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บทคัดย่อ 

 

   งานวิจัยหัวข้อ  “ การใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด

อุดรธานี ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายของการใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี  การใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี  

และผลตอบรับของกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด

อุดรธานี  โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี  คือ  การวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)  โดยการ

ส ารวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research)  และการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลจากหน่วยงาน

ภาครั ฐและเอกชน ( In-Depth  Interview)  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้อัตลักษณ์ในการ

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี  จ านวน 5 คน  และการวิจัยเชิงปริมาณ  

(Quantitative Research)  โดยการแจกแบบสอบถาม  (Questionnaire) แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดิน

ทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานี  จ านวน 400 คน 

   ผลจากการวิจัยพบว่า 
   1.อัตลักษณ์ หรือลักษณะเฉพาะที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ ของจังหวัดอุดรธานีมีทั้งหมด 7 

ด้าน  ได้แก่  แหล่งมรดกโลกและอุทยานประวัติศาสตร์  วัดป่าที่ได้รับความศรัทธาจากคนไทย  
สินค้าหัตถกรรมที่มาจากภูมิปั ญญาของบรรพบุรุษ  อาหารขึ้นชื่อที่ได้รับความนิยมจากคนจ านวน
มาก  การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ  การเป็นเมืองที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและการลงทุนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  และการเป็นจังหวัดที่มีเขยฝรั่งหรือ
เขยชาวต่างชาติมากที่สุดในประเทศไทย   โดยอัตลักษณ์เหล่านี้จะถูกน ามาใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของการใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด
อุดรธานี  ซึ่งแบ่งออก เป็นรายไตรมาส  ทั้งหมด   4  ไตรมาส  ได้แก่  ไตรมาสที่หนึ่ง  (ตุลาคม –  
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   ธันวาคม )  จะมี การประชาสัมพันธ์ อัตลักษณ์ของ จังหวัดอุดรธานี โดย ใช้ชื่อธีมว่า  
“ อีสานมหัศจรรย์ ”  ไตรมาสที่สอง  (มกราคม –  มีนาคม)  จะมีการประชาสัมพันธ์ อัตลักษณ์ของ
จังหวัดอุดรธานีโดย ใช้ชื่อธีมว่า  “ สัมผัสวัฒนธรรมโขง- ชี-มูล  ”  ไตรมาสที่สาม  (เมษายน –  
มิถุนายน)  จะมีการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีโดยใช้ชื่อธีมว่า  “ พาลูกไปเรียนรู้
อู่อารยธรรมอีสาน ”   และไตรมาสที่สี่  (กรกฎาคม –  กันยายน)  จะมีการประชาสัมพันธ์ อัตลักษณ์
ของจังหวัดอุดรธานีโดยใช้ชื่อธีมว่า  “ เที่ยวหน้าฝน ยลธรรมะและธรรมชาติที่อีสาน ”   

   2.การใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยวของจังหวัดอุดรธานี   บุคคลจาก
หน่วยงานรัฐและเอกชน  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ของจังหวัดอุดรธานี  มีความพยายามที่จะใช้สื่อในทุกประเภทอย่างต่อเน่ือง  โดยมีการเลือกใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือโครงก ารน้ัน ๆ ว่าต้องการที่จะประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อส่วนกลางหรือสื่อท้องถิ่น  ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทั้ง  5  ประเภท  ได้แก่  สื่อบุคคล  สื่อ
เฉพาะกิจ  สื่อมวลชน  สื่ออินเทอร์เน็ต  และสื่ออ่ืน ๆ   

   3.ผลตอบรับของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว
ของจังหวัดอุดรธานี  นักท่องเที่ยวจ านวน 400 คน ที่เคยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานี 
แบ่งเป็นเพศชาย  จ านวน 200 คน และเพศหญิง จ านวน 200 คน  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี   
มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด  ส่วนใหญ่ประกอ บอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001 - 15,000 บาท 

