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บทคัดยอ 

          หนังสือคูมือการทองเท่ียวเสนทางรถไฟ 5 เสนทาง จะเปนการนําเสนอการทองเที่ยวบนเสนทาง
รถไฟท้ัง 5 เสนทาง จะนําเสนอการทองเที่ยวเปนเชิงประวัติศาสตร มีประวัติความเปนมาของสถานที่
ทองเที่ยวในแตละเสนทาง การเตรียมตัวกอนออกเดินทาง ของกินของฝาก ความหนาสนใจของแตละ
สถานที่ทองเท่ียวที่แวะในแตละเสนทางของการทองเท่ียวทางรถไฟ จะออกแบบใหสอดคลองตามกลุม 
นักศึกษา และ วัยเริ่มตนทํางาน เพ่ือใหแสดงถึงภาพลักษณใหหนาจดจําขึ้น แสดงถึงเสนทาง ทั้ง 5 เสนทาง 
ดึงดูดความสนใจของกลุมเปาหมาย ในการออกแบบหนังสือคูมือการทองเที่ยวเสนทางรถไฟ 5 จะมุงเนน
แตเนื้อหาสถานท่ีทองเท่ียวที่จะไป และ มุงเนนเนื้อหาทางประวัติศาสตรของเสนทาง ในรูปแบบสื่อและ
อารมณ สนุก/รื่นรมย สดใส/ธรรมชาติ จะใชภาพประกอบแบบภาพถายเปนหลักและมีภาพวาดทาง
คอมพิวเตอรเปนตัวเสริม หนังสือจะมุงเนนเปนการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร วัตถุประสงคของการวิจัย
เพ่ือออกแบบหนังสือคูมือทองเที่ยวสําหรับ ศึกษาเสนทาง และ ขอมูลสถานที่ทองเท่ียว เพ่ือออกแบบ
กราฟกใหแสดงถึงภาพลักษณใหหนาจดจําขึ้นและแสดงถึงเสนทาง ทั้ง 5 และเพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย
ทางสื่อประชาสัมพันธ ใหตรงกับกลุมเปาหมายดึงดูดความสนใจของกลุมเปาหมาย ดําเนินการวิจัยดวยการ
สอบถาม จากกลุมนักศึกษา และ วัยเริ่มตนทํางาน และทําการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา  
         ผลการวิจัย พบวา 1) การทองเที่ยวเสนทางรถไฟ 5 เสนทาง เปนที่รูจักมากย่ิงขึ้นในกลุมเปาหมาย 
2) หนังสือคูมือการทองเท่ียวเสนทางรถไฟ 5 เสนทางมีเน้ือหาที่กระชับเขาใจงาย 3) สงเสริมให
กลุมเปาหมายปจจุบันหันมาสนใจและใหความสําคัญกับคุณคาของวิถีชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรม และ
ศึกษาความเปนมาของประวัติศาสตรมากขึ้น 

 

คําสําคัญ : การออกแบบหนังสือคูมือการทองเที่ยว, เสนทางรถไฟ, นักศึกษา 
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Travel Guide Books Design of 5 Railway Route 
Naratip Jintuang, Pibool  Waijittragum   

Department of Graphic and Multimedia Design, Faculty of Industrial Technology,   

Suan Sunandha Rajabhat University 

Abstract 

          Books, travel guides, train routes, route 5 will be the presentation of the entire 

railway line on the route 5 will present a historical tourism. There is a history of attractions 

in each  Preparation before departure  interest of each of the attractions in each path of 

travel by train is designed to conform to the group. Educators and teens begin work to 

represent the image, remember the page up. Represents the entire path 5 path attracts 

the attention of the audience. On the design of tourist guide books and the railway line, 

but the nueahatthan are 5 Funfilled travel, where to go, and the historical content  Media 

format and emotions. Fun/recreational facilities, vivid/natural to use illustrations, 

photography and paintings are the computer. The book is a Funfilled tourism history. The 

purpose of the research is to design the book Pocket Guide for directions and information, 

tourist attractions, to graphic design, represent face image, remember to show all routes 

5 and to increase the diversity of media publicity to match the audience appeal of target 

groups. Research conducted by questionnaire from a group of teens and students begin 

to work, and to analyze the data from the case studies.  

