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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) สภาพและปัญหาอุปสรรคในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ 2) แนวทางการ
ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ 3) ระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีพักแรม 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้ประกอบการ ธุร กิจ 
ท่ีพักแรม หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน โดยวิธีการเจาะจง จ านวน 6 คน และนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ นักวิชาการ
ด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม นักวิชาการด้านการตลาด โดยวิธีการเจาะจง จ านวน 6 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
การพรรณนาวิเคราะห์เนื้อหา กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการธุรกิจท่ีพักแรม สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเจาะจง 
จ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัย พบว่า  1)  สภาพท่ัวไปมีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง เป็นช่วงๆ และ 
ไม่สม่ าเสมอ มีการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ แผ่นพับ นามบัตร การจัดบอร์ด ป้ายประกาศ และส่ือมวลชน
ท้องถ่ิน ส าหรับปัญหาอุปสรรค พบว่า บุคลากรขาดความรู้ ทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ และมีงบประมาณน้อย  
2) แนวทางการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ คือ ตัวอักษรแสดงถึงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และบุคลิกของ ท่ีพักแรม มีเนื้อหา
ประวัติของท่ีพักแรม รายละเอียดเก่ียวกับการบริการต่างๆ เคร่ืองอ านวยความสะดวก ชัดเจน กระชับ สีหลัก
สอดคล้องเหมาะสมตามหลักจิตวิทยาของสี ขนาดเหมาะสม พกพาสะดวก ค านึงถึงวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณภาพถ่ายจากสถานท่ีจริง บรรยากาศจริง 3) ระดับความพึงพอใจต่อส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.23) ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ปกหน้า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (�̅� = 4.52) รองลงมา คือ หน้าใน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.15) และปกหลัง ระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.07) 
ค าส าคัญ: ส่ือส่ิงพิมพ์ / การประชาสัมพันธ์ / ท่ีพักแรม / จังหวัดก าแพงเพชร 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study 1) the conditions and difficulties of producing 
print media for public relations of accommodations businesses in Kamphaeng Phet Province; 2) 
approaches to such print media production; and 3) the level of satisfaction of customers with the 
print media.  
 This was a mixed methods research. The key informants, chosen through purposive 
sampling, consisted of 6 accommodations business owners or operations-level staff and 6 
academics from the fields of communication arts, tourism and hospitality, and marketing. 
Qualitative data were analyzed through descriptive analysis. The sample population for the 
quantitative portion consisted of 400 tourists using the accommodations services, chosen through 
purposive sampling. Data were analyzed using frequency, percentage, arithmetic mean, and 
standard deviation.  
 The results showed that 1) the accommodations businesses studied did public relations 
work from time to time but not consistently. They produced pamphlets, name cards, boards, and 
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posters and also utilized local mass media. Their main difficulties were that their personnel lacked 
public relations knowledge and skills and their budget was limited. 2) Their approaches to 
producing print media were to choose a font that expressed the identity and personality of the 
business, to include content about the history of the business, to provide details about the 
accommodation’s services and facilities, to use clear and concise language, to use primary colors 
following the psychological principles of color usage, to produce a suitable size of print material 
that is easy to carry, to keep in mind the objectives of the medium, the target audience, and the 
budget, and to use photographs of the actual location portraying the real atmosphere. 3)  Most of 
the customers had a high level of satisfaction with the public relations print media overall ( �̅� = 
4.23). The highest mean satisfaction score was for the category of front cover (�̅� = 4.52), followed 
by inside pages (�̅� = 4.15) and back page (�̅� = 4.07). 
