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บทสรุปผู้บริหาร
โดยบุคลากรภายในคณะฯ จัดทาโครงการทางวิชาการนาไปสู่ชุมชน โดยมุ่งให้บริการงานด้าน
วิชาการแก่ชุมชน เยาวชนในชนบทและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในจังหวัดต่างๆที่ขาดโอกาสการเรียนรู้
ด้านนวัตกรรมและการสื่อสาร ซึ่งกลุ่มเยาวชนสามารถนับเป็นกาลังสาคัญของท้องถิ่นหรือชุมชน ใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
สื่อสารแบรนด์ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างเสริมศักยภาพทางการสื่อสาร
ให้ กั บ กลุ่ ม เยาวชน ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพทางการท่ อ งเที่ ย วและเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชน จึ ง เป็ น
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญประการหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้าเติมเต็มช่องว่างทาง
สังคม ดังนั้น วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความสาคัญ
ในเรื่องนี้จึงได้ทาโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คือ โครงการศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเรียนการสอน
และวิจัยในกิจกรรม “แนวทางการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ว” โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ถึงแนวทางการสื่อสารการตลาดและการวิเคราะห์
ถึงศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีผลต่อชุมชน และศักยภาพทางการสื่อสารเพื่อการ
ท่องเที่ยว รวมถึงบริบทชุมชนของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว นอกจากนั้นยังเป็นการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน จากการ
ให้บริการวิชาการในครั้งนี้ คณาจารย์และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ได้ทราบถึงสถานที่ท่องเที่ยวและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สวยงามในอาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ทีเ่ ห็นควรแก่การส่งเสริมและเผยแพร่
ให้ผู้ที่สนใจหรือกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นนักท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วได้ในอนาคต จึงเกิดการบูรณา
การกิจกรรมเข้ากับการวิจัยเรื่อง แนวทางการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาเภอวัง
สมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เพือ่ เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของอาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ให้มีความเหมาะสมและเติบโตมากยิ่งขึ้นต่อไป
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บทที่ 1
บทนา
1. ทีม่ าและความสาคัญ
สังคมในปัจจุบันมีความตระหนักถึงความสาคัญของศิลปะ วัฒนธรรม เทศกาล รวมถึงมรดก
ทางวัฒนธรรมพื้นบ้านมากขึ้น ทั้งนี้การตื่นตัวต่อวัฒธรรมประกอบกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของในแต่ละพื้นที่เป็นจุดกาเนิดของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังจะเห็นว่าการท่องเที่ยง
เชิงวัฒนธรรมได้กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในยุโรป อีกทั้งประเทศอื่นๆ ได้
พยายามที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศของตนเอง (Nzama, Magi, & Ngocoho
อ้างถึงใน กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ, 2555) ซึ่งนอกเหนือจากแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะหาดทรายชายทะเล อย่างเช่นพัทยา สมุย ภูเก็ต กระบี่ อันเป็นที่
ดึงดูดความสนใจของนั กท่องเที่ย วทั่ว โลกแล้ ว ก็ยังมีโ บราณสถานสถาปัต ยกรรม และงาน
ศิลปวัฒนธรรม ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น พระบรมมหาราชวัง วัดวาอารามที่ทาให้ไทยเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญในภูมิภาค อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของไทยที่ผ่านมาก็ยังเน้น
ความสาคัญอยู่ที่อาคารสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ พระราชวงศ์ ศาสนา และงานประเพณีใน
ระดับชาติ เช่น วัดวาอาราม ปราสาทราชวัง อุทยานประวัติศาสตร์ ส่วนงานประเพณีก็จะเป็นงาน
สาคัญเช่น สงกรานต์ลอยกระทง เป็นต้น ทั้งนี้ก็มุ่งเน้นที่ความอลังการ ความยิ่งใหญ่ ความวิจิตร
ตระการตา สีสัน และความสะดวกสบาย ที่จะดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวจานวนมาก นอกจากนี้ ยัง
เปิดโอกาสให้ชาวบ้าน MSMEs ได้มาตั้งแผงขายงานหัตถกรรม งานศิลปะ และการแสดงทาง
วัฒนธรรมนั้น ล้วนเป็นงานที่ริเริ่มโดยภาครัฐ และมุ่งหวังที่จะให้แหล่ง วัฒนธรรมและกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมเป็นตัว ดึงดูด เพื่อที่จ ะให้เกิดรายได้ทางการท่องเที่ยวและกระจายลงไปยังระดับล่าง
นอกจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมจะสามารถนารายได้เข้าสู่ประเทศ และนาไปสู่ การพัฒนา
เศรษฐกิจทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาคแล้ว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังเป็นเครื่องมือสาคัญใน
การสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป
สาหรับประเทศไทยแล้ว การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่สร้างรายได้ และการจ้างงาน
ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดีท่ามกลางการแข่งขันของตลาดท่องเที่ยวที่สูงขึ้น กระแส
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงได้รับความสนใจเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยว และ
มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้มีการถ่ายทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมสืบเนื่องมาเป็นเวลานาน โดย อิราวัฒน์ ชมระกา (2552) เสนอว่า ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว
และการบริ การที่เกี่ย วข้องจ าเป็น ต้องเร่งปรับตัว เพื่อรักษาเงินหมุนเวียนที่มีอยู่ให้ ได้นานที่สุ ด
โดยเฉพาะการปรับแผนการตลาดที่หันมาเน้นคนไทยและกลุ่มคนต่างชาติที่ทางานในไทยมากขึ้น และ
สร้างโอกาสในการขยายตลาดโดยเฉพาะกลุ่มเป้ าหมายที่เป็นตลาดนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มมากขึ้น
เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงสุขภาพ เพื่อการผจญภัยและเชิงวัฒนธรรม แต่การท่องเที่ยวก็ส่งผล
เสียได้เช่นกันหากการท่องเที่ยวนั้นไม่ใช่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์หรือเชิงวัฒนธรรม ซึ่งการท่องเที่ยว
เชิงอุตสาหกรรมผลประโยชน์มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ตกอยู่กับนายทุนผู้ประกอบการท่องเที่ยว
นอกจากนี้ยังส่งผลเสียต่อมลภาวะ สภาพแวดล้อม ระบบนิเวศวิทยาและทาให้สังคมเสื่อมลง หาก
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พิจารณาดูแล้วพบว่าไม่เข้ากับประเทศไทยในแง่ของศีลธรรมจริยธรรม ดังนั้น การท่องเที่ยวที่จะยั่งยืน
ได้ประโยชน์ในระยะยาวไม่ใช่การท่องเที่ยวแบบอุตสาหกรรม แต่จะต้องเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
และเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากว่าการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเรื่องของอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมซึ่งมีอยู่เป็น ส่ว นน้ อยจึงสมควรที่จะต้องมีการศึกษาและมีแนวทางในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (2550) ทีเ่ ห็นว่า การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนที่จัดโดยชุมชนและเกิดประโยชน์ตรงแก่
ชุมชนยังมีอยู่น้อย แต่ก็เกิดความตื่นตัว ได้รับความสนใจจากชุมชนจากภาครัฐบางระดั บ จากภาค
การศึกษา และจากองค์กรพัฒนาของเอกชน ซึ่งเห็นแนวโน้มในการเติบโตที่ชัดเจน อีกทั้งมีนโยบายที่
สาคัญของรัฐบาลปัจจุบันหลายประการที่เอื้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่จะใช้เป็น
เครื่องมือแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชนบทซึ่งอยู่ในภาคเกษตร และเป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ
อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว นับว่าเป็นพื้นที่การปกครองส่วนภูมิภาค ที่ถูกจัดตั้งขึ้นใหม่
โดย ท้องที่อาเภอวังสมบูรณ์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอาเภอวังน้าเย็น ซึ่งทางราชการได้แบ่งพื้นที่การ
ปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอาเภอวังสมบูรณ์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.
2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้น
เป็น อาเภอวังสมบูรณ์ ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปี
เดียวกัน จึงทาให้ อาเภอวังสมบูรณ์ ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาหรับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
ที่ยังไม่ปรากฏเด่นชัดว่าเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัด
สระแก้ว นั้น สามารถสร้างความแตกต่าง โดดเด่น และสามารถสร้างความน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยว
ได้อย่ า งไร ดั งนั้ น การศึก ษาวิจั ย เกี่ยวกับ การสร้างแบรนด์ด้านการท่อ งเที่ ยวเชิงวั ฒ นธรรม และ
แนวทางการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว จึงเป็น
จุดเริ่มต้นของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับชุมชนแห่งนี้ โดยนิสิตสามารถนาความรู้ที่
ได้จากการเรียนในรายวิชา การสร้างตราสินค้าเพื่อการท่อ งเที่ยว (IC 232 Branding for Tourism
Communication) ไปใช้บริการวิชาการสู่ชุมชนโดยนาความรู้ที่ได้จากในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างแบรนด์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้กับ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว และเพื่อนาข้อมูล
ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง และเป็น แนวทางในการวางแผนพัฒนาการส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ให้มีความเหมาะสมและเติบโตมาก
ยิ่งขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาแนวการสื่อการตลาดเชิงบูรณาการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
2) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
3) เพื่อศึกษาบุคลิกภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
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3. ขอบเขตการวิจัย
1) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1) ประชาชนในพื้นที่ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ (Key
Informant) ได้แก่ นักการเมืองท้องถิ่น จานวน 1 คน ข้าราชการประจา จานวน 3 คน ประชาชนใน
พื้น จานวน 5 คน นักท่องเที่ยว อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว จานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น จานวน
14 คน
1.2) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ และการใช้แบบบันทึกการ
สังเกตภาคสนาม (Field Note)
1.3) นิ สิ ตที่ล งทะเบีย นเรี ยนรายวิช า การสร้างตราสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว (IC 232
Branding for Tourism Communication) จานวน 30 คน เป็นผู้บันทึกแบบสังเกตภาคสนาม และ
คณาจารย์นักวิจัย จานวน 3 คน เป็นผู้ดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก
2) ขอบเขตด้านเนื้อหา
นิสิตสามารถใช้ความรู้จากการเรียนใน รายวิชา การสร้างตราสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว (IC
232 Branding for Tourism Communication) ในการกาหนดแนวทางการสื่อสารการตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ดังต่อไปนี้
2.1) บริบทชุมชนด้านภูมิศาสตร์หรือด้านกายภาพ
2.2) ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความร่วมมือ สถานที่โดดเด่นศิลปวัฒนธรรม
2.3) การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
2.4) การวิเคราะห์ตามองค์ประกอบด้านการสื่อสาร
2.5) การสร้างแบรนด์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสระแก้ว
2.6) ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ตามหลัก 4Ps ของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จ. สระแก้ว
2.7) แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสระแก้ว
3) ขอบเขตด้านเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาเอกสารและลงพื้นที่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – เดือนมีนาคม 2557
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน
4. นิยามศัพท์ปฏิบัติการ
4.1) การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communication)
หมายถึง การนาเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดหลายๆ รูปแบบมาผสมผสานใช้ให้สอดคล้องกันกับ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการเดินทางท่องเที่ยว อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัด
สระแก้ว ซึ่งการสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขาย
การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การสื่อสารผ่าน Social Network การสื่อสารโดยบุคคล (Word
of Mouth) เป็นต้น
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4.2) แบรนด์แหล่งท่องเที่ยว (Destination Brand) หมายถึง ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
ที่มีต่อสถานที่หรือ แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งใช้กระบวนการสร้างแบรนด์ของสินค้าภายใต้บริบทของการ
ท่องเที่ยวทั้งในด้านสถานที่ท่องเที่ยวและธุรกิจบริการซึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เป็นการผสมผสาน
กลยุทธ์ต่างๆ เกี่ยวข้องกับแบรนด์เพื่อที่จะสร้างความแตกต่างและความชัดเจนให้กับแหล่งท่องเที่ย ว
จากภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของเชิงบวกของแหล่งท่องเที่ยว รวมถึง สินค้าและบริการจากแหล่ง
ท่องเที่ยว อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งแบรนด์ของแหล่งท่องเที่ยวมักจะมีความเกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับชื่อสถานที่ซึ่งแสดงถึงลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวนั้นด้วย
4.3) ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว (Destination Image) หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์
และความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวผ่านประสบการณ์ทั้งทางตรงและประสบการณ์ทางอ้อมของ
นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ในการรับรู้ (Perception)
ด้านอารมณ์ความรู้สึก (Affective) และด้านกายภาพ (Physical)
4.4) บุคลิกภาพแหล่งท่องเที่ยว (Destination Personality) หมายถึง การเชื่อมโยง
บุคลิกภาพของนักท่องเที่ยว (Human Personality) และลักษณะเฉพาะที่โดนเด่นของแหล่งท่องเที่ยว
(Destination Image) ที่มีความสอดคล้องกัน โดยสามารถแบ่งบุคลิกภาพแหล่งท่องเที่ยวออกได้เป็น
5 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) กลุ่มบุคลิกภาพแบบตื่นเต้น (Excitement) กลุ่ม
บุคลิกภาพแบบมีความสามารถ (Competence) กลุ่มบุคลิกภาพแบบซับซ้อน (Sophistication) กลุ่ม
บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness)
4.5) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) หมายถึง รูปแบบการท่องเที่ยวที่
มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาหาความรู้ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่สาคัญ
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี
หรือกล่าวโดยรวมว่าเป็นการท่องเที่ยวภายใต้วิถีชีวิตและการดาเนินชีวิตประจาวัน (The Way of
Life) ของผู้คนในท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องกัน
