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การวิจยัและพฒันาโปสการด์ปฏิสมัพนัธเ์พื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จงัหวดัชุมพร มีวตัถปุระสงค ์ไดแ้ก ่1) 

เพื่อศึกษาวิเคราะหรู์ปแบบโปสการด์ท่ีส่งเสริมการท่องเที่ยว 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในยุคสังคมดิจิทัล 
3) เพื่อพฒันาและออกแบบโปสการด์ปฏิสมัพนัธเ์พื่อรองรบัสงัคมดิจิทลัและส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัชมุพร งานวิจยันี้
สรา้งสรรคข์ึน้โดยมุ่งหวังพัฒนารูปแบบดั้งเดิมของโปสการด์ใหม้ีความทันสมัยโดยใชเ้ทคโนโลยีสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อให้
สอดคลอ้งกับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในปัจจุบันและเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียว
ใหแ้ก่จังหวดัชุมพร งานวิจัยชิน้นีท้  าการวิจัยในรูปแบบการวิจัยและพฒันา ขัน้ตอนแรกผูวิ้จยัไดท้ าการรวบรวมขอ้มลูเชิง
คุณภาพจากการสัมภาษณ์คนในพืน้ท่ีจังหวดัชุมพรและรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวจาก
กลุ่มนักท่องเท่ียวผ่านแบบสอบถามออนไลน์ พบว่าส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ 25-35 ปี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มี
รายได้ 15,001-30,000 บาท มีเป้าหมายการท่องเท่ียวเพื่อพักผ่อน เนน้การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ หาขอ้มูลท่ีพัก การ
เดินทาง รา้นอาหารและสถานท่ีท่องเท่ียวผ่านช่องทางโซเชี่ยลมีเดียมากท่ีสุด  ขั้นตอนท่ี 2 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์
โปสการด์โดยใชท้ฤษฎีองคป์ระกอบในงานออกแบบพบว่าโปสการด์โดยทั่วไปมีขนาดความกวา้ง 105 มิลลิเมตร และยาว 
148 มิลลิเมตร ผิวเรียบและพืน้สีขาวส าหรบัเขียนขอ้ความ และท าการออกแบบตน้แบบโปสการด์เป็นจ านวน 5 แบบ 
ผ่านแนวคิดหลกัคือทะเลชุมพร โดยใชก้ารผสมผสานเป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบ ขัน้ตอนท่ี 3 ผูวิ้จัยไดน้ าตน้แบบ
โปสการ์ดไปท าการประเมินความพึงพอใจโดยผู้เชี่ยวชาญและนักท่องเท่ียว  พบว่า 1)รูปแบบท่ีผู้เชี่ยวชาญและ
นักท่องเท่ียวพึงพอใจมากท่ีสุดคือแบบภาพถ่าย (Photo)ผสมผสานกับภาพวาด(Painting) 2)ช่องทางการสื่อสารท่ี
ผูเ้ชี่ยวชาญและนักท่องเที่ยวใหค้วามสนใจคือ Facebook, Instagram, เว็บไซต ์และ Argumented Reality(AR) ขัน้ตอน
สดุทา้ยผูวิ้จัยจึงไดน้ าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงและพัฒนาการออกแบบเป็นโปสการด์ปฏิสัมพันธ์ท่ี
รองรบัสงัคมดิจิทลัเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัชมุพร 
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The purpose of this study is to research and develop the interactive postcard to promote the 

tourism of Chumphon province. The area covered in this study were as follows: (1) to study and analyze the 
kind of tourist postcard formats that help promote tourism; (2) to study the personalities and behavior of 
tourists in the Digital Society era; and (3) to develop and design tourist postcards to support the Digital 
Society and to promote tourism in Chumphon. The purpose of this research is to improve the original 
postcard to be more modern by using the Digital Society to be in step with current tourist behavior. This 
research will be used for publicity and increase tourism in Chumphon. The methodology of this research was 
conducted using a research and development model. The researcher collected qualitative data from local 
people in Chumphon and the quantitative data from tourists through an online questionnaire. The results of 
the questionnaire were as follows: the tourists were mostly females, from 25-35 years of age, worked at 
private companies, and earned approximately 15,001-30,000 THB per month. Their purpose in traveling was 
mainly to relax and focus on natural tourist area, accommodation, restaurants, and social media attractions in 
Chumphon. In step two, the researcher analyzed the postcards using composition theory and the elements 
of design. The optimal postcard was 105 mm in width, 148 mm in length, with a smooth white texture for the 
text. Based on this research, five prototype postcards were designed using the “Chumphon sea” as main 
concept and using ‘combination’ as the conceptual design framework. In step three, the prototype postcards 
were evaluated by both experts and tourists and found that: (1) the format that experts and tourists were 
most satisfied with was a postcard with a combination balance between photography and painting (2); the 
most noticeable social media platform that tourists used to contact the researchers included Facebook, 
Instagram, websites, and Augmented Reality (AR). Lastly, the researcher analyzed and re-evaluated the 
comments and suggestions to further improve and develop postcard designs in order to help promote 
Chumphon tourism in a digital society. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ทีม่าและความส าคัญ 

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีการคบหาท ากิจกรรมร่วมกันในระยะเวลาหนึ่งจนท าให้เกิด
ความสัมพันธ์และความผูกพันขึน้ในความรูส้ึกระหว่างมนุษยก์ับมนุษย ์หรือมนุษยก์ับสิ่งต่างๆ    
ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ เหตุการณ์, และวัตถุ น าไปสู่การสรา้งความทรงจ าต่อกันในช่วงเวลานัน้และ
ระลึกถึงกิจกรรมเหล่านัน้เมื่อเวลาผ่านพน้ไป เมื่อมนุษยม์ีความตอ้งการใหค้วามทรงจ าเหล่านัน้
ยงัคงปรากฏขึน้แมเ้วลาจะล่วงเลยไปหรือยงัคงตอ้งการสรา้งสมัพนัธต่์อกนัอยู่ แต่เนื่องจากการอยู่
ไกลกันโอกาสในการพบเจอกนัจึงมีนอ้ย รวมไปถึงการใหร้างวลัตอบแทนเมื่อเกิดความพอใจหรือ
ถูกใจแก่กัน สิ่งเหล่านีล้ว้นแต่เป็นสาเหตุที่น ามาสู่การสรา้งสรรคข์องที่ระลึกขึน้มา เพราะมนุษยม์ี
ระบบสมองและความสามารถในการจดจ าบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเขา้มาในชีวิต    
อยู่ตลอดเวลา ประสบการณ์เหล่านัน้อาจทับถมกันจนเมื่อเวลาผ่านไปความทรงจ าเหล่านัน้อาจ
ลืมเลือนไปในที่สดุ มนษุยจ์ึงสรา้งของที่ระลกึขึน้มาเพื่อเป็นกระตุน้ย า้เตือนความทรงจ าที่เก่ียวขอ้ง
อยู่เสมอ (ประเสรฐิ ศรีรตันา, 2531) 

ของที่ระลกึมีหลากหลายรูปแบบขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆหลายอย่าง อาทิ วสัดทุี่ใช้, ขัน้ตอน
วิธีการท า, รูปแบบการใช้งาน, ความแตกต่างด้านค่านิยมหรือประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละ
ทอ้งถิ่น เป็นตน้ สิ่งเหลา่นีล้ว้นท าใหข้องที่ระลกึมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งในปัจจุบนัของที่ระลกึได้มี
การพฒันาและเปลี่ยนแปลงไปทัง้ในดา้นรูปแบบและรูปทรงการใชง้าน เกิดจากสาเหตสุ  าคญั 2 ขอ้
ดว้ยกัน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม 

การสื่อสารเป็นหนึ่งในความสามารถของมนุษย์ โดยมนุษย์นั้นจะสื่อสารกันอยู่
ตลอดเวลาเพื่อส่งข้อมูลถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆแก่กันและกันมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน   
ดว้ยพัฒนาการและความฉลาดของมนุษยจ์ึงสามารถคิดคน้รูปแบบการสื่อสารใหม่ๆขึน้มาและ
พฒันาขึน้ตามยุคสมัย ก่อนที่เทคโนโลยีจะมีบทบาทต่อการใชช้ีวิตประจ าวนัของมนุษยม์ากขึน้ใน
ปัจจุบนั ในอดีตมนุษย์ใชว้ิธีการติดต่อสื่อสารทางไกลดว้ยการเขียนจดหมายส่งหากัน การเขียน
จดหมายนั้นได้ถือก าเนิดขึ ้นและมีบทบาทส าคัญ ต่อมนุษย์ในสังคมอย่างมาก ในช่วงต้น
ประวติัศาสตร ์แถบดินแดนตะวนัตกมีการติดต่อกนัโดยการเขียนจดหมายแต่ถูกจ ากดัเพียงแค่ผูท้ี่
เป็นกษัตริยห์รือผูม้ีอิทธิพลในบางประเทศ ในยุคนัน้จดหมายจะมีลกัษณะเป็นมว้นยาวและกลม 
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หรือซอ้นกนัหลายชิน้ วสัดทุี่ใชใ้นการเขียนจดหมายมีการพฒันาและเปลี่ยนแปลงหลากหลายมาก
ขึน้ตามยุคสมัย เช่น มีการใชแ้ผ่นของหนังสตัวแ์ทนกระดาษปาปิรุสซึ่งหาซือ้ไดย้าก จากนัน้ไดม้ี
การประยุกตใ์ชเ้ปลือกไม ้แผ่นโลหะ กอ้นหิน กอ้นดินเหนียว และผา้ลินินหรือผา้ไหม เป็นตน้ จน
พัฒนามาสู่ยุคที่มีกระดาษและหมึกเพื่อเขียนข้อความลงกระดาษท าให้การเขียนจดหมาย
แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว จนกระทั่ง ศตวรรษที่ 18 ไดม้ีผูคิ้ดคน้ซองใส่จดหมายเพื่อรกัษารูปร่าง
และสารในจดหมาย ช่วงเวลาดงักลา่วบรีเมอร ์(Bremer) ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นขายหนงัสือชาวองักฤษ 
ได้ริเริ่มท ากระดาษเขียนจดหมายซึ่งขนาดแตกต่างกัน และได้จัดท าเป็นการด์ขนาดเล็ก
ออกจ าหน่ายซึ่งได้รบัความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก เนื่องจากท าการจัดส่งได้สะดวก
รวดเร็ว เป็นจุดเริ่มตน้ใหค้นหันมาสนใจและนิยมใชก้ารด์ไปรษณีย์หรือที่เรียกกันว่า “โปสการด์” 
กนัมากขึน้ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2552) 

โปสการ์ดหรือไปรษณียบัตร เป็นหนึ่ งในรูปแบบของที่ ระลึกที่ เป็นที่นิยมในหมู่
นักท่องเที่ยว มีลักษณะเป็นกระดาษแข็งขนาด  4 x 6 นิว้ ดา้นหนึ่งของกระดาษจะเป็นรูปภาพ     
รูปถ่าย หรือรูปวาดลวดลายต่างๆ ส่วนอีกด้านหนึ่งมีไว้ส  าหรับ เขียนข้อความหรือเขียนที่อยู่
ปลายทางที่ต้องการจัดส่ง ดังนั้นนักท่องเที่ยวสามารถเก็บบันทึกความทรงจ าที่ ต่อสถานที่
ท่องเที่ยวเหล่านัน้ รวมถึงสามารถบอกเล่าและแบ่งปันประสบการณท์ี่ตนเองไดร้บัไปสู่บุคคลอ่ืนๆ 
ที่อยู่ไกลออกไปได ้โดยรูปภาพและขอ้ความที่ปรากฏอยู่บนแผ่นกระดาษจะเป็นตัวกระตุน้ความ
ทรงจ าเมื่อผูร้บัไดม้องรูปภาพหรืออ่านขอ้ความเหล่านัน้ขึน้มา ซึ่งโปสการด์นัน้ยงัคงรูปแบบเช่นนี ้
มาจนถึงปัจจุบัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักแม้ว่ายุคสมัยและเทคโนโลยีรอบๆจะพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนก็ตาม 

ในปัจจุบนัโลกไดเ้ขา้สู่ยคุดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ อินเตอรเ์น็ตเขา้มามีบทบาทส าคญัใน
หลายๆด้านรวมไปถึงดา้นการติดต่อสื่อสาร ที่ท าให้มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารทางไกลกันได้
อย่างสะดวกรวดเร็วดว้ยสญัญาณอินเตอรเ์น็ต สง่ผลใหก้ารติดต่อสื่อสารแบบเก่าๆนัน้ถกูลดความ
นิยมลงไป สิ่งที่เขา้มาแทนที่คือแอพพลิเคชั่นส าหรบัการสื่อสารและสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Network) อาทิ Line, Facebook, Twitter, Instagram เป็นตน้ 

จากผลส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชง้านอินเตอรเ์น็ตในประเทศไทยปี พ .ศ. 2561 โดย ETDA 
ระบุว่าประเทศไทยไดเ้ขา้สูส่งัคมยุคดิจิตอลอย่างเต็มตวั โดยคณุสรุางคณา วายภุาพ ผูอ้  านวยการ
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA ได้มีการ
เปิดเผยผลส ารวจพบว่า พฤติกรรมการใชง้านอินเทอรเ์น็ตของคนไทยมีอตัราเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
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โดยคนไทยใชอิ้นเทอรเ์น็ตเฉลี่ยนานขึน้เป็น 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน ซึ่งมากกว่าปี พ.ศ.2560 ที่มี
ชั่วโมงการใชง้านเฉลี่ย 3 ชั่วโมง 41 นาทีต่อวนั (Brand Buffet, 2561) 

เว็บไซท ์hotel.com ผูใ้หบ้ริการจองหอ้งพกัออนไลนไ์ดเ้ปิดเผยผลส ารวจ Mobile Travel 
Tracker ที่เก่ียวกับพฤติกรรมการใชส้มารต์โฟนและสื่อสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยว พบว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งมีอายุ 18-29 ปีมีพฤติกรรมชอบอัพโหลดภาพและแชรเ์รื่องราวท่องเที่ยว 
ลงบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์กับกลุ่มเพื่อนและผู้ติดตามบนสื่อออนไลน ์
นอกจากนีผ้ลการวิจัยยังพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวไทยใชเ้วลาในการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไปกับการ
ติดต่อสื่อสารหรือแชทกับเพื่อน, อัพโหลดรูปภาพการท่องเที่ยวและเช็คอินตามแหล่งท่องเที่ยว  
เพื่อแสดงประสบการณ์การท่องเที่ยวของตัวเอง ส าหรับแอพพลิเคชั่นนั้นพบว่าแอพพลิเคชั่น
ช่องทางสื่อสงัคมออนไลนท์ี่นกัท่องเที่ยวไทยนิยมใชม้ากที่สดุคือ Facebook 95.8%, Line 87.6% 
และ Instagram 76.2% (Marketing Oops!, 2559)  

ในปัจจุบนัการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยนัน้ไดร้บัความนิยมและมีอตัราเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งไม่ไดม้ีเพียงนกัท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปเที่ยวเท่านัน้ แต่ประเทศไทยยงัเป็นสถานที่ที่
นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติสนใจและนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว โดยในปี พ.ศ.2560 อตุสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวไดส้รา้งรายได้ใหก้ับประเทศไทยเป็นมูลค่า 2.75. ล้านลา้นบาท ซึ่งคิดเป็น 20% ของ 
GDF ประเทศไทย และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจ านวน 35 ลา้นคน   โดย
นายอิทธิฤทธิ์ ก่ิงเล็ก ประธานสภาอตุสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไดก้ลา่วว่า “จุดแข็งของ
การท่องเที่ยวของประเทศไทยคือความหลากหลาย ซึ่งมีทัง้ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว
ที่มีใหเ้ลือกทัง้สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทะเล ภูเขา น า้ตก แม่น า้ หรือสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรแ์ละวิถีชีวิตความเป็นไทย ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวแบบสมัยใหม่ที่เกิดใหม่ใน
รูปแบบต่างๆมากมาย ซึ่งเป็นตัวสนับสนุนช่วยเพิ่มความหลากหลายและเพิ่มทางเลือกให้กับ
นกัท่องเที่ยว” (กรุงเทพธุรกิจ, 2561) 

แมว้่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยจะไดร้บัความนิยมอย่างมากจากนกัท่องเที่ยวชาวไทย
และต่างประเทศ แต่รายไดส้่วนมากนัน้เกิดขึน้ในจงัหวดัที่เป็นจงัหวดัท่องเที่ยวยอดนิยมหรือเรียก
อีกชื่อหนึ่งว่า “จังหวัดท่องเที่ยวเมืองหลัก” ยกตัวอย่างเช่น กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ 
ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต พังงา สุราษฎรธ์านี กระบี่ เป็นตน้ ดว้ยเหตนุีเ้องท าใหค้ณะรฐัมนตรี 
(ครม.) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มองเห็นช่องทางที่จะกระจายรายไดแ้ละ
สง่เสรมิการท่องเที่ยวไปสูจ่งัหวดัที่ไม่ใช่จงัหวดัท่องเที่ยวหลกั หรือเรียกอีกชื่อว่า “จงัหวดัเมืองรอง” 
ส่งผลใหเ้กิดเป็นนโยบายและแนวทางการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองจ านวน 55 จงัหวัด

http://hotel.com/
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ในประเทศไทย ภายใตแ้คมเปญ “Amazing Thailand Go Local เที่ยวทอ้งถิ่นไทย ชมุชนเติบใหญ่ 
เมืองไทยเติบโต” เพื่อเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวเขา้สู่เมืองรองและชุมชนใหม้ากกว่า 10 ล้านคน  
โดยจะเป็นการปรบัเปลี่ยนสดัส่วนของนกัท่องเที่ยวไทยและต่างชาติในพืน้ที่เมืองหลกัต่อเมืองรอง 
จาก 70:30 เป็น 65:35 ในปี พ.ศ. 2561 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561) 

ดว้ยเหตุนีเ้องผูว้ิจัยจึงมีความสนใจในการเลือกพืน้ที่กรณีศึกษาเป็นจังหวัดเมืองรอง   
โดยมุ่งเป้าไปที่จังหวัดในภูมิภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งเป็นภูมิภาคที่ ได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติมากที่สุด ตามที่ เว็บไซต์ TerraBKK ได้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ
สถานการณก์ารท่องเที่ยวรายจงัหวัด(Domestic Tourism Situation) จากกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ซึ่งสรุปผลไดว้่าในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2560 ภาคใตเ้ป็นภูมิภาคที่มี
จ านวนพกัแรมจากนกัท่องเที่ยวต่างชาติสงูที่สดุในประเทศไทย ดว้ยตวัเลขราว 13.08 ลา้นคน โดย
จงัหวดัที่    โดดเด่นและมีนกัท่องเที่ยวเขา้พกัจ านวนประมาณแสนคนต่อเดือน คือ ภเูก็ต, สรุาษฎร์
ธานี กระบี่, พงังา,และสงขลา ซึ่งจงัหวดัที่กลา่วมาขา้งตน้ลว้นเป็นจงัหวดัท่องเที่ยวเมืองหลกัผูว้ิจยั
จึงเลือกจงัหวดัชมุพรเป็นพืน้ที่กรณีศกึษา(TerraBKK, 2560) 

จงัหวดัชมุพรเป็นหนึ่งในเกา้จงัหวดัเมืองรองบรเิวณภาคใตข้องประเทศไทย เป็นจงัหวดัที่
มีพืน้ที่ติดกับทะเลอ่าวไทย มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทั้งทางบกและทะเล มีเอกลกัษณ์
ดา้นวฒันธรรม มีแหลง่ปะการงัที่สวยงาม โดยเว็บไซต ์DeeperBlue.com ซึ่งเป็นเว็บไซตข์องกลุ่ม
ชุมชนด้านกิจกรรมใต้น ้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้เขียนบทความ "Top 7 Dive Sites in 
Thailand” ไดเ้ขียนแนะน าจังหวัดชุมพรเป็นหนึ่งในแหล่งด าน า้ที่ดีที่สุดของประเทศไทยร่วมกับ
แหล่งด าน า้อ่ืนๆในจงัหวดัยอดนิยมอย่างจงัหวดัภูเก็ตและพงังา (Jennifer Palmer, 2017) รวมถึง
เป็นจงัหวดัที่มีศกัยภาพในการท่องเที่ยวเนื่องจากมีสนามบินท่ีสามารถรองรบันกัท่องเที่ยวไทยและ
ต่างชาติที่เดินทางดว้ยเครื่องบินนอกเหนือจากการเดินทางดว้ยรถยนต ์โดยในช่วงตน้ปี พ .ศ.2561 
นั้นได้มีการเพิ่มเที่ยวบินจากกรุงเทพฯจากเดิม 2 รอบต่อวันเป็น 3 รอบต่อวัน แสดงให้เห็นถึง
โอกาสในการรองรบันักท่องเที่ยวที่มากขึน้ในอนาคตอันใกลแ้ละตอบรบักับนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเมืองรองเป็นอย่างดี (ไทยโพสต,์ 2561) 

ดว้ยเหตผุลที่กล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงเห็นถึงความส าคญัในการส่งเสรมิการท่องเที่ยวใน
จงัหวดัชุมพร โดยมุ่งมั่นที่จะออกแบบและพฒันารูปแบบของโปสการด์ที่มีรูปแบบเดิมๆและอาจไม่
สอดคลอ้งกับวิถีชีวิตของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ผสมผสานเทคโนโลยีสื่อปฏิสัมพันธ์สรา้งสรรค์
เป็นของที่ระลึกประเภทโปสการด์ที่มีความทนัสมยัมากขึน้และเขา้ถึงกลุ่มนกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทย
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และต่างชาติในปัจจุบนั เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในการประชาสมัพนัธ ์และสรา้งแรงกระตุน้ใหเ้กิดการ
ท่องเที่ยวในจงัหวดัชมุพร และกระจายรายไดเ้ขา้สูจ่งัหวดัตามนโยบายท่องเที่ยวเมืองรองมากขึน้  

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศกึษาวิเคราะหรู์ปแบบโปสการด์ที่สง่เสรมิการท่องเที่ยว 
2. เพื่อศกึษาพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวในยคุสงัคมดิจิทลั 
3. เพื่อพฒันาและออกแบบโปสการด์ปฏิสมัพนัธเ์พื่อรองรบัสงัคมดิจิทลัและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวจงัหวดัชมุพร 
 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
1. ขอบเขตดา้นเนือ้หา 

1.1 ศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบัจงัหวดัชมุพร 
1.2 ศกึษาผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภทโปสการด์รวมถึงโปสการด์เพื่อการท่องเที่ยว 
1.3 ศกึษาประเภทของสื่อปฏิสมัพนัธ ์

2. ขอบเขตดา้นประชากร 
2.1 กลุม่ตวัอย่างหน่วยงานภาครฐัและเอกชนในพืน้ที่จงัหวดัชมุพร 
2.2 กลุ่มนักท่องเที่ยวไทยที่มีประสบการณ์เคยท่องเที่ยวภายในประเทศไทย 

อย่างนอ้ย 1 ครัง้ 
3. ขอบเขตดา้นรูปแบบการน าเสนอ 

3.1 ตน้แบบโปสการด์ปฏิสมัพนัธ ์จ านวน 4-5 แบบ 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. โปสการด์ปฏิสัมพันธ์ หมายถึง โปสการด์ ที่ ได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อ

ตอบสนองกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ของกลุ่มนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน โดยมีการน าเทคโนโลยีที่ใช้
รว่มกบัสมารท์โฟน อาทิ Augmented Realiity 

2. จังหวัดชุมพร หมายถึง จังหวัดซึ่งตั้งอยู่ตอนบนสุดของภาคใต้ มีพืน้ที่ติดกับจังหวัด
ระนอง จังหวัดสุราษฎรธ์านี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอยู่ติดกับทะเลอ่าวไทย เป็นหนึ่งใน
จงัหวดัท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จงัหวดัของประเทศไทย 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. สามารถศกึษาและวิเคราะหรู์ปแบบของโปสการด์ที่สง่เสรมิการท่องเที่ยวได ้
2. ไดท้ราบพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวในยุคสงัคมดิจิทลั 
3. เกิดการพฒันาและออกแบบโปสการด์ปฏิสมัพนัธเ์พื่อรองรบัสงัคมดิจิทัลและส่งเสริม

การท่องเที่ยวจงัหวดัชมุพรได ้
  



  7 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ภาพประกอบ1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู ้สรา้งสรรค์ได้ท าการศึกษาหลักสูตร , เอกสาร, ต ารา, หนังสือ และ

งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้ “การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑข์องที่ระลึกเพื่อรองรบัสงัคมดิจิทลัใน
การสง่เสรมิการท่องเที่ยว จงัหวดัชมุพร” ในดา้นต่างๆ ดงันี ้ 

1. จงัหวดัชมุพร 
1.1 ขอ้มลูเก่ียวกบัจงัหวดัชมุพร 
1.2 จงัหวดัเมืองรอง 

2. แนวคิดเก่ียวกบันกัท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว 
2.1 ความส าคญัของการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
2.2 การท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค ์
2.3 องคป์ระกอบของการท่องเที่ยว 

3.โปสการด์และสื่อปฏิสมัพนัธ ์
3.1 โปสการด์ 
3.2 สื่อปฏิสมัพนัธ ์
3.3 Augmented Reality 
3.4 ภาพประกอบและสญัศาสตร ์

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภคในยุคดิจิทลั 
4.1 พฤติกรรมผูบ้รโิภคในยคุดิจิตอล 
4.2 กระแสและสงัคมยคุดิจิตอล 
4.3 ระบบบรหิารความสมัพนัธล์กูคา้ (Customer Relationship Management) 

5. แนวคิดและทฤษฎีดา้นศิลปะและการออกแบบ 
6. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัโมเดลธุรกิจ 
7. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
 

1. จังหวัดชุมพร 
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดชุมพร 

1.1.1 ด้านภูมิศาสตร ์
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จังหวัดชุมพรตั้งอยู่ทางตอนบนสุดของภาคใต ้มีเนือ้ที่มากที่สุดในภาคใตเ้ป็น
อนัดบัที่ 4 โดยมีเนือ้ที่ประมาณ 6,010 ตารางกิโลเมตร มีพืน้ที่เรียวยาวตามแนวเหนือ-ใต ้มีความ
ยาวประมาณ 222 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับจังหวัดใกล้เคียง ไดแ้ก่ จังหวัดระนอง จังหวัดสุ
ราษฎรธ์านี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอยู่ติดกับทะเลอ่าวไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ระยะทางประมาณ 498 กิโลเมตร 

สภาพภูมิประเทศโดยทั่ วไป แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 1. ทางทิศ
ตะวนัตกมีลกัษณะเป็นที่สงู มีเทือกเขาภูเก็ตและเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวกัน้เขตแดนธรรมชาติ 
2. บริเวณตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ เป็นเขตเกษตรกรรมที่ส  าคัญของจังหวัด และ  
3. พื ้นที่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบตามแนวชายฝ่ังทะเลของอ่าวไทย 
ลกัษณะชายหาดของจงัหวดัชมุพรค่อนขา้งเรียบมีความโคง้เวา้นอ้ย  

1.1.2 ด้านเศรษฐกิจ 
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดชุมพร มีภาคการเกษตรที่ท ารายได้ให้แก่

จงัหวดัชุมพรมากที่สดุ รองลงมาคือภาคการคา้ปลีกและการคา้ส่ง สดุทา้ยคือภาคอตุสาหกรรมใน
ปี พ.ศ. 2553 จังหวัดชุมพรมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) อยู่ที่ประมาณ 55,421 ลา้น
บาท มลูค่าผลิตภณัฑเ์ฉลี่ยต่อคน (Per capita GPP) อยู่ที่ประมาณ 108,589 ลา้นบาท เป็นล าดบั
ที่ 6 ของGPPภาคใต ้

ภาคเกษตรกรรม เนื่องจากชุมพรมีชายฝ่ังทะเลที่ยาวกว่า 200 กิโลเมตรจึงท าให้
การประมงและปศสุตัวน์ัน้ส  าคญัมากโดยมีระยะเวลาการท าประมงประมาณ 7-9 เดือน ช่วงเวลา
ที่ไม่สามารถท าการประมงไดคื้อเดือนตุลาคมถึงธันวาคมซึ่งเป็นฤดูมรสุม ดา้นพืชเศรษฐกิจของ
ชุมพรที่ส  าคัญประกอบไปด้วย ผลไมเช่น มะพรา้ว ทุเรียน, ยางพารา ปาล์มน ้ามัน ส่งผลให้
ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นภาคที่ต่อเนื่องมาจากภาคการเกษตร เช่น การสกัดน า้มันปาลม์, 
อาหารทะเลแช่แข็ง เป็นตน้ (ส านกังานจงัหวดัชมุพร, 2556) 
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1.2 จังหวัดเมืองรอง 
ในหลายปีที่ผ่านมาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นเพียงอตุสาหกรรมเดียวที่สามารถ

สรา้งรายไดห้ลกัใหแ้ก่ประเทศและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีพ.ศ.2560 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เติบโตอย่างต่อเนื่องและสรา้งรายไดถ้ึงรอ้ยละ 20 รฐับาลจึงไดเ้ห็นถึงความส าคญัในการปรบัปรุง
การท่องเที่ยวให้เป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล า้ให้เกิดการพัฒนาทางกายภาพมีความยั่งยืน 
สะดวก ปลอดภยัและมีเอกลกัษณ ์

ในตน้ปี พ.ศ.2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ไดเ้ปิดเผยแผนแนวทางการ
ขบัเคลื่อนการท่องเที่ยวดว้ยแคมเปญ “Amazing Thailand Go Local เที่ยวทอ้งถิ่นไทย ชมุชนเติบ
ใหญ่ เมืองไทยเติบโต” โดยมุ่งเนน้ไปที่การกระตุน้การท่องเที่ยวเมืองรอง ทัง้สิน้ 55 จงัหวดัเพื่อเพิ่ม
จ านวนนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นมากขึน้ และสอดคล้องกับมติ ครม.ที่
สามารถน าค่าใชจ้่ายจากการท่องเที่ยวเมืองรองมาลดหย่อนภาษีตามจริงสูงสุด 1.5 หมื่นบาท มี
ผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 จนถึง 31 ธันวาคม 2561 คาดว่าจะสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว
ชมุชนทัง้ปีไม่ต ่ากว่า 1 หมื่นลา้นบาท นอกจากนีย้งัเล็งปรบัอตัราส่วนของนกัท่องเที่ยวคนไทยและ
ต่างชาติในจงัหวดัท่องเที่ยวเมืองหลกัต่อจงัหวดัเมืองรอง จากอตัราส่วน 70:30 เป็น 65:35 (ส านกั
ข่าวไทย, 2561) 

จงัหวดัเมืองรอง 55 จงัหวดั ประกอบดว้ย 
ภาคเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แม่งฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน แพร่ น่าน 

พะเยา ตาก เพชรบรูณ ์สโุขทยั พิษณโุลก อตุรดิตถ ์พิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค ์อทุยัธานี  
 อีสาน 18 จังหวัด ไดแ้ก่ บุรีรมัย ์อุบลราชธานี หนองคาย เลย ชัยภูมิ ศรีสะเกษ 

สุรินทร์ อุดรธานี  สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์  ร ้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร 
หนองบวัล าภ ูอ านาจเจรญิ บงึกาฬ 

ภาคกลาง 8 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี นครนายก ราชบุรี ชัยนาท อ่างทอง 
สิงหบ์รุี ลพบรุี สมทุรสงคราม 

ภาคตะวนัออก 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ จนัทบรุี สระแกว้ ตราด ปราจีนบรุี. 
ภาคใต ้9 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ตรงั พัทลุง 

สตลู ยะลา ปัตตานี 
  



  11 

นโยบาย “Amazing Thailand Go Local เที่ยวทอ้งถิ่นไทย ชมุชนเติบใหญ่ เมืองไทย
เติบโต” มีวตัถปุระสงค ์เพื่อ 

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อลดความเหลื่อมล ้า ท าให้เกิดการพัฒนาทาง
กายภาพที่ท าใหแ้หลง่ท่องเที่ยวเขา้ถึงสะดวก ปลอดภยั มีความยั่งยืนและมีเอกลกัษณ ์

2. สง่เสรมิภมูิปัญญาทอ้งถิ่นทัง้ดา้นการท่องเที่ยวและผลิตภณัฑ ์
3. กระตุน้ใหเ้กิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงตามแหลง่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ 
4. เพิ่มการจบัจ่ายใชส้อย เป็นการสรา้งงานและสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ทอ้งถิ่นชุมชน

เมืองรอง 
กิจกรรมของ Amazing Thailand Go Local แบ่งออกเป็น 7 กิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ 

1. Enjoy Local เที่ยวชุมชนไดลุ้น้แตม้และรางวัล เป็นการร่วมมือกับพันธมิตร
และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สรา้งแรงจูงใจให้มีการใช้จ่ายและ
ท่องเที่ยวในชมุชนและเมืองรอง 

2. SET in the local ท ากิจกรรมกระตุ้นตลาด MICE จัดประชุมและสัมมนาใน
เมืองรอง มุ่งด าเนินการกับชุมชนท่องเที่ยวที่ต้องการปรบัเพิ่มเติมในเชิงการตลาดและท าการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่ตอ้งการท ากิจกรรมในพืน้ที่ชุมชน มุ่งเนน้เป้าหมายที่กลุ่มองคก์รและ
เยาวชนโดยจดัการเดินทางในช่วงวนัธรรมดา(จนัทร-์ศกุร)์ 

