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ปที่ทําการวิจัย  

 

งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1 . เพื่อรวบรวมขอมูลแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษของ

ชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 2. เพื่อศึกษาระดับความสนใจของนักทองเที่ยวตอแหลง

ทองเที่ยวของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม  3. เพื่อหาแนวทางการออกแบบคูมือ

ทองเที่ยวใหแกชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 4.เพื่อสรางคูมือการทองเที่ยวดวยตนเอง

ของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบคูมือการ

ทองเที่ยวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม เครื่องมือการวิจัยและกลุม

ตัวอยางที่ใช ขอมูลคือ การสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสรางแกคนในชุมชน  การทาํ Focus group 

และการใชแบบสอบถาม โดยการแบงผูใหขอมูลเปนผูเชี่ยวชาญจากการคัดสรรและเขาใจในชุมชน

เปนอยางดีย่ิง ผูใหขอมูลคือคนในชุมชนจํานวน 5 ทาน แบงเปนผูนําชุมชน 2 ทาน ศูนยราชการ

ดานการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม 2 ทาน และคนที่อาศัยอยูในชุมชน 1 ทาน ชวยแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับสถานที่ทองเที่ยวในชุมชนบางนกแขวก และสิ่งท่ีตองการจะนําเสนอในคูมือ

การทองเท่ียว รวมทั้งใชแบบสอบถามเพื่อสอบถามความตองการของนักทองเท่ียวตอรูปแบบคูมือ

การทองเท่ียว และภาพลักษณทางการทองเที่ยวของชุมชนบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม  ผลการวิจัยปรากฏวาความตองการของนักทองเท่ียวที่มาทองเท่ียวในชุมชนบางนก

แขวก จังหวัดสมุทรสงคราม คือ นักทองเที่ยวมีความสนใจตอเสนทางการทองเที่ยวในตําบลบาง
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นกแขวก เพื่อศึกษาหาความรูทางดานวิถีชีวิตชุมชนเชิงประวัติศาสตรโดยใชกิจกรรมทางการ

ทองเที่ยวเปนตัวชวยเสริม ทั้งดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของคนในชุมชน ทางดาน

เกษตรกรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูในหลากหลายแงมุม สวนรูปแบบคูมือทางการทองเท่ียวของ

ชุมชนบางนกแขวกน้ัน จะตองคงความเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน โดยการนําเสนอเรื่องราวมาจาก

วิถีชีวิตของคนในชุมชนในรูปแบบการเลาเรื่องแบบนิยาย และการใชภาพประกอบแบบภาพวาด

ลายเสน ภาพสีนํ้าเพื่อใหเกิดความรูสึกสบายๆเมื่อไดมาพักผอน ลักษณะการจัดวางรูปภาพและ

ตัวอักษร ควรมีลักษณะผสมผสานกัน มีภาพเล็กประกอบกับภาพใหญ ขนาดที่เหมาะสมสําหรับ

คูมือการทองเท่ียวของชุมชนบางนกแขวกคือ ขนาด A5 หรือพ็อกเก็ตสบุค เพื่อใหสะดวกตอการ

พกพางาย เนื้อหาดานในตองมีรายละเอียดเก่ียวกับเสนทางการทองเที่ยวที่แสดงถึงการทองเที่ยว

ภายในชุมชน มีแผนที่ขนาดใหญ ดูชัดเจน แสดงสถานที่ทองเท่ียวตางๆ  และคูมือการทองเที่ยว

ตองมีลักษณะเหมือนของฝากที่ทําใหไดคิดถึงหรืออยากหวนกลับมาเย่ียมเยือนอีกครั้งหนึ่ง  

ภาพลักษณท่ีนักทองเที่ยวนึกถึงมากท่ีสุดในการมาทองเท่ียวที่ชุมชนบางนกแขวก คือการไดสัมผัส

กับวัฒนธรรมที่แทจริงของชุมชน (sense of place) ท่ีเก่ียวเนื่องกับสายน้ํา วิถีชีวิตความเปนอยู 

ศาสนา และวัฒนธรรมที่เปนสวนหลอหลอมใหเกิดเปนมิตรภาพ ความมีนํ้าใจของคนในชุมชน ซึ่ง

ถือเปนเสนหและเอกลักษณเฉพาะของชุมชนบางนกแขวกที่หาไดยากย่ิงในสังคมปจจุบัน 
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Abstract 

 

 

Research Title The self-guided tour pamphlets design of Bang-Nok-Kwagk 

Community in SamutSongkram Province 

Author                           Duangrat  Danthainum 

Year                              2010 

……………………………………………………………………………… 

 

The objects of this study are 1) to colletion data and learn about the requirement  

of tourist for the self-guided tour pamphlets design in Bang Nok Khwaek Community, 

Samut Songkhram 2) to search the way to promote the tourism image for Bang Nok 

Khwaek Community, Samut Songkhram where are currently gathered the tourists 

interest 3) to search the design guidelines for the self-guided tour pamphlets Bang Nok 

Khwaek Community,Samut Songkhram 4) to Creative design for guidelines pamphlets 

for tourism of Bang Nok Khwaek Community,Samut Songkhram. Also this study can be 

used as a guideline for the design of Bang Nok Khwaek self-guided tour pamphlets. 

Research tools and samples for observation of this study are in-depth structure interview 

and the questionnaires response from the selected communes. The informants are five 

community members – two community leaders, two officers from Samut Songkhram  

tourist center and one member of the community. They gave the opinion about the 
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attractions in Bang Nok Khwaek area, the information that should be presented in the 

tourist information pamphlet and also the tourism image of Bang Nok Khwaek, Amphoe 

Bang Khonthi, Samut Songkhram. The result shows that tourists are interested in 

travelling to Bang Nok Khwaek in order to learn about historical local way of life, which 

included art, culture, tradition, agriculture and local living from various perspectives 

along with excursion as support activities. To create the comfortable feeling after visiting 

and relaxing at Bang Nok Khwaek, the design of self-guided tour pamphlets for Bang 

Nok Khwaek area should express the local uniqueness by presenting the local way of 

life as a novel-like story in form of drawing and water color pictures. The pictures and 

characters layout should be diversified with varied sizes. For the convenience and 

portability, the proper size for Bang Nok Khwaek self-guide tour pamphlets should be 

A5 or pocket book. The context must include route information of the local attractions, 

large scale and detailed map with lucid spot for each attraction. Moreover, the 

pamphlets should be similar to memorable souvenir that creates the re-visiting 

aspiration. While visiting Bang Nok Khwaek, tourists mostly think about the feeling of 

actual sense of place which related to waterways, local traditional way of life, religion 

and culture which define the companionship and gratefulness among the communes. 

These are the charming and uniqueness of Bang Nok Khwaek which are rarely found in 

the current society. 
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บทนํา 

 

 

1.1 ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําวิจัย 

 

การทองเท่ียวเปนหน่ึงอุตสาหกรรมท่ีมีสวนสําคัญในการสรางรายไดใหแกประเทศ ซึ่งใน

ปจจุบันมีทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนใหความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวอยางตอเนื่อง ทําใหการทองเท่ียวมีการขยายตัวมากขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดการ

กระจายตัวทางดานเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งการเติบโตของอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวท่ีผานมาจะอยูบนพื้นฐานของการใชทรัพยากร ธรรมชาติ แตในปจจุบัน

ทรัพยากรธรรมชาติไดเสื่อมโทรมลงไปมาก สวนหนึ่งมาจากการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง

ฟุมเฟอย ขาดการบํารุงรักษา ซึ่งจะทําใหความไดเปรียบดานการทองเที่ยวของประเทศไทยลดลง  

ทิศทางการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ในระยะตนจนถึงฉบับท่ี  8 นอกจากจะมีวัตถุประสงคในการพัฒนาการทองเที่ยวใหสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ แลว ยังมีวัตถุประสงคของการพัฒนาการทองเที่ยวใหสอดคลอง

กับดานสังคมและวัฒนธรรมดวย  โดยมุงหวังที่จะอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร  สิ่งแวดลอม

ศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  และโบราณสถานวัตถุตางๆ  (กอง

แผนงาน การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2539) 

การพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศไทยเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว จนทําใหสถานที่หลาย

แหงในประเทศไทยเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว ย่ิงสถานท่ีใดมีแรงดึงดูดใจนักทองเที่ยวมาก จะ

กลายเปนสถานที่ทองเที่ยวท่ีใชทรัพยากรธรรมชาติมากตามมา ผลของการโฆษณา 

ประชาสัมพันธ อยางโหมกระหน่ําโดยไมใสใจตอวิถีชีวิตชุมชน ย่ังผลใหวิถีชีวิตของชุมชน 
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 เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จนชุมชนเองรับกับการเปลี่ยนแปลงไมทัน เกิดการลมสลายของวิถี

ชีวิตแบบด่ังเดิม การสรางความรูและความเขาใจจึงเปนสิ่งจําเปนตอการรักษาวิถีชีวิตแบบด่ังเดิม

ของชุมชนเปนอยางมาก สื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธจึงมีผลอยางมากตอความเขาใจและการ

มาเยือนของนักทองเที่ยวเปนอยางมาก คูมือการทองเที่ยวจึงเปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหนักทองเที่ยว

ตระหนักถึงและเขาใจในคุณคาของสถานที่ และวิถีชีวิตของชุมชนเหลาน้ัน  

จังหวัดหนึ่งท่ีเปนที่รูจักกันดีในเรื่องของการทําการเกษตร การประมง นํ้ากรอย น้ําจืด และ

น้ําเค็ม ซึ่งถือวาเปนจังหวัดหนึ่งที่มีความสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติสูง มีสถานทีทองเที่ยวที่

สวยงาม มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่นาสนใจ และวิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบด้ังเดิมที่เต็มไปดวย

ภูมิปญญาที่นาหลงใหล ดวยลักษณะภูมิประเทศที่ทําใหจังหวัดสมุทรสงครามมีลักษณะภูมิ

ประเทศบานสวนก่ึงทะเล มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณเต็มไปดวยวิถีชีวิตที่ทรงคุณคาย่ิง เชน วิถีชีวิต

ชาวสวน วิถีชวีติชาวนาขาว วิถีชวีติชาวนาเกลอื วิถีชวีติชาวนากุง วิถีชวีติชาวประมง  สั่งสมเปนภูมิ

ปญญาเฉพาะของตนเอง 

จากการสัมภาษณชาวบานในจังหวัดสมุทรสงครามในบริเวณใกลเคียงตลาดน้ําอัพวาและ

ตลาดบางนกแขวก กลาววา วิถีชีวิตชาวบานเปลี่ยนไปจากเดิมมาก จากเดิมที่ผูคนมีน้ําใจ ผูคน

เริ่มเห็นแกตัวมากขึ้น และคิดถึงผลประโยชนของตนเอง ความมีนํ้าใจในวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมเริ่ม

หายไปจากชุมชนแหงนี้ มีนายทุนท่ีเห็นผลประโยชนอันมหาศาล เขามายึดพื้นที่ของชาวริมคลอง

อัพวา ซึ่งทําใหคนพื้นที่ไมไดรับผลประโยชนโดยตรง ซึ่งนายทุนจะหยิบย่ืนเงินกอนโตเพื่อขอซื้อ

บานจากชาวบานที่อยูริมคลอง หากใครทนกระแสไมไหวจึงตองยายออกไป จะเห็นวารานคาสวน

ใหญจะไมมีชาวบานเปนเจาของจริง ของกินมีราคาแพงขึ้น คนในพื้นที่ตองซื้อของแพง วิถีชีวิตและ

สังคมจึงเปลี่ยนแปลงไป อยางท่ีไมเคยเกิดขึ้นมากอน ผูคนที่เดินทางมาทองเท่ียวไมรูวามาเท่ียว

อะไร และไมรูวาความสําคัญจริงๆของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมด้ังเดิมคืออะไร มาเท่ียวตามกระแส

นิยมเทานั้น  

จากตัวอยางที่ไดกลาวมาสะทอนใหเห็นถึง การพัฒนาพื้นที่การทองเที่ยวอยางรวดเร็วโดย

ขาดการวางแผนจัดการที่ดี วิถีชีวิตและวัฒนธรรมด้ังเดิมถูกแทนที่ดวยแนวคิดแบบกระแสนิยม 

สังคมไทยถูกเปลี่ยนรากฐานจากสังคมที่พึ่งพาตนเองไดไปเปนสังคมแบบบริโภคนิยม เดินหนา

ดวยระบบทุนนิยม ซึ่งพึ่งพิงกับกระแสเศรษฐกิจโลก การพัฒนาของประเทศไทยที่ผานมา เนนการ

พัฒนาที่รวดเร็ว แตขาดความย่ังยืน และมองขามภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน จึงนําให

ประเทศกาวไปสูวิกฤต และการลมสลายของชุมชนและสังคมชนบทท่ัวไป 
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ตลาดบางนกแขวกเปนชุมชนด้ังเดิมที่ ต้ังอยูปากคลองบางนกแขวกอําเภอบางคนที เปนตลาด

ด้ังเดิมของชุมชนยานบางนกแขวก และพื้นที่ใกลเคียงเมื่อรอยกวาปที่ผานมา  สภาพของตลาดเปน

เรือนแถวริมแมน้ําแมกลองเลี้ยวเขามาในปากคลองบางนกแขวกเปนบริเวณติดตอกันกับอาสน

วิหารแมพระบังเกิด   และหางจากประตูน้ําบางนกแขวกที่ใชก้ันน้ําเค็มไมใหเขาสูคลองดําเนิน

สะดวก ตลาดบางนกแขวกเดิมเปนตลาดนํ้าที่คึกคักมาก เปนเสนทางการคมนาคมหลักที่ติดตอกับ

จังหวัดราชบุรี เปนจุดรวมของการสัญจรทางนํ้า คับค่ังดวยผูคน  มีสถานที่สําคัญหลายอยาง เชน 

โบสถแมพระบังเกิด ,วัดเจริญสุขาราม ,วัดบางกุง ชุมชนบริเวณนี้มีอาชีพเปนชาวสวน ชาวประมง 

แตเมื่อมีการตัดถนนผาน คนท่ีเคยใชเรือพายเปนพาหนะเปลี่ยนไปใชรถแทน การสัญจรทางน้ําจึง

หมดลง ตลาดท่ีเคยคึกคักในอดีตหมดความสําคัญไปทิ้งไวเพียงรองรอยของความเจริญในอดีต 

ดวยจุดภูมิศาสตรของตลาดบางนกแขวกซึ่งอยูหางไกลจากตลาดน้ําอัมพวาเพียง 4 

กิโลเมตร และมีความสวยงามทางดานธรรมชาติทางภูมิทัศน เต็มไปดวยวิถีชีวิตเกาแกและด้ังเดิม

ของชุมชนที่หาดูไดยากย่ิงในปจจุบัน ชาวชุมชนบางนกแขวกจึงมีความพยายามที่จะรื้อฟนตลาด

บางนกแขวกขึ้นมาใหม โดยความพยายามที่จะรักษาสภาพเดิมไวไมใหเปลี่ยนแปลง ซึ่งก็

เหมือนกับความพยายามที่จะรื้อฟนตลาดอัมพวาในยุคแรก ซึ่งในความเปนจริงหากไมเริ่มตนสราง

ความรูและความเขาใจที่เหมาะสมแกคนในชุมชนใหรูถึงสิ่งดีงามและคุณคาของตนเองแลว จะทํา

ใหเกิดสภาพปญหาอยางเชนที่ตลาดน้ําอัมพวาในปจจุบัน 

รูปแบบการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เปนรูปแบบใหมของการใหบริการทางดานการทองเท่ียว 

เนนที่ความรักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ขนมธรรมเนียมประเพณีของชุมชนในทองถ่ิน โดยอาศัยความ

เปนธรรมชาติของสิ่งแวดลอม และความตองกการการสัมผัสการเรียนรูวิถีชีวิตของชาวชนบท ซึ่งใน

ชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม ถือวาเปนชุมชนหน่ึงที่มีสภาพแวดลอมของชุมชนเอ้ือ

ประโยชนตอการสงเสริมการทองเที่ยว ซึ่งท่ีผานมาชุมชนบางนกแขวกก็ไดรับการตอบรับจาก

นักทองเที่ยวเปนอยางดี ซึ่งไดรับการชวยเหลือและสนับสนุนจากทางรัฐบาล แตในระยะยาวหรือ

ในอนาคตขางหนา หากชุมชนบางนกแขวกตองการพึ่งพาตนเอง จะตองรักษาวิถีชีวิตแบบพอเพียง

ของตนเองไว เพื่อการพัฒนาอยางย้ังยืน 

การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เปนแนวความคิดท่ีพึ่งปรากฏขึ้นเมื่อไมนานมานี้  และยังมีการใช

คําภาษาอังกฤษอ่ืนๆท่ีใหความหมายเชนเดียวกัน ที่สําคัญไดแก Nature Tourism, Biotourism, 

Green Tourism เปนตน อยางไรก็ตาม  การทองเท่ียวดังกลาวลวนแตเปนการบงบอกถึงการ

ทองเที่ยวแบบย่ังยืน (sustainable tourism) ซึ่งจากการประชุม Globe 1990 ณ ประเทศแคนาดา
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ไดใหคําจํากัดความของการทองเที่ยวแบบย่ังยืนวา "การพฒันาทีส่ามารถตอบสนองความตองการ

ของนักทองเที่ยวและผูเปนเจาของทองถ่ินในปจจุบัน  โดยมกีารปกปองและสงวน รกัษาโอกาส

ตางๆของอนุชนรุนหลังดวย  การทองเที่ยวนี้มีความหมายรวมถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อ

ตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจสังคม  และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถ

รักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศดวย"  โดยมีลักษณะที่สําคัญคือ เปนการทองเท่ียว  

ที่ดําเนินการภายใตขีดจํากัดความสามารถของธรรมชาติ  และตองตระหนักถึงการมีสวนรวมของ

ประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี  ที่มีตอขบวนการทองเที่ยว  อีกทั้งตองยอมรับให

ประชาชนทุกสวนไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการทองเที่ยวอยางเสมอภาคเทาเทียม

กันและตองชี้นําภายใตความปรารถนาของประชาชนทองถ่ินและชุมชนในพื้นที่ทองเท่ียวนั้นๆ  

(สถานบันวิจัยวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย, 2539) 

การสรางคูมือการทองเที่ยวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงครามใน

ครั้งน้ี มุงเนนถึงการสงเสริมการทองเที่ยวดวยวิถีชีวิตด่ังเดิมของชุมขน และสรางความเขาใจอันดี

ตอสถานท่ีทองเที่ยวกับนักทองเที่ยวและชุมชน เพื่อการเผยแพรและรักษาวิถีชีวิตของชุมชนอยาง

ย่ังยืน อันจะนําไปสูประโยชนสูงสุดแกชุมชน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต             

 

                                              

1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

 

1.2.1. เพื่อรวบรวมขอมูลแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษของชุมชนบางนกแขวก จังหวัด

สมุทรสงคราม 

1.2.2. เพื่อศึกษาระดับความสนใจของนักทองเที่ยวตอแหลงทองเที่ยวของชุมชนบาง

นกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 

1.2.3. เพื่อหาแนวทางการออกแบบคูมือทองเที่ยวใหแกชุมชนบางนกแขวก จังหวัด

สมุทรสงคราม 

1.2.4. เพื่อสรางคูมือการทองเที่ยวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัด

สมุทรสงคราม 
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1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 

 

รวบรวมขอมูลเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ที่นักทองเที่ยวสนใจ สรางเปนคูมือการ

ทองเที่ยวดวยตนเองของชุมชนบางนกแวก จังหวัดสมุทรสงคราม  

ขอบเขตดานพ้ืนท่ี พื้นที่ชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 

ขอบเขตดานเน้ือหา จะมุงเนนการรวบรวมขอมูลดานแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษวิถีชีวิตชุมชน ที่

อยูในความสนใจของนักทองเท่ียว และการสรางคูมือการทองเที่ยวดวยตนเองของชุมชนบางนก

แขวก โดยเฉพาะบริเวณดานตลาดนํ้าบางนกแขวก  และแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญท่ีสอดคลองกับวิถี

ชีวิตชุมชนของชาวสมุทรสงครามเทานั้น  

ขอบเขตดานประชากรกลุมเปาหมาย  จะเนนที่ผูสันทัดกรณีระดับจังหวัด  ระดับอําเภอระดับ

ผูนําชุมชนโดยตําแหนง ผูนําชุมชนตามธรรมชาติ และนักทองเท่ียว 

 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1.5.1. ไดขอมูลเก่ียวกับแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษของชุมชนบางนกแขวก จังหวัด

สมุทรสงคราม 

1.5.2. นักทองเที่ยวเกิดความสนใจตอแหลงทองเที่ยวบริเวณชุมชนบางนกแขวก จังหวัด

สมุทรสงคราม 

1.5.3. ไดแนวทางการออกแบบคูมือทองเท่ียวที่มีรูปแบบเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน

บางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม  

1.5.4. ไดคูมือทองเที่ยวสําหรับชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 
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1.5  แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 

 

ก. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูชาวบาน  

นําคูมือทองเที่ยวที่ไดจากงานวิจัย ไปเผยแพรใหแกนักทองเที่ยว และผูนําชุมชน 

เพื่อใหนักทองเที่ยว และชุมชนไดมีความเขาใจถึงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

ข. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูนักวิชาการ  

จัดทําคูมือการทองเที่ยวดวยตนเอง และนํามาเผยแพรในรูปแบบตางๆตามผลของ

งานวิจัยในครั้งนี้ 

 

 

1.6 วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บขอมูล 

 

การวิจัยเรื่อง คูมือการทองเท่ียวดวยตนเองของ ชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม

เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก  Focus Group เก่ียวกับปญหา 

รูปแบบการทองเท่ียวในชุมชน และสอบถามผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเรขศิลป (Graphic 

Design) เพื่อนํามาวิเคราะหและจัดทําคูมือการทองเที่ยวดวยตนเองของชุมขนบางนกแขวก 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 

1.7 ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย  

  

แผนกิจกรรมหลักท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค รวมทั้งผลลัพธ (Output) ที่คาดวาจะไดรับ 

 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

1.1 รวบรวมขอมูลจากเอกสารทาง

วิชาการ หนังสือ ตํารา วารสารตาง ๆ ที่มี

การตีพิมพเผยแพร

1.2 สัมภาษณเชิงลึกกับผูนําชุมชน

1. ศึกษาคนควา หาความหมายและ

ความสําคัญของรูปแบบ ศึกษา

องคประกอบของรูปแบบ

30 วัน ทีมงานวิจัย
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

2. ศึกษารูปแบบคูมือการทองเที่ยวดวย

ตนเองที่มีอยู

2.1 รวบรวมขอมูลจากเอกสารทาง

วิชาการ วารสารสิ่งพิมพ นิตยสาร
30 วัน ทีมงานวิจัย

3.1 จัดทําแบบสอบถามเพื่อสอบถาม

ความสนใจของนักทองเที่ยวตอแหลง

ทองเที่ยว

3.2 รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม

ความสนใจของนักทองเที่ยวตอแหลง

ทองเที่ยว

4. รวบรวมขอมูลที่ไดจากการทํา

แบบสอบถาม มาจัดทําเครื่องมือเพื่อใช

ในการจัดกิจกรรม Focus Group

4.1 นําขอมูลที่ไดมาจัดทําเปนเอกสาร

ประกอบการทํากิจกรรม Focus Group
30 วัน ทีมงานวิจัย

5. เชิญผูนําชุมชน  และชาวบานใน

ชุมชน มาเขารวมกิจกรรม Focus 

Group เพื่อหาขอสรุปของแหลง

ทองเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชน

5.1 เก็บรวบรวมขอมูลและบันทึกขอมูลที่

ไดจากการจัดกิจกรรม Focus Group
30 วัน ทีมงานวิจัย

6. จัดทําเอกสารสรุปแหลงทองเที่ยวที่

เหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชน

6.1 สรุปผลที่ไดจากการจัดกิจกรรม 

Focus Group 30 วัน ทีมงานวิจัย

7.1 เตรียมแบบประเมิน เพื่อใชประเมิน

เอกสารรูปแบบคูมือการทองเที่ยว

7.2 เชิญผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ

เรขศิลป (Graphic Design) มาประเมิน

รูปแบบคูมือการทองเที่ยว

8. วิเคราะหหาคาความสอดคลอง IOC
8.1 รวบรวมผลจากจากประเมินจาก

ผูเชี่ยวชาญ 30 วัน ทีมงานวิจัย

9. ทดลองใชคูมือการทองเที่ยวดวย

ตนเองกับนักทองเที่ยว

9.1 จัดทําคูมือการทองเที่ยวดวยตนเอง

ใหแกนักทองเที่ยวที่มาใชบริการ
30 วัน ทีมงานวิจัย

10.1 จัดทําแบบสอบถามเพื่อสอบถาม

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอคูมือ

การทองเที่ยวดวยตนเอง

10.2 รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอคูมือ

การทองเที่ยวดวยตนเอง

7. สรางตนแบบคูการทองเที่ยว จากการ

ทํา Focus Group ไปสอบถาม

ผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบ

10. สอบถามความพึงพอใจ 30 วัน ทีมงานวิจัย

30 วัน ทีมงานวิจัย

30 วัน ทีมงานวิจัย3. สอบถามความสนใจของนักทองเที่ยว
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

11. สรุปและวิเคราะหขอมูลจากผลงาน 

11.1 สรุปผลการทดลองการนําไปใช 

โดยวิเคราะหจากแบบสอบถามความพึง

พอใจของนักทองเที่ยว

30 วัน ทีมงานวิจัย

12.1 จัดทําคูมือเผยแพร เพื่อสนับสนุน

งานวิจัย

12.2 นําคูมือการทองเที่ยวที่ไดแจกจาย

ใหกับชุมชน หนวยราชการที่เกี่ยวของ

และนักทองเที่ยว

12. จัดทําคูมือการทองเที่ยวแกชุมชน

บางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม
30 วัน ทีมงานวิจัย

 
 

 

1.9 ปจจัยท่ีเอื้อตอการวิจัย 

 

1.9.1 ความรวมมือของคนในชุมชน และการมีสวนรวมของภาครัฐ 

1.9.2 การสรางความเขาใจเก่ียวกับการทองเท่ียวที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชนใหตรงตอ

ความสนใจของนักทองเที่ยว 

 

 

1.10 ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1.10.1. ไดขอมูลเก่ียวกับแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชนบาง

นกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 

1.10.2. นักทองเที่ยวมีความสนใจและความเขาใจตอแหลงทองเท่ียวบริเวณชุมชนบางนก

แขวก จังหวัดสมุทรสงคราม  

1.10.3. ไดแนวทางการสรางคูมือการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชนบางนกแขวก 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

1.10.4. ไดคูมือทองเที่ยวท่ีมีรูปแบบเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน และเปนที่สนใจของ

นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเท่ียวในชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 
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บทที ่2 
 

ทฤษฏแีละแนวความคิดทีเ่กีย่วของ 
 

 

งานวิจัยเรื่องคูมือการทองเที่ยวดวยตนเองของชุมชนบางนกแ ขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 

มีจุดประสงคเพื่อ 1.ศึกษาความตองการของนักทองเท่ียวตอรูปแบบคูมือการทองเที่ยวดวยตนเอง

ของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 2 .เพื่อศึกษาระดับความสนใจของนักทองเที่ยวตอ

แหลงทองเท่ียวในชุมชนบางนกแขวก  3. เพื่อหาแนวทางการออกแบบคูมือทองเท่ียวใหแกชุมชน

บางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 4. เพื่อสรางคูมือการทองเที่ยวดวยตนเองของชุมชนบางนก

แขวก จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบคูมือการทองเที่ยวดวย

ตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีเนื้อหา แนวคิดและทฤษฎีที่นํามาเปน

แนวทางในการวิจัย ดังตอไปน้ี 

 

1.ขอมูลดานประวัติศาสตร และ วิถีชีวิต สถานที่ทองเที่ยวทาง ภายในชุมชนบางนกแขวก 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

2.แนวคิดเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

3.แนวคิดดานการสื่อสาร และการมีสวนรวม  

4.แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบสิ่งพิมพและคูมือการทองเท่ียว  

5.แนวคิดเก่ียวกับหลักการการจัดวางองคประกอบในการออกแบบสิ่งพิมพ  
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2.1 ขอมูลดานประวัติศาสตร วิถีชีวิต สถานท่ีทองเท่ียวชุมชนบางนกแขวก  

 

2.1.1 ประวัติความเปนมาของชุมชนบางนกแขวก 

จังหวัดสมุทรสงครามเปนเมืองพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา

นภาลัย รัชกาลที่ 2 และเปนเมืองของพระราชินีของไทยถึงสองพระองค คือ  สมเด็จพระอัมนินท

รามาตยในรัชกาลท่ี 1 และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี  ในรัชกาลท่ี 2 เมืองเกาที่เคยชื่อวา

เมืองแมกลองน้ัน มีมาต้ังแตอดีต  นานเทาใดไมปรากฏหลักฐาน แตเปนชุมชนที่มีมากอนสมัย

สมเด็จพระนารายณมหาราช  เดิมเปนแขวงหนึ่งของจังหวัดราชบุรี เรียกวา สวนนอก  ครั้นตอมา

ชวงปลายกรุงศรีอยุธยาตอกับสมัยกรุงธนบุรี จึงแยกออกมาจากราชบุรี  เรยีกวา "เมืองแม

กลอง"   จังหวัดเล็ก ๆ ที่อยูหางจากกรุเทพฯ เพียง 63 กิโลเมตรนี้ มีพื้นท่ี 416 ตารางกิโลเมตร มี 3 

อําเภอ คือ อําเภอเมอืง อําเภออัมพวา และอําเภอบางคนที  มีแมน้ําแมกลองเปนเสมือนเสนชีวิต

ของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม  ไหลผานจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรี และสมุทรสงคราม  เปนแมน้ําท่ี

ยังมีสภาพดีมากแหงหนึ่งในประเทศไทย 

อําเภอบางคนที เปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม  เดิมเปนหมูบานที่ขึ้นกับอําเภอ

แพงพวย  เมืองราชบุรี ทางการไดแบงอําเภอแพงพวยเปน 2 อําเภอ คืออําเภอสี่หมื่นและอําเภอ

ดําเนินสะดวก และบานบางคนที อยูในเขตปกครองของอําเภอสี่หมื่น บานบางคนที สมัยน้ัน

เรยีกวา “บางกุลฑี ”  แปลวา หมอน้ํามีหูที่อุดมสมบูรณไปดวยน้ํา เรียกมาชานานจนเพี้ยนเปน 

“บางกับที ”  ในหมูบานมีวัดเกาแกสองวัด คือวัดบางคณฑีใน และวัดบางคณฑีนอก ชาวบานจึง

เรียกชื่อหมูบานเปน “บางคนที ” และใชเปนภาษาราชการจนมาถึงปจจุบัน บานบางคนทีไดยก

ฐานะเปนแขวงบางคนที ปกครองหมูบานตาง ๆ หลายหมูบาน เชน บานบางพรม บานบางคนที 

บานบางสําโรง (ปจจุบันคือตําบลโรงหีบ) บานบางย่ีลง  (ปจจุบันคือตําบลบางย่ีรงค) และแขวง

บางคนทีไดยกฐานะเปนอําเภอและอยูในเขตปกครองของจังหวัดสมุทรสงคราม ยังปกครองถึงแขวง

สวนนอก (ปจจุบันคือตําบลบางชาง อําเภอ อัมพวา) เมื่อแขวงสวนนอกไดยกฐานะเปนอําเภอ คือ

อําเภอบางชาง และเปลี่ยนชื่ออําเภอเปนอําเภออัมพวา  ตามชือ่คลองอัมพวา (อัมพวาแปลวา ปา

มะมวง) อําเภอบางคนทีจึงมีเขตปกครองเปนตําบลจนถึงปจจุบัน จํานวน 13 ตําบล สองฝงแมน้ํา

แมกลอง ฝงหนึ่งคือ ตําบลบางคนที , กระดังงา, บางพรม, ดอนมะโนรา , บางกระบือ , จอมปลวก, 
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ยายแพง, บางนกแขวก  และอีกฝงหนึ่งมีตําบลบางย่ีรงค , โรงหีบ, บางสะแก , บานปราโมทย และ

บางกุง (นายวีรพงษ  อางทอง  นักวิชาการพัฒนาชุมชน 6 ว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1  แผนที่แสดงอาณาเขตในจังหวัดสมุทรสงคราม 
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ชุมชนบานบางคนที เปนชุมชนท่ีอยูในพื้นที่ 2 ตําบลคือ ตําบลบางคนที  และตําบลบางนกแขวก 

อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีแมน้ําแมกลองไหลผาน  มีพื้นที่เกษตรจํานวน 648.25 ไร 

มีประชากรไทยอาศัยอยูทั้งเชื้อสายไทย  และเชื้อสายจีน รวมจํานวน 529 คน ประชาชนสวนใหญ

ประกอบอาชีพทําสวนมะพราว , คาขาย , ทําน้ําตาลมะพราว , จกัสาน , ทําขนมทองมวน , ทํา

กุนเชียง , ทาํเฉากวย , โรงงานกาแฟ , คาขายหมู และโรงหมู มีทั้งโรงเรียนสอนภาษาไทย และ

โรงเรียนสอนภาษาจีน โดยภายในชุมชนบานบางคนทีจะมีชุมชนตลาดโรงหมูที่เปนท่ีอยูอาศัยของ

คนไทยเชื้อสายจีนจํานวนมาก  และเปนที่ต้ังของ “ตลาดโรงหมู” ที่ซึ่งใชเปนศูนยกลางในการซื้อ-

ขาย แลกเปลี่ยนของอุปโภค-บรโิภค  และศูนยกลางการพบปะสังสรรคของประชาชนชุมชนบาน

บางคนทีอีกดวย  ซึ่งในการพบปะสังสรรคของชุมชนฯนั้น จะมีการแสดงที่เปนเอกลักษณ  และมี

ชื่อเสียงของชุมชนบานบางคนทีรวมแสดงดวยอยูเสมอน่ันก็คือ การแสดงเชิดสิงโต  ที่นอกจากจะ

แสดงในงานพบปะสังสรรคแลวยังจะแสดงใหเห็นในงานบุญ  และเทศกาลตางๆของชาวจีนอยู

เสมอ ซึ่งการที่ประชาชนทั้งในชุมชนบานบางคนที  และชุมชนขางเคียง ไมวาจะเปนชาวไทยเชื้อ

สายไทย และชาวไทยเชื้อสายจีนท้ังเด็ก ผูใหญ และผูสูงอายุ จะมาเที่ยวพบปะสังสรรคกันท่ีตลาด

โรงหมูเปนประจํา  กอใหเกิดความรวมมือรวมใจกันสรางบุญกุศล เกิดความสามัคคี  มกีาร

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน                                                                              

ตําบลบางนกแขวก เดิมใชชื่อวาตําบลบานโพธิ์งาม มาเปลี่ยนเปนตําบลบางนกแขวก  

เพราะวามีนกแขวกมาอาศัยอยูในตําบลโพธิ์งาม  เลยทําใหชาวบานเปลี่ยนชื่อเปนตําบลบางนก

แขวก และใชสัญลักษณนกแขวกเปนสัญลักษณของตําบล ภายหลังเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้น 

ญี่ปุนเอาระเบิดมาทิ้งท่ีประตูน้ําบางนกแขวกเพื่อไมใหขนถายน้ํามันผานทางประตูนํ้า  แตก็ไมได

เกิดความเสยีหายอะไร เพราะมีองคหลวงพอโตศักด์ิสิทธิ์ที่เคารพของชาวบางนกแขวกคอยดูแล  มี

ก็แตบานเรือนเสียหายบางเล็กนอย  สวนปากคลองบางนกแขวกติดกับวัดคริสตมีเจาพอดูแลบาง

นกแขวกชือ่ นายกังวาล วีระปรีชานนท ไดเสียชีวิตไปแลว 

 

2.1.2 การจัดตั้งเทศบาลตําบลบางนกแขวก มีท่ีมาดังน้ี 

กระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดต้ัง  สุขาภิบาลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม เมื่อป พ.ศ. 2506 มีอาณาเขตพื้นที่ตําบลบางนกแขวกทั้งตําบล และหมู 6 ต.บาง

คนที 1 หมูบาน พื้นที่ทั้งหมด 3.73 ตารางกิโลเมตร โดยใหมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
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สุขาภิบาล  พ.ศ. 2495 เปนหนวยงานการปกครองรูปแบบทองถ่ิน และมีฐานะเปนนิตุบุคคล  มี

รูปแบบการบริหารโดยมีคณะกรรมการสุขาภิบาล ประกอบดวยรูปแบบทองถ่ิน  และมีฐานะเปนนิติ

บุคคล มีรูปแบบการบริหารโดยมีคณะกรรมการสุขาภิบาล ประกอบดวย 

1. นายอําเภอ เปนประธานกรรมการสุขาภิบาลโดยตําแหนง   

2. กํานันในทองที่ เปนกรรมการสุขาภิบาลโดยตําแหนง   

3. คณะกรรมการสุขาภิบาล 9 คน โดยการเลือกต้ังของประชาชนในเขตสุขาภิบาล  

ตอมารัฐบาลไดเสนอรางพระราชบัญญัติ  เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล

ตอรัฐสภา และได ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 25 

พฤษภาคม 2542 จึงทําใหสุขาภิบาลท่ีมีอยูในประเทศไทย จํานวน 981 แหง ตองเปลี่ยนแปลง

ฐานะเปนเทศบาลตามพระราชบัญญัติดังกลาว สุขาภิบาลบางนกแขวก  เปนหน่ึงในจํานวน

สุขาภิบาลทั่วประเทศที่ตองเปลี่ยนแปลงฐานะมาเปนเทศบาล ชื่อวา “ เทศบาลตําบลบางนก

แขวก” การบริหารงานการเงินการคลัง ทรัพยสิน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  

นับแตวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เทศบาลตําบลบางนกแขวก ไดยายทีท่าํการจากทีว่าการ

อําเภอบางคนที  มาต้ังชั่วคราว ณ บริเวณอาคารโรงกรองน้ํา ม. 7 ต.บางนกแขวก โดยมนีาย หยด 

มันทะกะ นาย ชัชวาล ภูผา นายมานิต บุญประสพ เปนนายกเทศมนตรีตามลําดับ การบริหารงาน

ตางๆ ในสํานักงานเทศบาลเริ่มขยายตัวมาเรื่อยๆ  ไมวาจะเปนดานการพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค

ตางๆ  
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ภาพท่ี 2.2   เทศบาลตําบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

2.1.3 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที 

จงัหวดัสมทุรสงคราม  

ขอมูลพื้นฐานของตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม   

ขนาด 

เนื้อท่ีในเขตเทศบาลตําบลบางนกแขวก 3.73 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,331 ไร  

ท่ีตั้ง 

อยูหางจากกรุงเทพมหานคร  ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 35 (ถนนพระราม 

2) ระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร และหางจากจังหวัดสมุทรสงครามประมาณ 17 กิโลเมตร  

ภูมิอากาศ 

ไมรอนไมหนาวจนเกินไป อุณหภูมิตลอดทั้งปประมาณ 28.1 องศาเซลเซียส  
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ประชากร 

1.ชุมชนบานโพธิ์งาม (หมู 2, 3) ชาย 179 คน หญิง 201 คน รวม 380 คน 

2. ชุมชนบานบางคนที (หมู 6) ชาย 236 คน หญิง 278 คน รวม 514 คน 

3. ชุมชนวัดคริสต (หมู 7) ชาย 156 คน หญิง 212 คน รวม 368 คน  

4. ชุมชนวัดเจริญ (หมู 4, 5) ชาย 180 คน หญิง 213 คน รวม 393 คน  

5. ชมุชนปากคลองบางนกแขวก (หมู 1) ชาย 48 คน หญิง 5 คน รวม 103 คน  

ขอมูลเศรษฐกิจ 

– โครงสรางทางเศรษฐกิจ/รายไดประชากร 

ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาเปนพาณิชยกรรม 

อุตสาหกรรม รับราชการ ฯลฯ  ทําใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและรายไดประชากรไปตามลักษณะ

การประกอบอาชีพรายไดประชากรในเขตเทศบาล 43,773 บาท/คน/ป  

– การเกษตรกรรม 

ลกัษณะการประกอบอาชพี  การเกษตรกรรมในเขตพื้นท่ี เปนสวนผลไมยก

รอง เชน สวนมะพราว ลิ้นจี่ สมโอ ฯลฯ  

 

– เสนทางจราจร 

ในเขตเทศบาลมีถนนสายสมุทรสงคราม-บางนกแขวก ตัดผาน ซึ่งเปน

เสนทางสายหลัก (สาย 333) 

1. บางนกแขวก-อําเภอบางคนท-ีอําเภออัมพวา-จังหวัดสมุทรสงคราม

ระยะทางประมาณ 15 กม. 

2. บางนกแขวก-ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระยะทางประมาณ 5 กม. 

3. บางนกแขวก-อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ระยะทางประมาณ 5 กม. 

4. บางนกแขวก-อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระยะทางประมาณ 18 กม.  

