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บทคัดย่อ 

 
ชื่อรายงานการวิจัย : การออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยว  
  ของจังหวัดสมุทรสงคราม  
ชื่อผู้วิจัย : นายพิบูล ไวจิตรกรรม 
ปีที่ท าการวิจัย : 2552 
 
 การวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) วิเคราะห์ปัญหาของป้ายสัญลักษณ์การท่องเที่ยว  
2) วิเคราะห์อัตลักษณ์ 3) ประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงครามส าหรับการออกแบบป้าย
สัญลักษณ์การท่องเที่ยว ให้มีเอกลักษณ์แบบสมุทรสงครามและมีมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด  
เครื่องมือวิจัยและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ที่ใช้กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ในพื้นที่ 19 คน รวมทั้งแบบส ารวจป้ายสัญลักษณ์ในสถานที่ท่องเที่ยว 200 ป้าย ในอ าเภอเมือง 
อ าเภออัมพวาและอ าเภอบางคนที โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาและใช้สถิติบรรยายช่วยใน
การอภิปรายผลให้ชัดเจนมากขึ้น 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับป้ายสัญลักษณ์การท่องเที่ยว คือ ไม่มี
หน่วยงานกลางที่ดูแลรับผิดชอบป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยว  ปัญหาทางกายภาพของป้าย
สัญลักษณ์การท่องเที่ยว คือ ความไม่เป็นระเบียบ ไม่มีมาตรฐาน รูปแบบไม่แน่นอน อยู่ใน
ต าแหน่งที่ไม่เหมาะสม ป้ายมีขนาดไม่เหมาะสม ไม่แสดงอัตลักษณ์ของสมุทรสงคราม ไม่เป็น
เอกภาพ 2) ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญในพื้นที่ ที่มีต่ออัตลักษณ์ของจังหวัด คือ ควรใช้อัต
ลักษณ์ในด้านประวัติศาสตร์และบุคคลส าคัญ อัตลักษณ์ในด้านธรรมชาติ ทิวทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว 
อัตลักษณ์ในด้านศาสนา ศาสนสถาน วัด โบสถ์ อัตลักษณ์ในด้านศิลปินและผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้
จังหวัด อัตลักษณ์ในด้านการเกษตร พืช ผลไม้ อัตลักษณ์ในด้านอาหารท้องถิ่น หอยหลอด ปลาทู 
กุ้งแม่น้ า อัตลักษณ์ในด้านวัฒนธรรมพื้นเมือง ดนตรี นาฏศิลป ์3) รูปแบบป้ายสัญลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของจังหวัด คือ ควรสื่อสารแบบสากล มีความเป็นไทย มีภาพลักษณ์ของจังหวัด
สมุทรสงคราม ควรใช้ข้อความภาษาไทยและอังกฤษ ควรมีป้ายสัญลักษณ์ประเภทบอกทิศทาง 
ป้ายสัญลักษณ์ประเภทระบุสถานที่และป้ายสัญลักษณ์ประเภทให้ข้อมูลข่าวสาร  องค์ประกอบที่
ใช้ในการออกแบบ ควรใช้ภาพถ่าย ภาพวาด กราฟิก ภาพลายเส้น ภาพการ์ตูน ตัวอักษรและสีสัน
ที่สดใส 
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Abstract 

 
Research Title : The Application of Samut Songkhram Identity for 
  Tourism Signage 
Author : Mr. Pibool  Waijittragum 
Year : 2009 
 
 The purposes of this research are 1) to analyses tourism signage problem 2) 
to analyses Samut Songkhram identity and 3) apply Samut Songkhram identity to the 
tourism signage system with corporate identity and format. The research methodologies 
employed in this study are the structured interviews, Questionnaire and Survey Sheet. 
Nineteen experts and two hundred tourism signage were the respondents. 
 Overall, the findings of this research reveal were as following: 1) Samut 
Songkhram Province tourism signage system problem is: there are no tourism signage 
hub to control tourism signage system for standard and unity 2) experts opinion for 
Samut Songkhram Province tourism signage system consist of image of history, image 
of nature, image of temple, image of artist and celebrity, image of agriculture and fruit, 
image of Thai folk music and dance 3) the suitable tourism signage systems are 
Direction Sign, Information Sign and Identifying Sign. 
 In addition, it is found that the tourism signage system should be international 
communication format with Thai style and also appear in Samut Songkhram identities, 
should be bilingual text in Thai and English. The design elements for tourism signage 
systems consist of text, picture, graphic, sign and vivid color. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 การวิจัยเรื่อง การออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสงคราม ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปีงบประมาณ 2553 และด้วยความกรุณาจากบุคคลหลายท่าน ที่ให้ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา ความ
คิดเห็นและให้ก าลังใจ 
 ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการและบุคลากรทุกท่านของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่อ านวยความสะดวกและช่วยประสานงานเป็นอย่างดี  
 ขอขอบคุณ คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ให้
โอกาสได้ท างานวิจัย ให้ข้อเสนอแนะและค าปรึกษา 
 ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ อันได้แก่ ผู้อ านวยการและนักวิชาการวัฒนธรรม 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด, รองผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรม ส านักงานบ ารุงทางสมุทรสงคราม, 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานสมุทรสงคราม 
 ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ นายกเทศมนตรีเทศบาล
อ าเภอเมือง เทศบาลต าบลอัมพวา เทศบาลต าบลกระดังงา เทศบาลต าบลบางนกแขวก และ
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
 ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่หน่วยงานวัฒนธรรมจังหวัด อันได้แก่ ประธานวัฒนธรรมอ าเภอ
เมือง อ าเภอบางคนทีและอ าเภออัมพวา, เจ้าหน้าที่โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ มูลนิธิชัย
พัฒนา 
 ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในชุมชน อันได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกชุมชน และ
ประธานชุมชนตลาดน้ าบางนกแขวก ชุมชนตลาดน้ าบางน้อย ชุมชนตลาดน้ าอัมพวา, ประธานที่
ปรึกษาชุมชนตลาดน้ าอัมพวา 
 ขอกราบขอบพระคุณ บูรพาจารย์ทุกท่านที่ให้ปัญญาให้ความรู้ ขอขอบคุณ ภรรยาที่ให้ 
ช่วยประสานงาน ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลและก าลังใจมาตลอด 
 
       นายพบูิล  ไวจิตรกรรม 
             15 กันยายน 2553 
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บทที่ 1 

 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 ป้ายสัญลักษณ์การท่องเที่ยวเป็นส่วนหน่ึงของป้ายสาธารณประโยชน์  ( Public Service 
Signage) ที่มักจะใช้กับการเดินทางสัญจร เช่น ป้ายทางเข้าเมือง ป้ายต้อนรับ ป้ายจราจร ป้าย
แสดงจุดเด่นของเมือง แสดงสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ส าคัญ โบราณสถาน ป้ายสัญลักษณ์ควรจะ
แสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น แสดงถึงสภาพการเป็นอยู่ ความเป็นระเบียบ ความเจริญรุ่งเรือง 
สะท้อนถึงรสนิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความจดจ า ความประทับใจ ป้ายสัญลักษณ์อาจจะ
ประกอบด้วยรูปภาพ ตัวอักษรและสัญลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ป้ายสัญลักษณ์จะ
ติดต้ังในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน ไม่กีดขวางทางสัญจรและต้องไม่สร้างมลพิษทางสายตา 
 ป้ายสัญลักษณ์ในประเทศไทย เริ่มมีใช้กันมาตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2440 เป็นยุคที่เริ่มมีถนนและ
มีรถยนต์ใช้ในกรุงเทพฯ ป้ายสัญลักษณ์ที่ใช้กันในยุคนั้นจึงเป็นป้ายอ านวยความสะดวกใน
การจราจร ต่อมาเมื่อสภาพบ้านเมือง อุตสาหกรรมและการค้าพัฒนามากขึ้น ป้ายสัญลักษณ์ก็
เพิ่มความส าคัญในขอบเขตที่กว้างขึ้นด้วย เช่น ป้ายสัญลักษณ์เพื่อบอกทิศทาง (Directional Sign) 
ป้ายสัญลักษณ์ให้ข้อมูล ข่าวสาร ( Informational Sign) ป้ายสัญลักษณ์ระบุสถานที่ ( Identifying 
Sign) ป้ายสัญลักษณ์แสดงพื้นที่ทางวัฒนธรรม ( Landmark Sign) และป้ายสัญลักษณ์ส าหรับ
การควบคุม บังคับ (Control and Restrictive Sign) (เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 5-6) 
 การขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร ท าให้สภาพชุมชนหลายๆ 
แห่งเปลี่ยนไป และเมื่อธุรกิจการท่องเที่ยวเติบโตขึ้น ก็จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ศูนย์การค้า ย่านธุรกิจ ตลาดสด พื้นที่สาธารณะและจุด
ให้บริการต่างๆ  การไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ต่างคนต่างท ามักจะสร้างปัญหาให้กับการสื่อสาร
ของประชากรในพื้นที่ ท าให้อัตลักษณ์ท้องถิ่นผิดเพี้ยนไป การท่ีป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการ
ท่องเที่ยวไม่มีมาตรฐานกลาง ไม่สอดคล้องกัน ก่อให้เกิดการสื่อความหมายที่คลาดเคลื่อน  ไม่เป็น
เอกภาพ สาเหตุหลักๆ มักจะเกิดจากความไม่ชัดเจนของแนวคิด ( Concept) และองค์ประกอบ
ทางการออกแบบ (Graphic Design Elements) ทั้งสองส่วนนี้เป็นปัจจัยหลักส าหรับการออกแบบ
ป้ายสัญลักษณ์ นอกจากน้ี ความไม่เหมาะสมในด้านต่างๆ ของป้ายสัญลักษณ์ก็เป็นสาเหตุของ
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ปัญหามากมาย เช่น ความไม่เหมาะสมของขนาดของป้าย ท าให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร ดูไม่ชัด 
อ่านไม่ออก อ่านไม่ทัน ความไม่เหมาะสมของต าแหน่งการติดต้ังป้าย ท าให้กีดขวางทางสัญจร 
สร้างปัญหาการจราจร ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ความไม่เหมาะสมของจ านวนของป้าย ท าให้เกิดปัญหา
มลพิษทางสายตา รบกวนสมาธิและท าลายบรรยากาศ แต่ถ้ามีป้ายน้อยเกินไป ก็จะไม่ช่วย
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะอาจท าให้นักท่องเที่ยวหลงทาง หาแหล่งท่องเที่ยวไม่พบ ไม่อยาก
กลับมาเที่ยวซ้ า 
 
ปัญหาของการวิจัย 
 
 การขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร ท าให้สภาพชุมชนหลายๆ 
แห่งเปลี่ยนไป การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยว เช่น ตลาดน้ า โฮมสเตย์ แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ ที่ไม่มี
การวางแผนล่วงหน้า ต่างคนต่างท า ท าให้อัตลักษณ์ท้องถิ่นผิดเพี้ยนไป ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับ
การท่องเที่ยวที่ใช้ในจังหวัดก็ไม่มีมาตรฐานกลาง ไม่สอดคล้องกัน ก่อให้เกิดการสื่อความหมายที่
คลาดเคลื่อน ไม่เป็นเอกภาพ ผู้วิจัยต้ังข้อสงสัยว่า สาเหตุ น่าจะเกิดจาก ความไม่ชัดเจนของ
แนวคิด (Concept) และองค์ประกอบทางการออกแบบ (Graphic Design Elements) ทั้งสองส่วน
นี้เป็นปัจจัยหลักส าหรับการออกแบบป้ายสัญลักษณ์  จังหวัดสมุทรสงครามก็ประสบปัญหาแบบนี้
ด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจเกิดจากหลายๆ สาเหตุ เช่น การพัฒนาของทางราชการท่ีไม่เชื่อมโยงกับทุนทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่น ความไม่รู้ของคนในพื้นที่ การเข้ามาประกอบการจากคนนอกพื้นที่ที่น า
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนต่างถิ่นมาเผยแพร่ ฯลฯ 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะแก้ปัญหาระบบป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีรูปแบบหลากหลายเกินไป  ดูไม่เป็นชุดเดียวกัน และ
ต้องการน าทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ ผลการวิจัยจะถูกใช้ในการจัดระเบียบ
สภาพแวดล้อมทางสายตา การสร้างสุนทรียภาพและแก้ปัญหาการสื่อสาร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของป้ายสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม  
 2. เพื่อวิเคราะห์อัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 3. เพื่อประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ของจังหวัดส าหรับการออกแบบป้ายสัญลักษณ์การ
ท่องเที่ยว ให้มีเอกลักษณ์แบบสมุทรสงครามและมีมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด  
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ภาพท่ี 1.1 แสดงปัญหาของป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม  
 
แหล่งท่ีมา: จากการส ารวจป้ายในพื้นที่วิจัยและบันทึกภาพโดยผู้วิจัย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่องนี้จะศึกษาปัญหาของป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยว  และอัตลักษณ์
ของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยว
ของจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่ใช้สอยตามมาตรฐานของระบบป้ายสัญลักษณ์  คือ ป้ายสัญลักษณ์เพื่อบอก
ทิศทาง ( Direction Sign) ป้ายสัญลักษณ์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ( Information Sign) และป้าย
สัญลักษณ์เพื่อระบุสถานที่ (Identifying Sign) 
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 
 การวิจัยน้ี มีกรอบแนวคิดในเรื่องการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยว ตาม
หลักการของการออกแบบเรขศิลป์ 1 และออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 2  ในขั้นตอนของการออกแบบต้องใช้
แนวความคิด3และองค์ประกอบทางการออกแบบ 4มาประกอบกับผลการวิจัย ซึ่งจะใช้เป็นโจทย์ใน
การออกแบบ เพื่อแก้ปัญหาของป้ายและถ่ายทอดอัตลักษณ์ของจังหวัด ในตอนท้าย จะสังเคราะห์
สิ่งที่ได้จากการวิจัยเป็นความรู้ น าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการออกแบบป้ายสัญลักษณ์การท่องเที่ยว
ของจังหวัด ให้มีเอกลักษณ์แบบสมุทรสงครามและมีมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด  
 

 
 
แผนภูมิที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
                                                 
1

 เรขศิลป์ (Graphic Design) ออกแบบสื่อสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ เคร่ืองหมาย 
2

 สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) งานออกแบบที่ต้องอาศัยการมองเห็นเป็นหลัก ส่วนมากใช้วิธีพิมพ์ในระนาบ 2 มิติ เช่น หนังสือ แผ่น
พับ ใบปลิว 
3

 แนวความคิด (Concept) ส าหรับการออกแบบ จะเกี่ยวข้องกับหลักการออกแบบ (Principles of Design) เช่น การซ้ า การเคลื่อนที่ 
การกระจาย จังหวะ ขนาดและสัดส่วน ความแตกต่าง ความคล้ายคลึง การคลี่คลาย การเปลี่ยนรูปร่าง  มโนทัศน์และการ
ก าหนดเป้าหมาย 
4