         The results of this research found that 1) tourist train routes, route 5 is more well-

known in the target group 2) guide rail routes with route 5 compact easy-to-understand 

content 3) encourage current audience attention and importance to the value of life. 

Culture and education of the history more 

 

Keywords: Travel Guide Books Design, Train route, Students 
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บทนํา 

 การเดินทางทองเท่ียวในไทย ปจจุบันมี
วิธีการเดินทางในหลากหลายรูปแบบ ทั้งรถโดยสาร
ประจําทาง รถตูโดยสารประจําทาง เครื่องบิน เรือ 
แ ล ะ ร ถ ไ ฟ  ก า ร เ ดิ น ท า ง วิ ธี ไ ห น ท่ี จ ะ เ ป น
ประสบการณสุดพิเศษ คงตองบอกวาการเดินทาง
ดวยรถไฟ ไมวาจะผานมาก่ีปก็ยังมีเสนหไมเสื่อม
คลาย ลองนึกถึงบรรยากาศที่มีลมเย็น ๆ ตีหนา 
สองขางทางเปนวิวสวย ๆ ของเมืองไทย มีอาหาร
อรอย ๆ ใหไดกินตลอดทั้งวันทั้งคืน ไหนจะเปน
เสียงหัวเราะของเพื่อนรวมทาง เสียงไกขันยามเชา 
เสียงติ๊ก ๆ ของเครื่องตัดตั๋วของพนักงานเก็บตั๋วบน
รถไฟ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ทีจ่ะไมไดพบเห็นจาก
การเดินทางในแบบอ่ืน ๆ  หนึ่งในระบบขนสง
สาธารณะของประเทศไทยนอกจากจะมีรถโดยสาร
ประจําทาง  เ รือ  รถตู  แลวยั งมีรถไฟที่พร อม
ใหบริการท่ัวประเทศ แตนอยคนนักที่จะเลือกใช
บริการโดยสารรถไฟเพราะความไมสะดวกสบาย
ตาง ๆ นานา ซึ่งใชวารถไฟจะมีแตขอเสีย ใน
ขณะเดียวกันก็มีขอดี ๆ นอยคนท่ีจะรูวามีการ
ทองเท่ียวกับการทางรถไฟโดยการน่ังรถไฟแบบไป
เชาเย็นกลับที่มีเสนทางใหเลือกอยู 5 เสนทางที่ไป
เชาเย็นกลับเพ่ือเปนการทองเท่ียวในวันหยุดเสาอา
ทิต การเดินทางไปในจุดหมายทิศทางเดียวกัน 
ในขณะที่ราคาคาโดยสารรถไฟถูกกวาหลายเทา มี
ความเสี่ยงตออุบัติเหตุนอย การวิ่งของรถไฟจะเปน
ลักษณะรถรางวิ่งทางเดียวและมีตารางของการ
ออกรถที่ชัดเจนนอกจากนั้นยั งมีวิศวกรคอย
ตรวจสอบคุณภาพของรางอยูเสมอ จึงทําใหมั่นใจ
ไดวามีความปลอดภัย 100% บรรยากาศที่สวยงาม 
นอกจากจะปลอดภัยที่สุดแลว การไดใชชีวิตเรียบ 
ๆ แบบพอเพียงเลือกใชวันหยุดเสาอาทิตไปเท่ียว

