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บทคัดยอ 

 การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาและหาแนวทางการออกแบบสื่อประชาสมัพันธการทองเท่ียว
เชิงอนุรกัษสําหรับอุทยานแหงชาติพุเตย ที่ผานมาอุทยานแหงชาติพุเตยเปนอทุยานที่มีความสวยงานเปนแหลง
ธรรมชาติทีส่มบรูณทีสุ่ดในภาคกลาง ทั้งยังเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ดงึดูดชาวตางชาติและคนไทยที่ช่ืนชอบการ
ทองเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามมาอยางกวางขวาง ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการออกแบบสื่อประชาสมัพันธใน
การทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ ใหมีความเขาใจไดอยางถูกตอง วัตถุประสงคของงานวิจัย 1. เพือ่ศึกษาการออกแบบ
สื่อประชาสมัพันธการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติพุเตย 2.ศึกษารูปแบบของการทองเที่ยวเชิงอนรุักษ โดยวิธี
ดําเนินงานวิจัย กลุมเปาหมายจํานวน 50 คนจากกลุมเปาหมายทัง้หมดที่ช่ืนชอบการทองเที่ยวธรรมชาติ ทั้ง
เพศชายและหญิง ชวงอายุ 20-30 ป โดยการเลือกกลุมตัวอยางที่สามารถใหขอมูลได ผลการวิจัย 1. ไดแนวทาง
การออกแบบสื่อประชาสมัพันธการทองเทียวเชิงอนุรักษในแกนักทองเที่ยว 2. ไดศึกษาขอมูลและแนวทางการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษอุทยานแหงชาติพุเตย ขอมลูพืชพรรณและปาไม ขอมูลสัตวปาตามธรรมชาติ ขอมูล
สถานที่ทองเที่ยวสําคัญ ตามการวิเคราะหแบบสอบถามขอมูล 

 

คําสําคัญ : สื่อประชาสัมพันธ, การทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ, อุทยานแหงชาติพุเตย 
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Research and Studies of Media design 

Ecotourism PhuToei National Park 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to study and find ways to design media to promote 

eco-tourism for PhuToei National Park. In the past, PhuToei National Park is a beautiful park 

with the most complete natural resources in the central region. It is also a tourist attraction 

that attracts foreigners and Thai people who love the beautiful natural tourism. The researcher 

therefore sees the importance of designing public relations media in eco-tourism. To be 

understood correctly Objectives of the research 1. To study media design, public relations, 

tourism, PhuToei National Park 2. Study the form of ecotourism By research method Target 

groups of 50 people from all target groups who like natural tourism Both male and female, 

aged 20-30 years, by selecting a sample group that can provide information PhuToei National 

Park Conservation Plants and forest information Natural wildlife data That is designed 

according to the data query analysis. 

 

Keywords : Public relations media, Ecotourism, PhuToei National Park 
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บทนํา 

 อุทยานแหงชาติพเุตย ตั้งอยูในอําเภอดาน
ชาง จังหวัดสุพรรณบรุ ีมีเนื้อที ่ 198,422 ไร จัดต้ัง
ข้ึนเนื่องจากกรมปาไมเห็นวา พื้นที่ปาเพื่อการ
อนุรักษบางสวนในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาองค
พระ ปาเขาพุระกํา และปาหวยพลู ทองที่อําเภอ
ดานชาง จังหวัดสพุรรณบุร ีมีสภาพปาอุดมสมบรูณ
เปนแหลงตนน้ําลําธารในการเกษตร ของจงัหวัด
สุพรรณบรุีและจังหวัดกาญจนบรุีมีทิวทัศนสวยงาม 
สัตวปาชุกชุม สมควรอนรุักษไวเปนสมบัติของชาติ 
กรมปาไมจงึแตงตั้งให  นายพันเทพ   อันตระกลู 
นักวิชาการกรมปาไม ไดไปทําการสํารวจบุกเบกิ
เตรียมการประกาศเปนอทุยานแหงชาติ ตั้งแตป 
2538 จนถึงป 2541   จึงไดประกาศเปนอทุยาน
แหงชาติลําดับที่ 84  ในราชกิจจานุเบกษาเลมที ่
115 ตอนท่ี 67ก ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2541

โดยใชช่ือวา “อุทยานแหงชาติพุเตย” ตอมาไดมี
คําสั่งกรมปาไมที่ 2421/2543 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 
พ.ศ. 2543 ใหโอนงานวนอุทยาน “ถํ้าเขาวง” ซึง่
อยูในความรับผิดชอบของปาไมเขตนครสวรรค 
จํานวน 8,125 ไร ผนวกเขาเปนพ้ืนทีส่วนหนึ่งของ
อุทยานแหงชาติพเุตย โดยใหมีการจัดการตาม
ระบบอุทยานแหงชาติ 

ปจจุบันอทุยานแหงชาติพเุตยเปนแหลงทองเที่ยวที่
ไดรับความนิยมมากข้ึน มีนักทองเที่ยวนิยมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศเพิ่มมากขึ้น ทําใหมีผลกระทบ
ตอสถานที่จากการเพ่ิมข้ึนของนักทองเที่ยว รวมถึง
พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนเิวศที่ไมถูกตองของ
นักทองเที่ยว ทําใหเกิดผลกระทบทางลบไมวาจะ
เปนของเสียจากการทองเที่ยว พฤติกรรมของสัตว