 องค์ประกอบทางการออกแบบ (Design Elements) จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบศิลปะ เช่น ตัวอักษร ภาพประกอบ สีสัน 
รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว วัสดุ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่องนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ ( Qualitative) และเชิงปริมาณ 
(Quantitative) เริ่มต้นโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญใน
พื้นที่ (Key-informant) เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง (Interview Sheet) เพื่อ
รวบรวมประเด็นปัญหาและความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน  จากนั้น จะวิเคราะห์ความคิดเห็น
เหล่านั้น แล้วน าไปสร้างแบบสอบถาม ( Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating 
Scale) เพื่อใช้กับผู้ให้ข้อมูลชุดเดิมอีกรอบ สุดท้าย จะเก็บข้อมูลโดยการส ารวจป้ายสัญลักษณ์ใน
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบส ารวจ ( Survey Sheet) ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่จะใช้ในการวิจัยน้ี ประกอบด้วย 
 1. ประชากรประเภทบุคคล คือ ชาวจังหวัดสมุทรสงครามที่มีความรู้ความสามารถ มี
ความเชี่ยวชาญในวัฒนธรรมท้องถิ่น มีบทบาทในชุมชน ในการปกครองท้องถิ่น และในส่วน
ราชการ 
 2. เลือกพื้นที่เก็บข้อมูลแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) ในชุมชนที่กระจายตัวอยู่
ในอ าเภอเมือง อ าเภออัมพวาและอ าเภอบางคนที 
 3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จะเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จากตัวแทนในแต่ละ
ชุมชนที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น เริ่มจากการสัมภาษณ์เจาะลึกครั้งละ 1 คน เมื่อได้ข้อมูล
ซ้ าๆ แล้วจึงหยุดการสัมภาษณ์ จากกระบวนการนี้ ได้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในพื้นที่ 19 คน หลังจากนั้น 
จึงใช้แบบสอบถาม อีก 1 รอบ 
 4. ประชากรประเภทวัตถุ คือ ป้ายสัญลักษณ์ที่ใช้ในสถานที่ท่องเที่ยว รวม 200 ป้าย ใน
อ าเภอเมือง อ าเภออัมพวาและอ าเภอบางคนที  
 เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในพื้นที่ รวม 19 คน ดังนี้ ผู้อ านวยการ
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด, นายกเทศมนตรี 5 คน ได้แก่ เทศบาลอ าเภอเมือง เทศบาลต าบล
อัมพวา เทศบาลต าบลกระดังงา เทศบาลต าบลบางนกแขวก และเทศบาลต าบลเหมืองใหม่, รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรม ส านักงานบ ารุงทางสมุทรสงคราม,ประธานวัฒนธรรมอ าเภอ 3 คน 
ได้แก ่ อ าเภอเมือง อ าเภออัมพวาและอ าเภอบางคนที, ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกชุมชน และประธาน
ชุมชนตลาดน้ าบางนกแขวก ชุมชนตลาดน้ าบางน้อย ชุมชนตลาดน้ าอัมพวา, ประธานที่ปรึกษา
ชุมชนตลาดน้ าอัมพวา, เจ้าหน้าที่โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ มูลนิธิชัยพัฒนา และผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานสมุทรสงคราม จากนั้นผู้ให้ข้อมูลชุดเดิม ท้ัง 
19 คน ตอบแบบสอบถามแบบมาตราส่วน  รวมทั้งการส ารวจป้ายสัญลักษณ์ที่ใช้ในสถานที่
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ท่องเที่ยว รวม 200 ป้าย ในอ าเภอเมือง อ าเภออัมพวาและอ าเภอบางคนที โดยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเนื้อหาและใช้สถิติบรรยายช่วยในการอภิปรายผลให้ชัดเจนมากขึ้น  
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1. ทราบปัญหาของป้ายสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม  
 2. ได้รูปแบบของอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม  
 3. ได้แนวทางในการ ประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ของจังหวัดส าหรับการออกแบบป้าย
สัญลักษณ์การท่องเที่ยว ให้มีเอกลักษณ์แบบสมุทรสงครามและมีมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด  
 
นิยามค าศัพท์ 
 
ระบบป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยว หมายถึง ป้ายที่ใช้สื่อสัญญะหรือสัญลักษณ์

ในสถานที่ท่องเที่ยว  
เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น หมายถึง รากฐานของท้องถิ่นที่ปรากฏมา

นานจนเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่อ่ืน 
ท้องถิ่นภิวัฒน์     หมายถึง กระแสท้องถิ่นที่มีรากฐานทาง

ทรัพยากร  ภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ 
การสื่อสารเอกลักษณ์  หมายถึง การสื่อสารที่สามารถแสดงให้เห็น

ภาพลักษณ์ที่โดดเด่น 
ทัศนะสื่อสาร     หมายถึง การสื่อสารที่สามารถแสดงให้เห็น

เป็นภาพ 
ออกแบบเรขศิลป์   หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเพื่อสภาพแวดล้อม 

และสื่อเอกลักษณ์องค์กร 
สื่อสิ่งพิมพ์     หมายถึง หนังสือ นิตยสาร เอกสาร โปสเตอร์ 
สื่อเพื่อสภาพแวดล้อม หมายถึง ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
สื่อเอกลักษณ์องค์กร หมายถึง ตราสัญลักษณ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ 
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บทที่ 2 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 จังหวัดสมุทรสงคราม เดิมชื่อแม่กลอง เป็นจังหวัดท่ีมีเนื้อที่น้อยที่สุดของประเทศไทย คือ
ประมาณ 416 ตารางกิโลเมตร หรือ 260,441 ไร่ ต้ังอยู่ทางภาคกลางตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพฯ 
ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 65 กิโลเมตร ค าขวัญประจ าจังหวัด คือ เมืองหอยหลอด ยอด
ลิ้นจี่ มีอุทยาน รัชกาลที่ 2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม สีประจ ากลุ่มจังหวัด คือ 
สีเหลือง ต้นไม้ประจ าจังหวัด คือ สนทะเล ดอกไม้ประจ าจังหวัด คือจิกทะเล มีประชากรทั้งสิ้น 
194,054 คน (พ.ศ. 2551) เป็นอันดับที่ 75 ของประเทศ (มีประชากรน้อยเป็นอันดับ 2 ของประเทศ
ด้วย) ความหนาแน่น 465.69 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร ( อันดับที่ 7)   จังหวัดสมุทรสงครามมี 3 
อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภออัมพวาและอ าเภอบางคนที องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
เทศบาล 5 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 33 แห่ง 
 สมุทรสงคราม เป็นจังหวัดท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นที่โดดเด่น มีการพึ่งพาตัวเองได้
อย่างยั่งยืน เป็นจังหวัดท่ีมีความมั่นคงของมนุษย์สูงที่สุดในประเทศไทย  โดยประกาศของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผยผลส ารวจดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ในปี พ.ศ. 
2550 เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นของสมุทรสงครามมีหลายด้าน เช่น ด้านอาชีพ มีการท าสวน
มะพร้าว ลิ้นจี่ ส้มโอ ท านาเกลือ ประมง เลี้ยงสัตว์น้ า กุ้ง หอย ปู ปลา ปศุสัตว์ อุตสาหกรรมห้อง
เย็นและแช่แข็ง น้ าปลา น้ าตาลสด ด้านชุมชน มีชุมชนที่เก็บรักษาวิถีชีวิตด้ังเดิมไว้หลายแห่ง เช่น 
ชุมชนแม่น้ าอ้อม ชุมชนแม่น้ าแม่กลอง ชุมชนเขายี่สารและชุมชนบ้านแหลม การมีชุมชนมากมาย
และอาชีพที่หลากหลาย ไม่ท าให้จังหวัดสมุทรสงครามต้องสูญเสียเอกลักษณ์ทางธรรมชาติเลย  
เพราะมีทั้งป่าชายเลน ดอนหอยหลอด แม่น้ าแม่กลอง การมีวิถีชีวิตที่หลากหลายบนภูมิประเทศที่
แตกต่าง ท าให้มองเกิดเอกลักษณ์ทางด้านสถานที่ท่องเที่ยว  เช่น อุทยาน รัชกาลที่ 2 ค่ายบางกุ้ง 
ดอนหอยหลอด ตลาดน้ าท่าคา วัดบางกะพ้อม ตลาดน้ าอัมพวา และที่พักอาศัยแบบโฮมสเตย์ 
 เอกลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงครามมีความเกี่ยวโยงกับ
ประวัติศาสตร์ไทยมาต้ังแต่สมัยอยุธยา ท าให้เกิดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เช่น โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อนุสรณ์สถานศิลปกรรม หัตถกรรม งานช่าง คนตรี นาฏศิลป์และการละเล่น
พื้นบ้าน ต านาน นิทานพื้นบ้าน พิธีกรรม ความเชื่อ ไปจนถึงอาหาร เอกลักษณ์ของชาว
สมุทรสงครามอีกย่างหนึ่ง คือ เป็นสถานที่ส าคัญของพระมหากษัตรีย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น 
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พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 สมเด็จพระอมรินทรา พระบรมราชินี ใน
รัชกาลที ่1 สมเด็จพระศรีสุริเยนทรา พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 2 เป็นภูมิล าเนาบุคคลที่มีชื่อเสียง 
เช่น หลวงประดิษฐไพเราะ นักดนตรีไทย จอมพลผิน ชุณหะวัณ บิดาของ พลเอกชาติชาย ชุณหะ
วัณ ครูเอื้อ สุนทรสนาน นักแต่งเพลง นักร้อง ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ ศิษย์เอกของหลวง
ประดิษฐ์ไพเราะ บุญยัง เกตุคง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ลิเก) ช่วง มูลพินิจ ศิลปิน
อิสระ ศรคีรี ศรีประจวบ นักร้องเพลงลูกทุ่ง แฝดสยาม อิน-จัน ฝาแฝดตัวติดกันที่มีชื่อเสียง อภิเดช 
ศิษย์หิรัญ นักมวยไทย และเปลว สีเงิน นักหนังสือพิมพ์  
 
แนวคิดและทฤษฎีของการวิจัย 
 
 แนวคิดหลักของการวิจัยนี้ คือ เอกลักษณ์ท้องถิ่น ความแตกต่างของชาติพันธุ์ ทุนทาง
วัฒนธรรม ทฤษฎีที่ใช้จะเป็นตัวก าหนดขอบเขตของศาสตร์ที่จะต้องศึกษา  เช่น ทฤษฎีท้องถิ่นภิ
วัตน์ ( Localization) เป็นแนวคิดที่มีฐานมาจากที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองและ
วัฒนธรรมเฉพาะถิ่น ชุมชนท้องถิ่นไทยเป็นส่วนหนึ่งของกระแสโลกภายนอก ที่ต้องมีกระบวนการ
ยืนหยัดต่อสู้ บูรณะ ฟื้นฟู เอกลักษณ์และจิตวิญญาณของชุมชนท้องถิ่น 
 
 1. ทฤษฎีพหุลักษณ์นิยม ( Pluralism) เป็นการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทาง
ชีวภาพ กายภาพและวัฒนธรรม ความแตกต่างนั้นสามารถคงอยู่ร่วมกันได้ที่ปรากฏในรูปแบบของ
สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากร ความรู้และอ านาจ สิ่งที่ท าให้มองเห็นความแตกต่าง คือ ความเป็น
ปัจเจก ซึ่งศึกษาได้จากทฤษฎีอัตลักษณ์ ( Identity) เป็นแนวคิดหรือการปฏิบัติในท้องถิ่นที่ปรากฏ
ในปัจเจกบุคคลและกลุ่มชุมชน เป็นจิตส านึกส่วนตัวที่ย้ าเตือนว่า ตัวเองเป็นใคร มีที่มาอย่างไร 
ต่างจากคนอ่ืนอย่างไร 
 
 2. ทฤษฎีชาติพันธุ์ (Ethnicity) เป็นรูปแบบของการแสดงออกซึ่งความเป็นท้องถิ่น  ความ
เป็นสมาชิกของสังคม การมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเดียวกัน การมีสังคม ท าให้เกิดการติดต่อสื่อสาร 
การถ่ายทอดและการรับรู้ โดยถูกกล่าวไว้ในทฤษฎีสัญวิทยา (Semiotic) เป็นระบบของสัญลักษณ์ 
ที่ปรากฏในความคิดของมนุษย์และทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา  เช่น ภาษา รหัส สัญญาณ 
เครื่องหมาย การศึกษาสัญวิทยาเป็นการหาความสัมพันธ์กันระหว่างรูปสัญญะ  ( Signifier) และ
ความหมายสัญญะ (Signified) 

www.ssru.ac.th



[9] 

 

 3. ทฤษฎีทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) ปัจจัยข้อหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาประเทศ 
คือ ทุน ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะทุนที่เป็นเงินทองเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึง ทุนทางวัฒนธรรม 
ทุนทางปัญญาและทุนทางสังคม วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อวิถีชีวิตของสังคมและให้มูลค่า
ในทางใดทางหนึ่ง แต่วัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยี เช่น การทอผ้าที่เป็นวิถีชีวิตด้ังเดิมของคนไทย เมื่อมีโรงงาน มีเครื่องจักรเข้ามา ซึ่งได้
ความรวดเร็วและราคาถูกกว่ามาแทนที่ ความต้องการของผู้คนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป จึงเกิดแนวคิด
เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่เอาวัฒนธรรมเป็นตัวต้ัง เพราะวัฒนธรรม คือ 
วิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกัน เป็นการผสานทุกสิ่งเข้าด้วยกัน ที่เรียกว่า บูรณาการ ทั้งนี้ การรวมกันก็เพื่อ
ความสมดุล เมื่อมีความสมดุลก็จะเกิดความยั่งยืน ความยั่งยืนก็จะเข้าไปในสิ่งแวดล้อม ใน
เศรษฐกิจ ในสังคม ในจิตใจ ในสุขภาพและในการเรียนรู้ 
 ฐานของการพัฒนาประเทศต้องเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม เช่น เศรษฐกิจที่มีฐานอยู่ใน
วัฒนธรรม เป็นการแข่งขันโดยใช้จุดแข็งทางวัฒนธรรมที่มีเฉพาะท้องถิ่น ศิลปะที่มีฐานอยู่ใน
วัฒนธรรม เป็นการถ่ายทอดจินตนาการท่ีต่างจากท้องที่อื่น  เพราะสร้างสรรค์โดยศิลปินในท้องถิ่น
ที่รู้จักพื้นที่นั้นเป็นอย่างดี การศึกษา การวิจัยและการสื่อสารที่มีฐานอยู่ในวัฒนธรรม เป็นการ
เรียนรู้จากชีวิต การเรียนรู้ร่วมกันในสังคม การอนุรักษ์ที่มีฐานอยู่ในวัฒนธรรม ผู้ที่จะดูแล
สิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด ก็คือ คนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นนั่นเอง สุขภาพที่มีฐานอยู่ในวัฒนธรรม การใช้
สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยจากภูมิปัญญาของชาวบ้านย่อมเป็นผลดีต่อสุขภาพของคน  ต่อ
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ที่มีฐานอยู่ในวัฒนธรรม เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างคนต่างถิ่น 
 วัฒนธรรมเป็นสินค้ามีคุณประโยชน์ ( Merit goods) ในเชิงเศรษฐศาสตร์ การผลิตและ
การบริโภคสินค้า ไม่เพียงเป็นความพอใจของผู้บริโภคและผู้ผลิต แต่ยังมีคุณประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวม หลักการส าคัญ คือ การเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการ ( Value Creation) โดยใช้องค์
ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตความเป็นไทย 
 ปิแยร์  บูร์ดิเยอ (2550) อธิบายไว้ใน เศรษฐกิจของทรัพย์สินเชิงสัญลักษณ์ ว่า ทุนทาง
วัฒนธรรมจะปรากฏใน 3 รูปแบบ คือ 
  1. สิ่งที่ฝังอยู่ในตัวคนหรือกลุ่มคน เช่น ความคิด จินตนาการ ความเชื่อ 
  2. เป็นสิ่งที่เป็นรูปลักษณ์ เป็นตัวตน เช่น ภาพวาด เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง 
สถานที่ 
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  3. ความเป็นสถาบัน เช่น กติกา การยอมรับที่หลาย ๆ คนเห็นร่วมกัน เช่น การ
ยอมรับในสถาบันพระมหากษัตริย์ วัด โรงเรียน ท าให้เกิดความสามัคคี  ประเพณี  หรือกิจกรรม
ร่วมกันของสังคม 
 ทุนทางวัฒนธรรม คือ กระแสสังคมที่ตั้งอยู่บนความรู้  ความคุ้นเคย ความรู้สึกกับสิ่งที่
เกิดขึ้นและวิถีของวัฒนธรรมที่ครอบง าหรือมีอ านาจในสังคมนั้นเป็นเรื่องธรรมดา  ทุนวัฒนธรรม
รวมไปถึงภูมิหลังของครอบครัว สถานภาพทางสังคม การลงทุนและความผูกพันกับการศึกษา และ
ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่มีผลต่อความส าเร็จด้านวิชาการ 
 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ( 2547) อธิบายว่า ทุนทางวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับคุณค่า ความรู้ ภูมิ
ปัญญาและการสร้างสรรค์ ที่เกิดจากคนในท้องถิ่น รวมถึง ค่านิยมและความผูกพันทางสังคม ส่วน
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ ( 2546) กล่าวถึงทุนที่ใช้กับการผลิตสินค้าและบริการท่ีเกี่ยวข้องกับทุนทาง
วัฒนธรรมว่า นั่นคือ วัฒนธรรมที่ฝังตัวอยู่ในสินค้าหรือบริการ ชัยอนันต์ สมุทวณิช ( 2540) กล่าว
ว่า วัฒนธรรมเป็นทุนได้และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ วัฒนธรรมเปรียบเสมือนมรดก ไม่สามารถ
ท าลายลงไปได้ในพริบตา แต่ต้องมีการสานต่อเพื่อรักษาคุณค่าเอาไว้ ไม่อย่างนั้นคุณค่าจะลดลง
เรื่อยๆ แล้วก็หมดไป และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( 2549) ได้
ให้ความเห็นไว้ว่า ทุนทางวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสังคม ที่สามารถเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนเสริมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
 ความมีเสน่ห์น่าหลงใหลของสมุทรสงคราม ท าให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเติบโต
อย่างรวดเร็ว มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกิดขึ้นมากมาย เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริมสินค้าอุตสาหกรรม 
สินค้าเกษตรและกิจกรรมความบันเทิง ท าให้สมุทรสงครามประสบปัญหาความไม่ชัดเจนทาง
วัฒนธรรมเช่นเดียวกับจังหวัดท่องเที่ยวอ่ืนๆ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะวิเคราะห์ทุน
ทางวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีรูปแบบเฉพาะตัวแต่ก าลังถูกเจือด้วยกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวจากคนต่างถิ่น ซึ่งอาจท าให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเปลี่ยนไป ท าให้คล้ายคลึงกับจังหวัด
อ่ืนๆหรือในท้ายที่สุด ประเทศไทยอาจมีวัฒนธรรมแบบเดียวกันหมดทั้งประเทศ   
 
