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มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมสื่อเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ 7 ประเภท ที่สามารถสื่อความหมาย สร้างการ
รับรู้ และจดจาคุณค่าของอัตลักษณ์ชุมชนบ้านคลองโยงที่แตกต่างจากชุมชนอื่นนาไปสู่การส่งเสริมการจัดการ
ท่องเที่ยวบ้านคลองโยงให้มีความยั่งยืนตามที่ชุมชนปรารถนา ประกอบด้วย มาสคอต สแตนดีย์ (Standy)
ป้ายแผนที่ท่องเที่ยวซึ่งแสดงจุดท่องเที่ยวทั้ง 15 แห่งของบ้านคลองโยง ป้ายแผนที่เส้นทางโดยรอบของชุมชน
คลองโยง โปสเตอร์ แผ่นพับ สติ๊กเกอร์ไลน์ และสื่อเบ็ดเตล็ดประเภทของที่ระลึก
คาสาคัญ : การจัดการท่องเที่ยวชุมชน สื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรม โอทอปนวัตวิถี บ้านคลองโยง อัตลักษณ์ชุมชน
ABSTRACT
The research article has main objective to develop co-creative media innovation to
promote OTOP Nawatwithi community-based tourism of Ban-klongyong, Salaya Sub-district,
Phuttamonthon District, Nakhon Pathom Province. The Qualitative research based method;
documentary analysis, observation, interviews and community forum with community leaders,
communities of OTOP Nawatwithi community based-tourism, community products traders and
community people, was applied to develop co creative media that can promote communitybased tourism. The common theme analysis was brought to analyze qualitative data derived.
The study find that stakeholders involved and community people of Ban Klong Yong agree
to use community logo and slogan presented by buffalo cartoon mascot together with slogan
“Monrak Thung Klong Yong” to develop 7 prototypes of creative media innovation enable to
convey meaning, perception, and retention of Ban Klong Yong identity value which is
differentiate than others, and that can promote the sustainable management of Ban Klong
Yong OTOP Nawatwithi community-based tourism as wish; mascot standy, a tourist map which
shows all 15 tourist attraction of Ban Klong Yong, a map of Ban Klong Yong route, poster,
folder, line stickers, and miscellaneous media especially for souvenirs.
Keywords: Community Based Tourism Management, creative media, innovation, OTOP
Nawatwithi, Ban Klong Yoang, community identity
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1. บทนา
แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวโอทอปนวัตวิถีเป็นเรื่องใหม่ ที่ในชุมชนส่วนใหญ่ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องเริ่มต้นที่สมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือในการ
จัดการท่องเที่ยว ช่วยกันคิด วางแผน ดาเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมกันพัฒ นา ร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์
และร่วมกันสร้างกฎ กติกาของชุมชนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎ กติกาของชุมชน หรือ การสร้างมาตรฐาน
ต่า งๆ ของชุ ม ชน เพื่ อป้ อ งปรามไม่ ให้ เ กิด ผลกระทบที่ เกิ น ความสามารถของคนในชุ มชนจะแก้ ไขได้ ซึ่ ง
ความสาเร็จของการจัดการท่องเที่ยวจะนาไปสู่ก ารพัฒนาศักยภาพของชุมชน พื้นที่ เศรษฐกิจชุมชน สังคม
ประชาชนในชุมชนบ้านคลองโยงให้มีชีวิตอยู่ดีกินดี มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตอันดีงามของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน
ในชุมชน (ณัฏฐพัชร มณีโรจน์, 2560 : 28-29) ทั้งนี้เพราะผลกระทบของการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ถูกมองว่า
เป็นสถานการณ์ที่สร้าง ชนะ-ชนะ (win-win) ร่วมกัน โดยอ้างอิงจากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ
พัฒนาวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น (Lesego, 2010 : 136)
การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์โดยชุมชนมีส่วนร่วม จะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทาให้คนในชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของ
แนวคิด ร่วมดาเนินการ ร่วมประเมิน ร่วมปรับปรุง นาไปสู่ความรู้สึกภาคภูมิใจและร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
ชุมชนบนพื้นฐานอัตลักษณ์ วิถีชีวิต สื่อพื้นบ้านหรือวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นภูมิ ปัญญา ช่วยนาเสนอความเป็น
ตัวตนของชุมชนท้องถิ่น ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวสู่คนในชุมชนและสาธารณะ
อาทิ การติดตั้งข้อมูลประวัติความเป็นมา ป้ายบอกทางในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวกสบาย และมีความเข้าใจวั ฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง เชื่อมโยงสู่การสื่อสารตรา
สินค้าให้เป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เนื่องจากเมื่อใดก็ตามที่นักท่องเที่ยวรับรู้อัต