Keywords: print media / public relations / accommodation / Kamphaeng Phet Province 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญญา 
 อุตสาหกรรมการบริการเป็นธุรกิจหนึ่งท่ีส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยธุรกิจการท่องเท่ียวนับเป็น
อุตสาหกรรมบริการท่ีส าคัญอีกธุรกิจหนึ่ง เนื่องจากท ารายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจ านวนมากและมีแนวโ น้ม
เพ่ิมข้ึนโดยตลอด เป็นแหล่งรายได้ท่ีส าคัญของเงินตราต่างประเทศและยังเป็นเคร่ืองมือในการกระจายรายไ ด้และ
ความเจริญไปสู่ชนบท ท าให้เกิดการจ้างงาน การสร้างอาชีพ ค่าใช้จ่ายท่ีนักท่องเท่ียวใช้จ่ายออกไปจะเป็นรายได้ของ
บุคคลผู้มีส่วนเก่ียวข้องในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องมากมาย เช่น ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ
ของท่ีระลึก เป็นต้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ของนักท่องเท่ียวจะกลายเป็นรายได้ของธุรกิจบริการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก กิจการขนส่ง ฯลฯ (ปวีณา โทนแก้ว, 2542, อ้างถึงใน เพียงพิศ เรือนแปง, 
2551, หน้า 1) 
 การส่งเสริมและการสนับสนุนของภาครัฐท่ีพยายามผลักดันให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรม
หลักเพ่ือฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพราะสามารถน าเงินตราจากต่างประเทศ เข้าสู่ประเทศไทยได้
อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการกระจายการลงทุน การจ้างงาน และการกระจายรายได้จากการจ่ายเงินของนักท่องเท่ียว
แต่ละคร้ังจากแหล่งท่องเท่ียวไปยังอุตสาหกรรมการผลิตสาขาต่างๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดการพัฒนาในระบบเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีย่ังยืนต่อไปในอนาคต ในขณะเดียวกันประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลกก็ได้ให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรม การ
ท่องเท่ียวเช่นเดียวกัน ท าให้เกิดการแข่งขันกันอย่างกว้างขวางในทุกระดับภูมิภาคของโลก (จาตุรงค์ จิระวงศ์วาน, 
2549, หน้า 1) 
 ส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยนั้นได้เติบโตมาพร้อมกับปริมาณการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย
และมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจนเป็นอุตสาหกรรมแนวหน้าของประเทศ และโรงแรมของไทยหลายแห่งไ ด้
ก้าวหน้าข้ึนมาเป็นโรงแรมระดับแนวหน้าของโลก ในปี พ.ศ. 2545 อุตสาหกรรมนี้มีโรงแรมและท่ีพักกว่า 3,700 
แห่ง มีจ านวนห้องพักรวมกันไม่น้อยกว่า 230,000 ห้อง สร้างรายได้ปีละไม่ต่ ากว่า 170,000 ล้านบาท (มิ่งสรรพ์ ขาว
สอาด, 2546, หน้า 3 ) 
 ในการด าเนินงานขององค์การหรือสถาบันต่างๆ ในสังคม จะต้องเก่ียวข้องกับกลุ่มบุคคลต่างๆท้ังภายใน
และภายนอกองค์การอยู่เสมอ การประชาสัมพันธ์จึงมีบทบาทส าคัญต่อองค์การหรือหน่วยงานต่างๆ ในการท่ีจะช่วย
ให้การบริหารองค์การด าเนินไปอย่างราบร่ืน เกิดประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ 
 การด าเนินงานประชาสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้บรรลุผล (effect) ต่างๆต่อองค์การ เช่น เกิดความ
เข้าใจซ่ึงกันและกัน (mutual understanding) ดังท่ีสถาบันการประชาสัมพันธ์แห่งประเทศอังกฤษ (1975, อ้างถึง
ใน Gruning และ Hunt, 1984 ) ได้ให้ค าจ ากัดความของการประชาสัมพันธ์ว่าคือ “การปฏิบัติงานด้วยการวางแผน
อย่างรอบคอบและมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างและธ ารงไว้ซ่ึงความเข้าใจซ่ึงกันและกันระหว่างอง ค์การ
กับสาธารณชนกลุ่มต่างๆ” 
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 นอกจากนั้นการประชาสัมพันธ์ยังเป็นความพยายามท่ีจะเกิดผลในการโน้มน้าวใจ (Persuasion) ซ่ึงมี
อิทธิพลต่อสาธารณชนต่างๆ ดังท่ีคัตลิปและเซนเตอร์ (Cutlip and Center, 1978, อ้างถึงใน Gruning and Hunt, 
1984) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า “การประชาสัมพันธ์ คือ การวางแผนในอันท่ีจะมีอิทธิพลต่อประชามติโดยการปฏิบัติ
ในส่ิงท่ีดีและแสดงถึงความรับผิดชอบซ่ึงยึดถือการส่ือสารสองทาง”  
 จากความส าคัญของกระบวนการประชาสัมพันธ์ นับเป็นกระบวนการส่ือสารท่ีส่งถึงกลุ่มเป้าหมาย 
โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายด้านการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ จะต้องมีการส่ือสารหรือประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
เก่ียวกับบริการ หรือสินค้าต่างๆของธุรกิจ เพ่ือเป็นการโน้มน้าวใจพร้อมการตัดสินใจเข้าใช้บริการ 
 จังหวัดก าแพงเพชร อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ทางทิศเหนือและทิศใต้ของจังหวัดเป็น  
ท่ีราบ ทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นต้นน้ าของล าธารต่างๆ เช่น คลองสวนหมาก คลองวังเจ้า 
คลองขลุง และคลองแขยง ซ่ึงจะไหลลงสู่แม่น้ าปิง ท่ีเป็นแม่น้ าส าคัญท่ีไหลผ่านกลางพ้ืนท่ีของจังหวัดต้ังแต่เหนือสุด
จนใต้สุด ก าแพงเพชรเป็นท่ีต้ังของเมืองเก่าท่ีปรากฏหลักฐานอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยไม่น้อยกว่า 700 ปี เคยเป็น
ส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง และเป็นเมืองหน้าด่านทางยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ ก าแพงเมือง
และป้อมปราการจึงถูกสร้างอย่างแข็งแรงและยังเหลือร่องรอยอยู่จนปัจจุบัน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ก่อนมี
