
การออกแบบสือ่สงเสริมการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมเกาะเกรด็ 
พิชชายุทธ ปนกาญจนากุล , ขวัญใจ สุขกอน  

สาขาวิชาออกแบบกราฟฟกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 

บทคัดยอ 
สื่อสงเสรมิการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติของเกาะเกร็ด ไดนําเสนอความนาสนใจและ

ความตื่นตาตื่นใจ ในการมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติของเกาะเกร็ด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทํา
ใหเกาะเกร็ดมีความนาสนใจในดานการทองเที่ยวมากยิ่งข้ึน    และเพื่อใหกลุมเปาหมายไดมีไกดในการทอง 
เที่ยวเวลามาเท่ียวควรจะไปสถานท่ีไหน โดยผานการแนะนําของสื่อสิ่งพมิพ Gide book และ Map ในการ
เลือกดูสถานที่ ที่ทานสนใจ โดยใชรูปแบบการออกแบบท่ีเปน ธรรมชาติ มเีสนห และดูสนุกสนาน 
วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อออกแบบสือ่สงเสรมิการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติของเกาะเกร็ด
ใหเปนที่รูจักมากย่ิงข้ึนและเพื่อสงเสริมภาพลักษณของชุมชนใหมีความนาสนใจและเปนเอกลักษณ ดําเนิน 

การวิจัยดวยแบบสอบถามจากกลุมนักศึกษาและวัยทํางานและสมัภาษณผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ 

 ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบการทองเที่ยวเกาะเกร็ดมีหลากหลายมากขึ้น 2) เกาะเกร็ดเปนที่
นาสนใจและเปนที่รูจักมากขึ้น มีเสนหและเปนเอกลักษณของชุมชนเกาะเกร็ด  3) ดึงดูดความสนใจของ
กลุมเปาหมายและเห็นถึง เอกลักษณของเกาะเกร็ดมากขึ้น 

 

คําสําคัญ : สื่อสงเสริมการทองเที่ยว, วัฒนธรรม, ธรรมชาติ 
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Media to promote tourism, nature and culture Koh Kret 
Pitchayut Pinkanjanakul , Khwanchai Sukkon 

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

Rajabhat University 

 

Abstract 
Media promotion of tourism, culture and nature of the island. It offers interesting 

and exciting. In the cultural and natural attractions of the island. It aims to make the island 

more attractive in terms of tourism even more. And to target a guide for navigation. Travel 

time to visit the place where I should go. Through the introduction of media Gide book 

and select Map to see where you are interested in using design patterns that are naturally 

attractive and fun. Valle purpose of research Media is designed to promote tourism, 

culture and nature of the island is known for much more. Research conducted by Queries 

from students and working professionals. Interview and design professionals 

The results showed that the 1) tourism model island has a variety of 2) island is 

more interesting and more well-known, there are charming. Design and unique 

community centre 3) attracted the attention of the audience and see. The identity of 

the island. 

Keywords:  Media for tourism promotion, Culture, Nature 
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บทนํา 
 ในปจจุบันสถานท่ีทองเท่ียวไวสําหรับ
เที่ยวชมธรรมชาติและวัฒนธรรมในตัวเมืองนั้น มี
อยูไมมาก เพราะวาเทคโนโลยีและความเจริญ 
รุงเรืองในสมัยนี้เขามาแทนที่ธรรมชาติและปาไม
หมด       บางครั้งเราอยากจะหาสถานที่ทองเท่ียว 
ที่สนุกเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศเหมือนใน
สมัยกอนจึงหาไดยาก ถานึกถึงสถานที่ทองเท่ียว
ธรรมชาติ ผูคนตางมองไปที่ตางจังหวัดเหตุผลก็
เพราะตางจังหวัดนั้น ไมใชเพราะวาเทคโนโลยีเขา
ไมถึง แตเปนเพราะวาผูคนที่ตางจังหวัดนั้นอาศัย
กันกระจัดกระจายกวาในตัวเมืองใหญๆ   สาเหตุน้ี
จึงทําใหสถานท่ีทองเท่ียวธรรมชาติของตางจังหวัด
นั้นยังมีอยูมากกวาในตัวเมืองและปริมณฑล ผูวิจัย
จึงอยากนําเสนอสถานที่ทองเท่ียวที่หนึ่งซึ่งอยูในตัว
เมือง นนทบุรี และการเดินทางก็มาไดสะดวกสบาย 
เลยอยากนําเสนอใหทุกคนมาเที่ยวชมธรรมชาติ
และบรรยากาศริมคลองของชุมชนเกาะเกร็ดที่มี
เสนหของความเกาแกอยู 