 

2.1.4  สภาพทางภูมิศาสตร 

ชุมชนบางนกแขวก  ต้ังอยูบนพื้นท่ีราบลุมแมน้ําแมกลอง มีแมน้ําแมกลองไหลผานพื้นท่ี

ชุมชน นอกจากนี้ยังมีคลองตางๆ อีกหลายสายที่ไหลผานบริเวณพื้นที่ชุมชนอีกดวย จากการที่มี
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โครงขายคลองอยูท่ัวไปภายในพื้นที่ชุมชน สงผลใหเกิดความสะดวกสบายทางดานการคมนาคม

ทางน้ํา และการประกอบอาชีพโดยเฉพาะทางดานเกษตรกรรมเปนอยางมาก พื้นที่สวนใหญ

ภายในชุมชน จึงเปนพื้นที่เกษตรกรรม และจากลักษณะสภาพทางภูมิศาสตร ของพื้นที่ชุมชนไดรับ

อิทธิพลจากนํ้าทะเลหนุน ทําใหมีน้ําไหลขึ้นลงตลอดทั้งป สงผลใหชุมชนอัมพวาไดชื่อวาเปนเมือง 

3 น้ํา คือ มีทั้งน้ําจืด น้ํากรอย และนํ้าเค็ม 

ลกัษณะภมูอิากาศของชมุชน บางนกแขวกโดยทั่วไปมีอุณหภูมิไมรอนมากนัก เนื่องจากมี

ที่ต้ังอยูไมไกลจากทะเล มีฝนตกชุกในชวงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ในชวงเดือน

พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธมีอากาศคอนขางเย็น 

 

2.1.5 รูปแบบการตั้งถ่ินฐาน 

รูปแบบการต้ังถ่ินฐานของชุมชนบางนกแขวกมีลักษณะการต้ังถ่ินฐานของตัวอาคารที่ทอด

ยาวไปตามแนวฝง แมน้ําแมกลอง โดยหันหนาอาคารบานเรือนเขาสูลําคลองทั้งสองฝง โดยการต้ัง

ถ่ินฐานลักษณะนี้นับไดวาเปนเอกลักษณเฉพาะของชุมชนริมน้ําดังเชนในอดีต ซึ่งตอมาเมื่อมีการ

พัฒนาเสนทางคมนาคมทางบกมากขึ้น จึงทําใหเกิดรูปแบบการต้ังถ่ินฐานที่มีลักษณะของกลุม

บานทอดตัววางยาวไปตามเสนทางถนนเพิ่มขึ้นเชนกัน ทําใหเกิดเปนชุมชนกระจุกตัวตามเสนทาง

คมนาคมในรูปแบบท่ีตางกัน 

 

2.1.6 โครงสรางชมุชนของบางนกแขวก  

โครงสรางชุมชนของบางนกแขวกแบงไดเปน 2 ลักษณะที่ชัดเจน คือ 

2.6.1 ชุมชนชาวสวน  

ชุมชนชาวสวนเปนกลุมชุมชนท่ีมีการต้ังถ่ินฐานกระจายตัวอยูท่ัวไปในบริเวณที่หาง อําเภอ

บางคนที สวนใหญมีการประกอบอาชีพในการทําสวนผลไม โดยการใชประโยชนจากโครงขายของ

คลองตางๆที่ไหลผานยังพื้นที่ของตนอยางเปนระบบไดอยางดีย่ิง ทําใหผลผลิตทางทางการเกษตร

มีผลผลิตดี  

2.6.2 ชุมชนริมนํ้า  

ชุมชนริมน้ํา เปนกลุมชุมชนท่ีมีการต้ังถ่ินฐานขึ้นมาพรอมๆ กับตลาดน้ําบริเวณ ริมแมนํ้า

แมกลอง โดยสวนใหญมีการประกอบอาชีพเพื่อการคาขายเปนหลัก สังเกตไดจากปายชื่อรานคา
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ตางๆ แบบโบราณที่ยังคงมีใหพบเห็นบางในบางหลัง ถึงแมวาในปจจุบันอาคารรานคาตางๆ 

เหลาน้ีไดเปลี่ยนสภาพมาเปนอาคารบานพักอาศัยทั่วไป ทั้งนี้ชุมชนรานคาริมคลองที่เกิดขึ้นใน

ลักษณะนี้นับไดวาเปนชุมชนท่ีมีเอกลักษณทางการต้ังถ่ินฐานเฉกเชนชุมชนริมน้ําด้ังเดิมในภาค

กลางของประเทศไทยในอดีตไดอยางชัดเจน 

 

2.1.7  พัฒนาการการตั้งถ่ินฐานของชุมชนบางนกแขวก 

บานบางนกแขวกมีพัฒนาการทางประวัติศาสตรที่ตอเนื่องยาวนานมาต้ังแตสมัย

รัตนโกสินทร ก.ศ.ร.กุหลาบไดกลาวถึงชุมชนบางนกแขวกแหงนี้ไวในนิราศย่ีสารวา 

ฝงขางซายมือวัดฝรั่งต้ังดูขึงขังฟรั่งหมูอยูทั้งผอง 

มีโบถใหญไวรูปมาเรียทองมีผูครองเรียกวาพอกอตึกโต  

ไทยเรียกบาทหลวงผูหนวงหนักนามประจักษคริศตางทางศุขโข  

สอนสวดมนตภาวะนานอมมะโน วันมีซาสวดโอโมทนา 

คนกลุมแรกที่ถือวาเปนบรรพยุรุษของบานบางนกแขวกในปจจุบัน คือ ชาวจีนคาทอลิกหา

ครอบครัวที่อพยพมาอยูชุมชนวัดกัลหวาร กรุงเทพมหานคร ในแผนดินพระน่ังเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ ๓ (พ.ศ. ๒๓๖๗ – ๒๓๙๓) ชาวจีนกลุมนี้ไดเขามาหักรางถางพื้นปาแลวสรางบานเรือน

ขึ้นที่ตําบลสี่หมื่นซึ่งอยูฝงซายของแมน้ําแมกลองกอน และหาเลี้ยงชีพดวยการทําสวนผัก นําไป

ขายใหแกชุมชนอ่ืนๆ โดยอาศัยแมนํ้าลําคลองเปนทางการคาสําคัญ 

เนื่องจากมีชาวจีนอพยพเขาต้ังรกรากท่ีตําบลสี่หมื่นกันมากขึ้น ชุมชนขยายตัวจากริมแมน้ําเขาไป

ดานในเรื่อยๆ ท้ังที่มาจากคําชักชวนของญาติพี่นองที่เขามาอยูกอน และกลุมที่เดินทางแสวงหา

หลักแหลงใหม พื้นที่บานทึบจึงถูกถางแปลงเปนบานเรือนและยกรองสวนผักผลไมมากขึ้น ทําให

พื้นที่บริเวณน้ันแคบเกินไป จึงไดยายลงมาต้ังถ่ินฐานอยูที่ตําบลบางนกแขวก เกิดเปนชุมชนใหม 

ชื่อชุมชนบางนกแขวก 

จากระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติที่เปนที่ราบลุมแมนํ้า และมีแมน้ําลําคลอง

ไหลผาน ทําใหพื้นที่ชุมชนอัมพวามีความสมบูรณ การต้ังถ่ินฐานในอดีตจึงมักอิงอยูกับแมน้ําลํา

คลอง เพราะจําเปนตองอาศัยสายน้ําในการดํารงชีวิต ท้ังอุปโภคบริโภค และใชในการสัญจร 

นอกจากน้ันการประกอบอาชีพ และกิจกรรมทางสังคมก็มีความสัมพันธกับน้ําดวยเชนกัน 
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ความอุดมสมบูรณและความไดเปรียบในดานท่ีต้ังท่ีมีแมน้ําแมกลอง และคลองอัมพวาไหล

ผาน ทําใหมีผูคนอพยพเขามาต้ังหลักแหลงเพิ่มมากขึ้น มีท้ังชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่ง

เขามาทําการคาขาย และมีเขมรและลาวปะปนอยูบาง การต้ังถ่ินฐานจะหนาแนนบริเวณริมแมนํ้า

และคลอง โดยมีตลาดเปนศูนยกลางของชุมชน 

 

 

2.2 วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่น  

 
ชุมชนบางนกแขวก นอกจากมีประวัติศาสตร ที่มีคุณคาแลว ยังมีวัฒนธรรมวิถีชีวิตและ

ภูมิปญญาทองถ่ินที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ที่มีความสําคัญไมนอยไปกวาสถาปตยกรรมริมน้ํา วิถี

ชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ินที่สําคัญของชุมชนบางนกแขวกสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทดังนี้ 

 

2.2.1 วิถีชีวิตท่ีสัมพันธกับแมนํ้าลําคลอง 

การจับปลา  ในชวงฤดูรอน เมื่อน้ําในคลองลดลงเกือบแหงขอดคลอง จะพบเห็นชาวบานลงไป

ทอดแหจับปลาในคลอง นอกจากนี้พื้นท่ีใกลเคียงยังพบการใชโพงพาง ซึ่งเปนภูมิปญญาทองถ่ิน

ในการจับปลา ซึ่งในปจจุบันพยเห็นไดยาก เนื่องจากไมไดรับอนุญาตใหสรางโพงพางในลํานํ้าสาย

หลักอีก เพราะกีดขวางการสัญจรทางนํ้า 

การใชเรือ การสัญจรทางน้ําของคนในชุมชนอัมพวานั้นมีใหเห็นต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน ถึงแมวาใน

ปจจุบันจะลดบทบาทลงไปมากก็ตาม แตก็ยังคงมีใหเห็นอยูเสมอ 

การตกกุง ถือเปนกิจวัตรประจําวันของชาวบานที่เปนเอกลักษณของชุมชน ซึ่งกุงแมนํ้าเปนอาหาร

ที่มีชื่อเสียงของชุมชนบางนกแขวก 

 

2.2.2 วิถีชีวิตท่ีสัมพันธกับเศรษฐกิจชุมชน 

เกษตรกรรม  การประกอบอาชีพของคนในชุมชนสวนใหญ นิยมทําสวนมะพราว สวนลิ้นจี่ และ

สวนสมโอกันมาก และยังนําผลผลิตท่ีไดจากการทําสวนมะพราว มาแปรรูปเปนน้ําตาลมะพราวอีก

ดวย  
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พาณชิยกรรม  ในอดีตน้ันการคาขายบริเวณริม แมน้ําแมกลอง บริเวณตลาดน้ําบางนกแขวก รุง

เรื่องมาก เพราะเปนเสนทางหลักในการคมนาคมระหวางจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และ

กรุงเทพมหานคร แตในปจจุบันเมื่อมีถนนตัดผานจึงปรับเปลี่ยนชุมชนไปตามสภาพเศรษฐกิจ แตก็

ยังคงมีรานคาเกาแก และรองรอย ใหเห็นบาง เชน เครื่องเติมน้ํามันเรือสมัยโบราณ รานกาแฟ

โบราณ ผลิตภัณฑและสูตรอาหารโบราณที่ผสมผสานระหวางวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย 

 

 

2.3 สถานท่ีทองเท่ียวในชุมชนบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัด

สมทุรสงคราม 

 

ตลาดเกาบางนกแขวก 

ชุมชนบางนกแขวกเปนชุมชนที่ต้ังอยูริมน้ําแมกลองอยูในอําเภอบางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม อาชีพโดยสวนใหญของคนในชุมชนเปนชาวสวน สมัยกอนบริเวณนี้เปนเสนทางการ

คมนาคมทางน้ําที่สําคัญระหวางจังหวัดราชบุรี เพื่อเขาสูจังหวัดสมุทรสงคราม ปจจุบันทาง

เทศบาลบางนกแขวกและจังหวัดสมุทรสงครามไดสงเสริมใหเปนสถานท่ีทองเที่ยวในชุมชน 

สถานท่ีทองเท่ียวที่สําคัญไดแก ตลาดน้ําบางนกแขวก อาสนวิหารพระแมบังเกิด วัดปรกโพธ คาย

บางกุง วัดเจริญสุขราม ลองเรือชมสองฝงแมน้ํา ทองเท่ียวเชิงเกษตรบานบางพลับ เปนตน 

ยอนกลับไปเมื่อหลายสิบปกอน  "ตลาดบางนกแขวก"  เปนแหลงการคาที่คึกคัก  

เพราะเปนตลาดริมแมน้ําที่เชื่อมต้ังแตคลองดําเนินสะดวกกับคลองแมกลอง  เมื่อสมัยที่ยังไมมี

ถนนมักจะมีพอคาแมคามาจอดเรือต้ังแตฟายังไมสาง  และผูคนก็เริ่มทยอยออกมาจับจายซื้อ

สินคาทั้งของคาว ของหวาน ของสด ของแหง  ที่มีใหเลือกสรรกันตามแตใจอยาก แตสินคาหลักๆ 

คือ นํ้าตาลมะพราว มะมวง  พืชผักตางๆ โดยจะเปดขายกันทุกๆ วัน แรมขึ้น 2 คํ่า 7 คํ่า และ 12 

คํ่า ต้ังแตเวลา  06.00 – 12.00 น. แตเมื่อเริ่มมีถนนตัดผาน ความคึกคักเหลาน้ันก็เริ่มเลือนหายไป  

กลายเปนความทรงจําสีจางๆ ใหคนแกคนเฒาไดสัมผัสและคิดถึง 
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ภาพท่ี 2.3  ปมน้ํามันเรือเกาในสมัยอดีต 

 

 

แมวาปจจุบันวิถีชีวิตแบบยังอดีตก็ยังคงอยู  แตอาจจะไมชุกชุมดวยผูคนเหมือนเมื่อ

ครั้งวันวาน  ซึ่งสินคาสวนใหญก็ไมไดผิดแปลกไปจากเมื่อครั้งแตเกากอนมากมายนัก  เรือแจวของ

ชาวบานยังคงนําผัก ผลไม ดอกไม และอาหาร เชน  ผัดไทยกุงสด (ที่มีกุงตัวโต) กวยจับ๊ กวยเต๋ียว  

ขาวแกง ขนมหวาน กาแฟโบราณ ออกมาขายใหกับลูกคาอยูเสมอ  โดยจะเปดขายกันทุกวัน

เสาร-อาทิตย ต้ังแต 08.00 น. ไปจนถึงเย็นยํ่า 

วิถีชีวิตของคนบางนกแขวก ยังคงสงบ  เรียบงาย และชุมฉ่ําหัวใจ เหมาะสําหรับคนที่

ตองการไปพักผอนในวันหยุดอันแสนสบายๆ  ซึ่งการเดินทางไปสัมผัส  "ตลาดบางนกแขวก"  ก็

สามารถไปไดงายๆ เพราะหางจากอุทยาน ร.2 อําเภออัมพวา เพียงแค 5 กิโลเมตรเทานั้นเอง 

จุดเดนของตลาดบางนกแขวกคือเปนตลาดท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตด่ังเดิมของชุมชน คงไว

ซึ่งเอกลักษณในวันวาน วิวทิวทัศนที่สวยงามริมแมน้ําแมกลอง และความเงียบสงบที่แฝงตัวอยูใน

ธรรมชาติ สองฝงคลอง และสูตรอาหารแบบโบราณที่หารับประทานไดยากเพราะมีเฉพาะท่ีบางนก
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แขวกที่เดียวสถานท่ีทองเที่ยวที่สําคัญไดแก อาสนวิหารพระแมบังเกิด วัดปรกโพธ คายบางกุง วัด

เจริญสุขราม ตลาดน้ําบางนกแขวก ลองเรือชมสองฝงแมน้ํา ทองเท่ียวเชิงเกษตรบานบางพลับ 

เปนตน 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4   ตลาดเกาปากแมน้าํแมกลอง ตลาดบางนกแขวก 

 

อนุสรณสถานลูกระเบิดสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

ชมอนุสรณลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเคยเปนจุดพักของทหารญี่ปุน ใน

เสนทางลําเลียงระหวางกรุงเทพ-กาญจบุรี มีการทิ้งระเบิดหนึ่งในน้ันเปนระเบิดดาน ประวัติความ

เปนมา  

 

ประวัติความเปนมาของลูกระเบิด 

คลองดําเนินสะดวกเปนคลองที่เชื่อมระหวางแมนํ้าทาจีน และแมน้ําแมกลอง โดย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหพระยาศรีสุริ
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ยวงศ (ชวง บุญนาค) เปนผูดูแลอํานวยการขุดคลองดังกลาวขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2409 และไดทําพิธีเปด

คลอง เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2411 คลองดําเนินสะดวก มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 35.8 

กิโลเมตร มีประตูน้ํา 2 แหง คือ ประตูน้ําบางยาง และประตูนํ้าบางนกแขวก มีหนาที่เก็บกักน้ําไว

เพื่อการคมนาคม และเพื่อการเกษตร จึงทําใหมีน้ําใชไดตลอดป 

ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (ระหวางป พ.ศ. 2482 – พ.ศ. 2488) ไดเกิดการสูรบ

ระหวางฝายอักษะ โดยมีแกนนําคือ ประเทศเยอรมนี อิตาลี่ และญี่ปุน กับทางฝายพันธมิตร โดยมี

แกนนําคือ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียด สหรัฐอเมริกา เปนตน 

ในทวีปเอเชีย ประเทศญี่ปุนไดบุกยึดประเทศตางๆ ในทวีปเอเชียไดเกือบทั้งหมด 

ประเทศไทยในสมัยจอมพล ป.พิบูลยสงคราม เปนนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นไดเล็งเห็นแลววาไม

อาจขัดขืนได จึงไดทําสัญญารวมเปนพันธมิตรกับทางประเทศญี่ปุน ทางญี่ปุนจึงไดใชประเทศไทย

เปนฐานทัพเพื่อรุกรานไปยังประเทศพมาตอไป 

ในการรุกรานประเทศพมานั้น ทางญี่ปุนไดมีการสรางทางรถสายมรณะขึ้นในจังหวัด

กาญจนบุรี โดยไดใชคลองดําเนินสะดวกในการลําเลียงยุทธปจจัยตาง ๆ ไปยังจังหวัดกาญจนบุรี 

เพื่อเปนการปองกันและทําลายเสนทางลําเลียงยุทธปจจัยของทางญี่ปุน ฝายพันธมิตรจึงไดใช

เครื่องบินทิ้งระเบิดทําลายประตูน้ําบางนกแขวก เพื่อตัดเสนทางลําเลียงยุทธปจจัยตางๆ ของญี่ปุน

ลง ประมาณกลางเดือนเมษายน พ.ศ. 2488 และทางฝายอักษะไดแพสงคราม เมื่อวันที่ 15 

สิงหาคม พ.ศ. 2488 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5   อนุสรณลูกระเบิด 
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วัดโพธิ์งาม 

วัดโพธิ์งามเปนวัดที่เกาแกสรางมาเปนเวลาไมนอยกวา  100 ป โดยไมอาจทราบชัดวา

จัดสรางเมื่อใดและผูใดเปนผูสราง  มีพระพุทธรูปประธานประจําอุโบสถหลังเกา ชื่อ “หลวงพอ

ยอย” เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย 

ปจจุบันที่วัดโพธิ์งามไดรับการยกยองจากกรมศาสนาใหเปนวัดพัฒนาตัวอยางประจํา

อําเภอบางคนท ีทั้งน้ีดวยความอุปถัมปของ ฯพณฯ จอมพล ผิน ชุณหะวัณ และ เครือญาติ 

ณ บริเวณริมเขื่อนหนาวัด ยังมีฝูงมัจฉาเปนจํานวนมาก  ถัดไปทางดานขางวัดจะเปน

เทศบาลตําบลบางนกแขวก ซึ่งทางเทศบาลฯ  ไดนัดต้ังศูนยสาธิตการเลี้ยงกุงกามกรามในกระชัง  

เปนแหลงสรางความรูและเปนแหลงทองเที่ยว  มีประชาชนและชาวตางชาติมาเย่ียมชมกันเปน

จาํนวนมาก 

 

 
 

ภาพท่ี 2.6   เจดียบริเวณ วัดโพธิ์งาม 
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วัดเจริญสุขาราม 

วัดเจริญสุขารามวรวิหาร   เปนที่ประดิษฐานหลวงพอโต  พระพุทธรูป ปางมาร

วิชัย  สรางดวยศิลาแลง  ซึ่งมีขนาดใหญและมีลักษณะงดงามมากขนาดใหญ  คนท่ัวไปเชื่อถือเปน

พระพุทธรูปที่มีสิ่งศักด์ิสิทธิ์สิงสถิตอยู   และสามารถจะดลบันดาลสิ่งที่ปรารถนาใหสําเร็จตาม

ความประสงคได 

 

 

 

ภาพท่ี 2.7   อนุสรณสถานลูกระเบิด บริเวณวัดเจริญสุขาราม 

 

โบสถแมพระบังเกิด 

อาสนวิหารแมพระบังเกิด    ต้ังอยูหมูท่ี ๗ ตําบลบางนกแขวก โบสถน้ีเปนสถานท่ี

สักการะอันศักด์ิสิทธิ์ของคริสตชนที่อาศัยอยูโดยรอบ  สรางขึ้นต้ังแตปพ .ศ. ๒๔๓๓ (ค.ศ.๑๘๙๐) 

โดยบาทหลวงเปาโลซัลมอน มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส ไดรับทุนสนับสนุนจากญาติพี่นองของทานใน

ประเทศฝรั่งเศส คณะมิซซังตางประเทศแหงกรุงปารีส กรุงโรมและผูใจบุญในกรุงเทพฯใชเวลา

สรางถึง ๖ ปจึงเสร็จสมบูรณ ทําพิธีเปดอยางเปนทางการในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ .ศ.๒๔๓๙ 
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(ค.ศ.๑๘๙๖)  เปนสถาปตยกรรมแบบโกธิคของประเทศฝรั่งเศส ฉาบดวยปูนตํา ภายในประดับ

ดวยภาพกระจกสีสวยงดงาม มีรูปปน ธรรมาสนเทศน อางลางบาป ขาเทียนลักษณะตางๆ และรูป

แกะสลักบรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภีรคริสตศาสนา   นับเปนโบสถที่มีความสวยงามไมไกล

จากริมฝงแมน้ํา   การเขาชมควรติดตอขออนุญาตจากบาทหลวงผูรับผิดชอบกอนลวงหนา เพื่อ

ติดตอวิทยากรบรรยาย  

 

 

 

ภาพท่ี 2.8   โบสถพระแมบังเกิด 
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คายบางกุง  

คายบางกุง ต้ังอยูหมูท่ี ๔ ตําบลบางกุง เมื่อมาถึงบริเวณคายจะมองเห็นแนวกําแพง

จําลองสรางไวเพื่อเปนอนุสรณจากการสูรบ คายแหงนี้เปนคายทหารเรือไทยที่มีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตร หลังจากเหตุการณเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ เมื่อพ .ศ. ๒๓๑๐ สมเด็จพระเจาตาก

สินมหาราชไดโปรดใหยกกองทัพเรือมาต้ังคายที่ตําบลบางกุง เรียกวา คายบางกุง  เน่ืองจากเมือง

แมกลองเปนเสนทางที่กองทัพพมาใชในการเดินทัพ โดยสรางกําแพงลอมวัดบางกุงใหอยูกลาง

คายเพื่อเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเปนที่เคารพบูชาของทหาร พระเจาตากสินมหาราชไดโปรดให

คนจีนจากระยอง ชลบุรี ราชบุรีและกาญจนบุรีรวบรวมผูคนมาต้ังเปนกองทหารรักษาคาย คายนี้

จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนี่งวา คายจีนบางกุง  พระองคทรงใหชื่อทหารเหลานี้วา “ทหารภักดีอาสา ”  ใน

ปพ.ศ.๒๓๑๑ พระเจากรุงอังวะทรงยกทัพผานกาญจนบุรี มาลอมคายจีนบางกุง พระเจาตากสิน

มหาราชและพระมหามนตรี (บุญมา) รวมรบขับไลกองทัพพมาทําใหขาศึกแตกพาย นับเปนคาย

ทหารไทยที่สรางความเกรงขามใหกองทัพพมา สรางขวัญกําลังใจใหคนไทยกลับคืนมา และเปน

สงครามครั้งแรกที่ไทยทํากับพมาหลังจากท่ีสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเปน

ราชธานี   คายบางกุงแหงนี้ถูกปลอยใหรกรางเกือบ ๒๐๐ ป จนมาถึงป พ .ศ. ๒๕๑๐ 

กระทรวงศึกษาธิการจึงไดต้ังเปนคายลูกเสือขึ้น เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติพระเจาตากสิน

มหาราชและไดสรางศาลพระเจาตากสินไวเปนอนุสรณ    โดยทําพิธียกศาลเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน 

พ.ศ.๒๕๑๑  ภายในบริเวณคายยังมีโบสถที่สรางต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ชาวบาน

เรยีกวา  “โบสถหลวงพอดํา ” มีลักษณะพิเศษคือ โบสถทั้งหลังปกคลุมดวยตนไมถึงสี่ชนิด คือ ตน

โพธิ์ ตนไทร ตนไกร ตนกราง ชาวบานเรียกวาโบสถปรกโพธิ์และไมไกลนักเปนท่ีต้ังของอนุสาวรีย

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  

วัดบางกุง  

วัดบางกุง อยูในเขตพื้นท่ีเดียวกับคายบางกุงแตอยูคนละฝงกัน มีถนนตัดผานกลาง 

ภายในวัด มีโบสถเกาประดิษฐานพระประธานเปนพระพุทธรูปปนขนาดใหญ ชาวบานเรียกวา 

หลวงพอโบสถนอยและมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาแสดงเรื่องราวเก่ียวกับพุทธ

ประวัติ เปนภาพพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมและภาพพระพุทธเจาประทับนั่งอยูในซุมขนาบขาง

ดวยอัครสาวกนั่งพนมมือ   
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ภาพท่ี 2.9   หลวงพอโบสถนอย วัดบางกุง โบสถปรกโพธ 

 

กจิกรรมท่ีนาสนใจ 

ลองเรือชมทิวทัศนสองฝงแมกลอง สามารถเชาเรือลองชมทิวทัศนริมฝงแมนํ้าแม

กลอง ตลอดสองฝงแมน้ําจะเห็นบานเรือนผูคน และเรือนปนหยาซึ่งหาดูยากในปจจุบัน นอกจากนี้

ยังมีวัดตางๆ  ที่ต้ังอยูริมน้ํา เชน   วัดอัมพวัน  วัดบางแคใหญ วัดบางแคนอย วัดภุมรินทรกุฎีทอง 

หรือ จะนั่งเรือเขาไปในลําคลองเล็กๆ  ผานสวนมะพราว สวนลิ้นจี่ บรรยากาศรมรื่นและเปน

เสนทางที่ยังไมคอยมีผูคนเขาไปทองเท่ียวมาก  มีผลไมหายาก ไดแก ตนมะมวงหาว มะนาวโห  

ตนไมในวรรณคดี 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.10   ตนมะมวงหาว มะนาวโห 
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ภาพท่ี 2.11   เรือลองชมวิวทิวทัศนริมแมน้ําแมกลอง 

 

สวนลิ้นจี่  ลิ้นจี่สมุทรสงครามีตนกําเนิดพันธุมาจากประเทศจีน   นําเขามาปลูกในจังหวัด

สมุทรสงคราม  เมื่อ พ.ศ. 2340 ที่ ต.บางสะแก อ.บางคนที และ ต.เหมืองใหม อ.อัมพวา ใน

ระยะแรกปลูกดวยเมล็ด  จึงกลายพันธุกันมาก   ปจจุบันลิ้นจี่แมกลองพันธุที่มีคุณภาพดีที่สุด คือ 

พันธุสําเภาแกว    ราคากิโลกรมัละ  100-120 บาท  นอกจากน้ันยังมีพันธุกระโหลก   แหว  สาแหรก

ทอง   พันธุไทย   และพันธุคอมที่รูจักกันดี  ลิ้นจี่สมุทรสงครามจะออกดอกประมาณเดือน

พฤศจกิายน-ธนัวาคม  ขึ้นอยูกับอากาศหนาวมากหรือนอย แลวไปสุกรับประทานในเดือนมีนาคม-

เมษายน   ทานสามารถซื้อหาตามตลาดในจังหวัดสมุทรสงครามได  หรือทานตองการสัมผัส

ธรรมชาติโดยขับรถไปตามถนนทานจะพบลิ้นจี่ท่ีออกผลสีแดงสด ชวนชิม  ชวนเก็บ ทานแวะซื้อ

ตามตนไดเลย  
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ภาพท่ี 2.12   สวนลิ้นจี่ อําเภอบางคนที 

 

 

แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร 

ศูนยทองเท่ียวเกษตรเชิงอนุรักษบานบางพลับ หมู ๔  ตําบลบางพรม อําเภอบาง

คนที  โทร. ๐๘ ๙๘๒๙ ๗๑๐๐, ๐ ๓๔๗๖ ๑๙๘๕ เปนชุมชนท่ีไดรับรางวัลยอดเย่ียม อุตสาหกรรม

ทองเที่ยวไทย ครั้งที่ ๗ ประจําป ๒๕๕๑ ประเภทองคกรสนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยว ภาค

กลาง 

 

2.4 แนวคิดเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

 

การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เปนแนวความคิดท่ีพึ่งปรากฏขึ้นเมื่อไมนานมานี้  และยังมีการใช

คําภาษาอังกฤษอ่ืนๆท่ีใหความหมายเชนเดียวกัน ที่สําคัญไดแก Nature Tourism, Biotourism, 

Green Tourism เปนตน อยางไรก็ตาม  การทองเท่ียวดังกลาวลวนแตเปนการบงบอกถึง การ

ทองเที่ยวแบบย่ังยืน  (sustainable tourism) ซึ่งจากการประชุม Globe 1990 ณ ประเทศแคนาดา

ไดใหคําจํากัดความของการทองเที่ยว แบบย่ังยืนวา  "การพฒันาทีส่ามารถตอบสนองความ

ตองการของนักทองเที่ยวและผูเปนเจาของทองถ่ินในปจจุบัน  โดยมกีารปกปองและสงวน รกัษา

โอกาสตางๆของอนุชนรุนหลังดวย  การทองเท่ียวนี้มีความหมายรวมถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อ

ตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจสังคม  และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถ

รักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศดวย"  โดยมีลักษณะที่สําคัญคือ เปนการทองเที่ยว  
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ที่ดําเนินการภายใตขีดจํากัดความสามารถของธรรมชาติ  และตองตระหนักถึงการมีสวนรวมของ

ประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี  ที่มีตอขบวนการทองเที่ยว  อีกทั้งตองยอมรับให

ประชาชนทุกสวนไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการทองเที่ยวอยางเสมอภาคเทาเทียม

กัน และตองชี้นําภายใตความปรารถนาของประชาชนทองถ่ินและชุมชนในพื้นท่ีทองเที่ยวนั้นๆ  

(สถานบันวิจัยวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม แหงประเทศไทย , 2539) สาํหรบัความหมายของการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ไดมีบุคคลหรือองคกรตางๆใหความหมายและคําจํากัดความไวมากมาย  เปน

ที่ยอมรับในระดับหนึ่งและไดรับการอางอิงถึงเสมอที่สําคัญมีดังนี้  

Ceballos Lascurain (1991)  อาจจะเปนคนแรกที่ไดใหคําจํากัดความของการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษวา "เปนการทองเท่ียว รูปแบบหนึ่งท่ีเก่ียวของกับการเดินทางไปยังแหลงธรรมชาติ  โดย

ไมใหเกิดการรบกวนหรือทําความเสียหายแกธรรมชาติ แตมีวัตถุประสงค เพื่อชื่นชม  ศึกษาเรียนรู 

และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตวปา  ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏ

ในแหลงธรรมชาติเหลานั้น" 

Elizabeth Boo (1991)  ใหคําจํากัดความการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวา  "การทองเท่ียวแบบ

อิงธรรมชาติที่เอ้ือประโย ชนตอ การอนุรักษ  อันเน่ืองมาจากการมีเงินทุนสําหรับการปกปองดูแล

รักษาพื้นที่ มีการสรางงานใหกับชุมชนหรือทองถ่ิน พรอมทั้งใหการศึกษาและ  สรางจิตสํานึกดาน

สิ่งแวดลอม" 

 The Ecotourism Society (1991)  ไดใหคําจํากัดความการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวา "การ

เดินทางไปเยือนแหลงธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการเรียนรูถึงวัฒนธรรม และประวัติศาสตร

ดวยความระมดัระวัง  ไมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทําลายคุณคาของ  ระบบนิเวศและใน

ขณะเดียวกันก็ชวยสรางโอกาสทางเศรษฐกิจที่สงผลใหการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  เกิด

ประโยชนตอประชาชนทองถ่ิน" 

 Western (1993) ไดปรับปรุงคําจํากัดความการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของ The 

Ecotourism Society ใหสั้นและกระทัดรัด แตมีความหมายสมบูรณมากขึ้นคือ  "การเดินทาง

ทองเที่ยวท่ีรับผิดชอบตอแหลงธรรมชาติซึ่งมีการอนุรักษสิ่งแวดลอม  และทําใหชีวิตความเปนอยู

ของประชาชนทองถ่ินดีขึ้น" 

 The Commonwealt Department of Tourism (1994) ไดใหคําจํากัดความการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษคือ การทองเท่ียว  ธรรมชาติท่ีครอบคลุมถึงสาระดานการศึกษา การเขาใจธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม  และการจัดการเพื่อรักษาระบบนิเวศใหย่ังยืน คําวา ธรรมชาติ  สิ่งแวดลอมยัง
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ครอบคลุมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินดวย  สวนคําวาการรักษาระบบนิเวศใหย่ังยืนนั้น

หมายถึง การปนผลประโยชนตางๆ กลับสูชุมชนทองถ่ินและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

จากการใหความหมายและคําจํากัดความการทองเที่ยวเชิงอนุรักษดังกลาวขางตน  พอจะ

สรุปไดวาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ หมายถึง  การทองเท่ียวรูปแบบหนึ่งที่เก่ียวของกับการเดินทาง

ไปยังแหลงธรรมชาติ  และแหลงวัฒนธรรมอยางมีความรับผิดชอบ โดยไมกอใหเกิด  การรบกวน

หรือทําความเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  แตมีวัถตุประสงคอยางมุงมั่นเพื่อชื่น

ชม ศึกษา เรียนรู  และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตวปา  ตลอดจนลักษณะทาง

วัฒนธรรมท่ีปรากฏในแหลงธรรมชาตินั้น อีกทั้งชวยสรางโอกาส  ทางเศรษฐกิจที่สงผลใหการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเกิดประโยชนตอชุมชนทองถ่ินดวย 

 
2.4.1 แนวคิดพ้ืนฐานและหลักการของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ( 2539) ไดกลาวถึงแนวคิด

พื้นฐานและหลักการของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ดังนี้ 

 

1.  เปนการทองเท่ียวในแหลงธรรมชาติ  รวมถึงแหลงวัฒนธรรม และประวัติศาสตร ซึ่งความ

เปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน และทรงคุณคาในพื้นที่น้ัน 

2.  เปนการทองเท่ียวอยางมีความรับผิดชอบ  มีการจัดการอยางย่ังยืน ไมกอใหเกิดผลกระทบ

หรือสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมคอนขางตํ่าและชวยสงเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของ

แหลงทองเท่ียวใหย่ังยืนตลอดไป 

3.  เปนการทองเท่ียวท่ีมกีระบวนการเรียนรู และการใหการศกึษา  เก่ียวกับระบบนิเวศและ

สิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวเพื่อเพิ่มพูนความรู ความประทับใจ และประสบการณที่มีคุณคา

เพื่อสรางความตระหนักและจิตสํานึกที่ถูกตองตอนักทองเที่ยว ประชาชนทองถ่ิน 

4.  เปนการทองเท่ียวท่ีนําไปสูการกระจายรายได  ท้ังในระดับทองถ่ินและระดับประเทศโดย

คํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในภาคบริการตางๆ เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอทองถ่ิน

มากกวาการทองเที่ยวท่ีเคยสงเสริมกันมาต้ังแตอดีต 
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2.4.2 รูปแบบการทองเท่ียว 

การพัฒนาการทองเที่ยวตองมุงสูความย่ังยืนรูปแบบและกิจกรรมการทองเที่ยวจะตอง

สามารถดํารงอยูได มีนักทองเที่ยวมาเย่ียมเยียนอยางสม่ําเสมอ ทรัพยากรการทองเท่ียวยังคง

รักษาความดึงดูดใจไวไดไมเสื่อมคลาย สําหรับรูปแบบการทองเที่ยวในปจจุบัน มีดังน้ี  

 

รูปแบบการทองเท่ียวในแหลงธรรมชาต ิ(Natural based tourism) 

1.  การทองเท่ียวเชงินิเวศ (Ecotourism) หมายถึง การทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติท่ีมี

เอกลักษณเฉพาะถ่ินและแหลงวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู

รวมกันของผูที่เก่ียวของภายใตการจัดการสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของ

ทองถ่ิน เพื่อมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางย่ังยืน 

2.  การทองเท่ียวเชงินิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) หมายถึง การทองเทีย่วอยางมคีวาม

รับผิดชอบในแหลงธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน และแหลงทองเท่ียวที่เก่ียวเนื่องกับ

ระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนเรียนรูรวมกันของผูที่เก่ียวของภายใตการจัดการ

สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของทองถ่ิน เพื่อมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษา

ระบบนิเวศอยางย่ังยืน 

3. การทองเท่ียวเชงิเกษตร (Agrotourism) หมายถึง การเดินทางทองเท่ียวไปยังพื้นท่ี

เกษตรกรรมสวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟารมปศุสัตวและเลี้ยงสัตว เพื่อชื่นชมความ

สวยงาม ความสําเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร ไดความรู มีประสบการณใหม บนพื้นฐาน

ความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอมของสถานที่แหงนั้น 

4. การทองเท่ียวเชิงธรณีวิทยา (Geotourism) หมายถึง การทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติที่เปน

หินผา ลานหินทราย อุโมงค โพรง ถํ้านํ้าลอด ถํ้าหินงอกหินยอย เพื่อดูความงามภูมิทัศนท่ีมีความ

แปลกของการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีโลก ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แร ตางๆ และฟอสซิล ได

ความรู มีประสบการณใหม บนพื้นฐานการทองเที่ยวอยางรับผิดชอบ มีจิตสํานึกตอการรักษา

สภาพแวดลอม โดยประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมตอการจัดการทองเท่ียว 

5. การทองเท่ียวเชงิดาราศาสตร (Astrological Tourism) หมายถึง การเดินทางทองเท่ียวเพื่อ

การไปชมปรากฏการณทางดาราศาสตรที่เกิดขึ้นในแตละวาระ เพื่อการเรียนรูระบบสุริยจักรวาล มี
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ความรู ความประทับใจ ความทรงจําและประสบการณเพิ่มขึ้น บนพื้นฐานการทองเที่ยวอยาง

รับผิดชอบ มีจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอม โดยประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมตอการ

จัดการรวมกันอยางย่ังยืน 

ชุมชนบางนกแขวกแมจะเปนชุมชนเล็กๆ แตมีสถานที่ทองเที่ยวท่ีมีความหลากหลายรูปแบบ โดยมี

การแบงรูปแบบการทองเที่ยวได ดังน้ี 

 

รูปแบบการทองเท่ียวในแหลงวฒันธรรม (Cultural based tourism)  

1.การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร (Historicaltourism) หมายถึง การเดินทางทองเท่ียวไปยัง

แหลงทองเท่ียวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ทองเที่ยวได

ความรูมี ความเขาใจตอประวัติศาสตรและโบราณคดีในทองถ่ิน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ

และมีจิตสํานึกตอการรักษามรดกทางวัฒนธรรม และคุณคาของสภาพแวดลอมโดยที่ประชาชนใน

ทองถ่ิน มีสวนรวมตอการจัดการการทองเที่ยว 

2. การทองเท่ียวชมงานวฒันธรรมและประเพณ ี (Cultural & Traditional Tourism) หมายถึง 

การเดินทางทองเที่ยวเพื่อชมงานประเพณีตางๆ ที่ชาวบานในทองถ่ินน้ันๆ จัดขึ้น ไดรับความ

เพลิดเพลินต่ืนตาต่ืนใจในสุนทรียศิลปเพื่อศึกษาความเชื่อ การยอมรับนับถือ การเคารพ พิธีกรรม

ตาง และไดรับความรู มีความเขาใจตอสภาพสังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณใหมๆ เพิ่มขึ้น

บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอการรักษามรดกทางวัฒนธรรม และคุณคาของ

สภาพแวดลอม โดยท่ีประชาชนในทองถ่ิน มีสวนรวมตอการจัดการการทองเที่ยว 

3. การทองเท่ียวชมวถีิชวีติในชนบท (Rural Tourism / Village Tourism) หมายถึง การ

เดินทางทองเที่ยวในหมูบานชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสรางสรรคที่มีเอกลักษณพิเศษมี

ความโดดเดน เพื่อความเพลิดเพลิน ไดความรู ดูผลงานสรางสรรค และภูมิปญญาพื้นบาน มีความ

เขาใจในวัฒนธรรมทองถ่ิน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอการรักษามรดกทาง

วัฒนธรรม และคุณคาของสภาพแวดลอม โดยที่ประชาชนในทองถ่ิน มีสวนรวมตอการจัดการการ

ทองเที่ยว  นอกจากน้ียังมีรูปแบบการทองเที่ยวอ่ืนๆ อีก เชน การทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ ท่ี

สามารถแตกแขนง และสามารถจัดกิจกรรมการทองเที่ยวไดหลากหลาย เชน การทองเที่ยวเชิงกีฬา 

การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา การทองเที่ยวเพื่อศึกษากลุมชาติ

พันธุหรือวัฒนธรรมชนกลุมนอย การทองเที่ยวแบบผจญภัย เปนตน 
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2.4.3 บทบาทของหนวยงานตางๆ ตอการสงเสริมการทองเท่ียวเชงิอนุรกัษ 

 

