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บทคัดยอ
 งานวิจยัครัๅงนีๅมวีตัถปุระสงคຏพืไอศกึษาสืไอสัญลักษณຏทีไหมาะสมส้าหรับการออกบบตัวการຏตนูสญัลักษณຏ
ทຌองถิไน฿หຌกบัผลิตภณัฑຏชมุชน ละพฒันาตຌนบบผลิตภณัฑຏทีไสรຌางอกลักษณຏ฿นการการประชาสมัพนัธຏสงสรมิ
การทองทีไยว฿หຌกับพืๅนทีไ฿นขตต้าบลหมืไนเวย จังหวัดนครราชสีมา ดย฿ชຌกระบวนการวิจัยละพัฒนา บบมี
สวนรวม กใบรวบรวมขຌอมูลดຌวยการสัมภาษณຏชิงลึกจากการสุมประชากรกลุมตัวอยาง ฿น 9 หมูบຌาน ท้าการ
วิคราะหຏสูกระบวนการออกบบบนฐานนวคิด฿นการปลงทุนทางวัฒนธรรม฿นพืๅนทีไสูนยบายศรษฐกิจ
สรຌางสรรคຏ ผลการวิจัยพบวา สืไอสัญลักษณຏทีไหมาะสมละปຓนภาพลักษณຏของพืๅนทีไทีไดดดนละปຓนทีไจดจ้า 
คือ ผลิตภัณฑຏขนมจีนประดก ฿นขตพืๅนทีไหมู 1 ทีไมีประวัติความปຓนมายาวนาน ประกอบดຌวย สຌนขนมจีน 
น้ๅายาเก น้ๅายาปຆา น้ๅายาปຆา น้ๅายาปลากะทิ น้ๅายาหวาน (น้ๅาพริก) ละบสถຏ 300 ป ปຓนสืไอสัญลักษณຏ
฿นการประชาสัมพันธຏสถานทีไทองทีไยว ละ การพัฒนาตຌนบบผลิตภัณฑຏดย฿ชຌการฝงทัศนคติชิงบวก
ออกบบตัวการຏตูนดใกละสัตวຏลีๅยง นารัก สีสันสด฿ส สะดุดตา มีความปຓนมิตร ตามนวคิดการปลงภาพ
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สัญญะจากศิลปะละวัฒนธรรมวิถีชีวิตละสภาพวดลຌอมทีไมีความสัมพันธຏกับผลิตภัณฑຏ เดຌ 4 รูปบบ คือ 
นຌองกะทิละลุงชอน พีไกงเกละมกะตຍาก พีไกงปຆา ละ จຌาน้ๅาพริก ดยเดຌน้าผลงานการออกบบ
มาตอยอดสูการออกบบผลิตภัณฑຏสินคຌาทีไระลึก เดຌ 5 ชนิด คือ ชุดหมอนอิง 5 บบ ถุงผຌาบบรุด 6 บบ 
ละบบมีหูหิๅว 6 บบ ขใมกลัด 7 บบ กระติกน้ๅา 5 บบ ละ สติๆกกอรຏเลนຏทีไ฿ชຌภาษาคราชสืไอความหมาย 
9 บบ
ค้าส้าคัญ : ตัวการຏตูนสัญลักษณຏทຌองถิไน, พัฒนาผลิตภัณฑຏ, ศรษฐกิจสรຌางสรรคຏ, ต้าบลหมืไนเวย

ABSTRACT
 The purposes of this study were (1) to examine the mascot that was appropriate 
for the design of local mascot for the community products and (2) to develop the unique 
product model to promote tourism in the area of Meaunwai subdistrict, Nakhon Ratchasima 
province by using the participatory research and development process. Data was collected 
by using deep interview from randomization of samples from 9 villages. Data was analyzed 
to the design based on changing from the cultural capital context to creative economy 
concept and assessed the satisfaction of 50 customers. Results showed that the mascot 
that was appropriate and signified the outstanding and memorable local identity was Kanom 
Jeen Pradok at Moo 1 which was well known for a long time including rice vermicelli, chicken 
curry, spicy curry, fish and coconut milk curry, and sweet curry, and the 300-year Buddhist 
Sanctuary as the symbolic media to promote tourist places. To develop the product model 
by hiding positive attitudes to design the young comics and lovely, colorful, attractive, 
and friendly pets based on the concept of bringing the sign from arts, ways of life culture 
and environment that were related to the products, which were expanded to design 
five souvenirs such as five types of pillows, six types of spandex cloth bags and six types 
of handle bags, seven types of brooch, five types of flask, and nine types of Korat language.
Keywords : Local mascot, Product development, Creative economy, Meaunwai sub-district