เกาะเกร็ดเปนยานชุมชนท่ีมีความเจริญมา
ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เปนทั้งชุมชน
คาขายและเปนที่ตั้งดานตรวจเรือตาง ๆ ที่จะเดิน
ทางผานไปยังอยุธยา ตอมาเม่ือถึงรัชกาลสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทายสระ  ไดมีการสั่งใหขุดคลองลัด
ตามลําน้ําเจาพระยาเพื่อใหการคมนาคมมีความ
สะดวกขึ้น แลวก็แกปญหาการเดินเรือสําเภาชักชา 
รวมถึงเปนการพัฒนาเศรษฐกิจของอยุธยาในสมัย
นั้น เมื่อไดทําการขุดคลองน้ันสําเร็จ ก็ทําใหเกิด
การเดินเรือลัดไดเร็วข้ึน เรียกคลองในสมัยนั้นวา 
คลองลัดเกร็ดนอย ตอมา    นิยมเรียกวา คลองลัด
เกร็ด ตนคลองหรือปากคลองเรียกวา ปากเกร็ด
นัน่เอง 

ปญหาก็คือสวนใหญนักทองเที่ยวที่ไปเกาะ
เกร็ดนั้นมักไปแวะแคเพียงในโซนของตลาดและ
รานคาท่ีขายของเทานั้น  สวนใหญยังไมทราบวา
เกาะเกร็ดมีสถานท่ีทองเท่ียวและกิจกรรมนาสนใจ
อื่นๆ อยูภายในบริเวณพื้นที่ของเกาะเกร็ด จาก
ปญหาจึงทําใหผู วิจัยตองการจัดทําสื่ อประชา 
สัมพันธเพื่อแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวและเสนทาง
การทองเท่ียวในเกาะเกร็ด เพื่อกระตุนใหผูคนหัน
มาสนใจ เท่ียวชมปาไม ธรรมชาติ วัฒนธรรม ความ
เปนอยูของผูคนในชุมชน และ สัมผัสบรรยากาศรมิ
คลอง เพื่อเปนการสงเสริมวาเกาะเกร็ดไมไดมีดีแค 
เรื่องอาหารการกินและตลาด แตยังมีความสวยงาม
ที่ซอนอยูในสถานท่ีแหงนั้นอีกมากมาย นั่นเอง 

ดังนั้นผูจิ วัยจึงจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
สงเสริมการทองเท่ียวชุมชนเกาะเกร็ดข้ึนมา เพื่อ
นําเสนอสถานที่ทองเท่ียวที่นาสนใจใหนักทองเท่ียว
ที่อยากมาเท่ียว ไดรับรูขอมูลของเกาะเกร็ดวามี
สถานที่ไหนบางท่ียังไมทราบหรือไมเคยรูมากอน 
ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียวที่
อยากมาเที่ยวชมบรรยากาศความเปนชุมชนเกาแก
นอกเหนือจากการประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยว
แลวยังเปนการเพิ่มคุณคาทางดานศิลปะทําให
นักทองเท่ียวหรือผูพบเห็นมีปฏิสัมพันธกับสถานที่
และเปนการประชาสมัพันธดานการทองเที่ยวใหกบั 
ชุมชนเกาะเกร็ดในทางตรงและทางออมของ
ประเทศอีกดวย 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อออกแบบสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยว

ใหดึงดูดกลุมเปาหมาย 
2. เพื่อสงเสรมิภาพลกัษณของชุมชนใหมีความ

นาสนใจและเปนเอกลักษณ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
1. ศึกษาขอมูลประวัติความเปนมา ความ

นาสนใจจากหนังสือ ตํารา เ ว็บไซตและ
มัลติมีเดีย รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
ออกแบบสื่ อส ง เสริมการท อง เ ท่ียวเ ชิง
วัฒนธรรมและธรรมชาติเกาะเกร็ด 

2. สรางการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามท่ีจะใช
ถามสําหรับกลุมเปาหมาย และแบบสัมภาษณ
ที่จะใชกับผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ 

3. เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการใชแบบสอบถามกบั
กลุมเปาหมาย ก็คือประชากรกลุมตัวอยาง 
กลุมนักเรียน นักศึกษา และวัยทํางาน ที่ช่ืน
ชอบการท อ ง เ ท่ียว เ ชิ ง ธรรมชา ติ  และ
วัฒนธรรม จํานวน 50 คน 

4. เก็บชอมูลดวยแบบสอบถามผูเช่ียวชาญดาน
การออกแบบ จํานวน 5 คน 

5. วิเคาระหขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมาย โดยใช
สถิติพื้นฐาน ไดแก  คารอยละ %  คาเฉลี่ย  
และใชวิธีตีความจากการสัมภาษณผูเช่ียว 
ชาญดานการออกแบบ ขอมูลดังกลาวจะถูก
ใชเปนโจทยทางการออกแบบซึ่งจะสอดคลอง
กับพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย 

6. ออกแบบสื่ อส ง เสริมการท อง เ ท่ียวเ ชิ ง
วัฒนธรรม และ ธรรมชาติ ของเกาะเกร็ด 

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมาย
ตัวอยาง คือ นักเรียน นักศึกษา และ วัยทํางาน 
จํานวน 50 คนผลที่ไดจะแยกเปน 2 สวน คือ 1 ) 
ลักษณะของสื่อประชาสัมพันธที่กลุมเปาหมาย
ตองการรวมท้ังขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณหรือ
สอบถามผูเช่ียวชาญ ดานการออกแบบจํานวน 5 
คนดังนี้ 
 

สวนท่ี 1 คือ กลุมนักเรียน นักศึกษา และวัยทํางาน 

เลือกซื้อหนังสือคูมือการทองเท่ียวจาภาพประกอบ 
(ดังตารางที่ 1) ลักษณะเนื้อหาของงานจะมีการ
สอดแทรกตลาดและอาหาร (ดังตารางที่ 2) และสิ่ง
ที่อยากทราบระหวางการทองเที่ยวคือรานอาหาร 
(ดังตารางที่ 3) 

ตารางท่ี 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะ
เลือกซื้อหนังสือจากภาพประกอบในหนังสือมาก
ที่สุดคิดเปนรอยละ 72 % 

 
ตารางที่ 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามอยากใหญมี
การแนะนํารานอาหารสอดแทรกภายในเน้ือหาดวย
คิดเปนรอยละ 80 % 

 
ตารางที่ 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสิ่งที่
อยากทราบระหวางการทองเที่ยวคือตลาดและ
อาหารคิดเปนรอยละ 56 % 

 
สวนท่ี 2 คือ วิเคราะหขอมูลจากผูเช่ียวชาญดาน
การออกแบบ จํานวน 5 ทาน ลักษณะโทนสีของ
งานทีนํามาใช (ดังตารางที่ 4) ลักษณะของภาพใน
งานออกแบบท่ีใช (ดังตารางที่ 5) การเลือกใชกริด
ในงานออกแบบหนังสือ (ดังตาราง 6) 

 

ทานเลือกซ้ือหนังสือคูมือการทองเท่ียวจากองคประกอบอะไร  รอยละ ลําดับ 
1. ภาพประกอบในหนังสือ 72 1 
2. เน้ือหา 18 2 
3. รูปแบบการจัดวาง 10 3 

รวม 100 - 
 

หากทานตองทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเกาะเกร็ดทานอยากจะ
ใหมีรูปแบบการทองเท่ียวเปนแบบใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

รอยละ ลําดับ 

1. มุงเนนแตเน้ือหา 2 3 
2. สอดแทรกตลาด/อาหาร 80 1 
3. สอดแทรกท่ีพัก/และสถานท่ีนาสนใจ 38 2 

รวม 100 - 
 

 ทานคิดวาเน้ือหาสวนใดท่ีทานอยากทราบมากท่ีสุดในระหวาง
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

รอยละ ลําดับ 

1. โบราณสถาน 38 3 
2. รานอาหาร 56 1 
3. แหลงเรียนรูและธรรมชาต ิ 50 2 

รวม 100 - 
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ตารางท่ี 4 พบวา Mood & Tone ในงานออกแบบ
ควรใชเปน Cool Casual และ Casual  
คิดเปนคาเฉลี่ยทั้งหมด  5.0 และ 4.8   
ลําดับ
ท่ี 

