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 การสรา้งและพฒันาแอพพลเิคชนับนอุปกรณ์ประเภทแทบ็เลต็หรอืสมารท์โฟน กําลงัเป็น

กระแสใหมข่องหนทางการสือ่สารประชาสมัพนัธ ์ทีส่ามารถนําไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัเน้ือหาหลายๆ 

ประเภท รวมไปถงึการสือ่สารประชาสมัพนัธใ์นสว่นของการท่องเทีย่ว ซึง่นบัวา่เป็นอุตสาหกรรมหน่ึง 

ทีส่รา้งผลกาํไรใหก้บัประเ ทศไทยไดไ้มน้่อยไปกว่าอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ในประเทศเลย  

ในสว่นของสือ่ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วทีป่ระเทศไทยใชเ้พือ่เป็นการนําเสนอเกีย่วกบัสถานที่

ท่องเทีย่วและการท่องเทีย่วในประเทศไทย ทีผ่า่นมามทีัง้สือ่ประเภทหนงัสอื นิตยสาร วารสาร แผน่พบั 

รวมไปถงึเวบ็ไซตด์้ านการท่องเทีย่ว และเมือ่ไมน่านมาน้ีเทคโนโลยแีอพพลเิคชนับนแทบ็เลต็และ

สมารท์โฟนเริม่เป็นทีส่นใจและนํามาใชง้านเป็นทางเลอืกใหมท่ีจ่ะเชือ่มโยงการท่องเทีย่วเขา้กบั

เทคโนโลย ี

 ทัง้น้ีจงัหวดัเชยีงใหมเ่ป็นจงัหวดัทีน่กัท่องเทีย่วทัง้ไทยและต่างประเทศใหค้วามสนใจเป็น

อยา่งมากมาเป็นเวลานาน เป็นจงัหวดัทีม่แีรงกระตุน้ทางการท่องเทีย่วเกดิใหมอ่ยูต่ลอดเวลา มทีัง้

ธรรมชาตแิละความเจรญิ ใหท่้องเทีย่วไดใ้นหลายรปูแบบ และสาํหรบัอุปกรณ์ประเภทแทบ็เลต็หรอื

สมารท์โฟนทีเ่ลอืกเป็นอุปกรณ์หลกัในการพฒันาแอพพลเิคชนัเพื่อใชโ้ดยเฉพาะนัน้ไดแ้ก่ ไอแพด 

ผลติภณัฑแ์ทบ็เลต็โดยบรษิทัแอปเป้ิล เน่ืองจากเป็นแทบ็เลต็ทีไ่ดร้บัความนิยมอยา่งสงูในทัว่โลก   

มจีาํนวนผูใ้ชง้านมากกวา่แทบ็เลต็ประเภทอื่น และเป็นอุปกรณ์ทีไ่ดร้บัการออกแบ บใหใ้ชง้านได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพสงู  

 แอพพลเิคชนัทีเ่กดิจากการวจิยัและพฒันาฉบบัน้ีเป็นแอพพลเิคชนัการท่องเทีย่วทีใ่ห้

การบรูณาการสิง่ทีค่นตอ้งการในการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตนเอง โดยขอ้มลูทีนํ่าเสนอนัน้เกดิจาก

การเขยีนเน้ือหาเชงิสรา้งสรรคข์องนกัท่องเทีย่วผูใ้ชแ้อ พพลเิคชนัน้ีทุกคน นกัท่องเทีย่วผูใ้ชง้าน  

แอพพลเิคชนัน้ีสามารถเป็นนกัเขยีนบทความท่องเทีย่ว แนะนํา และเสนอแนะขอ้คดิเหน็ แลกเปลีย่น

ขอ้มลู เกีย่วกบัสถานทีท่่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหมใ่หก้บัผูร้ว่มใชแ้อพพลเิคชนัคนอื่นๆ เป็นรปูแบบ

ของสือ่แนะนําการท่องเทีย่วทีม่กีารสรา้งขอ้มลูทีเ่ป็นปจัจบุนัอยูต่ลอดเวลา 
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 Creation and development of applications on devices such as tablet or smart phone  

is the new trends of resources of public relation communication, that can be apply to many  

other types of content.  This includes public relation communication in the tourism part,  

which is considered to be one of the industries which created profit for the country no less  

than other types of industries in the country.  In the part of the tourism public relation media,  

that Thailand used for the presentation related to the tourist destination and tourism in Thailand,  

in the past including books, magazines, journals, brochures and travel websites.  Recently,  

the technology of applications on the tablet and smart phone began to attract attention and  

used as the new options to link tourism to technology. 

 Moreover, Chiang Mai province is the province that both Thai and foreign tourists  

have given much attention for a long period of time. This is the province that has given birth  

to new tourist stimulation all the time, with both nature and civilization to be able to travel in  

many formats. For a tablet device or smart phone selected as a primary device for use in  

the development of the application for specific use including the iPad, tablet product by  

Apple Inc.  As it is a tablet that is highly popular in all over the world and with number of  

users more than other type of tablets.  Moreover, the device is designed to operate with  

high efficiency. 

 Application arising from this research and development is the travel application which  

provided an integration of what people want in travelling on their own. The data presented  

are from a creative content writing of all travelers who are the users of this application.  

Travelers who are the users of this application is able to become a writer on tourist articles,  

guide and suggest ideas and exchange information related to the tourist destination in  

Chiang Mai province to other co-users of the application in the form of tourism media guide  

which has the creation of information that is current at all times. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ภมิูหลงั 

 ตัง้แต่มกีารเปิดตวัอุปกรณ์แทบ็เลต็ทีช่ื่อว่า "ไอแพด" (I-PAD) ในปี พ.ศ. 2553 โดยบรษิทั

แอปเป้ิล (Apple Inc.) ไอแพดกไ็ดก้ลายมาเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยทีีค่นปจัจบุนันิยมพกพากนัทัว่โลก

ทาํยอดขายทีด่ทีีส่ดุของบรษิทัแอปเป้ิลโดยนบัจากยอดขายทีม่ตี ัง้แต่วนัเปิดตวัวนัแรก เพยีงเฉพาะ

ประเทศสหรฐัอเมรกิา ภายใน 80 วนักม็ผีูซ้ ือ้จาํนวนถงึ 3ลา้นเครือ่ง (Apple Press Info. 2553: 

ออนไลน์) สว่นทัว่โลกมรีายงานสถติวิา่ในเดอืนเมษายนถงึธนัวาคมปี พ.ศ. 2553 นัน้มยีอดจาํหน่าย

ไอแพดจาํนวน 15 ลา้นเครือ่ง ทาํใหบ้รษิทัแอปเป้ิลมี สว่นแบ่งทางการตลาด 90% ของผลติภณัฑ์

แทบ็เลต็ทุกยีห่อ้ (ศรศีกัดิ ์จามรมาน. 2554: ออนไลน์) และไอแพดกย็งัไมม่กีารหยดุพฒันา โดยออก

รุน่ใหมต่ามมาในปี มชีือ่วา่ไอแพด 2 (I-PAD2) ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2554 ทาํยอดขาย 9.3 

ลา้นเครือ่ง แมว้า่จะมแีทบ็เลต็ยีห่อ้อื่นออกมาอยา่งหลากหลายและเป็นทีนิ่ยมในตลาดเช่นกนั แต่  

ไอแพดกย็งัมยีอดขายทีด่มีากเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก ในประเทศไทยเองกเ็ช่นกนั ไอแพด 2 มยีอด

จาํหน่ายตัง้แต่วนัแรกทีว่างขายมากกวา่ 300 เครือ่งต่อ 1 รา้นคา้ โดยเฉพาะรา้นไอสตดูโิอ (istudio)  

ทีจ่าํหน่ายผลติภณัฑข์องแอปเป้ิ ลนัน้ มแีนวโน้มยอดลกูคา้ทีเ่ขา้มาชมสนิคา้ในรา้น เน่ืองจากการ

จาํหน่ายไอแพด 2 เพิม่ขึน้กวา่เดมิถงึรอ้ยละ 50 (ผูจ้ดัการออนไลน์. 2554: ออนไลน์) มกีารคาดการณ์

ถงึในอนาคตว่าจะมยีอดจาํหน่ายไอแพดมากขึน้เรือ่ยๆ อกีทัง้ยงัมกีารออกผลติภณัฑ์ ไอแพดในรุน่ใหม่ๆ  

ตามมาอกี 

 เหตุผลทีไ่อแพดจาํหน่ายไดอ้ยา่งมากมายนัน้  ส่วนหลกัมาจากประโยชน์ในการใชง้า น    

ไอแพดเป็นอุปกรณ์ทีม่ปีระโยชน์ทัง้ในดา้นการใชเ้พือ่ความบนัเทงิ และการใชส้าํหรบัทาํงานบาง

ประเภท เช่น เขา้เวบ็ไซต ์เขา้โซเชยีลเน็ตเวริค์ (Social Network) ดภูาพยนตร ์เลม่เกม อ่านหนงัสอื 

อ่านนิตยสาร หาคาํศพัท ์จดบนัทกึ ทาํพรเีซนต ์เสกต็ซภ์าพ ถ่ายภาพ หาเสน้ทางการเดนิทาง หรอื

การนํามาใชใ้นการเรยีนการสอน การศกึษา กม็โีรงเรยีนหลายโรงเรยีนไดนํ้าไปใหน้กัเรยีนใชแ้ลว้ 

และยงัมปีระโยชน์อื่นๆ อกีมากมาย โปรแกรมทีม่ใีนไอแพดสาํหรบัการใชง้านตามทีก่ลา่วมานัน้เป็ น

สิง่ทีบ่รษิทัแอปเป้ิลคดิคน้สรา้งขึน้ในลกัษณะทีเ่ป็นซอฟตแ์วร ์ (Software) ชนิดหน่ึง เรยีกว่า      

แอพพลเิคชนั (Application) โดยมกีารซือ้ขายหรอืแจกกนับนระบบทีเ่รยีกว่าแอพสโตร ์ (App Store) 

ซึง่ระบบน้ีไมไ่ดใ้ชแ้ค่เฉพาะในไอแพดเท่านัน้ แต่ใชร้วมไปถงึผลติภณัฑอ์ื่นๆ  ของบรษิทัแอปเป้ิลดว้ย 

 วธิกีารสรา้งแอพพลเิคชนัสาํหรบัไอแพดนัน้ จาํเป็นตอ้งใชห้ลกัการทางการเขยีนโคด้  ทีท่าํ

โดยนกัพฒันาโปรแกรม (Programmer) โคด้ทีใ่ชใ้นการเขยีนแอพพลเิคชนัเป็นภาษาทางคอมพวิเตอร์

เรยีกวา่ Objective-C ใชผ้่านเครือ่งมอืทีเ่รยีกว่า X Code เป็นชุดโปรแกรมสาํหรบัช่วยเขยีนโคด้ 

สรา้งขึน้โดยบรษิทัแอปเป้ิลเจา้ของผลติภณัฑไ์อแพด (รวทิตั ภูห่ลาํ. 2554: 24 – 35) ในประเทศไทย

นัน้การทาํงานรว่มกนัระหวา่งนกัออกแบบและนกัพฒันาโปรแกรมมอียูน้่อยมาก โดยนกัออกแบบมี
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สว่นเพยีงแคอ่อกแบบรปูภาพทีป่ระกอบในการใชง้านสว่นต่างๆ เป็นรูปแบบภายนอกเพยีงเท่านัน้ 

นกัพฒันาโปรแกรมเป็นบุคคลทีค่วบคุมการทาํแอพพลเิคชนัเป็นหลกั ตัง้แต่เริม่วางแผนงาน

จนกระทัง่จบงาน 

 แอพพลเิคชนัแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่  ๆไดแ้ก่ แอพพลเิคชนัระบบ เป็นซอฟตแ์วรพ์ืน้ฐาน

ในระบบ เพื่อเป็นตวัรองรบัแอพพลเิคชนัอื่นๆ ทีม่ไีวส้าํหรบัใชง้ านอกีทหีน่ึง เรยีกอกีอยา่งว่า

ระบบปฏบิตักิาร ปจัจบุนัมอียูห่ลายระบบดว้ยกนัทีบ่รษิทัผูผ้ลติสรา้งขึน้เพือ่รองรบัสมารท์โฟนหรอื

แทบ็เลต็ของบรษิทัตนเองโดยเฉพาะ เช่น ไอโอเอส (iOS) ของบรษิทัแอปเป้ิล แอนดรอย (Android) 

ของบรษิทักูเกิล้ เป็นตน้ แอพพลเิคชนัอกีประเภทหน่ึงไดแ้ก่ แอพพลเิคชนัทีต่อบสนองความตอ้งการ

ของผูใ้ช ้แบ่งออกไดเ้ป็นหลายกลุ่มและมกีารพฒันาเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ หลกัๆ  ไดแ้ก่ แอพพลเิคชนั

ในกลุ่มเกม , แอพพลเิคชนัในกลุ่มเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ , และแอพพลเิคชนัในกลุ่มมลัตมิเีดยี  

(สชุาดา พลาชยัภริมยศ์ลิ. 2554: 110-115) 

 ทัง้น้ีจากขอ้มลูเบือ้งตน้ในการศกึษาเรือ่งแทบ็เลต็และแอพพลเิคชนัทาํใหเ้ลง็เหน็ประโยชน์

ของแอพพลเิคชนัโดยเฉพาะการเผยแพรแ่อพพลเิคชนัผ่านแอพสโตรไ์ปทัว่โลก เป็นช่องทางในการ

ออกสื่อประชาสมัพนัธใ์หท้ัว่โลกรูจ้กัประเทศไทย โดยเฉพาะในเรือ่งของการท่องเทีย่วทีป่ระเทศไทย

นัน้จดัวา่เป็นประเทศทีม่สีภาพภมูปิระเทศ ภมูอิากาศ วฒันธรรมประเพณ ีเป็นทีน่่าสนใจ เหมาะสม

แก่การท่องเทีย่วทัว่ประเทศ กระทัง่ชือ่ไดว้า่อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเป็นตวักระตุน้เศรษฐกจิที่

สาํคญัของประเทศไทยเลยกว็่าได ้แอพพลเิคชนัจงึเป็นหนทางใหมท่ีส่ามารถใชเ้ป็นสื่ อในการ

ประชาสมัพนัธเ์พือ่สนบัสนุนสง่เสรมิการท่องเทีย่วประเทศไทยในจงัหวดัต่างๆ โดยเริม่มกีารสรา้ง

แอพพลเิคชนัสาํหรบัท่องเทีย่วประเทศไทยขึน้มาบา้งแลว้เลก็น้อย ส่วนใหญ่เป็นแอพพลเิคชนั

ลกัษณะเดยีวกนัคอืการแนะนําการท่องเทีย่วโดยนําขอ้มลูทีม่อียูต่ามฐานขอ้มลูเดมิไมว่่ าจะเป็นของ

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมการท่องเทีย่วและการกฬีาแห่งประเทศไทย และจาก

หนงัสอืแนะนําการท่องเทีย่วจงัหวดัต่างๆ ทีม่ขีอ้มลูสถานทีท่่องเทีย่วทีใ่หค้วามรูใ้นรปูแบบการเขยีน

สรา้งสรรคแ์ละสนุกสนานจากผูรู้ผู้ช้าํนาญ ซึง่ยงัมสีิง่ทีข่าดไปในการประชาสมัพนัธส์ือ่สารขอ้มลูที่

ทนัสมยัเขา้กบัยคุปจัจบุนัในหลายขอ้ โดยเฉพาะการนําเสนอขอ้มลูทีท่นัสมยัมากทีส่ดุ ปจัจบุนัมาก

ทีสุ่ด อกีทัง้ยงัตดิในรปูแบบการนําเสนอเหมอืนกบัเวบ็ไซตเ์ดมิ ส่วนใหญ่ขาดการออกแบบตาม

ขัน้ตอนการออกแบบและพฒันาแอพพลเิคชนัตามทีไ่ดก้ลา่วมาในขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึตอ้งการหาแนว

ทางการออกแบบและพฒันาแอพพลเิคชนัสาํหรบัการท่องเทีย่วทีใ่หข้อ้มลูทนัสมยัมากทีส่ดุ  

 จากแนวโน้มดา้นการท่องเทีย่วในปี พ.ศ.2556 ทีท่างศนูยส์รา้งสรรคง์านออกแบบ 

(TCDC) ทีไ่ดเ้ผยสถติวิ่านกัท่องเทีย่วยคุใหมร่อ้ยละ 78 ตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูจ้ากการเดนิทาง และ

รอ้ยละ 70 คาดหวงัความพงึพอใจและการฝึกประสบการณ์อยา่งเตม็ที่ เป็นเหตุใหร้ปูแบบการ

ท่องเทีย่วเปลีย่นไปจากเดมิ โดยนกัท่องเทีย่วไมส่นใจใชบ้รกิารบรษิทัทวัรใ์นแบบเดมิ แต่หนัมา

เดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวัเองเพือ่ใหไ้ดส้มัผสัถงึประสบการณ์ วฒันธรรม วถิชีวีติ ของสถานทีอ่ยา่ง

แทจ้รงิ (ศนูยส์รา้งสรรคง์านออกแบบ. 2555: 103) ซึง่นกัท่องเทีย่วจาํเป็นจะตอ้งหาขอ้มลูของใน

ประเทศ หรอืจงัหวดัทีต่อ้งการจะไปเพื่อเตรยีมตวัสาํหรบัเดนิทาง เช่น หนงัสอืคู่มอืสาํหรบัท่องเทีย่ว 
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หรอืเขา้เวบ็ไซตเ์กีย่วกบัการท่องเทีย่ว ซึง่ทัง้ 2 วธิน้ีีกเ็ป็นวธิทีีท่าํ ใหน้กัท่องเทีย่วตอ้งมกีารเตรยีม

ตวัมาเป็นอยา่งดก่ีอนออกเดนิทางอยา่งน้อย 1 วนัเป็นอยา่งตํ่า ในการเดนิเลอืกซือ้หนงัสอื หรอืการ

คน้หาเวบ็ไซต ์เมือ่จะนําออกมาใชจ้รงิตอ้งมกีารเปิดหา บางครัง้ขอ้มลูกไ็มค่รบถว้นเพยีงพอ หรอื

เป็นขอ้มลูเก่า ไมม่กีารปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจบุนั 

 แอพพลเิคชนัทีจ่ะออกแบบและพฒันามาน้ีจะเป็นสื่อทีท่ดแทนหนงัสอืคู่มอืแนะนําการ

ท่องเทีย่วหรอืเวบ็ไซตท่์องเทีย่ว รวมไปถงึอุปกรณ์ช่วยเหลอือื่นๆ ทีน่กัท่องเทีย่วจาํเป็นตอ้งพกพา

ไปในการเดนิทางดว้ย แอพพลเิคชนัน้ีจะทาํใหส้ามารถใชไ้อแพดเรยีกหาขอ้มูลไดท้นัท ีอกีทัง้ยงั

ออกแบบดว้ยหลกัของเรขนศลิป์ทาํใหอ่้านงา่ย มเีทคโนโลยกีารตอบโตก้บัผูใ้ชห้รอืทีเ่รยีกว่า 

อนิเตอรแ์อคทฟี (Interactive) เพือ่ความสะดวกสบายและสนุกสนานกบัการใชง้านดว้ย อนัเป็น

เทคโนโลยใีหมท่ีท่าํใหแ้อพพลเิคชนัน้ีเป็นมากกว่าหนงัสอืหรอืเวบ็ไซตก์ารท่องเทีย่วทีเ่คยมมีาก่อน  

อกีทัง้มเีน้ือหาทีน่่าสนใจเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้านจรงิๆ รวมถงึผูใ้ชง้านทีย่งัไมไ่ดเ้ดนิทางไปใน

สถานทีจ่รงิ แอพพลเิคชนัน้ีกเ็ป็นสว่นหน่ึงในการชกัชวนใหผู้ใ้ชง้านอยากเดนิทางไปในจงัหวดันัน้

จรงิๆ เป็นการสง่เสรมิการท่องเทีย่วในประเทศไทยของเราดว้ย และไดต้อบสนองความตอ้งการของ

นกัท่องเทีย่วใหส้ามารถใชง้านเป็นอุปกรณ์สาํหรบัแนะนําการท่องเทีย่วในการเดนิทางท่องเทีย่วได้

จรงิ อกีทัง้ยงัมสีว่นประกอบในการเป็นอนิเตอรแ์อคทฟีหรอืทีเ่ป็นเทคโนโลยใีหผู้ใ้ชง้านมสีว่น

รว่มกบัแอพพลเิคชนัได ้เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของการใชง้านแอพพลเิคชนัทีม่ไีวส้าํหรบัเชื่อมต่อโลก

เทคโนโลยกีบัโลกความเป็นจรงิ 

 สาํหรบัแอพพลเิคชนัคู่มอืการท่องเทีย่วทีจ่ะสรา้งเป็นตวัอยา่งนัน้ เลอืกกรณศีกึษาเป็น

จงัหวดัเชยีงใหม ่เพราะเป็นจงัหวดัทีถ่อืว่าเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิอยา่งสงูเป็นอนัดบั 2 รองจาก

กรงุเทพมหานคร และขณะเดยีวกนักไ็ดร้บัความนิยมจากนกัท่องเทีย่วทัง้จากชาวไทยและชาว

ต่างประเทศในฐานะเป็นเมอืงท่องเทีย่ว โดยชือ่วา่เป็นจงัหวดัทีม่สีถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจมาก

ทีส่ดุเป็นอนัดบัหน่ึงในประเทศ (หา้สบิสุดยอดแหล่งท่องเทีย่วไทยในดวงใจ. 2553: 100 - 116)   

ดว้ยเอกลกัษณ์ความน่าสนใจทีห่ลากหลาย ทัง้ความเป็นเมอืงสาํคญัทางประวตัศิาสตร ์มคีวาม

เก่าแก่มากกวา่ 700 ปี (ณฐักานต ์ลิม่สถาพร. 2544: 9) มโีบราณสถานและโบราณวตัถุมากมาย        

มปีระวตัคิวามเป็นมาทีน่่าสนใจ และดว้ยภมูปิระเทศทีส่วยงาม มอีากาศเยน็สบาย มีพชืพรรณ 

ผลไม ้อุดมสมบรูณ์ มวีฒันธรรมประเพณทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์ทอ้งถิน่ มวีดัวาอารามมากมาย ดาํรง

ลกัษณะสาํคญัทางศลิปะลา้นนาและศลิปะโบราณในแถบภาคเหนือของไทยไวอ้ยา่งครบถว้น  

สว่นในระยะเวลาไมก่ีปี่มาน้ี เมอืงโบราณอยา่งเชยีงใหมก่ไ็ดร้บัอทิธพิลความทนัสมยัจากคนรุน่ใหม่

มากมาย โดยเฉพาะจากคนกรงุเทพฯ ในสายงานของศลิปะและการออกแบบทีห่ลัง่ไหลเขา้มาลง

หลกัปกัฐานในตวัเมอืงเชยีงใหม ่เหน็ไดช้ดัจากการเปิดตวับรษิทัหรอืสถานทีท่าํงานของศลิปิน  

นกัออกแบบ เกดิการสรา้งผลงานศลิปะสมยัใหมม่ากมายในหลายๆ แขนงโดยเฉพาะ สถาปตัยกรรม 

และเรขนศลิป์สมยัใหม ่รวมกบัรปูแบบศลิปลา้นนาทีอ่ยูคู่เ่มอืงเชยีงใหมม่านาน ใหเ้กดิเป็นรปูแบบ

งานออกแบบทีม่คีวามผสมผสานของศลิปะทีแ่ตกต่างกนัทัง้สองแบบ แสดงใหเ้หน็ไดช้ดัวา่นอกจาก

ธรรมชาต ิประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรม ทีน่่าสนใจแลว้ 
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 ดงันัน้งานวจิยัฉบบัน้ีจงึมุง่ศกึษาการออกแบบแอพพลิเคชนัเพือ่เป็นหนทางในการสือ่สาร

ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว โดยมกีรณศีกึษาเป็นจงัหวดัเชยีงใหม ่เป็นจงัหวดัเริม่ตน้เพื่อเป็น

ตน้แบบในการสรา้งแอพพลเิคชนัการท่องเทีย่วทีม่คีณุภาพตามคณุลกัษณะทีค่รบถว้นตามวธิกีาร

ออกแบบแอพพลเิคชนัทีท่ ัว่โลกใชอ้ยู ่ซึง่โดยหลกัแลว้ผ ลสาํเรจ็ของงานวจิยัจะไดต้วัอยา่งแอพพลเิคชนั

เพื่อใชเ้ป็นสื่อแนะนําการท่องเทีย่วแบบอนิเตอรแ์อคทฟีจงัหวดัเชยีงใหม ่และยงัไดอ้งคค์วามรูใ้น  

การนําไปสรา้งสรรคแ์ละพฒันาแอพพลเิคชนัการท่องเทีย่วหรอืแมก้ระทัง่แอพพลเิคชนัประเภทอื่นๆ 

ไดอ้กีดว้ย 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาแนวทางการสรา้งและออกแบบแอพพลเิคชนับนไอแพด 

 2. เพื่อพฒันาและออกแบบแอพพลเิคชนับนไอแพดทีส่ามารถใชเ้ป็นคู่มอืสาํหรบั 

การท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหมไ่ด้ 

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 1. ไดค้วามรูใ้นดา้นการออกแบบและพฒันาแอพพลเิคชนัแบบอนิเตอรแ์อคทฟีบนไอแพด 

รวมไปถงึแทบ็เลต็ชนิดอื่นๆ ดว้ย เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาแอพพลเิคชนัประเภทเดยีวกนัน้ี

สาํหรบัจงัหวดัอื่นๆ หรอืแอพพลเิคชนัในดา้นอื่นต่อไปในอนาคต 

 2. ไดส้ือ่ในรปูแบบของคูม่อืการท่องเทีย่วทีท่นัสมยัและใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกสบายมาก

ขึน้ ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยทีีก่าํลงัจะพฒันาต่อไป 

 3. เป็นการเผยแพร ่ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม ่ใหน้กัท่องเทีย่วทัง้

ชาวไทยและชาวต่างชาต ิดว้ยภาพลกัษณ์ทีท่นัสมยัและสรา้งความแตกต่างอยา่งสรา้งสรรค์  

 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 

 การวจิยัเพื่อศกึษาและพฒันาแอพพลเิคชนัสาํหรบัไอแพดพื่อเป็นสื่อคู่มอืการท่องเทีย่ว

จงัหวดัเชยีงใหมใ่นครัง้น้ี ผูว้จิยัไดท้าํการศกึษาในเรือ่งการออกแบบและพฒันาแอพพลเิคชนั และ

การศกึษาขอ้มลูการท่องเทีย่วของจงัหวดัเชยีงใหม ่ทัง้เรื่องสาระความรูท้างประวตัศิาสตร์ เสน้ทาง

การเดนิทาง ทีพ่กั สถานทีท่่องเทีย่ว และขอ้มลูทีจ่าํเป็นเกี่ยวกบัการเดนิทางท่องเทีย่วทีน่กัเดนิทาง

จาํเป็นตอ้งใชใ้นการเดนิทางท่องเทีย่วจรงิ โดยเป็นขอ้มลูทีท่นัสมยัมากทีส่ดุ รวมถงึการผสมผสาน

เทคโนโลยอีื่นๆ ทีอ่าํนวยความสะดวกต่อการเดนิทางหรอืชกันําใหผู้ใ้ชง้านสนใจอยากเดนิทางไป 

โดยสรา้งผลงานเป็นรปูแบบของ แอพพลเิคชนั ทีนํ่าเสนอบนไอแพด มเีน้ือหาดงัน้ี 

 1. ออกแบบรปูแบบเรขนศลิป์ภายในแอพพลเิคชนัเพื่อเป็นโครงสรา้งของแอพพลเิคชนั 

 2. รวบรวมขอ้มลูเน้ือหาทางการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม่ 
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 3. ใชอ้นิเตอรแ์อคทฟีหรอืเทคนิคทีใ่หผู้ใ้ชม้สี่วนรว่มกบัแอพพลเิคชนั ในการเป็นผูนํ้าเสนอ

สิง่ทีน่่าสนใจดว้ยตนเองและชกัชวนใหค้นมาท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

 4. สรา้งแอพพลเิคชนัทีป่ระกอบไปดว้ยหน้าควบคุมแผนทีก่ารเดนิทางและหน้าเน้ือหา

ขอ้มลูสถานทีท่่องเทีย่ว ไมจ่าํกดัจาํนวน 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 ในงานวจิยัและพฒันาออกแบบแอพพลเิคชนัสาํหรบัไอแพด เพื่อเป็นสื่อคู่มอืการท่องเทีย่ว

จงัหวดัเชยีงใหมน้ี่ ผูว้จิยัตอ้งการสรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยเทคโนโลยทีีส่ามารถใชไ้ดจ้รงิเมือ่ผลงาน

เสรจ็สิน้ โดยไดม้กีารศกึษา วจิยั และพฒันา ตามกระบวนการและขอบเขตดงัน้ี  

 1. ศกึษาขอ้มลู ประวตัคิวามเป็นมา และขอ้มลูสาํคญัในการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม่ 

 2. ศกึษาลกัษณะและวธิกีารออกแบบขัน้พืน้ฐานของการสรา้งแอพพลเิคชนั 

 3. นําผลทีไ่ดจ้ากกการศกึษาในขอ้ 1. และ ขอ้ 2. มาพฒันาสรา้งเป็นตน้แบบแอพพลเิคชนั

คู่มอืการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม่ 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ีคอืตน้แบบแอพพลเิคชันคู่มอืการท่องเทีย่วจงัหวดั

เชยีงใหมท่ีอ่อกแบบดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์จาํนวน 5 แบบ 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

  กลุ่มตวัอยา่งครัง้น้ีคอืตน้แบบแอพพลเิคชนัคู่มอืการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหมท่ีผ่่าน

การคดักรองจากผูเ้ชีย่วชาญและความคดิเหน็ของผูใ้ชง้าน นํามาพฒันาต่อ สรา้งเป็นแอพพลเิคชนั

ทดลองใชไ้ดเ้กอืบเหมอืนจรงิ 2 แบบ 

 ตวัแปรท่ีศึกษา 

  1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 

   1.1 ขอ้มลูทางประวตัศิาสตรแ์ละการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม่ 

   1.2 การออกแบบและพฒันาแอพพลเิคชนั 

  2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

   หลกัวธิกีารออกแบบแอพพลเิคชนัและไดผ้ลงานแอพพลเิคชนัคู่มอืการท่องเทีย่ว

จงัหวดัเชยีงใหม ่ทีผู่ใ้ชส้ามารถมสี่วนรว่มกบัแอพพลเิคช ò ¬Úไดแ้ละมกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูกา รท่องเทีย่ว

ทีท่นัสมยั มคีวามเป็นปจัจบุนัมากทีสุ่ด ใชไ้ดจ้รงิบนไอแพดและผ่านการออกแบบหน้าแอพพลเิคชนั

ดว้ยหลกัเรขนศลิป์ เป็นสื่อทีค่น้หาไดง้า่ยดายกว่าคู่มอืทีเ่ป็นหนงัสอื ไมเ่สยีเวลาเหมอืนกบัการหา

บนเวบ็ไซต ์พกพาไดส้ะดวกและสามารถใชเ้ทคโนโลยอีื่นทีช่่วยใหก้ารเดนิทางงา่ยดายขึน้ อกีทัง้ยงั

มคีวามน่าสนใจทาํใหผู้ใ้ชง้านสนุกสนานกบัการใชแ้อพพลเิคชนัน้ีไดต้ลอดเวลา  
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 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

  1. แอพพลิเคชนั (Application) หมายถงึ โปรแกรมทีใ่ชส้าํหรบัไอแพด เผยแพร่  

โดยการขายหรอืแจกบนแอพสโตร ์(AppStore) ภายในเครือ่งไอแพดเองผา่นระบบออนไลน์  

  2. อินเตอรแ์อคทีฟ (Interactive) หมายถงึ เทคนิคทีใ่หผู้ใ้ชง้านมสีว่นรว่มกบั 

แอพพลเิคชนั 

  3. แทบ็เลต็ (Tablet) หมายถงึ อุปกรณ์คอมพวิเตอรจ์อสมัผสัขนาดเลก็พกพาได ้ 

งานวจิยัน้ีเลอืกอุปกรณ์ แทบ็เลต็ยีห่อ้ไอแพด ผลติโดยบรษิทัแอปเป้ิล 

  4. คู่มือการท่องเท่ียว หมายถงึ สื่อแนะนําและใหค้วามช่วยเหลอืในเรือ่งการ

ท่องเทีย่ว ตัง้แต่เรือ่งขอ้มลูเบือ้งตน้ของสถานทีท่ีไ่ป ประวตัศิาสตร ์สาระความรู ้วธิกีารเดนิทางไป

หรอืการเดนิทางในสถานทีน่ัน้ แผนทีเ่ดนิทาง หรอืสือ่สาํหรบัช่วยเหลอืการเดนิทางอื่นๆ แนะนํา  

ทีพ่กั อาหารการกนิ ครอบคลมุเรือ่งทีน่กัท่องเทีย่วควรจะรูท้ ัง้หมด 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 การศกึษาและพฒันาออกแบบแอพพลเิคชนัสาํหรบัไอแพดเพื่อเป็นคูม่อืการท่องเทีย่ว

จงัหวดัเชยีงใหมน่ัน้ ผูว้จิยัมกีรอบแนวความคดิตามแผนผงัดงัน้ี  
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สมมติฐานในงานวิจยั 

 รปูแบบแอพพลเิคชนัสาํหรบัไอแพด เพือ่เป็นสือ่ดา้นการประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู้  

แลกเปลีย่นประสบการณ์ ใหข้อ้มลูทีจ่าํเป็นในดา้นการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม่ และสามารถทาํให้

ไอแพดเป็นอุปกรณ์นําเทีย่วทีอ่าํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่ว ใหข้อ้มลูการท่องเทีย่วทีท่นัสมยั

มากทีสุ่ด อกีทัง้ยงัเป็นส่วนช่วยส่งเสรมิภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหมใ่หด้ทูนัสมยั

และเป็นทีส่นใจของนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ก ระทัง่สามารถนํารปูแบบไป

พฒันาต่อสาํหรบัจงัหวดัอื่นๆ ทัว่ประเทศไทยได ้เพือ่เป็นการสง่เสรมิการท่องเทีย่วจงัหวดัอื่นๆ     

ในประเทศไทยต่อไป 

 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัน้ี แบ่งเป็นในดา้นของการทาํแอพพลเิคชนั

แบบอนิเตอรแ์อคทฟีบนไอแพดในลกัษณะของสื่อแนะนําการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม ่ขอ้มลูทัว่ไป

ของจงัหวดัเชยีงใหม ่แนวคดิและทฤษฎกีารออกแบบ รวมถงึขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดยแบ่งเป็น

หวัขอ้ดงัน้ี 

 1. ขอ้มลูดา้นการออกแบบแอพพลเิคชนัแบบอนิเตอรแ์อคทฟีบนไอแพด 

  1.1 ขอ้มลูประวตัแิละทีม่าของไอแพดและแอพพลเิคชนั 

  1.2 ขอ้มลูดา้นวธิกีารสรา้งและพฒันาแอพพลเิคชนับนไอแพด 

 2. ขอ้มลูทางประวตัศิาสตรแ์ละการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม่ 

  2.1 ประวตัศิาสตรล์า้นนาและการสถาปนาเมอืงเชยีงใหม่ 

  2.2 เมอืงเชยีงใหมใ่นยคุสมยัต่างๆ 

  2.3 ขอ้มลูทัว่ไปของจงัหวดัเชยีงใหม่ 

  2.4 การท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

 3. ขอ้มลูดา้นการท่องเทีย่ว 

  3.1 ประเภทของการท่องเทีย่ว 

  3.2 สือ่ประชาสมัพนัธด์า้นการท่องเทีย่ว 

 4. แนวความคดิและทฤษฏกีารออกแบบ 

  4.1 ขอ้มลูดา้นการออกแบบเรขนศลิป์บนแอพพลเิคชนั 

  4.2 ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใชใ้นการออกแบบ 

  4.3 แนวทางการออกแบบแอพพลเิคชนัคู่มอืแนะนําการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม่ 

 5. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

1. ข้อมลูด้านการออกแบบแอพพลิเคชนัแบบอินเตอรแ์อคทีฟบนไอแพด 
 1.1 ข้อมลูประวติัและท่ีมาของไอแพดและแอพพลิเคชนั 

  1.1.1 ประวตัศิาสตรค์อมพวิเตอร ์

   เทคโนโลยดีา้นการสือ่สารและรบัขอ้มลูในปจัจบุนันัน้ มกีารพฒันาเปลีย่นแปลงให้

ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา นบัตัง้แต่มกีารสรา้ง ENIAC (Electronics Numerical Integrator and Compute) 

คอมพวิเตอรเ์ครือ่งแรกของโลกขึน้ในปี ค.ศ.1951ซึง่มลีกัษณะเป็นเครือ่งมอืการคดิคาํนวณทีม่ขีนาด

ใหญ่มาก ใชเ้ฉพาะในวงการวทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์เท่านัน้ ไมไ่ดม้ปีระโยชน์หรอืจดุประสงค์

ทีใ่หค้นทัว่ไปใชใ้นชวีติประจาํวนัไดเ้ลย แต่ภายหลงัเมือ่มกีารปรบัปรงุพฒันาทัง้ในดา้นของ

รปูลกัษณ์ภายนอกและระบบภายในอุปกรณ์ คอมพวิเตอรก์เ็ขา้ใกลก้บัการเป็นอุปกรณ์เครือ่งใช้

จาํเป็นของบุคคลทัว่ไปมากขึน้เรือ่ยๆ โดยเฉพาะ 
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   เราจะเหน็ไดช้ดัในระยะเวลาประมาณ 20 ปี ทีผ่า่นมา หรอืในช่วง พ.ศ.2530 เป็น

ตน้มา ขนาดของคอมพวิเตอรม์ขีนาดเลก็ลงเรือ่ยๆ ความสามารถของคอมพวิเตอรก์ม็มีากขึน้เรือ่ยๆ 

ครอบคลมุทัง้ในเรือ่งการทาํงานและการใหค้วามบนัเทงิ สามารถตัง้ขอ้สงัเกตไดว้า่ในสมยัแรกๆ 

เครือ่งคอมพวิเตอรม์ใีชใ้นหน่วยราชการ สาํนกังาน บรษิทัขนาดใหญ่เท่านัน้ ใชใ้นการทาํงานดว้ย

โปรแกรมทีม่คีวามยาก 

   ในช่วงต่อมาคอมพวิเตอรไ์ดม้ชีือ่เรยีกวา่พซี ี(PCหรอื Personal Computer) 

เพราะกลายมาเป็นอุปกรณ์เฉพาะบุคคล มขีนาดพอประมาณใหต้ัง้โต๊ะได ้หรอืทีเ่รยีกเป็นภาษาองักฤษ

แบบตรงตวัว่าเดสกท๊์อป (Computer Desktop) ในตอนแรกแต่ละบา้นจะมคีอมพวิเตอรบ์า้นละหน่ึง

เครือ่งเท่านัน้ แต่ในภายหลงับางบา้นอาจมมีากกวา่ จนกระทัง่ในช่วง 2-3ปีมาน้ีประเทศไทยมี

จาํนวนผูใ้ชค้อมพวิเตอรท์ีม่คีอมพวิเตอรเ์ป็นของใชส้ว่นตวัมากขึน้เป็นเท่าตวั ทัง้น้ีไมไ่ดม้แีค่

คอมพวิเตอรท์ีอ่ยูใ่นรปูแบบพซีเีท่านัน้ หากแต่ยงัมกีารพฒันารปูแบบของคอมพวิเตอรใ์หก้ลายเป็น

อุปกรณ์พกพา อยา่งเช่น คอมพวิเตอรว์างตกัทีเ่รยีกตรงตวัว่าแลปทอ็ป (Laptop) และโน้ต บุ๊ค 

(Notebook) มคีอมพวิเตอรอ์กีประเภทหน่ึงทีเ่กดิขึน้จากการพฒันาของระบบการสือ่สารไรส้ายอยา่ง

อนิเตอรเ์น็ต (Internet) คอมพวิเตอรป์ระเภทน้ีมลีกัษณะคลา้ยโน้ตบุ๊ค แต่เลก็กว่าเบากว่า มช่ีอง

สาํหรบัอุปกรณ์ต่อพ่วงน้อยมาก เรยีกว่าเน็ตบุ๊ค (Netbook) ไดร้บัความนิยมในช่วงประมาณปี   

พ.ศ. 2549 - 2551ซึง่หมดความนิยมไปอยา่งรวดเรว็ เมือ่มกีารถอืกาํเนิดขึน้ของอุปกรณ์ทีพ่ฒันา 

จนเกอืบทิง้รปูแบบของคอมพวิเตอรใ์นช่วงทศวรรษของเราไปหมดสิน้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 คอมพวิเตอรเ์ครือ่งแรกของโลก ENIAC 
  

 
  1.1.2 กําเนิดแทบ็เลต็และแนวคดิเรือ่งหน้าจอสมัผสั 

   คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆ ว่า แทบ็เลต็ (Tablet) นัน้ ไดร้บัการพฒันา

มาจากรปูแบบของแผ่นจารกึทีม่นุษยใ์ชม้าตัง้แต่สมยัโบราณ มลีกัษณะเป็นแผ่นสาํหรบับนัทกึขอ้ความ 

ปจัจบุนัแทบ็เลต็ถอืเป็นคอมพวิเตอรป์ระเภทหน่ึงทีส่ามารถพกพาและใชใ้นขณะเคลื่อนทีไ่ดโ้ดยไมม่ี

คยีบ์อรด์ ไมม่เีมาส ์ใชก้ารสมัผสัหน้าจอในการทาํงานโดยสมัผสักบัคยีบ์อรด์เสมอืนจรงิในหน้าจอ 

ใชน้ิ้วหรอืปากกาดจิทิลัลากแทนเมาส ์ทีส่าํคญัคอืมรีะบบในการเชือ่มต่ออนิเตอรเ์น็ต เช่น ไวไฟ (WIFI) 

หรอืสามจ ี(3G) เป็นตน้ (สชุาดา พลาชยัภริมยศ์ลิ; และ เยาวภา พรพริยิลํา้เลศิ. 2555: 134-140) 
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   ในช่วงแรกทีม่กีารผลติแทบ็เลต็ออกมานัน้ แทบ็เลต็เป็นอุปกรณ์ทีม่คียีบ์อรด์ 

ปุม่กดหลายปุม่ แต่ภายหลงัมกีารพฒันาใหท้าํงานโดยใชก้ารสมัผสัหรอืวาดบนหน้าจอเริม่ตัง้แต่โดย

การใชป้ากกาทีเ่รยีกว่าสไตลสั (Stylus) และพฒันาจนกระทัง่สามารถใชน้ิ้วของคนสมัผสัได ้เป็น

เทคโนโลยหีน้าจอสมัผสัทีม่กีารคดิคน้มาตัง้แต่ประมาณ ค .ศ. 1968 แลว้ (Sortable.com.  2554: 

ออนไลน์) แต่ในสมยันัน้ไมไ่ดม้กีารผลติเป็นสนิคา้ทีใ่ชไ้ดจ้รงิ เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ทีอ่ยูใ่นขัน้ทดลอง 

   หลงัจากนัน้เป็นเวลาหลายปีจงึมกีารผลติแทบ็เลต็ทีส่ามารถใชไ้ดจ้รงิออกวางขาย

ทัว่ไป เดมิท ีแทบ็เลต็นัน้มจีดุประสงคใ์หใ้ชเ้ป็นอุปกรณ์สาํหรบัการอ่านเป็นสว่นใหญ่ โดยเริม่แรก

ผลติภณัฑท์ีอ่อกวางตลาดและประสบความสาํเรจ็เป็นอยา่งดคีอืผลติภณัฑท์ีช่ ือ่วา่คนิเดิล้ (Kindle) 

ของบรษิทัอะเมซอน (Amezon) ซึง่เป็นบรษิทัจาํหน่ายหนงัสอืออนไลน์ขนาดใหญ่ในโลก (เอกสาร

ประกอบการบรรยายเปิดโลกสิง่พมิพด์จิติอล. 2554: 2 – 4) ผลติภณัฑแ์ทบ็เลต็คนิเดิล้น้ีวางจาํหน่าย

ในวนัที ่19 พฤศจกิายน ค.ศ. 2007 มจีดุประสงคเ์ดยีวคอืใชเ้พือ่การอ่าน เน่ืองจากบรษิทัอะเมซอน

มคีวามไดเ้ปรยีบในฐานะเป็นศนูยก์ลางการจาํหน่ายหนงัสอื สิง่พมิพ ์ทัว่โลก จงึมปีรมิาณเน้ือหา

หนงัสอืทีส่ามารถนํามาแปลงเป็นอเิลคทรอนิกสส์าํหรบัการอ่านบนอุปกรณ์เฉพาะของตวัเองได ้

ซึง่คนิเดิล้ทาํใหเ้กดิสิง่ทีเ่รยีกวา่อีบุ๊ค (Ebook) ขึน้มา และกระแสของการใชแ้ทบ็เลต็จงึเริม่ก่อตวัขึน้ 

(amezon s kindle. 2010: online) แต่ในภายหลงัเมือ่แทบ็เลต็ยีห่อ้อื่นๆ ไดเ้ปิดตวัสู่ทอ้งตลาด ไดม้ี

การพฒันาในดา้นประโยชน์การใชง้านจนกระทัง่สามารถใชไ้อแพดแทนคอมพวิเตอรไ์ดจ้นเกอืบหมด

ในปจัจบุนั กล่าวคอืไมไ่ดม้ปีระโยชน์แค่ใชอ่้านหนงัสอืบนหน้าจอ แต่ยงัใชส้าํหรบัเขา้เวบ็ไซต ์เล่ม

เกม ดภูาพยนตร ์ฟงัเพลง และอํานวยความสะดวกอื่นๆ ทัง้ในดา้นการทาํงานและความบนัเทงิ

สว่นตวั อกีทัง้ยงัมกีารพฒันาใหห้น้าจอแสดงผลหลายสไีด ้เน่ืองจากคนิเดิล้แรกสดุเป็นเทคโนโลยี

หน้าจอทีเ่รยีกวา่ออีงิค ์(E-Ink) เป็นเทคโนโลยกีารอ่านแบบสองส ีเหมอืนกบัการอ่านหนงัสอืทีพ่มิพ์

ขาวดาํนัน่เอง แทบ็เลต็ในยคุหลงัทัง้หมดเป็นจอแสดงผลหลายสทีัง้หมดและทาํใหค้นิเดิล้ในรุน่หลงั

จาํเป็นตอ้งใชจ้อแสดงผลหลายสเีช่นกนั เพื่อเขา้มาแขง่ขนักบัแทบ็เลต็เกดิใหมทุ่กๆ ยีห่อ้ได้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 อะเมซอนคนิเดิล้รุ่นที ่3 มคียีบ์อรด์ หน้าจอขาวดาํ 
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   ในงานวจิยัฉบบัน้ีเราไดมุ้่งเน้นไปทีแ่ทบ็เลต็ยีห่อ้ทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ 

ไอแพดของบรษิทัแอปเป้ิล เจา้ของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรล์ํ้าสมยัมากมายตัง้แต่ ค.ศ. 1977 จนถงึ

ปจัจบุนั แอปเป้ิลมผีูก่้อตัง้บรษิทัคอื สตฟี จอ๊บส ์ (Steve Jobs) รว่มกบั สตฟี วอสเนียก (Steve 

Wozniak) และ โรนลัด ์เวนย ์(Ronald Wayne) เป็นบรษิทัทีเ่ริม่ผลติคอมพวิเตอรส์่วนบุคคลขึน้มา

เป็นผลติภณัฑอ์ยา่งแรกของบรษิทั(วอลเตอร ์ไอแซคสนั. 2554: 86-87) ต่อมาในภายหลงัแอปเป้ิล 

ออกผลติภณัฑท์ีม่พีืน้ฐานจากเทคโนโลยคีอมพวิเตอรข์ึน้มามากมายซึง่มรีปูแบบที่ เปลีย่นแปลงไป

จากความเป็นคอมพวิเตอรใ์นยคุเก่าก่อน ตัง้แต่การกาํเนิดขึน้ของไอพอด (iPod) อุปกรณ์การฟงัเพลง

เคลื่อนที ่ทีไ่ดร้บัความนิยมอยา่งสงูในทัว่โลกไปจนถงึไอแพดในทีสุ่ด 

   การก่อกําเนิดของแทบ็เลต็ในชื่อไอแพดนัน้มทีีม่าเริม่ตน้จากอุปกรณ์และ

ผลติภณัฑท์ีส่รา้งชื่อเสยีงทีสุ่ดอยา่งหน่ึงของแอปเป้ิลอยา่งไอพอดน้ีเอง เน่ืองจากบรษิทัแอปเป้ิลเป็น

บรษิทัทีช่ื่นชอบการสรา้งสิง่ทีท่า้ทายทุกสิง่ทุกอยา่ง โดยเฉพาะการคดิจะออกแบบอุปกรณ์ฟงัเพลง

เคลื่อนทีด่งักล่าว ทัง้ทีใ่นสมยันัน้คู่แขง่ขนาดใหญ่ของบรษิทัแอปเป้ิลคอืบรษิทัโซน่ี (Sony) เจา้แห่ง

วงการเครือ่งเล่นเพลง โดยมผีลติภณัฑช์ื่อดงัเรยีกว่าโซน่ีวอลค์แมน (Sony Walkman) ทีเ่ป็นเครือ่ง

เล่นเทปแบบพกพา และพฒันาเป็นเครือ่งเล่นเพลงทีใ่ชไ้ฟลจ์ากคอมพวิเตอรใ์นภายหลงั ซึง่กเ็ป็น 

ยคุเดยีวกบัความนิยมการเล่นเพลงดว้ยไฟล ์MP3 ทีท่าํใหเ้ครือ่งเล่นเพลงแบบพกพาประเภทน้ีถอื

กาํเนิดขึน้หลากหลายยีห่อ้ ในตอนนัน้บรษิทัแอปเป้ิลไดส้รา้งไอทนู (iTunes) เป็นซอฟตแ์วรใ์หใ้ชฟ้รี

ซึง่เปิดตวัในเดอืนมกราคม ค.ศ. 2001 เริม่แรกสรา้งขึน้เพื่อผูใ้ชแ้มค (Mac) อนัเป็นคอมพวิเตอรท์ี่

ผลติโดยบรษิทัแอปเป้ิล ไอทนู เป็นสิง่ทีเ่รยีกว่ากลยทุธิด์จิติอลฮบั (Digital Hub) คอืเป็นแหล่ง

รวบรวมไฟลเ์พลงดจิติอลไวเ้พื่อใหเ้ล่นบนคอมพวิเตอร ์แอปเป้ิลสรา้งอุปกรณ์ในการฟงัเพลงแบบ 

พกพาขึน้โดยไมไ่ดส้นใจความแขง็แกรง่ของแบรนดโ์ซน่ีวอลค์แมนแต่อยา่งใด เป็นอุปกรณ์การฟงั

เพลงทีม่ขีนาดเลก็มปีุ่มและหน้าจอทีเ่รยีบงา่ย เป็นครัง้แรกทีใ่ชเ้ทคโนโลยปีุม่แบบวงลอ้ทีเ่รยีกว่า

แทรกวลี (Track Wheel) สาํหรบัใชเ้ลอืกเพลงทีบ่รรจอุยูใ่นเครือ่งเป็นพนัๆ เพลง 

 

 
ภาพประกอบ 3 ไอพอดรุน่แรกของโลก 
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   จดุทีส่าํคญัของไอพอดคอืการออกแบบโดยนกัออกแบบชื่อดงัของบรษิทัแอปเป้ิล 

ในสตูดโิอออกแบบของแอปเป้ิลชื่อว่า โจนาธาน ไอฟ์ (Jonathan Ive) เขาตดัสนิใจใหผ้ลติภณัฑเ์ป็น

สขีาวทัง้หมดรวมไปถงึหฟูงัทีส่มยันัน้มกัจะผลติเป็นสดีาํ ไอพอดกลายเป็นผลติภณัฑท์ีไ่มใ่ช่

คอมพวิเตอรต์วั แรกของบรษิทัแอปเป้ิล และเป็นจดุเริม่ตน้ของการพฒันาไปจนถงึไอแพดใน

ภายหลงั อกีสิง่หน่ึงทีเ่กดิขึน้หลงัจากการเปิดตวัไอพอดในวนัที ่23 ตุลาคม ค.ศ. 2001 กค็อืการ

รเิริม่พฒันาระบบคา้ขายออนไลน์ของแอปเป้ิล เพราะหลงัจากมกีารฟงัเพลงดว้ยไฟลเ์อม็พสีาม 

(MP3) กเ็กดิการดาวน์โหลดเพลงเถื่อนกนัอยา่งแพรห่ลาย ทาํใหค้่ายเพลงต่างๆ เกดิปญัหาใหญ่ที่

ไมส่ามารถแกไ้ดด้ว้ยตวัเอง ค่ายเพลงจงึตอ้งใหบ้รษิทัแอปเป้ิลซึง่กลายเป็นบรษิทัยกัษ์ใหญ่ในการ

ขายอุปกรณ์การฟงัเพลงอยา่งไอพอดช่วยเหลอืคดิคน้วธิกีารทีท่าํใหก้ารละเมดิลขิสทิธิเ์หล่าน้ีหมด

ไป แอปเป้ิลจงึตกลงรว่มกบัค่ายเพลงชื่อดงัหลายค่ายเพื่อสรา้งระบบคา้ขายออนไลน์ในสิง่ทีจ่บัตอ้ง

แทบไมไ่ด ้นัน่กค็อืเพลง ในวนัที ่28 เมษายน ค.ศ. 2003 บรษิทัแอปเป้ิลเปิดตวัสิง่ทีเ่รยีกว่าไอทนู 

สโตร ์(iTunes Store) ซึง่จาํหน่ายเพลงในราคาถกูถงึ 0.99 เหรยีญ และดาวน์โหลดไดอ้ยา่งรวดเรว็

ภายในเวลา 1 นาท ีต่างกบัการดาวน์โหลดแบบเถื่อนทีใ่ชเ้วลาหาเพลงและดาวน์โหลดรวมกนัเกอืบ 

15 นาทใีนสมยันัน้ อกีทัง้ยงัไดเ้พลงทีม่คีุณภาพครบถว้นแบบเดยีวกบัอลับัม้จรงิ และภาพปกอลับัม้

หรอืปกซงิเกิล้เพลงดว้ย ไมต่่างกบัการซือ้ซดีเีพลงจรงิของศลิปิน และทาํใหค้่ายเพลงและศลิปิน

ยงัคงขายเพลงได ้(วอลเตอร ์ไอแซคสนั. 2554: 453 – 459) การเปิดตวัไอทนูสโตรเ์ป็นตน้กาํเนิด

ของการสรา้งแอพสโตรใ์นเวลาต่อมาหลงัจากมกีารผลติไอโฟนและไอแพด 

   ไอโฟนเป็นผลติภณัฑท์ีเ่กดิขึน้หลงัจากไอพอดและเป็นจดุเชื่อมต่อมาถงึไอแพดใน

ภายหลงั เมือ่บรษิทัแอปเป้ิลจาํหน่ายไอพอดไดเ้ป็นจาํนวนมาก และมกีารพฒันารุน่ใหม่ๆ  ออกมาซึง่

ยงัคงเอกลกัษณ์ของความเป็นบรษิทัแอปเป้ิลในยคุใหมไ่วต้ลอดทุกรุน่ แต่ในภายหลงัปี ค.ศ. 2005 

เกดิกระแสการใชโ้ทรศพัทม์อืถอืแบบถ่ายรปูไดท้ีท่าํใหย้อดขายของกลอ้งดจิติอลลดลง สตฟี จอ๊บส ์

ผูบ้รหิารของแอปเป้ิลเกรงวา่เมือ่โทรศพัทม์อืถอืบรรจคุวามสามารถในการฟงัเพลงเขา้ไปได ้ไอพอด

จะมยีอดขายตกตํ่าลงเช่นกนั เขาจงึเริม่ใหบ้รษิทัแอปเป้ิลพฒันาเทคโนโลยโีทรศพัทม์อืถอื โดยใน

ตอนแรกบรษิทัแอปเป้ิลรว่มมอืกบับรษิทัผลติโทรศพัทม์อืถอืชื่อดงัอยา่งโมโตโรล่า (Motorola) ซึง่

บรหิารงานโดย เอด็ แซนเดอร ์(Ed Sander) ในตอนนัน้ โมโตโรลา่ผลติโทรศพัทม์อืถอืทีม่คีวาม

สวยงามดว้ยรปูแบบบางกระทดัรดั ชื่อรุน่ RAZR แอปเป้ิลไดเ้ขา้รว่มโครงการผลติโทรศพัทม์อืถอืรุน่

ใหมต่่อจาก RAZR ของโมโตโรล่า โดยจะรวมเอาไอพอดเขา้ไปไวใ้นโทรศพัทม์อืถอืแบบถ่ายรปูได้

รุน่น้ีดว้ย ใหช้ือ่รุน่วา่ ROKR แต่ปรากฏวา่การออกแบบผลติภณัฑน้ี์คอ่นขา้งผดิพลาดเพราะรปูแบบ

ดเูทอะทะและไมม่คีวามเป็นไอพอดอยูใ่นรปูแบบเลยทัง้สิน้ แอปเป้ิลจงึเลกิทาํงานกบัโมโตโรล่าและ

หนัมาหาวธิทีีจ่ะผลติโทรศพัทม์อืถอืดว้ยตวัเอง ทมีงานทีไ่ดร้บัผดิชอบการสรา้งโทรศพัทม์อืถอืของ

แอปเป้ิลทมีแรกเป็นทมีแอรพ์อรต์ (Airport) คอืทมีวศิวกรทีก่าํลงัสรา้งอุปกรณ์สง่สญัญาณไรส้าย

ใหก้บัผลติภณัฑข์องแอปเป้ิล แต่หลงัจากนัน้โครงการน้ีกไ็ดโ้อนใหก้บัทมีสรา้งไอพอด ตน้แบบแรก

ของโทรศพัทม์อืถอืจงึมแีทรกวลีแบบวงลอ้เหมอืนกบัหน้าไอพอด แต่ในดา้นการใชง้านนัน้ แทรกวลี 

กลบัไมเ่หมาะกบัการเป็นโทรศพัทม์อืถอื ตัง้แต่การกดเบอรโ์ทรศพัทท์ีจ่าํเป็นตอ้งใชแ้บบหมนุ

เหมอืนกบัโทรศพัทห์มนุยคุโบราณซึง่แน่นอนวา่ไมไ่ดอ้าํนวยความสะดวกคนในสมยัปจัจบุนัไดเ้ลย  
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ภาพประกอบ 4  ววิฒันาการของแทบ็เลต็  

  

  1.1.3 การพฒันาแทบ็เลต็ของบรษิทัแอปเป้ิล 

   ในช่วงยคุน้ีเองทีบ่รษิทัแอปเป้ิลเกดิไอเดยีในการสรา้งแทบ็เลต็ของตวัเองขึน้มา 

เน่ืองจากผูบ้รหิารของแอปเป้ิล สตฟี จอ๊บส ์ไดไ้ปรว่มงานวนัเกดิของวศิวกรคอมพวิเตอรใ์นบรษิทั