เมืองก าแพงเพชรเคยมีเมืองเก่ามาก่อน 2 เมือง คือเมืองชากังราว ต้ังอยู่ทางฝ่ังซ้ายของแม่น้ าปิง และเมืองนครชุม 
อยู่ทางฝ่ังขวาของแม่น้ าปิง ก าแพงเพชร จึงเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และธรรมชาติป่าเขา น้ าตกอัน
งดงาม มีอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ซ่ึงได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี 2534 และยังมีแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ียังคงสมบูรณ์ ท้ังป่าไม้ นก สัตว์ต่างๆ อาทิ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน 
และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ให้นักท่องเท่ียวได้ช่ืนชมความงามอีกด้วย 
 จังหวัดก าแพงเพชรจึงเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวค่อนข้างสูง จึงท าให้มีสถานบริการส าหรับ
ให้บริการนักท่องเท่ียวเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก และสถานท่ีพักแรมก็เป็นธุรกิจบริการอีกรูปแบบหนึ่งท่ีให้บริ การ
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาเท่ียวในจังหวัดก าแพงเพชร ซ่ึงมีอยู่ด้วยกันหลายท่ีหลายแห่ง แต่ละแห่งก็จะแตกต่าง
กันออกไป 
 จากความส าคัญของธุรกิจท่ีพักแรม และการประชาสัมพันธ์ ดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ
การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของ ธุรกิจท่ีพักแรม อุปสรรค ปัญหาในการผลิตส่ือส่ิง พิมพ์เพ่ือการประชาสัม พันธ์
ส าหรับใช้ในธุรกิจของตนเอง พร้อมท้ังศึกษาแนวทางการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีพักแรมมี
รูปแบบ หรือต้นแบบของช้ินงานประชาสัมพันธ์ เ พ่ือใ ช้และผลิตเองในหน่วยงาน ลดค่าใ ช้จ่ ายในการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการผลิตส่ือส่ิง พิมพ์ และปรับปรุงมาตรฐานการประชาสัมพันธ์ใ ห้
สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจท่ีพักแรม เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในจังหวัดก าแพงเพชรมากย่ิงข้ึน สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์และเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่ีพักแรมและจังหวัดก าแพงเพชรต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาอุปสรรคในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เ พ่ือการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีพักแรม 
จังหวัดก าแพงเพชร 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีพักแรมจังหวัดก าแพงเพชร 
3. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อส่ือส่ิง พิมพ์เ พ่ือการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ี พัก

แรม จังหวัดก าแพงเพชร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  การวิจัยนี้มุ่งศึกษาสภาพและปัญหาอุปสรรคในการผลิตส่ือส่ิง พิมพ์ ตลอดจนแนวทาง การผลิต ส่ือ
ส่ิง พิมพ์เ พ่ือการประชาสัมพันธ์ และประเมินระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อส่ือส่ิงพิมพ์เ พ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีพักแรม จังหวัดก าแพงเพชร 
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 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
  การวิจัยนี้มุ่งศึกษาในขอบเขตพ้ืนท่ีของสถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก ในเขตต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร   
 ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรท่ีท าการวิจัยคร้ังนี้  ไ ด้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  
ท่ีเก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ นักวิชาการด้าน
การท่องเท่ียวและการโรงแรม นักวิชาการด้านการตลาด และนักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการในสถานประกอบการธุรกิจ  
ท่ีพักแรมในเขตต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมกราคม 2559 – พฤษภาคม 2560 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้ เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (mixed method approach) ระหว่าง
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ผสมผสานกับวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เพ่ือ
ศึกษาสภาพและปัญหาอุปสรรคในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เ พ่ือการประชาสัมพันธ์ แนวทางการผลิตส่ือส่ิง พิม พ์เ พ่ือ  
การประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีพักแรม และความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ท่ีพักแรม จังหวัดก าแพงเพชรโดยผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการวิจัยออกเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนการวิจัยท่ี 1 ศึกษาสภาพและปัญหาอุปสรรคในการผลิตส่ือส่ิง พิมพ์เพ่ือการประชาสัม พันธ์
ธุรกิจ ท่ีพักแรม จังหวัดก าแพงเพชร 
  รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานท่ีเ ก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการ
ธุรกิจท่ีพักแรม  
  หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล คือ ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง
กับการประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม โดยวิธีการเจาะจง (purposive sampling) จ านวน 6 
คน ท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant) จากสถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก ในเขตต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview) โดยจะก าหนดแนว