กันแบบชาหนอย แตมีเวลาท่ีจะสํารวจชีวิตตนเอง
กับบรรยากาศสบายๆ ไมวาจะเปนทุงนา ปาเขา 
ทะเล และ สะพานขามแมน้ําสําคัญๆหลายแหง 
เปนการทองเท่ียวที่คุณจะไดประสบการณ และ
ค ว า มป ร ะทั บ ใ จ  แ ล ะ  ไ ด ศึ ก ษ า เ ส น ท า ง
ประวัติศาสตร ในแบบท่ีคุณหาไมไดจากการ
ทองเท่ียวในรูปแบบอ่ืน ๆ  จากขอมูลเบ้ืองตนทํา
ใหผูวิจัยมีความสนใจศึกษาและจัดทําโครงการวิจัย
การออกแบบสื่อประชาสัมพันธและหนังสือคูมือ
การทองเที่ยวเสนทางรถไฟ 5 เสนทาง ไดแก นั่งรถ
จักรไอน้ํายอนรอยวันวาน นั่งรถไฟเท่ียวเขื่อนปา
สักชลสิทธิ์ นั่งรถไฟเที่ยวนํ้าตกไทรโยคนอย นั่ง
รถไฟเที่ยวเดอะสวนไทรโยค แอดเวนเจอร ปารค 
นั่งรถไฟเท่ียวอุทยานประวัติศาสตรปราสาทเมือง
สิงห 

      ผูวิจัยเล็งเห็นถึงโครงการการออกแบบกราฟก
สื่อประชาสัมพันธและหนังสือคูมือการทองเที่ยว
เสนทางรถไฟ5 เสนทางเปนการทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เพ่ือเปนการสงเสริม
การทองเท่ียวไทย และ ทางการรถไฟ  จะทําการ
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ คูมือการทองเที่ยว
เสนทางรถไฟท้ัง 5 เสนทาง เพ่ือดึงดูความสนใจ
ของกลุมเปาหมายใหมาสนใจการน่ังรถไฟ และ ยัง
สงเสริมการทองเท่ียวไทยอีกดวย  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

     1.เพ่ือออกแบบหนังสือคูมือทองเท่ียวสําหรับ 
ศึกษาเสนทาง และ ขอมูลสถานที่ทองเที่ยว 
    2.เพ่ือออกแบบกราฟกใหแสดงถึงภาพลักษณให
หนาจดจําขึ้นและแสดงถึงเสนทาง ทั้ง 5 เสนทาง 
    3.เพื่อเพ่ิมความหลากหลายทางสื่อประชาสัม 

พันธ และ ใหตรงกับกลุมเปาหมายดึงดูดควาสนใจ
ของกลุมเปาหมาย 

 

วิธีการดําเนินวิจัย 

    1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือ ตํารา สื่อ 
เว็บไซตและมัลติมีเดีย รวมท้ัง งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการออกแบบหนังสือคูมือการทองเที่ยว 
2. สรางเครื่องมือเก็บขอมูลดวย แบบสอบถามท่ีจะ
ใชกับกลุมเปาหมายและ ทําการวิเคราะหขอมูล
จากกรณีศึกษา  
3. เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการใช แบบสอบถามกับ
กลุมเปาหมาย คือ กลุมนักศึกษา ชาย-หญิง ที่ชื่น
ชอบชอบทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร วิถี
ชีวิต จํานวน 50 คน  
4. ทําการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา 15 
ตัวอยาง ทําการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการ
วิเคราะหโดยลําดับการวิเคราะหขอมูล 

5. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมาย โดยใช
สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ (%) และ คาเฉล่ีย 
(MEAN) และใชวิธีตีความจากการ สัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ ขอมูล ดังกลาวจะถูก
ใชเปนโจทยทางการออกแบบ ซึ่งจะ สอดคลองกับ
พฤติกรรมของกลุมเปาหมาย   
6. ออกแบบหนังสือคูมือทองเท่ียวเสนทางรถไฟ 5 
เสนทาง 

