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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการ
สื่อสารการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน  (ถนนคนเดิน
วัดภูมินทร์) รวมทั้งศึกษาการรับรู้ อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด  ความพึงพอใจ 
พฤติกรรมการบอกต่อ และความตั้งใจในการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวในกาดข่วงเมืองน่าน (ถนน
คนเดินวัดภูมินทร์) เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยจะใช้การ
วิจั ย เชิ ง เอกสาร  (Documentary Research) การสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ วน ร่ วม  (Non-Participant 
Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ หน่วยงาน
ภาครัฐ กลุ่มผู้สนับสนุนภาคเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการ รวมทั้งสิ้น 12 คน อีกทั้งการวิจัยเชิงสำรวจ 
(Survey Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 
200 คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ภายในปี 
พ.ศ. 2562 และผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า 
1.1 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด 

ของหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผู้ส่งเสริมภาคเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการในกาดข่วงเมืองน่าน ส่วนใหญ่มี
ส่วนร่วมในฐานะเป็นผู้ร่วมวางแผนและกำหนดนโยบาย โดยมีการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนหรือ
กำหนดนโยบายต่าง ๆ การหาข้อตกลง สร้างกฎกติกาหรือมาตรการร่วมกันนำนโยบายมาใช้ในการ
ส่งเสริมพัฒนา การจัดสรรงบประมาณ และจัดสรรพ้ืนที่ อีกทั้งมีการใช้รูปแบบการสื่อสารเป็นแบบสอง
ทาง (Two-Way Communication) ซึ่งจะนิยมใช้สื่อบุคคลเป็นหลักเพ่ือเน้นการแสดงความคิดเห็นตอบ
โต้กลับไปกลับมาจากทุกภาคส่วน ผ่านการจัดประชุม การจัดอบรม การสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่านสื่อสังคมอีกหลากหลายช่องทาง อาทิ เฟซบุ๊ก ไลน์ เพ่ือเป็นการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่ม 
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ต่าง ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคน
เดินวัดภูมินทร์) 

1.2 กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่ แก่นอัตลักษณ์ 
(Core Identity) คือ กาดข่วงเมืองน่านเปรียบเสมือนเป็นห้องรับแขกขนาดใหญ่ใจกลางเมืองน่าน  และ
เป็นตลาดต้องชมอันมีเอกลักษณ์พาณิชย์และอัตลักษณ์ของชาวน่าน  ที่พร้อมต้อนรับและสร้างความ
ประทับใจให้กับแขกที่มาเยือน และส่วนขยายอัตลักษณ์ (Extended Identity) เป็นส่วนประกอบที่ช่วย
เสริมให้ตราสินค้ามีลักษณะรูปแบบที่เฉพาะตัวและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จำแนกออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
อัตลักษณ์ด้านสถานที่ อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมชุมชน และอัตลักษณ์ของสินค้าและบริการ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้ล้วนเกื้อกูลกันนำมาประกอบเป็นอัตลักษณ์ตราสินค้า 

1.3 กระบวนการสื่อสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว พบว่า มีการใช้เครื่องมือในการ
สื่อสารการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และ
การตลาดเชิงกิจกรรม โดยเป็นการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยเน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน และมีความหลากหลายในด้านช่องทางของการสื่อสารการตลาดไม่ว่าจะเป็นสื่อบุคคล  
สื่อโทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ เฟซบุ๊ก ยูทูบ เว็บไซต์ รวมถึง
แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ โดยสื่อสารเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกัน คือ การโฆษณาเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวกาด
ข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และผลักดันให้อัตลักษณ์ตรา
สินค้าเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยว 

2) ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ สามารถวิเคราะห์ได้ว่า เมื่อนักท่องเที่ยวมีการรับรู้อัตลักษณ์ตรา
สินค้าและการสื่อสารการตลาดจากการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่านจากช่องทางต่าง ๆ อาทิ สื่อออนไลน์ 
สื่อบุคคล สื่อสารมวลชน และสื่อเฉพาะกิจ ที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว  และ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ จะทำให้นักท่องเที่ยวมีการนำข้อมูลอัตลักษณ์
ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดไปใช้ในการบอกต่อไปยังบุคคลอ่ืนต่อไป  อันจะนำมาสู่การมา
ท่องเที่ยว และท่องเที่ยวซ้ำ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนได้ 

3) การสร้างโมเดลกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน  (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) เพ่ือให้เป็น
กรณีศึกษาแก่พ้ืนที่อ่ืน ๆ ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป 
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This research study has the objective is to study the process of creating a brand 

identity and marketing communication with the participation of the community to 

promote the tourism in a downtown area of Nan city (Kad-Khuang-Muang-Nan or Wat-

Phumin walking street.) Including to study the perception of brand identity and 

marketing communication, satisfaction, word of mouth behavior and the intention of 

the tourists to travel again. The mixed method research during the qualitative research 

and the quantitative research by using the documentary research, non-participant 

observation and the in-depth interview from  three target groups are government 

agencies, private advocacy groups and entrepreneur groups to have a lot of 12 people. 

In the survey research by using the questionnaires to be tools for data collection from 

sample groups of 200 people as Thai tourists who used to travel to a downtown area 

of Nan city (Kad-Khuang-Muang-Nan ) within 2019 and the results of the research can 

be summarized as the following 
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1) The results of the qualitative research are found that: 

1.1 The participatory communication in the process of creating the brand identity 

and marketing communication of government agencies, private advocacy groups and 

entrepreneur groups. Most of them are involved as participants in the planning and 

policy making. By expressing opinions in planning or determining various policies, 

finding a deal, creating rules, regulations or measures together to apply policies to 

promote the development, budget allocation and area allocation and using the two-

way communication which is mainly used by personal media in order to emphasize 

comments and responses forth and back from all sectors by using the meetings, 

training, communication and exchanging ideas through various social media channels 

such as Facebook, Line in order to distribute news and information to various groups to 

exchange or suggest ways to solve problems about a downtown area of Nan city (Kad-

Khuang-Muang-Nan) 

1.2 The process of creating a brand identity consists of two important parts: 

- The core identity is a downtown area which has large living rooms as the heart 

of Nan city and be a must-see market where has the unique commercial identity of 

Nan people and is ready to welcome and impress the visitors. 

- The extended identity is an ingredient that helps enhance the brand with 

unique features to have more complete and be divided into three areas which are 

such as the location identity, cultural identity of community and the identity of 
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products and services. All of these things are complementary to each other to create a 

brand identity. 

1.3 The marketing communication process for tourism promotion found that has 

using tools in marketing communication such as the advertisement, public relations, 

promotion, direct marketing and activity marketing. By using integrated marketing 

communication strategies with an emphasis on participation from all sectors and there 

are a variety of channels of marketing communication, whether it is personal media, 

television media, magazines, newspapers, or other online media such as Facebook, 

YouTube, websites as well as various applications by communicating the content in the 

same direction is an advertisement and  inviting the visitors to travel to Nan city. The 

public relations in the image and pushing the brand identity to become widely known 

to attract tourists to travel coming here. 

2. The quantitative research results can be analyzed that: 

When the tourists recognize the brand identity and the marketing communication 

from tourism of Nan city in various channels such as the online media, personal media, 

mass communication and the specialized media which are information to be useful for 

tourists and be able to respond to the needs of tourists to enable tourists to apply the 

brand identity and the marketing communication to use in telling to others and will 

lead to the tourism for tourists who will come back to travel again and will be able to 

promote sustainable community tourism. 
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3. Modeling and the process of creating a brand identity and marketing 

communication by participating in communities to promote the tourism of Nan city to 

be a case study for other areas in developing and promoting the future tourism. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ตลอดจนขอบพระคุณคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิเทศนิด้า) ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้ให้กับข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาในการศึกษา อีกทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการดำเนินเรื่องเอกสารต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการ ใน
จังหวัดน่าน ที่ได้สละเวลาอันมีค่า เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้วิจัยในการวิจัยครั้งนี้ รวมถึงผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่านที่กรุณาสละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณครอบครัว คุณแม่ คุณพ่อ ที่เป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษา คอยรับฟังและให้
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือว่าเป็นแหล่งรายได้หลักท่ีสำคัญส่วนหนึ่งของประเทศไทย และ
มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลสถิติการท่องเที่ยวเบื้องต้นในช่วง 2 ไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ 2561 พบว่า รายได้จากการท่องเที่ยวด้านตลาดต่างประเทศ มีจำนวนประมาณ 10.57 
ล้านล้านบาทเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.08 และรายได้จากการท่องเที่ยวด้านตลาดในประเทศ มีจำนวน
ประมาณ 507,702 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.23 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561)  

 เมื่อพิจารณาจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยพบว่ามีแนวโน้มเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากรัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อีกทั้งผลักดันให้นักท่องเที่ยวชาวไทยกระจาย
การเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดรอง เพ่ือต้องการกระจายนักท่องเที่ยวและการกระจายรายได้ไปยัง
จังหวัดพ้ืนที่ทางเลือกเพ่ิมข้ึน  

 
 
ภาพที่ 1.1 จำนวนนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2561 
แหล่งที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561. 



2 
 

 จากภาพอธิบายได้ว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยวในเมืองหลัก ปี พ.ศ. 2554 จำนวน 124 ล้านคน 
พ.ศ. 2559 จำนวน 189 ล้านคน พ.ศ. 2561 จำนวน 212 ล้านคน และมีจำนวนนักท่องเที่ยวกระจาย
ตัวสู่เมืองรองเพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2554 จำนวน 50 ล้านคน เป็น 90 ล้านคน ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจำนวน 40 
ล้านคน หรือเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 1 

 

 
 
ภาพที่ 1.2 รายได้จากการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2561 
แหล่งที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561.    
 

 จากภาพอธิบายได้ว่า รายได้จากการท่องเที่ยวในเมืองรองปี พ.ศ. 2561 มีจำนวนเพ่ิมข้ึนจาก
ปี พ.ศ. 2554 จำนวน 1.16 แสนล้านบาท เป็น 2.66 แสนล้านบาท และจะเห็นได้ว่ามีรายได้เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี 

 ฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) กล่าวระหว่างปาฐกถาพิเศษ “การท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวเมืองรอง โอกาสเพ่ือ
การกระจายรายได้และการลดความเหลื่อมล้ำของประเทศ” ว่าวัตถุประสงค์หลักคือ กระจายการ
เดินทาง ลดการกระจุกตัว สร้างรายได้ให้คนในพ้ืนที่ แก้ปัญหาในเมืองหลักที่สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการต่าง ๆ รองรับไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ในเมืองโดยรวมและสร้างความ
กดดันให้กับพ้ืนที่เพราะใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งสร้างความสมดุลในมิติเชิงพ้ืนที่และเวลา โดยมี
เป้าหมายการปรับการท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ เมืองรอง จากสัดส่วน 70:30 เป็น 65:35 
(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561) 

จังหวัดน่าน เป็นเมืองรอง เมืองเล็ก ๆ แต่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของมรดกทางวัฒนธรรมแห่ง
ล้านนาตะวันออกอันเป็นเอกลักษณ์ มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะอยู่มากมายอันมี
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ความหลากหลาย สภาพบ้านเมืองมีความสะอาด และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญใน
พ้ืนที่ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีโบราณสถานกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ โดยเฉพาะบริเวณ
พ้ืนที่ใจกลางเมืองน่านที่ได้รับการประกาศเป็นพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่านเมื่อปี 
พ.ศ. 2549 โบราณสถานสำคัญได้แก่ วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน 
(หอคำ) วัดน้อย คุ้มเจ้าราชบุตร วัดหัวข่วง วัดกู่คำ วัดมิ่งเมือง วันศรีพันต้น วัดไผ่เหลือง กำแพงเมือง
โบราณ วัดสวนตาล ซึ่งถือเป็นศาสนสถานที่มีความโดดเด่นทางศิลปกรรม ทั้งสถาปัตยกรรมและ
จิตรกรรมที่มีชื่อเสียงได้แก่ วิหารวัดภูมินทร์ ภาพปู่ม่าน-ย่าม่าน มีโบราณวัตถุสำคัญ เช่น พระเจ้าทอง
ทิพย์ พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุณี นอกจากนี้ยังเป็นชุมชนที่ยังคงมีวิถีชีวิตที่คงความเป็นเอกลักษณ์
จากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งภาษาพูด การแต่งกาย อาหารการกิน การละเล่น ดนตรี นาฏศิลป์ในงาน
เทศกาลหรืองานประเพณีต่าง ๆ จึงทำให้จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เป็น
จังหวัดที่มีจุดแข็งในด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอัน
ทรงคุณค่า จึงกลายเป็นเสน่หด้์านการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านได้เป็นอย่างดีในหลายปีที่ผ่านมา และ
ยังคงเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่รักความสงบเรียบง่ายและวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ยังคงเสน่ห์อัน
งดงาม (สำนักงานพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน, 2558) 

 จังหวัดน่านได้รับรางวัลกินรีทองคำ หรือรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand 
Tourism Awards) ซึ่งเทศบาลเมืองน่านได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ในประเภทองค์กรส่งเสริมและ
สนับสนุนการท่องเที่ยว โดยรางวัลดังกล่าวนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้นเพ่ือมอบ
ให้กับสถานประกอบการ ชุมชน หรือหน่วยงาน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย จะใช้
สัญลักษณ์ “กินรี”เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ทั้งนี้จังหวัดน่านได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 3 ปีซ้อน ใน
ปี พ.ศ. 2558, พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562 จนได้รับรางวัลเกียรติยศ Hall of Fame ในประเภท
แหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางอัตลักษณ์ของเมืองเก่า  คงคุณค่าทางด้าน
ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมที่ดี และสามารถเชื่อมโยงถึงความ
เป็นอยู่ของชุมชน มีการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าอย่างทะนุถนอมถูกวิธี โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” Nan The City of 
Happiness : A Lively Old Town” (Thailand Tourism Awards, 2562) 

จากสถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านในปี พ.ศ. 2559 มีจำนวนนักท่องเที่ยว 611,659 คน  
พ.ศ. 2560 จำนวน 900,126 คน และในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 939,240 คน ขยายตัวร้อยละ 4.35 
เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 917,727 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 21,513 คน และมี
รายได้จากการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2559 จำนวน 2,057 ล้านบาท พ.ศ. 2560 จำนวน 2,462 ล้าน
บาท และในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 2,666 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.25 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีอัตราการ
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เปลี่ยนแปลงของจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ที่เพ่ิมขึ้นในทุกปี  (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
2561ข) 

สถิติที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ จากข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ของ
จังหวัดน่านมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ ปีละ 1,358 ล้านบาท นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และ
อัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดมีทิศทางเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี  พ.ศ. 2559 
มีสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จำนวน 30,196 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบตามสาขาการผลิต
แล้ว พบว่า GPP สูงสุด คือ สาขาการเกษตร ประมงและป่าไม้ รองลงมาได้แก่ สาขาการศึกษา และ
สาขาการขายส่ง ขายปลีก ตามลำดับ จากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ที่ทางภาครัฐ
และเอกชนช่วยกันผลักดันและประชาสัมพันธ์กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ GPP 
สาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีโอกาสขยายตัวเพ่ิมขึ้น อาทิ สาขาที่พักแรมและบริการสนับสนุน 
สาขากิจกรรมการบริการด้านอ่ืน ๆ และสาขาการขายส่ง ขายปลีก ซึ่งเป็นการเพ่ิมการจับจ่ายใช้สอย
สินค้าและบริการจากนักท่องเทีย่วได้อีกทางหนึ่ง (สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน, 2559) 

จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เพ่ือ
แก้ปัญหาปากท้องของประชาชน และช่วยเหลือธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตร 
และประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผ่านตลาดชุมชน โดยใช้กลไกตลาดชุมชน เป็นช่องทางให้กับเกษตรกร 
และกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่กับการพัฒนาสินค้า OTOP และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) อันเป็นการวางฐานรากของประเทศ
ในอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การบริโภคภายในประเทศ และเศรษฐกิจท้องถิ่น
เป็นตัวขับเคลื่อน โดยมีแผนดำเนินการเปิดตลาดชุมชน ภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของรัฐบาล ควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นธรรมทางการค้า รวมถึงเพ่ือ
เป็นแบบอย่างให้ตลาดอ่ืน ๆ ในการดำเนินการพัฒนาในตลาดชุมชนให้เป็นไปตามเอกลักษณ์พาณิชย์
และอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชนต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 

1. เพ่ิมช่องทางการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรม สินค้า OTOP และ
สินค้าของชุมชน ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และ
กลุ่มเกษตรกรในชุมชน 

2. เชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าของชุมชน โดยไม่ผ่านพ่อค้ากลาง ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้สินค้า
ในราคาที่เป็นธรรม  

3. กระตุ้นระบบเศรษฐกิจของชุมชน โดยใช้การบริโภคภายในพ้ืนที่และชุมชนใกล้เคียงเป็น
ตัวขับเคลื่อน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ควบคู่กับการสืบสานเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
ชุมชน  
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4. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นตลาดชุมชนในวงกว้าง เพ่ือประชาสัมพันธ์และจูงใจให้เกิ ด
การซื้อขายและเข้ามาใช้ประโยชน์จากตลาดชุมชน (กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้า
ภายใน, 2558) 

“กาดข่วงเมืองน่าน” หรือถนนคนเดินวัดภูมินทร์ เกิดจากการส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่ทำงานบูรณาการร่วมกันเปิดตลาดประชารัฐต้องชมขึ้น เพ่ือสร้างตลาด
ชุมชนที่มีเอกลักษณ์พาณิชย์และอัตลักษณ์ของชาวน่าน ตั้งอยู่บริเวณถนนผากองด้านข้างวัดภูมินทร์ 
และมีลานข่วงเมืองน่านขนาดใหญ่อยู่บริเวณด้านหน้าวัดภูมินทร์ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไป ผสมผสานเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งยังเป็นการส่งเสริมให้เป็นแหล่งช่องทาง
การกระจายสินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรม OTOP สินค้าของชุมชน และอาหารพ้ืนเมือง อาทิ ผลไม้
ส้มสีทอง ข้าวกล้องอินทรีย์ ขนมข้าวซี่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสาหร่ายน้ำจืด ผ้าทอมือลายโบราณ 
เครื่องเงิน ฯลฯ จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรถึงมือผู้บริโภคในราคายุติธรรม เป็นการเชื่อมการค้ากับการ
ท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้การบริโภคภายในพ้ืนที่และชุมชน
ใกล้เคียงเป็นตัวขับเคลื่อน (กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน , 2559) ทั้งนี้กาด
ข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) มีร้านค้าถึง 357 ร้านค้า โดยจะแบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซน
อาหาร 160 ร้านและโซนเสื้อผ้า ของที่ระลึก 197 ร้าน ซึ่งอาหารที่ได้รับการตอบรับดีส่วนมากจะเป็น
อาหารพ้ืนเมือง อาทิ น้ำพริกอ่อง ไส้อ่ัว ไกยี แกงฮังเล และแกงแค ส่วนเสื้อผ้าและของที่ระลึก
ส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายสีดำ สีขาว สินค้าทำมือที่ทำมาจากผ้าฝ้ายก็ได้รับการตอบรับอย่างดี
เช่นเดียวกัน (เทศบาลเมืองน่าน, 2560ข) 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว ที่มี
มาตรการเร่งเพ่ิมรายได้ มีแนวทางการดำเนินงานโดยหาตลาดทดแทน หรือกระตุ้นการเติบโตของ
ตลาดที่เดินทางในช่วง Low Season นำเสนอสินค้าและกิจกรรมที่เพ่ิมมูลค่าวิถีไทย 7 กลุ่ม (ขยายผล
ต่อเนื่องจากปีท่องเที่ยว วิถีไทย) อาทิ Premium OTOP อาหารไทย (Gastronomy Tourism) การ
ซื้อสินค้า (Shopping) รวมทั้งสินค้าเกษตร/วิถีชีวิตสังคมเกษตร ศิลปวัฒนธรรม (Arts & Cultures) 
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) 

อย่างไรก็ตามผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยุคใหม่มีการใช้เทคโนโลยี
การติดต่อสื่อสารและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวได้จำนวนมากและส่งผลให้มีความต้องการที่หลากหลายขึ้น หากธุรกิจหรือแหล่ง
ท่องเที่ยวไม่มีการปรับตัว นักท่องเที่ยวก็พร้อมที่จะหันไปหาตัวเลือกอ่ืนที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการได้มากกว่าทันที (ศุภลักษณ์ อัครางกูร, 2549) ด้วยเหตุนี้ สำหรับการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว
นั้น การสื่อสารการตลาดนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงาน
เป็นไปอย่างสำเร็จลุล่วง แต่ในขณะเดียวกันการสื่อสารการตลาดนั้นยังต้องคำนึงถึงบริบททางสังคม
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และสิ่งแวดล้อมด้วย และด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงทำให้การสื่อสาร
ข้อมูลข่าวสารของสินค้าและบริการในการท่องเที่ยวไปสู่ผู้บริโภคเป้าหมายด้วยการโฆษณาเพียงวิธี
เดียวจึงไมเ่พียงพอ ดังนั้นภาคธุรกิจต่าง ๆ จึงต้องใช้แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มาใช้
ในการส่งข้อมูลข่าวสารของสินค้าและบริการไปสู่ผู้บริโภคเป้าหมาย ซึ่งในหลายประเทศท่ัวโลกรวมถึง
ประเทศไทยได้นำแนวความคิดการสื่อสารการตลาดนี้มาใช้  เนื่องจากมีความเชื่อว่าการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการสามารถเพ่ิมจำนวนผู้บริโภคข้ึนได้ (Schultz & Kitchen, 1997) นอกจากนี้ 
การวางแผนการตลาดสำหรับสินค้าด้านวัฒนธรรม มักจะต้องใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
(Integrated Marketing Communication) ที่ผสมผสานสื่อต่าง ๆ เพ่ือเน้นความสำคัญไปที่ลูกค้า
อย่างเฉพาะเจาะจง (Customer-focused Marketing) ซึ่งการใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดการปฏิรูปการมีส่วนร่วม (Participation Revolution) ระหว่างลูกค้ากับเจ้าของ
สินค้า ลูกค้าจะไม่เป็นเพียงผู้บริโภค แต่จะเป็นผู้มีส่วนร่วมในสินค้านั้น ๆ ด้วย  (อินทิรา พงษ์นาค, 
2557)  

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
และการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ว่ามีกระบวนการขั้นตอนในการสื่อสาร
เป็นอย่างไร ขณะเดียวกันผู้วิจัยได้มองเห็นถึงความสำคัญของนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะการใช้อัตลักษณ์และการสื่อสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงมีแนวคิด
ที่จะศึกษากระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด ที่ทำให้การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวประสบความสำเร็จ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยนี้ จะทำให้เห็นถึงผลของนโยบาย
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการศึกษากรณีศึกษาจากกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 
ให้เป็นองค์ความรู้ต้นแบบ ที่จะสามารถขยายผลไปในการพัฒนาชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อ่ืน ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาตลาดและสินค้าเชิงวัฒนธรรม เพ่ือนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ให้มีการ
สร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้นักท่องเที่ยว
ประทับใจและส่งผลให้เกิดการบอกต่อในที่สุด อีกทั้งยังถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนได้ต่อไป 

 
 
 

 



7 
 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1) ศึกษากระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 

 2) เพ่ือศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด ความพึงพอใจ พฤติกรรม
การบอกต่อ และความตั้งใจในการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวในกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดิน
วัดภูมินทร์) 

 3) เพ่ือสร้างโมเดลกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ให้เป็น
กรณีศึกษาแก่พ้ืนที่อ่ืน ๆ ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

1.3 ปัญหานำการวิจัย 

 1) กระบวนการในการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) เป็นอย่างไร 

 2) การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด ความพึงพอใจ พฤติกรรมการบอก
ต่อ และความตั้งใจในการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว ที่มตี่อกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดิน
วัดภูมินทร์) เป็นอย่างไร  

 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 

 1) การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับ ความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว  
 2) การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการ
บอกต่อของนักท่องเที่ยว  
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 

 งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ศึกษากระบวนการ
สื่อสารโดยเน้นการมีส่วนร่วม อันได้แก่ ระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม รูปแบบการสื่อสารแบบมี
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ส่วนร่วม และศึกษากระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดของกาดข่วงเมือง
น่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) จากหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผู้ ส่ งเสริมภาคเอกชน และกลุ่ม
ผู้ประกอบการ ตลอดจนศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด ความพึงพอใจ 
พฤติกรรมการบอกต่อ และความตั้งใจในการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว
กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 
 
 

1.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาสินค้าและบริการใน
กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ให้เชื่อมโยงกับ อัตลักษณ์ตราสินค้า รวมถึงพัฒนา
กระบวนการการสื่อสารการตลาด เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัด
ภูมินทร์) ให้ดียิ่งขึ้น 

 2) หน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชน สามารถนำผลการวิจัยด้านการสร้างอัตลักษณ์ตรา
สินค้าและการสื่อสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้
ต่อไป 

 

1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด หมายถึง กระบวนการที่
แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว จากการร่วมมือกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน โดยอาศัยการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม การสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า และการ
สื่อสารการตลาด ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะศึกษาระดับของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม รูปแบบของการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วม องค์ประกอบของอัตลักษณ์ตราสินค้าของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัด
ภูมินทร์) และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน 
(ถนนคนเดินวัดภูมินทร์)  
 การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การมีส่วนร่วมของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
สร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนน
คนเดินวัดภูมินทร์) ผ่านการระบบสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ที่ก่อให้เกิดการระดมความคิด และการ
แลกเปลี่ยนความคิด จนนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน โดยในการวิจัยครั้งนี้ศึกษา ระดับการสื่อสารและ
รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ทั้งในภาคส่วนหน่วยงานรัฐบาล กลุ่มผู้ส่งเสริมภาคเอกชน และ
ผู้ประกอบการ 
 อัตลักษณ์ตราสินค้า หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะอันเป็นเอกลักษณ์ของตราสินค้าหรือของ
กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือบ่งบอกให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้านี้คือ
อะไร เจ้าของตราสินค้าให้คำมั่นสัญญาอะไรกับผู้บริโภคเป้าหมายเมื่อผู้บริโภคได้มาใช้บริการหรือมา
ท่องเที่ยวที่กาดข่วงเมืองน่าน โดยมีโครงสร้างของอัตลักษณ์ตราสินค้า ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ 
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ได้แก่ 1) แก่นของอัตลักษณ์ (Core Identity) แสดงถึงความเป็นแก่นแท้ของตราสินค้าหรือกาดข่วง
เมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) เป็นส่วนที่อยู่คงทนกับตราสินค้าตลอดไป เปรียบได้กับหัวใจของ
ตราสินค้า หรือจุดยืนตราสินค้าที่เป็นความมุ่งมั่นขององค์กร และ 2) ส่วนขยายอัตลักษณ์ (Extended 
Identity) เป็นส่วนประกอบที่ช่วยเสริมให้ตราสินค้า (กาดข่วงเมืองน่าน) มีลักษณะรูปแบบที่เฉพาะตัว
และมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้แก่ บุคลิกภาพตราสินค้า รวมถึงส่วนประกอบอ่ืน ๆ เช่น ชื่อ สโลแกน 
สัญลักษณ์ ตัวผลิตภัณฑ์ หรือดีไซน์ เป็นต้น ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้จะศึกษาอัตลักษณ์ตราสินค้าที่เป็น 
คุณลักษณะเฉพาะอันเป็นเอกลักษณ์ โดยมีการสื่อสารออกมาในรูปแบบต่าง ๆ และเป็นองค์ประกอบ
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 
 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง แนวคิดการสื่อสารการตลาดที่ใช้เครื่องมือ
สื่อสารหลากหลายรูปแบบมาผสมผสานกัน อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย 
การตลาดทางตรง การตลาดเชิงกิจกรรม และการตลาดแบบไวรัส  เพ่ือให้การส่งสารไปยังผู้บริโภค
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการวิจัยครั้งนี้จะศึกษาการสื่อสารอัตลักษณ์ตราสินค้าของกาดข่วง
เมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ด้วยกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 การรับรู้ หมายถึง ความถี่หรือความบ่อยครั้งที่นักท่องเที่ยวได้มีการรับรู้และจดจำอัตลักษณ์
ตราสินค้ากาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) รวมถึงความถ่ีหรือความบ่อยครั้งในการรับรู้ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน 
(ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) เกี่ยวกับอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด ประกอบด้วยความพึง
พอใจด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน ด้านสินค้าและบริการ ตลอดจน
ด้านกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่มีความหลากหลาย 
 พฤติกรรมการบอกต่อ หมายถึง พฤติกรรมการกระจายข่าวสารด้วยการแบ่งปันภาพ คลิป
วิดีโอ หรือข้อความ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งในสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์ ยูทูบ 
ทวิตเตอร์ เว็บไซต์ และบล็อก รวมไปถึงสื่อบุคคลหรือการบอกต่อแบบปากต่อปาก เพ่ือบอกต่อ
เรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 
 ความตั้งใจในการกลับมาเที่ยวซ้ำ หมายถึง ความตั้งใจในอนาคตของนักท่องเที่ยวว่าจะ
กลับมาเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ซ้ำอีก อันเกิดจากการรับรู้อัตลักษณ์ตรา
สินค้า การสื่อสารการตลาด ความพึงพอใจ และการบอกต่อ จากการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน 
(ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ในครั้งท่ีผ่านมา 
 
 



 

บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษางานวิจัยเรื่อง “อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์)” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด โดยอาศัยการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) รวมทั้งศึกษาถึงการรับรู้ 
อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด ความพึงพอใจ พฤติกรรมการบอก และความตั้งใจใน
การกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว ดังนั้นจึงได้นำแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์และอธิบาย ตามลำดับดังต่อไปนี้ 
 2.1 ทฤษฎีระบบ 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ์ และอัตลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity) 
 2.4 แนวคดิเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 2.5 แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ 
 2.6 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 2.7 แนวคิดเก่ียวกับการบอกต่อ 
 

2.1 ทฤษฎีระบบ 

 2.1.1 ความหมายของระบบ 
 ศิริชัย ชินะตังกูร (2527) กล่าวว่า วิธีการเชิงระบบ เป็นกระบวนการที่มีหลักดำเนินการโดย

การยึดศูนย์รวมเป็นหลัก งานทุกชนิดจะต้องเริ่มจากการมีจุดมุ่งหมายของงาน ที่มีปัญหาซึ่งต้องได้รับ
การแก้ไข วิธีการแก้ที่จะใช้แก้ปัญหา และวิธีการประเมินผลงานเพ่ือเสนอแนะวิธีแก้ไขในครั้งต่อไป   

 กิติมา ปรีดีดิลก (2529) กล่าวว่า คำว่าระบบในการบริหารงาน หมายถึง องค์ประกอบหรือ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันและมีส่วนกระทบต่อปัจจัยระหว่างกันในการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 
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 จันทรานี สงวนนาม (2545) ได้อธิบายว่า ระบบเป็นกลุ่มองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ 
ระหว่างกันและมีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่ทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือกระทำ 
กิจกรรมให้สำเร็จตามความต้องการ ซึ่งมีข้อคำนึงอยู่ 3 ประการ คือ 

  1) การคิดอย่างมีระบบ (System Thinking) หมายถึง การคิดแบบมีเหตุผล คิด
อย่างรอบคอบ คำนึงถึงผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นได้ในภาพรวม  

  2) วิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ (System Approach) หมายถึง วิธีปฏิบัติงานที่
เป็นระบบโดยการนำปัจจัยที่จำเป็นต่อการบริหารมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตรงตาม
เป้าหมายที่กำหนด ทั้งปัจจัย กระบวนการทำงาน และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจะมีส่วนสัมพันธ์กัน และ
เป็นผลซึ่งกันและกัน  

  3) ทฤษฎีระบบ (System Theory) เป็นทฤษฎีที่ระบุว่าองค์การประกอบด้วย 
ส่วนประกอบที่เป็นอิสระ และเป็นวิธีการบริหารงานที่จะเพ่ิมความเข้าใจ รู้จุดเด่นจุดด้อยในองค์การ 
เพ่ือการพัฒนาและแก้ปัญหาได้มากยิ่งข้ึน 

 
 2.1.2 หลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ   
 จันทรานี สงวนนาม (2545) ไดอ้ธิบายถึงหลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ ไว้ดังนี้  
  2.1.2.1 ทฤษฎีระบบมีความเชื่อว่า ระบบจะต้องเป็นระบบเปิด (Open System) 

กล่าวคือจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยได้รับอิทธิพล หรือผลกระทบตลอดเวลาจาก 
สภาพแวดล้อม   

  2.1.2.2 มีรูปแบบของการจัดลำดับ (The Hierarchical Model) ในลักษณะของ
ระบบใหญ่และระบบย่อยทีส่ัมพันธ์กัน   

  2.1.2.3 มีรูปแบบของปัจจัยป้อนเข้าและผลผลิต (Input Output Model) ซึ่งแสดง 
ให้เห็นถึงผลของปฏิสัมพันธ์ที่มีกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต 
ตามลำดับ เป็นองค์ประกอบของระบบ   

  2.1.2.4 แต่ละองค์ประกอบของระบบจะต้องมีส่วนสัมพันธ์กัน หรือมีผลกระทบต่อ
กันและกัน (The Entities Model) กล่าวคือ หากมีองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนไป จะส่งผลต่อ
การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบตัวอ่ืนด้วย 

  2.1.2.5 ทฤษฎีระบบเชื่อในหลักการของการมีเหตุและผลของสิ่งต่าง ๆ (Cause 
and Effect) ซึ่งเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ ทฤษฎีระบบจะไม่เชื่อผลของ
เหตุการณ์ที่เกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว แต่ทฤษฎีระบบเชื่อว่าปัญหาในด้านการบริหารที่เกิดขึ้น
มักเกิดจากสาเหตุทีม่ากกว่าหนึ่งสาเหตุ 
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  2.1.2.6 ทฤษฎีระบบจะมองทุก ๆ อย่างในภาพรวมของทุกองค์ประกอบมากกว่าที่
จะมองเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ  

  2.1.2.7 ทฤษฎีระบบคำนึงถึงผลของการปฏิบัติที่เป็น “Output” หรือ “Product” 
มากกว่า “process” ซึ่งผลสุดท้ายของงานที่ได้รับอาจมีมากมายหลายสิ่ง ซึ่งก็คือผลกระทบ 
(Outcome or Impact) ที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลังนั่นเอง  

  2.1.2.8 ทฤษฎีระบบจะมีกระบวนการในการปรับเปลี่ยนและป้อนข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) เพ่ือบอกให้รู้ว่ามีระบบการเบี่ยงเบนอย่างไร ควรจะแก้ไขท่ีองค์ประกอบใดของระบบ ซึ่ง
ก็คือ (System Analysis) นั่นเอง  
 

 2.1.3 รูปแบบของวิธีระบบ (System Approach Model)  
 จากหลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญของระบบ
ดังตอ่ไปนี้ (จันทรานี สงวนนาม, 2545) 
 

 
 
ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบของวิธีระบบ   
แหล่งที่มา: จนัทรานี สงวนงาม, 2545, น. 87. 
 

 2.3.3.1 ปัจจัยนำเข้า หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุก ๆ ด้าน ได้แก่ บุคลากร 
(Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) การบริหารจัดการ (Management) และ 
แรงจูงใจ (Motivations) ที่เป็นส่วนเริ่มต้นและเป็นตัวจักรสำคญัในการปฏิบัติงานขององค์การ  

 2.3.3.2 กระบวนการ คือการนำเอาปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภท 
มาใช้ในการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบย่อย ๆ รวมกัน อยู่
หลายระบบครบวงจร ตั้งแต่การบริหาร การจัดการ การนิเทศ การวัดและการประเมินผล การติดตาม
ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือให้ปัจจัยทั้งหลายเข้าไปสู่กระบวนการทุกกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 2.3.3.3 ผลผลิต หรือผลลัพธ์ เป็นผลที่เกิดจากกระบวนการของการนำเอาปัจจัย มา
ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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  2.3.3.4 ผลกระทบ เป็นผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คาดไว้
หรือไมเ่คยคาดคดิมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นก็ได้ 

 
 2.1.4 รูปแบบของการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Model) 
 การวิเคราะห์ระบบ จะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่า หากผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ปัญหานั้นจะเกิดจากองค์ประกอบใดของระบบ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
หรือไม่ อย่างไร ข้อมูลย้อนกลับจะช่วยให้ทราบถึงประเภทของปัญหาและจุดที่ต้องได้รับการพัฒนา
แก้ไขหรือปรับปรุงได้มากขึ้น การแก้ไขปรับปรุงก็จะต้องกระทำอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่แก้ไขเฉพาะด้าน
ใดด้านหนึ่งเท่านั้น (จันทรานี สงวนนาม, 2545) 

 

 
 

ภาพที่ 2.2 รูปแบบองค์ประกอบของวิธีระบบและการวิเคราะห์ระบบ 
แหล่งที่มา: จนัทรานี สงวนงาม, 2545, น. 88. 

 
 การวิเคราะห์ระบบเป็นส่วนหนึ่งของวิธีระบบ ที่มุ่งเน้นกระบวนการมากกว่าผลผลิตหรือ

ผลลัพธ์ โดยมุ่งวิเคราะห์ปัญหา และเป็นกระบวนการประเมินวิธีระบบ 
 การวิเคราะห์ระบบ เป็นขั้นแรกของการพัฒนาที่จะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายเพ่ือให้มี

ระบบการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ เพราะการพัฒนาคือการปรับปรุง เพ่ือให้สภาพที่มีปัญหาอยู่
หมดไปหรือเหลือน้อยลงตามศักยภาพของทรัพยากรและข้อจำกัดที่มีอยู่ ให้เกิดความสมดุลของ
โครงสร้างและองค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบ จึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ระบบ 

 สรุปว่าการวิเคราะห์ระบบมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลวิธีระบบในเรื่องต่อไปนี้ 
  1) ประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบงาน 
  2) ประเมินเวลา 



15 
 

  3) ประเมินการใช้งบประมาณ 
  4) ประเมินความถูกต้องของกระบวนการ 
  5) ประเมินผลผลิตหรือผลงาน 
 วิธีระบบและการวิเคราะห์ระบบเป็นกระบวนการที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มีเหตุผล

และมุ่งไปที่กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีข้ันตอน 
 จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ทฤษฎีระบบ (System Theory) เป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับการศึกษา

พฤติกรรมขององค์กร โดยเป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเท่านั้น อาจจะไม่ครอบคลุม
พฤติกรรมขององค์กรทั้งระบบ ทฤษฎีระบบสามารถอธิบายพฤติกรรมองค์กรในทุกระดับ ทั้งระดับ
บุคคล กลุ่ม และองค์กร ในยุคปัจจุบันที่สิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
และอย่างรวดเร็ว หรือในองค์กรที่มีระบบการทำงานซับซ้อนขึ้น การนำทฤษฎีระบบมาใช้ในการ
บริหารงานจะทำให้สามารถพิจารณาพฤติกรรมองค์กรได้ในทุกแง่มุม งานวิจัยชิ้นนี้ต้องการนำทฤษฎี
ระบบ (System Theory) ในส่วนของรูปแบบของวิธีระบบ (System Approach Model) ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ และผลกระทบมาเป็นหลักในการสร้าง
กรอบวิจัยต่อไป 
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 

 ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วม โดยนำมาใช้ในการอธิบายประเด็นเกี่ยวกับหลักการสำคัญของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
เป้าหมายของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ระดับของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม และรูปแบบการสื่อสาร
แบบมีส่วนร่วม ตามลำดับดังต่อไปนี้ 
 

 2.2.1 ความหมายของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
 T. L. Jacobson (1994) ให้นิยามการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม

เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วม (Involvement) ของประชาชนในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
ในทุกระดับ ไม่ว่าจะมีพ้ืนฐานเกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างบุคคล หรือการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน 
หรือการสื่อสารผ่านสื่อประเพณีก็ตาม โดยมีความไว้วางใจกัน (Trust) เป็นฐานสำคัญที่อยู่เบื้องหลัง
กระบวนการสื่อสารและการพัฒนาต่าง ๆ  

 T. Jacobson and Kolluri (1999) ได้อธิบายว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเป็นการสื่อสาร
ของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องการพัฒนา และการสื่อสารระหว่างสมาชิกในชุมชน
ท้องถิ่นกับบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้ เชี่ยวชาญ นักปฏิบัติการ หรือนักวิชาการ  และเป็น
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กระบวนการที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารในรูปแบบของการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างบุคคลที่
เกี่ยวข้อง  

 Singhal (2001) กล่าวว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการหารือกันระหว่าง
บุคคล กลุ่มบุคคล และสถาบันในเชิงที่มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ และเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
สามารถทำให้ประชาชนทั้งในระดับบุคคลและกลุ่มบุคคล สามารถตระหนักได้ถึงศักยภาพที่เต็มเปี่ยม
ของพวกเขาและความผูกพันกับสรรพสิ่งสาธารณะ 

 องค์กร UNESCO ได้ชี้ให้เห็นว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับภารกิจสำคัญสาม
ประการ กล่าวคือ ประการแรก ได้แก่ การเข้าถึงสื่อประเภทต่าง ๆ ประการที่สอง ได้แก่ การมีส่วน
ร่วมในระบบการสื่อสาร และประการสุดท้าย ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ 
นับตั้งแต่ช่วงของการริเริ่มของการวางแผนโครงการ การกำหนดนโยบาย การบริหารโครงการ และ
การดำเนนิการผลิตสื่อต่าง ๆ เป็นต้น 

 หากพิจารณาในบริบทของสังคมไทย ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2542) ได้ชี้ให้เห็นว่า การ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการฝึกสมาชิกในสังคมเกี่ยวกับกระบวนการร่วมกันคิด ร่วมกันฟัง 
และเคารพในความคิดเห็นของผู้อ่ืน ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตน ร่วมวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ทางสังคม แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน ตลอดจนร่วมกันค้นหาแนวทางและการตัดสินใจร่วมกันบน
พ้ืนฐานของข้อมูลที่สมบูรณ์ 

 นอกจากนี้ ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2549) ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
เป็นกระบวนการสื่อสารที่จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ ผู้สื่อสารมีความรู้สึกเท่าเทียมกัน การ
รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน ตลอดจนความไว้วางใจกัน โดยมีเป้าหมายในการสร้างความเข้าใจ 
การยอมรับ และการตัดสินใจร่วมกัน ในการนำข้อสรุปจากการพูดคุยไปสู่การตัดสินใจดำเนินการ  
ต่าง ๆ ในชุมชนร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

 จากนิยามที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการสื่อสารที่
เน้นการมีส่วนร่วมในการฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมถึงการตัดสินใจร่วมกันระหว่างบุคคล กลุ่ม
บุคคล และองค์กร ในทุกระดับ นับตั้งแต่การเริ่มวางแผนโครงการ การกำหนดนโยบาย การบริหาร
โครงการ และการดำเนินการผลิตสื่อต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาหรือการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2.2.2 หลักการสำคัญของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
 หากพิจารณาในบริบทของการพัฒนาชุมชน การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับหลักการ

สำคัญ 7 ประการ คือ  
  2.2.2.1 ความหลากหลายของผู้เข้าร่วม (Various Participants) 
  Grey-Felder (2001) การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่เน้นรับฟังความ

คิดเห็น และการยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน ดังนั้น การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมจึงให้ความสำคัญ
ทางด้านความหลากหลายของผู้ เข้าร่วมและกลุ่มบุคคลที่ เข้าร่วม กล่าวคือ  ยิ่งบุคคลมีความ
หลากหลายในด้านต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็นอายุ วรรณะ ประสบการณ์ หน้าที่การงาน ความหลากหลายนั้น
จะส่งผลให้เสียงของประชาชนดังขึ้น อีกทั้งยังสะท้อนความต้องการต่าง ๆ ร่วมกันได้ชัดเจนขึ้น โดย
กิจกรรมการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การประชุม การเสวนา หรือการจัดกิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ 
ที่เน้นความหลากหลายของผู้เข้าร่วม ต้องดำเนินการบนพื้นฐานของ “ความสมัครใจ” ไม่ใช่การบังคับ
บุคคลเหล่านั้นให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งการกระทำดังกล่าว คาดว่าจะส่งผลให้การ
พัฒนาเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และส่งผลต่อความรู้สึกภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วม ตลอดจนการ
อุทิศแรงกายแรงใจในการดำเนินการของบุคคลที่เก่ียวข้อง  

 2.2.2.2 การเข้าถึงสื่อ (Media Accessibility) 
 พัฒนาจากทฤษฎีสื่อสารมวลชนกับการมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตย (Democratic 

Participatory Media Theory) ซึ่งจะเน้นย้ำให้เห็นว่า บุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและสื่อประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการมีสิทธิในการ
ใช้ประโยชน์จากสื่อสาธารณะ การเข้าถึงสื่อ ประกอบไปด้วย (ปาริชาต สถาปิตานนท์, 2549) 

  1) การเข้าถึงสื่อในฐานะผู้บริโภค หมายถึง บุคคลมีโอกาสในการใช้สื่อใน
ฐานะ “ผู้ฟัง” กล่าวคือ บุคคลสามารถเลือกบริโภคสื่อได้จากรูปแบบของรายการที่หลากหลาย และมี
ช่องทางในการสะท้อนปฏิกิริยาของตนสู่ผู้ผลิต  

  2) การเข้าถึงสื่อในฐานะผู้ผลิต หมายถึง การที่บุคคลมีโอกาสเข้าร่วมในเชิง
กระบวนการผลิต อาทิ การเข้าร่วมเป็นแขกในรายการ การเข้าร่วมเป็นแหล่งข่าว และการมีส่วนร่วม
ในการเลือกประเด็นในการนำเสนอ เป็นต้น 

  3) การเข้าถึงสื่อในฐานะเป็นผู้บริการสื่อ หมายถึง การที่บุคคลได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับระบบการตัดสินใจต่าง ๆ ในองค์กรด้านสื่อ อาทิ การกำหนดเนื้อหาและรูปแบบที่
เหมาะสม การกำหนดช่วงเวลา และวางระบบบริหาร ระบบงบประมาณ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
แผนงานและนโยบายต่าง ๆ การกำหนดแนวทางในการจัดการและวิธีแสวงหาแหล่งทุน ตลอดจนการ
กำหนดแผนการสื่อสารต่าง ๆ ทั้งในระดบัชุมชน ภูมิภาค และระดับชาติ 
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 2.2.2.3 ความเชื่อมั่นในศกัยภาพของมนุษย์ (Human Potential) 
 เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่มีความสำคัญต่อการเริ่มกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วน

ร่วม ซึ่ง White (1994) กล่าวว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาหนึ่ง ๆ จำเป็นต้องมีความเชื่อมั่น
เกี่ยวกับศักยภาพของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะความเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความสามารถเชิงสติปัญญา
และความสามารถในการสื่อสารในการจัดการวิถีชีวิตของตนอย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ Singhal 
(2001) ได้ชี้ให้เห็นว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมจะไม่เกิดขึ้น หากบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีความเชื่อมั่น
ในศักยภาพของมนุษย์ ในทางกลับกัน การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมจะสามารถเริ่มต้นได้อย่างดี หาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องคำนึงเสมอว่า “ทุกคนมีสิทธิหน้าที่ในการกำกับ ดูแล และติดตาม กระบวนการ
ตัดสินใจในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ตลอดจนร่วมรับผลต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากการ
ตัดสินใจเหล่านั้น” 

 2.2.2.4 ความโดดเด่นของสาร (Salient Messages)  
 มักจะเป็นประเด็นที่มีลักษณะ Liberative Content คือ ประเด็นที่มีเนื้อหาสาระ

สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน หรือการตอบสนองความต้องการของชุมชน หรือการเป็นประเด็นที่
ชุมชนสามารถนำเนื้อหาสาระดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2547) นอกจากนี้การทำ
ให้สมาชิกในชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ มีความผูกพัน ตลอดจนมีความเกี่ยวพันกับผลประโยชน์
และผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลัง จะทำให้บุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมมีความจริงจังมากขึ้น (Grey-
Felder, 2001) 

 2.2.2.5 การปรึกษาหารือ (Dialogue) 
 ให้ความสำคัญกับการสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) ในทิศทาง

แบบแนวระนาบ (Horizontal Communication) กล่าวคือเป็น กระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มุมมอง 
และทัศนะต่าง ๆ อย่างสมดุล อย่างไรก็ตามการดำเนินการดังกล่าวต้องอยู่บนพ้ืนฐานการเคารพ
ความคดิของทกุฝ่าย 

 2.2.2.6 การสนับสนุน (Facilitation) 
 กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมจำเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนและการกำหนด

บทบาทจากกลุ่มบุคคลหนึ่งที่ทำหน้าที่สนับสนุน เพ่ือให้การมีส่วนร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
กลุม่ผู้สนับสนุนแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ   

 1) กลุม่ผู้สนับสนุนในเชิงเวทีประชุมแบบเห็นหน้าตากนั  
 2) กลุม่ผู้สนับสนุนผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
 3) กลุม่ผู้สนับสนุนในเชิงโครงสร้างของระบบสังคม 
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  2.2.2.7 กระบวนการเชิงประชาธิปไตย (Democratic Process) 
  การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญของกระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ

แลกเปลี่ยนอุดมการณ์ การปรึกษาหารือ การพัฒนาความเข้าใจซึ่งกันและกัน การใช้วาทกรรม และ
การแสวงหาทางออกต่าง ๆ ร่วมกัน (Deetz, 1999) นอกจากนี้ Habermas (1984) ยังอธิบายไว้ว่า 
การปรึกษาหารือมีผลต่อการสร้างสรรค์ประชาธิปไตย เนื่องจากจะทำให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ 
ต่าง ๆ บุคคลจะได้ฝึกฝนพัฒนาศักยภาพของตนเพ่ือเข้าร่วมปฏิบั ติการทางด้านการสื่อสาร 
(Communication Action) บนพ้ืนฐานของจริยธรรมที่เต็มไปด้วยหลักการประชาธิปไตย โดยให้
ความสำคัญกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน (Mutual Understanding)   

 จะเห็นได้ว่า แนวคิดเรื่องปฏิบัติการสื่อสาร (Communication Action) ของ Habermas 
หมายถึง การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมนั่นเอง เนื่องจากเป็นการชี้ให้เห็นถึงการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งบุคคลสามารถพบปะกันได้อย่างอิสระผ่านช่องทางต่าง ๆ บนพ้ืนฐาน
ของการเคารพความคดิเห็นซึ่งกันและกนั 

 อย่างไรก็ตาม การนำการสื่อสารแบบการมีส่วนร่วมมาใช้เพ่ือการพัฒนาในด้านต่าง ๆ จะ
ประกอบด้วย 4 ระยะ ดังนี้ (Tufte & Mefaloputlos, 2009)  

  1) การประเมินการสื่อสารแบบการมีส่วนร่วม (Participation Communication 
Assessment: PCA) เป็นการประเมินสถานการณ์ ค้นหาข้อมูลเชิงลึกเพ่ือกำหนดวิธีการ เครื่องมือใน
การสื่อสารที่จะนำมาใช้ในกระบวนการการสื่อสาร  

  2 ) ก ารออกแบ บ กลยุ ท ธ์ก ารสื่ อ ส ารแบ บ การมี ส่ วน ร่ วม  (Participatory 
Communication Strategy Design) ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของการค้นหาปัญหาจากการวิจัยและหา
แนวทางที่ดีที่สุดในการประยุกต์ใช้การสื่อสารแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือบรรลุสู่การเปลี่ยนแปลงตาม
จุดมุ่งหมาย  

  3) การปฏิ บั ติ กิ จกรรมการสื่ อสาร  (Implementation of Communication 
Activities) ซึ่งเป็นขั้นตอนการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่วางไว้เพ่ือให้เกิดผลที่ต้องการ 

  4) การติดตามและการประเมินผล (Monitoring and Evaluation) ในขั้นตอนนี้
ต้องดำเนินการไปตลอดทั้งกระบวนการการสื่อสารและประเมินผลกระทบระหว่างการดำเนิน
กระบวนการการสื่อสารและผลกระทบสุดท้ายที่ได้รับ 
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 2.2.3 เป้าหมายของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
 กาญจนา แก้วเทพ (2543ก) กล่าวว่า ในระดับชุมชน เป้าหมายของการสื่อสารแบบมีส่วน

ร่วมมีดังนี้ 
  2.2.3.1 เพ่ือกระตุ้นให้ชุมชนมองเห็นคุณค่าของตนเอง อาทิ การนำภูมิปัญญาของ

ชาวบ้านมาเผยแพร่  
  2.2.3.2 เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับชาวบ้านที่เข้ามามีส่วนร่วม และเพ่ือให้เห็นคุณค่า

ของความคิดและความเชื่อของชาวบ้าน  
  2.2.3.3 เพ่ือพิสูจน์ว่าชาวบ้านสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ หากได้รับการ

ฝึกอบรมการผลิตสื่อ  
  2.2.3.4 เพ่ือสอนทักษะในการสร้างสื่อให้กับชุมชน เพ่ือชุมชนจะได้มีช่องทางในการ

ส่งขา่วสาร แสดงมุมมองและทัศนะของตนเอง  
  2.2.3.5 เพ่ือทำให้ชุมชนสามารถแสดงความรู้สึก ปัญหา และวิธีการวิเคราะห์ปัญหา 

ตลอดจนการแก้ปัญหาจากทัศนะของชุมชน ดังนั้นสื่อประเภทนี้จึงช่วยเพิ่มสัดส่วนของการสร้างสื่อที่มี
สาระให้แก่ชุมชนให้มีปริมาณเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้สมดุลกับการสื่อสารที่มุ่งเน้นแต่ความบันเทิง  

  2.2.3.6 ผลจากการสื่อสารของชุมชนที่อาจจะเกิดจากริเริ่มบางส่วนในชุมชน หรือจะ
ชุมชนใดชุมชนหนึ่ง จะช่วยยกระดับความมีสติและความรับผิดชอบให้กับชุมชนหรือชุมชนอ่ืน ๆ เพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้  

  2.2.3.7 เนื่องจากเนื้อหาของการสื่อสารของชุมชน จะเน้นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์
ต่อชีวิตและคนในชุมชนเอง การใช้สื่อประเภทนี้จงึสามารถเพ่ิมสัดส่วนให้แก่สื่อที่มีสาระสำหรับคนใน
ชุมชน เพื่อให้สมดุลกับสื่อบันเทิงที่มีมากมายอย่างในปัจจุบัน  
 

 2.2.4 ระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
 กาญจนา แก้วเทพ (2543ก) ได้แบ่งระดบัการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมไว้ 3 ระดับ ดังนี้ 
  2.2.4.1 การมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสารหรือผู้ใช้สาร (Audience/Receiver/Users) 

เป็นกระบวนการสื่อสารในระดับแรก ไม่ว่าจะเป็นการเลือกประเด็นปัญหา การเลือกวิธีการนำเสนอ 
การเลือกช่องทางการเผยแพร่ อย่างไรก็ตามในขั้นตอนนี้ผู้รับสารจะมีฐานะเป็นผู้รับสารเพียงอย่าง
เดียว แต่ต้องมีการขยายแนวคิดให้ผู้รับสารตระหนักรู้ถึงสิทธิที่จะรู้ของตน (Right Know/ Right To 
Inform) รวมถึงสิทธิที่จะบอกเล่าข้อมูลของตนผ่านสาธารณะด้วย ตลอดจนสร้างหลักประกันในการมี
ส่วนร่วมของผู้รับสาร อาทิ มีช่องทางการสื่อสารอะไรบ้าง โอกาสในการเข้าถึงเป็นอย่างไร และ
ข่าวสารนั้นมีส่วนเกี่ยวกับชุมชนหรือไม่ ซึ่งปัจจัยสำคัญของการมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสารก็คือ
ช่องทางของขา่วสาร (Channel) เพ่ือจะได้กระจายข่าวสารได้อย่างทัว่ถึง 
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  2.2.4.2 การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่ง ผู้ผลิต ผู้ร่วมผลิต หรือผู้ร่วมแสดง ในขั้นตอนนี้
เป็นการยกระดับการมีส่วนร่วมที่สูงกว่าในระดับแรก เป็นการสร้างเงื่อนไขใหม่เพ่ิมเติม รวมถึงปฏิรูป 
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเก่าท่ีมีอยู่ แบง่ได้หลายขัน้ตอน ดังนี้ 

     1) ขั้นก่อนการผลิต เป็นขั้นตอนของการเตรียมการก่อนที่จะผลิตสื่ อ 
ประกอบไปด้วย การเลือกประเด็น การเลือกแง่มุมที่จะนำเสนอ การรวบรวมข้อเท็จจริงที่จะนำมาใช้ 
การเขียนบท เป็นต้น   

  2) ขั้นการผลิต เป็นขั้นตอนของการลงมือทำ เช่น การลงมือถ่ายทำในกรณี
ของวิดีโอ โทรทัศน ์ภาพยนตร์ เป็นต้น   