3 .Local link เน้นการท่องเที่ยวดว้ยตัวเองแบบเชื่อมโยงเมืองหลกักับเมืองรอง 
โดยเนน้การร่วมมือกบับรษิัทน าเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่ายให้ไดร้บัสิทธิพิเศษ รวมไปถึงการจดัการ
เส้นทางการท่องเที่ยวให้ตรงกับบุคลิกและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย ให้
นกัท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวผ่านตวัแทนบรษิัททวัรห์รือเดินทางดว้ยตวัเองได ้

4 .Eat Local ประชาสมัพันธ์อาหารทอ้งถิ่นใหเ้ป็นที่รูจ้ัก พรอ้มร่วมกับพันธมิตร
สง่เสรมิการขายรายการน าเที่ยวแบบ Local Food Tour เยี่ยมชมแหลง่ผลิตและวตัถดิุบ 

5 .Our Local ส่งเสริมการจัดกิจกรรมบนพื ้นฐานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์
วัฒนธรรมในทอ้งถิ่น กระจายกิจกรรมจากเมืองหลักเขา้สู่เมืองรองเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเขา้สู่
พืน้ที่ รวมไปถึงการสง่เสรมิประเพณีทอ้งถิ่นอีกดว้ย 

6 .Local Heroes พัฒนาคนในท้องถิ่นและเสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 
สรา้งกิจกรรมใหชุ้มชนรูเ้ท่าทนัการเปลี่ยนแปลงดา้นการท่องเที่ยวทัง้ทางภูมิทัศนแ์ละการแข่งขัน
ในอนาคต 
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7 .Local Strength เป็นการร่วมมือเชิงบูรณาการกับทั้งทางภาครฐัและเอกชน 
สรา้งความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวให้ชุมชนในห่วงโซ่อาหารอุปทานและสินค้าพรอ้มขาย 
สนบัสนุนผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ในธุรกิจบรกิารและแหล่งท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 
2561) 
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเทีย่วและนักท่องเที่ยว 

2.1 ความส าคัญของการท่องเทีย่ว   
การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของมนุษยจ์ากสถานที่หนึ่งไปยงัอีกสถานที่หนึ่ง 

เป็นการเดินทางดว้ยความสมัครใจไป เช่น พื่อการพักผ่อน การเดินทางเพื่อเยี่ยมครอบครวัหรือ
มิตรสหาย และวัตถุประสงคข์องการเดินทางตอ้งไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได ้(ฐิรชญา 
มณีเนตร, 2552) นอกจากนีไ้ดม้ีผูใ้หค้วามหมายของการท่องเที่ยวในลกัษณะที่คลา้ยกนั เช่น 

ปรีชา แดงโรจน ์(2544) ใหค้วามหมายว่า การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมหนึ่งของมนุษย ์
เพื่อใหเ้กิดความผ่อนคลายความตึงเครียดจากกิจการงานที่ท าเป็นประจ า จะเดินทางจากที่หนึ่งไป
อีกที่หนึ่ง โดยไม่ค านึงถึงระยะทางและการคา้งแรม 

สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2542) ใหค้วามหมายว่า 
การท่องเที่ยวเป็นการนนัทนาการรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึน้ระหว่างเวลาว่างที่มีการเดินทางจากที่หนึ่ง
ไปที่หนึ่ง ซึ่งมักหมายถึงเดินทางจากที่อยู่อาศัยไปยังอีกที่หนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยน
บรรยากาศและสิ่งแวดลอ้ม โดยมีแรงกระตุน้จากความตอ้งการในดา้นกายภาพ, การปฏิสมัพนัธ์, 
วฒันธรรม, และสถานะหรือเกียรติคณุ 

จากความหมายที่กล่าวมาในขา้งตน้ อาจสรุปไดว้่า การท่องเที่ยว คือ กิจกรรมของ
มนุษย์ที่ เดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งเป็นการชั่ วคราวเพื่อพักผ่อนหรือเพื่อ
วตัถปุระสงคอ่ื์นๆแต่ไม่ใช่การเดินทางเพื่อแสวงหารายไดแ้ต่อย่างใด  

การท่องเที่ยวนัน้เป็นหนึ่งในปัจจยัที่ส  าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ไม่เพียงแต่
นกัท่องเที่ยวในประเทศไทยเท่านัน้ แต่ชาวต่างชาติยังใหค้วามสนใจและนิยมเดินทางมาเที่ยวใน
ประเทศไทยเป็นจ านวนมากและมีแนวโน้มที่ ดีมาตลอด โดยในปี พ.ศ. 2560 อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวไดส้รา้งรายได้ใหก้ับประเทศไทยเป็นมูลค่า 2.75. ล้านลา้นบาท ซึ่งคิดเป็น 20% ของ 
GDF ประเทศไทย และมีนกัท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจ านวน 35 ลา้นคน และใน
ปี พ.ศ. 2561 นั้นมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเขา้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยตัง้แต่เดือน
มกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นจ านวน 34,431,489 คน สรา้งรายไดร้วมทัง้สิน้ประมาน 2.6 
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ลา้นลา้นบาท โดยแบ่งเป็นรายไดจ้ากนกัท่องเที่ยวต่างชาติ 1,803 พนัลา้นบาท ซึ่งเติบโตขึน้จากปี 
พ.ศ. 2560 9.79% (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561)  

2.2 การท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค ์
การท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค ์หรือ Creative Tourism ถูกบัญญัติขึน้เป็นครัง้แรกโดย 

ครสิปิน เรยม์อนด ์(Crispin Raymond) และ เกร็ก รชิารด์ (Greg Richards) ในปี พ.ศ.2543 ไดใ้ห้
ความหมายว่า “การท่องเที่ยวซึ่งมอบโอกาสใหก้บัผู้เดินทางในการพัฒนาศกัยภาพการสรา้งสรรค์
ของตน ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยประสบการณจ์รงิที่เป็นไปตามลกัษณะเฉพาะ
ของพื ้นที่ เป้าหมายที่ได้ท่องเที่ยว” นอกจากนี ้ได้มีการให้นิยามและความหมายอ่ืนๆของการ
ท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคท์ี่คลา้ยคลงึกนั ดงันี ้

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตรแ์ละวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 
(2549) ได้ก าหนดนิยามของการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคไ์วว้่า การท่องเที่ยวสรา้งสรรค์ คือการ
เดินทางที่มุ่งไปสู่ความผูกพันและประสบการณจ์ริงที่เกิดจากการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทัง้
ในเชิงศิลปะ เชิงมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณลักษณะพิเศษของพื ้นที่นั้น และน ามาซึ่งความ
เชื่อมโยงกบัผูค้นซึ่งอาศยัอยู่ในพืน้ที่และเป็นผูร้เิริ่มวฒันธรรมที่สืบเนื่องกนัมา 

ต่อมาในปี 2553 ริชารด์ไดใ้หค้วามหมายเพิ่มเติมจากการใหค้วามหมายในครัง้แรก
เมื่อปี ค.ศ. 2000 ว่า การท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคจ์ะมุ่งเนน้ในการอนุรกัษ์ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น
และส่งเสริมการผลิตสินค้าของทอ้งถิ่นสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเที่ยวที่
เปลี่ยนไป สรา้งคณุค่าดา้นประสบการณใ์หแ้ก่นกัท่องเที่ยวจากการมีสว่นรว่มในการบริหารจดัการ
ทรพัยากรการท่องเที่ยว และการออกแบบรูปแบบการท่องเที่ยว ทัง้นีเ้พื่อสรา้งรายไดใ้หก้ับชุมชน 
อันจะน าไปสู่เป้าหมายของการเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืนต่อไป (ภัยมณี แก้วสง่า  และ 
นิศาชล จ านงศรี, 2555) 

จากความหมายและนิยามของการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคท์ี่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจัย
จึงสรุปไดว้่า การท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค ์เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เรียนรู ้เข้าใจคุณค่าศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน และตอบสนองต่อ
พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวสมัยใหม่มี่เปลี่ยนไปในปัจจุบันน าไปสู่การสรา้ง
รายไดสู้ช่มุชน 
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2.3 องคป์ระกอบของแหล่งท่องเทีย่ว 
องคป์ระกอบของแหล่งท่องเที่ยวไดถู้กใหค้ านิยามและความหมายไวใ้กลเ้คียงกัน 

โดย 
เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2551) กล่าวไวว้่า องค์ประกอบของทรพัยากรท่องเที่ยวมี

องคป์ระกอบหลกั 5 ประการ (5As) ประกอบดว้ย 
1. Accessibility หมายถึง ความสามารถในการเดินทาง คมนาคมเข้าถึง

แหลง่ท่องเที่ยวไดง้่าย และสะดวกสบาย 
2. Activity หมายถึง กิจกรรมที่ใหน้ักท่องเที่ยวไดม้ีส่วนร่วมภายในสถานที่

ท่องเที่ยว เช่น การเดินป่า การศกึษาธรรมชาติ เป็นตน้ 
3. Amenity หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวก ที่แหล่งท่องเที่ยวตอ้งเตรียมไว้

ส  าหรบัรองรบันักท่องเที่ยวอย่างครบครนัและเพียงพอ เช่น ดา้นสาธารณูปโภค น า้ประปา ไฟฟ้า 
รวมถึงที่พกั รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลกึ และจดุบรกิารนกัท่องเที่ยว 

4. Attraction หมายถึง สิ่งดึงดูดใจซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวต้องมีสิ่งดึงดูดใจ 
เพื่อใหน้กัท่องเที่ยวเกิดความสนใจและตดัสินใจเดินทางมา เช่น สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

5. Accommodation หมายถึง ที่พักส าหรบัรองรบันักท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน
อาศยัและบรกิารแก่นกัท่องเที่ยว (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2551) 

บญุเลิศ จิตตัง้วฒันา (2542) ไดส้รุปไวว้่ามีปัจจยั 3 ประการ คือ  
1. ทรพัยากรท่องเที่ยวจะตอ้งมีสิ่งดงึดดูใจ เช่น ศิลปวฒันธรรม โบราณสถาน 

แหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เป็นตน้ 
2. ทรพัยากรท่องเที่ยวจะตอ้งมีเสน้ทางการเดินทางและการคมนาคมเขา้ถึง

แหล่งท่องเที่ยว มีเสน้ทางหรือโครงข่ายคมนาคมที่สามารถเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้น ตลอดจน
สามารถเชื่อมโยงกนัระหว่างแหลง่ท่องเที่ยวกบับรเิวณใกลเ้คียง 

3. ทรพัยากรท่องเที่ยวจะตอ้งมีสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นองคป์ระกอบแก่
นกัท่องเที่ยวที่เดินทางเขา้มายังแหล่งท่องเที่ยว เช่น บริการดา้นน า้ประปา ไฟฟ้า การสื่อสาร การ
ขนส่ง ที่พกั อาหาร การน าเที่ยว แลกเปลี่ยนเงินตรา สินคา้ที่ระลึก เป็นตน้ (บุญเลิศ จิตตัง้วฒันา, 
2548) 

จากนิยามและความหมายองคป์ระกอบของแหล่งท่องเที่ยวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสรุป
ได้ว่าองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคัญต่อนักท่องเที่ยวได้แก่ การดึงดูดและน่าสนใจ  
ความสะดวกสบายในการเขา้ถึงสถานที่ท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อาทิ การ



  15 

เดินทาง ที่พัก รา้นอาหาร สินคา้ที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงบริการเสริมหรือกิจกรรมที่พรอ้ม
ใหบ้รกิารแก่นกัท่องเที่ยว 
 
3. โปสการด์และส่ือปฏิสัมพันธ ์

ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับโปสการด์ปฏิสมัพันธ์ โดยแบ่งออกเป็นหัวขอ้
ต่างๆ ดงันี ้

3.1 โปสการด์ ( Postcard ) 
โปสการด์หรือไปรษณียบัตร คือหนึ่งในรูปแบบสินคา้ของที่ระลึกโดย สุวิทย ์อิน

ทิพย ์(2552) ไดท้ าการสรุปความหมายของที่ระลกึและค าที่มีความใกลเ้คียงกนัไวว้่า  
ของก านลั หมายถึง สิ่งที่ใหด้ว้ยเสน่หห์า 
ของขวญั หมายถึง สิ่งที่ใหต้ามอธัยาศยัไม่ตรีในงานเทศกาลหรืองานแต่งงาน 
ของที่ระลกึ หมายถึง ของที่มอบใหห้รือเก็บไวเ้ป็นที่ระลกึ 
ของรางวลั หมายถึง สิ่งที่มอบใหแ้ก่ผูช้นะหรือผูท้ี่มีความดีความชอบ 

ดงันัน้ของทีระลึก อาจหมายถึงสิ่งของที่ก่อใหเ้กิดความคิดถึงหรือนึกถึงเรื่องราว
ต่างๆ เป็นสื่อเพื่อหวงัผลใหก้ระตุน้ความทรงจ าใหเ้รื่องราวในอดีตกระจ่างชดัขึน้ในปัจจุบนั 

ประเสริฐ ศีลรตันา (2531) ไดใ้หค้วามหมายค าว่าของที่ระลกึไวเ้ช่นกนั โดยกลา่ว
ว่าของที่ระลึกถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นตวักระตุน้ใหม้นุษยซ์ึ่งเป็นสตัวส์งัคม มีความสมัพนัธแ์ละความ
ผูกพนัระหว่างมนุษยก์บัมนุษยห์รือระหว่างมนุษยก์บัสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ เหตุการณ ์วตัถ ุ
เกิดการระลึกถึงเหตกุารณห์รือประสบการณท์ี่ตวัเองไดร้บัในช่วงเวลาอดีต เพื่อป้องกนัไม่ใหค้วาม
ทรงจ าเหลา่นัน้ถกูลืมเลือนไป 

จากความหมายขา้งต้นผูว้ิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่า ของที่ระลึกคือสิ่งที่กระตุ้น
ความทรงจ าของมนษุยใ์หร้ะลกึถึงเหตกุารณใ์นอดีตโดยสามารถมอบใหแ้ก่ตวัเองหรือสง่ใหแ้ก่ผูอ่ื้น
ก็ได ้โดยโปสการด์จัดเป็นของที่ระลึกรูปแบบหนึ่งในรูปแบบของที่ระลึกดา้นการท่องเที่ยว ซึ่งตัว
โปสการด์จะมีรูปภาพหรือลวดลายที่เก่ียวของกับสถานที่และสามารถเขียนขอ้ความเพื่อบันทึก
ความทรงจ า หรือบอกเลา่สูผู่ท้ี่ตอ้งการจะสง่มอบให ้

3.2 ส่ือปฏิสัมพันธ ์
สื่อปฏิสัมพันธ์ คือ สื่อที่พัฒนาขึน้จากการน าองค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ 

มาผสมผสานใหเ้ขา้กันอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบไปดว้ย ตัวอักษร , ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, 
เสียง, และวีดีโอ โดยสรา้งสรรค์ผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอรเ์พื่อส่งต่อสู่ผู ้ใช้และ
สามารถสื่อความหมายอย่างมีปฏิสมัพันธ์กนั โดยผูใ้ชส้ามารถควบคมุสื่อนัน้ใหแ้สดงออกไดต้าม
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ความตอ้งการผ่านระบบเพื่อบรรลุวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน โดยรูปแบบของสื่อปฏิสมัพันธ์นัน้มี
ตั้งแต่รูปแบบพืน้ฐานจนถึงรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านการแสดงผลผ่านหน้าจอของอุปกรณ์
ต่างๆ เช่น สมารท์โฟน หรือ คอมพิวเตอร ์เป็นตน้ (สจุิรา มีทอง, 2559) 

โปสการด์ปฏิสมัพนัธ ์จึงหมายถึง โปสการด์ที่พัฒนาขึน้จากการน าองคป์ระกอบ
ของสื่อแต่ละชนิด มาผสมผสานและท างานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ไดแ้ก่ ตวัอักษร, ภาพนิ่ง, 
ภาพเคลื่อนไหว, เสียง, และวีดีโอ โดยใชเ้ทคโนโลยีในปัจจุบันเขา้มามีส่วนร่วมเพื่อรองรบักับวิถี
ชีวิตการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มคนในปัจจุบันและพัฒนารูปแบบของโปสการด์ให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงและแปลกใหม่ขึน้  

3.3 Augmented Reality 
หนึ่งในประเภทของสื่อปฏิสัมพันธ์ที่วิจัยน ามาใชก้ับโปสการด์ปฏิสัมพันธ์ คือ

เทคโนโลยี Augmented Reality หรือ AR โดยมีผูใ้หค้วามหมายไว ้ดงันี ้
อดิศักดิ์ มหาวรรณ (2556) ได้นิยามความหายของ AR หรือ Augmented 

Reality เป็นเทคโนโลยีสมัยปี 2010 รูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกความเป็นจริง 
(Real) กบัโลกเสมือน (Virtual) โดยผ่านทางอปุกรณก์ลอ้งของสมารท์โฟน หรือComputer รว่มกบั 
Software ต่างๆ ซึ่งจะแสดงภาพของคน สัตว์ สิ่งของแบบ 3 มิติซึ่งมีมุมมองถึง 360 องศาบน
จอภาพ 

อภิชาติ อนุกูลเวช และภูวดล บัวบางพลู (2556) ได้กล่าวว่า AR หรือ 
Augmented Reality อ่านว่า “อ็อกเมนทเ์ท็ดเรียลลิตี”้ เป็นการน าเอาภาพกราฟิกของคอมพิวเตอร ์
ทัง้ในรูปแบบสองมิติ สามมิติ หรือวีดีโอภาพเคลื่อนไหวมาซอ้นทับเขา้กับฉากหลงัซึ่งเป็นภาพใน
เวลาจริง(Real Time) นอกจากนี ้อภิชาติ อนุกูลเวช และภูวดล บัวบางพลู ได้อธิบายหลักการ
ท างานของ เทคโนโลยีออคเมนตเ์ตดเรียลริตี ้(Augmented Reality) ไวเ้ป็น 4 สว่น ดงันี ้ 

1. AR-Marker คือ ส่วนที่ก าหนดมุมมองและต าแหน่งในการวางวัตถุ
เสมือนใหก้บั คอมพิวเตอร ์ 

2. กล้อง Webcam หรือกล้องแสดงภาพจริง ท าการจับภาพของ AR-
Marker จากนัน้สง่ใหค้อมพิวเตอรป์ระมวลผล  

3. เครื่องคอมพิวเตอรซ์ึ่งบรรจโุปรแกรมที่ท าการวิเคราะหห์า AR-Marker 
และน าวตัถเุสมือนที่ไดร้ะบไุวต้รงกบั AR-Marker  

4. หน้าจอแสดงผลท าหน้าที่แสดงผลสิ่งแวดล้อมในเวลาจริงและวัตถุ
เสมือนที่ คอมพิวเตอรไ์ดว้างไวข้ึน้มาแสดง (จนัทกานต ์สถาพรวจนา และ สกนธ ์ม่วงสุน่, 2556) 
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ดงันัน้จึงสรุปความหมายของ Augmented Reality ไดว้่าเป็นเทคโนโลยีที่น า
ภาพเสมือนซึ่งเป็นรูปแบบสามมิติมาซอ้นเขา้เป็นภาพเดียวกนั โดยสามารถแสดงผลผ่านกลอ้งของ
สมารท์โฟนได ้

3.4 ภาพประกอบและสัญศาสตร ์
3.4.1 งานภาพประกอบเร่ือง (Illustration) 

ภาพประกอบเรื่อง คือ ปัจจัยส าคัญส่วนหนึ่งในการสื่อสารในฐานะภาษา
ภาพรูปแบบหนึ่งของสาร (message) ซึ่งสามารถช่วยสรา้งความชัดเจนของขอ้ความหรือเนื ้อหา
เพื่อใหผู้อ่้านเกิดความเขา้ใจเนือ้หาของสารหรือขอ้ความเหลา่นัน้ไดม้ากขึน้และยงัท าใหเ้นือ้หานัน้
มีความน่าสนใจมากขึน้ การสรา้งภาพประกอบนั้นมีหลักส าคัญคือต้องเป็นภาพที่มีความ
สอดคลอ้งหรือส่งเสริมเนือ้หา เรื่องราวหรือขอ้ความที่น าไปประกอบ และมีแนวทางคือ ตอ้งสื่อสาร
ดว้ยภาษาภาพที่ชัดเจนและตรงตามแนวความคิดหลกั (concept) ของการสื่อสารหรือตัวงานที่
ก าหนดไว ้

ประเภทของงานภาพประกอบเรื่อง แบ่งเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. ภาพเขียนระบายสี  เป็นภาพประกอบที่สร้างตามแนวทางงาน

จิตรกรรม (painting) โดยใชล้ายเสน้และสีเป็นหลกั โดยส่วนมากนิยมใชเ้ป็นภาพประกอบหนงัสือ
ที่ตอ้งการภาพที่ดแูลว้สบายตา เป็นธรรมชาติ 

2. ภาพเขียนลายเสน้ หมายถึง ภาพที่เนน้การใช ้โดยสีของภาพมักเป็น
ขาวด า สามารถใหค้วามรูส้กึของภาพไดต่้างกนัขึน้อยู่กบัน า้หนกัของลายเสน้ 

Doodle Art ถือเป็นศิลปะการเขียนลายเสน้รูปแบบหนึ่งที่ไดร้บัความ
นิยม โดยใช้อุปกรณ์เพียงแค่กระดาษกับปากกาเท่านั้น การวาดชนิดนี ้เป็นการวาดที่ส่งเสริม
ความสามารถในการจดจ าและแสดงความคิดสรา้งสรรคข์องผูว้าด แมจ้ะเป็นการวาดไปเรื่อยๆโดย
ไม่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ซึ่งในยุคดิจิทัลปัจจุบนัการวาดแบบ Doodle สามารถผสมผสานเขา้กับ
รูปภาพหรือภาพถ่ายเพื่อให้เกิดการสรา้งสรรค์ชิน้งานรูปแบบใหม่และน่าสนใจ (Unlockmen, 
2560) 

3. ภาพจากการถ่ายภาพ ในปัจจุบันมีทั้งภาพถ่ายแบบขาวด าและ
ภาพถ่ายสี ภาพประกอบนีเ้ป็นปัจจยัส าคญัในงานออกแบบงานกราฟฟิกและงานโฆษณา 

4. ภาพจากเทคนิคสรา้งสรรค ์เป็นภาพประกอบที่ไม่เนน้ความเสมือนจริง
แต่มุ่งเนน้ความแปลกใหม่และตื่นตาต่ืนใจแทน สามารถใชเ้ทคนิคสรา้งสรรคไ์ดม้ากมายไม่ตายตวั 
(สกนธ ์ภู่งามดี, 2550) 
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3.4.2 สัญศาสตร ์
ตามแนวคิดของเพียรซ์ (C.Peirce, 1955) ไดแ้บ่งประเภทของสญัญะ (Sign) แก

เป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
1. ไอคอน (Icon) หมายถึง สญัญะที่มีรูปร่างหนา้ตาคลา้ยวตัถุมากที่สดุ การ

สื่อความหมายของไอคอนเพียงแค่เห็นก็สามารถเขา้ใจถึงความหมายของวตัถไุด ้
2. อินเด็คส ์(Index) หมายถึง สญัญะที่มีความเก่ียวขอ้งแบบเป็นเหตเุป็นผล

กับวัตถุหรือสิ่งที่มีอยู่จริง อาทิ รอยเท้าของสัตวท์ี่จะเชื่อมโยงถึงประเภทชนิดของสัตว์ การสื่อ
ความหมายของสยัญะประเภทนีจ้  าเป็นตอ้งเชื่อมโยงกนัเพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างกนั 

3. ซิมโบว์ (Symbol) หมายถึง สัญญะที่ไม่มีความเชื่อมโยงหรือเก่ียวพัน
ระหว่างสญัญะกับวัตถุจริง แต่สามารถเกิดความหมายขึน้จากการท าความเขา้ใจร่วมกนัระหว่าง
กลุม่ผูใ้ชส้ญัญะหรือสงัคม (มณีวรรณ ชาตวนิชและ สมภพ ชาตวนิช, 2561) 
 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 

4.1 พฤติกรรมผู้บริโภค 
ศภุร เสรีรตัน ์(2545) กลา่วว่า พฤติกรรมผูบ้รโิภค หมายถึง พฤติกรรมที่เก่ียวขอ้งกบั

การเลือกซือ้สินคา้ บริการและผลิตภัณฑข์องบุคคลโดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนที่บุคคลตอ้ง
ตดัสินใจต่อการกระท าดงักลา่ว  

ศิริวรรณ เสรีรตันแ์ละคณะ (2546) กล่าวว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรม
ซึ่งผูบ้ริโภคท าการศึกษากระบนการคน้หา การซือ้ การใช ้การประเมินผล การใชผ้ลิตภัณฑแ์ละ
การบรกิารซึ่งคาดว่าจะสามารถสนองต่อความตอ้งการของเขาได ้

จากความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคในขา้งตน้ จึงสรุปไดว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
หมายถึง การกระท าของบุคคลในการตัดสินใจซือ้และไดม้าซึ่งสินคา้และการบริการ ซึ่งเกิดจาก
ทศันคติและการเรียนรูส้ว่นบคุคลและผ่านกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ือ้ 

4.2 ระบบบริหารสัมพันธลู์กค้า (Customer Relationship Management) 
ชื่นจิตต ์แจง้เจนกิจ (2546) ไดใ้หค้วามหมายของการบรหิารความสมัพนัล์กูคา้ ไวว้่า 

เป็นกิจกรรมการตลาดที่กระท าต่อลูกค้าโดยมุ่งให้เกิดความเข้าใจและการรับรูท้ี่ ดีจนน าไปสู่
ความชอบและความภักดีต่อสินค้าหรือบริการนั้นๆ เป็นกิจกรรมการสื่อสารแบบสองทางมี
จุดมุ่งหมายเพื่อสรา้งสมัพันธร์ะหว่างลูกคา้และบริษัทในระยะยาวเพื่อไดผ้ลประโยชนท์ัง้สองฝ่าย
(ชื่นจิตต ์แจง้เจนกิจ, 2544) 
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จากความหมายขา้งตน้ที่กล่าวมา สามารถสรุปไดว้่าการบริหารความสมัพันธล์ูกคา้ 
หมายถึง กระบวนการที่น ามาสรา้งความสัมพันธ์กับลูกคา้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อ
สินคา้และบรกิารอย่างต่อเนื่อง  

4.3 กระแสและสังคมยุคดิจิตอล 
Lifestyle” หรือชีวิตยุคดิจิทัลนีส้่งผลไปถึงการท่องเที่ยวของคนในสังคมปัจจุบันที่

เทคโนโลยี นวัตกรรมได้สรา้งความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ เดินทางทั้งในและนอกประเทศ 
การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับการท่องเที่ยวออนไลน ์การจ่ายเงินออนไลนท์ี่เพิ่มมากขึน้จนกลายเป็น
เรื่องปกติในยุคดิจิตอล ดงันัน้ “การเชื่อมต่อ” และ “การเขา้ถึง” โลกออนไลนจ์ึงส่งผลต่อพฤติกรรม
การท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวต่างชาติโดยตรง ท าใหส้ามารถศึกษาขอ้มลูดา้นการท่องเที่ยว จอง
ตั๋วเครื่องบิน การเดินทาง โรงแรมหรือที่พกั สามารถท าการจองไดด้ว้ยตนเองและสามารถเดินทาง
ไปท่องเที่ยวในประเทศที่ตนไม่เคยไปไดอ้ย่างสะดวก ฉะนัน้การเรียนรูท้ี่จะใช้เครื่องมือออนไลนท์ี่
กลุ่มลกูคา้นิยมใชอ้ย่างเป็นประจ าจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ไม่สามารถเลี่ยงได ้เมื่ออินเตอรเ์น็ตกลายเป็น
หนึ่งในปัจจยัส าคญัในวิถึชีวิตของคนในสงัคมปัจจบุนั (ณฐัพงศ ์เลิศวฒุิรกัษ,์ 2561) 

จากบทความดังกล่าว จึงสามารถสรุปไดว้่า สังคมยุคปัจจุบันนั้นเป็นสังคมดิจิทัล
อย่างเต็มตัว ซึ่งเทคโนโลยีและอินเตอรเ์น็ตเข้ามามีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก  
จึงสอดคล้องกับงานวิจัยฉบับนีท้ี่ต้องการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลเพื่อน ามา
พฒันาชิน้งานที่สามารถตอบสนองการใชง้านของกลุม่นกัท่องเที่ยวในยุคดิจิทลัไดเ้ป็นอย่างดี 
 
5. แนวคิดด้านศิลปะและการออกแบบ 

5.1 องคป์ระกอบของงานออกแบบ (Element of Design) 
พรทิพย ์เรืองธรรม (2556) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของงานออกแบบ (Element of 

Design) นัน้ประกอบไปดว้ย 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
1. เสน้ (Line) คือ การที่น าจุดมาวางต่อเนื่องจนกลายเป็นเสน้รูปทรงต่างๆขึน้มา 

โดยรูปทรงของเสน้จะใหค้วามรูส้ึกของงานออกแบบที่แตกต่างกนัไป ในงานออกแบบนัน้ศิลปินจะ
ใชเ้สน้เป็นองคป์ระกอบหลกัอย่างหนึ่งในการสื่อถึงอารมณแ์ละความหมายของผลงานออกมา 

2.รูปรา่ง (Shape) และรูปทรง (Form) รูปรา่งเป็นองคป์ระกอบที่ต่อเนื่องจากการ
ใชเ้สน้ โดยสามารถน าเสน้มาต่อกนัจนเกิดเป็นรูป 2 มิติ ที่มีความกวา้งและความยาว โดยรูปร่าง
จะแบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ รูปร่างที่ เห็นแล้วรูแ้น่ชัดว่าคืออะไร และรูปร่างที่ อิสระไม่มีรูปทรงที่
แน่นอน เนน้จินตนาการในการตีความ สว่นรูปทรง (Form) เป็นรูปร่างที่เป็น 3 มิติโดยเพิ่มความลึก
เขา้มา 
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3.พืน้ผิว (Texture) เป็นองคป์ระกอบหนึ่งที่สามารถใชส้ื่ออารมณข์องผลงาน การ
เลือกสรา้งพืน้ผิวและวัสดุที่ใส่ลงไปในภาพที่เหมาะสมจะสามารถช่วยบอกเล่าความหมายและ
อารมณข์องงานออกแบบไดม้ากขึน้ 

4. ที่ว่าง (Space) คือพืน้ที่ในงานออกแบบ ซึ่งไม่ไดห้มายถึงพืน้ที่ว่างเปล่าใน
งานออกแบบเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงพืน้ที่ที่ไม่ส  าคัญ หรือ Background หากงานออกแบบ
สามารถควบคมุที่ว่างและการจดัวางใหดี้ ที่ว่างจะเป็นตวัที่เสรมิจดุเด่นใหช้ิน้งานชดัเจนมากขึน้ 

5. สี  (Color) ในงานออกแบบรวมถึงงานกราฟฟิก สี ถือเป็นหัวใจส าคัญ 
เนื่องจากการเลือกใชส้ีจะแสดงถึงอารมณ์และความหมายแฝงของงานออกแบบได้ชัดเจนกว่า
องคป์ระกอบอ่ืนๆทัง้หมด ตวัอย่างเช่น สีโทนรอ้น ใชส้  าหรบังานที่ตอ้งการความต่ืนเตน้ หรือการใช้
สีโทนเย็นส าหรบังานที่ใหค้วามรูส้ึกสงบ ผ่อนคลาย รวมถึงสีโทนกลางอย่าง  สีขาวที่ใหค้วามรูส้ึก
บรสิทุธิ์ สะอาด และสีด า ใหค้วามรูส้กึหดหู่ เศรา้ใจ เป็นตน้ 

6. ตัวอักษร (Type) เป็นสิ่งส าคัญส าหรับงานออกแบบประเภทกราฟฟิก ซึ่ง
อาจจะใชเ้พียงตวัอกัษร และสีในการสรา้งสรรคง์าน (พรทิพย ์เรืองธรรม, 2556) 

สรุปไดว้่าองคป์ระกอบในงานออกแบบ คือ องคป์ระกอบต่างๆที่สามารถช่วยใหง้าน
ออกแบบสื่อความหมายที่ผู ้ออกแบบต้องการน าเสนอ เพื่อให้ผู ้ชมมีอารณ์ร่วมหรือเข้าใจ
ความหมายที่ผูอ้อกแบบตอ้งการสื่อ 

 
6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจ 

6.1 การวิเคราะหธุ์รกิจจากปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
SWOT คือ เครื่องมือส าหรบัการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มในการแข่งขันขององคก์ร

หรือธุรกิจจากปัจจัยภายใน (Internal Factors) และปัจจัยภายนอก (External Factors) โดย
ประกอบดว้ย 

Strength หรือจดุแข็งขององคก์ร/ธุรกิจ (ปัจจยัภายใน) 
Weakness หรือจดุอ่อนขององคก์ร/ธุรกิจ (ปัจจยัภายใน) 
Opportunity หรือโอกาสขององคก์ร/ธุรกิจ (ปัจจยัภายนอก) 
Threat หรืออปุสรรคขององคก์ร/ธุรกิจ (ปัจจยัภายนอก) 