บทน้า
 ศรษฐกิจสรຌางสรรคຏ คือ กระบวนการทีไกิดจากการน้าปຑจจัยดຌาน “ทุนทางปຑญญา”หรือ “องคຏความรูຌ” 
เป฿ชຌ฿หຌกิดประยชนຏสงูสุด฿นชิงพาณิชยຏ ตลอดจนกิดการตอยอดสูการสรຌางความตกตางอันนา้เปสูการสรຌาง
มูลคาละการสรຌางคุณคา สอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ 11 (พ.ศ. 2555-
พ.ศ. 2559) ทีไมีการก้าหนดทิศทางการปรับครงสรຌางศรษฐกิจ฿หຌอยูบนพืๅนฐานความรูຌทีไนຌนการ฿ชຌความคิด
สรຌางสรรคຏละการสรຌางนวัตกรรมพืไอสรຌางสินคຌาละบริการ รวมถึงพัฒนาปຑจจัยวดลຌอมตาง โ ของทຌองถิไน
ดยการตอยอดสูการยกระดบัความภาคภมู฿ิจของอตัลกัษณຏชมุชน ชืไอมยงการพฒันาทีไตอนืไองเปสูผนพฒันา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) ดย฿ชຌนวคิดดຌานศรษฐกิจสรຌางสรรคຏ
ปຓนปຑจจัยส้าคัญ฿นท้า฿หຌกิดส้ารใจของนยบาย 
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 ศรษฐกิจสรຌางสรรคຏนัๅนปຓนนวคดิ฿นการน้าจนิตนาการ หรอืความคดิสรຌางสรรคຏของมนุษยຏมายกระดับ
สูการสรຌางสินคຌาชัๅนลิศ ซึไงประทศญีไปุຆนนับปຓนตัวอยางทีไชัดจน฿นสวนของประทศทีไประสบความส้ารใจ
฿นการ฿ชຌนวคิดศรษฐกิจสรຌางสรรคຏ ดยฉพาะรืไองของการสรຌางสินคຌาลิขสิทธ่ิตัวการຏตูนสัญลักษณຏ 
ซึไงถือปຓนกลเกส้าคัญ฿นการสรຌางภาพลักษณຏพืไอการประชาสัมพันธຏ ทีไน้าเปสูการพัฒนาผลิตภัณฑຏรูปบบ
ตาง โ ละกลายปຓนสินคຌาสงออกทีไส้าคัญอยางหนึไงของประทศ ตัวการຏตูนสัญลักษณຏจากประทศญีไปุຆน
ทีไคนเทยรูຌจักปຓนอยางดี อาทิ ดรมอน ฮัลหลคิตตีๅ คอาลามารຏช ริลักคุมะ ฯลฯ ฿นปຑจจุบันหนຌาทีไของ
ตัวการຏตูนสัญลักษณຏ ฿นประทศญีไปุຆนนัๅนเมเดຌจ้ากัดอยูพียงคตัวทน฿นการน้าสนอสินคຌาพียงทานัๅน ตยัง
มีสวนส้าคัญ฿นการปຓนตัวทนของทຌองถิไน ซึไงตัวการຏตูนหลานัๅนจะถูก รียกวา yurukyara ( ) 
ดย yurukyara ทีไรียกเดຌวาประสบความส้ารใจละปຓนรูຌจักของทัไวลกมากทีไสุด ณ ชวงวลานีๅคงจะหนีเมพຌน 
คุมะมง ( ) ซึไงปຓนตัวการຏตูนสัญลักษณຏของการประชาสัมพันธຏกิจกรรมของมือง “คุมามตะ” มาตัๅงต
ป พ.ศ. 2553 ดຌวยภาพลักษณຏทีไมีความดดดน นารัก รวมทัๅงมีการผสมผสานรืไองราว ทีไสืไอถึงอกลักษณຏ 
ละผลิตภัณฑຏของพืๅนทีไ อันปຓนสวนส้าคัญอยางยิไง฿นการสรຌางชืไอสียง฿หຌกับจังหวัด จึงสงผล฿หຌ คุมะมงนัๅน
เดຌรับลือก฿หຌปຓนมาสคอตอันดับหนึไง฿นการประกวดมาสคอต ประจ้าป ฿น พ.ศ. 2554 ซึไงมืไอทียบกับ
ประทศเทยลຌว จะหในวาประทศเทยองกใมีความพยายาม฿นการออกบบตัวการຏตูนสัญลักษณຏ ฿นหลาย โ 
กจิกรรม ชน ตวัการຏตนูสัญลักษณຏสา้หรบังานกฬีาระดบัชาต ิหรอืสา้หรบัองคຏกร ฿นสวนของจงัหวดันครราชสมีา
องกใมีการออกบบตัวการຏตูนสัญลักษณຏทีไปຓนทีไรู ຌจักอยูบຌาง ดยมากจะ฿ชຌกีไยวกับการขงขันกีฬา อาทิ 
งานนครราชสีมากมสຏ ฿นป พ.ศ. 2557 ทีไ฿ชຌชຌางสีไงากับเดนสารຏปຓนตัวการຏตูนสัญลักษณຏ การ฿ชຌมวคราช
ปຓนตัวการຏตูนสัญลักษณຏประจ้าสมสรฟุตบอลของจังหวัด ปຓนตຌน พียงตตัวการຏตูนสัญลักษณຏสวน฿หญ
ยังเมปຓนทีไรูຌจักอยางพรหลาย รวมทัๅงยังเมกิดการตอยอดสูการพัฒนาปຓนสินคຌาหรือสืไอประชาสัมพันธຏ
ทีไสามารถสรຌางภาพจดจ้า฿หຌกับทຌองถิไนเดຌทาทีไควร
 ศรษฐกิจสรຌางสรรคຏของประทศเทยนัๅนสวน฿หญยังคงมุงนຌน฿หຌหในถึงผล฿นภาพรวมจากมุมมอง
ของภาคสวนสงัคมหรอืมอืงขนาด฿หญ ดย฿นสวนของประชาชนกลุมฐานรากนัๅนยังคงประสบปຑญหา฿นการขาด
การสนบัสนนุกลเกการขบัคลืไอนดຌานการสงสรมิการพฒันาพืๅนทีไกลุมยอย฿หຌกิดศรษฐกจิสรຌางสรรคຏทีไหมาะสม 
จากปຑญหา฿นขຌางตຌนนีๅจึงปຓนมูลหตุ฿นการจุดประกายความสน฿จ฿นการ วิจัยรืไอง “ออกบบตัวการຏตูน
สัญลักษณຏทຌองถิไน สูการพัฒนาผลิตภัณฑຏภาย฿ตຌนวคิดศรษฐกิจสรຌางสรรคຏ ฿นขตพืๅนทีไต้าบลหมืไนเวย 
จงัหวดันครราชสมีา” นืไองจากจงัหวดันคราชสมีาปຓนจงัหวดัขนาด฿หญทีไมกีา้ลงั฿นการพฒันาศกัยภาพการขงขนั
฿นตลาดทีไคอนขຌางสูงดຌวยผลพวงของความหลากหลายจากผลิตภัณฑຏชุมชนทีไนาสน฿จ อาทิ ครืไองปຑຕนดินผา
ดานกวียน ผຌาเหมนืๅอด ีผดัหมีไละอาหารถิไน ฯลฯ ดยฉพาะ฿นขตพืๅนทีไตา้บลหมืไนเวย ซึไงปຓนพืๅนทีไศรษฐกิจ
ส้าคัญหงหนึไงของจังหวัดดย฿นปຑจจุบันนัๅนมีหลายภาคสวนขຌามา฿หຌความสน฿จผลักดัน ละสนับสนุน
การพัฒนาผลิตภัณฑຏของพืๅนทีไต้าบลหมืไนเวย ภาย฿ตຌความรวมมือของประชาชนอยางขຌมขใง ตปຑญหาหลัก
ของการประชาสัมพันธຏนัๅนคือการขาดภาพจ้า฿นสวนของอกลักษณຏผลิตภัณฑຏของตละชุมชน ซึไงการวิจัย
฿นครัๅงนีๅจะปຓนสวนชวย฿นการผลักดันอกลักษณຏละอัตลักษณຏของผลิตภัณฑຏ฿นทຌองถิไนต้าบลหมืไนเวย 
สูการสนองนยบายศรษฐกิจสรຌางสรรคຏ฿หຌติบตเดຌอีกชองทางหนึไง
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วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. พืไอศึกษาสืไอสัญลกัษณຏทีไหมาะสมส้าหรับการออกบบตัวการຏตนูสญัลกัษณຏทຌองถิไน ฿หຌกบัผลิตภณัฑຏ
ชุมชน฿นขตต้าบลหมืไนเวย จังหวัดนครราชสีมา 
 2. พืไอพัฒนาตຌนบบผลิตภัณฑຏ ทีไสรຌางอกลักษณຏ฿นการการประชาสัมพันธຏสงสริมการทองทีไยว
฿หຌกับพืๅนทีไ฿นขตต้าบลหมืไนเวย

ประยชนของการวิจัย
 งานวิจัยนีๅปຓนการสนับสนุนกลเกการขับคลืไอนยุทธศาสตรຏเทยลนดຏ 4.0 ดຌวยทุนทางวัฒนธรรม 
สูการออกบบตัวการຏตูนสัญลักษณຏทຌองถิไน ละพัฒนาผลิตภัณฑຏพืไอการประชาสัมพันธຏสงสริมการทองทีไยว
฿หຌกับชุมชน ฿นขตพืๅนทีไต้าบลหมืไนเวย พืไอสรຌางคุณคาสูการพัฒนาศรษฐกิจสรຌางสรรคຏ 
 1. เดຌตຌนบบนวคิด฿นออกบบตัวการຏตูนสัญลักษณຏทຌองถิไน สู การพัฒนาผลิตภัณฑຏพืไอการ
ประชาสัมพันธຏสงสริมการทองทีไยว฿หຌกับชุมชน ฿นขตพืๅนทีไต้าบลหมืไนเวยจังหวัดนครราชสีมา
 2. ปຓนนวทาง฿นการสรຌางอกลกัษณຏสา้หรบัผลติภณัฑຏชมุชน พืไอสนองนยบายศรษฐกจิสรຌางสรรคຏ 
ภาย฿ตຌยุทธศาสตรຏเทยลนดຏ 4.0
 3. ยกระดับความภาคภูมิ฿จ฿นอัตลักษณຏของชุมชน฿นต้าบลหมืไนเวย พืไอปຓนนวทาง฿นการพัฒนา
ผลิตภัณฑຏ ละปຓนตຌนบบนวคิด฿หຌกับพืๅนทีไอืไน โ ฿นประทศเทย
 4. ชิๅนงานทีไสรຌางสรรคຏขึๅนจากผลการวิจัยสามารถน้าเปจดสิทธิบัตรเดຌ

