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บทคดัย่อ 

 โครงการปริญญานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือออกแบบสินคา้ของท่ีระลึกส าหรับการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
แหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยประยกุตใ์ชน้วตักรรมส่ือในการน าเสนอเพื่อเป็นการพฒันาธุรกิจท่องเท่ียว
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นกรณีศึกษาธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกของบริษทั X-Idea Discovery Co.,Ltd. โดยมี
การศึกษาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเพ่ือน ามาออกแบบสินคา้ของท่ีระลึก บรรจุภณัฑ ์และส่ือโฆษณา
ออนไลน์ ซ่ึงมีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ในการน าเสนอภาพลกัษณ์ความแปลกใหม่และทนัสมยัของธุรกิจ 
ผลการด าเนินงานไดแ้ก่ การออกแบบสินคา้ของท่ีระลึกตน้แบบ บรรจุภณัฑ ์ส่ือ ณ จุดขาย กิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่ือ
โฆษณาทาง Facebook และการน าเสนอเน้ือหาดว้ยการสแกน QR code เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่เวบ็ไซต์และบริการขอ้มูล
ดา้นเส้นทาง ท่ีตั้งร้านอาหาร และโรงแรมผ่านระบบขอ้มูลออนไลน์  ผลงานทั้งหมดไดมี้การประเมินใหค้วามเห็นโดย
ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน นกัวิชาการดา้นการออกแบบงานโฆษณา และกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย สรุปไดว้า่
ผลงานส่วนใหญ่มีความน่าสนใจและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการเปิดรับส่ือของนกัท่องเท่ียวในปัจจุบนัซ่ึงสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินธุรกิจท่องเท่ียวไดต้่อไปในอนาคต 
 
ค ำส ำคญั: นวัตกรรมส่ือ ธุรกิจท่องเท่ียวท้องถ่ิน 
 
 
 
 

mailto:werawat.a@rsu.ac.th


งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1517 

Abstract 
 The purpose of this senior project is to design souvenir products for tourism promotion of Mae-Hong Son 
province. In this study, innovative media were applied toward a local tourism business to distribute souvenir 
products of X-Idea Discovery Co.,Ltd., a manufacturer and distributor of souvenir products, as a case study. This 
project studied tourist attractions in Mae-Hong Son in order to design souvenir products and packages, conducting 
online advertising by using a new technology to present a more modern image of this business. The result included 
prototype souvenir product designs, packaging, points of purchase media, sales promotion activities, Facebook 
advertising and content marketing by QR code scanning linked to the website and other online services such as route 
navigating, restaurants and hotel information. All of them were evaluated and given comments by local tourism 
business entrepreneurs, advertising design experts and some samples of target customers.  The conclusion indicated 
that most of the designs were interesting and well relevant to the media exposure of the current target tourists with 
good potential and could be implemented in tourism business in the future. 
 