6.1.1 Strength (จุดแข็ง) คือ การวิเคราะหห์าจดุแข็งขององคก์รที่เป็นจดุเด่นหรือขอ้
ได้เปรียบเมื่อเทียบกับธุรกิจคู่แข่ง โดยจะต้องเป็นสิ่งที่เกิดมาจากองค์กรและเป็นสิ่งที่สามารถ
ควบคมุแกไ้ขได ้
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6.1.2 Weakness (จุดอ่อน) คือ การวิเคราะหห์าจุดอ่อนหรือขอ้ดอ้ยขององคก์รที่
เป็นสิ่งที่ท าใหเ้สียเปรียบธุรกิจคู่แข่ง โดยเป็นสิ่งที่สามารถควบคมุและแกไ้ขได(้หรือพอจะแกไ้ขได)้ 
ดว้ยการสรา้งกลยทุธข์ึน้มาจดัการกบัจุดอ่อน 

6.1.3 Opportunity (โอกาส) คือ การวิเคราะห์ว่าอะไรคือโอกาสที่จะส่งผลดีต่อ
องคก์รหรือธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกิดขึน้เองโดยที่องคก์รไม่สามารถควบคุมได ้สิ่งที่ท าได้คือหา
ผลประโยชนห์รือก าไรจากโอกาสที่เกิดขึน้ 

6.1.4 Threat (อุปสรรค) คือ การวิเคราะห์หาอุปสรรคที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
หรือองคก์ร โดยอุปสรรคเป็นสิ่งที่องคก์รไม่สามารถควบคุมได ้ซึ่งจะส่งผลเสียหรือขัดขวางการ
ด าเนินงานขององคก์ร จึงควรหาทางหลีกเลี่ยงใหม้ากที่สดุ 

ประโยชนข์อง SWOT คือ การน าผลการวิเคราะหไ์ปใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดส าหรบัการแข่งขันธุรกิจเพื่อสรา้งความไดเ้ปรียบ แกไ้ขปัญหา หรือขยายการลงทุนแก่
ธุรกิจและองคก์ร (K. Pairoj, 2560) 

6.2 โมเดลองคป์ระกอบของธุรกิจ ( Business Model Canvas ) 
โมเดลธุรกิจคือ เครื่องมือในการจ าลองธุรกิจ ซึ่งเครื่องมือที่นิยมน ามาใชใ้นการคิด

และสรา้งโมเดลธุรกิจ เพื่อให้เจ้าของธุรกิจหรือบริการสามารถเข้าใจธุรกิจของตนเองมากขึน้  
โดย Business Model Canvas (BMC) ที่ ถู กพัฒ นาและน า เสนอโดย Osterwalder (2005)  
เป็นแม่แบบ (template) ที่ช่วยในการออกแบบโมเดลธุรกิจ ซึ่งจะระบุว่าธุรกิจหรือบรกิารท่ีจดัตัง้ขึน้
จะมีการจ าหน่ายสินค้าหรือให้บริการอะไร รูปแบบการจ าหน่ายสินค้าหรือการให้บริการเป็น
อย่างไร ช่องทางการจดัจ าหน่ายหรือการใหบ้รกิารคือที่ใด สินคา้ที่จ  าหน่ายหรือการบริการที่บรกิาร 
มีอะไร เป็นองคป์ระกอบอะไรบา้ง และสิ่งที่ตอ้งการจ าหน่ายหรือใหบ้ริการจ าเป็นตอ้งไดร้บัความ
ช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนหรือไม่ หากต้องการบุคคลนั้นเป็นใคร สินค้าหรือบริการจะสามารถ
ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายอย่างไรบา้ง รวมไปถึงสินคา้หรือบรกิารใดที่จะสามารถสรา้งก าไรได ้  

Business Model Canvas (BMC) จะช่วยใหเ้จา้ของธุรกิจหรือบริการสามารถตอบ
ค าถามส าคญัของธุรกิจที่ไดก้ล่าวไปขา้งตน้ได ้ซึ่งการตอบค าถามนีจ้ะถูกแยกเป็น 9 องคป์ระกอบ
ส าคญั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. สิ่งที่น าเสนอแก่ลูกค้า (Value Proposition) คือ สิ่งที่ส่งมอบให้ลูกค้า โดย 
สิ่งเหลา่นัน้จะตอบสนองความตอ้งการ หรือแกปั้ญหาใหก้บักลุม่ลกูคา้ได ้

2. กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (Customer segment) คือ การระบุว่าสินค้าที่ตอ้งการ
จ าหน่ายจะจ าหน่ายใหก้บัใคร หรือใครจะเป็นผูซ้ือ้คนส าคญัของธุรกิจ 
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3. ช่องทางการเขา้ถึงลูกคา้ (Distribution channels) คือ ช่องทางต่างๆในการ
เขา้ถึงกลุม่ลกูคา้ที่เป็นเปา้หมาย ซึ่งจะสามารถท าใหส้ื่อสารหรือน าสินคา้ไปจ าหน่ายไดถู้กทาง 

4. การสรา้งความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer relationships) คือ การสรา้ง
ความสมัพันธ์กับลูกคา้ เพื่อใหลู้กคา้กลายเป็นลูกคา้ประจ าที่ซือ้แลว้กลบัมาซือ้ซ  า้อีก และอยาก
สรา้งความจงรกัภกัดีในสินคา้ 

5. รายไดข้องกิจการ (Revenue streams) คือ รายไดข้องธุรกิจมาจากสินคา้หรือ
บริการใด เพื่อน าไปพัฒนาธุรกิจต่อว่าควรจะมีการจ าหน่ายสินคา้อ่ืนๆเสริมหรือไม่ หรือจ าหน่าย
สินคา้พรอ้มมีบริการหลงัการจ าหน่ายเพื่อใหร้ายไดเ้พียงพอกบัค่าใชจ้่ายคงที่และมีก าไรเพียงพอ
ในการท าธุรกิจ 

6. ทรัพยากรหลัก (Key resource) คือ วัตถุ ดิบ เครื่องมือ เครื่องจักรและ
ทรพัยากรมนษุย ์รวมถึงทรพัยากรอ่ืนๆที่ใชเ้พื่อผลิตสินคา้หรือบรกิาร 

7. กิจกกรมหลกั (Key activities) คือ กระบวนการผลิตสินคา้หรือใหบ้ริการนัน้มี
กิจกกรมอะไรบา้ง กิจกรรมเหล่านีเ้ก่ียวขอ้งตัง้แต่การออกแบบ การผลิตและการสง่มอบสินคา้หรือ
บรกิาร กิจกกรมหลกันีถื้อเป็นโมเดลธุรกิจหลกัของกิจการประเภทการผลิต 

8. คู่ค้าและเครือข่ายสนับสนุน (Key partners) คือ พันธมิตรทางธุรกิจ โดย
เก่ียวขอ้งตัง้แต่ผูข้ายวตัถุดิบ คู่คา้และเครือข่ายต่างๆ ซึ่งตอ้งพึ่งพาในการจ าหน่ายหรือช่วยในการ
ประชาสมัพนัธ ์

9. โครงสรา้งต้นทุน (Cost structure) คือ ต้นทุนของสินค้า รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ต่างๆทัง้คงที่และผันแปรของธุรกิจเพื่อใหส้ามารถตัง้ราคาและจ าหน่ายสินคา้ไดก้ าไร และยังช่วย
ใหส้ามารถหาวิธีการต่างๆในการลดตน้ทนุดว้ย (กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม, 2562) 
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ภาพประกอบ 2 องคป์ระกอบของ Business Model Canvas 

 
ที่มา : กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม, available from  
https://bsc.dip.go.th/th/category/business-plan/business-model-content 
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7. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
7.1 สฤษดิ์กานต์ พึ่งบ ารุง (2558) วิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนากลยุทธการสื่อสาร

การตลาดดิจิตอลเพื่อธุรกิจการทjองเที่ยว เชิงสรา้งสรรค ์ส าหรบันกัท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 100 มีการเปิดรบัขอ้มลูเดินทางผ่านอินเตอรเ์น็ตและสื่อสงัคมออนไลน ์ส่งผล
ไปสู่การสรา้งcommunityส าหรบันักท่องเที่ยวสะพายเป้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ และจากผล
การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสะพายเป้นั้น มีแนวโน้มความสนใจในการท่องเที่ยวที่
หลากหลายไม่ตายตัว ทั้งในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงผจญ เชิงกีฬา เชิงศาสนาและวัฒนธรรม 
หรือโดยรวมเราอาจเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์ก็ได ้เนื่องจากเป็นแนวทางท่องเที่ยวที่
รวบรวมการมีสว่นรว่มของชมุชนเขา้มาอยู่ดว้ยกนั (สฤษดิก์านต ์พึ่งบ ารุง, 2558) 

7.2 ดวงใจ จิวะคณุานันท ์(2561) ท าการวิจยัเรื่องอิทธิพลของReviewer ในสื่อออนไลน์
กบัการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวในจังหวดัที่เป็นจุดหมายปลายทางในประเทศไทย พบว่า 
ลกัษณะทั่วไปของนกัท่องเที่ยวกลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี มีรายไดเ้ฉลี่ยอยู่
ที่ 10,000 บาท-30,000 บาท โดยในช่วงระยะเวลา 1 ปี ไดท้ าการท่องเที่ยวในประเทศ 1-3 ครัง้ 
และใชเ้วลาท่องเที่ยว 3 วนั 2 คืน จุดมุ่งหมายเดินทางท่องเที่ยวคือแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล หาด 
หรือเกาะ และชื่นชอบการท่องเที่ยวภาคใต ้โดยมกัจะเดินทางกบัครอบครวั มีการเปิดรบัขอ้มลูใน
การท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ทาง Google มากที่สุด รองลงมาคือ Facebook และ Website 
Pantip ขอ้มูลการท่องเที่ยวที่นิยมสืบคน้บนฐานขอ้มูลออนไลน ์ไดแ้ก่ ขอ้มูลของแหล่งท่องเที่ยว
มากที่สุด รองลงมาคือขอ้มูลที่พัก และขอ้มูลการเดินทาง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชื่นชอบ
ขอ้มูลในรูปแบบของบล็อก หรือกระทูท้ี่แสดงความเห็นของผูท้ี่มีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวมา
ก่อนโดยละเอียด คิดเป็นรอ้ยละ 47 และพบว่านักรีวิวประเภท Macro-Influencers มีผลต่อการ
ตดัสินใจของนักท่องเที่ยวเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และอายุ รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว และ
ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยที่ต่างกนัจะมีผลต่อการตัดสินใจที่แตกต่างกันเมื่อไดร้บัขอ้มูลข่าวสารจากนัก
รีวิว (ดวงใจ จิวะคณุานนัท,์ 2561) 

7.3 สุกัญญา บุญแล (2552) ท าการวิจัยเรื่องการสื่อสารอัตลักษณ์กับการบริโภคสื่อ
โปสการด์ท่องเที่ยว พบว่า เป้าหมายในการบริโภคสื่อโปสการด์มีดว้ยกัน 4 ประการ ไดแ้ก่ การ
บริโภคเพื่อเลียนแบบ การบริโภคเพื่อสรา้งความแตกต่าง การบริโภคเพื่อการสรา้ง กระชับหรือ
รกัษาสายสมัพนัธ ์และการบรโิภคเพื่อแลกเปลี่ยนความรูป้ระสบการณ ์และพบอีกว่าโปสการด์เป็น
สื่อที่สามารถท าหน้าที่สื่อสารได้หลายระดับแม้มีขนาดเล็ก ได้แก่ การสื่อสารภายในบุคคล 
(Intrapersonal Communication), การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Comumunication) 
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และการสื่อสารแบบกลุ่ม (Group Communication) นอกเหนือจากนีโ้ปสการด์ยงัมีเอกลกัษณอี์ก
อย่างคือผู้บริโภคสามารถบริโภคได้หลายระดับ ในระดับที่เป็นผู้บริโภคเพียงอย่างเดียวและ
สามารถเป็นทั้งผูบ้ริโภคและผูผ้ลิตหรือสรา้งสรรคโ์ปสการด์ไดเ้องเช่นกัน ประการสุดทา้ยคือสื่อ
โปสการด์ท่องเที่ยวนั้นมีความส าคัญกับการสรา้งอัตลักษณ์ของคนชั้นกลางซึ่งเป็นผูบ้ริโภคสื่อ
โปสการด์ในแง่เป็นพื ้นที่ในการสรา้งและซ่อมแซมอัตลักษณ์ของบุคคลนั้นผ่านกระบวนการที่
ต่างกนั (สกุญัญา บญุแล, 2552) 

7.4 จันทกานต์ สถาพรวจนา และ สกนธ์ ม่วงสุ่น (2556) วิจัยเรื่องการออกแบบและ
พฒันาหนงัสือเรียนที่ใชเ้ทคโนโลยีออคเมนตเ์ตดเรียลริตีใ้นการน าเสนอภาพประกอบแบบสามมิติ 
โดยผลการวิจัย พบว่า หนังสือเรียนที่ใชเ้ทคโนโลยีARในการน าเสนอภาพประกอบแบบสามมิติ 
ไดค่้าประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดรอ้ยละ 85/85 และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียนท่ี
เรียนโดยใชห้นงัสือเรียนที่ใชเ้ทคโนโลยีARสงูกว่าผลการเรียนของผูเ้รียนที่ใชห้นงัสือเรียนแบบปกติ 
และผู้เรียนมีความพึงพอใจหนังสือเรียนที่ใช้เทคโนโลยีAR ในการน าเสนอภาพประกอบแบบ 
สามมิติในระดบัมากท่ีสดุ (จนัทกานต ์สถาพรวจนา และ สกนธ ์ม่วงสุน่, 2556)  

7.5 สุรพงษ์ วิริยะ, อนันตทรพัย ์สุขประดิษฐ์ และ รษา ทองคงอยู่ (บทคัดย่อ : 2560) 
วิจยัเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมเสมือนจริงในจงัหวัดนครสวรรค ์โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาเสมือนจริง และ
เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการใหค้วามรูเ้ชิงวัฒนธรรมของสถานที่ท่องเที่ยวโดยการท า
เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) ที่มีบนโทรศัพท์มือถือมาใช้ในการแสดงสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในรูปแบบ 3 มิติ พรอ้มทัง้ยงัใหค้วามรูข้องสถานที่ท่องเที่ยวนัน้โดยผลการ
ประเมินคณุภาพจากผูเ้ชี่ยวชาญมีคณุภาพอยู่ในระดบัดี และการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้งานอยู่ในระดับดี (สุรพงษ์ วิริยะ อนันตทรพัย์ สุขประดิษฐ์ และ รษา ทองคงอยู่ , 
2560) 

7.6 อาริสา ลูกกลม (2558) ท าการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้โซเชี่ยลมี เดียของ
นกัท่องเที่ยวกลุ่มผจญภยั ในจงัหวดัเพชรบูรณ ์พบว่าสื่อโซเชี่ยลมีเดียที่นกัท่องเที่ยวกลุ่มผจญภัย
นิยมใชม้ากที่สุดไดแ้ก่ Facebook, Instagram, Youtube, Website และTwitter ตามล าดับ ซี่งมี
ประสบการณ์การใชง้านสื่อโดยประมาน 5 ปี มีวัตถุประสงคใ์นการใชใ้นการท่องเที่ยวเพื่อคน้หา
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยเป็นหลกั ความสะดวกและรวดเร็วคือสาเหตุหลกัในการใชส้ื่อ
ของกลุม่นกัท่องเที่ยว (อารสิา ลกูกลม, 2558) 
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7.7 พงศธร ตั้งสะสม (บทคัดย่อ : 2559) วิจัยเรื่องการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อการ
ท่องเที่ยวจังหวดัภูเก็ตส าหรบันักท่องเที่ยวจีน โดยท าการส ารวจขอ้มูลผ่านการสมัภาษณ์ สงัเกต 
และสรา้งแบบสอบถามความคิดเห็นนักท่องเที่ยวจีนที่เคยท่องเที่ยวในจงัหวดัภูเก็ตและน าขอ้มูล
ดังกล่าวมาวิเคราะหผ์่านแนวคิดและทฤษฎีการออกแบบ User Interface น าไปสู่การออกแบบ
แอปพลิเคชั่น โดยผลการวิจยัพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญต่อผลงาน
อยู่ในระดบัมากที่สุด ส าหรบัการประเมินผลงานออกแบบโดยกลุ่มผูใ้ชง้าน พบว่าผลการประเมิน
ความพึ งพอใจอยู่ ในระดับมาก  ซึ่ งจากการศึกษาดังกล่าวสาม ารถยืนยันสมมติฐาน 
ที่ ว่าการออกแบบสื่ อปฏิสัมพันธ์  ประเภทแอพพลิ เคชั่ น  สามารถสร้างความพึ งพอใจ 
และสง่เสรมิการท่องเที่ยวในจงัหวดัภเูก็ตได ้(พงศธร ตัง้สะสม, 2559) 
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บทที ่3  
วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

 
จากการศึกษาวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบั “การวิจยัและพฒันารูปแบบโปสการด์ปฏิสมัพนัธ์

เพื่อสง่เสรมิการท่องเที่ยว จงัหวดัชมุพร” สามารถแบ่งกระบวนการสรา้งสรรคไ์ดด้งันี ้
 

ขั้นตอนที ่1 ค้นคว้าปัญหางานวิจัยและพัฒนา 
คน้ควา้ปัญหางานวิจัยและพัฒนาโดยอาศัยการทบทวนวรรณกรรมเพื่อพัฒนาหัวขอ้

งานวิจยัและพฒันา 
 

ขั้นตอนที ่2 การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 ศกึษาพืน้ที่ 

2.1.1 ศกึษาพืน้ที่จงัหวดัชมุพรจากการลงพืน้ที่จริง เพื่อสมัภาษณแ์ละเก็บขอ้มลู โดย
เป็นการเก็บขอ้มลูเชิงคณุภาพ 

2.2 ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว  โดยใชก้าร
เก็บขอ้มลูเชิงปรมิาณ 

 
ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนการออกแบบต้นแบบโปสการด์ปฏิสัมพันธ ์

3.1 ศกึษาและวิเคราะหโ์ปสการด์  
3.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกในการประเมิน

ศกัยภาพ SWOT Analysis ของโปสการด์ 
3.1.2 ศึกษาและวิเคราะห์โปสการ์ดโดยใช้แนวคิดทฤษฏีองค์ประกอบในงาน

ออกแบบ (Elements of Design) 
3.2 ออกแบบต้นแบบโปสการด์ครัง้ที่ 1 โดยใชข้้อมูลจากการศึกษารวบรวมขอ้มูลใน

ขัน้ตอนที่ 2 และ การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบในการออกแบบในขัน้ตอนที่ 3.1.2 
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ขั้นตอนที ่4 การสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับต้นแบบโปสการด์ปฏิสัมพันธแ์ละ
วิเคราะหผ์ลข้อมูล 

4.1 สรา้งแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มลู 
ผูว้ิจัยสรา้งแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามเชิงปริมาณ ส าหรบัเก็บขอ้มูลและระดับ

ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายและผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อตวัชิ ้นงานตน้แบบโปสการด์เพื่อน าขอ้มูล
ไปปรบัปรุงแกไ้ขตน้แบบชิน้งาน โดยแบ่งผูป้ระเมินเป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก่ 

4.1.1 กลุม่นกัท่องเที่ยวไทยที่มีประสบการณท์่องเที่ยวภายในประเทศไทย 
อย่างนอ้ย 1 ครัง้  

4.1.2 กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ โดยแบ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หา ไดแ้ก่ ผูท้ี่ท  างานใน
หน่วยงานภาครฐัหรือเอกชนที่เก่ียวขอ้งกับการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสื่อ และ 
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ จ านวน 5 คน โดยเลือกแบบเจาะจง ไดแ้ก่ 

1. คณุกฤชสร ทรายแกว้ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หา 
2. คณุประดบั ชดู  า ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หา 
3. คณุอญัญาณี สกุมลพาณิชย ์ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ 
4. คณุอญัชลี อมรทวีชยั ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสื่อ 
5. คณุนนัทิยา จรยิารงัษีโรจน ์ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสื่อ 

โดยแบ่งเนือ้หาในการประเมินออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการออกแบบ ดา้นเนือ้หา 
และดา้นฟังกช์ั่นการสื่อสาร 

 
ขั้นตอนที ่5 การพัฒนาต้นแบบโปสการด์ปฏิสัมพันธจ์ากการสอบถามความคิดเหน็ 

จากการรวบรวมขอ้มลูผลการประเมินของกลุม่ผูป้ระเมินในขัน้ตอนที่ 3 จึงไดน้ าขอ้มลูมา
วิเคราะหแ์ละปรบัปรุงตน้แบบโปสการด์ในการออกแบบครัง้ที่ 2 เป็นจ านวน 4 แบบ 

 
ขั้นตอนที ่6 แผนธุรกิจ และ โมเดลวิเคราะหอ์งคป์ระกอบธุรกิจ 

เขียนแผนธุรกิจ โดยวิเคราะหจ์ากผลการศึกษาในขัน้ตอนที่ 2 โดยการวิเคราะหปั์จจัย
แวดล้อมภายในและภายนอกในการประเมินศักยภาพธุรกิจ (SWOT Analysis) และโมเดล 
องคป์ระกอบธุรกิจของโปสการด์ปฏิสมัพนัธเ์พื่อสง่เสรมิการท่องเที่ยวจงัหวดัชมุพร 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
การวิจัยและพัฒนานีม้ีจุดประสงคเ์พื่อศึกษารวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับจังหวัดชุมพรและ

ออกแบบโปสการด์ปฏิสมัพนัธเ์พื่อสง่เสรมิการท่องเที่ยว โดยจ าแนกเป็น 5 ขัน้ตอนตามล าดบั ดงันี ้
1. ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมขอ้มลูและวิเคราะหข์อ้มลู 
2. ขัน้ตอนการออกแบบตน้แบบโปสการด์ปฏิสมัพนัธ ์
3. ขั้นตอนการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับต้นแบบโปสการด์ปฏิสัมพันธ์และ

วิเคราะหผ์ลขอ้มลู 
4. ขัน้ตอนการพฒันาตน้แบบโปสการด์ปฏิสมัพนัธจ์ากการสอบถามความคิดเห็น 
5. ผลการพฒันาแผนธุรกิจและโมเดลวิเคราะหอ์งคป์ระกอบธุรกิจ 

 
1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะหข์้อมูล 

ผูว้ิจยัไดท้ าการแบ่งการเก็บขอ้มลูออกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 
สว่นที่ 1 การเก็บรวบรวมขอ้มลูจากคนในพืน้ที่จงัหวดัชมุพร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐาน

เก่ียวกบัเนือ้หาขอ้มลูของจงัหวดัชมุพรที่ตอ้งการจะเผยแพรสู่น่กัท่องเที่ยว 
ส่วนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยว เก่ียวกับมุมมองและพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยว เพื่อน าขอ้มลูไปใชพ้ฒันาในดา้นการออกแบบโปสการด์ 
 

ส่วนที ่1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากคนในพืน้ที ่จังหวัดชุมพร 
ผูว้ิจัยไดท้ าการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มหน่วยงานภาครฐั 

และ กลุ่มหน่วยงานเอกชนและผูป้ระกอบการที่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยว โดยใชว้ิ ธีการเก็บขอ้มูล
เชิงคณุภาพโดยการสมัภาษณเ์ชิงลกึ ดว้ยชดุค าถามเดียวกนั ไดข้อ้มลูดงันี ้

ประเด็นที่ 1 จุดเด่นของจังหวัดชุมพรจากมุมมองของคนภายในจังหวัด 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลกัๆ ไดแ้ก่ 

ประเด็นที่ 1.1 จุดเด่นของจังหวัดชุมพรที่เป็นจุดส าคญัและตอ้งการน าเสนอ
แก่นกัท่องเที่ยว 
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ตาราง 1 จ านวนผูแ้สดงความคิดเห็นเรื่องจุดเด่นของจังหวัดชุมพรที่เป็นจุดส าคัญและตอ้งการ
น าเสนอแก่นกัท่องเที่ยว 

ด้านการท่องเทีย่ว หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชนและ
ผู้ประกอบการ 

การท่องเที่ยวทางทะเล 100% 100% 

การท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษแ์ละธรรมชาติ 40% 60% 

การท่องเที่ยวชมุชนและภมูิปัญญาชาวบา้น 40% 20% 

 
จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐ , หน่วยงานเอกชนและ

ผูป้ระกอบการรอ้ยละ 100 ใหค้วามส าคัญและตอ้งการน าเสนอการท่องเทียวทางทะเล รองลงมา
หน่วยงานภาครฐัให้ความส าคัญเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์และธรรมชาติ เท่ากับ การ
ท่องเที่ยวชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน คิดเป็นรอ้ยละ 40 เท่าๆกัน ส่วนหน่วยงานเอกชนและ
ผูป้ระกอบการ ใหค้วามส าคัญเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์และธรรมชาติรองลงมา คิดเป็น
รอ้ยละ 60 และใหค้วามส าคญั การท่องเที่ยวชุมชนและภูมิปัญญาชาวบา้น เป็นอนัดบัสดุทา้ย คิด
เป็นรอ้ยละ 20 

จากประเด็นที่ 1.1 วิบูลย ์รตันาภรณว์งศ ์ผูว้่าราชการจงัหวดัชุมพร กล่าวว่า 
“ชุมพรมีจุดที่น่าสนใจหลายดา้น ดา้นที่หนึ่งก็คือเรื่องทะเล เรามีชายหาด เรามีเกาะเยอะแยะไป
หมดเลยซึ่งตอนนีม้ันยงัไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลาย แต่จริงๆเกาะของเรานี่สวยมาก เรามีจุดด าน า้ที่ดี
ที่สุดจุดหนึ่งในประเทศไทยและเป็นจุดส าคัญของโลก ซึ่งตรงนีคื้อสิ่งที่น่าน าเสนอแต่ว่าถ้าเป็น
ชายทะเลหรือหาดทั่วไปมันก็ยังเหมือนที่อ่ืนๆทั่วๆไป ยังนึกโจทยไ์ม่ออกว่าท าอย่างไรถึงจะท าให้
มนัแตกต่าง แต่สิ่งที่แตกต่างจรงิๆที่ออกมาเป็นวิทยาศาสตรแ์ลว้ก็คือ มีการวดัความสะอาดของน า้
ทะเลแลว้ ซึ่งประมาณปลายปี พ.ศ. 2561 โดยกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งมีทั้งหมด 5 แห่งที่น า้ทะเล
สะอาดสงูสดุของประเทศ อนัดบัหนึ่งอยู่ที่ชุมพร คือชายหาดสะพลี อนัดบัที่สองก็คือชายหาดทุ่งววั
แล่น ส่วนอนัดับที่สามก็จะเป็นกระบี่และที่อ่ืนๆต่างๆเหล่านัน้ ซึ่งตรงนีอ้าจจะเป็นจุดขายก็ว่าได้” 
แสดงใหเ้ห็นว่าจดุเด่นของชมุพรที่อยากน าเสนอคือเรื่องการท่องเที่ยวทางทะเล 

สอดคล้องกับ ประดับ ชูด า หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร กล่าวว่า “จุดเด่นของชุมพรคือการท่องเที่ยวทางทะเล การ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงอนุรกัษ์ ชุมพรมีครบไม่ว่าจะทะเล ที่น า้ทะเลสะอาด ภูเขา น า้ตก 



  31 

อย่างที่พะโต๊ะ ก็มีการลอ่งแพ รวมถึงวิถีชีวิตของชาวบา้นก็น่าสนใจเช่นกนั“ และ กฤชสร ทรายแกว้ 
รองผูอ้  านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านกังานชุมพร กลา่วว่า “จุดเด่นของชุมพรคือโลก
ใตท้ะเลซึ่งปะการงัมีความอดุมสมบรูณม์าก โดยเฉพาะในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา สงัเกตไดจ้าก
การท่ีมีฉลามวาฬมาใหเ้ห็นอยู่ตลอด” 

ซึ่งสอดคลอ้งกบั สุชานนท ์สุวรรณวิหค ผูป้ระกอบการรา้นอาหารเจริญซีฟู้ด 
อ.ปะทิว ตัวแทนจากหน่วยงานเอกชนและผูป้ระกอบการ กล่าวว่า “ชุมพรที่เที่ยวค่อนขา้งมีเยอะ 
พวกเกาะ ด าน า้ น่าสนใจมาก เพราะผมเองก็มีโอกาสไดล้องไปส ารวจไปดูมาเหมือนกนั เพื่อที่จะ
ไดแ้นะน าลกูคา้ได ้พวกจุดชมวิว ด าน า้ ดปูะการงั แลว้แต่รูปแบบของลกูคา้หรือความตอ้งการของ
เคา้” และ อนงค ์ภกัดีเสนา ประธานกลุ่มบาติกผาแดง กลา่วว่า “การด าน า้ที่หมู่เกาะชมุพร ด าน า้ดู
ฉลามวาฬ หรือเที่ยวตามหาดต่างๆ เช่นหาดทรายรีก็สวยงามมากเช่นกนั” 

จะเห็นไดว้่าทัง้หน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานเอกชนและผูป้ระกอบการต่าง
แสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกนัว่าจดุเด่นของจงัหวดัชุมพรที่อยากน าเสนอมากที่สดุไดแ้ก่การ
ท่องเที่ยวทางทะเล เนื่องจากชุมพรมีชายหาด หมู่เกาะ และปะการงัที่สวยงามเป็นอันดับต้นๆ 
นอกจากนีย้งัมีการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอ่ืนๆเป็นทางเลือกแก่นกัท่องเที่ยวอีกเช่นกนั 

 
ประเด็นที่  1.2 จุดเด่นของจังหวัดชุมพรด้านอาหารและผลไม้ที่ต้องการ

น าเสนอแก่นกัท่องเที่ยว 
 

ตาราง 2 รอ้ยละของจ านวนผูแ้สดงความคิดเห็นเรื่องจุดเด่นของจังหวัดชุมพร ดา้นอาหารและ
ผลไมท้ี่ตอ้งการน าเสนอแก่นกัท่องเที่ยว 

ด้านอาหารและผลไม้ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชนและ
ผู้ประกอบการ 

ผลไม ้ 60% 40% 

อาหารทะเล 20% 20% 

อาหารพืน้เมือง 20% 0 
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จากตาราง 2 แสดงใหเ้ห็นว่าหน่วยงานภาครฐัใหค้วามส าคัญและตอ้งการ
น าเสนอจุดเด่นดา้นผลไมแ้ก่นกัท่องเที่ยวมากที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 60 รองลงมาหน่วยงานภาครฐั
ให้ความส าคัญเก่ียวกับอาหารทะเลเท่ากับอาหารพื ้นเมือง คิดเป็นรอ้ยละ 20 เท่าๆกัน ด้าน
หน่วยงานเอกชนและผูป้ระกอบการ ใหค้วามส าคัญและตอ้งการน าเสนอจุดเด่นดา้นผลไมม้าก
ที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 40 รองลงมาใหค้วามส าคญัดา้นอาหารทะเล คิดเป็นรอ้ยละ 20 และไม่มีใคร
ใหค้วามส าคญัในดา้นอาหารพืน้เมืองเลย 

จากประเด็นที่ 1.2 หน่วยงานภาครฐัใหค้วามสนใจเรื่องของผลไมม้ากที่สุด 
โดย วิบูลย ์รตันาภรณ์วงศ์ ผูว้่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า “ดา้นที่สองที่ชุมพรเด่น ก็คือดา้น
ผลไม ้โดยเฉพาะอ าเภอหลงัสวนคืออ าเภอที่เป็นเมืองหลวงของผลไมเ้ลย” 

สอดคล้องกับ สุรสิทธิ์ เปรมชัยปราการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านปากน า้ตะโก 
ต าบล ปากตะโก และ กฤชสร  ทรายแก้ว รองผู้อ  านวยการการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย 
ส านักงานชุมพร ที่กล่าวว่า “ผลไม้เด่นๆของชุมพรคือทุเรียนและมังคุด โดยเฉพาะช่วงเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนกนัยายน” 

สอดคล้องกับ หน่วยงานเอกชนและผู้ประกอบการ คือ ธนชัย คงพูล 
ผูป้ระกอบการมคัคเุทศกภ์ายในจงัหวดัชุมพร และ อนงค ์ภกัดีเสนา ประธานกลุ่มบาติกผาแดง ที่
ใหค้วามส าคญัในเรื่องของผลไม ้โดย อนงค ์ภกัดีเสนา กล่าวว่า “ผลไมข้ึน้ชื่อของจงัหวดัหลกัๆเลย
ก็คือทเุรียน และก็มงัคดุ นอกจากนีก้็มีไรป่ลกูกาแฟอยู่เยอะเช่นกนั” 

ถัดมา ทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนและผู้ประกอบการ ให้
ความส าคัญเท่าๆกันรองจากผลไม ้คือดา้นอาหารทะเล โดย วิบูลย ์รตันาภรณ์วงศ ์ผูว้่าราชการ
จงัหวดัชมุพร จากหน่วยงานภาครฐั กลา่วว่า “อีกดา้นหนึ่งที่ชมุพรเด่นเลยก็คืออาหารทะเล ของที่นี่
ก็คือสดๆจากทะเลขึน้มาเลยโดยเฉพาะที่ปะทิว อาหารทะเลจะสดมาก"  

สอดคลอ้งกับ ปรชั อธิวัฒนา ผูป้ระกอบการที่พัก ต าแหน่งผูจ้ัดการ บา้นใย
ไหม รีสอรต์ จากหน่วยงานเอกชนและผูป้ระกอบการ กล่าวว่า “จุดเด่นของชุมพรที่อยากน าเสนอ 
คือความเงียบสงบเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืน มีธรรมชาติที่สวยงาม นอกจากนีย้ังมีอาหารทะเลที่สด
และไม่แพงมาก น่าพอที่จะเป็นจดุเด่นใหน้กัท่องเที่ยวมาลองพิสจูนแ์ลว้” 