ไมโครซอฟต ์(Microsoft) บรษิทัคู่แขง่ของแอปเป้ิล ซึง่วศิวกรผูน้ี้เป็นผูอ้อกแบบแทบ็เลต็ใหก้บั

ไมโครซอฟต ์จอ๊บสไ์ดย้นิเรือ่งเกีย่วกบัการวางแผนผลติแทบ็เลต็ของไมโครซอฟตซ์ึง่ออกแบบโดย

ตอ้งใชป้ากกาทีเ่รยีกว่าสไตรสัในการสมัผสักบัหน้าจอของแทบ็เลต็ ซึง่จอ๊บสไ์มค่ดิว่าจะเป็นวธิทีีด่ ี

ทีส่ดุ เขาจงึวางแผนทีจ่ะสรา้งแทบ็เลต็ขึน้มาเองโดยไมม่คียีบ์อรด์หรอืสไตรสัเลย และคดิคน้สิง่ที่

ต่อมากลายเป็นนวตักรรมทีเ่รยีกวา่มลัตทิชั (Muti-Touch) ซึง่หมายความวา่หน้าจอของแทบ็เลต็

จะตอ้งประมวลขอ้มลูหลายๆ ขอ้มลูพรอ้มกนัได ้และในขณะเดยีวกนัทมีพฒันาในชุดออกแบบส่วน

ประสานงานผูใ้ชก้ไ็ดค้ดิคน้การเลือ่นภาพอนิเนอรเ์ทยีรส์กอรร์ิง่ (Inertia Scrolling) ซึง่ออกแบบให้

ผูใ้ชง้านใชน้ิ้วเลือ่นหน้าจอได ้ขยบัภาพในจอได ้สมจรงิเหมอืนเป็นวตัถุจรงิ ระหวา่งทีท่มีงาน

ออกแบบโทรศพัทม์อืถอืกําลงัทาํงานในเรือ่งจอแบบสมัผสั ทมีงานฝา่ยของนกัออกแบบผลติภณัฑท์ี่

กาํลงัทาํงานออกแบบแป้นควบคมุดว้ยปลายน้ิวบนเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค Macbook Pro ของ

แอปเป้ิล กําลงัทดลองวธิกีารแบบมลัตทิชัและทาํสาํเรจ็แลว้ เมือ่โจนาธาน ไอฟ์ หวัหน้าแผนก ไดท้าํ

การสาธติใหจ้อ๊บส ์ผูบ้รหิารแอปเป้ิลด ูจอ๊บสจ์งึไดท้ดลองเอาเทคโนโลยน้ีีไปใชก้บัโทรศพัทม์อืถอืที่

กําลงัออกแบบกนัอยู ่และไดพ้กัโครงการแทบ็เลต็ไวก่้อนดว้ยความเชื่อว่าจะนํานวตักรรมตวัเดยีวกนั

น้ีไปใชก้บัแทบ็เลต็ในภายหลงัไดเ้ช่นกนั 
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   บรษิทัแอปเป้ิลพยายามอยา่งมากในการหารปูแบบทีถ่กูตอ้งสาํหรบัการใชง้าน

โทรศพัทม์อืถอืทีพ่วกเขาวางไวว้า่ตอ้งเป็นโทรศพัทม์อืถอืแหง่อนาคต โดยแบ่งการพฒันาออกเป็น

สองฝา่ยคอืP1 สาํหรบัพฒันาแทรกวลีต่อไป และ P2 สาํหรบัพฒันาจอมลัตทิชั แต่ในทีส่ดุกย็บุการ

พฒันาแบบ P1 ไปและหลงัจากนัน้ P2 หรอืจอมลัตทิชักก็ลายเป็นสิง่ทีท่าํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงขึน้

ในดา้นเทคโนโลยทีัว่โลก ซึง่แอปเป้ิลเองกไ็มไ่ดเ้ป็นผูพ้ฒันาคดิคน้จนหมดตัง้แต่แรก แต่เน่ืองจากมี

บรษิทัชือ่ Finger Works ก่อตัง้โดยนกัวชิาการจากมหาวทิยาลยัเดลาแวร ์(University of Delaware) 

ชื่อว่า จอหน์ เอเลยีส (John Alias) และเวยน์ เวสเตอรแ์มน (Wayne Westerman) ทัง้สองไดจ้ด

สทิธบิตัรซึง่เรยีกนวตักรรมใหมข่องพวกเขาว่าฟิงคเ์กอรก์สัเตอร ์(finger gestures) โดยบรษิทั   

แอปเป้ิลไดซ้ือ้ลขิสทิธิก์ารออกแบบทัง้หมดและไดก้ลายเป็นผู้ครอบครองลขิสทิธิแ์ต่เพยีงผูเ้ดยีว 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 ไอโฟนรุน่แรกเปิดตวั  

  

   การออกแบบโทรศพัทม์อืถอืทีใ่นทีส่ดุแลว้บรษิทัแอปเป้ิลตัง้ชือ่ใหว้า่ iPhone   

วางจาํหน่ายในปี ค.ศ. 2007 กลายเป็นจดุเปลีย่นของโลกจดุหน่ึง ก่อนการเกดิขึน้ของไอแพดที่

ในขณะนัน้เองกเ็ป็นโครงการลบัอยูภ่ายในบรษิทัแอปเป้ิลเช่นกนั ไอแพดเป็นสิง่ทีผู่บ้รหิารแอปเป้ิล

คดิว่าจะนํามาใชส้าํหรบัการเป็นเน็ตบุ๊คราคาถูก ในช่วงทีท่ ัว่โลกกําลงันิยมเน็ตบุ๊คกนัอยู ่แต่ดว้ย

ความคดิกา้วลํา้ของบุคลากรในบรษิทัแอปเป้ิล กไ็ดม้องไปทีโ่ครงการการผลติแทบ็เลต็ โดยการ

รวมเอาคยีบ์อรด์ของเน็ตบุ๊คเขา้ไปอยูใ่นหน้าจอสมัผสัเลย และความสาํคญัของการออกแบบผลติภณัฑ์    

ไอแพดนัน้ไดมุ้ง่อยูท่ีห่น้าจอแบบสมัผสัซึง่ตอ้งทาํการออกแบบใหส้่วนอื่นๆ เด่นน้อยกว่าหน้าจอ

สมัผสัน้ีทัง้สิน้ มกีารออกแบบตน้แบบของไอแพดจาํนวน 20 แบบ ในขนาดต่างๆ กนั โดย จอ๊บส ์

และ โจนาธาน ไอฟ์ เป็นผูร้ว่มกนัคดัเลอืกและแกไ้ขต้ นแบบ จนกระทัง่ไดแ้บบทีต่อ้งการ ซึง่มี

ความคดิรวบยอดทีว่า่แทบ็เลต็ของบรษิทัแอปเป้ิลจะตอ้งเป็นอุปกรณ์อเิลคทรอนิกสท์ีค่นสามารถ

หยบิตดิมอืไปไดด้ว้ยมอืเดยีว ไมต่อ้งมคีวามระมดัระหวงัในการหยบิเหมอืนโน้ต บุ๊ค หรอืเน็ต บุ๊ค   

ทาํใหม้คีวามใกลช้ดิกบัผูใ้ชไ้ดม้ากกวา่ 
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   บรษิทัแอปเป้ิลจดสทิธบิตัรแทบ็เลต็ในรปูแบบของแอปเป้ิลเป็นสทิธบิตัรหมายเลข 

D504889 ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2004 แต่ยงัไมไ่ดม้กีารสรา้งเพือ่วางขายในทอ้งตลาดเพราะยงัตดิปญัหาใน

การออกแบบทางวศิวกรรมอยูม่ากมาย แต่เมือ่แกป้ญัหาเหล่าน้ีเรยีบรอ้ยทุกอยา่งทัง้เรือ่งไมโครชพิ

ภายใน ขนาดหน้าจอ และอื่นๆ ทีต่ดิคา้งอยูภ่ายในระหวา่งทีเ่ปิดตวัโทรศพัทม์อืถอืไอโฟนเป็นที่

เรยีบรอ้ยแลว้ ในทีสุ่ดบรษิทัแอปเป้ิลกเ็ปิดตวัผลติภณัฑแ์ทบ็เลต็ทีเ่รยีกว่า ไอแพด ในวนัที ่27 

มกราคม ค.ศ. 2010 

   แมว้่าในระยะแรกไอแพดจะไดร้บัเสยีงวพิากษ์วจิารณ์ทีไ่มด่จีากคนบางกลุ่มหรอื

สือ่บางประเภททีม่อีาํนาจในการนําเสนอขา่วสงูมาก แต่ในภายหลงัไอแพดกลบัเป็นสิง่ทีแ่ทบ็เลต็

ยีห่อ้อื่นๆ ตอ้งกา้วตามทัง้ในดา้นการออกแบบและเทคโนโลย ีแมก้ระทัง่คูแ่ขง่อยา่งไมโครซอฟตท์ี่

ออกมาต่อตา้นกระแสการใชห้น้าจอสมัผสัและยนืยนัวา่ตอ้งใชส้ไตรสัและคยี์บอรด์ แต่ในภายหลงั

ไมโครซอฟตเ์องกพ็ยายามออกแบบผลติภณัฑท์ีใ่ชร้ะบบหน้าจอสมัผสัตามแบบไอแพดเช่นกนั 

แสดงใหเ้หน็ว่าความคดิของบรษิทัแอปเป้ิลในการผลติแทบ็เลต็ในลกัษณะน้ีกลายเป็นตน้แบบของ

แทบ็เลต็แห่งศตวรรษน้ี 

   การใชง้านไอแพดนัน้ใชว้ธิกีารเดยีวกบัของไอโฟน นัน่คอืการใชโ้ปรแกรมภายใน

ทีเ่รยีกว่าแอพพลเิคชนั ดงัทีก่ล่าวไวถ้งึแอพสโตรท์ีส่บืเน่ืองต่อมาจากระบบไอทนูสโตร ์แอพพลเิค

ชนัอยูบ่นหน้าจอของไอโฟนและไอแพดดว้ยรปูแบบทีเ่ป็นไอคอน (ICON) เหมอืนทีอ่ยูใ่นหน้าจอ

คอมพวิเตอร ์แต่มเีอกลกัษณ์ดว้ยเป็นสีเ่หลีย่มทีท่าํมมุใหโ้คง้มนทัง้หมด และมกีารออกแบบทีดู่

สวยงามสมกบัผลติภณัฑท์ีส่วยงาม เมือ่สมัผสัไอคอนบนหน้าจอแลว้จงึเป็นการเปิดโปรแกรม       

แอพพลเิคชนันัน้ๆ ทีม่ลีกัษณะการใชง้านต่างกนัไปตามแต่การออกแบบของนกัพฒันาโปรแกรม   

ทีอ่อกแบบแอพพลเิคชนัมา 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 หน้าจอของไอแพดเมือ่เปิดใชแ้อพพลเิคชนั  
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  1.1.4 ระบบแอพสโตร ์

   เริม่แรกแอปเป้ิลไมเ่ปิดโอกาสใหน้กัพฒันาโปรแกรมภายนอกบรษิทัผลติแอพ

พลเิคชนัสาํหรบัไอโฟนหรอืไอแพดเลย แต่ต่อมากม็กีารใชร้ะบบแอพสโตรส์าํหรบัแจกหรอืซือ้ขาย

แอพพลเิคชนั จงึเกดินกัพฒันาโปรแกรมในสายของแอพพลเิคชนัขึน้มากมายทัว่โลก รวมทัง้ประเทศ

ไทยดว้ย โดยแอปเป้ิลมชุีดโ ปรแกรมสาํหรบันกัพฒันาโปรแกรมไวส้าํหรบัสรา้งแอพพลเิคชนัใหก้บั

ผลติภณัฑข์องแอปเป้ิลทีใ่ชร้ะบบปฏบิตักิารณ์ชื่อว่า iOS ทัง้หมด สาํหรบันกัพฒันาโปรแกรมทีเ่ป็น

สมาชกิและจา่ยเงนิรายปีใหก้บัแอปเป้ิล ซึง่โปรแกรมชุดน้ีจะช่วยใหน้กัพฒันาโปรแกรมเขยีนภาษา 

Objective C ตัง้แต่ต้นจนกระทัง่แปลงใหก้ลายเป็นแอพพลเิคชนัรวมถงึนําสง่ใหก้บัทมีงานของแอป

เป้ิลในไอทนูสโตร ์ทีเ่ป็นทมีงานฝา่ยตรวจสอบคดัเลอืกแอพพลชินัจากนกัพฒันาทัง้หลายวา่

เหมาะสม ควรจะออกสู่ตลาดแอพสโตรห์รอืไม ่ซึง่เมือ่นําแอพพลเิคชนัออกเผยแพรแ่ลว้แอพพลเิค

ชนัทีเ่กบ็เงนิจากผู  ดาวน์โหลดจะตอ้งเสยีค่าบรกิารใหก้บับรษิทัแอปเป้ิลเป็นเงนิ 30% โดยค่าเงนิใน

แอพสโตรเ์ป็นเงนิยเูอสดอลล่ารแ์ละแต่ละแอพพลเิคชนัในแอพสโตรก์ม็ตีัง้แต่แจกฟรแีละขายเริม่ตน้

ทีร่าคาไมส่งู มตีัง้แต่ 0.99 เหรยีญ เหมอืนกบัการขายเพลงในไอทนูสโตรต์ามทีไ่ดก้ล่าวมาก่อนหน้า

น้ี สว่นน้ีเองทีท่าํใหต้ลาดการผลติและคา้ขายแอพพลเิคชนัเจรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็ 

   สถติกิารดาวน์โหลดบนแอพสโตรท์ีน่่าสนใจคอื ตัง้แต่มกีารเปิดตวัไอโฟนและใช้

การดาวน์โหลดแอพพลเิคชนัโดยผา่นระบบไอทนูอยูน่ัน้ ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม ค .ศ. 2008 จนถงึ 

พฤษภาคม ค.ศ. 2009มกีารดาวน์โหลดถงึ 1,000 ลา้นแอพพลเิคชนั ในเดอืนเมษายน ค.ศ. 2010 ที่

มกีารเปิดตวัไอแพดมแีอพพลเิคชนัของไอโฟนทีเ่ปิดดใูนไอแพดดว้ยไดอ้ยูใ่นไอทนูสโตรถ์งึ 185,000 

แอพพลเิคชนั ต่อมาจงึมกีารพฒันาแอพพลเิคชนัในขนาดของไอแพดในเดอืนกนัยายน ค .ศ. 2010 มี

แอพพลเิคชนัเฉพาะของไอแพดจาํนวน 25,000 แอพพลเิคชนั และทวจีาํนวนขึน้อยา่งรวดเรว็จนถงึ

ในเดอืนมถุินายน ค.ศ. 2011 มแีอพพลเิคชนัทัง้ไอโฟนและไอแพดรวมกนั 500,000 แอพพลเิคชนั 

(วอลเ์ตอร ์ไอแซคสนั. 2554: 586) 

 
 

ภาพประกอบ 7 สถติโิฆษณาบนไอโฟนและแอนดรอยด์ 
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  1.1.5 คู่แขง่ของไอแพด 

   สาํหรบัแทบ็เลต็ของแบรนดส์นิคา้อเิลคทรอนิกสอ์ื่นๆ กเ็ป็นผลติภณัฑท์ีข่ายไดด้ี

เช่นกนั ตามกระแสของการใชห้น้าจอสมัผสัทีก่ลายเป็นของธรรมดาในวงการผูใ้ชผ้ลติภณัฑ์

อเิลคทรอนิกสไ์ปแลว้ หลงัจากไอแพดวางตลาดในเดอืนมกราคม ค.ศ. 2010 ไปแลว้นัน้ กไ็ดม้กีาร

เปิดตวัระบบปฏบิตักิารใหมข่องบรษิทักเูกิล้ (google) เครือ่งมอืคน้หาขอ้มลูออนไลน์ชื่อดงัทีท่ ัว่โลก

ใชก้นัอยา่งแพรห่ลาย ครัง้น้ีกเูกิล้ไดเ้ขา้มาทาํตลาดแทบ็เลต็ดว้ย โดยการคดิคน้ระบบแอนดรอยด ์

(Android) มาเพือ่ต่อสู้ กบัระบบ iOS ของแอปเป้ิล และพยายามแยง่ชงิตลาดโดยการส่ง

ระบบปฏบิตักิารณ์น้ีไปใชใ้นมอืถอืและแทบ็เลต็ของผลติภณัฑห์ลายยีห่อ้ ต่างกบัของแอปเป้ิลทีส่รา้ง 

iOS มาเพื่อผลติภณัฑข์องตนเองเท่านัน้  

   แอปเป้ิลพยายามเรยีกรอ้งว่ากูเกิล้ขโมยแนวคดิของบรษิทัแอปเป้ิลไปใชใ้นการคา้ 

เน่ืองจากกูเกิล้เองไดค้วามรูใ้นการสรา้งหน้าจอแบบมลัตทิชัมาจากแอปเป้ิล ดว้ยเหตุทีว่่า อรีกิ ชมดิท์ 

(Eric Schmidt) ผูบ้รหิารของกเูกิล้เป็นกรรมการในบอรด์ของบรษิทัแอปเป้ิลในขณะทีม่กีารสรา้ง

โทรศพัทม์อืถอืไอโฟนขึน้ จงึไมน่่าแปลกใจวา่เหตุใดแอนดรอยดจ์งึมคีวามคลา้ยคลงึกบัแอปเป้ิลใน

หลายเรือ่ง แต่เมือ่แอนดรอยดเ์ปิดกวา้งใหร้ะบบน้ีไปอยูบ่นอุปกรณ์ไดห้ลายหลากกม็ทีัง้ขอ้ดแีละ

ขอ้เสยี ซึง่ขอ้ดกีค็อืปรมิาณผลติภณัฑโ์ทรศพัทม์อืถอืของแอนดรอยดม์มีากกวา่ เกดิการพฒันาที่

หลากหลาย แต่ขอ้เสยีทีแ่อปเป้ิลโจมตอียูก่ค็อืการเป็นระบบเปิดทาํใหเ้กดิความยุง่ยากของนกัพฒันา

โปรแกรมและนกัออกแบบทีต่อ้งออกแบบรปูลกัษณ์แอพพลเิคชนั ตัง้แต่ขนาดของหน้าจอทีแ่ตกต่าง

กนัอยา่งหลากหลาย และเสป็คเครือ่งทีต่่างกนัมากเช่นกนั แมว้า่แอปเป้ิลจะฟ้องรอ้งแอนดรอยดใ์น

เรือ่งการเลยีนแบบละเมดิลขิสทิธิ ์แต่ผลติภณัฑภ์ายใตร้ะบบของแอนดรอยดก์ย็งัคงวางจาํหน่ายได้

หลายยีห่อ้ และบางยีห่อ้ทีเ่ป็นปญัหากไ็มส่ามารถระงบัการขายไดใ้นหลายประเทศ และดว้ยราคาที่

ถูกกว่า คู่แขง่ของแอปเป้ิลจงึสามารถแยง่ส่วนแบ่งตลาดในดา้นโทรศพัทม์อืถอืไปได ้ส่วนไอแพดนัน้

กลบัเอาชนะแทบ็เลต็อื่นๆ ไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ เพราะในด้านราคา แทบ็เลต็ยีห่อ้อื่นๆ มรีาคาไม่

แตกต่างจากไอแพดในขณะทีค่วามสามารถหรอืการใชง้านของไอแพดและแอพพลเิคชนัในไอแพดก็

ยงัมมีากกว่าในแทบ็เลต็ของแอนดรอยด ์อยา่งไรกต็ามแอปเป้ิลยงัครองตลาดในเรือ่งของแอพพลเิค

ชนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สถติใินเดอืนมกราคม ค.ศ. 2011 เป็นเวลา 1 ปีหลงัจากการวางตลาดไอแพดรุน่

แรก สถติดิา้นโฆษณาบ่งชีว้า่แอพพลเิคชนัของไอโฟนสรา้งรายไดไ้ดม้ากกวา่แอนดรอยด ์เป็นการ

บ่งชีส้ถติปิรมิาณของแอพพลเิคชนัและการใชง้านทีเ่หนือกวา่แมว้า่แอนดรอยดจ์ะพยายามเขา้มา

แยง่ส่วนแบ่งตลาดกต็าม (Mobclix. 2011: online) แอพพลเิคชนัของแอนดรอยดม์รีะบบซือ้ขาย

เช่นกนัซึง่อยูบ่นแอนดรอยดม์าเกต็ (Android Market) ซึง่ปรากฏว่าคุณภาพของแอพพลเิคชนัใน

แอพสโตรก์ลบัมมีากกว่า เพราะมแีอพพลเิคชนัทีถู่กถอดจากแอพสโตรข์องแอปเป้ิล 24% แต่ของ

แอนดรอยดม์าเกต็ 37% (ผูจ้ดัการออนไลน์. 2554: ออนไลน์) อกีทัง้ในประเทศไทยตอนน้ียงัไม่

สามารถซือ้แอพพลเิคชนัในแอนดรอยดม์าเกต็ได ้ดาวน์โหลดไดแ้ต่แอพพลเิคชนัทีแ่จกฟรเีท่านัน้ 

เช่นเดยีวกบัอกีหลายประเทศ  
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   การสรา้งใหก้ระแสไอแพดออกมาแรงอกีครัง้เกดิขึน้เมือ่มกีารเปิดตวัไอแพด 2 ใน

วนัที ่2 มนีาคม ค.ศ. 2011 ซึง่ไอแพดรุ่นที ่2 น้ี ไดม้กีารคดิออกแบบไวแ้ลว้ตัง้แต่เปิดตวัไอแพดรุน่

แรก แกไ้ขจดุบกพรอ่งหลายอยา่งและเริม่กระแสของการชกัชวนใหผู้ใ้ชง้านเปลีย่นจากผูใ้ชง้าน

ธรรมดาเป็นผูส้รา้งงานดว้ย เช่นมกีารบรรจแุอพพลเิคชนัการแต่งภาพ แต่งเพลง ตดัต่อวดิโีอ เขา้ไป

ในไอแพด 2 รวมทัง้กลอ้งหน้าหลงัเหมอืนกบัไอโฟน 4 ทีไ่ดเ้ปิดตวัในฐานะโทรศพัทม์อืถอืทีพ่ฒันา

จากไอโฟนอยา่งกา้วไกล การทาํใหผู้ใ้ชง้านธรรมดาไดก้ลายเป็นผูส้รา้งสรรคง์านนั ัน้ เป็นสิง่ทีท่าํให้

แอปเป้ิลเอาชนะกเูกิล้ไปไดอ้ยา่งสมกบัทีเ่ป็นบรษิทัผูส้รา้งสรรคน์วตักรรมแหง่ศตวรรษ และความ

เป็นแทบ็เลต็แห่งการสรา้งสรรคข์องไอแพด 2 น่ีเอง ทีท่าํใหต้ลาดแอพพลเิคชนัเกดิการเปลีย่นแปลง

อกีครัง้ แอพพลเิคชนัทีเ่กีย่วขอ้งการงานในระดบัสตูดโิอเริม่มกีารพฒันาและออกแบบใหใ้ชไ้ดก้บั

บุคคลทัว่ไปอยา่งงา่ยและผลติงานไดไ้มแ่พง้านของมอือาชพี 
 

 
 

ภาพประกอบ 8 ไอแพด 2 วางจาํหน่ายพรอ้มอุปกรณ์ปิดหน้าจอหลากสสีนั 

  

 1.2 ข้อมลูด้านวิธีการสร้างและพฒันาแอพพลิเคชนับนไอแพด 

  1.2.1 ภาษาคอมพวิเตอร ์

   การสรา้งแอพพลเิคชนัทัง้ในระบบปฏบิตักิารใดกต็าม ตัง้แต่ก่อกาํเนิดของ

คอมพวิเตอรท์ีม่กีารสรา้งซอฟตแ์วรโ์ปรแกรมบรรจลุงในคอมพวิเตอร ์ รวมไปถงึเกมบางเกม  

เวบ็ไซตบ์างประเภท ลว้นแลว้แต่ตอ้งอาศยัความสามารถในดา้นการเขยีนโคด้สรา้งโปรแกรมของ

นกัพฒันาโปรแกรม การเขยีนโคด้เกดิขึน้พรอ้มกบัการประดษิฐค์อมพวิเตอร ์และในสมยัก่อนนัน้คน

ทัว่ไปจะไมส่ามารถใชค้อมพวิเตอรไ์ดเ้ลย เพราะคอมพวิเตอรไ์มม่รีะบบหน้าจอสว่นประสานกบั

ผูใ้ช้งาน ซึง่บรษิทัแอปเป้ิลเองเป็นผูพ้ฒันาสว่นน้ีซึง่เรยีกเตม็ๆ วา่ “สว่นประสานงานผูใ้ชแ้บบ

กราฟิก” (graphic user interface: GUI) ทีก่ลายเป็นคอมพวิเตอรท์ีม่ไีอคอนบนหน้าจอและสามารถ

ลากเมาสเ์พื่อทาํงานบนหน้าจอไดจ้นเป็นปกต ิซึง่เป็นแนวคดิทีบ่รษิทัแอปเป้ิลเองไดข้โมยมาจาก 

Xeroc PARC ศนูยว์จิยัทางคอมพวิเตอร ์ทีค่ดิคน้เทคโนโลยทีนัสมยัมากมาย แต่แอปเป้ิลเป็นผูนํ้า

แนวคดินัน้มาพฒันาต่อดว้ยทมีงานของตวัเอง ซึง่แอปเป้ิลกโ็ดนขโมยแนวคดิน้ีไปอกีรอบโดย

ไมโครซอฟต ์ในสมยันัน้ตรงกบัช่วง ค.ศ. 1970 – 1980 คอืยคุแรกเริม่ของการพฒันาพซีเีพือ่ให้

กลายเป็นคอมพวิเตอรท์ีใ่ชไ้ดใ้นครวัเรอืน 
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   อยา่งไรกต็ามก่อนทีแ่อปเป้ิลและไมโครซอฟตจ์ะผลติคอมพวิเตอรท์ีม่สีว่นประสาน

กบัผูใ้ชง้านดงักลา่วน้ีใหก้ลายเป็นคอมพวิเตอรใ์นทอ้งตลาดได ้ผูใ้ชง้านคอมพวิเตอรย์คุแรกเป็นผูใ้ช้

ระดบันกัพฒันาโปรแกรมทัง้สิน้ หรอืบุคคลทัว่ไปกต็อ้งมคีวามรูค้วามสามารถในการเขยีนโคด้อยู่

บา้ง โคด้ของคอมพวิเตอรม์อียูห่ลายประเภทโดยเรยีกโคด้เหลา่น้ีวา่ภาษาคอมพวิเตอร ์ (Computer 

Programming Language) ตัง้แต่การกาํเนิดของคอมพวิเตอร ์มภีาษาคอมพวิเตอรอ์ยูเ่พยีงภาษา

เดยีวคอืภาษาเครือ่ง (Machine Language) ใชเ้ลขฐาน 2 เขยีนโปรแกรมไดย้ากมาก ต่อมาในปี 

ค.ศ. 1952 จงึมกีารคดิคน้ภาษาแอสเซมบล ี(Assembly Language) ซึง่เขยีนโปรแกรมไดง้า่ยกว่า

ขึน้มา ในยคุการพฒันาภาษาแรกๆ ของคอมพวิเตอรน์ัน้บุคลากรในดา้นการพฒันาโปรแกรมกจ็ะอยู่

ในหน่วยงานของรฐับาล องคก์รวทิยาศาสตร ์หรอืวิศวกรรม และสถาบนัการศกึษาระดบัสงู ซึง่ใน 

แต่ละหน่วยงาน แต่ละองคก์ร กม็กีารคดิคน้สรา้งภาษาทีใ่ชก้บัคอมพวิเตอรต่์างกนัไป จงึทาํใหก้าร

เขยีนโคด้ของคอมพวิเตอรม์คีวามหลากหลายมาจนถงึทุกวนัน้ี 

   ภาษาคอมพวิเตอรแ์ยง่เป็นภาษาระดบัสงูและภาษาระดบัตํ่า ภาษาระดบัตํ่า

หมายถงึภาษาทีย่งัใชร้ะบบตวัเลข 0 และ 1 เหมอืนกบัภาษาเครือ่ง สว่นภาษาระดบัสงูจะใช้

ตวัอกัษรภาษาองักฤษในการเขยีนโคด้ ซึง่มกีารคดิคน้ภาษาระดบัสงูขึน้ในปี ค .ศ. 1960 ในยคุน้ี

เรยีกวา่เป็นภาษายคุที ่3 (third-generation language) ในช่วงน้ีภาษาคอมพวิเตอรเ์ริม่สามารถ

นํามาใชง้านทัว่ไปไดบ้า้ง โดยมกีารคดิภาษางา่ยๆ ขึน้มา ทีนิ่ยมและยงัเป็นทีรู่จ้กัในปจัจบุนัไดแ้ก่ 

BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) และภาษาซ ี(C language) เป็น

ภาษาทีไ่ดร้บัการออกแบบใหแ้กป้ญัหาเฉพาะในงานบางประเภท 

   หลงัจากการคดิคน้ภาษาระดบัสงู ในยคุที ่4 (fourth-generation language) กย็งัมี

การคดิคน้ภาษาทีเ่รยีกวา่ภาษาระดบัสงูมาก (Very high-level Language) ซึง่เป็นหลกัการเขยีน

โปรแกรมแบบ non-procedural language เป็นการเขยีนโปรแกรมทีส่ะดวกรวดเรว็ เพราะผูเ้ขยีนไม่

ตอ้งเขา้ใจถงึหลกัวา่สิง่ทีโ่ปรแกรมกระทาํนัน้เกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร เพยีงแคจ่ดจาํภาษาไดก้ส็ามารถทีจ่ะ

เขยีนโปรแกรมไดอ้ยา่งรวดเรว็ นอกจากน้ียงัมยีคุที ่5 (fifth generation language) ทีเ่รยีกวา่ยคุ

ภาษาธรรมชาต ิ(Nature Language) ทีส่ามารถใชค้าํสัง่คอมพวิเตอรไ์ดห้ลากหลายเหมอืนกบัภาษา

ของมนุษยจ์รงิๆ โดยคอมพวิเตอรจ์ะมกีารยนืยนัความถูกตอ้งของคาํสัง่โดยการใหผู้ป้้อนคาํสัง่ตอบ

ยนืยนั ภาษาน้ีตอ้งใชร้ะบบฐานความรู ้ (knowledge base system) และเป็นภาษาทีผู่ใ้ชง้าน

นอกเหนือจากนกัพฒันาโปรแกรมมอือาชพีจะสามารถเขยีนโปรแกรมไดบ้า้ง (ดุจใจ เรอืงเวหา; และ

คนอื่นๆ. 2550: ออนไลน์) 

  1.2.2 การสรา้งแอพพลเิคชนับนไอแพด 

   บนระบบปฏบิตักิาร  iOS ของบรษิทัแอปเป้ิล มชุีดโปรแกรมซอฟตแ์วรส์าํหรบั

สรา้งแอพพลเิคชนัส่งไปเผยแพรบ่นแอพสโตร ์เป็นชุดโปรแกรมเครือ่งมอื SDK โดยมโีปรแกรมหลกั

ทีเ่รยีกวา่ X code โดยตอ้งทาํการสมคัรเป็นสมาชกินกัพฒันาโปรแกรมของแอปเป้ิล    (Apple's developer) 

ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยรายปีเริม่ตน้ทีป่ระมาณ 2,900 บาทต่อปี (ราคาลา่สดุในเดอืน มกราคม พ.ศ.2555) 

ซึง่การเป็นสมาชกินัน้หมายถงึสทิธิใ์นการสง่โปรแกรมผา่นไอทนูคอนเนคส ์ (iTunes Connect) 

เพือ่ใหท้มีงานของแอปเป้ิลทาํการตรวจสอบก่อนจะไดเ้ผยแพร ่(Publish) ในฐานะแอพพลเิคชนั

พรอ้มใชส้าํหรบัผูใ้ชง้าน (Apple Inc. 2012: online) 
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ภาพประกอบ 9 หน้าจอการทาํงานของโปรแกรม Xcode 

  

   ถงึแมว้า่โปรแกรม Xcode จะช่วยอาํนวยความสะดวกในการสรา้งแอพพลเิคชนั 

แต่ผูท้ีไ่มม่คีวามรูใ้นการเขยีนโคด้สาํหรบั iOS จะไมส่ามารถใช ้Xcode ไดเ้ลย เพราะแทจ้รงิแลว้ 

Xcode มสีถานะเป็นโปรแกรมช่วยแสดงผลหน้าจอของแอพพลเิคชนัทีก่ําลงัสรา้งอยูด่ว้ยการเขยีน

โคด้ภาษาทีใ่ชก้บัระบบปฏบิตักิาร iOS นัน่กค็อืภาษา Objective-C นัน่เอง 

   ยอ้นกลบัไปในเรือ่งของภาษาคอมพวิเตอร ์ภาษา Objective-C เกดิขึน้ในปี    

ค.ศ. 1981 โดย แบรด คอซก์ (Brad Cox) และ ทอม เลฟิ (Tom Love) นกัพฒันาโปรแกรมจาก

บรษิทัเสต๊ปสโตน (Stepstone) เน่ืองจากความสนใจในการนําโคด้มาใชซ้ํา้ และแนวคดิในการแกไ้ข

ความสามารถของภาษาสมอลท์อลก์ (Smalltalk) ของบรษิทัไอททีคีอรเ์ปอรเ์รท (ITT Corporation) 

ใหเ้พิม่ความสามารถในดา้นการจดัการวตัถุ เกดิเป็นภาษาทีเ่รยีกวา่ OOPC (Object-Oriented 

Programming in C) และเกดิการเปลีย่นแปลงพฒันาภาษาน้ีจนกระทัง่กลายเป็น Objective-C 

ตามทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจบุนั 

   การนํา Objective-C มาใชก้บัผลติภณัฑข์องแอปเป้ิลเป็นผลมาจากเมือ่ สตฟี      

จอ๊บส ์ผูบ้รหิารของแอปเป้ิล ตอ้งออกจากบรษิทัแอปเป้ิลเป็นการชัว่คราวและไดก่้อตัง้บรษิทัเน็กส ์

(NeXT) ในปี ค.ศ. 1988 เน็กสไ์ดล้ขิสทิธิภ์าษา Objective-C จากเสตป็สโตน และไดม้กีารนําภาษา

มาพฒันาต่อจนกระทัง่บรษิทัแอปเป้ิลซือ้กจิการเน็กสใ์น ค .ศ. 1996 ซึง่กไ็ดนํ้าเทคโนโลยใีนดา้น

ภาษา Objective-C มาใชก้บัผลติภณัฑข์องแอปเป้ิลนบัแต่นัน้เป็นตน้มา ปจัจบุนัไดม้กีารพฒันาการ

เขยีนโคด้จนถงึเวอรช์นั Objective-C 2.0 แลว้ 
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   หนงัสอืคู่มอืเขยีนไอโฟนแอพเขยีนโดยรวทิตั ภู่หลาํ ไดอ้ธบิายแนวคดิพืน้ฐาน

เพือ่ความเขา้ใจในการเขยีน Objective-C 2.0 ไวด้งัน้ี 

    1.2.2.1 ทุกอยา่งคอืวตัถุ (Object) 

     เป็นการสรา้งกรอบของแนวคดิขึน้มา ดว้ยความเขา้ใจของผูเ้ขยีนโคด้วา่

สิง่นัน้คอืวตัถุ เรยีกว่า Conceptualize ภายในกรอบน้ีตอ้งมคีวามชดัเจนและระบุวา่สิง่นัน้คอือะไร 

สิง่ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนัตอ้งมกีารแยกออกไป 

    1.2.2.2 วตัถุมคีุณลกัษณะ และมคีวามสามารถ 

     วตัถุแต่ละชนิดมาจากแนวคดิต่างกนั มบีทบาทหน้าทีต่่างกนั บางวตัถุทาํ

สิง่หน่ึงไดใ้นขณะทีบ่างวตัถุทาํไมไ่ด ้โดยบางครัง้จะตอ้งมคีุณลกัษณะหรอืขอ้มลูอยูด่ว้ย 

    1.2.2.3. การทาํงานรว่มกนัระหวา่งวตัถุ 

     วตัถุหลายชนิดทาํงานโดยสง่สารถงึกนั เป็นการสือ่สารกนัของวตัถุและ

วตัถุทีเ่ป็นตวัรบัสารจะทาํงานตามทีก่าํหนดไวใ้นการเขยีนโคด้ (รวทิตั ภูห่ลาํ. 2554: 40) 

   นอกจากการใชชุ้ดโปรแกรม SDKในการสรา้งแอพพลเิคชนัแลว้ ปจัจบุนัยงัมี

บรษิทัพฒันาโปรแกรมสรา้งโปรแกรมสาํหรบันกัพฒันาแอพพลเิคชนัเหมอืนกบั Xcode โดยสามารถ

ใหน้กัพฒันาโปรแกรมเขยีนโคด้ดว้ยภาษาอื่นทีง่า่ยกวา่ Objective-C เช่น ภาษาลวั (LUA) ทีนิ่ยมใช้

เขยีนเกมบนพซีมีาเป็นเวลานานแลว้ เช่น เกมเคาทเ์ตอรส์ไตร ์(Counter Strike) เป็นตน้ ซึง่

ภาษาลวั (LUA) มตีวัแปลงทีส่รา้งใหโ้คด้นัน้เกดิเป็นแอพพลเิคชนัไดเ้ช่นกนั ซึง่ทางบรษิทัแอปเป้ิลก็

เปิดโอกาสใหโ้ปรแกรมสาํหรบัช่วยเขยีนโคด้ของนกัพฒันาโปรแกรมเหลา่น้ี เป็นทางเลอืกหน่ึงของ

นกัพฒันาโปรแกรมสาํหรบั iOS ซึง่โปรแกรมเหลา่น้ีมเีงือ่นไขวา่หากนกัพฒันาโปรแกรมจะนําโคด้

ของโปรแกรมขึน้ไอทนูคอนเนค ตอ้งทาํการจา่ยเงนิซือ้โปรแกรมอยา่งถกูกฎหมาย 

   นกัพฒันาโปรแกรมทีท่าํการสรา้งแอพพลเิคชนันัน้สามารถทาํโครงสรา้งของ  

แอพพลเิคชนัไดอ้ยา่งสมบรูณ์ในระดบัหน่ึง แต่ในเรือ่งความสวยงาม การออกแบบภายนอกนัน้ หาก

เป็นนกัพฒันาโปรแกรมสรา้งขึน้มาเองสว่นใหญ่มหีน้าจอการใชง้าน (Interface) ทีด่ซูํา้ๆ เหมอืนกบั 

แอพพลเิคชนัธรรมดาเก่าๆ หลายอนั คอืเป็นแบบพืน้ฐานทัว่ไปทีห่าภาพกราฟิกดาวน์โหลดไดต้าม

อนิเตอรเ์น็ตมารวมกนั หรอืหากมกีารสรา้งกราฟิกดว้ยตวัเองกไ็มม่กีารออกแบบทีด่พีอเหมอืนกบั

การออกแบบโดยนกัออกแบบจรงิๆ นกัพฒันาโปรแกรมจงึจาํเป็นตอ้งใหน้กัออกแบบช่วยออกแบบ

สิง่ทีเ่ป็นชิน้งานกราฟิกขึน้มาใหน้กัพฒันาโปรแกรมนําไปประกอบดว้ย Xcode อกีทหีน่ึง ซึง่โดย

สว่นใหญ่แลว้นกัพฒันาโปรแกรมจะวางแผนการออกแบบทัง้หมดวา่จะตอ้งมสีว่นประกอบอะไร

ตรงไหนบา้ง แลว้จงึมอบหมายงานใหน้กัออกแบบไปทาํ นกัออกแบบจงึถอืว่าไมส่ามารถควบคุม 

การสรา้งแอพพลิ เคชนัไดด้ว้ยตวัเองเลย หรอืการเขา้ไปควบคุมจะทาํใหเ้กดิปญัหากบันกัพฒันา

โปรแกรมรวมไปถงึความลา่ชา้ในการทาํงานทีต่อ้งสง่งานไปกลบัระหวา่งสองฝา่ยหลายครัง้  

   แนวทางในการออกแบบสว่นหน้าจอการใชง้านจะกลา่วถงึอกีครัง้ในหวัขอ้ 

"แนวคดิและทฤษฎกีารออกแบบ” โดยเป็นสว่นสาํคญัของนกัออกแบบและการสรา้งแอพพลเิคชนัใน

งานวจิยัครัง้น้ี 
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  1.2.3 การกลบัมาอกีครัง้ของอีบุ๊ค 

   หลงัจากทีก่ระแสอบุ๊ีคแทบ็เลต็ของคนิเดิล้เงยีบหายไปในช่วงเวลาหน่ึง และ

กระแสความนิยมของแทบ็เลต็อยา่งไอแพดและผลติภณัฑป์ระเภทเดยีวกนัของยีห่อ้อื่นกก็ลบักําลงั

มาแรง ซึง่ลกัษณะของแทบ็เลต็เหล่าน้ีมคีวามเป็นอุปกรณ์ทีค่ลา้ยคลงึกบัเน็ตบุ๊คมากกวา่ทีจ่ะใช้

ประโยชน์สาํหรบัการอ่านอยา่งเดยีวแบบคนิเดิล้ 

   แต่บรษิทัแอปเป้ิลผูผ้ลติไอแพดไมม่องขา้มประโยชน์ของแทบ็เลต็เช่นน้ี แอปเป้ิล

เปิดตลาดในดา้นหนงัสอื สิง่พมิพ ์เช่นกนั โดยมสีาํนกัพิมพบ์างสว่นทีไ่มพ่อใจการแบ่งผลประโยชน์

ของบรษิทัอะเมซอน เปลีย่นใจมาเขา้รว่มกบัแอปเป้ิลมากมาย โดยแอปเป้ิลไดพ้ฒันาแอพพลเิคชนั

ไอบุ๊ค (iBook) ขึน้บนไอแพด สาํหรบัเปิดอ่านไฟลส์ิง่พมิพบ์นหน้าจอไอแพดซึง่ในตอนแรกการอ่าน

บนแทบ็เลต็กไ็มต่่างอะไรกบัการอ่านบนคนิเดิล้ เพยีงแต่หน้าจอมหีลายสเีท่านัน้ แต่เมือ่มกีารพฒันา

อบุ๊ีคใหส้ามารถทาํการโตต้อบกบัผูใ้ชง้านไดม้ากกวา่การอ่านตวัหนงัสอืเรยีกวา่อนิเตอรแ์อคทฟี 

(Interactive) กท็าํใหช่้องทางของอบุ๊ีคเตบิโตขึน้อยา่งเหลอืเชื่อ 

   ในช่วงปี ค.ศ. 2009 เป็นช่วงทีก่ระแสการอ่านบนเวบ็ไซตเ์กดิการพฒันารปูแบบ

การนําเสนอ โดยมกีารจาํลองการเปิดหนงัสอืเหมอืนหนงัสอืกระดาษจรงิ มกัใชก้บันิตยสารเป็น

สว่นมาก โดยมชีือ่เรยีกวา่แมคกาซนีออนไลน์ (Magazine Online) หรอืนิตยสารออนไลน์ เน่ืองจาก

ตอ้งดผูา่นระบบออนไลน์เท่านัน้ แต่ภายหลงักม็กีารพฒันาใหด้าวน์โหลดเขา้มาอ่านในคอมพวิเตอร์

พซีไีด ้โดยนิตยสารออนไลน์เหลา่น้ียงัเน้นไปทีก่ารอ่าน แต่มกีารนําเสนอวดีโีอ มเีพลงใหฟ้งั และมี

การเชื่อมต่อเวบ็เพจอื่นๆ เขา้ไวใ้นเล่มไดด้ว้ยการคลกิ เน่ืองจากเป็นนิตยสารทีไ่มม่หีน้ากระดาษจรงิ 

จงึไมม่กีารจาํกดัหน้ากระดาษดว้ย เป็นนิตยสารทีม่ตีน้ทุนตํ่าแ ละการนําเสนอมคีวามน่าสนใจ  

กระแสการทาํนิตยสารออนไลน์จงึแพรก่ระจายไปทัว่โลก 

   การสรา้งนิตยสารออนไลน์ประเภทน้ีสว่นใหญ่ทาํโดยโปรแกรม Adobe Flash   

ซึง่มโีคด้ทีเ่รยีกวา่ Action Script เป็นตวัทาํอนิเตอรแ์อคทฟีใหเ้กดิขึน้บนหน้านิตยสาร การอ่าน

นิตยสารออนไลน์ทาํไดโ้ดยการอ่านบนจอพซีเีท่านัน้ ไมส่ามารถอ่านบนแทบ็เลต็ได ้โดยเฉพาะของ

ไอแพดทีไ่มร่องรบั Flash Player ดว้ยเหตุผลเพราะเป็นตวัเล่นอนิเตอรแ์อคทฟีทีเ่ปลอืงทรพัยากร

เครือ่งคอมพวิเตอรอ์ยา่งมหาศาล 

   เวบ็ไซตท์ีป่รากฏบนหน้าจอไอแพดไดน้ัน้จะตอ้งทาํเป็น HTML เท่านัน้ ไม่

สามารถเลน่ Flash Player ได ้ขอ้จาํกดัเหลา่น้ีทาํใหบ้รษิทัอะโดบ ี (Adobe) เจา้ของ Flash ตอ้ง

คดิคน้ปลัก๊อนิ (Plug-in) อนัเป็นโปรแกรมเสรมิเพิม่ในโปรแกรมหลกัทีม่อียูแ่ลว้เขา้ไป จงึไดเ้กดิสิง่  

ทีเ่รยีกว่าสาํนกัพมิพด์จิติอล Digital Publisher ขึน้มา สามารถทาํใหอ้บุ๊ีคนัน้มสีมัผสัการเปิดเลยีนแบบ

หนงัสอืจรงิ นัน้คอืการเปิดถดัไปทลีะหน้าๆ ซึง่ไมไ่ดม้แีค่อะโดบเีท่านัน้ทีค่ดิปลัก๊อนิของตวัเอง       

มบีรษิทัผูผ้ลติซอฟตแ์วรต่์างๆ พยายามคดิคน้ผลติปลัก๊อนิของตวัเองขึน้มา ซึง่กม็คีวามแตกต่างกนั

ไปตามความสามารถของนกัพฒันาโปรแกรมในบรษิทันัน้  
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   เมือ่มกีารใชป้ลัก๊อนิในการผลติอบุ๊ีคหรอืทีเ่ปลีย่นไปเรยีกว่าดจิติอลบุ๊ค (Digital Book) 

และดจิติอลแมคกาซนี (Digital Magazine) จงึมนีกัออกแบบส่วนหน่ึงทีเ่ขา้มาออกแบบโดยใช้หลกัใน

การออกแบบสิง่พมิพม์าประกอบกบัความรูใ้นการทาํมลัตมิเีดยีอกีเลก็ๆ น้อยๆ ซึง่นกัออกแบบในปจัจบุนั

มกัจะหาความรูใ้นการทาํมลัตมิเีดยีเพิม่เตมิดว้ย ซึง่ผลการออกแบบน้ีเกดิเป็นผลงานสือ่การอ่าน

ประเภทหน่ึงในหน้าแทบ็เลต็ทีเ่ริม่มตีัง้แต่ปลายปี ค .ศ. 2010 และเริม่นิยมใน ค.ศ. 2011 เป็นตน้มา 

   บรษิทัแอปเป้ิลไดท้าํการเปิดตวันิวแสตน (Newsstand) ทีเ่ป็นแอพพลเิคชนั

สาํหรบัเป็นชัน้วางเลม่ดจิติอลบุ๊ค ดจิติอลแมคกาซนีโดยเฉพาะ ทาํใหส้ือ่การอ่านเหลา่น้ีไมต่อ้งไป

รวมกบัไอคอนแอพพลเิคชนัของไอโฟนหรอืไอแพดอกีต่อไป โดยเริม่ใหค้นทัว่ไปใชใ้นวนัที ่ 12 

ตุลาคม พ.ศ.2554 ทีผ่า่นมาน้ี พรอ้มกบัการใชร้ะบบ iOS รุน่ 5.0  ทีม่คีวามทนัสมยักา้วลํา้ระบบ

แอนดรอยดไ์ปอกีขัน้หน่ึง 

   แต่อยา่งไรกต็ามอบุ๊ีคในประเภทต่างๆ แมว้า่จะสามารถสรา้งใหม้กีารตอบสนอง

กบัผูใ้ชอ้ยา่งทนัสมยั นําเสนอสือ่ประยกุตอ์ยา่งหลากหลาย แต่กย็งัไมส่ามารถมาทบแทนการสรา้ง

แอพพลเิคชนัอยา่งสมบรูณ์ได้ 

 
 

ภาพประกอบ 10 ไอคอนของ iOS 5.0บนหน้าจอไอโฟนและไอแพด 

 

  1.2.4 การนําแอพพลเิคชนัออกเผยแพร่ 

   เมือ่มกีารสรา้งแอพพลเิคชนัขึน้มาตามวธิกีารทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้นัน้ เมือ่ตอ้งการนํา

แอพพลเิคชนัไปแจกจา่ยหรอืขายในแอพสโตร ์กต็อ้งผ่านขัน้ตอนในการส่งไฟลท์ีท่าํการเขยีนโคด้

และรวบรวมไฟลผ์า่น Xcodeใหเ้ป็นนามสกุลทีท่างแอปเป้ิลกาํหนดไว ้นัน่คอื .app หลงัจากนัน้ตอ้ง

ทาํการเขา้ไอทนูคอนเนคดว้ยรหสัทีไ่ดผ้า่นการสมคัรและเสยีเงนิรายปีเพือ่เป็นนกัพฒันาโปรแกรม

ของแอปเป้ิลแลว้ มหีน้าจอสาํหรบันําแอพพลเิคชนัส่งไปยงัฐานรบัข้อมลูของไอทนู ซึง่มขี ัน้ตอนเป็น

ลาํดบัขัน้ในการกรอกขอ้มลูและสง่ไฟล ์ทีไ่อทนูคอนเนคมทีมีงานสาํหรบัการตรวจสอบแอพพลเิคชนั

คอยทาํงานอยู ่เพือ่ตรวจดวูา่แอพพลเิคชนัมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่ในระหวา่งน้ีจะใชเ้วลาในการรอ

ประมาณ 3 – 7 วนั ถา้หากไมผ่า่นจะมอีเีมลจากทมีงานสง่ถงึผูพ้ฒันาแอพพลเิคชนันัน้ซึง่ตอ้งทาํ

การแกไ้ขและสง่ไปใหต้รวจสอบจนกวา่จะผา่น ไมจ่าํกดัจาํนวนครัง้ทีส่ง่ เมือ่ทาํการตรวจสอบผา่น

แลว้แอพพลเิคชนันัน้กจ็ะส่งขึน้แอพสโตรพ์รอ้มใหด้าวน์โหลดไดเ้ลยทนัที 
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   ในขัน้ตอนน้ีหากไมร่วมกบันําแอพพลเิคชนัรวมเป็นไฟลใ์น SDK นัน้กไ็มไ่ดม้กีาร

ใชภ้าษา Objective-C แต่อยา่งใด เพราะเป็นการใชห้น้าจอรบัขอ้มลูของทางไอทนูคอนเนค เหมอืนกบั

การกรอกขอ้มลูใบสมคัรในเวบ็ไซตท์ัว่ไป แต่มขี ัน้ตอนมากกวา่ และตอ้งทาํความเขา้ใจกบัระบบ

เลก็น้อยแต่เป็นวธิกีารทีค่นทัว่ไปสามารถทาํไดเ้พยีงมกีารเรยีนรูเ้ท่านัน้ ซึง่มขีอ้จาํกดัอยูเ่ลก็น้อยวา่

คอมพวิเตอรท์ีท่าํการเชื่อมต่อแอพพลเิคชนัขึน้ไอทนูนัน้ตอ้งเป็นเครือ่งแมคอนิทอชของแอปเป้ิลเท่านัน้ 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 11 หน้าจอของไอทนูคอนเนคเมือ่มกีารรายงานผลการตรวจสอบแอพพลเิคชนั 

  
  1.2.5 การพฒันาแอพพลเิคชนับนไอแพดในปจัจบุนั 

   ตัง้แต่ปลายปี พศ. 2555 เป็นตน้มา ไอแพดไดม้กีารพฒันาทัง้รปูแบบของผลติภณัฑ์

ทัง้สรา้งนิวไอแพด (The New IPAD) ทีม่กีารปรบัปรงุหน้าจอใหเ้ป็นแบบเท่าเคยีงกบัการมองของ  

รมูา่นตามนุษยจ์รงิอยา่งทีเ่รยีกวา่เรตน่ิาดสิเพลย ์(Retina Display) ซึง่ตวัไอแพดมขีนาดเท่าเดมิกบั

ไอแพด2 แต่เปลีย่นแปลงหน้าจอใหม้คีวามคมชดัมากกว่าไอแพดเดมิเป็นสีเ่ท่า หมายความว่าใน

การสรา้ง แอพพลเิคชนัทีจ่ะสามารถใชนิ้วไอแพดดไูดอ้ยา่งชดัเจนสมจรงิคอืตอ้งออกแบบหน้า      

แอพพลเิคชนัใหม้คีวามกวา้งและยาวคณู 4 เท่าจากเดมิ 1024X768 พกิเซล ทาํใหน้กัออกแบบและ

นกัพฒันาแอพพลเิคชนัตอ้งหาทางพฒันาตวัแอพพลเิคชนัใหร้องรบักบัเรตน่ิาดสิเพลยไ์ด ้ในขณะที่

พืน้ทีข่อ้มลูของแอพพลเิคชนัทีม่หีน้าจอใหญ่ขึน้นัน้กจ็ะใชพ้ืน้ทีม่ากตามไปดว้ย นกัพฒันาโปรแกรม

และนกัออกแบบจงึตอ้งหาหนทางรว่มกนัในการลดขนาดของขอ้มลู ประหยดัพืน้ทีข่อ้มลูของ      

แอพพลเิคชนัใหม้ากทีสุ่ด เช่น บางหน้าของแอพพลเิคชนัตอ้งมกีารเชื่อมโยงขอ้มลูกบัแอพพลเิคชนั

พืน้ฐานของไอแพดอื่นๆ หรอืการฝากขอ้มลูแอพพลเิคชนัไวบ้นเซฟิเวอรท์ีต่อ้งทาํการออนไลน์ขอ้มลู 

ไมไ่ดเ้กบ็ขอ้มลูนัน้ไวใ้นเครือ่งไอแพด ซึง่เป็นการสรา้งแอพพลเิคชนัในแบบสมยัใหมท่ีสุ่ดไดแ้ก่การ

ประยกุตใ์ชร้ว่มกนัระหวา่งเทคโนโลยต่ีางๆ ทีม่อียูแ่ลว้และสรา้งขึน้ใหม่ 
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   นอกจากน้ียงัมมีนิิไอแพดซึง่เป็นการลดขนาดของไอแพดเดมิใหเ้ลก็ลง เป็นการ

ขยายกลุม่ตลาดของผูใ้ชง้านทีต่อ้งการอุปกรณ์ทีม่คีวามสะดวกต่อการพกพา และมรีาคาทีน้่อยกวา่

ไอแพดรุน่อื่นๆ ซึง่แอพพลเิคชนัทีใ่ชง้านกส็ามารถใชใ้นขนาดรว่มกบัไอแพดตามเดมิไดเ้ช่นกนั 

   แอพพลเิคชนัดา้นระบบปฏบิตักิาร IOS ซึง่เป็นสว่นภายในอุปกรณ์ไอแพดทีส่าํคญั 

เปรยีบเสมอืนหวัใจของการทาํงานทัง้หมด ลา่สดุไดแ้ก่เวอรช์นั 6.0 ซึง่ออกมาเมือ่ปลายปี พ.ศ.2555 

ในเวอรช์นัน้ีแอพพลเิคชนัหลกัของเครือ่งไอแพดมกีารเปลีย่นแปลง โดยการนําแอพพลเิคชนัใหมท่ี่

สรา้งขึน้ทดแทนแอพพลเิคชนับางตวัทีแ่อปเป้ิลตอ้งใชร้ว่มกบักูเกิล้มาทดแทน เช่น Google Map 

ทดแทนโดน Apple Map เป็นตน้ แต่แอพพลเิคชนัทีท่ดแทนนัน้ส่วนใหญ่ยงัไมส่มบรูณ์เท่ากบั    

แอพพลเิคชนัทีใ่ชข้องกูเกิล้อยูก่่อนแลว้ หรอืผูใ้ชง้านยงัไมเ่คยชนิ แต่กม็แีนวโน้มว่าแอปเป้ิลจะ

พฒันาแอพพลเิคชนัเหลา่น้ีใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้  

 

2. ข้อมลูทางประวติัศาสตรแ์ละการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 

 2.1 ประวติัศาสตรล้์านนาและการสถาปนาเมืองเชียงใหม่  

  2.1.1 ก่อนการสถาปนาเมอืงเชยีงใหมแ่ละอาณาจกัรลา้นนา 

   บรเิวณพืน้ทีท่ีเ่ป็นจงัหวดัเชยีงใหมใ่นปจัจบุนั แต่เดมิก่อนการสถาปนาอาณาจกัร

ลา้นนาไดเ้ป็นพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัของชุมชนชาวลวัะ ซึง่เป็นชนพืน้เมอืงอาศยัอยูต่ามพืน้ราบ สว่นใหญ่มี

หมูบ่า้นอยูท่างเชงิดอยสเุทพ มปีระเพณแีละวฒันธรรมเป็นของตวัเอง โดยมบีางตาํรากลา่ววา่         

ปูเ่จา้ลาวจกบรรพบุรษุของพญามงัรายมเีชือ้สายชาวลวัะ 

   ชาวลวัะเป็นชนเผา่ดัง้เดมิผูเ้ป็นเจา้ของแผน่ดนิลา้นนา ซึง่แตกต่างจากชาวเขา

เผา่ต่างๆ ทีอ่าศยัอยูต่ามยอดดอย เน่ืองจากชนชาวเขาเหลา่นัน้ไดอ้พยพมาจากประเทศจนี ซึง่

ชาวลวัะเองกม็กีารแบ่งยอ่ยเป็นเผา่ต่างๆ ตามแต่การนบัถอืเซ่นไหวผ้ ี(ศราวธุ ศลิป์ทา้ว. 2555: 5 -7) 

และเน่ืองจากการขาดผูนํ้าทีเ่ขม้แขง็หรอืผูร้วมชนเผา่ใหเ้ป็นหน่ึงเดยีว จงึไมส่ามารถรกัษาผนืดนิ

ของตนไวไ้ด ้อยา่งไรกต็ามชนเผา่ลวัะได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของจงัหวดัต่างๆ ในภาคเหนือ โดยยงั

รกัษาขนบธรรมเนียมประเพณขีองชนเผา่ไวส้บืมาจนกระทัง่ปจัจบุนั  

  2.1.2 พญามงัรายผูก่้อตัง้อาณาจกัรลา้นนา 

   พญามงัรายเป็นกษตัรยิอ์งคท์ี ่25 แหง่ราชวงศล์าว สบืเชือ้สายมาจากปูเ่จา้ลาวจก 

หรอืเจา้ลวจกัราช เมือ่พญามงัรายเสดจ็ขึน้ครองราชยอ์าณาจกัรเชยีงแสนอนัมเีมอืงเงนิยางเป็น

ศนูยก์ลาง พระองคไ์ดข้ยายอาํนาจโดยรวบรวมหวัเมอืงต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั พระองคม์คีวาม

ประสงคจ์ะครอบครองอาณาจกัรหรภุิญชยัทีรุ่ง่เรอืงมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไมส่ามารถเขา้ตเีมอืงได ้

จนกระทัง่รวมรวมหวัเมอืงในเขตทีร่าบลุม่แมน้ํ่ากกไดม้ากมาย จงึทรงสถาปนาแควน้โยนก โดยมี

เชยีงรายเป็นศนูยก์ลาง แลว้จงึไดท้รงขยายอาํนาจเขา้ถงึอาณาจกัรหรภุิญไชย ผนวกเขา้เป็นสว่นหน่ึง

ของแควน้โยนก สถาปนาอาณาจกัรลา้นนาขึน้ (หนงัสอืชุดนกัเดนิทางเพื่อความเขา้ใจในแผ่นดนิ. 