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
นิสิตสามารถนาความรู้จากรายวิชาที่เรียน ไปประยุกต์ใช้ในการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดย
สามารถกาหนดแนวทางในการสร้างแบรนด์ และสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาเภอ
วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่อช่วยทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
ในการวิจัย เรื่ อง แนวทางการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อาเภอวั งสมบู ร ณ์ จั งหวัด สระแก้ ว ได้ด าเนิ นการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับ งานวิจั ย
ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2. แนวคิดเกี่ยวกับแบรนด์แหล่งท่องเที่ยว
3. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
4. ภูมิหลังของ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
1. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
สังคมในปัจจุบันมีความตระหนักถึงความสาคัญของศิลปะ วัฒนธรรม เทศกาล รวมถึงมรดก
ทางวัฒนธรรมพื้นบ้านมากขึ้น ทั้งนี้ การตื่นตัวต่อวัฒธรรมประกอบกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของในแต่ละพื้นที่เป็นจุดกาเนิดของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังจะเห็นว่าการท่องเที่ยง
เชิงวัฒนธรรมได้กลายเป็น ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในยุโรป อีกทั้งประเทศอื่นๆ ได้
พยายามที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในประเทศของตนเอง (Nzama, Magi, & Ngocoho,
2005)
กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และ ศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ (2555) เสนอว่า นอกจากการ
ท่องเที่ย วเชิงวัฒ นธรรมจะสามารถนารายได้เข้าสู่ ประเทศ และนาไปสู่ การพัฒ นาเศรษฐกิจทั้ง
ระดับประเทศและระดับภูมิภาคแล้ว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังเป็นเครื่องมือสาคัญในการสืบทอด
วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป สาหรับประเทศไทยแล้ว การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่สร้างรายได้
และการจ้างงานให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดีท่ามกลางการแข่งขันของตลาดท่องเที่ยวที่
สูงขึ้น กระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงได้รับความสนใจเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากแหล่ง
ท่องเที่ยว และมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้มีการ
ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมาเป็นเวลานาน ดังนั้นบทความวิชาการนี้จะเน้นการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเพื่อการวางแผนพัฒ นาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยจะแสดงถึงแนวทางในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย โดยคานึงถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ในระดับโลกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจัดได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด โดยมีการจ้างงาน
สูงถึง 192.3 ล้านคน (World Tourism Organization, 2010) ในระดับประเทศไทยอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวมีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ โดยมีการจ้างงานประมาณ 1.94 ล้านคน หรือ
ประมาณร้อยละ 5.3 ของอัตราการจ้างงานทั้งหมดของประเทศ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
2553) นอกจากนี้การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วที่เหมาะสมยังจะนาไปสู่การพัฒนาชุมชนผ่าน
ทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อเป็นความภูมิใจของคนในท้องถิ่น อย่างไรก็ดี การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
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ไม่เหมาะสมอาจจะนาไปสู่ผลกระทบต่อชุมชน อันได้แก่ ค่าครองชีพที่สูงขึ้นของคนในชุมชน อัตราการ
เกิดอาชญากรรมที่สูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของมลพิษ และการเสื่อมถอยของวัฒนธรรมพื้นเมืองและวิถีชีวิต
ที่เคยมีอยู่ ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นมีความพิเศษ ตรงที่นักท่องเที่ยวจะเน้นที่การศึกษาหา
ความรู้ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่สาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สถานที่ดังกล่าวจะ
มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่อง
กับวัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้คุณค่าของสังคม โดยสามารถสะท้อนให้เห็น ถึงสภาพชีวิต ความ
เป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สั งคม หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งนอกเหนือจากสถานที่แล้ว เทศกาลและงานฉลอง รวมไปถึงสินค้าพื้นเมือง
ในพื้นที่ต่าง ๆ
จากความสาคัญและแนวคิดเบื้องต้นที่จะนาไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นามา
สู่การวางแผน การจัดการ และการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เหมาะสมกับประเทศไทย จากการศึกษาของ Bywater (อ้างถึง
ใน กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และ ศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ, 2555) ได้แยกประเภทนักท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมออกเป็น 3 ประเภท
1. นักท่องเที่ยวตามแรงกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Culturally Motivated) หมายถึง ผู้ที่
เดิน ทางท่องเที่ยวด้ว ยเหตุผ ลทางวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความสนใจที่จะเรียนรู้ ศึกษา
วัฒนธรรมและมีพฤติกรรมที่จะพักอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเป็นระยะเวลานาน
2. นักท่องเที่ยวตามแรงบันดาลใจทางวัฒ นธรรม (Culturally Inspired) หมายถึง ผู้ที่ถูกดึง
ดูดใจด้วยศักยภาพของแหล่งท่องเที่ย วที่เป็นที่เป็นที่รู้จักหรือได้รับ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรูปภาพ
โดยนักท่องเที่ยวประเภทนี้จะใช้ระยะเวลาที่จะพักอยู่ในแหล่งท่องเที่ย วน้อยกว่าประเภทแรก แต่มี
โอกาสที่จะเดินทางกลับมายังสถานที่ท่องเที่ยวอีกครั้งในอนาคต
3. นักท่องเที่ยวตามแรงดึงดูดทางวัฒนธรรม (Culturally Attracted) หมายถึง ผู้ที่มีความ
สนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น โดยนักท่องเที่ยวประเภทนี้จะมีระยะเวลาในการท่องเที่ยวน้อย
อาจจะเป็นในลักษณะเยี่ยมชมมากกว่าการพักอาศัย
การแบ่งประเภท และลักษณะของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ทราบ
ถึงลักษณะและความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ตอบสนอง
ความต้องการอันจะนาไปสู่การสร้างรายได้ให้แหล่งท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจ และการรักษาวัฒนธรรมของชุมชนให้คงไว้ ทั้งนี้ Garrod แล Fyall (อ้างถึงใน กาญจนา แสงลิ้ม
สุวรรณ และ ศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ, 2555) ได้เสนอแบบจาลองการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนดังนี้
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ภาพที่ 1 แสดงแบบจาลองการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของ Garrod แล Fyall

ในส่วนของการตลาดและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้น (สาหรับงานวิจัยในครั้งนี้จะมุ่งเน้นให้
ความสนใจเฉพาะการตลาดและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อย่ างยั่ งยื น จะสามารถส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ จะต้องอาศัยกลยุทธ์ทางการตลาดและการพัฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยว เพื่อสนองความต้องการระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบการ ทั้งนี้ การทา
การตลาดการท่องเที่ยวในแต่ละแหล่งนั้นมีความแตกต่างด้านบริการที่นักท่องเที่ยวได้รับ ซึ่งอาจจะ
เป็ น สิ่ งที่ ส ามารถจั บ ต้องได้ หรื อไม่ ส ามารถจับ ต้องได้ โยขั้ นตอนการตลาดและการพัฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยวจะคานึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ที่จะสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ก่อนการพัฒนาการตลาดทางด้านการ
ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการแหล่งท่องเที่ยวควรทราบถึงความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น
นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่วนมากเน้นที่ความรู้ ความประทับใจ ความสุนทรีย์ ประสบการณ์ เป็นต้น
ดังนั้น แหล่งท่องเที่ยวควรมีความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับประโยชน์ และ
สนองความต้องการสูงสุด ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจะผลักดันการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว ทั้ง
จากการโฆษณาปากต่อปาก และการกลับมาเยือนอีกครั้ง นอกจากนี้ การสร้างแบรนด์แหล่งท่องเที่ยว
(Destination Branding) เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สาคัญในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่ของประเทศ
ไทยมีความแตกต่างกัน มีเอกลักษณ์ (Identity) และมีศักยภาพที่จะสามารถดึงดูดความสนใจและชวน
ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเทยี่ยมเยือน
2. การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การส่งเสริมการตลาดเป็นกลยุทธ์ที่จะ
ทาให้นักท่องเที่ยวรับรู้ และสนใจเยือนแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น การส่งเสริมการตลาด เช่น การให้ข้อมูล
ข่ า วสารผ่ า นสื่ อ การโฆษณา การประชาสั ม พั น ธ์ หรื อ การพู ด แบบปากต่ อ ปาก เพื่ อ กระตุ้ น ให้
นักท่องเที่ยวสนใจและต้องการท่องเที่ยว การนาเสนอที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
สนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบยั่งยืน อาจเป็นการประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งศูนย์บริการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม หรื อการจั ดนิทรรศการภาพถ่าย การใช้สื่อมัล ติ มีเดียปฏิสั มพันธ์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแนวคิดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คง
อยู่สืบเนื่องไป ซึ่งการเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์จะนาจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนวิธีในการ
ดาเนินชีวิตเป็นจุดขาย (Brand Idea) และสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยว (Brand Communication) เพื่อ
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สร้างการรับรู้ (Brand Awareness) และสัมผัสประสบการณ์ (Brand Experience) จนเกิดเป็น
กระบวนการท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของไทยที่ผ่านมาก็ยังเน้นความสาคัญอยู่ที่อาคาร
สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ พระราชวงศ์ ศาสนา และงานประเพณีในระดับชาติ เช่น วัดวาอาราม
ปราสาทราชวัง อุทยานประวัติศาสตร์ ส่วนงานประเพณีก็จะเป็นงานสาคัญเช่น สงกรานต์ ลอยกระทง
เป็นต้น ทั้งนี้ก็มุ่งเน้นที่ความอลังการ ความยิ่งใหญ่ ความวิจิตรตระการตา สีสัน และความ
สะดวกสบาย ที่จะดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวจานวนมาก การลงทุนและการสนับสนุนของภาครัฐ ก็
มุ่งไปที่การลงทุนขนาดใหญ่ ทั้งการบูรณปฏิสังขรณ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนให้
ภาคเอกชนลงทุนในด้านของการบริการ เช่น โรงแรม ร้านค้า สถานบริการต่างๆ เป็นต้น ซึ่งก็คาดหวัง
ที่จะให้มีการกระจายรายได้ สร้างแรงงาน ให้ระบบเศรษฐกิจไหลผ่าน (Trickle down) ลงมาถึง
ชาวบ้านที่ยากจนในชนบท ซึ่งก็คาดว่าได้ผลในระดับหนึ่ง แต่ยังขาดความชัดเจนที่จะเห็นว่าเป็นการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่จะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนของคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในภาคเกษตร
และอยู่ในชนบทโดยตรงและอย่างเป็นระบบ (ภราเดช พยัฆวิเชียร, 2550)
สาหรับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนที่จัดโดยชุมชนและเกิดประโยชน์ตรงแก่ชุมชน
ยังมีอยู่น้อย แต่ก็เกิดความตื่นตัว ได้รับความสนใจจากชุมชนจากภาครัฐบางระดับ จากภาคการศึกษา
และจากองค์กรพัฒนาของเอกชน ซึ่งเห็นแนวโน้มในการเติบโตที่ชัดเจน อีกทั้งมีนโยบายที่สาคัญของ
รัฐบาลปัจจุบันหลายประการที่เอื้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่จะใช้เป็นเครื่องมือ
แก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชนบทซึ่งอยู่ในภาคเกษตร และเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
เพียงแต่ในขณะนี้ยังขาดความชัดเจนในนโยบายและการดาเนินการเรื่องการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ในชุมชนที่เป็นสินค้าด้านการบริการ เช่น การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการของชุมชน
การสร้างเครือข่ายของชุมชน การต่อยอดในเรื่องของการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริม
การขาย การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนี้จึงคาบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชน (Village Based Tourism)
และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-Tourism) เพียงแต่มีความชัดเจนในกิจกรรมการเกษตรซึ่งได้หล่อ
หลอมจนเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมเฉพาะของท้องถิ่นไปแล้ว
ทั้ ง นี้ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม อ าเภอวั ง สมบู ร ณ์ จั ง หวั ด สระแก้ ว จึ ง นั บ เป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ชุมชนควรมีบทบาทในการบริหารจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวของชุมชนให้มี
ความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม โดย
อาศัยเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในการสื่อสารภาพลักษณ์และบุคลิก ภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมต่อไป
2. แนวคิดเกี่ยวกับแบรนด์แหล่งท่องเที่ยว
แนวคิดเกี่ยวกับแบรนด์ในด้านการท่องเที่ยวนั้น นับเป็นประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
สถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งใช้กระบวนการสร้างแบรนด์ของสินค้าภายใต้บริบทของการท่องเที่ ยว
ทั้งในด้านสถานที่ท่องเที่ยวและธุรกิจบริการซึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (Blain et al., 2005) ซึ่ง Cai
(2002) ได้กล่าวถึงแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวว่าเป็นการผสมผสานกลยุทธ์ต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับแบรนด์
เพื่อที่จะสร้างความแตกต่างและความชัดเจนให้กับแหล่งท่องเที่ยวต่ าง ๆ จากภาพลักษณ์เชิงบวกของ
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สินค้าและบริการจากแหล่งท่องเที่ยวนั้น และแบรนด์ของแหล่งท่องเที่ยวจะมีความเกี่ยวข้องสอดคล้อง
กับชื่อสถานที่ซึ่งแสดงถึงลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวนั้นด้วย โดยที่ Gnoth (2007) มอง
ว่าแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวมีความแตกต่างจากแบรนด์ของสินค้าทั่วไปอยู่บ้าง ตรงที่แบรนด์ด้านการ
ท่องเที่ย วมีลั กษณะที่ ครอบคลุ ม ธุร กิจที่เ กี่ยวข้องของแหล่ ง ท่องเที่ย วแห่ งนั้นทั้ งหมด (Umbrella
Brand) เนื่ องจากอนุ ญาตให้ ผู้ ป ระกอบการธุรกิจท่องเที่ย วที่เกี่ยวข้องสามารถใช้คุณภาพและ
คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ในการสื่อสารการตลาดได้ ดังนั้น แบรนด์ด้านการท่องเที่ยวจึง
