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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรื่อง “การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย”       
ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมวิธี ระหว่างวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และด้านการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ประการ คือ 1.เพื่อศึกษาสภาพการใช้มาสคอต
ในการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดเพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 2.เพื่อศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์จังหวัด
ผ่านมาสคอตจากประชาชนไทย 3.เพื่อจัดท ากลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย กลุ่มท่ีท าการศึกษาคือมาสคอตเพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด
ต่างๆในประเทศไทย จ านวน 23 ตัว โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลักคือ 1) ผู้ก าหนดนโยบายการใช้งานมาสคอต
และผู้ออกแบบมาสคอต จ านวน 9 คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 2) ประชาชนท่ัวไป จ านวน 539 คน  
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้คือ แบบบันทึกข้อมูล  
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม - 
พฤษภาคม 2563 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณา 

ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริม 
การท่องเท่ียวไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่มาสคอตถูกสร้างเป็นรูปสัตว์ เพศชาย มีบุคลิกร่าเริง สดใส และ
เป็นมิตร อัตลักษณ์จังหวัดท่ีพบจากมาสคอต มี 7 ด้าน (1) ประเพณีและความเช่ือของจังหวัด  
(2) โบราณสถานและโบราณวัตถุ (3) อาหารและสินค้าหัตถกรรมของจังหวัด (4) สถานท่ีท่องเท่ียว  
(5) เครื่องแต่งกาย (6) ศิลปวัฒนธรรมทางทัศนศิลป์และการแสดง (7) สัญลักษณ์จังหวัด โดยอัตลักษณ์
ท่ีมาสคอตส่วนใหญ่น ามาใช้เพื่อการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดคือ อัตลักษณ์ด้านสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงของจังหวัด ลักษณะการแสดงออกเชิงสัญวิทยาส่วนใหญ่ถูกสร้างความหมายอยู่ในระดับรูป
เหมือนท่ีมีความคล้ายคลึงกับวัตถุจริงในลักษณะตัวการ์ตูน เพื่อให้เข้าถึงและสร้างความดึงดูดให้กับ 
ผู้พบเห็นได้ง่าย ด้านการวางแผนการใช้ส่ือ พบว่ามีการผสมผสานส่ือท่ีหลากหลายในการเผยแพร่ท้ัง
ส่ือออนไลน์ทางเฟซบุ๊กมากท่ีสุด และส่ือออฟไลน์ทางกิจกรรมพิเศษมากท่ีสุด ลักษณะการใช้ส่ือ
เผยแพร่พบว่าเป็นแบบวงกว้างกระจัดกระจายและไม่ต่อเนื่อง 2) ประชาชนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยเห็น



จ 

 

มาสคอตมาก่อน ท าให้การรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดผ่านมาสคอตอยู่ในระดับต่ า โดยมีการเปิดรับข้อมูล
ท่องเท่ียวจากส่ืออินเตอร์เน็ตทางเฟซบุ๊กเพราะเข้าถึงได้ง่ายท่ีสุด มาสคอตท่ีส่วนใหญ่เคยเห็นมากท่ีสุด 
คือน้องชาม ของจังหวัดล าปาง และท่ีเห็นน้อยท่ีสุดคือ สีดา ของจังหวัสระแก้ว โดยปัญหาส าคัญของ
การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตคือ การเผยแพร่ข่าวสารผ่านส่ือเพื่อสร้างการรับรู้อยู่ในระดับ
ต่ า และขาดความร่วมมือของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐบาลและเอกชน และสาเหตุส าคัญ
อีกประการคือ ข้อจ ากัดในด้านการเช่ือมโยงความหมายระหว่างมาสคอตและอัตลักษณ์จังหวัด  
3) กลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นคือ 
“MASCOT Model” ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 MOS การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เชิงนโยบายและการด าเนินงานอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ACT การสร้างและยกระดับกลไกการออกแบบ
และเลือกใช้อัตลักษณ์จังหวัดบนมาสคอตให้เป็นรูปธรรมและสามารถเช่ือมโยงถึงจังหวัดได้ยุทธศาสตร์ท่ี 
3 COT การปรับปรุงกระบวนการส่ือสารเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเช่ือมโยงพฤติกรรม
ของนักท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ: มาสคอต การส่ือสาร อัตลักษณ์จังหวัด ท่องเท่ียวไทย 
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Abstract 
 

This present paper entitled “The Communication of Provincial Identity 
through the Mascots to Promote Thai Tourism” is mix-method research and has three 
primary objectives: (1) To investigate the condition of using a mascot for communication 
concerning the provincial identity promotion in Thai tourism; (2) To study the perception 
of the provincial identity through a mascot based on the perceptions of Thai people; 
and (3) To formulate a strategy to enhance the provincial identity communication with 
a mascot to boost Thai tourism. The sampling population was 23 mascots, specifically 
designed for the tourism promotion at a provincial level in Thailand. The main group of 
respondents included: (1) The policymakers who take the lead to formulate the mascot 
policy, and mascot designers, which are 9 respondents in total; (2) 539 Thai citizens with 
the help of the survey, and group interviews. The tools used are the record form, in-
depth interviews, group discussion, and questionnaires. The data collection was 
performed during January - May 2020. The quantitative data analysis was represented 
by the frequency, percentage, mean, and standard deviation; while, the qualitative 
dataset was the descriptive analysis. 

The results found that a mascot characteristic to promote Thai tourism 
concerning the provincial identity was made up of animals, males with cheerful and 
friendly personalities. A provincial identity found in the mascot contains 7 dimensions 
traditions and beliefs of the province, archaeological sites and antiques, food and 
handicrafts of the province, tourist attractions, clothing, cultural arts and performance, 
and other provincial identities. The most frequent use to promote the provincial identity 
by the mascot is the famous tourist attractions. Most of the morphological expressions 
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are synonymous with the cartoon characters, making a thesis statement and attractive 
to the audience. On the planning aspect, the utilization of different media channels is 
crucial; for online, Facebook is the most frequently used while offline is used intensively 
for special events. The dissemination of information was found to be a broad-spectrum 
but not consistent. 

The findings illustrated that Thai people have rarely seen a mascot for 
tourism promotion, potentially caused the provincial identity to be perceived at a low 
level. The most visible mascot character seen by the public is Nong Charm from 
Lampang Province; while, the least one is Sida from Sa Kaeo province. The critical 
problems for provincial identity communication with a mascot are the dissemination of 
news, which is relatively low to create awareness and the lack of cooperation from 
communities and stakeholders, both government and private sectors. This included the 
inability to make a clear linkage between a mascot and a particular provincial identity. 

The study also showed that the strategy for provincial identity communication 
with a mascot to promote Thai tourism should be performed through the "MASCOT 
Model" consisting of three sub-strategies: (1) MOS that is the development of efficiency 
in policy management and sustainable operation; (2) ACT that is the creation and 
upgrading mechanisms to design and choose the right mascot to communicate a certain 
provincial identity; and (3) COT that is to improve the communication process to 
enhance awareness, comprehension, and connection between tourist behaviors more 
effectively. 
 
Keywords: mascot, communication, provincial identity, Thai tourism 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี พิเชษพันธ์ ดร.พิริยะ โพธิ์วิจิตร และรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช 
คณบดีคณะนิเทศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษาและค าแนะน า ตลอดจน
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาท่ีท าการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลจนส าเร็จลุลวงไปด้วยดี 

ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยท่ีกรุณาแก้ไขและให้ค าแนะน าในการปรับปรุง
เครื่องมือ ท าให้เครื่องมือในการวิจัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลหลักในการ
สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม รวมถึงผู้ตอบค าถามแบบสอบถามทุกคนท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล
เป็นอย่างดียิ่ง 

ขอขอบพระคุณ ครูอาจารย์ผู้อบรมส่ังสอนทุกๆ ท่านท่ีให้ความเมตตาแก่ผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา 
ขอบคุณเพื่อนๆ ในระดับปริญญาเอกทุกคนท่ีคอยสนับสนุนและช่วยเหลือมาโดยตลอด ขอขอบคุณ
บริษัท SAMART หัวหน้างาน เพื่อนๆพี่น้องท่ีท างาน ตลอดจนเพื่อนๆของผู้วิจัยทุกคนซึ่งคอยเป็นก าลังใจ 
สนับสนุนและคอยช่วยเหลือเป็นอย่างดี ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถกล่าวนามได้ท้ังหมด ณ ท่ีนี้ และท่ีส าคัญ
ขอขอบคุณ ดร.อรภัทรกาญจน์ ชัยวัฒน์จตุพร เพื่อนสนิทซึ่งเป็นผู้ผลักดันและเช่ือมั่นในศักยภาพของ
ผู้วิจัย ให้ผู้วิจัยได้ก้าวสู่การศึกษาในระดับช้ันปริญญาเอก 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณครอบครัว ท่ีเข้าใจและเป็นก าลังใจให้ผู้วิจัยมาโดยตลอด และ
ท่ีส าคัญดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ขออุทิศให้คุณแม่วาสนา วัฒนารักษ์ มารดาผู้ล่วงลับ ซึ่งจากไปก่อนจะได้เห็น
ความส าเร็จของผู้วิจัยในวันนี้ แม่ผู้เป็นต้นแบบของความขยัน อดทน และต่อสู่กับอุปสรรค์ในชีวิต 
อยากบอกแม่ว่า “วันนี้หนูท าได้แล้วนะ” 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทีแก่ 
ครอบครัว ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่าน รวมถึงสังคมและประเทศชาติ 

 
         

 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

หน้า 
บทคัดย่อ    ...................................................................................................................................  ง 
 
กิตติกรรมประกาศ    ....................................................................................................................  ซ 
 
สารบัญ    ......................................................................................................................................  ฌ 
 
สารบัญตาราง    ............................................................................................................................  ฏ 
 
สารบัญภาพ    ...............................................................................................................................  ฑ 
 
บทท่ี 

1. บทน า    ............................................................................................................................  1 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา    ........................................................  1 
1.2 ค าถามการวิจัย    ..............................................................................................  4 
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย    .....................................................................................  4 
1.4 ขอบเขตการวิจัย    ............................................................................................  5 
1.5 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ    ...............................................................................  5 
1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ    ............................................................................  8 

 
2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง    ........................................................................  9 

2.1 แนวคิดท่ีเกี่ยวกับมาสคอต    .............................................................................  9 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีสัญวิทยา    ...........................................................................  14 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีอัตลักษณ์    ..........................................................................  17 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารการตลาด    .........................................................  22 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้    ............................................................................  25 
2.6 แนวคิดการก าหนดกลยุทธ์   .............................................................................  29 
2.7 บริบทการใช้มาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทย    .....................  32 
2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง    ........................................................................................  55 
2.9 กรอบแนวคิดการวิจัย    ....................................................................................  61 



ญ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

บทท่ี   หน้า 
3. วิธีด าเนินการวิจัย    ..........................................................................................................  63 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    ............................................................................  63 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย    ................................................................................  65 
3.3 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย    .................................................................  67 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล    ...................................................................................  74 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล    ........................................................................................  82 

 
4. ผลการวิจัย    ....................................................................................................................  87 

4.1 สภาพการใช้มาสคอตในการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดเพื่อส่งเสริม 
การท่องเท่ียวไทย    ..........................................................................................  87 

4.2 การรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตจากประชาชนไทย    .............................  116 
4.3 การจัดท ากลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริม 

การท่องเท่ียวไทย    ..........................................................................................  129 
 

5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ    ...................................................................  143 
5.1 สรุปผลการวิจัย    ..............................................................................................  144 
5.2 อภิปรายผล    ....................................................................................................  151 
5.3 ข้อเสนอแนะ    ..................................................................................................  160 

 
บรรณนานุกรม    ..........................................................................................................................  163 
 
ภาคผนวก    ..................................................................................................................................  172 

ก. ตารางรายละเอียดมาสคอตจังหวัด 23 ตัว    .....................................................................  173 
ข. ตารางการ Coding มาสคอตจังหวัด 23 ตัว    ...................................................................  177 
ค. ตัวอย่างตารางการสังเกต (Observation form) ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร 

ของมาสคอต    ..................................................................................................................  193 
ง. ตัวอย่างตารางบันทึกบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก    ..........................................................  211 
จ. คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูล    .................................................................................................  223 
ฉ. แบบสอบถามการรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย    ......  230 
ช. แบบค าถามสนทนากลุ่ม    .................................................................................................  238 
ซ. ตัวอย่างการบันทึกบทสนทนากลุ่ม    .................................................................................  241 



ฎ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

บทท่ี   หน้า 
ฌ. รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือการวิจัย    ....................................................................  249 
ญ. ตารางสรุปผลการลงคะแนน IOC    ...................................................................................  250 
ฎ. รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก    .....................................................................................................  276 
ฏ. รายช่ือผู้เข้าร่วมวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์    ...........................................................................  277 
ฐ. รายช่ือผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม    ..........................................................................................  278 
ฑ. ตัวอย่างหนังสือเชิญและขออนุญาต    ...............................................................................  279 
ฒ. เอกสารการจัดกิจกรรมวิพากษ์    ......................................................................................  290 
ณ. ผลการประเมิน (ร่าง) กลยุทธ์ฯ    ......................................................................................  294 
ด. ผลแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการรับรู้การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัด 

ด้วยมาสคอตของประชาชนไทย    .....................................................................................  298 
 
ประวัติผู้วิจัย    ..............................................................................................................................  310 
 
 



 
 

สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี หน้า 

1. จ าแนกอัตลักษณ์จังหวัดจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 10 งานวิจัย    .................................  20 
2. แนวข้อมูลในการสร้างตารางบันทึกการเข้ารหัสเชิงสัญลักษณ์ของมาสคอตและ 

การแสดงอัตลักษณ์จังหวัด 7 ด้านของมาสคอต    ......................................................  65 
3. แนวข้อมูลตารางบันทึการสังเกตการณ์ใช้ส่ือในการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอต    ...  68 
4. แนวค าถามในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก    .............................................................  70 
5. แนวค าถามการรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตจากประชาชนไทย    .....................  72 
6. แนวค าถามเพื่อท าแบบสอบถามการรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต 

จากกลุ่มประชาชนไทย    ............................................................................................  73 
7. รายช่ือมาสคอตท่ีมาจากการประกวดและผู้ชนะการประกวด   ..................................  90 
8. การวิเคราะห์รูปปรากฏของมาสคอต    .......................................................................  94 
9. การวิเคราะห์เพศของมาสคอต    .................................................................................  95 
10. การวิเคราะห์การแสดงออกถึงลักษณะนิสัยและอารมณ์ของมาสคอต    .....................  97 
11. การวิเคราะห์การแสดงออกถึงเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของมาสคอต    .........  98 
12. การวิเคราะห์ประเภทของการส่ือความหมายเชิงสัญวิทยาประเภทรูปเหมือนระดับ 

รูปปรติมา และ แบบผสม    ........................................................................................  100 
13. สรุปผลภาพรวมการวิเคราะห์การสังเกตการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอต  

ประจ าจังหวัด ท้ัง 23 จังหวัด    ..................................................................................  106 
14. ตัวอย่างลักษณะการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตผ่านเฟซบุ๊ก    ................................  108 
15. ตัวอย่างลักษณะการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตผ่านเว็บไซต์    ...............................  110 
16. ตัวอย่างลักษณะการเผยแพร่ข่าวสารการปรากฏตัวของมาสคอตผ่าน 

กิจกรรมพิเศษ    ..........................................................................................................  112 
17. ลักษณะการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตผ่านของท่ีระลึก    ......................................  114 
18. จ านวนและร้อยละของลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม เพศ  

อายุระดับการศึกษา อาชีพ    ......................................................................................  117 
19. จ านวนและร้อยละของช่องทางการเปิดรับข่าวสารการปรากฏตัวของ 

มาสคอตประจ าจังหวัดจากส่ือต่าง ๆ ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมาของกลุ่มตัวอย่าง    ..........  118 
20. จ านวนและร้อยละของวิธีการท่ีพบเห็นข่าวสารเกี่ยวกับมาสคอตประจ าจังหวัด 

จากส่ือส่ือออนไลน์ และส่ือออฟไลน์ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา    .......................................  119 
 



ฐ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางท่ี หน้า 

21. จ านวนและร้อยละของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้มาสคอตเป็นเครื่องมือ 
ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด และความต้ังใจจะเดินทางท่องเท่ียวไปยังจังหวัด 
ในอีก 1 ปีข้างหน้าของกลุ่มตัวอย่าง    ........................................................................  120 

22. จ านวนและร้อยละของการพบเห็นมาสคอต สามารถเช่ือมโยงถึงจังหวัดและ 
ความสนใจจะไปตามรอยมาสคอตไปท่องเท่ียวที่จังหวัดนั้นของกลุ่มตัวอย่าง    ..........  122 

23. ผลการรับรู้การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดของมาสคอตจังหวัดของกลุ่มตัวอย่าง    ........  128 
24. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ในการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต 

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย    ..................................................................................  130 
25. การวิเคราะห์กลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริม 

การท่องเท่ียวไทย โดยใช้ TOWS matrix ด้านกลยุทธ์เชิงรุก    ..................................  132 
26. การวิเคราะห์กลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต 

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย โดยใช้ TOWS matrix ด้านกลยุทธ์เชิงรับ    ...............  133 
27. การวิเคราะห์กลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต 

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย โดยใช้ TOWS matrix ด้านกลยุทธ์เชิงแก้ไข    ...........  134 
28. การวิเคราะห์กลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต 

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย โดยใช้ TOWS matrix ด้านกลยุทธ์เชิงป้องกัน    ........  135 
 



 
 

สารบัญภาพ 
   

ภาพท่ี หน้า 
1. มาสคอตฮิโกะเนียง ประเทศญี่ปุ่น    ..............................................................................  2 
2. มาสคอตหมีคุมะมง ประเทศญี่ปุ่น    ..............................................................................  2 
3. มาสคอตน้องสุขใจ ประเทศไทย    .................................................................................  3 
4. วงจรแห่งวัฒนธรรมกับการสร้างอัตลักษณ์    .................................................................  18 
5. กระบวนการการรับรู้ของผู้บริโภค    ..............................................................................  26 
6. ขั้นตอนการรับรู้    ..........................................................................................................  27 
7. SWOT Analysis    ........................................................................................................  29 
8. TOWS Matrix   ............................................................................................................  31 
9. มาสคอตกอดอุ่น จังหวัดเชียงราย   ...............................................................................  34 
10. มาสคอตน้องฟาน จังหวัดเชียงใหม่    ............................................................................  35 
11. มาสคอตช้างปู้ก่ างาเขียว จังหวัดล าพูน    ......................................................................  36 
12. มาสคอตมัดใจ จังหวัดพะเยา   ......................................................................................  37 
13. มาสคอตหมีแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์   .............................................................................  37 
14. มาสคอตอิ่มจัง จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร  

และจังหวัดอุทัยธานี    ...................................................................................................  38 
15. มาสคอตน้องชาม จังหวัดล าปาง    ................................................................................  39 
16. มาสคอตบักมี่ จังหวัดบึงกาฬ    ......................................................................................  40 
17. มาสคอตไดโน่ จังหวัดขอนแก่น    ..................................................................................  41 
18. มาสคอตคุณทองโบราณ จังหวัดอุดรธานี    ...................................................................  42 
19. มาสคอตโปงลางและแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์    .............................................................  43 
20. มาสคอตลุ่มภู จังหวัดหนองบัวล าภู    ............................................................................  44 
21. มาสคอตคร๊อกโค่ จังหวัดสมุทรปราการ    .....................................................................  45 
22. มาสคอตโคอี้ มอร์รี่ จังหวัดสระบุรี    .............................................................................  46 
23. มาสคอตพี่ขุน จังหวัดนครนายก    .................................................................................  47 
24. มาสคอตจ๋อบ็อท จังหวัดลพบุรี    ...................................................................................  47 
25. มาสคอตหมะม้าหมุด จังหวัดระยอง    ...........................................................................  48 
26. มาสคอตเล้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา   ..................................................................................  49 
27. มาสคอตตงตง จังหวัดปราจีนบุรี    ................................................................................  50 
28. มาสคอตสีดา จังหวัดสระแก้ว    .....................................................................................  51 



ฒ 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
   

ภาพท่ี หน้า 
29. มาสคอตหนูจวบ จังหวัดประจวบคีรัขันธ์    ...................................................................  51 
30. มาสคอตน้องจุ้ง จังหวัดภูเก็ต    .....................................................................................  52 
31. มาสคอตมิสเตอร์การ์บี้ จังหวัดกระบี่    ..........................................................................  53 
32. ภาพรวมมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยในจังหวัดต่างๆ จ านวน 23 ตัว    .........  54 
33. กรอบแนวคิดการวิจัย    .................................................................................................  62 
34. กิจกรรมลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 6 พื้นท่ี    ...............................................  77 
35. แบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลผ่านทางออนไลน์    ..................................................  78 
36. หน้าเพจและกลุ่มไลน์ต่างๆ ท่ีช่วยแชร์ลิงค์แบบสอบถามออนไลน์    .............................  79 
37. กิจกรรมการสนทนากลุ่ม    ............................................................................................  80 
38. ภาพกิจกรรมการอภิปรายกลุ่มวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์ฯการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัด 

ด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย    ................................................................  82 
39. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย    .........................................................................................  86 
40. ตัวอย่างจดหมายประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบมาสคอต “ลุ่มภู”    ........  91 
41. ตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบมาสคอตของจังหวัดต่างๆ    ..............  92 
42. กราฟแสดงจ านวนการก าหนดอัตลักษณ์จังหวัดของมาสคอตท่ีใช้ส่งเสริม 

การท่องเท่ียวไทยในอัตลักษณ์จังหวัดแต่ละด้าน สรุปโดยผู้วิจัย    .................................  93 
43. การก าหนดองค์ประกอบของมาสคอตและประเภทของการส่ือความหมาย  

สรุปโดยผู้วิจัย    .............................................................................................................  102 
44. แสดงการก าหนดอัตลักษณ์จังหวัดของมาสคอตไดโน่ จังหวัดขอนแก่น    ......................  103 
45. แสดงการก าหนดอัตลักษณ์จังหวัดของมาสคอตช้างปู้ก้ างาเขียว จังหวัดล าพูน    ..........  104 
46. แสดงการก าหนดอัตลักษณ์จังหวัดของมาสคอตน้องชาม จังหวัดล าปาง    ....................  105 
47. กราฟแสดงภาพรวมผลการรับรู้มาสคอตประจ าจังหวัดท้ัง 23 ตัว ของไทย 

จากประชาชนไทยเรียงล าดับท่ี 1 - 3 และ ล าดับท่ี 23    ..............................................  121 
48. แบบจ าลอง MASCOT Model ในการพัฒนากลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัด 

ด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย พัฒนาโดยผู้วิจัย    .....................................  137 
49. องค์ประกอบของแบบจ าลอง MASCOT Model พัฒนาโดยผู้วิจัย    ............................  138 
50. องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ท่ี 1 MOS    ......................................................................  139 
51. องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ท่ี 2 ACT    .......................................................................  140 
52. องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ท่ี 3 COT    ......................................................................  141 

 
   



 
 

บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 

การส่ือสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อส่ือสารกันอยู่ตลอดเวลา 
การส่ือสารของมนุษย์นั้นได้รับการพัฒนาตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะสมัย
โบราณหรือปัจจุบันต่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นระหว่างกัน การส่ือสารเป็นการส่ือ
ความคิดของคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง เพื่อจะให้บุคคลอื่นทราบว่าต้องการอะไรหรือต้องการส่ืออะไร 

การส่ือสารอัตลักษณ์นับเป็นเครื่องมือส าคัญในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์
เพื่อธ ารงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม หรือเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์หรือของชุมชน ซึ่งมีวิธีการ
ส่ือสารความหมายผ่านส่ือสัญลักษณ์ลักษณะรูปทรงต่าง ๆ เช่น ตราสัญลักษณ์ หรือ ตุ๊กตาสัญลักษณ์ 
เป็นต้น (ณัฐวิทย์ ทองประเสริฐ, 2559) 

มาสคอต (Mascot) หรือตุ๊กตาสัญลักษณ์คือส่ือสัญลักษณ์ประเภทหนึ่งในการส่ือสารอัตลักษณ์ 
มาสคอตถูกสร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์และตัวแทนของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เช่น สถานท่ี สินค้า คน องค์กร ร้านค้า 
เมือง กิจกรรม รวมถึงตราสินค้า (Brand) ได้ใช้มาสคอตในการสร้างสีสันในงานต่าง ๆ (Events) เพื่อช่วย
เพิ่มความน่าสนใจ และช่วยท าให้เกิดภาพจดจ าในใจของผู้บริโภค มาสคอตสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ
แบรนด์หรือตราสินค้าได้ ผลท่ีตามมา คือ ช่วยเพิ่มยอดขายหรือสร้างก าไรด้วยเช่นกัน นอกจากการเป็น
ตัวแทนของแบรนด์หรือสินค้าด้านธุรกิจแล้วมาสคอตยังเป็นส่ือประชาสัมพันธ์โครงการ หรือการรณรงค์ 
ต่าง ๆ ได้อีกด้วย 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมท่ีมีการพึ่งพามาสคอตในการประชาสัมพันธ์
และการสร้างการจดจ าจังหวัด จากผลการศึกษาจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้มาสคอตเพื่อส่งเสริม 
การท่องเท่ียว พบว่ามีการใช้มาสคอตเพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยท่ีมาสคอตท าหน้าท่ีเป็นเครื่องมือ
ในการสร้างตราสินค้าให้กับเมืองให้เป็นท่ีรู้จักและสร้างการจดจ าอัตลักษณ์ของเมืองนั้น ๆ ได้ (กะรัตเพชร 
บุญชูวิทย์, 2561; ประไพรพรรณ เปรื่องพงษ์, 2557;  มธุริน ธรรมทรงศนะ, 2557; สุภัทรา ลูกรักษ,์ 2559) 
ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรก ๆ ท่ีน ามาสคอตมาใช้เพื่อการส่ือสารเกี่ยวกับ
สถานท่ีท่องเท่ียว โดยน ามาสคอตออกงานต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก เช่น การออกงานกิจกรรม โปรโมท 
การท่องเท่ียว โดยมาสคอตตัวแรกท่ีน ามาใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์เมืองอย่างจริงจัง คือมาสคอตท่ีมีช่ือว่า 
ฮิโกะเนียง เมื่อปี ค.ศ. 2010 ได้ชนะเลิศอันดับท่ี 1 จากการประกวดมาสคอตประจ าประเทศญี่ปุ่น  
สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่ือประชาสัมพันธ์จังหวัดจิกะ ของประเทศญี่ปุ่น (ทักษิณา สุขพัทธี, 
2559) 
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ภาพท่ี 1 มาสคอต ฮิโกะเนียง ในงานประชาสัมพันธ์ปราสาทฮิโกะ ของประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2016

 

ท่ีมา: Japan555 (2016) 

จากนั้นมาการใช้มาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศญี่ปุ่นก็เริ่มแพร่หลายมาก
ยิ่งขึ้น โดยในปีพ.ศ. 2559 มีจ านวนมาสคอตเพิ่มขึ้นกว่า 1,400 ตัว หนึ่งในนั้นได้แก่ หมีคุมะมง  
ซึ่งเป็นมาสคอตท่ีโด่งดังมีคนรู้จักท้ังในประเทศญี่ปุ่นและท่ัวโลก  

 

ภาพท่ี 2 หมีคุมะมง ในงานแถลงข่าวเมื่อเดือนมกราคมปี 2018 

 

ท่ีมา: เมเนเจอร์ออนไลน์ (2561) 

หมีคุมะมง เป็นมาสคอตประจ าจังหวัดคุมะโมะโตะ มีต าแหน่งผู้อ านวยการด้านความสุข
แห่งจังหวัดคุมาโมโตะ เป็นตัวอย่างของการน ามาสคอตมาใช้ส่งเสริมการท่องเท่ียวที่ประสบความส าเร็จ 
เหตุผลเพราะการออกแบบนั้นมีบุคลิกลักษณะเด่น มีความรู้สึกนึกคิด สามารถเคล่ือนไหวได้ สามารถ
แสดงออกและส่ือสารได้อย่างชัดเจน ภายใน 2 ปี หมีคุมะมงสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดตนเองจาก
การขายของท่ีระลึกได้มากถึง 3 แสนล้านบาท เห็นได้ว่า มาสคอตไม่ได้เป็นเพียงส่ือท่ีใช้ประชาสัมพันธ์
อีกต่อไป แต่เป็นต้นทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม ท่ีสามารถดึงดูดเงินตราจากนักท่องเท่ียว หากสามารถ
ท าให้มาสคอตส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังกลายเป็นสินทรัพย์ (Asset) อันมีค่าของจังหวัดอีก
ด้วย (มณีวรรณ ชาตวนิช และ สมภพ ชาตวนิช, 2560) 
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ส าหรับประเทศไทยมาสคอตได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทย ท้ังในระดับประเทศและระดับจังหวัด มาสคอตท่ีใช้
เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวระดับประเทศ มีช่ือว่า “น้องสุขใจ” ท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
สร้างขึ้นเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวภายในประเทศในโครงการ “บ้านเรา แสนสุขใจ ถึงจะอยู่
ไหน ไม่สุขใจเท่าบ้านเรา” เมื่อปีพ.ศ. 2548 ภายใต้แนวคิดท่ีว่า มาสคอตต้องสามารถสะท้อนภาพของ
ความสุขให้ได้มากท่ีสุด นอกจากนี้ยังต้องน าเอาอัตลักษณ์เด่นของการท่องเท่ียวประเทศไทยมารวมอยู่
ในตัวมาสคอตด้วย (อาร์วายที9, 2005) 

 
ภาพท่ี 3 น้องสุขใจในงานเปิดตัวโครงการ“#Check in Isan วันธรรมดาน่าเท่ียว” 

ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
 

 

ท่ีมา: โกวีวีโก (2018) 
 

อัตลักษณ์ของการท่องเท่ียวไทย ถูกน าเสนอผ่านมาสคอตน้องสุขใจ ซึ่งมีหน้าตาคล้ายตัว
ค่างแว่น กล่าวคือ ส่วนหัวมีรูปร่างคล้ายกับค่าง สูงประมาณ 1 ฟุต มีเนื้อตัวเป็นทรายแก้ว แววตาสีน้ า
ทะเลสดใส ลูกยางท่ีหัวเป็นส่ิงแสดงอารมณ์ ซึ่งรวม ๆ แล้วต้องการเน้นให้เห็นถึงธรรมชาติของเมืองไทย 
มีรอยยิ้มสะท้อนความเป็นสยามเมืองยิ้มของไทย มาสคอตน้องสุขใจท าหน้าท่ีส่ือสารและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหรือการรณรงค์การท่องเท่ียวต่าง ๆ ผ่านช่องทางและเครื่องมือการส่ือสารการตลาดของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน 

นอกจากมาสคอตน้องสุขใจท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อน ามาใช้ในกิจกรรมการรณรงค์การท่องเท่ียว
ในระดับประเทศแล้ว ปัจจุบันยังมีมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทยในระดับจังหวัดอีก 
23 ตัว (Wattanarak et al., 2019) เพื่อใช้เป็นส่ือสัญลักษณ์ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด
ตามนโยบายของรัฐบาล ในยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวท่ี 1 ท่ีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว 
สินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน มีมาตรฐาน และมี
เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น  
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Wattanarak et al,. (2019) ได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้มาสคอตด้านการส่ือสาร
การตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทย และจากการสืบค้นเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่า การศึกษาใช้มาสคอตในประเทศไทยยังเป็นเพียงการน าเสนอแนวทาง 
การสร้างเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวระดับท้องถิ่นและจังหวัด รวมถึงรูปแบบในการศึกษาวิจัยเป็น
การศึกษาจากการสร้างมาสคอตขึ้นใหม่เท่านั้น โดยไม่ได้มีการท าการศึกษาจากมาสคอตเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวท้ัง 23 ตัว อีกท้ังยังไม่มีหน่วยงานใดท่ีพัฒนาในส่วนของแผนกลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์
จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญในใช้มาสคอตเป็นเครื่องมือ
เพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวและเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวให้กับจังหวัด 
(มณีวรรณ ชาตวนิช และ สมภพ ชาตวนิช, 2560)    

ดังนั้นการส่ือสารส่ืออัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย จึงมี
ความส าคัญต่อการสนับสนุนกระบวนการการส่ือสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของแต่ละ
จังหวัด อันหมายถึงการสร้างความโดดเด่นและแตกต่างด้วยการใช้มาสคอตเป็นเครื่องมือสร้างการรับรู้
และเช่ือมโยงการท่องเท่ียวของจังหวัด เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันท่องเท่ียว ให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของจังหวัด เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและจูงใจแก่นักท่องเท่ียวและ
ประชาชน ตามวิสัยทัศน์การท่องเท่ียว พ.ศ. 2579 ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (กรมการ
ท่องเท่ียว, 2561) 
 
ค าถามการวิจัย  
 

1. สภาพการใช้มาสคอตในการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ประเทศไทย เป็นอย่างไร 

2. ประชาชนชาวไทยรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดจากการใช้มาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ประเทศไทยอย่างไร 

3. กลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทย 
เป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 

1. เพื่อศึกษาสภาพการใช้มาสคอตในการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดเพื่อการส่งเสริม  
การท่องเท่ียวไทย 

2. เพื่อศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดผ่านมาสคอตจากประชาชนไทย 
3. เพื่อจัดท ากลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว

ไทย 
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ขอบเขตการวิจัย  
 

การศึกษาเรื่อง การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 
ใช้วิธีวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed- method research) ซึ่งมีขอบเขตการวิจัย 2 ด้าน ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มได้แก่ 
1.1 กลุ่มที่ 1 มาสคอตส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย ผู้วิจัยค้นพบจ านวน 

23 ตัว ซึ่งเป็นมาสคอตท่ีเกิดขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558-2562 จ านวน 23 ตัว ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดล าพูน จังหวัดพะเยา จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดล าปาง จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครนายก จังหวัดระยอง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่และ 4 จังหวัดท่ีใช้มาสคอตร่วมกันคือ จังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดพิจิตร จังหวัดก าแพงเพชร 

1.2 กลุ่มที่ 2 ผู้ให้นโยบาย ผู้บริหารงานมาสคอต ในจังหวัดท่ีมีการใช้มาสคอต
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทย  

1.3 กลุ่มที่ 3 ประชาชนไทยทั้งเพศชายและหญิง  
 
2. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดท้ังโครงการเป็นเวลา 1 ปี 
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 - เดือนสิงหาคม 2563  

 
นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ  
 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัยครั้งนี้ 
ไว้ดังนี้ 

1. สภาพการณ์ใช้มาสคอตในการสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัด หมายถึง สถานการณ์
ปัจจุบันท่ีหน่วยงานด้านการท่องเท่ียวของจังหวัดน ามาสคอตมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือทางการส่ือสาร
การตลาดในการช่วยส่ือสารอัตลักษณ์ให้กับจังหวัดในด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยพิจารณา
สถานการณ์ในองค์ประกอบต่อไปนี้  

1.1 ด้านผู้ส่งสาร (Sender) คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการบริหารจัดการ
มาสคอตเพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด ในเรื่อง (1) หน่วยงานท่ีดูแลก ากับการใช้มาสคอต 
(2) วัตถุประสงค์หรือท่ีมาในการสร้างมาสคอต (3) วิธีการจัดท ามาสคอต  

1.2 ด้านสาร (Message) คือ การก าหนดเนื้อหาสารเพื่อส่ือความหมายในตัว 
มาสคอต 3 ประการ ได้แก่ 
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1.2.1 ประเภทของการส่ือความหมายเชิงสัญวิทยา ประกอบด้วย  
1) รูปเหมือน หมายถึง รูปสัญญะท่ีมาสคอตจะสามารถส่ือความหมาย

ได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการส่ือความหมายหรือเช่ือมโยงความหมายมีลักษณะใกล้เคียงกับวัตถุจริง 
โดย รูปเหมือน (Icon) มีอยู่ 2 ระดับ คือ 1.พิมพ์ปรติมา (hypoicon) ระดับคงคุณลักษณะครบถ้วน
มากท่ีสุดของวัตถุจริง ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพยนตร์และคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเสมือนจริง 2.รูปปรติมา 
(iconic) คือระดับส่วนท่ีลดทอนลงมาจากวัตถุจริง แต่ยังมีรูปคล้ายคลึงมาก ได้แก่ ภาพลายเส้น  
รูปกราฟฟิก หรือ การ์ตูน 

2) รูปเครื่องหมาย หมายถึง รูปสัญญะท่ีไม่สามารถส่ือความหมาย
ได้ในทันที แต่ยังคงมีความเช่ือมโยงอยู่กับวัตถุจริงนั้น โดยต้องอาศัยเหตุผลเช่ือมโยงเพื่อหาความสัมพันธ์
จึงจะสามารถส่ือความหมายได้ว่ามาสคอตนั้นต้องการส่ืออะไร 

3) รูปสัญลักษณ์ หมายถึง รูปสัญญะท่ีแสดงถึงการไม่มีความเกี่ยวพัน
หรือเช่ือมโยงอันใดเลยระหว่างตัวมาสคอตกับวัตถุจริง หากแต่ความหมายเกิดจากการตกลงร่วมกันใน
หมู่ผู้ใช้สัญญะท้ังผู้ส่งสารและผู้รับสาร การถอดรหัสจึงจ าเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ใช้สัญญะ 

1.2.2 องค์ประกอบของตัวมาสคอต ประกอบไปด้วย 
1) รูปปรากฏ หมายถึง การแสดงออกถึงรูปร่างหน้าตาของมาสคอต

ท่ีปรากฎให้เห็นว่าอยู่ในกลุ่มใด  ได้แก่ 1)รูปคน 2 )รูปสัตว์ 3)รูปพืชผักหรืออาหาร 4 )รูปสัตว์  
5)รูปนามธรรม 

2) เพศ หมายถึง การแสดงออกของมาสคอตท่ีปรากฎให้เห็นว่าถึง
เพศสภาพ ได้แก่ 1)ชาย 2)หญิง 3)ท้ังชายและหญิง 4)ไม่ระบุ 

3) บุคลิกลักษณะ หมายถึง การแสดงออกของมาสคอตท่ีปรากฎให้
เห็นว่ามีบุคลิกภาพเป็นอย่างไร ได้แก่ สีหน้า ท่าทาง ท่ีสดใสเป็นมิตรและน่ารัก 

4) เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ หมายถึง การแสดงออกของ
มาสคอตท่ีปรากฎให้เห็นว่ามีการแต่งกายหรือใช้เครื่องประดับท่ีบ่งบอกถึงวัฒนธรรม หรือความเป็นอยู่ 
ได้แก่ เส้ือผ้า หมวก สร้อย อาวุธ และของใช้ 

1.2.3 อัตลักษณ์จังหวัด ประกอบไปด้วย 
1) ด้านประเพณีและความเช่ือ หมายถึง การท่ีตัวมาสคอตสามารถ

แสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงด้านประเพณีและความเช่ือของจังหวัด ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมีการปฏิบัติ
สืบเนื่องกันมาอย่างยาวนาน เช่น ประเพณีแห่มังกร ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ประเพณีไหลเรือไฟ 
ประเพณีบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น 

2) ด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุ หมายถึง การท่ีตัวมาสคอต
สามารถแสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงกับ1)โบราณสถาน ซึ่งเป็นอาคารหรือส่ิงก่อสร้างท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  
มีความเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมาท่ีเป็นประโยชน์ทางด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี 
ได้แก่ ปราสาท เจดีย์ โบสถ์ วิหาร หอระฆัง ปรางค์ ก าแพงเมือง คูเมือง พระธาตุ 2)โบราณวัตถุ เป็น
ส่ิงประดิษฐ์หรือเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือท่ีเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์
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หรือซากสัตว์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์ ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี ได้แก่ 
พระพุทธรูป เครื่องปั้นดินเผา กระดูกสัตว์โบราณ เครื่องมือล่าสัตว์ เครื่องมือหาปลา เป็นต้น 

3) ด้านอาหารและสินค้าหัตถกรรมของจังหวัด หมายถึง การท่ีตัว
มาสคอตสามารถแสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงสินค้าท่ีเป็นท้ังศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองและสินค้า
พื้นเมืองอื่น ๆ ท่ีแสดงถึงความเป็นอยู่ วิถีชีวิต โดยใช้วัสดุของท้องถิ่นในการผลิตและใช้แรงงานภายใน
ท้องถิ่น ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ อาหาร งานศิลปะ ของตกแต่งบ้าน หัตถกรรมท้องถิ่น เครื่องประดับ 
เป็นต้น 

4) ด้านสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง หมายถึง การท่ีตัวมาสคอต
สามารถแสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงความโดดเด่นของสถานท่ี ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสามารถ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้สนใจเข้ามาเท่ียวได้ ซึ่งอาจจะเป็น 1)สถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา 
ดอย แม่น้ า ทะเล เกาะ ป่า ทะเลสาบ ถ้ า อุทยาน เป็นต้น 2) สถานท่ีท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ท่ีเกิดขึ้นจาก
ฝีมือมนุษย์ เช่น ปราสาท อนุสาวรีย์  สวนสัตว์ สวนสนุก เข่ือนกั้นน้ า เป็นต้น 

5) ด้านศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์และการแสดง หมายถึง การท่ี
ตัวมาสคอตสามารถแสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงศิลปวัฒนธรรม การแสดงออกและการสร้างสรรค์งาน
ในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ท่ีอิงจากความเช่ือ ความคิด วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น จินตนาการ และ
อารมณ์ความรู้สึกจนออกมาเป็นศิลปะที่งดงาม ประกอบด้วย 1) ทัศนศิลป์ เป็นงานสร้างสรรค์ศิลปะที่
รับรู้ได้ด้วยการดู เช่น สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม งานประณีตศิลป์ 2 ) ศิลปะการแสดง  
เป็นงานศิลปะที่รับรู้ได้โดยการชมและการฟัง เช่น ดนตรี นาฎศิลป์ เป็นต้น 

6) ด้านเครื่องแต่งกาย หมายถึง การท่ีตัวมาสคอตสามารถแสดงให้
เห็นถึงการเช่ือมโยงอัตลักษณ์ด้านเครื่องแต่งกาย คือส่ิงท่ีมนุษย์น ามาใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งการแต่งกาย
ของมนุษย์แต่ละชาติพันธุ์ก็จะมีแนวทางการแต่งกายท่ีแตกต่างกันออกไป สะท้อนให้เห็นถึงสภาพของ
การด ารงชีวิตของมนุษย์ในภูมิภาค หรือพื้นถิ่นนั้นๆ เช่น การแต่งกายภาคเหนือ ชาวพื้นเมืองจะแต่ง
กายตามเช้ือชาติ เช่นชุดชาวไทยภูเขา การแต่งกายประจ าภาคอีสาน ส่วนใหญ่ใช้ผ้าทอมือ ซึ่งท าจาก
เส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย และผ้าไหม ผ้าพื้นเมืองอีสาน โดยผ้าท่ีทอจะน าไปใช้ตัดเย็บท าเป็น
เครื่องนุ่งห่ม หมอน ท่ีนอน ผ้าห่ม ผ้าพันคอ เป็นต้น 

7) ด้านสัญลักษณ์จังหวัด เช่น ดอกไม้ ต้นไม้ ประจ าจังหวัด หมายถึง 
การท่ีตัวมาสคอตสามารถแสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงด้านสัญลักษณ์จังหวัด นอกเหนือจากอัตลักษณ์
ท้ัง 6 ด้าน โดยอาจจะเป็นต้นทุนหรือทรัพยากรทางการท่องเท่ียวด้านสัญลักษณ์ของจังหวัด ท่ีไม่เหมือน
จังหวัดอื่น และสามารถน ามาเป็นจุดเด่นของจังหวัด ได้แก่ อาชีพ สัตว์ประจ าจังหวัด  ต้นไม้ประจ า
จังหวัด เป็นต้น 

1.3 ด้านช่องทางการสื่อสาร (Channel) คือ การเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอต 
ผ่านช่องทางการส่ือสาร ประกอบด้วย 1) ส่ือออนไลน์ คือ 1.เว็บไซต์ 2.เฟซบุ๊ก 3.ไลน์ 4.ยูทูป  
5.ทวิตเตอร์ 6.อินสตราแกรม 2) ส่ือออฟไลน์ คือ 1. ทีวี 2. หนังสือพิมพ์ 3. นิตยสาร 4. แผ่นพับ  
5. ป้ายโฆษณา 6. โปสเตอร์ 7. งานกิจกรรมพิเศษ 8. ของท่ีระลึก 
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2. การรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดผ่านมาสคอตของนักท่องเที่ยว หมายถึง ความสามารถ
ในการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยจากประชาชนไทย  ท่ีมี
ความสามารถท่ีจะรับรู้ถึงการปรากฎตัวของมาสคอตผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ และส่ือสาร
ความหมายในด้านองค์ประกอบของมาสคอตและด้านการแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดนั้น ๆ ได้โดย
เริ่มต้นจากการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้และการเช่ือมโยงอัตลักษณ์จังหวัด เช่น อาหาร  ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม เครื่องนุ่มห่ม แหล่งท่องเท่ียว สินค้าของฝาก และอื่นๆ 

3. กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต
และน าข้อมูลมาใช้ก าหนดกลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษร์จังหวัดท่ีเหมาะสม ประกอบด้วย 
  3.1 การประเมินสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) คือ การประเมินปัจจัยภายใน
และภายนอกของจังหวัด ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัด
ด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 
  3.2 การก าหนดกลยุทธ์ (TOWS matrix) คือ การสร้างกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย 
กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงรับ กลยุทธ์เชิงแก้ไข และกลยุทธ์เชิงป้องกัน เพื่อน าไปพัฒนาการส่ือสาร 
อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 

4. มาสคอตส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายถึง ส่ือสัญลักษณ์ประเภทหนึ่ง ท่ีถูกสร้างขึ้นมา
ให้มีชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น มนุษย์ สัตว์ ส่ิงของ ตัวการ์ตูน หรือรูปต่าง ๆ ท่ีออกแบบให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของจังหวัดนั้น ๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด   
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 

1. ผลการศึกษาสภาพการณ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวประเทศไทย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์ประกอบด้านการส่ือสาร 
อัตลักษณ์ของมาสคอจังหวัด ซึ่งเป็นเครื่องมือการส่งเสริมการท่องเท่ียวในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. หน่วยงานระดับจังหวัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว ได้รับทราบผล
การศึกษาการรับรู้การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนามาสคอตเพื่อการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัด เพื่อ
การสร้างการรับรู้และจดจ าของนักท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

3. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค ท่ียังไม่มีมาสคอตเพื่อ
การส่งเสริมการท่องเท่ียว สามารถน ากลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อการส่งเสริม
การท่องเท่ียวประเทศไทยจากการวิจัยครั้งนี้ ไปเป็นแนวทางในการพัฒนามาสคอตของจังหวัดได้ใน
อนาคตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 



 
 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาเรื่อง “การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย” 
ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมจากการค้นคว้าต ารา บทความวิชาการ เอกสารงานวิจัย และส่ือต่าง ๆ รวมถึง
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนิน 
การวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1. แนวคิดท่ีเกี่ยวกับมาสคอต 
2. แนวคิดและทฤษฎีสัญวิทยา 
3. แนวคิดและทฤษฎีอัตลักษณ์ 
4. แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารและส่ือสารการตลาด 
5. แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ 
6. แนวคิดการก าหนดกลยุทธ์ 
7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
8. กรอบแนวคิดการวิจัย  

 
1. แนวคิดที่เก่ียวกับมาสคอต 
 

1.1 ความหมายของมาสคอต 
ค าว่า มาสคอต มีนักวิชาการทางศิลปะ การส่ือสาร การตลาดและท่ีเกี่ยวข้อง ได้ให้

นิยามไว้หลากหลายดังนี้ 
มาสคอต หมายถึง ส่ิงท่ีสร้างขึ้นอาจจะเป็นได้ท้ังส่ิงของ มนุษย์ หรือสัตว์ แต่โดยมาก

นั้นเราจะพบเห็นมาสคอตท่ีเป็นตัวละครสัตว์หรือมนุษย์ โดยรับบทบาทในการเป็นตัวแทนเพื่อเผยแพร่
ออกสู่สาธารณะ (Blitz, 2016) 

มาสคอต หมายถึง ส่ิงมีชีวิตหรือส่ิงของบางอย่าง โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นสัตว์
หรือตัวละครท่ีเป็นมนุษย์ ท่ีถูกใช้มาน าเสนอหรือเป็นตัวแทนสู่สาธารณชน ซึ่งการใช้ตุ๊กตาสัญลักษณ์ 
ในฐานะตัวแทนของแบรนด์ (อิสรี ไพเราะ, 2560) 

มาสคอต หมายถึง ตัวละครท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุนตราสินค้า และแม้ว่าตัวละคร
อาจหายไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ความรู้สึกผูกพันในอารมณ์กับตัวละครยังคงอยู่ มาสคอตจึงเป็น
วัตถุทางสัญลักษณ์ท่ีสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนสินค้า บริการ โดยมีหน้าท่ีในการส่ือสารคุณลักษณะและ
บุคลิกภาพตราสินค้า (Drewniany & Jewler, 2013)   

มาสคอต หมายถึง ตัวละครท่ีถูกสร้างขึ้นให้มีความเช่ือมโยงและยังหมายความ
รวมถึงส่ิงท่ีถูกสร้างขึ้นมาให้มีชีวิตเป็นวัตถุท่ีถูกท าให้มีชีวิต (Wright et al., 1971) 
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นอกจากนี้ Schiffman & Kanuk (2000) อธิบายว่า Spoke – Characters หรือ 
Trade Character ซึ่งในงานวิจัยนี้ หมายถึง มาสคอต หมายถึงลักษณะของการใช้ Cartoons 
Characters หรืออย่างอื่นท่ีใกล้เคียง ในฐานะโฆษก (Spokesperson) ของสินค้าหรือบริการ ขององค์กร 
โดยเป็นกลุ่มอ้างอิงท่ีใช้ในกระบวนการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่ง มีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวใจ
ผู้บริโภคให้สนใจสินค้าและบริการ ซึ่งมาสคอตเป็นลักษณะของการน าเสนอภาพทางความคิด จินตนาการ
และเป็นการให้ข้อมูลท่ีมีความส าคัญต่อสินค้าหรือบริการผ่านตัวแสดง (Character) ท่ีถูกสร้างขึ้นมา
ให้ท าหน้าท่ีเป็นเหมือนโฆษก เฉพาะของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งบางครั้งมีการน าเสนอออกมาเพื่อ
สร้างบุคลิกภาพต่าง ๆ ท่ีมีความโดดเด่นให้กับสินค้าหรือบริการ เช่นความเป็นมิตรของ Ronald 
McDonald (นริส พิเชษฐ์พันธ์, 2550) 

จากความหมายท่ีกล่าวมาท้ังหมดจึงสรุปได้ว่า มาสคอต หมายถึง ส่ิงท่ีถูกสร้างขึ้นมา
ให้เสมือนเป็นส่ิงมีชีวิต ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นมนุษย์ สัตว์ ส่ิงของ ตัวการ์ตูน หรือรูปต่าง ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับสินค้าและบริการของตราสินค้านั้น ๆ โดย มาสคอตท่ีถูกสร้างขึ้นมาต่างมีบทบาทท่ี
ส าคัญ ในการท าหน้าท่ีเสนอสินค้าหรือบริการให้ผู้บริโภค 

 
1.2 รูปแบบและองค์ประกอบของมาสคอต 

ปัจจุบันมีการใช้มาสคอตในการน าเสนอสินค้าและบริการกันแพร่หลาย ซึ่งมาสคอต 
ดังกล่าว มีการใช้ลักษณะ ท่ีเกี่ยวกับตราสินค้าในรูปแบบและคุณลักษณะของมาสคอตท่ีแตกต่างกัน 
(Callcott & Phillps,1996) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1.2.1 รูปแบบของมาสคอต    
1) รูปแบบท่ีมีรูปลักษณ์เป็นมนุษย์ (Animated Human: Real) เช่น

ตราสินค้า ถั่วโก๋แก่  พี่โรนัล แมคโดนัล และ ผู้พันเซนเดอร์ ของตราสินค้าเคเอฟซี  
2) รูปแบบท่ีมีรูปลักษณ์เป็นสัตว์ มีพฤติกรรมคล้ายมนุษย์ (Animal 

Personification) เช่น มังกรบาบิกอนของตราสินค้าบาร์บิคิวพลาซ่า 
3) รูปแบบท่ีมีรูปลักษณ์เป็นสัตว์มีพฤติกรรมเหมือนสัตว์ (Animal with 

Animal Qualities) เช่น น้องวายุ ของธนาคารกรุงไทย 
4) รูปแบบท่ีมีรูปลักษณ์เหมือนกับผลิตภัณฑ์ (Product Personification) 

เช่น น้องเอ็ม ขบวนรถไฟฟ้า MRT 
 
1.2.2 พฤติกรรมของมาสคอต 

1.2.2.1 มาสคอตท่ีพูดถึงสินค้า (Speaks for the Product) ท าหน้าท่ี
เป็นตัวโฆษณาให้กับตราสินค้า และท าหน้าท่ีสนับสนุนตราสินค้า เช่น มังกรบาบิกอนของตราสินค้า
บาร์บิคิวพลาซ่า 

1.2.2.2 มาสคอตท่ีเป็นภาพสะท้อนตราสินค้า (Visual Demonstration 
of the Product) ภาพลักษณ์ท่ีปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์ เช่น เถ้าแก่น้อยของตราสินค้าเถ้าแก่น้อย  
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Callcott & Lee (1994) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิดเพื่อใช้
ในการบ่งบอกหรือแยกแยะลักษณะของมาสคอตโดยเรียกแนวคิดนี้ว่า AMOP สามารถอธิบายถึง
ลักษณะของมาสคอตได้เป็น 4 มิติ คือ 

1) การปรากฏตัวหรือรูปร่าง (Appearance) เป็นรูปแบบของมาสคอต 
ซึ่งอาจเป็นลักษณะท่ีถูกสร้างให้ปรากฏเป็นมนุษย์ สัตว์ ตัวแสดงในนิทาน หรือเป็นลักษณะบุคลิกของ
สินค้า โดยรูปแบบของตัวการ์ตูนสัตว์ก็สามารถบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ในคุณสมบัติของสินค้าเป็นต้น 
โดยบุคลิกภาพท่ีเป็นมนุษย์นั้นสามารถแบ่งแยกย่อยลงไปได้อีก คือลักษณะการใช้บุคคลจริง ๆ มาแสดง 
เช่น โรนัล แมคโดนัล หรือเป็นลักษณะของการใช้บุคคลท่ีไม่มีอยู่จริง คือเป็นเพียงรูปภาพนิ่ง เช่น แม่มณี 
ของธนาคารไทยพาณิชย์ สุดท้ายคือลักษณะของการน าเอาสินค้ามาสร้างให้มีชีวิต เช่น ช็อตโกแลต
เอ็มแอนด์เอ็ม 

2) ส่ือท่ีมาสคอต ไปปรากฎ (Medium) โดยแบ่งแยกไปตามชนิดของส่ือ
ท่ีใช้ เช่นในหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ หรือส่ือ ณ จุดขายต่าง ๆ ซึ่งตัว มาสคอต สามารถน าไปปรากฎ
ผ่านส่ือหลาย ๆ ส่ือด้วยกัน โดยธรรมชาติของมาสคอตนั้นก็คือจะต้องมีการปรากฎตัวผ่านทางส่ือเพื่อ
ส่ือสารไปยังกลุ่มผู้รับสาร หรือกลุ่มผู้บริโภค  

3) จุด/แหล่งก าเนิดของมาสคอต (Origin) หมายถึง มาสคอตนั้นสร้างขึ้น
จากตัวแสดงท่ีมีช่ือเสียงหรือ สร้างจากตัวแสดงท่ีไม่มีช่ือเสียง ถ้าตัวแสดงท่ีมีจุดก าเนิดจากนิยาย 
ตัวการ์ตูนในหนังสือการ์ตูน ในรายการโทรทัศน์ หรือในหนังสือต่าง ๆ ท่ีสามารถซื้อลิขสิทธิ์มาใช้ใน
การส่ือสารการตลาดต่าง ๆ ได้ ตัวแสดงเหล่านี้ (รวมถึงรูปแบบจ าลองของมนุษย์) จะถูกเรียกว่าเป็น
ตัวแสดงท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity Characters) เช่นการน าเอาตัวการ์ตูน ซิมสัน มาใช้ในการโฆษณา
ผงซักฟอกในประเทศฝรั่งเศสซึ่งก็ถูกน ามาสร้างในรูปแบบพิเศษเพื่อใช้ในการส่ือสารการตลาดโดยเฉพาะ 
ในขณะท่ีโฆษณาท่ีใช้เสือโทนี่ ในการโฆษณาอาหารธัญพืชของ Kellogg’s ก็เรียกว่าเป็นการโฆษณาท่ี
ใช้ตัวแสดงท่ีไม่มีช่ือเสียงมาก่อน (Non-celebrity Characters) เป็นต้น 

4) การส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นลักษณะท่ีมาสคอต มีการกระท า 
(Active) หรือไม่มีการกระท า (Passive) ในการส่งเสริมสินค้านั้น ๆ ซึ่งถ้าเป็นลักษณะมาสคอตท่ีมีการ
กระท าก็จะมีลักษณะของการพูดโน้มน้าว แนะน าสินค้าหรือท าการสาธิตวิธีการใช้สินค้านั้น ๆ โดย
ปกติแล้วมาสคอต ท่ีมีการกระท า (Active) มักจะปรากฎตัวอยู่ในส่ือโฆษณาด้วย ส่วนมาสคอตท่ีไม่มี
การกระท า (Passive) จะไม่มีการแสดงออก หรือพูดจาบ่อยครั้ง เป็นเพียงการปรากฎอยู่บนบรรจุภัณฑ์
เท่านั้น ลักษณะการกระท าหรือการไม่มีการกระท าของมาสคอตนั้นสามารถเปล่ียนแปลงสลับกันได้อยู่
ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้โฆษณา และการตอบสนองของผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น วัวเอลลิช 
ซึ่งการปรากฎตัวเป็นครั้งแรกในโฆษณานมยี่ห้อ Borden นั้นมีบทบาทในการพูดแนะน าสินค้าแต่ต่อมา
ก็ถูกน าเอาแค่รูปหน้าวัวมาติดลงบนบรรจุภัณฑ์ และเมื่อเวลาผ่านไป ก็ถูกน ากลับมาใช้อีกครั้ง โดยมี
บทบาทเป็นตัวแสดงหลักในการโฆษณา Borden Cheese เป็นต้น 

5) ช่ือเสียงของมาสคอต มาสคอตท่ีมีช่ือเสียงในวงกว้าง (Celebrity) 
เป็นตัวการ์ตูนท่ีมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป อาจไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสนับสนุนตราสินค้า ซึ่งตัวการ์ตูน
ท่ีมีช่ือเสียงและโด่งดังในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตัวการ์ตูนท่ีมาจากประเทศแถบ



12 

 

ตะวันออก เช่น โดเรมอน คิตต้ี ชินจัง ปิกาจุ อาราเล่ มารูโกะ และตัวการ์ตูนท่ีมาจากแถบตะวันตก 
เช่น มิกกี้เมาส์, โดนัลด๊ัก, สนูปปี้ ท้ังนี้การใช้ตัวการ์ตูนท่ีมีช่ือเสียงในการโฆษณาสามารถสร้างความ
ช่ืนชอบให้กับผู้บริโภค ซึ่งตัวการ์ตูนเหล่านี้มีบุคลิกภาพท่ีตายตัว และตัวการ์ตูนยังสามารถขายลิขสิทธิ์
ตัวการ์ตูนเหล่านี้ให้กับตราสินค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตราสินค้านั้น ๆ ได้ด้วย 

1.2.3 องค์ประกอบของมาสคอต  
Callcott & Phillps (1996) ได้อธิบายถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิดความ

ช่ืนชอบต่อมาสคอต ซึ่งสามารถส่งผลไปยังตัวสินค้า ตราสินค้า และองค์กรได้ โดยแบ่งออกเป็น 4 มิติ 
คือ 

1) บุคลิกภาพ (Personality) การเลือก หรือการสร้างมาสคอต ให้มี 
Character ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีโดดเด่น จะสามารถส่ือความหมายและบ่งบอกถึงลักษณะบุคลิกภาพของ
สินค้าได้ ความเหมาะสมระหว่างบุคลิกภาพของมาสคอตและบุคลิกของตราสินค้าสามารถท าให้เกิด
คุณค่าตราสินค้าท่ีแข็งแกร่งได้ 

2) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) เป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ี
สามารถสร้างความช่ืนชอบในมาสคอตได้ เป็นลักษณะของการให้ความส าคัญต่อรูปลักษณะภายนอก 
รูปร่าง เพศ รายละเอียด องค์ประกอบปลีกย่อยต่าง ๆ เช่นเส้ือผ้า เครื่องประดับ และการปรากฏตัว
ให้เห็นของมาสคอต นั้น ๆ  

3) การใช้อารมณ์ขัน (Humor) เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบท่ีสามารถสร้าง
ความช่ืนชอบในมาสคอตได้มาก ความตลกขบขันนั้นแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือความตลกขบขัน
ท่ีมาจากความไม่มีกาลเทศะ หรือตลกท่ีท าให้เกิดความประหลาดใจ และตลกท่ีแฝงด้วยความเป็น
มนุษย์ (Humanity) ท่ีไม่จ าเป็นต้องท าให้มีความตลกขบขันมากนัก แต่อาจเป็นเพียงการท าให้เกิด
ความรู้สึกดี ๆ สนุกสนานและมีความสุข 

4) ประสบการณ์ของผู้บริโภค (Consumer Experience Factor) หมายถึง 
การรวมเอาประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมของผู้บริโภค (Cultural Experience) เข้าไว้ร่วมกับประสบการณ์
ของผู้รับสารหรือผู้บริโภคท่ีมีต่อมาสคอต เช่นการใช้มาสคอตท่ีเป็นสัตว์ก็จะมีผลต่อความช่ืนชอบของ
ผู้รับสารหรือผู้บริโภคได้ เนื่องจากสัตว์มักจะถูกสร้างบุคลิกภาพให้ใกล้เคียงกับมนุษย์ ผู้รับสารท่ีเห็น
มาสคอต ท่ีเป็นสัตว์อาจจะเช่ือมโยงเข้าหาประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมได้ ซึ่งส่ิงเหล่านี้สามารถ
ส่งผลต่อความช่ืนชอบได้  

  
1.3 การสร้างสารผ่านมาสคอต 

1.3.1 นิยามความหมายของสาร     
สาร หมายถึง ส่ิงท่ีผู้ส่งสารส่งไปให้ผู้รับสารในรูปของรหัส ค าว่า “รหัส” 

หมายถึง สัญญาณ (signal) หรือสัญลักษณ์ (symbol) หรือกลุ่มของสัญลักษณ์ท่ีถูกสร้างขึ้นใน
ลักษณะท่ีมีความหมายต่อคน และผู้รับสารสามารถเข้าใจความหมายของมันได้ต่อเมื่อมีการถอด
ความหมายของสัญญาณหรือสัญลักษณ์ออกมา สัญญาณหรือสัญลักษณ์ใน ท่ีนี้อาจเป็นค าพูด 
ตัวหนังสือ รูปภาพ เครื่องหมาย หรือกิริยาท่าทางต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีแสดงหรือถ่ายทอดความคิด 
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ความรู้สึก ความต้องการและวัตถุประสงค์ของผู้รับสาร(ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, 2549) โดยสามารถ
แบ่งเนื้อหาของสารได้ 2 ประเภทคือ 

1) รหัสของสารท่ีใช้ค า (Verbal Message Codes) ได้แก่ ภาษาอันเป็น
ระบบของสัญลักษณ์และหรือระบบของสัญญาณท่ีมนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อซึ่งกันและกัน 
มนุษย์ได้สร้างขึ้นและพัฒนาสืบทอดมาโดยล าดับ ภาษาจะมีโครงสร้าง (Structure) ท่ีท าให้ส่วนประกอบ
ต่าง ๆ (Elements) รวมเข้าไปด้วยกันอย่างมีความหมาย (ส่วนประกอบของภาษา เช่น เสียง (Sound) 
ตัวอักษร (Letters) ค า (Words) ค าสะกดการันต์ เครื่องหมายต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งส่ิงเหล่านี้สามารถน ามา
เรียบเรียงเข้าเป็นถ้อยค า เป็นวลี และประโยคท่ีมีความหมาย โดยอาศัยระเบียบและกฎเกณฑ์ของ
ภาษานั้น ๆ เป็นหลัก เช่น โครงสร้างประโยคตามหลักการเขียนภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

2) รหัสของสารท่ีไม่ใช้ค า (Nonverbal Message Codes) ได้แก่ ระบบ
สัญลักษณ์สัญญาณหรือเครื่องหมายใด ๆ ก็ตามท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ถ้อยค า เช่น ดนตรี การเต้นร า 
อากัปกริยาท่าทาง (Gesture) การแสดงทางหน้าตา (Facial Expression) สี ธง สัญญาณไฟ ควัน 
สัญญาณ การวาดภาพ ฯลฯ ซึ่งแต่ละอย่างมีส่วนประกอบย่อย และเมื่อรวมเข้าด้วยกันตามแบบท่ี
ก าหนดก็ท าให้มีความหมายขึ้น 

สาร หมายถึง เรื่องราวหรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีอาจอยู่ในรูปของข้อมูลความรู้ 
ความคิด ความรู้สึก ฯลฯ ท่ีผู้ส่งสารต้องการส่งไปให้ผู้อื่นได้รับ และเกิดการตอบสนอง สารประกอบด้วย
ส่วนส าคัญ คือรหัสของสาร ได้แก่ ภาพ สัญลักษณ์หรือสัญญาณต่าง ๆ ท่ีมนุษย์ใช้แสดงออกแทน 
ความคิดหรือความรู้สึกต่าง ๆ ดังนั้นสารจึงจ าแนก ได้ 2 ลักษณะ คือ 

1) รหัสของสารท่ีเป็นถ้อยค า (วัจนภาษา) ได้แก่ ภาษาพูด และภาษาเขียน 
2) รหัสของสารท่ีไม่เป็นถ้อยค า (อวัจนภาษา) ได้แก่ กิริยาท่าทาง สัญลักษณ์

และสัญญาณ ต่าง ๆ 
1.3.2 แนวคิดการสร้างสาร 

มนุษย์เราทุกวันนี้ล้วนต้องมีการติดต่อส่ือสารระหว่างกันท้ังเพื่อความสัมพันธ์
อันดีเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และเพื่อถ่ายทอดความคิดและส่ิงต่าง ๆ ซึ่งปัจจัยท่ีส าคัญอย่างหนึ่ง
ของการส่ือสารนั่นคือ “ตัวสาร” ท่ีต้องการจะถ่ายทอดออกไปสู่ผู้รับสาร ส าหรับ “สาร” ในการส่ือสาร
ผ่านมาสคอตจะมีลักษณะร่วมกันอยู่ 5 ประการ (ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, 2549) 

1) “สาร” ผู้รับสารมักจะตัดสินสารใด ๆ ตามความหมายท่ีถูกสังคม
เหล่านั้นก าหนดขึ้นมากกว่าท่ีจะพิจารณาตามส่ิงท่ีเกิดขึ้นตามขอเท็จจริง 

2) “สาร” แท้จริงแล้วเป็นการสะท้อนถึงความจริงเพียงบางส่วนเท่านั้น 
เนื่องจากหากเรามองในแง่มุมของความเป็นจริง ไม่มีใครท่ีสามารถทราบขอเท็จจริงของแต่ละส่ิงได้
ท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นคนเหตุการณ์ ส่ิงของ หรือสถานท่ี ดังนั้นขอมูลส่วนท่ีเหลือจึงเป็นการสรุปหรือ
สันนิษฐานของเราเอง 
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3) “สาร” ในการส่ือสารนั้นตัว “สาร” จะประกอบไปด้วยข้อเท็จจริง (Facts) 
และการคาดเดา (Inference) ดังนั้นหากผู้รับสารไม่พิจารณาให้ดีว่าส่วนใดเป็นความจริงหรือส่วนใด
เป็นความคิดเห็นก็อาจท าให้เกิดการบิดเบือนทางการส่ือสารได้ 

4) “สาร” ตัวสารนั้นมีลักษณะท่ีถาวร (Statics) ส่วนส่ิงท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง
ไปอยู่เสมอนั่นคือความหมาย ซึ่งจะถูกเปล่ียนแปลงไปตามบริบทและสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ 

5) “สาร” มักจะสะท้อนความหมายในเชิงสัญลักษณ์แบบเหมารวม 
(Stereotype) ครอบคลุมท้ังในเรื่องของคน ส่ิงของ รวมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ เหตุเพราะสารมักจะถูก
ก าหนดการสร้างความหมายจากบริบทท่ีอยู่รอบตัวของผู้รับสาร 

การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยจะเกิดขึ้นได้ 
ส่ิงส าคัญคือการสร้างสารท่ีจะปรากฎบนตัวมาสคอต เพื่อใช้เป็นส่ือท่ีสามารถส่ือสารไปยังผู้รับสารได้
อย่างโดดเด่นและเป็นไปตามท่ีผู้รับสารต้องการ โดยผู้วิจัยได้น าแนวคิดด้านสารมาใช้เพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาสภาพของการออกแบบสารท่ีปรากฎบนมาสคอตของจังหวัด 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีสัญวิทยา 
 

2.1 ความหมายของสัญวิทยา 
สัญวิทยา หรือ Semiology มีรากศัพท์มาจากค าว่า Sign และ Logy ซึ่งคือ Science 

ดังนั้น Semiology จึงหมายถึง ศาสตร์แห่งสัญญะ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สัญศาสตร์ (Semiotics) 
ซึ่งเป็นหลักวิชาการแขนงหนึ่งท่ีศึกษากระบวนการส่ือความหมาย โดยพิจารณาธรรมชาติของหน่วยส่ือ
ความหมายและขั้นตอนการท างานเพื่อท าความเข้าใจว่าความหมายถูกส่ือออกมาอย่างไร 

สัญวิทยาเป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเกี่ยวกับระบบของสัญลักษณ์ ท่ีปรากฏอยู่ในความคิด
ของมนุษย์ อันถือเป็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่รอบตัวของเรา สัญลักษณ์ ได้แก่ ภาษา รหัส สัญญาณ 
เครื่องหมาย ฯลฯ 

นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางการศึกษาเชิงสังคมหรือความแตกต่างของวัฒนธรรม
ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ตลอดจนความหลากหลายของความหมายภายในระบบภาษา วัฒนธรรม 
และความเป็นจริงท่ีไม่สามารถแสดงผลเป็นลูกศรหรือเป็นเส้นตรงของกระแสการไหลของข่าวสาร     

ดังนั้นการวิเคราะห์เนื้อหาในเชิงสัญศาสตร์หรือสัญวิทยานั้น ควรจะต้องท าการศึกษา
ถึงการท างานของสัญญะ (Sign) ว่ามีการท างานอย่างไร เพื่อให้ได้มาซึ่งกระบวนการท่ีได้มาซึ่งความหมาย 
(Signification) ซึ่งในกระบวนการให้ได้มาซึ่งความหมายนั้นประกอบไปด้วยรูปสัญญะ (Signifier) 
และความหมายสัญญะ (Signified) นั่นหมายความว่าควรต้องมีความเข้าใจในการท างานของสัญญะ 
และกระบวนการ ท่ีมีองค์ประกอบคือการให้รูป และความหมาย เพราะถ้าไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท างานของสัญญะและกระบวนการ แล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงรูปท่ีแสดงออกท่ีต้องการส่ือและ
น าไปสู่การตีความหมายของสัญญะเหล่านั้นได้ 
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2.2 ประเภทของสัญญะ 
เฟอร์ ดินันด์ เดอ โซซูร์ (Saussure, 1974) ให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวหมาย และตัวหมายถึง โดยระบุว่า สัญญะทุกอย่างจะมี 2 มิติ มิติท่ีหนึ่งคือมิติท่ีเป็นส่วนร่วมซึ่ง
เรียกว่า “Language” หรือหลักเกณฑ์ท่ีใช้ และมิติท่ีสองเรียกว่า “Speech” หรือลีลาการใช้ โดย
โซซูร์ยังเสนอว่าสัญญะย่อยตัวหนึ่งจะยังไม่มีความหมายในตัวเองจนกว่าจะไปเทียบเคียงกับสัญญะย่อย
ตัวอื่น ๆ ท่ีอาศัยการเปรียบเทียบแบบคู่ตรงข้าม (Binary Opposition) เดอ โซซูร์ ได้ท าการแยกแยะ
ประเภทและระดับของความหมายท่ีบรรจุอยู่ในสัญญะออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ ความหมาย
โดยอรรถ (Denotative Meaning) อันได้แก่ ความหมายท่ีเข้าใจกันตามตัวอักษรซึ่งเป็นความหมายท่ี
เข้าใจตรงกันโดยส่วนใหญ่ตัวอย่างเช่น ความหมายท่ีมีการระบุในพจนานุกรม เช่น แม่ คือสตรีผู้ให้
ก าเนิดลูก หมีเป็นสัตว์ส่ีเท้า เป็นต้น ส่วนประเภทท่ีสองคือ ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) 
ได้แก่ ความหมายทางอ้อมท่ีเกิดจากข้อตกลงหรือความเข้าใจเฉพาะกลุ่ม หรือเกิดจากประสบการณ์
เฉพาะของบุคคล เช่น เวลาพูดถึง “แม่” บางคนอาจนึกถึงความอบอุ่นบางคนอาจนึกถึงความเข้มงวด 
หรือบางคนอาจนึกไปถึงประสบการณ์อันขมขื่นเนื่องจากโดนแม่ท้ิงในวัยเด็ก 

กาญจนา  แก้วเทพ (2552) แบ่งประเภทของความหมายท่ีอยู่ในสัญญะทุกอย่าง
ว่ามี 2 ความหมาย  ดังนี้ 

1) ความหมายโดยอรรถ หรือความหมายโดยตรง หมายถึง ความหมายท่ีเข้าใจ
กันตามตัวอักษรเป็นความหมายท่ีเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระดับแรกระหว่างตัวหมาย และตัวหมายถึง 
คนส่วนใหญ่จะเข้าใจตรงกัน เป็นท่ียอมรับกันท่ัวไป หรือเป็นความหมายท่ีระบุในพจนานุกรม 

2) ความหมายโดยนัย คือ ความหมายทางอ้อมท่ีเกิดจากการตกลงของกลุ่ม หรือ
เกิดจากประสบการณ์เฉพาะของบุคคล เป็นความหมายท่ีถูกสร้างให้เช่ือมโยงลงไปอีกช้ันหนึ่งการท่ีจะ
ถอดความหมายโดยนัยออกมาได้นั้นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละแห่ง เพราะจะท าให้
เข้าใจความหมายได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง 

โรล็องด์ บาร์ตส์ (Barthes, 1964) ได้สนใจศึกษาสัญญะประเภท ความหมาย
โดยนัย เนื่องจากมองว่าเป็นความหมายท่ีมีความส าคัญอย่างแท้จริงในแง่ของการรับรู้ และความหมาย
โดยนัยนี้ยังสามารถอธิบายไปได้อีกหลายแนวคิด ซึ่งการความหมายในขั้นนี้จะเป็นการตีความหมายใน
ระดับท่ีมีปัจจัยทางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่ง ไม่ได้เกิดจากตัวของสัญญะเอง เป็นการอธิบาย
ถึงปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นเมื่อสัญญะกระทบกับความรู้สึกหรืออารมณ์ของผู้ใช้และคุณค่าทางวัฒนธรรม
ของเขา ซึ่งสัญญะในขั้นนี้จะท าหน้าท่ี 2 ประการ คือ ถ่ายทอดความหมายโดยนัยแฝง และถ่ายทอด
ความหมายในลักษณะมายาคติ (Myths) ซึ่ง Barthes เรียกกระบวนการในการเปล่ียนแปลง ลดทอน 
ปกปิด บิดเบือนฐานะการเป็นสัญญะของสรรพส่ิงในสังคมให้กลายเป็นเรื่องของธรรมชาติ เป็นส่ิงปกติ
ธรรมดา หรือเป็นส่ิงท่ีมีบทบาท "ความคุ้นชิน" (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) 

สัญญะตามแนวคิดของเพียร์ซ (Peirce, 1955) ได้ให้ความสนใจในความสัมพันธ์
ช่วงห่างระหว่างตัวสัญญะกับวัตถุจริงท่ีจะมีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นตัวหมาย  และ
ความหมาย ท่ีเป็นภาพซึ่งเป็นสัญญะท่ีสร้างมาจาก“ของจริง” เช่น รูป ปั้นอนุสาวรีย์ ก็ปั้นมาจาก 
ตัวคนจริงๆ (Gillespie & Toynbee. 2006) ดังนั้น Peirce จึงสนใจช่วงห่างระหว่าง “ของจริง” กับ 
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“สัญญะท่ีเป็นภาพ” และได้น าช่วงห่างดังกล่าวมาใช้จัดแบ่งประเภทของสัญญะต่างๆ โดยจัดแบ่ง
ประเภทของสัญญะ (Sign) ออกเป็น 3 แบบ คือ รูปเหมือน (Icon) รูปเครื่องหมาย (Index) และ รูป
สัญลักษณ์ (Symbol) ตามระยะใกล้/ไกลระหว่างสัญญะกับวัตถุท่ีมีอยู่จริง (บุญเรือง ปญญาวชิโร, 
2558) ดังนี้ 

1) รูปเหมือน คือ ส่ิงท่ีมีรูปร่าง ลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับของจริงนั้น ๆ หรือ
ส่ิงท่ีมัน บ่งบอกและเป็นท่ีเข้าใจได้ง่าย ตัวอย่างเช่น ภาพถ่าย แผนท่ี ภาพวาดภาพบนป้ายจราจรท่ี
เป็นรูปจ าลองของ รถยนต์หรือจักรยานยนต์ ซึ่งมีอยู่ 2 ระดับ คือ (1) พิมพ์ปรติมา ระดับคงคุณลักษณะ
ครบถ้วนมากท่ีสุดของวัตถุจริง ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพยนตร์และคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเสมือนจริง  
(2) รูปปรติมา คือระดับส่วนท่ีลดทอนลงมาจากวัตถุจริง แต่ยังมีรูปคล้ายคลึงมาก ได้แก่ ภาพลายเส้น 
รูปกราฟฟิก หรือ การ์ตูน รูปแบบของรูปเหมือนถูกก าหนดขึ้นมาโดยภาพปรากฏของวัตถุนั้นเอง เป็น
เรื่องของความคล้ายคลึงมากกว่าเป็นเรื่องของกฏเกณฑ์ทางสังคม ส่วนการถอดรหัส ของ Icon นั้น 
เพียงแค่ได้เห็นก็จะถอดรหัสถึงตัววัตถ ุ(Object) ได้แล้ว 

2) รูปเครื่องหมาย เป็นเครื่องหมายท่ีมีความเกี่ยวกันโดยตรงกับวัตถุท่ีมีอยู่จริง
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปสัญญะกับความหมายสัญญะเป็นแบบสาเหตุ-ผลลัพธ์ (Causal Relation) 
เช่น ควันไฟเป็นรูปเครื่องหมายของการจุดไฟ รอยเท้าของสัตว์เป็นรูปเครื่องหมายของการเดินผ่านมา
ของสัตว์ เมฆด าเป็นรูปเครื่องหมายของฝน การถอดรหัสของรูปเครื่องหมายนั้น จะใช้การคิดหา
เหตุผลเช่ือมโยงหาความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผล ระหว่างรูปเครื่องหมาย กับ ตัววัตถุ 

3) รูปสัญลักษณ์ คือเป็นสัญญะท่ีไม่มีความเกี่ยวพันเช่ือมโยงอันใด ระหว่าง
ตัวสัญญะกับตัววัตถุท่ีมีอยู่จริง หากแต่ความเกี่ยวพันท่ีเกิดขึ้นเกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ใช้
สัญญะนั้นๆ จากการเช่ือมโยงกันของวัตถุกับประเพณีนิยมหรือข้อตกลงของสังคม (social convention) 
เป็นส่ิงท่ีทุกคนเห็นพ้องต้องกันเข้าใจเหมือน ๆ กัน ความสัมพันธ์ระหว่างรูปสัญญะกับความหมาย
สัญญะเป็นเรื่องของการเป็นตัวแทน ตัวอย่างเช่น ภาษา เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายทางด้าน
คณิตศาสตร์ เป็นต้น  

ตามแนวคิดของของเพียร์ซ (Peirce, 1955) กล่าวไว้ว่า สัญลักษณ์หนึ่ง ๆ จะประกอบ 
ด้วยส่วนประกอบส าคัญ 2 ประการ คือ รูปสัญญะ คือส่ือท่ีถูกก าหนด ขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดความหมาย 
และความหมายสัญญะ คือมโนภาพท่ีถูกถ่ายทอดออกมาผ่านรูปสัญญะ ซึ่งอาจมีความหมายเดียว หรือ
หลายความหมายก็ได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการยอมรับ และความเข้าใจร่วมกัน ในปัจจุบันมนุษย์ใช้รูปสัญลักษณ์
ในการส่ือสารหลายอย่าง เช่นส่ิงท่ีมนุษย์ใช้เพื่อเป็นตัวแทนของบางส่ิงบางอย่าง (วัตถุ , ส่ิงมีชีวิต, 
ความคิด, อารมณ์, ความรู้สึก) ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจต่อส่ิง ๆ นั่น ๆ จากแง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง (A Sign 
in the form of representamen) is something which stands to somebody for something in 
some respect or capacity : Peirce, 1931 อ้างใน Chandler, 2003) ตัวอย่าง รูปผู้หญิง-ผู้ชายท่ี
ติดอยู่หน้าห้องน้ านั้นไม่ได้หมายความเพียงแค่รูปนั้นคือผู้หญิงและผู้ชายเท่านั้น แต่มีความหมายว่า
“ห้องน้ าส าหรับผู้หญิง-ห้องน้ าส าหรับผู้ชาย”(ภัทรานิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย, 2557) 
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ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่าการน าแนวคิดและทฤษฎีสัญวิทยามาเป็นทฤษฎีท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ กระบวนการท่ีได้มาซึ่งความหมาย ซึ่งในกระบวนการให้ได้มาซึ่งความหมายของตัวมาสคอต
นั้น ต้องประกอบไปด้วยรูปสัญญะ และความหมายสัญญะ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ รูปเหมือน  
รูปเครื่องหมาย และรูปสัญลักษณ์ เพราะถ้าไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของสัญญะและ
กระบวนการของมันแล้วก็ไม่สามารถสร้างและเช่ือมโยงถึงมาสคอตท่ีแสดงออกเพื่อต้องการส่ือ
ความหมายของสัญญะเหล่านั้นได้ 
 
3.  แนวคิดและทฤษฎีอัตลักษณ ์ 
 

3.1 แนวคิดอัตลักษณ์  
สังคมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์มักจะมีลักษณะต่าง ๆ ท่ีสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็น

ศาสนา อาชีพท่ีอยู่อาศัย หรือฐานะ กล่าวคือสังคมมักเกิดจากการท่ีกลุ่มคนมีความคล้ายคลึงกัน  
มีความสนใจในส่ิงใดส่ิงหนึ่งร่วมกัน จนกระท่ังการอยู่ร่วมกันให้สังคมได้ขัดเกลามาจนก่อให้เกิด
วัฒนธรรม ประเพณีตลอดจนภาษาท่ีใช้ร่วมกันในสังคม อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีมีความโดดเด่น 
แม้ว่าจะมีกลุ่มย่อยต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย แต่วัฒนธรรมจะแสดงออกถึงความเป็นปึกแผ่น ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันอย่างชัดเจน จนกลายเป็นวัฒนธรรมหลักของสังคมนั้น ๆ 

วัฒนธรรมของสังคมมีขึ้นเพื่อตอบสนองมนุษย์ในด้านต่าง  ๆ  เพื่อให้การด าเนิน
ชีวิตในสังคมเป็นไปอย่างเหมาะสมตามระเบียบแบบแผนตามพื้นฐานของสังคมนั้น  ๆ  วัฒนธรรมทาง
สังคมจะหล่อหลอมให้เกิดทัศนคติ ความเช่ือ ความคิดสร้างสรรค์ท่ีไปในทิศทางเดียวกัน จนแสดงให้
เห็นถึงความสามัคคีในสังคม เพื่อบ่งบอกตัวตนและแสดงว่าตนเป็นใคร ซึ่งตรงกับค าว่า “อัตลักษณ์”  

อัตลักษณ์กับเอกลักษณ์ 
ค าว่า “อัตลักษณ์” มาจากภาษาบาลีว่า อตฺต รวมกับค าว่า ลักษณะ โดยท่ี “อัตตะ” 

มีความหมายว่า ตัวตนของตน ส่วน “ลักษณะ” หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว อัตลักษณ์เป็นเรื่องของ 
การให้ค านิยามและตีความหมายเชิงคุณค่า ซึ่งคุณค่าเหล่านั้นไม่จ าเป็นต้องได้รับความเป็นสากล แต่
เป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือการสร้างตัวตนจากวัฒนธรรมย่อยก็ได้ (ประสิทธิ์ ลีปรีชา, 
2547) ส่วนค าว่า “เอกลักษณ์” นั้น ส านักงานราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายไว้ว่า ความเป็นหนึ่ง
เดียว หรือสภาวะท่ีไม่มีผู้ใดเหมือน เช่น กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงท่ีมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนเมืองหลวงใด ๆ 
ในโลก หรือนักท่องเท่ียวท่ัวโลกประทับใจในเอกลักษณ์ความมีน้ าใจของคนไทย ต่างกับอัตลักษณ์ 
ซึ่งอัตลักษณ์ คือ ความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองว่า “ฉันคือใคร” ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรค์ระหว่าง
ตัวเรากับคนอื่น โดยผ่านการมองตัวเองและคนอื่นมองเราและในขณะเดียวกันมโนทัศน์อัตลักษณ์จะ
ถูกกล่าวควบคู่ไปกับเรื่องของอ านาจ นิยามความหมายหรือการสร้างภาพแทนความจริง (Representation) 
เมื่ออัตลักษณ์ไปสัมพันธ์กับแนวคิดท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ดูจะมีความหมายท่ีแตกต่างจากความหมาย
ท่ีเข้าใจกันโดยสามัญสานึก (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2543)  
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อัตลักษณ์ คือ ความรู้สึกนึกคิดส่วนตัวอันมีจิตส านึกร่วมทางสังคมในการพึงส านึก
เสมอว่าตนเป็นใคร มีความเป็นมาอย่างไร มีสัญลักษณ์การแสดงออกทางสังคมอย่างไร ตลอดจนแสดง
ว่าตนนั้นแตกต่างจากผู้อื่นอย่างไร อัตลักษณ์เป็นการบ่งบอกความเป็นตัวตนท่ีแตกต่างจากผู้อื่น โดย
แสดงออกต่อบุคคลอื่นในลักษณะของตัวตนภายนอก ผ่านทางกิริยาท่าทาง สัญลักษณ์ ภาษา ท่ีส่ือไป
ถึงการเป็นตัวตนภายในท่ีบ่งบอกถึงทัศคติ ความเช่ือ คตินิยม เป็นต้น อัตลักษณ์เป็นเพียงค าท่ีต้องการ
ส่ือให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของสังคมท่ีไม่เหมือนใคร ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีลักษณะเฉพาะท่ีไม่ใช่สากลหรือ
ไม่ได้มีอยู่โดยท่ัวไป (ยุรฉัตร บุญสนิท, 2546)  

ฮอลล์และดูกาย (Hall & Gay, 1996) อธิบายลักษณะของอัตลักษณ์ว่า ไม่ใช่ส่ิง  
ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ หรือเกิดขึ้นลอย ๆ แต่ก่อรูปข้ึนมาภายในวัฒนธรรม ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดย
ท่ีวัฒนธรรมก็เป็นส่ิงถูกประกอบสร้างทางสังคม (Social Construct) และไม่ใช่ส่ิงท่ีหยุดนิ่งตายตัว 
หากแต่เป็นวงจรซึ่งมีผู้เรียกว่า “วงจรแห่งวัฒนธรรม” (Circuit of Culture) ดังภาพแสดงวงจรแห่ง
วัฒนธรรมกับการสร้างอัตลักษณ์ดังนี้  

 
ภาพท่ี 4 วงจรแห่งวัฒนธรรมกับการสร้างอัตลักษณ์ (Hall, 1997) 

 
  

จากภาพท่ี 4 แสดงวงจรวัฒนธรรมกับการสร้างอัตลักษณ์ อธิบายได้ว่า อัตลักษณ์
ท้ังหลายมีกระบวนการถูกผลิต (Produced) ให้เกิดขึ้น สามารถถูกบริโภค (Consumed) และถูกควบคุม
จัดการ (Regulated) อยู่ในวัฒนธรรมเหล่านั้น และท้ังนี้ยังมีการสร้างความหมายต่าง ๆ (Creating 
Meanings) ผ่านทางระบบต่าง ๆ ของการสร้างภาพตัวแทน (Symbolic Systems of Representation) 
ท่ีเกี่ยวกับต าแหน่งแห่งท่ีต่าง ๆ ทางอัตลักษณ์อันหลากหลายท่ีเราเลือกใช้ หรือ น าเอามาสร้างเป็น 
อัตลักษณ์ของเรา 

สจ๊วต ฮอลล์  (Hall, 1997) อธิบายไว้ว่า เราสามารถสร้างภาพตัวแทนต้นแบบได้ 
โดยเลือกดึงเอาคุณสมบัติบางอย่างของบุคคลท่ีเด่นชัด มีชีวิตชีวา เข้าใจง่าย เป็นท่ีรับรู้ ท่ัวไปออกมาและ
ลดทอนอัตลักษณ์บุคคลท่ีมีความน่าสนใจน้อยกว่าลงไป วิธีการลดทอนคือ (1) ท าให้คุณสมบัติเหล่านั้น
สุดขั้วเกินจริง เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย (2) การสร้างอัตลักษณ์คู่ตรงข้ามออกมา (3) ให้ค่ากับคู่ตรงข้ามท่ี 
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ถูกสร้างขึ้นมาไม่เท่ากัน เช่น ให้น้ าหนักความส าคัญและเชิงบวกกับด้านพระเอก ผู้ร้ายเป็นคู่ตรงข้าม 
การสร้างภาพตัวแทนนี้ต้องท าให้สอดคล้องกับรสนิยมทางชนช้ันของ กลุ่มเป้าหมายด้วย  
 

3.2 ประเภทของอัตลักษณ์  
เออร์วิง ก็อฟมัน (Goffman, 1963) นักสังคมวิทยา ได้แบ่งอัตลักษณ์ออกเป็น 2 

ประเภท และอธิบายลักษณะความแตกต่างและความเหมือนกันไว้ ดังนี้  
1) อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) คือ ภาพของปจัเจกในสายตาคนอื่น 

ในฐานะท่ีเป็นบุคคลท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยสังคมจะมีวิธีการระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลแตกต่าง
กันไป เช่น สังคมสมัยใหม่ใช้บัตรประชาชนหรือการพิมพ์ลายนิ้วมือระบุอัตลักษณ์บุคคล เป็นต้น 
ในขณะท่ี ลิตเต้ิลจอห์นและฟอสส์ (Littlejohn & Foss, 2005) อธิบายว่าอัตลักษณ์ส่วนบุคคล คือ 
ลักษณะเฉพาะของบุคคล ท่ีเกิดขึ้นจากการมองตนเอง และเกิดขึ้นจากเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับ
คนในครอบครัว ในช่วงเริ่มแรกของชีวิต และจากสังคม  

2) อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) ของบุคคล คือ สถานภาพทางสังคม 
เช่น อาชีพ ชนช้ัน เพศ ชาติพันธุ์ หรือศาสนาท่ีปัจเจกบุคคลนั้นสังกัดอยู่ สังคมจะมีความคาดหวังหรือ 
เรียกร้องว่า ปัจเจกบุคคลในวัย เพศ ชนช้ันนั้น ๆ ควรวางตนอย่างไร   

จากค าอธิบายดังกล่าวจะเห็นว่าอัตลักษณ์ส่วนบุคคลและอัตลักษณ์ทางสังคมมี
ส่วนท่ี ซ้อนทับกันอยู่ เพราะอัตลักษณ์ เป็นการเช่ือมต่อกันระหว่างความเป็นปัจเจก ( Individual) 
และสังคม  (Social Aspect) ในมิตินี้อัตลักษณ์จึงเป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ (Symbolic Aspect) 
ด้วย เพราะการ แสดงออกท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แบบต่าง ๆ กระท าผ่านระบบสัญลักษณ์หลาย
แบบ นอกจากนี้พบว่า มีอัตลักษณ์อีกประเภทหนึ่งเรียกว่า อัตลักษณ์ร่วม (Collective Identity) 
หมายถึงการมีความหมาย ร่วมกันของกลุ่ม ซึ่งความหมายร่วมเหล่านี้เกิดจากความสนใจและ
ประสบการณ์ร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม เป็นการตอบค าถามว่าพวกเราเป็นใคร อัตลักษณ์ร่วมไม่ใช่ส่ิง
ตายตัว เกิดขึ้นผ่านการต่อสู้ทางการเมือง ผ่านการเคล่ือนไหวทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ และปฏิกิริยาทาง
สังคม ซึ่งอัตลักษณ์ร่วมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ในระดับปัจเจกหรืออัตลักษณ์ของบุคคล 
ตัวอย่างของอัตลักษณ์ร่วม เช่น บุคลิกภาพของกลุ่มโดยรวม เพศสภาพ ชาติพันธุ์ สภาพ ภาพ อาชีพ 
เป็นต้น (Ashmore et al., 2004)  

จากค าอธิบายดังกล่าว เอ็ดเวิร์ด ที ฮอลล์ (Hall, 1976) ได้เสนอการแบ่งแยก
ความแตกต่างของวัฒนธรรมท่ีก่อให้เกิดอัตลักษณ์ ท่ีท าให้เรามีแตกต่างจากคนกลุ่มอื่น ๆ โดยแบ่ง
วิธีการเรียนรู้ท่ีท าให้ทราบ ถึงความแตกต่างไว้ 10 กลุ่มคือ 1) ระบบการส่ือสารและภาษา 2) ลักษณะ
ท่าทางและการแต่งกาย 3) อาหารและนิสัยการบริโภค 4) เวลาและความส านึก 5) การตอบแทนและ
การทักทาย 6) ความสัมพันธ์ 7) ค่านิยมและบรรทัดฐาน 8) ความรู้สึกเป็นตัวเองและระยะห่าง  
9) การพัฒนาด้านจิตใจและการเรียนรู้ 10) ความเช่ือและทัศนคติ   
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ในบริบทของประเทศไทย โดยงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการสังเคราะห์การจ าแนก 
อัตลักษณ์จังหวัด จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 10 งานวิจัยของไทย เพื่อใหไ้ด้ตัวแปรด้านอัตลักษณ์
จังหวัด    7  ด้าน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 การจ าแนกอัตลักษณ์จังหวัด ได้ 7 ด้านจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 10 งานวิจัย 
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1 การสื่อความหมายและการรับรู้เอกลักษณ์ 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนหัวหิน  
วิลัยพร สาคริก (2545) 