ลักษณ์ บุคลิกภาพของแหล่งท่องเที่ยว จะนามาซึ่งตราสินค้า ความเชื่อมั่นและการตัดสินใจซื้อสินค้า บริการ
ของแหล่งท่องเที่ยว (มนัสสินี บุญมีศรีสง่า, 2556 : 556)
การศึกษาเรื่อง “นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตาม
แนวโอทอปนวั ต วิ ถี : กรณี ศึ ก ษาบ้ า นคลองโยง ต าบลศาลายา อ าเภอพุ ท ธมณฑล จั ง หวั ด นครปฐม” มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวโอ
ทอปนวัต วิถี ของบ้ า นคลองโยง ต าบลศาลายา อาเภอพุ ทธมณฑล จังหวัด นครปฐม ผลการวิ จัย ทาให้ ไ ด้
นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวโอทอปนวัตวิถีที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนทาให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจร่วมกันและร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองโยงตาม
แนวโอทอปนวัตวิถีด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนั้นยังสื่อต้นแบบที่สร้างขึ้นยังช่วย ดึงดูดความสนใจ
ของนักท่องเที่ยว การรับรู้และจดจาคุณค่าของอัตลักษณ์ชุมชนบ้านคลองโยงที่แตกต่างจากชุมชนอื่น ช่วยสร้าง
ตราสิ น ค้ าและการเข้ า มาเที่ย วชมของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ส่ ง ผลต่ อ การยกระดั บ รายได้ ความเข้ ม แข็ ง และขี ด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ในการจั ด การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนบ้ า นคลองโยงตามแนวโอทอปนวั ต วิ ถี ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนานวัตกรรมสื่อเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามแนว โอทอ
ปนวัตวิถีของบ้านคลองโยง ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดสาคัญที่นามาใช้ในการวิจัย ได้แก่ กระบวนการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม ดังนี้
2.1 การจัดการท่องเที่ยวชุมชน
การจั ด การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน คื อ การจั ด การการท่ อ งเที่ ย วที่ ค านึ ง ถึ ง ความยั่ ง ยื น ของ
สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กาหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาท
เป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน โดยให้การท่องเที่ยวทางานครอบคลุม
ครบ 5 ด้าน พร้อมกันทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของและมี
ส่วนในการจัดการ (วีระพล ทองมา, 2559) ทั้งนี้เพราะการส่งเสริมการพั ฒนาในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
และชุมชนจาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ต้องการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ชุมชนได้อนุรักษ์วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนเอง ชุมชนจึงควรมีบทบาทสาคัญในการจัดการเพราะพวกเขารู้จักทรัพยากรในพื้นที่และเข้าใจสิ่งที่เขา
ต้องการพัฒนาหรืออนุรักษ์ไว้มากที่สุด ดังนั้น การจัดการท่องเที่ยวชุมชน คือการท่องเที่ยวที่ มีการออกแบบ
เพื่อให้ผู้มาเยือนได้รับประสบการณ์ในวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น แขกผู้มาเยือนและสมาชิกในชุมชนมีโอกาสที่
จะพบและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การนาเที่ยวและบริการต่างๆ ดาเนินการโดยกลุ่มองค์กรชุมชน มีการแบ่ง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2559)
2.2 กระบวนการจัดทาสื่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
กระบวนการจัดทาสื่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมในงานนี้ ได้
บูรณาการแนวคิดพื้นฐานเพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคมแบบมีกลยุทธ์ มีประเด็นสาคัญ 5 ประการได้แก่
1) การกาหนดนิยามและขอบเขตปัญหา 2) การเลือกเป้าหมาย 3) การหาจุดเชื่อมโยงแบบมีกลยุทธ์ 4) การ
กาหนดเทคนิควิธี และ 5) การสร้างแรงจูงใจ และขั้นตอนการพัฒนาสื่อท่องเที่ยว ทาให้สรุปกระบวนการจัดทา
สื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมได้ 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ (Waisbord, 2014: 145-167 ;
มรรษพร สีขาว สุวารีย์ ศรีปูณะ และรวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ, ม.ป.ป.)
2.1.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ ปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาสื่อในมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ แกนนาในพื้นที่ กรรมการบริหารการท่องเที่ยว
ชุมชนตามแนวโอทอปนวัตวิถีตาบลคลองโยง ผู้ประกอบการสินค้าโอทอป กลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้านและคนใน
ชุมชนบ้านคลองโยง ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2.1.2 การออกแบบร่างสื่อสร้างสรรค์ โดยนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการกาหนดประเภทสื่อ
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แนวคิดการออกแบบสื่อ การจัดทาร่างสื่อสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว บริบทพื้นที่ อัตลักษณ์และ
ความต้องการของชุมชน
2.1.3 การปรับปรุงร่างสื่อสร้างสรรค์ โดยนาเสนอร่างสื่อที่ออกแบบ ร่วมกันคัดเลือก
