
การออกแบบสือ่ประชาสัมพนัธสงเสริมการทองเที่ยวเยาวราชยุคใหม 
วิโรจน แกลวกลาหาญ1,ขวัญใจ สุขกอน2 

1,2 สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

บทคัดยอ 
 สื่อประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยวเยาวราชยุคใหมมีจุดประสงคเพื่อบอกเลาถึงชุมชม
เยาวราช     ที่เปนพื้นที่ที่ชุมชนชาวจีนและชาวไทยเช้ือสายจีนที่ยายรากฐานมาต้ังหลักแหลงเพื่อเปนที่อยู
ทํา กิจการคาขาย ซึ่งเยาวราชเปนสถานที่ทองเท่ียวที่เปนที่นิยมอยางมากทั้งนักทองเท่ียวไทยและตางชาติ 
เปนแหลงสตรีทฟูดที่ข้ึนช่ือเรื่องบรรยากาศยามค่ําคืนริมทองถนนที่เต็มไปดวยผูคนท่ีหลั่งไหลกันมาสรรหา 
ลิ้มลองรถชาติสตรีทฟูดกันมากมาย  วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อออกแบบประชาสัมพันธสงเสริมการ
ทองเท่ียวเยาวราชยุคใหมใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น เพื่อออกแบบสรางสื่อที่นาสนใจใหตรงกับกลุมเปาหมาย
หรือผูที่สนใจ  ดําเนินการวิจัยดวยแบบสอบถามจากกลุมนักศึกษาและวัยทําางานและสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ         
           ผลการวิจัย พบวา 1) เยาวราชเปนที่รูจักมากยิง่ข้ึนในกลุมวัยรุน 2) สื่อประชาสมัพันธทองเที่ยว
เยาวราชยุคใหม 3) สรางสื่อที่นาสนใจใหตรงกบักลุมเปาหมายหรือผูทีส่นใจ  
 
คําสําคัญ : สื่อประชาสัมพันธ, สงเสรมิการทองเที่ยว, เยาวราชยุคใหม 
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       Media to promote tourism New era Chinatown 
        Wiroj Klaeoklahan1 Khwanchai Sukkon2 

Department of Graphic and Multimedia Design, Faculty of Industrial Technology, Suan Sunandha 
Rajabhat University 

 
Abstract 

New generation Yaowarat tourism promotion media is intended to describe the Chinatown 
community Which is the area where Chinese and Thai Chinese communities that moved 
the foundation to settle for a business Yaowarat is a popular tourist destination for both 
Thai and foreign tourists. Is a street food source that is known for its nighttime atmosphere, 
along the streets full of people who come to recruit Try many national street food cars  
The purpose of the research is to design and promote the promotion of the new era of 
Chinatown to be more well-known and  Design to create interesting media that matches 
the target group or interested parties.  Conducting research with questionnaires from 
students and working age groups and interviewing design experts                  
 

                The results of the research were as follows: 1) Chinatown is increasingly known 
among teenagers 2) Public relations media Travel to the new era of Chinatown 3) Create 
interesting media that matches the target group or those interested. 
 