นับเป็นกระบวนการในการพัฒนาเอกลักษณ์และความเป็นหนึ่งเดียวของแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ
แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวคู่แข่ง ซึ่งแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่ องเที่ยวหรือประเทศนั้น ๆ และนาเสนอภาพรวมเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งนั้นในที่สุด แบรนด์ด้านการท่องเที่ยวจึงแสดงออกในรูปแบบของสินค้าและบริการซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น การเกษตรกรรม กิจกรรมทางกีฬา ศิลปะ เทคโนโลยี ผู้มีชื่อเสียง สิ่ง
ดึงดูดใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากแหล่งท่องเที่ยว เพื่อต้องการให้นักท่องเที่ยวหรือกลุ่มเป้าหมาย
เกิดความรู้สึกและการรับรู้ในเชิงบวกเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งนักการตลาดจาเป็นต้องเข้าใจถึงความ
ต้องการและความรู้สึกของผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวในการแสวงหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม แหล่งท่องเที่ยวที่ประสบความสาเร็จนั้นจึงมักเป็นสถานที่
อยู่ในหัวสมองและอยู่ในใจของผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยว (Uhrenholt, 2008) ทั้งนี้ ในการสร้าง
แบรนด์แหล่งท่องเที่ยวนั้น นอกจากเอกลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว (Destination Identity) ที่ต้องสามารถ
สร้างความแตกต่างและโดดเด่น (Differentiate) สามารถเป็นที่จดจา (Remember Able) ได้แล้วนั้น
สิ่งที่แบรนด์แหล่งท่องเที่ยวสามารถนามาใช้ในการสื่อสารแบรนด์ (Brand Communication) ไปยัง
กลุ่มนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี คือ ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว (Destination Image) และบุคลิกภาพ
แหล่งท่องเที่ยว (Destination Personality)
2.1 แนวคิดเรื่องภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว (Destination Image)
ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว (Destination image) ได้รับความสนใจจากแวดวงทางวิชาการ
อย่ างแพร่ ห ลายในช่ว งหลายปี มานี้ ซึ่งโดยมากมักถูกล่ าวถึงร่ว มกันกับแบรนด์ด้านการท่องเที่ยว
(Destination branding) ในแง่ของการสร้างผลทางต่อจิตใจ อารมณ์ และความรู้สึก (Affective) ของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งแตกต่างกัน ซึ่งในเชิงการตลาดแล้วภาพลักษณ์ด้ านการ
ท่องเที่ย วมีความจาเป็น ต่อการใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อกาหนดตาแหน่งแบรนด์ (Brand Positioning
Strategy) ซึ่งการตลาดการท่องเที่ยวที่สาเร็จ (Effective Destination Marketing) ควรประกอบไป
ด้วย 3 องค์ประกอบ ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน (Ekinci, 2003) ดังแสดงในภาพที่ 2.1
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ภาพที่ 2.1 ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและแบรนด์ด้านการท่องเที่ยว
1. Destination image

Tourist self-image

2. Destination branding
3. Brand
personality

Relationship

Basic and
emotive
needs

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่แล้วการนิยามความหมายให้กับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว (Destination
Image) ว่าเป็นผลรวมของความเชื่อ ความคิด และความประทับใจ ของบุคคลที่มีต่อแหล่งทองเที่ยว
(Crompton, 1979 cited in Jenkins, 1999) ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้และการรับรู้ภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล ดังนั้น ภาพลักษณ์จึงเป็นการประเมินผลจากการรับรู้และ
ความรู้สึกของบุคคลต่อแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ว่าดีหรือไม่ดี ถูกหรือผิ ด ซึ่งภาพลักษณ์จะเกิดขึ้น
จากองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ เข้ามารวมกัน โดยอาจกล่าวได้ว่าภาพลักษณ์เกิดขึ้นจากผลรวมของ
ทัศนคติที่มี ต่อแหล่ งท่ องเที่ย วในด้านต่า ง ๆ ร่ว มกัน ภาพลั กษณ์ของแหล่ งท่อ งเที่ยว จึ งเป็นการ
ตระหนักรู้และความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว เช่น ราคาค่า ใช่จ่าย ความน่าตื่นเต้น ความเป็นชนบท
อากาศและบรรยากาศ การพัฒนา เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นการประเมินจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่น ๆ
เช่น จากนักท่องเที่ยวคนหนึ่งบอกเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวต่อไปยังนักท่องเที่ยวคนอื่น ๆ ดังนั้น การ
ประเมินภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวจึงมีองค์ประกอบในด้านอารมณ์และความรู้สึก (Emotion) ร่วม
อยู่ด้วย
Gallarza, Gil และ Carlderon (2002) กล่าวว่า งานวิจัยด้านการท่องเที่ยวนั้น ภาพลักษณ์
เป็ น สิ่ งส าคั ญอย่ างยิ่ ง ซึ่ง มากกว่าแหล่ งทรัพยากรอื่ น ๆ ที่ส ามารถจับต้อ งได้ เนื่อ งจากแรงจูงใจ
นักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการท่องเที่ยวหรือไม่เกิดพฤติกรรมการท่องเที่ยวนั้นเกิดจากการรับรู้
(Perception) มากกว่าความเป็นจริง (Reality) Ritchie (1991) พบว่า จุดยืนของงานวิจัยด้าน
ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ย วนั้น ถูกจัดเป็นกลุ่มย่อย ๆ ของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ ซึ่งมี
พื้นฐานมาจากศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ด้านการ
ท่ อ งเที่ ย วก็ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากแนวทางที่ ห ลากหลายด้ ว ยเช่ น กั น ภาพลั ก ษณ์ จึ ง เป็ น ความรู้ แ ละ
ความรู้สึกของคนเราที่มีต่อสิ่งเร้าต่างๆ ซึ่งแต่ละคนจะเก็บสะสมความรู้สึกในเชิงอัตวิสัย (Subjective
Knowledge) (Boulding,1975) และเกิดจากความประทับใจที่ได้มาจากการมีความรู้และความ
เข้าใจในข้อเท็จจริงนั้น ๆ (Jefkins, 1982) ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นการรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับ
องค์ ก รทั้ ง หมด ซึ่ ง แต่ ล ะองค์ ก รย่ อ มมี ภ าพลั ก ษณ์ ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป (Image represents
consumer perceptions about as firm as a whole.) (Anderson and Rubin, 1986)
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ในบางครั้งภาพลั กษณ์เป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจโดยตรง เนื่องจากบุคคลอาจไม่ได้รับ
ประสบการณ์ตรงต่อองค์กร หากแต่ได้รับประสบการณ์จากทางอื่น ๆ จึงต้องอาศัยการตีความหมาย
สาหรับตนเอง ภาพลักษณ์จึงกลายเป็นการทดแทนความหมายเชิงอัตวิสัยของสิ่งต่าง ๆ ที่รับรู้มาเป็น
ความรู้สึ กเชิงตีความหมาย (Interpreted Sensation) หรือความประทับใจในภาพที่ปรากฏ
(Appearance) ทาให้เกิดกระบวนการจินตภาพ (Process of Image) ซึ่งมักมีความสาคัญยิ่งต่อการ
รับรู้ในสิ่งที่ไม่มีความหมายแน่นอนและชัดเจนในตัวเอง (Kenneth, 1975) นอกจากนี้ Boulding
(1975) ได้ เ สนอว่ า องค์ ป ระกอบของภาพลั ก ษณ์ นั้ น ประกอบไปด้ ว ย 4 ประการ ได้ แ ก่
1) องค์ประกอบเชิงการรับรู้ (Perceptual Component) เช่น บุคคล สถานที่ เหตุการณ์ ความคิด
2) องค์ประกอบเชิงการเรียนรู้ (Cognitive Component) เช่น ความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ ที่ได้จาก
การสังเกต 3) องค์ประกอบเชิงความรู้สึก (Affective Component) เช่น ความผูกพัน การยอมรับ/
ไม่ยอมรับ 4) องค์ประกอบเชิงการกระทา (Action Component) ซึ่งเป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบเชิงความรู้และความรู้สึก
ทั้งนี้ Hosany (2005) ได้จาแนกภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน
ความรู้สึก (Affective) ด้านบรรยากาศทางกายภาพ (Physical Atmosphere) และด้านการรับรู้
(Accessibility) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ด้านความรู้สึก (Affective)
1.1) ความรู้สึกถึงความยินดีต้อนรับของผู้คน
1.2) ความรู้สึกผ่อนคลายไม่กดดัน
1.3) ความรู้สึกถึงความงดงามของแหล่งท่องเที่ยว
1.4) ความรู้สึกถึงความตื่นเต้นเร้าอารมณ์
2) ด้านบรรยากาศทางกายภาพ (Physical Atmosphere)
2.1) บรรยากาศเงียบสงบ
2.2) บรรยากาศที่มีแต่สิ่งที่ดีงามไร้อบายมุข
2.3) บรรยากาศที่กระตุ้น ปลุกใจ
2.4) บรรยากาศเต็มไปด้วยผู้คน
3) ด้านการรับรู้ (Accessibility)
3.1) สร้างความมีชีวิตชีวา
3.2) สร้างความเป็นเพื่อน
3.3) ให้ความสะดวกสบายไม่ลาบาก
3.4) สร้างความน่าสนใจไม่น่าเบื่อ
ดังนั้น ในบางครั้งภาพลักษณ์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจโดยตรง เนื่องจากบุคคลอาจไม่ได้
รับประสบการณ์ตรงต่อแหล่งท่องเที่ยว หากแต่ได้รับประสบการณ์จากทางอื่น ๆ จึงต้องอาศัยการ
ตีความหมายสาหรับตนเอง ภาพลักษณ์จึงกลายเป็นการทดแทนความหมายเชิงอัตวิสัยของสิ่งต่าง ๆ ที่
รับรู้มาเป็นความรู้สึกเชิงตีความหมาย (Interpreted Sensation) หรือความประทับใจในภาพที่
ปรากฏ (Appearance) ทาให้เกิดกระบวนการจินตภาพ (Process of Image) ซึ่งมักมีความสาคัญยิ่ง
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ต่อการรับรู้ในสิ่งที่ไม่มีความหมายแน่นอนและชัดเจนในตัวเอง (Boulding, 1975) สาหรับ
ภาพลั ก ษณ์ ที่ เ กิ ดขึ้ น ในใจของประชาชนนั้ น อาจเป็ น ภาพลั ก ษณ์ที่ ดี ห รื อ ไม่ ดี ไ ด้ ทั้ง สิ้ น การสร้ า ง
ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานและต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจ ดังนั้น
ภาพลักษณ์ที่ดีจึงเป็นสิ่งที่แหล่งท่องเที่ยวปรารถนา เพราะจะส่งผลให้สถานที่แห่งนั้น ได้รับความนิยม
ชมชอบ เชื่อถือ ศรัทธา และความไว้วางใจจากประชาชน ตลอดจนการให้ความสนับสนุนร่วมมือ ซึ่ง
“การประชาสัมพันธ์ที่ดีนั้น หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการท่องเที่ยวจะต้องสร้าง
ภาพลักษณ์ที่แท้จริง (True Image) เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนเพื่อผล
ด้านความประทับใจ” (Bernay, 1952)
2.2 บุคลิกภาพแหล่งท่องเที่ยว (Destination Personality)
เมื่อภาพลักษณะด้านการท่องเที่ยวกลายเป็นหัวข้อซึ่งครอบคลุมหลากหลายด้านดังที่ ได้กล่าว
มาแล้ ว ในขณะเดี ย วกั น ได้ มี ก ารเริ่ ม ประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
(Destination personality) เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน โดยในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้น Aaker J. I. (1997) ได้ให้นิยามความหมายเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
ของแบรนด์ว่าเป็น กลุ่มหรือชุด (Set) ของบุคลิกภาพของมนุษย์ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับแบรนด์
โดยในงานวิจั ย เกี่ย วกั บ บุ คลิ กภาพผู้ บ ริโ ภค บุ คลิ กแบรนด์ และความตั้ง ใจซื้อ ของผู้ บริ โ ภค ของ
ภรทิ พ ย์ เลื อ ดจี น (2544) ได้ ศึ ก ษาทบทวนแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพแบรนด์ ต ามทั ศ นะของ
นักวิชาการไว้ว่า บุคลิกภาพแบรนด์มีความสาคัญทั้งต่อนักการตลาด และต่อผู้บริโภค เนื่องจากการ
พัฒนาและการเสริมบุคลิกภาพให้แบรนด์จะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์จากคู่แข่ง
ด้วยการสร้างสรรค์บุคลิกภาพให้กับแบรนด์ในแบบที่ผู้บริโภคชื่นชอบ นอกจากนี้ บุคลิกภาพแบรนด์ยัง
อาจช่วยให้นักการตลาดได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้น โดยอาจสามารถตั้งราคาที่สูงขึ้นได้
หรื อ อย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด ก็อ าจช่ ว ยหลี ก เลี่ ย งการเสี ย ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดให้ กั บคู่ แ ข่ ง ได้ เนื่ อ งจาก
บุคลิกภาพแบรนด์เป็นสิ่งที่มีความเป็นหนึ่งเดียวยากที่จะเลียนแบบ บุคลิกภาพแบรนด์ยังสามารถสร้าง
ข้อได้เปรียบระยะยาวให้กับแบรนด์ได้เช่นกัน โดยการโฆษณาถ้าเป็นการกระทาโดยมุ่งผลระยะยาว
ด้วยการสร้างคุณค่าแบรนด์ มากกว่าที่จะมุ่งผลระยะสั้นด้วยการโฆษณาเพียงเพิ่มยอดขายแล้วคุณค่า
แบรนด์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะเปรี ย บเหมื อ นสิ น ทรั พ ย์ ข องแบรนด์ ที่ จ ะช่ ว ยให้ แ บรนด์ มี มู ล ค่ า ทางการเงิ น
กล่ าวคือ เมื่อต้องการขายสิ น ค้าให้ กับบริษัทอื่น แบรนด์ที่มีมูล ค่าสู ง หรือเมื่อแบรนด์ต้องการนา
ผลิ ตภั ณฑ์ ใหม่อ อกสู่ ต ลาด คุณ ค่ าของแบรนด์ที่ เป็ นสิ นทรัพ ย์จ ะช่ว ยให้ อ งค์ กรสามารถประหยั ด
งบประมาณในการทาการสื่อสารทางการตลาด รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการทอดลองใช้ได้ง่ายขึ้น
เนื่องจากความคุ้นเคยที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์จะช่วยลดระดับความรู้สึกเสี่ยงในใจของผู้บริโภคลง แต่
อย่างไรก็ตาม องค์กรผู้ผลิ ตสินค้าจาเป็นต้องคานึงถึงความเหมาะสม และความสอดคล้องกันของ
บุคลิกภาพแบรนด์ของสินค้าใหม่และบุคลิกภาพแบรนด์ของสินค้าเก่าด้วย
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Aaker. D. A. (1996) กล่าวถึงความสาคัญของการกาหนดบุคลิกภาพแบรนด์ว่าจะเกิด
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ บุคลิกภาพแบรนด์จะเพิ่มความเข้าใจ และการรับรู้ของผู้บริโภค การทราบ
ถึงทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อบุคลิกภาพแบรนด์จะช่วยให้นักการตลาดสามารถเข้าใจถึงการรับรู้ ของ
ผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ในแง่มุมที่หลากหลายและลึกซึ้งขึ้น เนื่องจากบุคลิกภาพแบรนด์จะเป็นจะเป็น
สิ่ ง ที่ บ่ ง บอกถึ ง สถานภาพของแบรนด์ ใ นความนึ ก คิ ด ของผู้ บ ริ โ ภค บุ ค ลิ ก ภาพแบรนด์ ช่ ว ยสร้ า ง
เอกลักษณ์ที่แตกต่างให้แบรนด์ (Contributing to a differentiating identity) เนื่องจากคุณลักษณะ
และคุณสมบัติทั่วไปของผลิตภัณฑ์นั้น เป็นสิ่งที่สามารถลอกเลียนได้ ดังนั้น ถ้านักการตลาดสามารถ
สร้างบุคลิกภาพให้มีความสอดคล้องกับแบรนด์ของสินค้าได้แล้ว แบรนด์ย่อมมีลักษณะเด่นเฉพาะตัว
และทาให้คู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนได้ บุคลิกภาพ ประกอบกับแบรนด์มีส่วนช่วยในการกาหนดแนว
ทางการสื่อสารไปยังผู้บริโภค เนื่องจากการกาหนดลักษณะบุคลิกภาพที่ชัดเจน จะทาให้นักการตลาด
และนั กโฆษณา มีแนวทางในการทาการสื่ อสารไปยังผู้ บริโ ภคได้อย่างตรงประเด็นและชัดเจนขึ้น
บุคลิกภาพแบรนด์จะช่วยในการสร้างคุณค่าแบรนด์ (Creating Brand Equity) โดยบุคลิกภาพแบรนด์
จะมีส่ ว นผลั ก ดัน ให้ เ กิด คุณ ค่า แบรนด์ ใ น 3 ลั ก ษณะ คื อ 1) บุค ลิ กภาพแบรนด์ จะทาหน้า ที่เ ป็ น
เครื่องมือในการแสดงเอกลักษณ์หรือความเป็นตัวตนของผู้บริโภค (Self-Expression Model) ผ่าน
การซื้อและใช้แบรนด์ เนื่องจากผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะชอบแบรนด์ที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับ
แนวคิดของตนเอง (Self-Concept) โดยอาจจะชื่นชอบสินค้าที่มีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ที่
แท้จริงของตนเอง (Actual Self) หรือสอดคล้องกับภาพลักษณ์ที่ผู้บริโภคต้องการจะเป็น (Ideal Self)
2) บุคลิกภาพแบรนด์ จะสร้างความสัมพันธ์พื้นฐานบางอย่างกับผู้บริโภค (Relationship Basis
Model) เช่น ลักษณะบุคลิกภาพบางอย่างของแบรนด์อาจทาให้ผู้บริโภคนึกถึงบุคลิกภาพของเพื่อน
ของสมาชิกในครอบครัว หรือการกาหนดให้แบรนด์พูดได้ แบรนด์จะพูดและแสดงถึงคุณประโยชน์
และคุณลักษณะของสินค้า (Functional Benefit Representation Model) โดยอาจแสดงผ่านการ
ใช้สัญลักษณ์ เช่น การใช้ตัว Michelin Man ของยางรถยนต์ Michelin เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความ
แข็งแรง และเต็มไปด้วยพลัง ซึ่งสามารถเป็นตัวแทนที่แสดงถึงคุณลักษณ์ของสินค้าได้อย่างชัดเจน ดัง
แสดงในภาพที่ 2.2
ภาพที่ 2.2 แบบจาลองการสร้างคุณค่าแบรนด์ด้วยบุคลิกภาพแบรนด์

ที่มา: ปรับปรุงจาก Aaker, D.A. (1996). Building strong brand. New York: Free Press.