และร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงร่างสื่อเพื่อพัฒนาเป็นสื่อต้นแบบ
2.1.4 การจัดทาและพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ต้นแบบ โดยนาข้อเสนอแนะมาใช้ในการผลิตสื่อ
ต้นแบบ การนาเสนอสื่อต้นแบบ และร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงสื่อสร้างสรรค์ต้นแบบให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น
2.1.5 การประเมินผล รับรองและส่งมอบต้นแบบสื่อเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบแก่ชุมชน เป็น
การนาเสนอผลการผลิตสื่อต้นแบบ การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนาไปใช้ การรับรอง
สื่อโดยผู้เชี่ยวชาญและ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน ตลอดจนการส่งมอบสื่อเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบแก่คนใน
ชุมชนสาหรับนาไปผลิตและเผยแพร่ต่อไป

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research)
โดย เก็บ ข้อมูล จากการวิเคราะห์ เอกสาร การสั งเกตการณ์ส ถานที่ท่องเที่ยวบ้านคลองโยง 15 แห่ ง การ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย กรรมการบริหารการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวโอทอปนวัตวิถีตาบล
คลองโยง แกนน า ผู้ ป ระกอบการสิ น ค้าโอทอป กลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้านและคนในชุมชนบ้านคลองโยง
จานวน 6 ราย และการจัดเวทีชุมชนกลุ่มตัวอย่างมีจานวน 30 คน ได้คัดเลือกมาด้วยวิธีการแบบเจาะจงเป็น
แกนนาหรือคนในชุมชนที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการให้บริการการท่องเที่ยวชุมชน และสมัครใจในการให้
ข้อมูล ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านบ้านคลองโยง ตัวแทนผู้ประกอบการสินค้าโอทอปชุมชนบ้านคลองโยง ตัวแทนกลุ่ม
สตรีและกลุ่มแม่บ้าน ตัวแทนกรรมการบริหารการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวโอทอปนวัตวิถีตาบลคลองโยง และ
ตัวแทนคนในชุมชน
3.2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร แบบสังเกตการณ์ แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และแบบบันทึกผลการจัดเวทีชุมชน ซึ่งคณะผู้วิจัยได้พัฒนาแบบวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร
แบบสังเกตการณ์สาหรับการบันทึกข้อมูลในภาคสนาม แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบบันทึกผล
การจัดเวทีชุมชนที่ได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงนาไปทดลองใช้ (pre testing) กับกลุ่ม
ตัว อย่ างคนในชุมชนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในข้อคาถาม ความสอดคล้ องต่อเนื่อง ความยากง่ายของ
ประเด็น รวมถึงเพื่อให้คณะผู้วิจัยมีความคุ้นเคยกับเครื่องมือ ได้ตรวจสอบว่าประเด็นที่ กาหนดไว้ในเครื่องมือ
ทาให้ได้คาตอบที่กาหนดไว้หรือไม่ จากนั้นจึงปรับปรุงเครื่องมือให้มีความครบถ้วน ครบถ้วนมากขึ้น
ผู้วิจัยลงพื้นที่สังเกตการณ์ 2 ครั้ง การสัมภาษณ์เชิงลึก 2 ครั้ง และการจัดเวทีประชาคม 4 ครั้ง
และลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยการบันทึกภาพนิ่ง บันทึกเสียงและการจดบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้ใช้วิธีการหาความสอดคล้องของเนื้อหา
หลักที่ตรงกัน (common themes analysis) และการพรรณนาวิเคราะห์ตีความคาตอบที่ได้
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4. ผลการวิจัย
ผลการพัฒนานวัตกรรมสื่อเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามแนว
โอทอปนวัตวิถีของบ้านคลองโยง ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
เอกสารปฐมภูมิ และทุติย ภูมิ เพื่อ ส ารวจข้อมู ล เบื้ องต้นก่ อนลงพื้น ที่จ ริง การสั ง เกตการณ์ส ถานที่ห รื อจุ ด
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีความพร้อมของชุมชน การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับประเภทสื่อ แนวคิดการออกแบบและการพัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน
สาหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวโอทอปนวัตวิถี และการจัดเวทีชุมชนทั้ง 5 ครั้ง สามารถสรุป
ตามกระบวนการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองโยง ตาบลศาลายา อาเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ อัตลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญในบ้านคลองโยง
ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยการสัมภาษณ์ชึงลึก การลงพื้นที่
สังเกตการณ์และการจั ดเวทีชุมชนครั้ งที่ 1 พบว่า ชุมชนได้บอกเล่ าประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน ให้
ข้อมูลภาพรวมของพื้นที่ และนาคณะผู้วิจัยไปสารวจจุดสาคัญต่าง ๆ ของหมู่บ้านเพื่อให้คณะผู้วิจัยได้พิจารณา
ศักยภาพของจุดท่องเที่ยวแต่ละจุด ปัญหาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนและช่องว่างการสื่อสารที่ยังไม่สามารถ
สะท้อนตัวตนและอัตลักษณ์ชุมชนได้อย่างชัดเจนทาให้ขาดความร่วมมือจากคนในชุมชนและไม่สามารถสื่อสาร
จุดเด่นที่แตกต่างของบ้านคลองโยงให้เป็นที่รับรู้และเข้าถึงนักท่องเที่ยว