สุดทา้ย สุรสิทธิ์ เปรมชัยปราการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านปากน า้ตะโก ต าบล 
ปากตะโก จากหน่วยงานภาครฐัยงัคงใหค้วามสนใจในดา้นอาหารพืน้เมือง โดยกล่าวว่า “จุดขาย
ของชุมพรนั้นรวมถึงอาหารซึ่งเป็นรสชาติแบบใต้กลางๆ ไม่รสจัดเกินไป โดยถ้าลงไปใต้กว่านี ้
รสชาติอาหารจะจดัมากๆ ซึ่งผมมองว่าอาหารใตข้องชุมพรกินง่ายกว่า ก็ถือเป็นความแปลกใหม่
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อีกอย่างหนึ่ง” ในขณะที่ดา้นหน่วยงานเอกชนและผูป้ระกอบการไม่ไดใ้หค้วามสนใจในดา้นอาหาร
พืน้เมือง เนื่องจากไม่มีใครกลา่วถึงอาหารพืน้เมืองเลย 

โดยสรุปแลว้จากประเด็นที่ 1 ดา้นจุดเด่นของจังหวัดชุมพรจากมุมมองของ
คนภายในจังหวัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนและผู้ประกอบการส่วนมากให้
ความส าคญัเรื่องการท่องเที่ยวทางทะเลและการน าเสนอผลไมข้องจงัหวดัชมุพรมากที่สดุ 

 
ประเด็นที่ 2 มุมมองหรือภาพลักษณท์ี่คนในพืน้ที่มีต่อจังหวัดชุมพร มีผล

ออกมาดงันี ้
 

ตาราง 3 รอ้ยละของจ านวนความเห็นดา้นมมุมองหรือภาพลกัษณท์ี่คนในพืน้ที่มีต่อจงัหวดัชมุพร 

มุมมองหรือภาพลักษณ ์ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชนและ
ผู้ประกอบการ 

ทางผ่าน 60% 60% 

เมืองน่าอยู่ 40% 20% 

เมืองรอง 0% 20% 

 
จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่าหน่ วยงานภาครัฐ , หน่วยงานเอกชนและ

ผูป้ระกอบการรอ้ยละ 60 มีมุมมองต่อจังหวัดชุมพรเป็นทางผ่าน รองลงมาหน่วยงานภาครฐั มี
มุมมองต่อจังหวัดชุมพรว่าเป็นเมืองน่าอยู่  คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนหน่วยงานเอกชนและ
ผูป้ระกอบการ มีมุมมองต่อจังหวดัชุมพรว่าเป็นเมืองน่าอยู่ เท่ากับ มุมมองว่าชุมพรเป็นเมืองรอง 
คิดเป็นรอ้ยละ 20 เท่าๆกนั 

นาย สรุสิทธิ์ เปรมชยัปราการ ผูใ้หญ่บา้น หมู่บา้นปากน า้ตะโก ต าบล ปากตะโก 
กลา่วว่า “มองว่าชมุพรเป็นเมืองเล็กๆ เป็นเหมือนทางผ่านไปเกาะเต่า” 

สอดคลอ้งกับ ปิยะวรรณ นิภานันท ์ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครองอ าเภอเมือง
ชุมพร จ.ชุมพร กล่าวว่า “ชุมพรนัน้ยังไม่เจริญเท่าเมืองท่องเที่ยวหลกัอย่างภูเก็ต แต่จริงๆแลว้มีที่
ท่องเที่ยวเยอะมาก ทัง้ภูเขาและทะเล โดยส่วนตวัยงัมองว่าเป็นทางผ่าน” และ กฤชสร  ทรายแกว้ 
รองผูอ้  านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านกังานชุมพร กล่าวว่า “ถึงตอนนีย้งัไม่สามารถ
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แกจุ้ดอ่อนที่นักท่องเที่ยวมองว่าเป็นทางผ่านไปได ้แต่ทั้งนีชุ้มพรนั้นน่าอยู่เพราะที่นี่ไม่มีโรงงาน
อตุสาหกรรม” 

สอดคล้องกับตัวแทนฝ่ังหน่วยงานเอกชนและผู้ประกอบการ โดยสุชานนท ์
สุวรรณวิหค ผูป้ระกอบการรา้นอาหารเจริญซีฟู้ด อ .ปะทิว กล่าวว่า “ชุมพรก็จะเป็นแค่ทางผ่าน
ส าหรบันกัท่องเที่ยว อย่างเช่น ถา้ลงใตก้็แค่แวะกินขา้วที่ชุมพร หรือ แวะชุมพรแลว้ต่อเรือไปเกาะ
เต่า แต่จริงๆทางผ่านที่ทุกคนมองข้ามก็ยังมีสิ่ งดีๆที่น่าสนใจอีกมาก ” และ ธนชัย คงพูล 
ผูป้ระกอบการมัคคเุทศกภ์ายในจงัหวดัชุมพร กล่าวว่า “เวลานกัท่องเที่ยวนึกถึงชุมพร เขาก็นึกถึง
เกาะเต่า แต่สว่นตวัผมก็พยายามลบรอบความคิดตรงนัน้อยู่เหมือนกนั” 

ซึ่งขดัแยง้กบั  ประดบั ชูด า หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านกังาน
พฒันาชุมชนจงัหวดัชมุพร ตวัแทนฝ่ายหน่วยงานภาครฐักล่าวว่า “นา้มองว่าชุมพรเป็นเมืองน่าอยู่ 
น่าอยู่ยงัไง ก็คือผูค้นเป็นมิตร เป็นกนัเอง ใจดี ธรรมชาติก็ค่อนขา้งอดุมสมบรูณ”์ 

สอดคลอ้งกับ ตัวแทนหน่วยงานเอกชนและผูป้ระกอบการ โดยอนงค ์ภกัดีเสนา 
ประธานกลุม่บาติกผาแดง กลา่วว่า “ชมุพรเป็นเมืองสงบ น่าท่องเที่ยว ไม่มีเหตกุารณร์า้ยๆ และยงั
เป็นประตสููภ่าคใตอี้กดว้ย" 

โดยสรุปแล้วจากประเด็นที่ 2 ด้านมุมมองหรือภาพลักษณ์ที่คนในพื ้นที่มีต่อ
จงัหวดัชมุพร พบว่าโดยมากทัง้หน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานเอกชนและผูป้ระกอบการมีมมุมอง
ว่าชุมพรเปรียบเสมือนทางผ่านส าหรบันกัท่องเที่ยวไม่ว่าจะนกัท่องเที่ยวที่ไปเกาะเต่า หรือตอ้งการ
ผ่านไปจงัหวดัอ่ืนๆในภาคใต ้และค่อนขา้งมีความสงบ 
  



  35 

ประเด็นที่ 3 คนในพื้นที่มองว่าปัญหาหรืออุปสรรคที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น
เพ่ือส่งเสริมการท่องเทีย่วคืออะไร มีผลออกมาดงันี ้

 
ตาราง 4 รอ้ยละของจ านวนความเห็นดา้นปัญหาหรืออปุสรรคที่ควรพฒันาใหดี้ขึน้เพื่อสง่เสริมการ
ท่องเที่ยวคืออะไร 

ปัญหาหรืออุปสรรคทีค่วรพัฒนา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชนและ
ผู้ประกอบการ 

การใหข้อ้มลูและประชาสมัพนัธ ์ 100% 60% 

ระบบขนสง่และการเดินทาง 40% 0 

การกระจายรายได้ท้องถิ่น  พัฒนากระตุ้น
เศรษฐกิจในทอ้งถิ่น 

0 40% 

 
จากตาราง 4 แสดงใหเ้ห็นว่าหน่วยงานภาครฐั รอ้ยละ 100 มองว่าปัญหาหรือ

อปุสรรคที่ควรพฒันาคือการใหข้อ้มลูและประชาสมัพนัธ ์รองลงมาคือ ระบบขนส่ง คิดเป็นรอ้ยละ 
40 และการปรับภูมิทัศน์ เป็นอันดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 20 ด้านหน่วยงานเอกชนและ
ผูป้ระกอบการ มองว่าปัญหาหรืออุปสรรคที่ควรพัฒนาคือการใหข้อ้มูลและประชาสัมพันธ์มาก
ที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 60 รองลงมาคือการกระจายรายไดท้อ้งถิ่น พฒันากระตุน้เศรษฐกิจในทอ้งถิ่น 
คิดเป็นรอ้ยละ 40 แต่ไม่ไดก้ลา่วถึงระบบขนสง่และการเดินทางและการปรบัภมูิทศันแ์ต่อย่างใด 

วิบูลย์ รตันาภรณ์วงศ์ ผู ้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า “สื่อที่ให้ข้อมูลการ
ท่องเที่ยวในเชิง Social ยังมีน้อย ผมเห็นหลายแห่งที่นักท่องเที่ยวสามารถยิง QR Code ซึ่งผม
ตอ้งการมากเพราะว่าเด๋ียวนีโ้ลกของการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวตอ้งการขอ้มลูพวกนี ้อย่างสมมุติ
ถา้ผมเป็นท่องเที่ยวบางทีเมื่อมาถึงสนามบินก็ยงัไม่รูค้วรไปที่ไหน” 

สอดคลอ้งกบัตวัแทนหน่วยงานภาครฐั โดยประดบั ชดู  า หวัหนา้กลุม่งานสง่เสริม
การพฒันาชมุชน ส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัชมุพร กล่าวว่า “มองว่ายงัขาดการประชาสมัพนัธ์
ใหข้อ้มูลกบันกัท่องเที่ยว คนจึงยงัมองว่าชุมพรเป็นเมืองรอง เป็นทางผ่านเพราะยงัไม่รูว้่าชุมพรมี
กิจกรมอะไรใหท้ าบา้ง จึงควรหาช่องทางเพิ่มกิจกรรมระหว่างกัน” และ สุรสิทธิ์ เปรมชัยปราการ 
ผูใ้หญ่บา้น หมู่บา้นปากน า้ตะโก ต าบล ปากตะโก กล่าวว่า “คนภายนอกยังไม่ทราบว่าชุมพรมี
อะไร มาชุมพรเพราะว่ารูแ้ค่ตอ้งต่อเรือเพื่อไปเกาะเต่า คนยงัมองขา้มอยู่ บริษัททัวรท์ี่มีก็คือทัวรท์ี่
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รบันักท่องเที่ยวเพื่อลงไปเกาะเต่า ส่วนมากคนที่เที่ยวคือคนในจังหวัดเอง นักท่องเที่ยวจาก
ต่างจงัหวดัยงันอ้ย” 

สอดคลอ้งกบัตวัแทนหน่วยงานเอกชนและผูป้ระกอบการ โดย สชุานนท ์สวุรรณ
วิหค ผูป้ระกอบการรา้นอาหารเจริญซีฟู้ด อ.ปะทิว กล่าวว่า “ส่วนมากนักท่องเที่ยวที่มาจะท าการ
วางแผนเที่ยวและจองตั๋วของบริษัททัวรเ์พื่อลงเกาะชา้งเป็นหลกั ทางบริษัทก็จะพาเที่ยวแค่บาง
สถานที่ส  าคัญที่วางไว ้ไม่ค่อยเน้นเที่ยวดว้ยตัวเอง เนื่องจากยังไม่รูว้่าชุมพรมีสถานที่ท่องเที่ยว
อะไรบ้าง” และอนงค์ ภักดีเสนา ประธานกลุ่มบาติกผาแดง กล่าวว่า “อยากให้หน่วยงานและ
ภาครฐัช่วยประชาสมัพนัธจ์งัหวดัชมุพร ใหน้กัท่องเที่ยวรูจ้กัมากขึน้ ใหม้าเที่ยวเยอะๆ เพราะชมุพร
นัน้มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ” 

ถดัมาหน่วยงานภาครฐัใหค้วามสนใจปัญหาในดา้นการพฒันาระบบขนส่งและ
การเดินทางรองลงมา โดย ปิยะวรรณ นิภานันท ์ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครองอ าเภอเมืองชุมพร 
จ.ชุมพร กล่าวว่า “รถที่สามารถพานักท่องเที่ยวไปจุดนีจุ้ดนัน้ยังนอ้ย แมว้่าจะมีรถที่บริการเขา้ถึง
ตัวเมืองแต่ระบบขนส่งที่บริการพาไปทะเลต่างๆนั้นค่อนขา้งน้อยมาก” และ กฤชสร  ทรายแก้ว 
รองผูอ้  านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านกังานชุมพร กล่าวว่า “มีจุดอ่อนในแง่ของการ
ท่องเที่ยวคือระบบขนส่งสาธารณะ ที่ยังไม่อ านวยความสะดวกอย่างทั่วถึง รวมถึงโรงแรมที่พัก
หลายแห่งมีขนาดเล็ก" 

ซึ่งต่างกับตัวแทนหน่วยงานเอกชนและผู้ประกอบการที่ไม่มีใครกล่าวถึงด้าน
ระบบขนส่งและการเดินทาง แต่ให้ความสนใจด้านการกระจายรายได้ท้องถิ่น พัฒนากระตุ้น
เศรษฐกิจในท้องถิ่นรองลงมา โดยธนชัย คงพูล ผู้ประกอบการมัคคุเทศก์ภายในจังหวัดชุมพร 
กล่าวว่า “บริษัททัวรม์ุ่งเน้นแต่การขายแพ็คเกจท่องเที่ยวไปเกาะเต่า เมื่อความต้องการของ
นกัท่องเที่ยวส่วนมากคือตอ้งการไปเกาะเต่า ท าใหบ้ริษัททัวรต่์างๆหันไปเนน้ที่เกาะเต่า ท าใหไ้ม่
สามารถเนน้การท่องเที่ยวท่ีท าการตลาดเขา้ถึงตวัจงัหวดัชมุพรเองได”้ 

สอดคลอ้งกับ ปรชัญ์ อธิวัฒนา ผูป้ระกอบการที่พัก ต าแหน่งผูจ้ัดการ บา้นใย
ไหม รีสอรต์ กล่าวว่า “ปัญหาหลกัในการบริหาร ไม่มีนโยบายที่ครอบคลมุรวมถึงสรา้งแรงกระตุน้
ไปถึงประชาชน ท าใหก้ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและกระจายรายไดข้องชุมพรค่อนขา้งชา้ แต่ถ้า
พัฒนาผมอยากใหพ้ัฒนาไปในเชิงอนุรกัษ์ไม่อยากให้พัฒนาในเชิงท าลายทรพัยากร อยากให้
ชมุพรเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษข์องประเทศไทย” 

โดยสรุปแลว้จากประเด็นที่ 3 ดา้นปัญหาหรืออุปสรรคที่ควรพัฒนาใหดี้ขึน้เพื่อ
สง่เสรมิการท่องเที่ยว พบว่าทัง้หน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานเอกชนและผูป้ระกอบการส่วนมาก
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ใหค้วามส าคัญเก่ียวกับการประชาสมัพันธ์ใหข้อ้มูลดา้นการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวมากที่สุด 
โดยยงัขาดการประชาสมัพนัธ ์ท าใหน้กัท่องเที่ยวไม่สามารถไดร้บัขอ้มลูอย่างครอบคลมุ ส่งผลให้
ไม่รูว้่าชุมพรมีสถานที่ท่องเที่ยงอะไรบา้ง รองลงมาคือปัญหาดา้นระบบขนส่งและกระจายรายได้
ทอ้งถิ่นและพฒันากระตุน้เศรษฐกิจในทอ้งถิ่น 

 
ประเด็นที ่4 ประเภทของนักท่องเทีย่วทีพ่บภายในจังหวัดชุมพร มีผลดงันี ้

 
ตาราง 5 รอ้ยละของจ านวนความเห็นดา้นประเภทของนกัท่องเที่ยวท่ีพบในจงัหวดัชมุพร 

ประเภทนักท่องเทีย่ว หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชนและ
ผู้ประกอบการ 

นกัท่องเที่ยวไทย 60% 80% 

นกัท่องเที่ยวต่างชาติ 40% 60% 

 
จากตาราง 5 แสดงใหเ้ห็นว่าหน่วยงานภาครฐัรอ้ยละ 60 พบว่านักท่องเที่ยวที่

เดินทางท่องเที่ยวในจงัหวดัชุมพรเป็นนกัท่องเที่ยวไทย รองลงมาคือนกัท่องเที่ยวต่างชาติ คิดเป็น
รอ้ยละ 40 ด้านหน่วยงานเอกชนและผู้ประกอบการ พบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวใน
จงัหวดัชมุพรเป็นนกัท่องเที่ยวไทย รอ้ยละ 80 รองลงมาคือนกัท่องเที่ยวต่างชาติ คิดเป็นรอ้ยละ 40 

กฤชสร  ทรายแก้ว รองผูอ้  านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ชมุพร กล่าวว่า “อิงจากสถิติของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จงัหวดัชุมพรพบว่า กว่ารอ้ยละ90
ของนักท่องเที่ยวเป็นคนไทย โดย ช่วงอายุGen Yไปจนถึงวัยท างานตอนตน้เนน้ที่ด  าน า้ ดา้นการ
ท่องเที่ยวชมุชน จะเป็นกลุม่สงูวยั วยัเกษียณ โดยมีนกัท่องเที่ยวต่างชาติอยู่บา้ง 

สอดคลอ้งกบั ตวัแทนหน่วยงานเอกชนและผูป้ระกอบการ โดย อนงค ์ภักดีเสนา 
ประธานกลุ่มบาติกผาแดง กล่าวว่า “คนไทยเที่ยวมากกว่า นกัท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ต่อเรือ
ไปเกาะเต่า ยังเที่ยวในชุมพรไม่ค่อยเยอะ” และ ปรชัญ์ อธิวัฒนา ผูป้ระกอบการที่พัก ต าแหน่ง
ผูจ้ดัการ บา้นใยไหม รีสอรต์ กล่าวว่า “ปริมาณชาวต่างชาติ นอ้ยกว่าคนไทยเยอะ หากเทียบเป็น
อัตราส่วนคงประมาณ 80:20 โดยส่วนมากคนไทยจะเป็นวัยที่อายุ 30 ปีขึน้ไปหรือมาเป็นกลุ่ม
ครอบครวัเสียสว่นใหญ่" 



  38 

ขัดแยง้กับ สุรสิทธิ์ เปรมชัยปราการ ผูใ้หญ่บา้น หมู่บา้นปากน า้ตะโก กล่าวว่า 
“ชาวต่างชาติจะเยอะกว่าคนไทย วยัที่เที่ยวคือวยัประมานช่วงวยัรุ่นถึงกลางคน ช่วงอาย ุ20-35 ปี” 
และ ธนชัย คงพูล ผู้ประกอบการมัคคุเทศก์ภายในจังหวัดชุมพร ตัวแทนหน่วยงานเอกชนและ
ผูป้ระกอบการ โดยกล่าวว่า “นกัท่องเที่ยวสว่นมากจะเป็นชาวต่างชาติวยัเกษียณอายุเสียส่วนมาก 
มีวยัท างานกบัวยัรุน่บา้ง” 

โดยสรุปแลว้จากประเด็นที่ 4 ดา้นประเภทของนักท่องเที่ยวที่พบภายในจงัหวัด
ชุมพร ทัง้หน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานเอกชนและผูป้ระกอบการพบว่า มีทัง้นักท่องเที่ยวไทย
และนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยท่องเที่ยวชาวไทยจะมากกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งหลากหลาย
ช่วงวยั ตัง้แต่ ช่วงวยัรุน่ วยัท างาน ไปจนถึงวยัเกษียณอายุ 

 
ส่วนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยว เกี่ยวกับมุมมองและพฤติกรรมการ

ท่องเทีย่วภายในประเทศไทย 
ผูว้ิจยัก าหนดกลุม่เปา้หมายเป็นนกัท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งมีประสบการณก์ารท่องเที่ยว

ในประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งครัง้ จ านวน 50 คน โดยเป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ จากการ
ส ารวจผ่านแบบฟอรม์ออนไลน ์ไดผ้ลดงันี ้

2.1 ด้านข้อมูลท่ัวไป 
ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มลูทั่วไปของนกท่องเที่ยว 50 คน ผ่านแบบสอบถามออนไลน ์

เพื่อน าผลขอ้มลูไปวิเคราะหเ์พศ อาย ุอาชีพ และรายได ้ดงันี ้
 
ตาราง 6 จ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

หญิง 37 74 

ชาย 12 24 

อ่ืนๆ 1 2 

 
จากตาราง 6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 37 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 74 รองลงมาคือเพศชาย จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24 และเพศอ่ืนๆ จ านวน 1 คน คิด
เป็น รอ้ยละ 2 แสดงใหเ้ห็นว่าเพศหญิงมีความสนใจในเรื่องการท่องเที่ยวมากที่สดุ 
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ตาราง 7 จ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตามช่วงอายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

25 - 35 ปี 28 56 

18 - 24 ปี 17 34 

36 - 45 ปี 4 8 

46 - 60 ปี 1 2 

 
จากตาราง 7 พบว่า ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอายุ 25 - 35 ปี จ านวน 28 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 56 รองลงมาคือช่วงอายุ 18 - 24 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34 รองลงมา
คือช่วงอายุ 36-45 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8  และช่วงอาย ุ46- 60 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 2 แสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มที่อยู่ในช่วงอายุ 25 - 35 ปี มีความสนใจและแสวงหาการท่องเที่ยว
มากที่สดุ 

 
ตาราง 8 จ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตามประเภทอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

พนกังานบรษิัทเอกชน 17 34 

นกัเรียน / นกัศกึษา 13 26 

รบัจา้งทั่วไป / อาชีพอิสระ 12 24 

นกัธุรกิจ / เจา้ของกิจการ 5 10 

เจา้หนา้ที่ราชการ / รฐัวิสาหกิจ 2 4 

Exchange Student 1 2 

 
จากตาราง 8 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือผู้ที่ประกอบอาชีพ

พนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34 รองลงมาคือนกัเรียน / นักศึกษา จ านวน 
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13 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26 รองลงมาคือรบัจา้งทั่วไป / อาชีพอิสระ จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24  
รองลงมาคือนักธุรกิจ / เจ้าของกิจการ จ านวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10 รองลงมาคือเจา้หน้าที่
ราชการ / รฐัวิสาหกิจ จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4 และอันดับสุดทา้ยคือ Exchange Student 
จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่ผู ้ที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
มคีวามสนใจและมีแนวโนม้ที่จะเดินทางท่องเที่ยวมากกว่าอาชีพอ่ืนๆ 

 
ตาราง 9 จ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตามรายได ้

รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

15,001 - 30,000 บาท 29 58 

15,000 บาท หรือนอ้ยกว่า 8 16 

30,001 - 45,000 บาท 8 16 

60,000 บาทขึน้ไป 4 8 

45,000 - 60,000 บาท 1 2 

 
จากตาราง 9 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือผู้ที่มีรายได้ 15,001 - 

30,000 บาท จ านวน 29 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58 รองลงมาคือ15,000 บาท หรือนอ้ยกว่า จ านวน 8 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 16 เท่ากับ ผูท้ี่มีรายได ้30,001 - 45,000 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16 
รองลงมาคือ รายได ้60,000 บาทขึน้ไป จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8 และอนัดับสดุทา้ยคือผูท้ี่มี
รายได้ 45,000 - 60,000 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2 แสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มที่ผูท้ี่มีรายได ้
15,001 - 30,000 บาท มีความสนใจและมีแนวโนม้ที่จะเดินทางท่องเที่ยวมากที่สดุ 

สรุปขอ้มลูทางกายภาพของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับมุมมองและพฤติกรรม 
การท่องเที่ยวภายในประเทศไทย พบว่าเป็นผูห้ญิง ช่วงอายุ 25-35 ปี ที่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้ 15,001 - 30,000 บาท ท าการตอบแบบสอบถามมากที่สุดซึ่งแสดงใหเ้ห็น
ว่ากลุ่มเป้าหมายที่ใหค้วามสนใจและมีแนวโนม้เดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดคือกลุ่มนักท่องเที่ยว
เพศหญิง และช่วงอายุ 25-35 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได ้15,001 - 30,000 
บาท  
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2.2 ด้านพฤติกรรมในการท่องเทีย่ว 
ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมในการท่องเที่ยวจากกลุ่มเป้าหมาย

นักท่องเที่ยวไทยที่มีประสบการณ์เที่ยวภายในประเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง จ านวน 50 คน ผ่าน
แบบสอบถามออนไลน ์เพื่อน าผลขอ้มลูไปวิเคราะหพ์ฤติกรรมและทศันคติที่มีต่อการท่องเที่ยว 

 
ตาราง 10 จ านวนและรอ้ยละของพฤติกรรมในการท่องเที่ยว ดา้นเปา้หมายหลกัในการท่องเที่ยว 

เป้าหมายหลักในการท่องเทีย่ว 3 อันดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 

พกัผ่อน หย่อนกาย สบายใจ 49 98 

เยี่ยมญาติมิตรสหาย 20 40 

ตะลยุงาน Event , ปารตี์ ้หรือการแข่งขนั… 16 32 

Outing อบรมสมัมนา 11 22 

ไปงานทางการ ประชมุวิชาการ 4 8 

สายธรรม เขา้วดัสงบจิต 3 6 

อ่ืนๆ (ท างาน) 2 4 

 
จากตาราง 10 พฤติกรรมในการท่องเที่ยว ดา้นเป้าหมายหลักในการท่องเที่ยว  

จากจ านวนตัวเลือกทั้งหมด 7 ตัวเลือก พบว่าเป้าหมายหลักในการท่องเที่ยว 3 อันดับแรกที่
กลุ่มเป้าหมายใหค้วามส าคัญมากที่สุด อันดับแรก คือ พักผ่อน หย่อนกาย สบายใจ ซึ่งมีผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นจ านวน 49 คน คิดเป็นรอ้ยละ 98 อันดับที่สองรองลงมา คือ เยี่ยมญาติมิตร
สหาย เป็นจ านวน 20 คนคิดเป็นรอ้ยละ 40 และอันดับที่สามรองลงมา คือ ตะลุยงาน Event, 
ปารตี์ห้รือการแข่งขัน เป็นจ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32 อันดับอ่ืนๆรองลงมาได้แก่ Outing 
อบรมสัมมนา เป็นจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และ ไปงานทางการ ประชุมวิชาการ  
จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8 และ สายธรรมเขา้วัดสงบจิต เป็นจ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6 
และอ่ืนๆ เป็นอันดับสุดทา้ย เป็นจ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4 จึงแสดงใหเ้ห็นว่า คนส่วนมากมี
เป้าหมายในการท่องเที่ยวหลกัเพื่อการพักผ่อนมากที่สุด รองลงมาคือ เยี่ยมญาติหรือมิตรสหาย 
และเดินทางเพื่อรวมงานEvent หรือเทศกาลต่างๆ  
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ตาราง 11 จ านวนและรอ้ยละของพฤติกรรมในการท่องเที่ยวของกลุม่เป้าหมาย ดา้นรูปแบบในการ
ท่องเที่ยว 

เป็นสายท่องเทีย่วรูปแบบไหน? จ านวน (คน) ร้อยละ 

สายเนน้ชมธรรมชาติ ซมึซบับรรยากาศ 31 62 

สายชิม รา้นอาหารขึน้ชื่อเราไม่พลาด! 6 12 

สายLocal เที่ยววิถีชีวิตชมุชน 4 8 

สายลยุ Adventure ใหเ้ลือดไดส้บูฉีด 3 6 

สายเอ่ือยเฉ่ือย นอน พกัคือพกั!! 3 6 

สายบญุ แวะเคารพสิ่งศกัดิส์ิทธิขอพรสกัหน่อย 2 4 

สายอารต์ ตามเก็บพิพิธภนัฑ ์แกลลอรี่ 1 2 

 
จากตาราง 11 ด้านรูปแบบการท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ ยว พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถาม มีรูปแบบการท่องเที่ยวแบบ สายเนน้ชมธรรมชาติ ซึมซบับรรยากาศมากที่สุดเป็น
จ านวน 31 คน คิดเป็นรอ้ยละ 62 รองลงมาคือรูปแบบสายชิม รา้นอาหารขึน้ชื่อเราไม่พลาด! เป็น
จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12 รองลงมาคือรูปแบบ สายLocal เที่ยววิถีชีวิตชุมชน เป็นจ านวน 4 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 8 รองลงมาคือสายลยุ Adventure ใหเ้ลือดไดส้บูฉีด ซึ่งเท่ากบั สายเอ่ือยเฉ่ือย 
นอน พักคือพกั!! เป็นจ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6 เท่าๆกัน รองลงมาคือสายบุญ แวะเคารพสิ่ง
ศักดิ์สิทธิขอพรสกัหน่อย เป็นจ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4 และ สายอารต์ ตามเก็บพิพิธภันฑ ์
แกลลอรี่เป็นอันดับสุดท้าย เป็นจ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยว
ส่วนมากมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวแบบการธรรมชาติ ซึมซับบรรยากาศมาก
ที่สดุ 
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ตาราง 12 จ านวนและรอ้ยละของพฤติกรรมในการท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมาย ดา้นประเภทของ
ขอ้มลูที่สนใจสืบคน้ส าหรบัการไปท่องเที่ยว 

ให้ความสนใจหาข้อมูลอะไรเป็นหลัก 3 อันดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ที่พกั 50 100 

การเดินทาง 34 68 

รา้นอาหาร รา้นคาเฟ่โดนใจ 28 56 

สถานที่ท่องเที่ยวขึน้ชื่อ 28 56 

มีกิจกรรมอะไรใหท้ าบา้ง 18 36 

ของฝากสินคา้ขึน้ชื่อ 3 6 

 
จากตาราง 12 ดา้นประเภทของขอ้มลูที่นกัท่องเที่ยวสนใจสืบคน้ก่อนเดินทางไป

ท่องเที่ยว จากตวัเลือกทัง้หมด 6 ประเภท พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ประเภทขอ้มลูที่นกัท่องเที่ยว
มีความสนใจหาขอ้มลูมากที่สดุ 3 อนัดบัแรก คือ สนใจหาขอ้มลูเก่ียวกบัที่พกัมากที่สดุเป็นจ านวน 
50 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 รองลงมาคือขอ้มูลการเดินทาง เป็นจ านวน 34 คน คิดเป็นรอ้ยละ 68 
รองลงมาคือข้อมูลเก่ียวกับรา้นอาหาร รา้นคาเฟ่โดนใจ ซึ่งเป็นจ านวนเท่ากับ ข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยวขึน้ชื่อ เป็นจ านวน 28 คน คิดเป็นรอ้ยละ 56 เท่าๆกัน รองลงมาคือหาขอ้มูลว่ามีอะไร 
ใหท้ าบา้ง เป็นจ านวน 18 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36 และหาขอ้มูลของฝากขึน้ชื่อเป็นอันดับสุดทา้ย 
เป็นจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 แสดงให้เห็นว่า3อันดับแรกที่ นักท่องเที่ ยวส่วนมาก 
ใหค้วามสนใจและต้องการขอ้มูลมากที่สุดคือหาขอ้มูลที่พักเป็นอันดับแรก รองลงมาคือข้อมูล  
การเดินทาง ขอ้มลูรา้นอาหาร รา้นคาเฟ่โดนใจและขอ้มลูสถานทีท่องเที่ยวขึน้ชื่อ 
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ตาราง 13 จ านวนและรอ้ยละของพฤติกรรมในการท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมาย ดา้นช่องทางใน
การคน้หาขอ้มลู 

ช่องทางในการหาข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

รีวิวหรือโพสตจ์าก Social Media (Facebook , Twitter , IG) 24 48 

website ต่างๆ 16 32 

Vlog / Youtube 5 10 

เพื่อน หรือคนรูจ้กัที่เคยไปมาแลว้ 3 6 

นิตยสาร สิ่งพิมพต่์างๆ 1 2 

ประชาสมัพนัธจ์ากองคก์รดา้นการท่องเที่ยว 1 2 

 
จากตาราง 13 ด้านช่องทางในการหาข้อมูล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้

ช่องทางในการหาข้อมูลจากรีวิวหรือโพสต์จาก Social Media (Facebook , Twitter , IG) มาก
ที่สุดเป็นจ านวน 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48 รองลงมาคือช่องทาง Website ต่างๆ เป็นจ านวน 16 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 32 รองลงมาคือช่องทาง Vlog / Youtube เป็นจ านวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10 
รองลงมาคือเพื่อน หรือคนรูจ้ักที่เคยไปมาแลว้ เป็นจ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6 รองลงมาคือ
นิตยสาร สิ่งพิมพต่์างๆ ซึ่งเท่ากับประชาสมัพันธ์จากองคก์รดา้นการท่องเที่ยว เป็นจ านวน 1 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 2 เท่าๆกนั แสดงใหเ้ห็นว่านักท่องเที่ยวส่วนมากช่องทาง Social Media ไดแ้ก่ รีวิว
หรือโพสต์จาก Social Media (Facebook , Twitter , IG) เป็นแหล่งสืบค้นหาข้อมูลเพื่อเตรียม
ความพรอ้มส าหรบัการท่องเที่ยวมากที่สดุ 
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ตาราง 14 จ านวนและรอ้ยละของพฤติกรรมในการท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมาย ดา้นระยะเวลาใน
การท่องเที่ยว 

