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บทคัดยอ 

สื่อประชาสัมพันธสงเสริมการทองเท่ียวชุมชนตลาดพลู มีจุดประสงคเพื่อประชาสัมพันธชุมชน
ตลาดพลูทั้งในเรื่องของเอกลักษณ วัฒนธรรม อาหาร ซึ่งสิ่งเหลาน้ีมีคุณคาและเปนที่ภาคภูมิใจของชาว
ชุมชนตลาดพลูอันเปนเสนหนาดึงดูดใจใหผูคนตางถิ่นหรือนักทองเที่ยวและควรไดรับการอนุรักษไวตอไป
ใหคนรุนหลัง จึงเกิดแนวคิดในงานออกแบบที่จะทําสื่อประชาสัมพันธที่จะไดเห็นความเปนชุมชนตลาดพลู
ที่อบอุนและมีความสุขที่ไดมาเยี่ยมชม ออกแบบมาใหดู ทันสมัยและสวยงามมีประโยชนตอการเปนคูมือ
ในการแนะนําสถานท่ีตางๆที่จะนําพาเย่ียมชมตามจุดตางๆ และบอกขอมูลความสําคัญของสถานที่ในแต
ละที่ ในรูปแบบท่ีดูนาสนใจและสรางความเขาใจงายไมนาเบื่อ วัตถุประสงคของการวิจัยคือเพื่อออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธสงเสริมการทองเท่ียวชุมชนตลาดพลูใหเปนที่รูจักมากยิ่งข้ึน  ดําเนินการวิจัยดวยการ
สอบถามจากกลุมเปาหมายที่มีอายุ 20 – 25 ป โดยใชแบบสอบถามออนไลน และสอบถามผูเช่ียวชาญ
ทางดานการออกแบบ วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก อัตรารอยละ และ คาเฉลี่ย จากผล
การวิเคราะหนํามาใชในการออกแบบ 

ผลการวิจัย พบวา 1) ชุมชนตลาดพลูเปนที่รูจักมากยิ่งข้ึน 2) สื่อประชาสมัพันธสงเสรมิการ
ทองเที่ยวชุมชนตลาดพล ู3) ทําใหคนตองการไปทองเที่ยวทีชุ่มชนตลาดพลูมากขึ้น 
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Abstract 

 Public relations media design promoting tourism in Talat Phlu community Aims to 

promote the Talat Phlu community both in terms of identity, culture, food These things 

are valuable and proud of the Talat Phlu community, which is an attractive charm for 

foreigners or tourists. And should be conserved for future generations Therefore, the 

concept of design is to create a public relations media that will be seen as a warm market 

and happy to visit Designed to look Modern and beautiful, useful to be a guide to suggest 

places that will bring visitors at various points. and inform the importance of each location 

In a form that looks interesting and easy to understand, not boring The purpose of this 

research was to design the tourism promotion media of Talat Phlu community to be more 

well-known Conduct research with inquiries from target groups aged 20 - 25 years using 

online questionnaires And inquire about design experts Analyze the data obtained by using 

basic statistics such as percentage and average values from the analysis results used in the 

design 

The results of the research indicate that 1)  Talat Phlu community is known more 

2)  Public relations media promoting tourism in Talat Phlu community 3 )  Causing more 