   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานีจ านวน 1 คร้ัง  โดย
สาเหตุในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานี  คือ  เดินทางเข้ามาเพื่อท างานมากที่สุด  
รองลงมาคือ ตั้งใจมาท่องเที่ยวเอง  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัด
อุดรธานีกับผู้ร่วมงาน และหากกล่าวถึงจังหวัดอุดรธานี  ส่วนใหญ่จะนึกถึงพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเป็น
อันดับแรกมากที่สุด  ในขณะที่ถ้าถามถึงแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักก่อนเดินทางม าเที่ยวที่จังหวัด
อุดรธานี  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะรู้จักวัดป่าบ้านตาดมากที่สุด   

   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสื่อบุคคล มีศักยภาพในการน ามาใช้เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีมากที่สุด  รองลงมาคือ สื่อมวลชน  และ

ล าดับสุดท้าย คือ สื่ออ่ืน ๆ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความประทับใจในอัตลักษณ์และสถานที่

ท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี  และจะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานีในครั้งต่อไป

แน่นอน  

 

DPU



จ 
 

 
Thesis Title   Identity  using  for  public  reletions  of  Udonthani’s  tourism  
Author    Benchawan  Suphanangthong 
Thesis Advisor   Asst. Prof. Dr. Thitinan  Boonpap Common 
Department   Marketing Communication 
Academic Year   2011 

 

ABSTRACT 

   The study of the identity using  for  public  reletions  of  Udonthani’s  tourism has the 
objective to study about the policy of  the identity using  for  public  reletions  of  Udonthani’s  
tourism , the media using for public  reletions  of  Udonthani’s  tourism and reply of a tourist to 
identity using  for  public  reletions  of  Udonthani’s  tourism. The method used is qualitative and 
survey research through in-depth interviews with 5 administrator, documentary survey and 
questionnaire for data compilation of 400 Thai tourists who ever been to Udonthani province. 

  The research found the following conclusion : 
   1.The identity of Udonthani province have 7 sides such as  heritage world place and 

history park  , forest temple where receive the faith from a Thai ,  handicraft source goods from 
the intellect of an ancestor ,  the food is famous from a lot of person , the center of  transportation 
by land and by air , the center of  the  economical latency and the investment in the Northeastern 
and  the province that have foreigner son-in-law most in Thailand. 

   These identity have used for the public relations follows the policy of using identity for  
public  reletions  of  Udonthani’s  tourism , which  distribute all 4 the three months such as the 
three months is first ( October  - December )  will have the public relations of identity by use the 
name “the northeast is wonderful” , the three months is second (  January  -  March ) will have the 
public relations of identity by use the name “touch Mekong culture” , the three months is third  
( April  - June ) will have the public relations of identity by use the name  “take a child to learn 
civilization northeast cradle” and three fourth months ( July  - September ) , will have the public 
relations of identity by use the name “tour the rainy season , look the dharma and the nature of the 
northeast”. 
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   2. Media using for public  reletions  of  Udonthani’s  tourism , a person from the state 
agency and private that involve with identity using  for  public  reletions  of  Udonthani’s  tourism  
have attempted to use media in every kind. There is uses the media follows the objective of the 
project that want to public relations pass the mass media or locality media by 5 media such as 
personal media , specificy media  ,  mass media , the internet and other media. 

   3. reply of a tourist to identity using  for  public  reletions  of  Udonthani’s  tourism  , 
400 persons amounts , at ever came in for travel in Udonthani , divide the male 200 persons and 
the female 200 persons. Most of them are between 26 - 35 year , their education is in bachelor's 
degree level most , the majority earns a living company private officer  by have the income  that 
10,001 - 15,000 a baht per/month. 

   Most of tourist  has evered to travel in Udonthani in the first time , by the cause in the 
come in to travel at Udonthani is for work , next be is intend to travel by oneself. Majority tourist 
will come in Udonthani with the colleague , when mention Udonthani , the majority will think of 
“Baan Chieng Museum” is most first. But when someone ask for the tourist attraction where 
know before come to Udonthani  majority tourist will know forest temple most. 

   Most of tourist think the personal media is the latency in the bringing uses to public 
relations identity  for  Udonthani’s  tourism  , next be mass media and last order be other media. 
Most of tourist has the impression in identity and the tourist attraction of Udonthani and they will 
come back to travel at Udonthani in the next time certainly. 
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