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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากระบวนการแปรรูปวฒันธรรมในการสร้าง   
อตัลกัษณ์สู่การกลายเป็นสินคา้ ของโรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด ์สปา เชียงใหม ่(2) เพื่อศึกษา
รูปแบบสัญลกัษณ์หรือภาพแทนจากการแปรรูปวฒันธรรมสู่การกลายเป็นสินคา้ของโรงแรมปิงนครา 
บูติก โฮเทล แอนด์ สปา เชียงใหม่ (3) เพื่อศึกษาผลการแปรรูปวฒันธรรมสู่การกลายเป็นสินคา้ของ
โรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด์ สปา เชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับอตัลกัษณ์ 
อุตสาหกรรมวฒันธรรม สัญวทิยา และกระบวนการกลายเป็นสินคา้ เป็นกรอบในการศึกษา  

ผลการศึกษา พบว่า วฒันธรรมลา้นนาไดถู้กน ามาแปรรูป ดดัแปลงให้เป็นสินคา้ท่ีสามารถ  
ให้คุณค่าแก่ผูบ้ริโภค และยงัสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ผูป้ระกอบการ อตัลกัษณ์ของปิงนคราน้ีเกิดจาก
การเปิดรับและซึมซบัอตัลกัษณ์ของวฒันธรรมลา้นนาท่ีมีอยูอ่ยา่งยาวนาน และน าศิลปะทางตะวนัตก
มาผสมผสานกบัความร่วมสมยั เพื่อมาผลิตสร้างความหมายให้ผสมผสานกบัวิถีชีวิตดั้งเดิม สัญญะ
ทุกสัญญะท่ีปรากฎตวัอยูภ่ายในโรงแรมทั้งหมดเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการสร้างความหมาย และ
สร้างคุณค่าให้กบัธุรกิจโรงแรม อีกทั้งยงัเป็นการสร้างอตัลกัษณ์และคุณค่าให้กบัผูบ้ริโภค โดยอาศยั
เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ ธรรมชาติและวฒันธรรมมาท าให้กลายเป็นสินคา้ผ่านการเลือกสรรของ
ผูป้ระกอบการ สถาปนิก นกัออกแบบ  แต่ส่ิงท่ีไดถู้กน าเสนออกมานั้นแทจ้ริงแลว้มกัมีนยัยะแฝงอาศยั
อยู ่ซ่ึงเป็นไปตามกระบวนการสร้างมายาคติ ท่ีประวติัศาสตร์ ธรรมชาติ และวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นอดีต
ไดถู้กลดทอน ปกปิด อ าพราง บิดเบือน ในฐานะของการเป็นสัญญะหน่ึงๆ ท่ีท าหน้าท่ีสัมพนัธ์กนั
ระหว่างสัญญะทุกสัญญะให้กลายเป็นเร่ืองของธรรมชาติ ถูกท าให้คุน้ชินจนกลายเป็นสามญัส านึก 
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และถูกปลูกฝังในความคิดของเราให้เผลอลืมไปกับความหมายเหล่านั้ นอย่างแนบเนียน อีกทั้ ง
กระบวนการแปรรูปอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมให้กลายเป็นสินคา้ยงัสะทอ้นถึงการให้ความส าคญักบั
การบริโภคทางภาพลกัษณ์มากกว่าความเป็นจริง กลยุทธ์ทางการตลาดจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้
สามารถสร้างความโดดเด่นและแตกต่างได้นั้นจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการสร้างประสบการณ์ ความพึง
พอใจท่ีแตกต่างของสถานท่ี อารมณ์ และความรู้สึก เพื่อท่ีจะดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคให้ไดม้าก
ท่ีสุด 

 
  



 

 ฉ  

 

Independent Study Title           Cultural Identity and Commodification : A Case Study of 
Ping Nakara Boutique Hotel and Spa, Chiang Mai  

Author Miss Thanyapat Srimarat 

Degree Master of Arts (Media Arts and Design) 

Advisor Dr. Apinya Feungfusakul 

 

ABSTRACT 
 The objectives of this independent study were to 1) To study  the cultural transformation 
in building identity that becomes commodification of Ping Nakara Boutique Hotel and Spa, Chiang 
Mai. 2) To study the pattern of sign or representation from the cultural transformation that becomes 
commodification of Ping Nakara Boutique Hotel and Spa, Chiang Mai. 3) To study the result of the 
cultural transformation that becomes commodification of Ping Nakara Boutique Hotel and Spa, 
Chiang Mai. The theoretical concept of Identity, Culture Industry, Semiology and Commodification.  
 The study found that Lanna culture has been transformed and applied to the commodities 
which values to the consumers as well as adds price to the entrepreneurs.  The identity of Ping 
Nakara Boutique Hotel and Spa, Chiang Mai springs from adapting and absorbing the identity of 
Lanna culture that has been existed a long time ago in the area and the contemporary art of the 
western countries, building the meaning and blending with the original or existed life style. Every 
signs existed in the hotel is the major components in building the meaning and adding the value to 
the hotel business. Moreover, it creates the identity as well as value to the consumers due to the 
historical story, nature, and culture and ultimately becomes the commodification through the 
selections of the entrepreneur, the architects, and the designers. However, the presentation of the 
hotel contains the hidden meanings according to the process of creating myths that already existed 
in the history, nature, and culture in the past which has been reduced, hidden, and distorted as a 
sign. This relates to the others signs, becoming the ordinary story. People then realized it as a 
common sense. Later, they has been unconsciously implanted the idea and forget about the truth. 
Nonetheless, the process of cultural transformation to commodification reflects the over 
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prioritization in consuming the representations rather than the truth. Market strategy becomes the 
significant factor that causes the outstanding and unique. Plus, it is subject to the experience and 
satisfactory of the location, mood and feeling in order to attracts most consumers.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