Keywords: Innovative media, Local tourism business 

 
1. บทน า 
 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (Tourism Industries) ถือวา่เป็นแหล่งรายไดส้ าคญัของประเทศไทยโดยเป็นผลมาจาก
ความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเท่ียวทั้ งทางธรรมชาติ วฒันธรรม อาหารการกิน รวมถึงธุรกิจบริการด้าน
โรงแรม รีสอร์ท สปา รวมถึงธุรกิจแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น ธุรกิจดา้นการเดินทาง และธุรกิจสินคา้ของท่ีระลึก ซ่ึงในแต่ละ
แหล่งท่องเท่ียวมกัจะมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีเป็นจุดขายแตกต่างกันไป ในท่ีน้ี “สินคา้ของท่ีระลึก” (Souvenir) ท่ีมี
บทบาทในการบอกเล่าเร่ืองราวการเดินทางท่องเท่ียวไปในสถานท่ีต่างๆ เป็นบนัทึกความทรงจ าเพื่อการระลึกถึง หรือ
เป็นของฝากญาติมิตรก็ยงัคงเป็นรูปแบบสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมควบคู่ไปกบัธุรกิจท่องเท่ียวในแต่ละทอ้งถ่ินตลอดมา 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนนบัเป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
ในภาคเหนือท่ีไดรั้บความนิยมมานาน แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกั เช่น เมืองปาย ปางอุ๋ง ถ ้าลอด ปางมะผา้ บา้นรักไทย 
ทุ่งดอกบวัตอง ดอยแม่อูคอ  วดัพระธาตุดอยกองมู ฯลฯ ไดรั้บการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือโดยธุรกิจท่องเท่ียว
และองคก์รดา้นการท่องเท่ียว เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) บริษทัทวัร์ รวมถึงธุรกิจท่องเท่ียวทอ้งถ่ินใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  อยา่งไรก็ดี สังเกตไดว้า่การน าเสนอเน้ือหาหรือขอ้มูลในส่ือเหล่านั้นอาจยงัไม่ทนัสมยั ดูไม่
น่าสนใจ และไม่สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวยุคปัจจุบนัท่ีใชก้ารสืบคน้ขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ตหรือใช้
บริการธุรกิจท่องเท่ียวออนไลน์ (Online Travel Agencies) มากข้ึน รวมถึงบทบาทของการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางใหม่ๆ อย่างส่ือเครือข่ายสังคม (Social media) เช่น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube (คลาร่า ชีห์, 
2553) ดงันั้น จึงน่าสนใจท่ีจะมีการพฒันาธุรกิจท่องเท่ียวทอ้งถ่ินโดยประยุกตใ์ชน้วตักรรมส่ือสมยัใหม่เขา้มาสร้าง
ภาพลกัษณ์ของสินคา้และบริการท่ีทันสมยัสอดรับกบัความเปล่ียนแปลงของโลกยุคดิจิทัล ซ่ึงภาพรวมของธุรกิจ
ท่องเท่ียวในปัจจุบันนั้ นต่างใช้นวตักรรมส่ือสมัยใหม่ในการส่ือสารและสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นท่ี รู้จักจดจ า             
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การเช่ือมโยงกบัส่ือออนไลน์จึงนบัเป็นช่องทางท่ีใชง้บประมาณไม่สูงมากนกั หากสามารถตอบสนองและเขา้ถึงกลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป้าหมายไดผ้ลดีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ (กาญจนา แกว้เทพ, 2556) 
  
2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาขอ้มูลและออกแบบสินคา้ของท่ีระลึกส าหรับการโฆษณาแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน
โดยสร้างสรรครู์ปแบบสินคา้ของท่ีระลึกท่ีแปลกใหม่และทนัสมยัสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยคุดิจิทลั 

2. เพื่อน าเสนอกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้นวตักรรมส่ือในการพัฒนาธุรกิจท่องเท่ียวท้องถ่ิน จังหวดั
แม่ฮ่องสอน โดยสร้างสรรคส่ื์อโฆษณาส าหรับธุรกิจสินคา้ของท่ีระลึกของบริษทั X-Idea Discovery Co.,Ltd. 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

โครงการปริญญานิพนธ์น้ีเป็นการศึกษาข้อมูลเพื่อปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบสินคา้และส่ือ
โฆษณา โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ศึกษาจากเอกสารขอ้มูลธุรกิจ
ท่องเท่ียวของบริษทั X-Idea Discovery Co.,Ltd. ท่ีใชเ้ป็นกรณีศึกษา การสืบคน้ขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต และการส ารวจ
แหล่งท่องเท่ียวโดยผูจ้ดัท าโครงการ ซ่ึงขอ้มูลท่ีเลือกน ามาศึกษาไดแ้ก่ แหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนสามแห่ง
ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความนิยมจากนักท่องเท่ียว คือ บา้นจ่าโบ่ บา้นรักไทย และปางอุ๋ง เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มูลไดแ้ก่ การสังเกตการณ์ธุรกิจท่องเท่ียวในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน การเก็บขอ้มูลดา้นภาพและเน้ือหาเก่ียวกบัแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีเลือกน ามาศึกษาส าหรับน าไปใชอ้อกแบบสินคา้ของท่ีระลึกและส่ือโฆษณาต่าง ๆ 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้นผูจ้ดัท าโครงการไดน้ าเอาขอ้มูลมาคดัเลือกเน้ือหาท่ีน่าสนใจและเหมาะสมต่อการ
ผลิตเป็นสินคา้ของท่ีระลึก โดยออกแบบส่ือท่ีมีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ ไดแ้ก่ QR code และการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือเครือข่ายสังคมท่ีมีภาพลกัษณ์ทนัสมยั สามารถตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวในยคุ
ปัจจุบันได้ดี ส าหรับการน าเสนอผลงานนั้ นเป็นการออกแบบช้ินงานสินค้าของท่ีระลึกและแบบจ าลองส่ือด้วย
ภาพกราฟิกและรูปแบบส่ือต่างๆ ในโครงการ ประกอบการอธิบายแนวคิด เทคนิค วสัดุ และเน้ือหาท่ีสร้างสรรคข้ึ์น 
 