4.2 การร่วมกันออกแบบร่างสื่อสร้างสรรค์ คณะผู้วิจัยได้นาเสนอผลการสารวจข้อมูลเบื้องต้นใน
ข้อ 1 ในเวทีประชาคมครั้งที่ 2 และขอให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องต่อการกาหนดกลุ่ม เป้าหมาย
หลั ก ประเภทสื่ อ แนวคิ ด การออกแบบ (theme) และเนื้ อ หาหลั ก (key message) ที่ ค วรสื่ อ สารไปยั ง
กลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) คนในชุมชน เพื่อให้รับรู้และภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ตนเอง ร่วมเป็นเจ้าบ้าน
ต้อนรับและให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว และ 2) นักท่องเที่ยว เพื่อให้รับรู้อัตลัก ษณ์ชุมชนที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว
สาหรับบ้านคลองโยงที่ยังคงวิถีเกษตรและการดาเนินชีวิตแบบดั้งเดิมท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมเมือง โดยประเภทสื่อที่ชุมชนต้องการ ได้แก่ ซุ้มประตู ตัวละครหรือการ์ตูนสัญลักษณ์ (mascot) โดย
เลือกใช้ควายเป็นสื่อ แผนที่ท่องเที่ย วชุมชน แผนที่เส้นทางโดยรอบชุมชนคลองโยง โปสเตอร์ และสื่อของที่
ระลึก เช่น กระเป๋า เสื้อ เป็นต้น ที่สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนตามที่ร่วมกันคิดไว้ ส่วนแนวคิดการออกแบบสื่อ
พบว่า คนในชุมชนมีความเห็นพ้องกันว่าแนวคิดการ ออกแบบสื่อทุกประเภทต้องสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนที่เป็น
วิถีแบบท้องทุ่ง มีควาย เรือและลาคลองซึ่งเป็นสัญลักษณ์สาคัญของหมู่บ้านตามประวัติศาสตร์หมู่บ้า นคลอง
โยงที่ผูกพันกับการทานา ใช้แรงงานควายในการไถนาและลากจูงเรือให้ข้ามผ่านจุดสันดอนที่น้าแห้งในฤดูแล้ง
ผ่านสี ภาพ และข้อความที่ใช้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน ดั งนั้น สื่อสร้างสรรค์ทุกประเภทต้องมีตรา
สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบสาคัญสาหรับนาเสนอ อัตลักษณ์ชุมชนให้สอดคล้องต่อเนื่องนาไปสู่ความภาคภูมิใจ
ของคนในชุมชนและการจดจาได้ของนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้สื่อควรมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์
สาคัญในการค้นหาเส้นทางทาให้ชุมชนมีความต้องการให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลในรายละเอียดต่างๆผ่าน QR
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code เพื่อให้ นักท่องเที่ย วสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูล เพิ่มเติม และเนื้อหาหลั กที่ควรสื่ อสาร ได้แก่ ข้อมูล
ประวัติศาสตร์หมู่บ้าน จุดท่องเที่ยวสาคัญ และเส้นทางการท่องเที่ยวแบบไปกลับภายใน 1 วัน (one day trip)
เพื่อให้คนในชุมชนรับทราบข้อมูลพื้นฐาน สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่นักท่องเที่ยว ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตนเองก็สามารถทาความรู้จักสถานที่สาคัญ และใช้เป็นข้อมูลสาหรับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ กิจกรรม สินค้าและอาหาร
4.3 การปรับปรุงร่างสื่อสร้างสรรค์ เป็นขั้นตอนการนาจัดทาร่างสื่อเชิงสร้างสรรค์ตามที่ชุมชน
นาเสนอในขั้นตอนที่ 2 มาจัดทาโดยใช้โปรแกรมซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และนามาเสนอในเวทีชุมชนครั้งที่ 3
และการร่วมกันหาจุดเชื่อมโยงแบบมีกลยุทธ์ ในขั้นตอนการคัดเลือก และรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุง
แก้ไขร่างสื่อสร้างสรรค์ ที่คัดเลือกสาหรับนาไปปรับปรุงเป็นสื่อสร้างสรรค์ต้นแบบในขั้นตอนต่อไป ซึ่งคนใน
ชุมชนได้คัดเลือกสื่อหลักให้เหลือเพียง 5 ประเภท ได้แก่ 1) ตัวละครหรือมาสคอต (mascot) 2) ป้ายแผนที่
ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ แสดงจุ ด ท่ อ งเที่ ย วหลั ก ของคลองโยง 3) ป้ า ยแผนที่ เ ส้ น ทางโดยรอบของชุ ม ชนคลองโยง
4) โปสเตอร์ และ 5) สื่อเบ็ ดเตล็ ดซึ่งก็คือ ของที่ระลึ กประเภทต่างๆ เพื่อตอกย้าและสร้างการจดจาตรา
สัญลักษณ์และสโลแกนชุมชน โดยเน้นจุดเชื่อมสาคัญคือ จุดท่องเที่ยวหลักทั้ง 15 แห่งเป็นตัวเดินเรื่องหลักใน
สื่อทุกชนิดเพื่อจุดเด่นของจุดท่องเที่ยวสาคัญ ซึ่งเชื่อมโยงกับกิจกรรม/บริการ สินค้าและอาหาร ให้ชัดเจนมาก
ขึ้น และใช้ เ ทคโนโลยี QR Code ในการให้ ข้ อมู ล รายละเอี ย ดเกี่ย วกั บ จุ ด ท่ อ งเที่ ย วแต่ ล ะจุ ด ในเส้ น ทาง
ท่องเที่ยว ตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่นิยมใช้โทรศัพท์มือถือแสกน QR Code เพื่อดาวโหลด
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวก่อนเดินทางมาท่องเที่ยวหรือในขณะที่เข้ามาถึงพื้นที่เพื่อดูภาพรวมของจุดท่องเที่ยว
4.4 การจัดทาและพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ต้นแบบ เป็นขั้นตอนการนาเสนอสื่อต้นแบบ และรับฟัง
ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ต้นแบบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเวทีประชาคมครั้งที่ 4 เพื่อประสิทธิภาพ
และประสิ ทธิผลของสื่อซึ่งในขั้นตอนนี้ คนในชุมชนได้คัดเลือกสื่อสร้างสรรค์ที่มีเทคนิควิธีการออกแบบที่
สวยงาม น่าสนใจ สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนได้อย่างชัดเจน มีต้นทุนการผลิตไม่สูง ตลอดจนเป็นที่นิยมและ
สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ชอบค้นหาข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือ ที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว
สาหรับเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองเพื่อชม ช้อป ชิม เช็คอินและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สาหรับใช้เป็นต้นแบบใน
แต่ละประเภท ดังนี้
4.4.1 ตั ว ละครหรื อ มาสคอต 15 ตั ว โดยใช้ ค วายเป็ น ตั ว ละครหรื อ มาสคอต ที่ ส ะท้ อ น
อั ต ลั ก ษณ์ ชุ ม ชนที่ ผู ก พั น กั บ ควายซึ่ ง เป็ น สั ต ว์ คู่ ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น ไทยหลายๆแห่ ง และมี เ หตุ ก ารณ์ ท าง
ประวัติศาสตร์ที่เป็นเรื่องราวความเป็นมาสาหรับบ้านคลองโยงโดยตรง
4.4.2 ป้ายแผนที่ท่องเที่ยวเพื่อแสดงจุดท่องเที่ยวหลักของคลองโยงทั้ง 15 แห่ง ได้แก่ 1) ซุ้ม
ประตูทางเข้า 2) จุดเช็คอิน 3) ซุ้มทองเหลืองป้าเพ็ญ 4) แจ่วบองสมุนไพร 5) ซุ้มกระเป๋าผ้า 6) ชาเพื่อสุขภาพ
และจุดสาธิตทาขนมไทย 7) แปลงผักคุณไพบูลย์ 8) ซุ้มบัวบูชา 9) ซุ้มเกษตรทฤษฎีใหม่ 10) สมุนไพรหอม
ระเหย น้าสมุนไพรกันยา 11) ดนตรีไทย 12) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 13) ผักปลอดสารพิษ 14) บ้าน
พวงมโหตร และ 15) ผักเกษตรอินทรีย์บ้านคลองโยง ซึ่งผ่านการเลือกสรรจากคนในชุมชนว่าเป็นจุดท่องเที่ยว
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนบ้านคลองโยง ที่มีศักยภาพทั้งในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติ ความพร้อมของบุคลากร
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การจัดกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจ และการเป็นจุดให้บริการแวะพัก ชม ช้อป ชิม ของนักท่องเที่ยว โดยที่
ประชุมมีข้อเสนอแนะให้เติมชื่อจุดท่องเที่ย วทั้ง 15 แห่งไว้ด้านล่าง และมีบางส่ วน เสนอให้ใช้เทคโนโลยี
QR Code เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดท่องเที่ยวทั้ง 15 จุด สาหรับให้นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถ
แสกนและดาวโหลดข้อมูลรายละเอียดของจุดท่องเที่ยวทั้ง 15 จุด ด้วยโทรศัพท์มือถือได้สะดวก รวดเร็วเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจเลือกว่าจะเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางที่นาเสนอหรือเลือกเที่ยวชมเพียงบางจุดตาม
ความสนใจ อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากเป้าหมายของป้ายแผนที่เน้นให้บริการข้อมูลที่แสดงจุดท่องเที่ยวหลักใน
ภาพรวมซึ่งการใช้ QR Code ในแผนที่จะต้องมีขนาดใหญ่ อาจทาให้ป้ายมีข้อมูลมากไป ไม่สวยงาม ที่ประชุม
จึงมีมติให้ทดลองทาแผนที่ท่องเที่ยวทั้ง 2 แบบ เพื่อนามาพิจารณาในเวทีชุมชนครั้งต่อไป ซึ่งหากป้ายแผนที่ที่
มี เ ทคโนโลยี QR Code ไม่ ส วยงาม ก็ ส ามารถน าไปใช้ เ ป็ น สื่ อ ประกอบการจั ด ท าแผ่ น พั บ ส าหรั บ แจก
นักท่องเที่ยวได้
4.4.3 ป้ า ยแผนที่ เ ส้ น ทางโดยรอบของชุ ม ชนคลองโยง เป็ น สื่ อ ที่ มี เ ป้ า หมายในการให้
ข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับพื้นที่บ้านคลองโยงและเส้นทางการขับรถเที่ยวชมบ้ านคลองโยง โดยนาเทคโนโลยี QR
Code มาใช้ เ พื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วสแกนและดาวโหลดข้ อ มู ล เส้ น ทางการเที่ ย วชมบ้ า นคลองโยงผ่ า น
โทรศัพท์มือถือโดยเชื่อมโยงกับ Google map ที่แนะนาการเดินทางไปตามจุดต่างๆ ได้อย่างง่ายดายขึ้น ช่วย
ให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกใช้บริการว่าจะเดิ นทางท่องเที่ยวตามเส้นทางที่นาเสนอหรือเลือกเที่ยวชมเพียง
บางจุดตามความสนใจ โดยที่ประชุมเห็นว่าข้อมูลเส้นทางการเดินทางไปยังจุดท่องเที่ยวทั้ง 15 จุด มีความ
จาเป็น และตอบสนองพฤติกรรมการเดินทางและวางแผนการท่องเที่ยวด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวยุคใหม่
เนื่องจากทาได้สะดวก รวดเร็ว โดยข้อมูลมีความชัดเจนอยู่แล้วไม่จาเป็นต้องแก้ไข แต่มีมติให้นาแผนที่เส้นทาง
โดยรอบของของชุมชนคลองโยงไปจัดทาเป็นป้ายแผนที่ ตั้งคู่กับป้ายแผนที่ที่แสดงจุดท่องเที่ยวทั้ง 15 แห่ง
และควรใส่ไว้ในแผ่นพับสาหรับแจกนักท่องเที่ยวไปพร้อมกัน
4.4.4 โปสเตอร์แสดงภาพแผนที่ท่องเที่ยวชุมชนคลองโยง 15 จุด พร้อมด้วยประวัติบ้าน
คลองโยงพอสังเขป และมาสคอตควายลากจูงเรือ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ที่ประชุมเห็นว่า
โปสเตอร์ที่นาเสนอมีภาพที่ดึงดูดใจและข้อมูลสรุปเกี่ยวกับตาบลคลองโยงอยู่แล้ว สามารถติดตามจุดต่างๆ ทั้ง
ภายนอกและภายในชุมชน ไม่จาเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดใดๆ
4.4.5 สื่อเบ็ดเตล็ดประเภทของที่ระลึก ได้แก่ หมวก ถุงผ้า เสื้อยืด และสแตนดี้ สาหรับใช้
เป็นจุดเช็คอินและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกโดยมีตราสัญลักษณ์และสโลแกนชุมชนเป็นองค์ประกอบสาคัญในการ
ออกแบบเพื่อสร้ างการรั บ รู้ และจดจ าแก่นั กท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม จากผลการจัดทาสื่ อสร้างสรรค์ทั้ ง