  3) ขั้นหลังการผลิต เป็นขั้นตอนของการถ่ายทำเสร็จแล้ว ต้องมีการตัดต่อ 
หรือเพ่ิมเทคนิคทางด้านต่าง ๆ เป็นต้น 

 2.2.4.3 การมีส่วนร่วมในฐานะผ ู้วางแผนและกำหนดนโยบาย ในระดับนี้ถือเป็น
รูปแบบสูงสุดของการมีส่วนร่วม ซึ่งหมายถึง การวางแผนและนโยบายการใช้สื่อเพ่ือนำชุมชมเข้ามาอยู่
ในโครงสร้างการสื่อสารของชุมชน ซึ่งในระดับกว้าง เป็นการวางแผนและกำหนดนโยบาย ของการ
สื่อสารทุกประเภทและทุกสื่อที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ถ้ามีรายการวิทยุเสนอสารคดีเกี่ยวกับการปรับปรุง
ดินด้วยวิธีชีวภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการสื่อสารของชุมชนก็อาจจะติดต่อขอเทปมา
ออกอากาศซ้ำผ่านหอกระจายข่าว หรือทำโปสเตอร์เผยแพร่ข้อมูล เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงให้แก่
ชาวบ้าน (ภานุพงศ์ ภูโต, 2551) ในระดับที่แคบลงมา อาจจะหมายถึง การมีส่วนร่วมในการกำหนด
แผนและนโยบายของสื่อบางประเภทที่จะเข้ามาในชุมชน เช่น การทำวิทยุชุมชนที่ในโครงสร้างการ
ดำเนินงานจะมีตัวแทนชาวบ้านเข้าไปอยู่ในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นระดับคณะกรรมการบริหารวิทยุ 
ทัง้ระดับการผลิต กล่าวคือ เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ชุมชนเองก็ต้องรับผิดชอบการทำงานของสื่อ 
ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ อุปกรณ์ บุคลากร ส่วนสื่อนั้นก็ต้องตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2543ก) 

 
 2.2.5 รูปแบบของการสื่อสาร 
 กาญจนา แก้วเทพ (2543ก) ได้อธิบายคุณลักษณะกระบวนการสื่อสารในแต่ละรูปแบบไว้

ดังนี้ 
  2.2.5.1 การสื่อสารจำแนกตามทิศทางการสื่อสาร  
   1) การสื่อสารแบบทางเดียว (One-Way Communication) เป็นการ

สื่อสารที่ผู้ส่งสารจะถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ รับฝ่ายเดียว โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ รับสารได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือซักถาม ซึ่งการสื่อสารในรูปแบบดังกล่าวจะอยู่ในรูปของนโยบาย คำสั่ง
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ของผู้นำ โดยจะผ่านทางสื่อต่าง ๆ อาทิ เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เอกสารสิ่งพิมพ์ เป็นต้น การ
สื่อสารแบบทางเดียวจึงทำให้ปริมาณข้อมลูสะท้อนกลับมีน้อย หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้   

   2) การสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way Communication) เป็นการ
สื่อสารที่ผู้ส่งสารส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสารแล้วมีการโต้ตอบ กล่าวคือ มีการส่งข้อมูลข่าวสาร
กลับมายังผู้ส่งสาร โดยที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารมีความเสมอภาคกันในการติดต่อสื่อสาร จึงก่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เปิดโอกาสให้ผู้รับสารได้ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน จนทำให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น จะเห็นได้ว่าการสื่อสารใน
รูปแบบนี้ผู้ส่งสารให้ความสำคัญต่อปฏิกิริยาป้อนกลับ ทำให้การสื่อสารที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ 

  2.2.5.2 การสื่อสารจำแนกตามการไหลของขา่วสาร  
   1) การสื่อสารจากบนลงล่าง (Top-Down Communication) เป็นการ

สื่อสารที่ส่งข่าวสารจากบุคคลที่มีตำแหน่งสูงมายังบุคคลที่มีตำแหน่งต่ำกว่า ซึ่งลักษณะของการ
สื่อสารรูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของนโยบาย แผนงาน ประกาศ หรือคำสั่ง เป็นต้น  

   2) การสื่อสารจากล่างขึ้นบน (Bottom-Up Communication) เป็นการ
สื่อสารที่ส่งข่าวสารจากบุคคลอยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าไปยังบุคคลที่มีตำแหน่งสูงกว่า ซึ่งการสื่อสารใน
รูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะอยู่่ในลักษณะของการประชุม สัมมนา การปรึกษาหารือ เป็นต้น  

   3) การสื่อสารตามแนวนอน (Horizontal Communication) เป็นการ
สื่อสารระหว่างบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกนัหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งจะอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นหลัก 
อาทิ ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน ซึ่งการสื่อสารในรูปแบบนี้ มักก่อให้เกิดความสัมพันธ์และเสริมสร้างความ
รับผิดชอบร่วมกันของหมู่คณะ รวมทัง้ยังทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในสังคมอีกด้วย  

 จากที่กล่าวมา มิติการสื่อสารที่จำแนกตามทิศทางต่าง ๆ นั้น ส่วนใหญ่ทิศทางการไหล
ข่าวสารจะอยู่ในรูปแบบของการสื่อสารจากบนลงล่าง หรือจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ไปสู่ประชาชนเท่านั้น ในทางกลับกนัการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม การไหลเวียนของข่าวสารจะมีทิศทาง
หลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสื่อสารจากล่างสู่บน (Bottom-Up Communication) และการ
สื่อสารในแนวนอน (Horizontal Communication) เพ่ือให้คนชุมชนสามารถส่งข่าวสารไปยั ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือมีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหา ตลอดจนสามารถจัดการประชุมร่วมกันเองได ้

จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการที่
ให้ความสำคัญกับการสื่อสารในรูปแบบของการปรึกษาหารือร่วมกันของบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการการสื่อสารนั้น ๆ เน้นการรับฟังและการยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน อีกทั้งยังช่วย
สะท้อนความต้องการต่าง ๆ ร่วมกันได้อย่างชัดเจน โดยกิจกรรมในการสื่อสารมีหลากหลากรูปแบบ
ด้วยกัน อาทิ การประชุม การเสวนา หรือการจัดกิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ ที่เน้นความหลากหลายของ
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ผู้เข้าร่วม นอกจากนี้การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในระดับชุมชน จะช่วยให้สมาชิกในชุมชนได้แสดง
ศักยภาพและตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยรวม ส่งผลให้ เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในการมี
ส่วนร่วม เกิดความเข้าใจร่วมกัน และความผูกพันกับสรรพสิ่งสาธารณะในชุมชนนั้น ๆ ดังนั้นการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วมจึงถือเป็นฐานสำคัญท่ีอยู่เบื้องหลังกระบวนการสื่อสารและการพัฒนาต่าง ๆ 

ปิ่นปินัทธ์ สัทธรรมนุวงศ์ (2557) ศึกษาเรื่อง “การสื่อสารเพ่ือการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : โครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี” พบว่า การสื่อสารเพ่ือการ
จดัการแหล่งท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) การสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วมภายในเครือข่าย ได้แก่ เทศบาลตำบลอ่างศิลา มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ การคิด การวางแผน โดยเชิญทุก ๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาประชุมปรึกษากัน ก่อนทีจ่ะ
เปิดการท่องเที่ยวในแต่ละกิจกรรม ในการประชุมแบบมีส่วนร่วมจะต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 ครั้ง 
คือ ขั้นเตรียมการ ตามงาน และก่อนจัดงาน 2) การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายกับ
นักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะปรากฏในรูปแบบของกิจกรรม ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้า
ร่วมได้ และสามารถนำการประเมินของนักท่องเที่ยวมาพัฒนาการท่องเที่ยวได้ 

ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ (2557) ศึกษาเรื่อง “การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและการ
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาตราสินค้าด้านการท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเข้าสู่การเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้กำหนด
นโยบาย” พบว่า 1) แนวทางการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือสร้างการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาตราสินค้าด้านการท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์  ได้แก่ การสัมมนา การ
ประชาสัมพันธ์ สื่อโทรทัศน์ เป็นสำคัญ 2) หน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐมีการประสานงานระหว่างกัน
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม อาทิ ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬากับหน่วยงานต่าง ๆ หรือ
การประสานงานระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในประเทศต่าง ๆ และ 3) หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านการสนับสนุนการเตรียมการเปิดเสรีการค้า  การ
พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างอาเซียนกับไทยในเรื่องบุคลากร
วิชาชีพ การรองรับวิทยาฐานะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดตั้งเครือข่ายภาคี  
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการให้บริการต่าง ๆ การเตรียมตัว และการกำหนดกลยุทธ์แหล่งท่องเที่ยวที่จะเป็น
จุดขาย  

ทิพย์สุดา ปานเกษม (2559) ศึกษาเรื่อง “การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน” พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัดน่านพบใน 2 ระดับ คือการมีส่วนร่วมในการวางแผนและกำหนดนโยบาย และ
การมีส่วนร่วมในฐานะเป็นผู้ส่งและผู้ผลิต โดยส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในฐานะเป็นผู้วางแผนและกำหนด
นโยบาย ซึ่งการมีส่วนร่วมในระดับนี้ถือว่าเป็นระดับสูงสุดของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม เป็นการ
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ทำงานร่วมกันของหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และชุมชน โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่วางแผนและ
กำหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งการวางแผนหรือกำหนดนโยบายด้านการ
ท่องเที่ยวในแต่ละครั้งจะเกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและกลุ่มชุมชน ในทาง
กลับกันมีเพียงส่วนน้อยที่มีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งและผู้ผลิต การมีส่วนร่วมในระดับนี้ คนในชุมชนจะ
ไม่ได้แสดงความคิดเห็นในการวางแผนด้านการท่องเที่ยวโดยตรง แต่มีหน้าที่นำนโยบายดังกล่าวมา
ปฏิบัติ รวมถึงยังทำหน้าที่ เป็นผู้ส่งสารในการส่งต่อนโยบายให้กลุ่มธุรกิจและชุมชนต่อไป ใน
ขณะเดียวกัน ยังเป็นผู้ส่งสารกลับไปยังหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย 

พระครูภาวนาเจติยานุกิจ (2560) ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดแพร่” ผลการวิจัยพบว่า  

1. ศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่  พบว่า มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์  และคงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีวัฒนธรรมที่
สืบสำนักกันมาอย่างยาวนาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเส้นทางการคมนาคมที่ตั้งอยู่บนเส้นทางหลัก 
ถนนหนทางสะดวกสบาย ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ด้านการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวจะทำในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชนในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กับชุมชน ความพร้อมในการรับรองนักท่องเที่ยว มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว 

 2. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดแพร่ พบว่า ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณวางแผนกำหนด
นโยบายการท่องเที่ยว ร่วมปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมของวัดและชุมชน มีส่วนร่วมในการตัดสิน
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน กระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานที่ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชนและจังหวัด และที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว
พึงพอใจและบอกต่อ ๆ กันไป 

 3. พัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ให้ความสำคัญกับ
การบูรณาการการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน การพัฒนาเชิงพ้ืนที่อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว 
พัฒนาการท่องเที่ยวการส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างกระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้ชุมชนและ
นักท่องเที่ยวมีความตระหนักรู้ในคุณค่าความงดงามของวัฒนธรรม 

งานวิจัยในครั้งนี้ส่วนหนึ่งต้องการศึกษาการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการ
การสื่อสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) โดยผู้วิจัย
จะใช้แนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ อธิบาย และเป็นแนวทางในการสร้างกรอบ
วิจัยต่อไป 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ และอัตลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity) 

 2.3.1 ความหมายของอัตลักษณ์ 
 ประสิทธิ์ ลีปรีชา (2547) ได้กล่าวถึงความหมายของอัตลักษณ์ว่า อัตลักษณ์ (Identity)  

มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ Identitas เดิมใช้คำว่า Idem ซึ่งหมายความว่าเหมือนกัน (The 
same) อย่างไรก็ตามโดยพ้ืนฐานภาษาอังกฤษแล้ว อัตลักษณ์มีความหมายสองนัยด้วยกัน คือ 
ความหมายเหมือนและความเป็นลักษณะเฉพาะที่แตกต่างออกไป นั่นคือการตีความหมายเหมือนกัน
บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ และการเปรียบเทียบกันระหว่างคนหรือสิ่งของในสองแง่มุมมอง คือ 
ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง 

 Jenkins (1996) ยังชี้ให้เห็นว่า อัตลักษณ์มิใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของมันเอง หรือกำเนิด
ขึ้นมาพร้อมคนหรือสิ่งของ แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาและมีลักษณะความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
สอดคล้องกับการให้ความหมายของ Berger and Luckmann (1967) ที่ว่าอัตลักษณ์ถูกสร้างขึ้นโดย
กระบวนการทางสังคม ครั้นเมื่อตกผลึกแล้วอาจมีความคงที่ปรับเปลี่ยน หรือแม้กระทั่ งเปลี่ยนแปลง
รูปแบบไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นหลัก กล่าวโดยอีกนัยหนึ่งอัตลักษณ์เป็นเรื่องของ
ความเข้าใจและการรับรู้ว่าเราเป็นใครและคนอ่ืนเป็นใคร นั่นคือเป็นการกอปรขึ้นและดำรงอยู่ว่าเรา
รับรู้เกี่ยวกับตัวเราเองอย่างไร และคนอ่ืนรับรู้เราอย่างไรโดยมีกระบวนการทางสังคมในการสร้างและ
สืบทอดอัตลักษณ์ ทั้งนี้ย่อมข้ึนอยู่กับบริบทของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อคนหรือกลุ่มอ่ืน ๆ ด้วย 

อัตลักษณ์  (Identity) แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ อัตลักษณ์ระดับปัจเจก  (Individual 
Identity) และอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม (Collective Identity) ในระดับปัจเจกบุคคลหนึ่งอาจมี
หลายอัตลักษณ์อยู่ในตัวเอง ในขณะที่อัตลักษณ์ร่วมก่อให้เกิดความสงบ การอยู่รวมกันของกลุ่มชน 
และไม่สามารถแยกออกจากการกระทำหรือละทิ้งสถานภาพของปัจเจกในกลุ่มได้ (ประสิทธิ์ ลีปรีชา, 
2547) 

ยุรฉัตร บุญสนิท (2546) กล่าวว่า อัตลักษณ์ คือจิตสำนึกส่วนตัวและจิตสำนึกร่วมในสังคมที่
เกิดจากการนิยามตัวเองว่าตัวเองคือใครมีความเป็นมาอย่างไร แตกต่างจากคนอ่ืนอย่างไร และจะใช้
อะไรเป็นเครื่องหมายในการแสดงออก คำว่าอัตลักษณ์นั้น ก็คือสิ่งที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของคน 
ซ่ึงส่วนหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของตัวตนภายนอก เช่น กิริยาท่าทาง ภาษา และการแสดงออกต่อบุคคล
อ่ืน กับลักษณะของตัวตนภายใน ได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด นิสัยใจคอ คตินิยม ความเชื่อและสิ่งยึด
เหนี่ยวจิตใจ อัตลักษณ์เป็นเพียงคำที่ต้องการสื่อถึงคำพูดบางประการเพ่ือแสดงความเป็นตัวตนของ
บุคคลและเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล สังคม ชุมชน เช่น เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม
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ท้องถิ่น และศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีคุณลักษณะที่ไม่ทั่วไปหรือสากลกับสังคมอ่ืน ๆ กล่าวคือ ลักษณะที่ไม่
เหมือนกบัของคนอ่ืน ๆ 

 Hall (1992) ได้ให้ความคิดเห็นอย่างกว้าง ๆ ที่แตกต่างกันเกี่ยวกับธรรมชาติของความ
เป็นอัตลักษณ์อยู่ 3 ประการ คือ 

  1) แก่นที่สำคัญที่สุดของอัตลักษณ์ คือ เป็นสิ่งที่ถูกสร้างจากปัจเจกบุคคล และแก่น
ที่เป็นลักษณะเฉพาะที่เกิดในมนุษย์จะคงอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของบุคคล 

  2) มุมมองทางสังคมวิทยาบอกไว้ว่า อัตลักษณ์ ถูกสร้างอยู่ในการมีความสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืน ตลอดจนมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อัตลักษณ์ที่ถูกสร้างจากเครือข่ายของ
ความสัมพันธ์ทางสังคมนั้น จะมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์ใน
ชีวิตประจำวัน 

 3) มุมมองยุคโพสโมเดิร์น เชื่อว่าอัตลักษณ์เคลื่อนที่ออกจากมุมมองความคิดเดิม คือ
ไม่มีการกำหนดแน่นอนตายตัว แต่จะเป็นเรื่องของการสร้างตนเอง (Self-constructed) โดยปัจเจก
บุคคลจะเล่นกับภาพลักษณ์ของตนเอง กลุ่มโพสโมเดิร์นเชื่อว่าอัตลักษณ์หลายแบบจะถูกใช้ในรูปแบบ
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน แต่ก็จะมีความเหมาะสมกับความต้องการทางสังคมของบุคคล  

 
 2.3.2 ลักษณะสำคัญของอัตลักษณ์ 
 นิติ ภวัครพันธุ์ (2541) กล่าวว่า อัตลักษณ์มีคุณลักษณะสำคัญสองประการ คือ อัตลักษณ์มี

หลากหลายมิติ และมีพลวัตหรือความลื่นไหลเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ซึ่งบุคคลหนึ่งจะมี 
อัตลักษณ์หลายมิติิ แต่การที่เขาหรือเธอจะพลิกมิติิอัตลักษณ์ใดออกมาสื่อสารกับบุคคลอ่ืนนั้น ขึ้นอยู่
กับผลประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่บุคคลนั้นต้องต่อรองช่วงชิงมา 

 เธียรชัย อิศรเดช (2552) กล่าววา อัตลักษณ์เป็นลักษณะที่บอกความเป็นตัวตน (Selfness) 
ของกลุ่มคน (Group) โดยผู้เป็นเจาของวัฒนธรรมนั้น ซึ่งอาจจะบอกผ่านวิถีชีวิตด้านต่าง ๆ ที่
พยายามทำให้แตกต่างจากคนกลุ่มอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นภาษา เครื่องแต่งกาย การร้องเพลงร่ายรำ อาหาร 
พิธีกรรม พิธีการ ฯลฯ โดยอาจจะมีการตราขอกำหนดกฎเกณฑ์หรือธรรมเนียมปฏิบัติ ตลอดจนความ
เชื่อที่มีลักษณะเฉพาะให้เป็นทีย่ึดถือร่วมกันในกลุ่มอัตลักษณ์นั้น ๆ 

 ทั้งนี้ อัตลักษณ์มี 2 ระดับ ได้แก่ อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) และอัตลักษณ์
ทางสังคม (Social Identity)  

 ประสิทธิ์ ลีปรีชา (2547) กล่าวว่า อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) เป็นการมอง
ตนเองในแง่มุมต่าง ๆ ของสังคมว่าเราเป็นใคร 

นันทนา น้ำฝน (2536) กล่าวถึงอัตลักษณ์ส่วนบุคคล สรุปได้ว่า อัตลักษณ์ของบุคคลเป็น
สัญลักษณ์อย่างหนึ่งในตัวบุคคลที่ทำให้บุคคลนั้นมีความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งแตกต่างจากผู้อ่ืน  
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ส่วนอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) ในทางสังคมวิทยามองว่า เมื่อบุคคลมาอยู่
ร่วมกันในสังคมก็มีการติดต่อสื่อสารกันหรือมีการกระทำทางสังคมระหว่างกัน (Social Interaction) 
โดยพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาเป็นปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) ขึ้นอยู่กับ
สังคม (Social Norms) ตามโครงสร้างทางสังคมนั้น ๆ การกระทำระหว่างกันทางสังคมทำให้บุคคลมี
บทบาทตามสถานการณ์ที่ตนสัมพันธ์อยู่เพ่ือศึกษาความคาบเกี่ยวและปฏิสัมพันธ์ของทั้งสองระดับนี้ 
บุคลิกภาพ ไม่ได้หมายถึงการตอบสนองต่อสิ่งเร้าข้างนอก แต่เป็นความพร้อมหรือแนวโน้มที่จะ
ตอบสนอง (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546) 

นอกจากนี้ อัตลักษณ์ถูกผลิตในบริบทของสังคมที่เชื่อมโยงกับความคิดของปัจเจกบุคคลและ
โลกทางสังคม โดยกระทำผ่านการสร้างสัญลักษณ์ (Symbolizing) ได้แก่ ภาษา ท่าทาง ภาพลักษณ์ 
และวัตถุต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทน (Stand for) หรือแสดงถึง (Signify) สิ่งอ่ืน 
ทั้งตัวเราเองและสภาพแวดล้อม (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546) 

 
2.3.3 อัตลักษณ์และการสื่อสาร 
กาญจนา แก้วเทพ (2551) ได้สรุปความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับอัตลักษณ์ว่า มนุษย์

นอกจากจะแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดข่าวสารเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจกันแล้ว มนุษย์ยังสื่อสารโดย
มีเป้าหมายที่จะบอกว่าเราคือใคร และในขณะที่ใช้การสื่อสารเพ่ือบอกคนอ่ืนว่าเราคือใคร ก็ยังใช้การ
สื่อสารเพ่ือบอกคนอ่ืนเพ่ิมเติมว่าแล้วเขาเป็นใคร และท้ายที่สุดก็จะทำการสื่อสารว่า เราเหมือนหรือ
ต่างกับเขาอย่างไร จากความสัมพันธ์ดังกล่าวสรุปบทบาทของการสื่อสารได้ว่า การสื่อสารเป็นทั้ง
เครื่องมือประกอบสร้าง (Construct) ธำรงรักษา (Maintain) และต่อรอง (Negotiate) อัตลักษณ์อยู่
ตลอดเวลา 

สมสุข หินวิมาน (2551) กล่าวว่า บทบาทของสื่อกับการทองเที่ยว คือ การกระตุ้นความ
สนใจหรือกระตุ้นให้เกิดการกระทำ ซึ่งเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปในวงกว้าง เช่น การ
ใช้โฆษณารณรงค์เชิญชวนทองเที่ยวไทยของ ททท. การให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น
ประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ อาหาร วัฒนธรรมประเพณี ความ
เชื่อทางศาสนาของผู้คน ฯลฯ รวมไปถึงบทบาทในการสร้างความหมายให้กับการท่องเที่ยวที่
สื่อมวลชนจะทำหน้าที่กำหนด (Assign) ความหมายบางอย่างให้กับองค์ประกอบต่าง ๆ ของการ
ท่องเที่ยว  

จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า อัตลักษณ์ เป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ (Symbol) 
เพราะการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ต่าง ๆ จะกระทำโดยผ่านระบบสัญลักษณ์ที่หลายรูปแบบ เป็นสิ่ง
สำคัญในการแสดงให้เห็นแนวทางหรือที่เรามีอัตลักษณ์ร่วมกับบุคคลบางคนและการแยกแยะตัวเรา
ด้วยการสร้างความต่างจากคนอ่ืน อัตลักษณ์เหล่านั้นยังเป็นผลผลิตที่สำคัญของสังคมที่เราอาศัยอยู่
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และความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับคนอ่ืน นอกจากนี้ อัตลักษณ์ก็ถูกหยิบจับมาใช้ในกระบวนการ 
ต่าง ๆ มากมาย หนึ่งในนั้นคือ ธุรกิจการท่องเที่ยว หรือขยายตัวเป็นวงกว้างจนเรียกว่า อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว อัตลักษณ์จึงไม่เป็นเพียงการนิยามเท่านั้น หากแต่สามารถนำมาเป็นสินค้าในตลาดการ
ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และการจะสามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ออกมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสนั้น
จะต้องมกีารใช้สื่อและการสื่อสารที่ด ีซึ่งจะสามารถกระตุ้นความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น 

 
2.3.4 ตราสินค้า (Brand) 
Kotler (2003) ได้ให้คำจำกัดความว่า ตราสินค้า หมายถึง การใช้ชื่อ หมวดหมู่  ป้าย 

สัญลักษณ์ ดีไซน์ หรือทั้งหมดมารวมกัน ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการบ่งบอกตัวตนของสินค้าหรือ
บริการของผู้ขายรายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ที่ต้องการแบ่งแยกสินค้าหรือบริการของตนให้
แตกต่างจากสินค้าและบริการของคู่แข่งรายอ่ืน ๆ โดยวิธีการสังเกต ตราสินค้าจะประกอบไปด้วย
คุณลักษณะ 4 ประการ ดังนี้คือ 1) Attribute รูปร่างหน้าตาภายนอกที่จะทำให้เกิดการจดจำ  
2) Benefits คุณประโยชน์ 3) Value สิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าใช้ตราสินค้านี้แล้วเกิดความภาคภูมิใจ  และ  
4) Personality บุคลิกภาพของตราสินค้า 

Ogilvy (1985) กล่าวว่า ตราสินค้า คือ สัญลักษณ์ที่ซับซ้อน เป็นการรวบรวมความรู้สึกที่มี
ต่อรูปร่างหน้าตาของตราสินค้า ต่อชื่อ ต่อบรรจุภัณฑ์ ต่อราคา ต่อความเป็นมา ชื่อเสียง แนวทางการ
โฆษณาตราสินค้า เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดด้วยความรู้สึกของผู้บริโภคที่ใช้ตราสินค้า และมีประสบการณ์
กับตราสินค้านั้น สอดคล้องกับ บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ (2550) กล่าวว่า สิ่งที่มีอิทธิพลและเป็นส่วน
สำคัญของตราสินค้าก็คือ ความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้านั้น ๆ เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นตรา
สินค้าชื่อเดียวกัน แต่ผู้บริโภคในแต่ละคนก็จะมีความรู้สึกต่อตราสินค้านั้น ๆ แตกต่างกันออกไป  

 
2.3.5 การสร้างตราสินค้า (Branding)  
ดลชัย บุณยะรัตเวช (2556) กล่าวว่าการสร้างตราสินค้า เป็นการสร้างคุณค่าในใจ และเล่น

กับความรู้สึกของคน ไม่ใช่แค่สินค้าหรือบริการ แต่เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เป็นคุณค่าที่ฝังอยู่ในความ
ทรงจำ ซึ่งความทรงจำนี้สะสมอยู่ในทุก ๆ อย่างที่ตราสินค้าสื่อสารออกไป ไม่ว่าจะเป็น โลโก ้การแต่ง
กายพนักงาน การพูดจา สินค้า การโฆษณา การจัดกิจกรรม ซึ่งจะไปอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภค 
และเมื่ออยู่ในความทรงจำแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และจะกลายเป็นภาพลักษณ์ของตรา
สินค้าในที่สุด  

ทั้งนี้การสร้างตราสินค้านั้น ไม่ใช่เพียงแค่การออกแบบโลโก้เพียงอย่างเดียว การใส่เรื่องราว 
(Story) เข้าไปด้วยนั้นจะทำให้ตราสินค้าง่ายต่อการจดจำมากกว่า และยังก่อให้เกิดความประทับใจใน
ใจผู้บริโภค ดังนั้น หน้าที่หลักของผู้ประกอบการและนักการตลาด คือการสร้างความจดจำหรือสร้าง
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ชื่อเสียงให้กับองค์กร อย่างไรก็ตาม การที่จะทำให้โลโก้นั้นมีเรื่องราวได้จะต้องทำการศึกษา วางแผน 
และวางกลยุทธ์ก่อน โลโก้เป็นปลายทางสุดท้ายที่จะทำ เพราะฉะนั้นศาสตร์ของเรื่องการสร้างตรา
สินค้าได้เปลี่ยนจากการออกแบบเจาะจงเฉพาะโลโก้มาเป็นเรื่องของการสร้างเรื่องราว ดังนั้นการสร้าง
ตราสินค้าจึงนับว่าเป็นเรื่องของการสร้างกลยุทธ์ขององค์กรมากขึ้น (ศิริกุล เลากัยกุล, 2557) 

 
2.3.6 อัตลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity) 
อัตลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity) เกิดจากสหสัมพันธ์กันขององค์ประกอบหลาย ๆ 

องค์ประกอบของตราสินค้า เพ่ือบ่งบอกให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้านี้คืออะไร เจ้าของตราสินค้าให้
คำมั่นสัญญาอะไรกับผู้บริโภคเป้าหมายเมื่อผู้บริโภคใช้ตราสินค้านั้น อัตลักษณ์ตราสินค้าจะช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้าและผู้บริโภค รวมทั้งองค์กรเจ้าของตราสินค้า (กนก อมรปฏิพัทธ์, 
2545) 

Aaker (1996) กล่าวว่า อัตลักษณ์ตราสินค้าคือกลุ่มความเชื่อมโยงของตราสินค้าที่นัก
วางแผนกลยุทธ์มีความปรารถนาที่จะสร้างขึ้นหรือรักษาไว้ ซึ่งกลุ่มของความเชื่อมโยงเหล่านี้เป็นตัวที่
แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ตราสินค้านั้นยืนหยัดและตั้งอยู่ อัตลักษณ์ของตราสินค้านั้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างตราสินค้าเองและกลุ่มลูกค้าผ่านการให้คุณค่าและคุณประโยชน์ทั้งในด้าน
ผลประโยชน์ ด้านหน้าที่ คุณประโยชน์ทางด้านอารมณ์ และคุณประโยชน์ในการแสดงออกของตัวตน
ผู้บริโภค โดยอัตลักษณ์ของตราสินค้าประกอบไปด้วย 4 มุมมองหลัก โดยแบ่งย่อยออกเป็น 12 มิติ
ดังนี้ 

1) มุมมองของตราสินค้าในฐานะสินค้า (Brand as product) เป็นมุมมองที่ตัวสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับตราสินค้าและประสบการณ์การใช้ที่เกิดขึ้น แบ่งออกเป็น 6 มิติ 
ดังนี้ 

 (1) ขอบเขตของสินค้า (Product scope) คือ การเกิดความเชื่อมโยงระหว่างตรา
สินค้าและประเภทของตราสินค้า เช่น เมื่อพูดถึงประเภทของตราสินค้า รถยนต์ แล้วผู้บริโภคสามารถ
ระลึกได้ถึงชื่อของตราสินค้า ฮอนด้า จึงนับว่าบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 (2) คุณลักษณะของสินค้า  (Product attributes) เกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่
ผู้บริโภคจะเลือกซื้อหรือเลือกใช้สินค้าโดยพิจารณาจากคุณลักษณะทั้งคุณประโยชน์ด้านหน้าที่  และ
คุณประโยชน์ทางด้านอารมณ์ ซึ่งคุณลักษณะทั้งหลายเหล่านี้ของสินค้าสามารถเพ่ิมตำแหน่งคุณค่า
ของตราสินค้าท่ีเหนือกว่าคู่แข่งในตลาดแก่ผู้บริโภคได้ 

 (3) คุณภาพและมูลค่าของสินค้า (Quality/Value) คุณภาพเป็นส่วนประกอบที่
หลากหลายตราสินค้ายึดเป็นแก่นอัตลักษณ์ของตราสินค้า เนื่องจากเป็นส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับสินค้า ซึ่งเป็นลักษณะที่สำคัญในการพิจารณาของผู้บริโภค ส่วนมูลค่ามีความเกี่ยวโยงกับ



30 
 
คุณภาพ เป็นแนวคิดที่ เป็นเหตุให้ผลแก่ผู้บริโภคว่าคุณภาพมาพร้อมกับมูลค่า เช่น ตราสินค้า 
Walmart ที่วางตำแหน่งตราสินค้าเป็นร้านค้าปลีกท่ีมีคุณภาพ 

 (4) การนำไปใช้  (Uses) และโอกาสในการนำไปใช้  (Associations with use 
occasion) คือการที่ตราสินค้ามีการสร้างความเชื่อมโยงสินค้าหรือบริการกับโอกาสที่ผู้บริโภคจะ
นำไปใช้ หรือใช้บริการ 

 (5) ผู้ใช้ (Users) และความเชื่อมโยงกับผู้ใช้ (Associations with users) คือการที่
ตราสินค้าสร้างความเชื่อมโยงสินค้าหรือบริการเข้ากับตัวผู้ใช้  เช่น Adidas เป็นเสื้อผ้ากีฬาที่เหมาะ
สำหรับคนที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตชอบออกกำลังกาย เป็นต้น 

 (6) แหล่งผลิตสินค้า (Country of origin) คือการที่ตราสินค้ามีความเชื่อมโยงกับ
ประเทศหรือแหล่งที่ผลิตสินค้าเพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าเนื่องจากแหล่งที่ผลิตสินค้ามี
ประวัติหรือประสบการณ์ที่ยาวนานเกี่ยวกับการสินค้าหรือวัตถุดิบนั้น 

2) มุมมองตราสินค้าในฐานะองค์กร (Brand as organization) จำแนกออกเป็น 2 มิติ ดังนี้
  (1) คุณลักษณะองค์กร (Organization attributes) จะให้ความสำคัญที่ลักษณะของ
องค์กรมากกว่าตัวของสินค้าหรือบริการ เช่น องค์กรแห่งนวัตกรรม องค์กรเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น การที่ให้ความสำคัญลักษณะของตัวองค์กรมากกว่านี้ ทำให้ตราสินค้าเกิดความม่ันคงมากกว่าการ
ให้ความสำคัญกับลักษณะของตัวสินค้า อันเนื่องมาจากตัวสินค้านั้นสามารถเกิดการลอกเลียนแบบได้
ง่ายกว่าวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรและคนในองค์กร รวมไปถึงการถูกเปรียบเทียบและประเมิน
ค่าสินค้านั้นสามารถถูกประเมินค่าและเปรียบเทียบกันได้ง่ายกว่า  

 (2) ระดับท้องถิ่น หรือ ระดับโลก (Local vs. Global) ในมิตินี้สินค้ามีความจำเป็น
จะต้องพิจารณาทิศทางของสินค้าว่าจะเลือกเป็นตราสินค้าท้องถิ่น อัตลักษณ์ในด้านนี้สามารถบ่งบอก
ถึงระดับของสินค้าได ้อีกท้ังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคได้ 

3) มุมมองตราสินค้าในฐานะบุคคล (Brand as person) แบ่งออกเป็น 2 มิติ ดังนี้ 
 (1) บุคลิกภาพตราสินค้า (Personality) ตราสินค้าถูกมองให้เหมือนกับเป็นบุคคลที่

มีบุคลิกภาพ เช่น ความขี้เล่น ความไม่เป็นทางการ ความสนุกสนาน เป็นต้น ซึ่งสามารถเชื่อมโยงใน
การแสดงออกเป็นตัวของผู้บริโภคได้ เช่น ตราสินค้า Apple ได้กำหนดอัตลักษณ์ของตราสินค้าไว้ว่า
ไม่เป็นทางการ (Casual) ไม่อยู่ในกรอบ (anti-Corporate) มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative) 

 (2) ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและตราสินค้า (Brand customer relationships) 
เนื่องจากตราสินค้าถูกมองในฐานะบุคคลที่มีบุคลิกภาพจึงสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้จาก
บุคลิกภาพในฐานะบุคคล เช่น เบียร์ช้างที่กำหนดอัตลักษณ์ให้เป็นตราสินค้าที่เป็นกันเองแสดงออกถึง
ความรักเพ่ือน ได้จัดกิจกรรมให้เล่าวีรกรรมที่เคยทำร่วมกันกับเพ่ือน เป็นต้น 

4) มุมมองตราสินค้าในฐานะสัญลักษณ์ (Brand as symbol) แบ่งออกเป็น 2 มิต ิดังนี้ 
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 (1) จินตภาพ และ การอุปมาอุปไมย (Visual imagery and symbol) ตราสินค้าใน
ฐานะสัญลักษณ์มีความเกี่ยวข้องกับจินตภาพ หรือ ภาพที่ให้ผู้บริโภคเห็น และเกิดการจดจำในตรา
สินค้า เช่น เครื่องหมายรูปทรงโค้งตวัดหาง หรือ Swoosh ของตราสินค้า Nike หรือเหนือไปกว่านั้น
สัญลักษณ์ที่แฝงไปด้วยความการอุปมาอุปไมยได้เพ่ิมความแข็งแกร่งให้ตราสินค้ามากยิ่งขึ้น  
ยกตัวอย่างเช่น ตราสินค้าบริษัทประกันชีวิต Prudential ที่เป็นรูปภูเขา ได้เปรียบถึงความมั่นคง
แข็งแรงของตราสินค้า เป็นต้น 

 (2) สิ่งที่ตราสินค้าสั่งสมมา (Brand heritage) เป็นเรื่องของสัญลักษณ์เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของตราสินค้า หรือสิ่งที่ตราสินค้าสั่งสมมายาวนานสะท้อนให้เห็นถึงแก่นของตราสินค้า
ที่ทำให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของตราสินค้านั้น ๆ เช่น ตราสินค้า Starbucks ที่เป็นร้านกาแฟแห่งแรกใน 
Seattle เป็นต้น 

นอกจากนี้ Aaker (1996) ได้อธิบายถึงโครงสร้างของอัตลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity 
Structure) ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่   

1) แก่นของอัตลักษณ์ (Core Identity) แสดงถึงความเป็นแก่นแท้ของตราสินค้า เป็นส่วนที่
อยู่คงทนกับตราสินค้าตลอดไป เปรียบได้กับหัวใจของตราสินค้า บ่งบอกถึงตำแหน่งตราสินค้า จิต
วิญญาณของตราสินค้า ความเชื่อและคุณค่าที่เป็นแรงผลักดันตราสินค้า จุดยืนตราสินค้าที่เป็นความ
มุ่งมั่นขององค์กร และเป็นการยากที่เปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของตราสินค้าไม่ว่าตราสินค้าจะมีการ
เติบโตหรือล่วงเลยเวลาไปนานเท่าใดก็ตาม 

2) ส่วนขยายอัตลักษณ์ (Extended Identity) เป็นส่วนประกอบที่ช่วยเสริมให้ตราสินค้ามี
ลักษณะรูปแบบที่เฉพาะตัวและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นการสร้างจิตวิญญาณให้กับตราสินค้า บ่ง
บอกถึงความเป็นตราสินค้าที่เป็นการสะท้อนให้เห็นภาพที่เป็นจุดยืนของตราสินค้า ได้แก่ บุคลิกภาพ
ตราสินค้า รวมถึงส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น สโลแกน สัญลักษณ์ ตัวผลิตภัณฑ์ 

 
ภาพที่ 2.3 โครงสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity Structure) 
แหล่งที่มา: Aaker, 1996. 
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ศรีกัญญา มงคลศิริ (2547) กล่าวว่า องค์ประกอบของอัตลักษณ์ตราสินค้า ประกอบไปด้วย 
6 องค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้  

1) ชื่อตราสินค้า หมายถึง คำ ตัวอักษร หรือตัวเลข ที่สามารถอ่านออกเสียงได้ เป็นสิ่งที่
สัมผัสได้ ชื่อตราสินค้าที่แข็งแกร่ง เมื่อเอ่ยกับคนที่อยู่ในตลาดเป้าหมาย ควรกระตุ้นให้นึกถึงคำ อ่ืน ๆ 
และต้องเป็นคำที่ชื่นชอบ 

2) คำขวัญ หมายถึง ข้อความสั้น ๆ ที่แสดงลักษณะเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ ทำหน้าที่เข้าไป
เชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกของผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ผู้บริโภคจำสโลแกนและระลึกถึงตราสินค้าได้ 
มีบริษัทหลายแห่งที่ประสบความสำเร็จกับเพ่ิมคำขวัญ หรือข้อความห้อยท้ายชื่อบริษัทหรือตราสินค้า
ของตน โดยจะได้รับการกล่าวถึงซ้ำ ๆ ในโฆษณาทุกชิ้น หรือ ปรากฏตามสื่อทุกสื่อที่กลุ่มเป้าหมายมี
โอกาสพบเห็น ผลของการใช้คำขวัญเดียวกันครั้งแล้วครั้งเล่า สร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าของคนโดยไม่
รู้ตัว 

3) สีสัน เป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อประสาทสัมผัสและความรู้สึกของมนุษย์ สีจะได้รับการ
ตีความหมาย และนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารเพ่ือกระตุ้นความรู้สึกของผู้พบเห็น การใช้สีสันที่
เหมาะสมจึงมีส่วนช่วยในการจดจำตราสินค้ามากทีเดียว  

4) สัญลักษณ์หรือโลโก้ เป็นส่วนหนึ่งของชื่อตราสินค้า หรือเครื่องหมายตราสินค้า หรือทั้ง
สองอย่างรวมกัน โลโก้เป็นเสมือนตัวแทนของสินค้าซึ่งสื่อความหมายโดยนัยได้ โลโก้ที่ดีควรมีการ
ออกแบบที่ไม่ซับซ้อน เน้นความเรียบง่ายที่สามารถสะท้อนความเป็นผู้มีรสนิยม ความเป็นมืออาชีพ
และสามารถนำไปใช้ในหลาย ๆ วัตถุประสงค์ได้ การใช้สัญลักษณ์หรือโลโก้จึงเป็นการสื่อสารที่ดีวิธี
หนึ่ง บริษัทต่าง ๆ ได้สร้างโลโก้หรือดีไซน์ที่เป็นนามธรรม ซึ่งได้กลายเป็นสิ่งที่ผู้คนคุ้นเคยในเวลา
ต่อมา แม้แต่วิธีการเขียนชื่อตราสินค้าก็มีส่วนสร้างความแตกต่างในแง่ของการจำได้และเป็นสิ่งที่พึง
จดจำ  

5) น้ำเสียงหรือโทนในการพูด และลีลาในการพูดผ่านถ้อยคำภาษาที่เป็นอัตลักษณ์ รวมทั้ง
การสื่อสารอ่ืน ๆ ของตราสินค้าไปยังผู้บริโภค การกำหนดน้ำเสียงหรือโทนที่ชัดเจน และสามารถสื่อ
ด้ วยน้ ำ เสี ย งห รือ โท น เดี ยวกั น อย่ างต่ อ เนื่ อ ง เป็ น ระยะ เวลาน าน จะทำให้ ต ราสิ น ค้ ามี  
อัตลักษณ์ที่ชัดเจน และเกิดความน่าเชื่อถือในความรู้สึก อีกทั้งยังทำให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
แนวทางในการสื่อสารเพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของตราสินค้า สิ่งที่สำคัญคือจะต้องทำทั้งหมดให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสื่อสารสิ่งเดียวกัน 

6) การนำเสนอตราสินค้าเพ่ือให้ผู้บริโภคได้เห็น และรู้จักอัตลักษณ์ของตราสินค้าอย่างชัดเจน 
เนื่องจากตราสินค้าจะมีอัตลักษณ์มากมายหากไม่สามารถจัดระเบียบอัตลักษณ์เหล่านั้น และ
กำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้ว อัตลักษณ์ที่พัฒนาขึ้นมาจะมีลักษณะไร้ทิศทาง การพัฒนา 
อัตลักษณ์ตราสินค้าจะมีความสับสน และสำเร็จได้ยาก 
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2.3.7 ปริซึมอัตลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity Prism) 
Jean-Noel Kapferer ได้พัฒนาโมเดลขึ้นมาเพ่ืออธิบายเกี่ยวกับอัตลักษณ์ตราสินค้า คือ 

ปริซึมอัตลักษณ์ตราสินค้า Brand Identity Prism เพ่ือนำไปใช้ในการสร้างหรือการวัดอัตลักษณ์ตรา
สินค้าหนึ่ง โดยที่มีความเชื่อมโยงกันกับผู้บริโภค การสื่อสารทางการตลาด และการจัดการแบรนด์  
ดังนั้นจึงทำให้โมเดลปริซึมอัตลักษณ์ตราสินค้านี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในหลากหลาย
อุตสาหกรรมและตราสินค้ ามากมาย อาทิ  Apple iPhone Samsung AXE และ Lifestyle 
Magazines เป็นต้น เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า (Cherif & Miled, 2013) โดย
องค์ประกอบของอัตลักษณ์ตราสินค้าทั้ง 6 มิติ ได้ถูกจัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนประกอบ
ภายนอกตราสินค้าและส่วนประกอบภายในตราสินค้า ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 

ส่วนประกอบภายนอกตราสินค้า 
1) ลักษณะทางกายภาพตราสินค้า (Physique) หรือวัตถุประสงค์หลักของสินค้าและบริการ 

ประกอบด้วยส่วนสำคัญคือ โลโก้ สโลแกน บรรจุภัณฑ์ การออกแบบรูปร่างของผลิตภัณฑ์ และสี เป็น
ต้น ซึ่งมีคุณลักษณะที่โดดเด่นและจดจำได้ทันทีเมื่อนึกถึงตราสินค้า 

2) ความสัมพันธ์กับตราสินค้า (Relationship) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและตรา
สินค้า ซึ่งเมื่อผู้บริโภคสร้างหรือเกิดความสัมพันธ์กับตราสินค้านั้นแล้วจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความ
เชื่อถือและไว้วางใจในตราสินค้า 

3) ความสามารถในการสะท้อนตัวตนของผู้ใช้กับตราสินค้า (Reflection) คือ ทัศนคติของ
ผู้ใช้ตราสินค้าใดสินค้าหนึ่งที่สะท้อนอยู่ทั่วไปในการสื่อสาร กล่าวอีกนัยคือเป็นการอธิบายถึงสิ่งที่
ลูกค้าต้องการจากการใช้ตราสินค้าภายนอกและเป็นวิสัยทัศน์ที่กลุ่มเป้าหมายปรารถนาและมองเห็น
ได้อย่างชัดเจนนั่นเอง  

ส่วนประกอบภายในตราสินค้า 
4) บุคลิกภาพตราสินค้า (Personality) หมายถึง ลักษณะของตราสินค้า โดยการเชื่อมโยงกับ

ผู้บริโภคในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงบางอย่างผ่านประเภท และลักษณะของบุคคล 
5) วัฒนธรรมตราสินค้า (Culture) คือ การกำหนดคุณค่าอันเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้เกิดแรง

บันดาลใจในตราสินค้าหรือความหลงใหลในแบรนด์ ด้วยการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างตราสินค้ากับ
แหล่งกำเนิด บริษัท หรือองค์กร และประเทศผู้ผลิต 

6) ภาพลักษณ์ส่วนตัว/การรับรู้ตัวตนของสินค้า (Self-Image) หมายถึง สิ่งที่สะท้อนความ
เป็นตัวตนของกลุ่มเป้าหมาย ความรู้สึกภายในจิตใจผ่านทัศนคติของแต่ละบุคคลซึ่งมีต่อตราสินค้าบาง
ตรา 
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จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า อัตลักษณ์ตราสินค้าคือ คุณลักษณะเฉพาะอันเป็น
เอกลักษณ์ของตราสินค้าที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือบ่งบอกให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้านี้คืออะไร เจ้าของตรา
สินค้าให้คำมั่นสัญญาอะไรกับผู้บริโภคเป้าหมายเมื่อผู้บริโภคใช้ตราสินค้านั้น อัตลักษณ์ของตราสินค้า
นั้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตราสินค้าเองและกลุ่มลูกค้าผ่านการให้คุณค่าและ
คุณประโยชน์ทั้งในด้านผลประโยชน์ ด้านหน้าที่ คุณประโยชน์ทางด้านอารมณ์ และคุณประโยชน์ใน
การแสดงออกของตัวตนผู้บริโภค โดยโครงสร้างของอัตลักษณ์ตราสินค้า ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ 
ได้แก่ 1) แก่นของอัตลักษณ์ (Core Identity) แสดงถึงความเป็นแก่นแท้ของตราสินค้า เป็นส่วนที่อยู่
คงทนกับตราสินค้าตลอดไป เปรียบได้กับหัวใจของตราสินค้า และจุดยืนตราสินค้าที่เป็นความมุ่งมั่น
ขององค์กร และ 2) ส่วนขยายอัตลักษณ์ (Extended Identity) เป็นส่วนประกอบที่ช่วยเสริมให้ตรา
สินค้ามีลักษณะรูปแบบที่เฉพาะตัวและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้แก่ บุคลิกภาพตราสินค้า รวมถึง
ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ชื่อ สโลแกน สัญลักษณ์ ตัวผลิตภัณฑ์ หรือดีไซน์ เป็นต้น 

Maja Konecnik (2013) ศึกษาเรื่อง “Tourism Destination Brand Identity: The Case 
of Slovenia” พบว่า ลักษณะเฉพาะของแก่นอัตลักษณ์ควรนำเสนอเป็นการผสมผสานระหว่าง
คุณลักษณะต่าง ๆ ของสโลเวเนีย ซึ่งจะได้รับการประเมินเพ่ิมเติมจากมุมมองของนักท่องเที่ยว โดย
คุณลักษณะต่าง ๆ ของสโลวีเนียที่รวมกันเป็นอัตลักษณ์ของสโลเวเนีย ได้แก่ ธรรมชาติ ภูเขา และ
ทะเลสาบ ชายหาดเมือง และเมือง รีสอร์ทเพ่ือสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการและการผจญภัย สถานที่
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวสโลเวเนีย วิถีชีวิตยามค่ำคืนและความบันเทิง 
ต่าง ๆ โดยนักท่องเที่ยวไม่เพียงแต่ชื่นชมกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังได้สัมผัสกับวิถี
ชีวิตของสโลเวเนียด้วย ซึ่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของสโลเวเนียเป็นส่วนผสมของ
วัฒนธรรม Romanic, Germanic และ Slavonic เป็นลักษณะที่สำคัญที่สุดที่จะเสริมความแข็งแกร่ง
ให้กับแบรนด์การท่องเที่ยวสโลเวเนีย 

อินทิรา พงษ์นาค (2557) ศึกษาเรื่อง “อัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชนเมืองโบราณอู่ทองเพ่ือการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี” พบว่า อัตลักษณ์ท่ีมีลักษณะจับต้องได้มี 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านสถาปัตยกรรม/บ้านเรือน ด้านโบราณสถาน ด้านโบราณวัตถุ ส่วนอัตลักษณ์ที่มีลักษณะจับ
ต้องไม่ได้มี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ด้านวิถีชีวิตดั้งเดิม ด้านช่างฝีมือดั้งเดิม ด้าน
วัฒนธรรม ประเพณี ด้านพิธีกรรม/ความเชื่อ ด้านการแสดงและการละเล่น  จะเห็นได้ว่าอัตลักษณ์
ของชุมชนเมืองโบราณอู่ทองส่วนใหญ่เป็นอัตลักษณ์ที่มีความเชื่อมโยงกับความเป็นอารยธรรมทวารวดี 
ซึ่งเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สามารถนำมาเป็นจุดขายเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนต่อไป นอกจากนี้ยังพบว่าการส่งเสริมและพัฒนาเรื่องราวที่บ่งบอกอัตลักษณ์
เมืองโบราณอู่ทองเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญประการหนึ่ง เพราะภาพลักษณ์ที่สะท้อนถึง อัตลักษณ์
วัฒนธรรมชุมชนเมืองโบราณอู่ทองที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพ ทำให้เป็นที่สนใจที่เกิดความ
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ต้องการต่อการมาท่องเที่ยว กับทั้งในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการแข่งขันทางการตลาด
สูงขึ้น ดังนั้น กลยุทธ์สื่อสารเพ่ือการตลาดด้วยการสร้างตราสินค้าการท่องเที่ยวชุมชนเมืองโบราณอู่
ทองให้เป็นที่รู้จัก และใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ผสมผสานสื่อต่าง ๆ จึงเข้ามามีบทบาท
สำคัญทำให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 อิศราพร วิจิตร์ (2559) ศึกษาเรื่อง “การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นบุรีรัมย์เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว” พบว่า ภาครัฐมีบทบาทในการพยายามธำรงรักษาอัตลักษณ์ความเป็นบุรีรัมย์ ความเป็น
ขอมดั้งเดิมเอาไว้ แต่บางครั้งก็เลือกอัตลักษณ์บางอย่างมาใช้และละทิ้งอัตลักษณ์บางอย่าง ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ ทางด้านภาคเอกชนก็มีการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ และต่อรองอัตลักษณ์ความเป็นขอมด้วย
ความทันสมัย นั่นคือ อัตลักษณ์ความเป็นเมืองกีฬา ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้เงินทุนและอำนาจเข้ามา
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทำให้รายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวมากขึ้น ทำให้ชาวบุรีรัมย์รู้สึกภาคภูมิใจ
ในความเป็นเมืองกีฬา บริโภคสินค้ากีฬามากขึ้น รวมถึงเลือกหยิบฉวยอัตลักษณ์บางอย่างมาใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

 พวงชมพู ไชยอาลา และแสงรุ่ง เรืองโรจน์ (2559) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาอัตลักษณ์และการ
สื่อความหมายเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนบ้านสระบัว อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม” ผล
จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการพบว่า แนวทางการสื่อสารอัตลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวมีดังนี้  
1) การสื่อสารภายในชุมชน ควรมีบทบาทในการเป็นกลไกให้ชุมชนจัดการทรัพยากร และบทบาทใน
การประกอบสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชน เพ่ือสร้างการการมีส่วนร่วมในการเข้ามาบริหารจัดการ
ท่องเที่ยว และมีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชน โดยใช้การจัดป้ายนิทรรศการสื่อวิทยุชุมชน
หรือหอกระจายข่าว รวมทั้งการสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่ชุมชนมีการใช้อย่าง
ประจำ 2) การสื่อสารภายนอกชุมชน ควรมีบทบาทในการกระตุ้นความสนใจของนักท่องเที่ยว 
บทบาทในการสร้างความหมายให้กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และบทบาทในการให้ความรู้ เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว และเข้าใจถึงแนวทางในการปฏิบัติตนเมื่อเข้ามา
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน โดยใช้การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์  ซึ่งเป็นสื่อที่ง่ายต่อการเข้าถึงและ
แพร่กระจายข้อมูลและก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง โดยการสื่อสารทั้ง 2 ประเภทนี้ เยาวชน
สามารถเป็นผู้ส่งสารได้ โดยมีปราชญ์ชุมชนเป็นที่ปรึกษาด้านเนื้อหา และครูในโรงเรียนบ้านสระบัว
เป็นที่ปรึกษาการรู้เท่าทันสื่อ 

 มนัสนันท พจน์จิรานุกูล (2559) ศึกษาเรื่อง “องค์ประกอบเอกลักษณ์ การรับรู้ ภาพลักษณ์
แบรนด์วัฒนธรรมสุโขทัย และการมีบทบาทส่งเสริมแบรนด์ประเทศ” พบว่า องค์ประกอบของ
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ใช้ในการสื่อสารแบรนด์วัฒนธรรมสุโขทัยทั้ งวัฒนธรรมที่จับต้องได้ และ
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ มีความสำคัญและทำให้เกิดการรับรู้ ภาพลักษณ์แบรนด์วัฒนธรรมสุโขทัย 
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้คือ ความเป็นวัดเก่าโบราณ ป้ายแสดงความเป็นมรดกโลก 
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อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และ ศิลปะสถาปัตยกรรมโบราณในแบบสุโขทัย และการรับรู้
ภาพลักษณ์แบรนด์วัฒนธรรมสุโขทัยด้านคุณประโยชน์ และ ด้านจิตวิทยา เป็นด้านที่สำคัญที่
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมีการรับรู้ภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกัน และมีบทบาทสำคัญ กับ
การรับรู้ภาพลักษณ์แบรนด์ประเทศ 

น่านฟ้า จันทะพรม และคณะ (2560) ศึกษาเรื่อง “การสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง 
อัตลักษณ์ของชุมชนตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” พบว่า บริบทอัตลักษณ์ ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงบริบทชุมชนที่ปรากฏเด่นชัดประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านภูมิปัญญา และ 
ด้านประเพณีและวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการนำเสนอรูปแบบในการส่งเสริม 
อัตลักษณ์ จำนวน 9 รูปแบบประกอบด้วย 1. รูปแบบการประชุม เวทีชุมชน อบรม และพูดคุย
แลกเปลี่ยน 2. รูปแบบพิธีการทางศาสนา และกิจกรรมที่วัด 3. รูปแบบกิจกรรมตามประเพณีนิยม 
เทศกาล และประเพณีชนเผ่า ชาติพันธุ์  4. รูปแบบการมีส่วนร่วม ปฏิบัติร่วมกัน โครงการเฉพาะ  
5. รูปแบบการจัดตั้งสภา กลุ่มสนใจ หรือชมรมเยาวชน 6. รูปแบบพิธีกรรม 7. รูปแบบการมีส่วนร่วม
จากผู้ปกครอง และครอบครัว 8. รูปแบบแหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้าน และ 9. รูปแบบการมอบรางวัล  
ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สังคม  

