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บทคัดยอ 

การออกแบบส่ืออัตลักษณองคกรเมืองโบราณ มีจุดประสงคเพ่ือจะแสดงใหเห็นความงามของ
สถานที่ที่จําลองสถาปตยกรรมสําคัญตางๆของไทย ชางฝมือหลายคนชวยกันสรางจําลองใหมีความ
สวยงามไมตางจากสถาปตยกรรมจริง ทั้งวิถีชีวิต และบรรยากาศใหความรูสึกเหมือนไดยอนกลับไปอยูใน
เมืองสมัยกอน วัตถุประสงคของการวิจัย คือ ออกแบบส่ืออัตลักษณองคกรของเมืองโบราณใหเปนที่
นาสนใจ ดึงดูดนักทองเที่ยว และตระหนักถึงความสําคัญของโบราณสถานท่ีเปนเอกลักษณของไทย 

ดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายโดยใชแบบสอบถามออนไลนและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ทางดานการออกแบบวิเคราะหขอมูลท่ีไดโดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ และคาเฉล่ีย จากผลการ
วิเคราะหนํามาใชในการออกแบบโดยออกแบบใหเขาถึงกลุมวัยรุน ใชรูปแบบการออกแบบท่ีแสดงถึง
เอกลักษณที่สวยงาม และมีลักษณะที่แปลกใหมนาสนใจ 

ผลการวิจัย พบวา สื่ออัตลักษณองคกรเมืองโบราณดึงดูดความสนใจของผูคน ชวยสราง
ภาพลักษณของเมืองโบราณใหเหมาะกับยุคสมัย และสงเสริมใหผูคนไดรูจักสถาปตยกรรมสําคัญมากมาย
ในไทย และซมึซับบรรยากาศและวิถีชิวิตของเมืองโบราณ 
 

คําสําคัญ : อัตลักษณองคกร,เมืองโบราณ,สถาปตยกรรม 
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Abstract 

 Media design, corporate identity, ancient city the purpose is to show the beauty of 

places that simulate various important architecture in Thailand Many craftsmen helped 

create models that are beautiful like real architecture, both life and atmosphere, feeling 

like they were back in the olden days The purpose of the research is to design the media 

of corporate identity of the ancient city to be interesting. Attract tourists To be aware of 

the importance of the unique historical sites of Thailand. 

 Collect data from the target group by using online questionnaires and interviewing 

experts in the design, analyzing data obtained from using basic statistics such as 

percentages and average values from the analysis results used to design by designing to 

reach teenagers Use a design pattern that represents a beautiful identity. And exotic looks 

interesting. 
 The research found that 1) Corporate identity media, ancient cities attract people's 

attention 2) Create the image of the ancient city to suit the era 3) promote people 

recognize many important architectures in Thailand and absorb the atmosphere and way 

of life of the ancient city 

 

Keywords: Corporate identity, ancient city, architecture 
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บทนํา 
 เม่ืออดีตที่มีการเริ่มกอตั้งเมืองโบราณ มี
ชางฝมือไดมาสรางสรรผลงาน โบราณสถานจําลอง
จากของจริงไวในเมืองโบราณ ครบท้ัง 4 ภาค เชน 
พระที่นั่งสรรเพชญปราสาทจําลอง  ศาลาพระ
อรหันต เขาพระสุเมรุ วิหารวัดภูมินทร วัดจองคํา 
ลําปาง วิหารสุโขทัย พระมหาธาตุเจดีย สุโขทัย 
ฯลฯ เมืองโบราณที่มีความสวยงามมากขนาดน้ี 
ชางฝมือทุกคนตองอดทนและพยายามสรางสรรค
ใหเมืองโบราณสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี   