รายละเอียด คาเฉลี่ย ลําดับ 

1  Cool Casual 5 1 
2 Casual 4.8 2 
3 Natural 4.8 2 
4 Modern 4.2 3 

ตารางท่ี 5 พบวาลักษณะของภาพท่ีใชในงาน
ออกแบบควรใช ภาพวาดลงสี และ ภาพถายผสม
ภาพวาด  
คิดเปนคาเฉลี่ยทั้งหมด  4.4 และ 4.2  
ลําดับ
ท่ี 

รายละเอียด คาเฉลี่ย ลําดับ 

1 ภาพวาดลงส ี 4.4 1 
2 ภาพถายแบบผสม 4.2 2 
3 ภาพillustration 3.4 3 
4 ภาพวาดขาวดํา    2.2 3 

 
ตารางท่ี 6 พบวาการเลอืกใชกริดในงานออกแบบ
หนังสือ ควรใชกริดแบบ Manuscript Grid  และ 
Hierarchical Grid   
คิดเปนคาเฉลี่ยทั้งหมด  4.2 และ 3.8 

 
 
 
 

ผลการออกแบบ 
 จากการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายและ
ผูเช่ียวชาญทางดานการออกแบบ ทําใหไดขอมูลท่ี
นาเช่ือถือและสม่ําเสมอ สามารถนําไปใชเปนโจทย
ทางการออกแบบ ทําสอดคลองกับพฤติกรรมและ
ความตองการของกลุมเปาหมาย ผลผลิตของการ
วิจัยครั้งนี้คือ สื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และวัฒนธรรม  แนวคิดท่ี ใช ในการออกแบบ 
concept เกาะเกร็ด 7 แลนดมารค เพื่อสื่อถึง
ความเปนเอกลักษณและเสนหของชุมชนเกาะเกร็ด
โดยใชรูปแบบ Mood & Tone คือ Cool Casual 

/ Casual กลุมเปาหมายคือ นักเรียน นักศึกษาและ
วัยทํางาน อายุระหวาง 21-30 ป โดยสื่อสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมน้ัน จะมี
รูปแบบที่สนุกสนาน นาสนใจและเปนเอกลักษณ
ข้ันตอนการออกแบบสื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 

1. ศึกษาขอมูลของชุมชนเกาะเกร็ด 

2. ทําแบบรางสื่อประชาสมัพันธใหสอด 
คลองกบัแนวคิด 

3. ออกแบบภาพประกอบที่กําหนดไว
ตามแนวคิด 

4. จัดวางองคประกอบของสื่อประชา 
สัมพันธของเกาะเกร็ด หนังสือคูมือ
การทองเท่ียวจํานวน 48 หนา  แผน 
พับสําหรับนําเที่ยวปนจักรยาน 

5. ทําแบบจําลองของสื่อประชาสัมพันธ
เพื่อทดสอบการใชงาน 

ภาพท่ี 1  แบบรางหนงัสือหนาปกและดานใน จาก
ภาพผูวิจัยจะสื่อใหเห็นถึงความโดดเดนของสถานที่
แตละสถานท่ีภายในเกาะเกร็ดทีม่ีความสวยงาม
และเปนเอกลักษณของสถานที่นั้นเอาไว 

ลําดับท่ี รายละเอียด คาเฉลี่ย ลําดับ 

1 แบบ เมนูสคริปตกริด  (Manuscript Grid) เปนกริด
ท่ีมีโครงสรางเรียบงายเปนบล็อกใหญบล็อกเดียวหรือ

คอลัมนเดียว 

4.2 1 

2 ไฮราติคัลกริด (Hierarchical Grid) รูปแบบกริดท่ีมี
โครงสรางซับซอนใชชองท่ีมีเล็กใหญไม เทากัน 

3.8 2 

3 โมดูลารกริด (Modular Grid) เปนรูปแบบกริดท่ี
ประกอบดวยโมดูลหลาย ๆ โมดูลซึ่งเกิดจากการตี

เสนตามแนวต้ังและแนวนอน  

3.6 3 

4 คอลัมนกริด (Column Grid) เปนรูปแบบกริดท่ีมี
คอลัมนมากกวาหน่ึงคอลัมนในหน่ึงหนา  

3.4 4 
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ภาพที่ 1.1 แบบรางสเก็ตหนาปก และการจัดวาง