สัจจา ไกรศรรัตน์ และวรรักษ์ สุเฌอ (2560) ศึกษาเรื่อง “กระบวนการสร้างตราสินค้าให้กับ
ตลาดชุมชนโบราณลุ่มน้ำสุพรรณบุรีในฐานะของแหล่งท่องเที่ยว” พบว่า การพัฒนาตลาดเก่าสู่การ
เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว มีปัจจัยหลักที่สำคัญ 3 ประการได้แก่  (1) มีสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวที่พัฒนามาจากฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิ วิถีชีวิตชาวตลาด อาหารพ้ืนถิ่น (2) มีปัจจัย
ภายนอกที่เกิดจากนโยบายการท่องเที่ยวของประเทศและพฤติกรรมการท่องเที่ยวโหยหาอดีต  
(3) มีกลุ่มบุคคลที่เป็นกลไกในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น นักท่องเที่ยว 
และนักวิชาการ องค์ประกอบที่สำคัญในการบริหารจัดการตลาดเก่าในฐานะแหล่งท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ (1) ผู้นำที่เข้มแข็ง (2) การตั้งคณะทำงาน (3) เครือข่าย
พันธมิตร (4) การจัดการแบบมีส่วนร่วม กระบวนสร้างตราสินค้าตลาดชุมชนโบราณในฐานะของ
แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การแต่งตั้งคณะทำงาน (2) การวิเคราะห์ชุมชน 
(3) การค้นหาอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน (4) การสร้างสรรค์มูลค่าร่วมกันจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (5) 
การสื่อสารตราสินค้า ข้อเสนอแนะในการสร้างตราสินค้าให้กับตลาดชุมชนโบราณ ควรดำเนินการโดย
ยึดหลักพ้ืนฐาน 4 ประการได้แก่ (1) มีบรรยากาศของความดั้งเดิม (2) มีเรื่องราว เรื่องเล่าที่มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของตลาด (3) มีความเป็นท้องถิ่น (4) มีการบริหารจัดการด้วยการมี
ส่วนร่วม 
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อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ต้องการใช้แนวคิดอัตลักษณ์อัตลักษณ์ตราสินค้าเป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์คุณลักษณะของอัตลักษณ์ทีม่ีการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ตราสินค้า และศึกษาองค์ประกอบ
ของอัตลักษณ์ตราสินค้า ซึ่งนำไปใช้ในการสื่อสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมือง
น่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) และใช้เป็นแนวทางในการออกแบบแบบสอบถามในการวิจัยเชิงสำรวจ
ต่อไป 

 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

 2.4.1 ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
 Schultz (1992) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 

Communication: IMC) เป็นกระบวนการในการจัดส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่เป็นลูกค้าและที่
ยังไม่เป็นลูกค้าในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกค้าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ
และความภักดีต่อแบรนด์  
 ขณะที่ Ducan (2005) นิยามว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นกระบวนการสร้าง
คุณค่าสำหรับตราสินค้า (Brand Value) โดยต้องมีกระบวนการประสานทำงานร่วมกันของฝ่ายต่าง ๆ 
(Cross-Functional Process) เพ่ือการสนับสนุนความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้เสียของ
องค์กร (Stakeholders) 

 Kotler and Keller (2009) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หรือ IMC คือ 
การนำเครื่องมือการสื่อสารการตลาดหลากหลายรูปแบบ อาทิ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย เป็น
ต้น มาผสมผสานกันเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อสินค้าหรือบริการ  

 ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2546) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นกระบวนการ
นำเครื่องมือสื่อสารการตลาดหลาย ๆ รูปแบบมาผสมผสานใช้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค
เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้บริโภคเป้าหมายรับรู้ว่าสินค้านั้น ๆ มีคุณค่าเพ่ิม (Value Added) ไป
จากสินค้าของผู้ผลิตรายอ่ืนในตลาด ซึ่งสอดคล้องกับ ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ (2545) ที่กล่าวว่า การสื่อ 
สารการตลาดแบบบูรณาการเป็นกระบวนการในการพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารที่มุ่งโน้มน้าวชักจูง
กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า ให้เกิดพฤติกรรมการซื้อและใช้สินค้า โดยกระบวนการเหล่านั้น
มุ่งใช้เครื่องมือสื่อสารหลากหลายรูปแบบ 

 นอกจากนี้ อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์สาร (2561) ได้สรุปนิยามของการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการว่าคือ กระบวนการทางกลยุทธ์ธุรกิจที่วางแผน พัฒนา และบูรณาการการสื่อสารที่ไร้
รอยต่อจากมุมมองของลูกค้า ผู้ที่แบรนด์คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือสร้าง
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ความสัมพันธ์และการตอบสนองเชิงพฤติกรรม เช่น ในแง่ยอดขายและความภักดี โดยสามารถวัดผล
ได้และแบรนด์จะต้องได้กำไรด้วย 

 จากนิยามที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นกระบวนการ
สื่อสารโดยใช้เครื่องมือสื่อสารหลากหลายรูปแบบผสมผสานกัน อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ 
การขายโดยบุคคล การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การจัดกิจกรรมทางการตลาด เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์และการตอบสนองเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 

 
 2.4.2 ลักษณะสำคัญของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ (2545) ได้กล่าวถึงลักษณะที่สำคัญของการผสมผสานเครื่องมือต่าง ๆ 

ของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเข้าด้วยกัน เพ่ือให้มีแนวทางในการกำหนดแผนการได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจนซึ่งจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายของการตลาด ซึ่งจะต้องประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

  1) มีความเกี่ยวข้องและเกี่ยวพันกัน (Coherency) หมายถึงการใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
ของการสื่อสารการตลาด อาทิ การทำโฆษณา ทั้งกับผู้บริโภค ร้านค้า หรือพนักงานขาย จะต้องมี
ความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกัน 

  2) มีความสอดคล้อง (Consistency) ทุกเครื่องมือที่ ใช้ต้องมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกัน เพราะเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแต่ละอย่างต่างมีลักษณะที่โดดเด่นต่างกัน หากนำ
เครื่องมือมาใช้อย่างสอดรับประสานกัน ย่อมส่งผลต่อความแข็งแกร่งให้กับแผนการที่กำหนดไว้ 

  3) มีความต่อเนื่อง (Continuity) เนื่องจากการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC) ต้องมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค หากขาดแผนการใช้เครื่องมือ ขาดความต่อเนื่อง ย่อมทำให้
ความต้องการของผู้บริโภคมีประสิทธิภาพลดลง 

 การผสมผสานเพ่ือสร้างความเกี่ยวข้อง สอดคล้องและต่อเนื่องในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ จะ
ทำให้เกิดความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว (Oneness) ซึ่งเครื่องมือต่าง ๆ ต้องมีการสนับสนุนและส่ง 
เสริมซึ่งกันและกัน โดยทำให้เกิดผลกระทบ (Impact) ต่อสินค้ามากขึ้น โดยมีเป้าหมายสำคัญ 3 
ประการ คือ 

  1) เพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมาย (Reach) 
  2) เพ่ือให้ผู้บริโภคเป้าหมายเกิดการตอบสนองต่อตราสินค้า (Response) 
  3) เพ่ื อสร้ างความสัม พันธ์ อันดี ระหว่ างตราสิ นค้ ากับผู้ บ ริ โภคเป้ าหมาย 

(Relationship) 
 
 



39 
 

 2.4.3 ขั้นตอนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 ขั้นตอนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสามารถสรุปได้ 8 ขั้นตอน (ชื่นจิตต์ 

แจ้งเจนกิจ, 2546) ดังนี้  
  1) กำหนดจุดมุ่งหมาย (Purposes) หรือ ภารกิจ (Mission) โปรแกรมการสื่อสาร

การตลาดแบบครบวงจร เช่น เพ่ือวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือขยายตลาด เพ่ือเพ่ิมยอดขาย เป็น
ต้น 

  2) กำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) โดยใช้เกณฑ์พฤติกรรมศาสตร์ ได้แก่ 
รูปแบบการดำรงชีวิตและค่านิยมในการแบ่งตลาดออกเป็นส่วน ๆ (Behavioristic Segmentation) 

  3) ทำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย (Product) ไม่ว่าจะเป็นรูป ลักษณะ 
คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอย ตลอดจนจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่หาไม่ได้ในผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน 

  4) ระบุปัญหา (Problem) อุปสรรค (Threats) และประโยชน์ (Benefit) ทาง
การตลาด เพ่ือพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ของธุรกิจอยู่ในสถานภาพเช่นใด เมื่อเทียบกับคู่แข่งขันรายอ่ืนใน
ตลาด ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจกำลังเผชิญปัญหาจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในรูปของการทำสงครามราคา
หรือไม่ หรือผลิตภัณฑ์ของธุรกิจกำลังเผชิญอุปสรรคในการขยายตลาดอันเนื่องมาจากอำนาจซื้อของ
ผู้บริโภคเป้าหมายลดลงหรือไม่  

  5) กำหนดตำแหน่งของตราสินค้า (Brand Positioning) เพ่ือให้ผู้บริโภคเป้าหมาย
รับรู้ว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มีความเหมาะสมกับตนเองอย่างไร 

  6) กำหนดสิ่งที่ใช้เป็นประเด็นสนับสนุนในจุดขาย (Selling Point) จากปัญหา 
อุปสรรค และประโยชน์ที่ธุรกิจค้นพบ ประกอบกับตำแหน่งของตราสินค้าที่ธุรกิจต้องการวางไว้ให้
ผู้บริโภคเป้าหมายรับรู้ ธุรกิจจำเป็นต้องสื่อสารให้ผู้บริโภคเป้าหมายมองเห็นถึงประโยชน์ของสินค้า
และตำแหน่งของตราสินค้าที่ เหมาะสมกับตนด้วยการสร้างจุดขายที่ โดดเด่น (Unique Selling 
Point) 

  7) เลือกเครื่องมือสื่อสารตราสินค้ากับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย (Brand Contact 
Points) โดยพิจารณาถึงลักษณะของสินค้า ลักษณะของตลาดเป้าหมาย สถานการณ์ในการเลือกใช้
เครื่องมือสื่อสารการตลาด ประเภทของเครื่องมือ เป็นต้น 

  8) เลือกแนวทางการนำเสนอ (Presentation) ข่าวสาร 
 
 2.4.4 เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ (2545) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นการนำเสนอ

ข้อเท็จจริงและคุณค่า ตลอดจนบุคลิกภาพของตราสินค้าผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาดหลากหลาย
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ประเภท โดยเครื่องมือเหล่านี้จะต้องพูดในเนื้อหาเดียวกัน (Speak with one voice) เพ่ือสนับสนุน
และตอกย้ำตราสินค้า  

 เสรี วงษ์มณฑา (2547) กล่าวว่า เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะใช้ทุก
รูปแบบของการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีเครื่องมือ ได้แก่ การโฆษณา 
(Advertising) การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) การ
ขายโดยบุคคล (Personal Selling) การตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) ซึ่ง เกรียงไกร กาญจนะ
โภคิน (2555) กล่าวเพ่ิมเติมว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คือการสร้างส่วนผสมเครื่องมือ
ต่าง ๆ เพ่ือให้การสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสัดส่วนการผสมเครื่องมือ  
ต่าง ๆ ว่าควรจะใช้เครื่องมือใด ในสัดส่วนเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับโจทย์ของแบรนด์แต่ละแบรนด์ ว่ามี
สถานการณ์ทางการตลาดอยู่ในตำแหน่งใด ต้องการเปิดเกมรุก ต้องการขยายฐานลูกค้า ต้องการเพ่ิม
ยอดขาย หรือต้องการรักษาฐานลูกค้ากลุ่มเดิม 

  
 2.4.4.1 การโฆษณา (Advertising)  
 การโฆษณา หมายถึง รูปแบบการนำเสนอสินค้าหรือบริการทางการตลาด โดยไม่ใช้บุคคล 

(Non personal Presentation and Promotion) (Kotler, 2003) ซึ่งสอดคล้องกับ (ชื่นจิตต์ แจ้ง
เจนกิจ, 2546) ที่กล่าวว่าการโฆษณาจัดเป็นช่องทางการสื่อสารการตลาดโดยไม่ใช้บุคคล (Non-
personal Communication Channel) ซึ่งสามารถแจ้งข่าวสาร (To Inform) เตือนความจำ (To 
Remind) และชักชวน (To Persuade) ผู้บริโภคเป้าหมาย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจอ่ืน ๆ 
ให้มีพฤติกรรม ทัศนคติ และความเชื่อไปในทิศทางท่ีต้องการ 

 เสรี วงษ์มณฑา (2547) ได้กล่าวถึงการโฆษณาว่าเป็นการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ที่สามารถส่ง
ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสารภายในระยะเวลารวดเร็วผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร แผ่นพับ โบรชัวร์ ป้ายโฆษณา เป็นต้น โดยรูปแบบของสื่อโฆษณาที่เป็นที่นิยม ได้แก่ 
  1) โทรทัศน์ เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้าง มีข้อจำกัดในเรื่องของ
ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง 

  2) วิทยุ เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้างทั้ งในระดับท้องถิ่นถึง
ระดับประเทศ มีค่าใช้จ่ายต่ำ แต่มีข้อจำกัดเรื่องของความน่าสนใจในการรับฟัง เนื่องจากมีเ พียงเสียง
ไม่มีภาพ 

  3) หนังสือพิมพ์ เป็นสื่อที่มีการนำเสนอเนื้อหาและมีรายละเอียดมาก แต่มีข้อจำกัด
ในเรื่องของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ค่อนข้างกว้าง 
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  4) นิตยสาร เป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มได้มาก ผู้บริโภคหรือบุคคลใน
สาขาอาชีพต่าง ๆ มักให้ความสนใจนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพของตน คุณภาพของงานพิมพ์ที่
สวยงาม ให้สีสันใกล้เคียงกับความเป็นจริง แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของการกระจุกตัว (High Clutter) 

  5) สื่อกลางแจ้ง อาทิ ป้ายโฆษณาริมถนน ป้ายโฆษณาบริเวณสี่แยก เป็นต้น เป็นสื่อ
ที่เข้าถึงผู้บริโภคในบริเวณนั้นได้มาก มีข้อเสียที่ไม่สามารถใส่รายละเอียดได้มาก 

  6) สื่อเคลื่อนที่ อาทิ ป้ายโฆษณาด้านข้างและด้านหลังรถ เป็นต้น เป็นสื่อที่สร้าง
ความถี่ในการเปิดรับได้สูง แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จำกัด 

  7) สื่อประเภทอ่ืน ๆ เช่น สื่อโฆษณา ณ จุดขาย หรือวัสดุส่งเสริมการขาย ได้แก่ 
ป้ายโปสเตอร์ติดกระจก ป้ายที่ติดตามชั้นแสดงสินค้า เป็นต้น ซึ่งเป็นสื่อที่มีอิทธิพลสูงต่อการตัดสินใจ
ซื้อในร้านค้าปลีก 

 ทั้งนี้ อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์สาร (2561) ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า สื่อโฆษณานั้นมีมากมาย
หลายประการ เช่น สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ สื่อบิลบอร์ดบนทางด่วน สื่อออนไลน์ สื่อโฆษณาในแอป
พลิเคชันมือถือ การโฆษณาในเกม เป็นต้น ซึ่งการทำงานโฆษณาที่ดีคือการนำเสนอให้ผู้บริโภค
เป้าหมายเห็นผ่านสื่อต่าง ๆ โดยปรับรูปแบบให้เหมาะสม 
 สรุปได้ว่า การโฆษณาเป็นช่องทางการนำเสนอสารที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการผ่านการใช้สื่อ
ต่าง ๆ ที่มีอยู่หลากหลายประเภท เพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย อาทิ การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่อมวลชน อินเตอร์เน็ต สื่อโฆษณากลางแจ้ง สื่อเคลื่อนที่ ตลอดจนสื่อใหม่ต่าง ๆ ที่สามารถใช้โฆษณา
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจได้ ทั้งนี้นักการตลาดมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกสื่อใช้ให้
เหมาะสม เพ่ือที่จะสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการได้ 

 
2.4.4.2 การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) 
Kotler (2003) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมการตลาดที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ

เสริมสร้างหรือปกป้องภาพพจน์ที่ดีของบริษัทหรือของสินค้า 
ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2546) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์มักถูกนำมาใช้เพ่ือสื่อสารสร้างความ

เข้าใจอันดีกับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้มีเพียงเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเท่านั้น  แต่ยังรวมไปถึงบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพนักงานในบริษัท ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ 
คนกลางในช่องทางการจัดจำหน่าย หน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน บริษัทตัวแทนโฆษณา ฯลฯ 
และการสร้างความเข้าใจอันดีกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจนี้ จะส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์ (Image) และค่านิยม (Goodwill) ของธุรกิจ อันจะนำไปสู่ความไว้วางใจในธุรกิจ 
ตลอดจนความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจในที่สุด 
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เสรี วงษ์มณฑา (2547) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์หมายถึงการติดต่อสื่อสารขององค์การ
กับกลุ่มต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขาย ปัจจัยการผลิต ผู้ถือหุ้น 
หรือลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างทัศนคติความเชื่อและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การหรือผลิตภัณฑ์ 
ตลอดจนเป็นการให้ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งสอดคล้อง
กับ คมสัน ตันสกุล (2551) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมทางการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีระหว่างองค์กรกับสาธารณะ ซึ่งการประชาสัมพันธ์สามารถ
ทำได้ทั้งเชิงรุก เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับรู้ และ
เชิงรับ เช่น การแก้ข่าวที่ถูกคู่แข่งโจมตี หรือการดำเนินการขอโทษผู้บริโภคท่ีสินค้าหรือบริษัทอาจเกิด
ความผิดปกติหรือเสียหาย  

นอกจากนี้  อลิสรา รุ่งนนทรัตน์  ชรินทร์สาร (2561) ได้กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า การทำ
ประชาสัมพันธ์นั้นมีทั้งการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเชิงรับ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเป็นการกำหนด
วัตถุประสงค์และแนวคิดหลักในการประชาสัมพันธ์รวมทั้งสื่อสารออกไปตามท่ีได้วางแผนไว้ อย่างไรก็
ตามในทางปฏิบัตินั้นสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หรือสิ่งไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นได้ นับเป็นการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรับ ตัวอย่างเช่น การประชาสัมพันธ์ในช่วงที่เกิดวิกฤติกับองค์กร ทั้งนี้ในการทำการ
ประชาสัมพันธ์นั้นอาจประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายประการ ดังต่อไปนี้ การแถลงข่าว การส่งข่าวให้
นักข่าว และการให้สัมภาษณ์ การจัดอีเว้นท์เพ่ือดึงดูดความสนใจจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัด
กิจกรรม เช่น กิจกรรมกับชุมชน หรือกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ การทำภาพยนตร์โฆษณาองค์กรเพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรเพ่ิมเติมจากการโฆษณาสินค้า การเชื่อมการประชาสัมพันธ์แบบ Online to 
Offline เช่น การผสมผสานสื่อแบบ Through the Line รวมถึงการใช้สัญลักษณ์ที่จับต้องได้ในการ
สื่อสารการตลาด เช่น การใส่สายรัดข้อมือเพ่ือแสดงการสนับสนุนการทำดีเพ่ือสังคม เป็นต้น 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น การประชาสัมพันธ์เป็นรูปแบบการสื่อสารที่ช่วยในการเสริมสร้างหรือ
ปกป้องภาพลักษณ์ของบริษัทหรือของสินค้า ซึ่งการเสริมสร้างเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ส่วนการ
ปกป้องภาพลักษณ์เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรับเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดหรือเกิดความผิดพลาดใน
สินค้าหรือองค์กร ทั้งนี้การทำการประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ การ
แถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การจัดกิจกรรม การทำภาพยนตร์ ตลอดจนการเชื่อมการประชาสัมพันธ์
แบบ Online to Offline เป็นต้น 
 

2.4.4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
 ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ (2545) กล่าวว่า การส่งเสริมการขาย เป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาด
ที่มุ่งเสนอคุณค่า ข้อเสนอหรือสิ่งจูงใจพิเศษ (Extra Value) แก่กลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค 
พนักงานขายหรือแม้กระทั่งผู้จำหน่ายสินค้าอย่างร้านค้าเองก็ตาม เพ่ือเร่งให้เกิดการซื้อสินค้าให้เร็ว
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ขึ้น และก่อให้เกิดอัตราการซื้อให้มากขึ้นด้วย ยิ่งภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมี
อัตราการบริโภคสินค้าที่ลดลง เครื่องมือนี้ก็จะเข้ามามีบทบาทไม่น้อย เพ่ือเข้ามาเสริมกำลังเครื่องมือ
การสื่อสารการตลาดอ่ืนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นักสื่อสารการตลาดจะรู้จักกลยุทธ์การส่งเสริมการ
ขายในรูปแบบของการแจกสินค้าตัวอย่าง การให้คูปองลดราคา การแถมสินค้า ตลอดจนการชิงโชค
และการแข่งขัน เป็นต้น 
 ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2546) กล่าวว่า การส่งเสริมการขายโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพ่ือจูงใจให้
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในทันที หรือจูงใจคนกลางในช่องทางการตลาดอย่างเช่นร้านค้า
และร้านค้าปลีกสั่งซื้อสินค้าเข้าร้านเพ่ิมขึ้น ตลอดจนจูงใจให้พนักงานขายใช้ความพยายามในการขาย
มากขึ้น โดยการส่งเสริมการขายสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  1) การส่งเสริมการขายที่มุ่งผู้บริโภค (Consumer-oriented Promotion) เป็นการ
โน้มน้าวใจผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรง โดยเป็นลักษณะของการใช้กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy) 
ตัวอย่างเช่น การแจกของแถม การลดราคา การรับประกัน การสะสมแต้ม เป็นต้น 
  2) การส่งเสริมการขายที่มุ่งคนกลาง (Trade-oriented Promotion) เป็นการใช้ 
กลยุทธ์การผลัก (Push Strategy) เป็นการนำสินค้าเข้าไปขายยังร้านค้าหรือยอมให้พ้ืนที่การขายกับ
บริษัทในการวางสินค้าหรือตั้งโชว์เป็นพิเศษ โดยเสนอผลตอบแทนให้กับผู้ขายหรือร้านค้าในรูปแบบ
การให้ส่วนลด การแถมสินค้า เป็นต้น 
  3) การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย (Sales-force Promotion) เป็นการให้
ผลตอบแทนพิเศษกับพนักงานขาย เพ่ือให้พนักงานขายส่งเสริม สนับสนุน และมีกำลังใจในการขาย
สินค้าและบริการให้กับบริษัทผู้ผลิต ตัวอย่างเช่น การให้รางวัลพิเศษ การแข่งขันยอดขาย เป็นต้น  

นอกจากนี้ อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์สาร (2561) ยังได้กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า การส่งเสริม
การขายที่ ดีนั้ นนั กการตลาดจะต้องคำนึ งถึ งวัตถุประสงค์ ในแง่กลยุทธ์การทำการตลาด
นอกเหนือไปจากยอดขายที่เพ่ิมขึ้น โดยวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้แก่ 
  1) การทำให้แบรนด์เติบโต หมายถึง การเพ่ิมยอดขายจากการให้ผู้ที่ไม่เคยใช้ได้
ทดลองใช้ การเพ่ิมอัตราการบริโภค และการสร้างระบบหรือสร้างนิสัยในการจับจ่ายและบริโภค 
  2) การปกป้องส่วนแบ่งการตลาด เป็นการส่งเสริมการขายเพ่ือไม่ให้สูญเสียส่วนแบ่ง
ทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคู่แข่งรายใหม่ หรือเมื่อคู่แข่งหลักมีกิจกรรมทางการตลาดการ
ส่งเสริมการขายเพ่ือวัตถุประสงค์นี้มักเป็นการให้ส่วนลดสำหรับการซื้อในปริมาณมากเพ่ือส่งเสริมให้
ผู้บริโภคใช้สินค้าของแบรนด์การสร้างความภักดีต่อแบรนด์ เป็นการทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ เช่น 
การเป็นสมาชิก การสะสมแต้ม เป็นต้น 
  3) การสร้างภาพลักษณ์ ในการใช้การส่งเสริมการขายเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ เช่น การ
ใช้ของแถม หรือจัดกิจกรรมที่ช่วยสื่อสารภาพลักษณ์ที่ต้องการสื่อไปยังผู้บริโภค 
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  4) การกระตุ้นให้เกิดความตื่นเต้น เป็นการสร้างสีสันให้กับแบรนด์ผ่านกิจกรรมการ
ส่งเสริมการขาย เช่น การชิงโชค 
  5) การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากนักการตลาดสามารถใช้การส่งเสริมการขาย
จากกลุ่มผู้บริโภคบางกลุ่มที่ต้องการได้ ซึ่งนับเป็นวิธีในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น การส่งเสริมการขายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการสื่อสาร
การตลาด ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อสินค้าและบริการ เริ่มตั้งแต่การมุ่ง
ผู้บริโภค มุ่งคนกลาง และมุ่งสู่พนักงานขาย ซึ่งจะกระตุ้นโดยการให้ข้อเสนอพิเศษ อาทิ การสะสม
แต้ม การให้คูปองส่วนลด การแถมสินค้า ตลอดจนการชิงโชคหรือแข่งขัน เป็นต้น 

 
2.4.4.4 การขายโดยบุคคล (Personal Selling) 
การขายโดยบุคคลนับว่าเป็นการขายที่ผู้ขายจะทำการติดต่อกับผู้ซื้อคนหนึ่งหรือมากกว่า โดย

มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสนอขายสินค้าและบริการ (Kotler, 2003) ซึ่งสอดคล้องกับ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ 
(2546) กล่าวว่า พนักงานขาย คือพนักงานที่มีความรู้ความชำนาญในตัวสินค้าหรือการบริการเป็น
อย่างดีสามารถดึงจุดเด่นของสินค้าหรือบริการมาแสดงให้ลูกค้าที่คาดหวังเห็น ตลอดจนมีศิลปะในการ
จูงใจให้ลูกค้าคาดหวังเกิดความสนใจและต้องการ จนกระทั่งตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ใน
ที่สุด ซึ่ง คมสัน ตันสกุล (2551) ได้กล่าวอีกว่า เป็นการสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้ที่เป็นตัวแทน
ขาย (Sales Representative) กับลูกค้าเป้าหมาย (Prospect) โดยมีวัตถุประสงค์ในการขายสินค้า
หรือบริการที่คาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายนั้นได้ 

ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายของการขายโดยบุคคลมีท้ังสิ้น 4 กลุ่ม (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2546) คือ 
  1) กลุ่ มร้ านค้ า จัด เป็ นกลุ่ มสมาชิก ในข่ ายงานการปฏิ บั ติ งานของผู้ ผลิ ต 
(Performance network Member) เครื่องมือสื่อสารการตลาดเครื่องมือหนึ่งที่ผู้ผลิตนำมาใช้ “ผลัก
สินค้า” ออกจากคลังสินค้าของตนเพ่ือเข้าสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายก็คือ การขายโดยบุคคล ดังนั้น
พนักงานขายที่มีศิลปะการขาย (Salesmanship) ผนวกกับการสร้างความสัมพันธภาพอันดีอย่าง
ต่อเนื่องกับกลุ่มร้านค้า ก็จะช่วยให้ร้านค้าตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าทั้งท่ีเป็นสินค้าใหม่และสินค้าท่ีติดตลาด
แล้วโดยไม่ยากนกั 
  2) กลุ่มอุตสาหกรรม ลักษณะความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมหรือตลาดธุรกิจ
มักสั่งซื้อสินค้าเป็นปริมาณมากในแต่ละครั้งและสั่งไม่บ่อย  ทั้งนี้สินค้าก็มักจะเป็นสินค้าที่ลูกค้า
คาดหวังถึงการบริการควบคู่ไปด้วย การใช้พนักงานขายเพ่ือไปติดต่อรับคำสั่งซื้อ ให้บริการข่าวสาร
ข้อมูลเทคนิคของสินค้า ตลอดจนให้บริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าตลาดอุตสาหกรรม หรือตลาด
ธุรกิจจึงเป็นสิ่งจำเป็น 



45 
 
  3) กลุ่มวิชาชีพ เช่น แพทย์ วิศวกร นักบัญชี ทนายความ ฯลฯ การขายสินค้าให้กับ
วิชาชีพเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยพนักงานขายที่มีลักษณะกึ่งผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถให้ข่าวสารข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น พนักงานดีเทลยา ซึ่งจะเป็น
ผู้ให้ข่าวสารข้อมูลตลอดจนความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมยาและอุปกรณ์การแพทย์ แก่นายแพทย์
และเภสัชกรตามโรงพยาบาล และคลินิกท่ัวไป 
  4) ผู้บริโภค สำหรับสินค้าอุปโภคบางอย่างแล้วการสื่อสารกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย
ด้วยการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายอาจไม่ดึงดูดใจผู้บริโภคเป้าหมายได้มากพอ หรือผู้บริโภค
เป้าหมายอาจต้องการข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ามากขึ้น การใช้พนักงานขายเป็นการสื่อสารกับ
ผู้บริโภคเป้าหมายแบบสองทาง การตอบข้อซักถามและการขจัดข้อโต้แย้งสามารถทำได้ทันที ทำให้
ผู้บริโภคเป้าหมายรู้สึกมั่นใจในสินค้ามากข้ึน 

สรุปได้ว่า การขายโดยบุคคล (Personal Selling) เป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีการใช้สื่อบุคคล
ในการสื่อสารข้อมูลหรือข่าวสารของสินค้าและบริการกับผู้บริโภค ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบสองทาง ทำ
ให้สามารถตอบข้อซักถามและขจัดข้อโต้แย้งได้ในทันที ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและมั่นใจใน
สินค้ามากข้ึน รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินค้าในที่สุด 

 
2.4.4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ (2545) กล่าวว่า การตลาดทางตรงเป็นเครื่องมือที่มุ่งสื่อสารเพ่ือให้เกิด

การตอบสนองจากกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบตัวต่อตัว โดยมีรูปแบบ
หลายประการด้วยกัน อาทิ การโฆษณาตอบกลับโดยตรง (Direct-Response Advertising) การขาย
ตรง (Direct Sales) หรือแม้กระทั่งการทำตลาดโดยตรงทางโทรศัพท์ (Telemarketing) เป็นต้น และ 
ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2546) กล่าวว่า การตลาดทางตรงเป็นช่องทางการสื่อสารการตลาดที่กำลังได้รับ
ความนิยม สาเหตุหลักคือ แบบแผนการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ประกอบกับเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนามากข้ึนทำให้การติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อเป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นได้ง่าย 

การตลาดทางตรงยังหมายถึง การดำเนินการทางการตลาดที่มีการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยน
สินค้าหรือบริการโดยไม่ใช้คนกลาง (Kotler, 2003) สอดคล้องกับ คมสัน ตันสกุล (2551) กล่าวว่า 
การตลาดทางตรง คือ ระบบกิจกรรมสัมพันธ์ทางการตลาด (Interactive Marketing) ที่ใช้สื่อโฆษณา
หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้น ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสื่อ ทำให้บริษัทต่าง ๆ 
สามารถขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าโดยไม่ผ่านคนกลาง รวมถึงการถูกแทนที่จากสื่อใหม่ อาทิ  
E-mail อินเตอร์เน็ต และการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
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ทั้งนี้ กิจกรรมในการทำการตลาดทางตรงนั้นมีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน (อลิสรา รุ่งนนท
รัตน์ ชรินทร์สาร, 2561) ได้แก่ 

1) การตลาดทางตรงผ่านผู้ขาย 
2) การตลาดทางตรงทางโทรศัพท์โดยผ่านคอลเซ็นเตอร์ 

  3) การตลาดทางตรงที่ให้ผู้บริโภคตอบกลับผ่านสื่อต่าง  ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร เป็นต้น 

4) การตลาดทางตรงผ่านแคตตาล็อก 
  5) การตลาดทางตรงที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ช่วย เช่น Remarketing, 
Customer Match เป็นต้น 
  6) การตลาดทางตรงที่ผสมผสานสื่อโฆษณากลางแจ้งและสื่อดิจิทัล กล่าวคือการที่
ผู้บริโภคสามารถมีปฏิสัมพันธ์รวมไปถึงการขายสินค้าที่สื่อโฆษณากลางแจ้ง เช่น การซื้อสินค้าโดย
สแกน QR Code 
  7) การตลาดทางตรงเพ่ือให้ผู้บริโภคเสิร์ชหาแบรนด์เจอโดยการทำ SEO (Search 
Engine Optimization) และ Landing Page 

จากนิยามข้างต้น สรุปได้ว่า การตลาดทางตรงเป็นการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยไม่ผ่านคน
กลาง โดยมีลักษณะการสื่อสาร 2 ทาง คือจากผู้ผลิตหรือผู้ขายสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย มุ่งสื่อสาร
เพ่ือให้เกิดการตอบสนองจากกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบตัวต่อตัว 
โดยมีรูปแบบหลายประการด้วยกัน อาทิ การขายตรง คอลเซ็นเตอร์ แคตตาล็อก ตลอดจนการตลาด
ทางตรงท่ีให้ผู้บริโภคตอบกลับผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ์ และนิตยสาร เป็นต้น 

 
2.4.4.6 การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) 
การตลาดเชิงกิจกรรมเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ได้รับความสนใจเพ่ิมมากขึ้น อันจะช่วยผลักดัน

ให้ตราสินค้าประสบความสำเร็จทางการตลาด ซึ่งการจัดกิจกรรมเชิงการตลาดมีทั้งในลักษณะที่เน้น
ตัวสินค้า องค์กร และชุมชน (Product, corporate and community events) โดยการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ไม่ว่าลักษณะใดก็ตามก็จะสื่อสารด้วยตราสินค้าทั้งสิ้น (ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ, 2545) ซึ่ง เกรียง
ไกร กาญจนะโภคิน (2555) ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า “อีเว้นท์ มาร์เก็ตติ้ง” คือเครื่องมือสื่อสารที่นำแบรนด์
ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง
ห้า ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส อันจะนำมาซึ่งความรู้สึกที่มีต่อแบรนด์นั้น ๆ ว่ารู้สึกอย่างไร 
เพราะแบรนด์สามารถสัมผัสได้ผ่านประสาทสัมผัส และหลายคนสามารถรับรู้ถึงแบรนด์ได้ผ่านสิ่ง  
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

ทั้งนี้ การทำอีเว้นท์สามารถจำแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
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  1) Sole Event คือ เจ้าของแบรนด์หรือองค์กรเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว  ตั้งแต่
กำหนดวัตถุประสงค์ วัน เวลา สถานที่จัดงาน โดยไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้อง ปัจจัยต่าง ๆ ในการ
สร้างสรรค์อีเว้นท์ขึ้นอยู่กับองค์กรเพียงองค์กรเดียว ใช้อีเว้นท์ในฐานะเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด 
ที่ต้องการประสิทธิภาพออกมาอย่างชัดเจน ทั้งนี้แล้วแต่แนวทางของแต่ละองค์กรที่จะเลือกขึ้นมาใช้
ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์และโอกาส โดยแบ่งออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้ 

  (1) Launching/Grand Opening/Opening Ceremony งานเปิดตัวสิน 
ค้าหรือบริการ 

  (2) Anniversary งานฉลองครบรอบ 
  (3) Meeting/Convention/Conference งานประชุม 
  (4) Contest การจัดประกวด 
  (5) Competition การแข่งขัน 
  (6) Seminar/Symposium งานสัมมนา 
  (7) Award Presentation งานมอบรางวัล 
  (8) Incentive/CMR Event เป็นแนวทางการทำลูกค้าสัมพันธ์ด้วยการใช้ 

อีเว้นท์เป็นเครื่องมือ 
  (9) Public Relations (PR) or Corporate Social Responsibility (CSR) 

Event อีเว้นท์เพ่ือประชาสัมพันธ์ หรืออีเว้นท์เพ่ือความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ 
  (10) Entertainment/Sport อีเว้นท์สร้างความบันเทิงและกีฬา 

  2) Joint Event คือ ประเภทอีเว้นท์ที่มีหลายองค์กรหลายแบรนด์เข้ามาเกี่ยวข้อง 
อาจมีหนึ่งองค์กรเป็นผู้จัดการให้เกิดขึ้น และได้เชิญหน่วยงานอ่ืนมาร่วมงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เข้า
ร่วมในฐานะสปอนเซอร์หรือในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของงาน โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

  (1) Exhibition หรือ Exposition (Expo) 
  (2) Trade Show 
  (3) Trade Fair หรือ Consumer Fair 
  (4) Event Sponsorship 

 จากนิยามข้างต้น สรุปได้ว่า การตลาดเชิงกิจกรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารที่นำแบรนด์ไปสู่กลุ่ม 
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้ า ได้แก่ 
รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ช่วยสร้างและเพ่ิมการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสินค้าหรือบริการผ่าน
ประสบการณ์ที่ได้จากการทำกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสได้ใกล้ชิด และสัมผัสกับ
สินค้า พร้อมยังช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้ากับกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย  
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7) การตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) 
Knight (1999) กล่าวว่า การตลาดแบบไวรัสคล้ายกับการจามบนโลกดิจิทัล (Digitalized 

sneeze) ที่เมื่อจามแล้วก็จะแพร่กระจายออกไปติดต่อกับคนอ่ืน ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และ 
Welker (2002) เปรียบเทียบว่า การตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) เป็นเหมือนกับไวรัสที่
แพร่กระจายไปอย่างกว้างขวาง และมีพลังทวีคูณเมื่อเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ รัฐวิทย์ 
ทองภักดี (2555) กล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า ทำให้รูปแบบการติดต่อสื่อสารไม่ได้เป็น
เพียงการบอกต่อกันแบบตัวต่อตัวเท่านั้น แต่เป็นการบอกต่อด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ในทางการตลาดส่วน
ใหญ่เน้นการสื่อสารทางสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยมีรูปแบบการนำเสนอสามารถส่งต่อผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ตได้หลากหลายรูปแบบ เช่น 
  1) คลิปวิดีโอ (Video Clips) การนำเสนอผ่านเว็บไซต์ เช่น การนำเอา YouTube 
มาใช้ในการแชร์วิดีโอ ซึ่งการนำเสนอในรูปแบบนี้มักนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะสามรถกระตุ้นความ
สนใจให้แก่ผู้บริโภค แสดงความคิดเห็นและทำหน้าที่กระจายข่าวสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้
เป็นอย่างด ี
  2) รูปภาพ (Image) การนำเอารูปภาพมาสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Instagram เป็นต้น เช่น รูปแบบของการโพสต์แชร์ต่อ ๆ กันเพื่อลุ้น
รางวัล เป็นต้น 

จากนิยามข้างต้น สรุปได้ว่า การตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) เป็นกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดที่กระตุ้นให้ผู้รับสารส่งต่อเนื้อหาสารไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของวิดีโอคลิป หรือรูปแบบอ่ืน ๆ 
ไปยังกลุ่มเพ่ือนของผู้รับสารต่อเนื่องกันไป โดยมีวิธีการใช้สิ่งดึงดูดต่าง ๆ มาเป็นแรงขับยั่วยุให้ผู้รับ
สนใจและบอกต่อให้กับผู้ อ่ืน แพร่กระจายเพ่ิมจำนวนเป็นทวีคูณต่อเนื่อง ทำให้เกิดการสนทนา
เกี่ยวกับตราสินค้าบนโลกออนไลน์  

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่กล่าวมาข้างต้น การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีบทบาทต่อนักการตลาดหรือองค์กรธุรกิจอย่างมากในปัจจุบัน เป็น
การใช้รูปแบบทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม
การขาย การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง การตลาดเชิงกิจกรรม การตลาดแบบไวรัส มาผสม 
ผสานกันโดยการส่งข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาเดียวกัน ผ่านเครื่องมือการสื่อสารต่าง ๆ ที่มีความ
หลากหลายและมีจุดเด่นแตกต่างกัน ดังนั้นนักการตลาดต้องเลือกเครื่องมือการสื่อสารให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพ่ือให้ทำการสื่อสารการตลาดกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และ จิราพร ขุนศรี (2560) ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์อัตลักษณ์เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าให้แก่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย” พบว่า แนว
ทางการสื่อสารการตลาดเรื่องอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
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จ.เชียงราย ประกอบด้วย 1) การสื่อสารผ่านสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตามรสนิยมของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม 2) การสื่อสารโดยการสร้างตราสินค้าชุมชน 
(community brand) 3) สร้างเนื้อหาจากเรื่องราวในอดีตเพ่ือนำมาบอกเล่า (story telling) 4) สร้าง
ใจความสำคัญของเนื้อหา (theme) ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับจังหวัด เพ่ือ
นำไปสู่การโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 5) จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ 
เพ่ือดึงดูดใจนักท่องเที่ยว และ 6) เนื้อหาการสื่อสารทั้งหมดนี้ควรนำเสนอผ่านเครื่องมือสื่อสารแบบ
บูรณาการ 

สัจจา ไกรศรรัตน์ และวรรักษ์ สุเฌอ (2560) ศึกษาเรื่อง “กระบวนการสร้างตราสินค้าให้กับ
ตลาดชุมชนโบราณลุ่มน้ำสุพรรณบุรีในฐานะของแหล่งท่องเที่ยว” พบว่า การสื่อสารการตลาดไปยัง
กลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดชุมชนโบราณ แบ่งออก 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มแรกสื่ อสารการตลาดผ่าน
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมของชุมชน กลุ่มที่สอง การสื่อสารผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาดต่าง ๆ 
(planned communication) หรือเรียกว่าการสื่อสารประเภทที่สอง (secondary communi- 
cation) และการสื่อสารแบบไม่ได้วางแผน (unplanned communication) หรือเรียกว่า การสื่อสาร
ประเภทที่ 3 (tertiary communication) เป็นรูปแบบการสื่อสารการตลาดที่ควบคุมไม่ได้ เป็นการ
สื่อสารในรูปแบบที่ไม่ได้เกิดจากเครื่องมือสื่อสารการตลาด แต่สามารถสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้ เช่น 
การสื่อสารผ่านสิ่งอำนวยความสะดวก (facility) การขนส่ง (transportation) การพูดแบบปากต่อ
ปาก (word of mouth) การเขียนข่าวของคอลัมน์นิสต์ หรือการสื่อสารผ่านสื่อเครือข่ายสังคม 
(social media) เป็นต้น 

วรัญญู แก้วกัลยา (2560) ศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยเชิง
ปริมาณพบว่า นักท่องเที่ยวมีการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวมต่อแหล่งท่องเที่ยว 
อยู่ในระดับ ค่อนข้างมากเล็กน้อย มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเที่ยว อยู่ในระดับ พึงพอใจ มี
แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวอยู่ในระดับ ดี มีการแนะนำ/บอกต่อในการท่องเที่ยวอยู่ในระดับ 
อาจจะแนะนำ/บอกต่อ สำหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางแผ่นพับของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ
กรุงเทพมหานคร และด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเที่ยว ความพึงพอใจโดยรวมต่อการ
ท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
และแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกันกับการ
แนะนำ/บอกต่อในการท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์  
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งานวิจัยชิ้นนี้ต้องการศึกษารูปแบบของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ขั้นตอนการ
วางแผน ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารการตลาด เพ่ือนำไปใช้ในการวิเคราะห์ วิธีการ ขั้นตอน 
และความเหมาะสม ของการใช้กระบวนการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ต้องการการมีส่วน
ร่วมของชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ตลอดจนนำมาใช้
ประกอบการสร้างโมเดลสำหรับกระบวนการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนน
คนเดินวัดภูมินทร์) อีกด้วย  

 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ 

 2.5.1 ความหมายของการรับรู้ 
 ฉัตยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ (2545) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการรับ

ข่าวสารข้อมูล แล้วนำมาจัดระเบียบ แปลความหมายตัวกระตุ้น ออกมาเป็นภาพตามที่มีอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกตัวมนุษย์ การรับรู้จะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรม ทัศนคติ และความ
คาดหวังของผู้สื่อสาร เป็นกระบวนการทางจิตที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ได้รับ เป็นกระบวนการเลือกรับ
สาร การจัดสารเข้าด้วยกัน และการตีความสารที่ได้รับ ตามความเข้าใจและความรู้สึกของตนเอง ซึ่ง
มนุษย์สามารถรับรู้โดยผ่านโสตประสาททั้งห้า ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น และสัมผัส 

 สุภาภรณ์ พลนิกร (2548) กล่าวว่า การรับรู้เป็นกระบวนการซึ่งแต่ละคนคัดสรร (Select) 
จัดระเบียบ (Organize) และตีความหมาย (Interpret) สิ่งที่มากระตุ้น (Stimuli) เพ่ือให้เกิดภาพใน
สมอง (Image) ที่มีความหมายและสอดคล้องกันเกี่ยวกับโลก (World) ที่บุคคลนั้นสามารถสัมผัสได้ 
(Sense) หรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประมวลผลข้อมูล (Information Processing) ของสมอง
ซึ่ งเริ่มจากการรับสัมผัส (Sensation) และตามด้วยการให้ความใส่ ใจ (Attention) และการ
ตีความหมาย (Interpretation) ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า การรับรู้หมายถึง 
กระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลได้ทำการเลือกสรร จัดระเบียบ และตีความเกี่ยวกับสิ่ งกระตุ้นโดยอาศัย
ประสาทสัมผัสทั้งห้า เพ่ือสร้างภาพที่มีความหมายออกมาหรืออาจหมายถึงวิธีการที่บุคคลมองสิ่งที่อยู่
รอบ ๆ ตัว บุคคล 2 คน ที่ได้รับสิ่งกระตุ้นเดียวกัน เงื่อนไขเดียวกัน จะแสดงการรู้จัก การเลือก การ
จัดระเบียบ และการตีความแตกต่างกัน การรับรู้เป็นกระบวนการของแต่ละบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ความต้องการ ค่านิยม และความคาดหวัง อิทธิพลของตัวแปรเหล่านี้จะส่งผลต่อพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคและยังมีความสำคัญต่อการตลาด 

 ทั้งนี้ เสรี วงษ์มณฑา (2547) ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า การรับรู้มีความสำคัญมากกับการบริโภค
ของผู้บริโภค เพราะการรับรู้ของผู้บริโภคคือความจริง (Reality) ไม่ว่าการรับรู้ของเขาจะถูกหรือผิดก็
ตาม การรับรู้เป็นภาพฝังใจ (Perceptual Picture) หรือภาพลักษณ์ (Image) ของสิ่งเร้าที่คนเราได้
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สัมผัสและจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของเรายิ่งกว่าความเป็นจริงเกี่ยวกับสินค้า ดังนั้นนัก
สื่อสารการตลาดจึงต้องอาศัยการสื่อสารสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง สร้างภาพในความคำนึงของสินค้าที่
เป็นไปในทางบวกและทำให้เกิดความต้องการซื้อ ต้องการใช้ และยินดีที่จะจ่ายในราคาที่ผู้ขาย
เรียกร้อง  

 จากนิยามข้างต้นที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การรับรู้คือกระบวนการรับข้อมูล ข่าวสาร ของบุคคล
แล้วมีการจัดระเบียบ ตีความหมาย และเกิดเป็นภาพฝังใจหรือภาพลักษณ์ของสิ่งกระตุ้นที่ได้รับมา ซึ่ง
ปัจจัยในการรับรู้ประกอบด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ การได้เห็น ได้กลิ่น ได้ยิน ได้ลิ้มรส และได้
สัมผัส และปัจจัยทางจิต เช่น ความรู้เดิม ความต้องการ ค่านิยม และทัศนคติ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยในการ
รับรู้ต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลให้บุคคลที่ได้รับสิ่งกระตุ้นเดียวกัน เงื่อนไขเดียวกัน มีพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานกระบวนการของบุคคลแต่ละคน 

 นอกจากนี้ ศิวารัตน์ ณ ปทุม, สุรกิจ เทวกุล และปริญ ลักษิตานนท์ (2550) กล่าวว่า การ
รับรู้ในระหว่างผู้บริโภคอาจต่างกัน แต่ลักษณะเฉพาะของการรับรู้อาจแสดงให้เห็นได้ 4 ประการ คือ 

  1) การรับรู้ของผู้บริโภคมีลักษณะเป็นการเลือกสรร การรับรู้เป็นเรื่องของการคัด
สรร เพราะว่าสมองหรือจิตใจของผู้บริโภคแต่ละคนไม่อาจจะเข้าใจและตีความหมายของความรู้
ทั้งหมดที่ได้รับเข้ามาทางประสาทสัมผัสในขณะเวลาใดเวลาหนึ่งได้หมด กลไกของการรับรู้ที่ผู้บริโภค
ทุกคนจะต้องมีในการพิจารณาที่จะยอมให้สิ่งกระตุ้นใด ๆ ผ่านเข้ามาในจิตใจ คือ  

   (1) ปริมาณขีดความสามารถในการรับรู้  
   (2) ความไวในการที่จะรับรู้  
   (3) การต่อต้านการรับรู้ 
  2) การรับรู้ของผู้บริโภคจะรับรู้ได้เพียงระยะเวลาไม่นานการรับรู้ถึงสิ่งต่าง ๆ ส่วน

ใหญ่จะถูกจำกัดด้วยเวลา คือ เวลาที่ใช้ในการรับรู้มักจะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ และ
บริการจึงยากที่จะอยู่ในความสนใจของผู้บริโภคได้ตลอดไป 

  3) การรับรู้ของผู้บริโภคมีลักษณะเป็นการสรุปโดยรวม หมายความว่า ผู้บริโภคได้ใช้
ความรู้สึกเพ่ือให้เกิดการรับรู้ในเวลาเดียวกัน ผู้บริโภคมีการแยกความรู้สึกในการสังเกต ได้ยินเสียง
บุคคลเคลื่อนไหว และสังเกตเห็นเครื่องหมายและสีสัน แล้วรวมข้อมูลความรู้สึกแต่ละอย่างในการรับรู้
และประมวลเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความหมาย โดยวิธีการแบบนี้ผู้บริโภคได้นำไปใช้ในการรับรู้เกี่ยวกับ
งานโฆษณา ป้ายสัญลักษณ์ภายในร้าน หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย  

  4) การรับรู้ของผู้บริโภคมีลักษณะเป็นเรื่องอัตวิสัย คือ เหตุการณ์อย่างเดียวกัน หรือ
ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน จะรับรู้สิ่งดังกล่าวได้ไม่เหมือนกัน เหตุเพราะการรับรู้เป็นเรื่องส่วนตัวภายใน
ใจของบุคคลแต่ละคนที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ และมักจะมีการขจัดสิ่งที่ไม่ต้องการสนใจออกไป ผู้บริโภคจะ
มองเห็นหรือรับรู้แต่สิ่งที่ต้องการจะมองเห็นและได้ยินในสิ่งที่ต้องการจะฟัง เหตุที่ผู้บริโภคยอมรับ
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ข้อมูลบางอย่างเพราะว่าข้อมูลนั้นมีความสอดคล้องตรงกับความรู้สึก พ้ืนเพ หรือความเชื่อ ผู้บริโภคมี
แนวโน้มที่จะรับเอาข้อมูลข่าวสารที่รับได้เพ่ือเป็นการปกป้องภาพพจน์และความเป็นตัวตน 

 
 2.4.2 กระบวนการรับรู้ 
 ฉัตยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ (2545) กล่าวถึงกระบวนการการรับรู้ว่า เป็นกระบวน 

การที่เกิดขึ้นได้ทั้งโดยไม่รู้ตัวหรือโดยตั้งใจ และการรับรู้จะมีมากขึ้นตามประสบการณ์ที่ได้รับการสั่ง
สมทางสังคม มนุษย์ไม่สามารถให้ความสนใจกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้หมด แต่จะเลือกรับรู้เพียง
บางส่วนเท่านั้น แต่ละคนมีความสนใจและการรับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวต่างกัน ฉะนั้นเมื่อได้รับสาร 
(Message) เดียวกัน ผู้รับสารสองคนอาจให้ความสนใจและรับรู้สารเดียวกันได้แตกต่างกัน โดยทั่วไป
การรับรู้ที่แตกต่างกันเกิดจากอิทธิพลหรือตัวกรอง (Filter) บางอย่าง ดังภาพแผนภูมิแสดง
กระบวนการรับรู้ ดังต่อไปนี้ 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.4 แผนภูมิแสดงกระบวนการรับรู้ 
แหล่งที่มา: ฉัตยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ, 2545.  
 

นอกจากนี้ เสรี วงษ์มณฑา (2547) กล่าวว่า ขั้นตอนในการรับรู้ (Perception process) 
เป็นกระบวนการในการกลั่นกรองข้อมูลของผู้บริโภค ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  

 1) การเลือกรับสาร (Selective exposure) หมายถึง การที่บุคคลเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารใหม่ ๆ เข้ามาสู่ตนเอง ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคอาจเลือกอ่านหรือดูภาพโฆษณาสินค้าที่น่าสนใจ
ในนิตยสาร แต่ถ้าโฆษณาชิ้นไหนไม่น่าสนใจก็จะเปิดผ่าน ๆ ไป เป็นต้น 
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 2) การเลือกที่จะสนใจ (Selective attention) หมายถึง การที่ผู้บริโภคมีความ
สนใจในสิ่งกระตุ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง นักสื่อสารการตลาดต้องพยายามสร้างสรรค์งานสื่อสารให้มีความ
โดดเด่นและน่าสนใจ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น ห้างสรรพสินค้าอาจลดราคา
สินค้าเพ่ิมข้ึนเป็น 15% ในช่วงเทศกาล ซึ่งในช่วงปกติจะลดเพียง 5% เท่านั้น 

 3) การเลือกที่จะตีความ (Selective interpretation) หมายถึง การที่ผู้บริโภค
ตีความหมายของข้อมูลที่ได้รับ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าข่าวสารนั้นจะถูกตีความได้อย่างถูกต้องเสมอ
ไป เพราะการตีความนั้นขึ้นอยู่กับทัศนคติ ความเชื่อ และประสบการณ์ของแต่ละคน ดังนั้นข้อมูล
ข่าวสารเดียวกันอาจได้รับการตีความต่างกันก็เป็นได้ 

 4) การเลือกที่จะจดจำ (Selective retention) หมายถึง การที่ผู้บริโภคสามารถ
จดจำข้อมูลบางส่วนที่เขาได้เห็น ได้อ่าน หรือได้ยิน หลังจากผู้บริโภคเปิดรับข่าวสารและเกิดความ
เข้าใจแล้ว นักสื่อสารการตลาดต้องพยายามสร้างข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตนให้อยู่ในความทรงจำ
ของผู้บริโภค โดยการส่งข้อมูลซ้ำ ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ผู้บริโภคเกิดความทรงจำและตัดสินใจ
ซ้ือ 

 

ภาพที่ 2.5 แสดงขั้นตอนในการรับรู้ (Perception process) 
แหล่งที่มา: เสรี วงษ์มณฑา, 2547. 
 

