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Abstract
The purpose of this media design project was to encourage community tourism. According to
OTOP Nawatwithi, they were creating media for encouraging agritourism to Khlongyong
community at Phuttamonthon district, Nakhonpathom city by using Adobe Illustrator CC to create
the community’s map, route, community’s mascot and tourism brochures. This project had various
benefits, such as: tourists acquire knowledge about Khlongyong community; access local
agritourism; increase number of tourists; and make community’s income which allows them to
acquire the ability to support themselves permanently.
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บทที่ 1
บทนำ
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบนั รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงการส่งเสริ มการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิด
รายได้ก ับชุ มชน โดยยกระดับคุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชนอย่า งทั่ว ถึ ง เชื่ อมโยงเส้น ทางในการ
ท่องเที่ยว ให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สร้างและ
พัฒ นาบุ ค ลากร ผูป้ ระกอบการ และผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งในชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวัต วิ ถี ให้มี ขี ด
ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และนามาต่อยอดการบริ หารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม จึง
จัดทาโครงการ OTOP นวัตวิถีข้ ึน เพื่อต่อยอดจากโครงการ “หนึ่ งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” OTOP นวัต
วิถีคือ โครงการที่ชุมชนชาวบ้านขายของได้มากขึ้นและมีความยัง่ ยืน ในการส่ งเสริ มกระบวนการ
เรี ยนรู ้และการมีส่วนร่ วม ของประชาชน ส่ งเสริ มและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมัน่ คงและมี
เสถียรภาพ รวมทั้งเสริ มสร้าง ความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน ( http://nawatwithi.com/ )
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้เห็นปัญหาคือบางชุมชนรัฐบาลไม่สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างทัว่ ถึง
โครงการ OTOP นวัตวิถี สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มีความสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว และ สินค้า
OTOP ของตาบลนั้น ๆ จึงจัดทาชุดสื่ อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวสร้างรายได้
ให้กบั ชุมชนคลองโยงและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึง เข้าใจเกี่ยวกับชุมชนคลองโยนได้มากขึ้น ทาให้
สามารถเข้าใจถึงปัญหาทาให้ OTOP นวัตวิถีประสบความสาเร็ จ จึงได้สร้างสื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
ให้กบั ชุมชนตาบลคลองโยง
ด้วยเหตุน้ ี ผจู ้ ดั ทาจึงจัดทาชุดสื่ อโครงการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชุนตามแนวทาง OTOP
นวัตวิถี (ตาบลคลองโยง อ.พุทธมลฑล จ.นครปฐม) เพื่อส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวสร้างรายได้ใ ห้ก ับ
ครัวเรื อนในชุมชน และ ชุมชนสามารถนาไปต่อยอดต่อไปได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างชุดสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ชุมชนตาบลคลองโยง
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กลุ่มเป้าหมาย
นักท่องเที่ยวช่วงอายุ 30-50ปี ทุกเพศ
ขอบเขต
1. ขอบเขตด้านพื้นที่
ศึกษาสอบถามข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน 15 สถานที่ ได้แก่
1. ซุม้ ประตูทางเข้า
2. จุดเช็คอิน
3. ซุม้ ทองเหลืองป้าเพ็ญ
4. แจ่วบองสมุนไพร
5. ซุม้ กระเป๋ าผ้า
6. ชาเพื่อสุขภาพ จุดสาธิตขนมไทย
7. แปลงผักคุณไพบูลย์
8. ซุม้ บัวบูชา
9. ซุม้ เกษตรทฤษฎีใหม่
10. สมุนไพรละเหย น้ าสมุนไพรกันยา
11. ดนตรี ไทย
12. ศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง
13. ผักปลอดสารพิษ
14. บ้านพวงมโหตร
15. ผักเกษตรอินทรี ยบ์ า้ นคลองโยง
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
2.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการเกษตรชมุชนคลองโยง
2.2 ศึกษาสถานที่ท่องเที่ยว15สถานที่ในพื้นที่บริ เวณ ตาบลคลองโยง
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3. ขอบเขตด้านการปฏิบตั ิ
สร้างชุดสื่อโครงการส่งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชุนตามแนวทางโอท็อบนวัตวิถี
(ตาบลคลองโยง อ.พุทธมลฑล จ.นครปฐม) มีดงั นี้
3.1

ออกแบบโลโก้ชุมชน จานวน 2 แบบ

3.2

ออกแบบมาสคอตประจาชุมชนคลองโยง จานวน 15 แบบ

3.3

สร้างแผนที่ท่องเที่ยวภายในชุมชนคลองโยง

3.4

สร้างแผ่นพับแผนที่แนะนาสถานที่ท่องเที่ยว ชุมชนคลองโยง

3.5

ออกแบบสติกเกอร์ไลน์ให้กบั ชุมชน จานวน 24 แบบ

3.6

ออกแบบหมวกแก๊ป เสื้ อคอกลม ถุงผ้า สกรี นโลโก้คลองโยงอย่างละ1ชิ้น

และสแตนดี้ฟิวเจอร์บอร์ดจานวน 3 ชิ้นให้กบั ชุมชน
3.7

ออกแบบป้ายโปสเตอร์รายละเอียดประจาจุดท่องเที่ยว จานวน 15 สถานที่

ขั้นตอนการดาเนินงาน
ในการจัดทาโครงการ การออกแบบชุดสื่อโครงการส่งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชุนตามแนวทาง
โอท็อบนวัตวิถี (ตาบลคลองโยง อ.พุทธมลฑล จ.นครปฐม) ผูจ้ ดั ทาได้วางแผนการดาเนินงานไว้ดงั นี้
1. ลงพื้นที่อธิบายถึง โครงการส่งเสริ มการท่องเที่ยว โอท็อบนวัตวิถี ให้แก่ชุมชน
2. อธิบายถึง การออกแบบชุดสื่อโครงการส่งเสริ มการท่องเที่ยว โอท็อบนวัตวิถี
3. นาข้อมูลที่ได้มาสรุ ป และ วางแนวทางขอบเขตงานในการจัดทาสื่อ
4. นาข้อมูลที่สรุ ปมาจัดทาสื่อโครงการส่งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวทางโอท็อบนวัตวิถึ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้นกั ท่องเที่ยวรู ้จกั ชุมชนคลองโยงมากยิง่ ขึ้น
2. สมาชิกในชุมชนคลองโยงมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกครัวเรื อน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การออกแบบชุดสื่อโครงการส่งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชุนตามแนวทางโอทอปนวัตวิถี (ตาบล
คลองโยง อ.พุทธมลฑล จ.นครปฐม) ผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาค้นคว้าและพบว่ามีทฤษฎี แนวคิด และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ การวิจยั ครั้งนี้ ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
2. แนวคิดด้านการส่งเสริ มการท่องเที่ยว
3. ความหมายลักษณะของชุมชน
4. แนวคิดโอทอปนวัตวิถี
5. แนวคิดองค์ประกอบศิลป์
6. แนวคิดการใช้สี
7. แนวคิดการออกแบบแผนที่
8. แนวคิดการออกแบบแผ่นพับ
9. แนวคิดการออกแบบโปสเตอร์
10. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
11. ทฤษฎีการออกแบบตัวละคร
12. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดที่เกีย่ วข้ องกับสื่ อ
สื่อ (Media) เป็ นช่องทางการสื่อสารที่นาเสนอเนื้อหาของสารไม่ว่าจะเป็ นข่าว ข้อมูล บันเทิง
หรื อโฆษณาไปสู่ ผบู ้ ริ โภค การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยี นามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ รู ปแบบ
สื่อที่พฒั นาให้ดีข้ ึนนับจากสื่อบุคคลที่เปลี่ยนแปลงเป็ นสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์พฒั นา เป็ นรู ปแบบ
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อิเล็กทรอนิ กส์ คือ สื่ อวิทยุและสื่ อโทรทัศน์ ในปั จจุบนั การพัฒนาระบบเทคโนโลยีไม่หยุด นิ่ ง สื่ อ
อินเทอร์ เน็ตพัฒนาขึ้นมาเพื่อการติดต่อสื่ อสารเพิ่มขึ้น ดังนั้นกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลง ของระบบ
เทคโนโลยีสามารถแบ่งสื่ อออกเป็ น 2 ประเภท ตามลักษณะของการใช้สื่อเพื่อการ กระจายเสี ยงวิทยุ
โทรทัศน์ คือ สื่อแบบดั้งเดิม และสื่อใหม่
1) สื่ อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่ อที่ผสู ้ ่ งสารทาหน้าที่ส่งสารไปยังผูร้ ับสารได้
ทางเดียวที่ผรู ้ ับสารไม่สามารถติดต่อกลับทางตรงไปยังผูส้ ่ งสารได้ สามารถแบ่งย่อยได้ดงั นี้ สื่ อที่ทา
หน้าที่ส่งสารเพียงอย่างเดียว หมายถึง สื่ อที่ทาหน้าที่ส่งสารตัวหนังสื อหรื อเสี ยง หรื อภาพไปอย่า ง
เดียว ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ สื่ อโทรเลข และสื่ อวิทยุ แลสื่ อที่ทาหน้าที่ส่งสารสองอย่าง คือ ส่ งทั้ง ภาพ
และเสียงพร้อมกัน ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์
2) สื่อใหม่ (New media) หมายถึง สื่อที่เอื้อให้ผสู ้ ่งสารและผูร้ ับสารทาหน้าที่ส่งสารและ รับ
สารได้พร้อมกันเป็ นการสื่ อสารสองทาง และสื่ อยังทาหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ
เสียง และข้อความไปพร้อมกัน โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่อดั้งเดิม เข้ากับความก้าวหน้าของ ระบบ
เทคโนโลยีสัมพันธ์ ทาให้สื่อสามารถสื่ อสารได้สองทางผ่านทางระบบเครื อข่ายและมี ศกัยภาพเป็ น
สื่อแบบประสม (Multimedia) ปัจจุบนั สื่อใหม่พฒั นาขึ้นหลากหลาย ที่เป็ นที่รู้จกั และ นิยมกันมากขึ้น
บทบาทของเทคโนโลยีการสื่ อสารในปั จจุ บนั เช่น คอมพิวเตอร์ ดาวเทียมเพื่อการสื่ อสาร
โครงข่ายโทรศัพท์ อุปกรณ์ภาพและเสียงมีผลกระทบต่อ “สื่อแบบดั้งเดิม” (Traditional Media) ได้แก่
หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ ทาให้เกิดสิ่งที่เรี ยกว่า "การปฏิวตั ิแห่ ง ระบบ
ตัว เลข" (Digital Revolution) ทาให้ข ้อมูลข่ าวสารไม่ว่าจะอยู่ในรู ปลักษณ์ใด เช่ น ข้อความ เสี ยง
ภาพเคลื่อนไหว รู ปภาพ หรื องานกราฟิ ก ไดป้รับเปลี่ยนให้เป็ นภาษาอีกชนิดหนึ่ งเป็ นรู ปแบบ เดียวกัน
ทั้งหมด คือ สามารถอ่านและส่ งผ่านได้อย่างรวดเร็ วด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้วยังสามารถ นาเสนอ
ในลักษณะใดก็ได้ตามความต้องการใช้งานของผูใ้ ช้งาน ความเปลี่ยนแปลงนี้ ถูกเรี ยกขาน ว่า “การทา
ให้เป็ นระบบตัวเลข” หรื อ “ดิจิไทเซชัน่ ” (Digitization) ด้วยระบบที่มีการทาให้เป็ น ระบบตัวเลข เป็ น
ปั จจัยสาคญัประการหนึ่ งที่ทาให้เกิด “สื่ อใหม่” (New Media) ขึ้น เป็ นสื่ อที่มี ลักษณะเกี่ยวข้องกับ
ระบบตัวเลข เครื่ องคอมพิวเตอร์ และระบบการสะท้อนกลับ หรื อ “อินเตอร์ แอคทีฟ” (Interactive)
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คาดหวังกันว่าสื่ อใหม่ จะสามารถตอบสนองความต้องการของ “ผูแ้ สวงหา ข้อมูลข่าวสาร” (Seeker)
ได้มีประสิทธิภาพมากกว่าสื่อแบบดั้งเดิม เนื่องจากสื่อใหม่ไม่มี ข้อจากัด ในด้านเวลา (Time) และเนื้อ
ที่ (Space) เหมือนอย่างเคยเป็ นข้อจากัดของสื่อแบบดั้งเดิมมาก่อน
สื่ อใหม่ หมายถึง ระบบการสื่ อสารหรื อเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิ กส์ของเครื อข่ายระดับโลก
ได้แก่ เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) บริ การระดับเวิลต์ไวด์เว็บ (World Wide Web : WWW) บริ การ
ข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิ ชย์ (Commercial on-line Service) เป็ นต้น

