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การออกแบบสื่อสงเสริมการทองเที่ยวรอบเกาะอยุธยาตามเสนทางจักรยาน
ฌัลลชยากร ศรศรี1, ขวัญใจ สุขกอน2
สาขาวิชา การออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดยอ
สื่อสงเสริมการทองเที่ยวรอบเกาะอยุธยา
จะนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวที่นาตื่นเตนและเปน
สถานที่ที่สําคัญๆ ที่มีมาแตโบราณ การทองเที่ยวรอบเกาะอยุธยาตามเสนทางจักรยานนั้น มีวัตถุประสงค
เพื่อใหเกิดการทองเที่ยวในรูปแบบใหมและเพื่อทําใหเกาะอยุธยามีความนาสนใจกวาที่เปนอยูมากยิ่งขึ้น
และเพื่อใหนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวนั้นทองเที่ยวดวยความสบายใจวาควรใจไปเที่ยวตรงสถานที่ไหน
สถานที่ตรงไหนที่นาสนใจ และสถานที่ไหนที่ไดรับความนิยม โดยผานการแนะนําจากหนังสือแนะนําการ
ทองเที่ยวหรือที่เรียกวา Guide Book และ แผนที่ ในการตัดสินใจและวางแผนในการทองเที่ยวแตละครั้ง
โดยรูปแบบก็จะเปนการออกแบบที่ ใหขอมูลที่สําคัญในแตละสถานที่ที่ไดรวบรวมมาจากแหลงขอมูลตางๆ
เพื่อใหนักทองเที่ยวเขาใจสถานที่ที่ไดไปทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น งานที่ออกแบบก็จะใหความรูสึกสนุกสนาน
เรียบงาย นาสนใจ ชัดเจน และยังชวยในการตัดสินใจและวางแผนการมาทองเที่ยว วัตถุประสงคของการ
วิจัย การออกแบบสื่อสงเสริมการทองเที่ยวรอบเกาะอยุธยาตามเสนทางจักรยาน เพื่อใหเกาะอยุธยาไดรับ
ความนิยมและเปนที่รูจักกวาที่เปนอยูมากยิ่งขึ้น ดําเนินการวิจัยดวย แบบสอบถามกลุมนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายและกลุมนักศึกษา และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ
ผลการวิจัย เกิดการทองเที่ยวรูปแบบใหมและยังทําใหเกาะอยุธยาไดรับความนิยมและไดรับความ
สนใจมากยิ่งขึ้น และยังชวยใหการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังดึงดูดความสนใจ
ของเกาะอยุธยาตอกลุมเปาหมายใหเห็นถึงเสนหของประวัติศาสตร
คําสําคัญ : ออกแบบ , สื่อสงเสริมการทองเที่ยว , เกาะอยุธยา
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Designing promotional media to travel around the island to Ayutthaya by
bicycle paths.
Chanchayakorn Sornsri1, Khwanchai Sukkon2
Department of Graphic and Multimedia Design, Faculty of Industrial Technology, Suan Sunandha
Rajabhat University