Keywords :  Media releases, Support tourism, New era Chinatown 
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                           บทนํา 
 ถาพูดถึงคําวา"การทองเท่ียว" หลายคน
อาจจะนึกถึงคําวา การเดินทาง การทองเท่ียวนั้น
เปนการใชเวลาวางของมนุษยเพื่อหาความสุขและ
ความสนุกเพลิดเพลิน จากแหลงทองเที่ยวท่ีไป
เยือนหรือเยี่ยมชมซึ่งเปนการชวยผอนคลายความ
จากความเหนื่อยเมื่อยลาและความเครียดจาก
สภาวะในการทํางานหรือเรยีน และยังทําใหสุขภาพ
ทางกายและจิตใจดีข้ึนพรอมที่จะกลับไปเผชิญกับ
ภารกิจตางๆในชีวิตประจําวัน ในปจจุบันสถานท่ี
ทองเท่ียวก็มีเพิ่มข้ึนมากมายก็ยิ่งทําใหผูคนน้ัน
สนใจและเดินทางเพื่อไปหาประสบการณสิ่งใหมๆ
ใหกับตัวเองและบันทึกเรื่องราวตางๆผานความทรง
จําหรือผานรูปถายหรือคลิปวิดีโอตางๆ 
 ถนนเยาวราชเปนถนนท่ีสรางข้ึนในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตาม
โครงการถนนอําเภอสําเพ็งซึ่งเปนนโยบายสราง
ถนนในทองที่ที่เจริญแลวเพ่ือสงเสริมการคาขาย 
สํ า เ พ็ ง เ ป นย า นก ารค า เ จ ริญม ากแห งหนึ่ ง 
นอกเหนือจากบริเวณถนนเจริญกรุงแลว ทําใหมี
พระราชดําริที่จะสรางถนนใหมากข้ึน ซึ่งถนน
เยาวราชเปน1ใน18ถนนในน้ันดวย สวนคําวาเยาว
ราชน้ันมีความหมายวา ‘’พระราชาททรงพระเยาว
‘’ ถนนเยาวราชเปนพ้ืนที่ที่ชุมชนชาวจีนและชาว
ไทยเช้ือสายจีนที่ยายรากฐานมาตั้งหลักแหลงเพื่อ
เป นที่ อยู ทํ ากิ จการค าขายแล ะ ได ถ า ย ท อ ด
ศิลปะวัฒนธรรมของชาวจีนและเกิดเปนชุมชนชาว
จีนแหงนี้ข้ึนมาจนถึงในปจจุบัน ตอมาถนนสายนี้ได
ถูกขนานนามวา ไชนาทาวนของเมืองไทยเน่ืองจาก
เปนแหลงของกินที่อยูอาศัยของชาวจีนนับไดวา
เปน ชุมชนที่ ใหญที่สุดในประเทศไทย  และมี
วัฒนธรรมที่สําคัญที่จัดข้ึนทุกๆปคือ เทศกาลถือศีล
กินผักและเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเยาวราชเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวที่เปนที่นิยมอยางมากทัง้นักทองเที่ยวไทย
และตางชาติ เนื่องจากมีศาลเจาที่ผูคนนิยมมา
เคารพสักการะ รวมไปถึงเปนแหลงสตรีทฟูดที่ขึ้น
ช่ือเรื่องบรรยากาศยามค่ําคืนริมทองถนนจะเต็มไป
ดวยผูคนที่หลั่งไหลกันมาสรรหา ลิ้มลองรถชาติ 

 
สตรีทฟูดกันมากมาย ปจจุบันเยาวราชยังเปนแหลง
ทองเท่ียวท่ีนิยมและเนื้อหอมสําหรับนักลงทุน ทํา
ใหเกิดสถานท่ีทองเที่ยวใหมๆเกิดข้ึนทั้ง แกลอรี่ 
ศิลปะ รานอาหาร คาเฟเกๆมากมาย รวมทั้งงาน
ศิลปะที่สรางสรรคตามตรอกซอยบนถนนเยาวราช   
         จากขอมูลขางตนผูวิจัยเห็นวาปจจุบันสื่อที่
ประชาสัมพันธไมคอยอัพเดทขาวสารใหมมากนัก
จึงทําใหนักทองเท่ียว หรือผูที่สนใจไมคอยรูขาวสาร
หรือสถานที่ใหมๆในยานเยาวราชผูวิจัยจึงเล็งเห็น
ถึงประโยชนของการที่ วิจัยการออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยวเยาวราชยุค
ใหมเพื่อตองการประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักมาก
ยิ่งข้ึน  
               วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อออกแบบสื่อประชาสมัพันธ
ทองเที่ยวเยาวราชใหเปนทีรู่จกั 
          2. เพื่อออกแบบสรางสื่อท่ีนาสนใจใหตรง
กับกลุมเปาหมายหรือผูที่สนใจ 
           