people to travel to the Talat Phlu community  

Keywords: Talat Phlu, Public relations media design, Warm, Teens
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บทนํา 
 ต ล า ด พ ลู เ ป น ชุ ม ช น เ ก า แ ก ที่ มี
ประวัติศาสตร ตั้งอยูบริเวณที่เรียกวาบางยี่เรือ คือ
ชวงแนวคลองบางกอกใหญ(บางหลวง) ในสมัยกรุง
ธนบุรี บางยี่เรือเปนชุมชนคนจีนแหงหนึ่ง กระทั่ง
เกิดชุมชนคนจีนแหงใหมที่สําเพ็ง คนจีนบางสวนจึง
ยายออกไปยังสําเพ็ง และตอมามีชาวมุสลิมเขามา
อาศัยเปนจํานวนมาก ในระยะหลังทั้งชาวมุสลิม
และชาวจีนเริ่มมีการทําสวนพลูข้ึนในแถบนี้จน
แพรหลายกลายเปนตลาดซื้อขายพลูที่ใหญที่สุด
แหงหนึ่งในราชธานี ชุมชนแหงนี้จึงถูกเรียกวา
“ตลาดพลู”นับตั้งแตตอนนั้นเปนตนมา กระทั่ง
ภายหลัง ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามมีการ
ประกาศนโยบายใหยกเลิกการกินหมากพลู  
ประกอบกับการผานสงครามมหาเอเชียบูรพา ผาน
เหตุการณน้ําทวม ผานเหตุการณไฟไหม ทําให
ตลาดซบเซาลงไปมาก แตชาวบานก็ไมเคยทิ้ ง
รากเหงาของบรรพบุรุษ เพราะยังคงเห็นบานเรือน
เกาๆที่ไดรับการอนุรักษไว ชาวบานหลายคนยังคง
สืบสานวิถีชีวิตและอาชีพดั้งเดิมอยู  
 ชุมชนตลาดพลูเปนชุมชนท่ีเกาแกมา
ตั้ งแต สมัยกรุ งธนบุรี  มี เสนหน า ดึงดูด  และ
ประวัติศาสตรที่ควรอนุรักษสืบทอดตอไป ทั้งใน
ดานการทองเที่ยว สถานท่ีสําคัญในประวัติศาสตร 
รานอาหารอันเกาแก ซึ่งสิ่งเหลานี้มีคุณคาและเปน
ที่นาภาคภูมิใจของคนในชุมชน แตดวยยุคสมัยที่
เปลี่ยนไปในปจจุบัน มีทั้งหางสรรพสินคาที่เปดใน
บริเวณใกลเคียง เทคโนโลยีใหมๆ ทําใหคนรุนใหม
ใหความสําคัญกับภูมิปญญาและวิถีชีวิตอันเกาแก