 กรอบนวคิด฿นการวิจัย
 การวิจัยรืไอง “ออกบบตัวการຏตูนสัญลักษณຏทຌองถิไน สูการพัฒนาผลิตภัณฑຏภาย฿ตຌนวคิดศรษฐกิจ
สรຌางสรรคຏ ฿นขตพืๅนทีไต้าบลหมืไนเวย จังหวัดนครราชสีมา” ฿ชຌกรอบนวคิด฿นการวิจัยดังภาพทีไ 1

 

ผลิตภณัฑพืไอการ
ประชาสมัพันธละ
สงสริมการทองทีไยว
฿หຌกับชุมชน฿นพืๅนทีไ
ตาํบลหมืไนเวย 

ศกึษาบริบทของพืๅนทีไ 
- ศลิปะ วฒันธรรม 
- วิถีชีวิต 
- สภาพวดลຌอมดยรวม 

วิคราะห ละ 
ถอดรูปลักษณะ 
อกลักษณ

นามธรรม 

รูปธรรม

ตัวการตูนสัญลักษณ
ทຌองถิไน 

ภาพทีไ 1 กรอบนวคิดการวิจัย

วิธีด้านินการวิจัย
 ฿นการวิจัยรืไอง “การออกบบตัวการຏตูนสัญลักษณຏทຌองถิไน สูการพัฒนาผลิตภัณฑຏภาย฿ตຌนวคิด
ศรษฐกิจสรຌางสรรคຏ ฿นขตพืๅนทีไต้าบลหมืไนเวย จังหวัดนครราชสีมา” ปຓนการวิจัยชิงประยุกตຏดย฿ชຌวิธีการ
วิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวมปຓนหลัก รวมกับวิธีการวิจัยชิงคุณภาพ ซึไงด้านินการวิจัยรวมกับกลุมคน
฿นพืๅนทีไ ต้าบลหมืไนเวย อ้าภอมือง จังหวัดนครราชสีมา
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 ประชากรละกลุมตัวอยาง
 ประชากร฿นการกใบขຌอมูลครัๅงนีๅ คือประชาชนทีไอยู฿นพืๅนทีไของต้าบลหมืไนเวย อ้าภอมือง จังหวัด
นครราชสีมา จ้านวน 10,260 คน (กองกฎหมายละระบียบทຌองถิไน กลุมงานกฎหมายละระบียบทຌองถิไน 2, 
2560) ทัๅงประชากรภาย฿นละภายนอก ดยวิธีการการลือกตัวอยางดยเม฿ชຌทฤษฎีความนาจะปຓน 
(Non-Probability Sampling) ดยการลือกบบบังอิญ (Haphazard or Accidental Sampling) ฿นการ
ลอืกตัวอยางดยผูຌวจิยัพยายามเดຌกใบตวัอยางตามทีไเดຌรบัความรวมมือ ดยก้าหนดจา้นวนรวม 50 คน จาก 9 หมู
 วิธีการละครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย
 ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ ผูຌวิจัย฿ชຌครืไองมือ฿นการจัดกใบละรวบรวมขຌอมูลพืไอน้ามาวิคราะหຏละปฏิบัติ
กิจกรรมดังนีๅ
 1. ผูຌวจิยั ปຓนครืไองมอืส้าคัญทีไทา้฿หຌเดຌมาซึไงขຌอมลูชงิลกึ สา้หรบัการวจิยับบมสีวนรวมนีๅปຓนงานวจิยั
ทีไกีไยวขຌองกับบุคคล ดังนัๅนการศึกษาละรียนรูຌรวมระหวางผูຌวิจัยกับกลุมปງาหมายจะมีสวนชวย฿หຌเดຌขຌอมูล
ทีไทຌจริงมากยิไงขึๅน
 2. อุปกรณຏกใบบันทึกขຌอมูล เดຌก สมุดบันทึก กลຌองถายรูป ทปบันทึกสียง
 3. การสังกตละการจดบันทึก ผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌวิธีการสังกตละจดบันทึกขຌอมูลกีไยวกับสภาพทัไวเป
ของชุมชน ปຓนการรวบรวมขຌอมูล฿นรูปบบของการสังกตบบมีสวนรวม ดยการรวมปຓนสวนหนึไงของ
กิจกรรมชุมชน฿นวาระตาง โ สังกตละจดบันทึกขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง ละการสังกตการณຏบบเมมีสวนรวม
กับกิจกรรม฿นฐานะผูຌสังกตการณຏ ดย฿ชຌมุมมองจากวงนอกพืไอน้าเปสูการศึกษาละวิคราะหຏตอเป
 4. การสัมภาษณຏชิงลึก (In depth interview) ผูຌวิจัยเดຌจัดท้าบบสัมภาษณຏชิงลึก ส้าหรับกใบขຌอมูล
จากกลุมตัวอยาง ดย฿ชຌบบสัมภาษณຏประชากรกลุมตัวอยาง฿นพืๅนทีไ 9 หมู ของต้าบลหมืไนเวย อ้าภอมือง 
จงัหวัดนครราชสีมา จา้นวน 50 คน พืไอศกึษาบริบทละอกลักษณຏของชุมชน฿นตละหมูพืไอนา้มาวิคราะหຏผล
ละสังคราะหຏสูการออกบบตัวการຏตูนสัญลักษณຏทຌองถิไน
 5. รวบรวมขຌอมูล จากอกสารละบบสัมภาษณຏ น้ามา฿หຌประยชนຏ฿นการวิคราะหຏขຌอมูลพืไอ
สงัคราะหຏนวคดิ฿นการออกบบผลติภณัฑຏภาย฿ตຌนวคดิศรษฐกจิสรຌางสรรคຏ จากผลการออกบบตวัการຏตนู
สัญลักษณຏทຌองถิไน 
 6. การประมินความพึงพอ฿จจากวทีการน้าสนอ฿นตอผูຌน้าชุมชนละตัวทนประชากร฿นพืๅน 9 หมู
ของต้าบลหมืไนเวย อ้าภอมือง จังหวัดนครราชสีมา พืไอรวมสดงความคิดหในตอผลงานออกบบ ละ
คัดลือกรูปบบผลงานส้าหรับพัฒนาปຓนตຌนบบตัวการຏตูนสัญลักษณຏทຌองถิไนของพืๅนทีไ ต้าบลหมืไนเวย 
ดยหลังจากการเดຌรับผลการสดงความคิดหในลຌว จึงเดຌท้าการออกบบผลิตภัณฑຏตຌนบบสินคຌาทีไระลึก 
 ขัๅนตอนการด้านินการวิจัย
 ขัๅนทีไ 1 การศึกษาขຌอมูลบืๅองตຌน
 1. การศึกษาบริบทชุมชน ดยวิธีการศึกษาขຌอมูลจากอกสารของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
 2. สัมภาษณຏบุคคลผูຌกีไยวขຌองกับชุมชน฿นพืๅนทีไ 9 หมู ของต้าบลหมืไนเวย อ้าภอมือง จังหวัด
นครราชสีมา