       

2 การใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวของจังหวัดอุดรธานี 
เบญจวรรณ สุพันอ่างทอง (2555) 

       

3 การศึกษาอัตลักษณ์ท้ อง ถ่ินประจ า
ภาคเหนือตอนล่างเพ่ือการออกแบบ 
เรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก 
ทินวงษ์ รักอิสสระกุล และธัญญธร 
อินทร์ท่าฉาง (2556) 

       

4 การออกแบบเลขศิลป์ที่แสดงอัตลักษณ์
จังหวัดสมุทรสาคร 
ธรรมธร ศรีสุรีย์ไพศาล  (2556) 

       

5 การศึกษาอัตลักษณ์ เมืองแห่ง ไมซ์  
จังหวัดสงขลา 
ณัฐกานต์ รัตนพันธ์ุ และคณะ (2558) 

       

6 การใช้อัตลักษณ์เพ่ือการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดล าปาง 
นุชนาฎ เชียงชัย (2558) 

 
 

      

7 อัตลักษณ์ชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
อินทิรา พงษ์นาค และ  
ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ (2558) 
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ตารางท่ี 1 การจ าแนกอัตลักษณ์จังหวัด ได้ 7 ด้านจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 10 งานวิจัย (ต่อ) 
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8 ปัจจัยด้านอัตลักษณ์ทรัพยากรท่องเที่ยว
ที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการการ
ท่องเที่ยวหมู่บ้านตากกลาง จังหวัด
สุรินทร์ 
รพีพรรณ จันทับ และ 
ลินจง โพชารี (2558) 

       

9 การสื่อสารอัตลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการ
ท่อง เที่ ยวเชิ งสร้างสรรค์ของชุมชน 
เชียงของ 
กฤชณัท แสนทวี และคณะ (2559) 

       

10 การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นบุรีรัมย์
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 
อิศราพร วิจิตร์  (2559) 

       

 
จากการสังเคราะห์งานวิจัยท้ัง 10 เรื่อง ผู้วิจัยจึงได้จัดกลุ่มอัตลักษณ์การท่องเท่ียว

ของไทยท่ีค้นพบเพื่อน าไปเป็นแนวทางวิจัยได้ 7 อัตลักษณ์ ประกอบไปด้วย   
1) ด้านประเพณีและความเช่ือ   
2) ด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุ   
3) ด้านอาหารและของฝากขึ้นช่ือ   
4) ด้านสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญของจังหวัด   
5) ด้านเส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย   
6) ด้านศิลปวัฒนธรรมทางทัศนศิลป์และการแสดง   
7) ด้านสัญลักษณ์จังหวัด เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ อาชีพประจ าจังหวัด 
โดยงานวิจัยในครั้งนี้จะได้น าอัตลักษณ์ท้ัง 7 อัตลักษณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การ

เข้ารหัสของผู้ส่งสารและการถอดรหัสสารของผู้รับสาร ในการท่ีได้น ามาสคอตมาใช้ในการส่ือสาร 
อัตลักษณ์จังหวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย เป็นการศึกษาได้จากภาพตัวแทนท่ีแสดงออกมาเป็น
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายอัตลักษณ์ซึ่งอาจจะแสดงผ่านส่ือต่างๆ หรือแสดงให้ผู้อื่นรับรู้ เช่น 
ประเพณี เครื่องแต่งกาย อาหารการกิน เป็นต้น และน าแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์และการสร้างอัตลักษณ์
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แบรนด์เมืองท่ีแบ่งแยกความแตกต่างของวัฒนธรรมท่ีก่อให้เกิดอัตลักษณ์เมืองของเอ็ดเวิร์ด ที ฮอลล์ 
มาเป็นแนวทางการท าเครื่องมือการวิจัยในการศึกษาเรื่อง “การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย” 

 
4. แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาด 
 

การส่ือสารเกี่ยวข้องกับผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการส่ือสารและผู้รับสาร ท่ีมีกระบวนการ
ถ่ายทอดถึงกัน โดยท่ีผู้ส่งสารมีการเข้ารหัสสารเพื่อส่งให้ผู้รับสารได้การถอดรหัสแล้วส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมทางการส่ือสาร 

4.1 ทฤษฎีการสื่อสาร 
เดวิด เค เบอร์โล (Berlo, 1960) ผู้คิดค้นกระบวนการติดต่อส่ือสารได้อธิบาย

องค์ประกอบของการส่ือสารตามแบบจ าลองไว้ 4 ประการดังนี้ (1) ผู้ส่งสาร (2) เนื้อหาข่าวสาร  
(3) ช่องทาง (4) ผู้ถอดรหัสสาร   

4.1.1 ผู้ส่งสาร หมายถึง บุคคลหรือองค์กร ท่ีส่งหรือถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร 
อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ โดยการเข้ารหัสสารออกไปเป็นสัญญาณ สัญลักษณ์ กริยา ท่าทาง โดย
ผู้ส่งสารได้มีการเข้ารหัสสาร (Encoder) ซึ่งเป็นการแปลงความคิด ข้อมูลต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ 
(Symbol) สัญญาณ (Signal) ท่ีแสดงถึงเป้าประสงค์ หรือแหล่งสารท่ีต้องการจะส่ือความหมายออกไป
ยังผู้รับสาร หรือผู้บริโภค โดยท่ีผู้ส่งสารต้องมีทักษะในการส่ือสารท้ังวัจนภาษา เช่นการส่ือสารด้วย
ถ้อยค า หรือตัวอักษร และอวัจนภาษา เช่นท่าทาง น้ าเสียง แววตา เป็นต้น รวมถึงในด้าน ทัศนคติ 
สังคม และวัฒนธรรม ผ่านกรอบด้านกฎระเบียบ วิถีชีวิต ความเช่ือ ค่านิยม ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี โดยการส่ือสารจะส่งสารได้อย่างมีประสิทธิผลนั้น ผู้ส่งสารจะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้

1.1) เป็นผู้มีเจตนาแน่ชัดท่ีจะให้ผู้อื่นรับรู้ความประสงค์ของตน 

1.2) เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีจะส่ือสารเพียงพอ 

1.3) เป็นผู้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

1.4) เป็นผู้มีความพยายามท่ีจะเข้าใจความสามารถและความพร้อมของ
ผู้รับสาร 

1.5) เป็นผู้รู้จักใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการน าเสนอสาร 

4.1.2 สาร มาจากท่ีผู้ส่งสารเข้ารหัส ผ่านทางข้อความ สัญญาณ หรือสัญลักษณ์
ท่ีแสดงถึงความรู้สึกนึกคิด ความต้องการทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ หรือเนื้อหาสาระท่ีผู้ส่งสาร
ออกมาในรูปแบบวัจนภาษา และอวัจนภาษา 

1) วัจนภาษา คือ สารท่ีท้ังผู้ส่งสารและรับสาร ท าการส่ือสารความหมาย
กันผ่านภาษาพูด หรือภาษาเขียนในการส่ือความหมาย 

2) อวัจนภาษา คือ สารท่ีผู้ส่งสารและผู้รับสาร ท าการส่ือสารกันโดยไม่ได้
ใช้ภาษาพูด หรือภาษาเขียนในการส่ือความหมาย เช่นลักษณะสีหน้า ท่าทาง สัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
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4.1.3 ช่องทางการสื่อสาร หมายถึง วิธีการ หรือช่องทางในการเคล่ือนย้ายสาร
จากผู้ส่งไปยังผู้รับ โดยช่องทางการส่ือสารสามารถแบ่งได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 

1) ช่องทางผ่านบุคคล (Personal Channel) เป็นการติดต่อระหว่างบุคคล 
หรือเป็นการส่ือสารแบบต่อหน้า (Face-to face) กับกลุ่มเป้าหมาย หรือสามารถใช้บุคคลท่ีเป็นช่องทาง 
การส่ือสารทางสังคมได้ เช่น ญาติพี่น้อง บุคคลใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายเป็นต้น 

2) ช่องทางท่ีไม่ใช่บุคคล (Non-personal Channel) ผ่านเครื่องมือทาง 
การส่ือสารมากมาย โดยมักเรียกว่าส่ือมวลชน (Mass Media) ท่ีสามารถแพร่กระจายข่าวสารออกไป
ได้ในวงกว้าง เช่น (1) ส่ือแพร่สัญญาณ (Broadcast Media) เช่น ส่ือโทรทัศน์ ซึ่งปัจจุบันส่ือโทรทัศน์
ได้ก้าวเข้าสู่การแพร่กระจายสัญญาณด้วยระบบดิจิตอล และส่ือวิทยุ  (2) ส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ (Print 
Media) เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ส่ือโฆษณาต่าง ๆ แบนเนอร์ โปสเตอร์ ใบปลิว แผ่นพับ เป็นต้น 

4.1.4 ผู้รับสาร หมายถึง บุคคลท่ีผู้ส่งสารต้องการให้ผู้รับสารรับรู้ถึงข้อมูล 
ความคิด ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีทักษะความช านาญในการส่ือสารมีความสามารถในการถอดรหัสสาร มีทัศนคติ 
ความรู้ พื้นฐานทางสังคม และวัฒนธรรม เช่นเดียวกับผู้ส่งสาร จึงจะสามารถถอดรหัสการส่ือสารของ
ผู้ส่งสารได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด 

 
4.2 แนวคิดที่เก่ียวกับสื่อ 

4.2.1 นิยามความหมายของสื่อ 
“ส่ือ”เกิดจากรากศัพท์ภาษาอังกฤษคือ Medium หรือMedia โดย

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให้ความหมายของ ส่ือ ไว้ว่าหมายถึงการติดต่อให้ถึง
กันชักน าให้รู้จักกัน “ส่ือ”ตามความหมายของ เบลซ์แอนด์เบลซ์ (Belch & Belch, 2005) ได้ให้
ความหมายว่า “ระบบการส่งข่าวสาร ได้แก่ส่ือกระจายเสียง ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือใหม่และส่ือสนับสนุนอื่น ๆ” 

โดยส่ือได้มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย รวมถึงการพัฒนา
เทคโนโลยีทางการส่ือสารท่ีท าให้ส่ือเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น โดย โรเบิร์ต เบอร์เน็ต และเดวิด พี 
มาร์แชล (Burnett & Marshall, 2003) ระบุว่า การเปล่ียนแปลงในด้านการพัฒนาของเทคโนโลยีได้
แบ่งส่ือ ออกเป็น 2ประเภท ตามรูปแบบการใช้งานส่ือในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถ
สร้างโอกาสให้กับนักส่ือสารการตลาด และนักวางแผนส่ือมากยิ่งขึ้น ได้แก่ส่ือด้ังเดิม (Traditional 
Media) และส่ือใหม่ (New Media) 

4.2.2 นิยามความหมายของการสื่อสารการตลาด 
ความหมายของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง แนวความคิด

ของการวางแผนการส่ือสารตลาด ท่ียอมรับคุณค่าเพิ่ม (Added Value) ของการวางแผนอย่างกว้างขวาง 
(Comprehensive Plan) ด้วยการประเมินบทบาทเชิงกลยุทธ์ถึงลักษณะเฉพาะของการติดต่อส่ือสาร
แบบต่าง ๆ เช่น การโฆษณา การตลาดเจาะตรงเพื่อให้สนองตอบในทันที การส่งเสริมการขายและ
การประชาสัมพันธ์ และน าวิธีการส่ือสารแบบต่าง ๆ เหล่านี้มารวมกัน เพื่อให้การติดต่อส่ือสารมีความ
ชัดเจน สอดคล้องกลมกลืนและมีผลกระทบมากท่ีสุดโดยผ่านข่าวสารต่าง ๆ  ท่ีประสานสอดคล้องกัน
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เป็นหนึ่งเดียว (Kotler, 1997) ด้าน Boone & Kurtz (1995) ได้ให้ความหมายของการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการว่าเป็นกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดท้ังหมดทุกชนิด เช่น การโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ 
จดหมายตรง การขายโดยพนักงานขาย การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น น ามา
ประสมประสานกัน เพื่อให้เป็นข่าวสาร เพื่อส่งเสริมการตลาด ท่ีมีลักษณะความเป็นหนึ่งเดียวมุ่งเน้นท่ี
ลูกค้าโดยเฉพาะ (customer-focused) 

จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
คือ แนวความคิดของการส่ือสารการตลาด ท่ีผู้บริหารการตลาดได้วางแผนพัฒนาขึ้นมาโดยการน า
เครื่องมือส่ือสารหลาย ๆ รูปแบบมาประสมประสานกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถส่งข่าวสารท่ีมี
ความชัดเจน สอดคล้องสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียว ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้บังเกิดผลตามท่ี
มุ่งหวังหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การส่ือสารแบบบูรณการ เป็นการสร้างภาพขนาดใหญ่ หรือ big 
picture จ าเป็นต้องใช้การวางแผนการตลาด การจัดโปรแกรมการส่งเสริมการตลาด และการประสานงาน
ของเครื่องมือการส่ือสารการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ โดยน ามาใช้ร่วมกัน เป็นกลยุทธ์การติดต่อส่ือสาร
ทางการตลาดท่ีพัฒนาขึ้นมาโดยรับกับกิจกรรมของบริษัทกับลูกค้า เพราะการรับรู้ของลูกค้าท่ีมีต่อ
บริษัทหรือผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขาย ลูกค้ารับรู้ข่าวสารมาจากหลายทาง เช่น จากโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ 
จากกิจกรรมการส่งเสริมการขาย รวมท้ังจากประเภทของร้านค้าท่ีผลิตภัณฑ์วางจ าหน่าย เป็นต้น 
(Belch & Belch, 1993) 

 
4.2.3 ประเภทของสื่อที่ใช้ในการสื่อสารการตลาด 

1) “ส่ือออนไลน์” หมายถึง กิจกรรมหรือส่ือการตลาดท่ีธุรกิจส่ือสารกับ
ลูกค้าผ่านช่องทางสมัยใหม่ท่ีเรียกว่า ส่ือออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ โมบายแอพ ส่ือสังคมออนไลน์ ไลน์ 
เป็นต้น แน่นอนว่า ออนไลน์ได้มีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อการตลาดปัจจุบัน เพราะความสามารถใน
การเข้าถึงลูกค้าอย่างไร้พรมแดน การส่ือสารกับลูกค้าแบบ 1 ต่อ 1 การวัดผลลัพธ์ท่ีถูกต้องแม่นย า 
ต้นทุนท่ีไม่สูง และอีกมากเมื่อเทียบกับออฟไลน์ 

ส่ือออนไลน์เป็นส่ือท่ีถือก าเนิดขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
และการพัฒนาอินเตอร์เน็ตให้มีความเร็วสูงในการกระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
อีกท้ังยังเข้าถึงผู้รับสารในลักษณะรายบุคคลได้อย่างรวดเร็ว (Belch & Belch, 2008) ผ่านโซเซียลมีเดีย
ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 6 ประเภท (ไลนาลีอีวาน, 2555) ได้แก่ เว็บไซต์ บล็อก เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ (Twitter) 
อินสตราแกรม และยูทูป  

2) “ส่ือออฟไลน์” หมายถึงกิจกรรมหรือส่ือการตลาดแบบด้ังเดิม โดย
ส่วนมากจะเป็นการตลาดแบบวงกว้าง ไม่จงเจาะ อาทิ ส่ือโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ งานอีเวนท์ 
เป็นต้น แต่ก็มีบ้างท่ีเป็นกิจกรรมแบบการตลาดเจาะจง เช่น พนักงานขาย งานอีเวนท์เฉพาะกลุ่มลูกค้า 
ไดเร็คเมล์ เป็นต้น (Voorveld et al., 2018)  
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5. แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้  
 

การรับรู้ คือ การสัมผัส ท่ีมีความหมาย (Sensation) การรับรู้เป็นการแปลหรือตีความ
แห่งการสัมผัสท่ีได้รับ ออกเป็นส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีมีความหมาย หรือท่ีรู้จักเข้าใจ ซึ่งในการแปลหรือตีความ
นี้จ าเป็นต้องใช้ประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมหรือความชัดเจนท่ีเคยมีมาแต่หนหลัง ถ้าไม่มีความรู้
เดิม หรือลืมเรื่องนั้น ๆ แล้ว ก็จะไม่มีการรับรู้กับส่ิงเร้านั้น ๆ จะมีก็แต่เพียงการสัมผัสกับส่ิงเร้าเท่านั้น 
(Schiffman and Kanuk, 2010) การรับรู้ คือ การตีความหมายการรับสัมผัส ออกเป็นส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ี
มีความหมาย ซึ่งการตีความหมายนั้นจะต้องอาศัยประสบการณ์หรือการเรียนรู้ ถ้าปราศจากการเรียนรู้
หรือประสบการณ์ จะไม่มีการรับรู้ แต่มีเพียงการรับสัมผัสเท่านั้น และการรับรู้เป็นส่ิงเลือก คือ บุคคล
จะเลือกรับรู้ส่ิงเร้า บางอย่างท่ีสนใจ ไม่ได้รับรู้ไปหมดทุกอย่าง (รัจรี นพเกตุ, 2540) 

นันทสารี สุขโข (2548) กล่าวว่า การรับรู้ (Perception) หมายถึง การเปิดรับ หรือ 
กระบวนการของความเข้าใจ ท่ีบุคคลต้องมีการจัดและรวบรวมส่ิงต่าง ๆ ผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5  
ซึ่งได้แก่ การมองเห็น ได้ยิน ได้กล่ิน ได้รสชาติ และได้สัมผัสออกมาเป็นผลรวมที่มีความหมาย การรับรู้
ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน โดยข้ึนอยู่กับความรู้และประสบการณ์ในอดีต จากความหมายข้างต้น
ผู้วิจัยสรุปว่า การรับรู้ หมายถึง การแปลความหมายท่ีเกิดจากการรับสัมผัสผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 
ของแต่ละบุคคล ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การได้กล่ิน การได้รสชาติ และการได้สัมผัส โดยการรับรู้
ของแต่ละบุคคลจะขึ้นกับประสบการณ์และความรู้เดิมของผู้ท่ีรับสัมผัสในอดีต  

การรับรู้ คือ ขบวนการประมวลและตีความข้อมูลต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวเราโดยผ่านอวัยวะ 
รับความรู้สึก การรับรู้จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีพลังมากระตุ้นอวัยวะรับความรู้สึก และเกิดการแปล
ความหมายเป็นการรับรู้เกิดข้ึน (วุฒิ สุขเจริญ, 2555) 

การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีคนเรารับรู้ ส่ิงต่าง ๆ โดยผ่านการสัมผัส และมีการใช้
ประสบการณ์เดิม ช่วยในการแปลความหมายของส่ิงนั้น ๆ ออกมาเป็นความรู้ความเข้าใจ กระบวนการ
ของการรับรู้ จะเกิดขึ้นต้องประกอบด้วย อาการสัมผัส การแปลความหมายจากอาการสัมผัส ความรู้
เดิม หรือประสบการณ์เดิมเพื่อแปลความหมาย  

ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม ซึ่งได้แก่ ความคิด ความรู้และการกระท าท่ีได้เคย
ปรากฏแก่ผู้นั้น มาแล้วในอดีต มีความส าคัญมากส าหรับช่วยในการแปลความหมายของอาการสัมผัส 
โดยท่ีความรู้ และประสบการณ์เดิมนั้นต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน และต้องมีความรู้รอบด้าน จึงจะท า
ให้เกิดการแปลความหมายท่ีมีประสิทธิภาพได้ (เพ็ญศิริ โชติพันธ์, 2551) 

การรับรู้ เป็นกระบวนการซึ่งเริ่มต้นจากการรับรู้ข้อมูลจากภายนอกของประสาทสัมผัส
ต่าง ๆ จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังสมองเพื่อประมวลผลออกมาเป็นความเข้าใจ โดยอาศัยข้อมูล
จากความทรงจ าเดิมท่ีมี และส่งผลออกมาเป็นการโต้ตอบในท่ีสุด (Statt, 1997) กระบวนการรับรู้ คือ 
กระบวนการท่ีอวัยวะรับความรู้สึก แล้วตอบสนองต่อส่ิงแวดล้อม  

กระบวนการรับรู้ เริ่มต้นท่ีการกระตุ้นอวัยวะรับความรู้สึก โดยท่ีอวัยวะแต่ละชนิดจะ
สามารถรับพลังงานได้เฉพาะอย่าง เช่น หูรับได้เฉพาะพลังงานเสียง ตารับได้เฉพาะพลังงานแสง จมูก
รับได้เฉพาะกล่ิน เป็นต้น และพลังงานแต่ละชนิดยังมีความแตกต่างกันในตัวของมันเอง ซึ่งจะท าให้
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เกิดการรู้สึกท่ีแตกต่างกัน เป็นต้นว่า การเห็นแสงสีต่าง ๆ กัน การได้ยินเสียงสูง เสียงต่ า เสียงดัง หรือ
เสียงค่อย เป็นต้น ดังนั้น การท่ีอวัยวะรับสัมผัส ได้รับการกระตุ้น จึงเป็นขั้นตอนแรกของ กระบวนการ
รับรู้ ถัดมาเมื่ออวัยวะถูกกระตุ้น จะมีการส่งกระแสประสาทขึ้นสู่สมอง สมองจะเกิดการรู้สึก การรู้สึก
แตกต่างจากการรับรู้ เนื่องจากการรู้สึก ไม่ได้ผ่านกระบวนการแปลความหมาย เช่น รู้สึกเพียงแค่ว่าได้
ยินเสียงดังขึ้นเรื่อย ๆ แต่การรับรู้จะสามารถบอกได้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไร โดยอาศัยประสบการณ์
ท่ีมีมาในอดีต 

Arens (2004) ได้กล่าวถึงกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบ 
ดังต่อไปนี้ 

1) ส่ิงเร้า (Stimulus) เป็นข้อมูลทางกายภาพ ท่ีบุคคลสามารถรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส
ท้ัง 5 

2) การแยกแยะการรับรู้ (Perceptual Screens) เป็นวิธีการท่ีบุคคลใช้ประสาทสัมผัส 
และตีความข้อมูลของส่ิงเร้าซึ่งประกอบด้วย (1) การแยกแยะทางสรีรวิทยา (Physiological Screen) 
ท าหน้าท่ีคัดกรองข้อมูลท่ีเข้ามา (2) การแยกแยะทางด้านจิตวิทยา (Psychological Screens) เป็น
ส่ิงท่ีผู้บริโภคใช้ในการประเมินกล่ันกรองข้อมูลข่าวสาร โดยการใช้อารมณ์เป็นเกณฑ์ 

3) การรับรู้(Cognition) คือความเข้าใจในส่ิงเร้า ซึ่งเมื่อรับส่ิงเร้า และผ่านกระบวนการ
ในการแยกแยะการรับรู้ ผู้บริโภคก็จะสามารถเข้าใจในส่ิงเร้า และยอมรับส่ิงเร้านั้น ๆ 

4) การเก็บขอ้มูล (Mental Files) เป็นการจัดการกับส่ิงเร้าท่ีซับซ้อน ผู้บริโภคจะจัดล าดับ
ส่ิงเร้าและข้อมูลต่าง ๆ ตามล าดับความส าคัญ 
 

ภาพท่ี 5 กระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค (Model of the consumer perception process) 
 

 
ท่ีมา: Arens (2004) 

 
ขั้นตอนการรับรู้ของผู้บริโภค 
Assael (2004) ได้อธิบายไว้ถึงขั้นตอนการรับรู้ของผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 

ได้แก่  (1) การเลือกรับข้อมูล (Selection)  (2) การจัดระบบข้อมูล (Organization)  (3) การตีความ
ข้อมูล (Interpretation) 
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ภาพท่ี 6 ขั้นตอนการรับรู้ (Perceptual process) 
 

 
 

ท่ีมา : Assael (2004) 
 

1) การเลือกรับข้อมูล (Perceptual Selection) กระบวนการรับรู้ประกอบด้วย 
1.1 การเปิดรับ (Exposure) ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อประสาทรับรู้ท้ัง 5 (รูป รส กล่ิน 

เสียง สัมผัส) ของผู้บริโภคท างาน โดยการกระตุ้นของส่ิงเร้าท่ีเข้ามาจะท าให้ผู้บริโภคนั้นเลือกส่ิงเร้าท่ี
จะเปิดรับ 

1.2 การให้ความสนใจ (Attention) คือการให้ความสนใจกับส่ิงเร้าอย่างหนึ่ง 
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่นเมื่อผู้บริโภคสังเกตโฆษณาในโทรทัศน์หรือสินค้าใหม่ท่ีอยู่บนช้ันวางสินค้า 
หรือป้ายไฟโฆษณาตามสถานีรถไฟฟ้า ความสนใจจะเกิดขึ้น แต่ความสนใจนั้น ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นหลังจาก
การเปิดรับในทุกครั้ง ซึ่งในบางครั้งผู้บริโภคมีการเปิดรับ แต่อาจให้ความสนใจกับส่ิงเร้าเพียงเล็กน้อย 

1.3 การเลือกรับรู้ (Selective Perception) ผู้บริโภคจะมีการรับรู้ต่อส่ิงเร้าทาง
การตลาดแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เนื่องจากความต้องการ ทัศนคติประสบการณ์และบุคลิกของ
แต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งการเลือกรับรู้จะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการการรับรู้
การเลือกท่ีจะเปิดรับ และการให้ความสนใจ (Selective Exposure and Attention) กระบวนการ
เลือกรับรู้ (Selective Perception) จะช่วยให้สามารถมั่นใจได้ว่า ผู้บริโภคจะได้รับข้อมูลท่ีตรงกับ
ความต้องการของตนเอง และการปกป้องการรับรู้ (Perceptual Defense) คือกระบวนการท่ีผู้บริโภค
เลือกท่ีจะปกป้องตนเองจากส่ิงเร้าท่ีเข้ามาคุกคาม หรือเลือกไม่ตอบรับส่ิงเร้าท่ีไม่สอดคล้องกับความเช่ือ
ของตนเอง หรือในบางครั้งอาจจะเลือกท่ีจะบิดเบือนข้อมูลท่ีได้รับ เพื่อให้สอดคล้องกับความเช่ือและ
ความคิดเห็นของตนเอง (Arens, 2004) 

2) การจัดระบบข้อมูล (Perceptual Organization) หมายถึง การท่ีผู้บริโภคจัดกลุ่ม
ของข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งท่ีมา เพื่อสรุปความหมายและเข้าใจความหมายได้ดีขึ้น โดยอาศัยพื้นฐาน
ของ Gestalt Psychology คือการท่ีผู้บริโภคจัดการกับการรับรู้ให้เป็นภาพรวมของส่ิงใดส่ิงหนึ่งซึ่ง
ผู้บริโภคสามารถจัดการกับข้อมูลได้ 3 ลักษณะ คือ 
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2.1 การท าให้สมบูรณ์ (Closure) เป็นการท่ีผู้บริโภคสรุปข้อมูลเองในกรณีท่ีข้อมูล
มีความไม่ชัดเจน 

2.2 การจัดกลุ่ม (Grouping) ผู้บริโภคจะรับรู้ข้อมูลแบบเป็นกลุ่มของข้อมูล 
มากกว่าท่ีจะแยกเป็นข้อมูลท่ีไม่ต่อเนื่อง หรือไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 

2.3 บริบท (Context) ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะรับรู้ส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยบริบทแวดล้อม 
ดังนั้นการออกแบบส่ือโฆษณาต่าง ๆ จึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ในสินค้า กล่าวคือ

ผู้บริโภคจะรับรู้โฆษณาช้ินเดียวกันต่างกันเมื่อใช้ส่ือท่ีต่างกันออกไป ส่ิงส าคัญส าหรับการใช้บริบท คือ 
ภาพ (Figure) และพื้นหลัง (Background) ผู้บริโภคจะแยกความแตกต่างของส่ิงเร้าท่ีโดดเด่นสะดุดตา 
(Prominent) คือต าแหน่งท่ีอยู่เด่นชัดท่ีสุดจากส่ิงเร้าท่ีเป็นพื้นหลัง (Background) 

3) การตีความข้อมูล (Perceptual Interpretation) มี 2 ลักษณะคือ 
3.1 การจัดหมวดหมู่ (Categorization) นักการตลาดต้องการท่ีจะให้กระบวนการ

จัดหมวดหมู่แยกประเภทนั้น สามารถท าได้ง่ายข้ึน เพื่อต้องการให้ผู้บริโภคสามารถจดจ าตราสินค้าได้
และไม่ต้องการให้ตราสินค้าของตนไปซ้ ากับตราสินค้าอื่นกระบวนการของการจัดหมวดหมู่ ประกอบด้วย 

3.1.1 แผนภูมิ (Schema) เมื่อผู้บริโภครวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่ 
ก็จะมีการเก็บข้อมูลของสินค้าประเภทนั้นลงในความทรงจ าเมื่อมีความรู้ในสินค้าประเภทนั้น ๆ มากขึ้น
ก็จะสามารถ (Recall) ถึงข้อมูลท่ีอยู่ในความคิด (Thought) แนวความคิด (Ideas) สัญลักษณ์ (Symbols) 

3.1.2 การแบ่งประเภท (Subtyping) จะเกี่ยวข้องกับสร้างหมวดหมู่ย่อย ๆ 
(Subcategory) จากหมวดหมู่ท่ีกว้างกว่า (Broader Category) 

3.2 การสรุปข้อมูล (Inference) ผู้บริโภคสามารถท าการสรุปวินิจฉัยเกี่ยวกับ 
ตราสินค้า ราคา ร้านค้าหรือองค์กร การสรุปวินิจฉัยนี้เป็นรูปแบบความเช่ือของผู้บริโภคท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิง
หนึ่ง ซึ่งเป็นผลจากความเช่ือมโยงในอดีต 

ซึ่งปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคนั้น สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2544) 
ได้ท าการสรุปไว้ มี 8 ปัจจัยดังต่อไปนี้  

1. ความต้องการของมนุษย์ (Need) ของผู้รับรู้ ท าให้ผู้รับรู้ตีความส่ิงเร้าท่ีส่งมาเป็นส่ิง
ท่ีสนองความต้องการของตนเอง ความต้องการเป็นเหตุจูงใจให้เรารับรู้ส่ิงท่ีต้องการได้รวดเร็ว  

2. ประสบการณ์ (Experiences) บุคคลท่ัวไปมักจะตีความส่ิงท่ีตนสัมผัสตามประสบการณ์ 
และภูมิหลังของแต่ละบุคคล  

3. การเตรียมตัวไว้ก่อน (Preparatory Set) การท่ีคนเรามีประสบการณ์และเรียนรู้ 
ส่ิงใดมาก่อนท าให้เราเตรียมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงนั้นเหมือนกับท่ีเราได้เรียนรู้มา  

4. บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพมีความสัมพันธ์กับการรับรู้เช่น คนท่ีมี บุคลิกภาพ 
ยึดมั่น ถือมั่น จะรับรู้การเปล่ียนแปลงของส่ิงเร้าได้ช้ากว่าผู้ท่ีมีบุคลิกยืดหยุ่น  

5. ทัศนคติ (Attitude) ทัศนคติมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ถ้าคนเรามีทัศนคติท่ีดีต่อใคร  
การกระท าของบุคคลนั้นจะถูกรับรู้ในทางท่ีดีอยู่เสมอ  

6. ต าแหน่งทางสังคม (Social Position) และบทบาทท าให้เรารับรู้ส่ิงต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน  
7. วัฒนธรรม (Culture) เป็นตัวการส าคัญท่ีท าให้คนเรารับรู้ส่ิงต่างๆ แตกต่างกันออกไป  
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8. สภาพทางอารมณ์ (Emotion) สภาพทางอารมณ์ของผู้รับมีผลต่อการรับรู้ การรับรู้เป็น
ขั้นตอนแรกของการมีพฤติกรรม แต่อย่างไรก็ตามการรับรู้เป็นเพียงตัวแปรหนึ่งเท่านั้นในการเกิด
พฤติกรรม แต่อย่างไรก็ตามการรับรู้เป็นเพียงตัวแปรหนึ่งเท่านั้นในการเกิดพฤติกรรม ยังมีตัวแปรอื่น ๆ 
อีกมาก ท่ีมีส่วนให้เกิดพฤติกรรม เช่น ทัศนคติ บทบาท และความคาดหวัง ฯลฯ อย่างไรก็ตาม การรับรู้
มีความส าคัญต่อพฤติกรรมถ้าบุคคลรับรู้ถูกต้องการแสดงพฤติกรรมก็จะเป็นอย่างหนึ่งแต่ถ้าบุคคล
รับรู้ไม่ถูกต้องจะท าให้แสดงพฤติกรรมออกมาแตกต่างกัน 

จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่าการรับรู้ของผู้บริโภคเป็นกระบวนการของแต่ละบุคคลซึ่ง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยความเช่ือประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคลและมีความส าคัญต่อการรับรู้
คุณค่า และความส าคัญของผลิตภัณฑ์ ซึ่งทฤษฎีการรับรู้ท้ังกล่าวสามารถน ามาใช้ในการศึกษาวิจัย
ด้านการรับรู้เรื่องการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตของผู้รับสาร 
 
6.  แนวคิดการก าหนดกลยุทธ์ 
 

การก าหนดกลยุทธ์ มีความส าคัญอย่างมาก เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อ
น าไปพิจารณาก าหนดพันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนสร้างกลยุทธ์ระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันที่แท้จริงว่าองค์กรมีความพร้อม หรือมีสมรรถนะแค่ไหน (ญาณภัทร 
แสงชาติ, 2558) นอกจากนี้ยังต้องพยายามระวังไม่ให้จุดอ่อน ท่ีเผชิญอยู่สร้างปัญหาและพยายาม
ค้นหาแนวทางแก้ไขจุดอ่อนนั้น ขณะเดียวกันองค์กรต้องพิจารณาว่ามีโอกาสอะไรบ้างท่ีส่งผลกระทบ
ต่อองค์กร เพื่อแสวงหาประโยชน์จากโอกาส และต้องพิจารณาว่า องค์กรต้องเผชิญกับภาวะคุกคาม
เพียงใด โดยพยายามหลีกเล่ียงภาวะคุกคามหรือจัดการไม่ให้ภาวะ คุกคามหรืออุปสรรคนั้นส่ งผล
กระทบเสียหายต่อองค์กร เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ คือ SWOT Analysis (อรทัย 
เลิศวรรณวิทย,์ 2559) ดังภาพประกอบท่ี 7 

 
ภาพท่ี 7 SWOT Analysis ดัดแปลงจาก Evans (2013) 
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การวิเคราะห์สถานการณ์ด้วย SWOT เพื่อน ามาก าหนดกลยุทธ์ เป็นการวิเคราะห์โครงสรา้ง
การประเมินสถานการณ์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งปัจจัยภายในเป็นปัจจัยท่ีสามารถควบคุม
ได้ ส่วนปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมหรือสามารถควบคุมได้เพียงเล็กน้อย โดย
กระบวนการวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน เพื่อ
น าผลท่ีได้ในรูปแบบของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม มาก าหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีใช้ในการ
วางแผนเพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กร Evans (2013) ประกอบไปด้วย  

ปัจจัยภายใน 
1. จุดแข็ง เป็นความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวก น ามาใช้เป็น

ประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือการด าเนินงานภายในท่ีองค์กรท าได้ดีหรือเป็นข้อ
ได้เปรียบในการแข่งขัน หรืออาจหมายถึงการด าเนินงานภายในท่ีสามารถกระท าได้ดี เช่น ทรัพยากร
ภายในองค์กร การตลาด การบริหารการเงิน การผลิต การวิจัย และ พัฒนา เพื่อวิเคราะห์ค้นหาจุด
แข็ง เพื่อน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์หรือแนวทางในการด าเนินงานต่าง ๆ ให้มีความโดดเด่นหรือ
แตกต่างไปจากคู่แข่งขัน ตัวอย่างของจุดแข็ง ได้แก่ วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ความรู้ความสามารถของ
พนักงาน คุณภาพผลิตภัณฑ์ สถานะทางการเงินท่ีมั่นคง เป็นต้น   

2. จุดอ่อน เป็นสถานการณ์ภายในตราสินค้าท่ีเป็นด้านลบและด้อยคุณภาพ ท่ีไม่สามารถ
น ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป็นข้อเสียเปรียบในการด าเนินธุรกิจ 
ตัวอย่างจุดอ่อน ได้แก่ ต้นทุนทางการผลิตท่ีสูงกว่าคู่แข่งขัน ปัญหาด้านศักยภาพของพนักงาน 
คุณภาพของสินค้าและบริการ เป็นต้น  

ปัจจัยภายนอก 
3. โอกาส เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของตราสินค้า 

หรือหมายถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากส่ิงแวดล้อมภายนอกของตราสินค้าท่ีส่งผลทางด้านบวกต่อการ
ด าเนินธุรกิจ ผู้บริหารจะต้องมีการตรวจสอบส่ิงแวดล้อมภายนอกอยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ต่าง ๆ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้รวมท้ังต้องคาดคะเนการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น 
ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี และการแข่งขันอยู่เป็นระยะ ๆ เพื่อใช้ประโยชน์
จากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกเหล่านี้  

4. อุปสรรค เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีคุกคามหรือมีผลเสียต่อการด าเนินงานของ
องค์กรหรืออาจหมายถึงผลกระทบทางด้านลบของสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีต่อการด าเนินธุรกิจ 
ผู้บริหารจ าเป็นต้องระมัดระวังในส่ิงท่ีเป็นข้อจ ากัดของการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดผล
เสียหายได้ เราไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อจ ากัดหรืออุปสรรคเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นได้ ตัวอย่างของ
อุปสรรคจากภายนอกได้แก่ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง ต้นทุนท่ีสูงขึ้น การเปล่ียนแปลง
ของค่าเงินต่างประเทศ  

จากแนวคิดข้างต้น การวิเคราะห์ SWOT สถานการณ์จากภายใน และภายนอก ผู้วิจัยได้
น ากรอบแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการส่ือสารอัตลักษณ์
จังหวัดด้วยมาสคอต ซึ่งเป็นขั้นตอนในการน ามาใช้ในการจัดท ากลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัด
ด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย  
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6.1 การจัดท ากลยุทธ์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ TOWS Matrix   
TOWS Matrix เป็นปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรคท่ีองค์กรก าลังเผชิญ

อยู่ สามารถน ามาจับคู่เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน เป็นการจัดท า
ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นทางเลือก เป็นเครื่องมือท่ีนับว่ามีประโยชน์อย่างมากในการก าหนดกลยุทธ์ โดยใช้
ตารางท่ีเรียกว่า TOWS Matrix (Weihrich, 1982) ดังภาพประกอบท่ี 8 
 

ภาพท่ี 8 TOWS Matrix (Weihrich, 1982) 

 
 

จากตารางดังกล่าวข้างต้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส  
จุดแข็ง กับอุปสรรค จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับอุปสรรค ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล
แต่ละคู่ท าให้เกิดกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบท่ีสามารถน าไปเลือกใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร โดย 
TOWS Matrix เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจ ากัด จุดอ่อนกับ
โอกาส และจุดอ่อนกับข้อจ ากัด ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าวท าให้เกิด
กลยุทธ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท (ทัศนีย์ มูลจันดา, 2560) คือ 

1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม
ท่ีเป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุก 

2. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพ 
แวดล้อมท่ีเป็นจุดแข็งและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิง
ป้องกัน ท้ังนี้เนื่องจากองค์กรมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค์กรก็เจอกับสภาพแวดล้อมท่ีเป็นข้อจ ากัดจาก
ภายนอกท่ีองค์การควบคุมไม่ได้ แต่องค์กรสามารถใช้จุดแข็งท่ีมีอยู่ในการป้องกันข้อจ ากัดท่ีมาจาก
ภายนอกได้ 

3. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพ 
แวดล้อมท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข 
ท้ังนี้เนื่องจากองค์กรมีโอกาสท่ีจะน าแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนท่ีองค์กรมีอยู่ได้ 

4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม
ท่ีเป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรับ ท้ังนี้
เนื่องจากองค์กรเผชิญกับท้ังจุดอ่อนและข้อจ ากัดภายนอกท่ีองค์กรไม่สามารถควบคุมได้ 
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การศึกษาครั้งนี้ได้มีการน า TOWS Matrix มาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์เพื่อการสร้าง
กลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย โดยการน าปัจจัยต่าง ๆ 
ท่ีได้จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis มาผสมผสานเพื่อให้สามารถน ามาก าหนดยุทธศาสตร์ 
การส่ือสารอัตลักษณ์ท่ีมีความเหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้และเพื่อให้การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
การส่ือสารอัตลักษณ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ด้วย SWOT และ 
การก าหนดกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix อย่างละเอียดรอบครอบ จะเป็นการน าไปสู่การสร้างกลยุทธ์
การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วย มาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
7. บริบทการใช้มาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
 

7.1 วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย 
รายงานวิสัยทัศน์การท่องเท่ียว พ.ศ. 2579 ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

กล่าวถึงวิสัยทัศน์การท่องเท่ียวไทย ไว้ว่า อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของไทยมีการพัฒนาและเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง เห็นได้จากความส าเร็จหลายประการ เช่นการเพิ่มขึ้นของจ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเท่ียว ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวอยู่ใน
อันดับท่ีดีขึ้น และแหล่งท่องเท่ียวของไทยได้รับความนิยมติดอันดับต้นๆของโลก (กรมการท่องเท่ียว, 
2561) 

ดังนั้นเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐาน
ของศักยภาพและโอกาสด้านการท่องเท่ียว จึงควรก าหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
ของไทย โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะพัฒนา รักษา และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการท่องเท่ียวไทย 
เพื่อให้เป็นกลไกในการขับเคล่ือนประเทศไทยให้เป็นประเทศพัฒนาแล้ว บนพื้นฐานของความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ด้วยการจัดท าวิสัยทัศน์การท่องเท่ียวไทย พ.ศ. 2579 ซึ่ง
เป็นการด าเนินการในช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศท่ีมีความมั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน มีวัตถุประสงค์หลักด้านการท่องเท่ียวของประเทศคือ ผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว
ต่อประเทศในองค์รวม ได้แก่ การเป็นแหล่งเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศและกระจายรายได้สู่ประชาชน 
การแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของประชาชน ในขณะเดียวกัน การพิจารณาแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวควรค านึงถึงค่านิยมหลัก
ของการท่องเท่ียวของประเทศ ปรับสมดุลการท่องเท่ียว การเชิดชูวิถีไทย และการเน้น "คน" เป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา สร้างความยั่งยืนของการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียว และการกระจายรายได้และ
ความเจริญของประเทศ ในฐานะท่ีเป็นวาระแห่งชาติ ดังนั้น จึงได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์การท่องเท่ียวไทย 
พ.ศ. 2579 เพื่อเป็นกรอบช้ีน าการพัฒนาการท่องเท่ียวไทยในระยะยาว 5 ประการ (กรมการท่องเท่ียว, 
2561) ได้แก่ 

1) ประการท่ีหนึ่ง ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพช้ันน าของโลก ด้วย
การยกระดับคุณภาพและเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวให้มีมาตรฐาน
เป็นท่ียอมรับในระดับสากล มุ่งเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวโดยเน้นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและวันพักต่อ
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ครั้งของการเดินทางของนักท่องเท่ียว และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว
ของประเทศ 

2) ประการท่ีสอง การเติบโตอย่างมีดุลยภาพ โดยส่งเสริมดุลยภาพในการเติบโต
ของการท่องเท่ียวระหว่างกลุ่มนักท่องเท่ียว อาทิ ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ ระหว่าง
นักท่องเท่ียวตามถิ่นท่ีอยู่ และระหว่างกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ัวไปและนักท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจเฉพาะ 
ส่งเสริมดุลยภาพในการเติบโตระหว่างพื้นท่ีท่องเท่ียว โดยเน้นการกระจายการพัฒนาการท่องเท่ียวใน
เมืองท่องเท่ียวรองและพื้นท่ีชุมชนท้องถิ่นส่งเสริมดุลยภาพในการเติบโตระหว่างช่วงเวลาและฤดูกาล 

3) ประการท่ีสาม การเติบโตบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยเน้นการพัฒนาสินค้า
และบริการด้านการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียว ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิถี ไทย เสริมสร้าง
ความเข้าใจแก่นักท่องเท่ียวและประชาชนถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย และเสริมสร้างความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทยและการเป็นเจ้าบ้านท่ีดีส าหรับประชาชนทุกระดับ 

4) ประการท่ีส่ี การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่
ประชาชนทุกภาคส่วน โดยมุ่งพัฒนาการท่องเท่ียวให้เป็นแหล่งเพิ่มรายได้ และกระจายรายได้แก่
ประเทศ พัฒนาการท่องเท่ียวให้เป็นหนึ่งในตัวขับเคล่ือนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 
เเละสร้างโอกาสเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ พัฒนาการท่องเท่ียวในภูมิภาคและเขต
พัฒนาการท่องเท่ียว โดยเฉพาะในพื้นท่ีในเมืองรองและชนบทและสนับสนุนภาคการลงทุนแก่ธุรกิจใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง 

5) ประการท่ีห้า การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวท่ีเส่ียงต่อการเส่ือมโทรม การบริหาร
ความสามารถในการรองรับ และการปลูกฝังจิตส านึกความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมความยั่งยืน
ของวัฒนธรรม โดยการเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทย คุณค่าด้ังเดิม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โดยสรุปจากบริบทการท่องเท่ียวประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ ท่ีกล่าวถึงวิสัยทัศน์
การท่องเท่ียวไทย พ.ศ. 2579 ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การท่ีต้องเร่ง
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวไทยให้มีคุณภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยองค์ประกอบท้ัง 
5 ประการท่ีกล่าวไว้ข้างต้น โดยเฉพาะองค์ประกอบท่ีต้องการเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการด้าน
การท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียว ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิถีไทย เสริมสร้างความเข้าใจแก่
นักท่องเท่ียวและประชาชนถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
และการเป็นเจ้าบ้านท่ีดีส าหรับประชาชนทุกระดับ ซึ่งผู้วิจัยน ามาเป็นส่วนประกอบในกรอบการวิจัย
ของการศึกษาในเรื่องนี้ คือการศึกษาว่าท าอย่างไรจะจึงสามารถส่ือสารอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของจังหวัด
ด้วยมาสคอตให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพื่อพัฒนาท้ังในด้านของผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการ และผู้รับ
สาร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การท่องเท่ียวไทย พ.ศ. 2579 (กรมการท่องเท่ียว, 2561) 
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7.2 ข้อมูลมาสคอต 23 ตัว ที่ใชส้่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย  
ภาคเหนือ พบว่ามีการสร้างมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ

จ านวน 7 ตัว คือ มาสคอตน้องกอดอุ่นของจังหวัดเชียงราย มาสคอตน้องฟานจังหวัดเชียงใหม่ มาสคอต
ช้างปู้ก่ างาเขียวของจังหวัดล าพูน มาสคอตน้องมัดใจของจังหวัดพะเยา มาสคอตน้องหมีแก้วของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ มาสคอตอิ่มจัง ของจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดพิจิตรและจังหวัด
ก าแพงเพชร และมาสคอตน้องชาม จังหวัด ล าปาง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1) น้องกอดอุ่น จังหวัดเชียงราย 
มาสคอตน้องกอดอุ่นเป็นมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงราย 

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2560 ท าหน้าท่ีเป็นตราสินค้าการท่องเท่ียวของจังหวัด
เชียงราย ภายใต้ความร่วมมือจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และ Brand Center จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ท่ีด าเนินการจัดท าแบรนด์ Hug Chiangrai ด้วยข้อสรุปท่ีว่า เชียงรายเป็นเมืองท่องเท่ียว
ระดับโลกท่ียั่งยืน เป็นจุดหมายของการพักผ่อน มีเอกลักษณ์และมีรสนิยม โดยได้ก าหนดส่ือสาร  
แบรนด์ออกมาให้รู้สึกถึงความเป็นเมืองท่ีน่ากอด และได้มีมาสคอตท่ีจะเป็นตัวแทนของแบรนด์คือ 
น้องกอดอุ่น ซึ่งมีท่ีมาจากภูมิประเทศของเชียงรายท่ีเป็นดอยสูง และน าแสดงออกมาเป็นตุ๊กตาสีเขียว 
น่ารักน่ากอด และความเป็นธรรมชาติท่ีสดช่ืน 

 
ภาพท่ี 9 งานเปิดตัวแบรนด์จังหวัดเชียงราย  “Hug Chiangrai” หรือฮักเชียงราย  
พร้อมเปิดตัวมาสคอตกอดอุ่น ของจังหวัดเชียงราย เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2560 

 

 
 

ท่ีมา: เมเนเจอร์ออนไลน์ (2560) 
 
น้องกอดอุ่นเป็นเสมือนทูตการท่องเท่ียวท่ีคอยต้อนรับและเช้ือเชิญนักท่องเท่ียว

ให้เข้ามากอดเชียงราย ตัวอ้วนใหญ่ มีนิสัยข้ีเล่น สนุกสนาน มีความเป็นมิตรกับทุกคน ชอบท่องเท่ียว 
ชอบกิน ชอบถ่ายรูป ขี้เซามาก มีท่ีมาจากภูมิประเทศของเชียงรายท่ีเป็นดอยสูง และน าแสดงออกมา
เป็นตุ๊กตาสีเขียวน่ารักน่ากอด และความเป็นธรรมชาติท่ีสดช่ืน  
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2) น้องฟาน จังหวัดเชียงใหม่ 
จัดท าขึ้นจากการจัดประกวด เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 11 เมษายน 

2560 ออกแบบโดย Ting Chu ภายใต้การด าเนินงานโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านอนุรักษ์และ
พัฒนาพื้นท่ีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ตามแนวทางมรดกโลก  

มาสคอตน้องฟาน มาจากต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ ท่ีกล่าวถึงปรากฎการณ์
อันเป็นชัยมงคลท้ัง 7 ประการของชัยภูมิแห่งใหม่ ท่ีพญามังรายทรงเลือกเป็นท่ีต้ังเมืองเชียงใหม่ โดย
ฟานเผือก หรือเก้งเผือก ปรากฎอยู่ในต านาน ฟานเผือก 2 ตัว แม่ลูก มาอยู่ชัยภูมิท่ีนี้ รบกับหมา หมา
ท้ังหลายพ่ายหนีบ่อาจจักจ้ังได้สักตัวเป็นชัยมงคล (เชียงใหม่เวิร์ลเฮอร์ริเทจอินีชิทีฟ, 2020) 
 

ภาพท่ี 10 งานแถลงข่าวความก้าวหน้าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านอนุรักษ์และพัฒนาพื้นท่ี
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ตามแนวทางมรดกโลก พร้อมเปิดตัว “น้องฟาน” Mascot 

เพื่อการรณรงค์โครงการเชียงใหม่สู่มรดกโลก เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2560 
 

 
 

ท่ีมา: เชียงใหม่นิวส์ (2560) 
 

วัตถุประสงค์ท่ีสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนและสัญลักษณ์ในการส่ือสารสร้าง
ความเข้าใจ และปลุกจิตส านึกให้กับเยาวชนและคนเชียงใหม่ ให้เกิดความตระหนัก หวงแหน และ
ร่วมมือกันรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของเชียงใหม่ให้คงอยู่ ในฐานะเมืองท่ียังมี ชีวิต 
นักท่องเท่ียวมีความเคารพในความงดงาม เพื่อรักษาส่ิงท่ีมีคุณค่าไว้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา  
ในขณะเดียวกันชาวเชียงใหม่ท่ีอยู่อาศัยก็มีความอยู่เย็นเป็นสุข เกิดเป็นพันธมิตรในการร่วมกันปกป้อง
รักษาร่วมกับลูกหลาน (มติชนออนไลน์, 2560) 
 

3) ช้างปู้ก่ างาเขียว จังหวัดล าพูน  
มาสคอตส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดล าพูน เป็นผลงานชนะเลิศการประกวด

ออกแบบสัญลักษณ์จังหวัด ออกแบบโดยนายอนิรุทธิ์ เอมอิ่ม ประกาศผลอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 8 
พฤษภาคม 2560 
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ภาพท่ี 11 ช้างปู้ก่ างาเขียว ผลงานชนะเลิศอันดับท่ี 1 จากการประกวดมาสคอตประจ าจังหวัดล าพูน 

 

 
 

ท่ีมา: การประกวดออกแบบสัญลักษณ์จังหวัดล าพูน (2017) 
  

โดยมีท าหน้าท่ีส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัด
ล าพูน ประจ าปี 2560 เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ ช่ือเสียงของจังหวัดล าพูนให้เป็นที่รู้จักมากข้ึนและเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัดล าพูน มาสคอตประจ าจังหวัดล าพูน  
เป็นรูปช้างปู้ก่ างาเขียว เป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดล าพูน โดยมีนิสัยร่าเริง มีความเป็นมิตร  
รักการเรียนรู้ รักในวิถีพอเพียง  

ท่ีมาของ มาสคอตช้างปู้ก่ างาเขียว เป็นช้างคู่บารมีของพระนางจามเทวี มีผิว
สีคล้ า งาสีเขียว ออกแบบให้สวมชุดนักรบโบราณ เพื่อสร้างการจดจ า และการเรียนรู้ในศิลปวัฒนธรรม
ของเมืองหละปูน สู่นักท่องเท่ียวอย่างเป็นมิตร (การประกวดออกแบบสัญลักษณ์จังหวัดล าพูน, 2017)  

 
4) มัดใจ จังหวัดพะเยา 

มาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดพะเยา มาจากความร่วมมือของ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ หน่วยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน ได้แก่ เทศบาลเมืองพะเยา หอการค้าจังหวัดพะเยา กลุ่ม YEC พะเยา สมาพันธ์ SME 
ภาคเหนือตอนบน 2   
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ภาพท่ี 12 มาสคอตมัดใจ เพื่อใช้ส่งเสริมการท่องเท่ียว ประจ าจังหวัดพะเยา 
 

 
 
ท่ีมา: คึ (2018) 

  
เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2562 เพื่อท าหน้าท่ีการ

ประชาสัมพันธ์และพัฒนาด้านการตลาด การท่องเท่ียว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการ
ด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของจังหวัดพะเยาแบบบูรณาการ ตามรูปแบบ
ตราสัญลักษณ์และค าจ ากัดความของแบรนด์พะเยาท่ีว่า “Passion Phayao เท่ียวเบา เบา บันดาลใจ” 

 
5) หมีแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์  

มาสคอตหมีแก้วเป็นมาสคอตท่ีมาจากการประกวดออกแบบสัญลักษณ์หมีแก้ว 
จัดโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับ ABALLCLUB เพื่อใช้เป็นมาสคอตเพื่อส่งเสริม 
การท่องเท่ียวของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ภาพท่ี 13 ผลงานชนะเลิศประกวดมาสคอตเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 
 

ท่ีมา: เวิร์คพอยท์นิวส์ (2017) 
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วัตถุประสงค์หลักในการจัดท ามาสคอตหมีแก้วเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในกิจกรรม
สนับสนุนการท่องเท่ียว ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการ “แวะ 14 จุด สุดประทับใจ 
เท่ียวในเมืองเพชรบูรณ์” และใช้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า รวมทั้ง
การก่อต้ังอุทยานหรือศูนย์ดูแลหมีไทยท่ีถูกเล้ียงหรือกักขังไว้ตามชุมชนหรือสถานท่ีต่างๆ ท่ี อ.เขาค้อ 
จ.เพชรบูรณ์ โดยมีการแถลงข่าวเปิดตัวมาสคอตหมีแก้วอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 
2560 มาสคอตหมีแก้ว เป็นหมีควายเพศเมีย ส่ือถึงความรัก ความอาทร ความเห็นอกเห็นใจ อันเป็น
ส านึกอันงดงามท่ีจะร่วมกันรักษ์ จ.เพชรบูรณ์ 

   
6) อิ่มจัง จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และ จังหวัด

อุทัยธานี 
อิ่มจัง เป็นมาสคอตท่ีท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของ 4 จังหวัด นครสวรรค์ ก าแพงเพชร 

พิจิตร และ อุทัยธานี จัดท าขึ้นกิจกรรมการตลาดเพื่อแนะน าและส่งเสริมการท่องเท่ียวภาคเหนือตอนล่าง 2 
ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเท่ียว “FulFill อิ่มเอม เต็มความสุข” 
แบรนด์ท่องเท่ียวภาคเหนือตอนล่าง 2 เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อ วันศุกร์ท่ี 10 สิงหาคม 2561  

 

ภาพท่ี 14  มาสคอต อิ่มจัง ร่วมงานกิจกรรมการตลาดเพื่อแนะน าและส่งเสริมการท่องเท่ียว
ภาคเหนือตอนล่าง 2 ภายใต้โครงการ“FulFill อิ่มเอม เต็มความสุข” แบรนด์ท่องเท่ียวภาคเหนือ

ตอนล่าง 2 เมื่อวันศุกร์ท่ี 10 สิงหาคม 2561 
 

 
 

ท่ีมา: เคเคพี นิวส์ (2561) 
 

ลักษณะของมาสคอต อิ่มจัง เป็นปิ่นโตสีสันสดใส 4 ช้ัน แต่ละช้ันของปิ่นโต 
เป็นตัวแทนของ 4 จังหวัดนครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และ อุทัยธานี เกิดขึ้นภายใต้โครงการ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ และการตลาดท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จากกระบวนการ
ประชุมระดมสมองของภาคส่วนต่าง ๆ จ านวนกว่า 40 องค์กร ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค  
ประชาสังคม ท่ีมาจากตัวแทนของ 4 จังหวัด ในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2  
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7) น้องชาม จังหวัดล าปาง 
มาสคอตน้องชามเป็นมาสคอตท่ี จัดท า ขึ้นจากการต่อยอดสโลแกน 

Lampang: Endless Charm ของ ‘โครงการแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนเพื่อรองรับการ
ท่องเท่ียวไทย 4.0: แผนเมืองท่องเท่ียววัฒนธรรม ล าปางเซรามิกซิต้ี’ โดยมีท่ีมาจากการผสมผสาน
ระหว่างชามตราไก่ ผลิตภัณฑ์ขึ้นช่ือประจ าจังหวัด เข้ากับคาแรคเตอร์ไก่ขาวสัญลักษณ์ของล าปาง 
ก่อนต้ังช่ือเรียกน่ารักๆ ให้ว่าน้องชาม ซึ่งพ้องเสียงกับ ‘Charm’ ในสโลแกน ท่ีหมายถึง มนต์เสน่ห์ 
จากการออกแบบของ ผศ.ศรีชนา เจริญเนตร อาจารย์ประจ าสาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

 
ภาพท่ี 15  มาสคอต น้องชาม  ร่วมงานต้อนรับ YEC นักธุรกิจรุ่นใหม่ จากหอการค้าท่ัวประเทศ  

เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 ท่ีโรงแรมล าปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ล าปาง 
 

 
 
ท่ีมา: ล าปาง หลงเสน่ห์ ลืมเวลา (2019) 

 
มาสคอตน้องชาม มีลักษณะเป็นไก่ตัวกลมรีสีขาวน่ารัก เข้ากันได้ดีกับชาม

ตราไก่ ดูเป็นมิตร ร่าเริง สดใส และส่ือถึงความสุขท่ีทุกคนสัมผัสได้เมื่อมาเยือนจังหวัดล าปาง โดยท า
การเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2562 ในกิจกรรม “พัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ล าปางเซรามิกซิต้ี” ณ Lampang Arts Center (หอศิลป์ล าปาง) ภายใต้ “โครงการแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนเพื่อรองรับการท่องเท่ียวไทย 4.0: แผนเมืองท่องเท่ียววัฒนธรรม 
ล าปางเซรามิกซิต้ี” จัดโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเท่ียว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และได้รับสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
(สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2019) 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบการสร้างมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขต
พื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 5 ตัว ได้แก่ มาสคอตภูพานและแพรงามของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
มาสคอตลุ่มภูของจังหวัดหนองบัวล าภู มาสคอตคุณทองโบราณของจังหวัดอุดรธานี มาสคอตบักมี่ของ
จังหวัดบึงกาฬ และมาสคอตไดโน่ของจังหวัดขอนแก่น ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1) บักม่ี จังหวัดบึงกาฬ 
เป็นมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดบึงกาฬ เปิดตัวอย่างเป็น

ทางการเมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2559 การน ามาสคอต ‘บักมี่’ หรือนกเป็ดน้ า เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด 
มาเป็นจุดเด่นในการสร้างความจดจ าให้กับผู้บริโภค เพื่อช่วยขับเคล่ือนการพัฒนา และการท่องเท่ียว
ในจังหวัดบึงกาฬ 

 
ภาพท่ี 16  มาสคอต บักมี่ ท่ีใช้เป็นรูปโปรไฟล์ใน Facebook บักมี่ช็อป 

 

 
 

ท่ีมา: บักมี่ช็อป (2017) 
 
ตัวมาสคอต บักมี่ ได้แนวความคิดมาจากนกเป็ดน้ าท่ีมีมากในพื้นท่ีจังหวัด 

บึงกาฬโดยเฉพาะในพื้นท่ีแหล่งชุ่มน้ าโลกบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง และหนองกุดทิง อ าเภอเมือง
บึงกาฬ ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในพื้นท่ีจังหวัดบึงกาฬ เพราะบึงกาฬมีพื้นท่ีชุ่มน้ าโลก
ถึง 2 แห่ง ประกอบด้วยภูเขาและแหล่งน้ าท่ีหลากหลาย จนได้ขึ้นช่ือว่า 4 โขง 4 เขา 4 ภู ประกอบด้วย 
4 อ าเภอท่ีติดแม่น้ าโขง ได้แก่ อ าเภอเมืองบึงกาฬ ปากคาด บุ่งคล้า บึงโขงหลง และ 4 อ าเภอท่ีติดเขา
ได้แก่ อ าเภอเซกา พรเจริญ ศรีวิไล โซ่พิสัย ส่วน 4 ภู ประกอบด้วย ภูสิงห์ ภูวัว ภูทอกและภูลังกา    

ส่วนช่ือบักมี่ มาจากภาษาอีสานแปลว่าขนุน ซึ่งเป็นช่ือไม้มงคลท่ีจะช่วยหนุนน า
การท างานขับเคล่ือนพัฒนาจังหวัดให้มีความเจริญ ก้าวหน้า อย่างมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนต่อไปโดยบักมี่
จะเป็นสัญลักษณ์ในการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัดในด้านการประชาสัมพันธ์งานของจังหวัดบึงกาฬ
ในภาพรวม โดยเฉพาะนโยบายจังหวัด สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ และ เรื่องการท่องเท่ียว มาตรฐานต่าง ๆ 
เช่นท่ีพัก  ร้านอาหารภายในจังหวัดบึงกาฬ ( บักมี่ช็อป, 2017) 
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2) ไดโน่ จังหวัดขอนแก่น 
มาสคอตไดโน่ เป็นมาสคอตประจ าจังหวัดของจังหวัดขอนแก่นเปิดตัวอย่าง

เป็นทางการเมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2560 มีต้นก าเนิดจากอ าเภอภูเวียง เป็นไดโนเสาร์พันธุ์กินพืช  
ตัวสีเขียว มีผ้าขาวม้าคาดเอว และสะพายกระต๊ิบข้าวเหนียว อารมณ์ดี สนุกสนาน น่ารัก อ่อนน้อม  
มีวินัยเสมอ เมื่อปรากฏกายจะมีเพลงประจ าตัวคือเพลงร าวงไดโน่  

 
ภาพท่ี 17 มาสคอตไดโน่ ร่วมสร้างสีสัน และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” 

ครั้งท่ี 8 เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 6.30 น.- 8.30 น. 
 

 
 

ท่ีมา: ไดโน่ ขอนแก่น (2562) 
 

โดยคุณพงษ์ศักด์ิ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ในสมัยด ารงต าแหน่ง) 
ได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีมาสคอตประจ าจังหวัดขอนแก่น และได้ส่งมอบมาสคอตไดโน่ให้เป็นตราสัญลักษณ์
สินค้า พร้อมท้ังจดลิขสิทธิ์ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าของ  เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการขับเคล่ือนวาระ
จังหวัดตามแนวทางของรัฐบาลท่ีต้องการให้ส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมกันขับเคล่ือนระบบ
เศรษฐกิจต้ังแต่ในระดับฐานรากไปจนถึงธุรกิจระหว่างประเทศ ภายใต้แนวคิด “รวมเป็นหนึ่ง” โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแต่งต้ังให้ “ไดโน่” เป็นข้าราชการของรัฐโดย “ไดโน่” ตัวนี้คือแบรนด์
สินค้าหลากหลายประเภทรวมท้ังการบริการท่ีจะเกิดขึ้นภายในจังหวัดขอนแก่น อาทิน้ าด่ืม กาแฟ 
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนสินค้าOTOP จากทุกอ าเภอของจังหวัดท่ีจะถูกน ามาวางจ าหน่ายภายในร้านค้า
ของ “ไดโน่ ชอป” (ขอนแก่น ไมซ์ แมเนจเม้นท์, 2560)  
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3) คุณทองโบราณ จังหวัดอุดรธานี 
มาสคอตคุณทองโบราณเป็นมาสคอตท่ีสร้างขึ้นจากการประกวดมาสคอตเพื่อ

ใช้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2560 เพื่อใช้
ส าหรับกระตุ้นการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ ส่งเสริมการตลาด เผยแพร่ภาพลักษณ์ ควบคู่การประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น ภายใต้โครงการ “เท่ียวสบายใจ ไปเท่ียว
สบายดี” ด้วยเอกลักษณ์มาสคอตประจ าจังหวัด ในช่ือคุณทองโบราณได้รับการออกแบบโดย  
นายอนิรุทธ์ เอมอิ่ม  
 

ภาพท่ี 18  มาสคอตคุณทองโบราณ ร่วมงานแถลงข่าวและเปิดตัว “คุณทองโบราณ”       
มาสคอตอุดรธานี เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว จ.อุดรธานี ภายใต้โครงการ “เท่ียวสบายใจ  

ไปเท่ียวสบายดี” เมื่อวันท่ี 29 ก.ย. 2560 
 

 
 

ท่ีมา: ไทยรัฐออนไลน์ (2560) 
 
โดยคุณทองโบราณมีจุดเด่น เป็นสุนัขพันธุ์ไทย สวมกางเกงรูปทรงไหบ้านเชียง 

เพื่อแทนแหล่งอารยะธรรมท่ีมีคุณค่าของอุดรธานี สวมผ้าพันคอจากผ้ามัดหมี่ย้อมคราม แทนหัตถกรรม
ทอผ้าท่ีเป็นท่ีรู้จัก และใบหน้ายังบ่งบอกถึงความน่ารัก และเป็นมิตร มาสคอตคุณทองโบราณ ส าหรับ
แนวคิดในการออกแบบ น าลักษณะจากแบบจ าลองมาตรฐานให้ดูน่ารัก เป็นมิตร พันคอด้วยผ้ามัดหมี่
ย้อมคราม แทนหัตถกรรมการทอผ้าท่ีเป็นท่ีรู้จักและสร้างช่ือเสียงให้จังหวัดอุดรธานี ไหบ้านเชียง 
แทนแหล่งวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดอุดรธานี กับลวดลายเฉพาะตัวท่ีเกิดขึ้นในยุคสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ 5,000 ปี  

ท่ีมาของมาสคอตรูปสุนัข เนื่องมาจากเมื่อปีพุทธศักราช 2546 แพทย์หญิง
คุณหญิงอัมพร สุคนธมาน พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์นพกฤษณ์ จันทิก เดินทางมาขุดค้นโบราณคดี
บ้านเชียง และได้ค้นพบโครงกระดูกสุนัขสภาพสมบูรณ์เต็มตัว ในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระ-
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานนามโครงกระดูกสุนัขนี้ว่า “คุณทองโบราณ” 
(ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, 2561) 
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4) ภูพานและน้องแพรงาม จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เป็นมาสคอตท่ีถูกสร้างขึ้นเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2561 จัดท าเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวของจังหวัดกาฬสินธุ์ มาสคอตท้ัง 2 ตัว เป็นผลงานการชนะการประกวดมออกแบบสัญลักษณ์
ไดโนเสาร์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายหลังเปล่ียนช่ือเป็น โปงลางและแพรวา 

 
ภาพท่ี 19 ภาพมาสคอต น้องภูพานและน้องแพรงาม ท่ีได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ จากการประกวด
   ออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ไดโนเสาร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2561 

 

 
 
ท่ีมา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (2561) 

 
โดยเป็นมาสคอตจังหวัดเดียวที่ท าเป็นคู่เพื่อให้ผู้พบเห็นให้สามารถจดจ าได้ง่าย 

รวมถึงส่ือความหมายได้ชัดเจน มีการน าไปใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การออกงานกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์  

ภูพานและและแพรงาม เป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่ 
ไดโนเสาร์ซอโรพอต (ไดโนเสาร์ท่ีเดิน 4 เท้า คอและหางยาว กินพืชเป็นอาหาร ) สีของตัวมาสคอต 
เป็นสีเหลืองท่ีได้มาจากสีของหนอนไหม / รังไหม และสีเหลืองท่ีใช้ย้อมไหม ส่วนสีด าได้มาจากค าว่า 
กาฬ แปลว่า “ด า” จากช่ือ กาฬสินธุ์ เครื่องแต่งกายได้แบบมาจากคนผู้ไท เผ่ากาฬสินธุ์ สวมเส้ือด า 
ตกแต่งแถบผ้าด้วยลายแพรวา น้องภูพานสะพายกระต๊ิบข้าวเหนียว และถือพิณ เครื่องดนตรีในวง
โปงลาง ซึ่งเป็นดนตรีของจังหวัดกาฬสินธุ์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต, 2561) 
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5) ลุ่มภู จังหวัดหนองบัวล าภู 
มาสคอตเพื่อการท่องเท่ียวของจังหวัดหนองบัวล าภู เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 เป็นผลงานการประกวดการออกแบบสัญลักษณ์ภายใต้โครงการส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์ ส่งเสริมการค้าและการท่องเท่ียวจังหวัดหนองบัวล าภู วัตถุประสงค์ในการ
ออกแบบมาสคอตน้องลุ่มภู เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย มีสัญลักษณ์
ง่ายต่อการจดจ า เพื่อให้มีนักท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้นในจังหวัดหนองบัวล าภู และเป็นการ
สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

 
ภาพท่ี 20 มาสคอต น้องลุ่มภู ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

 
 
ท่ีมา: ข่าวภูมิภาค ส านักข่าวทีนิวส์ (2018) 

 
ลุ่มภู เป็นมาสคอตรูปปลาฉลาม มือซ้ายถือหอย มือขาวถือดอกบัว ซึ่งมาจาก

การค้นพบซากฟอสซิลหอยกาบคู่อายุกว่า 150 ล้านปี และฟอสซิลปลาฉลามไฮโบดอนท์ (ปลาฉลาม
น้ าจืด) ซึ่งมีการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ท่ีต าบลโนนทัน อ าเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวล าภู ส่วนการถือดอกบัวนั้น มาจากดอกบัวหลวง เป็นดอกไม้ประจ าจังหวัด
หนองบัวล าภู (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวล าภู, 2561) 

 
ภาคกลาง พบว่ามีการสร้างมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีภาคกลาง

จ านวน 4 ตัว ได้แก่ มาสคอตคร๊อกโค ่ของจังหวัดสมุทรปราการ มาสคอตพี่ขุน ของจังหวัดนครนายก  
มาสคอตโคอี้ มอร์รี่ ของจังหวัดสระบุรี มาสคอตน้องจ๋อบอท ของจังหวัดลพบุรี ดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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1) คร็อกโค่ จังหวัดสมุทรปราการ 
เป็นมาสคอตท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้พิทักษ์สายน้ าและประตูน้ าคลองลัดโพธิ์                  

อันเนื่องมาจากพระราชด าริในจังหวัดสมุทรปราการ เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 
2560 มาสคอตคร็อกโคเ่ป็นจระเข้แต่งกายด้วยเส้ือลายและนุ่งโสร่งพร้อมมีผ้าคาดบ่า ตามรูปแบบของ
ชาวมอญพระประแดง มีนิสัยด้ือซน แต่ใจดี เป็นมิตรกับทุกคน ชอบพูดคุย พูดและเข้าใจได้หลาย
ภาษาไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ญี่ปุ่นและอื่น ๆ เพื่อส่ือสารกับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
จากต่างประเทศ สู่ดินแดนเบญจบูรพาฯท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  
 

ภาพท่ี 21 มาสคอตคร๊อกโค่ ในงานสัมมนาเพื่อพัฒนาตราสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2560 ท่ีโรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จ.ฉะเชิงเทรา 

 

 
 
ท่ีมา: เจเอส 100 (2560) 

 
2) โคอี้ มอร์ร่ี จังหวัดสระบุรี 

มาสคอตโคอี้ มอร์รี่ เป็นมาสคอตท่ีเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสระบุรี เปิดตัว
อย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์
จังหวัดให้เป็นท่ีรู้จักและจดจ า ส่งเสริมกิจกรรมวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านต่าง ๆ 
และยังให้เป็นทูตส่งเสริมการท่องเท่ียว เพื่อน ามาใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ประจ าจังหวัด
สระบุรี ไปพร้อมกัน พร้อมท้ังมีแผนการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักอย่างแพร่หลายในเวทีอื่น ๆ อีกด้วย 
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ภาพท่ี 22 มาสคอตโคอี้ มอร์รี่ โปรโมทการท่องเท่ียว ท่ีสถานีรถไฟผาเสด็จ สถานท่ีส าคัญของ 
จังหวัดสระบุรี  เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2019 

 

 
 
ท่ีมา: โคอี้ มอร์รี่ (2019) 

 
มาสคอต โคอี้ มอร์รี่ เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดสระบุรีท่ี

สามารถเข้าถึงทุกคนได้ง่าย ด้วยลักษณะท่ีเป็นตัวการ์ตูนรูปวัว สีสันสดใส มีลายท่ีตัวเป็นดอกทานตะวัน 
เนื่องจาก หากนึกถึงสระบุรี คนมักนึกถึงฟาร์มโคนมในจังหวัดสระบุรี และทุ่งดอกทานตะวัน การใช้วัว
จึงเป็นตัวการ์ตูนท่ีจดจ าในความเป็นสระบุรีได้ง่าย นอกจากนั้นแล้วหูของโคอี้มอรี่ เป็นรูปกะหรี่ปั๊บ 
ของฝากจากจังหวัดสระบุรี ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของดี ของเด่นจังหวัดสระบุรี (โคอี้ มอร์รี่, 2019) 

 
3) พี่ขุน จังหวัดนครนายก 

เป็นมาสคอตรูปนักรบธาตุมนุษย์ของจังหวัดนครนายก เปิดตัวอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 เพื่อท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก 

พี่ขุน ร่างกายแข็งแรงก าย า แววตาอบอุ่น ใจดี ชอบช่วยเหลือ และชอบพาเท่ียว 
ช่ือของพี่ขุนมาจากเขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการในพระราชด าริท่ีหล่อเล้ียงคนไทย อีกท้ังยังคง
เป็นตัวแทนของมนุษย์ท่ียึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ท่ีใช้
ชีวิต อย่างพอดี พอเพียง พอกิน พอเก็บ ไม่เดือดร้อน  
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ภาพท่ี 23 มาสคอตพี่ขุน ในงานสัมมนาเพื่อพัฒนาตราสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2560 ท่ีโรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จ.ฉะเชิงเทรา 

 

 
 

ท่ีมา: เจเอส 100 (2560) 
 

4) จ๋อบอท จังหวัดลพบุรี 
มาสคอตจ๋อบอท เป็นมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดลพบุรี 

และเป็นมาสคอตดิจิตอลตัวแรกในประเทศไทย เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 
2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความจดจ าแบบง่ายๆ ในรูปแบบ Quick Win โดยการสร้างความ
จดจ าและภาพลักษณ์ของลพบุรี ในรูปแบบใหม่โดยให้จ๋อบอทเป็นเครื่องมือในการช่วยรวมกับการ
สร้างอีเว้นท์จัดงาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับจังหวัดลพบุรี 

 
ภาพท่ี 24 ไกด์ดิจิตอล หรือ “จ๋อบอท” มาสคอตส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดลพบุรีเป็นมาสคอต    

ดิจิตอลตัวแรกในประเทศไทย เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 
 

 
 

ท่ีมา: ไทยรัฐออนไลน์ (2561) 
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มาสคอตจ๋อบอทท าหน้าท่ีคล้ายกับมัคคุเทศก์ดิจิตอล ในการให้ข้อมูล
รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดลพบุรี โดยจ๋อบอท จะท าหน้าท่ีตอบค าถาม
และให้ความรู้เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร ท่ีพัก และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ  ภายใน
จังหวัดลพบุรี และยังสามารถให้บริการการจองโรงแรม ท่ีพัก และโปรแกรมทัวร์ได้อีกด้วย โดยผ่าน 
แชทบอทน าเท่ียวนี้ ซึ่งจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดแรกท่ีน าร่องเอาแชทบอทมาใช้ในการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว (ไทยรัฐออนไลน์, 2561) 

 
ภาคตะวันออก พบว่ามีการสร้างมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ี

ภาคตะวันออกจ านวน 4 ตัว ได้แก่ มาสคอตหมะม้าหมุดของจังหวัดระยอง มาสคอตเล้งของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มาสคอตตงตงของจังหวัดปราจีนบุรี  มาสคอตสีดาของจังหวัดสระแก้ว ดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

1) หมะม๊าหมุด จังหวัดระยอง   
มาสคอตหมะม๊าหมุด เป็นมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด

ระยอง จากความร่วมมือของ จ.ระยอง ร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านักงานระยอง และ
หน่วยงานท่่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ และเอกชน ร่วมเปิดตัวแบรนด์ท่องเท่ียวของจังหวัด เพื่อเป็นภาพจ า
ติดตานักท่องเท่ียว พร้อมกับเปิดตัวมาสคอต “หมะม๊าหมุด” อย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 
2559 ท าหน้าท่ีเป็นตราสินค้าท่องเท่ียวของจังหวัด โดยเปล่ียนภาพลักษณ์ให้เป็นนางยักษ์ท่ีมีความ
สดใส น่ารัก และอบอุ่น โดยจะใช้เป็นทูตส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด เพื่อให้เกิดภาพจ าส าหรับ
นักท่องเท่ียวที่เดินทางมาเยือนระยอง และอยากกลับมาเยือนอีก (อันซีน ถิ่นไทย, 2559) 

 
ภาพท่ี 25 จังหวัดระยอง และ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านักงานระยอง เปิดตัวมาสคอต 

“หมะม๊าหมุด” นางยักษ์ในวรรณคดีสุนทรภู่ เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2559 
 

 
 

ท่ีมา: อันซีน ถิ่นไทย (2559) 
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2) เล้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 มีลักษณะ ใจดี ขี้เล่น 

มีความเป็นผู้น า แข็งแรง โดยเล้งเป็นมาสคอตประจ า จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องมาจาก จ.ฉะเชิงเทรา มีแม่น้ า
สายหลักคือแม่น้ าบางปะกง และชาวบ้านเช่ือว่าแม่น้ าบางปะกงเปรียบเสมือนท้องมังกร อีกท้ังมีวัดจีน
ประชาสโมสร (เล่ง ฮก ยี่) ซึ่งเป็นท่ีท่ีคน จ.ฉะเชิงเทรา ศรัทธา แม้วัดจีนแห่งนี้จะเพิ่งมีไม่นานนักแต่
ผู้คนส่วนใหญ่ ก็รู้จักเป็นอย่างดีไม่ใช่แค่เพียงชาว จ.ฉะเชิงเทราท่ีแวะเวียนไปไหว้พระ ท าบุญท่ีนี่แ ต่
นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็ต่างพากันมากราบไหว้สักการะ 

 
ภาพท่ี 26 มาสคอต เล้ง ในงานสัมมนาเพื่อพัฒนาตราสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 

เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2560 ท่ีโรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จ.ฉะเชิงเทรา 
 

 
 

ท่ีมา: เจเอส 100 (2560) 
 

นอกจากนี้ เล้ง ยังหมายถึงพลังงานไบโอดีเซล ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี 9 ได้มีพระราชด าริให้ผลิตท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน และจังหวัดฉะเชิงเทรายังมี
โรงไฟฟ้าบางปะกง แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นความมั่นคงทางพลังงานแห่งชาติอีกด้วย  

 
3) ตงตง จังหวัดปราจีนบุรี 

เป็นมาสคอตหน่อไม้ หนุ่มน้อย น่ารักสดใส อัธยาศัยดี เปิดตัวอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 เป็นผู้พิทักษ์ท่ีดูแลให้ดินอุดมสมบูรณ์ ให้พร้อมท าการเกษตร โดยท า
หน้าท่ีคล้ายคลึงกับหญ้าแฝกจากพระราชด าริไม่ให้หน้าดินพังทลาย จากการกัดเซาะของน้ า ตงตงสวม
สร้อยคอใบโพธิ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี และสะพายหมวกไม่ไผ่สาน ซึ่งเป็นสินค้า 
OTOP ของปราจีนบุรี 
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ภาพท่ี 27 มาสคอตตงตง ในงานสัมมนาเพื่อพัฒนาตราสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ 
การท่องเท่ียว เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2560 

 

 
 

ท่ีมา: เจเอส 100 (2560) 
 

4) สีดา จังหวัดสระแก้ว 
เป็นมาสคอตผีเส้ือ ตัวแทนของจังหวัดสระแก้ว เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อ

วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 หน้าท่ีในการติดต่อค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจังหวัดสระแก้วมีตลาด
โรงเกลือท่ีเป็นธุรกิจใหญ่ ท่ีติดชายแดน จึงท าให้มีผู้ค้าผู้ขายและผู้ซื้อเดินทางเข้ามา ท่ีตลาดโรงเกลือ
แห่งนี้ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ  

สีดามีลักษณะเป็นผีเส้ือสาวสวยผู้รักสวยรักงาม แต่งกายด้วยเส้ือผ้าสีสันสดใส
และมีรสนิยม เป็นตัวแทนของ จ.สระแก้ว โดยมาจากผีเส้ือท่ีปางสีดาท่ีเป็นรู้จักแก่นักท่องเท่ียวอย่าง
แพร่หลาย และผีเส้ือหมายถึง การทัศนาจรไปยังท่ีต่าง ๆ ยังเป็นตัวแทนของโครงการ กังหันลม ซึ่งเป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ท่ีจะใช้ประโยชน์
จากพลังงานลมเพื่อการผันน้ าจากท่ีต่ าชักน้ าขึ้นท่ีสูง นอกจากพื้นท่ีท่ีขาดน้ าจะได้รับน้ าแล้ว ก็ยังได้
ประโยชน์หลายอย่างในการปลูกพืชอย่างอื่นได้อีก 
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ภาพท่ี 28 มาสคอตสีดา ในงานสัมมนาเพื่อพัฒนาตราสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ 
การท่องเท่ียว เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2560 

 

 
 

ท่ีมา: เจเอส 100 (2560) 
 

ภาคตะวันตก พบว่ามีการสร้างมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีภาค
ตะวันตกจ านวน 1 ตัว คือ มาสคอตหนูจวบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) หนูจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
เป็นมาสคอตท่ีเป็นรูปสับปะรดและถูกน ามาใช้ในการส่งเสริมการท่องเท่ียว

เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2559 เหตุผลท่ีใช้สับปะรดมาเป็นมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์นั้น เนื่องจาก เป็นจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกสับปะรดมากท่ีสุดของประเทศไทยและยัง
เป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกมากท่ีสุดของประเทศ 

 
ภาพท่ี 29 มาสคอต หนูจวบถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ "หนูจวบ pavilion" 

ซึ่งเป็นศูนย์รวมสินค้า OTOP ระดับ premium ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
 

 
 

ท่ีมา: หนูจวบ (2562) 
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มาสคอตหนูจวบถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขายตามนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ซึ่งกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดต้ังศูนย์จ าหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โอทอปเดลิ
เวอร์รี่, 2559) 

 
ภาคใต้ พบว่ามีการสร้างมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีภาคใต้

จ านวน 2 ตัว คือ มาสคอตน้องจุ้ง ของจังหวัดภูเก็ต และมาสคอตมิสเตอร์การ์บี้  จังหวัดกระบี่  
ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) น้องจุ้ง จังหวัดภูเก็ต 
เป็นมาสคอตรูปเด็กน้อยในร่างกุ้ งมังกร เพื่อเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ 

ประชาสัมพันธ์ พร้อมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองท่ีเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต รวมถึงร่วมต้อนรับนักท่องเท่ียว
จากสถานท่ีต่าง ๆ ท่ัวโลก เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยความร่วมมือของ
จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ต และ
พันธมิตรภาคเอกชน จัดโครงการประกวดออกแบบมาสคอตจังหวัดภูเก็ต  

 
ภาพท่ี 30 น้องจุ้ง มาสคอตรูปเด็กน้อยในร่างกุ้งมงักร ท่ีรับรางวัลชนะการออกแบบ 

ผลงานของนายจินต์ สถาพรสถิตสุข 
 

 
 

ท่ีมา: เมเนเจอร์ออนไลน์ (2019) 
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สาเหตุท่ีเลือกท าเป็นเด็กน้อยในร่างกุ้งมังกร เพราะ โดยตัวกุ้งมังกรเองไม่ใช้
สัตว์น่ารัก ผู้ออกแบบจึงน าร่างกุ้งมังกรมาสวมให้เด็กยุคอัลฟ่า เพื่อท าให้เกิดความน่ารักเวลาขยับหรือ
เคล่ือนไหวก็จะเป็นมาสคอตท่ีทรงกลม ๆ เพื่อให้มีแรงดึงดูดให้เด็ก ๆ วิ่งเข้าหา เข้ามากอด 

นอกจากนั้น ด้วยความท่ีภูเก็ตเป็นเกาะ สัตว์ทะเลจึงคิดว่าเหมาะสมท่ีสุด โดย
เลือกสัตว์ทะเลใหม่ๆ ไม่จ าเจ ไม่น่าเบื่อ จึงเลือกรูปของกุ้งมังกร เพราะภูเก็ตมีการประชาสัมพันธ์
เทศกาลกุ้งมังกรมาปีนี้เป็นปีท่ี 4 แล้ว จึงเป็นตัวแทนและตอบโจทย์ของความเป็นภูเก็ตได้  

 
2) มิสเตอร์การ์บี้ จังหวัดกระบี่ 

เป็นมาสคอตท่ีเป็นรูปผีหัวโต จากภาพเขียนโบราณท่ีถ้ าผีหัวโต หรือถ้ าท่ี
อ าเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ ท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักของท้ังนักท่องเท่ียวชาวไทย
และชาวต่างชาติ สร้างขึ้นในปี 2558 เพื่อใช้เป็นส่ือประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเพื่อเปล่ียนภาพลักษณ์
และมุมมองของกระบี่ จากเมืองแห่งการท่องเท่ียวทางทะเล ให้กลายเป็นเมืองท่ีไม่มีฤดูกาลท่องเท่ียว
อีกต่อไป จึงได้ก าหนดให้ปี 2558 - 2559 เป็นปีแห่งการท่องเท่ียวกระบี่ ตามแนวคิด “กระบี่เท่ียวได้
ท้ังปี มีดีมากกว่าทะเล” ในงาน KRABI 365 Days มหกรรมแห่งความสุขท่ีจัดขึ้นมาเพื่อขยายกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวส่งเสริมสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงภาพลักษณ์ของ
จังหวัดกระบี่ภายใต้แคมเปญ “กระบี่ ต้องมา...ครั้งเดียวไม่เคยพอ” หรือ “KRABI the must … 
Once is not enough” 

 
ภาพท่ี 31 มาสคอตมิสเตอร์การ์บี้ ร่วมงานเปิดตัว KRABI 365 Days 

เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2558 
 

 
 

ท่ีมา:  เมเนเจอร์ออนไลน์ (2558) 
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ภาพท่ี 32 ภาพรวมมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยจังหวัดต่าง ๆ จ านวน 23 ตัว สรุปโดยผู้วิจัย 
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8. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 

การวิจัยเรื่องการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 
ผู้วิจัยท าการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า ยังไม่มีการศึกษาในมิตินี้โดยตรง ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการ
จ าแนกงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องออกเป็น 3 กลุ่มหลักจาก จ านวน 12 งาน คือ ด้านมาสคอตจ านวน 3 งาน 
การศึกษาในด้านอัตลักษณ์ในการท่องเท่ียวไทย จ านวน 4 งาน และเป็นการศึกษาด้านการส่ือสาร
การตลาดเพื่อการท่องเท่ียวไทยจ านวน 5 งาน ซึ่งบางส่วนของงานวิจัยเหล่านี้ นับเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ี
มีประโยชน์และเป็นแนวทางเบ้ืองต้นในการท าวิจัยครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

8.1 การศึกษาที่เก่ียวกับมาสคอต 
ณัฐธิดา โพธ์ประเสริฐ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดี

ของผู้บริโภคท่ีซื้อสติกเกอร์ไลน์ในเขตกรุงเทพ:บทบาทเอกลักษณ์และคุณค่าตราสินค้า ด้วยวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ  เก็บแบบสอบถาม 400 ชุด เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีและคุณค่าตราสินค้า
ของผู้บริโภคท่ีซื้อสติกเกอร์ไลน์ในเขตกรุงเทพ ผลการวิจัย พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
โดยรวมต่อเอกลักษณ์ตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า ในด้านการแสดงออก คุณค่าทางสังคม คุณค่าท่ีเป็น
ประโยชน์ใช้สอย คุณค่าด้านอารมณ์ ด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจ และความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ซึ่งทุก
ตัวแปรมีระดับความพึงพอใจสูง แบรนด์ธุรกิจได้น ามาสคอตขององค์กร มาใช้ท าสติกเกอร์และท าการ
ผสมผสานคาแรคเตอร์ให้ดูน่ารัก มีชีวิตชีวา ท าให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้และจดจ าผ่านการมองเห็นได้
จากภาพเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ธุรกิจอีกด้วย 

จิรศักด์ิ จงศรีรัตนกุล (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเลือกใช้ตัวการ์ตูนเพื่อการส่ือสาร
แบรนด์ในธุรกิจบริการ ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงลึก รวบรวมข้อมูลจาก 50 
องค์กรธุรกิจท่ีต้องใช้ตัวการ์ตูนในการส่ือสารตราสินค้ามากกว่า 3 ช่องทางขึ้นไป ผลการวิจัยสรุปว่า 
เหตุผลท่ีองค์กรเลือกใช้ตัวการ์ตูน 1.มีความน่ารักและให้ความรู้สึกเป็นมิตร 2.ลดความเครียด ลด
ความเป็นทางการของเนื้อหา 3.ลดความเส่ียงในการใช้บุคคลซ้ ากับแบรนด์อื่นท่ีจะท าให้ผู้บริโภค
สับสน 4.องค์กรสามารถใส่ใจความส าคัญหลักของแบรนด์ลงไปได้ 5.สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุก
เพศทุกวัย 6.ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์  ซึ่งการเลือกใช้ตัวการ์ตูนเพื่อสร้างการรับรู้ถึง
ตราสินค้า ผ่านรูปแบบต่าง ๆ โดยการสร้างการรับรู้ การสร้างความเช่ือมั่น และเข้าถึงส่ิงท่ีต้องการจะ
ส่ือสารอย่างฝังรากลึก จ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลาและต้องอาศัยกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ 

Hoolwerff (2014) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง Does Your Mascot Match Your Brand’s 
Personality? เรื่องคุณลักษณะท่ีมองเห็นด้วยเชิงประจักษ์ของBrand Mascot สามารถเป็นเครื่องมือ
เพื่อใช้ในการส่งเสริมบุคลิกภาพของตราสินค้าได้อย่างไร ด้วยการวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บแบบสอบถาม
ผ่านทางออนไลน์เพื่อวัดความกลมกลืนระหว่างคุณลักษณะทางกายภาพและคุณลักษณะทางอารมณ์
ของ Brand Mascot กับบุคลิกภาพของแบรนด์ ผลการศึกษาพบว่าบุคลิกภาพของแต่ละแบรนด์นั้นมี
คุณลักษณะทางกายภาพและ/หรือทางอารมณ์ท่ีหลากหลายซึ่งบ่งบอกว่ามีความกลมกลืนระหว่าง 
Brand Mascot กับแบรนด์หรือตราสินค้า 
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จากกงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับมาสคอตท้ัง 3 งาน แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของมาสคอต 
ท่ีจะน ามาเป็นตัวแทนของแบรนด์หรือองค์กรท่ีประสบความส าเร็จต้องประกอบด้วย การมีคาแรคเตอร์
น่ารัก มีชีวิตชีวา เป็นมิตร ต้องสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถน าไปเพิ่มมูลค่า
ให้ตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้ นับเป็นตัวแปรส าคัญของการศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากตัวแปรท่ีได้ดังกล่าว
สามารถน าไปใช้เพื่อก าหนดองค์ประกอบของมาสสคอตจังหวัดเพื่อให้ผู้รับสารสามารถรับรู้และจดจ า
ผ่านการมองเห็นได้จากภาพเป็นอย่างดี 

 
8.2 การศึกษาที่เก่ียวกับอัตลักษณ์การท่องเที่ยวไทย 

เบญจวรรณ สุพันอ่างทอง (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้อัตลักษณ์ในการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของจังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายของการใช้อัตลักษณ์
ในการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของจังหวัดอุดรธานี การใช้ส่ือประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของ
จังหวัดอุดรธานีและผลตอบรับของกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
อุดรธานี ผลการวิจัยด้านอัตลักษณ์พบว่า อัตลักษณ์ หรือลักษณะเฉพาะท่ีส าคัญในด้านต่าง ๆ ของ
จังหวัดอุดรธานีมีท้ังหมด 7 ด้าน ได้แก่ 1. แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและอุทยานประวัติศาสตร์  
2.วัดป่าท่ีได้รับความศรัทธาจากคนไทย 3.สินค้าหัตถกรรมจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ 4.อาหารขึ้น
ช่ือท่ีได้รับความนิยมจากคนจ านวนมาก 5.การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมท้ังทางบกและทางอากาศ 
6.การเป็นเมืองท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ  
7.การเป็นจังหวัดท่ีมีเขยฝรั่งหรือเขยชาวต่างชาติมากท่ีสุดในประเทศไทย ผลวิจัยด้านการใช้ส่ือในการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวอุดรธานี พบว่า บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของจังหวัดอุดรธานี มีความพยายามท่ีจะใช้ส่ือ
ทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง มีการเลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ของงาน เช่นการใช้ส่ือส่วนกลางหรือส่ือ
ท้องถิ่น ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ท้ัง 5 ประเภท ได้แก่ ส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือมวลชน ส่ืออินเตอร์เน็ต 
และส่ืออื่น ๆ 