 4. ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบ ( Composition) เป็นหลักการพื้นฐานที่นักออกแบบใช้สื่อ
ความหมายให้ปรากฏเป็นภาพตามแนวทางที่ก าหนด เป็นการน าองค์ประกอบพื้นฐาน ( Graphic 
Elements) มาจัดวางตามทฤษฎีหลาย ๆ แขนง หลักการจัดองค์ประกอบในการออกแบบ  มีดังนี้ 
  4.1 ความสมดุล (Balance) เกิดจากการใช้องค์ประกอบซ้ ากัน ท าให้เห็นภาพรวมใน
ความรู้สึกแบบเท่ากัน สมดุลกัน 
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  4.2 ความแตกต่าง ( Contrast) เกิดจากการใช้องค์ประกอบไม่ซ้ ากัน ท าให้เห็น
ภาพรวมในความรู้สึกแบบขัดแย้ง แตกต่างกัน เกิดการเปรียบเทียบ 
  4.3 สัดส่วนและขนาด ( Proportion / Scale) เกิดจากความสัมพันธ์กันของขนาด
องค์ประกอบที่ปรากฏจากการจัดวางและการเปรียบเทียบ  
  4.4 ความเป็นเอกภาพ ( Unity) เกิดจากการใช้องค์ประกอบในลักษณะที่ท าให้เห็น
ภาพรวมในความรู้สึกที่เป็นหนึ่งเดียวกัน กลมกลืนกัน เห็นภาพรวมอย่างเด่นชัด 
  4.5 ความกลมกลืน ( Harmony) เกิดจากความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ใน
ลักษณะที่ท าให้เห็นภาพรวมในความรู้สึกแบบผสมผสาน กลมกลืน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่
ขัดแย้งกัน 
  4.6 การซ้ า ( Repetition) เกิดจากการน าองค์ประกอบมาใช้ซ้ า ๆ กัน สภาพการซ้ า
สามารถเกิดกับองค์ประกอบแบบเดียวและแบบกลุ่ม  
  4.7 การแผ่ขยาย ( Radiation) เป็นสภาพการซ้ าที่มีจุดเริ่มต้นจากศูนย์กลาง แล้วแผ่
ขยายออกไป 
  4.8 การลดหลั่น ( Gradation) เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพขององค์ประกอบในเชิง
เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีล าดับ ค่อยเป็นค่อยไป 
  4.9 ความคล้ายคลึง ( Similarity) เกิดจากการใช้องค์ประกอบที่หลากหลายแต่มี
ความคล้ายคลึงกันในสภาพทีใกล้เคียงกัน 
  4.10 การรวมตัว ( Concentration) เกิดจากสภาพการกระจายตัวขององค์ประกอบที่
ท าให้เห็นภาพรวมในความรู้สึกที่ไม่มีความสม่ าเสมอ ไม่มีแบบแผน ในบริเวณที่มีความหนาแน่น
น้อยจะรู้สึกถึงการกระจายออกในบริเวณที่มีความหนาแน่มากจะรู้สึกถึงการรวมตัวเข้าหากัน  
  4.11 ความผิดแปลก ( Anomaly) เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างองค์ประกอบที่
ปกติในจ านวนมาก ๆ กับองค์ประกอบที่ไม่ปกติในจ านวนที่น้อยกว่า  
  4.12 โครงสร้าง ( Structure) เป็นตัวก าหนดรูปร่างท าให้องค์ประกอบที่ใช้เกิดการ
สัมพันธ์กันอย่างมีแบบแผน 
  4.13 การเคลื่อนไหว (Movement) เกิดจากการจัดล าดับขององค์ประกอบที่ท าให้เห็น
ภาพรวมในลักษณะก่อนและหลัง รู้สึกถึงการไม่หยุดนิ่ง 
  4.14 การเน้น ( Emphasis) เกิดจากการท าให้องค์ประกอบในบริเวณที่ต้องการให้
ความส าคัญมีจุดสนใจ จุดรวมสายตา ท าให้ชัดเจน โดนเด่นจากบริเวณอื่น 
  4.15 จังหวะ ( Rhythm) เกิดจากการจัดล าดับขององค์ประกอบที่มีสภาพต่อกัน  ใน
สภาวะแบบสม่ าเสมอและไม่สม่ าเสมอกัน ท าให้เห็นภาพรวมที่ให้รู้สึกเคลื่อนไหว เป็นจังหวะ 
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 5. ทฤษฎีสีในระบบมันเซลล์ (The Munsell Color System) ชิเกโนบุ  โกบายาชิ (1990: 
10) กล่าวถึงสีว่า เป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดในการแยกองค์ประกอบต่าง  ๆ จากสภาพแวดล้อม
โดยตรง สีเป็นองค์ประกอบทางเรขศิลป์ท่ีมีความส าคัญมาก  การศึกษาถึงทฤษฎีสีในระบบมัน
เซลล์นี้มีการน ามาใช้ครั้งแรก โดยอัลเบิร์ต เอช. มันเซลล์ ( Albert Henry Munsell) ซึ่งเป็นจิตรกร
และครูสอนศิลปะชาวอเมริกัน เขาเริ่มต้นในปี 1898 ในการสร้างวงจรสี ( Color Sphere) แล้วได้
ตีพิมพ์ออกเป็นหนังสือของเขาที่ชื่อว่า “A Color Notation” นับเป็นหนึ่งในทฤษฎีสีที่มีมาตรฐาน 
และได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาต้ังแต่นั้นมา  
 ระบบของมันเซลล์ ต้ังอยู่บนพื้นฐานของสี (Hue) ทั้งหมด 10 สี และมีสีหลัก ๆ อยู่ 5 สี 
ได้แก ่แดง เหลือง เขียว น้ าเงิน และม่วง ส่วนอีก 5 สี ที่เกิดจากการผสมกันของ 5 สีหลัก นั่นคือ สี
เหลือง-แดง เขียว-เหลือง น้ าเงิน-เขียว ม่วง-น้ าเงิน และแดง-ม่วง สีใช้เพื่อเรียกร้องความสนใจได้
ดีกว่าองค์ประกอบอ่ืน ตาสามารถจับสีได้ก่อนอ่ืน ตามมาด้วยภาพและสัญลักษณ์ต่าง ๆ จากนั้น
จึงเป็นตัวอักษร ตามมาด้วยรูปทรง  ข้อความและลวดลายต่างๆ สีใช้เพื่อดึงความสนใจของคนดูไว้
ได้นานกว่าการใช้สีขาวด า สีใช้เพื่อสื่อสารข้อมูล ท าให้ผู้ดูจดจ าข้อมูลสื่อสารและงานออกแบบนั้น
ได้เป็นอย่างดีระดับการสื่อสารของสีมีหลายประเภท เพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสอื่น ๆ และสื่อสาร
อารมณ์ ความรู้สึก 
 
 6. ทฤษฎีตัวอักษรไทย (Thai typeface) ตัวอักษรเป็นองค์ประกอบทางการออกแบบเรข
ศิลป์ที่มีความส าคัญมากอย่างหนึ่ง เพราะเป็นสิ่งที่สามารถสื่อสารให้ผู้พบเห็นเข้าใจได้ดี งานวิจัย
ฉบับนี้น าเอาเกณฑ์การแบ่งประเภทของตัวอักษรไทยในงานวิจัยของธีรวัฒน์  พจน์วิบูลศิริ ( 2543: 
31) ซึ่งได้ท าการวิจัยเรื่อง การใช้ตัวอักษรไทยเพื่อสื่อสารบุคลิกลักษณะในงานออกแบบเรขศิลป์ 1 
โดยสรุปแบบตัวอักษรไทยที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน  ดังนี้ 
  6.1 ตัวเนื้อความแบบตัวมีหัวกลม แบบตัวอักษรในกลุ่มนี้ถือเป็นแบบตัวอักษรที่ใช้
ในการพิมพ์เป็นข้อความให้อ่าน การจัดกลุ่มก็จะท าการเลือกแบบตัวอักษรที่มีหัวกลม  ทั้งที่มี
น้ าหนักเส้นอักษรเท่าและไม่เท่ากันเน้นประโยชน์ในด้านการอ่านเป็นหลัก  
  6.2 ตัวตกแต่งแบบตัวมีหัว แบบตัวอักษรในกลุ่มนี้ไม่ได้ใช้เป็นแบบส าหรับพิมพ์เป็น
ข้อความให้อ่าน แต่จะใช้ส าหรับเป็นหัวเรื่องหรือข้อความนั้น  ๆ เท่านั้น แบบตัวอักษรในกลุ่มนี้ถือ
ได้ว่ามีความสามารถในการแยกแยะค่อนข้างสูง 

                                                 
1

 เป็นวิธีการแบ่งที่อ้างอิงจากเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานและเกณฑ์ที่แบ่งแบบสากลเป็นหลัก  
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  6.3 ตัวตกแต่งแบบตัวไม่มีหัวหรือมีหัวเป็นจะงอยหรือเชิง  แบบตัวอักษรในกลุ่มนี้  
ต่างจากตัวตกแต่งแบบตัวไม่มีหัวหรือมีหัวเป็นจะงอยหรือเชิง ตรงที่ไม่มีหัวตัวอักษร แต่จะมี
ลักษณะเป็นเชิงหรือจะงอยเล็กๆยื่นออกมาแทน รวมทั้งแบบตัวอักษรที่ไม่มีหัวตัวอักษรเลย แบบ
ตัวอักษรในกลุ่มนี้ถือได้ว่ามีความสามารถในการแยกแยะ  (Legibility) ค่อนข้างน้อย 
  6.4 ตัวอาลักษณ์ แบบตัวอาลักษณ์นับไดว่าเป็นแบบที่คุ้นตาคนไทยมาเป็น
เวลานาน เพราะส่วนมากเป็นการปรับจากแบบตัวอักษรคัดลายมือในสมัยก่อน  ซึ่งสังเกตได้จาก
ลักษณะน้ าหนักเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ มีความเป็นไทยสูง เหมาะส าหรับใช้ในหัวเรื่องหรือข้อความ 
ที่เกี่ยวกับความเป็นไทย หรือต้องการเอกลักษณ์เก่า ๆ ในงานออกแบบ 
  6.5 ตัวลายมือเขียน แบบตัวลายมือเขียนเกิดจากการน าแบบลายมือไปสร้างแบบ  
เพื่อใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตัวอักษรแต่ละแบบ  มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่เหมาะในการ
น าไปจัดข้อความเพื่อการอ่านที่มีข้อความยาว ๆ เพราะอ่านยาก และแบบตัวอักษรเหล่านี้ก็ยังมี
รูปแบบที่ไม่สวยงามนัก นักออกแบบเลือกใช้อยู่เป็นประจ าเพียงบางแบบตัวอักษรเท่านั้น 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 ช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา มีงานวิจัยและโครงการอนุรักษ์ ที่เกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสงคราม
นับร้อยเรื่อง เช่น ในปี พ.ศ. 2535 นงลักษณ์ บริการหัตถกิจ ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
พัฒนาต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณี หมู่บ้านเขาย่ีสาร หมู่ที่ 1 ต าบล
ยี่สาร อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  งานวิจัยแนวอนุรักษ์ฟื้นฟู เช่น นิธิ ลิศนันท์ ศึกษา
แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนริมน้ าคลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในปี พ.ศ. 2544 
ส่วนเพียรกานต์ วงศ์วาณิชย์ศิลป์ เลือกศึกษาชุมชนคลองบางน้อย ในปี พ.ศ. 2550 ก่อนหน้านั้น 
องค์กรสถาบันการศึกษาก็ศึกษาด้านนี้เช่นกัน  โดยส านักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มีการจัดท าแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ บริเวณดอนหอยหลอด ในปี พ.ศ. 2539 
ต่อมา กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและแผนที่แหล่ง
สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ในปี พ.ศ. 2548 
 การวิจัยเกี่ยวกับโฮมสเตย์เป็นหัวข้อยอดนิยมมาหลายปีแล้ว  เช่น การปรับท่ีอยู่อาศัย
เดิมเป็น " โฮมสเตย์" ของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต าบลปลายโพงพาง อ าเภออัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยนราธิป ผลบุณยรักษ์ ในปี พ.ศ. 2547 ต่อมา สุรเชษฐ์ บุญพงษ์มณี 
ศึกษาการจัดการท่ีอยู่อาศัยโฮมสเตย์ ณ บ้านท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในปี 
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พ.ศ. 2549 แต่ก่อนหน้านั้น ภัทรวรรณ เลิศสุชาตวนิช ท าวิจัยประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยว
แบบโฮมสเตย์ต่อประชากรหิ่งห้อย ณ บ้านโคกเกตุ จังหวัดสมุทรสงคราม ในปี พ.ศ. 2548 
 การท่องเที่ยวก็เป็นประเด็นเด่นที่ถูกยกขึ้นมาศึกษากันมากมาย  เช่น น าเที่ยวชุมชนอัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทางเดินเท้าและจักรยาน โดยภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2548 ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 
จาตุรนต์ ภักดีวานิช นุชเนตร กาฬสมุทรและวีรญา บริบูรณ์ ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ในขณะที่มินตรา ติรณปริญญ์ ศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริเวณ
เทศบาลต าบลอัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียง และวรรณศิลป์ พีรพันธุ์ ศึกษาแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม
ชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในปี พ.ศ. 2548 ก่อนหน้านั้น มีการศึกษาทางนิเวศวิทยาใน
แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบ  
Home stay: กรณีศึกษา หมู่บ้านทรงไทย ต าบลปลายโพงพาง อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยบุญชู ไตรทิพย์พาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2547 มาฆะวรัตน์ บุณยศิโรตม์ ศึกษา
ทัศนคติของชาวสมุทรสงคราม ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม ในป ี พ.ศ. 
2546 ซึ่งก่อนหน้านั้น ในปี พ.ศ. 2545 ยาใจ ศรีวิโรจน์และคณะ ได้ท าการวิจัยเพื่อสร้างระบบ
มาตรฐานคุณภาพการจัดการท่องเที่ยว ต าบลปลายโพงพาง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 วิทยานิพนธ์เรื่อง ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนอัมพวา โดยยานุมาศ 
สร้อยเสือ ในปี  พ.ศ. 25 51 พบว่า ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนอัมพวา ประกอบด้วย ทุนทางด้าน
บุคคล ทุนทางด้านสิ่งปลูกสร้างและทุนทางด้านประวัติศาสตร์  

www.ssru.ac.th



 
บทที่ 3 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยนี้ จะศึกษาปัญหาของป้ายสัญลักษณ์การท่องเที่ยว  และศึกษาอัตลักษณ์ของ
จังหวัด ที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบป้ายสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งป้าย
สัญลักษณ์นี้มีหน้าที่ใช้สอยตามมาตรฐานของระบบป้ายสัญลักษณ์  คือ ป้ายสัญลักษณ์เพื่อบอก
ทิศทาง ( Direction Sign) ป้ายสัญลักษณ์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ( Information Sign) และป้าย
สัญลักษณ์เพื่อระบุสถานที่ (Identifying Sign) 
 