2. แนวคิดด้ านการส่ งเสริมการท่ องเที่ยว
ตลอดช่ ว งเวลาที่ ผ่า นมาการท่ อ งเที่ ย วได้เ จริ ญเติ บ โต และขยายตัว เป็ นอุ ต สาหกรรม
ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะประเทศไทยอุต สาหกรรมการท่ องเที่ ยวจัดเป็ นสาขาทางเศรษฐกิจ หลัก ที่
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในด้านการนามาซึ่งรายได้ก่อให้เกิด การหมุนเวียนเกิด
การสร้างงาน และการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค รวมทั้งส่ งเสริ มการลงทุนในธุรกิจ ที่มีเกี่ยวข้อง อย่าง
กว้างขวาง Lee and Back (2003) กล่าวไว้ว่า การวางแผนการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ควรพิจารณาการ
รับรู ้ของผูอ้ ยู่อาศัยและทัศนคติก่อนที่จะทาการลงทุน เพราะการลงทุนอาจจะไม่ ประสบความสาเร็ จ
หากพวกเขาไม่ได้สนับสนุ นการวางแผนนี้ ความสาคัญของการท่องเที่ยว ดังกล่าวทาให้การพัฒนา
และส่งเสริ มการท่องเที่ยวต้องมีทิศทางและแนวทางที่เหมาะสมมีกระบวนการจัดการอย่างต่อเนื่องที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ประสบความสาเร็ จ และเป็ นไปตาม ทิศทางที่ถูกต้อง
2.1 การส่ งเสริมการท่ องเที่ยว
ในการด าเนิ น การด้า นการท่ อ งเที่ ย วมี ห ลั ก การด าเนิ น การที่ ส าคัญ 5 ประการ ดัง นี้
(กรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2550)
1) เร่ งพัฒนา บูรณะ ฟื้ นฟูมรดก และสิ นทรัพย์ทางวัฒนธรรมทั้งในเขตเมือง และ นอกเมือง
เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวใหม่สร้างแหล่งจับจ่ายซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยว โดยส่งเสริ มบทบาทเอกชน
ร่ วมกับชุมชนในการรักษาแหล่งท่องเที่ยว และวิถีชีวิตให้อยูใ่ นสภาพ เดิมอย่างต่อเนื่อง
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2) เพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยวรู ปแบบต่าง ๆ ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ การ
ท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยส่ งเสริ มการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว
แห่งใหม่ และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการท่องเที่ยวมากขึ้น ทั้งในรู ปแบบ การจัดสหกรณ์
การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
3) เพิ่ ม มาตรการอ านวยความสะดวก สร้ า งความปลอดภัย และป้ อ งกัน การเอาเปรี ยบ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งเร่ งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของนักท่องเที่ยวอย่างจริ งจัง
4) เร่ งฟื้ นฟู ค วามร่ วมมื อ กับ ท้อ งถิ่ น อื่ น ๆ โดยรอบทั้ง ด้า นการตลาด การลงทุ น และ
การขจัดอุปสรรคในการท่องเที่ยว
5) บริ หารการท่ องเที่ ยวโดยใช้ก ลยุทธ์ก ารตลาดเชิ งรุ ก โดยสร้ างกิ จ กรรมการท่ องเที่ยว
เชื่ อมโยงกับธุ ร กิ จ ชุ มชน ตลอดจนพัฒนาคุ ณ ภาพการบริ ก ารการท่ อ งเที่ ยว รวมทั้งการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นในรู ปแบบที่หลากหลาย
2.2 การพัฒนาการท่ องเที่ยว
โศรยา สิ่ งชูวงศ์ (2546) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยว คือ การดาเนิ นงาน
พัฒ นาสภาพชุ มชนด้านต่ างๆ ไม่ว่าจะเป็ นสิ่ งอานวยความสะดวกหรื อโครงสร้ างพื้น ฐานโดยมี
การวางแผนการจัดการจากภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอันจะทาให้เกิด การ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งจะควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรให้คงความดึงดูดใจ ทั้งนี้
จาเป็ นต้องสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของชุมชน และเกิดการกระจายผลประโยชน์ จาก
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็ นธรรม Williams and Lawson (2001) กล่าวไว้ว่า เป้ าหมายหลัก ของ
ผลกระทบทางสังคม การวิเคราะห์คือการให้นกั พัฒนาหน่วยงานท้องถิ่นและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง อื่น ๆ
ที่มีขอ้ มูล เกี่ยวกับทัศนคติของชุมชนต่อการท่องเที่ยวเพื่อให้การรับรู ้ผลกระทบในเชิงบวก อาจจะ
เสริ มและการรั บ รู ้ เ ชิ ง ลบผลกระทบจะลดลงมากขึ้ นผ่ า นทางการวางแผนการท่ อ งเที่ ย วที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพ Brent W. Ritchie1,and Mikko Inkari (2006) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม จะมีความแตกต่างในความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู ้ทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ ทาง
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สังคม ในระดับที่เฉพาะเจาะจงในเรื่ องรายได้และการมีส่วนร่ วมของท้องถิ่นในการวางแผน กิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว Shao (2007) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวในชนบทได้นาการ เปลี่ยนแปลง
ทางสัง คมในชนบท ผ่า นการท่ อ งเที่ ย วในชนบท ได้แ ก่ ทัก ษะการบริ การและการ ฝึ กอบรม
ภาษาต่างประเทศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทักษะความรู ้และคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้อง ในการ
ท่องเที่ยวในชนบท ทาให้คนในท้องถิ่นเพิ่มความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งใหม่ได้ ในการ
ท่องเที่ยว Shunli Gao, Songshan Huang and Yucheng Huang (2009) กล่าวไว้ว่า ความสาคัญ ของการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น จะเป็ นการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นและเป็ นการการพัฒนา สังคม
ชนบท ดังนั้น การมีส่วนร่ วมของภาครั ฐสาคัญ ที่สุด ในการท่ องเที่ ยวในท้องถิ่น นอกจากนั้น การ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นจะต้องมีมาตรการในการรักษาวัฒนธรรมชาติพนั ธุด์ ว้ ยเพื่อความยัง่ ยืนใน ท้องถิ่น
2.3 ระดับของการวางแผนการท่ องเที่ยว
ระดับของการวางแผนหรื อเป้ าหมายของการวางแผน (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช,
2545) แบ่งเป็ น 4 ระดับ ดังต่อไปนี้
1) ระดับ การสารวจเบื้ อ งต้ น (Preliminary survey) เป็ นระดับพื้น ฐานของการวางแผน มี
เป้ า หมายในการเข้า ไปศึ ก ษาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเฉพาะในประเด็ น ที่ ส าคัญ หรื อปั ญ หาที่ เ ด่ น ชัด
มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรื อการพัฒนาขนาดเล็กในระยะสั้น ซึ่งเป็ นไปได้ภายใตเงื่อนไขกฎหมาย การ
บริ หาร และงบประมาณ โดยน ามาประมวลวิเคราะห์เพื่อการศึกษา และพัฒ นาในขั้น ต่ อไป การ
พิจ ารณา และศึก ษาจะมุ่งประเด็น ที่ แหล่งท่ องเที่ ยว และตลาดการท่ องเที่ ยว M. Angeles OviedoGarcia, Mario Castellanos-Verdugo and David Martin-Ruiz (2008) กล่ า วไว้ว่ า การบริ หารจัด การ
สาหรับการวางแผนการท่องเที่ยว ควรรับรู ้ทศั นคติของคนในท้องถิ่นในเชิงบวก ของการท่องเที่ยว
เพื่อที่จะได้รับการสนบัสนุนจากคนในท้องถิ่น นักวางแผนควรตระหนักถึงใน เชิงลบผลกระทบจาก
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ไม่มีการควบคุม และต้องลดเชิงลบเหล่านี้ โดยการ เคารพกฎของชุมชน
ท้องถิ่น จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ สาหรับการนา เสนอกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
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2) ระดับ การศึ ก ษาเบื้ อ งต้ น (Preliminary study) เป็ นการศึก ษาในระดับถัด จากการสารวจ
เบื้องต้น เป็ นการศึกษาแบบผสมผสานในทุก ๆ สาขา ทั้งทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านตลาด
การท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และทางด้านสิ่ งแวดล้อม แต่เป็ นไปใน
ลกัษณะกว้าง ๆ โดยสังเขปเพื่อจะพิจารณาถึงความเป็ นไปได้โอกาส และทิศทางของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวนั้น ๆ ในขณะเดียวกันผลของการศึกษาก็จะชี้แนวทางการดาเนินการ และ การแก้ปัญหาใน
ระยะสั้นไว้ก่อนที่จะมีการจัดทาแผนหลักในรายละเอียดต่อไป
3) ระดั บ การจั ด ทาแผนหลั ก (Master plan) มี ล ัก ษณะเช่ น เดี ย วกับ การศึ ก ษาเบื้ อ งต้น
โดยมีการศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียด กาหนดแผนหลัก และโครงการที่จะต้องมีการจัดทาตลอดจน
เสนอแนะกลยุ ท ธ์ และแนวทางการด าเนิ น การให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ต ามแผนที่ ไ ด้ว างไว้
งานในระดับนี้ จะอาศัย ข้อ มู ล และการวิ เ คราะห์ จ าก 2 ระดับ แรก เป็ นฐาน และจะเน้น หนัก ที่
การก าหนดปั ญ หาข้อ ได้เ ปรี ยบเสี ย เปรี ยบด้า นการท่ อ งเที่ ย วของ พื้ น ที่ การก าหนดนโยบาย
วัตถุประสงค์แนวทางการพัฒนา กลยทุธใ์ นการดาเนินการ และโครงการที่ควรจัดทา
4) ระดับการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility study) เป็ นการศึกษาสื บเนื่องใน รายละเอียด
ของโครงการต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ มี ก ารก าหนดไว้ใ นการจั ด ทา แผนหลัก เช่ น การพัฒ นากายภาพ
ของแหล่งท่ องเที่ ยว การปรั บปรุ งระบบสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการต่ าง ๆ เนื้ องานในระดับนี้
ในขั้น ตอนที่ 5 เรื่ องของแผนงานและโครงการที่ จ ะจั ด ทา เนื่ องจากจะต้องวิเคราะห์โครงการ
ที่จะจัดทา เนื่ องจากจะต้องวิเคราะห์โครงการต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน เทคนิ ค การบริ หาร
การตลาด เพื่อพิจารณาความเป็ นไปได้ และเสนอแนะแนวทางที่ เหมาะสมในการดาเนิ นโครงการ
นั้นๆ ต่อไป
2.4 การจัดทาแผนพัฒนาการท่ องเที่ยว
การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็ นขั้นตอนแรกของการวางแผนการท่องเที่ยวฉะนั้นข้อมูล ที่
จ าเป็ นในการวางแผนจึ ง อาศัยข้อ มู ลในด้านต่ า ง ๆ ประกอบ นอกเหนื อจากข้อมูลทางด้า นการ
ท่องเที่ยวเท่านั้น เพื่อให้ไดภ้าพระดับกว้าง การท่องเที่ยวจะได้พฒั นาไปในทิศทางที่สอดคล้อง และ
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ส่งเสริ มการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ขอ้มูลที่จา เป็ นในการวางแผนการท่องเที่ยวนั้นสามารถแบ่ง ออกเป็ น
5 ขั้นตอน ดังนี้ (กรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย, 2550)
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสารวจข้ อมูล และจัดหมวดหมู่ข้อมูล
1. สารวจข้ อมูลทั่วไป เป็ นขั้นตอนแรกของการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ข้อมูลที่จาเป็ น
ในการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจึงต้องอาศัยข้อมูลในด้านต่าง ๆ ประกอบ นอกเหนือจากข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว เพื่อใหได้ภาพระดับกว้าง และการพัฒนาการท่องเที่ยวจะได้ สอดคล้องกับการ
พัฒนาด้านอื่น ๆ ดังนี้
1) สภาพกายภาพของพื้น ที่ ได้แก่ ที่ ต้ งั และเขตการปกครอง สภาพภู มิประเทศ
สภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ และการใช้ที่ดิน
2) สภาพเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลผลิตมวลรวมของพื้นที่รายได้ต่อหัวประชากร อาชีพ
พื้นฐานประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ และการจ้างงานทางตรงและทางอ้อมจากการท่องเที่ยว
3) ลัก ษณะของประชากร ได้แก่ จ านวนและอัต ราการเพิ่ มประชากร สัด ส่ ว น
ประชากรเมืองต่อประชากรชนบท อัตราการเกิด อัตราการตาย การอพยพเข้าออกของประชากรและ
จานวนแรงงานและสัดส่วนประชากรที่มีอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
4) สภาพสังคม ได้แก่ ประวัติ ค วามเป็ นมาของพื้น ที่ การนับถือศาสนา สภาพ
การศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ การละเล่น กีฬาท้องถิ่น สภาพทัว่ ไปด้านสาธารณสุข ฯลฯ
2. ส ารวจข้ อ มู ล ด้ า นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ได้แ ก่ ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ยวทางด้านธรรมชาติ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม กิจกรรม
งานประเพณี กีฬา การละเล่นสาคัญ เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และหตัถกรรมสินค้าที่ระลึก
3. ส ารวจข้ อมู ล ด้ านตลาดการท่ องเที่ ย ว ได้แ ก่ จ านวนและที่ ม าของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
แหล่งท่ องเที่ ยวและกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจ การกระจายตัว ของนักท่องเที่ยวในแต่ ละเดือน
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แต่ ล ะสถานที่ และช่ ว งเวลาที่ มี จ านวนนัก ท่ อ งเที่ ย วสู ง สุ ด และต่ า สุ ด โครงสร้ า งนัก ท่ อ งเที่ ยว
การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและการเดินทางของนักท่องเที่ยว
4. สารวจข้ อมูลด้ านโครงสร้ างพื้นฐาน ได้แก่ เส้นทางและโครงข่ายการคมนาคมทั้งภายใน
พื้นที่เองและพื้นที่ใกล้เคียง โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ ความพร้อมของ
เมือง เช่น จานวนร้านค้า สถานบริ การ ร้านอาหาร สถานเริ งรมย์ และที่พกั สาหรับ นักท่องเที่ยว
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ และกาหนดข้ อได้ เปรียบด้ านการท่ องเที่ยว
หลัง จากที่ ไ ด้วิ เ คราะห์ จุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ ง โอกาส และอุ ป สรรคแล้ว จะท าให้มี ข ้อ มู ล ใน
การวางแผนและตัดสิ นใจ ดังนั้น จึ งควรมีการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนของประเทศของจังหวัดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยว แห่ง
ประเทศไทย
ขั้นตอนที่ 5 ดาเนินการตามแผนงานและโครงการ
ในขั้นตอนนี้ควรจะดาเนินการให้เป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ มีการใช้งบประมาณ ได้
อย่างเหมาะสม มีการอานวยการและประสานงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพจากการดาเนิ นการ จัดทา
แผนแม่บทเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวทั้ง 5 ขั้นตอน โดยเห็นถึงภาพรวมของพื้นที่ทวั่ ไปด้าน แหล่ง
ท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และการตลาดการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถนามาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง
โอกาส และอุปสรรคตลอดจนข้อได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบทางการท่ องเที่ ยว สุ ด ท้ายจะเกิ ด แผนงาน
โครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกันเพื่อส่งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
2.5 การกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
การกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย เป็ นขั้นตอนของการวางกรอบและทิศทาง
ที่การท่องเที่ยวควรจะพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ได้ทาการศึกษา (มหาวิทยาลยัสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2545)
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1) การกาหนดนโยบาย หมายถึง แนวทางที่ผวู ้ างแผนได้พิจารณาจากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
รอบคอบ จึงกาหนดเป็ นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างกว้าง ๆ เพื่อให้ผูจ้ ดั ทาโครงการ และ
ผูท้ าแผนพัฒนาโครงการนาไปปฏิบตั ิตามแนวนั้นๆ การกาหนดนโยบายคือการตอบคาถามว่า จะทา
อะไรบ้างในการพัฒนาการท่องเที่ยว แต่จะไม่ระบุในรายละเอียด นอกจากนี้สิ่งที่ควรพิจารณา ควบคู่
ไปด้วยในการกาหนดนโยบายคือ นโยบายระดับต่าง ๆ