Layout ดานในหนังสือ 

     
ภาพที่ 1.2 แบบราง Layout การจัดวางดานใน

หนังสือ 
ภาพท่ี 2  สื่อสงเสริมการทองเที่ยว Gide Book 
เปนภาพลงสีของแบบรางสเก็ตที่แสดงใหเห็นถึง
เอกลักษณของสถานที่ตางๆภายในชุมชนเกาะเกร็ด
ที่มีความนาสนใจในแตละสถานที่ทีผู่วิจัยไดนํามา
อยูภายในหนังสือ ออกแบบ  

 
ภาพที่ 2.1 ปกหนังสือเปนลงสีในคอมพิวเตอร 

 
ภาพที่ 2.2 การจัดวาง Layout ดานในหนังสือ

แบบคอมพิวเตอร 

        
ภาพที่ 2.3 การจัดวาง Layout ดานในหนังสือ

แบบคอมพิวเตอร 

      
ภาพที่ 2.4 การจัดวาง Layout ดานในหนังสือ

แบบคอมพิวเตอร 
ภาพท่ี  3  ตัวอยางงานจริงเปนภาพแสดงตัวอยาง
งานในรูปเลมจริง 

 
ภาพที่ 3.1 ภาพแสดงตัวอยางหนาปกหนังสือ 

 
ภาพที่ 3.2 ภาพแสดงตัวอยางดานในหนังสอืใน 

รูปเลมจรงิ 
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วิจารณผลการวิจัย 
การออกแบบสื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิง

ธรรมชาติและวัฒนธรรมของเกาะเกร็ดใชหลักการ
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธสําหรับวัยรุนโดยการใช
องคประกอบภาพที่นาสนใจ ที่มีสไตล และดูมี
ความสนุกสนานใน คงความเปนเอกลักษณของ
สถานที่ ที่จะนําเสนอไวภายในหนังสือ 

ผลการทดสอบการใชสื่อกับนักศึกษาทําให
เห็นวาสื่อประชาสัมพันธที่มีรูปแบบ สนุกสนาน 
สีสันสดใส และดึงดูดความสนใจดวยภาพประกอบ
ทําใหสื่อมีปฎิสัมพันธกับกลุมเปาหมาย และยังเปน
การเชิญชวนใหผูคนหันมาสนใจและสนุกสนานกับ
การมาเท่ียวภายในชุมชนเกาะเกร็ดอีกดวย 

สรุปและอภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาแนว

ทางการออกแบบสื่อประชาสัมพันธการทองเท่ียว
ใหดึงดูดกลุมเปาหมายอีกทั้งยังสงเสริมภาพลักษณ
ของ ชุมชนเกาะเกร็ดใหมีความนาสนใจเปน
เอกลักษณซึ่งไดรวบรวมแนวความคิดจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมไปถึงแบบสอบถามที่
ผูวิจัยไดไปเก็บขอมูลจากกลุมประชากรตัวอยาง
และผู เ ช่ียวชาญทางดานการออกแบบนํามา
วิเคราะหออกมาเปนผลงาน การออกแบบหนังสือ
ทองเท่ียว Gide Book สําหรับการทองเท่ียวชุมชน
เกาะเกร็ด โดยนําขอมูลจากการศึกษานํามาสรุป
เพ่ือเปนแนวทางการออกแบบหนังสือ ดังนี้ 1. การ
ใชโทนสี  2. การใชตัวอักษร  3. การใชระบบกริด
ในงานออกแบบหนังสือ 4. การจัดวางองคประกอบ
ของภาพ      สิ่ งที่ ไดจากการวิจัยครั้งนี้ คือ มี
กระบวนการคิดและลําดับข้ันตอนการทํางานท่ี
ชัด เ จนสามารถนํา ไป ใช จ ริ ง ไ ด  และได สื่ อ
ประชาสัมพันธที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายให
มีปฎิสัมพันธกับสถานที่ทองเท่ียวและไดรับความ

สนุกสนานจากการทองเท่ียว อีกทั้งยังเสริมสราง
ความเปนเอกลักษณของชุมชนเกาะเกร็ดใหมีความ
โดดเดนและนาสนใจ ชวยกระตุนการทองเท่ียว
ใหกับชุมชนและเสริมสรางรายไดใหกับชาวบานใน
พื้นที่อีกดวย 
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