2543: 44)  
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   พระองคส์รา้งเมอืงเป็นศนูยก์ลางอาณาจกัรลา้นนาอยูท่ีบ่รเิวณตอนเหนือของ   

หรภุิญไชย เรยีกว่าเวยีงกุมกาม แต่บรเิวณนัน้เกดิน้ําท่วมบ่อยครัง้ พระองคจ์งึตอ้งหาพืน้ทีใ่นการ

สรา้งเมอืงศูนยก์ลางของอาณาจกัรใหม ่โดยเลอืกพืน้ทีลุ่่มแมน้ํ่าปิง บรเิวณเชงิดอยสุเทพ ซึง่เป็น 

ภมูปิระเทศทีม่คีวามสมบรูณ์ทัง้ในดา้นการเดนิทาง คา้ขาย และการปกครองหวัเมอืงต่างๆ พญามงัราย 

ไดเ้ชญิพระสหายสองพระองคม์ารว่มในการวางผงัเมอืงใหมน้ี่ ไดแ้ก่ พญางาํเมอืง (ปกครองเมอืง

พะเยา) และ พญารว่ง (พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช) ซึง่ทัง้สามพระองคเ์ป็นพระสหายรว่มสาํนกัสกุ

ทนัตฤกษ์ กรงุละโว ้ทัง้สามพระองคเ์ป็นผูร้ว่มกนัวางผงัเมอืง สถาปนาเมอืงนพบุรศีรนีครพงิค์

เชยีงใหม ่ขึน้มาใน พ.ศ.1839 ปจัจบุนัยงัมอีนุสาวรยีส์ามกษตัรยิต์ัง้อยูท่ีห่น้าอาคารศาลากลางเก่า

ของเมอืง สรา้งขึน้เป็นเป็นอนุสรณ์การสรา้งเมอืงเชยีงใหม ่เป็นสถานทีท่่องเที่ยวทีน่กัท่องเทีย่วนิยม

มาถ่ายภาพเป็นสญัลกัษณ์วา่ไดเ้ดนิทางมาถงึแลว้ (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2543: 5 – 6) 

 

 
 

ภาพประกอบ 12 อนุสาวรยีส์ามกษตัรยิ์ 

 

  2.1.3 ความรุง่เรอืงของเมอืงเชยีงใหมแ่ห่งอาณาจกัรลา้นนา 

   หลงัจากสถาปนาเชยีงใหมเ่รยีบรอ้ยแลว้ พญางาํเมอืง และพญารว่งกต่็างแยก

ยา้ยกลบัไปปกครองอาณาจกัรของตน  พญามงัรายไดท้รงขยายอาณาเขตและสง่พระญาตไิป

ปกครองเมอืงต่างๆ ทีอ่ยูภ่ายใตอ้าณาจกัรลา้นนา ไดแ้ก่ นครลาํปาง ลาํพนู เมอืงเชยีงตุง เชยีงรุง้ 

เมอืงนาย (หวัเมอืงไทใหญ่) และใหพ้ระโอรสนามวา่ขนุครามไปปกครองเมอืงเชยีงรายเพือ่ควบคมุ

อาณาจกัรทางตอนบน โดยเชยีงใหมเ่ป็นศนูยก์ลางของอาณาจกัรทางตอนใต้ 

   พญามงัรายทรงรา่งมาตรากฏหมายเรยีกวา่ "มงัรายศาสตร"์ ครอบคลมุกฏหมาย

ทัง้ในดา้นสงัคม การคา้ การเรยีกเกณฑไ์พรพ่ลในเวลาสงคราม แต่ในกฏหมายบางอยา่งกไ็มไ่ด้

ครอบคลมุหวัเมอืงอื่นๆ เน่ืองจากพญามงัรายทรงใหอ้สิระในการปกครองประชาชนของตนแก่

เจา้นายทีป่กครองเมอืงอยูเ่ดมิแลว้ 
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   นอกจากน้ีอาณาจกัรลา้นนายงัเป็นอาณาจกัรทีม่คีวามรุง่เรอืงทางพทุธศาสนาเป็น

อยา่งมาก เน่ืองจากไดร้บัอทิธพิลจากอาณาจกัรหรภุิญไชย ซึง่ในช่วงแรกอาณาจกัรลา้นนากไ็ดใ้ห้

หรภุิญชยัเป็นศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนา จนกระทัง่ถงึในรชัสมยัของพญากอืนา กษตัรยิอ์งคท์ี ่ 6 

แหง่ราชวงศม์งัราย จงึไดม้กีารรบัพระพทุธศาสนานิกายลงักาวงศม์าจากสโุขทยั โดยอาราธนา      

พระสมุนเถระมาจาํพรรษาทีห่รภุิญชยัก่อนทีจ่ะยา้ยเขา้มาจาํพรรษาในเมอืงเชยีงใหม ่ทีว่ดัสวนดอก   

(วดับุปผาราม) พระสมุนเถระไดอ้ญัเชญิพระบรมสารรีกิธาตุจากสโุขทยัมาประดษิฐานทีว่ดัสวนดอก

และวดัพระธาตุดอยสุเทพ ซึง่ไดก้ลายเป็นวดัสาํคญัของจงัหวดัเชยีงใหมจ่นถงึปจัจบุนั 
 

 
 

 ภาพประกอบ 13 วดัโพธารามมหาวหิาร สถานทีส่งัคายนาพระไตรปิฎก 

  

   พทุธศาสนานิกายลงักาวงศเ์ผยแพรไ่ปทัว่อาณาจกัรลา้นนาเป็นทีแ่พรห่ลายเป็น

อยา่งมาก และทาํใหอ้าณาจกัรลา้นนากลายเป็นอาณาจกัรทีรุ่ง่เรอืงทางพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะ

การไดเ้ป็นอาณาจกัรทีม่กีารสงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่ 8 ใน พ.ศ.2010 ซึง่ตรงกบัรชัสมยัของ 

พระเจา้ตโิลกราช กษตัรยิผ์ูย้ ิง่ใหญ่อกีพระองคห์น่ึงของชาวลา้นนา การสงัคายนาครัง้นัน้จดัขึน้ที่   

วดัโพธาราม เมอืงเชยีงใหม ่เป็นครัง้แรกทีม่กีารสงัคายนาพระไตรปิฏกนอกชมพทูวปี มพีระเจา้ตโิลกราช

เป็นองคอุ์ปถมัภแ์ละมพีระธรรมทนิมหาเถระเป็นประธาน ใชร้ะยะเวลาในการชาํระพระไตรปิฎกเป็น

เวลา 1 ปี จงึเสรจ็สมบรูณ์และไดท้าํการจารกึไวด้ว้ยอกัษรธรรมลา้นนา(Dhumma media channel. 

2006: online) 

 2.2 เมืองเชียงใหม่ในยคุสมยัต่างๆ 

  2.2.1 เมอืงเชยีงใหมใ่นการปกครองของอาณาจกัรอื่น 

   ตลอดระยะเวลา 700 ปีของเมอืงเชยีงใหม ่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงอนัเกดิจากการ

เปลีย่นผูป้กครองอยูม่ากมาย เชยีงใหมป่กครองโดยราชวงศม์งัรายในระยะแรก แต่กไ็ดเ้สยีเมอืง

ใหแ้ก่พมา่ ในรชัสมยัของพระเจา้บุเรงนอง ซึง่ตรงกบัปี พ.ศ.2101 และกลายเป็นรฐับรรณาการ

ภายใตก้ารปกครองของพมา่เป็นเวลานานหลายปี จนกระทัง่ พ .ศ.2313สมเดจ็พระเจา้ตากสนิ
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มหาราชไดท้าํสงครามตเีมอืงเชยีงใหมค่นืจากพมา่ไดด้ว้ยการนําของพระเจา้กาวลิะ และพระยาจา่บา้น 

ซึง่พระเจา้กาวลิะไดข้ึน้ปกครองหวัเมอืงฝา่ยเหนือในรชัสมยัของสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลก 

(รชักาลที ่ 1) ทรงพระนามวา่ พระเจา้บรมราชาธบิดกีาวลิะ ในสมยันัน้ไดม้กีารเปลีย่นชือ่เมอืง

เชยีงใหมเ่ป็น รตันตงิสารวบุรสีรคีรุรุฎัฐพระนครเชยีงใหม่  

   หลงัจากนัน้เชยีงใหมก่อ็ยูภ่ายใตก้ารปกครองของประเทศสยาม ตอ้งสง่สว่ย

บรรณาการและกาํลงัพลในยามศกึสงครามใหแ้ก่ประเทศสยามมาโดยตลอด เมือ่มกีารเปลีย่นแปลง

การปกครองเป็นแบบมณ ฑลเทศาภบิาล ใน พ .ศ.2442 จงึไดร้วมเอาอาณาจกัรลา้นนามาเป็น

ส่วนหน่ึงของประเทศสยาม ไมม่กีษตัรยิป์กครองอกีต่อไป 

   เชยีงใหมถ่อืว่าไดร้บัอทิธพิลทางศลิปวฒันธรรมจากทัง้เชยีงแสน พมา่ ไทย และ

รวมทัง้ชน กลุม่น้อยต่างๆ ทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณภาคเหนือของประเทศไทย เชยีงใหมจ่งึเป็นเมอืงที่

ผสมผสานความหลากหลายไวโ้ดยไมไ่ดท้ิง้แก่นแทข้องความเป็นอาณาจกัรลา้นนา แมใ้นยคุหลงั  

เมือ่มกีารสรา้งทางรถไฟไปถงึหวัเมอืงเชยีงใหม ่ในรชัสมยัของสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

เชยีงใหมไ่ดร้บัเอาวฒันธรรมตะวนัตกทีก่าํลงัแพรห่ลายจากพระนครเขา้มาดว้ย 

  2.2.2 รายนามกษตัรยิแ์หง่ลา้นนา 

   ตัง้แต่พญามงัราย ปฐมกษตัรยิแ์หง่อาณาจกัรลา้นนาไดส้ถาปนาอาณาจกัรลา้นนา

ขึน้ กไ็ดม้กีารสบืทอดราชบลัลงัคต่์อเน่ืองไป แมว้า่จะตกเป็นเมอืงขึน้ของอาณาจกัรหรอืประเทศอื่นก็

ตาม โดยมกีารรวบรวมรายนามกษตัรยิต์ามลาํดบั ดงัน้ี  

   ล้านนาตอนต้น 

    พญามงัราย    พ.ศ.1839-1854 

    พญาไชยสงคราม   พ.ศ.1854-1868 

    พญาแสนพ ู           พ.ศ.1868-1877 

    พญาคาํฟู             พ.ศ.1877-1879 

    พญาผาย ู    พ.ศ.1879-1898  

   ล้านนายคุทอง 

    พญากอืนา             พ.ศ.1898-1928 

    พญาแสนเมอืงมา     พ.ศ.1928-1944 

    พญาสามฝ ัง่แกน     พ.ศ.1945-1984 

    พระเจา้ตโิลกราช      พ.ศ.1984-2030 

    พญายอดเชยีงราย    พ.ศ.2030-2038 

    พญาแกว้               พ.ศ.2038-2068 
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   ล้านนายคุเส่ือม  

    พญาเมอืงเกษเกลา้   พ.ศ.2068-2081(ครัง้ที ่1) 

    ทา้วซายคาํ             พ.ศ.2081-2086  

    พญาเมอืงเกษเกลา้   พ.ศ.2086-2088(ครัง้ที ่2) 

    พระนางจริประภา    พ.ศ.2088-2089 

    พระไชยเชษฐา         พ.ศ.2089-2091 

    ไมม่ผีูป้กครอง          พ.ศ.2091-2094 

    ทา้วแมกุ่ (พระเมกุฎ)ิ   พ.ศ.2094-2101 

   ล้านนาภายใต้การปกครองของพม่า 

    ทา้วแมกุ่ (พระเมกุฎ)ิ    พ.ศ.2101-2107 (ภายใตอ้าํนาจพมา่) 

    พระนางวสิุทธเทว ี      พ.ศ.2107-2121 (ภายใตอ้าํนาจพมา่) 

    สาวถนีรตรามงัซอศรมีงัสรธาช่อ  พ.ศ.2121-2150 

    พระชอ้ย (ครัง้ที ่1)       พ.ศ.2150-2151 

    พระชยัทพิ (มองกอยต่อ)   พ.ศ.2151-2156 

    พระชอ้ย (ครัง้ที ่2)       พ.ศ.2156-2158 

    เจา้เมอืงน่าน               พ.ศ.2158-2174 

    พญาหลวงทพิเนตร       พ.ศ.2174-2198 

    พระแสนเมอืง              พ.ศ.2198-2202 

    เจา้เมอืงแพร ่        พ.ศ.2202-2215 

    อุปราชอึง้แซะ (กรงุองัวะ)   พ.ศ.2215-221 

    บุตรเจา้เจกุตรา(เจพตูราย)  พ.ศ.2218-2250 

    มงัแรนรา่               พ.ศ.2250-2270 

    เทพสงิห ์                พ.ศ.2270-2270 

    องคด์าํ                   พ.ศ.2270-???? 

    เจา้จนัทร ์               พ.ศ.????-2304 

    อดตีภกิษุวดัดวงด ี(เจา้ขีห้ดุ)  พ.ศ.2304-2306 

    โปอ่ภยัคามนีิ (โปอ่ะเกยีะคามนีุ)  พ.ศ.2306-2311 

    โปม่ะยงุว่น             พ.ศ.2311-2317 

   ล้านนาภายใต้การปกครองของสยาม (ประเทศไทย) 

    พระเจา้กาวลิะ           พ.ศ.2325-2356 

    พระยาธรรมลงักา (เจา้เชยีงใหมช่า้งเผอืก) พ.ศ.2359-2365  

    พระยาคาํฝ ัน้ (เจา้หลวงเศรษฐ)ี   พ.ศ.2366-2368 

    พระยาพทุธวงศ ์(เจา้หลวงแผ่นดนิเยน็)  พ.ศ.2369-2389 
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    พระเจา้มโหตรประเทศ    พ.ศ.2390-2397  

    พระเจา้กาวโิรรสสรุยิวงศ ์(เจา้ชวีติอา้ว)  พ.ศ.2399-2413  

    พระเจา้อนิทรวชิยานนท ์   พ.ศ.2416-2439 

    พระเจา้อนิทวโรรสสรุยิวงศ ์  พ.ศ.2444-2452 

    พลตรเีจา้แกว้นวรฐั             พ.ศ.2454-2482 (สงิหรตัน์. 2547: 

ออนไลน์) 

   ใน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรเปลีย่นแปลงการปกครอง แลว้ยกเลกิตําแหน่งเจา้ผู้

ครองนคร แบ่งส่วนจงัหวดัขึน้กบัส่วนกลาง เริม่แต่งตัง้ผูว้่าราชการจงัหวดัขึน้ เมือ่เจา้แกว้นวรฐั

สิน้พระชนมล์งในปี พ.ศ. 2452 จงึถอืเป็นการสิน้สดุราชวงศแ์หง่อาณาจกัรลา้นนา 

  2.2.3 เมอืงเชยีงใหมก่บัพระนคร 

   เมือ่เชยีงใหมไ่ดก้ลบัมาเป็นส่วนหน่ึงของประเทศสยามในสมยัของพระเจา้ตากสนิ

มหาราชแลว้ หลงัจากนัน้กเ็ขา้สูแ่ผน่ดนิรตันโกสนิทร ์เชยีงใหมอ่ยูใ่นฐานะเมอืงประเทศราชโดยมี

กษตัรยิป์กครองทีท่างพระนครจะแต่งตัง้เป็น “เจา้หลวง” สาํหรบัชาวลา้นนาเจา้หลวงเป็นกษตัรยิผ์ู้

ครองเมอืงทีม่อีาํนาจสทิธิข์าดทัง้ปวง ซึง่ในความเป็นจรงิไมไ่ดเ้ป็นเช่นนัน้โดยถ่องแท ้เพราะ

ราชวงศล์า้นนาตัง้แต่เขา้สูก่ารปกครองของสยาม ตอ้งไดร้บัอาํนาจแต่งตัง้จากอาํนาจของ

พระราชสาํนกัในกรงุเทพฯ และเจา้หลวงเมอืงเชยีงใหมต่อ้งเขา้พธิรีาชาภเิษกตามโบราณราช

ประเพณ ีแต่เจา้หลวงและขา้ราชการเมอืงเชยีงใหม ่ตอ้งทาํการถอืน้ําพพิฒัสตัยาต่อพระมหากษตัรยิ์

แห่งกรงุรตันโกสนิทร ์(ณฐักานต ์ลิม่สถาพร. 2544: 132 – 133) 

 

 
 

ภาพประกอบ 14 พธิถีอืน้ําพพิฒัสตัยา 

  

 ทีม่า: หนงัสอืชุดนกัเดนิทางเพื่อความเขา้ใจแผ่นดนิ ...เชยีงใหม ่
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   เริม่แรกเมอืงเชยีงใหมเ่ปรยีบเป็นเมอืงหน้าดา่นป้องกนัราชอาณาจกัร ดว้ยความที่

อยูห่า่งไกลจากกรงุเทพฯ อยา่งมาก  ตอ้งเดนิทางเป็นเวลานานและหนทางกย็ากลาํบาก สว่นใหญ่

แลว้ตอ้งเดนิทางทางเรอืมาทางแมน้ํ่าปิง ใชเ้วลานานกวา่ 3 เดอืน ต่อมาเมือ่ประเทศเขา้สูภ่าวะสงบ

ศกึไมต่อ้งทาํศกึสงครามกบัพมา่ เมอืงเชยีงใหมจ่งึลดความสาํคญัลงในดา้นการเมอืง 

   แต่เมอืงเชยีงใหมใ่นสายตาของประชาชนคนกรงุเทพฯ นัน้กลบัมคีวามพเิศษใน

ฐานะเมอืงทีน่่าสนใจเดนิทางไปท่องเทีย่ว ดว้ยความทีส่มยัก่อนการเดนิทางไปเชยีงใหมใ่ชเ้วลานาน 

ใครทีเ่คยไปเชยีงใหมก่ลบัมาเลา่ใหค้นอื่นๆ ฟงั กก็ลายเป็นเรือ่งสนุกสนานมหศัจรรยร์าวกบัเป็นคน

ละโลก เน่ืองจากเมอืงเชยีงใหมม่คีวามแตกต่างจากกรงุเทพฯ อยา่งมากมาย ทัง้ในดา้นภมูปิระเทศ  

ภมูอิากาศ ภาษาพดูของผูค้น วฒันธรรมประเพณ ีการแต่งกาย 

   เมือ่มาถงึในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจา้อยูห่วั พระองคไ์ดท้รง

สรา้งกจิการรถไฟขึน้ในประเทศไทย ทาํใหก้ารเดนิทางไปเชยีงใหมส่ะดวกรวดเรว็ขึน้เป็นหลายเท่า 

ผูค้นจากกรงุเทพฯ และจงัหวดัต่างๆ จงึพากนัเดนิทางไปท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหมก่นัอยา่ง

มากมาย และความนิยมในการเดนิทางไปท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหมก่ไ็มเ่คยลดน้อยลงไปเลย

นบัตัง้แต่นัน้มา ดว้ยความทีจ่งัหวดัเชยีงใหมม่สีถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจมากมายในหลายรปูแบบ  

 

 
 

ภาพประกอบ 15 รวมภาพการเดนิทางไปจงัหวดัเชยีงใหมส่มยัก่อน 

  

 ทีม่า: หนงัสอืชุดนกัเดนิทางเพื่อความเขา้ใจแผ่นดนิ ...เชยีงใหม ่
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 2.3 ข้อมลูจงัหวดัเชียงใหม่ 
  2.3.1 เชยีงใหมใ่นปจัจบุนั 

   อกีสิง่หน่ึงทีท่าํใหจ้งัหวดัเชยีงใหมเ่ป็นจงัหวดัทีเ่กดิการพฒันาในรปูแบบของเมอืง

ใหญ่ เน่ืองมาจากแผนพฒันาเศรษฐกจิฯ ฉบบัที ่4 ในปี พ.ศ.2520 มกีารสง่เสรมิเศรษฐกจิในระดบั

ภมูภิาคเพื่อแกป้ญัหาการเจรญิเตบิโตของกรงุเทพมหานครทีม่ากเกนิไป เชยีงใหมไ่ดร้บังบประมาณ

ในการพฒันาอยา่งมหาศาลจนกระทัง่กลายเป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสองรองจากกรงุเทพฯ มธีรุกจิ

เอกชนเกดิขึน้มากมาย การจดัตัง้หน่วยงานรฐับาล และการตัง้สถาบนัการศกึษา ความเจรญิต่างๆ มี

หลายฝา่ยวเิคราะหว์่าจะทาํใหเ้ชยีงใหมก่ลายเป็นกรงุเทพฯ 2 แต่ว่าสิง่ทีท่าํใหเ้ชยีงใหมแ่ตกต่างจาก

กรงุเทพฯ นัน้กค็อื แมเ้ชยีงใหมจ่ะกลายเป็นจงัหวดัทีม่กีารเตบิโตของพืน้ทีเ่มอืง สถานทีท่่องเทีย่ว

ในเมอืง แต่กย็งัมพีืน้ทีธ่รรมชาตอิยูเ่ป็นสว่นมาก มภีมูปิระเทศทีเ่หมาะแก่การท่องเทีย่วตาม

ธรรมชาตดิว้ยนัน่เอง 

  2.3.2 เขตการปกครองในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

   หลงัจากมกีารเปลีย่นแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 เชยีงใหมม่ฐีานะเป็น

จงัหวดัหน่ึงในประเทศไทย ไดม้กีารแบ่งอําเภอ เขตการปกครอง เหมอืนกบัจงัหวดัอื่นๆ ในประเทศ

ไทย มจีาํนวน 25 อาํเภอ ดงัน้ี 

    1. 

    2. อําเภอจอมทอง 

อําเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

    3. อําเภอแมแ่จม่ 

    4. อาํเภอเชยีงดาว 

    5.อําเภอดอยสะเกด็ 

    6. อําเภอแมแ่ตง 

    7. อําเภอแมร่มิ 

    8. อาํเภอสะเมงิ 

    9. อาํเภอฝาง 

    10. 

    11. อาํเภอพรา้ว 

อําเภอแมอ่าย 

    12. อาํเภอสนัปา่ตอง 

    13. อาํเภอสนักาํแพง 

    14. อาํเภอสนัทราย 

    15. อาํเภอหางดง 

    16. อําเภอฮอด 

    17. อําเภอดอยเต่า 

    18. อําเภออมก๋อย 
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    19. อาํเภอสารภ ี

    20. อําเภอเวยีงแหง 

    21. อาํเภอไชยปราการ 

    22. อาํเภอแมว่าง 

    23. อําเภอแมอ่อน 

    24. อําเภอดอยหล่อ 

    25. อาํเภอกลัยาณวิฒันา 

   เชยีงใหมม่อีําเภอเมอืงเชยีงใหมเ่ป็นเขตเศรษฐกจิทีส่าํคญั เป็นอาํเภอทีม่ขีนาด

เลก็แต่กลายเป็นเมอืงเศรษฐกจิหลกัของภาคเหนือ ไมไ่ดเ้พยีงแค่ของจงัหวดัเชยีงใหมเ่ท่านัน้ แต่ยงั

ครอบคลมุไปถงึจงัหวดัอื่นๆ รอบขา้งดว้ย ในงานวจิยัชิน้น้ีจะทาํการศกึษาโดยมุง่เน้นไปทีอ่าํเภอเมอืง 

 2.4 การท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 

  2.4.1 ความเป็นเมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมของจงัหวดัเชยีงใหม่ 

   เชยีงใหมไ่ดร้บัการใหค้ะแนนโหวตจากทัว่โลกว่าเป็นเมอืงทีน่่าท่องเทีย่วมากทีสุ่ด

รองจากกรงุเทพมหานคร โดยสถติจิาก Travel and Leisure ค.ศ.2010 

 
 

ภาพประกอบ 16  10 อนัดบัเมอืงทีน่่าท่องเทีย่วจาก Travel and Leisure 2010 
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   จากสถติเิผยใหเ้หน็วา่ไมไ่ดม้แีต่เราคนไทยเท่านัน้ทีม่คีวามนิยมเดนิทางไป

ท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม ่ชาวต่างชาตจิาํนวนมากยงัมคีวามนิยมเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วใน

จงัหวดัเชยีงใหมด่ว้ยเช่นกนั ทัง้น้ีเพราะชาวต่างชาตโิดยเฉพาะชาตติะวนัตกนิยมเดนิทางเขา้มาเพื่ อ

สมัผสักบัศลิปวฒันธรรมทีแ่สดงถงึความเป็นตะวนัออกอยา่งมเีอกลกัษณ์ ซึง่ศลิปะลา้นนากม็คีวาม

ชดัเจนในเรือ่งของเอกลกัษณ์และมกีารอนุรกัษไ์วอ้ยูใ่นสถาปตัยกรรม ประตมิากรรม จติรกรรม งาน

หตัถกรรม งานฝีมอืทีนํ่ามาขายเป็นของทีร่ะลกึ 

   ในดา้นหตัถกรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของลา้นนาไทย เป็นผลติภณัฑท์ีเ่ชยีงใหมย่งั

อนุรกัษ์สบืทอดวธิกีารผลติอยูจ่นถงึทุกวนัน้ี ทัง้เครือ่งเงนิ เครือ่งเขนิ ผา้ทอ ไมแ้กะสลกั เป็นทีเ่ลื่อง

ชือ่ในเรือ่งฝีมอืในการประดษิฐล์ายที่อ่อนชอ้ยงดงาม ลงรายละเอยีดสงู แสดงถงึฝีมอืของช่าง (สล่า) 

ไดอ้ยา่งเป็นทีเ่ลือ่งลอื 

   สาํหรบัคนไทยนัน้การท่องเทีย่วในเชยีงใหมส่ว่นใหญ่นิยมท่องเทีย่วในเชงิ

ธรรมชาต ิเน่ืองจากจงัหวดัเชยีงใหมม่ภีมูิประเทศเป็นภเูขาสงูและปา่เป็นส่วนใหญ่ มภีมูอิากาศเยน็

สบาย ทาํใหค้นไทยโดยเฉพาะคนกรงุเทพฯ ทีอ่าศยัอยูใ่นเมอืงทีแ่ออดัและรอ้น ชืน่ชอบการมาเทีย่ว

ตากอากาศทีส่ดชื่นบนยอดดอยในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

   เชยีงใหมม่สีถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่าํคญัหลายแหง่ ยกตวัอยา่งสถานที่

สาํคญัไดแ้ก่ ยอดดอยอนิทนนท ์ทีช่ือ่วา่เป็นทีท่ีส่งูทีส่ดุในประเทศไทย ดอยอ่างขางสถานทีป่ลกูพชื

พนัธุไ์มเ้มอืงเหนือทีส่วยงาม น้ําตกและถํ้าหนิปนูต่างๆ เช่น น้ําตกแมก่ลาง ถํ้าบรจินิดา น้ําตกแมย่ะ 

เป็นตน้ ซึง่ลว้นเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงมาเป็นระยะเวลานานแลว้ แต่กย็งัคงมนีกัท่องเทีย่ว

เดนิทางมาอยา่งไมข่าดสาย 

   แมว้่านกัท่องเทีย่วบางคนเดนิทางมาเชยีงใหมบ่่อยและเทีย่วจนครบแลว้ แต่เมือ่

เวลาผ่านไป เชยีงใหมก่ย็งัมสีิง่ใหม่ๆ  เกดิขึน้ใหห้วนกลบัมาท่องเทีย่วอกีอยา่งไมรู่เ้บื่อ เหมอืน

ดงัเช่นกระแสการท่องเทีย่วเชยีงใหมใ่นช่วง 2 – 3 ปีมาน้ี เป็นกระแสการท่องเทีย่วในแบบของวยัรุน่

ทีน่อกจากจะเดนิทางมาสมัผสัธรรมชาตหิรอืชืน่ชมวฒันธรรมลา้นนาแลว้ ก็ยงัมาสมัผสัสงัคมเมอืงใน

แบบเชยีงใหมท่ีแ่ตกต่างจากสงัคมเมอืงในกรงุเทพฯ 

   ล่าสุดในปี พ.ศ.2556 ไดม้นีกัท่องเทีย่วชาวจนีหลัง่ไหลกนัเดนิทางมาท่องเทีย่วที่

จงัหวดัเชยีงใหมเ่ป็นจาํนวนมาก จากเดมิมกัจะมคีณะนกัท่องเทีย่วชาวจนีทีใ่ชบ้รกิารบรษิทับรกิาร

ดา้นการท่องเทีย่วทีเ่รยีกวา่ "ทวัรจ์นี" เดนิทางมาเป็นจาํนวนมากอยูแ่ลว้ แต่ปจัจบุนัมนีกัท่องเทีย่ว

ชาวจนีทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วดว้ยตวัเองโดยไมต่อ้งอาศยัมกัคุเทศน์ชาวไทย ทัง้น้ีเน่ืองจากกระแส

จากภาพยนตรจ์นีเรือ่งลอสอนิไทยแลนด ์(Lost in Thailand) ทีถ่่ายทาํทีป่ระเทศไทยโดยเฉพาะใน

จงัหวดัเชยีงใหม ่โดย52นางจาํนงค ์จณุณะปิยะ 52ผูอ้าํนวยการภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก การท่องเทีย่ว

แหง่ประเทศไทย (ททท.) เผยวา่ ททท. ไดส้ง่เสรมิการท่องเทีย่วตลาดจนี ผา่นภาพยนตรเ์รือ่งน้ี  

ททท. ไดร้ว่มสนบัสนุนงบประมาณในการเดนิทางถ่ายทาํภาพยนตรใ์นประเทศไทย ภายในพืน้ที ่

กรงุเทพฯ พระนครศรอียธุยาและเชยีงใหม ่รวมกว่า 2 ลา้นบาท ระหวา่งเดอืนเมษายน-มถุินายน 

พ.ศ.2555 นอกจากน้ี ททท. ยงัไดส้่งเจา้หน้าทีเ่ดนิทางอํานวยความสะดวกและควบคุม โดยได้



36 
 
ประสานในการขออนุญาตการถ่ายทาํบรเิวณท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิท่าอากาศยานดอนเมอืง การ

รถไฟแหง่ประเทศไทย และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในการถ่ายทาํภาพยนตร ์(ผูจ้ดัการออนไลน์. 

2556. ออนไลน์) โดยคาดวา่หลงัจากภาพยนตรเ์รือ่งน้ีไดป้ระสบความสาํเรจ็ในแงก่ารประชาสมัพนัธ์

การท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหมอ่ยา่งท่วมทน้ไปแลว้ ทาง ททท. จะใหก้ารสนบัสนุนการสรา้ง

ภาพยนตรห์รอืสื่อต่างๆ ทีส่รา้งชื่อใหก้บัจงัหวดัเชยีงใหมต่่อไป 

   จากขอ้มลูทีไ่ดนํ้าเสนอมาน้ีแสดงใหเ้หน็ว่ าจงัหวดัเชยีงใหม ่เป็นจงัหวดัทีม่ ี

นกัท่องเทีย่วหมนุเวยีนเขา้มาอยูเ่สมอ ตลอดทุกปี และมกีลุ่มนกัท่องเทีย่วกลุ่มใหม่ๆ  เกดิขึน้ รวมถงึ

วฒันธรรมการท่องเทีย่วในปจัจบุนัทีเ่ปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ ทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่จงัหวดัเชยีงใหม่

จะเป็นจงัหวดัทีไ่ดร้บัความนิยมในดา้นการท่องเทีย่วและเป็นจงัหวดันํารอ่งทีด่ใีนการทดลองสือ่การ

ท่องเทีย่วใหม่ๆ  อยา่งแอพพลเิคชนัน้ีเป็นตน้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 17 ดอยปยุ แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตจิงัหวดัเชยีงใหม ่

  

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 

 

  2.4.2 แหล่งรวมการท่องเทีย่วของคนทุกเพศทุกวยั 

   เดมิจงัหวดัเชยีงใหมเ่ป็นจงัหวดัท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนทุกเพศทุกวยั 

หลากหลายทีเ่ดนิทางเขา้มาพกัผ่อนหรอืมท่องเทีย่ว ซึง่เดมิเป็นจงัหวดัทีไ่ดร้บัความนิยมในเรือ่ง

สถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาต ิและโบราณสถาน วดัวาอารามทีส่วยงาม ทาํใหเ้ป็นทีช่ืน่ชอบของ

ผูใ้หญ่ในวยัทาํงานอายตุัง้แต่ 35 ปีขึน้ไปจนถงึผูส้งูอายทุีต่อ้งการเดนิทางมาเพือ่ทาํบุญหรอืไหวพ้ระ 

ซึง่ผูใ้หญ่และผูส้งูอายมุกัพาลกูหลานทีเ่ป็นเดก็เลก็มาท่องเทีย่วดว้ย การท่องเทีย่วในประเภทน้ี

ยงัคงมอียูจ่นถงึปจัจบุนั แมว้่าเชยีงใหมจ่ะเป็นทีนิ่ยมในเรือ่งการท่องเทีย่วประเภทน้ีมาเป็นเวลานาน

แลว้กต็าม  

 



37 
 
   กลุ่มคนทีเ่พิม่ขึน้มากในปจัจบุนัตามสถติกิารท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหมค่อืวยัรุน่

หรอืวยัทาํงานตอนตน้ อายตุัง้แต่ 16 – 30 ปี ทุกวนัน้ีสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมทีว่ยัรุ่นทัว่ประเทศ

ไทยต่างพดูถงึเชยีงใหมน่ัน้ อยูใ่นอาํเภอเมอืงและเป็นสิง่ทีห่ลายๆ คนอาจจะคดิวา่สามารถพบเหน็

ไดใ้นกรงุเทพฯ อาจไมเ่ขา้ใจวา่ทาํไมจงึเป็นทีนิ่ยมจากนกัท่องเทีย่ววยัรุน่ทัว่ประเทศ สถานทีแ่รก

เป็นถนนเสน้หน่ึงทีม่คีวามยาวประมาณ 1 กโิลเมตร ประกอบดว้ยตรอกซอกซอยทีเ่ตม็ไปดว้ย

รา้นคา้หรอืสตดูโิอทีม่กีารตกแต่งอยา่งสวยงามทนัสมยั ถนนเสน้น้ีคอืถนนนิมมานเหมนิทร ์ตัง้อยูใ่น

ตาํบลสเุทพ ใกลก้บัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เป็นแหลง่รวมรา้นอาหาร รา้นกาแฟ รวมไปถงึสถานที่

ทาํงานของนกัออกแบบรุน่ใหมห่ลายทีเ่ลยทเีดยีว 

   ยา่นถนนนิมมานเหมนิทรย์งัเป็นแหลง่ท่องเทีย่วใหมท่ีน่กัท่องเทีย่วหลายคนที่

เดนิทางไปเชยีงใหมม่าแลว้ยงัไมเ่คยไดไ้ป และยงัมทีท่ีาวา่จะมกีารเพิม่ขึน้ของรา้นคา้ต่างๆ มากขึน้

ไปอกี เน่ืองจากในเดอืนมกราคม ค.ศ. 2012 ยงัมโีครงการก่อสรา้งเกดิขึน้ตามพืน้ทีว่า่งในซอยต่างๆ 

เป็นทีน่่าสนใจและจบัตามองทศิทางการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วทีเ่ป็นสสีนัของเมอืงเชยีงใหมใ่นยคุน้ี  

   อกียา่นหน่ึงทีเ่ป็นทีน่่าจบัตามองไมแ่พก้นัเป็นสว่นของถนนคนเดนิทัง้วนัเสารแ์ละ

วนัอาทติย ์โดยตัง้อยูค่นละทีก่นั ถนนคนเดนิวนัเสารไ์ดแ้ก่ถนนววัลาย ซึง่เป็นแหลง่ของช่างเงนิและ

งานฝีมอืหตัถกรรม สว่นถนนคนเดนิวนัอาทติยต์ัง้อยูท่ีป่ระตทูา่แพเป็นทีนิ่ยมมากกวา่ ถนนคนเดนิ

เป็นลกัษณะของตลาดนดัสนิคา้เลก็ๆ น้อยๆ ทัง้เสือ้ผา้ ของทาํมอื ผลติภณัฑท์ี่ออกแบบดดูแีต่ราคา

ยอ่มเยาว ์แม่วา่ตลาดนดัจะเป็นสถานทีท่ีห่าไดท้ัว่ไปในประเทศไทย และถนนคนเดนิกม็อียูห่ลาย

จงัหวดัในประเทศไทยเช่นกนั แต่ถนนคนเดนิทีเ่ชยีงใหมน้ี่มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ทีท่าํใหน้กัท่องเทีย่ว

สนใจ และมกัจะตอ้งจดัวนัท่องเทีย่วไมใ่หพ้ลาดวนัเสารอ์าทติยเ์สมอ 

   กระแสการท่องเทีย่วประเภทน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึความเปลีย่นแปลงอกีขัน้หน่ึงของ

เมอืงเชยีงใหมซ่ึง่เป็นเมอืงทีร่บัเอาศลิปวฒันธรรมมาประยกุตก์บัตวัเองไดผ้า่นระยะเวลามาเน่ินนาน 

ทุกวนัน้ีการทีศ่ลิปะแบบตะวนัตกเขา้มาผสมรวมอยูใ่นศลิปะดัง้เดมิ ทีจ่ะเหน็ไดช้ดัจากการ

เปลีย่นแปลงรปูลกัษณ์ของสถาปตัยกรรมในเมอืงเชยีงใหม ่กไ็มไ่ดท้าํใหก้ระแสวฒันธรรมลา้นนา  

แต่ดัง้เดมิสญูหายไปแต่อยา่งใด เน่ืองจากการรูจ้กัประยกุต ์ปรบัเปลีย่น ของคนในจงัหวดัเชยีงใหม ่

และคนกรงุเทพฯ ทีเ่ขา้ไปตัง้รกรากอยูใ่นจงัหวดัเชยีงใหมใ่นช่วงปีทีผ่่านมาน้ี กไ็มไ่ดนํ้าความเป็น

กรงุเทพฯ ไปใส่เสยีจนหมด หากแต่ยอมรบัการมอียูข่องวฒันธรรมอนัเขม้แขง็ในเมอืงเชยีงใหมม่า

ปรบัใชก้บัตวัเองไดเ้ป็นอยา่งด ีสงัเกตไดจ้ากสตูดโิอหรอืสถานทีท่าํงานของนกัออกแบบและศลิปินที่

ยา้ยเขา้ไปอยูท่ีเ่ชยีงใหม ่มกีารออกแบบตกแต่งทีเ่อือ้อํานวยต่อสถานทีต่ ัง้ดว้ย และนัน่กย็ิง่ทาํให้

ภาพลกัษณ์ของเมอืงเชยีงใหมใ่นยคุใหมเ่กิดความสวยงามแปลกใหม ่ชกัชวนนกัท่องเทีย่วใหเ้ขา้มา

สมัผสับรรยากาศอยูเ่สมอ 
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ภาพประกอบ 18 ถนนคนเดนิ แหล่งท่องเทีย่วใหมข่องจงัหวดัเชยีงใหม ่

  

  2.4.3 เสน้ทางการท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

   สาํนกัการท่องเทีย่วและการกฬีาจงัหวดัเชยีงใหม ่ไดแ้บ่งเสน้ทางการท่องเทีย่ว

จงัหวดัเชยีงใหมเ่พื่อใหน้กัท่องเทีย่ว ทัง้ในตวัจงัหวดัเชยีงใหมแ่ละอําเภอต่างๆ โดยมสีถานที่

ท่องเทีย่วแตกต่างกนัไป 

    - เสน้ทางศนูยป์ระชุมนานาชาตเิชยีงใหม ่ 

     ศนูยป์ระชุมนานาชาตจิงัหวดัเชยีงใหม ่ตาํบลชา้งเผอืก เป็นสถานที่

สาํคญัในลกัษณะของเป็นศนูยก์ลางศนูยแ์สดงสนิคา้ นิทรรศการ และการประชุมระดบัชาต ิทีต่ ัง้ของ

ศนูยป์ระชุมอยูใ่กลก้บัศนูยร์าชการจงัหวดัเชยีงใหม ่และสนามกฬีา 700 ปีจงัหวดัเชยีงใหม ่เสน้ทาง

น้ีจงึเป็นเสน้ทางการบรหิารราชการทีส่าํคญัของภาคเหนือ  

    - เสน้ทางไหวพ้ระ 9 วดั อําเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ 

     ภายในคเูมอืงจงัหวดัเชยีงใหม ่ตัง้แต่อําเภอพระสงิห ์อําเภอศรภีมู ิมวีดัที่

โดง่ดงัของจงัหวดัเชยีงใหมอ่ยูห่ลายวดั ลว้นแต่เป็นโบราณสถานทีส่าํคญัทางพทุธศาสนาในประเทศ

ไทย เช่น วดัพระสงิหว์รมหาวหิาร วดัเชยีงมัน่ เจดยีห์ลวงมหาวหิาร เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมวีดัและ

สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ีข่ ึน้ชื่อว่าเมือ่มาถงึเมอืงเชยีงใหมแ่ลว้ตอ้งกราบไหวเ้ป็นสริมิงคลดว้ยชื่อทีเ่ป็นมงคล 

เช่น วดัลอยเคราะห ์วดัดวงด ีวดัศรเีกดิ เป็นตน้ 

    - เสน้ทางอําเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ 

     อําเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหมป่ระกอบด้วยสถานทีท่่องเทีย่วทีส่าํคญั

มากมาย เป็นสถานทีส่าํคญัทางประวตัศิาสตรเ์ชยีงใหม ่สถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาต ิหรอืสถานที่

ท่องเทีย่วเชงิความรู ้ทัง้พพิธิภณัฑแ์ละสวนสตัว ์มกัเป็นสถานทีท่่องเทีย่วหลกัของจงัหวดัเชยีงใหม่

ทีน่กัท่องเทีย่วส่วนใหญ่ตอ้งเดนิทางมา 

    - เสน้ทางเชยีงใหม่-แมร่มิ 

     อาํเภอแมร่มิเป็นเสน้ทางท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีห่ลากหลาย มทีัง้น้ําตก 

เสน้ทางผจญภยั ปางชา้ง ศูนยพ์ฤกษาศาสตร ์สถานทีท่่องเทีย่วเชงิผจญภยัทีเ่รยีกว่าแอดเวนเจอร ์

(Adventure) และเป็นทางผา่นไปยงัมอ่นแจม่สถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีม่ ีชื่อเสยีงแห่งใหม ่  

ทีเ่พิง่ไดร้บัความนิยมมากขึน้เมือ่ปลายปี พ.ศ.2555  
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    - เสน้ทางเชยีงใหม่-แมแ่ตง 

     เป็นแหลง่ท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตรท์ีส่าํคญั เน่ืองจากเป็นอาํเภอทีม่ ี

การขดุคน้พบเตาเผาอนิทขล ิของสมยัพญามงัราย และยงัเป็นเสน้ทางธรรมชาตทิีส่าํคญัโดยเฉพาะ

หว้ยน้ําดงั อนัเป็นอุทยานแหง่ชาตริอยต่อกบัอาํเภอปายจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

    - เสน้ทางเชยีงใหม่-เชยีงดาว 

     อําเภอเชยีงดาวมดีอยเชยีงดาวทีข่ ึน้ชื่อเรือ่งเขตอนุรกัษ์พนัธุส์ตัวป์า่ 

เหมาะแก่การมาศกึษาธรรมชาตแิละพกัผอ่นกบัธรรมชาต ิ

    - เสน้ทางเชยีงใหม่-แมอ่าย 

     เป็นเสน้ทางท่องเทีย่วทีเ่ชื่อมต่อจงัหวดัเชยีงใหมก่บัอําเภอแมส่ายจงัหวดั

เชยีงราย อาํเภอแมอ่ายมสีถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีโ่ดง่ดงัคอืดอยผา้หม่ปก และมสีถานที่

ท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมทีส่าํคญัไดแ้ก่พระธาตุสบฝาง วดัท่าตอน 

    - เสน้ทางเชยีงใหม่-สนักําแพง 

     สนักาํแพงขึน้ชือ่เรือ่งน้ําพรุอ้นทีเ่ป็นสถานทีท่่องเทีย่วสาํคญัทางธรรมชาติ 

และสนิคา้หตัถกรรมทีส่าํคญัของสนักาํแพงไดแ้ก่ รม่บ่อสรา้งทีเ่ป็นผลติภณัฑข์องตาํบลบ่อสรา้ง 

    - เสน้ทางเชยีงใหม่-หางดง 

     หางดงขึน้ชื่อเรือ่งงานช่างไม ้และมผีลติภณัฑข์ึน้ชื่อทีเ่กีย่วกบังานไม ้เช่น 

ไมข้ีเ้หลก็สลกัภาพครบูาศรวีชิยั โดยมพีพิธิภณัฑ ์บา้นรอ้ยอนัพนัอยา่งเป็นพพิธิภณัฑท์ีร่วบรวมงาน

แกะสลกัไมท้ีส่าํคญัไว ้

    - เสน้ทางเชยีงใหม่-แมแ่จม่ 

     อําเภอแมแ่จม่ขึน้ชื่อเรือ่งผา้ซิน่ตนีจก เป็นหตัถกรรมทีม่มีาแต่ชา้นาน 

นอกจากน้ียงัมแีหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาตเิช่น เสน้ทางลอ่งแพ สวนปา่แมแ่จม่ เป็นตน้ และยงัมี

วดัทีม่คีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตรเ์มอืงเชยีงใหม ่เช่น วดัพทุธเอน้ ทีม่จีติรกรรมฝาผนงัเก่าแก่

ฝีมอืของช่างไทยใหญ่ 

    - เสน้ทางเชยีงใหม่-ดอยสะเกด็ 

     หนองบวัพระเจา้หลวง ทีต่ําบลเชงิดอยขึน้ชื่อมากทีสุ่ดของอําเภอดอย

สะเกด็ เป็นหนองน้ําธรรมชาตทิีม่นีกเป็ดน้ําอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก นอกจากน้ียงัมโีปง่น้ํารอ้น 

น้ําตก และชุมชนวถิชีวีติชาวกระเหรีย่ง ทีน่่าสนใจอกีดว้ย 

    - เสน้ทางเชยีงใหม่-ไชยปราการ 

     อาํเภอชยัปราการมอุีทยานแหง่ชาตดิอยผาแดง ซึง่มจีดุชมววิทีส่วยงาม 

เหมาะแก่การท่องเทีย่วชมธรรมชาต ิโดยเฉพาะการชมดอกทวิลปิบานในช่วงเดอืน ธนัวาคมถงึมกราคม 

    - เสน้ทางเชยีงใหม่-ฝาง 

     มดีอยอ่างขางเป็นหรอืศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงอ่างขาง เป็นสถานี

เกษตรหลวง และยงับ่อน้ําพรุอ้นฝางทีม่ชีือ่เสยีง ฝางเป็นอาํเภอทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งทาํการเกษตร มสีวน

สม้ธนาธรพนัธุส์ายน้ําผึง้ทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่ประเทศ 
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    - เสน้ทางเชยีงใหม่-จอมทอง 

     อาํเภอจอมทองมดีอยอนิทนนทท์ีเ่ป็นดอยทีส่งูทีส่ดุในประเทศไทย ไดข้ึน้

ชื่อว่า "สงูสุดแดนสยาม" เป็นทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมอยา่งสงู นอกจากน้ียงัมสีถานทีท่่องเทีย่ว

ทางธรรมชาต ิไดแ้ก่ น้ําตกต่างๆ เช่น แมก่ลาง แมย่ะ เป็นตน้ 

    - เสน้ทางเชยีงใหม่-ฮอด 

     มอุีทยานแหง่ชาตอิอบหลวง ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัดถีงึธรรมชาตทิีส่วยงาม และวดั

พระธาตุศรจีอมทองวรวหิาร เป็นวดัทีม่ชีือ่เสยีงและเป็นหลกัฐานสาํคญัทางประวตัศิาตรเ์ชยีงใหม่  

    - เสน้ทางเชยีงใหม่-ดอยเต่า 

     เป็นบา้นเกดิของวงดนตรนีกแลทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัทัว่ประเทศเมือ่ยีส่บิกว่า

ปีก่อน มทีะเลสาบดอยเต่าทีน่กัท่องเทีย่วสามารถท่องเทีย่วล่องแพและพกัผ่อนบนแพได้ 

    - เสน้ทางเชยีงใหม่-พรา้ว 

     มพีระเจา้ลานทอง (พระเจา้ลา้นตอง) เป็นพระพุทธรปูศกัดิส์ทิธิ ์

คูบ่า้นคูเ่มอืง เป็นอาํเภอทีม่วีดัวาอารามทีส่าํคญัทางประวตัศิาสตร ์และมสีถานีเกษตร ยอดดอยมอ่น

ลา้น ทีน่กัท่องเทีย่วนิยมไปดดูาว ชมทะเลหมอก อกีดว้ย 

    - เสน้ทางเชยีงใหม่-สนัทราย 

     มรีอยพระพทุธบาทอยูท่ีว่ดัดอยแท่นพระผาหลวง และมปีา่อนุรกัษบ์า้น

โปง่เป็นปา่สงวนตามพระราชดาํร ิ

    - เสน้ทางเชยีงใหม่-สนัปา่ตอง 

     มหีนองน้ําทีข่ ึน้ชือ่อยา่งหนองสะเรยีม เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทางนิเวศน์ที่

สาํคญั และกาดงวั(ตลาดนดัทุ่งฟ้าบด) เป็นตลาดเก่าแก่ทีส่าํคญัในการซือ้ขายววัควายของชาวไรใ่น

อดตี และยงัมเีมอืงโบราณเวยีงท่ากานทีม่กีารคน้พบหลกัฐานโบราณคดขีองอาณาจกัรหรภุิญชยัอกีดว้ย 

    - เสน้ทางเชยีงใหม่-อมก๋อย 

     อมก๋อยมดีอยทีส่าํคญัไดแ้ก่ดอยมอ่นจอง เป็นเขตอนุรกัษ์พนัธส์ตัวป์า่ เป็น

ปา่ตน้น้ําของแมน้ํ่าปิงทีไ่หลสู่เขือ่นภมูพิล และเป็นแหล่งดนูก ดพูนัธุไ์มห้ายากเช่น กุหลาบปา่ อกีดว้ย 

    - เสน้ทางเชยีงใหม่-สารภ ี

     มเีวยีงกุมกามเป็นเมอืงโบราณสมยัพญามงัราย เป็นเมอืงทดลองทีส่รา้ง

ขึน้ก่อนสรา้งเมอืงเชยีงใหม ่ปจัจบุนักลายเป็นแหลง่ท่องเทีย่วทางโบราณสถานทีส่าํคญั  

    - เสน้ทางเชยีงใหม่-เวยีงแหง 

     เป็นเมอืงทีร่วมคนหลายเชือ้ชาตเิน่ืองจากเป็นชายแดนไทยพมา่ มี

ชาวเขา ไทยใหญ่ จนีฮอ่ และพมา่ อยูผ่สมปนเปกนั และยงัดาํรงวถิชีวีติตามบรรพบุรษของตน มถีํ้า

โบราณอยูท่ีบ่า้นลซีอแมแ่ตะ เป็นถํ้ามนุษยย์คุหนิกลาง สาํหรบันกัท่องเทีย่วทีช่ืน่ชอบการศกึษา

โบราณคด ีนอกจากนัน้ยงัมดีา่นบา้นเปียงหลวง ทีเ่ป็นชายแดนสูป่ระเทศพมา่  

    - เสน้ทางเชยีงใหม่-แมว่าง 

     เป็นอาํเภอทีส่าํคญัทางการท่องเทีย่วทางธรรมชาตดิว้ยปางชา้ง น้ําตก 

และขนุเขา นอกจากน้ียงัมกีารทาํการเกษตรหวัหอมใหญ่ทีข่ ึน้ชือ่  
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    - เสน้ทางเชยีงใหม่-แมอ่อน 

     ถํ้าเมอืงออนเป็นถํ้าหนิงอกหนิยอ้ยขนาดใหญ่ และมวีดัพระธาตุดอยผาตัง้

เป็นวดัทีค่รบูาศรวีชิยัมาบรูณะไว ้กลายเป็นวดัสาํคญัของอาํเภอ 

    - เสน้ทางเชยีงใหม่-ดอยหล่อ 

     วดัพระธาตุดอยน้อยอนัมปีระวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่ยาวนาน มสีถานที่

ท่องเทีย่วทางธรรมชาตมิากมาย อาทเิช่น อุทยานแหง่ชาตแิมว่าง อุทยานแหง่ชาตอิอบขาน เป็นตน้  

    - เสน้ทางเชยีงใหม่-กลัป์ยาณวิฒันา 

     โครงการหลวงบา้นวดัจนัทร ์เป็นสถานทีท่่องเทีย่วเสน้ทางศกึษา

ธรรมชาต ิพฤกษศาสตร ์เป็นเสน้ทางไปอาํเภอปาย จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

    - เสน้ทางเชยีงใหม่-สะเมงิ 

     เป็นทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งไรส่ตรอเบอรี ่เน่ืองจากเป็นอาํเภอทีม่ธีรรมชาตแิละ

สภาพอากาศดจีนไดข้ึน้ชือ่วา่เป็นสวติเซอรแ์ลนดเ์มอืงไทย (สาํนกัการท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวดั

เชยีงใหม.่ ม.ป.ป.: ออนไลน์) 

   เหน็ไดช้ดัจากเสน้ทางการท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหมว่่า จงัหวดัเชยีงใหมม่ี

ประเภทของการท่องเทีย่วหลากหลายในแต่ละอาํเภอ 

 

3. ข้อมลูด้านการท่องเท่ียว 

 3.1 ประเภทของการท่องเท่ียว 

  การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยแบ่งตามความสาํคญั และ สภาพแวดลอ้มได     12 ประเภท

ดงัน้ี 

  3.1.1 แหล่งท่องเทีย่วเชงินิเวศ (Eco-tourism) หมายถงึ แหล่งท่องเทีย่วทีม่ลีกัษณะทาง

ธรรมชาตทิีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถิน่ โดยอาจมเีรือ่งราวทางวฒั นธรรมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัระบบนิเวศที่

เกีย่วขอ้งโดย การจดัการการท่องเทีย่วในแหลง่นัน้ จะตอ้งมกีระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

มกีจิกรรมทีส่ง่เสรมิ ใหเ้กดิการเรยีนรูเ้กีย่วกบัระบบนิเวศนัน้ มกีารจดัการสิง่แวดลอ้มและการท่องเทีย่ว

อยา่งมสี่วนรว่มของทอ้งถิน่ เพือ่มุง่เน้นใหเ้กดิจติสาํนึกต่อการรกัษาระบบนิเวศอยา่งยัง่ยนื 

 

  3.1.2 แหล่งท่องเทีย่วทางศลิปะวทิยาการ (Arts and Sciences Educational Attraction 

Standard) หมายถงึ แหลง่ท่องเทีย่วหรอืกจิกรรมทีส่ามารถตอบสนองความสนใจพเิศษของ

นกัท่องเทีย่ว ซึง่มรีปูแบบของการท่องเทีย่วทีช่ดัเจนเป็นรปูแบบการท่องเทีย่วแบบใหมท่ีเ่กดิขึน้ 

แหลง่ท่องเทีย่วประเภทน้ีสามารถเพิม่เตมิไดอ้กีมากมายตามความนิยมของคนในแต่ละยคุสมยั เมือ่

มกีารระบุชดัวา่กจิกรรมนัน้ๆ สามารถใหค้วามรูแ้ละดงึดดูนกัท่องเทีย่วได ้ปจัจบุนัมปีรากฏอยูห่      ลายๆ แห่ง 

ตวัอยา่ง เช่น พพิธิภณัฑเ์ฉพาะทาง แหลง่ท่องเทีย่วเพือ่การศกึษาทางวทิยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลย ีและ MICE (Meeting & Incentives & Conventions & Exhibitions) เป็นตน้ 
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  3.1.3 แหล่งท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตร ์(Historical Attraction) หมายถงึ แหล่ง

ท่องเทีย่วทีม่คีวามสาํคญัและคณุคา่ทางประวตัศิาสตร ์โบราณคด ีและศาสนา รวมถงึสถานทีห่รอื

อาคารสิง่ก่อสรา้งทีม่อีายเุก่าแก่หรอืเคยมเีหตุการณ์ สาํคญัเกดิขึน้ในประวตัศิาสตร ์เช่น โบราณสถาน 

อุทยานประวตัศิาสตร ์ชุมชนโบราณ กาํแพงเมอืง คเูมอืง พพิธิภณัฑ ์วดั ศาสนสถาน และสิง่ก่อสรา้ง

ทีม่คีณุคา่ทางศลิปะและสถาปตัยกรรม 

  3.1.4 แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ(Natural Attraction) หมายถงึ สถานทีท่ีเ่ปิดใช้

เพื่อการท่องเทีย่ว โดยมทีรพัยากรธรรม ชาตเิป็นสิง่ดงึดดูใจใหน้กัท่องเทีย่วมาเยอืน ซึง่

ทรพัยากรธรรมชาตเิหลา่น้ีอาจจะเป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาต ิความ แปลกตาของสภาพ

ธรรมชาต ิสณัฐานทีส่าํคญัทางธรณวีทิยาและภมูศิาสตรอ์นัเป็นเอกลกัษณ์หรอืเป็นสญัลกัษณ์ ของ

ทอ้งถิน่ นัน้ๆ สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตทิีม่ลีกัษณะพเิศษ (Special Environmental Features) 

หรอืสภาพแวดลอ้มทีม่คีณุคา่ทาง วชิาการกไ็ด้ 

  3.1.5 แหลง่ท่องเทีย่วเพือ่นนัทนาการ (Recreational Attraction) หมายถงึ แหล่ง

ท่องเทีย่วทีม่นุษยส์รา้งขึน้ เพือ่การพกัผอ่นและเสรมิสรา้งสขุภาพ ใหค้วามสนุกสนาน รืน่รม บนัเทงิ 