บทบาทของรัฐบาลในการสงเสริมการทองเท่ียวเชงิอนุรกัษ 

1. รัฐบาลควรทําการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบของการทองเที่ยวที่มีตอเศรษฐกิจ วัฒนธรรม  และ

สิ่งแวดลอม เพื่อนํามาใชในการวางแผนแมบทสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางจริงจัง  

โดยคํานึงถึง 2 ดานพรอมกันไป คือ ดานความเปนไปไดในการประกอบธุรกิจการทองเที่ยว  และ

ดานการ ปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทองเที่ยว 

2. รัฐบาลควรรวมมือกับธุรกิจการทองเที่ยวภาคเอกชนในการสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ  มากขึ้น โดยจัดต้ังคณะกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมากขึ้น  โดยจดัต้ัง

คณะกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่มีภาคเอกชนเขารวมดวย 

3. รัฐบาลควรใหความสําคัญกับการศึกษาและปลูกฝงจิตสํานึกของคนในชาติตอการพัฒนาการ

ทองเที่ยว  เชิงอนุรักษ โดยแทรกการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไวในหลักสูตรทุกระดับ  และ

สนับสนุนใหเปด หลักสูตรการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษขึ้นในระดับอุดมศึกษา 

4. รัฐบาลควรออกกฎหมายในการควบคุมดูแลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการทองเที่ยวและนํา

กฎหมาย มาใชอยางเครงครัด เพื่อเปนหลักประกันในดานความสงบเรียบรอย  และสุนทรียภาพ

ของทรัพยากร ทางการทองเที่ยว 

5. รัฐบาลควรกําหนดมาตรฐานการออกแบบกอสราง พรอมท้ังระบบตรวจสอบขีดความสามารถ  

ในการรองรับนักทองเท่ียว (Carrying Capacity) ของแตละพื้นท่ีการทองเที่ยวอยางสม่ําเสมอ  และ

มีมาตรการปรับเปลี่ยนเพื่อใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่ดวย 

 

2.4.4 บทบาทของเอกชนในการสงเสริมการทองเท่ียวเชงิอนุรกัษ 

1. ผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวและประชาชนเจาของทองถ่ิน  ควรมีจิตสํานึกในการใช

ทรัพยากร การทองเที่ยวอยางหวงแหนในคุณคา 

2. ผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยว ควรดูแลไมใหเกิดผลกระทบทางดานลบตอการทองเท่ียว  

เชน การลดมลพิษจากการขนสง  การติดต้ังเครื่องบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจโรงแรม

หรือ ภตัตาคาร เปนตน 
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3. ผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยว ควรมีโครงการสงเสริมการทองเท่ียวเขิงอนุรักษ  ตลอดจน

ใหคําแนะนําแกนักทองเท่ียวที่มาใชบริการ  เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจมีตอสภาพแวดลอมและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน 

4. ผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยว ควรหมั่นตรวจสอบ  และประเมินผลเก่ียวกับการรักษา

สภาพแวดลอม ในหนวยงานตาง ๆ ภายในธุรกิจของตนเองอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะระบบกําจัด

ขยะและน้ําเสีย 

5. ผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวและประชาชนเจาของทองถ่ิน ควรใหความรวมมือกับ

ภาครัฐ ในการสนับสนุนโครงการ หรือกิจกรรมที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใหมากที่สุดเทาที่

จะทําได 

 

2.4.5 บทบาทของนักทองเท่ียวในการสงเสริมการทองเท่ียวเชงิอนุรกัษ 

1. นักทองเที่ยวควรเลือกใชบริการของผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวที่แสดงใหเห็นถึงความรวมมือ  

สนับสนุนในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

2. นักทองเที่ยวควรทองเที่ยวอยางมีจิตสํานึกตอสิ่งแวดลอม  โดยไมทาํลายทรพัยากรทางการ

ทองเที่ยว ทั้งที่รูและรูเทาไมถึงการณ  พรอมทั้งระมัดระวังพฤติกรรมที่อาจมีผลเสียตอวัฒนธรรม

และ สิ่งแวดลอมทองถ่ินนั้น ๆ 

3.  นักทองเที่ยวควรปฏิบัติตามกฎขอบังคับ  และขอแนะนําของแหลงทองเที่ยวที่ไปทองเที่ยวอยาง

เครงครัด และควรศึกษาขอมูลเก่ียวกับแหลงทองเที่ยวน้ันลวงหนา เพื่อจะไดชวยอนุรักษ  ใหคงอยู

คูการทองเที่ยวใหนานที่สุดเทาท่ีจะนานได 

4. นักทองเที่ยวควรงดซื้อสินคาหรือบริการที่ทําลายนิเวศวิทยาและวัฒนธรรมของทองถ่ินนั้น  เชน 

สัตวปา โบราณวัตถุ ปะการัง เปนตน 

5. นักทองเที่ยวควรใหความรวมมือกับรัฐบาลและผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวในโครงการหรือ

กิจกรรม ที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใหทองถ่ินที่ไปทองเที่ยว 
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2.5 แนวคิดดานการสื่อสาร และการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ  

 
2.5.1 ทฤษฎีการสื่อสารของลาสแวลล   (Lesswell)   

ฮาโรลด  ลาสแวลล   (Harold  Lasswell)  ไดทําการวิจัยในเรื่องการสื่อสารมวลชนไวใน

ป  พ.ศ.  2491 และไดคิดสูตรการสื่อสารที่ถึงพรอมดวยกระบวนการสื่อสารที่สอดคลองกัน   โดยใน

การสื่อสารนั้นจะตองตอบคําถามตอไปนี้ใหได คือ 

   ใคร             พดูอะไร             โดยวิธีการและชองทางใด             ไปยังใคร              ดวยผลอะไร 

สูตรการสื่อสารของลาสแวลลเปนท่ีรูจักกันอยางแรหลายและเปนที่นิยมใชกันท่ัวไปโดย

สามารถนํามาเขียนเปนรูปแบบจําลองและเปรียบเทียบกับองคประกอบของการสื่อสารไดดังนี้ 

ในการที่จะจัดใหการเรียนการสอนเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพดีน้ัน   เราสามารถนําสูตรของลาส

แวลลมาใชไดเชนเดียวกับการสื่อสารธรรมดา  คือ 

• ใคร  (Who)  เปนผูสงหรือทําการสื่อสาร  เชน  ในการอานขาว  ผูอานขาวเปนผูสงขาวาร

ไปยังผูฟงทางบาน   ในสถานการณในหองเรียนธรรมดาก็เชนเดียวกันยอมเปนการพูดระหวาง

ผูสอนกับผูเรียน  หรือการท่ีผูเรียนกลายเปนผูสงโดยการตอบสนองกลับไปยังผูสอน   แตถาเปนการ

สอนโดยใชภาพยนตรหรือโทรทัศน  ตัวผูสงก็คือภาพยนตรหรือโทรทัศนน้ัน 

• พดูอะไร   ดวยวัตถุประสงคอะไร   (Says  what, with what purpose)    เปนสิ่งที่

เก่ียวกับ   เน้ือหาขาวสารที่สงไป   ผูสงจะสงเนื้อหาอะไรโดยจะเปนขาวสารธรรมดาเพื่อใหผูรับ

ทราบความเคลื่อนไหวของเหตุการณตาง ๆ  ในแตละวัน  หรือเปนการใหความรูโดยท่ีผูสอนจะตอง

ทราบวาจะสอนเรื่องอะไร   ทําไมจึงจะสอนเรื่องนั้น   สอนเพื่อวัตถุประสงคอะไร   และคาดวาจะ

ไดรับการตอบสนองจากผูเรียนอยางไรบาง 

• โดยใชวิธีการและชองทางใด   (By  what  means, in what channel)  ผูสงทําการสง

ขาวสารโดยการพดู   การแสดงกรยิาทาทาง   ใชภาพ ฯลฯ   หรืออาจจะใชอุปกรณระบบ

ไฟฟา   เชน   ไมโครโฟน   หรือเครื่องเลนวีซีดีเพื่อถายทอดเน้ือหาขาวสารใหผูรับรับได

โดยสะดวก   ถาเปนในการเรียนการสอน       ผูสอนอาจจะสอนโดยการบรรยายหรือใชสื่อสารสอน

ตาง ๆ   เพื่อชวยในการสงเนื้อหาบทเรียนไปให        ผูเรียนรับและเขาใจไดอยางถูกตองทําใหเกิด

การเรียนรูขึ้น 
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• สงไปยังใคร   ในสถานการณอะไร   (To  whom, in what situation)  ผูสงจะสงขาวสาร

ไปยัง    ผูรับเปนใครบาง    เน่ืองในโอกาสอะไร    เชน    การอานขาวเพื่อใหผูฟงทางบานทราบถึง

เหตุการณ  ประจําวัน   หรือแสดงการทํากับขาวใหกลุมแมบานชม   ผูสงยอมตองทราบวาผูรับเปน

กลุมใดบางเพื่อสามารถเลือกสรรเนื้อหาและวิธีการสงใหเหมาะสมกับผูรับ   การเรยีนการสอนก็

เชนเดียวกัน    การสอน   ผูเรียนอายุ   8  ปกับอายุ  15  ปตองมีวิธีการสอนและการใชสื่อการสอน

ตางกัน   ผูสอนตองทราบถึงระดับสติปญญาความสามารถและภูมิหลังของผูเรียนแตละคนวามี

ความแตกตางกันอยางไรบางตลอดจน     สิง่อํานวยความสะดวกตาง ๆ   และสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพของการเรยีน   เชน   มีสื่อการสอนอะไร         ที่จะนํามาใชสอนไดบาง   สภาพแวดลอม

หองเรียนท่ีจะสอนเปนอยางไร  ฯลฯ 

• ไดผลอยางไรในปจจุบัน  และอนาคต   (With  what effect, immediate and long 

term?)  การสงขาวสารนั้นเพื่อใหผูรับฟงผานไปเฉย ๆ   หรือจดจําดวยซึ่งตองอาศัยเทคนิควิธีการท่ี

แตกตางกัน   และเชนเดียวกันกับในการเรียนการสอนที่จะไดผลน้ัน  ผูสอนจะตองตระหนักอยู

เสมอวาเมื่อสอนแลว     ผูเรียนจะไดรับความรูเกิดการเรียนรูมากนอยเทาใด   และสามารถจดจํา

ความรูที่ไดรับนั้นไดนานเพียงใด   โดยที่ผูเรียนอาจไดรับความรูเพียงบางสวนหรือไมเขาใจเลยก็

ได  การวัดผลของการถายทอดความรูนั้นอาจทําไดยากเพราะบางครั้งผูเรียนอาจจะไมแสดงการ

ตอบสนองออกมา  และบางครั้งการตอบสนองนั้นก็อาจจะวัดผลไมไดเชนกัน 

 

2.5.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสื่อมวลชน สื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจ 

ในกระบวนการสื่อสารมีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ ไดแก 

1. ผูสงสาร (Source) 

2. สาร (Message) 

3. สื่อ (Media) 

4. ผูรับสาร (Receiver) 

องคประกอบทั้ง  4 สวนนี้ มีสวนสําคัญในการกําหนดความสําเร็จของการสื่อสารที่จะทํา

ใหผูรับสาร  เกิดความตระหนักและพฤติกรรมไปในแนวทางที่ผูสงสารต้ังใจ  และองคประกอบที่

สําคัญคือ สื่อ (Media) ซึ่งเปนพาหะที่นําพาขาวสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร  ซึ่งจําแนกได  2 

ประเภทใหญๆ คือ 
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- สื่อมวลชน (Mass Media) 

- สือ่บุคคล (Personal Media) 

แคลปเปอร  (Klapper อางถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2540: 142) ไดเสนอแนวความคิด

เก่ียวกับอิทธิพลของสื่อมวลชนประเภทตางๆ  ที่มีตอทัศนคติ  และพฤติกรรมดานตางๆ  ของ

ประชาชนไวดังน้ี 

1. อิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีตอประชาชนนั้น ไมใชอิทธิพลโดยตรง  แตเปนอิทธิพลโดยออม  เพราะ

มีปจจัยตางๆ ที่ก้ันอิทธิพลของสื่อมวลชน ปจจัยดังกลาว ไดแก 

1.1 ความมีใจโนมเอียงของผูรับสาร  (Predisposition) ประชาชนจะมีความคิดเห็น

คานิยม และมีใจโนมเอียงที่จะประพฤติ  ปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งอยูกอน  ซึ่งไดรับอิทธิพลจากการ

คบหาสมาคมกับคนอ่ืน  และสถาบันสังคมที่ตนเปนสมาชิก  เมื่อบุคคลผูนั้นสัมผัสกับสื่อมวลชน  ก็

จะนําเอาทัศนคติ คานิยมและพฤติกรรมเหลาน้ันติดตัวมาดวย 

1.2 การเลือกของผูรับสาร  (Selective Processes) ประชาชนจะเลือกรับสารที่สอดคลอง

กับความคิดเห็นและความสนใจของตน  และจะหลีกเลี่ยงไมยอมรับสารที่ไมสอดคลอง  หรือที่

ขัดแยงกับความคิดเห็นและความสนใจของตน  ประชาชนจะพยายามตีความสารตามความเชือ่  

และคานิยมที่ตนมีอยูเดิมและจะเลือกจดจําเฉพาะสิ่งท่ีสนับสนุนความคิดและความเชื่อของตน 

1.3 อิทธิพลของบุคคล  (Personal Influence) ขาวสารจากสื่อมวลชนอาจไมไดไปถึง

ประชาชนทั่วไปในทันที  แตจะผานสื่อบุคคลหรือผูนําความคิดเห็นกอนที่จะไปถึงประชาชน  ผูนํา

ความคิดเห็นมีสอดแทรกความรูสึกนึกคิดของตนเขาไปดวย  ผูนําความคิดเห็นมักจะเปนคนท่ีไดรับ

ความเชื่อถือเสื่อมใส  และไววางใจจากประชาชนทั่วไป  จึงเปนผูมีอิทธิพลตอความเห็นและการ

ตัดสินใจของประชาชน 

1.4 ลักษณะของธุรกิจดานสื่อมวลชน  (Economic Aspects) การดําเนินธุรกิจดาน

สื่อมวลชน ในสังคมเสรีนิยมซึ่งมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีน้ัน  สื่อมวลชนสามารถแขงขันกันไดโดย

เสรี ตางฝายตางเสนอความคิดเห็นและคานิยมที่แตกตางกันออกไป  และประชาชนก็มีเสรีภาพใน

การที่จะเลือกเชื่อถือความคิดเห็นใดความคิดเห็นหนึ่งได และตัดสินวาควรจะเชื่อสื่อมวลชนไหนดี 

2. อิทธิพลที่สื่อมวลชนมีตอประชาชน  เปนเพียงผูสนับสนุนเทาน้ัน  คือสื่อมวลชนจะสนับสนุน

ทศันคติ คานิยม ความมีใจโนมเอียง  ตลอดจนแนวโนมดานพฤติกรรมของประชาชนใหมีความ

เขมแข็งและพรอมที่จะแสดงใหปรากฏออกมาเมื่อมีแรงจูงใจเพียงพอหรือเมื่อมีโอกาสเหมาะสม 
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3. สื่อมวลชนอาจทําหนาที่เปนผูเปลี่ยนแปลงประชาชนไดเชนกัน  จะเกิดขึ้นตอเมื่อบุคคลมีความ

โนมเอียงที่จะเปลี่ยนแปลงอยูกอนแลว  หากสื่อมวลชนสามารถเสนอสิ่งท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของเขา  เขาก็จะเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมไดสื่อมวลชนจึงทําหนาที่เปนเพียงผูเสนอ

หนทางในการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเทาน้ัน 

4. สื่อมวลชนสามารถสรางทัศนคติ และคานิยมใหมใหเกิดแกประชาชนไดในกรณีที่บุคคลนั้นๆ  ไม

เคยมีความรูหรือประสบการณเก่ียวกับสิ่งนั้นมากอน  ทัศนคติและคานิยมใหมนี้จะเกิดขึ้นไดก็

ตอเมื่อบุคคลผูนั้นรับสารที่เสนอเรื่องราวในแนวเดียวกันบอยๆ  เปนอิทธิพลในลักษณะสะสมมิใช

อิทธิพลที่กอใหเกิดผลไดทันทีทันใด หรือในระยะเวลาอันสั้น 

เดอเฟลอร  (De Fleur, 1970) ใหแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับอิทธิพลของสื่อ  ตอการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลไว 4 ทฤษฎ ีดังนี้ 

1. ทฤษฎีความแตกตางของแตละบุคคล  (The Individual Differences Theory) 

กลาวคือ โครงสรางทางบุคลิกภาพสวนบุคคลที่แตกตางกัน  เชน ทศันคติ คานิยมความเชื่อ  จะมี

สวนสําคัญตอการกําหนดแบบการรับรูหรือการเรียนรูของมนุษยเก่ียวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นและ

ขาวสารตางๆ ที่แตกตางกันตามทฤษฎีนี้ สื่อมวลชนจึงมีอิทธิพลในแงสรางการเรียนรูหรือการตอก

ยํ้าในสิ่งที่เขารูอยูแลว 

2. ทฤษฎีการจัดประเภททางสังคม  (The Social Categories Theory) กลาววา บุคคลใน

กลุมเดียวกัน  ยอมจะเปดรับสารและมีปฏิกิริยาตอบสนองตอเนื้อหาของขาวสารที่คลายคลึงกัน  

ทั้งน้ีเนื่องมาจากความใกลชิดสนิทสนมผูกพันของกลุม  ฉะนั้น สื่อมวลชนจึงมีอิทธิพลตอกลุมคน

เหลาน้ี ก็ตอเมื่อสงมาในลักษณะที่สอดคลองกับบรรทัดฐานของกลุม 

3. ทฤษฎีความสัมพันธทางสังคม  (The Social Relationship Theory) กลาวคือ

ความสัมพันธระหวางบุคคลภายในกลุมแบบไมเปนทางการมีอิทธิพลตอการสื่อสารนักสังคมวิทยา

ชนบทเชื่อวาเครือญาติของชาวนามีสวนสําคัญตอการตัดสินใจยอมรับหรือไมยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงใหมๆ และชาวชนบทมีความผูกพันทางสังคมอยางแนนแฟนกับเพื่อนบาน  ผูนําความ

คิดเห็นในสังคมจะเปนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการเผยแพรขาวสาร  และการยอมรับนวกรรมของ

บุคคลในสังคมนั้นในกรณีเชนนี้สื่อมวลชนจะมีอิทธิพลตอคนไดในลักษณะทฤษฎีการสื่อสารสอง

ขั้นตอน (Two-Step Flow Theory) ซึ่งตองอาศัยอิทธิพลของบุคคล  (Personal Influence) เขารวม

ดวย 
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4. ทฤษฎีบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม  (The Cultural Norms Theory) กลาววาพฤติกรรม

ของบุคคลอาจขึ้นอยูกับบรรทัดฐานและสภาพแวดลอมทางสังคม  ถาสื่อมีเน้ือหาสาระท่ีสอดคลอง

กับบรรทัดฐานทางสังคม  สื่อมวลชนอาจเพียงยํ้าบรรทัดฐานเดิม  และสรางบรรทัดฐานใหมเพียง

เล็กนอยเทานั้น  ฉะนั้นจึงอาจกลาวไดวาสื่อมวลชนทําหนาที่ทางออม  3 ประการคือ  1) สื่อมวลชน

จะสงเสริม  สนับสนุนหรือยํ้าบรรทัดฐานทางสังคมใหสังคมดํารงอยูตลอดไป  2) สื่อมวลชนจะ

สามารถสรางความรับผิดชอบรวมกันใหเกิดขึ้นในสังคม  3) สื่อมวลชนสามารถเปลี่ยนแปลง

แบบอยางการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมของบุคคล  โดยชวยใหเกิดพฤติกรรมใหมแตตองใช

ระยะเวลามาก 

สื่อเฉพาะกิจ  หมายถึง  สื่อที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยมีเนื้อหาสาระที่เฉพาะเจาะจง  และมี

เปาหมายหลักอยูท่ีผูรับสารเฉพาะกลุม (ปรมะ สตะเวทิน, 2532: 99)สื่อเฉพาะกิจ  เปนการรวมเอา

สื่อหลายๆ  ประเภทในรูปแบบตางๆมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารเพื่องานเฉพาะกิจของแตละ

โครงการ โดยอาจจะมีวัตถุประสงคของงานเฉพาะกิจตางกัน  เชน ตองการอยากจะใหความรูแก

ผูรับสารในเปาหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือการจูงใจใหผูรับสารยอมรับสิ่งใหม หรือตองการเพียงแต

กระตุนใหเกิดความคิดเห็น หรืออาจจะตองการไปถึงขั้นใหผูรับสารเปาหมายเปลี่ยนเจตคติ  เปลี่ยน

พฤติกรรม  เปนตน การใชสื่อตางๆ  รวมกันหรือใชวิธีการสื่อสารหลายรูปแบบรวมกันก็อาศัยหลัก

ที่วา สื่อแตละชนิดยอมมีขอดี ขอจํากัดหรือคุณสมบัติตางกัน  และในทํานองเดียวกันวิธีการสื่อสาร

แตละรูปแบบ  ก็มีขอไดเปรียบตางกันดวยแตเมื่อนําเอาสวนดีของสื่อแตละชนิด  วิธีการสื่อสารแต

ละประเภทมาพิจารณาวางแผนใชรวมกันก็อาจจะทําใหเกิดสัมฤทธิผลในการสื่อสารอยางสูงสุดได  

(Schramm, 1977: 12-23) รูปแบบของสื่อเฉพาะกิจ  ไดแก จุลสาร แผนพับ โปสเตอร ใบปลวิ 

จดหมายขาว  คูมือ วีดิทัศน  เทป นิทรรศการ  เปนตน นอกจากสื่อดังกลาวแลว  ก็อาจจะมีสื่ออ่ืนๆ  

อีก เชน หอกระจายขาว ซึ่งเปนสิ่งที่มีอยูในชุมชนเกือบทุกแหง  

           

 

2.6 ขอมูลเก่ียวกับประเภทของสื่อ    

 

สื่อ ( MEDIA )   

       นกัเทคโนโลยีการศึกษาไดมกีารนิยามความหมายของคําวา  "สื่อ" ไวดังตอไปนี้ 
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Heinich และคณะ ( 1996 ) Heinich เปนศาสตราจารย  ภาควิชาเทคโนโลยีระบบการเรยีนการ

สอน ของมหาวิทยาลัยอินเดียนา (  Indiana University ) ใหคําจาํกัดความคําวา " media" ไวดังน้ี 

"Media is a channel of communication." ซึ่งสรุปความเปนภาษาไทยไดดังนี้ "สื่อ  คือชองทางใน

การติดตอสือ่สาร" Heinich และคณะยังไดขยายความเพิม่เติมอีกวา " media มีรากศัพทมาจาก

ภาษาลาติน  มคีวามหมายวา ระหวาง ( between ) หมายถึง  อะไรก็ตามซึ่งทําการบรรทุกหรือ

นําพาขอมูลหรือสารสนเทศ  สื่อเปนสิ่งที่อยูระหวางแหลงกําเนิดสารกับผูรับสาร"   

A. J. Romiszowski ( 1992 ) ศาสตราจารยทางดานการออกแบบ การพฒันา  และการประเมินผล

สื่อการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยซีราคิวส (  Syracuse University ) ใหคําจาํกัดความคําวา 

"media" ไวดังน้ี "the carriers of messages, from some transmitting source ( which may be  

a human being or an inanimate object ) to the receiver of the message ( which in our  

case is the learner )  "  ซึ่งสรุปความเปนภาษาไทยไดดังนี้ "ตัวนําสารจากแหลงกําเนิดของการ 

สื่อสาร ( ซึ่งอาจจะเปนมนุษย หรือวัตถุที่ไมมีชีวิต ) ไปยังผูรับสาร "  

ดังนั้นจึงสรุปไดวา  สื่อ หมายถึง สิ่งใดๆ ก็ตามท่ีเปนตัวกลางระหวางแหลงกําเนิดของสาร

กับผูรับสาร เปนสิ่งที่นําพาสารจากแหลงกําเนินไปยังผูรับสาร เพื่อใหเกิดผลใดๆ  ตามวัตถุประสงค

ของการสื่อสาร 

               

2.6.1 ประเภทของสื่อ   

การแบงประเภทของสื่อ นักวิชาการไดแบงไวหลายรูปแบบ ไดแก  

1) แบงประเภทของสื่อออกเปนสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ดังน้ี 

1. สื่อสิ่งพิมพ (Printed Media) ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร หนังสือ ภาพถาย 

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส ( Electronic Media) ไดแก วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 

ภาพยนตร 

2) แบงประเภทของสื่อออกเปนสื่อท่ีรับรูโดยการฟง(สื่อโสต) การเห็น(สื่อทัศน) 

การฟงและการมองเห็น (สื่อโสตทัศน) ดงัน้ี 

1. สือ่โสต (Audio Media ) ไดแก วิทยุกระจายเสียง เทป 

2. สื่อทัศน (Visual Media) ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร หนังสือ ภาพถาย 
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3. สื่อโสตทัศน (Audio-Visual Media) ผูรับสารรับสารโดยการมองเห็นและการได

ยินพรอม ๆ กัน ไดแก วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร วีดิโอ ( Video) วีดิโอดิส ( Videodise) การแสดงบน

เวที ( Theatre) เชน ละคร ดนตรี อุปรากร การฟอนรํา เปนตน 

3) แบงประเภทของสื่อเปนสื่อรอนและสื่อเย็น  ดังน้ี 

1. สื่อรอน (Hot Media) สื่อที่นําสารสงไปยังผูรับสาร  และผูรับสารไมไดมีสวนรวมใน

การสงสารเลย  ผูรับสารไมตองใชความพยายามใด เพื่อใหไดสารท่ีสมบูรณ  เพราะมคีนจดัคอย

ดูแลให เชน ภาพยนตร มีชางเทคนิคของโรงภาพยนตรไดจัดการฉายใหชม เปนตน 

2. สื่อเย็น  (Cool Media) คือ สื่อท่ีนําขาวสารไปยังผูรับ โดยบางครั้ง  ผูรับสาร

จําเปนตองมีสวนรวมในการพยายามใหไดขาวสารท่ีสมบูรณ เชน  วิทยุโทรทัศนภาพลม ผูชมตอง

ปรับภาพ เปนตน 

4) แบงประเภทของสือ่โดยธรรมชาตใินการนําสาร  ดงัน้ี 

1. สื่อวัจนะ ไดแก สื่อที่นําสารในลักษณะที่เปนภาษาพูด ภาษาเขียน เชน การพูด 

การเขียน ทางสื่อมวลชนตาง ๆ เปนตน 

2. สื่ออวัจนะ ไดแกสื่อที่นําสารซึ่งไมเปนภาษาพูด แตเปนสัญลักษณ  เครื่องหมาย 

(Signs ) และอากัปกิริยา การเคลื่อนไหวของรางกาย ริมฝปาก  การแสดงออกบนใบหนา นัยนตา 

การขมวดค้ิว การใชสัญญาณมือ การสัมผัส  การใชสญัญาณไฟ การตีเกราะ กลอง  การยิงพลุเพื่อ

ขอความชวยเหลือของผูที่รอดชีวิตจากเครื่องบินตก  หรือเรืออับปราง สัญญาณจราจร ปาย

ทางเขาออก ทางไปหองนํ้าชาย – หญิง ฯลฯ  นอกจากน้ัน ยังมีสื่อวัฒนธรรมหรือสื่อพื้นบาน เชน 

ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน ดนตรี การแตงกาย และสื่อทัศนศิลป 

5) แบงประเภทของสื่อ ตามรูปแบบและสถานการณการสื่อสาร สามารถแบงสื่อได

เปน 3 ลกัษณะ ดังนี้ 

1. สื่อภายในบุคคล ( Intrapersonal Communication) เปนการสื่อสารกับตนเอง หรือ

การสงสารของบุคคลคนเดียว  แตละบุคคลมีการสื่อสารภายในตนเองทุกคน  เนื้อหาสาระในการ

สือ่สารมาจากประสบการณ ขาวสาร  และขอมูลที่แตละคนไดรับ  ตัวบุคคลจึงนับไดวาเปนสื่อหรือ

ชองทางในการสื่อสารกับตนเอง หรือการสื่อสารภายในบุคคล 

2. สื่อระหวางบุคคล ( Interpersonal Communication) การสื่อสารระหวางบุคคลเปน

รูปแบบของการสื่อสารต้ังแต 2 คนขึ้นไป สื่อที่ใชในการสื่อสารประเภทนี้ คือ สื่อบุคคล  บุคคลไดมี

www.ssru.ac.th



43 

 

 
 

การพูดกันอยางเปนทางการ และไมเปนทางการ ไดติดตอสื่อสารกันทางจดหมาย โทรเลข โทรศัพท 

โทรพิมพ เทเลคอมเฟอเร็นซ  การสื่อสารระหวางบุคคลน้ัน ผูสงสารรูแนชัดวาเปนกลุมใด  ผล

สะทอนกลับจากผูรับสารก็มีไดงายกวา  สื่อหรือชองทางการสื่อสารสามารถใชนําสารไดอยาง

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

6) แบงประเภทของสื่อเปนสื่อสนับสนุน ( Supporting Channels) แบงไดเปน 3 

ประเภท ดังนี้ 

1. สื่อสนับสนุนในการบันทึกขาวสาร คือ  โครงสรางพื้นฐานที่เก่ียวกับการพิมพ การ

บันทึกเสียง การบันทึกภาพ ซึ่งตองอาศัยเครื่องพิมพ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง  กลอง

ถายรูป และวัสดุรองรับสาร ไดแก กระดาษ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ ฟลม แผนเสียง 

2. สื่อสนับสนุนในการขนสงขาวสาร  คือ โครงสรางพื้นฐานที่เก่ียวกับระบบการ

คมนาคม  (  Transportation )  และบริการไปรษณีย  ( Postal Services)  ไดแก เครือขายของ

เสนทางคมนาคมทางบก ทางอากาศ ทางเรอื ยานพาหนะ  บริการสงจดหมาย และไปรษณียภัณฑ 

อ่ืน ๆ 

3. สื่อสนับสนุนในการถายทอดขาวสาร  เปนโครงสรางพื้นฐานที่ชวยใหการถายทอด

ขาวสาร ( Transmission of messages )  จากที่หน่ึงไปยังอีกท่ีหนึ่ง โดยอาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟา  

ถายทอดสัญญาณผานระบบสาย ระบบวิทยุ ระบบแสง และระบบสื่อสารดาวเทียม  ซึ่งอาจเรียก

รวมกันวา “การสื่อสารโทรคมนาคม ”   ( Telecommunication )  หรือสื่อสงสัญญาณ ( 

Transmission Media ) ไดแก โทรเลข โทรศัพท โทรพิมพ  โทรภาพ โทรสาร โทรทัศนตามสาย วิทยุ

คมนาคม เปนตน  ในท่ีนี้ จะพิจารณาเรื่องสื่อ ตามเหตุการณทางการสื่อสารตามลําดับ ( 

Chronology of Communication Events ) 

 

2.6.2 สื่อสิ่งพิมพ (Publications media) 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายคําท่ีเก่ียวกับ “ สื่อสิ่งพิมพ ” ไววา

สิ่งพิมพ  หมายถึง สมุด แผนกระดาษ หรือวัตถุใด ๆ ที่พิมพขึ้น รวมตลอดทั้งบทเพลง แผนที่  

แผนผัง แผนภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี  ใบประกาศ แผนเสียง  หรือสิ่งอ่ืนใดอันมีลักษณะ

เชนเดียวกัน นักวิชาการดานศิลปกรรมศาสตรหลายทานไดใหขอคํานึงถึงในการออกแบบสื่อ

สิ่งพิมพ  ซึ่งเปนขั้นตอนท่ีมีความสําคัญในกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ  เน่ืองจากแมพิมพท่ีมี
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ความสวยงามสมบูรณเพียงใด  คุณภาพของสื่อสิ่งพิมพท่ีไดก็จะมีมากเพียงนั้น  ขอควรคํานึงใน

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพของนักวิชาการศิลปกรรมศาสตร  มีดังน้ี 

วิรุณ  ตั้งเจริญ  กลาววา  การออกแบบสื่อสิ่งพิมพในปจจุบันควรไดคํานึงถึงประเด็น

ตอไปนี้ 

การออกแบบที่สัมพันธกับระบบการพิมพ 

การออกแบบที่ตัวหนังสือสัมพันธกับภาพ 

การออกแบบที่มีคุณคาทางศิลปะ 

การออกแบบที่มีลักษณะทันสมัย 

การออกแบบที่มีความประณีตเรียบรอย 

วรพงษ  วรชาตอิดุมพงศ   กลาววา  การปรุงแตงงานออกแบบจะตองสอดคลองกับ

ปรัชญาการออกแบบ  ซึ่งนํามาเปนขอควรคํานึงในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพไดเปนอยางดี  ไดแก 

กอใหเกิดประโยชนและแสดงศักยภาพในหนาที่ไดตรงตามวัตถุประสงค 

ตองสามารถแสดงคุณคาในดานสุนทรียศาสตรไดอยางดี 

มีรูปแบบที่ทันสมัย 

มีความประหยัดคาใชจายมากที่สุดและสงผลตามวัตถุประสงคไดมากท่ีสุด 

มีรูปแบบที่แสดงถึงเอกลักษณและลักษณะเฉพาะอันสอดคลองกับลักษณะ 

ศิลปวัฒนธรรม 

จนัทนา  ทองประยูร   กลาววา ปจจัยที่ควรคํานึงถึงในการออกแบบและจัดหนาสื่อ

สิ่งพิมพ  ไดแก 

ความสอดคลองกับประเภทและลักษณะเนื้อหาของสื่อสิ่งพิมพ 

การตอบสนองตอนโยบาย  ความตองการ  และวัตถุประสงคในการจัดทํา 

การคํานึงถึงจิตวิทยาในการรับรูขาวสารของกลุมเปาหมาย  เพื่อใหสอดคลองกับ 

ความตองการและวัตถุประสงคการใชสื่อสิ่งพิมพของกลุมเปาหมาย 

การกําหนดขนาดและรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพท่ีสอดคลองกับลักษณะของกระดาษ

มาตรฐาน 

บุญชัย  วลีธรชีพสวัสดิ์  กลาววา  ขอควรคํานึงในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ  ไดแก 
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ความมีสัมฤทธิ์ผลในการใชงาน 

สามารถผลิตไดโดยไมสรางปญหาใหยุงยาก 

มคีวามสวยงาม  ดึงดูดใจ 

สามารถผลิตไดอยางประหยัด  ไมฟุมเฟอย 

ใชศิลปะการออกแบบชวยเพิ่มคุณคาของงานพิมพ 

 

 

2.7 แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบสิ่งพิมพ และคูมือการทองเท่ียว 

 
2.7.1 ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ 

1. สื่อสิ่งพิมพประเภทหนังสือ 

- หนังสือสารคดี ตํารา แบบเรียน  เปนสื่อสิ่งพิมพที่แสดงเน้ือหาวิชาการในศาสตร

ความรูตาง  ๆ เพื่อสื่อใหผูอาน เขาใจความหมาย ดวยความรูท่ีเปนจริง  จึงเปนสื่อสิ่งพิมพที่เนน

ความรูอยางถูกตอง 

- หนังสือบันเทิงคดี  เปนสื่อสิ่งพิมพที่ผลิตขึ้นโดยใชเรื่องราวสมมติ  เพื่อใหผูอาน

ไดรับความ เพลิดเพลิน สนุกสนาน มักมีขนาดเล็ก เรียกวา  หนังสือฉบับกระเปา หรือ Pocket 

Book ได 
 

2. สื่อสิ่งพิมพเพ่ือเผยแพรขาวสาร 

- หนังสือพิมพ (Newspapers) เปนสื่อสิ่งพิมพที่ผลิตขึ้นโดยนําเสนอเรื่องราว  ขาว

สารภาพและความคิดเห็น ในลักษณะของแผนพิมพ แผนใหญ  ที่ใชวิธีการพับรวมกัน ซึ่งสื่อ

สิ่งพิมพชนิดนี้ ไดพิมพออกเผยแพรทั้งลักษณะ หนังสือพิมพรายวัน, รายสปัดาห และรายเดือน 

- วารสาร, นิตยสาร เปนสื่อสิ่งพิมพที่ผลิตขึ้นโดยนําเสนอสาระ ขาว ความบันเทิง  ที่

มีรูปแบบการนําเสนอ ที่โดดเดน สะดุดตา และสรางความสนใจใหกับผูอาน  ทั้งน้ีการผลิตนั้น มี

การ กําหนดระยะเวลาการออกเผยแพรที่แนนอน ทั้งลักษณะวารสาร , นติยสารรายปกษ ( 15 วัน) 

และ รายเดือน 
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- จุลสาร เปนสื่อสิ่งพิมพที่ผลิตขึ้นแบบไมมุงหวังผลกําไร  เปนแบบใหเปลาโดยให

ผูอานไดศึกษาหาความรู มีกําหนดการออกเผยแพรเปนครั้ง ๆ หรือลําดับตาง ๆ ในวาระพิเศษ 

3. สิ่งพิมพโฆษณา 

- โบรชวัร ( Brochure ) เปนสื่อสิ่งพิมพที่มีลักษณะเปนสมุดเลมเล็ก ๆ เย็บติดกัน

เปนเลมจํานวน 8 หนาเปน อยางนอย มีปกหนาและปกหลัง  ซึ่งในการแสดงเนื้อหาจะเก่ียวกับ

โฆษณาสินคา 

- ใบปลิว ( Leaflet, Handbill ) เปนสื่อสิ่งพิมพใบเดียว ท่ีเนนการประกาศหรือ

โฆษณา  มักมีขนาด A4 เพื่องายในการแจกจาย ลักษณะการแสดงเน้ือหาเปนขอความที่ผูอาน  

อานแลวเขาใจงาย  

- แผนพับ ( Folder ) เปนสื่อสิ่งพิมพที่ผลิตโดยเนนการนําเสนอเน้ือหา  ซึ่งเนื้อหาที่

นําเสนอนั้นเปนเน้ือหา ที่สรุปใจความสําคัญ ลักษณะมีการพับเปนรูปเลมตางๆ 

- ใบปด ( Poster ) เปนสื่อสิ่งพิมพโฆษณา โดยใชปดตามสถานที่ตางๆ  มีขนาดใหญ

เปนพิเศษ ซึ่งเนนการนําเสนออยางโดดเดน ดึงดูดความสนใจ 

 

2.7.2 บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ 

สื่อสิ่งพิมพมีหนาที่ ดังนี้ 

1. บทบาทของสื่อสิ่งพิมพในงานสื่อมวลชน  สื่อสิ่งพิมพมีความสําคัญในดานการ

นําเสนอขอมูล  ขาวสาร สาระ และความบันเทิง  ซึ่งเมื่องานสื่อมวลชนตองเผยแพร จึงตองผลิตสื่อ

สิ่งพิมพ เชน หนังสือพิมพ, วารสาร, นติยสาร เปนตน 

2. บทบาทของสื่อสิ่งพิมพในสถานศึกษา สื่อสิ่งพิมพถูกนําไปใชในสถานศึกษา

โดยทั่วไป ซึ่งทําใหผูเรียน ผูสอนเขาใจในเน้ือหามากขึ้น เชน หนังสือ ตํารา แบบเรียน  แบบฝกหัด

สามารถพัฒนาไดเปนเนื้อหาในระบบ เครือขายอินเตอรเน็ตได 

3. บทบาทของสื่อสิ่งพิมพในงานดานธุรกิจ  สื่อสิ่งพิมพที่ถูกนําไปใชในงานธุรกิจ

ประเภทตาง ๆ เชน งานโฆษณา ไดแก การผลิต  หัวจดหมาย/ซองจดหมาย , ใบเสร็จรับเงิน/ใบสง

ของ, โฆษณาหนาเดียว, นามบัตร เปนตน 
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4. บทบาทของสื่อสิ่งพิมพในงานธนาคารงานดานการธนาคาร ซึ่งรวมถึง งานการเงิน

และงานท่ีเก่ียวกับ หลักฐานทางกฎหมาย ไดนําสื่อสิ่งพิมพหลาย ๆ  ประเภทมาใชในการ

ดําเนินงาน เชน ใบนําฝาก, ใบถอน, ธนบัตร, เชค็ธนาคาร, ต๋ัวแลกเงิน และหนังสือเดินทาง 

5. บทบาทของสื่อสิ่งพิมพในหางสรรพสินคา และรานคาปลีก  สื่อสิ่งพิมพที่ทาง

หางสรรพสินคา หรือรานคา ปลีกใชในการดําเนินธุรกิจ ไดแก  ใบปดโฆษณาตาง ๆ ใบปลวิ , แผน

พับ, จุลสาร 

 

2.7.3 ประวัติสื่อสิ่งพิมพ 

ตามหลักฐานทางประวัติศาสตรการพิมพของตะวันออก การพิมพเริ่มขึ้นในประเทศจีนราว 

255 ปกอนคริสตกาล จีนรูจักการแกะสลักตราบนแผนหิน กระดูกสัตวและงา สําหรับใชประทับบน

ดินเหนียวหรือขี้ผึ้ง  เปนการพิมพสมัยยุคโบราณซึ่งไมมีหมึกและกระดาษ ในพงศาวดารจีนโบราณ

ไดบันทึกไววา พระเจาจักรพรรดิมีตราหยกประจําแผนดิน ซึ่งแกะละเอียดและปลอมแปลงยาก ใน

ปลายคริสตศตวรรษที่ 2 จีนรูจักคัดลอกตําราที่สลักไวบนแผนหินดวยวิธีการลอกรูป โดยการใช

กระดาษวางทาบบนแผนหินที่ตองการคัดลอกแลวฝนดวยถานหรือสี ในป ค.ศ.400 จีนรูจักการทํา

หมึกแทงใช โดยใชเขมาไฟเปนเน้ือสีผสมกาวเค่ียวจากกระดูดสัตวเปนตัวยึดแลวทําใหแหงแข็งเปน

แทง เรียกวา “บ๊ัก” เมื่อจะใชเขียนก็นํามาฝนกับน้ําบนแทนหมึก ราวป ค.ศ.450 มีการพิมพดวย

หมึกบนกระดาษโดยการใชตราจิ้มหมึกตีลงบนกระดาษเชนเดียวกับการประทับตรายาง ในป ค.ศ .