2.4.3 องค์ประกอบในการรับรู้ 
การที่ผู้บริโภคจะมีการรับรู้ ขึ้นอยู่กับลักษณะ ข้อจำกัด และความสามารถของผู้บริโภคท่ีมีไม่

เหมือนกัน ดังนั้นองค์ประกอบในการรับรู้จึงประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ศิวารัตน์ ณ ปทุม และ
คณะ (2550) คือ  
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 ขีดขั้นการรับรู้ต่ำที่สุดที่บุคคลจะรับรู้ได้ หมายถึง ระดับต่ำสุดที่บุคคลจะรับรู้หรือ
สัมผัสรู้ได้ ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ทำให้บุคคลจะมองเห็นข้อแตกต่างระหว่าง “การรับรู้บางสิ่ง” และ “การ
ไม่รับรู้อะไรเลย” สำหรับตัวกระตุ้นที่ได้รับ เช่น ระดับเสียงที่เบามากจนไม่ได้ยิน กลิ่นที่จางมากจน
ไม่ได้กลิ่น หรือภาพที่เล็กมากจนมองไม่เห็น  

 ขีดขั้นการรับรู้ถึงความแตกต่างกันน้อยที่สุดที่ผู้บริโภคจะรับรู้ได้ หมายถึง ความ
แตกต่างที่น้อยที่สุดที่สามารถทำให้ผู้บริโภครับรู้หรือมองเห็นความแตกต่างระหว่างตัวกระตุ้นระดับ
ของการรับรู้ที่ผู้บริโภคจะรับรู้ได้ ระดับขีดขั้นของการรับรู้ที่จะระบุได้ หมายถึง ระดับต่ำสุด สูงสุด 
และระดับที่มีความแตกต่างของการรับรู้ที่ผู้บริโภคจะรับรู้ได้ ซึ่งมีด้วยกัน 3 ระดับ คือ  

  1) ขีดขั้นการรับรู้ขั้นต่ำที่บุคคลจะสามารถรับรู้ได้ (Lower Threshold) จุด
ที่รับการรับรู้ถึงตัวกระตุ้นที่อยู่เหนือจุดนี้จะไม่มีความรุนแรงพอที่จะสังเกตหรือรับรู้โดยผ่านคนอ่ืน 
หรือความสามารถในการรับรู้ของผู้บริโภคมีน้อยเกินไป 

  2) ขีดขั้นการรับรู้ขั้นสูงที่บุคคลจะสามารถรับรู้ได้ (Upper Threshold) จุด
ที่เหนือจุดนี้ถ้ามีการเพ่ิมการกระตุ้นเข้าไปจะไม่มีผลต่อการตอบสนองที่เพ่ิมขึ้น คือ ความสามารถใน
การรับรู้ของบุคคลนี้มากอยู่แล้ว 

  3) ขีดขั้นการรับรู้ที่แตกต่างกับที่ผู้บริโภครับรู้ได้ (Difference Threshold) 
จำนวนการเพ่ิมตัวกระตุ้นที่น้อยที่สุดที่จะสามารถสังเกตเห็นได้ คือ บุคคลที่สามารถรับรู้เรื่องต่าง ๆ 
ได้แตกต่างจากคนอื่น 

 
2.4.4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
จุฑามาศ สิทธิขวา (2542) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้แบ่งเป็น 2 ประการ คือ 
 1) ลักษณะของสิ่งเร้า โดยสิ่งเร้าเป็นปัจจัยภายนอกที่ทำให้เกิดความสนใจที่จะรับรู้

หรือทำให้การรับรู้คาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ซึ่งลักษณะของสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดการรับรู้ได้นั้นต้อง
เป็นสิ่งเร้าที่น่าสนใจ มีขนาดใหญ่ มีการเคลื่อนไหว มีการเร้าซ้ำบ่อย ๆ และสิ่งเร้านั้นมีความแตกต่าง
จากสิ่งเร้าอ่ืน ๆ จะกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ได้ดีและรวดเร็ว เช่น การประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อวิทยุ 
โทรทัศน์ เป็นต้น 

 2) ลักษณะของผู้รับรู้ ซึ่งมีปัจจัยด้านกายภาพ และปัจจัยด้านจิตวิทยา 
  ด้านกายภาพ ได้แก่ สมรรถภาพของอวัยวะสัมผัส เช่น หู ตา จมูก ลิ้น ผิวกายต้อง
สมบูรณ์ หากลักษณะของผู้รับรู้ผิดปกติ จะทำให้การรับรู้ ต่อสิ่งเร้าที่มาสัมผัสผิดเพ้ียนไปจากความ
เป็นจริงได ้นอกจากนี้ เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา จะมีผลต่อการรับรู้ด้วย 
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  ด้านจิตวิทยา เป็นสิ่งที่ผู้รับเลือกที่จะสัมผัสเฉพาะที่ต้องการและแปลความหมาย
ให้กับตัวเอง โดยมีอิทธิพลจากความรู้เดิม หรือประสบการณ์ในอดีต ความจำ ความต้องการ อารมณ์
เจตคติ ค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณี ความตั้งใจ ความคาดหวัง เป็นต้น 

นอกจากนี้ ชูชัย สมิทธิไกร (2553) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับรู้ของผู้บริโภค 
อาจจำแนกได้เป็น 3 ปัจจัย ดังนี้ 

 1) คุณลักษณะของสิ่งเร้า (Stimulus characteristics) ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติทางกายภาพ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การโฆษณา สามารถมีอิทธิพลต่อการ
เลือกรับรู้ของผู้บริโภค ดังนั้นองค์การธุรกิจจึงพยายามแสวงหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้บริโภคใส่ใจ
หรือเลือกรับรู้สินค้าต่าง ๆ ที่นำเสนอ ซึ่งเป็นบันไดขั้นแรกที่จะนำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการในภายหลัง โดยคุณลักษณะของสิ่งเร้าได้แก่สิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
   (1) ขนาดหรือความเข้ม (Intensity) หากสิ่งเร้าที่นำเสนอมีขนาดใหญ่หรือ
ความเข้มมาก ย่อมมีโอกาสที่จะทำให้ผู้บริโภคใส่ใจที่จะรับรู้มากขึ้น เช่น การทำป้ายโฆษณาขนาด
ใหญ ่การใช้เสียงที่ดังมาก เป็นต้น 
   (2) ความแปลกใหม่ (Novelty) หมายถึง สิ่งเร้าที่นำเสนอมีความแปลก
หรือความใหม่ จากสิ่งที่เคยพบเห็น ทำให้ผู้บริโภคเกิดความแปลกใจและสนใจที่จะรับรู้ 
   (3) กามารมณ์ (Sex) หมายถึง สิ่งเร้าที่นำเสนอได้สอดแทรกหรือแฝงเอา
กามารมณ์มาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอ สิ่งเร้าประเภทนี้มักจะมุ่งเสนอให้แก่ผู้บริโภคเพศชายเป็น
หลัก เนื่องจากเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชายทั่วไปได้เป็นอย่างดี 
   (4) ความตลกขบขัน (Humor) หมายถึง สิ่งเร้าที่นำเสนอให้ผู้บริโภคเกิด
อารมณ์ขันหรือรู้สึกตลกขบขัน 
   (5) การเคลื่อนที่ (Movement) หมายถึง สิ่งเร้าที่นำเสนอมีการเคลื่อนที่
หรอืเคลื่อนไหวได้ ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจที่จะรับรู้ เช่น การใช้แผ่นป้ายโฆษณาที่เปลี่ยนภาพไป
มา การใช้ตัวหนังสือที่เคลื่อนที่ได้ เป็นต้น 
   (6) ความตรงกันข้าม (Contrast) หมายถึง สิ่งเร้าที่นำเสนอมีความแตกต่าง
กันแบบตรงกันข้าม ซึ่งทำให้ผู้บริโภครู้สึกสนใจอยากจะรับรู้ เช่น ภาพโฆษณาที่ใช้สีสันที่มีความตรง
ข้ามกัน 

 2) คุณ ลักษณ ะของผู้บ ริ โภค  (Individual characteristics) คุณลักษณะของ
ผู้บริโภคเป็นปัจจัยที่อยู่ภายในตัวของผู้บริโภค โดยคุณลักษณะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกรับรู้เป็น
อย่างยิ่ง ได้แก่ ความสนใจ (Interest) และความต้องการ (Need) ของผู้บริโภค ความสนใจและความ
ต้องการเป็นสิ่งที่สะท้อนให้ทราบถึงวิถีชีวิต และเป็นผลจากเป้าหมายและการวางแผนทั้งระยะสั้นและ
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ระยะยาวของผู้บริโภค ดังนั้นผู้บริโภคแต่ละคนจะมีการเลือกรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความ
สนใจและความต้องการของตนเอง 

 3) ปัจจัยด้านสถานการณ์ (Situational characteristics) ปัจจัยด้านสถานการณ์
ได้แก่สิ่งเร้าอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากสิ่งเร้าที่นำเสนอ เช่น สภาพความร้อน–เย็น ความดังของเสียงรอบ
ข้าง ความหนาแน่นของคน หากผู้บริโภคอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่น่ารื่นรมย์ เช่น มีผู้คนหนาแน่นมาก มี
เสียงดังหนวกหูแทรกเป็นระยะ ย่อมไม่สนใจที่จะรับรู้สิ่งต่าง ๆ มากนัก แต่พยายามหาหนทางที่จะ
หลีกหนีออกจากสถานการณ์เช่นนั้นให้เร็วที่สุด 

จากแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การรับรู้หมายถึง กระบวนการที่
มนุษย์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้น ประมวลผลรวมกับประสบการณที่ตนเองมี โดยมีขั้นตอนอัน
ประกอบไปด้วย การเลือกรับสาร การเลือกที่จะสนใจ การเลือกที่จะตีความ และการเลือกที่จะจดจำ 
ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีการรับรู้ที่แตกต่างกันเนื่องด้วยปัจจัยส่วนบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน 
ส่งผลให้มีพฤติกรรมตอบสนองที่ต่างกัน และยังส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคอีกด้วย 

สุพาดา สิริกุตตา (2557) ศึกษาเรื่อง “แนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมของแหล่งท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรี ประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวใน
จังหวัดสิงห์บุรี ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณี เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ความคุ้มค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ท่องเที่ยวซ้ำร้อยละ 32.6 ส่วนภาพลักษณ์ของจังหวัดสิงห์บุรี เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด และ
ความคุ้มค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อความตั้งใจบอกต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรี
ร้อยละ 38.4 

ณักษ์ กุลิสร์ (2558) ศึกษาเรื่อง “แผนการตลาดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการบนฐานข้อมูล
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดชัยนาท” พบว่า นักท่องเที่ยวมีการรับรู้
จากการสื่อสารการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง และมีความตั้งใจท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท อยู่ในระดับ
ดี โดยนักท่องเที่ยวจะมีการบอกเล่าเกี่ยวกับชัยนาท มากที่สุด มีจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว
จังหวัดชัยนาทประมาณ 3 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยประมาณ 1,443 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านอารมณ์ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาท ประกอบด้วย 
ความตั้งใจท่องเที่ยว ทัศนคติโดยรวมต่อการท่องเที่ยว คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านความรู้สึกที่ดี และ
ทัศนคติโดยรวมต่อการท่องเที่ยวด้านสังคม/วัฒนธรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้สามารถอธิบายพฤติกรรมด้านอารมณ์ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทได้ร้อย
ละ 31.9 
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พัณมนณัฐ เพ็ชรมาตย์ (2561) ศึกษาเรื่อง “การรับรู้ศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมาเยือนจังหวัดอุทัยธานี” พบว่า การรับรู้ต่อ
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย ศักยภาพทางการท่องเที่ยว ศักยภาพ
ด้านแหล่งท่องเที่ยว ศักยภาพด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ศักยภาพด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และ
ศักยภาพด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ต่อศักยภาพทางการท่องเที่ยวใน
จังหวัดอุทัยธานีในระดับมากที่สุด รวม 3 ประเด็น คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ไหว้พระสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญวัดท่าซุง หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ และชมความงามของวัดท่าซุง องค์ประกอบของปัจจัย
การรับรู้ต่อศักยภาพทางการท่องเที่ยว ในจังหวัดอุทัยธานี นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ที่สำคัญมากที่สุด 
คือปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและแหล่งข้อมูลมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัย
ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตท้องถิ่น นอกจากนี้ ด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการมาเยือนจังหวัดอุทัยธานี  ขึ้นอยู่กับปัจจัยการรับรู้  5 ปัจจัย เรียงลำดับ
ความสำคัญ ได้แก่ 1) สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและแหล่งข้อมูล  2) แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตท้องถิ่น 3) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 4) การท่องเที่ยวทางจิต
วิญญาณและการชมสถาปัตยกรรม 5) การตักบาตรเทโวและการปฏิบัติธรรม 

งานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยจะใช้แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ ศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์และการสื่อสาร
การตลาดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ของนักท่องเที่ยว ว่า
มีการรับรู้ดังกล่าวในระดับใด และรับรู้ผ่านช่องทางใดบ้าง และส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว ตลอดจนมีความสัมพันธ์กับการบอกต่อของนักท่องเที่ยวอย่างไร เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างกรอบวิจัยและการออกแบบแบบสอบถามต่อไป 
 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 2.6.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ คือ การเปรียบเทียบความคาดหวังกับสิ่งที่ได้รับหากการเปรียบเทียบออกมา
เป็นลบแปลว่าเกิดความไม่พึงพอใจ หรือหมายถึงความคาดหวังที่มีมากกว่าสิ่งที่ได้รับ ในการท่องเที่ยว
ความคาดหวังมักเกิดก่อนการท่องเที่ยว โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้รับคือประสบการณ์การท่องเที่ยว 
(Cadotte as cited in Turner & Reisinge, 2003) 
 เกอร์สัน ริชาร์ด (2546) ให้คำจำกัดความของความพึงพอใจของลูกค้าว่า ลูกค้าคนหนี่งจะ
รู้สึกพึงพอใจเมื่อไรก็ตามที่ความต้องการของเขาหรือเธอ (ไม่ว่าจะเป็นความต้องการที่แท้จริง หรือเป็น
แค่ความรู้สึกเท่านั้น) ได้รับการตอบสนองในระดับตามที่คาดหวัง หรือเกินความคาดหมาย 
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 ศิริวรรณ เสรีรัตน์  และคณะ (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer 
satisfaction) เป็นความรู้สึกของลูกค้าว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบ
ระหว่างการรับรู้ในการทำงานของผลิตภัณฑ์กับความคาดหวังของลูกค้า  ถ้าผลการทำงานของ
ผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าความคาดหวังของลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ ถ้าผลการทำงานของผลิตภัณฑ์
เท่ากับความคาดหวังของลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจ และถ้าผลการทำงานของผลิตภัณฑ์สูงกว่า
ความคาดหวังมากลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจอย่างมาก 
 
 2.6.2 ความสำคัญของความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจของลูกค้า คือ การวัดผลการดำเนินงานถึงผลิตภัณฑ์โดยรวม (Total 
product) ในองค์กรว่าสามารถทำงานได้เป็นอย่างไรบ้าง เมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการของลูกค้า 
(ฮิลล์ ไนเกล, 2549) เช่นเดียวกันกับ ติมา วุฒิศิลป์ และ ประสพชัย พสุนนท์ (2558) กล่าวเพ่ิมเติมว่า
เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้งานสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการ ผู้บริหารจำเป็นต้องทำให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ เพราะความเจริญเติบโตของงาน
บริการ ปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้ คือ จำนวนผู้มาใช้บริการ ดังนั้นผู้บริหารที่ชาญฉลาดจึงควรอย่างยิ่งที่จะ
ศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ 
 อัครพงษ์ อั้นทอง (2560) กล่าวว่า ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดคุณภาพ
การให้บริการ และมักถูกใช้ในการแข่งขัน รวมถึงการบ่งชี้ถึงความสำเร็จของการให้บริการ การ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อองค์ประกอบของบริการที่ได้รับเปรียบเสมือนการประเมิน
คุณภาพการให้บริการ ในรูปแบบของการวัดผลการดำเนินงาน (Performance Measurement) ที่
เป็นการติดต่อระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ นอกจากนี้การให้บริการที่ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการเป็นหนึ่งในสิ่งแรกที่ผู้ใช้บริการคาดหวังจะได้รับจากผู้ให้บริการ และเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 
 มนัสสินี บุญมีศรีสง่า , ภาพิมล ปิ่นแก้ว , และปาลินี สกุลตั้งมณีรัตน์  (2556) กล่าวว่า 
เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมการบริการ ผลสำเร็จจึงออกมาในลักษณะของ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นหลัก สามารถใช้เป็นบรรทัดฐานในการผลิตสินค้าและบริการ  เพ่ือ
สร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง ทำให้ธุรกิจสามารถ
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ โดยจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาเที่ยวอีกครั้ง หรือช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกทราบอีกต่อหนึ่ง อันจะเป็นการอำนวยประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยรวม 
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 นอกจากนี้ เกอร์สัน ริชาร์ด (2546) ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า คุณประโยชน์ของการวัดคุณภาพและ
ความพึงพอใจของลูกค้า สามารถสรุปรวมได้ถึง 5 ประการ ดังนี้ 
  1) ทำให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะ และต้องการความสำเร็จ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่อง
ไปสู่คุณภาพบริการที่ดีกว่าให้แก่ลูกค้า 
  2) ทำให้รู้ถึงขีดขั้นมาตรฐานของผลงานตามปกติและขีดขั้นมาตรฐานที่ดีที่สุดที่
เป็นไปได้ที่จะต้องไปให้ถึง ซึ่งเป็นตัวนำไปสู่คุณภาพที่สูงขึ้น และความพึงพอใจที่เพ่ิมข้ึน 
  3) ทำให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ผลที่ได้ในทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้วัดในที่นี้คือลูกค้า
ซึ่งกำลังประเมินพนักงานผู้ที่ติดต่องานด้วย  
  4) การวัดสามารถบอกสิ่งที่ควรจะต้องทำเพ่ือปรับปรุงคุณภาพและความพึงพอใจ 
และอาจบอกได้ว่าต้องทำอย่างไร ซึ่งข้อมูลส่วนนี้อาจทราบโดยตรงจากลูกค้า 
  5) การวัดจะช่วยผลักดันจูงใจให้ตั้งใจปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในระดับที่สูงขึ้น 
 
 2.6.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
 เกอร์สัน ริชาร์ด (2546) กล่าวว่า คุณภาพ และ การบริการ เป็นหนทางนำไปสู่การสร้าง
ความรู้สึกพึงพอใจและการซื้อซ้ำ 
 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค มีปัจจัยสำคัญดังนี้ (นปภา พิสิฐมุกดา, 2551) 
  1) ผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับสินค้าหรือบริการที่มี
คุณภาพ และตรงกับความต้องการ รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ขององค์กรในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยความสนใจในรายละเอียดของสิ่งที่ลูกค้าต้องการใช้ในสินค้าหรือบริการแต่ละ
อย่าง และคำนึงถึงคุณภาพของการนำเสนอสินค้าหรือบริการ เป็นส่วนสำคัญในการที่จะสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้า 
  2) ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจจะขึ้นอยู่กับราคาค่าบริการที่ลูกค้ายอมรับหรือ
พิจารณาว่าเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการตามความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to pay) 
ทั้งนี้เจตคติของลูกค้าที่มีต่อราคาค่าบริการกับคุณภาพการบริการในแต่ละบุคคลก็อาจแตกต่างกัน
ออกไป 
  3) สถานที่บริการ การเข้าถึงบริการได้สะดวกเมื่อลูกค้ามีความต้องการ ย่อม
ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการ ทำเลที่ตั้งและการกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึงเพ่ืออำนวย
ความสะดวกแก่ลูกค้าจึงเป็นเรื่องสำคัญ  
  4) การส่งเสริมแนะนำบริการ ความพึงพอใจของลูกค้าเกิดขึ้นจากการได้ยินข้อมูล
ข่าวสารหรือบุคคลอ่ืนกล่าวขานถึงคุณภาพของสินค้าหรือการบริการไปในทางบวก ซึ่งหากตรงกับ
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ความเชื่อที่มีอยู่ก็จะรู้สึกดีกับการสินค้าหรือบริการดังกล่าว ซึ่งเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการ
สินค้าหรือบริการตามมา 
  5) ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารการบริการ และผู้ปฏิบัติงานบริการล้วน
เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่องานบริการให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผู้บริหารการบริการ
ที่วางนโยบายการบริการโดยคำนึงถึงความสำคัญของลูกค้าเป็นหลักย่อมสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย 
  6) สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้ามักจะชื่นชมสภาพแวดล้อมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การออกแบบอาคารสถานที่ ความสวยงามของการตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์และการใช้สีสัน การ
จัดแบ่งพ้ืนที่เป็นสัดส่วนตลอดจนการออกแบบวัสดุเครื่องใช้ในงานบริการ 
  7) กระบวนการบริการ และวิธีการนำเสนอบริการ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้า การจัดการระบบบริการอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การปฏิบัติงานบริการแก่
ลูกค้า มีความคล่องตัว และตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
 คณิต ดวงหัสดี (2537 อ้างถึงใน ธญรมณ จิรพิสัยสุข , 2558) กล่าวว่า ความพึงพอใจคือ
ความรู้สึกชอบหรือพอใจของบุคคลต่อการทำงาน และองค์ประกอบหรือสิ่งจูงใจอ่ืน ๆ ถ้าสิ่งเหล่านั้น
ตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลได้ บุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจขึ้น โดยสิ่งจูงใจที่ใช้เป็น
เครื่องมือกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ มีดังนี้ 
  1) สิ่งดึงดูดใจที่เป็นวัตถุ (Material Inducement) ได้แก่ สิ่งของ เงิน หรือสภาวะ
ทางกายที่ให้แก่ผู้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
  2) สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (Desirable Physical Condition) คือ สิ่งแวดล้อม
ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการก่อความสุขทางกาย 
  3) ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Ideal Benefaction) กล่าวคือ สิ่งต่าง ๆ ที่สนองความ
ต้องการของบุคคล  
  4) ผลประโยชน์ทางสังคม (Association Attractiveness) คือ ความสัมพันธ์กับผู้
ร่วมกิจกรรมทำให้เกิดความผูกพัน ความพึงพอใจ 
 
 2.6.4 การวัดผลความพึงพอใจ 
 การวัดความพึงพอใจสามารถกระทำได้หลายวิธีการ ดังต่อไปนี้ (เกอร์สัน ริชาร์ด, 2546) 
  1) การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีที่นิยมใช้อย่างมากท่ีสุดวิธีหนึ่ง 
  2) การสัมภาษณ์  ซึ่งเป็นวิธีที่ตองอาศัยเทคนิคและความชำนาญพิเศษของผู้
สัมภาษณ์ที่จะจูงใจใหผู้ตอบคำถามตามข้อเท็จจริง 
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  3) การสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรมทั้งก่อนและหลังการรับบริการ  
 นอกจากนี้ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) กล่าวว่า เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสำรวจ
ความพึงพอใจของลูกค้า มีดังนี้  
  1) การให้คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยอยู่ในรูป
ของการให้คะแนน เช่น ไม่พอใจอย่างยิ่ง ไม่พอใจ ไม่แน่ใจ พอใจ พอใจอย่างยิ่ง 
  2) การถามลูกค้าว่าได้รับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือไม่ อย่างไร 
  3) การวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า คือ การถามให้ลูกค้าระบุปัญหาจากการใช้
ผลิตภัณฑ์และเสนอแนะประเด็นต่าง ๆ ที่จะแก้ปัญหา 
  4) การให้คะแนนการทำงานของผลิตภัณฑ์ เป็นการถามลูกค้าเพ่ือให้คะแนน
คุณสมบัติต่าง ๆ และการทำงานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของ
ผลิตภัณฑ์ 
  5) การสำรวจความตั้งใจในการซื้อซ้ำของลูกค้า 
 จะเห็นได้ว่าการวัดความพึงพอใจนั้นสามารถทำได้หลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 
ความสะดวก ตลอดจนจุดมุ่งหมายของการวัดด้วย จึงจะส่งผลให้การวัดความพึงพอใจนั้นมี
ประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ 
 
 2.6.5 ระดับความพึงพอใจ 
 สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ (นปภา พิสิฐมุกดา, 2551) คือ 
  1) ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เป็นการแสดงความรู้สึกยินดี มีความสุข
ของผู้รับบริการ เมื่อได้รับการบริการที่ตรงกับความคาดหวังที่มีอยู่ 
  2) ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เป็นการแสดงความรู้สึกปราบปลื้มหรือ
ประทับใจของผู้รับบริการ เมื่อได้รับการบริการที่เกินความคาดหวังที่มีอยู่ สำหรับความไม่พึงพอใจ 
เป็นการแสดงความรู้สึกขุ่นข้องใจ อารมณ์ไม่ดี เนื่องจากไม่ได้รับการบริการที่ตรงตามความคาดหวังใน
บริการนั้น ๆ   

จากแนวคิดที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้
กับความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ ซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงผลสำเร็จของสินค้าและบริการ
นั้น ๆ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล และใช้เป็นบรรทัดฐานในการผลิตสินค้าและบริการ เพ่ือ
สร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินงานสามารถ
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นในธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่เน้นในเรื่องของการตอบสนองต่อ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก จึงต้องใช้วิธีการวัดความพึงพอใจเป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลและพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ เพ่ือสร้างความพึงพอใจและส่ งผลให้
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นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาเที่ยวอีกครั้ง อีกทั้งช่วยประชาสัมพันธ์หรือบอกต่อให้บุคคลอ่ืนทราบอีก
ต่อหนึ่ง อันจะเป็นการอำนวยประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน 

อานนท์ หวังสว่างกุล (2557) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
นานาชาติต่อสื่อออนไลน์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ต
ช่วงเวลา 20.01-24.00 น. ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และเพ่ือค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวในด้านสถานที่
ท่องเที่ยว ด้านเส้นทางและแผนที่ด้านที่ พัก ด้านข้อเสนอพิเศษการเดินทาง ข้อมูลกิจกรรม
นันทนาการ และประสบการณ์นักท่องเที่ยว โดยจากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
นานาชาติต่อเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจมากในด้านเนื้อหาและข้อมูล รูปแบบการนำเสนอ สิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ และสื่อ
สังคมออนไลน์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในระดับมากท้ังหมด 

วราภรณ์ ราชบัวโคตร และอานนท์ คำวรณ์ (2558) ศึกษาเรื่อง “ประสบการณ์ตราสินค้า
แหล่งท่องเที่ยว ความพึงพอใจ และการบอกต่อแบบปากต่อปากของแหล่งท่องเที่ยวเชียงคาน จังหวัด
เลย” พบว่า ประสบการณ์ตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการบอกต่อ
แบบปากต่อปากโดยผ่านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และพบว่าโมเดลประสบการณ์ตราสินค้า
แหล่งท่องเที่ยวสามารถอธิบายความสัมพันธ์กับความพึงพอใจได้ร้อยละ 57 และการบอกต่อแบบปาก
ต่อปากได้ร้อยละ 74 ซึ่งทำให้เห็นว่า แนวคิดประสบการณ์ตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจและพฤติกรรมการบอกต่อแบบปากต่อปากของนักท่องเที่ยว 

ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ และคณะ (2560) ศึกษาเรื่อง “นวัตกรรมทางการตลาดของ
ผู้ประกอบการธุรกิจถนนคนเดินเพ่ือการยอมรับของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย : 

กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และภูเก็ต” พบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความต้องการนวัตกรรมทาง
การตลาดอยู่ในระดับมาก มีความคิดเห็นต่อขีดความสามารถของผู้ประกอบการถนนคนเดินว่าอยู่ใน
ระดับเหนือกว่าคู่แข่ง มีการยอมรับนวัตกรรมอยู่ในระดับยอมรับมาก มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับพึงพอใจถึงพอใจมาก มีแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอนาคตสูงถึงสูงมาก และมีความ
ตั้งใจจะแนะนำบอกต่ออยู่ในระดับตั้งใจมาก นอกจากนี้ปัจจัยนวัตกรรมทางการตลาดมีผลต่อการ
ยอมรับนวัตกรรม ความพึงพอใจโดยรวม แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต และความตั้งใจ
จะนำบอกต่อที่หลากหลายและแตกต่าง ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของถนนคนเดิน และจุดประสงค์ของการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง อีกท้ังยังขึ้นอยู่กับเชื้อชาติของกลุ่มตัวอย่าง 

งานวิจัยชิ้นนี้จะใช้แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจ วิธีการวัดผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงนำไปใช้ในการออกแบบแบบสอมถามใน
การวิจัยเชิงสำรวจต่อไป 
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2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการบอกต่อ 

2.7.1 ความหมายของการบอกต่อ  
การบอกต่อ Word of mouth (WOM) หมายถึง การที่ผู้บริโภคให้ข้อมูลไปยังผู้บริโภคคน

อ่ืน และหากเป็นการให้ข้อมูลผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต จะเรียกว่า การบอกต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
E-word of mouth (e-WOM) ข้อมูลที่ทำการบอกต่อเกี่ยวกับสินค้า บริการ ความคิด หรือองค์กร 
อาจเป็นในเชิงบวก หรือ เชิงลบก็ได้ (บุหงา ชัยสุวรรณ , 2558) สอดคล้องกับ รัฐวิทย์ ทองภักดี 
(2555) กล่าวว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า ทำให้รูปแบบการติดต่อสื่อสารไม่ได้เป็นเพียง
การบอกต่อกันแบบตัวต่อตัวเท่านั้น แต่ยังมีการบอกต่อด้วยวิธีการ อ่ืน ๆ อาทิ การบอกต่อทางสื่อ
อินเตอร์เน็ต  

การบอกต่อมีความสำคัญในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน  เพราะถ้าผู้บริโภคประทับใจก็จะ
กลายเป็นผู้บอกต่อ (Talker) โดยการถ่ายทอดประสบการณ์จากการใช้สินค้าหรือบริการไปยังบุคคล
ใกล้ชิดรอบ ๆ ตัว เสมือนการสร้างเครือข่ายสังคมของตนเอง นอกจากนี้ยังอาจผสมผสานกับ
ความรู้สึกส่วนตัว อารมณ์ ความประทับใจที่อยากให้คนที่เขารู้จักมีโอกาสใช้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ 
ประการต่อมา ผู้บอกต่อยังสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกว่า ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัว 
เพ่ือนฝูง การบอกต่อนอกจากจะเป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือแล้ว ยังมีความสามารถในการชักจูงโน้ม
น้าวบุคคลใกล้ชิดให้ใช้สินค้าและบริการได้ดีอีกด้วย (สุชิต ผลเจริญ, 2552) 

Assael (1998) กล่าวว่า อิทธิพลการสื่อสารแบบปากต่อปาก เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล 
ตั้งแต่สองคนขึ้นไป ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ซึ่งจากการติดต่อพูดคุยสื่ อสารกันทำให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ทัศนคติ รวมไปถึงความคิดเห็นทั้งทางบวกและทางลบ หากเป็นในแง่ของการซื้อ
ขายสินค้าจะเป็นการสื่อสารกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องของสินค้า
และผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับ Katz and 
Lazarsfeld (1998) กล่าวว่า อิทธิพลทางด้านบุคคลมีแนวโน้มที่จะมีอำนาจมากท่ีสุด เพราะความเชื่อ
ใจและความไว้ใจเพ่ือน ญาติ หรือบุคคลใกล้ชิดมากกว่าสื่อโฆษณาทั่วไป การพูดคุยกันกับสมาชิก
ครอบครัวและการหาข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงก่อนจะทำให้ลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
หรือบริการได้ ในกรณีของสินค้าและบริการที่มีราคาค่อนข้างแพง เช่น การซื้อบ้าน และรถยนต์ เป็น
ต้น 

Silverman, Goodine, Ladouceur, and Quinn (2001) กล่าวว่า บุคคลจะทำการตัดสิน 
ใจซื้อครั้งสำคัญ มักจะมาจากคำแนะนำของเพ่ือนฝูง ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ และการสื่อสารแบบ
ปากต่อปากยังเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยที่ไม่จำเป็นต้องคอยยืนกำกับอยู่ข้าง ๆ และไม่ต้องใช้งบ
โฆษณาเลย การสื่อสารแบบบอกต่อยังมีความน่าเชื่อถือมากกว่าพนักงานขาย  อีกทั้งยังเข้าถึงคนได้
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มากกว่าและเร็วกว่าการโฆษณาหรือจดหมายตรง เพราะการสื่อสารแบบบอกต่อสามารถแพร่กระจาย
ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นสาเหตุที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อถือการสื่อสารแบบบอกต่อเพราะผู้บริโภคเชื่อว่า
การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นการสื่อสารที่มิได้กระทำเพ่ือการค้าและนอกเหนือการควบคุมของเจ้าของ
สินค้า และคนส่งข้อมูลเองก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับการตัดสินใจซื้อของบุคคลอ่ืน 

จากนิยามข้างต้นสรุปได้ว่า การบอกต่อ เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป 
โดยมีการบอกต่อหรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารได้ในหลากหลายช่องทาง อาทิ การบอกต่อแบบตัวต่อตัว 
หรือที่กำลังเป็นที่นิยมคือการบอกต่อผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ผู้บริโภคจะนำประสบการณ์ 
เรื่องราวที่ประทับใจ หรือเป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจมาแบ่งปัน ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ หรือข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ที่ผู้บอกต่อได้รับมา ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทัศนคติ รวมไปถึงความคิดเห็นทั้งทางบวก
และทางลบ อีกทั้งชักจูงโน้มน้าวบุคคลใกล้ชิดให้เกิดการกระทำหรือการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อีกด้วย 

 
 2.7.2 ประเภทของการสื่อสารแบบบอกต่อ  

เอ็มมานูเอล โรเซน (2545) กล่าวว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากคือกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่ง
กระตุ้นให้เกิดการส่งต่อข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยบอกต่อกันไปเรื่อย ๆ ถือเป็น
การกระจายข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถจำกัดความออกได้เป็น 2 ประเภทแยกตามสื่อที่
ใช้ในการส่งข่าวสาร ดังนี้  

 1) การส่งผ่านข่าวสารโดยใช้การพูดแบบปากต่อปาก จากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคล
หนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง ทำให้เกิดเป็นเรื่องท่ีคนพูดถึงเป็นจำนวนมาก (Talk of the town) 
  2) การส่งผ่านข่าวสารต่อ ๆ กันไปโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ 
ทำให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารได้อย่างกว้างขวางในเวลารวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค
ปัจจุบันที่เทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตมีความก้าวหน้า ทำให้วิธีการแพร่กระจายข่าวสารด้วยวิธีนี้
เป็นวิธีที่นิยมเป็นอย่างมาก 

Richins and Root-Shaffer (1998) ได้แบ่งการสื่อสารแบบบอกต่อ ออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ 

 1) การสื่อสารแบบบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
เช่น รูปร่าง ลักษณะหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรงไปตรงมา 

 2) การสื่อสารแบบบอกต่อเกี่ยวกับการให้คำแนะนำ จะเป็นการแสดงความคิดเห็น 
การแสดงความรู้สึก รวมทั้งการให้คำแนะนำ  

 3) การสื่อสารแบบบอกต่อเกี่ยวกับการบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัว จะเป็นการ
วิพากษ์ วิจารณ์คุณลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ โดยในส่วนของการให้คำแนะนำและบอกเล่า
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ประสบการณ์ส่วนตัวจะเป็นไปในรูปของการสื่อสารแบบบอกต่อ ซึ่งสามารถเป็นข้อมูลเชิงบวกหรือเชิง
ลบก็ได้  

ซึ่งหากจะพิจารณาคุณลักษณะการสื่อสารแบบบอกต่อประเภทต่าง ๆ ทั้ง 3 แบบจะแบ่งการ
ทำหน้าที่ออกเป็น 2 แบบ คือ  

 1)  การแจ้งข้อมูล   
 2)  การมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
จึงอาจกล่าวได้ว่า การสื่อสารแบบบอกต่อแต่ละประเภทมีความสำคัญแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่

กับแต่ละขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจ เช่น การบอกข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ก็จะมีความสำคัญใน
การสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การรับฟังประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก็จะมีความสำคัญ
ในขั้นตอนของการประเมินทางเลือก (Evaluation) และสุดท้ายข้อมูลในลักษณะของคำแนะนำจะ
สำคัญที่ในข้ันตอนสุดท้ายของการตัดสินใจ (Decision Making) 

 
2.7.3 แนวคิดของการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Word of Mouth) 
การเข้ามาของอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้บริโภคติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น การ

สื่อสารแบบปากต่อปากเมื่อกระทำผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผ่านอุปกรณ์ใด ๆ เช่น เครื่องโน้ตบุ๊ก เน็ตบุ๊ก 
หรือสมาร์ทโฟน ก็กลายเป็นการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Word of Mouth)  

Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh, and Gremler (2004) กล่าวถึง E-Word of Mouth 
ไว้ว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นข้อความจากผู้บริโภคที่มีเนื้อหาทั้งทางบวก
และทางลบต่อสินค้า บริการ และบริษัทผู้ผลิต ซึ่งมีประโยชน์มากมายต่อประชาชาชนและสถาบัน 
ต่าง ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต E-Word of Mouth สามารถกระทำผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้หลาย
ช่องทาง เช่น IM (Instant Message) โฮมเพจ บล็อก เว็บวิจารณ์สินค้า (Product Review Site) 
ห้องสนทนา (Chat Room) และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) อาทิ Facebook LINE 
เป็นต้น ทำให้ผู้บริโภคมีอิสระที่จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ ทั้งจากผู้ที่เคยใช้สิ นค้า
และบริการนั้นแล้ว และจากคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้  

นอกจากนี้ Silverman et al. (2001) ได้สรุปคุณสมบัติของการสื่อสารแบบบอกต่อไว้ดังนี้  
 1) การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นแรงจูงใจที่มีอิทธิพลและมีพลังมากในตลาด  
 2) การสื่อสารแบบบอกต่อมีความเป็นอิสระ จึงมีความน่าเชื่อถือ  
 3) การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นกลไกในการส่งผ่านประสบการณ์  
 4) การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นมากกว่าการสื่อสารประเภทอ่ืน คือ การได้รับความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของสินค้าจากกลุ่มเพื่อน จะช่วยให้ลูกค้าได้สินค้าดีได้  
 5) การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นสื่อกลางที่น่าเชื่อถือมากที่สุด  
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 6) การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นช่องทางการสื่อสารที่ลูกค้านิยมใช้แสดงความคิดเห็น
มากที่สุด   

 7) การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นส่วนหนึ่งของตัวผลิตภัณฑ์เอง  
 8) การสื่อสารแบบบอกต่อมีขอบเขตและความเร็วไม่จำกัด  
 9) การสื่อสารแบบบอกต่อเกิดขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายของผู้เชี่ยวชาญมา

รวมกัน  
 10) การสื่อสารแบบบอกต่อช่วยให้ประหยัดเวลาและทรัพย์สิน  
 11) การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นการสื่อสารที่ยากแก่การพิสูจน์ จึงทำให้ข้อมูลที่

ปรากฏนั้นมีทั้งท่ีเป็นจริงและเป็นเท็จ 
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารได้พัฒนาไปมาก ทำให้การติดต่อสื่อสาร

ระหว่างบุคคลมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไป จากที่ในอดีตการสื่อสารแบบบอกต่อใช้วิธีการสื่อสารจาก
บุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งแบบปากต่อปาก ก็ได้พัฒนารูปแบบโดยอาศัยเทคโนโลยีในการเชื่อมโยง
ให้เกิดการสื่อสารมากข้ึน จนทำให้เกิดรูปแบบของการสื่อสารระหว่างบุคคลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย 

จากแนวคิดที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า การบอกต่อ หรือการสื่อสารแบบปากต่อปากถือ
เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการส่งต่อข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไป
ยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยบอกต่อกันไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่ทุกคนมีสื่อสังคม
ออนไลน์เป็นของตัวเองและสามารถทำการสื่อสารหรือบอกต่อข้อมูลข่าวสารไปยังบุคคลอ่ืนได้อย่าง
รวดเร็วและเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวาง จึงถือเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มาจากบุคคลใกล้ชิด ซึ่งจะมีอิทธิพลและสามารถจูงใจได้
มากกว่าการโฆษณาทั่วไป ดังนั้นการบอกต่อข้อมูลข่าวสารจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจึงถือ
เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการการสื่อการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  

พัชนี เชยจรรยา (2558) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยพยากรณ์การบอกต่อข่าวสารเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตลาดน้ำในสื่อสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยว” กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่เคยไป
ท่องเที่ยวตลาดน้ำและเคยใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การแสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจต่อ
ข่าวสารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และการใช้สื่อสังคมออนไลน์  การแสวงหาข่าวสาร 
ความพึงพอใจ มีความสัมพันธ์กับการบอกต่อข่าวสารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
นอกจากนั้นการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวแปรที่สามารถอธิบายหรือพยากรณ์การบอกต่อข่าวสารได้
มากที่สุดโดยมีตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายการบอกต่อข่าวสารคือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การแสวงหา
ข่าวสาร และความพึงพอใจข่าวสาร ซึ่งสามารถร่วมกันอธิบายได้ร้อยละ 45.2 และจากการศึกษายัง
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พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่าน Facebook มากที่สุด รองลงมาคือ YouTube และ 
Line มีการแบ่งปันข้อมลูเป็นภาพนิ่ง และข้อความ และมีการแสวงหาข่าวสารการท่องเที่ยวเมื่อ
ต้องการเดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น และแสวงหาข่าวสารทั้งจากสื่อออนไลน์ สื่อมวลชน และสื่อบุคคล 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในข่าวสารการท่องเที่ยวทั้งจากการสื่อสารภายในตลาด และการสื่อสาร
ในสื่อสังคมออนไลน์ในระดับ “บ่อย” กลุ่มตัวอย่างมีการบอกต่อข่าวสารผ่านทาง Facebook มาก
ที่สุด โดยใช้การบอกต่อด้วยภาพมากที่สุด และ เนื้อหาที่นำไปบอกต่อมากที่สุดคือ การให้ข้อมู ล
เกี่ยวกับความรู้สึกเม่ือได้มาเท่ียวตลาดน้ำ 

สุรสิทธิ์ กุลรัตนมาศ (2558) ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจและประสบการณ์ที่ได้รับจากสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจและการบอกต่อแบบปากต่อปากของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ใช้
บริการท่องเที่ยวแบบดำน้ำในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง” กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ใช้บริการท่องเที่ยวแบบดำน้ำในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า -
หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง จำนวน 400 คน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพึงพอใจในการ
ท่องเที่ยวส่งผลต่อการบอกต่อแบบปากต่อปากของนักท่องเที่ยวต่างชาติในทิศทางบวกด้วยค่า
สัมประสิทธิ์เชิงวิถีเท่ากับ 1.94 จึงสามารถอธิบายได้ว่า เมื่อนักท่องเที่ยวไปสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 
เกิดความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดี และมีความประทับใจในการท่องเที่ยวย่อมส่งผลต่อการบอกต่อหรือการ
แนะนำที่ดีต่อบุคคลอื่นได้ 

วิทวัส เหล่ากมลาสน์ (2558) ศึกษาเรื่อง “โมเดลเชิงสาเหตุอิทธิพลการรับรู้ด้านความคุ้มค่า 
และภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ ความพึงพอใจ การบอกต่อ และการกลับมาใช้
บริการซ้ำของลูกค้า บริษัท จีบีเอ็กซ์ทราเวล จำกัด” ผลการวิจัยพบว่า 

1. การรับรู้ด้านความคุ้มค่ามีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้า 

2. ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้า 

3. การรับรู้ด้านความคุ้มค่ามีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า 

4. ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า 

5. ความไว้เนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า 

6. ความไว้เนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อของลูกค้า 

7. ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อของลูกค้า 

8. ความไว้เนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำของลูกค้า 

9. ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำของลูกค้า 

นอกจากนี้ผลจากการวิจัยมีข้อเสนอแนะให้บริษัท จีบีเอ็กซ์ทราเวล จำกัด ควรพัฒนาการ
รับรู้ด้านความคุ้มค่า และภาพลักษณ์ตราสินค้าของบริษัทจีบีเอ็กซ์ทราเวล จำกัด เพ่ือส่งผลให้ลูกค้า
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เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ และความพึงพอใจส่งผลให้เกิดการบอกต่อและการกลับมาใช้บริการซ้ำของ
ลูกคา้ในระยะยาวต่อไป 

 ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ตัวแปรเกี่ยวกับพฤติกรรมการบอกต่อ (Word of Mouth: 
WOM) เพ่ือศึกษากับกลุ่มนักท่องเที่ยวว่าหลังจากท่ีได้มีการรับรู้อัตลักษณ์ต่าง ๆ และมีความพึงพอใจ
จากการท่องเที่ยวแล้วนั้น จะมีการพูดคุยหรือบอกต่อไปยังเพ่ือนสนิทหรือคนใกล้ชิดหรือไม่ และมี
พฤติกรรมการบอกต่อในลักษณะใด อาทิ การบอกต่อเกี่ยวกับอัตลักษณ์หรือแหล่งท่องเที่ยว การให้
คำแนะนำ และการบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัว เพ่ือนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในพัฒนาการสื่อสาร
ข้อมูลข่าวสารให้ดียิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการบอกต่อของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม 



 

บทท่ี 3 
 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์)” เป็นการวิจัยโดยใช้วิธีแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ  
ซึ่งจะเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
Participant Observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคน
เดินวัดภูมินทร์) กลุ่มผู้ส่งเสริมภาคเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ในกาดข่วงเมืองน่าน 
(ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) โดยการใช้คำถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
เต็มที่  ซึ่ งจะทำการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านการรวบรวมข้อมูล (Methodological 
Triangulation) และนำเสนอข้อมูลจากการศึกษาด้วยวิธีการพรรณนาความ (Descriptive Method) 
และการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) จำนวน 200 คน วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยมีการดำเนินแผนการวิจัยตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ระเบียบวิธีดำเนินการวิจัย 
 3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ  
  3.2.1 เครื่องมือที่ใช้การศึกษา 
   3.2.1.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)     
    1) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา  
    2) วิธีดำเนินการวิจัย   
    3) การเก็บข้อมูลภาคสนาม  
   3.2.1.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation)  
    1) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา  
    2) วิธีดำเนินการวิจัย   
    3) การเก็บข้อมลูภาคสนาม  
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   3.2.1.3 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
    1) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา  
    2) วิธีดำเนินการวิจัย   
    3) การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
  3.2.2 การตรวจสอบความถูกต้องของการวิจัย   
  3.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ 
 3.3 การวิจัยเชิงปริมาณ 
  3.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.3.2 เครื่องมือที่ใช้การศึกษา 
  3.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐาน 
  

3.1 ระเบียบวิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยรูปแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) การสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
และการวิจัยเชิงสำรวจ เพ่ือศึกษากระบวนการ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม การสร้างอัตลักษณ์ 
ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัด
ภูมินทร์) ของจังหวัดน่าน ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยใช้วิธี
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งผู้วิจัยนัดหมายสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลแต่ละบุคคลโดย
คำนึงถึงความสะดวกของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก และผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แนวคำถาม
ปลายเปิด (Open-ended Question) เพ่ือให้ผู้สัมภาษณ์มีอิสระในการเพ่ิมเติมประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคำถาม เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องสอดคล้องกับประเด็นคำถามด้วย 
ส่วนในการวิจัยเชิงปริมาณ มีรูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้กลุ่มตั วอย่างเป็นผู้กรอก
แบบสอบถามเอง (Self-Administered Questionnaire) ซึ่งประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์และใน
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้พัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามที่
ผู้วิจัยได้ศึกษาระหว่างการเตรียมการในการเก็บข้อมูล 
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3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

  3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
 ผู้วิจัยได้เลือกเครื่องมือเพ่ือนำมาศึกษาในการวิจัย ด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย
การวิจัยเชิงเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
  3.2.1.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)     
  1) แหล่งข้อมลูที่ใช้ในการศึกษา  
  ผู้วิจัยใช้การค้นหาข้อมูลจากห้องสมุดของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 
รวมถึงห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้งแหล่งข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ปรากฏบนอินเตอร์เน็ต เพ่ือหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการ
ท่องเที่ยว การสื่อสารการตลาด การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดน่านและกาด
ข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการทำวิจัย นอกจากนี้ยังดาวน์
โหลดงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ https://scholar.google.co.th ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวจะมี
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ เช่น บทความ
วิชาการ รายงานการวิจัย เป็นต้น จากที่กล่าวมาผู้วิจัยได้หาข้อมูลจากเอกสารเพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ในการทำวิจัย ดังนี้ 
   (1) ข้อมูลสถิติแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวและสถิติรายได้จากท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย 
   (2) ข้อมูลสถิติแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวและสถิติรายได้จากการท่องเที่ยว
ในจังหวัดน่าน     
   (3) ศึกษาจากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การจัดทำข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
จังหวัดน่าน 
   (4) รายงานการวิจัย 
   (5) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 
   
  2) วิธีดำเนินการวิจัย   
  ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยหาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดน่าน ซึ่งก็พบว่าน่านมีความน่าสนใจใน 
หลายมุมมอง เช่น น่านมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนตั้งแตป่ี 2559-2561 สูงที่สุด และ พบว่าน่าน
มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้ยังพบว่า GPP จังหวัดน่าน ในสาขา
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การขายส่ง ขายปลีก ขยายตัวเพ่ิมขึ้น เนื่องจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ที่ทาง
ภาครัฐและเอกชนช่วยกันผลักดันและประชาสัมพันธ์กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เพ่ิมข้ึน 
  ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาจากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การจัดทำข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
จังหวัดน่าน พบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดน่านในปีพ.ศ. 2558-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ทาง
ภาครัฐได้ดำเนินกิจกรรมโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยว ได้แก่ จัดกิจกรรมขายสินค้าของที่ระลึก 
และจัดงานถนนวัฒนธรรม (ถนนคนเดิน) รวมทั้งจัดงานปีใหม่ เพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยว  โดย
ภาคเอกชนในจังหวัดน่าน ก็ได้ให้การร่วมมือและสนับสนุนด้วยการเปิดร้านขายของที่ระลึก ของฝาก 
ร้านอาหารของพ้ืนเมืองมากขึ้น และมีร้านค้า ร้านอาหารร่วมในงานถนนวัฒนธรรม (ถนนคนเดิน) 
เพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยว 
  ขัน้ตอนที่ 3 ศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ จากตำรา บทความ และงานวิจัยที่ 
เกี่ยวข้อง เพ่ือกำหนดกรอบแนวความคิด และขอบเขตของการศึกษา ตลอดจนสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาให้คลอบคลุมตามความมุ่งหมายของการศึกษา 
  ขัน้ตอนที่ 4 ศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว 
อัตลักษณ์ตราสินค้า การสื่อสารการตลาด การมีส่วนร่วมของชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับกาดข่วงเมืองน่าน 
(ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 
 
  3) การเก็บข้อมูลภาคสนาม  
  ในส่วนของการวิจัยเชิงเอกสารผู้วิจัยเน้นเก็บข้อมูลจากหนังสือ บทความท่องเที่ยว  
บทความวิชาการ และวิทยานิพนธ์เป็นหลัก ทั้งนี้เอกสารที่ผู้วิจัยค้นคว้าจะนำมาจากห้องสมุดของ 
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก อย่างไรก็ตามเมื่อผู้วิจัย 
ได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลที่จังหวัดน่าน ผู้วิจัยได้เอกสารข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 
รวมถึงเอกสารเพิ่มเติมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบังานวิจัยชิ้นนี้อีกด้วย 
 
  3.2.1.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation)  
  1) แหล่งข้อมลูที่ใช้ในการศึกษา  
  งานวิจัยชิ้นนี้ใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม(Non-Participant Observation) โดย
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคือรูปแบบการสื่อสารของกลุ่มบุคคลที่อยู่ในจังหวัดน่าน ได้แก่ ภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ และกลุมผู้ประกอบการ นอกจากนี้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
คนในชุมชนที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว คือ นักท่องเที่ยวลงมือทำกิจกรรม
กับคนในชุมชน อีกทั้งผู้วิจัยจะศึกษาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน 
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(ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) รวมถึงเอกลักษณ์ต่าง ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัฒนาให้เกิดเป็นอัตลักษณ์
ตราสินค้าในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 
 
  2) วิธีดำเนินการวิจัย   
  ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยเริ่มเก็บข้อมูลในรูปแบบของการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมตั้งแต่ 
การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลที่จังหวัดน่าน โดยเริ่มจากการสังเกตสภาพแวดล้อมท่ีนักท่องเที่ยวต้องพบเจอใน
การเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว อาทิ ป้ายบอกทาง สิ่งที่ให้บริการและอำนวยความสะดวก ความ
สะอาดและความปลอดภัย นอกจากนี้ยังสังเกตรูปแบบของสื่อต่าง ๆ ที่ใช้แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวอีกด้วย 
  ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยสังเกตรูปแบบการสื่อสารระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และชุมชน 
รวมถึงสังเกตกลุ่มตัวอย่างขณะเก็บข้อมูลด้านการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วย   
  ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมของคนในชุมชน เช่น ความกระตือรือร้นในการ 
ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ความเต็มใจในการบริการนักท่องเที่ยว รวมถึงวิธีการให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และบริการ  
  ขั้นตอนที่ 4 ผู้วิจัยสังเกตสถานที่ท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัด
ภูมินทร์) เพ่ือศึกษารูปแบบและอัตลักษณ์ตราสินค้าของแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงสังเกตเกี่ยวกับรูปแบบ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในสถานที่ท่องเที่ยวที่ส่งผลให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม และเกิด
การพัฒนากาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 
   
  3) การเก็บข้อมูลภาคสนาม  
  ผู้ วิ จั ย จะ เก็ บ ข้ อมู ล จากการสั ง เกตแบ บ ไม่ มี ส่ วน ร่ วม  (Non-Participant 
Observation) โดยผู้วิจัยจะสังเกตสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคน
เดินวัดภูมินทร์) อาทิ เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ต่าง ๆ ที่แวดล้อมในสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรม
ในกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดขึ้นเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มี
ส่วนร่วม นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สังเกตจากพฤติกรรมการสื่อสารของกลุ่มเป้าหมายขณะทำการสัมภาษณ์
เชิงลึก เพ่ือดูว่ากลุ่มเป้าหมายมีความรู้และมีการถ่ายทอดข้อมูลอย่างไร ในทางกลับกันผู้วิจัยก็ได้ทำ
การสื่อสารกับคนในชุมชนด้วย เนื่องจากคนในชุมชนเป็นกลุ่มที่ต้องสื่อสารกับนักท่องเที่ยว หลังจาก
นั้นจึงนำข้อมูลจากการสังเกตไปตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
แหล่งข้อมูลเชิงเอกสารเพื่อหาข้อสรุปในงานวิจัยต่อไป 
 
 



74 
 
  3.2.1.3 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
  1) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
  การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์บุคคลซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลชั้นต้นที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในเรื่องที่ผู้วิจัยต้องการจะศึกษา ทั้งนี้จะเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกซึ่งสัมภาษณ์ บุคคลที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม การสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสาร
การตลาด ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์)  โดยใช้คำถาม
ปลายเปิด เพ่ือให้ผู้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นและประสบการณ์อย่างอิสระในการตอบคำถาม
ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์และแนวคำถามนำวิจัย โดยส่วนของการสัมภาษณ์ผู้วิจัยแบ่งคำถามออกเป็น 
3 กลุ่ม คือ หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผู้ส่งเสริมภาคเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนในกาดข่วงเมือง
น่าน ซึ่งแบ่งคำถามออกเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วม และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า และการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 
   (1) หนว่ยงานรัฐบาล และกลุ่มผู้ส่งเสริมภาคเอกชน 
    1. คุณสุรพล เธียรสูตร (นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน) 
    2. คุณเงียบ แสงจำปา (พาณิชย์จังหวัดน่าน) 
    3. คุณสโรช รัตนมาศ (วัฒนธรรมจังหวัดน่าน) 
      4. ว่าที่ร.ต.ภาณุวัฒน์ ขัดนาค (ผอ. ททท. สำนักงานน่าน) 
    5. คุณธณวัฒน์ ทะโพนชัย (ผู้จัดการอีสเทิร์นล้านนาน่าน) 
    6. คุณมานะ ทองใบศรี (ผู้จัดการเพจเฟซบุ๊กเสน่ห์น่านวันนี้) 
 
   แนวคำถาม  
   1. การได้มาของแนวคิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมือง
น่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) เป็นอย่างไร 
   2. บทบาทหน้าที่ของท่านในการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) มีอะไรบ้าง 
   3. ท่านมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน กำหนดรูปแบบและนโยบาย 
เพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) อย่างไร  
   4. ท่านจัดสรรงบประมาณด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไร  
   5. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงอัตลักษณ์ในแหล่ง
ท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาให้เป็นอัตลักษณ์ตราสินค้าของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) หรือไม่ 
อย่างไร 
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   6. ท่านมีส่วนร่วมในกระบวนการการสื่อสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) หรือไม่ อย่างไร 
   7. ท่านมีการส่งเสริม หรือการดำเนินการเพ่ือให้ผู้ประกอบการและชุมชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกาด
ข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) หรือไม่ อย่างไร 
   8. ท่านใช้สื่อใดบ้างในการสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  
   9. ผลตอบรับของการส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดิน
วัดภูมินทร์) เป็นอย่างไร 
 
   (2) กลุ่มผู้ประกอบการ 
    1. คุณอัญชลี ไชยรังสินันท์ (ผู้ประกอบการน่านมอลต์) 
    2. คุณวิชิตา อวดตัว (ผู้ประกอบการแบรนด์หอมน่าน) 
    3. คุณระวีวรรณ สีสุมาตย์ (ผู้ประกอบการแฮนด์เมด by ปุกปุย) 
      4. คุณกฤตติกา พันธวงค์ (ผู้ประกอบการกฤตติกาผ้าทอ)  
    5. คุณวราลักษณ์ เหรียญเจริญกุล (ผู้ประกอบการอาหารพื้นเมือง) 
    6. คุณกฤษณพงษ์ คำมงคล (ผู้ประกอบการมงคลผ้าทอ) 
 
   แนวคำถามสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ 
   1. การได้มาของแนวคิดการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัด
ภูมินทร์) ของท่าน 
   2. บทบาทหน้าที่ของท่านในการทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกาดข่วงเมือง
น่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) มีอะไรบ้าง 
   3. ท่านมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน กำหนดรูปแบบและนโยบาย 
เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) หรือไม่ อย่างไร 
   4. ธุรกิจของท่านมีรูปแบบเป็นอย่างไร มีการดำเนินการอย่างไร  
   5. ท่านมีวิธีการรวมกลุ่มองค์กรอย่างไร และมีการจัดสรรรายได้ อย่างไร 
บ้าง 
   6. ภาครัฐได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสาร
การตลาดอย่างไรบ้าง รวมถึงท่านมีวิธีการนำเสนอข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้กับภาครัฐ
อย่างไร 
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   7. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงการใช้อัตลักษณ์
ตราสินค้าของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) เพ่ือพัฒนาสินค้าหรือบริการของท่าน 
หรือไม่ อย่างไร 
   8. ท่านมีส่วนร่วมในกระบวนการการสื่อสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) หรือไม่ อย่างไร 
   9. ธุรกิจของท่านมีกิจกรรมอะไรบ้างที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 
   10. ผลตอบรับของการส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคน
เดินวัดภูมินทร์) ส่งผลต่อธุรกิจของท่าน อย่างไร 
 