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ที่ผ่านมา Aaker,J.I. (1997) ได้วิเคราะห์ถึงรูปแบบบุคลิกภาพแบรนด์ (Brand Personality
Scale) ไว้ใน 5 ด้าน คือ ด้านแสดงออกถึงความจริงใจ (Sincerity) ด้านแสดงออกถึงความตื่นเต้น
(Excitement) ด้านแสดงออกถึงความสามารถ (Competence) ด้านแสดงออกถึงความมีระดับ
(Sophistication) ด้านแสดงออกถึงความบึกบึน (Ruggedness) ดังนี้
1) แสดงออกถึงความจริงใจ (Sincerity)
1.1) มีความจริงจัง
1.2) มีความซื่อสัตย์
1.3) มีความปลอดภัย
1.4) ปลอบโยน ให้กาลังใจ
2) แสดงออกถึงความตื่นเต้น (Excitement)
2.1) มีความกล้าหาญ
2.2) มีความมุ่งมั่น
2.3) มีจินตนาการ เป็นเจ้าความคิด
2.4) ทันสมัย ก้าวหน้า
3) แสดงออกถึงความสามารถ (Competent)
3.1) มีความน่าเชื่อถือ
3.2) ความสามารถในการพัฒนา
3.3) ประสบความสาเร็จ มีชัยชนะ
4) แสดงออกถึงความมีระดับ (Sophistication)
4.1) เป็นสังคมชั้นสูง
4.2) มีเสน่ห์ดึงดูดใจ
5) แสดงออกถึงความบึกบึน (Ruggedness)
5.1) รักอิสระอยู่เหนือกฎเกณฑ์
5.2) กร้าวเกร่ง เข้มแข็ง อดททน
ทั้งนี้ ในปัจจุบันงานวิจัยต่าง ๆ ได้มีการประยุกต์ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ถึงรูปแบบบุคลิกภาพ
แบรนด์ (Brand Personality Scale) ในงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย โดยระบุว่าแหล่ง
ท่องเที่ยวหรือบริการด้านการท่องเทีย่ วเปรียบเสมือนสินค้าและบริการต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าบุคลิกภาพของ
มนุษย์มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันกับแหล่งท่องเที่ยว
3. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
องค์กรธุรกิจใช้การโฆษณาและการส่งเสริมการขายเป็นเครื่องมือในการขายสินค้าหรือบริการ
มากว่า 100 ปี แต่ในปัจจุบันพื้นที่ทางการตลาดได้มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีทั้งการแข่งขัน
ด้านผลประโยชน์ทางธุรกิจและการแข่งขันที่ไม่หวังผลกาไร (Nonprofit World) มากขึ้น จึงทาให้การ
สื่อสารรูปแบบใหม่และเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปฏิบัติ การด้าน
การโฆษณาและการส่งเสริมการขายแบบเดิมที่เคยมีมาไม่เพียงพอต่อความสาเร็จอย่างสูงสุดในการ
ดาเนิน ธุรกิจอีกต่อไป ดังนั้ น ธุร กิจต่างๆ จึงต้องการเครื่องมือที่มีประสิ ทธิภาพ และสามารถสร้าง
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ประสิทธิผลทางการสื่อสารที่มากขึ้นกว่าแต่ก่อน การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated
marketing communication: IMC) จึงเป็นกระบวนการที่อาศัยหลักการและการปฏิบัติซึ่งสามารถ
ช่วยให้องค์กรสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าและสร้างตราสินค้าไปในขณะเดียวกัน (Duncan,
2002)
ผู้เชี่ยวชาญในโลกแห่งธุรกิจและการสื่อสารการตลาด ได้พยายามเสนอหนทางอั นหลากหลาย
ในการพั ฒ นาความสั มพั น ธ์ กับ กลุ่ มลู กค้ าและตราสิ น ค้า ให้ เกิ ดคุ ณค่ าในจิ ตใจของผู้ บ ริโ ภค Tom
Duncan เป็นผู้หนึ่งที่เป็นทั้งนักวิชาชีพและนักวิชาการด้านการสื่อสารการตลาด ซึ่งให้ความสนใจและ
ความสาคัญต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และได้พยายามอธิบายถึงหลักการและปฏิบัติการ
ของการโฆษณา ตลอดจนหน้ า ที่ด้ า นการสื่ อ สารการตลาด ภายใต้ การบู รณาการบริบ ทต่ างๆ ที่
เกี่ย วข้องเข้าไว้ด้ว ยกัน ในลั กษณะของกระบวนการวางแผนแบบบูรณาการ โดยเสนอวิธีการหรือ
หนทางใหม่ๆ ที่องค์กรธุรกิจสามารถนาไปใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า และแท้จริงแล้วในการสร้าง
ความสัมพัน ธ์ (Relation) กับลู กค้านั้น สามารถเกิดได้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ ในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้านั้น องค์กรธุรกิจจาเป็นต้องทราบว่าใครคือลูกค้าของตน ซึ่ง IMC เป็นเครื่องมือ
ที่นาฐานข้อมูลลูกค้ามาใช้ในการวิเคราะห์ศึกษาถึงกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม รวมทั้งมีใช้การสื่อสารสองทาง
แบบสมดุลกับกลุ่มลูกค้า ซึ่งเป็นการผสมผสานบทบาทหน้าที่ในการสื่อสารและสื่อประเภทต่างๆ ที่
สามารถสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นในตราสินค้าได้ ในลักษณะ one voice, one look เป็นต้น นอกจากนี้
IMC ยังได้นาสื่อใหม่ กิจกรรมการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ และเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารระดับสูง
(Advance) มาใช้ รวมถึงยังสามารถช่วยสร้างความไว้วางใจ (Trust) ในตราสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าได้
ด้วย
กระบวนการของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานเป็นกระบวนการที่ไม่มีจุดเริ่มต้น และ
จุดสิ้นสุด เหตุเพราะการสื่อสารแบรนด์ไม่มีการหยุดและการเริ่มต้น แต่กลับมีความต่อเนื่องกันไป ซึ่ง
องค์กรสามารถประเมินหรือตรวจสอบผลตอบกลับจากการส่งข้อมูลข่าวสารของแบรนด์ได้จากทัศนคติ
ของลูกค้า พร้อมทั้งให้การตอบสนอง และการปรับแผนการสื่อสารให้มีความสอดคล้อง ทั้งนี้ การ
วางแผนที่ดีจะช่วยเป็นแนวทางในการสร้างและส่งข่าวสารเกี่ยวกับ แบรนด์โดยสื่อจะเป็นตัวกลางใน
การส่งข่าวสารไปยังลูกค้าและผู้สนใจในสินค้า (Prospects) ในทางตรงข้ามก็จะใช้เป็นช่องทางในการ
ส่งข่าวสารตอบกลับมายังองค์กรเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้า การสอบถามข้อมูล สินค้า และ
นาไปสู่การสร้างประสบการณ์ต่อตราสินค้า (Brand Experience) ในที่สุด อย่างไรก็ตามประสบการณ์
ต่อแบรนด์ที่เกิดขึ้นนี้อาจกลายเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ความสัมพันธ์ที่ดีซึ่ง
เป็ น จุ ด แข็ ง นั้ น จะช่ ว ยเพิ่ ม การขายและผลก าไร แต่ ใ นทางตรงข้ า มความสั ม พั น ธ์ อั น เกิ ด จาก
ประสบการณ์ตราสิน ค้าที่ ไม่ดีนั้น จะกลายเป็นจุดอ่อนทาให้ สูญเสี ยโอกาสทางการขายสิ นค้า และ
สูญเสียลูกค้าได้เช่นกัน (Duncan, 2002)
การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน เป็นการสื่อสารข้อความไปยังผู้บริโภคในทิศทางเดียวกัน
นั้น จาเป็นต้องใช้เครื่องมือการสื่อสารหลากหลายรูปแบบประกอบกันเพื่อเข้าถึง ผู้บริโภคให้ได้มาก
ที่สุด นักการตลาดจึงต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของเครื่องมือการสื่อสารในแต่ละประเภท และนา
เครื่ องมือการสื่ อสารเหล่ านั้ น มาผสมผสานกัน เพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ได้จัดตั้งไว้ โดย Duncan
(2005) ได้แบ่งเครื่องมือการสื่อสารที่ใช้การสื่อสารการตลาดเชิ งบูรณาการที่มักพบบ่อยออกเป็น 8
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ประเภท ได้ แก่ การโฆษณา การตลาดทางตรง การประชาสั ม พัน ธ์ การส่ งเสริม การขาย การใช้
พนักงานขาย การตลาดเชิงกิจกรรมและการสนับสนุนกิจกรรม บรรจุภัณฑ์ และการให้บริการลูกค้า
ดังนี้
1) การโฆษณา (Advertising) อาจรวมถึงสิ่งพิมพ์ (Print) อันได้แก่ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร
สื่อกระจายเสียง (Broadcast) อันได้แก่ สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ สื่อกลางแจ้ง (Out-of-Home) อัน
ได้แก่ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ ภาพยนตร์ และวิดีโอ และสื่ออินเตอร์เน็ต (Internet) ได้แก่ เว็บไซต์
(Website) และการโฆษณาในเว็บไซต์ (Banner Ads)
2) การตลาดทางตรง (Directed Marketing) เป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่สามารถทาให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เฉพาะเจาะจง ซึ่งเครื่องมือการการสื่อสารที่ใช้ไม่ได้จากัดแค่เพียงจดหมาย
ทางตรง (Direct Mail) เท่านั้น แต่เป็นการนาเครื่องมือการสื่อสารหนึ่งประเภทหรื อมากกว่ามาใช้
ประกอบกัน โดยมุ่งหวังการตอบสนองอย่างทันทีจากผู้บริโภค
3) การประชาสัมพันธ์ (Publicity) เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างองค์กร ผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ขององค์กร ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้
ข่าวผ่านทางการเผยแพร่ข่าวสาร (News Release) และการจัดแถลงข่าว (Press Conference)
4) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ใช้เพื่อจูงใจและเร่ง
ให้ เ กิ ด การตลอบสนองจากผู้ บ ริ โ ภค โดยเครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารที่ ใ ช้ มี ม ากมาย เช่ น ของที่ ร ะลึ ก
(Premiums) ของสะสม (Specialties) คูปอง (Coupons) การลดราคา (Price reduction) การให้
ส่วนลด (Rebates) การแจกตัวอย่าง (Samples) การชิงโชค (Sweep-Stakes) การประกวด
(Contests) การเล่นเกม (Games)
5) การใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อชักจูงและโน้ม
น้าวใจผู้บริโภค ซึ่งบทบาทของการใช้พนักงานขายนี้จะแตกต่างกันตามประเภทของธุรกิจ และลักษณะ
ของสินค้าหรือบริการ และกลยุทธ์การตลาด
6) การตลาดเชิงกิจกรรมและการสนับสนุนกิจกรรม (Event and Sponsorship) เป็น
เครื่องมือการสื่อสารที่ทาให้ผู้บริโภครู้สึกเกี่ ยวพัน (Involvement) กับตราสินค้า โดยการสร้างให้เกิด
ประสบการณ์ร่วมกับตราสินค้า (Brand Experience) เพราะสารที่ส่งไปนั้นจะมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผล
ให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกในทางบวกและสามารถจดจาแบรนด์ได้
7) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ดึงดูดความสนใจในตราสินค้าและโน้ม
น้าวใจผู้ บริ โภคในการตัดสิ นใจเลื อกซื้อสิ นค้า เพราะบรรจุภัณฑ์สามารถแสดงแบรนด์ วิธีใช้ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สินค้าได้
8) การให้บริการลูกค้า (Customer Service) เป็นกระบวนการบริหารประสบการณ์ร่วมของ
ลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคเกิดประสบการณ์ที่ดีและสามารถระลึกถึง แบรนด์นั้นได้ ซึ่ง
การให้บริการลูกค้านี้จะหมายความรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการดูแลลูกค้าขององค์กร
ดังนั้น ในศึกษาถึงปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แนวทาง
และเครื่องมือการสื่อสารดังกล่าวตามที่ Duncan เสนอไว้ และเพื่อให้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด
แบบผสมผสานในการท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยจากการศึกษาข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้เพิ่มเติมเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่นอกเหนือ จากเครื่องมือที่ Duncan เสนอ
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ไว้ ได้ แ ก่ 1) การใช้ สื่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต 2) การสื่ อ สาร ณ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว 3) การบอกต่ อ กั น ของ
นักท่องเที่ยว 4) การใช้เอกลักษณ์ของประเทศ 5) การเดินทางให้ข้อมูลตามประเทศต่างๆ
4. ภูมิหลังของ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
4.1 ข้อมูลทั่วไปของ อาเภอวังสมบูรณ์
อาเภอวังสมบูรณ์ เป็นอาเภอหนึ่งของจังหวัดสระแก้ว อาเภอวังสมบูรณ์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอวังน้าเย็น
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอคลองหาด
ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอสอยดาวและอาเภอแก่งหางแมว (จังหวัดจันทบุรี)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอท่าตะเกียบ (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
ท้องที่อาเภอวังสมบูรณ์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอาเภอวังน้าเย็น ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การ
ปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอาเภอวังสมบูรณ์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.