             ระเบียบวิธีวิจัย 
         1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือ ตําารา 
สื่ อ เ ว็บไซตและมัลติมี เดีย รวมทั้ ง งานวิจัยท่ี 
เกี่ยวของกับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธเยาวรา
ชยุคใหม  
          2. ส ร า ง เ ค รื่ อ ง มื อ เ ก็ บ ข อ มู ล ด ว ย
แบบสอบถามที่จะใชกับกลุมเปาหมาย 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 ที่ช่ืนชอบการทองเท่ียวจํานวน 50 คน 
          4. เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการสัมภาษณ 
ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ จานวน 5 คน 
เอกสารอางอิง  
          5. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมาย 
โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (%) และ คาเฉลีย่ 
(MEAN) และใช วิ ธีตี ความจากการ  สั มภาษณ
ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ ขอมูล ดังกลาวจะถูกใช
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เปนโจทยทางการออกแบบ ซึ่งจะ สอดคลองกับ
พฤติกรรมของกลุมเปาหมาย 
 6. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธสงเสริมการ
ทองเท่ียวเยาวราชยุคใหม 
 
                     ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมาย คือ 
นักเรียน นักศึกษา และ วัยทํางาน จํานวน 50 คน 
ผลที่ไดจะแยกเปน 2 สวน คือ 1) ลักษณะของสื่อ 
ประชาสัมพันธที่กลุมเปาหมายตองการรวมท้ัง 
ข อมู ลที่ ได จ ากการสั มภาษณหรื อสอบถาม 
ผูเช่ียวชาญ ดานการออกแบบจํานวน 5 คนดังนี้ 
สวนท่ี 1 คือ กลุมนักเรียน นักศึกษา และวัยทํางาน 
เลือกซื้อหนังสอืคูมือการทองเทีย่วจากเน้ือหาขอมลู 
(ดังตารางท่ี 1) สิ่ งใดคือจุดเดนในเยาวราชคือ
รานอาหารขางทางสตรีทฟูด (ดังตารางที่ 2) และ 
ตั วอั ก ษร แบบ ไหน ท่ี เ หม าะกั บหนั ง สื อ สื่ อ
ประชาสัมพันธทองเ ท่ียวเยาวราชยุคใหม คือ 
ตัวอักษรแบบเขียน (ดังตารางที่ 3) 
กราฟที่ 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะ
เลือกซื้อหนังสือจากเนื้อหาขอมูลในหนังสือมาก
ที่สุดคิดเปนรอยละ 38% 

 
จากกราฟที่1 พบวา  ในกลุ มตัวอยาง ท่ีตอบ
แบบสอบถาม ผลสรุปพบวา หากจะเลือกซื้อ
หนังสือ คูมือการทอง เที่ ยวท านจะเลือกจาก
องคประกอบอะไรคือ เนื้อหาขอมูล 
กราฟที่ 2 พบวาผูแบบสอบถามสนใจรานอาหาร
สตรีทฟูดเปนจุดเดนในเยาวราช คิดเปนรอยละ 
66% 

 

จากกราฟท่ี2 พบวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม 
ผลสรุปพบวา ทานคิดวาสิ่งใดคือจุดเดนในเยาวราช คือ  
รานอาหารขางทางสตรีทฟูด 
กราฟท่ี3 พบวาผูตอบแบบสอบถามเลือกตัวอักษร
แบบมีเขียนมากท่ีสุด (หัวขอ/Headline)คิดเปน
รอยละ 28% 

 
จ า ก ก ร า ฟที่ 3  พบ ว า ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง ที่ ต อบ
แบบสอบถาม ผลสรุปพบวา ตัวอักษรแบบไหนที่
ทานช่ืนชอบ (หัวขอ/Headline) คือ ตัวอักษรแบบ
เขียน 
 