และการศกึษาหาความรู ้แมไ้มม่คีวามสาํคญัในแงป่ระวตัิศาสตร ์โบราณคด ีศาสนาศลิปวฒันธรรม 

แต่มลีกัษณะเป็นแหล่งท่องเทีย่วรว่มสมยั ตวัอยา่งเช่น ยา่นบนัเทงิหรอืสถานบนัเทงิ สวนสตัว ์สวน

สนุกและสวนสาธารณะลกัษณะพเิศษ สวนสาธารณะ และสนามกฬีา 
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  3.1.6 แหลง่ท่องเทีย่วทางวฒันธรรม (Cultural Attraction) หมายถงึ แหล่งท่องเทีย่ว 

ทีม่คีณุคา่ทาง ศลิปะและขนบธรรมเนียมประเพณทีีบ่รรพบุรษุไดส้รา้งสมและถ่ายทอดเป็นมรดก   

สบืทอดกนัมา แหลง่ท่องเทีย่วประเภทน้ีประกอบดว้ย งานประเพณ ีวถิชีวีติความเป็นอยูข่องผูค้น 

การแสดงศลิปวฒันธรรม สนิคา้พืน้เมอืง การแต่งกาย ภาษา ชนเผา่ เป็นตน้ ตัวอยา่งของแหล่ง

ท่องเทีย่วทีส่าํคญัของประเทศไทยในประเภทน้ีไดแ้ก่ ตลาดน้ําดาํเนินสะดวก งานแสดงของชา้ง

จงัหวดัสรุนิทร ์งานรม่บ่อสรา้ง ประเพณลีอยกระทง ประเพณสีงกรานต ์เป็นตน้  

  3.1.7 แหลง่ท่องเทีย่วเชงิสขุภาพน้ําพรุอ้นธรรมชาติ ในการจดัทาํเกณฑม์าตรฐาน

สาํหรบัแหล่งท่อง เทีย่วน้ําพรุอ้นธรรมชาต ิมจีดุประสงคเ์พือ่เป็นกรอบแนวทางในการจดัการแหลง่

ท่องเทีย่วประเภทน้ําพรุอ้น ธรรมชาตอิยา่งชดัเจน โดยเน้นในดา้นการกาํหนดมาตรฐานทีจ่าํเป็น

สาํหรบัการบรกิารต่างๆ เน่ืองจากการท่องเทีย่วประเภทน้ีจะตอ้งคาํนึงถงึดา้นความปลอดภยัของ  

นกัท่องเทีย่วเป็นสาํคญั และตอ้งไมส่่งผลกระทบต่อ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เน่ืองจาก

น้ําพรุอ้น จดัเป็นแหลง่ท่องเทีย่วประเภทธรรมชาตปิระเภทหน่ึง ซึง่หากไมม่กีารกาํหนดมาตรฐาน   

ทีช่ดัเจน การดาํเนินกจิกรรมการท่องเทีย่วใดๆ อาจสง่ผลกระทบต่อแหลง่น้ําพรุอ้นธรรมชาตไิด ้

นอกจากน้ี การจดัทาํเกณฑม์าตรฐานแหลง่ท่องเทีย่วเชงิสขุภาพน้ําพรุอ้นธรรมชาต ิยงัมเีป้าหมาย

เพือ่ใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบดแูลแหลง่ท่องเทีย่วไดนํ้าไปใช ้เป็น เครือ่งมอืในการตรวจสอบมาตรฐาน

แหล่งท่องเทีย่วของตน และยงัสามารถใชเ้ป็นขอ้มลู ทีส่าํคญัเพือ่ประกอบการตดัสนิใจ ของนักท่องเทีย่ว 

รวมทัง้เป็นการเพิม่มาตรฐานแหลง่ท่องเที่ยว เชงิสขุภาพ น้ําพรุอ้นธรรมชาติของประเทศไทยใหเ้ป็น

ทีย่อมรบัทัง้ในและต่างประเทศเพิม่มากขึน้ 
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  3.1.8 แหล่งท่องเทีย่วประเภทชายหาด (Beach Attraction) หมายถงึ สถานทีท่ีเ่ปิดใช้

เพื่อการท่องเทีย่ว โดยมชีายหาดเป็นทรพัยากรธรรมชาตทิีด่งึดดูใจใหน้กัท่องเทีย่วมาเยอืน โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือ่ความเพลดิเพลนิและนนัทนาการในรปูแบบทีใ่กลช้ดิกบั ธรรมชาตแิละอาจเสรมิ

กจิกรรมเพือ่การศกึษาหาความรูเ้ขา้ไปดว้ย ซึง่กจิกรรมการท่องเทีย่วทีเ่กดิขึน้บรเิวณชายหาด 

ไดแ้ก่ การเล่นน้ํา การอาบแดด กฬีาทางน้ํา การนัง่พกัผอ่น รบัประทานอาหาร เป็นตน้  

  3.1.9 แหล่งท่องเทีย่วประเภทน้ําตก สถานทีท่ีเ่ปิดใชเ้พื่อการท่องเทีย่ว โดยมน้ํีาตก

เป็นทรพัยากรธรรมชาตทิีด่งึดดูใจใหน้กัท่องเทีย่วมาเยอืน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อความเพลดิเพลนิ

และนนัทนาการในรปูแบบทีใ่กลช้ดิกบั ธรรมชาตแิละอาจเสรมิกจิกรรมเพือ่การศกึษาหาความรูเ้ขา้

ไปดว้ย ซึง่กจิกรรมการท่องเทีย่วทีเ่กดิขึน้ในแหล่งน้ําตก ไดแ้ก่ การว่ายน้า การนัง่พกัผ่อ น 

รบัประทานอาหาร การเดนิสาํรวจน้ําตก การลอ่งแก่งการดนูก และการตกปลา เป็นตน้ 

  3.1.10 แหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาตปิระเภทถํ้า หมายถงึ สถานทีท่ีเ่ปิดใชเ้พือ่การ

ท่องเทีย่ว โดยมถีํ้าเป็นทรพัยากรธรรมชาตทิีด่งึดดูใจใหน้กัท่องเทีย่วทีม่าเยอืน โดยมวีตัถุประสงค์

เพือ่ความเพลดิเพลนิและนนัทนาการในรปูแบบทีใ่กลช้ดิกบั ธรรมชาตแิละอาจเสรมิกจิกรรมเพือ่

การศกึษาหาความรูเ้ขา้ไปดว้ย ซึง่กจิกรรมการท่องเทีย่วทีเ่กดิขึน้ในแหลง่ท่องเทีย่วประเภทถํ้า 

ไดแ้ก่ การเขา้ชมบรรยากาศและหนิงอกหนิยอ้ยภายในถํ้า การศกึษาดา้นโบราณคดขีองมนุษยย์คุ

ต่างๆ ทีเ่คยอาศยัในถํ้า การนมสัการพระพทุธรปู การใหอ้าหารสตัว ์การปิกนิกและรบัประทาน

อาหาร เป็นตน้ 

  3.1.11 แหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาตปิระเภท เกาะ การประเมนิมาตรฐานแหลง่

ท่องเทีย่วประเภท เกาะสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบ ซึง่มจีาํนวนตวัชีว้ดัทัง้หมด 47 ตวัชีว้ดั 

โดยแต่ละตวัชีว้ดัมคี่าคะแนนสงูสุดเท่ากบั 5 คะแนน จงึมคีา่คะแนนรวมทัง้สิน้ 235 คะแนน โดยการ

ใหค้ะแนนจะใหค้วามสาํคญักบัองคป์ระกอบคณุคา่ดา้นการท่องเทีย่วและความ เสีย่งต่อการถกูทาํลาย

มากทีสุ่ด เน่ืองจากเป็นแรงดงึดดูใจสาํคญัสาํหรบัใหน้กัท่องเทีย่วเขา้ไปเทีย่วชมแหล่ง ท่องเทีย่ว 

สว่นองคป์ระกอบดา้นการบรหิารจดัการมคีวามสาํคญัของคะแนนรองลงมา และองคป์ระกอบดา้น

ศกัยภาพในการพฒันาดา้นการท่องเทีย่วมคีวามสาํคญัของ คะแนน น้อยทีส่ดุ  

  3.1.12 แหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาตปิระเภท แก่ง แหล่งท่องเทีย่วประเภทแก่ง 

หมายถงึ สถานทีท่ีเ่ปิดใชเ้พื่อการท่องเทีย่ว โดยมแีก่งเป็นทรพัยากรธรรมชาตทิีด่งึดดูใจใหน้กัท่อง 

เทีย่วมาเยอืน และมวีตัถุประสงคเ์พือ่ความเพลดิเพลนิและนนัทนาการในรปูแบบทีใ่กลช้ดิกบัธรรมชาติ 

โดยมกีจิกรรมการท่องเทีย่วหลกั ไดแ้ก่ การล่องแก่ง การพายเรอื การพกัแรม และการเดนิปา่ ซึง่

อาจเสรมิกจิกรรมเพือ่การศกึษาธรรมชาตเิขา้ไปดว้ย ไดแ้ก่การดนูก การสาํรวจธรรมชาต ิการศกึษา

พนัธุพ์ชืต่างๆ เป็นตน้52

 

 (การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย. ม.ป.ป.: ออนไลน์) 
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 3.2 ส่ือประชาสมัพนัธด้์านการท่องเท่ียว 

  3.2.1 การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 

   การท่องเทีย่วแหง่เทศไทยนบัวา่เป็นองคก์รหลกัทีท่าํการประชาสมัพนัธก์าร

ท่องเทีย่วประเทศไทย ใหก้บัคนในประเทศและชาวต่างประเทศ เพื่อส่งเสรมิ สนบัสนุนอุตสาหกรรม

การท่องเทีย่วในประเทศไทย ประเทศไทยมกีารสง่เสรมิและประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วมาตัง้แต่ใน

ปี พ.ศ.2467 โดยเป็นพระดาํรขิองพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระกาํแพงเพชรอคัรโยธนิ เมือ่ทรงดาํรง

ตาํแหน่งผูบ้ญัชาการรถไฟ เริม่ขึน้โดยมกีารส่งเรือ่งราวเกีย่วกบัประเทศไทยไปเผยแพรใ่น

สหรฐัอเมรกิา และไดท้าํการจดัตัง้แผนกโฆษณาของการรถไฟขึน้เพื่อเป็นพาหนะทีใ่หก้ารรบัรอง

และใหค้วามสะดวกแก่นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีจ่ะเดนิทางมาในประเทศไทย เดมิสาํนกังานของ

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยจงึตัง้อยูท่ีก่รมรถไฟ เชงิสะพานนพวงศ ์และเมือ่ไดม้กีารสรา้งสถานี

หวัลาํโพงขึน้จงึยา้ยมาทีส่ถานีหวัลาํโพง นบัวา่ยคุแรกของการท่องเทีย่วผกูตดิอยูก่บักรมรถไฟ แต่

ต่อมาเมือ่พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระกาํแพงเพชรอคัรโยธนิ ทรงยา้ยไปดาํรงตาํแหน่งเสนาบดี

กระทรวงพาณชิยแ์ละคมนาคม พระองคจ์งึไดนํ้างานดา้นการสง่เสรมิการท่องเทีย่วมาไวท้ีก่ระทรวง

พาณชิยแ์ละคมนาคมดว้ย แต่กรมรถไฟกย็งัคงอยูใ่นการดแูลของกระทรวงน้ี ซึง่มสีาํนกังานเดมิ

ตัง้อยูท่ีถ่นนเจรญิกรงุ บรเิวณหน้าไปรษณยีก์ลาง 

   ต่อมาใน พ.ศ.2479 กระทรวงเศรษฐการเสนอโครงการบาํรงุอุตสาหกรรม

ท่องเทีย่วในประเทศสยาม ต่อคณะรฐัมนตร ีโดยมแีผนและวตัถุประสงคข์องอุตสาหกรรมการ

ท่องเทีย่วอยู ่3 ประการ ไดแ้ก่ งานโฆษณาชกัชวนนกัท่องเทีย่ว งานรบัรองนกัท่องเทีย่ว และงาน

บาํรงุสถานทีน่กัท่องเทีย่วและทีพ่กั 

   ในการเสนอโครงการน้ี กระทรวงเศรษฐการไดเ้สนอใหจ้ดัเป็นรปูของสมาคมการ

ท่องเทีย่ว คณะรฐัมนตรปีระชุมปรกึษา เมือ่วนัที ่4 พฤศจกิายน พ.ศ.2479 มมีตริบัหลกัการของการ

บาํรงุอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว แต่ไมร่บัหลกัการในการจดัตัง้ใหเ้ป็นรปูสมาคม ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมการ

ขึน้คณะหน่ึง ดาํเนินงานโดยใหก้ระทรวงเศรษฐการ เป็นเจา้ของเรือ่ง กระทรวงเศรษฐการไดม้อบ

งานน้ีใหก้รมพาณชิย ์เป็นผูจ้ดัทาํเพราะกรมพาณชิยม์แีผนกส่งเสรมิพาณชิย ์และท่องเทีย่วอยู่

กระทรวงเศรษฐการไดด้าํเนินการเรือ่งน้ีต่อมาจนเมือ่สงครามโลกครัง้ที ่ 2 เกดิขึน้ และสาํนกังาน  

ถูกระเบดิ จงึเลกิกจิการไปชัว่คราว 

   กระทัง่เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม พ.ศ.2492 คณะรฐัมนตรไีดพ้จิารณาเหน็ควรปรบัปรงุ

หน่วยงานท่องเทีย่วขึน้ใหม ่จงึไดม้มีตใิหก้รมโฆษณา การยกรา่งโครงการปรบัปรงุหน่วยงาน

สง่เสรมิการท่องเทีย่วเสนอใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณา ในการประชุม เมือ่วนัที ่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2492 

คณะรฐัมนตรไีดม้มีตใิหก้รมโฆษณาการพจิารณาสง่เสรมิการท่องเทีย่ว กรมโฆษณาการไดท้าํความ

ตกลงกบักระทรวงเศรษฐการ ซึง่ในสมยันัน้มชีือ่วา่ กระทรวงพาณชิยแ์ละคมนาคม ขอโอนกจิการ

ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว จากกระทรวงพาณชิยแ์ละคมนาคมมาอยูก่บักรมโฆษณาการ สาํนกันายกรฐัมนตร ี

และใหเ้รยีกสว่นงานน้ีวา่ "สาํนกังานสง่เสรมิการท่องเทีย่ว" ใชง้บประมาณของกรมโฆษณาการเป็น

งบประมาณคา่ใชจ้า่ยของสาํนกังานน้ี ต่อมากรมโฆษณาการไดพ้จิารณาเหน็วา่กจิการสง่เสรมิการ
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ท่องเทีย่วกาํลงัตื่นตวัในประเทศไทยมาก จงึไดจ้ดัตัง้สาํนกังานสง่เสรมิการท่องเทีย่วใหม้ฐีานะ

เทยีบเท่ากอง เรยีกว่า "สาํนกังานท่องเทีย่ว " โดยพระราชกฤษฎกีาจดัวางระเบยีบราชการกรม

โฆษณาการในสาํนกันายกรฐัมนตร ีพ.ศ.2493 

   ใน พ.ศ.2501 เมือ่จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์ไปพกัรกัษาตวัอยู ่ณ โรงพยาบาล  

วอลเตอรร์ดี สหรฐัอเมรกิา ไดศ้กึษากจิการท่องเทีย่วดว้ยความสนใจ และไดด้าํรทิีจ่ะส่งเสรมิ

อุตสาหกรรมท่องเทีย่วในประเทศอยา่งจรงิจงั ในปีต่อมาเมือ่จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์เป็น

นายกรฐัมนตร ีไดม้ปีระกาศพระราชกฤษฎกีาจดัแบ่งสว่นราชการ กรมประชาสมัพนั ธ ์พ.ศ.2502 

โดยตดั "สาํนกังานท่องเทีย่ว" ออก แลว้จดัตัง้ขึน้เป็นองคก์ารอสิระ เรยีกวา่ "องคก์ารสง่เสรมิการ

ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย"มชีื่อยอ่ว่า "อ.ส.ท."โดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์ารสง่เสรมิการ

ท่องเทีย่ว พ.ศ.2502 

   ในระยะแรกสถานทีท่าํการขององคก์ารสง่เสรมิการท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย   

ไดอ้าศยั อาคารของกรมประชาสมัพนัธเ์ป็นสาํนกังาน ต่อมาไดย้า้ยมาเปิดดาํเนินงาน ณ สาํนกังาน

ถนนศรอียธุยา เมือ่วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2503 ไดป้ระกอบพธิเีปิด "องคก์ารส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

แห่งประเทศไทย" เมือ่วนัที ่18 มนีาคม พ.ศ.2503 

   องคก์ารส่งเสรมิการท่องเทีย่ว ซึง่จดัตัง้ขึน้โดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์าร

ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว พ.ศ.2502 นัน้ มหีน้าทีส่ง่เสรมิการท่องเทีย่วเป็นสว่นใหญ่ ต่อมาอุตสาหกรรม

ท่องเทีย่วไดข้ยายตวัอยา่งกวา้งขวางรวดเรว็ จาํเป็นตอ้งปรบัปรงุอาํนาจหน้าทีข่อง อ .ส.ท. ใหม้ี

ขอบเขตการปฏบิตังิานกวา้งขวางยิง่ขึน้ทัง้ในดา้นการพฒันา อนุรกัษท์รพัยากรทางการท่องเทีย่ว 

และ การสง่เสรมิเผยแพร ่จงึไดม้กีารนําเสนอรา่งพระราชบญัญตั ิการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 

และ รา่งพระราชบญัญตัจิดัระเบยีบธรุกจิเกีย่วกบัอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว เพือ่ให ้หน่วยงานการ

ท่องเทีย่วของรฐั มอีาํนาจหน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการพฒันาสง่เสรมิเผยแพร ่และ ดาํเนินกจิการ 

เพือ่เป็นการรเิริม่ใหม้กีารพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว ตลอดจนคุม้ครองใหค้วามปลอดภยัแก่นกัท่องเทีย่ว

ดว้ย สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตซิึง่ทาํหน้าทีร่ฐัสภาในการประชุมครัง้ที ่ 41 วนัศุกรท์ี ่20 เมษายน 

พ.ศ.2522 ไดพ้จิารณารา่งพระราชบญัญตัทิัง้ 2 ฉบบั แลว้ปรากฏวา่ รา่งพระราชบญัญตัจิดัระเบยีบ

ธรุกจิ เกีย่วกบัอุตสาหกรรมท่องเทีย่วไมผ่า่นการพิจารณา สว่นพระราชบญัญตักิารท่องเทีย่วแหง่

ประเทศไทยไดผ้า่นการพจิารณาประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบัพเิศษ เลม่ที ่ 96 ตอนที ่72 วนัที ่

4 พฤษภาคม พ.ศ.2522 จดัตัง้ 52"การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย" ขึน้ มชีือ่ยอ่วา่ 52

   การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลกัทีท่าํการประชาสมัพนัธก์าร

ท่องเทีย่ว ผ่านสื่อต่างๆ ทีก่ารท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยเป็นผูส้รา้งเองหรอืมเีอกชนมาช่วยในการ

สรา้งสือ่ประชาสมัพนัธ ์โดยหลงัแลว้การท่องเทีย่วประเทศไทยจะออกวารสารทีเ่รยีกวา่ อนุสาร

องคก์ารส่งเสรมิการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (อสท.) เป็นนิตยสารรายเดอืนทีนํ่าเสนอการท่องเทีย่ว

ในประเทศไทย เริม่ผลติตัง้แต่ปี พ.ศ.2503 โดยวางจาํหน่ายเลม่ปฐมฤกษใ์นเดอืนสงิหาคม 

"ททท." เป็นตน้มา 

(การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย. ม.ป.ป.: ออนไลน์) 
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   นอกจากน้ีการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยไดม้กีารผลติสื่อออกมาในรปูแบบต่างๆ 

ทัง้หนงัสอืพอ็คเกต็บุ๊ค หนงัสอืรวมรปูภาพ ปฏทินิ หรอืแผน่พบั และไดม้กีารโฆษณาทัง้ทาง

โทรทศัน์ ทางแผน่ป้ายโฆษณาตามสถานทีต่่างๆ ปจัจบุนัการท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทยมเีวบ็ไซต์

อยา่งเป็นทางการและมแีอพพลเิคชนัการท่องเทีย่วดว้ย 

  3.2.2 สือ่การท่องเทีย่วประเภทต่างๆ 

   สือ่มอียูห่ลายประเภท สือ่การท่องเทีย่วกเ็ช่นกนั สือ่การท่องเทีย่วสว่นใหญ่อยูใ่น

ขา่ยของการสือ่สารมวลชน คอืการสือ่สารทีมุ่ง่ไปสูผู้ร้บัสารจาํนวนมาก ประเภทของสือ่การ

ท่องเทีย่วทีพ่บเหน็ไดแ้ก่  

    - สือ่สิ่งพมิพ ์

    - สือ่วทิย ุ  

    - สื่อโทรทศัน์  

    - สื่อภาพยนตร ์

    - สื่อออนไลน์และสื่อดจิติอล 

   ทัง้หมดเป็นสือ่พืน้ฐานทีใ่ชใ้นการประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วในประเทศไทย ทัง้

จากองคก์รของรฐัทัง้การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย สาํนกัการท่องเทีย่วและกฬีา กระทรวงการ

ท่องเทีย่วและกฬีา และภาคเอกชนทัง้ผูป้ระกอบการสนิคา้และบรกิารทีเ่กีย่วกบัการท่องเทีย่ว ทีเ่ป็น

การสง่สารเพือ่ใหค้นทัว่ไปไดรู้ว้า่มสีถานทีห่รอืกจิกรรมทีน่่าสนใจอะไรบา้งในจงัหวดัหรอืยา่นนัน้ๆ  

 

4. แนวความคิดและทฤษฏีการออกแบบ 

 4.1 ข้อมลูด้านการออกแบบเรขนศิลป์บนแอพพลิเคชนั  

  4.1.1 งานออกแบบของแอปเป้ิล 

   หากลองสงัเกตไอคอนต่างๆ ของบรษิทัแอปเป้ิลทีป่รากฏอยูบ่นผลติภณัฑใ์น

ปจัจบุนัของแอปเป้ิลตัง้แต่คอมพวิเตอรเ์ดสกท์อ็ปทีช่ื่อว่าไอแมค (iMac) คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คทีช่ือ่วา่

แมคบุคและแมคบุคโปร (Macbook ,Macbook pro) รวมไปถงึบนหน้าจอโทรศพัทม์อืถอืไอโฟน สิง่ที่

สายตามองเหน็ไดพ้อ้งตอ้งกนักค็อืความสวยงามของภาพไอคอน ทีไ่ดร้บัการประดษิฐโ์ดยโปรแกรม

ออกแบบในคอมพวิเตอร ์เป็นภาพกราฟิกทีม่รีายละเอยีดสงูทัง้ในเรือ่งของรายละเอยีดการจดัวางภาพ

บนไอคอน การใส่แสงเงา การใส่สแีบบไล่น้ําหนกัส ี(Gradient) โดยเฉพาะบนไอโฟนและไอแพดนัน้ 

ไอคอนทุกไอคอนจะตอ้งเป็นสีเ่หลีย่มทีม่ขีอบมน โดยนกัออกแบบผูอ้อกแบบไอคอนของแอพพลเิคชนั

ตอ้งหาวธิกีารออกแบบใหก้ลมกลนืกบัสว่นโคง้มนน้ี ซึง่หลายคนออกแบบมาไดอ้ยา่งสรา้งสรรคโ์ดย

ใชป้ระโยชน์จากความโคง้มนและเกดิเป็นไอคอนทีส่วยงาม หลายไอคอนสามารถสรา้งงานกราฟิก   

2 มติใิหก้ลายเป็นภาพเหมอืนกบั 3 มติ ิไดเ้ลยทเีดยีว 
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ภาพประกอบ 19 หน้าจอของโทรศพัทม์อืถอืไอโฟนทีร่วมไอคอนสวยงามไวม้ากมาย 

  

   จงึเป็นทีพ่สิจูน์แลว้ว่าการออกแบบของบรษิทัแอปเป้ิลนัน้ นอกจากการออกแบบ

ผลติภณัฑท์ีม่คีวามสวยงามและเป็นทีย่อมรบัไปทัว่โลกแลว้ การออกแบบภายในบนหน้าจอการใช้

งานนัน้กม็คีวามสวยงานและรายละเอยีดเช่นกนั ซึง่นอกจากไอคอนแลว้ยงัรวมไปถงึภายในแอพพลเิคชนั 

ทีม่กีารออกแบบหน้าตาและปุม่การใชง้านโดยนกัออกแบบทีม่ฝีีมอืมากทเีดยีว ในการออกแบบงาน

บนหน้าจอทีเ่ป็นสิง่จาํลองใหก้ลายเป็นสิง่เหมอืนจรงิจนเกอืบจะเรยีกว่าเหนือจรงิดว้ยซํ้า  

   โดยทัว่ไปแอพพลเิคชนัทีอ่อกแบบโดยบรษิทัพฒันาแอพพลเิคชนัมอือาชพีจะใส่ใจ

กบัการออกแบบรายละเอยีดสว่นน้ีเป็นอยา่งมาก แต่นกัพฒันาโปรแกรมมอืสมคัรเลน่มกัไมม่กีารจา้ง

นกัออกแบบมาทาํงานออกแบบหน้าจอการใชง้านให ้ทาํใหข้าดความสวยงามในแบบมาตรฐานของ

บรษิทัแอปเป้ิลไป หรอืนกัออกแบบบางคนขาดความเขา้ใจในการออกแบบหน้าจอการใชง้านใน

ระบบ iOS กจ็ะไมส่ามารถออกแบบแอพพลเิคชนัทีม่คีวามสวยงามไดเ้ช่นกนั ซึง่ในประเทศไทยเอง

มแีอพพลเิคชนัทีอ่อกแบบโดยคนกลุ่มหลงัน้ีเป็นจาํนวนมาก 

  4.1.2 ขนาดและระบบสขีองงานออกแบบสาํหรบัหน้าจอไอแพด 

   งานออกแบบโดยทัว่ไปปจัจบุนัแบ่งระบบสอีอกเป็น 2 ระบบใหญ่ๆ ไดแ้ก่ระบบ 

CMYK และ RGB โดยระบบ CMYK มาจากส ี Cyan, Magenta, Yellow, Key ทัง้หมดเป็นสี

มาตรฐานทีใ่ชใ้นการพมิพส์ีส่ ีตามสทีีม่กีารพมิพม์าตัง้แต่เริม่ประดษิฐเ์ครือ่งพมิพส์ขีึน้ เป็นหลกัการ

ผสมสใีหเ้กดิสต่ีางๆ ดว้ยหมกึส ีส่วนในระบบ RGB มาจากส ีRed, Green, Blue เป็นหลกัของการ

ผสมแสงตามหลกัของวทิยาศาสตร ์เมื่อผสมกนัแลว้เกดิเป็นสบีนหน้าจอ ทัง้บนคอมพวิเตอรแ์ละบน

อุปกรณ์อเิลคทรอนิกสท์ีม่หีน้าจอ แสดงสหีลายสใีนปจัจบุนั ลว้นใชส้ทีีเ่กดิจากความเขา้ใจในระบบ 

RGB ทัง้สิน้ ในการออกแบบสาํหรบัแอพพลเิคชนับนไอแพดเองกใ็ชร้ะบบสขีองหน้าจอ RGB ดว้ย

เช่นกนั แต่มคีวามเพีย้นของสแีกมม่าบนหน้าจอทีต่่างกบัหน้าจอของคอมพวิเตอรห์ลายๆ ยีห่อ้ 

แมก้ระทัง่กบัคอมพวิเตอรข์องแอปเป้ิลเองอยา่งไอแมคเอง ทีม่รีะดบัรงัสแีกมมา่ที ่1.8  จงึตอ้งคาํนึง

ไวเ้สมอว่าเมือ่มกีารออกแบบแอพพลเิคชนับนหน้าจอคอมพวิเตอร ์ยงัสามารถมกีารเปลีย่นแปลง

ของสจีากหน้าจอได ้แต่ไมม่ากจนเป็นสเีพีย้น 
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   ขนาดของหน้าจอไอแพดทัง้ไอแพดและไอแพด 2 มขีนาดอยูท่ี ่1024 X 768 pixel 

ในการออกแบบกราฟิกบนหน้าจอไอแพดตอ้งตัง้ขนาดไวใ้หพ้อด ีโดย Resolution ทีก่าํหนดไวค้อื 

132 ppi (pixel per inch) เน่ืองจากหน้าจอไอแพดมคีวามละเอยีดสงู แต่ในการออกแบบเชงิปฏบิัติ

จรงิๆ การออกแบบ 72 ppi เหมอืนกบัเวบ็ไซตบ์นหน้าจอคอมพวิเตอรก์ส็ามารถทาํไดเ้ช่นกนั 

ในขณะทีก่ารออกแบบบนจอไอโฟนรุน่ใหมค่อื ไอโฟน 4 นัน้ ตอ้งมคีวามละเอยีดสงูกวา่ ขนาดใน

การออกแบบเป็น 2 เท่าของไอโฟนรุน่เก่าแมห้น้าจอแสดงผลจะมขีนาดเท่ากนัที ่320 X 480 pixel 

โดยตอ้งออกแบบในขนาด 960 X 640 pixel เน่ืองจากเทคโนโลยหีน้าจอแบบเรตน่ิาดสิเพลยข์อง

บรษิทัแอปเป้ิลดงัทีก่ล่าวไวใ้นหวัขอ้แรกแลว้ ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีท่าํใหห้น้าจอมคีวามชดัมากกว่า

หน้าจอขนาดเดยีวกนัประเภทอื่นๆ (MacWorld article. 2011: online) ไอแพดในรุน่ต่อมาไดแ้ก่นิว

ไอแพดใชเ้ทคโนโลยเีรตน่ิาดสิเพลยเ์ช่นเดยีวกบัไอโฟน ทาํใหต้อ้งวางแผนการทาํงานไปถงึขนาดที่

เป็น 4 เท่าของไอแพด รุน่ปจัจบุนัเลยทเีดยีว ส่วนไอแพดมนิิแมจ้ะมขีนาดเลก็กว่าไอแพดและไอแพด 2 

แต่ขนาดทีก่ําหนดของงานออกแบบกราฟิกจะเท่ากบัไอแพดทัง้สองรุน่แรก ทัง้น้ีดว้ยเทคโนโลยี

หน้าจอแบบเรตน่ิากจ็ะทาํใหก้ราฟิกบนไอแพดมนิิมคีวามคมชดักวา่เช่นกนั  

   เมือ่กาํหนดคา่สแีละขนาดของหน้าจอการทาํงานไดแ้ลว้ จงึสามารถเริม่ทาํงาน

ออกแบบบนหน้าจอใชง้านสาํหรบัไอแพดไดอ้ยา่งถกูตอ้ง โดยการนําชิน้การกราฟิกสง่ต่อใหน้กัพฒันา

โปรแกรมใชง้านตอ้งมกีารบนัทกึไฟล์แยกเป็นสว่นๆ ในแบบภาพพืน้หลงัใส ่เช่น .png เป็นตน้ 

เพือ่ใหน้กัพฒันาโปรแกรมนําไปประกอบกนัดว้ย Xcode ดงัทีก่ล่าวไวใ้นช่วงทา้ยของหวัขอ้แรก 

  4.1.3 แนวทางการออกแบบทีใ่ชก้บัหน้าจอไอแพด 

   การออกแบบกราฟิกบนหน้าจอไอแพดหรอืงานบนหน้าจออุปกรณ์ใดๆ กแ็ลว้แต่ 

ยงัคงมพีืน้ฐานในการออกแบบเวบ็ไซตเ์ป็นสว่นหลกัอยู ่โดยตอ้งคาํนึงถงึการมองเหน็ของผูใ้ชง้าน 

วา่มองเหน็ในขอบเขตไหนเป็นสว่นรวมและมกีารแยกสว่นในการมองเหน็ดว้ยการกดปุม่เพือ่เรยีก

เปิดภาพกราฟิกบางอยา่งขึน้มาในแบบต่างๆ เช่น ซอ้นขึน้มา เปลีย่นหน้าตากราฟิก หรอือยูใ่น

บรเิวณสว่นใดสว่นหน่ึง ซึง่ในการออกแบบน้ี ผูอ้อกแบบจาํเป็นตอ้งมกีารรา่งภาพขึน้มาก่อนโดย

แยกหน้าตามลกัษณะการมองเหน็ของผูใ้ชง้าน 

   การออกแบบกราฟิกกบัหน้าจอไอแพดหรอืแทบ็เลต็นัน้ ตอ้งคาํนึงถงึพฤตกิรรม

การใชง้านจองผูใ้ชเ้ป็นหลกั เน่ืองจากเป็นผลติภณัฑท์ีอ่ยูใ่กลก้บัมนุษยม์ากกว่าคอมพวิเตอรเ์สยีอกี 

การใชง้านเน่ืองจากหน้าจอแบบมลัตทิชัเป็นสิง่ทีผู่ส้รา้งสรรคน์วตักรรมไดอ้อกแบบมาใหใ้กลเ้คยีง

กบักายภาพมากทีส่ดุ ภาพกราฟิกบนหน้าจอนัน้กต็อ้งคาํนึงถงึลกัษณะทางกายภาพน้ีดว้ย นัน่คอื

แนวคดิของการออกแบบภาพกราฟิกการใชง้านใหผู้ใ้ชง้านรูส้กึเหมอืนกบัการสมัผสัวตัถุจรงิ  

  ผูอ้อกแบบสาํหรบัหน้าจอไอแพดนัน้ตอ้งนึกอยูเ่สมอว่า ผลติภณัฑแ์ทบ็เลต็เป็นสนิคา้

ทีม่กีลุ่มเป้าหมายผูใ้ชง้านหลากหลายกว่าคอมพวิเตอร ์ตัง้แต่เดก็เลก็ไปจนถงึคนแก่ ไมไ่ดม้แีต่เดก็

นกัเรยีนจนถงึวยัทาํงานทีม่คีวามสามารถในการใชอุ้ปกรณ์อเิลคทรอนิกส ์ดงันัน้จงึควรออกแบบ

อนิเตอรเ์ฟสทีค่นทัว่ไปสามารถมองเหน็และตคีวามไดว้า่ตอ้งใชง้านอยา่ง 
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ภาพประกอบ 20 ชุดเครือ่งมอื GUI  ของไอแพดสาํหรบัใชใ้นโปรแกรม  Adobe Photoshop 

  

  4.1.4 ความแตกต่างในการออกแบบระหว่างแอพพลเิคชนักบัดจิติอลบุ๊ค 

   ในเน้ือหาหวัขอ้แรกไดก้ล่าวไวว้่านอกจากแอพพลเิคชนัทีอ่ยูบ่นหน้าจอไอโฟน

และไอแพดแลว้ ในปจัจบุนัยงัมกีารพฒันาสือ่การอ่านอยา่งดจิติอลบุ๊คใหส้ามารถเปิดอ่านและใชง้าน

ในส่วนของอนิเตอรแ์อคทฟีไดเ้หมอืนกนั แต่ในสองสิง่น้ีกเ็ป็นความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน ทีเ่หน็

ไดช้ดัคอืดจิติอลบุ๊คมคีวามเป็นสือ่สาํหรบัการอ่านอยูม่าก ยงัคงเน้นทีเ่น้ือหาความรูแ้บบการบรรยาย

ดว้ยตวัอกัษร และสว่นอนิเตอรแ์อคทฟีเป็นเพยีงสว่นประกอบ สว่นใหญ่เป็นการอ่านเพือ่ความบนัเทงิ

และรบัรูข้า่วสารเลก็ๆ น้อยๆ ไมไ่ดม้จีดุประสงคใ์นการเป็นผลติภณัฑใ์ชง้าน (Productivity) 

เหมอืนกบัแอพพลเิคชนั 

   การออกแบบดจิติอลบุ๊คและแมคกาซนี ยงัคงเป็นในรปูแบบของการออกแบบ

เรขนศลิป์สิง่พมิพ ์มกีารจดัวางเป็นหน้าปกและเน้ือหาภายในเลม่อ่านเรยีงกนัไป อาจเพิม่เติมการ

อ่านแบบบนลงลา่งเหมอืนกบัเวบ็ไซตบ์า้ง แต่ความเป็นสือ่สิง่พมิพใ์นดจิติอลบุ๊คจะเหน็อยา่งชดัเจน

กวา่ เพราะฉะนัน้นกัออกแบบสือ่สิง่พมิพจ์งึสามารถทาํงานออกแบบดจิติอลบุต้ ดจิติอลแมคกาซนี 

ไดโ้ดยไมต่อ้งอาศยันกัพฒันาโปรแกรม และคอ่นขา้งจาํกดัความสามารถในการใชง้านจอมัลตทิชั

ของไอแพด คอืสามารถเลยีนแบบการเปิดหนงัสอือ่านไดจ้รงิ แต่อนิเตอรแ์อคทฟีทีม่คีวามซบัซอ้นยงั

จาํเป็นตอ้งใหน้กัพฒันาโปรแกรมในสายของการพฒันาเวบ็ไซตข์ัน้ JavaScript หรอืเป็นการเขยีน

โคด้ชนิดหน่ึงทีท่าํใหเ้กดิอนิเตอรแ์อคทฟีกบัไฟล ์HTML ในสว่นน้ีนกัออกแบบเรขนศลิป์ทัว่ไปจะ  

ไมส่ามารถทาํได 

   ในขณะทีก่ารออกแบบแอพพลเิคชนัเป็นสิง่ทีย่ากและซบัซอ้นกว่ามากดว้ยความที่

ตอ้งเกดิการใชง้านในรปูแบบของผลติภณัฑ ์หากไมใ่ช่แอพพลเิคชนัทีเ่ป็นเกมซึง่สามารถออกแบบ

ดว้ยพืน้ฐานของการเป็นเกมคอมพวิเตอรไ์ด ้แต่เกมทีป่ระสบความสาํเรจ็ทีแ่ทจ้รงิบนไอแพดนัน้ก็

ออกแบบใหใ้ชง้านความสามารถของจอมลัตทิชับนไอแพด ทัง้หมดน้ีตอ้งอาศยัการเขยีนโคด้  

ภาษาคอมพวิเตอรต์ามแบบทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้นัน่เอง 
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ภาพประกอบ 21 ดจิติอลแมคกาซนีและหนงัสอืพมิพใ์นต่างประเทศ 

 

  4.1.5 แนวคดิการจดัวางเรขนศลิป์และใส่อนิเตอรแ์อคทฟีในแอพพลเิคชนั 

   ผูว้จิยัไดท้าํการคดิคน้การจดัวางเรขนศลิป์ในแอพพลเิคชนัโดยเน้นใหผ้ลงานเป็น

แอพพลเิคชนัทีม่คีวามเป็นผลติภณัฑ ์(Productivity) ทัง้น้ีผูว้จิยัเริม่จากการออกแบบหน้าจอการใช้

งานทีเ่ดมิทนีกัพฒันาโปรแกรมจะวางโครงทัง้หมดและใหน้กัออกแบบสรา้งกราฟิกมาเตมิเตม็ในส่วน

ทีต่อ้งการ แต่วธิกีารของผูว้จิยัน้ีเปิดโอกาสใหผู้อ้อกแบบวางโครงทัง้หมดเอง โดยผูว้จิยันําทฤษฎใีน

การออกแบบมาจากการออกแบบเวบ็ไซตเ์ป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากแทบ็เลต็ยงัไมม่กีารวจิยัคดิคน้

เกีย่วกบัรปูแบบการจดัวางหน้าจอสาํหรบัการใชง้านอยา่งถูกตอ้ง แต่การออกแบบเวบ็ไซตม์นีกัวจิยั

หลายท่านไดท้าํการศกึษาวจิยัไว ้อยา่งไรกต็ามผูว้จิยัไมไ่ดนํ้าวธิกีารมาใชเ้ลย หากแต่ตอ้งทาํการ

วเิคราะหห์าความเหมาะสมและปรบัปรงุแกไ้ขวธิกีารใหใ้ชไ้ดก้บัรปูแบบของการออกแบบแอพพลเิคชนั 

   อนิเตอรแ์อคทฟีหรอืสว่นตอบโตก้บัผูใ้ชง้านนัน้ แทจ้รงิแลว้ในระบบของเวบ็ไซตก์็

มอียูใ่นระดบัหน่ึง ซึง่ไมไ่ดม้คีวามทนัสมยัและตอบโตไ้ดอ้ยา่งเตม็ความสามารถเท่ากบับนเทคโนโลยี

ของแทบ็เลต็ทีม่หีน้าจอแบบมลัตทิชั ความสามารถในการเขยีนโปรแกรมของนกัพฒันาโปรแกรม

เวบ็ไซตก์บัแทบ็เลต็นัน้คอ่นขา้งต่างกนัแต่กม็พีืน้ฐานบางสว่นใกลเ้คยีงกนั การสรา้งแอพพลเิคชนัที่

มอีนิเตอรแ์อคทฟีมคีวามยากกวา่การสรา้งหน้าเวบ็ไซตท์ีม่อีนิเตอรแ์อคทฟีอยา่งแน่นอน เพราะวธิกีาร

สรา้งเวบ็ไซตด์ว้ยหลกัการพฒันาโปรแกรมอยา่งงา่ยนัน้ นกัออกแบบบางสว่นกม็คีวามสามารถทีจ่ะ

เรยีนรูไ้ด ้แต่การสรา้งแอพพลเิคชนันัน้ดว้ยความซบัซอ้นและฟงัคช์นัทีม่ากกว่า ทาํใหน้กัออกแบบ

ธรรมดาเรยีนรูว้ธิกีารเขยีนโคด้ไดย้าก หากไมม่พีืน้ฐานการเรยีนรูเ้ร ือ่งภาษาคอมพวิเตอรม์าก่อนเลย 

   ความหมายของการตอบโตร้ะหวา่งผูใ้ชง้านกบัแอพพลเิคชนันัน้ไมไ่ดเ้พนีง

หมายถงึการทีม่สี ือ่ภาพหรอืวดีโีอในรปูแบบทีส่วยงามหรอืมเีทคนิคพเิศษทางการนําเสนอเท่านัน้ 

แต่ไดห้มายรวมไปถงึการทีผู่ใ้ชง้านไดนํ้าแอพพลเิคชนันัน้มาใชก้บัชวีติจรงิ สามารถสนองตอบต่อ

การทาํกจิกรรมของผูใ้ชง้านในระหวา่งทีใ่ชแ้อพพลเิคชนัควบคู่กนัไปได ้เช่น สามารถใชแ้อพพลเิค

ชนัในการนําทางใหผู้ใ้ชเ้ดนิไปสูส่ถานทีท่ีต่อ้งการอยา่งถกูตอ้งได ้หรอื สามารถช่วยใหผู้ใ้ชง้านหา

รา้นอาหารทีต่รงกบัความตอ้งการได ้เป็นตน้ ทัง้หมดน้ีถอืวา่เป็นการอนิเตอรแ์อคทฟีหรอืตอบสนอง

ต่อการใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและช่วยสรา้งคณุภาพชวีติทีด่ใีหแ้ก่ผูใ้ชง้านอุปกรณ์ 
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 4.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการออกแบบ 

  4.2.1 ทฤษฎกีารสือ่สาร 

   ทฤษฎกีารสือ่สาร  คอืกลุม่ความสมัพนัธข์องแนวคดิ คาํนิยาม และองคป์ระกอบ

ต่างๆ ของการสือ่สาร ทีใ่ชอ้ธบิายลกัษณะของปรากฏการณ์หน่ึง และชีใ้หเ้หน็ถงึความสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรต่างๆ โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่ทีจ่ะอธบิายหรอืคาดเดาปรากฏการณ์นัน้ๆ สามารถ

แยกแยะความหมายของทฤษฎไีดถ้งึ 3 ประเดน็ ไดแ้ก่  

    - ทฤษฎกีารสือ่สารคอืกลุม่ของขอ้ความทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการทาํงานของ

กระบวนการสือ่สาร 

    - ทฤษฎกีารสือ่สารช่วยสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรต่างๆ และเมือ่ได้

ปฏบิตัติามทฤษฎแีลว้จะแสดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะของปรากฏการณ์หน่ึงของการสื่อสาร 

    - ทฤษฎกีารสือ่สารอธบิายปรากฏการณ์ต่างๆ โดนเจาะจงไปวา่ตวัแปรใด

สมัพนัธก์บัตวัแปรใด และมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งไรในการสือ่สาร 

   การสือ่สารทีด่ตีามทฤษฎแีลว้นัน้จะตอ้งประกอบดว้ยหลกัการ 3 ประการ ไดแ้ก่ 

สามารถทดสอบได ้งา่ย และมปีระโยชน์  

   ทฤษฎกีารสือ่สารมอียูห่ลายทฤษฎหีลายประเภทดว้ยกนัแต่ทฤษฎทีีใ่กลเ้คยีงกบั

งานวจิยัชิน้น้ี มุ่งไปทีท่ฤษฎขีองเวสลยีแ์ละแมคคล ี(The Wesley and Maclean Model) เป็นทฤษฎี

ทีก่าํหนดใหส้ือ่มวลชนทาํหน้าทีเ่ป็นผูเ้ฝ้าประตู 

   ในทฤษฎน้ีีมกีารสือ่สารจากผูส้ง่สารเป็นแบบจาํลองการสือ่สารทีค่ดิขึน้โดยนาย

บรซู เวสเลย ์และมลัครอม แมคคลนี(Bruce Wesley and Malcolm Maclean) ในปี ค.ศ.1967 ซึง่ทัง้ 

2 คนไดร้บัอทิธพิลแนวความคดิมาจากแบบจาํลองABXของนิวคอมบ ์(Newcomb) และทฤษฎสีมดุล

ของไฮเดอรแ์ละเฟสตงิเจอร ์(Heider and Festinger) ซึง่ใชท้ฤษฎพีืน้ฐานทางจติวทิยามาอธบิาย

ปรบัใช ้กบัพฤตกิรรมการสือ่สาร โดยแบ่งกระบวนการสือ่สารออกเป็น 2แบบ คอื การสือ่สารระหวา่ง

บุคคล(Interpersonal Communication)และการสือ่สารมวลชน(Mass Communication)โดยแยก

องคป์ระกอบการสือ่สารไว ้5 ประการ คอื 

    - ผูส้่งสาร (A) 

    - วตัถุ คน ความคดิ หรอืเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ (X) 

    - สารทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุ ความคดิ หรอืเหตุการณ์นัน้ ๆ 

    - ผูร้บัสาร (B) 

    - ปฏกิริยิาตอบกลบัของผูส้่งสาร หรอืความรูส้กึนึกคดิทีผู่ร้บัมต่ีอสิง่นัน้ (F) 

   จากแบบจาํลองการสือ่สารระหวา่งบุคคลของเวสเลยแ์ละแมคลนีสามารถอธบิาย

ไดว้า่มเีหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ มากมาย ตัง้แต่ x1 ไปจนถงึ X∞ ที ่Aรบัรูม้าในทีน้ี่ เหตุการณ์ที ่

A รบัรูม้าไดแ้ก่ x1a, x2a และ x3 a แต่ A เลอืกเหตุการณ์ x1 a ทีจ่ะถ่ายทอดให ้Bไดท้ราบโดยที่

เหตุการณ์ x1 นัน้ Bอาจจะทราบมาบา้งแลว้ x1b เมือ่ A ถ่ายทอดหรอืสง่ขอ้มลูขา่วสาร (x1) ไปยงั 
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Bปรากฎวา่  x1 นัน้ถกูบดิเบอืนไปบา้งจากความเป็นจรงิ เน่ืองจากคาํพดูของบุคคลมาจาก

ประสบการณ์ แนวคดิ ความรูส้กึ คา่นิยม และความเชือ่ที ่A มต่ีอเหตุการณ์นัน้ x1 ที ่A ถ่ายทอดไป

จงึกลายเป็น x1 เมือ่ B รบัขอ้มลูขา่วสารนัน้มาBมคีวามรูส้กึนึกคดิ อยา่งไรต่อสาร x1 ที ่A ส่งมาให ้

Bกจ็ะมปีฏกิริยิาตอบกลบัสง่ไปยงั a เป็น f b a ตวัอยา่งเช่น เหตุการณ์ทางการเมอืงอาจประกอบ 

ไปดว้ยหลายเหตุการณ์ เช่น เรือ่งรวมเกีย่วกบัพรรค เกีย่วกับผูส้มคัรในพรรคแต่ละคนเงือ่นไขใน

การเขา้พรรคของผูส้มคัรแต่ละคน ฯลฯ A อาจเลอืกผูส้มคัรของพรรคเป็นประเดน็ในการสนทนา B 

อาจรูเ้ร ือ่งเกีย่วกบัผูส้มคัรคนนัน้มาบา้งแลว้ เมือ่ A พดูถงึ เรือ่งน้ี อาจเกดิการแลกเปลีย่นขอ้มลู

ความคดิเหน็ซึง่กนัและกนัขึน้ 

   สว่นแบบจาํลองการสือ่สารมวลชนนัน้ เวสเลย่แ์ละแมคคลนีไดเ้พิม่ C มบีทบาท

เป็นผูนํ้าทางความคดิ (Opinion Leader) หรอืผูค้วบคุมช่องทางของสาร (Gatekeeper) เขา้ไป เวสเลย์

และแมคลนี กล่าววว่าสื่อมวลชน C เป็นบุคคลหรอืองคก์ร ทีเ่ป็นสถาบนัทางการสือ่สารมวลชน ผูม้ ี

หน้าทีใ่นการคดัเลอืก (Select) เหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากแหลง่สารต่าง ๆ (A) C พจิารณาแลว้

เหน็วา่ขา่วสารดงักลา่วมคีวามสาํคญัควรนํามารายงานใหก้บัประชาชนหรอืมวลชนผูร้บัขา่วสารใน

สงัคมทีต่่างคน ต่างรบัรูข้อ้มลูขา่วสารอยา่งเดยีวกนัในเวลาเดยีวกนั หรอืในเวลาอนัใกลเ้คยีงกนัได้

ทราบ (B) โดยขา่วสารทีถ่กูถ่ายทอดจากแหลง่ สารไปยงัสือ่มวลชนและขา่วสารจากสือ่มวลชนไปยงั

ประชาชนนัน้จะถกูปรบัเปลีย่นไปตาม ทศันคต ิความเชือ่ คา่นิยมหรอื ประสบการณ์ของผูนํ้าทาง

ความคดิ จะทาํใหข้่าวสาร (X1) และจาก C(X1) เช่น ขา่วเกีย่วกบัการจดัตัง้รฐับาล ผูส้ ือ่ขา่วอาจไป 

สมัภาษณ์ผูแ้ทนราษฎรฝา่ยคา้นใหข้า่วไปตามความคดิเหน็ของตนเอง สว่นผูส้ ือ่ขา่วเมือ่รบัฟงัขอ้มลู

จากผูแ้ทนราษฎรคนนัน้กจ็ะ ทาํการตคีวามตามความคดิ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ดัง้เดมิที่

ตนเองมอียูแ่ลว้ จงึนําไปถ่ายทอดใหแ้ก่ประชาชนผูร้บัสารอกีต่อหน่ึง (กาญจนา มศีลิปวกิกยั. 2554: 

53-56) 

   เหตุผลทีท่ฤษฎกีารสือ่สารน้ีมผีลต่องานวจิยัการสรา้งและพฒันาแอพพลเิคชนัการ

ท่องเทีย่วเน่ืองจากแอพพลเิคชนัน้ีเป็นการสือ่สารประเภทหน่ึงทีส่ามารถพฒันาการสือ่สารใหม้กีาร

รบัรูท้ศันคตจิากผูร้บัสารและสง่สารกลบัมายงัผูส้ง่สารได ้ซึง่ผูร้บัผูส้ง่สารทุกคนสามารถเป็นสือ่มวลชน

ไดเ้หมอืนกนัหมด ต่างฝา่ยต่างเป็นผูถ่้ายทอดและแสดงความคดิเหน็ในการสง่สารได้  

  4.2.2 ทฤษฎกีารออกแบบ 

   ทฤษฎกีารออกแบบทีใ่ชใ้นงานวจิยัชิน้น้ี เพือ่สรา้งผลงานเป็นแอพพลเิคชนับน  

ไอแพด ตามทีไ่ดนํ้าเสนอแนวคดิในการออกแบบแอพพลเิคชนัของแอปเป้ิลไปแลว้นัน้ ผูว้จิยัตอ้ง

ทาํการคน้ควา้ทฤษฎกีารออกแบบเพื่อประกอบการออกแบบรปูแบบของแอพพลเิคชนัทีเ่หมาะสม

สาํหรบัการเป็นแอพพลเิคชนัเพื่อการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหมอ่กีดว้ย ทฤษฎกีารออกแบบที่

เลอืกใชใ้นงานวจิยัชิน้น้ี ไดแ้ก่  
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   4.2.2.1 ทฤษฎกีารเลยีนแบบ (Immitationalism Theory) 

    ทฤษฎกีารเลยีนแบบเป็นการแสดงแนวคดิในการสรา้งสรรคง์านศลิปะเพือ่ให้

ไดม้าซึง่คุณค่าของการแสดงออกทีเ่หมอืนจรงิ (Realistic) ตามตาเหน็หรอืเหมอืนจรงิตามความรูส้กึ

หรอืมทีัง้สองคุณค่ารวมกนัและการแสดงออกทีเ่หมอืนจรงิกม็กัจะการถ่ายทอดในลกัษณะทีเ่หมอืน

จรงิตามธรรมชาตหิรอื เป็น การถ่ายทอดโดยสือ่จากรปูแบบธรรมชาต ิเช่น ภาพคน ภาพสัตว ์ภาพ

ทวิทศัน์ ภาพดอกไม ้ตน้ไม ้กอ้นหนิ เป็นตน้ ซึง่ผูด้สู่วนใหญ่สามารถเขา้ใจไดด้ว้ยต่างเคยมพีืน้ฐาน 

ประสบการณ์เกีย่วกบัรปูแบบเหลา่น้ีมาแลว้ อรสิโตเตลิ นกัปราชญช์าวกรกี ไดก้ลา่ววา่มนุษยเ์รานัน้

เป็นนกัเลยีนแบบโดยสญัชาตญิาณ และการเลยีนแบบนัน้ กม็กัปรากฏออกมาใหพ้บเหน็ในศลิปวตัถุ 

    การถ่ายทอดรปูแบบลกัษณะน้ีนอกจากใชร้ปูแบบจากธรรมชาตเิพือ่สือ่

แสดงออกแลว้ยงัใชร้ปูแบบอื่นๆ ทีป่รากฏอยูใ่นสิง่แวดลอ้ม มาเป็นสือ่ในการแสดงออกดว้ยเช่นกนั 

โดยการลอกเลยีบแบบเช่นเดยีวกบัการเลยีนแบบธรรมชาตเิป็นการถ่ายทอดความงามตามทศันะที่

ศลิปินไดร้บัรูจ้ากวตัถุตามทฤษฎวีตัถุพสิยั (Subjectivism) การถ่ายทอดรปูแบบของวตัถุน้ีไมใ่ช่เป็น

การสรา้งความงามใหแ้ก่วตัถุแต่เป็นความพยายามทีจ่ะเลยีนแบบหรอืจาํลองแบบ สภาวะความงาม

ของวตัถุตามธรรมชาตมิาเป็นความงามในรปูแบบศลิปะ 

    ในลกัษณะของการถ่ายทอด ศลิปินอาจถ่ายทอดตามทีต่าเหน็ จดัวางใหมต่ดั

ทอนบางสว่น นํามาแสดงเฉพาะบางสว่น หรอืเพิม่เตมิขึน้มาใหม ่ตามความคดิของผูถ่้ายทอดแต่ละ

บุคคลจะเหน็เหมาะสม การถ่ายทอดในลกัษณะน้ีดเูหมอืนจะเป็นการเลยีนแบบธรรมชาตแิต่ไมใ่ช่

การเลยีนแบบเหมอืนกระจกเงาทีส่ะทอ้นทุกสิง่ออกมาใหเ้หน็เหมอืนตน้ฉบบั เพราะศลิปินจะสอดแทรก

ความคดิเหน็ ความรูส้กึนึกคดิ การสรา้งสรรคเ์ขา้ไปในผลงาน สว่นผูด้จูะอาศยัประสบการณ์เดมิมา

ประกอบในการตคีวาม โดยการเรยีบเทยีบ วา่เหมอืน คลา้ย สวยกวา่ หรอือื่นๆ โดยนําเอาธรรมชาติ

มาเปนเกณฑใ์นการตดัสนิหลงัจากนัน้กจ็ะศกึษาเทคนิค วธิกีารและองคป์ระกอบ อื่นๆ ต่อไป  

   4.2.2.2 ทฤษฎนิียมรปูทรง (Formalism Theory) 

