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ภาพที่           หน้า  
   1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย          8 
 2.1 วงกลมหลักคิด 4 DNA         21 
 2.2 วงกลมลักษณะ 1 มิติ “1D”         21 
 2.3 แบบแผนภูมิเข้มข้นตามปัจจัยแต่มีขอบเขต       22 
 2.4  แบบแผนภูมิลึกตื้นตามข้อมูล         22 
 2.5  แนวความคิดที่ซ้อนทับกันในรูป 3 มิต ิ       22 
 2.6 รูปทรง 4 มิติ "4D"          23 
 2.7  ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์         23 
 2.8  ภาพผลงานการถอดอัตลักษณ์ที่เสร็จสมบูรณ์      24 
 2.9  เปรียบเทียบผลงานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเครื่องมือ 4DNA     24 
 2.10 หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง        34 
 2.11 หลักการท างานของสมองที่มีผลต่อการเทคนิค Mind Map     36 
 2.12 รายละเอียดขั้นตอนของกระบวนการ AIC       38 
 2.13 สถานที่และอาณาเขตของต าบลบางปลา       40 
 4.1  กลุ่มอาชีพละครชาตรี        68 
 4.2  กลุ่มอาชีพปี่พาทย์มโหรีไทย         69 
 4.3  กลุ่มอาชีพศิลปะลายเส้นไทย         70 
 4.4  กลุ่มอาชีพท าปลาสลิดเค็มแดดเดียว       71 
 4.5  กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชน        72 
 4.6  กลุ่มอาชีพผ้ามัดย้อมท าจากสีธรรมชาติ       73 
 4.7  กลุ่มอาชีพท าอาหารไทยพ้ืนบ้าน        74 
 4.8  กลุ่มอาชีพท าอาหารหวานพ้ืนบ้าน        75 
 4.9  กลุ่มอาชีพท าผลิตภัณฑ์อาหารพ้ืนบ้านแปรรูป       76 
 4.10 กลุ่มอาชีพท าประมงน้ าจืด และสวนเกษตรพอเพียง      77 
 4.11 กลุ่มท าอาชีพเห็ดเยื่อไผ่และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด      78 
 4.12 กลุ่มท าอาชีพไส้เดือนและปุ๋ยไส้เดือน        78 
 4.13 กลุ่มท าอาชีพปลาร้าปลานิลสูตรดั้งเดิม       79 
 4.14 กลุ่มอาชีพจักสาน          79 
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ภาพที่           หน้า  
 4.15 กลุ่มอาชีพเปลถักเชือกแบบโบราณ       80 
 4.16 กลุ่มอาชีพงานประดิษฐ์ (งานประดิษฐ์จากใบเตย/พวงมโหตร)    81
 4.17 กลุ่มอาชีพงานช่างเรือพ้ืนบ้าน        81 
 4.18 กลุ่มอาชีพช่างงานไม้จากวัสดุใช้แล้ว        82 
 4.19 ปราชญ์ภูมิปัญญาทางภาษา การละเล่นปริศนาค าทาย“ผะหม”ี    82 
 4.20 ปราชญ์ภูมิปัญญาจักสานลอบดักปลาจากไม่ไผ่       83 
 4.21 ปราชญ์การจัดการท่องเที่ยวชุมชน        83 
 4.22 ปราชญ์การออกแบบสร้างสรรค์ทรัพยากรชุมชน      84 
 4.23 จุดที่ตั้งกลุ่มอาชีพชุมชนในต าบลบางปลา       96 
 4.24 ก าหนดจุดที่ตั้งและประเภทกลุ่มอาชีพชุมชนในต าบลบางปลา     97 
 4.25 เขตพ้ืนที่และรหัสสีหรือโทนสีของแหล่งที่ตั้งกลุ่มอาชีพชุมชนในต าบลบางปลา  98 
 4.26 ก าหนดเขตพ้ืนที่และรหัสสีหรือโทนสีในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน   98 
 4.27 การประชุมกลุ่มย่อยก าหนดกิจกรรรมพัฒนากลุ่มอาชีพละครชาตรี   101 
 4.28 เขตพ้ืนที่กลุ่มอาชีพละครชาตรี ในต าบลบางปลา (แสดงเส้นทาง QR Code)   101 
 4.29 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนากลุ่มอาชีพละครชาตรี ในต าบลบางปลา     102 
 4.30  แบบสัญลักษณ์ 3 มิติแห่งคุณค่า (3 DCACs: Dimension Connection     103 

      Attraction Cycles)  
 4.31 QR Code ของสถานที/่แหล่งที่ส าคัญในการท่องเที่ยวชุมชน     106 
 4.32 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ “ดงละครชาตรี”      107 
        4.33  แหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ “กลุ่มแม่บ้านสวนเก้าแสน (ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม)”    108 
 4.34 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ “ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางกะอ่ี และที่พัก    108 
  แบบโฮมสเตย์” 
 4.35 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ “บ้านขนมกงบางปลา”      109 
 4.36 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ “เช็คอินกินเที่ยวตลาดน้ าเรือบิน”     109 

4.37 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ “วัดราษฎร์นิยมธรรม-คลองสี่ (จุดเริ่มต้นท่องเที่ยว  110 
ชุมชนทางเรือต าบลบางปลา) ประดิษฐานรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อเผือก” 

 4.38 ป้ายติดตั้งที่จุด/สถานที่ท่องเที่ยวหลักเพ่ือเป็นการสร้างต้นแบบการพัฒนาเป็น   110 
  แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลา 
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ตารางที ่          หน้า  
2.1 ประเด็นแนวคิด ทฤษฏี ส าหรับเป็นแนวทางในการวิจัย     54 
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