 
 
แผนภูมิที่ 3.1 แสดงระเบียบวิธีวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
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 การวิจัยเรื่องนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative) ร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative) กระบวนการเก็บข้อมูล มีดังนี้ 
 1. สัมภาษณ์เจาะลึก ( In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญในพื้นที่ ( Key-
informant) เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง ( Interview Sheet) เพื่อรวบรวม
ประเด็นปัญหาและความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูลในรอบแรก แล้วน าไปสร้างแบบสอบถาม 
(Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อใช้กับผู้ให้ข้อมูลชุดเดิมอีกรอบ 
 3. ส ารวจป้ายสัญลักษณ์ในสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบส ารวจ 
(Survey Sheet) 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่จะใช้ในการวิจัยน้ี ประกอบด้วย 
 1. ประชากรประเภทบุคคล คือ ชาวจังหวัดสมุทรสงครามที่มีความรู้ความสามารถ มี
ความเชี่ยวชาญในวัฒนธรรมท้องถิ่น มีบทบาทในชุมชน ในการปกครองท้องถิ่น และในส่วน
ราชการ 
 2. เลือกพื้นที่เก็บข้อมูลแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) ในชุมชนที่กระจายตัวอยู่
ในอ าเภอเมือง อ าเภออัมพวาและอ าเภอบางคนที 
 3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จะเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จากตัวแทนในแต่ละ
ชุมชนที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น เริ่มจากการสัมภาษณ์เจาะลึกครั้งละ 1 คน เมื่อได้ข้อมูล
ซ้ าๆ แล้วจึงหยุดการสัมภาษณ์ จากกระบวนการนี้ ได้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในพื้นที่ 19 คน หลังจากนั้น 
จึงใช้แบบสอบถาม อีก 1 รอบ 
 4. ประชากรประเภทวัตถุ คือ ป้ายสัญลักษณ์ที่ใช้ในสถานที่ท่องเที่ยว รวม 200 ป้าย ใน
อ าเภอเมือง อ าเภออัมพวาและอ าเภอบางคนที 
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ภำพท่ี 3.1 ตัวอย่างบางส่วนของป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม  
 
แหล่งท่ีมำ: จากการส ารวจป้ายในพื้นที่วิจัยและบันทึกภาพโดยผู้วิจัย  
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 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในพื้นที่ รวม 19 คน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ดังนี้ 
 1. กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด , รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรม ส านักงานบ ารุงทางสมุทรสงคราม, ผู้ช่วยผู้อ านวยการ การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ส านักงานสมุทรสงคราม 
 

 
 

ภำพท่ี 3.2 ผู้อ านวยการส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
 
แหล่งท่ีมำ: จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัยและบันทึกภาพโดยผู้วิจัย  
 

 
 

ภำพท่ี 3.3 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรม ส านักงานบ ารุงทางสมุทรสงคราม 
 
แหล่งท่ีมำ: จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัยและบันทึกภาพโดยผู้วิจัย  
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ภำพท่ี 3.4 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานสมุทรสงคราม 
 
แหล่งท่ีมำ: จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัยและบันทึกภาพโดยผู้วิจัย  
 
 2. กลุ่มหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรีเทศบาลอ าเภอเมือง  
เทศบาลต าบลอัมพวา เทศบาลต าบลกระดังงา เทศบาลต าบลบางนกแขวก และเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ 
 

 
 

ภำพท่ี 3.5 นายกเทศมนตรีเทศบาลอ าเภอเมือง 
 
แหล่งท่ีมำ: จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัยและบันทึกภาพโดยผู้วิจัย  

www.ssru.ac.th



[20] 

 

 
 

ภำพท่ี 3.6 นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลอัมพวา 
 
แหล่งท่ีมำ: จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัยและบันทึกภาพโดยผู้วิจัย  

 

 
 

ภำพท่ี 3.7 นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลกระดังงา  
 
แหล่งท่ีมำ: จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัยและบันทึกภาพโดยผู้วิจัย  
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ภำพท่ี 3.8 นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบางนกแขวก  
 
แหล่งท่ีมำ: จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัยและบันทึกภาพโดยผู้วิจัย  

 

 
 

ภำพท่ี 3.9 นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบางเหมืองใหม่  
 
แหล่งท่ีมำ: จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัยและบันทึกภาพโดยผู้วิจัย  
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 3. กลุ่มหน่วยงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้แก่ ประธานวัฒนธรรมอ าเภอเมือง  อ าเภอบาง
คนทีและอ าเภออัมพวา, เจ้าหน้าที่โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ มูลนิธิชัยพัฒนา 
 

 
 

ภำพท่ี 3.10 ประธานวัฒนธรรมอ าเภอเมือง 
 
แหล่งท่ีมำ: จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัยและบันทึกภาพโดยผู้วิจัย  
 

 
 

ภำพท่ี 3.11 ประธานวัฒนธรรมอ าเภอบางคนที 
 
แหล่งท่ีมำ: จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัยและบันทึกภาพโดยผู้วิจัย  
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ภำพท่ี 3.12 ประธานวัฒนธรรมอ าเภออัมพวา 
 
แหล่งท่ีมำ: จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัยและบันทึกภาพโดยผู้วิจัย  
 

 
 

ภำพท่ี 3.13 เจ้าหน้าที่โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ มูลนิธิชัยพัฒนา 
 
แหล่งท่ีมำ: จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัยและบันทึกภาพโดยผู้วิจัย  
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 4. กลุ่มหน่วยงานในชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกชุมชน และประธานชุมชนตลาดน้ า
บางนกแขวก ชุมชนตลาดน้ าบางน้อย ชุมชนตลาดน้ าอัมพวา, ประธานที่ปรึกษาชุมชนตลาดน้ า
อัมพวา 
 

 
 

ภำพท่ี 3.14 สมาชิกชุมชนตลาดน้ าบางนกแขวก 
 
แหล่งท่ีมำ: จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัยและบันทึกภาพโดยผู้วิจัย  
 

 
 

ภำพท่ี 3.15 สมาชิกชุมชนตลาดน้ าบางนกแขวก 
 
แหล่งท่ีมำ: จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัยและบันทึกภาพโดยผู้วิจัย  
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ภำพท่ี 3.16 ประธานชุมชนตลาดน้ าบางนกแขวก 
 
แหล่งท่ีมำ: จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัยและบันทึกภาพโดยผู้วิจัย  
 

 
 

ภำพท่ี 3.17 ประธานชุมชนตลาดน้ าบางน้อย 
 
แหล่งท่ีมำ: จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัยและบันทึกภาพโดยผู้วิจัย  
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ภำพท่ี 3.18 สมาชิกชุมชนตลาดน้ าบางน้อย 
 
แหล่งท่ีมำ: จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัยและบันทึกภาพโดยผู้วิจัย  
 

 
 

ภำพท่ี 3.19 ประธานที่ปรึกษาชุมชนตลาดน้ าอัมพวา 
 
แหล่งท่ีมำ: จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัยและบันทึกภาพโดยผู้วิจัย  
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 หลักเกณฑ์การตอบแบบสอบถาม ด้วยการให้คะแนนในค าตอบที่ต้องการเลือก  ระดับ
คะแนนที่ใช้ คือ 
  5  คือ เห็นด้วยมากที่สุด  
  4  คือ เห็นด้วยมาก  
  3  คือ เห็นด้วยปานกลาง  
  2  คือ  เห็นด้วยน้อย  
  1  คือ เห็นด้วยน้อยที่สุด  
 
 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ เกณฑ์การพิจารณาในระดับคะแนน ต้ังแต่ 4 คะแนนขึ้นไป คือ 
ระดับความเห็นด้วยมากและเห็นด้วยมากที่สุด โดยใช้วิธีสถิติทดสอบ (Inferential) หาค่าคะแนน
ความคิดเห็น T-Test ต้ังเกณฑ์ก าหนด มีนัยส าคัญที่ .05 
 
 สูตรท่ีใช้ 

 
  
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

 
 
 ใช้วิธีสถิติบรรยาย (Descriptive)   หาค่าความถี่ เป็นร้อยละ 
 
 สูตรท่ีใช้ 

 
 
 ค่าที่ก าหนด 
   µ = 4 

    = .05 
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 การทดสอบคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ น้อยกว่า  4 คะแนนหรือไม่?  
 
 ใช้สมมติฐาน 

   H0 : µ  4 
   H1 : µ < 4 
 
 ค าตอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด มีสมมติฐาน ดังนี้  

SIG.(2-Tailed) <  ที่ก าหนด และค่า t – Test เป็นลบ 
2 
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บทที่ 4 

 
ผลการวิจัย 

 
  การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ปัญหาของป้ายสัญลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม วิเคราะห์อัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม และ
ประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ของจังหวัดส าหรับการออกแบบป้ายสัญลักษณ์การท่องเที่ยว  ให้มีเอกลักษณ์
แบบสมุทรสงครามและมีมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด ผลการวิจัย มีดังนี้  
 
ข้อมูลด้านประชากร 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอ าเภอ 
 

อ าเภอ จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอ เมือง 
อ าเภอ อัมพวา 
อ าเภอ บางคนที 

4 
10 
5 

21.1 
52.6 
26.3 

รวม 19 100.00 
 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นสมาชิกใน อ าเภออัมพวา จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.6 รองลงมาเป็นสมาชิกในอ าเภอบางคนที จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 และ
สมาชิกในอ าเภอเมือง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

16 
   3
  

84.2 
15.8 

รวม 19 100.00 
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2 
รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 25 ปี   
26 - 35 ปี   
36 - 45 ปี 
46 - 55 ปี 
56 - 65 ปี 
มากกว่า 66 ปีขึ้นไป 

- 
2 
1 
7 
7 

    2
  

- 
10.5 
5.3 

36.8 
36.8 

     10.5
  
รวม 19 100.00 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มที่มีอายุ 46 ถึง 55 ปี และกลุ่มอายุ 56 ถึง 65 ปี มีมาก
เป็นอันดับแรก มีจ านวนเท่ากัน คือ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมาเป็น กลุ่มอายุ 26 ถึง 35 ปี 
และกลุ่มอายุ 66 ปีขึ้นไป มีจ านวนเท่ากัน คือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และอายุ 36 ถึง 45 ปี มี 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
อนุปริญญา/เทียบเท่า 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

1 
5 
4 
5 
4 

-
  

5.3 
26.3 
21.1 
26.3 
21.1 

- 
รวม 19 100.00 
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จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และกลุ่มที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีมากเป็นอันดับแรก มีจ านวนเท่ากัน คือ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 
รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และกลุ่มที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาโท มีจ านวนเท่ากัน คือ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 ส่วนการศึกษาระดับประถมศึกษา มี 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
เกษตรกร 
ค้าขาย 
ธุรกิจส่วนตัว  
รับราชการ  
อาจารย์ - นักวิชาการ  
แม่บ้าน 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทั่วไป 
อ่ืนๆ 

1 
6 
5 
4 
1 
- 
- 
- 

  2
  

5.3 
31.6 
26.3 
21.1 
5.3 
- 
- 
- 

10.5
  
รวม 19 100.00 

 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพค้าขาย มีมากเป็นอันดับแรก จ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.6 รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 กลุ่มที่มี
อาชีพรับราชการ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 กลุ่มที่ไม่ระบุอาชีพ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.5 ที่มีอาชีพอาจารย์ - นักวิชาการและเกษตรกร มีจ านวนเท่ากัน คือ  1 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.3 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามบทบาทหน้าที่ในชุมชน 
 

บทบาทหน้าที่ในชุมชน จ านวน ร้อยละ 
มีต าแหน่ง 
ไม่มีต าแหน่งใดๆ 

10 
9 

52.6 
    47.4
  

รวม 19 100.00 
 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีต าแหน่งหน้าที่ในชุมชน มีมากเป็นอันดับแรก จ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 รองลงมาเป็นกลุ่มที่ไม่มีต าแหน่งหน้าที่ในชุมชน จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.4 
 
ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่ 
 
 เป็นผลการวิจัยที่ตอบค าถามเรื่อง ปัญหาของป้ายสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสงครามและอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญในพื้นที่ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาและความคิดเห็นของ
ผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน แล้วน าไปสร้างแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า  โดยใช้กับผู้ให้
ข้อมูลชุดเดิมอีกรอบ ผลการวิจัย มีดังนี้ 
 
 1. ปัญหาของป้ายสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม 
  1.1 ปัญหาเรื่องหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบป้ายสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด  
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับป้าย
สัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ 
ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด 

จ านวน ร้อยละ 

ม ี
ไม่ม ี

10 
9 

47.4 
52.6 

รวม 19 100.00 
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จากตารางที่ 4.7 พบว่า ร้อยละ 52.6 ของผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า มีหน่วยงานมาดูแลรับผิดชอบ  ส่วน
ที่เหลือร้อยละ 47.4 ของผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า ไม่มีหน่วยงานใดๆ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับป้าย
สัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด (เฉพาะผู้ให้ข้อมูล 10 คน ที่ตอบว่ามี และสามารถตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

n = 10 
หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ 
ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด 

จ านวน ร้อยละ 

การท่องเที่ยว 
เทศบาล 
กรมทางหลวง 
จังหวัด 
อบต. / อบจ. 
สภาวัฒนธรรม 

7 
6 
5 
5 
3 
2 

70.0 
60.0 
50.0 
50.0 
30.0 
20.0 

 
จากตารางที่ 4.8 พบว่า ในผู้ให้ข้อมูล 10 คน ที่ตอบว่ามีหน่วยงานมาดูแลรับผิดชอบ  มีเห็นว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอันดับ 1  คือ ส านักงานการท่องเที่ยวประจ าจังหวัด มีจ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 70 อันดับ 2 คือ เทศบาล  มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ  60 อันดับ 3 คือ หน่วยงาน
ราชการส่วนจังหวัดและกรมทางหลวง มีจ านวน 5 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 50 อันดับ 4 คือ 
องค์กรบริหารการปกครองระดับท้องถิ่น มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 อันดับสุดท้าย คือ 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
 