    ทฤษฎนิียมรปูทรงเป็นการแสดงความคดิในการ สรา้งสรรคง์านศลิปะโดยการ
นํามลูฐานของศลิปะ (Element of Visual Art) เช่น ส ีน้ําหนกั เสน้ รปูรา่ง พืน้ผวิ มาใชโ้ดยตรง 
ผลงานทีป่รากฏอาจมลีกัษณะลดทอนเป็นเหลีย่มเป็นมมุอยา่งรปูรา่งเรขาคณติ และถ่ายทอดออกมา
ในลกัษณะกึง่นามธรรม (Semi-Abstract) การถ่ายทอดในลกัษณะน้ีอาจกลา่วไดว้า่ ถ่ายทอดโดยให้
ความสาํคญัแก่ธรรมชาตน้ิอยลงและเพิม่ความสาํคญั ทีต่วับุคคลผูส้รา้งศลิปกรรมมากขึน้ เป็นการ
ผสมผสานระหวา่งรปูแบบธรรมชาตกิบัความรูส้กึนึกคดิและจนิตนาการ สรา้งสรรคข์องศลิปินเป็น
การแสดงสภาวะสมัพนัธร์ะหวา่งวตัถุกบัจติใหป้รากฏ ในรปูกึง่นามธรรมน้ีจะสงเกตจากผลงานศลิปะ
ประเภทน้ีไดว้า่รปูแบบของธรรมชาตกิบัความรูส้กึนึกคดิและจนิตนาการ สรา้งสรรคข์องศลิปินเป็น
การแสดงสภาวะสมัพนัธร์ะหวา่งวตัถุกบัจติใหป้รากฏ ในรปูแบบกึง่นามธรรมน้ีจะสงัเกตจากผลงาน
ศลิปะประเภทน้ีไดว้า่ รปูแบบของธรรมชาตทิีนํ่ามาเป็นสือ่นัน้ถกูลด สลดั ตดัทอนลง การจดัวางก็
ไมไ่ดค้าํนึงถงึกฎเกณฑข์องความเป็นจรงิตามธรรมชาต ิศลิปินจะตดัทอนเอารปูแบบบางสว่นจาก
ธรรมชาตมิาเป็นสือ่ แสดงใหเ้หน็เรือ่งราวทีต่นตอ้งการแสดงหรอืใชเ้ป็นสื่อแสดงเทคนิควธิกีารของตน 
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เป็นตน้สรปุไดว้า่การถ่ายทอดในลกัษณะน้ีเป็นการสะทอ้น ความรูส้กึภายในของศลิปินออกมา   
โดยอาศยัรปูแบบทางธรรมชาตเิป็นสะพานมายงัผูด้รูปูแบบธรรมชาต ิบางครัง้ไดถ้กูนําเอามาแต่
ลกัษณะเฉพาะของสิง่นัน้มาประกอบกนั จดัเป็นเรือ่งราวใหมข่ึน้ สว่นการรบัรูร้ปูแบบกึง่นามธรรม  
ผูด้จูะรบัเรือ่งราวทัง้วตัถุนิสยัและจติวสิยัในสภาวะสมัพนัธต์ามจนิตนาการของศลิปิน หรอืตาม    
สภาสะจนิตนาการรบัรูข้องผูด้แูต่ละคน ซึง่ไมจ่าํเป็นจะตอ้งเหมอืนกนัหรอืไปในแนวทางเดยีวกนักับ
การรบัรูร้ปูแบบในลกัษณะน้ี ซึง่ผูด้กูส็ามารถเกบ็ขอ้มลูจากลกัษณะเดน่ๆ ในแต่ละอยา่งของรปูแบบ
ธรรมชาตทิีป่รากฏนัน้ มาผกูสรา้งเป็นเรือ่งราวโดยเอาจนิตนาการเขา้มาเป็นสว่นประกอบ ดจูาก  
การจดัวางรปูแบบ และความเกีย่วเน่ืองสมัพนัธใ์นแต่ละรปูแบบคลา้ยกบัการอ่านนวนิยาย แลว้สรา้ง
จนิตนาการคลอ้ยตามตวัอกัษรนัน้ 
   4.2.2.3 ทฤษฎนิียมการแสดงอารมณ์ 
    ทฤษฎกีารแสดงอารมณ์มาจากแนวคดิทีว่า่ จดุมุง่หมายของศลิปะนัน้มใิช่แต่
เพยีงการเลยีนแบบ และการใชจ้นิตนาการรว่มกบัธรรมชาตหิรอืเหตุการณ์เท่าทีต่ามองเหน็ได้
เท่านัน้ ศลิปะควรจะพยายามทาํสิง่ทีไ่มอ่าจจะมองเหน็ไดต้ามปกตธิรรมดาใหป้รากฏเป็นสิง่ที่
มองเหน็ไดด้ว้ย สิง่ทีไ่มเ่คยรูด้ว้ยประสาทสมัผสัตามปกต ิคอื ความรูส้กึทีซ่่อนอยูภ่ายในของทุกคน 
ทีศ่ลิปินจะตอ้งแสดงออกมาใหค้นอื่นรบัรู ้ความรูส้กึหรอือารมณ์ทีซ่่อนเรน้อยูใ่นสว่นลกึของจติใจนัน้
เป็นสภาวะเหนือเหตุผลและเป็นความรูส้กึเฉพาะตวั ซึง่อารมณ์ทางศลิปะนัน้ตอ้งมคีวามตัง้ใจในการ
ปรงุแต่งเรือ่งราวความรูส้กึ ตอ้งมจีดุประสงคห์รอืคุณค่าอยูใ่นตวัเพื่อใหเ้กดิความสวยงาม ในการ
สรา้งสรรคง์านศลิปะตามแนวทฤษฎน้ีี จะเน้นการแสดงออกซึง่มคีวามรูส้กึหรอือารมณ์เป็นสาํคญั 
อาจจะมกีารถ่ายทอดในลกัษณะนามธรรม (Abstract) หรอืแบบแสดงพลงัอารมณ์ (Expressionism) 
เป็นการถ่ายทอดทีไ่มค่าํนึงถงึรปูแบบหรอืกฎเกณฑข์องธรรมชาตเิลย แต่จะคาํนึงถงึรปูแบบอนัเป็น
ลกัษณะทีต่นจะตอ้งแกป้ญัหาใหส้ามารถนํามาใชเ้ป็นสือ่ถ่ายทอดความรูส้กึของตนเองไปยงัผูด้ ูโดย
มสีว่นประกอบขัน้มลูฐาน และกฎเกณฑท์างศลิปะเป็นแนวประกอบ ในการสรา้งงานดว้ยเทคนิควิธี
ในการสรา้งสรรคใ์หป้รากฏ เช่น ส ีเสน้ พืน้ผวิ มติ ิบรเิวณวา่ง แสงเงา และอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่ปรากฏ
ประกอบกนัเป็นรปูของคน สตัว ์ทวิทศัน์ วตัถุ หรอืรปูแบบใดๆ ในธรรมชาตแิต่รปูแบบลกัษณะ
นามธรรมน้ีอาจลวงหรอืกระตุน้ความรูส้กึของผูด้ใูหเ้ป็นรปูแบบต่างๆ ได ้ทัง้น้ีเน่ืองจากลกัษณะของ
ส ีเสน้ พืน้ผวิ แสงเงา และอื่นๆ ทีป่รากฏ อาจสอดคลอ้งเขา้กบัความรูส้กึนึกคดิในรปูแบบสิง่ต่างๆ 
ของผูด้ขูณะทีร่บัรูซ้ ึง่แทจ้รงิแลว้ รปูแบบการถ่ายทอดในลกัษณะนามธรรมจะกระตุน้เรา้ความรูส้กึ
ของผูร้บัรูใ้หเ้กดิความรูส้กึลกึ ตืน้ ใกล ้ไกล หยาบ ละเอยีด เวิง้วา้ง สบัสน เบกิบาน หดหู ่เป็นตน้ 
มากกว่าจะปรากฏใหเ้หน็เป็นรปูแบบทีแ่สดงเรือ่งราวของสิง่ใดสิง่หน่ึงหรอืเหตุการณ์ใดๆ 
    เน่ืองจากการถ่ายทอดรปูแบบในลกัษณะนามธรรมน้ี เกดิขึน้จากแรงปรารถนาที่
จะแสดงออกซึง่อารมณ์ความรูส้กึภายในของศลิปิน จงึเกดิเป็นการถ่ายทอด อารมณ์ขึน้มาเป็น
ผลงานศลิปะ ดงันัน้จงึอาจกลา่วไดว้า่ คณุคา่ของงานศลิปะในลกัษณะนามธรรมน้ี ขึน้อยูก่บั
องคป์ระกอบทีว่า่ศลิปินไดแ้สดงสิง่ทีเ่ขาตอ้งการออกมาดว้ยความเขม้ขน้และชดัเจน สามารถ
ถ่ายทอดไปสูค่นอื่นไดม้ากน้อยแคไ่หนดว้ยเหตุน้ี นกัศลิปะในลกัษณะนามธรรมจะตอ้งคาํนึงถงึ
พนัธะทีต่นมอียูก่บัผูด้ตูอ้งเป็นสิง่ทีผู่ด้สูามารถไวใ้จได ้และสามารถถ่ายทอดอารมณ์ไปยงัพวกเขา 
ไดต้ามทีต่นเองตอ้งการใหเ้ขารูส้กึ 



55 
 
   4.2.2.4 ทฤษฎนิียมจนิตนาการ 

    ทฤษฎนิียมจนิตนาการ เป็นการแสดงความคดิในการสรา้งสรรคง์านศลิปะโดย

เน้นความคดิหรอืจนิตนาการหรอืทีเ่รยีกวา่การแสดงออกแบบอุดมคต ิ(Idealism) ส่วนใหญ่จะเป็น

ผลงานแนวประเพณ ีเช่น ศลิปะไทย จนี หรอื ศลิปะอนิเดยี เป็นตน้ ซึง่การสรา้งสรรคศ์ลิปะตาม

ทฤษฎน้ีีศลิปินจะตอ้งมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจวฒันธรรมของทอ้งถิน่นัน้ๆ อยา่งลกึซึง้ดว้ย (วฒันา

พร เขือ่นสวุรรณ. 2547: 40-46) 

   4.2.3 ทฤษฎแีรงจงูใจ 

    ทฤษฎแีรงจงูใจเป็นหน่ึงในทฤษฎทีีใ่ชใ้นการสรา้งงานวจิยัฉบบัน้ี เน่ืองจากสือ่

แนะนําการท่องเทีย่วคอืสิง่สาํหรบัใชเ้ชญิชวนใหเ้กดิความสนใจใน   สถานทีท่่องเทีย่วทีแ่นะนําในทีต่่าง  ๆ

หรอืการชกัชวนใหท้าํกจิกรรม จงูใจใหซ้ือ้สนิคา้หรอืใชบ้รกิารทีส่ ือ่ตอ้งการนําเสนอ โดยทฤษฎี

แรงจงูใจแบ่งยอ่ยเป็น 4 ทฤษฎ ีไดแ้ก่ 

    4.2.3.1 ทฤษฎพีฤตกิรรมนิยม (Behavioral View of Motivation) 

     มผีูส้นบัสนุนหลายคน อาท ิอวิาน พาพลอฟ , จอนหน์ บ ีวตัสนั, เบอรร์สั 

เฟดเดอรร์คิสกนิเนอร ์(Ivan Pavlov, John B. Watson , Burrhus Frederick Skinner) ทฤษฎน้ีีให้

ความสาํคญักบัประสบการณ์ในอดตี (Past Experience) ว่ามผีลต่อแรงจงูใจของบุคคลเป็นอยา่ง

มาก ดงันัน้ทุกพฤตกิรรมของมนุษย ์ถา้วเิคราะหด์แูลว้จะเหน็วา่ไดร้บัอทิธพิลทีเ่ป็นแรงจงูใจมาจาก

ประสบการณ์ในอดตีเป็นสว่นมาก โดยประสบการณ์ในดา้นดแีละกลายเป็นแรงจงูใจทางบวกทีส่ง่ผล

เรา้ใหม้นุษยม์ ีความตอ้งการแสดงพฤตกิรรมในทศิทางนัน้มากยิง่ขึน้ ทฤษฎน้ีีเน้นความสาํคญัของ

สิง่เรา้ภายนอก (Extrinsic Motivation) พาพลอฟวจิยักบัสุนขัแลว้ พบว่า บุคคลในแต่ละพืน้อารมณ์

จะตอบสนองต่อสิง่เรา้แบบเดยีวกนั จะใชเ้วลาตอบสนองแตกต่างกนั เขากล่าวว่า "การตอบสนอง

เกดิจากความแตกต่างของพืน้ฐานแต่กาํเนิด" 

    4.2.3.2 ทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคม (Social Learning View of Motivation)  

     เป็นแนวความคดิของคอรเ์นล มอนโกเมอรี ่ (Cornell Montgomer) 

    4.2.3.3 ทฤษฎพีทุธนิิยม (Cognitive View of Motivation) 

ทฤษฎน้ีี

เหน็วา่แรงจงูใจเกดิจากการเรยีนรูท้างสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสรา้งเอกลกัษณ์และการเลยีนแบบ 

(Identification and Imitation) จากบุคคลทีต่นเองชืน่ชม หรอืคนทีม่ชีื่อเสยีงในสงัคมจะเป็นแรงจงูใจ

ทีส่าํคญัในการแสดงพฤตกิรรมของบุคคล 

     เป็นแนวคดิทีพ่ฒันาต่อมาขอยรูคิ เนสเซอร ์(Ulric Neisser) ทฤษฎน้ีีเหน็

วา่แรงจงูใจในการกระทาํพฤตกิรรมของมนุษยน์ัน้ขึน้อยูก่บัการ รบัรู ้ (Perceive) สิง่ทีอ่ยูร่อบตวัโดย

อาศยัความสามารถทางปญัญาเป็นสาํคญั มนุษยจ์ะไดร้บัแรงผลกัดนัจากหลายทางในการแสดง

พฤตกิรรม ซึง่ในสภาพเช่นน้ี มนุษยจ์ะเกดิสภาพความไมส่มดลุ (Disequilibrium) ขึน้ เมือ่เกดิสภาพ

เช่นทีว่า่น้ีมนุษยจ์ะตอ้ง อาศยัขบวนการดดูซมึ (Assimilation) และการปรบั (Accommodation) 

ความแตกต่ างของประสบการณ์ทีไ่ดร้บัใหมใ่ห้ เขา้กบัประสบการณ์เดมิของตน ซึง่การจะทาํได้

จะตอ้งอาศยัสตปิญัญาเป็นพืน้ฐานทีส่าํคญั ทฤษฎน้ีีเน้นเรือ่งแรงจงูใจภายใน (intrinsic Motivation) 
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นอกจากนัน้ทฤษฎน้ีียงัใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และการวางแผน ทฤษฎน้ีีให้

ความสาํคญักบัระดบัของความคาดหวงั (Level of Aspiration) โดยทีเ่ขากลา่ววา่คนเรามแีนวโน้มที่

จะตัง้ ความคาดหวงัของตนเองใหส้งูขึน้ เมือ่เขาทาํงานหน่ึงสาํเรจ็ และตรงกนั ขา้มคอืจะตัง้ความ

คาดหวงัของตนเองตํ่าลง เมือ่เขาทาํงานหน่ึงแลว้ลม้เหลว 

    4.2.3.4 ทฤษฎมีานุษยนิยม (Humanistic View of Motivation) 

     แนวความคดิน้ีเป็นของมาสโลว ์(Maslow) ทฤษฎน้ีีอธบิายถงึลาํดบัความ

ตอ้งการของมนุษย ์โดยทีค่วามตอ้งการจะเป็นตวักระตุน้ใหม้นุษยแ์สดงพฤตกิรรม เพือ่ไปสูค่วาม

ตอ้งการนัน้ ดงัน้ีถา้เขา้ใจความตอ้งการของมนุษยก์ส็ามารถอธบิายถงึเรือ่งแรงจงูใจของมนุษยไ์ด้

เช่นเดยีวกนั (นําธน กฏวงศ์. 2554: ออนไลน์) 

   4.2.4 

    การออกแบบสื่อมลัตมิเีดยีมอีงคป์ระกอบหลกัของหน้าจอ   4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

ทฤษฎกีารออกแบบสื่อมลัตมิเีดยีเพื่อการศกึษา 

    4.2.4.1 องคป์ระกอบดา้นขอ้ความ 52จดัเป็นองคป์ระกอบหลกัสาํคญัทีสุ่ดใน 

การออกแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรช่์วยสอน การออกแบบขอ้ความทีด่ ีผูอ้อกแบบตอ้งคาํนึงถงึ

องคป์ระกอบยอ่ยหลายดา้น เช่น รปูแบบตวัอกัษร ขนาดตวัอกัษร ความหนาแน่นตวัอกัษร สขีอง

ขอ้ความ และการจดัความสมัพนัธข์อ้ความและภาพใหส้อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบอื่น ๆ เช่น ภาพ 

และกราฟิกบนหน้าจอ รปูแบบและขนาดตวัอกัษร มงีานวจิยัเกีย่วกบัขนาดตวัอกัษรทัง้ภาษาไทย

เละภาษองักฤษพบว่าผูอ่้านตวั อกัษรตวัพมิพภ์าษาไทยหรอืภาษาต่าง ๆ ขนาด 80 ตวัอกัษรต่อ

บรรทดัน้อยกวา่ การอ่านตวัอกัษรขนาดขนาด 40 ตวัอกัษรต่อบรรทดั ในขณะทีค่วามเขา้ใจ จาก

การอ่านควรอยูร่ะหวา่ง 19-37 พอยต ์ในขณะทีต่วัหนงัสอืปกตมิขีนาด 12-19 พอยต ์สว่นรปูแบบ

ของตวัอกัษรควรใชต้วัทีอ่่านงา่ยสบายตาหากตวัอกัษรทีไ่มใ่ช่ส่วนของเน้ือหาหลกั เช่น ตวัอกัษร 

หวัเรือ่งใหญ่ตวัอกัษรประกอบการออกแบบ หรอืตวัอกัษรพเิศษอื่น ๆ ผูอ้อกแบบอาจใชต้วัอกัษร

รปูแบบและขนาดต่างๆ กนัออกไป ๆ ได ้แต่ไมค่วรมคีวามหนาแน่นของตวัอกัษรมากเกนิไป ความ

หนาแน่นของตวัอกัษรสว่นใหญ่รวมถงึความหนาแน่นขององคป์ระกอบอื่นบนจอภาพเขา้ไปดว้ย 

ผลการวจิยัพบวา่ผูเ้รยีนชอบจอภาพทีม่คีวามหนาแน่นปานกลางหรอืประมาณรอ้ยละ 40 ของพืน้ที่

หน้าจอมากทีส่ดุ และจะเลอืกจอภาพทีม่คีวามหนาแน่นสงู หรอืประมาณรอ้ยละ 50 ของพืน้ทีห่น้าจอ 

มากวา่จอภาพทีม่คีวามหนาแน่นตํ่า นอกจากน้ียงัพบวา่ในวชิาทีม่เีน้ือหายาก ผูเ้รยีนจะชอบจอภาพ

ทีม่คีวามแน่นสงู เน่ืองจากจอภาพทีม่คีวามหนาแน่นขององคป์ระกอบต่าง ๆ สงู จะมขีอ้มลูทีช่่วยให้

ความเขา้ใจเน้ือหาและแนวคดิหลกัต่าง ๆ ชดัเจนและต่อเน่ืองขึน้สขีอ้ความ เป็นองคป์ระกอบหน้าจอ 

ทีช่่วยกระตุน้ความน่าสนใจการ สเีป็นตวักระตุน้ประสาทการรบัรูท้ ีส่าํคญั การใชส้ทีีเ่หมาะสมจะช่วย

ใหอ่้านงา่ยสบายตา ผลงานวจิยัพบวา่นกัเรยีนสว่นใหญ่ชอบคูอ่กัษรสขีาว หรอืเหลอืง บนพืน้น้ําเงนิ 

อกัษรเขยีวบนพืน้ดาํ และอกัษรดาํบนพืน้เหลอืง หากใชพ้ืน้สเีทา คูส่ทีีผู่เ้รยีนชอบ คอื สฟ้ีา สมีว่ง 

และสดีาํ สทีีช่อบน้อยคอื ควรใชพ้ืน้หลงัเป็นสเีขม้มากกวา่สอ่ีอนเป็นพืน้หลงั ซึง่ระยะยาวจะช่วยลด

ความลา้ของสายตา ในการอ่านจอภาพอนัเน่ืองมาจากความจา้ของสพีืน้ การวางรปูแบบขอ้ความ 

องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัความบนจอภาพประการหน่ึงคอืการวางรปูแบบขอ้ความ เทคนิคในการ
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นําเสนอขอ้ความใหอ่้านงาน สวยงาม น่าสนใจทาํไดห้ลายวธิ ีผูอ้อกแบบสามารถนําเสนอขอ้ความที่

เหมาะสม ทีล่ะตอน หรอืเสนอขอ้ความทัง้หมดในคราวเดยีวกนักไ็ด ้โดยภาพรวม การออกแบบ

หน้าจอจะตอ้งมคีวามเหมาะสมและน่าอ่าน 

    4.2.4.2 หลกัการออกแบบงานกราฟิกทัว่ไปทีต่อ้งคาํนึงถงึรายละเอยีดไดแ้ก่ 52

    4.2.4.3 

ความสมดลุจอหน้าจอ ผูอ้อกแบบจะตอ้งใหม้คีวามสมบรูณ์แบบแบ่งครึง่ซา้ยขวาเท่ากนั หรอืการจดั

วางหรอืองคป์ระกอบทีซ่า้ยขวาไมเ่ท่ากนัแต่ดแูลว้สมดลุกนักไ็ด ้ความเรยีบรอ้ยกเ็ป็นสิง่สาํคญัของ

การออกแบบสื่อทุกประเภท ซึง่ออกแบบไดไ้มย่ากแต่การออกแบบใหม้คีวามเรยีบงา่ยและน่าสนใจ

ดว้ยนัน้ทาํไดย้ากโดยเฉพาะอยา่งยิง่การออกแบบขอ้ความ ปจัจบุนัการออกแบบหน้าจอคอมพวิเตîä°Éñ

มอีงคป์ระกอบของกราฟิกในรปูแบบต่างๆ กนั เกีย่วขอ้งดว้ย เช่น ภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหวภาพวาด

และอื่นๆ โดยยงัมขีอ้ความเป็นองคป์ระกอบหลกั ความเรยีบรอ้ยหมายถงึ การออกแบบหน้าจอ

คอมพวิเตอรท์ีผู่อ้อกแบบไดจ้ดัผสมผสานองคป์ระกอบรว่มต่างๆ เขา้ดว้ยกนัเพื่อใหเ้กดิการสื่อสาร

ระหวา่งผูเ้รยีนและคอมพวิเตอรอ์ยา่งม ีระบบ อ่านงา่ย เขา้ใจงา่ยและผูเ้รยีนไดร้บัความรูเ้กดิการ

เรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

องคป์ระกอบดา้นเสยีงเสยีงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงทีส่าํคญัของ

มลัตมิเีดยี โดยจะถูกจดัเกบ็อยูใ่นรปูของสญัญาณดจิติอลซึง่สามารถเล่นซํ้ากลบัไปกลบัมาได ้โดยใช้

โปรแกรมทีอ่อกแบบมาโดยเฉพาะสาํหรบัทาํงานดา้นเสยีงหากในงานมลัตมิเีดยีมกีารใชเ้สยีงทีเ่รา้ใจ

และสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในการนําเสนอ จะช่วยใหร้ะบบมลัตมิเีดยีนัน้เกดิความสมบรูณ์แบบมาก

ยิง่ขึน้ นอกจากน้ี ยงัช่วยสรา้งความน่าสนใจและน่าตดิตามในเรือ่งราวต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ีทัง้น้ี

เน่ืองจากเสยีงมอีทิธพิลต่อผูใ้ชม้ากกวา่ขอ้ความหรอืภาพน่ิงนัน่เอง ดงันัน้ เสยีงจงึเป็นองคป์ระกอบ

ทีจ่าํเป็นสาํหรบัมลัตมิเีดยีซึง่สามารถนําเขา้เสยีงผ่านทางไมโครโฟน แผน่ซดี ีดวีดี ีเทป และวทิย ุ

เป็นตน้ 52ลกัษณะของเสยีง ประกอบดว้ยคลืน่เสยีงแบบออดโิอ (Audio) ซึง่มฟีอรแ์มตเป็น .wav, .au 

การบนัทกึจะบนัทกึตามลกูคลืน่เสยีงโดยมกีารแปลงสญัญาณใหเ้ป็นดจิทิลั และใชเ้ทคโนโลยกีารบบี

อดัเสยีงใหเ้ลก็ลง (ซึง่คณุภาพกต็ํ่าลงดว้ย) เสยีง CD เป็นรปูแบบการบนัทกึ ทีม่คีุณภาพสงู ไดแ้ก่ 

เสยีงทีบ่นัทกึลงในแผ่น CD เพลงต่างๆ MIDI (Musical Instrument Digital Interface) เป็นรปูแบบ

ของเสยีงทีแ่ทนเครือ่งดนตรชีนิดต่างๆ สามารถเกบ็ขอ้มลู และใหว้งจรอเิลก็ทรอนิกส ์สรา้งเสยีงตาม

ตวัโน้ต เสมอืนการเลน่ของเครือ่งเลน่ดนตรนีัน้ๆ เทคโนโลยเีกีย่วกบัเสยีง ประกอบดว้ยการบนัทกึ

ขอ้มลูเสยีง เสยีงทีท่าํงานผ่านคอมพวิเตอร ์เป็นสญัญาณดจิติอล ซึง่ม ี2 รปูแบบคอื Synthesize 

Sound เป็นเสยีงทีเ่กดิจากตวัวเิคราะหเ์สยีง ทีเ่รยีกว่า MIDI โดยเมือ่ตวัโน้ตทาํงานคาํสัง่ MIDI จะ

ถูกส่งไปยงั Synthesize Chip เพือ่ทาํการแยกสยีงวา่เป็นเสยีงดนตรชีนิดใดขนาดไฟล ์MIDI จะมี

ขนาดเลก็ เน่ืองจากเกบ็คาํสัง่ในรปูแบบงา่ยๆ Sound Data เป็นเสยีงจากทีม่กีารแปลงจากสญัญาณ 

analog เป็นสญัญาณ digital โดยจะมกีารบนัทกึตวัอยา่งคลืน่ (Sample) ใหอ้ยูท่ีใ่ดทีห่น่ึงในช่วงของ

เสยีงนัน้ๆ และการบนัทกึตวัอยา่งคลืน่เรยีงกนัเป็นจาํนวนมาก เพือ่ใหม้คีณุภาพทีด่ ีกจ็ะทาํใหข้นาด

ของไฟลโ์ตตามไปดว้ย Sample Rate จะแทนดว้ย kHz ใชอ้ธบิายคณุภาพของเสยีง อตัรามาตรฐาน

ของ sample rate เท่ากบั 11kHz, 22kHz, 44kHz Sample Size แทนคา่ดว้ย bits คอื 8 และ 16 บทิ 
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ใชอ้ธบิายจาํนวนของขอ้มลูทีใ่ชจ้ดัเกบ็ในคอมพวิเตอร ์คณุภาพเสยีงทีด่ทีีส่ดุ ไดแ้ก่ Auido-CD ที่

เท่ากบั 44kHz ระบบ 16 บทิ เป็นตน้ มาตรฐานการบบีอดัขอ้มลูเสยีงทีม่คีณุภาพด ีมกัจะมขีนาดโต 

จงึตอ้งมกีารบบีอดัขอ้มลูใหม้ขีนาดเลก็ลง มาตรฐานการบบีอดัขอ้มลู ไดแ้ก่ ADPCM - Adaptive 

Differential Pulse Code Modulation โดยจะทาํการบบีอดัขอ้มลูทีม่กีารบนัทกึแบบ 8 หรอื 16 บทิ 

โดยมอีตัราการบบีอดัประมาณ 4:1 หรอื 2:1u-law, A-law เป็นมาตรฐานทีก่าํหนดโดย CCITT 

สามารถบบีอดัเสยีง 16 บทิ ไดใ้นอตัรา 2:1MACE มจีดุเด่นคอื บบีอดัและขยายขอ้มลูใหม้ขีนาดเท่า

เดมิได ้จงึใชไ้ดเ้ฉพาะขอ้มลูเสยีง 8 บติ อตัราการบบีอดัคอื 3:1 และ 6:1 อยา่งไรกต็ามคณุภาพ

เสยีงไมด่เีท่าทีค่วร และทาํงานไดเ้ฉพาะกบั Mac เท่านัน้ MPEG เป็นมาตรฐานการบบีอดัขอ้มลูที่

นิยมมากในปจัจบุนั โดยชือ่น้ี เป็นชือ่ยอ่ของทมีงานพฒันา Moving Picture Export Group โดย

ปจัจบุนัมฟีอรแ์มตทีนิ่ยมคอื MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) ซึง่กค็อืเทคโนโลยกีารบบีอดัขอ้มลู

เสยีงของมาตรฐาน MPEG 1 นัน่เอง เป็นไฟลท์ีนิ่ยมใชก้บัเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ย 

    4.2.4.4 องคป์ระกอบดา้นการควบคมุหน้าจอ การออกแบบจอภาพจะมคีวาม

เรยีบงา่ยหรอืซบัซอ้นมากน้อยเพยีงใดนัน้ ขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบหลายดา้น เช่น เน้ือเรือ่ง สือ่

ประกอบเน้ือเรือ่ง (ภาพ กราฟิก วดีทิศัน์ เสยีง ฯลฯ) วธิกีารนําเสนอเน้ือเรือ่ง (เช่น ม ีHypertext   

มเีมนูยอ่ย มสี่วนใหค้วามช่วยเหลอืหรอื HELP ฯลฯ) องคป์ระกอบเหลา่น้ีจะมคีวามสมัพนัธก์บัการ

ออกแบบควบคมุหน้าจอเป็นอยา่งมาก แนวคดิงา่ยๆ ในการออกแบบปุม่ควบคมุหน้าจอ คอื จะตอ้ง

มคีวามสอดคลอ้งกบักจิกรรมการเรยีน สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบมลัตมิเีดยีทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน

ไดเ้ลอืกศกึษา และสอดคลอ้งกบัหลกัการออกแบบสือ่การสอนเพือ่การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (กรมวชิาการ 

กระทรวงศกึษาธกิาร. 2544: ออนไลน์) 

   ทฤษฎทีีก่ลา่วมาทัง้หมดนัน้เป็นทฤษฎทีีนํ่ามาใชป้ระกอบการสรา้งภาพกราฟิก

ของแอพพลเิคชนัและสรา้งเน้ือหาของแอพพลเิคชนัใหม้คีวามน่าสนใจ มแีรงจงูใจใหผู้ใ้ชส้นใจดาวน์

โหลดแอพพลเิคชนัท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหมเ่พื่อนําไปใชจ้รงิ  

 

 4.3 แนวทางการออกแบบแอพพลิเคชนัคู่มือแนะนําการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่

  4.3.1 ทาํความเขา้ใจกบัคูม่อืแนะนําการท่องเทีย่ว 

   คู่มอืแนะนําการท่องเทีย่วหรอืทีภ่าษาองักฤษเรยีกว่าไกดบุ๊์ค (Guide Book) แต่เดมิ

เป็นสือ่สิง่พมิพใ์นรปูแบบของหนงัสอืซึง่อาจประกอบดว้ยเน้ือหา รปูภาพ แผนที ่และขอ้มลูต่างๆ ที่

ทาํการจาํแนกเพือ่ใหง้า่ยต่อการคน้หาเวลานําไปใชท่้องเทีย่วจรงิ ประเทศไทยมคีูม่อืการท่องเทีย่ว

จาํหน่ายอยูท่ ัว่ไป โดยแบ่งเป็นเน้ือหาการท่องเทีย่วในแต่ละจงัหวดั จดัพมิพโ์ดยสาํนกัพมิพต่์างๆ 

เมือ่เวลาผ่านไปกต็อ้งมกีารเพิม่เตมิเน้ือหาใหท้นัสมยัแลว้จงึจดัพมิพใ์หม ่เพื่อใหคู้่มอืการท่องเทีย่ว

สามารถใชไ้ดจ้รงิในทุกช่วงเวลา เน่ืองจากสถานทีใ่นการท่องเทีย่วหรอืปจัจยัต่างๆ แมก้ระทัง่แผนที่

การเดนิทางอาจเกดิเปลีย่นแปลงไดใ้นทุกๆ ปี หรอืแมแ้ต่เป็นกจิกรรมเฉพาะช่วงเดอืนทีม่คีวามพเิศษ

ในจงัหวดันัน้ กม็กีารเปลีย่นแปลงไปทุกเดอืน คู่มอืแนะนําการท่องเทีย่วของสาํนกัพมิพท์ีเ่ป็นทีนิ่ยม
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มาเป็นเวลานานแลว้กค็อืสาํนกัพมิพส์ารคด ีโดยชือ่ชุดคูม่อืแนะนําการท่องเทีย่ววา่ "เทีย่วทัว่ไทยไป

กบันายรอบรู้" (สาํนกัพมิพส์ารคด.ี 2550: ออนไลน์) ในปจัจบุนัมคีูม่อืแนะนําการท่องเทีย่วจากหลาย

สาํนกัพมิพ ์ทีม่เีน้ือหาสาระแตกต่างกนัไป สว่นใหญ่เน้นใหเ้ป็นหนงัสอืสาํหรบัอ่านเพือ่ความบนัเทงิ

ไดด้ว้ย 

   คู่มอืแนะนําการท่องเทีย่วไมไ่ดอ้ยูใ่นรปูแบบของหนงัสอืเท่านัน้ แต่ยงัมกีารผลติ

คู่มอืฉบบัยอ่แบบโบวช์วัรแ์ผ่นพบั หรอืเอกสารงา่ยๆ ส่วนใหญ่สาํหรบัแจกนกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาใน

จงัหวดั หรอืเขา้มาพกัในโรงแรม เป็นการสง่เสรมิการท่องเทีย่วภายในจงัหวดัหรอืพืน้ทีน่ัน้ๆ ลกัษณะใน

การออกแบบกจ็ะเป็นหน้ากระดาษแผ่นพบัทีเ่มือ่พบัแลว้แต่ละหน้าจะมคีวามยาวมากกว่าความกวา้ง 

บางรายมกีารออกแบบใหพ้บัแผนทีเ่ขา้ไวใ้นแผ่นพบัดว้ย เมือ่ตอ้งการดขูอ้มลูกเ็ปิดแผ่นพบัทลีะหน้า

และเมือ่ตอ้งการดแูผนทีก่ก็างแผ่นพบัออกมา 

   ในยคุทีเ่วบ็ไซตไ์ดร้บัความนิยมอยา่งสงูในทัว่โลก คูม่อืการท่องเทีย่วไดพ้ยายาม

พฒันาตวัเองใหแ้สดงตวัอยูบ่นเวบ็ไซต ์ในรปูแบบของเวบ็ไซตด์า้นการท่องเทีย่วที่รวบรวมเน้ือหา

และมกีารลงิคไ์ปสู่เวบ็ไซตอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งภายนอก ลกัษณะของเวบ็ไซตด์งักล่าวเป็นเหมอืนพืน้ที่

รวบรวมเน้ือหาของจงัหวดันัน้ๆ มาไวใ้นทีเ่ดยีวเพือ่ความสะดวกในการหาขอ้มลูเพือ่การท่องเทีย่ว 

เวบ็ไซตช์ื่อดงัทีม่ลีกัษณะดงัน้ีไดแ้ก่เวบ็ไซตห์มหูนิ (http://www.moohin.com)

   ขอ้ดขีองเวบ็ไซตค์อืทนัสมยักว่าหนงัสอืและสิง่พมิพ ์มกีารอพัเดทขอ้มลูไดอ้ยา่ง

เป็นปจัจบุนัโดยไมต่อ้งรอการตพีมิพใ์หม ่เป็นสื่อทีป่ระหยดัค่าใชจ้า่ย ไมจ่าํเป็นตอ้งซือ้เพื่อดขูอ้มลู 

แต่ขอ้เสยีของเวบ็ไซตค์อืเมือ่นกัท่องเทีย่วจะเดนิทางไปทีไ่หน จะตอ้งมกีารหาขอ้มลูเว็บไซตไ์วก่้อน 

แลว้ทาํการพมิพข์อ้มลูออกมาเป็นแผน่กระดาษ หรอืใชว้ธิจีดจาํซึง่บางทกีไ็มส่ามารถจาํไดห้มด ไม่

เหมอืนกบัการซือ้หนงัสอืคู่มอืการท่องเทีย่วและพกพาไป หากมกีารใชแ้ทบ็เลต็เพื่อเปิดเวบ็ไซตก์ไ็ม่

รวดเรว็เหมอืนกบัการใชค้อมพวิเตอรเ์ปิดเวบ็ไซต ์อกีทัง้ขอ้มลูทัง้หมดของเวบ็ไซตม์กีารเปิดผ่าน

อนิเตอรเ์น็ต หากอยูใ่นสถานทีท่ีไ่มม่สีญัญาณอนิเตอรเ์น็ตกไ็มส่ามารถใชง้านได้ 

 เป็นตน้ 

   ภายหลงัจงึมกีารสรา้งแอพพลเิคชนัในการท่องเทีย่วขึน้มาดว้ย ซึง่แอพพลเิคชนั

สว่นใหญ่ทีค่นไทยสรา้งขึน้ตอนน้ีอยูบ่นหน้าจอไอโฟนทีม่ขีนาดเลก็ และการใชง้านแอพพลเิคชนัที่

ออกแบบสรา้งโดยนกัพฒันาโปรแกรมทัง้หมดขาดความสวยงาม ความเป็นมติรต่อการใชง้าน ตามที่

ควรจะเป็น อกีทัง้การหาขอ้มลูยงัเป็นลกัษณะของการรวมลงิคเ์วบ็ไซตเ์ขา้ไวด้ว้ยกนั เป็นแอพพลเิคชนั

ทีเ่หมอืนกบัการทดลองตน้แบบทีไ่มส่ามารถใช่ไดจ้รงิตามทีไ่ดท้ดลองมาแลว้ 

  4.3.2 แนวคดิในการออกแบบรปูแบบรวมของแอพพลเิคชนัคู่มอืแนะนําการท่องเทีย่ว

จงัหวดัเชยีงใหม่ 

   รปูแบบโดยรวมหรอืทีเ่รยีกว่าตมี (Theme) เป็นสิง่ทีส่าํคญัและจาํเป็นต่อการ

ออกแบบทุกประเภท ตัง้แต่สิง่พมิพ ์เวบ็ไซต ์รวมมาถงึแอพพลเิคชนับนแทบ็เลต็ดว้ย ตัง้แต่คู่มอื

การท่องเทีย่วมรีปูแบบเป็นสิง่พมิพน์ัน้ ตัง้แต่หน้าปก กราฟิกในแต่ละหน้า จนกระทัง่ถงึหน้าสดุทา้ย 

ตอ้งมจีดุรว่มกนัในการออกแบบอยูด่ว้ย โดยจะทาํเป็นในลกัษณะของเทมเพลท (Template) เป็น

ภาพกราฟิกทีก่าํหนดแน่นอนสาํหรบัวางในแต่ละหน้า หรอืเป็นการกาํหนดตมีคมุไวภ้ายนอกกไ็ด้
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เน่ืองจากแอพพลเิคชนัน้ีเป็นการนําเสนอคูม่อืแนะนําการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม ่การนํา งาน

ศลิปะและภาพลกัษณ์ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัจงัหวดัเชยีงใหมม่าเป็นตมีนัน้เป็นสิง่ทีท่ ัว่ไปนิยมทาํกนัอยูแ่ลว้ 

เพราะจะเหน็ไดว้่าสิง่พมิพห์รอืเวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วกบัจงัหวดัเชยีงใหม ่มกีารออกแบบที่องิต่อวฒันธรรม

ลา้นนาอนัเป็นวฒันธรรมดัง้เดมิของจงัหวดัเชยีงใหม ่เป็นเอกลกัษณ์ทีท่าํใหผู้อ่้านรูไ้ดท้นัทวีา่เป็น

เรือ่งราวเกีย่วกบัจงัหวดัอะไร 

   ศลิปลา้นนาเป็นสิง่ทีส่บืทอดผา่นกาลเวลามาเป็นระยะเวลามากกวา่ 700 ปี 

นบัตัง้แต่มกีารสรา้งอาณาจกัรขึน้ในสมยัพระเจา้เมง็ราย ศลิปลา้นนาประกอบไปดว้ยศลิปกรรม 

สถาปตัยกรรม จติรกรรม ประตมิากรรม หตัถกรรม รวมไปถงึดนตรนีาฏศลิป์ การฟ้อนราํ อนัเป็น

เอกลกัษณ์วา่มคีวามงดงามอ่อนชอ้ยและมคีวามละเอยีดวจิติรสวยงาม ดว้ยความสามารถของช่าง

ชาวลา้นนาและชนพืน้เมอืง แต่การออกแบบดา้นศลิปลา้นนาเพยีงอยา่งเดยีวนัน้ ทาํใหภ้าพลกัษณ์

ของสื่อแอพพลเิคชนัทีค่วรจะเป็นสื่อทีท่นัสมยั ดเูหมอืนสื่อในรปูแบบหนงัสอืสมยัก่อนซึง่เป็นสิง่ทีท่าํ

ใหไ้มเ่กดิการพฒันาเปลีย่นแปลงการออกแบบใหเ้กดิขึน้ตามยคุสมยั 

   จากทีไ่ดร้วบรวมขอ้มลูการท่องเทีย่วของจงัหวดัเชยีงใหมต่ามหวัขอ้ที ่2 จะเหน็ได้

วา่เชยีงใหมเ่ป็นเมอืงทีม่กีารเปลีย่นแปลงผสมผสานของวฒันธรรมต่างๆ ทีเ่ขา้มามอีทิธพิลโดยตลอด 

ทาํใหว้ดัในเมอืงเชยีงใหมม่ศีลิปะสถาปตัยกรรมทีห่ลากหลาย และดงัทีก่ล่าวมาแลว้ว่าเชยีงใหม่

ในช่วงระยะเวลาไมก่ีปี่มาน้ีไดม้กีารรบัศลิปะและการออกแบบตามแบบตะวนัตกเขา้มาปรบัปรงุ

เปลีย่นแปลงลกัษณะทางสถาปตัยกรรมและศลิปกรรมในแขนงอื่นๆ โดยเป็นการรบัอทิธพิลจาก   

นกัออกแบบรุน่ใหมท่ีม่แีนวคดิชื่นชอบศลิปะสมยัใหมแ่ละหลงัสมยัใหม่  

   ดงันัน้งานวจิยัฉบบัน้ีจงึมกีารรวบรวมการเปลีย่นแปลงทางศลิปกรรมของเมอืง

เชยีงใหมไ่วด้ว้ย โดยไดว้เิคราะหจ์ากรปูแบบของสถาปตัยกรรม จติรกรรม ประตมิากรรม ผลติภณัฑ์

เฟอรนิ์เจอร ์ผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึ ทีส่ามารถพบเหน็ไดท้ัว่ไปบนถนนนิมมานเหมนิทร ์ตาํบลสเุทพ 

จงัหวดัเชยีงใหม ่ศลิปกรรมสมยัใหมแ่ละหลงัสมยัใหมท่ีพ่บเหน็ไดม้ดี ังน้ี 

    - มนิิมอล 

     ศลิปะทีใ่ชร้ปูทรงเรขาคณติพืน้ฐานในการจดัวางอยา่งเรยีบงา่ย เปิดเผย 

โดยไมม่คีวามซบัซอ้น มปีรชัญาทางศลิปะวา่ "สิง่ทีคุ่ณเหน็กค็อืสิง่ทีคุ่ณเหน็” (มาโซนาร์. 2009: 6) 

    - ป๊อบอารต์ 

     เรยีกวา่เป็นศลิปะทีไ่ดร้บัแรงบนัดาลใจจากวฒันธรรมประชานิยม (POP 

Culture) เป็นผลงานศลิปะทีผ่ลติโดยการแปรรปูหรอืถอดแบบ การนําสิง่ต่างๆ มาประกอบรวมไว้

ดว้ยกนั โดยสาํคญัทีค่วามโด่งดงัของสิง่นัน้ โดยมศีลิปินทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศลิปะแนวน้ีคอื แอนดี ้

วอลฮ์อร ์(Andy Warhol) (ฮอนเนฟ. 2009: 6) 

    - วนิเทจ 

     มกัใชก้บังานสถาปตัยกรรมและเฟอรนิ์เจอร ์เริม่ตน้ในยคุ ค.ศ.\1920 – 1975 

เป็นกระแสนิยมการนําของเก่าเกบ็มาใชอ้กีทหีน่ึง ทีเ่รยีกกนัวา่คลาสสกิ หรอืการสรา้งของใหมข่ึน้มา

โดยเลยีนแบบของเก่าแลว้ใหค้วามรูส้กึเช่นเดยีวกบัของเก่า อาศยัศลิปะในการจดัวาง และคมุโทนสี

ทาํใหผ้ลงานดสูวยงาม (Krairatdesign. 2009: online) 
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   ผูว้จิยัไดท้าํการผสมผสานประยกุตศ์ลิปะลา้นนาดัง้เดมิเขา้กบัศลิปะตะวนัตกทีพ่บ

เหน็ในรปูแบบเฉพาะของเมอืงเชยีงใหม ่เหมอืนกบัแนวคดิของศลิปะหลงัสมยัใหมห่รอืทีเ่รยีกว่า

โพสโมเดริน์ (Postmodern) แลว้จงึนํามาออกแบบใหเ้ป็นกราฟิกของแอพพลเิคชนัน้ี โดยมทีัง้การ 

ทาํเทม็เพลท ในส่วนของอนิเตอรเ์ฟสบางอ  ยา่งทีจ่าํเป็น และการคมุภาพกราฟิกโดยไมเ่ฉพาะเจาะจง

ภายในเลม่ 

 
 

ภาพประกอบ 22 ถนนนิมมานเหมนิทร ์ซอย 1 ถนนทีเ่ตม็ไปดว้ยสตูดโิอของนกัออกแบบสมยัใหม ่

  

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 

 

 
 

ภาพประกอบ 23 รา้นคา้ภายในถนนนิมมานเหมนิทร ์ลกัษณะเป็นมนิิมอลผสมผสาน 

  

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 
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5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ณฐัสรวง ทองเน้ือนวล (2555: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเรือ่ง การออกแบบสื่อสิง่พมิพอ์อนไลน์ที่

เหมาะสมในประเทศไทย: โดยงานวจิยัฉบบัน้ีเป็นการวจิยัในช่วงทีส่ ือ่สิง่พมิพอ์อนไลน์บนเวบ็ไซต์

กาํลงัเป็นทีนิ่ยม และไดว้จิยัถงึองคป์ระกอบสาํคญัในการออกแบบสือ่สิ่งพมิพอ์อนไลน์ ซึง่ไดก้ลา่ววา่

การออกแบบสือ่สิง่พมิพอ์อนไลน์ในประเทศไทยกาํลงัไดร้บัความนิยมอยา่งสงูตัง้แต่ปีทีไ่ดท้าํการ

วจิยัน้ี โดยสื่อสิง่พมิพอ์อนไลน์น้ีผูว้จิยัไดก้ําหนดว่าเป็นทัง้สื่อบนอนิเตอรเ์น็ตและสื่อบนแทบ็เลต็

ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะการสรา้งสือ่สิง่พมิพอ์อนไลน์ทีเ่หมาะสมสาํหรบัผูบ้รโิภคชาวไทย ทีช่อบ

การอ่านเพยีงสัน้ๆ ใหไ้ดใ้จความ ไมย่ดืยาวและเน้นรปูภาพ และมเีรือ่งราวทีท่นัสมยั หรืออ่านในสิง่

ทีต่วัเองสนใจในเรือ่งบนัเทงิเท่านัน้ สือ่สิง่พมิพอ์อนไลน์ทีนิ่ยมมกัเป็นนิตยสารออนไลน์ 

 ดาํรงชยั แสงคาํ (2553: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเรือ่ง การสาํรวจคณุคา่งานประตมิากรรมสมยัใหม่ 

เพื่อตกแต่งสิง่แวดลอ้มในเมอืงเชยีงใหม่: เป็นงานวจิยัคณุคา่ของศลิปะสมยัใหมท่ีม่ต่ีอสภาพแวดลอ้ม

ของเมอืงเชยีงใหม ่และความเหมาะสมในการนํามาประดบัทศันียภาพ จงัหวดัเชยีงใหมเ่ป็นจงัหวดั 

ทีม่เีอกลกัษณ์ในดา้นศลิปวฒันธรรมล้านนา ซึง่ในปจัจบุนัมกีารนําเอกลกัษณ์ทางศลิปวฒันธรรม

เชยีงใหม ่มาใชใ้นเชงิศลิปะดว้ยวธิกีารสมยัใหม ่โดยเฉพาะศลิปะประเภทงานประตมิากรรม ซึง่งาน

แกะสลกัเป็นงานทีช่่างลา้นนามาความชาํนาญเป็นพเิศษ จงึมกีารวจิยัเพือ่นําเอาคณุคา่ของงาน

ประตมิากรรมลา้นนา มาสรา้งเป็นประตมิากรรมสมยัใหมเ่พือ่ปรบัปรงุทศันียภาพตามถนนหนทาง

ในจงัหวดัเชยีงใหม ่ใหม้คีวามสวยงาม เช่น การจาํลองซุม้ประตแูกะสลกัแบบลา้นนามาใชป้ระดบั

สะพานลอยคนขา้ม เป็นตน้ 

 เลศิฤทธิ ์ใหมป่ระเทศ (2552: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเรือ่ง การวเิคราะหส์ญัญะของหมูบ่า้นมง้ 

ดอยปยุเพื่อการออกแบบเวบ็ไซตส์่งเสรมิการท่องเทีย่ว: เป็นงานวจิยัเพือ่ศกึษาเรือ่งของศลิปวฒันธรรม

ประเพณแีละอตัลกัษณ์ของหมูบ่า้นมง้ดอยปยุในดา้นสญัญะ จากนามธรรมสูร่ปูธรรมทีส่ามารถ

ถ่ายทอดทางงานศลิปะและงานออกแบบได ้โดยนําผลงานมาสรา้งเป็นสือ่ในรปูแบบของเวบ็ไซต ์

เพือ่สง่เสรมิในดา้นการท่องเทีย่ว สญัญะทีไ่ดม้านัน้เป็นในรปูแบบของสแีละลวดลาย โดยหลกัใน 

การวเิคราะหส์ญัญะสามารถนํามาใชก้บัการคน้หาอตัลกัษณ์ของสิ่งอื่นไดอ้กี ผูว้จิยัในเรือ่งน้ีไดส้รปุ

งานวจิยัออกมาเป็นผลงานเวบ็ไซต ์ทีม่กีารออกแบบเรขนศลิป์โดยใชร้ปูแบบอตัลกัษณ์ทีว่เิคราะห์

ผา่นมาไดจ้ากงานวจิยัทัง้หมด 

 แดเนียล ชาเวบ และคณะ (Daniel Schwabe; et al. 1999: Abstract) วจิยัเรือ่ง Web 

Design Frameworks: An approach to improve reuse in Web applications : เป็นงานวจิยัจาก

ต่างประเทศเรือ่งกรอบในการทาํงานออกแบบเวบ็ไซตแ์บบ HTML ในเรือ่งของวธิกีารวางโครงสรา้ง

การทาํงาน และแบ่งสว่นต่างๆ ของเวบ็ไซต์ โดยเป็นวธิกีารทีไ่ดร้บัการยอมรบัในเรือ่งการออกแบบ

เวบ็ไซตจ์ากทัว่โลก ตัง้แต่จดุเริม่ตน้ของการออกแบบทีต่อ้งทาํการสรา้งไวรเ์ฟรม (Wire Frame) 

เพื่อเชื่อมโยงการออกแบบในแต่ละหน้าของเวบ็ไซต ์เปรยีบเสมอืนสารบญัว่าจะในเวบ็ไซตจ์ะมี  

หน้าไหนบา้งและมจีดุเชือ่มต่อกนัตรงไหน อกีทัง้ยงัเป็นการวางรปูแบบโดยรวมทีเ่รยีกว่าเทมเพลท 

(Template) อกีดว้ย 



บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเพือ่การพฒันาและสรา้งสรรคง์านออกแบบแอพพลเิคชนับน  

ไอแพดเพื่อเป็นคู่มอืแนะนําการท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม ่โดยผูว้จิยัมขี ัน้ตอนดงัน้ี  

 1. การกาํหนดประชากรและเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 

 2. การสรา้งเครือ่งมอืที่ใชใ้นการวจิยั 

 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 4. การจดักระทาํขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู 

 5. การออกแบบ 

 6. การสรปุผลการวจิยั อภปิรายขอ้เสนอแนะ และรวบรวมงานวจิยัเป็นรปูเลม่  

 

1. การกาํหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 การศกึษาและพฒันาออกแบบแอพพลเิคชนับนไอแพดเพื่อเป็นคู่มอืแนะนําการท่องเทีย่ว

ในจงัหวดัเชยีงใหม ่ผูว้จิยัไดก้ําหนดขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี 

 ประชากร 

  ประชากร คอื ตน้แบบในการสรา้งแอพพลเิคชนัในสว่นเริม่ตน้ ไดแ้ก่รปูแบบทีไ่ดจ้าก

การออกแบบทางศลิปกรรม ตามแนวทางการออกแบบทีไ่ดก้ําหนดไวว้่าเป็นรปูแบบเดยีวกบั  

กระแสนิยมการนําศิลปกรรมลา้นนามาประยกุตก์บัศลิปะสมยัใหม ่สรา้งงานออกแบบขึน้ดว้ย

โปรแกรมสาํหรบัการออกแบบในคอมพวิเตอร ์สรา้งเป็นภาพตน้แบบจาํนวน 5 แบบ 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

  กลุม่ตวัอยา่ง คอื แอพพลเิคชนัคูม่อืแนะนําการท่องเทีย่วทีส่ามารถทดลองใชง้านได้

บนไอแพดดว้ยรปูแบบที่สรา้งขึน้จากตน้แบบในการออกแบบทีผ่า่นการคดัเลอืกจากตน้แบบใหเ้หลอื

จาํนวน 2 แบบ โดยนําตน้แบบทีอ่อกแบบในคอมพวิเตอรท์ีไ่ดร้บัเลอืกแลว้นัน้ มาประกอบและจดั

วางตามโครงสรา้งของแอพพลเิคชนัแบบทีใ่กลเ้คยีงกนัดว้ยโปรแกรมสาํหรบัออกแบบแอพพลเิคชนั 

ประกอบกบัการออกแบบฟงัคช์นัการใชง้าน นํามาสรา้งเป็นตน้แบบเพือ่สรา้งแบบประเมนิสาํหรบั

ผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่ทาํการสรปุ และอภปิรายผลทีไ่ดร้บัจากการประเมนิ  

 

2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 ในการศกึษาและพฒันาออกแบบแอพพลเิคชนับนไอแพดเพื่อเป็นคู่มอืแนะนําการท่องเทีย่ว    ใน

วจิยัฉบบัน้ี ผูว้จิยัได้ สรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชส้าํหรบัการเกบ็และรวบรวมขอ้มลูเพือ่นํามาประกอบการ

ศกึษาวจิยั โดยมขีัน้ตอนในการสรา้งเครือ่งมอื ดงัน้ี 
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 2.1. แบบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

  ผูว้จิยัไดท้าํการสมัภาษณ์ผูม้คีวามรูค้วามชาํนาญในดา้นการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม่ 

เพื่อเกบ็ขอ้มลู ความรู ้ในเรือ่งประวตัศิาสตร ์ภมูศิาสตร ์ลกัษณะทางกายภาพ ประชากร ศลิปวฒันธรรม 

ครอบคลุมในทุกดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม ่เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็น

แนวทางในการออกแบบแอพพลเิคชนับนไอแพดเพื่อเป็นคู่มอืแนะนําการท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

  ขอ้มลูในการสมัภาษณแบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงัน้ี 

   ส่วนท่ี 1 คาํถามสมัภาษณ์เกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของจงัหวดัเชยีงใหม ่ทัง้ประวตัศิาสตร์ 

ภมูศิาสตร ์ลกัษณะทางกายภาพ ประชากร ศลิปวฒันธรรม และขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ป็นขอ้มลูทีจ่าํเป็นใน

ดา้นการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม่ 

   ส่วนท่ี 2 คาํถามสมัภาษณ์เกีย่วกบัแนวทางการพฒันาและการออกแบบเรขนศลิป์

บนหน้าจอแอพพลเิคชนั 

   ส่วนท่ี 3 คาํถามสมัภาษณ์ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิในองคป์ระกอบโดยรวมของ 

แอพพลเิคชนับนไอแพดแบบอนิเตอรแ์อคทฟีเพื่อเป็นกรณศีกึษาสื่อแนะนําการท่องเทีย่วจงัหวดั

เชยีงใหม ่

  เมือ่ไดร้บัขอ้มลูตามทีส่มัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ใน 3 สว่นแลว้ ผูว้จิยัดาํเนินการรวบรวม 

วเิคราะห ์และสรปุขอ้มลู รว่มกบัเอกสารและงานวจิยัทีไ่ดท้าํการศกึษาในขัน้ตอนก่อน เพือ่นํามา

สรา้งเป็นผลงานออกแบบแอพพลเิคชนับนไอแพดแบบอนิเตอรแ์อคทฟีเพื่อเป็นกรณศีกึษาสื่อ

แนะนําการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม ่

  2.2 แบบสอบถาม 

   ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบสอบถามเพื่อเกบ็ขอ้มลูของบุคคลทัว่ไปทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย 

โดยกําหนดใหเ้ป็นบุคคลในช่วงอายตุัง้แต่ 18 – 45 ปี ไมจ่าํกดัเพศ การศกึษา และอาชพี แบบสอบถาม

แบ่งเป็น 3 สว่น ดงัน้ี 

   ส่วนท่ี 1 คาํถามเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบ

แบบสอบถาม 

   ส่วนท่ี 2 คาํถามเกีย่วกบัความพงึพอใจในการออกแบบแอพพลเิคชนัแบบอนิเตอร์

แอคทฟีสาํหรบัไอแพดกรณศีกึษาจงัหวดัเชยีงใหม ่ใหผู้ต้อบแบบสอบถามใหค้ะแนนตามเกณฑแ์บบ

มาตรสว่นประเมนิคา่ (Rating Scale) ใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนแบบลงิเกริด์สเกล (Linkert Scale) คอื

วธิกีารกาํหนดคะแนนใหค้วามพงึพอใจทีม่ากทีส่ดุเป็นคะแนนทีส่งูทีส่ดุ ไลไ่ปจนถงึน้อยสดุ  ดงัน้ี 

    5 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัดมีาก 

    4 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัดี 

    3  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัพอใช้ 

    2 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัควรปรบัปรงุ 

    1  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัใชไ้มไ่ด้ 
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   การกาํหนดเกณฑ ์การแปลความหมาย ขอ้มลูทีเ่ป็นคา่เฉลีย่ต่างๆ ดงัน้ี 

    คา่เฉลีย่ระหวา่ง    ความหมาย 

     4.51 – 5.0   ผลการประเมนิในระดบัดมีาก 

     3.51 – 4.50   ผลการประเมนิในระดบัดี 

     2.51 – 3.50   ผลการประเมนิในระดบัพอใช้ 

     1.51 – 2.50   ผลการประเมนิในระดบัตอ้งปรบัปรงุ 

     1.00 – 1.50    ผลการประเมนิในระดบัใชไ้มไ่ด้ 

   ส่วนท่ี 3 ความคดิเหน็ของผูป้ระเมนิ ในสว่นของแนวทางการพฒันาแอพพลเิคชนั

สาํหรบัท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม ่แบ่งเป็น 2 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

    หวัข้อท่ี 1  รปูแบบการใชง้านแอพพลเิคชนัการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม่ 

 เป็นแบบสอบถามชนิดใหเ้รยีงลาํดบัสิง่ทีต่อ้งการมากทีสุ่ดไปถงึน้อยทีสุ่ดสาํหรบัแอพพลเิคชนัน้ี ซึง่

หมายรวมในสว่นของลกัษณะการใชง้าน โดยกาํหนดใหเ้ขยีนเลข 5 หน้าขอ้ทีเ่ป็นความตอ้งการ

ทีม่ากทีส่ดุ และ 4 3 2 จนกระทัง่ 1 ในขอ้ความตอ้งการทีล่ดหลัน่ลงไป 

    หวัข้อท่ี 2  รปูแบบดา้นกราฟิกของแอพพลเิคชนัการท่องเทีย่วจงัหวดั

เชยีงใหม ่เป็นการนําแบบรา่งแบ่งตามชนิดของกราฟิกทีเ่ฉพาะเจาะจงวา่เป็นรปูแบบใดรปูแบบหน่ึง 

มาเป็นตวัเลอืกแนวทางใหผู้ใ้ชง้านไดเ้ลอืกแบบทีต่วัเองคดิวา่น่าสนใจทีส่ดุ เพือ่เป็นขอ้มลูทีส่าํคญัใน

การพฒันาแบบรา่งต่อไป ขอ้น้ีเป็นแบบเลอืกขอ้ใดขอ้หน่ึงเท่านัน้ 

   ส่วนท่ี 4 คาํถามปลายเปิดเพือ่ใหผู้ต้อบแบบสอบถามมขีอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการ

ออกแบบแอพพลเิคชนัแบบอนิเตอรแ์อคทฟีสาํหรบัไอแพดเพื่อเป็นกรณศีกึษาสื่อแนะนําการ

ท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม ่สาํหรบันําไปปรบัปรงุและพฒันาการออกแบบ  

 2.3 แบบประเมินแบบร่าง 

  ผูว้จิยัไดเ้ลอืกผูเ้ชีย่วชาญเป็นผูป้ระเมนิแนวทางออกแบบแอพพลเิคชนัแบบอนิเตอร์

แอคทฟีสาํหรบัไอแพดเพื่อเป็นกรณศีกึษาสื่อแนะนําการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม ่โดยผูว้จิยัไดท้าํ

การสมัภาษณ์ดว้ยการสอบถามความคดิเหน็ในแงม่มุของผูเ้ชีย่วชาญในดา้นทีผู่เ้ชีย่วชาญมคีวาม

ชาํนาญ เป็นความคดิเหน็ในเชงิลกึต่อผลงานตน้แบบของแอพพลเิคชนัแบบอนิเตอรแ์อคทฟีสาํหรบั

ไอแพดเพื่อเป็นกรณศีกึษาสื่อแนะนําการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม ่เพื่อนําแนวคดิไปปรบัปรงุ

พฒันาการออกแบบ 

  คณุสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญสาํหรบังานวิจยัฉบบัน้ี 

   1. ผูเ้ชีย่วชาญในดา้นการท่องเทีย่วและขอ้มลูจงัหวดัเชยีงใหม่ 

   2. ผูเ้ชีย่วชาญในดา้นสือ่ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว 

   3. ผูช้าญเชีย่วดา้นการพฒันาแอพพลเิคชนั 
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  การประเมินแบบร่างมีขัน้ตอนดงัน้ี 

   ขัน้ตอนที ่1 ผูใ้ชง้านทาํแบบสอบถามเพือ่ประเมนิรปูแบบรา่งโดยรวมทัง้หมดของ

แนวทางการออกแบบแอพพลเิคชนัแบบอนิเตอรแ์อคทฟีสาํหรบัไอแพด เพื่อเป็นกรณศีกึษาสื่อ

แนะนําการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม ่โดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้สองดา้นประเมนิในภาพรวมทัง้หมด  

   ขัน้ตอนที ่2 ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิขัน้ที ่2 แบบทีม่กีารปรบัปรงุแกไ้ขเพื่อนําไปสู่การ

สรา้งแอพพลเิคชนัจรงิ 

   ขัน้ตอนที ่3 ผูเ้ชีย่วชาญเลอืกแบบและรวบรวมขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญเพือ่

นําไปปรบัปรงุแกไ้ขตน้แบบแอพพลเิคชนัแบบอนิเตอรแ์อคทฟีสาํหรบัไอแพดเพื่อเป็นกรณศีกึษาสื่อ

แนะนําการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหมใ่นขัน้ต่อไป  

 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ผูว้จิยัไดศ้กึษาและทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาและพฒันาออกแบบ

แอพพลเิคชนัแบบอนิเตอรแ์อคทฟีสาํหรบัไอแพดเพื่อเป็นกรณศีกึษาสื่อแนะนําการท่องเทีย่วจงัหวดั

เชยีงใหม ่โดยเกบ็ขอ้มลูทีม่คีวามเกีย่วเน่ืองกบัการวจิยัครัง้น้ี โดยแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คอื 

  3.1 ขอ้มลูปฐมภมู ิ(primary data) เป็นการเกบ็ขอ้มลูภาคสนามโดยใชเ้ครือ่งมอืการ

วจิยั ไดแ้ก่ การสมัภาษณ์ แบบสอบถาม รวบรวมขอ้มลูทัง้หมดเพือ่นําไปวเิคราะหแ์ละเป็นแนว

ทางการพฒันาผลงานออกแบบแอพพลเิคชนัแบบอนิเตอรแ์อคทฟีสาํหรบัไอแพดในรปูแบบคู่มอื

แนะนําการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม่ 
  3.2 ขอ้มลูทุตยิภมู ิ(secondary data) เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากเอกสารและ

งานวจิยั ทัง้ในรปูแบบของตาํรา หนงัสอื เอกสารทางวชิาการ งานวจิยั รวมไปถงึสือ่ออนไลน์ใน

เวบ็ไซต ์และรวมไปถงึการศกึษาจากแอพพลเิคชนับนไอแพดในดา้นทีใ่กลเ้คยีงหรอืเกีย่วขอ้ง โดย

ไดนํ้าขอ้มลูทัง้หมดมารวบรวมไวใ้นบทที่ 2 ของงานวจิยั เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งงานวจิยั

และเป็นแหลง่อา้งองิทีส่าํคญัในงานวจิยัฉบบัน้ี 

 

4. การจดักระทาํข้อมลูและวิเคราะหข้์อมลู 

 การจดักระทาํขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัครัง้น้ี เป็นการนําขอ้มลูปฐมภมูแิละ  

ทุตยิภมูมิารวบรวมไวด้ว้ยกนัและวเิคราะหต์ามจดุมุง่หมาย ใหเ้ป็นไปตามประเดน็และอยูภ่ายใน

ขอบเขตของการวจิยั โดยมขีัน้ตอนดงัน้ี 
  1. วเิคราะหข์อ้มลูปฐมภมูแิละนําขอ้สรปุไปประเมนิผลโดยการปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ 

เพื่อนําไปเป็นแนวทางออกแบบ 
  2. วเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภมูแิละนําขอ้สรปุทีไ่ดไ้ปใชใ้นการออกแบบและพฒันารปูแบบ 
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  3. วเิคราะหห์ารปูแบบทีเ่หมาะสมในการออกแบบแอพพลเิคชนัแบบอนิเตอรแ์อคทฟี

สาํหรบัไอแพดเพื่อเป็นคู่มอืการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม ่โดยใชข้อ้มลูทีผ่่านการวเิคราะหแ์ละ

การศกึษาขอ้มลูดา้นการออกแบบเรขนศลิป์ โดยเลอืกทฤษฎกีารออกแบบทีเ่หมาะสม  
  4. เริม่ออกแบบและพฒันารปูแบบโดยใชผ้ลจากการวเิคราะหแ์ละเกบ็รวบรวมขอ้มลู

ทัง้หมด 
  5. ทาํแบบรา่งเพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายผูใ้ชง้านไดเ้ลอืกแบบ เพื่อเสนอแนะแนวทางการ

ปรบัปรงุแกไ้ข เพือ่นําไปสูก่ารสรา้งแบบรา่งในขัน้ต่อไป 

  6. นําผลการประเมนิจากแบบสอบถามมาปรบัปรงุแกไ้ขแบบรา่งตามขอ้เสนอแนะและ

แนวทางในความคดิเหน็ของผูใ้ชง้าน 

  7. นําแบบรา่งทีผ่่านการปรบัปรงุแกไ้ขใกลเ้คยีงกบัแอพพลเิคชนัจรงิใหผู้เ้ชีย่วชาญ

ตรวจสอบเพือ่เลอืกแบบทีด่ทีีส่ดุ 

  8. ประเมนิผลและเลอืกแบบทีด่ทีีสุ่ดไปผลติเป็นแอพพลเิคชนัจรงิ  

  9. สรปุผลจากการวจิยั อภปิรายผล และเสนอแนะ 

 

5. การออกแบบ 

 ผูว้จิยัไดร้วบรวมผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัง้หมดในดา้นต่างๆ นํามาสรปุเพือ่ทาํการออกแบบ

ตามกระบวนการทีไ่ดศ้กึษามา โดยมขีัน้ตอนดงัน้ี 
  ขัน้ตอนท่ี 1 นําขอ้มลูทีไ่ดเ้กบ็รวบรวมและทาํการศกึษาทัง้หมดมาวางแผนโครงรา่ง

ของแอพพลเิคชนั ทัง้ในดา้น ของแบบรา่งลกัษณะทางเรขนศลิป์ของแอพพลเิคชนั วางแผนการ

นําเสนอขอ้มลู การลาํดบัของขอ้มลู รวมถงึวาง รปูแบบของอนิเตอรแ์อคทฟีทีเ่หมาะสม ทัง้หมดอยู่

ในรปูแบบของแบบรา่ง  (Sketch Design) จาํนวน 5 แบบ แบ่งเป็น 5 ลกัษณะทีต่่างกนั ใหก้ลุ่มเป้าหมาย

เป็นผูเ้ลอืกแบบผ่านเครือ่งมอืแบบสอบถาม 

  ขัน้ตอนท่ี 2 เมือ่ไดแ้บบรา่งทีเ่ลอืกมากทีสุ่ด นํามาปรบัปรงุพฒันาจนไดแ้บบทีเ่หมาะสม 

จาํนวน 2 แบบแลว้ จงึนํามาปรบัปรงุสรา้งเป็นตน้แบบบนหน้าจอคอมพวิเตอร์ 

  ขัน้ตอนท่ี 3 นําแบบตน้แบบใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบประเมนิผล รบัฟงัความคดิเหน็

ขอ้แนะนําปรบัปรงุจากผูเ้ชีย่วชาญ 

  ขัน้ตอนท่ี 4 นําขอ้สรปุจากการประเมนิผลโดยผูเ้ชีย่วชาญมาปรบัปรงุแกไ้ข พฒันา

แบบทีม่คีวามสมบรูณ์มากทีส่ดุ 

  ขัน้ตอนท่ี 5 นําแบบแอพพลเิคชนัคู่มอืแนะนําการท่องเทีย่วเชยีงใหมท่ีส่มบรูณ์ทีสุ่ด

ขึน้เผยแพรจ่รงิทัว่โลกผ่านระบบแอพสโตรบ์นไอแพด ในรปูแบบของแอพพลเิคชนัทีแ่จกฟร ีและทาํ

การสรปุผลจากการวจิยัทัง้หมด เพื่อวเิคราะหแ์ละหาขอ้เสนอแนะ 
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6. การสรปุผลการวิจยั อภิปรายข้อเสนอแนะ และรวบรวมงานวิจยัเป็นรปูเล่ม

 ผูว้จิยัไดท้าํการสรปุผลการวจิยัโดยใชอ้งคป์ระกอบโดบรวมของขอ้มลูสถติแิละขอ้เสนอแนะ 

แนวทางการพฒันาทีไ่ดร้บั รวมถงึขัน้ตอนและวธิกีารในการออกแบบและพฒันาแอพพลเิคชนัแบบ

อนิเตอรแ์อคทฟีสาํหรบัไอแพดในการทาํสื่อคู่มอืแนะนําการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม ่ไดม้กีาร

รวบรวมหลกัการและความรูใ้นการออกแบบเพือ่เผยแพรใ่หเ้กดิเป็นตวัอยา่งในการพฒันาต่อไป  
 



บทท่ี 4 

การวิเคราะหข้์อมูล 

 
 ในการดาํเนินงานวจิยั ผูว้จิยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้การรวบรวมขอ้มลู

จากเอกสารและวรรณกรรมทัง้ในดา้นการสรา้งแอพพลเิคชนัและในดา้นการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม ่

รวมทัง้การเกบ็ขอ้มลูภาคสนามทีแ่หลง่ท่องเทีย่วสาํคญัๆ ในจงัหวดัเชยีงใหม ่และการรวบรวมขอ้มลู

โดยใชเ้ครือ่งมอื แบบสอบถาม และสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ ในบทน้ีจงึไดแ้บ่งผลการวเิคราะหข์อ้มลู

เป็นขอ้ดงัน้ี 

  1. สรปุผลการวเิคราะหเ์อกสารและวรรณกรรม 

   1.1 อตัลกัษณ์ของจงัหวดัเชยีงใหม่ 

   1.2 ลกัษณะสื่อทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว 

  2. วเิคราะหแ์นวโน้ม (เทรนด)์ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยั 

   2.1 ดา้นองคป์ระกอบ 

   2.2 ดา้นผลติภณัฑแ์ละงานออกแบบ 

   2.3 ดา้นเทคโนโลย ี

   2.4 ดา้นพืน้ทีก่ารใชช้วีติ 

   2.5 ดา้นการท่องเทีย่ว 

  3. สรปุผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม  

  4. สรปุผลการวเิคราะหภ์าคสนามจากการลงพืน้ทีแ่ละสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ  

   4.1 สรปุผลการวเิคราะหจ์ากการลงพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ 

   4.2 สรปุผลการวเิคราะหจ์ากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ 

  5. การสรา้งสรรคแ์บบรา่งขัน้ที ่1 สรปุผลการประเมนิแบบรา่งจากผูเ้ชีย่วชาญ 

  6. การสรา้งสรรคแ์บบรา่งขัน้ที ่2 สรปุผลการประเมนิแบบรา่งจากผูเ้ชีย่วชาญ 

  7. การพฒันาและออกแบบแอพพลเิคชนัการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม่ 

  8. สว่นการใชง้าน (ฟงัคช์นั) ของแอพพลเิคชนัการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม่ 

   

1. สรปุผลการวิเคราะหเ์อกสารและวรรณกรรม 

  จากการรวบรวมขอ้มลูทางเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาและออกแบบ

แอพพลเิคชนั รวมถงึการท่องเทีย่วและขอ้มลูสาํคญัของจงัหวดัเชยีงใหม ่ผูว้จิยัไดท้าํการศกึษาขอ้มลู

ทัง้หมดและทาํการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ใหไ้ดอ้งคค์วามรูท้ีจ่ะนํามาพฒันาชิน้งานแอพพลเิคชนัแบบ

อนิเตอรแ์อคทฟีสาํหรบัการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหมน้ี่ 
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 1.1 อตัลกัษณ์ของจงัหวดัเชียงใหม่ 

  ผูว้จิยัตอ้งการศกึษาอตัลกัษณ์ของจงัหวดัเชยีงใหม ่เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ       

เรขศลิป์บนหน้าจอของแอพพลเิคชนัน้ีทัง้หมด ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีงกนัทีส่ ื่อถงึความเป็น

จงัหวดัเชยีงใหมอ่ยา่งแทจ้รงิ โดยใหภ้าพบนหน้าจอทีเ่หน็ เป็นภาพจาํลองสญัลกัษณ์บางอยา่งของ

จงัหวดัเชยีงใหม่ 

   1.1.1 สทีีเ่ป็นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัเชยีงใหม่ 

    สทีีเ่ป็นสปีระจาํจงัหวดัเชยีงใหมอ่ยา่งเป็นทางการคอืสฟ้ีาเขม้ โดยเป็นสพีืน้

ของธงประจาํจงัหวดัเชยีงใหม ่รวมทัง้สขีองตราสญัลกัษณ์ผลติภณัฑเ์มอืงเชยีงใหม ่สาํนกังาน

พาณชิยจ์งัหวดัเชยีงใหม ่(Chiang Mai Brand) พืน้ตราสญัลกัษณ์เป็นสฟ้ีาเขม้ สว่นรปูตราสญัลกัษณ์

เป็นสเีหลอืงทอง อยา่งไรกต็ามความรูเ้รือ่งสปีระจาํจงัหวดัเชยีงใหมเ่ป็นสฟ้ีานัน้มน้ีอยคนมากทีรู่ ้

และเป็นสสีญัลกัษณ์ทีรู่จ้กัในทางราชการอยา่งดเีท่านัน้  

 

 
 

ภาพประกอบ 24 ธงสญัลกัษณ์จงัหวดัเชยีงใหม่ 

  

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 25 ตราสญัลกัษณ์ผลติภณัฑเ์มอืงเชยีงใหม่ 
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    สาํหรบัสทีีเ่ป็นสญัลกัษณ์แทนจงัหวดัเชยีงใหมส่าํหรบัใชใ้นการเผยแพร่

ประชาสมัพนัธต์ามสือ่ต่างๆ นัน้ มกัจะมกีารใชแ้ตกต่างกนัไปตามแต่ลกัษณะของงาน ยกตวัอยา่ง

งานทีแ่สดงใหเ้หน็สทีีส่ ื่อถงึจงัหวดัเชยีงใหมใ่นลกัษณะต่างๆ กนั ไดแ้ก่ โปสเตอร ์มหกรรมพชืสวน

โลกเฉลมิพระเกยีรตฯิ ราชพฤกษ์ 2554 โปสเตอรเ์น้นภาพทุ่งหญา้สเีขยีวสดตดักบัทอ้งฟ้าสฟ้ีา 

เน่ืองจากเป็นงานเกีย่วกบัธรรมชาต ิพชืพนัธุ์ ดอกไม ้และตราสญัลกัษณ์ของงานราชพฤกษ์จะเป็น

รปูดอกไมส้เีหลอืงเขม้ ภาพรวมของโปสเตอรน้ี์จงึเป็นการใชส้นํีาเสนอเมอืงเชยีงใหม ่ในแงข่องการ

เป็นเมอืงแห่งธรรมชาต ิตน้ไม ้ดอกไม้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 26 โปสเตอรง์านมหกรรมพชืสวนโลกเฉลมิพระเกยีรตฯิ ราชพฤกษ ์2554 

  

    งานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเป็นเมอืงแหง่ความคดิสรา้งสรรค ์หรอืโครงการ

เชยีงใหมเ่มอืงสรา้งสรรค ์(Chiang Mai Creative City) ทีเ่รยีกชือ่ยอ่วา่  CMCC ซึง่มโีลโกเ้ป็น

รปูแบบของแผ่นสเีป็นสีเ่หลีย่มมาเรยีงกนั เจาะทะลุตรงกลาง สทีีม่ไีดแ้ก่ สฟ้ีา สเีหลอืงเขม้ สเีขยีว  

สดีาํ และสแีดง โดยไดใ้หค้วามหมายของโลโกไ้วว้่า โลโกเ้ชยีงใหมเ่มอืงสรา้งสรรคน์ัน้ออกแบบบน

พืน้ฐานของกําแพงเมอืง โดยมคีเูมอืงเป็นแรงบนัดาลใจของสญัลักษณ์ดา้นประวตัศิาสตรว์ฒันธรรม

และความแขง็แกรง่ของจงัหวดัเชยีงใหม ่นกัออกแบบจงึเปลีย่นคเูมอืงใหเ้ป็นนามธรรมมากขึน้ โดย

เพิม่กราฟิกทีม่กีารเคลือ่นไหวและสสีนัทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึนวตักรรมและการพฒันาดว้ยความคดิ

สรา้งสรรค ์ทัง้น้ีรปูแบบอตัลกัษณ์องคก์รของเชยีงใหมเ่มอืงสรา้งสรรคจ์ะใชส้ดีงักลา่ววางบนสขีาว 

เน้นทีว่า่งเป็นสว่นใหญ่ 
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ภาพประกอบ 27 ตราสญัลกัษณ์เชยีงใหมเ่มอืงสรา้งสรรค์ 
  

 

    ประเภทงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเป็นเมอืงแหง่วฒันธรรมลา้นนา กจ็ะมกีาร

ทาํสือ่ประชาสมัพนัธเ์ชญิชวนใหน้กัท่องเทีย่วเขา้มาเทีย่วชมงานประเพณทีีส่าํคญัๆ ซึง่จดัเป็น

ประจาํทุกปี เช่น งานปีใหมเ่มอืง งานสงกรานต ์งานลอยกระทง เหน็ไดช้ดัจากตวัอยา่งสือ่

ประชาสมัพนัธเ์ชญิชวนมาเทีย่วชมงานประเพณปีระจาํปีทีจ่ดัโดยเทศบาลนครเชยีงใหม ่เช่น  

ประเพณงีานยีเ่ป็งเชยีงใหม ่และ งานสงกรานตท์ีใ่ชช้ื่อว่า ป๋าเวณป๋ีีใหมเ่มอืงเจยีงใหม ่2556 ซึง่สทีี่

ใชม้กัเป็นสเีหลอืงเขม้ออกน้ําตาล มกีารใชต้วัอกัษรสแีดงเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคอืสฟ้ีาและสชีมพ ู 
 

 
 

ภาพประกอบ 28 โปสเตอรป์ระเพณเีดอืนยีเ่ป็งเชยีงใหม ่2555 
 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 29 โปสเตอรป๋์าเวณป๋ีีใหมเ่มอืงเจยีงใหม ่2556 
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    นอกจากการศกึษาสทีีเ่หน็จากตราสญัลกัษณ์หรอืงานออกแบบสมยัใหมท่ี่

เกีย่วขอ้งกบัจงัหวดัเชยีงใหมโ่ดยตรงแลว้ ผูว้จิยัยงัไดท้าํการศกึษาสจีากขอ้มลูดา้นประวตัิศาสตร ์             

งานศลิปกรรม จติรกรรม สถาปตัยกรรม ถิน่ลา้นนาโดยเฉพาะในเขตคเูมอืงเชยีงใหม ่ซึง่พบวา่สี

ของศลิปกรรมถิน่ลา้นนา เหน็จากสขีองพระอุโบสถ วหิาร หอไตร ในวดัทีเ่ป็นศลิปกรรมลา้นนาแท้ๆ  

เช่น วดัพระสงิหว์รมหาวหิาร วดัปราสาท ซึง่เป็นวดัโบราณทีอ่ยูภ่ายในกาํแพงเมอืงเชยีงใหม่  

    วดัพระสงิหว์รมหาวหิารมวีหิารลายคาํเป็นโบราณสถานทีส่าํคญัยิง่ของวดั ซึง่

ไดร้บัการอนุรกัษ์และมกีารบรูณปฏสิงัขรณ์ทาํใหว้ดัน้ียงัคงความงดงามอยูจ่นปจัจบุนั ซึง่เป็นทีนิ่ยม

ของนกัท่องเทีย่วเป็นอนัมาก สขีองวหิารลายคาํมสีแีดงและทองซึง่เป็นความเชือ่ของลา้นนาวา่เป็นสี

ทีแ่สดงถงึความขลงัและศกัดิส์ทิธิ ์
 

 
 

ภาพประกอบ 30 วหิารลายคาํวดัพระสงิห์ 

  

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 

 

    จากขอ้มลูทีม่กีารคน้ควา้ถงึศลิปกรรมจติรกรรมลา้นนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเชยีงใหม ่

มจีติรกรรมทีน่่าสนใจซึง่มกีารกาํหนดในเรือ่งของสไีวอ้ยา่งชดัเจน ไดแ้ก่งานศลิปะบนกระจก  

เรยีกวา่งานจติรกรรมเขยีนสบีนกระจก ซึง่เกดิจากความเชือ่เรือ่งพระธาตุประจาํปีเกดิทีภ่าคเหนือ

เรยีกวา่ปีเป้ิง เป็นความเชือ่วา่ก่อนทีเ่ราจะมาเกดิเป็นมนุษย ์ดวงวญิญาณตอ้งไปกราบไหวพ้ระธาตุ

ประจาํตวัใหส้ตัวป์ระจาํปีเกดิ (ตวัเป้ิง) นําดวงวญิญาณยา้ยมาอยูท่ีก่ระหมอ่มของบิดาก่อนจะเขา้สู่

ครรภม์ารดา เมือ่สิน้อายลุงกจ็ะตอ้งกลบัไปอยู ่ณ พระธาตุประจาํปีเกดิเช่นเดมิ จากความเชือ่น้ีช่าง

ลา้นนาจงึไดส้รา้งงานเขยีนสบีนกระจกเพือ่ใชบ้ชูาพระธาตุ ลงเสน้ดว้ยสดีาํ สทีอง สเีหลอืง สเีขยีว 

และสแีดง 
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ภาพประกอบ 31 ภาพเขยีนสกีระจกพระธาตุประจาํปีเกดิ 

 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 
 
    เมือ่วเิคราะหท์ีม่าของสทีีเ่ป็นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัเชยีงใหม ่ในรปูแบบต่างๆ 

ตามทีเ่คยปรากฏมาแลว้ พบวา่สทีีช่ ือ่วา่เป็นสปีระจาํจงัหวดัเชยีงใหมม่คีวามนิยมใชใ้นสือ่ออกแบบ

ประชาสมัพนัธอ์ยูบ่า้งแต่ไ มเ่ดน่ชดั สทีีใ่ชใ้นการออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธเ์ชยีงใหมส่ว่นใหญ่มี      

สเีหลอืงเขม้หรอืสทีองประกอบ รวมถงึสแีดงกเ็ป็นสทีีส่าํคญัของลา้นนาดว้ย 
 

 
 

ภาพประกอบ 32 ชุดสทีีไ่ดจ้ากการวเิคราะหอ์ตัลกัษณ์จงัหวดัเชยีงใหม่ 

  

 ทีม่า: สรา้งสจีากผูว้จิยั 

 

  1.1.2 เสน้ ลาย และรปูแบบ ทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัเชยีงใหม่ 

   นอกจากสทีีเ่ป็นสว่นสาํคญัในงานออกแบบแลว้ ทัง้เรือ่งของการออกแบบเสน้ 

ลวดลาย รปูแบบทางกราฟิกทีใ่ชบ้นหน้าจอแอพพลเิคชนัโดยรวม เหน็จากรปูแบบของตราสญัลกัษณ์

ต่างๆ ทีไ่ดนํ้าเสนอในเรือ่งสทีีเ่ป็นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัเชยีงใหมไ่ปแลว้ ตัง้แต่ตราสญัลกัษณ์ประจาํ

จงัหวดัเชยีงใหมเ่ป็นรปูชา้งในเรอืนแกว้ ชา้งเผอืกในเรอืนแกว้ หมายถงึความสาํคญั 2 ประการของ

จงัหวดัชา้งเผอืก คอื ชา้งทีเ่จา้ผูค้รองนครเชยีงใหมท่ลูเกลา้ถวายแด่พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั และ

ไดข้ึน้ระวางเป็นชา้งเผอืกเอกในรชักาล สว่นเรอืนแกว้ คอืดนิแดนทีบ่วรพทุธศาสนารุง่เรอืงสดุอนั

หมายถงึนครเชยีงใหมแ่หง่อาณาจกัรลา้นนานัน่เอง 
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ภาพประกอบ 33 ชา้งในเรอืนแกว้ 

  

   ชา้งเป็นสตัวค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของประเทศไทยมาชา้นาน เชยีงใหมห่รอือาณาจกัร

ลา้นนาอนัมปีา่ไมอุ้ดมสมบรูณ์กเ็ป็นแหลง่ทีส่ามารถพบชา้งไดม้าก กระทัง่ในปจัจบุนัเองทีป่า่ไมล้ด

น้อยลงไป แต่เชยีงใหมก่ย็งัเป็นแหล่งเลีย้งชา้งทีส่าํคญั โดยจะพบปางชา้งต่างๆ เช่น ปางชา้งแมส่า  

อําเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม ่เป็นสถานทีท่่องเทีย่วสาํคญัทีช่าวต่างชาตนิิยมมาเยีย่มชมและขีช่า้ง

ท่องเทีย่วชมธรรมชาต ิการใชร้ปูหรอืสญัลกัษณ์ทีเ่ป็นชา้ง จงึเป็นภาพทีเ่ป็นอตัลกัษณ์หน่ึงของ

จงัหวดัเชยีงใหม ่

   ส่วนลกัษณะของเรอืนแกว้นัน้ นอกจากจะปรากฏบนตราสญัลกัษณ์เชยีงใหมแ่ลว้ 

ยงัปรากฏอยูก่บัปฏมิากรรมทางพทุธศาสนาในประเทศไทยอกีดว้ย เช่น เรอืนแกว้องคพ์ระพทุธชนิราช 

จงัหวดัพษิณุโลก เป็นตน้ ตวัเรอืนแกว้เป็นเรอืนลอ้มรอบพระพุทธรปู เป็นทรงแหลมชีข้ ึน้ 

 
 

ภาพประกอบ 34 รปูแบบพระพุทธรปูทีม่เีรอืนแกว้ 

  

 ทีม่า: การจดัการความรูห้อพทุธศลิป์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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   รปูแบบลวดลายทีเ่กดิจากตราสญัลกัษณ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัจงัหวดัเชยีงใหมก่็

เป็นการนําเอาสิง่ทีแ่สดงถงึจงัหวดัเชยีงใหมอ่ยา่งเด่นชดัมาแสดงใหเ้ป็นรปูแบบของสญัลกัษณ์ 

อยา่งเช่นตราสญัลกัษณ์งานมหกรรมพชืสวนโลกเฉลมิพระเกยีรตฯิ ราชพฤกษ์ 2554 ตามทีก่ล่าวมา

ในเรือ่งของส ียงัเหน็ไดอ้กีวา่ตราสญัลกัษณ์ของงานเป็นรปูดอกไมน้ัน่เอง 

   ภาพโลโกง้านประเพณทีีใ่ชร้ปูสญัลกัษณ์ทีแ่สดงถงึจงัหวดัเชยีงใหม ่เช่น วดั ตุง 

เป็นตน้ กเ็ป็นการนําเอาอตัลกัษณ์ทีส่าํคญัทีค่นทัว่ไปรูจ้กัเกีย่วกบัจงัหวดัเชยีงใหมม่าใชป้ระกอบดว้ย 

วดัเป็นสญัลกัษณ์ของเชยีงใหมซ่ึง่เป็นเมอืงทีเ่จรญิทางพทุธศาสนามาตัง้แต่สมยัโบราณ รปูทรง

ภายนอกของวดัในแบบของลา้นนาเป็นรปูรา่งทีไ่ดร้บัความนิยมนํามาทาํสญัลกัษณ์ต่างๆ มากมาย 

   รปูแบบลวดลายทีจ่ากการศกึษาขอ้มลูทางเอกสารแลว้พบวา่ มกีารอา้งองิเป็นอตั

ลกัษณ์ทีเ่หมาะสมกบัการยกมาเป็นรปูแบบบนภาพหน้าจอแอพพลเิคชนัเกีย่วกบัจงัหวดัเชยีงใหม่

มากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ลวดลายลา้นนาทีพ่บจากวดัในจงัหวดัเชยีงใหม ่อนัเป็นโบราณสถานทีส่าํคญัทาง

ประวตัศิาสตร ์โดยจากเอกสารทีไ่ดค้น้ควา้นัน้ วดัทีเ่ป็นตวัอยา่งดา้นลวดลายลา้นนาตัง้แต่ดัง้เดมิที่

ยงัคงอยูค่วรคูแ่ก่การนํามาศกึษาวจิยันัน้ไดแ้ก่ วดัพระสงิหว์รมหาวหิาร วดัปราสาท ทัง้สองวดัน้ี

ตัง้อยูใ่นคเูมอืงเก่านครเชยีงใหม ่นอกจากน้ียงัมวีดัภายในเขตจงัหวดัเชยีงใหม ่ไดแ้ก่ วดัเจด็ยอด 

วดัเสาหนิ วดับวกครกหลวง วดัตน้เกว๋น และวดัพระธาตุศรจีอมทอง ซึง่มลีวดลายลา้นนาดัง้เดมิ

หลงเหลอือยูใ่หท้าํการศกึษาได ้ซึง่วเิคราะหล์ายไดจ้ากงานจติรกรรมและประตมิากรรม ซึง่มเีทคนิค

ในการวาดทีเ่ป็นขนบของงานช่างลา้นนา 

   จติรกรรมลา้นนาทีท่างเอกสารกลา่ววา่ วดัพระสงิหว์รมหาวหิาร วดัปราสาท            

วดัเจด็ยอด วดัเสาหนิ วดับวกครกหลวง วดัตน้เกว๋น และวดัพระธาตุศรจีอมทอง ยงัหลงเหลอืงานที่

ครบสมบรูณ์นัน้ แบ่งเป็นเทคนิคทีเ่รยีกวา่ “ลายคาํลา้นนา” และ “จติรกรรมภาพเขยีน 2 มติ”ิ ซึง่แต่ละ

ชนิดกแ็บ่งแยกลงลกึในรายละเอยีดลงไปอกี 

    - ลายคาํลา้นนา เหน็เดน่ชดัในวดัพระสงิหว์รมหาวหิาร และวดัปราสาท 

ตามทีไ่ดก้ลา่วในเรือ่งสไีปนัน้ เรือ่งของลวดลายกม็กีารศกึษาคน้พบหลกัวธิกีารทีม่รีว่มกนัของแต่ละ

วดัในลา้นนา จากการศกึษาพบวา่วหิารตามแบบลา้นนาจะนิยมประดบัตกแต่งภายในดว้ยลวดลาย

ลงรกัปิดทอง ทีเ่รยีกเป็นภาษาช่างลา้นนาวา่ “ลายคาํ ” ซึง่จะมกีารประดบัลายอยูบ่รเิวณตวัไ ม่

โครงสรา้งของเครือ่งบนวหิาร แต่ละสว่นทีเ่รยีกวา่ ขือ่มา้ ตัง่ไหม เสาวหิาร ตลอดจนผนงัภายใน

วหิารและแผงคอไมค้อสอง ประดบัเป็นระเบยีบทวิแถวใหด้งูดงามและใหค้วามรูส้กึถงึความศกัดิส์ทิธิ ์

ของสถานทีท่ีเ่ป็นทีป่ระกอบพธิทีางศาสนา แบบแผนของลายคาํลา้นนาจะมลีกัษณะเป็นงาน ปิดทอง

บนพืน้สแีดงชาด ซึง่มเีทคนิคอยู ่3 ประการ ไดแ้ก่ เทคนิคปิดทองลายฉล ุเป็นการทาํลวดลายปิดทอง

โดยใชแ้มพ่มิพล์ายฉลุ (Stencil) เป็นเทคนิคทีท่าํใหส้ะดวกต่อการสรา้งลายอยา่งงา่ยและรวดเรว็ ซึง่

ลกัษณะจะเป็นลายทาํซํ้ากนัไปตลอดทัง้เสาหรอืผนงั 
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ภาพประกอบ 35 ลายคาํทีว่ดัปราสาท 

  

 ทีม่า: คูม่อืการใชง้านสือ่ดจิติอลลวดลายลา้นนาเพือ่สบืสานอนุรกัษภ์มูปิญัญาทอ้งถิน่ 

 

    - เทคนิคลายขดูเป็นวธิกีารทาํลวดลายโดยการขดู ขดี เสน้ลงบนพืน้ทีท่ีปิ่ด

ทองไว ้เป็นวธิทีางช่างทีค่ลา้ยกบัการทาํลวดลายทีเ่รยีกวา่ฮายดอก หรอื ฮายลาย เสน้ทีเ่กดิจากการ

ขดูผวิทองจะเกดิเสน้ลวดลายสเีขม้หรอืแดงชาดอยูบ่นพืน้ทอง ปรากฏเป็นภาพเขยีนลายเสน้บนพืน้

หลงัสทีอง 

     - เทคนิคผสมลายขดูกบัลายฉลุเป็นการขดูเสน้หรอืแต่งเตมิเสน้ใหเ้กดิ

รายละเอยีดในตวัภาพหรอืในลวดลายมากขึน้ มกัมกีารสรา้งลวดลายเป็นภาพคน เทวดา หรอืสตัว์

ในปา่หมิพานต ์กระทัง่ลายกนก ดอกไม ้ใบไม ้ลายขดูน้ีเป็นงานจติรกรรมทีท่าํใหเ้กดิมติแิละเหน็

รายละเอยีดของลวดลายทีง่ดงามยิง่ขึน้ การทาํลวดลายลงรกัปิดทองและสรา้งรายละเอยีดดว้ยลาย

ขดูผสมกนัเป็นลกัษณะเดน่ของลา้นนาทีนิ่ยมใชก้นัมาตัง้แต่โบราณ 

   จากเทคนิคทีก่ลา่วมาทาํใหจ้ติรกรรมลายเสน้ของลา้นนามคีวามแตกต่างกบั

จติรกรรมลายรดน้ําของภาคกลาง 

    - จติรกรรมฝาผนงั 2 มติ ิเรยีกวา่ลายแตม้ลา้นนาหรอืลายคาํแลว้แต่ทอ้งถิน่ 

เป็นภาพจติรกรรมไทยทีร่ปูรา่งอว้นป้อมกวา่จติรกรรมภาคกลาง ไมล่งรายละเอยีดมากเท่าใด ตาม

ประวตัศิาสตรไ์ดร้บัอทิธพิลมาจากเชยีงแสนและพมา่ในสมยัทีล่า้นนาตกเป็นเมอืงขึน้ของพมา่นัน่เอง 

บางสว่นไดร้บัอทิธพิลจากชาวลวัะ ชาวเมง็ ทีม่ถีิน่อาศยัอยูใ่นเชยีงใหมก่่อนการปกครองของ

อาณาจกัร ลา้นนา 
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ภาพประกอบ 36 จติรกรรมฝาผนงั วดัพระสงิห ์

 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 
 
    - ประตมิากรรม ประตมิากรรมของลา้นนาแบ่งเป็นสามประเภทคอืงานแกะไม ้

งานปนูป ัน้ และงานหลอ่ สาํหรบังานแกะไมค้อืงานแกะสลกัทัง้นูนตํ่าและนูนสงู ซึง่ชาวลา้นนาขึน้ชือ่

ในเรือ่งการแกะสลกัไม ้เน่ืองดว้ยสภาพภมูปิระเทศเป็นปา่ไมอุ้ดมสมบรูณ์มาตัง้แต่โบราณ การ

แกะสลกัไมแ้บบลา้นนาพบอยูท่ ัง้สามประเภทไดแ้ก่ นูนตํ่า นูนสงู และลอยตวั โดยมเีทคนิควธิกีาร

แกะสลกัอยู ่4 แบบดว้ยกนั 

    - แกะสลกัภาพลายเสน้ เป็นการแกะสลกัแบบเซาะรอ่งตามลวดลายของเสน้

ใหห้นกัเบาเท่ากนัตลอดทัง้แผ่น 

    - แกะสลกัภาพนูนตํ่าเป็นการแกะสลกัภาพใหนู้นขึน้จากพืน้ผวิแผ่นไมเ้พยีง

เลก็น้อย แต่ไมใ่หเ้ป็นภาพแบนราบเหมอืนงานจติรกรรม  

 

 
 

ภาพประกอบ 37 แกะสลกัไมแ้บบนูนตํ่า 

  

 ทีม่า: คูม่อืการใชง้านสือ่ดจิติอลลวดลายลา้นนาเพือ่สบืสานอนุรกัษภ์มูปิญัญาทอ้งถิน่ 

 

    - แกะสลกัภาพนูนสงู เป็นการแกะไมใ้หเ้ป็นภาพลอยขึน้มาเกอืบเตม็ตวั         

มรีายละเอยีดมากกวา่นูนตํ่า แต่ยงัไมเ่หน็ภาพครบทุกมติ ิเหน็เพยีงดา้นหน้าและดา้นขา้งเลก็น้อย

เท่านัน้ 
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    - แกะสลกัภาพลอยตวั เป็นการแกะไมใ้หข้ึน้รปูเป็นรปูทรง เหน็ไดท้ัง้ 3 มติ ิ

รอบดา้น  

 
 

ภาพประกอบ 38 แกะสลกัไมแ้บบนูนสงู 

  

 ทีม่า: คูม่อืการใชง้านสือ่ดจิติอลลวดลายลา้นนาเพือ่สบืสานอนุรกัษภ์มูปิญัญาทอ้งถิน่ 
     

 
 

ภาพประกอบ 39 แกะสลกัไมแ้บบลอยตวั 

  

 ทีม่า: คูม่อืการใชง้านสือ่ดจิติอลลวดลายลา้นนาเพือ่สบืสานอนุรกัษภ์มูปิญัญาทอ้งถิน่ 

 

   งานปนูป ัน้ลา้นนาเป็นงานทีใ่ชส้ตูรปนูแบบโบราณซึง่เป็นปนูทีม่รีพูรนุ ไมอ่ม

ความชืน้และไมม่คีวามเคม็ทีเ่ป็นตวัทาํใหป้นูสกึกรอ่นงา่ย แต่มขีอ้เสยีคอืเป็นปนูสตูรน้ีแหง้ชา้     

ตอ้งใชเ้วลาในการเตรยีมนาน งานปนูป ัน้ของลา้นนาทีพ่บตามวดัจะพบมากเช่น รปูป ัน้สงิหห์น้าวดั    

ปนูป ัน้ตวัมอมทางขึน้บนัไดวดั เป็นตน้ 
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ภาพประกอบ 40 ภาพปนูป ัน้ 

  

 ทีม่า: คูม่อืการใชง้านสือ่ดจิติอลลวดลายลา้นนาเพือ่สบืสานอนุรกัษภ์มูปิญัญาทอ้งถิน่ 

 

   สาํหรบังานหลอ่นัน้มกัเป็นประตมิากรรมลอยตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพทุธศาสนา  

โดยเฉพาะการหล่อองคพ์ระ พระพทุธรปู โดยชาวลา้นนาเริม่ตน้การหลอ่ตัง้แต่ยคุสรา้งบา้นแปงเมอืง 

ทีร่วบรวมผูค้นจากชุมชนเลก็ๆ กลายมาเป็นชุมชนเมอืงขนาดใหญ่  

(สบืสกุล ชืน่ชม. 2552: 14-27) 

   จากเอกสารงานวจิยัดา้นจติรกรรมและประตมิากรรมในวดัลา้นนาของจงัหวดั

เชยีงใหม ่ผูว้จิยัจงึสามารถจาํแนกลายทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของงานศลิปกรรมลา้นนาแบบทีค่ลา้ยคลงึ

และแตกต่างกนั และไดศ้กึษาถงึขอ้กาํหนดหรอืขนบในการสรา้งลายต่างๆ น้ี เพือ่นํามาศกึษาเรือ่ง

เสน้สายลายเพื่อทาํกราฟิกบนหน้าจอแอพพลเิคชนัต่อไป 

   นอกจากงานทีไ่ดศ้กึษาจากเอกสารงานวจิยัทีร่วบรวมผลงานลวดลายในดา้น

จติรกรรม ประตมิากรรม ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดแลว้ อตัลกัษณ์จงัหวดัเชยีงใหมท่ีนํ่าแสดงเป็นรปูภาพ 

ลวดลายและอื่นๆ ทีม่กีารศกึษาไว ้ยงัมใีนเรือ่งของผลติภณัฑข์องฝากและสนิคา้หตัถกรรมจงัหวดั

เชยีงใหม ่ทีส่ามารถนํามาวเิคราะหใ์นเรือ่งลวดลายไดอ้กี 

   กล่าวถงึเรือ่งสตัวป์ระจาํจงัหวดัเชยีงใหม ่นอกจากชา้งทีม่อียูใ่นตราสญัลกัษณ์

ประจาํจงัหวดัแลว้ ในปจัจบุนั กระแสของฝากจากสตัวท์ีไ่ดร้บัความนิยมมากอกีชนิดหน่ึง เน่ืองมาจาก

สตัวใ์นสวนสตัวเ์ชยีงใหมท่ีไ่ดร้บัความนิยมอยา่งสงู ไดแ้ก่ หมแีพนดา้ ความนิยมในหมแีพนดา้ของ

นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหมก่่อใหเ้กดิผลติภณัฑข์องฝากอาท ิหมวก เสือ้ ตุ๊กตา 

และผลติภณัฑต่์างๆ ทีใ่ชร้ปูหมแีพนดา้พมิพห์รอืสกรนีลงบนผลติภณัฑ ์โดยมบีทความวจิยัเกีย่วกบั

สนิคา้หมแีพนดา้วา่ เป็นสนิคา้สูว้กิฤตเศรษฐกจิของไทย (ศริพิร วษิณุมหมิาชยั. 2552: 5)  
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   ผลติภณัฑข์องฝากจากจงัหวดัเชยีงใหมน่ัน้ เดมิเป็นสนิคา้ทีเ่กดิจากการผลติ

ภายในครวัเรอืน ในชุมชนเป็นสว่นใหญ่ โดยมกัมกีารพฒันารปูแบบ เทคนิค กรรมวธิ ีอยา่งเป็น

เอกลกัษณ์ เมือ่พดูถงึจงัหวดัเชยีงใหม ่สนิคา้หตัถกรรมทีเ่ป็นทีรู่จ้กัมาเป็นเวลานาน ได้แก่ รม่บ่อสรา้ง 

ซึง่มสีถานทีผ่ลติอยูท่ีอ่าํเภอสนักาํแพง ตาํบลตน้เปา หมูบ่า้นบ่อสรา้ง เป็นหตัถกรรมระดบัชุมชนทีม่ ี

ภมูปิญัญาสบืทอดกนัมาตัง้แต่รุน่ปูย่า่ตายาย ลกัษณะรม่บ่อสรา้งเป็นรม่ซึง่ทาํจากผา้ฝ้าย ผา้แพร 

ผา้ดบิ หรอืกระดาษสา หุม้บนโครง ไมไ้ผ ่มตีัง้แต่ขนาดเลก็ถงึขนาดใหญ่ มสีีสนั งดงามและมกีาร

วาดลวดลายบนรม่ และแมว้่าความนิยมของรม่บ่อสรา้งในปจัจบุนัจะลดน้อยลงไปกว่าสมยัก่อน แต่ก็

ยงัคงเป็นสนิคา้ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดัเชยีงใหม ่โดยลายของรม่บ่อสรา้งนัน้กม็กีารประดษิฐแ์ละ

พฒันาใหม้แีบบเขา้กบัยคุสมยันัน่เอง ซึง่ลายของรม่บ่อสรา้งสว่นใหญ่มกัเป็นรปูดอกไม ้ต่อมากม็ี

การวาดลายใหม่ๆ  หรอืรบัสัง่ทาํลายตามแต่ผูซ้ือ้จะสัง่ ทาํใหล้ายของรม่บ่อสรา้งไมไ่ดม้กีารยดึถอื

ตามขนบเหมอืนลวดลายลา้นนาทีพ่บเหน็ตามสถาปตัยกรรมต่างๆ 
 

 
 

ภาพประกอบ 41 รม่บ่อสรา้ง 

  

   นอกจากน้ีสิง่ทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ของเมอืงเชยีงใหมท่ีห่ลงเหลอืจากสมยัเวยีงเชยีงใหม่

ครัง้อาณาจกัรลา้นนา กย็งัมโีบราณสถาน โบราณวตัถุ นอกเหนือจากวดัและสถาปตัยกรรมทาง

ศาสนา ทีเ่หน็ไดช้ดัเจนคอืกําแพงเมอืงเชยีงใหมห่รอืเรยีกว่ากําแพงเวยีงเจยีงใหม ่สรา้งขึน้ในสมยั

พญามงัราย โดยก่อนสรา้งกาํแพงมกีารขดุคลูอ้มรอบเมอืงก่อนแลว้จงึนําดนิทีไ่ดจ้ากการขดุคเูมอืง

ยาวดา้นละ 1,600 เมตร มาก่อเป็นแนวกําแพงเมอืง ทาํใหก้ําแพงเมอืงเชยีงใหมใ่นเริม่แรกเป็นแนว

กาํแพงดนิ ทีเ่หน็เป็นกาํแพงอฐิในปจัจบุนันัน้เป็นกาํแพงจากการบรูณะในยคุพระเจา้กาวลิะ ที่

บางสว่นของกําแพงเมอืงเชยีงใหมโ่ดนรือ้ออกและมกีารถนนตดัเขา้กําแพงเมอืงหลายจดุ เน่ืองจาก

ในปี พ.ศ. 2491 มกีารรือ้ถอนกาํแพงเมอืงบางสว่นทีห่กัพงัมวีชัพชืขึน้ ไมส่ามารถทาํนุบาํรงุต่อไป  

ไดส้ขีองกําแพงเมอืงเป็นสอีฐิแดงน้ําตาล อกีหน่ึงสอีตัลกัษณ์ทีผู่ว้จิยัไดช้ดัชุดสไีว ้ และรปูทรงของ

กําแพงเมอืงทีเ่ป็นเหลีย่ม อกีทัง้การสรา้งผงัเมอืงเชยีงใหมท่ีม่รีปูเป็นคเูมอืงสีเ่หลีย่ม ดงัทีป่รากฏใน

ตราสญัลกัษณ์ของเชยีงใหมเ่มอืงสรา้งสรรค ์ดงัทีว่เิคราะหผ์า่นไปในหวัขอ้ของสแีลว้นัน่เอง 
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ภาพประกอบ 42 กําแพงและประตูเมอืงเชยีงใหม่ 

     

   นอกจากเมอืงเชยีงใหมจ่ะเป็นเมอืงแห่งประวตัศิาสตรแ์ลว้ การเป็นเมอืงแห่งความ

ทนัสมยัรองจากกรงุเทพมหานคร กเ็ป็นจดุเด่นของเชยีงใหมป่จัจบุนั เชยีงใหมใ่นทุกวนัน้ีมแีหล่ง

ท่องเทีย่วทางศลิปะสมยัใหมท่ีไ่ดร้บัอทิธพิลจากตะวนัตก มกีลุม่นกัสรา้งสรรคใ์นดา้นต่างๆ มาอาศยั

อยูใ่นจงัหวดัเชยีงใหมเ่ป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะยา่นถนนนิมมานเหมนิทร ์โดยทุกๆ ปีจะมกีารจดั

งาน Nimman Street Art & Promenade หรอื NAP ทีบ่รเิวณนิมมนาเหมนิทรซ์อย 1 เป็นงานออก

รา้นทีแ่สดงสนิคา้เกีย่วกบัศลิปะและความคดิสรา้งสรรค ์ภายในงานจะเหน็การประยกุตผ์ลติภณัฑ์

สมยัใหมท่ีม่เีรือ่งราวเกีย่วกบัศลิปะลา้นนา หรอืประวตัศิาสตรเ์ชยีงใหมเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้ง เช่น เสือ้ผา้

ใยธรรมชาตปิกัลายลา้นนา โคมลา้นนาทีใ่ชเ้ป็นของประดบับา้น เป็นตน้ ซึง่งานน้ีเกดิจากความ

รว่มมอืขององคก์รเชยีงใหมเ่มอืงสรา้งสรรคก์บันกัออกแบบทีอ่าศยัอยูใ่นจงัหวดัเชยีงใหม ่ 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 43 งาน  Nimman Street Art & Promenade 
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   จากขอ้มลูเกีย่วกบัลวดลาย เสน้ รปูแบบ ทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ทางศลิปะของเชยีงใหม่

ทีไ่ดร้วบรวมมาทัง้เกีย่วขอ้งกบัความเป็นเมอืงแหง่ประวตัศิาสตรข์องเชยีงใหม ่ความเป็นธรรมชาต ิ

และการเป็นเมอืงแหง่ความคดิสรา้งสรรคใ์นปจัจบุนั ทาํใหจ้าํแนก ภาพ รปูแบบหรอืลวดลายทีพ่บ

เพือ่นํามาสรา้งเป็นงานกราฟิกสมยัใหมแ่ยกไดด้งัต่อไปน้ี  

    1.1.2.1 ลายดอกไม ้

     ลวดลายดอกไมธ้รรมชาตแิละดอกไมป้ระดษิฐเ์ป็นลวดลายทีม่กัพบเหน็

ไดม้ากในสว่นต่างๆ ของวดั มกัมกีารนํามาประดบัรว่มกนัทัง้สองแบบ ซึง่ดอกไมแ้ต่ละแบบอยูใ่น

รปูแบบและตําแหน่งทีแ่ตกต่างกนัไป โดยลวดลายมลีกัษณะเป็นช่อดอกไม ้ประกอบดว้ยกา้น ใบ 

ดอก เหมอืนดอกไมต้ามธรรมชาตแิละมปีระดษิฐเ์พิม่แต่งบา้ง หากเป็นดอกไมล้ายคาํมกัจะมกีารตดั

ทอนรปูแบบมากกวา่ดอกไมใ้นงานจติรกรรม 2 มติ ิทีเ่น้นการวาด ลายดอกไมข้องลา้นนานัน้มคีวาม

อ่อนชอ้ย และทรวดทรวงพลิว้ไหวมากกวา่ลายไทยของภาคกลาง 

     ลายดอกไมเ้ป็นลายพืน้ฐานทีพ่บเหน็ไดท้ัว่ไปบนงานประเภทต่างๆ              

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเชยีงใหม ่โดยเฉพาะงานหตัถกรรมกไ็ดนํ้าเอาภาพลายดอกไมม้าใชเ้ป็นจาํนวนมาก 

เน่ืองจากเป็นลายทีม่คีวามสวยงามใกลช้ดิกบัธรรมชาตแิละแสดงออกถงึความเป็นจงัหวดัเชยีงใหม ่

และเป็นรปูภาพทีแ่สดงถงึความอ่อนชอ้ยอ่อนน้อมของคนทางภาคเหนือ 
 

 
 

ภาพประกอบ 44 ลายดอกพุดตาลทีว่ดัพระสงิห ์

  

 ทีม่า: คูม่อืการใชง้านสือ่ดจิติอลลวดลายลา้นนาเพือ่สบืสานอนุรกัษภ์มูปิญัญาทอ้งถิน่ 
 
    1.1.2.2 ลายคนหรอืเทวดา 

     มกัพบเหน็ลายเทวดาอารกัษอ์ยูต่ามวดัทัง้ในรปูแบบของงานจติรกรรม

และประตมิากรรม ซึง่ประตมิากรรมมกัจะพบเป็นรปูป ัน้นูนตํ่านูนสงูเป็นภาพเทวดาประนมหตัถน์ัง่

อยูห่รอืยนือยู ่ในภาพจติรกรรมลายคาํกม็ภีาพเทวดาอารกัษป์ระกอบอยูเ่ช่นกนั โดยมากมกัพบเป็น

ภาพเขยีนเทวดาพทิกัษอ์ยูท่ีบ่านประตหูรอืบานหน้าต่างทัง้สองขา้ง หรอืมเีทวดาประกอบอยูใ่น

จติรกรรมฝาผนงัแบบ 2 มติดิว้ย ภาพเทวดาอารกัษน์ัน้สว่นใหญ่ปรากฏอยูใ่นงานศลิปกรรมลา้นนาเดมิ 

ไมค่อ่ยมกีารนํามาทาํตราสญัลกัษณ์ใดๆ ในเชยีงใหม ่หรอืการนํามาประยกุตใ์ชบ้นสือ่ประเภทอื่นนัน้ก็
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ไมไ่ดพ้บเหน็มากเท่าใดนกั เน่ืองจากเทวดาในความหมายของชาวลา้นนาเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ควรคา่

แก่การอยูใ่นทีม่งคล สงูสง่ หากนํามาใชผ้ดิทีผ่ดิทางอาจก่อใหเ้กดิความอวมงคลนานาประการ  

เรยีกวา่เป็นลวดลายใชเ้ฉพาะที ่เพือ่การบชูา 

     สว่นภาพทีเ่ป็นรปูคนทัง้บุคคลสาํคญัแหง่อาณาจกัรลา้นนาและชาวบา้น

ปถุุชนทัว่ไป มเีป็นภาพจติรกรรม 2 มติ ิบอกเลา่เรือ่งราวอยูต่ามผนงัวดั และมงีานประตมิากรรมรปู

บุคคลสาํคญัทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของลา้นนา ดงัเช่นประตมิากรรมงานหลอ่อนุสาวรยีส์ามกษตัรยิ ์อนัเป็น

อนุสาวรยีป์ระตมิากรรมของกษตัรยิส์ามพระองคท์ีม่าช่วยกนัก่อตัง้เวยีงเชยีงใหม ่ประกอบดว้ย

พญามงัราย พญางาํเมอืงแห่งเมอืงพะเยา และพ่อขนุรามคาํแหงแห่งกรงุสุโขทยั ภาพอนุสาวรยี์  

สามกษตัรยิม์กีารนําไปทาํเป็นตราสญัลกัษณ์หรอืเหรยีญทีร่ะลกึ 

     ภาพคนทัว่ไปในรปูแบบจติรกรรมลา้นนานอกจากอยูบ่นผนงัวดัวาอาราม

แลว้ ในสมยัปจัจบุนักม็กีารนําภาพมาสกรนีลงบนสนิคา้ผลติภณัฑข์องฝากอกีดว้ย เช่น สกรนีลงบน

เสือ้ยดื ซึง่เป็นทีนิ่ยมในหมูน่กัท่องเทีย่วชาวต่างชาตเิป็นสว่นใหญ่ 
 

 
 

ภาพประกอบ 45 ภาพเพน้ทล์ายคน 

  

    1.1.2.3 ลายสตัว ์

     เริม่จากตราสญัลกัษณ์ประจาํจงัหวดัเชยีงใหมท่ีใ่ชช้า้งเป็นสญัลกัษณ์ ยงัมี

ตราสญัลกัษณ์อื่นๆ ทีม่รีปูชา้งเขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ย รวมถงึการนํารปูชา้งมาทาํเป็นตวัการต์นูนําโชค

หรอืทีเ่รยีกว่ามาสคอต (Mascot) ในงานแขง่ขนักฬีา อยา่งกฬีาแห่งชาตคิรัง้ที ่41 เชยีงใหมเ่กมส ์

เมือ่ปี พ.ศ. 2555 กไ็ดม้ตีวัการต์นู “ชา้งน้อย มว่นอก มว่นใจ๋” เป็นมาสคอต สาํหรบัตวัมาสคอตน้ี 

เชยีงใหมย่งัเคยนําแมวมาเป็นสญัลกัษณ์ในงานแขง่ขนักฬีาซเีกมส ์ปีพ .ศ. 2538 ซึง่เป็นแมววเิชยีร

มาศถอืรม่บ่อสรา้งและดว้ยกระแสนิยมหมแีพนดา้ ซึง่เป็นสตัวท์ีอ่ยูใ่นสวนสตัวเ์ชยีงใหม ่เริม่จากหมี

แพนดา้คู่ตวัผูต้วัเมยี ช่วงช่วง กบั หลนิฮุ่ย ทีไ่ดร้บัมาจากประเทศจนี ในปี พ .ศ. 2546 ดว้ยสญัญา

ยมืตวัเพือ่การจดัแสดง ทาํใหเ้กดิสนิคา้ของฝากรปูหมแีพนดา้มากมาย และยิง่ไดร้บัความนิยมมากขึน้

เมือ่หลนิฮุ่ยแพนดา้เพศเมยีคลอดลกูแพนดา้ชื่อหลนิปิง ทาํให âöสนิคา้เกีย่วกบัหลนิปิงออกมามากมาย

เช่นกนั รายไดจ้ากการจดัแสดงหมแีพนดา้และจาํหน่ายของทีร่ะลกึเป็นสว่นช่วยสง่เสรมิเศรษฐกจิ

จงัหวดัเชยีงใหมใ่หด้ขี ึน้ เพราะฉะนัน้หมแีพนดา้ทีไ่มใ่ช่สตัวป์ระจาํชาตไิทยเลยจงึกลบักลายเป็น

สญัลกัษณ์ทีส่าํคญัของจงัหวดัเชยีงใหมใ่นสมยัปจัจุบนัในทีส่ดุ 
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     นอกจากลวดลายสตัวท์ีม่จีรงิแลว้ยงัมลีวดลายสตัวห์มิพานต ์โดยเน่ืองจาก

เป็นสตัวท์ีไ่มม่อียูจ่รงิ  ผูเ้ป็นช่างจงึวาดลวดลายตามลกัษณะของสตัวท์ีอ่ธบิายไวส้บืต่อกนัมาแต่

โบราณ สตัวป์ ัน้จะดมูกีารเคลือ่นไหวมาก ถา้เป็นกรอบโคง้พืน้หลงัมกัเป็นฉากแสดงว่ากลุ่มสตัว์ 