117   NRRU Community Research Journal Vol.12 special (August  2018)

 3. ดินส้ารวจ สังกต จดบันทึกละบันทึกสภาพวดลຌอมทางกายภาพของพืๅนทีไทีไกีไยวขຌอง ศึกษา
ขຌอมูลดຌานประวัติความปຓนมา สภาพทัไวเป ศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ปຓนตຌน
 ขัๅนทีไ 2 ศึกษาอกลักษณของชุมชน฿น ต้าบลหมืไนเวย
 ผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌการสัมภาษณຏชิงลึกพืไอดึงขຌอมูลมา฿ชຌส้าหรับการวิคราะหຏ พืไอหาอกลักษณຏละจุดดน
ของพืๅนทีไ ตา้บลหมืไนเวย ดยการรวมสดงความคิดหในพืไอน้าขຌอมูลทีไเดຌมา฿ชຌปຓนนวทาง฿นการ฿นการก้าหนด
รูปบบ฿หมส้าหรับการออกบบประดในค้าถามทีไตຌองการ ฿นสวนของการสัมภาษณຏชิงลึก
 1. ความปຓนมา สຌนทางการทองทีไยว ละผลิตภัณฑຏของอ้าภอหมืไนเวย
 2. จุดดน รูปบบ อกลักษณຏของอ้าภอหมืไนเวย
 3. ความตຌองการดຌานการออกบบสินคຌาทีไละลึกของอ้าภอหมืไนเวย
 ขัๅนทีไ 3 การออกบบละพัฒนาตຌนบบตัวการตูนสัญลักษณทຌองถิไนละผลิตภัณฑ
 น้าผลการศึกษาจากขัๅนทีไ 2 มาประมวนผลรวมกับการศึกษาขຌอมูล฿นขัๅนทีไ 1 พืไอ฿ชຌปຓนนวทาง
฿นการออกบบ ฿หຌสอดคลຌองกับวัตถุประสงคຏ ดยการมีสวนรวม฿นการวิคราะหຏละพัฒนารูปบบจากการ
จัดวทีประชาคม
 1. วิคราะหຏขຌอมลูทีไรวบรวมมาทัๅงหมดดย฿ชຌการวิคราะหຏชิงคณุภาพ พืไอหานวทาง฿นการออกบบ
ตัวการຏตูนสัญลักษณຏทຌองถิไน
 2. การรางบบ 2 มิติ พืไอก้าหนดนวความคิดหลัก ดย฿ชຌผลการวิคราะหຏขຌอมูลพืไอสังคราะหຏ
รูปบบนวความคิด จากการผสมผสานความตຌองการของชาวบຌาน฿นพืๅนทีไกับจินตนาการละรงบันดาล฿จ
ของผูຌวิจัยพืไอก้าหนดภาพลักษณຏ฿นสวนของการออกบบตัวการຏตูนสัญลกัษณຏทຌองถิไน
 3. น้าตัวการຏตูนสัญลักษณຏทຌองถิไนมา฿ชຌปຓนกราฟຂกบนผลิตภัณฑຏทีไก้าหนด฿หຌปຓนสินคຌาทีไระลึก
 ขัๅนทีไ 4 การทดลองสรຌางผลงานตຌนบบ
 การทดลองขึๅนบบจริงดຌวยปรกรมคอมพิวตอรຏ ละตัดตอกราฟຂกลงบนภาพของตຌนบบผลิตภัณฑຏ 
พืไอทดสอบความพึงพอ฿จ
 ขัๅนทีไ 5 การประมินผล
 การประมินความพึงพอ฿จจากวทีการน้าสนอ฿นตอผูຌน้าชุมชนละตัวทนประชากร฿นพืๅน 9 หมู 
ของต้าบลหมืไนเวย อ้าภอมือง จังหวัดนครราชสีมา พืไอรวมสดงความคิดหในตอผลงานออกบบ ละ
คัดลือกรูปบบผลงานส้าหรับพัฒนาปຓนตຌนบบตัวการຏตูนสัญลักษณຏทຌองถิไนของพืๅนทีไ ต้าบลหมืไนเวย 
ดยบงนืๅอหาการประมินความพึงพอ฿จดຌวยการสดงความคิดหในตามประดในตอเปนีๅ
 ดຌานครงสรຌาง/รูปบบความสมบูรณของผลงาน
 - ความหมาะสมดຌานความสมบูรณຏของผลงาน
 - ความหมาะสมดຌานการออกบบกับตຌนทุนละกระบวนการผลิต
 - ความหมาะสมดຌานนืๅอหาทีไน้าสนอ฿นผลงาน
 - ความหมาะสมของประยชนຏดຌานการ฿ชຌงาน
 ดຌานการออกบบ/ความสวยงาม
 - ความสวยงามหมาะสมของรูปบบตัวการຏตูนสัญลักษณຏทຌองถิไน
 - รูปบบของภาพกราฟຂก ส ีละการจัดวางองคຏประกอบทีไสืไอถึงอกลักษณຏของพืๅนทีไ
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 - ความสวยงามสรຌางสรรคຏของผลงาน
 - ความสืไอถึงอกลักษณຏของผลิตภัณฑຏภาย฿ตຌนวคิดศรษฐกิจสรຌางสรรคຏ
 - ความพึงพอ฿จตอภาพลักษณຏดยรวมของผลงานทีไมีสวน฿นการสงสริมการทองทีไยว฿นพืๅนทีไ ต้าบล
หมืไนเวย
 ขัๅนทีไ 6 การวิคราะหขຌอมูล
 การวิจัยครัๅงนีๅผูຌวิจัย฿ชຌวิธีการวิคราะหຏขຌอมูลชิงคุณภาพปຓนหลัก฿นการวิคราะหຏขຌอมูลสูการออกบบ
สรຌางสรรคຏผลงานตຌนบบ 
 การวิคราะหขຌอมูล
 ฿นการวิคราะหຏขຌอมูลผูຌวิจัยเดຌบงกระบวนการวิคราะหຏออกปຓน 2 รูปบบตามกระบวนการ ดังนีๅ
 การวิคราะหຏขຌอมูลพืไอการออกบบ ผูຌวิจัย฿ชຌวิธีการวิคราะหຏชิงคุณภาพดยการพรรณนาวิคราะหຏ 
ละผลจากการจดัวทวีิคราะหຏบบมสีวนรวม พืไอการพฒันาตຌนบบตวัการຏตนูสญัลักษณຏทຌองถิไน ละตຌนบบ
ผลิตภัณฑຏ