868 มีการพิมพหนังสือเลมแรก ชื่อ วัชรสูตร คนพบในถํ้าทุนวางของจีน มีลักษณะเปนมวน ยาว 

16 ฟตุ กวาง 1 ฟุต ระบุไววาพิมพเมื่อ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 868 กลางคริสตศตวรรษที่ 11 ไดมี

ตัวพิมพขึ้นเปนครั้งแรก โดย ไป เช็ง ซึ่งเปนชางเหล็กเปนผูประดิษฐขึ้น ใชดินเหนียวปนแลวแกะ

เปนตัวอักษรจากนั้นนําไปตากใหแหงแลวเผาไฟ ปจจุบันเรียกวา “ตัวเรียง” ตัวเรียงโลหะมีใชครั้ง

แรกในเกาหลี ประมาณ ค.ศ.1241 

ตามหลักฐานทางประวัติศาสตรการพิมพของตะวันตก กอนกลางตริสตศตวรรษที่ 15 ที่

ยุโรปเริ่มมีหนังสืออานแลวแตเปนหนังสือที่ตองเขียนจึงมีจํานวนนอยและราคาแพง กูเต็นเบิรกได

ประดิษฐแทนพิมพโดยพัฒนาแมแบบสําหรับหลอตัวพิมพโลหะใหไดขนาดสม่ําเสมอกัน และ

คนพบวิธีทําหมึกสําหรับใชกับตัวเรียง ซึ่งกูเต็นเบิรกไดพิมพ “คัมภีรกูเต็นเบิรก ” เปนหนังสือเกาแก

ที่มีความสมบูรณที่สุดในยุโรป งานพิมพสวนใหญเปนเรื่องของศาสนา ปรัชญา กฎหมาย และกวี
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นิพนธ ชวงเวลา 350 ปที่กูเต็นเบิรกไดประดิษฐเครื่องพิมพขึ้น ไดมีการพัฒนาหลายๆอยางเชนการ

เปลี่ยนแทนพิมพจากไมเปนเหล็ก การปรับปรุงเพิ่มเติมกรอบกันหมึกเปอนขอบกระดาษที่พิมพ 

การเสริมเบาะเฉลี่ยแรงกดเพื่อใหการกดตัวพิมพมีนํ้าหนักที่เทากัน ปค.ศ.1790 วิลเลียม นิโคลสัน 

นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ ไดประดิษฐวิธีทาหมึกบนหนาตัวพิมพดวยลูกกลิ้งทรงกระบอกซึ่งเปน

จุดเริ่มตนของการพิมพแบบโรตารี่ แทนพิมพที่ทําดวยเหล็กทั้งแทนสรางขึ้นครั้งแรกในประเทศ

อังกฤษ ในปค.ศ. 1811 เฟรดริก เคอนิกและแอนเดรส บาวเออร ไดรวมกันประดอษฐเครื่องพิมพ

แบบซีลินเดอรหรือโม คือ ลูกกลิ้งทรงกระบอกหมุนรอบแกนตัวเองตามแนวนอน สําหรับกดและรีด

กระดาษไปบนแมพิมพ ขณะแมพิมพว่ิงผานไปขางใต ทําใหพิมพไดเร็ว ชัดเจนขึ้น และไมตองใช

แรงกดมาก แรงจะกดเฉพาะตรงจุดที่ผิวลูกกลิ้งสัมผัสกับแมพิมพเทานั้น และตอมาไดพัฒนาให

เครื่องพิมพนี้พิมพไดทีเดียว 2 หนา  โดยพิมพหนาหนึ่งกอนแลวจึงผานตอไปพิมพอีกดานหน่ึง 

ค.ศ. 1824 วิลเลียม เชิรช ไดประดิษฐที่ปอนกระดาษและเก็บกระดาษพิมพอัตโนมัติเพิ่มเขาไปทํา

ใหเปนเครื่องพิมพที่สมบูรณแบบ  

 ประวตักิารพิมพในประเทศไทย 

ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช  กรุงศรีอยุธยา ไดเริ่มแตงและพิมพหนังสือคําสอน

ทางศาสนาคริสตขึ้น  เพื่อใชเผยแพรคําสอน และหลังจากนั้นหมอบรัดเลยเขามาเมืองไทย  และได

เริ่มดานงานพิมพจนสนใจเปนธุรกิจดานการพิมพ  ไดสรางโรงพิมพหมอบรัดเลยขึ้น ซิ่งเปนโรง

พิมพแหงแรกที่พิมพวรรณคดีไทยแลหนังสือเรื่องตางๆออกจําหนาย ทําใหหนังสือแพรหลายไปสู

ประชาชนทั่วไป ในเมืองไทย พ.ศ.2382 ไดพิมพเอกสารทางราชการเปนชิ้นแรก คือ หมายประกาศ

หามสูบฝน  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา เจาอยูหัวทรงโปรดใหจางพิมพจํานวน 9,000 ฉบับ 

ตอมาเมื่อวันที่ 4 ก.ค.2387 ไดออกหนังสือฉบับแรกขึ้น คือ  บางกอกรคีอรดเดอร ( Bangkok 

Recorder) เปนจดหมายเหตุอยางสั้น ออกเดือนละ 2 ฉบับ และใน 15 มิ.ย. พ.ศ.2404 ไดพิมพ

หนังสือเลมออกจําหนายโดยซื้อลิขสิทธิ์จาก  หนังสือนิราศลอนดอนของหมอมราโชทัยและได

เริ่มตนการซื้อขาย ลิขสิทธิ์จําหนายในเมืองไทย หมอบรัดเลย ไดถึงแกกรรมในเมืองไทยกิจการ  การ

พิมพของไทยจึงเริ่มตนเปนของไทย หลังจากนั้นใน พ.ศ.2500 ประเทศไทยจึงนําเครื่องพิมพแบบโร

ตาร ีออฟเซท (Rotary off Set) มาใชเปนครั้งแรก โรงพิมพไทยวัฒนาพานิชนําเครื่องหลอเรียงพิมพ 

Monotype มาใชกับตัวพิมพภาษาไทย ธนาคารแหงประเทศไทยไดจัดโรงพิมพธนบัตรในเมืองไทย

ขึ้นใชเอง 
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ประวัติและขอมูลเกี่ยวกับหนังสือ 

คําวา  “ หนังสือ ”  มคีวามหมายเปน 3 นัย คือ 

1. เครื่องหมายขีดเขียนแทนเสียงหรือคําพูดและลายลักษณอักษร   ตามคําจาํกัด

ความน้ีหมายถึง ตัวอักษรหรืออักขระอันประกอบดวยสระ และพยัญชนะ และรวมไปถึง

เครื่องหมายตางๆ เชน เครื่องหมายวรรคตอน ซึ่งใชเขียนหรือพิมพเพื่อสื่อความหมาย 

2. กระดาษที่เย็บรวมกัน มีปกหุม ความหมายนี้คอนขางกวางมาก เพราะจะ

ครอบคลุมถึงหนังสือเริงรมย จนถึงหนังสือพระคัมภีร รวมท้ังสมุดเช็ค สมุดบัญชี และสมุดบันทึก   

ความหมายตามนัยนี้ เนนในดานลักษณะรูปลักษณ 

3. จดหมายท่ีมีไปมา เอกสาร บทประพันธ ความหมายนัยนี้ อาจมีเพียงลักษณะเปน

กระดาษแผนเดียว หรือหลายแผนก็ได และท่ีมีหลายแผนอาจรวมปกหนีบดวยลวดเสียบหรือเย็บ

ดวยเครื่องเย็บกระดาษ หรืออาจทําเปนเลมถาวรมีปกหุมก็ได  

อาจสรุปได วา  “ หนังสือ ”  หมายถึง  เปนสื่อที่รวบรวมของขอมูล ประเภทตัวอักษร และ 

รูปภาพ ท่ีลงในแผนกระดาษ หรือ  วัสดุชนิดอ่ืน และรวมเขาดวยกัน ดวยวิธีการ เย็บเลม หรือ ทา

กาว เขาดวยกันท่ีบริเวณขอบดานใดดานหน่ึง โดยมีขนาดตางๆกัน  แตมักจะไมทําใหญกวาการจับ

และเปดอานสะดวก  หนังสือมักจะเปนแหลงรวบรวมขอมูล ความรู วรรณกรรม ตางๆ  สําหรับ

หนังสือในรูปแบบที่เก็บในลักษณะอิเล็กทรอนิกส  จะเรียกวาหนังสืออิเล็กทรอนิกส  หรือ อีบุค

(e-book)  แรกเริ่มที่มนุษยรูจักเขียนน้ันใชบนหินบาง ทรายบาง ตนไมบาง แตสิ่งเหลานี้เคลื่อนยาย

ไมได ตอมาจึงใชแผนดินเหนียวเขียนแลวตากแหง หรือเผาไฟใหแข็งตัว ทําใหสามารถนําไปไหน

มาไหนได อยางไรก็ดี หนังสือแผนดินเผาก็ยังไมเหมาะสมตอการเคลื่อนยาย เพราะหนักและรุงรัง 

หนังสือที่ตองการนั้นคือ  หนังสือที่มีนําหนักเบา  จุความไดมากและใชทน  ครั้นประมาณ 3,000  ป  

กอนคริสตกาล อียิปตคิดทํากระดาษจากตนปาไปรัสไดสําเร็จ จึงไดมีหนังสือมวน (  Scroll ) เกิดขึ้น 

เปนหนังสือที่เบา นําติดตัวไปไดสะดวก หนังสือมวนมีความยาวประมาณ 15 – 20 ฟุต ปากกาที่ใช

เขียนทําดวยไมรวก (  Reed ) อียิปตมีหนังสือมวนชื่อ The Milbank Papyrus อายุเกือบ 2,000  ป 

ไดรับการอนุรักษไวท่ีสถาบันภาคพื้นตะวันออกมหาวิทยาลัยชิคาโก (  The Oriental Institute, 

University of Chicago ) 

จีนมีหนังสือใชในราวป 1,300  ป  กอนคริสตกาล เขียนบนใบลานก็มี เขียนบนไมไผเหลา

เปนซีกก็มีแลวรอยดวยเชือกใหรวมเปนปกเดียวกันแตใหพลิกอานได ครั้นถึงคริสตศตวรรษที่ 2 จีน
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ก็สามารถทํากระดาษขึ้นใชไดสําเร็จ นํามาใชเขียนหนังสือแบบมวน จนถึงคริสตศตวรรษที่ 5 จึง

เปลี่ยนรูปแบบมาเปนหนังสือแบบพับกลับไปกลับมาเหมือนลักษณะของหีบเพลงชัก การเขียนใช

พูกันกับหมึก มีทั้งภาพและตัวหนังสือ หนังสือกรีกเปนหนังสือแบบมวน กวางประมาณ 10 นิ้ว และ

ยาวถึง 35 ฟุต ก็มีลักษณะการเขียนใชวิธีเขียนเปนคอลัมนกวางประมาณ 3 นิ้ว เวนชองวาง

ระหวางคอลัมนไวเปนขอบ  ชาวอังกฤษและโรมันเขียนหนังสือบนแผนไม ในอังกฤษใชไมทําจาก

ตนบีช  ( beech )  ซึง่ภาษามองโกล – แซกซอนรยีกวา  “  boc ”  จึงเปนท่ีมาของคําวา “ book ” 

ในภาษาอังกฤษ พวกโรมันมีวิธีรวมแผนหนังสือโดยการเจาะรูแผนไมแลวรอยดวยวงแหวนและ

เรียกหนังสือนี้วา โคเด็กซ   ( Codex )  ทุกวันน้ียังใชคําน้ีในความหมายวา หนังสือท่ีทําเปนแผน 

มิใชหนังสือแบบมวน แผนไมท่ีใชเขียนหนังสือนั้นทําในลักษณะที่แปลก กลาวคือ แผนไมจะเคลือบ

ดวยกาวผสมชอลกหลายๆชั้น ซึ่งจะแข็งตัวเมื่อแหงสนิทดีแลว และเคลือบทับดวยขี้ผึ้งสีดําบางๆ 

ดังนั้นเวลาเขียนดวยเหล็กจารอักขระปรากฏเปนตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีดํา แผนเคลือบนี้ใชสําหรับ

การเขียนที่ไมถาวรเปนสวนใหญ เพราะสามารถลบได ถาเปนเรื่องสําคัญที่จะบันทึกเก็บไว พวก

โรมันจะใชกระดาษมวนปาไปรัสแบบกรีกแทน 

ในคริสตศตวรรษที่ 1 ปรากฏวามีการนําหนังสือที่เขียนบนแผนกระดาษปาไปรัสผนึกทับ

ของแผนกระดาษคูหน่ึงซึ่งพับเขาหากันได และน่ีเองที่เปนจุดกําเนิดของหนังสือซึ่งเห็นกันอยูทุก

วันนี้ พวกโรมันชอบหนังสือแบบนี้มาก เพราะนําติดตัวไดงาน และสามารถเอาเนื้อหามาวางเทียบ

กันได จึงรับหนังสือแบบนี้มาใช หนังสือมวนจึงถูกละเลยและเลิกใชไปในที่สุดราวตริสตศตวรรษท่ี 

4  หนังสือสัตวถูกนํามาใชทําหนังสือมวนเมื่อประมาณ 200 ปกอนคริสตกาล หนังสัตวท่ีจะนํามา

เขียนหนังสือนั้นจะตองทําการฟอกและขัดจนเรียบเนียน ราคาจึงแพง แตก็มีขอไดเปรียบกวา

กระดาษปาไปรัส เพราะใชเขียนไดทั้ง 2 หนา และสามารถวาดภาพดวยสีน้ํามันได ทั้งเก็บไดทน

กวาสีน้ําหรือหมึก ในคริสตศตวรรษที่ 6 มีการต้ัง “โรงเขียน” (  Scriptoria ) ขึ้นในอิตาลี เปนที่

สําหรับใหบรรดาพวกพระทํางานคัดลอก และเขียนตนฉบับหนังสือ วิธีการน้ีไดแพรหลายไปทั่ว

ยุโรป หนังสือเกือบทุกเลมเกิดจากฝมือพวกพระเหลานี้ 

หนังสือที่เกิดจากฝมือของพวกพระในสมัยกลางระหวางคริสตวรรษท่ี 5 – 15 เขียนบน

แผนหนังเปนสวนมาก ใชแผนหนัง 4 ผืนซอนกันแลวพับครึ่ง เย็บดวยดายตรงรอยพับ นับเปนยก

หน่ึงซึ่งจะเทากับ  8  แผนหรือ  16  หนา เสมียนจะเขียนทีละหนา มีการประดิษฐหัวเรื่องให

สวยงามโดยใชสีตางๆ อักษรตัวแรกของประโยคก็เปนอักษรประดิษฐเชนเดียวกัน เมื่อเขียนเสร็จ

และตรวจทานถูกตองดีแลวก็สงไปทําปก สวนปกก็มีการออกแบบและประดิษฐอยางวิจิตรสวยงาม 
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ในคริสตศตวรรษที่  13  มีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในยุโรปหลายแหง ความตองการหนังสือตําราตางๆ 

มีอัตราเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว มหาวิทยาลัยจึงจางเสมียนใหมาทําหนาท่ีคัดลอกและเก็บรักษา

หนังสือสําหรับใหนักศึกษา และอาจารยไดเชาไปใช และเมื่อไดนํากระดาษเขามาใชแทนหนัง 

ราคาหนังสือก็ถูกลง จึงมีการทําขายแทนการใหเชาเหมือนเดิม การผลิตหนังสือก็ตองเปลี่ยนโฉม

หนาไปใหทันกับความตองการ ทั้งปริมาณและความรวดเร็ว ดังน้ันจึงไมมีการสนใจในเรื่องการ

ประดิษฐ เพื่อความวิจิตรงดงามของหนังสืออีกตอไป ทัศนะเดิมที่เคยถือกันวา “ หนังสือเปนงาน

อวดฝมอื และศิลปะ ”  ก็เปลี่ยนมาเปน  “ นังสือเพื่อความรู ”  แทนและเมื่อโยฮัน กูเต็นเบิรก 

ประดิษฐเครื่องพิมพไดสําเร็จราวกลางคริสตศวรรษท่ี 15 ก็ทําใหหนังสือเปลี่ยนโฉมหนาเขาสูยุค

การพิมพ เปนการสิ้นสุดของหนังสือยุคกอนการพิมพ 

 

 

2.8 รูปแบบหนังสือนําเท่ียว GUIDE BOOK  
 

 

 

     

ภาพท่ี  2.13  ตัวอยางหนังสือนําเที่ยว 

 

Guide book  n. หนังสือแนะนํา Syn. Handbook, manual, instruction Related. คูมือทัศนาจร 

หนังสือนําเท่ียว   n. guide book Class. เลม Def. คูมือแนะนําเก่ียวกับขอมูลการทองเที่ยว  

Sample: สถานท่ีอีกแหงหน่ึงซึ่งมีในหนังสือนําเที่ยวคือเจดียมาขาวท่ีตุนฮวง 
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หนังสอืแนะนํา  n. guide book Class. เลม, ฉบับ Syn. คูมือ Def. หนังสือที่ชี้แจงแนวทางหรือ

วิธีใหทําหรือปฏิบัติ Sample: กระทรวงศึกษาธิการควรจัดทําหนังสือคูมือครูที่ใชไดจริง และหนังสือ

แนะนําในดานหลักสูตรการเรียนการสอน 

หนังสือนําเท่ียว  เปนหนังสือที่นักทองเที่ยวหรือนักเดินทางใช โดยใหรายละเอียดเก่ียวกับท่ีต้ัง

ทางภูมิศาสตร, สถานท่ีทองเท่ียว หรือ การเดินทาง มักจะมีรายละเอียดเชนหมายเลขโทรศัพทที่อยู 

ราคาและความคิดเห็นของโรงแรมและที่พักอ่ืนๆ รานอาหารและกิจกรรมตางๆ  อาจใหแผนที่และ

รายละเอียดที่แตกตางกัน และมักจะรวมขอมูลประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไวใหดวย  หนังสือบาง

เลมอาจจะมุงเนนขอมูลของการเดินทาง  การผจญภัยไปพักผอนหรือจะเดินทางดวยการจํากัด

งบประมาณมากหรือนอย หรือโฟกัสไปท่ีความสนใจเฉพาะอยางในการเท่ียวเชน สนใจดานอาหาร 

สนใจดานประวัติศาสตร สนใจดานการถายภาพ  โดยทั่วไปหนังสือนําเที่ยวมีวัตถุประสงคที่จะใช

รวมกับการทองเท่ียวจริง ซึ่งจะชวยใหเพลิดเพลินกับการทองเที่ยว อีกทั้งการรวมแชรประสบการณ

กับหนังสือนําเท่ียวดวย  

 

2.8.1 ยุคของหนังสือนําเท่ียว 

1) โลกอาหรับยุคกลาง    ในโลกอาหรับยุคกลางมีการจัดต้ังการลาสมบัติซึ่งเปน

อุตสาหกรรมหลักในรอบศตวรรษท่ี 9 หนังสือคูมือสําหรับนักเดินทางจํานวนมากจะใชในการคนหา

ของโบราณและศิลปวัตถุตะวันออก อนุสาวรีย และสมบัติ โดยเขียนจากประสบการณของนักลา

สมบัติชาวอาหรับและนักขุดหาแรธาตุ ซึ่งเปนสิ่งที่ขายดีที่สุดในโลกอาหรับยุคกลาง โดยเฉพาะใน

กรณีอาหรับอียิปต โบราณวัตถุอียิปตจะมีมูลคาสูงมากนี้  

2) ยุคโมเดิรน  คูมือทองเที่ยวเปนหนังสือสมัยใหม บุกเบิกโดย Mariana Starke  

( 1761/2 – 1838 ) ซึ่งใหคําแนะนําในการเดินทางในฝรั่งเศสและอิตาลีซึ่งเปนสหายจําเปนในการ

เดินทางไปอังกฤษ ตนศตวรรษที่ 19   ซึ่งคําใหแนะนําในการเดินทางในฝรั่งเศสและอิตาลีที่เปน

สหายท่ีจําเปนสําหรับการเดินทางไปอังกฤษในตนศตวรรษที่ทวีป 19 Starkeเปนผูแนะนําที่ให

ขอมูลจริงมากกวารายละเอียดของสถานที่ท่ีจะเขาชม  คูมือทองเที่ยวเลมแรกเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 

19 ซึ่งปรากฏในสหรัฐอเมริกา เผยแพรในป 1822 ที่ รัฐนิวยอรก  และ Theodore Dwight ของ

นักทองเที่ยวทางภาคเหนือ และ Henry Gilpin ของทัวรภาคเหนือ และพบในป 1825 ที่ยุโรป ไดรับ

การพฒันาโดย Karl Baedeker ในประเทศเยอรมนี ( 1835 ) และไดพิมพเผยแพรงานของ  Starke 
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โดย John Murray III in England ( 1836 )  Baedeker และ Murray เปนที่ผลิตที่ไมมีตัวตน, 

แนะนําวัตถุประสงค, ทํางานโดยมีขอมูลจริง, และสะทอนตัวตนอยางลึกซึ้ง จําหนายหนังสือโดย 

Baedeker และ Murray ซึ่งชวยแปลงและประเภทของการทองเที่ยว ซึ่งหนังสือนี้ไดกลายมาเปน

หนังสือแนะนํา  Baedeker และ Murray เปนหนังสือคูมือท่ีเปนที่นิยมอยางมหาศาลและมีเน้ือหา

ที่เปนมาตรฐานที่ดีสําหรับนักเดินทางในศตวรรษที่20  William Wetmore Story กลาวไวในป 

1860 วา “ชายชาวอังกฤษทุกคนเห็นดวยกับขอมูลของ Murray และ Byron สําหรับความเชื่อมั่น

และคนพบโดยพวกที่รูและรูสึกเห็นดวยทุกขั้นตอน  ในระหวางสงครามโลกครั้งที่สองบรรณาธิการ

ของ Baedeker ไดรับสิทธิ์ในการผลิต Murray 's Handbooks หนังสือคูมือที่เรียกวา คูมือ Blue 

เพือ่แยกพวกเขาออกจาก Baedekers, โดยจัดต้ังหนังสือแนะนําที่สําคัญของศตวรรษท่ี20 และ

เผยแพรมาจนถึงทุกวันน้ี 

3)  ยุค Post-WW2 ชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 สองชื่อใหมท่ีเกิดที่ยุโรปและอเมริกา รวมกัน

ในการเดินทางระหวางประเทศ Eugene Fodor ฮังการีเกิดจากบทความทองเที่ยวท่ีไดอพยพไปยัง

สหรัฐอเมริกากอนสงคราม  wrote คูมือแนะนําผูชมที่อานภาษาอังกฤษกับทวีปยุโรป  Arthur 

Frommer, ทหารอเมริกันประจําการในยุโรปในระหวางสงครามเกาหลีใชประสบการณของเขาเดิน  

ทางไปทั่วทวีปเปนหลักสําหรับยุโรปในราคา $ 5 วัน (1957 ) ซึ่งเปดอานตัวเลือกสําหรับการ

เดินทางงบประมาณในยุโรป คูมือนักเขียน  ทั้ง 'เปนพื้นฐานของการ series กวางขวางท่ีสุด

ครอบคลุมจุดหมายปลายทางทั่วโลกรวมทั้งสหรัฐอเมริกา  ในทศวรรษท่ีติดตาม Let’s Go, Lonely 

Planet, Insight Guides, Rough Guides,  และหลากหลายเก่ียวกับการทองเทีย่วคลายถูกพฒันา

โดยเนนที่ความแตกตางกับการเกิดของเทคโนโลยีดิจิตอลเผยแพรมากหันมากระจาย

อิเล็กทรอนิกสใดนอกจากหรือแทนการพิมพสิ่งพิมพ สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเอกสารสําหรับ

การอานในเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาหรือมือถืออุปกรณเชน PDA หรือ iPod หรือขอมูลทั่วไป

เขาถึงไดผานทางเว็บไซต  หนังสือแนะนําเปดใหบริการท่ีใหขอมูลที่เปนปจจุบันมากขึ้น  มันเปน

หนาที่ของหนังสือนําเท่ียวที่มีแผนท่ี แบบฟอรม แนะนําสิ่งตางๆ และสิ่งตางๆในคูมือของคุณ และผู

มาใหมเชน Schmap หรือ Ulysses Travel Guides ตอนนี้เสนอเก่ียวกับการทองเท่ียวดาวนโหลด 

การ online ใหมและแนะนําการโตตอบเชน Tripadvisor, Wikitravel, World66 และ 

Travellerspoint ใหเดินทางบุคคลเพื่อแบงปนประสบการณของตนเองและสนับสนุนขอมูลเพื่อให
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คําแนะนํา Wikitravel, Travellerspoint และ World66 ทําใหเนื้อหาทั้งหมดของคําแนะนําของ 

updatable โดยผูใชและใหขอมูลในคูมือการใชเปนเน้ือหาที่เปดใหบริการฟรีสําหรับผูอ่ืนใช 

 

 

2.9 หลักการจัดวางองคประกอบในงานออกแบบสิ่งพิมพ 
 

คําวา  " การออกแบบ "  (  Design ) มรีากศัพทมาจากภาษาละตินวา "  Designare "   ใน

ประเทศอิตาล ีคําวา การออกแบบ ตรงกับภาษาอิตาเลยีนวา   " ดิเสกโน "   (  Desegno ) ใชแทน

คําวา   " ศิลปะ "   จนถึงปจจุบัน    

วัฒนะ จูฑะวิภาต ( 2527 : 10 ) ได แสดงทัศนะตอการออกแบบไววา การออกแบบจะเก่ียวของกับ

การควบคุมและความรูในหนาท่ีของเครื่องมือตางๆ ซึ่งใชในการสรางสรรคผลงาน แตทีมากกวานั้น 

คือการออกแบบเปนสิ่ง ที่เจริญ เติบโตได สรางความหวัง ความฝน ความตองการ  และแรงบันดาล

ใจใหกับมนุษย   

การออกแบบ หมายถึง การกําหนดออกมา กะ หรือขีดเขียนไว เปาหมายที่ไดแสดงออกมา 

การออกแบบจงึหมายถึง  การแสดงออกของสิ่งท่ีอยูในความรูสึก ความคิดอาจเปนโครงการ 

รูปแบบ  หรือแผนผัง ซึ่งผูออกแบบไดกําหนดขึ้นดวยการ จัดทาทางถอยคํา เสน สี แสง  รูปราง 

โครงสราง ลักษณะพื้นผิวตามเกณฑ"การออกแบบทางการพิมพจึงเปนการนําขอความหรือภาพมา  

จัดวางเพื่อประกอบเขาดวยกันภายในกรอบพื้นที่พิมพใหมีความสวยงามทางศิลปะ  เหมาะสม  

นาสนใจและเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารอยางมีลักษณะของการสรางสรรค  หรือที่เรียกวาการ

จดัองคประกอบ ( Composition )  

  

2.9.1 หลักการออกแบบสิ่งพิมพ   

สิ่งพิมพที่พบเห็นโดยท่ัวไปประกอบดวยองคประกอบสําคัญหลายอยาง   ไดแก  ตัวอักษร

หรือขอความ   ภาพประกอบ   เนื้อท่ีวาง   และสวนประกอบอ่ืน   การออกแบบสิ่งพิมพตองคํานึงถึง

การจดัวางองคประกอบตางๆ ดังกลาวเขาดวยกันโดยใชหลักการดังนี้  
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1) ทิศทางการและการเคลือ่นไหว  ( Direction & Movement )  

 

 

ภาพท่ี 2.14   แสดงทิศทางการเคลื่อนไหว 

         

เมื่อผูรับสารมองดูสื่อสิ่งพิมพ การรับรูเกิดขึ้นเปนลําดับตามการมองเห็น  กลาวคือ

เกิดขึน้ตาม การกวาดสายตาจาก  องคประกอบหนึ่งไปยังอีกองคประกอบหนึ่ง จึงมีความจําเปน

อยางย่ิง ที่จะตองมีการดําเนินการวางแผน  กําหนดและชักจูงสายตาของผูรับสารใหเคลื่อนไหวไป

ในทิศทางที่ถูกตอง  ตามลําดับ ขององคประกอบที่ตองการใหรับรูกอนหลัง  โดยทัว่ไปหากไมมกีาร

สรางจุดเดนขึ้นมา สายตาของผูรับสารจะมองดูหนากระดาษท่ีเปนสื่อพิมพในทิศทางของตัวอักษร

ซี (Z) ใน ภาษาอังกฤษ คือ จะเริ่มมองที่มุมบนดานขวา แลวไลลงมายังมุมลางดานซาย ไปจบที่มุม

ลางดานขวาตามลาํดับ  การจัดองคประกอบท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของการมองนี้  เปนสวนชวย

ใหเกิดการรับรูตามลําดับที่ตองการ  

 2) เอกภาพและความกลมกลืน  ( Unity & Harmony )  

 เอกภาพ  คือความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  ซึ่งในการจัดทําเลยเอาตหมายถึงการ

นําเอาองคประกอบที่แตกตางกันมาวางไวในพื้นที่หนากระดาษเดียวกันไดอยางกลมกลืน  ทํา

หนาที่สอดคลองและสงเสริมกันและกันในการสื่อสารความคิดรวบยอดและ  บุคลิกภาพของสื่อ  

สิ่งพิมพนั้น ๆ การสรางเอกภาพน้ีสามารถทําไดหลายวิธี เชน  

1. การเลือกใชองคประกอบอยางสม่ําเสมอ  เชน การเลือกใชแบบตัวอักษรเดียวกัน 

การเลือกใชภาพขาว ดําทั้งหมด เปนตน  

 

 

ภาพท่ี 2.15   แสดงการเลือกใชองคประกอบอยางสม่ําเสมอ 
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2. การสรางความตอเน่ืองกันใหองคประกอบ  เชน การจัดใหพาดหัววางทับลงบนภาพ 

การใชตัวอักษรท่ีเปนขอความ ลอตามทรวดทรง ของภาพ เปนตน  

 

 

ภาพท่ี 2.16   แสดงความตอเน่ืองกัน 

 

3. การเวนพื้นที่วางรอบองคประกอบท้ังหมด   ซึ่งจะทําใหพื้นที่วางนั้นทําหนาที่เหมือน

กรอบสีขาวลอมรอบองคประกอบท้ังหมด  ไวภายในชวยใหองค  ประกอบท้ังหมดดูเหมือนวาอยูกัน

อยางเปนกลุมเปนกอน  

 

 

ภาพท่ี 2.17   แสดงพื้นที่วางรอบองคประกอบ 

 

3) ความสมดุล ( Balance )  

หลักการเรื่องความสมดุลนี้เปนการตอบสนองธรรมชาติของผูรับสารในเรื่องของแรง  

โนมถวง โดยการจัดวางองคประกอบท้ังหมดในพื้นที่หนากระดาษ  จะตองไมขัดกับความรูสึกนี้  คือ

จะตองไมดูเอนเอียงหรือหนักไปดานใดดานหนึ่ง  โดยไมมีองคประกอบมาถวงในอีกดานการจัด

องคประกอบใหเกิดความสมดุลแบงไดเปน 3 ลกัษณะคือ  

1. สมดุลแบบสมมาตร  (  Symmetrical Balance )  เปนการจัดวางองคประกอบโดย

ใหองคประกอบในดานซายและดานขวาของพื้นที่หนา กระดาษมีลักษณะเหมือนกันทั้งสองขาง ซึ่ง

องคประกอบ  ท่ีเหมือนกันใน แตละดานน้ีจะถวงน้ําหนักกันและกันใหเกิดความรูสึกสมดุล    
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ภาพท่ี 2.18   แสดงความสมดุลแบบสมมาตร 

 

2. สมดุลแบบอสมมาตร ( Asymmetrical Balance )  เปนการจัดวางองคประกอบ

โดยใหองคประกอบในดานซายและดานขวาของพื้นที่หนากระดาษมีลักษณะไมเหมือนกันทั้งสอง

ขาง  แมองคประกอบจะไมเหมือนกัน  แตก็จะถวงน้ําหนักกันและกันใหเกิดความสมดุล  

 

 

ภาพท่ี 2.19   แสดงความสมดุลแบบอสมมาตร 

 

3. สมดุลแบบรัศมี  (  Radial Balance )  เปนการจัดวางองคประกอบ โดยให

องคประกอบแผไปทุกทิศทุกทางจากจุดศูนยกลาง  

 

 

ภาพท่ี 2.20   แสดงความสมดุลแบบรัศมี 

 

4) สัดสวน ( Proportion )   

การกําหนดสัดสวนน้ีเปนการกําหนดความสัมพันธในเรื่องของขนาด  ซึ่งมีความสําคัญ

โดยเฉพาะในหนากระดาษของสื่อสิ่งพิมพที่ตองการใหมีจุดเดน เชน หนาปกหนังสือ เปนตน  เพราะ

องคประกอบท่ีมีสัดสวนแตกตางกันจะดึงดูดสายตาไดดีกวาการใชองคประกอบทั้งหมดในสัดสวน
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ที่ใกลเคียงกันในการกําหนดสัดสวนจึงตองพิจารณาองคประกอบทั้งหมดในพื้นท่ีหนากระดาษไป

พรอมๆ กัน วาควรจะเพิ่มหรือลดองคประกอบใด ไมใชคอยๆ ทําไปทีละองคประกอบ  

 

 

ภาพท่ี 2.21   แสดงสัดสวน 

 

5) ความแตกตาง ( Contrast )  

เปนวิธีการท่ีงายที่สุด โดยการเนนใหองคประกอบใดองคประกอบหน่ึงเดนขึ้นมา  ซึ่ง

โดยธรรมชาติแลวผูดูจะเลือกมองดูองคประกอบที่ใหญกวากอน   

1. ความแตกตางโดยขนาด   เปนวิธีการที่งายท่ีสุด ดวยการเพิ่มขนาดใหใหญกวา

องคประกอบอ่ืนๆ โดยรอบ เชน พาดหัวขนาดใหญ เปนตน 

 

 

ภาพท่ี 2.22   แสดงความแตกตางโดยขนาด 

 

2. ความแตกตางโดยรปูราง   เปนวิธีที่เนนใหองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งเดน

ขึ้นมาดวยการใชรูปรางที่แตกตางออกไปจากองคประกอบอ่ืน เชน  การไดคัตภาพคนตามรูปราง

ของรางกายแลวนําไปวางในหนากระดาษที่มีภาพแทรก เล็กๆ ที่อยูในกรอบสี่เหลี่ยมเปนตน  
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ภาพท่ี 2.23   แสดงความแตกตางโดยรูปราง 

 

3.  ความแตกตางโดยความเขม  เปนวิธีการท่ีเนนใหองคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง

เดนขึ้นมาดวยการใชเพิ่มหรือลดความเขมหรือน้ําหนักขององคประกอบน้ันใหเขมหรือออนกวา

องคประกอบอ่ืนที่อยูรวมกันในหนากระดาษ เชน การใชตัวอักษรท่ีเปนตัวหนาในยอหนาที่ตองการ

เนนเพียงยอหนาเดียวในหนากระดาษ เปนตน  

 

 

ภาพท่ี 2.24   แสดงความแตกตางโดยความเขม 

4. ความแตกตางโดยทศิทาง   เปนวิธีการท่ีเนนใหองคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง

เดนขึ้นมาดวยการวางองคประกอบท่ีตองการจะเนนนั้นใหอยูในทิศทางที่แตกตางจาก

องคประกอบอ่ืนๆ  ที่อยูรวมกันในหนากระดาษเชน การวางภาพเอียง  45 องศา ในหนากระดาษที่

เต็มไปดวยตัวอักษรที่เรียงเปนแนวนอนเปนตน  

 

 

ภาพท่ี 2.25   แสดงความแตกตางโดยทศิทาง 
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5. จังหวะ ลีลา และการซ้ํา  (  Rhythm & Repetition ) การจดัวางองคประกอบ

หลายๆ ชิ้นโดยกําหนดตําแหนงใหเกิดมีชองวางเปนชวงๆ ตอนๆอยางมีการวางแผนลวงหนา จะ

ทําใหเกิดจังหวะและลีลาขึ้น และหากวาองคประกอบหลายๆ   ชิ้น นั้นมีลักษณะซ้ํากันหรื อ

ใกลเคียงกัน  ก็จะย่ิงเปนการเนนใหเกิดจังหวะและลีลา ไดชัดเจนย่ิงขึ้น  ลักษณะตรงกันขามกับ

แบบแรก จังหวะและลีลาลักษณะน้ีจะกอใหเกิดความรูสึก ที่ต่ืนเตนดูเคลื่อนไหวและมีพลัง  

 

 

ภาพท่ี 2.26   แสดงจังหวะ ลิลา และการซ้ํา 

 

 

2.10 ระบบกริดในการออกแบบสิ่งพิมพ 

 

ในการออกแบบใดๆ ก็ตาม การท่ีจะนําองคประกอบตางๆเขาไปสูการจัดองคประกอบ  สิ่ง

แรกที่ตองคํานึงถึงก็คือ กรอบของงานที่ถือเปนอาณาบริเวณ  พื้นที่ของชิ้นงานน้ัน วานํา

องคประกอบเหลานั้นไปจัดวางไดอยางเหมาะสม  สวยงาม นาสนใจและเกิดประโยชนใชสอยไดดี

เพียงไรในการออกแบบ  งานพิมพก็มีลักษณะเดียวกัน กลาวคือ  ไดมีการจัดแบงพื้นท่ีของชิ้นงานที่

จะตีพิมพออกเปนสวนยอยๆที่เปนกรอบ  ของงานพิมพ โดยวางอยูในรูปของ ตารางที่เรียกกันวา 

ระบบกริด ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะไดนําสวนตางๆไมวาจะเปนขอความที่เปนตัวพิมพหรือภาพ  มาจดัวางตาม

หลกัการออกแบบทางการพมิพ  ซึ่งระบบกริดนี้ไดนําพื้นที่ของกรอบสิ่งพิมพในหนานั้นๆมาจัด

แบงเปนตาราง พื้นที่ยอยๆโดยใชเสนแนวต้ังและแนวนอนเพื่อสรางตาราง แลวใชจินตนาการ  ตาม

หลักการออกแบบมาคํานวณทางสายตาเพื่อจัดวางขอความและภาพนั้นเปนอารตเวิรก  การใช

ระบบกริดในการออกแบบทางการพิมพนั้น  เปนการวางแผนเพื่อกําหนดวาจะนําเอาขอความหรือ

ภาพ ทั้งสวนที่เปนหัวเรื่อง ยอหนา ขอความ คําบรรยาย ภาพ แผนภูมิ ตาราง  เลขหนา ชื่อหนังสือ

หรือชื่อบทความไวในตําแหนงใดจึงจะถูกตอง เหมาะสม  และสวยงาม เมื่อกําหนดจนเปนที่พอใจ

แลว  ก็นําไปสูการดําเนินงานเพื่อจัดทําเปนอารทเวิรก ดังนั้น  จึงกลาวไดวาระบบกริด 

www.ssru.ac.th



61 

 

 
 

เปรียบเสมือนพิมพเขียว  ที่ใชในการออกแบบจัดหนาสิ่งพิมพ  ระบบกริดน้ีเปนเครื่องมือที่มี

ความสําคัญในการออกแบบเพราะระบบกริดจะมีสวนชวยในการจัดวางองคประกอบในดาน

ตําแหนงและขนาด 2 ประการ คือ 

1. ชวยในการกําหนดตําแหนงในการจัดวางองคประกอบ  โดยในการจดัวางองคประกอบ

ลงในหนากระดาษนั้น นักออกแบบสามารถจะจัดวางองคประกอบ ลงไปตามแนวเสนกริดไดอยาง

รวดเร็ว 

2. ชวยในการกําหนดขนาดขององคประกอบ โดยนักออกแบบ สามารถเลือกท่ีจะใชขนาด 

พื้นที่ที่ถูกแบงใหเล็กลงในหนากระดาษ  เปนตัวชวยกําหนดขนาด ขององคประกอบตางๆ เชน 

ความกวางของคอลมัน ความกวางยาวของภาพ ฯลฯ 

 

2.10.1 สวนประกอบท่ีสําคัญของกริด 

ในการนําระบบกริดมาใชในการออกแบบน้ัน  จะตองทําความรูจักกับสวนประกอบตาง  ๆ 

ของระบบกริดเสียกอน  โดยสวนประกอบท่ีสําคัญ  มีดังน้ี 

 

 
ภาพท่ี  2.27   สวนประกอบของกริด (Grid) 
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2.10.2 ลักษณะของกริด  

1. ยูนิตกริด (Grid Unit) คือ สวนประกอบท่ีเปนพื้นท่ียอยที่เกิดขึ้นจากเสนในแนวต้ังและ

แนวนอนที่ตัดกันเปนรูปสี่เหลี่ยม พื้นที่ยอยเหลานี้จะใชในการวางองคประกอบตางๆ โดยในพื้นท่ี

หนากระดาษหนึ่งๆ น้ันจะมียูนิตกริดจํานวนเทาใดก็ได  และแตละยูนิตกริดจะมีขนาดเทากันหมด

หรือแตกตางกันก็ได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการใชงาน 

 