นอยลง เพราะขาดสื่อที่จะมาชวยประชาสัมพันธ
สงเสริมการทองเท่ียวและสื่อที่สวยงามดูนาสนใจ 
จึงทําใหชุมชนตลาดพลูยังไมเปนที่รูจักของคน
สมัยใหม ซึ่งในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธสงเสริม
การทองเ ท่ียวชุมชนตลาดพลูนี้ เพื่อนําเสนอ
เสนทางการเดินเปนคูมือสําหรับเดินเยี่ยมชม
สถานที่สําคัญๆทางประวัติศาสตร และแวะชิม
รานอาหารท่ีเกาแกระดับตํานานของตลาดพลู ที่
เห็น ถึงแตละสถานท่ีและถายทอดออกมาให
สนุกสนานมีชีวิตชีวาและแปลกใหมสรางความ
เขาใจในการเย่ียมชม เริ่มจากสถานีรถไฟตลาดพลู
ที่ เปนเหมือนสถานีรถไฟแหงอูขาวอูน้ําเลยก็วาได 
เปนอีกจุดสําคัญหนึ่งที่นาสนใจอยางมากของชุมชน
ตลาดพลู เพราะบริเวณท่ีใกลๆ กับตัวสถานีรถไฟ
นั้น เปน ท่ีตั้ งของร านอาหารอรอยในตํานาน
มากมาย ที่มีทั้งคาว หวาน มีประวัติอันยาวนาน 
และพลาดไมได อยาง รานเตี้ยเย็นตาโฟ รานสุ ณี
ขาวหมูแดง รานบะหมี่ตงเลง รานไอติมไขแข็งที่มี
รสชาติที่ไมเหมือนใคร เพราะเปนไอศกรีมที่ใสไข 
และกลวยเช่ือมรานกิมเอ็ง เดินถัดมาใตสะพาน
ตลาดพลูยังมีรานกุยชายผมยาว ซึ่งเปนขนมท่ีข้ึน
ช่ือของตลาดพลู และมีรานขนมหวานตลาดพลู 
เดินไปเรื่อยๆแถวทานํ้าตลาดพลู มีอีกหน่ึงรานใน
ตํานานอยาง เต็กเฮ็งหมี่กรอบจีนหลี(หมี่กรอบ ร.5)
ที่เปดมายาวนานกวา122ป หลังจากอิ่มทอง เดิน
มาภายในระแวกของชุมชนตลาดพลูยังมีวัดที่
สําคัญๆที่ผูคนในชุมชนตางก็มาสักการะ กราบไหว 
นั่นคือ วัดอินทารามวรวิหาร เปนวัดอนุสรณสันติ
สถานที่สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ทรงประกอบพระ
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ราชกุศล นอกจากนี้ชุมชนตลาดพลูยังเปนที่ตั้งของ
สถานที่สําคัญอื่นๆเชน มัสยิดสวนพลูเปนสถานที่ที่
ชาวมุสลิมในชุมชนมาพบปะและมีการสอนหลักคํา
สอนของศาสนาอิสลาม และโรงเจเซี่ยงเขงตั๊ว ที่
เปนตนแบบของโรงเจในภาคกลางกวารอยแหง 
เปนอีกที่ที่ชาวตลาดพลูนิยมมากราบไหว หากลอง
ไปสักครั้งจะสัมผัสไดถึงมนตขลังของวัฒนธรรมชาว
จีนอยางแทจริง ตลอดระยะเวลาในการเดินทาง
ดวยเทาเราจะไดเห็นบรรยากาศท่ีครึกครื้นของ
พอคาแมคา วิถีชีวิตของคนในชุมชนและผูคนที่ผาน
มาแวะทานอาหาร ซึ่งสิ่งเหลาน้ีมีคุณคาและเปนที่
ภาคภูมิใจของชาวชุมชนตลาดพลูอันเปนเสนหนา
ดึงดูดใจใหผูคนตางถ่ินหรือนักทองเที่ยวและควร
ไดรับการอนุรักษไวตอไปใหคนรุนหลัง จึงเกิด
แนวคิดในงานออกแบบที่จะทําสื่อประชาสัมพันธที่
จะไดเห็นความเปนชุมชนตลาดพลูที่อบอุนและมี
ความสุขที่ไดมาเยี่ยมชม ออกแบบมาใหดูทันสมัย
และสวยงามมีประโยชนตอการเปนคูมือในการ
แนะนําสถานท่ีตางๆที่จะนําพาเยี่ยมชมตามจุด
ตางๆจากการเดินเทาและบอกขอมูลความสําคัญ
ของสถานท่ีในแตละที่ ในรูปแบบท่ีดูนาสนใจและ
สรางความเขาใจงายไมนาเบื่อ  

 จากขอมูลเบื้องตนผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึง
ประโยชน ของการทํ า วิจัยการออกแบบสื่ อ
ประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนตลาด
พลูเพ่ือตองการประชาสัมพันธใหชุมชนน้ีเปนที่รูจัก
มากข้ึน และยังชวยกระตุนเศรษฐกิจใหกับคนใน
ชุมชน ทั้งยังสรางกําลังใจใหมีความภาคภูมิใจและ
เห็นถึงคุณคาที่จะสืบสานตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพื่อออกแบบสื่อประชาสัมพันธสงเสริม
การทองเที่ยวชุมชนตลาดพลู ใหสอดคลองกับ
กลุมเปาหมายท่ีเปนคนรุนใหมใหเปนที่รูจักมาก
ยิ่งขึ้น 

 2. เพื่อใหคนรุนใหมใหความสนใจและ
เห็นความสําคัญของการทองเท่ียวและเห็นถึง
คุณคาของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต อันเกาแกของคน
ในชุมชน 