ค าถามไว้อย่างกว้างๆ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ช่วยในการสัมภาษณ์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกเสียง อุปกรณ์บันทึกภาพนิ่ง
และภาพเคล่ือนไหว 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ กระบวนการวิจัยในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองและผู้ช่วยวิจัย โดยติดต่อประสานงานเป็นการส่วนตัวกับเจ้าของธุรกิจท่ีพักแรม และ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานให้บริการในสถานประกอบการธุรกิจ ท่ีพักแรมในเขตต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 6 คน เพ่ือด าเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ระหว่าง
การพูดคุยในการสัมภาษณ์จะมีการขออนุญาตเพ่ือจดบันทึก บันทึกเสียง และถ่ายภาพ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การพรรณนาวิเคราะห์เนื้อหาอย่างเป็นระบบตาม
ประเด็นเนื้อหาท่ีศึกษา แบ่งแยกเป็นกลุ่มตามเนื้อหา ตัวแปร และประเด็นหลักตามท่ีก าหนด คัดสรรข้อมูลท่ีต้องการ 
ตัดทอนข้อมูลท่ีไม่เก่ียวข้องออกไป และน าข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
 ขั้นตอนการวิจัยท่ี 2 ศึกษาแนวทางการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีพักแรม จังหวัด
ก าแพงเพชร 
  รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง คุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิง ลึก
นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ นักวิชาการด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม นักวิชาการด้านการตลาด  
  หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล คือ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ นักวิชาการด้านการท่องเท่ียวและ การ
โรงแรม นักวิชาการด้านการตลาด โดยวิธีการเจาะจง จ านวน 6 คน ท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
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  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยจะก าหนดแนวค าถามไว้อย่างกว้างๆ 
นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ช่วยในการสัมภาษณ์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกเสียง อุปกรณ์บันทึกภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ กระบวนการวิจัยในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองและผู้ช่วยวิจัย โดยติดต่อประสานงานเป็นการส่วนตัวกับนักวิชาการด้านนิเ ทศ
ศาสตร์ นักวิชาการด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม นักวิชาการด้านการตลาด จ านวน 6 คน เพ่ือด าเนินการเตรียม
ความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ระหว่างการพูดคุยในการสัมภาษณ์จะมีการขออนุญาต เพ่ือ
จดบันทึก บันทึกเสียง และถ่ายภาพ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การพรรณนาวิเคราะห์เนื้อหาอย่างเป็นระบบตาม
ประเด็นเนื้อหาท่ีศึกษา แบ่งแยกเป็นกลุ่มตามเนื้อหา ตัวแปร และประเด็นหลักตามท่ีก าหนด คัดสรรข้อมูลท่ีต้องการ 
ตัดทอนข้อมูลท่ีไม่เก่ียวข้องออกไป และน าข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
 ขั้นตอนการวิจัยท่ี 3 ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อส่ือส่ิง พิมพ์เ พ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีพักแรม จังหวัดก าแพงเพชร 
  รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีการส ารวจจาก
นักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการในสถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม 
  ประชากรท่ีศึกษา คือ นักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการในสถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรมในเขตต าบล
นครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ช่วงเดือนมกราคม 2559 – พฤษภาคม 2560 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการในสถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรมในเขตต าบลนครชุม 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงตารางส าเ ร็จรูปในการก าหนดขนาดก ลุ่ม
ตัวอย่างของยามาเน (Yamane) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน ± 5% ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 
จ านวน 400 คน 
  การสุ่มตัวอย่าง เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเจาะจง จากนักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการในสถาน
ประกอบการธุรกิจท่ีพักแรมในสถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรมในเ ขตต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร จากบัญชีรายช่ือผู้เข้าพักแรม ในช่วงเดือนมกราคม 2559 – พฤษภาคม 2560 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม ในภาคสนามนัน้ 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองและผู้ช่วยวิจัย โดยติดต่อประสานงานเป็นการส่วนตัวกับเจ้าของธุรกิจ 
ท่ีพักแรม และจัดท าหนังสือราชการขออนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใน
สถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม จ านวน 6 แห่ง ในเขตต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เ พ่ือ
ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการเก็บข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation: S.D.)  