สวนท่ี 2 คือ วิเคราะหขอมูลจากผูเช่ียวชาญดาน  
การออกแบบ จํานวน 5 ทาน  การเลือกใชกริดใน
งานออกแบบหนังสือ (ดังตารางที่ 4) ตัวอักษรแบบ
ไหนที่เหมาะกับหนังสือ (ดังตารางที่ 5) ลักษณะของ
ภาพในงานออกแบบท่ีใช (ดังตารางที่ 6) 
ตารางที่ 4 การเลือกใชกริดในงานออกแบบหนังสือ         

 
จากตารางที่4 พบวา ผูเ ช่ียวชาญพิจารณาการ
จัดรูปแบบใดเพื่อใหไดรูปแบบของหนังสือที่
น าสนใจ  อันดับ ท่ีหนึ่ ง  คือ  เมนูสคริปตกริด 
(Manuscript Grid) คิดเปนคาเฉลี่ย 4 
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ตารางที่ 5 ตัวอักษรแบบไหนท่ีเหมาะกับหนังสือ  

                   
จากตารางที่5 ผูเช่ียวชาญพิจารณาลักษณะของ
ตัวอักษรแบบใดที่เหมาะนํามาใชในงานออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธทองเที่ยวเยาวราชยุคใหม อันดับ
ที่หนึ่ง คือ San Serif คิดเปนคาเฉลี่ย 4.4 
ตารางที่ 6 ลักษณะของภาพในงานออกแบบท่ีใช 

 
จากตารางท่ี6 ผู เ ช่ียวชาญพิจารณา ภาพวาด
ป ร ะ ก อ บ ป ร ะ เ ภ ท ใ ด ค ว ร ใ ช ใ น ห นั ง สื อ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวเยาวราชยุคใหมได
เ หมาะสมที่ สุ ด  อันดับที่ หนึ่ ง  คือ  ภาพวาด 
illustration คิดเปนคาเฉลี่ย 4.2             
                    
                   ผลการออกแบบ 
จากการ เก็ บข อมู ลจากกลุ ม เป าหมายและ 
ผูเช่ียวชาญทางดานการออกแบบ ทําใหไดขอมูลท่ี
นาเช่ือถือและสม่ําเสมอ สามารถ นําไปใชเปนโจทย
ทางการออกแบบ ทําสอดคลองกับพฤติกรรมและ
ความตองการ ของกลุมเปาหมาย สื่อสงเสริมการ
ทองเท่ียวเยาวราชยุคใหม แนวคิดที่ใชในการ
ออกแบบ (คอนเซ็ป) รวมสมัยไชนาทาวน เพื่อสื่อ
เอกลักษณหรือจุดเดนของเยาวราช ทั้งชุมชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม โดยใชรูปแบบ Mood & Tone 
คือ  Clear / Natural / Chic กลุม เป าหมายคือ 
นักเรียน นักศึกษาและวัยทํางาน อายุระหวาง 21-
35 ป โดยสื่อสงเสริมการ ทองเท่ียวเชิงชุมชน
วัฒนธรรม  มีรูปแบบท่ีสมัยใหม เปนที่นาสนใจและ
เปนเอกลักษณ  

ข้ันตอนการออกแบบประชาสัมพันธสงเสริมการ
ทองเท่ียวเยาวราชยุคใหม 
     1. ศึกษาขอมูลของชุมชนเยาวราช 
     2. ทําแบบรางสื่อประชาสัมพันธใหสอดคลอง
กับแนวคิด  
     3. ออกแบบภาพประกอบที่กําหนดไว ตาม
แนวคิดและจากแบบสอบถาม 
     4. จัดวางองคประกอบของสื่อประชาสัมพันธ
เยาวราชยุคใหม หนังสือคูมือการทองเที่ยวจํานวน 
55 หนา  แผนพับสําหรับนักเท่ียวหรือผูที่สนใจ 
และสรางสื่อARเสริมหนังสือประชาสัมพันธเยาวรา
ชยุคใหม 
     5. ทําแบบจําลองของสื่อประชาสัมพันธ เพื่อ
ทดสอบการใชงาน 
  