ผลการวิจัย 

     จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก กลุมเปาหมาย 
คือ นักศึกษา จํานวน 50 คน ผลที่ ไดจะแยกเปน  
2 เรื่อง คือ 1) พฤติกรรมการใชสื่อ 2) ลักษณะของ
หนังสือที่กลุมตัวอยางตองการ รวมทั้ง ขอมูลที่ได
จากการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา 15 ตัวอยาง  
มีรายละเอียด ดังนี้ 
     สวนที่ 1 คุณมีบุคลิกภาพตรงตามตัวเลือกใด
มากท่ีสุด เปนตัวของตัวเอง เปนหลัก รองลงมาเปน 
ทันสมัย (ดังตารางที่ 1) ถาหากทานนึกถึงรถไฟทาน
นึกถึงอะไร บรรยากาศบนรถไฟ เปนหลัก รองลงมา
เปน ความเกาแก และ ความลาชา (ดังตารางท่ี 2) 
และทานเลือกซ้ือคูมือทองเที่ยวจากองคประกอบ
อะไร สถานที่ที่นาสนใจ เปนหลักรองลงมาเปน
ภาพประกอบ (ดังตารางที่ 3) 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหบุคลิกภาพตรงตามตัว
เลือดใด 

บุคลิกภาพ จํานวน รอย
ละ 

ลําดับ 

คลองแคลว 
เคลื่อนไหว ไมนิ่ง 

5 10 4 

เปนผูดี มีฐานะ 1 2 7 

เปนตัวของตัวเอง 20 40 1 

มีความเปนระเบียบ
แบบแผน 

1 2 7 

รักในความสงบ 3 6 5 

ทันสมัย 10 20 2 

สบายๆ ธรรมชาติ 2 4 6 

รักอิสระ สนุกกับ
ชีวิต 

8 16 3 

รวม 50 100  
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหถาหากทานนึกถึงรถไฟ
ทานนึกถึงอะไร 

สิ่งท่ีทําใหนึกถึง
รถไฟ 

จํานวน รอย
ละ 

ลําดับ 

ความเกาแก 6 12 2 

ประวัติศาสตร 2 4 5 

วิถีชีวิต 5 10 3 

อาหารการกิน 1 2 6 

บรรยากาศบนรถไฟ 26 52 1 

ความลาชา 6 12 2 

เสียงหวูดรถไฟ 4 8 4 

ความสะดวกสบาย 1 2 6 

รวม 50 100  

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเลือกซื้อคูมือทองเท่ียว
จากองคประกอบอะไร 
องคประกอบของ

หนังสือ 

จํานวน รอย
ละ 

ลําดับ 

ภาพประกอบ 13 26 2 

เนื้อหา 4 8 4 

สถานที่ที่นาสนใจ 21 42 1 

รูปแบบการจัดวาง 2 4 5 

แนวทางการ
ทองเที่ยว 

10 20 3 

รวม 50 100  

 

    สวนที่ 2 นักศึกษาเลือกภาพประกอบเปน แบบ
ภาพถายเปนหลัก รองลงมาคือ ภาพวาด (ดังตาราง
ที่ 4) เลือกรูปแบบขอมูลในคูมือทองเที่ยว มุงเนน
แต เนื้อหาสถานที่ทองเที่ยวที่จะไป เปนหลัก 

รองลงมาเปน เนื้อหาทางประวัติศาสตรของ
เสนทาง (ดังตารางที่ 5) รูปแบบส่ือหนังสือคูมือ
ทองเท่ียวเสนทางรถไฟรูปแบบใด ที่ทานคิดวาจะ
สื่อถึงอารมณของการนั่ งรถไฟไดมากที่สุด คือ 
สดใส/ธรรมชาติ เปนหลัก รองลงมาเปนสนุก/
รืน่รมย (ดังตารางท่ี 6) 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหภาพประกอบท่ีชื่นชอบ
และสนใจ  