2) การกาหนดวัตถุประสงค์ หมายถึง ความมุ่งหมายที่ตอ้ งการหรื อผลที่ตอ้ งการจะให้ เกิดขึ้น
อันเนื่ องมาจากนโยบายที่ได้กาหนดไว้ การตอบคาถามว่าตั้งนโยบายต่างๆ เหล่านั้นเพื่อ อะไร การ
กาหนดวัตถุประสงค์จะต้องสอดคล้องกับนโยบายที่กาหนดและสิ่งที่ตอ้ งพิจารณา ควบคู่ไปด้วยเสมอ
คือ วัตถุประสงค์ของชาติ ของกระทรวงต่าง ๆ และของจังหวัดวัตถุประสงค์ ของโครงการสาคัญๆ
ระยะยาวต่ างๆ ความสามารถในการยอมรั บของประชาชนในพื้น ที่ รวมทั้งความเป็ นไปได้ข อง
วัตถุประสงค์อกี ด้วย
3) การก าหนดเป้ า หมาย หมายถึ ง ความต้อ งการ หรื อผลที่ ต ้อ งการจะให้เ กิ ด ขึ้ นอัน
เนื่ อ งมาจากนโยบายเช่ น กัน เป้ า หมายและวัต ถุ ป ระสงค์ อ าจเป็ นสิ่ ง เดี ย วกัน แต่ ต่ า งกัน ที่ ว่ า
วัตถุประสงค์เป็ นผลที่ค่อนข้างจะจับต้องยาก ฉะนั้นจึงต้องอาศัยการตั้งเป้ าหมายเป็ นเครื่ องทดสอบ
หรื อเครื่ องวัด ว่าผลงานที่ ได้ทาหรื อก าลัง เป็ นไปตามนโยบายที่ ได้ว างไว้จ ริ งหรื อไม่ เป้ าหมาย
คื อการถอดวัต ถุประสงค์ซ่ ึ งได้รับการก าหนดขึ้ น แบบนามธรรมออกมาเป็ นผลในลัก ษณะของ
รู ปธรรม
สรุ ปจากที่ กล่าวมาการส่ งเสริ มและการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ ยว คื อเร่ งพัฒนา บู รณะ
ฟื้ นฟู ม รดก และสิ น ทรั พ ยท์า งวฒัน ธรรม เร่ งฟื้ นฟู ค วามร่ วมมื อ กับ ท้อ งถิ่ น อื่ น ๆ โดยรอบทั้ง
ด้า นการตลาด การลงทุ น และการขจัด อุ ป สรรคในการท่ อ งเที่ ย ว ไม่ ว่ า จะเป็ นสิ่ ง อ านวย
ความสะดวกหรื อโครงสร้ างพื้น ฐานโดยมีก ารวางแผนการจัด การจากภาครั ฐ โดยมี ก ารจัด ทา
แผนพัฒ นา การท่ องเที่ ยวข้อมูลที่ จ า เป็ นในการวางแผนการท่ องเที่ ย วนั้นสามารถแบ่ งออกเป็ น
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5 ขั้น ตอน ดัง นี้ ส ารวจข้อ มู ล และจัด หมวดหมู่ ข ้อ มู ล วิ เ คราะห์ แ ละก าหนดข้ อ ได้เ ปรี ยบ
ด้านการท่องเที่ยว กาหนดวตัถุประสงค์และเป้ าหมาย เขียนแผนงานและโครงการ และดาเนิ นการ
ตามแผนงานและโครงการ
3. ความหมายลักษณะของชุมชน
ความหมายของชุมชน “ชุมชน” เป็ นคาที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า “Community” ความหมายของ
ชุมชน อาจจาแนกได้ดงั นี้ความหมายโดยสามัญสานึกโดยสามัญสานึกแล้ว ชุมชน หมายถึง ครอบครัว
หลาย ๆ ครอบครัวมาอยูร่ ่ วมกันในบริ เวณเดียวกัน มีลกั ษณะเป็ นเพื่อนบ้านกัน ซึ่งอาจเป็ นญาติพี่น้อง
กันหรื อไม่ก็ได้
ความหมายโดยรูปศัพท์
ชุ มชน หมายถึง กลุ่มคนที่ รวมกัน เป็ นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในบริ เวณเดี ยวกัน และมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่กลุ่มย่อยที่มีลกั ษณะหลายประการเหมือนกับลักษณะสังคม แต่มีขนาดเล็ก
กว่าความรู ้สึกและทัศนคติท้งั มวลที่ผกู พันปัจเจกบุคคล ที่เข้ามาคบค้าสมาคมกัน
ความหมายทางวิชาการ
มาร์ วิน อี. โอลเซน ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชน หมายถึง องค์กรทางสังคมประเภทหนึ่งเออร์
วิน ที . แซนเดอร์ ส ให้ค วามหมายไว้ว่า ชุ มชน เป็ นกลุ่มบุ ค คลหลาย ๆ กลุ่มมารวมกัน ในบริ เวณ
เดี ยวกัน ภายใต้กฎหมายหรื อข้อบังคับอันเดียวกันเดนนิ ส อี. พอพลิน ให้ค วามหมายไว้ว่า ชุ มชน
หมายถึง กลุ่มที่มีการร่ วมมือกัน มีความรู ้สึกเป็ นเจ้าของชุมชนร่ วมกัน
ประสาท หลักศิลา ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนพวกหนึ่งซึ่งครอบครองอาณา
บริ เวณที่มีอาณาเขตแน่นอน มีความผูกพันและยึดเหนี่ยวกันเป็ นปึ กแผ่นมัน่ คงเสาวคนธ์ สุ ดสวาสดิ์
ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชน เป็ นการมาอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มขนาดเล็ก เช่น หมู่บา้ น ไปจนถึง
กลุ่มขนาดใหญ่ เช่น เมือง ประเทศสัญญา สัญญาวิวฒั น์ ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชน หมายถึงองค์การ
ทางสังคมอย่างหนึ่งที่มีอาณาเขตครอบคลุมท้องถิ่นหนึ่ง ที่ปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความต้องการ
พื้ น ฐานส่ ว นใหญ่ และสามารถแก้ไ ขปั ญ หาส่ ว นใหญ่ ใ นชุ ม ชนของตนเองได้ประเวศ วะสี ให้
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ความหมายไว้ว่า ชุมชน หมายถึงการที่คนจานวนหนึ่งมีวตั ถุประสงค์ร่วมกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน มี
ความพยายามทาอะไรร่ วมกัน มีการรับรู ้ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงการติดต่อสื่อสารกัน

โดยสรุป ความหมายของชุมชนแบ่ งออกเป็ น 3 แนวทาง คือ
1. ชุมชน หมายถึง กลุ่มทางสังคม
2. ชุมชน หมายถึง พื้นที่ทางภูมิศาสตร์
3. ชุมชน หมายถึง องค์กรทางสังคม
ลักษณะของชุมชน เป็ นการอยู่รวมกันของกลุ่มคน (Group of People)
สมาชิกชุมชนมีลกั ษณะทางประกรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ เกิด ตาย และย้ายถิ่นมีอาณา
บริ เวณ (Area) มีลกั ษณะเป็ นการจัดระเบียบทางสังคม (Social Organization) สมาชิกมีความสัมพันธ์
ทางสังคม (Social Relationship) สมาชิกมีวตั ถุประสงค์และเป้าหมายในการดาเนินชีวิตร่ วมกันสมาชิก
ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนร่ วมกันสมาชิกมีระบบการติดต่อสื่อสารและการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
โครงสร้ างทางสังคมของชุมชน
1. องค์การทางสังคมในชุมชนองค์การทางสังคมในชุมชน เป็ นกระบวนการจัดระเบียบทาง
สัง คมของสมาชิ ก ในชุ ม ชน และกลุ่ ม สมาชิ ก ของชุ ม ชนที่ ไ ด้จ ัด ระเบี ย บทางสั ง คมแล้ว ดัง นี้
กระบวนการจัด ระเบี ยบทางสังคมของสมาชิ ก ในชุ มชน โดยการสร้ างความเชื่ อ (Belief) ความรู ้
(Wisdom) ค่านิ ยม (Value) อุดมการณ์ (Ideology) บรรทัดฐาน (Norm) คุณธรรม (Virtue) สถานภาพ
(Status) บทบาท (Role) ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization)กลุ่มสมาชิกของชุมชนที่
ได้จดั ระเบียบทางสังคมแล้ว เป็ นกลุ่มสมาชิกที่ผา่ นกระบวนการจัดระเบียบทางสังคมมาด้วยกัน แต่มี
องค์ประกอบพื้น ฐานต่ างกัน ตามโครงสร้ างที่ ซับซ้อนของสังคม เช่ น กลุ่มสังคม (Social Group)
ครอบครัว (Family) ชนชั้น (Class) และสังคมมนุษย์ (Society)
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2. สถาบัน ทางสังคมในชุ มชนสถาบัน ทางสังคมในชุ มชน เป็ นแบบอย่างในการคิ ด ของ
สมาชิกในชุมชน ได้แก่ ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ คุณธรรม และแบบอย่างในการกระทาสิ่งต่าง ๆ
ของสมาชิก ที่เรี ยกว่า บรรทัดฐานทางสังคมสถาบันทางสังคม มีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ ตาแหน่ ง
ทางสังคม (Social Position) ของบุคคลซึ่งแตกต่างกันไป สถาบันทางสังคมในชุมชนที่สาคัญ ได้แก่
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาสถาบันการเมือง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันศิลปะ
และนันทนาการ สถาบันภาษาและการสื่อสาร สถาบันคมนาคมขนส่ง สถาบันอนามัยและสาธารณสุ ข
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ นต้น
องค์กรทางสังคม สถาบันทางสังคมครอบครัวกระบวนการจัดระเบียบทางสังคม กลุ่มคนที่จดั
ระเบียบแล้ว การศึกษาการสร้างกฎระเบียบ เช่น กลุ่มสังคม ศาสนาความเชื่อ ค่านิ ยม ครอบครั ว
การเมืองบรรทัดฐาน ชุมชน เศรษฐกิจสถานภาพ ชนชั้น ศิลปะนันทนาการบทบาท สังคมมนุ ษ ย์
ภาษา/การสื่อสารคมนาคมขนส่งอนามัยสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สาเหตุของการเกิดชุมชน
1. ความเป็ นสัตว์สงั คมของมนุษย์
2. การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของมนุษย์
3. การขยายตัวของอุตสาหกรรม
4. การขยายตัวของเมือง
5. การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบ้านและที่ดิน
6. แนวนโยบายของรัฐ
7. การหนีภยั ของมนุษย์
8. สภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
9. ความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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10. การขยายตัวของการคมนาคมขนส่ งกระบวนการเกิดชุ มชนบุ คคล กลุ่มคนกลุ่มสังคม
ละแวกบ้านชุมชนระดับต่าง ๆ
ประเภทของชุมชน
1. การแบ่ งตามจานวนประชากร
หมู่บา้ นเล็ก (Hamlet) เป็ นชุมชนที่มีประชากรไม่เกิน 250 คน
หมู่บา้ น (Village) เป็ นชุมชนที่มีประชากรระหว่าง 250-1,000 คน
เมือง (Town) เป็ นชุมชนที่มีประชากรระหว่าง 1,000-5,000 คน
นครเล็ก (Small City) เป็ นชุมชนที่มีประชากรระหว่าง 5,000-25,000 คน
นครขนาดกลาง (Middle City) เป็ นชุมชนที่มีประชากรระหว่าง 25, ,000 คน
นครขนาดใหญ่ (Metropolis) เป็ นชุมชนที่มีประชากรระหว่าง 100,000-1,000,000 คน
มหานคร (Great Metropolis) เป็ นชุมชนที่มีประชากรมากกว่า 1,000,000 คน
2. การแบ่ งตามลักษณะของกิจกรรมหลัก
ชุมชนศูนย์การค้า (Trade Center)
ชุมชนศูนย์การขนส่ง (Transportation Center)
ชุมชนศูนย์กลางของการบริ การต่าง ๆ (Service Center)
3. การแบ่ งตามลักษณะทางนิเวศวิทยา
ชุมชนบริ การขั้นต้น
ชุมชนจาหน่ายหรื อชุมชนการค้า
ชุมชนอุตสาหกรรม
ชุมชนประเภทพิเศษ
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4. การแบ่ งตามหน่ วยการปกครอง
การปกครองส่วนกลาง
การปกครองส่วนภูมิภาค
การปกครองส่วนท้องถิ่น
5. การแบ่ งตามวิวฒ
ั นาการของเศรษฐกิจ
ชุมชนล่าสัตว์
ชุมชนเกษตรกรรม
ชุมชนอุตสาหกรรม
ชุมชนการค้าและบริ การ
6. การแบ่ งตามลักษณะความสัมพันธ์ ของคนในชุมชน
ชุมชนชนบท (Rural Community) มี 2 แบบ คือ
1. ชุมชนชนบทดั้งเดิม มีลกั ษณะโดดเดี่ยว มีความคล้ายคลึงกันทางสังคม มีอาชีพเกษตรกรรม
และเป็ นเศรษฐกิจแบบพอเลี้ยงตนเอง
2. ชุมชนชนบททัว่ ไป เป็ นชุมชนที่เปลี่ยนแปลงจากชนบทดั้งเดิมเข้าสู่ ลกั ษณะของชุมชนที่มี
รายได้เพิ่ม-รายจ่ายเพิ่ม ดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ ต้องการเพิ่มผลผลิต สินเชื่อ และอื่น ๆ
ชุมชนเมือง (Urban Community) เป็ นชุมชนที่มีความหนาแน่นของประชากร มีลกั ษณะของ
การแบ่งแยก การบุกรุ ก การกระจายออกจากศูนย์กลางของเมือง และการเดินทางเข้า-ออกประจา และ
เป็ นชุมชนที่มีพลวัตสูง
7. การแบ่ งตามระดับของการพัฒนา
ชุมชนด้อยพัฒนา เช่น ด้อยการศึกษา ล้าหลังในทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เชื่อในสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ หวังพึ่งธรรมชาติชุมชนพร้อมพัฒนา เช่น เริ่ มมีการศึกษาสูงขึ้น ยอมรับในวิทยาศาสตร์ และ
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เทคโนโลยี เชื่อในเหตุผล มีผนู ้ า มีกลุ่มและองค์กรเพื่อทากิจกรรมร่ ว มกัน มุ่งประโยชน์ส่ว นรวม
มากกว่าส่วนตน
ชุ ม ชนก าลัง พัฒ นา เช่ น เป็ นชุ ม ชนที่ ส มาชิ ก ร่ วมมื อ ร่ วมใจผนึ ก ก าลัง กัน เพื่ อ ปรั บปรุ ง
เปลี่ยนแปลง ด้วยเทคนิควิธีการและกระบวนการพัฒนาที่เหมาะสม
ชุมชนเร่ งรัดพัฒนา เช่น เป็ นชุมชนที่ต่อเนื่องจากชุมชนกาลังพัฒนา ปัจจัยทางการพัฒนา ทั้ง
บุคคล ทรัพยากร ผูน้ า กลุ่มและองค์กร เทคนิ ควิธีการ สามารถนาไปใช้ในการดาเนิ นงานพัฒนาให้
สาเร็ จลุล่วงไปได้ชุมชนพัฒนา เช่น เป็ นชุมชนที่บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ สามารถ
ดารงลักษณะดังกล่าวไว้ได้ตลอดไป