2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้น
เป็น อาเภอวังสมบูรณ์ ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปี
เดียวกัน อาเภอวังสมบูรณ์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตาบล ได้แก่ ตาบลวังสมบูรณ์ ตาบล
วังใหม่ ตาบลวังทอง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยเฉพาะอาชีพทานาในพื้นที่
ราบ ส่ ว นพื้น ที่ร าบสูงนั้ นจะปลู กพืช ไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย ถั่ว เหลื อง มันส าปะหลั ง นอกจากนี้
ประชากรส่วนหนึ่งยังมีอาชีพเลี้ยงโคนม โดยมีสหกรณ์โคนมวังน้าเย็นรับเป็นตลาดรับซื้อน้านมดิบ อีก
ทั้งยังมีการพัฒนาโรงงานผลิตนม ยู เอช ที ขึ้นในพื้นที่ อาเภอวังสมบูรณ์อีกด้วย
4.2 สถานที่ท่องเที่ยวใน อาเภอวังสมบูรณ์
1) น้าตกเขาตะกรุบ
เป็นน้าตกขนาดใหญ่กลางป่าสูง 50 เมตร มีน้ามากในช่วงฤดูฝน สายน้าจะไหลจากหน้าผาที่
สูงชันเกือบ 90องศา ลงสู่เบื้องล่างก่อนจะไหลลงสู่น้าตกเล็กอีกชั้นหนึ่ง ช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม
น้าตกจะสวยมากเป็นพิเศษบริเวณทางขึ้นน้าตกเป็นป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมหนาแน่น
และเฟิร์นหลายชนิดแทรกขึ้นตามหลืบหิน เส้นทางก่อนถึงลานไทรอาจพบร่องรอยของช้างป่าที่มีชุก
ชุมในป่าแถบนี้ โดยเฉพาะช่วงเวลาเย็น และเส้นทางเดียวกันนี้เหมาะสาหรับการเดินดูนกและดูผีเสื้อ
การเดินทางจากตัวจังหวัดสระแก้วใช้ถนนทางหลวง หมายเลข 317 เลยทางแยกเข้าที่ว่าการอาเภอ
เขาฉกรรจ์ 500 เมตร เลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข 3434 ผ่านตาบลพระเพลิงถึงสี่แยกบ้าน
คลองใหญ่ 17 กม. มีตู้ยามตารวจอยู่ขวามือ ให้เลี้ยวขวาไปอีก 5 กม. ถึงตลาดทุ่งมหาเจริญ เลี้ยวซ้าย
ผ่านโรงเรียนบ้านมหาเจริญจนถึงสามแยก มีป้ายบอกทางไปน้าตกเขาตะกรุบ จากนั้นเลี้ยวขวาไปตาม
ทางเส้นทางผ่านหมู่บ้านอีก 7 กม. เลยแยก รร.ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัยไปจนถึงหมู่บ้าน ก่อนเลี้ยว
ซ้ายไปยังหน่วยพิทักษ์ป่าเขาตะกรุบ จากจุดนี้เป็นทางผ่านป่าเหมาะสาหรับรถ 4WD เข้าไปอีก 3 กม.
ถึงที่จอดรถลานไทร ก่อนเดินป่าด้วยเท้าไปน้าตกอีกประมาณ 1 กม. ทางค่อนข้างชัน
2) การจัดงาน “วันลาไย มะม่วง พืชพัก ผลไม้ และของดีอาเภอวันสมบูรณ์” บริเวณด้านหน้า
ที่ว่าการอาเภอวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด
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ผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตที่มีคุณภาพที่ส่งออกและจาหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ผลไม้ และของ
ดีอาเภอวังสมบูรณ์ โดยเฉพาะลาไยและมะม่วงน้าดอกไม้สีทอง ที่มีรสชาติและคุณภาพดี ถือเป็นพืช
เศรษฐกิจที่สาคัญ และปลูกมากในพื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของอาเภอวังสมบูรณ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางอีกด้วย
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
ในการวิจัย เรื่อง แนวทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม
อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังต่อไปนี้
ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการ
สังเกต (Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการศึกษาเอกสาร
(Documentary Research) เพื่อศึกษาถึงแนวทางการสร้างแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนในพื้ น ที่ อ าเภอวั ง สมบู ร ณ์ จั ง หวั ด สระแก้ ว ซึ่ ง เป็ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ (Key
Informant) ได้แก่ นักการเมืองท้องถิ่น จานวน 1 คน ข้าราชการประจา จานวน 3 คน ประชาชนใน
พื้น จานวน 5 คน นักท่องเที่ยว อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว จานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น จานวน
14 คน
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ และการใช้แบบบันทึกการสังเกต
ภาคสนาม (Field Note)
2) นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การสร้างตราสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว (IC 232 Branding
for Tourism Communication) จานวน 30 คน เป็นผู้บันทึกแบบสังเกตภาคสนาม และคณาจารย์
นักวิจัย จานวน 3 คน เป็นผู้ดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก
3.3 ประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสังเกต
ประเด็นสาคัญที่ใช้ในการกาหนดแนวทางการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ดังต่อไปนี้
1) บริบทชุมชนด้านภูมิศาสตร์หรือด้านกายภาพ
2) ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความร่วมมือ สถานที่โดดเด่นศิลปวัฒนธรรม
3) การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
4) การวิเคราะห์ตามองค์ประกอบด้านการสื่อสาร
5) ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ตามหลัก 4Ps ของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
6) การสร้างแบรนด์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสระแก้ว
7) แนวทางการพัฒ นาศักยภาพด้านการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อส่ งเสริม การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพ ด้ว ยการสรุปสาระสาคัญจากข้อมูล ทั้งสองส่ ว น คือ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และข้อมูลจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และนาเสนอในรูปข้อมูล
เชิงบรรยายตามประเด็นที่กาหนดไว้
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
ในการวิจัย เรื่อง แนวทางการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อาเภอวัง สมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว สามารถสรุปและวิเคราะห์ผลการวิจัย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้
ดังต่อไปนี้
1) บริบทชุมชนด้านภูมิศาสตร์หรือด้านกายภาพ
2) ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความร่วมมือ สถานที่โดดเด่นศิลปวัฒนธรรม
3) การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
4) การวิเคราะห์ตามองค์ประกอบด้านการสื่อสาร
5) ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ตามหลัก 4Ps ของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
6) การสร้างแบรนด์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสระแก้ว
7) แนวทางการพั ฒ นาศักยภาพด้านการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อส่ งเสริม การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
1. บริบทชุมชนด้านภูมิศาสตร์หรือด้านกายภาพ
จังหวัดสระแก้ว มีร ะยะทางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 210 กิโ ลเมตร มีลั กษณะภูมิ
ประเทศเป็นที่ราบและมีภูเขาสลับพื้นที่ราบ มีพื้นที่เป็นชายแดนซึ่งอยู่ติดกับประเทศกัมพูชา ช่วงหน้า
ฝนมีปริมาณน้าฝนเป็นจานวนมาก แต่ดินมีศักยภาพในการกักเก็บน้าที่ผิวดินได้น้อย ทาให้พื้นที่ส่วน
ใหญ่มีความแห้งแล้ง และในช่วงหน้าแล้งจึงมีอากาศร้อนและแห้งแล้งมาก สภาพพื้นที่จึงเหมาะแก่การ
ทาการเกษตรตามฤดูกาล คือ ช่วงหน้าฝนสามารถปลูกข้าวได้ แต่ช่วงหน้าแล้งสภาพภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศจะเหมาะสมกับการปลูกพืชไร่และการเลี้ยงสัตว์มากกว่า จังหวัดสระแก้วมีระยะทางจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 210 กิโลเมตร
ทั้งนี้ พื้นที่ใน อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยรวมจัดเป็นชุมชนเปิด ซึ่งมีเส้นทางในการ
คมนาคมเป็นทางผ่านได้หลายทาง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาได้ โดยทิศเหนือติดต่อกับอาเภอวัง
น้าเย็น ทิศตะวันออกติดต่อกับ อาเภอคลองหาด ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอสอยดาวและอาเภอแก่งหาง
แมว (จังหวัดจันทบุรี) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอท่าตะเกียบ (จังหวัดฉะเชิงเทรา) จึงให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่เดินทางมายัง อาเภอวังสมบูรณ์ ได้หลายทิศทาง ประกอบกับ จังหวัดสระแก้ว มีความโดด
เด่นในเรื่องการท่องเที่ยวและแหล่งค้าขายบริเวณตลาดโรงเกลือ ซึ่งไม่ห่างจาก อาเภอวังสมบูรณ์ มาก
นัก ทาให้นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเดินทางผ่าน อาเภอวังสมบูรณ์ เพื่อเดินทางไปยังตลาดโรงเกลือได้
ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นชุมชนเปิด ติดกับจังหวัด
จันทบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่ งเป็นทางผ่านไปยังเขตการค้าชายแดนตลาดโรงเกลือ ภูมิประเทศ
เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูกข้าว พืชไร่ และเลี้ยงสัตว์
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2. ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว จัดเป็นพื้นที่สังคมเกษตรกรรม ความเจริญทางเศรษฐกิ จ
ส่วนใหญ่ถูกขัดเคลื่อนด้วยผลผลิตทางการเกษตร และการทาปศุสัตว์โดยการเลี้ยงโคนม โดยมีสหกรณ์
โคนมวังน้าเย็น เป็นที่รับซื้อน้านมโคขนาดใหญ่ สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น อาเภอวังสมบูรณ์ วังน้าเย็น
เขาฉกรรจ์ คลองหาด มีส ภาพภูมิอากาศเหมาะส าหรับการเลี้ ยงโคนม เกษตรกรจึงได้รวมตั ว กั น
เป็น "สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น" ตั้งอยู่หมู่ 1 ตาบลวังใหม่ อาเภอวังสมบูรณ์ เขตติดต่อกับอาเภอวังน้า
เย็น จากการส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้ทุกวันนี้มีโคนมนับหมื่นตัวมีปริมาณนมวันละหลายสิบตัน
เป็นแหล่งผลิตน้านมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีโรงผลิตนมภายใต้แบรนด์ "นมวังน้าเย็น" ทั้งนม
พาสเจอร์ไรด์ นมเปรี้ยว ส่งไปจาหน่ายตามโครงการนมโรงเรียนในหลายจังหวัด และใน กทม. รวมทั้ง
จาหน่ายตามร้านค้าทั่วไป สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด เป็นแหล่งผลิตน้านมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ
ประเทศ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530 ปัจจุบันมีสมาชิก 1,000 กว่าราย และมีโคนมกว่าสามหมื่นตัว
ผลิตน้านมดิบได้ 70 ตันต่อวัน มีระบบการจัดการที่ดีจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติ ประจาปี 2540 ควบคุมขั้นตอนการผลิตอย่างมีคุณภาพ เลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพสูง น้านม
มีรสชาติหอม มัน อร่อย มีผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ส่ งโรงเรียน ทั้งนี้ การประกอบอาชีพเลี้ยงโคนม
ของเกษตรกร อาเภอวังสมบูรณ์ ถือเป็นความโดดเด่นทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (The Way of Life)
ของประชาชน และเป็นสิ่งที่ทาให้สภาพทางสังคมของ อาเภอวังสมบูรณ์ มีความแตกต่างไปจากชุมชน
เกษตรกรรมแห่งอื่นๆ ที่มุ่งให้ความสาคัญต่อการทานา ปลูกพืชส่วน พืชไร่ เป็นต้น
นอกจากนี้ ประชากรส่วนหนึ่งประกอบอาชีพค้าขาย เนื่องจากพื้นที่ อาเภอวังสมบูรณ์ อยู่ใกล้
กับตลาดการค้าชายแดนโรงเกลือ รูปแบบในการดาเนินชีวิตยังคงความเป็นชนบทสูง ประชาชนมีวิถี
ชีวิตที่เรียบง่าย แรงงานส่วนหนึ่งที่เข้ามาทางานในอาเภอวังสมบูรณ์ เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อน
บ้ าน ซึ่ งส่ งผลดีในแง่ค่าจ้ า งแรงงานราคาถูก แต่อาจส่ งผลเสี ยในเรื่อ งการควบคุม และดูแ ลความ
ปลอดภัย เนื่องจากเป็นแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมาย และลักลอบเข้ามา ทั้งนี้ โดยรวมสภาพ
สังคมและวิถีชีวิตของประชาชน อาเภอวังสมบูรณ์ ยัง คงมุ่งเน้นวิถีชีวิตเกษตรกรรมที่มีความเรียบง่าย
มีศิลปวัฒนธรรมตามรูปแบบของชาวชนบท และผสมผสานกับวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรม
ขอม ครอบครั ว ของประชากรชาว อ าเภอวั ง สมบู ร ณ์ ยั ง คงมี ลั ก ษณะเป็ น ครอบครั ว ขยาย คื อ
ประกอบด้วยสมาชิกในครอบครับหลายคนและหลากหลายรุ่นวัย ถึงแม้จะมีคนวัยหนุ่มสาวจานวนหนึ่ง
ที่เข้ามาประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานคร
3. การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
ในการกาหนดแนวทางการสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวของ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัด
สระแก้ว ได้นั้น จาเป็นต้องวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ซึ่งมีโอกาสส่งผลกระทบต่อ
การกาหนดแนวทางการสื่อสารการตลาด ดังต่อไปนี้
3.1 จุดแข็ง (Strength)
1) อาเภอวังสมบูรณ์ มีความโดดเด่นเรื่องวัฒนธรรม อันเป็นวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในสังคมเกษตรกรรม ซึ่งมีการเลี้ยงโคนมและการจัดตั้งสหกรณ์โคนมที่มีความยั่งยืน
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2) การมีเขตแดนใกล้เคียงกับประกัมพูชา เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมขอมซึ่งมีประวัติศาสตร์
มายาวนาน มีโบราณสถานที่สาคัญหลายแห่ง จึงทาให้ ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมดังกล่าวได้อย่าง
กลมกลืน ตลอดจนพื้นที่ อาเภอวังสมบูรณ์ และจังหวัดสระแก้ว ยังเป็นทางผ่ านไปมายังประเทศ
กัมพูชาของนักท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก
3.2 จุดอ่อน (Weakness)
1) การเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปยังอาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว นั้น ยังขาด
ความสะดวกสบาย สามารถเดินทางได้ด้วยรถโดยตู้โดยสารประจาทาง และรถบัสโดยสารประจาทาง
และการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวได้เท่านั้น
2) เนื่องจากอาเภอวังสมบูรณ์ ได้รับการแยกตัวออกมาจากอาเภอวังน้าเย็น ได้ไม่นานนัก ทา
ให้ความเจริญทางเศรษฐกิจและการคมนาคมส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง อาเภอวังน้าเย็น และ
ยังคงมีความเชื่อมโยงกับอาเภอวังนาเย็น เช่น สหกรณ์โคนมวังน้าเย็ น ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สาคัญอันแสดง
ถึงวิถีชีวิตของประชาชนใน อาเภอวังสมบูรณ์ เป็นต้น
3.3 โอกาส (Opportunity)
1) การเข้าสูการเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในอนาคตอันใกล้ จะช่วยสนับสนุนให้
เศรษฐกิจการค้าของพื้นที่ใกล้ชายแดนมีการเติบโตมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและที่
พักชายแดนก่อนข้ามไปยังประเทศกัมพูชา
2) การส่งเสริมธุรกิจการเลี้ยงโคนม จะช่วยเพิ่มและขยายตลาดให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และ
สามารถนาไปปรับรูปแบบเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม หรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชีวิต
ท้องถิ่น
โดย การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้วิถีเกษตร
กรรมของชาวชนบท โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดาเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้
ด้านการเกษตรและวิถีการดารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และเป็นการนาเอาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
การเรียนรู้มาทาให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน และตัวเกษตรกร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
จะเป็นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและผล กระทบต่อสภาพ
สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรม สวนเกษตร วน
เกษตร สวนสมุ น ไพร ฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์ แ ละสั ต ว์ เ ลี้ ย ง เพื่ อ ชื่ น ชมความสวยงาม ความส าเร็ จ และ
เพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่ บนพื้นฐานความรับผิดชอบ มีจิตสานึกต่อ
การรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่แห่งนั้น
3.4 ภาวะวิกฤติ (Treat)
1) การที่ อาเภอวังสมบูรณ์ เป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับแนวเขตแดนไทยกัมพูชา ทาให้อาจได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาเรื่องความมั่นคง และมีการปิดด่านข้ามเขตแดนอยู่บ่อยครั้ง หากมีการปิดด่าน
ข้ามแดนเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลต่อการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจการค้า และจานวนนักท่องเที่ยวที่
ผ่านมาและแวดเที่ยว อาเภอวังสมบูรณ์
2) ปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้ลักลอบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย
เนื่องจากชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว มีลักษณะเป็นพื้นราบไม่มีแนวสันเขา หรือ
แม่น้าเป็นแนวกั้นเขตแดนเหมือนในภูมิภาคอื่นๆ จึงทาให้มีการลักลอบขนยาเสพติดและสินค้าผิ ด
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กฎหมายเข้ า มาจ าหน่ า ยในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สระแก้ ว เป็ น จ านวนมาก ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ความมั่ น คงและ
ภาพลักษณ์ของท้องถิ่น และประเทศไทย
4. การวิเคราะห์ตามองค์ประกอบด้านการสื่อสาร
การวิ เคราะห์ ต ามองค์ ป ระกอบด้ า นการสื่ อ สาร เป็ นการวิเ คราะห์ ถึ งความสามารถหรื อ
ศักยภาพของผู้ส่งสาร (Sender) การวิเคราะห์ถึงเนื้อหาสาร (Message) ที่ต้องการนาเสนอ การ
วิเ คราะห์ ถึง ช่อ งทางการสื่ อสาร (Channel) ที่เ หมาะสม และเป็ นไปได้ รวมถึ งการวิ เคราะห์
กลุ่มเป้าหมายของการสื่อสาร (Receiver) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
4.1 การวิเคราะห์ผู้ส่งสาร (Sender)
สมาชิกในชุมชน อาเภอวังสมบูรณ์ ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นอย่างดี
เข้าใจว่าพื้นที่อยู่อาศัยของตนเป็นชุมชนเกษตรกรรม และมีการเลี้ยงโคนมอย่างแพร่หลาย แต่อย่างไร
ก็ตาม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่นั้น ยังขาดทักษะในการสื่อสาร เช่น ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
ทักษะในการใช้เครื่องมือการสื่อสารที่หลากหลาย ทักษะในการเข้าถึงระบบสารสนเทศและระบบ
อิน เตอร์ เน็ ต รู ป แบบการสื่ อสารที่ พบส่ ว นใหญ่จึ งเป็ นการสื่ อ สารระหว่างบุคคล (Interpersonal
Communication) โดยใช้วิธีการสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of mouth) ส่วนการสื่อสารมวลชน
นั้น เป็นลักษณะการสื่อสารจากบนลงล่าง (Top down) หรือจากภาครัฐไปสู่ประชาชน ดังนั้น จึงทา
ให้เป็นการสื่อสารทางเดียว (One way communication) มากกว่าการสื่อสารสองทาง (Two way
communication)
4.2 การวิเคราะห์เนื้อหาสาร (Message)
เนื้อหาสารส่วนใหญ่ ที่พบ มักเป็นการสื่อสารในรูปข่าวแจกจากภาครัฐ เกี่ยวกับการจัดงาน
หรือจัดกิจกรรมของอาเภอวังสมบูรณ์ ส่งไปยังสื่อมวลชน และส่วนราชการอื่นๆ ในลักษณะเชิญชวนให้
เข้าร่วมงานเทศกาลต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาเนื้อหาสารที่ถูกส่งออกไปยังขาดการเน้นเอกลักษณ์
ของแหล่งท่องเที่ยว และวิถีชีวิตที่โดดเด่นของประชาชนในชุมชน เช่น การเกษตร การเลี้ยงโคนม
เนื้อหาสารที่สื่อสารออกไปยังภายนอกยังขาดเนื้อหาที่ช่วยส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาเภอวัง
สมบู ร ณ์ เช่น ในเว็บ ไซต์ของส่ ว นราชการประจาอาเภอ หรือเว็บไซต์จงหวัดสระแก้ว ยั งมีข้อมู ล
เกีย่ วกับอาเภอวังสมบูรณ์ และแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอวังสมบูรณ์ ค่อนข้างน้อย
4.3 การวิเคราะห์ช่องทางการสื่อสาร (Channel)
ด้านช่องทางการสื่อสารส่วนใหญ่ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อาเภอวังสมบูรณ์ นอกจากการ
บอกกล่าวกันแบบปากต่อปากแล้ว ยังมีการใช้สื่อมวลชน (Mass Media) เช่น สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์
เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับงานเทศกาลที่จัดขึ้นบ้างตามวาระ แต่ยังขาดการใช้ช่องทางการสื่อสารที่มีความ
ต่อเนื่อง เช่น การใช้เว็บไซต์ การสื่อสารผ่าน Social network เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พบว่ามีการใช้
เว็บไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอยู่บ้างพอสมควร แต่พบว่ายังขาดความต่อเนื่อง และการทา
ข้อมูลให้มีความทันสมัย ประกอบปริมาณข้อมูลยังไม่มากพอ ทั้งนี้ พบว่า สื่อวิทยุชุมชน กลายเป็นอีก
สื่อหนึ่งที่ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเปิดรับข้อมูลข่าวสารมากทีสุด รองจากการสื่อสารระหว่าง
บุคคลผ่านผู้นาชุมชน สื่อวิทยุชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในการให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ และสร้าง
สานึกร่วมของการเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นสมาชิกของชุมชนได้เป็นอย่างดี
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4.4 ผู้รับสาร (Receiver)
ผู้ รั บ สารส่ ว นใหญ่ของการการสื่ อสารเพื่ อการท่อ งเที่ย วของ อาเภอวังสมบูรณ์ เป็ นกลุ่ ม
นักท่องเทีย่ วหรือประชาชนชาวไทยเป็นหลัก และยังไม่มีการสื่อสารไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
โดยตรง สาหรับผู้รับสารกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยนั้น พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้รับสารกลุ่มวัยทางาน คือ
อายุระหว่าง 25-60 ปี อย่างไรก็ตาม กลุ่ มผู้รับสารอีกกลุ่มหนึ่งที่มีแนวโน้ม ให้ความสนใจต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ กลุ่มวัยรุ่น ที่มีความสนใจเรียนรู้รูปแบบการดาเนินชีวิตและวิถีชีวิตของ
เกษตรกร และอาชีพการเลี้ยงโคนม ดังนั้น วัยรุ่นจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารการตลาดเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สาคัญอีกกลุ่ม
5. การวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ในการสื่ อ สารการตลาดนั้ น องค์ ประกอบส าคัญ ประการหนึ่ ง ที่ นัก การสื่ อ สารการตลาด
จาเป็นต้องวิเคราะห์ คือ ส่วนผสมทางการตลาด หรือ Marketing Mix ได้แก่ สินค้าหรือบริการ
(Products) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion)
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
5.1 สินค้าหรือบริการ (Products)
แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของอาเภอวังสมบูรณ์ ที่มีความโดดเด่น คือ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนเกษตรกรรม ทั้งปลูกพืช และเลี้ยงโคนม รวมทั้งความงดงามทางธรรมชาติของน้าตก
น้าตกเขาตะกรุบ ซึ่งเป็นน้าตกขนาดใหญ่ที่อยู่ในป่าลึกและมีความสวยงามมาก น้าตกเขาตะกรุบ อยู่ใน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนพื้นที่ป่าผืนใหญ่รอยต่อ 5 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
จันทบุรีและสระแก้ว ซึง่ น้าตกเขาตะกรุบนั้นอยู่ในป่าส่วนที่อยู่ด้าน จังหวัดสระแก้ว

ภาพที่ 1 น้าตกเขาตะกรุบ
นอกจากน้าตกเขาตะกรุบแล้ว อาเภอวังสมบูรณ์ ยังมีแหล่ง ท่องเที่ยวซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยงและผลิตโคนม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย สหกรณ์
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โคนมวังน้าเย็น จากัด ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ
ราคาผลผลิตตกต่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางอนาคตที่ฝากไว้กับผลผลิตพืชไร่แทบมองไม่
เห็นหนทางจึงได้ตัดสิ นใจเปลี่ยนอาชีพปลูกพืชไร่หันมาประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม โดยหวังว่าจะ
ช่วยลดปัญหาหนี้สินและไม่สร้างภาระให้กับสังคม สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด เป็นแหล่งผลิตน้านม
ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีสมาชิกกว่า 1,300 ราย พนักงานกว่า 300 คน และมีโคนม
ประมาณ 30,000 ตัว และสามารถผลิตน้านมดิบได้ 150 ตันต่อวัน โดยเป็นสหกรณ์โคนมที่มีระบบ
การจัดการที่ดีจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ฯดีเด่นแห่งชาติประจาปี 2540

ภาพที่ 2 สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น
ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า แหล่งท่องเที่ยวซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสินค้าและบริการของ อาเภอ
วังสมบูรณ์ ที่มีความโดนเด่นและแตกต่างไปจากสถานที่แห่งอื่น คือ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของ
น้าตกเขาตะกรุบ และแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนจากสหกรณ์โคนมวัง
น้าเย็ น นอกจากนี้ สิ น ค้าประจ าแหล่ งท่องเที่ยวของ อาเภอวังสมบูรณ์ ยังเป็นสิ นค้าและผลิ ตผล
ทางการเกษตรที่มีคุณภาพดี เช่น ลาไย มะม่วง พืชผัก ผลไม้ เป็นต้น ซึ่งมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ด้วยการจัดงาน “วันลาไย มะม่วง พืชผักผลไม้ และของดีอาเภอวังสมบูรณ์” เป็นประจาทุกปี
5.2 ราคา (Price)
เนื่องจาก อาเภอวังสมบูรณ์ อยู่ไมไกลจากกรุงเทพมหานคร เพียง 210 กิโลเมตร จึงทาให้
การขนส่งไปยังแหล่งท่องเที่ยวไม่สูงมากนัก และจังหวัดสระแก้ว ยังเป็นทางผ่านในการนาสินค้าจาก
ประเทศกัมพูชาเข้ามาขายในไทย และส่งออกสินค้าไทยไปขายยังประเทศกัมพูชาด้วย จึงทาให้สิ้นค้า
ต่าง ๆ มีราคาไม่แพงมากนัก ประกอบกับราคาห้องพักสาหรับนักท่องเที่ยว มีราคาไม่แพงจนเกินไป
อยู่ ร ะหว่า ง คื น ละ 400-600 บาท สิ น ค้ าส่ ว นใหญ่ ซึ่ง เป็น ของฝากนัก ท่อ งเที่ ยวเป็น พืช ผลทาง
การเกษตรที่เกษตรกรในพื้นที่เป็นผู้ ปลูกและจาหน่ายเอง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง จึงทาให้สินค้า
และผลผลิตทางการเกษตรมีราคาย่อมเยา และมีคุณภาพที่ดี
5.3 ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
ช่องทางการจัดจาหน่าย เปรียบเสมือนการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะดวกสบาย
มีระบบการขนส่งที่ดี ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ การเดินทางไปยัง อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
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นั้น สามารถเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพมหานคร ผ่านทางจังหวัดนครนายก และผ่าน
ทางจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งการเดินทางโดยรถไฟนั้น สามารถลงรถไฟสายตะวันออกได้ที่สถานีสระแก้ว
และต่อรถยนต์โดยสารประจาทางไป อาเภอวังสมบูรณ์ ทั้งนี้ การเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน คือ การเดินทางโดยรถตู้โดยสารไปยัง อาเภอวังสมบูรณ์ ซึ่งสามารถใช้