      ระเบียบวิธีวิจัย  
 1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากเว็บไซต 
รวมท้ังงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธสงเสริมการทองเท่ียวชุมชนตลาด
พลู      
 2 .  สร า ง เ ค รื่ อ งมื อ เ ก็บ ข อ มู ล ด ว ย
แบบสอบถามท่ีจะใชกับกลุมเปาหมาย และแบบ
สัมภาษณที่จะใชกับผู เ ช่ียวชาญทางดานการ
ออกแบบ      
 3 .  เ ก็ บ ข อ มู ล ป ฐม ภูมิ ด ว ยก า ร ใ ช
แบบสอบถามกับกลุมเปาหมาย คือ กลุมนักศึกษา 
ชาย-หญิง ที่ช่ืนชอบการทองเที่ยว จํานวน 50 คน
  4. เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญทางดานการออกแบบ จํานวน 5 คน
 5. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมาย 
โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (%) และ
ค า เ ฉลี่ ย (MEAN) และใช วิ ธี ตี ค วามจากการ
สัมภาษณผูเช่ียวชาญทางดานการออกแบบ ขอมูล
ดังกลาวจะถูกใชเปนโจทยทางการออกแบบ ซึ่งจะ
สอดคลองกับพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย   
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6. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธสงเสริมการ
ทองเท่ียวชุมชนตลาดพลู 
 

ผลการวิจัย 

จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ท่ี ไ ด จ า ก 
กลุมเปาหมาย คือ นักศึกษา จํานวน 50 คน ผลที่
ไดจะแยกเปน 2 เรื่อง คือ 1) ทัศนคติและความ
คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 2) ความตองการ
ทางการออกแบบของผูตอบแบบสอบถาม รวมทั้ง 
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญทางดาน
การออกแบบ จํานวน 5 คน มีรายละเอียด ดังน้ี
  

  สวนท่ี 1 สิ่งแรกที่นึกถึงชุมชนตลาดพลู
ของผูตอบแบบสอบถามคือ อาหาร(ดังตารางท่ี 1) 

เหตุผลของการมาที่ ชุมชนตลาดพลูของผูตอบ
แบบสอบถามคือ รานอาหารตางๆ(ดังตารางท่ี 2) 

และความตองการเก่ียวกับบรรยากาศในงาน คือ 
เปนความยอนยุค/ชวนใหนึกถึงวัยเด็ก (ดังตารางที่ 
3) 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหสิ่งแรกที่นึกถึงชุมชน
ตลาดพลูของผูตอบแบบสอบถาม 

หัวขอประเมิน จํานวน 

(คน) 

รอยละ 
(%) 

อันดับ 

อารหาร 39 78 1 

ชุมชนหน่ึงที่มาอายุ
ยาวนาน 

9 18 2 

สถานีรถไฟ 

วัดวาอาราม 

2 

- 
4 

- 

3 

- 

รวม 50 100  

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหเหตุผลของการมาที่
ชุมชนตลาดพลูของผูตอบแบบสอบถาม 

หัวขอประเมิน จํานวน 

(คน) 

รอยละ 
(%) 

อันดับ 

รานอาหารตางๆ 41 82 1 
ไหวพระทําบุญ 9 18 2 

รวม 50 100  
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหความตองการเกี่ยวกับ
บรรยากาศในงานของผูตอบแบบสอบถาม 

หัวขอประเมิน จํานวน 

(คน) 

รอยละ 
(%) 

อันดับ 

วิถีชีวิตของผูคน/
ความอบอุน 

20 40 2 

สนุกสนาน/มีสีสัน 4 8 3 

ความยอนยุค/ชวนให
นึกถึงวัยเด็ก 

26 52 1 

รวม 50 100  

 