กลุ่มนัน้เป็นสตัวบ์ก สตัวปี์ก หรอืสตัวท์ีเ่หาะได ้หากเป็นสตัวบ์กช่างจะทาํพืน้หลงัเป็นฉากตน้ไม้

ใบไม ้ในน้ํากจ็ะมฉีากเป็นเสน้โคง้แบบคลืน่น้ํา เหาะไดก้เ็ป็นทอ้งฟ้า เมฆ สวรรค ์เป็นตน้  

 

 
 

ภาพประกอบ 46 ลายสงิหป์นูป ัน้ 

  

 ทีม่า: คูม่อืการใชง้านสือ่ดจิติอลลวดลายลา้นนาเพือ่สบืสานอนุรกัษภ์มูปิญัญาทอ้งถิน่ 

 

    1.1.2.4 ลายมงคล 

     อาณาจกัรลา้นนาเป็นอาณาจกัรทีม่คีวามรุง่เรอืงในพทุธศาสนา และมี

ความเชือ่ทางไสยศาสตร ์พธิกีรรมต่างๆ มาชา้นาน ลายมงคลถอืว่าเป็นลวดลายหน่ึงในหมวดหมู่

ลวดลายทีพ่บจากวดัและโบราณสถานของลา้นนา รปูแบบลวดลายมงคลมกัเป็นประเภทดอกไมห้รอื

ลายธรรมชาตทิีเ่ป็นรปูแบบเดน่ชดั มกีารไดร้บัแนวคดิและอทิธพิลทางศลิปกรรมจากอาณาจกัรหรอื

ชนเผา่อื่นๆ โดยช่างลา้นนากไ็ดท้าํการรวมรวมและดบัแปลงรปูแบบ รวมถงึการประยกุตล์วดลายใช้

ในรปูลกัษณะต่างๆ ใหก้ลายเป็นแบบแผนของลา้นนา โดยมชีือ่เรยีกวา่ “ลายเครอืลา้นนา” เป็น

ลวดลายแบบช่อมกีา้น ดอก ใบ สมบรูณ์ มลีวดลายทีข่ ึน้ชื่อและเป็นสญัลกัษณ์อยา่งหน่ึงของลาย

มงคลลา้นนาไดแ้ก่ “ลายหมอ้ปรูณฆฏะ” เป็นลายทีเ่รยีกอกีอยา่งว่าลายไหดอกบวั คาํวา่ปรูณะ

แปลว่าเตม็ สมบรูณ์ ฆฏะ แปลว่าหมอ้ รวมกนัแปลว่าหมอ้ทีส่มบรูณ์ หมายถงึความเจรญิรุง่เรอืง

ทางศาสนาพทุธในอาณาจกัรลา้นนา รปูลวดลายเป็นตวัหมอ้นัน้นิยมเขยีนรปูสญัลกัษณ์ทางศาสนา

ประกอบลงไป อาจเป็นรปูชา้ง รปูดอกบวัเจด็ดอก สงิห ์ววั มา้กณัฐกะ ซึ่  งลว้นแลว้แต่มาจากเรือ่งราว

พทุธประวตัทิัง้สิน้ ลายพุม่ดอกบนหมอ้นัน่จะเป็นลานกา้นขดทัว่ไป ถา้มพีเิศษจะประดบัพระพมิพล์ง

ไปใหด้ขูลงัมากขึน้ มจีาํนวนดอกตามความเชือ่เลขมงคลทางพทุธศาสนา เช่น พทุธคณุ 5 องค์     

12 องค ์108 องค ์ตามแต่พืน้ทีข่องลวดลาย 
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ภาพประกอบ 47 หมอ้ปรูณฆฏะ 

 

    1.1.2.5 พืน้ผวิวสัดุสิง่ปลกูสรา้ง 

     พืน้ผวิของวสัดุสิง่ปลกูสรา้งทีแ่สดงถงึความเป็นเชยีงใหมแ่ละอาณาจกัร

ลา้นนานัน้ สามารถพบไดต้ามสถาปตัยกรรมและโบราณสถาน สว่นใหญ่พืน้ผวิเป็นไมห้รอือฐิแดง 

อนัเป็นวสัดใุนการก่อสรา้งมาตัง้แต่สมยัโบราณ มเีพยีงบางสถานทีอ่าจจะใชโ้ลหะมาประกอบในการ

ก่อสรา้ง เช่น โลหะเงนิ เน่ืองจากช่างลา้นนามผีูช้าํนาญในการตโีลหะเงนิดดัเป็นรปูรา่งลวดลาย 

กลายเป็นลวดลายสเีงนิวาววบัสวยงาม เป็นเอกลกัษณ์ของช่างลา้นนาทอ้งถิน่ โดยเหน็ไดจ้ากงาน

ศลิปกรรมของวดัศรสีวุรรณ เป็นพระอุโบสถเงนิทัง้หลงั เป็นทีแ่ปลกตากวา่วดัอื่นๆ ทีก่่อสรา้งดว้ยไม้

เป็นทีย่ ิง่ 

     อยา่งไรกต็ามลายพืน้ผวิไมแ้ละพืน้ผวิอฐิเป็นลวดลายสาํคญัของลา้นนาที่

เป็นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัเชยีงใหม ่ซึง่นกัท่องเทีย่วและบุคคลทัว่ไปทีเ่ดนิทางท่องเทีย่วเยีย่มชม

สถานทีส่าํคญัต่างๆ จะคุน้เคยกบัผนืผวิวสัดเุหลา่น้ี 

 

 
 

ภาพประกอบ 48 พืน้ผวิอฐิกําแพงเวยีงเชยีงใหมเ่ก่า 

  

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 
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 1.2 ลกัษณะส่ือท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว 

  ตัง้แต่องคก์ารส่งเสรมิการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยไดม้กีารก่อตัง้ขึน้ กไ็ดม้กีารทาํ

สือ่ประชาสมัพนัธแ์ละรณรงคก์ารท่องเทีย่วเพือ่เชญิชวนนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ 

มาโดยตลอด และพฒันารปูแบบไปตามยคุสมยั โดยมากสื่อการท่องเทีย่วนัน้มทีัง้สื่อสิง่พมิพแ์ละสื่ อ

การโฆษณาภาพเคลือ่นไหว ดงัเช่น โปสเตอรเ์ชญิชวนการท่องเทีย่วทีใ่ชร้ปูภาพและมคีาํโปรยเพือ่

เชญิชวน ซึง่เป็นวธิทีีท่าํมาตัง้แต่สมยัแรกๆ และยงัคงทาํมาจนถงึทุกวนัน้ี เพยีงแต่เทคนิคในการ

ถ่ายทาํ หรอืการจดัองคป์ระกอบเปลีย่นแปลงตามสมยันิยม หรอืสือ่ประเภทโบวช์วัรแ์ผน่พั   บ โปสการด์ 

กเ็ป็นอกีสือ่ทีก่ารท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทยและภาคเอกชนสว่นใหญ่ใชใ้นการประชาสมัพนัธ์  

โดยมากภาคเอกชนทีเ่กีย่วกบัการท่องเทีย่ว  เช่น โรงแรม รสีอรท์ สถานทีท่่องเทีย่ว เป็นตน้จะนิยม

ทาํสือ่แผน่พบั เน่ืองจากเป็นสือ่ทีส่ามารถใสข่อ้มลูเชงิโฆษณาเขา้ไปไดม้าก 
 

 
 

ภาพประกอบ 49 แบบโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วไทย 

 

  สื่อทีไ่ดร้บัความนิยมและมผีลต่อการท่องเทีย่วประเทศไทยมากในช่วงหลงัไดแ้ก่สื่อ

โฆษณาทางโทรทศัน์ ซึง่เหน็ไดช้ดัในช่วงทีม่แีคมเปญส่งเสรมิการท่องเทีย่วไทยทีเ่รยีกว่า “อะเมซซิ่ง

ไทยแลนด”์ (Amazing Thailand) ซึง่จดัขึน้ในช่วงปี 2541-2542 ในช่วงนัน้มกีารโฆษณาภาพลกัษณ์  ใน

การท่องเทีย่วเมอืงไทยออกไปสู่สายตาชาวโลกผ่านโฆษณาชุดอะเมซซิง่ไทยแลนด์ และไดท้าํให ้

คนไทยเองมคีวามสนใจอยากท่องเทีย่วในประเทศไทยดว้ย 

  นอกจากแคมเปญอะเมซซิง่ไทยแลนดแ์ลว้การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยยงัมแีคมเปญเ     ÿพือ่

สง่เสรมิการท่องเทีย่วมากมายในแต่ละปี ทีน่่าสนใจ เช่น ปี    2544 มโีครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลติภณัฑ์ 

(One Tambon One Product OTOP) ปี 2547 มกีารใหม้าตรฐานโฮมสเตย ์(Home Stay) หรอืเรยีกชือ่

อยา่งเป็นทางการวา่ ทีพ่กัสมัผสัวฒันธรรมชนบท การประชาสมัพนัธแ์บบแคมเปญของการท่องเทีย่ว

แหง่ประเทศไทยน้ีจะทาํรว่มกบัหลายๆ ช่องทางการสือ่สารและไดร้บัการสนบัสนุนจากทัง้ภาครฐับาล

และเอกชน ก่อใหเ้กดิสื่อประชาสมัพนัธอ์อกมาหลายรปูแบบเพื่อตอบสนองต่อแคปเปญในแต่ละอยา่ÈÚòÚ 
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  ต่อมาในยคุของอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซตก์ําลงัเป็นทีนิ่ยม เวบ็ไซตส์่งเสรมิการท่องเทีย่ว

ทัง้ของ การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยและของเอกชนกก็ําเนิดขึน้ โดยเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการ

ของ ททท. มชีื่อว่า http://thai.tourismthailand.org ซึง่ยงัคงมมีาจนถงึปจัจบุนั 

  ปจัจบุนัในปี พ.ศ. 2556 สื่ออนิเตอรเ์น็ตเปลีย่นรปูแบบไปจากเดมิ จากทีเ่วบ็ไซตเ์ป็น

สิง่ยอดนิยมกเ็ปลีย่นมาเป็นสือ่เวบ็ไซตแ์บบสงัคมออนไลน์ หรอืมกีารปฏสิมัพนัธก์นัรว่มกนัในเวบ็ไซต์ 

ตวัอยา่งเวบ็ไซตป์ระเภทน้ีไดแ้ก่ เฟสÛù®Å ทวติเตอร ์เป็นตน้ โดยการท่องเทีย่วแห่งประ     เทศไทยมหีน้าเวบ็ ไซต์

ทีเ่รยีกว่าแฟนเพจ เป็นของตวัเองในเฟสบุ๊ค ใชช้ื่อว่า www.facebook.com/AmazingThailand ซึง่มี

ผูใ้หค้วามสนใจตดิตามโดยวธิกีาร “กดไลค”์ หรอืการกดปุม่ Like ในหน้าเวบ็ไซตเ์พือ่ตดิตามดคูวาม

เคลือ่นไหวของหน้าเวบ็ไซตน้ี์ โดยมจีาํนวนมากกวา่ 351,000 คน (ขอ้มลูลา่สดุ วนัที ่11 มนีาคม 

2556) ซึง่การสรา้งสือ่สงัคมออนไลน์วธิน้ีีทาํใหม้กีารแสดงขอ้มลูใหม่ๆ  ไดง้า่ยกวา่แบบเวบ็ไซต ์โดย

ผูด้แูลหน้าเวบ็ไซตป์ระเภทแฟนเพจไมจ่าํเป็นตอ้งมคีวามรูเ้รือ่งการสรา้งเวบ็ไซต ์สามารถนําขอ้มลู

ใหม่ๆ  ขึน้แฟนเพจไดต้ลอดเวลา ทาํใหข้า่วสารของการท่องเทีย่วประเทศไทยมคีวามทนัสมยั 

  นอกจากแฟนเพจแลว้การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยกย็งัมแีอพพลเิคชนัทีเ่ป็น

ทางเลอืกใหมข่องการสือ่สารในปจัจบุนั พรอ้มกบับรษิทัเอกชนหลายๆ บรษิทักเ็ริม่เลง็เหน็ประโยชน์

ของการทาํแอพพลเิคชนั จงึเริม่มแีอพพลเิคชนัประเภทรวบรวมขอ้มูลการท่องเทีย่วออกมา โดย

แอพพลเิคชนัของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยบนไอแพดนัน้มชีื่อว่า Amazing Thailand และมี

แอพพลเิคชนัยอ่ยๆ ตามออกมา เช่น Amazing Thailand Blissful Honeymoon และ Amazing 

Thailand Golf Paradise เป็นตน้ ซึง่เน้นกลุม่นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิี่ตอ้งการเขา้มาทาํกจิกรรม

ท่องเทีย่วทีท่างการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยจดัขึน้รว่มกบัเอกชนหรอืองคก์รทอ้งถิน่ 

  ลกัษณะสาํคญัทีส่ ือ่ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วตอ้งม ีสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

   1.2.1 ภาพถ่ายจากสถานทีจ่รงิ 

    สว่นสาํคญัในการประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วคอืการนําเสนอภาพถ่ายจาก

สถานทีจ่รงิ โดยแบ่งเป็นภาพถ่ายสถานที ่และภาพถ่ายประเพณวีฒันธรรม ซึง่เป็นจดุขายสาํคญัที่

ประเทศไทยมกัใชใ้นการดงึดดูนกัท่องเทีย่ว เน่ืองจากนกัท่องเทีย่วหรอืผูส้นใจมกัจะตอ้งการดภูาพ

สถานทีท่่องเทีย่วจรงิเพือ่เป็นสว่นช่วยในการตดัสนิใจเพือ่เดนิทางมาท่องเทีย่วในสถานทีด่งักลา่ว 

โดยแต่เดมิการถ่ายภาพเพือ่ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจะตอ้งเป็นภาพถ่ายอนัสวยงามถ่ายโดย

ช่างภาพทวิทศัน์มอือาชพี เช่น ภาพถ่ายทีล่งในนิตยสาร อสท . (อนุสารองคก์ารสง่เสรมิการ

ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย) ทัง้หมดเป็นภาพถ่ายทีช่่างภาพมอือาชพีทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกมาไดส้ง่มา

เท่านัน้ ซึง่นิตยสาร อสท. เป็นนิตยสารการท่องเทีย่วของการท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทยทีนํ่าเสนอ

รปูภาพการท่องเทีย่วทีส่วยงามมาแลว้กวา่ 53 ปี 

    ภาพถ่ายทีส่วยงามนัน้เป็นเครือ่งมอืในการประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วทีใ่ช้

ประกอบอยูใ่นสือ่ประชาสมัพนัธห์ลากหลายรปูแบบ ไมว่า่จะเป็นภาพถ่ายภาพน่ิงหรอืภาพเคลือ่นไหว 

การท่องเทีย่วเป็นหน่ึงในสนิคา้และบรกิารทีส่รา้งเศรษฐกจิของประเทศและนกัท่องเทีย่วคอืผูท้ีต่อ้ง
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ลงทุนใชเ้งนิในการท่องเทีย่ว เพราะฉะนัน้การไดเ้ห็นสนิคา้หรอืภาพถ่ายสถานทีจ่รงิทีไ่ดป้ระชาสมัพนัธ์

ใหน้กัท่องเทีย่วเดนิทางไป จงึเป็นสว่นสาํคญัในการตดัสนิใจของนกัท่องเทีย่ววา่จะเดนิทางไปดี

หรอืไม ่หรอืจะเดนิทางไปทีไ่หนด ี
 

 
 

ภาพประกอบ 50 หน้าปกอนุสาร อสท.  

  

 ทีม่า: อสท. 
 

    นอกจากนิตยสารท่องเทีย่ว อสท. แลว้กย็งัมนิีตยสารการท่องเทีย่วอื่นๆ 

ออกมามากมายโดยทัง้หมดกย็งันําเสนอรปูภาพสถานทีท่่องเทีย่วทีส่วยงามดว้ยฝีมอืของช่างภาพ

มอือาชพีทัง้หมด 

    หนงัสอืทีเ่ป็นคูม่อืการท่องเทีย่วซึง่มอีอกมามากมายจากหลายสาํนกัพมิพก์็

ยดึถอืภาพถ่ายในลกัษณะน้ีเช่นกนั แต่จะมบีา้งทีนํ่าเสนอมมุมองของภาพทีไ่มใ่ช่มอือาชพีมากนกั 

แต่เป็นมมุมองของสมยันิยม เช่น การถ่ายรปูอาหารในมมุต่างๆ เป็นการถ่ายรปูทีนิ่ยมกนัทัว่ไปใน

ปจัจบุนั 

    แต่แนวโน้มในการนําเสนอภาพถ่ายในการท่องเทีย่วมกีารเปลีย่นไป 

เน่ืองจากปจัจบุนัผูค้นและนกัท่องเทีย่วมคีวามเชือ่ในการนําเสนอของนกัท่องเทีย่วดว้ยกนัมากกวา่ 

โดยจะเหน็ไดว้่าในเวบ็ไซตป์ระเภทเวบ็บอรด์ เช่น พนัทพิย ์หรอืเวบ็ไซตส์งัคมออนไลน์อยา่งเฟสบุ๊ค 

ในกลุม่ทีนํ่าเสนอเรือ่งราวของสถานทีท่่องเทีย่ว สว่นใหญ่มกัเป็นนกัท่องเทีย่วทัว่ไป ภาพถ่ายเป็น

การถ่ายดว้ยฝีมอืคนธรรมดาแต่กม็คีวามสวยงามอยูบ่า้ง สว่นใหญ่เป็นการถ่ายรปูแบบหาแบบที่

กาํลงันิยมในช่วงเวลานัน้ เช่น ถ่ายกบัป้ายสถานที ่ถ่ายอาหารทีไ่ปรบัประทานระหวา่งท่องเทีย่ว 

ถ่ายทีพ่กั เป็นตน้ โดยนกัท่องเทีย่วคนอื่นๆ จะเชือ่ถอืและสนใจทีน่ักท่องเทีย่วดว้ยกนัแนะนํา

มากกวา่ในนิตยสารหรอืหนงัสอืท่องเทีย่ว 
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ภาพประกอบ 51 รปูภาพแนะนําการท่องเทีย่วโดยนัง่ท่องเทีย่วทัว่ไป  

  

 ทีม่า: คุณชนิโตโระ http://pantip.com/topic/30235133 
 
   1.2.2 ขอ้มลูดา้นการท่องเทีย่ว 

    นอกจากภาพถ่ายทีส่าํคญัแลว้ ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานทีท่่องเทีย่วกเ็ป็นสว่น

สาํคญัในการสือ่สารกบันกัท่องเทีย่ว ขอ้มลูการท่องเทีย่วสว่นใหญ่กจ็ะมกีารนําเสนอเป็นบทความที่

ใชห้ลกัการเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์บทความการท่องเทีย่วเดมิสว่นใหญ่อยูใ่นหนงัสอืคูม่อืแนะนําการ

ท่องเทีย่ว เช่น หนงัสอืคู่มอืการท่องเทีย่วของหนงัสอืสารคด ีชุด “เทีย่วทัว่ไทยไปกบันายรอบรู้” เป็น

ชุดคูม่อืการท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมมานาน เน่ืองจากมเีน้ือหาแนะนําการท่องเทีย่วทีเ่ป็น

ประโยชน์ เตม็ไปดว้ยสาระเกรด็ความรู ้นอกจากนัน้กม็คีู่มอืการท่องเทีย่วอกีหลากหลายจากหลาย

สาํนกัพมิพท์ีส่ามารถหาซือ้ไดง้า่ยตามรา้นหนงัสอืทัว่ไป 

    ดา้นนิตยสารเองกเ็ป็นสือ่ประชาสมัพนัธท์ีใ่หข้อ้มลูการท่องเทีย่วไดอ้ยา่ง

น่าสนใจ โดยนกัเขยีนดา้นการท่องเทีย่วเป็นนกัเขยีนมอือาชพีทีต่อ้งเดนิทางไปสมัผสักบัสถานที่

ท่องเทีย่วเองและมกีารหาขอ้มลูเกีย่วกบัสถานทีน่ัน้อยา่งครบถว้น เพือ่นํามาเขยีนเป็นบทความ

เผยแพรใ่นสือ่นิตยสาร ซึง่ทัง้นิตยสารและหนงัสอืแนะนําการท่องเทีย่วกใ็ชน้กัเขยีนมอือาชพี

เช่นเดยีวกบัช่างภาพมอือาชพี 

    ต่อมาเมือ่มกีารใชส้ือ่ประชาสมัพนัธท์างเวบ็ไซต ์นิตยสารหรอืหนงัสอืสว่น

ใหญ่กไ็ดส้รา้งเวบ็ไซตข์องตนเอง โดยเน้ือหาขอ้มูลในเวบ็ไซตส์่วนใหญ่เป็นการคดัลอกหรอืยอ่มา

จากหนงัสอืและนิตยสาร สว่นเวบ็ไซตท์ีเ่ป็นเวบ็ไซตแ์นะนําการท่องเทีย่วในตวัเองนัน้จะใชข้อ้มลู

จากนกัเขยีนเช่นกนั ซึง่นกัเขยีนบทความทางเวบ็ไซตก์เ็ป็นนกัเขยีนบทความในอกีระดบัหน่ึง เน่ืองจาก

เวบ็ไซตเ์ป็นสือ่ทีม่คีวามหลากหลายมากกวา่และมขีอ้จาํกดัน้อยกวา่ มกีารลงทุนทีน้่อยกวา่ สือ่การ

ท่องเทีย่วทีใ่หข้อ้มลูบนเวบ็ไซตม์คีวามแพรห่ลายมากในปจัจบุนั 

 

 



91 
 
    การเขยีนบทความบนเวบ็ไซตเ์มือ่เขา้สูย่คุสงัคมออนไลน์ มกีารเขยีนบทความ

ดา้นการท่องเทีย่วจากนกัท่องเที่ ยวดว้ยกนัเองบนเวบ็บอรด์ เช่นเดยีวกบัการถ่ายภาพสถานที่

ท่องเทีย่ว แต่การเขยีนขอ้มลูการท่องเทีย่วนัน้แมท้าํโดยมอืสมคัรเลน่แต่มอืสมคัรเลน่ทีต่ ัง้ใจเขยีน

บทความการท่องเทีย่วออกเผยแพรบ่นสื่อเวบ็บอรด์หรอืสื่อสงัคมออนไลน์อยา่งแฟนเพจบนเฟสบุ๊ค 

ทัง้น้ีเน่ืองจากผูใ้ชเ้วบ็ไซตส์ือ่สงัคมออนไลน์ ทีเ่ป็นเขยีนเรือ่งราวเกีย่วกบัการท่องเทีย่วขึน้สูส่าธารณะ 

สว่นใหญ่มกัเป็นผูท้ีอ่ยากเขยีนบทความเป็นงานอดเิรกแต่ไมม่โีอกาสใหไ้ดนํ้าเสนอผลงานในรปูแบบ

ของมอือาชพี การเขยีนเช่นน้ีกเ็ป็นการแสดงความสามารถประเภทหน่ึง และดว้ยลกัษณะนิสยัของ

คนปจัจบุนัทีช่อบการโออ้วดหรอืแสดงภมูคิวามรูข้องตนเองเพือ่ใหไ้ดร้บัการยอมรบัแมเ้ป็นสงัคม

ออนไลน์กต็าม ขอ้มลูจากนกัเขยีนสมคัรเลน่ในดา้นการท่องเทีย่วทีเ่รยีกวา่ “รวีวิ” (Review) นัน้ จงึมี

อยา่งแพรห่ลายมากขึน้ และทาํใหไ้ดร้บัขอ้มลูทีท่นัสมยัอยู่ เสมอ โดยมขีอ้เสยีกค็อืการเขยีนทีไ่มไ่ด้

รบัการตรวจสอบจากกองบรรณาธกิาร อาจทาํใหข้อ้มลูไมไ่ดถู้กตอ้งเสมอไปและมกีารแสดงขอ้คดิเหน็

สว่นตวัมากกวา่ขอ้เทจ็จรงิ 
 
 
2. วิเคราะหแ์นวโน้ม (เทรนด)์ ท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั     

 จากหนงัสอืเจาะเทรนดโ์ลก 2013 โดยศนูยส์รา้งสรรคก์ารออกแบบ ทีก่ลา่วถงึแนวโน้ม

ความนิยมในยคุ ปี พ.ศ. 2555 ตอนปลายถงึปี พ.ศ. 2557 ตอนตน้ มกีารนําเสนอถงึแนวโน้มเทรนด์

ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัชิน้น้ีอยูห่ลายหวัขอ้ ดงัน้ี 

 2.1 ด้านองคป์ระกอบ 

  ในยคุ 2013 มแีนวคดิดา้นองคป์ระกอบไดแ้ก่ 

   - การเขา้ถงึจติวญิญาณภายใน การหลงใหลในความทรงจาํของอดตี การรบัรูด้ว้ย

สายตาลกัษณะโปรง่ใส นุ่มนวล สรา้งอารมณ์ผอ่นคลาย มคีวามกา้วหน้าทางดา้นวทิยาการ  เป็น

นวตักรรมเพือ่การปรนนิบตัร และเป็นอุปกรณ์ทีต่อบสนองรปูแบบชวีติทีท่นัสมยั  

   - อสิระไรก้ฎเกณฑ ์มเีสรภีาพในการแสดงออก การนําความคดิของยคุ 1960 

กลบัมาใช ้ไดแ้ก่ ความคดินกัปฏวิตั ิการฉีกตวัเองออกไปสู่สิง่ใหมแ่ละความแตกต่าง การมองโลก 

ในแงด่ ีกจิกรรมพกัผอ่นหรอืการสงัสรรค์ 

   - ทอ้งถิน่หรอืชุมชน มคีวามสาํคญัต่อตวับุคคลอยา่งมาก มกีารสรา้งธรุกจิชุมชน

แนวใหม ่ผูค้นมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัแต่กย็อมรบัความหลากหลายทีส่มดุล และมกีารสรา้งพืน้ทีส่งัคม  ที่

เสมอืนจรงิ เช่น เวบ็ไซตส์งัคมออนไลน์ เป็นตน้ โดยเป็นสงัคมทีม่กีารแบ่งกลุม่ตามความสนใจของ

คนในยคุน้ี แต่สงัคมเสมอืนจรงิในยคุน้ีจะตอ้งเอือ้ต่อสงัคมชวีติจรงิ และนําไปสูก่ารรวมตัวกนัเพือ่

การทาํกจิกรรมในเชงิสรา้งสรรค์ 

   -  สมดลุในธรรมชาต ิรปูทรงธรรมชาตชิดัเจน มคีณุคา่ในรอยตาํหนิ มกีารสรา้ง

ประโยชน์จากทรพัยากรพืน้ฐาน พฒันารปูแบบเดมิมาใชใ้หม ่การใสใ่จต่อทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม  
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 2.2 ด้านผลิตภณัฑแ์ละงานออกแบบ  

  ภาพรวมดา้นผลติภณัฑแ์ละงานออกแบบไดแ้ก่ 

   - เป็นความสมดลุแบบใหมท่ีส่ะทอ้นระหวา่งสมยันิยมกบัการแสดงออกท  างอารมณ์ 

ประสานกบัเทคโนโลยปีจัจบุนัดว้ยความละเอยีดประณตี การใชโ้ครงรา่งบางๆ แต่สวยงามแบบลกึซึง้ 

   - การใชเ้สน้และสใีนผลติภณัฑแ์มเ้รยีบงา่ยแต่มสีสีนั การใช้รปูทรงเรขาคณติมา

ทาํใหด้แูปลกตา 

   - การใชว้สัดใุหม่ๆ  มาสรา้งสรรคง์านออกแบบ หรอืนําเอาผลติภณัฑท์ีม่อียูเ่ดมิมา  

เปลีย่นวธิกีารใชง้าน 

 2.3 ด้านเทคโนโลยี 

  เทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทต่อผูค้นในยคุสมยัมากขึน้ ซึง่วเิคราะหไ์ดว้า่  

   - เทรนดด์า้นเทคโนโลยทีีเ่ป็นสิง่ทีผู่เ้ชือ่มโยงกบัชวีติประจาํวนัของคนโดยเฉพาะ

คนเมอืง ตอบสนองต่อผูค้นรุน่ใหม ่มกีารลงทุนในดา้นซอฟแวรห์รอืแอพพลเิคชนัเพือ่ตอบสนอง

เครือ่งมอืทีม่อียู ่มากกวา่การสรา้งเครือ่งมอือุปกรณ์ใหม่ๆ  ใหม้ากขึน้อยา่งในอดตี ซึง่ตอ้งเป็น

เทคโนโลยทีีใ่ส่ใจในการเชื่อมต่อกบัโลกความเป็นจรงิและใหผู้ใ้ชไ้ดม้สี่วนรว่มอยา่งมาก ทีเ่รยีกว่า

การอนิเตอรแ์อคทฟีกบัผูใ้ชง้าน ใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคยคุน้ี 

   -  การนําเอาศลิปะในแขนงต่างๆ ทีม่อียูเ่ดมิมาใช่กบัเทคโนโลยสีมยัใหม ่สรา้ง

ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง ศลิปิน นกัออกแบบ และผูช้ม ใหส้มบรูณ์มากยิง่ขึน้ การใช้เทคโนโลยใีนการจดั

แสดงผลงานหรอืช่วยเหลอืประกอบในผลงานออกแบบ 

   - จากความสาํเรจ็ของเวบ็ไซตส์ื่อสงัคมออนไลน์แสดงถงึเทคโนโลยทีีเ่กดิจากการ

รวมกลุม่ชุมชน การพดูคยุและวพิากษว์จิารณ์บนสือ่ออนไลน์ เป็นการใชเ้ทคโนโลยใีหม้สีว่นรว่มใน

การตดิต่อสือ่สารและสรา้งกลุม่สงัคมทีนํ่าไปสูง่านสรา้งสรรคภ์ายนอกสือ่ออนไลน์  

   - เทคโนโลยทีาํใหผู้ค้นตอ้งการผลติภณัฑท์ีม่ตีวัตนน้อยลง เพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึ

ไดทุ้กเวลา และคนเราตอ้งการแสดงตวัของตวัเองใหค้นอื่นไดร้บัรูม้ากกว่าที่จะใชส้ิง่ทีไ่ดร้บัการป้อน

มาจากแบรนดห์รอือตัลกัษณ์ของสิง่อื่น คนตอ้งการแสดงความคดิเหน็ หรอืแสดงความสาํคญัของ

ตวัตนของตวัเองซึง่สามารถทาํไดผ้า่นสือ่เทคโนโลยอีอนไลน์ เช่น ทุกคนสามารถเป็นนกัดนตรทีีข่าย

ผลงานเพลงบนอนิเตอรเ์น็ตได ้ทุกคนสามารถเป็นนายแบบนางแบบบนโลกออนไลน์ได ้เป็นตน้ 

และการใชเ้ทคโนโลยแีสดงบ่งบอกวา่ตวัเองอยูท่ีไ่หน ทาํอะไร กนิอะไร อยา่งการเชค็อนิ (Check In)

กเ็ป็นสิง่หน่ึงทีผู่ค้นจะนิยมในช่วงยคุน้ี 

   - เทคโนโลยทีีช่่วยแกป้ญัหาในเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในโลกยคุปจัจบุนั 

เน่ืองจากสภาวะทีโ่ลกกําลงัเผชญิอยู่ในปจัจบุนั อุปกรณ์ต่างๆ ทีค่ดิคน้ขึน้มาเพือ่สรา้งประโยชน์กบั

คนในโลกยคุ 2013 น้ี 
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 2.4 ด้านพืน้ท่ีการใช้ชีวิต 

  พืน้ทีใ่นการใชช้วีติหมายถงึการใชช้วีติประจาํวนัของผูค้นในยคุน้ี รวมถงึการพกัผอ่น

หยอ่นใจดว้ย 

   - ผูค้นในยคุน้ีตอ้งการสรา้งความสมดลุของชวีติ การใชช้วีติทัง้ในชุมชนเมอืงและ

การกลบัสูธ่รรมชาต ิโดยการไปท่องเทีย่วในชนบท การเปลีย่นแปลงบรรยากาศหรอืทศันียภาพ และ

อาจมกีารนําธรรมชาตเิขา้มาใชใ้นชวีติประจาํวนั เช่น การใชว้สัดธุรรมชาตใินผลติภณัฑต่์างๆ  

   - คนในยคุ 2013 เริม่เหน็ความสาํคญัของงานศลิปะและยอมจา่ยเงินเพือ่งาน

ออกแบบหรอืศลิปะทีด่ ีตอบสนองต่อชวีติประจาํวนั เช่น เฟอรนิ์เจอรท์ีส่วยงาม เป็นตน้ การจดัสรร

พืน้ทีบ่า้นหรอืทีพ่กัมกัจดัใหม้กีารระบายอากาศทีด่ ีสวา่ง อ่อนโยน ลดความแขง็แบบโมเดริน์นิส       

มสีสีนัทีเ่ขา้กนั และคนเริม่กลบัมาชืน่ชอบกฬีาทางน้ํากลางแจง้  

   - การนํางานศลิปะทอ้งถิน่ หรอืงานทีใ่ชภ้มูปิญัญาชาวบา้น มาเป็นของทีร่ะลกึ

หรอืของประดบัในชวีติประจาํวนั ดว้ยความเคารพในศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

   - เน่ืองจากเป็นยคุทีท่รพัยากรเริม่หมดไป จงึมกีารประยกุตก์ารใชช้วีติใหเ้ขา้กบั

สิง่แวดลอ้ม การใชพ้ืน้ทีใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสดุและความนิยมในความอุดมสมบรูณ์ สเีขยีวของพชื

พนัธุ ์การนําเอาตน้ไมม้าเป็นสว่นหน่ึงของการใชช้วีติ 

 2.5 ด้านการท่องเท่ียว 

  ผลกระทบจากวถิชีวีติ องคป์ระกอบในดา้นสงัคม การสรา้งชุมชนเสมอืนในอนิเตอรเ์น็ต 

ทัง้หมดต่างเป็นสิง่ทีเ่อือ้ใ หเ้กดิการท่องเทีย่วในยคุใหม ่โดยเป็นการกระตุน้ใหน้กัท่องเทีย่วซึง่

ปจัจบุนัสว่นใหญ่เป็นคนทีเ่กดิในช่วงปี ค.ศ. 1980 – 2000 เป็นกลุม่ทีต่อ้งการไดร้บัประสบการณ์ใน

การท่องเทีย่วแบบเตม็ที ่โดยคน้พบจดุเริม่ตน้ของความรู ้หรอืทีต่นสนใจ โดยงานวจิยัของ PGAV 

Destination ในปี ค.ศ. 2011 ไดพ้บว่าท่องเทีย่วในยคุใหมร่อ้ยละ 78 ตอ้งการเรยีนรูจ้ากการเดนิทาง

ท่องเทีย่ว รอ้ยละ 70 คาดหวงัวา่จะไดร้บัความพงึพอใจและฝึกประสบการณ์อยา่งเตม็ที ่โดย

นกัท่องเทีย่วจงึไมใ่ชบ้รกิารบรษิทัทวัร ์หรอืมคัคุเทศก ์สว่นใหญ่ใชว้ธิกีารเดนิทางท่องเทีย่วดว้ย

ตวัเอง ทัง้น้ีการท่องเทีย่วประเภทโฮมสเตยห์รอืการใหน้กัท่องเทีย่วไดพ้กัอาศยัอยูต่ามบา้นของ

ชาวบา้นและทาํกจิกรรมของชุมชนนัน้ จงึกาํลงัเป็นทีส่นใจของคนรุน่ใหมจ่ากทัว่โลก หรอืการใช้

บรกิารมคัคุเทศกอ์าสาสมคัรทอ้งถิน่ เช่น นกัเรยีน นกัศกึษา เป็นตน้ ซึง่เป็นการใหป้ระโยชน์ทัง้กบั

นกัท่องเทีย่วและตวัชุมชนเองดว้ย 

 

3. สรปุผลการวิเคราะหข้์อมลูจากแบบสอบถาม 
 จากงานวจิยัฉบบัน้ี ผูว้จิยัไดส้รา้งเครือ่งมอืวจิยัชนิดแบบสอบถาม เรือ่งการศกึษาและพฒันา

ออกแบบแอพพลเิคชนัแบบอนิเตอรแ์อคทฟีสาํหรบัไอแพดเพื่อเป็นกรณศีกึษาสื่อแนะนําการท่องเทีย่ว

จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยทาํการแจกแบบสอบถามใหน้กัท่องเทีย่วชาวไทยและต่างประเทศ ทีเ่ดนิทาง

มาท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม ่แบ่งเป็นนกัท่องเทีย่วไทยจาํนวน 100 คน และนกัท่องเทีย่ว

ชาวต่างชาต ิ100 คน สรปุขอ้มลูจากการตอบแบบสอบถามเป็นตารางไดด้งัน้ี 
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 ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูป้ระเมิน 

 

ตาราง 1 จาํนวนและรอ้ยละของขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ขอ้มลู จาํนวน รอ้ยละ 

1. เพศ 

 ชาย 83 41.50 

 หญงิ 117 58.50 

รวม 200 100.00 

2. อาย ุ

 ตํ่ากวา่ 20 ปี 8 4.00 

 21 - 25 ปี 71 35.50 

 26 – 30 ปี  63 31.50 

 ตัง้แต่ 31 ปีขึน้ไป 58 29.00 

รวม 200 100.00 

3. รายได ้   

 ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 41 20.50 

 10,001 – 15,000 บาท 41 20.50 

 15,001 – 20,000 บาท 34 17.00 

 20,001 – 25,000 บาท 21 10.50 

 25,001 – 30,000 บาท 26 13.00 

 มากกวา่ 30,000 บาท 37 18.50 

รวม 200 100.00 

4. อาชพี   

 นกัเรยีน-นกัศกึษา 59 29.50 

 ขา้ราชการ-พนกังานของรฐั 24 12.00 

 พนกังานเอกชน 67 33.50 

 อาชพีอสิระ 22 11.00 

 เจา้ของกจิการสว่นตวั 20 10.00 

 อื่นๆ 8 4.00 

รวม 200 100.00 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

ขอ้มลู จาํนวน รอ้ยละ 

5. มกีารใชอุ้ปกรณ์พกพาทีเ่ชื่อมต่อระบบ EADGE หรอื 3G หรอืไม ่   

 มกีารใชเ้ป็นประจาํ 92 46.00 

 ใชใ้นบางครัง้ 74 37.00 

 ไมเ่คยใช ้ 34 17.00 

รวม 200 100.00 

6. เวบ็ไซตส์ื่อสงัคมออนไลน์ทีใ่ชเ้ป็นประจาํ   

 Facebook 133 66.50 

 Twitter 27 13.50 

 เวบ็บอรด์ในประเทศ 16 8.00 

 เวบ็บอรด์ต่างประเทศ 13 6.50 

 อื่นๆ 11 5.50 

รวม 200 100.00 

7. เหตุผลทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม ่   

 ท่องเทีย่วชมธรรมชาตแิละสถานทีส่าํคญัในจงัหวดัเชยีงใหม่

โดยเฉพาะ 
108 54.0 

 เดนิทางท่องเทีย่วในจงัหวดัใกลเ้คยีงหรอืเป็นเสน้ทางผ่านใน

การไปท่องเทีย่วจงัหวดัอื่นดว้ย 
38 19.00 

 ทาํงาน ศกึษา ดงูาน หรอืสมั มนา โดยมเีวลาในการท่องเทีย่ว

ดว้ย 
28 14.00 

 มาเยีย่มญาต ิเพื่อน หรอืคนรูจ้กัในจงัหวดัเชยีงใหม ่ 16 8.00 

 อื่นๆ 10 5.00 

รวม 200 100.00 
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 ตอนท่ี 2 ความคิดเหน็ของผูป้ระเมินต่อการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ในส่วนของ

พฤติกรรมการท่องเท่ียวและการให้ข้อมลูด้านการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั 

 

ตาราง 2 แสดงคา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ของผูป้ระเมนิต่อการท่องเทีย่ว 

 จงัหวดัเชยีงใหม ่ในสว่นของพฤตกิรรมการท่องเทีย่วและการใหข้อ้มลูดา้นการท่องเทีย่วทีม่ ี  

 อยูใ่นปจัจบุนั 

 

รายการประเมนิ n X  SD 

1.   ก่อนเดนิทางมาจงัหวดัเชยีงใหม ่ท่านสามารถคน้ควา้ขอ้มลูดา้น

การท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหมจ่ากสื่อต่างๆ อยา่งรวดเรว็งา่ยดาย 

200 3.74 0.83 

2.  ท่านไดร้บัการอาํนวยความสะดวกจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้

ภาครฐัหรอืเอกชน ในการแนะนําการท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

200 3.47 0.86 

3.   ในการเดนิทางมาจงัหวดัเชยีงใหม ่ท่านมกีารเตรยีมตวัและวาง

แผนการเดนิทางไป-กลบัและหาทีพ่กัล่วงหน้า 

200 3.78 0.87 

4. ท่านมคีวามคดิเหน็วา่การเดนิทางท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหมม่ี

ความสะดวกสบาย ท่านสามารถเดนิทางท่องเทีย่วไดด้ว้ยตวัเอง

โดยไมต่อ้งมมีคัคุเทศก์ 

200 3.81 0.87 

5. ยานพาหนะทีใ่ชเ้ดนิทางในจงัหวดัเชยีงใหม ่เช่น รถแดง 

รถสามลอ้ เป็นตน้ สามารถใชบ้รกิารไดง้า่ย สะดวกสบาย เดนิทาง

ไปไดทุ้กทีท่ีต่อ้งการ 

200 3.60 0.91 

6. ยานพาหนะทีใ่ชเ้ดนิทางในจงัหวดัเชยีงใหม ่เช่น รถแดง เป็นตน้ มี

ความยตุธิรรมในเรือ่งราคาและความเป็นมาตรฐาน 

200 3.28 0.85 

7. เมือ่เดนิทางท่องเทีย่วอยูใ่นจงัหวดัเชยีงใหม ่ท่านสามารถ

สอบถามเสน้ทางหรอืขอ้มลูในการท่องเทีย่วเพิม่เตมิไดโ้ดยงา่ย  

200 3.52 0.83 

8.  มแีผนทีก่ารท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม ่บรกิารสาํหรบั

นกัท่องเทีย่ว สามารถใชง้านแผนทีไ่ดอ้ยา่งงา่ยดาย เขา้ใจเสน้ทาง

ไดโ้ดยงา่ย 

200 3.43 0.87 

9.  เมือ่เดนิทางท่องเทีย่วอยูใ่นจงัหวดัเชยีงใหม ่ท่านสามารถ

ท่องเทีย่วในสถานทีท่ีว่างแผนวา่จะเขา้เยีย่มชมไดอ้ยา่งครบถว้น  

200 3.55 0.86 

10. ในแต่ละสถานทีท่่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม ่ 

มกีารใหข้อ้มลู เช่น ประวตัศิาสตรข์องสถานที ่เกรด็ความรูข้อง

สถานที ่เป็นตน้ สามารถพบเหน็ อ่านและทาํความเขา้ใจไดโ้ดยงา่ย 

200 3.50 0.84 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

 

รายการประเมนิ n X  SD 

11. ขอ้มลูดา้นการท่องเทีย่วของจงัหวดัเชยีงใหมม่กีารจดัทาํรปูแบบ

ดงึดดูความสนใจของนกัท่องเทีย่ว ชวนใหอ่้าน 
200 3.63 0.80 

 
 การคาํนวณคะแนนเฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานมรีะดบัความเหมาะสม แปล

ความหมายของคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

  5  หมายถงึ  ดมีาก 

  4  หมายถงึ  มาก 

  3  หมายถงึ  ปานกลาง 

  2  หมายถงึ  น้อย 

  1  หมายถงึ  น้อยทีส่ดุ 

 โดยแปลเป็นค่าเฉลีย่น้ําหนกัคะแนนเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

  คา่เฉลีย่ 4.50 – 5.00  หมายถงึ   ดมีาก 

  คา่เฉลีย่ 3.50 – 4.49  หมายถงึ   ด ี

  คา่เฉลีย่ 2.50 – 3.49  หมายถงึ   ปานกลาง 

  คา่เฉลีย่ 1.50 – 2.49  หมายถงึ  น้อย 

  คา่เฉลีย่ 1.10 – 1.49  หมายถงึ   น้อยทีส่ดุ 

  

 ตอนท่ี 3 ความคิดเหน็ของผูป้ระเมิน ในส่วนของแนวทางการพฒันาแอพพลิเคชนั

สาํหรบัท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ตาราง 3 ความคดิเหน็ของผูป้ระเมนิในสว่นของแนวทางการพฒันาแอพพลเิคชนัสาํหรบัท่องเทีย่ว   

 จงัหวดัเชยีงใหม ่

 

รายการ ลาํดบัที ่

1. ท่านคดิวา่แอพพลเิคชนัการท่องเทีย่วควรจะใหป้ระโยชน์ในขอ้ใดไดบ้า้ง   

 เป็นแผนทีบ่อกเสน้ทางท่องเทีย่วทีบ่อกเสน้ทางโดยงา่ยไมซ่บัซอ้น  1 

 ใหข้อ้มลูสถานทีท่่องเทีย่วทีส่าํคญัอยา่งน่าสนใจและครบถว้น 2 

 ช่วยเหลอืเมือ่เกดิปญัหาหรอืขอ้สงสยัในการท่องเทีย่ว 3 

 เพือ่ความบนัเทงิสนุกสนานในการท่องเทีย่วเป็นเครือ่งมอืประกอบการท่องเทีย่วให้  

สนุกสนานบนัเทงิไปยิง่ๆ ขึน้ 

4 

 เชื่อมต่อกบักลุ่มนกัท่องเทีย่วดว้ยกนัเป็นกลุ่มสงัคมออนไลน์ 5 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

 

รายการ ลาํดบัที ่

2. ท่านตอ้งการรบัทราบขอ้มลูของสถานทีท่่องเทีย่วในรปูแบบใดบา้งในแอพพลเิคชนัการ

ท่องเทีย่ว 

 

 ขอ้มลูของสถานทีท่่องเทีย่วทัง้บทความและสือ่ประกอบ 2 

 แผนทีบ่อกเสน้ทางการท่องเทีย่ว 1 

 ความคดิเหน็จากประสบการณ์ของนกัท่องเทีย่วคนอื่นๆ 3 

 สถานทีท่่องเทีย่วหรอือาหารทีเ่หมาะกบัลกัษณะนิสยั ความชืน่ชอบสว่นตวั  4 

 กจิกรรมใหร้ว่มสนุกหรอืโปรโมชนัของสถานทีท่่องเทีย่ว รา้นอาหาร ยานพาหนะที่

เกีย่วกบัการท่องเทีย่ว ในช่วงเวลานัน้ 

5 

3. ท่านตอ้งการอ่านเน้ือหาเรือ่งราวของสถานทีท่่องเทีย่วในรปูแบบใดบา้งในแอพพลเิคชนั

การท่องเทีย่ว 

 

 บทความเชงินําเทีย่วในรปูแบบการเขยีนสรา้งสรรค์  2 

 รปูภาพถ่ายจากสถานทีจ่รงิในหลายๆ มมุมอง  1 

 ภาพวดีทีศัน์จากสถานทีจ่รงิ 3 

 ขอ้มลูทีเ่กดิจากการรวบรวมความคดิเหน็ของนกัท่องเทีย่วคนอื่นๆ  4 

 มกีจิกรรมหรอืเกมสะสมคะแนนโตต้อบระหว่างแอพพลเิคชนักบัสถานทีจ่รงิ  5 

4. แผนทีบ่นแอพพลเิคชนัการท่องเทีย่วทีท่่านสามารถทาํความเขา้ใจไดโ้ดยงา่ยควรเป็น

อยา่งไรบา้ง 

 

 แผนทีก่ราฟิกอยา่งงา่ย ตดัสถานทีท่ีไ่มเ่กีย่วขอ้ง แสดงเป็นภาพแผนทีอ่ยา่งงา่ย 3 

 มรีะบบทีส่ามารถนําทางจากจดุทีอ่ยูไ่ปยงัสถานทีท่่องเทีย่วทีต่อ้งการได้  2 

 พกิดับนแผนทีส่ามารถอา้งองิจากแผนทีท่ีนิ่ยมใชใ้นปจัจบุนัได ้เช่น Google Map 1 

 สามารถเลอืกใหแ้ผนทีแ่สดงผลเฉพาะสถานทีท่่องเทีย่วประเภททีท่่านตอ้งการเท่านัน้ 4 

 สามารถแนะนําวางแผนการท่องเทีย่วประจาํวนัได้  5 

5. การเชื่อมต่อเวบ็ไซตส์ื่อสงัคมออนไลน์เขา้กบัแอพพลเิคชนัแบบใดจะทาํใหท่้านสนใจ

เขา้รว่มแลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์ 

 

 เชือ่มต่อไดง้า่ยกบัเวบ็ไซตส์ือ่สงัคมออนไลน์ทีค่นใชเ้ป็นจาํนวนมาก 1 

 แสดงพกิดัของนกัท่องเทีย่วคนอื่นๆ ทีใ่ชแ้อพพลเิคชนัเดยีวกนัเพื่อสอบถามปญัหา

หรอืขอความช่วยเหลอืในกรณฉุีกเฉินได้ 

2 

 สามารถถ่ายภาพสถานทีท่่องเทีย่วมาแสดงใหส้มาชกิในเวบ็ไซตด์ไูด้ 3 

 มกีจิกรรมรว่มสนุกสาํหรบัผูใ้ชแ้อพพลเิคชนัเดยีวกนั 4 

 ผูใ้ชแ้อพพลเิคชนัสามารถเป็นผูร้ว่มเขยีนบทความเชงิท่องเทีย่วเพื่อแนะนําหรอื

แสดงความคดิเหน็ในแอพพลเิคชนัได ้

5 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

 

รายการ ลาํดบัที ่

6. สิง่ใดทีส่าํคญัมากทีสุ่ด สมควรจะนํามาเป็นหน้าหลกัของแอพพลเิคชนัทีท่่านจะตอ้ง

เปิดใชม้ากทีส่ดุ 

 

 พกิดัแสดงตาํแหน่งทีอ่ยูใ่นขณะนัน้บนแผนทีเ่พือ่แสดงสถานทีท่่องเทีย่วทีอ่ยู่

ใกลเ้คยีง 

3 

 สถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการแนะนํามากทีส่ดุเป็นอนัดบัตน้ๆ  1 

 เน้ือหาขอ้มลูของสถานทีท่่องเทีย่วหรอืแสดงภาพถ่ายทีส่วยงาม 4 

 แผนทีเ่สน้ทางโดยรวมของจงัหวดัเชยีงใหม่ 2 

 ขอ้มลูล่าสุดในสงัคมออนไลน์ของผูใ้ชแ้อพพลเิคชนัเดยีวกนั 5 

7. ท่านคดิว่าแอพพลเิคชนัดา้นการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม ่ควรเพิม่เตมิสิง่ใดไดอ้กีบา้ง  

 วางแผนการเดนิทางท่องเทีย่วตามระยะเวลาการท่องเทีย่ว  3 

 เชค็รอบรถทวัร ์รถไฟ หรอืเครือ่งบนิ และจองตัว๋เพื่อเดนิทางทัง้ไปและกลบั 1 

 หาโรงแรมทีพ่กัในแบบทีต่อ้งการพรอ้มทัง้มกีารแสดงความคดิเหน็จากผูท้ีเ่คยเขา้

พกั 

มาก่อน หรอืดภูาพถ่ายของสถานทีจ่รงิ เพือ่ประกอบในการตดัสนิใจ 

2 

 บนัทกึเสน้ทางการเดนิทางของผูใ้ชแ้อพพลเิคชนัและสามารถแสดงเสน้ทางใหผู้ใ้ช ้

แอพพลเิคชนัเดยีวกนัผูอ้ื่นเหน็ได ้

4 

 เชื่อมต่อกบัสายด่วนช่วยเหลอืบรกิารนกัท่องเทีย่ว 5 

8. ประเภทของสถานทีท่่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหมท่ีท่่านชืน่ชอบ  

 สถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่วยงาม 1 

 สถานทีท่่องเทีย่วทางประวตัศิาสตรแ์ละศาสนา 2 

 แหล่งซือ้ของยอดนิยม ตลาด หา้งสรรพสนิคา้ 3 

 รา้นอาหารผบับาร ์สถานทีท่่องเทีย่วกลางคนื 5 

 สถานทีท่่องเทีย่วทีใ่หค้วามรู ้เช่น สวนสตัว ์พพิธิภณัฑ์ 4 
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ตาราง 4 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของลกัษณะรปูแบบกราฟิกแบบใดต่อไปน้ีทีท่่าน       

 ชื่นชอบและคดิว่าเหมาะสมกบัแอพพลเิคชนัการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหมม่ากทีสุ่ด  

 

รายการ จาํนวน รอ้ยละ 

กราฟิกเชงิอนุรกัษค์วามเป็นไทยแสดงลวดลายไทยลา้นนา  43 21.50 

กราฟิกแสดงภาพถ่ายสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่วยงาม  55 27.50 

กราฟิกสสีนัสดใส มภีาพประกอบเป็นลายเสน้แบบการต์นู  25 12.50 

กราฟิกเรยีบงา่ยใชส้สีบายตา 34 17.00 

กราฟิกทีม่คีวามเป็นสากลแสดงภาพเสน้สายหรอืรปูทรงทีส่ ือ่ถงึความ

เป็นไทยลา้นนาเป็นเสน้โครงประกอบ 
42 21.00 

อื่นๆ 1 0.50 

รวม 200 100.0 

 

 ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการสร้างแอพพลิเคชนัเพ่ือการท่องเท่ียว

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามนกัท่องเทีย่วชาวไทยไดแ้ก่ 

  - ตอ้งดงูา่ย สบายตา และใชง้านงา่ย เขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย 

  - มเีอกลกัษณ์ทางศลิปวฒันธรรมลา้นนา ลาํดบัเรือ่งราวเชือ่มโยงกนั 

  - มกีารนําเสนอขอ้มลูในมมุมองของนกัเดนิทาง 

 ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามนกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศไดแ้ก่ 

  - ควรสามารถบอกเสน้ทางทีใ่กลท้ีส่ดุสาํหรบัเดนิทางได้ 

  - นําเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัชุมชน สงัคม รอบๆ เชยีงใหม ่นอกเหนือจากในสือ่อื่นๆ 

  - เป็นทีป่รกึษาในการเดนิทางท่องเทีย่ว 

  - เตอืนเรือ่งทีไ่มค่วรทาํ หรอืบอกเลา่ประสบการณ์ไมด่เีกีย่วกบัการเดนิทาง เช่น รถแดง 

เป็นตน้ 

  - ควรใหค้ะแนนสถานทีไ่ด ้

  - ควรใหอ้ะไรทีม่ากกวา่ความตื่นตาตื่นใจ 

  

 จากขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากแบบสอบถามทาํใหส้ามารถวเิคราะหข์อ้มลูความตอ้งการจากผูบ้รโิภค

ไดโ้ดยตรง โดยพบว่านกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่มกีารใชอุ้ปกรณ์พกพาอยูแ่ลว้ และใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ต

เครอืขา่ยเคลื่อนทีส่าํหรบัอุปกรณ์พกพา ทาํใหก้ารนําเสนอแอพพลเิคชนัใหก้บักลุ่มเป้าหมายกลุ่ม น้ี

เป็นไปไดโ้ดยงา่ย ทัง้หมดมคีวามเขา้ใจในเรือ่งการใชแ้อพพลเิคชนัอยูบ่า้ง  
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 นกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจในการท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหมอ่ยูร่ะดบัปานกลาง 

ทัง้ในเรือ่งสถานทีท่่องเทีย่วทีแ่มจ้ะพอใจทีค่วามสวยงามแปลกตา หรอืสนองตอบความตอ้งการไดใ้น

ระดบัหน่ึง แต่นกัท่องเทีย่วยงัรูส้กึตดิขดัในเรือ่งของการท่องเทีย่วดว้ยปญัหาบางอยา่งเลก็น้อย 

โดยเฉพาะในเรือ่งของสือ่ประชาสมัพนัธต่์างๆ ซึง่จงัหวดัเชยีงใหมก่ม็กีารสรา้งสือ่ประชาสมัพนัธ์

อยา่งแพรห่ลายในอนัดบัตน้ๆ แต่กย็งัไมใ่ช่สือ่ทีเ่หมาะสมกบัการท่องเทีย่วสาํหรบันกัท่องเทีย่วใน

ปจัจบุนั 

 ในสว่นของการพฒันาและออกแบบแอพพลเิคชนัสว่นแบบสอบถามในดา้นการใชง้าน               

แอพพลเิคชนัเป็นลกัษณะแบบสอบถามใหเ้รยีงลาํดบัจากสิง่ทีก่ลุ่มเป้าหมายตอ้งการมากทีสุ่ดเป็น 5 

และตอ้งการน้อยลงไปในลาํดบั 4 3 2 และ 1 คอืความตอ้งการน้อยทีสุ่ด จงึไดข้อ้สรปุว่า แผนทีท่ี่

สามารถบอกเสน้ทางอยา่งงา่ยหรอืเป็นแผนทีย่อดนิยมเช่น กเูกิล้แมพ (Google Map) เป็นตน้ แต่

ตดัส่วนทีซ่บัซอ้น ทีน่กัท่องเทีย่วไมจ่าํเป็นตอ้งรูอ้อกไป เป็นสิง่ทีก่ลุ่มเป้าหมายเลอืกว่าตอ้งการมาก

ทีส่ดุ โดยในสว่นในเรือ่งของขอ้มลูสถานทีท่่องเทีย่วนัน้ นกัท่องเทีย่วอยากเหน็รปูถ่ายจากสถานที่

จรงิ การเชื่อมต่อสื่อสงัคมออนไลน์เขา้กบัแอพพลเิคชนักเ็ป็นส่วนทีน่กัท่องเทีย่วใหค้วามสนใจมาก

ทีส่ดุเช่นกนั เน่ืองจากตอ้งการเชือ่มต่อกบันกัท่องเทีย่วคนอื่นๆ และรวมไปถงึการใช้แอพพลเิคชนั

เป็นสว่นช่วยในการสอบถามปญัหา ขอความช่วยเหลอืจากนกัท่องเทีย่วคนอื่นๆ ได ้โดยนกัท่องเทีย่ว

สนใจทีจ่ะดสูถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการแนะนําจากนกัท่องเทีย่วดว้ยกนัมากรองลงมา ใหอ้ยูใ่นหน้า

หลกัของแอพพลเิคชนั และในส่วนของรปูแบบกราฟิกของแอพพลเิคชนั นกัท่องเทีย่วตอ้งการกราฟิก

แสดงภาพถ่ายสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่วยงาน มากเป็นอนัดบัหน่ึงถงึรอ้ยละ 27.5ตอ้งการ

กราฟิกเชงิอนุรกัษค์วามเป็นไทยแสดงลวดลายลา้นนารอ้ยละ 21.5 กราฟิกทีแ่สดงความเป็นสากล

แสดงภาพเสน้สายหรอืรปูทรงทีส่ ือ่ถงึความเป็นไทยลา้นนาเป็นเสน้โครงประกอบรอ้ยละ 21 กราฟิก