  2) วิธีดำเนินการวิจัย 
  ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกบุคคลเป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือเป็นผู้ ให้ข้อมูลโดยการ 
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยเริ่มจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับหน่วยงานภาครัฐ
ก่อน และใช้วิธีการเลือกแบบบอกต่อ (Snowball Sampling) ในลำดับต่อมา เพ่ือคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มผู้ส่งเสริมภาคเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง จากการแนะนำของ
กลุ่มแรก 
  ขั้นตอนที่  2 ศึกษาวิธีการเขียนประเด็นคำถามจากแนวคิด วัตถุประสงค์ของ 
งานวิจัย รวมถึงคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้การกำหนดขอบเขต และเนื้อหาของคำถามมี
ความชัดเจนตามความมุ่งหมายของการศกึษา  
  ขัน้ตอนที่ 3 นำข้อมลูที่ได้มาสร้างแบบสัมภาษณ์  
  ขั้นตอนที่ 4 นำแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
ครั้งนี้ ว่าตรงตามจุดมุ่งหมายและสอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้หรือไม่ หลังจากนั้นก็นำมาปรับปรุง
แก้ไข เพ่ือดำเนินงานในขั้นต่อไป ทัง้นี้เพ่ือให้งานวิจัยครั้งนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและครบถ้วน  
  ขั้นตอนที่ 5 เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาให้เริ่มเก็บข้อมูลได้ ผู้วิจัยติดต่อเพ่ือนัด 
วันสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 
  ขัน้ตอนที่ 6 ทำการสัมภาษณ์และดำเนินการเก็บข้อมลูของกลุ่มตวัอย่าง  
  ขัน้ตอนที่ 7 สรุปนำมาประมวลและวิเคราะห์ผลการศึกษา 
 
  3) การเก็บข้อมูลภาคสนาม   
  ผู้วิจัยเริ่มติดต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือนัดสัมภาษณ์ในเดือนพฤษภาคม 2562 เพ่ือขอ 
นัดวันสัมภาษณ์ หลังจากนั้นจึงลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในจังหวัดน่านระหว่างเดือนมิถุนายน 2562 โดยการ



77 
 
สัมภาษณ์บุคคลทัง้ 3 กลุม่ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผู้ส่งเสริมภาคเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการ 
ผู้วิจัยจะมีการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลที่จงัหวัดน่านเป็นระยะเวลา 1 เดือน คือ ช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งผู้วิจัย
จะใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ โดยจะสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างให้มาก
ที่สุด อย่างไรก็ตามหากผู้วิจัยไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้วิจัยจะลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมลูครั้งที่สองในเดือนถัดไปเพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ 
 
 3.2.2 การตรวจสอบความถูกต้องของการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบแบบสาม
เส้าด้านการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบโดยใช้
การเก็บข้อมูลจาก 3 วิธีที่แตกต่างกัน แต่รวบรวมข้อมูลในเรื่องเดียวกัน มาตรวจสอบควบคู่กับสภาพ
ของความเป็นจริง ซึ่งจะใช้แหล่งข้อมูลทางด้านเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงการสังเกตแบบไม่
มีส่วนร่วม 
 
 3.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ  
 หลังจากท่ีผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยได้
นำแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดยอาศัยกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบแนวทางใน
การวิเคราะห์การศึกษากระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) โดยนำเสนอ
ข้อมูลจากการศึกษาด้วยวิธีการพรรณนาความ (Descriptive Method) 
 

3.3 การวิจัยเชิงปริมาณ 

 3.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน 
(ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ภายในปี พ.ศ. 2562 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทย อาศัยอยู่ในประเทศไทย และเคย
ท่องเที่ยวทีก่าดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ภายในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 200 คน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยสุ่มกลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก (Convenient Sampling) โดยให้กลุ่มตัวอย่างสมัครใจในการเข้าร่วมการตอบแบบสอบถาม
ทั้งในออนไลน์ โดยจะนำลิงค์แบบสอบถามไปโพสต์ในเว็บเพจที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
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เนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวที่กำลังท่องเที่ยวอยู่ในบริเวณกาด
ข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 
 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคย
ท่องเที่ยวในกาดข่วงเมืองน่านภายในปี 2562 ซึ่งไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน จึงได้คำนวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีของ Cooper and Emory (1995) เนื่องจากเป็นสูตรที่ใช้ในกรณีที่ไม่
ทราบขนาดประชากรที่แน่นอน โดยกำหนดระดับค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 และระดับความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5  
 

 สูตร n = 
𝑍2𝑝𝑞

𝐸2  

 
 โดยที่ n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
  p = ค่าประมาณความน่าจะเป็นของประชากร (0.85) 
  q = ค่าประมาณสิ่งที่ไม่อยู่ในความสนใจ (1-p) 
  E = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (0.05 หรือ 5%) 
  Z = ค่ามาตรฐานของระดับความเชื่อมั่น (95% เท่ากับ 1.96) 
 

 แทนค่า n =    
(1.96)2(0.85)(0.15)

(0.052)
 

 
  n =  195.92 
 
 ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยต้องมีอย่างน้อย 196 คน และในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
เก็บกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวนทั้งสิ้น 200 คน 

 
 3.3.2 เครื่องมือที่ใช้การศึกษา  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การ
รับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด ความพึงพอใจ พฤติกรรมการบอกต่อ และความ
ตั้งใจในการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ จากการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิลำเนา ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทสินค้าหรือบริการที่เคยซื้อ และค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยใน
การซื้อสินค้าและบริการที่กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ลักษณะคำถามเป็นคำถามปิด 
แบบให้เลือกคำตอบ (Check List) และเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดของกาดข่วง
เมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) จากนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน ด้านสินค้าและบริการ และการรับรู้การ
สื่อสารการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดอีเว้นท์ การ
ให้ข้อมูลถาม-ตอบโดยตรง ลักษณะคำถามเป็นคำถามปลายปิดซึ่งใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) เป็นรูปแบบคำถาม และใช้การประมาณค่าจากมาตรวัดลิเคิร์ท (Likert scale)  
  ส่วนที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่ออัตลักษณ์ตราสินค้าและการ
สื่อสารการตลาดของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ได้แก่ ความพึงพอใจด้านสถานที่ 
ด้านอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน ด้านสินค้าและบริการ และด้านกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่มีความ
หลากหลาย ลักษณะคำถามเป็นคำถามปลายปิดซึ่งใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) เป็น
รูปแบบคำถาม และใช้การประมาณค่าจากมาตรวัดลิเคิร์ท (Likert scale)  
  ส่วนที่ 4 ข้อมูลพฤติกรรมการบอกต่อจากการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคน
เดินวัดภูมินทร์) ได้แก่ ช่องทางการบอกต่อจากการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัด
ภูมินทร์) และประเภท/เนื้อหาการบอกต่อจากการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่ าน (ถนนคนเดินวัด
ภูมินทร์) ลักษณะคำถามเป็นคำถามปลายปิดซึ่งใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) เป็น
รูปแบบคำถาม และใช้การประมาณค่าจากมาตรวัดลิเคิร์ท (Likert scale) 
  ส่วนที่ 5 ข้อมูลความตั้งใจของนักท่องเที่ยวในการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ ลักษณะ
คำถามเป็นคำถามปลายปิดแบบให้เลือกคำตอบ (Check List) และเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว และถัด
มาเป็นข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้อัตลักษณ์ตรา
สินค้าและการสื่อสารการตลาด ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการบอกต่อจากการท่องเที่ยวกาดข่วง
เมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) โดยใช้คำถามเปิด (Open ended or unstructured question) 
ลักษณะของแบบสอบถามจะเป็นการเติมความคิดเห็น 
  สำหรับแบบสอบถามในส่วนที่ 2, 3, 4 มีลักษณะคำถามเป็นคำถามปลายปิดซึ่งใช้
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) เป็นรูปแบบคำถาม และใช้การประมาณค่าจากมาตรวัด 
ลิเคิร์ท (Likert scale) เป็นเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด ดังนี้ 
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   ระดับมากท่ีสุด  หมายถึง  5 คะแนน 
   ระดับมาก  หมายถึง  4 คะแนน 
   ระดับปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
   ระดับน้อย  หมายถึง  2 คะแนน 
   ระดับน้อยที่สุด  หมายถึง  1 คะแนน 
 
 การกำหนดเกณฑ์เพ่ือแปลความหมายค่าเฉลี่ยไว้ 5 ระดับ จากการคำนวณระดับเฉลี่ย (บุญ
ใจ ศรีสถิตนรากูร, 2555) ดังนี้    

   ระดับค่าเฉลี่ย = 
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ำสุด

จำนวนชั้น
 

      

     = 
(5−1)

5
 

 
     = 0.8 
 จากการคำนวณดังกล่าว สามารถแสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยใน
แบบสอบถาม ดังนี้ 
 
      ค่าเฉลี่ย   ความหมาย 
   4.21 – 5.00   ระดับมากท่ีสุด 
   3.41 – 4.20   ระดับมาก 
   2.61 – 3.40   ระดับปานกลาง 
   1.81 – 2.60   ระดับน้อย 
   1.00 – 1.80   ระดับน้อยที่สุด 
 
 

  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
  1) ศึกษาค้นคว้าจากตำรา เอกสาร บทความต่าง ๆ ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการกำหนดขอบเขตของการวิ จัยและการสร้าง
แบบสอบถาม 



81 
 
  2) กำหนดขอบเขตและโครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถามตามตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์ โดยเรียงลำดับตามลักษณะของคำถามและแยก
เป็นหมวดหมู่ตามกรอบแนวคิดของงานศึกษา 
  3) จัดพิมพ์แบบสอบถามและเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content 
Validity) จากนั้นนำแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง 
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
  4) สร้างแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 
 3.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษา “การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด 
ความพึงพอใจ พฤติกรรมการบอกต่อ และความตั้งใจในการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ จากการท่องเที่ยว
กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์)” โดยมีแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 2 
ส่วน คือ 
  1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล
ความคิดเห็นจากตัวแปร คือ การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด ความพึงพอใจ 
พฤติกรรมการบอกต่อ และความตั้งใจในการกลับมาเที่ยวซ้ำ จากการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน 
(ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 200 ชุด โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้ 
   (1) ดำเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่  30 
พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562 โดยผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทางออนไลน์
และนักท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์)  
   (2) ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบสอบถามใน
เบื้องต้น และแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 
  2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมด จาก
วารสารที่สามารถอ้างอิงได้ ผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ บทความวิชาการ รวมถึง
แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือประกอบการค้นคว้าและสร้างแบบสอบถาม 
 
 3.3.4  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐาน 
  การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้ดำเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และนำแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วไป
วิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสถิติเพ่ือสังคมศาสตร์ (SPSS) ดังนี้ 
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  3.3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ  
ภูมิลำเนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทสินค้าหรือบริการที่เคยซื้อ และ
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อสินค้าและบริการที่กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Description Statistics) ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) แสดงผลเป็นค่าร้อย
ละ (Percentage) เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะของประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
  3.3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด
ของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) ซึ่งประกอบด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใช้วิเคราะห์เกี่ยวกับอัตลักษณ์ตราสินค้าใน
แต่ละด้านและการสื่อสารการตลาด จากการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ที่
นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างได้รับรู้ โดยนำเสนอในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยาย 
  3.3.4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Description Statistics) ซึ่งประกอบด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพ่ือใช้วิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่ออัตลักษณ์ตราสินค้าและ
การสื่อสารการตลาดของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) โดยนำเสนอในรูปแบบตาราง
ควบคู่กับการบรรยาย 
  3.3.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบอกต่อจากการท่องเที่ยวกาดข่วงเมือง
น่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) ซึ่งประกอบด้วย
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใช้วิเคราะห์เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบอกต่อของนักท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 
ได้แก่ ประเภทเนื้อหาการบอกต่อ และช่องทางการบอกต่อ จากการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนน
คนเดินวัดภูมินทร์) โดยนำเสนอในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยาย 
  3.3.4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจในการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) แสดงผลเป็น
ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือวิเคราะห์ความตั้งใจในการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
และนำข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จากแบบสอบถามส่วนที่ 5 มาสรุปหรือวิเคราะห์ในลักษณะการบรรยายเชิง
พรรณนา 
  3.3.4.6 การทดสอบสมมติฐานการรับรู้อัตลักษณต์ราสินค้าและการสื่อสารการตลาด 
มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ โดยใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s product moment correlation coefficient)   
  3.3.4.7 การทดสอบสมมติฐานการรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด 
มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบอกต่อจากการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 
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โดยใช้การวิ เคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัม พันธ์แบบเพียร์สั น  (Pearson’s product moment 
correlation coefficient) 
  3.3.4.8 การทดสอบสมมติฐานการรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด 
ความพึงพอใจ และการบอกต่อ มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจในการกลับมาเที่ยวซ้ำ โดยใช้การ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson’s product moment correlation 
coefficient) 
  
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะมีค่าระหว่าง -1.00 ถึง + 1.00 ดังนี้ (พัชนี เชยจรรยา, 2558) 
  
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 1 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิงบวก
อย่างสมบูรณ์ 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ -1 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิงลบ
อย่างสมบูรณ์ 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 
 สำหรับเกณฑ์การอธิบายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยทั่วไปใช้เกณฑ์ดังนี้ (Bartz, อ้างถึงใน 
วิเชียร เกตุสิงห์, 2547) 
 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระดับของค่าความสัมพันธ์ 
0.00 – 0.20 ระดับต่ำมาก 
0.21 – 0.40 ระดับต่ำ 
0.41 – 0.60 ระดับปานกลาง 
0.61 – 0.80 ระดับสูง 
0.81 – 1.00 ระดับสูงมาก 

 



 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์)” เป็นการวิจัยโดยใช้วิธีแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม การสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการ
สื่อสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสาร
การตลาด ความพึงพอใจ  พฤติกรรมการบอกต่อ และความตั้งใจในการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของ
นักท่องเที่ยว รวมถึงเพ่ือพัฒนาแนวทางกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสาร
การตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) การ
สั มภ าษ ณ์ เชิ งลึ ก  ( In-depth Interview) ก ารสั ง เกตแบ บ ไม่ มี ส่ วน ร่ วม  (Non-Participant 
Observation) และการเก็บแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย รวมจำนวน
ทั้งสิ้น 200 ชุด จากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด สามารถแบ่งการนำเสนอตามกรอบแนวคิดการวิจัยได้
ดังต่อไปนี้  

4.1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 
 ส่วนที่ 2 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
 ส่วนที่ 3 กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า 
 ส่วนที่ 4 กระบวนการสื่อสารการตลาด 
4.2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด 
 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ 
 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบอกต่อจากการท่องเที่ยว 
 ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจในการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 
 ส่วนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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4.1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

4.1.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 
 

 
 

ภาพที่ 4.1 กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 
แหล่งที่มา: กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน, 2559. 
 
 “กาดข่วงเมืองน่าน” หรือถนนคนเดินวัดภูมินทร์ เกิดจากการส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่ทำงานบูรณาการร่วมกันเปิดตลาดประชารัฐต้องชมขึ้นเป็นแห่งแรกของ
จังหวัดน่าน โดยมีพิธีเปิดตลาดต้องชมเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 เพ่ือสร้างตลาดชุมชนที่มี
เอกลักษณ์พาณิชย์และอัตลักษณ์ของชาวน่าน ทั้งนี้ เอกลักษณ์พาณิชย์ คือ ลักษณะเฉพาะของการค้า
ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมทางการค้า อาทิ การปิดป้ายแสดงราคา เครื่องชั่งกลาง ความเท่ียงตรง 
ความสะอาด และสุขอนามัยของสถานที่จำหน่ายสินค้า ส่วนอัตลักษณ์ของชาวน่าน คือ ความเป็น
ตัวตนที่บ่งชี้ถึงความเฉพาะตัวของชาวน่าน อันเป็นไปตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม  
ชาติพันธุ์ และภูมิศาสตร์ ซึ่งกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ตั้งอยู่บริเวณถนนผากอง
ด้านข้างวัดภูมินทร์ และมีลานข่วงเมืองน่านขนาดใหญ่อยู่บริเวณด้านหน้าไว้สำหรั บบริการ
นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ผสมผสานเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม
ให้เป็นแหล่งช่องทางการกระจายสินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรม OTOP สินค้าของชุมชน และอาหาร
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พ้ืนเมือง อาทิ ผลไม้ส้มสีทอง ข้าวกล้องอินทรีย์ ขนมข้าวซี่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสาหร่ายน้ำจืด ผ้าทอ
มือลายโบราณ เครื่องเงิน เป็นต้น เป็นการเชื่อมการค้ากับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน ช่วยกระตุ้นระบบ
เศรษฐกิจชุมชนโดยใช้การบริโภคภายในพ้ืนที่และชุมชนใกล้เคียงเป็นตัวขับเคลื่อน (กองส่งเสริมและ
บริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน, 2559) 
 สำหรับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการพัฒนากาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ให้
เป็นไปตามเอกลักษณ์พาณิชย์และอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน ได้แก่ (กองส่งเสริมและบริหารระบบ
ตลาด กรมการค้าภายใน, 2558) 
  1) เพ่ิมช่องทางการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรม สินค้า 
OTOP และสินค้าของชุมชน ให้แก่ประชาชน สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรในชุมชน 
  2) เชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าของชุมชน โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 
  3) กระตุ้นระบบเศรษฐกิจของชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ควบคู่กับ
การสืบสานเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน 
  4) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นตลาดชุมชนในวงกว้าง เพ่ือประชาสัมพันธ์และจูง
ใจให้เกิดการซื้อขายและเข้ามาใช้ประโยชน์จากตลาดชุมชน 
 สุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและ
การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เพ่ือแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน และช่วยเหลือธุรกิจ SMEs สหกรณ์ 
วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรและประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านตลาดชุมชน โดยใช้กลไกตลาดชุมชน
เป็นช่องทางให้กับเกษตรกรและกลุ่มเป้าหมายควบคู่กับการพัฒนาสินค้า OTOP และการเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) อันเป็น
การวางฐานรากของประเทศในอนาคต พ้ืนที่ข่วงเมืองน่านถูกคัดเลือกให้เป็นพ้ืนที่ตลาดประชารัฐ 
ท้องถิ่นสุขใจ เพ่ือสร้างโอกาส สร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างความสุข โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ประกอบกับถูกคัดเลือกให้ดำเนินการพ้ืนที่ต้นแบบตลาดต้องชม โดยกรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ (เทศบาลเมืองน่าน, 2560ก) กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) มีร้านค้า
ถึง 357 ร้านค้า โดยจะแบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซนอาหาร 160 ร้านและโซนเสื้อผ้า ของที่ระลึก 197 
ร้าน ซึ่งอาหารที่ได้รับการตอบรับดีส่วนมากจะเป็นอาหารพ้ืนเมือง อาทิ น้ำพริกอ่อง ไส้อ่ัว ไกยี แกง
ฮังเล และแกงแค ส่วนเสื้อผ้าและของที่ระลึกส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายสีดำ สีขาว สินค้าทำมือที่ทำ
มาจากผ้าฝ้ายก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเช่นเดียวกัน และที่ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านแห่งนี้รณรงค์
ให้เป็นถนนคนเดินปลอดโฟม เพ่ือสิ่งแวดล้อม 100% อีกด้วย (เทศบาลเมืองน่าน, 2560ข) 
 กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) นับเป็นถนนคนเดินที่มีบรรยากาศที่เพลิดเพลิน
แฝงไว้ด้วยกลิ่นอายแบบล้านนา เบื้องหลังคือวัดภูมินทร์ยามค่ำคืนที่เปิดไฟยามค่ำคืน ส่วนพ้ืนที่ที่นั่ง
อยู่คือบริเวณ ข่วง หรือ ลานกว้างสำคัญของเมืองที่มักใช้ทำพิธีในสมัยก่อน ซึ่งปัจจุบันลานข่วงเมือง
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น่านนี้เปรียบเสมือน “ห้องรับแขกขนาดใหญ่ใจกลางเมืองน่าน” ที่มีไว้สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว
ที่มาเยือนเมืองน่าน 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 ลานขันโตก กาดข่วงเมืองน่าน 
แหล่งที่มา: กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน, 2559. 
 
 นอกจากนั้นแล้ว กาดข่วงเมืองน่านยังมีการจัดแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้
นักท่องเที่ยวได้ชมจากเยาวชน  สถาบันการศึกษาท้องถิ่นต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสืบสานอนุรักษ์นาฏศิลป์
ท้องถิ่นให้คงอยู่ นักท่องเที่ยวที่มาช็อปปิ้งหรือชิมอาหารสามารถสนับสนุนเยาวชนเหล่านี้ได้ โดยการ
บริจาคเล็ก ๆ น้อย ๆ เพ่ือเป็นกำลังใจในการอนุรักษ์ต่อไป (Thai North Tour, 2019) 
 นอกจากนี้ยังพบข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัดน่าน (พ.ศ. 2561-2565) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
ในลักษณะประชารัฐ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่  
  1) การค้นหาองค์ความรู้ของผลผลิตและผลิตภัณฑ์  
  2) การสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการต่อยอดองค์ความรู้  
  3) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ  
  4) สนับสนุนผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และสินค้าบริการ  
  5) พัฒนาเขตการค้าชายแดนและระหว่างแดน  
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 และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์  
ที่ 2 การบริหารจัดการภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ  
(จังหวัดน่าน, 2562) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัด
ในด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ตลอดจนการบริหารจัดการของภาครัฐ
และชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง  
         

4.1.2 การสื่อการแบบมีส่วนร่วม 
  สำหรับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการ
สื่อสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ทั้งหมดมีการ
จำแนกออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ ระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม และรูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วม ซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
กลุ่มผู้ส่งเสริมภาคเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการ 
  4.1.2.1 ระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
  ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกต พบว่า 
ส่วนมากมีระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในฐานะเป็นผู้ร่วมวางแผนและกำหนดนโยบาย เนื่องจาก
เป็นภารกิจที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของหลาย ๆ หน่วยงาน รวมถึงกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ด้วย 
ดังนั้นจึงต้องมีการร่วมกันมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการวางแผนหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ของการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และรองลงมาคือ มีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร ผู้ผลิต และผู้
รว่มผลิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสาร พบว่า มีการใช้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับ 
ที่ 2 (พ.ศ. 2560–2564) อันมีพันธกิจหลายประการด้วยกัน ซึ่งประการสำคัญที่เกี่ยวข้องคือ การ
ส่งเสริมการบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมและบูรณาการของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาปี  
พ.ศ. 2560-2564 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 คือการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบให้มีความสามารถในการแข่งขันสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
และเพียงพอต่อความต่อความต้องการของตลาด ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและได้รับประโยชน์ 
  ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารในข้างต้นสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้
ข้อมูลหลักจำนวน 12 คน แบ่งเป็น หน่วยงานภาครัฐและกลุ่มผู้ร่วมส่งเสริมภาคธุรกิจ จำนวน 6 คน 
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และกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า จำนวน 6 คน จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นในประเด็นด้านการร่วม
วางแผนและกำหนดนโยบาย โดยจากความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยสามารถแบ่งได้เป็น  
4 ประเด็นความคิดเห็นด้วยกัน คือ การนำนโยบายที่ได้รับเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนา การ
จัดสรรงบประมาณ การจัดสรรพ้ืนที่ และการหาข้อตกลง สร้างกฎกติกาหรือมาตรการร่วมกัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  1) มีส่วนร่วมในฐานะเป็นผู้ร่วมวางแผนและกำหนดนโยบาย 
   (1) การนำนโยบายที่ได้รับเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนา 
   หน่วยงานภาครัฐในแต่ละหน่วยที่เกี่ยวข้องจะมีการนำนโยบายจากทาง
ส่วนกลางเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานวางแผนในการผลักดันให้เกิดการ
เชื่อมโยงตลาดท้องถิ่นกับการท่องเที่ยวให้ไปด้วยกัน ดังที่ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวไว้ว่า 
 
   “เป็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงพาณิชย์ เพราะว่า 
   เป็นกระทรวงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในส่วนของกาดข่วงเมืองน่าน เป็น 
   ภารกิจการผลักดันตลาดท้องถิ่นเชื่อมโยงกันกับการท่องเที่ยว คือส่งเสริม 
   สนับสนุนตลาดที่มีอยู่แล้วทั้งด้านการประชาสัมพันธ์  สิ่งอำนวยความ 
   สะดวกที่ให้ผู้บริโภคที่เข้ามา ให้เจ้าของตลาด ให้ตลาดเพ่ือสนองความ 
   ต้องการของผู้บริโภคที่มาใช้บริการ ก็เห็นอยู่ที่ว่าเป็นลานขันโตกนั่งใน 
   บริเวณข่วงเราก็สนับสนุนทำขึ้นมา แล้วก็มีเวทีการแสดง มีจุดถ่ายรูป แล้ว 
   เราก็มีเครื่องชั่งกลางให้ด้วย แล้วก็จะมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมี  
   การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ แล้วก็เวลาขายของก็ให้ติดป้ายราคาด้วย” 

(เงียบ แสงจำปา, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2562) 
 
   “เรามีส่วนร่วมโดยเป็นภารกิจของการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีภาระงานอยู่สอง 
   เรื่องใหญ่ ๆ คือ เรื่องของการพัฒนากับเรื่องของการตลาด เรื่องของการ 
   พัฒนาเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาจะแยกออกมาเป็น 3 ด้านจะเป็นการพัฒนา 
   ในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน เรื่องของความพร้อม อำนวยความสะดวก 
   อะไรต่าง ๆ นะครับ ตัวที่สอง จะเป็นการพัฒนาในเรื่องของเซอร์วิสที่เน้น 
   ไปที่คนในพ้ืนที่ของงานบริการ ตัวที่สาม จะเป็นการพัฒนากิจกรรมอะไร 
   ขึ้นมา เพ่ือเป็นให้มันเป็นสินค้าสำหรับเสนอขาย อันนี้คืองานด้านของการ 
   พัฒนา ก็คือพูดง่าย ๆ ว่างานด้านพัฒนาเนี่ยเป็นการทำงานในฝั่งซัพพลาย 
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   ไซด์ แล้วงานอีกด้านหนึ่ งของการท่องเที่ยวก็จะเป็นเรื่องของการทำ 
   ดีมานด์ไซด ์คือ ทำเรื่องของการตลาด” 

(ภาณุวัฒน์ ขัดนาค, สัมภาษณ์, 21 มิถุนายน 2562) 
    
   (2) การจดัสรรงบประมาณ 
   เทศบาลเมืองน่านได้มีการเก็บค่าเช่าพ้ืนที่ขายของ และนำค่าเช่าพ้ืนที่
เหล่านั้นมาใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในกาดข่วงเมืองน่าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรื่องเสื่อ เรื่องขันโตก 
เรื่องของการรักษาความสะอาดห้องน้ำของทั้งโรงเรียนและศูนย์ท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณแหล่งที่เที่ยว 
การจัดการขยะ การดูแลเรื่องความปลอดภัยของถนนเส้นทางเดินทาง การความคุมพ้ืนที่ การจัดการ
แสดงต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณจากนโยบายภาครัฐของหลาย ๆ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือนำมาใช้ในการบริหารจัดการและการส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่านอีกด้วย 
 
   “คือเราจะเก็บเงินจากผู้ประกอบการในกาดข่วงเมืองน่านเข้าเทศบาล ล็อค 
   ละ 50 บาท ในสัปดาห์หนึ่งเราก็จะมีเงินเข้าเทศบาล 40,000-50,000 บาท 
   และอีก 50 บาทเนี่ยเขาจะต้องจ่ายให้อปภร. แล้ว อปภร.ก็จะมีหน้าที่  
   จัดการเรื่องเสื่อ เรื่องขันโตก เรื่องของการรักษาความสะอาดห้องน้ำของทั้ง 
   โรงเรียนและศูนย์ท่องเที่ยว การจัดการขยะ การดูแลเรื่องความปลอดภัย 
   ของถนนเส้นทางเดินทางตรงนี้ การความคุมพ้ืนที่ การจัดการแสดงต่าง ๆ” 

(สุรพล เธียรสูตร, สัมภาษณ์, 3 กรกฎาคม 2562) 
 

   “ปีหนึ่งจะมีการจัดสรรงบประมาณมา แล้วหลัง ๆ มาก็จะมีการจัดสรรมา 
   เพ่ิมเป็นการส่งเสริม ไม่ปล่อยทิ้ง มีงบให้เปิดตลาดแล้วหลังจากนั้นก็เป็นงบ 
   ส่งเสริม ก็จะมีที่กรมการค้าภายในลงมาส่งเสริมเองจัดซื้อจัดจ้างเอง มีสอง 
   สามกิจกรรมต่อปีเข้ามาถ่ายทำรายการตลาดเด็ดประเทศไทย เน้นหนักเค้า 
   ก็จะประชาสัมพันธ์” 

(เงียบ แสงจำปา, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2562) 
 
   “ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลลงมานะครับ ส่วนของสำนักงาน 
   เราเนี่ยก็ได้รับการแบ่งงบจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไม่ได้ใช้ 
   งบประมาณในเรื่องของการพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดนะครับ มันจะมี 
   งบอยู่สองส่วน ของเราก็จะเป็นงบฟังก์ชัน ปีนึงก็ไม่กี่ล้านสำหรับการ 
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   ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับ แล้วก็แต่หน่วยงานอ่ืน ๆ เนี่ยก็จะมีการใช้ใน 
   เรื่องของงบจังหวัดที่เข้ามาบูรณาการเข้ามาทำงาน” 

(ภาณุวัฒน์ ขัดนาค, สัมภาษณ์, 21 มิถุนายน 2562) 
 

   “ในส่วนของกิจกรรมที่ถนนคนเดินเนี่ย เราก็เอา ดีมานด์ ซัพพลาย คนกับ 
   นักท่องเที่ยวที่มานี่ ก็ให้มันพอดี ควรจะมีเท่าไหร่ กี่ล้าน ไม่เกินเขตไหน 
   อย่างนี้ เราก็จะมาคุยกัน ถ้ามีปัญหาอะไรเราก็จะคุยกัน แล้วก็จะมีการจัด
   งบประมาณลงมาให้จัดในส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ” 

(สโรช รัตนมาศ, สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2562) 
 
   (3) การจัดสรรพื้นที่ในการขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในชุมชน 
   เป็นการกำหนดรูปแบบแนวทางการจัดสรรปันส่วนในเรื่องของพ้ืนที่ ล็อค
ขายสินค้า การจัดโซนร้านต่าง ๆ ในกาดข่วงเมืองน่านให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการจัดที่
จอดรถไว้ให้นักท่องเที่ยว แล้วก็ควบคุมเรื่องสิ่งก่อสร้างอะไรต่าง ๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มาจัดใน
พ้ืนที่กาดข่วงเมืองน่านนี้ว่าควรจะเป็นไปในลักษณะอย่างไร 
 
   “ทางเทศบาลได้มีการกำหนดรูปแบบแนวทางกับจุดขายของพ้ืนที่ แล้วก็ 
   เป้าหมายว่าเราจะทำให้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้าง เป็นแนวทางหลักเลย 
   แล้วก็กำหนดรูปแบบของการจัดการ ของการจัดเก็บหารายได้  การ 
   แบ่งสรรปันส่วน ความเหมาะสมของพ้ืนที่ เราก็กำหนดแบ่งสันปันส่วนดู 
   ล็อคดูอะไรว่า พ้ืนที่นี้จะขายอะไร ห้องน้ำ ควรจะอยู่ที่ไหน ใครจะมา 
   บริหารจัดการทุกอย่างจะต้องถูกกำหนดโดยเราก่อน..”  

(สุรพล เธียรสูตร, สัมภาษณ์, 3 กรกฎาคม 2562) 
 
   “เราก็จะกำหนดเรื่องนโยบายและมาตรการการควบคุม เช่นว่า ถนนเส้นนี้ 
   ห้ามรถบรรทุกหนักผ่าน ก็จะไม่มีรถบรรทุกผ่านและถ้ารถบัสมาจอดเราก็  
   จะให้เค้าขยับไปจอดที่อ่ืนที่เราจัดที่จอดรถไว้ให้นักท่องเที่ยว แล้วก็ควบคุม 
   เรื่องสิ่งก่อสร้างอะไรต่าง ๆ ที่จะสอดคล้องก็คือ เรื่องของกิจกรรมต่าง ๆ 
   ที่มาจัดตรงนี้ควรจะมีลักษณะยังไง เราก็จะแจ้งไปทางผู้ดูแลเทศบาลว่าควร 
   จะเป็นอะไรบ้างอะไรบ้างที่ไม่ควรจัด อันนี้เราก็จะเป็นหน่วยงานกำกับดูแล 
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   และแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมทางด้านทางวัฒนธรรมนี้เราก็จะเอาเข้ามาจัดตรงนี้ 
   และก็มีการควบคุมดูแลไม่ให้มีเยอะมากจนเกินไป”  

(สโรช รัตนมาศ, สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2562) 
 

   “ก็จะมีการแสดงความคิดเห็นบ้างนะคะอย่างเช่นว่า ควรจะแบ่งโซนตลาด 
   เป็นโซนของใช้ของตกแต่งอะไรต่าง ๆ เพ่ือที่จะให้กลุ่มลูกค้าเห็นได้อย่าง 
   ชัดเจน ก็จะมีบ้างมีแบบแนะนำ ช่วยกันออกความคิดเห็นบ้าง” 

 (กฤตติกา พันธวงค,์ สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2562) 
 
   (4) การหาข้อตกลง สร้างกฎกติกาหรือมาตรการร่วมกัน 
   ในส่วนนี้ภาครัฐได้ให้ผู้ประกอบการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและ
กำหนดนโยบายในการจัดการ โดยการหาข้อตกลงร่วมกัน เมื่อได้ข้อตกลงแล้วจึงสร้างเป็นกฎกติกา
หรือมาตรการร่วมกัน เพ่ือให้ผู้ประกอบการทุกคนในกาดข่วงเมืองน่านปฏิบัติตามข้อตกลงโดยทั่วกัน 
 
   “การมีส่วนร่วมในการวางแผนก็คือ จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาส่งเสริมการ 
   ท่องเที่ยวและการจำหน่ายสินค้า การจำหน่ายสินค้าที่ถูกต้องกับสถานที่ 
   มารยาทพ้ืนฐานในการจำหน่ายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยวและลูกค้าทั่วไป 
   รวมถึงการให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่ลูกค้าอีกด้วยค่ะ” 

(คุณอัญชลี ไชยรังสินันท์, สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2562) 
 

   “มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นร่วมกันกับทางภาครัฐ ในเรื่องหลัก ๆ  
   คือ 1. เราจะทำยังไงให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจ 2. คือเรื่องของความ 
   สะอาด เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรพวกนี้ครับ และ  3. คือมี 
   ข้อเสนอแนะอะไรบ้างที่จะปรับปรุง เช่น เรื่องของความสะอาด หรือขยะ 
   เป็นต้น เราก็จะมาหาข้อตกลงร่วมกันและทำเป็นหนังสือกฎกติกาข้อตกลง 
   ให้ปฏิบัติกันครับ” 

(กฤษณพงษ์ คำมงคล, สัมภาษณ์, 10 ธันวาคม 2562) 
 

   “ในเรื่องของความเรียบร้อย เรื่องของอาหารอะไรพวกนี้ ได้หาข้อตกลง 
   ร่วมกัน บางครั้งก็ได้เสนอความคิดเห็นที่ว่าบางครั้งจะมีเรื่องของอาหารที่  
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   บางคนได้แจ้งไปยังเทศบาลก็บอกว่าเอาอาหารบูดมาขาย ทำให้มีปัญหากัน 
   ประมานนั้น ก็เลยได้ทำข้อตกลงให้พ่อค้าแม่ค้าว่าจะต้องทำอาหารให้ขาย 
   ได้แบบเพียงพอในวันต่อวัน ให้ขายหมดภายในวันเดียว” 

(วราลักษณ์ เหรียญเจริญกุล, สัมภาษณ์, 27 สิงหาคม 2562) 
 

   “มีส่วนร่วมคือหาข้อตกลงร่วมกันในการเป็นผู้ขายสินค้าในถนนคนเดิน 
   เมืองน่าน ว่าเราจะแต่งกายยังไง เต็นท์จะต้องเป็นยังไง จะเป็นผ้าใบหลากสี 
   ไม่ได้จะต้องเป็นแบบพ้ืนเมือง การแต่งกายอย่างวันเสาร์นี้ก็ต้องใส่สีม่วงงี้  
   หาข้อตกลงว่าเพ่ือที่จะไม่ให้แหกกฎหรืออะไร ให้อยู่ในร่องในรอย หลังขาย 
   ของคุณก็จะต้องเก็บทำความสะอาด เหมือนต้องช่วยกันอนุรักษ์ หามติลง 
   ตัวแล้วก็จะร่างนโยบายเหมือนข้อตกลง ให้ผู้ประกอบการเซ็นรับทราบว่า 
   ตอนนี้มีกฎระเบียบแบบนี้นะ ถ้าทำผิดกฎระเบียบเราจะมีการตักเตือน ถ้า 
   ไม่ทำตามกฎเราก็จะมีการปรับไม่ให้คุณขายต่อ เพราะเราอยู่กับคนหมู่มาก 
   เราต้องเคารพกติกา” 

(ระวีวรรณ สีสุมาตย์, สัมภาษณ์, 24 สิงหาคม 2562) 
 
  2) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร ผู้ผลิต และผู้ร่วมผลิต 
  ผู้ ให้ ข้อมูลจากหน่ วยงานภาครัฐ  กลุ่ มผู้ ร่วมส่ งเสริมภาคธุรกิจ  และกลุ่ ม
ผู้ประกอบการ จำนวน 7 คน กล่าวถึงประเด็นด้านการมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร ผู้ผลิต และผู้ร่วม
ผลิต โดยจากความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเด็นความคิดเห็น
ด้วยกัน คือ การสร้างอัตลักษณ์ทางด้านสถานที่  การสร้างอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม และการ
สร้างอัตลักษณ์ทางด้านสินค้าและบริการ การมีส่วนร่วมในการสื่อสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   (1) มีส่วนร่วมในการสร้างอัตลักษณ์ทางด้านสถานที่ 
   หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานต่างได้มีส่วนร่วมในการนำนโยบายของ
หน่วยงานมาใช้ในการจัดการ การร่วมจัดสรรงบประมาณ รวมถึงจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสร้าง 
อัตลักษณ์ด้านสถานที่ มีการปรับภูมิทัศน์ในพ้ืนที่กาดข่วงเมืองน่าน โดยการสร้างลานขันโตก เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้มานั่งทานอาหาร ชมทัศนียภาพความงดงามของวัดภูมินทร์และเอกลักษณ์ของพ้ืนที่
โดยรอบ มีการจัดโซนร้านค้า ร้านอาหาร ให้เป็นระเบียบสวยงาม ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว 
 
   “เราก็พยายามสร้างแนวทางให้ดูมีความแตกต่างจากที่อ่ืน เช่น มีลานกิน 
   ข้าวที่สวยงาม เราพยายามไม่ให้มีอะไรที่มาบดบังความงดงามของวัด 
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   ภูมินทร์และวัดช้างค้ำ ตรงนี้คือเหมือนห้องอาหารขนาดใหญ่สามารถ 
   รองรับในพ้ืนที่หลายพ้ืนที่ได้ เสร็จแล้วก็ไปเดินซื้อของที่ระลึก มันก็ถูดจัด 
   โซนเป็นระเบียบ ซึ่งอัตลักษณ์ของกาดข่วงเมืองน่านเนี่ยมันเป็นต้นทุนทาง 
   วัฒนธรรม มันเป็นองค์ประกอบที่สินค้าที่อยู่ข้างในหล่อหลอมรวมกันเป็น 
   เหมือนกับตราสัญลักษณ์ที่มันเป็นกาดข่วงเมือง มันเป็นแบรนด์ของคำว่า 
   กาดข่วงเมือง ที่บ่งบอกถึงพ้ืนที่กินข้าวที่มันมีความงดงาม เราใช้จุดเด่นตรง 
   นี้มากกว่า” 

  (สุรพล เธียรสูตร, สัมภาษณ์, 3 กรกฎาคม 2562) 
 
   “เราต้องการทำให้ตลาดมีความสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือให้ผู้ที่มา 
   เที่ยวได้เกิดความประทับใจ แล้วก็มีความสวยงามน่าเชื่อถือ มีความเป็น 
   ระเบียบเรียบร้อย เราก็จัดสรรงบประมาณที่ว่าทั้งจัดซื้อของ วัสดุอุปกรณ์ 
    ในการส่งเสริมการแสดงลงมาตรงนี้” 

(เงียบ แสงจำปา, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2562) 
 

   “เราเน้นไปที่เรื่องของความยั่งยืนของชุมชน ความยั่งยืนของการท่องเที่ยว  
   ที่จะทำให้เรื่องของสังคมวัฒนธรรมไม่เสื่อมสลาย ทำให้เศรษฐกิจมันมีการ 
   เติบโตได้แล้วก็สิ่งแวดล้อมไม่ได้รับการถูกทำลายนะครับ ในขณะเดียวกันก็ 
   ต้องได้รับการฟ้ืนฟูขึ้นมาด้วย คือ 3 วงตรงนี้ ก็จะต้องมีความสมดุลในเรื่อง 
   ของการเติบโตในเรื่องของความต่อเนื่อง ต้องไปด้วยกัน อันนี้ก็จะเป็น 
   นโยบายของทางหน่วยงานที่เอาเข้ามากำกับ เอาเข้ามาช่วยดูนะครับ 
   ส่งเสริมให้เกิดชุมชนมีมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ แล้วมีการขับเคลื่อนทาง 
   เศรษฐกิจไปด้วย แต่ว่าสังคมวัฒนธรรมก็ยังคงอยู่และสิ่งแวดล้อมต้องไม่ถูก 
   ทำลายอันนี้เป็นนโยบายที่ทางหน่วยงานนี้แล้วททท. ก็เข้ามามีส่วนช่วย” 

(ภาณุวัฒน์ ขัดนาค, สัมภาษณ์, 21 มิถุนายน 2562) 
 
   (2) มีส่วนร่วมในการสร้างอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม 
   กลุ่มผู้ส่งเสริมภาคเอกชนได้มีการรวมกลุ่มกันตกผลึกความคิดในการ
นำเสนอศิลปวัฒนธรรมและร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมด้าน
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน เพ่ือเสริมศักยภาพให้กับกาดข่วงเมืองน่าน ดังที่ผู้ให้
ข้อมูลหลักได้กล่าวไว้ว่า 
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   “ตอนเริ่มต้นเลยเรามีการรวมเป็นกลุ่มใหญ่แล้วเราก็นำเสนอกับหน่วยงาน 
   ภาครัฐ ว่าสิ่งที่เรามีคืออย่างนี้นะ และเราต้องการนำเสนอไปแบบนี้  ด้วย 
   การตกผลึกร่วมกันว่าเรามีของดี  เรามีศิลปวัฒนธรรมที่ดี  อย่างเรามี 
   ทรัพยากรธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวที่อลังการงานสร้างมาก ต้องบอกด้วย 
   ว่าพร้อมเข้าใจพร้อมกันรวมกลุ่มกันได้ แล้วกิจกรรมครั้งนั้นเป็นกิจกรรมที่ 
   เปิดจังหวัดน่านอย่างแท้จริง มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยสื่อสาร 
   จากภาคประชาชนโดยตรง เข้าใจไหมว่าภาคประชาชนโดยตรงตรงนี้คือเรา 
   เป็นผู้ที่อยู่กับข้อมูลนั้นมาโดยตลอดอยู่แล้ว” 

(ธนวัฒน์ ทะโพนชัย, สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2562) 
 
   “หลังจากกาดข่วงเมืองน่านเริ่มติดแล้ว ก็จะมีหน่วยงานเข้ามาร่วมกับเรา 
   เช่น หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันพัฒนากาดข่วงเมือง ให้เป็น 
   ตลาดต้องชม และหน่วยงานทางวัฒนธรรมก็จะเข้ามาร่วมในส่วนของการ 
   จัดกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมด้านวัฒนธรรม เพ่ือสร้างศักยภาพ” 

(สุรพล เธียรสูตร, สัมภาษณ์, 3 กรกฎาคม 2562) 
 
   (3) มีส่วนร่วมในการสร้างอัตลักษณ์ทางด้านสินค้าและบริการ 
   หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการได้มีการหาสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นอาหารพ้ืนบ้าน เสื้อผ้าพ้ืนเมือง ผ้าทอมือลาย
เอกลักษณ์ของน่าน เครื่องเงินเครื่องประดับ ของที่ระลึก ฯลฯ มาพัฒนาเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของ
จังหวัดน่านเพ่ือจำหน่ายในกาดข่วงเมืองน่าน โดยมีการสนับสนุนจากพาณิชย์น่านในเรื่องของการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและราคาที่เป็นธรรม เช่น การแจ้งราคา การติดป้ายราคา อีกด้วย 
 
   “เอาสินค้าของชุมชน หาศิลปะหัถกรรมมาจำหน่าย แล้วก็มีอาหารพ้ืนบ้าน 
   ให้เขาชิม อาจจะมีของเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เป็นของที่ระลึกมาจำหน่ายด้วย 
   แล้วเอาการแสดงพ้ืนบ้านไปแสดง ก็จะเริ่มมาอย่างนี้ เป้าหมายคือเพ่ือจะ 
   ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ เขาก็จะมาอย่างนี้ ก็ติดตลาดไปเลย 
   ตอนหลังมาทางเทศบาลเขาก็พัฒนาขึ้น ก็ปรับปรุงเรื่องระเบียบต่าง ๆ ที่ว่า 
   จำหน่ายอาหารยังไง สาธารณสุขก็มาช่วยเรื่องตรวจสอบอาหาร คุณภาพ 
   อาหาร แนวคิดก็อยากจะทำเป็นห้องรับแขกเมืองน่าน” 

(สโรช รัตนมาศ, สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2562) 
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   “ของทางพาณิชย์จังหวัดน่านเราก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการ 
   จำหน่ายสินค้าเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมเรื่องของคุณภาพสินค้า เช่น การ 
   แจ้งราคา การติดป้ายราคา” 

(เงียบ แสงจำปา, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม  2562) 
 

   (4) การมีส่วนร่วมในการสื่อสาร 
   หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้ ส่ งเสริมภาคเอกชน  และกลุ่ ม
ผู้ประกอบการ ได้มีการสื่อสารร่วมกัน ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ มีการส่งข้อมูลไปกลับระหว่างกัน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กาดข่วงเมืองน่าน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่านในช่องทางของตนเองอีกด้วย 
    
   “แอดมินเพจและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งบุคคลากรต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะรู้จักกัน 
   ทั้งหมด การทำงานเป็นแบบช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เวลามีงาน 
   จะถามข้อมูลไปทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแล เพ่ือนำมาประชาสัมพันธ์ต่อ เวลามี 
   เทศกาล หรืองานที่ข่วงเมือง จะมีการส่งข้อมูล แลกเปลี่ยนและแจ้งให้  
   ทราบ ก่อนที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์” 

(มานะ ทองใบศรี, สัมภาษณ์, 14 พฤศจิกายน 2562) 
 

   “ร้านค้าเราก็จะมีเพจเป็นของตัวเองในการโปรโมทร้าน โปรโมทสินค้า ชื่อ 
   เพจมงคลผ้าทอ แต่เราก็จะมีโปรโมทกาดข่วงเมืองน่านด้วย เราก็ถ่ายภาพ 
   บรรยากาศของถนนคนเดินเนอะ ว่าบรรยากาศเป็นอย่างนี้ เห็นคน เห็น 
   ร้านค้ามากมาย ลูกค้าก็เดินตามหาร้านได้” 

(กฤษณพงษ์ คำมงคล, สัมภาษณ์, 10 ธันวาคม 2562) 
 
  จากการสังเกตแบบไม่ม่ีส่วนร่วมขณะลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลที่จังหวัดน่าน เมื่อเดือน
สิงหาคม 2562 มีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ ผู้วิจัยได้อธิบาย
ไว้ในข้างต้น เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้รับจดหมายเรียนเชิญเข้าร่วมวางแผนพัฒนากาดข่วงเมือง
น่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) จากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการวางพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรและผู้ประกอบการร้านค้าในกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 
  จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ  
กลุ่มผู้สนับสนุนภาคเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการ พบได้ใน 2 ระดับคือ การมีส่วนร่วมในฐานะผู้
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วางแผนและกำหนดนโยบาย และการมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร ผู้ผลิต และผู้ร่วมผลิต สำหรับการมี
ส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผนและกำหนดนโยบาย พบว่า หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผู้สนับสนุนภาคเอกชน 
และกลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ในระดับนี้ ซึ่งถือเป็นรูปแบบสูงสุดของการสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วม โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่นำนโยบายมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับรูปแบบการท่องเที่ยวกาด
ข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ในขณะที่กลุ่มผู้ส่งเสริมภาคเอกชนก็มีการทำงานร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐจึงทำให้สามารถแสดงความคิดเห็นในการวางแผนหรือกำหนดนโยบายต่าง ๆ 
ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าก็มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและ
กาดข่วงเมืองน่าน เพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน นอกจากนี้ในส่วนของการ
มีส่วนร่วมในฐานะผู้ ส่งสาร ผู้ผลิต และผู้ร่วมผลิต พบว่า หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ผู้ประกอบการร้านค้าบางส่วน ต่างมีส่วนร่วมในการสร้างอัตลักษณ์ทางด้านสถานที่  การสร้าง 
อัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม การสร้างอัตลักษณ์ทางด้านสินค้าและบริการ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
สื่อสารโดยเป็นทั้งผู้ส่งสาร ผู้ผลิต และผู้ร่วมผลิต  
 
  4.1.2.2 รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
  รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วง
เมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ทั้งหมดมีการสื่อสารจำแนกตามการไหลของทิศทางการสื่อสาร
เป็นแบบสองทาง (Two-Way Communication) ซึ่งเป็นการสื่อสารที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐบาล กลุ่มผู้สนับสนุนภาคเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการ อีกทั้งยังทำให้
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) มีประสิทธิภาพและ
ประสบความสำเร็จได้ โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้ 
  1) การสื่อสารจำแนกตามการไหลของทิศทางการสื่อสารเป็นแบบสองทาง (Two-
Way Communication) 
  จากการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
พบว่า รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสาร
การตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์)  มีลักษณะทางการ
สื่อสารเป็นแบบสองทาง (Two-Way Communication) โดยมีจุดเริ่มต้นจากการรวมกลุ่ม เพ่ือ
ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) และมีการ
จัดประชุมและการจัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงร่วมวางแผนและกำหนดนโยบาย 
ปรึกษาหารือ และสร้างข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งเป็นการเน้นการแสดงความคิดเห็นตอบโต้กลับไป
กลับมาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ในขณะเดียวกันยังมีการนำเสนอข้อมูลโดยการใช้สื่อใน
ข้อตกลงต่าง ๆ อย่างชัดเจนโดยทั่วถึง 
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  ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสาร พบว่า มีการใช้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับ 
ที่ 2 (พ.ศ. 2560–2564) อันมีพันธกิจหลายประการด้วยกัน ซึ่งประการสำคัญที่เกี่ยวข้องคือ การ
ส่งเสริมการบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมและบูรณาการของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาปีพ.ศ. 
2560-2564 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 คือการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวทั้งระบบให้มีความสามารถในการแข่งขันสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพียงพอต่อ
ความต่อความต้องการของตลาด ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้าน
การท่องเที่ยวและได้รับประโยชน์ 
  ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารในข้างต้นสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้
ข้อมูลหลักจำนวน 8 คน แบ่งเป็น หน่วยงานภาครัฐและกลุ่มผู้ร่วมส่งเสริมภาคธุรกิจ จำนวน 5 คน 
และกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า จำนวน 3 คน ได้ให้ข้อมูลในประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วมในกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักจะมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า มี
รูปแบบสื่อสารเป็นแบบสองทาง (Two-Way Communication) ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถแบ่งได้เป็น 3 
ประเด็นความคิดเห็น คือ การจัดประชุมกับผู้ประกอบการเพ่ือหาแนวทางในการสร้างอัตลักษณ์ตรา
สินค้าและการสื่อสารการตลาด การจัดอบรมเกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสาร
การตลาด การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า
และการสื่อสารการตลาด และการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านสื่อสังคม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
   (1) การจัดประชุมกับกลุ่มผู้ประกอบการเพ่ือหาแนวทางในการสร้าง 
อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด  
 
   “คือทั้งหมดนี้เราก็จะคิด รวมทั้งแม่ค้าด้วย รวมทั้งเทศบาล หน่วยงาน 
   ข้างเคียงก็จะมาคุยกัน ทำแบบกระบวนการมีส่วนร่วม เราไม่กำหนดว่าให้ 
   ใครทำอะไรตรงไหน แต่จะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำ ซึ่งจะเป็นการสื่อสาร
   กันแบบสองทาง”  

     (สโรช รัตนมาศ, สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2562) 
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   “ถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐนี่ก็จะมีหลายช่องทางที่จะทำร่วมกัน แล้วก็จะมี  
   การปรึกษาหารือ แล้วก็จังหวัดเข้ามีการจัดเป็นคลัสเตอร์เป็นกลุ่ม กลุ่ม 
   ท่องเที่ยววัฒนธรรม ก็จะมีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยูใน 
   กลุ่มนี้  เวลาประชุมเขาก็จะคุยกันเฉพาะกลุ่ม ก็จะมีหน่วยงานอ่ืนภาค 
   ประชาสังคมมาร่วมด้วยช่วยกัน หรือถ้าเป็นองค์กรภาคเอกชนอย่างสมาคม 
   เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว แล้วการติดต่อสื่อสารกันระหว่างหน่วยงาน 
   ต่าง ๆ ถ้าเป็นภาครัฐก็จะใช้หนังสือราชการและจัดการประชุมเป็นหลัก
   เพราะว่าการจะระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นได้ ก็คือต้องใช้ใน 
   รูปแบบของการประชุม” 

(เงียบ แสงจำปา, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม  2562) 
    
   “เราได้มีการประชาวิจารณ์ ได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันว่าทดลองก่อน เมื่อ 
   ทดลองแล้วไปได้ดีไม่มีผลกระทบในเชิงลบ คนได้ประโยชน์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ 
   ทำให้คนตั้งใจมาเมืองน่านด้วย เพราะว่าอยากมาเดินถนนคนเดินอะไร 
   อย่างนี้ มันก็เป็นเสียงที่มีแต่ส่วนดี พอทดลองใช้แล้วดีก็พัฒนาเรื่อยมา  
   ก็ค่อย ๆ พัฒนากันมาเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นการจะทำถนนคนเดินไม่ใช่ว่า 
   อยู่ ๆ ก็คิดทำขึ้นมาได้เลย มันก็ต้องมีพัฒนาการ มีอะไรขึ้นมาเรื่อย ๆ มี 
   การประชุม มีการวางแผนร่วมกัน”  

 (ภาณุวัฒน์ ขัดนาค, สัมภาษณ์, 21 มิถุนายน 2562) 
 

   “ในแต่ละปีเราก็จะได้เข้าไปร่วมประชุมประจำปีกับทางของเทศบาลจังหวัด 
   น่าน เขาจะมีการจัดประชุม อบรมผู้ประกอบการร้านค้าถนนคนเดินกาด
   ข่วงเมืองน่าน ซึ่งก็นำโดยท่านนายกสุรพล เธียรสูตร ท่านก็จะเป็นประธาน 
   ในที่ประชุม” 

(อัญชลี ไชยรังสินันท์, สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2562) 
 
   (2) การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการ
สื่อสารการตลาด 
   “ทุกหน่วยงานก็จะมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการนำอัตลักษณ์ต่าง ๆ ของ 
   ท้องถิ่น มาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สินค้า ให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ให้ 
   ความรู้กับชุมชน เราก็จะเชิญนักวิจัย นักวิชาการมหาวิทยาลัยมา หรือ 
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   แม้แต่ครีเอทีฟที่มีชื่อเสียงของประเทศมาช่วย ก็จะเป็นการพัฒนา 
   อัตลักษณ์ไปเองต่อเนื่อง”  

   (สโรช รัตนมาศ, สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2562) 
 
   “เราได้อำนวยการในเรื่องของการจัดการอบรม ให้กับผู้ประกอบการที่ทำ 
   การตลาดผ่านออนไลน์โดยใช้เครื่องมือง่าย ๆ สามารถผลิตแมททีเรียลเอง 
   ได้ สามารถผลิตคลิปวิดีโอเองได้  หรือว่าสามารถทำคอนเทนท์สื่อสาร 
   การตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร เพ่ิมยอดไลท์หรือเพ่ิมยอดแชร์  
   หรือสามารถที่ จะไป เจาะกลุ่ ม เป้ าหมายนะครับ ไม่ ว่ าจะเป็ น เรื่อง 
   Facebook Twitter Instagram แล้วก็ YouTube ก็จะเน้นไปที่ช่องทาง 
   ตรงนี้ที่มีคนใช้เยอะมากในโลกนี้” 

       (ภาณุวัฒน์ ขัดนาค, สัมภาษณ์, 21 มิถุนายน 2562) 
    
   (3) การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
สร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด 
   “ในกระบวนการของการพัฒนาและส่งเสริม การสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า 
   และการสื่อสารการตลาดเนี่ย จะต้องมีการต้ังคณะกรรมการของกลุ่มผู้ค้า 
   ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมด้วย” 

(สุรพล เธียรสูตร, สัมภาษณ์, 3 กรกฎาคม 2562) 
 

   “เอาตัวแทนเข้ามาประสานกัน เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นภาครัฐจะเป็นผู้ 
   กำหนดให้เขาทำเพียงฝ่ายเดียวก็ไม่ใช่ ก็ต้องทั้งหอการค้าทั้งผู้ประกอบการ 
   จะต้องคุยกันว่าคุณต้องการยังไง เราก็จะได้นำเสนอ แล้วเราจะได้ช่วยยังไง 
   ในกรณีนี้เหมือนกัน คณะทำงานหรือว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเนี่ย มีทุก 
   ภาคส่วน รวมไปถึงวัฒนธรรมที่ว่ามีการจัดตั้งชมรมวัฒนธรรม หรือสภา 
   วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เค้าทำ เพราะว่าถ้าเราจะทำการส่งเสริมได้มันจะต้องมี 
   กรรมการการประสานของหน่วยงาน” 

   (เงียบ แสงจำปา, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม  2562) 
 
   “เราจะมีการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน อย่างเช่น สภาวัฒนธรรม แล้วก็ 
   ทางชุมชนเนี่ยก็จะมีกลุ่มตัวแทนของเขา อย่าง 28 ชุมชนในเขต สภาน่าน 
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   เขาก็จะมีประธานชุมชนอยู่ เราก็จะติดต่อไปที่ประธานชุมชนแล้วก็  
   ประสานงานไปที่นั่น ทั้งการนัดหมายก็จะผ่านไปที่นั่น เขาก็จะกระจายให้  
   เรา บางทีเราต้องการขอความร่วมมือจากชุมชน เราก็ติดต่อไปทางเทศบาล 
   ก็ได้ เทศบาลก็จะเชิญมา เราก็จัดกิจกรรม เช่น ตอนแรกที่เราจัดกิจกรรม 
   เฉลิมฉลองสมโภชน์ในหลวง ร.10 ขึ้นครองราชย์ เราก็ปิดถนน แล้วก็เอา 
   คนมารำ 2,560 คน แล้วเขามา 3,000 เทศบาลกับชุมชนก็จะมาช่วยกัน” 

(สโรช รัตนมาศ, สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2562) 
 

   (4) การสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านสื่อสังคม 
   กลุ่มผู้ส่งเสริมภาคเอกชนและกลุ่มผู้ประกอบการมีการเลือกใช้สื่อสังคมอีก
หลากหลายช่องทางด้วยกัน ทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่อย่างเฟซบุ๊ก ไลน์ เพ่ือเป็นการกระจายข้อมูล
ข่าวสารไปยังกลุ่มต่าง ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือเสนอแนวทางในการ แก้ปัญหาเกี่ยวกับ 
กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) เพ่ือสร้างความเข้าใจที่มากข้ึนระหว่างคนในชุมชน 
 
    “แบบพ่ีนี่จะพูดคุยกันในไลน์มากกว่า เวลาที่ข่วงมีอะไรเกิดขึ้น เราก็จะ 
   สื่อสารกัน ไปทางนั้ น  แต่ทางเทศบาลก็จะใช้ เสียงตามสายในการ 
   ประสานงานหรือประกาศอะไรต่าง ๆ ให้ทราบ” 

(วราลักษณ์ เหรียญเจริญกุล, สัมภาษณ์, 27 สิงหาคม 2562) 
 
   “มีการส่งแบบสอบถามมาสอบถามความคิดเห็นว่าธุรกิจช่วงนี้เป็นยังไง  
   คิดว่าการท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจตอนนี้เป็นยังไง มีอะไรอยากจะเสนอแนะ
   บ้าง เราก็จะได้เสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ไป” 

(ระวีวรรณ สีสุมาตย์, สัมภาษณ์, 24 สิงหาคม 2562) 
 

  จากการสังเกตแบบไม่ม่ีส่วนร่วมขณะเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ใน
เดือนพฤศจิกายน 2562 มีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ ผ้วูิจั ย
ได้อธิบายไว้ในข้างต้น ผู้วิจัยพบว่า หลังจากที่ผู้วิจัยสัมภาษณ์เสร็จสิ้น ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
ทางเทศบาลได้มีการนัดหมาย และจัดการประชุมประจำปีร่วมกัน โดยให้ผู้ประกอบการร้านค้าทุกร้าน
ในกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) เข้าร่วมการประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
พัฒนาปรับปรุงศักยภาพของผู้ประกอบการ และกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 
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  ผลจากการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  
สามารถสรุปได้ว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน 
(ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) มีรูปแบบการสื่อสารจำแนกตามทิศทางการสื่อสารเป็นแบบสองทาง หรือ  
Two-Way Communication ซึ่งเป็นการสื่อสารที่สามารถตอบโต้หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้
โดยตรง ทั้งนี้จะนิยมสื่อสารผ่านสื่อบุคคล ผ่านทางการจัดการประชุม หรือการจัดอบรมควบคู่ไปกับ
การใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างทุกภาคส่วนได้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

4.1.3 กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า  
  สำหรับกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมือง
น่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ทั้งหมดมีการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ แก่นของอัตลักษณ์ (Core 
Identity) และ ส่วนขยายอัตลักษณ์ (Extended Identity) 
  4.1.3.1 แก่นของอัตลักษณ์ (Core Identity)  
  ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสาร พบว่า กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 
เปรียบเสมือนเป็นห้องรับแขกขนาดใหญ่ใจกลางเมืองน่าน และ ถูกกำหนดให้เป็น ตลาดต้องชม ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2559 เพ่ือสร้างตลาดชุมชนที่มีเอกลักษณ์พาณิชย์และอัตลักษณ์ของชาวน่าน ทั้งนี้ เอกลักษณ์
พาณิชย์ คือ ลักษณะเฉพาะของการค้าที่มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมทางการค้า อาทิ การปิดป้าย
แสดงราคา เครื่องชั่งกลาง ความเที่ยงตรง ความสะอาด และสุขอนามัยของสถานที่จำหน่ายสินค้ า 
ส่วนอัตลักษณ์ของชาวน่าน คือ ความเป็นตัวตนที่บ่งชี้ถึงความเฉพาะตัวของชาวน่าน อันเป็นไปตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และภูมิศาสตร์ (กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, 
2559ข) 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 องค์ประกอบลักษณะของตลาดต้องชม 
แหล่งที่มา: กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, 2559. 
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  โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการพัฒนากาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัด
ภูมินทร์) ให้เป็นไปตามเอกลักษณ์พาณิชย์และอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน คือ 1) เพ่ิมช่องทางการจัด
แสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรม สินค้า OTOP และสินค้าของชุมชน ให้แก่ประชาชน 
สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรในชุมชน 2) เชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าของชุมชน โดยไม่
ผ่านพ่อค้าคนกลาง 3) กระตุ้นระบบเศรษฐกิจของชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ควบคู่
กับการสืบสานเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน 4) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นตลาดชุมชนในวง
กว้าง เพ่ือประชาสัมพันธ์และจูงใจให้เกิดการซื้อขายและเข้ามาใช้ประโยชน์จากตลาดชุมชน (กอง
ส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน, 2558) 

 

 
 

ภาพที่ 4.4 ตลาดต้องชม กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 
แหล่งที่มา: กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน, 2559.  
 
  ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารในข้างต้นสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้ให้
ข้อมูลหลักจากหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มผู้ร่วมส่งเสริมภาคเอกชน จำนวน 3 คน จากทั้งหมด 6 คน 
ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแก่นอัตลักษณ์ของกาดข่วงเมืองน่าน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซึ่งจังหวัดน่านเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดั้งเดิมสืบสานกันมาอย่างยาวนาน มีความสวยงามของมิติทางวัฒนธรรม ดังนั้นแนวคิดในการพัฒนา
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริเวณข่วงเมืองน่าน จึงเป็นเรื่องของการทำธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจเชิงวัฒนธรรม 
ในส่วนของกาดข่วงเมืองน่าน ก็เป็นการผลักดันตลาดท้องถิ่นเชื่อมโยงกันกับการท่องเที่ยว อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและดึงดูดการมีส่วนร่วมของประชาชน ปรับปรุงสถานที่และสร้าง
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ให้มีที่รับประทานอาหาร ให้มีที่ขายของ แล้วก็มีบริการสาธารณะอ่ืน ๆ เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว ดังที่
ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ดังต่อไปนี้ 
 
   “เรามองเห็นว่าบริเวณตรงนี้ ทำการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ ไม่ว่าจะเป็น 
   การอนุรักษ์วัดเก่า โบราณสถาน การอนุรักษ์แล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใน 
   เชิงเศรษฐกิจที่เราเรียกว่า อนุรักษ์ไส้แห้ง ก็ไม่ดึงดูดการมีส่วนร่วมของ 
   ประชาชน เดิมทีเคยถูกปรับปรุงและสร้างขึ้นเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว แต่ 
   รูปแบบแรก ๆ เป็น เหมือนสำนักงานของเจ้าหน้ าที่ ในการบริการ 
   นักท่องเที่ยว เราก็เห็นว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ไม่มาใช้บริการเท่าไหร่  
   ก็หมายถึงว่าการที่จะเข้ามาใช้บริการบริเวณดังกล่าวเหมือนไม่มีแรงจูงใจ 
   เราก็ปรับแนวคิดเราทำเป็นถนนคนเดิน คอนเซ็ปที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรก หนึ่ง 
   คือ ให้มีที่รับประทานอาหาร สองคือ  ให้มีที่ขายของ แล้วก็มีบริการ 
   สาธารณะอ่ืน ๆ” 

(สุรพล เธียรสูตร, สัมภาษณ์, 3 กรกฎาคม 2562) 
    
   “ในส่วนของกาดข่วงเมืองน่าน เป็นการผลักดันตลาดท้องถิ่นเชื่อมโยงกัน
   กับการท่องเที่ยว อันนี้คือที่มาแนวคิดเป็นภารกิจเป็นตลาดที่เชื่อมโยงกับ
   แหล่งท่องเที่ยวเป็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวง 
   พาณิชย์เพราะว่าเป็นกระทรวงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” 

(เงียบ แสงจำปา, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม  2562) 
    
   “แนวคิดในการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวของข่วงเมืองน่าน เป็นเรื่องของ 
   การทำธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจเชิงวัฒนธรรม จังหวัดน่านของเราเป็นเมืองที่เรา 
   มีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมสืบสานกันมาอย่างยาวนาน แล้วเรา 
   เห็นความสวยงามของมิติทางวัฒนธรรมและเราก็มีแนวคิดที่ได้เรียนมาใน 
   เรื่องของการ Marketing การตลาดต่าง ๆ เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นรากเหง้า 
   เป็นตัวตนที่แท้จริงของท้องถิ่นของเรา จึงอยากจะสร้างสรรค์แนะนำ เอามา 
   นำเสนอในรูปแบบที่คนในท้องถิ่นของเราในชุมชนของเรายอมรับได้ ซึ่งการ 
   ทำกาดข่วงเมืองน่านก็ตอบโจทย์ตรงนี้ได้เป็นอย่างดี” 

(ธนวัฒน์ ทะโพนชัย, สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2562) 
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  จากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ วิจัยได้อธิบายไว้ในข้างต้น มี
ความสอดคล้องกันกับการสังเกตแบบไม่ม่ีส่วนร่วม เนื่องจากผู้วิจัยได้สังเกตและวิเคราะห์สิ่งที่น่าจะ
เป็นแก่นอัตลักษณ์ของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ก็คือการผสมผสานแหล่งท่องเที่ยว
สำคัญของจังหวัดน่านอย่างเช่น วัดภูมินทร์ และตลาดเข้าไว้ด้วยกันเป็นเหมือนสถานที่รองรับ
นักท่องเที่ยวจำนวนมาก และเป็นสถานที่อันแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาว
น่านที่ได้อนุรักษ์สืบทอดมาอย่างยาวนาน ทำให้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเก่าแก่ได้มีชีวิตขึ้นมา
และตลาดชุมชนก็ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ในคราวเดียวกัน เป็นการช่วยส่งเสริม
เศรษฐกิจในชุมชนได้เป็นอย่างดี  
 
  4.1.3.2 ส่วนขยายอัตลักษณ์ (Extended Identity) 
  ผลจากการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า ส่วนขยายอัตลักษณ์ตราสินค้า อันเป็นสิ่งที่ช่วย
เสริมให้กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) มีลักษณะเฉพาะตัวและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พบว่า 
สามารถจำแนกออกเป็น 3 ด้านหลัก ๆ ดังนี้ 
  1) อัตลักษณ์ด้านสถานที่  
   (1) ตั้งอยู่ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดน่าน 
คือ วัดภูมินทร์ เป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านสิ่งก่อสร้าง (ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง และ 
วาณี อรรจน์สาธิต, 2558) 
 

 
 

ภาพที่ 4.5 วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน 
แหล่งที่มา: AvenGO, ม.ป.ป. 
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   จากภาพที่ 4.5 ความสวยแปลกของวัดภูมินทร์ที่ไม่เหมือนใคร และเป็น
หนึ่งเดียวในประเทศไทยคือ เป็นพระอุโบสถทรงจตุรมุข พระประธานจตุรพักตร์ นาคสะดุ้งขนาดใหญ่
แห่แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางลำตัวนาค พระอุโบสถจตุรมุขนี้กรมศิลปกรได้สันนิษฐานว่า  เป็นพระ
อุโบสถจตุรมุขหลังแรกของ ประเทศไทยพระอุโบสถ ตรงใจกลางประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่  
4 องค์ หันพระพักตร์ออก ด้านประตูทั้งสี่ทิศ หันเบื้องพระปฤษฏางค์ ชนกันประทับ นั่งบนฐานชุกชี 
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ผู้ที่ไปชมความงามของ พระอุโบสถนี้ไม่ว่าจะเดินขึ้นบันไดทิศใด จะพบ
พระพักตร์ของพระพุทธรูปทุกด้าน (AvenGO, ม.ป.ป.) ดังภาพที่ 4.6 
 

 
 

ภาพที่ 4.6 องค์พระประธานจตุรพักตร์ วัดภูมินทร์ 
แหล่งที่มา: AvenGO, ม.ป.ป. 
 

  
 

ภาพที่ 4.7 ภาพจิตกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน 
แหล่งที่มา: AvenGO, ม.ป.ป. 
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   (2) จิตรกรรมฝาผนัง หรือ “ฮูบแต้ม” ในวัดภูมินทร์ ดังภาพที่ 4.7 เป็น
ชาดกในพุทธศาสนา แต่ถ้าพิจารณารายละเอียดของวิถีชีวิตของคนเมืองในสมัยนั้น มีภาพที่น่าสนใจ
อยู่หลายภาพ ภาพเด่นที่ถือเป็นไฮไลท์ คือ ภาพปู่ม่านย่าม่าน ซึ่งเป็นคำเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื้อใน
สมัยโบราณกระซิบสนทนากัน ผู้ชายสักหมึก ผู้หญิงแต่งกายไทลื้ออย่างเต็มยศ ภายหลังได้รับการ
เรียกขานว่าเป็นภาพ “กระซิบรักบันลือโลก” ที่มีชื่อเสียงโด่งดังระบือไกล จนถือเป็นภาพสัญลักษณ์
ประจำเมืองน่าน ที่มีการนำภาพนี้ไปสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ประดับให้เห็นกันอยู่ทั่วไป ภาพวาดนี้เป็น
ผลงานของหนานบัวผัน จิตรกรพ้ืนถิ่นเชื้อสายไทลื้อ ที่ฝีมือการวาดมีความประณีตมาก ภาพนี้จึงได้รับ
การยกย่องว่าเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามเป็นเยี่ยมของวัดภูมินทร์ และเป็นภาพถ่ายอันเป็นที่
นิยมของนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมและถ่ายภาพกันอย่างมาก (AvenGO, ม.ป.ป.) 
 

 
 

ภาพที่ 4.8 เสาโคมไฟเรือยาว จังหวัดน่าน 
แหล่งที่มา: Tour On Thai, 2017. 

   (3) เสาโคมไฟรูปเรือ ที่ทอดยาวตลอดทางและรอบบริเวณกาดข่วงเมือง
น่าน รวมถึงในเขตอนุรักษณ์เมืองเก่า เขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองน่าน เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัด
น่านก็คือเรือแข่ง ซึ่งได้รับคัดเลือกมาเป็นยอดเสาสำหรับโคมไฟส่องสว่างในตัวเมืองน่าน เช่นเดียวกับ
จังหวัดอ่ืน ๆ ที่มักจะใช้สัญลักษณ์เด่น ๆ ของจังหวัดในการทำเป็นยอดเสา (Tour On Thai, 2017) 
 
   (4) บริเวณลานขันโตก กาดข่วงเมืองน่าน เนื่องจากมีการผลักดันนโยบาย
นำสายไฟฟ้ารอบข่วงเมืองลงใต้ดินสำเร็จเป็นแห่งแรกของเมืองไทย ข่วงเมืองน่านก็ยิ่งทวีความเป็น
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สง่าราศี เปรียบได้ดั่งพ้ืนที่หัวแหวนอันล้ำค่า เปิดภูมิทัศน์ด้านหน้าวัดภูมินทร์ให้สวยงามเด่นเป็นสง่ า 
สมกับเป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าของเมืองน่าน สามารถมองเห็นสถาปัตยกรรม รูปทรงที่งดงาม มี
ข่วงเมืองรองรับช่วยชูให้โดดเด่นยิ่งขึ้น (กรมการค้าภายใน, 2559ก) 
 

 
 

ภาพที่ 4.9 ลานขันโตก กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 
แหล่งที่มา: ชิลไปไหน, 2561. 
 
   (5) มีการสร้างเวทีการแสดงบริเวณลานขันโตก กาดข่วงเมืองน่าน เพ่ือจัด
แสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้รับชม จากเยาวชน สถาบันการศึกษาท้องถิ่นต่าง ๆ 
และจากกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มผู้สูงอายุที่อาสาสมัครเข้ามาทำการแสดงโชว์  เพ่ือเป็นการสืบสาน
อนุรักษ์นาฏศิลป์ท้องถิ่นให้คงอยู่ นักท่องเที่ยวที่มาช็อปปิ้งหรือชิมอาหารสามารถสนับสนุนเยาวชน
และกลุ่มผู้แสดงเหล่านี้ได้ โดยการบริจาคเล็ก ๆ น้อย ๆ เพ่ือเป็นกำลังใจในการอนุรักษ์ต่อไป (Thai 
North Tour, 2019) ทั้งนี้โดยส่วนมากจะเป็นการจัดแสดง นาฏศิลป์-ดนตรีพ้ืนเมือง เอกลักษณ์
เฉพาะถิ่นของจังหวัดน่าน ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น การฟ้อนแง้น คำว่า “แง้น” หมายถึง 
แอ่น โค้ง หรือการงอตัวไปด้านหลัง การฟ้อนรำแล้วแอ่นลำตัวไปด้านหลังเรียกว่า “ฟ้อนแง้น” เป็น
การฟ้อนพ้ืนบ้านของช่างซอแห่งจังหวัดน่านและอาณาบริเวณ ฟ้อนตามจังหวะและทำนองเพลง
พ้ืนเมืองภาคเหนือ เช่น เพลงซอล่องน่าน โดยจะมีการใช้เครื่องดนตรีพ้ืนเมืองในการบรรเลง อาทิ สะ
ล้อ ซอ ซึง นักท่องเที่ยวหรือผู้ชมมักมีส่วนร่วมสร้างความสนุกด้วยการวางธนบัตรไว้บนพ้ืน แล้วให้
ช่างฟ้อน ฟ้อนแง้น และใช้ปากคาบเก็บธนบัตร หรือใช้มือหยิบธนบัตรนั้นไปเป็นรางวัลนั่นเอง นับเป็น
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การแสดงความสามารถเฉพาะตัวและได้สุนทรียศาสตร์อย่างครบรส (Postjung, 2554) ดังในภาพที่ 
4.10 
 

  

 
 

ภาพที่ 4.10 ฟ้อนแง้น ซอล่องน่าน ดนตรี-นาฏศิลป์ท้องถิ่นจังหวัดน่าน 
แหล่งที่มา: Postjung, 2554. 
     
    (6) ความสะอาด ปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างดีเยี่ยม เป็น
การสร้างอัตลักษณ์ด้านสถานที่ของกาดข่วงเมืองน่าน หรือบริเวณแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ที่สำคัญอีก
อย่างหนึ่ง เนื่องจากเทศบาลเมืองน่านได้รับรางวัล “ASEAN Clean Tourist City Standard” รางวัล
แห่งความภาคภูมิใจของชาวเทศบาลเมืองน่านหลังจากพ้ืนที่เทศบาลเมืองน่านถูกประกาศยกย่องให้
เป็น “เมืองที่มีมาตรฐาน การท่องเที่ยวสะอาดระดับอาเซียน” หรือมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาด
ของอาเซียน ในเวทีการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37 ณ จังหวัดเชียงใหม่ หลังประกาศ
นโยบายสร้างสรรค์พ้ืนที่เทศบาลเมืองน่านให้เป็นห้องรับแขกของจังหวัดน่าน โดยอาเซียนให้
ความสำคัญในมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน 7 ด้าน ได้แก่ ตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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ตัวชี้วัดความสะอาด ตัวชี้วัดการจัดการของเสีย ตัวชี้วัดการสร้างการรับรู้ เกี่ ยวกับการรักษา
สิ่งแวดล้อมและความสะอาด ตัวชี้วัดพ้ืนที่สีเขียว ตัวชี้วัดความปลอดภัยด้านสุขภาพ ความปลอดภัย 
และความมั่นคงของเมือง และตัวชี้วัดโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการ
ท่องเที่ยว (เทศบาลเมืองน่าน, 2561) 
 

 
 

ภาพที่ 4.11 นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่านรับรางวัล “ASEAN Clean Tourist City Standard” 
แหล่งที่มา: เทศบาลเมืองน่าน, 2561. 
    
   ทั้งนี้ เทศบาลเมืองน่านได้มีการจัดกิจจกรรม Big Cleaning Day ภายใน
บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน ข่วงเมืองน่านและบริเวณโดยรอบอยู่เสมอ เพ่ือร่วม
พัฒนาปรับภูมิทัศน์เมืองให้สะอาด สวยงาม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลการท่องเที่ยว 
High Season เนื่องจากพ้ืนที่ในบริเวณดังกล่าว ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นห้องรับแขกของจังหวัดน่าน ในการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และเมืองน่านยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “เมืองสะอาดอันดับ 1 
ของอาเซียน” ได้รับรางวัลเกียรติยศ ASEAN Clean Tourist City Standard หรือมาตรฐานเมือง
ท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้รับรางวัลเมืองปลอดภัย ระดับโลก 
จาก WHO (World Health Organization) หรือองค์การอนามัยโลก ปี 2556 เทศบาลเมืองน่านจึง
ได้ตั้งพันธกิจว่า เมืองน่านต้องมีความสะอาด มีความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีศิลปวัฒนธรรมของ
ตนเองอย่างน่าภาคภูมิใจ ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเอ้ืออาทร มีระเบียบวินัย และธรรมาภิบาล ซึ่งจะ
เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดน่าน ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับรู้ และเกิดความประทับใจ เมื่อได้
เข้ามาเที่ยวจังหวัดน่าน (Chiang Mai News, 2562) 
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ภาพที่ 4.12 กิจกรรม BIG CLEANING DAY จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองน่าน 
แหล่งที่มา: Chiang Mai News, 2562. 
 
  2) อัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน  
  วิถีชีวิตประชา ขนบธรรมเนียม ธรรมเนียมประเพณี จารีตวัฒนธรรมนครน่าน ภาษา 
ศิลปกรรมด้านต่าง ๆ รวมทั้งขนบธรรมเนียม ตลอดจนมารยาทและความเชื่อทำให้ชาวน่านมีจิตใจ
โอบอ้อมอารี เป็นภาพรวมของวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นที่บ่งบอกถึงความมีตัวตนที่ถูกประดิษฐ์สร้าง
เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนครน่าน (ภาณุรังสี เดือนโฮ้ง และ วาณี อรรจน์สาธิต, 2558) อย่างไรก็
ตามอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชนต่าง ๆ ของชาวน่านที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์
ตราสินค้าให้แก่ กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) นั้นประกอบไปด้วย 
   (1) การกินข้าวด้วยขันโตก “โตก” หรือ “สะโตก” เป็นภาชนะสำหรับวาง
สำรับอาหารของคนล้านนาทำจากวัสดุหลายประเภท เช่น ไม้จริง ไม้ไผ่สานแล้วลงรัก หรือหวาย 
สำหรับจัดสำรับใช้ในครัวเรือน ถวายพระ หรือเจ้านาย เป็นภูมิปัญญาที่สวยงามประณีตได้สัดส่วน ทั้ง
ขนาด รูปทรง และการตกแต่งรายละเอียด เวลาทำกับข้าวเสร็จเแล้ว คนล้านนาจะยกมาตั้งให้สมาชิก
ในครอบครัวหรือแขกท่ีมาเยี่ยม ทุกคนจะนั่งกับพ้ืนล้อมวงกินข้าวกัน สำรับในขันโตกจะสูงพอดีทำให้
สะดวกในการกินอาหาร ไม่ต้องก้มลงไปกินกับพ้ืน นับว่าขันโตกคือภูมิปัญญาล้านนาแบบหนึ่ง และ
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สำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว “ขันโตกดินเนอร์” น่าจะเป็นประสบการณ์ของวัฒนธรรมล้านนาแบบหนึ่งที่
เขาจะสัมผัสได ้(ชมรมฮักตั๋วเมือง, 2560) 
 

  
 

ภาพที่ 4.13 การกินอาหารด้วยขันโตก 
แหล่งที่มา: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน, ม.ป.ป. 
 
   (2) การแต่งกายด้วยชุดพ้ืนเมือง จังหวัดน่านได้มีการขอความร่วมมือพร้อม
ทั้งรณรงค์ให้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถานศึกษา ประชาชน 
ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าพ้ืนเมืองน่านและพูดภาษาคำเมือง นอกจากเป็นการร่วมกันรักษาวัฒนธรรมอัน
ดีงามแล้ว ยังเป็นการสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนจังหวัดน่าน โดยเฉพาะทุก ๆ วันศุกร์ จะขอ
ความร่วมมือให้สุภาพสตรีนุ่งผ้าซิ่น ส่วนสุภาพบุรุษให้สวมเสื้อพ้ืนเมืองน่าน เป็นประจำ (สำนักงาน
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดน่าน, 2554)  

 

  
 

ภาพที่ 4.14 การแต่งกายด้วยชุดพ้ืนเมือง 
แหล่งที่มา: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท), ม.ป.ป. 
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   (3) การใช้คำเมือง หรือภาษาท้องถิ่น เนื่องจากเมืองน่านอยู่ในภายใต้
อาณาจักรล้านนามาอย่างยาวนานตั้งแต่โบราณ และได้ซึมซับเอาศิลปวัฒนธรรมของล้านนามาใช้ใน
วิถีชีวิต ประชาชนจังหวัดน่านส่วนใหญ่เป็นคนเมือง จึงพูดภาษาพ้ืนเมืองเป็นภาษาประจำถิ่น จังหวัด
น่านได้ขอความร่วมมือรณรงค์ให้ชาวน่านร่วมกันพูดภาษาคำเมืองเป็นประจำ เริ่มต้นจากคำทักทาย 
ว่า “สวัสดีเจ้า” หรือกล่าวคำขอบคุณว่า “ขอบคุณเจ้า” เพ่ือเป็นการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นเรื่องภาษาพูดของชาวเมืองน่าน เสริมสร้างเอกลักษณ์จังหวัดน่าน และสร้างความประทับใจแก่
ผู้มาเยือน (สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดน่าน, 2554)  
   นอกจากภาษาพูดแล้ว ยังมีตัวอักษรธรรมล้านนา หรือตั๋วเมือง ที่ชาวน่าน
ในปัจจุบันได้มีความพยายามที่จะฟ้ืนฟูขึ้นมาอีก โดยได้จัดให้มีการเรียนการสอนอักษรธรรมล้านนา
ตามวัด และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัย และโรงเรียนมัธยม ลูกหลานคนเมืองน่าน
จำเป็นต้องศึกษาเพ่ือให้มีการสืบสานไว้ให้คู่แผ่นดินล้านนาน่านตราบนานเทา่นาน (Dek-D, 2554) 
 

  
 

ภาพที่ 4.15 การสอนการเขียนอักษรธรรมล้านนา หรือตั๋วเมือง 
แหล่งที่มา: THAIGUIDE, 2017. 
 
   เนื่องด้วยลักษณะของตัวอักษรที่งดงามอันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้เกิดการ
พัฒนานำเอาตัวอักษรธรรมล้านนา หรือ ตั๋วเมือง มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ กันอย่างแพร่หลาย 
อาทิ ทำป้ายชื่องาน หรือป้ายกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มาเห็น ได้รู้จัก และเกิดความสนใจ 
รวมถึงสามารถพัฒนาต่อยอดมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ด้วยการนำมาออกแบบเป็นโลโก้ 
ออกแบบลวดลายสกรีนบนเสื้อผ้า หรือของที่ระลึกเพ่ือวางจำหน่ายในกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดิน
วัดภูมินทร์) เพ่ือช่วยเพิ่มมูลค่าและความน่าสนใจให้กับสินค้า เป็นต้น ดังภาพที่ 4.15 – 4.16 
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ภาพที่ 4.16 ป้ายตั๋วเมือง (ตัวอักษรล้านนา) และฟอนต์ล้านนา 
แหล่งที่มา: theTripPacker, 2559. 

 

  
 

ภาพที่ 4.17 การใช้ลวดลายอักษรธรรมล้านนาหรือตั๋วเมือง สกรีนลงบนเสื้อผ้าและของที่ระลึก 
แหล่งที่มา: นครน่าน ดีไซน์สกรีน, 2019. 
 
  3) อัตลักษณ์ของสินค้าและบริการ 
   (1) งานประณีตศิลป์บนผืนผ้าอาภรณ์ ที่มีความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นน่าน
ทั้งนี้ ลายผ้าทอโบราณของจังหวัดน่านได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงมากเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะ “ผ้า
ทอลายน้ำไหล” ที่เป็นศิลปะการทอผ้าด้วยมือ โดยลายผ้ามีลักษณะหยัก ๆ เหมือนคลื่นของสายน้ำที่
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กำลังไหลเป็นทางยาว ถือได้ว่าสวยงามตามจินตนาการที่มาจากธรรมชาติ  การทอผ้าลายน้ำไหลใน
สมัยแรก ๆ นิยมใช้ไหมเงินและไหมทองตรงลายผ้าที่เป็นหยักเหมือนลายน้ำ ทอด้วยเทคนิคที่ เรียกว่า 
การเกาะล้วง คือการใช้มือจับเส้นด้ายหรือไหมต่างสีสอด (ล้วง) ให้เกิดลายที่ต้องการขณะทอ  เป็น
เทคนิคท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชาวไทยลื้อในดินแดนสิบสองปันนา ประเทศ
จีน พบในการทอผ้าของเมืองน่านเท่านั้น และยังมีผ้าทอมือที่ทำรายได้และสร้างชื่อเสียงให้ผ้าน่านอีก
หลายชนิดด้วยกัน อาทิ ผ้าซิ่นตีนจก ซิ่นป้อง ซิ่นม่าน ซิ่นลายคำเคิบ และซิ่นลายเชียงแสน เป็นต้น 
(สุธีมนต์ ลินดา, ม.ป.ป.) 
 

 
 
ภาพที่ 4.18 ลวดลายผ้าทอโบราณเมืองน่าน 
แหล่งที่มา: ภัทรียา พัวพงศกร และ นินทร์ นรินทรกุล ณ อยุธยา, 2561. 
 
   ปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนหลายกลุ่ม ได้มีการพัฒนาสินค้า
ผ้าย้อมสีธรรมชาติที่ได้สีจากวัตถุดิบในหมู่บ้าน เช่น เปลือกประดู่ ใบมะม่วง ใบหม่อน คำแสด ต้นงิ้ว 
และผลิตภัณฑ์ผสมเส้นใยธรรมชาติ อย่างใยกล้วยและใยข่า ซึ่งผลิตมากข้ึนเรื่อย ๆ ทั้งยังมีการแปรรูป
อีกหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นผ้าซิ่น ผ้าถุงทอมือ ผ้าขาวม้า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าตัดชุด ชุดผ้าไทย
สำเร็จรูป ตุงตกแต่งบ้าน นอกจากนี้ยังมีของตกแต่งบ้าน ผ้าม่าน ผ้าคลุมเตียง หมอนอิง พรมเช็ดเท้า 
การแปรรูปกลับมาทำที่รองแก้วน้ำ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าเงิน และสินค้าอ่ืน ๆ อีกมากมายทีต่กแต่ง
ไปด้วยลายผ้าทอน่าน ล้วนสามารถนำมาขายได้ เป็นการเพ่ิมมูลค่าและกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน 
(ภัทรียา พัวพงศกร และ นินทร์ นรินทรกุล ณ อยุธยา, 2561) 
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ภาพที่ 4.19 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอน่าน 
แหล่งที่มา: ภัทรียา พัวพงศกร และ นินทร์ นรินทรกุล ณ อยุธยา, 2561. 
 
   นอกจากนี้แล้ว นักท่องเที่ยวก็ได้เริ่มรู้จักและนิยม “ผ้าเขียนเทียน” ที่เป็น
ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวเขาเผ่าม้งมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างความเข้าใจใหมว่่า ผ้าน่าน ไม่ได้มีเพียงแค่
ผ้าซิ่นทอมือสุดประณีต แต่ผ้าเขียนเทียนย้อมครามก็มีคุณค่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน  (สุทธิดา อุ่นจิต 
และ สโรชา อินอ่ิม, 2562) 
 

  
 
ภาพที่ 4.20 ผ้าเขียนเทียน ภูมิปัญญาชาวเขาเผ่าม้ง น่าน 
แหล่งที่มา: สุทธิดา อุ่นจิต และ สโรชา อินอ่ิม, 2562. 
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   (2) เครื่องเงินสกุลน่าน ถือเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าของชาวน่าน ซ่ึงมีภูมิ
ปัญญาการผลิตเครื่องเงินมาช้านาน เครื่องเงินน่านจึงไม่เหมือนกับที่อ่ืน โดยปัจจุบันแบ่งเป็น 2 แบบ
คือ แบบเงินดั้งเดิม และแบบชมพูภูคา (เครื่องเงินชาวเขา) โดยแบบดั้งเดิมจะมีรากมาจากการกวาด
ต้อนเทครัวช่างเงินและช่างทอง จากฮ่อน้อย ฮ่อหลวง เมืองยอง และเชียงแสน มายังบริเวณบ้าน
ประตูป่องของเมืองน่าน ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ จนเกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา เครื่องเงินน่านใน
ภาพรวมต่างจากเครื่องเงินภาคอ่ืนตรงที่ช่างนิยมใช้เม็ดเงินที่มีค่าความบริสุทธิ์ระหว่าง 96 -98% ซึ่งมี
ความอ่อนตัวสูงกว่าเนื้อเงินทั่วไป ทำให้นำไปตีหรือขึ้นรูปได้ง่ายขึ้น ชิ้นงานที่ออกมาจะมีลักษณะเนื้อ
ด้านไม่เงา ลวดลายส่วนมากมักมีที่มาจากธรรมชาติ เช่น ลายดอกกระถิน ลายพันธุ์ไม้ในป่าหิมพานต์  
ลายดอกกลีบบัว ลายตาสับปะรด ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีลวดลายอ่ืนที่โยงกับความเชื่อ เช่น ลายเทพ
พนม ลายสิบสองนักษัตร โดยจะทำเป็น สลุงเงิน พานรอง เชี่ยนหมาก ตลับเงิน กำไล หรือเข็มขัด 
เป็นต้น (RYT9, 2018) 
 

   

  
 

ภาพที่ 4.21 เครื่องเงินแบบดั้งเดิมของน่าน 
แหล่งที่มา: MGR ONLINE, 2561. 
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   ส่วนเครื่องเงินแบบชมพูภูคา หรือ เครื่องเงินชาวเขา เกิดจากการประยุกต์
งานเงินโดยชาวเขาเผ่าเมี่ยน และเผ่าม้ง เน้นการทำด้วยมือไม่ใช้เครื่องจักร อาศัยความประณีต 
ละเอียด ใจเย็น ส่วนมากจะทำเครื่องเงินเป็นเครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ กำไลข้อมือ ต่างหู แหวน 
ปิ่นปักผม จี้เงิน และเข็มกลัด เป็นต้น  
 

 

  
 

ภาพที่ 4.22 เครื่องเงินชาวเขา แฮนด์เมด 
แหล่งที่มา: อลิษา ลิ้มไพบูลย์ และ ธีรพันธ์ ลีลาวรรณสุข, 2562. 
 
   ปัจจุบันจังหวัดน่านถือเป็นหนึ่งในแหล่งการค้าเครื่องเงินที่สำคัญของ
ประเทศ มีผู้ประกอบการเครื่องเงินและเครื่องประดับเงินจำนวนหลายราย ช่องทางการค้านอกจากจะ
จำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกแล้ว ยังมีศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคาและหัตถกรรมเมืองน่านเป็นทั้งแหล่งผลิต 
แหล่งรับซื้อ รับฝากขายสินค้า และฝึกอาชีพให้กับคนในชุมชน ตลอดจนทำหน้าที่เสมือนคนกลางที่
ช่วยกระจายสินค้าออกไปทั้งในและต่างประเทศ ด้านการกระจายสินค้านอกจากจะมีหน้าร้านของ
ผู้ประกอบการแต่ละราย และการวางจำหน่ายสินค้าในศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคาแล้ว ยังมีการส่งสินค้า
ไปจำหน่ายตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัด บริเวณพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง และในห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลทุกสาขา รวมถึงการทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางยิ่งขึ้น (ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ, 2561) 
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   (3) งานหัตถศิลป์ การแกะสลักเรือเอกลักษณ์หัวพญานาค ประเพณีแข่งเรือ
จังหวัดน่านเป็นประเพณีเก่าแก่สืบเนื่องมาแต่โบราณ เนื่องจากผู้คนมีวิถีชีวิตผูกพันกับแม่น้ำน่าน สาย
ธารแห่งชีวิตและจิตวิญญาณของชาวเมืองน่าน และมีความผูกพันกับพญานาค โดยเชื่อว่าพญานาคจะ
ปกป้องคุ้มครองโบราณสถานวัดวาอาราม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะ จึงขุดเรือและตกแต่งหัว
เรือ หางเรือ และลำเรือให้มีลักษณะคล้ายพญานาค การแข่งเรือประเพณี ในสมัยก่อนจัดการแข่งขัน
ในงานประเพณีถวายทานสลากภัต หรือ ชาวบ้านเรียกว่า “ตานก๋วยสลาก” เมื่อเสร็จพิธีก็จะนำเรือมา
แข่งขันกันอย่างสนุกสนาน เชื่อมความสามัคคีให้เกิดข้ึนกับคนในชุมชน  
   การแกะเรือเอกลักษณ์น่านจำลองเป็นการสืบสานอนุรักษณ์ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ของเมืองน่านให้คงอยู่ เป็นงานหัตถศิลป์ที่ต้องมีทักษะความชำนาญเกี่ยวกับงาน
ศิลปะ และการใช้เครื่องมือเป็นอย่างมาก กระบวนการผลิตค่อนข้างประณีต การผลิตชิ้นงานต่อชิ้นใช้
เวลานาน ถือเป็นของฝาก ของที่ระลึก หรือนำไปเป็นของตกแต่งบ้าน อันเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึง
ความเป็นจังหวัดน่านได้เป็นอย่างดี เพราะมีเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีแข่งเรือที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ประกอบกับลักษณะเฉพาะตัวของหัวเรือเป็นหัวพญานาค และหางเรือเป็นหางหงส์ ที่มีความ
งดงามเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อ่ืน (ปวีณา ผาแสง และคณะ, ม.ป.ป.) 
 

  
 

ภาพที่ 4.23 การแกะสลักเรือเอกลักษณ์หัวพญานาคจำลอง จังหวัดน่าน 
แหล่งที่มา: (theTripPacker, 2559) 
 
   อย่างไรก็ตาม การทำเรือเอกลักษณ์น่านจำลองได้มีการพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาอาชีพอ่ืน ๆ ได้อีกหลากหลาย อาทิ การทำพวงกุณแจแกะสลักหัวเรือ
เอกลักษณ์น่าน ทำชุดระบายสีรูปเรือเอกลักษณ์น่าน ที่คั่นหนังสือ แม่เหล็กติดตู้เย็น อุปกรณ์ติดเสา
รถยนต์ หรือเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ต่อไป เป็นต้น (ปวีณา ผาแสง และคณะ, ม.ป.ป.) 
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ภาพที่ 4.24 การต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเรือเอกลักษณ์น่าน 
แหล่งที่มา: ปวีณา ผาแสง และคณะ, ม.ป.ป. 
 
   (4) อัตลักษณ์ของอาหารพ้ืนเมือง อาหารพ้ืนเมืองเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของ
กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ยามค่ำคืนที่สุดแสนสโลว์ไลฟ์ของตัวเมืองน่าน ที่ใครที่มา
ตรงกับวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ จะต้องได้พบกับความประทับใจของถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านที่ยก
เอาความอร่อยของอาหารพ้ืนเมืองหลากหลายเมนู และขนมอร่อย ๆ มารวมไว้ที่นี่ และยังได้กิน
อาหารท่ามกลางข่วงเมืองน่านพร้อมการแสดงแบบพ้ืนเมืองล้านนาที่มีฉากหลังเป็นวัดภูมินทร์อีกด้วย 
   อาหารพ้ืนเมืองน่านมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากอาหารทั่วไป มี
รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ มีความแปลกใหม่น่าสนใจ ใช้ผักพ้ืนบ้านหรือวัตถุดิบ
ท้องถิ่นในการประกอบอาหาร ราคาประหยัด และมีรายการอาหารพ้ืนเมืองที่หลากหลาย (หทัยชนก 
ฉิ่มบ้านไร่ และ รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ , 2558) อาทิ แกงอ่อม แกงฮังเล แกงแค ไส้อ่ัว น้ำพริกอ่อง 
แคปหมู ลาบหมูคั่ว ลาบปลา ไกยี ห่อนึ่งไก่ แอ๊บอ่องออ ไข่ป่าม ไก่ทอดมะแขว่น ไก่ใต้น้ำ ข้าวก่ำ
งาม้อนน่าน ข้าวหลามเมืองน่าน ข้าวกล้องอินทรีย์ ขนมข้าวซี่ ผลไม้ส้มสีทอง ฯลฯ  
   ยกตัวอย่างเช่น ไข่ป่าม อาหารพ้ืนบ้านล้านนา ไข่ป่าม ป่ามไข่ หรืออ็อกไข่ 
เป็นการปรุงอาหารด้วยวิธีอ็อก โดยการใช้ใบตอง 2-3 ใบเย็บเป็นกระทง มีส่วนผสมง่าย ๆ คือ ไข่ไก่ 
หรือไข่เป็ด ใส่เกลือและต้นหอมซอย ปัจจุบันนิยมใช้พริกหยวกสีแดง หั่นเป็นชิ้นเล็ก  ๆ เพ่ือเพ่ิมสีสัน
ให้แก่อาหารให้น่ารับประทาน วิธีการทำให้สุก นำไข่ป่ามท่ีปรุงแล้วใส่กระทงไปย่างกับเตาถ่าน หรือใช้
วิธีตั้งกระทะ ใช้ไฟอ่อน นำกระทงไข่ป่ามวางบนกระทะก็ได้ 
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ภาพที่ 4.25 ไข่ป่าม 
แหล่งที่มา: ชิลไปไหน, 2561. 
 
   ไก่มะแขว่น ถือเป็นเมนูยอดนิยมตามร้านอาหารใน จ.น่าน ที่นำเมล็ดแห้ง
ของมะแขว่นมาโขลกหยาบ คลุกเคล้ากับน่องและปีกไก่ ใส่ซอสปรุงรสหมักให้เข้าเนื้อ แล้วนำไปทอด 
จนไก่สุกเหลืองหอมน่ากิน “มะแขว่น” ทางภาคกลางเรียกลูกระมาศหรือหมากมาศ เป็นพืชสมุนไพร
ที่ข้ึนตามป่าดิบพบมากในภาคเหนือโดยเฉพาะ จ.น่าน คนเหนือนิยมนำเมล็ดแห้งมาทำเป็นเครื่องเทศ
ปรุงรสในอาหารพ้ืนบ้าน เช่น ใส่ในแกง ลาบ และหลู้ เนื่องจากมีกลิ่นหอมฉุนและมีรสเผ็ดร้อนคล้าย
พริกไทย (SANOOK.Com, 2556) 
 

  
 

ภาพที่ 4.26 ไก่ทอดมะแขว่น 
แหล่งที่มา: SANOOK, 2556. 
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ภาพที่ 4.27 ข้าวหลามเมืองน่าน 
แหล่งที่มา: ไทยรัฐออนไลน์, 2561. 
 
   ข้าวหลาม เป็นอาหารว่างชนิดหนึ่ง ที่ชาวล้านนานิยมทำรับประทานกันใน
ฤดูหนาว หรือเมื่อได้ข้าวใหม่ ใช้ไผ่ข้าวหลาม หรือไม้ป้างเป็นกระบอกใส่ข้าวหลาม ข้าวหลามแบบ
ชาวบ้าน ใช้ข้าวสารเหนียวกับน้ำเปล่า และเกลือเท่านั้น สำหรับข้าวหลามท่ีทำขายกันโดยทั่วไป จะใส่
น้ำกะทิ และเติมถั่วดำ หรืองาขี้ม้อน การทำข้าวหลามตามประเพณีนิยมของชาวล้านนา จะเป็นพิเศษ 
เพ่ือถวายพระในวันเพ็ญเดือนสี่ หรือประมาณเดือนมกราคม ซึ่งเป็นการทานร่วมกับการทานข้าวจี่ 
และข้าวล้นบาตร (ศูนย์สารสานเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550) 
    

  
 

ภาพที่ 4.28 สาหร่ายไกยี ไทลื้อ สินค้าโอทอป จ.น่าน 
แหล่งที่มา: NANJAEWJING, 2019. 
 
   “ไก” คือสาหร่ายน้ำจืดที่ชอบขึ้นในน้ำใสสะอาดที่ไหลตลอดเวลา ต่างกับ
สาหร่ายอีกชนิด คือสาหร่าย “เทา” ที่ชอบขึ้นอยู่ในน้ำนิ่ง ความต่างทำให้สาหร่ายไกไม่มีกลิ่นคาว ซึ่ง
ไกแม่น้ำน่านจะมีใน อ.บ่อเกลือ และ อ.ท่าวังผา ในปีหนึ่งจะเก็บไกได้เพียงช่วงเดือน พ.ย. - พ.ค. ชาว
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ไทลื้อใน อ.ท่าวังผา จึงนิยมเก็บไกมาทำเป็นอาหารพ้ืนบ้าน เช่น ไกยี นำไกสดมาล้างสะอาดแล้วตาก
แดดจัด ๆ เพียง 1 วัน จะได้ไกแห้งสีเขียวสด จากนั้นนำมาคั่วให้กรอบ แล้วยีหรือป่นให้ละเอียด ปรุง
รสด้วยกระเทียมเจียว งาขาว เกลือ และน้ำตาลทรายเล็กน้อย เป็นต้น (SANOOK.Com, 2556) 
 

  
 

ภาพที่ 4.29 ส้มสีทองเมืองน่าน 
แหล่งที่มา: Farm.co.th, 2019. 

 
   ส้มสีทองน่าน (Nan Golden Orange) หมายถึง ส้มพันธุ์ส้มเขียวหวาน ที่มี
ผิวสีเหลืองทอง เปลือกบาง รสชาติหวานอมเปรี้ยว มีเส้นใยน้อย ไม่ฉ่ำน้ำ ผลทรงแป้น หัวและท้ายบุ๋ม 
และปลูกอยู่ในเขตจังหวัดน่าน ในช่วงแรกนั้น มีคนนำส้มเขียวหวานมาปลูกในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ด้วย
สภาพอากาศของจังหวัดน่านที่แตกต่างจากที่อ่ืนส่งผลให้ “สารคาร์ทีนอยพิคเมนท์” ในเปลือกส้ม
เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีทอง จนเป็นที่มาของ “ส้มสีทองน่าน” นั่นเอง (Farm.co.th, 2019) 
 
  จากผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารในข้างต้นสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึก โดย
การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมดในประเด็นที่เกี่ยวกับส่วนขยายอัตลักษณ์ของ
กาดข่วงเมืองน่าน ผู้วิจัยสามารถแบ่งได้ 3 ความคิดเห็น คือ มีการพัฒนาส่งเสริมอัตลักษณ์ด้าน
สถานที่ การพัฒนาส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมชุมชน และการพัฒนาส่งเสริมอัตลักษณ์ด้าน
สินค้าและบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   (1) มีการพัฒนาส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านสถานที่ 
   ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีจุดถ่ายรูปสวย ๆ รวมถึงการดูแล
รักษาความสะอาด และสิ่งแวดล้อมโดยรอบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ดูงามตา ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 
   “ทำให้ตลาดมีจุดถ่ายรูปจุดเช็คอิน ที่เราไปทำก็เป็นลักษณะใช้งบสนับสนุน 
   ลงไป ที่ใช้งบในการจัดทำ ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเราจะทำในลักษณะของ 
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   เมืองน่านของเราไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ รูปลักษณ์ต่าง ๆ หรือสิ่งก่อสร้าง 
   อุปกรณ์ต่าง ๆ จะใช้ล้านนาของเราเป็นหลัก” 

(เงียบ แสงจำปา, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม  2562) 
 

   “เราก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของจัดการเรื่องเสื่อ เรื่องขันโตก เรื่องของการ 
   รักษาความสะอาดห้องน้ำของทั้งโรงเรียนและศูนย์ท่องเที่ยว การจัดการ 
   ขยะ การดูแลเรื่องความปลอดภัยของถนนเส้นทางเดินทางตรงนี้ การความ 
   คุมพ้ืนที่ การจัดการแสดงต่าง ๆ” 

(สุรพล เธียรสูตร, สัมภาษณ์, 3 กรกฎาคม 2562) 
 
   (2) การพัฒนาส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมชุมชน   
   มีการนำเสนออัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน ด้วยวิธีการจัด
กิจกรรม ส่งเสริมการแสดงพ้ืนบ้าน หรือดนตรีพื้นบ้าน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
 
   “มีการจัดกิจกรรมให้ชุมชนบริเวรนั้น เข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับการแสดง 
   การรำ จัดกิจกรรมร่วมอะไรต่าง ๆ เหมือนใช้เป็นเวทีการแสดงเพ่ือ 
   นำเสนออัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดน่านของเรา” 

(สุรพล เธียรสูตร, สัมภาษณ์, 3 กรกฎาคม 2562) 
 
   “เราจะขอความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้า ให้แต่งกายด้วยชุดพ้ืนเมือง ทีนี้เรา 
   ก็มองว่าอัตลักษณ์ที่มันมีอยู่ตรงนี้ ก็คือเรื่องภูมิทัศน์วัฒนธรรม มันมีความ 
   โดดเด่นอยู่แล้ว ดังนั้นสิ่งที่ควรคำนึงก็คือ คุณต้องร่วมกันสร้างบรรยากาศ  
   เราจะคัดเลือกเอาความโดดเด่นของแต่ละชุมชน มานำเสนอที่นี่ เพ่ือเสนอ 
   ให้กับทางเทศบาล มาจัดเป็นมหกรรมอัตลักษณ์ ส่งเสริมการแสดง ถ้ามีการ 
   แสดงพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้านอะไรบ้างเราก็จะนำมาจัดแสดงที่นี่ มันแสดงถึง 
   ศิลปวัฒนะธรรมนะบางทีเราก็เอาดนตรีร่วมสมัยมาลง” 

(สโรช รัตนมาศ, สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2562) 
 
   (3) การพัฒนาส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านสินค้าและบริการ 
   “มีการประสานกับกลุ่มผู้ประกอบการ ให้เอาอะไรก็ได้ที่เป็นอัตลักษณ์ของ 
   ท้องถิ่น เอามาติดแบรนด์ของตัวเองได้ บางทีเมื่อก่อนเขาก็จะเอาภาพปู่  
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   ม่านย่าม่านเนี่ยมาติดตราโน่นติดตรานี่ นำมาเขียนลายบนไม้ขาย เขียนลง 
   บนเสื้อขาย ตอนนี้ก็ไปทั่วละ บางทีก็เอาหัวเรือมาทำ บางทีก็รูปเรือแข่ง 
   ตอนนี้ก็พัฒนากันไปเยอะ บางทีก็เป็นรูปวิวทิวทัศน์ อัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
   เขาก็เอามานำเสนอ อันนี้ก็แล้วแต่เขาจะมีความคิดยังไง ซึ่งหน่วยงานที่  
   เกี่ยวข้องกับทางวัฒนธรรมเราก็มีการอบรมให้เขา เป็นการต่อยอด การเพิ่ม 
   มูลค่าของสินค้า หลาย ๆ หน่วยงานก็ทำต่อเนื่องมานานแล้ว อย่างเรื่อง 
   อาหาร อาหารพ้ืนเมือง ที่ที่อ่ืนไม่มี เราก็เอามานำเสนอ ต่อยอด ดัดแปลง 
   กันบ้าง พัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับสมัยนิยม ถ้าเอาของพ้ืนบ้านจริงมา 
   ขายโดยไม่มีการพัฒนาต่อยอด มันก็จะอาจจะไมไ่ดอ้ะไร” 

  (สโรช รัตนมาศ, สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2562) 
 

  จากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผู้วิจัยได้อธิบายไว้ในข้างต้น มี
ความสอดคล้องกันกับการสังเกตแบบไม่ม่ีส่วนร่วม เนื่องจากผู้วิจัยได้สังเกตเห็นและวิเคราะห์จาก
สถานที่จริง โดยภาพรวมแล้ว ส่วนขยายของอัตลักษณ์ตราสินค้าที่ช่วยเสริมให้กาดข่วงเมืองน่านนั้น
โดดเด่น น่าสนใจ มีการพัฒนาและส่งเสริมให้มีความเชื่อมโยงกับมรดกทางวัฒนธรรมแห่งความเป็น
ล้านนาตะวันออกของชาวน่าน ที่ยังคงวิถีชีวิตคงความเป็นเอกลักษณ์จากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ทั้ง
ภาษาพูด การแต่งกาย อาหารการกิน การละเล่น ดนตรี นาฏศิลป์ในงานเทศกาล หรืองานประเพณี
ต่าง ๆ โดยถ่ายทอดอัตลักษณ์เหล่านี้ผ่านสิ่งก่อสร้าง ชุมชน รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ที่
สัมพันธ์กับสถานที่และเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่าน 
  ผลจากการวิเคราะห์เชิงเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตไม่มีส่วนร่วม  
สามารถสรุปได้ว่า อัตลักษณ์ตราสินค้าของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ประกอบไป
ด้วย แก่นอัตลักษณ์ (Core Identity) ก็คือการผสมผสานแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดน่านและ
ตลาดเข้าไว้ด้วยกันเป็นเหมือนสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และเป็นสถานที่อันแสดงให้เห็น
ถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมของชาวน่านอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน  และส่วนขยาย 
อัตลักษณ์ (Extended Identity) คือส่วนที่ช่วยเสริมอัตลักษณ์ตราสินค้าของกาดข่วงเมืองน่านนั้นให้
โดดเด่น โดยการรวมเอาอัตลักษณ์ของจังหวัดน่านในด้านต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
ทั้งอัตลักษณ์ด้านสถานที่ อัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน รวมถึงสินค้าและบริการที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเกื้อกูลกันประกอบเป็นอัตลักษณ์ตราสินค้าของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคน
เดินวัดภูมินทร์) นั่นเอง  
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4.1.4 กระบวนการสื่อสารการตลาด 
  4.1.4.1 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
  จากผลการวิจัยจากการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม พบว่า กระบวนการสื่อสารการตลาดของกาดข่วงเมืองน่าน เป็นการใช้เครื่องมือในการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการหลากหลายรูปแบบและหลากหลายช่องทางด้วยกัน อันเกิดจากการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผู้ส่งเสริมภาคเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการใน
กาดข่วงเมืองน่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสาร พบว่า มีการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายและการตลาดทางตรง และ
การตลาดเชิงกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1) การโฆษณา 
  เป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ รวมถึงการโฆษณาเชิญ
ชวนให้มาท่องเที่ยว ผ่านการใช้สื่อในช่องทางต่าง ๆ ที่มีอยู่หลากหลายประเภทโดยเฉพาะทางสื่อ
สังคมออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์ของทางภาครัฐและเอกชน เฟซบุ๊กแฟนเพจของทางภาครัฐและเอกชน 
เช่น เพจถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน เพจเสน่ห์น่านวันนี้ หรือ เพจน่านบ้านเฮา เป็นต้น โดยจะมี การ
โฆษณาเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวหรือเชิญชวนให้มาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ณ บริเวณข่วงเมือง
น่าน และมีการโฆษณาถึงสินค้าและบริการต่าง ๆ ภายในกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์)  
 

 
 
ภาพที่ 4.30 การโฆษณากาดข่วงเมืองน่าน ทางเว็บไซต์เอกชน 
แหล่งที่มา: Trip advisor, 2019. 
 