สวนท่ี 2 จํานวนหนาของหนังสือคูมือ
ประกอบการทองเที่ยวชุมชนตลาดพลูที่ คิดวา
นาสนใจมากที่สุด คือ 10 – 15 หนา(ดังตารางที่   
4) แบบผสม ร ะหว า ง เ ป นท าง ก า ร กั บ แบบ
ภาพประกอบคือรูปแบบแผนที่เสนทางทองเที่ยวที่
เหมาะสมกับชุมชนตลาดพลู (ดังตารางที่ 5)ชุดสีที่
ถูกเลือกวาเหมาะสมและสื่อถึงความเปนตลาดพลู
มากที่สุดคือ Poolside Waves(ดังตารางที่ 6) 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหจํานวนหนาของหนังสือ
คูมือประกอบการทองเท่ียวชุมชนตลาดพลูที่ผูตอบ
แบบสอบถามคิดวานาสนใจมากที่สุด 

 
ตาราง ท่ี  5 ผลการ วิเคราะห แผนท่ี เส นทาง
ทองเท่ียวที่เหมาะสมกับชุมชนตลาดพลู 

 

ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห ชุดสีที่ ถูกเลือกวา
เหมาะสมและสื่อถึงความเปนตลาดพลูมากที่สุด 

 

สวนท่ี 3 ผูเ ช่ียวชาญทางดานการออก 

แ บ บ ไ ด ใ ห แ น ว คิ ด ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ สื่ อ
ประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนตลาด
พลู ดังนี ้ภาพประกอบควรเปนภาพจริงอาจจะผสม
กับลายเสนเวกเตอรบางเพื่อเพิ่มความนาสนใจ
ใหกับงาน ลายเสนและสไตลภาพควรดูมินิมอลโม
เดริ์นเพื่อใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย  ควรมี
ภาพถายสถานท่ีจริงอยูในนั้นดวย ภาพประกอบ
อยางเดียว(ภาพวาด)ไมสามารถสื่อสารอารมณได
ครบถวน และ สไตลภาพประกอบIllustration ที่
ผู เ ช่ี ยวชาญสวนใหญ คิดว า เหมาะสมกับสื่ อ
ประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนตลาด
พลูมากที่สุดคือ แบบ DEPTH AND DRAMA 

ผลการออกแบบ 

จากการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย และ 
ผูเ ช่ียวชาญดานการออกแบบ ทําใหไดขอมูลที่ 
นาเช่ือถือและสม่ําเสมอ สามารถนําไปใชเปนโจทย 
ทางการออกแบบ ทําใหสอดคลองกับพฤติกรรม 
และความตองการของกลุมเปาหมาย ผลผลิตของ 
การวิจัยครั้งนี้ คือ สื่อประชาสัมพันธสงเสริมการ
ทองเท่ียวชุมชนตลาดพลู เปนโครงการออกแบบสื่อ
ประชาสั มพันธส ง เส ริ มการท อ ง เที่ ยว  แนว 
คิดที่ใชในการออกแบบ(Concept) คือ “สามชาติ
ตลาดพลู” เนื่องจากชุมชนตลาดพลู มีการอยู
รวมกันของสามเช้ือชาติ ทําใหมีความโดดเดนทั้งใน
เรื่องของ อาหารการกิน และ โบราณสถาน 
วัฒนธรรม ที่อยูรวมกันของสามเช้ือชาติ  โดยใช
รูปแบบการออกแบบ (Mood & Tone) คือ นารัก
( LOVELY) ย อ น ยุ ค ( RETRO) อบ อุ น ( WARM) 

กลุมเปาหมาย คือ นักศึกษา ชายและหญิง อายุ  

หัวขอประเมิน จํานวน 

(คน) 

รอยละ 
(%) 

อันดับ 

10-15หนา 35 70 1 
16-20หนา 11 22 2 
21-25หนา 4 8 3 

รวม 50 100  

หัวขอประเมิน จํานวน 

(คน) 

รอยละ 
(%) 

อันดับ 

แบบผสมระหวางเปน
ทางการกับแบบ
ภาพประกอบ 

31 62 1 

แบบภาพประกอบ 10 20 2 
แบบเปนทางการ 9 18 3 

รวม 50 100  

หัวขอประเมิน จํานวน 

(คน) 

รอยละ 
(%) 