นุชนาฎ เชียงชัย (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การใช้อัตลักษณ์เพื่อการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดล าปาง วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการ
ท่องเท่ียวจังหวัดล าปาง 2) ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยใช้เอกลักษณ์เฉพาะของ
จังหวัดล าปาง 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดล าปาง 
โดยเป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง คือ
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวในจังหวัดล าปาง จ านวน 400 คน ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วน
ได้เสียในการท่องเท่ียวของจังหวัดล าปาง เมื่อกล่าวถึงจังหวัดล าปางผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่  
นึกถึง "รถม้า" ส่ิงท่ีดึงดูดใจให้เลือกท่องเท่ียวในจังหวัดล าปางมากท่ีสุด คือ สถานท่ีท่องเท่ียว มีความ
โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะ คือ วัดพระธาตุล าปางหลวง กิจกรรมท่ีสนใจ คือ เดินเล่น ถนนคนเดินกาด
กองต้า ตลาดจีนโบราณ รับทราบข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวจากส่ือโซเชียลมีเดีย เช่น เฟชบุ๊ก/แฟนเพจ 
รีวิวท่องเท่ียว โดยผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดมีความประทับใจในสถานท่ีท่องเท่ียว และส่วนใหญ่จะ
กลับมาท่องเท่ียวจังหวัดล าปางอีกแน่นอน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
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ควรประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดล าปางอย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งเสริมการตลาดแหล่งท่องเท่ียวอัน
ซีน และสนับสนุน ให้เซรามิกเป็นสินค้าท่ีสร้างภาพลักษณ์ของล าปาง 

พวงชมพู ไชยอาลา และคณะ (2559) ได้ท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษา 
อัตลักษณ์และการส่ือสารเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนบ้านสระบัว มีวัตถุประสงค์คือเพื่อค้นหา  
อัตลักษณ์ของชุมชนสระบัว และเพื่อค้นหาแนวทางการส่ือสารอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ของชุมชน จากการศึกษาพบว่า สมาชิกในชุมชนมีการรับรู้อัตลักษณ์ของตนเอง 3 ด้าน เรียงล าดับได้
คือ 1) เป็นชุมชนท่ีสมาชิกมีศีลธรรม 2)เป็นชุมชนท่ีมีความเกี่ยวข้องกับนครจ าปาศรี และ 3) เป็น
ชุมชนพัฒนาต้นแบบ และจากการวิจัยพบว่าเยาวชน (อายุ 6-18 ปี) มีการรับรู้อัตลักษณ์น้อยกว่า
ผู้ใหญ่ (อายุ 30-60 ปี) ผลการวิจัยด้านแนวทางการส่ือสารอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวมีดังนี้ 
1) การส่ือสารภายในชุมชนควรมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรและการประกอบสร้างอัตลักษณ์
ให้กับชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความภูมิใจของคนในชุมชน ผ่านส่ือต่าง ๆ ได้แก่ ป้าย
นิทรรศการ วิทยุชมชน หอกระจายข่าว และส่ือบุคคล 2) การส่ือสารภายนอกชุมชน ควรมีบทบาทใน
การกระตุ้นความสนใจของนักท่องเท่ียวให้มีความต้องการมาเท่ียว โดยใช้ส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์ท่ี
เป็นส่ือท่ีเข้าถึงได้ง่าย 

อิศราพร วิจิตร์ (2559) ได้ท าวิจัยเรื่อง การส่ือสารอัตลักษณ์ความเป็นบุรีรัมย์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการส่ือสารความเป็นบุรีรัมย์ และการใช้
ประโยชน์จากอัตลักษณ์ดังกล่าว ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยเลือกศึกษาจาก
ส่ือกิจกรรมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการส่ือสารอัตลักษณ์ความเป็นบุรีรัมย์จากงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
และงานสงกรานต์เฟสติเวิล ใช้วิธีการเก็บข้อมูล 3 แหล่งได้แก่ 1.แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ในกลุ่ม 
ผู้จัดงานและกลุ่มนักท่องเท่ียว ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth Interview) 2.แหล่งข้อมูล
ประเภทเอกสาร และ 3.แหล่งข้อมูลประเภทส่ือท่ีเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเท่ียวของ
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) 

ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นบุรีรัมย์เริ่มต้นจากภาครัฐ
และภาคเอกชน (ผู้ส่งสาร) ท าการส่ือสารความเป็นบุรีรัมย์ (สาร) ผ่านส่ือกิจกรรมงานประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้งงานสงกรานต์เฟสติเวิล (ช่องทางการส่ือสาร) ไปยังนักท่องเท่ียว (ผู้รับสาร) ซึ่งพบว่า อัตลักษณ์
ความเป็นบุรีรัมย์ท่ีภาครัฐและเอกชนส่ือสารนั้น มีอัตลักษณ์เด่น ๆ อยู่ 3 ประการ ได้แก่ (1) อัตลักษณ์
ความเป็นขอม (2) อัตลักษณ์ความเป็นเมืองกีฬา (3) อัตลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไหมตีนแดง  
ผ้าภูอัคนี และเส้ือบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

ในข้อค้นพบในงานของกลุ่มการวิจัยด้านอัตลักษณ์เพื่อการท่องเท่ียว ช้ีให้เห็นถึง
ท าให้เห็นแนวทางในการใช้วิเคราะห์ “อัตลักษณ์” ของจังหวัด ซึ่งได้จากภาพตัวแทนท่ีแสดงออกมา 
ได้แก่ 1.ชาติพันธุ์ 2.ภาษา 3.การแต่งกายและเครื่องนุ่งหม่ 4.อาหารและนิสัยการบริโภค 5.ท่ีอยู่อาศัย
และสถาปัตยกรรม 6.ประเพณีและความเช่ือ 7.สถานท่ีท่องเท่ียว 8.สัตว์ประจ าจังหวัด เป็นต้น ซึ่งเป็น
ตัวแปรส าคัญของการท าวิจัยเรื่องการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ไทย เนื่องจากจ าเป็นต้องรู้ถึงอัตลักษณ์ต่างๆของจังหวัดเพื่อน ามาก าหนดองค์ประกอบอัตลักษณ์ท่ี
ปรากฎบนมาสคอต เพื่อสร้างการรับรู้ และเช่ือมโยงถึงจังหวัดได้ 
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8.3 งานวิจัยที่เก่ียวกับการสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวไทย 
การท่องเท่ียวจ าเป็นต้องมีการส่ือสารการตลาดผ่านเครื่องมือการส่ือสารใน

รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้การกระจายข่าวสารสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงประชากรอย่าง
แพร่หลาย ท้ังยังมีส่วนสนับสนุนให้ประชากรเกิดความสนใจในการเดินทางท่องเท่ียวมากขึ้นท าให้
ประชากรมีความสามารถในการเดินทางได้มากยิ่งขึ้น จากงานวิจัย 5 งาน มุ่งให้ความส าคัญของการท า
กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดด้านการท่องเท่ียวให้ประสบความส าเร็จ 

ทวีพร นาคาและคณะ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขตภาคใต้ตอนบน ผลการวิจัยพบว่า 1)การด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ 
การส่ือสารร่วมกันและส่ือสารในทางเดียวกันเพื่อสร้างการรับรู้ว่าประเทศไทยเป็น “Quality Leisure 
Destination” โดยใช้ “วิถีไทย” เป็น Content  เครื่องมือการส่ือสารการตลาดท่ีจะใช้เป็นการบูรณา
การส่ือ ประกอบด้วย ส่ือมวลชน ส่ือออนไลน์ และส่ือบุคคล 2)ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว 
ปัจจัยด้านศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ ต่อการ
ตัดสินใจเลือกมาท่องเท่ียวในเขตภาคใต้ตอนบนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  3)แนวทาง 
กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดท่ีเหมาะสมเพื่อใช้ในการแข่งขันของการท่องเท่ียวในเขตภาคใต้ตอนบน 
โดยผ่านกระบวนทัศน์ท่ีมีช่ือว่า “NICE” ประกอบด้วย 1)Network หมายถึงการท่องเท่ียวแห่งประเทศ 
ไทยและผู้ประกอบการในเขตภาคใต้ตอนบนมีการสร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็งเพื่อร่วมกันวางแผน
ด าเนินการทางการท่องเท่ียว 2) Identity หมายถึงการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการ
ควรมีการสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดท่ีมีความโดดเด่นท่ีชัดเจนของจังหวัด 3) Communication 
Integration หมายถึงการน าเครื่องมือการส่ือสารการตลาดท้ัง 3 ประเภทมาใช้ในเขตภาคใต้ตอนบน 
4) Equity หมายถึงการมุ่งเน้นให้แหล่งท่องเท่ียวของภาคใต้ตอนบนเป็นผู้น าทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศท้ังด้านคุณภาพและด้านการรับผิดชอบต่อสังคม 

พจนา บุญคุ้ม (2557) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่ือสารทางการตลาด
ในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ของประเทศไทย เพื่อหาข้อเสนอเชิง
นโยบายในการพัฒนาการส่ือสารการตลาดในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 ของประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา พื้นท่ีการศึกษาคือแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย 4 จังหวัดคือ 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม รวม 22 แห่ง ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพ
การส่ือสารการตลาดในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ท้ังด้านการ
รับรู้และช่องทางการรับรู้อยู่ในระดับน้อย ช่องทางการส่ือสารท่ีส าคัญคือ ส่ือทางอินเตอร์เน็ต และการ
บอกต่อ ๆ กัน สภาพการส่ือสารการตลาดในด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย 
การขายโดยบุคคล และการขายทางตรงอยู่ในระดับน้อย ปัญหาส าคัญของการส่ือสารทางการตลาดคือ 
การประชาสัมพันธ์มีน้อย ไม่ครอบคลุมกลุ่มนักท่องเท่ียว ขาดความร่วมมือของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ท้ังภาครัฐบาลและเอกชน 2)รูปแบบการส่ือสารการตลาดในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีผู้วิจัย 
พัฒนาขึ้นคือ “LOWER C Model” โดยท่ี L คือ Learning (การเรียนรู้) O คือ Ownership (ความรู้สึก
เป็นเจ้าของ) W คือ Widen of Message (ความท่ัวถึงครอบคลุมผู้รับสาร) E คือ Earn (การได้รับประโยชน์
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จากแหล่งท่องเท่ียว) R คือ Reflection (การสะท้อนกลับ) และ C คือ Center of Cultural Tourism 
Resource (การเป็นศูนย์กลางของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง) โดยช่องทางการส่ือสาร
ท่ีพัฒนาขึ้นตามความต้องการของคนในชุมชนคือส่ือออนไลน์ (เว็บเพจ) ท่ีผ่านการเรียนรู้ร่วมกันของ
คนในชุมชนและ 3)ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาการส่ือสารทางการตลาดในแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างท่ีส าคัญคือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่นการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดควรสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความส าคัญของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภท
วัด วัง การสร้างความร่วมมือของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือท่ีครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เช่น การสร้างเว็บเพจเพื่อให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์  มีมัคคุเทศก์ให้
ค าแนะน า มีป้ายบอกทางท่ีชัดเจน และมีป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น มีการต้ังกลุ่มผู้รับผิดชอบการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนท่ีชัดเจน 

ขวัญยุพา ศรีสว่างและ มัสลิน บัวบาน (2014) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม ของตลาดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม ผลการวิจัยพบว่าปัญหาเกี่ยวกับการส่ือสาร
ทางการตลาดของชุมชนตลาดบางหลวง คือส่ือไม่มีความหลายหลาย การน าเสนอรูปแบบการท่องเท่ียว
ของตลาดยังไม่ชัดเจน และยังไม่ทันสมัย ต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานการศึกษาเกี่ยวกับการ
ท างานด้านนี้ ในส่วนของทิศทางการน าเสนอรูปแบบการท่องเท่ียวของตลาดบางหลวงนั้นพบว่า ตลาด
บางหลวงเหมาะส าหรับการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้ทางการท่องเท่ียวด้านอาหาร และงานประเพณี 
เนื่องจากพฤติกรรมนักท่องเท่ียวในปัจจุบันส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อสัมผัสกับอาหาร
ท้องถิ่น การพักผ่อนและการซื้อสินค้าท้องถิ่น นอกจากนี้พบว่าแนวทางการจัดท ารูปแบบการส่ือสาร
ทางการตลาดบางหลวงควรมีรูปแบบการส่ือสารท่ีหลายหลายและไม่ใช้งบประมาณสูง อีกท้ังสามารถ
ปรับเปล่ียนข้อมูลได้ง่าย เช่น Webpage, Fan Page and Poster และการจัดท ารูปแบบการส่ือสาร
ทางการตลาดเชิงบูรณาการท่ีเหมาะสมกับชุมชนนั้น ต้องมีการศึกษาการน าเสนอรูปแบบการท่องเท่ียว
ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลา และควรส่งเสริมการร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา
เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ทางด้านนี้ เนื่องจากช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณในการท างาน และการน า 
เสนอข้อมูลท่ีทันสมัย ซึ่งเป็นปัญหาหลักของชุมชนบางหลวง 

วรินทรีย์ เยาว์ธานี และคณะ (2558) ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การส่ือสารการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจชุมชน ในจังหวัดเชียงราย กลุ่ม
ตัวอย่างคือ กลุ่มผู้ผลิตสินค้าธุรกิจชุมชนท่ีขึ้นทะเบียนต่อส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย 
จ านวน 248 คน เครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถามและเทคนิคการประชุมกลุ่มย่อย ใช้สถิติพรรณนาหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพและปัญหาการส่ือสารการตลาด
พบว่าการส่ือสารการตลาดท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด คือ การขายโดยบุคคล (ผู้ประกอบการขายสินค้า
เอง) รองลงมาเป็นการใช้โฆษณา (ป้ายไวนิล ป้ายโฆษณา ป้ายแขวนหน้าร้าน) การประชาสัมพันธ์ 
(นามบัตร แผ่นพับ ถุงใส่สินค้า) และการจัดงานแสดงสินค้า (ออกบูธขายตามงานต่าง ๆ) ปัญหาการ
ส่ือสารการตลาดมี 3 ด้านคือ 1) ปัญหาด้านผู้ประกอบการ 2) ปัญหาด้านข้อมูล และ 3) ปัญหาด้าน
ลูกค้า การด าเนินงานด้านการส่ือสารการตลาดพบว่า ประสิทธิภาพด้านความเป็นกันเองของ
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ผู้ประกอบการท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจกลับมาซื้อซ้ าและเกิดความน่าเช่ือถือ การออกแบบบูธ
แสดงสินค้าท าให้เป็นท่ีรู้จักของลูกค้า และการมีเครือข่ายส่งผลให้จ านวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น 

ผลของการทดลองด้านการส่ือสารการตลาดพบว่า ระดับประสิทธิภาพการส่ือสาร
การตลาดของธุรกิจชุมชนในภาพรวมอยู่ท่ีระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดได้แก่ 1) ด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาดซึ่งพบว่า กิจกรรมท่ีลูกค้าช่ืนชอบคือกิจกรรมชิมก่อน
ซื้อ ท าให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า 2) ด้านการขายโดยบุคคลพบว่า เจ้าของสินค้ามีทักษะการ
ส่ือสารท่ีท าให้ลูกค้าเข้าใจง่าย 3) ด้านการโฆษณา พบว่า การใช้โทนสี ตัวอักษรของป้ายโฆษณา ท าให้
มองเห็นได้ชัดเจน และป้ายท่ีออกแบบมีความทันสมัยท าให้ลูกค้าชอบและ 4) ด้านการประชาสัมพันธ์ 
พบว่าตัวมาสคอต(น้องเห็ดหอม) สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า 

บุญตา วัฒนวานิช์กุล และ สุภาภรณ์ ศรีดี (2559) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเส้นทางสายไหม กลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเส้นทางสายไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานการณ์การท่องเท่ียว
เส้นทางสายไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ในปัจจุบันได้มีการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเท่ียว
เส้นทางส่ิงทอและเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เพิ่ม
มากขึ้น ส่วนสถานการณ์การตลาด โดยการสร้างจุดขายในด้านความเป็นอารยธรรมขอมโบราณ 
หมู่บ้านทอผ้าไหม เส้นทางการท่องเท่ียวแบบเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเพิ่มรายได้เข้าสู่ชุมชน 
2) กลยุทธ์การวางแผนการใช้ส่ือประเภทต่าง ๆ มีการผสมผสานส่ือท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับทุก
กลุ่มเป้าหมาย ส่ือท่ีใช้ได้แก่ เคเบิลท้องถิ่น อินเตอร์เน็ต การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ไหมและคู่มือการท่องเท่ียว
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 3) นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ มีความช่ืนชอบลักษณะการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยมีการเปิดรับข้อมูลท่องเท่ียวจากส่ืออินเตอร์เน็ต เพราะเข้าถึงได้ง่าย  
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 4) การพัฒนายุทธศาตร์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการประกอบด้วย 
(1) การตรวจสอบแผนการตลาดเพื่อก าหนดทิศทางส าหรับกิจกรรมทางการตลาด (2) การวิเคราะห์
สถานการณ์โปรแกรมทางการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ มุ่งเน้นการพัฒนากลยุทธ์ด้วยการวิเคราะห์
ปัจจัยภายในและภายนอก (3) การวิเคราะห์กระบวนการการส่ือสาร โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบประสิทธิภาพ
กับกลุ่มเป้าหมาย (4) การก าหนดงบประมาณเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการส่ือสาร (5) การพัฒนา
โปรแกรมการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรด้วยการก าหนดข้อความและกลยุทธ์การใช้ ส่ือ  
(6) การตรวจสอบ ประเมินผล และการควบคุม เพื่อให้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุงการ
ด าเนินงานและการวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเส้นทางสาย
ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

จากงานวิจัยด้านการการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เห็นถึงความส าคัญของรูปแบบการเผยแพร่ข่าวสารท่ีประสบความส าเร็จต้องให้ความส าคัญกับการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาต้ังแต่ด้านผู้ส่งสาร ด้านข้อมูลข่าวสารต้องเลือกช่องทางให้หลากหลายและ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการส่ือสารจะประสบความส าเร็จได้ต้องเกิดจากความร่วมมือของคนใน
พื้นท่ี ชุมชน จังหวัด และหน่วยงานต่างๆท่ีต้องสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
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9. กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน ามาก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
คือ แนวคิดเกี่ยวกับส่ือมาสคอต แนวคิดและทฤษฎีสัญวิทยา แนวคิดการส่ือสาร  แนวคิดอัตลักษณ์ 
แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรู้ และ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการก าหนดกลยุทธ์การส่ือสาร 
อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ดังปรากฏในภาพท่ี 33 
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ภาพท่ี 33 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

สภาพการใช้มาสคอตในการสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

 ปะเภทของสื่อที่ใช้  
    1, สื่อออนไลน ์

-เฟซบุ๊ก 
-เว็บไซต์ 
-ไลน ์
-ยูทูป 
-อินสตราแกรม 
-ทวิตเตอร์ 

      2. สื่อออฟไลน ์
-ทีว ี
-หนังสือพิมพ์ 
-นิตยสาร 
-ป้าย 
-แผ่นพับ 
-กิจกรรมพิเศษ 
-ของที่ระลึก 

 
 

การก าหนดเน้ือหาสารเพือ่   
สื่อความหมายในตัว      

มาสคอต 

 
การรับรู้อัตลักษณ์

จังหวัดด้วย     
มาสคอตของ

ประชาชนชาวไทย 
 วิธีการเปิดรับสาร 
 การรับรู้ 
 การเชื่อมโยงจังหวัด 

การบริหารมาสคอต       
ของผู้ส่งสาร 

 

การเผยแพร่ผา่นช่องทาง   
การสื่อสาร 

1.ประเภทของการสื่อ
ความหมายเชิงสัญวิทยา  
-รูปเหมือน 
-รูปเครื่องหมาย 
-รูปสัญลักษณ์ 
2.องค์ประกอบของตัวมาสคอต  
-รูปปรากฏ  
-เพศ  
-บุคลิก 
-เครื่องประดับ 
3.อัตลักษณ์จังหวัด  
-ด้านประเพณีและความเชือ  
-ด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
-ด้านอาหารและสินค้าหัตถกรรมขึ้นชื่อ 
-ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว  
-ด้านศิลปวัฒนธรรม 
-ด้านเคร่ืองแต่งกาย 
-ด้านสัญลักษณ์จังหวัด 

 
 
 

 หน่วยงานก ากับดูแล 
 การจัดท ามาสคอต 

 

 
การจัดท ากลยุทธ์ 

การสื่อสารอัตลักษณ์
จังหวัดเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวไทย 

 สภาพการสื่อสารอตั
ลักษณ์จังหวดัดว้ย 
มาสคอต 

 การวิเคราะห์ จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส       
อุปสรรค ์(SWOT) 

 การก าหนดกลยุทธ์
วิเคราะห์กลยุทธ์ 
TOWS Matrix 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การสื่อสาร      
อัตลักษณ์จังหวัดด้วย      

มาสคอตเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวไทย ปัญหาการสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 

การจัดท ากลยุทธ์ 
การสื่อสารอัตลักษณ์
จังหวัดเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทย 

 



 
 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว

ไทย ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และด้านการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์
การวิจัย 3 ประการ คือ 1.เพื่อศึกษาสภาพการใช้มาสคอตในการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดเพื่อการส่งเสริม
การท่องเท่ียวไทย 2.เพื่อศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดผ่านมาสคอตของประชาชนไทย และ 3.เพื่อ
จัดท ากลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย โดยมีรายละเอียด
การด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
 

การวิจัยครั้งนี้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
1. ตัวมาสคอต 

1.1 ประชากร คือ มาสคอตของจังหวัดท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้ส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 
ในการวิจัยนี้เลือกศึกษามาสคอตท่ีใช้ส่งเสริมการท่องเท่ียวจากท่ัวประเทศ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างปี 2558-
2562 โดยพบว่ามีจ านวน 23 ตัว รายละเอียดของมาสคอตแต่ละตัวปรากฎท่ีภาคผนวก ก 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มเดียวกับประชากร เป็นมาสคอตของจังหวัดท่ีสร้างขึ้น
เพื่อใช้ส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 23 ตัว โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เนื่องจากมีจ านวนท้ังหมด 23 ตัว (ระหว่างปีพ.ศ. 2558-2562) เพื่อใช้ใน
การบันทึกข้อมูลสภาพองค์ประกอบและอัตลักษณ์ของมาสคอต และการบันทึกข้อมูลช่องทางการใช้
ส่ือเพื่อเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอต  

2. ผู้ให้ข้อมูลหลัก  
2.1 ประชากร คือ ตัวแทนของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลมาสคอตในด้านต่าง ๆ 

ท้ังการสร้างตัวมาสคอต การน าไปใช้และการส่ือสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด 
เป็นต้น ซึ่งเปน็บุคลากรท่ีสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาสคอตจังหวัดได้ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด 
หอการค้าจังหวัด สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเท่ียว และผู้ออกแบบ
มาสคอตของจังหวัด 

2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักหรือผู้ออกนโยบายในการสร้างมาสคอต 
เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ตามวัตถุประสงค์ คือกลุ่ม
ตัวอย่างจากจังหวัดท่ีมีการใช้มาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยท่ี
ยินดีและสะดวกท่ีจะให้ข้อมูลหรือสัมภาษณ์เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ จ านวน 9 คน ซึ่งเกินจ านวน
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ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว้อย่างน้อย 8 คน (Nastasi & Schensul, 2005) รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก
ปรากฏท่ีภาคผนวก ฎ 

3. ประชาชนชาวไทย  
3.1 ประชากร คือ ประชาชนชาวไทยท้ังชายและหญิงท่ัวประเทศ โดยน ามาใช้ใน

การศึกษาการรับรู้การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย  
3.2 กลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

3.2.1 กลุ่มตัวอย่างประชาชนไทย เพื่อใช้ศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์จังหวัด
ผ่านมาสคอตในกลุ่มนักท่องเท่ียวด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม อ้างอิงสูตรการก าหนด
ขนาดของตัวอย่างประเภทไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549) ซึ่งเป็น
สูตรการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
และมีระดับความคลาดเคล่ือนได้ท่ีร้อยละ 5 ซึ่งสูตรท่ีใช้ในการก าหนดขนาดตัวอย่างในกรณีไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอนของ W.G. Cochran มีดังนี้ 

สูตร       n =     
𝑝(1−𝑝) 𝑧2

𝑑2  
 

เมื่อ n = จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย P = ความน่าจะเป็น
ของประชากรในท่ีก าหนดท่ีร้อยละ 50  ดังนั้น P = 0.5 e = ค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตัวอย่างใน
ท่ีนี้ก าหนดท่ีร้อยละ 5 ดังนั้น e = 0.5 Z = ค่าคะแนนมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับระดับความน่าเช่ือถือได้ 
ในท่ีนี้ก าหนดท่ีร้อยละ 95 ดังนั้น Z = 1.96 แทนค่าในสูตร  

= 0.5<1–0.5><1.96> <0.5>  
= 384.16 
 

ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสม เพื่อตอบค าถามการรับรู้อัตลักษณ์
จังหวัดผ่านมาสคอตในกลุ่มนักท่องเท่ียว ท่ีค านวณได้จากสูตรต้องไม่น้อยกว่า 385 ตัวอย่าง ใช้การสุ่ม
ตามความสะดวก  

3.2.2 กลุ่มตัวอย่างประชาชนไทย ท่ีใช้การสนทนากลุ่ม เพื่อยืนยันผลการรับรู้ 
อัตลักษณ์จังหวัดผ่านมาสคอตจากประชาชนชาวไทย ท่ีได้จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  
กลุ่มตัวอย่างในข้อ 3.2.1 ท่ีตอบแบบสอบถาม เรื่องการรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวไทย โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อเข้าร่วมสนทนากลุ่มแบบเจาะจง  
ใช้หลักเกณฑ์คือ1) ตอบแบบสอบถามได้ครบทุกข้อ 2) มีการรับรู้และรู้จักมาสคอตได้ถูกจังหวัดมากท่ีสุด 
ซึ่งมีผู้ผ่านหลักเกณฑ์จากข้อ 1 และ 2 จ านวน 91 คน 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วย 
มาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย  

ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) นักวิชาการ 2) เจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชนของจังหวัดท่ีรับผิดชอบการใช้มาสคอตเพื่อการส่ือสารการท่องเท่ียว  
3) นักออกแบบมาสคอต 4) หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว โดยตัวแทน  
แต่ละกลุ่มอย่างน้อยกลุ่มละ 3 คน ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฐ 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย” 
ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการใช้มาสคอตในการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกผู้วิจัยจึงใช้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือท่ีใช้วิจัยมี  
3 ประเภท ดังนี้ 

1.1 แบบบันทึกข้อมูล  
เพื่อใช้บันทึกสภาพอัตลักษณ์ของมาสคอตใน 2 มิติได้แก่ 1) มิติของการแสดง 

อัตลักษณ์จังหวัด 7 ด้านของมาสคอต และ 2) มิติของการเข้ารหัสเชิงสัญลักษณ์ของมาสคอต เพื่อ
น าไปใช้เป็นแนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อไป ซึ่งตารางบันทึกข้อมูลมีข้ันตอนในการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้  

1.1.1 การสร้างตาราง เพื่อใช้บันทึกการเข้ารหัสเชิงสัญวิทยาของมาสคอต และ
การแสดงอัตลักษณ์จังหวัด 7 ด้านของมาสคอต ผู้วิจัยได้ท าการสร้างตารางตามแนวคิดทฤษฎีท่ีใช้เป็น
แนวทางในการวิจัย โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 แนวข้อมูลในการสร้างตารางบันทึกการเข้ารหัสเชิงสัญวิทยาของมาสคอต และการแสดง 

อัตลักษณ์จังหวัด 7 ด้านของมาสคอต 

เรื่องที่บันทึก 
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช ้

เป็นแนวทางในการสรา้งตาราง 
ลักษณะที่ใช้วิเคราะห ์

1. การเข้ารหัสของ 
มาสคอต 

 แนวคิดมาสคอต Callcott 
และ Lee (Lee, 1994) 
ประไพรรณ เปรื่องพงษ์
(2554) 

1. รูปปรากฏ ได้แก่ 1) รูปคน 2) รูปสัตว์ 3) รูปพืชผัก
หรืออาหาร 4) รูปสัตว์ 5) รูปนามธรรม 
2. เพศ ได้แก่ 1) ชาย 2) หญิง 3) ท้ังชายและหญิง  
4) ไม่ระบุ 
3. ลักษณะนิสัย,อารมณ์ ความรู้สึก ได้แก่ สีหน้า 
ท่าทาง 
4. เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ได้แก่ เสื้อผ้า 
หมวก สร้อย อาวุธ 

  ทฤษฎีสัญวิทยา  
Charles Sander Perice 
(Perice, 1955) 

1. รูปเหมือน (เพียงแค่เห็นก็สามารถถอดความ
หมายถึงตัววัตถุได้ง่าย) 

1.1  Hypoicon ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพยนต์ 
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเสมือนจริง รูปปั้น 

1.2 Iconic ได้แก่ ภาพลายเส้น รูปกราฟฟิก 
การ์ตูน 

  ทฤษฎีสัญวิทยา  
Charles Sander Perice 
(Perice, 1955) 

2. รูปเครื่องหมาย (มีความเกี่ยวพันแบบเป็น เหตุ
เป็นผลโดยตรงกับวัตถุที่มีอยู่จริง) เช่น ควันไฟ
เชื่อมโยงไฟ, รอยเท้าสัตว์เชื่อมโยงถึงสัตว์ 
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ตารางท่ี 2 แนวข้อมูลในการสร้างตารางบันทึกการเข้ารหัสเชิงสัญวิทยาของมาสคอต และการแสดง 
อัตลักษณ์จังหวัด 7 ด้านของมาสคอต (ต่อ) 

เรื่องที่บันทึก 
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช ้

เป็นแนวทางในการสรา้งตาราง 
ลักษณะที่ใช้วิเคราะห ์

  3.รูปสัญลักษณ์ (ไม่เกี่ยวพัน ไม่เชื่อมโยงกัน แต่เกิด
จากการตกลงร่วมในหมู่ผู้ใชส้ัญญะ) เช่น ตัวอักษร, 
โลโก้, ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
4. สื่อความหมายเชิงอรรถ เข้าใจความหมายได้ในสิ่ง
ที่มองเห็น เช่น “สุนัข” เป็นสัตว์สี่เท้า 
5. สื่อความหมายโดยนัย ไม่สามารถสื่อความหมายได้
ทันทีต้องอาศัยการเชื่อมโยงจากประสบการณ์ เฉพาะ
คน เช่น กุหลาบหมายถึงความรัก การใส่แหวนน้ิวนาง
ข้างซ้ายหมายถึงการแต่งงาน เป็นต้น 

2. การแสดงอัต
ลักษณ์จังหวัด 7 ด้าน
ของมาสคอต 

 แนวคิดอัตลักษณ์ (Hall, 
1976) 

 องค์ประกอบ 8 วิถี
วัฒนธรรม  

 การสังเคราะห์งานวิจัย 10 
งานวิจัยของประเทศไทย
เก่ียวกับอัตลักษณ์จังหวัด 

1. อัตลักษณ์ด้านประเพณี และความเชื่อ  
ได้แก่ ประเพณีแห่มังกร ประเพณีตักบาตรดอกไม้  
ประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณีย่ีเป็ง ประเพณี
บวงสรวงสิง่ศักด์ิสิทธ์ิ เป็นต้น 
2. อัตลักษณ์ด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุ  
1.โบราณสถาน ได้แก่ ปราสาท เจดีย์ โบสถ์ วิหาร 
หอระฆัง ปรางค์ ก าแพงเมือง คูเมือง พระธาตุ  
2.โบราณวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูป เครื่องปั้นดินเผา 
กระดูกสัตว์โบราณ เครื่องมือล่าสัตว์ เครื่องมือหา
ปลา เป็นต้น 
3. อัตลักษณ์ด้านอาหารและของฝาก ได้แก ่          
1.หัตถกรรมพ้ืนเมืองและสินค้าพ้ืนเมืองอื่นๆ ได้แก่ 
อาหาร งานศิลปะ ของตกแต่งบ้าน หัตถกรรม
ท้องถ่ิน เครื่องประดับ เป็นต้น 
4. อัตลักษณ์ด้านสถานที่ท่องเท่ียว  
1) สถานที่ท่องเท่ียวตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา ดอย 
แม่น้ า ทะเล เกาะ ป่า ทะเลสาบ ถ้ า อุทยาน เป็นต้น  
2) สถานที่ที่มนุษย์สร้างข้ึน ท่ีเกิดข้ึนจากฝีมือมนุษย์ 
เช่น ปราสาท อนุสาวรีย์  สวนสัตว์ สวนสนุก เข่ือน
กั้นน้ า เป็นต้น 
5. อัตลักษณ์ด้านเครื่องแต่งกาย 
ได้แก่ การแต่งกายภาคเหนือ ชาวพ้ืนเมืองจะแต่ง
กายตามเชื้อชาติ เช่นชุดชาวไทยภูเขา การแต่งกาย
ประจ าภาคอสีาน ส่วนใหญ่ใช้ผ้าทอมือ ซึ่งท าจาก
เส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย และผ้าไหม ผ้า
พ้ืนเมืองอีสาน โดยผ้าท่ีทอจะน าไปใช้ตัดเย็บท าเป็น 
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ตารางท่ี 2 แนวข้อมูลในการสร้างตารางบันทึกการเข้ารหัสเชิงสัญวิทยาของมาสคอต และการแสดง 
อัตลักษณ์จังหวัด 7 ด้านของมาสคอต (ต่อ) 

เรื่องที่บันทึก 
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช ้

เป็นแนวทางในการสรา้งตาราง 
ลักษณะที่ใช้วิเคราะห ์

  เครื่องนุ่งห่ม หมอน ท่ีนอน ผ้าห่ม ผ้าพันคอ เป็นต้น 
6. อัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม  
ประกอบด้วย 
1) ทัศนศิลป์ เป็นงานสร้างสรรคศ์ิลปะที่รับรู้ได้ด้วย
การดู เช่น สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม 
งานประณีตศิลป์   
2)  ศิลปะการแสดง เป็นงานศิลปะที่รับรู้ได้โดยการ
ชมและการฟัง เช่น ดนตรี นาฎศิลป์ เป็นต้น 
7. อัตลักษณ์ด้านสัญลักษณ์จังหวัด   
ได้แก่ อาชีพ กีฬา การคมนาคมและการเดินทาง สัตว์
ประจ าจังหวัด ต้นไม้ประจ าจังหวัด เป็นต้น 

 
ตารางแบบบันทึกการเข้ารหัสเชิงสัญวิทยาของมาสคอต และการแสดง 

อัตลักษณ์จังหวัด 7 ด้านของมาสคอต ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข 
1.1.2 การสร้างคู่มือวิเคราะห์แบบบันทึกข้อมูล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 โดยการก าหนดนิยามของข้อมูล 
จัดหมวดหมู่ กลุ่มของผลการวิเคราะห์จากตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1.องค์ประกอบของ
มาสคอต 2.การแสดงสัญญะของมาสคอต 3.อัตลักษณ์จังหวัดท่ีแสดงจากมาสคอต  7 ด้าน  
ดังรายละเอียดในภาคผนวก ง 

1.1.3 การทดสอบความตรงของคู่มือการวิเคราะห์ตาราง การหาค่าดัชนีแสดง
ความสอดคล้องระหว่างตัวแปรท่ีใช้วิเคราะห์กับวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้น าชุดตารางการวิเคราะห์  
ส่งผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านสัญวิทยา การประกอบสร้าง การส่ือสารการตลาด และ
การส่ือสารอัตลักษณ์ จ านวน 5 คน รายช่ือปรากฎท่ีภาคผนวก ญ ด าเนินการตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) โดยประเมินความเหมาะสมของตัวแปรท่ีใช้ ให้ข้อเสนอแนะ และ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาของการวิเคราะห์กับวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ โดยใช้สูตรการหา 
IOC การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในด้านความตรงของเนื้อหาเป็นการตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการ 
ข้อค าถาม และวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งผู้เช่ียวชาญจะท า
การประเมินโดยการให้คะแนน 3 ระดับ คือ +1 = สอดคล้อง 0 = ไม่แน่ใจ -1 = ไม่สอดคล้อง  
(อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล, 2561)   
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สูตรการหาค่า IOC คือ      

 
IOC        ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 

 ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
N          จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
โดยข้อมูลถือว่ามีค่าความเท่ียง ไม่น้อยกว่า 0.80 ซึ่งผลการวิเคราะห์ความเท่ียงใน

ส่วนนี้ อยู่ท่ีระดับ 0.80 ซึ่งเป็นค่าความเท่ียงท่ียอมรับได้ ผลการใหค้ะแนนIOCปรากฎในภาคผนวก ฎ 
 
1.2 แบบบันทึกการสังเกตการณ์การใช้สื่อ  

เพื่อใช้บันทึกสภาพการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตจังหวัดผ่านช่องทางส่ือต่าง ๆ 
ผู้วิ จัยใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation) คือการท่ีผู้วิ จัยท าการ
สังเกตการณ์ จากการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือต่าง ๆ เพื่อท าการส่ือสารของมาสคอตจังหวัดท้ัง 23 ตัว 
เพื่อน าไปใช้เป็นแนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อไป ซึ่งตารางบันทึกการสังเกตการใช้ส่ือ  
มีข้ันตอนในการสร้างดังต่อไปนี้ 

1.2.1 การสร้างตาราง ด้วยทฤษฎีการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ท้ังการใช้
ส่ือแบบออนไลน์และส่ือออฟไลน์ ส่ือออนไลน์ คือ 1.เว็บไซต์ 2.เฟซบุ๊ก 3.ไลน์ 4.ยูทูป 5.ทวิตเตอร์  
6.อินสตราแกรม และส่ือออฟไลน์ คือ 1. ทีวี 2. หนังสือพิมพ์ 3. นิตยสาร 4. แผ่นพับ 5. ป้ายโฆษณา 
6. โปสเตอร์ 7. งานกิจกรรมพิเศษ 8. ของท่ีระลึก โดยสังเกตผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ รวมถึง
การลงพื้นท่ีในจังหวัดเป้าหมายท่ีมีการใช้มาสคอตในการส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย โดยผู้วิจัยได้ค้นพบ
และไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์จริง โดยมีตารางการลงรายละเอียดดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 แนวข้อมูลในการสร้างตารางบันทึกการสังเกตการใช้ส่ือ 

เรื่องที่บันทึก 
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช ้

เป็นแนวทางในการสรา้งตาราง 
ลักษณะที่ใช้วิเคราะห ์

การใช้สื่อเผยแพร่
ข่าวสารของมาสคอต
จังหวัดผ่านช่องทางสื่อ
ต่าง ๆ 

 ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ  
ด้านช่องทางการสื่อสาร  
Kotler and Keller (2005) 
นธกฤต วันตะเมล์ (2555) 
Wattanarak et al., (2019) 

สื่อออนไลน์ 
1. เว็บไซต์ 2. เฟซบุก๊ 3. ไลน์ 4. ยูทูป  
5. ทวิตเตอร์ 6. อินสตราแกรม 
สื่อออฟไลน์ 
1. ทีวี 2. หนังสือพิมพ์ 3. นิตยสาร 4. แผ่นพับ 
5. ป้ายโฆษณา 6. โปสเตอร์ 7. งานกิจกรรม
พิเศษ 8. ของที่ระลึก 

 
แบบบันทึกการใช้ส่ือเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตจังหวัดผ่านช่องทางส่ือ

ต่าง ๆ ดังตารางรายละเอียดในภาคผนวก ค 
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1.2.2 การสร้างคู่มือวิเคราะห์แบบบันทึกข้อมูล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์
ข้อมูลจากตาราง เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 โดยการก าหนดนิยามของข้อมูล จัดหมวดหมู่ 
กลุ่มของผลการวิเคราะห์จากตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ ส่ือออนไลน์ ได้แก่ 1.เว็บไซต์ 2.เฟซบุ๊ก  
3.ไลน์ 4.ยูทูป 5.ทวิตเตอร์ 6.อินสตราแกรมและส่ือออฟไลน์ ได้แก่ 1. ทีวี 2. หนังสือพิมพ์ 3. นิตยสาร 
4. แผ่นพับ 5. ป้ายโฆษณา 6. โปสเตอร์ 7. งานกิจกรรมพิเศษ 8. ของท่ีระลึก ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก จ 

1.2.3 การทดสอบความตรงของคู่มือการวิเคราะห์ตาราง การหาค่าดัชนีแสดง
ความสอดคล้องระหว่างตัวแปรท่ีใช้วิเคราะห์กับวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้น าชุดตารางการวิเคราะห์  
ส่งผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านสัญวิทยา การประกอบสร้าง การส่ือสารการตลาด และ
การส่ือสารอัตลักษณ์ จ านวน 5 ท่าน ด าเนินการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ซึ่งผลการวิเคราะห์
ความเท่ียงในส่วนนี้ ค่า IOC อยู่ท่ีระดับ 0.80 ซึ่งเป็นค่าความตรงท่ียอมรับได้ รายละเอียดการใหค้ะแนน
อยู่ในภาคผนวก ญ 
 

1.3 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบดูแลมาสคอตในด้านต่าง ๆ ท้ังการสร้างตัวมาสคอต วัตถุประสงค์การน าไปใช้ และการส่ือสาร
การตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด เป็นต้น เป็นบุคลากรท่ีสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับ  
มาสคอตจังหวัดได้ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด หอการค้าจังหวัด สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียว
จังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเท่ียว และผู้ออกแบบมาสคอตของจังหวัด  

1.3.1 การสร้างแนวค าถาม ผู้วิจัยได้น าข้อค้นพบจากการท าแบบบันทึกการเข้า 
รหัสเชิงสัญวิทยาของมาสคอต การแสดงอัตลักษณ์จังหวัด 7 ด้านของมาสคอต และการบันทึกการใช้
ส่ือเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตจังหวัด มาก าหนดแนวค าถามตามแนวคิดทฤษฎีการส่ือสารด้านผู้ส่งสาร 
ของ เดวิส เบอร์โล่ (Berlo, 1960) ประกอบด้วย กระบวนการการติดต่อส่ือสาร ได้แก่ 1.ผู้ส่งข่าวสาร
ใส่รหัส 2.ลงในข่าวสาร 3.ส่งข่าวสารผ่านช่องทาง หรือส่ือ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก รูปแบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เพื่อศึกษาสภาพการใช้มาสคอตในการสร้างอัตลักษณ์
ให้กับจังหวัด โดยมี 2 ส่วนหลัก คือ 1) ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ให้
สัมภาษณ์ และ 2) ประเด็นค าถามเกี่ยวกับการด าเนินการการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต  
โดยมีรายละเอียดในตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 แนวค าถามในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

วัตถุประสงค์ 
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช ้

เป็นแนวทางในการสรา้งค าถาม 
ค าถาม 

1. การบริหารงาน
มาสคอตจังหวัด 

 ทฤษฎีการสื่อสาร ตาม
กระบวนการสื่อสาร ของ 
เบอร์โล (Berlo, 1960) 
ด้านผู้ส่งสาร  

 

1. วัตถุประสงค์ในการสร้างมาสคอตเพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียวของจังหวัดมีที่มาอย่างไร  
2. ใครบ้างที่เป็นผู้ก าหนดตัวมาสคอต 
3. ผู้มีส่วนได้เสียจากการใช้มาสคอตเพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียวมีใครบ้าง  
4. ใครเป็นผู้ออกแบบมาสคอต มีแนวคิดอย่างไรใน
การออกแบบมาสคอต 
5. กระบวนการ /ข้ันตอนในการสร้างมาสคอต 
เป็นอย่างไรบ้าง 

2. การก าหนดเน้ือหา
องค์ประกอบของ 
มาสคอตสื่อสาร 
อัตลักษณ์จังหวัด 
ผ่านมาสคอตประจ า
จังหวัด 

 ทฤษฎีการสื่อสาร ตาม
กระบวนการสื่อสาร ของ
เบอร์โล (Berlo, 1960)          
ด้านข่าวสาร  

1. ท่านสร้างมาสคอตเพ่ือให้สื่อสารอัตลักษณ์
จังหวัดในรูปแบบหรือลักษณะใด 
2. ปัจจัยด้านอัตลักษณ์จังหวัดที่ท่านเลือกน ามา
สื่อสารผ่านมาสคอตมีด้านไหนบ้าง  
3. มาสคอตที่ใช้ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
จังหวัดควรมีองค์ประกอบส าคัญอะไรบ้าง 

3. การสื่อสาร 
การอัตลักษณ์จังหวัด
ด้วยมาสคอตผ่าน
ช่องทางสื่อต่าง ๆ 

 ทฤษฎีการสื่อสาร ตาม
กระบวนการสื่อสาร ของ 
เบอร์โล (Berlo, 1960)          
ด้านส่งข่าวสารผ่าน
ช่องทางหรือสื่อต่างๆ 

1. ท่านมีการวางแผนการสื่อสารการตลาดอย่างไร 
2. ท่านใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดใดบ้าง 
3. เน้ือหาท่ีท่านใช้ในการสื่อสารไปยังผู้บรโิภคที่
เป็นนักท่องเท่ียวผ่านตัวมาสคอตมีลักษณะเป็น
อย่างไร   
4. การพัฒนาต่อยอดการน าไปใช้ในช่องทางอื่น ๆ
ในอนาคต 
5. มีหน่วยงานใดที่ช่วยส่งเสริมและเผยแพร่ 
มาสคอตที่เป็นอัตลักษณ์จังหวัดเพ่ือส่งเสริม 
การท่องเท่ียวและบทบาทของแต่ละหน่วยงานมี
ลักษณะอย่างไร 

 
แนวค าถามในการสัมภาษณ์ ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฒ 
 

1.3.2 การสร้างคู่มือวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ ให้ได้ประเด็นครบถ้วนตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 โดยการ
ก าหนดนิยามของข้อมูล ตัวอย่างของกลุ่มค าท่ีแสดงลักษณะของตัวแปรท่ีศึกษา ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก ง 
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1.3.3 การทดสอบความเชื่อม่ันของคู่มือวิเคราะห์เนื้อหา การถอดเทปค าสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้วิจัยจัดท าคู่มือการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อเป็นแนวทางในการบันทึกข้อมูล จากนั้นให้ผู้ช่วยวิจัย
จ านวน 3 คน ท่ีเป็นผู้วิเคราะห์เนื้อหาบันทึกการสัมภาษณ์ท่ีถอดเทปและตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล และจัดท าข้อมูลลงแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วมาบันทึกเนื้อหาท่ีค้นพบ และท าการทดสอบหาค่า 
Intercoder Reliability Coefficiency ของการบันทึกข้อมูลโดยใช้การก าหนดคะแนนแต่ละข้อ โดย
ก าหนดคะแนนในแต่ละข้อดังนี้ 

1. ถ้าเห็นว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ให้ +1 คะแนน 
2. ถ้าไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ให้ 0 คะแนน 
3. ถ้าเห็นว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ให้ -1 คะแนน 

 
โดยข้อมูลท่ีถือว่ามีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับสูง คือ ข้อมูลท่ีมีค่า

สหสัมพันธ์ระหว่างค าตอบของผู้ลงรหัส Intercoder Reliability Coefficiency ไม่น้อยกว่า 0.80 
การวิเคราะห์ความเท่ียงในส่วนนี้ อยู่ท่ีระดับ 0.80 ซึ่งเป็นค่าความเท่ียงท่ียอมรับได้ 
 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดผ่านมาสคอตของประชาชนไทย 
การศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดผ่านมาสคอตของประชาชนชาวไทย เป็นการวิจัย

แบบผสมวิธี ระหว่างวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของ
การวิจัย (Creswell, 2015) เครื่องมือท่ีใช้นการวิจัยมี 2 ประเภท ดังนี้ 

2.1 แบบสอบถามเพื่อการศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดผ่านมาสคอตของ
ประชาชนไทย (Questionnaires) 

ผู้วิจัยได้น าข้อค้นพบท่ีได้จากผลวิเคราะห์ข้อมูลในวัตถุประสงค์ท่ี 1 เพื่อน ามา
ก าหนดข้อค าถามตามแนวคิดทฤษฎีท่ีใช้เป็นแนวทางในการวิจัย 

2.1.1 การสร้างแนวค าถาม เพื่อศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดจากมาสคอต 
ของประชาชนไทย 

ผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการรับรู้การส่ือสาร  
อัตลักษณ์จังหวัดผ่านมาสคอตของประชาชนไทย โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการท าวิจัยในวัตถุประสงค์ท่ี 1 
วิเคราะห์เพื่อตัวแปรในแบบสอบถาม โดยค าถามจะมี 4 ส่วน ประกอบด้วย 1) ค าถามด้านประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ จังหวัดท่ีพักอาศัย 2) ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้การด้านการส่ือสาร 
อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต 3) ค าถามเกี่ยวกับการเปิดรับส่ือจากเครื่องมือส่ือสารทางการตลาด 
ท้ังส่ือออนไลน์และส่ือออฟไลน์ 4) ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมี
รายละเอียดในตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 แนวค าถามการรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดจากมาสคอตจากประชาชนชาวไทย 
แนวคิด / ทฤษฎี ข้อค าถาม จ านวน การวิเคราะห ์

ทฤษฎีการรับรู ้
 
 
 
แนวคิดเก่ียวกับอัต
ลักษณ์จังหวัด 
 
 
ทฤษฎีการสื่อสาร
การตลาด 
 
 
 
 
 
 
 

1. การเปิดรับ การรับรู้ และเชื่อมโยง 
มาสคอตจังหวัด 23 ตัว 
 
 
1. การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดของมาสคอต 
23 ตัว 
 
 
1. การเปิดรับข่าวสารของมาสคอตจังหวัด
ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ในรอบ 1 ปี  
2. วิธีการรับข่าวสาร 
3. การโน้มน้าวใจในการท่องเท่ียวโดยใช้
มาสคอตเป็นสื่อและการตามรอยมาสคอต 
4. ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 
 

4 ข้อ 
 
 
 

12 ข้อ 
 
 
 

14 ข้อ 
 
 

2 ข้อ 
5 ข้อ 

 
1 ข้อ 

เป็นค าถาม ปลายปิด (Close - 
ended) และเลือกตอบ 
(Check - list) 
 
เป็นค าถามปลายปิด วัดระดับ
ความคิดเห็นของค าถามด้วย
มาตรวัด Likert Scale 6 
ระดับ (Chomeya, 2010 ) 
เป็นค าถามปลายปิดแบบ
เลือกตอบ 
 
 
 
 
เป็นค าถามแบบปลายเปิด 
(Open - ended) 

 
รายละเอียดข้อค าถามของแบบสอบถาม ดังปรากฏในภาคผนวก จ 
 

2.1.2 การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม การหาค่าดัชนีแสดงค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม การรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดด้วย
มาสคอตของประชาชนไทย ส่งผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านสัญวิทยา การประกอบสร้าง 
การส่ือสารการตลาด และการส่ือสารอัตลักษณ์ จ านวน 5 ท่าน ดังรายช่ือในภาคผนวก ฌ ด าเนินการ
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา โดยประเมินความเหมาะสมของตัวแปรท่ีใช้ ให้ข้อเสนอแนะ และ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาของการวิเคราะห์กับวัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์คุณภาพของ
เครื่องมือการวิจัยท่ีสร้างขึ้นมามีความตรงเชิงเนื้อหาผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด สามารถน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้ โดยมีค่าIOC เฉล่ียท่ี 0.80 รายละเอียดการให้คะแนนอยู่ในภาคผนวก ฎ 

2.1.3 การทดสอบความเที่ยงของเคร่ืองมือวิจัย ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีผ่าน
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วไปท าการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกัน จ านวน 30 คน ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มตัวอย่างเข้าใจข้อค าถาม และใช้เวลาในการตอบ
เฉล่ียประมาณ 15 นาที น าค าถามในแบบสอบถามท้ัง 30 ชุด มาค านวณหาความเช่ือมั่น โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Field, 2005) ผลการวิเคราะห์
คุณภาพของเครื่องมือการวิจัยท่ีสร้างขึ้นมามีความเท่ียงของเนื้อหาผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด สามารถน าไปใช้
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ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ โดยมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.80 รายละเอียดการให้คะแนนอยู่ใน
ภาคผนวก ฎ 

 
2.2 การสนทนากลุ่ม 

ผู้วิจัยได้น าข้อค้นพบท่ีได้จากผลการท าแบบสอบถามของประชาชนชาวไทย ในข้อ 
2.2 มาก าหนดแนวค าถามตามแนวคิดทฤษฎีท่ีใช้เป็นแนวทางวิจัย เพื่อยืนยันค าตอบท่ีได้จากการท า
แบบสอบถามและเพื่อให้ได้ค าตอบในรายละเอียดเชิงลึกจากการตอบแบบสอบถามของประชาชนไทย 

2.2.1 การสร้างแนวค าถาม เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนชาวไทย 
ในเชิงลึกท่ีนอกเหนือจากการท าแบบสอบถาม ในเรื่องการรับรู้และการเช่ือมโยงการส่ือสารอัตลักษณ์
จังหวัดด้วยมาสคอต โดยใช้ทฤษฎีการส่ือสารการตลาด ทฤษฎีสัญวิทยาและแนวคิดอัตลักษณ์ 
ประกอบด้วยค าถาม 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลท่ัวไป เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
เพศ อายุ อาชีพ จังหวัดท่ีพักอาศัยและประสบการณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย 2) ค าถามเกี่ยวกับ
การรับรู้และการเช่ือมโยงอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต ได้แก่ ด้านการเปิดรับและการรับรู้มาสคอต
จังหวัด  ด้านความสามารถในการเช่ือมโยงและตีความจากการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดผ่านมาสคอต 
ประจ าจังหวัด และด้านข้อเสนอแนะอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดในตารางท่ี 6 

 
ตารางท่ี 6  แนวค าถามเพื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างประชาชนชาวไทย เรื่องการรับรู้อัตลักษณ์จังหวัด

ด้วยมาสคอต 
แนวคิด / ทฤษฎี ข้อค าถาม จ านวน การวิเคราะห์ 
1. ประชาการ  ข้อมูลทั่วไป เป็นค าถามเกี่ยวกับ

ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 
อายุ อาชีพ จังหวัดที่พักอาศัย และ
ประสบการณ์การท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย 

5 ข้อ เป็นค าถามปลายเปิด 
 
 
 
 

2. ทฤษฎีการสื่อสาร
การตลาด ทฤษฎี 
สัญวิทยา และ
แนวคิดอัตลักษณ์  

1. การรับรู้มาสคอตจังหวัด 23 ตัว 
2. ความรู้สึกต่อมาสคอต 23 ตัว 
3. การเชื่อมโยงการสื่อสารอัตลักษณ์

จังหวัดด้วยมาสคอต 

2 ข้อ 
1 ข้อ 
4 ข้อ 

เป็นค าถามปลายเปิดให้
ผู้เข้าร่วมสนทนาแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะได้
อย่างอิสระตามแนวค าถามท่ี
ก าหนดให้ 

 
2.2.1 การสร้างคู่มือวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางใน

การวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ ให้ได้ประเด็นครบถ้วนตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 2 โดย
การก าหนดนิยามของข้อมูล ตัวอย่างของกลุ่มค าท่ีแสดงลักษณะของตัวแปรท่ีศึกษา ค่า IOC เท่ากับ 
0.80 ดังรายละเอียดในภาคผนวก จ 
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ขั้นตอนที่ 3 การวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

3.1 การสร้างคู่มือประกอบการ วิพากษ์ (ร่าง)กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัด
ด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เป็นผลมาจากการน าประเด็นหรือข้อค้นพบจากการท า
การวิเคราะห์องค์ประกอบของมาสคอต การสังเกตการณ์ใช้ส่ือแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก
สภาพการใช้มาสคอตเพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย และแบบสอบถามการรับรู้อัตลักษณ์จังหวัด
ด้วยมาสคอตของประชาชนไทย มาสรุปและจัดท าการวิเคราะห์ศักยภาพ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) แล้วน ามาก าหนดกลยุทธ์ทีเ่หมาะสมด้วยการวิเคราะห์ 
TOWS Matrix  ตัวอย่างคู่มือปรากฏท่ีภาคผนวก ฒ 

3.2 การสร้างแบบลงคะแนนวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัด
ด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยการสร้างเป็นตารางลงคะแนนแต่ละกลยุทธ์ โดยการ
ประเมินด้านต่างๆ ในการให้คะแนน ตามระดับมากท่ีสุดไปถึงน้อยท่ีสุด (5-1) โดยพิจารณาจาก 4 หัวข้อ 
ประกอบไปด้วย 1.ความถูกต้อง 2.ความเหมาะสม 3.ความเป็นไปได้ 4.ความเป็นประโยชน์ ว่ากลยุทธ์
มีความเหมาะสมหรือไม่ และให้ข้อเสนอแนะและแนวทาง เพื่อน าเสนอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน า 
กลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ท่ีได้จากการวิจัยนี้ไป
ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตต่อไป ตารางการลงคะแนน
ปรากฏท่ีภาคผนวก ณ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้เครื่องมือการวิจัยท่ีผ่านการทดสอบ
คุณภาพของเครื่องมือท่ีพัฒนาขึ้นดังนี้ 

1. การศึกษาสภาพการใช้มาสคอตในการสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดเพื่อการส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทย แบ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 3 วิธีดังนี้ 

1.1 การเก็บข้อมูลด้วยแบบบันทึกการเข้ารหัสเชิงสัญวิทยาและอัตลักษณ์
จังหวัดของมาสคอต 

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลทุติยภูมิตามความเป็นจริงจากเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ทราบว่ามี
การใช้มาสคอตในการส่งเสริมอัตลักษณ์จังหวัดเพื่อส่งเสริมท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง รวบรวมจากการเผยแพร่ข่าวสารการเปิดตัวและกิจกรรมของมาสคอตจังหวัดต่าง ๆ 
ผ่านส่ือทางช่องทางออนไลน์ได้แก่ 1.เว็บไซต์ 2.เฟซบุ๊ก 3.ไลน์ 4.ยูทูป 5.ทวิตเตอร์ 6.อินสตราแกรม 
และส่ือออฟไลน์ ได้แก่ 1. ทีวี 2. หนังสือพิมพ์ 3. นิตยสาร 4. แผ่นพับ 5. งานกิจกรรมพิเศษ โดยใช้ค า
ค้นหา ได้แก่ ประกวดมาสคอต การเปิดตัวมาสคอตประจ าจังหวัด มาสคอตท่องเท่ียวไทย ผู้วิจัย เก็บ
รวบรวมข้อมูลระหว่าง วันท่ี 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2562 โดยผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลของมาสคอตได้
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ท้ังส้ิน 23 ตัว จาก 26 จังหวัดของไทย ซึ่งเป็นมาสคอตท่ีมีการจัดท าขึ้นต้ังแต่พ.ศ. 2558 - 2562 
รายละเอียดมาสคอตแต่ละตัวปรากฏอยู่ในบทท่ี 2 

จากนั้นผู้วิจัยท าการเก็บบันทึกข้อมูลเป็นรายตัว ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ตารางท่ีสร้างขึ้นตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องท้ังด้านการเข้ารหัสเชิงสัญวิทยาและอัตลักษณ์
จังหวัดของมาสคอต จนครบท้ัง 23 ตัว รายละเอียดตารางการวิเคราะห์มาสคอตแต่ละตัวปรากฏอยู่
ในภาคผนวก ข 

1.2 การเก็บข้อมูลด้วยแบบบันทึกการสังเกตการใช้สื่อ 
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลทุติยภูมิตามความเป็นจริงจากช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ 

เพื่อให้ทราบว่ามีมาสคอตจังหวัดต่าง ๆ มีการใช้ช่องทางส่ือสารการตลาดช่องทางใดและรูปแบบใด  
ในการเผยแพร่ข่าวสารของตัวมาสคอตและข่าวสารการน ามาสคอตมาช่วยส่งเสริมท่องเท่ียวของจังหวัด 
โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง รวบรวมจากการเผยแพร่ข่าวสารการเปิดตัวและกิจกรรมของมาสคอต
จังหวัดต่าง ๆ ผ่านส่ือทางช่องทางออนไลน์ และส่ือออฟไลน์ รวมถึงการลงพื้นท่ีในจังหวัดท่ีมีการใช้
มาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว ประกอบไปด้วย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ 
และจังหวัดสระบุรี โดยข้อมูลท่ีเก็บเป็นข้อมูลการเผยแพร่ผ่านส่ือต่าง ๆ ต้ังแต่วันเปิดตัวมาสคอต 
แต่ละจังหวัด - วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยผู้วิจัยใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันท่ี 1 พฤศจิกายน 
- 31 ธันวาคม 2562 

จากนั้นผู้วิจัยท าการเก็บบันทึกข้อมูลเป็นรายตัว ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ตารางท่ีสร้างขึ้นตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องท้ังด้านการเผยแพร่ข่าวสารของตัวมาสคอตและ
ข่าวสารการน ามาสคอตมาช่วยเพื่อส่งเสริมท่องเท่ียวของจังหวัด จนครบท้ัง 23 ตัว รายละเอียดตาราง
การวิเคราะห์มาสคอตแต่ละตัวปรากฏอยู่ในภาคผนวก ค 
 

1.3 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
ผู้วิจัยน าแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ท่ีผ่านการทดสอบคุณภาพแล้ว  

ไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยตนเอง โดยประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดและตัวของผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ได้แก่ ส านักงานการท่องเท่ียวจังหวัด หอการค้าจังหวัด สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัด สถาบันวิจัย
สังคม และผู้ออกแบบมาสคอตจังหวัด โดยประสานงานขอเข้าสัมภาษณ์เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนัด
หมายวันและเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อด าเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล
ด้วยตนเองระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 รายละเอียดรายช่ือผู้ให้การสัมภาษณ์ วัน เวลา 
ปรากฏอยู่ในภาคผนวก ฎ 

การสัมภาษณ์สามารถติดต่อผู้ให้ข้อมูลหลักโดยเป็นผู้ให้ข้อมูลตามท่ีได้ก าหนด
ไว้ คือกลุ่มผู้ให้นโยบาย กลุ่มคณะท างาน และกลุ่มผู้ออกแบบมาสคอต ได้จ านวน 9 ท่าน โดย 6 ท่าน
สะดวกให้ผู้วิจัยเข้าสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า อีก 3 ท่าน ไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า
เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส Covid -19 จึงใช้การส่งข้อมูลค าตอบจากข้อค าถามผ่านการส่งจดหมาย
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อิเล็กทรอนิกส์ทางอินเตอร์เน็ต รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลหลัก ตัวอย่างการบันทึกสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
หลักดังปรากฏอยู่ในภาคผนวก ง 

การสัมภาษณ์ใช้เวลาเฉล่ียคนละประมาณ 1 ช่ัวโมง ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้
แจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การวิจัย วิธีประมวลข้อมูลท่ีจะกระท าในภาพรวม และในระหว่างการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลหลักในการบันทึกเสียงและถ่ายภาพประกอบการสัมภาษณ์ ข้อมูลท่ีเก็บ
รวมรวมได้น ามาถอดเทปและบันทึกค าสัมภาษณ์แบบค าต่อค า เมื่อตรวจสอบข้อมูลการสัมภาษณ์แล้ว
ผู้วิจัยได้จัดส่งค าสัมภาษณ์ไปยังผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและขออนุญาตในกรณี
ท่ีต้องการเผยแพร่ข้อมูล ดังรายละเอียดในจดหมายน าส่งการสัมภาษณ์ ดังปรากฏในภาคผนวก ฑ 
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ภาพท่ี 34 ภาพกิจกรรมลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก  
 

 
 

2. การศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตของกลุ่มนักท่องเที่ยวไทย 
แบ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 วิธีดังนี้ 

2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
2.1.1 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามการรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตจาก

ประชาชนไทยท่ีผ่านการทดสอบคุณภาพแล้ว ไปแจกจ่ายให้กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งกระจายอยู่ท่ัวประเทศ 
ด้วยวิธีการท าแบบสอบถามออนไลน์ โดยมีผู้ช่วย 1 คน ประสานงานส่งลิงค์แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น 
เพื่อโพสต์ขึ้นบนหน้าเพจเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟชบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไลน์ ท่ีเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียวและเป็นแหล่งชุมชนหรือกลุ่มของนักท่องเท่ียวไทย เพื่อใหป้ระชาชนชาวไทยได้ตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์และช่วยส่งต่อแบบสอบถามให้ด้วย ได้แก่เพจศูนย์วิจัยการท่องเท่ียว เพจหลงเสน่ห์ ลืมเวลา 
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เพจชีวิตติดทัวร์ เพจชวนกันไปหลง เพจทริปหน้าไปไหนดี? กลุ่มไลน์หาเพื่อนเท่ียว กลุ่มไลน์ SG 
FoodFestival และกลุ่มไลน์เท่ียวดิเฮ้ย 

 
ภาพท่ี 35 แบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลผ่านทางออนไลน ์
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ภาพท่ี 36 ภาพเพจและกลุ่มไลน์ต่าง ๆ ท่ีช่วยกระจายลิงค์แบบสอบถามออนไลน์ 
 

 
 

โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการเผยแพร่ลิงค์ต้ังแต่วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 
และเก็บรวบรวมแบบสอบถามวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 โดยได้ข้อมูลตอบกลับมาจ านวน 545 ชุด 
แต่หลังจากน าแบบสอบถามออนไลน์มากล่ันกรองแล้ว แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์สามารถน าไปใช้
ได้มีจ านวน 539 ชุด ถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตามท่ีเงื่อนไขก าหนดไม่น้อยกว่า 385 คน ซึ่งข้อค าถาม
แบบสอบถามดังปรากฏในภาคผนวก ฉ 

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 
โดยผู้วิจัยจัดการสนทนากลุ่ม โดยน าแนวค าถามท่ีใช้ในการสนทนากลุ่มท่ีผ่าน

การตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว ไปใช้สนทนากับกลุ่มตัวอย่างประชาชนชาวไทย โดยกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีผู้วิจัยคัดเลือกโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จากบุคคลท่ีตอบแบบสอบถามได้ครบทุกข้อ 
เคยเห็นมาสคอตครบทุกภาคของไทยไม่น้อยกว่าภาคละ 1 ตัว และสะดวกท่ีจะให้ข้อมูลในวันและ
เวลาท่ีก าหนด โดยผู้วิจัยประสานงานเชิญกลุ่มผู้ตัวอย่างตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดขึ้น จ านวน 91 คน  
ในการเข้าร่วมการสนทนา ใช้เวลาประสานงาน 1 สัปดาห์ ต้ังแต่วันท่ี 5 มิถุนายน 2563 – 12 มิถุนายน 
2563 สามารถติดต่อผู้ให้ข้อมูลหลักได้จ านวนท้ังส้ิน 14 คน รายละเอียดผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม  
วันเวลาท่ีสัมภาษณ์ อยู่ในภาคผนวก ฐ 
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การสนทนากลุ่มประชาชนไทยเพื่อศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต 
จัดขึ้นวันอาทิตย์ท่ี 14 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น. ด้วยวิธีการ
จัดการสนทนากลุ่มแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม WebEX ก่อนการสนทนากลุ่มผู้วิจัยได้แจ้งให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ในการวิจัย วิธีการประมวลข้อมูลท่ีจะกระท าโดยภาพรวม ในระหว่างการสนทนาผู้วิจัย
ขออนุญาตกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการบันทึกเสียงและถ่ายภาพประกอบการสัมภาษณ์ดังกล่าว และมี
ทีมงานเก็บข้อมูลจ านวน 5 คน ก่อนการจัดการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้ประชุมทีมงาน เพื่อสร้างความ
เข้าใจในประเด็นท่ีต้องการศึกษาและวิธีการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
ตารางการบันทึกการสนทนากลุ่ม วันเวลาท่ีสนทนา ปรากฏอยู่ในภาคผนวก ซ 

 

ภาพท่ี 37 กิจกรรมการสนทนากลุ่ม 
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3. การวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทย 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการอภิปรายกลุ่ม เพื่อวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์
การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย โดยจัดให้มีการอภิปรายกลุ่ม
ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี
การด าเนินการดังนี้ 

3.1 การเตรียมการ ผู้วิจัยจัดท าก าหนดการเพื่อการอภิปรายกลุ่ม ประสานงาน
เชิญผู้ให้ข้อมูลหลักตามท่ีได้ก าหนดไว้ ส่งจดหมายเชิญพร้อมร่างกลยุทธ์ท่ีจัดท าไว้ไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้าร่วมวิพากษ์ ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฑ เพื่อให้ทุกท่านได้ศึกษา ท าความเข้าใจ และเตรียม
ข้อมูลท่ีจ าเป็นมาร่วมอภิปรายและให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ จากนั้นผู้วิจัยประชุมทีมงานเพื่อ
อธิบายหน้าท่ี การเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการน าเสนอ การบันทึกภาพและเสียง รวมท้ังท าความเข้าใจ
กับผู้ด าเนินการอภิปรายกลุ่มเพื่อให้เข้าใจตรงกันและสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ท่ีต้ังไว้ 

3.2 การอภิปรายกลุ่มแบบเจาะจง ในวันท่ีจัดการวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์การส่ือสาร 
อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ผู้วิจัยรายงานสรุปโครงการการวิจัยและ
น าเสนอ(ร่าง)กลยุทธ์ให้ท่ีประชุมทราบ รายละเอียดเอกสารในภาคผนวก ฒ 

ในการอภิปรายกลุ่ม มีเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลจ านวน 3 คน วิทยากรผู้น าการ
วิพากษ์ท่ีได้รับมอบหมาย ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ขออนุญาตท่ีประชุมในการบันทึกเสียงและ
การอภิปรายกลุ่ม และช้ีแจงสิทธิในการเข้าร่วมและถอนตัวออกจากโครงการแก่ผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคน 
หลังการอภิปรายกลุ่มเปิดโอกาสให้มีการซักถาม เพื่อความเข้าใจท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น 

ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีมาร่วมในการอภิปรายกลุ่ม มีจ านวนท้ังส้ิน 12 คน เป็น
ตัวแทนนักวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญด้านสัญวิทยาและการประกอบสร้าง ด้านการส่ือสารอัตลักษณ์ 
ด้านการส่ือสารการตลาด และด้านการบริหารการพัฒนาแผน นโยบายและการวางแผน จ านวน 4 คน 
ตัวแทนจากกลุ่มนักออกแบบมาสคอตจังหวัด จ านวน 4 คน ตัวแทนหน่วยงานผู้ดูแลมาสคอตจังหวัด 
จ านวน 2 คน และตัวแทนภาครัฐบาลด้านการท่องเท่ียว จ านวน 2 คน ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฎ 

3.3 หลังการอภิปรายกลุ่ม ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยถอดเทปบันทึกค าอภิปราย แบบ
สรุปความ น ามาจัดพิมพ์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรวบรวมผลการประเมินเพื่อน าไป
วิเคราะห์เนื้อหาต่อไป โดยผลการประเมินค่าเฉล่ียอยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด รายละเอียดในภาคผนวก ณ 
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ภาพท่ี 38 ภาพกิจกรรมการอภิปรายกลุ่มวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์ฯ 
 

 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาสภาพการใช้มาสคอตเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ไทย เป็นการท าข้อมูลเชิงคุณภาพแบ่งออกดังนี้ 

1.1 ข้อมูลที่ได้จากตารางแบบบันทึกอัตลักษณ์ และแบบบันทึกการสังเกตการ
ใช้สื่อ ผู้วิจัยลงบันทึกในตารางตามหัวเรื่องท่ีศึกษา โดยวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดอัตลักษณ์ แนวคิด
การสร้างมาสคอต และทฤษฎีสัญวิทยา มาเป็นกรอบในการบันทึกข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและเขียนรายงานเป็นพรรณนาแบบความเรียง 

1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเทป
เนื้อหาค าสัมภาษณ์ พิมพ์เป็นเอกสารแบบค าต่อค าลงบนแบบฟอร์ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล ดังรายละเอียดในภาคผนวก ง โดยใช้ทฤษฎีการส่ือสาร ได้แก่ด้านผู้ส่งสาร ด้านสาร ด้านช่องทาง
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การส่ือสาร ด้านผู้รับสาร และด้านผลตอบรับ มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและ
ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์การวิจัย จากนั้นอ่านทบทวนเนื้อหาท่ีได้จากการสัมภาษณ์ โดยปราศจาก
อคติ และท าการก าหนดประเด็นท่ีค้นพบในการบันทึกการสนทนา และการจัดหมวดหมู่ประเด็นย่อย 
(Sub-Category) แล้วเรียบเรียงหมวดหมู่ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีสามารถแสดงให้เห็นภาพการใช้มาสคอต
ในการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัด ตามกรอบการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ก าหนดไว้ 
 

2. การศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตของประชาชนไทย เป็นการท า
ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างประชาชนไทย เมื่อผ่านการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังหมดมาลงรหัสข้อมูล แล้วบันทึก
ข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวไทย ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่ออธิบายข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยแสดงเป็นตาราง 
แสดงค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเรื่องการรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต ใช้การวัดแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า ให้น้ าหนักความส าคัญให้คะแนนข้อค าถามในเชิงบวก โดยได้รวบรวมข้อมูล
และแจกแจงความถี่ของแบบสอบถามเพื่อหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับการแปล
ความหมายของค่าเฉล่ีย ของผลการวิเคราะห์ข้อมูลก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2553) 

ให้ 5  คะแนน ถ้าคิดเห็นว่า สามารถแสดงได้ชัดเจนมากท่ีสุด      
ให้ 4 คะแนน   ถ้าคิดเห็นว่า แสดงออกชัดเจนมาก   
ให้ 3 คะแนน  ถ้าคิดเห็นว่า แสดงออกปานกลาง 
ให้ 2 คะแนน   ถ้าคิดเห็นว่า แสดงออกน้อย 
ให้ 1 คะแนน ถ้าคิดเห็นว่า แสดงออกน้อยท่ีสุด 
ให้ 0 คะแนน ถ้าคิดเห็นว่า ไม่แสดงออกเลย 
 
โดยใช้เกณฑ์เฉล่ียในการอภิปรายผลและแปลความหมายค่าคะแนนอภิปราย

ผลเป็น 6 ระดับ (Chomeya, 2010) ดังนี้ 

คะแนนอันตรภาคช้ัน   =   
จ านวนชั้น)ช่วงคะแนน(

ดคะแนนต่ าสุ - ดคะแนนสูงสุ
 

 =   
6

0 - 5
 

 =   0.83 
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จากเกณฑ์ดังกล่าวผู้วิ จัยก าหนดการแปลความหมายตามล าดับคะแนน
ประเมินความสามารถแสดงการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดของมาสคอต ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ีย 4.17-5.00  หมายถึง ความสามารถแสดงการส่ือสารอัตลักษณ์
จังหวัดของมาสคอตมีการแสดงออกระดับมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.33-4.16 หมายถึง ความสามารถแสดงการส่ือสารอัตลักษณ์
จังหวัดของมาสคอตมีการแสดงออกระดับมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.32 หมายถึง ความสามารถแสดงการส่ือสารอัตลักษณ์
จังหวัดของมาสคอตมีการแสดงออกระดับปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.68-2.50 หมายถึง ความสามารถแสดงการส่ือสารอัตลักษณ์
จังหวัดของมาสคอตมีการแสดงออกระดับน้อย 

คะแนนเฉล่ีย 0.85-1.67 หมายถึง ความสามารถแสดงการส่ือสารอัตลักษณ์
จังหวัดของมาสคอตมีการแสดงออกระดับน้อยที่สุด 

คะแนนเฉล่ีย 0.00-0.84 หมายถึง ความสามารถแสดงการส่ือสารอัตลักษณ์
จังหวัดของมาสคอตท่ีไม่มีการแสดงออกเลย 

ตอนท่ี 3 ข้อมูลเรื่องการเปิดรับส่ือ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นเพื่ออธิบายข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยแสดงเป็นตาราง แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 
2.2 การสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเทป

เนื้อหาค าสนทนา พิมพ์เป็นเอกสารแบบค าต่อค าลงบนแบบฟอร์ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
ดังรายละเอียดฟอร์มตารางลงข้อมูลในภาคผนวก ซ โดยใช้ทฤษฎีการสัญวิทยา ทฤษฎีการรับรู้ และ
แนวคิดอัตลักษณ์ มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์
การวิจัย จากนั้นอ่านทบทวนเนื้อหาท่ีได้จากการสัมภาษณ์ โดยปราศจากอคติ และท าการก าหนด
ประเด็นท่ีค้นพบในการบันทึกการสนทนา และการจัดหมวดหมู่ประเด็นย่อย (Sub-Category) แล้ว
เรียบเรียงหมวดหมู่ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีสามารถแสดงให้เห็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการเช่ือมโยง 
อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต ตามกรอบการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีก าหนดไว้ แล้วน าเสนอแบบพรรณนา
ความเรียง 
 

3. การวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย 

3.1 การพัฒนาร่างกลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทย เมื่อได้ข้อมูลสภาพการใช้มาสคอตเพื่อเพื่อสารอัตลักษณ์จังหวัด และการรับรู ้
อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตจากประชาชนไทย มาเป็นแนวทางส าหรับการวิเคราะห์ SWOT โดย
แบ่งวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อ
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ส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ขั้นต่อไปผู้วิจัยพัฒนาการก าหนดกลยุทธ์ TOWS Matrix  ด้วยการประยุกต์ 
ใช้เทคนิควิจัยแบบอภิปรายกลุ่มเพื่อรวบรวมแนวคิด 

3.2 การวิพากษ์ร่างกลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ผู้วิจัยได้น าร่างกลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ให้ผู้เช่ียวชาญได้ศึกษา ท าความเข้าใจ จากนั้นผู้วิจัยรายงานสรุปโครงการวิจัย
ให้ท่ีประชุมทราบ เพื่อด าเนินการอภิปรายกลุ่มตามประเด็นท่ีเตรียมไว้ 

3.3 การสร้างกลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริม 
การท่องเที่ยวไทย ผู้วิจัยสกัดประเด็นจากการสนทนากลุ่มวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์ เพื่อน ามาก าหนด
ยุทธศาสตร์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย และน า
ข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์มาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเป็นการวิเคราะห์
แบบองค์รวม ในลักษณะของการหาความสัมพันธ์ของผลการศึกษาท่ีน าไปสู่ประเด็นท่ีเป็นตัวแปร
ส าคัญในการจัดท ากลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 
น าไปสู่การวางแผนการด าเนินงานการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต ท่ีสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง ก่อให้เกิดการส่งเสริมการท่องเท่ียวทั้งของจังหวัดและภาพรวมของประเทศอย่างยั่งยืน 

3.3.1 น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วย
มาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย มาก าหนด (ร่าง) กลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วย 
มาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 

3.3.2 น า (ร่าง) กลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวไทยเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพื่อวิพากษ์ และเสนอแนะแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ส่ือสาร 
อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 

3.3.3 สกัดประเด็นจากการสนทนากลุ่มวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์การส่ือสาร 
อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว เพื่อน ามาก าหนดแผนงาน กิจกรรม และ
โครงการในการด าเนินกิจกรรม 

3.3.4 น าข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์มาพัฒนาปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น โดยเป็นการวิเคราะห์แบบองค์รวม ในลักษณะของการหาความสัมพันธ์ของผลการศึกษาท่ี 
น าไปสู่การสรุปประเด็นท่ีเป็นตัวแปรส าคัญในการจัดท ากลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วย 
มาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 

3.3.5 3.3.5 น าไปสู่การวางแผนการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการใช้เครื่องมือการวิจัยทุกประเภท 
ผู้วิจยัน ามาเสนอข้อมูล เป็นตารางประกอบความเรียงในบทท่ี 4 และในบทท่ี 5  
 

โดยงานวิจัยเรื่องการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย     
มีข้ันตอนการวิจัยดังนี้ 
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ภาพท่ี 39 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

 
  

 
 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาการรับรู้       
อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต 

ที่ใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยว         
จากประชาชนไทย 

1. สร้างแบบสอบถาม ส าหรับประชาชนไทย 
ด้วยข้อมูลจากข้ันตอนที่ 1   

2. สร้างค าถามการสนทนากลุ่ม ส าหรับ 
กลุ่มตัวอย่างประชาชนไทย 

 

ขั้นตอนที่ 1   ศึกษาสภาพการ
ใช้มาสคอตในการสื่อสาร    
อัตลักษณ์จังหวัด เพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียวไทย 

1. วิเคราะห์ตัวมาสคอตที่ใช้สื่อสารอัตลักษณ์ให้แก่จงัหวัด เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย จ านวน 23 ตัว โดยใช้แบบบันทึกข้อมูล  

2. วิเคราะห์การเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ของมาสคอต จ านวน 
23 ตัว โดยใช้แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

3. สร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง เพ่ือใช้สัมภาษณ์เชิงลึก 
กับกลุ่มผู้ให้นโยบายหลักในการสร้างมาสคอตเพ่ือสื่อสารอัตลักษณ์
จังหวัดในการส่งเสริมการท่องเท่ียว  

 

ได้กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์
จังหวัดด้วยมาสคอตเพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียวไทย ท่ีสามารถน าไป
เป็นแนวทางให้กับจังหวัดอื่น ๆ ได้ 
 

ขั้นตอนที่ 3  (ร่าง) กลยุทธ์ 
การสื่อสารอัตลักษณจ์ังหวัดด้วย    
มาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ไทย 
 

จัดประชุมเพ่ือท าประชามติ ในรูปแบบอภิปรายกลุ่มกับ
ผู้เก่ียวข้อง เพ่ือยืนยัน (ร่าง) กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์
จังหวัดด้วยมาสคอตเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 
 
 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง “การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย” 

มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ (1) ศึกษาสภาพการใช้มาสคอตในการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดเพื่อ
การส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย (2) ศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดผ่านมาสคอตของประชาชนชาวไทย 
(3) เพื่อจัดท ากลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย  

เนื้อหาในบทนี้เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดแบ่งออกเป็น  
3 ตอน ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สภาพการใช้มาสคอตในการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 
ตอนท่ี 2 การรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวจากประชาชนไทย 
ตอนท่ี 3 การจัดท ากลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริม 

การท่องเท่ียวไทย 
  
ตอนที่ 1 สภาพการใช้มาสคอตในการสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
 

ในส่วนนี้เป็นการศึกษาสภาพการใช้มาสคอตในการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวไทย โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน วิเคราะห์ตามกระบวนการ
การส่ือสารด้านผู้ส่งสาร สาร และช่องทางการส่ือสาร ดังนี้   

ส่วนท่ี 1 ด้านผู้ส่งสารในการจัดท ามาสคอตของจังหวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 
ส่วนท่ี 2 ด้านการก าหนดเนื้อหาสารเพื่อส่ือความหมายในตัวมาสคอต   
ส่วนท่ี 3 ด้านช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอต  

 

ส่วนที่ 1 ด้านผู้ส่งสารในการจัดท ามาสคอตของจังหวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
ท่ีมาของการสร้างมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว เป็นแนวทางหรือกรอบท่ีผู้ออกนโยบาย

หรือคณะท างาน ในฐานะผู้ส่งสาร ร่วมกันก าหนดขึ้นเพื่อใช้ในการด าเนินงาน ต้ังแต่การเริ่มสร้างจนถึง
การน ามาสคอตมาใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ พบได้ 2 ลักษณะ คือ 
1.1.1 หน่วยงานภายในจังหวัด ลักษณะนี้เป็นการออกนโนบายจากระดับผู้บริหาร

ของจังหวัด ซึ่งรับผิดชอบการวางแผนการพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัด ได้แก่ (1) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(2) ประธานหอการค้าจังหวัด เป็นผู้ริเริ่มนโยบายในการจัดท ามาสคอตเพื่อการท่องเท่ียว จากนั้นมี
การต้ังคณะท างานของจังหวัดขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ เช่น หอการค้าจังหวัด สมาคม
การท่องเท่ียวจังหวัด ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด  
สภาวัฒนธรรมจังหวัด เป็นต้น 
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1.1.2 หน่วยงานภายนอกจังหวัด เป็นการน าเสนอโครงการจากหน่วยงานอื่น 
ในการน าเสนอนโยบายและแผนงานการจัดท าแบรนด์ท่องเท่ียวให้กับจังหวัด ซึ่งในแผนการด าเนินงาน
ได้มีส่วนของการจัดท ามาสคอตเพื่อการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดร่วมด้วย หน่วยงานเหล่านี้ ได้แก่   
(1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเท่ียว ส านักวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (Thailand Research Fund) หรือ สกว. ในการด าเนินงานจัดท ามาสคอตน้องชาม 
จังหวัดล าปาง (2) คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาในการจัดท า 
มาสคอตมัดใจ จังหวัดพะเยา (3) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดท ามาสคอตน้องฟาน 
จังหวัดเชียงใหม่ (4) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และ Brand Center จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในการจัดท ามาสคอตกอดอุ่น จังหวัดเชียงราย  

วัตถุประสงค์การจัดท ามาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย พบว่ามี
วัตถุประสงค์หลักในการเป็นเครื่องมือเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีส าคัญของจังหวัด 
เช่นน ามาสคอตมาประชาสัมพันธ์เรื่องสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นที่รู้จักอยู่แล้วให้รู้จักมากขึ้นและท่ีใหม่ๆ
ท่ีต้องการแนะน าให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเท่ียวและประชาชนท่ัวไป รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางจังหวัดจัดขึ้น อาทิ กิจกรรมเปิดงานการท่องเท่ียว กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมต้อนรับ
คณะต่าง ๆ การขายสินค้าของจังหวัด เช่น ร่วมงานเทศกาลอาหารประจ าปี การออกร้านขายของ 
การเป็นพรีเซ็นเตอร์ในโฆษณาสินค้าของ OTOP หรือรัฐวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมและงานประเพณี
ส าคัญของจังหวัด เช่นประเพณีสงกรานต์ ประเพณีงานปีใหม่ หรืองานส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ
จังหวัด เช่น มาสคอตน้องจุ้ง ของจังหวัดภูเก็ต ท่ีนอกจากเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวภูเก็ตแล้ว ทางจังหวัดยังได้เพิ่มหน้าท่ีให้กับน้องจุ้งในการเป็นตัวแทนคนภูเก็ต
ค่อยส่งก าลังใจ ความห่วงใยและเป็นส่ือท่ีคอยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆรอบโลกอีกด้วย  
ดังค าสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
 

“…เราต้ังเป้าไว้คือการน า “น้องจุ้ง” ไปเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ 
ของจังหวัด หากหน่วยงานไหนท่ีต้องการน าไปใช้เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ 
ก็สามารถมาขออนุญาตและน าไปใช้ได้ นอกจากนี้ “น้องจุ้ง” ก็ยังท าหน้าท่ี 
เป็นตัวแทนคนภูเก็ตคอยส่งก าลังใจ ความห่วงใยและเป็นส่ือท่ีคอยให้ค าแนะน า 
เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ รอบโลก เช่น ไฟไหม้ท่ีออสเตรเลีย หรือแม้แต่ปัญหา 
ไวรัสโคโรนา เป็นต้น …” 
(กานต์ เอกวานิช, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2563) 
 

2.1 การจัดท าตัวมาสคอตประจ าจังหวัดมาจาก 2 วิธี จากการศึกษาพบว่าตัวมาสคอต 
ประจ าจังหวัดเกิดข้ึนได้จาก 2 วิธี ดังนี้ 

2.1.2 วิธีการจัดท าขึ้นภายในจังหวัด โดยมาสคอตกลุ่มนี้มาจากการจัดซื้อจัดจ้าง 
ออกแบบหรือให้บุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญในการด้านออกแบบท่ีทางหน่วยงานของจังหวัดเป็นผู้ด าเนินงาน
จัดหา โดยประชุมหารือและวางแผนการออกแบบและจัดท าผ่านกระบวนการภายในจังหวัด เพื่อให้
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ได้มาสคอตท่ีตรงตามแนวคิดของผู้บริหารของจังหวัด เช่นตามแนวคิดของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นต้น   
ซึ่งในกลุ่มนี้มีมาสคอตจ านวน 15 ตัว ประกอบไปด้วย (1) น้องกอดอุ่น จังหวัดเชียงราย (2) น้องมัดใจ 
จังหวัดพะเยา (3) อิ่มจัง จังหวัดนครสวรรค์,จังหวัดอุทัยธานี ,จังหวัดพิจิตร,จังหวัดก าแพงเพชร (4) บักมี่ 
จังหวัดบึงกาฬ (5)โคอี้ มอร์รี่ จังหวัดสระบุรี (6) มิสเตอร์การ์บี้ จังหวัดกระบี่ (7) จ๋อบ็อท จังหวัดลพบุรี 
(8) คร๊อคโค่ จังหวัดสมุทรปราการ (9) พี่ขุน จังหวัดนครนายก (10) เล้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา (11) ตงตง 
จังหวัดปราจีนบุรี (12) สีดา จังหวัดสระแก้ว (13) หม่าม้ามุด จังหวัดระยอง (14) หนูจวบ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และ(15)  ไดโน่ จังหวัดขอนแก่น ดังค าสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
 

“…ท่ีมาท่ีไปคือในช่วงแรกๆ ตามหน่วยงานต่างๆท่ีขอนแก่นจะมีการใช้ 
ไดโนเสาร์เป็นสัญลักษณ์หลายรูปแบบ ยังไม่เป็นอัตลักษณ์หนึ่งเดียว  
เราก็เลยพยายามให้มันออกมาชัดเจนท่ีสุด ให้เป็นตัวเดียว  
ตัวน้องไดโน่ มาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด คือท่านพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์  
ท่านได้มีแนวคิดและนโยบายท่ีอยากออกแบบมาสคอตมาเพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ 
ให้กับจ.ขอนแก่น และก็น าแบบมาเพื่อท่ีจะใช้ท าเป็นสินค้า หรือเป็นของฝาก 
ของจังหวัด จึงได้หารือร่วมกันกับทางประชาสัมพันธ์จังหวัด และหอการค้า 
จังหวัดขอนแก่น และมอบหมายให้ทางประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็น 
ผู้ออกแบบมาสคอตไดโน่….”             