ภาพท่ี 1 แบบรางหนังสือหนาปกและดานในผูวิจัย
ทําการรางสเก็ตหนาปกโดยใชตัวอักษรจีนใชโทนสี
รอนในแดงดานในรูปแบบกริดเมนูสคริปตกริด 
(Manuscript Grid) ที่เหมาะสมกับงานและเลือก
เนื้อหาที่นาสนใจจากการสํารวจแบบสอบถามและ
ผูเช่ียวชาญ  

          
ภาพที่1.1 แบบรางหนังสือหนาปกและการจัดวาง 
Layout ดานในหนังสือ 
 
ภาพท่ี2 หนังสือสื่อสงเสริมการทองเที่ยว Gide 
Book (หนาปกและดานใน) ผูวิจัยไดนําขอมูลสรุป
แบบสอบถามกลุมบุคคลทั่วไปและผูเ ช่ียวชาญ 
ออกแบบหนังสือไกดบุคโดยมีลายเสนคอมพิวเตอร
กราฟก เนนภาพประกอบและตัวหนังสือที่แนะนํา
สถานที่ในเยาวราช ทําใหผูอานดูไมเบื่อ และโทนสี
ที่เหมาะสมไปใชในการออกแบบคือ สีรอนในโทน
แดง เนนดานแนะนํารานอาหาร สถานท่ีที่ผูคนรูจกั  
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นอยและคาเฟหรือแกลลอรี่ถายรูป และสอดแทรก
ประวัติความเปนมาของแตละสถานที่หรือจุด
กําเนิดใหมีความรวมสมัยของคอนเซ็ปงาน 

       
 ภาพที่2.1 ปกหนังสือเปนลงสีในคอมพิวเตอร 
 

       
ภาพที่2.2 การจัดวาง Layout ดานในหนังสือ 
แบบคอมพิวเตอร 
 

        
ภาพที่2.3 การจัดวาง Layout ดานในหนังสือ 
แบบคอมพิวเตอร 
 

        
ภาพที่2.4 การจัดวาง Layout ดานในหนังสือ 
แบบคอมพิวเตอร 
 

        
ภาพที่2.5 การจัดวาง Layout ดานในหนังสือ 
แบบคอมพิวเตอร 
 
ภาพท่ี3 ตัวอยางงานจริงหนาปกและเนื้อหาดานใน 

       
ภาพที่3.1 ภาพแสดงตัวอยางหนาปกหนังสือและ
ดานในหนังสือในรูปแบบจริง 
 
                  วิจารณผลการวิจัย  
        การออกแบบสื่อสงเสริมการทองเท่ียวเยาวรา
ชยุคใหมใชหลักการออกแบบสื่อประชาสัมพันธตาม
กลุมเปาหมายหรือผูที่ช่ืนชอบในการทองเท่ียวโดยการ
ใช  องคประกอบภาพที่ น าสนใจ การใช กริ ด 
Manuscript Grid เหมาะกับความเปนสมัยใหมและ
ผสมศิลปะความเกาแกของเยาวราชเขาดวยกัน แต
คงความเปนเอกลักษณของสถานที่ที่จะนําเสนอไว
ภายในหนังสือ                                                               
 ผลการทดสอบการใชสื่อกับนักศึกษาทําให 
เห็นวาสื่อประชาสัมพันธที่มีรูปแบบ สมัยใหม เรียบ
งายทําใหสื่อมีปฎิสัมพันธกับกลุมเปาหมายจากการ
ทําแบบสอบถามตามกลุมเปาหมาย 
                                                                       