4. แนวคิดโอท็อปนวัตวิถี
สาหรับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ถูกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการ
“ไทยนิ ยม ยัง่ ยืน” จากการที่รัฐบาลปั จจุบนั มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ าของสังคมที่มุ่งสร้างรายได้
และความเจริ ญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ดาเนิ นการร่ วมกันภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ซึ่งสอดคล้องกับการดาเนินงาน
โครงการหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่เริ่ มตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๔ ในภูมิภาคทัว่ ประเทศ และ
มอบหมายให้ก รมการพัฒ นาชุ มชน เป็ นผูร้ ั บผิด ชอบหลัก ส่ งเสริ มดาเนิ นงาน OTOP โดยร่ ว มกับ
หน่ วยงานต่างๆ ยกระดับผลิตภัณฑ์ และพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เพื่อให้ขายสิ นค้าได้
อีกทั้งยังมุ่งปรับตัวสู่การค้าแบบสากล โดยต้องมีการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันขายสินค้า OTOP ออก
จากชุมชน สู่ รายได้ตามความต้องการ (Demand Driven Local Economy) โดยการจาหน่ ายสิ นค้าที่อยู่
ในชุมชนจากการท่องเที่ยว มีการใช้เสน่ ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์
แปลงเป็ นรายได้ รวมทั้งทาให้มีคุณค่าเพียงพอ เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวเข้ามาเยีย่ มเยือน และใช้จ่ายเงินใน
ทุกกิจกรรมของชุมชน ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้อยูก่ บั คนในชุมชนโดยรอบ เป็ นการสร้างความ
เข้มแข็งให้กบั ชุมชน และเป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริ ง ( http://nawatwithi.com/ )
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นโยบายของกรมการพัฒนาชุ มชนซึ่ งเป็ นหน่ วยงานหลัก จะมีก ารรองรั บการปฏิบัติตาม
แนวนโยบายของรั ฐ บาลใน “โครงการชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวัต วิ ถี ” จึ ง ต้อ งเร่ งทาการ
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานโครงการฯ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตลอดจนสร้างการรับรู ้สู่สาธารณชน
ในวงกว้าง กรมการพัฒนาชุมชนจึงจัดทาแผนการประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์ข้ ึน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากให้เกิ ด รายได้ก ับชุ มชน โดยยกระดับคุ ณ ภาพชี วิต ของ
ประชาชนอย่างทัว่ ถึง กระตุน้ เศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง
2. เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว (กระแสหลัก เมืองรอง ชุมชน) ให้มีความโดดเด่น
มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร ผูป้ ระกอบการ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัต วิถี ให้มีขี ด ความสามารถในการคิดเชิ งสร้ างสรรค์ และน ามาต่ อยอดการบริ หาร
จัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม
เป้ าหมาย
ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดย
เชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจานวน ๓,๒๗๓ หมู่บา้ น กับเส้นทางการท่องเที่ยวกระแส
หลัก เมืองรอง และแหล่งท่องเที่ยว ให้เกิดรายได้ที่กระจายไปสู่ ผปู ้ ระกอบการกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน
และประชาชนเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม Quadrant D เพิ่มขึ้น จานวน ๖๔,๕๗๐ ผลิตภัณฑ์
ให้เป็ นเครื่ องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน (Strength with in) และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากให้เข้มแข็งอย่างแท้จริ ง เพื่อสร้างรอยยิม้ คืนความสุข เพื่อคนไทยทุกคน
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5. แนวคิดองค์ประกอบศิลป์
องค์ป ระกอบศิ ล ป์ (Composition) หรื อเราอาจเรี ยกว่ า ส่ ว นประกอบของการออกแบบ
(Elements of Design) ก็ได้ หมายถึง การนาสิ่งต่าง ๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน ตามสัดส่วน
ตรงตาม คุณสมบัติของสิ่ งนั้น ๆ เพื่อให้เกิดผลงานที่ มี ความเหมาะสม ส่ วนจะเกิดความงดงาม มี
ประโยชน์ใช้สอย น่าสนใจหรื อไม่น้ นั ย่อมขึ้นอยูก่ บั คุณภาพ ในการปฏิบตั ิงานการออกแบบของเรา
1. เส้น คือ ร่ องรอยที่เกิดจากเคลื่อนที่ของจุด หรื อถ้าเรานาจุดมาวางเรี ยงต่อ ๆ กันไป ก็จะเกิด
เป็ นเส้นขึ้น เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาวไม่มีความกว้าง ทาหน้าที่เป็ นขอบเขต ของที่ว่าง รู ปร่ าง
รู ปทรง น้ าหนัก สี ตลอดจนกลุ่มรู ปทรงต่าง ๆ รวมทั้งเป็ นแกนหรื อโครงสร้างของรู ปร่ างรู ปทรงเส้น
เป็ นพื้นฐานที่สาคัญของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถให้ความหมายแสดงความรู ้สึกและอารมณ์ได้
ด้วยตัวเอง และด้วยการสร้างเป็ นรู ปทรงต่าง ๆ ขึ้น เส้นมี 2 ลักษณะคือ เส้นตรง (Straight Line) และ
เส้นโค้ง (Curve Line) เส้นทั้งสองชนิ ดนี้ เมื่อนามาจัดวางในลักษณะต่าง ๆ กัน จะมีชื่อเรี ยกต่าง ๆ
และให้ความหมายความรู ้สึกที่แตกต่างกันอีกด้วย
การเกิดเส้น (Line Occurrence) แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
- เส้นที่เกิดขึ้นจริ ง คือ เส้นที่เกิดขึ้นจากการถูกขีดเขียนให้ปรากฏบนระนาบรองรับ เกิดเป็ น
เส้นตรง เส้นโค้งเส้นซิกแซ็ก เส้นหนา-บาง เส้นแตกพร่ า เป็ นต้น
- เส้นเชิงนัย คือ เส้นที่เกิดจากการวางองค์ประกอบ หรื อวัตถุให้เกิดการรับรู ้ว่า เป็ นเส้น จาก
การรับรู ้ทางสายตา โดยไม่ได้มีเส้นจริ ง
- เส้นขอบ คือ เส้นที่เกิดจากการซ้อนทับกันของสี และรู ปร่ าง เช่นเส้นที่เกิดจาก การวางสี 2
สี ต่อกัน หรื อเส้นที่เกิดจากการวางรู ปร่ าง 2 รู ปต่อกัน

ทิศทางและรู ปแบบของเส้น
ลักษณะของเส้น
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- เส้นตั้ง หรื อ เส้นดิ่ง ให้ความรู ้สึก ทางความสูง สง่า มัน่ คง แข็งแรง หนักแน่น เป็ น
สัญลักษณ์ของความซื่อตรง

- เส้นนอน ให้ความรู ้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรี ยบ นิ่ง ผ่อนคลาย

- เส้นเฉียง หรื อ เส้นทแยงมุม ให้ความรู ้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ ว ไม่มนั่ คง

- เส้นหยัก หรื อ เส้นซิกแซ็กแบบฟันปลา ให้ความรู ้สึก เคลื่อนไหว อย่างเป็ น จังหวะ มี
ระเบียบ ไม่ราบเรี ยบ น่ากลัว อันตราย ขัดแย้ง ความรุ นแรง
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- เส้นโค้ง แบบคลื่น ให้ความรู ้สึก เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่นไหล ต่อเนื่อง สุภาพ
อ่อนโยน นุ่มนวล

เส้นโค้งแบบก้นหอย ให้ความรู ้สึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย หรื อเติบโตในทิศทางที่
หมุนวนออกมา ถ้ามองเข้าไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุด

- เส้นโค้งวงแคบ ให้ความรู ้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรง การเปลี่ยนทิศทาง ที่
รวดเร็ ว ไม่หยุดนิ่ง

- เส้นประให้ความรู ้สึกที่ไม่ต่อเนื่องขาดหายไม่ชดั เจน ทาให้เกิดความเครี ยด
ความสาคัญของเส้น
- ใช้ในการแบ่งที่ว่างออกเป็ นส่วน ๆ
- กาหนดขอบเขตของที่ว่าง หมายถึง ทาให้เกิดเป็ นรู ปร่ าง (Shape) ขึ้นมา
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- กาหนดเส้นรอบนอกของรู ปทรง ทาให้มองเห็นรู ปทรง (Form) ชัดขึ้น
- ทาหน้าที่เป็ นน้ าหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา หมายถึง การแรเงาด้วยเส้น
- ให้ความรู ้สึกด้วยการเป็ นแกนหรื อโครงสร้างของรู ปและโครงสร้างของภาพ

6. แนวคิดการใช้ สี
3.1 ใช้ สีวรรณะเดียวกัน
คือกลุ่มสีที่แบ่งออกเป็ นวงล้อของสีเป็ น 2 วรรณะ คือ
1.1 วรรณะร้อน (warm tone) ซึ่งประกอบด้วย สีเหลือง สีสม้ สีแดง สีม่วง สีเหล่านี้ให้อิทธิพล
ต่อความรู ้สึก ตื่นเต้น เร้าใจ กระฉับกระเฉง ถือว่าเป็ นวรรณะร้อน
1.2 วรรณะเย็น (cool tone) ประกอบด้วย สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน สีม่วง สีเหล่านี้ดู เย็นตาให้
ความรู ้สึก สงบ สดชื่น (สีเหลืองกับสีม่วงอยูไ่ ด้ท้งั สองวรรณะ)
การใช้สีแต่ ละครั้งควรใช้สีว รรณะเดีย วในภาพทั้งหมด เพราะจะทาให้ภ าพความเป็ นอันหนึ่ งอัน
เดียวกัน (เอกภาพ) กลมกลืน มีแรงจูงใจให้คล้อยตามได้มาก
3.2 ใช้ สีต่างวรรณะ
หลัก การทั่วไป ใช้อตั ราส่ ว น 80% ต่ อ 20% ของวรรณะสี คื อ ถ้าใช้สีว รรณะร้อน 80% สี
วรรณะเย็นก็ 20% เป็ นต้น ซึ่งการใช้แบบนี้สร้างจุดสนใจของผูด้ ู ไม่ควรใช้อตั ราส่ วนที่เท่ากันเพราะ
จะทาให้ไม่มีสีใดเด่น ไม่น่าสนใจ
3.3 การใช้ สีตรงข้ าม
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สีตรงข้ามจะทาให้ความรู ้สึกที่ตดั กันรุ นแรง สร้างความเด่น และเร้าใจได้มากแต่หากใช้ไม่ถูก
หลัก หรื อ ไม่เหมาะสม หรื อใช้จานวนสี มากสี จนเกินไป ก็จะทาให้ความรู ้สึกพร่ ามัว ลายตา ขัดแย้ง
ควรใช้สีตรงข้าม ในอัตราส่วน 80% ต่อ20% หรื อหากมีพ้นื ที่เท่ากันที่จาเป็ นต้องใช้ ควรนาสีขาว หรื อ
สีดา เข้ามาเสริ ม เพื่อ ตัดเส้นให้แยกออก จาก กันหรื ออีกวิธีหนึ่งคือการลดความสดของสีตรงข้ามให้
หม่นลงไป

ภาพตัวอย่างในการดูสีตรงกันข้าม

การใช้ สีตรงกันข้ าม มี 6 คู่ ได้ แก่
สีเหลือง

ตรงข้ามกับ สีม่วง

สีแดง

ตรงข้ามกับ สีเขียว
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สีน้ าเงิน