ระยะเวลาในการท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ 

3-4 วนั 35 70 

1-2 วนั 9 18 

5-7 วนั 5 10 

7 วนัขึน้ไปกะลงหลกัปักฐานเลย 1 2 

 
จากตาราง 14 ด้านระยะเวลาในการท่องเที่ยว พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้

ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 3-4 วัน มากที่สุดเป็นจ านวน 35 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70 รองลงมาคือ
ระยะเวลา 1-2 วัน เป็นจ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละและระยะเวลา 7 วันขึน้ไปเป็นจ านวน 1 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 2 เป็นอนัดบัสดุทา้ย แสดงใหเ้ห็นว่านกัท่องเที่ยวนิยมใชร้ะยะเวลาในการท่องเที่ยว
ประมาณ 3-4 วนัต่อการท่องเที่ยวครัง้หนึ่งมากที่สดุ 
 
ตาราง 15 จ านวนและรอ้ยละของพฤติกรรมในการท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมาย ดา้นสิ่งที่คาดหวงั
จากการท่องเที่ยว 

ส่ิงทีค่าดหวังจากการท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ 

เปิดประสบการณใ์หม่ๆใหก้บัตวัเอง 28 56 

ที่พกัดี น่าเช็คอิน หลบัสบาย 7 14 

ถกูและดี คุม้ค่า 5 10 

แหลง่ท่องเที่ยวมีความเก๋ไก๋ น่าไปเยือน 4 8 

อาหารรสเด็ด 4 8 

ความสะดวกสบายในการเดินทาง 1 2 

อ่ืนๆ 1 2 
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จากตาราง 15 ดา้นสิ่งที่คาดหวังจากการท่องเที่ยว พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
คาดหวงัการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆใหก้ับตัวเอง มากที่สุดเป็นจ านวน 28 คน คิดเป็นรอ้ยละ 56 
รองลงมาคือคาดหวงัที่พกัดี น่าเช็คอิน หลบัสบาย เป็นจ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14 รองลงมา
คือคาดหวังถูกและดี คุ้มค่า เป็นจ านวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10 รองลงมาคือคาดหวังแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความเก๋ไก๋ น่าไปเยือน ซึ่งเท่ากับคาดหวังอาหารรสเด็ด เป็นจ านวน 4 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 8 เท่าๆกัน และคาดหวังความสะดวกสบายในการเดินทาง ซึ่งเท่ากับความคาดหวังดา้น
อ่ืนๆเป็นอันดับสุดท้าย เป็นจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2 เท่าๆกัน แสดงให้เห็นว่าสิ่ งที่
นกัท่องเที่ยวคาดหวงัจากการท่องเที่ยวมากที่สดุคือการเปิดประสบการณใ์หม่ๆใหก้บัตวัเอง 

สรุปข้อมูลด้านพฤติกรรมการท่องเที่ ยวพบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีเป้าหมายในการท่องเที่ยวเพื่อการพกัผ่อนมากที่สดุ รองลงมาคือ เยี่ยมญาติหรือมิตรสหาย และ
เดินทางเพื่อรวมงานEvent หรือเทศกาลต่างๆ โดยส่วนมากมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งเนน้การ
ท่องเที่ยวแบบเยี่ยมชมธรรมชาติ ซึมซบับรรยากาศมากท่ีสดุ ดา้นการคน้หาขอ้มลูการท่องเที่ยวนัน้ 
กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสนใจและตอ้งการขอ้มลูที่พกัเป็นอันดบัแรก รองลงมาคือขอ้มูล
การเดินทาง ขอ้มลูรา้นอาหาร รา้นคาเฟ่โดนใจและขอ้มลูสถานทีท่องเที่ยวขึน้ชื่อ โดยคน้หาขอ้มลู
จากช่องทาง Social Media ไดแ้ก่ รีวิวหรือโพสตจ์าก Social Media ( Facebook , Twitter , IG ) 
มากที่สุด นิยมใชเ้วลาในการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 3-4 วนัมากที่สุด และมีความคาดหวังจาก
การท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณใ์หม่ๆใหก้ับตัวเองมากที่สุด แสดงใหเ้ห็นว่านักท่องเที่ยวนิยม
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน โดยเน้นไปที่สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นหลัก และใชส้ื่อ
Social Mediaต่างๆในการหาขอ้มลูที่พกั ขอ้มลูการเดินทางและรา้นอาหาร โดยมีระยะเวลาในการ
ท่องเทียว 3-4 วนัเพื่อเปิดประสบการณใ์หม่ๆใหแ้ก่ตนเอง 

2.3 ด้านข้อมูลทีเ่กี่ยวกับการท่องเทีย่วจังหวัดชุมพร  
ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมในการท่องเที่ยวจากกลุ่มเป้าหมาย

นักท่องเที่ยวไทยที่มีประสบการณ์เที่ยวภายในประเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง จ านวน 50 คน ผ่าน
แบบสอบถามออนไลน ์เพื่อวิเคราะหถ์ึงประสบการณแ์ละปัจจยัในการท่องเที่ยวจงัหวดัชมุพร 
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ตาราง 16 จ านวนและรอ้ยละของผูท้ี่เคยเดินทางไปจงัหวดัชมุพร 

ท่านเคยเดินทางไปจังหวัดชุมพรหรือไม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เคย 36 72 

เคย 14 28 

 
จากตาราง 16 พบว่าผูท้  าแบบสอบถามจ านวน 50 คน มีผูท้ี่ไม่เคยเดินทางไป 

จงัหวดัชุมพร จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 72 และมีผูท้ี่เคยเดินทางไปจงัหวดัชุมพร เป็นจ านวน 
14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28 แสดงให้เห็นว่าคนส่วนมากยังไม่รูข้ ้อมูลเก่ียวกับชุมพรมากนักจึงไม่
ตดัสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจงัหวดัชมุพร 

 
ตาราง 17 จ านวนและรอ้ยละของเหตผุลที่มีผลใหก้ลุม่ตวัอย่างเลือกไปจงัหวดัชมุพร 

เหตุผลทีเ่ลือกไปชุมพร จ านวน (คน) ร้อยละ 

เยี่ยมญาติหรือเพื่อน 3 20 

ด าน า้ที่ทะเลชมุพร 3 20 

เพื่อต่อเรือไปเกาะเต่า 2 13.3 

งานราชการหรืองานของบรษิัท 2 13.3 

ตอ้งการท่องเที่ยวท่ีชมุพรโดยเฉพาะ 1 6.7 

ไปเที่ยวหลายลจงัหวดัในใต ้(อ่ืนๆ) 1 6.7 

รีเสิรช์ (อ่ืนๆ) 1 6.7 

ทางผ่านแวะเที่ยว (อ่ืนๆ) 1 6.7 
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จากตาราง 17 จากผูท้ี่เคยเดินทางไปจังหวัดชุมพร จ านวน 14 คน พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีเหตผุลในการเลือกไปชมุพรเพื่อเยี่ยมญาติหรือเพื่อนมากที่สดุ ซึ่งเท่ากบัเหตผุลเพื่อ
ด าน า้ที่ทะเลชุมพร เป็นจ านวน 3 คน หรือรอ้ยละ 20 เท่าๆกัน รองลงมาคือเหตุผลเพื่อต่อเรือไป
เกาะเต่า ซึ่งเท่ากับเหตุผลงานราชการหรืองานของบริษัท เป็นจ านวน 2 คน หรือรอ้ยละ 13.3 
เท่าๆกนั รองลงมาคือตอ้งการท่องเที่ยวที่ชุมพรโดยเฉพาะ ซึ่งเท่ากบัเหตผุลอ่ืนๆ เป็นจ านวน 1 คน 
หรือรอ้ยละ 13.3 เท่าๆกัน รองลงมาคือต้องการท่องเที่ยวที่ชุมพรโดยเฉพาะ ซึ่งเท่ากับเหตุผล  
ไปเที่ยวหลายลจังหวัดในใต ้และรีเสิรช์ และทางผ่านแวะเที่ยว เป็นจ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
6.7 เท่าๆกัน แสดงให้เห็นว่ามีผู ้ที่เดินทางไปชุมพรส่วนมาก เดินทางเนื่องจากมีเหตุผลส่วนตัว 
เสียมากกว่าเดินทางเพื่อท่องเที่ยวในจงัหวดัชมุพรโดยตรง 

สรุปขอ้มูลดา้นการท่องเที่ยวจงัหวดัชุมพรพบว่าจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ทัง้หมด มีผูท้ี่เคยเดินทางไปชุมพรทัง้หมด 14 คนเท่านัน้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเยี่ยมญาติหรือเพื่อน
และเพื่อด าน า้ทะเลชุมพรมากที่สุด แสดงใหเ้ห็นว่านักท่องเที่ยวยังไม่ตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัด
ชุมพรมากนักเนื่องจากยังไม่ทราบขอ้มูลว่าชุมพรมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบา้ง โดยมีเพียงไม่ ก่ีคน
เท่านัน้ที่ตดัสินใจไปชมุพรเพื่อด าน า้ที่ชมุพรหรือท่องเที่ยวในชมุพรโดยเฉพาะ 
 
2. ขั้นตอนการออกแบบต้นแบบโปสการด์ปฏิสัมพันธ ์

ผูว้ิจัยไดแ้บ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์
โปสการด์ และขัน้ตอนถดัไปคือการออกแบบตน้แบบโปสการด์ปฏิสมัพนัธ์  

ขั้นตอนที ่1 การศึกษาและวิเคราะหโ์ปสการด์เพ่ือการท่องเทีย่ว 
วิเคราะห์ตัวผลิตภันฑ์โปสการด์แบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยวิเคราะห์ในด้าน

รูปลักษณ์และการออกแบบโดยใช้แนวคิดทฤษฎีองค์ประกอบในการออกแบบ (Elements of 
Design)และใชก้ระบวนการ SWOT Analysis ในการหาจุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และอุปสรรคของ
ตวัผลิตภณัฑเ์พื่อใชใ้นการออกแบบต่อไป โดยไดผ้ลดงันี ้
  



  49 

การวิเคราะหก์ารออกแบบโดยใช้ทฤษฎีองค์ประกอบในการออกแบบ  
(Element of Design) 

 
รูปทรง ( Shape )  

 

 
 

ภาพประกอบ 3 รูปรา่งและขนาดของโปสการด์ 

 
ที่ ม า  :  Amber Gauthiar, accessed September 15, 2020, available from 

https://web.printingcenterusa.com/blog/standard-postcard-sizes 
 

รูปลกัษณข์องโปสการด์เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา้ ขนาดของโปสการด์มี
หลายขนาดโดย ขนาดมาตรฐานที่เป็นที่นิยมมากที่สุด คือขนาดกระดาษ A6 หรือมีความกวา้ง 
105 มิลลิเมตร และความยาว 148 มิลลิเมตร เทียบเท่ากบัขนาดมาตรฐานของรูปถ่าย 4x6 นิว้มาก
ที่สดุ (Alan Lee,2019) มีลกัษณะเป็นกระดาษแข็ง 2 ดา้น โดยโปสการด์ที่จ  าหน่ายในประเทศไทย
สว่นมากนัน้จะเป็นขนาด 4 x 6 นิว้แทบทัง้สิน้ 
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เส้น ( Line ) 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 ดา้นหลงัของโปสการด์แสดงใหเ้ห็น เสน้ สี พืน้ผิวของโปสการด์ 

 
เสน้ที่ใชคื้อเสน้ตรงเป็นหลงัเพื่อใหเ้ป็นทางการในการติดต่อสื่อสาร และ

ใชเ้สน้เป็นตวัแบ่งพืน้ที่และมีการใชเ้สน้เพื่อแบ่งบรรทัดในการเขียนขอ้ความและที่อยู่ หรืออาจไม่มี
เสน้บรรทดัก็ได ้ดงัภาพประกอบที่  

สี (Color)  
ด้านที่ เป็นพื ้นที่ เขียนข้อความนิยมใช้เป็นสีขาวหรือสี อ่อน เพื่ อให้

ตวัหนงัสือสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน มีการใชเ้สน้และตวัอกัษรสีด า ดงัภาพประกอบที่ 
พืน้ผิว (Texture) 

พืน้ผิวของโปสการด์เป็นผิวเรียบเพื่อความสะดวกต่อการเขียนขอ้ความ  
ดงัภาพประกอบที่ 

ตัวอักษร (Font) 
โปสการด์สมยัใหม่แทบจะไม่มีการใชต้วัอกัษรบนโปสการด์ดา้นหลงั โดย

จะใชรู้ปทรงและเสน้แทน ในสว่นของดา้นหนา้มีการใชต้วัอกัษรเป็นลวดลายของโปสการด์ 
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ทีว่่าง (Space) 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 พืน้ที่และสดัสว่นการจดัวางของโปสการด์ 

 
ที่ ม า  :  Calthy Palmer, accessed September 15, 2020, available from 

https://www.printingforless.com/Postcard-Design-InDesign.html 
 

มีการก าหนดและเวน้ระยะที่ว่างส าหรบัการเขียนขอ้ความ เขียนที่อยู่ผูร้บั 
และติดตราไปรษณียอ์ย่างเป็นสดัส่วนซึ่งเป็นไปตามการออกแบบและนโยบายขอ้บงัคบัในการส่ง
ไปรษณียแ์บบสากล ซึ่งโปสการด์โดยส่วนมากดา้นหลงัจะแบ่งพืน้ที่ส  าหรบัเขียนที่อยู่ผูร้บัประมาณ 
2.75 นิว้ พืน้ที่ว่างจึงไวส้  าหรบัเขียนขอ้ความที่ผูส้ง่ตอ้งการเขียนถึงผูร้บั 

 
รูปแบบของโปสการด์ (Form) 

ผูว้ิจัยไดท้ าการสืบคน้รูปแบบของโปสการด์ที่มีจ าหน่ายในปัจจุบนัจาก
ช่องทางออนไลน์และรา้นค้าในพืน้ที่ โดยอ้างอิงจากทฤษฎีเรื่องภาพประกอบ (สกนธ์ ภู่งามดี, 
2550)และสัญศาสตร ์(มณีวรรณ ชาตวนิชและ สมภพ ชาตวนิช, 2561) จึงสามารถแบ่งรูปแบบ
ของโปสการด์ตามประเภทของรูปภาพและการออกแบบไดเ้ป็น 4 ประเภท โด ไดแ้ก่ 

1. ภาพถ่าย (Photo) 
2. ภาพวาดระบายสี (Painting) และ ภาพเขียนลายเสน้ (Drawing) 
3. ภาพสญัลกัษณแ์ละไอคอน (Symbolic & Icon) 
4. ภาพรูปทรง (Shape) 
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1. ภาพถ่าย (Photo) เป็นรูปแบบโปสการด์ที่เป็นที่นิยมอย่างมากและ
พบเห็นไดง้่ายที่สุด โดยจะอยู่ในรูปแบบของสินคา้ที่ระลึก ส่วนมากจะเป็นภาพถ่ายของสถานที่
ท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียง หรืออาจเป็นรูปถ่ายบคุคล สตัว ์หรือสิ่งของก็ไดเ้ช่นกนั 

 

 
 

ภาพประกอบ 6 ตวัอย่างรูปแบบโปสการด์แบบภาพถ่าย ( Photo ) 

 
ที่ ม า  : Siamcard, accessed September 15, 2020, available from 

https://www.instagram.com/postcard_thailand/ 
 

2. ภาพวาดระบายสี (Painting) และภาพเขียนลายเส้น (Drawing) 
เป็นรูปแบบโปสการด์อีกแบบหนึ่งที่ไดร้บัความนิยม โดยในปัจจุบัน โปสการด์รูปแบบนีน้ิยมใช้
ส  าหรบัการตกแต่งเสียมากกว่า จะพบว่าโปสการด์แบบภาพวาดนัน้มีทัง้แบบที่วาดดว้ยสีน า้และ
วาดแบบดิจิทลัเป็นรูปภาพสถานที่ ภาพบคุคล สตัว ์หรือสิ่งของ  
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ภาพประกอบ 7 ตวัอย่างรูปแบบโปสการด์แบบภาพวาดระบายสีน า้ (Painting) 

 
ที่ ม า  :  Postcard Lover, accessed September 15, 2020, available from 

https://www.instagram.com/postcard.lover/ 
 

 
 

ภาพประกอบ 8 ตวัอย่างรูปแบบโปสการด์แบบภาพวาดลายเสน้ (Drawing) 

 
ที่ ม า  :  Mukrobstore, accessed September 15, 2020, available from 

https://www.instagram.com/mukrobstore/ 
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3. ภาพสัญลักษณ์และไอคอน (Symbolic & Icon) เป็นรูปแบบที่ใช้
สญัลกัษณ์แบบเจาะจงซึ่งเหมือนหรือคลา้ยคลึงสิ่งที่ตอ้งการสื่อถึง และไม่เจาะซึ่งเป็นเชิงสญัญะ
เพื่อใหเ้กิดการตีความหาความหมายของสิ่งที่ตอ้งการสื่อถึง 

 

 
 

ภาพประกอบ 9 ตวัอย่างรูปแบบโปสการด์แบบภาพสญัลกัษณแ์ละไอคอน  
(Symbolic & Icon) 

 
ที่ ม า  : Chikovnaya, accessed September 15, 2020, available from 

https://thehungryjpeg.com/product/3740125-peach-abstract-collection 
  



  55 

4. ภาพรูปทรง (Shape) คือการใช้รูปทรงเลขาคณิตต่างๆเข้ามา
ผสมผสานในการออกแบบรูปภาพเพื่อใหรู้ปภาพมีมิติและทนัสมยั น่าสนใจมากขึน้ 

 
 

ภาพประกอบ 10 ตวัอย่างรูปแบบโปสการด์แบบภาพรูปทรง (Shape) 

 
ที่ ม า  : Sonia Castillo, accessed September 16, 2020, available from 

http://cosasvisuales.com/2012/10/13/sonia-castillo/  
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หลังจากท าการวิเคราะห์การออกแบบของโปสการ์ดแล้วผู้วิจัยได้ท าการ  
วิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่ อศึกษา จุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส 
( Opportunities ), และอปุสรรค ( Threats ) ดงันี ้

 
ตาราง 18 วิเคราะห ์SWOT Analysis ของ โปสการด์ 

จุดแข็ง ( Strengths ) 
   - เป็นที่รูจ้กัอย่างแพรห่ลาย 
   - ตน้ทนุไม่สงู 
   - หาซือ้ง่าย ราคาไม่สงูมาก 

จุดอ่อน ( Weaknesses ) 
   - มีรูปแบบที่ค่อนขา้งตายตวัไม่หลากหลาย 
   - ไดร้บัความนิยมนอ้ยลงเนื่องจากมี
เทคโนโลยีและสื่อสารออนไลนเ์พิ่มมากขึน้ 
   - ลอกเลียนแบบไดง้่าย 

โอกาส ( Opportunities ) 
   - กระแสนิยมตามภาวะโหยหาอดีตหรือ 
Nostalgia ที่วนกลบัมา 
   - ความนิยมการท่องเที่ยวของคนไทยและ
ชาวต่างชาติ 
   - มีเทคโนโลยีท่ีสามารถเขา้มาพฒันา
ประยกุตใ์หม้ีลกูเลน่หลากหลายขึน้ได ้

อุปสรรค ( Threats ) 
   - สภาพเศรษฐกิจและปัจจยัภายนอกที่สง่ผล
ต่อการท่องเที่ยวโดยตรง 
   - ประชากรรุน่หลงัที่เติบโตมาในยคุที่
เทคโนโลยีการสื่อสารครอบคลมุจนไม่รูจ้กั
โปสการด์ 
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ขั้นตอนที ่2 การออกแบบต้นแบบโปสการด์ปฏิสัมพันธ ์
เมื่อท าการวิเคราะหต์ัวโปสการด์ที่มีในปัจจุบนัแลว้ผูว้ิจัยจึงเริ่มการพัฒนาและ

ออกแบบโปสการด์ปฏิสมัพนัธค์รัง้นี ้ผูว้ิจยัไดน้ ามาพัฒนาภายใตแ้ก่นความคิด คือ “ทะเลชุมพร” 
โดยอา้งอิงจากขอ้มลูบทสรุปสมัภาษณข์องคนในพืน้ที่จงัหวดัชุมพรในสว่นที่ 1 ประเด็นท่ี 1 จดุเด่น
ของจังหวัดชุมพรจากมุมมองของคนภายในจังหวัด  ซึ่งสอดคลอ้งกับ ประเด็นที่ 2 ที่คนในพืน้ที่
สว่นมากมีมมุมองว่าจงัหวดัของตวัเองเป็นทางผ่าน อนัเนื่องมาจากการขาดอตัลกัษณแ์ละจุดเด่น
ที่น าเสนอแก่นักท่องเที่ยว ผูว้ิจัยจึงหยิบยก “ทะเลชุมพร” มาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบ
สรา้งสรรคแ์ละพฒันาเป็นโปสการด์ปฏิสมัพนัธเ์พื่อเป็นสื่อในการประชาสมัพนัธส์ูน่กัท่องเที่ยวและ
สง่เสรมิการท่องเที่ยวแก่จงัหวดัชมุพร 

ภายใตแ้นวคิดทะเลชุมพรนัน้ ผูว้ิจัยไดว้างโครงสรา้งกรอบแนวความคิดในการ
ออกแบบ คือ “การผสมผสาน” หรือ FUSHION ซึ่งหมายถึงการผสมผสานกันของความทันสมัย
และความเป็นสากลเขา้กับความเรียบง่ายและเป็นกันเองแบบพืน้เมือง ดังค าให้สัมภาษณ์ของ 
วิบูลย ์รตันาภรณ์วงศ ์ผูว้่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า “ชุมพรก็ไม่ใช่ใตแ้ทน้ะ แต่ก็ไม่กลาง
จนเกินไป ก็คือผสมๆกนันั่นแหละ” ผูว้ิจยัจึงไดน้ ากรอบความคิดนีม้าใชใ้นการออกแบบสรา้งสรรค ์
โดยอา้งอิงตามทฤษฎีองคป์ระกอบในการออกแบบ ( Element of Design ) ดงันี ้

 
เส้นและรูปทรง (Line and Shape)  

ใชรู้ปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา้และเสน้ตรงเป็นหลักในส่วนของการออกแบบ
รูปร่าง( Form )ของโปสการด์ ซึ่งยังคงไวซ้ึ่งความเป็นตน้ฉบบัและเป็นที่นิยมแบบสากล ท าใหง้่าย
ต่อการเก็บสะสมและสง่ทางไปรษณียต์ามมาตรฐานทัง้ไทยและต่างประเทศ 

 
สี (Color)  

เนื่องจากสีประจ าจังหวัดชุมพรเป็นสีฟ้าน า้ทะเล ผูว้ิจัยจึงใชส้ีฟ้าเป็นสี
หลกัในการออกแบบ โดยเลือกใชโ้ทนสีฟ้าที่เป็น Soft Tone ที่มีความอ่อนและใหค้วามรูส้ึกสบาย
ตา และไล่เฉดสีใหม้ีความคลา้ยสีความลกึของน า้ทะเลเผื่อสื่อถึงน า้ทะเลใหช้ดัมากขึน้ และมีโทนสี
เหลืองอมส้มที่เป็น Soft Tone เป็นสีตกแต่งประกอบ เพื่อเสริมความโดดเด่นน่าสนใจแต่ไม่ให้
ความรูส้ึกที่ขัดแยง้กันจนเกินไป เหมือนกับสีของหาดทรายที่ตัดกับน า้ทะเล และใชส้ีขาวและด า 
ในการตกแต่งและเป็นสีของตวัอกัษรเพื่อใหเ้ห็นไดช้ดัเจน 
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ภาพประกอบ 11 ตวัอย่างโทนสีที่ใชใ้นการออกแบบ 

 
ตัวอักษร (Font)  

ใช้รูปแบบตัวอักษรที่ลายเส้นค่อนข้างบางเป็นหลัก เพื่อให้ความรูส้ึก
สบายตาในการอ่าน ไม่อ่านยากจนเกินไป ใชต้วัหนา้ในขอ้ความที่ตอ้งเนน้เพื่อใหม้ีความโดดเด่น 
ใชต้ัวอักษรที่เรียบง่ายและดูทันสมัยเป็นตัวอักษรแบบไม่มีหัว โดยเลือกใชฟ้อนต ์Sukhumvit Set 
ซึ่งเป็นรูปแบบตัวอกัษรที่ไดร้บัความนิยมในงานออกแบบจากการจัดอนัดับแนะน ารูปแบบอกัษร
น่าใชใ้นงานออกแบบโดย Digitv บรษิัทผูใ้หบ้รกิารทางดิจิทลัหลายประเภท (Digitv, 2561) 

 

 
 

ภาพประกอบ 12 ตวัอย่างตวัอกัษร Sukhumvit Set ที่น ามาใชใ้นการออกแบบ 
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พืน้ผิว (Texture) และ ทีว่่าง (Space) 
ผูว้ิจัยเลือกใชพ้ืน้ผิวเป็นกระดาษแบบเรียบตามแบบตน้ฉบับเนื่องจาก

ง่ายต่อการเขียนขอ้ความ และจดัวางที่ว่างดา้นหลงัโดยยึดตามการออกแบบพืน้ฐาน ประกอบดว้ย
ที่เขียนขอ้ความที่อยู่ และติดตราไปรษณีย ์
 

รูปแบบ (Form) 
ผูว้ิจัยไดท้ าการออกแบบตน้แบบโปสการด์ปฏิสัมพันธ์มาทัง้หมด 5 ชุด 

โดยใชแ้นวคิดการผสมผสานรูปแบบของโปสการด์และน าเสนอความเป็นจังหวัดชุมพรและทะเล
ชมุพร 

 
ภาพประกอบ 13 ตน้แบบโปสการด์ แบบที่ 1 

 
แบบที่ 1 น าเสนอผ่านการผสมผสานระหว่างรูปแบบภาพถ่าย (Photo) 

และภาพวาดสีน า้ (Painting) โดยผูว้ิจยัยงัใชก้ารวาดแบบดิจิตอล (Digital Painting) แทนการวาด
ดว้ยสีน า้จรงิเพื่อเป็นการปรบัผสานใหม้ีความทนัสมยัมากขึน้ น าเสนอความเป็นชุมพรออกมาผ่าน
รูปภาพทะเล ชายหาด เกาะ ปะการงัและการด าน า้ซึ่งเป็นจดุเด่นท่ีสดุของจงัหวดัชมุพร 

ตวัอักษรน าเสนอค าว่า “CHUMPHON” ตัวใหญ่ โดยใชส้ีที่ตัดกับสีภาพ
และพืน้หลงัใหด้โูดดเด่นแต่ไม่รูส้กึขดัแยง้กนัเกินไป 
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ภาพประกอบ 14 ตน้แบบโปสการด์ แบบที่ 2 

 
แบบที่ 2 น าเสนอผ่านการผสมผสานระหว่างรูปแบบภาพถ่าย (Photo) 

และภาพรูปทรง (Shape) เป็นการน าภาพถ่ายอยู่ในรูปทรงต่างๆ อาทิ วงกลม สามเหลี่ยม 
สี่เหลี่ยม และรูปคลื่น น าเสนอความเป็นชมุพรออกมาผ่านรูปภาพวิถีชีวิต ทะเล เกาะ ปะการงัและ
การด าน า้ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สุดของจังหวัดชุมพร ออกมามากกว่า 1 รูปภาพให้เห็นหลากหลาย
มมุมอง ทนัสมยัและไม่เรียบง่ายจนเกินไป 

ตวัอักษรน าเสนอค าว่า “CHUMPHON” ตัวใหญ่ โดยใชส้ีที่ตัดกับสีภาพ
และพืน้หลงัใหด้โูดดเด่นและใชส้องสีผสานเขา้ดว้ยกนัแต่ไม่รูส้กึขดัแยง้กนั นอกจากนีย้งัมีประโยค
ซึ่งเป็นค าขวญัแสดงจดุเด่นของจงัหวดั ขยายความเป็นชมุพรเพิ่มเติม 

 

 
ภาพประกอบ 15 ตน้แบบโปสการด์ แบบที่ 3 
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แบบที่ 3 น าเสนอผ่านการผสมผสานระหว่างรูปแบบ ภาพวาดลายเสน้  
(Drawing) เขา้กบัภาพสญัลกัษณ์และไอคอน (Symbolic & Icon) เป็นการผสมผสานการวาดมือ
เขา้กับเทคโนโลยีเป็น Digital Painting น าเสนอความเป็นชุมพรโดยใชภ้าพเชิงสัญลักษณ์แทน
ภาพจรงิ ใชก้ารวาดเสน้รูปทรงโคง้สื่อถึงโลกใตท้ะเลและหาดทรายเป็นพืน้หลงั โดยแต่ละภาพจะมี
ภาพวาดไอคอนจุดเด่นของชุมพรในแต่ละพื ้นที่แทรกเข้ามา อาทิ ฉลามวาฬ พระบรมธาต ุ
อนสุาวรียก์รมหลวงชมุพร พืชผลไม ้เป็นตน้ 

สีที่ใชน้ัน้ผูว้ิจยัใชส้ีฟ้าและน า้เงินเป็นพืน้หลงัแบบไล่โทนสี และใชส้ีโทน
เหลืองเป็นสีของลายเสน้และการตกแต่ง ใหภ้าพดโูดดเด่นลงตวั 

ตวัอกัษรน าเสนอค าว่า “CHUMPHON” เป็นสีด า ตวัใหญ่ อย่างเรียบง่าย
ใหเ้ห็นเด่นชดัในพืน้ที่ว่าง และไม่ทบักบัตวัภาพ มีประโยคค าขวญัอธิบายจุดเด่นของชุมพร จดัวาง
อย่างเป็นระเบียบ 

 
ภาพประกอบ 16 ตน้แบบโปสการด์ แบบที่ 4 

 
แบบที่ 4 น าเสนอผ่านการผสมผสานระหว่างรูปแบบ ภาพวาดลายเสน้  

(Drawing) กบัภาพถ่าย (Photo) เป็นการผสมผสานเพื่อเพิ่มมิติของรูปภาพโดยใชก้ารวาดลายเสน้
ลงบนรูปภาพหรือเรียกอีกอย่างว่าการวาดแบบ Doodle Art แสดงความเป็นทะเลชุมพรใหโ้ดดเด่น
ขึน้มา และยังสามารถเป็นการเพิ่มรายละเอียดและความน่าสนใจที่ไม่ไดป้รากฏบนรูปภาพให้
ออกมา 
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สีพืน้หลงัที่ใชคื้อสีโทนฟ้าและสีโทนเหลืองสม้แบบอ่อน จากชายหาดและ

ทะเลช่วยใหรู้ปภาพโดดเด่นขึน้ 
ตัวอักษรน าเสนอค าว่า “ CHUMPHON” เป็นสีด า จัดวางอยู่ใตรู้ปภาพ 

ใหด้เูป็นระเบียบ เรียบง่าย มีประโยคค าขวญัจงัหวดัแสดงจุดเด่นของชุมพร เพื่อไม่ใหต้วัโปสการด์
ดโูลง่จนเกินไป 

 

 
 

ภาพประกอบ 17 ตน้แบบโปสการด์ แบบที่ 5 

 
แบบที่  5 น าเสนอผ่านการผสมผสานระหว่างรูปแบบ ภาพภาพ

สัญลักษณ์และไอคอน (Symbolic & Icon) กับรูปทรง (Shape) เป็นการผสมผสานให้มีความ
ทนัสมยัเป็นภาพแนวกราฟฟิก โดยน าเสนอความเป็นทะเลชุมพรผ่านสีของรูปทรงซึ่งเป็นโทนสีฟ้า
ตดักบัโทนสีเหลือง ลวดลายตกแต่งเป็นสีขาว เป็นลวดลายสญัลกัษณแ์สดงถึงทะเลชุมพร โดยใช้
รูปคลื่น ไอคอนเรือ การด าน า้ และฉลามวาฬเป็นหลัก ตัวอักษรเป็นสีขาวขนาดใหญ่สามารถ
มองเห็นไดช้ดัเจน 
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3. การสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับต้นแบบโปสการด์ปฏิสัมพันธแ์ละวิเคราะหผ์ลข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดท้ าการสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการออกแบบตน้แบบโปสการด์ที่

ได้จากขั้นตอนที่  2 ผ่านแบบสอบถามออนไลน์โดยแบ่งผู้ท าการประเมินเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม
ผูเ้ชี่ยวชาญ และกลุม่บคุคลทั่วไป  

 
3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ 

ผูว้ิจยัไดส้รา้งแบบสอบถามออนไลนเ์พื่อประเมินความพงึพอใจต่อตน้แบบโปสการด์
ปฏิสมัพนัธท์ัง้หมด 5 แบบ กบัผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ไดแ้ก ่

1. คณุกฤชสร ทรายแกว้ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หา 
2. คณุประดบั ชดู  า ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หา 
3. คณุอญัญาณี สกุมลพาณิชย ์ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ 
4. คณุอญัชลี อมรทวีชยั ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสื่อ 
5. คณุนนัทิยา จรยิารงัษีโรจน ์ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสื่อ 

แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
และ 2) แบบสอบถามด้านความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์ โดยในส่วนที่ 2 ได้แบ่งออกเป็น  
3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการออกแบบ, 2) ด้านเนื ้อหา, 3) ด้านฟังก์ชั่นการสื่อสาร โดยสามารถดู
รูปแบบของแบบสอบถามไดท้ี่ภาคผนวกของงานวิจยัและพฒันานี ้

แบบสอบถามผูเ้ชี่ยวชาญมีการใชส้ญัลกัษณ์ในการเขียววิเคราะหข์อ้มูล คือ n แทน 
จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 

