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บทคัดยอ 
ชุมชนตลาดชากแงว หรือ ชุมชนชากแงว ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ชุมชน

ชากแงวเริ่มกอตั้งมาจากการที่มีชาวจีนโลสําเภา หนีความแหงแลงมายังประเทศไทย ทําใหชาวจีนหลาย
ครอบครัวตั้งรกรากสรางครอบครัวที่บานชากแงว ชุมชนชากแงว เปนชุมชนที่มีมายาวนานกวารอยป ภูมิ
ประเทศมีลักษณะเปนที่ราบเนินเขา หรือที่ราบลูกฟูก มีบึงและลําคลองในบริเวณนั้น อีกทั้งชุมชนยังอยู
หางจากทะเลประมาณณ8-9กิโลเมตร ทําใหชุมชนมีความอุดมสมบูรณทั้งดินนํ้า และปาไม ชุมชนท่ีตั้งข้ึน
ในตลาดชากแงวเกือบทั้งหมดเปนชาวจีนท่ีอพยพมาจากแผนดินใหญทําใหวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีตางๆ ของคนจีนถือกําเนิดข้ึนท่ีรวมถึงสถานที่สําคัญของชุมชนชากแงว สงผลใหเกิดคุณคา
ทางดานสถาปตยกรรมที่สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมและอดีตที่รุงเรือง โดยมีรานคาหลายรานท่ียังเปดกจิการ
คาขายมาจนถึงปจจุบัน ชุมชนชากแงว ไดรับการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวแหงใหมสําหรับรองรับ
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ดวยวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณของชุมชนจีนโบราณยุคสมัยที่
เปลี่ยนไป คนรุนใหมใหความสําคัญกับคุณคาทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตนอยลง เน่ืองจากขาดสื่อที่จะชวย
ในการประชาสัมพันธใหชุมชนเหลานี้เปนที่รูจัก นักทองเท่ียวยังไมรูจักจุดเดนหรือการเดินทางมายังชุมชน
ที่ดีนักทําใหตองมีการทําสื่อประชาสัมพันธดังนั้นจึงเล็งเห็นวาการออกแบบสื่อเพื่อการทองเท่ียวตลาดจีน
โบราณชากแงว เพ่ือตองการประชาสัมพันธชุมชนใหเปนที่รูจักมากข้ึน ชวยสรางกําลังใจใหคนในชุมชนมี
ความภาคภูมิใจในการสืบสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในการดําเนินงานวิจัยโครงการออกแบบสื่อเพื่อการ
ทองเที่ยวตลาดจีนโบราณชากแงว ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมท้ังเก็บขอ มูลโดยใช
แบบสอบถามเปน จํานวน 50 ชุด และแบบสอบถาม สัมภาษณ ผูเช่ียวชาญทางดานการออกแบบ อีก 3
ทาน เพ่ือนํามาวิเคราะห ขอมูลแบบบรรยายผลแลวสรุปผลขอมูลการวิเคราะห เพื่อนํามาเปนสวนหน่ึง 
ของการคิดวางแผน ตัดสินใจในการออกแบบ  
 
คําสําคัญ : ตลาดโบราณ,สื่อสงเสริม,ทองเท่ียว 
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Media design, tourism promotion, ancient Chinese market Chak Ngaew 
Saharat Panichanan1, Pibool Waijittragum 2 
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Rajabhat University 

 

Abstract 
Community Chak Ngaew terms or terms that community Chak Ngaew, 

Banglamung. Chonburi community Jacques terms of establishment of a Chinese junk 

swinging. Drought escape to Thailand Make several Chinese families settled family home 

Chak Ngaew sense of community, a sense of community that has existed for over a 

hundred years. The terrain is flat hill. Corrugated or flat There are ponds and canals in the 

area. The community is still far from the sea, at about 8-9 kilometers. The community has 

an abundance of land, water and forest communities in the tea market in the sense that 

almost all the Chinese who migrated from the mainland in culture and traditions. China's 

emergence as a landmark of the community in terms of tea. As a result, the value of the 

architecture that reflects the culture and glorious past. There are several shops at the 

opening of trading today, a sense of community tea was developed as an attraction for 

tourists both in Thailand and overseas. With its unique way of life of the community, the 

ancient Chinese concept of the change. A new focus on cultural values and lifestyles 

less. Due to lack of publicity in the media to help these communities are known. Travelers 

also featured an unknown or travel to a community that had to do with the media, so it 

perceives the media for tourism marketing in terms of traditional Chinese tea. To promote 

community needs to be recognized more. Help build support for people in the community 

take pride in the cultural heritage and way of life in the project design to market tourism 

in terms of traditional Chinese tea. The researchers collected data. associated The data 

were collected by questionnaires a total of 50 sets of questionnaires and interviews with 

experts in the design of another 3 to be analyzed. The descriptive data analysis and 

summary information. To be a part The idea of planning Design decisions 

 
Keywords: Traditional Marketing,promotional materials, travel
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บทนํา 