                 สรุปและอภิปรายผล 
       สื่อสงเสริมการทองเท่ียวเยาวราชยุคใหมสามารถ
สื่อสารกับกลุมเปาหมายใหมีปฎิสัมพันธกับสถานท่ี
ทองเท่ียว ที่ไดมาพักผอนและมีเอกลักษณเสนหของ
เยาวราชไวและความสําคัญของสถานท่ีอันเกาแกที่
ผสมผสานกับความเปนยุคใหมของสถานท่ีที่อยูรวมกัน 
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ซึ่งไดรวบรวมแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวของรวมไปถึงการดําเนินการวิจัยโดยการเก็บ
ขอมูลดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดไปลงพื้นที่เก็บ
ขอมูลจากกลุมประชากรตัวอยางและผูเชียวชาญทางดาน
การออกแบบนํามาวิเคราะหออกมาเปนผลงาน การ
ออกแบบหนังสอืทองเทีย่ว สําหรับทองเที่ยวเยาวราช 
โดยนําขอมูลจากการศึกษานามาสรุปเพื่อเปนแนว
ทางการออกแบบหนังสือ สวนดานผลวิจัยเกี่ยวกับ
องคประกอบทางการออกแบบและหลักการในการ
ออกแบบพบวา 1) โทนสีที่ เหมาะสมในการนําไปใช
ออกแบบคือ สีรอนในโทนแดง 2) รูปแบบของกริดท่ี
นําไปใชในการออกแบบท่ีเหมาะสมที่สดุ คือ Manuscript 

Grid 3) ตัวอักษรสําหรับใชเปนหัวขอทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ คือ San-serif 4) ตัวอักษรสําหรับใชเปน
ขอความ คือ Serif  สิ่งที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ คือ มี
กระบวนการคิดและลําดับข้ันตอนการทางงานที่
ชัดเจนสามารถนาไปใชจริงไดและไดสื่อประชาสัมพันธ
ที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมาย อีกทั้งยังเสริมสราง
ความเปนเอกลักษณของเยาวราชใหมีความโดดเดน
และนาสนใจ ชวยกระตุนการทองเท่ียวใหกับชุมชน 

                  เอกสารอางอิง            
ธเนศหาญใจ(2532) ความรูเบ้ืองตนการพิมพ. 
(ออนไลน) คนเมื่อ 15 มีนาคม 2561 จาก
http://kanlayanee.ac.th/wbiprinting/WBI/w

bi_6/lesso           
วิกิพีเดีย เยาวราช. (2561) ประวัติความเปนมา           
คนเมื่อ 22 กันยายน 2561 จาก 
https://th.wikipedia.org/wikiถนนเยาวร
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคําแหง. (2556) แมสแีละวงจรสี        
คนเมื่อ 9 ตุลาคม 2561 จาก                                                  
https://krittayakorn.wordpress.com/2013/0
3/20/             

cc Learn (2557) การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ       
คนเมื่อ 20 ตุลาคม 2561 จาก                                              
https://sites.google.com/site/hlakkarxxkbae

bsingphimph/                                         

Medium (Aug 4, 2017) Typographyแค
ตัวอักษรตองสอนกันดวยหรอ              
คนเมื่อ 15 สิงหาคม 2561 จาก                        

https://medium.com/@agencylikeme/      

cc Learn (2557) การออกแบบหนังสือ         
คนเมื่อ 2 ธันวาคม 2561 จาก
https://sites.google.com/site/hlakkarxxkbae

bsingphimph/06-kar-xxkbaeb-hnangsux  

iLoveToGoDotCOM การจัดองคประกอบภาพ 
คนเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561 จาก
https://poysirikanda.wordpress.com/การจัด
องคประกอบภาพ                     

Winsin Design (2017) ภาพกราฟก 2มิต ิ      

คนเมื่อ 10 ตุลาคม 2561 

https://www.youtube.com/watch?v=hJO4N

Kj7tNM                                                        

Brochuredesigns ประเภทโบรชัวร      
คนเมื่อ 3 สิงหาคม 2561 จาก
http://www.brochuredesignteam.com/Broc

hure-Types-2500.html                  

cc Learn (2557) การจัดองคประกอบของงาน
กราฟก                      
คนเมื่อ 29 กรกฏาคม 2561 จาก                              

https://sites.google.com/site/pmtech23013

108/pmtech23013108-1            

vattaka.com ทฤษฎีสี      
คนหาเม่ือ 26 กันยายน จาก
https://sites.google.com/site/rainbowtheor

y1/02-thvsdi-si 
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