  (พรพิมล พัฒนพงศ์ สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563)  
 

2.1.1 วิธีการจัดประกวดออกแบบ โดยมาสคอตกลุ่มนี้มาจากการประกวดออกแบบ 
โดยทางจังหวัดเปิดโอกาสให้นักออกแบบและประชาชนท่ัวไปได้ส่งผลงานเข้ามาประกวด มาสคอตท่ี
จัดท าขึ้นจากการประกวดออกแบบมีจ านวน 8 ตัว ได้แก่ (1) น้องฟาน จังหวัดเชียงใหม่ (2) ช้างปู้ก้ า
งาเขียว จังหวัดล าพูน (3) หมีแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ (4) โปงลางและแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ (5) ลุ่มภู 
จังหวัดหนองบัวล าภู (6) คุณทองโบราณ จังหวัดอุดรธานี (7) น้องจุ้ง จังหวัดภูเก็ต (8) น้องชาม 
จังหวัดล าปาง  

โดยคณะกรรมการตัดสินมี 2 แบบ แบบท่ี 1 เป็นการตัดสินโดยคณะกรรมการ
ภายในจังหวัดคือ ทางจังหวัดได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด อาทิ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัด, อาจารย์มหาวิทยาลัย, หอการค้าจังหวัด, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์การบริหาร
ส่วนต าบล, ส านักงานเทศบาล, ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด, ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด, 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด มาเป็นคณะกรรมการตัดสินร่วม และ แบบท่ี 2 คือ การตัดสินการประกวด
โดยใช้ท้ังผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดและมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ัวไปได้ร่วม
ตัดสินการประกวดด้วย โดยจะมี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการตัดสินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในจังหวัด ร่วมกันคัดเลือกให้เหลือ 5-10 ผลงาน ขั้นท่ี 2 น าผลงานท่ีเข้ารอบ 5-10 ผลงาน เผยแพร่
บนช่องทางส่ือออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กท่ีจัดท าขึ้นส าหรับให้ประชาชนท่ัวไปได้เข้ามาร่วมตัดสินจาก
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คะแนนโหวต โดยระยะเวลาในการจัดการประกวดการออกแบบมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
จังหวัดใช้เวลาอยู่ระหว่าง 2 -3 เดือน โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงเปิดรับสมัครผลงานช่วงรวบรวมผลงาน
และตัดสิน และช่วงประกาศผลการประกวด 

โดยรายละเอียดรูปแบบของการส่งผลงานมาสคอตเข้าประกวดนั้น ไม่มี
การก าหนดรูปแบบเป็นมาตรฐาน จากการศึกษาพบว่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาและก าหนดโจทย์ของแต่ละ
จังหวัด เช่นเรื่องข้อก าหนดรูปแบบตัวมาสคอตหรือข้อก าหนดการแสดงอัตลักษณ์จังหวัดบนตัวมาสคอต 
เช่น บางจังหวัดมีการระบุอย่างชัดเจนว่าให้ออกแบบเป็นตัวสัตว์ชนิดไหน และต้องใส่อัตลักษณ์ท่ีส าคัญ
ของจังหวัดอะไรบ้าง บางจังหวัดไม่ได้ระบุเรื่องการออกแบบชัดเจน แต่ใช้วิธีการเปิดกว้างให้ผู้ส่งผลงาน
เข้าประกวดมีการออกแบบได้อย่างอิสระ โดยเงินรางวัลท่ีมอบให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดมาสคอต
จังหวัด มีมูลค่าต้ังแต่ 40,000- 100,000 บาท ไม่มีเกณฑ์ก าหนดท่ีชัดเจน โดยข้ึนอยู่กับการพิจารณา
ของแต่ละจังหวัด 
 
ตารางท่ี 7 แสดงรายช่ือมาสคอตท่ีมาจากการประกวดและผู้ชนะการประกวด 

ล าดับ มาสคอต ผู้ชนะการออกแบบ ปีที่ประกวด 
1 น้องฟาน จังหวัดเชียงใหม่ คุณ Ting Chu 2559 
2 ช้างปู้ก้ างาเขียว จังหวัดล าพูน คุณอนิรุทธิ์ เอมอิ่ม 2560 
3 หมีแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ คุณอภิชัย บุญยาศวิน 2560 
4 โปงลางและแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ คุณภาณุวัฒน์ เสงี่ยม 2561 
5 ลุ่มภู จังหวัดหนองบัวล าภู  คุณพิริยะ กาญจนะคงคา 2561 
6 คุณทองโบราณ จังหวัดอุดรธานี  คุณอนิรุทธิ์ เอมอิ่ม 2560 
7 น้องจุ้ง จังหวัดภูเก็ต คุณจินต์ สถาพรสถิตย์สุข 2562 
8 น้องชาม จังหวัดล าปาง คุณศรีชนา เจริญเนตร 2662 
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ภาพท่ี 40  ตัวอย่างจดหมายประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบมาสคอต “ลุ่มภู”   
จังหวัดหนองบัวล าภูเผยแพร่ผ่านสาธารณะผ่านเฟซบุ๊กการประกวดออกแบบมาสคอต “ลุ่มภู” 
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ภาพท่ี 41  ตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบมาสคอตของจังหวัดต่างๆ 
 

 
ส่วนที่ 2 ด้านการก าหนดเนื้อหาสารเพื่อสื่อความหมายบนตัวมาสคอต  
การก าหนดเนื้อหาของสารเพื่อการส่ือความหมายจากตัวมาสคอต ในการวิจัยครั้งนี้ใช้

การวิเคราะห์จาก 2 กระบวนการส าคัญ ได้แก่ (1) การก าหนดอัตลักษณ์มาสคอตจากแนวคิดอัตลักษณ์ 
และ (2) การก าหนดองค์ประกอบของตัวมาสคอต โดยใช้ประเภทของการส่ือความหมายจากทฤษฎี 
สัญวิทยา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1 การก าหนดอัตลักษณ์มาสคอต 
ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผลวิเคราะห์การก าหนดอัตลักษณ์จังหวัด ซึ่งผู้ส่งสารได้

ก าหนดให้ปรากฎอยู่บนมาสคอตของจังหวัด จากอัตลักษณ์ 7 ด้าน ได้แก่ (1) อัตลักษณ์ด้านประเพณี
และความเช่ือของจังหวัด (2) อัตลักษณ์ด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุ (3) อัตลักษณ์ด้านอาหาร
และสินค้าหัตถกรรมของจังหวัด (4) อัตลักษณ์ด้านเครื่องแต่งกาย (5) อัตลักษณ์ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว 
(6) อัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมทางทัศนศิลป์และการแสดง และ (7) อัตลักษณ์ด้านสัญลักษณ์จังหวัด 
ซึ่งอัตลักษณ์ท่ีผู้ส่งสารน ามาปรากฏบนมาสคอตจังหวัดมากท่ีสุดจ านวน 20 ตัว คือ อัตลักษณ์ด้านสถานท่ี
ท่องเท่ียวที่ส าคัญของจังหวัด โดยมีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 
ภาพท่ี 42  กราฟแสดงจ านวนการก าหนดอัตลักษณ์จังหวัดของมาสคอตท่ีใช้ส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย

ในอัตลักษณ์จังหวัดแต่ละด้าน สรุปโดยผู้วิจัย 

 
 
ผลการการวิเคราะห์อัตลักษณ์จังหวัด 7 ด้านของมาสคอตจังหวัด สามารถสรุปได้ว่า 

อัตลักษณ์ท่ีผู้ส่งสารน ามาใช้มากท่ีสุด คือ อัตลักษณ์ด้านสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญของจังหวัด ส่วนอัตลักษณ์
ท่ีพบว่าถูกน ามาใช้น้อยท่ีสุดคือ อัตลักษณ์ด้านประเพณีและความเช่ือ และอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 
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จากข้อมูลการก าหนดอัตลักษณ์จังหวัดของมาสคอตท่ีใช้ส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 
จ านวน 23 ตัว จากด้านผู้ส่งสาร พบว่ามีการเข้ารหัสของของตัวสาร เรื่องการใช้อัตลักษณ์จังหวัด  
ผลการวิเคราะห์พบว่ามาสคอตส่วนใหญ่จ านวน 20 ตัว มีการผสมผสานอัตลักษณ์หลายด้านเข้าด้วยกัน
เพื่อน ามาแสดงหรือบ่งบอกตัวตนว่าเป็นมาสคอตของจังหวัดนั้นๆ  

 
2.2 การก าหนดองค์ประกอบของมาสคอตในการสื่อความหมายเชิงสัญวิทยา 

จากการก าหนดอัตลักษณ์ท่ีเป็นนามธรรม ล าดับต่อมาผู้ส่งสารท าการก าหนด
องค์ประกอบของมาสคอตเพื่อใช้ส่ือความหมายจากมาสคอตในด้านองค์ประกอบตัวมาสคอต ท่ีเป็น
องค์ประกอบส าคัญเพราะองค์ประกอบเหล่านี้ต้องแสดงจากตัวมาสคอตเพื่อส่ือสารถ่ายถอดไปยังผู้รับ
สารในขั้นแรก โดยข้ันตอนนี้ใช้การวิเคราะห์เชิงสัญวิทยา  

2.2.1 องค์ประกอบของมาสคอต  
องค์ประกอบของมาสคอตประกอบไปด้วย รูปปรากฏ เพศ การแสดงออก

ถึงลักษณะนิสัยและอารมณ์ และ เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ 
2.2.1.1 รูปปรากฏ จากการวิเคราะห์ พบรูปปรากฏของมาสคอตจังหวัด 

5 กลุ่ม ได้แก่ 1)รูปคน 2)รูปสัตว์ 3)รูปพืชผักหรืออาหาร 4)รูปกึ่งคนกึ่งสัตว์ 5)รูปนามธรรมและอื่นๆ 
โดยรูปปรากฏท่ีพบมากท่ีสุด คือ รูปสัตว์ จ านวน 13 ตัว และรูปปรากฏท่ีพบน้อยท่ีสุดคือรูปคน 
จ านวน 1 ตัว 

 
ตารางท่ี 8 การวิเคราะห์รูปปรากฏของมาสคอต 

รูปปรากฏ จ านวนมาสคอต มาสคอตท่ีปรากฎรูป 
1.รูปคน 1 1.พี่ขุน  
2.รูปสัตว์ 13 1.ไดโน่ 2.คร๊อคโค่ 3.คุณทองโบราณ 4.ช้างปู้

ก่ างาเขียว 5.ฟาน 6.โปงลางและแพรวา      
7.มัดใจ 8.ลุ่มภู 9.หมีแก้ว 10.บักมี่  
11.จ๋อบ็อท 12.น้องชาม 13.โคอี้ มอร์รี่ 

3.รูปพืชผักหรืออาหาร 2 1.ตงตง 2.หนูจวบ 
4.รูปกึ่งคนกึ่งสัตว ์ 2 1.สีดา 2.น้องจุ้ง 
5.รูปนามธรรมและอื่นๆ 5 1.เล้ง 2.กอดอุ่น 3.หมะม้าหมุด 4.อิ่มจัง 

5.มิสเตอร์การ์บี้  
 

จากตารางท่ี 8 รูปปรากฏ ผลการวิเคราะห์พบว่ามาสคอตท่ีมี
รูปปรากฏ จาก 5 กลุ่ม สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

1) รูปคน พบการแสดงออกของมาสคอตในรูปปรากฎท่ีเป็น
รูปคน เพียงจ านวน 1 ตัว ได้แก่ พี่ขุน ในรูปของทหารโบราณ 



95 

 

2) รูปสัตว์ เป็นกลุ่มท่ีพบมากท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 1 โดยพบการ
แสดงออกของมาสคอตในรูปปรากฎท่ีเป็นรูปสัตว์ จ านวน 13 ตัว ประกอบด้วย 1.ไดโน่ ในรูปของ
ไดโนเสาร์ 2.คร๊อคโค่ ในรูปของจระเข้ 3.คุณทองโบราณ ในรูปของสุนัข 4.ช้างปู้ก่ างาเขียว ในรูปของ
ช้าง 5.น้องฟาน ในรูปของเก้ง 6.โปงลางและแพรวา ในรูปของไดโนเสาร์ 7.มัดใจ ในรูปของนกยูง  
8.ลุ่มภู ในรูปของปลาฉลาม 9.หมีแก้ว ในรูปของหมีควาย 10.บักมี่ ในรูปของนกเป็ดน้ า 11.จ๋อบ็อท 
ในรูปของลิง 12.น้องชามในรูปของไก่ และ 13.โคอี้ มอร์รี่ ในรูปของวัว 

3) รูปพืชผักหรืออาหาร พบการแสดงออกของมาสคอตในรูป
ปรากฎท่ีเป็นรูปพืชผักและผลไม้ จ านวน 2 ตัว ประกอบด้วย 1.ตงตง ในรูปของหน่อไม้ และ 2.หนูจวบ 
ในรูปของสับปะรด  

4) รูปกึ่งคนกึ่งสัตว์ พบการแสดงออกของมาสคอตในรูปปรากฎ
ท่ีเป็นรูปกึ่งคนกึ่งสัตว์ จ านวน 2 ตัว ประกอบด้วย 1.สีดา ในรูปของคนกึ่งผีเส้ือ และ 3.น้องจุ้ง ในรูป
ของคนกึ่งกุ้งมังกร     

5) รูปนามธรรมและอื่นๆ พบการแสดงออกของมาสคอตใน
รูปปรากฏท่ีเป็นรูปนามธรรมและอื่นๆเป็นอันดับ 2 จ านวน 5 ตัว ประกอบด้วย 1.เล้ง ในรูปของมังกร 
2.กอดอุ่น ในรูปของภูเขา 3.หมะม้าหมุด ในรูปของนางยักษ์  และ 4.อิ่มจัง ในรูปของปิ่นโต 5.มิสเตอร์
การ์บี้ ในรูปของผีหัวโต 

 
2.2.1.2 เพศ การแสดงออกท่ีปรากฎให้เห็นถึงเพศสภาพของมาสคอต 

จาก 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ชาย 2) หญิง 3) ท้ังชายและหญิง 4) ไม่ระบุ จากการวิเคราะห์พบว่าเพศสภาพ
ของมาสคอตท่ีน ามาใช้มากท่ีสุดคือ เพศชาย จ านวน 11 ตัว 

 
ตารางท่ี 9 การวิเคราะห์เพศของมาสคอต 

เพศ จ านวนมาสคอต มาสคอตท่ีปรากฎรูป 
1.ชาย 11 1.เล้ง 2.ไดโน่ 3.คร๊อคโค่ 4.คุณทองโบราณ  

5.ช้างปู้ก่ างาเขียว  6.ตงตง 7.พี่ขุน 8.ลุ่มภู  
9.หนูจวบ 10.บักมี่  11.จ๋อบ็อท 

2.หญิง 3 1.มัดใจ 2.สีดา 3.หมะม้าหมุด  
3.ท้ังชายและหญิง 1 1.โปงลางและแพรวา 
4.ไม่ระบ ุ 8 1.กอดอุ่น 2.ฟาน 3.อิ่มจัง 4.น้องจุ้ง 5.น้องชาม  

6.หมีแก้ว 7.มิสเตอร์การ์บี้ 8.โคอี้ มอร์รี่ 
 

จากตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์พบว่ามาสคอตท่ีปรากฏเพศ
ท้ัง 4 กลุ่ม สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 
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1) ชาย เป็นกลุ่มท่ีพบมากท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 1 โดยพบการแสดง 
ออกท่ีปรากฏให้เห็นถึงเพศสภาพของมาสคอตท่ีเป็นเพศชาย จ านวน 11 ตัว ประกอบด้วย 1.เล้ง  
2.ไดโน่ 3.คร๊อคโค่ 4.คุณทองโบราณ 5.ช้างปู้ก่ างาเขียว 6.ตงตง 7.พี่ขุน 8.ลุ่มภู 9.หนูจวบ 10.บักมี่ 
และ 11.จ๋อบ็อท ดังค าสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 
“...คุณทองโบราณน่าจะเป็นเพศผู้อยู่แล้วจากประวัติและความเข้าใจ  
แต่ท่ีเลือกใช้ให้เป็นเพศผู้ก็คงมีท่ีมาจากต่อยอดการออกแบบมาสคอต 
เกี่ยวกับกีฬาเพราะคิดว่าการระบุเพศน่าจะส่ือความหมายให้คนเข้าใจ 
ได้มากกว่าการไม่ระบุเพศ อย่างเด็กผู้ชายก็น่าจะเข้าถึงผู้คนได้ง่ายกว่า...” 
(อนิรุทธ์ เอมอิ่ม, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2563) 

 
“...ผมว่ามันมีอยู่ 2 กรณี คือแบบท่ีเป็นเพศชาย น่าจะเป็นอะไรท่ีท าชุดหรือ 
หาชุดใส่ได้ง่ายกว่า และอีกแบบคือไม่ระบุเพศ แต่ส่วนใหญ่ผมท าก็จะระบุ 
เพศแบบชัดเจนไปเลย เพราะเวลาท่ีเราน าไปต่อยอดหรือท าเป็นของท่ีระลึก 
ต่างๆ ก็จะปรับใช้ได้ง่ายกว่าและดูสนุกกว่า...”  
(ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม, สัมภาษณ์, 27 มกราคม 2563) 

 
2) หญิง พบการแสดงออกท่ีปรากฏให้เห็นถึงเพศสภาพของ

มาสคอตท่ีเป็นเพศหญิง จ านวน 3 ตัว ประกอบด้วย 1.มัดใจ 2.สีดา และ 3.หมะม้าหมุด  
3) ท้ังชายและหญิง พบการแสดงออกที่ปรากฏให้เห็นถึงเพศ

สภาพของมาสคอตท้ังเพศชายและเพศหญิง จ านวน 1 ตัว คือ โปงลางและแพรวา 
4) ไม่ระบุ จากการวิเคราะห์ไม่พบการแสดงออกท่ีปรากฏให้

เห็นถึงเพศสภาพท่ีชัดเจนของมาสคอต จ านวน 8 ตัว ประกอบด้วย 1.กอดอุ่น 2.ฟาน 3.อิ่มจัง 4.น้องจุ้ง 
5.น้องชาม  6.หมีแก้ว    7.มิสเตอร์การ์บี ้และ8.โคอี้ มอร์รี่ ดังค าสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 
“...ตอนออกแบบมาสคอตโคอี้ มอร์รี่ เราไม่อยากจะส่ือสารว่าเป็นตัวเมีย 
หรือตัวผู้ เราไม่ระบุว่าเป็นเพศอะไร ด้วยความท่ีเราอยากจะแฝงอะไร 
ข้างในตัวมาสคอตได้ง่ายกว่า เช่นการเอาดอกทานตะวันมาใส่ ถ้าเป็น 
ตัวผู้ก็คงไม่เหมาะ ในขณะเดียวกันแต่เราก็อยากให้มาสคอตมีความ 
ทะมัดทะแมงด้วย...”  
(ชุมพล เสถียรพันธ์, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2563) 
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2.2.1.3 การแสดงออกถึงลักษณะนิสัยและอารมณ์ จากการวิเคราะห์
พบ 4 กลุ่มได้แก่ 1) มีรอยยิ้มจริงใจ 2) มีแววตาสดใส 3) มีท่าทางเป็นมิตร 4) มีความขี้เล่นซุกซน  
ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 10 การวิเคราะห์การแสดงออกถึงลักษณะนิสัยและอารมณ์ของมาสคอต 

การแสดงออกถึงลักษณะ
นิสัยและอารมณ์ 

จ านวนมาสคอต มาสคอตท่ีปรากฎรูป 

1.มีรอยยิ้มจริงใจ 14 1.โคอี้ มอร์รี่ 2.เล้ง 3.ไดโน่ 4.กอดอุ่น  
5.คุณทองโบราณ 6.ตงตง 7.พี่ขุน 8.โปงลาง
และแพรวา 9.ลุ่มภู 10.หนูจวบ 11.หมะม้า
หมุด 12.หมีแก้ว 13.อิ่มจัง 14.น้องจุ้ง 

2.มีแววตาสดใส 9 1.โคอี้ มอร์รี่ 2.เล้ง 3.ช้างปู้ก้ างาเขียว          
4.ตงตง 5.มัดใจ 6.ลุ่มภู 7.สีดา 8.หนูจวบ    
9.น้องจุ้ง 10.น้องชาม 

3.มีท่าทางเป็นมิตร 13 1.โคอี้ มอร์รี่ 2.คร๊อคโค่ 3.คุณทองโบราณ    
4.ฟาน 5.โปงลางและแพรวา 6.สีดา            
7.หมีแก้ว  8.จ๋อบ็อท 9.น้องจุ้ง 10.น้องชาม 

4.มีความข้ีเล่นซุกซน 4 1.คร๊อคโค่ 2.หนูจวบ 3.บักมี่ 4.จ๋อบ็อท 
หมายเหตุ มาสคอต 1 ตัว สามารถพบการแสดงออกถึงลักษณะนิสัยและอารมณ์ ได้มากกว่า 1 กลุ่ม 

 
จากตาราง 10 การแสดงออกถึงลักษณะนิสัยและอารมณ์ โดย

พบมาสคอตท่ีปรากฏลักษณะนิสัยและอารมณ์ท่ีเป็นไปในเชิงบวก และสนุกสนาน จาก 4 กลุ่ม 
สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

1. มีรอยยิ้มจริงใจ เป็นกลุ่มท่ีพบมากท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 1 พบ
การแสดงออกท่ีปรากฏให้เห็นถึงการมีรอยยิ้มกว้างและจริงใจ จ านวน 14 ตัว ประกอบด้วย 1.โคอี้ มอร์รี่ 
2.เล้ง 3.ไดโน่ 4.กอดอุ่น 5.คุณทองโบราณ 6.ตงตง 7.พี่ขุน 8.โปงลางและแพรวา 9.ลุ่มภู 10.หนูจวบ 
11.หมะม้าหมุด 12.หมีแก้ว 13.อิ่มจัง 14.น้องจุ้ง 

2. มีแววตาสดใส โดยพบการแสดงออกท่ีปรากฏให้เห็นถึง
การมีแววตาสดใส กลมโต จ านวน 9 ตัว ประกอบด้วย 1.โคอี้ มอร์รี่ 2.เล้ง 3.ช้างปู้ก้ างาเขียว 4.ตงตง 
5.มัดใจ 6.ลุ่มภู 7.สีดา 8.หนูจวบ 9.น้องจุ้ง 10.น้องชาม ดังค าสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 
“...การออกแบบให้น้องจุ้ง มีรอยยิ้มจริงใจ มีแววตาสดใส มีท่าทางเป็นมิตร 

  มีความข้ีเล่นซุกซน เพื่อให้น่าเอ็นดู ให้เกิดการอยากสนับสนุน และให้ดู 
อยากรู้อยากเห็นเพื่อใช้แนะน าส่ิงต่างๆได้...” 
(จินต์ สถาพรสถิตย์สุข, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2563) 
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3. มีท่าทางเป็นมิตร โดยพบการแสดงออกท่ีปรากฏให้เห็นถึง
การมีท่าทางเป็นมิตร จ านวน 13 ตัว ประกอบด้วย 1.โคอี้ มอร์รี่ 2.คร๊อคโค่ 3.คุณทองโบราณ 4.ฟาน 
5.โปงลางและแพรวา 6.สีดา 7.หมีแก้ว 8.จ๋อบ็อท 9.น้องจุ้ง 10.น้องชาม ดังค าสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 
“...ลักษณะบุคลิกภาพหรือนิสัยของมาสคอต ขึ้นอยู่กับว่าเราท าตามโจทย์ 
ของจังหวัดไหน อย่างจังหวัดกาฬสินธุ์ เราก็ต้องศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
หรือแม้แต่ตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็เช่นกัน ตอนนั้นทางผู้ว่าฯ  
ท่านอยากได้แบบ Happiness Model เพราะคนอีสานเป็นคนสนุกสนาน  
ชอบร า ชอบเสียงดนตรี คาเรคเตอร์ท่ีออกแบบก็ต้องสอดคล้องกับคนพื้นท่ีนั้นๆ...” 
(ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม, สัมภาษณ์, 27 มกราคม 2563) 

 
4. มีความข้ีเล่นซุกซน โดยพบการแสดงออกท่ีปรากฏให้เห็น

ถึงการมีความขี้เล่นซุกซน จ านวน 4 ตัว ประกอบด้วย 1.คร๊อคโค่ 2.หนูจวบ 3.บักมี่ 4.จ๋อบ็อท และ
พบมาสคอตจ านวน 1 ตัวท่ีไม่แสดงออกถึงลักษณะนิสัยและอารมณ์ ได้แก่ มาสคอตมิสเตอร์การ์บี้ 
ของจังหวัดกระบี่ เนื่องจากเป็นมาสคอตท่ีไม่มีใบหน้า ไม่สามารถแสดงออกได้ทางสีหน้า และแววตาได้  
 

2.2.1.4 เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับ จากการวิเคราะห์พบ 5 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) แสดงถึงชาติพันธุ์ 2) แสดงถึงประวัติศาสตร์ 3) แสดงถึงของดีประจ าจังหวัด 4) เครื่องแต่ง
กายและเครื่องประดับเสริม 5) ไม่สวมใส่เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ  
 
ตารางท่ี 11 การวิเคราะห์การแสดงออกถึงเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของมาสคอต 

เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ 
จ านวน 
มาสคอต 

มาสคอตที่ปรากฎรูป 

1.แสดงถึงชาติพันธุ ์ 7 1.ไดโน่ 2.คร๊อคโค่ 3.โปงลางและแพรวา  
4.ลุ่มภู 5.หมะม้าหมุด 6.บักม่ี 7.คุณทอง
โบราณ 

2.แสดงถึงต านานและสถานที่
ประวัติศาสตร ์

4 1.คุณทองโบราณ 2.ช้างปู้ก้ างาเขียว 3.พี่ขุน  
4.ลุ่มภู 

3.แสดงถึงของดีประจ าจังหวัด  5 1.เล้ง 2.ตงตง 3.ลุ่มภู 4.หมีแก้ว 5.น้องชาม  
4.เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ
เสริม เช่น ถุงมือ รองเท้า แว่นตา  
ที่คาดผม 

6 1.กอดอุ่น 2.มัดใจ 3.สีดา 4.หนจูวบ  
5.จ๋อบ็อท 6.หมะม้าหมุด 

5.ไม่สวมใส่เครื่องแต่งกายและ
เครื่องประดับ 

5 1.ฟาน 2.อิ่มจัง 3.น้องจุ้ง 4.มิสเตอร์การ์บ้ี 
5.โคอี้ มอร์รี ่

หมายเหตุ มาสคอต 1 ตัว สามารถพบการแสดงออกถึงเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ได้มากกว่า 1 กลุ่ม 
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จากตารางท่ี 11 เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ โดยพบ 
มาสคอตท่ีปรากฎเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ จาก 5 กลุ่ม สามารถสรุปได้ดังนี้ 

เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับท่ีพบว่ามีการน ามาเข้ารหัส
กับตัวมาสคอตมากท่ีสุดคือเครื่องแต่งกายท่ีแสดงถึงชาติพันธุ์ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดหรือภูมิภาค 
มีจ านวน 7 ตัว ประกอบด้วย1.ไดโน่ พบการคาดผ้าขาวม้าท่ีเอว ซึ่งเป็นลักษณะการแต่งกายของคน
ภาคอีสานโดยเป็นลายผ้าขาวม้าของจังหวัดขอนแก่น ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ “ลายหมี่กง” เป็น
ลายต้นแบบและลายเก่าแก่ของเมืองขอนแก่น มี“แคน” ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคอีสาน  
2.คร๊อคโค่ พบว่าแต่งชุดของผู้ชายชาวมอญพระประแดง (มอญปากลัด) จังหวัดสมุทรปราการ 3.โปงลาง
และแพรวา พบเครื่องแต่งกายของคนภูไท เผ่ากาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 4.ลุ่มภู พบว่าคาดเอวเป็น
ลายผ้าขิดท่ีเป็นลายเฉพาะของจังหวัดหนองบัวล าภู 5.หมะม้าหมุด พบว่าแต่งชุดในสไตล์ฮาวายชาวเกาะ 
นิยมใส่กันเวลาท่ีอยู่หรือพักผ่อนท่ีชายทะเล 6. บักมี่ พบว่ามีผ้าคาดเอวสีม่วงเป็นลายผ้ามัดมี่หมาก
เบ้ง ลายเฉพาะของจังหวัดบึงกาฬ 7.คุณทองโบราณ พบว่าสวมผ้าพันคอจากผ้ามัดหมี่ย้อมครามท่ีเป็น
ผ้าไหมมัดหมี่ฝ้ายย้อมคราม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยพวนหรือลาวพวน ของจังหวัดอุดรธานี 

อันดับท่ี 2 ท่ีมีการน ามาใช้กับมาสคอตคือเครื่องแต่งกายและ
เครื่องประดับเสริมจากเส้ือผ้าหลัก เช่น ถุงมือ รองเท้า แว่นตา ท่ีคาดผม เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับ
มาสคอตมากยิ่งขึ้น โดยพบมาสคอตในกลุ่มนี้จ านวน 6 ตัว ประกอบด้วย 1.กอดอุ่น บริเวณด้านบนหัว
ประดับด้วยก้อนสีขาว คล้ายเมฆ 2.มัดใจ สวมรองเท้าบูทสีเหลือง 3.สีดา สวมเส้ือผ้า ชุดแซ็กสีชมพู 
คาดเข็มขัดสีเงินและมีตราสัญลักษณ์จังหวัดสระแก้ว อยู่ตรงกลาง สวมรองเท้าคัทชูสีบานเย็น 4.หนูจวบ 
ใส่ถุงมือสีขาว และรองเท้าบูทสีขาว 5.จ๋อบ็อท สวมแว่น Virtual Reality หรือ VR  6.หมะม้าหมุด ใส่
ศิราภรณ์ กระบังหน้าสีทอง ตรงกลางประดับด้วยทับทิมเม็ดใหญ่และสวมรองเท้าแตะคีบสีฟ้า 

 
2.3 การก าหนดประเภทของการสื่อความหมายเชิงสัญวิทยา 

การถ่ายทอดความหมาย ก าหนดได้ 3 ระดับ ประกอบด้วยรูปเหมือน รูปเครื่องหมาย 
และรูปสัญลักษณ์  โดยจากการวิเคราะห์จากมาสคอต 23 ตัว จากการวิจัยครั้งนี้พบการก าหนด 2 ระดับ
คือระดับรูปเหมือน และรูปเครื่องหมาย 

รูปเหมือน เป็นการใช้รูปสัญญะท่ีมาสคอตจะสามารถส่ือความหมายถึงผู้รับสารได้
โดยง่ายหรือได้ทันที โดย รูปเหมือน (Icon) มีอยู่ 2 ระดับ คือ  1.พิมพ์ปรติมา (hypoicon) ระดับคง
คุณลักษณะครบถ้วนมากท่ีสุดของวัตถุท่ีมีจริง พบ 5 กลุ่ม คือ 1) เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ  
2) ของใช้ 3) พืชผัก ผลไม้ 4) อาวุธ 5) ไม่พบรูปสัญญะ 2.รูปปรติมา คือระดับส่วนท่ีลดทอนลงมาจาก
วัตถุท่ีมีอยู่จริง แต่ยังมีรูปคล้ายคลึงมาก พบ 5 กลุ่ม คือ 1) คน 2) สัตว์ 3) กึ่งคนกึ่งสัตว์ 4) พืชผักและ
อาหาร 5) นามธรรมและอื่นๆ 

ผลจากการวิเคราะห์ด้านการส่ือสารเชิงสัญวิทยาของมาสคอตประเภทรูปเหมือน 
พบการส่ือสารจากตัวมาสคอตท้ัง 2 รูปแบบ คือ 1.รูปปรติมา 2.แบบผสมระหว่างพิมพ์ปรติมาและ
รูปปรติมา 
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ตารางท่ี 12  การวิเคราะห์ประเภทของการส่ือความหมายเชิงสัญวิทยาประเภทรูปเหมือนระดับรูป 
ปรติมา และ แบบผสม 

ประเภทของการสื่อความหมาย
เชิงสัญวิทยา  

จ านวน 
มาสคอต 

มาสคอตที่ปรากฎรูป 

รูปปรติมา 7 1.กอดอุ่น 2.อิ่มจัง 3.มิสเตอร์การ์บี้  4.ฟาน  
5.มัดใจ 6.หนูจวบ 7.น้องจุ้ง 

แบบผสม 16 1.พี่ขุน 2.ไดโน่ 3.คร๊อคโค่ 4.คุณทองโบราณ 
5.ช้างปู้ก่ างาเขียว 6.โปงลางและแพรวา 7.ลุ่ม
ภู 8.หมีแก้ว 9.บักมี่ 10.จ๋อบ็อท 11.น้องชาม 
12.โคอี้ มอร์รี่ 13.ตงตง 14.สีดา 15.หมะม้า
หมุด 16.น้องชาม 

 
จากตาราง 12 วิเคราะห์ประเภทของการส่ือความหมายเชิงสัญวิทยาประเภทรูป

เหมือนระดับ รูปปรติมา และแบบผสม สรุปได้ว่า 
1) การส่ือความหมายเชิงสัญวิทยาประเภทรูปเหมือนแบบผสมจากระดับพิมพ์ 

ปรติมาและรูปปรติมา ท่ีเป็นการผสมผสานวัตถุจริงกับการลดทอนรูปในแบบการ์ตูน ถูกน ามาใช้กับ
มาสคอตมากท่ีสุดจ านวน 16 ตัว  

2) การส่ือความหมายเชิงสัญวิทยาประเภทรูปเหมือนแบบรูปปรติมา ท่ีเป็นการ
ลดทอนรูปในแบบการ์ตูนท่ีไม่มีวัตถุจริงมาประกอบ ถูกน ามาใช้กับมาสคอตจ านวน 7 ตัว 

โดยประเภทของการส่ือความหมายเชิงสัญวิทยาระดับพิมพ์ปรติมา ท่ีปรากฎมาก
ท่ีสุดได้แก่กลุ่มเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ รองลงมาคือกลุ่มของเครื่องใช้ ส่วนในระดับระดับ
รูปปรติมา จะมาในรูปของตัวมาสคอตในแบบของการ์ตูน จากลักษณะการถ่ายทอดความหมายของส่ิง
ท่ีหมายถึงนั้นผ่านรูปแบบตัวการ์ตูนท่ีลดทอนหรือเพิ่มเติมสัดส่วนจากวัตถุจริง ได้แก่ คน สัตว์ ผลไม้ 
ส่ิงของ และนามธรรม 

จากผลการวิเคราะห์ในภาพรวม พบการน าเสนอระดับสัญญะของการก าหนด 
การส่ือความหมายในตัวมาสคอต ได้แก่ 

1. ด้านรูปปรากฏ พบว่าส่วนใหญ่ถูกก าหนดให้เป็นลักษณะภาพเหมือนท่ีแบ่งเป็น
ในระดับระดับพิมพ์ปรติมาและรูปปรติมา คือมีความคล้ายคลึงกับวัตถุจริง มีการลดทอนจากความจริง 
แต่ยังคงสภาพรูปให้รู้ถึงวัตถุจริง ส่ือแบบตรงไปตรงมา ไม่เน้นการเช่ือมโยงจินตนาการ เช่น จังหวัดท่ีมี
จระเข้ ก็ออกแบบให้เป็นจระเข้ หรือจังหวัดท่ีมีช้าง ก็ออกแบบให้เป็นรูปช้าง เพราะถูกตีกรอบมาจาก
นโยบายของจังหวัดซึ่งส่วนใหญ่มาจากภาครัฐ ซึ่งต้องยึดโยงกับความเป็นจริง ท าให้มาสคอตบางตัวมี
รูปปรากฎท่ีชัดเจนแต่ขาดการเช่ือมโยงจินตนาการ เช่น มาสคอตลุ่มภู ของจังหวัดหนองบัวล าภู  
ท่ีก าหนดรูปปรากฏเป็นปลาฉลามสีชมพู  มือซ้ายถือเปลือกหอยซึ่งเป็นหอยจากสุสานหอย 150 ล้านปี 
และมือขวาดอกบัวหลวง เพียงเพื่อให้อัตลักษณ์จังหวัดท่ีปรากฏให้ครบตามท่ีโจทย์การประกวดได้
ก าหนดไว้  
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2. ด้านเพศ พบว่าส่วนใหญ่ถูกก าหนดให้ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 
นอกจากนี้ยังพบว่ามีมาสคอตอีกจ านวนหนึ่งท่ีผู้เข้ารหัสสารไม่ก าหนดเพศให้ชัดเจน เพราะไม่ต้องการ
ให้มีความเฉพาะเจาะจงมากเกินไป ต้องการให้เข้าได้กับทุกเพศทุกวัย 

3. ด้านการแสดงออกลักษณะนิสัยและอารมณ์ พบว่าส่วนใหญ่เข้ารหัสสารด้วย
การให้มาสคอตมีความเป็นมิตร จากรอยยิ้มท่ีปรากฏอยู่บนใบหน้าของมาสคอต และให้มาสคอตมี
ความน่ารัก ขี้เล่นจากการสร้างให้มาสคอตมีบุคลิกท่ีไม่เหมือนใคร เช่น บักมี่ มาสคอตจังหวัดบึงกาฬท่ี
ขยิบตา 1 ข้างเสมอ  

4. ด้านเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ เป็นระดับสัญญะรูปเครื่องหมาย เพื่อ
ส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัด พบว่ามีท้ัง (1) การใช้ความเป็นไทยเพื่อต่อรองความหมาย ท่ีแสดงถึงความ
เป็นชาติพันธุ์ หรือถิ่นท่ีอยู่อย่างชัดเจนและโดดเด่น เช่นมาสคอตโปงลางและแพรวาของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ท่ีสวมชุดภูไท ซึ่งเป็นชุดท่ีแสดงถึงชาติพันธุ์ชาวภูไท ของจังหวัดกาฬสินธุ์ มาสคอตคร๊อคโค่ ท่ีสวมชุด
มอญพระประแดง ซึ่งเป็นชุดท่ีแสดงถึงชาติพันธุ์ชาวมอญ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
มาสคอตคุณทองโบราณ ท่ีสวมกางเกงเป็นรูปไหบ้านเชียงก็แสดงถึงหัตถกรรมท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัด 
(2) การใช้ความทันสมัย เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ เช่นมาสคอตสีดา จังหวัดสระแก้ว ท่ีสวมชุดสมัยใหม่ 
ด้วยการสวมชุดแซ็กสีชมพู สวมรองเท้าหุ้มส้น ถือถุงช็อปปิ้ง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ท่ีสนุกสนาน
กับการซื้อของเครื่องใช้ต่างๆ โดยผลขององค์ประกอบของมาสคอตและประเภทของการส่ือความหมาย
เชิงสัญวิทยาท่ีผู้ส่งสารน ามาใช้เพื่อการก าหนดสร้างมาสคอต สามารถสรุปได้จากภาพท่ี 43 
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ภาพท่ี 43  การก าหนดองค์ประกอบของมาสคอตและประเภทของการส่ือความหมาย สรุปโดยผู้วิจัย 
 

 
 

จากผลการวิจัยด้านการก าหนดเนื้อหาสารเพื่อส่ือความหมายบนตัวมาสคอต
ด้านอัตลักษณ์จังหวัดและด้านการวิเคราะห์ประเภทของการส่ือความหมายเชิงสัญวิทยา สามารถสรุป
และยกตัวอย่างประกอบได้จากมาสคอต 3 ตัว ดังต่อไปนี้ 
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1. มาสคอตไดโน่ จังหวัดขอนแก่น 
พบการผสมผสานอัตลักษณ์หลายด้านเพื่อแสดงถึงจังหวัดขอนแก่น โดยม ี

การใช้อัตลักษณ์ 6 ด้าน ประกอบด้วย 1.อัตลักษณ์ด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุ 2.อัตลักษณ์ด้าน
สินค้าและหัตถกรรมของจังหวัด 3.อัตลักษณ์ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว 4.อัตลักษณ์ด้านเครื่องแต่งกาย   
5.อัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม 6.อัตลักษณ์ด้านสัญลักษณ์จังหวัด และพบการส่ือความหมายเชิง 
สัญวิทยาระดับรูปเหมือนแบบผสมท้ังพิมพ์ ปรติมา รูปปรติมา และระดับรูปเครื่องหมาย 

 
ภาพท่ี 44   แสดงการก าหนดเนื้อหาสารของมาสคอตไดโน่ จังหวัดขอนแก่น 

 
 
     
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
   
 
 

 
 

 
 

 
“...การออกแบบมาสคอตเพื่อให้นึกถึงจังหวัดขอนแก่นมีหลายเรื่องท่ีน ามา 
เป็นจุดเด่นเช่น การแต่งกายของมาสคอตน้องไดโน่ ต้องมีผ้าขาวม้า มีแคน  
มีกระต๊ิบข้าวเหนียว ซึ่งบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของคนอีสาน คนขอนแก่น  
รวมถึงเป็นตัวแทนเรื่องการค้นพบซากไดโนเสาร์ประจ าจังหวัด ก็ค่อนข้าง 

2.อัตลกัษณด์้านสินค้าและหัตถกรรม
ของจังหวัด  โดยมาสคอตสะพายกระต๊ิบ
ข้าวเหนียว ซึ่งเป็นหัตถกรรมจักสานที่
เป็นของคนทางพื้นที่ภาคอีสานและ
จังหวัดขอนแก่น            
 
 
ซึ่งเป็นสินค้าหัตถกรรมท้องถ่ินใน
หลายอ าเภอ เช่น ต าบลนาชุมแสง 
อ าเภอภูเวียง,ต าบลดงเมืองแอม 
อ าเภอเขาสวนกวาง เป็นต้นดี
ประจ าจังหวัด  
ซึ่งเป็นสินค้าหัตถกรรมท้องถ่ินใน
หลายอ าเภอ เช่น ต าบลนาชุมแสง 
อ าเภอภูเวียง,ต าบลดงเมืองแอม 
อ าเภอเขาสวนกวาง เป็นต้น 

 

4.อัตลกัษณด์้านเครื่องแต่งกาย มาสคอ
ตคาดเอวด้วยผ้าขาวม้า เป็นหน่ึงในของ
ดีประจ าจังหวัดซึ่งเป็นสินค้าหัตถกรรม
ท้องถิ่นในหลายอ าเภอ เช่น ต าบลนา
ชุมแสง อ าเภอภูเวียง,ต าบลดงเมืองแอม 
อ าเภอเขาสวนกวาง เป็นต้น 

 

5.อัตลกัษณด์้านศิลปวัฒนธรรม
ด้านดนตรี  “แคน” เป็นหน่ึงใน
เคร่ืองดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดย
จังหวดัขอนแก่น ยังได้ชื่อว่า
จังหวัด “เมืองหมอแคน แดน
หมอล า” เพราะมีการสืบสาน
การเป่าแคน และเคร่ืองดนตรี
อื่นๆอย่างแพร่หลายในจังหวัด   
มีวงหมอล า และหมอแคน 

1.อัตลกัษณด์้านโบราณสถานและ
โบราณวตัถุกระดกูสตัว์โบราณ  คือซาก
กระดูกไดโนเสาร์ สายพันธุ์ ภูเวียงโกซอรัส 
สิรินธรเน (Phuwiangosaurus 
sirindhornae) 

 6.อัตลกัษณ์ด้านสัญลกัษณ์จังหวัด 
คือด้านอาชีพ เมื่อปี 2561         
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนให้จังหวัดขอนแก่น มีการ
จัดงาน “เทศกาลหมอล าคาร์นิวัล” 
ซึ่งเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้าน
อาชีพหมอล าจากรุ่นสู่รุ่น  

ใช้การเข้ารหัสสัญวิทยาแบบรูปเคร่ืองหมาย 
 

ใช้การเข้ารหัสสัญวิทยาแบบรูป
พิมพ์ปรติมา 

ปรติมา

 
 

ใช้การเข้ารหัสสัญวิทยาแบบรูป
เคร่ืองหมาย 

ปรติมา

 
 

ใช้การเข้ารหัสสัญวิทยาแบบรูปปรติมา 
ปรติมา 
 

ใช้การเข้ารหัสสัญวิทยาแบบรูปปรติมา 
ปรติมา 
 

ใช้การเข้ารหัสสัญวิทยาแบบรูปพิมพ์ปรติมา 
ปรติมา 
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ชัดเจน ขอนแก่นเป็นเมืองไดโนเสาร์ มีพิพิธภัณฑ์ซากไดโนเสาร์ เราจึงอยาก 
จะให้จุดนี้มาเป็นตัวชูโรงว่าเราคือเมืองท่ีมีไดโนเสาร์เป็นสัญลักษณ์ ก็เลยท า 
ตัวมาสคอตข้ึนมาเพื่อท่ีจะเป็นเหมือนตัวแทนจังหวัดขอนแก่น...” 

   (พรพิมล พัฒนพงศ์ สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563)  
 

2. มาสคอตช้างปู้ก้ างาเขียว จังหวัดล าพูน 
พบการผสมผสานอัตลักษณ์หลายด้านเพื่อแสดงถึงจังหวัดล าพูน โดยมีการใช้ 

อัตลักษณ์ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.อัตลักษณ์ด้านประเพณี และความเช่ือ 2.อัตลักษณ์ด้านโบราณสถาน
และโบราณวัตถุ 3.อัตลักษณ์ด้านเครื่องแต่งกาย 4. อัตลักษณ์ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว และพบการส่ือ
ความหมายเชิงสัญวิทยาระดับรูปเหมือนแบบผสมท้ังพิมพ์ปรติมา รูปปรติมา และระดับรูปเครื่องหมาย 

 
ภาพท่ี 45  แสดงการก าหนดเนื้อหาสารของมาสคอตช้างปู้ก้ างาเขียว จังหวัดล าพูน 

 

 
 
3. มาสคอตน้องชาม จังหวัดล าปาง 

พบการผสมผสานอัตลักษณ์หลายด้านเพื่อแสดงถึงจังหวัดล าปาง โดยมีการใช้ 
อัตลักษณ์ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.อัตลักษณ์ด้านสินค้าและหัตถกรรมของจังหวัด 2.อัตลักษณ์ด้าน
สถานท่ีท่องเท่ียว และ 3.อัตลักษณ์ด้านสัญลักษณ์จังหวัด และพบการส่ือความหมายเชิงสัญวิทยา
ระดับรูปเหมือนแบบผสมท้ังพิมพ์ปรติมา รูปปรติมา และระดับรูปเครื่องหมาย 

3.อัตลกัษณด์้านเครื่องแต่งกาย        
ผ้าที่มาสคอตใช้คาดเอว ลายตารางสีขาว
ด าท าจากผ้าฝ้ายทอมือ ซึ่งเป็นหัตถกรรม
ผ้าฝ้ายทอมือที่สืบต่อกันมาของคนที่บ้าน
ดอนหลวง ต้ังอยู่ที่ ต าบลแม่แรง อ าเภอ
ป่าซาง จังหวัดล าพูน ซึ่งเป็นชุมชนชาว
ยองเก่าแก่ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2352         

1.อัตลกัษณด์้านประเพณี และความ
เชื่อ เป็นต านานความเชื่อของชาวล าพูน 
ว่าเป็นช้างคู่บารมีของ พระนางจามเทวี 
ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย เป็นสิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองล าพูน โดยทุกปี
จะมีประเพณีบวงสรวงพระนางจามเทวี 
ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี 
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกป ี
 

 

2.อัตลกัษณด์้านโบราณสถานและโบราณวตัถุ 
คือโบราณสถานกู่ช้างล าพูน เรียกอีกชื่อว่า กู่ช้าง 
เป็นเจดีย์ที่บรรจุงาและกระดูกของปู้ก่ างาเขียว 
ช้างคู่บารมีของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่ง
นครหริภุญไชย โดย กู่ช้าง ต้ังอยู่ที่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน 
 

ใช้การเข้ารหัสสัญวิทยาแบบรูปปรติมา 
ปรติมา 

ใช้การเข้ารหัสสัญวิทยาแบบรูปเคร่ืองหมาย 

 4. อตัลักษณด์้านสถานท่ีท่องเท่ียว 1).อนุเสาวรีย์
พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย  
2).กู่ช้าง เจดีย์ที่บรรจุงาและกระดูกของปู้ก่ างาเขียว 
ช้างคู่บารมีของ พระนางจามเทวี  
 

ใช้การเข้ารหัสสัญวิทยาแบบรูปเคร่ืองหมาย 

ใช้การเข้ารหัสสัญวิทยาแบบรูปพิมพ์ปรติมา 
ปรติมา 
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ภาพท่ี 46 แสดงการก าหนดเนื้อหาสารของมาสคอตน้องชาม จังหวัดล าปาง 
 

 
 
 

 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

“...มาสคอตน้องชาม เราต่อยอดมาจากสโลแกน Lampang: Endless Charm  
ของ‘โครงการแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนเพื่อรองรับการท่องเท่ียว 
ไทย 4.0: แผนเมืองท่องเท่ียววัฒนธรรม ล าปางเซรามิกซิต้ี’ โดยมีท่ีมา 
จากการผสมผสานระหว่างชามตราไก่ ผลิตภัณฑ์ขึ้นช่ือประจ าจังหวัด  
เข้ากับคาแรคเตอร์ไก่ขาวสัญลักษณ์ของล าปาง ก่อนต้ังช่ือเรียกน่ารักๆ  
ให้ว่า #น้องชาม ซึ่งพ้องเสียงกับ ‘Charm’ ในสโลแกน ท่ีหมายถึง มนต์เสน่ห์...” 
(กรวรรณ สังขกร, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
ส่วนที่ 3 การเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตผ่านช่องทางในการส่งสาร  
จากการศึกษาโดยใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ในการวิเคราะห์ผลการเผยแพร่

ข่าวสารของมาสคอตท้ัง 23 ตัว พบว่าผู้ส่งสารมีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางการส่ือสาร 2 ประเภท 
ท้ังส่ือออนไลน์ และ ส่ือออฟไลน์ โดยสามารถสรุปผลภาพรวมการสังเกตได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 

1.อัตลกัษณด์้านสินค้าและหัตถกรรม
ของจังหวัด โดยส่วนล่างของมาสคอตมี
ลักษณะคล้ายภาชนะ มองแล้วเห็นว่า
เป็นชามตราไก่ ที่เป็นเคร่ืองปั้นดินเผา
ประเภทเซรามิกที่มีชื่อเสียงของจังหวัด 
จัดเป็นของดีและของฝากประจ าจังหวัด 
ซึ่งปรากฏอยู่ในค าขวัญประจ าจังหวัดที่
กล่าวว่า “เคร่ืองปั้นลือนาม”           
 
 

3.อัตลกัษณด์้านสัญลกัษณ์จังหวัด  
สัตว์ที่เป็น”ไก่ขาว” เชื่อมโยงถึงตรา
สัญลักษณ์ประจ าจังหวัด ที่เป็นรูปไก่สี
ขาว หมายถึง "ไก่เผือก" เป็นสัญลักษณ์
ที่มีมาต้ังแต่สมัยเมืองกุกุฏนคร (ต านาน
เมืองล าปาง) และไก่ ที่อยู่ในชามตราไก่ 
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัด  
 
 ใช้การเข้ารหัสสัญวิทยาแบบรูปปรติมา ใช้การเข้ารหัสสัญวิทยาแบบรูปพิมพ์ปรติ

มา 

2. อตัลักษณด์้านสถานท่ีท่องเท่ียว คือ พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี 
โรงงานเซรามิคแห่งแรกของล าปาง  ซึง่ได้รวบรวมเร่ืองราวและต านาน  
"ชามไก่แห่งธนบดี" หน่ึงเดียวที่ยังคงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์แห่งความ
ภาคภูมิใจให้สมกับที่จงัหวัดล าปางเป็นเมืองแห่งเซรามิคของประเทศไทย 
 ใช้การเข้ารหัสสัญวิทยาแบบรูปเคร่ืองหมาย 

ปรติมา 
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ตารางท่ี 13 สรุปผลภาพรวมการวิเคราะห์การสังเกตการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอต ประจ าจังหวัด ท้ัง 23 จังหวัด  
มาสคอต 
 

จังหวัด 

ผลการสังเกตช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอต 
สื่อออนไลน์ สื่อออฟไลน์ 

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ ยูทูป ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา โปสเตอร ์ งานกิจกรรม ของที่ระลึก 
1.กอดอุ่น จังหวัดเชียงราย              
2.ฟาน จังหวัดเชียงใหม่              
3.น้องชาม จังหวัดล าปาง              
4.มัดใจ จังหวัดพะเยา              
5.ช้างปู้ก่ างาเขียว จังหวัดล าพูน              
6.หมีแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์              
7.อิ่มจัง จังหวัดนครสวรรค์/
อุทัยธานี/พิจิตร/ก าแพงเพชร 

             

8.ไดโน่ จังหวัดขอนแก่น              
9.คุณทองโบราณ  
จังหวัดอุดรธานี 

             

10.ลุ่มภู จังหวัดหนองบัวล าภู              
11.บักมี่ จังหวัดบึงกาฬ              
12.โปงลางและแพรวา  
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

             

13.คร๊อกโค่  
จังหวัดสมุทรปราการ 

             

14.โคอี้ มอร์รี่ จังหวัดสระบรุ ี              
15.พ่ีขุน จังหวัดนครนายก              
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ตารางท่ี 13 สรุปผลภาพรวมการวิเคราะห์การสังเกตการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอต ประจ าจังหวัด ท้ัง 23 จังหวัด (ต่อ) 
มาสคอต 
 

จังหวัด 

ผลการสังเกตช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอต 
สื่อออนไลน์ สื่อออฟไลน์ 

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ ยูทูป ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา โปสเตอร ์ งานกิจกรรม ของที่ระลึก 
16.จ๋อบอท จังหวัดลพบุรี              
17.หมะม้าหมุด จังหวัดระยอง              
18.เล้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา              
19.สีดา จังหวัดสระแก้ว              
20.ตงตง จังหวัดปราจีนบุรี              
21.หนูจวบ  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

             

22.มิสเตอร์การ์บี้ จังหวัด
กระบี่ 

             

23.น้องจุ้ง จังหวัดภูเก็ต              
รวม 22 23 5 10 4 3 6 1 2 1 4 17 20 
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จากตารางท่ี 13 สรุปได้ว่าพบการใช้ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตท้ังส่ือ
ออนไลน์และส่ือออฟไลน์  

1. สื่อออนไลน์ ท่ีใช้ประกอบไปด้วย เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูป ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม 
ซึ่งช่องทางออนไลน์ท่ีใช้มากท่ีสุดคือ เฟซบุ๊ก รองลงมาคือ เว็บไซต์ และยูทูป ดังตัวอย่าต่อไปนี้ 

1.1 เฟซบุ๊ก เป็นส่ือออนไลน์ท่ีถูกน ามาเป็นช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารด้านต่างๆ
ของมาสคอตท้ัง 23 ตัว โดยลักษณะท่ีใช้มี 3 ลักษณะ ได้แก่ 1.การมีเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของ 
มาสคอตจังหวัดต่างๆ 2.การเผยแพร่ข่าวมาสคอตของจังหวัดร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยการน าเสนอข่าว
ผ่านเฟซบุ๊กอื่นๆ 3.การแชร์ข่าวผ่านเฟซบุ๊กของบุคคลท่ีเป็นผู้มีอิทธิพลทางส่ือออนไลน์  
 
ตารางท่ี 14  ตัวอย่างลักษณะการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตผ่านเฟซบุ๊ก 

ลักษณะ 
การเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตผ่านเฟซบุ๊ก 

ตัวอย่าง 

1.การมีเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของมาสคอต
จังหวัดต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1)ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประกวดและ
ประกาศผลมาสคอตจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก  
2) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารท่ีมาสคอตไปร่วมกิจกรรม  
3) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการขายสินค้าของจังหวัด  
4) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส าคัญของจังหวัด  
5) ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญของ
จังหวัด  
6) ช่องทางแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 

1.เฟซบุ๊กไดโน่ ขอนแก่น : Dino Khon Kaen 
โดยมีผู้กดติดตาม Facebook น้ีจ านวน 969 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2562) 

 
 
2. เฟซบุ๊ก COEMorry โคอี้ มอร์รี ่
โดยมีผู้กดติดตาม จ านวน 6,062 คน        
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2562) 
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ตารางท่ี 14  ตัวอย่างลักษณะการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตผ่านเฟซบุ๊ก (ต่อ) 
ลักษณะ 

การเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตผ่านเฟซบุ๊ก 
ตัวอย่าง 

2.การเผยแพร่ข่าวมาสคอตของจังหวัดร่วมกิจกรรม
ต่างๆ โดยการน าเสนอข่าวผ่านเฟซบุ๊กอื่นๆ 

เฟซบุ๊กของห้าง CentralPlaza Grand Rama 9
เรื่อง ชวนชาวกรุงมา "อิ่มเอมเต็มความสุข" กับ
การเปิดตัวแบรนด์ท่องเท่ียว "Fulfill" เติมเต็ม
ความสุขไปกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
ต้ังแต่วันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 ณ ลาน
โปรโมชั่น ชั้น B ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9                             
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2562) 

 
3.การแชร์ข่าวผ่านเฟซบุ๊กของบุคคลท่ีเป็นผู้มี
อิทธิพลทางส่ือออนไลน์  

เฟซบุ๊กส่วนตัวผู้ว่าราชการจังหวัด คุณ ไกรสร 
กองฉลาด โพสต์เรื่อง ภาพมาสคอตโปงลางและ
แพรวาท่ีชนะเลิศจากการประกวดออกแบบ 
มาสคอต จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยมีผู้กดแสดง
ความรู้สึกจ านวน 134 คน มี 7 การแสดงความ
คิดเห็น และมีคนแชร์ข่าวต่อจ านวน 11 ครั้ง 
(เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
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1.2 เว็บไซต์ เป็นส่ือออนไลน์ท่ีถูกน ามาเป็นช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารด้านต่าง ๆ 
ของมาสคอตเป็นอันดับ 2 โดยมีมาสคอตจ านวน 22 ตัว ยกเว้นมาสคอตช้างปู้ก่ างาเขียว ของจังหวัด
ล าพูนท่ีไม่พบการใช้ช่องทางนี้ โดยลักษณะท่ีใช้มี 2 ลักษณะ ได้แก่ 1.การมีเว็บไซต์ อย่างเป็นทางการ
ของมาสคอตจังหวัดต่างๆ 2.การเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับตัวมาสคอตและกิจกรรมต่างๆท่ีมีมาสคอต 
ร่วมงานด้วย จากการน าเสนอข่าวผ่าน เว็บไซต์ต่างๆ 
 
ตารางท่ี 15 ตัวอย่างลักษณะการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตผ่านเว็บไซต์ 

ลักษณะ 
การเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตผ่านเว็บไซต์ 

ตัวอย่าง 

1.การมีเว็บไซต์ อย่างเป็นทางการของมาสคอต
จังหวัดต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1) ศูนย์กลางข้อมูลแบรนด์การท่องเท่ียวจังหวัด  
2) ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ ลวดลายสัญลักษณ์    
แบรนด์บุ๊คและการ์ตูนมาสคอต  
3) ข้อมูลกิจกรรมท่องเท่ียวของจังหวัด  
4) ข้อมูลความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการท่องเท่ียวภายในจังหวัด  
5) ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในวงการท่องเท่ียว
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
 
 

1. เว็บไซต์ กอดอุ่น จังหวัดเชียงราย ใช้ชื่อว่า 
hugchiangrai (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 28 
ธันวาคม 2562) 

 
2. เว็บไซต์ คุณทองโบราณ จังหวัดอุดรธานี ใช้
ชื่อว่า runlah คุณทองโบราณ (เข้าถึงข้อมูลวันที่
31 ธันวาคม 2562) 

 
 
3. เว็บไซต์ ฟาน จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ชื่อว่า 
เชียงใหม่มรดกโลก (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562) 
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ตารางท่ี 15 ตัวอย่างลักษณะการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตผ่านเว็บไซต์ (ต่อ) 
ลักษณะ 

การเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตผ่านเว็บไซต์ 
ตัวอย่าง 

2.การเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับตัวมาสคอตและกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีมีมาสคอตร่วมด้วย จากการน าเสนอข่าวผ่าน 
เว็บไซต์ต่างๆ 

1. เว็บไซต์หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ เสนอข่าว
เรื่อง บึงกาฬ เปิดร้าน “บักมี่ช้อป” ร้านขาย
สินค้าท่ีระลึกและผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริม 
การท่องเท่ียวและร่วมขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด 
บึงกาฬ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2562) 

 
 

2. เว็บไซต์มติชนออนไลน์ เสนอข่าวเรื่อง เรื่อง 
เพชรบูรณ์จัด ‘แวะเท่ียว14จุด สุดประทับใจ 
เท่ียวเมืองเพชรบูรณ์’ พร้อมเปิดตัวมาสคอต 
‘หมีแก้ว’ อนุรักษ์ธรรมชาติ 

 
 

จากผลการสังเกตการณ์ใช้ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตในการใช้ส่ือออนไลน์
เป็นช่องทางการส่ือสารของมาสคอตจังหวัด เพราะสามารถวางแผน ก าหนด และควบคุมการเผยแพร่ 
ท้ังในเรื่องเนื้อหา เรื่องระยะเวลาได้  โดยพบว่าช่องทางท่ีใช้มาสคอตมากท่ีสุดคือช่องทางเฟซบุ๊ก โดย
มาสคอตท้ัง 23 ตัวใช้การส่ือสารผ่านช่องทางนี้ท้ังหมด มีรูปแบบท้ังการใช้งานแบบเป็นทางการ คือ
สร้างให้ตัวมาสคอตเป็นเจ้าของบัญชีเฟซบุ๊กเอง เพื่อสร้างความใกล้ชิดและให้เกิดความรู้สึกเป็นกันเอง
กับผู้รับสาร เนื้อหาท่ีโพสต์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวที่น่าสนใจของจังหวัด 
ใช้ส่ือผสมผสานท้ังภาพ เสียงและการเคล่ือนไหว (Multi-Media) เน้นสีสันสดใสและมีมาสคอตอยู่ใน
ภาพเพื่อดึงดูดความสนใจให้แก่คนดู โดยผู้รับสารสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกท่ีทุกเวลา และ
สามารถส่ือสารแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) คือสามารถวัดผลของข่าวนั้นได้ด้วยยอด
ไลน์ ยอดแชร์ และการคอมเม้นท์ 
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2. สื่อออฟไลน์ พบว่าส่ือท่ีใช้มีหลายช่องทางประกอบไปด้วยโทรทัศน์ โปสเตอร์ ป้าย
โฆษณา งานกิจกรรมพิเศษ และของท่ีระลึก โดยช่องทางออฟไลน์ท่ีใช้มากท่ีสุดคือ กิจกรรมพิเศษ 
รองลงมาคือ ของท่ีระลึก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.1 กิจกรรมพิเศษ เป็นส่ือออฟไลน์ท่ีถูกน ามาใช้มากท่ีสุด พบจากมาสคอต 21 ตัว 
ได้แก่ 1.โคอี้ มอรี่  2.ไดโน่ 3.เล้ง 4.กอดอุ่น 5.คร๊อคโค่ 6.คุณทองโบราณ 7.จ๋อบ๋อท 8.ตงตง 9.บักมี่ 
10.พี่ขุน 11.ฟาน 12.โปงลางและแพรวา 13.สีดา 14.หนูจวบ 15.หมะม้าหมุด 16.หมีแก้ว 17.อิ่มจัง 
18.น้องจุ้ง 19.น้องชาม 20.มัดใจ 21.มิสเตอร์การ์บี้ ท่ีใช้การช่องทางนี้เผยแพร่ข่าวสารและการปรากฎ
ตัว โดยมี 2 ลักษณะ ได้แก่ 1.หน่วยงานท่ีก ากับดูแลมาสคอตเป็นผู้จัดงานขึ้นมาเอง (Created 
Events) 2.งานกิจกรรมท่ีมาสคอตได้ร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ (Participating 
Events) ท้ังภายในจังหวัดและภายนอกจังหวัด  
 
ตารางท่ี 16  ตัวอย่างลักษณะการเผยแพร่ข่าวสารการปรากฏตัวของมาสคอตผ่านกิจกรรมพิเศษ 

ลักษณะการเผยแพร่ข่าวสารการปรากฏตัว 
ของมาสคอตผ่านกิจกรรมพิเศษ 

ตัวอย่าง 

1.หน่วยงานท่ีดูแลบริหารงานมาสคอตเป็นผู้จัดงาน
ขึ้นมาเอง  
  
 
 

1. งานครบรอบวันเกิดคุณทองโบราณ  
ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 4 ศูนย์การค้า        
เซนทรัล อุดรธานี วันที่ 27 กันยายน 2561 

 
 
2.งานน้องฟาน Roadshow โครงการเชียงใหม่
มรดกโลก ระหว่างวันที่ 24-27  มิถุนายน 2561 
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ตารางท่ี 16  ตัวอย่างลักษณะการเผยแพร่ข่าวสารการปรากฏตัวของมาสคอตผ่านกิจกรรมพิเศษ (ต่อ) 
ลักษณะการเผยแพร่ข่าวสารการปรากฏตัว 

ของมาสคอตผ่านกิจกรรมพิเศษ 
ตัวอย่าง 

2.งานกิจกรรมท่ีมาสคอตได้ร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงานอืน่ๆ ท้ังภายในและภายนอก
จังหวัด 

1. มาสคอตกอดอุ่นร่วมงานงานมหกรรมพาลูก
เท่ียวดะ ที่สยามพารากอนฮอลล์ ชั้น5 เมื่อวันที่ 
16 -17 มิถุนายน 2560 

 
 

2.มาสคอตหมะม๊าหมุดร่วมงานงานพิธีมอบตรา
สัญลักษณ์การท่องเท่ียวแก่สถานประกอบการ
ท่องเท่ียวที่ผ่านการรองรับการพัฒนาภาพลักษณ์
สินค้าทางการท่องเท่ียว วันที่ 10 มกราคม 2561 

 
 
 
 

3. มาสคอตโปงลางและแพรวา ร่วมกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์งานวิสาขบูชาปุณมี ประเพณีสรง
น้ าพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุประจ าปี 2562 
ระหว่างวันที่ 16-22 พฤษภาคม 2562 
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2.1 ของท่ีระลึก เป็นส่ือออฟไลน์ท่ีถูกน ามาใช้มากเป็นอันดับ 2 มีมาสคอตจ านวน 
17 ตัว ประกอบด้วย 1.น้องใจบุญ  2.ไดโน่  3.เล้ง  4.กอดอุ่น 5.คร๊อคโค่ 6.คุณทองโบราณ 7.ตงตง 
8.บักมี่ 9.พี่ขุน 10.ฟาน 11.สีดา 12.หนูจวบ 13.อิ่มจัง 14.น้องจุ้ง 15.น้องชาม 16.มัดใจ 17.มิสเตอร์
การ์บี้   ท่ีมีการน ามาสคอตมาจัดท าเป็นของท่ีระลึกในรูปแบบต่างๆ โดยลักษณะท่ีใช้มี 2 ลักษณะ คือ 
1.เพื่อแจกเป็นของขวัญและของรางวัลในโอกาสต่างๆ 2.เพื่อจ าหน่ายหารายได้เข้าจังหวัด โดยรูปแบบ
ของท่ีระลึก ได้แก่ แก้วน้ า เส้ือยืด กระเป๋าผ้า สมุดโน้ต ตุ๊กตา หมวก และเข็มกลัด 
 
ตารางท่ี 17  ลักษณะการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตผ่านของท่ีระลึก  

ลักษณะ 
การเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตผ่านของที่ระลึก 

ตัวอย่าง 

1.จัดท าเพื่อแจกเป็นของขวัญและของรางวัลใน
โอกาสต่างๆ 
  
 
 

1.ของที่ระลึกมาสคอตน้องชาม ได้แก่ ตัวตุ๊กตา
น้องชาม กระบอกน้ าร้อน กระเป๋าผ้าร่ม เสื้อยืด
คอกลม 

 
 

2. จัดท าเพื่อจ าหน่ายหารายได้เข้าจังหวัด 1.ของที่ระลึกมาสคอตโคอี้ มอร์รี่ ได้แก่ 
พวงกุญแจรูปตุ๊กตามาสคอตโคอี้ ผ้าบัฟคาดหัว
หรือพันคอ เสื้อโปโลสีเหลือง 
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ตารางท่ี 17  ลักษณะการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตผ่านของท่ีระลึก (ต่อ) 
ลักษณะ 

การเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตผ่านของที่ระลึก 
ตัวอย่าง 

 2. ของที่ระลึกมาสคอตไดโน่ ได้แก่ เสื้อยืด 

คอกลมสีขาวและด า ตัวตุ๊กตาน้องไดโน่  
ขวดน้ าด่ืม สมุดบันทึก แก้วน้ า เข็มกลัดผ้า      
ผ้าปิดตา พวงกุญแจ และหมวกแก็ป 

 

 

 
จากผลการสังเกตการใช้ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตในการใช้ส่ือออฟไลน์

เป็นช่องทางการส่ือสารของมาสคอตจังหวัด พบว่าช่องทางท่ีใช้มาสคอตมากท่ีสุดคือช่องทางกิจกรรม
พิเศษ โดยมีมาสคอต 21 ตัว ท่ีใช้การส่ือสารผ่านช่องทางนี้ ส่วนอีก 2 ตัว ประกอบด้วย 1.ช้างปู้ก่ างาเขียว 
และ 2.ลุ่มภู ไม่พบว่ามีการใช้การส่ือสารช่องทางนี้ โดยลักษณะกิจกรรมพิเศษท่ีเป็นช่องทางการส่ือสาร
ของมาสคอต มี 2 ลักษณะ คือ 

1. กิจกรรมท่ีหน่วยงานบริหารดูแลมาสคอตจัดขึ้นมาเอง (Created Events) เช่น
กิจกรรมเปิดตัวมาสคอตน้องชาม หรือกิจกรรมครบรอบวันเกิดมาสคอตคุณทองโบราณ ข้อดีคือ
สามารถจัดกิจกรรมและออกแบบรูปแบบกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าเหมาย ตลอดจน
สามารถสร้างผลกระทบของสินค้าและบริการให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ข้อเสีย
คือ เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และต้องใช้ทีมงานจ านวนมาก 

2. กิจกรรมท่ีหน่วยงานบริหารดูแลมาสคอตร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ (Participating 
Events) เป็นลักษณะของหน่วยงานอื่นจัดงานขึ้น หรือการท่ีองค์กรเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
หน่วยงานอื่น ๆ เป็นผู้จัด ท าให้เป็นช่องทางท่ีมาสคอตสามารถปรากฏตัวและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างใกล้ชิด โดยรูปแบบท่ีปรากฏได้แก่ 1) การจัดงานเปิดตัว (Lauchinh Presentation) เช่น มาสคอต 
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กอดอุ่นเปิดตัวสินค้า 2) การจัดการประชุม / สัมมนา (Conference / Seminar) เช่นน้องชามต้อนรับ
คณะหอการค้าจังหวัด 3) การเปิดงาน (Grand Opening) เช่น หมะม๊าหมุดร่วมงานงานพิธีมอบตรา
สัญลักษณ์การท่องเท่ียวแก่สถานประกอบการท่องเท่ียวที่ผ่านการรองรับการพัฒนาภาพลักษณ์สินค้า
ทางการท่องเท่ียว  

สาเหตุส าคัญท่ีหน่วยงานบริหารดูแลมาสคอตเลือกใช้ช่องทางการจัดกิจกรรมพิเศษ
มากท่ีสุด เพราะการจัดกิจกรรมพิเศษ สามารถก าหนดรูปแบบเนื้อหา และงบประมาณได้ตามแผนงาน
ท่ีวางไว้ และสามารถดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายตลอดจน ท าให้
ผู้ร่วมงานได้มีโอกาสเข้าถึง ได้ใกล้ชิดและสัมผัสตัวมาสคอต สร้างความเป็นมิตรได้ทุกเพศทุกวัย ท าให้
เกิดการช่ืนชอบเกิดการจดจ าได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายท่ีต่ ากว่าเมื่อเทียบกับการซื้อ
โฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันส่ือโฆษณามีราคาสูงมากขึ้น  
 
ตอนที่ 2 การรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตจากกลุ่มตัวอย่าง 
 

ส่วนนี้เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบผสมผสานด้วยวิธีเชิงปริมาณด้วย
แบบสอบถามและเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม เพื่อศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดผ่านมาสคอต 
ของกลุ่มตัวอย่างจากการท่ีจังหวัดต่างๆได้มีการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตผ่านส่ือต่างๆ โดยผลจาก
การเก็บแบบสอบถามจ านวน 539 คน โดยสรุปผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วนดังนี้  

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน ตัวอย่าง โดยมีผลการศึกษาดังนี้ 
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จ านวน 406 คน (ร้อยละ 75.3) 
ด้านอายุ พบว่า มีอายุระหว่าง 17 – 36 ปี มากท่ีสุด จ านวน 252 คน (ร้อยละ 46.8) 

รองลงมา อายุระหว่าง 37 – 52 ปี จ านวน 237 คน (ร้อยละ 44.0) น้อยท่ีสุด และอายุ 72 ปีขึ้นไป 
จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.2) ตามล าดับ 

ด้านระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 301 คน (ร้อยละ 55.8) มากท่ีสุด รองลงมา คือสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 191 คน (ร้อยละ 
35.4) และน้อยท่ีสุด มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 47 คน (ร้อยละ 8.7) ตามล าดับ 

ด้านการประกอบอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท จ านวน 
163 คน (ร้อยละ 30.2) มากท่ีสุด รองลงมาประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 120 คน (ร้อยละ 
22.3) และน้อยท่ีสุด คือ ประกอบอาชีพอื่น ๆ จ านวน 23 คน (ร้อยละ 4.3) ตามล าดับ 

ด้านท่ีอยู่อาศัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคกลาง จ านวน 382 คน  
(ร้อยละ 71.1) มากท่ีสุด รองลงมา อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 64 คน (ร้อยละ 11.9) 
และน้อยท่ีสุดอาศัยอยู่ภาคตะวันตก จ านวน 4 คน (ร้อยละ 0.8) ตามล าดับ 

ดังรายละเอียดในตารางท่ี 18 
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ตารางท่ี 18 จ านวนและร้อยละของลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม เพศ อายุระดับ
การศึกษา อาชีพ 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 133 24.7 
 หญิง 406 75.3 
อายุ น้อยกว่า 17 ปี 4 0.7 
 ระหว่าง 17 – 36 ปี 252 46.8 
 ระหว่าง 37 – 52 ปี 237 44.0 
 ระหว่าง 53 – 71 ปี 45 8.3 
 72 ปีข้ึนไป 1 0.2 
ระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี 47 8.7 
 ปริญญาตรี 301 55.8 
 สูงกว่าปริญญาตรี 191 35.4 
อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 120 22.3 
 พนักงานบริษัท 163 30.2 
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 105 19.5 
 เจ้าของกิจการ 47 8.7 
 อาชีพอิสระ/ค้าขาย 68 12.6 
 เกษียณอายุ 13 2.4 
 อื่น ๆ  23 4.3 
ภูมิภาค ภาคเหนือ 36 6.8 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 64 11.9 
 ภาคกลาง 382 71.1 
 ภาคตะวันออก 16 2.9 
 ภาคตะวันตก 4 0.8 
 ภาคใต้ 37 7 

 
2. การเปิดรับสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตประจ าจังหวัดของกลุ่ม

ตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับส่ือท่ีใช้เผยแพร่ข่าวสารมาสคอตประจ าจังหวัด 

มีดังนี้ 
2.1 ช่องทางการเปิดรับข่าวสารการปรากฎตัวของมาสคอตประจ าจังหวัด ในรอบ 

1 ปีท่ีผ่านมา  
2.1.1 ช่องทางท่ีเปิดรับ ผลการวิจัย พบว่า ในรอบ 1 ปี กลุ่มตัวอย่างเปิดรับ

มาสคอตจากส่ือออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก มากท่ีสุด จ านวน 162 คน (ร้อยละ 30.1) รองลงมาคือ
เว็บไซต์ จ านวน 151 คน (ร้อยละ 28.0) และพบน้อยท่ีสุดทางช่องทาง ทวิตเตอร์ จ านวน 24 คน 
(ร้อยละ 4.5)  
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ด้านส่ือออฟไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มากท่ีสุด จ านวน 170 
คน (ร้อยละ 31.5) เปิดรับจากช่องทางประเภทของท่ีระลึก รองลงมาคือโทรทัศน์ จ านวน 166 คน 
(ร้อยละ 30.8) และพบเห็นน้อยท่ีสุด คือ ช่องทาง นิตยสาร จ านวน 64 คน (ร้อยละ 11.9)  
ดังรายละเอียดในตารางท่ี 19   
   
ตารางท่ี 19 จ านวนและร้อยละของช่องทางการเปิดรับข่าวสารการปรากฎตัวของมาสคอตประจ า

จังหวัดจากส่ือต่าง ๆ ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมาของกลุ่มตัวอย่าง 

สื่อ 
เคยเห็น ไม่เคยเห็น 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เว็บไซต์ 151 28.0 388 72.0 
เฟซบุ๊ก 162 30.1 377 69.9 
ไลน์ 65 12.1 474 87.9 
ยูทูป 81 15.0 458 85.0 
ทวิตเตอร์ 24 4.5 515 95.5 
อินสตาแกรม 29 5.4 510 94.6 
หนังสือพิมพ์ 84 15.6 455 84.4 
โทรทัศน์ 166 30.8 373 69.2 
นิตยสาร 64 11.9 475 88.1 
แผ่นพับ 108 20.0 431 80.0 
ป้ายโฆษณา 162 30.1 377 69.9 
อีเว้นท ์ 147 27.3 392 72.7 
ของที่ระลึก 170 31.5 369 68.5 

 
2.1.2 เหตุผลท่ีกลุ่มตัวอย่างไม่พบเห็นส่ือเกี่ยวกับมาสคอต 

ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มตัวอย่าง พบว่าเหตุผลท่ีแม้ว่าจะมี
ความพยายามในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาสคอต คือการวางแผนการส่ือสารจาก
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบยังไม่สามารถส่ือสารไปถึงกลุ่มนักท่องเท่ียวได้อย่างท่ัวถึงและครอบคลุม รวมถึง
ต่อเนื่อง ท าให้นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นมาสคอตประจ าจังหวัดต่างๆของไทย สอดคล้องกับ  
ค ากล่าวต่อไปนี้ 
 

  “...ถ้าท ามาแล้ว ไม่ท าการโปรโมทก็ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร...”  
(ผู้ร่วมสนทนา A3, สนทนากลุ่ม, 14 มิถุนายน 63) 

 

  “...คิดว่าการส่ือสารของมาสคอตน้อยไปครับ ขาดการส่ือสาร บางจังหวัด 
ไม่เคยเห็นเลย ถึงแม้ทราบแล้วจากข้อมูลนี้ แต่ลองไปหาข้อมูลเพิ่ม 
ก็ไม่ค่อยเห็น ท าให้คนไม่ค่อยรับรู้ ...”  

  (ผู้ร่วมสนทนา A2, สนทนากลุ่ม, 14 มิถุนายน 63) 
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2.1.3 วิธีการท่ีพบเห็นข่าวสารเกี่ยวกับมาสคอตท่ีเผยแพร่ผ่านส่ือออนไลน์
และออฟไลน์ของของกลุ่มตัวอย่าง ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 

ผลการวิจัย พบว่า ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา กลุ่มตัวอย่างพบเห็นข่าวสาร
หรือเห็นการปรากฏตัวของมาสคอตประจ าจังหวัดท่ีผ่านส่ือออนไลน์ด้วยวิธี พบโดยบังเอิญมากท่ีสุด 
จ านวน 260 คน (ร้อยละ 48.2) รองลงมาคือวิธีการอื่น ๆ เช่นการตอบแบบสอบถาม จ านวน 104 
(ร้อยละ 19.3) น้อยท่ีสุด จ านวน 24 คน (ร้อยละ 4.5) พบเห็นจากเพื่อนแนะน า ตามล าดับ 

ส่วนการพบเห็นจากส่ือออฟไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่ จ านวน 190 คน 
(ร้อยละ 35.5) พบเห็นโดยบังเอิญมากท่ีสุด  รองลงมา จ านวน 178 คน (ร้อยละ 33.0) และน้อยท่ีสุด 
จ านวน 8 คน (ร้อยละ 1.5) พบเห็นวิธีการอื่น ๆ เช่นการตอบแบบสอบถาม ตามล าดับ ดังรายละเอียด
ในตารางท่ี 20 

 
ตารางท่ี 20 จ านวนและร้อยละของวิธีการท่ีพบเห็นข่าวสารเกี่ยวกับมาสคอตประจ าจังหวัดจากส่ือ

ออนไลน์ และส่ือออฟไลน์ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา (n=539) 

วิธีการพบเห็น 
สื่อออนไลน์ สื่อออฟไลน์ 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่มีคนตอบ 52 9.6 59 10.9 
จากการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 99 18.4 - - 
จากการเดินทางท่องเท่ียวด้วยตนเอง - - 178 33.0 
พบโดยบังเอิญ 260 48.2 190 35.3 
เพ่ือนแนะน า 24 4.5 22 4.1 
วิธีการอื่น ๆ เช่นการตอบแบบสอบถาม 104 19.3 8 1.5 

   
2.1.4 ปัญหาของการช่องทางการส่ือสาร 

ปัญหาของกลุ่มตัวอย่างเรื่องการช่องทางการส่ือสารท่ีท าให้พบเห็น
ท้ังจากส่ือออนไลน์และส่ือออฟไลน์ พบว่าขาดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ช่องทางการส่ือสารมีน้อย 
ไม่มีการบูรณาการใช้ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารจากส่ืออนไลน์และออฟไลน์ สอดคล้องกับค ากล่าว
ต่อไปนี้ 

 
“...มาสคอตยังจ าเป็นท่ีจะเป็นส่ือในการส่ือสารด้านการท่องเท่ียว  
เพราะสามารถเผยแพร่ไปในส่ือต่างๆได้ แต่ต้องเผยแพร่ซ้ า ๆ อย่างต่อเนื่อง  
ไม่งั้นจะถูกลืมได้...”  

  (ผู้ร่วมสนทนา A11, สนทนากลุ่ม, 14 มิถุนายน 63) 
 

“...ควรใช้มาสคอตในการส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่นการออกกิจกรรมพิเศษ 
ของจังหวัด เพื่อท าให้คนจดจ าได้...”           
(ผู้ร่วมสนทนา A13, สนทนากลุ่ม, 14 มิถุนายน 63)  
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2.2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้มาสคอตเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม 
การท่องเท่ียวจังหวัด และความต้ังใจจะเดินทางท่องเท่ียวไปยังจังหวัดในอีก 1 ปีข้างหน้า 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ามาสคอตเป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดได้ในระดับปานกลางมากท่ีสุด จ านวน 192 คน (ร้อยละ 35.6) รองลงมา 
คือ ระดับมาก จ านวน 155 คน (ร้อยละ 28.8) และน้อยท่ีสุด จ านวน 46 คน (ร้อยละ 8.5) ตามล าดับ  

ด้านความต้ังใจในการเดินทางไปท่องเท่ียวไปยังจังหวัดตามข้อมูลมาสคอตท่ี
สนใจในอีก 1 ปีพบว่า กลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุด จ านวน 233 คน (ร้อยละ 43.2) ตอบว่าไม่แน่ใจ 
รองลงมา คือ คิดว่าจะไปให้ได้สัก 1 ครั้ง จ านวน 158 คน (ร้อยละ 29.3) ไปแน่นอนทันทีท่ีมีโอกาส 
และน้อยท่ีสุดจ านวน จ านวน 33 คน (ร้อยละ 6.1) ตอบว่าไม่อยากไปเลย ตามล าดับ ดังรายละเอียด
ในตารางท่ี 21 
   
ตารางท่ี 21 จ านวนและร้อยละของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้มาสคอตเป็นเครื่องมือในการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด และความต้ังใจจะเดินทางท่องเท่ียวไปยังจังหวัดในอีก 1 ปี
ข้างหน้าของกลุ่มตัวอย่าง (n=539) 

ระดับความคิดเห็นในการใช้มาสคอตเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัด สามารถท าให้สนใจเรื่องการทอ่งเที่ยวของจังหวัด 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

น้อยที่สุด 46 8.5 
น้อย 71 13.2 
ปานกลาง 192 35.6 
มาก 155 28.8 
มากท่ีสุด 75 13.9 

ในอีก 1 ปีข้างหน้าจะเดินทางท่องเที่ยวไปในจังหวัดตามข้อมูลจาก
มาสคอตที่สนใจ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่อยากไปเลย 33 6.1 
ไม่แน่ใจ 233 43.2 
คิดว่าจะไปให้ได้สัก 1 ครั้ง 158 29.3 
ไปแน่นอนทันทีทีม่ีโอกาส 115 21.3 

 
3. การรับรู้มาสคอตประจ าจังหวัดของไทยจากกลุ่มตัวอย่าง 

3.1 การพบเห็นมาสคอต 
3.1.1 ผลการรับรู้มาสคอตประจ าจังหวัด พบว่า มาสคอตท่ีกลุ่มตัวอย่าง

เคยเห็นมากท่ีสุด คือน้องชาม จากจังหวัดล าปาง เห็นจ านวน 91 คน รองลงมาคือ โปงลางกับแพรวา 
จากจังหวัดกาฬสินธุ์ และลุ่มภู จังหวัดหนองบัวล าภู มีคนเห็นจ านวน 90 คน เท่ากัน และ มาสคอตตัว
ท่ีมีคนพบเห็นน้อยท่ีสุด คือสีดา จังหวัดสระแก้ว มีคนเห็นจ านวน 8 คน ตามล าดับ โดยสามารถแสดง
ผลสรุปเป็นกราฟได้ดังนี้ 
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ภาพท่ี 47 กราฟแสดงภาพรวมผลการรับรู้มาสคอตประจ าจังหวัดท้ัง 23 ตัว เรียงล าดับท่ี 1 - 3  
และ ล าดับท่ี 23 

 

 
 

3.1.2 ด้านความสนใจจะโดยเดินทางไปตามรอย 
ความสนใจจะโดยเดินทางไปตามรอยจังหวัดจากการพบมาสคอต 

ของกลุ่มตัวอย่าง คือ อยากตามรอยโปงลางและแพรวา จังหวัดกาฬสินธิ์ มากท่ีสุดจ านวน 53 คน 
(ร้อยละ 9.83) รองลงมาคือ กอดอุ่น จ านวน 49 คน (ร้อยละ 9.09) และน้อยท่ีสุดคือการตามรอยลุ่มภู 
จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.18) ตามล าดับ  

สรุปภาพรวมการพบเห็นมาสคอตสามารถสามารถเช่ือมโยงถึงจังหวัด
และความสนใจจะไปตามรอย มาสคอตไปท่องเท่ียวท่ีจังหวัดนั้นของกลุ่มตัวอย่าง ดังรายละเอียดใน
ตารางท่ี 22 
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ตารางท่ี 22 จ านวนและร้อยละของการพบเห็นมาสคอต สามารถสามารถเช่ือมโยงถึงจังหวัดและ     
ความสนใจจะไปตามรอยมาสคอตไปท่องเท่ียวที่จังหวัดนั้นของกลุ่มตัวอย่าง 

มาสคอต 
จังหวัด 

ไม่เคยเห็น 

เคยเห็น 

เคยเห็น 
ตัวมาสคอต 

สามารถ
เชื่อมโยงถึง
จังหวัดได้ 

ไม่สามารถ
เชื่อมโยงถึง
จังหวัดได้ 

สนใจจะไปตาม
รอยจังหวัด 

 จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

กอดอุ่น  518 96.1 21 3.9 14 66.6 7 33.3 49 9.09 
น้องฟาน 514 95.4 25 4.6 19 76.0 6 24.0 42 7.79 
น้องชาม 448 83.1 91 16.9 82 90.1 9 9.90 40 7.42 
มัดใจ 523 97 16 3.0 12 75.0 4 25.0 11 2.04 
ช้างปู้ก่ างาเขียว 486 90.2 53 9.8 28 52.8 25 47.1 13 2.41 
หมีแก้ว 524 97.2 15 2.8 14 93.3 1 6.6 14 2.59 
อิ่มจัง 529 98.1 10 1.9 6 60.0 4 40.0 16 2.96 
ไดโน่ 463 85.9 76 14.1 59 77.6 17 22.3 32 5.93 
คุณทองโบราณ 506 93.3 33 6.1 5 15.1 28 84.9 8 1.48 
ลุ่มภู 449 83.3 90 16.7 24 26.6 66 73.4 1 0.18 
บักมี่ 523 97.0 16 3.0 15 93.7 1 6.25 6 1.11 
โปงลางและแพรวา 449 83.3 90 16.7 72 80.0 18 20.0 53 9.83 
คร๊อกโค่ 509 94.4 30 5.6 12 40.0 18 60.0 7 1.29 
โคอี้ มอร์รี่ 516 95.7 23 4.3 23 100 0 0 10 1.85 
พ่ีขุน 516 95.7 23 4.3 11 47.8 12 52.2 9 1.66 
จ๋อบ็อท 509 94.4 30 5.6 30 100 0 0 4 0.74 
หมะม้าหมุด 476 88.3 63 11.7 53 84.1 10 15.9 29 5.38 
เล้ง 520 96.5 19 3.5 10 52.6 9 47.4 1 0.18 
สีดา 531 98.5 8 1.5 6 75.0 2 25.0 6 1.11 
ตงตง 522 96.8 17 3.2 14 82.3 3 17.7 8 1.48 
หนูจวบ 459 85.2 80 14.8 77 96.2 3 3.80 29 5.38 
มิสเตอร์การ์บี้ 525 97.4 14 2.6 14 100 0 0 26 4.82 
น้องจุ้ง 512 95.0 27 5.0 26 96.3 1 3.7 26 4.82 
 

นอกจากนั้น ในด้านการพบเห็น เมื่อพิจารณาด้านการพบเห็นและ
สามารถตอบได้ถูกว่าเป็นมาสคอตจังหวัดใด โดยไม่มีผู้ตอบผิดเลย มีมาสคอต 3 ตัว ได้แก่ 1.จ๋อบ็อท 
จังหวัดลพบุรี เห็นจ านวน 30 คน ตอบผิด 0 คน  2.โคอี้ มอร์รี่ จังหวัดสระบุรี เห็นจ านวน 23 คน 
ตอบผิด 0 คน และ 3.มิสเตอร์การ์บี้ จังหวัดกระบี่ เห็นจ านวน 14 คน ตอบผิด 0 คน   
 
 



123 

 

3.1.3 ด้านการเช่ือมโยงการส่ือความหมายของมาสคอตจังหวัด  
ผลจากการสนทนากลุ่มในประเด็นการเช่ือมโยงการส่ือความหมาย

ของมาสคอตจังหวัด พบว่าผู้ให้ข้อมูลหลักให้ความส าคัญท่ีองค์ประกอบของตัวมาสคอตเป็นส่ิงส าคัญ
อันดับแรก ท่ีผู้ส่งสารต้องค านึงถึงเพราะเป็นความประทับใจแรกเห็น ท่ีท าให้ผู้รับสารสนใจหรือไม่ 
มาสคอตท่ีดึงดูดความสนใจของผู้รับสารได้ต้องมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 5 ส่วน องค์ประกอบตัวมาสคอต 
องค์ประกอบด้านสัญวิทยา ควรเลือกท ามาสคอตจากประสบการณ์ของผู้รับสารและความชัดเจน
ของอัตลักษณ์จังหวัดท่ีส่ือสารผ่านมาสคอต ดังนี้ 

(1) องค์ประกอบด้านตัวมาสคอต ได้แก่ บุคลิกภาพต้องมีความเป็น
มิตร น่ารัก เห็นแล้วอยากเข้าหา รูปร่าง ต้องออกแบบให้เคล่ือนไหวง่าย สวมใส่ง่าย สีสันเป็นกลาง
เพื่อให้สามารถสวมใส่ชุดหรือเครื่องประดับอื่นๆเสริมได้ง่าย  

(2) องค์ประกอบด้านสัญวิทยา ได้แก่ ตัวมาสคอตต้องสร้างเป็นรูปธรรม 
ต้องออกแบบให้ชัดเจนในองค์ประกอบให้สามารถมองเห็นได้เป็นรูปธรรม ควรออกแบบให้คล้ายคลึงกับ
ภาพจริงหรือวัตถุจริงเพราะการออกแบบเป็นการ์ตูนมากเกินไป หรือลดรูปลงจนไม่เห็นและไม่สามารถ
นึกถึงวัตถุจริงได้ ผู้รับสารไม่สามารถมองเห็น ท าให้การรับรู้สารเกิดความคลาดเคล่ือนได้  

(3) การเลือกตัวมาสคอต การก าหนดรูปแบบตัว เช่นสัตว์ พืช ส่ิงของ 
จะต้องโดดเด่น ไม่ซ้ ากับจังหวัดอื่น เนื่องจากผู้รับสารจะสับสนได้ว่าเป็นจังหวัดใด นอกจากนี้การใช้
ช่ือก ากับท่ีตัวมาสคอตจะท าให้การรับรู้และนึกถึงจังหวัดนั้นได้ดียิ่งขึ้น  ดังตัวอย่างค ากล่าวต่อไปนี้ 

 
“...ตัวมาสคอตหนูจวบ มองเห็นว่าเป็นสับปะรด เป็นมาสคอต 
ท่ีเป็นตัวแทนจังหวัดประจวบฯ ตัวที่ 2 คือไดโนเสาร์ 2 ตัวของกาฬสินธุ์  
เห็นจากการแต่งตัวและเครื่องดนตรีท่ีเห็นเด่นชัด...”  
(ผู้ร่วมสนทนา A9, สนทนากลุ่ม, 14 มิถุนายน 63) 
 

“...เห็นเป็นสัตว์เล้ือยคลาน เห็นเหมือนจระเข้ เห็นภาพลักษณ์ท่ีมี 
ความใกล้เคียงกับสัตว์เล้ือยคลานลักษณะการถ่ายทอดอาจจะเป็นเด็ก  
ท่ีมีความเป็นมิตร ลบภาพจากไดโนเสาร์พันธุ์ทีเร็กซ์ท่ีดุร้ายลงได้...”  
(ผู้ร่วมสนทนา A10, สนทนากลุ่ม, 14 มิถุนายน 63) 
 

(4) ประสบการณ์ของผู้รับสาร จากประสบการณ์ตรงและประสบการณ์
ทางอ้อม 

4.1 ประสบการณ์ตรง มาจากหลายปัจจัยได้แก่ 1) กลุ่มท่ีอาศัย
อยู่ในพื้นท่ีหรือเป็นจังหวัดท่ีใกล้เคียงของจังหวัดท่ีมีมาสคอต 2) กลุ่มเคยเดินทางท่องเท่ียวท่ีจังหวัดท่ี
มีมาสคอต และ 3) กลุ่มนักออกแบบท่ีเคยส่งผลงานเข้าประกวด โดยกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มนี้ จะรับรู้
และเช่ือมโยงอัตลักษณ์จังหวัดจากตัวมาสคอต จากประสบการณ์ตรงโดยอาศัยความใกล้ชิด เคยเห็น 
หรือเคยเดินทางไปยังแหล่งก าเนิดของมาสคอต จึงท าให้สามารถรับรู้และเช่ือมโยงมาสคอตกับจังหวัด
ได้ทันทีหรือเกือบทันที ดังตัวอย่างค ากล่าวต่อไปนี้ 
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“...จ าน้องชามได้ และนึกถึงรถม้าท่ีจังหวัดล าปาง ด้วยเพราะเคยไปเจอ 
ในงานกิจกรรมการโปรโมท ท่ีจังหวัดล าปางเมื่อปลายปีท่ีแล้ว...”  
(ผู้ร่วมสนทนา A6, สนทนากลุ่ม, 14 มิถุนายน 63) 

 
“...ตัวปิ่นโตนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นของจังหวัดอะไร จะส่ือถืออะไร แต่ผมเคยเห็น 
ตอนท่ีเค้ามาออกงานอีเว้นท์ในห้างเซ็นทรัลพระราม 9 เมื่อปีท่ีแล้วนะครับ  
ถ้าจะให้นึกถึงว่าเช่ือมโยงอะไร ผมว่าน่าจะเป็นอาหารและความอุดมสมบูรณ์  
ก็น่าจะเป็นแถวจังหวัดทางภาคกลาง...”  
(ผู้ร่วมสนทนา A1, สนทนากลุ่ม, 14 มิถุนายน 63) 

 
“...น้องจุ้ง ภูเก็ต เพราะมีประสบการณ์ในการเข้าประกวดเวทีนี้ด้วยเช่นกัน...”  
(ผู้ร่วมสนทนา A11, สนทนากลุ่ม, 14 มิถุนายน 63) 

 
“...โปงลางกับแพรวา เพราะจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ใกล้กับจังหวัดสกลนคร  
ท่ีตัวเองอาศัยอยู่ท่ีจังหวัดสกลนคร ...”          
(ผู้ร่วมสนทนา A12, สนทนากลุ่ม, 14 มิถุนายน 63 ) 

 
“...เคยเห็นน้องชามครับ จ าได้เพราะว่าเป็นคนล าปาง และอยู่ท่ีจังหวัดล าปาง...” 