 ชุมชนชากแงว เปนชุมชนที่มีมายาวนาน
กวารอยป ภูมิประเทศมีลักษณะเปนที่ราบเนินเขา 
หรือที่ราบลูกฟูก มีบึงและลําคลองในบริเวณน้ัน 
อีกทั้งชุมชนยังอยูหางจากทะเลประมาณณ8-9
กิโลเมตร ทําใหชุมชนมีความอุดมสมบูรณทั้งดินน้ํา 
และปาไม ชุมชนที่ตั้ง ข้ึนในตลาดชากแงวเกือบ
ทั้งหมดเปนชาวจีนที่อพยพมาจากแผนดินใหญทํา
ให วัฒนธรรมและขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ตางๆ ของคนจีนถือกําเนิดข้ึนชุมชนชากแงว ไดรับ
การพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหมสําหรับ
รองรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ 
ดวยวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณของชุมชนจีนโบราณ
ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป คนรุนใหมใหความสําคัญกับ
คุณคาทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตนอยลง เนื่องจาก
ขาดสื่อท่ีจะชวยในการประชาสัมพันธใหชุมชน
เหลานี้เปนที่รูจัก นักทองเท่ียวยังไมรูจักจุดเดน
หรือการเดินทางมายังชุมชนที่ดีนักทําใหตองมีการ
ทําสื่อประชาสัมพันธดัง น้ันจึงเล็งเห็นวาการ
ออกแบบสื่อเพื่อการทองเที่ยวตลาดจีนโบราณชาก
แงว เพ่ือตองการประชาสัมพันธชุมชนใหเปนที่รูจัก
มากขึ้น 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1 เพื่อออกแบบสื่อประชาสัมพันธตลาดจนี

โบราณชากแงวใหเปนที่รูจัก   

2เ พ่ื อออกแบบสื่ อ ให ส อดคล อ ง กั บ
กลุมเปาหมายที่ช่ืนชอบแหลงทองเที่ยวเชิงนวัตวิถี 

 3 เพ่ือใหคนรุนใหมเห็นความสําคัญของ
การทองเท่ียวเชิงนวัตวิถี 

   

ระเบียบวิธีวิจัย 
1 คนควาศึกษาขอมูลที่ เกี่ยวกับชุมชน

ตลาดชากแงวผานทางหนังสือ ตํารา สื่อเว็บไซต
และมัลติมีเดีย รวมทั้ง งานวิจัยที่เก่ียวของกับตลาด
จีนโบราณ 

2  ส ร า ง เ ค รื่ อ ง มื อ เ ก็ บ ข อ มู ล ด ว ย 

แบบสอบถามท่ีจะใชกับกลุมเปาหมาย และแบบ 

สัมภาษณที่จะใชกับผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ 

3  เ ก็ บ ข อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ ด ว ย ก า ร ใ ช  
แบบสอบถามกับกลุมเปาหมาย คือ กลุมนักศึกษา 
ชาย-หญิง ที่ช่ืนชอบและหลงไหลในตลาดโบราณ
จํานวน 50 คน 

4. เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการสัมภาษณ  
ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ จํานวน 3 คน 

  5. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมาย 

โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (%) และ 

คา เฉลี่ ย  (MEAN) และใช วิ ธีตีความจากการ 
สัมภาษณผู เ ช่ียวชาญดานการออกแบบ ขอมูล 

ดังกลาวจะถูกใชเปนโจทยทางการออกแบบ ซึ่งจะ 

สอดคลองกับพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย  

6. ออกแบบสื่อสงเสริมการทองเท่ียวตลาด
จีนโบราณชากแงวตามผลการวิเคราะหที่ไดจาก
กลุมเปาหมายและผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ  

 

 

ผลการวิจัย 
สวนท่ี 1.การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของ
กลุมเปาหมาย 
หัวเรื่อง จํานวนคน รอยละ ลําดับ 

เพศหญิง      27     54     1 

19-22ป      35     70     1 

ปริญาตรี      46     92     1 

นักศึกษา      50    100     1 
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 สรุปไดวา กลุมเปาหมายทั่วไปที่ใหความ
สนใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวตลาดจีนโบราณไดแก
เพศหญิงและมีชวงอายุประมาณ19-22ป เปน
นักศึกษา ศึกษาอยูชวงประมาณปริญญาตรี 
 