4. ผลการวจิยั 

แนวคิดในการออกแบบเนน้ความเรียบง่ายดูเป็นสากล ซ่ึงผลงานสินคา้ของท่ีระลึกตน้แบบ ไดแ้ก่ เข็มกลดั 
แผ่นแม่เหล็กติดตู ้เย็น พวงกุญแจ และกล่องบรรจุภัณฑ์ท่ีมีลูกเล่นให้ตัดออกมาใช้เป็นโปสการ์ดได้ และมีการ
ประยุกต์ใช้นวตักรรมส่ือ QR code ท่ีพิมพ์บนกล่องเพ่ือเช่ือมโยงการเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ บน
เวบ็ไซต ์และเช่ือมโยงระบบการใหบ้ริการขอ้มูลออนไลน์ เช่น เส้นทาง ท่ีตั้งร้านอาหาร รีววิโรงแรม ส่วนส่ือโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ส่ือป้ายโฆษณา ณ จุดขาย ท่ีมีการน าเสนอช่องทางการส่ือสารออนไลน์ดว้ยวิธีสแกน QR code 
เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่ขอ้มูลสินคา้ เน้ือหาเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน คือ ปางอุ๋ง บา้นรักไทย บา้นจ่าโบ่  
และ Facebook Fanpage ของธุรกิจท่องเท่ียวท้องถ่ินโดยบริษทั X-Idea Discovery Co.,Ltd. นอกจากน้ี ยงัมีกิจกรรม
ส่งเสริมการขายท่ีใชส่ื้อ Facebook ในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวใหก้ลุ่มเป้าหมายไดรั้บรู้อีกดว้ย 
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รูปที่ 1 สินคา้ของท่ีระลึกในรูปแบบเขม็กลดั 

 

 
รูปที่ 2 สินคา้ของท่ีระลึกในรูปแบบแผน่แม่เหลก็ติดตูเ้ยน็ 

 

 
รูปที่ 3 สินคา้ของท่ีระลึกในรูปแบบพวงกุญแจ 

 

 
รูปที่ 4 กล่องบรรจุภณัฑสิ์นคา้ท่ีสามารถตดัฝากล่องไปใชเ้ป็นโปสการ์ดได ้และมี QR code ส าหรับสแกนเช่ือมต่อขอ้มูล 
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รูปที่ 5 ส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ณ จุดขายแบบ Roll Up ติดตั้งตามยา่นท่องเท่ียวในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

  
รูปที่ 6 ส่ือเครือข่ายสงัคม Facebook ท่ีน าเสนอเน้ือหาดา้นการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงมาจากการสแกน QR code 

 

 
รูปที่ 7 ตวัอยา่งเน้ือหาบนเวบ็ไซตแ์ละส่ือออนไลน์ของธุรกิจท่องเท่ียวทอ้งถ่ินท่ีเช่ือมโยงมาจากการสแกน QR code 