 
สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยเร่ืองแนวทางการผลิตส่ือส่ิง พิมพ์เ พ่ือการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีพักแรมในจังหวัดก าแพง เพชร 
ผู้วิจัยแบ่งสรุปการวิจัยออกตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. สภาพและปัญหาอุปสรรคในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เ พ่ือการประชาสัมพันธ์ ธุรกิจท่ีพักแรม จังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า ท่ีพักแรมมีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็นช่วงๆ และไม่สม่ าเสมอเนื่องจาก 
ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง ส่วนมากจะเป็นบุคลากรท่ีมีต าแหน่ง เป็นผู้จัดการ หรือหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้คิดและ
ออกแบบวิธีการประชาสัมพันธ์ โดยมีการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ได้แก่ แผ่นพับ นามบัตร การจัดบอร์ด ป้าย
ประกาศ และการใช้ส่ือมวลชนในท้อง ถ่ิน การประชาสัมพันธ์ของท่ีพักแรมไม่มีผู้รับผิดชอบงานประ ชาสัม พันธ์ 
บุคลากรขาดความรู้และทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ รวมท้ังการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ มีงบประมาณส า หรับ
การประชาสัมพันธ์จ านวนน้อย 
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2. แนวทางการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เ พ่ือการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีพักแรม จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า  
แนวทางการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีพักแรม จังหวัดก าแพงเพชร คือ การใช้ตัวอักษรแสดงถึง
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และบุคลิกของท่ีพักแรม ตัวอักษรสะท้อนความเป็นสากล หรือความทันสมัย เรียบหรู อ่าน
ได้ง่าย ชัดเจนตรงประเด็น มีสองภาษา สีสันสะดุดตา ภาพถ่ายสถานท่ีจริง สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวได้ดี สะท้อน
จุดขาย มีมุมมองท่ีแปลกตา สร้างความสนใจ สร้างสรรค์ สะท้อนถึงความใหญ่โต หรูหราของสถานท่ีพักแรม มีคน
เป็นองค์ประกอบหนึ่งในภาพ ภาพมีความชัดเจน มีความละเอียดสูง สวยงาม บรรยากาศของท่ีพักแรมครบ ถ้วน 
เนื้อหามีข้อมูลประวัติของ ท่ีพักแรม รายละเอียดเก่ียวกับการบริการต่างๆ และเคร่ืองอ านวยความ สะ ดวก  
มีรายละเอียดท่ีชัดเจน กระชับได้ใจความ มีการอธิบายภาพประกอบอย่างละเอียดครบถ้วน จัดล าดับเนื้อหาอย่าง
เป็นระเบียบ สีหลักได้ท้ังสองโทนสี คือสีเย็น และสีร้อน สอดคล้องเหมาะสมตามหลักจิตวิทยาของสี สีมีความ  
คมเข้ม ชัดเจน สะท้อนถึงเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถานท่ีพักแรม ขนาดเหมาะสมกับการใ ช้งาน และ
งบประมาณ พกพาสะดวก รูปแบบแผ่นพับ มีขนาดพอเหมาะ ขนาด A4 มีหลากหลายรูปแบบ มีประสิทธิภาพ การ
ผลิตค านึงถึงวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและความสามารถ ทักษะในการรับ
ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลครบถ้วนมีรายละเอียดของการให้บริการ สถานท่ีพักแรม ใ ช้ภาพถ่ายจากสถานท่ีจริง 
บรรยากาศจริงและใช้ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย 

3. ระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีพักแรม จังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจต่อส่ือส่ิง พิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.23) ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือปกหน้ามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� 
= 4.52) รองลงมาคือหน้าในมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.15) และปกหลังระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก (�̅� = 4.07) พิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้  

1) ด้านตัวอักษร พบว่า ข้อท่ีมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ตัวอักษรมีความกลมกลืนกันเข้า
กันได้และตัวอักษรมีจุดเด่นในการดึง ดูดสายตามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.31) อย่างเท่าๆ กัน 
รองลงมาคือขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.28) และความกว้าง
ของข้อความหรือคอลัมน์ มีความเหมาะสมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.26) 

2) ด้านภาพประกอบ พบว่า ข้อท่ีมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ภาพประกอบสร้างความ
น่าเ ช่ือถือของข้อมูลเนื้อหา มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  (�̅� = 4.32) รองลงมาคือภาพประกอบให้
ความหมายได้ดีและภาพประกอบสร้างอารมณ์และความรู้สึกมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.31) 