 

 
ภาพท่ี 2.28   ยูนิตกริด (Grid Unit) 

 

2 อัลลีย (Aliey) คือ สวนประกอบท่ีเปนที่เวนวางระหวางยูนิตกริดแตละยูนิตท่ีรวมกันอยู

เปนกลุม ในการออกแบบกริดสวนใหญนิยมมีอัลลียเพราะจะชวยใหเกิดการอานไดงายเมื่อวาง

ตัวอักษรลงไปในยูนิตที่อยูติดกัน คือ จะเกิดเปนชองวางค่ันอยูระหวางแตละคอลัมน อยางไรก็ตาม 

ในสิ่งพิมพบางอยางอาจจะไมมีสวนประกอบนี้ก็ได โดยเฉพาะสิ่งพิมพที่มีภาพประกอบมากๆ หรือ

ภาพประกอบขนาดใหญโดยไมมีสวนที่เปนขอความมากนัก 

3. ชองวาง หรือ มารจิน ( Margin )  คือ สวนประกอบท่ีเปนที่เวนวางโดยรอบกลุมยูนิ

ตกริดทั้งหมด โดยท่ัวไปแลวจะนิยมออกแบบยูนิตกริดใหอยูรวมกันเปนกลุมครอบคลุมพื้นที่เกือบ

ทั้งหนากระดาษ โดยเวนขอบท้ัง 4 ดานไวเนื่องจากหากมีการวางองคประกอบลงไปในบริเวณขอบ

เหลาน้ีก็อาจจะขาด หายไปในตอบที่ทําการเจียนขอบกระดาษได (ยกเวนการใชภาพตัดตก)  ซึ่งจะ

เปนผลเสียตอการสื่อสาร  โดยเฉพาะอยางย่ิงหากองคประกอบน้ันเปนตัวอักษรขอความ  ดังนั้นจึง

นิยมท่ีจะเวนที่วางใหรอบๆ ขอบทั้ง 4 ดานของกลุมยูนิตกริด 
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4. กัดเดอร ( gutter ) คือ มารจินในสวนที่เปนที่เวนวางระหวางหนาซายและหนาขวา

ของสิ่งพิมพ ซึ่งเหตุผลในการเวนนั้นก็เปนเชนเดียวกับการเวนมารจิน เพราะหากไมมีการเวนแลว  

จะทําใหเกิดปญหาในการอานเมื่อนําเอาหนาทั้งหมดของสิ่งพิมพนั้นมาเย็บเลมเขาดวยกัน

โดยเฉพาะอยางย่ิงหากเปนหนังสือที่มีความหนา การเวนท่ีเวนวางในสวนนี้ไวจะชวยใหนัก

ออกแบบไมลืมวาไมควรวางองคประกอบท่ีสําคัญไวในบริเวณนี้ 

5. คอลัมน / แถว  ในแนวตัง้ (  Columns )  คอลัมนคือโมดูลท่ีตอ ๆ กันในแนวต้ัง  ซึ่ง

ชองวางระหวางคอลัมนก็คืออาลลีย/กัตเตอรนั่นเอง ในหนาออกแบบหน่ึงหนาสามารถแบงคอลัมน

ไดก่ีแถวก็ได และความกวางของแตละคอลัมนก็ไมจําเปนตองเทากันแลวแตผูออกแบบ 

6. โรว / แถวในแนวนอน  ( Rows )  โรวคือโมดูลท่ีตอ ๆ  กันในแนวนอนซึ่งตางจาก

คอลัมนที่ตอกันในแนวต้ัง และถูกแบงแยกจากกันดวยอาลลยี/กัตเตอรเชนกัน 

7. สเปเชียวโซน / พ้ืนท่ีครอบคลุม  (  Spatial Zones ) สเปเชียวโซนคือกลุมของโมดูล

ที่ตอติดกันทั้งแนวต้ังและแนวนอนทําใหเกิด  พื้นที่ที่ใหญขึ้น ถูกนําไปใชในการแสดงขอมูลโดยใส

เปนขอความตัวอักษร หรือภาพก็ได 

8. โฟลวไลน / แฮงไลน / เสนขวาง  (  Flowlines/Hanglines ) โฟลวไลนคือเสนแบงใน

แนวนอน ใชเหนี่ยวนําสายตาจากสวนหนึ่งไปอีกสวนหนึ่ง  หรือเปนตัวค่ันเมื่อจบเรื่องราว/ภาพหนึ่ง

และกําลังขึ้นตนเรื่องราว/ภาพอีก ชุดหน่ึง 

9. มารคเกอร / ตัวชี้ตําแหนง  (  Markers )  มารคเกอรคือเครื่องหมายที่กําหนด

ตําแหนงบริเวณไวสําหรับใสขอความสั้นๆ ที่ระบุหมวดหมู หัวเรื่องท่ีเปลี่ยนไปเรื่อยๆ  มักมีตําแหนง

เดียวในแตละหนา 

สวนประกอบที่สําคัญทั้ง 4 นี้ มักมีอยูรวมกันในระบบกริดสวนใหญ แตก็ไมไดหมายความ

วาระบบกริดทุกอันจะตองมีสวนประกอบครบทั้ง 4 อยาง ในบางระบบกริดนักออกแบบอาจจะ

ต้ังใจท่ีจะไมมีอัลลียโดยไปคอยระมัดระวังในการคอลัมน  ในขณะจัดวางองคประกอบก็ได  นัก

ออกแบบที่ชํานาญอาจจะสามารถจัดสวนประกอบทั้งสี่ใหเกิดความแตกตางไปจากระบบกริดที่พบ

เห็นกันอยูทั่วไปเพื่อทําใหสิ่งพิมพน้ันๆ มีเอกลักษณที่พิเศษและงายแกกาสังเกตและจดจํา เชน 

อาจจะเปนมารจินทั้งดานซายและขวากวางกวาปกติมากเปนตน  สําหรับหนวยในการวัด

สวนประกอบตางๆ  ของระบบกริดน้ัน ก็ใชหนวยเดียวกัน กับการวัดขนาดและความยาวของ
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ตัวพิมพ คือ ใชหนวยพอยตในการวัดในแนวต้ัง เชน การวัดความสูงของยูนิตกริด  และใชหนวย

ไพกาในการวัดในแนวนอน เชน การวัดความกวางของยูนิตกริต  เปนตน ในการนําระบบกริดไปใช

ในการออกแบบสิ่งพิมพนั้นจะตองไมลืมวาในความเปนจริงแลวในการมองดูสิ่งพิมพที่เปนรูปเลม  

ไมวาจะเปนหนังสือ หนังสือพิมพ หรือนิตสารตางๆ  ผูดูจะมองท้ังหนาซายและหนาขาวพรอมๆ  กัน

กอนที่จะไปพิจารณาในรายละเอียดของแตละหนาเสมอ  เพราะฉะนั้นนักออกแบบจะตองให

ความสําคัญกับภาพรวมของหนาคู ( spread) โดยจะตองถือเสมือนวาเปนหนาเด่ียวใหญๆ 1 หนา 

แทนที่จะเปนหนาเล็กๆ 2 หนาคูกัน  การออกแบบระบบกริดกอจะตองคํานึงถึงภาพรวมที่วานี้

เชนเดียวกัน  ดังนั้นในการออกแบบระบบกริดจึงมักจะออกแบบทั้งหนาซายและหนาขวาไปพรอม

กัน โดยนักออกแบบจะมีทางเลือกในการออกแบบ 3 ทาง ไดแก 

1. ใชกริดที่เหมือนกันทั้งหนาซายและหนาขวา ( repeat ) นิยมใชกับในสิ่งพิมพทั่ว ไปไมวา

จะเปนหนังสือ หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ หรือรายงานประจําป 

2. ใชกริดที่เหมือนกันทั้งในหนาซายและหนาขวา แตมีโครงสรางท่ีกลับซายขวากัน  

( mirror ) เปนอีกทางเลือกหน่ึงที่นิยมใชกันในสิ่งพิมพท่ัวไปในหนังสือ นิตยสารแผนพับ  หรือ

รายงานประจาํป 

3. ใชกริดที่หนาซายและขวาไมเหมือนกัน สวนใหญแลว ในการออกแบบสิ่งพิมพนั ก

ออกแบบมกัจะเลอืก 2 ทางเลอืกแรกมากกวาทางเลอืกที ่ 3 ซึ่งมีนอยมาก และมักจะใชใน กรณีที่

เปนหนังสือเทาน้ัน 

 

2.10.4 ประเภทระบบกริด 

ระบบกริดท่ีเปนที่นิยมใชกันในการออกแบบสิ่งพิมพประเภทตางๆ  แบงออกไดเปน 4 

ประเภท ดังนี้ 

1. เมนูสคริปต กริด (  Manuscript Grid )  เปนระบบกริดที่มีโครงสรางเรียบงายและ

ซับซอนนอยที่สุดกวาจะระบบกริดประเภทอ่ืนๆ การพิมพหนังสือในสมัยโบราณจะใชระบบกริดใน

ลักษณะนี้เปนสวนใหญ  รูปแบบคือ ในหนึ่งหนากระดาษจะมียูนิตกริตท่ีสี่เหลี่ยม 1 ยูนิต โดยมี

ขนาดใหญเกือบเต็มหนา และมีมารจินลอมรอบกริดประเภทนี้เหมาะสําหรับการพิมพสิ่งพิมพที่มี
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เนื้อหาขอความจํานวนมากและมีขนาดยาวตอเนื่องกัน และไมมีภาพประกอบหลากหลายมากนัก 

เชน หนังสือ 

 
 

          
ภาพท่ี  2.29  เมนูสคริปต กริด ( Manuscript Grid ) 

 

2. คอมลัมน กริด  (  Column Grid )  เปนระบบกริดที่มีโครงสรงซับซอนมากกวา  เมนู

สคริปต กริด รูปแบบคือ  ในหนึ่งหนากระดาษจะมียูนิตกริดสี่เหลี่ยมมากกวา 1 ยูนิต โดยแบงพื้นท่ี

ดวยเสนทางต้ังออกเปนคอลัมนคือ  มีขนาดความสูงเกือบเต็มหนา  ขนาดความกวางของแตละ

คอมลัมนจะเทากันหรือไมเทากันก็ได  มีอัลลียเปนชองเวนวางระหวางคอลัมน มีมารจินลอมรอบ  

 
 

    
ภาพท่ี  2.30   คอมลัมน กริด  ( Column Grid ) 

 

3. โมดูลาร กริด  ( Modular Grid )  เปนระบบกริดที่มีโครงสรางซับซอนมากกวาสอง

ประเภทแรก รูปแบบคือ  ในหนึ่งหนากระดาษจะมียูนิตกริตสี่เหลี่ยมหลายยูนิต  โดยแบงดวยสนท้ัง

ทางต้ังและทางนอน มักมีอัลลียเปนชองเวนวางระหวางยูนิต และมีมารจินลอมรอบกริดประเภทนี้
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เหมาะสําหรับการพิมพขอความและมีการจัดวางภาพอยูดวยและเหมาะกับการใชในสิ่งท่ีมีการ

ออกเผยแพรตอเนื่องเปนระยะเวลานาน เชน นิตยสาร หนังสือพิมพ วารสาร 

 

 

 

             
                    โมดลูาร กริด แบบท่ัวไป                        โมดลูาร กริด แบบพเิศษ 

ภาพท่ี  2.31   โมดูลาร กริด  ( Modular Grid ) 

 

4. ไฮราซิเคิล กริด  (  Hietrarchical Grid )  เปนระบบกริดที่มีโครงสรางซับซอน  และ

แปลกเปนพิเศษ  ซึ่งไดรับการออกแบบเพื่อใหเหมาะสมกับขอมูลที่จะนําเสนอเปนเฉพาะกรณี  

รูปแบบคือ ในหนึ่งหนากระดาษจะมียูนิตกริลสี่เหลี่ยมมากกวา 1 ยูนิต โดยแตละยูนิตมีขนาด

เทากัน หรือไมเทากันก็ได จะมีอัลลียเปนชองเวนวางระหวางยูนิตหรือวางซอนทันกับก็ได  และจะมี

หรือไมมีมารจินลอมรอบก็ได กริดประเภทน้ีเหมาะสําหรับการพิมพขอความและภาพอยูดวย เชน 

หนังสือที่มีภาพประกอบจํานวนมาก แคตตาล็ก หรือโปสเตอร 
 

 

       

ภาพท่ี  2.32   ไฮราซิเคิล กริด  ( Hietrarchical Grid ) 
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2.11  หลกัการใชองคประกอบ ตัวอักษร และภาพประกอบในงานออกแบบ 

 
2.11.1  ตัวอักษร 

1. แบบตัวพิมพท่ีแบงตามลักษณะของตัวพิมพ  มีดังนี้ 

ก. ตวัธรรมดา  คือ  แบบตัวพิมพที่มีเสนสมํ่าเสมอเทากันตลอดท้ังตัวอักษรและเปน

ตัวอักษรที่มีเสนบนเปนเสนโคง ดังภาพ 

ข. ตัวเหลี่ยม  คือ  แบบตัวพิมพที่มีเสนสมํ่าเสมอเทากันตลอดทั้งตัวอักษร  และเปน

ตัวอักษรที่มีเสนบนหักเปนเหลี่ยม ดังภาพ 

ค. ตัวฝร่ังเศส   เปนตัวพิมพท่ีมีรูปแบบที่มีเสนหนาเสนบางในตัวพิมพ  ซึ่งมีลักษณะ

เสนเลียนแบบจากการเขียนดวยปากกาเขียนโลหะ ปาการคอแรงที่เขียนลงบนกระดาษ  มีสวนนํ้า

หนักเสนเบาในตัวหนังสือ ตัวหนังสือจะดูมีเสนเปนสีดํามากกวาตัวพิมพที่เปนตัวธรรมดาหรือตัว

เหลี่ยม ดังภาพ 

2. แบบตัวพิมพท่ีแบงตามขนาดของตัวพิมพ  มีดังนี้ 

ก. ตวัธรรมดา  เปนขนาดตัวพิมพที่สรางขึ้นเพื่อใชในสมัยที่เปนตัวพิมพพวกรอน  คือ

การสรางตัวพิมพดวยการหลอดวยโลหะเปนตัวๆ มาเรียงกันเปนคํา เปนบรรทัด จัดเขาเปนหนา ตัว

ธรรมดาต้ังแต 19.5 พอยตจนถึง  21.5 พอยต แตเมื่อไดมีการเรียงพิมพระบบพวกตัวเย็นซึ่งไดแก

การเรียงพิมพดวยแสง หรือการเรียงพิมพดวยคอมพิวเตอร ตัวธรรมหาสามารถผลิตใหตัวเล็กลง 

ข. ตัวจิ๋ว  เปนตัวพิมพที่มีขนาดเล็กใชเรียงเปนตัวเชิงอรรถ  (Footnote) หรือเรียง

ใจความบทความในเนื้อท่ีจํากัด สําหรับตัวพิมพตัวพิมพพวกรอน  ตัวพิมพที่มีขนาดตํ่ากวา 16 

พอยต ถือวาเปนตัวจิ๋ว แตในปจจุบันเมื่อใชตัวจิ๋วสามารถทําเล็กลงไปไดมาก ตัวพิมพ 16 พอยต 

สามารถใชเปนตัวธรรมดาได   

ค. ตัวกลาง  เปนตัวพิมพที่มีขนาด 24 พอยตขนาดเดียว  ลักษณะรูปแบบคงเปน

ตัวพิมพแบบตัวธรรมดามีเสนสมํ่าเสมอเทากันตลอดตัวอักษร 

ง. ตวัโปง  เปนตัวพิมพที่มีขนาดใหญกวาตัวกลาง จะเรียกเปนตัวโปงทั้งหมด แต

ตอนที่มีการใชตัวพิมพพวกตัวรอน ตัวที่ขนาดใหญกวาตัวกลางมีขนาด 32, 40, 48, 60 และ 72 

พอยต เมื่อมีการใชตัวพิมพพวกเย็นขนาดตัวพิมพจะทําใหใหญเล็กขนาดใดก็ไดตามความตองการ 

เพราะสามารถยอขยายโดยใชเลนสหรือใชระบบคอมพิวเตอร  ตัวดปงใชสําหรับหัวเรื่อง ชื่อเรื่อง
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ของหนังสือเปนขอความในโปสเตอรในใบปลิว  ในโฆษณา ใชโปรยเปนหัวขาวโปรยของ

หนังสือพิมพ เปนหัวขาวของคอลัมนของหนาหนังสือพิมพ  การเรียกมักเรียกขนาดตัวพิมพกํากับ

ดวย เลขกํากับน้ัน คือจํานวนพอยตเชน โปง 32 โปง 40 แบบตัวโปงท่ีนิยมกันมากๆอาจมีชื่อกํากับ 

เชน โปงแช เปนตัวโปงที่นิยมกันมากระยะหนึ่ง เปนตัวพิมพขนาด 48 พอยต มีเสนหนาเสนบางใน

ตัวหนังสือ และโปงไมเปนหัวขาวนําในหนังสือพิมพ เปนตัวพิมพขนาด 72 พอยต 

3. แบบตัวพิมพตกแตง ( Display ) 

ในภาพเปนตัวพิมพที่ออกแบบเพื่อเรียกความสนใจขั้นตนจากผูอานเปนพิเศษ  ให

มองดูกอน อาจสรางโครงสรางของตัวพิมพใหแตกตางออกไปจากรูปแบบตัวพิมพปกติ  ใชเปน

ตัวพิมพหัวเรื่อง และตัวพิมพโฆษณา 

 

2.11.2  มาตราวัดตัวพิมพ 

หนวยวัดขนาดตัวพิมพในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ  สวนมากใชหนวยวัดตัวพิมพเปน

ระบบพอยต ( Point )โดยกําหนดให 12 พอยต เทากับ 1 ไพกา ( Pica )  และ 6 ไพกา เทากับ 1 นิ้ว 

( โดยประมาณ ) ดังมาตราตอไปนี้ 

 

มาตราวัดตัวพิมพ 

72 ½ น้ิว ( 0.013837 ) เทากับ  1 พอยต 

 12 พอยต เทากับ 1 ไพกา 

6 ไพกา เทากับ  1  นิ้ว 

1 นิ้ว เทากับ  72  พอยต 

การใชมาตราวัดระบบพอยต แบงหนาที่การใชดังนี้  

พอยต เปนหนวยวัดขนาดตัวพิมพ วัดจากความยาวจากดานหนาหรือดานหัวของ

ตัวพิมพ 

ไพกา เปนหนวยวัดความกวางของคอลัมน ( Column ) หรือความยาวของบรรทัด

เรียงพิมพ 

 

www.ssru.ac.th



69 

 

 
 

2.11.3 องคประกอบศิลป และการจัดองคประกอบศิลป  

องคประกอบศิลป และการจัดองคประกอบศิลป เปนหลักสําคัญสําหรับผูสรางสรรคและผู

ศึกษางานศิลปะ เนื่องจากผลงานศิลปะใดๆ ก็ตาม ลวนมีคุณคาอยู 2 ประการ คือ คุณคาทางดาน

รูปทรงและคุณคาทางดานเรื่องราว 

1) คุณคาทางดานรูปทรง   เกิดจากการนําเอาองคประกอบตางๆ  ของศิลปะอันไดแก  

เสน สี แสงและเงา  รูปราง รูปทรง พื้นผิว มาจัดเขาดวยกันเพื่อใหเกิดความงาม  ซึ่งแนวทางในการ

นําองคประกอบตาง ๆ มาจัดรวมกันนั้นเรียกวา การจัดองคประกอบศิลป  ( Art Composition )  

2) คุณคาทางดานเน้ือหาเปนเร่ืองราว  หรือสาระของผลงานที่ศิลปนผูสรางสรรค

ตองการที่จะแสดงออกมาใหผูชมไดสัมผัส รับรู  โดยอาศัยรูปลักษณที่เกิดจากการจัดองคประกอบ

ศิลปหรืออาจกลาวไดวา ศิลปน นําเสนอเน้ือหาเรื่องราวผานรูปลักษณะที่เกิดจากการจัด

องคประกอบทางศิลปะ  ถาองคประกอบที่จัดขึ้น ไมสัมพันธกับเนื้อหาเรื่องราวที่นําเสนอ  งาน

ศิลปะน้ันก็จะขาดคุณคาทางความงามไป  ดังนั้นการจัดองคประกอบศิลปจึงมีความสําคัญในการ

สรางสรรคงานศิลปะเปนอยางย่ิงเพราะจะทําใหงานศิลปะทรงคุณคาทางความงามอยางสมบูรณ 

3) องคประกอบศิลป  ( Composition ) หรืออาจเรียกวา สวนประกอบของการ

ออกแบบ ( Elements of Design ) ซึ่ง หมายถึงการนําสิ่งตางๆ มาบูรณาการเขาดวยกัน ตาม

สัดสวน ตรงตามคุณสมบัติของสิ่งนั้นๆ เพื่อใหเกิดผลงานท่ีมี ความเหมาะสม สวนจะเกิดความ

งดงาม มีประโยชนใชสอย นาสนใจหรือไมนั้น ยอมขึ้นอยูกับคุณภาพ ในการปฏิบัติงานการ

ออกแบบโดยตองคํานึงถึงปจจัย ดังตอไปนี้  

1. รูปแบบที่สรางสรรค 

2. ความงามที่นาสนใจ 

3. สัมพันธกับประโยชนใชสอย 

4. เหมาะสมกับวัสดุ 

5. สอดคลองกับการผลติ 

ในงานศิลปะก็เชนกัน  จําเปนตองมีสวนประกอบตาง ๆ ของศิลปะที่นํามาจัดประสาน

สัมพันธกัน ใหเกิดคุณคา ทางความงาม เราเรียกวา องคประกอบศิลป ( Composition ) 

 

www.ssru.ac.th



70 

 

 
 

2.11.4 สวนประกอบขององคประกอบศิลป 

สวนประกอบขององค  ประกอบศิลป ซึ่งจะทําใหเราสรางสรรคผลงานทุกรูปแบบได

นาสนใจ มคีวามสวยงาม มดัีงน้ี 

1. จุด ( Point, Dot )  คือ สวนประกอบที่เล็กที่สุด  เปนสวนเริ่มตนไปสูสวนอ่ืนๆ เชน  การ

นําจุดมาเรียงตอกันตามตําแหนงท่ีเหมาะสม และซ้ําๆ กัน  จะทําใหเรามองเห็นเปน เสน รูปราง 

รูปทรง ลักษณะผิว และการออกแบบที่นาต่ืนเตนได จากจุดหนึ่ง  ถึงจุดหน่ึงมีเสนที่มองไมเห็นดวย

ตา แตเห็นไดดวยจินตนาการ เราเรียกวา เสนโครงสราง 

2. เสน ( Line )  เกิดจากจุดที่เรียงตอกันในทางยาว หรือเกิดจากการลากเสนไปยัง

ทิศทางตางๆ มีหลายลักษณะ เชน ต้ัง นอน เฉียง โคง ฯลฯ เสนมีมิติเดียว  คือ ความยาว ไมมคีวาม

กวาง  ทําหนาท่ีเปนขอบเขต  ของที่วาง รูปราง รูปทรง น้ําหนัก  สี  ตลอดจนกลุมรูปทรง

ตางๆ  รวมทั้งเปนแกนหรือ โครงสรางของรูปรางรูปทรง เสนเปนพื้นฐานที่สําคัญ  ของงานศิลปะทุก

ชนิด เสนสามารถใหความหมาย แสดงความรูสึก และอารมณไดดวยตัวเอง  

 

 

 

ภาพท่ี  2.33   ภาพแสดงลักษณะของเสน 

 

1. เสนต้ัง หรือ เสนด่ิง  ใหความรูสึกทางความสูง  สงา  มั่นคง  แข็งแรง  หนักแนนเปน 

สัญลักษณของความซื่อตรง  

2. เสนนอน ใหความรูสึกทางความกวาง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผอนคลาย   
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3. เสนเฉียง หรือ เสนทะแยงมุม ใหความรูสึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไมมั่นคง   

4. เสนหยัก หรือ เสนซิกแซก แบบฟนปลา ใหความรูสึก เคลื่อนไหว  อยางเปนจังหวะ  

มีระเบียบ ไมราบเรียบ นากลัว อันตราย ขัดแยง ความรุนแรง  

5. เสนโคง แบบคลื่น ใหความรูสึก เคลื่อนไหวอยางชา ๆ ลื่นไหล ตอเนื่อง สุภาพ 

ออนโยน  

6. เสนโคงแบบกนหอย ใหความรูสึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย  หรือเติบโตในทิศทาง

ที่ หมุนวนออกมา ถามองเขาไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวที่ไมสิ้นสุด 

7. เสนโคงวงแคบ ใหความรูสึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรง  การเปลี่ยนทิศทางที่

รวดเร็ว  

8. เสนประ ใหความรูสึกที่ไมตอเนื่อง  ขาด  หาย  ไมชัดเจน ทําใหเกิดความเครยีด       

ความสําคัญของเสน  

1. ใชในการแบงท่ีวางออกเปนสวน ๆ  

2. กําหนดขอบเขตของที่วาง หมายถึง  ทําใหเกิดเปนรูปราง ( Shape ) ขึ้นมา  

3. กําหนดเสนรอบนอกของรูปทรง ทําใหมองเห็นรูปทรง ( Form ) ชัดขึ้น  

4. ทําหนาท่ีเปนน้ําหนักออนแก ของแสดงและเงา หมายถึง การแรเงาดวยเสน  

5. ใหความรูสึกดวยการเปนแกนหรือโครงสรางของรูป และโครงสรางของภาพ   

3. รูปรางและรูปทรง ( Shape and Form ) รูปราง คือ พื้นที่ ๆ ลอมรอบดวยเสนที่แสดง

ความกวาง และความยาว  รูปรางจึงมีสองมิติ รูปทรง คือ ภาพสามมิติท่ีตอเน่ืองจากรูปราง  โดยมี

ความหนา หรือความลึก ทําใหภาพท่ีเห็นมี ความชัดเจน และสมบูรณ  รูปรางและรูป  ทรงที่มีอยูใน

งานศิลปะมี 3 ลกัษณะ คือ 

3.1 รูปเรขาคณิต ( Geometric Form ) มีรูปที่แนนอน มาตรฐาน สามารถวัดหรือ

คํานวณไดงาย มีกฎเกณฑ เกิดจากการสรางของมนุษย เชน  รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี 
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ภาพท่ี 2.34   ภาพแสดงรูปราง และรูปทรง 

 

 

 

 

ภาพท่ี  2.35   ภาพแสดงรูปรางเรขคณิต 

 

3.2 รูปอนิทรีย ( Organic Form ) เปนรูปของสิ่งที่มีชีวิต หรือ  คลายกับสิ่งมีชีวิตท่ี

สามารถ  เจริญเติบโต  เคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนแปลงรูปได เชนรูปของคน สตัว พืช        

 

 

 

ภาพท่ี 2.36   ภาพแสดงรูปทรงอินทรีย 
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3.3 รูปอิสระ ( Free Form ) เปนรูปที่ไมใชแบบเรขาคณิต  หรือแบบอินทรีย  แต

เกิดขึ้นอยางอิสระ ไมมีโครงสรางที่แนนอน  ซึ่งเปนไปตามอิทธิพล และการกระทําจาก

สิ่งแวดลอม  เชน รูปกอนเมฆ กอนหิน  หยดน้ํา ควัน ซึ่งใหความรูสึกที่เคลื่อนไหว มีพลัง    

 

 

 

ภาพท่ี 2.37    ภาพแสดงรูปทรงอิสระ 

 

4. นํ้าหนัก ( Value ) หมายถึงความออนแกของสี หรือแสงเงาที่นํามาใชในการเขียนภาพ 

น้ําหนัก ทําใหรูปทรงมีปริมาตร และใหระยะแกภาพ 

คานํ้าหนัก  คือ  คาความออนแกของบริเวณที่ถูกแสงสวาง  และบริเวณที่เปนเงาของวัตถุ

หรือ ความออน -  ความเขมของสีหนึ่ง ๆ  หรือหลายสี นอกจากนี้ยังหมายถึงระดับความเขมของ

แสงและระดับ ความมืดของเงาซึ่งไลเรียงจากมืดที่สุด (สีดํา) ไปจนถึงสวางที่สุด ( สขีาว )   น้ําหนัก

ที่อยูระหวางกลางจะเปนสีเทา ซึ่งมีต้ังแตเทาแกที่สุด  จนถึงเทาออนที่สุด   การใชคานํ้าหนักจะทํา

ใหภาพดูเหมือนจริง และมีความกลมกลืน 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี  2.38   ภาพแสดงคาน้ําหนัก 
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5. แสงและเงา  ( Light & Shade )  เปนองคประกอบของศิลปที่อยูคูกัน  แสง เมื่อสอง

กระทบ กับวัตถุ จะทําใหเกิดเงา แสงและเงา เปนตัวกําหนดระดับของคาน้ําหนัก  ความเขมของเงา

จะ ขึ้นอยูกับความเขมของแสง คาน้ําหนักของแสงและเงาที่เกิดบนวัตถุ  สามารถจาํแนกเปน หลาย

ลักษณะที่  

 

 

ภาพท่ี  2.39   ภาพแสดงแสงและเงา 

 

6. พ้ืนผิว ( Texture ) หมายถึง สวนที่เปนพื้นผิวของวัตถุท่ีมีลักษณะตางๆ กัน เชน เรียบ  

ขรุขระ หยาบ มัน นุม ฯลฯ ซึ่งเราสามารถมองเห็นและสัมผัสได  การนําพื้นผิวมาใชในงานศิลปะ 

จะชวยใหเกิดความเดนในสวนท่ีสําคัญ และยังทําใหเกิดความงามสมบูรณ  

 

ลักษณะท่ีสัมผัสไดของ พ้ืนผิว มี  2  ประเภท คอื  

1. พื้นผิวที่สัมผัสไดดวยมือ หรือกายสัมผัส  เปนลักษณะพื้นผิวที่เปนอยูจริงๆ ของ

ผิวหนาของวัสดุนั้นๆ  ซึ่งสามารถสัมผัสไดจากงานประติมากรรม งานสถาปตยกรรม  และ

สิ่งประดิษฐอ่ืนๆ  

2. พื้นผิวที่สัมผัสไดดวยสายตา จากการมองเห็นแตไมใชลักษณะที่แทจริงของผิววัสดุ

นั้นๆ เชน  การวาดภาพกอนหินบนกระดาษ  จะใหความรูสึกเปนกอนหินแต  มือสัมผัสเปน  

กระดาษ  หรือใชกระดาษพิมพลายไม หรือลายหินออนเพื่อปะ  ทับ บนผิวหนาของสิ่งตางๆ เปนตน  

ลักษณะเชนน้ีถือวา  เปนการสรางพื้นผิวลวงตา  ใหสัมผัสไดดวยการมองเห็น  เทานั้น  
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บทที ่3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องคูมือการทองเท่ียวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม

เปนการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ แบบผสมผสาน  ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก  Focus Group 

เก่ียวกับปญหา รูปแบบการทองเท่ียวในชุมชน ใชแบบสอบถามกลุมนักทองเที่ยว และสอบถาม

ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเรขศิลป (Graphic Design) เพื่อนํามาวิเคราะหและจัดทําคูมือการ

ทองเที่ยวดวยตนเองของชุมขนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม  

ก. รูปแบบการวิจัย 

ในการวิจัยเชิงปริมาณ เปนการสํารวจความตองการของนักทองเท่ียวที่มีตอคูการ

ทองเที่ยวของชุมชนบางนกแขวก และกิจกรรมที่นักทองเท่ียวสนใจมากที่สุดในชุมชนบางนกแขวก 

จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใชกลุมเปาหมายเปนนักทองเที่ยวท่ีมาทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 

และนําผลที่ไดมาใชเปนขอมูลในการต้ังคําถามสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีใชวิธีการสัมภาษณ

แบบเจาะลึก และการประเมินผลการออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบกราฟฟค 

ข. ประชากรเปาหมาย 

ประชากรที่ใชในการศึกษาเชิงสํารวจ คือ ไดแก กลุมนักทองเที่ยวท่ีเดินทางไปเที่ยวใน

จังหวัดสมุทรสงคราม 

สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก และจัดกิจกรรมกลุม โดยมี

บุคคลที่เปนผูใหขอมูลอันสําคัญ ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการทองเท่ียวของจังหวัดสมุทรสงคราม 

หนวยราชการ ผูนําชุมชนบางนกแขวก และชาวบานในชุมชนบางนกแขวก  

ค. สนามวิจัย 

ขอบเขตดานพ้ืนท่ี พื้นที่ชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 

ขอบเขตดานเน้ือหา  จะมุงเนนการรวบรวมขอมูลดานแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษวิถี

ชีวิตชุมชน ที่อยูในความสนใจของนักทองเที่ยว และการสรางคูมือการทองเที่ยวดวยตนเองของ  
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ชุมชนบางนกแขวก โดยเฉพาะบริเวณดานตลาดนํ้าบางนกแขวก  และแหลงทองเที่ยวที่สําคัญท่ี

สอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชนของชาวสมุทรสงครามเทาน้ัน  

 

 

3.1 รูปแบบวิธีการวิจัยท่ีนํามาใช 

 

ศึกษาคนควาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. รวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ตํารา วารสารตาง ๆ  ที่มีการตีพิมพ

เผยแพร 

2.สัมภาษณเชิงลึกกับผูนําชุมชน 

ศึกษารูปแบบคูมือการทองเท่ียวดวยตนเองท่ีมีอยู 

รวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสารสิ่งพิมพ นิตยสาร หนังสือ 

สอบถามความสนใจของนักทองเท่ียว 

1. จัดทําแบบสอบถามเพื่อสอบถามความสนใจของนักทองเที่ยวตอแหลงทองเที่ยว 

2. รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความสนใจของนักทองเที่ยวตอแหลงทองเที่ยว 

รวบรวมขอมูลที่ไดจากการทําแบบสอบถาม  

นําขอมูลที่ไดมาจัดทําเปนเอกสารประกอบการทํากิจกรรม Focus Group 

เชิญผูนําชุมชน  และชาวบานในชุมชน มาเขารวมกิจกรรม Focus Group  

1.เก็บรวบรวมขอมูลและบันทึกขอมูลที่ไดจากการจัดกิจกรรม Focus Group 

2. สรุปแหลงทองเที่ยวท่ีเหมาะสมกับชุมชน 

จัดทําเอกสารสรุปแหลงทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชน 

สรุปผลที่ไดจากการจัดกิจกรรม Focus Group 

สรางตนแบบคูการทองเท่ียว  

1. เตรียมแบบประเมิน เพื่อใชประเมินเอกสารรูปแบบคูมือการทองเที่ยว 

2. เชิญผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเรขศิลป (Graphic Design) มาประเมินรูปแบบ

คูมือการทองเท่ียว 

www.ssru.ac.th



77 

 

 
 

วิเคราะหหาคาความสอดคลอง 

รวบรวมผลจากจากประเมนิจากผูเชีย่วชาญ 

ทดลองใชคูมือการทองเท่ียวดวยตนเองกับนักทองเท่ียว 

จัดทําคูมือการทองเที่ยวดวยตนเองใหแกนักทองเที่ยวที่มาใชบริการ 

สอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับคูมือการทองเท่ียว 

1. จัดทําแบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอคูมือการ

ทองเที่ยวดวยตนเอง 

2. รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอคูมือการ

ทองเที่ยวดวยตนเอง 

สรุปและวิเคราะหขอมูลจากผลงาน 

1. สรุปผลการทดลองการนําไปใช  โดยวิเคราะหจากแบบสอบถามความพงึพอใจของ

นักทองเที่ยว 

2. จัดทําคูมือการทองเที่ยวแกชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 

2.1 จัดทําคูมือเผยแพร เพื่อสนับสนุนงานวิจัย 

2.2 นําคูมือการทองเที่ยวที่ไดแจกจายใหกับชุมชน  หนวยราชการที่เก่ียวของ

และนักทองเท่ียว 

 

 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 

เครื่องมือที่ใชในการทํางานวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามจํานวน 1 ชดุ 

ประกอบไปดวยคําถาม 22 ขอ โดยเนื้อหาของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน  ดังนี้  

สวนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมของผูตอบแบบสอบถาม 

1. คําถามปลายปด ไดแก เพศ ระดับการศึกษา อายุ รายไดเฉลีย่  จํานวน 4 ขอ 

2. ถามปลายเปด ไดแก อาชีพ และงานอดิเรก จํานวน 2 ขอ 
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สวนท่ี 2 พฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคตอการเลือกคูมือการทองเที่ยวในจังหวัด

สมุทรสงคราม 

คําถามปลายปด จาํนวน 8 ขอ 

สวนท่ี 3  ระดับความสนใจของนักทองเที่ยวตอสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 

คําถามปลายปดจาํนวน 8 ขอ 

 

 

3.3 วิธีการสรางเคร่ืองมือวิจัย 

 

ในการใชเครื่องมือในการวิจัย ผูทําการวิจัยไดทําการเลือกใชเครื่องมือประเภท

แบบสอบถาม วิธีสรางเครื่องมือวิจัยเปนขั้นตอนท่ีเตรียมการและวางแผนที่ดําเนินการท้ังหมด ตาม

กิจกรรมการวิจัย 

กําหนดวัตถุประสงคของแบบสอบถาม  
ในการกําหนดวัตถุประสงคของแบบสอบถามและวัตถุประสงคของการสัมภาษณ    

ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคแยกเปนประเด็นตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. พฤติกรรมนักทองเที่ยว 

2. ความตองการในงานออกแบบหนังสือนําเที่ยว 

3.  สถานท่ีทองเท่ียวที่กลุมเปาหมายสนใจและใหความสําคัญ 

เลือกกลุมประชากร   

สุมตัวอยางกลุมเปาหมายคือนักทองเที่ยวท่ีมาทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 

เลือกแบบสอบถาม  แบบสอบถาม แบงเปนตอน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามในตอนท่ี 1 นี้ มีทั้งหมด 6 ขอยอย ถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชพี รายได /เดือน งานอดิเรกที่กลุมเปาหมายชื่นชอบเพื่อใชในการสรางบุคคลิกภาพ

ในงานออกแบบ  ในขอท่ี 1-5 ใชการถามคําถามแบบ  Fixed Format เปนแบบสอบถามที่ตองการ

คําตอบเจาะจงลงไป โดยมีตัวเลือกใหเลือกตอบ วิธีการตอบคือ ใสเครื่องหมาย / ลงในตัวเลือกท่ี
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ตรงตามความจริง เชน เพศ อายุ และในขอที่ 6 เปนคําถามแบบ Free Format เปนแบบสอบถามที่

ใหอิสระในการตอบ โดยผูตอบแบบสอบถามสามารถเขยีนคําตอบไดเอง 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกคูมือการทองเท่ียว 

แบบสอบถามในตอนท่ี 2 นี้ มีทั้งหมด 8 ขอยอย ใชการถามคําถามแบบ  Fixed 

Format หรือแบบปด ในลักษณะ แบบมาตราสวนประมาณคา เปนแบบใหจัดลําดับความสําคัญ 

เชน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ในแตละคําถามเปนแบบสอบถามที่ตองการคําตอบ

เจาะจงลงไป โดยมีตัวเลือกใหเลือกตอบ วิธีการตอบคือ ใสเครื่องหมาย / ลงในชองคะแนน ของ

ตัวเลือกที่ตรงตามความเห็นวาเหมาะสม โดยมีระดับคะแนน ดังน้ี  

5  หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 

4  หมายถึง  เหมาะสมมาก 

3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 

2  หมายถึง  เหมาะสมนอย 

1 หมายถึง  เหมาะสมนอยที่สุด 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ระดับความสนใจของนักทองเท่ียวตอสถานท่ี

ทองเท่ียวในจงัหวดัสมทุรสงคราม 

แบบสอบถามในตอนท่ี 3 นี้ มีทั้งหมด 8 ขอ 4 ขอใชการถามคําถามแบบ  Fixed 

Format หรือแบบปด ในลักษณะ แบบมาตราสวนประมาณคา เปนแบบใหจัดลําดับความสําคัญ 

เชน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ในแตละคําถามเปนแบบสอบถามที่ตองการคําตอบ

เจาะจงลงไป โดยมีตัวเลือกใหเลือกตอบ วิธีการตอบคือ ใสเครื่องหมาย / ลงในชองคะแนน ของ

ตัวเลือกที่ตรงตามความเห็นวาเหมาะสม โดยมีระดับคะแนน ดังน้ี  

5  หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 

4  หมายถึง  เหมาะสมมาก 

3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 

2  หมายถึง  เหมาะสมนอย 

1 หมายถึง  เหมาะสมนอยที่สุด 
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ในขอท่ี 4-8 ใชการถามคําถามแบบ  Fixed Format เปนแบบสอบถามที่ตองการคําตอบเจาะจงลง

ไป โดยมีตัวเลือกใหเลือกตอบ วิธีการตอบคือ ใสเครื่องหมาย / ลงในตัวเลือกท่ีตรงตาม ระดับการ

รับรูของกลุมเปาหมาย 

 

 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

การสํารวจและรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการสํารวจและเก็บขอมูลโดยแบงออกเปนภาค

เอกสาร การสมัภาษณ การสงัเกต การศึกษาจรงิของภาคสนาม โดยแบงประเภท ดังนี้ 

การศึกษาขอมูลภาคปฐมภูมิ ขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม  แบงเปน 

1. แบบสอบถามพฤติกรรมนักทองเที่ยว 

ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสุมตัวอยางกลุมเปาหมาย จาํนวน100 

ชุด เพือ่สอบถามสถานภาพผูตอบ  พฤติกรรมการเลือกคูมือการทองเที่ยว และสถานที่ทองเที่ยวท่ี

กลุมเปาหมายใหความสนใจ 

2. แบบสอบถามผูเชีย่วชาญดานการออกแบบ 

3. แบบประเมินผล ใชแบบประเมินการออกแบบแกผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ

กราฟฟค  หลงัจากทดลองออกแบบ 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักทองเที่ยวท่ีมีตอคูมือการทองเที่ยวดวยตนเอง

ของชุมชนบางนกแขวก            

5. การถายภาพ  ผูวจิยัไดทาํการเก็บขอมลูโดยการถายภาพ  เพื่อนํามาใชในการสราง

คูมือการทองเท่ียวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก 

แบบสอบถามดานการออกแบบ เพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูล ดานการออกแบบ

เกณฑการพิจารณาผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ  

ในการทําการวิจัยในครั้งนี้ ไดเลือกผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 3 ทาน โดยใชหลักเกณฑพิจารณา

เลือกผูเชี่ยวชาญ ดังน้ี 

-สําเร็จการศึกษาขั้นตํ่าระดับปริญญาตรีดานออกแบบนิเทศศิลป หรือกราฟฟคดีไซน 
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-มีประสบการณทางดานการออกแบบเรขศิลป หรือ ทํางานออกแบบ สื่อ

ประชาสัมพันธไมตํ่ากวา 5 ป   

-มีผลงานที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ และทํางานอยูในบริษัทสากล 

ดังนั้นการกําหนดกลุมผูเชี่ยวชาญในขางตน จะทําใหผูทําวิจัยไดขอมูลท่ีมีคุณภาพ และ

เหมาะสมสําหรับการนํามาใชงาน สําหรับรายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ ตอบแบบสอบและประมนิผลมี

ดังตอไปนี้ 

1. คุณอัตถิยา อินทนนท 

ตําแหนง Graphic Designer  บริษัท Spa-Hakuhodo 

2. คณุชวารินทร เทียนมงคล 

ตําแหนง Senior Graphic Designer บริษัท Leo-Burnett ,Thailand 

3.คุณศรุต  ศรีเจริญ 

ตําแหนง Art Director บริษัท Spa-Hakuhodo 

การศึกษาขอมูลภาคทุติยภูมิ 

 ศึกษาคนควาจากเอกสาร และการสมัภาษณเชงิลกึ การจดักิจกรรม Focus Group 

ผูนําชุมชน ชุมชน และผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม และ ศึกษาเอกสาร

ขอมูลที่เก่ียวของทางดานการออกแบบหนังสือนําเท่ียวและนําขอมูลที่ไดมาทําการสรุปเพื่อที่จะได

นําขอมูลมาทําการเปรียบเทียบ และทําการวิเคราะหเพื่อใชในการออกแบบ คูมือการทองเท่ียวดวย

ตนเองของชุมชนบางนกแขวกจังหวัดสมุทรสงคราม 

เกณฑการพิจารณาผูใหสัมภาษณ  

ในการทําการวิจัยในครั้งนี้ ไดเลือกผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 5 ทาน โดยใชหลักเกณฑ

พิจารณา ดังนี้ 

- ผูมีความรูและอาศัยอยูในชุมชนบางนกแขวก หรือเปนชาวสมุทรสงครามโดยกําเนิด 

- เปนผูนําชุมชน หรือเปนกลุมชุมชนที่ประกอบอาชีพอยูในพื้นที่ ตําบลบางนกแขวก

จังหวัดสมุทรสงคราม 

-เปนผู มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ และ สามารถรวมกลุมชุมชน หรือใหการสนับการจัด

กิจกรรมภายในชุมชน 
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ดังนั้น การกําหนดกลุมผู ใหสัมภาษณในขางตน จะทําใหผูทําวิจัยไดขอมูลที่มีคุณภาพ 

และเหมาะสมสําหรับการนํามาใชงาน สําหรับรายชื่อผูที่ไดทําการสัมภาษณมี ดังตอไปนี้ 

1. คุณจันทิมา อาชาพานิช 

- คนบางนกแขวกโดยกําเนิด อาศัยอยูในชุมชนปากนํ้าบางนกแขวก  

- เปนผูที่มีความรู และเปนท่ีรูของคนในชุมชนบางนกแขวก 

2. ปราโมทย คํากลัด 

-กองฝายแผน และวิชาการของเทศบาลชุมชนบางนกแขวก ดูแลขอมูลทางวิชาการ

ของพื้นที่ตําปลบางนกแขวง 

3. สมเกียรติ พร้ิงถาวร 

- ผูนําชุมชนบางนกแขวก ประกอบอาชีพ รานขาวไกแหงเฮียเกรียติ  ผูริเริ่มเปดตลาด

บางนกแขวก  

4. อรงคกร อองนาวา 

- ชาวบางนกแขวกโดยกําเนิดอาศัยอยูในชุมชนบางนกแขวก กอต้ังรานกาแฟโกงคอ  

- โครงการรักบานเกิด 

5. อังคณา พุมผกา  

- ผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงานสมุทรสงคราม 

- ผูสรางสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม 

- ผูคิดริเริ่มสรางสื่อสรางสรรค ตลาดรมหุบ กระทงกาบกลวย และเทศกาลตางๆ  ใน

จังหวัดสมุทรสงคราม  

 

 

3.5 สถิติท่ีใชในงานวิจัย 

 

ในการคํานวณหาคาทางสถิติใชสูตร คารอยละใชสูตร  ( ลวน  สายยศ  และ อังคณา  สาย

ยศ.  2540 ) 
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คามัชฌิมาเลขคณิตใชสูตรที่ใชในการคํานวณคาเฉลี่ย ( ลวน  สายยศ  และ อังคณา  สายยศ.  