 
5. การอภิปรายผล 

จากการศึกษาขอ้มูลและด าเนินโครงการน้ีไดพ้บว่าการประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่นั้นสามารถน าไป
พฒันาร่วมกบัแนวคิด “การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค”์ (Creative Tourism) ส าหรับตลาดทอ้งถ่ิน โดยอาจน าไปเช่ือมโยง
กบัขอ้มูลกิจกรรมและทรัพยากรการท่องเท่ียวดา้นอ่ืนๆ ในทอ้งถ่ินไดอี้ก เช่น การส่ือสารการตลาดท่ีประยกุต์ใชส่ื้อ
ออนไลน์เพื่อน าเสนอ “การท่องเท่ียวเชิงเกษตร” (Agricultural Tourism) ท่ีดัดแปลงรูปแบบชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวสวนชาวนาชาวไร่ให้เป็นบริการท่ีพักในรูปแบบ Farm Stay หรือ Home Stay ท่ีให้นักท่องเท่ียวได้สัมผัส
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ประสบการณ์วิถีชีวิตแบบทอ้งถ่ิน รวมถึง “การท่องเท่ียวเชิงอาหาร” (Gastronomy Tourism) ท่ีให้ประสบการณ์ดา้น
อาหารการกินแบบคนท้องถ่ิน ตลอดจนการพฒันาอาหารท้องถ่ินโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาหารในการแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรในทอ้งถ่ินและใชน้วตักรรมการออกแบบบรรจุภณัฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม (Added value) การส่ือสาร
ผา่นส่ือออนไลน์และการจดักิจกรรมพิเศษทางการตลาดท่ีน าเสนอเอกลกัษณ์ทางศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เช่น ขนัโตก 
การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีพ้ืนเมือง การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารทอ้งถ่ินดว้ยรูปแบบงานแสดงสินคา้ OTOP 
โดยอาจผลิตส่ือโฆษณาและส่ือมลัติมีเดียเผยแพร่ออนไลน์ เช่น การรีวิวโดยนักท่องเท่ียวและผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น
ออนไลน์ (Blogger, Youtuber, Influencer) รวมถึงการน าเสนอเน้ือหาบนเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชัน่ดา้นการท่องเท่ียว
ต่างๆ ด้วย  นอกจากน้ี ยงัสามารถพฒันาแนวคิด “การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและนันทนาการ” ท่ีอาศัยทรัพยากร
ท่องเท่ียวตามธรรมชาติในทอ้งถ่ินร่วมกบักลุ่มธุรกิจโรงแรม สปา รีสอร์ท ร้านอาหาร บริการดา้นการเดินทาง รวมถึง
ธุรกิจบริการดา้นสุขภาพบนฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น การนวดไทย อาหารและยาสมุนไพร ตลอดจนสถานพกัฟ้ืนใน
แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติในพ้ืนท่ีทอ้งถ่ินตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยท่ีมีศกัยภาพเหมาะสมส าหรับการพฒันา
เชิงธุรกิจ ซ่ึงเป็นแนวโน้มท่ีก าลังเป็นกระแสส าคัญสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูบ้ริโภคอันสืบเน่ืองมาจาก      
“การกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ” (Aging Society) ทั้งในสังคมไทยและในภาพรวมระดบัโลก ดงันั้น การสร้างสรรค์ส่ือ
และผลิตเน้ือหาดิจิทลัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางการพฒันาธุรกิจท่องเท่ียวขา้งตน้เพ่ือน าเสนอผ่านส่ือออนไลน์จึงมีความ
น่าสนใจส าหรับการพฒันาธุรกิจทอ้งถ่ินในยคุปัจจุบนั  

ทั้งน้ี การพฒันาผลงานส าหรับกรณีศึกษาธุรกิจของท่ีระลึกส าหรับแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัแม่ฮ่องสอนในท่ีน้ี
สามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาให้ครอบคลุมหลากหลายมากข้ึนในอนาคต โดยอาจมีโปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจเพ่ิมเติม น าเสนอ
ภาพสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหลากหลายมากข้ึนเป็นคอลเล็คชัน่ให้สะสม และบูรณาการช่องทางการส่ือสารการตลาดอ่ืนๆ 
ตามกลยทุธ์การส่ือสารสมยัใหม่ท่ีเนน้การผสมผสานหลายส่ือ เช่น ส่ือออนไลน์ ส่ือออฟไลน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือกลางแจง้ 
ส่ือ ณ จุดขาย ส่ือบุคคล ฯลฯ ทั้งในพ้ืนท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอนและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ก็น่าจะมี
ส่วนช่วยส่งเสริมใหธุ้รกิจทอ้งถ่ินสามารถเติบโตไดใ้นท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของบริบทเศรษฐกิจสงัคมยคุดิจิทลั
ตามแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค”์ (Creative Economy) (สมบติั กสุุมาวลี, 2558) 
 