 จากภาพ 4.3 จะเห็นว่ามีการรีวิวกาดข่วงเมืองน่านในเว็บไซต์ Trip advisor โดยมีการ
พูดถึงบรรยากาศ สถานที่ วิถีชีวิตของคนเมืองน่าน อาหารพ้ืนเมือง การนั่งทานขันโตก 
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ภาพที่ 4.31 ภาพวิดีโอโฆษณากาดข่วงเมืองน่านทางยูทูบ 
แหล่งที่มา: ตลาดต้องชม 2, 2561. 

 

 
 

ภาพที่ 4.32 การโฆษณากาดข่วงเมืองน่าน ผ่านยูทูบเบอร์ 
แหล่งที่มา: Sunbeary, 2017. 
 
  ด้านช่องทางยูทูบ พบว่า มียูทูบเบอร์มาถ่ายทำวิดีโอรีวิวสินค้าและบริการต่าง ๆ ใน
กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ตัวอย่างเช่น Sunbeary เป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงมากใน
กลุ่มวัยรุ่น ได้เผยแพร่คลิปชื่อตอน “กาดข่วงเมืองน่านย่านคนน่าตาดี” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2560 พบว่ามียอดรับชมจำนวนประมาณ 1.6 ล้านครั้ง (Sunbeary, 2017)  
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  2) การประชาสัมพันธ์  
  เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กาดข่วงเมืองน่าน 
(ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยส่วนมากจะเป็น
การจัดทำสื่อวิดีโอ รูปภาพ การบรรยายถึงบรรยากาศต่าง ๆ โดยมีใช้สื่อในช่องทางต่าง ๆ ที่มีอยู่
หลากหลายประเภท อาทิ โทรทัศน์ หรือโดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์ของทาง
ภาครัฐและเอกชน 
 

 
 

ภาพที่ 4.33 การประชาสัมพันธ์ด้วยรายการโทรทัศน์ ตลาดเด็ดประเทศไทย 
แหล่งที่มา: Ch3 Thailand, 2018. 
 
  จากภาพที่ 4.6 เป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยรายการโทรทัศน์ “ตลาดเด็ดประเทศ
ไทย” เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.30 – 22.30 น. ทางช่อง 3 SD โดย
พิธีกร “อ้วน-พริม” โดยเนื้อหารายการมีการประชาสัมพันธ์กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัด
ภูมินทร์) ว่า เป็นตลาดสไตล์ไทย ๆ เมืองเก่าแก่ที่มีกลิ่นอายแบบชาวล้านนา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถ
เดินซื้อของกินทั้ง อาหารคาวหวาน เสื้อผ้าพ้ืนเมือง ของฝากของที่ระลึก รับประทานอาหารในแบบ
ขันโตก นอกจากนี้ยังมีการทำภารกิจ เมนูเด็ดต้องชิม พาชิมอาหารให้ผู้ชมได้เพลินตาอีกเพียบ ซึ่งเป็น
การประชาสัมพันธ์เพ่ือช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี (Ch3 
Thailand, 2018)  
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ภาพที่ 4.34 การประชาสัมพันธ์กาดข่วงเมืองน่านทางเว็บไซต์ของเอกชน 
แหล่งที่มา: ชิลไปไหน, 2561. 
 
  ภาพที่ 4.7 เป็นการประชาสัมพันธ์ ที่แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของกาดข่วงเมือง
น่าน ทั้งด้านสถานที่ ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงสินค้าและบริการที่เป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
 

 
 
ภาพที่ 4.35 ข่าวประชาสัมพันธ์กาดข่วงเมืองน่าน ทางเว็บไซต์ของภาครัฐ 
แหล่งที่มา: สวท.น่าน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3, 2561. 
 
  ภาพที่ 4.8 เป็นการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมในข่วงเมืองน่าน อีกท้ังยังมีการ
โฆษณาเชิญชวนให้มาจับจ่ายใช้สอย และท่องเที่ยวที่กาดข่วงเมืองน่านอีกด้วย 
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  3) การส่งสริมการขาย และการตลาดทางตรง  
  มีการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อสินค้าและบริการ โดยการให้ข้อเสนอ
พิเศษ อาท ิ
 

 
 

ภาพที่ 4.36 กิจกรรมเปิดตัวแอปพลิเคชั่น Go2Prae-Nan 
แหล่งที่มา: Trip Travel Gang, 2017. 

 
  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ ได้มีการ
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวจังหวัดน่านและนักท่องเที่ยวให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น 
“Go2Phrae-Nan” โหลด เล่น ลุ้น สุดฟิน บริเวณถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน เพ่ือกระตุ้นการ
เดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน นอกจากนี้ในงานยังมีการมอบ
ของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้าดีไซน์เก๋ ให้กับผู้ดาวน์โหลดแอพฯ ทุกท่านอีกด้วย เป็นการกระตุ้นให้มีการ
ใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจากโปรโมชั่นต่าง ๆ ของพันธมิตรผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร 
ร้านกาแฟ ฯลฯ ในพ้ืนที่ ให้นักท่องเที่ยวใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อ มีการสะสมคะแนนและกดเลือก
รับของรางวัลได้ตามกติกา นอกจากนี้ยังนับว่าเป็นการใช้นวัตกรรมการสื่อสารโดยตรงกับนักท่องเที่ยว
อีกช่องทางหนึ่งจากรูปแบบเดิมที่นักท่องเที่ยวต้องสืบค้นข้อมูลเองทางอินเตอร์เน็ต (Trip Travel 
Gang, 2017)  
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ภาพที่ 4.37 การส่งเสริมการจำหน่าย 
แหล่งที่มา: เทศบาลเมืองน่าน, 2562. 
 
  4) การตลาดเชิงกิจกรรม  
  เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างและเพ่ิมการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสินค้าหรือบริการ
ผ่านประสบการณ์ที่ได้จากการทำกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสได้ใกล้ชิด และ
สัมผัสกับสินค้า พร้อมยังช่วยเพ่ิมความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้ากับกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย นอกจากนี้
ยังใช้สื่อในช่องทางต่าง ๆ ที่มีอยู่หลากหลายประเภทโดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์
ของทางภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ 4.38 กิจกรรมหนาวนี้กระซิบรักท่ีน่าน 
แหล่งที่มา: เทศบาลเมืองน่าน, 2562. 
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  จากภาพที่ 4.11 เป็นการจัดงาน “หนาวนี้…กระซิบรักที่น่าน” โดยใช้ภาพปู่ม่าน-ย่า
ม่าน สื่อสารและเชื่อมโยงโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจัดงานในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ณ 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน ข่วงเมืองน่าน ด้านหน้าวัดภูมินทร์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน 
จ.น่าน โดยภายในงานดังกล่าวจะเน้นการแต่งกายผ้าพ้ืนเมืองน่านผู้หญิงนุ่งซิ่น (ใส่ผ้าถุง) ทั้งภาค
กลางวันและภาคกลางคืน จะมีถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน มีอาหารพ้ืนเมือง ให้ซื้อบริเวณถนนคน
เดินแล้วมานั่งโตกบริเวณลานข่วงเมืองด้านหน้าวัดภูมินทร์ ชมการแสดงแบบแฟชั่นเครื่องเงินทาง
วัฒนธรรมและผ้าทอเมืองน่าน การบรรเลงดนตรีพ้ืนเมือง การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์  (เทศบาล
เมืองน่าน, 2562) 
    

 

 
 

ภาพที่ 4.39 ภาพงานสัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก 
แหล่งที่มา: เสน่ห์น่านวันนี้, 2561. 
 
  จากภาพการจัดงาน “สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรม
ล้านนาตะวันออก” เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นำไปสู่การสืบสานการ
ต่อยอด การอนุรักษ์  ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจเรื่องราวแห่งชาติพันธุ์ 
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญา และการใช้ 
ชีวิตประจำวันของกลุ่มชาติพันธุ์กว่า 10 ชนเผ่า การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีพ้ื นบ้าน 
แฟชั่นโชว์ชุดชนเผ่า และการจำหน่ายของดีเมืองน่าน สินค้า OTOP พร้อมด้วยกิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย และกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ และมีการประกวดเทพธิดาดอย ธิดาชนเผ่าอีกด้วย (เสน่ห์น่าน
วันนี้, 2561) 
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ภาพที่ 4.40 กิจกรรมเทศกาลดอกชมพูภูคาบาน ผ้า เงินน่าน สู่อาเซียน 
แหล่งที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, 2561. 
 
  อีกทั้งการจัดงานมหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน ครั้งที่ 6 ภายใต้ชื่องาน 
“เทศกาลดอกชมพูภูคาบาน ผ้า เงินน่าน สู่อาเซียน” ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 14-18 ก.พ. 61 ณ 
ข่วงเมือง มีการนิทรรศการเครื่องเงินและผ้าทอพ้ืนเมืองน่าน การสาธิตการทำเครื่องเงินและผ้าทอ
เมืองน่าน ช็อป OTOP มาตรฐานสากล กิจกรรมนาทีทองรับโชค จัดแฟชั่นโชว์และการแสดงแสง สี 
เสียง เครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน กระทบไหล่ มารีญา พูลเลิศลาภ การแสดงวัฒนธรรม มินิ
คอนเสิร์ต อ้วน วารุณี สุนทรีสวัสดิ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานอีกมากมายพร้อมจัดทำคอลเล็กชั่น
สุดพิเศษและเปิดเวทีสร้างดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ ต่อยอดงานหัตถศิลป์สู่อุตสาหกรรมแฟชั่น  (สำนักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์, 2561) เป็นต้น 
 
  จะเห็นได้ว่าการตลาดเชิงกิจกรรมเป็นการสร้างบรรยากาศให้นักท่องเที่ยวได้มี
ประสบการณ์และได้สัมผัสวัฒนธรรมความเป็นล้านนาอย่างหลากหลาย และเป็นการสร้างความ
น่าสนใจให้แก่สินค้าและบริการ รวมถึงอัตลักษณ์ตราสินค้าของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัด
ภูมินทร์) ได้เป็นอย่างด ี
 
  ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารในข้างต้นสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้
ข้อมูลหลักจำนวน 8 คน จาก 12 คน แบ่งเป็น หน่วยงานภาครัฐและกลุ่มผู้ร่วมส่งเสริมภาคธุรกิจ 
จำนวน 6 คน และกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า จำนวน 2 คน จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ให้
ข้อมูลหลักทั้งหมด ผู้วิจัยสามารถแบ่งได้ 2 ประเด็นความคิดเห็น คือ เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร
การตลาด และช่องทางท่ีใช้ในการสื่อสารตลาด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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   (1) เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารการตลาด 
   หน่วยงานภาครัฐและกลุ่มผู้ร่วมส่งเสริมภาคธุรกิจมีการทำงานบูรณาการ
ร่วมกันกับหลาย ๆ หน่วยงาน ในการจัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดต่าง ๆ อาทิ การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการจัดอีเว้นท์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน 
ทั้งนี้สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการก็ได้มสี่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย 
 
   “เราก็จะมีการทำงานบูรณาการร่วมกันกับหลาย ๆ หน่วยงาน เช่น การจัด 
   กิจกรรม จัดอีเว้นท์ขึ้นมา แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ขยายออกไปจะมีภาพ 
   ออกไปว่าเราได้มีการจัดกิจกรรมอะไรบ้าง ในถนนคนเดินจำหน่ายอะไรบ้าง 
   มีสินค้าอะไรบ้าง ก็จะมีภาพออกไปทางโซเชี่ยล ซึ่งอย่างของผมจัดเนี่ยก็จะ 
   ประสานไปยังหน้าเพจต่าง ๆ ของน่าน อย่างเสน่ห์น่านวันนี้  ที่มีคนติดตาม 
   แสนกว่าคน หรือบางทีของ สวท.ด้วย ก็คือพอเราจัดกิจกรรมเราก็จะติดต่อ 
   ให้ออกมาทางสื่อมาก ๆ สื่อที่เป็นที่นิยม หรือทำยูทูบ คลิปสั้น ๆ ออกไป 
   มันก็จะช่วยเสริมกันไป” 

(สโรช รัตนมาศ, สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2562) 
 

   “เรื่องของการสื่อสารการตลาดมันก็มีวิวัฒนาการเหมือนกันเพราะว่า 
   โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว tools ตัวที่เป็นเครื่องมือเนี่ยในอดีตจะเน้นในเรื่อง 
   ของการผลิต ผลิตโปสเตอร์ผลิตแผ่นพับผลิตอะไรขึ้นมาเยอะแยะวุ่นวาย 
   พอมาในยุคหลังเนี่ยพอเรามีเรื่องของดิจิทัลเข้ามาแล้วก็เรื่องของสภาวะ 
   แวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราใช้สมาร์ทโฟน ใช้ 
   เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่าง ๆ ส่วนมากเราในยุคปัจจุบันนี้เราก็ 
   จะประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน” 

(ภาณุวัฒน์ ขัดนาค, สัมภาษณ์, 21 มิถุนายน 2562) 
 

   “เนื่องจากว่าจังหวัดน่านถูกเปิดเมืองมาในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็มี  
   การเติบโตของการท่องเที่ยวมาได้ตลอดเนี่ยหลายหลายหน่วยงานก็ได้มีการ 
   ส่งเสริมอาชีพส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนา product พัฒนาให้ชุมชนมี 
   การนำสินค้าที่ตัวเองผลิตหรือสิ่งที่มีวัตถุดิบอยู่ในมือเนี่ยออกมาสู่ตลาดหา 
   ตลาดให้พูดง่าย ๆ มันก็คือต้องมีการจัดอีเว้นท์หรือจัดงานหรือจัดอะไร 
   ต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นสร้างการรับรู้ทำให้เกิดการขาย โดยอาศัยทำเลที่  
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   เหมาะสม ณ วันนี้ ณ ปัจจุบันนี้เลยยังอาศัยพ้ืนที่ของข่วงเมืองเป็นจุดที่ทำ 
   เรื่องของอีเว้นท์ทำเรื่องอะไรอยู่หลาย ๆ ครั้งเราก็มีส่วนเข้าไปในเรื่องของ 
   การจัดงานในพ้ืนที่ตรงนี้” 

(ธนวัฒน์ ทะโพนชัย, สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2562) 
 
   “ในส่วนของเพจ เป็นการอัพเดตข่าวสารตามปกติ  ช่ วยเป็ นการ 
   ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวน่าน ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา 
   เที่ยวน่าน ซึงส่วนใหญ่จะเดินทางมาในช่วงวันหยุด ซึ่งจะตรงกับเสาร์- 
   อาทิตย์ นักท่องเที่ยวก็จะได้มีแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการรีวิวพ่อค้า แม่ค้า 
   ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย แอดมินไปเดินเล่นก็เก็บภาพลงเพจไป ไว้ใช้เป็น 
   ข้อมูล หรือเก็บภาพไว้เผื่อใช้โพสต์อัพเดตข้อมูล เวลานักท่องเที่ยวถามหา 
   โน่น หานี่ จะได้มีข้อมูลดิบอยู่ในมือ บางครั้งมีกิจกรรม ที่ทางเทศบาลขอ 
   ความร่วมมือมา เช่นกิจกรรม กระซิบรักที่น่าน ซึ่งจะจัดขึ้นมาสองสามปี 
   ทางเทศบาล จะทำหนังสือมาที่เพจ เพ่ือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์  
   และไปเก็บภาพบรรยากาศของงาน” 

(มานะ ทองใบศรี, สัมภาษณ์, 14 พฤศจิกายน 2562) 
 
   (2) ช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารตลาด 
 
   “การประชาสัมพันธ์ก็จะผ่านทางสื่อทางโซเชียลออนไลน์ทั้งในส่วนของ 
   เทศบาล ในส่วนของกลุ่มผู้ค้าในแต่ละราย ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ก็  
   เหมือนกับสัญลักษณ์มันไม่ใช่สินค้าชนิดเดียว มันเป็นตราของสินค้าความ 
   หลากหลายอยู่ในนั้น แต่สัญลักษณ์ของทั้งหมดก็คือกาดข่วงเมือง การ 
   สื่อสารสินค้าแต่ละอย่างก็ผ่านสื่อข่ วงเมืองก็มีทีวี เข้ามาถ่ายทำอยู่  
   ตลอดเวลา” 

(สุรพล เธียรสูตร, สัมภาษณ์, 3 กรกฎาคม 2562) 
 

   “มีการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง ช่วงก่อนกรมเค้ามีกิจกรรมการ 

   ประกวดวิดีโอคลิปเกี่ยวกับกาดข่วงเมืองน่านแล้วก็ได้มีการเผยแพร่ทาง 
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   ช่องทาง YouTube ทำการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ Facebook 

   LINE YouTube ทำทุกอย่าง” 

(เงียบ แสงจำปา, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2562) 
 

   “ด้านช่องทางถ้าเป็นกลุ่มชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเราสื่อสารทางสถานีวิทยุ ถ้า 

   เป็นกลุ่มวัยทำงานกับวัยกลางคนที่จะเริ่มที่จะกินจะเที่ยวแล้วเนี่ยนะอันนี้  

   การสื่อสารทางสื่อออนไลน์ได้ผลมาก พ่ีสร้างกลุ่มแฟนเพจคนฮักเมืองน่าน 

   ปรากฏว่า มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเชิงวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยว 

   ดีมาก และที่สำคัญสามารถสอบถามข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ 

   ทางเฟซบุ๊กได้ ทุกคนประทับใจ รวมถึงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นวันนี้เป็นอีก 

   ช่องทางหนึ่งที่ช่วยเหลือกันได้เป็นอย่างดีครับ คนท้องถิ่นเองก็ให้ความ 

   ร่วมมือทุกมิติดีมาก ๆ เลย”  

(ธนวัฒน์ ทะโพนชัย, สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2562) 

 

   “เราก็ช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้วย ช่วยแชร์ด้วย แล้วก็บางทีลง 

   ในเพจเฟซบุ๊กของร้าน บางทีเวลาที่กาดข่วงเมืองน่านมีงานผ้าน่าน หรือ 

   เครื่องเงินอะไรอย่างนี้ก็จะมีส่วนร่วม ก็จะมีเหมือนผู้ประกอบการในถนน 

   คนเดินคนค่ะเค้าก็จะร่วมกันช่วยกันโปรโมทออกไป” 

(กฤตติกา พันธวงค,์ สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2562) 

 

   “เวลาเขามาถ่ายทำถ่ายคลิปเขาก็จะแบบตามมาเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน 

   เราก็แชร์เพจอะไรงี้ ก็แชร์เป็นครั้ง ๆ ไป แชร์แบบว่า ดาราคนนี้เขาก็มา 

   เที่ยวนะ เขาสนใจสินค้านี้นะ แล้วก็ชวนกันมาเที่ยวเมืองน่าน ประมาณนี้ ก็ 

   คือจะแชร์ข้อมูลการท่องเที่ยวต่าง ๆ ด้วย” 

(ระวีวรรณ สีสุมาตย์, สัมภาษณ์, 24 สิงหาคม 2562) 
 
  จากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผู้วิจัยได้อธิบายไว้ในข้างต้น มี
ความสอดคล้องกันกับการสังเกตแบบไม่ม่ีส่วนร่วม เนื่องจากผู้วิจัยได้สังเกตเห็นและวิเคราะห์จาก
สถานที่จริง โดยภาพรวมแล้ว กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) นั้น มีกิจกรรมการสื่อสาร
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การตลาดมากมาย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันของหลาย ๆ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ผู้ประกอบการเองด้วย  
  ผลจากการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  
สามารถสรุปได้ว่า การสื่อสารการตลาดของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) นั้น เป็นการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนประกอบเข้าด้วยกัน จึงทำให้มี
ความหลากหลายในด้านช่องทางของการสื่อสารการตลาด แต่ทั้งนี้ก็ได้มีการสื่อสารเนื้อหาไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ การโฆษณาเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน การประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ตราสินค้าของกาดข่วงเมืองน่าน จึงทำให้การสื่อสารการตลาดสามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ 
 

4.2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด 
ความพึงพอใจ พฤติกรรมการบอกต่อ และความตั้งใจในการกลับมาเที่ยวซ้ำ จากการท่องเที่ยวกาด
ข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  
 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 X แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (Mean) 
   S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   Sig. แทน ค่านัยสำคัญทางสถิติจากการคำนวณ (Significant value) 
 

4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิลำเนา ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทสินค้าหรือบริการที่เคยซื้อ และค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย
ในการซื้อสินค้าและบริการที่กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) การวิเคราะห์ข้อมูลมีการใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และนำเสนอเป็น
ค่าร้อยละ (Percentage) มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 62 31.0 
หญิง 138 69.0 
รวม 200 100.0 

  
  จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม
เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.0 และเพศชาย จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอายุ 

อายุ จำนวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 20 ปี 5 2.5 

20-30 ปี 55 27.5 
31-40 ปี 49 24.5 
41-50 ปี 54 27.0 
51-60 ปี 29 14.5 

มากกว่า 60 ปี 8 4.0 
รวม 200 100.0 

 
  จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม
อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จำนวน 55 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.5 รองลงมา คือ ระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.0 ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
24.5 ระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ14.5 มากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.0 และน้อยกว่า 20 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 2.5 
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ตารางที่ 4.3 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามภูมิลำเนา 

ภูมิลำเนา จำนวน (คน) ร้อยละ 
ภาคเหนือ 159 79.5 
ภาคกลาง 28 14.0 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 4.0 
ภาคตะวันออก 3 1.5 
ภาคตะวันตก 1 0.5 
ภาคใต้ 1 0.5 

รวม 200 100.0 

 
  จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม
ภูมิลำเนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ จำนวน 159 คน 
คิดเป็นร้อยละ 79.5 รองลงมาคือ ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 14.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็น
ร้อยละ 4.0 ภาคภาคตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตะวันตก คิดเป็นร้อยละ 0.5 และภาคใต้ คิดเป็น
ร้อยละ 0.5 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
มัธยมศึกษา 27 13.5 
ปวช./ปวส. 17 8.5 
ปริญญาตรี 123 61.5 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 33 16.5 

รวม 200 100.0 

 
  จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
จำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลงมา คือ ปริญญาโท ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 16.5 
มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13.5 และปวช./ปวส. คิดเป็นร้อยละ 8.5 
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ตารางที่ 4.5 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จำนวน (คน) ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 17 8.5 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 48 24.0 
พนักงานบริษัท 36 18.0 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 74 37.0 
ฟรีแลนซ์ 12 6.0 
อ่ืน ๆ  13 6.5 

รวม 200 100.0 

 
  จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม
อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 74 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมา คือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 24.0 พนักงานบริษัท คิด
เป็นร้อยละ 18.0 นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 8.5 ฟรีแลนซ์ คิดเป็นร้อยละ 6.0 และอ่ืน ๆ 
ได้แก่ ข้าราชการบำนาญ แม่บ้าน พ่อบ้าน นักพัฒนาเอกชน บุคลกรทางการศึกษา รับจ้างทั่วไป คิด
เป็นร้อยละ 6.5 
 
ตารางที่ 4.6 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จำนวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 10,000 บาท 38 19.0 
10,001-20,000 บาท 62 31.0 
20,001-30,000 บาท 46 23.0 
มากกว่า 30,000 บาท 54 27.0 

รวม 200 100.0 
 
  จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-
20,000 บาท จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมา คือ มากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 27.0 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.0 และต่ำกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.0 
 



141 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามการซื้อสินค้าและบริการทีก่าดข่วง
เมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 

ประเภทสินค้าและบริการ จำนวน (คน) ร้อยละ 

1. ผ้า เครื่องแต่งกาย 
เครื่องเงิน 

118 59.0 

2. สิ่งประดิษฐ์ ของที่ระลึก 
ของใช้ และของประดับตกแต่ง 

95 47.5 

3. อาหารและเครื่องดื่ม 191 95.5 
4. ผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือ
สุขภาพ 

31 15.5 

  
  จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม
การซื้อสินค้าและบริการที่กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) พบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 
คน ส่วนใหญ่มีการซื้อสินค้าและบริการ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม มากที่สุด จำนวน 191 คน คิด
เป็นร้อยละ 95.5 รองลงมา คือ ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องเงิน คิดเป็นร้อยละ 59.0 ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ของที่ระลึก ของใช้ และของประดับตกแต่ง คิดเป็นร้อยละ 47.5 และผลิตภัณฑ์และ
บริการเพื่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 15.5 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการซื้อ
สินค้าและบริการที่กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง จำนวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 200 บาท 21 10.5 
201-1,000 บาท 150 75.0 
1,001-3,000 บาท 26 13.0 
มากกว่า 3,000 บาท 3 1.5 

รวม 200 100.0 

 
  จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการซื้อสินค้าและบริการที่กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์)  พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง 201-1,000 บาท จำนวน 150 คน คิด
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เป็นร้อยละ 75.0 รองลงมา คือ 1,001-3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.0 น้อยกว่า 200 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 10.5 และมากกว่า 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.5 
 

4.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด 
 
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามการ
รับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 

 
อัตลักษณ์ตราสินค้า 

ในแต่ละด้าน 

ระดับความบ่อยครั้ง 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

�̅� S.D. ความหมาย 

1. ด้านสถานที ่เช่น มี
ลานขันโตก/ข่วงเมือง
ขนาดใหญ่/มีสถานที่
ท่องเที่ยวที่สำคัญใกล้ 
ๆ/เป็นเหมือน
ห้องรับแขกขนาดใหญ่
กลางเมืองน่าน 

112 
(56.0) 

66 
(33.0) 

22 
(11.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.45 0.685 มากที่สุด 

2. ด้านอัตลักษณ์
วัฒนธรรมชุมชน เช่น 
แต่งกายพ้ืนเมือง/พูด
ภาษาเมือง/การแสดง
ดนตรีโฟล์คซอง/การ
แสดงศิลปะ/นาฏศิลป์ 
ที่มีเอกลักษณ์ของเมือง
น่าน 

91 
(45.5) 

82 
(41.0) 

23 
(11.5) 

3 
(1.5) 

1 
(0.5) 

4.29 0.768 มากที่สุด 

3. ด้านสินค้าและ
บริการ เช่น อาหาร
พ้ืนเมืองน่านมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว/
งานประณีตศิลป์บนผืน
ผ้าพื้นเมือง/เครื่องเงิน

86 
(43.0) 

88 
(44.0) 

25 
(12.5) 

1 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.29 0.700 มากที่สุด 
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อัตลักษณ์ตราสินค้า 

ในแต่ละด้าน 

ระดับความบ่อยครั้ง 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

�̅� S.D. ความหมาย 

สกุลน่าน/สินค้า
OTOP/ของฝากที่ระลึก
ของน่าน/มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ 
บริการ 

รวมการรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้า 4.34 0.717 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 4 .9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน ส่วนใหญ่มีระดับความ
บ่อยครั้งในการการรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการรับรู้อัตลักษณ์ตรา
สินค้าในด้านสถานที่ เช่น มีลานขันโตก/ข่วงเมืองขนาดใหญ่/มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญใกล้ ๆ /เป็น
เหมือนห้องรับแขกขนาดใหญ่กลางเมืองน่าน มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.45 รองลงมาคือ ด้านสินค้าและ
บริการ เช่น อาหารพ้ืนเมืองน่านมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว/งานประณีตศิลป์บนผืนผ้าพ้ืนเมือง/เครื่องเงิน
สกุลน่าน/สินค้าOTOP/ของฝากที่ระลึกของน่าน/มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ บริการ ค่าเฉลี่ย 
4.29 และด้านอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน เช่น แต่งกายพื้นเมือง/พูดภาษาเมือง/การแสดงดนตรีโฟล์ค
ซอง/การแสดงศลิปะ/นาฏศิลป์ ที่มีเอกลักษณ์ของเมืองน่าน มีค่าเฉลี่ย 4.29 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามการ
รับรู้การสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 

 
การสื่อสารการตลาด 

ระดับความบ่อยครั้ง 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

�̅� S.D. ความหมาย 

1. การโฆษณาเชิญชวน
ให้มาท่องเที่ยวกาดข่วง
เมืองน่าน 

45 
(22.5) 

88 
(44.0) 

55 
(27.5) 

11 
(5.5) 

1 
(0.5) 

3.82 0.859 มาก 

2. การประชาสัมพันธ์
ถึงภาพลักษณ์ของกาด
ข่วงเมืองน่าน 

56 
(28.0) 

80 
(40.0) 

47 
(23.5) 

16 
(8.0) 

1 
(0.5) 

3.87 0.931 มาก 
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การสื่อสารการตลาด 

ระดับความบ่อยครั้ง 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

�̅� S.D. ความหมาย 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริม
การขาย/จัดโปรโมชั่น
ลดแลกแจกแถม 

21 
(10.5) 

58 
(29.0) 

90 
(45.0) 

27 
(13.5) 

4 
(2.0) 

3.32 0.907 ปานกลาง 

4. จัดอีเว้นท์แสดง
สินค้า/แฟชั่นโชว์ 

30 
(15.0) 

79 
(39.0) 

69 
(34.5) 

19 
(9.5) 

3 
(1.5) 

3.57 0.910 มาก 

5. การให้ข้อมูล/การ
ถาม-ตอบโดยตรง
เกี่ยวกับสินค้าและ
บริการ 

32 
(16.0) 

80 
(40.0) 

64 
(32.0) 

20 
(10.0) 

4 
(2.0) 

3.58 0.942 มาก 

รวมการรับรู้การสื่อสารการตลาด 3.63 0.909 มาก 

 
  จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน ส่วนใหญ่มีระดับความ
บ่อยครั้งในการรับรู้การสื่อสารการตลาดของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ถึง
ภาพลักษณ์ของกาดข่วงเมืองน่าน มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.87 รองลงมาคือ การโฆษณาเชิญชวนให้มา
ท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน ค่าเฉลี่ย 3.82 การให้ข้อมูล/การถาม-ตอบโดยตรงเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการ ค่าเฉลี่ย 3.58 จัดอีเว้นท์แสดงสินค้า/แฟชั่นโชว์ ค่าเฉลี่ย 3.57 และจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย/จัดโปรโมชั่น ค่าเฉลี่ย 3.32 
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4.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม
ความพึงพอใจ 

 
ความพึงพอใจ 

ระดับความเห็นด้วย 
เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

เฉย ๆ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

�̅� S.D. ความหมาย 

1. สถานที่ สวยงาม มี
เอกลักษณ์ สะอาด 
สะดวกสบาย 

130 
(65.0) 

67 
(33.5) 

3 
(1.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.63 0.512 มากที่สุด 

2. อัตลักษณ์
วัฒนธรรมชุมชนมี
เอกลักษณ์ทั้งภาษา
และการแต่งกาย ผู้คน
มีมิตรไมตรี 

103 
(51.5) 

81 
(40.5) 

16 
(8.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.43 0.638 มากที่สุด 

3. สินค้าและบริการที่
ดี มีคุณภาพ มี
เอกลักษณ์ คุ้มค่า 

70 
(35.0) 

109 
(54.5) 

21 
(10.5) 

0 
(0.) 

0 
(0.0) 

4.24 0.630 มากที่สุด 

4. มีกิจกรรมการ
สื่อสารการตลาดที่มี
ความหลากหลาย 
น่าสนใจ 

69 
(34.5) 

92 
(46.0) 

36 
(18.0) 

2 
(1.0) 

1 
(0.5) 

4.12 0.795 มาก 

รวมความพึงพอใจ 4.35 0.643 มากท่ีสุด 

 
  จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน ส่วนใหญ่มีระดับความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึง
พอใจด้านสถานที่ สวยงาม มีเอกลักษณ์ สะอาด สะดวกสบาย มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.63 รองลงมาคือ 
อัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชนมีเอกลักษณ์ทั้งภาษาและการแต่งกาย ผู้คนมีมิตรไมตรี มีค่าเฉลี่ย 4.43 
สินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ คุ้มค่า มีค่าเฉลี่ย 4.24 และมีกิจกรรมการสื่อสาร
การตลาดที่มีความหลากหลาย น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 4.12 
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4.2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบอกต่อจากการท่องเที่ยว 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม
ประเภทเนื้อหาการบอกต่อ 

 
ประเภทเนื้อหาการ

บอกต่อ 

ระดับความบ่อยครั้ง 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
มาก 

�̅� S.D. ความหมาย 

1. บอกข้อมูลข่าวสาร
หรือคำแนะนำเกี่ยว 
กับกาดข่วงเมืองน่าน 

70 
(35.0) 

86 
(43.0) 

40 
(20.0) 

3 
(1.5) 

1 
(0.5) 

4.10 0.804 มาก 

2. การแสดงความ
คิดเห็นส่วนตัว/ 
คอมเม้นต์ 

35 
(17.5) 

76 
(38.0) 

73 
(36.5) 

15 
(7.5) 

1 
(0.5) 

3.64 0.873 มาก 

3. โพสต์รูปภาพ 61 
(30.5) 

76 
(38.0) 

44 
(22.0) 

16 
(8.0) 

3 
(1.5) 

3.88 0.985 มาก 

4. โพสต์วิดีโอ 28 
(14.0) 

58 
(29.0) 

74 
(37.0) 

26 
(13.0) 

14 
(7.0) 

3.30 1.084 ปานกลาง 

5. แชร์ข้อมูลจากเพจ
ต่าง ๆ 

52 
(26.0) 

70 
(35.0) 

47 
(23.5) 

20 
(10.0) 

11 
(5.5) 

3.66 1.131 มาก 

รวมด้านประเภทเนื้อหาการบอกต่อ 3.71 0.975 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
บอกต่อด้านประเภทเนื้อหา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีการบอกข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำเกี่ยวกับกาดข่วงเมืองน่าน มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.10 
รองลงมาคือ โพสต์รูปภาพ มีค่าเฉลี่ย 3.88 แชร์ข้อมูลจากเพจต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย 3.66 การแสดงความ
คิดเห็นส่วนตัว/คอมเม้นต์ ค่าเฉลี่ย 3.64 และโพสต์วิดีโอ ค่าเฉลี่ย 3.30 
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ตารางที่ 4.13 แสดงค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม
ช่องทางการบอกต่อ 

 
ช่องทางการบอกต่อ 

ระดับความบ่อยครั้ง 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
มาก 

�̅� S.D. ความหมาย 

1. บอกต่อแบบปาก
ต่อปาก 

83 
(41.5) 

83 
(41.5) 

28 
(14.0) 

6 
(3.) 

0 
(0.0) 

4.21 0.794 มากที่สุด 

2. เฟซบุ๊ก 69 
(34.5) 

73 
(36.5) 

42 
(21.0) 

12 
(6.0) 

4 
(2.0) 

3.95 0.988 มาก 

3. ไลน์ 45 
(22.5) 

62 
(31.0) 

58 
(29.0) 

20 
(10.0) 

15 
(7.5) 

3.51 1.164 มาก 

4. อินสตาแกรม 35 
(17.5) 

43 
(21.5) 

58 
(29.0) 

39 
(19.5) 

25 
(12.5) 

3.12 1.266 ปานกลาง 

5. ทวิตเตอร์ 18 
(9.0) 

39 
(19.5) 

49 
(24.5) 

49 
(24.5) 

45 
(22.5) 

2.68 1.126 ปานกลาง 

6. เว็บไซต์ 25 
(12.5) 

35 
(17.5) 

48 
(24.0) 

49 
(24.5) 

43 
(21.5) 

2.75 1.313 ปานกลาง 

7. บล็อก 16 
(8.0) 

19 
(9.5) 

54 
(27.0) 

54 
(27.0) 

57 
(28.5) 

2.41 1.220 น้อย 

8. ยูทูบ 27 
(27.0) 

36 
(18.0) 

42 
(21.0) 

47 
(23.5) 

48 
(24.0) 

2.73 1.361 ปานกลาง 

รวมด้านช่องทางการบอกต่อ 3.17 1.154 ปานกลาง 

 
  จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
บอกต่อด้านช่องทาง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีการบอกต่อแบบปากต่อปาก มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.21 รองลงมาคือ โพสต์รูปภาพ มีค่าเฉลี่ย 
3.88 แชร์ข้อมูลจากเพจต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย 3.66 การแสดงความคิดเห็นส่วนตัว/คอมเม้นต์ ค่าเฉลี่ย 3.64 
และโพสต์วิดีโอ ค่าเฉลี่ย 3.30 เฟซบุ๊ก ค่าเฉลี่ย 3.95 ไลน์ ค่าเฉลี่ย 3.51 อินสตาแกรม ค่าเฉลี่ย 3.12 
เว็บไซต์ ค่าเฉลี่ย 2.75 ยูทูบ ค่าเฉลี่ย 2.73 ทวิตเตอร์ ค่าเฉลี่ย 2.68 และบล็อก ค่าเฉลี่ย 2.41 
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4.2.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจในการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามความตั้งใจในการกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ำ 

ความตั้งใจในการ 
กลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 

จำนวน (คน) ร้อยละ 

กลับมาเที่ยวซ้ำอีกแน่นอน 190 95.0 
อาจจะมา 9 4.5 
อาจจะไม่มา 0 0.0 
ไม่เลย 1 0.5 

รวม 200 100.0 

 
  จากตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจในการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามความตั้งใจในการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 
200 คน ส่วนใหญ่จะกลับมาเที่ยวซ้ำอีกแน่นอน จำนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 95.0 รองลงมา คือ 
อาจจะมา  จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และไม่เลย จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
 

4.2.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  สมมติฐานที่  1 การรับรู้ อัตลักษณ์ ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด มี
ความสัมพันธ์กับ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
  ทดสอบโดยใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
product moment correlation coefficient) ซึ่งปรากฏผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.15 
 
ตารางที่ 4.15 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างการรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและ
การสื่อสารการตลาด กับ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้า
และการสื่อสารการตลาด 

ค่าสหสัมพันธ์กับ 
ความพึงพอใจ 

Sig. 

อัตลักษณ์ตราสินค้า 
1. สถานที่ เช่น มีลานขันโตก/
ข่วงเมืองขนาดใหญ่/มีสถานที่

 
0.296** 

 
0.000 
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การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้า
และการสื่อสารการตลาด 

ค่าสหสัมพันธ์กับ 
ความพึงพอใจ 

Sig. 

ท่องเที่ยวที่สำคัญใกล้ ๆ/เป็น
เหมือนห้องรับแขกขนาดใหญ่
กลางเมืองน่าน 
2. อัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน 
เช่น แต่งกายพื้นเมือง/พูด
ภาษาเมือง/การแสดงดนตรี
โฟล์คซอง/การแสดงศิลปะ/
นาฏศิลป์ ที่มีเอกลักษณ์ของ
เมืองน่าน 

0.514** 0.000 

3. สินค้าและบริการ เช่น 
อาหารพื้นเมืองน่านมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว/งาน
ประณีตศิลป์บนผืนผ้า
พ้ืนเมือง/เครื่องเงินสกุลน่าน/
สินค้าOTOP/ของฝากท่ีระลึก
ของน่าน/มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ บริการ 

0.519** 0.000 

การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้า
(รวม) 

0.443** 0.000 

การสื่อสารการตลาด 
1. การโฆษณาเชิญชวนให้มา
ท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน 

 
0.489** 

 
0.000 

2. การประชาสัมพันธ์ถึง
ภาพลักษณ์ของกาดข่วงเมือง
น่าน 

0.562** 0.000 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย/จัดโปรโมชั่นลดแลกแจก
แถม 

0.529** 0.000 
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การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้า
และการสื่อสารการตลาด 

ค่าสหสัมพันธ์กับ 
ความพึงพอใจ 

Sig. 

4. จัดอีเว้นท์แสดงสินค้า/
แฟชั่นโชว ์

0.428** 0.000 

5. การให้ข้อมูล/การถาม-ตอบ
โดยตรงเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการ 

0.547** 0.000 

การรับรู้การสื่อสารการตลาด 
(รวม) 

0.512** 0.000 

รวมการรับรู้อัตลักษณ์ตรา
สินค้าและการสื่อสารการตลาด 

0.477** 0.000 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
*  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
  จากตารางที่ 4.15 พบว่า การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด มี
ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก และมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทั้งด้านสินค้าและ
บริการ กับ ด้านอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ด้านสถานที่ มี
ความสัมพันธ์ในระดับต่ำ กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน 
(ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
  การรับรู้การสื่อสารการตลาด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในทุกด้านมี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวกาดข่วงเมือง
น่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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  สมมติฐานที่  2 การรับรู้ อัตลักษณ์ ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด มี
ความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการบอกต่อของนักท่องเที่ยว 
  ทดสอบโดยใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
product moment correlation coefficient) ซึ่งปรากฏผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.16 
 
ตารางที่ 4.16 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างการรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและ
การสื่อสารการตลาด กับ พฤติกรรมการบอกต่อ 

การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้า
และการสื่อสารการตลาด 

ค่าสหสัมพันธ์กับ 
พฤติกรรมการบอกต่อ 

Sig. 

อัตลักษณ์ตราสินค้า 
1. สถานที่ เช่น มีลานขันโตก/
ข่วงเมืองขนาดใหญ่/มีสถานที่
ท่องเที่ยวที่สำคัญใกล้ ๆ/เป็น
เหมือนห้องรับแขกขนาดใหญ่
กลางเมืองน่าน 

 
0.108 

 
0.129 

2. อัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน 
เช่น แต่งกายพื้นเมือง/พูด
ภาษาเมือง/การแสดงดนตรี
โฟล์คซอง/การแสดงศิลปะ/
นาฏศิลป์ ที่มีเอกลักษณ์ของ
เมืองน่าน 

0.353** 0.000 

3. สินค้าและบริการ เช่น 
อาหารพื้นเมืองน่านมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว/งาน
ประณีตศิลป์บนผืนผ้า
พ้ืนเมือง/เครื่องเงินสกุลน่าน/
สินค้าOTOP/ของฝากท่ีระลึก
ของน่าน/มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ บริการ 

0.368** 0.000 

การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้า
(รวม) 

0.276** 0.043 
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การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้า
และการสื่อสารการตลาด 

ค่าสหสัมพันธ์กับ 
พฤติกรรมการบอกต่อ 

Sig. 

การสื่อสารการตลาด 
1. การโฆษณาเชิญชวนให้มา
ท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน 

 
0.514** 

 
0.000 

2. การประชาสัมพันธ์ถึง
ภาพลักษณ์ของกาดข่วงเมือง
น่าน 

0.542** 0.000 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย/จัดโปรโมชั่นลดแลกแจก
แถม 

0.557** 0.000 

4. จัดอีเว้นท์แสดงสินค้า/
แฟชั่นโชว ์

0.453** 0.000 

5. การให้ข้อมูล/การถาม-ตอบ
โดยตรงเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการ 

0.527** 0.000 

การรับรู้การสื่อสารการตลาด 
(รวม) 

0.518** 0.000 

รวมการรับรู้อัตลักษณ์ตรา
สินค้าและการสื่อสารการตลาด 

0.427** 0.016 

  
  จากตารางที่ 4.16 พบว่า การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบอกต่อของนักท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก และมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสินค้าและบริการ 
รวมทั้ง ด้านอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ด้านสถานที่ มีความสัมพันธ์
ในระดับต่ำ กับพฤติกรรมการบอกต่อของนักท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
  การรับรู้การสื่อสารการตลาด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในทุกด้านมี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง กับพฤติกรรมการบอกต่อของนักท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 
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ตารางที่ 4.17 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด 
มีความสัมพันธ์กับ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 2 การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด 
มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการบอกต่อของนักท่องเที่ยว 

ยอมรับ 

 
 



 

บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง “อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์)” เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
รวมถึงเพ่ือพัฒนาแนวทางกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยว โดยการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-Participant Observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็น  2 กลุ่ม คือ หน่วยงานภาครัฐและกลุ่มผู้ ร่วมส่งเสริมภาคธุรกิจ กับกลุ่ม
ผู้ประกอบการร้านค้าและชุมชน รวมถึงการเก็บแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว
ชาวไทย รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 ชุด ด้านการวิเคราะห์ผลใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Description 
Statistics) อธิบายข้อมูลลักษณะประชากร ตัวแปรปัจจัยการรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสาร
การตลาด ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการบอกต่อ จากนั้นมีการทดสอบสมมติฐาน โดยการ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson’s product moment correlation 
coefficient) จากข้อมูลที่ได้รวบรวมมา สามารถแบ่งการนำเสนอตามกรอบแนวคิดการวิจัยได้ 4 ส่วน 
ดังต่อไปนี้ 

 1) การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
 2) กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า 
 3) กระบวนการสื่อสารการตลาด 
 4) การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการ

บอกต่อของนักท่องเที่ยว 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด
ของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ทั้งหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มผู้ส่งเสริมภาคเอกชน 
รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการในกาดข่วงเมืองน่าน ส่วนมากมีระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในฐานะเป็น
ผู้ร่วมวางแผนและกำหนดนโยบาย เนื่องจากเป็นภารกิจที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของหลาย ๆ 
หน่วยงาน ดังนั้นจึงต้องมีการร่วมกันมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการวางแผนหรือแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องของการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร 
ผู้ผลิต และผู้ร่วมผลิต อย่างไรก็ตามการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มผู้ส่งเสริม
ภาคเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการในกาดข่วงเมืองน่าน ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในฐานะเป็นผู้ร่วม
วางแผนและกำหนดนโยบายนั้น ซึ่งระดับการมีส่วนร่วมนี้ถือเป็นรูปแบบสูงสุดของการสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วม โดยหน่วยงานภาครัฐมีการนำนโยบายที่มีอยู่เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนา จัดสรร
งบประมาณ และจัดสรรพ้ืนที่ ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับรูปแบบการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคน
เดินวัดภูมินทร์) ในขณะที่ภาคธุรกิจก็มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จึงทำให้สามารถแสดง
ความคิดเห็นในการวางแผนหรือกำหนดนโยบายต่าง ๆ ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าก็มีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและตลาด โดยมีการหาข้อตกลง สร้างกฎกติกา
หรือมาตรการร่วมกัน เพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน นอกจากนี้ในส่วนของ
การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร ผู้ผลิต และผู้ร่วมผลิต พบว่า หน่วยงานภาครัฐและกลุ่มผู้ส่งเสริม
ภาคเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการในกาดข่วงเมืองน่าน ต่างก็มีส่วนร่วมในการสร้างอัตลักษณ์
ทางด้านสถานที่ การสร้างอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมชุมชน การสร้างอัตลักษณ์ทางด้านสินค้าและ
บริการ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสื่อสารการตลาดโดยเป็นทั้งผู้ส่งสาร ผู้ผลิต และผู้ร่วมผลิต ทำให้
เกิดการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในกาดข่วงเมืองน่านอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือให้ผู้ที่มาเที่ยวได้เกิดความ
ประทับใจ 
 นอกจากนี้รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและ
การสื่อสารการตลาดของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) สามารถจำแนกตามการไหลของ
ทิศทางการสื่อสารเป็นแบบสองทาง (Two-Way Communication) ซึ่งจะนิยมใช้สื่อบุคคลเป็นหลัก
เพ่ือเน้นการแสดงความคิดเห็นตอบโต้กลับไปกลับมาจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐบาล กลุ่มผู้
ส่งเสริมภาคเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการ จากการจัดประชุมกับผู้ประกอบการเพ่ือหาแนวทางการ
พัฒนาและส่งเสริม การจัดอบรมเกี่ยวกับอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด การเปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา และยังมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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ผ่านสื่อสังคมอีกหลากหลายช่องทางด้วยกัน ทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่  อาทิ เฟซบุ๊ก ไลน์ เพ่ือเป็นการ
กระจายข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มต่าง ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) เพ่ือสร้างความเข้าใจที่มากข้ึน 
 

5.1.2 กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า 
 โครงสร้างของอัตลักษณ์ตราสินค้าของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์ )
ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่  
 1) แก่นของอัตลักษณ์ (Core Identity) ผลจากการวิจัย พบว่า แก่นของอัตลักษณ์ตราสินค้า
ของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) คือ เป็นเสมือนห้องรับแขกขนาดใหญ่ใจกลางเมือง
น่าน และได้ถูกกำหนดให้ เป็นตลาดต้องชมที่มี เอกลักษณ์พาณิชย์และอัตลักษณ์ของชาวน่าน 
ผสมผสานพัฒนาเป็นตลาดชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว ที่มีความเชื่อมโยงกับมรดกทางวัฒนธรรมแห่ง
ความเป็นล้านนาตะวันออกของชาวน่าน  
 จังหวัดน่านเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมสืบสานกันมาอย่างยาวนาน  
มีความสวยงามของมิติทางวัฒนธรรมหลากหลาย เดิมทีบริเวณข่วงเมืองนี้ เคยทำการท่องเที่ยวพร้อม
กับการอนุรักษ์ ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์วัดเก่า หรือโบราณสถานต่าง ๆ ทว่าอนุรักษ์แล้วไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ หรือที่เรียกกันว่า อนุรักษ์ไส้แห้ง ไม่ดึงดูดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยนิยมมาใช้บริการ ดังนั้นแนวคิดในการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวกาด
ข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) จึงเป็นเรื่องของการทำธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจเชิงวัฒนธรรม ซึ่ง
การผลักดันตลาดชุมชนท้องถิ่นเชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยวนี้ ก็เป็นการส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ใน
เชิงเศรษฐกิจและดึงดูดการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น ในการร่วมสร้างและธำรงรักษาอัต
ลักษณ์ของเมืองน่านเหล่านี้เอาไว้อย่างสร้างสรรค์ สามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดน่านได้เป็นอย่างด ี 
 2) ส่วนขยายอัตลักษณ์ (Extended Identity) เป็นส่วนประกอบที่ช่วยเสริมให้ตราสินค้ามี
ลักษณะรูปแบบที่เฉพาะตัวและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากผลการวิจัยส่วนขยายอัตลักษณ์ตราสินค้า
ของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) พบว่า สามารถจำแนกออกเป็น 3 ด้านหลัก ๆ ได้แก่  
  (1) อัตลักษณ์ด้านสถานที่ พบว่า ตั้งอยู่ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
สำคัญของจังหวัดน่าน คือ วัดภูมินทร์ เป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านสิ่งก่อสร้าง ความ
สวยแปลกของวัดภูมินทร์ที่ไม่เหมือนใคร และเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยคือ เป็นพระอุโบสถทรง
จตุรมุข พระประธานจตุรพักตร์ นาคสะดุ้งขนาดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางลำตัวนาค พระ
อุโบสถจตุรมุขนี้กรมศิลปกรได้สันนิษฐานว่า เป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของประเทศไทย 
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  ด้านในวัดภูมินทร์ มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง หรือ “ฮูบแต้ม” เป็นชาดกในพุทธศาสนา
และวิถีชีวิตของคนเมืองในสมัยนั้น ภาพเด่นที่ถือเป็นไฮไลท์ คือ ภาพปู่ม่านย่าม่าน ซึ่งเป็นคำเรี ยก
ผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื้อในสมัยโบราณกระซิบสนทนากัน ผู้ชายสักหมึก ผู้หญิงแต่งกายไทลื้ออย่างเต็ม
ยศ ภายหลังได้รับการเรียกขานว่าเป็นภาพ “กระซิบรักบันลือโลก” ที่มีชื่อเสียงโด่งดังระบือไกล จน
ถือเป็นภาพสัญลักษณ์ประจำเมืองน่าน ที่มีการนำภาพนี้ไปสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ประดับให้เห็นกันอยู่
ทั่วไป เป็นภาพถ่ายอันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมและถ่ายภาพกันอย่างมาก  
  ด้านหน้าวัดภูมินทร์มีข่วงเมืองขนาดใหญ่ซึ่งเปิดให้เป็นลานนั่งกินข้าวด้วยขันโตก 
และมีการสร้างเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยส่วนมากจะเป็นการจัดแสดง นาฏศิลป์ -ดนตรี
พ้ืนเมือง เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของจังหวัดน่าน ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น การฟ้อนแง้น ตาม
จังหวะและทำนองเพลงพ้ืนเมืองภาคเหนือ เช่น เพลงซอล่องน่าน โดยจะมีการใช้เครื่องดนตรีพื้นเมือง
ในการบรรเลง อาทิ สะล้อ ซอ ซึง นักท่องเที่ยวหรือผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมสร้างความสนุกด้วยการ
วางธนบัตรไว้บนพ้ืน แล้วให้ช่างฟ้อน ฟ้อนแง้น และใช้ปากคาบเก็บธนบัตร หรือใช้มือหยิบธนบัตรนั้น
ไปเป็นรางวัลนั่นเอง นับเป็นการแสดงความสามารถเฉพาะตัวและได้สุนทรียศาสตร์อย่างครบรส  
  นอกจากนี้ยังมีการผลักดันนโยบายนำสายไฟฟ้ารอบข่วงเมืองลงใต้ดิน ประกอบกับ
การสร้างเสาโคมไฟรูปเรือเอกลักษณ์น่าน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดน่าน ทอดยาวตลอด
ทางและรอบบริเวณกาดข่วงเมืองน่าน รวมถึงในเขตอนุรักษณ์เมืองเก่า และเขตพ้ืนที่เทศบาลเมือง
น่าน ทำให้ข่วงเมืองน่านยิ่งทวีความเป็นสง่าราศี เปรียบได้ดั่งพ้ืนที่หัวแหวนอันล้ำค่า เปิดภูมิทัศน์
ด้านหน้าวัดภูมินทร์ให้สวยงามเด่นเป็นสง่า สมกับเป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าของเมืองน่าน 
สามารถมองเห็นสถาปัตยกรรมรูปทรงที่งดงามโดดเด่นยิ่งขึ้น 
  ทั้งนี้ เทศบาลเมืองน่านได้มีการจัดกิจจกรรม Big Cleaning Day ภายในข่วงเมือง
น่านและบริเวณโดยรอบอยู่เสมอ เพ่ือร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์เมืองให้สะอาด สวยงาม พร้อมต้อนรับ
นักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลการท่องเที่ยว High Season เนื่องจากพ้ืนที่ในบริเวณดังกล่าว ได้ขึ้นชื่อว่า
เป็นห้องรับแขกของจังหวัดน่าน ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และเมืองน่าน
ยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “เมืองสะอาดอันดับ 1 ของอาเซียน” ได้รับรางวัลเกียรติยศ ASEAN Clean 
Tourist City Standard หรือมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา อีก
ทั้งยังได้รับรางวัลเมืองปลอดภัย ระดับโลก จาก WHO (World Health Organization) หรือองค์การ
อนามัยโลก ปี 2556 เทศบาลเมืองน่านจึงได้ตั้งพันธกิจว่า เมืองน่านต้องมีความสะอาด มีความ
ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีศิลปวัฒนธรรมของตนเองอย่างน่าภาคภูมิใจ ประชาชนมีส่วนร่วมอย่าง
เอ้ืออาทร มีระเบียบวินัย และธรรมาภิบาล ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดน่าน ที่
นักท่องเที่ยวจะได้รับรู้ และเกิดความประทับใจ เมื่อได้เข้ามาเที่ยวจังหวัดน่าน 
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  (2) อัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน พบว่า วิถีชีวิตประชา ขนบธรรมเนียม ธรรมเนียม
ประเพณี จารีตวัฒนธรรมนครน่าน ภาษา ศิลปกรรมด้านต่าง ๆ ตลอดจนมารยาทและความเชื่อ ทำ
ให้ชาวน่านมีจิตใจโอบอ้อมอารีจนเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมของวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น  ที่บ่งบอกถึง
ความมีตัวตนที่ถูกประดิษฐ์สร้างเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกาดข่วงเมืองน่าน อาทิ การกินข้าว
ด้วยขันโตก ทุกคนจะนั่งกับพ้ืนล้อมวงกินข้าวกัน สำรับในขันโตกจะสูงพอดีทำให้สะดวกในการกิน
อาหาร ไม่ต้องก้มลงไปกินกับพ้ืน นับเป็นภูมิปัญญาล้านนาแบบหนึ่ งที่ เป็นประสบการณ์ ให้
นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส 
  นอกจากนี้ทางจังหวัดน่านได้มีการรณรงค์ให้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน สถานศึกษา ประชาชน ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าพ้ืนเมืองน่านและพูดภาษาคำเมือง 
เพ่ือเป็นการร่วมรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนจังหวัดน่าน 
โดยเฉพาะทุก ๆ วันศุกร์ จะขอความร่วมมือให้สุภาพสตรีนุ่งผ้าซิ่น ส่วนสุภาพบุรุษให้สวมเสื้อพ้ืนเมือง
น่านเป็นประจำ และในปัจจุบันยังมีการใช้ตัวอักษรธรรมล้านนา หรือตั๋วเมืองที่ชาวน่านในได้มีความ
พยายามที่จะฟ้ืนฟูขึ้นมาอีก โดยได้จัดให้มีการเรียนการสอนอักษรธรรมล้านนาตามวัด และ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัย และโรงเรียนมัธยม ขณะเดียวกันด้วยลักษณะของตัวอักษร
ที่งดงามอันเป็นเอกลักษณ์  จึงเกิดการพัฒนานำเอาตัวอักษรธรรมล้านนา หรือ ตั๋วเมือง มาใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ กันอย่างแพร่หลาย เช่น ทำป้ายชื่องาน หรือป้ายกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้มาเห็น ได้รู้จัก และเกิดความสนใจ รวมถึงสามารถพัฒนาต่อยอดมาใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ ด้วยการนำมาออกแบบเป็นโลโก้ ออกแบบลวดลายสกรีนบนเสื้อผ้า หรือของที่ระลึกเพ่ือวาง
จำหน่ายในกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) เพ่ือช่วยเพ่ิมมูลค่าและความน่าสนใจให้กับ
สินค้า 
  (3) อัตลักษณ์ของสินค้าและบริการ พบว่า มีสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายคลัสเตอร์
ด้วยกัน ได้แก ่งานประณีตศิลป์บนผืนผ้าอาภรณ์ ที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นน่าน อาทิ ลาย
ผ้าทอโบราณของจังหวัดน่านทีม่ีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะ “ผ้าทอลายน้ำไหล” เป็น
ศิลปะการทอผ้าด้วยมือ โดยลายผ้ามีลักษณะหยัก ๆ เหมือนคลื่นของสายน้ำที่กำลังไหลเป็นทางยาว 
ทอด้วยเทคนิคที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเชื้อสายชาวไทยลื้อในดินแดนสิบสองปันนา ประเทศจีน พบ
ในการทอผ้าของเมืองน่านเท่านั้น และยังมีผ้าทอมือที่ทำรายได้และสร้างชื่อเสียงให้ผ้าน่าน อีกหลาย
ชนิดด้วยกัน อาทิ ผ้าซิ่นตีนจก ซิ่นป้อง ซิ่นม่าน ซิ่นลายคำเคิบ และซิ่นลายเชียงแสน  
  ปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนหลายกลุ่ม ได้มีการพัฒนาสินค้าผ้าย้อมสี
ธรรมชาติที่ได้สีจากวัตถุดิบในหมู่บ้าน เช่น เปลือกประดู่ ใบมะม่วง ใบหม่อน คำแสด ต้นงิ้ว และ
ผลิตภัณฑ์ผสมเส้นใยธรรมชาติ อย่างใยกล้วยและใยข่า นำมาแปรรูปผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ 
เพ่ิมมูลค่าสินค้าและกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมไหล่ ชุดผ้าไทยสำเร็จรูป ตุงตกแต่ง
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บ้าน ผ้าม่าน หมอนอิง ที่รองแก้วน้ำ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าเงิน รวมถึงผ้าเขียนเทียน ภูมิปัญญาของ
ชนเผ่าม้ง ก็กำลังเป็นที่นิยม และสินค้าอ่ืน ๆ อีกมากมายที่ตกแต่งไปด้วยลวดลายเอกลักษณ์น่าน 
  ต่อมาคือคลัสเตอร์เครื่องเงินสกุลน่าน ถือเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าของชาวน่าน 
ซึ่งมีภูมิปัญญาการผลิตเครื่องเงินมาช้านาน เครื่องเงินน่านจึงไม่เหมือนกับที่อ่ืน โดยปัจจุบันแบ่งเป็น 
2 แบบคือ แบบเงินดั้งเดิม และแบบชมพูภูคา (เครื่องเงินชาวเขา) เครื่องเงินน่านในภาพรวมต่างจาก
เครื่องเงินภาคอ่ืนที่ช่างนิยมใช้เม็ดเงินที่มีค่าความบริสุทธิ์ 96-98% ซึ่งมีความอ่อนตัวสูงกว่าเนื้อเงิน
ทั่วไป ทำให้นำไปตีหรือขึ้นรูปได้ง่ายขึ้น ชิ้นงานที่ออกมาจะมีลักษณะเนื้อด้านไม่เงา เน้นการทำด้วย
มือไม่ใช้เครื่องจักร อาศัยความประณีต ละเอียด ใจเย็น โดยแบบดั้งเดิมมักจะทำเป็น สลุงเงิน พาน
รอง เชี่ยนหมาก ตลับเงิน กำไล หรือเข็มขัด สำหรับแบบชมพูภูคาส่วนมากจะทำเครื่องเงินเป็น
เครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ กำไลข้อมือ ต่างหู แหวน ปิ่นปักผม จี้เงิน และเข็มกลัด เป็นต้น  
  งานหัตถศิลป์ การแกะสลักเรือเอกลักษณ์หัวพญานาค ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน
เป็นประเพณีเก่าแก่สืบเนื่องมาแต่โบราณ เนื่องจากผู้คนมีวิถีชีวิตผูกพันกับแม่น้ำน่าน สายธารแห่ง
ชีวิตและจิตวิญญาณของชาวเมืองน่าน การแกะเรือเอกลักษณ์น่านจำลองจึงเป็นการสืบสานอนุรักษณ์
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ของเมืองน่านให้คงอยู่ เป็นงานหัตถศิลป์ที่ต้องมีทักษะความชำนาญ
เกี่ยวกับงานศิลปะ และการใช้เครื่องมือเป็นอย่างมาก กระบวนการผลิตค่อนข้างประณีต การผลิต
ชิ้นงานต่อชิ้นใช้เวลานาน ถือเป็นของฝาก ของที่ระลึก หรือนำไปเป็นของตกแต่งบ้าน อันเป็น
เอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นจังหวัดน่านได้เป็นอย่างดี เพราะมีเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีแข่งเรือที่มี
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับลักษณะเฉพาะตัวของหัวเรือเป็นหัวพญานาค และหางเรือ
เป็นหางหงส์ ที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อ่ืน ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
และพัฒนาอาชีพอ่ืน ๆ ได้อีกหลากหลาย อาทิ การทำพวงกุณแจแกะสลักหัวเรือเอกลักษณ์น่าน ทำ
ชุดระบายสีรูปเรือเอกลักษณ์น่าน ที่คั่นหนังสือ แม่เหล็กติดตู้เย็น อุปกรณ์ติดเสารถยนต์ หรือเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ต่อไป เป็นต้น 
  และอัตลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ที่สำคัญ 
คือการยกความอร่อยของอาหารพ้ืนเมืองหลากหลายเมนู และขนมอร่อย ๆ มารวมไว้ที่นี่ อาหาร
พ้ืนเมืองน่าน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากอาหารทั่วไป มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ มีกลิ่นที่เป็น
เอกลักษณ์ มีความแปลกใหม่น่าสนใจ ใช้ผักพ้ืนบ้านหรือวัตถุดิบท้องถิ่นในการประกอบอาหาร  มี
รายการอาหารพ้ืนเมืองที่หลากหลาย อาทิ แกงอ่อม แกงฮังเล แกงแค ไส้อ่ัว น้ำพริกอ่อง แคปหมู 
ลาบหมูคั่ว ลาบปลา ไกยี ห่อนึ่งไก่ แอ๊บอ่องออ ไข่ป่าม ไก่ทอดมะแขว่น ไก่ใต้น้ำ ข้าวก่ำ  งาขี้ม้อน 
ข้าวหลามเมืองน่าน ข้าวกล้องอินทรีย์ ขนมข้าวซี่ ผลไม้ส้มสีทอง ฯลฯ ทั้งนี้ได้มีการพัฒนา ต่อยอด 
ปรับแต่งผลิตภัณฑ์ไปตามสมัยนิยม และนำมาวางขายที่กาดข่วงเมืองน่าน นักท่องเที่ยวต่างชื่นชอบ
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และประทับใจในอาหารพื้นเมืองที่มีรสชาติอร่อยและราคาไม่แพง พร้อมกับบรรยากาศวัฒนธรรมการ
กินข้าวด้วยขันโตกที่ข่วงเมืองกันอย่างมาก 
 จากข้อมูลที่ได้กล่าวในข้างต้น ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่า อัตลักษณ์ตราสินค้าของกาดข่วง
เมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) นั้น ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ แก่น 
อัตลักษณ์ (Core Identity) กล่าวคือ กาดข่วงเมืองน่านเปรียบเสมือนเป็นห้องรับแขกขนาดใหญ่ใจ
กลางเมืองน่าน ที่พร้อมต้อนรับและสร้างความประทับใจให้กับแขกที่มาเยือน อีกทั้งเป็นตลาดต้องชม
ที่มีเอกลักษณ์พาณิชย์และอัตลักษณ์ของชาวน่าน และส่วนที่เป็นส่วนขยายอัตลักษณ์ (Extended 
Identity) โดยเป็นการรวมเอาอัตลักษณ์ของจังหวัดน่านในด้านต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ ทั้งด้านสถานที่ อัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน รวมถึงอัตลักษณ์ของสินค้าและบริการ ซึ่งสิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเกื้อกูลกันนำมาประกอบเป็นอัตลักษณ์ตราสินค้าท่ีแสดงถึงตัวตนความเป็นกาดข่วง
เมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ที่นักท่องเที่ยวได้ชม ได้รับรู้ ได้สัมผัส จดจำ ตลอดจนสร้างความ
ประทับใจได้เป็นอย่างด ี
 