2540 ) 

 

 
เมื่อ 

= คาเฉลี่ยเลขคณิต 

fixi = ผลรวมความถ่ีของคะแนน 

N = จาํนวนขอมลูหรอืจาํนวนผูตอบแบบสอบถาม                       

 

 

 

 

 

การวิเคราะหคาเฉลี่ยใชเกณฑตอไปน้ีคาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึงมีระดับความเห็นสอดคลอง มากที่สุดคาเฉลี่ย 3                    
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บทที ่4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1 .ศึกษาความตองการของนักทองเท่ียวตอรูปแบบคูมือ

การทองเท่ียวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 2 .เพื่อศึกษา ระดับความ

สนใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวในชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 3.เพื่อหา

แนวทางการออกแบบคูมือทองเท่ียวใหแกชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม  4.เพื่อสราง

คูมือการทองเท่ียวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม  

ผลสรุปของงานวิจัยในครั้งนี้จึง นํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบคูมือการทองเท่ียว

ดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม เครื่องมือการวิจัยและกลุมตัวอยางท่ีใช 

ขอมูลคือ การสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสรางแกคนในชุมชน และการใชแบบสอบถาม โดยการ

แบงผูใหขอมูลเปนผูเชี่ยวชาญ  จากการคัดสรรและเขาใจในชุมชนเปนอยางดีย่ิง ผูใหขอมูลคือคน

ในชุมชนจํานวน 5 ทาน แบงเปนผูนําชุมชน 2 ทาน ศูนยราชการดานการทองเท่ียวของจังหวัด

สมุทรสงคราม 2 ทาน และคนที่อาศัยอยูในชุมชน 1 ทาน ชวยแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสถานที่

ทองเที่ยวในชุมชนบางนกแขวก และสิ่งที่ตองการจะนําเสนอในคูมือการทองเท่ียว รวมท้ังใช

แบบสอบถามเพื่อสอบถามความตองการของนักทองเที่ยวตอรูปแบบคูมือการทองเที่ยว และ

ภาพลักษณทางการทองเที่ยวของชุมชนบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  แลว

จึงนํามาสรุปผลการออกแบบ ทดลอง และประเมินผลโดยผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ กอน

นํามาใชจริง  
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4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก 

 

ผลจากการวิเคราะหขอมูล จากแบบสัมภาษณเชิงลึก และการจัด Focus Group เพื่อหา

จุดแข็งของชุมชนบางนกแขวก ปรากฏวา เปนชุมชนที่มีประวัติยาวนานต้ังแตสมัยกอน

สงครามโลกครั้งที่สอง มีความเจริญรุงเรืองมาก เปนตลาดแหงแรกในจังหวัดสมุทรสงครามท่ีเปน

ศูนยรวมแหงความเจริญในอดีต ซึ่งผูกพันกับสายน้ํา ตอมาเมื่อมีถนนตัดผาน คนท่ีเคยใชเรือเปน

พาหนะเปลี่ยนมาใชรถแทน การสัญจรทางนํ้าจึงหมดลง ตลาดที่เคยคึกคักในอดีตจึงหมด

ความสําคัญลง ทิ้งไวเพียงรอยรองแหงความเจริญในอดีต ในปจจุบันบางนกแขวกเปนสถานท่ี

เที่ยวสําคัญทางประวัติสาสตร มีตลาดเการอยป เปนเรือนแถวริมน้ําปากคลองบางนกแขวก มี

สถานท่ีสําคัญหลายอยาง เชน โบสถแมพระบังเกิด ,วัดเจริญสุขาราม ,วัดบางกุง เปนตน ชุมชน

บริเวณน้ีมีอาชีพเปนชาวสวน ชาวประมง และคาขาย คนสวนใหญในชุมชนบางนกแขวกมีเชื้อสาย

เปนคนจีน จึงมีวิถีชีวิต และประเพณีมาอยางแบบที่สืบสานตอกันมา 

จากการสัมภาษณเชิงลึก และการทํากิจกรรม Focus Group สามารถแบงเสนทางการ

ทองเที่ยวท่ีเปนลักษณะเดนและเปนเอกลักษณของชุมชนบางนกแขวก ไดดังน้ี  

เสนทางการทองเท่ียวของชุมชนบางนกแขวกออกเปน  4  เสนทาง ไดแก  

1.เสนทางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 

2.เสนทางการทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน 

3.เสนทางการทองเที่ยวเชิงภูมิปญญาและของพื้นถ่ิน 

4.เสนทางการทองเที่ยวเชิงประเพณีและเทศกาล   

โครงสรางของชมุชนบางนกแขวกน้ัน แบงไดเปน 2 ลักษณะที่ชัดเจน คือ  

1. ชุมชนชาวสวน  เปนกลุมชุมชนท่ีมีการต้ังถ่ินฐานกระจายตัวอยูท่ัวไปในบริเวณที่

หางออกไปจากปากคลองบางนกแขวก สวนใหญมกีารประกอบอาชพีในการทาํสวนผลไม โดยการ

ใชประโยชนจากโครงขายของคลองตางๆ ที่ไหลผานยังพื้นที่ของตนอยางเปนระบบไดอยางดีย่ิง ซึ่ง

จากหลักฐานทางประวัติศาสตรคาดวาเปนกลุมชุมชนเริ่มแรกในการต้ังถ่ินฐานของพื้นที่ โดยมี

ความสัมพันธกับการกอสรางวัดมาแตเดิม  
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2. ชุมชนริมน้ํา เปนกลุมชุมชนที่มีการต้ังถ่ินฐานขึ้นมาพรอมๆ กับตลาดน้ําบริเว ณ

แมน้ําแมกลอง  โดยสวนใหญมีการประกอบอาชีพเพื่อการคาขายเปนหลัก สังเกตไดจากปายชื่อ

รานคาตางๆ แบบโบราณท่ียังคงมีใหพบเห็นบางในบางหลัง ถึงแมวาในปจจุบันอาคารรานคา

ตางๆ เหลานี้ไดเปลี่ยนสภาพมาเปนอาคารบานพักอาศัยท่ัวไป ทั้งน้ีชุมชนรานคาริมคลองท่ีเกิดขึ้น

ในลักษณะนี้นับไดวาเปนชุมชนที่มีเอกลักษณทางการต้ังถ่ินฐานเฉกเชนชุมชนริมนํ้าด้ังเดิมในภาค

กลางของประเทศไทย 

 

วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ินของคนในชมุชนบางนกแขวก สามารถแบงเปนประเภท ดังน้ี 

ทางดานประวัติศาสตร 

คนแมกลองเปนชื่อที่ถูกเรียกตัวเองจากคนท่ีอาศัยอยูในชุมชนบางนกแขวก ซึ่งแตเดิม

บริเวณพื้นที่สองฝงแมน้ําแมกลองชวงรอยตอจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงครามเปนปาทึบ

และมีผูอาศัยอยูไมมากนัก (อรงคกร อองนาวา,2553 ) บริเวณท่ีกอต้ังชุมชนบางนกแขวกจะอยู

แถบริมแมน้ําและลําคลองที่เชื่อมตอกับแมนํ้า ชุมชนแตละแหงอยูกระจายกันเปนระยะไปจน

สิ้นสุดที่ปากแมน้ําแมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเปนท่ีต้ังของชุมชนบางนกแขวก (ปราโมทย 

คํากลดั,2553 ) ปากคลองบางนกแขวกยังเปนที่ต้ังของจุดตอเรือ และเสนทางสายหลักในการ

คมนาคมทางน้ําระหวางจังหวัดราชบุรีกับจังหวัดสมุทรสงคราม คนกลุมแรกท่ีถือวาเปนบรรพบุรุษ

ของบางนกแขวกในปจจุบัน คือชาวจีนที่อพยพมาจากชุมชนวัดกัลหาวร กรุงเทพมหานคร ในสมัย

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว (ร.3) 

ตลาดริมน้ําบางนกแขวกเปนรองรอยแหงความเจริญรุงเรืองในอดีตที่สะทอนออกมาให

เห็นในปจจุบัน แมความเจริญรุงเรืองไมคึกคักเหมือนในอดีตแตก็มีเสนหในความเรียบงาย และ

ความเปนตัวของตัวเอง สิ่งท่ีชาวบานนกแขวกภูมิใจในตัวเองมากที่สุดคือ ความรักและความ

สามัคคีของคนในชุมชน ความมีน้ําใจพึ่งพาอาศัยกัน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน การคาขายที่ไมหวัง

เอากําไรมากเกินไป เปนสิ่งดีๆที่ไมวาใครมาเยือนตลาดแหงนี้ตองประทับใจทุกคน (สมเกียรติ พริ้ง

ถาวร,2553 ) ที่ตลาดแหงนี้ ณ ปจจุบันชาวปากคลองบางนกแขวกยังคงรักษาสภาพบานเรือน

ริมน้ําไวเหมือนเมื่อครั้งในอดีต มีอาหารอรอยท่ีนําวัตถุดิบมาจากธรรมชาติใกลตัว และหาทานได

ยาก เชน ขาวเกรยีบปลาทู, น้ํามะนาวโห,ผัดไทยกุงแมน้ํา,ขนมสูตรโบราณ, กวยเต๋ียวกะลา, 

กวยเต๋ียวรานแปะ ฯลฯ ซึ่งลวนแตราคาถูกและหาทานไดยาก (จันทิมา อาชาพานิช,2553) 
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ทางดานวิถีชีวิตชุมชน อาชีพ 

ในดานวิถีชีวิตชุมชนจะเก่ียวเน่ืองกับอาชีพซึ่งผูกพันกับสายน้ํา การประมง และการทํา

สวน และการคาขาย เนื่องจากชุมชนบางนกแขวกเปนชุมชนชาวจีนที่อพยพมาต้ังถ่ินฐานอยู

บริเวณนี้ ซึ่งเปนตนกําเนิดของการนําเมล็ดพันธลิ้นจี่มาปลูก ทําใหในปจจุบันจังหวัดสมุทรสงคราม

เปนจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงดานลิ้นจี่ (ปราโมทย คํากลัด,2553 ) สวนการปะมงก็ทํากันไดในลุม

แมน้ําแมกลอง สวนใหญชาวบานจะพายเรือออกไปกลางลํานํ้าแมกลอง และหากุง หาปลา เพื่อ

นํามาขาย หรือรับประทานเอง ซึ่งในอดีตชาวบานจะนําของเหลานี้มาขายในตลาด ซึ่งตลาดใหญๆ

ก็คือตลาดบางนกแขวก นําสิ่งของมาแลกเปลี่ยนกัน ใชชีวิตอยางพอเพียง (สมเกียรติ พริ้งถาวร,  

2553) วิถีชีวิตของคนในชุมชนบางนกแขวกเปนไปอยางเรียบงาย หากคับค่ังดวยความเจริญใน

อดีต ในปจจุบันวิถีชีวิตเหลานี้ยังคงดําเนินตอไป แมอาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปบาง แตก็ยังคงซึ่ง

ความรูสึกเชนวันวาน ซึ่งหากใครไปเท่ียวตลาดบางนกแขวก จะเห็นรองรอยของอดีตท่ีแฝงตัวอยูใน

วิถีชีวิตของชุมชน และหากใครตองการสัมผัสชีวิตของชุมชนบางนกแขวก ชาวชุมชนบางนกแขวกก็

มีเรือไวคอยบริการใหแกนักทองเที่ยวโดยไมคิดคาบริการ ในวัดแกนเจริญมีศูนยการเรียนรูเชิง

อนุรักษบานบางพลับ ซึ่งใชธรรมชาติเปนเสมือนหองเรียนขนาดใหญ มีฐานการเรียนรู 12 ฐาน เชน 

ผลไมกลับชาติ คนเอาถาน ฯลฯ หรือการชมห่ิงหอยบกที่ใชเดินชมในเวลากลางคืนในสวน  

(อังคณา พุมผกา ,ผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงานสมุทรสงคราม,  

2553) 

ทางดานศาสนสถานและความเชื่อ 

ในชุมชนบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีศาสนสถานที่สําคัญๆอยู 4 

แหง คือ  

1. วัดเจริญสุขารามวรวิหาร   เปนที่ประดิษฐานหลวงพอโต  พระพุทธรูป ปางมาร

วิชัย  สรางดวยศิลาแลง  ซึ่งมีขนาดใหญและมีลักษณะงดงามมากขนาดใหญ  คนท่ัวไปเชื่อถือเปน

พระพุทธรูปที่มีสิ่งศักด์ิสิทธิ์สิงสถิตอยู   และสามารถจะดลบันดาลสิ่งที่ปรารถนาใหสําเร็จตาม

ความประสงคได เมื่อกอนตําบลบางนกแขวก ใชชื่อวาตําบลบานโพธิ์งาม มาเปลี่ยนเปนตําบลบาง

นกแขวก เพราะวามีนกแขวกมาอาศัยอยูในตําบลโพธิ์งาม  เลยทําใหชาวบานเปลี่ยนชื่อเปนตําบล

บางนกแขวก  ภายหลังเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้น ญี่ปุนเอาระเบิดมาทิ้งท่ีประตูน้ําบางนกแขวก

เพื่อไมใหขนถายน้ํามันผานทางประตูน้ํา แตก็ไมไดเกิดความเสียหายอะไร  เพราะมีองคหลวงพอโต

ศักด์ิสิทธิ์ท่ีเคารพของชาวบางนกแขวกคอยดูแล  มีก็แตบานเรือนเสียหายบางเล็กนอย  สวนปาก
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คลองบางนกแขวกติดกับวัดคริสตมีเจาพอดูแลบางนกแขวกชื่อ นายกังวาล  วีระปรีชานนท ได

เสียชีวิตไปแลว  

2. วัดแกนจันทรเจริญ  เปนวัดเกาแกสรางในป พ.ศ.๒๓๕๐ เคยเปนวัดรางมากอน 

ตอมาพระครูสุนธร สุตกิจ  (หลวงพอโ ต) อดีตเจาอาวาสวัดบางพลับ ซึ่งเปนที่นับถือของชาวบาน 

ไดบูรณะปรับปรุงซอมแซมวัดแกนจันทรเจริญแหงนี้   

3. อาสนวิหารแมพระบังเกิด   โบสถนี้เปนสถานที่สักการะอันศักด์ิสิทธิ์ของคริสตชนที่

อาศัยอยูโดยรอบ  สรางขึ้นต้ังแตปพ .ศ. ๒๔๓๓ (ค.ศ.๑๘๙๐ ) โดยบาทหลวงเปาโลซัลมอน 

มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส ไดรับทุนสนับสนุนจากญาติพี่นองของทานในประเทศฝรั่งเศส คณะมิซซัง

ตางประเทศแหงกรุงปารีส กรุงโรมและผูใจบุญในกรุงเทพฯใชเวลาสรางถึง ๖ ปจึงเสร็จสมบูรณ ทํา

พิธีเปดอยางเปนทางการในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ พ .ศ.๒๔๓๙ (ค.ศ.๑๘๙๖)  เปนสถาปตยกรรม

แบบโกธิคของประเทศฝรั่งเศส ฉาบดวยปูนตํา ภายในประดับดวยภาพกระจกสีสวยงดงาม มีรูป

ปน ธรรมาสนเทศน อางลางบาป ขาเทียนลักษณะตางๆ และรูปแกะสลักบรรยายเกร็ดประวัติใน

พระคัมภีรคริสตศาสนา  นับเปนโบสถท่ีมีความสวยงามไมไกลจากริมฝงแมน้ํา  

4. วัดบางกุง  อยูในเขตพื้นที่เดียวกับคายบางกุงแตอยูคนละฝงกัน  มีถนนตัดผาน

กลาง ภายในวัด มีโบสถเกาประดิษฐานพระประธานเปนพระพุทธรูปปนขนาดใหญ ชาวบาน

เรียกวา หลวงพอโบสถนอยและมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาแสดงเรื่องราว

เก่ียวกับพุทธประวัติ เปนภาพพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมและภาพพระพุทธเจาประทับนั่งอยูในซุม

ขนาบขางดวยอัครสาวกน่ังพนมมือ   

ทางดานประเพณแีละเทศกาล 

วัดแกนเจริญ เปนวัดหน่ึงที่จัดงานประเพณีตักบาตรขนมครกน้ําตาลทรายเพื่อสืบสาน

วัฒนธรรมทองถ่ินติดตอกันมายาวนานกวา ๑๐๐ ป ในวันขึ้น ๘ คํ่า เดือน ๑๐ ของทุกป ชาวบานก็

จะรวมตัวกันที่ศาลาวัดแกนจันทรเจริญ เพื่อชวยกันทําขนมครกโดยการซื้อเกลือ ซื้อถาน ซื้อ

ขาวสารมาหมักคางคืนไว บางก็เก็บมะพราวจากสวน นํามาค้ันกระทิซึ่งเปนสวนผสมสําคัญของ

ขนมครก เพื่อนํามาใสบาตรใหกับพระภิกษุสงฆที่วัด   นอกจากน้ียังมีกิจกรรมการแขงขันขูด

มะพราว การแขงขันโมแปง การแขงขันกินวิบาก การประกวดขนมครกไทยประยุกต   

ไหวศาลเจาพอบางนกแขวก อยูบริเวณปากทางเขาตลาดบางนกแขวก จะจัดขึ้นในชวง

เดือนปลายเดือนมกราคม หรือเดือนกุมภาพันธ กอนเทศกาลตรุษจีน ชาวบานจะนําของมาไหวเจา

พอ และมีการจัดฉายหนังกลางแปลงในสวน (อรงคกร อองนาวา,2553) 
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ดังนั้น รูปแบบการทองเท่ียวในชุมชนบางนกแขวก สามารถสรุปไดวาเปนการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม แบงเปน  

1. การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร  

2. การทองเท่ียวชมงานวิถีชีวิตชุมชน  

3. การทองเท่ียวชมวัฒนธรรมและประเพณี  

4. การทองเท่ียวภูมิปญญา และของพื้นถ่ิน 

ผลการวิจยั จะนํามาใชเปน เปนแนวทางในการออกแบบคูมือการทองเที่ยว และ เสนทาง

การทองเท่ียวภายในชุมชนบางนกแขวก  
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ตารางท่ี  4.1  รูปแบบการทองเท่ียวในชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

เสนทาง 

 

ประเภทการทองเที่ยวใน

ชุมชนบางนกแขวก 

สถานที่ทองเท่ียว 

1 การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร 1.1 วัดโพธิ์งาม โบสถปรกโพธ unseen Thailand 

1.2 วัดเจริญสุขาราม  หลวงพอโต 

1.3 อนุสรณสถานลูกระเบิด ประตูนํ้าบางนกแขวก 

1.4 คายบางกุง อยูบริเวณเดียวกับโบสถปรกโพธ ท่ีตั้งคาย

สมเด็จพระเจาตากสิน 

1.5 อาสนพระแมบังเกิด โบสถคริส สถาปตยกรรมแบบโกธิค 

1.6 ศาลเจาพอปู อยูกอนทางเขาตลาดบางนกแขวก 

2 การทองเท่ียวชมวิถีชีวิตชุมชน 2.1 เรียนรูความพอเพียง ณ ศนูยการเรียนรูการเกษตรบานบาง

พลับ 

2.2 ลองเรือชมสวน ชมวิถีชีวิตริมฝงคอง ชมตนไมในวรรณคดี 

ตนมะมวงหาวมะนาวโห 

2.3 ตกกุงกลางแมนํ้าแมกลอง 

2.4 ลงเลนนํ้าคลอง บริเวณตลาดบางนกแขวก 

2.5 ตรอกโรงฝน เปนโรงฝนเกา บริเวณทางเขาตลาดบางนก

แขวก 

3 การทองเท่ียวเชงิวฒันธรรม 

ประเพณี และของพ้ืนถิ่น 

3.1 ตักบารตขนมครก 

3.2 ลอยกระทงกะลา กาบกลวย 

3.3 เทศกาลล้ินจี ่

3.4 ไหวศาลเจาพอ ตรุษจีน 

4 การทองเท่ียวภูมิปญญาและของ

พ้ืนถิ่น 

4.1 บริเวณตลาดบางนกแขวก 

4.2 บริเวณริมนํ้าวัดเจริญสุขาราม 
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4.2 ผลการ วิเคราะหสวนประกอบของคูมือการทองเท่ียว 

 

จากการหาขอมูลและเปรียบเทียบสวนประกอบของ คูมือนําเที่ยวท่ีมีอยูในปจจุบัน ได

คัดเลือกมาพิจารณา จํานวน 10 เลม แสดงดังตารางที่ 4.2  
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ตารางท่ี  4.2  สวนประกอบในคูมือนําเที่ยว 
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สรุปผลการวิเคราะห 

 จากตารางผลการวิเคราะหสวนประกอบในหนังสือ คูมือการทองเท่ียว  โดยใชเกณฑการ

ตัดสินจากคะแนน ที่เกิน 50 % หรอืมากกวา 5 คะแนน ผลปรากฏวา สวนประกอบของหนังสือนํา

เที่ยวที่สําคัญ มีอยู 6 อยาง ไดแก ขอมูลเก่ียวกับสถานที่ / แผนที่ / การเดินทาง / ภาพประกอบ / 

จุดเดนหรือการแนะนําสิ่งสําคัญของสถานท่ี / งบประมาณ,คาใชจาย 

 

 

4.3 ผลการวิเคราะหรูปทรงและขนาดของคูมือนําเท่ียว 
 

สวนประกอบในหนังสือนําเที่ยว ซึ่งเปนขนาดหนังสือนําเที่ยวที่นํามาวิเคราะหเพื่อเปน

ขอมูลในการออกแบบ ในสวนของรูปทรงหนังสือนําเที่ยวที่นํามาศึกษาทั้งหมด เปนรูปทรง 

สี่เหลี่ยมผืนผา การใชรูปทรงมาตรฐาน ( สี่เหลี่ยมผืนผา ตามรูปทรงของกระดาษ A4) ทําให

ประหยัดตนทุนในการผลิต  ในสวนของขนาดหนังสือนําเที่ยว  ผูวิจัยไดนํามาทําเปนตาราง

วิเคราะหเปรียบเทียบโดยอางอิงหนังสือจากตารางที่ 4.2 สวนประกอบในหนังสือนําเที่ยว ดังนี้ 
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ตารางท่ี  4.3  ขนาดของหนังสือนําเที่ยว 

 

 

เลมท่ี 

ขนาดของหนังสือนําเท่ียว 

ขนาด  

4”x6” 

ขนาด  

4.5”x7” 

ขนาด  

5”x7” 

ขนาด  

5”x8” 

ขนาด  

6”x8” 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

X 

X 

O 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

O 

X 

X 

X 

O 

O 

X 

X 

X 

X 

X 

O 

O 

X 

X 

X 

X 

O 

O 

O 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

O 

รวม 1 1 4 3 1 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห 

จากตารางผลการวิเคราะหขนาดของ คูมือการทองเท่ียว  จากตัวอยาง 10 เลม ขนาดของ

หนังสือนําเท่ียว มีขนาด 4 ”x6”  /  4.5”x7”  /  5”x7”  /  5”x8”  /  6”x8” จึงนําขนาดเหลาน้ีไปทํา

แบบสอบถามเพื่อถามความตองการในเรื่องขนาดของหนังสือนําเที่ยวท่ีกลุมเปาหมายตองการ   

จากตารางขนาดที่มีมากที่สุดจากหนังสือนําเที่ยวท่ีนํามาวิเคราะหคือ ขนาด 5”x7”  
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4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

 

สวนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมของผูตอบแบบสอบถาม 

 

 

ตารางท่ี  4.4  เพศ 

1. เพศ 

ลําดับ รายการ Total Percent 

(Total) 

Rank 

(Total) 

1 เพศ 

       - ชาย 

       - หญิง 

 

45 

55 

 

45 

55 

 

2 

1 

 

 

ตารางท่ี  4.5  อายุ 

2. อายุ 

ลําดับ รายการ Total Percent 

(Total) 

Rank 

(Total) 

2 อายุ        

       - นอยกวา 18 ป 

       - 18 - 21 ป 

       - 22 - 25 ป 

       - มากกวา 25 ป 

 

5 

24 

31 

40 

 

5 

24 

31 

40 

 

4 

3 

2 

1 
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ตารางท่ี  4.6  ระดับการศึกษา 

3. ระดับการศึกษา 

ลําดับ รายการ Total Percent 

(Total) 

Rank 

(Total) 

3 ระดับการศึกษา 

       - มธัยมศึกษา 

       - ปริญญาตรี 

       - ปรญิญาโท 

       - สูงกวาปริญญาโท 

 

10 

84 

6 

- 

 

10 

84 

6 

- 

 

2 

1 

3 

- 

 

 

ตารางท่ี  4.7  อาชพี 

4. อาชีพ 

ลําดับ รายการ Total Percent 

(Total) 

Rank 

(Total) 

4 อาชีพ 

       - นักเรียน / นกัศึกษา 

       - รบัราชการ 

       - รัฐวิสาหกิจ 

       - บริษัทเอกชน 

       -อ่ืนๆ 

 

31 

14 

9 

46 

0 

 

31 

14 

9 

46 

0 

 

2 

3 

4 

1 

5 
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ตารางท่ี  4.8  รายได/เดือน 

5. รายได/เดือน 

ลําดับ รายการ Total Percent 

(Total) 

Rank 

(Total) 

5 รายได / เดือน 

       - ตํ่ากวา 5,000 บาท 

       - 5,000 – 10,000 บาท 

       - 10,000 – 15,000 บาท 

       - 15,000 บาทขึ้นไป 

 

10 

25 

30 

35 

 

10 

25 

30 

35 

 

4 

3 

2 

1 

 

 

ตารางท่ี  4.9 งานอดิเรกของทาน 

6. งานอดิเรกของทานคือ ... (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ลําดับ รายการ Total Percent 

(Total) 

Rank 

(Total) 

6 รายได / เดือน 

       - เลนอินเตอรเน็ต 

       - เลนกีฬา 

       - ชอปปง 

       - ลี้ยงสัตว 

       - อานนิตยสาร 

       - สะสมสิ่งของ 

       - ชมภาพยนตร 

       -  ปลูกตนไม 

       - อ่ืนๆ ………………………………….. 

 

79 

43 

41 

20 

33 

13 

55 

13 

 

79 

43 

41 

20 

33 

13 

55 

13 

 

1 

3 

4 

6 

5 

7 

2 

8 
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สรุปผลการวิเคราะห 

จากตารางผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ผลปรากฏวาผูตอบ

แบบสอบถามเปนเพศหญิงมากที่สุด คิดเปน 55 % รองลงมาคือ เพศชาย 45 % อยูในชวงอายุ 25 

ปขึ้นไป มากที่สุดถึง 40 % รองลงมา ชวงอายุ 22- 25 ป 31 % ชวงอายุ 18 – 21 ป ม ี24 % และ

สดุทาย อายุตํ่ากวา 18 ป ม ี5 % ระดับการศึกษา เปนชวงปริญญาตรีมากที่สุด 84 % รองลงมา

คือ มธัยมศึกษา ม ี 10 % ปริญญาโทมี 6 คน และระดับสูงกวาปริญญาโท ไมมีผูตอบ สวนอาชีพ 

ทํางาน บริษัทเอกชน 46 % รองลงมา นักเรียน -นกัศึกษา 31 % รับราชการ 14 % รัฐวิสาหกิจ 9 %    

รายได / เดือน เปน รายได  15.000 บาท 35 % รองลงมาคือ 10,000 – 15,000 บาท 30 % 5,000 – 

10,000 บาท 25 %  ตํ่ากวา 5,000 บาท 10 % งานอดิเรก เลนอินเตอรเน็ต 79 %  ชมภาพยนตร 

55 % เลนกีฬา 43 % ชอปปง 41 % อานนิตยสาร 33 % เลี้ยงสัตว 20 %  สะสมสิ่งของ 13 % 

ปลูกตนไม 13 % ซึ่งหมายถึงการออกแบบคูมือการทองเที่ยวบางนกแขวกตองใหดูรวมสมัยและ

เหมาะสมกับระดับอายุและความชื่นชอบของกลุมเปาหมาย ซึ่งมีอายุระหวาง 25 ปขึ้นไปคือวัย

ทํางานตอนตน ความชื่นชอบของกลุมเปาหมาย คือใชเวลาวางในการเลนอินเตอรเน็ตและชม

ภาพยนตร สามารถวิเคราะหไดวาเปนกลุมคนทํางานที่โหยหาความสุขในวันพักผอน หรือตองการ

หลกีหนคีวามวุนวายจากสงัคมเมอืง แตตองการความสะดวกสบายไปพรอมกัน 

 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคตอการเลือกคูมือการทองเท่ียวใน

จงัหวดัสมทุรสงคราม 

 

 

ตารางท่ี  4.10 ประเภทหนังสือที่อยูในความสนใจของนักทองเที่ยว 

 

 1.ประเภทหนังสือท่ีทานชื่นชอบและสนใจ 

นิต
ยส

าร
 

 
 

 

นยิ
าย

 

นํา
เท

ี่ยว
  

Mean 4.06 3.56 3.91 3.63 3.51 
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สรุปผลการวิเคราะห 

จากตารางวิเคราะหความชื่อชอบในประเภทหนังสือ ผลปรากฏวา กลุมเปาหมายชื่นชอบ

นิตยสารมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.06  รองลงมาไดแก การตูน 3.91 นยิาย 3.63 หนังสือพิมพ 

3.56 และ นําเที่ยว 3.51 ตามลาํดับ 

 

 

ตารางท่ี  4.11 รูปแบบการจัดวางรูปภาพประกอบสถานที่ทองเที่ยว 

 

 2.ทานชอบการจัดวางรูปภาพประกอบคูมือแนะนํา

สถานท่ีทองเท่ียวรูปแบบใหนมากท่ีสุด 

ภา
พเ

ดี่ย
ว  

 

มีภ
าพ

ขน
าด

 

Mean 3.77 4.20 3.88 4.04 

 

 

ใหญสรุปผลการวเิคราะห

 

จากตารางวิเคราะห  ความชื่อชอบในการจัดวางรูปภาพประกอบคูมือแนะนําสถานท่ี

ทองเที่ยวรูปแบบไหนมากที่สุดผลปรากฏวา กลุมเปาหมายชื่นชอบรูปภาพมากที่สุด คิดเปน

คาเฉลี่ย 4.20  รองลงมาไดแก มีภาพขนาดใหญ 4.04  มีการนําเสนอ 3.88  และ ภาพเด่ียว 3.77 

ตามลาํดับ 

 

 

www.ssru.ac.th



100 

 

 
 

ตารางท่ี  4.12 วัตถุประสงคในการเลือกอานหนังสือ 

 

 3.วัตถุประสงคในการเลือกอานหนังสือของทาน 

พัก
ผอ

น 

หา
คว

าม
บัน

เท
ิง 

 เพ
ื่อห

าค
วา

มร
ู 

Mean 4.40 4.15 4.32 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห 

จากตารางวิเคราะห  วัตถุประสงคในการเลือกอานหนังสือผลปรากฏวา กลุมเปาหมายชื่น

ชอบพักผอนมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.40  รองลงมาไดแก เพื่อหาความรู 4.32  และ เพื่อหา

ความบันเทิง 4.32 ตามลาํดับ 

 

 

ตารางท่ี  4.13 ขนาดหนังสือที่เหมาะสมตอการพกพา 

 

 4.ทานคดิวาหนังสอืขนาดใดเหมาะกบัการพกพา 

ขน
าด

 F
4  

ขน
าด

 A
4 

ขน
าด

 A
5 

Mean 2.95 3.27 4.39 
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สรุปผลการวิเคราะห 

จากตารางวิเคราะห  หนังสือขนาดใดเหมาะกับการพกพาผลปรากฏวา กลุมเปาหมายชื่น

ชอบขนาด A5 มากท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.39 รองลงมาไดแก ขนาด A4 3.27  และ ขนาด F4 

2.95 ตามลาํดับ 
 

 

ตารางท่ี  4.14 ประโยชนใชสอยของคูมือการทองเที่ยว 

 

 5.ประโยชนในการใชสอย 
พก

พา
ได

สะ
ดว

ก 
 

 มีแ
ผน

ที่ข
นา

ด

 

Po
p 

up
  

Mean 4.10 4.52 2.74 

 

 

ใหญสรุปผลการวเิคราะห

 

จากตารางวิเคราะห  ประโยชนในการใชสอย ผลปรากฏวา กลุมเปาหมายชื่นชอบมีแผนที่

ขนาดใหญ มากท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.52  รองลงมาไดแก พกพาไดสะดวก  4.10  และ pop up 

2.74 ตามลาํดับ 
 

 

ตารางท่ี  4.15 รูปแบบของคูมือการทองเที่ยว 

 

 

 

6.ทานคิดวาหนังสือนําเท่ียวมีประโยชนอยางไร 

เป
นข

อง
ฝา

ก 

สื่อ
กา

รเ
รีย

น 

ปร
ะช

าส
ัมพ

ันธ
 

Mean 4.01 3.64 4.6 
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สรุปผลการวิเคราะห 

จากตารางวิเคราะห  หนังสือนําเที่ยวมีประโยชนอยางไร ผลปรากฏวา กลุมเปาหมายชื่น

ชอบ ประชาสัมพันธ  มากท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.6  รองลงมาไดแก เปนของฝาก 4.01  และ สื่อ

การเรียน 3.64 ตามลาํดับ 

 

 

ตารางท่ี  4.16 ลักษณะของคูมือการทองเที่ยว 

 

 7.ทานคิดวาหนังสือคูมือการทองเท่ียวท่ีดีควรมีลักษณะอยางไร 

มเี
อก

ลกั
ษ

ณ
 

มีค
วา

มร
วม

สม
ัย 

คง
คว

าม
เป

นไ
ทย

 

Mean 4.67 4.42 4.51 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห 

จากตารางวิเคราะห  หนังสือคูมือการทองเที่ยวที่ดีควรมีลักษณะอยางไร ผลปรากฏวา 

กลุมเปาหมายชื่นชอบ มีเอกลักษณ  มากท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.67  รองลงมาไดแก คงความเปน

ไทย 4.51  และ มีความรวมสมัย 4.42 ตามลาํดับ 
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ตารางท่ี  4.17 สถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 8.ถากลาวถึงสถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัดสมุทรสงครามทานนึกถึงอะไร 
อัม

พว
า 

 

ตล
าด

เก
า  

ลอ
งเ

รือ
ชม

หิ่ง
หอ

ย 

ลอ
งเ

รือ
ชม

สว
น 

 
 

พิพ
ิธภ

ัณ
ฑ

 

ขอ
งท

ี่ระ
ลึก

 

ผลิ
ตภ

ัณ
ฑ

ทา
งก

าร
เก

ษ
ตร

 

งา
นป

ระ
เพ

ณ
ี 

Mean 4.28 4.28 4.46 4.04 4.03 3.75 3.36 3.52 3.20 3.09 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห 

จากตารางวิเคราะห  กลาวถึงสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามทานนึกถึงอะไรผล 

ปรากฏวา กลุมเปาหมายชื่นชอบ ลองเรือชมหิ่งหอย  มากท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.46 รองลงมา

ไดแก อัมพวา 4.28 ตลาดเกา 4.28 ลองเรือชมสวน 4.04 มิตรภาพ 4.03 สถานที่ประวัติศาสตร 

3.75 ของที่ระลึก 3.52  พิพิธภัณฑ 3.36  ผลิตภัณฑทางการเกษตร 3.20  และ งานประเพณี 3.09 

ตามลาํดับ 

 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความสนใจของนักทองเท่ียวตอสถานท่ีทองเท่ียวใน

จงัหวดัสมทุรสงคราม 
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ตารางท่ี  4.18 ความชื่นชอบของนักทองเที่ยวในตลาดเกาบางนกแขวก 

 

 11. ทานชื่นชอบอะไรในตลาดเกาบางนกแขวกมากท่ีสุด 

อา
หา

รก
าร

กิน
 

ผล
ิตภ

ัณ
ฑ

ใน
ชุม

ชน
 

วิถี
ชีวิ

ตช
ุมช

น 

มิต
รภ

าพ
ขอ

งช
ุมช

น 

บร
รย

าก
าศ

ทิว
ทัศ

น 

Mean 2.05 1.44 1.95 2.05 2.55 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห 

