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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและพัฒนาแผนที่นำเที่ยวผาหินกูบสำหรับนักท่องเที่ยว
ในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบประวัติและข้อมูลการท่องเที่ยวของผาหินกูบ เดิมทีการท่องเที่ยวในปัจจุบันมี
นักท่องเที่ยวลดน้อยลง จึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งในปัจจุบันผาหินกูบ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยได้ยินชื่อบ่อยนัก ผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาแผนที่นำเที่ยวผาหินกูบ
สำหรับนักท่องเที่ยวในกรุงเทพหานครเพื่อสนับสนุนให้เห็นคุณค่าในประเทศของตนเอง วัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย ๑) เพื่อศึกษาแผนที่นำเที่ยวผาหินกูบ ๒) เพื่อออกแบบสื่อนำเที่ยวผาหินกูบในรูปแบบสื่อแผนที่นำ
เที่ยว โดยวิธีการดำเนินงานวิจัย กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๕๐ คนจากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดผู้ที่อาศัยอยู่ภายใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและหญิงตั้งแต่อายุ ๒๐ - ๔๐ ปี โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ผลการวิจัย ได้แผนที่นำเที่ยวผาหินกูบที่มีรายละเอียดข้อมูลแผนที่นำเที่ยว  
ที่ได้รับการออกแบบตามการวิเคราะห์แบบสอบถามข้อมูล 

 

คำสำคัญ : แผนที่นำเที่ยว, ผาหินกูบ, นักท่องเที่ยว 
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 Developing The map travel to Pha Hin Kup for The Tourist in Bangkok 

Supitchaya Imsanguanchai 
Major in Printing Industry. Print Design Faculty of Industrial Technology. SSRU 

 

 The purpose of this research is design and develop of Pha Hin Kup travel map for 

tourists in Bangkok. In order that know about history and information of Pha Hin Kup. Now, 

tourism is less tourists. Therefore, impact to economic of tourism in Chanthaburi which in the 

present Pha Hin Kup is attraction that is not famous. Researcher see the importance of develop 

of Pha Hin Kup travel map for tourists in Bangkok. So, support to see value in their own 

country. The purpose of research 1) For design and develop of Pha Hin Kup travel map. 2)   

For study and find ways to design a map of Pha Hin Kup. 50 target group, all target group is 

people who live in Bangkok. Since, the male and female are 20-50 years old by use to choose 

puporsive Sampling. Research result Designed Pha Hin Kup map Got details of Map information 

of Pha Hin Kup 

 

Keywords :  Guide map , Pha Hin Kup, Tourist 
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บทนำ 
ผาหินกูบ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

บนเทือกเขาสอยดาวใต้ เป็นที่เที่ยว unseen ของ
จังหวัดจันทบุรี ที่มีเส้นทางท้าทายนักผจญภัย นัก
เดินป่า ที่ไม่กลัวความยากลำบาก เส้นทางการเดิน
ป่าที่ครบทุกรสชาติ บุกป่า ผ่านธารน้ำ ปีนเขา เข้า
ถ้ำ เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างโหด ต้องใจเท่าน้ันจึงจะ
ฝ่าฟันอุปสรรคได้ตลอดเส้นทาง เพื ่อพิชิตความ
สวยงามแห่งขุนเขา ดูมอสสีทองในหน้าร้อน นอน
นับดาว สัมผัสลมหนาว เฝ้าดูทะเลหมอก ชมแสง
ตะวันแรกเบิกฟ้าผาหินกูบ ตั ้งอยู ่ทางใต้ของ
เทือกเขาสอยดาวใต้ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา
สอยดาว ภายใต้การดูแลของหน่วยพิทักษ์ป่าบ้าน
ทุ่งเพล ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
ผู ้วิจ ัยจึงต้องการศึกษาหาแนวทางการออกแบบ
การพ ัฒนาแผนท ี ่นำเท ี ่ยวผาห ินก ูบเพ ื ่อให้
นักท่องเที ่ยวในกรุงเทพมหานครหันมาสนใจ
ท ่องเท ี ่ยวเช ิงธรรมชาต ิ และย ังส ่ง เสร ิมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกยังทั้งเห็นคุณค่าใน
ประเทศตนเอง 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพื่อศึกษาการท่องเที่ยวผาหินกูบ 

๒. เพื ่อออกแบบสื ่อนำเที ่ยวผาหินก ูบใน
รูปแบบสื่อแผนที่นำเที่ยว 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๑.๑ ประชากรที ่เลือกเพื ่อทดสอบ คือ 

นักท่องเที่ยวที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร 

๑.๒ ใช้วิธีเอกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยการใช้แบบสอบถาม
กับนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร 

 ๒. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

  ๒ .๑  แบบ ส อ บ ถ า ม  ล ั ก ษณะ เ ป็ น
แบบสอบถาม ๕๐ ชุด โดยแต่ละชุดมีลายละเอียด
สถานะภาพของผู้ตอบและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
การเดินทางและการพัฒนาแผนที่นำเทีย่วผาหนิกบู 