ประเภทของ
ภาพประกอบ 

จํานวน รอย
ละ 

ลําดับ 

แบบถาพถาย 41 82 1 

แบบภาพวาด 6 12 2 

แบบภาพลายเสน 3 6 3 

แบบภาพพิมพ    

รวม 50 100  

 

ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหรูปแบบขอมูลใน
หนังสือคูมือทองเท่ียว เสนทางรถไฟ 5 เสนทาง  
รูปแบบขอมูลคูมือ

ทองเท่ียว 

จํานวน รอย
ละ 

ลําดับ 

มุงเนนแตเนื้อหา
สถานที่ทองเท่ียวที่
จะไป 

28 56 1 

สอดแทรกตลาด 19 38 3 

สอดแทรกท่ีพักท่ี
นาสนใจ 

16 32 4 

มุงเนนเนื้อหาทาง
ประวัติศาสตรของ
เสนทาง 

21 42 2 

รวม    
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคาะหรูปแบบสื่อหนังสือคูมือ
ทองเท่ียวเสนทางรถไฟรูปแบบใด ที่ทานคิดวาจะ
สื่อถึงอารมณของการน่ังรถไฟ 

รูปแบบส่ือและ
อารมณ 

จํานวน รอย
ละ 

ลําดับ 

สนุก/รื่นรมย 22 44 3 

ทันสมัย 9 18 5 

ผจญภัย 26 52 2 

เรียบงาย/พอเพียง 13 26 4 

สดใส/ธรรมชาติ 27 54 1 

ความคลาสสิก/
ดั้งเดิม 

13 26 4 

ความลาชา/
ปลอดภัย 

3 6 6 

รวม    

 

    สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา
สรุปไดวา หนังสือแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว นั้นมี
การนําเสนอขอมูลแบบเลาขอมูลและใชภาพถาย
เนนไปที่ภาพถาย Landscape เพ่ือใหเห็นภาพรวม
ของแตละที่ มีภาพถายแนวสารคดีเพ่ือเปนลาย
ละเอียดของพ้ืนที่นั้น ๆ วามีอะไรบาง มีภาพวาด
ทางคอมพิวเตอรเพ่ือออกแบบหนาปกหนังสือ แผน
ที่ ขอมูล และหนาสุดทายของหนังสือ สวนมากใชสี
โทนเย็นเพ่ือใหเขากับบรรยากาศสถานที่ทองเที่ยว
ที่หนังสือแนะนําและยังเหมาะกับการอานมากกวา
สีอ่ืน ๆ เพราะทําใหสบายตาเวลาอาน ใชตัวอักษร
มีหัว มีเชิง ในการใสขอมูลเพ่ือใหอานงายสบายตา 
และใช ตัวอักษรแบบประดิษฐเพ่ือออกแบบเปนชื่อ
หนังสือในหนาปกติ เนนใชภาพประกอบในการ

แนะนําสถานท่ีทองเท่ียวละใชขอมูลอธิบายตอจาก
รูปภาพ ใช Hierarchical Grid เพ่ือออกแบบหนา
ปกติหนังสื่อ และในหนาเปดหัวขอหลัก Column 
Grid เนนใชในหนาหนังสือที่ตองการใหขอมูล
เยอะๆเพราะทําใหจัดขอมูลเพ่ือนําเสนอไดงายและ
ไมสับสน สวน Manuscript จะใชในหนาที่เนน
สถานที่ทองเท่ียวใหญๆ หรือสถานที่ทองเท่ียวที่
สําคัญของหนังสือเลมน้ัน ๆ เพราะจะใชรูปภาพที่
ใหญกวาภาพอ่ืน ๆ ในหนังสือ  