ผลการวิจัย
 จากการด้านินกิจกรรมงานวิจัยรืไอง การออกบบตัวการຏตูนสัญลักษณຏทຌองถิไน สูการพัฒนาผลิตภัณฑຏ
ภาย฿ตຌนวคิดศรษฐกิจสรຌางสรรคຏ ฿นขตพืๅนทีไต้าบลหมืไนเวย จังหวัดนครราชสีมา มีผลการวิจัยดังนีๅ
 การศึกษาสืไอสญัลกัษณทีไหมาะสมส้าหรับการออกบบตัวการตนูสัญลกัษณทຌองถิไน ฿หຌกบัผลิตภัณฑ
ชุมชน฿นขตต้าบลหมืไนเวย จังหวดันครราชสีมา
 ฿นการศึกษารูปบบของสืไอสัญลักษณຏทีไหมาะสมส้าหรับการออกบบตัวการຏตูนสัญลักษณຏทຌองถิไน
฿หຌกับพืๅนทีไต้าบลหมืไนเวย เดຌ฿ชຌกระบวนการการวิจัยบบมีสวนรวมจากตัวทนของชุมชนทัๅง 9 หมู฿นขตพืๅนทีไ 
฿นการตกผลกึประดในปຑญหา สนอนวคดิ ละรวมสดงความคดิหใน฿นการออกบบผลงาน พืไอปຓนนวทาง
฿นการพฒันาตຌนบบผลติภัณฑຏสนิคຌาของทีไระลกึทีไสรຌางอกลกัษณຏ ละสงสรมิภาพลกัษณຏ฿นการประชาสมัพันธຏ
ดຌานการทองทีไยว฿หຌกับชุมชนสูนยบายศรษฐกิจสรຌางสรรคຏ ดยเดຌผลการศึกษาตามวัตถุประสงคຏทีไตัๅงเวຌ ดังนีๅ
 ตอนทีไ 1 รูปบบละสืไอสัญลักษณทีไหมาะสมส้าหรับการออกบบตัวการตูนสัญลักษณทຌองถิไน 
฿หຌกับผลิตภัณฑชุมชน฿นขตต้าบลหมืไนเวย จังหวัดนครราชสมีา
 ดຌานการออกบบสืไอสัญลักษณຏทีไหมาะสมส้าหรับการออกบบตัวการຏตูนสัญลักษณຏทຌองถิไน฿หຌกับ
ผลิตภัณฑຏชุมชน฿นขตต้าบลหมืไนเวย จังหวัดนครราชสีมา ดຌวยกระบวนการวิจัยบบมีสวนรวม ฿นการศึกษา
ละลกปลีไยนความคิดหในพืไอ฿หຌทຌองถิไนเดຌกิดการตระหนักถึงคุณคาละมีความรูຌสึกรวม฿นการออกบบ
ตัวการຏตูนสัญลักษณຏทຌองถิไน ทัๅงนีๅผูຌวิจัยเดຌพัฒนานวคิดตຌนบบ฿นการออกบบตัวการຏตูนสัญลักษณຏทຌองถิไน 
ดຌวยการชืไอมยงภาพกับความหมายซึไงปຓนผลสัมพันธຏกับการรับรูຌภาพลักษณຏของพืๅนทีไ฿นขตต้าบลหมืไนเวย 
ละพบวา ภาพลักษณຏของพืๅนทีไทีไดดดนละปຓนทีไจดจ้าของกลุมประชากรทีไถกูสุมสอบคือ ภาพของผลิตภัณฑຏ
ขนมจีนประดก ฿นขตพืๅนทีไหมู 1 ดยมลูหตุทีไทา้฿หຌขนมจนีประดกปຓนทีไจดจา้ของพืๅนทีไคอืประวตัคิวามปຓนมา
ทีไยาวนาน ภาพจา้ทีไตกตาง รวมทัๅงคณุสมบตัพิิศษของผลิตภณัฑຏ จงึปຓนสวนส้าคัญ฿นการสรຌาง฿หຌกดิภาพลกัษณຏ
ทีไคนสวน฿หญสามารถระบุเดຌวา “ขนมจีนประดก”คือภาพจ้าของพืๅนทีไ ดຌานการออกบบผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌการฝง
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ทัศนคติชิงบวก฿หຌกับตัวการຏตูนทีไสืไอถึงผลิตภัณฑຏหลักของพืๅนทีไ เดຌก ขนมจีนประดก อันประกอบเปดຌวย 
สຌนขนมจีน น้ๅายาเก น้ๅายาปຆา น้ๅายาปลากะทิ น้ๅายาหวาน (น้ๅาพริก) ฿ชຌบสถຏ 300 ป ปຓนสืไอสัญลักษณຏ
฿นการประชาสมัพนัธຏสถานทีไทองทีไยว ดยออกบบ฿หຌมคีวามนารักละปຓนมิตรอนัปຓนบคุลิกของจຌาบຌานทีไดี
ดຌวยรูปลักษณຏของตัวการຏตูนทีไมีความปຓนดใก ละสัตวຏลีๅยง มีการ฿ชຌรูปบบชิงสัญลักษณຏของผลิตภัณฑຏ
มาปຓนสวนประกอบ฿หຌกิดปຓนองคຏประกอบ฿นภาพรวมของตัวละครท้า฿หຌกิดอ้านาจ฿นการสืไอสารทีไชัดจน 
ดย฿ชຌนวความคดิ฿นการวิคราะหຏสญัญะ (กาญจนา กຌวทพ ละคณะ. 2555) ฿นการ฿ชຌสญัลักษณຏจากศลิปะ
ละวัฒนธรรม วิถีชีวิต ละสภาพวดลຌอม ทีไมีความสัมพันธຏกับผลิตภัณฑຏละสืไอสารความหมายดยรวม
ของพืๅนทีไ กระตุຌนการจดจ้าดຌวยการ฿ชຌครงสีสด฿สสะดุดตา ดยมีการจ้านกผลการออกบบปຓนตัวการຏตูน 
4 รูปบบ ดังนีๅ
 ตวัการຏตนูรูปบบทีไ 1 มกีารออกบบดย฿ชຌบคุลิกของดใกผูຌชาย฿สจงกระบนสีสຌมทีไมคีวามนารักสด฿ส 
การผสมภาพอกลักษณຏทຌองถิไน เดຌก การออกบบครืไองตงกาย฿หຌมีความปຓนพืๅนถิไนบราณ สดงถึง
ความปຓนตຌนต้ารับ สຌนขนมจีนปຓนสวนของทรงผม จงกระบนสีสຌมละสัตวຏลีๅยงปຓนปลาชอน฿นถ
ทีไคลຌายหมຌอของน้ๅายา พืไอสืไอถึงน้ๅายาปลากะทิ

ภาพทีไ 2 ตัวการຏตูนนຌองกะทิทีไเดຌรงบันดาล฿จจากขนมจีนน้ๅายาปลากะทิ
ทีไมา : ภาพวาดดຌวยปรกรม Adobe Illustrator CS6 มืไอวันทีไ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 ณ หຌอง 36.04.51 สาขาวิชาออกบบนิทศศิลปຊ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 ตัวการຏตูนรูปบบทีไ 2 มีการออกบบดย฿ชຌรูปลักษณຏของดใกผูຌหญิง ดยดึงบุคลิกมาจากถຌวยรางวัล
ของชุมชน การผสมภาพอกลักษณຏทຌองถิไนเดຌก ออกบบครืไองตงกาย฿หຌมคีวามปຓนพืๅนถิไนบราณดย฿สสืๅอ
คอกระชຌาสีขียวละ฿สจงกระบนสีดงซึไงปຓนสีดียวกับถຌวยรางวัลตຌนบบ พืไอ฿หຌหมาะกับภาพของมคຌา
ขนมจีนทีไตຌองการความคลองตัว฿นการหาบขนมจีนขาย มคีวามนารกัสด฿สสืไอถงึมิตรเมตรี มอีปุกรณຏ฿นการขาย
ขนมจีน เดຌก งอบ ละหาบขนมจีน มีสຌนผมสีสຌมทีไตัดทอนมาจากจับของสຌนขนมจีนละสีของน้ๅายาเก 
ซึไงขยายความหมายดย฿ชຌเกสีสຌมมาประกอบปຓนสัตวຏลีๅยง 
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ภาพทีไ 3 ตัวการຏตูนนຌองกะทิทีไเดຌรงบันดาล฿จจากขนมจีนน้ๅายาเก
ทีไมา : ภาพวาดดຌวยปรกรม Adobe Illustrator CS6 มืไอวันทีไ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 ณ หຌอง 36.04.51 สาขาวิชาออกบบนิทศศิลปຊ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 ตัวการຏตูนรูปบบทีไ 3 มีการออกบบดย฿ชຌรูปลักษณຏของดใกผูຌชาย ดยดึงบุคลิกมาจากการผสม
ภาพอกลักษณຏทຌองถิไน ออกบบครืไองตงกายดยดึงสัญลักษณຏทีไสืไอถึงอาชีพท้าเรท้านาของพืๅนทีไต้าบล
หมืไนเวย ดยถຌานึกถึงครืไองตงกายทีไสืไอถึงอาชีพกีไยวกับการกษตร คนสวน฿หญจะนึกถึงชุดมอฮอมสีน้ๅางิน 
ออกบบดยดึงบุคลิค฿หຌมีความนารักสด฿สสืไอถึงมิตรเมตรี มีสຌนผมสีดงทรงดทรใอคมัดดຌวยกຌานผักบุຌง
ทีไดูสะดดุตารวมสมัย ตัดทอนมาจากลักษณะของสຌนขนมจีนทีไเมปຓนระบียบละสีของน้ๅายาปຆา 