 ความสวยงามของเมืองโบราณ ทําใหเกิด
แรงบรรดาลใจในการทําอัตลักษณองคกรของเมือง
โบราณ สถาปตยกรรมทางเดินและสวนรังสรรค 
ออกมาเปน อัตลักษณองคกรโดยจะใชความ
ประทับใจท่ีไดเห็นการบูรณะซอมแซมเมืองโบราณ
ของชางฝมือที่ตั้งใจชวยกันบูรณะใหเมืองโบราณ
กลับมาสวยงามอีกครั้ง การออกแบบอัตลักษณ
องคกรแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจเหลาน้ัน และ
แสดงใหเห็นความนาสนใจของเมืองโบราณ  ในเชิง
การทองเท่ียวและศึกษาหาความรูเร่ืองประวัติของ
โบราณสถานสําคัญๆของแตละสถานท่ีในประเทศ
ไทย โดยรวบรวมไวในสถานที่เดียว และสําหรับ
เปนแหลงที่ทําใหครอบครัวไดใชเวลารวมกัน  

 จากขอมูลเบื้องตนทําใหผูวิจัยมีความ
สนใจ จัดทําอัตลักษณองคกรของเมืองโบราณโดย
การนําความประทับใจในวัยเด็กที่ ไดเห็น เมือง
โบราณสวยงามมากแตกาลเวลาผานไปทําใหเมือง
โบราณชํารุดและทรุดโทรมลง การไดเห็นขั้นตอน

และการพัฒนาในการบูรณะซอมแซมให เมือง
โบราณกลับมาสวยงาม อีกครั้งชางฝมือในคร้ังนั้น 
มาออกแบบใหเหมาะกับยุคสมัยและเปนที่นาสนใจ 
เพ่ือบอกถึงความนาสนใจและจุดเดนของสถานที่  
เพ่ือทําใหคนสมัยใหมหันมาสนใจโบราณสถาน
ตางๆของไทย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ืออกแบบอัตลักษณองคกรของเมือง
โบราณใหเหมาะกับยุคสมัยและเปนที่นาสนใจ 

 2. เพ่ือสื่อสารใหเห็นถึงความนาสนใจและ
จุดเดนของสถานท่ี 

 3 .  เ พ่ื อ ให คนส มั ย ใหม หั น ม าสน ใจ
โบราณสถานของเมืองโบราณ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 1. ศึกษาขอมูลประวัติความเปนมา จาก
หนังสือตํารา เว็บไซตและ มัลติมีเดีย รวมทั้ง
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ ออกแบบส่ืออัตลักษณ
องคกร เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. สรางการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามท่ี
จะใชถามสําหรับกลุมเปาหมาย และแบบสัมภาษณ 
ที่จะใชกับผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 

 3 . เ ก็ บ ข อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ ด ว ย ก า ร ใ ช
แบบสอบถาม กับกลุมเปาหมาย ก็คือ กลุมนักเรียน 
นักศึกษาและวัยทํางาน ที่ชื่นชอบการทองเท่ียวเชิง
ธรรมชาติ และวัฒนธรรม จํานวน 50 คน 

 4. เก็บชอมูลดวยแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ
ดานการออกแบบ จํานวน 3 คน 

 5. วิเคาระหขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมาย 
โดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ (%) และใชวิธี
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ตีความจากการสัมภาษณผู เชี่ยวชาญดานการ
ออกแบบขอมูลดังกลาวจะถูกใชเปนโจทยทางการ 
ออกแบบซ่ึงจะสอดคลองกับพฤติกรรมของ 
กลุมเปาหมาย 

 6. ออกแบบส่ืออัตลักษณองคกร เมือง
โบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ผลการวิจัย 

 จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ที่ ไ ด จ า ก
กลุมเปาหมาย คือ นักศึกษา จํานวน 50 คน ผลที่
ไดจะแยกเปน 2 เร่ือง คือ 1) พฤติกรรมการใชสื่อ
ประเภทสื่อประชาสัมพันธ 2) ลักษณะของสื่ อ 
ประชาสัมพันธที่กลุมตัวอยางตองการ  รวมท้ัง
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการ
ออกแบบ จํานวน 3 คน มีรายละเอียด ดังนี้ 
สวนที่1 นักเรียนนักศึกษา เม่ือมาถึงเมืองโบราณ
แลวจะนึกถึงสถานท่ีรวบรวมโบราณสถานของไทย
มากที่สุด ( ดังตรางที่1 ) สิ่งท่ีดึงดูดใหมาเท่ียวที่
เมืองโบราณ เพราะโบราณสถานมากที่สุด  ( ดัง
ตรางที่2 ) ภาพประกอบท่ีเปนภาพถายส่ือถึงเมือง
โบราณไดดีที่สุดมากที่สุด ( ดังตรางที่3 ) 
ตรางที่ 1 ผลการวิเคราะหสิ่งท่ีนึกถึงเมื่อมาเท่ียวที่
เมืองโบราณ 