Abstract
Media promotional tour around the island of Ayutthaya. Will present an exciting
tourist destination and as a place where important things. With a traditional Travel around
the island of Ayutthaya along the bike path. The objective is to achieve a new form of
tourism in the island and to make Thailand more attractive than it is even more so and
tourists that travel with the peace of mind that I should go to a place where exactly. A
place where interesting. And where was popular. Through the introduction of the travel
guide book called Guide Book and Map in decision making and planning in tourism each
model will be designed. Providing important information on each location were collected
from various sources so that travelers know where to travel even more. The design also
provides a sense of fun, interesting, clear and simple to make decisions and plan your
trip. Research Objectives Media design promotional tour around the island of Ayutthaya
along the bike path. The island of Ayutthaya, a popular and well-known than it is even
more. Research conducted by the students were high school and university
students. Interview and design professionals.
The result of the research, the study tour was a new format and also makes the
popular island of Ayutthaya and get even more attention. It also helps to make traveling
more convenient for tourists. It also attracted the attention of the audience to see the
island of Ayutthaya historic charm.
Keywords: Designs, Promotional materials, tourism, The island of Ayutthaya.
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บทนํา
อยุธยา เมืองมรดกโลก เมืองที่สราง
ความภาคภูมิใจและเต็มไปดวยเรื่องราวที่สวยงาม
ตั้งแตในสมัยอดีต
ประวัติศาสตรอันทรงคุณคาที่
กอใหเกิดเปนประเทศไทยในปจจุบันนี้ เปนอีกหนึ่ง
เมืองทองเที่ยว ที่ไดรับความนิยมจากทั้งชาวไทยและ
ชาวตางประเทศที่ตางแวะเวียนไปชมความงดงาม
และทองเที่ยวสถานที่ตางๆอยางไมขาดสายเลย
ทีเดียว กรุงศรีอยุธยามีอายุยาวนานกวา 417 ป
สืบเนื่องยาวนานมากจนถึงปจจุบัน เรียกไดวาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปนเมืองแหงประวัติศาสตรที่
สําคัญอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งวัดเกาแก ในสมัย
กรุงศรีอยุธยาที่ ครั้งหนึ่งในชีวิตนั้นคนไทยทุกคนควร
เขาไปเยี่ยมชมและสักการะเปนอยางยิ่ง ภายในวัด
ตางๆรวบรวมประวัติศาสตรที่สวยงามไวมากมาย ทั้ง
ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ถูกสรางสรรคจากชางในสมัย
กรุงศรีอยุธยา โบราณวัตดุตางๆที่ถูกจัดเก็บไวใหเรา
ไดไปสัมผัส
และเรียนรูยังเมืองมรดกโลกแหงนี้
อยุธยาเปนสถานที่ตั้งแตพระราชวังโบราณในสมัย
อดีต ที่ถึงแมในปจจุบันนี้จะมีการทรุดโทรมไปตาม
กาลเวลา ที่แมวาจะมีการบูรณะและปรับแตงเพิ่มเติม
แตก็ยังเต็มไปดวยเสนหและคุณคาใหเราไดไปเรียนรู
ซึ่งสิ่งที่คุณจะไดเห็นจากสถานที่เหลานี้ก็คือฝมือที่
เต็มไปดวยความประณีตของชางในสมัยอยุธยา ที่
เรียกไดวาสวยงามและล้ําคาเปนอยางมาก อุยธยา
เต็มไปดวยแหลงการเรียนรูมากมาย เพื่อที่จะทําให
เราไดเขาไปสัมผัสประวัติศาสตรอยางลึกซึ้งมากขึ้น
จากพิพิฑภัณธหลายแหงที่มีการดูแลอยางดีเยี่ยมให
คนรุนหลังไดศึกษา ไมวาจะเปนพิพิธภัณฑเรือนไทย
ลานของเลนเกริกยุนพันธ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
เจาสามพระยา หรือ พิพิธภัณฑทองถิ่น อําเภอบาน
แพรก รวมไปถึงการเยี่ยมชมภูมิปญญาชาวบานของ
อยางการทําตุกตาชาวบานที่
คนไทยในสมัยอดีต

อําเภอพระนครศรีอยุธยา หรือ การทํามีดอรัญญิก ที่
อําเภอนครหลวง นอกจากนี้ยังมีอีกหลายสถานที่
ทองเที่ยวที่เรียกไดวาเปนเมืองแหงการทองเที่ยวที่
ทรงคุณคาจริงๆ อยุธยาเปนเมืองที่ไดขึ้นทะเบียนจาก
องคกรยูเนสโกในป 2534 ใหเปนเมืองมรดกโลกที่เต็ม
ไปดวยความสวยงาม ทรงคุณคาและเปนเอกลักษณ
รวมไปถึงประวัติศาสตรที่ยังคงเดนชัดอยูเสมอแม
เวลาจะผานไปนานแคไหนก็ตาม
ในป พ.ศ.2561 ไดมีการฉายละครเรื่อง
บุพเพสันนิวาส