อันดับ 

Poolside Waves 21 42 1 

Classic and retro 5 10 3 
Summer Getaway 7 14 4 
Pure & Pigmented 5 10 3 

Bohemian Motif 12 24 2 

รวม 50 100  
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20-25 ป โดยสื่อประชาสัมพันธสง เสริมการ
ทองเที่ยวชุมชนตลาดพลู จะมีรูปแบบท่ีดูนารัก 
เปนมิตร มีขอมูลที่กระชับงายตอการเขาใจและการ
ใชงาน มีลักษณะที่แปลกใหมนาสนใจ  

ข้ันตอนการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ
สงเสริมการทองเท่ียวชุมชนตลาดพลู  

1. ศึกษาขอมูลเก่ียวกับชุมชนตลาดพลู 
ไดแก ประวัติความเปนมา วิถีชีวิต อาหาร แหลง
ทองเท่ียว แหลงวัฒนธรรม 

2.  ทําแบบรางสื่ อประชาสัมพันธ  ให
สอดคลองตามแนวความคิด  

3. ออกแบบภาพประกอบ เพื่อนํามาใช
งานในสื่อประชาสัมพันธ 

4 .  จั ด ว า ง อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ข อ ง สื่ อ
ประชาสัมพันธ  ออกแบบคูมื อประกอบการ
ทองเท่ียว โปสเตอร ของที่ระลึก แผนพับ ปายบอก
ประวัติ ธงญี่ปุน 

5. ทําแบบจําลองสื่อประชาสัมพันธ เพื่อ
ทดสอบการใชงาน ตรวจแกจุดบกพรอง และ
ทิศทางของหนังสือภาพประกอบการทองเที่ยว ให
เปนไปตามแนวความคิด (ดังปรากฏในภาพที่ 1 ถึง 
5) 
 

 
ภาพท่ี 1 แบบรางสื่อประชาสมัพันธ 

 

 
ภาพท่ี 2 สื่อประชาสัมพันธประเภทโปสเตอร 

 

 

 
ภาพท่ี 3 สื่อประชาสัมพันธ ประเภทคูมือ

ทองเที่ยว 
 

 
 

ภาพท่ี 4 สื่อประชาสัมพันธ ประเภทตรา
สัญลักษณ 

 

 
ภาพท่ี 5 สื่อประชาสัมพันธประเภทแผนพบั 
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วิจารณผลการวิจัย 

การออกแบบสื่อประชาสัมพันธสงเสริม
การทองเที่ยว ชุมตลาดพลู ใชหลักการออกแบบ
สําหรับนักศึกษาวัยรุน โดยเนนองคประกอบท่ี
นาสนใจ  ไดแก  ภาพประกอบและเนื้ อหาที่
เหมาะสม ที่จะทําใหรูสึกถึงความนารักอบอุนของ
ชุมชนตลาดพลู ที่สื่อสารออกมาไดกระชับและ
เขาใจงาย ทั้งยังสรางบรรยากาศใหผูใชงานสัมผัส
และจินตนาการไดถึงความเปนตลาดพลู ทั้งในเรื่อง
ของ อาหารการกิน และ โบราณสถาน วัฒนธรรม  

ผลการทดสอบการใชสื่อประชาสัมพันธ
สงเสริมการทองเท่ียวกับนักศึกษาแสดงใหเห็นวา 
การใชภาพประกอบที่ดูนารักอบอุน สไตล DEPTH 

AND DRAMA ที่แปลกใหมและนาสนใจ  สามารถ
ดึงดูดความสนใจ  ทําให สื่อประชาสัมพันธ มี
ปฏิสัมพันธกับกลุมเปาหมาย เพื่อใหกลุมเปาหมาย
รูสึกอยากติดตามและเปนภาพจําใหชุมชนตลาดพล ู
อีกท้ัง วัยรุนในปจจุบัน ใหความสนใจและให
ความสําคัญมากข้ึน ทั้งในเรื่องของวิถีชีวิตความ
เปนอยู วัฒนธรรม สิ่งดีๆจากชุมชนตลาดพลู ซึ่ง
ตอบโจทยการทําสื่อประชาสัมพันธสงเสริมการ
ทองเท่ียวชุมชนตลาดพลู  