เ พ ื ่ อ ใ ช ้ ส อ บ ถ า ม ก ล ุ ่ ม น ั ก ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว ใน
กรุงเทพมหานคร 

๒.๒ ลักษณะการสุ ่มกลุ ่มตัวอย่าง คือ 

วิธีการใช้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 ๓. ประเภทข้อมูล 

๓ .๑  ข ้ อม ู ลภาคปฐมภ ูม ิ  จากการ
ตอบสนองแบบสอบถามผ ู ้ว ิจ ัยได ้ทำการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึง
การเดินทางท่องเที่ยวผาหินกูบ สังเกตพฤติกรรม
และสัมภาษณ์โดยตรงกับกลุ่มตัวอย่าง 
     ๓.๒ ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บข้อมูลที่
เป็นความรู้พื้นฐานของสถานที่ รายละเอียดในการ
พัฒนาแผนที่นำเที่ยว คือ การสรุปข้อมูลทั้งหมดที่
ได้จากการค้นคว้ารวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาและเปรียบเทียบทำ
การวิเคราะห์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ
แผนที่นำเที ่ยวผาหินกูบสำหรับนักท่องเที ่ยวใน
กรุงเทพมหานคร และเป็นแนวทางในงานวิจัย 

 ๔. การวิเคราะห์ข้อมูล 

๔.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เช่น อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ     

รายได้/เดือน 

๔.๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับการออกแบบ
การพ ัฒนาแผนท ี ่นำเท ี ่ ยวผาห ินก ูบสำหรับ
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นักท ่องเที ่ยวในกรุงเทพมหานคร และระดับ
ความเห็นในการออกแบบวิเคราะห์ข้อมูลประเมิน
โดยการใช้ค่าเฉลี่ย 

 ๕. สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 

๕.๑ ค่าร้อยละ 
๕.๒ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

 

ผลการวิจัย 

๑. ได้รวบรวมทั้งภาพ ทั้งข้อมูลแหล่งทอ่งเทีย่ว
และสถานที่สำคัญ 

๒ .  ได้บอกเส ้นทางตำแหน่งสถานที ่ไว ้ทั้ง
ภาพประกอบ และมีการสร้างสีสัญลักษณ์บ่งบอก
แต่ละสถานที่ 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยในการออกแบบสื่อการพฒันา
แผนท ี ่ น ำ เ ท ี ่ ย ว สำห ร ั บน ั กท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว ใน
กรุงเทพมหานคร สรุปและอภิปรายผลได้ ดังน้ี 

๑. การออกแบบแผนที่นำเที่ยว ผู้วิจัยคิดว่า 
Guide map เล่มนี ้มีข้อมูลเกี ่ยวกับเส้นทางการ
เดินทางไปยังผาหินกูบและสถานที่อื่น ๆ มีเส้นทาง
บอกตำแหน่งให ้ทราบ สามารถใช ้ได ้ท ุกเพศ 

สำหรับนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครและผู้ที่
สนใจในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

 

 
ภาพท่ี ๑ ตัวอย่างเน้ือหาด้านในGuidebook 

 

 

 
ภาพท่ี ๒ ตัวอย่างรายละเอียดข้อมูลการ
ท่องเที่ยว Guide map 

 

 ๒. Guide map เล่มน้ี เป็นอีกหน่ึงเส้นทางให้
นักท่องเที่ยวหันมาท่องเที่ยวมากข้ึน 

 

  

 

 

 
ภาพท่ี ๓ ตัวอย่างงานสื่อโฆษณา 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 318 -



ภาพท่ี ๔ ตัวอย่างงานสื่อโฆษณา 
 

ข้อเสนอแนะ 
๑ .  เพ ื ่อให ้ม ีการพ ัฒนาแผนท ี ่นำเที ่ยวที่

เกี่ยวกับการบอกเส้นทางหรือการเดินทางไปยังที่
หมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นควรศึกษาเกี่ยวกับ
การทำสีสัญลักษณ์ให้เด่นชัด 

๒. ควรทำการศึกษาตัวอย่างแผนที่นำเที่ยวที่
เคยมีการออกแบบไว้ เพื ่อศึกษาลักษณะการ
ออกแบบเกี่ยวกับแผนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
งานออกแบบที่ดีขึ ้นและมีรายละเอียดของการ
ออกแบบแผนที่นำเที่ยวที่มากข้ึน 

 

เอกสารอ้างอิง 
Supreme Print. (2561). ข้อมูลรูปแบบของการ

จ ั ด  Layout (ออนไลน ์ ) .  ส ืบค ้ นจาก  : 

http://www.supremeprint.net 

Typography for design. (2561). ข้อมูลประเภท
และลักษณะ Font (ออนไลน์). สืบค้นจาก : 

http://www.typographyfordesign.blogs

pot.com 

 

 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 319 -