ตรงข้ามกับ สีสม้

สีเขียวเหลือง

ตรงข้ามกับ สีม่วงแดง

สีสม้ เหลือง

ตรงข้ามกับ สีม่วงน้ าเงิน

สีสม้ แดง

ตรงข้ามกับ สีเขียวน้ าเงิน

จิตวิทยาของสี : คือการที่สีมีอิทธิพลต่อจิตใจของมนุษย์
- สีแดง สีแห่งการโฆษณาชวนเชื่อ ตื่นเต้น เร้าใจ
- สีแดงอ่อน ความประณี ต ความเยือกเย็น ความหวาน ความสุข
- สีแดงเข้ม มีอุดมคติสูง ยิง่ ใหญ่ สมบูรณ์
- สีชมพู สีแห่งความเป็ นหนุ่มสาว สีแห่งความรัก ความมัน่ ใจ
- สีน้ าเงิน สีแห่งความเชื่อมัน่ หนักแน่น สุภาพ ถ่อมตน
- สีฟ้าอ่อน สีที่ราบรื่ น ร่ มเย็น
- สีเหลือง สว่างสดใส ร่ าเริ ง รู ้สึกมีรสเปรี้ ยว
- สีแสด ตื่นตัวเร้าใจ สนุกสนาน
- สีม่วง สีแห่งความผิดหวัง ไม่เชื่อมัน่ ไม่แน่นอน เศร้า
- สีเขียวอ่อน สดชื่น ร่ าเริ ง เบิกบาน
- สีเขียวแก่ เศร้า ชรา เบื่อหน่าย
- สีดา ทุกข์ เสียใจ
- สีน้ าตาล อับทึบ
- สีเทา เงียบสงัด ขรึ ม สุภาพ
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7. แนวคิดการออกแบบแผนที่
องค์ประกอบของแผนที่มี 7 องค์ประกอบได้ แก่
1. ชื่อแผนที่
2. ภาพแผนที่
3. สัญลักษณ์หรื อคาอธิบายแผนที่
4. ทิศเหนือ
5. มาตราส่วน
6. เส้นกรอบพิกดั
7. คานิยมหรื อบอกแหล่งที่มาของข้อมูล
การให้ สญัลกัษณ์แผนที่มรี ูปแบบต่าง ๆ ที่มกั เป็ นข้ อพิจารณาในการเลือกใช้ เช่ น
1. รู ปร่ าง (Shape) ได้แก่รูปร่ างจุด เส้น และพื้นที่
2. ขนาด (Size) มักใช้กบั ข้อมูลจุดที่เป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณ
3. ความกว้าง (Width) มักใช้กบั ข้อมูลเส้น
4. ความหยาบละเอียด (Texture) มักใช้กบั ข้อมูลเชิงปริ มาณ
5. รู ปแบบ (Pattern) มักใช้กบั ข้อมูลเชิงคุณภาพหรื อนามกาหนด
6. สีนบั ว่าเป็ นหัวใจของการให้สญ
ั ลักษณ์เนื่องจากทาให้แผนที่สวยงาม ดึงดูด หรื อ
เรี ยก ความสนใจ
8. การออกแบบแผ่นพับ
แผ่น พับ (pamphlet, brochure) เป็ นสิ่ งพิมพ์เฉพาะกิ จ ซึ่ งมัก ใช้มากในการโฆษณา หรื อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริ การ หรื อกิจกรรมต่าง ๆ แผ่นพับมีลกั ษณะเป็ นกระดาษแผ่นเดียวแล้วพับ หรื อ
เป็ นหลาย ๆ แผ่นแล้วรวมเป็ นเล่มก็ได้
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ส่ วนประกอบของแผ่นพับ
ปกหน้า ประกอบด้วย พาดหัว ภาพในปกหน้า ข้อความบนปก ภาพ สิ นค้า ตรา
สัญลักษณ์ ทั้งนี้ในหน้าปกของแผ่นพับ ไม่จ าเป็ นต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 4 องค์ประกอบก็ได้
หน้าใน ประกอบด้วย เนื้อหา ซึ่งเป็ นข้อความที่ใช้บอกเล่าข้อมูล เกี่ยวกับแผ่นพับ
ภาพในปก คือภาพที่ใช้ส่งเสริ มเนื้อหา องค์ประกอบเรขศิลป์ อื่น ๆ คือ สิ่ งที่ใช้ เสริ มเนื้ อหาให้เข้าใจ
ง่ายขึ้น
ปกหลัง ประกอบด้วย เนื้ อหา ข้อความที่ใช้ระบุถึงสินค้า ว่าชื่ออะไร ภาพในปก
หลัง คือสิ่ งที่ใช้ระบุเป็ นเจ้าของแผ่นพับ องค์ประกอบเรขศิลป์ อื่น ๆ คือ สิ่ งที่ใช้ระบุถึง สิ นค้า แผน
ที่ต้งั สถานที่ต้งั
การเลือกและจัดองค์ประกอบในการออกแบบแผ่นพับ มีข้นั ตอนในการ ดาเนินการเป็ นไปตาม
การเตรี ยมการก่อนการออกแบบ ซึ่งมีรายละเอียดแบ่งเป็ น 2 เรื่ อง คือ สิ่ งที่ ต้องกาหนดและวางแผน
ก่อนการออกแบบแผ่นพับ การออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ ของแผ่นพับ
การออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ ของแผ่นพับ มีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้ ระบบกริ ด สาหรับ
การออกแบบแผ่นพับ จะนิ ยมใช้ระบบกริ ดเพื่อใช้เป็ นโครงสร้างแระรักษาภาพรวมของ แผ่นพับ
ระบบกริ ดที่เหมาะสมกับแผ่นพับ ได้แก่ คอลัมน์ กริ ด , โมดุลาร์ กริ ด องคป์ ระกอบและ การจัดวาง
องค์ประกอบ ของแผ่นพับมีรายละเอียดดังนี้
(1) ปกหน้า พาดหัว ต้องอยูใ่ นตาแหน่งที่เด่น หรื อเห็นได้ชดั เจน จะต้องอยูท่ ี่ปก
หน้าเสมอมีขนาดตัวอักษรมากกว่า 36 พอยต์ข้ ึนไป มักเป็ นข้อความสั้น ๆ อ่านเข้าใจง่าย ภาพใน ปก
หน้า ภาพประกอบหลักจะต้องอยูใ่ นปกหน้าเช่นเดียวกับพาดหัว ทาหน้าที่เรี ยกร้องความสนใจ จาก
ผูอ้ ่าน อาจจะเป็ นภาพถ่ายหรื อภาพวาดด้วยเทคนิคต่าง ๆ หรื อแม้แต่ภาพสิ นค้าก็ได้ ข้อความบน ปก
นอกจากพาดหัวแล้ว ในปกหน้าของแผ่นพับอาจจะมีขอ้ ความอื่นประกอบด้วย แต่จะต้อง ระมัดระวัง
ไม่ให้เด่นหรื อแข่งกันแย่งความสนใจกับพาดหัว ขนาดต้องเล็กกว่าพาดหัว มีขนาดต้อง ไม่เกินกว่า 24
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พอยต์ ภาพสิ นค้าและหรื อตราสัญลักษณ์ อาจใช้เป็ นภาพหลักที่ปกหน้าก็ได้ แต่หาก ภาพประกอบ
หลักเป็ นภาพอื่น มักจะไม่น าภาพสินค้ามาไว้ที่ปกหน้า แต่จะไปปรากฏอยูท่ ี่หน้าใด หน้าหนึ่งในแผ่น
พับแทน ส่วนตราสัญลักษณ์จะมีอยูไ่ ด้ในหลายหน้า
(2) หน้าใน เนื้อหา การวางข้อมูลจะต้องได้รับการวางแผนโดยคานึงถึงลาดับการ
อ่านให้ถูกต้อง และเนื้ อหาด้านในต้องเรี ยงลาดับให้เป็ นไปตามต้องการ ภาพในหน้าใน มักจะเป็ น
ภาพที่ช่วยส่งเสริ มข้อความเนื้อหาให้เป็ นที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น ควรมีคาบรรยายภาพเสมอโดยคาบรรยาย
ภาพนี้ ควรเลือกใช้ต ัวพิมพ์ที่แตกต่ างจากเนื้ อหา องค์ประกอบเรขศิลป์ อื่น ๆ เช่ น แผนภู มิ ช่ ว ยให้
เนื้อหาที่นาเสนอเข้าใจง่าย และเหมือนกันคือควรจะมีคาบรรยายด้วยเช่นกัน
3) ปกหลัง เนื้ อหา ส่ วนใหญ่แล้วจะเป็ นข้อมูลที่ระบุเกี่ยวกับสิ นค้า บริ การ หรื อ
องค์กร เช่นที่อยู่ ที่ผลิต สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพปกหลัง ส่ วนใหญ่จะเป็ นภาพสินค้า
ภาพเกี่ยวกับองค์กร เช่นภาพร้านค้า ควรเลือกภาพที่มีความชัดเจน ไม่ตกแต่ง และวางภาพไว้เหนือ
เนื้อหาที่เป็ นที่อยู่ องค์ประกอบเรขศิลป์ อื่น ๆ เช่น แผนที่ มักจะวางอยูใ่ ต้ภาพและที่อยู่
โดยสรุ ป แผ่นพับคือ สิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการโฆษณาให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสินค้าบริ การ หรื อ กิจกรรม
ต่าง ๆ ควรกาหนดลักษณะการเผยแพร่ กาหนดกระดาษ และกาหนดลาดับของการอ่าน เสียก่อน ปก
หน้า ต้องออกแบบจัดวางพาดหัว ภาพ ข้อความ สัญลักษณ์ เน้นจุดเด่น ส่ วนปกหลัง ควรมีขอ้ มูลทิ้ง
ท้ายที่ง่ายแก่การสื บค้น เพื่อการนาไปใช้ติดต่อในภาพหลัง(อารยะ ศรี กลั ยสณบุตร ,2550:หน้า 263309)
9. แนวคิดการออกแบบโปสเตอร์
โปสเตอร์เป็ นสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ ซึ่งมักใช้มากในการโฆษณาสินค้า บริ การ หรื อกิจกรรม ต่างๆ
รวมถึงการโฆษณาชวนเชื่อ โปสเตอร์ มีลกั ษณะเป็ นกระดาษแผ่นเดียว มักมีขนาดใหญ่มีดา้ น เดียว
เผยแพร่ โดยการติดตามผนัง บอร์ด กระจกหน้าร้าน ซึ่งคาดว่ากลุ่มเป้าหมายจะได้พบเห็น
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การจาแนกโปสเตอร์ มีดังนี้
(1) โปสเตอร์โฆษณาชวนเชื่อและการเมือง
(2) โปสเตอร์โฆษณาสินค้า
(3) โปสเตอร์ภาพยนตร์
(4) โปสเตอร์กาศึกษา
(5) โปสเตอร์ในห้องเรี ยน
(6) โปสเตอร์การวิจยั
โปสเตอร์มีส่วนประกอบไม่มาก เมื่อเทียบกับสิ่ งพิมพ์อื่น ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ หรื อ นิตยสาร
ส่ วนประกอบของโปสเตอร์มีนอ้ ย เนื่ องจากธรรมชาติของโปสเตอร์ เป็ นสิ่ งพิมพ์ที่เน้นการ ให้ขอ้ มูล
จานวนน้อย ในระยะเวลาอันรวดเร็ ว ส่วนประกอบของโปสเตอร์มีดงั นี้
(1) พาดหัว เป็ นส่วนที่ตวั อักษรให้ขอ้ มูลที่ดึงดูดความสนใจ
(2) ภาพ คือส่วนที่เป็ นข้อมูลที่ให้รายละเอียดที่จาเป็ น
(3) เนื้อหา คือส่วนที่เป็ นข้อมูลที่ให้รายละเอียดที่จาเป็ น
(4) ภาพสิ น ค้า หรื อตราสัญ ลัก ษณ์ คื อ ส่ ว นที่ ร ะบุ ผูท้ ี่ เ ป็ นเจ้า ข อง
โปสเตอร์ แต่ บางครั้ งก็ไม่จ าเป็ นต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 4
องค์ป ระกอบเสมอไป สิ่ ง ที่ ต ้อ งก าหนดและ วางแผนก่ อนการ
ออกแบบโปสเตอร์ ดังนี้
(1) การกาหนดขนาดและรู ปแบบของโปสเตอร์ จะต้องคานึ งความประหยัดใน
ด้านต้นทุนการพิมพ์ ขนาดของโปสเตอร์ที่นิยมใช้กนั โดยมาตรฐานคือ ขนาดตัดสี่ และขนาดตัด สอง
หากไม่มีปัญหาเรื่ องต้นทุนการผลิต จะต้องทาให้โปสเตอร์แปลกสะดุดตา
(2) รู ปแบบภาพ ในโปสเตอร์สามารถเป็ นไปได้ทางลักษณะ โดยจะต้องคานึงถึง
รสนิ ยมผูบ้ ริ โภคที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายว่า ชอบดูหรื อสนใจภาพแบบใด ภาพไหนจะเหมาะกับสิ น ค้า
หรื อองค์กร และต้องคานึงถึงต้นทุนในการผลิตด้วย
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(3) รู ปแบบของตัว อัก ษร ในส่ ว นที่ เป็ นตัว อัก ษร จะมีไม่มากนัก รู ปแบบของ
ตัวอักษรต้องเลือกให้เหมาะกับบุคลิกลักษณะของสินค้าหรื อองค์กร การพาดหัวมักจะเป็ นข้อความ ที่
มี ข นาดสั้น ๆ และต้อ งเป็ นตัว พิม พ์ที่ อ่ านได้ง่ า ย องค์ป ระกอบและการจัด วางองค์ป ระกอบใน
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปสเตอร์
โดยสรุ ปแล้ว โปสเตอร์คือ สิ่งพิมพ์แผ่นเดี่ยว มักมีขนาดใหญ่และมักพิมพ์เพียงด้านเดียว ใช้
ปิ ดตามสถานที่ที่เหมาะสม ก่อนจะออกแบบจะต้องกาหนดขนาดและรู ปแบบของโปสเตอร์ รวมถึง
รู ปแบบของภาพและตัวอักษรเสี ยก่อน โดยค านึ งถึงรสนิ ยมของผูท้ ี่ เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย โปสเตอร์
แบ่งเป็ นหลายประเภทตามประโยชน์ใช้สอย แต่ต่างกันในด้านปริ มาณของส่วนประกอบ แต่ละส่วน

10. ทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องกับสื่ อ
วิ้น คาวาโมโต้ (Kevin Kawamoto, 1997) ได้ให้ความหมายของ “สื่ อใหม่” (New Media)
ว่าหมายถึง ระบบการสื่อสาร หรื อระบบที่มีการเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของเครื อข่ายในระดับโลก