6. บทสรุป 
 ผลการด าเนินงานโครงการปริญญานิพนธ์น้ีไดน้ าเสนอแนวคิดและรูปแบบการประยกุตใ์ชน้วตักรรมส่ือใน
การพัฒนาสินค้าของท่ีระลึกของบริษัท X-Idea Discovery Co.,Ltd.  ซ่ึงเป็นกรณีศึกษาน าร่อง (Pilot case study) 
ส าหรับธุรกิจท่องเท่ียวทอ้งถ่ินในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเพื่อให้น าไปประยกุตใ์ชใ้นพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ต่อไป จากการประเมินผล
งานออกแบบทั้งหมดดว้ยการสอบถามความคิดเห็นจากผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวท่ีใชเ้ป็นกรณีศึกษา นกัวิชาการ
ดา้นการออกแบบส่ือ และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน สรุปไดว้า่แนวคิดตน้แบบส าหรับการ
พฒันาธุรกิจท่องเท่ียวในโครงการน้ีท่ีเช่ือมโยงขอ้มูลผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์และเอ้ืออ านวยความสะดวกรวดเร็ว
ใหก้บัผูใ้ชง้านท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวรุ่นใหม่นั้นมีความเป็นไปไดแ้ละสามารถน าไปใชด้ าเนินธุรกิจไดจ้ริง ในส่วนผลงาน
ออกแบบนั้นมีความน่าสนใจ ดูดีมีราคา สร้างภาพลกัษณ์ทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัการใชง้านในยคุปัจจุบนัท่ีผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่นิยมสืบคน้ขอ้มูลผา่นการเช่ือมต่อบนระบบออนไลน์ (วลิาส ฉ ่าเลิศวฒัน์, 2559) 
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 อยา่งไรก็ดี ควรตระหนกัดว้ยวา่ความพร้อมและความสามารถในการพฒันาธุรกิจท่องเท่ียวทอ้งถ่ินหรือการ
ส่ือสารการตลาดดว้ยนวตักรรมส่ือสมยัใหม่หรือเทคโนโลยีดิจิทลัในบางพ้ืนท่ีของแต่ละทอ้งถ่ินในประเทศไทยนั้น
อาจยงัมีขอ้จ ากดัอยูบ่า้ง เช่น ดา้นทกัษะในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยขีองบุคลากร ความไม่พร้อมของระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีเหมาะสมในบางพ้ืนท่ีๆ อยูห่่างไกลตามชนบท ตลอดจนความเขา้ใจหรือการยอมรับนวตักรรม
ของผูป้ระกอบการธุรกิจแวดลอ้มอุตสาหกรรมท่องเท่ียวอ่ืน ๆ เช่น การเดินทาง ขนส่ง ร้านอาหาร โรงแรม ร้านคา้    
ซ่ึงในอนาคตคาดว่าน่าจะมีการพัฒนาท่ีดีข้ึนตามการขยายตัวของพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์และผลสืบเน่ืองจาก
แนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล  (มานิต รัตนสุวรรณ และ สมฤดี ศรีจรรยา, 2555) 

 
7. กติตกิรรมประกาศ 

โครงการปริญญานิพนธ์น้ีส าเร็จลุล่วงลงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จากคุณอคัรเดช งามทว ีผูป้ระกอบการธุรกิจ
ท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน บริษทั X-Idea Discovery Co.,Ltd. จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และอาจารยณ์ัฐพงษ ์หริรักษาพิทกัษ ์อาจารย์
ประจ าวทิยาลยันิเทศศาสตร์ ท่ีไดใ้หค้วามคิดเห็นและค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์รวมถึงแนวทางในการพฒันาโครงการ 
และขอขอบคุณกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีกรุณาใหค้วามเห็นเก่ียวกบัผลงานสร้างสรรคส่ื์อต่าง ๆ ในโครงการน้ี ซ่ึงท า
ใหไ้ดมุ้มมองท่ีน่าสนใจและเป็นก าลงัใจใหผู้จ้ดัท าโครงการไดน้ าไปใชด้ าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต 
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