ซึ่งเปนละครโทรทัศนแนวยอนยุค

ออกฉายครั้งแรกทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3
ผลิตโดย บริษัท บรอดคาซท ไทย เทเลวิชั่น จํากัด
เขียนบทโทรทัศนโดย ศัลยา ดัดแปลงจากนวนิยายชื่อ
เดียวกันของ รอมแพง กํากับการแสดงโดย ภวัต
พนังคศิริ

ซึ่งเปนรายการโทรทัศนที่มีผูชมมากที่สุด

นับตั้งแตป 2557 ซึ่งชวงเวลาและสถานที่ในละครนั้น
จะเกี่ยวกับจังหวัพระนครศรีอยุธยาในอดีตเมื่อละคร
เรื่องนี้เริ่มฉายออกไปทําใหคนไทยหันมาทองเที่ยวที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันอยางมากและยังทําให
คนไทยหันมาสนใจประวัติศาสตรชาติไทยมากยิ่งขึ้น
ซึ่งถือวากลายเปนกระแสนิยมไปเลย
ปญหาคือหากแตทวากระแสนิยมนั้นเริ่ม
ตก หรือ คนไทยเริ่มใหความสนใจนอยลงก็อาจทําให
การทองเทีย่ วในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากที่เคย
ไดรับความนิยมก็อาจทําใหการทองเที่ยวในจังหวัพระ
นครศรีอยุธยานั้นไมเปนที่นิยมเหมือนกับตอนชวง
ละคร

บุพเพสันนิวาส

ผูวิจัยจึงเล็งเห็นตรงจุดนี้

เพื่อที่จะทําสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวภายใน
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เกาะอยุธยา เพื่อที่จะนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวตางๆ

ผลการวิจัย
จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ที่ ไ ด จ า ก
ที่นาสนใจใหกับนักทองเที่ยวที่อยากมาเที่ยว และยัง
กลุมเปาหมาย คือ กลุมวัยรุน จํานวน 50 คน ผลที่ได
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษโบราณสถานตางๆ
จะแยกเปน 2 เรื่อง คือ 1) พฤติกรรมของผูบริโภคใน
และยังสามารถประชาสัมพันธถึงที่มาที่ไปของ
การทองเที่ย วที่เ กาะอยุ ธ ยา 2) ทัศนคติ และความ
โบราณสถานตางๆ สื่อประชาสัมพันธจะชวยใหคนรุน
คิ ด เห็ น ของผู บ ริ โ ภค รวมทั้ ง ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการ
ใหมรูจักคุณคาทางประวัติศาสตร
สัมภาษณผูเชียวชาญดานการออกแบบ จํานวน 5 คน
มีรายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อออกแบบสื่อประชาสัมพันธเสนทาง สวนที่ 1 กลุมนักเรียน - นักศึกษา สวนใหญนึกถึง
โบราณสถาน วัด/เจดีย และบุคคลทางประวัติศาสตร
จักรยานเกาะอยุธยา
(ดังตารางที่ 1) สวนใหญอยากมาชื่นชมโบราณสถาน
2.เพื่อกระตุนใหนักทองเที่ยวหันมาปน
(ดังตารางที่ 2) สวนใหญมีรูปแบบการทองเที่ยวแบบ
จักรยานทองเที่ยวแทนการใชรถสวนตัว
3.เพื่อเปนสื่อรณรงคทางออมใหประชาชน สอดแทรกประวัติศาสตรและโบราณสถาน (ดังตาราง
ที่ 3)
หันมาออกกําลังกาย และลดมลพิษทางรถยนตร
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหผูตอบแบบสอบถามสิ่งที่
ระเบียบวิธีวิจัย
กลุมเปาหมายนึกถึงในการทองเที่ยวเกาะอยุธยา
1.ลงพื้นที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานที่
รอย
ตางๆในเกาะอยุธยารวมไปถึงเสนทางการปนจักรยาน
จํานวน
ลําดับ
สิง่ ที่นึกถึง
ละ
และขอมูลอื่นๆที่จะเปนประโชยนในการออกแบบ
วัด/เจดีย
36
72
2
จากคนในพื้นที่
โบราณสถาน
40
80
1
2.รวบรวมแบบสอบถามจากบุคคลทั่วไป
บุคคลสําคัญทาง
และผูที่ชื่นชอบการปนจักรยาน
24
48
3
ประวั
ต
ศ
ิ
าสตร
3.วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
2
4
6
4.เขียนกําหนดแนวทาง และ แบบราง ตึก/อาคาร
ตลาด
13
26
4
แบบที่จะออกแบบ
รานอาหารชือ่ ดัง
4
8
5
5.เริ่มทําผลงานตามที่ แบบราง
รวม
50 100
6.นําเสนอผลงาน
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหผูตอบแบบสอบถามสิ่งที่ ส ว นที่ 2 กลุ ม นั ก ศึ ก ษาเลื อ กซื้ อ หนั ง สื อ คู มื อ การ
ทองเที่ยวจากภาพประกอบที่นาสนใจ (ดังตารางที่ 4)
อยากไดในการทองเที่ยว
เลือกภาพประกอบแบบภาพถาย (ดังตารางที่ 5)
รอย
จํานวน
ลําดับ
สิ่งที่อยากไดรับ
ละ
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหผูตอบแบบสอบถามการ
ไดรับความ
18
36
5
เลือกซื้อหนังสือคูมือการทองเที่ยว
สนุกสนาน
ไดมาชื่นชม
39
78
1
รอย
โบราณสถาน
เนื้อหาหนังสือ
จํานวน
ลําดับ
ละ
ไดความรูจากแหลง
20
40
4
มีภาพประกอบที่
เรียนรู
21
42
1
นาสนใจ
ไดชื่นชมธรรมชาติ
21
42
3
มีเนื้อหาขอมูล
ไดทําบุญไหวพระ
28
56
2
13
26
2
ครบถวน
ไดนั่งชางทองเที่ยว
9
18
6
สถานที่ที่นาสนใจ
10
20
3
รวม
50 100 แนวทางการทองเที่ยว
6
12
4
รูปแบบของการจัดวาง
รวม
50 100
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหผูตอบแบบสอบถาม
รูปแบบการทองเที่ยว
รอย
รูปแบบการทองเที่ยว จํานวน
ลําดับ
ละ
มุงเนนการทองเที่ยว
23
46
3
วัดและทําบุญ
สอดแทรก
34
68
1
ประวัติศาสตรและ
โบราณสถาน
สอดแทรกตลาด/
26
52
2
อาหาร
สอดแทรกการทํา
19
38
4
กิจกรรมตางๆ
รวม
50 100 -

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามภาพประกอบที่ชื่นชอบ
ภาพประกอบ
ภาพถาย
ประกอบจาก
คอมพิวเตอร
ภาพวาดลายเสน
รวม