ธิดาพร ชนะชัย (2550: 1-3) ได้ให้ความหมายของ สื่อใหม่ (New media) โดยแยกออกเป็ น 3
ประเด็นดังต่อไปนี้
1) Digital Media เป็ นการสื่ อสารไร้สายที่รวดเร็ วด้วยระบบไฟเบอร์ออฟติก เชื่อมต่อข้อมูล
ผ่านดาวเทียม
2) สื่อซึ่งเป็ นสื่อใหม่ที่นอกเหนือจากสื่อพื้นฐานเดิมที่มีอยู่
3) สื่อสร้างสรรค์ข้ ึนใหม่เพื่อ Support งานบางอย่าง โดยเน้น Creativity Innovation
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เคนท์ เวอร์ทาม และ เอียน เฟนวิกค์ (Kent Wertime and Ian Fenwick) ได้ให้แนวคิด เกี่ยวกับ
สื่ อใหม่ (New Media) และการตลาดดิจิทลั และนิ ยามสื่ อใหม่ว่าหมายถึง เนื้ อหา (content) ที่อยู่ใน
รู ปแบบดิจิทลั โดยลักษณะสาคัญของเนื้อหาอยู่ในรู ปแบบดิจิทลั ประกอบด้วย “อิสระ 5 ประการ” (5
Freedoms) ได้แก่
1. อิสระจากข้อจากัดด้านเวลา (Freedom from Scheduling) เนื้ อหาที่อยู่ในรู ปแบบดิจิทลั ทา
ให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือกรั บและส่ งข่าวสารได้ในเวลาที่ ตนต้องการ และไม่จาเป็ นต้องชมเนื้ อ หา
ต่างๆ ตามเวลาที่กาหนด
2. อิสระจากข้อจากัดด้านพรมแดน (Freedom from Geological Boundaries) เนื้อหาในรู ปแบบ
ดิจิทลั เป็ นเนื้อหาที่รับข้อมูลข่าวสารได้ทวั่ โลกในเวลาอันรวดเร็ วทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือกรับ หรื อ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารจากประเทศใดก็ได้ แล้วแต่ความต้องการของบุคคลแต่ละคน
3. อิสระจากข้อจ ากัด ด้านขนาด (Freedom to Scale) มีเนื้ อหาที่ สามารถย่อหรื อปรั บขยาย
ขนาดหรื อเครื อข่ายได้ เช่ น การปรั บเนื้ อหาให้เหมาะสมสาหรั บการเผยแพร่ ทั่วโลก หรื อปรับให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงก็ได้
4. อิสระจากข้อจากัดด้านรู ปแบบ (Freedom from Formats) เนื้อหาแบบดิจิทลั ไม่จาเป็ นต้องมี
รู ปแบบ หรื อลักษณะที่ตายตัว สื่ อดั้งเดิม เช่น สปอร์ ตโฆษณามาตรฐานทางโทรทัศน์ถูกกาหนดว่า
ต้องมีความยาว 30 วินาที สื่อสิ่งพิมพ์ตอ้ งมีครึ่ งหน้าหรื อเต็มหน้าเป็ นต้น แต่สื่อดิจิทลั เช่น ไฟล์ วิดีโอ
ภาพที่ถ่ายจากกล้องในโทรศัพท์มือถือแล้วนาลงไปไว้ในเว็บไซต์จะต้องมีความยาวกี่วินาที หรื อมี
ความละเอียดของไฟล์เป็ นเท่าไหร่ ก็ได้ เป็ นต้น
5. อิสระจากยุคนักการตลาดสร้างเนื้อหามาสู่ยคุ นักบริ โภคริ เริ่ มสร้าง และควบคุมเนื้อหา เอง
(From Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and Controlled) ด้ว ยพัฒ นาการ เทคโนโลยี
ดิจิทลั ทาให้เจ้าของสื่ อไม่อาจควบคุมการแพร่ กระจายของสื่ อได้เหมือนอดีต เนื้ อหาที่ พบในบล็อก
(Blog) หรื อคลิปวิดีโอในเวบ็ไซต์ของ YouTube และสื่ อผสมใหม่ๆ อาจสร้างสรรค์ จากผูบ้ ริ โภคคน
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ใดก็ได้ เกิดเป็ นเนื้อหาที่สร้างจากผูบ้ ริ โภค (Consumer-Created Content) หรื อเป็ น คาพูดแบบปากต่อ
ปากฉบับออนไลน์ (Online Word-of-Mouth)ที่แพร่ กระจายไปอย่างรวดเร็ ว
ซึ่งสอดคล้องกับ ขวัญฤทัย สายประดิษฐ์ (2551: 43) กล่าวถึงคุณลักษณะของสื่ อ
ใหม่ว่า สื่ อใหม่เป็ นสื่ อที่ตอบสนองความต้องการสารสนเทศได้ตามความตอ้งการ เปิ ดรับสารของ
ผรู ั้บสาร มากที่สุด เพราะสื่ อใหม่สามารถสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการบรรจุเนื้อหาของข้อมูล
ข่าวสาร ได้อย่างเป็ นระบบ มีการค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการง่าย อันจะส่ งผลให้เกิดความส าเร็ จในงาน
เผยแพร่ และรวบรวมข้อ มู ล ข่ า วสารได้ม ากกว่ า อี ก ทั้ง ยัง ใช้คุ ณ สมบตัิข องระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ผสมผสานสื่อต่าง ๆ ที่เรี ยกว่าสื่อผสมผสาน

11. ทฤษฎีการออกแบบตัวละคร
หัฐณัฐ นาคไพจิ ต ร (2557) ได้ศึก ษาและวิเคราะห์องค์ประกอบการออกแบบคาแร็ คเตอร์
ดีไซน์เพื่อกลุ่มเป้ าหมาย ไว้ว่า นักออกแบบจะสามารถประยุกต์หรื อสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อนาไป
ประกอบในงานที่มีงานสร้างสรรค์คาแร็ คเตอร์ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กบั สื่ออีกหลายประเภท ไม่
ว่าจะเป็ นการ์ ตูน เกม งานแอนิ เมชัน งานประเภทสื่ อสิ่งพิมพ์ หรื องานโฆษณา ที่สามารถสร้างมูลค่า
ได้มหาศาลดังนั้นหากนาคาแร็ คเตอร์ออกแบบให้ดูน่ารักและทันสมัย เป็ นที่น่าจาจด
ปกรณ์กิตศ์ หาญณรงค์ศกั ดิ์ (2555) ได้กล่าวไว้ว่าการออกแบบตัวละครคือ การสร้างตัวละคร
ขึ้นมาใช้งานจากจินตนาการ โดยผ่านแนวคิดหรื อหัวข้อที่ถูกกาหนดขึ้น หลักการออกแบบตัวละคร
ประกอบด้วย
1. เนื้อเรื่ อง
2. แนวคิด
3. ขอ้มูลของตัวละคร
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4. รู ปแบบในทางที่ตอ้ งการ
ดังนั้น การออกแบบตัวละคร เป็ นบุคลิกพิเศษเฉพาะตัวของตัวการ์ ตูน ตัวการ์ ตูนที่ดีควรมี
เอกลัก ษณ์ ข องตัวเอง เพื่อให้ค นดู สนใจ จดจ า และ ติ ด ตาม เช่ น ตัว ละครคนแคระทั้งเจ็ด ใน
ภาพยนตร์ เรื่ องสโนว์ไวท์แต่ละตัวละครจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ เราสามารถใช้บุคลิก
พิเศษของตัวละครแต่ละตัวเพิ่มสีสนั ให้กบั เนื้ อเรื่ องของการ์ตูนได้ดว้ ย
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12. งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
เบญจมาภรณ์ เข็มกลัด,นธิกิานต์ พณิ เมืองงาม,หยาดทิพย์ อัศวเวชมงคล,อรอาไพ รัชนกีร,ธรรมปกรณ์
ชุ่มสวัสดิ์ 2553 โครงการ ‘เที่ยวไทยครึ กครื้ น เศรษฐกิจไทยคึกคัก’
thaifranchisedownload.com/dl/group13_6472_20140108154858.pdf
วัต ถุ ประสงคข์อง “การท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทยคื อ ส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวและ อุต สาหกรรม
ท่องเที่ยว ตลอดจนการประกอบอาชีพของคนไทยในอุตสาหกรรม ท่องเทยีว่ เผยแพร่ ประเทศไทยใน
ด้านความงามของธรรมชาติ โบราณ สถาน โบราณวัตถปุระวัตศิาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การกี ฬา และ
วิวฒั นาการของ เทคโนโลยี ตลอดจนกจิการอย่างอื่นอันจะเป็ นการชักจูงให้มีการเดินทางท่องเที่ยว
อานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยว ส่ งเสริ มความเข้าใจอันดีและความเป็ นมิตร
ไมตรี ระหว่าง ประชาชนและระหว่างประเทศโดยอาศัยการท่ องเที่ ยว ริ เริ่ มให้มีก ารพัฒ นาการ
ท่องเที่ยว และ เพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นกั ท่องเที่ยว
สาธิ ญา รุ่ งพิพฒ
ั นพงศ์ 2557 ‘องค์ประกอบของความยัง่ ยืน สาหรั บ การท่ องเที่ ยวเชิ ง สร้ า งสรรค์
กรณี ศึกษาชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม’
http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46167
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของความยัง่ ยืนสาหรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และจัดทาข้อเสนอแนะต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยอาศัยกระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ตวั แทนหน่ วยงานด้าน การ
ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว ผูป้ ระกอบการ และสมาชิกของชุมชน และทาการวิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบกับ
ตัวแบบองค์ประกอบของความยัง่ ยืนสาหรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่พฒั นาขึ้นตามแนวคิดการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนและมิติการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนตามเป้าประสงค์ของ UNWTO และ UNEP ซึ่งพบว่า
องค์ประกอบของความยัง่ ยืนสาหรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนอัมพวาประกอบด้วย 5
องค์ประกอบสาคัญ คือ นักท่องเที่ยวหัวใจสร้างสรรค์ เจ้าบ้านเข้มแข็งและสร้างสรรค์ กิ จกรรมและ
ปฏิสัมพันธ์แท้จริ งไม่จดั สร้ าง กระบวนการควบคุมภายในเข้มแข็งและครอบคลุม และประโยชน์
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เข้าถึงอย่างเท่าเทียม สาหรับเสนอแนะต่อการจัด การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนอัมพวา ข้อ
ได้แก่ การสร้างความรู ้ความเข้าใจที่กบั นักท่องเที่ยวและเจ้าบ้าน การเสริ มสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การกาหนดกระบวนการควบคุมภายในเพื่อสร้างความเท่าเทียมใน
การเข้าถึงประโยชน์ของชุ มชน รวมถึงการพัฒนากิจ กรรมและปฏิสัมพัน ธ์ของการท่ องเที่ ยวเชิง
สร้างสรรค์ไปสู่ระดับการพัฒนาบริ การใหม่เชิงความสัมพันธ์กบั ชุมชน

อมรรัตน์ เปี่ ยมดนตรี 2557 ‘การใช้วรรณกรรมขุนช้างขุนแผนเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในจังหวัดสุพรรณบุรี’
http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45645
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการใช้ว รรณกรรมขุน ช้างขุน แผนเพื่อส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุ พรรณบุรี และศึกษาความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการนา
วรรณกรรมขุนช้างขุนแผนมาใช้เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้
กระบวนการวิจยั ผสมผสานงานวิจยั เชิงคุณภาพและงานวิจยั เชิงปริ มาณ ผลการวิจยั พบว่า 1) การใช้
วรรณกรรมขุนช้างขุนแผนเพื่อส่งเสริ ม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุ พรรณบุรี จะช่วยเพิม่
ศักยภาพและคุณค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุพรรณบุรีได้ เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีมี
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมขุนช้างขุนแผน เช่น มีสถานที่จริ งที่
กล่าวถึงในวรรณกรรมขุนช้างขุนแผนที่ยงั ปรากฏอยูใ่ นปัจจุบนั มีการสร้างคุม้ ขุนแผน บ้านขุนช้าง รู ป
จาลอง ภาพจิตรกรรมในวรรณกรรม มีถนนสายสาคัญในจังหวัดสุพรรณบุรีที่ต้ งั ชื่อตามตัวละครต่าง
ๆ ในเรื่ องขุนช้างขุนแผน ซึ่งมีความสอดคล้องตามแนวทางการใช้วรรณกรรมเพื่อการท่องเที่ยว และ
ตามแนวทางตัวอย่างการด าเนิ นการที่ดี สามารถนามาสร้างสรรค์และจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการ
ท่ องเที่ ย ว ซึ่ งหน่ ว ยงานภาครั ฐและเอกชน รวมถึงชุ มชนในท้องถิ่น ควรเข้ามามี บทบาทในการ
สนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ เพื่อเป็ นการสร้างระบบการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ช่วย
กระจายรายได้สู่ทอ้ งถิ่น และยังเป็ นการอนุ รักษ์วรรณกรรมขุนช้างขุนแผน 2) นักท่องเที่ยวมีความ
สนใจในด้านการนาวรรณกรรมขุนช้างขุนแผนมาใช้ส่งเสริ มการท่องเที่ยว ในด้านการส่ งเสริ มการ
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ท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมในจังหวัด สุ พรรณบุ รี กลุ่มตัว อย่างมีค วามสนใจในด้านการส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด โดยสนใจให้มีการนาวรรณกรรมขุนช้างขุนแผนมาใช้ในการในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุ พรรณบุ รี สนใจให้มีการจัดจาหน่ ายของที่ระลึก ที่
เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมและสนใจให้มีการส่ งเสริ มและอนุรักษ์วรรณกรรมขุนช้างขุนแผนในจังหวัด
สุ พรรณบุ รี ส่ ว นในด้านการจัด กิ จ กรรมการท่ องเที่ ยว กลุ่มตัว อย่างมีค วามสนใจในด้านการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและ
เน้นความเชื่อมโยงในวรรณกรรมขุนช้างขุนแผน รวมทั้งมีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวตามสถานที่
ที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมขุนช้างขุนแผน