   (ผู้ร่วมสนทนา A13, สนทนากลุ่ม, 14 มิถุนายน 63) 
 

4.2 ประสบการณ์ทางอ้อมจากความทรงจ าในอดีต โดยผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มมีการเช่ืองโยงอัตลักษณ์จังหวัดจากตัวมาสคอตผ่านประสาทสัมผัสได้แก่ การเห็น การได้ยิน 
การสัมผัส ด้วยการใช้ความรู้เดิมผ่านกระบวนการคิด และการเช่ือมโยงมาสคอตกับจังหวัด เช่นมี
ความรู้จากการอ่านหรือได้ยินเรื่องราว ประวัติของจังหวัดนั้นๆ หรือการบอกเล่าสืบต่อกันมาถึงเรื่อง
เราของจังหวัด ดังตัวอย่างค ากล่าวต่อไปนี้ 

 
“...เห็นตัวช้าง คิดถึงจังหวัดอยุธยา นึกถึงช้างศึกพระนเรศวร เป็นช้าง 
ในประวัติศาสตร์การรบ เพราะมีชฎาบนหัว มีเครื่องประดับท่ีน่าจะไม่ใช่ 
ช้างธรรมดา แล้วอยุธยาก็มีช้างอยู่ท่ีสถานท่ีท่องเท่ียว...”  
(ผู้ร่วมสนทนา A8, สนทนากลุ่ม, 14 มิถุนายน 63) 

 
“...ถ้าไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์เลย คือหนูจวบ เดาว่าน่าจะเป็นผลไม้  
สับปะรดท่ีขึ้นช่ือของจังหวัดเค้า...อีกตัวก็คือช้าง ถ้าให้เดา 
 คิดว่าน่าจะเป็นสัตว์ประจ าจังหวัดอยุธยา ...”  
(ผู้ร่วมสนทนา A10, สนทนากลุ่ม, 14 มิถุนายน 63) 
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“...คิดว่าชามไก่ ผมไม่เคยไปเท่ียวล าปางแต่ก็พอจ าได้ว่าถ้วยตราไก่ 
น่าจะเป็นของล าปาง...”  
(ผู้ร่วมสนทนา A2, สนทนากลุ่ม, 14 มิถุนายน 63) 
 
“...ไดโนเสาร์ ขอนแก่น เพราะเคยเห็นค าขวัญประจ าจังหวัดขอนแก่น 
พูดถึงไดโนเสาร์ท่ีค้นพบท่ีจังหวัดขอนแก่น ส่วนอีกตัวก็คิดว่าน่าจะเป็น 
จังหวัดกาฬสินธุ์เพราะดูจากท่ีถือเครื่องเล่น เครื่องดนตรีของภาคอีสาน  
ซึ่งวงโปงลางกาฬสินธุ์จะมีช่ือเสียงมากกว่าขอนแก่น  มีท้ังวิทยาลัย 
นาฎศิลป์ด้วย...”  
(ผู้ร่วมสนทนา A12, สนทนากลุ่ม, 14 มิถุนายน 63) 

 
“...เห็นตัวไก่ หรือเห็นไข่ไก่ น่าจะนึกถึงแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
นึกถึงวัดหลวงพ่อโสธร   ท่ีมีแก้บน มีถวายไข่ไก่เยอะๆท่ีวัด...”        
(ผู้ร่วมสนทนา A3, สนทนากลุ่ม, 14 มิถุนายน 63) 

         
(5) ความชัดเจนของอัตลักษณ์จังหวัดท่ีส่ือสารผ่านมาสคอต กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้การมองจากตัวมาสคอตว่าเป็นตัวอะไรก่อน แล้วจึงเช่ือมโยงไปถึงจังหวัดท่ีมีส่ิง
นั้นอยู่ เช่นจังหวัดท่ีมีช้าง จังหวัดท่ีมีไดโนเสาร์ จังหวัดท่ีมีปลาจากนั้นจะมองท่ีองค์ประกอบอื่น ๆ 
ตามมา เช่น เส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย, เครื่องดนตรี, เครื่องประดับ เป็นต้น เพื่อเช่ือมโยงกับอัตลักษณ์
ของจังหวัดนั้นๆ  โดยผู้สนทนากลุ่ม 14 คนเห็นตรงกัน 2 ประเด็นดังนี้  

5.1 การใช้อัตลักษณ์จังหวัดท่ีน ามาส่ือสารในตัวมาสคอตต้อง
เป็นอัตลักษณ์แบบปัจเจก (Individual Identity) ท่ีชัดเจน และโดดเด่นของจังหวัด ไม่ซ้ ากับจังหวัด
อื่นๆ  เพราะอาจท าให้เกิดความสับสนได้ คือการมีอัตลักษณ์ร่วม ได้แก่ เรื่องวิถีชีวิต ประเพณี 
วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ อาจผู้รับสารอาจเกิดความสับสนในการเช่ือมโยงได้ อาทิ การใช้มาสคอตเป็น
สัตว์ชนิดเดียวกัน และอยู่พี้นท่ีจังหวัดใกล้เคียงกัน การมีเครื่องแต่งกายท่ีคล้ายคลึงกัน จังหวัดท่ีมีสัตว์
ประจ าจังหวัด มีหัตถกรรม ศิลปวัฒนธรรม สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีใกล้เคียงกัน เช่นทะเล ภูเขา อุทยาน
แห่งชาติ เป็นต้น ดังตัวอย่างค ากล่าวต่อไปนี้ 

 
“...โปงลาง และแพรวา มองทีแรกเห็นตัวไดโนเสาร์ก่อน ตอนแรกคิดว่า 
เป็นของขอนแก่น แต่พอมององค์ประกอบอื่นๆ ร่วมด้วย เช่นชุด เส้ือผ้า  
เครื่องดนตรี พิณ ท่ีเป็นรูปพญานาค ร่วมกับช่ือของมาสคอตก็เลยรู้ว่า 
เป็นกาฬสินธุ์...”    
(ผู้ร่วมสนทนา A1, สนทนากลุ่ม, 14 มิถุนายน 63) 
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“...ถ้านอกจากน้องชามแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นน้องไดโนเสาร์ 2 ตัว  
โปงลางและแพรวาเพราะองค์ประกอบเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ค่อนข้างชัด แต่ก็มีสับสนกับน้องไดโนเสาร์สีเขียวๆ...”  
(ผู้ร่วมสนทนา A4, สนทนากลุ่ม, 14 มิถุนายน 63) 
 
“...นางยักษ์ เป็นจังหวัดแถบชายทะเล ดูจากลายเส้ือผ้า แต่งตัวสบายๆ  
แล้วนึกถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดและวรรณคดีไทย..”       
(ผู้ร่วมสนทนา A3, สนทนากลุ่ม, 14 มิถุนายน 63) 

 
“...โปงลางและแพรวากับไดโน่เห็นเครื่องดนตรี มีโอกาสคิดว่าเป็นขอนแก่น 
ได้ท้ังคู่ ดูจากความเป็นอีสาน มีไดโนเสาร์เหมือนกันด้วย..”      
(ผู้ร่วมสนทนา A14, สนทนากลุ่ม, 14 มิถุนายน 63) 

 
“...การเช่ือมโยงของพญานาคกับเครื่องดนตรี พิณ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่ง 
ของภาคอีสานก็เลยมองว่าน่าจะเป็นภาคอีสานแน่ๆ...”           
(ผู้ร่วมสนทนา A10, สนทนากลุ่ม, 14 มิถุนายน 63)  

 
“...เห็นท่วงท่าร า นึกถึงนาฎศิลป์ ร่วมกับชุดท าให้เราเช่ือมโยงถึงจังหวัด  
ว่าต้องเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์ และการเห็นหัวพญานาค เป็นการยืนยันถึง 
ภูมิภาคอีสานท่ีเราคิดให้แคบลงมาจากท้ังประเทศ มีความเช่ือมโยงกับ 
ต านานอีสาน ต านานพญานาคท่ีเป็นท่ีรู้จัก...”  
(ผู้ร่วมสนทนา A12, สนทนากลุ่ม, 14 มิถุนายน 63) 

 
5.2 การใช้อัตลักษณ์เพื่อส่ือให้นึกถึงจังหวัด การเช่ือมโยงต้อง

ไม่ซับซ้อนหลายอัตลักษณ์ และต้องท าความเข้าใจถึงจังหวัดได้ง่าย การเช่ือมโยงอัตลักษณ์ควรเป็น
การเช่ือมโยงแบบรูปธรรม เห็นแล้วเข้าใจง่าย เนื่องจากความรู้และประสบการณ์ของประชาชนไทย 
แต่ละคนไม่เท่ากัน การเช่ือมโยงความหมายเมื่อเห็นมาสคอต ท่ีเป็นตัวแทนจังหวัดส่วนใหญ่เป็นแบบ
การเช่ือมความหมายตรง แปลความหมายโดยตรงจากภาพท่ีเห็น การใส่อัตลักษณ์จังหวัดท่ีมากเกินไป
หรือซับซ้อนเกินไป หรือใส่ไว้แล้วมีขนาดเล็ก มีรายละเอียดปลีกย่อยมากเกินไป ท าให้ผู้รับสารมองไม่เห็น 
ก็ท าให้การส่ือสารคลาดเคล่ือนได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาสคอตจังหวัดไม่ควรท ามาในรูปของเครื่องหมาย
ท่ีเป็นสัญลักษณ์ท่ีต้องอาศัยการก าหนดความหมายเฉพาะหรือสากลเกินไป โดยท่ีไม่ได้ใส่อัตลักษณ์
ของจังหวัดเข้าไปด้วย เพราะผู้รับสารไม่สามารถระลึกถึงจังหวัดได้ ดังตัวอย่างค ากล่าวต่อไปนี้ 
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“...ตัวท่ีเป็นปลาฉลาม เห็นครั้งแรกนึกถึงจังหวัดท่ีอยู่ทะเล แล้วนึกถึง 
ทีมฟุตบอล ทีมฉลามชล ของชลบุรี เคยเห็นตัวมาสคอตในโลโก้ของทีมเค้า  
คล้ายตัวนี้ นึกยากมากเลยตัวนี้...”  
(ผู้ร่วมสนทนา A2, สนทนากลุ่ม, 14 มิถุนายน 63) 

 
“...นึกถึงจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากเห็นรูปดอกบัว แล้วจังหวัดอุดรธานี 
มีทะเลหนองบัวใหญ่ ท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวด้วย...”  
(ผู้ร่วมสนทนา A6, สนทนากลุ่ม, 14 มิถุนายน 63) 

 
“...เห็นดอกบัวนึกถึงจังหวัดอุบลราชธานี ช่ือจังหวัดท่ีแปลว่าดอกบัว  
ไม่แน่ใจถูกหรือเปล่า...”              
(ผู้ร่วมสนทนา A4, สนทนากลุ่ม, 14 มิถุนายน 63) 

 
“...ถ้าไม่มีความรู้เรื่องภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์จังหวัด ตัวที่เป็นไดโนเสาร์ 
จะเห็นเป็นจ้ิงเหลน เป็นสัตว์เล้ือยคลาน...”  
(ผู้ร่วมสนทนา A11, สนทนากลุ่ม, 14 มิถุนายน 63) 

 
“...ตัวช้าง นึกถึงอยุธยา เพราะประวัติศาสตร์การท ายุทธหัตถี การชนช้าง  
และมีผ้าหรือชฏาใส่หัว ท าให้รู้สึกว่าเป็นช้างทรงหรือช้างพิธีการ และมองว่า 
อาจจะเป็นจังหวัดสุรินทร์ก็เป็นได้...” 
(ผู้ร่วมสนทนา A8, สนทนากลุ่ม, 14 มิถุนายน 63) 

 
3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดของมาสคอตจังหวัด

จากกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 23 ผลการรับรู้การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดของมาสคอตจังหวัดของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการรับรู้การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดของ

มาสคอตจังหวัดของกลุ่มตัวอย่าง 
ในระดับมากที่สุด 

จ านวน / ตัว มาสคอตจังหวัด ค่าเฉลี่ย 

1.ด้านประเพณีและความเช่ือของจังหวัด  5 1.โปงลางและแพรวา 4.37 
2.หมะม้าหมุด 4.32 
3.พี่ขุน 4.26 
4.อิ่มจัง 4.25 
5.สีดา 4.25 

2.ด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุ 2 1.คุณทองโบราณ 4.42 
2.สีดา 4.25 

3.ด้านอาหารและสินค้าหัตถกรรม 7 1.น้องจุ้ง 4.89 
2.น้องชาม 4.75 
3.อิ่มจัง 4.60 
4.คุณทองโบราณ 4.52 
5.ตงตง 4.35 
6.คร็อคโค่ 4.31 
7.โคอี้ มอร์รี่ 4.22 

4.ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว 3 1.กอดอุ่น 4.71 
2.จ๋อบ็อท 4.43 
3.สีดา 4.38 

5.ด้านเครื่องแต่งกาย 1 1.โปงลางและแพรวา 4.66 
6.ด้านศิลปวัฒนธรรม 2 1.โปงลางและแพรวา 4.74 

2.ไดโน ่ 4.24 
7.ด้านสัญลักษณ์จังหวัด 8 1.จ๋อบ็อท 4.70 

2.อิ่มจัง 4.70 
3.ตงตง 4.41 
4.โปงลางและแพรวา 4.34 
5.น้องจุ้ง 4.33 
6.น้องชาม 4.32 
7.โคอี้ มอร์รี่ 4.30 
8.ไดโน่  4.21 

หมายเหตุ ผลแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต 
ของกลุ่มตัวอย่าง ท้ัง 23 ตัว ปรากฎอยู่ในภาคผนวก ด 
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จากตารางท่ี 23  ผลระดับการรับรู้การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดของมาสคอต

จังหวัดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าอัตลักษณ์จังหวัดท่ีพบเห็นจากมาสคอตมากท่ีสุดคือ อัตลักษณ์ด้าน
สัญลักษณ์จังหวัด พบว่ามีจ านวน 8 ตัวได้แก่ 1.จ๋อบ็อท 2.อิ่มจัง 3.ตงตง 4.โปงลางและแพรวา 5.น้องจุ้ง 
6.น้องชาม 7.โคอี้ มอร์รี่ และ 8.ไดโน่ ท่ีมาจากสัตว์ประจ าจังหวัด เช่น หมี ไดโนเสาร์ วัว ลิง ไก่และกุ้ง 
รองมาคืออัตลักษณ์ด้านอาหารและสินค้าหัตถกรรม พบว่ามีจ านวน 7 ตัวได้แก่ 1.น้องจุ้ง 2.น้องชาม 
3.อิ่มจัง 4.คุณทองโบราณ 5.ตงตง 6.คร็อคโค่ 7.โคอี้ มอร์รี่ ท่ีมาจาก กุ้งมังกร หน่อไม้ กระหรีปั๊บ  
อัตลักษณ์ด้านท่ีรับรู้น้อยท่ีสุด ได้แก่ 1.ด้านการแต่งกายและเครื่องนุ่งห่ม 2.ด้านโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ 3.ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ด้านภาพรวมการแสดงอัตลักษณ์จังหวัดจากการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
มาสคอตโปงลางและแพรวา เป็นมาสคอตท่ีสามารถแสดงอัตลักษณ์ด้านต่างๆในระดับมากท่ีสุด 4 
ด้าน ได้แก่ 1.ด้านประเพณีและความเช่ือ 2.ด้านเครื่องแต่งกาย 3.ศิลปวัฒนธรรม 4.ด้านสัญลักษณ์
ของจังหวัด 
 
ตอนที่ 3 การจัดท ากลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
 

ผู้วิจัยได้น าข้อค้นพบจากตอนท่ี 1 และ 2 มาตกผลึกเพื่อท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์การส่ือสาร 
อัตลักษณ์จังหวัดเพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิท้ังนักวิชาการและนักวิชาชีพ
ท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 12 คน โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะท้ังด้านนโยบายการบริหารงานมาสคอต 
การใช้ส่ือและเครื่องมือการส่ือสาร รวมถึงก าหนดกลยุทธ์เพื่อการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต 
ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วยการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก และ
น าไปจับคู่เพื่อก าหนดกลยุทธ์ เพื่อจัดท ากลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวไทย ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วนดังนี้ 

3.1.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัด
ด้วยมาสคอต 

3.1.2 การก าหนดกลยุทธ์เพื่อจัดท า (ร่าง) การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย  

3.1.3 การวิพากษ์ (ร่าง) การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวไทย  

3.1.4 แบบจ าลองและยุทธศาสตร์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวไทย 
 
 
 



130 

 

3.1.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์การสื่อสารอัตลักษณ์
จังหวัดด้วยมาสคอต 
 
ตารางท่ี 24 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ในการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 
จุดแข็ง (S-Strengths) จุดอ่อน (W-Weakness) 

S1. การใช้มาสคอตมาเป็นเครื่องมือการส่ือสาร 
อัตลักษณ์จังหวัด ช่วยท าให้ดึงดูดความสนใจ 
สร้างจดจ าและเข้าถึงทุกเพศทุกวัยมากขึ้น  
 
S2. ตัวมาสคอตสามารถน าไปสร้างมูลค่าและ
พัฒนาต่อยอดเป็นของท่ีระลึกหรือสร้างรายได้
อื่นๆ ให้กับจังหวัดได้ 
  
S3. มาสคอตสามารถน าไปใช้เป็นตัวแทน 
ในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับจังหวัดได้ใน
สถานการณ์อื่นๆ 
 

W1. ขาดความเข้าใจในเรื่องการส่ือสาร 
อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต ของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้แก่ ส่วนราชการจังหวัด หน่วยงาน
ด้านการท่องเท่ียวของจังหวัด 
W2. การบริหารงบประมาณเพื่อจัดท ามาสคอต 
มีจ านวนจ ากัดและไม่มีความต่อเนื่อง  
W4. ความร่วมมือในการจัดการมาสคอตเพื่อ
ส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัด ขาดการสนับสนุน 
การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของคนในจังหวัด  
W5. เกิดปัญหาในเรื่องการเข้ารหัสสารผ่าน 
มาสคอตท าให้ผู้รับสารไม่สามารถเช่ือมโยงถึง
จังหวัดได้ 

 

โอกาส (O-Opportunities) อุปสรรค์ (T-Threats) 
O1. นโยบายของภาครัฐในการสนับสนุน 
การท่องเท่ียวภายในประเทศ ท้ังเมืองหลัก และ
เมืองรอง ส่งผลให้มีการจัดสรรงบประมาณสู่
จังหวัดมากขึ้น  
 
O2. การมีเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีมีหลายช่องทาง 
รวดเร็วและเข้าถึงนักท่องเท่ียวได้มากขึ้น  
O3. พฤติกรรมนักท่องเท่ียวปรับเป็นเชิง
สร้างสรรค์ เน้นการสัมผัสกับประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน และอัตลักษณ์ของ
จังหวัดมากขึ้น  

T1. ขาดการประสานงานกับหน่วยงานด้าน 
การท่องเท่ียวทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
ในการขับเคล่ือนการส่ือสาร อัตลักษณ์จังหวัด
ด้วยมาสคอตเพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดให้เป็นที่
รับรู้ในระดับประเทศ 
T2. ความสนใจและความนิยมการท่องเท่ียว
ต่างประเทศของคนไทยมีเพิ่มข้ึน 
T3. เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ โรคระบาด  
ภัยธรรมชาติ ท าให้การเดินทางท่องเท่ียวใน
ประเทศหยุดชะงัก  

 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ด้วย SWOT Analysis พบว่า จุดแข็ง มีจ านวน 5 ข้อ จุดอ่อน มีจ านวน 
5 ข้อ โอกาส มีจ านวน 3 ข้อ และอุปสรรค มีจ านวน 3 ข้อ  
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3.1.2 การก าหนดกลยุทธ์การวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วย 
มาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอการวิเคราะห์กลยุทธ์พัฒนาการส่ือสารอัตลักษณ์
จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย โดยใช้ TOWS matrix ซึ่งได้มาจากการก าหนด 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO)  

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WO) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) และกลยุทธ์เชิงรับ (WT) ตาม
หลักการจัดท ากลยุทธ์ท่ีประกอบไปด้วย 1. วิสัยทัศน์ 2. พันธกิจ 3. เป้าประสงค์ 4. ยุทธศาสตร์ 
การด าเนินงาน 

 
วิสัยทัศน์ 
พัฒนาการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย

ให้เป็นที่รู้จัก และสามารถน ารายได้เข้าสู่จังหวัด 
 
พันธกิจ 
พัฒนาการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย

ให้สามารถแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดได้อย่างชัดเจน ต่อเนื่องและเข้าถึงกลุ่มนักท่องเท่ียวไทยอัน
น ามาซึ่งการรู้จักจังหวัดและการเดินทางท่องเท่ียว 

 
เป้าประสงค ์
1) จังหวัดสามารถด าเนินการจัดท าและบริหารตัวมาสคอตท่ีแสดงอัตลักษณ์ท่ี

โดดเด่นของจังหวัด ให้เป็นส่ือในประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) นักท่องเท่ียวเกิดการรับรู้และจดจ ามาสคอตจังหวัด น าไปสู่การเดินทางมา
เยือนจังหวัด 

 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อ

ค้นหากลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย โดยใช้ TOWS 
matrix ในการวิเคราะห์ รายละเอียดแสดงในตาราง  
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ตารางท่ี 25 การวิเคราะห์กลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ไทย โดยใช้ TOWS matrix ด้านกลยุทธ์เชิงรุก 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 
จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 

S1. การใช้มาสคอตมาเป็น
เครื่องมือการส่ือสารอัตลักษณ์
จังหวัด ช่วยท าให้ดึงดูดความ
สนใจ สร้างจดจ าและเข้าถึงทุก
เพศทุกวัยมากขั้น  
 
S2. ตัวมาสคอตสามารถน าไป
สร้างมูลค่าและพัฒนาต่อยอด
เป็นของท่ีระลึกหรือสร้างรายได้
อื่น ๆ ให้กับจังหวัดได้  
  
 
 
S3. มาสคอตสามารถน าไปใช้เป็น
ตัวแทนในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ให้กับจังหวัดได้ในสถานการณ์ 
อื่น ๆ  
 
S4. มาสคอตสามารถน าไปใช้ใน
การเล่าเรื่องจังหวัดในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้หลากหลาย 

O1. นโยบายของภาครัฐใน
การสนับสนุนการท่องเท่ียว
ภายในประเทศ ท้ังเมือง
หลัก และเมืองรอง ส่งผล
ให้มีการจัดสรรงบประมาณ
สู่จังหวัดมากขึ้น  
O2. การมีเทคโนโลยีการ
ส่ือสารท่ีมีหลายช่องทาง 
รวดเร็วและเข้าถึง
นักท่องเท่ียวได้มากขึ้น  
 
 
 
O3. พฤติกรรมนักท่องเท่ียว
ปรับเป็นเชิงสร้างสรรค์ เน้น
การสัมผัสกับประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน 
และอัตลักษณ์ของจังหวัด
มากขึ้น 

(S1,O1) ส่งเสริมการใช้มาสคอต
ให้เป็นเครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สนับสนุน
การท่องเท่ียวเมืองหลัก และ
เมืองรอง ให้มีความน่าสนใจและ
มีความแตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ 
(S1,O2) พัฒนาการเล่าเรื่อง 
อัตลักษณ์จังหวัดผ่านมาสคอต
ด้วยวิธีการท่ีน่าสนใจและ
เผยแพร่ผ่านส่ือท้ังส่ือออนไลน์
และออฟไลน์เพื่อเติมการรับรู้
และดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเท่ียว 
(S2,O2) สร้างสรรค์ให้มาสคอต
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อ
ยอดในการสร้างรายได้ให้กับ
จังหวัด 
 

 
จากการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสของการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย น ามาก าหนดกลยุทธ์เชิงรุกได้ดังนี้  
1. กลยุทธ์เชิงรุกด้านการสื่อสาร (S1,O1) ส่งเสริมการใช้มาสคอตให้เป็น

เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์จังหวัด สนับสนุนการท่องเท่ียวเมืองหลัก และเมืองรอง ให้มีความ
น่าสนใจและมีความแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ 

2. กลยุทธ์เชิงรุกด้านสาร (S1,O2) พัฒนาและสร้างสรรค์การเล่าเรื่องอัตลักษณ์
จังหวัดผ่านมาสคอตด้วยวิธีการท่ีน่าสนใจและเผยแพร่ผ่านส่ือท้ังส่ือออนไลน์และออฟไลน์เพื่อเติม 
การรับรู้และดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียว 
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3. กลยุทธ์เชิงรุกด้านสร้างมูลค่า (S2,O2) สร้างสรรค์ให้มาสคอตสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดในการสร้างรายได้ให้กับจังหวัด 
 
ตารางท่ี 26  การวิเคราะห์กลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว

ไทย โดยใช้ TOWS matrix ด้านกลยุทธ์เชิงรับ 
กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) 

จุดอ่อน (Weakness) อุปสรรค์ (Threats) 
กลยุทธ์เชิงรับ  

(WT Strategy) 
W1. ขาดความเข้าใจในเรื่อง
การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัด
ด้วยมาสคอต ของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้แก่ ส่วนราชการ
จังหวัด หน่วยงานด้านการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด 
W2. การบริหารงบประมาณ
เพื่อจัดท ามาสคอตมีจ านวน
จ ากัดและไม่มีความต่อเนื่อง  
W4. ความร่วมมือในการ
จัดการมาสคอตเพื่อส่ือสาร 
อัตลักษณ์จังหวัด ขาดการ
สนับสนุนการเผยแพร่ข่าวสาร
ต่างๆ ของคนในจังหวัด  
W5. เกิดปัญหาในเรื่องการ
เข้ารหัสสารผ่านมาสคอตท า
ให้ผู้รับสารไม่สามารถ
เช่ือมโยงถึงจังหวัดได้ 

T1. ขาดการเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานด้านการท่องเท่ียวทั้ง
ระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ  
 
 
T2. ความสนใจและความนิยม
การท่องเท่ียวต่างประเทศของ
คนไทยมีเพิ่มข้ึน  
T3. เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ  
โรคระบาด ภัยธรรมชาติ ท าให้
การเดินทางท่องเท่ียวใน
ประเทศหยุดชะงัก  

(W4,T1) สนับสนุนให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 
ทุกภาคส่วนภายในจังหวัดได้มี
ความรู้ ความเข้าใจและมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนการ
ส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดของ
มาสคอต เพื่อรองรับและดึงดูด
นักท่องเท่ียวให้เข้ามาในจังหวัด 
และภายนอกจังหวัดเพื่อขยาย
ความร่วมมือในการเผยแพร่
ข่าวสารของมาสคอตจังหวัดสู่
ระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 
 
 
 

 
จากการวิเคราะห์จุดอ่อนและอุปสรรคของการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วย 

มาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย น ามาก าหนดกลยุทธ์เชิงรับได้ คือ  
1. กลยุทธ์เชิงรับด้านการบูรณาการความร่วมมือ (W4,T1) สนับสนุนให้ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวทุกภาคส่วนภายในจังหวัดได้มีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดของมาสคอต เพื่อรองรับและดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้ามาใน
จังหวัด และภายนอกจังหวัดเพื่อขยายความร่วมมือในการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตจังหวัดสู่ระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ 
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ตารางท่ี 27  การวิเคราะห์กลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ไทย โดยใช้ TOWS matrix ด้านกลยุทธ์เชิงแก้ไข 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) 

จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) 
กลยุทธ์เชิงแก้ไข  
(WO Strategy) 

W1. ขาดความเข้าใจในเรื่อง
การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัด
ด้วยมาสคอต ของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้แก่ ส่วนราชการ
จังหวัด หน่วยงานด้านการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด 
W2. การบริหารงบประมาณ
เพื่อจัดท ามาสคอตมีจ านวน
จ ากัดและไม่มีความต่อเนื่อง  
 
W4. ความร่วมมือในการจัดการ
มาสคอตเพื่อส่ือสารอัตลักษณ์
จังหวัด ขาดการสนับสนุน 
การเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ของ
คนในจังหวัด  
 
W5. เกิดปัญหาในเรื่อง 
การเข้ารหัสสารผ่านมาสคอต
ท าให้ผู้รับสารไม่สามารถ
เช่ือมโยงถึงจังหวัดได้ 

O1. นโยบายของภาครัฐใน
การสนับสนุนการท่องเท่ียว
ภายในประเทศ ท้ังเมืองหลัก 
และเมืองรอง ส่งผลให้มีการ
จัดสรรงบประมาณสู่จังหวัด
มากขึ้น  
O2. การมีเทคโนโลยี 
การส่ือสารท่ีมีหลายช่องทาง 
รวดเร็วและเข้าถึง
นักท่องเท่ียวได้มากขึ้น  
O3. พฤติกรรมนักท่องเท่ียว
ปรับเป็นเชิงสร้างสรรค์ เน้น
การสัมผัสกับประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน 
และอัตลักษณ์ของจังหวัด
มากขึ้น 

(W1,O3 ) มีการก าหนดในเรื่อง
การออกแบบและการเข้ารหัส
สารในการถ่ายทอดอัตลักษณ์
จังหวัดท่ีชัดเจน และให้
นักท่องเท่ียวสามารถเช่ือมโยงถึง
จังหวัดได้ 
(W5, O2) จัดอบรมความรู้ให้กับ
บุคลากรท่ีดูแลมาสคอต ให้ความ
เข้าใจในเรื่องการส่ือสาร         
อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต 
เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวของ
จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 
จากการวิเคราะห์จากผลการวิเคราะห์จุดอ่อนและโอกาสของการส่ือสารอัตลักษณ์

จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย น ามาก าหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไขได้ดังนี้  
1. กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านการออกแบบสาร (W1,O3 ) มีการก าหนดในเรื่อง

การออกแบบและการเข้ารหัสสารในการถ่ายทอดอัตลักษณ์จังหวัดท่ีชัดเจน  และให้นักท่องเท่ียว
สามารถเช่ือมโยงถึงจังหวัดได้ 

2. กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านการบริหารงาน (W5, O2) จัดอบรมความรู้ให้กับ
บุคลากรท่ีดูแลมาสคอต ให้ความเข้าใจในเรื่องการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต เพื่อสนับสนุน
การท่องเท่ียวของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 28  การวิเคราะห์กลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ไทย โดยใช้ TOWS matrix ด้านกลยุทธ์เชิงป้องกัน 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (S-T Strategy) 

จุดแข็ง (Strengths) อุปสรรค์ (Threats) 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน  
(S-T Strategy) 

S1. การใช้มาสคอตมาเป็น
เครื่องมือการส่ือสารอัตลักษณ์
จังหวัด ช่วยท าให้ดึงดูดความ
สนใจ สร้างจดจ าและเข้าถึง
ทุกเพศทุกวัยมากขึ้น  
 
S2. ตัวมาสคอตสามารถน าไป
สร้างมูลค่าและพัฒนาต่อยอด
เป็นของท่ีระลึกหรือสร้าง
รายได้อื่น ๆ ให้กับจังหวัดได้  
S3. มาสคอตสามารถน าไปใช้
เป็นตัวแทนในการสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับจังหวัดได้
ในสถานการณ์อื่นๆ 
S4. คาแร็กเตอร์ของมาสคอต
สามารถน าไปใช้ในการท าส่ือ
ในรูปแบบต่างๆ ได้
หลากหลาย 

T1. ขาดการเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานด้านการท่องเท่ียว
ท้ังระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ  
 
 
T2. ความสนใจและความนิยม
การท่องเท่ียวต่างประเทศของ
คนไทยมีเพิ่มข้ึน  
 
T3. เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ โรค
ระบาด ภัยธรรมชาติ ท าให้
การเดินทางท่องเท่ียวใน
ประเทศหยุดชะงัก  
 

(S1,T1) การขยายความร่วมมือ
กับหน่วยงานด้านการท่องเท่ียว
ท้ังระดับภูมิภาคและระดับ 
ประเทศ เพื่อสนับสนุนการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วย
มาสคอตให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น 
(S3,T3) ส่งเสริมให้มีการน า 
มาสคอตของจังหวัดได้มีโอกาส
ท าบทบาทหน้าท่ีตัวแทนใน 
การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ
จังหวัดได้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ โรคระบาด 
ภัยธรรมชาติ น ามาซึ่งทัศนคติท่ี
ดีและการช่ืนชอบในตัวมาสคอต 
จากนักท่องเท่ียวและประชาชน
ท่ัวไป อันจะส่งผลถึงภาพลักษณ์
ท่ีดีของจังหวัดได้อีกด้วย 

 
จากการวิเคราะห์จากผลการวิเคราะห์จุดแข็งและอุปสรรค์ของการส่ือสารอัตลักษณ์

จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย น ามาก าหนดกลยุทธ์เชิงป้องกันได้คือ  
1. กลยุทธ์เชิงป้องกันด้านความร่วมมือ (S1,T1) การขยายความร่วมมือกับ

หน่วยงานด้านการท่องเท่ียวท้ังระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

2. กลยุทธ์เชิงป้องกันด้านการสร้างโอกาส (S3,T3) ส่งเสริมให้มีการน า 
มาสคอตของจังหวัดได้มีโอกาสท าบทบาทหน้าท่ีตัวแทนในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับจังหวัดได้ใน
สถานการณ์อื่น ๆ เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ โรคระบาด ภัยธรรมชาติ 
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3.1.3 การวิพากษ์ (ร่าง) การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริม 
การท่องเที่ยวไทย 

จากการวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตด้วย 
การให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะกลยุทธ์เชิงรุก เชิงรับ เชิงแก้ไข เชิงป้องกัน ท้ังด้านนโยบาย 
การบริหารงานมาสคอต การใช้ส่ือและเครื่องมือการส่ือสาร การก าหนดกลยุทธ์เพื่อการส่ือสารอัตลักษณ์
จังหวัดด้วยมาสคอตให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน และมีการประเมินให้คะแนน (รายละเอียดการให้
คะแนนปรากฏท่ีภาคผนวก ณ ) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. กลยุทธ์เชิงรับด้านการบูรณาการความร่วมมือ (W4,T1) ผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความเห็นว่าหน่วยงานกับกับดูแลท่ีชัดเจน ท าให้ขาดความต่อเนื่องของนโยบายและการด าเนินงาน 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ามาสคอตท่ีมีนโยบายจากหน่วยราชการมีการท าอย่างไม่ต่อเนื่อง สาเหตุ
อาจมาจากเมื่อปรับเปล่ียนผู้ให้นโยบายหลัก เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีเป็นผู้ออกนโยบายปรับเปล่ียน
โยกย้ายตามวาระ ท าให้นโยบายการบริหารงานและงบประมาณท่ีจัดสรรในการด าเนินการส่ือสาร  
อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตขาดความต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังขาดความร่วมมือและการประสานงาน
ของประชาชนและหน่วยงานภายในจังหวัดในการร่วมผลักดันการใช้มาสคอตเพื่อส่ือสารอัตลักษณ์
จังหวัดในการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด เช่นบางจังหวัดภายในจังหวัดเองนั้น ยังไม่มีการ
ประสานงานในการส่งเสริมและช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือน าตัวมาสคอตไปร่วมงาน
ต่างๆในจังหวัด จึงต้องมีการแก้ปัญหาด้วยการประสานความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการช่วย
สนับสนุนและผลักดันให้มาสคอตเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

2. กลยุทธ์เชิงรุกด้านสาร (S1,O2) โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ามาสคอตท่ี
ใช้ส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดในปัจจุบัน ต้องมีความชัดเจนของการส่ือสาร ต้องสร้างให้สามารถ
ถ่ายทอดความหมายหรือเช่ือมโยงจังหวัดท่ีมันง่ายขึ้น และให้น าอัตลักษณ์จังหวัดท่ีชัดเจนเป็นท่ี
ยอมรับและเข้าใจกันในระดับประเทศ อีกท้ังการก าหนดอัตลักษณ์จังหวัดอาจจะไม่ได้เกิดจากความ
คิดเห็นของคนส่วนรวมในจังหวัด 

3. กลยุทธ์เชิงรุกด้านการสื่อสาร (S1,O1) ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะว่า 
มาสคอตไม่ควรเป็นเครื่องมือในการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดเพียงหน้าท่ี
เดียว มาสคอตควรมีบทบาทในการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัด เช่นการน าไปส่ือสารเกี่ยวกับเรื่อง
ของสินค้าชุมชน หรือด้านงานกีฬาของจังหวัด และการจัดท าเป็นของท่ีระลึกเพื่อน ารายได้เข้าสู่
จังหวัด 

4. กลยุทธ์เชิงป้องกันด้านการสร้างโอกาส (S3,T3) ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็น
ว่าการท่ีจะสร้างการรับรู้การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตให้มีประสิทธิภาพ ควรต้องศึกษา
วิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์พื้นฐานความรู้ความเข้าใจในความ
สนใจสถานท่ีท่องเท่ียวและพฤติกรรมการรับสารแต่ละกลุ่มหรือแต่ละช่วงวัย เพื่อน ามาวางแผนในการ
ท าการส่ือสารเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเท่ียวได้ตรงความต้องการ 
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3.1.4 แบบจ าลองและยุทธศาสตร์การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

3.4.1.1 จากการท าการวิเคราะห์กลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วย 
มาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย โดยใช้ TOWS matrix ผู้วิจัยได้สร้าง (ร่าง) กลยุทธ์การส่ือสาร 
อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยข้างต้นด้วยการบูรณาการ 4 กลยุทธ์
ดังกล่าว โดยให้ช่ือว่า M.A.S.C.O.T Model เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ีสร้างขึ้นในการพัฒนา 
การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น อีกท้ัง M.A.S.C.O.T 
Model  ยังเช่ือมโยงออกมาจากมาสคอตประจ าจังหวัด เพื่อสร้างการรับรู้ และเช่ือมโยงถึงจังหวัดได้ถึง
กระบวนการการพัฒนา “ตัวมาสคอต” ท่ีต้องมีรูปร่างหน้าตาและอัตลักษณ์อันโดดเด่นท่ีส่งผ่านอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 48  แบบจ าลอง MASCOT Model ในการพัฒนากลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัด 

ด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย พัฒนาโดยผู้วิจัย 
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จากแนวคิด MASCOT Model ในการพัฒนากลยุทธ์การส่ือสาร 
อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ผู้วิจัยได้น ามาขยายค าอธิบายเพื่อแสดงถึง
องค์ประกอบปัจจัยและตัวชี้วัดดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ภาพท่ี 49  องค์ประกอบของแบบจ าลอง MASCOT Model พัฒนาโดยผู้วิจัย 
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3.4.1.1 ยุทธศาสตร์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริม 
การท่องเท่ียวไทย 

จากแนวคิด M.A.S.C.O.T Model ท าให้ผู้วิจัยมองเห็นองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ท่ีจะมีส่วนในการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยได้ท้ังส้ิน 
6 ปัจจัย 19 องค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย 4M, 3A, 3S, 3C, 3O และ 3T ท้ังนี้ผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบ
ดังกล่าว มาสร้างเป็นยุทธศาสตร์ 3 ด้านแบบบูรณาการ เพื่อผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน  
ในการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  MOS การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านนโยบายและด าเนินงานอย่างยั่งยืน 

 
ภาพท่ี 50  แสดงองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ท่ี 1  (MOS) 

 

 
 

MOS เป็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านนโยบายและการด าเนินงานอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยการบริหารจัดการมาสคอต 
ร่วมกับการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้การท่องเที่ยว และการสนับสนุนการด าเนินงานและ
กิจกรรมของมาสคอต หมายถึง การมีนโยบายจากทางจังหวัดท่ีชัดเจน ตลอดจนมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
โดยตรง ในการการวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์ มีเป้าหมายท่ีชัดเจนในการด าเนินงาน และสนับสนุน
ให้มีการสร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็งร่วมกัน ท้ังภายในจังหวัด ( Internal) คือหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน ประชาชนในจังหวัด ท่ีเป็นส่ือบุคคล ต้องรับรู้วัตถุประสงค์เดียวกันในการมีมาสคอตเพื่อใช้
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว และให้ความร่วมมือในการช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ 
หรือแนะน า บอกต่อกับกลุ่มเครือข่าย รวมถึงความร่วมมือภายนอกจังหวัด (External) ได้แก่ หน่วยงาน
ท้ังในระดับจังหวัดท้ังภาครัฐบาล, เอกชน และ รวมถึงการสร้างเครือข่ายระดับประเทศ เช่น การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมผลักดันและสนับสนุนให้มาสคอตได้ส่ือสารให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เช่น
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มีการจัดงานกิจกรรม มาสคอต เฟสติวัล ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมถึงการจัดท าสินค้าหรือ
ของท่ีระลึกเพื่ออกจ าหน่ายสร้างรายได้เข้าจังหวัด 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ACT การสร้างและยกระดับกลไกการออกแบบ

และเลือกใช้อัตลักษณ์จังหวัดบนตัวมาสคอตให้เป็นรูปธรรมและสามารถเช่ือมโยงถึงจังหวัดได้ 
 

ภาพท่ี 51  แสดงองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ท่ี 2  (ACT) 
 

 
 
ACT เป็นยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างและยกระดับกลไกการออกแบบ

และเลือกใช้อัตลักษณ์จังหวัดบนมาสคอตให้เป็นรูปธรรมและสามารถเชื่อมโยงถึงจังหวัดได้ 
ประกอบด้วยการก าหนดรูปแบบและอัตลักษณ์มาสคอต ร่วมกับการสื่อสารของมาสคอต และ 
การสร้างประสบการณ์ร่วมของนักท่องเที่ยวกับมาสคอต หมายถึง การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
มาสคอตท่ีต้องการส่ือสารกับนักท่องเท่ียวสามารถรับรู้ได้ ด้านรูปแบบบุคลิกต่าง ๆ ผ่านการออกแบบ ได้แก่ 
ช่ือ รูปร่าง หน้าตา ความเคล่ือนไหว รวมถึงมีการก าหนดและการสร้างมาสคอตจากอัตลักษณ์ท่องเท่ียว 
ท้ัง 7 อัตลักษณ์ ท่ีมีความโดดเด่น ไม่ซ้ าซ้อนกับจังหวัดอื่น ซึ่งควรผ่านกระบวนการในการคัดเลือก
และพิจารณาอัตลักษณ์จังหวัดจากมติของหลาย ๆ ฝ่ายในจังหวัดท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนเพื่อให้เป็นท่ีเข้าใจตรงกัน และท่ีส าคัญการให้ความหมายต้องสามารถส่ือให้เห็นความเช่ือมโยง
ถึงจังหวัดได้อย่างชัดเจน ไม่ซับซ้อน และเป็นท่ีเข้าใจของคนในประเทศ โดยต้องมีวิธีการถ่ายทอด
เรื่องราว เรื่องเล่าจังหวัดจากตัวมาสคอต ด้วยการเช่ือมโยงเข้ากับเรื่องราว (Content) ต่าง ๆ ให้น่าสนใจ 
ซึ่งแต่ละจังหวัดนั้น ล้วนมี “เรื่องเล่า” (stories) ของตนเอง ท่ีถูกเช่ือมโยงไว้ในมาสคอต มาสคอตจะต้อง
ถ่ายทอดออกมาโดยกลวิธีการเล่าต่าง ๆ เช่น สร้างภาษาเฉพาะตัวขึ้นมาเพื่อใช้ในการส่ือสาร การสร้าง
ประวัติท่ีมาของตัวมาสคอต การสร้างเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อแนะน าตัวเองร่วมกับการแนะน าจังหวัดให้
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เข้ากับเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น การเล่าเรื่องอัตลักษณ์จังหวัด เป็นการเล่าแบบ “เรื่องเก่า 
เล่าใหม่” หมายถึงเป็นเรื่องราวท่ีไม่ได้เกิดขึ้นใหม่ เป็นเรื่องราวของจังหวัดท่ีสังคมหรือคนส่วนใหญ่
อาจจะรู้อยู่แล้ว แต่จะท าอย่างไรให้เรื่องนั่นสามารถสร้างความน่าสนใจได้อีก ซึ่งอาจพิจารณาจาก 3 
องค์ประกอบได้แก่ 1.วิธีการเล่า ต้องเลือกส่ือให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย และใช้วิธีในการเล่าเรื่องใหม่ 
ๆ ใช้ส่ือใหม่ ๆ เช่น ภาพประกอบ , เสียง ของมาสคอตช่วยสร้างอารมณ์ได้มากมายและการจดจ า
ได้มากขึ้น 2.เนื้อเรื่อง ต้องเป็นเรื่องท่ีคิดว่ากลุ่มเป้าหมายสนใจ 3.การเลือกใช้ส่ือท่ีมีความสอดคล้อง
กับเนื้อหาและการเปิดรับของกลุ่มเป้าหมาย ให้ให้มาสคอตได้เข้าไปอยู่ในทุก ๆ จุดสัมผัสของ
นักท่องเท่ียว ต้ังแต่ช่องทางท่ีนักท่องเท่ียวเปิดรับข้อมูลข่าวสารจนถึงสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวเดินทางมา
ท่ีจังหวัด  เพื่อสร้างประสบการณ์ ให้นักท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมกับมาสคอตเพื่อสร้างความผูกพันใน
ระยะยาว และเกิดทัศนคติท่ีดีกับมาสคอตและจังหวัด 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  COT การปรับปรุงกระบวนการส่ือสารเพื่อสร้าง

การรับรู้ ความเข้าใจ เช่ือมโยงพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ภาพท่ี 52  แสดงองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ท่ี 3  (COT) 
 

 
 

COT เป็นยุทธศาสตร์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการสื่อสารเพื่อ
สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เชื่อมโยงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วยการสื่อสารของมาสคอต ร่วมกับการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้การท่องเที่ยว และ
การสร้างประสบการณ์ร่วมของนักท่องเที่ยวกับมาสคอต หมายถึง การวางแผนอย่างเป็นระบบใน
การใช้มาสคอตเป็นเครื่องมือหลักท่ีจะช่วยส่งเสริมและดึงดูดความสนใจให้นักท่องเท่ียวไทยได้รู้จัก
และจดจ าเรื่องราวของจังหวัด โดยอาศัยช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น  
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ท้ังส่ือออนไลน์และออฟไลน์ สร้างรูปแบบการส่ือสารให้เป็นแบบการส่ือสาร 2 ทาง ไม่เพียงช่วงเปิดตัว
เท่านั้น แต่ต้องสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสนใจ  การรู้จักและได้พบเห็นมาสคอต  
สร้างภาพลักษณ์ และ การสร้างประสบการณ์ร่วมกับตัวมาสคอต หรือใช้โอกาสพิเศษในการน ามาสคอต 
มาใช้สร้างคุณค่าเพิ่มด้วยการมีบทบาทท าหน้าท่ีเป็นบุคคลส าคัญของจังหวัด เพื่อใช้ส าหรับการด้าน
การรณรงค์ในกิจกรรมหรือการขอความร่วมมือในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการเป็นตัวแทนของ
จังหวัดในการให้ข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจในกรณีต่าง ๆ น ามาซึ่งทัศนคติท่ีดีและการช่ืนชอบในตัว
มาสคอตจากนักท่องเท่ียวและประชาชนท่ัวไป อันจะส่งผลถึงภาพลักษณท่ีดีของจังหวัดได้อีกด้วย  
ซึ่งการท่ีจะท าให้ส่ิงเหล่านี้ประสบความส าเร็จได้ ส่ิงส าคัญคือต้องศึกษาท าความเข้าใจถึงพฤติกรรม
การเปิดรับส่ือของนักท่องเท่ียว เนื่องจากนักท่องเท่ียวแต่ละคนและแต่ละเจเนอเรช่ัน มีความแตกต่าง
กันในเรื่องของลักษณะประชากรศาสตร์ การด าเนินชีวิต ค่านิยม แรงจูงใจในการเดินทาง และการรับรู้
ต่อข่าวสารด้านการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น ถ้ามีความเข้าใจถึงความแตกต่างของนักท่องเท่ียว 
จะท าให้สามารถพัฒนารูปแบบการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตของตนให้ตรงกับพฤติกรรม
การเปิดรับส่ือของนักท่องเท่ียวได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
การวิจัยเรื่อง “การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย”     

มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ไทย 2) เพื่อศึกษาการรับรู้การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตของประชาชนไทย และ  3) เพื่อ
จัดท ากลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย โดยผู้วิจัยได้น า
แนวคิดเกี่ยวกับมาสคอต แนวคิดเกี่ยวกับการสัญวิทยา ทฤษฎีการส่ือสารการตลาดและทฤษฎีการรับรู้ 
มาเป็นกรอบในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากมาสคอตท้ัง 23 ตัว 
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบของมาสคอตด้วยแนวคิดมาสคอต ทฤษฎีสัญวิทยา และแนวคิดอัตลักษณ์
จากการท าตารางวิเคราะห์ และการสังเกตการใช้ส่ือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมาสคอต
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดด้วยการท าตารางลงข้อมูลการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม จากนั้นน าผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบและผลการสังเกตการณ์ใช้ส่ือของตัวมาสคอตมาท าเป็นชุดค าถามในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลักตามคุณสมบัติท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
จ านวน 9 ท่าน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือกลุ่มผู้ด าเนินการบริหารจัดการน ามาสคอตมาใช้เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด และกลุ่มผู้ออกแบบมาสคอตของจังหวัด โดยขั้นตอนท่ี 1 ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการจัดระเบียบข้อมูลจากการลงตารางบันทึก และบันทึกเทปเสียงให้อยู่ในรูป
ของเอกสารก่อน จากนั้นน าเอาข้อมูลท่ีได้แยกตามหัวข้อและรวบรวมอีกครั้งตามความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้สามารถเรียบเรียงข้อมูลในรูปของการพรรณนาก่อนท่ีจะหาข้อสรุปและตีความ 
เพื่อน าไปสร้างเป็นข้อค าถามส าหรับการท าวิจัยในขั้นตอนท่ี 2 ต่อไป  

ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการวิจัยแบบแบบผสมวิธี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และเพิ่มเติมด้วย
การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้รายละเอียดท่ีสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการเก็บ
รวบรวมผลด้วยแบบสอบถาม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ กลุ่มประชาชนชาวไทย ใช้วิธีการเก็บ
แบบสอบถามทางออนไลน์ จ านวน 539 คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม จาก
กลุ่มประชาชนชาวไทยท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 14 คน และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ด้วยการจัดระเบียบข้อมูลจากการจดบันทึก และบันทึกเทปเสียงให้อยู่ในรูปของเอกสารก่อน จากนั้น
น าเอาข้อมูลท่ีได้แยกตามประเด็นและรวบรวมอีกครั้งตามความสัมพันธ์ของข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้
สามารถเรียบเรียงข้อมูลในรูปของการพรรณนาก่อนท่ีจะหาข้อสรุปและตีความในขั้นตอนท่ี 3 ต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 3 ผู้วิจัยน าประเด็นท่ีค้นพบจากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านสัญญะของ 
มาสคอต การสังเกตการใช้ส่ือ การสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม มาสรุปผลโดย
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค์ โอกาส และการพัฒนายุทธศาสตร์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัด
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ด้วยมาสคอตมาวิเคราะห์ แล้วน าแผนกลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์มาวิเคราะห์ จากนั้นน ายุทธศาสตร์
การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตมาสนทนากลุ่มเพื่อท าการวิพากษ์จากผู้เช่ียวชาญ 3 กลุ่ม คือ
นักวิชาการ หน่วยงานการท่องเท่ียว และผู้บริหารมาสคอตจังหวัด มาร่วมกันวิพากษ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
และแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 

ดังนั้นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย และมีข้อเสนอแนะจากการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต จ านวน 23 ตัว 
ด้วยการเก็บข้อมูลจาก 5 เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 1. การท า Coding ตารางเก็บขอ้มูลองค์ประกอบ
ของตัวมาสคอต ด้านสัญวิทยา ได้แก่ 1) รูปปรากฎ 2) เพศ 3) บุคลิกภาพ 4) เครื่องแต่งกายและ
เครื่องประดับ และการวิเคราะห์การแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์จังหวัด 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านประเพณีและ
ความเช่ือ 2) ด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุ 3) ด้านอาหารและของฝากขึ้นช่ือ 4) ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว
ส าคัญของจังหวัด 5) ด้านเส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย 6) ด้านศิลปะวัฒนธรรมทางทัศนศิลป์และการแสดง 
7) ด้านสัญลักษณ์จังหวัด เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ อาชีพประจ าจังหวัด 2. การสังเกตการใช้ส่ือในการเผยแพร่
ข่าวสารของมาสคอตด้วยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 3. การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ออกนโยบาย ผู้ดูแล 
และนักออกแบบมาสคอตจังหวัด จ านวน 9 คน 4. เก็บข้อมูลจากผู้รับสารซึ่งเป็นประชาชนไทย จ านวน 
539 คน ด้วยการท าแบบสอบถาม และ5. การสนทนากลุ่มตัวแทนประชาชนชาวไทยจ านวน 14 คน  
สามารถสรุปสภาพการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย แบ่งออกเป็น 
3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 สภาพการสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
1. ด้านผู้ส่งสารในการจัดท ามาสคอตของจังหวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย              

ปัจจุบันหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบการจัดท ามาสคอตของจังหวัดพบได้ 2 ลักษณะ
คือ 1.จากหน่วยงานภายในจังหวัด ลักษณะนี้เป็นการออกนโนบายจากระดับผู้บริหารของจังหวัด  
ซึ่งรับผิดชอบการวางแผนการพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัด 2.เป็นการน าเสนอโครงการจากหน่วยงาน
อื่น ในการน าเสนอนโยบายและแผนงานการจัดท าแบรนด์ท่องเ ท่ียวให้กับจังหวัดและมาสคอตเพื่อ 
การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยการจัดท ามาสคอตพบว่ามีวัตถุประสงค์หลักในการเป็นเครื่องมือเพื่อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีส าคัญของจังหวัด รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีทางจังหวัดจัดขึ้น  

โดยมาสคอตจัดท าขึ้นจาก 2 วิธี  ได้แก่ 1.วิธีการจัดท าขึ้นภายในจังหวัด โดยมาจาก
การจัดซื้อจัดจ้างออกแบบหรือให้บุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญในการด้านออกแบบท่ีทางหน่วยงานของ
จังหวัดเป็นผู้ด าเนินงานประชุมหารือและวางแผนการออกแบบและจัดท าผ่านกระบวนการภายในจังหวัด  
2.วิธีการจัดประกวดออกแบบ โดยทางจังหวัดเปิดโอกาสให้นักออกแบบและประชาชนท่ัวไปได้ส่งผลงาน
เข้ามาประกวด คณะกรรมการตัดสินมี 2 แบบ แบบท่ี 1 เป็นการตัดสินโดยคณะกรรมการภายใน
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จังหวัดเอง ซึ่งทางจังหวัดได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด แบบท่ี 2 คือ การตัดสิน
การประกวดโดยใช้ท้ังผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดและมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ท่ัวไปได้ร่วมตัดสินการประกวดด้วย โดยเงินรางวัลท่ีมอบให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดมาสคอตจังหวัด 
มีมูลค่าต้ังแต่ 40,000- 100,000 บาท 

 
2. ด้านการก าหนดเนื้อหาสารเพื่อสื่อความหมายตัวมาสคอต  

การก าหนดอัตลักษณ์จังหวัดให้มาสคอตนั้น  อัตลักษณ์ท่ีน ามาใช้มี 7 ด้าน ได้แก่  
(1) ด้านประเพณีและความเช่ือของจังหวัด (2) ด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุ (3) ด้านอาหารและ
สินค้าหัตถกรรมของจังหวัด (4) ด้านเครื่องแต่งกาย (5) ด้านสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญ (6) ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทางทัศนศิลป์และการแสดง และ (7) ด้านสัญลักษณ์จังหวัด  เช่น สัตว์ ดอกไม้ ต้นไม้ 
ซึ่งอัตลักษณ์ท่ีน ามาใช้กับมาสคอตจังหวัดมากท่ีสุดจากจ านวน 20 ตัว คือ อัตลักษณ์ด้านสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีส าคัญของจังหวัด ส่วนอัตลักษณ์ท่ีพบว่าถูกน ามาใช้น้อยท่ีสุดคือ อัตลักษณ์ด้านประเพณี
และความเช่ือ และอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 

ด้านการก าหนดองค์ประกอบของมาสคอตในเชิงสัญวิทยา สรุปได้ดังนี้  
รูปปรากฏของมาสคอต มีการเลือกใช้จาก 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) รูปคน 2) รูปสัตว์  

3) รูปพืชผักหรืออาหาร 4) รูปกึ่งคนกึ่งสัตว์ 5) รูปนามธรรมและอื่นๆ โดยรูปปรากฏท่ีพบมากท่ีสุด 
คือ รูปสัตว์ จ านวน 13 ตัว และรูปปรากฏท่ีพบน้อยท่ีสุดคือรูปคน จ านวน 1 ตัว พบว่าส่วนใหญ่ถูก
ก าหนดให้เป็นลักษณะภาพเหมือน ท่ีเป็นระดับระดับพิมพ์ปรติมาและรูปปรติมาคือ มีความคล้ายคลึง
กับวัตถุจริง มีการลดทอนจากความจริง แต่ยังคงสภาพรูปให้รู้ถึงวัตถุจริง ส่ือแบบตรงไปตรงมา ไม่เน้น
การเช่ือมโยงจินตนาการ เช่น จังหวัดท่ีมีจระเข้ ก็ออกแบบให้เป็นจระเข้ หรือจังหวัดท่ีมีช้าง ก็ออกแบบ
ให้เป็นรูปช้าง เป็นต้น 

เพศของมาสคอต มีการเลือกใช้จาก 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ชาย 2) หญิง 3) ท้ังชายและหญิง 
4) ไม่ระบุ โดยพบว่าเพศสภาพของมาสคอตท่ีน ามาใช้มากท่ีสุดคือ เพศชาย จ านวน 11 ตัว ด้านเพศ 
พบว่าส่วนใหญ่ถูกก าหนดให้เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง นอกจากนี้ยังพบว่ามีมาสคอตจ านวน 8 ตัว
ไม่ถูกก าหนดเพศให้ชัดเจน เพราะไม่ต้องการให้มีความเฉพาะเจาะจงมากเกินไป ต้องการให้เข้าได้กับ
ทุกเพศทุกวัย 

การแสดงออกถึงลักษณะนิสัยและอารมณ์ของมาสคอต พบว่ามีการผสมผสานการใช้
จาก 4 กลุ่มได้แก่ 1) มีรอยยิ้มจริงใจ 2) มีแววตาสดใส 3) มีท่าทางเป็นมิตร 4) มีความขี้เล่นซุกซน 
โดยกลุ่มมีรอยยิ้มจริงใจ เป็นกลุ่มท่ีพบมากท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 1 จ านวน 14 ตัว และมีมาสคอต 1 ตัวที่
ไม่สามารถระบุถึงลักษณะนิสัยและอารมณ์ได้เนื่องจากไม่มีหน้าตา คือมิสเตอร์การ์บี้ จังหวัดกระบี่ 

เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ พบว่ามีการผสมผสานการใช้จาก 5 กลุ่ม ได้แก่  
1) เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับแสดงถึงชาติพันธุ์วรรณา 2) เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ
แสดงถึงประวัติศาสตร์ 3) เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับท่ีแสดงถึงของดีประจ าจังหวัด 4) เครื่อง
แต่งกายและเครื่องประดับอื่นๆ 5) ไม่สวมใส่เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ โดยพบการใช้เครื่อง
แต่งกายและเครื่องประดับแสดงถึงชาติพันธุ์มากท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 1 จ านวน 7 ตัว 
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3. ด้านการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตผ่านช่องทางการสื่อสาร  
จากการส ารวจสภาพการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอต มีการใช้ช่องทางการส่ือสาร

ท้ังส่ือออนไลน์ ประกอบไปด้วย เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูป ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม ส่ือออฟไลน์ 
ประกอบไปด้วยโทรทัศน์ โปสเตอร์ ป้าย โฆษณา งานอีเว้นท์ และของท่ีระลึก 

ช่องทางออนไลน์ท่ีใช้มากท่ีสุดคือ เฟซบุ๊ก รองลงมาคือ เว็บไซต์ และยูทูป โดยเฟซบุ๊ก 
เป็นส่ือออนไลน์ท่ีถูกน ามาเป็นช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารด้านต่างๆของมาสคอตท้ัง 23 ตัว ลักษณะ
ท่ีใช้มี 3 ลักษณะ ได้แก่ 1.การมีเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของมาสคอตจังหวัดต่างๆ 2.การเผยแพร่ข่าว
มาสคอตของจังหวัดร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยการน าเสนอข่าวผ่านเฟซบุ๊กอื่นๆ 3.การแชร์ข่าวผ่านเฟซบุ๊ก
ของบุคคลท่ีเป็นผู้มีอิทธิพลทางสังคม เนื้อหาท่ีโพสต์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแนะน าสถานท่ี
ท่องเท่ียวที่น่าสนใจของจังหวัด ใช้ส่ือผสมผสานท้ังภาพ เสียงและการเคล่ือนไหว เน้นสีสันสดใสและมี
มาสคอตอยู่ในภาพเพื่อดึงดูดความสนใจให้แก่คนดู โดยผู้รับสารสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกท่ี
ทุกเวลา และสามารถส่ือสารแบบ 2 ทาง สามารถวัดผลของข่าวนั้นได้ด้วยยอดไลน์ ยอดแชร์ และการ
คอมเม้นท ์ 

ส่วนช่องทางออฟไลน์ท่ีใช้มากท่ีสุดคือ กิจกรรมพิเศษ รองลงมาคือ ของท่ีระลึก 
กิจกรรมพิเศษ เป็นส่ือออฟไลน์ท่ีถูกน ามาใช้มากท่ีสุด พบจากมาสคอต 21 ตัว ท่ีใช้การช่องทางนี้
เผยแพร่ข่าวสารและการปรากฎตัว โดยมี 2 ลักษณะ ได้แก่ 1.หน่วยงานท่ีก ากับดูแลมาสคอตเป็นผู้จัด
งานขึ้นมาเอง 2.งานกิจกรรมท่ีมาสคอตได้ร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ ท้ังภายใน
จังหวัดและภายนอกจังหวัด 
 

ตอนที่ 2 การรับรู้การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ไทย 

การรับรู้การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตจากการตอบแบบสอบถามของประชาชน
ชาวไทย จ านวน 539 คน สรุปผลวิจัยได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการตอบแบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 539 คน เป็นเพศหญิงมากกว่า

เพศชาย จ านวน 406 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3 มีอายุระหว่าง 17 – 36 ปี มากท่ีสุด จ านวน 252 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.8 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท จ านวน 163 คน ร้อยละ 30.2 และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคกลาง 
จ านวน 382 คน คิดเป็นร้อยละ 71.1 

 
ส่วนที่ 2 การเปิดรับสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตประจ าจังหวัดจาก

ประชาชนชาวไทย 
ในรอบ 1 ปี ประชาชนชาวไทยเคยพบมาสคอตจากส่ือออนไลน์ ทางช่องทาง เฟซบุ๊ก 

มากท่ีสุด จ านวน 162 คน (ร้อยละ 30.1) รองลงมาคือเว็บไซต์ จ านวน 151 คน (ร้อยละ 28.0) และ
พบน้อยท่ีสุดทางช่องทาง ทวิตเตอร์ จ านวน 24 คน (ร้อยละ 4.5) ด้านส่ือออฟไลน์ พบว่าช่องทาง 
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ของท่ีระลึก เป็นส่ือประชาชนชาวไทยเคยพบเห็นมาสคอตมากท่ีสุด จ านวน 170 คน (ร้อยละ 31.5) 
รองลงมาคือโทรทัศน์ จ านวน 166 คน (ร้อยละ 30.8) และพบเห็นน้อยท่ีสุด คือ ทางช่องทาง นิตยสาร 
จ านวน 64 คน (ร้อยละ 11.9)  

มีการพบเห็นข่าวสารหรือเห็นการปรากฏตัวของมาสคอตประจ าจังหวัดท้ังจากส่ือออนไลน์
และส่ือออฟไลน์ จากส่ือออนไลน์ด้วยวิธี พบโดยบังเอิญมากท่ีสุด จ านวน 260 คน (ร้อยละ 48.2) 
และ จากส่ือออฟไลน์ด้วยวิธี พบโดยบังเอิญมากท่ีสุด จ านวน 190 คน (ร้อยละ 35.5) คิดว่าการใช้
มาสคอตเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด สามารถท าให้สนใจเรื่องการท่องเท่ียวของ
จังหวัดได้ ในระดับปานกลาง จ านวน 192 คน (ร้อยละ 35.6) รองลงมา คือ ระดับมาก จ านวน 155 
คน (ร้อยละ 28.8) ระดับมากท่ีสุด จ านวน 75 คน (ร้อยละ 13.9) ระดับน้อย จ านวน 71 คน (ร้อยละ 
13.2) และน้อยท่ีสุด จ านวน 46 คน (ร้อยละ 8.5) ตามล าดับ  

มาสคอตท่ีประชาชนเคยเห็นมากท่ีสุด คือน้องชาม จากล าปาง เห็นจ านวน 91 คน ตอบ
น้องชาม เป็นมาสคอตจังหวัดล าปาง จ านวน 82 คน (ร้อยละ 15.2) ตอบผิด 9 คน (ร้อยละ 1.7) 
รองลงมาคือ โปงลางกับแพรวา เห็นจ านวน 90 คน และลุ่มภู เห็นจ านวน 90 คน ส่วนมาสคอตท่ีเคย
เห็นน้อยท่ีสุด คือ สีดา จ านวน 8 คน มาสคอตตัวท่ีประชาชนสนใจมากท่ีสุดคือ โปงลางและแพรวา 
(จังหวัดกาฬสินธุ์) และเป็นมาสคอตท่ีสนใจจะไปตามรอยการท่องเท่ียวของจังหวัดมากท่ีสุด จ านวน 
53 คน (ร้อยละ 9.8) รองลงมา คือ กอดอุ่น (จังหวัดเชียงราย) จ านวน 49 คน (ร้อยละ 9.1) 

ส่วนมาสคอตท่ีประชาชนชาวไทยเคยเห็นแล้วตอบถูกว่าเป็นมาสคอตของจังหวัดใดโดย
ไม่มีผู้ตอบผิดเลย มี3 ตัว ได้แก่ 1.จ๋อบ็อท จังหวัดลพบุรี เห็นจ านวน 30 คน ตอบผิด 0 คน 2.โคอี้ มอร์รี่ 
จังหวัดสระบุรี เห็นจ านวน 23 คน ตอบผิด 0 คน และ 3.มิสเตอร์การ์บี้ จังหวัดกระบี่ เห็นจ านวน 14 คน 
ตอบผิด 0 คน 

 
ส่วนที่ 3 การรับรู้การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตจากประชาชนชาวไทย 
การรับรู้การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตจากประชาชนไทยพบว่าอัตลักษณ์ 

ด้านสัญลักษณ์จังหวัดเป็นอัตลักษณ์ท่ีประชาชนชาวไทยรับรู้มากท่ีสุด จาก สัตว์ ดอกไม้ ต้นไม้ อาชีพ
โดยแสดงจากมาสคอต 7 ตัว คือ 1.หมีแก้ว มีค่าเฉล่ีย ( = 4.27) 2. อิ่มจัง มีค่าเฉล่ีย ( = 4.30)  
3. ไดโน่ มีค่าเฉล่ีย ( = 4.21) 4. โปงลางและแพรวา มีค่าเฉล่ีย ( = 4.34) 5. โคอี้ มอร์รี่ มีค่าเฉล่ีย 
( = 4.30) 6.จ๋อบ็อท มีค่าเฉล่ีย ( = 4.70) 7.น้องจุ้ง มีค่าเฉล่ีย  ( = 4.33) 

รองมาคืออัตลักษณ์ด้านอาหาร เครื่องปรุง วัตถุดิบ สูตรอาหารพื้นเมืองหรือท้องถิ่นที่มี
ความโดดเด่นของจังหวัด มีมาสคอต 5 ตัวท่ีสามารถส่ือสารอัตลักษณ์นี้  ได้แก่ 1.อิ่มจัง มีค่าเฉล่ีย  
( = 4.46) 2. โคอี้  มอร์รี่  มี ค่าเฉล่ีย  ( = 4.22)  3.คร๊อคโค่ มี ค่าเฉล่ีย  ( = 4.31) 4.ตงตง  
( = 4.35)  5.น้องจุ้ง ( = 4.89) 

อัตลักษณ์ท่ีประชาชนชาวไทยรับรู้น้อยท่ีสุดคือด้านโบราณสถาน เช่น มณฑป พระปรางค์ 
พระธาตุ เจดีย์ ปราสาท ฯลฯ มีมาสคอต 1 ตัวท่ีสามารถส่ือสารอัตลักษณ์ได้ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ 
1.สีดา มีค่าเฉล่ีย ( = 4.25) 
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อัตลักษณ์จังหวัดท่ีพบเห็นจากมาสคอตมากท่ีสุดคือ อัตลักษณ์ด้านสัญลักษณ์ประจ าจังหวัด 
เป็นอัตลักษณ์ท่ีมาจากสัตว์ประจ าจังหวัด เช่น หมี ไดโนเสาร์ วัว ลิง และกุ้ง และอัตลักษณ์ด้านท่ีรับรู้
น้อยท่ีสุด ได้แก่ ด้านการแต่งกายและเครื่องนุ่งหม่ ด้านโบราณสถาน และด้านโบราณวัตถุ ด้านภาพรวม
การแสดงอัตลักษณ์จังหวัดจากการรับรู้ของประชาชนชาวไทย พบว่า มาสคอตอิ่มจัง สามารถแสดง  
อัตลักษณ์จากด้านต่าง ๆ ระดับมากท่ีสุด 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านงานประเพณีท่ีส าคัญอันเป็นเอกลักษณ์
โดดเด่นของจังหวัด 2.ด้านศิลปหัตกรรม  3.ด้านอาหาร เครื่องปรุง วัตถุดิบ สูตรอาหารพื้นเมืองหรือ
ท้องถิ่น 4.ด้านการประกอบอาชีพของคนในจังหวัด และ 5.ด้านส่ิงท่ีเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด 

 
ส่วนที่ 4 การเชื่อมโยงอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตของประชาชนชาวไทย 
การเชื่อมโยงอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตของประชาชนชาวไทย 
ประชาชนชาวไทยให้ความส าคัญท่ีองค์ประกอบของตัวมาสคอตเป็นส่ิงส าคัญอันดับแรก 

ท่ีต้องผู้ส่งสารต้องค าถึงเพราะเป็นความประทับใจแรกเห็น ท่ีท าให้ผู้รับสารสนใจหรือไม่สนใจ  
มาสคอตท่ีจะดึงความสนใจของผู้รับสารได้ต้องมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 4 ส่วน คือ 1) องค์ประกอบ
ด้านตัวมาสคอต ได้แก่ บุคลิกภาพต้องมีความเป็นมิตร น่ารัก เห็นแล้วอยากเข้าหา รูปร่าง ต้องออกแบบ
ให้เคล่ือนไหวง่าย สวมใส่ง่าย สีสันเป็นกลางเพื่อให้สามารถสวมใส่ชุดอื่น ๆ ได้ง่าย 2) องค์ประกอบ
ด้านสัญวิทยา ได้แก่ ต้องสร้างเป็นรูปธรรม ต้องออกแบบให้ชัดเจน ในองค์ประกอบให้สามารถมองเห็น
ได้เป็น รูปธรรม ควรออกแบบให้คล้ายคลึงกับภาพจริงหรือวัตถุจริงเพราะการออกแบบเป็นการ์ตูน หรือ
ลดรูป หรือให้เป็นนามธรรมเกินไป ผู้รับสารอาจมองไม่ออกและท าให้การรับรู้สารเกิดความคลาดเคล่ือน
ได้ 3) การเลือกตัวมาสคอต จะต้องโดดเด่น ไม่ซ้ ากับจังหวัดอื่น เนื่องจากผู้รับสารจะสับสนได้ว่าเป็น
จังหวัดใด นอกจากนี้ การใช้ช่ือก ากับท่ีตัวมาสคอตจะท าให้การรับรู้และนึกถึงจังหวัดนั้นได้ดียิ่งขึ้น   
ดังตัวอย่างค ากล่าวต่อไปนี้ 4) การเช่ือมโยงอัตลักษณ์จังหวัด จากการสนทนากลุ่มในประเด็นการเช่ือมโยง 
อัตลักษณ์จังหวัด  

โดยจังหวัดท่ีผู้รับสารสามารถเช่ือมโยงถึงอัตลักษณ์จังหวัดกับมาสคอตได้มากท่ีสุดคือ 
มาสคอตน้องชาม ของจังหวัดล าปาง โดยปัจจัยส าเร็จในการเช่ือมโยงอัตลักษณ์จังหวัด มาจาก 3 แหล่ง 
ได้แก่ 1.ประสบการณ์ตรงของผู้รับสาร ซึ่งมาจากหลายปัจจัยได้แก่ 1) กลุ่มท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีหรือเป็น
จังหวัดท่ีใกล้เคียงของจังหวัดท่ีมีมาสคอต 2) กลุ่มเคยเดินทางท่องเท่ียวท่ีจังหวัดท่ีมีมาสคอต และ  
3) กลุ่มนักออกแบบ ท่ีเคยส่งผลงานเข้าประกวด โดยกลุ่มประชาชนชาวไทย 3 กลุ่มนี้ จะรับรู้และ
เช่ือมโยงอัตลักษณ์จังหวัดจากตัวมาสคอต จากประสบการณ์ตรงโดยอาศัยความใกล้ชิด เคยเห็น หรือ
เคยเดินทางไปยังแหล่งก าเนิดของมาสคอต จึงท าให้สามารถรับรู้และเช่ือมโยงมาสคอตกับจังหวัดได้
ทันทีหรือเกือบทันที 2.ประสบการณ์ทางอ้อมของผู้รับสาร หรือความทรงจ าในอดีต โดยผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มมีการเช่ืองโยงอัตลักษณ์จังหวัดจากตัวมาสคอตผ่านประสาทสัมผัสได้แก่ การเห็น การได้ยิน 
การสัมผัส ด้วยการใช้ความรู้ เดิมผ่านกระบวนการคิด และการเช่ือมโยงมาสคอตกับจังหวัด เช่นมี
ความรู้จากการอ่านหรือได้ยินเรื่องราว ประวัติของจังหวัดนั้น ๆ หรือการบอกเล่าสืบต่อกันมาถึงเรื่องราว
ของจังหวัด 3)ความชัดเจนของอัตลักษณ์จังหวัดท่ีส่ือสารผ่านมาสคอต ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่จะ
ใช้การมองจากตัวมาสคอตว่าเป็นตัวอะไรก่อน แล้วจึงเช่ือมโยงไปถึงจังหวัดท่ีมีส่ิงนั้นอยู่ เช่นจังหวัดท่ี
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มีช้าง, จังหวัดท่ีมีไดโนเสาร์, จังหวัดท่ีมีปลา จากนั้นจะมองท่ีองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมา เช่น เส้ือผ้า
เครื่องแต่งกาย, เครื่องดนตรี, เครื่องประดับ เป็นต้น เพื่อเช่ือมโยงกับอัตลักษณ์ของจังหวัดนั้น ๆ 
 

ตอนที่ 3 การสร้างกลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริม 
การท่องเที่ยวไทย  

การพัฒนาแผนกลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ไทย น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตอนท่ี 1 และ 2 มาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค์
การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต ท้ังท่ีเป็นปัจจัยภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) และปัจจัย
ภายนอก (โอกาสและอุปสรรค์) เพื่อให้เกิดแนวทางท่ีเป็นรูปธรรมจึงได้วิเคราะห์ศักยภาพการส่ือสาร 
อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ด้วย TOWS Matrix เพื่อน ามาวิเคราะห์
กลยุทธ์เชิงรุก เชิงรับ เชิงป้องกัน เชิงแก้ไข และจัดสนทนากลุ่ม เพื่อวิพากษ์แผนกลยุทธ์การส่ือสาร  
อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ประกอบด้วยนักวิชาการด้านการท่องเท่ียว 
ด้านการส่ือสารการตลาด ด้านอัตลักษณ์ ผู้บริหารงานมาสคอตจังหวัด และนักออกแบบมาสคอต 
จากนั้นน าข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญมาพัฒนาแผนกลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ได้ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและการด าเนินงาน
อย่างยั่งยืน เป็นกลยุทธ์เชิงรุก ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ดังนี้ 

กลยุทธ์ 1.1 การบริหารจัดการมาสคอต  
(1) วางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์ และมีเป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรม 
(2) สรรหาบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีอย่างชัดเจน 
(3) ทะนุบ ารุง รักษา และวางแผนการใช้งานในระยะยาว 
(4) จัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานให้เหมาะสมและต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ 1.2 การสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้การท่องเท่ียว  
(1) สร้างบทบาทหน้าท่ีใหม่ ๆ ให้กับมาสคอต 
(2) เพิ่มมูลค่าด้วยการท าเป็นสินค้าหรือของท่ีระลึก 
(3) หาพื้นท่ีให้มาสคอตได้มีโอกาสแสดงออกได้อย่างอิสระ เช่นกิจกรรมท่ีมีมาสคอต

เป็นตัวหลัก 
 

กลยุทธ์ 1.3 การสนับสนุนการด าเนินงานและกิจกรรมของมาสคอต  
(1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของท้ังในจังหวัด

และหน่วยงานนอกจังหวัด 
(2) สร้างความเข้าใจท่ีตรงกันในเรื่องวัตถุประสงค์การจัดท าและประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
(3) สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของจังหวัดให้การสนับสนุนและ

ช่วยกระจายข่าวสารข้อมูลของมาสคอตจังหวัด 
 



150 

 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างและยกระดับกลไกการออกแบบและเลือกใช้อัตลักษณ์
จังหวัดบนมาสคอตให้เป็นรูปธรรมและสามารถเช่ือมโยงถึงจังหวัดได้ เป็นกลยุทธ์เชิงรุก ประกอบด้วย 
3 กลยุทธ์ดังนี้ 

กลยุทธ์ 2.1 การก าหนดรูปแบบและอัตลักษณ์มาสคอต  
(1) ตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญในการเป็นตัวแทนของจังหวัด เพื่อการก าหนด

รูปแบบและลักษณะมาสคอต 
(2) เลือกใช้อัตลักษณ์การท่องเท่ียวท่ีโดดเด่น เป็นท่ีรู้จักและสะท้อนถึงจังหวัดได้

ชัดเจน 
(3) การส่ือความหมายท่ีส่งผ่านมาสคอตต้องสามารถท าให้นักท่องเท่ียวเช่ือมโยงถึง

จังหวัดได้โดยง่ายและเข้าใจตรงกัน 
 

กลยุทธ์ 2.2 การส่ือสารของมาสคอต  
(1) วางแผนใช้เครื่องมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างการรับรู้ของ

นักท่องเท่ียว  
(2) สร้างสรรค์วิธีการเล่าเรื่องราวของจังหวัดผ่านมาสคอตได้อย่างหลากหลายและ

น่าสนใจ 
(3) มีความต่อเนื่องสม่ าเสมอในการเผยแพร่ข่าวสาร 
 

กลยุทธ์ 2.3 การสร้างประสบการณ์ร่วมของนักท่องเท่ียวกับมาสคอต ศึกษาพฤติกรรม
ของนักท่องเท่ียวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของจังหวัด เพื่อวางแผนการส่ือสาร 

(1) ให้มาสคอตเข้าไปอยู่ในทุกๆจุดสัมผัสของนักท่องเท่ียว เพื่อสร้างประสบการณ์
การรับรู้ จดจ า น าไปสู่การเดินทางท่องเท่ียว 

(2) สร้างประสบการณ์ให้นักท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมกับมาสคอตเพื่อสร้างความผูกพัน
ในระยะยาวและเกิดทัศนคติท่ีดีกับมาสคอตและจังหวัดต้ังแต่ต้น เช่นการร่วมต้ังช่ือ การจัด พบปะ
สังสรรค์ ฯลฯ 

 

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การปรับปรุงกระบวนการส่ือสารเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เช่ือมโยง
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไข ประกอบด้วย  
3 กลยุทธ์ดังนี้ 

กลยุทธ์ 3.1 การส่ือสารของมาสคอต 
(1) วางแผนใช้เครื่องมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างการรับรู้ของ

นักท่องเท่ียว  
(2) สร้างสรรค์วิธีการเล่าเรื่องราวของจังหวัดผ่านมาสคอตได้อย่างหลากหลายและ

น่าสนใจ 
(3) มีความต่อเนื่องสม่ าเสมอในการเผยแพร่ข่าวสาร 
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กลยุทธ์ 3.2 การสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้การท่องเท่ียว  
(1) สร้างบทบาทหน้าท่ีใหม่ๆให้กับมาสคอต 
(2) เพิ่มมูลค่าด้วยการท าเป็นสินค้าหรือของท่ีระลึก 
(3) หาพื้นท่ีให้มาสคอตได้มีโอกาสแสดงออกได้อย่างอิสระ เช่นกิจกรรมท่ีมีมาสคอต

เป็นตัวหลัก 
 

กลยุทธ์ 3.3 การสร้างประสบการณ์ร่วมของนักท่องเท่ียวกับมาสคอต วางแผนใช้
เครื่องมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างการรับรู้ของนักท่องเท่ียว 

(1) สร้างสรรค์วิธีการเล่าเรื่องราวของจังหวัดผ่านมาสคอตได้อย่างหลากหลายและ
น่าสนใจ 

(2) มีความต่อเนื่องสม่ าเสมอในการเผยแพร่ข่าวสาร 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบประเด็นท่ีน่าสนใจและห็นควรน ามาอภิปรายผลท้ังส้ิน 4 ประเด็น 

ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 ปัญหาการบริหารจัดการมาสคอต 
จากการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าการสร้างมาสคอตเพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวมักได้รับ

อิทธิพลจากองค์ประกอบภายนอกจังหวัด โดยเฉพาะนโยบายด้านการท่องเท่ียวของรัฐบาลท่ีต้องการ
ให้แต่ละจังหวัดมีจุดขายท่ีแตกต่างกัน เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเท่ียว มาสคอตจึงถูก
สร้างขึ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเครื่องมือในการใช้เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดโดยเฉพาะเพียง
ช่วงการเปิดตัวโครงการหรือกิจกรรมท่ีทางจังหวัดจัดขึ้น แต่ไม่ได้ถูกวางแผนการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นการสร้างขึ้นเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์จังหวัดท่ีเป็นเมืองรองท่ีมีนักท่องเท่ียวเข้าไป
เท่ียวไม่ถึง 6 ล้านคนต่อปี (กรมการท่องเท่ียว , 2561) เนื่องจากต้องการสนองนโยบายของ
กระทรวงการคลังและการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในการส่งเสริมโครงการ "โครงการเมืองรองต้อง
ลอง" ท่ีต้องการส่งเสริมการเดินทางท่องเท่ียวในเมืองรอง เกิดการเดินทางท่องเท่ียวและกระจาย
รายได้สู่พื้นท่ีเมืองรองเพิ่มขึ้น ภายใต้นโยบายการท่องเท่ียวเมืองรองจะต้องสร้างมุมมองใหม่ให้ 
"แปลก ใหม่ ใหญ่ ดัง" เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียว แปลกและใหม่ คือ แปลกในเรื่องของแนวความคิดและ
สร้างมุมมองความแตกต่างให้นักท่องเท่ียวได้รับรู้ โดยการสร้างกระแสต่าง ๆ ให้นักท่องเท่ียวรับรู้ได้ว่า
เป็นมุมมองใหม่ ใหญ่ คือ ความรับรู้ถึงความต่ืนเต้นประทับใจเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นใหม่ และมีช่ือเสียงเป็นท่ี
รู้จัก โดยส่ิงท่ีได้ประชาสัมพันธ์ออกไปนั้นได้ต้องถูกบอกต่อและเชิญชวนให้นักท่องเท่ียวมาเท่ียว ท่ี
จังหวัดนั้น ๆ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดล าปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดล าพูน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดพิจิตร จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดอุดรธานี จังหวัด
หนองบัวล าภู จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครนายก จังหวัดลพบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว 
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจังหวัดเหล่านี้มุ่งเน้นเพื่อการดึงดูดนักท่องเท่ียวด้วย
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การประชาสัมพันธ์จังหวัดให้เป็นท่ีรู้จักและเกิดการรับรู้ของนักท่องเท่ียวด้วยการใช้มาสคอต เพื่อดึง
นักท่องเท่ียวเข้าไปเท่ียวในจังหวัด   

สาเหตุส าคัญท่ีท าให้การบริหารงานของจังหวัดไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เนื่องจาก
การไม่มีรูปแบบการบริหารงานท่ีเป็นทางการ แต่ละจังหวัดมีการบริหารงานอย่างเป็นเอกเทศ เพียงแต่
ยึดโยงกับนโยบายของภาครัฐ มาเป็นแนวทางในการจัดท ามาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว จากการวิจัย
พบว่ามี 2 รูปแบบ คือ แบบการบริหารงานภายในจังหวัดและการน าเสนอโครงการจากหน่วยงานอื่น ๆ 
หากน าผลมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงาน พบว่าแต่ละรูปแบบมีข้อดีและข้อเสียท่ีแตกต่างกัน 
ข้อดีของการบริหารงานภายในจังหวัด คือการบริหารงานเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารจังหวัด  
มีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน และสามารถขอความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจาก
ภาครัฐและเอกชนท้ังภายในและภายนอกจังหวัด ข้อเสียคือ นโยบายการบริหารงานการใช้มาสคอต
เพื่อการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดอาจไม่ต่อเนื่องหรือหยุดชะงัก เช่น การหมดวาระของผู้ว่าราชการจังหวัด 
การเปล่ียน หรือโอนย้ายของบุคลากรท่ีดูแลรับผิดชอบ เป็นต้น ส่วนข้อดีของการน าเสนอโครงการ
จากหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ มีการบริหารจัดการและการวางแผนงานท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีข้ันตอน
การด าเนินงาน และมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ ท าให้การแผนการด าเนินงานเป็นไปตามท่ีก าหนด 
ข้อเสียคือ เป็นโครงการท่ีต้องน าเสนอต่อท่ีประชุมของจังหวัดเพื่อขออนุมัติจัดท าโครงการฯ และเป็น
โครงการระยะส้ัน จึงอาจเกิดความไม่ต่อเนื่องของการบริหารงานในระยะยาว สอดคล้องกับทวีพร นาคา 
และคณะ (2560) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขต
ภาคใต้ตอนบน โดยเสนอกลยุทธ์การด าเนินการวางแผนกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดท่ีเหมาะสมเพื่อ
ใช้ในการแข่งขันของการท่องเท่ียวต้องประกอบด้วย การสร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็งเพื่อร่วมกันวางแผน
ด าเนินการทางการท่องเท่ียว และจังหวัดควรมีการสร้างอัตลักษณ์ท่ีมีความโดดเด่นท่ีชัดเจนของจังหวัด 
โดยการน าเครื่องมือการส่ือสารการตลาดมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพื่อพัฒนาการท่องเท่ียว
ในเขตภาคใต้ตอนบน ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับ Siregar (2019) และ Mahatmi & Satyagraha (2019) 
ท่ีน าแนวคิดทางการส่ือสารเพื่อการพัฒนามาศึกษาการพัฒนาเมืองของประเทศอินโดนีเซีย แนวคิด
ของการส่ือสารตัวตนคือการสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 
ถูกน าไปใช้เพื่อสร้างแบรนด์ในเมืองเอกลักษณ์ของสถานท่ีสะท้อนให้เห็นในบุคลิก ซึ่งสร้างความประทับใจ
ให้กับสถานท่ีแห่งหนึ่งในใจสาธารณะจนแตกต่างจากท่ีอื่น ด้วยวิธีการส่ือความหมายผ่านส่ือท่ีมีรูปร่าง
ต่าง ๆ เช่นตราสัญลักษณ์หรือสัญลักษณ์ มาสคอตเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภาพลักษณ์ของเมืองท่ีมี
บทบาทในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ อัตลักษณ์การออกแบบของมาสคอตถูกสร้างขึ้นและ
ใช้เพื่อเสริมสร้างและอ านวยความสะดวกให้ใครสักคนจดจ าจังหวัดได้ เป็นหนึ่งในวิธีการท่ีมีมูลค่าสูง
ส าหรับการสร้างแบรนด์ของเมือง เนื่องจากมีประสิทธิภาพทางการเงินและมีความยั่งยืน มาสคอต
สามารถรวมผู้คนในเมืองและปรับตัวให้เข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้อย่างง่ายดายเนื่องจาก
มีการออกแบบท่ีเรียบง่ายและดึงดูดใจอย่างกว้างขวาง 

ประเด็นที่ 2 เนื้อหาสารเพื่อสื่อความหมายในตัวมาสคอต ท้ังจากด้านผู้ส่งสารและด้าน
ผู้รับสารในการเข้าและถอดรหัสสาร รวมถึงการเช่ือมโยงสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. การเข้ารหัสของผู้ส่งสาร  
กระบวนการสร้างสรรค์เนื้อหาสารเพื่อส่ือความหมายในตัวมาสคอต  ผ่านการให้

ความหมายทางสัญญะเพื่อการท่องเท่ียว ได้ถูกสร้างขึ้นจากอัตลักษณ์จังหวัดท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 
ผ่านการส่ือความหมายและการให้ความหมาย ซึ่งความหมายท่ีถูกสร้างขึ้นมานั้นมีหลากหลาย
ความหมายและหลากหลายวัตถุประสงค์ตามนโยบายแต่ละจังหวัด 

ข้อมูลจากการวิเคราะห์ตัวมาสคอต การสัมภาษณ์ การลงพื้นท่ีวิจัย พบว่า ผู้ส่งสาร
ใช้การสร้างสัญญะทางการท่องเท่ียวโดยใช้ตัวแทนจากมาสคอตในฐานะตัวแทนของจังหวัด โดย
องค์ประกอบท่ีเป็นเงื่อนไขส าคัญท่ีสุดท่ีผู้ส่งสารน ามาใช้เพื่อดึงดูดใจนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่น ามา
จากสัญญะท่ีเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของจังหวัด เช่น ดอกไม้ ต้นไม้ และสัตว์ประจ าจังหวัด โดยเฉพาะ
การน าแบบมาจากสัตว์ที่มีช่ือเสียงของจังหวัดหรือเป็นสัตว์ท่ีอยู่ในต านานของจังหวัด ท้ังนี้เพื่อให้ง่าย
ต่อการจดจ าและให้สามารถเช่ือมโยงไปถึงจังหวัดนั้น ๆ ได้ เช่นจังหวัดลพบุรี ได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่ีมีลิง
เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง จากต านานท่ีเล่าขานกันมายาวนาน และเป็นท่ีรู้จักจากประชาชนท่ัวไปต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน มาสคอตจึงถูกก าหนดให้เป็น “ลิง” โดยอยู่ในสัญญะระดับภาพเหมือน เพื่อให้นึกถึง
หรือเช่ือมโยงถึงจังหวัดได้ทันที รวมถึงกรณีของจังหวัดสระบุรี ได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่ีเล้ียงวัวเป็นจ านวน
มาก เป็นสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด มีฟาร์มโคนมท่ีมีช่ือเสียง และเป็นแหล่งผลิตนมช้ันดีของไทย 
(สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี, 2560) มาสคอตจังหวัดสระบุรี จึงถูกก าหนดให้เป็น 
“วัว” เพื่อให้เช่ือมโยงถึงจังหวัดสระบุรีได้ง่ายเช่นกัน การท่ีผู้ส่งสารก าหนดเนื้อหาลักษณะนี้ตรงกับ
แนวคิดองค์ประกอบมาสคอตของ Callcott และ Lee (Lee, 1994) ท่ีกล่าวถึงเรื่องของการบ่งบอก
หรือแยกแยะลักษณะของมาสคอต ด้านการปรากฏตัวหรือรูปร่าง ท่ีเป็นรูปแบบของมาสคอต อาจมี
ลักษณะท่ีถกูสร้างให้ปรากฏเป็นมนุษย์ สัตว์ ตัวแสดงในนิทาน หรือเป็นลักษณะบุคลิกของตราสินค้าท่ี
แตกต่างกันไป  โดยรูปแบบของตัวการ์ตูนท่ีเป็นสัตว์ท่ีนิยมน ามาออกแบบเป็นมาสคอตเนื่องจากเข้า
ถึงกับผู้รับสารได้ง่าย ผู้รับสารมีประสบการณ์และมีความผูกพันกับสัตว์ต่างๆได้ง่าย เช่น สุนัข แมว 
หม ีเป็นต้น  

ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลวิจัยของประไพพรรณ เปรื่องพงษ์ (2557) เรื่อง  
การออกแบบมาสคอตส าหรับงานอีเว้นทางวัฒนธรรมเชียงใหม่ และงานวิจัยของสุภัทรา ลูกรักษ์ (2559) 
เรื่อง การศึกษาแนวทางออกแบบสัญลักษณ์น าโชคประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นและสินค้าประจ าจังหวัด
ประเทศไทย กล่าวว่ารูปแบบของตัวมาสคอตท่ีเหมาะสมในการน ามาออกแบบได้ดีท่ีสุดคือกลุ่มสัตว์ 
เนื่องจากเป็นระดับสัญญะท่ีสามารถรับรู้และเช่ือมโยงความหมายได้ง่ายท่ีสุดในระดับข้ันรูปเหมือนจริง 
จากรูปสัตว์นี้เองผู้รับสารหรือนักท่องเท่ียวสามารถเช่ือมโยงได้ถึงสัตว์ประจ าจังหวัด สถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีมีสัตว์ชนิดนี้ หรือสัตว์ท่ีเป็นสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด เพราะสามารถรับรู้ได้จากการเห็นภาพของ
สัตว์นั้นได้ทันทีและสามารถเช่ือมโยงถึงจังหวัดได้โดยง่าย   

นอกจากรูปลักษณ์ภายนอกของมาสคอตแล้ว การก าหนดอัตลักษณ์จังหวัดให้กับ
มาสคอตซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีจะแยกแยะความแตกต่างระหว่างจังหวัดได้มากท่ีสุด เป็นเรื่องท่ีผู้ส่งสารควร 
ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อคัดเลือกอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นมาใช้กับมาสคอตเพื่อสะท้อนและส่ือความหมาย 
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ถึงจังหวัดให้ได้มากท่ีสุดและต้องให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้มากท่ีสุด (พวงชมพู ไชยอาลา และ คณะ, 
2559) จากงานวิจัยในครั้งนี้พบว่า มาสคอตท้ัง 23 ตัว มีการแสดงอัตลักษณ์จังหวัดท่ีผสมผสานมากกว่า 
1 ด้าน เช่นด้านโบราณสถานแสดงร่วมกับด้านเครื่องแต่งกายเพื่อขยายความเกี่ยวข้องกับจังหวัดให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น อัตลักษณ์ท่ีถูกน ามาใช้กับมาสคอตมากท่ีสุดคือ ด้านสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัด 
เนื่องจากการจัดท ามาสคอตรูปแบบนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักท่ีเน้นเรื่องการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ผู้ส่งสารจึงเน้นประเด็นอัตลักษณ์การท่องเท่ียวเป็นส าคัญเพื่อให้ผู้รับสารสามารถเช่ือมโยงถึงสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีส าคัญของจังหวัดเมื่อพบเห็นมาสคอตดังกล่าว สอดคล้องกับนุชนาฎ เชียงชัย (2558) ท่ี
กล่าวว่าการใช้อัตลักษณ์เพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดล าปางต้องหาอัตลักษณ์ท่ีเป็นท่ีรู้จัก
ของนักท่องเท่ียว โดยน ามาจากส่ิงท่ีดึงดูดใจให้เลือกท่องเท่ียวในจังหวัดล าปางมากท่ีสุด คือ สถานท่ี
ท่องเท่ียว มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อน ามาส่ือสารกับนักท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพ  
งานวิจัยครั้งนี้พบว่าอัตลักษณ์ท่ีทางจังหวัดเลือกมาใช้ บางจังหวัดน ามาจากค าขวัญประจ าจังหวัด เช่น 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับค าขวัญท่ีว่า "เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสด หาด-เขา-ถ้ า 
งามล้ าน้ าใจ" จึงชูจุดเด่นอัตลักษณ์ด้านอาหารขึ้นช่ือได้แก่ “สับปะรด” มาท าเป็นมาสคอต “หนูจวบ” 
เป็นต้น ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงในระดับเชิงอรรถ แบบตรงไปตรงมา หากเทียบกับจังหวัดล าพูนจะพบว่า 
อัตลักษณ์ท่ีถูกน ามาใช้กับมาสคอตช้างปู้ก่ างาเขียว มีอัตลักษณ์ด้านประเพณีความเช่ือในเรื่องต านานเมือง 
จาก ค าขวัญท่ีว่า พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ล าไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย 
ซึ่งอัตลักษณ์ความเช่ือถูกถ่ายทอดออกมาในระดับความหมายแฝง การส่งผ่านสัญญะและการแสดงออก
ถึงอัตลักษณ์จังหวัดท่ีเป็นนามธรรมและเรื่องประวัติศาสตร์ท าให้ผู้รับสารท่ีไม่มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์
เช่ือมโยงได้ยาก เพราะการเช่ือมโยงนั้นเป็นอัตวิสัย เกิดขึ้นได้จากประสบการณ์ส่วนบุคคล และอาจ
รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกของแต่ละบุคคล (สิทธิโชค วรานุสันติกุล, 2544) 