5.1.3 กระบวนการสื่อสารการตลาด 
 กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) นั้น มีกิจกรรมการสื่อสารการตลาดมากมาย ซึ่ง
เกิดจากความร่วมมือกันของหลาย ๆ หน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผู้ส่งเสริมภาคเอกชน และ
ผู้ประกอบการในกาดข่วงเมืองน่านเองด้วย โดยมีการใช้ที่ใช้เครื่องมือในการสื่อสารการตลาด ได้แก่ 
 1) การโฆษณา เป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับสินค้าหรือบริการ รวมถึงการโฆษณา
เชิญชวนให้มาท่องเที่ยว ผ่านการใช้สื่อในช่องทางต่าง ๆ ที่มีอยู่หลากหลายประเภทโดยเฉพาะทางสื่อ
สังคมออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์ของทางภาครัฐและเอกชน เฟซบุ๊กแฟนเพจของทางภาครัฐและเอกชน 
เช่น เพจถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน เพจเสน่ห์น่านวันนี้ หรือ เพจน่านบ้านเฮา เป็นต้น โดยจะมีการ
โฆษณาเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวหรือเชิญชวนให้มาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ณ บริเวณข่วงเมือง
น่าน และมีการโฆษณาถึงสินค้าและบริการต่าง ๆ ภายในกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 
 2) การประชาสัมพันธ์ เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กาดข่วง
เมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยส่วนมาก
จะเป็นการจัดทำสื่อวิดีโอ รูปภาพ การบรรยายถึงบรรยากาศต่าง ๆ  
 3) การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง โดยมีการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ
ซื้อสินค้าและบริการ โดยการให้ข้อเสนอพิเศษ ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการถาม-ตอบข้อมูลสินค้าและบริการ
ในกาดข่วงเมืองน่าน ระหว่างผู้ประกอบการกับนักท่องเที่ยวที่มาชมและปิดการขายได้  
 4) การตลาดเชิงกิจกรรม เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างและเพ่ิมการรับรู้ของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อสินค้าหรือบริการผ่านประสบการณ์ที่ได้จากการทำกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวมี
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โอกาสได้ใกล้ชิด และสัมผัสกับสินค้า พร้อมยังช่วยเพ่ิมความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้ากับ
นักท่องเที่ยวอีกด้วย จะเห็นได้ว่าการตลาดเชิงกิจกรรมเป็นการสร้างบรรยากาศให้นักท่องเที่ยวได้มี
ประสบการณ์และได้สัมผัสวัฒนธรรมความเป็นล้านนาอย่างหลากหลาย และเป็นการสร้างความ
น่าสนใจให้แก่สินค้าและบริการ รวมถึงอัตลักษณ์ตราสินค้าของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัด
ภูมินทร์) ได้เป็นอย่างดี  
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การสื่อสารการตลาดของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัด
ภูมินทร์) เป็นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนประกอบเข้า
ด้วยกัน จึงทำให้มีความหลากหลายในด้านช่องทางของการสื่อสารการตลาดไม่ว่าจะเป็นสื่อบุคคล สื่อ
โทรทัศน์ นิตยาสาร หนังสือพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ เฟซบุ๊ก ยูทูบ เว็บไซต์ รวมถึง
แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ก็ได้มีการสื่อสารเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกัน คือ การโฆษณาเชิญชวนให้
มาท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และ 
อัตลักษณ์ตราสินค้าของกาดข่วงเมืองน่าน จึงทำให้การสื่อสารการตลาดสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ และยังทำใหน้ักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ 
 

5.1.4 การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด ความพึงพอใจ พฤติกรรม
การบอกต่อ และความตั้งใจในการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 

 
 จากผลการศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด ความพึงพอใจ 
พฤติกรรมการบอกต่อ และความตั้งใจในการกลับมาเที่ยวซ้ำ จากการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน 
(ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน สรุปได้ว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิง อายุ 
20-30 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ส่วนมากมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็น
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 10,001-20,000 บาท ส่วน
ใหญ่มีการซื้อสินค้าและบริการประเภทอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด ซึ่งค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการ
ซื้อสินค้าและบริการที่กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) โดยมากมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 201 บาท 
ถึง 1,000 บาท 
 ส่วนที่ 2 การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด 
 1) นักท่องเที่ยวในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความบ่อยครั้งในการการรับรู้อัตลักษณ์  
ตราสินค้าของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งในด้าน
สถานที่ เช่น มีลานขันโตก/ข่วงเมืองขนาดใหญ่/มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญใกล้ ๆ/เป็นเสมือน
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ห้องรับแขกขนาดใหญ่กลางเมืองน่าน ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสินค้าและบริการ เช่น 
อาหารพ้ืนเมืองน่านมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว/งานประณีตศิลป์บนผืนผ้าพ้ืนเมือง/เครื่องเงินสกุลน่าน/
สินค้าOTOP/ของฝากที่ระลึกของน่าน/มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ บริการ ระดับมากที่สุด และ
ด้านอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน เช่น แต่งกายพ้ืนเมือง/พูดภาษาเมือง/การแสดงดนตรีโฟล์คซอง/การ
แสดงศิลปะ/นาฏศิลป์ ที่มีเอกลักษณ์ของเมืองน่าน ระดับมากท่ีสุด ตามลำดับ 
 2) นักท่องเที่ยวในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความบ่อยครั้งในการรับรู้การสื่อสาร
การตลาดของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีการรับรู้การประชาสัมพันธ์ถึงภาพลักษณ์ของกาดข่วงเมืองน่าน ในระดับมาก 
รองลงมาคือ รับรู้การโฆษณาเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน ระดับมาก การให้ข้อมูล/การ
ถาม-ตอบโดยตรงเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ระดับมาก จัดอีเว้นท์แสดงสินค้า/แฟชั่นโชว์ ระดับมาก 
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย/จัดโปรโมชั่น อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ 
 ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
 นักท่องเที่ยวในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจด้านสถานที่ สวยงาม มีเอกลักษณ์ 
สะอาด สะดวกสบาย มากท่ีสุด รองลงมาคือ อัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชนมีเอกลักษณ์ทั้งภาษาและการ
แต่งกาย ผู้คนมีมิตรไมตรี สินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ คุ้มค่า และมีกิจกรรมการ
สื่อสารการตลาดที่มีความหลากหลาย น่าสนใจ อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 
 ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการบอกต่อของนักท่องเที่ยว 
 นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการบอกต่อข้อมูลข่าวสารจากการท่องเที่ยวกาดข่วง
เมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งในด้านประเภทเนื้อหาของการ
บอกต่อ อยู่ในระดับมาก และด้านช่องทางการบอกต่อ อยู่ในระดับปานกลาง โดยสรุปได้ดังนี้ 
  1) ด้านประเภทเนื้อหาของการบอกต่อ จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความบ่อยครั้งในการบอกต่อข้อมูลข่าวสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการบอกข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำเกี่ยวกับกาดข่วงเมืองน่าน ในระดับ
มาก รองลงมาคือ โพสต์รูปภาพ ระดับมาก แชร์ข้อมูลจากเพจต่าง ๆ ระดับมาก การแสดงความ
คิดเห็นส่วนตัว/คอมเม้นต์ ระดับมาก และโพสต์วิดีโอ อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ 
  2) ด้านช่องทางของการบอกต่อ จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความบ่อยครั้งในการบอกต่อ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ มีการบอกต่อแบบปากต่อปาก ระดับมากที่สุด รองลงมาคือช่องทาง เฟซบุ๊ก และ ไลน์ อยู่
ในระดับมาก อินสตาแกรม เว็บไซต์ ยูทูบ ทวิตเตอร์ อยู่ในระดับปานกลาง และบล็อก อยู่ในระดับ
น้อย ตามลำดับ 
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 ส่วนที่ 5 ความตั้งใจในการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ  
 จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน สรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะกลับมา
เที่ยวซ้ำอีกแน่นอน จำนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 95.0 รองลงมา คือ อาจจะมา จำนวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.5 และไม่เลย จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
 ส่วนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับ 
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด มี
ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก และมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทั้งด้านสินค้าและบริการ กับ 
ด้านอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ด้านสถานที่ มีความสัมพันธ์ใน
ระดับต่ำ กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัด
ภูมินทร์) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 การรับรู้การสื่อสารการตลาด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในทุกด้านมีความสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลาง กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดิน
วัดภูมินทร์) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับ 
พฤติกรรมการบอกต่อของนักท่องเที่ยว 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบอกต่อของนักท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก และมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสินค้าและบริการ รวมทั้ง 
ด้านอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ด้านสถานที่ มีความสัมพันธ์ใน
ระดับต่ำ กับพฤติกรรมการบอกต่อของนักท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

การรับรู้การสื่อสารการตลาด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในทุกด้านมีความสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลาง กับพฤติกรรมการบอกต่อของนักท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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5.2 อภิปรายผล 

5.2.1 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
 ระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มผู้ส่งเสริมภาคเอกชน และกลุ่ม
ผู้ประกอบการในกาดข่วงเมืองน่าน ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในฐานะเป็นผู้ร่วมวางแผนและกำหนด
นโยบาย โดยหน่วยงานภาครัฐมีการนำนโยบายที่มีอยู่เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนา จัดสรร
งบประมาณ และจัดสรรพ้ืนที่ ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับรูปแบบการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคน
เดินวัดภูมินทร์) ในขณะที่ภาคธุรกิจก็มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จึงทำให้สามารถแสดง
ความคิดเห็นในการวางแผนหรือกำหนดนโยบายต่าง ๆ ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าก็มีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและตลาด โดยมีการหาข้อตกลง สร้างกฎกติกา
หรือมาตรการร่วมกัน เพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน  
 สอดคล้องกับ ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2549) ที่อธิบายว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเป็น
กระบวนการสื่อสารที่จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขการรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน โดยมี
เป้าหมายในการสร้างความเข้าใจ การยอมรับ และการตัดสินใจร่วมกัน ในการนำข้อสรุปจากการ
พูดคุยไปสู่การตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ ในชุมชนร่วมกันอย่างสมานฉันท์ นอกจากนี้ในส่วนของการมี
ส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร ผู้ผลิต และผู้ร่วมผลิตนั้น หน่วยงานภาครัฐและกลุ่มผู้ส่งเสริมภาคเอกชน 
และกลุ่มผู้ประกอบการในกาดข่วงเมืองน่าน ต่างก็มีส่วนร่วมในการสร้างอัตลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านสถานที่ การสร้างอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม การสร้างอัตลักษณ์ทางด้านสินค้าและบริการ 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสื่อสารการตลาดโดยเป็นทั้งผู้ส่งสาร ผู้ผลิต และผู้ร่วมผลิต ทำให้เกิดการ
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในกาดข่วงเมืองน่านอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือให้ผู้ที่มาเที่ยวได้เกิดความประทับใจ 
สอดคล้องกับ กาญจนา แก้วเทพ (2543ก) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่ง ผู้ผลิต ผู้ร่วมผลิต 
หรือผู้ร่วมแสดง ในขั้นตอนนี้เป็นการยกระดับการมีส่วนร่วม เป็นการสร้างเงื่อนไขใหม่เพ่ิมเติม รวมถึง
ปฏิรูป เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเก่าท่ีมีอยู่ 

ทั้งนี้รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการ
สื่อสารการตลาดของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) สามารถจำแนกตามการไหลของทิศ
ทางการสื่อสารเป็นแบบสองทาง (Two-Way Communication) ซึ่งจะนิยมใช้สื่อบุคคลเป็นหลักเพ่ือ
เน้นการแสดงความคิดเห็นตอบโต้กลับไปกลับมาจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐบาล กลุ่มผู้ส่งเสริม
ภาคเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการ ผ่านการจัดประชุมกับผู้ประกอบการเพ่ือหาแนวทางการพัฒนา
และส่งเสริม การจัดอบรมเกี่ยวกับอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด การเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา และยังมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่านสื่อสังคมอีกหลากหลายช่องทางด้วยกัน ทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่ อาทิ เฟซบุ๊ก ไลน์ เพ่ือเป็นการ
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กระจายข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มต่าง ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) เพ่ือสร้างความเข้าใจที่มากข้ึน 

สอดคล้องกับ กาญจนา แก้วเทพ (2543ก) ได้อธิบายคุณลักษณะกระบวนการสื่อสารใน
รูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way Communication) ว่าก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน เปิดโอกาสให้ผู้รับสารได้ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกัน จนทำให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น จะเห็นได้ว่าการสื่อสารในรูปแบบนี้ ผู้ส่งสารให้
ความสำคัญต่อปฏิกิริยาป้อนกลับ ทำให้การสื่อสารที่เกิดข้ึนมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

นอกจากนี้ผลการวิจัยที่พบยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทิพย์สุดา ปานเกษม (2559) 
ศึกษาเรื่อง “การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน” พบว่า 
การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน โดยส่วนใหญ่มีส่วนร่ วมใน
ฐานะเป็นผู้วางแผนและกำหนดนโยบาย ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
และชุมชน โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่วางแผนและกำหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ ซึ่งในแต่ละครั้งจะเกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและกลุ่มชุมชน และ
มีเพียงส่วนน้อยที่มีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งและผู้ผลิต การมีส่วนร่วมในระดับนี้ ซ่ึงคนในชุมชนจะมีหน้าที่
นำนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติ รวมถึงยังทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารในการส่งต่อนโยบายให้กลุ่มธุรกิจและ
ชุมชนต่อไป เช่นเดียวกันกับ ปิ่นปินัทธ์ สัทธรรมนุวงศ ์(2557) ศึกษาเรื่อง “การสื่อสารเพื่อการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : โครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี” พบว่า 
การสื่อสารเพ่ือการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) 
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมภายในเครือข่าย ได้แก่ เทศบาลตำบลอ่างศิลา มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การคิด การวางแผน โดยเชิญทุก ๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาประชุม
ปรึกษากัน ก่อนที่จะเปิดการท่องเที่ยวในแต่ละกิจกรรม ในการประชุมแบบมีส่ วนร่วมจะต้องมีการ
ประชุมอย่างน้อย 3 ครั้ง คือ ขั้นเตรียมการ ตามงาน และก่อนจัดงาน และการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างเครือข่ายกับนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะปรากฏในรูปแบบของกิจกรรม ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมได้ และสามารถนำการประเมินของนักท่องเที่ยวมาพัฒนาการท่องเที่ยว
ได ้

 
5.2.2 กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า 

Aaker (1996) ได้อธิบายถึงโครงสร้างของอัตลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity Structure) 
ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่   

1) แก่นอัตลักษณ์ (Core Identity) แสดงถึงความเป็นแก่นแท้ของตราสินค้า เป็นส่วนที่อยู่
คงทนกับตราสินค้าตลอดไป เปรียบได้กับหัวใจของตราสินค้า บ่งบอกถึงตำแหน่งตราสินค้า  
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จิตวิญญาณของตราสินค้า ความเชื่อและคุณค่าที่เป็นแรงผลักดันตราสินค้า จุดยืนตราสินค้าที่เป็น
ความมุ่งมั่นขององค์กร และเป็นการยากที่เปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของตราสินค้าไม่ว่าตราสินค้าจะมี
การเติบโตหรือล่วงเลยเวลาไปนานเท่าใดก็ตาม 
 2) ส่วนขยายอัตลักษณ์ (Extended Identity) เป็นส่วนประกอบที่ช่วยเสริมให้ตราสินค้ามี
ลักษณะรูปแบบที่เฉพาะตัวและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นการสร้างจิตวิญญาณให้กับตราสินค้า  
บ่งบอกถึงความเป็นตราสินค้าที่เป็นการสะท้อนให้เห็นภาพที่ เป็นจุดยืนของตราสินค้า ได้แก่ 
บุคลิกภาพตราสินค้า รวมถึงส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น สโลแกน สัญลักษณ์ ตัวผลิตภัณฑ์ 
 ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าลักษณะโครงสร้างของ Aaker (1996) มีความสอดคล้องกับเรื่องที่ผู้วิจัยได้
ศึกษา เมื่อประกอบกับข้อมูลจากการวิเคราะห์เชิงเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม จึงเลือกใช้โครงสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้านี้ในการกำหนดและวิเคราะห์อัตลักษณ์ตรา
สินค้าของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือ แก่น 
อัตลักษณ์ (Core Identity) สรุปได้ว่า แก่นอัตลักษณ์ตราสินค้าของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัด
ภูมินทร์) นั้น ก็คือ เป็นห้องรับแขกขนาดใหญ่ใจกลางเมืองน่าน และเป็นตลาดต้องชมที่มีเอกลักษณ์
พาณิชย์และอัตลักษณ์ของชาวน่าน ซึ่งผสมผสานพัฒนาเป็นตลาดและแหล่งท่องเที่ยว ที่ มีความ
เชื่อมโยงกับมรดกทางวัฒนธรรมแห่งความเป็นล้านนาตะวันออกของชาวน่าน ที่ยังคงวิถีชีวิตคงความ
เป็นเอกลักษณ์จากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งภาษาพูด การแต่งกาย อาหารการกิน การละเล่น ดนตรี 
นาฏศิลป์ในงานเทศกาล หรืองานประเพณีต่าง ๆ โดยถ่ายทอดอัตลักษณ์เหล่านี้ผ่านสิ่งก่อสร้าง ชุมชน 
สินค้าและบริการ ที่สัมพันธ์กับสถานที่และเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่าน  
 และส่วนขยายอัตลักษณ์ (Extended Identity) เป็นส่วนประกอบที่ช่วยเสริมให้ตราสินค้ามี
ลักษณะรูปแบบที่เฉพาะตัวและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยสามารถจำแนกออกเป็น 3 ด้านหลัก ๆ 
ได้แก่ 1) อัตลักษณ์ด้านสถานที่ 2) อัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน และ 3) อัตลักษณ์ของสินค้าและ
บริการ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเกื้อกูลกันนำมาประกอบเป็นอัตลักษณ์ตราสินค้าที่แสดงถึงตัวตน
ความเป็นกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ (กนก อมรปฏิพัทธ์, 
2545) กล่าวว่า อัตลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity) เกิดจากสหสัมพันธ์กันขององค์ประกอบ 
หลาย ๆ องค์ประกอบของตราสินค้า เพ่ือบ่งบอกให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้านี้คืออะไร เจ้าของตรา
สินค้าให้คำมั่นสัญญาอะไรกับผู้บริโภคเป้าหมายเมื่อผู้บริโภคใช้ตราสินค้านั้น อัตลักษณ์ตราสินค้า 
จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้าและผู้บริโภค รวมทั้งองค์กรเจ้าของตราสินค้า  
 จากผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Maja Konecnik (2013) ศึกษาเรื่อง “Tourism 
Destination Brand Identity: The Case of Slovenia” พบว่า ลักษณะเฉพาะของแก่นอัตลักษณ์
ควรนำเสนอเป็นการผสมผสานระหว่างคุณลักษณะต่าง ๆ ของสโลเวเนีย ซึ่งจะได้รับการประเมิน
เพ่ิมเติมจากมุมมองของนักท่องเที่ยว โดยคุณลักษณะต่าง ๆ ของสโลวีเนียที่รวมกันเป็นอัตลักษณ์ของ
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สโลเวเนีย ได้แก่ ธรรมชาติ ภูเขา และทะเลสาบ ชายหาดเมือง และเมือง รีสอร์ทเพ่ือสุขภาพ กิจกรรม
นันทนาการและการผจญภัย สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวสโลเวเนีย วิถี
ชีวิตยามค่ำคืนและความบันเทิงต่าง ๆ โดยนักท่องเที่ยวไม่เพียงแต่ชื่นชมกับแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของสโลเวเนียด้วย ซึ่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ของสโลเวเนียเป็นส่วนผสมของวัฒนธรรม Romanic, Germanic และ Slavonic เป็นลักษณะที่
สำคัญที่สุดที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์การท่องเที่ยวสโลเวเนีย เช่นเดียวกับงานวิจัยของ 
มนัสนันท พจน์จิรานุกูล (2559) ที่ศึกษาเรื่อง “องค์ประกอบเอกลักษณ์ การรับรู้ ภาพลักษณ์แบรนด์
วัฒนธรรมสุโขทัย และการมีบทบาทส่งเสริมแบรนด์ประเทศ” พบว่า องค์ประกอบของเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมที่ใช้ในการสื่อสารแบรนด์วัฒนธรรมสุโขทัยทั้งวัฒนธรรมที่จับต้องได้ และวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ มีความสำคัญและทำให้เกิดการรับรู้ ภาพลักษณ์แบรนด์วัฒนธรรมสุโขทัย ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้คือ ความเป็นวัดเก่าโบราณ ป้ายแสดงความเป็นมรดกโลก อนุสาวรีย์พ่อขุน
รามคำแหงมหาราช และ ศิลปะสถาปัตยกรรมโบราณในแบบสุโขทัย อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
น่านฟ้า จันทะพรม และคณะ (2560) ศึกษาเรื่อง “การสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์
ของชุมชนตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” พบว่า บริบทอัตลักษณ์  ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงบริบทชุมชนที่ปรากฏเด่นชัดประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านภูมิปัญญา และ
ด้านประเพณีและวัฒนธรรม นอกจากนี้  
 

5.2.3 กระบวนการสื่อสารการตลาด 
กระบวนการการสื่อสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดิน

วัดภูมินทร์) เกิดจากความร่วมมือกันของหลาย ๆ หน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผู้ส่งเสริม
ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในกาดข่วงเมืองน่าน มีเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดของกาด
ข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ที่สำคัญ คือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการ
ขายและการตลาดทางตรง การตลาดเชิงกิจกรรม ซ่ึงเป็นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนประกอบเข้าด้วยกัน จึงทำให้มีความหลากหลายในด้านช่องทางของ
การสื่อสารการตลาดไม่ว่าจะเป็นสื่อบุคคล สื่อโทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์  
ต่าง ๆ อาทิ เฟซบุ๊ก ยูทูบ เว็บไซต์ รวมถึงแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ โดยมีการสื่อสารเนื้อหาไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ การโฆษณาเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) การ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ตราสินค้าของกาดข่วงเมืองน่าน จึงทำให้การสื่อสาร
การตลาดสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยัง
สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจได้อีกด้วย 
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จากการอภิปรายข้างต้นผู้วิจัยพบว่ามีความสอดคล้องกับนิยามการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการของ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2546) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็น
กระบวนการนำเครื่องมือสื่อสารการตลาดหลาย ๆ รูปแบบมาผสมผสานใช้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้บริโภคเป้าหมายรับรู้ว่าสินค้านั้น ๆ มีคุณค่าเพ่ิม (Value 
Added) ไปจากสินค้าของผู้ผลิตรายอ่ืนในตลาด และ ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ (2545) กล่าวว่า การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงและคุณค่า ตลอดจนบุคลิกภาพของตรา
สินค้าผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาดหลากหลายประเภท โดยเครื่องมือเหล่านี้จะต้องพูดในเนื้อหา
เดียวกัน (Speak with one voice) เพ่ือสนับสนุนและตอกย้ำตราสินค้า 

ทั้งนี้ผลการวิจัยในประเด็นการสื่อสารการตลาดที่ผู้วิจัยได้ค้นพบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และ จิราพร ขุนศรี (2560) ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์อัตลักษณ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ให้แก่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย” พบว่า แนวทางการ
สื่อสารการตลาดเรื่องอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย 
ประกอบด้วย 1) การสื่อสารผ่านสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวตาม
รสนิยมของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม 2) การสื่อสารโดยการสร้างตราสินค้าชุมชน (community 
brand) 3) สร้างเนื้อหาจากเรื่องราวในอดีตเพ่ือนำมาบอกเล่า (story telling) 4) สร้างใจความสำคัญ
ของเนื้อหา (theme) ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับจังหวัด เพ่ือนำไปสู่การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 5) จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว และ 6) เนื้อหาการสื่อสารทั้งหมดนี้ควรนำเสนอผ่านเครื่องมือสื่อสารแบบบูรณาการ  

อีกทั้งสอดคล้องกับ สัจจา ไกรศรรัตน์ และวรรักษ์ สุเฌอ (2560) ศึกษาเรื่อง “กระบวนการ
สร้างตราสินค้าให้กับตลาดชุมชนโบราณลุ่มน้ำสุพรรณบุรีในฐานะของแหล่งท่องเที่ยว” พบว่า การ
สื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดชุมชนโบราณ แบ่งออก 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มแรกสื่อสาร
การตลาดผ่านสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมของชุมชน กลุ่มที่สอง การสื่อสารผ่านเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดต่าง ๆ (planned communication) หรือเรียกว่าการสื่อสารประเภทที่สอง (secondary 
com-munication) และการสื่ อสารแบบไม่ ได้ วางแผน (unplanned communication) หรือ
เรียกว่า การสื่อสารประเภทที่ 3 (tertiary communication) เป็นรูปแบบการสื่อสารการตลาดที่
ควบคุมไม่ได้ เป็นการสื่อสารในรูปแบบที่ไม่ได้เกิดจากเครื่องมือสื่อสารการตลาด แต่สามารถสื่อสารถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ เช่น การสื่อสารผ่านสิ่งอำนวยความสะดวก (facility) การขนส่ง (transportation) 
การพูดแบบปากต่อปาก (word of mouth) การเขียนข่าวของคอลัมน์นิสต์ หรือการสื่อสารผ่านสื่อ
เครือข่ายสังคม (social media) เป็นต้น 
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5.2.4 การรับรู้ อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด ความพึงพอใจ และ
พฤติกรรมการบอกต่อของนักท่องเที่ยว 

 ในส่วนของการอภิปรายผลการวิจัยสามารถนำเสนอโดยแบ่งส่วนต่าง ๆ ตามสมมติฐาน 
ดังต่อไปนี้ 

สมมติฐานที่ 1 การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับ 
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  

ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก และมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง จึงสามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า เมื่อ
นักท่องเที่ยวมีการรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับกาดข่วงเมืองน่าน (ถนน
คนเดินวัดภูมินทร์) มากขึ้น ก็จะมีความพึงพอใจจากการท่องเที่ยวเพ่ิมมากยิ่งขึ้น จากผลการทดสอบ
สมมติฐานสอดคล้องกับแนวคิดของ ดลชัย บุณยะรัตเวช (2556) ที่กล่าวว่า การสร้างตราสินค้า เป็น
การสร้างคุณค่าในใจ และเล่นกับความรู้สึกของคน ไม่ใช่แค่สินค้าหรือบริการ แต่เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ 
เป็นคุณค่าที่ฝังอยู่ในความทรงจำ ซึ่งความทรงจำนี้สะสมอยู่ในทุก ๆ อย่างที่ตราสินค้าสื่อสารออกไป 
ไม่ว่าจะเป็น โลโก ้การแต่งกายพนักงาน การพูดจา สินค้า การโฆษณา การจัดกิจกรรม ซึ่งจะไปอยู่ใน
ความทรงจำของผู้บริโภค และเมื่ออยู่ในความทรงจำแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  และจะ
กลายเป็นภาพลักษณ์ของตราสินค้าในที่สุด และยังสอดคล้องกับ ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ (2545) กล่าวว่า 
การจัดกิจกรรมเชิงการตลาดมีทั้งในลักษณะที่เน้นตัวสินค้า องค์กร และชุมชน โดยการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ไม่ว่าลักษณะใดก็ตามจะสื่อสารด้วยตราสินค้าทั้งสิ้น  ให้เป็นที่จดจำและเกิดความประทับใจ 
พร้อมยังช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้ากับกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย 

เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละด้าน สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 1) การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้า มีความสัมพันธ์เชิงบวก ต่อ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
และมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 
 จากผลการวิจัย พบว่า อัตลักษณ์ตราสินค้าที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมากที่สุด  ได้แก่  
อัตลักษณ์ตราสินค้าในด้านสินค้าและบริการ ซึ่งก็คือ อาหารพ้ืนเมืองน่านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว งาน
ประณีตศิลป์บนผืนผ้าพ้ืนเมือง เครื่องเงินสกุลน่าน สินค้า OTOP ของฝากที่ระลึกของน่าน และการมี
สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ บริการ รองลงมาคือ ด้านอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน และอัตลักษณด์้าน
สถานที ่ 

2) การรับรู้การสื่อสารการตลาด มีความสัมพันธ์เชิงบวก ต่อ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
และมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ในทุกด้าน กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการ
ท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 
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 จากผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวได้มีการรับรู้การสื่อสารการตลาดมากที่สุด ได้แก่ การ
โฆษณาเชิญชวน ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเป็นการการโฆษณาเชิญชวนให้มาท่องเที่ยว โดยนำเสนอ
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์สินค้าหรือบริการในกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 
ผ่านการใช้สื่อในช่องทางต่าง ๆ ที่มีอยู่หลากหลายประเภทโดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ 
เว็บไซต์ของทางภาครัฐและเอกชน เฟซบุ๊กแฟนเพจของทางภาครัฐและเอกชน เป็นการดึงดูดความ
สนใจจากลูกค้าและนักท่องเที่ยว ทำให้สินค้าและบริการต่าง ๆ ในกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัด
ภูมินทร์) เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งข้ึน  
 จากการอภิปรายผลข้างต้นมีความสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึกที่พบว่า การสื่อสาร
การตลาดของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) เป็นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดย
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนประกอบเข้าด้วยกัน จึงทำให้มีความหลากหลายในด้านช่องทาง
ของการสื่อสารการตลาดไม่ว่าจะเป็นสื่อบุคคล สื่อโทรทัศน์ นิตยาสาร หนังสือพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์
ต่าง ๆ อาทิ เฟซบุ๊ก ยูทูบ เว็บไซต์ รวมถึงแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ก็ได้มีการสื่อสารเนื้อหาไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ การโฆษณาเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 
การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ตราสินค้าของกาดข่วงเมืองน่าน จึงทำให้การสื่อสาร
การตลาดสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และยังทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
ประทับใจ และมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์สาร (2561) ที่กล่าวว่า 
สื่อโฆษณานั้นมีมากมายหลายประการ เช่น สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ สื่อบิลบอร์ด สื่อออนไลน์ สื่อ
โฆษณาในแอพพลิเคชั่นมือถือ เป็นต้น ซึ่งการทำงานโฆษณาที่ดีคือการนำเสนอให้ผู้บริโภคเป้าหมาย
เห็นผ่านสื่อ และผลการวิจัยในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัญญู แก้วกัลยา (2560) ศึกษา
เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน
เกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางแผ่นพับของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ
กรุงเทพมหานคร และด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเที่ยว 
 
 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับ 
พฤติกรรมการบอกต่อของนักท่องเที่ยว 

ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบอกต่อของนักท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก และมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง จึงสามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ว่า เมื่อนักท่องเที่ยวมีการรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับกาด
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ข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) มากขึ้น ก็จะมีพฤติกรรมการบอกต่อจากการท่องเที่ยวมาก
ยิ่งขึ้น จากผลการทดสอบสมมติฐานสอดคล้องกับแนวคิดของ สุชิต ผลเจริญ (2552) ที่กล่าวว่า การ
บอกต่อมีความสำคัญในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน เพราะถ้าผู้บริโภคประทับใจก็จะกลายเป็นผู้บอก
ต่อ (Talker) โดยการถ่ายทอดประสบการณ์จากการใช้สินค้าหรือบริการไปยังบุคคลใกล้ชิด 
รอบ ๆ ตัว เสมือนการสร้างเครือข่ายสังคมของตนเอง นอกจากนี้ยังอาจผสมผสานกับความรู้สึก
ส่วนตัว อารมณ์ ความประทับใจที่อยากให้คนที่เขารู้จักมีโอกาสใช้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ ประการ
ต่อมา ผู้บอกต่อยังสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกว่า ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัว เพ่ือนฝูง 
การบอกต่อนอกจากจะเป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือแล้ว ยังมีความสามารถในการชักจูงโน้มน้าวบุคคล
ใกล้ชิดให้ใช้สินค้าและบริการได้ดีอีกด้วย 

 
 เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละด้าน สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 1) การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้า มีความสัมพันธ์เชิงบวก ต่อ พฤติกรรมการบอกต่อของ
นักท่องเที่ยว และมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 
 จากผลการวิจัย พบว่า อัตลักษณ์ตราสินค้าที่นักท่องเที่ยวได้มีการบอกต่อมากที่สุด ได้แก่  
อัตลักษณ์ด้านสินค้าและบริการ เช่น อาหารพื้นเมืองน่านทีม่ีเอกลักษณ์เฉพาะตัว งานประณีตศิลป์บน
ผืนผ้าพ้ืนเมือง เครื่องเงินสกุลน่าน สินค้า OTOP ของฝากที่ระลึกของน่าน และการมีสิ่งอำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ ให้บริการ รองลงมาคือ ด้านอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน และอัตลักษณ์ด้านสถานที่ 

2) การรับรู้การสื่อสารการตลาด มีความสัมพันธ์เชิงบวก ต่อ  พฤติกรรมการบอกต่อของ
นักท่องเที่ยว และมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 

จากผลการวิจัย พบว่า เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดที่นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างได้มี
การรับรู้และบอกต่อมากท่ีสุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถม 
รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์ถึงภาพลักษณ์ของกาดข่วงเมืองน่าน การให้ข้อมูล การถาม-ตอบ
โดยตรงเกี่ยวกับสินค้าและบริการ การโฆษณาให้มาท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน และการจัดอีเว้นท์
แสดงสินค้า/แฟชั่นโชว์ ทั้งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เมื่อนักท่องเที่ยวมีการรับรู้
การสื่อสารการตลาดของกาดข่วงเมืองน่านแล้ว จึงได้บอกต่อข้อมูลข่าวสาร อาจเนื่องมาจากใน
ปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร และด้วยคุณลักษณะของสื่อใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้รับสารสามารถ  
มีบทบาทในการสร้างสรรค์และแบ่งปันเนื้อหาของตนเองได้อย่างอิสระเสรี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ รัฐวิทย์ ทองภักดี (2555) กล่าวว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า ทำ ให้รูปแบบการ
ติดต่อสื่อสารไม่ได้เป็นเพียงการบอกต่อกันแบบตัวต่อตัวเท่านั้น แต่ยังมีการบอกต่อด้วยวิธีการ อ่ืน ๆ 
อาทิ การบอกต่อทางสื่ออินเตอร์เน็ต 
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 ทั้งนี้ผลการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ค้นพบมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ วราภรณ์ ราชบัวโคตร 
และอานนท์ คำวรณ์ (2558) ศึกษาเรื่อง “ประสบการณ์ตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว ความพึงพอใจ และ
การบอกต่อแบบปากต่อปากของแหล่งท่องเที่ยวเชียงคาน จังหวัดเลย” พบว่า ประสบการณ์ตรา
สินค้าแหล่งท่องเที่ยว มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการบอกต่อแบบปากต่อปากโดยผ่านความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยว และพบว่าโมเดลประสบการณ์ตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยวสามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจได้ร้อยละ 57 และการบอกต่อแบบปากต่อปากได้ร้อยละ 74 ซึ่งทำให้
เห็นว่า แนวคิดประสบการณ์ตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจและ
พฤติกรรมการบอกต่อแบบปากต่อปากของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณักษ์ กุลิสร์ (2558) ศึกษาเรื่อง “แผนการตลาดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการบนฐานข้อมูลพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดชัยนาท” พบว่า นักท่องเที่ยวมีการรับรู้จากการ
สื่อสารการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง และมีความตั้งใจท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท อยู่ในระดับดี  โดย
นักท่องเที่ยวจะมีการบอกเล่าเกี่ยวกับชัยนาท มากที่สุด  
 ดังนั้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า เมื่อนักท่องเที่ยวมีการรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสาร
การตลาดจากการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่านจากช่องทางต่าง ๆ อาทิ สื่อออนไลน์ สื่อบุคคล 
สื่อสารมวลชน และสื่อเฉพาะกิจ ที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ จะทำให้นักท่องเที่ ยวมีการนำข้อมูลอัตลักษณ์ตรา
สินค้าและการสื่อสารการตลาดไปใช้ในการบอกต่อไปยังบุคคลอื่นต่อไป อันจะนำมาสู่การมาท่องเที่ยว 
และท่องเที่ยวซ้ำ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนได้ เนื่องจากข้อมูลข่าวสารที่มีการส่ง
ต่อหรือบอกต่อแบบปากต่อปาก หรือการบอกต่อทางสังคมออนไลน์ มักจะเป็นการส่งมาจากบุคคลที่มี
ความใกล้ชิดกัน ย่อมสามารถจูงใจให้บุคคลอ่ืน ๆ เกิดความต้องการที่จะมาท่องเที่ยวต่อไปได้ 
 

5.2.5 โมเดลการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 

 
 จากผลการวิจัยทั้งหมด ผู้วิจัยได้สร้างโมเดลการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสาร
การตลาด โดยการมีส่วมร่วมของชุมชน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัด
ภูมินทร์) ซึ่งแสดงให้เห็นวิธีการดำเนินการ โดยมีการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผู้ส่งเสริมภาคเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการในกาดข่วงเมืองน่าน ร่วม
รับผิดชอบและร่วมรับประโยชน์  เพ่ือขับเคลื่อนการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัด
ภูมินทร์) ให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สู งสุด โดยรูปแบบของโมเดลจะประยุกต์จากโมเดล
โครงสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity Structure) ของ Aaker ที่ประกอบไปด้วย 2 ส่วน



173 
 
สำคัญ ได้แก่ แก่นอัตลักษณ์ตราสินค้า (Core Identity) ของกาดข่วงเมืองน่าน ที่เปรียบเป็นหัวใจของ
ตราสินค้า เป็นคุณค่าที่ใช้ผลักดันตราสินค้า และบ่งบอกถึงจุดยืนตราสินค้าที่เป็นความมุ่งมั่นของ
องค์กร นั่นคือ กาดข่วงเมืองน่านเปรียบเสมือนเป็นห้องรับแขกขนาดใหญ่ใจกลางเมืองน่าน และเป็น
ตลาดต้องชมอันมีเอกลักษณ์พาณิชย์และอัตลักษณ์ของชาวน่าน ที่พร้อมต้อนรับและสร้างความ
ประทับใจให้กับแขกที่มาเยือนหรือนักท่องเที่ ยวนั่นเอง และส่วนขยายอัตลักษณ์ (Extended 
Identity) ของตราสินค้า ที่ช่วยเสริมให้กาดข่วงเมืองน่านมีลักษณะรูปแบบที่เฉพาะตัวและมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นการเสริมสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าที่บ่งบอกถึงความเป็นน่าน และช่วยสะท้อนให้
เห็นภาพที่เป็นจุดยืนของกาดข่วงเมืองน่าน ซึ่งจำแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ อัตลักษณ์ด้านสถานที่ อัต
ลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน และอัตลักษณ์ของสินค้าและบริการ  
 นอกจากการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าแล้ว ยังต้องมีการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์บอก
เล่าอัตลักษณ์เหล่านี้ เพ่ือสร้างการรับรู้และเป็นการเชิญชวนให้คนมาท่องเที่ยว โดยกาดข่วงเมืองน่าน 
(ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ได้มีการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คือ การโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายและการตลาดทางตรง การตลาดเชิงกิจกรรม ซึ่งเป็นการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนประกอบเข้าด้วยกัน จึงทำให้
มีความหลากหลายในด้านช่องทางของการสื่อสารการตลาดไม่ว่าจะเป็นสื่อบุคคล สื่อโทรทัศน์ 
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ เฟซบุ๊ก ยูทูบ เว็บไซต์ รวมถึงแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ 
โดยมีการสื่อสารเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกัน คือ การโฆษณาเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวกาดข่วงเมือง
น่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ทั้งนี้ กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด
ของกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) เกิดขึ้นมาจากการขับเคลื่อนของทั้ง 3 ภาคส่วน
ด้วยกัน เริ่มจากหน่วยงานภาครัฐบาล กลุ่มผู้ส่งเสริมภาคเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการในกาดข่วง
เมืองน่าน ซึ่งประกอบด้วย ลำดับขัน้ดังนี้ 
 1) หน่วยงานภาครัฐขับเคลื่อนการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ด้วย
การนำแผนการท่องเที่ยว ระดับประเทศมาปรับประยุกต์ให้เป็นแผนการท่องเที่ยวระดับจังหวัดเพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณด้านการท่องเที่ยวให้ กับกลุ่มผู้
ส่งเสริมภาคเอกชนและกลุ่มผู้ประกอบการในกาดข่วงเมืองน่าน พัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบต่าง ๆ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับ
จังหวัด ด้วยการผสมผสานตลาดชุมชนท้องถิ่นกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐต้องมี
การสื่อสารกับกลุ่มผู้ส่งเสริมภาคเอกชนและกลุ่มผู้ประกอบการในกาดข่วงเมืองน่าน เพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ไปในทิศทางเดียวกัน โดยการจัด
ประชุม และการอบรม ควบคู่ไปกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
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สร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนน
คนเดินวัดภูมินทร์) 
 2) กลุ่มผู้ส่งเสริมภาคเอกชนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัด
ภูมินทร์) ผ่านการจัดตั้งกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ ร่วมกันตกผลึกความคิด เลือกใช้วัตถุดิบและ
ทรัพยากรบุคคลจากชุมชนในพ้ืนที่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางไป
ยังกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) เพ่ือเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ในขณะเดียวกันก็
ได้รับผลประกอบการที่เพ่ิมขึ้นอีกด้วย สำหรับการสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้ส่งเสริมภาคเอกชน กับ
หน่วยงานภาครัฐและกลุ่มผู้ประกอบการในกาดข่วงเมืองน่าน จะใช้การสื่อสารบุคคล รวมถึงการลง
พ้ืนที่โดยการเยี่ยมชมงาน เก็บข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และทำการส่งเสริมต่อไป 
ทัง้นี้การใช้รูปแบบการสื่อสารที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้กลุ่มผู้ส่งเสริมภาคเอกชนได้สื่อสารกับหน่วยงาน
ภาครัฐและกลุ่มผู้ประกอบการโดยตรง ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะนำไปสู่การทำงาน
ร่วมกันอย่างเข้าใจไดง้่ายและรวดเร็ว 
 3) กลุ่มผู้ประกอบการในกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ด้วยการนำทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีที่ เป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน มาวางขายและจัดแสดงในกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) อีก
ทั้งยังได้มีการนำอัตลักษณ์เหล่านี้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ซึ่งท้ายที่สุดจะ
ก่อให้เกิดรายได้จากนักท่องเที่ยวสู่ผู้ประกอบการและสาธารณะประโยชน์ของจังหวัดน่านอีกด้วย ใน
การสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มผู้ส่งเสริมภาคเอกชน จะใช้การสื่อสารผ่านทางการประชุม 
การอบรม การประชาคม และสื่อบุคคล เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็น ควบคู่กับ
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจอย่างง่าย ๆ และชัดเจน 
 ทั้งนี้การสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วง
เมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการการ
ท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่านในระดับพ้ืนฐาน โดยมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งทำให้
นักท่องเที่ยวนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ในการบอกต่อไปยังบุคคลอ่ืนต่อไป ได้ อันจะนำมาสู่การมา
ท่องเที่ยว และกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนได้ เนื่องจากข้อมูล
ข่าวสารที่มีการส่งต่อหรือบอกต่อแบบปากต่อปาก หรือการบอกต่อทางสังคมออนไลน์ มักจะเป็นการ
ส่งมาจากบุคคลที่มีความใกล้ชิดกัน ย่อมสามารถจูงใจให้บุคคลอ่ืน ๆ เกิดความต้องการที่จะมา
ท่องเที่ยวต่อไปได้ ท้ายที่สุดแล้วจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันเริ่มมาจากกลุ่มผู้ประกอบการในกาด
ข่วงเมืองน่าน หน่วยงานภาครัฐและกลุ่มผู้ส่งเสริมภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการสร้างอัตลักษณ์ 
ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค ์
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ภาพที่ 5.1 โมเดลการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะแนวทางในการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด
สำหรับพื้นที่อื่น ๆ  
 1) จากผลการวิจัยที่พบว่า หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผู้ ส่ งเสริมภาคเอกชน  และกลุ่ม
ผู้ประกอบการในกาดข่วงเมืองน่าน ต่างก็มีส่วนร่วมในการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าของกาดข่วงเมือง
น่าน ในฐานะเป็นผู้ร่วมวางแผนและกำหนดนโยบาย ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสื่อสารการตลาดโดย
เป็นทั้งผู้ส่งสาร ผู้ผลิต และผู้ร่วมผลิต ทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในกาดข่วงเมืองน่านอย่าง
มีส่วนร่วม เพ่ือให้ผู้ที่มาเที่ยวได้เกิดความประทับใจ ดังนั้นในกระบวนการทำงานสำหรับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ก็
ควรจะต้องมีการร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
ผู้ประกอบการต่าง ๆ ต้องเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกกลุ่ม และควร
ใช้ภาษาในการสื่อสารที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และใช้รูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way 
Communication) เพ่ือเน้นการแสดงความคิดเห็นตอบโต้กลับไปกลับมาจากทุกภาคส่วน เพ่ือหา
ข้อตกลงร่วมกัน อันจะทำให้เกิดการทำงานอย่างสมานฉันท์ 
 2) จากผลการวิจัยที่พบว่า อัตลักษณ์ตราสินค้าของกาดข่วงเมืองน่าน เป็นการรวมเอา 
อัตลักษณ์ของจังหวัดน่านในด้านต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ทั้ง อัตลักษณ์ด้านสถานที่  
อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมชุมชน รวมถึงอัตลักษณ์ของสินค้าและบริการ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเกื้อกูล
กันนำมาประกอบเป็นอัตลักษณ์ตราสินค้าที่แสดงถึงตัวตนความเป็นกาดข่วงเมืองน่านที่นักท่องเที่ยว
ได้ชม ได้รับรู้ ได้สัมผัส จดจำ ตลอดจนสร้างความประทับใจ ดังนั้นในการพัฒนาอัตลักษณ์ตราสินค้า
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ควรคำนึงถึงการอนุรักษ์อัตลักษณ์เดิมของจังหวัดตนเอง 
ทั้งทางด้านสถานที่ อัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็น
เอกลักษณ์ และควรจะมีการปรับเปลี่ยนส่วนขยายอัตลักษณ์ให้ตลาดเกิดความน่าสนใจ และ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ อาทิ การพัฒนาสินค้าและบริการในตลาดชุมชนให้
เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ตราสินค้า การประยุกต์กับผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ การสร้างบรรยากาศ จุด
ถ่ายภาพ เพ่ือให้เกิดการแชร์หรือ บอกต่อไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวอ่ืน ๆ โดยที่ต้องไม่เปลี่ยนแปลงไป
ตามความต้องการของนักท่องเที่ยวไปเสียทั้งหมด และต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแล บำรุงรักษา
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเรื่องของการจัดการขยะ และสิ่งอ่ืน ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยวได ้เป็นต้น 
 3) จากผลการวิจัยที่พบว่า กระบวนการในการสื่อสารอัตลักษณ์ตราสินค้าเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน เกิดจากความร่วมมือกันของหลาย ๆ หน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
กลุ่มผู้ส่งเสริมภาคเอกชน และผู้ประกอบการในกาดข่วงเมืองน่าน ใช้เครื่องมือในการสื่อสารการตลาด
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แบบบูรณาการโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนประกอบเข้าด้วยกัน จึงทำให้มีความหลากหลาย
ในด้านช่องทางของการสื่อสารการตลาด ทำให้นักเที่ยวเกิดการรับรู้อย่างทั่วถึง สามารถดึงดูดความ
สนใจและอยากมาท่องเที่ยวได้ ดังนั้นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดชุมชนอ่ืน ๆ หากต้องการจะ
สร้างการรับรู้ และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา ควรจะต้องมีการสื่อสารอัตลักษณ์ตราสินค้า ที่เป็นที่
เป็นเอกลักษณ์ อาทิ วัฒนธรรมวิถีชีวิตในชุมชนของตน หารูปแบบกิจกรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ตรา
สินค้า และทำการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึงจะเป็น
การส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   
 5.3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสาร
การตลาด ความพึงพอใจ พฤติกรรมการบอกต่อ และความตั้งใจในการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของ
นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ สำหรับงานวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
ด้วยปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจมีผลประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น อาทิ ศึกษากระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่วางขายในกาดข่วงเมืองน่านมีหลากหลาย 
คลัสเตอร์ และหลากหลายรูปแบบด้วยกัน การศึกษาพฤติกรรมดังกล่าวอาจมีประโยชน์ในการนำมา
พัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการสื่อสารการตลาดได้ตรงตามพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว
ได้มากยิ่งขึ้น 
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