นิสากร บุญเลิศ 2556 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรปราการ
http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49739
การวิจยั เรื่ อง ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรปราการ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อ
ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนัก ท่ อ งเที่ ยวที่ มี ต่ อ ภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ งวัฒนธรรมของจังหวัด
สมุทรปราการในปั จจุบนั 2) เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลความคิดเห็น
ต่ อ ภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒนธรรมของจัง หวัด สมุ ท รปราการในปั จ จุ บัน 3) เพื่ อ ศึ ก ษา
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรปราการ และเขตกรุ งเทพฯ ปริ มณฑลใน
ปัจจุบนั กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล อีก 4
จังหวัด คื อ จังหวัด นนทบุรี จังหวัด ปทุ มธานี จังหวัด สมุทรสาคร และจังหวัด นครปฐม รวมกลุ่ม
ตัว อย่า งจ านวนทั้ง สิ้ น 400 คน การศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูศ้ ึ ก ษาได้ใ ช้ก ารวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณและคุ ณ ภาพ
(Quantitative & Qualitative Research) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
สถิติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพอใจในสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์เป็ นอย่างมากเนื่องจากสถานที่มีความน่าสนใจ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในจังหวัดมี
ราคาเหมาะสม มีเส้นทางเข้าถึงได้สะดวก ส่ งผลให้ผตู ้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติที่ดีต่อภาพลักษณ์

37

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรปราการ โดยการ ซื้อของฝาก ของที่ระลึกกลับไปฝาก
ครอบครัว และเพื่อน นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังมีความพอใจระหว่างการท่องเที่ยว กับระยะทางใน
การท่องเที่ยวจากแต่ละจุดซึ่งมีจุดแวะพักหรื อสถานที่รับประทานอาหารที่เพียงพอ และสนใจที่จะซื้อ
แพ็คเกจนาเที่ยวจากผูจ้ ดั การท่องเที่ยวของบริ ษทั ทัวร์หรื อตัวแทนขายต่าง ๆ ซ้ าอีกครั้งในการเที่ยวครั้ง
ต่ อไป จึ งทาให้ค นท้องถิ่น ในจังหวัด สมุทรปราการสามารถสร้ างรายได้จ ากการจัด กิ จกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อยูใ่ นระดับมาก
ศรัญญา ศรี ทอง 2559 การพัฒนารู ปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน
http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/54854
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ใช้วิธีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์บริ บท
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน และพัฒนารู ปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โดยชุมชน โดยวิเคราะห์บริ บทการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน กับกลุ่ มชุมชนพื้นที่การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบ 4 แห่ ง พบว่า ชุมชนทุกแห่ งมีการจัดการการท่องเที่ยวที่เน้นการมีส่วน
ร่ ว มของสมาชิ ก ในชุ มชน และส่ งเสริ มด้านการมี ส่ว นร่ ว มของนัก ท่ องเที่ ยวในการทากิ จ กรรม
ท่องเที่ยวเพื่อการเรี ยนรู ้ แต่สิ่งที่ทาให้การท่องเที่ยวของแต่ละชุมชนมีความโดดเด่นและแตกต่างกัน
คือ ด้านทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความเป็ นอัตลักษณ์ทางการเกษตรของแต่ละพื้นที่ จึง
ทาให้เกิ ด การสร้ างสรรค์กิ จ กรรมท่ องเที่ ยวแตกต่ า งกัน ซึ่ ง เป็ นจุ ด ขายทางการท่ องเที่ ยว ผลการ
วิเคราะห์ดงั กล่าวได้นาไปใช้กบั การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มชุมชนพื้นที่การท่องเที่ยว
เชิงเกษตรตาบลบางปลากด อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและ
ความต้องการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนารู ปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดย
ชุมชน และการเปิ ดเวทีชาวบ้าน การประชุมการสร้างเครื อข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการประชุม
เชิงปฏิบตั ิการ เพื่อส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนารู ปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรโดยชุมชน ทาให้เกิด 1) โครงการอบรมมัคคุเทศก์ 2) โครงการพัฒนาฐานการเรี ยนรู ้เชิงเกษตร
โดยชุมชน 3) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว 4) โครงการพัฒนาสื่ อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
และ 5) โครงการพัฒนาที่พกั ของชุมชน ผลการพัฒนารู ปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดย
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ชุมชนได้รูปแบบ FARM STAY ซึ่งมี 8 องค์ประกอบ คือ 1) ทุนทางสังคม (Fundamentals of Social
Capital: F) 2) พื้นที่ (AREA: A) 3) ทรัพยากร (Resources: R) 4) การจัดการ การตลาด และการติดตาม
ผล (Managing, Marketing, and Monitoring: M) 5) ความยัง่ ยืน (Sustainability: S) 6) การท่ อ งเที่ ยว
(Tourism: T) 7) กิ จกรรมท่ องเที่ ย ว ( Activities: A) 8) การมี ส่ วนร่ วม ( Your participation and
experience: Y) ซึ่งได้มีการตรวจสอบและประเมินผลโดยการจัดท่องเที่ยวนาร่ องและการถอดบทเรี ยน
ผลการวิจยั ครั้งนี้สรุ ปได้ว่า ผลสาเร็ จของรู ปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนมาจาก
การมีส่วนร่ วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การใช้ทรัพยากรของชุมชนอย่างมีคุณค่า ตาม
บริ บทของชุมชนและอัตลักษณ์ทางการเกษตรของชุมชน ส่งผลให้เกิดการเรี ยนรู ้ในชุมชน จนสามารถ
จัดการท่องเที่ยวด้วยตนเองได้

บทที่ 3
การออกแบบและพัฒนา
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
ทางผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งเสริ มท่องเที่ยวของ (ตาบลคลองโยง อ.พุทธ
มลฑล จ.นครปฐม)พบปัญหาที่เกิดขึ้นคือ
1. ทางชุมชนยังไม่มีการส่งเสริ มการท่องเที่ยวตามแนวทางโอท็อปนวัตวิถี
2. ทางชุมชนไม่มีแผนที่ท่องเที่ยวภายในชุมชนทาให้ยากต่อการเดินทางท่องเที่ยว
3. ทางชุมชนไม่มีแผนที่เดินทางมายังชุมชนคลองโยงทาให้ยากต่อการเดินทางมาที่ชุมชน
4. ทางชุมชนไม่มีมาสคอตประจาชุมชนทาให้ชุมชน ยากต่อการจดจาของนักท่องเที่ยว
ดังนั้น ทางผูจ้ ดั ทาจึงได้จดั ทาชุดสื่ อโครงการส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวชุ มชุ นตามแนวทางโอ
ทอปวัตวิถี (ตาบลคลองโยง อ.พุทธมลฑล จ.นครปฐม) ขึ้นเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวภายในชุมชน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาและทาการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน ดังนี้
1.

ศึกษาสอบถามให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ โอทอปนวัตวิถี ให้แก่ชุมชนคลองโยง

2.

สอบถามปั ญหากับชาวบ้านของชุ มชนคลองโยง ศึก ษาสถานที่ ท่องเที่ ยวต่ า งๆ

สอบถามการออกแบบตัวละครประจาชุมชน และ สอบถามประวัติความเป็ นมาของชุมชนคลองโยง
3.

ออกแบบโลโก้และออกแบบมาสคอตประจาชุมชน

4.

ออกแบบแผนที่ภายในและแผนที่การเดินทางมาที่ชุมชนคลองโยง

5.

นาแผนที่ภายในชุมชน แผนที่การเดินทาง และ ตัวละครควายที่ออกแบบ มาจัดทา

เป็ นแผ่นพับส่งเสริ มการท่องเที่ยวให้กบั ชุมชนคลองโยง
6.

น าตัว ละครควายที่ออกแบบมาทาเป็ นสติ กเกอร์ ไลน์ ใช้ต ัว ละครควายมาทาเป็ น

สแตนดี้ให้กบั ชุมชน และ นาโลโก้ของชุมชนมาจัดทา เสื้อ ถุงผ้า หมวก ให้กบั ชุมชนคลองโยง
7.

ออกแบบป้ายโปสเตอร์รายละเอียดประจาจุดท่องเที่ยว
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ออกแบบและพัฒนา
ในการออกแบบและพัฒนาชิ้นงานผูจ้ ดั ทาได้ออกแบบชุดสื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว ดังนี้
3.1 ออกแบบโลโก้ให้กบั ชุมชนคลองโยง

ภาพที่ 3.1 การออกแบบโลโก้ชุมชนคลองโยง
การออกแบบโลโก้ชุมชนคลองโยงใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CC ในการออกแบบ
3.2 การออกแบบโลโก้ดว้ ยโปรแกรม

ภาพที่ 3.2 การออกแบบโลโก้ชุมชนคลองโยงผ่านโปรแกรม Adobe Illustrator CC
การออกแบบนั้นใช้ฟ้อนที่ตอ้ งการนามาจัดวาง และ เพิ่มเส้น Stroke ให้กบั ตัวฟ้อน และเลือก
สีที่เราต้องการตาม Layer ของตัวฟ้อนที่ออกแบบ
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3.3 ต้นแบบมาสคอตควายที่นามาออกแบบ

ภาพที่ 3.3 ต้นแบบ และ โทนสีควายที่ใช้ในการออกแบบ
3.4 ออกแบบมาสคอตควายประจาชุมชน

ภาพที่ 3.4 การออกแบบมาสคอตควายประจาชุมชนคลองโยง
การออกแบบมาสคอตควายใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CC ในการออกแบบ
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3.5 ออกแบบมาสคอตควายด้วยโปรแกรม

ภาพที่ 3.5 การออกแบบมาสคอตควายผ่านโปรแกรม Adobe Illustrator CC
การออกแบบมาสคอตนั้นใช้เครื่ องมือ Pen Tool เพื่อใช้ดราฟสร้างตัวละคร ปรับเปลี่ยนสี
ตามที่เราต้องการ และ ใส่ท่าทางให้กบั มาสคอตตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
3.6 ต้นแบบแผนที่ภายในชุมชนคลองโยง

ภาพที่ 3.6 ต้นแบบแผนที่ภายในชุมชนที่นามาออกแบบ
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3.7 ออกแบบแผนที่ภายในชุมชนคลองโยง

ภาพที่ 3.7 การออกแบบแผนที่ภายในชุมชนคลองโยง
การออกแบบแผนที่ภายในชุมชนใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CC ในการออกแบบ
3.8 ออกแบบแผนที่ภายในชุมชนด้วยโปรแกรม

ภาพที่ 3.8 ออกแบบแผนที่ภายในชุมชนผ่านโปรแกรม Adobe Illustrator CC
การออกแบบนั้นใช้เครื่ องมือ Pen Tool ในการสร้างเส้นถนน และ ดราฟภาพกราฟิ กต่างๆ
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3.9 ออกแบบแผนที่การเดินทางมายังชุมชนคลองโยง

ภาพที่ 3.9 ออกแบบแผนที่การเดินทางมายังชุมชนคลองโยง
การออกแบบแผนที่การเดินทางใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CC ในการออกแบบ
3.10 ออกแบบแผนที่การเดินทางด้วยโปรแกรม

ภาพที่ 3.10 ออกแบบแผนที่การเดินทาง ผ่านโปรแกรม Adobe Illustrator CC
การออกแบบนั้นใช้เครื่ องมือ Pen Tool ในการสร้างเส้นถนน และ ดราฟภาพกราฟิ กต่างๆ
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3.11 ออกแบบแผ่นพับให้กบั ชุมชนคลองโยง

ภาพที่ 3.11 ด้านหน้าแผ่นพับ

ภาพที่ 3.12 ด้านหลังแผ่นพับ
จัดวางโลโก แผนที่ ข้อมูลชุมชน ภาพกราฟิ ก ผ่านโปรแกรม Adobe Illustrator CC
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3.12 ออกแบบแผ่นพับด้วยโปรแกรม

ภาพที่ 3.13 สร้างแผ่นพับด้านหน้าผ่านโปรแกรม Adobe Illustrator CC

ภาพที่ 3.14 สร้างแผ่นพับด้านหลังผ่านโปรแกรม Adobe Illustrator CC
นาโลโก แผนที่ ข้อมูลชุมชน ภาพกราฟิ ก ที่ออกแบบไว้ มาจัดวางในรู ปแบบแผ่นพับ
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3.13 ออกแบบสติกเกอร์ไลน์

ภาพที่ 3.15 การออกแบบสติกเกอร์ไลน์ชุมชนคลองโยง
ใส่คาพูดให้กบั ตัวละครต่างๆ ผ่านโปรแกรม Adobe Illustrator CC
3.14 การออกแบบสติกเกอร์ไลน์ดว้ ยโปรแกรม

ภาพที่ 3.16 ออกแบบสติกเกอร์ไลน์ผา่ นโปรแกรม Adobe Illustrator CC
นาตัวละครควายที่ออกแบบ ใส่คาพูดเพิ่ม โดยการใช้เครื่ องมือ Type Tool เพื่อใช้ในการสร้างข้อความ
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3.15 ออกแบบสแตนดี้ เสื้อ ถุงผ้า หมวก ให้กบั ชุมชน

ภาพที่ 3.17 การออกแบบสแตนดี้ เสื้อ ถุงผ้า หมวก ให้กบั ชุมชน
ออกแบบสแตนดี้ เสื้อ ถุงผ้า หมวก ผ่านโปรแกรม Adobe Illustrator CC
3.16 ออกแบบ เสื้อ ถุงผ้า หมวก และ สแตนดี้ดว้ ยโปรแกรม

ภาพที่ 3.18 ออกแบบสแตนดี้ เสื้อ ถุงผ้า หมวก ให้กบั ชุมชนผ่านโปรแกรม Adobe Illustrator CC
นาโลโก้มาออกแบบ จัดวางเข้ากับ เสื้อ ถุงผ้า หมวก และ นาตัวละคร โลโก้ชุมชนมาจัดทาเป็ น
สแตนดี้ให้กบั ชุมชนคลองโยง
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3.17