2. การถอดรหัสของผู้รับสาร  
การท่ีผู้รับสารส่วนใหญ่สามารถรับรู้ จดจ าและเช่ือมโยงถึงวัตถุ สถานท่ีใดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพนั้น ตามทฤษฎีขั้นตอนการรับรู้ของแอสเซล Assael (2004) กล่าวไว้ว่า ต้องเป็นส่ืงท่ี
สามารถกระตุ้นประสาทรับรู้ท้ัง 5 (รูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส) ของผู้บริโภคใหท้ างานได้ โดยมาสคอตท่ี
แสดงตามท่ีทฤษฎีดังกล่าวที่เห็นได้ชัดเจนคือ มาสคอต “โปงลางและแพรวา” ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่ง
เป็นมาสคอตท่ีกลุ่มตัวอย่างสามารถสร้างประสบการณ์การรับรู้ เช่ือมโยงและจูงใจให้อยากไปเท่ียวที่
จังหวัดได้มากท่ีสุด เนื่องจากมีความโดดเด่น และน่าสนใจกว่ามาสคอตจังหวัดอื่น จากผลการถอดรหัส
พบว่า จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดเดียวที่มีการออกแบบมาสคอตจังหวัดให้เป็นคู่ ท้ังเพศหญิงและเพศ
ชาย สร้างความแตกต่างจากมาสคอตตัวอื่นๆ นอกจากนี้การแสดงออกด้วยสีหน้า ท่าทางท่ีสนุกสนาน 
ร่าเริง ร่วมกับความโดดเด่นขององค์ประกอบอัตลักษณ์ท่ีชัดเจนในเรื่องเครื่องแต่งกายของมาสคอต  
ส่ือถึงชุดพื้นเมืองของคนในจังหวัดท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมอันโดดเด่น ท าให้สามารถดึงดูดความสนใจและ
เชิญชวนให้กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการอยากตามรอยมาสคอตเพื่อไปท่องเท่ียวและค้นหาอัตลักษณ์
จังหวัดตามท่ีส่ืออกมาจากมาสคอต โดยใช้ด้านสัญลักษณ์จังหวัด จากสัตว์ประจ าจังหวัด ซึ่งเป็นอัตลักษณ์
จังหวัดด้านท่ีผู้รับสารเลือกรับมากท่ีสุด เนื่องจากผู้รับสารมองจากภาพรวมของมาสคอตท่ีมีการส่ือ
ความหมายโดยตรง เป็นรูปร่างลักษณะนั้นๆ และมีความเป็นสากลต่อการท าความเข้าใจมากท่ีสุด (วีระพล 
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เจียมวิสุทธิ์, 2560) โดยในมิติของการเช่ือมโยงอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตของผู้รับสาร ผลการวิจัย
พบว่า เมื่อนักท่องเท่ียวเห็นมาสคอตจะถอดรหัสสารจากตัวของมาสคอตก่อน ล าดับต่อมาจะเริ่ม
พิจารณาจากส่วนประกอบอื่น ๆ ของมาสคอต ได้แก่เครื่องแต่งกายหรือเครื่องนุ่งหม่ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของ
คนในท้องถิ่น เช่นชุดประจ าเผ่า ผ้าทอ เครื่องประดับหรืออุปกรณ์ท่ีติดตัวมาสคอต เช่น เครื่องดนตรี 
ข้าวของเครื่องใช้ท่ีส่ือให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ หรือ อาชีพของคนในจังหวัดได้ ส่ิงเหล่านี้สามารถ
ท าให้ผู้รับสารค่อยๆ ประมวลและตีความการเช่ือมโยงจังหวัดได้ในท่ีสุด โดยอัตลักษณ์จังหวัดท่ี
ถอดรหัสและเช่ือมโยงจังหวัดได้ดี ผู้ส่งสารต้องไม่น าอัตลักษณ์จังหวัดมาแสดงท่ีตัวมาสคอตหลายด้าน
เกินไป เพราะท าให้การถอดความหมายเกิดความซับซ้อน ผู้รับสารเกิดความสับสนและคิดเช่ือมโยง
มากเกินไปจนแปลความเช่ือมโยงคลาดเคล่ือนไปยังจังหวัดอื่นๆท่ีมีอัตลักษณ์ใกล้เคียงได้ รวมถึงเกิด
ความไม่ชัดเจนของการใช้สัตว์มาท าเป็นตัวมาสคอต  

ความไม่ชัดเจนของการใช้สัตว์มาท าเป็นตัวมาสคอต สามารถยกตัวอย่างจากมาสคอต 
รูปสัตว์ท่ีกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยท่ีผู้รับสารเกิดความสับสนนั้นมีหลายตัว เช่น  ตัว“ไดโนเสาร์” ของ
จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ท่ีมีอัตลักษณ์ด้านโบราณวัตถุร่วมกันคือโครงกระดูกไดโนเสาร์  
ตัว“ช้าง”ของจังหวัดล าพูนท่ีกลุ่มตัวอย่างเกิดความสับสนกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุรินทร์ 
ท่ีมีช้างอาศัยอยู่จ านวนมาก  ตัว“จระเข้” ของจังหวัดสมุทรปราการท่ีสับสนกับจังหวัดพิจิตรท่ีได้ช่ือว่า
เป็นเมือชาละวัน (เมืองจระเข้) และ ตัว“ปลาฉลาม” ของจังหวัดหนองบัวล าภูท่ีสับสนกับจังหวัด
ชลบุรี เพราะชลบุรีมาการน ารูปปลาฉลามมาใช้เป็นมาสคอตของทีมฟุตบอลฉลามชล ประกอบกับเมื่อ
เห็นปลาฉลามแล้วนึกถึงจังหวัดท่ีมีอาณาเขตติดกับทะเล โดยเหตุท่ีเป็นเช่นนั้น สิทธิโชค วรานุสันติกุล 
(2544) ได้อธิบายถึงความสามารถของผู้รับสารมีไม่เท่ากันความรู้และประสบการณ์ของผู้รับสารไม่
เท่ากัน เนื่องจากการเข้ารหัสารอัตลักษณ์จังหวัดท่ีแสดงบนตัวมาสคอต เป็นการส่ือสารสัญญะท้ัง
ระดับรูปเหมือน และระดับรูปเครื่องหมาย ในระดับการเช่ือมโยงด้วยเหตุผลหรือพื้นความรู้เดิม ท าให้
เป็นการยากท่ีผู้รับสารทุกคนจะเข้าใจและเช่ือมโยงถึงจังหวัดได้ ด้วยเหตุนี้หน่วยงานท่ีดูแลมาสคอตจึง
ต้องให้ความส าคัญกับเรื่องการเช่ือมโยงอัตลักษณ์จังหวัดจากตัวมาสคอตด้วย  

3. ความส าคัญของการเชื่อมโยงอัตลักษณ์จังหวัดจากตัวมาสคอต มาสคอตท่ีมี 
อัตลักษณ์ท่ีชัดเจน และไม่ซ้ าซ้อน ท าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเช่ือมโยงอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต
กับจังหวัดได้ถูกต้องมากท่ีสุด เช่นกรณีของมาสคอตน้องชาม ใช้อัตลักษณ์จังหวัดเพียง 3 อัตลักษณ์ 
ในด้านสินค้าหัตถกรรมท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัด ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว และด้านอัตลักษณ์อื่น ๆ เมื่อพิจารณา
พบว่าอัตลักษณ์ท้ัง 3 ด้านมีความเช่ือมโยงในแกนเรื่องหลักเดียวกัน นั่นคือเรื่องของ “ชามตราไก่” โดย
ใช้การก าหนดอัตลักษณ์หลักด้วยอัตลักษณ์สินค้าหัตถกรรมท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดและน าอัตลักษณ์
ด้านสถานท่ีท่องเท่ียวคือโรงงานท าเซรามิคท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดเสริมอัตลักษณ์หลักให้โดดเด่นร่วมกับ 
อัตลักษณ์อื่น ๆ คือ ไก่ขาว ท่ีเป็นสัตว์ที่อยู่ในตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัดของจังหวัดล าปาง การเช่ือมโยง
ในลักษณะนี้ Assael (2004) กล่าวว่าเกิดจากการจัดระบบข้อมูลท่ีผู้รับสารได้รับมาจากหลาย ๆ แหล่งท่ีมา 
เพื่อสรุปความหมายและเข้าใจความหมายได้ดีขึ้น โดยอาศัยพื้นฐานของ Gestalt Psychology คือ
การท่ีผู้รับสารจัดการกับการรับรู้ให้เป็นภาพรวมของส่ิงใดส่ิงหนึ่งซึ่งในกรณีของมาสคอตน้องชามผู้รับสาร
สามารถจัดการกับข้อมูลแบบการจัดกลุ่ม โดยรับรู้ข้อมูลแบบเป็นกลุ่มของจังหวัดล าปางและเช่ือมโยง 
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อัตลักษณ์ท้ัง 3 อัตลักษณ์เข้ากับบริบทแวดล้อมท่ีมองเห็นซึ่งท้ังหมดเกี่ยวข้องในเรื่องเด่นของจังหวัด
ล าปาง 

ความซ้ าซ้อนของการน าสัตว์มาเป็นมาสคอต เป็นปัญหาส าคัญอีกประการท่ีต้อง
ค านึงถึงในการเลือกใช้มาสคอต เนื่องจากบางจังหวัดมีเรื่องราวและประวัติของจังหวัดท่ีใกล้เคียงกัน 
ท าให้ผู้ท่ีจัดท ามาสคอตตามหลังต้องศึกษาให้แน่ชัดว่าจะไม่ซ้ าซ้อนกับจังหวัดอื่น เช่น จังหวัด
ขอนแก่นกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีถูกก าหนดให้เป็นตัวไดโนเสาร์และอยู่บริเวณพื้นท่ีจังหวัดท่ีใกล้เคียงกันมี
ลักษณะร่วมกันทางภูมิภาคหลายอย่าง เช่น ประเพณีความเช่ือ อาหาร โบราณสถานและโบราณวัตถุ 
เครื่องแต่งกาย หัตถกรรมพื้นบ้าน ด้วยเหตุนี้ทางจังหวัดกาฬสินธุ์จึงสร้างความแตกต่างและจุดเด่นด้วย
การท ามาสคอตให้เป็นคู่ ตัวมาสคอตมีสีสันและกริยาท่าทางท่ีสะดุดตา ออกแบบเส้ือผ้าเครื่องนุ่งหม่ให้
มีอัตลักษณ์เฉพาะของจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเด่นชัดเมื่อเปรียบเทียบกับมาสคอตไดโน่ ของจังหวัด
ขอนแก่น 

จากกรณีดังกล่าวสามารถอธิบายได้ตามงานวิจัยของมณีวรรณ ชาตวนิช และ สมภพ 
ชาตวนิช (2560) และงานวิจัยของ Satyagrahu & Mahatimi (2019) ในเรื่องของการน ามาสคอตมาใช้
เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวนั้น ต้องสร้างให้เป็นตราสัญลักษณ์แห่งท้องถิ่นท่ีมีความโดดเด่น 
ไม่ให้มีใครเลียนแบบได้  ซึ่งส่วนท่ีจะมาช่วยท าให้มาสคอตมีความโดดเด่นและแตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ 
ได้ คือการใส่อัตลักษณ์จังหวัดให้กับตัวมาสคอต อัตลักษณ์จังหวัดถือเป็นอีกองค์ประกอบท่ีส าคัญของ
มาสคอต เพราะการใส่อัตลักษณ์จังหวัดเพิ่มเติมเข้าไปในตัวมาสคอตนั้นเป็นเรื่องส าคัญท่ีใช้ส่ือความหมาย
ไปยังผู้รับสารให้ได้รู้ว่าต้องการส่ือถึงสถานท่ีใดท่ีหนึ่งได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

 
ประเด็นที่ 3 การเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอต 
การเผยแพร่ข่าวสารเป็นส่ิงส าคัญท่ีผู้ส่งสารต้องค านึงถึงเพราะช่วยให้ผู้รับสารเกิดการรับรู้

ต่อมาสคอตเพื่อเช่ือมโยงถึงจังหวัดได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ผลจากงานวิจัยครั้งนี้พบว่ามีการผสมผสานการใช้ท้ังช่องทางการส่ือสารท้ังส่ือออนไลน์ 

และ ส่ือออฟไลน์ โดยเฟซบุ๊ก เป็นส่ือออนไลน์ท่ีถูกน ามาเป็นช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารด้านต่าง ๆ
มากท่ีสุด ส่วนช่องทางออฟไลน์ท่ีใช้มากท่ีสุดคือ กิจกรรมพิเศษ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผ่านช่องทางท่ี
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เมื่อท าการวิเคราะห์ภูมิหลังด้านคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเท่ียวไทยท่ีตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างในการวิจัยอยู่ใน Gen Y (Generation Y 
หรือ) คือประชากรท่ีเกิดในช่วง พ.ศ. 2523 – 2533 มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบชอบความท้าทาย
แปลกใหม่ และมีสีสัน (กรมสุขภาพจิต, 2563) ถึงแม้กลุ่ม Gen Y จะมีความรู้ความเข้าใจและใช้การ
ส่ือสารออนไลน์ค่อนข้างมาก ผลการศึกษาเรื่องช่องทางการเปิดรับข่าวสารครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ยังเปิดรับจากส่ือออฟไลน์ควบคู่ไปด้วย ได้แก่ โทรทัศน์ เป็นส่วนใหญ่ถึง 166 คน มากกว่า
การเปิดรับจากส่ือออนไลน์ ท่ีเป็นอันดับแรกคือเฟซบุ๊ก จ านวน 162 คน ซึ่งตรงกับข้อมูลการรายงาน
ของทีเอที รีวิว แมกกาซีน (2561) และมาเก็ตต้ิง อุ๊ป (2020) ท่ีกล่าวว่า นักท่องเท่ียวรุ่นใหม่เป็นกลุ่ม
ท่ีมีการสืบค้นหาข้อมูลในการท่องเท่ียวมากกว่าคนรุ่นก่อน ๆ ท้ังนี้ เพื่อท่ีจะคัดกรอง เปรียบเทียบ 
และวางแผนการเดินทางให้เป็นไปตามท่ีต้องการ นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้จะเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี
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ทันสมัย จึงไม่พึ่งพิงแหล่งข้อมูลออนไลน์อย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้นหน่วยงานท่ีดูแลการเผยแพ่ข่าวสาร
ของมาสคอตจังหวัดควรค านึงถึงการเผยแพร่ข่าวสารทางส่ือออฟไลน์ควบคู่ไปกับส่ืออนไลน์ (ขวัญยุพา 
ศรีสว่าง และมัสลิน บัวบาน, 2014)  โดยการศึกษาพบว่าประชาชนไทยรุ่นใหม่ยังให้ความส าคัญกับ
ส่ือด้ังเดิม เช่น นิตยสาร คู่มือน าเท่ียว เอกสารโบรชัวร์ และป้ายโฆษณาด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาการส่ือสารแบรนด์ของคุมะมงผ่านส่ือออนไลน์ ท่ีได้ศึกษาปัจจัยความส าเร็จใน
การส่ือสารคุมะมง ผลจากศึกษาพบว่าปัจจัยความส าเร็จของการสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์คุมะมงคือใช้
การส่ือสารแบบผสมผสานระหว่างส่ือออนไลน์และส่ือเก่าควบคู่กัน เพื่อสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ได้
กว้างขวางภายในเวลาอันส้ัน ท่ีมุ่งเน้นสร้างการปฏิสัมพันธ์กับผู้ท่ีได้พบเห็น (กะรัตเพชร บุญชูวิทย์, 
2561) การเผยแพร่ข่าวสารจึงต้องเลือกใช้ให้ตรงกับกลุ่มผู้รับสาร เพราะมีส่งต่อการรับรู้หากข้อมูลท่ี
ส่งมาไม่ตรงกับความสนใจผู้รับสารก็อาจปฏิเสธการเปิดรับข้อมูลดังกล่าวได้ (Arens, 2004) 

ผลจากการศึกษาด้านการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตจากผู้ส่งสารพบว่าการส่ือสารยัง
อยู่ในวงจ ากัดและไม่ต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุของงบประมาณได้รับและการขาดบุคลากรใน
การท างาน ท าให้การอัพเดตข้อมูลข่าวสารไม่ต่อเนื่องและช่องทางมีจ ากัด รวมถึงการพัฒนาเนื้อหา
ข่าวสารท่ีใช้ส่ือสารยังไม่มีความหลากหลายและไม่น่าสนใจ ท าให้ตัวมาสคอตมีบทบาทเพียงตัวประกอบ
ของข่าวสารด้านการท่องเท่ียวของจังหวัด แต่ไม่ได้ถูกน าเสนอเป็นตัวแทนของจังหวัดเพื่อการท่องเท่ียว 
มาสคอตท าหน้าท่ีเพียงการน าเสนอข่าวสารเหตุการณ์การท ากิจกรรมและแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวเท่านั้น 
จากการขาดงบประมาณและบุคลากร การเผยแพร่ข่าวสารด้านการจัดกิจกรรมพิเศษจึงถูกจ ากัดไปด้วย 
การจัดกิจกรรมจึงไม่มีความต่อเนื่องและไม่หลากหลาย พบเพียงการท ากิจกรรมตามวาระเท่านั้น  โดย
ขวัญยุพา ศรีสว่างและมัสลิน บัวบาน (2014) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
ตลาดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม ได้เสนอแนวทางการจัดท ารูปแบบการส่ือสารทางการตลาดท่ีมี
ประสิทธิภาพควรมีรูปแบบการส่ือสารท่ีหลายหลายและไม่ใช้งบประมาณสูง อีกท้ังสามารถปรับเปล่ียน
ข้อมูลได้ง่าย เช่น เว็บเพจ, แฟนเพจ และโปสเตอร์ และต้องมีการน าเสนอรูปแบบการท่องเท่ียวท่ี
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลา 

การเผยแพร่ข่าวสารอย่างต่อเนื่องและหลากหลายช่องทาง มีผลต่อการรับรู้ของนักท่องเท่ียว 
ตัวอย่างเช่น มาสคอต “น้องชาม” เนื่องจากทางจังหวัดล าปางมีการวางแผนการส่ือสารอัตลักษณ์
จังหวัดด้วยมาสคอตน้องชามหลายช่องทาง โดยใช้มาสคอต น้องชาม เป็นตัวหลักในการเผยแพร่
ข่าวสาร ท้ังส่ือออนไลน์และส่ือออฟไลน์ และได้รับความร่วมมือจากส่ือพันธมิตรต่าง ๆ ท้ังส่ือภายใน
จังหวัดและส่ือมวลชนท่ีช่วยสนับสนุนการเผยแพร่ข่าวสารเป็นประจ าและต่อเนื่อง รวมถึงมีเนื้อหา
ข่าวสารและการสร้างกิจกรรมพิเศษให้น้องชามได้มีส่วนร่วมและปรากฎตัวต่อสาธารณชนอย่าง
สม่ าเสมอ จึงเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้รับสารได้เห็นและรับรู้ข่าวสารของน้องชามได้มากเป็นอันดับ 1  

ในขณะท่ี “สีดา” เป็นมาสคอตท่ีมีคนพบเห็นน้อยท่ีสุด พบว่ามีการใช้ช่องทางท้ังส่ือ
ออนไลน์และออฟไลน์เพียง 4 ช่องทาง มีการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตเพียงช่วงเปิดตัวเท่านั้น 
โอกาสท่ีผู้รับสารจะพบเห็นมาสคอตสีดาจึงเป็นไปได้น้อย เรื่องของความน่าสนใจของเนื้อหาสารก็เป็น
ส่ิงส าคัญท่ีผู้ส่งสารต้องตระหนักถึง ส่ิงส าคัญของการสร้างเนื้อหาข่าวสารให้มาสคอตให้มีความน่าสนใจ 
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ควรมีวิธีการถ่ายทอดเรื่องราว เรื่องเล่าจังหวัดจากตัวมาสคอต ด้วยการเช่ือมโยงเข้ากับเรื่องราวต่าง ๆ 
ให้น่าสนใจ ซึ่งแต่ละจังหวัดนั้น ล้วนมี “เรื่องเล่า” ของตนเอง ท่ีถูกเช่ือมโยงไว้ในมาสคอต มาสคอต 
จะต้องถ่ายทอดออกมาโดยกลวิธีการเล่าต่างๆ เช่น สร้างภาษาเฉพาะตัวขึ้นมาเพื่อใช้ในการส่ือสาร 
การสร้างประวัติท่ีมาของตัวมาสคอต การสร้างเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อแนะน าตัวเองร่วมกับการแนะน า
จังหวัดให้เข้ากับเรื่องราวในชีวิตประจ าวันเป็นต้น การเล่าเรื่องอัตลักษณ์จังหวัด เป็นการเล่าแบบ 
“เรื่องเก่า เล่าใหม่” หมายถึงเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เกิดขึ้นใหม่ เป็นเรื่องราวของจังหวัดท่ีสังคมหรือคน
ส่วนใหญ่อาจจะรู้อยู่แล้ว โดยจะท าอย่างไรให้เรื่องนั้นสามารถสร้างความน่าสนใจได้อีกครั้ง ซึ่งอาจ
พิจารณาจาก 2 องค์ประกอบได้แก่ เนื้อเรื่อง ต้องเป็นเรื่องท่ีคิดว่ากลุ่มเป้าหมายสนใจ  และการ
เลือกใช้ส่ือท่ีมีความสอดคล้องกับเนื้อหาและการเปิดรับของกลุ่มเป้าหมาย (พจนา บุญคุ้ม, 2557) 
เพื่อให้มาสคอตได้เข้าไปอยู่ในทุก ๆ จุดสัมผัสของนักท่องเท่ียว ต้ังแต่ช่องทางท่ีนักท่องเท่ียวเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารจนถึงสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่ีจังหวัด เพื่อสร้างประสบการณ์ ให้นักท่องเท่ียว
ได้มีส่วนร่วมกับมาสคอตเพื่อสร้างความผูกพันในระยะยาว และเกิดทัศนคติท่ีดีกับมาสคอตและจังหวัด 

 
ประเด็นที ่4 กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ไทย 
การน าเสนอกลยุทธ์การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว

ไทย พัฒนาจากการศึกษาครั้งนี้ท่ีพบว่า จังหวัดท่ีมีการจัดท ามาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นจังหวัดท่ีเป็นเมืองรอง ท่ีต้องการสร้างการประชาสัมพันธ์จังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น จึงได้น า
แนวคิดการใช้มาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวมาใช้ แต่ยังขาดการวางแผนในการจัดการท่ีเป็นระบบ 
ตลอดจนขาดการสนับสนุนท้ังการโปรโมทและงบประมาณสนับสนุนด้านการท่องเท่ียวของหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงได้พิจารณาถึงปัญหาและความเป็นไปได้ในการจัดท ากลยุทธ์ ต้ังแต่กระบวนการ
จัดท านโยบาย และการบริหารงานท่ีขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือองค์ประกอบหลายด้าน เช่น ความไม่ยั่งยืน
ของผู้ออกนโยบาย งบประมาณในการบริหารงาน ความรู้ความสามารถของผู้ดูแลรับผิดชอบงาน 
รวมทั้งความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกจังหวัด 

การน าเสนอก าหนดยุทธศาสตร์ครั้งนี้ได้ใช้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยการวางแผน
ยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการทุกภาคส่วนของผู้มีส่วนได้เสียของจังหวัด ในการก าหนดฉากทัศน์นั้นต้องมี
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกด้วยการท า SWOT Analysis และได้ท าแผนเป็น 
3 ยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต สู่ความยั่งยืน 
ด้วยยุทธศาสตร์ MOS เน้นเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและการด าเนินงาน
อย่างยั่งยืน ในการบริหารจัดการมาสคอต ร่วมกับการสนับสนุนการด าเนินงานและกิจกรรมของมาสคอต 
และการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้การท่องเท่ียว สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงแก้ไขร่วมกับเชิงป้องกัน
ได้มาจากการบูรณาการระหว่างจุดอ่อนภายใน กับโอกาส และอุปสรรค์ ภายนอก น ามาเป็นกลยุทธ์
เพื่อแก้ไขปัญหาและปิดจุดอ่อนด้านการบริหารจัดการด้านนโยบายและการด าเนินงานท่ีไม่ชัดเจนและ
ไม่ยั่งยืน ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญประการแรกท่ีต้องเร่งแก้ไขเนื่องจากเป็นกลไลหลักในการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต ด้วยการจัดต้ังกลุ่มคณะท างานด้านการส่ือสาร 
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อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตอย่างเป็นรูปธรรม มีการวางแผนการด าเนินงาน การสรรหาเจ้าหน้าท่ี
ดูแลท่ีมีความรู้ความสามารถ และเตรียมงบประมาณในการบริหารมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวทุกภาค
ส่วนภายในจังหวัดได้มีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัด
ของมาสคอต เพื่อรองรับและดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้ามาในจังหวัดและภายนอกจังหวัดเพื่อขยาย
ความร่วมมือในการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตจังหวัดสู่ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เช่น  
ขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของจังหวัดในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการใช้มาสคอตใน
การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดเพิ่มมากขึ้น ยุทธศาสตร์ ACT เน้นเรื่องการสร้างและยกระดับกลไกการ
ออกแบบและเลือกใช้อัตลักษณ์จังหวัดบนมาสคอตให้เป็นรูปธรรมและสามารถเช่ือมโยงถึงจังหวัดได้ 
ประกอบด้วยการก าหนดรูปแบบและอัตลักษณ์มาสคอต ร่วมกับการส่ือสารของมาสคอต และการสร้าง
ประสบการณ์ร่วมของนักท่องเท่ียวกับมาสคอต สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงแก้ไขร่วมกับเชิงป้องกันได้มา
จากการบูรณาการระหว่างจุดอ่อนภายใน กับโอกาส ภายนอกและจุดแข็งภายใน น ามาเป็นกลยุทธ์
เพื่อแก้ไขปัญหาและดึงจุดแข็งด้านการสร้างและยกระดับกลไกการออกแบบและเลือกใช้อัตลักษณ์
จังหวัดบนมาสคอตให้เป็นรูปธรรมและสามารถเช่ือมโยงถึงจังหวัดได้  โดยการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของมาสคอตท่ีต้องการส่ือสารกับนักท่องเท่ียวสามารถรับรู้ได้ ด้านรูปแบบบุคลิกต่าง ๆ ผ่านการ
ออกแบบตัวมาสตอต รวมถึงมีการก าหนดและการสร้างมาสคอตจากอัตลักษณ์ท่องเท่ียว ท่ีมีความโดด
เด่น ไม่ซ้ าซ้อนกับจังหวัดอื่น ซึ่งควรผ่านกระบวนการในการคัดเลือกและพิจารณาอัตลักษณ์จังหวัด
จากมติของหลาย ๆ ฝ่ายในจังหวัดท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อให้เป็นท่ีเข้าใจ
ตรงกัน และท่ีส าคัญการให้ความหมายต้องสามารถส่ือให้เห็นความเช่ือมโยงถึงจังหวัดได้อย่างชัดเจน 
ไม่ซับซ้อน และเป็นท่ีเข้าใจของคนในประเทศ เพื่อสร้างประสบการณ์ ให้นักท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมกับ
มาสคอตเพื่อสร้างความผูกพันในระยะยาว และเกิดทัศนคติท่ีดีกับมาสคอตและจังหวัด ยุทธศาสตร์ 
COT ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการส่ือสารเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เช่ือมโยง
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ สอคคล้องกับกลยุทธ์เชิงรุกและเชิงป้องกัน 
เป็นกลยุทธ์ที่น าจุดแข็งภายใน บูรณาการร่วมกับโอกาส และอุปสรรค์ภายนอก น ามาเป็นกลยุทธ์เพื่อ
น าเสนอส่ิงท่ีเป็นความแตกต่างในการจัดท ามาสคอตให้มีอัตลักษณ์โดดเด่น สะดุดตาและสามารถ
เช่ือมโยงถึงจังหวัดได้ เพื่อส่งผลต่อการรับรู้และจดจ ารวมทั้งเพิ่มศักยภาพการสร้างประสบการณ์ให้กับ
นักท่องเท่ียวต่อมาสคอตจังหวัดด้วย โดยหลักส าคัญของกลยุทธ์นี้ต้องสร้างสรรค์เลือกใช้อัตลักษณ์ 
การท่องเท่ียวที่โดดเด่น เป็นท่ีรู้จักและสะท้อนถึงจังหวัดได้ชัดเจน ซึ่งบุคลากรควรมีความรู้และความ
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและองค์ประกอบของมาสคอตท่ีน ามาใช้เพื่อเป็นฑูตตัวแทนของจังหวัดเพิ่ม
มากขึ้น ท าให้การใช้งานมาสคอตมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเลือกอัตลักษณ์ท่ีน ามาใช้กับมาสคอตควร
เลือกอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น เป็นท่ีรู้จักและสะท้อนถึงจังหวัดได้ชัดเจน การส่ือความหมายท่ีส่งผ่านมาสคอต 
ต้องสามารถท าให้นักท่องเท่ียวเช่ือมโยงถึงจังหวัดได้โดยง่ายและเข้าใจตรงกัน และสร้างการรับรู้ผ่าน
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตด้วยการวางแผนใช้
เครื่องมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างการรับรู้ของนักท่องเท่ียว ซึ่งต้องวิเคราะห์
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อค้นหาพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวและพฤติกรรม
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การรับสาร เพื่อน ามาวางแผนในการท าการส่ือสารเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเท่ียวได้ตรง
ความต้องการเพิ่มช่องทางการส่ือสารท่ีเข้าถึงกลุ่มนักท่องเท่ียวเป้าหมายและประชาชนท่ัวไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 
ท่ีได้จากการศึกษาในครั้งนี้มีดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงปฎิบัติการ (Practical Implication) 
1.1 เสนอต่อหน่วยงานที่มีการใช้มาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด 

การน าแนวคิดการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดด้วยการใช้มาสคอตเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการช่วยประชาสัมพันธ์ นับเป็นแนวคิดท่ีดีท่ีทางจังหวัดน ามาใช้ เพราะมาสคอตช่วย
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียวได้ (มณีวรรณ ชาตวนิช และ สมภพ ชาตวนิช, 2560; ประไพพรรณ 
เปรื่องพงษ์, 2557; Satyagrahu & Mahatimi, 2019) 

จากการท่ีมาสคอตประจ าจังหวัดถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการส่ือสารอัตลักษณ์
จังหวัดการถ่ายทอดความหมายให้กับผู้รับสาร การบริหารจัดการด้านการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วย
มาสคอต จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของผู้รับสาร เพื่อน ามาวางแผนการจัดท าให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ดีท่ีสุด หน่วยงานท่ีก ากับดูแลจึงควรต้องมีความรู้ความเข้าใจต้ังแต่กระบวนการ
วางแผนงาน การจัดท ามาสคอตท่ีต้องมีความโดดเด่น ไม่ซ้ าใคร เช่ือมโยงจังหวัดได้ง่าย และการใช้
เครื่องมือส่ือสาร เช่นในการส่งสารผ่านส่ือต่างๆ ต้องมีความเข้าใจว่าส่ือแต่ละชนิดมีความเฉพาะตัวที่
แตกต่างกัน เพื่อให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างการเปิดรับ การรับรู้ 
และแรงจูงใจท่ีให้นักท่องเท่ียวตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวที่จังหวัด 

นอกจากนี้หน่วยงานท่ีก ากับดูแลควรการจัดท าการประเมินหรือการวัดการรับรู้
และความช่ืนชอบต่อมาสคอตของจังหวัดจากประชาชนหรือนักท่องเท่ียวที่มาเท่ียวในจังหวัด เพื่อให้
สามารถรู้ผลการด าเนินการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตของจังหวัดท่ีผ่านมาได้ จึงควรมีการ
จัดท าแผนงานเพื่อวัดผลการรับรู้และทัศนคติท่ีมีต่อการจัดท ามาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 
ท้ังด้านการส่ือสารอัตลักษณ์ของจังหวัด และด้านการเป็นตัวแทนการท่องเท่ียวอย่างสม่ าเสมออย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อน าผลท่ีได้มาปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานการใช้มาสคอต
เพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 

1.2 เสนอต่อหน่วยงานที่มีแผนในการใช้มาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดในอนาคต 

หน่วยงานท่ีมีแผนในการใช้มาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดในอนาคต
ควรน ากลยุทธ์ MASCOT Model ท่ีได้จากผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้จริงกับการบริหารจัดการด้านการ
ส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย เนื่องจาก MASCOT Model มี
การก าหนดกลยุทธ์และการจัดท ายุทธศาสตร์ ต้ังแต่การวางแผนการด าเนินงาน การก าหนดอัตลักษณ์
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จังหวัดบนมาสคอตท้ังด้านองค์ประกอบของมาสคอตและการเข้ารหัสเชิงสัญวิทยา รวมถึงการใช้ช่องทาง
การส่ือสารท้ังส่ือออนไลน์และส่ือออฟไลน์ ซึ่งเป็น 3 องค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีจะท าให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพในการท าให้มาสคอตเป็นเครื่องมือท่ีช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดให้เป็นรูปธรรม
และสามารถช่วยดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวในจังหวัดอย่างมีประสิทธิผล 

1.3 เสนอต่อองค์กรบริหารการท่องเที่ยวระดับจังหวัด 
ปัจจัยความส าเร็จของการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต ส่วนหนึ่งมาจาก

การประสานความร่วมมือของหน่วยงานและประชาชนในจังหวัด การขาดการประสานความร่วมมือ
ของหน่วยงานและประชาชนในจังหวัด ท าให้การก าหนดอัตลักษณ์จังหวัดท่ีน ามาใช้กับมาสคอตไม่
เป็นเอกฉันท์ จังหวัดท่ีมีความหลากหลายของอัตลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นท าให้บางจังหวัดท่ีมีการน า  
อัตลักษณ์บางอย่างมาใช้กับมาสคอตยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากคนในจังหวัด ท าให้เกิดความไม่เห็น
ด้วยและเกิดความไม่ร่วมมือท่ีจะช่วยส่งเสริมและผลักดันการเผยแพร่ข่าวสารมาสคอตของจังหวัด
ตนเอง จึงควรมีการจัดประชุมหรือคัดเลือกอัตลักษณ์จังหวัดท่ีมาจากการคัดเลือกจากเสียงส่วนใหญ่ของ
คนในจังหวัด เช่นเปิดให้คนในจังหวัดโหวตการคัดเลือกอัตลักษณ์ท่ีจะน ามาใช้กับมาสคอตของจังหวัด 
เพื่อให้ได้อัตลักษณ์ท่ีชัดเจน มาจากความร่วมมือของคนในจังหวัด อีกท้ังยังเป็นการสร้างความผูกพัน
ของคนในจังหวัดกับมาสคอตต้ังแต่เริ่มต้น อันจะส่งผลดีต่อการช่วยเป็นกระบอกเสียงสนับสนุนการ
ท างานของมาสคอตในระยะยาว 

1.4 เสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานท่ีมีศักยภาพในการผลักดันแนวคิด

และการสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนให้มาสคอตของแต่ละจังหวัดเป็นท่ีรู้จักให้มากขึ้นท้ังระดับ
ภูมิภาคจนถึงระดับสากล จึงควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างกิจกรรมการ
รวมกลุ่มของมาสคอตระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศของจังหวัดท่ีมีมาสคอตในการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ดังกล่าว ใหเ้ป็นท่ีรู้จัก เช่นจัดการกิจกรรมการประกวดมาสคอตระดับประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้และ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดให้กับภูมิภาคอื่นๆให้ได้รับรู้และเป็นการกระตุ้นการท่องเท่ียว รวมถึงการโชว์ตัว
ของมาสคอตไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยด้านการท่องเท่ียวผ่านตัวมาสคอต
สู่สากล เป็นต้น 
 

2. ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี (Theories Implication) 
ข้อค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาด้วยมุมมองจากทฤษฎีสัญวิทยาจาก

แนวคิดของชาร์ลส์ เพียส์ (Perice, 1955) ในการวิเคราะห์ระดับสัญญะจากรูปปรากฏของตัวมาสคอต 
ซึ่งอาจจะเป็นทฤษฎีเข้าใจได้อยากและเป็นอัตวิสัย จึงท าให้การให้ความหมายและการถอดความหมาย
จะไม่สมบูรณ์และการตีความอาจไม่ชัดเจน จึงควรมีการประยุกต์ทฤษฎี เพื่อน ามาสนับสนุนเพื่อให้
เกิดความเข้าใจความหมายท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น เช่นทฤษฎีการเข้าใจด้วยภาพ (Cognitive) เพราะนอกจาก
การรับรู้ด้วยการสัมผัสภาพแล้ว ต้องเข้าใจถึงปัจจัยอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับภาพหรือวัตถุท่ีมองเห็น ตาม
แนวคิดเรื่องการเข้าใจด้วยภาพ ของนักทฤษฎี เคโลลินทร์ บูลเมอร์ (ทักษิณา สุขพัทธี, 2559) กล่าวว่า
การรับรู้และการตีความนั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบ 9 ประการ เพื่อน ามาอธิบายปรากฎการณ์ได้อย่าง



162 

 

ชัดเจนมากขึ้น ได้แก่ (1) ความทรงจ า หมายถึง ความสามารถเข้าใจ ระลึกได้ ได้จากส่ิงแวดล้อมและ 
จากประสบการณ์ในอดีตของตนท่ีพบเจอ เป็นต้น (2) ความสามารถในการมองเห็น หมายถึง ระบบ
การรับรู้ทางตา สามารถรับรู้ได้ชัดเจนและเข้าใจความหมายของภาพท้ังหมด เช่นบางคนมีประสบการณ์
มากอาจมองเห็นและเช่ือมโยงได้ดีกว่า (3) ความคาดหวัง หมายถึง มนุษย์เราคาดหวังในภาพท่ีตน
อยากจะเห็นหรือสนใจเท่านั้น ถ้าไม่อยู่ในความสนใจแล้วจะมีปฏิกิริยาทางลบ (4) การคัดสรร หมายถึง 
การท่ีมองเห็นภาพได้ดี สาเหตุอาจมาจากภาพนั้นมีลักษณะเด่นด้วยภาพท่ีส่ือหรือสีท่ีใช้ (5) พฤติกรรม 
หมายถึง การมีบุคลิกภาพ อายุ เพศ วัย ส่ิงแวดล้อม ท่ีแตกต่างกัน อาจท าให้ การกระท า ความชอบ 
สนใจแตกต่างกัน (6) ส่ิงเร้า หมายถึง ส่ิงท่ีโดดเด่นดึงดูดความสนใจได้ดี ท าให้เกิดความประทับใจ 
จดจ าได้ยาวนาน (7) การก าหนดจุดสนใจ หมายถึง การก าหนดจุดสนใจบนภาพหรือวัตถุ โดยใช้องค์ประกอบ
ศิลป์และหลักการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์มาเป็นตัวกระตุ้น (8) วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของชุมชน 
ท่องถิ่นหนึ่งๆ มีผลต่อการรับรู้เช่นกัน และ (9) ค า หมายถึง กลุ่มค า มีสระ พยัญชนะ และความหมาย 
การออกเสียง การพร้องเสียง หรือพร้องค าและความหมายอาจใช่เป็นลูกเล่นในการสร้างงานได้ ท าให้
การสร้างองค์ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ตัวมาสคอตในด้านผู้ส่งสารมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

ด้านมิติของการสร้างกลยุทธ์เพื่อการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต เพื่อให้
การสร้างกระบวนการก าหนดกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากการวิเคราะห์ด้วยแนวคิด 
การสร้างกลยุทธ์จากการท า SWOT และ TOWS Matric แล้ว การน าทฤษฎีการส่ือสารเพื่อการพัฒนา
(Development Communication) มาประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ร่วมด้วย ก็จะท าให้การน าเสนอ
การสร้างกลยุทธ์มีความชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการใช้การส่ือสารเพื่อการพัฒนา  
มีเป้าหมาย มีนโยบาย และมีการก าหนดแผนงานทางด้านการส่ือสารท่ีรอบคอบรัดกุม การก าหนด 
หรือวางแผนทางด้านการส่ือสารอย่างมีหลักเกณฑ์ มุ่งเน้นการใช้การส่ือสารเพื่อให้เกิดการสร้าง 
ปรับเปล่ียน รักษาความรู้ อันน าไปสู่การพัฒนาจังหวัด สังคมและประเทศได้ 
 

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
3.1 ควรท าการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

เรื่องมาสคอตท่ีใช้ส าหรับการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัด โดยแนวคิดจากการวิจัยในครั้งนี้สร้างเป็นตัว
มาสคอตจ าลองของจังหวัดหนึ่ง ท าการทดสอบจริงและด าเนินการปรับปรุง เพื่อพัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพของมาสคอต เพื่อให้เกิดต้นแบบมาสคอต ท่ีมีคุณภาพสามารถน าไปเป็นต้นแบบของมาสคอต
เพื่อการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.2 ควรท าการวิจัยการรับรู้การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตในกลุ่มวัย
เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี เนื่องจากเด็กเป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้มาสคอตในการส่ือสารอัตลักษณ์
จังหวัดในอนาคต การออกแบบหรือการส่ือสารตัวมาสคอตให้เป็นท่ีช่ืนชอบของกลุ่มวัยเด็ก อาจเป็น
ส่ิงจูงใจให้เกิดการติดตามและการท่องเท่ียวจังหวัดได้
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ก 
ตารางรายละเอียดมาสคอตจังหวัด 23 ตัว 

 

มาสคอต จังหวัด วันที่เผยแพร่ /เปิดตัวออกสือ่ 

1 

 
น้องฟาน 

จังหวัดเชียงใหม่ วันท่ี 11 เมษายน 2560 

2 

 
กอดอุ่น 

จังหวัดเชียงราย วันท่ี 15 มีนาคม 2560 

3 

 
ช้างปู้ก้ างาเขียว 

จังหวัดล าพูน วันท่ี 31 มกราคม 2560 

4 

 
น้องมัดใจ 

จังหวัดพะเยา วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2562 

5 

 
หมีแก้ว 

จังหวัดเพชรบูรณ์ วันท่ี 15 มีนาคม 2560 

6 

 
อิ่มจัง 

จังหวัดนครสวรรค์  
จังหวัดอุทัยธานี  
จังหวัดพิจิตร  
จังหวัดก าแพงเพชร 

วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 
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มาสคอต จังหวัด วันที่เผยแพร่ /เปิดตัวออกสือ่ 

7 

 
น้องชาม 

จังหวัดล าปาง วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2562 

8 

 
โปงลางและแพรวา 

จังหวัดกาฬสินธุ์ วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561 

9 

 
ลุ่มภู 

จังหวัดหนองบัวล าภู วันท่ี 17 มิถุนายน 2561 

10 

 
คุณทองโบราณ 

จังหวัดอุดรธานี วันท่ี 29 กันยายน 2560 

11 

 
บักมี ่

จังหวัดบึงกาฬ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 

12 

 
ไดโน ่

จังหวัดขอนแก่น วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2560 

13 

 
โคอี้ มอร์รี่ 

จังหวัดสระบุรี วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 

14 

 
จ๋อบ็อท 

จังหวัดลพบุรี วันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 
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มาสคอต จังหวัด วันที่เผยแพร่ /เปิดตัวออกสือ่ 

15 

 
คร๊อคโค่ 

จังหวัดสมุทรปราการ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 

16 

 
พี่ขุน 

จังหวัดนครนายก วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 

17 

 
เล้ง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 

18 

 
ตงตง 

จังหวัดปราจีนบุรี วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 

19 

 
สีดา 

จังหวัดสระแก้ว วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 

20 

 
หม่าม้ามุด 

จังหวัดระยอง วันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 

21 

 
หนูจวบ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันท่ี 15 มีนาคม 2560 
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มาสคอต จังหวัด วันที่เผยแพร่ /เปิดตัวออกสือ่ 

22 

 
มิสเตอร์การ์บี้ 

จังหวัดกระบี ่ วันท่ี 3 มีนาคม 2558 

23 

 
น้องจุ้ง 

จังหวัดภูเก็ต วันท่ี 16 กันยายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางการ Coding มาสคอตจังหวัด 23 ตัว 
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ตารางการ Coding มาสคอตจังหวัด 23 ตัว 
    มาสคอต 
 
 
 
จังหวัด 

ผลการวิเคราะห์มาสคอต 

องค์ประกอบของตัวมาสคอต 
ระดับการใช้สัญวิทยา 

ทฤษฎีสัญศาสตร์ของเพิร์ส 
(Peirce, 1931) 

รูปปรากฏ เพศ 
การแสดงออก
ลักษณะนิสัย
และอารมณ์ 

เคร่ืองแต่งกาย
และเคร่ืองประดับ 

รูปเหมือน (Icon) 
รูปเคร่ือง 

หมาย (Index) 
รูปสัญลักษณ์ 
(Symbol) 

 
กอดอุ่น  

จังหวัดเชียงราย 

รูปนามธรรม: 
ภูเขา 
 

ไม่ชัดเจน 
 

มีความเป็นมิตร 
 

มีก้อนสีขาวคล้าย
ก้อนเมฆบนหัว 
รูปภูเขา 

ระดับรูป ปรติมา 
(Iconic) 
 

สถานที่ท่องเท่ียว
ส าคัญของจังหวัด 
 

ไม่ปรากฏ 

 
น้องฟาน 

จังหวัดเชียงใหม ่

รูปสัตว์: เก้ง 
รูปเก้งเผือก  
 

ไม่ชัดเจน 
 

มีท่าทางเป็นมิตร 
 

ไมส่วมใส่เครื่องแต่ง
กายและเครื่อง 
ประดับ 

ระดับรูปปรติมา 
(Iconic) 

สัตว์ในต านาน
พ้ืนเมืองของเมือง
หรือจังหวัด 

ไม่ปรากฏ 
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    มาสคอต 
 
 
 
จังหวัด 

ผลการวิเคราะห์มาสคอต 

องค์ประกอบของตัวมาสคอต 
ระดับการใช้สัญวิทยา 

ทฤษฎีสัญศาสตร์ของเพิร์ส 
(Peirce, 1931) 

รูปปรากฏ เพศ 
การแสดงออก
ลักษณะนิสัย
และอารมณ์ 

เคร่ืองแต่งกาย
และเคร่ืองประดับ 

รูปเหมือน (Icon) 
รูปเคร่ือง 

หมาย (Index) 
รูปสัญลักษณ์ 
(Symbol) 

 
น้องชาม 

จังหวัดล าปาง 

รูปสัตว์: ไก่ 
 
 

ไม่ชัดเจน 
 

มีท่าทางเป็นมิตร เครื่องนุ่งห่มคล้าย
กางเกงหรือกระโปรง 
มีลักษณะคล้ายชาม
ตราไก่ 

ระดับพิมพ์ปรติมา 
(Hypoicon) และ
รูปไก่ ระดับรูป 
ปรติมา (Iconic) 
 

สัตว์ในต านานของ
เมืองหรือจังหวัด 
 

ไม่ปรากฏ 

 
มัดใจ 

จังหวัดพะเยา 

รูปสัตว์: นกยูง 
 
 
 

หญิง 
 

มีแววตาสดใส สวมรองเท้าบูทสี
เหลือง 

รูปนกยูง ระดับรูป 
ปรติมา (Iconic) 
 

สัตว์ที่มีชื่อเสียง
ของจังหวัด 
 

ไม่ปรากฏ 
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    มาสคอต 
 
 
 
จังหวัด 

ผลการวิเคราะห์มาสคอต 

องค์ประกอบของตัวมาสคอต 
ระดับการใช้สัญวิทยา 

ทฤษฎีสัญศาสตร์ของเพิร์ส 
(Peirce, 1931) 

รูปปรากฏ เพศ 
การแสดงออก
ลักษณะนิสัย
และอารมณ์ 

เคร่ืองแต่งกาย
และเคร่ืองประดับ 

รูปเหมือน (Icon) 
รูปเคร่ือง 

หมาย (Index) 
รูปสัญลักษณ์ 
(Symbol) 

 
ช้างปู้ก่ างาเขียว 
จังหวัดล าพูน 

รูปสัตว์: ช้าง 
 

ชาย 
 

มีแววตาสดใส 
 

ชุดคล้ายช้างศึกหรือ
ช้างส าคัญ สวม
เครื่องคชาภรณ์ ปก
กระพอง หรือเครื่อง
คลุมหัวช้าง มี
สายสร้อยคอห้อย
ก้อนทอง หรือ เสมา
ทอง 

ระดับพิมพ์ ปรติมา 
(Hypoiconic) และ
รูปช้าง ระดับรูป 
ปรติมา (Iconic) 
 

สัตว์ในต านานของ
เมืองหรือจังหวัด
ล าพูน  
 

ไม่ปรากฏ 

 
หมีแก้ว 

จังหวัดเพชรบูรณ ์

รูปสัตว์:  
หมีควาย 
 

ไม่ชัดเจน 
 

มีรอยย้ิมจริงใจ 
ท่าทางเป็นมิตร 
 

ประดับหูขวาด้วยฝัก
มะขามหวานพันธ์ุ
ประกายสีทอง 
 

ระดับพิมพ์ปรติมา 
(Hypoiconic) และ
รูปหมีควาย  
ระดับรูปปรติมา 
(Iconic) 

สัตว์ที่มีชื่อเสียง
ของจังหวัด  
 

ไม่ปรากฏ 
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    มาสคอต 
 
 
 
จังหวัด 

ผลการวิเคราะห์มาสคอต 

องค์ประกอบของตัวมาสคอต 
ระดับการใช้สัญวิทยา 

ทฤษฎีสัญศาสตร์ของเพิร์ส 
(Peirce, 1931) 

รูปปรากฏ เพศ 
การแสดงออก
ลักษณะนิสัย
และอารมณ์ 

เคร่ืองแต่งกาย
และเคร่ืองประดับ 

รูปเหมือน (Icon) 
รูปเคร่ือง 

หมาย (Index) 
รูปสัญลักษณ์ 
(Symbol) 

 
มาสคอตอิ่มจังจงัหวัด

นครสวรรค์/อุทัยธานี/พิจิตร/
ก าแพงเพชร 

รูปนามธรรม: 
ปิ่นโต 
 

ไม่ชัดเจน 
 

มีรอยย้ิมจริงใจ 
 

ไม่ปรากฏ 
 

รูปปิ่นโต ระดับรูป 
ปรติมา (Iconic) 
 

อาหารข้ึนชื่อของ
จังหวัด  
 

ไม่ปรากฏ 

 
ไดโน่  

จังหวัดขอนแก่น 

รูปสัตว์: ไดโนเสาร์ 
 

ชาย มีรอยย้ิมจริงใจ 
 

แสดงถึงชาติพันธ์ุ
ภาคอีสาน สวมใส่
ผ้าขาวม้า ลายหมี่กง 
และสะพายแคน 
 

ผ้าขาวม้าและแคน 
ระดับพิมพ์ปรติมา 
(Hypoicon) และ
รูปไดโนเสาร์ ระดับ
รูปปรติมา (Iconic)  

โครงกระดูกหรือ
ซากฟอสซิลที่
ค้นพบในจังหวัด 
 

ไม่ปรากฏ 
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    มาสคอต 
 
 
 
จังหวัด 

ผลการวิเคราะห์มาสคอต 

องค์ประกอบของตัวมาสคอต 
ระดับการใช้สัญวิทยา 

ทฤษฎีสัญศาสตร์ของเพิร์ส 
(Peirce, 1931) 

รูปปรากฏ เพศ 
การแสดงออก
ลักษณะนิสัย
และอารมณ์ 

เคร่ืองแต่งกาย
และเคร่ืองประดับ 

รูปเหมือน (Icon) 
รูปเคร่ือง 

หมาย (Index) 
รูปสัญลักษณ์ 
(Symbol) 

 
คุณทองโบราณ  
จังหวัดอุดรธานี 

รูปสัตว์: สุนัข 
 

ชาย 
 

มีท่าทางเป็นมิตร 
 

สวมผ้าพันคอจากผ้า
มัดหมี่ย้อมคราม 
และสวมกางเกง
รูปทรงไหบ้านเชียง 
 

ผ้าพันคอย้อมคราม
และไหบ้านเชียง 
ระดับพิมพ์ปรติมา 
(Hypoicon) และ
รูปสุนัข ระดับรูป 
ปรติมา (Iconic)  

โครงกระดูกหรือ
ซากฟอสซิลที่
ค้นพบในจังหวัด 
 

ไม่ปรากฏ 

 
ลุ่มภู  

จังหวัดหนองบัวล าภู 

รูปสัตว์:  
ปลาฉลาม 
 

ชาย 
 

มีแววตาสดใส  
 

มือซ้ายถือเปลือก
หอยซึ่งเป็นหอยจาก
สุสานหอย 150 ล้าน
ปี ของจังหวัด
หนองบัวล าภู 
 

ดอกบัวหลวงและ
หอยจากสุสานหอย 
ระดับพิมพ์ปรติมา 
(Hypoicon) และ
รูปฉลาม ระดับ
รูปปรติมา (Iconic)  

โครงกระดูกหรือ
ซากฟอสซิลที่
ค้นพบในจังหวัด 
 

ไม่ปรากฏ 
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    มาสคอต 
 
 
 
จังหวัด 

ผลการวิเคราะห์มาสคอต 

องค์ประกอบของตัวมาสคอต 
ระดับการใช้สัญวิทยา 

ทฤษฎีสัญศาสตร์ของเพิร์ส 
(Peirce, 1931) 

รูปปรากฏ เพศ 
การแสดงออก
ลักษณะนิสัย
และอารมณ์ 

เคร่ืองแต่งกาย
และเคร่ืองประดับ 

รูปเหมือน (Icon) 
รูปเคร่ือง 

หมาย (Index) 
รูปสัญลักษณ์ 
(Symbol) 

 
บักมี่ 

จังหวัดบึงกาฬ 

รูปสัตว์:  
นกเป็ดน้ า 
 

ชาย 
 

มีความข้ีเล่น
ซุกซน  
ขยิบตา 1 ข้าง 
(ลักษณะพิเศษ) 
 

มีผ้าคาดเอวสีม่วง  
ซึ่งเป็นลายผ้ามัดมี่
หมากเบ้ง ลาย
เฉพาะของจังหวัด 
บึงกาฬ 
 

ชุดราชประแตน
และผ้าคาดเอว 
ระดับพิมพ์ปรติมา 
(Hypoicon) และ
รูปนกเป็ดน้ า 
(Iconic) 

นกเป็ดน้ า 
สัตว์ที่มีชื่อเสียง
ของจังหวัด 
 

ไม่ปรากฏ 

 
โปงลางและแพรวา 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

รูปสัตว์: 
 ไดโนเสาร์ 
  
 

ชายและหญิง 
 

มีรอยย้ิมจริงใจ 
มีท่าทางเป็นมิตร 
 

สวมชุดที่ถอดแบบมา
จากเครื่องแต่งกาย
ของคนภูไท เผ่า
กาฬสินธ์ุ จังหวัด
กาฬสินธ์ุ 
 

ชุดคนภูไท กระต๊ิบ
ข้าวเหนียวและพิณ 
ระดับพิมพ์  
ปรติมา (Hypoicon) 
และรูปไดโนเสาร์ 
ระดับรูปปรติมา 
(Iconic) 

โครงกระดูกหรือ
ซากฟอสซิลที่
ค้นพบในจังหวัด 
 

ไม่ปรากฏ 
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    มาสคอต 
 
 
 
จังหวัด 

ผลการวิเคราะห์มาสคอต 

องค์ประกอบของตัวมาสคอต 
ระดับการใช้สัญวิทยา 

ทฤษฎีสัญศาสตร์ของเพิร์ส 
(Peirce, 1931) 

รูปปรากฏ เพศ 
การแสดงออก
ลักษณะนิสัย
และอารมณ์ 

เคร่ืองแต่งกาย
และเคร่ืองประดับ 

รูปเหมือน (Icon) 
รูปเคร่ือง 

หมาย (Index) 
รูปสัญลักษณ์ 
(Symbol) 

 
คร๊อกโค ่

จังหวัดสมุทรปราการ 

รูปสัตว์: จระเข้ 
  
 

ชาย 
 

มีท่าทางข้ีเล่น
ซุกซน 
 

มีการสวมแต่งชุดของ
ผู้ชายชาวมอญ 
พระประแดง (มอญ
ปากลัด) จังหวัด
สมุทรปราการ 

รูปจระเข้ ระดับ
รูปปรติมา (Iconic) 
 

สัตว์ที่มีชื่อเสียง
ของจังหวัด 
 

ไม่ปรากฏ 

 
โคอี้ มอรร์ี ่

จังหวัดสระบุร ี

รูปสัตว์: วัว 
 

ไม่ชัดเจน 
 

มีสีหน้าย้ิมแย้ม 
รอยย้ิมแบบ
จริงใจ  
มีความสดใสจาก
ดวงตา มีท่าทาง
เป็นมิตร 
 

มีลักษณะโดดเด่นที่สี
ของตัวมาสคอตที่
เป็นสีฟ้าและสี
เหลือง 
ไม่สวมใส่เสื้อผ้าและ
เครื่องประดับ 
 

กระหรี่ปั๊บ และดอก
ทานตะวันที่หาง 
ระดับพิมพ์ปรติมา 
(Hypoicon) และ
รูปวัวระดับรูป 
ปรติมา (Iconic) 

เชื่อมโยงกับสัตว์ที่
มีชื่อเสียงของ
จังหวัด 
 

ไม่ปรากฏ 
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    มาสคอต 
 
 
 
จังหวัด 

ผลการวิเคราะห์มาสคอต 

องค์ประกอบของตัวมาสคอต 
ระดับการใช้สัญวิทยา 

ทฤษฎีสัญศาสตร์ของเพิร์ส 
(Peirce, 1931) 

รูปปรากฏ เพศ 
การแสดงออก
ลักษณะนิสัย
และอารมณ์ 

เคร่ืองแต่งกาย
และเคร่ืองประดับ 

รูปเหมือน (Icon) 
รูปเคร่ือง 

หมาย (Index) 
รูปสัญลักษณ์ 
(Symbol) 

 
พ่ีขุน 

จังหวัดนครนายก 

รูปคน: ทหาร
โบราณ 
 
 

ชาย 
 

มีรอยย้ิมจริงใจ แต่งกายด้วยชุด
นักรบไทยหรือทหาร
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 

ดาบ ระดับพิมพ์ 
ปรติมา 
(Hypoicon) และ
รูปทหารโบราณ                    
ระดับรูปปรติมา 
(Iconic) 

สถานที่ท่องเท่ียว
ส าคัญของจังหวัด 
 

ไม่ปรากฏ 

 

 
จ๋อบอท 

จังหวัดลพบุร ี

รูปสัตว์: ลิง 
 

ชาย 
 

มีความข้ีเล่น
ซุกซน 
 

สวมแว่น Virtual 
Reality หรือ VR  
 

แว่น Virtual 
Reality หรือ VR 
ระดับพิมพ์ปรติมา 
(Hypoicon) และ
รูปลิง ระดับรูปปรติ
มา (Iconic) 

สัตว์ที่มีชื่อเสียง
ของจังหวัด 
 

ไม่ปรากฏ 
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    มาสคอต 
 
 
 
จังหวัด 

ผลการวิเคราะห์มาสคอต 

องค์ประกอบของตัวมาสคอต 
ระดับการใช้สัญวิทยา 

ทฤษฎีสัญศาสตร์ของเพิร์ส 
(Peirce, 1931) 

รูปปรากฏ เพศ 
การแสดงออก
ลักษณะนิสัย
และอารมณ์ 

เคร่ืองแต่งกาย
และเคร่ืองประดับ 

รูปเหมือน (Icon) 
รูปเคร่ือง 

หมาย (Index) 
รูปสัญลักษณ์ 
(Symbol) 

 
หมะม้าหมุด  
จังหวัดระยอง 

รูปนามธรรม: นาง
ยักษ์ในวรรณคดี
เรื่องพระอภัยมณี
ของสุนทรภู่   
 

หญิง 
 

มีรอยย้ิมจริงใจ 
 

มีการแต่งชุดในสไตล์
ฮาวาย ซึ่งเป็นชุด
ของชาวเกาะ 
 

ชุดฮาวายและ
รองเท้าแตะคีบ 
ระดับพิมพ์ปรติมา 
(Hypoicon) 
 

สถานที่ท่องเท่ียว
ส าคัญของจังหวัด 
 

ไม่ปรากฏ 

 
เล้ง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

รูปนามธรรม: 
มังกร 
 
 
 

ชาย 
 

มีแววตาสดใส มีสายคาดเอวคล้าย
เข็มขัดสีเหลืองที่สาย
คาดเอวเหน็บมะม่วง
ไว้ 1 ผล เป็นมะม่วง
พันธ์ุสีทองแปดริ้ว 

มะม่วงพันธ์ุสีทอง
แปดริ้ว ระดับพิมพ์ 
ปรติมา(Hypoicon) 
 

สถานที่ท่องเท่ียว
ส าคัญของจังหวัด 
 

ไม่ปรากฏ 
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    มาสคอต 
 
 
 
จังหวัด 

ผลการวิเคราะห์มาสคอต 

องค์ประกอบของตัวมาสคอต 
ระดับการใช้สัญวิทยา 

ทฤษฎีสัญศาสตร์ของเพิร์ส 
(Peirce, 1931) 

รูปปรากฏ เพศ 
การแสดงออก
ลักษณะนิสัย
และอารมณ์ 

เคร่ืองแต่งกาย
และเคร่ืองประดับ 

รูปเหมือน (Icon) 
รูปเคร่ือง 

หมาย (Index) 
รูปสัญลักษณ์ 
(Symbol) 

 
สีดา 

จังหวัดสระแก้ว 

รูปนามธรรม:: คน
กึ่งผีเสื้อ  
 
 

หญิง 
 

มีแววตาสดใส 
มีท่าทางเป็นมิตร 
 

สวมเสื้อผ้าชุดแซ็กสี
ชมพู คาดเข็มขัดสี
เงินและมีตรา
สัญลักษณ์จังหวัด
สระแก้ว อยู่ตรง
กลาง สวม
รองเท้าคัทชูสี
บานเย็น   

รูปกึ่งคนกึ่งผีเสื้อ 
ระดับรูปปรติมา 
(Iconic) 
 

สัตว์ที่มีชื่อเสียง
ของจังหวัด 
 

ไม่ปรากฏ 

 
ตงตง 

จังหวัดปราจีนบุร ี

รูปพืชผักหรือ
อาหาร: หน่อไม้ 
 

ชาย 
 

มีรอยย้ิมจริงใจ  
มีแววตาสดใส 
 

สะพายหมวกสานไม้
ไผ่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ 
OTOP ของจังหวัด
ปราจีนบุรี  
สร้อยคอรูป 

ใบโพธ์ิและเข็มขัด 
ระดับพิมพ์ ปรติมา 
(Hypoicon) และ
รูปหน่อไม้ ระดับ
รูป ปรติมา 
(Iconic) 

หน่อไม ้
อาหารข้ึนชื่อของ
จังหวัด 
 

ไม่ปรากฏ 
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    มาสคอต 
 
 
 
จังหวัด 

ผลการวิเคราะห์มาสคอต 

องค์ประกอบของตัวมาสคอต 
ระดับการใช้สัญวิทยา 

ทฤษฎีสัญศาสตร์ของเพิร์ส 
(Peirce, 1931) 

รูปปรากฏ เพศ 
การแสดงออก
ลักษณะนิสัย
และอารมณ์ 

เคร่ืองแต่งกาย
และเคร่ืองประดับ 

รูปเหมือน (Icon) 
รูปเคร่ือง 

หมาย (Index) 
รูปสัญลักษณ์ 
(Symbol) 

 
หนูจวบ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

รูปพืชผักหรือ
อาหาร: สับปะรด 
 
 

ชาย 
 

รอยย้ิมจริงใจ  
แววตาสดใส 
มีความข้ีเล่น
ซุกซน 
 

ใส่ถุงมือสีขาว และ
รองเท้าบูทสีขาว    
 

รูปสับปะรด ระดับ
รูปปรติมา (Iconic) 

อาหารข้ึนชื่อของ
จังหวัด 
 

ไม่ปรากฏ 

 
มิสเตอร์กราบี้ 
จังหวัดกระบี ่

รูปนามธรรม: ผี
หัวโต 
 

ไม่ชัดเจน 
 

ไม่ปรากฏ 
 

ไม่สวมเครื่องแต่ง
กายและ
เครื่องประดับ 
 

ไม่ปรากฏ 
 

สถานที่ท่องเท่ียว
ส าคัญของจังหวัด 
 

ไม่ปรากฏ 



 

 

189 

    มาสคอต 
 
 
 
จังหวัด 

ผลการวิเคราะห์มาสคอต 

องค์ประกอบของตัวมาสคอต 
ระดับการใช้สัญวิทยา 

ทฤษฎีสัญศาสตร์ของเพิร์ส 
(Peirce, 1931) 

รูปปรากฏ เพศ 
การแสดงออก
ลักษณะนิสัย
และอารมณ์ 

เคร่ืองแต่งกาย
และเคร่ืองประดับ 

รูปเหมือน (Icon) 
รูปเคร่ือง 

หมาย (Index) 
รูปสัญลักษณ์ 
(Symbol) 

 
น้องจุ้ง 

จังหวัดภูเก็ต 

รูปนามธรรม: คน
กึ่งกุ้งมังกร 
 

ไม่ชัดเจน 
 

มีรอยย้ิมจริงใจ 
แววตาสดใส 
มีท่าทางเป็นมิตร 
 

ไม่สวมเครื่องแต่ง
กายและ
เครื่องประดับ 
 

รูปกึ่งคนกึ่งกุง้ 
ระดับรูปปรติมา 
(Iconic) 
 

สัตว์ที่มีชื่อเสียง
ของจังหวัด 
 

ไม่ปรากฏ 
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ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์อัตลักษณ์จังหวัดของมาสคอตไดโน่ จังหวัดขอนแก่น 
รายการ รายละเอียดที่ใช้วเิคราะห ์ ไม่พบ พบ ลักษณะที่พบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ
ของอัตลักษณ์ 

จังหวัด 

1) อัตลักษณ์ด้านประเพณี และ
ความเชื่อ  
ได้แก่ ประเพณีแห่มังกร ประเพณี
ตักบาตรดอกไม้ ประเพณีไหลเรือ
ไฟ ประเพณีย่ีเป็ง ประเพณี
บวงสรวงสิง่ศักด์ิสิทธ์ิ เป็นต้น 

  - 

2) อัตลักษณ์ด้านโบราณสถาน
และโบราณวัตถุ  
1.โบราณสถาน 
ได้แก่ ปราสาท เจดีย์ โบสถ์ วิหาร 
หอระฆัง ปรางค์ ก าแพงเมือง  
คูเมือง พระธาตุ  
2.โบราณวัตถุ 
ได้แก่ พระพุทธรูป เครื่องปั้นดินเผา 
กระดูกสัตว์โบราณ เครื่องมือล่า
สัตว์ เครื่องมือหาปลา เป็นต้น 
 

  พบในลักษณะที่ 2 คือ
โบราณวัตถุ ประเภท กระดูก
สัตว์โบราณ  คือซากกระดูก
ไดโนเสาร์ สายพันธ์ุ ภูเวียงโก
ซอรัส สิรินธรเน                  
(Phuwiangosaurus 
sirindhornae) 
เป็นไดโนเสาร์ซอโรพอดกินพืช
ขนาดใหญ่เดิน 4 ขา คอยาว 
หางยาว อายุประมาณ 130 
ล้านปี ความยาวประมาณ 15-
20 เมตร ซึ่งเป็นต้นแบบในการ
ท าตัวมาสคอต “ไดโน่” 

3) อัตลักษณ์ด้าน อาหารท้องถ่ิน 
ได้แก่ อาหารภาคกลาง อาหาร
ภาคเหนือ อาหารภาตใต้ อาหาร
ภาคอีสาน เป็นต้น 

  - 

4) อัตลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์
ท้องถ่ิน/สินค้าของฝาก  
ได้แก่ สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน
อาหาร งานศิลปะ ของตกแต่งบ้าน 
หัตถกรรมท้องถ่ิน เครื่องประดับ 
เป็นต้น 
 

  มาสคอตคาดเอวด้วยผ้าขาวม้า 
ซึ่งเป็น 1 ในของดีประจ า
จังหวัด ซึ่งเป็นสินค้าหัตถกรรม
ท้องถ่ินในหลายอ าเภอ เช่น 
ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภูเวียง, 
ต าบลดงเมืองแอม อ าเภอเขา
สวนกวาง เป็นต้น 

5) อัตลักษณ์ด้านสถานที่
ท่องเที่ยว  
1)สถานที่ท่องเท่ียวตามธรรมชาติ 
(Natural Tourism Resources) 
เช่น ภูเขา ดอย แม่น้ า ทะเล เกาะ 
ป่า ทะเลสาบ ถ้ า อุทยาน เป็นต้น  

  มาสคอตน าเสนออัตลักษณ์ด้าน
สถานที่ท่องเท่ียวในลักษณะที่ 2 
ประเภทสถานที่ที่มนุษย์สร้างข้ึน 
คือ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง 
เป็นพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาท่ีจัด
แสดงเรื่องราวของซากดึกด า
บรรพ์ สังกัดกรมทรัพยากรธรณี 
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รายการ รายละเอียดที่ใช้วเิคราะห ์ ไม่พบ พบ ลักษณะที่พบ 

2) สถานที่ที่มนุษย์สร้างข้ึน (Man-
made Tourism Resources)  
ที่เกิดข้ึนจากฝีมือมนุษย์ เช่น 
ปราสาท อนุสาวรีย์  สวนสัตว์  
สวนสนุก เข่ือนกั้นน้ า เป็นต้น 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ต้ังอยู่บนพ้ืนที่
ต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเก่า 
จังหวัดขอนแก่น  

6) อัตลักษณ์ด้านเคร่ืองแต่งกาย 
ได้แก่ การแต่งกายภาคเหนือ ชาว
พ้ืนเมืองจะแต่งกายตามเชื้อชาติ 
เช่นชุดชาวไทยภูเขา, การแต่งกาย
ประจ าภาคอสีาน ส่วนใหญ่ใช้ผ้าทอ
มือ ซึ่งท าจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น 
ผ้าฝ้าย และผ้าไหม ผ้าพ้ืนเมือง
อีสาน โดยผ้าท่ีทอจะน าไปใช้ตัด
เย็บท าเป็นเครื่องนุ่งห่ม หมอน  
ที่นอน ผ้าห่ม ผ้าพันคอ เป็นต้น 
 

  มาสคอตคาดเอวด้วยผ้าขาวม้า 
เชื่อมโยง-มีผ้าขาวม้าคาดเอว 
ซึ่งเป็นลักษณะการแต่งกายของ
คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทย ท่ีนิยมใช้ผ้าคาดเอว
ด้วยผ้าขาวม้า โดยผ้าขาวม้า
ของจังหวัดขอนแก่น จะมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ “ลาย
หมี่กง” เป็นลายต้นแบบและ
ลายเก่าแก่ของเมืองขอนแก่น 
เน้นสีม่วง แดง เขียว ทอ
ลักษณะแบบ 3 ตะกอ โดยเรียก
ผ้าขาวม้าว่า ผ้าหัว ผ้าตะโก้ง 
หรือตาโก้ง ซึ่งหมายถึงผ้าลาย
ตาราง ผ้าเต่ียว 

7) อัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม  
ประกอบด้วย 
1)ทัศนศิลป์  เป็นงานสร้างสรรค์
ศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยการดู เช่น 
สถาปัตยกรรม จิตรกรรม 
ประติมากรรม งานประณีตศลิป์   
2)  ศิลปะการแสดง  เป็นงานศิลปะ
ที่รับรู้ได้โดยการชมและการฟัง เช่น 
ดนตรี นาฏศิลป์  เป็นต้น 
 

  พบอัตลักษณ์ด้าน 
ศิลปวัฒนธรรมประเภทที่ 2 คือ
ศิลปะการแสดง ด้านดนตรี  
“แคน” เป็น 1 ในเครื่องคนตรี
พ้ืนบ้านอีสาน ประเภทเครื่อง
เป่า และจังหวัดขอนแก่น ยังได้
ชื่อว่าจังหวัด “เมืองหมอแคน 
แดนหมอล า” เพราะมีการสืบ
สานการเป่าแคน และเครื่อง
ดนตรีอื่นๆอย่างแพร่หลายใน
จังหวัด มีวงหมอล า และหมอ
แคน (นักดนตรีที่เล่นแคน) ท่ีมี
ชื่อเสียงมากมาย 

8) อัตลักษณ์ด้านภาษา  
ได้แก่ "ภาษาถ่ิน” ของภาคต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค
อีสาน หรือภาคกลาง 
 

  - 
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รายการ รายละเอียดที่ใช้วเิคราะห ์ ไม่พบ พบ ลักษณะที่พบ 

9) อัตลักษณ์สัญลักษณ์จังหวัด   
ได้แก่ อาชีพ, กีฬา, การคมนาคม
และการเดินทาง, สัตว์ประจ า
จังหวัด, ต้นไม้ประจ าจังหวัด  
เป็นต้น 

  จากการสะพายแคนของ 
มาสคอต ค้นพบอัตลักษณ์ด้าน
อาชีพ กล่าวคือในปี 2561  
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนให้จังหวัดขอนแก่น  
มีการจัดงาน “เทศกาลหมอล า
คาร์นิวัล” ซึ่งเป็นการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาด้านอาชีพหมอล า
จากรุ่นสู่รุ่น ก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ ตระหนักและธ ารงไว้
ซึ่งศิลปะการแสดงหมอล าซึ่งมี
แคนเป็นเครื่องดนตรีประกอบ
ในวง ให้สามารถสร้างรายได้
ให้กับศิลปวัฒนธรรมที่มีความ
ยาวนาน ให้อยู่คู่กับคนไทยและ
ภาคอีสาน 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างตารางการสังเกต (Observation form) 

ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอต 
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แบบสังเกต (Observation form) 
เร่ือง ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตของแต่ละจังหวัด 

ชื่อมาสคอต……...........คุณทองโบราณ………………………………………………………………………………………... 
จังหวัด ………………อุดรธานี ………………………………………………………………………………………………........ 

ระยะเวลาที่ใชเ้ก็บข้อมูล..............วันที่ 29 กันยายน 2560 – 31 ธันวาคม 2562 ............................................. 
 
ตาราง บันทึกช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตแต่ละจังหวัด 

ช่องทาง 
การสื่อสารการตลาด 

พบ ไม่พบ ล าดับ ประเด็น แหล่งเผยแพร ่ วัน/เดือน/ปี 

สื่อออนไลน์       
1.เว็บไซด์       
   1. การน าเสนอข่าวของสื่อมวลชน เรื่อง

การเปิดตัวมาสคอตคุณทองโบราณ 
สัญลักษณ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
จ.อุดรธานี 

  

   1.1 เรื่อง อุดรฯเปิดตัวมาสคอต“คุณทอง
โบราณ”ชื่อพระราชทานร.9  

เว็บไซด์ โพสต์ทูเดย์ 
https://www.posttoday.com/social/local/517570 

วันที่ 29 กันยายน 2560 

   1.2 เรื่อง ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดอุดรธานี เปิดตัวมาสคอต คุณทอง
โบราณ เป็นสัญลักษณ์เพ่ือกระตุ้นส่งเสริม
การท่องเท่ียว จ.อุดรธานี  

เว็บไซด์ TNews 
https://www.tnews.co.th/region/363393 

วันที่ 29  กันยายน 2560 
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ช่องทาง 
การสื่อสารการตลาด 

พบ ไม่พบ ล าดับ ประเด็น แหล่งเผยแพร ่ วัน/เดือน/ปี 

   1.3 เรื่อง เผยแพร่ข่าวเรื่องอุดรฯเปิดตัว  
‘มาสคอต’ ช ู‘คุณทองโบราณ’ บูมท่อง
เท่ียวจังหวัด   

เว็บไซด์ฐานเศรษฐกิจ   
https://www.thansettakij.com/content/215377 

วันที่ 7 ตุลาคม 2560 

   1.4 เรื่อง เผยแพร่ข่าวเรื่องเปิดตัว “คุณทอง
โบราณ” มาสคอตประจ าจังหวัดอุดรธานี  

เว็บไซด์ ไทยรัฐออนไลน์ 
https://www.thairath.co.th/news/local/1087102 

วันที ่2 ตุลาคม 2560 

   2. การน าเสนอข่าวของสื่อมวลชนและ
หน่วยงานต่างๆ เรือ่งเก่ียวกับวัน
ครบรอบวันเกิดมาสคอตทองโบราณ
ครบ 1 ปี ณ ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี 

  

   2.1 เรื่อง "ก าเนิดคุณทองโบราณ" มาสคอต
จังหวัดอุดรธานี 
 

เว็บไซด์ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี 
http://udonechamber.com/home/information-
chamber/6051-6051.html 

วันที่ 14 กันยายน 2561 
 

   2.2 เรื่อง จ.อุดรธานี ยกระดับการขับเคลื่อน
มาสคอตประจ าจงัหวัด กับกิจกรรมวัน
ก าเนิดคุณทองโบราณ พร้อมเปิดตัว 
สติกเกอร์ไลน์สุดน่ารัก 14-16 ก.ย. น้ี  

เว็บไซด์ ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 
http://thainews.prd.go.th/th/website_th/news/ne
ws_detail/WNSOC6109050010109 

วันที1่4 กันยายน 2561 

   2.3 เรื่อง  งานวันเกิดคุณทองโบราณ เสริม
การท่องเท่ียวอุดรฯ  
 

เว็บไซด์ เดลินิวส์ 
https://www.dailynews.co.th/article/668357 
 
 

วันที่ 27 กันยายน 2561 
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ช่องทาง 
การสื่อสารการตลาด 

พบ ไม่พบ ล าดับ ประเด็น แหล่งเผยแพร ่ วัน/เดือน/ปี 

   3. พบในรูปแบบเว็บไซด์อย่างเป็นทางการ 
(Official website) สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็น
ช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่ง
มาราธอน “คุณทองโบราณ มาราธอน” 
ที่จัดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2563
ข้อมูลในเว็บไซด์ ประกอบด้วย
รายละเอียดของงานได้แก่ 
 1)ประเภทการวิ่ง 2)แบบเหรียญ  
3)แบบเสื้อ 4)แผนที่ 5)หน้าการรับ
สมัครวิ่ง 
4.พบในพบในรูปแบบของการน าเสนอ
ข่าวของสือ่มวลชนและหน่วยงานต่างๆ 
เรื่องกิจกรรมวิ่งมาราธอน “คุณทอง
โบราณ มาราธอน” 

เว็บไซด์ชื่อวา่ runlah 

 

เข้าถึงข้อมูลวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 

   4. การน าเสนอข่าวของสื่อมวลชนและ
หน่วยงานต่างๆ เรือ่งกิจกรรมวิ่ง
มาราธอน “คุณทองโบราณ มาราธอน” 
ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2563 

  

   4.1 เผยแพร่ข่าวเรื่อง คุณทองโบราณ 
มาราธอน   

 

เว็บไซด์forrunnersmag 
http://www.forrunnersmag.com/events/eventinfo.
php?eventid=8929 

เข้าถึงข้อมูลวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 
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ช่องทาง 
การสื่อสารการตลาด 

พบ ไม่พบ ล าดับ ประเด็น แหล่งเผยแพร ่ วัน/เดือน/ปี 

   4.2 เรื่อง คุณทองโบราณ มาราธอน   
 

เว็บไซด์ vrunvride 
https://www.vrunvride.com/events/khunthong-
bohran-marathon/ 

เข้าถึงข้อมูลวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 

   5. พบในรูปแบบของการน าเสนอข่าวของ
สื่อมวลชนและหน่วยงานต่างๆ เรือ่ง 
การเปิด “คุณทองโบราณ Shop” ร้าน
จ าหน่ายสินค้าที่ระลึก 

  

   5. เรื่อง เปิดแลว้ “คุณทองโบราณ Shop” 
ร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก  
ตราสัญลักษณ์คุณทองโบราณ ตัวแทน
เผยแพร่ภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว จ.อุดรธานี  

เว็บไซด์ ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 
http://nwnt.prd.go.th/CenterWeb/News/NewsD
etail?NT01_NewsID=TNSOC6107160010051 

วันที่ 16 กรกฎาคม 
2561 

2.เฟซบุ๊ก       
   1 พบในรูปแบบของเฟซบุ๊ก อย่างเป็น

ทางการ (Official Facebook) 
  

   1.1 พบในรูปแบบของเฟซบุ๊ก อย่างเป็น
ทางการ (Official Facebook)  
เพ่ือเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์งาน
ว่ิงคุณทองโบราณ มาราธอน 
โดยเน้ือหาที่โพสต์ ประกอบไปด้วย  
1)รายละเอียดของกิจกรรมการว่ิง 

โดยใช้ชื่อว่า โรตารี่หมากแข้งมาราธอนโดยมีรูปตัวมาสคอต
คุณทองโบราณเป็นรูปโปรไฟล์ และเป็นส่วนหน่ึงของภาพ
บนหน้าปกของFacebook โดยมีผู้กดติดตาม จ านวน 
3,475 คน  
เริ่มต้นใช้งานเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 

ข้อมูล ณ วันที่ 28
ธันวาคม 2562 
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ช่องทาง 
การสื่อสารการตลาด 

พบ ไม่พบ ล าดับ ประเด็น แหล่งเผยแพร ่ วัน/เดือน/ปี 

2) ความคืบหน้าและการเตรียมความ
พร้อมของการจัดงานว่ิงมาราธอน 

 
   2. เฟซบุก๊ของหน่วยงานและสว่นบุคคล 

เพื่อท าการเผยแพร่ข่าวสารที่เก่ียวกับ
มาสคอตคุณทองโบราณ 

  

   2.1 เรื่อง ภาพคุณทองโบราณ 
 
 
 

ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี 

 
 

วันที่ 7 มีนาคม 2561 

   2.2 เรื่อง ภาพในงานว่ิงมาราธอนเมื่อปี 2018 ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี 

 
 
 

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 
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ช่องทาง 
การสื่อสารการตลาด 

พบ ไม่พบ ล าดับ ประเด็น แหล่งเผยแพร ่ วัน/เดือน/ปี 

   2.3 เรื่อง ภาพการประชุมสรุปผล 
การด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชาวงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมี
ภาพฉากหลังเป็นรูปมาสคอตคุณทอง
โบราณ  

ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี 

 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

3. Line       
   1. พบในรูปแบบของการจัดท าในรูปแบบ

สติกเกอร์ไลน์ (Sticker Line) เพื่อให้
ผู้สนใจโหลดน ามาใช้ส่งใน Line  
โดยมีทั้งหมด 40 ท่าทาง 

สติกเกอร์ไลน์ ชื่อว่า คุณทองโบราณ @อุดรธานี 
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ช่องทาง 
การสื่อสารการตลาด 

พบ ไม่พบ ล าดับ ประเด็น แหล่งเผยแพร ่ วัน/เดือน/ปี 
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ช่องทาง 
การสื่อสารการตลาด 

พบ ไม่พบ ล าดับ ประเด็น แหล่งเผยแพร ่ วัน/เดือน/ปี 

4.Youtube       
   1. พบในรูปแบบการโพสต์ของช่องยูทูป

ต่างๆ ที่เก่ียวกับคุณทองโบราณ 
  

   1.1 เรื่อง น าเสนอเรื่องราว 
29 ก.ย.60 อุดรธานีเปิดตัวคุณทอง
โบราณ สุนัขโบราณบ้านเชียงชื่อ
พระราชทาน ร.9  

ช่องยูทูป ที่ชื่อว่า Sripoom Munchapiom 
มีผู้ชม 2 views และไม่มีการแชร์  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019) 

 
 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2560 

   1.2 เรื่อง น าเสนอเรื่อง เพลงคุณทองโบราณ   ช่องยูทูป ท่ีชื่อว่า Noppanat Thongyen 
มีผู้ชม 91 views และไม่มีการแชร์ 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019) 

 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 
กันยายน 2561 
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ช่องทาง 
การสื่อสารการตลาด 

พบ ไม่พบ ล าดับ ประเด็น แหล่งเผยแพร ่ วัน/เดือน/ปี 

   1.3 น าเสนอเรื่อง คุณทองโบราณมาราธอน  ช่องยูทูป ท่ีชื่อว่า RunLah 
มีผู้ชม 62 views และไม่มีการแชร์ 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019) 

 

โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 21 
ตุลาคม 2562 

5.Twitter       
6.Instragam       

   1. พบการโพสต์ภาพที่เก่ียวข้องกับมาสคอต
โดย hashtag # คุณทองโบราณ จาก 
Instagram สว่นตัวของผู้ใช้งาน 

  

   1.1 เรื่อง เซลฟ่ีวิธ “คุณทองโบราณ”  
(มาสคอตอุดรเป็นหมา ไม่ใช่เป็ดนะเออ 
 #คุณทองโบราณ 
 

ผู้ใช้ Instragam ชื่อว่า Gamez_me 
มีผู้กด Like 10  คน 

 

เข้าถึงข้อมูลวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 
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ช่องทาง 
การสื่อสารการตลาด 

พบ ไม่พบ ล าดับ ประเด็น แหล่งเผยแพร ่ วัน/เดือน/ปี 

   1.2 เรื่อง #คุณทองโบราณ 
Mascot ของเมืองอุดรธานี ท่ีมีตัวตนและ
ความเป็นมา คุณทองโบราณ คือชื่อที่ล้น
เกล้าในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทาน
ให้กับ โครงกระดูกสุนัข ท่ีขุดพบในหลุม
ส ารวจที่บ้านเชียง  ทางจังหวัด และ
สมาคมกีฬาแห่งจงัหวัดอุดรธานี รวมถึง
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้
น ามาใช้เป็นสัญลักษณ์และ Mascot ใน
การประชาสัมพันธ์ จังหวัดอุดรธานี 

ผู้ใช้ Instragam ชื่อว่า Pew_woodhipatr 

 

เข้าถึงข้อมูลวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 

   1.3 เรื่อง คุณทองโบราณเป็นสุนัขยุคโบราณ
บ้านเชียง ท่ีถูกขุดค้นพบพร้อมกับซาก
เครื่องดินเผา ท่ีมีโครงกระดูกที่สมบรูณ์สุด 
ชื่อ # คุณทองโบราณ เป็นชื่อ
พระราชทานจากในหลวง ร.9 
และเป็นมาสคอตประจ าจังหวัดอุดรธานี 

ผู้ใช้ Instragam ชื่อว่า Muk_patcharanan 

 

เข้าถึงข้อมูลวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 
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ช่องทาง 
การสื่อสารการตลาด 

พบ ไม่พบ ล าดับ ประเด็น แหล่งเผยแพร ่ วัน/เดือน/ปี 

   1.4 เรื่อง สวัสดีครับ ที่น่ีคือบ้าน # คุณทอง
โบราณ 
 

ผู้ใช้ Instragam ชื่อว่า Kittituchkensiri 

 

เข้าถึงข้อมูลวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 
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ช่องทางการสื่อสาร
การตลาด 

พบ ไม่พบ ล าดับ ประเด็น แหล่งเผยแพร ่ วัน/เดือน/ปี 

สื่อออฟไลน์       
1.ทีวี       
   1. การน าเสนอข่าวการเปิดตัวมาสคอตคุณ

ทองโบราณของจังหวัดอุดรธานี  
  

   1.1 เรื่อง "คุณทองโบราณ" สุนัขยุคบ้านเชียง 
ชื่อพระราชทานจากในหลวง  
ร.9   

ช่อง 8  

 

วันที่ 29 กันยายน 2560 

   1.2 เรื่อง เปิดตัว มาสคอต คุณทองโบราณ 
ซึ่งจะใช้เป็นสัญลักษณ์การท่องเท่ียว ของ 
จ.อุดรธานี  

ช่อง Home Cable TV 

 

วันที่ 29 กันยายน 2560 

   1.3 เรื่อง อุดรธานี จัดกิจกรรมท่องเท่ียว 
ก าเนิดคุณทองโบราณ  

ช่อง NBT  

 

วันที่ 15 กันยายน 2561 
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ช่องทางการสื่อสาร
การตลาด 

พบ ไม่พบ ล าดับ ประเด็น แหล่งเผยแพร ่ วัน/เดือน/ปี 

2.หนังสือพิมพ์       
3.นิตยสาร       
4.แผ่นพับ       
5.ป้ายโฆษณา       
6.โปสเตอร์       
   1. การออกแบบ Poster  

เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งาน  
คุณทองโบราณมาราธอน 2563 

โรตารี่หมากแข้ง 

 
 
 
 
 
 
 

เข้าถึงข้อมูลวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 
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ช่องทางการสื่อสาร
การตลาด 

พบ ไม่พบ ล าดับ ประเด็น แหล่งเผยแพร ่ วัน/เดือน/ปี 

7.งาน Event       
   1. พบงาน Event ที่มี มาสคอตคุณทอง

โบราณในงานกิจกรรมต่างๆ 
  

   1.1 งานเปิดตัวมาสคอตคุณทองโบราณ  
ที่ห้องทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซ็นทารา  
จ.อุดรธานี 
  
 

โรงแรมเซ็นทารา จ.อุดรธานี 

 

วันที่ 29 กันยายน 2560 

   1.2 งานครบรอบวันเกิดคุณทองโบราณ  
ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 4 ศูนย์การค้า
เซนทรัล อุดรธานี 

ศูนย์การค้าเซนทรัล อุดรธานี 

 

วันที่ 27 กันยายน 2561 

   1.3 งานคุณทองโบราณมาราธอน ปี 2563 
 

โรตารี่หมากแข้ง 

 

เข้าถึงข้อมูลวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 
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ช่องทางการสื่อสาร
การตลาด 

พบ ไม่พบ ล าดับ ประเด็น แหล่งเผยแพร ่ วัน/เดือน/ปี 

   1.4 งานประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเท่ียวบ้าน
เชียงแหล่งมรดกโลกพร้อมเปิดตัว 
มาสคอตคุณทองโบราณ  

บ้านเชียงแหล่งมรดกโลก 

 
 

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 

   1.5 ร่วมเปิดเท่ียวบินปฐมฤกษ์ เชียงใหม่-
อุดรธานีของสายการบินแอร์เอเชีย   

ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬา จังหวัดอุดรธานี 

 
 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2561 

   1.6 งาน“ยูนิค รันน่ิง บ้านเชียงมาราธอน 
2018” ปีที่ 2   

บ้านเชียงมาราธอน 

 

วันที1่9 กุมภาพันธ์ 2561 
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ช่องทางการสื่อสาร
การตลาด 

พบ ไม่พบ ล าดับ ประเด็น แหล่งเผยแพร ่ วัน/เดือน/ปี 

   1.7 งานว่ิงตะลุยป่าหน้าฝน ณ สะพานหิน  ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬา จังหวัดอุดรธานี 

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 

   1.8 บ้านเชียงเกมส์การแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ “บา้นเชียงเกมส์” 
ภายใต้ปรัชญาการแข่งขัน “เกมส์แห่ง
มิตรภาพ และไมตรี” ณ สนามกีฬา
ฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 
2562 

8.ของที่ระลึก       
   1. พบการท าของที่ระลึกหลายรูปแบบ 

ได้แก่ 
1.เสื้อโปโลแขนสั้นสีขาว,สีส้มและสี
เหลืองปักรูปมาสคอตคุณทองโบราณที่
หน้าอกข้างขวา 

พบจากงานเปิด Shop คุณทองโบราณ “คุณทองโบราณ 
Shop” ร้านจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ตราสัญลักษณค์ุณทอง
โบราณ 
 

(เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562) 
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ช่องทางการสื่อสาร
การตลาด 

พบ ไม่พบ ล าดับ ประเด็น แหล่งเผยแพร ่ วัน/เดือน/ปี 

2.ตัวตุ๊กตาคุณทองโบราณ ที่จ าลองจาก
มาสคอตคณุทองโบราณขนาดประมาณ 
1 ฟุต 
3.ผ้าพันคอผ้ามัดหมี่ย้อมครามจังหวัด
อุดรธานีปักรูปมาสคอตคุณทองโบราณ 
4.ชุดแก้วกาแฟ สกีนรูปมาสคอตคุณ
ทองโบราณ 
5.เสื้อแจ็ตเก็ตผ้าร่มแขนยางสีด าปักรูป
มาสคอตคุณทองโบราณที่หน้าอกข้าง
ขวา 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างตารางบันทึกบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 
ช่ือผู้ให้ข้อมูล  คุณชุมพล เสถียรพันธ์ 
หน่วยงาน/ต าแหน่ง รองประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรีด้านท่องเท่ียวและกีฬา 
   ผู้บริหารทีมงานผู้ดูแลมาสคอตโคอี้ มอร์รี่  
สถานท่ีสัมภาษณ์ ห้องประชุมช้ัน 2  บริษัท วัชรธุรกิจเซ็นเตอร์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

จังหวัดสระบุรี 
วัน/เดือน/ปีท่ีสัมภาษณ์ 20 มีนาคม 2563 
ระยะเวลา  11.15 – 13.00 น. รวม 1.45 นาที 
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บรรทัด 
ที ่

ค าสัมภาษณ ์ ข้อค้นพบ 

ความ
สอดคล้อง

ของแนวคิด/
ทฤษฎี 

ข้อเสนอแนะ
เพ่ือ 

อภิปรายผล 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

ถาม : คุณชุมพล ช่วยเล่ารายละเอียดต่างๆ ในการที่สร้าง
มาสคอตโคอี้ มอร์รี่ ขึ้นมาเพื่อเป็นมาสคอตเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรีให้พวกเราฟังด้วยค่ะ 
ตอบ : ครับผมขอเล่าด้วยการน าเสนอข้อมูลของมาสคอต 
โคอี้ มอร์รี่ผ่าน Powerpoint ที่ท ามาน้ีเลยนะครับ 
 ที่มาของมาสคอตชื่อว่าน้องโคอี้มอร์รี่ มาจากค าว่า ค าว่าโค 
กับคาวาอี้ ก็คือโคก็แปลว่าวัว มอรี่ก็มาจากเลียนเสียงวัวนะ
ครับ ตัวน้ีเน่ียรูปร่างหน้าตาของเขาจะเป็นวัวเพราะว่าปกติ
แล้วเวลาเสิร์ซค าว่าสระบุรีข้ึนมาเน่ีย สินค้าหรือสัญลักษณ์
ของสระบุรีก็จะเป็นวัวเพราะเรามีประชากรวัวเยอะที่สุดใน
ประเทศไทย เราก็เลยใช้รูปวัวเป็นสัญลักษณ์ และหูเป็น
กะหรี่ปั๊ปเพราะว่าสระบุรี ข้ึนชื่อสินค้าท้องถ่ินด้วยก็เป็น
เอกลักษณ์ของทางสระบุรี  ดอกทานตะวัน เราก็มีทุ่ ง
ทานตะวันที่มีชื่อเสียง จริงๆ ก่อนหน้าน้ีมีการออกแบบ
หลายๆ แบบ เราก็คัดเลือกตกลงสรุปกันว่าเอาเป็นแบบน้ี  
สีสันเน่ียจริงๆ ก็จะเป็นสีขาวด ารูปวัวปกตินะครับ แต่คุยไป
คุยมาการที่ท าให้มันเป็นวัวปกติจะไม่ค่อยดึงดูดเท่าไร แต่
การที่เราใช้สีเหลืองซึ่งเป็นสีของจังหวัด และสีฟ้าพูดถึง
อากาศโอโซนอันดับ7 ของโลกอยู่ที่มวกเหล็ก 
เรื่องการเอาตัวมาสคอตไปเดินในท้องตลาดการเป็นสีเหลือง
สีฟ้าสร้างจุดเด่นได้ง่ายกว่าที่จะเป็นสีขาวและสีด า มัน
สื่อสารว่ามันเป็นคาแรกเตอร์ จริงๆแล้วถ้าเกิดเราดูใน
รายละเอียดในคลิปคิ้วจะมีรอยหยักนิดนึงเอามาจาก
ลวดลายไทย เป็นสื่อเล็กๆถึงความเป็นไทย และมีจุดเด่นอีก
อย่างคือค าว่าโคอี้มอรี่เราให้ซินแสสระบุรีเป็นคนดูชื่อให้ดู 
ดวงให้วันเดือนปีเกิดให้ วันที่ 20 พย. 2018 เวลา 9.59 น. 
ช่วงที่เปิดคิปให้ดูเป็นช่วงที่เราฉลองวันเกิดเป็นการเปิดตัว 
ซินแสก็เป็นซินแสดังของสระบุรีที่เขามาดูให้ ทุกอย่างเราก็
พยายามใช้ของดีสระบุรี 
ถาม : ภาครัฐได้เข้ามาสนับสนุนในการใช้มาสคอตเพื่อ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบ้างไหมคะ 
ตอบ : จริงๆ ภาครัฐเขาให้การสนับสนุน เช่น สสว. เขา
พยายามผลักดันคาแรกเตอร์ไทยไปต่างประเทศ เขามีจัด
งานทุกๆ ปีซึ่งงานน้ีได้ร่วมกับสมาคมคาแรกเตอร์แห่ง
ประเทศไทย โคอี้มอรี่ก็เป็นหน่ึงในสมาชิกของสมาคมฯ นะ
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บรรทัด 
ที ่