 “หน่วยงานหลักที่ดูแลป้ายในจังหวัด คือ ส านักงานบ ารุงทาง กรมทางหลวง 
ส่วนใหญ่เป็นป้ายทางหลวง ป้ายริมทาง มีแต่ตัวอักษรอย่างเดียว อย่างอื่นไม่
ควรมี เพราะเวลารถแล่น อ่านไม่ทันหรอก ป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวของ  
อบต. ก็มาให้ท า มีภาพประกอบด้วย มองภาพไม่ค่อยทัน” 
 (พิสิษฐ์ จันทร์กล้า, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2553) 
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 “ชาวบ้านท ากันเอง วัสดุอุปกรณ์ ไม่ค่อยมี ท าเท่าที่หาได้ น่ี การท่องเที่ยวก็เข้า 
มาคุยด้วย แต่ก็ยังไม่มีอะไร อยากได้ป้ายประชาสัมพันธ์เทศกาลต่างๆ ที่แขวนที่
โป๊ะท่าน้ า มีสปอนเซอร์ท าให้” 
 (สุนัน หนูน้อย, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2553) 
 

  1.2 ปัญหาทางกายภาพที่เกิดขึ้นกับป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด   
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ปัญหาของป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด 

n = 19 
ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด จ านวน ร้อยละ 
จ านวนน้อย 
ต าแหน่งไม่เหมาะสม 
ขนาดไม่เหมาะสม 
รูปแบบไม่แน่นอน 
ตัวอักษรไม่เหมาะสม 
ไม่มีงบสนับสนุน 
ไม่มีป้ายบอกทาง 
สภาพทรุดโทรม 
สันสนไม่เป็นระเบียบ 
ไม่มีเอกลักษณ์ 
ไม่มีภาษาอังกฤษ 

5 
7 
5 
10 
2 
1 
3 
2 
13 
4 
1 

26.3 
36.8 
26.3 
52.6 
10.5 
5.3 

15.8 
10.5 
68.5 
21.1 
5.3 

 
จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า ปัญหาของป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของ
จังหวัด อันดับ 1 คือ ความไม่เป็นระเบียบของป้าย  จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 อันดับ 2 
คือ การไม่มีมาตรฐาน  การมีรูปแบบที่ไม่แน่นอน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 อันดับ 3 คือ 
อยู่ในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสม จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ  36.8 อันดับ 4 คือ ป้ายบอกทางมีน้อย
เกินไปและป้ายมีขนาดไม่เหมาะสม จ านวน 5 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อย 26.3 อันดับ 5 คือ ไม่มี
เอกลักษณ์ที่น่าสนใจ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อย 21.1 อันดับ 6 คือ แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งไม่มี
ป้ายบอกทาง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 อันดับ 7 คือ ป้ายอยู่ในสภาพทรุดโทรมและ
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ตัวอักษรที่ใช้ไม่เหมาะสม จ านวน 2 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อย 10.5 สุดท้าย คือ ป้ายไม่มีข้อความ
ภาษาอังกฤษและไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ จ านวน 1 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อย 5.3 
 

“ผู้ประกอบการ ท ากันเอง ทั้งร้านค้า ร้านอาหาร โฮมสเตย์ รีสอร์ท เรือจ้าง ต่าง
คน ต่างท า ท าแล้วก็ติดซ้อนกันไปซ้อนกันมา บางครั้งท าป้ายใหญ่มากต้ังไว้ที่
ปากทาง  รถเลี้ยวเข้าออกล าบาก มองไม่เห็นรถท่ีแล่นมา เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ แต่
จะไปโทษ เค้าก็ไม่ได้ เพราะในเขตเทศบาล หน่วยงานอื่นไม่เข้ามาก้าวก่าย แค่
ขออนุญาตเทศบาลก็ดีแล้ว อยากให้มีป้ายมาตรฐานกลาง ป้ายบอกทาง ป้าย
ประวัติสถานที่ ป้ายข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แผนที่บอกทางไปที่พัก ร้านอาหาร 
รวบรวมให้เป็นที่เป็นทาง เป็นระเบียนเรียบร้อย สะดวกในการค้นหา อะไร
ท านองนี้” 
 (พัชโรดม อุนสุวรรณ, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2553) 

 
  1.3 ปัญหาเรื่องภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นกับป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของ  
จังหวัด 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การแสดงเอกลักษณ์ของจังหวัด
สมุทรสงครามในป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด 
 
แสดงเอกลักษณ์ของจังหวัด จ านวน ร้อยละ 
แสดง 
ไม่แสดง 

1 
18 

5.3 
94.7 

รวม 19 100.00 
 
จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้ให้ข้อมูล 18 คน คิดเป็นร้อยละ 94.7 เห็นว่าป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามไม่มีการแสดงเอกลักษณ์ของจังหวัด  ส่วนที่เหลือ 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.3 เห็นว่าป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามมีการแสดง
เอกลักษณ์ของจังหวัด 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การมีเอกภาพทางความคิดในป้าย
สัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด 
 
แสดงเอกภาพทางความคิด จ านวน ร้อยละ 
แสดง 
ไม่แสดง 

1 
18 

5.3 
94.7 

รวม 19 100.00 
 
จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผู้ให้ข้อมูล 18 คน คิดเป็นร้อยละ 94.7 เห็นว่าป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามไม่มีเอกภาพทางความคิด ส่วนที่เหลือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ  
5.3 เห็นว่าป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามมีเอกภาพทางความคิด  
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ รูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด 
 
รูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด จ านวน ร้อยละ 
แบบสากล 
แบบไทย 
อ่ืนๆ 

- 
12 
7 

- 
63.2 
36.8 

รวม     19     100.00 
 
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผู้ให้ข้อมูล 12 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 เห็นว่า ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับ
การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามควรมีรูปแบบไทยๆ  ส่วนที่เหลือ 7 คน คิดเป็นร้อยละ  36.8 
เห็นว่า ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามควรมีรูปแบบอ่ืนๆ ซึ่ง
หมายถึง การมีรูปแบบผสมผสานแบบไทยกับแบบสากล 
 

“ไม่ค่อยมีเอกลักษณ์ของจังหวัดหรอก ส่วนราชการจะใช้สัญลักษณ์กลอง ที่จริงก็
เหมาะสมนะ เพราะเดิมเราชื่อจังหวัดแม่กลอง ของอัมพวาเป็นมะม่วง อัมพวา 
แปลว่า ต้นมะม่วง ยังไม่เห็นมีโครงการไหนของอัมพวา ใช้ภาพมะม่วงเลย ล่าสุด 
อัมพวาท าโครงการอนุรักษ์ชุมชนตลาดอัมพวา เราใช้รูปช้าง สมัยก่อนเคยมีการ
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ใช้ภาพช้างมาก่อนและช้างก็คู่ควรกับเมืองที่เป็นเมืองประสูติของรัชกาลที่สอง  
ที่นี่เป็นเมืองราชนิกูลมาต้ังแต่รัชกาลที่หนึ่งมาจนถึงรัชกาลที่สอง” 
 (ประพัฒน์ กลิ่นจงกล, สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2553) 

 
 
 2. อัตลักษณ์ของสมุทรสงคราม 
  2.1 รูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด  
 
ตารางท่ี 4.13 แสดงความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ภาษาที่ควรใช้ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด 
 
ภาษาที่ควรใช้ จ านวน ร้อยละ 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย 
อ่ืนๆ 

- 
7 
12 

- 
36.8 
63.2 

รวม     19     100.00 
 
จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผู้ให้ข้อมูล 12 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 เห็นว่าป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามควรใช้ภาษาอ่ืนๆ ซึ่งหมายถึง ภาษาไทยผสมผสานกับ
ภาษาอังกฤษ ส่วนที่เหลือ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 เห็นว่าป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสมุทรสงครามควรใช้ภาษาไทย  
 
ตารางท่ี 4.14 แสดงความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ภาพลักษณ์ของป้ายสัญลักษณ์ส าหรับ
การท่องเที่ยวของจังหวัด 
 
ภาพลักษณ์ของป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด จ านวน ร้อยละ 
แบบสมุทรสงคราม 
เหมือนจังหวัดอ่ืน 
อ่ืนๆ 

17 
1 
1 

89.5 
5.3 
5.3 

รวม     19     100.00 
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จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผู้ให้ข้อมูล 12 คน คิดเป็นร้อยละ 89.5 เห็นว่า ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับ
การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามควรมีภาพลักษณ์แบบสมุทรสงคราม  ผู้ให้ข้อมูล 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.3 เห็นว่า ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามควรมี
ภาพลักษณ์เหมือนจังหวัดอ่ืน ส่วนผู้ให้ข้อมูลอีก 1 คนที่เหลือ คิดเป็นร้อยละ  5.3 เห็นว่า ป้าย
สัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามควรมีภาพลักษณ์แบบอ่ืนๆ ซึ่งหมายถึง 
มีภาพลักษณ์แบบสมุทรสงครามผสมผสานกับภาพลักษณ์ของจังหวัดอ่ืน 
 

“ภาพรวมควรมีความเป็นไทย ดูแล้วต้องรู้ว่าเป็นจังหวัดสมุทรสงคราม คนส่วน
ใหญ่ไม่รู้ว่าจังหวัดไหนคือสมุทรสาคร จังหวัดไหนคือสมุทรสงคราม แต่รู้ว่าเมือง
แม่กลองอยู่ถัดจากมหาชัย ขึ้นเหนือไปนิดเดียวก็คลองด าเนินสะดวก ราชบุรี
แล้ว” 
 (พูนศักด์ิ ตันติเดชามงคล, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2553) 
 
“มีชาวต่างชาติมาเที่ยวยังไม่เยอะหรอก นานๆมาที อาจเป็นเพราะเขามาไม่ถูก 
อ่านป้ายไม่ออก ที่จริงแล้ว มีภาษาอังกฤษในป้ายก็ดีนะ ตัวหนังสือเล็กๆ ไม่ต้อง
ตัวใหญ่มาก ตอนนี้ยังไม่จ าเป็นเท่าไหร่ แต่อีกหน่อยต้องมี” 
 (สมาน แก้วละเอียด, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2553) 
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  2.2 เอกลักษณ์ของจังหวัดที่ควรน าไปใช้ประกอบในป้ายสัญลักษณ์การท่องเที่ยว
ของจังหวัด 
 
ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็น  ในเอกลักษณ์แต่ละด้าน
ของจังหวัด ที่สื่อถึงจังหวัดสมุทรสงครามในภาพรวม  (เกณฑ์การพิจารณา คือ ระดับความคิดเห็น
ต้ังแต่ 4 ข้ึนไป) 
 

เอกลักษณ์ที่สื่อถึงจังหวัดสมุทรสงคราม 
ระดับความคิดเห็น 

Mean SD. ล าดับ 
เอกลักษณ์ในด้านประวัติศาสตร์และบุคคลส าคัญ 4.79 .54 1 

เอกลักษณ์ในด้านธรรมชาติ ทิวทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว 4.63 .83 2 

เอกลักษณ์ในด้านศาสนา ศาสนสถาน วัด โบสถ์ 4.63 .60 3 
เอกลักษณ์ในด้านอาหารท้องถิ่น หอยหลอด ปลาทู กุ้ง
แม่น้ า 

4.53 .61 4 

เอกลักษณ์ในด้านการเกษตร พืช ผลไม้ 4.53 .77 5 
เอกลักษณ์ในด้านศิลปินและผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัด 4.53 .84 6 
เอกลักษณ์ในด้านวัฒนธรรมพื้นเมือง ดนตรี นาฏศิลป์ 4.42 .61 7 
เอกลักษณ์ในด้านสถาปัตยกรรม บ้านริมน้ า เรือนไทย 4.11 .66 8 
เอกลักษณ์ในด้านประเพณีท้องถิ่น เทศกาลประจ าปี 4.11 .81 9 
เอกลักษณ์ในด้านสังคม ความเป็นมิตรของชุมชน ความ
ปลอดภัย 

4.05 .52 10 

เอกลักษณ์ในด้านอาหารท้องถิ่น อาหารไทย อาหาร
พื้นเมือง 

3.84 .69 11 

เอกลักษณ์ในด้านอาหารท้องถิ่น ขนมไทย ของหวาน 3.79 .63 12 
เอกลักษณ์ในด้านเศรษฐกิจ การค้าที่มั่นคง
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น OTOP 

3.74 .65 13 

รวม 4.28     .34
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จากตารางที่ 4.15 พบว่า เอกลักษณ์ที่สื่อถึงจังหวัดสมุทรสงคราม ในอันดับที่ 1 คือ เอกลักษณ์ใน
ด้านประวัติศาสตร์และบุคคลส าคัญ ค่าเฉลี่ย 4.79 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.5 อันดับ 2 คือ
เอกลักษณ์ในด้านธรรมชาติ ทิวทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 
อันดับ 3 คือ เอกลักษณ์ในด้านศาสนา  ศาสนสถานวัด โบสถ์ ค่าเฉลี่ย 4.63 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.60 อันดับ 4 คือเอกลักษณ์ในด้านอาหารท้องถิ่น หอยหลอด ปลาทู กุ้งแม่น้ า ค่าเฉลี่ย 
4.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0 .61 อันดับ 5 คือเอกลักษณ์ในด้านการเกษตร พืช ผลไม้  ค่าเฉลี่ย 
4.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0 .77 อันดับ 6 คือเอกลักษณ์ในด้านศิลปินและผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้
จังหวัด ค่าเฉลี่ย  4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 อันดับ 7 คือเอกลักษณ์ในด้านวัฒนธรรม
พื้นเมือง ดนตร ีนาฏศิลป์ ค่าเฉลี่ย 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 อันดับ 8 คือเอกลักษณ์ใน
ด้านสถาปัตยกรรม บ้านริมน้ า เรือนไทย ค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 อันดับ 9 คือ
เอกลักษณ์ในด้านประเพณีท้องถิ่น เทศกาลประจ าปี ค่าเฉลี่ย  4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 
อันดับ 10 คือเอกลักษณ์ในด้านสังคม ความเป็นมิตรของชุมชน ความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย  4.05 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ส่วนเอกลักษณ์ในด้านอาหารท้องถิ่น อาหารไทย อาหารพื้นเมือง
เอกลักษณ์ในด้านอาหารท้องถิ่น ขนมไทย ของหวาน และเอกลักษณ์ในด้านเศรษฐกิจ  การค้าที่
มั่นคงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น OTOP มีค่าเฉลี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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ตารางท่ี 4.16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็น  ในเอกลักษณ์แต่ละด้าน
ของจังหวัด ที่สื่อถึงจังหวัดสมุทรสงคราม จ าแนกตามอ าเภอ  (เกณฑ์การพิจารณา คือ ระดับความ
คิดเห็นต้ังแต่ 4 ข้ึนไป) 
 

เอกลักษณ์ที่สื่อถึงจังหวัดสมุทรสงคราม เมือง n = 4 อัมพวา n = 10 บางคนที  n = 5 
Mean SD. Mean SD. Mean SD. 