ผลการออกแบบ 

    จากการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย และการ
วิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา ทําใหไดขอมูลที่ 
นาเชื่อถือและสมํ่าเสมอ สามารถนําไปใชเปนโจทย 
ทางการออกแบบ ทําใหสอดคลองกับพฤติกรรม 
และความตองการของกลุมเปาหมาย ผลผลิตของ 
การวิจัยครั้งนี้ คือ หนังสื่อคูมือการทองเที่ยว
เสนทางรถไฟ 5 เสนทาง แนวคิดท่ีใชในการ
ออกแบบ (Concept) คือ “5 เสนทางตามรอยเสียง
หวูด” เพ่ือ แสดงถึงเอกลักษณของแตละเสนทาง
และสรางบรรยากาศท่ีเกี่ยวของกับเสนทางรถไฟทั้ง 
5 เสนทาง ออกแบบใหเกิดการสรางภาพ 
จินตนาการไดดวยการสัมผัสถึงบรรยากาศบนรถไฟ 
และ เอกลักษณของแตละเสนทางท้ัง 5 เสนทาง ที่
มีเอกลักษณ จุดเดนแตกตางทาง ประวัติศาสตร 
โดยใชรูปแบบการออกแบบ (Mood & Tone) คือ 
สดใส/ธรรมชาติ  สนุก/รื่นรมย กลุมเปาหมาย คือ 
นักศึกษา วัยเร่ิมตนทํางาน ชายและหญิง อายุ 20-
25 ป โดยสื่อ หนังสื่อคูมือการทองเที่ยวเสนทาง
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รถไฟ 5 เสนทาง จะมีรูปแบบที่สดใส ธรรมชาติ 
และสนุกรื่นรมย ขอมูลกระชับงายตอการ เขาใจ 
และมีลักษณะที่แปลกใหมนาสนใจ  

    ขั้นตอนการออกแบบหนังส่ือคูมือการทองเท่ียว
เสนทางรถไฟ 5 เสนทาง 
    1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเสนทางรถไฟทั้ง 5 
เสนทาง  
    2. ทําแบบรางหนังส่ือคูมือทองเที่ยวเสนทาง
รถไฟ 5 เสนทาง  ใหสอดคลองตามแนวความคิด  
    3. ออกแบบภาพประกอบ เพ่ือเปนหนาปกของ
หนังสื่อคูมือทองเท่ียวเสนทางรถไฟ 5 เสนทาง 
    4 .  จัดวางองคประกอบของหนังสื่ อคู มื อ
ทองเท่ียวเสนทางรถไฟ (ดังปรากฏในภาพที่ 1 ถึง 
4) 

 

ภาพที่ 1 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับขอมูลเสนทางรถไฟ 
5 เสนทาง 

 

ภาพที่ 2 แบบรางหนาปกหนังสื่อคูมือทองเท่ียว 

 

 
ภาพที่ 3 แบบรางภาพรวมหนังสือคูมือทองเที่ยว
แบบที่ 1  
 

 
ภาพที่ 4 แบบรางภาพรวมหนังสือคูมือทองเที่ยว
แบบที่ 2  
 

 
ภาพที่ 5 แบบรางภาพรวมหนังสือคูมือทองเท่ียว 
แบบที่ 3  
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วิจารณผลการวิจัย 