อย่างเท่าๆ กัน และภาพประกอบมีสีสันความสมจริงมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.28) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. สภาพและปัญหาอุปสรรคในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เ พ่ือการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีพักแรม จังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า สภาพโดยท่ัวไปมีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็นช่วงๆ และไม่สม่ าเสมอ โดยมี
การผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ได้แก่ แผ่นพับ นามบัตร การจัดบอร์ด ป้ายประกาศ และการใช้ส่ือมวลชนในท้อง ถ่ิน 
สอดคล้องกับปิยาภรณ์ ประภัสสร, (2549) กล่าวว่า 1) ส่ือผลิต คือ ส่ือท่ีนักประชาสัมพันธ์ผลิตข้ึนเองเ พ่ือใ ช้
เผยแพร่ผลงานกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานให้กับกลุ่มเป้าหมาย ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ส่ือเหล่านี้ได้แก่ 
แผ่นพับ ใบปลิว สมุดเล่มเล็ก วารสารประจ าหน่วยงาน วีดีโอ วีซีดีเผยแพร่หรือแนะน าหน่วยงาน การท า web site 
ของหน่วยงาน เป็นต้น  2) ส่ือมวลชน คือ ส่ือท่ีนักประชาสัมพันธ์จะใช้เป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ข่าวสารไปยังผู้รับ
จ านวนมาก เพ่ือให้ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็ว และกว้างขวางข้ึน ซ่ึงส่ือมวลชนนี้นักประชาสัมพันธ์ สามารถซ้ือ
พ้ืนท่ีหรือเวลา เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือขอความอนุเคราะห์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) จากส่ือในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารก็ได้ สอดคล้องกับอรุณี ปัญญามูลวงษา (2542) ได้ศึกษาเร่ืองความต้องการของนักท่องเท่ียวในการใช้บริการ
ท่ีพักตากอากาศในอ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ในด้านการโฆษณา โดยผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ คือ หนังสือ
ท่องเท่ียวมากเป็นอันดับหนึ่ง และรองลงมาคือ การแนะน าจากบุคคลซ่ึงเป็นท่ีรู้จัก และแผ่นพับโฆษณา ตามล าดับ 
และสอดคล้องกับจาตุรงค์ จิระวงศ์วาน (2549) ได้ศึกษาเร่ืองแนวทางการประชาสัมพันธ์ธุรกิจสถานท่ีพักแรมบ้าน
อาแป ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้ประกอบการก็ได้ท าเอกสารแผ่นพับและเว็บไซต์แนะน า
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สถานท่ีพักแรมของตนข้ึน และประสาน อบต.ดอยฮาง เพ่ือประชาสัมพันธ์ธุรกิจสถานท่ีพักแรมผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต
ต าบลและแผ่นพับแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวในต าบลดอยฮาง อาจเป็นเพราะการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการท่ีพักแรมมีการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เหมาะสมและสะดวกในการแจกจ่ายไปยัง
ผู้ใ ช้บริการ ณ สถานประกอบการ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าส่ือส่ิง พิมพ์ยังเป็นส่ือพ้ืนฐานท่ีมีความส าคัญ ในการ
ประชาสัมพันธ์ สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ ให้ข้อมูลข่าวสารการบริการ และรายะเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจท่ี
พักแรม 

ปัญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์ของ ท่ีพักแรมคือไม่มีผู้รับผิดชอบงานประ ชา สัม พัน ธ์ 
บุคลากรขาดความรู้และทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ สถานท่ีพักแรมมีงบประมาณส าหรับการประ ชาสัม พันธ์
จ านวนน้อย สอดคล้องกับจาตุรงค์ จิระวงศ์วาน (2549) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองแนวทางการประชาสัมพันธ์ธุรกิจสถานท่ีพัก
แรมบ้านอาแป ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัญหาอุปสรรค คือผู้ประกอบการขาดโครงข่าย
ทางพันธมิตรในธุรกิจเดียวกัน ขาดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ขาดทักษะด้านการจัดการ ไม่เห็น
ความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ ขาดงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ อาจเป็นเพราะสถานประกอบการธุรกิจ
ท่ีพักแรมยังคงให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์น้อย และขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการ
ประชาสัมพันธ์ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในหน่วยงาน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม ท่ีมี
งบประมาณจ านวนน้อยหรือจ ากัด จะด าเนินการผลิตส่ือส่ิง พิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ประกอบกับสถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรมส่วนใหญ่ในจังหวัดก าแพงเพชรมีขนาด
กลางและขนาดเล็ก เป็นท่ีพักประเภทรีสอร์ท โฮมสเตย์ หรือเกสเฮ้าส์ 

2. แนวทางการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เ พ่ือการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีพักแรม จังหวัดก าแพงเพชร คือ การใช้