เอกลักษณ์ในด้านประวัติศาสตร์และบุคคลส าคัญ 5.00 .00
  4.60 .70
  5.00 .00
  
เอกลักษณ์ในด้านธรรมชาติ ทิวทัศน์  
แหล่งท่องเที่ยว 

4.75 .50
  4.50 1.08
  4.80 .45
  

เอกลักษณ์ในด้านสถาปัตยกรรม บ้านริมน้ า 
เรือนไทย 

3.75 .50
  4.20 .63
  4.20 .84
  

เอกลักษณ์ในด้านศาสนา ศาสนสถาน วัด โบสถ์ 4.75 .50
  4.50 .71
  4.80 .45
  
เอกลักษณ์ในด้านวัฒนธรรมพื้นเมือง ดนตรี 
นาฏศิลป์ 

4.25 .50
  4.40 .70
  4.60 .55
  

เอกลักษณ์ในด้านประเพณีท้องถิ่น 
เทศกาลประจ าปี 

4.25 .50
  3.90 .99
  4.40 .55
  

เอกลักษณ์ในด้านสังคม ความเป็นมิตรของชุมชน 
ความปลอดภัย 

4.25 .50
  4.00 .47
  4.00 .71
  

เอกลักษณ์ในด้านเศรษฐกิจ การค้าที่มั่นคง 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น OTOP 

4.00 .82
  3.70 .67
  3.60 .55
  

เอกลักษณ์ในด้านศิลปินและผู้ที่สร้างชื่อเสียง 
ให้จังหวัด 

4.75 .50
  4.30 1.06
  4.80 .45
  

เอกลักษณ์ในด้านการเกษตร พืช ผลไม้ 4.75 .50
  4.30 .95
  4.80 .45
  
เอกลักษณ์ในด้านอาหารท้องถิ่น หอยหลอด 
ปลาทู กุ้งแม่น้ า 

4.50 .58
  4.40 .70
  4.80 .45
  

เอกลักษณ์ในด้านอาหารท้องถิ่น อาหารไทย 
อาหารพื้นเมือง 

3.75 .50
  3.80 .63
  4.00 1.00
  

เอกลักษณ์ในด้านอาหารท้องถิ่น ขนมไทย 
ของหวาน 

3.50 .58
  3.90 .57
  3.80 .84
  

ภาพรวม 4.33 .24
  4.19 .33
  4.43 .42
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จากตารางที่ 4.16 เป็นผลของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็น  ใน
เอกลักษณ์แต่ละด้านของจังหวัด ที่สื่อถึงจังหวัดสมุทรสงคราม โดยจ าแนกตามอ าเภอ พบว่า 
 ในอ าเภอเมือง อันดับที่ 1 คือ เอกลักษณ์ในด้านประวัติศาสตร์และบุคคลส าคัญ  
ค่าเฉลี่ย 5.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0 อันดับ 2 มี 4 ค าตอบ คือเอกลักษณ์ในด้านธรรมชาติ  
ทิวทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว เอกลักษณ์ในด้านศาสนา  ศาสนสถาน วัด โบสถ์ เอกลักษณ์ในด้านศิลปิน
และผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดและเอกลักษณ์ในด้านการเกษตร พืช ผลไม้ ค่าเฉลี่ย 4.75 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 เท่ากัน อันดับ 3 คือ เอกลักษณ์ในด้านอาหารท้องถิ่น  หอยหลอด ปลาทู  
กุ้งแม่น้ า ค่าเฉลี่ย 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 อันดับ 4 มี 3 ค าตอบ คือ เอกลักษณ์ในด้าน
วัฒนธรรมพื้นเมือง ดนตรี นาฏศิลป์ เอกลักษณ์ในด้านประเพณีท้องถิ่น เทศกาลประจ าปีและ
เอกลักษณ์ในด้านสังคม ความเป็นมิตรของชุมชน ความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย 4.25 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.50 เท่ากัน อันดับ 5 คือ เอกลักษณ์ในด้านเศรษฐกิจ  การค้าที่มั่นคง 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น OTOP ค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 
ส่วนเอกลักษณ์ในด้านสถาปัตยกรรม บ้านริมน้ า เรือนไทย เอกลักษณ์ในด้านอาหารท้องถิ่น  
อาหารไทย อาหารพื้นเมืองและเอกลักษณ์ในด้านอาหารท้องถิ่น ขนมไทย ของหวาน มีค่าเฉลี่ยไม่
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 ในอ าเภออัมพวา อันดับที่ 1 คือ เอกลักษณ์ในด้านประวัติศาสตร์และบุคคลส าคัญ  
ค่าเฉลี่ย 4.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.70 อันดับ 2 มี 2 ค าตอบ คือ เอกลักษณ์ในด้านธรรมชาติ  
ทิวทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 และเอกลักษณ์ในด้าน
ศาสนา ศาสนสถาน วัด โบสถ์ ค่าเฉลี่ย 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 อันดับ 3 มี 2 ค าตอบ 
คือ เอกลักษณ์ในด้านวัฒนธรรมพื้นเมือง  ดนตรี นาฏศิลป์และเอกลักษณ์ในด้านอาหารท้องถิ่น 
หอยหลอด ปลาทู  กุ้งแม่น้ า ค่าเฉลี่ย 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 เท่ากัน อันดับ 4 มี 2 
ค าตอบ คือ เอกลักษณ์ในด้านศิลปินและผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัด  ค่าเฉลี่ย 4.30 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.06 และเอกลักษณ์ในด้านการเกษตร  พืช ผลไม้ ค่าเฉลี่ย 4.30 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.95 อันดับที่ 5 คือ เอกลักษณ์ในด้านสถาปัตยกรรม  บ้านริมน้ า เรือนไทย  ค่าเฉลี่ย 
4.20 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63 และอันดับที่ 6 คือ เอกลักษณ์ในด้านสังคม  ความเป็นมิตรของ
ชุมชน ความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 ส่วนเอกลักษณ์ในด้านอาหาร
ท้องถิ่น อาหารไทย อาหารพื้นเมือง เอกลักษณ์ในด้านอาหารท้องถิ่น  ขนมไทย ของหวาน 
เอกลักษณ์ในด้านประเพณีท้องถิ่น เทศกาลประจ าปี และเอกลักษณ์ในด้านเศรษฐกิจ  การค้าที่
มั่นคง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น OTOP มีค่าเฉลี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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 ในอ าเภอบางคนที อันดับที่ 1 คือ เอกลักษณ์ในด้านประวัติศาสตร์และบุคคลส าคัญ  
ค่าเฉลี่ย 5.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0 อันดับ 2 มี 5 ค าตอบ คือ เอกลักษณ์ในด้านธรรมชาติ  
ทิวทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว เอกลักษณ์ในด้านศาสนา  ศาสนสถาน วัด โบสถ์ เอกลักษณ์ในด้านศิลปิน
และผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัด เอกลักษณ์ในด้านการเกษตร  พืช ผลไม้และเอกลักษณ์ในด้าน
อาหารท้องถิ่น หอยหลอด ปลาทู  กุ้งแม่น้ า ค่าเฉลี่ย 4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 เท่ากัน 
อันดับ 3 คือ เอกลักษณ์ในด้านวัฒนธรรมพื้นเมือง  ดนตรี นาฏศิลป์ ค่าเฉลี่ย 4.60 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.55 อันดับ 4 คือ เอกลักษณ์ในด้านสถาปัตยกรรม  บ้านริมน้ า เรือนไทย ค่าเฉลี่ย 4.20 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 อันดับ 5 มี 2 ค าตอบ คือ เอกลักษณ์ในด้านสังคม  ความเป็นมิตร
ของชุมชน ความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 และเอกลักษณ์ในด้าน
อาหารท้องถิ่น อาหารไทย อาหารพื้นเมือง ค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 ส่วน
เอกลักษณ์ในด้านอาหารท้องถิ่น ขนมไทย ของหวาน เอกลักษณ์ในด้านเศรษฐกิจ  การค้าที่มั่นคง
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น OTOP มีค่าเฉลี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 

“สมุทรสงครามมีประวัติศาสตร์มายาวนานต้ังแต่สมัยอยุธยา  มีบุคคลส าคัญและ
ราชนิกูลหลายสาย พูดถึงอุทยาน ร.2 ใครๆ ก็รู้จัก เป็นอันดับหน่ึงของจังหวัด 
รองลงมา ก็ตลาดน้ าอัมพวา ที่นี่ยังมีสวนในสภาพสมบูรณ์ มีคลองเป็นร้อยๆ 
สาย คนมาสัมผัสธรรมชาติกันเยอะ วัดเราก็เยอะนะ อย่างหลวงพ่อบ้านแหลม 
ต้องมาไหว้กันทั้งนั้น มากินลิ้นจี่ ส้มโอ ปลาทู” 
 (ภัทราภรณ์ บรรเทาทุกข์, สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2553) 
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  2.3 องค์ประกอบที่ควรน าไปใช้ในการออกแบบป้ายสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของ
จังหวัด 
 
ตารางท่ี 4.17 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเรื่อง ประเภทของป้าย
สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด (เกณฑ์การพิจารณา คือ ระดับความคิดเห็นต้ังแต่ 4 ข้ึนไป) 
 

ประเภทของป้ายสัญลักษณ์ 
ระดับความคิดเห็น 

Mean SD. ล าดับ 
ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับบอกทิศทาง (Direction Sign)  4.79 .42 1 

ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับระบุสถานท่ี (Identifying Sign)  4.58 .51 2 
ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับให้ข้อมูลข่าวสาร (Information Sign) 4.47 .61 3 

 
จากตารางที่ 4.17 พบว่า ประเภทของป้ายสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด อันดับที่ 1 คือ ป้าย
สัญลักษณ์ส าหรับบอกทิศทาง ค่าเฉลี่ย 4.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 อันดับที่ 2 คือ ป้าย
สัญลักษณ์ส าหรับระบุสถานท่ี ค่าเฉลี่ย 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 อันดับที่ 3 คือ ป้าย
สัญลักษณ์ส าหรับให้ข้อมูลข่าวสาร ค่าเฉลี่ย 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 
 
ตารางท่ี 4.18 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเรื่อง องค์ประกอบของป้าย
สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด (เกณฑ์การพิจารณา คือ ระดับความคิดเห็นต้ังแต่ 4 ข้ึนไป) 
 

องค์ประกอบของป้ายสัญลักษณ์การท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเห็น 

Mean SD. ล าดับ 
ใช้สัญลักษณ์ของจังหวัด 4.74   .65 1 
ใช้ตัวอักษร ข้อความหรือค าบรรยาย  4.68 .67 2 
ใช้ภาพถ่าย 4.58 .69 3 
ใช้สีสัน  4.42 .84 4 
ใช้ภาพวาด เช่น ภาพสีน้ า สีน้ ามัน สีโปสเตอร์ สีชอล์ก 4.16 .96 5 
การใช้กราฟิกหรือภาพลายเส้น ภาพการ์ตูน 3.68 .95 6 

รวม 4.46     .37
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จากตารางที่ 4.18 พบว่า องค์ประกอบของป้ายสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด อันดับที่ 1 คือ 
ใช้สัญลักษณ์ของจังหวัด ค่าเฉลี่ย 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 อันดับที่ 2 คือ ใช้ตัวอักษร  
ข้อความหรือค าบรรยาย ค่าเฉลี่ย 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 อันดับที่ 3 คือ ใช้ภาพถ่าย 
ค่าเฉลี่ย 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 อันดับที่ 4 คือ ใช้สีสัน  ค่าเฉลี่ย 4.42 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.84 อันดับที่ 5 คือ ใช้ภาพวาด  เช่น ภาพสีน้ า สีน้ ามัน สีโปสเตอร์ สีชอล์ก ค่าเฉลี่ย 
4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 ส่วนการใช้กราฟิกหรือภาพลายเส้น ภาพการ์ตูน มีค่าเฉลี่ยไม่
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 

“ต้องมีป้ายบอกทางก่อนถึงทางเข้าให้ถี่ๆ บอกเลยว่า อีกก่ีร้อยเมตรจะถึง  ให้
เลี้ยวไปทางไหนบอกไปเลย ไม่อย่างนั้น ขับรถเลยกันหมดทุกคัน ที่จอดรถมีป้าย
แผนที่ ป้ายบอกประวัติความเป็นมา คนมาเที่ยวจะได้รู้ สมัยก่อนเคยเห็นป้าย
งานวัด เขาวาดภาพวิว สวยกว่าของจริงหลายเท่า คนวาดต้องฝีมือดีมากๆ สมัย
นี้เห็นแต่ภาพถ่าย ดูนานๆก็เบื่อ แต่ก็สะดวกนะ ไม่ใส่ภาพมีแต่ตัวหนังสือก็ไม่
ทันสมัย ต้องใช้สีสันสดใสให้ดึงดูดสายตา การ์ตูนก็ดีนะ แต่หาโอกาสใช้ยาก” 
 (คมกฤษดา ทันตกาญจนพันธุ์, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2553) 
 

  2.4 การวิเคราะห์ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด  ใน 3 
อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภออัมพวาและอ าเภอบางคนที พบว่า ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการ
ท่องเที่ยวอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน  เช่น กรมทางหลวง เทศบาล การท่องเที่ยว
และองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ซึ่งแบ่งพื้นที่รับผิดชอบตามเขตปกครอง ป้ายที่อยู่ในการดูแลของ
หน่วยงานราชการ มักจะมีรูปแบบเรียบง่าย มีมาตรฐาน มีความเป็นเอกภาพ ส่วนภาคเอกชนมักจะ
เป็นผู้ประกอบการท่ีต้องการป้ายสัญลักษณ์เพื่อการพาณิชย์  จะไม่มีรูปแบบแน่นอน ไม่มีมาตรฐาน
กลาง ไม่มีเอกภาพและเป็นปัญหาในหลายๆด้าน 
 จ าแนกป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดตามประเภทของป้าย  พบว่า ป้าย
บอกทางมีมากที่สุด รองลงมา คือ ป้ายระบุสถานที่ ส่วนป้ายข้อมูลข่าวสารมีน้อยที่สุด 
 จ าแนกป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดตามองค์ประกอบ  พบว่า มีการใช้
ตัวอักษรมากที่สุด รองลงมา คือ ใช้สีสันและใช้ภาพถ่าย ส่วนภาพวาด ภาพลายเส้น แผนที่และ
สัญลักษณ ์มีการใช้ค่อนข้างน้อย 
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ภาพท่ี 4.1 แสดงการส ารวจป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม  
 
แหล่งท่ีมา: จากการส ารวจป้ายในพื้นที่วิจัยและบันทึกภาพโดยผู้วิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



[47] 

 

ตารางท่ี 4.19 แสดงการวิเคราะห์ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด 
 
สถานที ่ หน่วยงานที่

รับผิด 
ชอบ 

ประเภทของป้าย องค์ประกอบของป้าย 

ป้าย
บอกทาง 

ป้ายระบุ
สถานท่ี 

ป้าย
ข้อมูล
ข่าวสาร 

ภาพถ่าย ภาพวาด ลายเส้น
หรือแผนท่ี 

ตัวอักษร สีสัน สัญลักษ
ณ์ของ
จังหวัด 

ถนนสายหลัก กรมทาง
หลวง 

         

ถนนสายรอง กรมทาง
หลวงและ
เทศบาล 

         

อ าเภอเมือง เทศบาล          
อ.อัมพวา 
อุทยาน ร.2 

เทศบาลและ
เอกชนและ
การ
ท่องเที่ยว 

         

อ.อัมพวาชุมชน
อัมพวา 

เทศบาลและ
เอกชนและ
การ
ท่องเที่ยว 

         

อ.บางคนที 
ชุมชนบางนก
แขวก 

เทศบาลและ
เอกชน 

         

อ.บางคนที 
ชุมชนบางน้อย 

เทศบาลและ
เอกชน 

         

อ.อัมพวาชุมชน
ท่าคา 

เทศบาลและ
เอกชน 

         

อ.อัมพวาชุมชน
บางจาก 

เทศบาลและ
เอกชน 

         

อ.อัมพวาชุมชน
แควอ้อม 

เทศบาลและ
เอกชน 

         

อ.อัมพวาชุมชน
วัดประดู่ 

เทศบาลและ
เอกชน 

         

อ.เมือง 
ดอนหอยหลอด 

เทศบาลและ
เอกชน 

         