การวิเคราะหผ์ลการประเมินต้นแบบโปสการด์โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนที่ 1 
ด้านข้อมูลท่ัวไป ไดผ้ลออกมาดงันี ้
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ตาราง 19 จ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูทั่วไปของผูเ้ชี่ยวชาญ จ าแนกตามตวัแปรอาย ุ(n = 5) 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

34 1 20 

40 1 20 

42 1 20 

43 1 20 

51 1 20 

รวม 5 100.0 

 
จากตาราง 19 พบว่าผูเ้ชี่ยวชาญมีอาย ุ34 ปี จ านวน 1 คน, อายุ 40 ปี จ านวน 1 

คน, อาย ุ42 ปี จ านวน 1 คน, อาย ุ43 ปี จ านวน 1 คน และอาย ุ51 ปี จ านวน 1 คน 
 
ตาราง 20 จ านวนและรอ้ยละของข้อมูลทั่ วไปของผู้เชี่ยวชาญ จ าแนกตามระดับการศึกษา  
(n = 5) 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปรญิญาตร ี 2 40 

ปรญิญาโท 3 60 

รวม 5 100.0 

 
จากตาราง 20 พบว่าผูเ้ชี่ยวชาญมีระดบัการศกึษาสงูสดุที่วฒุิปรญิญาโท คิดเป็น

รอ้ยละ 60 และมีระดบัการศกึษาวฒุิปรญิญาตรี คิดเป็นรอ้ยละ 40 
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การวิเคราะหผ์ลการประเมินตน้แบบโปสการด์โดยผูเ้ชี่ยวชาญในส่วนที่ 2 ดา้นการ
ออกแบบ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการออกแบบ, 2) ดา้นเนือ้หา, 3) ดา้นฟังก์ชั่นการ
สื่อสาร โดยแบ่งระดบัความพงึพอใจออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

1. พอใจมากท่ีสดุ มีค่าเท่ากบั 5 คะแนน 
2. พอใจมาก มีค่าเท่ากบั 4 คะแนน 
3. พอใจปานกลาง มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน 
4. พอใจนอ้ย มีค่าเท่ากบั 2 คะแนน 
5. พอใจนอ้ยที่สดุ มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน 

โดยมีผลการประเมินออกมา ดงันี ้
 
1. ด้านการออกแบบ 

 
ตาราง 21 จ านวน คะแนนดิบรวม และรอ้ยละของการประเมินความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์
ดา้นการใชเ้สน้และรูปทรงมีความสวยงามน่าสนใจโดยผูเ้ชี่ยวชาญ (n = 5) 

การใช้เส้นและ
รูปทรงมีความ

สวยงาม น่าสนใจ 

มาก
ทีสุ่ด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ทีสุ่ด 
( 1 ) 

คะแนน
ดิบรวม 

ร้อยละ อันดับ 

แบบที่ 1 2 2 0 1 0 20 24.10 2 

แบบที่ 2 0 2 2 2 1 16 19.28 3 

แบบที่ 3 0 1 3 1 0 15 18.07 4 

แบบที่ 4 2 3 0 0 0 22 26.51 1 

แบบที่ 5 0 0 1 3 1 10 12.05 5 
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จากตาราง 21 ความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์ดา้นการใชเ้สน้และรูปทรงมี
ความสวยงามน่าสนใจ พบว่า ผูเ้ชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์แบบที่ 4 มากที่สดุ  
คิดเป็นรอ้ยละ 26.51, อันดับที่ 2 คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 1 คิดเป็นรอ้ยละ 24.10, อันดับที่ 3 
คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 2 คิดเป็นรอ้ยละ 19.28, อนัดบัที่ 4 คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 3  
คิดเป็นรอ้ยละ 18.07 และมีความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์แบบที่ 5 นอ้ยที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 
12.05 

 
ตาราง 22 จ านวน คะแนนดิบรวม และรอ้ยละของการประเมินความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์
ดา้นการใชส้ีของภาพและพืน้หลงัมีความสวยงามน่าสนใจโดยผูเ้ชี่ยวชาญ (n = 5) 

สีของภาพและ 
พืน้หลังมีความ
สวยงาม น่าสนใจ 

มาก
ทีสุ่ด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ทีสุ่ด 
( 1 ) 

คะแนน
ดิบรวม 

ร้อยละ อันดับ 

แบบที่ 1 3 0 2 0 0 21 23.33 1 

แบบที่ 2 0 4 0 1 0 18 20.0 2 

แบบที่ 3 1 1 3 0 0 18 20.0 2 

แบบที่ 4 1 4 0 0 0 21 23.33 1 

แบบที่ 5 0 0 3 1 1 12 13.33 3 

 
จากตาราง 22 ความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์ดา้นการใชส้ีของภาพและพืน้

หลังมีความสวยงามน่าสนใจ พบว่า ผูเ้ชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์แบบที่ 1 
และแบบที่ 4 มากที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 23.33 เท่ากัน, อันดับที่ 2 คือต้นแบบโปสการด์แบบที่ 2 
และแบบที่  3 คิดเป็นร้อยละ 20 เท่ากัน และมีความพึงพอใจต่อต้นแบบโปสการด์แบบที่  5  
นอ้ยที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 13.33 
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ตาราง 23 จ านวน คะแนนดิบรวม และรอ้ยละของการประเมินความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์
ดา้นการใชส้ีของตวัอกัษรมีความโดดเด่นโดยผูเ้ชี่ยวชาญ (n = 5) 

สีของตัวอักษร 
มีความโดดเด่น 

มาก
ทีสุ่ด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ทีสุ่ด 
( 1 ) 

คะแนน
ดิบรวม 

ร้อยละ อันดับ 

แบบที่ 1 2 1 2 0 0 20 22.47 1 

แบบที่ 2 1 3 0 1 0 19 21.35 2 

แบบที่ 3 0 2 2 1 0 16 17.98 3 

แบบที่ 4 0 4 1 0 0 19 21.35 2 

แบบที่ 5 0 1 3 1 0 15 16.85 5 

 
จากตาราง 23 ความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์ดา้นการใชส้ีของตัวอักษรมี

ความโดดเด่น พบว่า ผูเ้ชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์แบบที่ 1 มากที่สดุ คิดเป็น
รอ้ยละ 22.47, อนัดบัที่ 2 คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 2 และแบบที่ 4 คิดเป็นรอ้ยละ 21.35 เท่ากนั
, อันดับที่ 3 คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 3 คิดเป็นรอ้ยละ 17.98 และมีความพึงพอใจต่อตน้แบบ
โปสการด์แบบที่ 5 นอ้ยที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 16.85 
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ตาราง 24 จ านวน คะแนนดิบรวม และรอ้ยละของการประเมินความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์
ดา้นตวัอกัษรสามารถมองเห็น อ่านง่ายโดยผูเ้ชี่ยวชาญ (n = 5) 

ตัวอักษร
สามารถมองเหน็ 
อ่านง่าย 

มาก
ทีสุ่ด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ทีสุ่ด 
( 1 ) 

คะแนน
ดิบรวม 

ร้อยละ อันดับ 

แบบที่ 1 2 1 2 0 0 20 20.83 2 

แบบที่ 2 1 3 1 0 0 20 20.83 2 

แบบที่ 3 1 3 1 0 0 20 20.83 2 

แบบที่ 4 1 4 0 0 0 21 21.88 1 

แบบที่ 5 0 1 3 1 0 15 15.63 3 

 
จากตาราง 24 ความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์ดา้นตวัอกัษรสามารถมองเห็น

อ่านง่าย พบว่า ผูเ้ชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์แบบที่ 4 มากที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 
21.88 ,อันดับที่ 2 คือต้นแบบโปสการด์แบบที่  1, แบบที่ 2 และแบบที่ 3 คิดเป็นรอ้ยละ 20.83 
เท่ากนั และมีความพงึพอใจต่อตน้แบบโปสการด์แบบที่ 5 นอ้ยที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 15.63 
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ตาราง 25 จ านวน คะแนนดิบรวม และรอ้ยละของการประเมินความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์
ดา้นขนาดของรูปภาพมีความเหมาะสมโดยผูเ้ชี่ยวชาญ (n = 5) 

ขนาดของรูปภาพ
มีความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ทีสุ่ด 
( 1 ) 

คะแนน
ดิบรวม 

ร้อยละ อันดับ 

แบบที่ 1 2 3 0 0 0 22 23.40 2 

แบบที่ 2 0 3 2 0 0 18 19.15 3 

แบบที่ 3 0 4 0 1 0 18 19.15 3 

แบบที่ 4 3 2 0 0 0 23 24.47 1 

แบบที่ 5 0 1 2 1 1 13 13.83 4 

 
จากตาราง 25 ความพึงพอใจต่อต้นแบบโปสการด์ขนาดของรูปภาพมีความ

เหมาะสม พบว่า ผูเ้ชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์แบบที่ 4 มากที่สดุ คิดเป็นรอ้ย
ละ 24.47 ,อันดับที่ 2 คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 1 คิดเป็นรอ้ยละ 23.40, อันดับที่ 3 คือตน้แบบ
โปสการด์แบบที่ 2 และแบบที่ 3 คิดเป็นรอ้ยละ 19.15 เท่ากัน และมีความพึงพอใจต่อต้นแบบ
โปสการด์แบบที่ 5 นอ้ยที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 13.83 
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ตาราง 26 จ านวน คะแนนดิบรวม และรอ้ยละของการประเมินความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์
ดา้นการจดัวาง Layout มีความสวยงามน่าสนใจโดยผูเ้ชี่ยวชาญ (n = 5) 

การจัดวาง Layout 
มีความสวยงาม 
น่าสนใจ 

มาก
ทีสุ่ด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ทีสุ่ด 
( 1 ) 

คะแนน
ดิบรวม 

ร้อยละ อันดับ 

แบบที่ 1 1 4 0 0 0 21 22.58 1 

แบบที่ 2 1 2 2 0 0 19 20.43 2 

แบบที่ 3 0 3 1 1 0 17 18.28 3 

แบบที่ 4 1 4 0 0 0 21 22.58 1 

แบบที่ 5 0 2 2 0 1 15 16.13 4 

 
จากตาราง 26 ความพึงพอใจต่อต้นแบบโปสการด์ด้านการจัดวาง Layout มี

ความสวยงามน่าสนใจ พบว่า ผูเ้ชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์แบบที่ 1 และแบบ
ที่ 4 มากที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 22.58 เท่ากนั, อันดับที่ 2 คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 2 คิดเป็นรอ้ย
ละ 20.43, อนัดบัที่ 3 คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 3 คิดเป็นรอ้ยละ 18.28 และมีความพึงพอใจต่อ
ตน้แบบโปสการด์แบบที่ 5 นอ้ยที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 16.13 
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ตาราง 27 จ านวน คะแนนดิบรวม และรอ้ยละของการประเมินความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์
ดา้นการจดัวาง Layout อย่างเป็นสดัสว่นอย่างเหมาะสมโดยผูเ้ชี่ยวชาญ (n = 5) 

มีการจัดวาง Layout 
อย่างเป็นสัดส่วน
อย่างเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ทีสุ่ด 
( 1 ) 

คะแนน
ดิบรวม 

ร้อยละ อันดับ 

แบบที่ 1 1 3 1 0 0 20 21.74 1 

แบบที่ 2 0 3 2 0 0 18 19.57 3 

แบบที่ 3 0 4 1 0 0 19 20.56 2 

แบบที่ 4 1 3 1 0 0 20 21.74 1 

แบบที่ 5 0 2 2 0 1 15 16.30 4 

 
จากตาราง 27 ความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์ดา้นการจดัวาง Layout อย่าง

เป็นสดัส่วนอย่างเหมาะสม พบว่า ผูเ้ชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์แบบที่ 1 และ
แบบที่ 4 มากที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 21.74 เท่ากนั, อนัดบัที่ 2 คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 3 คิดเป็น
รอ้ยละ 20.56, อันดับที่  3 คือต้นแบบโปสการด์แบบที่  2 คิดเป็นร้อยละ 19.57 และมีความ 
พงึพอใจต่อตน้แบบโปสการด์แบบที่ 5 นอ้ยที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 16.30 
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ตาราง 28 จ านวน คะแนนดิบรวม และรอ้ยละของการประเมินความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์
ดา้นความสวยงามโดยรวมโดยผูเ้ชี่ยวชาญ (n = 5) 

ค ว าม ส วย งาม
โดยรวม 
 

มาก
ทีสุ่ด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ทีสุ่ด 
( 1 ) 

คะแนน
ดิบรวม 

ร้อยละ อันดับ 

แบบที่ 1 2 2 1 0 0 21 22.83 2 

แบบที่ 2 0 2 3 0 0 17 18.48 4 

แบบที่ 3 1 2 1 1 0 18 19.57 3 

แบบที่ 4 2 3 0 0 0 22 23.91 1 

แบบที่ 5 0 1 3 0 1 14 15.22 5 

 
จากตาราง 28 ความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์ดา้นความสวยงามโดยรวม 

พบว่า ผูเ้ชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์แบบที่ 4 มากที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 23.91, 
อันดับที่ 2 คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 1 คิดเป็นรอ้ยละ 22.83, อันดับที่ 3 คือตน้แบบโปสการด์
แบบที่ 3 คิดเป็นรอ้ยละ 19.57, อันดับที่ 4 คือต้นแบบโปสการด์แบบที่ 2 คิดเป็นรอ้ยละ 18.48 
และมีความพงึพอใจต่อตน้แบบโปสการด์แบบที่ 5 นอ้ยที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 15.22 
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2. ด้านเนือ้หา 
 
ตาราง 29 จ านวน คะแนนดิบรวม และรอ้ยละของการประเมินความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์
ดา้นเนือ้หาซึ่งแสดงถึงจดุเด่นของจงัหวดัชุมพรออกมาไดอ้ย่างชดัเจนและครบถว้นโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 
(n = 5) 

แสดงถึงจุดเด่นของ
จังหวัดชุมพรออกมา
ได้อย่างชัดเจน และ 
ครบถ้วน 

มาก
ทีสุ่ด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ทีสุ่ด 
( 1 ) 

คะแนน
ดิบรวม 

ร้อยละ อันดับ 

แบบที่ 1 3 1 1 0 0 22 26.19 1 

แบบที่ 2 1 2 2 0 0 19 22.62 2 

แบบที่ 3 0 1 3 1 0 15 17.86 4 

แบบที่ 4 1 1 3 0 0 18 21.43 3 

แบบที่ 5 0 0 1 3 1 10 11.90 5 

 
จากตาราง 29 ความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์ดา้นเนือ้หาซึ่งแสดงถึงจุดเด่น

ของจังหวัดชุมพรออกมาได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อ
ต้นแบบโปสการด์แบบที่  1 มากที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 26.19, อันดับที่  2 คือต้นแบบโปสการด์ 
แบบที่ 2 คิดเป็นรอ้ยละ 22.62, อันดับที่ 3 คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 4 คิดเป็นรอ้ยละ 21.43, 
อันดับที่ 4 คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 3 คิดเป็นรอ้ยละ 17.86 และมีความพึงพอใจต่อตน้แบบ
โปสการด์แบบที่ 5 นอ้ยที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 11.90 
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ตาราง 30 คะแนนดิบรวม และรอ้ยละของคะแนนจากผลรวมทัง้หมด ซึ่งประกอบดว้ย ความพึง
พอใจดา้นการออกแบบ และดา้นเนือ้หาโดยผูเ้ชี่ยวชาญ (n = 5) 

สรุปคะแนนรวม คะแนนดิบรวม ร้อยละ อันดับ 

แบบที่ 1 187 23.0 1 

แบบที่ 2 164 20.17 2 

แบบที่ 3 156 19.19 3 

แบบที่ 4 187 23.0 1 

แบบที่ 5 119 14.64 4 

 
จากตาราง 30 ผลรวมของความพึงพอใจทัง้หมดซึ่งประกอบดว้ย ความพึงพอใจ

ดา้นการออกแบบ และดา้นเนือ้หาพบว่า ผูเ้ชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์แบบที่ 1 
และแบบที่ 4 มากที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 23 เท่ากนั อนัดบัที่ 2 คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 2 คิดเป็น
รอ้ยละ 20.17, อันดับที่ 3 คือต้นแบบโปสการด์แบบที่ 3 คิดเป็นรอ้ยละ 19.19, และมีความพึง
พอใจต่อตน้แบบโปสการด์แบบที่ 5 นอ้ยที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 14.64 แสดงใหเ้ห็นว่าผูเ้ชี่ยวชาญมี
ความพงึพอใจต่อตน้แบบโปสการด์แบบที่ 1 และแบบที่ 4 มากที่สดุ  

ค าแนะน าและขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชี่ยวชาญต่อตน้แบบโปสการด์แบบที่ 1 และ
แบบที่4 สรุปไดด้งันี ้

1. โปสการด์แบบที่ 1 ควรมีรูปอ่ืนนอกเหนือจากรูปทะเลดว้ย 
2. โปสการด์แบบที่ 1 ควรเพิ่มสีใหต้วัอกัษรของเนือ้หาดา้นล่างชดัเจนขึน้ 
3. โปสการด์แบบที่ 4 ลายเสน้เยอะท าใหบ้ดบังรูปภาพที่ต้องการน าเสนอ

ความงามของธรรมชาติ 
4. โปสการด์แบบที่ 4 ควรบอกชื่อแหลง่ท่องเที่ยวในรูปภาพ 
5. โปสการด์แบบที่ 4 ควรยา้ยต าแหน่งของ QRCode มาไวด้า้นลา่ง 
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3. ด้านฟังกช์ั่นการส่ือสาร 
 
ตาราง 31 จ านวนและรอ้ยละของฟังก์ชั่นที่สนใจในการเพิ่มช่องทางสื่อสารโดยผู้เชี่ยวชาญ  
(n = 5) 

ฟังกช์ั่นทีส่นใจในการเพ่ิมช่องทางส่ือสาร จ านวน ร้อยละ 

Website ทีใหข้อ้มลูการท่องเที่ยวจงัหวดัชมุพร 4 80 

Facebook Official Page 4 80 

AR (ท าใหภ้าพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหว) 3 60 

Instagram 2 40 

Youtube 2 40 

สื่อประชาสมัพนัธแ์ละโฆษณา 1 20 

QR Code 1 20 

 
จากตาราง 31 พบว่าฟังกช์ั่นเพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ผูเ้ชี่ยวชาญใหค้วาม

สนใจมากที่สุดคือ Website ทีใหข้อ้มูลการท่องเที่ยวจังหวดัชุมพร และFacebook Official Page 
รอ้ยละ 80 เท่ากนั, รองลงมาคือ AR (ท าใหภ้าพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหว) รอ้ยละ 60, รองลงมาคือ 
Instagram และ Youtube รอ้ยละ 40 เท่ากัน และใหค้วามสนใจสื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณา
และQR Code นอ้ยที่สดุ รอ้ยละ 20 เท่ากนั 

สรุปข้อมูลจากผลการประเมินความพึงพอใจต่อต้นแบบโปสการ์ดโดย
ผูเ้ชี่ยวชาญ พบว่า ผูเ้ชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อรูปแบบโปสการด์แบบที่ 1 และแบบที่ 4 มาก
ที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 23 เท่ากนั และฟังกช์ั่นการเพิ่มช่องทางสื่อสารที่สนใจมากที่สดุคือ Website ที
ใหข้อ้มูลการท่องเที่ยวจงัหวดัชุมพร และ Facebook Official Page รองลงมาคือ AR, Instagram 
และYoutube ตามล าดบั 
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3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไป 
ผูว้ิจัยไดส้รา้งแบบสอบถามออนไลนเ์พื่อประเมินความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปต่อ

ตน้แบบโปสการด์ปฏิสมัพนัธ ์เป็นจ านวนทัง้สิน้ 100 คน 
แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

และ 2) แบบสอบถามด้านความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์ โดยในส่วนที่ 2 ได้แบ่งออกเป็น 
3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการออกแบบ, 2) ด้านเนื ้อหา, 3) ด้านฟังก์ชั่นการสื่อสาร โดยสามารถดู
รูปแบบของแบบสอบถามไดท้ี่ภาคผนวกของงานวิจยัและพฒันานี ้

การวิเคราะหผ์ลการประเมินตน้แบบโปสการด์โดยผูเ้ชี่ยวชาญในส่วนที่ 1 ดา้นขอ้มลู
ทั่วไป มีการใชส้ญัลกัษณใ์นการเขียววิเคราะหข์อ้มลู คือ n แทน จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม ไดผ้ล
ออกมาดงันี ้
 
ตาราง 32 จ านวนและรอ้ยละของข้อมูลทั่ วไปของกลุ่มบุคคลทั่วไป จ าแนกตามตัวแปรเพศ  
(n =  100) 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 32 32 

หญิง 66 66 

อ่ืนๆ 2 2 

รวม 100 100.0 

 
จากตาราง 32 พบว่า บคุคลทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

โดยเพศหญิงมีจ านวน 66 คน คิดเป็นรอ้ยละ 66, เพศชายมีจ านวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32 และ
เพศทางเลือกอ่ืนๆจ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2 
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ตาราง 33 จ านวนและรอ้ยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มบุคคลทั่วไป จ าแนกตามตัวแปรอาย ุ  
(n =  100) 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

19 - 24 ปี 26 26 

25 - 30 ปี 67 67 

31 - 35 ปี 4 4 

36 - 40 ปี 2 2 

มากกว่า 40 ปี 1 1 

รวม 100 100.0 

 
จากตาราง 33 พบว่า บุคคลทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอายุ 25 - 30 ปี  

มากที่สุด เป็นจ านวน 67 คน คิดเป็นรอ้ยละ 67, รองลงมาคือช่วงอายุ 19 - 24 ปี จ านวน 26 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 26, ช่วงอาย ุ31 - 35 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4, ช่วงอายุ 36 - 40 ปี จ านวน 
2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2 และอายมุากกว่า 40 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1 ตามล าดบั 
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ตาราง 34 จ านวนและรอ้ยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มบุคคลทั่วไป จ าแนกตามตัวแปรอาชีพ  
(n =  100) 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นกัเรียน นกัศกึษา 16 16 

พนกังานบรษิัทเอกชน 39 39 

ราชการ / รฐัวิสาหกิจ 6 6 

อาชีพอิสระ 26 26 

นกัธุรกิจ / เจา้ของกิจการ 8 8 

Blogger / Influencer / Youtuber 4 4 

อ่ืนๆ 1 1 

รวม 100 100.0 

 
จากตาราง 34 พบว่า  บุคคลทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพพนักงาน

บรษิัทเอกชนมากที่สดุ เป็นจ านวน 39 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39, รองลงมาคืออาชีพอิสระ จ านวน 26 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 26, นกัเรียน นกัศึกษา จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16, นกัธุรกิจและเจา้ของ
กิจการ จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8, ราชการและรฐัวิสาหกิจ จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6, 
Blogger, Influencer, Youtuber จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4 และอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 1 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 1 ตามล าดบั 

การวิเคราะหผ์ลการประเมินตน้แบบโปสการด์โดยผูเ้ชี่ยวชาญในส่วนที่ 2 ดา้นการ
ออกแบบ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการออกแบบ, 2) ดา้นเนือ้หา, 3) ดา้นฟังก์ชั่นการ
สื่อสาร โดยแบ่งระดบัความพงึพอใจออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
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1. พอใจมากท่ีสดุ มีค่าเท่ากบั 5 คะแนน 
2. พอใจมาก  มีค่าเท่ากบั 4 คะแนน 
3. พอใจปานกลาง มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน 
4. พอใจนอ้ย มีค่าเท่ากบั 2 คะแนน 
5. พอใจนอ้ยที่สดุ มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน 

โดยมีผลการประเมินออกมา ดงันี ้  
 

1. ด้านการออกแบบ 
 

ตาราง 35 จ านวน คะแนนดิบรวม และรอ้ยละของการประเมินความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์
ดา้นการใชเ้สน้และรูปทรงมีความสวยงามน่าสนใจโดยบุคคลทั่วไป (n = 100) 

การใช้เส้นและ 
รูปทรงมีความ
สวยงาม น่าสนใจ 

มาก
ทีสุ่ด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ทีสุ่ด 
( 1 ) 

คะแนน
ดิบรวม 

ร้อยละ อันดับ 

แบบที่ 1 40 32 25 2 1 408 22.59 1 

แบบที่ 2 19 37 36 5 3 364 20.16 3 

แบบที่ 3 21 34 33 11 1 363 20.20 4 

แบบที่ 4 31 36 25 8 0 390 21.59 2 

แบบที่ 5 6 25 32 18 19 281 15.56 5 

 
จากตาราง 35 ความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์ดา้นการใชเ้สน้และรูปทรงมี

ความสวยงามน่าสนใจ พบว่า บุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์แบบที่ 1 มากที่สดุ  
คิดเป็นรอ้ยละ 22.59, อันดับที่ 2 คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 4 คิดเป็นรอ้ยละ 21.59, อันดับที่ 3 
คือต้นแบบโปสการด์แบบที่ 2 คิดเป็นรอ้ยละ 20.18, อันดับที่  4 คือต้นแบบโปสการด์แบบที่  3  
คิดเป็นรอ้ยละ 20.20 และมีความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์แบบที่ 5 นอ้ยที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 
15.56 
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ตาราง 36 จ านวน คะแนนดิบรวม และรอ้ยละของการประเมินความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์
ดา้นการใชส้ีของภาพและพืน้หลงัมีความสวยงามน่าสนใจโดยบุคคลทั่วไป (n = 100) 

สีของภาพและ 
พืน้หลังมีความ
สวยงาม น่าสนใจ 

มาก
ทีสุ่ด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ทีสุ่ด 
( 1 ) 

คะแนน
ดิบรวม 

ร้อยละ อันดับ 

แบบที่ 1 48 33 16 2 1 425 23.05 1 

แบบที่ 2 23 36 36 3 2 375 20.34 3 

แบบที่ 3 18 37 34 9 2 360 19.52 4 

แบบที่ 4 25 39 27 8 1 379 20.55 2 

แบบที่ 5 14 20 39 11 16 305 16.54 5 

 
จากตาราง 36 ความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์ดา้นการใชส้ีของภาพและพืน้

หลังมีความสวยงามน่าสนใจ พบว่า บุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์แบบที่ 1  
มากที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 23.05, อันดับที่ 2 คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 4 คิดเป็นรอ้ยละ 20.55, 
อันดับที่ 3 คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 2 คิดเป็นรอ้ยละ 20.34, อันดับที่ 4 คือตน้แบบโปสการด์
แบบที่  3 คิดเป็นรอ้ยละ 19.52 และมีความพึงพอใจต่อต้นแบบโปสการด์แบบที่  5 น้อยที่สุด  
คิดเป็นรอ้ยละ 16.54 
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ตาราง 37 จ านวน คะแนนดิบรวม และรอ้ยละของการประเมินความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์
ดา้นการใชส้ีของตวัอกัษรมีความโดดเด่นโดยบุคคลทั่วไป (n = 100) 

สีของตัวอักษรมี
ความโดดเด่น 

มาก
ทีสุ่ด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ทีสุ่ด 
( 1 ) 

คะแนน
ดิบรวม 

ร้อยละ อันดับ 

แบบที่ 1 35 40 22 3 0 407 22.10 1 

แบบที่ 2 37 35 24 3 1 404 21.93 2 

แบบที่ 3 20 34 36 8 2 362 19.65 4 

แบบที่ 4 23 38 28 9 2 371 20.14 3 

แบบที่ 5 11 23 34 17 15 298 16.18 5 

 
จากตาราง 37 ความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์ดา้นการใชส้ีของตัวอักษรมี

ความโดดเด่น พบว่า บุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์แบบที่ 1 มากที่สดุ คิดเป็น
รอ้ยละ 22.10, อันดับที่ 2 คือต้นแบบโปสการด์แบบที่  2 คิดเป็นรอ้ยละ 21.93, อันดับที่  3 คือ
ตน้แบบโปสการด์แบบที่ 4 คิดเป็นรอ้ยละ 20.14, อนัดบัที่ 4 คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 3 คิดเป็น
รอ้ยละ 19.65 และมีความพงึพอใจต่อตน้แบบโปสการด์แบบที่ 5 นอ้ยที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 16.18 
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ตาราง 38 จ านวน คะแนนดิบรวม และรอ้ยละของการประเมินความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์
ดา้นตวัอกัษรสามารถมองเห็น อ่านง่ายโดยบคุคลทั่วไป (n = 100) 

ตัวอักษรสามารถ
มองเหน็ อ่านง่าย 

มาก
ทีสุ่ด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ทีสุ่ด 
( 1 ) 

คะแนน
ดิบรวม 

ร้อยละ อันดับ 

แบบที่ 1 30 39 27 4 0 395 20.92 1 

แบบที่ 2 29 42 22 6 1 392 20.76 3 

แบบที่ 3 32 38 23 6 1 394 20.87 2 

แบบที่ 4 33 41 16 7 3 394 20.87 2 

แบบที่ 5 17 24 29 15 15 313 16.58 4 

 
จากตาราง 38 ความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์ดา้นตวัอกัษรสามารถมองเห็น 

อ่านง่าย พบว่า บคุคลทั่วไปมีความพงึพอใจต่อตน้แบบโปสการด์แบบที่ 1 มากที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 
20.92, อนัดบัที่ 2 คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 3 และแบบที่ 4 คิดเป็นรอ้ยละ 20.87 เท่ากนั, อนัดบั
ที่ 3 คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 2 คิดเป็นรอ้ยละ 20.76 และมีความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์
แบบที่ 5 นอ้ยที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 16.58 
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ตาราง 39 จ านวน คะแนนดิบรวม และรอ้ยละของการประเมินความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์
ดา้นขนาดของรูปภาพมีความเหมาะสมโดยบคุคลทั่วไป (n = 100) 

ขนาดของรูปภาพ
มีความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ทีสุ่ด 
( 1 ) 

คะแนน
ดิบรวม 

ร้อยละ อันดับ 

แบบที่ 1 56 32 11 1 0 443 23.45 1 

แบบที่ 2 23 35 34 6 2 371 19.64 4 

แบบที่ 3 25 39 25 8 3 375 19.85 3 

แบบที่ 4 29 51 14 6 0 403 21.33 2 

แบบที่ 5 11 20 40 13 16 297 15.72 5 

 
จากตาราง 39 ความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์ดา้นขนาดของรูปภาพมีความ

เหมาะสม พบว่า บุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจต่อต้นแบบโปสการด์แบบที่ 1 มากที่สุด คิดเป็น 
รอ้ยละ 23.45, อันดับที่ 2 คือต้นแบบโปสการด์แบบที่  4 คิดเป็นรอ้ยละ 21.33, อันดับที่  3 คือ
ตน้แบบโปสการด์แบบที่ 3 คิดเป็นรอ้ยละ 19.85, อนัดบัที่ 4 คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 2 คิดเป็น
รอ้ยละ 19.64 และมีความพงึพอใจต่อตน้แบบโปสการด์แบบที่ 5 นอ้ยที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 15.72 
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ตาราง 40 จ านวน คะแนนดิบรวม และรอ้ยละของการประเมินความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์
ดา้นการจดัวาง Layout มีความสวยงามน่าสนใจโดยบคุคลทั่วไป (n = 100) 

การจัดวาง Layout 
มีความสวยงาม 
น่าสนใจ 

มาก
ทีสุ่ด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ทีสุ่ด 
( 1 ) 

คะแนน
ดิบรวม 

ร้อยละ อันดบั 

แบบที่ 1 49 32 17 2 0 428 22.65 1 

แบบที่ 2 30 38 25 6 1 390 20.63 3 

แบบที่ 3 24 41 29 5 1 382 20.21 4 

แบบที่ 4 34 38 21 6 1 398 21.06 2 

แบบที่ 5 7 24 38 16 15 292 15.45 5 

 
จากตาราง 40 ความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์การจัดวาง Layout มีความ

สวยงามน่าสนใจ พบว่า บุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจต่อต้นแบบโปสการด์แบบที่ 1 มากที่สุด  
คิดเป็นรอ้ยละ 22.65, อันดับที่ 2 คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 4 คิดเป็นรอ้ยละ 21.06, อันดับที่ 3 
คือต้นแบบโปสการด์แบบที่ 2 คิดเป็นรอ้ยละ 20.63, อันดับที่  4 คือต้นแบบโปสการด์แบบที่  3  
คิดเป็นรอ้ยละ 20.21 และมีความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์แบบที่ 5 นอ้ยที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 
15.45 
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ตาราง 41 จ านวน คะแนนดิบรวม และรอ้ยละของการประเมินความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการ์ด
ดา้นการจดัวาง Layout อย่างเป็นสดัสว่นอย่างเหมาะสมโดยบคุคลทั่วไป (n = 100) 

มีการจัดวาง Layout 
อย่างเป็นสัดส่วน 
อย่างเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ทีสุ่ด 
( 1 ) 

คะแนน
ดิบรวม 

ร้อยละ อันดับ 

แบบที่ 1 40 38 18 4 0 414 21.97 1 

แบบที่ 2 20 45 27 6 2 375 19.90 4 

แบบที่ 3 23 45 25 6 1 383 20.33 3 

แบบที่ 4 35 39 19 7 0 402 21.34 2 

แบบที่ 5 8 32 36 10 14 310 16.45 5 

 
จากตาราง 41 ความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์ดา้นการจดัวาง Layout อย่าง