สวนท่ี2 ขอมูลทางดานทัศนะคติ 
หัวเรื่อง จํานวนคน รอยละ 
ชุมชนเกาแก       33     66 
สารเจาแมทับทิม       21     42 
อาหารการกิน       18     36 
สีแดง       20     40 
โปสการด       21     42 
อาหารการกิน       20     40 
คลาสสิค       42    84 

 
 

สรุปไดวา สิ่งแรกที่นึกถึงตลาดชากแงวไดแกความ
เปนชุมชนเกาแกที่มีมายาวนานกวารอยปมีผูนึกถึง
ความเปนชุมชนเกาแกมากที่สุดถึง 33 คนจาก
ทั้งหมด50คนตอมาสถานที่บริเวณตลาดชากแงวท่ี
คนรูจักเปนจํานวนมากที่สุดไดแก สารเจาแมทบัทมิ 
สิ่งที่ผูคนชอบและประทับใจมากที่สุดภายในตลาด
จีนชากแงวไดแก อาหารการกินคิดเปนเปอรเซ็นต
ได36%ความเปนจีนที่กลุมเปาหมายมองและนึกถึง
ความเปนจีนมากที่สุดคือ ความเปนสีแดงของท่ี
ระลึกของตลาดจีนชากแงวจะเปนโปสการดเพราะ
เปนสิ่งที่กลุมเปาหมายตองการเปนอันดับแรกสิ่ง
แรกที่กลุมเปาหมายมาถึงจะทํากันก็คือการเดินหา
ซื้อของกินของฝากคิดเปนจํ านวนรอยละ40
เปอรเซ็นตจาก100เปอรเซ็นตลาดใหความรูสึกถึง

ความคลาสสิคความเกาแกของสถานท่ีรวมไปทั้ง
บรรยากาศ 

ผลการออกแบบ 

จากการเ ก็บข อมูลจากกลุม เป าหมาย  และ 

ผูเ ช่ียวชาญดานการออกแบบ ทําใหไดขอมูลที่  
นาเช่ือถือและสม่ําเสมอ สามารถนําไปใชเปนโจทย 
ทางการออกแบบ ทําใหสอดคลองกับพฤติกรรม 

และความตองการของกลุมเปาหมาย ผลของ การ
วิจัยครั้ งนี้ คือ  การออกแบบสื่ อส ง เส ริมการ
ทองเที่ยวตลาดจีนโบราณชากแงว เปนโครงการ
ออกแบบ สื่อสิ่งพิมพแนวคิดที่ใชในการออกแบบ 

(Concept) คือ “ตลาดเกาเลาเรื่อง” เพื่อ นําเสนอ
เอกลักษณเฉพาะของตลาดจีนโบราณชากแงวท่ีมี
ความเปนจีนโบราณมาเปนเวลานานกวา100ปเพื่อ
แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมและวิธีชีวิตของชุมชน
ไทยจีนโดยใชรูปแบบการออกแบบ (Mood & 

Tone) คื อ  ค ล า ส สิ ค  ( classic) เ ท ( Cool) 
กลุมเปาหมาย คือ นักศึกษา ชายและหญิง อายุ19-
22 ปโดยการออกแบบสื่อสงเสริมการทองเท่ียว
ตลาดจีนโบราณชากแงวจะมีรูปแบบการผสม
ระหวางภาพถายกับกราฟกบนคอมพิวเตอรโดย
การรวมภาพท้ัง2อยางไวในงานเดียวกัน  

 

 

 

 

 

ภาพที่1 ตัวอยางโปสเตอร 
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ภาพที่2 ตัวอยางแผนพับ 

 

 

 

 

ภาพที่3 ตัวอยางโปสการด 

 

 

 

 

ภาพที่4 ตัวอยางปกหนังสือ 

 

 

 

 

 

ภาพที่4 ตัวอยางธงญี่ปุน 

 