การออกแบบหนังสือคูมือทองเที่ยวเสนทางรถไฟ 5 
เสนทาง ใชหลักการออกแบบหนังสือคูมือทองเท่ียว 
สําหรับนักศึกษาและ วัยเริ่มตนทํางานโดยเนน 
องคประกอบที่นาสนใจ ไดแก ภาพประกอบท่ี 
เหมาะสมจะทําใหรูสึกถึงความแตกตางของแตละ
เสนทาง  สีสันที่สนุกสนาน สดใส ใหความรูสึกถึง
การสัมผัส กับประเพณี วัฒนธรรม ของเสนทางที่
เราไมเคยได สัมผัส และขอมูลที่กระชับเขาใจงาย 
ผสมผสานกับ ทฤษฎีพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย
ของนักศึกษาและ วัยเร่ิมตนทํางาน สอดคลองกับ
แนวความคิดท่ีวา 5 เสนทางตามรอยเสียงหวูดที่
ออกแบบใหเกิดการสรางภาพ จินตนาการไดดวย
การสัมผัสถึงบรรยากาศวิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรม 
และสถานที ่ ที่มเีอกลักษณจุดเดนของแตละ
เสนทางที่มีความ แตกตางทางวัฒนธรรม และ 
สถานที่   ผลการทดสอบการใชสื่อกับนักศึกษา
แสดงให เห็นวาสื่อประชาสัมพันธที่มีรูปแบบสดใส/
ธรรมชาติ  สนุก/รื่นรมย และเขาใจงาย จะดึงดูด
ความ สนใจ ทําใหสื่อมีปฏิสัมพันธกับกลุมเปาหมาย 
เพ่ือใหกลุมเปาหมายสนุกกับสื่อและเปนภาพจํา ซึ่ง
ตอบโจทยการทําหนังสือคูมือทองเที่ยวเสนทาง
รถไฟ 5 เสนทาง และยังเปนการเชิญชวน ให
กลุมเปาหมายในปจจุบันหันมาสนใจและเกิดภาพ
จํา กับเสนทางรถไฟท้ัง 5 เสนทาง 

สรุปผลการวิจัย 

หนังสือคูมือทองเท่ียวเสนทางรถไฟ 5 เสนทาง
จัดทําใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย ภาพประกอบ
ที่มีเอกลักษณสื่อสารเขาใจไดงาย เสนทางแตละ

เสนทางมีเอกลักษณเฉพาะ แฝงสถานที่ วัฒนธรรม 
และ วิถชีีวิตที่แตกตางกัน โทนสีที่ใหความรูสึก
สดใส/ธรรมชาติ  สนุก/รื่นรมย เพือสือถึงเสนทาง
แตละเสนทาง ที่แตกตางกันไปตามสถานที่  เนื้อหา
ที่ เหมาะสม กระชับเขาใจงาย และดวยความแปลก 
ใหมของหนังสือคูมือทองเท่ียวเสนทางรถไฟ 5 
เสนทางที่ออกแบบใหมีการ ปฏิสัมพันธกับ
กลุมเปาหมาย เพ่ือใหกลุมเปาหมาย มีสวนรวมกับ
สื่อ ทําใหกลุมเปาหมายสนุกกับสื่อ และเปนภาพจํา  
หนังสือคูมือทองเท่ียวเสนทางรถไฟ 5 เสนทาง เพ่ือ
สื่อสารอัตลักษณใหตรง กับกลุมเปาหมาย และเปน
ที่รูจักมากยิ่งข้ึนทําให  เพ่ือเชิญชวนให
กลุมเปาหมายในปจจุบันหันมาสนใจและเกิดภาพ
จําของแตละเสนทาง 

กิตติกรรมประกาศ 

     งานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความ 
ชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน จึงขอขอบพระคุณ 
ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา อ.จิติมา 
เสือทอง และอาจารยประจําภาควิชา อ.ผูชวย 
ศาสตราจารย  ดร . พิบูล   ไว จิตรกรรม  ที่ ให  
คําปรึกษา ขอเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแกไข 
ขอบกพรองตาง ๆ มาโดยตลอด จนงานวิจัยเลมน้ี 
เสร็จสมบูรณ ขอขอบพระคุณ คุณพอและคุณแม 
ผูปกครอง ที่ใหคําปรึกษาในเร่ืองตาง ๆ ชวยเหลือ
ทุ ก  ๆ  ด า น  แล ะคอย ให กํ า ลั ง ใ จ เ ส มอมา 
ขอขอบพระคุณทางการรถไฟ ที่ใหขอมูลเพ่ือศึกษา
ในการทําวิจัยเปนอยางดี สุดทายขอขอบคุณเพ่ือน 
ๆ เปนกําลังใจใหตลอดจน งานวิจัยเสร็จสมบูรณ 
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