 
จากตารางที่ 4.19 การวิเคราะห์ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด 200 ป้าย 
ใน 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภออัมพวาและอ าเภอบางคนที พบว่า ประเภทของป้ายสัญลักษณ์
การท่องเที่ยวของจังหวัด ส่วนใหญ่ คือ ป้ายบอกทิศทาง  รองลงมา คือ  ป้ายระบุสถานที่และป้าย
ข้อมูลข่าวสาร องค์ประกอบของป้ายสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด ที่พบเป็นส่วนใหญ่ คือ  
ตัวอักษร รองลงมา คือ สีสัน ลายเส้นหรือแผนที่ ภาพถ่าย ภาพวาดและสัญลักษณ์ของจังหวัด 
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 3. รูปแบบป้ายสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 เมื่อน าผลการวิเคราะห์เรื่อง ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของ
จังหวัดและอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม มาประยุกต์ใช้กับหลักการออกแบบรูปแบบป้าย
สัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยว ท าให้ได้ป้ายสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม  
ดังนี้ 
  3.1 แนวคิดที่ใช้ในการออกแบบ คือ แสดงความเป็นไทย โดยใช้อัตลักษณ์ของ
สมุทรสงคราม เช่น ประวัติศาสตร์และบุคคลส าคัญ ธรรมชาติ ทิวทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว วัด โบสถ์ 
ใช้หลักการสื่อสารแบบสากล ให้ชาวต่างชาติสามารถเข้าใจได้ สอดคล้องกับทฤษฎีทุนทาง
วัฒนธรรม (Cultural Capital) ทฤษฎีชาติพันธุ์นิยม (Ethnicity) ทฤษฎีสัญวิทยา (Semiotic) ที่เป็น
ความสัมพันธ์กันระหว่างรูปสัญญะ ( Signifier) และความหมายสัญญะ ( Signified) ทฤษฎีพหุ
ลักษณ์นิยม (Pluralism) และทฤษฎีอัตลักษณ์ (Identity) 
 
  3.2 ใช้องค์ประกอบในการออกแบบที่แสดงอัตลักษณ์ของสมุทรสงคราม  คือ ใช้ลาย
ดอกจิกทะเล ใช้สีโทนเหลือง ส้มและน้ าตาล แทนสีประจ าจังหวัด ใช้สัญลักษณ์ของจังหวัด เช่น 
กลองแทนจังหวัด ผลมะม่วงแทนอ าเภออัมพวา ใช้ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว ใช้ตัวอักษรไทยและ
อังกฤษ เพื่อระบุสถานท่ีท่องเที่ยวและให้ข้อมูลข่าวสาร ตามทฤษฎีการจัดองค์ประกอบทางการ
ออกแบบ ( Composition) ทฤษฎีสีในระบบมันเซลล์  ( The Munsell Color System) ทฤษฎีตัว
อักษรไทย (Thai typeface) 
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บทที่ 5 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ท าให้ได้ข้อสรุปของงานวิจัยเรื่องนี้ ซึ่งตอบค าถามตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ในเรื่องปัญหาของป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสงคราม เรื่องอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม และเรื่องการประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ของ
จังหวัด ส าหรับการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยว  ให้มีเอกลักษณ์แบบ
สมุทรสงครามและมีมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด โดยจะอภิปรายผล ดังนี้ 
 
 1. ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด  คือ ไม่มี
หน่วยงานกลางที่จะดูแลรับผิดชอบงานป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด  ให้มี
มาตรฐานกลางหรือมีรูปแบบที่ชัดเจนและมีเอกลักษณ์ของจังหวัด  งานป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดอยู่ในสภาวะแบบต่างคนต่างท า ทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการเอกชนจ านวน
มาก หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานป้ายของจังหวัด  จะแยกงานรับผิดชอบเป็นส่วนๆ ไม่มีการ
เชื่อมโยงกัน เช่น ส านักงานบ ารุงทาง กรมทางหลวง จะผลิตป้ายบอกทางหรือสถานท่ีหลักๆ ของ
จังหวัดเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้ผลิตป้ายระบุสถานที่ท่องเที่ยวหรือป้ายให้ข้อมูลข่าวสาร  ท าให้คนทั่วไป
ไม่ทราบว่ามีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานป้ายท่องเที่ยวของจังหวัด  ไม่ทราบถึงมาตรฐานป้าย 
ไม่ทราบกฎระเบียบและข้อพึงปฏิบัติ หน่วยงานเทศบาลและองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  จะผลิต
ป้ายในเขตท้องถิ่น ในชุมชน หน่วยงานการท่องเที่ยวในจังหวัด จะสนับสนุนการผลิตป้ายใน
สถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้น ส่วนผู้ประกอบการภาคเอกชนซึ่งมีจ านวนมากที่สุด ซึ่งไม่ได้รับเงิน
สนับสนุนจากภาครัฐ ก็จะผลิตป้ายทุกอย่างเองตามที่ต้องการ เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายสถานที่
ท่องเที่ยว ป้ายชุมชน ป้ายร้านค้า ป้ายที่พักแรม และป้ายบอกข้อมูลข่าวสารอีกมากมายมหาศาล  
 ป้ายที่ปรากฏจึงสร้างปัญหาทางด้านการสื่อสาร ท าให้สับสน ความไม่ปลอดภัยของผู้ใช้
รถใช้ถนน เกิดมลภาวะทางสายตา บางสถานที่มีป้ายมากเกินไป ซ้ าซ้อนกัน ท าให้สิ้นเปลือง
ทรัพยากร แรงงานและงบประมาณ ป้ายส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ไม่ได้
รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือขออนุญาตแบบหนึ่ง  แต่ท าอีกอย่างหนึ่ง ความไม่เป็นระเบียบ 
ไม่มีมาตรฐาน รูปแบบไม่แน่นอน อยู่ในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสม บางสถานที่ไม่มีป้ายบอกทางหรือ
มีป้ายบอกทางมีน้อยเกินไป ขนาดของป้ายไม่เหมาะสม ไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ป้ายในบาง
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สถานที่ไม่มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ ป้ายอยู่ในสภาพทรุดโทรม ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ ไม่เหมาะสม 
ไม่มีข้อความภาษาอังกฤษ 
 
 2. อัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่เหมาะสม ที่จะน าไปใช้ในการออกแบบป้ายสัญลักษณ์
ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด ควรใช้เอกลักษณ์ของจังหวัดเสริมเข้าไปในป้ายส าหรับการ
ท่องเที่ยว เช่น เอกลักษณ์ในด้านประวัติศาสตร์และบุคคลส าคัญ  เอกลักษณ์ในด้านธรรมชาติ 
ทิวทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว เอกลักษณ์ในด้านศาสนา ศาสนสถาน วัด โบสถ์ เอกลักษณ์ในด้านศิลปิน
และผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัด เอกลักษณ์ในด้านการเกษตร พืช ผลไม้ เอกลักษณ์ในด้านอาหาร
ท้องถิ่น หอยหลอด ปลาทู กุ้งแม่น้ า เอกลักษณ์ในด้านวัฒนธรรมพื้นเมือง ดนตรี นาฏศิลป์ 
เอกลักษณ์ในด้านประเพณีท้องถิ่น เทศกาลประจ าปี เอกลักษณ์ในด้านสถาปัตยกรรม  บ้านริมน้ า 
เรือนไทย เอกลักษณ์ในด้านสังคม ความเป็นมิตรของชุมชน ความปลอดภัย เอกลักษณ์ในด้าน
อาหารท้องถิ่น อาหารไทย อาหารพื้นเมือง เอกลักษณ์ในด้านเศรษฐกิจ การค้าที่มั่นคง 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น OTOP และเอกลักษณ์ในด้านอาหารท้องถิ่น ขนมไทย 
ของหวาน เอกลักษณ์เหล่านี้เป็นที่รู้จักดีส าหรับนักท่องเที่ยวและเป็นสิ่งที่ชาวสมุทรสงครามภูมิใจ
เป็นอย่างยิ่ง จะต้องใช้ให้เหมาะสมตามประเภทของป้าย ไม่ใช้มากเกินไปจนรบกวนจุดประสงค์ใน
การสื่อสารที่เป็นหลักใหญ่ 
 
 3. รูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดที่ควรจะเป็น  คือ ควรมี
มาตรฐานในด้านการสื่อสารที่เป็นสากล ควรใช้ข้อความภาษาไทยเป็นหลักและมีภาษาอังกฤษ
เสริมเข้ามาส าหรับชาวต่างชาติ เพื่อง่ายต่อการท าความเข้าใจ เช่น ป้ายบอกทาง ส่วนป้ายระบุ
สถานที่ท่องเที่ยว อาจใส่ความเป็นไทยหรือให้มีภาพลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยไม่ควร
เหมือนกับจังหวัดอ่ืน ป้ายบอกทิศทาง (Direction Sign) มีความส าคัญมากต่อการเดินทาง ควรให้
ความส าคัญกับตัวอักษรที่มีขนาดได้มาตรฐาน อ่านง่าย สั้นกระชับได้ใจความ ป้ายระบุสถานที่
ส าหรับการท่องเที่ยว ( Identifying Sign) และป้ายให้ข้อมูลข่าวสารส าหรับการท่องเที่ยว 
(Information Sign) มีความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว อาจใช้ภาพถ่าย ภาพวาด เช่น 
ภาพสีน้ า สีน้ ามัน สีโปสเตอร์ สีชอล์ก กราฟิกหรือภาพลายเส้น ภาพการ์ตูน ใช้แผนที่และ
สัญลักษณ์ต่างๆ ของจังหวัด เพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะ ง่ายต่อการจดจ า ใช้สีสันสดใสแต่ต้องไม่
รบกวนองค์ประกอบหลักของป้าย รูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสงคราม ได้จากการใช้ผลการวิจัยในด้านปัญหาของป้ายและอัตลักษณ์ของจังหวัด โดย
ประยุกต์เข้ากับหลักการออกแบบ ที่มีรายละเอียด ดังนี้  
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  3.1 แนวคิดที่ใช้ในการออกแบบ คือ แสดงความเป็นไทย โดยใช้อัตลักษณ์ของ
สมุทรสงคราม เช่น ประวัติศาสตร์และบุคคลส าคัญ ธรรมชาติ ทิวทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว วัด โบสถ์ 
ใช้หลักการสื่อสารแบบสากล ให้ชาวต่างชาติสามารถเข้าใจได้ สอดคล้องกับทฤษฎีทุนทาง
วัฒนธรรม (Cultural Capital) ของ ปิแยร์ บูร์ดิเยอ ที่ว่าทุนไม่ได้หมายถึงเฉพาะทุนที่เป็นเงินทอง
เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึง ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางปัญญาและทุนทางสังคม วัฒนธรรมเป็นสิ่ง
ที่มีคุณค่าต่อวิถีชีวิตของสังคมและให้มูลค่าในทางใดทางหนึ่ง ส าหรับจังหวัดสมุทรสงครามมีทุน
ทางวัฒนธรรมครบทุกมิติ ส่วนหนึ่งเป็นไปตามทฤษฎีชาติพันธุ์  (Ethnicity) mujเป็นรูปแบบของการ
แสดงออกซึ่งความเป็นท้องถิ่น ความสังคม การมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเดียวกัน ท าให้เกิดการ
ติดต่อสื่อสาร การถ่ายทอดและการรับรู้ ซึ่งสนับสนุนทฤษฎีสัญวิทยา ( Semiotic) ที่เป็นระบบของ
สัญลักษณ์ทางความคิดของมนุษย์และทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา  เช่น ภาษา รหัส สัญญาณ 
เครื่องหมาย เป็นความสัมพันธ์กันระหว่างรูปสัญญะ ( Signifier) และความหมายสัญญะ 
(Signified) และมีความเชื่อมโยงกับทฤษฎีพหุลักษณ์นิยม  ( Pluralism) ที่เป็นการยอมรับความ
แตกต่างหลากหลายทางชีวภาพ กายภาพและวัฒนธรรม ความแตกต่างนั้นสามารถคงอยู่ร่วมกัน
ได้ที่ปรากฏในรูปแบบของสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากร ความรู้และอ านาจ สิ่งที่ท าให้มองเห็นความ
แตกต่าง คือ ความเป็นปัจเจก ซึ่งศึกษาได้จากทฤษฎีอัตลักษณ์ ( Identity) เป็นแนวคิดหรือการ
ปฏิบัติในท้องถิ่นที่ปรากฏในปัจเจกบุคคลและกลุ่มชุมชน  เป็นจิตส านึกส่วนตัวที่ย้ าเตือนว่า ตัวเอง
เป็นใคร มีที่มาอย่างไร ต่างจากคนอ่ืนอย่างไร 
 
  3.2 ใช้องค์ประกอบในการออกแบบที่แสดงอัตลักษณ์ของสมุทรสงคราม  คือ ใช้ลาย
ดอกจิกทะเล ใช้สีโทนเหลือง ส้มและน้ าตาล แทนสีประจ าจังหวัด ใช้สัญลักษณ์ของจังหวัด เช่น 
กลองแทนจังหวัด ผลมะม่วงแทนอ าเภออัมพวา ใช้ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว ใช้ตัวอักษรไทยและ
อังกฤษ เพื่อระบุสถานท่ีท่องเที่ยวและให้ข้อมูลข่าวสาร ตามทฤษฎีการจัดองค์ประกอบทางการ
ออกแบบ ( Composition) ทฤษฎีสีในระบบมันเซลล์  ( The Munsell Color System) ทฤษฎีตัว
อักษรไทย ( Thai typeface) ตามหลักการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยว สิ่งแรกที่
ต้องพิจารณา คือ การสื่อสารที่ชัดเจนในเวลาอันสั้น นั่นหมายถึง การสื่อสารด้วยตัวอักษรหรือ
ข้อความที่อ่านง่ายไม่ยาวเยิ่นเย้อ ใช้สีตัดกันที่ท าให้มองเห็นอย่างชัดเจน เห็นได้ดีในทุกสภาพ
อากาศ สภาพของแสง การสื่อสารด้วยตัวอักษร ได้ผลดีกว่าการใช้ภาพ เพราะต้องใช้เวลาแปล
ความหมายนานกว่า แต่ถ้าเป็นป้ายระบุสถานที่ การมีภาพประกอบจะช่วยเสริมข้อความ เสริม
บรรยากาศ การใช้กราฟิกหรือลวดลายประดิษฐ์สามารถเสริมรสนิยมได้ แต่อาจท าให้ภาพลักษณ์ดู
แข็งกระด้าง ดูเป็นแบบแผนมากเกินไป 
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ภาพท่ี 5.1 ตัวอย่างขององค์ประกอบที่ใช้ในการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
แหล่งท่ีมา: จากผลการวิจัย 
 

 

 
 
 
ภาพท่ี 5.2 ตัวอย่างงานออกแบบป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
แหล่งท่ีมา: จากผลการวิจัย 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 ส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป อาจศึกษามาตรฐานป้ายสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของ
ต่างประเทศ เพื่อประยุกต์ใช้กับประเทศไทยให้ได้รูปแบบที่เป็นสากล  หรือศึกษาปัญหาและอัต
ลักษณ์ของจังหวัดในภาคอ่ืนๆ ที่มีจุดเด่นทางการท่องเที่ยวที่ต่างออกไป ข้อเสนอแนะ มีดังนี้ 
 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ปัญหาเรื่องป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดมีมานานแล้ว  ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญในพื้นที่ ตอบตรงกันทุกคน เป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  ต้อง
ปรับตัวกันทั้งหมด ต้ังแต่ระดับจังหวัดลงไปถึงผู้ประกอบการ เพื่อสร้างมาตรฐานกลาง มีหน่วยงาน
ดูแลรับผิดชอบเป็นหลัก มีรูปแบบที่เหมาะสมกับทุกวัตถุประสงค์ ทุกสถานที่ ภาครัฐควรสนับสนุน
งบประมาณในการผลิตป้ายหรือเป็นผู้ผลิตป้ายให้กับทุกภาคส่วนที่ต้องการ  เพื่อลดการผลิตป้าย
ขึ้นมาใช้กันเอง 
 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ควรสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการทุกระดับ ให้เห็นถึงข้อดีของการมีระบบมาตรฐาน
ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้เห็นถึงผลเสียของการไม่มีมาตรฐานป้าย เช่น 
มลภาวะทางสายตา อุบัติเหตุจากป้ายที่อยู่ในต าแหน่งไม่เหมาะสม ความสิ้นเปลืองด้านต่างๆ ท่ี
ต้องลงทุน 
 