วิจารณผลการวิจัย 

การออกแบบสื่อสงเสริมการทองทเยว
ตลาดจีนโบราณชากแงว ใชหลักการออกแบบสื่อ 

ประชาสัมพันธสําหรับนักศึกษาวัยรุน โดยเนน 

องคประกอบที่นาสนใจ ไดแก ภาพประกอบท่ี  

เหมาะสมจะทําใหรูสึกถึงความแตกตางของตลาด
โบราณที่จะนําเสนอภาพที่เกาแกทําใหรูสึกถึงความ
คลาสสิค ใหความรูสึกถึงการสัมผัส กับประเพณี
วัฒนธรรม  ของ ชุมชน ผสมผสานกับ  ทฤษฎี
พฤติกรรมของกลุมเปาหมายของวัยรุน สอดคลอง
กับแนวความคิดที่วา ตลาดเกาเลาเรื่อง ที่ออกแบบ
ให เห็นภาพความคลาสิค  จินตนาการไดความ
เกาแกสมัยกอนวาเปนอยางไร ความเปนอยู ที่มี 
เอกลักษณจุดเดนของชุมชนเกาแก ผลการทดสอบ
การ ใช สื่ อกั บนั ก ศึ กษาแสดง ให  เ ห็ น ว า สื่ อ
ประชาสัมพันธที่มีรูปแบบที่ตรงความตองการของ
กลุมนักศึกษา แปลกใหมนาสนใจ และเขาใจงาย 
จะดึงดูดความ สนใจ ทําใหสื่อมีปฏิสัมพันธกับ
กลุมเปาหมาย เพื่อใหตรงกลุมเปาหมายท่ีสนใจใน
ตลาดเกา ซึ่งตอบโจทยการทําสื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวตลาดจีนโบราณชากแงว และยังเปนการ
เชิญชวน ใหวัยรุนในปจจุบันจดจํา ความเปน
คลาสสิคและเอกลักษณของตลาด 

สรุปและอภิปรายผล 
 การออกแบบสื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ตลาดจีนโบราณชากแงว  จัดทําใหสอดคลองกับ
กลุมเปาหมาย ถาพถายท่ีแสดงใหเห็นบรรยากาศ
ขอ ง ส ถานที่ ที่ มี ค ว าม เ ก า แ ก แ ล ะก า ร ร วม
ภาพประกอบเข า ไปผสมในงาน  โทนสีที่ ให
ความรูสึกเทและคลาสสิค เนื้อหาที่ เหมาะสม 
กระชับเขาใจงาย และจาการเก็บขอมูลจากผูเชียว
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ชาญดานการออกแบบพบวาแนวความคิดที่
เหมาะสมกับการออกแบบคือการเลาเรื่องความ
เกาแกของตลาดใหออกมาในรูปแบบที่แปลกใหม
และการใชภาพถายแทนผานประกอบเพราะการใช
ภาพถายทําใหสื่อถึงอารมณของสถานท่ีไดดีกวา
ภาพประกอบที่ไดรับการวาดข้ึน การใชภาษาควร
ใชภาษาที่รวบรัดและเปนภาษาท่ีเปนกันเองแต
บางครั้งถาเปนคําศัพทที่เปนทางการก็ควรใชคําท่ี
เปนทางการโทนสีที่ผูเช่ียวชาญแนะนําคือาสีแดง สี
แดงออนทําใหเห็นถึงความหรู หรือสีแดงที่ไลแก
รเดียนจึงจะเหมาะสมกับการออกแบบสื่อสงเสริม
การทองเท่ียตลาดจีนโบราณชากแงว 

 
กิตติกรรมประกาศ  

วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงลงไดดวยดี
ดวยความ ชวยเหลือของอาจารยผูชวยศาสตราจาร
ดร.พิบูล ไวจิตกรรม อาจารยที่ปรึกษา วิทยานิพนธ
ซึ่งทานไดใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตางๆ อันเปน
ประโยชนอยางยิ่ งในการทํ า วิทยานิพนธ จึ ง
ขอขอบพระคุณ ณ โอกาสน้ีขอขอบคุณ คุณพัชริ
นทร ทองช่ัง คุณทศพร ราหุละ คุณธวัชชัย บุญ
พรหม ที่ ให  คําปรึกษา ขอเสนอแนะ แนวคิด 
ตลอดจนแกไข ขอบกพรองตาง ๆ มาโดยตลอด จน
งานวิจัยเลมนี้ เสร็จสมบูรณขอขอบพระคุณ คุณพอ
และคุณแม และผูปกครอง ที่ใหคําปรึกษาในเรื่อง
ตางๆ  ชวยเหลือทุกๆ ดาน และคอยใหกําลังใจ
เสมอมาสุดทายขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่ใหคําแนะนํา 
สําหรับ  แนวความคิดที่ ดีและเปนกํ าลั งใจให
ตลอดจน งานวิจัยเสร็จสมบูรณ 

 
 
 

 

เอกสารอางอิง 
อินฟนิต้ี คัลเลอร พริ้นต้ิง บ.จก. 
แหลงขอมูล:http://www.infinityprinting.co.t
h/main/content.php?page=sub&categor
y=22&id=58 คนหาเม่ือ 19เมษายน 2562 
Design 365  

แหลงขอมูล:https://www.design365days.com/Site/BlogDe
tail/222/8-เทคนิคการใชตัวอักษร 

คนหาเม่ือ 19เมษายน 2562 

Krukaewnaka หลักการใชส ี

แหลงขอมูล:https://sites.google.com/site/krukaewnaka/w

ebm3/websites03 คนหาเม่ือ 20 เมษายน 2562 

การออกแบบงานศิลปะ 
แหลงขอมูล http://www.pikanesri.com/class-basic-
designB.php  

คนหาเม่ือ 20เมษายน 2562 
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