36

รอย
ลําดับ
ละ
72
1

7

14

2

7
50

14
100

2
-

จํานวน
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สรุปและอภิปรายผล
จากการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย และผูเชี่ยวชาญ
ดานการออกแบบ ทําใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือและ
สม่ําเสมอ สามารถนําไปใชเปนตัวชวยในการตัดสินใจ
ในทางการออกแบบ ทําใหสอดคลองกับพฤติกรรม
และความตองการของกลุมเปาหมาย แนวคิดที่ใชใน
การออกแบบ (Concept) คือ 2 ลอปนยอนอดีต
เพื่อใหกลุมวัยรุนหรือคนรุนใหม ไดรูจักการทองเที่ยว
ในรูปแบบใหม โดยใชรูปแบบการออกแบบ (Mood &
Tone) Natural Modern และ Clear เปนโทนสีที่จะ ภาพที่ 2 ภาพสเกตคอมพิวเตอรสื่อสงเสริมการ
ทองเทีย่ ว
เนนไปที่โทนสีรอนมาใชในการออกแบบ
กลุมเปาหมายก็คือ นักเรียน นักศึกษา อายุตั้งแต 16
เอกสารอางอิง
- 22 ป โดยสื่อสงเสริมการทองเที่ยวนี้จะนาจดจํา
ประวัตคิ วามเปนมาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และดึงดูดความนาสนใจเพราะมีความแปลกใหม
(2561) สืบคนเมื่อ 9 ตุลาคม 2561 จาก
ขั้นตอนการออกแบบสื่อสงเสริมการทองเที่ยวรอบ https://seemoreshopping.com/%E0%B8%AD
%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0
เกาะอยุธยาตามเสนทางจักรยาน
%B8%A2%E0%B8%B21.สรุปขอมูลที่ไดจากผูบริโภคและ
%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0
ผูเชี่ยวชาญ
%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8
2.ทําแบบรางสื่อสงเสริมการทองเที่ยว เชน %A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82
ออกแบบหนังสือคูมือการทองเที่ยว ออกแบบแผน %E0%B8%A5%E0%B8%81/?fbclid=IwAR0fuA
พับ ออกแบบแผนที่ เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
GCgzj04nwbzF9Sfu9lfkHsDEBdnCwXr2Oz12LZlPcvoGJbCc
3Spc

ภาพที่ 1 ภาพสเกตมือสื่อสงเสริมการทองเที่ยว

อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา (2562)
สืบคนเมื่อ 10 มกราคม 2562 จาก
http://www.finearts.go.th/archae/parameters
/km/item/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B
8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0
%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8
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%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA
%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0
%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8
%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8
%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0
%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8
%A2%E0%B8%B2.html
บุพพสันนิวาส ( 2562 )
สืบคนเมื่อ 10 มกราคม 2562 จาก
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E
0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8
%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99
%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0
%B8%B2%E0%B8%AA
ศึกษาการออกแบบแผนพับ (2559)
สืบคนเมื่อ 1 ธันวาคม 2561 จาก
https://sites.google.com/site/hlakkarxxkbaeb
singphimph/07-kar-xxkbaeb-sing-sux-phimphchephaa-kic/kar-xxkbaeb-phaen-phab
องคประกอบศิลป (2554)
สืบคนเมื่อ 2 ธันวาคม 2561 จาก
https://www.gotoknow.org/posts/417795

ทฤษฎีสี (2562)
สืบคนเมื่อ 5 มกราคม 2562 จาก
https://webcache.googleusercontent.com/se
arch?q=cache:Mi__l7UmWzoJ:https://homeg
ame9.wordpress.com/%25E0%25B8%2597%
25E0%25B8%25A4%25E0%25B8%25A9%25E
0%25B8%258E%25E0%25B8%25B5%25E0%2
5B8%25AA%25E0%25B8%25B5/+&cd=1&hl=
en&ct=clnk&gl=th
ประเภทและลักษณะตัวอักษร (2562)
สืบคนเมื่อ 5 มกราคม 2562 จาก
http://typographyfordesign.blogspot.com/p/f
ont.html

ความหมายของภาพประกอบเรื่อง (2553)
สืบคนเมื่อ 5 มกราคม 2562 จาก
http://www.yuttapong.com/?p=387
ระบบกริด (Grid) (2559)
สืบคนเมื่อ 5 มกราคม 2562 จาก
https://idxw.net/2016/03/31/%E0%B9%80%
E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B
8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0
%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-grid%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0
%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8
%A3/
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