สรุปและอภิปรายผล 
สื่อประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยว

ชุมชนตลาดพลู เสนอเน้ือหาที่ เกี่ยวกับสถานที่
ตางๆ รานอาหาร สรางบรรยากาศยอนยุคใหชวน
นึกถึงวัยเด็ก แปลกใหม ทันสมัย ดวยการใชชุดสี
และภาพประกอบที่นาสนใจและทันสมัย และยังคง
ความเปนตลาดพลู เอาไว เพื่ อใชภาพถายมา
ประกอบการออกแบบเพ่ือใหเห็นสถานที่จริง
 สื่อประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยว

ชุมชนตลาดพลู เปนสื่อที่แนะนําสถานที่และให
ขอมูลของที่ทองเที่ยวตางๆในชุมชน ทั้งรานอาหาร 
วัดวาอาราม สถานที่สําคัญตางๆในชุมชน ชวยแผย
แพรใหวัยรุนนักศึกษา ผูคนตางถ่ินไดมาทองเที่ยว 
ทําใหชาวชุมชนตลาดพลูรูสึกภาคภูมิ ใจในชุมชน
และมีกําลังใจที่จะชวยกันสืบสานวิถีชีวิตและสิ่งที่ดี
งาม ณ ชุมชนตลาดพลู ตอไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความ
ชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน จึงขอขอบพระคุณ 

ณ โอกาสนี ้ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา อาจารย 
สุภัทรา ลูกรักษ ที่ให คําปรึกษา ขอเสนอแนะ 
แนวคิด ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆมาโดย
ตลอด จนงานวิจัยเลมนี้เสร็จสมบูรณ ขอขอบ 

พระคุณ คุณพอและคุณแม และผูปกครอง ที่ให
คําปรึกษาในเรื่องตางๆ ชวยเหลือทุกๆดาน และ
คอยใหกําลังใจเสมอมา ขอขอบพระคุณคนในพื้นที่ 
ชุมชนตลาดพลูและ  เฟซบุก เพจ : ถามสิอิฉันคน
ตลาดพลู ที่ใหขอมูลเพื่อศึกษาในการทําวิจัยเปน
อยางดี สุดทายขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ใหคําแนะนํา 
สําหรับ แนวความคิดที่ดี และเปนกําลังใจให
ตลอดจน งานวิจัยเสร็จสมบูรณ 

เอกสารอางอิง 

พวงรอย กลอมเอี้ยง ,มนัสสวาส กุลวงศ ,โชคชัย 
วงษตานี. (2546). โครงการวิจัยประวัติศาสตร
ทองถิ่นวิถีวัฒนธรรมริมนํ้า ยานตลาดพลูจาก
คลองบางหลวงถึงคลองดาน. สืบคนเมื่อวันที่ 6 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 797 -



พฤศจิกายน 2561, จากเว็บไซต :  Thammasat 

University Digital Collections 

กวี รักษพลอริยะคุณ. (2546). การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนยานตลาด
พลู. สืบคนเม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561, จาก
เว็บไซต:http:///lek-prapai.org/home 

รายการพินิจนคร ปที่ 2. (2555). ตลาดพลู. สืบคน
เมื่อวันที่  10 พฤศจิกายน  2561, จากเว็บไซต : 
https://youtu.be/lyX9FJcOaqM 

ไทยทึ่ง WOW! THAILAND | EP.13. (2561). รวม
เรื่องท่ึงยานตลาดพลู ไดรูซะทีทําไมมีดี เรื่อง
กุยชาย . สืบคนเม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561, 

จากเว็บไซต: https://youtu.be/nXwqayHxf3Q 

ยุทธพงษ  สืบภักดี . (2553). ความหมายของ
ภาพประกอบ. สืบคนเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2561, 

จากเว็บไซต: www.yuttapong.com/?p=387 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 798 -