ค าสัมภาษณ ์ ข้อค้นพบ 

ความ
สอดคล้อง

ของแนวคิด/
ทฤษฎี 

ข้อเสนอแนะ
เพ่ือ 

อภิปรายผล 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

ครับ เขาจะมีการเปิดบูททุกปี คาแรกเตอร์ส่วนใหญ่ที่อยู่ใน
น้ีจะเป็นคาแรกเตอร์ของเอกชนและก็มีจุดมุ่งหมายที่จะท า
เป็นแคตตาล๊อคมากกว่าที่จะใช้ในการโปรโมทจังหวัด 
หลายๆ แบรนด์เคยเห็นในต่างประเทศก็ไม่น่าเชื่อว่าเป็น
ของไทย เด๋ียวน้ีนักดีไซน์เนอร์ของไทยเก่งข้ึนเรื่อยๆ อันน้ีก็
จะเป็นผู้เชี่ยวชาญของญ่ีปุ่นเขาเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับ 
คาแรกเตอร์ เป็นสิ่งที่ดีที่ภาครัฐให้การสนับสนุน ช่วยโปรโมท
จะเป็นอีกหน่ึง Creative Economy ซึ่งสมารถที่จะช่วยท า
ให้เศรษฐกิจทางด้านบริการเติบโตข้ึนไปอีก // ร่วมกับ
สมาคมคาแรกเตอร์ TACGA เป็นอีกสมาคมหน่ึงที่ร่ วม
สนับสนุน เราก็ไปร่วมโปรโมทที่เซนทรัลเวิลด์  
ถาม : หลังจากเปิดตัวโคอี้ มอร์รี่แล้วมีการท ากิจกรรม
อะไรบ้างคะ 
ตอบ : เราได้เปิดตัวประมาณปีครึ่งเราท าอะไรบ้าง ต้องบอก
ว่าตัวโคอี้เกิดจากนักธุรกิจสระบุรีทุกคนเป็นสมาชิกของ
หอการค้า คือ ปัจจุบันน้ีผมท าหน้าที่ เป็นรองประธาน
หอการค้าดูแลด้านการท่องเที่ยว จ.สระบุรี เราก็คิดว่า
ปัญหาของสระบุรีน่าจะเป็นปัญหาเหมือนๆกับจังหวัดอื่น  
มีสถานที่เท่ียวเยอะแยะแต่คนอาจจะไม่รู้ว่าเที่ยวที่ไหนบ้าง 
data ข้อมูล ในอินเตอร์เน็ตในระบบก็ไม่ได้อัพเดทมากย่ิง
ข้อมูลราชการเขาก็มีนะครับแต่รูปแบบที่เขาน าเสนอจะ
ไม่ได้ตอบโจทย์ในปัจจุบัน จะเป็นในเชิงวิชาการ ในการของ
ภาครัฐเขาจะมีกรอบมีระเบียบในการที่ประชาสั มพันธ์
สถานที่ท่องเท่ียวน้ันๆ หรือที่พักหรือโรงแรมน้ันๆ จะต้องมี
การข้ึนทะเบียนก็เข้าใจในมุมเรา แต่ว่าด้วยการที่เป็นอย่าง
น้ันมันก็เลยมีข้อจ ากัด แต่ว่าสถานที่ท่องเท่ียว ที่พัก ที่กิน
ร้านอาหารมันข้ึนเยอะมากเลยในยุคน้ีและภาครัฐอาจท าได้
ไม่ทัน เราก็เห็นว่ามีแก๊ปตรงน้ีอยู่ ดังน้ันสิ่งที่เราท าในตลอด
ระยะ1ปีที่ผ่านมา ซึ่งเราท าต่อเน่ือง คือการท า database 
ของสระบุรี เรามีทีมงานก็เป็นทีมงานที่ลงพ้ืนที่ไปทุกอ าเภอ
สามารถเข้าไปดูในเวปไซด์ coemorry.com ได้นะครับ จะ
มีข้อมูลที่เราอัพข้ึนทุกๆสัปดาห์ จะมีน้องๆ เข้าไปรีวิว ไปดู
ร้านอาหาร สถานที่ท่องเท่ียว ที่พัก และสินค้าท่องถ่ิน เราก็
จะเก็บข้อมูลและรีวิวตามสไตล์ที่คนในยุคน้ีเขาชื่นชอบ เรา
จะมีช่องทาง FB และเวปไซด์ๆ น่ีก็จะเป็นเหมือนบ้านที่เรา
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เก็บ content  น่ีเป็นสิ่งที่เราท ามาตลอดต้ังแต่เริ่มต้นเลย 
เรามีเอามาสคอตไปลงท้องถ่ินตามงานต่างๆ ถ้าเป็นงาน
ใหญ่ๆ ของสระบุรีก็จะเป็นน้องว่ิงออกไปร่วมสนุกกับเด็กๆ 
ปีที่แล้วจะมีงานคาวบอยซิต้ี ก็เอาน้องโคอี้ไปแต่งตัวคาวบอย
และก็โปรโมทให้คนที่เขาติดตามเพจดูว่ามีงานน้ีแล้วนะ เรา
ร่วมกับทางหอการค้าในการโปรโมทตลาดสุขุมาลย์ ซึ่งจะ
เป็นตลาดใน ซึ่งตอนน้ีสภาพแย่มาก ตลาดสุขุมาลย์มีปัญหา
เรื่องเศรษฐกิจไม่ดีไลฟ์สไตล์ของคนสมัยน้ีเขาอาจชอบแนว
โรบินสัน โลตัส คนรุ่นใหม่ไม่ได้เข้า โคอี้มอรี่ท า content 
ตัวหน่ึงโปรโมทตลาดสุขุมาลย์ บอกเล่าเรื่องราวของตลาด
สุขุมาลย์ อาจารย์ที่สถาบันจุฬามาลงพ้ืนที่น่าจะใช้การ
ออกแบบช่วยในการพัฒนายังไงก็มาท าเป็นรูปเป็นร่างมีการ
ประชุมกัน เราก็คาดหวังว่าอยากให้ดีข้ึน น้องโคอี้เราก็
เตรียมอีกหน่ึง mission จะช่วยในการโปรโมทตลาดด้วย
เหมือนกัน อันน้ีเป็นชาวตลาดที่เราเข้าไปช่วยสนับสนุนท า 
content ว่าในตลาดมีของดีอะไรบ้างให้คนที่เขาไม่รู้จัก
ตลาดเข้ามาในตลาด จริงๆ คนผ่านสระบุรีค่อนข้างเยอะ
เป็นแสนคัน ถ้าเกิดเข้าไปแค่ 1% ตลาดก็ดีข้ึนแล้วครับ เรา
ก็อยู่ในกระบวนการได้รับการสนับสนุนจากชุมชนอย่างดี
เลยเพราะถ้าปล่อยไว้ไม่ดีแน่ // น่ีเป็นเรื่องออกการออกแบบ
ร่วมกับชุมชน มีโครงการหอการค้าท่องเที่ยวชุมชน และ
ชุมชนน้ีเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และชุมชนน้ีค่อยข้างมีสิ่งที่
แปลก ที่น่ีเราก็คิดว่าเราไปท าลงพ้ืนฐานและเราก็โปรโมทก็
จะเป็นหน่ึงในรูทการท่องเที่ยว เราท าบริษัททัวร์ด้วยเราคิด
ว่าเราไม่รอให้บริษัททัวร์จากกรุงเทพฯ ข้ึนมา เพราะไม่ได้
อยู่ในเส้นทางกระแสหลัก เราก็คิดว่าถ้าไม่มีใครท าเราก็ต้อง
ท าเอง เราก็ต้องโปรโมทเอง เด๋ียวน้ีราชการก็รู้จักเรามากข้ึน
เราก็ไปช่วยเขาโปรโมท อันน้ีเราก็ไปร่วมกับ LBP อันน้ีท่าน
เป็นผู้ ว่าสระบุรีเก่าตอนน้ีท่านข้ึนเป็นอธิบดีกรมพัฒนา
ชุมชน ไปร่วมงานที่  icon siam เอาของดีสระบุรี  ผ้า ,  
ถุงยาม เป็นของดีสระบุรี ตอนน้ีเรามีโครงการ Saraburi 
Premium Gift ที่จะรวบรวมสินค้าของดีสระบุรีเพ่ือจะโป
รโมทประชาสัมพันธ์เป็นโครงการที่หอการค้าร่วมกับกรม
พัฒนาชุมชน และบริษัทประชารัฐและสามัคคี แกนน าก็จะ



215 

 

บรรทัด 
ที ่

ค าสัมภาษณ ์ ข้อค้นพบ 

ความ
สอดคล้อง

ของแนวคิด/
ทฤษฎี 

ข้อเสนอแนะ
เพ่ือ 

อภิปรายผล 

106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 

เป็นบริษัทประชารัฐและสามัคคี // อันน้ีเป็นการประชุม
ร่วมกับบริษัททัวร์เราก็เอาโคอี้มอรี่ไปโปรโมท  
โครงการน้ีเกิดมาจากสมาชิกน้องๆ ในหอการค้า จ.สระบุรี 
เราก็อยากจะเห็นสระบุรีไม่ใช่แค่เมืองผ่านอย่างเดียว เราก็
คิดว่าท ายังไงท าให้จากเมืองผ่านเป็นเมืองหยุด หยุดช้อป 
หยุดเที่ยวแล้วค่อยผ่านไปได้ อันน้ีเลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราก็
เป็นคนพ้ืนที่อยู่แล้ว ท้องถ่ินอยู่แล้วฉะน้ันเราร่วมตัวกัน 
การระทุนเราก็ระดมทุนจากสมาชิกหอการค้าสระบุรี ซึ่งเรา
ไม่ได้มีหน่วยงานของภาครัฐให้งบประมาณในการสนับสนุน 
ต้องบอกว่าการท ามาสคอตของภาครัฐเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา
อยู่แล้วแต่ด้วยโครงสร้างการขับเคลื่อนทางด้านงบประมาณ
ของภาครัฐเขามีความติดขัด งบประมาณอาจมาเป็นรายปี
หรืออาจจะมีเป็นโครงการ หมดโครงการคนที่จะรันต่อไม่มี
งบประมาณก็เลยต้องหยุดลงลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบ
น้ี การท ามาสคอตมันคือการสร้างแบรนด์อย่างหน่ึง การ
สร้างแบรนด์ไม่ได้ท าแค่2ปี3ปีจบ คืองบในโครงการหลักๆ 
ของภาครัฐผมว่าปีหน่ึง 2ปีก็มากสุดแหล่ะก็จะไม่เหมือนกับ
ต่างประเทศ อย่างคุมะมงเองผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับ ผอ. 
ที่ดูแลคุมามง ท ามั้ยคุมามงถึงท าได้มาเป็น10กว่าปีเลย เขา
ของงบประมาณยังไง อันน้ีเขาท าให้ภาครัฐนะครับ แต่ว่า
รูปแบบของทางญ่ีปุ่น เขาคิดว่าเขาท าแล้วเขาเห็นผลแล้ว
เขาก็เอาคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเกี่ ยวกับ 
Marketing ทางด้านการออกแบบ ทางด้านหลายๆอย่างมา
ระดมและเขาก็ท าอย่างจริงจัง เขาก็ของบประมาณมาท า
อย่างต่อเน่ืองๆ ทุกๆปี ก็เป็นส่วนหน่ึงที่ผมคิดว่าภาครัฐของ
เขาอีกสไตล์หน่ึงของเราก็อีกสไตล์หน่ึง // ผมก็เลยคิดว่ามัน
เป็นอุปสรรค ที่เราดูต่างประเทศเขาได้แต่ว่าเราต้องมา
ประยุกต์ใช้กับของเรา เราก็เลยตัดสินใจว่าการท าครั้งน้ีเรา
จะไม่ขอ ภาครัฐช่วยสนับสนุนพอภาครัฐช่วยสนับสนุนมัน
จะมี kpi อะไรของเขาแปลกๆ ที่เราก็ต้องการความคล่องตัว
เพราะว่าสิ่งที่เราท ามันอาจไม่ตรงวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ใดหน่วยงานหน่ึง สมมุติเราอาจจะขอการสนับสนุนจาก
พัฒนาชุมชนเขาก็จะมุ่งเน้นเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
แต่เขาอาจจะไม่ได้ช่วยเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนมันคนละ
ฟังก์ชั่นกัน เราคิดว่าการที่เราท าตรงน้ีเราสามารถที่จะช่วย
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ได้ในหลายๆ แบบในสิ่งที่เราถนัด ทางน้ีเราก็ท างานร่วมกัน
คือเราอาจไม่ได้ของบประมาณสนับสนุนเป็นเงิน แต่เราขอ
การสนับสนุนเรื่องของการPr บ้าง การประชาสัมพันธ์บ้าง 
ณ ตอนน้ีเขาก็รู้จักเราเกือบทุกหน่วยงาน ต้ังแต่ผู้ว่าจนถึง
หัวหน้าหน่วยอยู่ในคณะ กลอ.  
พอมาเป็นอันน้ีเราพยายามขับเคลื่อนด้วยตัวเราเองมาก
ข้ึนๆ ด้วยความที่งบประมาณเรามีอยู่จ ากัดเราไม่ได้ขอ
งบประมาณสนับสนุนจากส่วนใด ดังน้ันเน่ียเราก็พยายาม
หารายได้เพ่ือท าให้เราอยู่ได้ เราจดทะเบียนเป็น บริษัท 
โคอี้มอรี่วิสาหกิจเพ่ือสังคม เราจะทะเบียนเป็นรัฐวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม ด้วยบริษัทเราจดทะเบียนไม่ถึงปีเขาต้องให้เรา
ครบปีก่อน ต้องหลัง 19 เมษาปีน้ี เราถึงจะครบปีเราถึง
สามารถจะย่ืนขอเป็นรัฐวิสาหกิจเพ่ือสังคมได้ เรามี
วัตถุประสงค์ที่ช่วยเหลือสังคม เราก็พยายามจะผลักดันตรง
น้ีอยู่นะครับ การที่เราสามารถจะท าตรงน้ีระยะยาวเราต้อง
อยู่ได้ด้วยเหมือนกัน  
ถาม : มีการก าหนดเป้าหมายหรือวางแผนงานด้านการ
สื่อสารการตลาดของมาสคอตโคอี้ มอร์รี่ หรือไม่ อย่างไร
คะ 
ตอบ : เราวางแผนโดยแบ่งเป็น 5 mission เป้าหมายที่เรา
พยายามจะท าในขอบเขตของเรา ส่วนหน่ึงเราต้องการ
พัฒนาจังหวัดสระบุรี 5 mission นะครับ เราจะมี mission 
การท่องเที่ยว คาร์แรกเตอร์ และโคอี้มอร์รี่แลนด์ ทั้ง 5 
mission เราต้องการท าเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด 
เรามีผู้ร่วมก่อต้ัง 8 คน ซึ่งในแต่ละคนก็มีความถนัดกันคน
ละอย่าง ต้องบอกว่าทุกคนท างานไม่มีใครได้รับเงินเดือน 
แต่ละคนก็มีธุรกิจของที่บ้านอยู่แล้วแหล่ะและก็เอาส่วนหน่ึง
ของเวลามาช่วยกัน mission แรกเป็น mission database 
เพราะว่าเราเล็งเห็นว่า จังหวัดสระบุรียังไม่มีใครท าตรงน้ี 
เราก็เลยจะท าให้มันเป็นรูปเป็นร่าง ก็คือเราต้ังเป้า ปี 62 - 
ปี 63 ในเดือนเมษายน เราแพลนว่าจะมีบทความ 240 
บทความ แบ่งเป็นสถานที่ท่องเท่ียว 80 ที่พักค้างแรม 50 
กิน 80 สินค้าท้องถ่ิน 30 ตอนน้ีเราได้ประมาณ 60-65% ได้ 
ปีน้ีอาจจะไม่ถึง 240 แต่คิดว่าน่าจะประมาณ 80% ก็จะมี
ทีมงาน พนักงานในบริษัทลงพ้ืนที่และเขียน contents ด้วย 
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ก็เป็นเด็กๆ คนในสระบุรี น้องเขาก็เก่งเหมือนกันเด๋ียว
ประมาณ พฤษภาคม จะเป็นน้องฝึกงานเขาก็จะมาช่วยเรา
ท า contents มากข้ึน  
ตอนน้ีเรามีช่องทางสื่อสาร 4 ช่องทาง มีเว็บไซต์, เฟซบุ๊ก, 
อินสตาแกรม และ Line@ ใน Line@ ถ้าเกิดสมมุติเราแอด
ไลน์ไปแล้วกดค าว่าที่เที่ยว ที่พัก ที่กินปุ๊ป มันก็จะข้ึนมา มัน
ก็จะลิ้งค์กับในเว็บไซต์ เราก็จะสามารถเห็นข้อมูลว่าใน
อ าเภอน้ีมีที่เที่ยว ที่กินที่ไหนบ้าง 
ถาม : มีสมาชิกเยอะมั้ยค่ะใน Line@ 
ตอบ : ใน Line@ เพ่ิงเริ่มเปิดตัวไม่นานก็ไม่เยอะ ไม่แน่ใจ
น่าจะหลักไม่เยอะนะครับ เพราะ Line@ เราเพ่ิงท าท่ีหลัง 
หลักเราจะมีลูกเพจอยู่ใน เฟซบุก๊ มากกว่า 
ในเฉลี่ยต่อเดือนคนเข้ามาดู content เรา ร่วมๆ แสนคนต่อ
เดือน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเยอะหน่อย ช่วงอายุ25-44 
ประมาณน้ี ซึ่งจริงๆ เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา เราพยายาม
ผลักดัน เฟซบุ๊ก ให้คนรู้จักมากข้ึนเรื่อยๆ ส่วนใหญ่จะเป็น
ออแกนิคทั้งน้ันเลยใช้เงินโปรโมทบ้าง เราก็อยากจะมีช็อป
แบบเขาเหมือนกัน อันน้ีเป็นสินค้าของเรา พวงกุญแจ ,  
ผ้าโพกหัว มีจ าหน่ายครับ เราก็ท าเป็นของที่ระลึก ตอนน้ีมี
ส านักงานครับ แต่ว่าช็อปเราก าลังด าเนินงาน ก็จะมีคุณ
อิทธิเดชดูแลทางด้านฟู้ดก็จะมีสินค้าพวกน้ีด้วยเหมือนกัน 
ตอนน้ีเรายังไม่มี   ช็อปก็จะซื้อออนไลน์ในเว็บไซด์ เรามีเสื้อ
ยืดเรามีโครงการเสื้อเหลืองเพ่ือน้องจะมีช่วงหน่ึงที่รัฐบาล
รณรงค์ให้ใส่ เสื้อเหลือง 2-3 เดือน เราก็ท าเสื้อมาแล้ว
จ าหน่าย ซื้อเสื้อหน่ึงตัวเราบริจาคหน่ึงตัว ตอนน้ันบริจาค
ไปประมาณ 3-4 ร้อยตัว ที่เราบริจาคไป ตุ๊กตา ผ้าปิดตา  
ถุงผ้า เป็นคาแรกเตอร์ที่เราค่อยๆ ออกแบบมาเรื่อยๆ  
ส่วนบริษัททัวร์อันน้ีก็จะตอบโจทย์ที่เราต้องพานักท่องเท่ียว
มาเที่ยวสระบุรี เราไม่ได้รอให้บริษัททัวร์เขาอยู่ดีๆ คิด
อยากจะมาที่น้ี เราก็เป็นฝ่ายเชิงรุกในการพานักท่องเที่ยว
เข้ามานะครับ เบื้องต้นเน่ียเราจัดเป็นบริษัททัวร์ ซึ่งเรา
สามารถน าเที่ยวในสระบุรีและบริเวณใกล้เคียงได้ เรามีท า
สายท่องเที่ยวอยู่ทั้งหมด 3 จุด สายบุญคือเป็นสายที่มา
สระบุรีเที่ยวตลาดสุขุมาลย์ก่อนเพราะเราโปรโมทตลาด



218 

 

บรรทัด 
ที ่

ค าสัมภาษณ ์ ข้อค้นพบ 

ความ
สอดคล้อง

ของแนวคิด/
ทฤษฎี 

ข้อเสนอแนะ
เพ่ือ 

อภิปรายผล 

211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 

สุขุมาลย์ และก็โรงเจ วัดพระแก้ว วัดศาลาแดง และไป
สักการะพระพุทธบาท เราได้จ าลองการท่องเท่ียวแล้วที่หน่ึง  
สายผจญภัยจะเป็นสายที่เราพาไปวัดถ้ าพระโพธิสัตว์ คน
อาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไร เราคิดว่าเป็นอีกจุดท่องเที่ยวที่ดี
อันน้ีเราก็ท างานร่วมกับทางชุมชนผู้ใหญ่บ้านให้เขาจัดท า
เอกสารเป็นข้อมูลเวลานักท่องเที่ยวมาให้พูดตามสคริป ให้
เขาสอนคนในทีมคนในหมู่บ้าน อันน้ีเราท างานร่วมกับมหา
ลัยหอการค้า คณะการท่องเท่ียว ทางอาจารย์เขาก็มีช่วยดู
ว่าต้องปรับปรุงอะไรบ้าง สุดท้ายสายชิลเราเหมาขบวน
รถไฟ คือเราจัดเป็นขบวนรถไฟสายคาแรกเตอร์สายแรกใน
ประเทศไทย เราตกแต่งทั้งขบวนรถไฟให้เป็นโคอี้มอรี่ พ้ืน
เราปูพ้ืนใหม่เดิมเป็นแผ่นเหล็กซึ่งก็ดูแข็งกระด้างเราปูพรม
เลยเหมือนเดินในทุ่งหญ้า ด้วยข้อจ ากัดของรถไฟเราไม่
สามารถท าได้มากเพราะไปถึงปุ๊ปเราต้องรีบแกะออก
เพราะเขาต้องตีรถกลับ ขากลับเรากลับด้วยรถบัส 1ขบวน
มี 2 ตู้ได้ประมาณ 100 คน เราอยากจัดให้คนที่จะมา
สัมมนา คนที่มีงบประมาณพาพนักงานบริษัทมา outing 
กัน เริ่ม พย. ที่ผ่านมา เราก็เหมาและดูแลให้หมดเลย เรา
ท าช่วง 100 เดียวเท่ียวทัวร์ไทยมีคนจองมาเยอะแต่เรารับ
ได้แค่ 100 โดยตรงด่ิงไปลงที่ผาเสด็จและไปที่อ าเภอ
มวกเหล็กใช้เวลาประมาณ ชม. ครึ่งได้ ปกติไม่มีเราจัดเป็น
ขบวนพิเศษ 
missionที่ 4 ที่เราท าผลักดันต้องบอกว่าเรื่องอาหารเป็น
ยุทธศาสตร์ของจ.สระบุรี สระบุรีมีเหมือนวัตถุดิบเลยมีข้าว 
มีนม มีข้าวโพด มีพวกเน้ือสัตว์ สุกร มีพวกไก่ วัตถุดิบมี
เยอะมากในสระบุรี ซึ่งโรงงานอาหารมาต้ังสระบุรีค่อนข้าง
เยอะ เราก็คิดว่าเราจะผลักดันกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ของ 
จ.สระบุรี เรามีสินค้าที่จริงๆ เป็นโปรดักช์ 
แชมป์เปี้ยนของเรา คือ เรื่องของนม นมเน่ียมีปัญหาของ
การนมล้นตลาดอยู่บางช่วงเราก็พยายามจะเอามาแปรรูป
จ าหน่าย และก็เรื่องของข้าว เรามีข้าวท้องถ่ินชื่อว่าข้าวเจ๊ก
เชย ข้าวเจ๊กเชยคือข้าว GI ของทางสระบุรี เจ๊กเชยต้นทุนใน
การปลูกสูงมากสูงกว่าข้าวธรรมดาค่อนข้างเยอะท าให้ราคา
ขายสูงกว่า ท าให้คนไม่นิยมมาก แต่ก็จะมีคนปูกอยู่เพ่ือจะ
อนุรักษ์ข้าวพันธ์ุน้ีไว้ ก็คิดว่าจุดน้ีเราใช้ผู้เชี่ยวชาญอยู่ใน
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สายน้ี มีเรื่องของการท า Pr ก็มาเป็นเครื่องด่ืมและอาหาร 
เป็น บัตเตอร์เบียร์ เราได้ทดลองจ าหน่ายที่งานว่ิงมวกเหล็ก 
พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โอ้..คนต่อแถวเยอะมากเลย เราก็คิด
ว่าผลตอบรับคงดีมาก ต้องเป็นคนที่เคยไปที่ญ่ีปุ่นยูนิ เวอร์
แซลเขาบอกรสชาติเหมือนเลยนะ เราก็ได้ก าลังใจท าต่อ อัน
น้ีเป็นจุดเริ่มต้นของเรา นนมาจากมวกเหล็กเขามะกอกเป็น
ของชาวบ้านเขาเลย มีวางจ าหน่ายที่ตลาดหัวปลี ล่าสุดก็มี
พัฒนาสูตรอื่นข้ึนมาเราก็จะมีเชฟที่เป็นเชฟที่คิดค้นสูตร
เฉพาะ ใช้วัตถุดิบอย่างน้ีๆ นะท ายังไงให้อร่อย ต้นทุนสูงเลย
แหล่ะมันไม่เหมือนในท้องตลาดที่เขามีวัตถุดิบ จริงๆ มี
หลายผลิตภัณฑ์นะครับ ไอศกรีมก็เป็นหน่ึงในน้ัน ไอศกรีมก็
เป็นซอฟท์เสิร์ฟก็นมมาจากนมสระบุรี โคนดูแล้วก็ธรรมดา
แต่ข้างในข้าวเจ๊กเชยมาท าเป็นโคนแฮนด์เมคกลิ่มหอมฉุย
อร่อยมาก 
ตอนน้ีอยู่ในช่วงการพัฒนา ตอนน้ีเราก าลังดูพ้ืนที่เปิดช้อป
อยู่ เหมือนกัน ตลาดสุ ขุมาลย์ก็ อาจจะ เป็ นห น่ึ ง ใน
กลุ่มเป้าหมายท ายังถ้าเราไปเปิดในน้ันอันที่หน่ึงเราได้ช่วย
ชุมชนด้วย เราได้ช่วยตลาดด้วย อันที่สองเป็นจุดที่คน
พลุกพล่านอาจจะขายได้งานข้ึน แต่อาจจะไม่ได้ชื่อบัตเตอร์
โคอี้นะครับ สิ่งที่เราจะขายมีไอศกรีม เครื่องด่ืม และก็มี
อาหาร 
mission สุดท้ายเป็น mission ที่เราพยายามจะผลักดันการ
เกิด mission สุดท้ายได้จริงๆ แล้วเราต้องท า mission 1 2 
3 4 เป็นเหมือนจิ๊กซอว์ที่เราพยายามต่อกันเราเรียกว่าโคอี้
มอรี่แลนด์อาจจะคล้ายกับดิสน่ีแลนด์เป็นโคอี้มอรี่แลนด์ 
เราก็จะเอาแต่ละส่วนมาร่วมกันในสถานที่หน่ึ ง เป็ น 
database ในการที่จะเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวจ.สระบุรี 
เหมือนกับของคุมามงเขาเป็นข้อมูลในสแควเป็นสถานที่มี
จ าหน่ายสินค้าคาแรกเตอร์ มีเรื่องของท่องเท่ียวเป็นจุดรับ
นักท่องเท่ียว เขาอยากมา one day tirp ในสระบุรี แต่ว่า
อยากจะเท่ียวแบบให้ถึงท้องถ่ินจริงๆ เขามาที่น่ีเราก็จะมี
ทัวร์ที่พาเขาเที่ยว หรือจะมีของฝากในอนาคตได้นะครับ 
อันน้ีเป็น mission ที่เราต้องท าร่วมกับพาร์เนอร์ อาจจะ
เป็นพาร์เนอร์ หรือเป็นสินค้าในท้องถ่ิน ผู้ประกอบการใน
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ท้องถ่ินที่อาจมารวมตัวกันท าสิ่งน้ีรวมกัน ก็ตรงน้ีเราต้อง
รวมกับหลายๆ ส่วน เราก าลังขายไอเดียเราพยายามผลักดัน  
ในบริบทของตัวมาสคอตที่เราท าเราไม่ได้ท าเพียงตัวการ์ตูน
เฉยๆ ตัวน้ีมันคือการสร้างแบรนด์มากกว่า เรามองว่ามันคือ
แบรนด์ๆ หน่ึง และเอามาต่อยอดช่วยเหลือสังคมได้ยังไง 
ช่วยเหลือเศรษฐกิจท้องถ่ินได้ยังไง น่ีคงเป็นภาพที่เราอยาก
ให้เกิด ต้องมีหลายๆ โซน มี information center มีที่ขาย
อาหาร มีขายของฝาก มีแลนด์มาร์ค มีเวทีเหมือนคุมามงมา
พบปะนักท่องเท่ียว ถ้าไปเชียงรายก็ต้องไปถ่ายกับสิงห์ถ้า
เกิดไม่ได้มาท่ีน่ีก็มาไม่ถึง เราก็คิดเหมือนกันว่าเราอยากจะ
สร้างอะไรสักอย่างหน่ึง ถ้ามาสระบุรีคุณต้องมาถ่ายรูปกับ
โคอี้มอรี่เพราะคุณมาถึงแล้ว  
ถาม : ขอถามเรื่องที่มาของน้องโคอี้ มอร์รี่ที่บอกว่า
คัดเลือกมาจากหลายๆ แบบ มันมาจากทางน้ีมีทีม
ออกแบบหรือประกวดมาคะ 
ตอบ : ไม่ได้ประกวดครับ เพราะการประกวดน้ันเราเชื่อว่า
มันจะไม่ได้แบบที่มันสามารถท าการตลาดได้ และคิดว่าเรา
ตัดการประกวดออกเราออกจากในสิ่งที่เราคิดว่ามันใช่ และ
เราคนสระบุรีอยู่แล้ว และเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่แค่สวยอย่าง
เดียวมันต้อง marketing ได้ด้วย ดังน้ันในเชิงของการ
ออกแบบมันมีมุมเรื่องการตลาดอยู่ด้วยในตัว ดังน้ันเน่ียคน
ที่รู้ดีที่สุดก็คือพวกเราเน่ียแหล่ะ เรามี mission ไม่ใช่แค่
ออกให้มันสวย เราเลยออกกันเอง 
ถาม : แล้วน าอัตลักษณ์ของจังหวัดมาใส่ในตัวมาสคอต
คัดเลือกมาอย่างไร 
ตอบ :  อย่างแรกเรื่องวัฒนธรรม มีหน่ึงเดียวในประเทศไทย
คือพระพุทธบาท แต่ว่าเวลาที่จะสื่อสารด้วยมาสคอต เรา
สร้าง content ต่างๆ การที่เราเอาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิข้ึนมาแล้วมา
ท าแบบน้ี คือคนต่างคนอาจคิดมีหลากหลายมุมมอง
มากกว่า ดังน้ันสิ่งแรกที่เราตัดออก คือเราตัดสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ
ออกท้ังหมด เราจะไม่เอาตรงน้ันมาสื่อ มันอาจจะไปอยู่ใน
เสื้อผ้า มันอาจจะไปอยู่ในรองเท้า มันอาจจะไปอยู่ในที่ซึ่ง
มันเป็นความไม่เหมาะสม มีคนเสนอมาว่าท าติโตมั้ย ติโตคือ
ไร พระพุทธบาทไง มันสุ่มเสี่ยงไปเข้าใจว่าหมายถึงอันน้ีแต่
คิดว่าเราตัดออกไม่เอา เราต้องการคาแรกเตอร์ที่มันเบา
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เข้าถึงทุกคน ใช่ครับผมอยากจะให้ทุกคนนึกถึงสระบุรี แต่
ไม่ได้หมายความว่าท ามาสคอตน่ีมันต้องมีอะไรทุกอย่างที่
เป็นสระบุรีอยู่ในตัวมัน เราสามารถจึงท าอะไรก็ได้แต่ท าให้
เขารู้ว่าไอ้ตัวเน้ียมันมาจากสระบุรี ตอนแรกก็จะไม่พวก
กะหรี่ปั๊ป จะไม่มีพวกลายอะไรน่ีด้วยเหมือนกัน รู้สึกว่า
หลายๆ คนบอกใบไม้ไปมั้ย อะไรไปมั้ย คุยไปคุยมายังไงมัน
ก็ต้องมีท าให้มันดูแปลกๆ หน่อย ใส่เท่าที่เราคิดว่าเหมาะสม
แล้วมันสามารถที่คนทั่วไปๆ เข้าถึงได้ง่าย เราก็เลยตกลง 
ต้องบอกว่าคาแรกเตอร์ที่ประสบความส าเร็จ สัตว์ที่ประสบ
ความส าเร็จส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสัตว์4ขาทั้งน้ัน เป็นแมว 
เป็นหมา เป็นวัว เป็นกวาง เป็นหมี สัตว์4ขาหมด ของเรามี
ประชากรวัวเยอะที่สุดในประเทศไทยเราก็บอกว่าคิดถึงวัว
ก่อนอย่างแรกเลย เขาเล็กๆ เขายาวคนจะเข้าใจผิดว่าเป็น
ควาย ลายจุดสี่จุดนมวัวจริงๆ ก็เป็นดอกทานตะวันน้ัน 
แหล่ะ จริงๆ เราไม่อยากจะสื่อสารว่าเป็นตัวเมีย เราไม่ระบุ
ว่าเป็นเพศอะไร ด้วยความที่เราอยากจะแฝงอะไรข้างในเอา
เป็นดอกทานตะวันแทน เพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันเป็น
เต้ามันจะรู้สึกว่ามันไม่สุภาพมั้ย เปลือยมั้ย 
ถาม : แล้วการรับรู้ของคนในจังหวัดที่มีต่อมาสคอตโคอี้ 
มอร์รี่เป็นอย่างไรบ้าง มีการวัดผลหรือไม่ 
ตอบ : ถ้าการท าแบบสอบถามเราไม่เคย การที่เราท าโคอี้มอ
รี่ลงพ้ืนที่ในจังหวัดจะเข้าใจว่ามันยังไม่เพียงพอต่อการที่จะ
สร้างการรับรู้และฝังลึกลงไปคิดว่าต้องใช้งบประมาณในการ
ท าค่อนข้างที่จะเยอะมาก แต่ถ้าในภาคส่วนราชการค่อนข้าง
มั่นใจว่าเป็นที่รู้จัก เน่ืองจากเรามีสัมพันธ์กับหลายที่เลย 
ปีแรกเราไม่ได้สื่อสารกับภายนอกเลย เราสื่อสารแต่ภายใน
อย่างเดียว อย่างที่อาจารย์บอกครับต้องให้คนภายในรู้จัก
ก่อน เราพยายามลงพ้ืนที่ทุกอีเว้น ในจังหวัดสระบุรี อีเว้น
ใหญ่ๆ เราไปหมด เราพามาสคอตไปเดินเพราะว่ามาสคอต
เน่ียเป็น marketing offline เราต้องการดึงคนที่ไม่อยู่ใน
ออนไลน์ที่เห็นเราใน FB ให้รู้จักเราในออฟไลน์ คนรู้จัก
ออนไลน์อยู่แล้วพอเราไปเดินก็จะรู้จักทันที่ คุณอิทธิเดชก็
จะเป็นทีมที่พามาสคอตไปเดินตามที่ต่างๆ เพ่ือจะได้เห็นว่า
หลังๆ เริ่มมีคนว่ิงมาถ่ายรูปมากข้ึนๆ เน่ืองจากการ
ขับเคลื่อนของเรามีหลายภาระกิจ แล้วภาระกิจในการที่จะ
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ลงพ้ืนที่เป็นช่วงปีที่แล้วเราท ามาทั้งหมด พอมาในปี น้ีเรา
อาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องของการลงพ้ืนที่มาก เรามีงบประมาณ
ที่เราก าลังโฟกัสที่ละส่วนๆ เรื่องงบประมาณเป็นส่วนหน่ึงที่
เราท าในส่วนที่เราถนัดอยู่ ก็คือเรื่องของการท า database 
เราสามารถท าตรงน้ีไปเรื่อยๆ ต่อน้ีต้องบอกว่าร้านอาหาร
ทุกร้านที่เราไปรีวิวคือเป็นพันธมิตรเราหมดเลย แเพราะทุก
ร้านเราไปรีวิวปุ๊ปเขาก็จะแชร์ของเรา ลูกค้าเขาก็จะเห็นมา
จากเพจน้ีเพจน้ี ในแต่ละเดือนเราเห็นคนเข้าถึงเป็นแสนคน
ซึ่งในแสนคนน้ี  สถิติแล้ว 80% เป็นคนสระบุรี มันอาจจะมี
กลุ่มที่ซ้ ากันนะครับ ผมก็คิดว่าคนที่เห็นโคอี้มอรี่ในสระบุรี
เน่ีย ประชากรตอนน้ีในสระบุรีมีแสนกว่าคน ผมคิดว่าอย่าง
น้อยๆ 20% เขาน่าจะรับรู้ได้ แต่การท าอย่างจริงจังยังไม่
เคยท าครับ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก จ 
คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย” 
ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อศึกษาสภาพการใช้มาสคอตในการสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดในประเทศไทย 
ประกอบด้วยมาสคอต 23 ตัว ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์นี้ มี 3 ประเภท ตามวิธีการเก็บข้อมูลดังนี้ 
1.1. ตารางวิเคราะห์ข้อมูล (Coding Form)   

เพื่อวิเคราะห์สภาพการใช้มาสคอตใน 2 มิติได้แก่ มิติของการส่ือสารเชิงสัญลักษณ์
ของมาสคอต และมิติของความเช่ือมโยงอัตลักษณ์จังหวัด 7 ด้าน ซึ่งตารางวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 

ตารางท่ี 1 ตารางวิเคราะห์การส่ือสารเชิงสัญลักษณ์ของมาสคอตเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในประเทศไทย ประกอบด้วย 1) ทฤษฎีสัญวิทยาของ Charles Sander Peirce (Perice, 
1955) และ 2) แนวคิดองค์ประกอบของมาสคอต ของ Callcott และ Lee (Lee, 1994) และประไพร
รณ เปรื่องพงษ ์(2554) 

ตารางท่ี 2 ตารางวิเคราะห์การเช่ือมโยงอัตลักษณ์จังหวัด 7 ด้านของมาสคอต  
ตามทฤษฎีอัตลักษณ์ของ Edword Hall (Hall, 1976) และการสังเคราะห์งานวิจัย 10 งานวิจัยของ
ประเทศไทย ประกอบไปด้วย 1) อัตลักษณ์ด้านประเพณี และความเช่ือ 2)อัตลักษณ์ด้านโบราณสถาน
และโบราณวัตถุ 3)อัตลักษณ์ด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสินค้าของฝาก 4)อัตลักษณ์ด้านสถานท่ี
ท่องเท่ียว 5)อัตลักษณ์ด้านเครื่องแต่งกาย 6)อัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม และ 7)อัตลักษณ์ด้าน
สัญลักษณ์จังหวัด   

1.2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อเก็บข้อมูลสภาพการใช้มาสคอต 
เพื่อส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดจากผู้ก าหนดนโยบายรวมถึงผู้ท่ีเป็นเจ้าของมาสคอต โดยใช้ทฤษฎี  
การส่ือสาร Berlo (Berlo, 1960) และศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ในด้านกระบวนการการติดต่อส่ือสาร
ของผู้ส่งสาร ประกอบด้วย 1.ผู้ส่งข่าวสารใส่รหัส (Encode) 2.ลงในข่าวสาร (Message) 3.ส่งข่าวสาร
ผ่านช่องทาง (Channel) หรือส่ือ (Media) 4.ไปยัง ผู้รับข่าวสาร (Receiver) 5.ผู้รับถอดรหัส 
(Decoding) 6.ผู้รับมีการตอบสนอง(Response) 7.มีข่าวสารหรือผลท่ีตามมาด้านสัญลักษณ์จังหวัด
อย่างไร (Effect) 

1.3. แบบบันทึกการสังเกต (Observation form) เพื่อเก็บข้อมูลสภาพการใช้มาสคอต
ในด้านการใช้ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอต โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารการตลาด 
ของKotler and Keller (2005), นธกฤต วันตะเมล์ (2555), ทิวา พาร์ค และคณะ (2560), สุชาดา 
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วัฒนารักษ์และคณะ (2562) ผ่านช่องทางประเภทส่ือ Offline และ ส่ือ Online ต้ังแต่ช่วงท่ีเริ่มสร้าง
มาสคอตจนถึง ณ ปัจจุบัน  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. นิยามศัพท์จากตารางวิเคราะห์ข้อมูล (Coding Form) 

1.1 ตารางวิเคราะห์การเช่ือมโยงอัตลักษณ์จังหวัด 7 ด้านของมาสคอต ประกอบไปด้วย 
1.1.1 องค์ประกอบของมาสคอต  Callcott และ Lee (Lee, 1994) และ

ประไพรรณ เปรื่องพงษ์ (2554) ให้ความหมายขององค์ประกอบมาสคอตไว้ ดังนี้ 
1. รูปปรากฏ (Appearance) หมายถึง การแสดงออกถึงรูปร่างหน้าตา

ของมาสคอตท่ีปรากฎให้เห็นว่าเป็นกลุ่มใด ได้แก่ 1)รูปคน 2)รูปสัตว์ 3)รูปพืชผักหรืออาหาร  
4)รูปสัตว์ 5)รูปนามธรรม 

2. เพศ (Gender Issue) หมายถึง การแสดงออกของมาสคอตท่ีปรากฏ
ให้เห็นว่าถึงเพศสภาพ ได้แก่ 1)ชาย 2)หญิง 3)ท้ังชายและหญิง 4)ไม่ระบุ 

3. ลักษณะนิสัย ,อารมณ์  ความรู้สึก (Emotive Capabilities)  
หมายถึง การแสดงออกของมาสคอตท่ีปรากฎให้เห็นว่ามีบุคลิกภาพเป็นอย่างไร ได้แก่ สีหน้า, ท่าทาง 
ท่ีสดใส เป็นมิตร น่ารัก 

4. เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับ (Costume and Accessories) 
หมายถึง การแสดงออกของมาสคอตท่ีปรากฎให้เห็นว่ามีการแต่งกายหรือใช้เครื่องประดับท่ีบ่งบอกถึง
วัฒนธรรม หรือความเป็นอยู่ ได้แก่ เส้ือผ้า, หมวก, สร้อย 

5. สิ่งประดับ (Props) หมายถึง การแสดงออกของมาสคอตท่ีปรากฏ
ให้เห็นว่ามีส่ิงประดับร่างกาย ท่ีบ่งบอกถึงวัฒนธรรม หรือความเป็นอยู่ ได้แก่ อาวุธ, ของใช้ 

1.1.2 รูปสัญญะ (Signifier) ประกอบไปด้วย  
1. รูปเหมือน (Icon) หมายถึง รูปสัญญะท่ีมาสคอตจะสามารถส่ือ

ความหมายได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการส่ือความหมายหรือเช่ือมโยงความหมายมีลักษณะใกล้เคียงกับ
วัตถุจริง โดยรูปเหมือน (Icon) มีอยู่ 2 ระดับ คือ 1.พิมพ์ปรติมา (hypoicon) ระดับคงคุณลักษณะ
ครบถ้วนมากท่ีสุดของวัตถุจริง ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพยนตร์และคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเสมือนจริง  
2.รูปปรติมา (iconic) คือระดับส่วนท่ีลดทอนลงมาจากวัตถุจริง แต่ยังมีรูปคล้ายคลึงมาก ได้แก่ ภาพ
ลายเส้น รูปกราฟฟิก หรือ การ์ตูน  

2. รูปเคร่ืองหมาย ( index) หมายถึง รูปสัญญะท่ีไม่สามารถส่ือ
ความหมายได้ในทันที แต่ยังคงมีความเช่ือมโยงอยู่กับวัตถุจริงนั้น โดยต้องอาศัยเหตุผลเช่ือมโยงเพื่อ
หาความสัมพันธ์จึงจะสามารถส่ือความหมายได้ว่ามาสคอตนั้นต้องการส่ืออะไร 

3. รูปสัญลักษณ์ (Symbol) หมายถึง รูปสัญญะ ท่ีแสดงถึงการไม่มี
ความเกี่ยวพันหรือเช่ือมโยงอันใดเลยระหว่างตัวมาสคอตกับวัตถุจริง หากแต่ความหมายเกิดจากการ
ตกลงร่วมกันในหมู่ผู้ใช้สัญญะการถอดรหัสจึงจ าเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ใช้สัญญะ 
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1.1.3 ความหมายสัญญะ (Signified)  ประกอบด้วย 
1. ความหมายเชิงอรรถ (Denotation Meaning) หมายถึง ความเข้าใจ

ตามส่ิงท่ีปรากฏได้จากมาสคอต ท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเป็นรูปสัญญะท่ีท าให้เกิดความเข้าใจ
สามัญท่ีตรงกันของคนส่วนใหญ่และเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป เป็นความหมายในช้ันแรก (First Order 
of Signification) เป็นความหมายท่ีมีลักษณะเป็นสากล (Universal) ซึ่งมีความสามารถส่ือความหมาย
จากตัวมาสคอตให้นึกถึงจังหวัดได้ทันที 

2. ความหมายโดยนัย (Connotation Meaning) หมายถึง ความเข้าใจ
ตามส่ิงท่ีปรากฏจากมาสคอต ซึ่งไม่ปรากฏความหมายโดยตรง ไม่มีความสามารถส่ือความหมายได้
ทันที แต่ต้องเป็นตัวความหมายจากการประกอบสร้างอย่างเป็นอัตวิสัย (Subjective) ซึ่งอาจเกิดข้ึน
ได้จากประสบการณ์ ความรู้ส่วนบุคคล สังคม วัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน เกี่ยวกับเรื่องราวของจังหวัด 
ถึงจะสามารถเข้าใจได้ว่ามาสคอตท่ีเห็นนั้นเป็นของจังหวัดใด 

1.2 ตารางวิเคราะห์การเช่ือมโยงอัตลักษณ์จังหวัด 7 ด้านของมาสคอต ประกอบไปด้วย 
1. อัตลักษณ์ด้านประเพณี และความเชื่อ หมายถึง การท่ีตัวมาสคอตสามารถ

แสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงอัตลักษณ์ด้านประเพณี และความเช่ือของจังหวัด ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมีการ
ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาอย่างยาวนาน เกิดจากการผสมผสานการด าเนินชีวิต และความช่ือเรื่องศาสนา
และการนับถือผีหรือส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ซึ่งแต่ละชาติพันธุ์ ภูมิภาคหรือพื้นท่ีก็จะแตกต่างกันออกไป เช่น 
ประเพณีแห่มังกร ประเพณีตักบาตรดอกไม้  ประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณียี่เป็ง ประเพณีบวงสรวงส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น 

2. อัตลักษณ์ด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุ หมายถึงการท่ีตัวมาสคอต
สามารถแสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงอัตลักษณ์ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับโบราณสถาน ซึ่งเป็นอาคารหรือ
ส่ิงก่อสร้างท่ีมนุษย์สร้างขึ้นในจังหวัดของตนเอง มีความเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมาท่ีเป็นประโยชน์
ทางด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีและยังรวมถึงสถานท่ีหรือเนินดินท่ีมีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์หรือมีร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ปรากฏอยู่ ได้แก่ ปราสาท เจดีย์ โบสถ์ วิหาร หอระฆัง 
ปรางค์ ก าแพงเมือง คูเมือง พระธาตุ ด้านการเช่ือมโยงด้านโบราณวัตถุ  ท่ีเป็นสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น
ของโบราณ ไม่ว่าจะเป็นส่ิงประดิษฐ์หรือเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือท่ีเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของ
โบราณสถาน ซากมนุษย์หรือซากสัตว์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลักฐาน
เกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี”  ซึ่ง
มักก าหนดว่ามีอายุต้ังแต่ 100 ปีขึ้นไปจึงจัดว่าเป็นโบราณวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูป เครื่องปั้นดินเผา 
กระดูกสัตว์โบราณ เครื่องมือล่าสัตว์ เครื่องมือหาปลา เป็นต้น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย)  

3. อัตลักษณ์ด้านอาหารและสินค้าหัตกรรมที่มีชื่อของจังหวัด หมายถึง การท่ี
ตัวมาสคอตสามารถแสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงอัตลักษณ์ด้านสินค้าท่ีเป็นทั้งศิลปหัตถกรรมพื้นเมือง
และสินค้าพื้นเมืองอื่นๆ ท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต โดยใช้วัสดุของท้องถิ่นในการผลิต
และใช้แรงงานภายในท้องถิ่น ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ อาหาร งานศิลปะ ของตกแต่งบ้าน 
หัตถกรรมท้องถิ่น เครื่องประดับ เป็นต้น  
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4. อัตลักษณ์ด้านสถานที่ท่องเที่ยว หมายถึง การท่ีตัวมาสคอตสามารถแสดงให้
เห็นถึงการเช่ือมโยงอัตลักษณ์ความโดดเด่นของสถานท่ี ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสามารถดึงดูด
นักท่องเท่ียวให้สนใจเข้ามาเท่ียวได้ ซึ่งอาจจะเป็น 1) สถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติ (Natural 
Tourism Resources) เช่น ภูเขา ดอย แม่น้ า ทะเล เกาะ ป่า ทะเลสาบ ถ้ า อุทยาน เป็นต้น 2) สถานท่ี
ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น (Man-made Tourism Resources) ท่ี เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์  เช่น ปราสาท 
อนุสาวรีย์ สวนสัตว์ สวนสนุก เขื่อนกั้นน้ า เป็นต้น 

5. อัตลักษณ์ด้านเคร่ืองแต่งกาย  หมายถึง การท่ีตัวมาสคอตสามารถแสดง 
ให้เห็นถึงการเช่ือมโยงอัตลักษณ์ด้านเครื่องแต่งกาย คือส่ิงท่ีมนุษย์น ามาใช้เป็นเครื่องห่อหุ้มร่างกาย 
ซึ่งการแต่งกายของมนุษย์แต่ละชาติพันธุ์ก็จะมีแนวทางการแต่งกายท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงสภาพของการด ารงชีวิตของมนุษย์ในภูมิภาค หรือพื้นถิ่นนั้นๆ เช่น การแต่งกายภาคเหนือ  
ชาวพื้นเมืองจะแต่งกายตามเช้ือชาติ เช่นชุดชาวไทยภูเขา , การแต่งกายประจ าภาคอีสาน ส่วนใหญ่ใช้
ผ้าทอมือ ซึ่งท าจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย และผ้าไหม ผ้าพื้นเมืองอีสาน โดยผ้าท่ีทอจะน าไปใช้
ตัดเย็บท าเป็นเครื่องนุ่งห่ม หมอน ท่ีนอน ผ้าห่ม ผ้าพันคอ เป็นต้น 

6. อัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การท่ีตัวมาสคอตสามารถแสดงให้
เห็นถึงการเช่ือมโยงอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยการแสดงออกและการสร้างสรรค์งานในด้าน
ต่างๆของมนุษย์ท่ีอิงจากความเช่ือ ความคิด วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น จินตนาการ และอารมณ์
ความรู้สึกจนออกมาเป็นศิลปะที่งดงาม ประกอบด้วย 1) ทัศนศิลป์ เป็นงานสร้างสรรค์ศิลปะท่ีรับรู้ได้
ด้วยการดู เช่น สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม งานประณีตศิลป์ 2) ศิลปะการแสดง เป็น
งานศิลปะที่รับรู้ได้โดยการชมและการฟัง เช่น ดนตรี นาฎศิลป์  เป็นต้น 

7. อัตลักษณ์ด้านสัญลักษณ์จังหวัด หมายถึง การท่ีตัวมาสคอตสามารถแสดง
ให้เห็นถึงการเช่ือมโยงอัตลักษณ์ด้านสัญลักษณ์จังหวัด นอกเหนือจากอัตลักษณ์ท้ัง 6 ด้าน โดยอาจจะ
จะเป็นต้นทุนหรือทรัพยากรทางการท่องเท่ียวด้านอื่นๆของจังหวัด ท่ีไม่เหมือนจังหวัดอื่น และ
สามารถน ามาเป็นจุดเด่นของจังหวัด ได้แก่ อาชีพ ,กีฬา,การคมนาคมและการเดินทาง, สัตว์ประจ า
จังหวัด,ต้นไม้ประจ าจังหวัด เป็นต้น 

2. นิยามศัพท์จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
2.1 สภาพการใช้มาสคอตในการสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัด หมายถึง สถานการณ์

ปัจจุบันของการน ามาสคอตมาใช้เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับจังหวัดในด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
โดยพิจารณาสถานการณ์ 5 ด้าน ตามกระบวนการส่ือสาร ของ Berlo (Berlo, 1960) และ ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ (2541) ได้แก่  

1) ด้านผู้ส่งสาร (Sender) คือ ผู้ออกนโยบายและผู้สร้างมาสคอต คือหน่วยงาน
ใดมีวัตถุประสงค์หรือท่ีมาในการสร้างมาสคอตอย่างไรบ้าง มีกระบวนการจัดท ามาสคอตของจังหวัด
อย่างไร 
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2) ด้านสาร (Message) คือ การออกแบบตัวมาสคอตของจังหวัด มีวิธีการจัดท า
มาจากองค์ประกอบใดบ้าง มีกระบวนการเพื่อก าหนดอัตลักษณ์จังหวัดและองค์ประกอบของมาสคอต 
(Encode) ให้ผู้รับสาร(ประชาชนไทย) อย่างไรบ้าง 

3) ด้านช่องทางการส่ือสาร (Channel) คือ ช่องทางท่ีน ามาสคอตไปเผยแพร่ข่าวสาร
ต่างๆ มีช่องทางใดบ้าง  

4) ด้านผู้รับสาร (Receiver) คือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นใคร กลุ่มเป้าหมาย
รองเป็นใคร 

5) ด้านปฏิกิริยาตอบกลับ (Effect) ผลกระทบจากการใช้มาสคอตเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวเป็นอย่างไร  

2.2 การสื่อสารการตลาด (Marketing communication) หมายถึง วิธีหรือกระบวนการ
ของการส่ือสารการตลาด ท่ีผู้ส่งสารน ามาใช้ส่ือสารเพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายหรือนักท่องเท่ียว โดยให้
มาสคอตผ่านเครื่องมือการส่ือสารการตลาด เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ วิทยุ โทรทัศน์ ส่ือสังคม
ออนไลน์ ซึ่งในท่ีนี้หมายถึงนักท่องเท่ียวที่เดินทางท่องเท่ียวในจังหวัดท่ีมีการใช้มาสคอตในการส่งเสริม
การท่องเท่ียวของจังหวัด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงเรื่องราวต่าง ๆ ตามท่ีผู้ส่งสารมุ่งหวังไว้   

2.3 การรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดผ่านมาสคอตของประชาชนชาวไทยหมายถึง การท่ี
กลุ่มเป้าหมายในท่ีนี้คือประชาชนชาวไทย มีความสามารถท่ีจะรับรู้ถึงการส่ือสารความหมายในด้าน
องค์ประกอบของมาสคอตและด้านการแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดนั้น ๆ ได้ เช่น อาหาร, ประเพณี, 
ศิลปวัฒนธรรม, เครื่องนุ่มหม่, แหล่งท่องเท่ียว, สินค้าของฝาก และอื่นๆ จากการมองเห็น และการตีความ
ผ่านมาสคอต  

3. นิยามศัพท์จากแบบบันทึกการสังเกต (Observation form)  
3.1 การสื่อสารการตลาด (Marketing communication) หมายถึง วิธีหรือกระบวนการ

ของการส่ือสารการตลาด ท่ีผู้ส่งสารน ามาใช้ในกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหรือ
ผู้บริโภค ผ่านเครื่องมือการส่ือสารการตลาด เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ วิทยุ โทรทัศน์ ส่ือสังคม
ออนไลน์ ซึ่งในท่ีนี้หมายถึงนักท่องเท่ียวที่เดินทางท่องเท่ียวในจังหวัดท่ีมีการใช้มาสคอตในการส่งเสริม
การท่องเท่ียวของจังหวัด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงเรื่องราวต่าง ๆ ตามท่ีผู้ส่งสารมุ่งหวังไว้  
ประกอบไปด้วยส่ือ 2 ประเภท คือส่ือออนไลน์ และส่ือออฟไลน์ 

3.1.1 ส่ือออนไลน์ (Online Media) หมายถึง กิจกรรมหรือส่ือการตลาดท่ีธุรกิจ
ส่ือสารกับลูกค้าผ่านช่องทางสมัยใหม่ท่ีเรียกว่า ส่ือออนไลน์ (Online) ได้แก่ เว็บไซด์ โมบายแอพ  
ส่ือสังคมออนไลน์ ไลน์ เป็นต้น แน่นอนว่า ออนไลน์ได้มีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อการตลาดปัจจุบัน 
เพราะความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าอย่างไร้พรมแดน การส่ือสารกับลูกค้าแบบ 1 ต่อ 1 การวัด
ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นย า ต้นทุนท่ีไม่สูง และอีกมากเมื่อเทียบกับออฟไลน์ 

3.1.2 ส่ือออฟไลน์ (Offline Media) 2) หมายถึงกิจกรรมหรือส่ือการตลาดแบบ
ด้ังเดิม โดยส่วนมากจะเป็นการตลาดแบบวงกว้าง ไม่จงเจาะ อาทิ ส่ือโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ งาน
อีเวนท์ เป็นต้น แต่ก็มีบ้างท่ีเป็นกิจกรรมแบบการตลาดเจาะจง เช่น พนักงานขาย งานอีเวนท์เฉพาะ
กลุ่มลูกค้า ไดเร็คเมล์ เป็นต้น 
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3.1.3 การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การน าเสนอข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งต้องช าระเงิน เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูล ( Informative Advertising) เพื่อชักจูงใจ (Persuasive 
Advertising) และเพื่อเตือนความทรงจ า (Reminder Advertising) ส่ือในการโฆษณานั้น มีท้ังส่ือ
ออนไลน์และส่ือออฟไลน์ ได้แก่ ส่ือดิจิตอล วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ส่ือกลางแจ้งเป็นต้น 

3.1.4 การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) หมายถึง การส่ือสารความคิดเห็น 
ข่าวสาร  ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มประชาชน  เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ระหว่างหน่วยงาน องค์การ สถาบันกับกลุ่ม ประชาชนเป้าหมายและประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อหวังผล
ในความร่วมมือ สนับสนุนจากประชาชน รวมท้ังมีส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ ท่ีดีให้แก่หน่วยงาน 
ได้แก่ การแถลงข่าว การส่งจดหมายข่าว การจัดท าวารสาร ผ่านส่ือออนไลน์และส่ือออฟไลน์ ได้แก่ 
ส่ือดิจิตอล วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

3.1.5 การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) หมายถึง หมายถึงการจัดงานหรือจัด
กิจกรรมเพื่อเปิดตัวสินค้า เปิดตัวองค์กร ให้เป็นท่ีรู้จักในสังคมมากขึ้น เช่น การจัดวันและสัปดาห์
พิเศษ (Special Day and Weeks) การจัดแสดงและนิทรรศการ  (Display and Exhibits) งานแสดง
สินค้า (Trade Fairs) เป็นต้น 
 

คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
เรื่องสภาพการใช้มาสคอตในการสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัด 

 
การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลสภาพการใช้มาสคอตเพื่อส่ือสารอัตลักษณ์

จังหวัดจากผู้ก าหนดนโยบายรวมถึงผู้ท่ีเป็นเจ้าของมาสคอต โดยใช้ทฤษฎีการส่ือสาร Berlo (Berlo, 
1960) และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ในด้านกระบวนการการติดต่อส่ือสารของผู้ส่งสาร ประกอบด้วย 
1.ผู้ส่งข่าวสารใส่รหัส (Encode) 2.ลงในข่าวสาร (Message) 3.ส่งข่าวสารผ่านช่องทาง (Channel) 
หรือส่ือ (Media) 4.ไปยังผู้รับข่าวสาร (Receiver) 5.ผู้รับถอดรหัส (Decoding) 6.ผู้รับมีการตอบสนอง 
(Response) 7.มีข่าวสารหรือผลท่ีตามมาด้านสัญลักษณ์จังหวัดอย่างไร (Effect) 

1. นโยบายการสร้างมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายถึง แนวทางหรือกรอบท่ี 
ผู้ออกนโยบายหรือคณะท างาน ในฐานะผู้ส่งสาร ร่วมกันก าหนดขึ้นเพื่อใช้ในการด าเนินงาน ต้ังแต่การ
เริ่มสร้างจนถึงการน ามาสคอตมาใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ ประกอบ
ไปด้วย 1.วัตถุประสงค์หรือท่ีมาในการสร้างมาสคอต 2.การก าหนดคณะท างานและหน่วยงานในการ
จัดการประกวดออกแบบมาสคอต 3. การก าหนดผู้มีส่วนในการใช้ประโยชน์จากการใช้มาสคอตเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว  

2. การสร้างและการสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดผ่านมาสคอตประจ าจังหวัด หมายถึง  
การถ่ายทอดแนวคิดของผู้ออกแบบมาสคอตผ่านตัวมาสคอตประจ าจังหวัด ในฐานะท่ีตัวมาสคอตเป็น
สารซึ่งจะถูกส่งความหมายไปท่ีผู้รับสารได้แก่คนในจังหวัดและนักท่องเท่ียวให้เกิดการรับรู้และจดจ า 
อัตลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆ ประกอบด้วย 
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2.1 องค์ประกอบของตัวมาสคอต หมายถึง การท่ีผู้ออกแบบมาสคอตได้ท าการออกแบบ
ส่วนต่าง ๆ ท่ีน ามาประกอบกันเพื่อให้ได้มาซึ่งมาสคอตประจ าจังหวัด   

2.2 การแสดงออกถึงการเชื่อมโยงอัตลักษณ์จังหวัด หมายถึง การท่ีผู้ออกแบบมาสคอต
ได้ท าการออกแบบมาสคอตเพื่อให้สามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีจะสามารถเช่ือมโย งถึง
จังหวัดได้  

3. การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดของมาสคอต หมายถึง วิธีหรือกระบวนการของการส่ือสาร
การตลาด ท่ีผู้ส่งสารน ามาใช้ส่ือสารเพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายหรือนักท่องเท่ียวทราบถึงเรื่องราวต่าง ๆ 
ตามท่ีผู้ส่งสารมุ่งหวังไว้ โดยให้มาสคอตผ่านช่องทางการส่ือสารการตลาด ประกอบไปด้วยส่ือ 2 ประเภท 
คือส่ือออนไลน์ และส่ือออฟไลน์ 

4. การรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดผ่านมาสคอตของนักท่องเที่ยว หมายถึง ความสามารถใน
การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยจากประชาชนไทย  ท่ีมี
ความสามารถท่ีจะรับรู้ถึงการปรากฎตัวของมาสคอตผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ และส่ือสาร
ความหมายในด้านองค์ประกอบของมาสคอตและด้านการแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดนั้น ๆ ได้โดย
เริ่มต้นจากการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้และการเช่ือมโยงอัตลักษณ์จังหวัด เช่น อาหาร , ประเพณี, 
ศิลปวัฒนธรรม, เครื่องนุ่มหม่, แหล่งท่องเท่ียว, สินค้าของฝาก และอื่นๆ 

5. ผลที่ตามมาในด้านอื่นๆ จากการสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดผ่านมาสคอต หมายถึง 
สามารถสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added) จากมาสคอตประจ าจังหวัด นอกเหนือจากหน้าท่ีในการ
เป็นส่ือท่ีใช้ประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในจังหวัด 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถามการรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต 

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 
 
แบบสอบถาม 

เร่ือง การรับรู้ของนักท่องเที่ยวไทยที่มีต่อการสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท าดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

นิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้และท้ศนคติ
ของนักท่องเท่ียวไทยท่ีมีต่อการใช้มาสคอตเพื่อส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัด 

2. โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ และขอความกรุณาท่านให้ความเห็นตามความจริง ค าตอบ
ของท่านมีคุณค่ายิ่งต่องานวิจัย และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการ
ส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 

3. การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้เป็นการสรุปในภาพรวม ข้อมูลท่ีได้จะน าไปใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา 
วิจัยเฉพาะดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้เท่านั้น 

4. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 ค าถามคัดกรองและค าถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตประจ าจังหวัด 
 ส่วนท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกับการเปิดรับส่ือท่ีใช้เผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตประจ าจังหวัด 
 ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
5. การแสดงความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจะถือเป็นความลับ และจะไม่น าเสนอข้อมูลเป็น

รายบุคคล และหากท่านไม่สะดวก สามารถปฎิเสธตอบแบบสอบถามนี้และหากท่านมีข้อสงสัย
หรือมีข้อเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม กรุณาบันทึกในแบบสอบถามหรือติดต่อผู้วิจัยได้โดยตรง 

 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 

นางสาวสุชาดา วัฒนารักษ์ นักศึกษาปริญญาเอก 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

หมายเลขโทรศัพท์ 081-343-8676 หรือ E-mail : Utccada@gmail.com 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย     ลงใน    หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง 

ค าถามคัดกรอง 

 ท่านเคยเดินทางท่องเท่ียวจังหวัดต่างๆในประเทศไทยหรือไม่ 

  เคย (ท าแบบสอบถามต่อ)     ไม่เคย (จบการท าแบบสอบถาม) 

1. เพศ  

  ชาย   หญิง 

2. อายุ  

   น้อยกว่า 17 ปี   ระหว่าง 17-36 ปี   

 ระหว่าง 37-52 ปี   ระหว่าง 53-71 ปี  

   72 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 

   ต่ ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี  

   สูงกว่าปริญญาตรี 

4. อาชีพ 

   นักเรียน /นักศึกษา   พนักงานบริษัท   ข้าราชการ/พนักงาน

   รัฐวิสาหกิจ   เจ้าของกิจการ   อาชีพอิสระ /ค้าขาย

   เกษียณอายุ   อื่นๆ ระบุ .................................. 

5. จังหวัดท่ีท่านพักอาศัยในขณะตอบแบบสอบถาม ......................................... 

6. E-mail ติดต่อเพื่อใช้ในการรับของรางวัล .................................................................. 
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ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับการรับรู้การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดผ่านมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ไทย 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย     ลงใน    หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง 

2.1 ท่านเคยเห็นมาสคอตที่จัดท าขึ้นเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวตัวนี้หรือไม่ (ค าถามนี้ใช้ทั้ง 23 ตัว) 

  1. เคย (ท าข้อ 2.2 และข้อ 2.3)  

   2. ไม่เคย (ข้ามไปท่ีมาสคอตตัวต่อไป) 

 
ภาพมาสคอตของจังหวัดต่างๆ ที่จัดท าขึ้นระหว่างปี 2558-2562 

      
 
2.2 ท่านคิดว่ามาสคอต(ที่เห็นในภาพ)เป็นตัวแทนของจังหวัดใด (ใช้ถามมาสคอตทุกตัว)  
 
  มีค าตอบให้เลือกจาก 26 จังหวัดท่ีมีมาสคอต  (มีจังหวัดท่ีใช้มาสคอตร่วมกันด้วย 4 จังหวัด) 
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2.3 ตามความคิดเห็นของท่านเพื่อประเมินระดับการสื่อความหมายตามข้อความในแต่ละข้อว่าอยู่
ในระดับใด  

ค าช้ีแจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนน  โดยท่านมีตัวเลือกคะแนน 5-0     
ให้ 5  คะแนน  ถ้าคิดเห็นว่า สามารถแสดงได้ชัดเจนมากท่ีสุด      
ให้ 4 คะแนน    ถ้าคิดเห็นว่า แสดงออกชัดเจนมาก   
ให้ 3 คะแนน   ถ้าคิดเห็นว่า แสดงออกปานกลาง 
ให้ 2 คะแนน    ถ้าคิดเห็นว่า แสดงออกน้อย 
ให้ 1 คะแนน  ถ้าคิดเห็นว่า แสดงออกน้อยท่ีสุด 
ให้ 0 คะแนน  ถ้าคิดเห็นว่า ไม่แสดงออกเลย 

 

ความสามารถของมาสคอตที่เป็นสิ่ง 
ในการสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัด 

ระดับความคิดเห็น 
แสดง 
ออก
มาก
ท่ีสุด 

แสดง
ออก
มาก 

แสดง 
ออก
ปาน
กลาง 

แสดง 
ออก
น้อย 

แสดง 
ออก
น้อย 
ท่ีสุด 

ไม่
แสดง 
ออก
เลย 

อัตลักษณ์ด้านประเพณี และความเชื่อของจังหวัด  
2.3.1 มาสคอตตัวนี้สะท้อนความเช่ือทาง
ศาสนา ความเช่ือตามการบอกเล่าสืบต่อกัน
มาเกี่ยวกับต านานของเมือง ฯลฯ ของคนใน
จังหวัด 

      

2.3.2 มาสคอตตัวนี้ท าให้นึกถึงงานประเพณี
ท่ีส าคัญอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัด 

      

อัตลักษณ์ด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุ  
2.3.3 มาสคอตตัวนี้ท าให้นึกถึงโบราณสถาน 
เช่น มณฑป พระปรางค์ พระธาตุ เจดีย์  
ปราสาท ฯลฯ ที่ส าคัญของจังหวัด 

      

2.3.4 มาสคอตตัวนี้ท าให้นึกถึงวัตถุโบราณ 
เช่น พระพุทธรูป เครื่องปั้นดินเผา โครง
กระดูกสัตว์โบราณ ฯลฯ ท่ีส าคัญของจังหวัด 

      

อัตลักษณ์ด้านอาหารและสินค้าหัตถกรรมของจังหวัด  
2.3.5 มาสคอตตัวนี้ท าให้นึกถึงศิลปหัตกรรม
เช่น เครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผา ผ้าทอ 
ภาชนะเครื่องถ้วยชาม ฯลฯ ท่ีเป็นเอกลักษณ์
โดดเด่นและมีช่ือเสียงของจังหวัด  
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ความสามารถของมาสคอตที่เป็นสิ่ง 
ในการสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัด 

ระดับความคิดเห็น 
แสดง 
ออก
มาก
ท่ีสุด 

แสดง
ออก
มาก 

แสดง 
ออก
ปาน
กลาง 

แสดง 
ออก
น้อย 

แสดง 
ออก
น้อย 
ท่ีสุด 

ไม่
แสดง 
ออก
เลย 

2.3.6 มาสคอตตัวนี้แสดงถึงอาหาร เครื่องปรุง 
วัตถุดิบ สูตรอาหารพื้นเมืองหรือท้องถิ่นท่ี
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นหรือจังหวัด 

      

อัตลักษณ์ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 
2.3.7 มาสคอตตัวนี้ ท า ให้นึ กถึ งสถาน ท่ี
ท่องเท่ียวตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา ถ้ า เกาะ 
แก่ง แม่น้ า ทะเลสาบ อุทยาน ฯลฯ ท่ีส าคัญ
ของจังหวัด 

      

2.3.8 มาสคอตนี้ท าให้นึกถึงสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น และเป็นท่ีรู้จักของจังหวัด 
เช่น อนุสาวรีย์ พิพิธภัณฑ์ วัด ศาล ฟาร์มสัตว์ 
เข่ือนกั้นน้ า สวนผลไม้ ฯลฯ 

      

อัตลักษณ์ด้านเคร่ืองแต่งกาย  
2.3.9 มาสคอตตัวนี้แสดงถึงการแต่งกาย 
เส้ือผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ ฯลฯ ท่ีเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของคนในจังหวัดได้อย่าง
ชัดเจน 

      

อัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมทางทัศนศิลป์และการแสดง 
2.3.10 มาสคอตนี้แสดงถึงศิลปวัฒนธรรม
ด้านการแสดง เช่น การเล่นดนตรี นาฎศิลป์ 
ฟ้อนร า ฯลฯ ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดได้
อย่างชัดเจน 

      

อัตลักษณ์ด้านสัญลักษณ์จังหวัด 
2.3.11 มาสคอตตัวนี้แสดงถึงการประกอบ
อาชีพของคนในจังหวัดได้เป็นอย่างดี 

      

2.3.12 มาสคอตตัวนี้แสดงว่าสร้างมาจากส่ิง
ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด เช่น สัตว์ ดอกไม้ 
ต้นไม้ ฯลฯ 
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ส่วนที่ 3 ค าถามเก่ียวกับการเปิดรับสื่อที่ใช้เผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตประจ าจังหวัดที่ใช้ในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย  (ถามภาพรวบรอบเดียว) 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย     ลงใน     ให้ตรงตามความเป็นจริง 
3.1 ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยพบข่าวสาร/หรือเห็นการปรากฏตัวของมาสคอตประจ าจังหวัดท่ี

ท่านรู้จักจากส่ือใดบ้าง  

ประเภทสื่อ 

การเปิดรับสื่อที่ใช้เผยแพร่ข่าวสารของมาสคอต 
ประจ าจังหวัด 

เคย ไม่เคย 

สื่อออนไลน ์

3.1.1 เว็บไซด์   

3.1.2 เฟซบุ๊ก   

3.1.3 ไลน์   

3.1.4 ยูทูป   

3.1.5 ทวิตเตอร์   

3.1.6 อินสตราแกรม   

สื่อออฟไลน์ หรือสือ่ด้ังเดิมที่ไม่ใช้
อินเตอร์เน็ต 

  

3.1.7 ทีวี   

3.1.8 หนังสือพิมพ ์   

3.1.9 นิตยสาร   

3.1.10 แผ่นพับ    

3.1.11 ป้ายโฆษณา   

3.1.12 งานอีเว้นท์   

3.1.13 ของท่ีระลึก   

 
3.2 ท่านพบเห็นข่าวสารหรือเห็นการปรากฏตัวของมาสคอตประจ าจังหวัดจากส่ือออนไลน์ ได้แก่ 

เว็บไซต์  เฟซบุ๊ก ไลน์ ฯลฯ ด้วยวิธีการใด  

 จากการหาข้อมูลของจังหวัด  พบโดยบังเอิญ  

 เพื่อนแนะน า  อื่นๆระบุ .......................................... 
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3.3 ท่านพบเห็นข่าวสารหรือเห็นการปรากฏตัวของมาสคอตประจ าจังหวัดจากส่ือออฟไลน์หรือส่ือ

ด้ังเดิมท่ีไม่ใช้อินเตอร์เน็ต เช่น งานอีเว้นท์ ของท่ีระลึก ฯลฯ ด้วยวิธีการใด  

 จากการเดินทางท่องเท่ียว  พบโดยบังเอิญ  

 เพื่อนแนะน า  อื่นๆระบุ .......... 

3.4 ท่านคิดว่าการใช้มาสคอตเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด สามารถท าให้ท่าน

สนใจเรื่องการท่องเท่ียวของจังหวัดได้มาก-น้อยเพียงใด  

 มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง   

 น้อย  น้อยท่ีสุด 

3.5 ในอีก 1 ปีข้างหน้า ท่านคิดว่าจะเดินทางท่องเท่ียวไปในจังหวัดตามข้อมูลจากมาสคอตท่ีท่าน

สนใจ 

 ไปแน่นอนท่ีมีโอกาส  คิดว่าจะไปให้ได้สัก 1 ครั้ง          

 ไม่แน่ใจ  ไม่อยากไปเลย 

3.6 มาสคอตตัวใดท่ีท่านสนใจจะไปตามรอยการท่องเท่ียวของจังหวัดมากท่ีสุด  

 มีค าตอบให้เลือกจาก 23 ตัว 

3.7 มาสคอตตัวใดท่ีท าให้ท่านสนใจจะไปตามรอยการท่องเท่ียวของจังหวัดมากท่ีสุด 

 มีค าตอบให้เลือกจาก 23 ตัว  ไม่มีตัวใดท่ีน่าสนใจเลย 

 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการใช้มาสคอตเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ตัวอย่างแบบสอบถามออนไลน ์

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ช 
แบบค าถามสนทนากลุ่ม 

(Focus Group) 
 

แบบสนทนากลุ่ม Focus Group 
งานวิจัยเร่ือง “การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย” 

เร่ือง การรับรู้และการเชื่อมโยงอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตของนักท่องเที่ยว 
 

 
ค าช้ีแจง 
1. แบบสนทนากึ่งมีโครงสร้างชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ความเช่ือมโยงการส่ือสารอัตลักษณ์

จังหวัดด้วยมาสคอตในเชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวไทย ท่ีคัดเลือกมาจากการเก็บข้อมูล
ด้วยตอบแบบสอบถาม 

2. แบบสนทนากลุ่ม มีท้ังหมด 2 ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมสนทนา 
ส่วนท่ี 2 ค าถามการสนทนาเกี่ยวกับการรับรู้และการเช่ือมโยงอัตลักษณ์จังหวัดด้วย 

         มาสคอตของนักท่องเท่ียว 
3. ข้อมูลจากแบบสนทนาครั้งนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการ โดยข้อมูล

จะน าไปประกอบในงานวิจัยดุษฏีนิพนธิ์ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอย่างสูงท่ีได้รับความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ 

 
นางสาวสุชาดา วัฒนารักษ์  

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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แบบสัมภาษณ์ Focus Group 
ประเด็นค าถาม เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเท่ียว เรื่องการรับรู้ความเช่ือมโยงการ

ส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต  โดยใช้ทฤษฎีการส่ือสารการตลาด ( IMC) ทฤษฎีสัญวิทยา 
(Semiotic) และแนวคิดอัตลักษณ์ (Identity) 
 

แบบสนทนา ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลของผู้เข้าร่วม Focus Group 
ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ความเช่ือมโยงอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต มีดังนี้ 
 ด้านท่ี 1 ด้านช่องทางและการเปิดรับสาร 

ด้านท่ี 2 ด้านความเช่ือมโยงการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดผ่านมาสคอตประจ าจังหวัด 
ตามทฤษฎีสัญวิทยา(Semiotic) 

ด้านท่ี 3 การแสดงอัตลักษณ์จังหวัดจากมาสคอต ตามแนวคิดอัตลักษณ์ (Identity) 
ด้านท่ี 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 
การสร้างแนวค าถามเพื่อ Focus Group  
เพื่อตอบค าถามวิจัยในเชิงลึกว่าการรับรู้ความเช่ือมโยงการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต 

จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวไทยเป็นอย่างไร การสร้างมาสคอตจังหวัดท าให้เกิดความหมายได้
อย่างไร ผู้รับสารสามารถอ่านความหมายของสัญญะได้ในระดับใด มีกระบวนการการเข้าใจถึง
ความหมายของของมาสคอตท่ีผู้ส่งสาร (Sender) พยายามส่ือสาร (Encode) และสามารถเช่ือมโยง
ไปในอัตลักษณ์จังหวัดได้อย่างไร 

 
ค าถามในการสนทนากลุ่ม Focus Group  
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วม Focus Group 
1. ช่ือผู้ร่วมสนทนา................................................................................................................ 
2. ช่ือเล่น............................................................................................................................... 
3. อายุ ................................ ปี 
4. จังหวัดท่ีพักอาศัย ณ ปัจจุบัน.......................................................................................... 
5. ประสบการณ์การเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย ....................................................... 
 
ส่วนที่ 2 : ค าถามสนทนาเก่ียวกับการรับรู้และการเชื่อมโยงอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต 
ของนักท่องเที่ยว 
โดยมาสคอตท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการสนทนาได้แก่  1.น้องชาม จังหวัด ล าปาง  2. โปงลาง
และแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ 3.สีดา จังหวัด สระแก้ว 4.ลุ่มภู จังหวัดหนองบัวล าภู 5.อิ่มจัง 
กลุ่ม 4 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์  อุทัยธานี ก าแพงเพชร และ พิจิตร 
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1. มาสคอตตัวที่ท่านเห็น ท่านสามารถตอบได้ทันทีหรือไม่ว่าเป็นของจังหวัดใด หรือต้อง
ใช้เวลาคิดทบทวนก่อนที่จะรู้ว่าเป็นของจังหวัดใด หรือไม่ทราบเลยว่าเป็นของ
จังหวัดอะไร 

2. หากท่านตอบถูกว่ามาสคอตเป็นของจังหวัดใด ท่านรู้ได้อย่างไร มีปัจจัยอะไรบ่งบอก
ว่ามาสคอตเป็นของจังหวัดนั้น  

3. ท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับมาสคอตตัวที่ท่านเห็น  ชอบ / ไม่ชอบ  เพราะอะไร 
4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่ามาสคอตตัวที่ท่านเห็นจะสามารถท าให้คนสนใจและอยากไป

เที่ยวที่จังหวัดนั้น ถ้าไม่เห็นด้วยเพราะอะไร 
5. ท่านรู้จักมาสคอต น้องสุขใจ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือไม่  
6. ท่านคิดว่าน้องสุขใจ สามารถสื่อความหมาย และเป็นตัวแทนของการท่องเที่ยวไทย

ได้หรือไม่ อย่างไร 
7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 

    ******************************* 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ซ 
ตัวอย่างการบันทึกบทสนทนากลุ่มการรับรู้และการเช่ือมโยงอัตลักษณ์จังหวัด 

ด้วยมาสคอตของประชาชนชาวไทย 
(Focus Group) 

 
บันทึกการสนทนากลุ่มที่ 1 

บรรทัด 
ที ่
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ความ
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ทฤษฎี 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Moderator: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มา
เข้าร่วมกิจกรรมในวันน้ี เป็นการร่วมกลุ่มแบบ
ออนไลน์เน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 โดย
วันน้ีเราจะคุยกันเรื่องมาสคอตเพื่อการท่องเที่ยว 
ซึ่งท่านอาจจะเคยเห็นมาสคอตจากการเดินทาง
ท่องเที่ยวหรือการท าแบบสอบถาม เราอยากรู้ว่า
ท่านสามารถตอบได้หรือไม่ว่ามาสคอตที่เห็นมัน
คืออะไรและสามารถสื่อสารอะไรได้แค่ไหน เป็น
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ 
ค าตอบก็จะไม่มีผิดไม่มีถูก และขออนุญาตบันทึก
การสนทนาเพื่อใช้ส าหรับวิ เคราะห์ผลทาง
วิชาการค่ะ 
โดยจะขอเริ่มจากการถามว่าในบรรดามาสคอตที่
เห็นจากหน้าจอ ทั้ง 23 ตัวน้ี ที่ท่านเห็นแล้วตอบ
ได้ทันทีคือตัวไหน 
คุณสมเกียรติ :  น้องชาม ของล าปาง  
คุณอาทิตย์: คิดว่า ชามไก่ ผมไม่เคยไปเที่ยวล าปาง
แต่พอจ าได้ว่าถ้วยตราไก่น่าจะเป็นของล าปาง 
คุณกาญจนา :  น้องชามค่ะ เพราะเคยไปจังหวัด
ล าปาง และท างานด้านวิจัยการท่องเที่ยวด้วยจึง
เห็นน้องชามบ่อย 
คุณสุภาพรรณ : เห็นน้องชาม เห็นจาก Facebook 
คุณกรวรรณ : น้องชาม และนึกถึงรถม้าจังหวัด
ล าปางด้วย เพราะเคยไปเจอใน Event Promote 
ที่จังหวัดล าปาง เมื่อปลายปีที่แล้ว 
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27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

Moderator: สรุปว่าทุกคนเห็นน้องชามแล้วตอบ
ได้ทันที เพราะส่วนใหญ่มีความใกล้ชิด เคยเห็น 
เคยไปจังหวัดล าปาง มีข้อมูลเบื้องต้นเห็นแล้วก็
เลยสามารถนึกถึงได้ทันที เน่ืองจากมีความชัดเจน
ของอัตลักษณ์เด่นของจังหวัด 
Moderator: ถามต่อว่า ถ้าเห็นแต่ตัวไก่ หรือตัว
ไข่ ที่ไม่มีชามตราไก่อยู่ด้วย มีสิทธิ์ที่จะคิดถึง
จังหวัดอื่นหรือไม่ 
คุณนิตยา : เห็นตัวไก่ หรือเห็นไข่ น่าจะนึกถึง  
แปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา นึกถึงวัดหลวงพ่อโสธรที่
มีการแก้บน มีถวายไข่ไก่เยอะๆที่วัด 
คุณวิริยาภรณ์ : นึกถึงไก่ จะนึกถึงจังหวัดพิษณุโลก 
ไก่ชนของพระนเรศวร 
คุณมรกต : ถ้าให้นึกถึงไก่ น่าจะเป็นไก่พระนเรศวร 
นึกถึงจังหวัดกาญจนบุรี 
Moderator: แล้วมีตัวอื่นอีกไหมคะ ที่พอเห็น
แล้วคิดว่าตอบได้ว่าเป็นจังหวัดไหน 
คุณสมเกียรติ :  โปงลางและแพรวา มองทีแรกเห็น
ตัวไดโนเสาร์ก่อน ตอนแรกคิดว่าเป็นขอนแก่น แต่
พอมององค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วย เช่นชุด เสื้อผ้า 
เครื่องดนตรี พิณ ท่ีเป็นรูปพญานาค ร่วมกับชื่อของ
มาสคอตก็เคยรู้ว่าเป็นกาฬสินธ์ุ 
คุณอาทิตย์ : น่าจะเป็นไดโนเสาร์ 2 ตัวน้ัน ของ
กาฬสินธ์ุ เห็นเสื้อผ้าน่าจะเป็นของภาคอีสาน เห็น
ไดโนเสาร์  
คุณนิตยา: จระเข้ค่ะ น่าจะเป็นจังหวัดพิจิตร 
คุณสุภาพรรณ : ไดโนเสาร์ค่ะ กาฬสินธ์ุ จากเสื้อผา้ 
จากเครื่องดนตรี  วงโปงลาง 
คุณกรวรรณ : กาฬสินธ์ุ 
คุณกาญจนา :  ถ้านอกจากน้องชามแล้วก็คิดว่า
น่าจะเป็นน้องไดโนเสาร์ 2 ตัว โปงลางและแพรวา 
เพราะองค์ประกอบ เอกลักษณ์ของจังหวัดค่อนข้าง
ชัด แต่ก็มีสับสนกับน้องไดโน่ ไดโนเสาร์สีเขียวๆ 
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62 
 

63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 

คุณมรกต : จระเข้เหมือนกันค่ะ  จังหวัดพิจิตร  
เพราะมีชื่อเสียงเรื่องจระเข้ ต านานชาละวัน ไกร
ทอง   
Moderator: ที่หลายๆคนสับสนระหว่างขอนแก่น
กับกาฬสินธุ์เพราะเป็นตัวไดโนเสาร์เหมือนกัน 
แสดงว่ามีการใช้อัตลักษณ์ร่วมเหมือนกัน เพราะ
ขอนแก่นและกาฬสินธุ์ก็มีการค้นพบซากฟอสซิล
ไดโนเสาร์เหมือนกัน ถ้ามีแต่ไดโนเสาร์เราก็
อาจจะตอบผิดจังหวัด แต่ถ้ามีองค์ประกอบอื่นๆ
มาช่วยขยายก็จะชัดเจนขึ้น  
Moderator: ทีน้ีมาดูกันที่ตัวที่พวกเราดูแล้วไม่รู้ 
ไม่สามารถบอกได้เลยว่าเป็นจังหวัดไหน มีตัวไหน
กันบ้างคะ  
 
จาก 23 ตัวที่เห็นอยู่ 
คุณสมเกียรติ : ตัวปิ่นโตครับ มองไม่ออกว่าเป็น
จังหวัดอะไร 
คุณอาทิตย์:  ฉลามสีชมพู  
คุณนิตยา: จากค าถามที่แล้ว คิดว่ามีอีกตัวที่คิดว่า
จะตอบได้ คือ นางยักษ์  เป็นจังหวัดแถวๆชายทะเล 
ดูจากเสื้อผ้า ลายเสื้อผ้า แต่งตัวสบายๆ แล้วก็นึกถึง
Story เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดวรรณคดีไทย 
คุณกาญจนา : ตัวที่ถือถุง Shopping 
คุณมรกต : ช้าง อยุธยาหรือเปล่า 
Moderator: มีค าคอบตอบหลายตัว เลยนะ  
มีปลาฉลาม ปิ่ น โต ช้ า ง  แล้ ว ก็ ตัวที่ ถือ ถุง 
Shopping ที่ น้ีถ้าจะให้ดูทีละตัว มาดูตัวฉลาม
ก่อน ถ้าให้ลองเดาลองคิดว่าปลาฉลามน่าจะเป็น
มาสคอตของจังหวัดอะไร เพราะอะไร 
คุณสมกียรติ :  อัน น้ีผมดูองค์ประกอบอื่นๆ
นอกจากตัวปลาฉลามที่มีสีชมพู เห็นดอกบัว ถ้านึก
ถึงจังหวัดที่มีดอกบัว น่าจะเป็นจังหวัดอยู่แถวภาค
อีสาน แล้วมาดูที่ลายที่ท้องปลาก็เป็นลายคล้ายๆ
ลายผ้าของภาคอีสานด้วย 
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96 
 

97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 

คุณอาทิตย์: เห็นครั้งแรกนึกถึงจังหวัดที่อยู่ทะเล 
แล้วก็นึกถึงทีมฟุตบอล ทีมฉลามชล ของชลบุรี เคย
เห็นตัวมาสคอตในโลโก้ของเค้า คล้ายๆตัวน้ี  ยาก
มากเลยตัวน้ี 
คุณสุภาพรรณ : ภาพแรกนึกถึงปลา จังหวัดที่มี
ปลา   
คุณกรวรรณ : นึกถึงจังหวัดอุดรธานี เน่ืองจากเห็น
รูปดอกบัว แล้วจังหวัดอุดรธานี มีทะเลหนองบัว
ใหญ่ ที่เป็นสถานที่ท่องเท่ียวด้วย  
คุณกาญจนา : เห็นดอกบัวนึกถึงจังหวัดอุบลราชธานี 
ชื่อจังหวัดที่แปลว่าดอกบัว ไม่แน่ใจถูกหรือเปล่า 
Moderator: มาสคอตฉลามตัวน้ีเป็นมาสคอต 
ของจังหวัดหนองบัวล าภูค่ะ มาจากการประกวด
ออกแบบแล้วชนะการออกแบบด้วย เป็นปลา
ฉลามน้ า จืดที่ ค้นพบซากฟอสซิลที่ จั งหวัด
หนองบัวล าภูค่ะ แต่พวกเราดูแล้วไม่มีใครตอบถูก
เลย แล้วทุกคนเห็นด้วยว่าเราต้องใช้ความคิด
เยอะเชื่อมโยงเยอะ ต้องใช้วิธีคิดที่ลึกมากแล้วก็
ซับซ้อนมากเกินไป เราต้องรู้เรื่องของจังหวัด
พอสมควรเลย 
แล้วตัวปิ่นโตล่ะคะ เมื่อก้ีมีใครพูดถึงตัวปิ่นโต 
คุณสมเกียรติ :  ผมเองครับ ตัวปิ่นโตน้ีผมไม่รู้ว่า
เป็นของจังหวัดอะไร และจะสื่อถึงอะไร แต่ผมเคย
เห็นตอนที่เค้ามาออกงาน Event ในห้างเซ็นทรัล
พระราม 9  เมื่อปีที่แล้วนะครับ ถ้าจะให้นึกถึงว่า
เชื่อมโยงอะไรผมว่าน่าจะเป็นอาหารและความอุดม
สมบูรณ์ ก็น่าจะเป็นแถวๆจังหวัดทางภาคกลาง 
คุณอาทิตย์: ผมก็ว่าตัวน้ียากเหมือนกัน แต่น่าจะ
เก่ียวกับเรื่องกินอาหาร 
คุณนิตยา: ตัวน้ีน่าจะสื่อถึงอาหารการกิน 
คุณกรวรรณ : แต่เห็นมีสติกเกอร์เล็กๆ แต่ดูไม่ออก
ว่ารูปอะไร 
คุณกาญจนา : เห็นเป็นปิ่นโต 4 ชั้น 4 สี  
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130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 

คุณวิริยาภรณ์ : ถ้ามองในแง่การออกแบบ คิดว่า 
ปิ่นโตมี 4 ชั้น 4 สี อาจจะสื่อถือกลุ่มจังหวัด 4 
จังหวัด แต่ก็ดูไม่รู้ว่าเป็นจังหวัดไหน 
Moderator: สรุปว่าพวกเรารู้แต่ว่าปิ่นโต น่าจะ
เชื่อมโยงถึงอาหาร ถึงแม้ว่าตัวมาสคอตจะ
พยายามมีองค์ประกอบย่อยๆช่วยเช่นเข็มกลัดโล
โก้ พยายามจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม แต่มันเล็กมันยิบ
ย่อยมาก ท าให้คนดูมองไม่เห็นก็ไม่ได้ช่วยอธิบาย
ความหมายได้มากขึ้น มาดูอีกตัวที่มีปัญหา ตัว
มาสคอตที่ถือถุง Shopping กันบ้าง พวกเรามอง
แล้วเห็นอะไรกันบ้าง 
คุณสมเกียรติ :  เห็นผีเสื้อ ไม่แน่ใจว่าเป็นจังหวัด
อะไร แต่พอไปหาข้อมูลก็ เลยรู้ ว่า เป็นจั งห วัด
สระแก้ว เพราะมีปางสีดา สถานที่ท่องเที่ยวของ
จังหวัด  ที่มีผีเสื้อเยอะ  
คุณอาทิตย์: ไม่แน่ใจ มองครั้งแรกเหมือนผึ้ง  
คุณนิตยา: ไม่สื่อ มองไม่ออกว่าเป็นผีเสื้อนะ 
คุณสุภาพรรณ : ชื่อสีดา  เป็นนางสีดาหรือเปล่า งง
มาก 
คุณกาญจนา : ผีเสื้อถือถุง Shopping น่าจะเป็น
จังหวัดที่มีทั้งผีเสื้อ ทั้งสถานที่ Shopping  
คุณวิริยาภรณ์ : มองไม่เห็นความเป็นไทย 
คุณมรกต : ผีเสื้อ นึกถึงผีเสื้อสมุทร จังหวัดระยอง 
Moderator: น่ีเป็นมาสคอตของจังหวัดสระแก้ว
ค่ะ ชื่อน้องสีดา เน่ืองจากมีอุทยานแห่งชาติปางสี
ดา และโรงเกลือที่เป็นแหล่ง Shopping แหล่ง
การค้าชายแดนที่ส าคัญของจังหวัด แต่พวกเราไม่
มีใครตอบได้เลย มาดูอีกตัวตัวน้ีบ้าง ตัวช้างล่ะคะ 
มีใครนึกถึงจังหวัดไหนบ้าง และถ้าบอกว่าน่ีคือ
มาสคอตช้างปู้ก่ างาเขียวของจังหวัดล าพูน เป็น
ช้างทรงของพระนางจามเทวี มีใครนึกถึงล าพูน
ไหมคะ 
คุณสมเกียรติ :  ไม่นึกถึงล าพูน นึกถึงสุรินทร์ครับ 
เพราะมีการจัดงานช้างสุรินทร์ งานใหญ่ของจังหวัด 
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165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 