จากตารางวิเคราะหความชือ่ชอบในตลาดเกาบางนกแขวก ผลปรากฏวา กลุมเปาหมาย

ชื่นชอบบรรยากาศทิวทัศนมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 2.55  รองลงมาไดแก อาหารการกิน 2.05 วิถี

ชุมชน 1.95 มิตรภาพของชุมชน 1.75 และ ผลิตภัณฑในชุมชน 1.44 ตามลาํดับ 

 

 

ตารางท่ี  4.19 กิจกรรมการทองเที่ยว 

 

 12. ทานชอบกจิกรรมใดในการทองเท่ียวมากท่ีสดุ 

กิจ
กร

รม
ทอ

งเ
ที่ย

วท
าง

ธร
รม

ชา
ติ 

เช
น 

ลอ
งเ

รือ
 

ชม
สว

น 

กิจ
กร

รม
กา

รใ
นวิ

ถีช
ีวิต

ชุม
ชน

 เช
น 

ตก
กุง

 ท
ํา

สว
น 

ทํา
อา

หา
รส

ูตร

โบ
รา

ณ
 

กิจ
กร

รม
เพ

ื่อส
ุขภ

าพ
 

เช
น 

กา
รน

วด
 แ

ชน
้ํา 

สป
า 

กิจ
กร

รม
ทา

ง

ศิล
ปวั

ฒ
นธ

รร
ม 

ปร
ะเ

พณ
ี เช

น 
ตัก

บา
ตร

ริม
น้ํา

 ,ล
อง

เร
ือไ

หว
เจ

า

ตร
ุษ

จีน
 

กิจ
กร

รม
ผจ

ญ
ภัย

 เช
น 

วา
ยน

้าํค
ลอ

ง 
พา

ยเ
รอื

 

Mean 2.05 2.05 1.52 1.6 1.35 
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สรุปผลการวิเคราะห 

จากตารางวิเคราะหความชื่อชอบกิจกรรมใดในการทองเที่ยว ผลปรากฏวา กลุมเปาหมาย

ชื่นชอบเหมือนกันท้ัง 2 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมทางการทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน ลองเรือ ชม

สวน และ กิจกรรมการในวิถีชีวิตชุมชน เชน ตกกุง ทําสวน ทําอาหารสูตรโบราณ คิดเปนคาเฉลี่ย 

2.05  รองลงมาไดแก กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี เชน ตักบาตรริมน้ํา ,ลองเรือไหวเจา

ตรุษจีน 1.6 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เชน การนวด แชนํ้า สปา และ กิจกรรมผจญภัย เชน วายน้ํา

คลอง พายเรอื  1.35 ตามลาํดับ 

 

 

ตารางท่ี  4.20 วัตถุประสงคของการเลือกทองเที่ยว 

 

 13. วัตถุประสงคในการเลือกทองเท่ียว

ของทาน 

เพ
ื่อพ

ักผ
อน

หย
อน

ใจ
 

เพ
ื่อห

าค
วา

มบั
นเ

ทิง
 

เพ
ื่อห

าค
วา

มร
ูแล

ะ

คว
าม

แป
ลก

ให
ม 

Mean 3.45 2.5 2.35 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห 

จากตารางวิเคราะหวัตถุประสงคในการเลือกทองเที่ยว ผลปรากฏวา กลุมเปาหมายเลือก

มาพักผอนหยอยใจ มากที่สุดคิดเปนคาเฉลี่ย 3.45  รองลงมาไดแก เพื่อหาความบันเทิง 2.5 และ 

เพื่อหาความรูและความแปลกใหม 2.35 ตามลาํดับ  ดังนั้น การออกแบบคูมือการทองเที่ยวตองมี

ลักษณะเปนกันเอง ผอนคลาย แบบสบาย ไมเปนทางการมากนัก 
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ตารางท่ี  4.21 สถานท่ีทองเท่ียวที่นาสนใจมากที่สุดในบางนกแขวก 

 

 14. สถานท่ีทองเท่ียวท่ีทานสนใจมากท่ีสดุในชมุชนบางนกแขวก 

ตล
าด

บา
งน

กแ
ขว

ก 

วัด
เจ

ริญ
สุข

าร
าม

 

วัด
บา

งกุ
ง 

คา
ยบ

าง
กุง

 

พิพ
ิธภ

ัณ
ฑ

ตั้ง
เซ

ียม
ฮะ

 

(บ
าน

ไห
พัน

ใบ
) 

อา
สน

วิห
าร

แม
บัง

เกิ
ด 

Mean 2.25 1.6 2.45 0.9 1.75 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห 

จากตารางวิเคราะห สถานที่ทองเที่ยวท่ีนาสนใจมากท่ีสุดในชุมชนบางนกแขวก ผล

ปรากฏวา กลุมเปาหมายเลือกวัดบางกุง คายบางกุง มากท่ีสุดคิดเปนคาเฉลี่ย 2.45  รองลงมา

ไดแก ตลาดบางนกแขวก 2.25  อาสนวิหารแมบังเกิด 1.75  วัดเจริญสุขาราม 1.6 และ พิพิธภัณฑ

ต้ังเซียมฮะ (บานไหพันใบ) 0.9 ตามลาํดับ  ซึ่งควรออกแบบในสวนที่มีคะแนนมากท่ีสุดเปนจุดเดน

ของคูมือการทองเท่ียวในครั้งนี้ 

 

 

ตารางท่ี  4.22 ระดับการรับรูสถานท่ีทองเที่ยวในบางนกแขวก 

 

ลําดับ รายการ Total Percent 

(Total) 

Rank 

(Total) 

15. ทานรูจักตลาดเกาบางนกแขวกหรือไม 

       - รูจัก 

       - ไมรูจัก 

 

33 

67 

 

33 

67 

 

2 

1 
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สรุปผลการวิเคราะห 

จากตารางวิเคราะห การรูจักตลาดบางนกแขวก ผลปรากฏวา กลุมเปาหมายเลือก ไมรูจัก 

มากท่ีสุดคิดเปนคาเฉลี่ย 67 %  รองลงมาไดแก ไมรูจัก 33 %  ซึง่แสดงถึงการขาดการ

ประชาสัมพันธใหแกนักทองเท่ียว 

 

 

ตารางท่ี  4.23 ความถ่ีในการมาทองเที่ยวในชุมชนบางนกแขวก 

 

ลําดับ รายการ Total Percent 

(Total) 

Rank 

(Total) 

15. ความถ่ีในการทองเท่ียวภายในตลาดเกาบางนก

แขวกตอเดือน 

       - นอยกวา 1 ครั้ง 

       - 1 ครั้ง 

       - 2 ครั้ง 

       - มากกวา 2 ครั้ง 

 

 

75 

5 

5 

5 

 

 

75 

5 

5 

5 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห 

จากตารางวิเคราะห ความถ่ีในการทองเที่ยวภายในตลาดเกาบางนกแขวกตอเดือนผล

ปรากฏวา กลุมเปาหมายเลอืก นอยกวา 1 ครั้งมากที่สุด  75 %  รองลงมาไดแก 1 ครั้ง 5 % 2 ครั้ง 

5 % และ มากกวา 2 ครั้ง 5 % ตามลาํดับ  เนื่องจากในชุมชนบางนกแขวกน้ัน ไมมีคูมือการ

ทองเที่ยวหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ จึงสงผลตอความนิยมของนักทองเที่ยว ท้ังที่ชุมชนบาง

นกแขวกมีสถานท่ีทองเท่ียวมากมายที่นาสนใจ 
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ตารางท่ี  4.24 ความสะดวกของการมาทองเที่ยวชุมชนบางนกแขวกในกรณีมีคูมือการทองเที่ยว 

 

ลําดับ รายการ Total Percent 

(Total) 

Rank 

(Total) 

17.      ทานคิดวา หากมีคูมือการทองเท่ียวในชุมชม

บางนกแขวก จะสะดวกตอการทองเท่ียวของทาน

หรือไม 

       - สะดวกมาก 

       - ไมสะดวก 

 

 

 

94 

6 

 

 

 

94 

6 

 

 

 

1 

2 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห 

จากตารางวิเคราะห คูมือการทองเที่ยวในชุมชมบางนกแขวก จะสะดวกตอการทองเที่ยว

ของทานหรือไมผลปรากฏวา กลุมเปาหมายเลือก สะดวกมาก มากที่สุดคิดเปนคาเฉลี่ย 94 %  

รองลงมาไดแก ไมสะดวก  6%   

 

 

ตารางท่ี  4.25 แสดงผลการมีคูมือการทองเท่ียวของชุมชนบางนกแขวก 

 

ลําดับ รายการ Total Percent 

(Total) 

Rank 

(Total) 

18. ทานคิดวา หากทานรูจักชุมชนบางนกแขวกมาก

ขึน้ ทานจะมาทองเท่ียวในชมุชนบางนกแขวก 

จังหวัดสมุทรสงครามมากขึ้นหรือไม 

       - มา 

       - ไมมา 

 

 

 

100 

- 

 

 

 

100 

- 

 

 

 

1 

- 
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สรุปผลการวิเคราะห 

จากตารางวิเคราะห หากทานรูจักชุมชนบางนกแขวกมากขึ้น จากคูมือการทองเที่ยว  ทาน

จะมาทองเท่ียวในชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงครามมากขึ้นหรือไม ผลปรากฏวา 

กลุมเปาหมายเลือก มา มากที่สุดคิดเปนคาเฉลี่ย 100%  และ ไมมา ไมมผีูตอบแบบสอบถาม   

 

 

4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ 

 
อารมณและบุคลิกภาพในการออกแบบคูมือการทองเท่ียวบางนกแขวก 

 

 

ตารางท่ี  4.26 อารมณและบุคลิกภาพแบบลําลอง 

 

1.ลําลอง (Casual) 

 1.ลําลอง (Casual) 

  

เย
าว

วัย
 (Y

ou
ng

) 

  ฉูด
ฉา

ด 
(F

la
m

bo
ya

nt
) 

 รา
เริ

ง 
 (M

er
ry

) 

  สน
ุกส

นา
น 

(E
nj

oy
ab

le
) 

 แจ
มแ

จง
 (V

iv
id

) 

Mean 1 2 3 3 1 
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ตารางท่ี  4.27 อารมณและบุคลิกภาพแบบทันสมัย 

 

2. ทันสมัย (Modern) 

 2.ทันสมัย (Modern) 

  

สุภ
าพ

 (P
ol

ite
) 

  มีเ
หต

ุมีผ
ล 

(R
at

io
na

l) 

 พิถ
ีพิถ

ัน 
(S

ha
rp

) 

 

     ก
าว

หน
า 

(P
ro

gr
es

si
ve

) 

  ดูเ
ปน

โล
หะ

 (M
et

al
lic

) 

Mean 3 1 3 1 1 

 

 

ตารางท่ี  4.28 อารมณและบุคลิกภาพแบบชวนฝน 

 

3. ชวนฝน (Romantic) 

 3.ชวนฝน (Romantic) 

  

 อ
อน

โย
น

 (S
of

t) 

  

   
ออ

น
ห

วา
น

 (S
w

ee
t) 

  

   
ดเู

ป
น

คน
ชา

งฝ
น

 

  (
D

re
am

y)
 

 

      
ดไู

รเ
ดยี

งส
า 

(In
no

ce
nt

) 

 

  

   
มีเ

สน
ห

 (C
ha

rm
in

g)
 

 

Mean 3 2 1 1 3 
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ตารางท่ี  4.29 อารมณและบุคลิกภาพแบบธรรมชาติ 

4. เปนธรรมชาต ิ(Natural) 

                                   4.เปนธรรมชาต ิ(Natural) 

   
เป

นธ
รร

มช
าต

 ิ(N
at

ur
al

) 

  

   
รา

บรื่
น 

(T
ra

nq
ui

l) 

  

   
สน

ทิส
นม

 (i
nt

im
at

e)
 

 

      
ปร

ะท
บัใ

จ 
(S

im
pl

e 

   
an

d 
  A

pp
ea

lin
g)

 

  

   
 มี

คว
าม

กรุ
ณ

า 
   

 

   
(G

en
er

ou
s)
 

 

Mean 3 2 3 3 2 

 

 

ตารางท่ี  4.30 อารมณและบุคลิกภาพแบบสะโอดสะอง 

 

5. สะโอดสะอง (Elegant) 

                                 5. สะโอดสะอง (Elegant) 

   
 

  ท
ําใ

หบ
ริส

ุทธ
ิ์ (R

ef
in

ed
) 

 

   
 

   
อร

ชร
 (G

ra
ce

fu
l) 

  

   
ปร

ะณ
ตี 

(D
el

ic
at

e)
 

 

      
สมั

ยน
ิยม

   
 

   
(F

as
hi

on
ab

le
) 

  

   
ดูเ

ปน
ผูห

ญ
ิง 

 

  (
Fe

m
in

in
e)
 

 
Mean 1 1 2 3 1 
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ตารางท่ี  4.31 อารมณและบุคลิกภาพแบบเก 
6. เก (Chic) 

                                               6. เก (Chic) 

     
  มี

สต
 ิ(S

ob
er

) 

   ส
งบ

เส
งี่ย

ม 
(M

od
es

t) 

 

   
เรี

ยบ
งา

ย 
(S

im
pl

e)
 

 

         
เงี

ยบ
 (Q

ui
te

) 

  ละ
เอี

ยด
 (S

ub
tle

) 

 

Mean 1 1 1 1 1 

 

 

ตารางท่ี  4.32 อารมณและบุคลิกภาพแบบไดรับความนิยม 

 

7. ไดรับความนิยม (Classic) 

                                     7. ไดรับความนิยม (Classic) 
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ตารางท่ี  4.33 อารมณและบุคลิกภาพแบบโออา 

 
8. โออา (Dandy) 

                                           8. โออา (Dandy) 
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Mean 1 1 2 3 2 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห 

ผลการวิเคราะหจากตาราง  อารมณและบุคลิกภาพที่ นํามาใชในการออกแบบจาก

ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบกราฟฟก  ซึ่งอารมณและบุคคลิกภาพงานออกแบบ  คือ อารมณและ

บุคคลกิภาพ  แบบคลาสคิ Classic ดูมีรสนิยม  และแบบเปนธรรมชาติ Natural นาประทับใจและ

สนิมสนม เปนกันเอง ซึ่งสอดคลองกับกลุมเปาหมาย ซึ่งมี 25 – 35 ป  
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กิจกรรมการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการนํามาสรางภาพลักษณใหกับชุมชนบางนก

แขวก 

 

 

ตารางท่ี  4.34 กิจกรรมการทองเที่ยวที่เหมาะสมที่สุดในการนํามาสรางภาพลักษณ 

 

 2.กิจกรรมการทองเที่ยวที่เหมาะสมที่สุดในการ

นํามาสรางภาพลักษณใหกับชุมชนบางนกแขวก 
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Mean 3 3 2 2 2 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห 

กิจกรรมการทองเที่ยวที่เหมาะสมที่สุดในการนํามาสรางภาพลักษณ ใหกับชุมชนบางนก

แขวก คือ กิจกรรมทางธรรมชาติ เชน ลองเรือ ชมสวน และ กิจกรรมการทองเที่ยววิถีชีวิตชุมชน            
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สวนประกอบที่สําคัญในคูมือการทองเที่ยวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก 

จังหวัดสมุทรสงคราม  

 

 

ตารางท่ี  4.35 สวนประกอบที่สําคัญที่สุดในการออกแบบคูมือการทองเท่ียว  

 

 3.สวนประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด 
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สรุปผลการวิเคราะห 

สวนประกอบที่สําคัญในคูมือการทองเทีย่วดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัด 

สมุทรสงคราม ไดแก เสนทางการทองเที่ยว ที่เขาใจงาย  และ  ขอมูลทางประวัติศาสตร เก่ียวกับ

สถานท่ีทองเท่ียว 
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สวนที่ 2 เรื่อง รูปแบบคูมือการทองเที่ยวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก 

จังหวัดสมุทรสงคราม  

 

 

ตารางท่ี 4.36  สรุปการวิเคราะหดานการแบงสัดสวนเน้ือหา 

 

 1.การแบงสัดสวนและเนื้อหาในการออกแบบคูมือการทองเที่ยวชุมชนบาง 

นกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม  
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อัก
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Mean - 2 2 1 3 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห 

ผลการวิเคราะหจากตาราง การแบงสัดสวนและเนื้อหาในการออกแบบคูมือการทองเที่ยว

ชมุชนบางนกแขวก คือ ควรมสีดัสวนของภาพมากกวาตัวอักษร 

 

 

ตารางท่ี 4.37  สรุปการวิเคราะหขนาดตัวอักษรท่ีเหมาะสม 

 

 2.ทานคิดวาตัวอักษรขนาด ใดที่เหมาะสมที่สุดในการนําไ ปใชเปนตัวเนื้อความใน

การออกแบบคูมือการทองเที่ยวชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

10 พอยท 

 

12 พอยท 

 

14 พอยท 
 

16 พอยท 

Mean 1 2 3 2 
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สรุปผลการวิเคราะห 

ผลการวิเคราะหจากตาราง ขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมที่สุดในการนําไปใชในการออกแบบ

คูมือการทองเท่ียวชุมชนบางนกแขวก คือ ตัวอักษรขนาด 14 point 

 

 

ตารางท่ี 4.38  สรุปการวิเคราะหรูปแบบตัวอักษรท่ีเหมาะสม 

 

 3.ตัวอักษรรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดในการนําไปใชในการออก 

แบบคูมือการทองเที่ยวชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ตัวหัวกลม 
 

 

ตัวตกแตง 

แบบตัวมีหัว 

 

ตัวตกแตงแบบไมมี 

หัวหรือมีหัวเปนจงอ

ยหรือเชิง 

 

 

ตัวตกแตง 

อาลักษณ 

 

ตัวลายมือ 

Mean 3 1 3 2 2 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห 

ผลการวิเคราะหจากตารางรูปแบบอักษรที่เหมาะสมที่สุดในการนําไปใชในการออกแบบ

คูมือการทองเท่ียวชุมชนบางนกแขวก คือ ตัวตกแตงแบบไมมีหัว หรือมีหัวเปนจงอยหรือเชิง  ซึ่งมี

ความสอดคลองกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวเพื่อการพักผอน คูมือการทองเที่ยว

ของชุมชนบางนกแขวกตองมีลักษณะท่ีดูแลวใหความรูสึกท่ีผอนคลายดวย 
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ตารางท่ี 4.39  สรุปการวิเคราะหภาพประกอบที่เหมาะสม 

 

 4.ภาพประกอบที่เหมาะสมนํามาใชในการออกแบบคูมือการทองเที่ยวชุมชนบางนกแขวก 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

   

Mean 3 3 2 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห 

ผลการวิเคราะหจากตาราง ภาพประกอบที่เหมาะสมที่สุดในการนําไปใชในการออกแบบ

คูมือการทองเท่ียวชุมชนบางนกแขวก คือ ภาพถายและภาพลายเสน 

 

 

ตารางท่ี 4.40  สรุปการวิเคราะหระบบกริดที่เหมาะสม 

 

 6.ระบบกริดที่เหมาะสมในการนํามาใหในการออกแบบคูมือการทองเที่ยวชุมช

นบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม  

 

เมนูสคริปต กริด 

(Manuscript- Grid 

    

 

 

คอมลัมน กริด   

(Column- Grid )  

  

 
 

 

โมดูลาร กริด   

( Modular Grid )   

 

 

 

ไฮราซิเ คิล กริด   

Hietrarchical Grid 

   

 

Mean 1 2 3 3 
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สรุปผลการวิเคราะห 

ผลการวิเคราะหจากตาราง ระบบกริดท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการนําไปใชในการออกแบบคูมือ

การทองเท่ียวชุมชนบางนกแขวก คือ กริดแบบโมดูลาร และไฮราซิกริด 

 

 

4.6 สรุปผลสูกระบวนการออกแบบ 

 
รายละเอยีดของชมุชนบางนกแขวกจงัหวดัสมทุรสงคราม 

ยอนกลับไปเมื่อหลายสิบปกอน  "ตลาดบางนกแขวก"  เปนแหลงการคาที่คึกคัก  เพราะ

เปนตลาดริมแมน้ําที่เชื่อมต้ังแตคลองดําเนินสะดวกกับคลองแมกลอง เมื่อสมัยที่ยังไมมีถนนมักจะ

มีพอคาแมคามาจอดเรือต้ังแตฟายังไมสาง  และผูคนก็เริ่มทยอยออกมาจับจายซื้อสินคาท้ังของ

คาว ของหวาน ของสด ของแหง  ที่มีใหเลือกสรรกันตามแตใจอยาก แตสินคาหลักๆ คือ น้ําตาล

มะพราว มะมวง  พืชผักตางๆ โดยจะเปดขายกันทุกๆ วัน แรมขึ้น 2 คํ่า 7 คํ่า และ 12 คํ่า ต้ังแต

เวลา 06.00 – 12.00 น. แตเมื่อเริ่มมีถนนตัดผาน ความคึกคักเหลาน้ันก็เริ่มเลือนหายไป  กลายเปน

ความทรงจําสีจางๆ ใหคนแกคนเฒาไดสัมผัสและคิดถึง  

แมวาปจจุบันวิถีชีวิตแบบยังอดีตก็ยังคงอยู แตอาจจะไมชุกชุมดวยผูคนเหมือนเมื่อครั้ง

วันวาน ซึ่งสินคาสวนใหญก็ไมไดผิดแปลกไปจากเมื่อครั้งแตเกากอนมากมายนัก  เรือแจวของ

ชาวบานยังคงนําผัก ผลไม ดอกไม และอาหาร เชน ผัดไทยกุงสด (ที่มีกุงตัวโต) กวยจับ๊ กวยเต๋ียว  

ขาวแกง ขนมหวาน กาแฟโบราณ ออกมาขายใหกับลูกคาอยูเสมอ  โดยจะเปดขายกันทุกวันเสาร – 

อาทิตย ต้ังแต 08.00 น. ไปจนถึงเย็นยํ่า 

วิถีชีวิตของคนบางนกแขวก ยังคงสงบ เรียบงาย และชุมฉ่ําหัวใจ เหมาะสําหรับคนที่

ตองการไปพักผอนในวันหยุดอันแสนสบายๆ สถานที่ทองเท่ียวที่สําคัญไดแก อาสนวิหารพระแม

บังเกิด วัดปรกโพธ คายบางกุง วัดเจริญสุขราม ตลาดน้ําบางนกแขวก ลองเรือชมสองฝงแมน้ํา 

ทองเที่ยวเชิงเกษตรบานบางพลับ เปนตน 

จุดเดนของตลาดบางนกแขวกคือเปนตลาดท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตด่ังเดิมของชุมชน คงไวซึ่ง

เอกลักษณในวันวาน วิวทิวทัศนที่สวยงามริมแมนํ้าแมกลอง และความเงียบสงบท่ีแฝงตัวอยูใน

ธรรมชาติ สองฝงคลอง และสูตรอาหารแบบโบราณที่หารับประทานไดยากเพราะมีเฉพาะท่ีบางนก

แขวกที่เดียว 
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ตารางท่ี 4.41 สรุปเสนทางการทองเท่ียวของชุมชนบางนกแขวก 

 

เสนทาง 

 

ประเภทการทองเที่ยวใน

ชุมชนบางนกแขวก 

สถานที่ทองเท่ียว 

1 การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร 1.1 วัดโพธิ์งาม โบสถปรกโพธ unseen Thailand 

1.2 วัดเจริญสุขาราม  หลวงพอโต 

1.3 อนุสรณสถานลูกระเบิด ประตูนํ้าบางนกแขวก 

1.4 คายบางกุง อยูบริเวณเดียวกับโบสถปรกโพธ ท่ีตั้งคาย

สมเด็จพระเจาตากสิน 

1.5 อาสนพระแมบังเกิด โบสถคริส สถาปตยกรรมแบบโกธิค 

1.6 ศาลเจาพอปู อยูกอนทางเขาตลาดบางนกแขวก 

2 การทองเท่ียวชมวิถีชีวิตชุมชน 2.1 เรียนรูความพอเพียง ณ ศนูยการเรียนรูการเกษตรบานบาง

พลับ 

2.2 ลองเรือชมสวน ชมวิถีชีวิตริมฝงคอง ชมตนไมในวรรณคดี 

ตนมะมวงหาวมะนาวโห 

2.3 ตกกุงกลางแมนํ้าแมกลอง 

2.4 ลงเลนนํ้าคลอง บริเวณตลาดบางนกแขวก 

2.5 ตรอกโรงฝน เปนโรงฝนเกา บริเวณทางเขาตลาดบางนก

แขวก 

3 การทองเท่ียวเชงิวฒันธรรม 

ประเพณี และของพ้ืนถิ่น 

3.1 ตักบารตขนมครก 

3.2 ลอยกระทงกะลา กาบกลวย 

3.3 เทศกาลล้ินจี ่

3.4 ไหวศาลเจาพอ ตรุษจีน 

4 การทองเท่ียวภูมิปญญาและของ

พ้ืนถิ่น 

4.1 บริเวณตลาดบางนกแขวก 

4.2 บริเวณริมนํ้าวัดเจริญสุขาราม 

 

 

แนวทางการออกแบบคูมือการทองเท่ียวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก 

นําผลสรุปที่ไดจากการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการออกแบบคูมือการทองเที่ยวใหกับ

ชุมชนบางนกแขวก 
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Concept : Sense Of Place 

Concept หมายถึง การไดแบงปนความรูสึกที่อบอุนและเปนมิตรใหกันและกัน เนื่องจาก

ชุมชนยางนกแขวกเปนชุมชนโบราณที่ยังคงความเปนวิถีชีวิตด่ังเดิม ความมีน้ําใจและการ

ชวยเหลือกันในชุมชนเปนจุดเดนที่สําคัญ การแบงปนความสุขใหแกผูคนที่ไดเขามาสัมผัสและเขา

มาเยือน ณ สถานที่แหงนี้  ใหไดเรียนรูกิจกรรม ที่แตกตาง และไดสัมผัสถึงวิถีชีวิตของชุมชนอยาง

แทจริง 

Theme 

การรับรูและสัมผัสจากการจดบันทึกเรื่องราว เปรียบเหมือนบางนกแขวกหรือศิลปะชิ้น

หน่ึงที่มีหลากหลายลีลา ชวนใหผูคนอยากเขามาสัมผัสความสงบ เพื่อกอเกิดพลังภายใจจิตใจ 

Target Group 

กลุมเปาหมายหลัก : วัยทํางานตอนตน อายุระหวาง 25 – 35 ป ชื่นชอบความทันสมัย 

และใชเวลาวางไปกับการพักผอนในวันหยุด ซึ่งหมายถึงการออกแบบคูมือการทองเท่ียวบางนก

แขวกตองใหดูรวมสมัยนิยม (Classic) ผสมผสานกันระหวางความเปนคนทันสมัย และความชื่น

ชอบความเปนสวนตัวที่ไมเหมือนใคร ซึ่งกลุมเปาหมายมีความชื่นชอบใชเวลาวางในการเลน

อินเตอรเน็ตและชมภาพยนตร และตองการหลีกหนีความวุนวายจากสังคมเมือง แตตองการความ

สะดวกสบายไปพรอมกัน   ดังนั้นการออกแบบคูมือการทองเที่ยวใหแกชุมชนบางนกแขวกนั้น ตอง

ผสมระหวางความคลาสิค และความทันสมัยอยูรวมกันเพื่อสรางแรงดึงดูดใหแกกลุมเปาหมาย

หลัก 
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4.7 ผลการออกแบบ 

 

Layout Design 1 : The self-guided tour pamphlets of Bang-Nok-Kwagk Community 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1   รูปแบบคูมือการทองเที่ยวดวยตนเองแบบที่ 1 ดานหนา 
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ภาพท่ี 4.2   รูปแบบคูมือการทองเที่ยวดวยตนเองแบบที่ 1 ดานหลัง 
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Layout Design 2 : The self-guided tour pamphlets of Bang-Nok-Kwagk Community  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ภาพท่ี 4.3   รูปแบบคูมือการทองเที่ยวดวยตนเองแบบที่ 2 ดานหนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4  รูปแบบคูมือการทองเที่ยวดวยตนเองแบบที่ 2 ดานหลัง 
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Layout Design 3 : The self-guided tour pamphlets of Bang-Nok-Kwagk Community 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.5   รูปแบบคูมือการทองเที่ยวดวยตนเองแบบที่ 3 ดานหนา 
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ภาพท่ี 4.6   รูปแบบคูมือการทองเที่ยวดวยตนเองแบบที่ 3 ดานหลัง 
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Layout Design 4 : The self-guided tour pamphlets of Bang-Nok-Kwagk Community 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.7   รูปแบบคูมือการทองเที่ยวดวยตนเองแบบที่ 4 ดานหนา 
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ภาพท่ี 4.8   รูปแบบคูมือการทองเที่ยวดวยตนเองแบบที่ 4 ดานหลัง 
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บทที ่5 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย  
 

โครงการวิจัยเรื่องการออกแบบคูมือการทองเที่ยวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก 

จังหวัดสมุทรสงคราม มุงเนนถึงการสงเสริมการทองเท่ียวดวยวิถีชีวิตด่ังเดิมของชุมขน เพื่อสราง

ความเขาใจอันดีตอสถานท่ีทองเท่ียวกับนักทองเที่ยวและชุมชน เพื่อรักษาวิถีชีวิตของชุมชนอยาง

ย่ังยืน อันจะนําไปสูประโยชนสูงสุดแกชุมชน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ  1. เพื่อรวบรวมขอมูลแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษของ

ชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม  2.เพื่อศึกษาระดับความสนใจของนักทองเที่ยวตอแหลง

ทองเที่ยวของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม  3. เพื่อหาแนวทางการออกแบบคูมือ

ทองเที่ยวใหแกชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม  4. เพื่อสรางคูมือการทองเที่ยวดวย

ตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม   ที่อยูในความสนใจของนักทองเที่ยว เพื่อ

นํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบคูมือการทองเท่ียวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัด

สมุทรสงคราม  

เครื่องมือการวิจัยและกลุมตัวอยางที่ใช ขอมูลคือ การสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสรางแก

คนในชุมชน และการใชแบบสอบถาม โดยการแบงผูใหขอมูลเปนผูเชี่ยวชาญจากการคัดสรรและ

เขาใจในชุมชนเปนอยางดีย่ิง ผูใหขอมูลคือคนในชุมชนจํานวน 5 ทาน แบงเปนผูนําชุมชน 2 ทาน 

ศูนยราชการดานการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม 2 ทาน และคนที่อาศัยอยูในชุมชน 1 

ทาน ชวยแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสถานที่ทองเท่ียวในชุมชนบางนกแขวก และสิ่งที่ตองการจะ

นําเสนอในคูมือการทองเที่ยว รวมทั้งใชแบบสอบถามเพื่อสอบถามความตองการของนักทองเที่ยว

ตอรูปแบบคูมือการทองเที่ยว และภาพลักษณทางการทองเท่ียวของชุมชนบางนกแขวก อําเภอบาง

คนที จังหวัดสมุทรสงคราม  ผลการวิจัยปรากฏวาความตองการของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวใน  
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ชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม คือ นักทองเที่ยวมีความสนใจตอเสนทางการทองเที่ยว

ในตําบลบางนกแขวก เพื่อศึกษาหาความรูทางดานวิถีชีวิตชุมชนเชิงประวัติศาสตรโดยใชกิจกรรม

ทางการทองเที่ยวเปนตัวชวยเสริม ทั้งดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของคนในชุมชน ทางดาน

เกษตรกรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูในหลากหลายแงมุม สวนรูปแบบคูมือทางการทองเท่ียวของ

ชุมชนบางนกแขวกน้ัน จะตองคงความเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน โดยการนําเสนอเรื่องราวมาจาก

วิถีชีวิตของคนในชุมชนในรูปแบบการเลาเรื่องแบบนิยาย และการใชภาพประกอบแบบภาพวาด

ลายเสน ภาพสีนํ้าเพื่อใหเกิดความรูสึกสบายๆเมื่อไดมาพักผอน ลักษณะการจัดวางรูปภาพและ

ตัวอักษร ควรมีลักษณะผสมผสานกัน มีภาพเล็กประกอบกับภาพใหญ ขนาดที่เหมาะสมสําหรับ

คูมือการทองเท่ียวของชุมชนบางนกแขวกคือ ขนาด A5 หรือพ็อกเก็ตสบุค เพื่อใหสะดวกตอการ

พกพางาย เนื้อหาดานในตองมีรายละเอียดเก่ียวกับเสนทางการทองเที่ยวที่แสดงถึงการทองเที่ยว

ภายในชุมชน มีแผนที่ขนาดใหญ ดูชัดเจน แสดงสถานที่ทองเท่ียวตางๆ  และคูมือการทองเที่ยว

ตองมีลักษณะเหมือนของฝากที่ทําใหไดคิดถึงหรืออยากหวนกลับมาเย่ียมเยือนอีกครั้งหนึ่ง   

ภาพลักษณท่ีนักทองเที่ยวนึกถึงมากท่ีสุดในการมาทองเท่ียวที่ชุมชนบางนกแขวก คือการไดสัมผัส

กับวัฒนธรรมที่แทจริงของชุมชน (sense of place) ท่ีเก่ียวเนื่องกับสายน้ํา วิถีชีวิตความเปนอยู 

ศาสนา และวัฒนธรรมที่เปนสวนหลอหลอมใหเกิดเปนมิตรภาพ ความมีนํ้าใจของคนในชุมชน ซึ่ง

ถือเปนเสนหและเอกลักษณเฉพาะของชุมชนบางนกแขวกที่หาไดยากย่ิงในสังคมปจจุบัน  

 

ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลสามารถปรากฏวา ชุมชนบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม เปนชุมชนที่มีประวัตยาวนานต้ังแตสมัยกอนสงครามโลกครั้งที่สอง มีความ

เจริญรุงเรืองมาก เปนตลาดแหงแรกในจังหวัดสมุทรสงครามที่เปนศูนยรวมแหงความเจริญในอดีต 

ซึ่งผูกพันกับสายนํ้า ตอมาเมื่อมีถนนตัดผาน คนที่เคยใชเรือเปนพาหนะเปลี่ยนมาใชรถแทน การ

สัญจรทางนํ้าจึงหมดลง ตลาดท่ีเคยคึกคักในอดีตจึงหมดความสําคัญลง ทิ้งไวเพียงรอยรองแหง

ความเจริญในอดีต ในปจจุบันบางนกแขวกเปนสถานที่เที่ยวสําคัญทางประวัติสาสตร มีตลาดเกา

รอยป เปนเรือนแถวริมน้ําปากคลองบางนกแขวก มีสถานที่สําคัญหลายอยาง เชน โบสถแมพระ

บังเกิด ,วัดเจริญสุขาราม ,วัดบางกุง เปนตน ชุมชนบริเวณน้ีมีอาชีพเปนชาวสวน ชาวประมง และ

คาขาย คนสวนใหญในชุมชนบางนกแขวกมีเชื้อสายเปนคนจีน จึงมีวิถีชีวิต และประเพณีมาอยาง

แบบท่ีสืบสานตอกันมา 
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   สรุปผลตามวัตถุประสงคงานวิจัยขอ 1. เพื่อรวบรวมขอมูลแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษของ

ชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงครามจากผลการวิจัยสามารถแบงเสนทาง การทองเที่ยวของ

ชุมชนบางนกแขวกออกเปน 4  เสนทาง ไดแก 1 )เสนทางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร  2 )

เสนทางการทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน 3 )เสนทางการทองเที่ยวเชิง ภูมิปญญาและของพื้นถ่ิน  4)

เสนทางการทองเที่ยวเชิงประเพณีและเทศกาล  โครงสรางของชุมชนบางนกแขวกนั้น แบงไดเปน 2 

ลักษณะที่ชัดเจน คือ 1)ชุมชนชาวสวน เปนกลุมชุมชนที่มีการต้ังถ่ินฐานกระจายตัวอยูทั่วไปใน

บริเวณท่ีหางออกไปจากปากคลองบางนกแขวก สวนใหญมีการประกอบอาชีพในการทําสวนผลไม 

โดยการใชประโยชนจากโครงขายของคลองตางๆ ที่ไหลผานยังพื้นท่ีของตนอยางเปนระบบได

อยางดีย่ิง ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตรคาดวาเปนกลุมชุมชนเริ่มแรกในการต้ังถ่ินฐานของ

พื้นที่ โดยมีความสัมพันธกับการกอสรางวัดมาแตเดิม  2) ชุมชนริมน้ํา เปนกลุมชุมชนที่มีการต้ังถ่ิน

ฐานขึ้นมาพรอมๆ กับตลาดน้ําบริเวณปากคลองอัมพวา โดยสวนใหญมีการประกอบอาชีพเพื่อ

การคาขายเปนหลัก สังเกตไดจากปายชื่อรานคาตางๆ แบบโบราณท่ียังคงมีใหพบเห็นบางในบาง

หลัง ถึงแมวาในปจจุบันอาคารรานคาตางๆ เหลาน้ีไดเปลี่ยนสภาพมาเปนอาคารบานพักอาศัย

ทั่วไป ท้ังนี้ชุมชนรานคาริมคลองที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้นับไดวาเปนชุมชนที่มีเอกลักษณทางการต้ัง

ถ่ินฐานเฉกเชนชุมชนริมน้ําด้ังเดิมในภาคกลางของประเทศไทย 
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ตารางท่ี 5.1 เสนทางที่นํามาใชในคูมือการทองเท่ียวของชุมชนบางนกแขวก 

 

เสนทาง 

 

ประเภทการทองเที่ยวใน

ชุมชนบางนกแขวก 

สถานที่ทองเท่ียว 

1 การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร 1.1 วัดโพธิ์งาม โบสถปรกโพธ unseen Thailand 

1.2 วัดเจริญสุขาราม  หลวงพอโต 

1.3 อนุสรณสถานลูกระเบิด ประตูนํ้าบางนกแขวก 

1.4 คายบางกุง อยูบริเวณเดียวกับโบสถปรกโพธ ท่ีตั้งคาย

สมเด็จพระเจาตากสิน 

1.5 อาสนพระแมบังเกิด โบสถคริส สถาปตยกรรมแบบโกธิค 

1.6 ศาลเจาพอปู อยูกอนทางเขาตลาดบางนกแขวก 

2 การทองเท่ียวชมวิถีชีวิตชุมชน 2.1 เรียนรูความพอเพียง ณ ศนูยการเรียนรูการเกษตรบานบาง

พลับ 

2.2 ลองเรือชมสวน ชมวิถีชีวิตริมฝงคอง ชมตนไมในวรรณคดี 

ตนมะมวงหาวมะนาวโห 

2.3 ตกกุงกลางแมนํ้าแมกลอง 

2.4 ลงเลนนํ้าคลอง บริเวณตลาดบางนกแขวก 

2.5 ตรอกโรงฝน เปนโรงฝนเกา บริเวณทางเขาตลาดบางนก

แขวก 

3 การทองเท่ียวเชงิวฒันธรรม 

ประเพณี และของพ้ืนถิ่น 

3.1 ตักบารตขนมครก 

3.2 ลอยกระทงกะลา กาบกลวย 

3.3 เทศกาลล้ินจี ่

3.4 ไหวศาลเจาพอ ตรุษจีน 

4 การทองเท่ียวภูมิปญญาและของ

พ้ืนถิ่น 

4.1 บริเวณตลาดบางนกแขวก 

4.2 บริเวณริมนํ้าวัดเจริญสุขาราม 

 

สรุปผลตามวัตถุประสงคงานวิจัย ขอ 2.เพื่อศึกษาระดับความสนใจของนักทองเที่ยวตอ

แหลงทองเท่ียวของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม     จากแบบสอบ ถามนักทองเที่ยว

จํานวน 100 ชดุ เพือ่สอบถาม แหลงทองเท่ียวและกิจกรรมที่นักทองเท่ียวสนใจในชุมชนบางนก
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แขวก พฤติกรรมและความตองการของนักทองเที่ยวตอคูมือการทองเที่ยว ในชุมชนบางนกแขวก 

จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งสามารถสรุปได ดังนี ้

ระดับความสนใจของนักทองเที่ยว  นักทองเที่ยวตองการเสนทางการทองเที่ยวในชุมชน

บางนกแขวกมากที่สุด ภาพลักษณทางการทองเที่ยวของชุมชนบางนกแขวกในสายตานักทองเท่ียว 

สามารถสรุปเสนทางการทองเที่ยงเปน 3 ลักษณะ ท่ีจะนํามาใชในการสรางคูมือการทองเที่ยวดวย

ตนเองใหกับชุมชนบางนกแขวก  คือ1)การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร (Historical tourism) 2)การ

ทองเที่ยวชมงานวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural & Traditional Tourism) 3)การทองเท่ียวชมวิถี

ชีวิตในชนบท (Rural Tourism / Village Tourism) ภาพลักษณที่นักทองเที่ยวสนใจมากที่สุดคือ 

การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร และการไดสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชน สวนภาพลักษณที่นักทองเที่ยว

นึกถึงนอยที่สุด คือภาพลักษณเชิงประเพณีและเทศกาล 

 

 

ตารางท่ี 5.2 สรุประดับความสนใจของนักทองเที่ยว ที่มีตอแหลงทองเที่ยวในชุมชนบางนกแขวก  

จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 

แหลงทองเท่ียว คาเฉล่ีย 

เชิงประวัติศาสตร พิพิธภัณฑ 3.36 

  

วัด 3.75 

ตลาดนํ้า 4.28 

ตลาดเกาโบราณ 4.28 

เชิงวิถีชีวิต ลองเรือชมห่ิงหอย 4.46 

  

ลองเรือชมสวน/วิถีชีวิต 4.04 

มิตรภาพของคนในชุมชน 4.03 

ผลิตภัณฑของท่ีระลึก 3.52 

ผลิตภัณฑทางการเกษตร 3.2 

เชิงประเพณี/เทศกาล ตักบาตรขนมครก 3.1 

  ไหวศาลเจาพอ 3.09 
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พฤติกรรมในการเลือกรูปแบบคูมือการทองเที่ยวชุมชนบางนกแขวกจากกลุมนักทองเที่ยว 

ผลปรากฎวา นักทองเที่ยวตองการเสนทางการทองเที่ยวในชุมชนบางนกแขวกมากที่สุด รูปแบบ

ของคูมือทางการทองเที่ยวของชุมชนบางนกแขวกน้ัน จะตองคงความเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน

มากท่ีสุด โดยการนําเสนอเรื่องราวมาจากวิถีชีวิตของคนในชุมชนในรูปแบบการเลาเรื่องให

หลากหลาย มีการจัดหนาแบบนิตยาสาร และการใชภาพประกอบแบบภาพวาดลายเสน ภาพสีน้ํา

เพื่อใหเกิดความรูสึกสบายๆเมื่อไดมาพักผอน ลักษณะการจัดวางรูปภาพและตัวอักษร ควรมี

ลักษณะผสมผสานกัน มีภาพพรอมขอความ มีภาพเล็กประกอบกับภาพใหญ ขนาดที่เหมาะสม

สําหรับคูมือการทองเท่ียวของชุมชนบางนกแขวกคือ ขนาด A5 หรือพ็อกเก็ตสบุค เพื่อใหสะดวก

ตอการพกพางาย เนื้อหาดานในตองมีรายละเอียดเก่ียวกับเสนทางการทองเที่ยวท่ีแสดงถึงการ

ทองเที่ยวภายในชุมชน มีแผนท่ีขนาดใหญ ดูชัดเจน แสดงสถานที่ทองเที่ยวตางๆ  และคูมือการ

ทองเที่ยวควรมีลักษณะเหมือนของฝากที่เปนสื่อประชาสัมพันธ ที่ทําใหไดคิดถึงหรือหวนกลับมา

เย่ียมเยือนอีกครั้งหน่ึง 
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ตารางท่ี 5.3  สรุปรูปแบบความตองการของนักทองเท่ียวตอคูมือการทองเท่ียวดวยตนเองของ

ชุมชนบางนกแขวก 

 

รูปแบบ คาเฉล่ีย 

ประเภทของหนังสือ นิตยสาร 4.06 

  

หนังสือพิมพ 3.56 

หนังสือการตูน 3.91 

หนังสือนวนิยาย 3.63 

หนังนําเท่ียว 3.51 

การจัดวางภาพประกอบ ภาพเดี่ยวเต็มหนา 3.77 

  

ภาพพรอมขอความ 4.2 

ภาพหลายภาพในหน่ึงหนา 3.88 

ภาพขนาดเล็ก/ใหญ 4.04 

วัตถุประสงคในการอาน เพ่ือพักผอน 4.4 

  

เพ่ือความบันเทิง 4.15 

เพ่ือหาความรู 4.32 

ขนาดท่ีเหมาะสม ขนาด F4 2.95 

  

ขนาด A3 3.27 

ขนาด A5 4.39 

ประโยชนใชสอย พกพาสะดวก 4.1 

  

แผนท่ีขนาดใหญ/ชัดเจน 4.52 

ลักษณะ 2 มิติ (pop up) 2.74 

ประโยชนของหนังสือ เปนของฝาก 4.01 

  

เปนส่ือการเรียน 3.64 

เปนส่ือประชาสัมพันธ 4.6 

รูปแบบ  มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น 4.67 

  

  

มีความรวมสมัย 4.42 

มคีวามเปนไทย 4.51 
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สรุปผล ตามวัตถุประสงคงานวิจัย สรุปผลขอ 3. เพื่อหาแนวทางการออกแบบคูมือ

ทองเที่ยวใหแกชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม  แนวทางการออกแบบคูมือการทองเที่ยว

ดวยตนเองใหกับชุมชนบางนกแขวกสามารถสรุปไดดังน้ี จากตารางผลการวิเคราะหสวนประกอบ

ในหนังสือคูมือการทองเท่ียว  ผลปรากฏวา 1.สวนประกอบของ คูมือนําเที่ยวท่ีสําคัญ มีอยู 6 อยาง 

ไดแก ขอมูลเก่ียวกับสถานที่ / แผนที่ / การเดินทาง / ภาพประกอบ / จุดเดนหรือการแนะนําสิ่ง

สําคัญของสถานที่ / งบประมาณ,คาใชจาย  2.ขนาดคูมือการทองเที่ยว ในสวนของรูปทรง ควรเปน 

เปนรูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผา การใชรูปทรงมาตรฐาน  ตามรูปทรงของกระดาษ A4 ทําใหประหยัด

ตนทุนในการ  

แนวทางในการออกแบบ ผลการวิเคราะหจากตาราง อารมณและบุคลิกภาพท่ีผูเชี่ยวชาญ

ดานการออกแบบกราฟฟก 1.อารมณและบุคคลิกภาพแบบ ที่ควรนํามาใชในการออกแบบ คือ  

แบบคลาสคิ Classic ดูมีรสนิยม  และดูเปนธรรมชาติ Natural นาประทับใจและเปนกันเอง   2.