เป็นสดัส่วนอย่างเหมาะสม พบว่า บุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์แบบที่ 1 มาก
ที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 21.97, อนัดบัที่ 2 คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 4 คิดเป็นรอ้ยละ 21.34, อนัดบั
ที่ 3 คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 3 คิดเป็นรอ้ยละ 20.33, อันดบัที่ 4 คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 2  
คิดเป็นรอ้ยละ 19.90 และมีความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์แบบที่ 5 นอ้ยที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 
16.45 
 
  



  86 

ตาราง 42 จ านวน คะแนนดิบรวม และรอ้ยละของการประเมินความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์
ดา้นความสวยงามโดยรวมโดยบคุคลทั่วไป (n = 100) 

ความสวยงาม
โดยรวม 
 

มาก
ทีสุ่ด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ทีสุ่ด 
( 1 ) 

คะแนน
ดิบรวม 

ร้อยละ อันดับ 

แบบที่ 1 55 30 13 1 1 437 23.01 1 

แบบที่ 2 22 43 25 9 1 376 19.80 4 

แบบที่ 3 28 35 31 4 2 383 20.17 3 

แบบที่ 4 37 38 16 9 0 403 21.22 2 

แบบที่ 5 10 24 37 14 15 300 15.80 5 

 
จากตาราง 42 ความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์ดา้นความสวยงามโดยรวม 

พบว่า บุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์แบบที่ 1 มากที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 23.01, 
อันดับที่ 2 คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 4 คิดเป็นรอ้ยละ 21.22, อันดับที่ 3 คือตน้แบบโปสการด์
แบบที่ 3 คิดเป็นรอ้ยละ 20.17, อันดับที่ 4 คือต้นแบบโปสการด์แบบที่ 2 คิดเป็นรอ้ยละ 19.80 
และมีความพงึพอใจต่อตน้แบบโปสการด์แบบที่ 5 นอ้ยที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 15.80 
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2. ด้านเนือ้หา 
 
ตาราง 43 จ านวน คะแนนดิบรวม และรอ้ยละของการประเมินความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์
ดา้นเนือ้หาซึ่งแสดงถึงจุดเด่นของจงัหวดัชมุพรออกมาไดอ้ย่างชดัเจนและครบถว้นโดยบคุคลทั่วไป 
(n = 100) 

แสดงถึงจุดเด่นของ
ชุมพรออกมาได้อย่าง
ชัดเจนและครบถ้วน 

มาก
ทีสุ่ด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ทีสุ่ด 
( 1 ) 

คะแนน
ดิบรวม 

ร้อยละ อันดับ 

แบบที่ 1 57 28 14 1 0 441 23.65 1 

แบบที่ 2 30 38 25 5 2 389 20.86 3 

แบบที่ 3 21 37 31 9 2 366 19.62 4 

แบบที่ 4 30 38 26 6 0 392 21.02 2 

แบบที่ 5 8 17 39 16 20 277 14.85 5 

 
จากตาราง 43 ความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์ดา้นเนือ้หาซึ่งแสดงถึงจุดเด่น

ของจังหวัดชุมพรออกมาได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน พบว่า บุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจต่อ
ตน้แบบโปสการด์แบบที่ 1 มากที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 23.65, อนัดบัที่ 2 คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 
4 คิดเป็นรอ้ยละ 21.02, อนัดบัที่ 3 คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 2 คิดเป็นรอ้ยละ 20.86, อนัดบัที่ 4 
คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 3 คิดเป็นรอ้ยละ 19.62 และมีความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์แบบ
ที่ 5 นอ้ยที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 14.85 
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ตาราง 44 คะแนนดิบรวม และรอ้ยละของคะแนนจากผลรวมทัง้หมด ซึ่งประกอบดว้ย ความพึง
พอใจดา้นการออกแบบ และดา้นเนือ้หาโดยบคุคลทั่วไป (n = 100) 

สรุปคะแนนรวม คะแนนดิบรวม ร้อยละ อันดับ 

แบบที่ 1 3798 22.60 1 

แบบที่ 2 3436 20.44 3 

แบบที่ 3 3368 20.04 4 

แบบที่ 4 3532 21.02 2 

แบบที่ 5 2673 15.90 5 

 
จากตาราง 44 ผลรวมของความพึงพอใจทัง้หมดซึ่งประกอบดว้ย ความพึงพอใจ

ดา้นการออกแบบ และดา้นเนือ้หาพบว่า พบว่า บุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์
แบบที่ 1 มากที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 22.60, อันดบัที่ 2 คือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 4 คิดเป็นรอ้ยละ 
21.02, อันดับที่  3 คือต้นแบบโปสการด์แบบที่  2 คิดเป็นรอ้ยละ 20.44, อันดับที่ 4 คือต้นแบบ
โปสการด์แบบที่  3 คิดเป็นรอ้ยละ 20.04 และมีความพึงพอใจต่อต้นแบบโปสการด์แบบที่  5  
นอ้ยที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 15.90 แสดงใหเ้ห็นว่าบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์
แบบที่ 1 มากที่สดุ 

ค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากบุคคลทั่ วไปต่อต้นแบบโปสการด์แบบที่  1  
สรุปไดด้งันี ้

1. ควรมีรูปภาพที่แสดงจดุเด่นของชมุพรใหห้ลากหลายมากขึน้ 
2. การจดัว่างตวัอกัษรและสีค่อนขา้งอ่านยาก 
3. ปรบัรูปแบบตวัอกัษรใหไ้ม่ดทูางการเกินไป 
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3. ด้านฟังกช์ั่นการส่ือสาร 
 
ตาราง 45 จ านวนและรอ้ยละของฟังก์ชั่นที่สนใจในการเพิ่มช่องทางสื่อสารโดยบุคคลทั่วไป  
(n = 100) 

ฟังกช์ั่นทีส่นใจในการเพ่ิมช่องทางส่ือสาร จ านวน ร้อยละ 

Website ทีใหข้อ้มลูการท่องเที่ยวจงัหวดัชมุพร 38 38 

Facebook Official Page 73 73 

AR (ท าใหภ้าพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหว) 45 45 

Instagram 64 64 

Youtube 31 31 

สื่อประชาสมัพนัธแ์ละโฆษณา 33 33 

 
จากตาราง 45 พบว่าฟังกช์ั่นเพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่บุคคลทั่วไปใหค้วาม

สนใจมากที่สดุคือ Facebook Official Page รอ้ยละ 73, รองลงมาคือ Instagram รอ้ยละ 64, AR  
(ท าใหภ้าพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหว) รอ้ยละ 45, Website ทีให้ขอ้มูลการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร 
รอ้ยละ 40, Youtube รอ้ยละ 31 และให้ความสนใจสื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณาน้อยที่สุด  
รอ้ยละ 20  

สรุปผลได้ว่าฟังก์ชั่นเพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่บุคคลทั่วไปให้ความสนใจ  
มากที่สุด  3 อันดับแรกคือ Facebook Official Page, Instagram และAR (ท าให้ภาพนิ่ งเป็น
ภาพเคลื่อนไหว) 

สรุปขอ้มูลจากผลการประเมินความพึงพอใจต่อต้นแบบโปสการด์โดยบุคคล
ทั่วไป พบว่า รูปแบบที่บุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจมากที่สดุคือ ตน้แบบโปสการด์แบบที่ 1 คิดเป็น 
รอ้ยละ 22.60 จากต้นแบบทั้งหมด และฟังก์ชั่นการเพิ่มช่องทางสื่อสารที่สนใจมากที่สุดคือ 
Facebook Official Page รองลงมาคือ Instagram และ AR (ท าใหภ้าพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหว) 
ตามล าดบั 
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จากการส ารวจความพึงพอใจต่อต้นแบบโปสการด์โดยผู้ประเมินทั้ง 2 กลุ่ม คือ
ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลทั่วไป พบว่า ต้นแบบโปสการด์แบบที่  1 คือต้นแบบที่ได้คะแนนความ 
พึงพอใจสูงที่สุดจากการประเมินทั้ง 2 กลุ่ม รองลงมาคือตน้แบบโปสการด์แบบที่ 4 ซึ่งมีคะแนน
ความพึงพอใจมากที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญเทียบเท่ากับต้นแบบที่ 1 และมีคะแนนมากที่สุดเป็น 
อันดับ 2 จากการประเมินโดยกลุ่มบุคคลทั่วไป ในส่วนของฟังก์ชั่นการสื่อสาร  3 อันดับแรก 
ผูป้ระเมินทั้ง 2 กลุ่มให้ความสนใจ Facebook Official Page มากที่สุด รองลงมาคือ Website, 
Instagram และ AR 

 
4. การพัฒนาต้นแบบโปสการด์ปฏิสัมพันธจ์ากการสอบถามความคิดเหน็ 

ผูว้ิจยัไดน้ าผลการวิเคราะห ์และขอ้เสนอแนะจากการท าแบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจตน้แบบโปสการด์จากผูเ้ชี่ยวชาญและบุคคลทั่วไป มาพัฒนาและปรบัปรุงตน้แบบโปสการด์
ปฏิสมัพนัธ ์ 

โดยจากผลสรุปขอ้มูล ผูว้ิจัยไดเ้ลือกตน้แบบโปสการด์แบบที่ 1 มาเป็นตน้แบบหลักใน
การแกไ้ขและพัฒนาในการออกแบบครัง้ที่ 2 โดยเล็งเห็นความเป็นไปไดท้ี่จะปรบัปรุงใหส้ามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุม่เปา้หมายหลกัมากที่สดุ  

ข้อมูลที่ได้ในสิ่งที่ต้องปรับปรุง ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญที่มี ต่อต้น
โปสการด์แบบที่ 1 รวมถึงแบบที่ 4 ซึ่งไดค้ะแนนมากที่สุดเทียบเท่ากนั และขอ้เสนอแนะจากบคุคล
ทั่วไปที่มีต่อต้นแบบโปสการด์ที่  1 มาสรุปใช้ในการปรบัปรุงแก้ไขการออกแบบ สามารถสรุป
ออกมาได ้ดงันี ้

1. รูปแบบ, สี และการจดัวางของตวัอกัษร 
2. น าเสนอรูปภาพสถานที่หลากหลายมากขึน้ 
3. บอกชื่อสถานที่ในภาพ 
4. จากตน้แบบที่ 4 ควรลดลายเสน้วาดลง 
5. การเพิ่มฟังกช์ั่นการสื่อสารใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุม่เปา้หมาย 

ผูว้ิจยัไดป้รบัปรุงและพฒันาการตน้แบบโปสการด์โดยดึรูปแบบการตน้แบบโปสการด์ที่ 1 
มีรายละเอียดการพฒันา ดงันี ้
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ภาพประกอบ 18 ภาพรวมของตน้แบบโปสการด์ไดร้บัการท่ีปรบัปรุง ดา้นหนา้ 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 19 ตน้แบบโปสการด์ไดร้บัการท่ีปรบัปรุง ดา้นหลงั 
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ผูว้ิจัยไดป้รบัปรุงรูปแบบตัวอักษรจากเดิมที่ค่อนขา้งเรียบง่ายและดูทางการ ให้มี
ความน่าสนใจและมีความโดดเด่น และตัวอักษรหนาขึน้ โดยเปลี่ยนชุดรูปแบบตัวอักษรจาก 
Sukhumvit set เป็นแบบรูปแบบ Aqua ซึ่งมีรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษมีความเป็นทางการ
นอ้ยลงและน าสญัลกัษณ์คลื่นมาแทรกแทนตัวอกัษร “M” ในค าว่า “CHUMPHON” เพื่อใหแ้สดง
ถึงความเป็นทะเล  

ปรับสีตัวอักษรเป็นสีเข้มบนพื ้นหลังสีอ่อน รวมถึงไม่จัดวางตัวอักษรทับซ้อนบน
รูปภาพเพื่อใหส้ามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน และสะดวกต่อการอ่านตามภาพประกอบที่ 20 

 

 
 

ภาพประกอบ 20 การปรบัปรุงตน้แบบโปสการด์ปฏิสมัพนัธเ์ร่ืองของรูปแบบ,  

สี และการจดัวางตวัอกัษร 
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ผู้วิจัยได้ปรับปรุงรูปภาพบนโปสการด์โดยเพิ่มภาพสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆที่เป็น
จุดเด่นของจังหวัดชุมพรใหม้ากขึน้ ทั้งนีย้ังคงเน้นการน าเสนอทะเลชุมพรเป็นหลัก และใชภ้าพ
แบบภาพวาดสีน า้ดิจิตอลตามตน้แบบโปสการด์แบบที่ 1 ปรบัต าแหน่งของชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
เป็นดา้นล่างของภาพเพื่อความเหมาะสมต่อการจัดวาง และผูว้ิจัยไดน้ าเทคนิคการวาดลายเสน้
บนรูปภาพหรือ Doodle Art จากตน้แบบโปสการด์แบบที่ 4 มาผสมผสานเขา้กบัรูปแบบโปสการด์
แบบที่  1 และลดการใช้ลายเส้นให้น้อยลงไม่ให้ลดความน่าสนใจของรูปภาพ โดยใช้รูปวาด  
ฉลามวาฬซึ่งเป็นจดุเด่นของทะเลชุมพรเป็นหลกัตามภาพประกอบที่ 21 

 

 
 

ภาพประกอบ 21 การปรบัปรุงตน้แบบโปสการด์ปฏิสมัพนัธเ์ร่ืองรูปภาพสถานท่ีและ
ลายเสน้ 

 
ผูว้ิจัยได้เพิ่มฟังก์ชั่นช่องทางการสื่อสารบนโปสการด์ปฏิสัมพันธ์ใหส้อดคล้องกับ

ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายโดยน าผลสรุปจากแบบประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญและบุคคลทั่วไป 
ได้ แ ก่  ก า ร เพิ่ ม ช่ อ งท า ง  Facebook Official Page, Instagram, AR (ท า ให้ ภ าพ นิ่ ง เป็ น
ภาพเคลื่อนไหว) และ Website ทีใหข้อ้มลูการท่องเที่ยวจงัหวดัชมุพร 
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ด้านหน้าของโปสการ์ดปฏิสัมพันธ์ ผู ้วิจัยได้น าฟังก์ชั่น AR หรือ Argumented 
Reality มาใชโ้ดยผสมผสานเขา้กับภาพนิ่ง เมื่อผูใ้ชน้ ากลอ้งของสมารท์โฟนถ่ายไปที่รูปภาพบน
โปสการด์ จะแสดงเป็นภาพวีดีโอความยาวไม่เกิน 30 วินาที น าเสนอเก่ียวกับจุดเด่นในการ
ท่องเที่ยวของจงัหวัดชุมพร ซึ่งผูใ้ชส้ามารถสแกนQR Code ที่ดา้นหนา้โปสการด์เพื่อดาวนโ์หลด
ขอ้มลูและแสดงผลภาพ AR บนหนา้จอสมารท์โฟน ตามภาพประกอบที่ 22 

 
ภาพประกอบ 22 QR Code ส าหรบัดาวนโ์หลดขอ้มลูในการการแสดงผล AR บน

โปสการด์ผ่านสมารท์โฟน 

 
แอพพลิเคชั่นที่ผู ้วิจัยเลือกใชใ้นการแสดงผล AR บนโปสการด์กับสมารท์โฟนคือ 

“Eyejack” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่สามารถดาวนโ์หลดไดท้ัง้ระบบปฏิบติัการ ios และ Android โดย
ไม่เสียค่าใชจ้่าย และง่ายต่อการใชง้าน ตามภาพประกอบที่ 23 และภาพประกอบที่ 24 
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ภาพประกอบ 23 แอพพลิเคชั่น Eyejack บนระบบ ios จาก Apple Store (ซา้ย)   

และแอพพลิเคชั่น Eyejack บนระบบ Android  จาก Play Store (ขวา) 

 

 
 

ภาพประกอบ 24 ตวัอย่างการใชง้านแอพพลิเคชั่น Eyejack บนสมารท์โฟน 
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ดา้นหลงัของโปสการด์ผูว้ิจยัไดป้รบัปรุงและออกแบบโดยยึดตามรูปแบบดัง้เดิมของ
โปสการด์ ประกอบไปด้วยพื ้นที่ส  าหรบัติดตราไปรษณีย์, พื ้นที่ส  าหรบัเขียนที่อยู่และขอ้ความ 
ตกแต่งดว้ยรูปภาพสัญลักษณ์และสีที่สื่อถึงความเป็นทะเล และช่องทางการสื่อสาร 3 ช่องทาง 
ไดแ้ก่ Facebook, Instagram และWebsite ในรูปแบบ QR Code ขนาด 1x1 เซนติเมตร และเวน้
ช่องว่างระหว่างกนัเพื่อความสะดวกในการใชง้านและครอบคลมุต่อการใชง้านของกลุ่มเป้าหมาย
ตามภาพประกอบที่ 25 

 

 
 

ภาพประกอบ 25 ดา้นหลงัของโปสการด์ปฏิสมัพนัธ ์
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5. ผลการพัฒนาแผนธุรกิจ และโมเดลวิเคราะหอ์งคป์ระกอบธุรกิจ 
ผูว้ิจัยไดท้ าการวิเคราะห ์SWOT Analysis เพื่อคน้หาแนวทางการพัฒนาแผนธุรกิจของ

โปสการด์ปฏิสมัพนัธท์ี่ไดจ้ากการพฒันาในขัน้ตอนที่ 4 ไดผ้ลออกมาดงันี ้
1. จุดแข็ง ( Strengths )  

1.1 เป็นโปสการด์ที่มีการออกแบบและพัฒนาใหส้อดคลอ้งกับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวในปัจจบุนั 

1.2 เป็นสื่อน าเสนอขอ้มลูการท่องเที่ยวจงัหวดัชมุพรเท่านัน้ 
1.3 มีความแปลกใหม่และทนัสมยักว่าโปสการด์รูปแบบเก่า 

2. จุดอ่อน ( Weaknesses )  
2.1 จ าเป็นตอ้งดาวนโ์หลดแอพพลิเคชั่นเพื่อใชง้านฟังกช์ั่น AR 
2.2 ผลิตภณัฑช์ ารุด เสียหายไดง้่าย 
2.3 ก าไรของตวัโปสการด์ค่อนขา้งนอ้ย  
2.4 รูปแบบถกูลอกเลียนแบบไดง้่าย 

3. โอกาส ( Opportunities ) 
3.1 พฒันาการของเทคโนโลยีเพิ่มโอกาสในการพฒันาฟังกช์ั่นบนตวัโปสการด์ 
3.2 รฐับาลและเอกชนสนบัสนนุการท่องเที่ยวเมืองรองมากขึน้  

4. อุปสรรค ( Threats )  
4.1 สภาพเศรษฐกิจที่สง่ผลต่อการท่องเที่ยว 
4.2 กลุม่ผูส้งูอายอุาจไม่สามารถใชง้านไดเ้ต็มประสิทธิภาพ 

หลังจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis แล้ว ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการพัฒนา
โมเดลองคป์ระกอบธุรกิจ ( Business Model Canvas ) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.พนัธมิตรของโปสการด์ปฏิสมัพันธ ์ไดแ้ก่ รา้นขายสินคา้ที่ระลึก, สถานที่ท่องเที่ยว 
และองคก์รหรือผูป้ระกอบการดา้นการท่องเที่ยว 

2.กิจกรรมหลกัของโปสการด์ปฏิสมัพนัธ ์คือ ส่งเสรมิการท่องเที่ยวจงัหวดัชมุพร, เป็น
สื่อประชาสมัพนัธด์า้นการท่องเที่ยว 

3.ทรพัยากรหลกัของโปสการด์ปฏิสมัพันธ์ คือ จังหวดัชุมพร อาทิ สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ, บรกิาร ชมุชน เป็นตน้ 

4.คณุค่าสินคา้และบริการของโปสการด์ปฏิสมัพันธ์ ไดแ้ก่ การใหข้อ้มูลที่จ  าเป็นต่อ
การท่องเที่ยว,เป็นตัวกระตุน้ใหเ้กิดการรบัรู ้ของนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการผสมผสานระหว่าง
ความดัง้เดิม(โปสการด์)และความทนัสมยั(ฟังกช์ั่นสื่อปฏิสมัพนัธ)์ 
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5.ความสมัพันธ์กับลูกคา้ของโปสการด์ปฏิสมัพันธ์ คือ รบัฟังปัญหาการใชง้านและ
ปรบัปรุงการออกแบบหรือฟังกช์ั่นสื่อปฏิสมัพนัธใ์หเ้หมาะสมกบันกัท่องเที่ยว 

6.ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าของโปสการด์ปฏิสัมพันธ์ คือ สื่อสังคมออนไลน์และ
องคก์รดา้นการสง่เสรมิการท่องเที่ยว 

7.โครงสร้างต้นทุนของโปสการ์ดปฏิสัมพันธ์ ได้แก่  ค่าเดินทาง, ค่าออกแบบ
โปสการด์ ค่าท าการตลาด ค่าขนสง่ 

8.รายได้หลักของโปสการด์ปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ รายได้จากการขาย และองค์กรที่
สนบัสนนุหรือสง่เสรมิการท่องเที่ยว 

9.กลุ่มลูกค้าของโปสการด์ปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ นักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ 
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ภาพประกอบ 26 โมเดลองคป์ระกอบธุรกิจของโปสการด์ปฏิสมัพนัธ ์
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ “การวิจัยและพัฒนาโปสการด์ปฏิสัมพันธ์เพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร” ผูว้ิจัยไดท้ าการศึกษาคน้ควา้ และวิเคราะหผ์ลการศึกษา
คน้ควา้หลงัจากไดด้ าเนินงานการศึกษาคน้ควา้ สามารถสรุปผลไดโ้ดยแบ่งเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

1. สรุปผลของการศกึษาคน้ควา้ 
2. อภิปรายผลการศกึษาคน้ควา้ 
3. ขอ้เสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

ผูว้ิจัยเห็นถึงปัญหาของโปสการด์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไดร้บัความนิยมลดลงมาก
และมีผู้ใชง้านน้อยลงเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปพรอ้มกับเทคโนโลยีและ
ช่องทางการสื่อสารที่พัฒนาขึน้มาในปัจจุบนั โดยผูว้ิจัยไดเ้ลือกจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นจังหวัดเมือง
รองแต่มีจุดเด่นในการท่องเที่ยว โดยเฉพาะดา้นทะเลเป็นจังหวัดหลกัในงานวิจยัเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มลูและพฒันาชิน้งานเพื่อสง่เสรมิการท่องเที่ยวแก่จงัหวดัชมุพร 

งานวิจัยนี ้แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี ้1) การเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์
ขอ้มลู 2) การออกแบบตน้แบบโปสการด์ปฏิสมัพนัธ ์3) การสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัตน้แบบ
โปสการด์ปฏิสมัพันธ์และวิเคราะหผ์ลขอ้มูล 4) การพัฒนาตน้แบบโปสการด์ปฏิสมัพันธ์จากการ
สอบถามความคิดเห็น 5) ผลการพฒันาแผนธุรกิจและโมเดลวิเคราะหอ์งคป์ระกอบธุรกิจ 

ในขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูล ผู้วิจัยได้ท าการลงพืน้ที่จังหวัดชุมพรเพื่อเก็บขอ้มูลเชิง
คุณภาพ ซึ่งไดก้ าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเก็บขอ้มูลเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มหน่วยงานภาครฐั 
และ กลุ่มหน่วยงานเอกชนและผูป้ระกอบการที่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยว โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูล
เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ดว้ยชุดค าถามเดียวกัน พบว่า ทั้งหน่วยงานภาครฐัและ
หน่วยงานเอกชนและผูป้ระกอบการมองว่าจดุเด่นของจงัหวดัชุมพรที่ใหค้วามส าคญัมากที่สดุและ
ตอ้งการน าเสนอคือการท่องเที่ยวทางทะเล และส่วนมากมองภาพลักษณ์ของจังหวัดชุมพรเป็น
ทางผ่าน เนื่องมาจากการขาดการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวส่งผลให้
นกัท่องเที่ยวไม่ทราบว่าชมุพรมีจดุเด่นหรือสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบา้ง 
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การออกแบบโปสการด์ต้นแบบ ผู้วิจัยได้ใช้หลักทฤษฎีองค์ประกอบในงานออกแบบ 
(Elements of Design) ในการวิเคราะหโ์ปสการด์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและออกแบบสรา้งสรรค์
ตน้แบบ ภายใตแ้ก่นความคิด คือ “ทะเลชมุพร” และกรอบแนวคิดคือ “การผสมผสาน” ที่ไดม้าจาก
การรวบรวมขอ้มลูออกมาเป็นตน้แบบโปสการด์ทัง้หมด 5 รูปแบบ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการประเมินโปสการด์ที่มาจากการออกแบบเป็นตน้แบบ คือ ผูท้ี่มี
ประสบการณ์ท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างน้อย 1 ครัง้ ทั้งเพศชายและหญิง อายุ 18 ปีขึน้ไป 
จ านวน 100 คน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเนือ้หา ด้านสื่อและด้านการออกแบบ จ านวน 5 คน 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) แบบสอบถามด้านการออกแบบ
ตน้แบบโปสการด์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการออกแบบ 2) ดา้นเนือ้หา และ 3) ดา้น
ฟังกช์ั่นการสื่อสาร ไดผ้ลออกมาว่าทัง้ผูป้ระเมินทัง้ 2 กลุ่มมีความพึงพอใจต่อตน้แบบโปสการด์
แบบที่ 1 คือ รูปแบบภาพถ่ายผสมภาพวาดระบายสีดิจิทลั และแบบที่ 4 คือรูปแบบภาพถ่ายผสม
ภาพเขียนลายเสน้มากที่สุดในดา้นการออกแบบและดา้นเนือ้หา ส่วนของดา้นฟังกช์ั่นการสื่อสาร
นัน้พบว่าผูป้ระเมินทัง้ 2 กลุม่ใหค้วามสนใจฟังกช์ั่น Facebook Official Page มากที่สดุ รองลงมา
ไดแ้ก่ Website, Instagram และ AR  

โดยผูเ้ชี่ยวชาญไดใ้หค้ าแนะน าในการปรบัปรุงและพฒันาการออกแบบรูปแบบโปสการด์
จากแบบที่ 1 และแบบที่ 4 คือ โปสการด์แบบที่ 1 ควรมีรูปภาพประกอบอ่ืนนอกเหนือจากรูปทะเล
ดว้ยและควรปรบัสีใหต้ัวอักษรของเนือ้หาดา้นล่างชัดเจนขึน้ ส่วนโปสการด์แบบที่ 4 ควรปรบัลด  
ลายเสน้ลงเพราะท าใหบ้ดบงัรูปภาพที่ตอ้งการน าเสนอความงามของธรรมชาติ และควรบอกชื่อ
สถานที่แหลง่ท่องเที่ยวในรูปภาพและควรยา้ยต าแหน่งของ QRCode มาไวด้า้นลา่ง 

ผูว้ิจัยได้พัฒนาต้นแบบโปสการด์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจากผลการประเมินความ  
พึงพอใจและขอ้เสนอแนะ โดยตน้แบบที่พัฒนาขึน้นั้นจะสอดคลอ้งต่อความตอ้งการน าเสนอการ
ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรและส่งเสริมการรบัรูข้องนักท่องเที่ยวที่มีต่อชุมพร ออกมาเป็นโปสการด์  
4 ลวดลายที่แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นชุมพรที่เด่นชัดที่สุดคือทะเล ร่วมกับจุดเด่นอ่ืนๆของชุมพร 
อาทิ รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด, รูปแบบตัวอักษร, ขอ้ความ, สี และน าสื่อ
ปฏิสมัพนัธเ์ขา้มาเป็นช่องทางในการสื่อสารและประชาสมัพนัธเ์พิ่มเติม 

ขั้นตอนสุดท้ายผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ช่องทางธุรกิจที่จะเกิดขึน้จากการออกแบบ
โปสการด์ปฏิสมัพันธ์โดยใชก้ารวิเคราะหปั์จจยัแวดลอ้มภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
และโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) เพื่อใหง้่ายต่อการศกึษาการท าการตลาด ตอบสนอง
ความตอ้งการและพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวชมุพรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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สรุปผลการวิเคราะหเ์พ่ือตอบวัตถุประสงคข์องการวิจัยและพัฒนา 
วัตถุประสงคท์ี่ 1 เพื่อศึกษาวิเคราะหรู์ปแบบโปสการด์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อ

น าไปพัฒนาตน้แบบโปสการด์ ปฏิสมัพันธ์ โดยผูว้ิจัยไดท้ าการวิเคราะหโ์ดยใชห้ลกัการดา้นการ
ออกแบบคือทฤษฎีองคป์ระกอบในงานออกแบบ ( Elements of Design ) ซึ่งไดท้ าการวิเคราะห์
องค์ประกอบต่างๆได้แก่ รูปร่าง, เส้น, สี, ตัวอักษร, ที่ว่าง, พืน้ผิว และรูปแบบ โดยจากผลการ
วิเคราะหด์า้นการออกแบบ พบว่าโปสการด์ดา้นการท่องเที่ยวนัน้มี นิยมใชข้นาด กระดาษ A6 หรือ
มีความกวา้ง 105 มิลลิเมตร และความยาว 148 มิลลิเมตร เทียบเท่ากับขนาดมาตรฐานของรูป
ถ่าย 4x6 นิว้มากที่สดุ (Alan Lee,2019) นิยมใชเ้สน้ตรงเพื่อแบ่งพืน้ที่ในการเขียนขอ้ความ และใช้
พืน้ที่เขียนขอ้ความเป็นสีขาว ผิวเรียบเพื่อความสะดวกสบายในการเขียนและอ่านขอ้ความ และ
จากการสืบคน้ในพืน้ที่และการสืบคน้ออนไลน์พบว่า โปสการด์ที่จ  าหน่ายและนิยมใชใ้นปัจจุบนัมี
ทั้งสิน้ 4 แบบ ได้แก่ 1) ภาพถ่าย (Photo), 2) ภาพวาด แบ่งเป็นภาพวาดสีน ้า (Painting)และ
ภาพวาดลายเส้น (Drawing ), 3) ภาพสัญลักษณ์และไอคอน (Symbolic & Icon) และ4) ภาพ
รูปทรง ( Shape ) 

วตัถุประสงคท์ี่ 2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวในยุคสงัคมดิจิทลั โดยผูว้ิจัย
ไดจ้ัดท าแบบสอบถามเพื่อศึกษาความต้องการและพฤติกรรมในการตัดสินใจในการท่องเที่ยว
รวมถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว โดยมีกลุม่เปา้หมายเป็นกลุ่มทั่วทั่วไปไม่จ ากดัเพศและอายุที่
มีประสบการณใ์นการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย อย่างนอ้ย 1 ครัง้ พบว่า นกัท่องเที่ยวเพศหญิง 
ช่วงอายุ 25-35 ปี ที่ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน และมีรายได ้15,001 - 30,000 บาท คือ
กลุม่ที่ใหค้วามสนใจและมีแนวโนม้ในการเดินทางท่องเที่ยวมากที่สดุ 

ในด้านพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยวพบว่า  กลุ่มเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายในการ
ท่องเที่ยวหลกัเพื่อการพักผ่อนมากที่สดุ รองลงมาคือ เยี่ยมญาติหรือมิตรสหาย และเดินทางเพื่อ
รวมงานEvent หรือเทศกาลต่างๆ มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งเนน้การท่องเที่ยวแบบการธรรมชาติ 
เพื่อซึมซับบรรยากาศมากที่สุด รองลงมาคือมุ่งเน้นที่การทานอาหารที่ขึน้ชื่อในพืน้ที่ท่องเที่ยว 
รวมถึงเน้นการท่องเที่ยวแบบวีถีชุมชนเช่นกัน ข้อมูลในการท่องเที่ยวที่กลุ่มเป้าหมายให้
ความส าคัญมากที่สุดไดแ้ก่ ขอ้มูลที่พัก, ขอ้มูลการเดินทาง, ขอ้มูลรา้นอาหาร และขอ้มูลสถานที
ท่องเที่ยวขึน้ชื่อมากที่สุดตามล าดับ โดยสืบคน้ขอ้มูลจากช่องทาง Social Media มากที่สุด ไดแ้ก่ 
รีวิวหรือโพสตจ์าก Social Media ( Facebook , Twitter , IG ) นิยมใชร้ะยะต่อการท่องเที่ยวครัง้
หนึ่ งคือ 3-4 วัน และสิ่ งที่ กลุ่ม เป้าหมายคาดหวังจากการท่องเที่ ยวมากที่สุดคือการเปิด
ประสบการณใ์หม่ๆใหก้บัตวัเอง 
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แสดงใหเ้ห็นว่าในยุคปัจจุบนันั้นวิถีการการท่องเที่ยวนั้นมีหลากหลายมากขึน้ การ
เข้าถึงข้อมูลส าหรบัการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลนั้นค่อนข้างรวดเร็วและสะดวกสบาย ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวไดร้บัขอ้มูลข่าวสารได้ไวมากขึน้และมีผลต่อการตัดสินใจค่อนขา้งมาก ดังนั้นการ
ประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการใหข้อ้มูลจึงมีความส าคญัอย่างมากต่อนกัเที่ยวเที่ยวอย่าง
มาก เนื่องจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลมุ่งเนน้การหาขอ้มลูท่องเที่ยว ตามรอยจาก
การใหข้อ้มูลหรือรีวิวใน Social Media อาทิ Facebook เนื่องจากมีเนือ้หาที่ครอบคลุม เขา้ถึงได้
สะดวกและมีภาพจากสถานที่จริงเป็นตัวกระตุน้การตัดสินใจ ยิ่งสถานที่ไหนไดร้บัการพูดถึงมาก 
การกระจายขอ้มลูจึงยิ่งเป็นไปอย่างรวดเรว็เช่นกนั (ณฐัพงศ ์เลิศวฒุิรกัษ,์ 2561) 