แสดงใหเห็นวางานออกแบบส่ืออัตลักษณองคกร
เมืองโบราณ ควรอออกแบบโดยน าโบราณสถาน
มาใชในกานออกแบบมากท่ีสุด 

ตรางท่ี 2 ผลการวิเคราะหสิ่งท่ีดึงดูดใหสนใจมา
เที่ยวที่เมืองโบราณ 

แสดงใหเห็นวาควรอออกแบบโดยนําโบราณสถาน
มาใชในการออกแบบ 

ตรางท่ี 3 ผลการวิเคราะหภาพประกอบท่ีสื่อถึง

เมืองโบราณไดดี 
แสดงใหเห็นวาภาพประกอบณควรนําภาพถายมา
ใชในการออกแบบ 

สวนที่2 แผนที่ที่ใชในการเที่ยวชมสถานที่ แบบ
ผสมระหวางภาพการตูนและทางการเหมาะสม
ที่สุด ( ดังตรางที่4 ) ของท่ีระลึกที่อยากจะไดจาก
เมืองโบราณ คือพวงกุญแจมากท่ีสุด ( ดังตรางที5่ ) 
ชาวตางเหมาะสําหรับ การมาเที่ยวชมเมืองโบราณ 
( ดังตรางที6่ ) 
ตรางท่ี 4 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามแผนที่ที่ใช
ในการเท่ียวชมสถานที่ 

แสดงใหเห็นวาแผนที่ควรออกแบบใหเปนแผนท่ี
แบบผสมระหวางภาพการตูนและทางการ 

สื่งใดท่ีคุณจะนึกถึงเม่ือมาเที่ยวที่เมืองโบราณ ระดับความคิดเห็น 

 คาเฉล่ีย อันดับที่ 

สถานท่ีรวบรวมโบราณสถานของไทย 46 1 

สถานท่ีเที่ยว/สถานท่ีมาถายรูป 28 2 

แหลงศึกษา 26 3 

 

คุณคิดวาภาพประกอบแบบใดส่ือถึงเมืองโบราณไดดีท่ีสุด  ระดับความคิดเห็น 

 คาเฉล่ีย อันดับที่ 

ภาพผสม 76 1 

ภาพลายเสน 14 2 

ภาพระบายสี 10 3 

 

อะไรเปนสิ่งที่ดึงดูดใหคุณสนใจมาเท่ียวที่เมืองโบราณ ระดับความคิดเห็น 

 คาเฉล่ีย อันดับที่ 

โบราณสถาน 63.3 1 

เห็นในละคร 28.6 2 

สื่อประชาสัมพันธ 8.2 3 

 

แผนที่ท่ีใชในการเท่ียวชมสถานท่ีคุณคิดวาแบบใดเหมาะสมกับเมือง
โบราณมากที่สุด 

ระดับความคิดเห็น 

 คาเฉล่ีย อันดับที่ 

แผนที่แบบผสมระหวางภาพการตูนและทางการ 64 1 

แผนที่แบบเปนทางการ 24 2 

แผนที่แบบภาพการตูน 12 3 
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ตรางที่ 5 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามของที่
ระลึกจากเมืองโบราณ 