บริการได้ที่ท่ารถตู้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ด้านถนนพหลโยธิน ค่าโดยสารประมาณ 160 บาท / คน
อย่างไร ก็ตามหากเปรียบเทียบกับการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่หลายๆ แห่งในจังหวัดอื่นแล้วยัง
พบว่า การเดินทางไปยัง อาเภอวังสมบูรณ์ ยังไม่มีความสะดวกสบายมากนัก โดยเฉพาะการเดินทาง
ภายในอาเภอวังสมบู ร ณ์ ไปยั งแหล่ งท่องเที่ยวต่าง ๆ ยังไม่มีบริการรถนาเที่ยวสาธารณะหรือรถ
ให้บริการเพื่ออานวยความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ยว
5.4 การส่งเสริมการขาย (Promotion)
การให้ ข้อมูล เกี่ย วกับ แหล่ งท่องเที่ยวใน อาเภอวังสมบูรณ์ และการสื่ อสารการตลาดเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังคงเป็นไปตามเทศกาล และกิจกรรม มากกว่ามีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและ
การใช้เครื่องมือการสื่อสารหรือช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ขาดการให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ลึกและขาดการสร้างกระแสการท่องเที่ยวแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ประกอบกับขาดการ
สื่อสารผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต และสื่อใหม่ (New Media) หรือการใช้ Social network ในการสื่อสารไป
ยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายขึ้น นอกจากนี้ การจัดกิจกรรม (Event) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังขาด
ความต่อเนื่อง และความหลากหลายของกิจกรรม ยังมีเพียงกิจกรรมเดียวที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จัก
พอสมควร คือ “วันลาไย มะม่วง พืชผักผลไม้ และของดีอาเภอวังสมบูรณ์” เท่านั้น
6. การสร้างแบรนด์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในการสร้างแบรนด์แหล่งท่องเที่ยวนั้น สามารถพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
เอกลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว (Destination Identity) ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว (Destination
Image) และบุคลิกภาพแหล่งท่องเที่ยว (Destination Personality) ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
6.1 เอกลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว
จากการวิเคราะห์ พบว่า เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว คือ การ
มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทน้าตกที่สวยงาม นอกจากนี้ มีความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น คือ การเลี้ยงโคนม และการเกษตรกรรม
ดังนั้น จากเอกลักษณ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม วิถีชีวิต ของประชาชนในอาเภอวังสมบูรณ์ จึงเป็น
จุ ด เด่ น ที่ ส าคั ญ ซึ่ ง สามารถน าเอกลั ก ษณ์ ดั ง กล่ า วมาใช้ ใ นการสื่ อ สารการตลาดเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างหลายท่านกล่าวเปรียบเปรยว่าเกษตรกรชาว อาเภอวังสมบูรณ์ เปรียบ
เสมือน คาวบอย หรือโคบาล (Cowboy) คือ คนที่มีอาชีพเกี่ยวกับปศุสัตว์เลี้ยงวัว ม้า ในฟาร์มปศุสัตว์
ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่นอกจากมีอาชีพเกษตรกรรมแล้วยังมี
อาชีพเลี้ยงโคนม เป็นวิถีชีวิตที่สาคัญของที่นี่อีกด้วย
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6.2 ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว
จากการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มีการรับรู้เกี่ยวกับ อาเภอวังสมบูรณ์ ใน
ด้านกายภาพ (Physical) ว่าอาเภอวังสมบูรณ์ เป็นชุมชนเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทา
นา ปลูกพืชผัก ผลไม้ และทาไร่ เป็นหลัก กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวยังไม่ทราบมากนักว่า อาเภอวัง
สมบูรณ์ มีการประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากยังยึดติดภาพจากสหกรณ์โคนมวัง
น้าเย็น เมื่อครั้งยังไม่แยกตัวออกจากอาเภอวังน้าเย็น ในด้านการรับรู้ (Accessibility) พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่าภาพลักษณ์ที่เด่นชัดที่สุดของ อาเภอวังสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถ
สร้างความเป็นเพื่อน เนื่องมาจากอัธยาศัย น้าใจ และมิตรไมตรีที่ ประชาชนในพื้นที่มีต่อนักท่องเที่ยว
นอกจากนี้ ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการมาท่องเที่ยวที่นี่ยังช่วยสามารถสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับ
ชีวิตของผู้ มาเยื อนได้เช่น กัน ส่ วนในด้านความรู้สึ ก (Affective) พบว่า กลุ่ มตัว อย่างส่ว นใหญ่มี
ความรู้สึกถึงความยินดีต้อนรับของผู้คนในท้องถิ่น และบางส่วนมีความรู้สึกผ่อนคลายไม่กดดัน จึง
แสดงให้เห็นว่าภาพลักษณ์ในการรับรู้และความรู้สึกต่อ อาเภอวังสมบูรณ์ มีความสอดคล้องกัน
6.3 บุคลิกภาพแหล่งท่องเที่ยว
จากการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ว นใหญ่ เห็นว่าบุคลิ กภาพด้านการท่องเที่ยวของ
อ าเภอวั ง สมบู ร ณ์ ที่ แ สดงออกผ่ า นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ บุ ค ลิ ก ภาพของ
นักท่องเที่ยว ที่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจ (Sincerity) โดยเฉพาะประเด็น เรื่อง ความซื่อสัตย์ และ
ความปลอดภัย ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับจากผู้คนในท้องถิ่น นอกจากนี้ ในอีกด้านหนึ่งการเดินทางมา
ท่องเที่ยวที่นี่ จะสะท้อนให้เห็นถึงการแสดงออกถึงความบึกบึน (Ruggedness) และอดทน โดย
นักท่องเที่ยวเหมาะสมกับการเดินทางมาท่ องเที่ยว อาเภอวังสมบูรณ์ นั้น ควรเป็นนักท่องเที่ยวที่ รัก
อิสระอยู่เหนือกฎเกณฑ์ รวมถึงมีความกร้าวแกร่ง เข้มแข็ง อดทน เป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการหลีกหนี
ความวุ่นวายจากสังคมเมือง และมีความต้องการใช้ชีวิตตามวิถี ทางของเกษตรกรในชนบท ต้องการ
ความท้าทายในชีวิต เป็นต้น
7. แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
7.1 การพัฒนาศักยภาพผู้ส่งสาร
1) ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่ อาเภอ
วังสมบูรณ์ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้จักเอกลักษณ์ที่สาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับท้องถิ่นของตนเอง
2) พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการสื่ อ สารให้ กั บ ประชาชนในท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะกลุ่ ม นั ก เรี ย น
นั กศึกษา กลุ่ มคนวัย ทางาน ทั้ง ศักยภาพด้านการสื่ อสารภาษาต่ างประเทศ ศักยภาพด้านการใช้
เครื่องมือการสื่อสารที่หลากหลาย
3) สร้างเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านผู้นาชุมชน หรือปราชญ์ชาวบ้าน โดยการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญา วิถีชีวิต ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม เช่น มีการจดบันทึกภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น
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7.2 การพัฒนาศักยภาพด้านเนื้อหาสาร
1) วิเคราะห์เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ของอาเภอวังสมบูรณ์ ที่มีความโดดเด่น เช่น จาก
เอกลักษณ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม วิถีชีวิต ของประชาชน มาสร้างเป็นข้อมูล เพื่อทาการสื่อสาร
ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม
2) วิเคราะห์ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ของอาเภอวังสมบูรณ์ ที่กลุ่มนักท่องเที่ยวสะท้อน
กลั บ มาว่าเป็ น ภาพลั กษณ์ที่พึงประสงค์ของแหล่ งท่องเที่ยวหรือไม่ และมีความสอดคล้ องตรงกับ
เอกลักษณ์ของ อาเภอวังสมบู รณ์ ที่สื่ อสารออกไปแล้ วหรือต้องการสื่อสารออกไปยังกลุ่มผู้รับสาร
หรือไม่ หากมีความสอดคล้องตรงกันควรมีการพัฒนาภาพลักษณ์ในด้านอื่นๆ ที่สะท้อนเอกลักษณ์ให้
เพิ่มมากขึ้น หากพบว่า ยังไม่สอดคล้องควรมีการปรับการรับรู้ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดย
การให้ข้อมูลที่แท้จริงเพิ่มมากขึ้น
3) วิเคราะห์ บุ คลิ กภาพของแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากการวิเคราะห์ บุคลิ กภาพของแหล่ ง
ท่องเที่ย ว จะช่ ว ยทาให้ เห็ น ถึง บุ คลิ ก ภาพของนั กท่องเที่ยวกลุ่ ม ที่เหมาะสมและสนใจเดินทางมา
ท่องเที่ยวได้ชัดเจนขึ้น ผู้ ส่งสารสารมารถผลิตเนื้อหาสารและจัดรูปแบบการสื่อสารการตลาดเพื่อ
ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมให้ กั บท่ อ งถิ่ น ได้ มากยิ่ ง ขึ้ น เช่ น การที่ อ าเภอวัง สมบู ร ณ์ มี
บุคลิกภาพที่แสดงให้เห็นถึงถึงความจริงใจ (Sincerity) โดยเฉพาะประเด็น เรื่อง ความซื่อสัตย์ และ
ความปลอดภัย ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับจากผู้คนในท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้นั กท่องเที่ยวมี
ความเชื่อมั่นในแหล่งท่องเที่ยวมากยิ่งยิ่ง ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยว อาเภอวังสมบูรณ์ ยังสะท้อนให้
เห็นถึงการแสดงออกถึงความบึกบึน (Ruggedness) และอดทน โดยนักท่องเที่ยวเหมาะสมกับการ
เดินทางมาท่องเที่ยว อาเภอวังสมบูรณ์ นั้น ควรเป็นนักท่องเที่ยวที่รักอิสระอยู่เหนือกฎเกณฑ์ รวมถึงมี
ความกร้ าวแกร่ง เข้มแข็ง อดทน เป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายจากสังคมเมือง
เป็นต้น
7.3 การพัฒนาศักยภาพด้านช่องทางการสื่อสาร
1) การเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
เนื่องจากพบว่าที่ผ่านมา อาเภอวังสมบูรณ์ ยั งขาดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย และขาด
ความต่อเนื่องในการเผยแพร่ข้อมูล โดยจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเป็นครั้งคราวเมื่อมีกิจกรรมพิเศษที่ทาง
หน่วยงานราชการจัดขึ้นเท่านั้น ดังนั้น ช่องทางการสื่อสารการตลาดที่หลากหลาย จึงมีความจาเป็นต่อ
สถานการณ์การสื่อสารในแต่ละรูปแบบ เช่น ช่องทางการสื่อสารที่ใช้เมื่อมีการจัดกิจกรรมพิเศษขึ้น
และช่องทางการสื่อสารในช่วงเวลาปกติ เพื่อให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
2) การใช้การสื่อสารระหว่างบุคคลในรูปแบบปากต่อปาก (Word of Mouth)
การใช้สื่อบุคคลในการสื่อสารการตลาดนับว่าเป็นที่นิ ยมเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน เนื่องจากสื่อ
บุคคลจะสามารถสร้างความไว้วางใจให้กับผู้รับสารได้เป็นอย่างมาก การกล่าวถึงเอกลักษณ์ของแหล่ง
30

ท่องเที่ยวโดยสมาชิกในชุมชน หรือบุคคลในพื้นที่ อาเภอวังสมบูรณ์ จะสามารถให้ข้อมูลที่แท้จริงและ
น่าเชื่อถือได้มากที่สุด โดยเฉพาะ อาเภอวังสมบูรณ์ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
วิถีชีวิต ของประชาชน หากเกิดการกล่าวถึงและเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวแบบปากต่อ
ปาก ก็จะแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ที่เห็นว่าภาพลักษณ์ที่เด่นชัดที่สุดของ อาเภอ
วังสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างความเป็นเพื่อน เนื่องมาจากอัธยาศัย น้าใจ และมิตร
ไมตรีที่ ประชาชนในพื้นที่มีต่อนักท่องเที่ยว มีความรู้สึกถึงความยินดีต้อนรับของผู้คนในท้องถิ่น ดังนั้น
การใช้สื่อบุคคล โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นจะสามารถเป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเป็น
อย่างยิ่ง
3) การใช้สื่อใหม่ (New Media) และโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network)
มีการนาสื่อใหม่ หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค เข้ามาเป็นสื่อในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวใน
ช่วงเวลาปกติทั่วไป เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา ประกอบกับการใช้
โซเชียลเน็ตเวิร์คในการสร้างกระแสการท่องเที่ยวหากมีการจัดกิจกรรมพิเศษขึ้น เป็นต้น
7.4 การพัฒนาศักยภาพด้านผู้รับสาร
1) วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้รับสารหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว อาเภอวังสมบูรณ์
โดยสอบถามถึงความสนใจและความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่
2) น าบุ คลิ กภาพแหล่ ง ท่องเที่ยวมาวิเคราะห์ ถึงกลุ่ มนักท่ องเที่ ยวที่มี ความเหมาะสมกั บ
สถานที่ และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีความสอดคล้องกันระหว่างเอกลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว
และบุคลิกภาพของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม
3) สร้างกิจกรรมทางการตลาดกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) เช่น กลุ่ม
นักท่องเที่ยววัยรุ่ น ที่ต้องการความตื่นเต้น ท้าทาย บึกบึน จากการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติ หรื อ กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย ววั ย รุ่ น ที่ ต้ อ งการเรี ย นรู้ วิ ถี ชี วิ ต ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง กลุ่ ม
นักท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (Home Stay) ที่ต้องการพักผ่อนท่ามกลางวิถีชีวิตแบบชนบท และสังคม
เกษตรกรรม เป็นต้น
4) ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงสิทธิของชุมชน ในการจัดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
ซึ่งเป็นอานาจอันชอบธรรมที่ชุมชนพึงมีพึงได้อย่างถูก ต้องชอบธรรมในการกาหนดอนาคตของชุมชน
เองและผู้อื่นต้องยอมรับ ดังนั้น นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในชุมชนจาเป็นต้องคานึงถึงวิถี
ชีวิต และแนวปฏิบัติของชุมชนอย่างเหมาะสม
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ในการวิจัย เรื่อง แนวทางการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว สามารถ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูล
ด้วยวิธีการสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการศึกษาเอกสาร
(Documentary Research) เพื่อศึกษาถึงแนวทางการสร้างแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในพื้นที่ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่ง
เป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) ได้แก่ นักการเมืองท้องถิ่น จานวน 1 คน ข้าราชการประจา
จานวน 3 คน ประชาชนในพื้น จานวน 5 คน นักท่องเที่ยว อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว จานวน
5 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 14 คน
จากผลการวิจัย สรุปได้ว่า อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นชุมชนเปิด ติดกับจังหวัด
จันทบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นทางผ่านไปยังเขตการค้าชายแดนตลาดโรงเกลือ ภูมิประเทศ
เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูกข้าว พืชไร่ และเลี้ยงสัตว์
ในการสร้างแบรนด์แหล่งท่องเที่ยวนั้น สามารถพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
เอกลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว (Destination Identity) ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว (Destination
Image) และบุคลิกภาพแหล่งท่องเที่ยว (Destination Personality) ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
1) เอกลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว คือ การมีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติประเภทน้าตกที่สวยงาม นอกจากนี้ มีความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการเรียนรู้
วัฒ นธรรมและวิถี ชีวิ ตของผู้ ค นในท้อ งถิ่ น คือ การเลี้ ยงโคนม และการเกษตรกรรม ดัง นั้น จาก
เอกลักษณ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม วิถีชีวิต ของประชาชนในอาเภอวังสมบูรณ์ จึงเป็นจุดเด่นที่
สาคัญ ซึ่งสามารถนาเอกลักษณ์ดังกล่าวมาใช้ในการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างหลายท่านกล่าวเปรียบเปรยว่าเกษตรกรชาว อาเภอวังสมบูรณ์ เปรียบ
เสมือน คาวบอย หรือโคบาล (Cowboy) คือ คนที่มีอาชีพเกี่ยวกับปศุสัตว์เลี้ยงวัว ม้า ในฟาร์มปศุสัตว์
ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่นอกจากมีอาชีพเกษตรกรรมแล้วยังมี
อาชีพเลี้ยงโคนม เป็นวิถีชีวิตที่สาคัญของที่นี่อีกด้วย
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2) ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว
กลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มีการรับรู้เกี่ยวกับ อาเภอวังสมบูรณ์ ในด้านกายภาพ (Physical)
ว่าอาเภอวังสมบูรณ์ เป็นชุมชนเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทานา ปลูกพืชผัก ผลไม้ และ
ทาไร่ เป็นหลัก กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวยังไม่ทราบมากนักว่า อาเภอวังสมบูรณ์ มีการประกอบอาชีพ
เลี้ยงโคนมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากยังยึดติดภาพจากสหกรณ์โคนมวังน้าเย็น เมื่อครั้งยังไม่แยกตัว
ออกจากอาเภอวังน้าเย็ น ในด้านการรับรู้ (Accessibility) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่า
ภาพลักษณ์ที่เด่นชัดที่สุดของ อาเภอวังสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างความเป็นเพื่อน
เนื่องมาจากอัธยาศัย น้าใจ และมิตรไมตรีที่ ประชาชนในพื้นที่มีต่อนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังพบว่า
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการมาท่องเที่ยวที่นี่ยังช่วยสามารถสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับชีวิตของผู้มาเยือนได้
เช่นกัน ส่วนในด้านความรู้สึก (Affective) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้สึกถึงความยินดี
ต้อนรับของผู้คนในท้องถิ่น และบางส่วนมีความรู้สึกผ่อนคลายไม่กดดัน จึงแสดงให้เห็นว่าภาพลักษณ์
ในการรับรู้และความรู้สึกต่อ อาเภอวังสมบูรณ์ มีความสอดคล้องกัน
3) บุคลิกภาพแหล่งท่องเที่ยว
จากการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ว นใหญ่ เห็นว่าบุคลิ กภาพด้านการท่องเที่ยวของ
อ าเภอวั ง สมบู ร ณ์ ที่ แ สดงออกผ่ า นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ บุ ค ลิ ก ภาพของ
นักท่องเที่ยว ที่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจ (Sincerity) โดยเฉพาะประเด็น เรื่อง ความซื่อสัตย์ และ
ความปลอดภัย ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับจากผู้คนในท้องถิ่น นอกจากนี้ ในอีกด้านหนึ่งการเดินทางมา
ท่องเที่ยวที่นี่ จะสะท้อนให้เห็นถึงการแสดงออกถึงความบึกบึน (Ruggedness) และอดทน โดย
นักท่องเที่ยวเหมาะสมกับการเดินทางมาท่องเที่ยว อาเภอวังสมบูรณ์ นั้น ควรเป็นนักท่องเที่ยวที่ รัก
อิสระอยู่เหนือกฎเกณฑ์ รวมถึงมีความกร้าวแกร่ง เข้มแข็ง อดทน เป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการหลีกหนี
ความวุ่นวายจากสังคมเมือง และมีความต้องการใช้ชีวิตตามวิถีทางของเกษตรกรในชนบท ต้องการ
ความท้าทายในชีวิต เป็นต้น
โดยมีแนวทางในการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาเภอวัง
สมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ตามองค์ประกอบการสื่อสารดังต่อไปนี้
1) การพัฒนาศักยภาพผู้ส่งสาร
1.1) ควรมีการสร้ างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่ งท่องเที่ยวให้ กับประชาชนในพื้น ที่
อาเภอวังสมบูรณ์ ให้มากขึ้น
1.2) พัฒนาศักยภาพด้านการสื่ อสารให้ กับประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่ม นักเรียน
นักศึกษา กลุ่มคนวัยทางาน
3) สร้างเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านผู้นาชุมชน หรือปราชญ์ชาวบ้าน โดยการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญา วิถีชีวิต
2) การพัฒนาศักยภาพด้านเนื้อหาสาร
2.1) วิเคราะห์เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวของอาเภอวังสมบูรณ์ ที่มีความโดดเด่นเพื่อทา
การสื่อสารไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม
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2.2) วิเคราะห์ภ าพลักษณ์ของแหล่ งท่องเที่ยว ของอาเภอวังสมบูรณ์ ที่กลุ่มนักท่องเที่ยว
สะท้อนกลับมาว่าเป็นภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของแหล่งท่องเที่ยว
2.3) วิเคราะห์บุคลิกภาพของแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากการวิเคราะห์บุคลิกภาพของแหล่ง
ท่องเที่ย ว จะช่ ว ยทาให้ เห็ น ถึง บุ คลิ ก ภาพของนั กท่องเที่ยวกลุ่ ม ที่เหมาะสมและสนใจเดินทางมา
ท่องเที่ยวได้ชัดเจนขึ้น
3) การพัฒนาศักยภาพด้านช่องทางการสื่อสาร
3.1) การเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
ช่องทางการสื่อสารการตลาดที่หลากหลาย จึงมีความจาเป็นต่อสถานการณ์การสื่อสารในแต่
ละรูปแบบ
3.2) การใช้การสื่อสารระหว่างบุคคลในรูปแบบปากต่อปาก (Word of Mouth)
เนื่องจากสื่อบุคคลจะสามารถสร้างความไว้วางใจให้กับผู้รับสารได้เป็นอย่างมาก เนื่องมาจาก
อัธยาศัย น้าใจ และมิตรไมตรีที่ ประชาชนในพื้นที่มีต่อนักท่องเที่ยว
3.3) การใช้สื่อใหม่ (New Media) และโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network)
มีการนาสื่อใหม่ หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค เข้ามาเป็นสื่อในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวใน
ช่วงเวลาปกติทั่วไป และการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คในการสร้างกระแสการท่องเที่ยวหากมีการจั ดกิจกรรม
พิเศษขึ้น
4) การพัฒนาศักยภาพด้านผู้รับสาร
4.1) วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้รับสารหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว
4.2) นาบุคลิกภาพแหล่งท่องเที่ยวมาวิเคราะห์ถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมกับ
สถานที่ และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มี ความสอดคล้องกันระหว่างเอกลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว
และบุคลิกภาพของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม
4.3) สร้างกิจกรรมทางการตลาดกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)
4.4) ส่งเสริ มให้นั กท่องเที่ยวตระหนักถึงสิ ทธิของชุมชน ในการจัดการท่องเที่ยวอย่ าง
เหมาะสม
2. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย ดังที่กล่ าวมาแล้ว นั้น มีความสอดคล้องกับแนวคิดในการจัดการท่องเที่ยว
ภายในชุมชน ของ Fennell (อ้างถึงใน บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข, 2005) ซึ่งได้เสนอคุณสมบัติที่สาคัญ
ของการท่องเที่ยวชุมชนดังกล่าวว่า จะต้องประกอบไปด้วย 5 ประการ ดังนี้
1) ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มีผลกาไรตอบแทนมายังครอบครัวของสมาชิกในชุมชน ในฐานะ
การเปิดให้เป็นที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยวในชุมชนนั้นๆ โดยไม่ต้องผ่านนายหน้าใดๆ อันจัดเป็นการ
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สร้ า งรายได้ ทางตรงแก่ คนในชุม ชน อย่า งไรก็ดี แต่ ล ะครอบครัว เจ้า ของที่พั กเองก็ค วรได้รับ การ
ฝึกอบรม และเตรียมความพร้อมเพื่อให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวเข้ามาพักอาศัยกับครอบครัวของตนเอง
2) ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ชุมชนได้รับประโยชน์โดยรวมอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
สาธารณู ป โภค และการบกระดั บ ความเป็ น อยู่ ที่ มุ่ ง สร้ า ง "เพื่ อ สมาชิ ก ในชุ ม ชน" แต่ มิ ใ ช่ "เพื่ อ
นักท่องเที่ยว"
3) ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดความตึงเครียดด้านสังคมและวัฒนธรรมในชุมชน อัน
เนื่องมาจากความพยายามนาความทันสมัยแบบตะวันตก (Westernization) เข้ามาสู่ชุมชนเพื่อ
อานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว พร้อมกับดึงสานึกร่วมของคนในชุมชนออกไปด้วยการกลื นสมาชิก
ในชุมชนให้อยู่กับความทันสมัยดังกล่าว อันจะนามาซึ่งปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้น
ตามมาอีกเป็นจานวนมาก
4) ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่สร้างจิตสานึกในการเคารพและรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม ตลอดจน
วัฒนธรรมในชุมชนให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ดังนั้นแม้ว่าการท่องเที่ยวบางประเภทที่พยายามติด
ฉลากว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หากแต่ไม่มีกิจกรรมในลักษณะของการสร้างจิตสานึกดังกล่าว ก็
มิอาจกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวนั้นเป็นการท่องเที่ยวชุมชนโดยแท้
5) ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ทั้ งในระดับนานาชาติ
นานาภูมิภาค ที่ล้วนอยู่ภายใต้นานาวัฒนธรรมโดยนัยนี้การท่องเที่ยวชุมชนต้องเป็นการท่องเที่ยวที่
สอนให้นักท่องเที่ยวเคารพในความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม และไม่มอง
ว่าใคร "เจริญกว่า" และใคร "ด้อยกว่า"
ประกอบกับ ผลการวิจัย ของ อิราวัฒน์ ชมระกา (2555) พบว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทางด้านวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมจัดว่ามีคุณค่าและมีศักยภาพ แต่ยังขาดการเชื่อมโยงคุณค่าเหล่านี้กับ
กิจกรรมส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการส่งเสริมการตลาดที่นามาใช้คือ การรวมกลุ่มแบบภาคีมีการ
ร่วมมือกับองค์กรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเข้าถึงลูกค้าเป็นรายบุคคลโดยตรง และการจัดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะต้องอาศัยการจัดการโดยท้องถิ่น และการจัดการเชิงธุรกิจอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง และงานวิจัยของ นงลักษณ์ จันทาภากุล และนรินทร์ สังข์รักษา (2556) ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า 1) ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหัวเขาจีน คือ การให้ความรู้การจัด
อบรมในการจัดการการท่องเที่ยวให้ประสบความสาเร็จ การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานต่างๆ ในระดับจังหวัด และสื่อต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุ ก
ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง และการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ
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