ตัวอักษรแสดงถึง เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และบุคลิกของ ท่ีพักแรม เนื้อหามีข้อมูลประวัติของ ท่ี พักแรม 
รายละเอียดเก่ียวกับการบริการต่างๆ เคร่ืองอ านวยความสะดวก มีรายละเอียดท่ีชัดเจน กระชับได้ใจความ สีหลัก
สอดคล้องเหมาะสมตามหลักจิตวิทยาของสี ขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน และงบประมาณ พกพาสะดวก 
ค านึงถึงวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและความสามารถ ทักษะในการรับข้อมูล
ข่าวสาร ข้อมูลครบถ้วน มีรายละเอียดของการให้บริการ สถานท่ีพักแรม ใช้ภาพถ่ายจากสถานท่ีจริง บรรยากาศจริง
และใช้ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับวิภูษิต ทองพิทักษ์ (2551) ได้ศึกษาเร่ืองการออกแบบ ส่ือ
ส่ิงพิมพ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าพรีเมียมและของขวัญ กรณีศึกษา บริษัท แอ็ดไมร ดีไซน์ แอนด์  
ครีเอช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด ผลการวิจัย พบว่า แนวทางกระบวนการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์เ พ่ือสร้างภาพลักษณ์ 
ดังนี้ คือ การเลือกใช้สี มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยการเลือกใช้สีท่ีมีความสอดคล้องกับองค์กร ในการ
ออกแบบจะสามารถส่ือให้ผู้รับสารสามารถมีความรู้สึกร่วม และเข้าใจในองค์กรมากข้ึน การออกแบบกราฟิกเลือกใช้
เทคนิคออกแบบท่ีแปลกใหม่สามารถสร้างจุดสนใจต่องานออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ และสามารถสร้างภาพลักษณ์ด้าน
ความทันสมัยได้ การเลือกใช้ตัวอักษรบนส่ือส่ิงพิมพ์ ควรให้ความสนใจเร่ืองประโยชน์ใช้สอย และความชัดเจนเป็น
หลัก นอกจากนั้นตัวอักษรลักษณะต่างๆ ยังสามารถก่อให้เกิดความรู้สึกต่างๆ กันไป และสอดคล้องกับปวินท์ ระมิงค์
วงศ์ (2551) ได้ศึกษาเร่ืองการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรและ การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือส่งเสริมการขาย: กรณีศึกษา 
โรงเรียนสอนดีเจ ไอเลิฟดีเจ ผลการวิจัย พบว่า แนวทางในการออกแบบอัตลักษณ์ คือ ต้องมีสัญลักษณ์ท่ีสามารถส่ือ
ให้เห็นรูปแบบท่ีชัดเจนของธุรกิจเ ก่ียวกับดีเจ โดยมีตัวอักษรและ รูปสัญลักษณ์อยู่รวมกัน และส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีไ ด้
ด าเนินการผลิตข้ึนเพ่ือเป็นต้นแบบ คือ โบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว นามบัตร และแฟ้มรวม และสอดคล้องกับสิตาง ศ์ุ 
เจนวินิจฉัย (2551)  ไ ด้ศึกษา เ ร่ือง  การออกแบบส่ิงพิมพ์ส าหรับ Rainbow Farm อ.แม่ ริม จ.เชียงใหม่  
ผลการศึกษา พบว่า การออกแบบแผ่นพับ ครอบคลุมในด้านการออกแบบท้ังการจัดวางภาพประกอบ ตัวอักษร การ
ใช้สีหรือองค์ประกอบโดยรวมมากท่ีสุด หลังจากนั้นจึงน ามาจัดท าต้นแบบให้สมบูรณ์ และน าไปผลิตโดยส่งเป็นไฟล์
และจัดพิมพ์ด้วยระบบออฟเซต อาจเป็นเพราะว่าการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์จ าเป็นต้องสร้างจุดขาย 
โดยมีอัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ของสถานประกอบการเบ้ืองต้นเป็นหลัก ประกอบการจิตวิทยาการใ ช้ขนาดห รือ
รูปแบบตัวอักษร องค์ประกอบของสี ภาพ ขนาด เป็นองค์ประกอบศิลปะท่ีส าคัญในการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
อ่ืนๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า องค์ประกอบดังกล่าวสถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรมให้ความส าคัญในการออกแบบ ส่ือ
ส่ิง พิมพ์ เน้นเฉพาะหลักการออกแบบให้ครบองค์ประกอบท่ีส าคัญๆ ในการส่ือสารด้วยตัวอักษร ภาพ สี และ
รายละเอียดเนื้อหาท่ีเหมาะสม 
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3. ระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีพักแรม จังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจต่อส่ือส่ิง พิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก คือ ด้านตัวอักษร พบว่า ตัวอักษรมีความกลมกลืนกันเข้ากันได้และ ตัวอักษรมีจุดเด่นในการดึง ดูด
สายตา ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม และความกว้างของข้อความหรือคอลัมน์ มีความเหมาะสม และด้าน
ภาพประกอบ พบว่า ภาพประกอบสร้างความน่าเ ช่ือถือของข้อมูลเนื้อหาภาพประกอบให้ความหมายได้ดี และ
ภาพประกอบสร้างอารมณ์และความรู้สึก และภาพประกอบมีสีสันความสมจริง สอดคล้องกับชเนศ รัตนอุบล (2553) 
ได้ศึกษาเร่ือง การประชาสัมพันธ์ตลาดบางหลวงด้วยส่ือส่ิงพิมพ์กราฟิก ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจในรูปแบบ
ของส่ือส่ิงพิมพ์กราฟิกการประชาสัมพันธ์ตลาดบางหลวง รูปแบบท่ี 1 แผ่นพับหรือโบชัวร์ อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนความ
พึงพอใจด้านเนื้อหาสาระของส่ือส่ิงพิมพ์กราฟิกการประชาสัมพันธ์ตลาดบางหลวง รูปแบบท่ี 1 แผ่นพับหรือโบชัวร์ 