คุณอาทิตย์:  สุรินทร์เหมือนกัน ไม่มีความรู้จังหวัด
ล าพูน 
คุณนิตยา: มีหลายจังหวัดที่มีช้าง ท าให้สับสน  
คุณกาญจนา : เชียงใหม่ค่ะ เชียงใหม่มีปางช้าง 
สถานที่ท่องเท่ียวที่คนรู้จัก  
คุณมรกต : ช้าง อยุธยา นึกถึงช้างศึกพระนเรศวร 
ช้างในประวัติศาสตร์การรบเพราะมีชฎาบนหัว มี
เครื่องประดับที่ไม่ใช่ช้างธรรมดา แล้วอยุธยาก็มีช้าง
อยู่ที่สถานที่ท่องเท่ียว 
Moderator: พวกเราทั้งหมดไม่มีใครตอบถูกอีก
แล้ว แถมยังเกิดความสับสนไปหลายจังหวัด 
เก่ียวกับการน าสัตว์มาเป็นมาสคอต แสดงว่า
ต้ังแต่การออกแบบ การตัดสินใจเลือกสัตว์ตัวไหน
มาใช้มีความส าคัญ เพราะอาจสร้างความสับสน
ได้ 
คุณสมเกียรติ :  แนะน าว่าน่าจะมีหน่วยงานกลาง
มาควบคุมการใช้มาสคอต ว่าแต่ละจังหวัดควรจะ
เป็นอย่างไร น่าจะเป็นหน่วยงานกลางจากการ
ท่องเท่ียว 
คุณอาทิตย์ : น่าจะขาดการสื่อสารด้วย ท าออก
มาแล้วไมส่ื่อสาร คนก็ไม่รู้จัก 
Moderator: พูด ถึงการท่อง เที่ยว ขอความ
คิดเห็นท่านหน่อยกับมาสคอตของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ตัวที่ท่านเห็น ตัวน้ี ชื่อน้องสุข
ใจ คิดว่าเป็นตัวอะไร เชื่อมโยงการท่องเที่ยว และ
สามารถเป็นมาสคอตที่ใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้
หรือไม่ และอยากให้ปรับตรงไหนบ้างไหม 
คุณสมเกียรติ :  เคยเห็นครับ ของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย  มีเพลงด้วยครับ  
คุณอาทิตย์: เห็นเป็นตัวแมลงสาบ 
คุณนิตยา: การสื่อความหมายไม่เป็นสากลค่ะ ถ้าให้
ปรับน่าจะปรับให้เป็นอินเตอร์หน่อย จะได้ใช้เป็น
สื่อได้ทั้งคนไทยและต่างชาติ เช่นเปลี่ยนเป็นตัวหมู
ป่ ามั้ ย  เพราะตอนน้ีคนต่างชาติรู้ จักไทยจาก 
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200 
201 
202 
203 
204 
206 

 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 

เรื่องราวเหตุการณ์ของทีมหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ าที่
จังหวัดเชียงราย 
คุณสุภาพรรณ : เห็นเป็นกระต่าย น่าจะมาจากปี
พระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 
คุณกรวรรณ : ดูไม่ออกว่าเป็นไทยตรงไหน 
คุณกาญจนา : บนหัวมาสคอตน้องสุขใจ เป็นลูก
ของต้นลูกยาง คือสามารถปลิวไปไหนก็ได้ ไปที่
ต่างๆได้ เหมือนกับเราออกไปท่องเท่ียวตามท่ีต่างๆ 
คุณวิริยาภรณ์ : มาสคอตยังไม่ตอบโจทย์ส่งเสริม
การท่องเที่ยวมากเท่าไร แต่เห็นแล้วก็ น่ารักดี 
เคลื่อนไหวได้ง่าย เอาไปออกEvent น่าจะใส่ชุด
ประจ าจังหวัดหรือท้องถ่ินได้ง่าย แล้วคนก็อยากเข้า
หาได้ง่าย  
คุณมรกต : หน้ามาสคอต ดุๆ ดูไม่น่ารักเท่าไร 
น่าจะน่ารักเพราะชื่อสุขใจ อยากให้ปรับรูปร่าง
หน้าตา 
Moderator: ตัวน้องสุขใจเป็นตัวค่างค่ะ ไม่มีใคร
ดูออกว่าเป็นตัวข้าง และการเชื่อมโยงจากตัว 
มาสคอตไปถึงการท่องเที่ยวก็จะมีแค่ บนหัว 
มาสคอตที่เป็นต้นยางนา ที่เป็นสัญลักษณ์การ
เคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆ เท่าน้ัน 
สุดท้ายน้ีอยากให้แต่ละคนให้ความคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะในการใช้มาสคอตเป็นสื่อส าหรับ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยกันหน่อยค่ะ 
คุณสมเกียรติ : ก็อย่างที่กล่าวไปว่า น่าจะมีหน่วยงาน
กลางมาควบคุมการใช้มาสคอต ว่าแต่ละจังหวัดควร
จะเป็นอย่างไร น่าจะเป็นหน่วยงานกลางจากการ
ท่องเที่ยว จะได้ไม่สับสน ซึ่งองค์ประกอบของมาสคอต
ควรจะท าให้พอมองเห็นแล้วสามารถเข้าใจและ
เชื่อมโยงไปถึงจังหวัดได้ 
คุณอาทิตย์: คิดว่าการสื่อสารของมาสคอตน้อยไป
ครับ ขาดการสื่อสาร บางจังหวัดไม่เคยเห็นเลย 
ถึงแม้ทราบแล้วจากข้อมูลน้ี แต่ลองไปหาข้อมูลเพ่ิม
ก็ไม่ค่อยเห็น ท าให้คนไม่ค่อยรับรู้ 
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234 
 

235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
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คุณนิตยา: คิดว่าควรมีความต่อเน่ืองของการบริหาร 
งานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการโปรโมท 
เพราะถ้าท ามาแล้วไม่ท าการโปรโมทก็ท าให้ไม่
ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร 
คุณสุภาพรรณ : อยากให้ศึกษาตัวอย่างคอนเซ็ปต์
ของมาสคอตคุมะมง ที่ญ่ีปุ่น ที่มีการใช้มาสคอต
แล้วประสบความส าเร็จ แล้วมาสคอตก็ต้องน่ารัก
ด้วย 
คุณกรวรรณ : อยากให้เวลาท ามาสคอตให้อิงกับค า
ขวัญประจ าจังหวัดของแต่ละจังหวัดด้วย แล้วคิดว่า
น่าจะแยกใช้จังหวัดเดียวดีกว่า ไม่ควรใช้เป็นกลุ่ม
จังหวัด  
คุณกาญจนา : อยากให้ท ามาสคอตออกมาให้ดูง่าย 
ไม่ซับซ้อนเกินไป ท าให้เชื่อมโยง และเข้าใจได้ยาก 
คุณวิริยาภรณ์ : คิดว่ามาสคอตไม่ได้ช่วยให้อยาก
ไปเที่ยวจังหวัดเพ่ิมข้ึน แต่มาสคอตน่าจะเป็นตัว
ดึงดูดมากกว่า แล้วไม่ควรใส่อัตลักษณ์อะไรเยอะแยะ 
เพราะจะท าให้คนที่ไม่รู้จะตีความได้ยาก ย่ิงใส่เยอะ
ย่ิงงง ควรใช้การเล่าเรื่องหรือมี Story มาช่วยอีกที
ดีกว่า 
คุณมรกต : คิดว่าไม่ควรเปลี่ยนมาสคอตบ่อยๆ ต้อง
มีหน่วยงานกลางเข้ามาช่วยดู และควรใช้เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง อย่าท ามาแล้ว
ไม่ได้เอามาใช้งาน 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ฌ 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือการวิจัย 

 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 

เรื่อง “การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย” 
ท่ี ช่ือ-สกุล ความเช่ียวชาญ หน่วยงาน 

1. ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉัตราติชาติ นิเทศศาสตร์/การส่ือสาร
การตลาด 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2. อาจารย์ ดร.สุจิตรา เปล่ียนรุ่ง นิเทศศาสตร์ /การส่ือสารอัต
ลักษณ์ 

มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

3. อาจารย์ ดร.พิสิฐ ต้ังพรประเสริฐ การออกแบบส่ือดิจิตอล / 
สัญวิทยา 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

4. อาจารย์ ดร.นาวินี รอดแก้ว นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม/ 
สัญวิทยาและการประกอบสร้าง 

มหาวิทยาบูรพา 

5. คุณซองทิพย์ เสริมสวัสด์ิศรี  การท่องเท่ียว /อัตลักษณ์ไทย/
การส่ือสารการตลาด 

ผู้อ านวยการฝ่าย 
มิวเซียมสยาม 
สถาบันการเรียนรู้
แห่งชาติ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ญ 
ตารางสรุปผลการลงคะแนน IOC 
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1. ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ เก่ียวกับตารางวิเคราะห์ (Coding Form) 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับองค์ประกอบของมาสคอต 

รายการ ลักษณะที่ใช้วิเคราะห์ 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม
คะแนน 

ค่า IOC 
(ยอมรับได้ต้องมีค่า
ไม่น้อยกว่า 0.50) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

องค์ประกอบ
ของมาสคอต 

1. รูปปรากฏ (Appearance) 
ได้แก่ 1)รูปคน 2)รูปสัตว์ 3)รูปพืชผักหรือ
อาหาร 4)รูปกึ่งคนกึ่งสัตว์ 5)รูปนามธรรม 

1 1 1 1 1 5 
 

1 
ใช้ได้ 

2. เพศ (Gender Issue)  
ได้แก่ 1)ชาย 2)หญิง 3)ท้ังชายและหญิง  
4)ไม่ระบ ุ

1 1 1 1 1 5 
 

1 
ใช้ได้ 

3. ลักษณะนิสัย, อารมณ์ ความรู้สึก 
(Emotive Capabilities)   
ได้แก่ สีหน้า, ท่าทาง 

1 1 1 0 1 4 
 

0.8 
ใช้ได้ 

4. เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับ 
(Costume and Accessories)  
ได้แก่ เส้ือผ้า, หมวก, สร้อย, อาวุธ, ของใช้ 

0 1 1 1 1 4 
 

0.8 
ใช้ได้ 

รวมผลคะแนนตารางการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับองค์ประกอบของมาสคอต  0.90 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับสัญญะของมาสคอต 

รายการ สัญญะท่ีวิเคราะห์ 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม
คะแนน 

ค่า IOC 
(ยอมรับได้ต้องมีค่า
ไม่น้อยกว่า 0.50) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

รูปสัญญะ 
(Signifier) 

6. Icon  (เพียงแค่เห็นก็สามารถถอดความ
หมายถึงตัววัตถุได้ง่าย) 

1.1  Hypoicon 
ได้แก่ ภาพถ่าย, ภาพยนต์, คอมพิวเตอร์
กราฟฟิกเสมือนจริง, รูปป้ัน 

1.2 Iconic 
ได้แก่ ภาพลายเส้น, รูปกราฟฟิก, การ์ตูน 

0 1 1 0 1 3 
 

0.6 
ใช้ได้ 

7. index  (มีความเกี่ยวพันแบบเป็น เหตุเป็น
ผลโดยตรงกับวัตถุท่ีมีอยู่จริง) 
เช่น ควันไฟเช่ือมโยงไฟ, รอยเท้าสัตว์เช่ือมโยง
ถึงสัตว์ 

1 1 1 0 1 4 
 

0.8 
ใช้ได้ 

8. Symbol  
(ไม่เกี่ยวพัน ไม่เช่ือมโยงกนั แต่เกิดจากการ 
ตกลงร่วมในหมู่ผู้ใช้สัญญะ) 
เช่น ตัวอักษร, โลโก้, ตราสัญลักษณ์ต่างๆ 

1 1 1 0 1 4 
 

0.8 
ใช้ได้ 
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รายการ สัญญะท่ีวิเคราะห์ 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม
คะแนน 

ค่า IOC 
(ยอมรับได้ต้องมีค่า
ไม่น้อยกว่า 0.50) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 
 
 

ความ
หมายสัญญะ  
(Signified) 
 
 

9. สื่อความหมายเชิงอรรถ 
(Denotative Meaning) 
เข้าใจความหมายได้ในส่ิงท่ีมองเห็น 
เช่น “สุนัข” เป็นสัตว์ส่ีเท้า 

0 1 1 1 1 4 
 
 

0.8 
ใช้ได้ 

10. สื่อความหมายโดยนัย 
(Connotative Meaning) 
ไม่สามารถส่ือความหมายได้ทันทีต้องอาศัย
การเช่ือมโยงจากประสบการณ์เฉพาะคน  
เช่น ดอกกุหลาบหมายถึงความรัก, การใส่
แหวนนิ้วนางข้างซ้ายหมายถึงการแต่งงาน 
เป็นต้น 

0 1 1 1 1 4 
 

0.8 
ใช้ได้ 

รวมผลคะแนนตารางการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสัญญะของมาสคอต  0.76 

 
 
 
 
 
 



 

 

254 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับอัตลักษณ์จังหวัดที่แสดงจากมาสคอต 

รายการ รายละเอียดที่ใช้วิเคราะห์ 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม
คะแนน 

ค่า IOC = R/N 
(ยอมรับได้ต้องมีค่า
ไม่น้อยกว่า 0.50) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

องค์ประกอบ
ของอัต
ลักษณ ์
จังหวัด 

11. อัตลักษณ์ด้านประเพณี และความเชื่อ  
ได้แก่ ประเพณีแห่มังกร ประเพณีตักบาตร
ดอกไม้ ประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณียี่เป็ง 
ประเพณีบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น 

1 1 1 1 1 5 
 

 1 
ใช้ได้ 

12. อัตลักษณ์ด้านโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ  
1.โบราณสถาน 
ได้แก่ ปราสาท เจดีย์ โบสถ์ วิหาร หอระฆัง 
ปรางค์ ก าแพงเมือง คูเมือง พระธาตุ  
2.โบราณวัตถุ 
ได้แก่ พระพุทธรูป เครื่องปั้นดินเผา กระดูก
สัตว์โบราณ เครื่องมือล่าสัตว์ เครื่องมือหาปลา 
เป็นต้น 

0 1 1 1 1 4 
 

0.8 
ใช้ได้ 

 13. อัตลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน/สินค้า
ของฝาก  
ได้แก่ สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหาร งาน
ศิลปะ ของตกแต่งบ้าน หัตถกรรมท้องถิ่น 
เครื่องประดับ เป็นต้น 

1 1 1 1 1 5 
 

1 
ใช้ได้ 
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รายการ รายละเอียดที่ใช้วิเคราะห์ 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม
คะแนน 

ค่า IOC = R/N 
(ยอมรับได้ต้องมีค่า
ไม่น้อยกว่า 0.50) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 

14. อัตลักษณ์ด้านสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ
ของจังหวัด 
1) สถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติ (Natural 
Tourism Resources) เช่น ภูเขา ดอย แม่น้ า 
ทะเล เกาะ ป่า ทะเลสาบ ถ้ า อุทยาน เป็นต้น  
2) สถานท่ีท่ีมนุษย์สร้างขึ้น (Man-made 
Tourism Resources) ท่ีเกิดขึ้นจากฝีมือ
มนุษย์ เช่น ปราสาท อนุสาวรีย์  สวนสัตว์  
สวนสนุก เขื่อนกั้นน้ า เป็นต้น 

1 1 1 1 1 5 
 

1 
ใช้ได้ 

15. อัตลักษณ์ด้านเคร่ืองแต่งกาย 
ได้แก่ การแต่งกายภาคเหนือ ชาวพื้นเมืองจะ
แต่งกายตามเช้ือชาติ เช่นชุดชาวไทยภูเขา , 
การแต่งกายประจ าภาคอีสาน ส่วนใหญ่ใช้ผ้า
ทอมือ ซึ่งท าจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย 
และผ้าไหม ผ้าพื้นเมืองอีสาน โดยผ้าท่ีทอจะ
น าไปใช้ตัดเย็บท าเป็นเครื่องนุ่งห่ม หมอน  
ท่ีนอน ผ้าห่ม ผ้าพันคอ เป็นต้น 

1 1 1 1 1 5 
 

1 
ใช้ได้ 
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รายการ รายละเอียดที่ใช้วิเคราะห์ 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม
คะแนน 

ค่า IOC = R/N 
(ยอมรับได้ต้องมีค่า
ไม่น้อยกว่า 0.50) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 16. อัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม  
ประกอบด้วย 
1) ทัศนศิลป์  เป็นงานสร้างสรรค์ศิลปะที่รับรู้
ได้ด้วยการดู เช่น สถาปัตยกรรม จิตรกรรม 
ประติมากรรม งานประณีตศิลป์ 
2)  ศิลปะการแสดง  เป็นงานศิลปะที่รับรู้ได้
โดยการชมและการฟัง เช่น ดนตรี นาฎศิลป์  
เป็นต้น 

1 1 1 1 1 5 
 

1 
ใช้ได้ 

 17. อัตลักษณ์ด้านสัญลักษณ์จังหวัด   
ได้แก่ อาชีพ, กีฬา, การคมนาคมและ 
การเดินทาง, สัตว์ประจ าจังหวัด, ต้นไม้ประจ า
จังหวัด เป็นต้น 

1 1 1 0 1 4 
 

0.8 
ใช้ได้ 

รวมผลตารางการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับอัตลักษณ์จังหวัดที่แสดงจากมาสคอต  0.94 
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2. ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ เก่ียวกับแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก (In-depth Interview) 
เร่ือง สภาพการใช้มาสคอตในการสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัด 

สถานการณ์ ค าถาม 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวมคะแนน 
ค่า IOC = R/N 

(ยอมรับได้ต้องมีค่าไม่
น้อยกว่า 0.50) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

ส่วนที่ 1  
นโยบายการสร้าง
มาสคอต 
เพื่อส่งเสริม 
การท่องเท่ียว 

1. วัตถุประสงค์ในการสร้างมาสคอตเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดมีท่ีมาอย่างไร  

1 1 0 1 1 4 
 

0.8 
ใช้ได้ 

2. ใครบ้างท่ีเป็นผู้ก าหนดตัวมาสคอต 1 
 

1 0 1 1 4 
 

0.8 
ใช้ได้ 

3. ผู้มี ส่วนได้เสียจากการใช้มาสคอตเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวมีใครบ้าง  

1 1 1 1 1 5 
 

1 
ใช้ได้ 

4. ใครเป็น ผู้ออกแบบมาสคอต มีแนวคิด
อย่างไรในการออกแบบมาสคอต 

1 1 1 1 1 5 
 

1 
ใช้ได้ 

5. กระบวนการ /ขั้นตอนในการสร้างมาสคอต 
เป็นอย่างไรบ้าง 

1 1 1 1 1 5 
 

1 
ใช้ได้ 

ส่วนที่ 2  
การสร้างและ 
การส่ือสาร 
อัตลักษณ์จังหวัด
ผ่านมาสคอต 
ประจ าจังหวัด 

1. ท่านสร้างมาสคอตเพื่อให้ส่ือสารอัตลักษณ์
จังหวัดในรูปแบบหรือลักษณะใด 

0 1 1 1 1 4 
 

0.8 
ใช้ได้ 

2. ปัจจัยด้านอัตลักษณ์จังหวัดท่ีท่านเลือก
น ามาส่ือสารผ่านมาสคอตมีด้านไหนบ้าง  

1 1 1 1 1 5 
 

1 
ใช้ได้ 

3. มาสคอตท่ีใช้ในการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ของจังหวัดควรมีองค์ประกอบส าคัญอะไรบ้าง 

1 0 1 0 0 2 0.4 
ปรับปรุงแก้ไข 
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สถานการณ์ ค าถาม 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวมคะแนน 
ค่า IOC = R/N 

(ยอมรับได้ต้องมีค่าไม่
น้อยกว่า 0.50) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

ส่วนที่ 3  
การส่ือสาร 
อัตลักษณ์จังหวัด
ด้วยมาสคอต 

1. ท่านมีการวางแผนการส่ือสารการตลาด
อย่างไร 

-1 1 1 1 1 3 0.6 
ใช้ได้ 

2. ท่านใช้เครื่องมือการส่ือสารการตลาดใดบ้าง 1 1 1 1 1 5 
 

1 
ใช้ได้ 

3. เนื้อหาท่ีท่านใช้ในการส่ือสารไปยังผู้บริโภค
ท่ีเป็นนักท่องเท่ียวผ่านตัวมาสคอตมีลักษณะ 
เป็นอย่างไร   

1 1 1 1 1 5 
 

1 
ใช้ได้ 

4. การพัฒนาต่อยอดการน าไปใช้ในช่องทาง
อื่นๆ ในอนาคต 

1 1 1 0 1 4 
 

0.8 
ใช้ได้ 

5. มีหน่วยงานใดท่ีช่วยส่งเสริมและเผยแพร่
มาสคอตท่ีเป็นอัตลักษณ์จังหวัดเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวและบทบาทของแต่ละหน่วยงาน
มีลักษณะอย่างไร 

1 1 1 1 1 5 
 

1 
ใช้ได้ 

ส่วนที่ 4 
กลุ่มเป้าหมายหรือ
นักท่องเท่ียว 

1. ไ ด้น ามาสคอตมาใช้ในการส่ือสารเพื่ อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวกับกลุ่มเป้าหมายหรือ
นักท่องเท่ียวกลุ่มใด 

1 1 1 1 1 5 
 

1 
ใช้ได้ 
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สถานการณ์ ค าถาม 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวมคะแนน 
ค่า IOC = R/N 

(ยอมรับได้ต้องมีค่าไม่
น้อยกว่า 0.50) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

2. กลุ่มเป้าหมายหรือนักท่องเท่ียวมีความ
คิดเห็นกับมาสคอตท่ีใช้ท้ังในเรื่องการรับรู้และ
การจดจ าอัตลักษณ์ของจังหวัดเป็นอย่างไร 

1 1 1 1 1 5 
 

1 
ใช้ได้ 

ส่วนที่ 5 
ผลกระทบจากการ
ใช้มาสคอตเพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

 1. ผลกระทบจากการใช้มาสคอตเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวด้านภาพลักษณ์และช่ือเสียง
จังหวัดเป็นอย่างไร 

1 1 1 0 1 4 
 

0.8 
ใช้ได้ 

2. ผลกระทบจากการใช้มาสคอตเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวด้านสินค้าและบริการเป็นอย่างไร 

1 1 1 0 1 4 0.8 
ใช้ได้ 

3. ผลกระทบจากการใช้มาสคอตเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวด้านอื่นๆ เช่น การสร้างจิตส านึก, 
การให้ความร่วมมือ เป็นอย่างไร 

1 1 1 0 1 4 0.8 
ใช้ได้  

รวมผลคะแนนเก่ียวกับแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก (In-depth Interview) 
เร่ือง สภาพการใช้มาสคอตในการสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัด 

 0.86 
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3. ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ เก่ียวกับแบบสังเกต (Observation form) 
เร่ือง ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตของแต่ละจังหวัด 

ช่องทางการสื่อสารการตลาด 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวมคะแนน 
ค่า IOC = R/N 

(ยอมรับได้ต้องมีค่า
ไม่น้อยกว่า 0.50) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

สื่อออนไลน ์
1. Website 1 1 1 1 1 5 

 
1 

ใช้ได้ 
2. Facebook  1 

 
1 1 1 1 5 

 
1 

ใช้ได้ 
3. Line 1 

 
1 1 1 1 5 

 
1 

ใช้ได้ 
4. Youtube 1 

 
1 1 1 1 5 

 
1 

ใช้ได้ 
5. Twitter 1 

 
1 1 1 1 5 

 
1 

ใช้ได้ 
6. Instragam 1 

 
1 1 1 1 5 

 
1 

ใช้ได้ 
สื่อออฟไลน ์
1. ทีวี 1 

 
1 1 1 1 5 

 
1 

ใช้ได้ 
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ช่องทางการสื่อสารการตลาด 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวมคะแนน 
ค่า IOC = R/N 

(ยอมรับได้ต้องมีค่า
ไม่น้อยกว่า 0.50) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

2. หนังสือพิมพ ์ 1 
 

1 1 1 1 5 
 

1 
ใช้ได้ 

3. วิทย ุ 1 
 

1 1 1 1 5 
 

1 
ใช้ได้ 

4. นิตยสาร 1 
 

1 1 -1 1 3 
 

0.6 
ใช้ได้ 

5. แผ่นพับ 1 
 

1 1 1 1 5 
 

1 
ใช้ได้ 

6. ป้ายโฆษณา 1 
 

1 1 1 1 5 
 

1 
ใช้ได้ 

7. โปสเตอร์ 1 
 

1 1 1 1 5 
 

1 
ใช้ได้ 

8. งาน Event 1 
 

1 1 1 1 5 
 

1 
ใช้ได้ 

9. ของท่ีระลึก 1 
 

1 1 1 1 5 
 

1 
ใช้ได้ 

รวมผลคะแนนเก่ียวกับแบบแบบสังเกต  เรื่อง ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตของแต่ละจังหวัด  0.97 
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4. ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ เก่ียวกับแบบสอบถาม (Questionnaires) 
เร่ือง การรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าถาม 

ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวมคะแนน 

ค่า IOC = R/N 
(ยอมรับได้ต้องมี
ค่าไม่น้อยกว่า 

0.50) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

ค าถามคัดกรอง 
ท่านเคยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยหรือไม่ 
1. เคย (ท าแบบสอบถามต่อ) 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

5 1 

2. ไม่เคย (ยุติการท าแบบสอบถาม) 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

5 1 

1. เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ชาย 
 

1 1 1 1 1 
 

5 1 

2. หญิง 
 

1 1 1 1 1 
 

5 1 

..................(ผู้ตอบใส่ตัวเลขเอง) 0 1 1 1 1 
 

4 0.8 
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ค าถาม 

ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวมคะแนน 

ค่า IOC = R/N 
(ยอมรับได้ต้องมี
ค่าไม่น้อยกว่า 

0.50) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

3. ระดับการศึกษา 
 
1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 1 1 1 1 1 

 
5 1 

2. ปริญญาตรี 1 1 1 1 1 
 

5 1 

3. สูงกว่าปริญญาตรี 1 1 1 1 1 
 

5 1 

4. อาชีพ 
 
1. นักเรียน /นักศึกษา 0 1 1 1 1 

 
4 0.8 

2. พนักงานบริษัท  1 1 1 1 1 
 

5 1 

3. ข้าราชการ 1 1 1 1 1 
 

5 1 

4. เจ้าของกิจการ  1 1 1 1 1 
 

5 1 
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ค าถาม 

ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวมคะแนน 

ค่า IOC = R/N 
(ยอมรับได้ต้องมี
ค่าไม่น้อยกว่า 

0.50) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

5. อาชีพอิสระ /ค้าขาย 1 1 1 1 1 
 

5 1 

6. อื่นๆ ระบุ .................................. 1 1 1 1 1 
 

5 1 

5. จังหวัดที่ท่านพักอาศัย 
 
..................(ผู้ตอบใส่ข้อมูลเอง) 1 1 1 1 0 

 
4 0.8 

6. E-mail ติดต่อเพื่อใช้ในการรับของรางวัล 
 
..................(ผู้ตอบใส่ข้อมูลเอง) 1 1 1 1 1 

 
5 1 

รวมผลคะแนนเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 0.96 
 
 
 
 
 



 

 

265 

ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับการรับรู้และการจดจ ามาสคอตประจ าจังหวัดที่ใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
 

ค าถาม 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวมคะแนน 
ค่า IOC = R/N 

(ยอมรับได้ต้องมีค่า
ไม่น้อยกว่า 0.50) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

2.1 ท่านเคยเห็นมาสคอตที่จัดท าขึ้นเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวตัวนี้หรือไม่ (มีรูปมาสคอตประกอบ) 
 
1. เคย 1 1 1 1 1 5 1 

2. ไม่เคย 1 1 1 1 0 4 0.8 

2.2 ท่านคิดว่ามาสคอตประจ าจังหวัดที่เห็น ต้องการสื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ (จุดเด่น) ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดในด้านใด 
(มีรูปมาสคอตประกอบ) 
1. ด้านประเพณีและความเช่ือ 0 1 1 1 1 4 0.8 

2. ด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุ 0 1 1 1 1 4 0.8 

3. ด้านอาหารและของฝากขึ้นช่ือ 0 1 1 1 1 4 0.8 

4. ด้านสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญของจังหวัด 0 1 1 1 1 4 0.8 

5. ด้านเส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย  0 1 1 1 1 4 0.8 
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ค าถาม 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวมคะแนน 
ค่า IOC = R/N 

(ยอมรับได้ต้องมีค่า
ไม่น้อยกว่า 0.50) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6. ด้านศิลปวัฒนธรรมทางทัศนศิลป์และการแสดง 0 1 1 1 1 4 0.8 

7. อื่นๆ เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ อาชีพประจ าจังหวัด 0 1 1 1 1 4 0.8 

2.3 ท่านคิดว่ามาสคอตประจ าจังหวัดท่ีท่านเห็น เป็นตัวแทนของจังหวัดใด 
(มีรูปมาสคอตประกอบ) 
1. จังหวัดเชียงราย 0 1 1 1 1 4 0.8 

2. จังหวัดเชียงใหม่  0 1 1 1 1 4 0.8 

3. จังหวัดล าพูน 0 1 1 1 1 4 0.8 

4. จังหวัดล าปาง  0 1 1 1 1 4 0.8 

5. จังหวัดพะเยา 0 1 1 1 1 4 0.8 

6. จังหวัดเพชรบูรณ์  0 1 1 1 1 4 0.8 

7. จังหวัดนครสวรรค์  0 1 1 1 1 4 0.8 
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ค าถาม 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวมคะแนน 
ค่า IOC = R/N 

(ยอมรับได้ต้องมีค่า
ไม่น้อยกว่า 0.50) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

8. จังหวัดอุทัยธานี  0 1 1 1 1 4 0.8 

9. จังหวัดพิจิตร  0 1 1 1 1 4 0.8 

10. จังหวัดก าแพงเพชร 0 1 1 1 1 4 0.8 

11. จังหวัดกาฬสินธุ์  0 1 1 1 1 4 0.8 

12. จังหวัดหนองบัวล าภู  0 1 1 1 1 4 0.8 

13. จังหวัดอุดรธานี  0 1 1 1 1 4 0.8 

14. จังหวัดบึงกาฬ  0 1 1 1 1 4 0.8 

15. จังหวัดขอนแก่น 0 1 1 1 1 4 0.8 

16. จังหวัดสระบุรี  0 1 1 1 1 4 0.8 

17. จังหวัดลพบุรี  0 1 1 1 1 4 0.8 
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ค าถาม 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวมคะแนน 
ค่า IOC = R/N 

(ยอมรับได้ต้องมีค่า
ไม่น้อยกว่า 0.50) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

18.จังหวัดสมุทรปราการ  0 1 1 1 1 4 0.8 

19. จังหวัดนครนายก  0 1 1 1 1 4 0.8 

20. จังหวัดฉะเชิงเทรา  0 1 1 1 1 4 0.8 

21. จังหวัดปราจีนบุรี  0 1 1 1 1 4 0.8 

22. จังหวัดสระแก้ว 0 1 1 1 1 4 0.8 

23. จังหวัดระยอง 0 1 1 1 1 4 0.8 

24. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 1 1 1 1 4 0.8 

25. จังหวัดกระบี่ 0 1 1 1 1 4 0.8 

26. จังหวัดภูเก็ต 0 1 1 1 1 4 0.8 

รวมผลคะแนนเก่ียวกับการรับรู้และการจดจ ามาสคอตประจ าจังหวัดที่ใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 0.80 
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ส่วนที่ 3 ค าถามเก่ียวกับการเปิดรับสื่อที่ใช้เผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตประจ าจังหวัดที่ใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยและความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวเก่ียวกับการใช้มาสคอตในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ค าถาม 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวมคะแนน 
ค่า IOC = R/N 

(ยอมรับได้ต้องมีค่า
ไม่น้อยกว่า 0.50) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

3.1 ท่านเคยเห็นข่าวสารหรือการปรากฏตัวของมาสคอตประจ าจังหวัดจากสื่อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1. Website 
 

1 1 1 1 1 5 1 

2. Facebook  
 

1 1 1 1 1 5 1 

3. Line 
 

1 1 1 1 1 5 1 

4. Youtube 
 

1 1 1 1 1 5 1 

5. Twitter 
 

1 1 1 1 1 5 1 

6. Instragam 
 

1 1 1 1 1 5 1 

7. ทีวี 
 

1 1 1 1 1 5 1 
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ค าถาม 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวมคะแนน 
ค่า IOC = R/N 

(ยอมรับได้ต้องมีค่า
ไม่น้อยกว่า 0.50) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

8. หนังสือพิมพ ์
 

1 1 1 1 1 5 1 

9. วิทย ุ
 

1 1 1 1 1 5 1 

10. นิตยสาร 
 

1 1 1 1 1 5 1 

11. แผ่นพับ 
 

1 1 1 1 1 5 1 

12. ป้ายโฆษณา 
 

1 1 1 1 1 5 1 

13. โปสเตอร์ 1 1 1 1 1 5 1 

14. งาน Event 
 

1 1 1 1 1 5 1 

15. ของท่ีระลึก 
 
 
 

1 1 1 1 1 5 1 
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ค าถาม 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวมคะแนน 
ค่า IOC = R/N 

(ยอมรับได้ต้องมีค่า
ไม่น้อยกว่า 0.50) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

3.2 ท่านพบเหน็ข่าวสารหรือเห็นการปรากฏตัวของมาสคอตประจ าจังหวัดจากสื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ ฯลฯ ด้วยวิธีการใด 

1. จากการหาข้อมูลของจังหวัด 1 1 1 1 1 5 1 

2. พบโดยบังเอิญ 1 1 1 1 1 5 1 

3. เพื่อนแนะน า 1 1 1 1 1 5 1 

4. อื่นๆระบุ .......... 1 1 1 1 1 5 1 

3.3 ท่านพบเหน็ข่าวสารหรือเห็นการปรากฏตัวของมาสคอตประจ าจังหวัดจากสื่อออฟไลน์หรือสื่อด้ังเดิมที่ไม่ใช้อินเตอร์เน็ต เช่น งานอเีว้นท์ ของที่ระลึก 
ฯลฯ ด้วยวิธีการใด  
1. จากการเดินทางท่องเท่ียว 1 1 1 1 1 5 1 

2. พบโดยบังเอิญ 1 1 1 1 1 5 1 

3. เพื่อนแนะน า 1 1 1 1 1 5 1 

4. อื่นๆ ระบุ .......... 1 1 1 1 1 5 1 
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ค าถาม 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวมคะแนน 
ค่า IOC = R/N 

(ยอมรับได้ต้องมีค่า
ไม่น้อยกว่า 0.50) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

3.4 ท่านคิดว่าการใช้มาสคอตเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด สามารถท าให้ท่านสนใจเร่ืองการท่องเที่ยวของจังหวัดได้มาก-น้อย
เพียงใด  
1. มากท่ีสุด 1 1 1 1 1 5 1 

2. มาก 1 1 1 1 1 5 1 

3. ปานกลาง 1 1 1 1 1 5 1 

4. น้อย 1 1 1 1 1 5 1 

5. น้อยท่ีสุด 1 1 1 1 1 5 1 

3.5 ในอีก 1 ปีข้างหน้า ท่านคิดว่าจะเดินทางท่องเที่ยวไปในจังหวัดตามข้อมูลจากมาสคอตที่ท่านสนใจ 

1. ไปแน่นอนทันทีท่ีมีโอกาส 1 1 1 1 1 5 1 

2. คิดว่าจะไปให้ได้สัก 1 ครั้ง 1 1 1 1 1 5 1 

3. ไม่แน่ใจ 1 1 1 1 1 5 1 
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ค าถาม 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวมคะแนน 
ค่า IOC = R/N 

(ยอมรับได้ต้องมีค่า
ไม่น้อยกว่า 0.50) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

4. ไม่อยากไปเลย 1 1 1 1 1 5 1 

3.6 มาสคอตตัวใดที่ท่านสนใจจะไปตามรอยการท่องเที่ยวของจังหวัดมากที่สุด  

เลือกจากมาสคอต 23 ตัว 1 1 1 1 1 5 1 

3.7 มาสคอตตัวใดที่ท าให้ท่านสนใจจะไปตามรอยการท่องเที่ยวของจังหวัดมากที่สุด 

1. เลือกจากมาสคอต 23 ตัว 1 1 1 1 1 5 1 

2. ไม่มีตัวใดท่ีน่าสนใจเลย 1 1 1 1 1 5 1 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการใช้มาสคอต
เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
..................(ผู้ตอบใส่ข้อมูลเอง) 

1 1 1 1 1 5 1 

รวมผลคะแนนเก่ียวกับการเปิดรับสื่อที่ใช้เผยแพร่ข่าวสารของมาสคอตประจ าจังหวัดที่ใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยและ
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเก่ียวกับการใช้มาสคอตในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1.00 
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ผลการทดสอบ Try Out แบบสอบถาม จ านวน 30 ชุด  
ผลรวม Try Out แบบสอบถาม จ านวน 30 ชุด = 0.8002 
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ภาคผนวก ฎ 
รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key Informant) 

 
รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 9 ท่าน 
No ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง มาสคอตจังหวัด การให้ข้อมูล 
1 คุณอนิรุทธ์ เอมอิ่ม ผู้ออกแบบมาสคอต คุณทอง

โบราณ จังหวัดอุดรธานี  
และมาสคอตช้างปู้ก่ างาเขียว 
จังหวัดล าพูน 

จังหวัดอุดรธานี 
จังหวัด ล าพูน 

สัมภาษณ ์
วันที ่21 มกราคม 
2563 
 

2 ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม ผู้ออกแบบมาสคอตโปงลาง
และแพรงาม จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ สัมภาษณ ์
วันที ่27 มกราคม 
2563 

3 คุณพรพิมล พัฒนพงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท Dino 
Mascot Manager  บริษัท 
ขอนแก่น ไมซ์ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด 

จังหวัดขอนแก่น สัมภาษณ ์
วันที ่5 กุมภาพันธ์ 
2563 
 

4 คุณกานต์ เอกวานิช เลขาธิการ สมาคมธุรกิจ
ท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ต 
คณะท างานการใช้มาสคอตใน
การสื่อสารอัตลักษณจ์ังหวัด
ภูเก็ต 

จังหวัดภูเก็ต สัมภาษณ ์
วันที ่28 มกราคม 
2563 
 
 

5 ดร.กรวรรณ สังขกร รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และหัวหน้าศูนย์วิจัยและ 
พัฒนาการท่องเท่ียว 

จังหวัดล าปาง สัมภาษณ ์
วันที ่18 กุมภาพันธ์ 
2563 
 

6 คุณชุมพล เสถียรพันธ์ รองประธานหอการค้าจงัหวัด
สระบุรีด้านท่องเท่ียวและกีฬา 
ผู้บริหารทีมงานผู้ดูแลมาสคอต
โคอี้ มอรร์ี ่

จังหวัดสระบุรี สัมภาษณ ์
วันที ่20 มีนาคม 
2563 
 

7 คุณจิน สถาพรสถิตย์สุข ผู้ออกแบบมาสคอตน้องจุ้ง จังหวัดภูเก็ต รับEmail วันที ่24 
มกราคม 63 

8 คุณอภิชัย บุญยาศวิน ผู้ออกแบบมาสคอตหมีแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ ์ รับ Emai lวันที ่วันที่ 
24 มกราคม 63 

9 คุณสน่ัน พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ รับ Email วันทีวั่นที ่
24 มกราคม 63 



 
 

ภาคผนวก ฏ 
รายช่ือผู้เข้าร่วมวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์ 

 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์  

เรื่อง “การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย” 
ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ความเชี่ยวชาญ 
1. ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉัตราติชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร์/การสื่อสารการตลาด 
2. ดร.สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นิเทศศาสตร์ /การสื่อสารอัตลักษณ ์
3. ผศ.ดร.สมเกียรติ เหลืองศักด์ิชัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นิเทศศาสตร์/การสื่อสารการตลาด 
4. ผศ.ดร.อัญชลี พิเชษพันธ์ุ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สัญวิทยา / การสื่อสารแบรนด์ 
5. ดร. นาวินี รอดแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา สัญวิทยาและการประกอบสร้าง/ 

คาร์แร็ตเตอร์ 
6. ดร.กรวรรณ สังขกร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การท่องเท่ียว / หัวหน้าทีมงาน

ผู้ดูแลมาสคอตน้องชาม 
7. ดร.วราภรณ์ มามี มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาปัตยกรรมและการออกแบบ / 

นักออกแบบมาสคอต 
8. ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ทัศนศิลป์และการออกแบบ / นัก

ออกแบบมาสคอต 
9. อาจารย์วงศ์วรุฒน์ อินตะนัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ศิลปกรรมศาสตร์ /นักออกแบบ

มาสคอต 
10. คุณซองทิพย์ เสริมสวัสด์ิศร ี ผู้อ านวยการฝ่ายrพัฒนา

พ้ืนที่งานบริการ และ
รักษาการผู้อ านวยการฝ่าย
นิทรรศการและกิจกรรม  
มิวเซียมสยาม สถาบันการ
เรียนรู้แห่งชาติ 

การท่องเท่ียว /อัตลักษณ์ไทย/การ
สื่อสารการตลาด 

11. คุณชุมพล เสถียรพันธ์ุ รองประธานหอการค้า
จังหวัดสระบุร ี

การท่องเท่ียว / ผู้บริหารทีมงาน
ผู้ดูแลมาสคอตโคอี้ มอรร์ี ่

12. คุณพรพิมล พัฒนพงศ์ รองผู้จัดการบริษัท 
ขอนแก่นไมซ์ แมนเนจเม้นท์ 

การท่องเท่ียว / ผู้บริหารทีมงาน
ผู้ดูแลมาสคอตไดโน่ 

 
 
 

 
 



 
 

ภาคผนวก ฐ 
รายช่ือผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 

 
รายชือ่ผู้ตอบรับเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 
กลุ่มรอบเช้า 10.30-12.00 น. 

ผู้ร่วมสนทนา ชื่อ จังหวัด 
A 1 คุณสมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย กรุงเทพฯ 
A 2 คุณอาทิตย์ กุศลเสริมสุข สมุทรปราการ 
A 3 คุณนิตยา วีรเจริญรุ่งเรือง กรุงเทพฯ 
A 4 คุณกาญจนา จ้ีรัตน์ เชียงใหม่ฯ 
A 5 คุณสุภาพรรณ เปล่งมณีพันธ์ กรุงเทพฯ 
A 6 คุณกรวรรณ โฆษกิจจาเลิศ กรุงเทพฯ 
A 7 คุณวริยาภรณ์ สังข์สวัสด์ิ กรุงเทพฯ 
A 8 คุณมรกต รอดพึ่งครุฑ อยุธยาฯ 

 
กลุ่มรอบบ่าย 13.30-16.30 น. 

ผู้ร่วมสนทนา ชื่อ จังหวัด 
A 9 คุณรังสรรค์  มาระเพ็ญ  สมุทรสงคราม 
A 10 คุณวงศ์วรุตม์ อินตะนัย สงขลา 
A 11 คุณวราภรณ์  มามี พิษณุโลก 
A 12 คุณธิติพัฒน์  ล้ิมสัมฤทธิ์นิภา มหาสารคาม 
A 13 คุณปิรามิด โปชัยคุปต์ ล าปาง 
A 14 คุณคุณากร เมืองเดช เชียงใหม่ 

 
 
 

 
 
  
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ฑ 
ตัวอย่างหนังสือเชิญและขออนุญาต 

 

 หนังสือขอเข้าสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจ IOC 
 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ 
 หนังสือขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลค าสัมภาษณ์ 
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ท่ี มกค. D.Com.Arts. ๑๐๔/ ๒๕๖๒ 

                 ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
เรียน อาจารย์ ดร. นาวินี รอดแก้ว 
 อาจารย์ประจ า วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๑ ชุด 
  ๒. เครื่องมือการวิจัย จ านวน ๓ ชุด  
  
 ด้วยหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
อนุมัติให้ นางสาวสุชาดา วัฒนารักษ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ท าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การสื่อสารอัตลกัษณ์
จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา เขียวแก้ว เป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และนักศึกษาจัดท าเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผ่านความเห็นชอบ
เบ้ืองต้นจากอาจารย์ท่ีปรึกษาฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
 ในเรื่องน้ีเพื่อให้ดุษฎีนิพนธ์มีความสมบูรณ์ และได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ หลักสูตรนิเทศศา
สตรดุษฎีบัณฑิตจึงขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ดังมี
รายละเอียดปรากฎตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อนางสาวสุชาดาฯ 
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ๐๘๑-๓๔๓-๘๖๗๖ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ utccada@gmail.com 
  
   ขอแสดงความนับถือ 

  
                    (รองศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา เขียวแก้ว) 

          ผู้อ านวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด 
โทร. ๐๒- ๖๙๗- ๖๘๘๒ 
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ที่ มกค. D.Com.Arts. ๗๓/ ๒๕๖๓ 

                ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์และขอข้อมูล 
เรียน  คุณชุมพล เสถียรพันธ์ 

รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดสระบรุ ี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล จ านวน ๑ ชุด 
 
 ด้วยนางสาวสุชาดา วัฒนารักษ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการท าวิจัยจากส านักคณะกรรมการการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ด าเนินการท าวิจัยดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทย” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา เขียวแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  
 
 การด าเนินการวิจัยดุษฎีนิพนธ์เรื่องดังกล่าว นักศึกษาก าลังศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยได้รับความ
เห็นชอบเบื้องต้นจากอาจารย์ที่ปรึกษาในข้ันหน่ึงแล้ว ทางหลักสูตรฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้โปรด
พิจารณาให้นักศึกษาเข้าสัมภาษณ์เพ่ือท าการวิจัยได้อย่างถูกต้อง โดยนักศึกษาใคร่ขอน าเรียนรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ด้วยตนเอง ทั้งน้ี สามารถติดต่อนัดหมายนักศึกษาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๑-๓๔๓-๘๖๗๖ หรือทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ utccada@gmail.com  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห์ และขอขอบคุณ มา ณ ท่ีน้ี 
  
       ขอแสดงความนับถือ 

  
 

                   (รองศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา เขียวแก้ว) 
                      ผู้อ านวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

               มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด 
โทร. ๐๒- ๖๙๗- ๖๘๘๒ 
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 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
         งานวิจัยเรื่อง “การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย” 

เรื่อง สภาพการใช้มาสคอตในการสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัด 
 

************************** 
 
ค าชี้แจง 
1.แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างชุดน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศกึษาสถานการณ์การสื่อสารอัตลักษณจ์ังหวัดด้วยมาสคอต
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยจากผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้ออกนโยบาย ,คณะท างาน,ผู้ออกแบบมาสคอต 
 
2.แบบสัมภาษณ์ มีท้ังหมด 2 ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์  
ส่วนที่ 2 ค าถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการใช้มาสคอตในการสื่อสารอัตลักษณ์จงัหวัด 
 
3.ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ครั้งน้ี เป็นการรวบรวมข้อมูลไว้เพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการ โดยข้อมูลจะน าไป
ประกอบในงานวิจัยดุษฏีนิพนธ์ิ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 
 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ได้รับความอนุเคราะห์ในครั้งน้ี 
 
 

นางสาวสุชาดา วัฒนารักษ์ 
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
งานวิจัยเรื่อง “การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย” 

เรื่อง สภาพการใช้มาสคอตในการสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัด 
************************** 

 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1.ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์......................................................................................................... ................................. 
2.เพศ              ชาย               หญิง 
3.อายุ ................................ ปี 
4.ต าแหน่ง/หน้าที่............................................................................................................ ................................ 
3.สถานที่ท างานปัจจุบัน........................................................................................................................... ....... 
4.ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ................................................................................................... ................................. 
5.ความเกี่ยวข้องกับมาสคอตที่ใช้สื่อสารอัตลักษณ์จงัหวัด   
      ผู้ออกนโยบาย  ผู้ออกแบบ     คณะท างาน (ระบุ)................................................................... 
6.สถานที่สัมภาษณ์..........................................................................................................................................  
7.วันที่.........เดือน.................................พ.ศ......................... 
8.เวลาเริ่มต้น................... เวลาสิ้นสุด................................. 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
งานวิจัยเรื่อง “การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย” 

เรื่อง สภาพการใช้มาสคอตในการสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัด 
************************** 

 

ส่วนที่ 2 : ค าถามสัมภาษณ์เก่ียวกับสภาพการใช้มาสคอตในการสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัด 
ด้านที่1 นโยบายการสร้างมาสคอตเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1.1  วัตถุประสงค์ในการสร้างมาสคอตเพ่ือส่งเสริมการทอ่งเท่ียวของจังหวัดมีที่มาอย่างไร  
1.2  ใครบ้างที่เป็นคนก าหนดกรอบความคิด (Concept) ของตัวมาสคอต 
1.3  ผู้มีส่วนในการใช้ประโยชน์จากการใช้มาสคอตเพ่ือสง่เสริมการท่องเท่ียวมีใครบ้าง 
1.4  ใครเป็นผู้ออกแบบมาสคอต มีแนวคิดอย่างไรในการออกแบบมาสคอต 
1.5  กระบวนการ /ข้ันตอนในการสร้างมาสคอตเป็น อย่างไรบ้าง 
 

ด้านที่ 2 การสร้างและการสื่อสารอัตลักษณจ์ังหวัดผ่านมาสคอตประจ าจงัหวัด 
2.1. ท่านจะสร้างมาสคอตเพ่ือให้สื่อสารอัตลักษณจ์ังหวัดในรูปแบบหรือลักษณะใด 
2.2  อัตลักษณ์จังหวัดที่ท่านเลือกน ามาสื่อสารผ่านมาสคอตมีด้านไหนบ้าง 
2.3  มาสคอตที่ใช้ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดมีองค์ประกอบส าคัญอะไรบ้าง 
 

ด้านที่ 3 การสื่อสารการอัตลักษณ์จงัหวัดด้วยมาสคอต 
3.1  ท่านได้มีการวางแผนการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดโดยใช้มาสคอตไว้อย่างไรบ้าง 
3.2  ท่านจะใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดใดบ้าง 
3.3  เน้ือหาที่ท่านใช้ในการสื่อสารไปยังผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเท่ียวผ่านตัวมาสคอตจะมีลักษณะเป็นอย่างไร  
3.4  จะมีการพัฒนาต่อยอดการน าไปใช้ในช่องทางการสือ่สารอื่นๆในอนาคตอย่างไรบ้าง 
3.5  มีหน่วยงานใดที่จะช่วยส่งเสริมและเผยแพร่มาสคอตที่เป็นอัตลักษณ์จังหวัดเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและ
บทบาทของแต่ละหน่วยงานมีลักษณะอย่างไร 
 

ด้านที่ 4 กลุ่มเป้าหมายหรือนักท่องเท่ียว 
4.1 ท่านจะน ามาสคอตมาใช้ในการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวกับกลุ่มเป้าหมายหรือนักท่องเท่ียวกลุ่มใด 
4.2 ท่านจะมีการวัดผลของกลุ่มเป้าหมายหรือนักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นกับมาสคอตที่ใช้ทั้งในเรื่องการรับรู้และการ
จดจ าอัตลักษณ์ของจังหวัดบ้างหรือไม่และวัดอย่างไร 
 

ด้านที่ 5 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้มาสคอตเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 
5.1 ผลจากการใช้มาสคอตเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงจงัหวัด 
5.2 ผลจากการใช้มาสคอตเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวด้านสินค้าและบริการ 
5.3 ผลจากการใช้มาสคอตเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวด้านอื่นๆ เช่น การสร้างจิตส านึก ,การให้ความร่วมมือ 

    ******************************** 
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ท่ี มกค.D.Com.Arts ๑๕๐ /๒๕๖๓       

๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง เรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัด

ด้วย   มาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 
เรียน อาจารย์วงศ์วรุตม์ อินตะนัย 
 อาจารย์ประจ าสาขาการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. ก าหนดการ จ านวน ๑ ชุด 

2. แบบตอบรับ จ านวน ๑ ชุด 
 
ด้วย นางสาวสุชาดา วัฒนารักษ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับทุนอุดหนุนการท า
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจ าปี ๒๕๖๓ จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เพื่อจัดท าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 
(Provincial Identity Communication Through Mascot for Thailand’s Tourism Promotion) 
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา เขียวแก้ว เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อก าหนดข้อเสนอ
เชิงนโยบายการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องน าไปปรับใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวไทย โดยน าเสนอ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ดังกล่าว ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อ
เปิดรับข้อเสนอแนะ และน าไปพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ต่อไป   

ในการนี้ เพื่อให้ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ดังกล่าว สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตได้พิจารณาแล้วว่าท่านเป็นผู้ท่ีมี
ความรู้ ความสามารถเป็นท่ีประจักษ์ จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมวิพากษ์ (ร่าง) 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ในวันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุม ๑ ชั้น ๑๕ อาคาร ๒๔ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และโปรดส่งใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
มาท่ี นางสาวสุชาดา วัฒนารักษ์ หรือ โทร.๐๘๑-๓๔๓ -๘๖๗๖ ,๐๘๙-๓๕๕-๒๙๒๙ หรือตอบกลับ
ทางอีเมล Utccada@gmail.com ภายในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ นี้  
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมในการวิพากษ์ (ร่าง) ข้อเสนอเชิง
นโยบายฯตามวันและเวลาดังกล่าว ทางหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
   ขอแสดงความนับถือ 

 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวแก้ว)                       

                                                           ประธานบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต                                                                                                                     
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด  
โทร ๐๒-๖๙๗-๖๘๘๑-๖ 
 



287 

 

 
 



288 

 

 



289 

 

 
 



 
 

ภาคผนวก ฒ 
เอกสารการจัดกิจกรรมวิพากษ์ 

(ร่าง) กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 
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บทน า 
 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมท่ีมีการพึ่งพามาสคอตในการประชาสัมพันธ์

และการสร้างการจดจ าจังหวัดของตนเอง  ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศท่ีน ามาสคอต
มาใช้เพื่อการส่ือสารเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว โดยน ามาสคอตออกงานต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก เช่น 
มาสคอตท่ีมีช่ือว่า ฮิโกะเนียง จังหวัดจิกะ มาสคอตท่ีมีช่ือว่า คุมะมง จังหวัดคุมะโมโตะ  

ในประเทศไทยต้ังแต่ปี 2548 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้น ามาสคอต “น้องสุขใจ” 
มาเป็นเครื่องมือส่งเสริมทางการตลาดด้านการท่องเท่ียวภายในประเทศในโครงการ “บ้านเรา แสนสุขใจ 
ถึงจะอยู่ไหน ไม่สุขใจเท่าบ้านเรา” เพื่อท าหน้าท่ีส่ือสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือการรณรงค์
การท่องเท่ียวต่าง ๆ ผ่านช่องทางและเครื่องมือการส่ือสารตลาดของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจน
ปัจจุบัน นอกจากนี้ททท.ยังได้ร่วมกับทางรัฐบาลจัดโครงการสนับสนุนการท่องเท่ียวภายในประเทศ
อีกหลายโครงการได้แก่ “ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง” และ โครงการ “Amazing Thailand 
GO Local” ในปี พ.ศ. 2561 โครงการ “ไทยเท่ียวไทย ไทยยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองรอง 
เมื่อปีพ.ศ. 2562  และในปี พ.ศ.2563 กับโครงการ “ไทยเท่ียวไทย คือไทยเท่” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ และส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวไทยเปิดมุมมองใหม่และสัมผัสประสบการณ์ เอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น จึงท าให้บางจังหวัดเริ่มท าแบรนด์ท่องเท่ียวจังหวัด เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียว และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดของตนเอง โดยมีการโปรโมทสถานท่ีท่องเท่ียวและเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นผ่าน
โครงการต่างๆ โดยมีการใช้เครื่องมือในการส่ือสารการตลาดหลายเครื่องมือ รวมท้ังจัดท า “มาสคอต” 
เพื่อใช้เป็นส่ือในการประชาสัมพันธ์จังหวัด ซึ่งในปัจจุบันมีมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 
จ านวน 23 ตัว เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัด 26 จังหวัด 

โดยมาสคอต จัดเป็นสารประเภทหนึ่ง ซึ่งมีการแสดงออกซึ่งสัญญะ ท่ีต้องมีการแปลความ 
ตีความและส่งผ่านด้วยรูปแบบสัญลักษณ์ท่ีมีอัตลักษณ์เฉพาะ เพื่อช่วยในการดึงดูดนักท่องเท่ียว
ผ่านอัตลักษณ์ในรูปแบบต่างๆท่ีมีความสอดคล้องกับจังหวัดนั้นๆ ส่ิงนี้จึงเป็นหัวใจส าคัญอย่างยิ่งในมิติ
ของการส่ือสารเพื่อส่งต่อท้ังรูปสัญญะและความหมายสัญญะไปสู่ผู้รับสาร หากสารจากผู้รับสารส่งไป
ถึงผู้ส่งสารแล้วผู้รับสารมีการตีความและเช่ือมโยงไม่ตรงกับความหมายท่ีผู้ส่งสารส่งมา ท าให้เกิดการ
เข้าใจผิดและไม่สามารถเช่ือมโยงถึงจังหวัดได้ในท่ีสุด 

การส่ือสารอัตลักษณ์จึงมีความส าคัญและต้องท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และให้เหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละจังหวัด เพื่อให้การส่ือสารอัตลักษณ์จากมาสคอตนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด และให้
นักท่องเท่ียวเกิดการรับรู้ จดจ าและน าไปสู่การเดินทางมาเท่ียวในจังหวัดได้ในท่ีสุด 

จากความส าคัญท่ีท่ีกล่าว นับเป็นจุดเริ่มต้นท่ีท าให้ผู้วิจัยเริ่มศึกษา ค้นหาข้อมูล และตัดสินใจ
น าเสนอโครงร่างงานวิจัยเรื่อง “การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ไทย” เพื่อท าดุษฎีนิพนธ์ในการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
การตลาด นอกจากนี้ยังได้น าการวิจัยเรื่องดังกล่าวน าเสนอต่อส านักคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) เพื่อพิจารณาขอรับทุน ซึ่งผู้วิจัยได้รับทุนอุดหนุนในหัวข้อ “ทุนพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาเอก” 
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การวิจัยเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ขณะนี้ได้ด าเนินการศึกษาวิจัยมาครบ 1 ปี จนถึงขั้นตอน
ส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่งคือ การวิพากษ์ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย การส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วย  
มาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนท่ีการวิจัยเรื่องนี้จะเสร็จส้ินตามแผน
ท่ีได้วางไว้ 
 ดังนั้นผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีให้เกียรติมาร่วมงานวิพากษ์ (ร่าง) ข้อเสนอ
เชิงนโยบายการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ในครั้งนี้ หาก  
(ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายฯฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมให้
ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น โดยผู้วิจัยจะน าข้อเสนอแนะท่ีได้รับไปปรับปรุงแก้ไข และ
น าเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายการส่ือสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย
ฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ณ 
ผลการประเมิน (ร่าง) 

กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอต 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 

 
ผลการประเมิน (ร่าง) กลยุทธ์ที่ 1  
เป้าประสงค์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและการด าเนินงานอย่างยั่งยนื 
กลยุทธ์ที่ 1.1  การวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์ และมีเป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรม 
สรุปผลเป้าประสงค์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและการด าเนินงานอย่าง
ยั่งยืน 

กลยุทธ์ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความเป็นประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่ 1  
การวางแผน 
ก าหนด
วัตถุประสงค์ 
และมีเป้าหมาย
ที่เป็นรูปธรรม 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

4.58 0.67 มาก
ที่สุด 

4.33 0.65 มาก 4.33 0.65 มาก 4.75 0.45 มาก
ที่สุด 

 

 
กลยุทธ์ที่ 1.2  สรรหาบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีอย่างชัดเจน 
สรุปผลเป้าประสงค์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและการด าเนินงานอย่าง
ยั่งยืน 

กลยุทธ์ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความเป็นประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่ 2  
สรรหาบุคลากร
ที่มีหน้าที่อย่าง
ชัดเจน 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

4.75 0.45 มาก
ที่สุด 

4.58 0.51 มาก
ที่สุด 

4.25 0.62 มาก 4.75 0.45 มาก
ที่สุด 
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กลยุทธ์ที่ 1.3  ทะนุบ ารุง รักษา และวางแผนการใช้งานในระยะยาว 
สรุปผลเป้าประสงค์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและการด าเนินงานอย่าง
ยั่งยืน 

กลยุทธ์ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความเป็นประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่ 3  
ทะนุบ ารุง 
รักษา และ
วางแผนการใช้
งานในระยะ
ยาว 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

4.58 0.67 มาก
ที่สุด 

4.50 0.52 มาก 4.17 0.72 มาก 4..67 0.49 มาก
ที่สุด 

 

  
กลยุทธ์ที่ 1.4  จัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานให้เหมาะสมและต่อเนื่อง 
สรุปผลเป้าประสงค์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและการด าเนินงานอย่าง
ยั่งยืน  

กลยุทธ์ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความเป็นประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่ 4  
จัดสรร
งบประมาณใน
การด าเนินงาน
ให้เหมาะสม
และต่อเน่ือง 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

4.75 0.45 มาก
ที่สุด 

4.58 0.51 มาก
ที่สุด 

4.25 0.87 มาก 4.75 0.45 มาก
ที่สุด 

 
ผลการประเมิน (ร่าง) กลยุทธ์ที ่2 
เป้าประสงค์ สร้างและยกระดับกลไกการออกแบบและเลือกใช้อัตลักษณ์จังหวัดบนมาสคอตให้เป็น
รูปธรรมและสามารถเช่ือมโยงถึงจังหวัดได้ 
กลยุทธ์ที่ 2.1  ตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของมาสคอตในการเป็นตัวแทนของจังหวัด 
สรุปผลเป้าประสงค์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและการด าเนินงานอย่าง
ยั่งยืน 

กลยุทธ์ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความเป็นประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่ 1  
ตระหนักถึง
บทบาทและ
ความส าคัญของ
มาสคอตในการ
เป็นตัวแทนของ
จังหวัด 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

4.67 0.49 มาก
ที่สุด 

4.58 0.51 มาก
ที่สุด 

4.33 0.78 มาก 4.75 0.45 มาก
ที่สุด 
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กลยุทธ์ที่ 2.2  เลือกใช้อัตลักษณ์การท่องเท่ียวท่ีโดดเด่น เป็นท่ีรู้จักและสะท้อนถึงจังหวัดได้ชัดเจน 
สรุปผลเป้าประสงค์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและการด าเนินงานอย่าง
ยั่งยืน 

กลยุทธ์ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความเป็นประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่ 2  
เลือกใช้อัต
ลักษณ์การ
ท่องเที่ยวที่โดด
เด่น เป็นที่รู้จัก
และสะท้อนถึง
จังหวัดได้
ชัดเจน 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

4.58 0.67 มาก
ที่สุด 

4.58 0.67 มาก
ที่สุด 

4.33 0.65 มาก 4.75 0.45 มาก
ที่สุด 

 
กลยุทธ์ท่ี 2.3 การส่ือความหมายท่ีส่งผ่านมาสคอตต้องสามารถท าให้นักท่องเท่ียวเช่ือมโยงถึงจังหวัด
ได้โดยง่ายและเข้าใจตรงกัน 
สรุปผลเป้าประสงค์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและการด าเนินงานอย่าง
ยั่งยืน 

กลยุทธ์ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความเป็นประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่ 3 
การสื่อ
ความหมายที่
ส่งผ่านมาสคอ
ตต้องสามารถ
ท าให้
นักท่องเที่ยว
เชื่อมโยงถึง
จังหวัดได้
โดยง่ายและ
เข้าใจตรงกัน 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

4.75 0.45 มาก
ที่สุด 

4.67 0.49 มาก
ที่สุด 

4.33 0.65 มาก 4.75 0.45 มาก
ที่สุด 
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ผลการประเมิน (ร่าง) กลยุทธ์ที ่3 
เป้าประสงค์ ปรับปรุงกระบวนการส่ือสารเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เช่ือมโยงพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 3.1  วางแผนใช้เครื่องมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างการรับรู้ของ
นักท่องเท่ียว 
สรุปผลเป้าประสงค์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและการด าเนินงานอย่าง
ยั่งยืน 

กลยุทธ์ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความเป็นประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่ 1  
วางแผนใช้
เคร่ืองมือการ
สื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการเพื่อ
สร้างการรับรู้
ของ
นักท่องเที่ยว 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

4.58 0.51 มาก
ที่สุด 

4.67 0.49 มาก
ที่สุด 

4.58 0.51 มาก
ที่สุด 

4.67 0.49 มาก
ที่สุด 

 

 
กลยุทธ์ที่ 3.2  สร้างสรรค์วีธีการเล่าเรื่องราวของจังหวัดผ่านมาสคอตได้อย่างหลากหลายและน่าสนใจ 
สรุปผลเป้าประสงค์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและการด าเนินงานอย่าง
ยั่งยืน 

กลยุทธ์ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความเป็นประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่ 2  
สร้างสรรค์วีธี
การเล่าเร่ืองราว
ของจังหวัดผ่าน
มาสคอตได้อ
ย่างหลากหลาย
และน่าสนใจ 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

4.83 0.39 มาก
ที่สุด 

4.75 0.45 มาก
ที่สุด 

4.50 0.52 มาก 4.83 0.39 มาก
ที่สุด 

 

 
กลยุทธ์ที่ 3.3  มีความต่อเนื่องสม่ าเสมอในการเผยแพร่ข่าวสาร 
สรุปผลเป้าประสงค์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและการด าเนินงานอย่าง
ยั่งยืน 

กลยุทธ์ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความเป็นประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่ 3  
มีความต่อเน่ือง
สม่ าเสมอใน
การเผยแพร่
ข่าวสาร 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ
หมาย 

4.83 0.39 มาก
ที่สุด 

4.75 0.45 มาก
ที่สุด 

4.50 0.52 มาก 4.83 0.39 มาก
ที่สุด 

 



 
 

ภาคผนวก ด 
ผลแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การรับรู้การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตของประชาชนไทย 
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ผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตของประชาชนไทย 
ภาคเหนือ 

การสื่อสารอัตลกัษณ์จังหวัดของ 
มาสคอต 

กอดอุ่น (เชียงราย) น้องฟาน (เชียงใหม่) น้องชาม (ล าปาง) มัดใจ (พะเยา) 
ช้างปู้ก่ างาเขียว 

(ล าพูน) 
หมีแก้ว (เพชรบูรณ์) 

อิ่มจัง (นครสวรรค์/
อุทัยธานี/พิจิตร/
ก าแพงเพชร) 

n = 21 n = 25 n = 91 n = 16 n = 53 n = 15 n = 10 

  S.D. 
การ
แปล
ผล 

  S.D. 
การ
แปล
ผล 

  S.D. 
การ
แปล
ผล 

  S.D. 
การ
แปล
ผล 

  S.D. 
การ
แปล
ผล 

  S.D. 
การ
แปล
ผล 

  S.D. 
การ
แปล
ผล 

1. ด้านความเชื่อทางศาสนา ความ
เชื่อตามการบอกเล่าสืบต่อกันมา
เก่ียวกับต านานของเมือง ฯลฯ ของ
คนในจังหวัด 

2.76 1.58 ปาน
กลาง 

3.92 1.32 มาก 3.24 1.66 ปาน
กลาง 

3.13 1.50 ปาน
กลาง 

4.28 0.69 มาก
ที่สุด 

3.93 1.58 มาก 4.00 0.67 มาก 

2. ด้านงานประเพณีที่ส าคัญอันเป็น
เอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัด 

2.76 1.55 ปาน
กลาง 

3.64 1.47 มาก 3.12 1.69 ปาน
กลาง 

2.88 1.89 ปาน
กลาง 

4.04 0.83 มาก 3.47 1.64 มาก 4.50 0.71 มาก
ที่สุด 

3. ด้านโบราณสถาน เช่น มณฑป 
พระปรางค์ พระธาตุ เจดีย์ ปราสาท 
ฯลฯ ที่ส าคัญของจังหวัด 

2.71 1.55 ปาน
กลาง 

3.20 1.63 ปาน
กลาง 

2.54 1.73 น้อย 2.56 1.93 น้อย 
 

4.04 1.00 มาก 3.33 1.63 ปาน
กลาง 

4.00 0.67 มาก 

4. ด้านวัตถุโบราณ เช่น พระพุทธรูป 
เคร่ืองปั้นดินเผา โครงกระดูกสัตว์
โบราณ ฯลฯ ที่ส าคัญของจังหวัด 

2.48 1.63 น้อย 3.00 1.55 ปาน
กลาง 

3.51 1.68 มาก 2.25 1.84 น้อย 3.75 1.05 มาก 3.47 1.68 มาก 4.00 0.82 มาก 

5. ด้านศิลปหัตกรรมเช่น เคร่ืองจัก
สาน เคร่ืองปั้นดินเผา ผ้าทอ ภาชนะ
เคร่ืองถ้วยชาม ฯลฯ ที่เป็นเอกลักษณ์
โดดเด่นและมีชื่อเสียงของจังหวัด 

2.57 1.69 น้อย 3.04 1.57 ปาน
กลาง 

4.75 0.57 มาก
ที่สุด 

2.80 1.93 ปาน
กลาง 

3.47 1.20 มาก 3.40 1.59 ปาน
กลาง 

4.40 0.70 มาก
ที่สุด 



 

 

300 

ภาคเหนือ 

การสื่อสารอัตลกัษณ์จังหวัดของ 
มาสคอต 

กอดอุ่น (เชียงราย) น้องฟาน (เชียงใหม่) น้องชาม (ล าปาง) มัดใจ (พะเยา) 
ช้างปู้ก่ างาเขียว 

(ล าพูน) 
หมีแก้ว (เพชรบูรณ์) 

อิ่มจัง (นครสวรรค์/
อุทัยธานี/พิจิตร/
ก าแพงเพชร) 

n = 21 n = 25 n = 91 n = 16 n = 53 n = 15 n = 10 

  S.D. 
การ
แปล
ผล 

  S.D. 
การ
แปล
ผล 

  S.D. 
การ
แปล
ผล 

  S.D. 
การ
แปล
ผล 

  S.D. 
การ
แปล
ผล 

  S.D. 
การ
แปล
ผล 

  S.D. 
การ
แปล
ผล 

6. ด้านอาหาร เคร่ืองปรุง วัตถุดิบ 
สูตรอาหารพื้นเมืองหรือท้องถิ่นที่เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นหรือจังหวัด 

2.62 1.60 ปาน
กลาง 

3.16 1.60 ปาน
กลาง 

3.15 1.78 ปาน
กลาง 

2.38 1.93 น้อย 2.92 1.60 ปาน
กลาง 

3.33 1.59 ปาน
กลาง 

4.60 0.70 มาก
ที่สุด 

7. ด้านสถานที่ท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติ เช่น ภูเขา ถ้ า เกาะ แก่ง 
แม่น้ า ทะเลสาบ อุทยาน ฯลฯ ที่
ส าคัญของจังหวัด 

4.71 0.56 มาก
ที่สุด 

3.60 1.66 มาก 2.53 1.62 น้อย 2.88 1.93 ปาน
กลาง 

3.40 1.51 ปาน
กลาง 

3.60 1.72 มาก 4.00 0.67 มาก 

8. ด้านสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์
สร้างขึ้น และเป็นที่รู้จักของจังหวัด 
เช่น อนุสาวรีย์ พิพิธภัณฑ์ วัด ศาล 
ฟาร์มสัตว ์เขื่อนกั้นน้ า สวนผลไม้ 
ฯลฯ 

2.90 1.48 ปาน
กลาง 

3.48 1.64 มาก 3.12 1.66 ปาน
กลาง 

2.56 2.13 น้อย 3.98 1.10 มาก 3.67 1.54 มาก 4.20 0.79 มาก 

9. ด้านการแต่งกาย เสื้อผ้า 
เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองประดับ ฯลฯ ที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนใน
จังหวัดได้อย่างชัดเจน 

2.57 1.66 น้อย 2.88 1.62 ปาน
กลาง 

2.68 1.84 ปาน
กลาง 

2.75 2.11 ปาน
กลาง 

3.77 1.27 มาก 3.47 1.55 มาก 4.10 0.74 มาก 

10. ด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านการ
แสดง เช่น การเล่นดนตรี นาฎศิลป์ 
ฟ้อนร า ฯลฯ ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดได้อย่างชัดเจน 

2.43 1.57 น้อย 2.92 1.58 ปาน
กลาง 

2.30 1.75 น้อย 2.75 1.98 ปาน
กลาง 

3.38 1.36 ปาน
กลาง 

3.33 1.40 ปาน
กลาง 

4.20 0.63 มาก 



 

 

301 

ภาคเหนือ 

การสื่อสารอัตลกัษณ์จังหวัดของ 
มาสคอต 

กอดอุ่น (เชียงราย) น้องฟาน (เชียงใหม่) น้องชาม (ล าปาง) มัดใจ (พะเยา) 
ช้างปู้ก่ างาเขียว 

(ล าพูน) 
หมีแก้ว (เพชรบูรณ์) 

อิ่มจัง (นครสวรรค์/
อุทัยธานี/พิจิตร/
ก าแพงเพชร) 

n = 21 n = 25 n = 91 n = 16 n = 53 n = 15 n = 10 

  S.D. 
การ
แปล
ผล 

  S.D. 
การ
แปล
ผล 

  S.D. 
การ
แปล
ผล 

  S.D. 
การ
แปล
ผล 

  S.D. 
การ
แปล
ผล 

  S.D. 
การ
แปล
ผล 

  S.D. 
การ
แปล
ผล 

11. ด้านการประกอบอาชีพของคน
ในจังหวัดได้เป็นอย่างดี 

2.67 1.62 ปาน
กลาง 

3.28 1.51 ปาน
กลาง 

4.32 1.15 มาก
ที่สุด 

2.56 1.82 น้อย 3.15 1.54 ปาน
กลาง 

3.33 1.45 ปาน
กลาง 

4.70 0.67 มาก
ที่สุด 

12. ด้านสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของ
จังหวัด เช่น สัตว์ ดอกไม้ ต้นไม้ ฯลฯ 

3.76 1.55 มาก 4.00 1.29 มาก 4.11 1.10 มาก 3.88 1.36 มาก 3.83 1.44 มาก 4.27 1.28 มาก
ที่สุด 

4.30 0.67 มาก
ที่สุด 

รวม 2.91 1.30 ปาน
กลาง 

3.34 1.31 ปาน
กลาง 

3.28 1.17 ปาน
กลาง 

2.77 1.63 ปาน
กลาง 

3.67 0.89 มาก 3.55 1.44 มาก 4.25 0.52 มาก
ท่ีสุด 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การสื่อสารอัตลกัษณ์จังหวัดของมาสคอต 

ไดโน ่(ขอนแก่น) คุณทองโบราณ (อดุรธานี) ลุ่มภู (หนองบัวล าภู) บักมี่ (บึงกาฬ) 
โปงลางและแพรวา 

(กาฬสินธ์ุ) 
n = 77 n = 33 n = 90 n = 16 n = 90 

  S.D. 
การแปล

ผล   S.D. 
การแปล

ผล   S.D. 
การแปล

ผล   S.D. 
การแปล

ผล   S.D. 
การแปล

ผล 
1. ด้านความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อตามการ
บอกเล่าสืบต่อกันมาเก่ียวกับต านานของเมือง 
ฯลฯ ของคนในจังหวัด 

3.63 1.30 มาก 3.45 1.46 มาก 2.73 1.50 ปาน
กลาง 

3.50 1.90 มาก 4.02 1.36 มาก 

2. ด้านงานประเพณีที่ส าคัญอันเป็นเอกลักษณ์
โดดเด่นของจังหวัด 

3.66 1.34 มาก 3.52 1.56 มาก 2.79 1.51 ปาน
กลาง 

3.50 1.59 มาก 4.37 0.80 มากที่สุด 

3. ด้านโบราณสถาน เช่น มณฑป พระปรางค์ 
พระธาตุ เจดีย์ ปราสาท ฯลฯ ที่ส าคัญของ
จังหวัด 

3.18 1.54 ปาน
กลาง 

3.58 1.44 มาก 2.29 1.56 น้อย 3.31 1.74 ปาน
กลาง 

3.13 1.65 ปาน
กลาง 

4. ด้านวัตถุโบราณ เช่น พระพุทธรูป 
เคร่ืองปั้นดินเผา โครงกระดูกสัตว์โบราณ ฯลฯ ที่
ส าคัญของจังหวัด 

4.03 1.12 มาก 4.42 0.90 มากที่สุด 2.36 1.63 น้อย 3.31 1.78 ปาน
กลาง 

3.62 1.67 มาก 

5. ด้านศิลปหัตกรรม เช่น เคร่ืองจักสาน เคร่ือง
ปั้น ดินเผา ผ้าทอ ภาชนะเคร่ืองถ้วยชาม ฯลฯ ที่
เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและมีชื่อเสียงของจังหวัด  

3.78 1.35 มาก 4.52 0.87 มากที่สุด 2.52 1.68 น้อย 3.31 1.70 ปาน
กลาง 

3.98 1.34 มาก 

6. ด้านอาหาร เคร่ืองปรุง วัตถุดิบ สูตรอาหาร
พื้นเมืองหรือท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
หรือจังหวัด 

3.07 1.69 ปาน
กลาง 

2.88 1.82 ปาน
กลาง 

2.47 1.68 น้อย 3.44 1.75 มาก 2.88 1.76 ปาน
กลาง 

7. ด้านสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น 
ภูเขา ถ้ า เกาะ แก่ง แม่น้ า ทะเลสาบ อุทยาน 
ฯลฯ ที่ส าคัญของจังหวัด 

3.59 1.47 มาก 3.45 1.52 มาก 3.32 1.48 ปาน
กลาง 

3.63 1.75 มาก 3.20 1.62 ปาน
กลาง 

8. ด้านสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น และ
เป็นที่รู้จักของจังหวัด เช่น  

3.81 1.41 มาก 3.67 1.61 มาก 2.92 1.60 ปาน
กลาง 

3.81 1.56 มาก 3.59 1.51 มาก 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การสื่อสารอัตลกัษณ์จังหวัดของมาสคอต 

ไดโน ่(ขอนแก่น) คุณทองโบราณ (อดุรธานี) ลุ่มภู (หนองบัวล าภู) บักมี่ (บึงกาฬ) 
โปงลางและแพรวา 

(กาฬสินธ์ุ) 
n = 77 n = 33 n = 90 n = 16 n = 90 

  S.D. 
การแปล

ผล   S.D. 
การแปล

ผล   S.D. 
การแปล

ผล   S.D. 
การแปล

ผล   S.D. 
การแปล

ผล 
9. ด้านการแต่งกาย เสื้อผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม 
เคร่ืองประดับ ฯลฯ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
คนในจังหวัดได้อย่างชัดเจน 

4.03 1.24 มาก 3.91 1.40 มาก 2.63 1.65 ปาน
กลาง 

3.81 1.68 มาก 4.66 0.64 มากที่สุด 

10. ด้านศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดง เช่น การ
เล่นดนตรี นาฎศิลป์ ฟ้อนร า ฯลฯ ที่เป็น
เอกลักษณ์ของ 

4.24 0.78 มากที่สดุ 3.30 1.67 ปาน
กลาง 

2.32 1.62 น้อย 3.63 1.59 มาก 4.74 0.53 มากที่สุด 

11. ด้านการประกอบอาชีพของคนในจังหวัดได้
เป็นอย่างดี 

3.20 1.59 ปาน
กลาง 

3.24 1.54 ปาน
กลาง 

2.58 1.63 น้อย 3.69 1.82 มาก 3.68 1.48 มาก 

12. ด้านสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของจงัหวัด เช่น สัตว์ 
ดอกไม้ ต้นไม้ ฯลฯ 

4.21 0.85 มากที่สุด 4.12 1.41 มาก 3.48 1.42 มาก 4.19 1.52 มาก 4.34 1.20 มากที่สุด 

รวม 
3.69 0.88 มาก 3.67 1.03 มาก 2.70 1.32 ปาน

กลาง 
3.59 1.61 มาก 3.85 0.91 มาก 
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ภาคกลาง 

การสื่อสารอัตลกัษณ์จังหวัดของมาสคอต 

คร๊อกโค่ 
(สมทุรปราการ) 

โคอี้ มอร์รี ่
(สระบุรี) 

พี่ขุน 
(นครนายก) 

จ๋อบ็อท 
(ลพบุรี) 

n = 30 n = 23 n = 23 n = 30 

  S.D. 
การแปล

ผล   S.D. 
การแปล

ผล   S.D. 
การแปล

ผล   S.D. 
การแปล

ผล 
1. ด้านความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อตามการบอกเล่า
สืบต่อกันมาเก่ียวกับต านานของเมือง ฯลฯ ของคนใน
จังหวัด 

4.13 1.07 มาก 2.87 1.89 ปานกลาง 4.13 1.25 มาก 4.07 1.31 มาก 

2. ด้านงานประเพณีที่ส าคัญอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น
ของจังหวัด 

3.93 1.34 มาก 3.09 1.81 ปานกลาง 4.26 1.21 มากที่สุด 4.13 1.22 มาก 

3. ด้านโบราณสถาน เช่น มณฑป พระปรางค์ พระธาตุ 
เจดีย์ ปราสาท ฯลฯ ที่ส าคัญของจังหวัด 

3.37 1.63 ปานกลาง 2.35 1.90 น้อย 3.91 1.41 มาก 4.10 1.35 มาก 

4. ด้านวัตถุโบราณ เช่น พระพุทธรูป เคร่ืองปั้นดินเผา 
โครงกระดูกสัตว์โบราณ ฯลฯ ที่ส าคัญของจังหวัด 

3.37 1.61 ปานกลาง 2.52 2.06 น้อย 3.57 1.38 มาก 3.83 1.39 มาก 

5. ด้านศิลปหัตกรรมเช่น เคร่ืองจักสาน เคร่ืองปั้นดินเผา 
ผ้าทอ ภาชนะเคร่ืองถ้วยชาม ฯลฯ ที่เป็นเอกลักษณ์โดด
เด่นและมีชื่อเสียงของจังหวัด  

3.13 1.91 ปานกลาง 2.22 1.88 น้อย 3.39 1.59 ปานกลาง 3.57 1.65 มาก 

6. ด้านอาหาร เคร่ืองปรุง วัตถุดิบ สูตรอาหารพื้นเมือง
หรือท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นหรือจังหวัด 

2.80 1.83 น้อย 4.22 1.17 มากที่สุด 3.48 1.68 มาก 3.57 1.72 มาก 

7. ด้านสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา ถ้ า 
เกาะ แก่ง แม่น้ า ทะเลสาบ อุทยาน ฯลฯ ที่ส าคัญของ
จังหวัด 

3.50 1.43 มาก 3.43 1.65 มาก 3.57 1.65 มาก 4.33 0.96 มากที่สุด 

8. มาสคอตน้ีท าให้นึกถงึสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น และเป็นที่รู้จักของจังหวัด เช่น อนุสาวรีย์ พิพิธภัณฑ์ 
วัด ศาล ฟาร์มสัตว์ เขื่อนกั้นน้ า สวนผลไม้ ฯลฯ 

4.20 1.00 มาก 4.09 1.65 มาก 4.04 1.43 มาก 4.43 0.77 มากที่สุด 
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ภาคกลาง 

การสื่อสารอัตลกัษณ์จังหวัดของมาสคอต 

คร๊อกโค่ 
(สมทุรปราการ) 

โคอี้ มอร์รี ่
(สระบุรี) 

พี่ขุน 
(นครนายก) 

จ๋อบ็อท 
(ลพบุรี) 

n = 30 n = 23 n = 23 n = 30 

  S.D. 
การแปล

ผล   S.D. 
การแปล

ผล   S.D. 
การแปล

ผล   S.D. 
การแปล

ผล 
9. มาสคอตตัวน้ีแสดงถึงการแต่งกาย เสื้อผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม 
เคร่ืองประดับ ฯลฯ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนใน
จังหวัดได้อย่างชัดเจน 

3.47 1.66 มาก 2.30 1.94 น้อย 3.96 1.19 มาก 3.50 1.78 มาก 

10. มาสคอตน้ีแสดงถงึศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดง เช่น 
การเล่นดนตรี นาฎศิลป์ ฟ้อนร า ฯลฯ ที่เป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัดได้อย่างชัดเจน 

3.37 1.61 ปานกลาง 2.39 1.95 น้อย 3.70 1.52 มาก 3.40 1.71 ปานกลาง 

11. มาสคอตตัวน้ีแสดงถึงการประกอบอาชีพของคนใน
จังหวัดได้เป็นอย่างดี 

3.70 1.64 มาก 3.83 1.61 มาก 3.52 1.53 มาก 3.43 1.79 มาก 

12. มาสคอตตัวน้ีแสดงว่าสร้างมาจากสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์
ของจังหวัด เช่น สัตว์ ดอกไม้ ต้นไม้ ฯลฯ 

4.17 1.15 มาก 4.30 1.33 มากที่สุด 3.65 1.56 มาก 4.70 0.53 มากที่สุด 

รวม 3.59 1.20 มาก 3.13 1.37 ปานกลาง 3.76 1.32 มาก 3.92 1.06 มาก 
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ภาคตะวันตก 

การสื่อสารอัตลกัษณ์จังหวัดของมาสคอต 

คร๊อกโค่ 
(สมทุรปราการ) 

n = 30 

  S.D. การแปลผล 
1. ด้านความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อตามการบอกเล่าสืบต่อกันมาเก่ียวกับต านานของเมือง ฯลฯ ของคนในจังหวัด 2.51 1.73 น้อย 
2. ด้านงานประเพณีที่ส าคัญอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัด 2.79 1.73 ปานกลาง 
3. ด้านโบราณสถาน เช่น มณฑป พระปรางค์ พระธาตุ เจดีย์ ปราสาท ฯลฯ ที่ส าคัญของจังหวัด 2.14 1.72 น้อย 
4. ด้านโบราณวัตถุ เช่น พระพุทธรูป เคร่ืองปั้นดินเผา โครงกระดูกสัตว์โบราณ ฯลฯ ที่ส าคัญของจังหวัด 2.03 1.68 น้อย 
5. ด้านศิลปหัตกรรมเช่น เคร่ืองจักสาน เคร่ืองปั้นดินเผา ผ้าทอ ภาชนะเคร่ืองถ้วยชาม ฯลฯ  2.16 1.74 น้อย 
6. ด้านอาหาร เคร่ืองปรุง วัตถุดิบ สูตรอาหารพื้นเมืองหรือท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นหรือจังหวัด 4.31 1.00 มากที่สุด 
7. ด้านสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา ถ้ า เกาะ แก่ง แม่น้ า ทะเลสาบ อุทยาน ฯลฯ ที่ส าคัญของจังหวัด 2.69 1.79 ปานกลาง 
8. ด้านสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น และเป็นที่รู้จักของจังหวัด เช่น อนุสาวรีย์ พิพิธภัณฑ์ วัด ศาล ฟาร์มสัตว์ ฯลฯ 2.69 1.79 ปานกลาง 
9. ด้านการแต่งกาย เสื้อผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองประดับ ฯลฯ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนในจังหวัดได้อย่างชัดเจน 2.28 1.81 น้อย 
10. ด้านศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดง เช่น การเล่นดนตรี นาฏศิลป์ ฟ้อนร า ฯลฯ ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดได้อย่างชัดเจน 2.18 1.77 น้อย 
11. ด้านการประกอบอาชีพของคนในจังหวัดได้เป็นอย่างดี 3.74 1.52 มาก 
12. ด้านสัญลักษณ์ของจังหวัด เช่น สัตว์ ดอกไม้ ต้นไม้ ฯลฯ 4.18 1.19 มาก 

รวม 2.82 1.25 ปานกลาง 
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ภาคตะวันออก 

การสื่อสารอัตลกัษณ์จังหวัดของมาสคอต 

หมะม้าหมุด (ระยอง) เล้ง (ฉะเชิงเทรา) สีดา (สระแก้ว) ตงตง (ปราจีนบุรี) 
n = 63 n = 19 n = 8 n = 17 

  S.D. 
การแปล

ผล   S.D. 
การแปล

ผล   S.D. 
การแปล

ผล   S.D. 
การแปล

ผล 
1. ด้านความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อตามการบอกเล่า
สืบต่อกันมาเก่ียวกับต านานของเมือง ฯลฯ ของคนใน
จังหวัด 

4.32 0.78 มากที่สุด 4.00 0.88 มาก 4.25 0.89 มากที่สุด 3.35 1.87 ปานกลาง 

2. ด้านงานประเพณีที่ส าคัญอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น
ของจังหวัด 

3.70 1.24 มาก 4.00 0.88 มาก 4.13 0.83 มาก 3.41 1.84 มาก 

3. ด้านโบราณสถาน เช่น มณฑป พระปรางค์ พระธาตุ 
เจดีย์ ปราสาท ฯลฯ ที่ส าคัญของจังหวัด 

3.16 1.36 ปานกลาง 3.58 1.35 มาก 4.25 0.71 มากที่สุด 3.18 1.74 ปานกลาง 

4. ด้านวัตถุโบราณ เช่น พระพุทธรูป เคร่ืองปั้นดินเผา 
โครงกระดูกสัตว์โบราณ ฯลฯ ที่ส าคัญของจังหวัด 

2.89 1.48 ปานกลาง 3.47 1.26 มาก 4.00 1.07 มาก 3.29 1.83 ปานกลาง 

5. ด้านศิลปหัตกรรมเช่น เคร่ืองจักสาน เคร่ืองปั้นดินเผา  
ผ้าทอ ภาชนะเคร่ืองถ้วยชาม ฯลฯ ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น
และมีชื่อเสียง  

2.68 1.54 ปานกลาง 3.16 1.46 ปานกลาง 4.00 1.07 มาก 3.24 1.64 ปานกลาง 

6. ด้านอาหาร เคร่ืองปรุง วัตถุดิบ สูตรอาหารพื้นเมือง
หรือท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นหรือจังหวัด 

2.73 1.47 ปานกลาง 3.26 1.52 ปานกลาง 3.75 1.04 มาก 4.35 1.06 มากที่สุด 

7. ด้านสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา ถ้ า 
เกาะ แก่ง แม่น้ า ทะเลสาบ อุทยาน ฯลฯ ที่ส าคัญของ
จังหวัด 

3.97 1.20 มาก 3.58 1.22 มาก 4.38 0.92 มากที่สุด 3.59 1.70 มาก 

8. ด้านสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น และเป็นที่รู้จัก
ของจังหวัด เช่น อนุสาวรีย์ พิพิธภัณฑ์ วัด ศาล ฟาร์ม
สัตว ์ฯลฯ 

3.97 1.15 มาก 3.68 1.20 มาก 4.38 0.92 มากที่สุด 3.59 1.73 มาก 

9. ด้านการแต่งกาย เสื้อผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองประดับ 
ฯลฯ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนในจังหวัดได้อย่าง
ชัดเจน 

3.27 1.63 ปานกลาง 3.21 1.47 ปานกลาง 3.63 1.19 มาก 3.53 1.66 มาก 
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ภาคตะวันออก 

การสื่อสารอัตลกัษณ์จังหวัดของมาสคอต 

หมะม้าหมุด (ระยอง) เล้ง (ฉะเชิงเทรา) สีดา (สระแก้ว) ตงตง (ปราจีนบุรี) 
n = 63 n = 19 n = 8 n = 17 

  S.D. 
การแปล

ผล   S.D. 
การแปล

ผล   S.D. 
การแปล

ผล   S.D. 
การแปล

ผล 
10. ด้านศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดง เช่น การเล่นดนตรี 
นาฎศิลป์ ฟ้อนร า ฯลฯ ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดได้
อย่างชัดเจน 

3.40 1.30 ปานกลาง 3.21 1.55 ปานกลาง 3.88 1.46 มาก 3.47 1.62 มาก 

11. ด้านการประกอบอาชีพของคนในจังหวัดได้เป็นอย่าง
ดี 

2.76 1.34 ปานกลาง 3.16 1.61 ปานกลาง 3.88 1.46 มาก 4.41 0.94 มากที่สุด 

12. ด้านสิง่ที่เป็นสัญลักษณ์ของจงัหวัด เช่น สัตว์ ดอกไม้ 
ต้นไม้ ฯลฯ 

3.73 1.31 มาก 3.47 1.31 มาก 4.13 1.13 มาก 4.18 1.51 มาก 
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ภาคใต้ 

การสื่อสารอัตลกัษณ์จังหวัดของมาสคอต 
มิสเตอร์การ์บี้ (กระบี)่ น้องจุ้ง (ภูเก็ต) 

n = 14 n = 27 

  S.D. การแปลผล   S.D. การแปลผล 
1. ด้านความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อตามการบอกเล่าสืบต่อกันมาเก่ียวกับต านานของ
เมือง ฯลฯ ของคนในจังหวัด 

4.00 1.30 มาก 2.89 1.83 ปานกลาง 

2. ด้านงานประเพณีที่ส าคัญอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัด 3.50 1.29 มาก 3.19 1.94 ปานกลาง 
3. ด้านโบราณสถาน เช่น มณฑป พระปรางค์ พระธาตุ เจดีย์ ปราสาท ฯลฯ  3.43 1.50 มาก 2.37 1.94 น้อย 
4. ด้านวัตถุโบราณ เช่น พระพุทธรูป เคร่ืองปั้นดินเผา โครงกระดูกสัตว์โบราณ ฯลฯ  3.86 1.03 มาก 2.33 1.96 น้อย 
5. ด้านศิลปหัตกรรมเช่น เคร่ืองจักสาน เคร่ืองปั้นดินเผา ผ้าทอ ภาชนะเคร่ืองถ้วยชาม 
ฯลฯ ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและมีชื่อเสียงของจังหวัด  

3.00 1.57 ปานกลาง 2.52 1.93 น้อย 

6. ด้านอาหาร เคร่ืองปรุง วัตถุดิบ สูตรอาหารพื้นเมืองหรือท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นหรือจังหวัด 

2.43 1.60 น้อย 4.89 0.32 มากที่สุด 

7. ด้านสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา ถ้ า เกาะ แก่ง แม่น้ า ทะเลสาบ 
อุทยาน ฯลฯ ที่ส าคัญของจังหวัด 

4.07 0.92 มาก 4.15 0.91 มาก 

8. ด้านสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น และเป็นที่รู้จักของจังหวดั เช่น อนุสาวรีย์ 
พิพิธภัณฑ์ วัด ศาล ฟาร์มสัตว์ เขื่อนกั้นน้ า สวนผลไม้ ฯลฯ 

2.93 1.49 ปานกลาง 3.56 1.63 มาก 

9. ด้านการแต่งกาย เสื้อผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองประดับ ฯลฯ  2.57 1.74 น้อย 3.11 1.93 ปานกลาง 
10. ด้านศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดง เช่น การเล่นดนตรี นาฎศิลป์ ฟ้อนร า ฯลฯ ที่เป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัดได้อย่างชัดเจน 

2.50 1.61 น้อย 3.00 1.86 ปานกลาง 

11. ด้านการประกอบอาชีพของคนในจังหวัดได้เป็นอย่างดี 2.93 1.59 ปานกลาง 4.07 1.14 มาก 
12. ด้านสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของจงัหวัด เช่น สัตว์ ดอกไม้ ต้นไม้ ฯลฯ 4.07 1.38 มาก 4.33 1.21 มากที่สุด 

รวม 3.27 0.87 ปานกลาง 3.37 1.33 ปานกลาง 
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