หมู่บา้ นผาหมี อ.แม่สาย เป็ นต้น จึงท�ำให้เกิ ดลักษณะที่โดดเด่นมากกว่า
การท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ
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ผลการส�ำรวจอัตลักษณ์และความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่ออัตลักษณ์
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ของตนเองตามข้อค้นพบที่กล่าวข้างต้น แสดงถึงลักษณะ
ความเป็ นตัวตนของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่คนในชุมชนมองว่า เป็ นการแสดงออก
ถึงความตัวตนของคนในพื้นที่น้ นั ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่ อง อัตลักษณ์ (identity)
ตามค�ำนิยามที่สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2556, น.91) ได้เสนอว่า อัตลักษณ์เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรมและมนุษย์บนโลกที่สรุ ปความหมายในการเป็ นตัวตนของตนเอง
เป็ นเสมือนระบบรหัสของสัญลักษณ์ ถ้อยค�ำ  และความหมาย ซึ่ งบ่งบอกตัวตนสมาชิก
ในประชาสังคมต่างๆ เพื่อใช้สื่อตัวตน ท�ำให้คนแต่ละคนมีอตั ลักษณ์แตกต่างกัน
อีกนัยหนึ่ ง อัตลักษณ์ (Identity) เป็ นตัวแทนชุดของเนื้ อหา สัญลักษณ์ และ
องค์ประกอบด้านรู ปแบบ (แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ ความประพฤติ การสื่ อสาร) ซึ่งช่วย
ให้องค์การมีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงและเป็ นที่จดจ�ำได้
(Rocco, 1993 อ้างใน Petra Barisic and others, 2012, p.1284)
ดังนั้นข้อค้นพบจากการศึกษาจึงสะท้อนถึงการแสดงความเป็ นตัวตนของคน
ในพื้นที่ที่จะแสดงออกถึงอัตลักษณ์ผ่านแหล่งท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมทั้งในรู ปแบบ
ของสถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล/ประเพณี /กิจกรรม ตลอดจนสิ นค้าและบริ การ
การอภิปรายผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะพิเศษเชิ งอัตลักษณ์ ที่จะน�ำไปสู่ การเพิม่ มูลค่ า
ด้ านการท่ องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย
จากการวิเคราะห์คุณลักษณะพิเศษของอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย ได้คุณลักษณะเฉพาะของแต่ละอ�ำเภอ ดังนี้
1. “การค้าชายแดน” เป็ นอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ อ.แม่สาย
2. “เที่ยวเมืองโบราณเชียงแสน” เป็ นอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของ อ.เชียงแสน
3. “เที่ยว 1 เมือง 2 แบบ” เป็ นอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมของ
อ.เชียงของ
อัตลักษณ์ท้ งั 3 อ�ำเภอล้วนเป็ นเรื่ องราวที่ผเู ้ กี่ยวข้องได้นำ� เสนอ อันเป็ นการแสดง
ถึงใจความส�ำคัญของอัตลักษณ์การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดสู่นกั ท่องเที่ยว แม้วา่ การ
ศึกษาอัตลักษณ์จะเป็ นการต่อรอง ลื่นไหลของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งอาจมีการขัดแย้ง
บ้างในบางกลุ่ม แต่การศึกษาครั้งนี้ จะพบว่า การสะท้อนอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องจะมีทิศทางไปในแนวทางเดียวกัน อาจเป็ นเพราะจังหวัด
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เชียงรายที่มีการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็ นเวลาหลายปี จึงท�ำให้เกิดการต่อรองและ
ลื่นไหลอัตลักษณ์มาระยะหนึ่งแล้ว อีกทั้งที่ผา่ นมาต่างพบว่า การท่องเที่ยวเป็ นอีกแนวทาง
หนึ่งที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน จึงท�ำให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องสะท้อนอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว
วัฒนธรรมของแม่สาย เชียงแสน และเชียงของไปในทิศทางเดียวกันที่จะดึงจุดเด่นของ
แต่ละอ�ำเภอมาเป็ นอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดอัตลักษณ์
แหล่งท่องเที่ยว (The Identity of Tourist Destinations) ของ Petra Barisic และคณะ
(2012, p.1284) ที่ เสนอว่า อัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ ยวจะมีความส�ำคัญส�ำหรั บ
ตลาดเป้ าหมายเพราะเป็ นตัวถ่ายทอดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
จัดเป็ นพื้นฐานของการสร้างสรรค์และการวางต�ำแหน่งภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
(Destination Image) ในฐานะที่ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเป็ นความประทับใจ
โดยรวมเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ส่ วนอัตลักษณ์จะเกิดขึ้นเมื่อแหล่งท่องเที่ยวถูกระบุตวั ตน
และถูกตระหนักรู ้ตามภาพลักษณ์ของมัน หากปราศจากภาพลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยว
ก็ไม่มีอตั ลักษณ์
การสร้างอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่นของทั้ง 3 อ�ำเภอในพื้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จ.เชียงราย จึงเป็ นตอกย�้ำลักษณะพิเศษที่จะสร้างจุดขายด้านการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่
การอภิปรายผลการก�ำหนดแนวทางสื่ อสารการตลาดให้ แก่ อัตลักษณ์ แหล่ งท่ องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจ จ.เชียงราย อย่ างมีมูลค่ าในเชิงการตลาด
ด้านการก�ำหนดแนวทางสื่ อสารการตลาดให้แก่อตั ลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย การศึกษาครั้งนี้จะมุ่งการก�ำหนดเนื้อหาเพื่อ
น�ำไปสู่ การสื่ อสารในเชิงการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วย
1. ก�ำหนดเนื้ อหาการท่องเที่ยวและสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นเชื้อชาติ เช่น ไทย จีน ชาวยุโรป และอเมริ กา เป็ นต้น
2. สร้างแบรนด์สินค้าชุมชน
3. ค้นหาเรื่ องราวในอดีตมาสร้างเป็ นเรื่ องราวให้แก่แหล่งท่องเที่ยว
4. ก�ำหนดใจความส�ำคัญของเนื้อหา (theme) การท่องเที่ยวให้เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งจังหวัด
5. ก�ำหนดกิจกรรมรู ปแบบใหม่ๆ เพื่อกระตุน้ การตลาด
จากเนื้อหาทั้ง 5 ประการจะน�ำไปสู่การสื่ อสารแบบบูรณาการ โดยใช้เครื่ องมือ
การสื่ อสารทุกประเภทที่เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย เหตุผลที่ตอ้ งด�ำเนิ นการ
142

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

ในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากตามแนวคิดของ Kolter (1997 : 737) นักคิดด้านการตลาด
ชื่ อดังมีความเชื่ อว่า การใช้วิธีการใช้สื่อหลายๆ สื่ อร่ วมกัน (multimedia approach)
เพื่อรณรงค์โฆษณาจะช่วยให้เกิดผลดีมีประสิ ทธิภาพ มากกว่าการจัดโปรแกรมการใช้สื่อ
แต่ละอย่างที่ไม่สอดคล้องกัน
6. มีการใช้เครื่ องมือสื่ อสารแบบบูรณาการ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
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