 3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 ควรสร้างระบบมาตรฐานป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด  ให้มีมาตรฐาน
ตามแบบสากล แต่ให้มีความเป็นไทยและมีภาพลักษณ์เฉพาะของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้
สัญลักษณ์ที่แสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดในป้ายบอกทาง ใช้สัญลักษณ์ที่แสดงอัตลักษณ์ของแต่ละ
อ าเภอหรือชุมชนในป้ายระบุสถานท่ีและป้ายให้ข้อมูลข่าวสาร  อาจสร้างเอกลักษณ์เฉพาะจากการ
ใช้องค์ประกอบต่างๆ ในการออกแบบ เช่น ภาพวาด ภาพลายเส้น กราฟิกและการใช้สีสันที่สดใส 
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ภาคผนวก ก 

โครงสร้างการสัมภาษณ์ 
เร่ือง เอกลักษณ์ของจังหวัดและป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
การสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหน่ึงของการท าวิจัย เร่ือง การออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม ของอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา โดยความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ในการตอบ
ค าถามตามความเป็นจริง เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการวิจัย และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อชาว สมุทรสงครามทุกท่าน ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ 
โอกาสนี้ด้วย 
 
1. หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม
 
2. เป็นหน่วยงานประเภทใด 


3. หน่วยงานดังกล่าว ท างานร่วมกับหน่วยงานอะไรบ้าง 


4. ปัญหาหลักของ ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของสมุทรสงคราม มีอะไรบ้าง


5. ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด แสดงเอกลักษณ์ของสมุทรสงครามหรือไม่


6. ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของสมุทรสงคราม มีแนวความคิดที่เป็นเอกภาพไปใน
ทิศทางเดียวกันหรือไม่ 


7. องค์ประกอบของ ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม มีอะไรบ้าง
 
8. ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม ควรมีแนวทางแบบใด


9. ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม ควรมีรูปแบบอย่างไร


10. ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม ควรแสดงเอกลักษณ์อะไรบ้าง
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11. ทัศนคติเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม เช่น ตลาดน้ า วัด บ้านริมน้ า ทะเล ผลไม้ 
ศิลปะไทย อาหารทะเล เมืองเก่า สถานีรถไฟแม่กลอง อุทยาน ร.2


12. ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ภาพถ่าย ในป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของสมุทรสงคราม


13. ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ภาพวาด ในป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของสมุทรสงคราม


14. ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้กราฟิกหรือรูปทรงเรขาคณิต ในป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของ
สมุทรสงคราม


15. ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ตัวอักษร ข้อความหรือค าบรรยาย ในป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยว
ของสมุทรสงคราม


16. ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สีสัน ในป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของสมุทรสงคราม


17. ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สัญลักษณ์ของจังหวัด ในป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของ
สมุทรสงคราม
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

เร่ือง เอกลักษณ์ของจังหวัดและป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหน่ึงของการท าวิจัย เร่ือง การออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์ส าหรับ
การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม ของอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา โดยความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ในการ
ตอบค าถามตามความเป็นจริง เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการวิจัย และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อชาวสมุทรสงครามทุกท่าน ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางประชากร 

ค าชี้แจง : โปรดกรอกข้อมูลและท าเคร่ืองหมาย  ในช่องที่ท่านคิดว่าเหมาะสมที่สุด 
1. เพศ
   ชาย  หญิง 

2. อายุ
   18 – 25 ปี  26 – 35 ปี  36 – 45 ปี 
   46 – 55 ปี  56 – 65 ปี  66 ปี ขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา
   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา 

   อนุปริญญา (ปวช./ปวส.)  ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 

4. อาชีพ
 เกษตรกร  ค้าขาย   ธุรกิจส่วนตัว   
 ข้าราชการ  อาจารย์ - นักวิชาการ แม่บ้าน 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ รับจ้างทั่วไป  อื่นๆ..................................... 

5. บทบาทหน้าที่ในส่วนปกครองท้องถิ่น 
 มีต าแหน่ง เป็น.....................................................  ไม่มีต าแหน่งใดๆ 
6. บทบาทหน้าที่ในชุมชน
 มีต าแหน่ง เป็น.....................................................  ไม่มีต าแหน่งใดๆ 
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 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชน 

 
ค าชี้แจง : โปรดกรอกข้อมูลที่ท่านคิดว่าเหมาะสมที่สุด
1. จังหวัดสมุทรสงคราม มีหน่วยงานเกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด 
หรือไม่ 
   มี   ไม่มี 

2. ถ้ามี กรุณาแจ้งชื่อหน่วยงาน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. หน่วยงานดังกล่าว ท างานร่วมกับหน่วยงานอะไรบ้าง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. ปัญหาหลักของป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด มีอะไรบ้าง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. ท่านคิดว่า ภาพรวมของ ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด แสดงเอกลักษณ์ของ
จังหวัดสมุทรสงคราม หรือไม่
   แสดง   ไม่แสดง 

6. ท่านคิดว่า ภาพรวมของ ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด มีแนวความคิดที่เป็น
เอกภาพไปในทิศทางเดียวกัน หรือไม่
   มีเอกภาพ  ไม่มีเอกภาพ 
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7. ท่านคิดว่า องค์ประกอบของ ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม มี
อะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  ภาพถ่าย 

  ภาพวาด 

  กราฟิกหรือรูปทรงเรขาคณิต 

  ตัวอักษร ข้อความ ค าบรรยาย 

  การใช้สี 

  สัญลักษณ์ของจังหวัด 
8. ท่านคิดว่า ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม ควรมีแนวทางแบบใด
  แบบสากล  แบบไทย  อื่นๆ................................ 

9. ท่านคิดว่า ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม ควรมีรูปแบบอย่างไร
  แบบ สมุทรสงคราม เหมือนจังหวัดอ่ืน อ่ืนๆ................................ 

10. ท่านคิดว่า ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม ควรแสดงเอกลักษณ์
อะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  ประวัติศาสตร์ 

  ภูมิประเทศและธรรมชาติ 

  ชุมชนและสถาปัตยกรรม 

  ศาสนาและวัฒนธรรม 

  สังคมและเศรษฐกิจ 

  ศิลปะและบุคคลส าคัญ 
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ค าชี้แจง : โปรดตอบค าถามแต่ละข้อ โดยท าเคร่ืองหมาย  ในช่องที่ท่านคิดว่าเหมาะสมที่สุด 
ความหมายของค่าระดับคะแนน : 5 = เห็นด้วยมากที่สุด, 4 = เห็นด้วยมาก, 3 = เห็นด้วยปานกลาง, 
2 = เห็นด้วยน้อย, 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด
 



ท่านเห็นด้วยแค่ไหน ในเร่ืองต่อไปนี้ 
5
มาก
ที่สุด

4
มาก

3
ปาน
กลาง

2
น้อย

1
น้อย
ที่สุด

1. เอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม คือ ตลาดน้ า     

2. เอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม คือ วัด     

3. เอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม คือ บ้านริมน้ า     

4. เอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม คือ ทะเล     

5. เอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม คือ ผลไม้     

6. เอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม คือ ศิลปะไทย     

7. เอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม คือ อาหารทะเล     

8. เอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม คือ เมืองเก่า     

9. เอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม คือ สถานีรถไฟแม่กลอง     

10. เอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม คือ อุทยาน ร.2     

 
ค าชี้แจง : โปรดตอบค าถามแต่ละข้อ โดยท าเคร่ืองหมาย  ในช่องที่ท่านคิดว่าเหมาะสมที่สุด 
ความหมายของค่าระดับคะแนน : 5 = เห็นด้วยมากที่สุด, 4 = เห็นด้วยมาก, 3 = เห็นด้วยปานกลาง, 
2 = เห็นด้วยน้อย, 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด




ท่านเห็นด้วยแค่ไหน ในเร่ืองต่อไปนี้ 
5
มาก
ที่สุด

4
มาก

3
ปาน
กลาง

2
น้อย

1
น้อย
ที่สุด

1. ใช้ภาพถ่าย ในป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสงคราม 

    

2. ใช้ภาพวาด ในป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสงคราม 

    

3. ใช้กราฟิกหรือรูปทรงเรขาคณิต ในป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม 

    

4. ใช้ตัวอักษร ข้อความหรือค าบรรยาย ในป้ายสัญลักษณ์ส าหรับ     
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การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม 
5. ใช้สีสัน ในป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสงคราม 

    

6. ใช้สัญลักษณ์ของจังหวัด ในป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสมุทรสงคราม 
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ภาคผนวก ค 

ส่วนของการออกแบบ 
 

การออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม  
 
 1. อัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่เหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ส าหรับ
การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 
 
ภาพท่ี 6.1 เอกลักษณ์ในด้านประวัติศาสตร์ 
 
แหล่งท่ีมา: จากผลการวิจัย 
 

 
 
ภาพท่ี 6.2 เอกลักษณ์ในด้านบุคคลส าคัญ 
 
แหล่งท่ีมา: จากผลการวิจัย 
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ภาพท่ี 6.3 เอกลักษณ์ในด้านศิลปินและผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัด 
 
แหล่งท่ีมา: จากผลการวิจัย 
 

 
 
ภาพท่ี 6.4 เอกลักษณ์ในด้านธรรมชาติ ทิวทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว 
 
แหล่งท่ีมา: จากผลการวิจัย 
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ภาพท่ี 6.5 เอกลักษณ์ในด้านศาสนา ศาสนสถาน วัด โบสถ์ 
 
แหล่งท่ีมา: จากผลการวิจัย 
 

 
 
ภาพท่ี 6.6 เอกลักษณ์ในด้านการเกษตร พืช ผลไม้ 
 
แหล่งท่ีมา: จากผลการวิจัย 
 

 
 
ภาพท่ี 6.7 เอกลักษณ์ในด้านอาหารท้องถิ่น หอยหลอด ปลาท ูกุ้งแม่น  า 
 
แหล่งท่ีมา: จากผลการวิจัย 
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ภาพท่ี 6.8 เอกลักษณ์ในด้านอาหารท้องถิ่น ขนมไทย ของหวาน 
 
แหล่งท่ีมา: จากผลการวิจัย 
 

 
 
ภาพท่ี 6.9 เอกลักษณ์ในด้านวัฒนธรรมพื นเมือง นาฏศิลป์ 
 
แหล่งท่ีมา: จากผลการวิจัย 
 

 
 
ภาพท่ี 6.10 เอกลักษณ์ในด้านวัฒนธรรมพื นเมือง ดนตรี 
 
แหล่งท่ีมา: จากผลการวิจัย 
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ภาพท่ี 6.11 เอกลักษณ์ในด้านเศรษฐกิจ การค้าที่มั่นคง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น OTOP 
 
แหล่งท่ีมา: จากผลการวิจัย 
 

 
 
ภาพท่ี 6.12 เอกลักษณ์ในด้านสังคม ความเป็นมิตรของชุมชน ความปลอดภัย 
 
แหล่งท่ีมา: จากผลการวิจัย 
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 2. องค์ประกอบที่จะน าไปใช้ในการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 
 
ภาพท่ี 6.13 องค์ประกอบที่เป็นตัวอักษร 
 
แหล่งท่ีมา: จากผลการวิจัย 
 

 
 
ภาพท่ี 6.14 องค์ประกอบที่เป็นภาพถ่าย 
 
แหล่งท่ีมา: จากผลการวิจัย 
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ภาพท่ี 6.15 องค์ประกอบที่เป็นสี 
 
แหล่งท่ีมา: จากผลการวิจัย 

 
ภาพท่ี 6.16 องค์ประกอบที่เป็นภาพวาด 
 
แหล่งท่ีมา: จากผลการวิจัย 
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ภาพท่ี 6.17 องค์ประกอบที่เป็นภาพการ์ตูน 
 
แหล่งท่ีมา: จากผลการวิจัย 
 

                 
 
ภาพท่ี 6.18 องค์ประกอบที่เป็นภาพกราฟิกและลายเส้น 
 
แหล่งท่ีมา: จากผลการวิจัย 
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ภาพท่ี 6.19 องค์ประกอบที่เป็นแผนที่ 
 
แหล่งท่ีมา: จากผลการวิจัย 

 
 
ภาพท่ี 6.20 องค์ประกอบที่เป็นลายไทย 
 
แหล่งท่ีมา: จากผลการวิจัย 

www.ssru.ac.th



 

 

 3. รูปแบบป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวที่ควรจะเป็นของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 
 
ภาพท่ี 6.21 ตัวอย่างป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยว ประเภทป้ายระบุสถานที่ 
 
แหล่งท่ีมา: จากผลการวิจัย 
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ภาพท่ี 6.22 ตัวอย่างป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยว ประเภทป้ายบอกทิศทาง 
 
แหล่งท่ีมา: จากผลการวิจัย 
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ภาพท่ี 6.23 ตัวอย่างป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยว ประเภทป้ายให้ข้อมูลข่าวสาร 
 
แหล่งท่ีมา: จากผลการวิจัย 
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ภาพท่ี 6.24 ตัวอย่างป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยว ประเภทป้ายบอกทิศทาง 
 
แหล่งท่ีมา: จากผลการวิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 

 
 นายพิบูล  ไวจิตรกรรม 
 
ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน 
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย  
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
การศึกษา 
 2534 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  ออกแบบกราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 
 2548 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ออกแบบกราฟิกและความคิดสร้างสรรค์ทางโฆษณา  
  คณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาฯ 
 2551 ก าลังศึกษา  ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและความคิดสร้างสรรค์ 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาฯ 
 
ผลงานทางวิชาชีพ 
 2533 – 2536 Production Designer : Pacific Inter Communication 
 2536 – 2539 Senior Graphic Designer : Prakit & FCB 
 2539 – 2551 Senior Graphic Art Director : J. Walter Thompson
 2541  ACT Media Best Creative Awards
 
ผลงานทางวิชาการ 
 2549 – 2551 อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 2549 – 2551 กรรมการหลักสูตร  (สายวิชาชีพ) และอาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
 2549 – 2551 วิทยากรพิเศษ  (การวิจัยและการโฆษณา) ภาควิชานฤมิตศิลป์ 
   คณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาฯ 

2551  รางวัลดีเด่น  จากการน าเสนอบทความวิจัยเรื่อง Women newspaper 
design : the use of graphic design elements subject to the suitable 
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character. ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 
9 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 14 - 15 มีนาคม 2551 

2552  บทความวิชาการเรื่อง  “ปรากฏการณ์ดิจิตอล” ในวารสารวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที ่8 ฉบับที่ 8 ปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

2553  ทุนวิจัยเรื่อง  ออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสงคราม ทุนวิจัยประเภทงบประมาณแผ่นดิน ปี 2553 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

2553  บทความวิจัยเรื่อง  Urban Culture and Islamic Design for Halal Products 
ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา The 8th Academic 
Forum on Urban Culture Research “Empowering Urban Culture and 
Creativity: Art, Publicity and Transformation” ณ  บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 – 10 มีนาคม 2553 

2553  บทความวิจัยเรื่อง  การออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์ส าหรับการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสมุทรสงคราม ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 14 - 15 มิถุนายน 2553 

2553  บทความวิจัยเรื่อง  การประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงครามส าหรับ
ป้ายสัญลักษณ์การท่องเที่ยว ในการน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 ณ 
ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 26 - 30 สิงหาคม 2553 

2553  บทความวิชาการเรื่อง  อิสลาม ความงามและการออกแบบ ในวารสารวิชาการ  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 
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