แสดงใหเห็นวาของท่ีระลึกที่ผูตอบแบบสอบชอบ
มากท่ีสุดคือพวงกุญแจ 

สวนท่ี3 จากผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม
ของผูเชี่ยวชาญงานออกแบบแสดงใหทราบวา ใน
การออกแบบส่ืออัตลักษณองคกรเมืองโบราณนั้น 
หากตองการใหออกมาในรูปแบบท่ีดูแปลกใหม 
ควรใชสถาปตยกรรมท่ีเปนจุดเดนมาประยุกต
ทําอัตลักษณองคกรใหมีความเเตกตางจากรูป
แบบเดิมๆ ในการออกแบบภาพรวมของกราฟก
ควรจะเปนลายเสนที่เรียบงายเขาใจงายตัวหนังสือ
โมเดริ์น ตัวโลโก ควรจะออกแบบเปนเสนแบบ
งายๆที่ดัดแปลงมาจากสถาปตยเดนๆของเมือง
โบราณ ซึ่งลายเสนนี้สามารถนําไปใชไดงายในทุกๆ 
อัตลักษณ คุมโทนของงานไดดี สิ่งที่จะทําใหงาน
นาสนใจมากขึ้นสําหรับงานอัตลักษณคิดวาอยูที่
การคุมโทนและลูกเลนตางๆที่ใชในอัตลักษณแตละ
ประเภทเชน แผนพับอาจจะมีการไดคัทเปน
รูปทรงสถาปตยตางๆ หรือพับเปนรูปทรงที่แปลก
ใหม  และควรแสดงให เห็นถึ งความงานของ
สถาปตยกรรมอันงดงาม ทันสมัย เขาใจงาย เขาถึง
งายไมเกาแกโบราณเกินไป (อิงจากกลุมเปาหมาย
วัยรุน) และควรมีสีโทนรอนท่ีจะทําใหเหมาะในงาน
ออกแบบสื่ออัตลักษณองคกร 
 

 

 

ผลการออกแบบ 

จากการ เก็บข อมู ลจากกลุ ม เป าหมายและ 

ผู เชี่ยวชาญดานการออกแบบ ทําใหไดขอมูลที่ 
น า เชื่ อถือสามารถนํ า ไป เป น โจทยด านการ 
ออกแบบ ทําใหสอดคลองกับพฤติกรรมและความ 

ตองการของกลุมเปาหมายได ผลผลิตของการ วิจัย
ครั้งน้ี คือ สื่ออัตลักษณองคกรเมืองโบราณ จังหวัด
สมุทรปราการ  แนวคิดที่ ใช ในการออกแบบ 

(Concept) คือ เมืองในวันเกา เมืองโบราณสถานท่ี
ที่รวบรวม โบราณสถานสถาปตยกรรมตางๆของ
ประเทศไวในที่เดียว และมีบรรยายกาศของความ
เปนไทยในสมัยกอนเหมือนไดย อนไปอยู ใน
บรรยากาศนั้นจริงๆ โดยใช ( Mood – Tone ) คือ 
smart เท/ classic คลาสสิก กลุมเปาหมายคือ 

นักเรียน นักศึกษาท้ังชาย และหญิง อายุ 18 – 22 

ป โดยส่ืออัตลักษณองคกรเมืองโบราณ จังหวัด
สมุทรปราการ นั้นจะมีรูปแบบท่ีเท คลาสสิก และ
นาสนใจ  

ขั้นตอนการออกแบบส่ืออัตลักษณองคกรเมือง
โบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 
  1. ศึกษาขอมูลของเมืองโบราณจังหวัด 
สมุทรปราการ 
  2. ทําแบบราง ส่ือ อัตลักษณองคกรให
สอดคลอง 
กับแนวคิด  

 3. ออกแบบภาพประกอบตามแบบรางที่ 
กําหนดไวตามแนวความคิด  

 4. จั ด ว า ง อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ข อ ง สื่ อ
ประชาสัมพันธออกแบบโปสเตอร แผนพับประวัติ
โบราณสถานแผนที่เที่ยวชมสถานท่ีและพ้ืนที่ตางๆ
มาสคอส และของท่ีระลึก 

 5. ทําแบบจําลองของสื่อประชาสัมพันธ 
เพ่ือทดสอบการใชงาน 

ของที่ระลึกแบบใดที่คุณอยากจะไดจากเมืองโบราณ  ระดับความคิดเห็น 

 คาเฉลี่ย อันดับที่ 

พวงกุญแจ 58.3 1 

เสื้อยืด 33.3 2 

ที่ข้ันหนังสือ 4.2 3 

โมเดลเล็กๆตั้งโตะ 5 4 
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ภาพที่1 แบบรางมือสื่ออัตลักษณองคกร 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพรางมือ ออกแบบโดยแสดงใหเห็นถึงความมี 