ภาพทีไ 4 ตัวการຏตูนนຌองกะทิทีไเดຌรงบันดาล฿จจากขนมจีนน้ๅายาปຆา
ทีไมา : ภาพวาดดຌวยปรกรม Adobe Illustrator CS6 มืไอวันทีไ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 ณ หຌอง 36.04.51 สาขาวิชาออกบบนิทศศิลปຊ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 ตัวการຏตูนรูปบบทีไ 4 มีการออกบบดย฿ชຌรูปลักษณຏของนຌองหมา นืไองจากน้ๅายาหวานหรือน้ๅายา
น้ๅาพริกมักถูกวางจ้าหนายปຓนหมຌอลใก โ ทีไยกออกจากหมຌอน้ๅายาหลัก อีกทัๅงยังมีวัตถุดิบหลักปຓนถัไว
ซึไงปຓนชนิดของวัตถุดิบทีไตกตางจากน้ๅายาประภทอืไน โ ผูຌวิจัยจึงออกบบตัวละคร฿หຌมีความตกตาง
จากตัวละครอืไน โ ดยก้าหนดบุคลิกของสัตวຏลีๅยงของครอบครัวทีไปຓนผูຌชวยสริมสรຌางสีสัน฿หຌกลุมตัวละคร 
ดยมีรปูลักษณຏมาจากการผสมภาพอกลักษณຏของผลิตภณัฑຏขนมจีนน้ๅายาหวาน ซึไงมีสวนผสมของถัไวละพริกหຌง
ราดลงบนสຌนขนมจีนยุง โ ซึไงคลຌายขนของสนุขั มคีวามนารกัสด฿ส ปຓนมิตร ฿ชຌครงสทีีไสืไอถึงผลติภัณฑຏเดຌอยางชัดจน
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ภาพทีไ 5 ตัวการຏตูนนຌองกะทิทีไเดຌรงบันดาล฿จจากขนมจีนน้ๅายาหวาน
ทีไมา : ภาพวาดดຌวยปรกรม Adobe Illustrator CS6 มืไอวันทีไ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 ณ หຌอง 36.04.51 สาขาวิชาออกบบนิทศศิลปຊ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 ตอนทีไ 2 กระบวนการพัฒนาตຌนบบผลิตภัณฑ พืไอสรຌางอกลักษณ฿นการการประชาสัมพันธ
฿นดຌานสงสริมการทองทีไยว฿หຌกับชุมชน฿นขตต้าบลหมืไนเวย
 การพฒันาตຌนบบผลติภัณฑຏ พืไอสรຌางอกลกัษณຏ฿นการการประชาสมัพนัธຏ฿นดຌานสงสรมิการทองทีไยว
฿หຌกบัชมุชน฿นขตต้าบลหมืไนเวยนัๅน ผูຌวจิยัเดຌทา้การออกบบผลิตภัณฑຏตຌนบบพืไอสงสริมการประชาสัมพนัธຏ
การทองทีไยวของพืๅนทีไ ดยมีกณฑຏการพิจารณาจากชนิดของผลิตภัณฑຏทีไปຓนทีไนยิม มคีวามสัมพันธຏ฿นสวนของ
การทองทีไยว ละสามารถสัไงผลิตปຓนสินคຌาทีไระลึกเดຌงาย จ้านวน 5 รูปบบดຌวยกัน อันเดຌก 1) ชุดหมอนอิง
จ้านวน 5 บบ ดยสาหตุทีไลือกผลิตภัณฑຏประภทนีๅ พราะปຓนของทีไระลึกทีไนักทองทีไยวมักติดรถเวຌละ
มีประยชนຏ฿นการดินทาง มีพืๅนทีไ฿นการประชาสัมพันธຏ ทีไหในภาพเดຌชัดจน มีทคนลยีทีไสามารถสนับสนุน
การผลิตเดຌ 2) ชุดถุงผຌาบบรูดจ้านวน 6 บบ ละชุดถุงผຌาบบมีหูหิๅวจ้านวน 6 บบ ดยสาหตุทีไลือก
ผลิตภัณฑຏประภทนีๅ พราะกระปຉาหรือถุงผຌาสวย โ นัๅนถือเดຌวาปຓนสิไงจ้าปຓน฿นการทองทีไยว ดยปຓนสินคຌา
ทีไมีคุณสมบัติ฿นการประชาสัมพันธຏเดຌ฿นขณะ฿ชຌงาน 3) ขใมกลัดจ้านวน 7 บบ ดยสาหตุทีไลือกผลิตภัณฑຏ
ประภทนีๅ พราะปຓนของทีไระลึกทีไมีราคาถูก ซืๅอเดຌงาย พกพาสะดวก ละสามารถติดกระปຉาลຌวกลายปຓน
สืไอประชาสัมพันธຏรูปบบหนึไง 4) กระติกน้ๅาจ้านวน 5 บบ ดยสาหตุทีไลือกผลิตภัณฑຏประภทนีๅ พราะ
หมาะส้าหรับกระสรักสุขภาพทีไก้าลังปຓนทีไนิยม฿นปຑจจุบัน ทัๅงยังมีความสอดคลຌองกับสถานทีไทองทีไยว 
บริวณพืๅนทีไสวนสุขภาพหมืไนเวย 5) สติๆกกอรຏเลนຏทีไ฿ชຌภาษาคราช฿นการสืไอความหมาย จ้านวน 9 บบ
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ภาพทีไ 6 ตัวการຏตูนสัญลักษณຏทຌองถิไนบนผลิตภัณฑຏหมอน 5 บบ
ทีไมา : ภาพวาดดຌวยปรกรม Adobe Illustrator CS6 มืไอวันทีไ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 ณ หຌอง 36.04.51 สาขาวิชาออกบบนิทศศิลปຊ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

ภาพทีไ 7 ตัวการຏตูนสัญลักษณຏทຌองถิไนบนผลิตภัณฑຏชุดถุงผຌาบบรูดจ้านวน 6 บบ, ชุดถุงผຌาบบมีหูหิๅว
  จ้านวน 6 บบ
ทีไมา : ภาพวาดดຌวยปรกรม Adobe Illustrator CS6 มืไอวันทีไ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 ณ หຌอง 36.04.51 สาขาวิชาออกบบนิทศศิลปຊ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพทีไ 8 ตัวการຏตูนสัญลักษณຏทຌองถิไนบนผลิตภัณฑຏขใมกลัดจ้านวน 7 บบ
ทีไมา : ภาพวาดดຌวยปรกรม Adobe Illustrator CS6 มืไอวันทีไ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 ณ หຌอง 36.04.51 สาขาวิชาออกบบนิทศศิลปຊ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา



123   NRRU Community Research Journal Vol.12 special (August  2018)

ภาพทีไ 9 ตัวการຏตูนสัญลักษณຏทຌองถิไนบนกระติกน้ๅาจ้านวน 5 บบ
ทีไมา : ภาพวาดดຌวยปรกรม Adobe Illustrator CS6 มืไอวันทีไ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 ณ หຌอง 36.04.51 สาขาวิชาออกบบนิทศศิลปຊ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพทีไ 10 ตัวการຏตูนสัญลักษณຏทຌองถิไน฿นรูปบบของสตๆิกกอรຏเลนຏจ้านวน 9 บบ
ทีไมา : ภาพวาดดຌวยปรกรม Adobe Illustrator CS6 มืไอวันทีไ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 ณ หຌอง 36.04.51 สาขาวิชาออกบบนิทศศิลปຊ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อภิปรายผล
 ฿นสวนของการวิจัย฿นครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยเดຌลือกทีไจะศึกษาสืไอสัญลักษณຏทีไหมาะสมส้าหรับการออกบบ
ตวัการຏตนูสญัลกัษณຏทຌองถิไน฿หຌกบัผลิตภัณฑຏชมุชน฿นขตต้าบลหมืไนเวย จงัหวัดนครราชสีมา ดย฿ชຌกระบวนการ
วิจัยบบมีสวนรวม พืไอน้ามาวิคราะหຏหาอกลักษณຏของพืๅนทีไสูการการออกบบตัวการຏตูน ดยเดຌลือก฿ชຌ
รูปลักษณຏทีไปຓนตัวการຏตูนทีไมีสัดสวน 1:2 (สวนหัว฿หຌมีขนาดชวงล้าตัว) ซึไงปຓนสัดสวนทีไท้า฿หຌตัวการຏตูน
มีความนารัก ละพืไอขยาย฿หຌหในถึงครงสรຌาง฿บหนຌาทีไสดงถึงผลิตภัณฑຏขนมจีนประดก ซึไงปຓนจุดดน
ของพืๅนทีไ รวมทัๅงพิไมความชัดจน฿นการสืไออารมณຏทีไสดงถึงมิตรเมตรี อันปຓนภาพลักษณຏทีไดี฿นการสงสริม
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การทองทีไยว ฿ชຌครงสีทนรຌอนสด฿สนืไองจากปຓนทนสีทีไกระตุຌนความอยากอาหารเดຌด ีละหมาะสมกับชุด
ตัวการຏตูนทีไสืไอถึงผลิตภัณฑຏทีไปງนกลุมอาหาร ทัๅงนีๅเดຌมีการพิไมสีขาวลง฿นชุดครงสีพืไอ฿หຌกิดภาพรวมทีไมี
ความสด฿สนุมนวล สบายตา พืไอ฿หຌภาพรวมของตัวการຏตูนทีไออกบบ฿หมนีๅมีคุณสมบัติทีไปຓนเปตามนวคิด 
3 ขຌอ฿นการทีไมาสคอตจะกลายปຓน yurukyara ของ Miura Jun ซึไงเดຌก 1) การสืไอสารทีไสืไอถึงภาพลักษณຏ
ละอกลักษณຏชิงบวกของพืๅนทีไ 2) ตัวการຏตูนสัญลักษณຏทຌองถิไนมีลักษณะดนฉพาะตัวทีไสรຌางการจดจ้า 
3) ตวัการຏตนูสัญลักษณຏทຌองถิไนทีไออกบบนัๅนมคีวามปຓนมิตรละขຌาถงึงาย ทีไสอดคลຌองกบัประดใน฿นการศึกษา
รืไองปຑจจัยความส้ารใจของ yurukyara ของ มธุริน ธรรมทรงศนะ (2557)
 ฿นสวนของพฒันาตຌนบบผลติภณัฑຏพืไอสรຌางอกลกัษณຏ฿นการประชาสมัพนัธຏ฿นดຌานสงสรมิการทองทีไยว
฿หຌกับชุมชน฿นขตต้าบลหมืไนเวยนัๅน ผูຌวิจัยเดຌมีการพิจารณานวคิด฿นการลือกประภทของผลิตภัณฑຏรวมกับ
กลุมปງาหมายดยปຓนการประยุกตຏ฿ชຌวิธีการ฿นการประมินความพึงพอ฿จบบมีสวนรวม ทีไสอดคลຌองกับ
งานวิจัยพืไอการพัฒนาชิงพืๅนทีไของ รจนา จันทราสา (2555) ทีไกลาวถึง วิธีการ฿นประมินความพึงพอ฿จ
จากกลุมตวัอยางของตัวทนผูຌผลติละผูຌบริภคผลิตภัณฑຏ ดยครืไองมือ฿นการวิจยัประกอบดຌวย บบสอบถาม
ทัๅงปลายปຂดละปลายปຂด รวมทัๅงการลงพืๅนทีไลกปลีไยนความคิดหในละการรียนรูຌรวมกันกับผูຌผลติผลิตภณัฑຏชมุชน 
ดย฿ชຌการวิคราะหຏขຌอมูลชิงคุณภาพ ละการวิคราะหຏชิงพรรณนา ซึไงงานวิจัยชุดนีๅสามารถวิคราะหຏ
นวทาง฿นการลือกประภทของผลิตภัณฑຏ฿นกลุมของสินคຌาทีไระลึกออกมาปຓนกณฑຏ 3 ประการ เดຌก 
1) ชนดิของผลิตภัณฑຏทีไปຓนทีไนยิม ละปຓนทีไตຌองการ฿นตลาด 2) มคีวามสัมพันธຏ฿นสวนของการทองทีไยวละหมาะสม
กับการวางภาพกราฟຂกทีไสงสริมการประชาสัมพันธຏกับภาพลักษณຏของพืๅนทีไต้าบลหมืไนเวย 3) สามารถสัไงผลิต
ปຓนสนิคຌาทีไระลกึเดຌงาย ดยเดຌวิคราะหຏละพจิารณาลอืกผลติภัณฑຏเดຌ 5 รปูบบดຌวยกัน เดຌก 1) ชดุหมอนองิ
ซึไงอาจจะจ้าหนาย฿นสวนของปลอกอยางดียวหรือรวมตัวหมอนดຌวยกใเดຌ ดยปຓนของทีไ฿ชຌประยชนຏเดຌจริง 
มคีวามกีไยวขຌองกับการทองทีไยวดนิทาง มพีืๅนทีไ฿นการวางองคຏประกอบ฿นการประชาสัมพนัธຏ ทีไหในภาพเดຌชดัจน 
มีทคนลยีทีไสามารถสนับสนุนการผลิตเดຌงาย 2) ชดุถุงผຌาทัๅงบบรูดละบบมีหหูิๅวจ้านวน นืไองจากมีประยชนຏ
฿ชຌสอย ทีไสัมพันธຏกับการดินทางทัๅงทางเกลละ฿กลຌ ปຓนผลิตภัณฑຏทีไมีคุณสมบัติ฿นการประชาสัมพันธຏเดຌดี
฿นขณะ฿ชຌงาน 3) ขใมกลัด นืไองจากปຓนของทีไระลึกทีไมีราคาถูกท้า฿หຌปຓนของทีไระลึกทีไงายกการซืๅอฝาก 
พบพาละ฿ชຌงาน สามารถสัไงผลิตเดຌงาย 4) กระติกน้ๅาส้าหรับพกพาวลาดินทาง ดยสาหตุทีไลือกผลิตภัณฑຏ
ชนิดนีๅ พราะปຓนสนิคຌาทีไ฿นกระสรักสุขภาพ ทีไกา้ลงัปຓนทีไนยิมละสอดรับกับการ฿ชຌ฿นปຑจจบุนัทีไคนนยิมพกพา
ครืไองดืไมส้าหรบัดนิทาง ทา้งาน หรอืออกก้าลังกายซึไงมีความหมาะสมกับการ฿ชຌงานกับบริวณพืๅนทีไสวนสุขภาพ
หมืไนเวย 5) สติๆกกอรຏเลนຏทีไ฿ชຌภาษาคราช฿นการสืไอความหมาย ปຓนสินคຌาทีไอยู฿นกระสของสังคม ฿ชຌตຌนทุน
฿นการผลิตละจ้าหนายทีไถือวานຌอยมาก ตมีประสิทธิภาพ฿นการสืไอสารประชาสัมพันธຏทีไสูงละตรงประดใน
 งานวจิยัชิๅนนีๅปຓนงานวจิยัพืไอการพัฒนาชงิพืๅนทีไ ดยนຌนศกึษา฿นประดในของการออกบบตวัการຏตนู
สัญลักษณຏทຌองถิไน฿หຌกับพืๅนทีไต้าบลหมืไนเวย ดยมีวัตถุประสงคຏปลายทาง฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏสินคຌาทีไระลึก
พืไอสงสริมศกัยภาพดຌานการประชาสัมพนัธຏละการทองทีไยว฿นพืๅนทีไตา้บลหมืไนเวย ดยผูຌวจิยัเดຌ฿ชຌกระบวนการ
คิดจากการตอยอดละถอดรูปทุนทางสังคม ละศิลปวัฒนธรรม฿นทຌองถิไน ทีไมี฿นพืๅนทีไ มา฿ชຌ฿นการสรຌาง
ภาพลักษณຏทีไปຓนรูปธรรมอันน้าเปสูผลตอการจดจ้าละระลึกถึง พืไอพัฒนากลเกการสรຌางการประชาสัมพันธຏ
ภาพลักษณຏของพืๅนทีไผานตัวการຏตูนสัญลักษณຏทຌองถิไน ดย฿ชຌผลิตภัณฑຏของทีไระลึกปຓนชองทาง฿นการสืไอสาร 
ซึไงมืไอพิจารณาปรียบทียบความส้ารใจของผลการด้านินการ฿นสวนของการสรຌางมูลคาพิไมจากการสรຌาง
ตัวการຏตูนสัญลักษณຏทຌองถิไนของประทศญีไปุຆนจะพบวาภาพลักษณຏ฿นบทบาทของการปຓนผูຌมีชืไอสียงของ
ตัวการຏตูนปຓนสิไงทีไส้าคัญมาก ซึไงนอกจากการประชาสัมพันธຏถึงตัวตนลຌว การสรຌางการตระหนักถึงหรือ
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การสรຌางกระสขาวปลก โ ทีไทา้฿หຌคนเดຌหในภาพละรืไองราวของตัวการຏตนูทีไถกูสรຌางขึๅนมาอยางตอนืไองนัๅน
จะชวยท้า฿หຌกิดความนาสน฿จละกระตุຌนการจดจ้าเดຌมากกวามืไอปรียบทียบกับตัวการຏตนูสญัลกัษณຏทຌองถิไน
ของประทศเทย ทีไถึงมຌวาจะมีการพัฒนารูปบบทีไสืไอถึงอกลักษณຏทຌองถิไน หรือออกบบเดຌนารักพียง฿ด
กใยังเมถือวากิดกระสการตอบรับทีได ี
 จากการสรปุผลการดา้นนิการ฿นการวจิยั฿นครัๅงนีๅทา้฿หຌกดิปຓนผลงานสรຌางสรรคຏ฿นสวนของการออกบบ
ตวัการຏตนูสัญลกัษณຏทຌองถิไน ละนวทาง฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏรปูบบ฿หม โ ทีไ฿หຌผล฿นชิงบรูณาการสงสริม
ความนาสน฿จ ฿หຌกับการทองทีไยว฿นพืๅนทีไต้าบลหมืไนเวย ภาย฿ตຌนวคิดดຌานศรษฐกิจสรຌางสรรคຏ ผานนวคิด
฿นการวิคราะหຏตคีวามทนุละบรบิทของพืๅนทีไสูการออกบบภาพสนิคຌาทีไระลกึ ซึไงถอืปຓนการนา้สนอนวทาง฿หม
฿นการออกบบผลิตภัณฑຏพืไอสงสริมการพัฒนาศรษฐกิจภาย฿นพืๅนทีไต้าบลหมืไนเวยอีกชองทางหนึไง