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อพัฒนาและออกแบบโปสการด์ปฏิสัมพันธ์เพื่อรองรบัสังคม
ดิจิทลัและสง่เสรมิการท่องเที่ยว จงัหวดัชมุพร 

 

 
ภาพประกอบ 27 ภาพรวมของตน้แบบโปสการด์ปฏิสมัพนัธห์ลงัการออกแบบครัง้ที่ 2 

 
จากการลงพื ้นที่ เก็บข้อมูลในจังหวัดชุมพร ผู้วิจัยจึงได้ท าการออกแบบต้นแบบ

โปสการด์ภายใตแ้ก่นความคิด คือ “ทะเลชุมพร” และกรอบแนวคิดคือ “การผสมผสาน” มาทัง้สิน้ 
5 แบบ และน ามาประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ดา้นไดแ้ก่ 1) ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หา คือเจา้หนา้ที่
หน่วยงานรฐัและเอกชนที่เก่ียวขอ้งกับการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ 3) 
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ และประเมินโดยบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์ดา้นการท่องเที่ยว
ภายในประเทศอย่างนอ้ย 1 ครัง้ จ านวน 100 คน เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการออกแบบดา้น
ต่างๆ ออกมาเป็นตน้แบบโปสการด์ที่แสดงถึงความเป็นชุมพรโดยใชส้ื่อปฏิสัมพันธ์หลากหลาย
ประเภท ได้แก่ การเชื่อมต่อเข้าถึงช่องทาง Social Media ที่ เป็นที่นิยม อาทิ Facebook และ 
Instagram รวมทัง้ Argumented Reality ที่แสดงผลผ่านหนา้โปสการด์ โดยใชต้วัโปสการด์เป็นตน้
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ทาง เป็นการคงเอกลกัษณแ์ละรูปแบบดัง้เดิมของโปสการด์เอาไวแ้ละผสมผสานเขา้กบัเทคโนโลยี
และสื่อดิจิทลัสมยัใหม่เพราะตอบสนองและรองรบักบัพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวในยคุดิจิทลัอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
2. อภปิรายผลการศึกษาค้นคว้า 

ผลการศึกษาคน้ควา้การวิจยัและพัฒนาโปสการด์ปฏิสมัพันธเ์พื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
จงัหวดัชมุพรสามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

ผลการวิจัยจากกลุ่มเป้าหมายผูท้ี่มีประสบการณ์ท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างนอ้ย 1 
ครัง้ พบว่าจุดมุ่งหมายหลักในการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนมากที่สุด สอดคล้องกับปรีชา แดง
โรจน์ (2544) ที่กล่าวถึงความหมายการท่องเที่ยวว่า การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมของมนุษย ์ 
มีเป้าหมายเพื่อคลายความตึงเครียดจากกิจการงานประจ าโดยท าการเดินทางจากที่หนึ่งไปสู ่
อีกที่หนึ่ง (ปรีชา แดงโรจน,์ 2544) 

การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลและการออกแบบพัฒนาโปสการด์
ปฏิสัมพันธ์นัน้มีจุดประสงคเ์พื่อรองรบัพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและประชาสมัพันธ์ขอ้มูลเพื่อ
ส่งเสริมใหเ้กิดการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดการบริหารความสมัพันธ์ลูกคา้
ของชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2546) กล่าวคือ เป็นกิจกรรมการตลาดรูปแบบหนึ่งที่มุ่งให้เกิดความ
เขา้ใจและการรบัรูท้ี่ดีของลกูคา้คือนกัท่องเที่ยว จนน าไปสู่ความชอบและความภกัดีต่อสินคา้หรือ
บริการคือจังหวัดชุมพร เป็นกิจกรรมการสื่อสารแบบสองทางที่ไดร้บัผลประโยชนท์ัง้สองฝ่ายโดย
นักท่องเที่ยวไดร้บัรูข้ ้อมูลในการท่องเที่ยวจนสามารถน าไปสู่การตัดสินใจท่องเที่ยวและจังหวัด
ชุมพรสามารถสรา้งรายได้จากการท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวได้เช่นกัน โดยมีสื่อกลางในการ
น าเสนอคือโปสการด์ปฏิสมัพนัธ ์(ชื่นจิตต ์แจง้เจนกิจ, 2546) 

ผลการศึกษาเรื่องพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนั้น ใหค้วามส าคัญกับการหา
ขอ้มูลที่พกั, ขอ้มลูการเดินทาง, ขอ้มลูรา้นอาหาร และขอ้มลูสถานทีท่องเที่ยวขึน้ชื่อมากก่อนการ
เดินทางไปท่องเที่ยวโดยสืบคน้ขอ้มลูจากช่องทาง Social Media มากที่สดุ สอดคลอ้งกบั ณัฐพงศ ์
เลิศวฒุิรกัษ์ (2561) ที่ไดก้ล่าวถึง Lifestyle หรือชีวิตยุคดิจิทัลนีจ้ะส่งผลกับการท่องเที่ยวของคน
ในสงัคมปัจจุบัน “การเชื่อมต่อ” และ “การเขา้ถึง” โลกออนไลนส์่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว
โดยตรง อินเตอรเ์น็ตกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในการด าเนินชีวิตประจ ากัน โดยทุกคนสามารถศึกษา
ขอ้มลูดา้นการท่องเที่ยว จองตั๋วเครื่องบิน จองที่พักและสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศที่
ตนไม่เคยไปไดอ้ย่างไม่ยากล าบาก การเรียนรู้และท าความเขา้ใจสื่อออนไลนช์นิดต่างๆที่กลุ่ม
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ลูกค้านิยมใช้จึงเป็นสิ่งจ าเป็น และนอกจากนี ้พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความคาดหวังจากการ
ท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆใหก้ับตัวเอง ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สฤษดิ์กานต ์พึ่ง
บ ารุง (2558) ที่วิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนากลยุทธการสื่อสารการตลาดดิจิตอลเพื่อธุรกิจการ
ท่องเที่ยว เชิงสรา้งสรรค ์ส าหรบันกัท่องเที่ยวแบบสะพายเป ้พบว่า กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 100 มีการ
เปิดรบัขอ้มูลเดินทางผ่านอินเตอรเ์น็ตและโซเชี่ยลมีเดีย ส่งผลไปสู่การสรา้งcommunityส าหรบั
นักท่องเที่ยวสะพายเป้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ และจากผลการศึกษาพฤติกรรมของ
นกัท่องเที่ยวสะพายเป้นัน้ มีแนวโนม้ความสนใจในการท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ตายตวั เพื่อเปิด
ประสบการณใ์หม่ใหก้บัตนเอง (สฤษดิก์านต ์พึ่งบ ารุง, 2558) 

ผลการวิจัยโปสการด์ปฏิสมัพันธ์ดา้นการออกแบบฟังกช์ั่นสื่อปฏิสมัพันธ์ของโปสการด์
ประกอบไปดว้ยภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหวและเสียงจาก AR รวมไปถึงการเขา้ถึงโซเชี่ลมีเดีย
ต่างๆผ่านโปสการด์ สอดคลอ้งกบัแนวคิดสื่อปฏิสมัพนัธข์องสจุิรา มีทอง (2559) คือสื่อที่พฒันาขึน้
จากการน าสื่อชนิดต่างๆมาผสมผสานเพื่อเชื่อมต่อการท างานอย่างเป็นระบบ ประกอบไปดว้ย 
ตวัอักษร, ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว, เสียงและวีดีโอ โดยผูใ้ชส้ามารถควบคุมสื่อนัน้ใหแ้สดงออกได้
ตามความตอ้งการ โดยรูปแบบเป็นเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านการแสดงผลผ่านหน้าจอของอุปกรณ์
ต่างๆ เช่น สมารท์โฟน หรือ คอมพิวเตอร ์เป็นตน้ (สจุิรา มีทอง, 2559) 

ผลการศึกษาและวิเคราะหรู์ปแบบของโปสการด์เพื่อการท่องเที่ยวพบว่ามีรูปแบบของ
ภาพประกอบ 4 รูปแบบคือ ภาพถ่าย, ภาพวาดหรือภาพเขียนลายเสน้, ภาพสญัลกัษณแ์ละภาพ
รูปทรง ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดเรื่องภาพประกอบเรื่องของสกนธ ์ภู่งามดี คือ เป็นภาพที่สามารถ
ช่วยสรา้งความชัดเจนในการแสดงขอ้มความหรือเนือ้หาสู่ผู ้รบัสารโดยภาพประกอบเรื่องนั้นมี
ประเภทภาพเขียนระบายสี, ภาพเขียนลายเส้น, ภาพจากการถ่ายภาพและภาพจากเทคนิค
สรา้งสรรค ์(สกนธ ์ภู่งามดี, 2550) 

ผลการรวบรวมขอ้มลูเพื่อศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเที่ยวที่มีประสบการณใ์นการท่องเที่ยว
ภายในประเทศไทย อย่างนอ้ย 1 ครัง้ ไดน้กัท่องเที่ยวเพศหญิง ช่วงอาย ุ25-35 ปี ที่ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษัทเอกชน และมีรายได ้15,001 - 30,000 บาท คือกลุ่มที่ใหค้วามสนใจและมีแนวโนม้
ในการเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุด ดา้นพฤติกรรมดา้นการท่องเที่ยวพบว่ามีจุดมุ่งหมายในการ
ท่องเที่ยวหลักเพื่อการพักผ่อนมาก มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ 
เพื่อซึมซับบรรยากาศมากที่สุด รวมถึงเน้นการท่องเที่ยวแบบวีถีชุมชนเช่นกัน ข้อมูลในการ
ท่องเที่ยวที่กลุ่มเป้าหมายใหค้วามส าคัญมากที่สุดไดแ้ก่ ขอ้มูลที่พัก , ขอ้มูลการเดินทาง, ขอ้มูล
รา้นอาหาร และขอ้มูลสถานทีท่องเที่ยวขึน้ชื่อ โดยสืบคน้ขอ้มูลจากช่องทาง Social Media มาก
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ที่สุด ได้แก่ รีวิวหรือโพสต์จาก Social Media ( Facebook , Twitter , IG ) นิยมใช้ระยะต่อการ
ท่องเที่ยวครัง้หนึ่งคือ 3-4 วัน ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของดวงใจ จิวะคุณานันท ์(2561) ท าการ
วิจยัเรื่องอิทธิพลของReviewer ในสื่อออนไลนก์บัการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวในจงัหวดัที่
เป็นจดุหมายปลายทางในประเทศไทย พบว่า ลกัษณะทั่วไปของนกัท่องเที่ยวกลุม่ตวัอย่างเป็นเพศ
หญิง อายรุะหว่าง 25-35 ปี มีรายไดเ้ฉลี่ยอยู่ที่ 10,000 บาท-30,000 และใชเ้วลาท่องเที่ยว 3 วนั 2 
คืน จุดมุ่งหมายเดินทางท่องเที่ยวคือแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล หาด หรือเกาะ และชื่นชอบการ
ท่องเที่ยว มีการเปิดรบัขอ้มลูในการท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลนท์าง Google มากที่สดุ รองลงมาคือ 
Facebook และ Website Pantip ข้อมูลการท่องเที่ ยวที่นิยมสืบค้นบนฐานข้อมูลออนไลน ์ 
ได้แก่ ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมาคือข้อมูลที่พัก และข้อมูลการเดินทาง  
(ดวงใจ จิวะคณุานนัท,์ 2561) 

จากผลการศึกษาพบว่าการน าสื่อปฏิสมัพันธแ์ละเทคโนโลยี AR เขา้มาใชเ้ป็นส่วนหนึ่ง
ของโปสการด์สรา้งความน่าสนใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง AR สามารถแสดงผลภาพเคลื่อนไหวได้
ผ่านโปสการด์ ซึ่งสอดคลอ้งกบั จนัทกานต ์สถาพรวจนา และ สกนธ ์ม่วงสุ่น (2556) วิจยัเรื่องการ
ออกแบบและพัฒนาหนังสือเรียนที่ใช้เทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลริตี ้( AR ) ในการน าเสนอ
ภาพประกอบแบบสามมิติ โดยผลการวิจัย พบว่า หนังสือเรียนที่ใชเ้ทคโนโลยีARในการน าเสนอ
ภาพประกอบแบบสามมิติ ไดค่้าประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดรอ้ยละ 85/85 และผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเ้รียนที่เรียนโดยใชห้นงัสือเรียนที่ใชเ้ทคโนโลยีARสงูกว่าผลการเรียนของผูเ้รียน
ที่ใช้หนังสือเรียนแบบปกติ และ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ สุรพงษ์ วิริยะ , อนันตทรพัย์ สุข
ประดิษฐ์ และ รษา ทองคงอยู่ (2560) วิจยัเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม
เสมือนจริงในจังหวดันครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมการประชาสมัพันธ ์และการใหค้วามรูเ้ชิงวฒันธรรม
ของสถานที่ ท่ อ ง เที่ ยว โดยการท า เทค โน โลยี เสมื อนจริง  (Augmented Reality) ที่ มี บ น
โทรศัพทม์ือถือมาใชใ้นการแสดงสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบ 3 มิติ พรอ้มเสียงบรรยายประกอบ
เพื่อให้ความรูข้องสถานที่ท่องเที่ยวนั้นซึ่งพบว่ามีผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญมี
คณุภาพอยู่ในระดบัดี แสดงใหเ้ห็นว่าการน าสื่อปฏิสมัพันธ์และเทคโนโลยี AR เขา้มาผนวกใชใ้น
การแสดงผลและใหข้อ้มลูจะช่วยใหผู้ร้บัสารสามารถเขา้ถึงขอ้มูลหรือรูปภาพไดอ้ย่างแม่นย าและ
เกิดการกระตุ้น จดจ าและเรียนรูไ้ด้ดีกว่าภาพนิ่งหรือตัวอักษรแบบปกติ และสอดคล้องกับ
พฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวในปัจจุบนัที่มีการใชน้ิยมใชส้มารท์โฟนเป็นหลกั (สรุพงษ์ วิรยิะ อนนัต
ทรพัย ์สขุประดิษฐ์ และ รษา ทองคงอยู่, 2560) 
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ผลการศึกษาพบว่าการน าเสนอภาพลกัษณข์องจงัหวดัใหม้ีความโดดเด่นชดัเจนผ่านสื่อ
ปฏิสมัพนัธม์ีความส าคญัต่อการตดัสินใจและการจดจ าของนกัท่องเที่ยว ในการออกแบบตน้แบบ
โปสการด์จึงมุ่งเน้นการน าเสนอทะเลชุมพรออกมาผ่านภาพและการออกแบบ เนื่องจากเป็น
เอกลกัษณข์องจงัหวดัที่คนในพืน้ที่ตอ้งการน าเสนอแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ 
พงศธร ตั้งสะสม (2559) วิจัยเรื่องการออกแบบสื่อ ปฏิสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ส าหรบันกัท่องเที่ยวจีน ซึ่งออกแบบแอปพลิเคชั่นเพื่อสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายนกัท่องเที่ยวชาว
จีน โดยมีการสอดแทรกบริบทเชิงศิลปะในการแสดงภาพลกัษณข์องประเทศไทยและจงัหวดัภูเก็ต 
และใหข้อ้มลูที่เป็นประโยชนส์  าหรบัการท่องเที่ยวโดยมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน ระดับ
มาก (พงศธร ตัง้สะสม, 2559) 

การออกแบบและพฒันาโปสการด์ปฏิสมัพนัธเ์พื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยวมีจดุมุ่งหมายเพื่อ
การประชาสมัพันธ์ขอ้มูลและแสดงเอกลกัษณ์ความเป็นชุมพรแก่นักท่องเที่ยวโดยมีตัวโปสการด์
เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร สอดคลอ้งกับงานวิจัยของสุกัญญา บุญแล (2552) เรื่องการสื่อสาร 
อัตลกัษณ์กับการบริโภคสื่อโปสการด์ท่องเที่ยว พบว่า โปสการด์มีหนา้ที่เป็นสื่อเพื่อสานสมัพันธ์
หรือบอกเล่าประสบการณ์ และท าหน้าที่การสื่อสารไดห้ลายระดับทั้งภายในบุคคลและระหว่าง
บุคคล โดยการน าเสนออตัลกัษณข์องผูใ้ชห้รือแมก้ระทั่งน าเสนอเอกลกัษณข์องสถานที่ท่องเที่ยว
ผ่านโปสการด์เพื่อกระตุน้การรบัรูข้องผูร้บัไดเ้ช่นกนั (สกุญัญา บญุแล, 2552) 

 
3. ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาค้นควา้การวิจัยและพัฒนาโปสการด์ปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
จงัหวดัชมุพรครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดม้ีขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป ดงันี ้

1. ผูท้  าวิจยัสามารถน าขอ้มูลที่เก่ียวกับเอกลกัษณ์ของจังหวดัชุมพรในงานวิจัยนีไ้ป
วิเคราะหห์รือต่อยอดเพื่อสง่เสรมิการท่องเที่ยวและประชาสมัพนัธใ์นช่องทางอื่นๆได ้

2. ฤดกูาลอาจเป็นอปุสรรคต่อการเก็บขอ้มลูนกัท่องเที่ยวเนื่องจากสภาพอากาศมีผล
ต่อจ านวนนกัท่องเที่ยวและกลุม่เปา้หมายที่ตอ้งการเก็บขอ้มลูในพืน้ที่ 

3. งานวิจัยนีมุ้่งเน้นที่การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
เท่านั้น หากต้องการศึกษากลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติควรศึกษาและเก็บข้อมูล
เพิ่มเติม  

4. สื่อปฏิสมัพนัธ์ในตน้แบบโปสการด์ของงานวิจยันีอ้าจมีอปุสรรคในการเปิดใชง้าน
หรือเผยแพร่ในบางพืน้ที่ ดว้ยขอ้จ ากัดทาง server ส าหรบันักท่องเที่ยวต่างชาติหรือต่างประเทศ 
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ชุดแบบสอบถามส าหรับบุคคลท่ัวไป (ออนไลน)์ 
แบบสอบถามนักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ีประสบการณท่์องเที่ยวในประเทศอย่างน้อย 1 คร้ัง 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาออกแบบ 
โปสการด์ปฏิสัมพันธส์่ง  เสริมการท่องเทีย่วจังหวัดชุมพร 
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ชุดแบบสอบถามส าหรับผู้เชี่ยวชาญ (ออนไลน)์ 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อต้นแบบโปสการด์ปฏิสัมพันธเ์พ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

จังหวัดชุมพร จากการออกแบบคร้ังที ่1 
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ชุดแบบสอบถามส าหรับบุคคลท่ัวไป (ออนไลน)์ 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อต้นแบบโปสการด์ปฏิสัมพันธเ์พ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

จังหวัดชุมพร จากการออกแบบคร้ังที ่1 
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แนวค าถามในการสัมภาษณ ์

 
ผูว้ิจัยไดส้รา้งแนวค าถามเพื่อเก็บขอ้มลูเชิงคุณภาพกบักลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครฐั

และหน่วยงานเอกชนหรือผู้ประกอบการในพืน้ที่จังหวัดชุมพร ซึ่งมีความยืดหยุ่นและสามารถ
ปรบัเปลี่ยนไดต้ามบริบทในแต่ละสถานการณ ์ไม่มีการเรียงค าถามตายตวั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
น าขอ้มลูที่ไดจ้ากการลงพืน้ที่ไปวิเคราะหแ์ละน าเสนอความเป็นชมุพรผ่านโปสการด์ปฏิสมัพนัธ์ 

 

ค าถามหลัก วัตถุประสงค ์

จดุเด่นของชมุพรคืออะไร / อยากน าเสนออะไร
แก่นกัท่องเที่ยว 

เพื่อศกึษาจดุเด่น เอกลกัษณข์องจงัหวดัชมุพร 

มมุมองที่มีต่อจงัหวดัชมุพรเป็นอย่างไร 
เพื่อศกึษาภาพลกัษณข์องจงัหวดัชมุพรเพื่อ
น าไปสูก่ารพฒันาหรือแกไ้ขปัญหา 

ปัญหาหรืออปุสรรคที่ควรพฒันาเพื่อสง่เสรมิ
การท่องเที่ยวของจงัหวดัชมุพรคืออะไร 

เพื่อชีใ้หเ้ห็นถึงปัญหา จุดบกพรอ่ง ของการ
ท่องเที่ยวในจงัหวดัชมุพร 

รูปแบบหรือประเภทของนกัท่องเที่ยวในจงัหวดั
ชมุพรเป็นอย่างไร 

เพื่อศกึษารูปแบบของนกัท่องเที่ยว 
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บทสัมภาษณ ์วิบูลย ์รัตนาภรณว์งศ ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 
 

ผู้วิจัย (แนะน าตัว) ทางผู้วิจัยสนใจท าสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมพรโดยใช้
โปสการด์เป็นสื่อ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : การท าสื่อค่อนข้างน่าสนใจนะ สื่อที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในเชิง 
Social ยังมีน้อย ผมเห็นหลายแห่งที่นักท่องเที่ยวสามารถยิงสแกน QR Code ซึ่งทางบ้านเรา
(ชุมพร)ยังไม่ค่อยเห็นแบบนี ้นะ ซึ่งผมต้องการมากเพราะว่าเด๋ียวนี ้โลกของการท่องเที่ยว
นกัท่องเที่ยวตอ้งการขอ้มลูพวกนี ้สมมติุผมเป็นนกัท่องเที่ยว ผมมาใหม่ๆผมก็อยากจะรูผ้มควรจะ
ไปที่ไหนดี 

ผู้วิจัย : มมุมองที่มีต่อชมุพรเป็นอย่างไร? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : เดิมชุมพรไม่มีอะไรเด่นเลย แต่ก่อนชุมพรเป็นทางผ่านเลยนะ ตอนที่

สนามบินยงัไม่มี คนขบัรถผ่านประจวบก็ไปถึงสรุาษฯเลย ชุมพรก็เลยเป็นประตสูู่ภาคใตท้ี่คนผ่าน
เลยกนัไป 

ผู้วิจัย : อยากทราบเอกลกัษณจ์ดุเด่นของชมุพรครบั 
ผู้ให้สัมภาษณ ์: ก็ตอ้งเรื่องทะเล เรามีหาดเรามีเกาะเยอะแยะไปหมดเลย ชายหาดยาว 

200 กว่ากิโลเมตร ตอนนีม้นัยงัไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลาย แต่จริงๆเกาะเราสวยมาก และอยู่ในความ
ดูแลของอุทยานแห่งชาติ เรามีเกาะประมาน 70 กว่าเกาะรวมเกาะขนาดเล็กๆ ที่ส  าคัญเรามีจุด 
ด าน า้ที่ดีที่สุดในประเทศไทย มีฉลามวาฬแวะเวียนมาอยู่เรื่อยๆ สิ่งหนึ่งที่ชุมพรแตกต่างและโดด
เด่นกว่าที่อ่ืนๆคือ ความสะอาดของน า้ทะเล ช่วงปลายปี พ  .ศ . 2561 กรมควบคุมมลพิษไดม้าวัด
คณุภาพความสะอาดของน า้ทะเล มีน า้ทะเลที่สะอาดที่สดุอยู่ประมาณ 5 แห่ง ซึ่งอนัดบัที่หนึ่งกับ
สองก็อยู่ที่ชมุพร นั่นคือชายหาดสะพลี และชายหาดทุ่งววัแลน่ นี่แหละคือจดุขายของชมุพร 

นอกจากเรื่องทะเล จุดเด่นอีกอย่างของชุมพรก็คืออาหารทะเลกบัผลไม ้อาหารทะเลของ
เราสดมาก เพราะจบัขึน้จากทะเลเลย โดยเฉพาะที่ปะทิวอาหารทะเลจะสดมาก อีกอย่างหนึ่งก็คือ
ผลไมน้ี่ เชื่อไหมว่าอ าเภอหลงัสวนเป็นอ าเภอที่เป็นเมืองหลวงของผลไมเ้ลย และชุมพรยงัมีทุเรียน
ปีละ 12 เดือน ซึ่งทุเรียนที่นี่ดังมากเลยนะ เป็นดาวค้างฟ้ามา  2-3 ปีละ แต่พวกจุดเด่นพวกนี ้
ผมไม่ห่วงเลย แต่ที่สนใจคือท าอย่างไรใหน้กัท่องเที่ยวไดข้อ้มลูตรงนีม้ากกว่า  

ผู้วิจัย : เอกลกัษณค์วามเป็นใตข้องชมุพรเป็นยงัไง? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์:  ไม่ใตแ้ทน้ะ แลว้ก็ไม่กลาง คือผสมๆกนั เป็นใตเ้จือจาง  
ผู้วิจัย : แลว้นกัท่องเที่ยวท่ีมาเป็นอย่างไร? เที่ยวกนัแบบไหน? 
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ผู้ให้สัมภาษณ ์: นกัท่องเที่ยวถา้เป็นนกัท่องเที่ยวไทยก็จะมากนัดว้ยรถสว่นตวัเสียเยอะ 
แต่ถ้าเป็นคนต่างประเทศเขาก็จะมากันดว้ยเครื่องบินแล้วก็จะมีทัวรม์ารบัไปเกาะเต่า หรืออีก
ประเภทคือนั่งรถไฟมาละก็เที่ยวกนัดว้ยตวัเอง 

บทสัมภาษณ ์สุชานนท ์สุวรรณวิหค ผู้ประกอบการร้านอาหารเจริญซีฟู้ด อ.ปะทวิ 
 

ผู้วิจัย : หากพี่อยากน าเสนอจังหวัดชุมพรใหก้ับคนนอกพื ้นที่ พี่อยากจะน าเสนออะไร
ใหก้บัเขา? 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : คนส่วนมากเมื่อลงมาเที่ยวทางใต ้ชุมพรจะเป็นแค่ทางผ่าน คนส่วน
ใหญ่ที่มาใตจ้ะแวะมากินขา้วที่ชุมพรและไปต่อที่สุราษฯ ภูเก็ต ลงเกาะกระจายออกไป แต่จริงๆ
แลว้ชมุพรถา้ไดแ้วะเที่ยวสกัวนัสองวนัที่เที่ยวมนัเยอะมาก พวกเกาะด าน า้น่าสนใจมาก เพราะผม
ไปมาเหมือนกนั ไปดวู่าที่ไหนน่าเที่ยวน่าสนใจ เพื่อจะไดม้าบอกใหก้บัลกูคา้ ก็แนะน าเขา  

ผู้วิจัย : ถา้จะแนะน าลกูคา้จะแนะน าใหไ้ปเที่ยวท่ีไหน? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ถา้เป็นชุมพรก็จะเป็นพวกจุดชมวิว ด าน า้ดูปะการงั ลูกคา้ก็มีหลาย

แบบชอบไปเกาะอะไรแบบนีล้่ะครบั พวกโฮมสเตย ์เกาะพิทักษ์ เกาะกุลาก็น่าเที่ยว แต่เกาะกุลา
เนี่ยมนัไปเชา้เย็นกลบั มีที่พกัครบัแต่ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 

ผู้วิจัย : แลว้แบบนีม้ีช่วงที่ซบเซาบา้งไหมครบั? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์: มีครบั มีช่วงมรสมุครบั สลบักบัฝ่ังอนัดามนั 
ผู้วิจัย : ปัญหาที่ท าใหชุ้มพรเป็นจงัหวดัที่เป็นทางผ่าน หรือนกัท่องเที่ยวมาแลว้ไม่ไดแ้วะ

เที่ยวคืออะไร? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์: มนัอยู่ที่การเดินทางครบั บางทีนกัท่องเที่ยวมาจะจองทริปมาแลว้ ทาง

บริษัทที่จัดทัวรจ์ะพาไปแต่สถานที่ดังๆ ไม่ค่อยพามาแวะเที่ยวที่ชุมพร  นักท่องเที่ยวก็ยังไม่รูว้่า
ชมุพรมีที่ท่องเที่ยวอะไรบา้ง 
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ผู้วิจัย : นกัท่องเที่ยวท่ีมาที่นี่ยงัไม่ค่อยท่องเที่ยวกนัเองเท่าไหรใ่ช่ไหมครบั? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์: ใช่ครบั สว่นมากมาก็จะเขา้ที่พกัแลว้ก็จะมีรถจากที่พกัไปลงเรือเลย 
ผู้วิจัย : หากว่าจังหวัดชุมพรเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆในภาคใต้ที่เป็นทะเล คิดว่า

ชมุพรเราอยู่ในเกณฑย์งัไง? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์: หวัเลยครบั(ในที่นีห้มายถึงหวัแถว) ท่ีนี่มีเอกลกัษณ ์เราอยากจองรถกิน

ขา้วที่ไหนก็ท าได ้หาดตรงไหนก็สามารถไปนั่งกินขา้วหรือท ากบัขา้วกนัไดเ้ลย ไม่มีใครเป็นเจา้ของ
หาดนัน้ และช่วงอากาศดีๆหาดสวยเป็นอนัดบั 1 เลยครบั 

ผู้วิจัย : กิจกรรมที่แนะน าใหไ้ปท าละ่? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์: ด าน า้ ตกปลาหมกึ นั่งกินลมชมวิว 
ผู้วิจัย: ลกูคา้รา้นพี่สว่นใหญ่เป็นต่างชาติหรือคนไทยครบั? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์: คนไทยครบั แต่ก็มีคนต่างชาติมาบา้ง 
ผู้วิจัย: คนไทยที่มาสว่นใหญ่เป็นวยัไหนครบั? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์: วยัท างาน และก็ครอบครวั พวกนกัศกึษาก็มี มีปนกนัไปหมดครบั 
ผู้วิจัย: คนเยอะทกุวนัไหมครบั? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ช่วงศุกร ์เสาร ์อาทิตยค์นจะเยอะครบั คนชุมพรชอบมาพักผ่อนกันที่

ชาดทะเล เอาอาหารมานั่ งกินกัน คนที่มากินที่รา้นอาหารส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยว หรือ
เจา้ของหา้งรา้นในเมืองที่เขาปิดวนัอาทิตย ์

ผู้วิจัย: สิ่งที่อยากใหจ้งัหวดัชมุพรพฒันา หรือสิ่งที่อยากท าใหดี้ขึน้? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์: อยากใหบ้างหาดทรายสีขาวขึน้เหมือนหาดทุ่งววัแลน่  
ผู้วิจัย: ภาพลกัษณท์ี่อยากใหค้นอ่ืนมองชมุพร? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์: อยากใหม้องว่าไม่ใช่ทางผ่าน เป็นทางผ่านที่ทุกคนมองขา้ม มีสิ่งที่ดีๆ

และสวยๆรออยู่ 
 

บทสัมภาษณ ์ธนชัย คงพูล ผู้ประกอบการมัคคุเทศกภ์ายในจังหวัดชุมพร 
 

ผู้วิจัย : มมุมองภาพลกัษณท์ี่มีต่อชมุพร? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์: เวลานักท่องเที่ยวเขานึกถึงเขาจะนึกถึงเกาะเต่า เกาะพะงนั แต่ว่าผม

พยายามจะลบลา้งอนันัน้ พยายามใหเ้ขาไปพกัหรือท่องเที่ยวในชมุชนมากขึน้  
ผู้วิจัย : ปัญหาของชมุพรคืออะไรครบั ที่พี่คิดว่าเป็นปัญหา และควรจะไปแกต้รงไหนดี? 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ : ปัญหาส าหรบันักท่องเที่ยวคือ มองว่าชุมพรเป็นทางผ่านไปเกาะเต่า 
ที่นี ้พอมองว่าเป็นทางผ่าน พวกบริษัททัวรจ์ึงเน้นขายตั๋ วไปเกาะไปเต่า ไปด าน ้าแทน เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการใหน้ักท่องเที่ยว จึงท าใหชุ้มพรเป็นเพียงแค่ทางผ่าน จริงๆก็มีลูกคา้กลุ่ม
หนึ่ง เป็นนักท่องเที่ยวลองผิดลองถูกท่องเที่ยวเองแลว้ก็ชอบชุมพรมากกว่าเกาะเต่า จึงไดม้ีการ
แชรแ์ลว้ท าใหค้นรูว้่าชุมพรมีอะไรน่าเที่ยว จากที่มาแค่ผ่านทาง หรือพกัหนึ่งคืนก็กลายเป็นมาพัก
มากขึน้  

ผู้วิจัย : จดุขายหรือจดุเด่นของชมุพรละ่? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ถ้าพูดจริงๆเลยชุมพรก็ตอ้งด าน า้ แต่ถ้าเป็นการด าน า้ก็จะขายไดแ้ค่

ครัง้เดียว มาด าน า้แลว้ก็คงไม่มาอีก แต่การด าน า้มนัก็ไม่สามารถด าไดต้ลอด เพราะก็มีช่วงมรชุม 
แต่ส าหรบัมมุมองผมก็จะเป็นแนวชมุชน ผมจะพาไปสวนผลไม ้สวนยาง วดั พาไปกินอาหารบา้นๆ  

ผู้วิจัย : วยัของนกัท่องเที่ยวท่ีมาคือกลุม่ไหนครบั 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : หลากหลายนะ ผมเจอทัง้คู่แต่งงานใหม่ วัยรุ่น วัยท างาน วัยเกษียณ
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