ออกแบบป้ายโปสเตอร์รายละเอียดประจาจุดท่องเที่ยว

ภาพที่ 3.19 การออกแบบป้ายโปสเตอร์รายละเอียดประจาจุดท่องเที่ยว
ออกแบบโปสเตอร์รายละเอียดประจาจุดท่องเที่ยวผ่านโปรแกรม Adobe Illustrator CC
3.18

ออกแบบป้ายโปสเตอร์รายละเอียดประจาจุดท่องเที่ยว ด้วยโปรแกรม

ภาพที่ 3.20 การออกแบบป้ายโปสเตอร์รายละเอียดประจาจุดท่องเที่ยวผ่านโปรแกรม Adobe
Illustrator CC
นาแผนที่ เนื้อหาข้อมูลสถานที่มาจัดวางเป็ นโปสเตอร์ รายละเอียดประจาจุดท่องเที่ยว

บทที่ 4
การสร้ างสรรค์ และพัฒนาผลงาน
ขั้นตอนการปฎิบตั ิงาน
การออกแบบสื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนคลองโยงมีข้นั ตอนดังนี้

ภาพที่ 4.1 โลโก้ชุมชนคลองโยง

ภาพที่ 4.2 โลโก้ชุมชนคลองโยงที่ผา่ นการใส่ภาพกราฟิ ก
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การออกแบบโลโก้ชุมชนคลองโยง ทางผูจ้ ดั ทาได้นาภาพตัวละครควาย และ ภาพกราฟิ กเรื อมา
ใส่ ในตัวโลโก้ของชุมชนด้วยเพื่อนาเสนอสิ่ งที่เป็ นจุดเด่นของตัวชุมชนเอง คือ ควายและเรื อ เพื่อให้
ตัวโลโก้ของชุมชนมีความโดดเด่นและน่าสนใจมากขึ้นกว่าตัวฟอนต์ปกติ

ภาพที่ 4.3 ฟอนต์ที่นามาใช้ในการออกแบบโลโก้ชุมชนคลองโยง
ในการออกแบบโลโก้ชุมชนคลองโยงผูจ้ ดั ทาได้เลือกใช้ฟอนต์ ธนมาศ (Sov Thanamas) มาใช้
ในการออกแบบ ตัวฟอนต์เป็ นลักณะตัวเขียนมาประยุกต์ใช้กบั ภาษาไทย การออกแบบโมเดิร์ลทาให้มี
ความน่ าสนใจในการนามาออกแบบ ซึ่งตัวของฟอนต์เข้ากับชื่อของโลโก้ได้เป็ นอยางดี ผูจ้ ดั ทาจึง
เลือกฟอนต์ ธนมาศ มาใช้ในการออกแบบงาน
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ภาพที่ 4.4 มาสคอตควายประจาชุมชนคลองโยง
ในการออกแบบมาสคอตควายประจาชุมชนคลองโยง ทางชุมชนอยากได้มาสคอตควายเพราะ
ควายมีความสาคัญกับทางชุมชนเอง ทางผูจ้ ดั ทาจึงได้ศึกษาการออกแบบตัวละครควาย หาต้นแบบ
และโทนสี ที่จะนามาออกแบบ จึงออกมาเป็ นมาสคอตควายที่มีการแสดงท่าทางต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับ
สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจุดของชุมชนคลองโยง
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ภาพที่ 4.5 การแผนที่สถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชนคลองโยง
การออกแบบแผนที่สถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชนคลองโยง ทางผูจ้ ดั ทาได้ตน้ แบบแผนที่จาก
ทางชุ มชนและจึ งน ามาออกแบบให้ต ัว แผนที่ ของชุ มชนมีความน่ าสนใจ เข้าใจมากยิ่งขึ้ น โดยใช้
ภาพกราฟิ กที่ออกแบบนามาเป็ นตัวบ่งบอกสถานที่ในตัวชุมชนมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างและแต่ละ
แต่ละสถานที่คืออะไรทั้งหมด15สถานที่
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ภาพที่ 4.6 แผนที่การเดินทางโดยรอบชุมชนคลองโยง
การออกแบบแผนที่ก ารเดิ นทาง ผูจ้ ัด ทาได้นาต้น แบบแผนที่จ าก Google map มาจัด ทาเป็ น
เส้นทางโดยรอบของตัวชุมชน โดยการออกแบบเส้นทางถนนและคลองแม่น้ าและใส่ชื่อถนนเส้นทาง
และ ชื่อสถานที่ที่เป็ นจุดสังเกตุในการเดินทางมาที่ชุมชนคลองโยงและได้มีการทา QR code เพื่อลิงค์
กับ Google map สาหรับนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการการเดินทางแบบละเอียด
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ภาพที่ 4.7 แผ่นพับส่งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนคลองโยง ด้านหน้า
ในการออกแบบปกหน้าได้ใช้ตวั โลโกชุมชนที่ออกแบบมาใช้ในการทาหน้าปกและข้อความ
อธิบาย 15จุดท่องเที่ยวและแผนที่ชุมชนคลองโยง ในส่วนของปกหลังมีภาพกราฟิ กขึ้นตอนในการ
สแกน QR code พร้อมคาอธิบายและใช้ตวั ละครควายที่ออกแบบมาใช้ในการตกแต่ง
ในส่วนการออกแบบด้านในจะมีการใส่ประวัติความเป็ นมาของตัวชุมชนคลองโยงและแผนที่
การเดินทางมาที่ชุมชนคลองโยง ซึ่งในส่วนี้จะเป็ นส่วนแรกที่เปิ ดถัดจากตัวหน้าปกของแผ่นพับ
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ภาพที่ 4.8 แผ่นพับส่งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนคลองโยง ด้านหลัง
ในการออกแบบแผ่นพับด้านหลังจะนาแผนที่ท่องเที่ยวภายในชุมชนที่ได้ทาการออกแบบไว้
และตัวละครควายที่บ่งบอกแต่ละสถานที่มาใช้ในส่ วนนี้ มีการใส่ ชื่อสถานที่แต่ละจุดว่ามีอะไรบ้าง
และมีการจัดทา QR code เพื่อลิงค์ไปยังสถานที่แต่ละจุดเพื่อดูลายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละจุดว่ามี
เนื้อหาสาคัญอะไรบ้าง
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ภาพที่ 4.9 สติกเกอร์ไลน์ควายคลองโยง
ในการออกแบบสติกเกอร์ไลน์ควายคลองโยง ทางผูจ้ ดั ทาได้นาตัวละครควายที่ได้ออกแบบไว้
มาใส่คาอธิบายเพิ่ม เพื่อให้มีความหมายของตัวละครมากยิง่ ขึ้นและออกแบบควายเพิ่มอีกหนึ่งแบบ
เพื่อนามาเสริ มให้ดูน่าสนใจมากขึ้น โดยออกแบบทั้งหมด 24 แบบเพื่อจัดทาเป็ นสติกเกอร์ไลน์
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ภาพที่ 4.10 การออกแบบ หมวก ถุงผ้า เสื้อ สแตนดี้
ในการออกแบบหมวกได้นาฟอนต์โลโก้คลองโยงมาใช้ในการออกแบบและในส่วนของถุงผ้า
และเสื้ อได้นาตัวโลโก้ชุมชนที่มีภาพกราฟิ กเพิ่มเติมมาใช้ในการออกแบบและสกรี นออกมาเป็ นตัว
สินค้าให้กบั ทางชุมชนคลองโยง
ในส่ วนของสแตนดี้ได้ใช้การออกแบบทั้งหมด3ส่ วนคือ ควายแบบที่1และ2 ตัวโลโก้ชุมชน
เพื่อจัดทาเป็ นสแตนดี้และนาไปให้กบั ทางชุมชนเพื่อเป็ นจุดถ่ายรู ปและเพิม่ ความน่ าสนใจให้กบั ทาง
ชุมชนมากยิง่ ขึ้น
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ภาพที่ 4.11 การออกแบบป้ายโปสเตอร์รายละเอียดประจาจุดท่องเที่ยว
ในการออกแบบป้ายโปสเตอร์รายละเอียดประจาจุดท่องเที่ยวได้นาแผนที่ในชุมชนที่ออกแบบ
ไว้มาใช้ ใส่ ชื่อรายละเอียดสถานที่ และใช้มาสคอตที่ ออกแบบมาตกแต่ งในแต่ ละสถานที่ เพื่อใช้
โปสเตอร์น้ ีในการติดตามสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่และเป็ นข้อมูลที่ลิงค์จาก QR code ในแผ่นพับ

บทที่ 5
สรุปผลการดาเนินงานและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการดาเนินงาน
การสร้างสื่ อส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวชุ มชนคลองโยงนั้น ทางผูจ้ ดั ทาได้ทาการรวบรวมข้อมู ล
ต่างๆของชุมชน เพื่อนามาจัดทาชุดสื่ อส่ งเสริ มการท่ องเที่ยวให้ก ับชุมชน เช่น แผ่นพับ แผนที่ ให้
ข้อมูลต่าง ๆ ภายในชุมชนคลองโยง และ ออกแบบมาสคอตควายให้กบั ทางชุมชน เพื่อส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวให้กบั ชุมชนคลองโยง
เนื่ อจากผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นถึงปัญหาของชุมชนที่ไม่มีการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวให้กบั ตัวชุมชน
เองทางผูจ้ ดั ทาจึงรวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติของชุมชน มาจัดทาเป็ น ชุดสื่อส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวชุมชนคลองโยง โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CC ในการออกแบบงาน
โดยผูจ้ ดั ทาได้นาข้อมูลที่ได้จากชุมชนมาออกแบบเป็ นชุดสื่ อต่างๆ ให้กบั ชุมชนคลองโยง คือ
การออกแบบโลโก้ ออกแบบแผนที่ ออกแบบมาสคอตออกแบบแผ่นพับ เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
ให้กบั ทางชุมชนคลองโยง ให้ผทู ้ ี่มาเยีย่ มชม ท่องเที่ยว เข้าใจประวัติ สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในชุมชน
ปัญหาและอุปสรรค
1. ระยะเวลาที่ให้ในการออกแบบน้อยเกินไป
2. ความต้องการของชุมชนมีมากเกินไป ทาให้ไม่สมั พันธ์กบั เวลาในการออกแบบ
3. ต้องใช้เวลาในการศึกษาทดลองในการพัฒนาสื่อให้สมบูรณ์แบบ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มรู ปภาพสถานที่ต่างๆในสื่อแผ่นพับ
2. นาสื่อต่าง ๆ ลงในเว็ปไซด์เพื่อโปรโมทผ่านสื่อออนไลน์
3. ควรเพิ่มเทคนิคกับสื่อให้มีความน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
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ภาคผนวก ก
การออกแบบและพัฒนา

ภาพที่ ก.1 การออกแบบโลโก้ชุมชนคลองโยง
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ภาพที่ 3.4 การออกแบบตัวละครควายประจาชุมชนคลองโยง

ภาพที่ ก.2 การออกแบบมาสคอตควาย
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ภาพที่ ก.3 การออกแบบแผนที่ภายในชุมชนคลองโยง
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ภาพที่ ก.4 ออกแบบแผนที่การเดินทางมายังชุมชนคลองโยง
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ภาพที่ ก.5 ด้านหน้าแผ่นพับ
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ภาพที่ ก.6 ด้านหลังแผ่นพับ
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ภาพที่ ก.7 การออกแบบสติกเกอร์ไลน์ชุมชนคลองโยง
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ภาพที่ ก.8 การออกแบบสแตนดี้ เสื้อ ถุงผ้า หมวก ให้กบั ชุมชน

71

ภาพที่ ก.9 การออกแบบสแตนดี้ เสื้อ ถุงผ้า หมวก ให้กบั ชุมชน 1
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ภาพที่ ก.9 การออกแบบสแตนดี้ เสื้อ ถุงผ้า หมวก ให้กบั ชุมชน 2
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ภาพที่ ก.9 การออกแบบสแตนดี้ เสื้อ ถุงผ้า หมวก ให้กบั ชุมชน 3
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ภาพที่ ก.9 การออกแบบสแตนดี้ เสื้อ ถุงผ้า หมวก ให้กบั ชุมชน 4
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ภาพที่ ก.9 การออกแบบสแตนดี้ เสื้อ ถุงผ้า หมวก ให้กบั ชุมชน 5

76

ภาพที่ ก.9 การออกแบบสแตนดี้ เสื้อ ถุงผ้า หมวก ให้กบั ชุมชน 6
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ภาพที่ ก.9 การออกแบบสแตนดี้ เสื้อ ถุงผ้า หมวก ให้กบั ชุมชน 7
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ภาพที่ ก.9 การออกแบบสแตนดี้ เสื้อ ถุงผ้า หมวก ให้กบั ชุมชน 8
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ภาพที่ ก.9 การออกแบบสแตนดี้ เสื้อ ถุงผ้า หมวก ให้กบั ชุมชน 9
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ภาพที่ ก.9 การออกแบบสแตนดี้ เสื้อ ถุงผ้า หมวก ให้กบั ชุมชน 10
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ภาพที่ ก.9 การออกแบบสแตนดี้ เสื้อ ถุงผ้า หมวก ให้กบั ชุมชน 11
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ภาพที่ ก.9 การออกแบบสแตนดี้ เสื้อ ถุงผ้า หมวก ให้กบั ชุมชน 12
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ภาพที่ ก.9 การออกแบบสแตนดี้ เสื้อ ถุงผ้า หมวก ให้กบั ชุมชน 13

84

ภาพที่ ก.9 การออกแบบสแตนดี้ เสื้อ ถุงผ้า หมวก ให้กบั ชุมชน 14
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ภาพที่ ก.9 การออกแบบสแตนดี้ เสื้อ ถุงผ้า หมวก ให้กบั ชุมชน 15
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ภาคผนวก ข
การลงพื้นที่ชุมชนคลองโยง

ภาพที่ ข.1 ทางเข้าชุมชนคลองโยง
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ภาพที่ ข.2 สถานที่ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล
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ภาพที่ ข.3 กลุ่มเกษตรอินทรี ยค์ ลองโยง
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ภาพที่ ข.4 กลุ่มเกษตรอินทรี ยค์ ลองโยง
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ภาพที่ ข.5 ศูนย์การเรี ยนรู ้สมุนไพร

91

ภาพที่ ข.6 สวนสมุนไพร
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