5 ประเภท ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรนาสื่อที่ออกแบบโดยเฉพาะประวัติความเป็นมา มาสคอต ข้อมูลแผนที่
แสดงจุดท่องเที่ยวหลัก ทั้ง 15 จุดและแผนที่เส้นทางการเดินทางรอบชุมชนคลองโยงไปใส่ไว้ในแผ่นพับสาหรับ
แจกนั กท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อการพกพาและดูรายละเอียดข้อมูลได้ง่ายขึ้น และเนื่องจาก
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่มีความสนใจสื่อใหม่ทาให้ควรมีการออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ ซึ่งเชื่อมโยงกับมาส
คอตที่เคยออกแบบไว้ สาหรับเป็นสื่อแสดงจุดขายสาคัญที่นักท่องเที่ยวจะได้พบเห็นเมื่อเดินทางมาเยี่ยมชม
บ้านคลองโยง ซึ่งอาจเป็นสื่อเชิงสร้างสรรค์ที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวบ้านคลองโยงมากขึ้น ทา
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ใหั คณะวิจัยได้นาแนวคิดที่ได้จากที่เวทีประชาคมมาใช้ในการปรับปรุงสื่อทั้ง 5 ประเภท และจัดทาสิ่อเพิ่มเติม
อีก 2 ประเภท ได้แก่ สื่อแผ่นพับและสติ๊กเกอร์ไลน์ ทาให้มีสื่อสร้างสรรค์ในขั้นตอนการรับรองและส่งมอบสื่อ
เชิงสร้างสรรค์ต้นแบบแก่ชุมชนทั้งหมด 7 ประเภท
4.5 การรับรองและส่งมอบสื่อสร้างสรรค์ต้นแบบแก่ชุมชน ด้วยการนาเสนอผลการผลิตสื่อ
สร้ า งสรรค์ ต้ น แบบ การประเมิ น ความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ใ นการน าไปใช้ การรั บ รองสื่ อ โดย
ผู้เชี่ยวชาญและ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน ตลอดจนการส่งมอบนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้นแบบแก่คนใน
ชุมชน โดยคณะผู้วิจัยนาเสนอสสรุปผลการศึกษาในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล การร่วมกันออกแบบร่างสื่อ
สร้ างสรรค์ การปรั บ ปรุ งร่ างสื่ อสร้ างสรรค์ การจัดทาและพัฒ นาสื่อสร้างสรรค์ต้นแบบที่พัฒ นาขึ้นตาม
ค าแนะน า และชี้ ใ ห้ เ ห็ น กลยุ ท ธ์ ก ารกระจายนวั ต กรรมสื่ อ ต้ น แบบให้ เ ข้ า ถึ ง และดึ ง ดู ดความสนใจของ
นักท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวทีชุมชนมีแรงจูงใจในการนาสื่อต้นแบบไปใช้ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
ชุมชนคลองโยงตามแนวโอทอปนวัตวิถีต่อไป ซึ่งผลการจัดเวทีชุมชนพบว่า ที่ประชุมมีความเห็นสอดคล้องกัน
ว่านวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อมูลพื้นที่และสะท้อนอัตลักษณ์
ชุมชนได้อย่างชัดเจน ในทิศทางเดียวกัน และตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของคนในชุมชน และมี
ความเป็นไปได้ในการนาไปใช้เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านคลองโยง เนื่องจาก สามารถนาไฟล์สื่อ
ต้นแบบไปใช้ในการให้โรงพิมพ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปผลิตและเผยเพร่ได้เลย ดังนี้
4.5.1 ตัวละครหรือมาสคอตต้นแบบ ซึ่งตัดตัวละครที่มีห่วงสีแดงออกไป ทาให้เหลือตัว
ละครหรื อ มาสคอตต้ น แบบ 14 ตั ว ซึ่ ง สามารถน าไปใช้ เ ป็ น ตั ว ละครประกอบการจั ด ท าสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ
ภาพเคลื่อนไหวเพื่อนาเสนอผ่านยูทูป เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ของฝาก ของที่ระลึก จุดเช็คอินและสแตนดี้
สาหรับการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในจุดท่องเที่ยวต่างๆได้ ดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 ตัวละครหรือมาสคอต ต้นแบบ 14 ตัว
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4.5.2 ป้ายแผนที่ท่องเที่ยวต้นแบบที่แสดงจุดท่องเที่ยวหลักของคลองโยงทั้ง 15 จุด เพื่อ
แนะนาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองโยงจากจุดเริ่มต้นตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน จนถึงจุดสุดท้าย
แบบวัน เดีย วจบ (one day trip) ที่ ป รั บ แก้ ไขใหม่มี 2 แบบ ได้แ ก่ แผนที่ท่อ งเที่ยวที่ แสดงรายการชื่อจุ ด
ท่องเที่ยวไว้ด้านล่าง และแผนที่ท่องเที่ยวที่มีมาสคอต ชื่อจุดท่องเที่ยวและ QR Code ในแผนที่ ดังแผนภาพที่
2 และ 3

แผนภาพที่ 2 ป้ายแผนที่ท่องเที่ยวต้นแบบที่แสดงจุดท่องเที่ยวหลักของคลองโยงทั้ง 15 จุด ไว้ด้านล่าง

แผนภาพที่ 3 ป้ายแผนที่ท่องเที่ยวต้นแบบที่มีชื่อจุดท่องเที่ยว มาสคอต และ QR Code ไว้ในแผนที่
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4.5.3 ป้ายแผนที่เส้นทางโดยรอบของชุมชนคลองโยงต้นแบบ ที่ใช้เทคโนโลยี QR Code
ส าหรั บ สแกนและดาวโหลดข้อมูล เส้ น ทางการขับรถเที่ยวชมบ้านคลองโยงผ่ านโทรศัพท์มือถื อ และโดย
เชื่อมโยงกับ Google map ดังแสดงในแผนภาพที่ 4 โปสเตอร์ต้นแบบแสดงภาพแผนที่ท่องเที่ยวชุมชนคลอง
โยง 15 จุด ในแผนภาพที่ 5

แผนภาพที่ 4 ป้ายแผนที่ต้นแบบเส้นทางโดยรอบของชุมชนคลองโยง

แผนภาพที่ 5 แสดงโปสเตอร์ต้นแบบชุมชนคลองโยง
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แผ่นพับต้นแบบ ซึ่งเวทีประชุมให้ความเห็นว่าควรทาเพิ่มเติม โดยนาข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของบ้านคลองโยง ที่มาของมาสคอต แผนที่ท่องเที่ยวที่ปรับแก้ไข และแผนที่เส้นทางโดยรอบ
ชุมชนคลองโยง วิธีสแกน QR Code และดาวโหลดข้อมูลรายละเอียดของจุดท่องเที่ยว และเส้นทางการเดินไป