ขຌอสนอนะ
 1. ขຌอสนอนะ฿นการน้าผลวิจัยเป฿ชຌประยชน
  ฿นการท้าวิจัยครัๅงนีๅสามารถสรຌาง฿หຌกิดนวทางดยหนวยงานหรือองคຏกรทีไกีไยวขຌองสามารถ
น้าผลการวิจัย฿นครัๅงนีๅเปพัฒนาละประยุกตຏ฿นปຓนนวทาง฿นการออกบบละพัฒนาผลิตภัณฑຏส้าหรับ
สงสริมละพัฒนาภาพลักษณຏของพืๅนทีไ ตลอดจนสงสริมการทองทีไยวละสริมสรຌางศรษฐกิจชุมชนเดຌ
฿นอนาคต 
 2. ขຌอสนอนะ฿นการท้าวิจัยครัๅงตอเป
  ฿นการวิจัยครัๅงตอเป ควรมีการผลักดัน ละสงตอกลเกการ฿ชຌงานผลงานวิจัย฿นสวนนีๅพืไอสืไอสาร
สรຌางการรับรูຌกจังหวัดละสังคมภายนอกอยางตอนืไอง อีกทัๅงควรศึกษาการน้าผลการวิจัย฿นครัๅงนีๅเปผลิต
ละทดลองตลาดจรงิ รวมทัๅงประมนิผลความพึงพอ฿จตอผลงาน พืไอน้าขຌอมูลเป฿ชຌปຓนนวทาง฿นการปรบัปรงุ
ละตอยอดผลงานวิจยัสูการสรຌางสืไอประชาสัมพันธຏการทองทีไยว฿นพืๅนทีไตา้บลหมืไนเวย฿นรูปบบทีไหลากหลาย
มากขึๅน อันจะน้าเปสูการพิไมศักยภาพทางศรษฐกิจกชุมชน฿หຌยัไงยืน฿นอนาคต 

กิตติกรรมประกาศ
 งานวิจยัครัๅงนีๅ ปຓนสวนหนึไง฿นการตระหนักถึงคุณคาของการบูรณาการงานดຌานการออกบบสรຌางสรรคຏ
สูผลิตภัณฑຏพืไอ฿หຌทຌองถิไนเดຌ฿ชຌประยชนຏอยางทຌจริง ดย฿ชຌกระบวนการวิจัยปຓนกนขับคลืไอนกิจกรรม
การการสรຌางสรรคຏผลงานจนส้ารใจลุลวง ดยเดຌรับความชวยหลืออยางดียิไง ทัๅงดຌานวิชาการ ดຌานด้านิน
งานวิจัย ละงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จากสถาบันวิจัยละพัฒนา รวมกับคณะมนุษยศาสตรຏละ
สังคมศาสตรຏ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทีไเดຌมอบทุนสนับสนุนการวิจัย รวมทัๅงเดຌจัดกระบวนการพืไอ
สงสริม฿หຌทีมผูຌวิจัยเดຌกิดประสบการณຏ฿นการพัฒนาผลงานวิจัย 
 ขอบคุณผู ຌชวยศาสตราจารยຏศิริพร หงสຏพันธุ ຏ ซึไงปຓนอาจารยຏทีไปรึกษาครงการ คณะผู ຌบริหาร
คณะมนุษยศาสตรຏละสังคมศาสตรຏ รวมทัๅงจຌาหนຌาทีไทุกทานทีไชวยผลักดันตลอดจน฿หຌการสนับสนุน ท้า฿หຌ
การวิจัยนีๅประสบผลส้ารใจเดຌดຌวยดี ขอขอบคุณผูຌ฿หຌความอนุคราะหຏขຌอมูล฿นขตพืๅนทีไต้าบลหมืไนเวยทุกทาน
ทีไ฿หຌ฿หຌความรวมมือตอการวิจัยอยางดียิไง ขอขอบคุณคณาจารยຏ ละนักศึกษา฿นสาขาวิชาออกบบนิทศศิลปຊ 
ละทีไ฿หຌค้าปรึกษาดຌานวิชาการ ละ฿หຌก้าลัง฿จมาดยตลอด ส้าหรับคุณงามความดีอัน฿ดทีไกิดจากงานวิจัยนีๅ 
ขอมอบ฿หຌกับบิดา มารดา ตลอดจนครูอาจารยຏ ทีไเดຌประสิทธิ่ประสาทวิชาความรูຌ ละถายทอดประสบการณຏ
ทีไดี฿หຌกคณะผูຌวิจัย
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