กิจกรรมการทองเที่ยวที่เหมาะสมที่สุดในการนํามาสรางภาพลักษณใหกับชุมชนบางนกแขวก  คือ 

กิจกรรมทางธรรมชาติ เชน ลองเรือ ชมสวน  และกิจกรรมการทองเที่ยววิถีชีวิตชุมชน  3.ควรมภีาพ

แสดงเสนทางการทองเที่ยวที่เขาใจงาย ขอมูลทางประวัติศาสตรและเรื่องราวของสถานที่ทองเที่ยว 

4. การแบงสัดสวนและเนื้อหาในการออกแบบคูมือการทองเที่ยวชุมชนบางนกแขวก  ควรมีสัดสวน

ของภาพมากกวาตัวอักษร  5.ขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมที่สุดในการนําไปใชในการออกแบบ คือ 

ตัวอักษรขนาด 14 point 6.รูปแบบตัวอักษรที่เหมาะสมที่สุดในการนําไปใชในการออกแบบ คือ ตัว

ตกแตงแบบไมมีหัว หรือมีหัวเปนจงอยหรือเชิง  7.ภาพประกอบที่เหมาะสมที่สุดในการนําไปใชใน

การออกแบบคูมือการทองเที่ยว คือ ภาพถายและภาพลายเสน 6.ระบบกริดท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการ

นําไปใชในการออกแบบคูมือการทองเที่ยวชุมชนบางนกแขวก คือ กริดแบบโมดูลาร และไฮราซิก

ริด ซึ่งมีผลสอดคลองกับกลุมเปาหมายที่มีอายุระหวาง 25-35 ป และมีงานอดิเรกคือการเลน

อินเตอรเน็ตและการชมภาพยนตร ดังนั้นจึงตองสรางคูมือการทองเที่ยวของชุมชนบางนกแขวกให

สอดคลองกับความสนใจของนักทองเท่ียว และเหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชนแบบด่ังเดิม 

สรุปผลตามวัตถุประสงคงานวิจัย ขอ 4.เพื่อสรางคูมือการทองเที่ยวดวยตนเองของชุมชน

บางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม  นําคูมือการทองเที่ยวที่ไดออกแบบทั้ง 4 แบบไปทดลองใชกับ

นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม สรุปรูปแบบที่นักทองเที่ยวเลือกหยิบมากมาก

ที่สุด  จากการทดลองนําไปวางไวท่ีจุดบริการนักทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม แบบท่ี
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นักทองเที่ยวเลือกมากที่สุดคือแบบท่ี 2 และแบบที่ 4 ซึ่งนํามาจัดพิมพทั้ง 2 แบบเพื่อเผยแพรใหกับ

นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ทดสอบความพึงพอใจของนักทองเที่ยวท่ีมาทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม ผลปรากฎ

วานักทองเที่ยวมีความพอใจมากกับคูมือการทองเที่ยวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก และ

หลังจากมีคูมือการทองเที่ยวของชุมชนบางนกแขวกแลว นักทองเที่ยวรูจักชุมชนบางนกแขวก

เพิ่มขึ้น และจะกลับมาเที่ยวท่ีชุมชนบางนกแขวกคิดเปนรอยละรอย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงอํานาจของ

การสื่อสารในยุคปจจุบัน หากสามารถเขาใจพฤติกรรมของนักทองเท่ียวและดึงศักยภาพของชุมชน

ของตนเองออกมาโดยไมทําลายวิถีชีวิตและภูมิปญญาพื้นถ่ินของตนเอง ชุมชนนั้นจะไดรับความ

นิยมจากนักทองเที่ยว และเปนการทองเท่ียวอยางย่ังยืน  

 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคตท่ีควรพิจารณามี 2 ขอคือ 

1. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาหาความตองการของนักทองเที่ยว  และแนวทาง

การสราง คูมือการทองเท่ียวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม การศึกษา

ขอมูลดานประวัติศาสตร และ ภาพลกัษณ การทองเท่ียว ที่อยูในความสนใจของนักทองเที่ยวท่ีมา

ทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบคูมือการทองเที่ยวดวย

ตนเองใหกับชุมชนบางนกแขวก ซึ่งขอมูลของชุมชนบางนกแขวกมีอยูนอยมาก และยังไมมีการ

รวบรวมมากอน งานวิจัยครั้งนี้จึงเปนการรวบรวมขอมูลสถานที่ทองเที่ยวท่ีสําคัญ เสนทางการ

ทองเที่ยวของชุมชนบางนกแขวงโดยละเอียด ซึ่งหากมีการคนควาในโอกาสตอไป นักวิจัยนาจะ

เสริมในประเด็นของการสรางกิจกรรมการทองเท่ียว และการวางแผนการจัดการทางดานการ

ทองเที่ยวในชุมชนเพื่อเตรียมชุมชนพรอม เพื่อการทองเท่ียวแบบย่ังยืนตอไป 

2. สําหรับแนวทางการออกแบบคูมือการทองเที่ยวของชุมชนบางนกแขวกน้ี เปนเหมือน

การเริ่มตนจากการเขาหาความตองการของชุมชนเพื่อดูศักยภาพและความพรอม และวิเคราะหหา

จุดเดนที่จะสามารถนํามาสรางภาพลักษณใหแกชุมชนบางนกแขวก ซึ่งควรคิดรวมกันระหวาง

ความตองการของชุมชนกับความตองการของนักทองเที่ยวท่ีมา ซึ่งในงานวิจัยเลมนี้ไดแสดงถึงการ

คิดรวมกัน ควรเพิ่มสิ่อดานมัลติมีเดีย เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดงายท่ีสุดในปจจุบัน
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แบบเตรียมสัมภาษณการทํากิจกรรมสัมภาษณกลุม Focus Group ดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในชุมชนบาง

นกแขวก  

     เร่ือง     (ภาษาไทย) คูมือการทองเท่ียวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 

(ภาษาอังกฤษ) The self-guided tour pamphlets design of Bang-Nok-Kwagk Community in 

SamutSongkram Provice 

……………………………………………………………………………………………………… 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือรวบรวมขอมูลแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 

2. เพ่ือศึกษาระดับความสนใจของนักทองเท่ียวตอแหลงทองเท่ียวของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 

3. เพ่ือหาแนวทางการออกแบบคูมือทองเท่ียวใหแกชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 

4. เพ่ือสรางคูมือการทองเท่ียวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

 แบบสัมภาษณน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือสอบถามขอมูลเพ่ือ นําไปใชในการวิจัยเร่ืองการออกแบบคูมือการทองเท่ียวดวย

ตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม แบบสัมภาษณท่ีทานไดใหขอมูลจะนําไปใชในการออกแบบคูมือการ

ทองเท่ียวดวยตนเองใหกับชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวในชุมชนของทาน         

ขอมูลท่ีทานไดใหสัมภาษณในคร้ังน้ีจะเปนประโยชนอยางมากตอการทําไปใชในในการสรางคูมือทองเท่ียวของชุมชนบาง

นกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอขอบพระคุณ   ณ โอกาสน้ีดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                                                                                                 (นางสาวดวงรัตน  ดานไทยนํา) 

          อาจารยสาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย  

                                                                   คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา 
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แบบสัมภาษณการจัดกิจกรรม Focus Group ดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในชุมชนบางนกแขวก  

แบบสัมภาษณ Focus Group  การทองเท่ียวเชิงอนุรักษในชุมชนบางนกแขวก 

สัมภาษณแบบกลุม (Focus Group) การทองเท่ียวในชุมชนบางนกแชวก โดยการจัดกิจกรรม Focus Group สัมภาษณคน

ในพ้ืนท่ีในชุมชนบางนกแขวกจังหวัดสมุทรสงครามท่ีมีความรูเกี่ยวกับชุมชนบางนกแขวกเปนอยางดียิ่ง จํานวน 5 ทาน 

โดยการสัมภาษณรวมเพ่ือรวมแสดงความคิดเห็นและใหขอมูลในเร่ืองการทองเท่ียวของชุมชนบางนกแขวก  ดังน้ี 

 ผูนําชุมชนบางนกแขวก 2 ทาน คนในชมุชน 1 ทาน คนในสวนกลาง(ศูนยราชการ) 2 ทาน  

1. ใหทุกทานแนะนําตัว นักวิจัยแนะนําตัว 

2. อธิบายการจัดกิจกรรม Focus group ใหทุกทานไดเขาใจในวัตถุประสงค ในการจัดทํากิจกรรม Focus group 

ในคร้ังน้ี 

3. ปญหาของการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีชุมชนบางนกแขวกคืออะไร 

- จาํนวนคนมาเท่ียวนอย 

- คนรูจกัเปนจาํนวนนอย 

- สถานท่ีทองเท่ียวมีนอย 

- คนในพ้ืนท่ีขาดความรวมมือ เปนตน 

4. หากใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสนหของชุมชนบางนกแขวก ควรนําเสนอส่ิงใด 

5. เอกลักษณเฉพาะของชุมชนบางนกแขวกคืออะไร 

6. ทานเห็นดวยหรือไมหากจะมีการทําคูมือการทองเท่ียวใหกับชุมชนบางนกแขวก 

7. แสดงความคิดเห็นตอแหลงทองเท่ียวท่ีคิดวาเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวมากท่ีสุด 

8. ส่ิงท่ีทานอยากจะใหนักทองเท่ียวไดเรียนรูมากท่ีสุดในชุมชนบางนกแขวกคืออะไร 

9. สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีคุณอยากจะนําเสนอมากท่ีสุดในชุมชนบางนกแขวก เพราะเหตุใด 

10. เสนทางการทองเท่ียวของชมุชนบางนกแขวกสามารถแบงเปนกีป่ระเภท มอีะไรบาง 

- ประวตัศิาสตร 

- วิถีชีวิตชุมชน  

- เกษตรศาสตร 

11. ชุมชนบางนกแขวกมีประเพณี และเทศกาลใดท่ีสําคัญบาง 

12. กิจกรรมการทองเท่ียวใดท่ีคุณอยากจะสงเสริมใหเกิดขึ้นมากท่ีสุดในชุมชนบางนกแขวก 

13. แสดงความคิดเห็นวาอยากสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ อยางไรมากท่ีสุด 

14. ใหเรียงลําดับสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจ ในชุมชนบางนกแขวก จากมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด 

- พิพิธภัณฑตั้งเซียมฮะ (บานไหพันใบ)   อ.บางคนที 

- วัดแกนจันทรเจริญ   อ.บางคนที 

- วัดบางกุง คายบางกุง   อ.บางคนที 
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- อาสนวิหารแมพระบังเกิด  อ.บางคนที 

- ตลาดบางนกแขวก อ.บางคนที  

- อ่ืนๆ เปนตน 

15. ตลาดบางนกแขวกมีจุดเดนอยางไรมากที่สุด อยากจะนําเสนอดานใดมากที่สุด 

16. ในชุมชนบางนกแขวกมีผลิตภัณฑใดท่ีนาสนใจมากท่ีสุด เพราะเหตใุด 

17. ขอเสนอแนะ อ่ืนๆ (ถาม)ี 
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แบบสอบถามความสนใจของนักทองเที่ยวตอคูมือการทองเที่ยวในชุมบางนกแขวก 

 

      เร่ือง      (ภาษาไทย) คูมือการทองเท่ียวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 

(ภาษาอังกฤษ) The self-guided tour pamphlets design of Bang-Nok-Kwagk Community in 

SamutSongkram Provice 

……………………………………………………………………………………………………. 

วัตถุประสงคของการวิจัย                                                                                                                                  

1. เพ่ือรวบรวมขอมูลแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 

2. เพ่ือศึกษาระดับความสนใจของนักทองเท่ียวตอแหลงทองเท่ียวของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 

3. เพ่ือหาแนวทางการออกแบบคูมือทองเท่ียวใหแกชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 

4. เพ่ือสรางคูมือการทองเท่ียวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือสอบถามขอมูลเพ่ือ นําไปใชในการวิจัยเร่ืองคูมือการทองเท่ียวดวยตนเองของชุมชน

บางนกแขวก จงัหวดัสมทุรสงคราม แบบสอบถามท่ีทานตอบมาจะไมกระทบกระเทือน ตอหนาท่ีการงานตอทานแตอยาง

ใด โดยทานไมตองลงชื่อ ขอความกรุณาไดพิจารณาตอบแบบสอบถาม  ตามสภาพความเปนจริงเพ่ือจะไดนําขอมูลท่ีทาน

ตอบไปใชใหเกิดประโยชนในโอกาสตอไป จึงขอขอบพระคุณ   ณ โอกาสน้ีดวย 

 เกณฑในการพิจารณาคาเฉล่ียระดับความชื่นชอบและความเหมาะสม  แบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

  5 หมายถึง มีลักษณะการใชงานท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด 

  4 หมายถึง มีลักษณะการใชงานท่ีอยูในระดับมาก 

  3 หมายถึง มีลักษณะการใชงานท่ีอยูในระดับปานกลาง 

  2 หมายถึง มีลักษณะการใชงานท่ีอยูในระดับนอย 

  1 หมายถึง มีลักษณะการใชงานท่ีอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

……………………………………….. 

 

                                                                                     

                                                                                      (นางสาวดวงรัตน  ดานไทยนํา) 

  อาจารยสาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย  

                                                               คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา 
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ตอนท่ี  1. ขอมูลทั่วไป 

แบบสอบถาม 

 โปรดแสดงความคิดเห็นของทานลงใบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับความ

คิดเห็นของทาน 

1.  เพศ 

(   ) ชาย    (   ) หญิง  

 

2.  อายุ 

(   ) ตํ่ากวา 18 ป   (   ) 18-21 ป 

(   ) 22-25 ป    (   ) 25ปขึ้นไป 

 

3.  ระดับการศึกษา 

(   ) มธัยมศึกษา   (   ) ปริญญาตรี 

(   ) ปรญิญาโท   (   ) สงูกวาปรญิญาโท  

 

4.  อาชพี 

(   ) นักเรียน/นกัศึกษา  (   ) รบัราชการ  

(   ) รัฐวิสาหกิจ   (   ) บริษัทเอกชน  

(   ) อ่ืนๆ (ระบุ)....................... 

 

5.  รายได/เดือน 

(   ) ตํ่ากวา 5,000 บาท  (   ) 5,000-10,000 บาท 

(   ) 10,000-15,000 บาท  (   ) 15,000 บาทขึ้นไป 

 

4. งานอดิเรกของทานคือ ... (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 

[    ] เลนอินเตอรเน็ต    [    ] เลนกีฬา        [    ] ชอปปง   [    ] เลี้ยงสัตว 

[    ] อานนิตสาร     [    ] สะสมสิง่ของ   [    ] ชมภาพยนตร     [    ] ปลูกตนไม 

 [    ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................................  
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ตอนท่ี 2.  แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมในการเลือกและความตองการของผูบริโภคตอสื่อ

สิ่งพิมพ 

 โปรดแสดงความคิดเห็นของทานลงใบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับควา ม

คิดเห็น ของทาน 

 

 

 

 

ลําดับ วัตถุประสงค 
ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1. ประเภทหนังสือที่ทานชื่นชอบและสนใจ      

 นิตยสาร      

 หนังสือพิมพ      

 หนังสือการตูน      

 หนังสือนิยาย/นวนิยาย      

 หนังสือนําเท่ียว      

2. 
ทานชอบการจัดวางรูปภาพประกอบคูมือแนะนําสถานที่

ทองเที่ยวในรูปแบบใดมากที่สุด 

     

 ภาพเดี่ยวเต็มหนากระดาษ      

 รูปภาพพรอมขอความบรรยาย      

 มกีารนําเสนอหลากหลายรูปภาพใน 1 หนากระดาษ      

 มีภาพขนาดใหญและเล็กประกอบกัน      

3. วัตถุประสงคในการเลือกอานหนังสือของทาน      

 เพ่ือพักผอนหยอนใจ      

 เพ่ือหาความบันเทิง      

 เพ่ือหาความรูและขาวสารตางๆ      

4. ทานคิดวาหนังสือขนาดใดที่เหมาะกับการพกพา      

 กระดาษขอสอบ(F4 8.5’x14’)      

 วรสาร-นิตยสาร(A4 8.25’x11.75’)      

 พ็อกเก็ตบุค(A5 8.25’x5.7’)      
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ลําดับ วัตถุประสงค 
ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

5. ประโยชนในการใชสอย      

 พกพาสะดวก      

 มีแผนท่ีขนาดใหญและชัดเจน      

 มีลักษณะเปน 3 มิติ POP-UP      

6. ทานคิดวาหนังสือนําเที่ยวมีประโยชนอยางไร      

 เปนของฝาก/ท่ีระลึก      

 เปนส่ือการเรียนการสอน      

 ประชาสัมพันธ/แนะนําการทองเท่ียว      

7. 
ทานคิดวาหนังสือคูมือการทองเที่ยวที่ดีควรมีลักษณะ

อยางไร 

     

 มีเอกลักษณเฉพาะทองถิ่น      

 มีความรวมสมัย      

 คงความเปนไทย      

8. 
ถากลาวถึงสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามทาน

นึกถึงอะไร 

     

 ตลาดน้ําอัมพวา      

 ตลาดเกาโบราณ      

 ลองเรือชมห่ิงหอย      

 ลองเรือชมสวนและวิถีชีวิตชุมชน      

 มติรภาพของคนในชมุชน      

 สถานท่ีทองเท่ียวทางประวัติศาสตร      

 พิพิธภัณฑ      

 ผลิตภัณฑของท่ีระลึก      

 ผลิตภัณฑทางการเกษตร      

 งานประเพณี และเทศกาล      

 อ่ืนๆ...............................................................      
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ตอนท่ี 3.  แบบสอบถามเกี่ยวกับการทองเที่ยวในชุมชนบางนกแขวก 

 โปรดแสดงความคิดเห็นของทานลงใบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับควา ม

คิดเห็น ของทาน 

 

ลําดับ วัตถุประสงค 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

11. ทานชื่นชอบอะไรในตลาดเกาบางนกแขวกมากที่สุด      

 อาหารการกนิ      

 ผลิตภัณฑในชุมชน      

 วิถีชีวิตฃุมชน      

 มิตรภาพของผูคน      

 บรรยากาศ ทิวทัศน      

12. ทานชอบกิจกรรมใดในการทองเที่ยวมากที่สุด      

 กิจกรรมทางธรรมชาติ เชน ลองเรือ ชมสวน      

 
กิจกรรมการในวิถีชีวิตชุมชน เชน ตกกุง ทําสวน ทําอาหารสูตร

โบราณ 

     

 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ เชน การนวด แชนํ้า สปา      

 
กจิกรรมทางศลิปะวฒันธรรม ประเพณี เชน ตกับาตรริมนํ้า ,

ลองเรือไหวเจาตรุษจีน 

     

 กิจกรรมผจญภัย เชน วายนํ้าคลอง พายเรือ      

13. วัตถุประสงคในการเลือกทองเที่ยวของทาน      

 เพ่ือพักผอนหยอนใจ      

 เพ่ือหาความบันเทิง      

 เพ่ือหาความรูและความแปลกใหม      

14. 
สถานที่ทองเที่ยวที่ทานสนใจมากที่สุดในชุมชนบางนก

แขวก 

     

 ตลาดบางนกแขวก      

 วัดเจริญสุขาราม         

 วัดบางกุง คายบางกุง      

 พิพิธภัณฑตั้งเซียมฮะ (บานไหพันใบ)         

 อาสนวิหารแมพระบังเกิด        
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15. ทานรูจักตลาดเกาบางนกแขวกหรือไม  

(   ) ไมรูจัก  (   ) รูจัก  

16.  ความถ่ีในการทองเท่ียวภายในตลาดเกาบางนกแขวกตอเดือน 

(   ) นอยกวา 1  ครั้ง   (   ) 1 ครั้ง  

 (   ) 2 ครัง้    (   ) มากกวา 2 ครั้ง  

17. ทานคิดวา หากมีคูมือการทองเที่ยวในชุมชนบางนกแขวก จะสะดวกตอการมาทองเที่ยวของทาน

หรือไม 

 (   ) สะดวกมาก  (   ) ไมสะดวก  

18. ทานคิดวา หากทานรูจักชุมชนบางนกแขวกมากขึ้นจากคูมือแนะนําการทองเที่ยว ทานจะมาทองเท่ียว

ในชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงครามมากขึ้นหรือไม 

 (   ) มา  (   ) ไมมา  
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การออกแบบคูมือการทองเที่ยวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม โดยผูเชี่ยวชาญ

ทางดานการออกแบบกราฟฟค (Graphic Design) 

 

 เร่ือง     (ภาษาไทย) คูมือการทองเท่ียวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 

             (ภาษาอังกฤษ) The self-guided tour pamphlets design of Bang-Nok-Kwagk Community in    

                  SamutSongkram Provice 

……………………………………………………………………………………………………. 

วัตถุประสงคของการวิจัย                                                                                                                                  

1. เพ่ือรวบรวมขอมูลแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 

2. เพ่ือศึกษาระดับความสนใจของนักทองเท่ียวตอแหลงทองเท่ียวของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 

3. เพ่ือหาแนวทางการออกแบบคูมือทองเท่ียวใหแกชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 

4. เพ่ือสรางคูมือการทองเท่ียวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือสอบถามขอมูลเพ่ือ นําไปใชในการวิจัยเร่ืองคูมือการทองเท่ียวดวยตนเองของชุมชน

บางนกแขวก จงัหวดัสมทุรสงคราม แบบสอบถามท่ีทานตอบมาจะมปีระโยชนอยางมากเพ่ือใชในการหาแนวทางการ

ออกแบบคูมือการทองเท่ียวดวยตนของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม  

 ชุมชนบางนกแขวกเปนชุมชนท่ีตั้งอยูริมนํ้าแมกลองอยูในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม อาชีพโดยสวน

ใหญของคนในชมุชนเปนชาวสวน สมยักอนบริเวณน้ีเปนเสนทางการคมนาคมทางนํ้าท่ีสาํคญัระหวางจงัหวดัราชบุร ีเพ่ือ

เขาสูจังหวัดสมุทรสงคราม ปจจุบันทางเทศบาลบางนกแขวกและจังหวัดสมุทรสงครามไดสงเสริมใหเปนสถานท่ีทองเท่ียว

ในชุมชน สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญไดแก ตลาดนํ้าบางนกแขวก อาสนวิหารพระแมบังเกิด วัดปรกโพธ คายบางกุง วัด

เจริญสุขราม ตลาดนํ้าบางนกแขวก ลองเรือชมสองฝงแมนํ้า ทองเท่ียวเชิงเกษตรบานบางพลับ เปนตน 

 เกณฑในการพิจารณาคาเฉล่ียระดับความชื่นชอบและความเหมาะสม  แบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

  5 หมายถึง มีลักษณะการใชงานท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด 

  4 หมายถึง มีลักษณะการใชงานท่ีอยูในระดับมาก 

  3 หมายถึง มีลักษณะการใชงานท่ีอยูในระดับปานกลาง 

  2 หมายถึง มีลักษณะการใชงานท่ีอยูในระดับนอย 

  1 หมายถึง มีลักษณะการใชงานท่ีอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

                                                                                   

                                                                                    (นางสาวดวงรัตน ดานไทยนํา) 

                                                                      อาจารยสาขาวชิาออกแบบกราฟกและมลัตมิเีดยี  

                                                                คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา  
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รายละเอียดของชุมชนบางนกแขวกจังหวัดสมุทรสงคราม 

ยอนกลับไปเมื่อหลายสิบปกอน "ตลาดบางนกแขวก" เปนแหลงการคาท่ีคึกคัก เพราะเปนตลาดริมแมนํ้าท่ี

เชื่อมตั้งแตคลองดําเนินสะดวกกับคลองแมกลอง เมื่อสมัยท่ียังไมมีถนนมักจะมีพอคาแมคามาจอดเรือตั้งแตฟายังไมสาง 

และผูคนก็เร่ิมทยอยออกมาจับจายซื้อสินคาท้ังของคาว ของหวาน ของสด ของแหง ท่ีมีใหเลือกสรรกันตามแตใจอยาก แต

สินคาหลักๆ คือ นํ้าตาลมะพราว มะมวง พืชผักตางๆ โดยจะเปดขายกันทุกๆ วัน แรมขึ้น 2 ค่ํา 7 ค่ํา และ 12 ค่ํา ตั้งแต

เวลา 06.00 – 12.00 น. แตเมื่อเร่ิมมีถนนตัดผาน ความคึกคักเหลาน้ันก็เร่ิมเลือนหายไป กลายเปนความทรงจําสีจางๆ ให

คนแกคนเฒาไดสัมผัสและคิดถึง  

       แมวาปจจุบันวิถีชีวิตแบบยังอดีตก็ยังคงอยู  แตอาจจะไมชุกชุมดวยผูคนเหมือนเมื่อคร้ังวันวาน ซึ่งสินคาสวน

ใหญก็ไมไดผิดแปลกไปจากเมื่อคร้ังแตเกากอนมากมายนัก เรือแจวของชาวบานยังคงนําผัก ผลไม ดอกไม และอาหาร 

เชน ผัดไทยกุงสด (ท่ีมีกุงตัวโต) กวยจั๊บ กวยเตี๋ยว ขาวแกง ขนมหวาน กาแฟโบราณ ออกมาขายใหกับลูกคาอยูเสมอ โดย

จะเปดขายกันทุกวันเสาร – อาทิตย ตั้งแต 08.00 น. ไปจนถึงเย็นย่ํา  

       วถิชีวีติของคนบางนกแขวก ยงัคงสงบ  เรียบงาย และชุมฉํ่าหัวใจ เหมาะสําหรับคนท่ีตองการไปพักผอนใน

วนัหยดุอันแสนสบายๆ ซึ่งการเดินทางไปสัมผัส "ตลาดบางนกแขวก" ก็สามารถไปไดงายๆ เพราะหางจากอุทยาน ร.2 

อําเภออัมพวา เพียงแค 5 กโิลเมตรเทาน้ันเอง 

สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญไดแก อาสนวิหารพระแมบังเกิด วัดปรกโพธ คายบางกุง วัดเจริญสุขราม ตลาดนํ้าบาง

นกแขวก ลองเรือชมสองฝงแมนํ้า ทองเท่ียวเชิงเกษตรบานบางพลับ เปนตน 
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แบบสอบถาม การประเมินผลการออกแบบคูมือการทองเที่ยวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัด

สมุทรสงคราม โดยผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบกราฟฟค (Graphic Design) 

แบบสอบถามแบงเปน 2 สวน ดังนี ้

สวนที่1 เร่ืองการส่ือสารภาพลักษณในการออกแบบคูมือการทองเท่ียวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวกจังหวัด

สมทุรสงคราม 

สวนที่2 เร่ือง รูปแบบคูมือการทองเท่ียวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 

  

สวนที่1 เร่ืองการส่ือสารบุคลิกภาพท่ีใชในการออกแบบคูมือการทองเท่ียวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัด

สมทุรสงคราม 

 

1.ทานคิดวาบุคลิกภาพในท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการออกแบบคูมือการทองเท่ียวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัด

สมทุรสงคราม 

 

 อารมร ความรูสึก และบุคลิกภาพ 

Mood & Tone 

ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1 ลําลอง (Casual) 

1.1 เยาววัย (Young) 

1.2 ฉูดฉาด (Flamboyant) 

1.3 ราเริง  (Merry) 

1.4 สนุกสนาน (Enjoyable) 

1.5 แจมแจง (Vivid)  

     

2 ทันสมัย (Modern) 

2.1         สุภาพ (Polite) 

2.2 มีเหตุมีผล (Rational) 

2.3 พิถีพิถัน (Sharp) 

2.4 กาวหนา (Progressive) 

2.5 ดเูปนโลหะ (Metallic)  

     

3 ชวนฝน (Romantic) 

3.1 ออนโยน (Soft) 

3.2 ออนหวาน (Sweet) 

3.3 ดูเปนคนชางฝน (Dreamy) 

3.4 ดูไรเดียงสา (Innocent) 

3.5 มีเสนห (Charming)  

     

4 เปนธรรมชาติ (Natural) 

             4.1 เปนธรรมชาต ิ(Natural) 

 4.2 ราบร่ืน (Tranquil) 
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 4.3 สนิทสนม (intimate) 

4.4 ประทับใจ (Simple and Appealing) 

 4.5 มีความกรุณา (Generous)  

5 สะโอดสะอง (Elegant) 

              5.1 ทําใหบริสุทธิ์ (Refined) 

 5.2 อรชร (Graceful) 

 5.3 ประณีต (Delicate) 

 5.4 สมัยนิยม (Fashionable) 

 5.5 ดูเปนผูหญิง (Feminine)  

     

6 เก (Chic) 

              6.1 มีสติ (Sober) 

 6.2 สงบเสงี่ยม (Modest) 

 6.3 เรียบงาย (Simple) 

 6.4 เงียบ (Quite) 

 6.5 ละเอียด (Subtle) 

     

7 ไดรับความนิยม (Classic) 

              7.1         เปนแบบแผน (Traditional) 

 7.2 ไดรับความนิยม (Classic) 

 7.3 ดูเปนผูใหญ (Mature) 

 7.4 ดูมีรสนิยม (Tasteful) 

 7.5 ลึกซึ้ง (Heavy and Deep)  

     

8 โออา (Dandy) 

              8.1 สงบเสงี่ยม (Placid)  

8.2 ดูมีเลหเหล่ียม (Sophisticated) 

8.3 ไวใจได (Reliable) 

8.4 สงางาม (Dignified) 

8.5 มีสาระ (Substantial) 
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2. ทานคิดวากิจกรรมการทองเท่ียวใดท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการนํามาสรางภาพลักษณใหกับชุมชนบางนกแขวก จังหวัด

สมทุรสงคราม 

 กิจกรรมการทองเที่ยวของชุมชน 

 

ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1 กจิกรรมทางธรรมชาต ิเชน ลองเรือ ชมสวน       

2 กจิกรรมการทองเท่ียววถิชีวีติชมุชน เชน ตกกุง ทําอาหารสูตรโบราณ ทําสวน      

3 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ เชน นวดแผนโบราณ แชนํ้า สปา      

4 กจิกรรมทางศลิปวฒันธรรม ประเพณี เชน ตกับาตรริมนํ้า ไหวเจาตรุษจนี      

5 กิจกรรมการผจญภัย เชน วายนํ้าคลอง พายเรือ      

 

3. ทานคิดวาสวนประกอบท่ีสําคัญในคูมือการทองเท่ียวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม ควร

ประกอบดวยสวนใดบางใดบาง 

 สวนประกอบ ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1 ขอมูลทางประวัติศาสตรและเร่ืองราวของสถานท่ีทองเท่ียว       

2 เสนทางการทองเท่ียวท่ีเขาใจงาย สามารถเดินทางไดสะดวก      

3 งบประมาณ คาใชจายในการทองเท่ียว      

4 มีแผนท่ี แสดงตําแหนงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีชัดเจน          

5 การเตือนภัยและการปฏิบัติตัวตอสถานท่ีทองเท่ียว      

 

 

สวนที่2 เร่ือง รูปแบบคูมือการทองเท่ียวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม  

1.การแบงสัดสวนและเน้ือหาในการออกแบบคูมือการทองเท่ียวชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม ควรมีสัดสวน

อยางไร 

 การแบงสัดสวนของเนื้อหา 

 

ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1 มีตัวอักษรอยางเดียว      

2 มีภาพอยางเดียว      

3 มีตัวอักษรและภาพเทากัน      

4 มีตัวอักษรมากกวาภาพ      

5 มีภาพมากกวาตัวอักษร      
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2. ทานคิดวาตัวอักษรขนาดใดท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการนําไปใชเปนตัวเน้ือความในการออกแบบคูมือการทองเท่ียวชุมชน

บางนกแขวก จงัหวดัสมทุรสงคราม   

 

 ขนาดตัวอักษรนําไปใชในสวนของเนื้อหา ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1 10 พอยท                     ตัวอยาง   คูมือการทองเท่ียวชุมชนบางนกแขวก      

2 12 พอยท                   ตัวอยาง   คูมือการทองเท่ียวชุมชนบางนกแขวก      

3 14 พอยท                 ตัวอยาง   คูมือการทองเท่ียวชุมชนบางนกแขวก      

4 16 พอยท    ตัวอยาง   คูมือการทองเท่ียวชุมชนบางนกแขวก      

 

3. ทานคิดวาตัวอักษรรูปแบบใดท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการนําไปใชในการออกแบบคูมือการทองเท่ียวชุมชนบางนกแขวก 

จงัหวดัสมทุรสงคราม 

 

 รูปแบบตัวอักษร ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1 - ตัวหัวกลม   

 
 

     

2 - ตัวตกแตงแบบตัวมีหัว 

 

     

3 - ตัวตกแตงแบบไมมีหัวหรือมีหัวเปนจงอยหรือเชิง 
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4 -ตัวตกแตงอาลักษณ 

 

     

5 - ตัวลายมือ 

 
 

     

 

 

 

4. ภาพประกอบท่ีเหมาะสมนํามาใชในการออกแบบคูมอืการทองเท่ียวชมุชนบางนกแขวก จงัหวดัสมทุรสงคราม  

คอืแบบใด 

 

 

 ประเภทภาพประกอบ 

 

ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1 ภาพถาย 

    
                                       

     

2 ภาพลายเวนหรือภาพวาด    
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3 ภาพกราฟกส่ือความหมาย  

 
  

     

 

5. ระบบกริดท่ีเหมาะสมในการนํามาใหในการออกแบบคูมอืการทองเท่ียวชมุชนบางนกแขวก จงัหวดัสมทุรสงคราม คอืก

ริดแบบใด 

 ประเภทของกริด 

 

ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1 เมนูสคริปต กริด  ( Manuscript Grid )   

             
                                       

     

2 คอมลัมน กริด  ( Column Grid )   

   
                               

     

3 โมดูลาร กริด  ( Modular Grid )   
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 ประเภทของกริด 

 

ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

4    ไฮราซเิคลิ กริด  ( Hietrarchical Grid )   

          
                                       

     

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

............................................................................................  
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       (ภาษาอังกฤษ)  Ms. Duangrat  Danthainum  

 หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก  

 สาขาวิชากราฟฟกและมัลติมีเดีย 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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 สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

  การออกแบบสื่อสรางสรรคเรขศิลป  และสื่อสภาพแวดลอม 3 มิติ  

 ประสบการณทีเ่กีย่วของกบัการบริหารงานวจิยัท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

ก. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

Uตัวอยางบทความวิจยั 

[1]   ดวงรัตน  ดานไทยนํา , “การตัวอักษรไทย ในมุมมองนักออกแบบกราฟกดีไซน ,”  

บทความวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําป 2552 

[2]   ดวงรัตน  ดานไทยนํา, “พฤติกรรมผูบริโภคตอรูปแบบคูมือการทองเที่ยวการ 

         ทองเที่ยวดวยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม” บทความวิชาการ   

         วารสารงานวิจยัแหงชาติ Research Expo ครั้งที่ 1 ประจาํป 2553 

[3]  ดวงรัตน  ดานไทยนํา, “รูปแบบคูมือการทองเท่ียวดวยตนเองชุมชนบางนกแขวก  

         จงัหวัดสมทุรสงคราม” นาํเสนอผลงานวิชาการ,งานวิจัยแหงชาติ Research Expo  

         ครัง้ที ่1 ประจาํป 2553 

 [4]    ดวงรัตน  ดานไทยนํา, “การออกแบบเรขศิลปเพื่อสงเสริมสภาพแวดลอมในเขต  

                    กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร" ทุนอุดหนุนจาก 

                    มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา ประจาํป 2550 

[5]    ดวงรัตน  ดานไทยนํา, “การศึกษาเรื่องพัฒนาการรูปแบบของตัวอักษรไทยในยุค 

        สมยัตางๆ” ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประจําป 2551 

[6]    ดวงรัตน  ดานไทยนํา, “แนวโนมการเลือกใชสีกับบุคคลิกภาพของกลุมวัยรุนไทย”  

        ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประจําป 2552 

 [7]    ดวงรัตน  ดานไทยนํา, “การสรางสื่อประชาสัมพันธ คูมือการทองเท่ียวดวยตนเอง  

                    ชุมชนบางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม” ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน 

                    ทา ประจาํป 2553 
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ข. สาขาวิชาทีเ่ชีย่วชาญ 

การออกแบบสื่อสรางสรรคเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ  ออกแบบสื่อ

สภาพแวดลอม 3 มติิ และการถายภาพ 

ค. ภาระงานปจจุบัน 

อาจารยผูสอนประจําสาขาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย  
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