ยังจุดท่องเที่ยวทั้ง 15 จุด ด้วยโทรศัพท์มือถือ พร้อมด้วยตราสัญลักษณ์และสโลแกนชุมชน มาใส่ไว้ในแผ่นพับ
สาหรับแจกนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวชมบ้านคลองโยง และอาจใส่ไว้ในเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการสืบค้นข้อมูลก่อนเดิ นทางท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ดัง
แสดงในแผนภาพที่ 6 และ 7

แผนภาพที่ 6 ด้านหน้าของแผ่นพับต้นแบบ

แผนภาพที่ 7 ด้านหลังของแผ่นพับต้นแบบ
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สติ๊กเกอร์ไลน์ต้นแบบ ซึ่งมีข้อความต้อนรับ ทักทาย ประชาสัมพันธ์จุดท่องเที่ยว กิจกรรม บริการ
และผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ ซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนคลองโยง รวม 24 ตัว ซึ่งหากชุมชนไม่ได้นาไปใช้เป็น
สติ๊กเกอร์ไลน์ ก็สามารถใส่ไว้ในเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ทาเป็นสติ๊กเกอร์ติ ดรถยนต์ หรือดัดแปลงนาไปใช้เป็น
องค์ประกอบในสื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดท่องเที่ยวหรือนาไปต่อยอดสาหรับการออกแบบของที่ระลึกเฉพาะจุด
ท่องเที่ยวแต่ละจุดได้ ดังแสดงในแผนภาพที่ 8

แผนภาพที่ 8 สติ๊กเกอร์ไลน์ต้นแบบ
สื่อเบ็ดเตล็ดประเภทของที่ระลึกต้นแบบ ได้แก่ หมวก ถุงผ้า เสื้อยืด และสแตนดี้สาหรับใช้เป็นจุด
เช็คอินและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ซึ่งที่ประชุมไม่มีการปรับแก้ไข

แผนภาพที่ 9 สื่อเบ็ดเตล็ดประเภทของที่ระลึกต้นแบบ
ผลจากการวิจัยได้ข้อสรุปว่า นวัตกรรมสื่อเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชนตามแนวโอทอปนวัตวิถีส่งผลดีต่อคนในชุมชน โดย คนในชุมชนเห็นพ้องต้องกันในการนาตราสัญลักษณ์
และข้อความสโลแกนชุมชนที่นาเสนอผ่านภาพการ์ตูนมาสคอตควายและข้อความสโลแกน “มนต์รักทุ่งคลอง
โยง” มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมสื่อเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ
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5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุป และอภิปรายผล
1. ผลการศึกษานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตาม
แนวโอทอปนวัตวิถีของบ้านคลองโยง ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบว่ามีกระบวนการ
หลัก 5 ขั้นตอน ได้แก่การร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ อัตลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ
ในบ้านคลองโยง การร่วมกันออกแบบร่างสื่อสร้างสรรค์ การร่วมกันปรับปรุงร่างสื่อสร้างสรรค์ การร่วมกัน
จัดทาและพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ต้นแบบ และการรับรองและส่งมอบสื่อสร้างสรรค์ต้นแบบแก่ชุมชน สอดคล้อง
กับผลการศึกษาที่พบว่า กระบวนการสร้างสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตาบลนางแล
จัง หวั ด เชี ย งราย มี 6 ขั้น ตอน ได้ แก่ 1) ศึก ษาและรวบรวมข้อ มูล วั ฒ นธรรมที่ น่า สนใจ 2) ออกแบบสื่ อ
มัลติมีเดีย 3) พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 4) ทดสอบระบบ 5) ทดสอบใช้งานจริง และ 6) ประเมินผล (กลชาญ อนันต
สมบู ร ณ์ และคณะ 2560 : 200-201) นอกจากนั้น ผลการศึ ก ษายั ง สอดคล้ องกั บ แนวคิ ด การจั ด การการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ของ ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ (2560) ที่เสนอว่า การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จะ
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การนา การประสานงาน และการควบคุม โดยทุกๆ กระบวนการ
เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมพัฒนา ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมแบ่งปัน
ผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมประเมินผล และผลการศึกษาของ อภิญญา บัคคาลา อรุณนภาพร (2554 :18) ที่
พบว่า การที่ชุมชนและสังคมทั่วไปเห็นคุณค่าของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและมีความปรารถนาที่จะสงวน
รักษาและสืบสานให้คงอยู่ต่อไปต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจในคุณค่าและความสาคัญของมรดกทางวัฒนธรรม
นั้นๆ ซึ่งเครื่องมือที่ดีที่สุดในการสร้างความเข้าใจคือการตีความและสื่อความหมายด้านคุณค่าและความสาคัญ
โดยการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมน่าเป็นการสื่อความหมายที่เข้าถึงชุมชนและผู้ เยี่ยมชมได้ง่ายและตรงที่สุดวิธี
หนึ่ง โดยการสื่อความหมายถือเป็นกระบวนการสาคัญ ที่นาเสนอเรื่องราวที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อความหมาย
ไปยังผู้รับสาร ให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของผู้ส่งสารผ่านตัวกลางซึ่งอาจจะเป็นตัวโบราณวัตถุ โบราณสถาน พื้นที่
แหล่งที่ตั้งหรือการสร้างเรื่องราวจากตัวมรดกทางวัฒนธรรมเอง อันจะนาไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนามรดกทาง
วัฒนธรรมในที่สุด
2. ผลการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ต้นแบบสาหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวโอทอปนวัตวิถีของ
บ้านคลองโยงตามความต้องการของชุมชนซึ่งมี 7 ประเภท ได้แก่ มาสคอต สแตนดีย์ (Standy) ป้ายแผนที่
ท่องเที่ยวซึ่งแสดงจุดท่องเที่ยวทั้ง 15 แห่งของบ้านคลองโยง ป้ายแผนที่เส้นทางโดยรอบของชุมชนคลองโยง
โปสเตอร์ แผ่ น พั บ สติ๊กเกอร์ ไลน์ และสื่ อ เบ็ ด เตล็ ดประเภทของที่ร ะลึ ก สอดคล้ องกั บผลการศึกษาของ
อภิวัฒน์ ปันทะธง จิรวัฒน์ พิระสันต์ และนิรัช สุดสังข์ (2555) ที่พบว่าสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีความเหมาะสมสาหรับ
ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ประกอบด้วย คู่มืออัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว แผ่นพับเพื่อการท่องเที่ยว โปสเตอร์เพื่อการท่องเที่ยวและแผนที่เพื่อการ
ท่องเที่ยว สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมศักดิ์ คล้ายสังข์ (2560: 290) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวต้องการให้มี
สื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่มีอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ตลาด
หรือประวัติความเป็นมา แนะนาเส้นทางในการเดินทาง เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีข้อมูลมากเพียงพอก่อนเดินทาง
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มาท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่ง ทาให้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การท่องเที่ยวและการตลาดควรเป็นสื่อที่สามารถเล่าเรื่องอธิบายความเป็ นมา บอกจุดเด่น บอกเส้นทาง ให้
ความรู้แก่นักท่องเที่ยวไปพร้อมกับการเดินทางท่องเที่ยวและสามารถเข้าถึงได้ง่ายทุกสถานที่ทุกเวลา
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้
1. การให้ความสาคัญกับการนาสื่อต้นแบบไปผลิตและใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้าน
คลองโยงอย่ างต่อเนื่ อง ควบคู่กับ การจัดทาแผนหรือปฎิทินท่องเที่ยวชุมชน และการทาการตลาดผ่านสื่ อ
ออฟไลน์ และออนไลน์ควบคู่กัน เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่นักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในชุ มชนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
2. การนาสื่อต้นแบบถือเป็นส่วนหนึ่งของ การจัดการการท่องเที่ยวที่คานึงถึงความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม เพราะสื่อต้นแบบดังกล่าวถูกกาหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อ
ชุมชนบ้านคลองโยง ทาให้คนในชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้
มาเยือนในอนาคต
5.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. งานวิจัยดังกล่าวใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเท่านั้น งานวิจัยเรื่องต่อไปอาจใช้วิธีวิจัยแบบ
ผสมหรือการวิจัยกึ่งทดลองเพื่อศึกษาการรับรู้และความเข้าใจความหมายของสื่อสร้างสรรค์ ในทัศนะของ
นั ก ท่อ งเที่ ย วหรื อการศึ ก ษาประสิ ทธิ ผ ลของสื่ อสร้ างสรรค์ ในการส่ งเสริ ม การท่อ งเที่ ย ว เพื่อ ให้ ไ ด้ ข้อ มู ล
สารสนเทศสาหรับนาไปพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนบ้าน
คลองโยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. งานวิจัยมีขอบเขตด้านพื้นที่เฉพาะชุมชนบ้านคลองโยง ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑลหรือ
การศึกษากรณีศึกษา งานวิจัยเรื่องต่อไปอาจมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ต่างๆ ที่นาแนวคิดการ
สื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวโอทอปนวัตวิถีมาใช้ หรือขยายขอบเขตพื้นที่ศึกษาในระดับอาเภอ
หรือระดับจังหวัด เพื่อการอธิบายปรากฏการณ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น
3. งานวิจัยเรื่องนี้ศึกษาการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นสื่อแบบทางเดียวเท่านั้น งานวิจัยเรื่อง
ต่อไป ควรต่อยอดศึกษาการสร้างสื่อออนไลน์ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่นิยมแสวงหาข้อมูลช่วงก่อนและระหว่างการเดินทาง หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยวทางสื่อออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงและขยายฐานนักท่องเที่ยวในวงกว้าง เช่น facebook, application
สาหรับสมาร์ทโฟน และแทบเล็ต นามาซึ่งรายได้แก่คนในชุมชนบ้านคลองโยงมากขึ้น หรือศึกษาองค์ประกอบ
การสื่อสารด้านอื่นๆ เช่น ด้านผู้ส่งสาร ด้านสาร ด้านผู้รับสารหรือนักท่องเที่ยว อาทิ การพัฒนาศักยภาพการ
สื่อสารของบุคลากรการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสร้างความประทับใจแก่นั กท่องเที่ยว กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
เชิงเนื้อหา การจัดการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และ การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้า
การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนโอทอปนวั ต วิ ถี บ้ า นคลองโยงและการศึ ก ษาความต้ อ งการคาดหวั ง และพฤติ ก รรม
นักท่องเที่ยวยุคใหม่ เป็นต้น
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