เอกลักษณของสถานที่เมืองโบราณ ทีใ่หบรรยาย
กาศและความรูสึกเหมือนไดอยูในสมัยกอน 

ภาพที่2 สื่อประชาสัมพันธประเภทโปสเตอร 
 

 

 

 

 

 

โปสเตอร ออกแบบโดยใชรูปของสถานที่ที่สลับ
ทิศทางกันเพ่ือใหเห็นวาโบราณสถานมาจากหลาย
ที่หลายๆมุมของประเทศไทย 

 

ภาพที่3 ตราสัญลักษณ  

 

ตราสัญลักษณใชโครงสรางของโบราณสถานที่เปน
จุดเดนของเมืองโบราณมาออกแบบ 

 

 

ภาพที่4 สื่อประชาสัมพันธประเภทแผนพับ 

 

 

 

 

 

แผนพับออกแบบโดยใชรูปทรงของโบราณสถานใน
การออกแบบ 

ภาพที่5 สื่อประชาสัมพันธประเภทแผนที 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ออกแบบโดยใชพ้ืนที่ของเมืองโบราณท่ีมี
รูปรางเหมือนแผนท่ีประเทศไทยมากออกแบบ 

ภาพที่6 สื่อประชาสัมพันธประเภทธง 

ธงประชาสัมพันธออกแบบโดยใชลวยลายทีม่ีความ
เปนไทย 

ภาพที่7 มาสคอต และของท่ีระลึก 

 

 

 

 

มาสคอตและของที่ระลึก ใชโบราณสถานที่เปน
จุดเดนมาออกแบบ 

ภาพท2 สอประชาสมพนธประเภทโปสเตอร

โป  โ ใ  ป ี่ ี่ ั

ี่ ึ ใ โ ี่ ป

นพับออกแบบโดยใชรปทรงของโบราณสถา
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วิจารณผลการวิจัย 

 การออกแบบส่ืออัตลักษณองคกรเมือง
โบราณ จังหวัดสมุทรปราการใชหลักการออกแบ
สื่ออัตลักษณองคกรสําหรับวัยรุนโดยเนนการใช
โบราณสถานท่ีเปนเอกลักษณของเมืองโบราณ ให
จดจําไดงายและดูมีความคลาสสิกและความ
สนุกสนานเปนเอกลักษณของสถานที่ สีสันสดใส
และวิถีชีวิต บรรยากาศของผูคนสมัยกอน ให
กลับมาสูผูคนสมัยนี้ไดซึมซับ 
 ผลการทดสอบการใชสื่อกับนักศึกษาแสดง
ใหเห็นวาอัตลักษณองคกรท่ีมีรูปแบบ คลาสสิกและ
สนุกสนานจะดึงดูความสนใจทําใหสื่อมีปฏิสัมพันธ
กับกลุมเปาหมาย เพ่ือใหกลุมเปาหมายสนใจกับ
สื่ออัตลักษณองคกรและเกิดเปนภาพจํา ซึ่งตอบ
โจทยการทําส่ืออัตลักษณองคกรของเมืองโบราณ 
และยังเปนการเชิญชวนให วัยรุนในปจจุบันหันมา
สนใจและใหความสําคัญกับโบราณสถาน และวิถี
ชีวิต ประวิตศาสตรความเปนอยูของคนไทย 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 สื่ออัตลักษณองคกรของเมือโบราณ จัดทํา
ใ ห ส อดคล อ ง กั บ กลุ ม เ ป า หมาย โทนสี และ
ภาพประกอบที่เลือกใชคือโทนสีที่สดใส ใชภาพถาย
ของโบราณสถานเพ่ือใหเห็นบรรยากาศของเมือง
โบราณ ไดสนุกสนานกับการทองเท่ียวไดรับความรู
ทางปรัวัติศาสตร เห็นความสําคัญของโบราณสถาน 
ที่เปนเอกลักษณของมาอยางยาวนาน 
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