ที่เปลี่ยนแปลงดานการหาอาหาร มลพิษทางขยะ 
เสียงรบกวนจากกลุมนกัทองเที่ยวและยานพาหนะ 
การตัดไมเพือ่สรางท่ีพักอํานวยความสะดวกในการ
ทองเที่ยว ทําใหพื้นที่อาศัยของสัตวปาลดนอยลง  

จากขอมลูที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวามีการ
บรรยายลักษณะของอุทยานแหงชาติพุเตยไดอยาง
สวยงาม เปนสถานท่ีที่เหมาะแกการทองเท่ียว
พักผอน แตผูคนสวนใหญยังไมรูถึงวิธีการทองเท่ียว
เชิงอนุรกัษที่ถูกตอง จงึมผีลทําใหเกิดปญหาทาง
สภาพแวดลอม ผูวิจัยจึงสนใจทีจ่ะศึกษาและ
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวอทุยาน
แหงชาติพุเตย เพ่ือเปนแนวทางในการทองเท่ียว
สถานที่ทางธรรมชาติแหงนี้ อีกทั้งยงัชวยอํานวย
ความสะดวกในการใชบริการของประชาชนเพื่อ
สนับสนุนใหเกิดการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ ไมวาจะ
เปนนักทองเที่ยว ทั้งในพ้ืนที่และนอกพื้นที่ให
สามารถทํากิจกรรมเดินปา ตั้งแคมปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมเปนการรบกวนธรรมชาติเกินไป 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 1. ประชากรและกุมตวัอยาง 

     1.1 ประชากรในการศึกษาวิจัยในครัง้
นี้ คือ บุคคลท่ัวไปที่ช่ืนชอบการทองเที่ยว จํานวน 
50 คน ทั้งเพศชายและหญงิ ชวงอายุ 20-30 ป 

 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

     2.1 แบบสอบถาม มีทัง้หมด 50 ชุด 
โดยเก็บขอมูลทั่วไปและขอมูลดานการออกแบบ 
โดยสอบถามกลุมตัวอยาง คือ กลุมวัยรุนถึงวัย
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ทํางาน จํานวน 50 คน ทั้งเพศชายและหญงิ ชวง
อายุ 20-30 ป 

     2.2 ลักษณะการเลอืกกลุมตัวอยาง คือ 
วิธีการเลือกกลุมบุคคลที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกบั
การทองเที่ยวเชิงอนุรกัษและสามารถใหขอมลูได 

 3. ประเภทขอมูล 

     3.1 ขอมูลภาคปฐมภูมิ ผูวิจัยได
ดําเนินการแจกแบบสอบถามและสมัภาษณ
โดยตรงกับกลุมตัวอยาง 

     3.2 ขอมูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมขอมูล
จากวรรณกรรมตางๆ มาเปนแนวทางในงานวิจัย 

 4. การวิเคราะหขอมลู 

     4.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม คือ อายุ เพศ รายไดตอเดือน วุฒิ
การศึกษา 

     4.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษอุทยานแหงชาติพุเตย และการออกแบบ
วิเคราะหขอมูลประเมินโดยใชคาเฉลี่ย 

ผลการวิจัย 

 1. ไดแนวทางในการออกแบบสือ่
ประชาสมัพันธการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 2. ไดขอมูลเกี่ยวกบัสถานทีท่องเที่ยว
อุทยานแหงชาติพเุตย คือ พืชพรรณและปาไม สัตว
ปาตามธรรมชาติ สถานที่ทองเที่ยวสําคัญใน
อุทยาน 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาการออกแบบสื่อ
ประชาสมัพันธการทองเท่ียวเชิงนเิวศ อุทยาน
แหงชาติพุเตย สรุปและอภิปรายผลได ดังนี ้

 1. การออกแบบสื่อประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวเชิงอนรุักษ พบวาผูตอบแบบสอบถามมี
ความตองการใหการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ 
โดยใชภาพประกอบจากภาพถาย 

 2. การออกแบบสื่อประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวเชิงอนรุักษ พบวาผูตอบแบบสอบถามมี
ความตองการใหออกแบบโดยใชหลักการการใชสี
วรรณะเดียว 

 3. การออกแบบสื่อประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ พบวาผูตอบแบบสอบถามมี
ความตองการใหออกแบบโดยการใชตัวอักษรแบบ
ไมมีฐาน  

 4. การออกแบบสื่อประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวเชิงอนรุักษ พบวาผูตอบแบบสอบถามมี
ความตองการใหออกแบบสื่อประชาสมัพันธใน
รูปแบบสือ่ตางๆ เชน แผนพบั โปสการด บลิบอรด 
โปสเตอร 

 

ภาพที่ 1 ตัวอยางสื่อรูปแบบโปสการด 
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ภาพที่ 2, 3 ตัวอยางสื่อรปูแบบแผนพบั 

 

ภาพที่ 4 ตัวอยางสื่อรูปแบบบลิบอรด 

 

ภาพที่ 5 ตัวอยางสื่อรูปแบบโปสเตอร 
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