อยู่ในเกณฑ์ดี และสอดคล้องกับทิวา หงษ์โต (2553) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาประเภทและรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์เ พ่ือ
การประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการส่ือ
ส่ิงพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ ส่ือโปสเตอร์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา 
จดหมายข่าว ใบปลิว จุลสาร และแฟ้มเอกสาร ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบมีความพึงพอใจต่อรูปแบบส่ือแ ผ่นพับ 
แบบ 2 พับ รองลงมาคือ แผ่นพับแบบ 3 พับ ผู้เช่ียวชาญด้านจิตวิทยามีความพึงพอใจต่อส่ือแผ่นพับ แบบ 3 พับ 
รองลงมาคือ แผ่นพับ แบบ 2 พับ และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปแบบแผ่นพับ แบบ 3 พับ รองลงมาคือ 
แผ่นพับ แบบ 2 พับ และสอดคล้องกับศรีธน มีแต้ม (2550) ได้ศึกษาเร่ืองการตอบสนองของผู้อ่านจากการออกแบบ
ส่ิงพิมพ์โดยการใช้สีเอกรงค์ ผลการวิจัย พบว่า การตอบสนองต่อความชัดเจนของตัวอักษรบนพ้ืนเอกรงค์ไม่มีความ
แตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง ในด้านความพึงพอใจต่อตัวอักษรบนพ้ืนเอกรงค์ เพศชาย และเพศหญิงมี
ความพึงพอใจต่างกันในแต่ละชุดสี ส่วนด้านความชัดเจนของภาพบุคคล ภาพสีกลาง ภาพไฮคีย์ ภาพสีสด และภาพ
โลว์คีย์ พบว่าเพศชายและเพศหญิงสามารถมองเห็นความชัดเจนของภาพได้แตกต่างกันในแต่ละชุดสี นอกจากนี้  
พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อภาพบุคคล ภาพสีกลาง ภาพไฮคีย์ ภาพสีสด และภาพโลว์คีย์ 
แตกต่างกันในแต่ละชุดสี และสอดคล้องกับสุชลา จันทร์แจ่ม (2550) ได้ศึกษาเร่ืองการออกแบบส่ือส่ิงพิม พ์เ พ่ือ
ส่งเสริมการขายธุรกิจสปาของธาราบุรีรีสอร์ท & สปา ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะท่ีมีต่อส่ือ
ส่ิงพิมพ์เพ่ือส่งเสริมการขายธุรกิจสปาของธาราบุรีรีสอร์ท & สปา ด้านเนื้อหาของส่ือส่ิงพิมพ์มีความน่าสนใจและ
ดึงดูดใจ แต่ควรเพ่ิมเติมเนื้อหาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเลือกรับบริการ ได้แก่ อัตราค่าบริการพิเศษ รายละเอียดของ
บริการสปาท่ีน่าสนใจ และคุณสมบัติพิเศษของสินค้าท่ีใช้ส าหรับให้บริการ ด้านการออกแบบของส่ือส่ิงพิมพ์ 
ออกแบบการจัดหน้าสวยงาม ดึง ดูดความสนใจ สะดวกในการอ่าน ลักษณะและขนาดของส่ือส่ิง พิมพ์มีความ
เหมาะสม ภาพประกอบมีความคมชัด ใช้สีท่ีเป็นพ้ืนภาพได้อย่างเหมาะสม แต่ควรเพ่ิมจ านวนภาพประกอบ เช่น 
เพ่ิมภาพของการให้บริการสปาแบบต่างๆ และภาพของผลิตภัณฑ์สปา ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าการผลิตส่ือส่ิง พิมพ์ 
โดยเฉพาะแผ่นพับจะเป็นส่ือท่ีเน้นการให้การส่ือสารเก่ียวกับรายละเอียดของสถานประกอบการท่ีพักแรมได้ดีท่ี สุด 
เหมาะสมกับการแจกจ่ายไปยังผู้ใช้บริการ ณ สถานประกอบการ หรือการส่งจดหมายตรงถึงผู้ใช้บริการ ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่าสถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรมจะเน้นให้ความส าคัญกับองค์ประกอบหลักๆ ท่ีส าคัญในการออกแบบและ
ผลิตส่ือส่ิง พิมพ์ประเภทแผ่นพับใช้เพ่ือการประชาสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ อาจเนื่องมาจากการผลิตแผ่นพับใช้
งบประมาณต้นทุนในการผลิตท่ีต่ าและการออกแบบผลิตแผ่นพับง่าย รวดเร็ว เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี ณ จุด
ให้บริการหรือสถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าไปใช้สู่การพัฒนาการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ส าหรับ
สถานประกอบการท่ีพักแรม รวมท้ังแนวทางในการศึกษาเพ่ิมเติมเป็นการขยายผลต่อยอดให้ได้องค์ความรู้ท่ีลุ่ม ลึก
กว้างขวางย่ิงข้ึน ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. หน่วยงานท่ีพักแรมควรมีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง และเป็น
บุคคลท่ีมีความรู้ทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน และกลุ่มเป้าหมาย 
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2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน าองค์ความรู้เ ก่ียวกับการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์  น าไป
ประยุกต์ใช้ในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ของหน่วยงานตามความเหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาวิจัยในส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ประเภทอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบและ
ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงาน 

2. ควรศึกษาวิจัยในส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์ประเภทอ่ืนๆ 
3. ควรศึกษาวิจัยโดยมีการเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบและวิธีการออกแบบส่ือ 
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