เรยีบงา่ยใชส้สีบายตารอ้ยละ 17 และกราฟิกสสีนัสดใส มภีาพประกอบเป็นลายเสน้การต์นูรอ้ยละ 12.5 

 จากความคดิเหน็ของนกัท่องเทีย่วหลายคนตอ้งการแอพพลเิคชนัทีไ่ดร้บัรูข้อ้มลูทีท่นัสมยั

มากทีส่ดุ เป็นปจัจบุนัทีส่ดุ มคีวามเหน็จากนกัท่องเทีย่วคนอื่นๆ ทัง้เรือ่งดแีละไมด่ใีนการท่องเทีย่ว

เชยีงใหม ่รวมถงึการเป็นแอพพลเิคชนัในการนําทางตามแผนที ่และการใหค้ะแนนกบัสถานทีท่่องเทีย่ว

เพื่อเป็นตวัเลอืกตน้ๆ ในการวางแผนการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วผูใ้ชง้านแอพพลเิคชนั 

 

4. สรปุผลการวิเคราะหภ์าคสนามจากการลงพืน้ท่ีและสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

 4.1 สรปุผลการวิเคราะหจ์ากการลงพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่  

  การลงพืน้ทีเ่พื่อทาํการเกบ็ขอ้มลูการท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม ่เพื่อจดัทาํ              

แอพพลเิคชนัสาํหรบัการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม ่ทาํใหไ้ดข้อ้มลูทีย่นืยนัขอ้มลูของเอกสารและ

วรรณกรรมทีไ่ดค้น้ควา้มา และไดร้บัขอ้มลูใหมท่ีท่นัสมยั หรอืขอ้มลูทีไ่มไ่ดม้กีารบนัทกึในเอกสาร

งานวจิยัอื่นๆ 
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  ผูว้จิยัไดท้าํการลงพืน้ทีเ่พื่อศกึษาเกบ็ขอ้มลูการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม ่ทัง้การลง

พืน้ทีเ่พือ่สาํรวจขอ้มลู เพื่อเขา้พบผูเ้ชีย่วชาญทอ้งถิน่ เพื่อทดลองเป็นนกัท่องเทีย่ว โดยไดเ้ริม่ทาํ

การสาํรวจในยา่นนิมมานเหมนิตแ์ละดอยสเุทพ ไดพ้บวา่มบีรษิทัดา้นการออกแบบมาเปิดออฟฟิศ

อยูท่ีเ่ชยีงใหมเ่ป็นจาํนวนมาก บางคนมาจากกรงุเทพฯ และมชีาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาตัง้รกรากใน

จงัหวดัเชยีงใหมอ่ยูด่ว้ย มกีารออกแบบตกแต่งบรษิทัเป็นสถาปตัยกรรมแบบโมเดริน์ หรอืวนิเทจ 

เน้นการใชว้สัดธุรรมชาตเิช่น ไม ้การทาํปนูเปลอืย และการนํางานศลิปะเขา้มาใชด้ว้ย นอกจาก

บรษิทัแลว้ยา่นน้ีกย็งัมรีา้นกาแฟและรา้นอาหารอยูม่ากมาย รวมถงึผบับาร ์รา้นจาํหน่ายเครือ่งดืม่

แอลกอฮอลท์ีจ่ะเปิดในเวลากลางคนืดว้ย ในขณะทีม่หีลายกลุ่มในจงัหวดัเชยีงใหมอ่อกมาต่อตา้น

การเปิดผบับาร ์และบางสว่นกไ็มส่ง่เสรมิใหม้ชีาวต่างถิน่มาเป็นเจา้ของทีด่นิในเชยีงใหม ่โดยมป้ีาย

รณรงคต่์อตา้นอยูต่ามยา่นต่างๆ ของจงัหวดั 

  ผูว้จิยัยงัไดส้าํรวจบรเิวณคเูมอืงเก่าซึง่มวีดัและโบราณสถานอยูม่ากมาย เพือ่สาํรวจ

วดัทีต่ามเอกสารไดก้ลา่ววา่เป็นวดัทีม่หีลกัฐานทางประวตัศิาสตรส์มบรูณ์ และเกบ็ขอ้มลูศลิปวฒันธรรม 

สถาปตัยกรรมลา้นนา นอกจากวดัในคเูมอืงแลว้ ผูว้จิยัยงัไดส้าํรวจวดัในเขตตาํบลสเุทพตัง้แต่เชงิ

ดอยสุเทพขึน้ไปยงัวดัพระธาตุดอยสุเทพอกีดว้ย 

  จากการเกบ็ขอ้มลูจงึไดพ้บสถานทีส่าํคญัทีเ่ป็นแหลง่ขอ้มลูทางประวตัศิาสตรแ์ละ

ศลิปวฒันธรรมจงัหวดัเชยีงใหม ่ไดแ้ก่ หอศลิปวฒันธรรมเมอืงเชยีงใหม ่ตัง้อยูท่ี่ ถนนพระปกเกลา้ 

ตาํบลศรภีมู ิอาํเภอเมอืง ไดเ้กบ็รกัษาขอ้มลูสาํคญัไวม้ากมาย โดยตวัหอศลิปวฒันธรรมประกอบดว้ย 

หอประวตัศิาสตรเ์มอืงเชยีงใหม ่พพิธิภณัฑพ์ืน้ถิน่ลา้นนา และ หอศลิปวฒันธรรมเมอืงเชยีงใหม ่

  นอกจากอําเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม ่ผูว้จิยัไดเ้ดนิทางออกไปยงัอําเภออื่น ในเสน้ทาง

ทีเ่ชือ่มต่อกบัจงัหวดัอื่นๆ ในภาคเหนือ เช่น เสน้ทางสูอ่าํเภอปาย จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน เสน้ทางสู่

อาํเภอเชยีงแสนจงัหวดัเชยีงราย เป็นตน้ ทัง้หมดเป็นเสน้ทางการท่องเทีย่วทีส่ว่นใหญ่เป็นการ

ท่องเทีย่วเชงิธรรมชาตแิละนิเวศวทิยา มกีารท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมบา้งในบางจดุ 

  ในช่วงเวลาปจัจบุนัเป็นช่วงทีม่นีกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิโดยเฉพาะชาวจนีเขา้มา

ท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหมอ่ยา่งมากมาย จากการเดนิทางสาํรวจจะพบนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ  

ทีเ่ขา้มาท่องเทีย่วดว้ยตวัเองมากมาย 

 4.2 สรปุผลการวิเคราะหจ์ากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

  ผูว้จิยัไดท้าํการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัฉบบัน้ี โดยแบ่ง

ผูเ้ชีย่วชาญออกเป็นใน 3 เรือ่ง ไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นจงัหวดัเชยีงใหม ่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสือ่ประชาสมัพนัธ์

การท่องเทีย่ว และ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการพฒันาแอพพลเิคชนั โดยมผีูเ้ชีย่วชาญทัง้หมดรวม 5 ท่าน 

  4.2.1 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นจงัหวดัเชยีงใหม่ 

   ผูเ้ชีย่วชาญทีผู่ว้จิยัไดเ้รยีนเชญิเพือ่การสมัภาษณ์และตรวจแบบสอบถาม ในดา้น

จงัหวดัเชยีงใหม ่ไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญในสาํนกัการท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวดัเชยีงใหม ่โดยประกอบดว้ย 

อาจารยจ์ไุรรตัน์ แพรวพราย อดตีผูอ้าํนวยการสาํนกัการท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวดัเชยีงใหมใ่น       
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ปีพ.ศ. 2555 ปจัจบุนัท่านยา้ยไปดาํรงตาํแหน่งเป็นผูอ้าํนวยการสาํนกัการท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวดั

แมฮ่อ่งสอน และอาจารยจ์ริวตัร วศิษิฐผ์ล เจา้หน้าทีผู่ช้าํนาญการดา้นการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม ่

ประจาํสาํนกัการท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวดัเชยีงใหม่ 

   ผูเ้ชีย่วชาญไดก้ลา่ วว่า “จงัหวดัเชี ยงใหมม่คีวามสาํคญัในดา้นเป็นเมøîงทีม่ ี

ประวตัศิาสตรย์าวนาน และมสีถานทีท่่องเทีย่วทีส่าํคญัๆ มากมาย โดยมกีารแบ่งเป็นเสน้ทาง

ท่องเทีย่วในประเภทต่างๆ ซึง่เชยีงใหมม่อีาํเภอต่างๆ ทีม่สีถานทีท่่องเทีย่วสาํคญัเป็นเอกลกัษณ์

ของแต่ละอําเภอเอง” (จไุรรตัน์ แพรวพราย. 2555) จงึสรปุไดว้่าสว่นใหญ่เป็นขอ้มลูดา้นประวตัศิาสตร์

ของจงัหวดัเชยีงใหม ่และการเป็นเมอืงท่องเทีย่ว สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ทีน่่าสนใจ นอกจากน้ียงัได้

ขอ้มลูในเรือ่งการส่งเสรมิการท่องเทีย่วของจงัหวดัเชยีงใหมแ่ละการแบ่งเสน้ทางในการท่องเทีย่ว

จงัหวดัเชยีงใหม ่รวมถงึประเภทของการท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

  ผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หข้อ้คดิเหน็ทีส่าํคญัเกีย่วกบัการจาํทาํแอพพลเิคชนัจงัหวดัเชยีงใหมว่่า 

“ควรมกีารนําเสนอขา่วกจิกรรมใหม่ๆ  ใหท้นัต่อเหตุการณ์ และมกีารนําขอ้มลูจากสว่นราชการมา

ประชาสมัพนัธ์ ส่วนสขีองจงัหวดัเชยีงใหม่  เมือ่นานมาแลว้ก่อนทีจ่ะมาเป็นสฟ้ีานัน้อาจเคยเป็น     

สชีมพบูานเยน็มาก่อน และไมค่วรใชส้เียอะในแอพพลเิคชนัเพราะทาํใหด้ไูมส่บายตา  อยากใหเ้ป็น

แอพพลเิคชนัทีเ่หมาะสมกบัคนทุกเพศทุกวยั” (จริวตัร วศิษิฐผ์ล. 2556) จากคาํกลา่วน้ี ผูเ้ชีย่วชาญ

ไดใ้หข้อ้คดิว่าแอพพลเิคชนัคว รมคีวามทนัสมยั มกีารแจง้ขา่วทีเ่ป็นปจัจบุนัอยูเ่สมอ และเป็น     

แอพพลเิคชนัทีส่ ื่อสารกบัคนทัว่ไปไดใ้นทุกช่วงอายแุละช่วงความสนใจโดยไมค่วรออกแบบใหม้ี         

สฉูีดฉาด ควรมกีารกาํหนดใชส้น้ีอยและเขา้กนัไดด้ี 

   ผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หค้วามคดิเหน็เรือ่งชื่อของแอพพลเิคชนัว่าน่าจะเป็น Travel 

Chiang Mai เน่ืองจากเป็นคาํทีเ่ขา้ใจงา่ยวา่เป็นการท่องเทีย่วเชยีงใหม่ 

  4.2.2 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสือ่ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว 

   ผูเ้ชีย่วชาญทีผู่ว้จิยัไดเ้รยีนเชญิเพือ่การสมัภาษณ์และตรวจแบบสอบถาม ในดา้น

สือ่ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญจากการท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทยและนิตยสาร 

อสท. ประกอบดว้ย อาจารยว์นิิจ รงัผึง้ ผูอ้าํนวยการกองผลติอุปกรณ์เผยแพร ่และ อาจารยอ์ภนินัท ์

บวัหภกัด ีบรรณาธกิารบรหิารนิตยสาร อสท. สงักดัการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย  

   ไดข้อ้มลูในเรือ่งการออกแบบและสรา้งสือ่ประชาสมัพนัธท์ีด่ ีในดา้นการท่องเทีย่ว 

โดยผูเ้ชีย่วชาญ ไดแ้นะนําวา่  “การใชร้ปูถ่ายกเ็ป็นสิง่ทีจ่าํเป็นในการสือ่สารเรือ่งการท่องเทีย่ว  

นิตยสารหรอืหนงัสอืท่องเทีย่วกจ็ะพยายามใหม้รีปูถ่ายใหเ้ยอะ” (วนิิจ รงัผึง้. 2555) “เชยีงใหมเ่ป็น

เมอืงทนัสมยั มวียัรุน่เขา้มาเทีย่วจาํนวนมาก ตอ้งอยา่ลมืในเรือ่งการออกแบบกราฟิกใหเ้ขา้กบัตรงน้ี

ดว้ย” (อภนินัท ์บวัหภกัด.ี 2556) จากการสมัภาณษผ์ูเ้ชีย่วชาญ ไดใ้จความวา่การสือ่สารสาํหรบั 

การท่องเทีย่ว ควรใหม้กีารใชภ้าพในการประกอบสือ่มากทีส่ดุ และการออกแบบกราฟิกสาํหรบั  

แอพพลเิคชนันัน้ควรเป็นกราฟิกทีส่ ือ่ถงึความเป็นลา้นนาหรอืมคีวามเป็นเชยีงใหม ่แต่กอ็ยา่ใหเ้ชย

เกนิไปเพราะเชยีงใหมเ่ป็นเมอืงทีม่ภีาพลกัษณ์เกีย่วกบัวยัรุน่และคนหนุ่มสาวดว้ย 
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   อาจารยว์นิิจ รงัผึง้ ในฐานะอดตีบรรณาธกิารนิตยสาร อสท. ไดใ้หป้ระสบการณ์ใน

ครัง้ทีท่่านตอ้งทาํบทความเกีย่วกบัจงัหวดัเชยีงใหม่วา่ “ในแต่ละครัง้ทีอ่อกแบบเล่มในอดตี รปูแบบก็

จะแตกต่างกนัไปแลว้แต่หวัขอ้ทีอ่ยากนําเสนอ เชยีงใหมเ่ป็นจงัหวดัทีม่คีวามนิยมและการพฒันา

เปลีย่นแปลงไปเสมอ การนําเสนอขอ้มลูสือ่ประชาสมัพนัธใ์นแต่ละครัง้จงึมลีกูเลน่หรอือตัลกัษณ์

พเิศษในการนําเสนอใหแ้ตกต่างกนัไป” (วนิิจ รงัผึง้. 2555) จงัหวดัเชยีงใหมเ่ป็นจงัหวดัทีม่กีาร

พฒันาเปลีย่นแปลงในแต่ละดา้นตลอดมา เมือ่มกีารนําเสนอเกีย่วกบัจงัหวดัเชยีงใหม ่จงึตอ้งมกีาร

เปลีย่นรปูแบบไปดว้ยเพื่อใหเ้ขา้กบัยคุสมยั 

   อาจารยอ์ภนินัท ์บวัหภกัด ีบรรณาธกิารนิตยสาร อสท . ไดใ้หค้วามคดิเหน็เรือ่ง

ชื่อของแอพพลเิคชนัว่า “ชือ่ ChiangMai Guide To Go ดทีีสุ่ด เพราะเป็นชื่อทีม่เีอกลกัษณ์ ไมซ่ํ้า

กบัสือ่อื่นๆ ทีม่กัจะใชช้ือ่ Travel หรอืไมส่บัสนว่าเป็นแค่แผนทีอ่ยา่งชื่อ ChiangMai Active Map” 

(อภนินัท ์บวัหภกัด,ี 2556) ชื่อแอพพลเิคชนัทีไ่ดร้บัการเลอืกจากผูเ้ชีย่วชาญในดา้นการออกแบบสื่อ

ท่องเทีย่วนัน้ไดแ้ก่ชือ่ Chiang Mai Guide To Go 

  4.2.3 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการพฒันาแอพพลเิคชนั 

   ผูเ้ชีย่วชาญทีผู่ว้จิยัไดเ้รยีนเชญิเพือ่การสมัภาษณ์และตรวจแบบสอบถาม ในดา้น

การพฒันาแอพพลเิคชนั ไดแ้ก่ อาจารยอ์ภริกัษ ์ปนาทกลู นกัพฒันาแอพพลเิคชนัอาวโุสและ        

นกับรรยายพเิศษดา้นการพฒันาโปรแกรม จากบรษิทัโอเพน่ดรมีจาํกดั  

   ไดใ้หข้อ้คดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันาแอพพลเิคชนัสาํหรบัจงัหวดัเชยีงใหมว่่า   

“แอพพลเิคชนัน้ีควรเป็นการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้เดมิของนกัท่องเทีย่วซึง่เป็นกลุ่มผูใ้ชง้าน ตอ้งศกึษา

ปญัหาทีเ่กดิขึน้ว่าเป็นเพราะอะไรและแอพพลเิคชนัจะมาเป็นส่วนในการแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งไร    

การสรา้งฟงัคช์นั (Function) ทีม่ากเกนิความจาํเป็นไมใ่ช่การสรา้งแอพพลเิคชนัทีด่ ีและอาจทาํให้   

แอพพลเิคชนันัน้ใชก้ารไดย้าก ซึง่ปจัจบุนัมแีอพพลเิคชนัดา้นการท่องเทีย่วต่างๆ เกดิขึน้มาแลว้แต่

กย็งัไมใ่ช่แอพพลเิคชนัตวัเลอืกทีด่เีสมอไป ยงัมขีอ้จาํกดัและขอ้บกพรอ่งอกีมาก โดยเฉพาะในเรือ่ง

การใหข้อ้มลู หรอืพืน้ทีข่องแอพพลเิคชนัทีม่ากเกนิไปในบางแอพพลเิคชนัทีต่อ้งการนําเสนอรปูภาพ

หรอืมลัตมิเีดยีต่างๆ ทีม่ากเกนิไป” (อภริกัษ ์ปนาทกลู. 2556) ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการพฒันาแอพพลเิคชนั

ไดใ้หค้วามคดิเหน็ทีส่าํคญั เกีย่วกบัการสรา้งรปูแบบการใชง้านแอพพลเิคชนั ในลกัษณะวา่ไมค่วรมี

มากจนเกนิไป นอกเหนือไปจากสิง่ทีผู่ใ้ชง้านจะตอ้งการใชจ้รงิๆ ทัง้น้ีควรเป็นแอพพลเิคชนัทีเ่กดิขึน้

เพือ่แกป้ญัหาทีน่กัเดนิทางประทบในการเดนิทางท่องเทีย่วจรงิๆ จงึตอ้งทาํการศกึษาปญัหาและวาง

แนวทางแกป้ญัหาเพือ่เป็นฟงัคช์นัการใชง้านทีด่ทีีส่ดุของแอพพลเิคชนัน้ี 

   ชื่อของแอพพลเิคชนัในความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ ตอ้งเป็นชื่อทีม่คียีเ์วริด์ที่

เกีย่วขอ้งใหส้ามารถคน้หาไดง้า่ย แต่ในทางการสง่แอพพลเิคชนัขึน้ในแอพสโตร ์บางคยีเ์วริด์ทีต่รง

ตวัเกนิไปไมส่ามารถใชเ้ป็นชื่อแอพพลเิคชนัได ้ควรจะเป็นชื่อทีแ่สดงถงึความทนัสมยั อาจเน้นเรือ่ง

ความเป็นแผนทีต่อบสนองกบัผูใ้ชง้านไดห้รอืชือ่ทีท่าํใหรู้ส้กึวา่มคีวามรวดเรว็ เช่น ชือ่ ChiangMai 

Active Map หรอื ChiangMai Guide To Go 
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5. การสร้างสรรคแ์บบร่างขัน้ท่ี 1 

 จากการวเิคราะหข์อ้มลูทัง้หมดเป็นทีเ่รยีบรอ้ยจงึไดม้กีารสรา้งแบบรา่งเพื่อนําไปใชผ้ลติ

เป็นแอพพลเิคชนัจรงิ โดยในการสรา้งแอพพลเิคชนันัน้ ประกอบดว้ยสองส่วนเป็นหลกั ไดแ้ก่      

สว่นของโปรแกรม และ สว่นของกราฟิก ซึง่ทัง้สองสว่นตอ้งทาํงานรว่มกนั สว่นของโปรแกรมนัน้

นกัพฒันาโปรแกรมจะตอ้งเป็นผูเ้ขยีนภาษาคอมพวิเตอรท์ีใ่ชส้รา้งโครงแอพพลเิคชนัทัง้หมด เป็น

ตวักําหนดฟงัคช์นัการใชง้าน และกราฟิกเป็นส่วนทีเ่ตมิเตม็แอพพลเิคชนันัน้ใหเ้สรจ็สมบรูณ์เพื่อใช้

สื่อสารกบัขอ้มลูทีค่นทัว่ไปทีเ่ป็นผูใ้ชง้าน มกีารรา่งแบบแผนการออกแบบหน้าแอพพลเิคชั นใน   

สองส่วน คอืแบบโครงรา่งภายในแอพพลเิคชนั และแบบรา่งโดยรวมของกราฟิกในแอพพลเิคชนั  

โดยกําหนดใหห้น้าแรกสุดเป็นตวัคุมกําหนดแบบทัง้หมดใหเ้ป็นไปในทางเดยีวกนั  

 การประเมนิแบบรา่งโดยผูเ้ชีย่วชาญขัน้ที ่1 น้ี เลอืกโดยความคดิเหน็ตามความชาํนาญ

ของผูเ้ชีย่วชาญ โดยมกีารใหเ้หตุผลรองรบัแบบทีผู่เ้ชีย่วชาญเลอืกและใหผู้เ้ชีย่วชาญแนะนําแนว

ทางการพฒันาในขัน้ต่อไป 

 5.1 แบบโครงร่างภายในแอพพลิเคชนั 

  จากการรวบรวมขอ้มลูทัง้เอกสารและวรรณกรรม การใชเ้ครือ่งมอืแบบสอบถามและ

แบบสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ ผูว้จิยัไดท้าํการรา่งแบบรา่งดว้ยการรา่งครา่วๆ ดว้ยโปรแกรมออกแบบ

ในคอมพวิเตอร ์เพื่อใหเ้หน็รปูแบบโดยรวม ออกมาเป็น 5 แบบดว้ยกนั โดยมหีลกัการในการพฒันา

รปูแบบ ดงัน้ี 

  แบบโครงรา่งภายในแอพพลเิคชนั 1 รปูแบบทีม่หีน้าสาํหรบัเลอืกอยูด่า้นซา้ยและ

หน้าจอแสดงผลอยูด่า้นขวาซึง่เริม่แรกจะเป็นรปูแผนที ่เมือ่กดปุม่เลอืกสถานทีก่จ็ะเปลีย่นหน้า

จอแสดงผลนัน้ใหเ้ป็นขอ้มลูสถานทีท่ ัง้หมด และเมือ่กดคน้หาสถานทีก่จ็ะกลายเป็นรปูแผนทีอ่กีครัง้  

เป็นรปูแบบทีเ่รยีบงา่ยและเอือ้ต่อการใชง้านของผูใ้ชง้านทัว่ไป เน้นการใชง้านทีง่า่ยและการแสวงผล

ทีส่ามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน  

 
 

ภาพประกอบ 52 แบบโครงรา่งภายในแอพพลเิคชนั 1  

  

 ทีม่า: ภาพวาดจากผูว้จิยั 
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  แบบโครงรา่งภายในแอพพลเิคชนั 2 รปูแบบทีม่หีน้าสาํหรบัเลอืกอยูด่า้นล่างและ

หน้าจอแสดงผลอยูด่า้นบนา เป็นรปูแบบทีต่อ้งการนําเสนอหน้าจอแสดงผลใหม้ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ  

และใหห้น้าสาํหรบักดเลอืกอยูด่า้นล่างเพื่อให้ สามารถเลือ่นมอืกดเลอืกหน้าทีต่อ้งการไดโ้ดยงา่ย  

วธิกีารน้ีเป็นการออกแบบวธิกีารใชง้านใหเ้หมอืนหนงัสอื ทีม่เีชงิอรรถเพิม่เตมิอยูด่า้นลา่ง 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 53 แบบโครงรา่งภายในแอพพลเิคชนั 2  

  

 ทีม่า: ภาพวาดจากผูว้จิยั 

 

  แบบโครงรา่งภายในแอพพลเิคชนั 3 รปูแบบทีม่หีน้าสาํหรบัเลอืกซ่อนอยู ่และเมือ่กด

ปุม่ทีแ่ผนที ่หน้าสาํหรบัเลอืกจงึจะปรากฏขึน้มากลางหน้าจอ เมือ่กดปิดหน้าสาํหรบัเลอืกกจ็ะหายไป 

และหน้าจอแสดงผลเกีย่วกบัขอ้มลูสถานทีก่จ็ะใชว้ธิเีดยีวกนั วธิน้ีีเพื่อทาํใหห้น้าจอมคีวามโล่ง โปรง่ 

นําเสนอรปูภาพทีส่าํคญัเฉพาะในสว่นทีต่อ้งการนําเสนอ 
 

 
 

ภาพประกอบ 54 แบบโครงรา่งภายในแอพพลเิคชนั 3  
  

 ทีม่า: ภาพวาดจากผูว้จิยั 
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  แบบโครงรา่งภายในแอพพลเิคชนั 4 รปูแบบทีทุ่กหน้าเป็นหน้าจอขนาดใหญ่แลว้มี

ขอ้มลูของสถานทีป่รากฏเหมอืนเป็นช่องคาํพดูขึน้มาเลก็ๆ ใหค้วามสาํคญักบัแผนทีม่ากทีส่ดุ  

ปุม่ต่างๆ ซ่อนไวเ้ลก็ๆ เพื่อใหก้ดเมือ่จาํเป็นเท่านัน้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 55 แบบโครงรา่งภายในแอพพลเิคชนั 4  

  

 ทีม่า: ภาพวาดจากผูว้จิยั 

 

  แบบโครงรา่งภายในแอพพลเิคชนั 5 รปูแบบทีม่หีน้าสาํหรบัเลอืกเป็นกรอบขึน้มาจาก

มมุขวาลา่ง และหน้าจอแสดงผลขอ้มลูสถานทีป่รากฏขึน้ในดา้นซา้ยบน ทบัลงบนแผนที ่เป็นรปูแบบ   ที่

แปลกใหมด่ไูมซ่ํ้ากบัรปูแบบของแอพพลเิคชนัโดยทัว่ไป  
 

 
 

ภาพประกอบ 56 แบบโครงรา่งภายในแอพพลเิคชนั 5  

 

 ทีม่า: ภาพวาดจากผูว้จิยั 
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  จากแบบรา่งทัง้ 5 แบบ ผูว้จิยัไดใ้หผู้เ้ชีย่วชาญทาํการเลอืกแบบใหเ้หลอืเพยีง 2 แบบ 

ทีม่คีวามเป็นไปไดใ้นการนําไปพฒันาต่อไป โดยผูเ้ชีย่วชาญไดเ้ลอืกแบบที ่ 1 และ แบบที ่ 2 

เน่ืองจากเหตุผลวา่เป็นแบบทีใ่ชไ้ดง้า่ย ไมส่บัสน มคีวามคุน้เคยและตรงกบัความถนดัในการถอื

อุปกรณ์ไอแพดของผูใ้ชง้านดว้ย โดยเฉพาะผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบแอพพลเิคชนัไดแ้นะนําว่า

การเขยีนโปรแกรมของแอพพลเิคชนัตามแบบที ่1 และ 2 เป็นการเขยีนทีเ่ป็นไปไดม้ากกว่าแบบ

อื่นๆ จากขอ้สรปุน้ีนําไปสูข่ ัน้ตอนการสรา้งแบบโครงรา่งดว้ยการใชห้ลกัการเขยีนโปรแกรม ในโปรแกรม

ช่วยเขยีนแอพพลเิคชนั Xcode และเขยีนดว้ยภาษา Objective C เป็นหลกั 

 5.2 แบบร่างโดยรวมของกราฟิกในแอพพลิเคชนั 

  แบบรา่งโดยรวมของกราฟิกในแอพพลเิคชนัโดยกําหนดใหห้น้าแรกสุดเป็นตวัคุม

กาํหนดแบบทัง้หมด จงึไดท้าํการสรา้งหน้าแรกของกราฟิกโดยการวาดแบบรา่งบนหน้าจอคอมพวิเตอร์

ดว้ยโปรแกรมออกแบบกราฟิก ในขัน้แรก เพื่อใหเ้หน็สแีละรปูแบบทีแ่ทจ้รงิ   ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์

เอกสารวรรณกรรม การลงพืน้ที ่วเิคราะหเ์ทรนดใ์นปี 2013 ใชแ้บบสอบถามและแบบสมัภาษณ์

ผูเ้ชีย่วชาญ และจากแบบชุดสทีีไ่ดท้าํการวเิคราะหใ์นหวัขอ้เอกสารและวรรณกรรม รวมถงึขอ้คดิเหน็

จากผูเ้ชีย่วชาญและจากกลุม่ผูใ้ชง้านทีต่อบแบบสอบถาม ทาํใหไ้ดร้ปูแบบของแบบรา่งออกมา

ทัง้หมด 5 แบบ ไดแ้ก่ 

  แบบรา่งโดยรวมของกราฟิกในแอพพลเิคชนั 1 รปูแบบทีใ่ชส้แีดงปนน้ําตาลจาก      

อตัลกัษณ์สขีองเชยีงใหม ่และสเีหลอืงทองแต่มกีารตดัทอนลายดอกไมล้า้นนา ใหก้ลายเป็นลาย

กราฟิกเลก็ๆ รวมกบัการนํารปูภาพทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของเชยีงใหมว่างวางอยูบ่นลายกราฟิกดว้ย  

ชือ่ของแอพพลเิคชนัเป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษแบบธรรมดาแต่มกีารจดัความโคง้แบบอ่อนชอ้ย

เลก็น้อย มแีถบสทีองคาดเพื่อใหช้ื่อแอพพลเิคชนัเด่นขึน้มา 
 

 
 

ภาพประกอบ 57 แบบรา่งโดยรวมของกราฟิกในแอพพลเิคชนั 1 

  

 ทีม่า: ภาพวาดจากผูว้จิยั 
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  แบบรา่งโดยรวมของกราฟิกในแอพพลเิคชนั 2 รปูแบบทีนํ่าลวดลายไมส้ลกัลา้นนา

แบบดัง้เดมิมาใชก้รรมวธิขีองการออกแบบโดยคอมพวิเตอร ์ยงัคงลวดลายเดมิและสน้ํีาตาลของไม้

สลกัลา้นนาเดมิ ใชก้ารจาํลองเจาะช่องเป็นรปูหน้าจัว่วดัพระสงิห ์นําเสนอรปูภาพถ่ายวดัพระสงิห์

ภาพจรงิอยูด่า้นใน ชื่อแอพพลเิคชนัเป็นตวัอกัษรโคง้และมเีงา อยูบ่นวงกลมสทีอง 
 

 
 

ภาพประกอบ 58 แบบรา่งโดยรวมของกราฟิกในแอพพลเิคชนั 2  

  

 ทีม่า: ภาพวาดจากผูว้จิยั 

 

  แบบรา่งโดยรวมของกราฟิกในแอพพลเิคชนั 3 รปูแบบเน้นภาพจากจติรกรรมฝาผนงั

ลา้นนา และใชห้น้าต่างเป็นช่องนําเสนอรปูภาพถ่ายทวิทศัน์จงัหวดัเชยีงใหมท่ีส่วยงาม ตวัอกัษร

ภาษาองักฤษดดัแบบลายลา้นนา  

 

 
 

ภาพประกอบ 59 แบบรา่งโดยรวมของกราฟิกในแอพพลเิคชนั 3  

  

 ทีม่า: ภาพวาดจากผูว้จิยั 
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  แบบรา่งโดยรวมของกราฟิกในแอพพลเิคชนั 4 เป็นแบบทีไ่มม่กีารใชล้วดลายมา

เกีย่วขอ้งมาก ใชแ้ผ่นสแีบบกราฟิกปจัจบุนัเป็นสอีฐิสม้ มเีสน้สทีองจากรปูแบบการเดนิทองของ  

ลายลา้นนา ใชร้ปูสถานทีท่่องเทีย่วหลายแหง่ต่างกนัมานําเสนอ และตวัอกัษรมกีารตกแต่งหาง   

แบบลา้นนาบนตวัอกัษรภาษาองักฤษ 

 

 
 

ภาพประกอบ 60 แบบรา่งโดยรวมของกราฟิกในแอพพลเิคชนั 4  

  

 ทีม่า: ภาพวาดจากผูว้จิยั 

 

  แบบรา่งโดยรวมของกราฟิกในแอพพลเิคชนั 5 เป็นแบบทีเ่น้นภาพถ่ายจรงิเป็นหลกั 

และใชล้วดลายลา้นนาจากภาพวาดกระจกสปีีเป้งมาประยกุตเ์ป็นกรอบลอ้มรอบ โดยมกีารทาํกรอบ

ตวัอกัษรชือ่แอพพลเิคชนัเป็นเหมอืนกรอบไมล้า้นนา ตวัอกัษรเป็นภาษาองักฤษแบบหนาเน้นอยู่

ตรงกลาง 

 

 
 

ภาพประกอบ 61 แบบรา่งโดยรวมของกราฟิกในแอพพลเิคชนั 5 

  

 ทีม่า: ภาพวาดจากผูว้จิยั 
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  จากแบบรา่งโดยรวมของกราฟิกในแอพพลเิคชนัทัง้หมด 5 แบบ เป็นแบบรา่งหน้า

แรกของแอพพลเิคชนัทีเ่รยีกว่าหน้าแสปลชสกรนี (Splash Screen) เป็นหน้าสาํหรบัรอโหลดขอ้มลู

ทัง้หมดของแอพพลเิคชนั จงึเปรยีบเสมอืนปกหนงัสอืทีเ่ป็นตวัแทนรปูลกัษณ์หรอืทีเ่รยีกว่าคยีว์ชิวล

ของเล่มทัง้หมด แบบรา่งทีไ่ดร้บัเลอืกมากทีส่ดุจากผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 2 แบบ ไดแ้ก่แบบที ่2 และ 4 

โดยผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หเ้หตุผลว่า เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมกบัแอพพลเิคชนัทีส่ ื่อถงึความเป็น

ลา้นนา จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยแบบที ่2 มคีวามสวยงามแบบลา้นนาแท ้และแบบที ่4 เป็นแบบทีม่ ี

การนํามาประยกุตใ์หเ้ขา้กบัศลิปะสมยัใหมแ่ต่ยงัคงบรรยากาศความเป็นลา้นนา แต่ไดร้บัการตเิรือ่ง

รปูภาพทีเ่ลอืกใช ้โดยเฉพาะผูเ้ชีย่วชาญในดา้นสือ่ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว ไดก้ลา่ววา่เป็นภาพ

ทีด่ไูมอ่อกวา่เป็นสถานทีท่ีอ่ยูใ่นเชยีงใหมท่ัง้หมด แบบที ่2 ภาพมกีารจดัองคป์ระกอบทีแ่ปลก แบบ

ที ่4 ควรหาจดุสงัเกตใหรู้ว้า่เป็นจงัหวดัเชยีงใหม ่ซึง่ในแบบรา่งขัน้ต่อไปตอ้งมกีารปรบัปรงุในสว่นน้ีดว้ย 

  นอกจากแบบรา่งทัง้สองประเภทแลว้ ทางผูว้จิยัยงัไดใ้หผู้เ้ชีย่วชาญเลอืกชื่อทีเ่หมาะสม

กบัแอพพลเิคชนั โดยทัง้ในแงข่องเหตุผลและจาํนวนของผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ลอืกชื่อแลว้ ChiangMai 

Guide To Go เป็นชื่อทีเ่หมาะสมทีสุ่ด เพราะเป็นชื่อทีแ่สดงถงึความทนัสมยั สะดวกรวดเรว็เมือ่ใช้

แอพพลเิคชนัน้ี และยงัมคียีเ์วริด์ทีผู่ใ้ชส้ามารถหาเจอไดง้า่ยแต่ไมใ่ช่คยีเ์วริด์ตรงตวัเกนิไปอยา่งคาํวา่ 

Travel ทีท่างแอพสโตรอ์าจไมอ่นุญาตในการใชง้านดว้ย 

 

6. การสร้างสรรคแ์บบร่างขัน้ท่ี 2 สรปุผลการประเมินแบบร่างจากผูเ้ช่ียวชาญ 

 เมือ่ไดก้ารคดัสรรคแ์บบรา่งในขัน้ที ่1 จนเหลอืแบบทีผู่เ้ชีย่วชาญไดเ้ลอืกโดยความคดิเหน็

และแนะนําใหแ้กไ้ขแบบรา่งทัง้สองแบบแลว้ จงึนําแบบรา่งโครงรา่งภายในแอพพลเิคชนั และแบบ

รา่งกราฟิกโดยรวมมาทัง้การออกแบบดว้ยกนั เป็นหน้าแอพพลเิคชนัแบบจาํลองขึน้มา เพือ่ให้

ผูเ้ชีย่วชาญทาํการเลอืกแบบในขัน้สดุทา้ยเพือ่สรา้งเป็นแอพพลเิคชนัจรงิ โดยแบบรา่งในขัน้น้ีจะใช้

หลกัของหน้าตอบสนองกบัผูใ้ชง้านทีเ่รยีกว่ายสูเซอรอ์นิเตอรเ์ฟส (User Interface) ของแอพพลเิค

ชนับนระบบปฏบิตักิารไอโอเอส (ios) สาํหรบัไอแพด ขนาดจอเตม็ กวา้ง1024 พกิเซล ยาว 768 พกิ

เซล โดยรองรบัทัง้รปูแบบแนวตัง้และแนวนอน แบบจากแบบโครงรา่งกไ็ดเ้พิม่ชิน้สว่นทีเ่ป็นหน้า

ยอ่ยของแอพพลเิคชนั และตอ้งออกแบบไอคอนซึง่เป็นกราฟิกรปูสีเ่หลีย่มมมุมนขนาดเลก็ ทีป่รากฏ

บนหน้าจอเมนูของไอแพดเพื่อใหผู้ใ้ชง้านกดเลอืกใชแ้อพพลเิคชนั ในโครงรา่งแต่ละแบบจะมกีาร

สรา้งแบบรา่งดว้ยแบบกราฟิกทัง้สองแบบแยกออกมา เพื่อใหผู้เ้ชีย่วชาญไดเ้หน็ครบทุกรปูแบบ และ

ทาํการเลอืกแบบโครงรา่งที่มแีบบกราฟิกทีด่ทีีส่ดุออกมา จงึไดเ้ป็นแบบรา่งขัน้ที ่2 จาํนวนทัง้หมด 

4 แบบ โดยในแบบรา่งแบบที่1กบั 3 มกีารใชภ้าพกราฟิกแสปลชสกรนีเหมอืนกนั และแบบรา่งที ่2 

กบั 4  มกีารใชภ้าพกราฟิกแสปลชสกรนีเหมอืนกนั เน่ืองจากหน้าแรกสุดหรอืแสปลชสกรนีนัน้มี

โครงรา่งเดยีวกนัคอืเป็นกราฟิกแผ่นเดยีวทัง้หน้า แบบรา่งทัง้หมด 4 แบบ มดีงัน้ี 
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 รา่งขัน้ที ่2 แบบที ่1เป็นแบบทีผ่สมระหวา่งแบบโครงรา่งแบบที ่1 กบัแบบกราฟิกแบบที ่4 

 
 

ภาพประกอบ 62 แบบรา่งขัน้ที ่2 แบบที ่1 

  

 ทีม่า: ภาพวาดจากผูว้จิยั 

 

 รา่งขัน้ที ่2 แบบที ่2 เป็นแบบทีผ่สมระหวา่งแบบโครงรา่งแบบที ่1 กบัแบบกราฟิกแบบที ่2 

 
 

ภาพประกอบ 63 แบบรา่งขัน้ที ่2 แบบที ่2  

  

 ทีม่า: ภาพวาดจากผูว้จิยั 
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 รา่งขัน้ที ่2 แบบที ่3 เป็นแบบทีผ่สมระหวา่งแบบโครงรา่งแบบที ่3 กบัแบบกราฟิกแบบที ่4 

 

 
 

ภาพประกอบ 64 แบบรา่งขัน้ที ่2 แบบที ่3 

  

 ทีม่า: ภาพวาดจากผูว้จิยั 

 

 รา่งขัน้ที ่2 แบบที ่4 เป็นแบบทีผ่สมระหวา่งแบบโครงรา่งแบบที ่3 กบัแบบกราฟิกแบบที ่2 

 

 
 

ภาพประกอบ 65 แบบรา่งขัน้ที ่2 แบบที ่4 

  

 ทีม่า: ภาพวาดจากผูว้จิยั 
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  จากการประเมนิแบบรา่งโดยผูเ้ชีย่วชาญ โดยใชห้ลกัการเดมิคอืหลกัการประเมนิโดย

ใชเ้หตุผลและความชาํนาญของผูเ้ชีย่วชาญ โดยผลจากการคดัเลอืกแบบรา่งในขัน้ที ่2 น้ี ประเมนิได้

แบบรา่งแบบที ่2เน่ืองจากเป็นแบบทีด่ใูชง้า่ย ไมซ่บัซอ้น และภาพกราฟิกแสดงออกถงึความเป็น

เชยีงใหม ่อาณาจกัรลา้นนา เป็นการประยกุตเ์ทคนิคของการออกแบบคอมพวิเตอรเ์ขา้กบัลวดลาย

โบราณ ทาํใหไ้ดก้ลิน่อายอารมณ์ความรูส้กึทีอ่ยากท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม ่มเีอกลกัษณ์ของ

ความเป็นไทย โดยจากขัน้ตอนน้ีจงึไดนํ้าแบบรา่งทีไ่ดร้บัเลือกไปพฒันาในขัน้ตอนต่อไปเพือ่จดัทาํ

เป็นแอพพลเิคชนัทีใ่ชไ้ดจ้รงิบนไอแพด 

 

7. การพฒันาและออกแบบแอพพลิเคชนัการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 

 เมือ่นําแบบรา่งทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกมาเขา้สูข่ ัน้ตอนการสรา้งแอพพลเิคชนัเพือ่นําไปใชง้าน

ในไอแพด โดยในทางการสรา้งและพฒันาโปรแกรม โดยขัน้ตอนในการเขยีนภาษาคอมพวิเตอรท์ี่

เรยีกว่าการใส่โคด้ (Code) นัน้ บรษิทัแอปเป้ิลไดอ้อกโปรแกรมบนคอมพวิเตอรเ์ป็นตวัช่วยในการใส่

โคด้เรยีกว่าโปรแกรม Xcode ซึง่มหีน้าจอสาํหรบัเขยีนโคด้และแปลออกมาเป็นภาพหน้าจอการใช้

งาน โดยตอ้งนําชิน้สว่นงานกราฟิกใสล่งไปในไฟลแ์ละสรา้งโคด้ทีบ่่งบอกใหม้กีารทาํชิน้สว่นนัน้ๆ 

มาใช ้ในขณะทีโ่คด้เป็นสว่นในการกาํหนดลกัษณะการใชง้าน โดยกราฟิกไอคอนทีส่รา้งขึน้มานัน้

จะตอ้งนํามาใสใ่นหน้าตัง้คา่ของโปรแกรมเลย 
 

 
 

ภาพประกอบ 66 การเขยีนโคด้ของแอพพลเิคชนัน้ี 

  

 ทีม่า: หน้าโปรแกรม Xcode 
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 ผูว้จิยัตอ้งทาํการปรบัแบบหรอืขนาดกราฟิกหน้าจอผูใ้ชง้านใหส้ามารถใสเ่ขา้กบัขนาด

ต่างๆ ทีก่าํหนดอยูใ่นการใสโ่คด้ โดยขัน้ตอนในการทาํงานนัน้ ผูว้จิยัตอ้งทาํการตดัชิน้สว่นกราฟิก

เป็นชิน้ๆ ดว้ยโปรแกรมออกแบบในคอมพวิเตอร ์โดยเซฟไฟลเ์ป็นนามสกุล .png อยูใ่นโฟลเดอรท์ี่

จดัเป็นหมวดหมู ่โดยโปรแกรม Xcode จะทาํการดงึไฟลจ์ากโฟลเดอรม์าใชต้ามหลกัการเขยีนโคด้ 

โดยสรา้งแอพพลเิคชนัใหม้หีน้าจอการใชง้านใกลเ้คยีงกบัการออกแบบกราฟิกมากทีส่ดุ ซึง่สามารถ

ทดลองดหูน้าจอการใชง้านบนไอแพดแบบจาํลองภาพบนหน้าจอคอมพวิเตอรไ์ด ้ภายในโปรแกรม 

Xcode ซึง่มโีปรแกรมจาํลองทีเ่รยีกว่าซมิเูลเตอร ์(Simulator) ซึง่นกัพฒันาโปรแกรมและนกั

ออกแบบจะทาํการทาํงานรว่มกนัในสว่นของโปรแกรมน้ีก่อน ก่อนทีจ่ะนํามาใชใ้นไอแพดจรงิ 
 

 
 

ภาพประกอบ 67 หน้าจอไอแพดจาํลอง มไีอคอนของแอพพลเิคชนัอยูข่วาสุด 

  

 ทีม่า: หน้าโปรแกรม Simulator 
 

 แอพพลเิคชนัในขัน้ตอนการสรา้งดว้ยการเขยีนโคด้นัน้เป็นขัน้ตอนก่อนทีจ่ะนําแอพพลเิค

ชนัออกเผยแพรไ่ด ้จงึมกีารปรบัเปลีย่นใหเ้กดิความสมบรูณ์และกลมกลนื อกีทัง้ยงัตอ้งคาํนึงถงึ

ความเป็นไปไดใ้นการเขยีนโคด้ไมใ่หเ้กดิความผดิพลาดในตวัแอพพลเิคชนัเมือ่นําไปใช ้เหตุเพราะ

หากมคีวามผดิพลาดในตวัโคด้แมเ้พยีงเลก็น้อยแอพพลเิคชนัอาจปิดเองขณะใชง้าน เปิดไมข่ึน้ คา้ง 

และปญัหาอกีมากมาย 
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8. ส่วนการใช้งาน (ฟังคช์นั) ของแอพพลิเคชนัการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 

 แอพพลเิคชนัทีเ่ป็นสื่อแนะนําการท่องเทีย่วเท่าทีม่ใีนปจัจบุนับนแทบ็เลต็อยา่งไอแพดน้ี           

เป็นแอพพลเิคชนัทีม่กีารสือ่สารทางเดยีวคอืเป็นผูส้ง่สารและผูใ้ชง้านเป็นผูร้บัสารเพยีงอยา่งเดยีว               

แต่จากแบบสอบถามทีไ่ดท้าํการเกบ็ขอ้มลูมาจากผูใ้ชง้านทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายของแอพพลเิคชนัน้ี 

จงึไดแ้นวทางในการพฒันาแอพพลเิคชนัทีผู่ใ้ชง้านซึง่เป็นผูร้บัสารนัน้สามารถโตต้อบกบัแอพพลเิคชนั

และกบัผูใ้ชง้านคนอื่นๆ ได ้กลายเป็นทัง้ผูส้ง่สารและผูร้บัสารหรอืทีต่ามทฤษฎกีารสือ่สารเรยีกวา่

การสือ่สารสองทาง กลา่วคอืใหผู้ใ้ชง้านแอพพลเิคชนัทุกคนสามารถเป็นผูเ้ขยีน บทความลงใน    

แอพพลเิคชนัได ้และทาํการตดิต่อสื่อสารกบัผูใ้ชแ้อพพลเิคชนัคนอื่นๆ ไดผ้่านสื่อสงัคมออนไลน์ใน

แอพพลเิคชนั ซึง่ความสามารถดงัทีก่ลา่วมาน้ีเป็นสิง่ทีท่าํใหแ้อพพลเิคชนัน้ีแตกต่างกบัการอ่านคูม่อื

แนะนําการท่องเทีย่วทัว่ๆ ไป ซึง่คูม่อืการท่องเทีย่วหรอืทีเ่รี ยกว่าไกด์ บุ๊ค (Guide Book) และ

นิตยสารท่องเทีย่วนัน้ มรีปูแบบเป็นหนงัสอืทีม่คีวามน่ิง และเขยีนโดยนกัเขยีนมอือาชพี  

เช่นเดยีวกบัภาพถ่ายทีถ่่ายโดยช่างภาพมอือาชพี แต่ในปจัจบุนัทีค่นในยคุสมยัน้ีตอ้งการเป็นผู้

ถ่ายทอดเรือ่งราว นกัท่องเทีย่วตอ้งการนําเสนอบทความของตนเอง หรอืแสดงภาพถ่ายของตนเอง 

ในกลุม่คนใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ต่างๆ มกีารแสดงความคดิเหน็ต่อบทความและทาํใหบ้ทความมี  

ความทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา ดว้ยการจดัการกนัเองโดยหมูผู่ใ้ชง้านสือ่สงัคมออนไลน์นัน้ 

 แอพพลเิคชนัคูม่อืการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหมใ่นงานวจิยัฉบบัน้ี จงึเน้นการตอบสนอง

กบัผูใ้ชง้านในลกัษณะทีใ่หผู้ใ้ชง้านทุกคนเป็นผูถ่้ายทอดสือ่สาร เป็นเจา้ของบทความการท่องเทีย่ว

ของตนเอง ทุกคนเป็นผูแ้นะนําสถานทีท่่องเทีย่วขึน้ในเวบ็ไซต ์โดยการกดเพิม่สถานทีซ่ึง่แอพพลเิคชนั

จะระบุพกิตัของสถานทีต่ามทีผู่ใ้ชง้านกาํลงัอยู่จรงิ เพื่อเกบ็ขอ้มลูลงในระบบแผนทีข่องแอพพลเิคชนั 

ผูใ้ชง้านตอ้งถ่ายรปูและเขยีนขอ้มลูการท่องเทีย่วเกีย่วกบัสถานทีน่ัน้ อาจเป็นการใหเ้กรด็ความรู ้

ประสบการณ์ตรงทัง้ดหีรอืไมด่ทีีพ่บเจอมาในสถานทีน่ัน้ 

 การเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชง้านแอพพลเิคชนัไดเ้ขยีนขอ้มลูดว้ยตนเองไดน้ัน้มขีอ้ดมีาก แต่กม็ี

ขอ้เสยีคอืความเชือ่ถอืในขอ้มลู ซึง่แอพพลเิคชนัน้ีไดม้กีารทดลองระบบในการใหค้ะแนนสถานทีแ่ละ

ผูใ้ชง้าน เพื่อมคีะแนนแสดงบอกใหผู้ใ้ชง้านทุกคนไดด้วู่าขอ้มลูไหนทีม่คีวามน่าเชื่อถอืมากกว่า และ

ใหส้งัคมเสมอืนจรงิออนไลน์ในแอพพลเิคชนัไดช่้วยกนัดแูลคดักรองขอ้มลูดว้ยกนัเอง 

 สิง่ทีเ่ป็นส่วนหลกัซึง่แอพพลเิคชนัน้ีจะช่วยอํานวยความสะดวกในการท่องเทีย่วไดม้ากคอื 

แผนทีข่องแอพพลเิคชนั ทีผู่ใ้ชง้านทีก่าํลงัเดนิทางหาสถานทีท่่องเทีย่วทีอ่ยูร่ะแวกทีก่าํลงัท่องเทีย่ว

อยูน่ัน้ กส็ามารถกดปุม่ระบุพกิตัขิองตนทีเ่รยีกวา่ การเชค็อนิ (Check In) สถานทีท่่องเทีย่วทีอ่ยู่

รอบขา้งจะปรากฏขึน้มาเรยีงจากสถานทีท่ีใ่กลไ้ปหาไกล ใหเ้ลอืกอ่านขอ้มลูทีผู่ใ้ช้คนอื่นแนะนําได ้

ซึง่ผูใ้ชส้ามารถใหแ้ผนทีใ่นแอพพลเิคชนัน้ีนําทางไปยงัสถานทีท่ีต่นเองเลอืกไดด้ว้ยเช่นกนั 
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ภาพประกอบ 68 หน้าจอไอแพดจาํลองการใชแ้ผนที่ 

  

 ทีม่า: หน้าโปรแกรม Simulator 

 

 แอพพลเิคชนัดา้นการท่องเทีย่วทีม่กีารตอบโตก้บัผูใ้ชง้านทีเ่รยีกวา่อนิเตอรแ์อคทฟี  

(Interactive) ตอ้งเป็นสือ่ทีส่ามารถช่วยเหลอืกบันกัท่องเทีย่วทีใ่ชแ้อพพลเิคชนัน้ีได้ครบถว้นภายใน

อุปกรณ์ชิน้เดยีว นกัท่องเทีย่วสามารถพกพาอุปกรณ์เพยีงชิน้เดยีวนัน่คอืไอแพดและดาวน์โหลด

แอพพลเิคชนัน้ีมาใช ้โดยการเชื่อมต่อ 3G กส็ามารถท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหมไ่ด ้

  

 
 
 



บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 งานวจิยัฉบบัน้ีเป็นงานวจิยัเพือ่การศกึษาและพฒันาออกแบบแอพพลเิคชนัแบบอนิเตอร์

แอคทฟีสาํหรบัไอแพดเพื่อเป็นกรณศีกึษาสื่อแนะนําการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม ่โดยผูว้จิยัมี

ความประสงคใ์หเ้ป็นงานวจิยัทีมุ่ง่ศกึษาเรือ่งการสรา้งแล ะพฒันาการออกแบบสื่อแอพพลเิคชนั       

ทีก่าํลงัไดร้บัความนิยมในปจัจบุนั เพือ่เป็นการเกบ็รวบรวมองคค์วามรูแ้ละวเิคราะหล์กัษณะของการ

สรา้งแอพพลเิคชนัในดา้นการออกแบบหน้าจอสาํหรบัผูใ้ชง้าน และการทาํงานรว่มกบัสว่นเบือ้งหลงั

นัน่คอืการเขยีนโปรแกรมสาํหรบัแอพพลเิคชนั เน่ืองจากสื่อแอพพลเิคชนัเป็นสื่อประเภทใหมท่ีย่งัไม่

มกีารศกึษาวจิยัในดา้นน้ีมาก่อนในประเทศไทย 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 เพือ่ศกึษาและพฒันาสรา้งสรรคแ์อพพลเิคชนัโดยมกีรณศีกึษาคอืการท่องเทีย่ว       

จงัหวดัเชยีงใหมบ่นอุปกรณ์แทบ็เลต็ยีห่อ้ไอแพด โดยทาํการศกึษาทัง้ปฐมภูมแิละทุตยิภมูแิละนํามา

วเิคราะหเ์พือ่เป็นแนวทางในการออกแบบทัง้ในสว่นของรปูแบบกราฟิกและรปูแบบวธิกีารใชง้านที่

เหมาะสม ใหแ้อพพลเิคชนัน้ีสามารถเป็นสือ่ในการแนะนําการท่องเทีย่วและใหค้วามช่วยเหลอืกบั

นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหมไ่ด ้
 
สมมติฐานของการวิจยั 

 นกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและต่างประเทศทีเ่ดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม ่   

จะสามารถใชแ้อพพลเิคชนัน้ีช่วยเหลอืในการท่องเทีย่ว และใชเ้ป็นสื่อสงัคมออนไลน์ผ่านแอพพลเิคชนั 

ทีท่่องเทีย่วแลกเปลีย่นขอ้มลูกนั สามารถแนะนําและช่วยเหลอืในการท่องเทีย่วใหก้บันกัท่องเทีย่ว  

คนอื่นๆ ได ้
 
วิธีการดาํเนินการวิจยั 

  การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ ในเรือ่งการพฒันาและสรา้งสรรคง์านออกแบบ

แอพพลเิคชนับนไอแพดเพื่อเป็นคู่มอืแนะนําการท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม ่โดยผูว้จิยัมขี ัน้ตอน

ดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

 1. การกาํหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

  ประชากร ไดแ้ก่แบบรา่งแอพพลเิคชนัทัง้ในสว่นของการใชง้านและรปูลกัษณ์ทาง

เรขนศลิป์ ทีไ่ดจ้ากการออกแบบตามหลกัทฤษฎกีารออกแบบและทฤษฎกีารสือ่สาร โดยรา่งใน

รปูแบบของแบบรา่ง (Sketch Design) จาํนวน 5 แบบ 
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  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ แบบรา่งที่ผา่นคดัเลอืกจากแบบรา่งเหลอืจาํนวน 2 แบบจาก

ผูเ้ชีย่วชาญทัง้สามดา้น ไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการพฒันาแอพพลชินั  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสรา้งสือ่

เพื่อการท่องเทีย่ว และ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม ่เพื่อทาํแบบใกลเ้คยีงกบัภาพ

จรงิทีจ่ะนําไปใชใ้นการสรา้งแอพพลเิคชนั โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญใหค้ะแนนแบบรา่งเพื่อใหไ้ดแ้บบรา่งที่

ไดค้ะแนนมากทีส่ดุ 2 อนัดบั 

 2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 ไดแ้ก่แบบสอบถามเพื่อเกบ็ขอ้มลูขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัการออกแบบแอพพลเิคชนัเพื่อใชใ้น

การท่องเทีย่ว และสรา้งแบบสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้ง 

  2.1 แบบสอบถาม  

  เกบ็แบบสอบถามจากกลุ่มทีจ่ะเป็นผูใ้ชง้านแอพพลเิคชนัน้ี ไดแ้ก่ นกัท่องเทีย่วชาวไทย 

100 คน ชาวต่าง ชาต ิ100 คน แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย 

   สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูป้ระเมนิ เพศ อาย ุและลกัษณะการใชง้านอุปกรณ์

สื่อสาร เป็นแบบเลอืกตอบ 1 ขอ้ 

   สว่นที ่2 ความคดิเหน็ของผูป้ระเมนิต่อการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม ่ในสว่นของ

พฤตกิรรมการท่องเทีย่วและการใหข้อ้มลูดา้นการท่องเทีย่วทีม่อียูใ่นปจัจบุนั เป็นแบบใหค้ะแนนจาก

มากทีส่ดุ 5 คะแนน ไปหาน้อยทีส่ดุ 1 คะแนน และในสว่นของ 

   ส่วนที ่3 ความคดิเหน็ของผูป้ระเมนิ ในสว่นของแนวทางการพฒันาแอพพลเิคชนั

สาํหรบัท่องเทีย่วจงัหวดั เชยีงใหม ่สว่นแรกในดา้นการใชง้านแอพพลเิคชนัเป็นแบบใหจ้ดัลาํดบั

ความคดิเหน็ทีต่รงกบัความคดิของผูต้อบแบบสอบถามจากมากทีสุ่ดไปน้อยทีสุ่ด 5 อนัดบั สว่นที่

สองในดา้นการออกแบบรปูแบบกราฟิกของแอพพลเิคชนัใหเ้ลอืกกราฟิกแบบทีช่อบทีสุ่ด 

   สว่นที ่4 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัการสรา้งแอพพลเิคชนัเพื่อการท่องเทีย่ว

จงัหวดัเชยีงใหม่ 

  2.2 แบบสมัภาษณ์ 

  เป็นการเกบ็ขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้สามดา้นตามทีไ่ดเ้ลอืกมาขา้งตน้ 

โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 

   ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

   ตอนที ่2 แนวทางการออกแบบกราฟิกแอพพลเิคชนัการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม ่

และแนวทางการพฒันา แอพพลเิคชนัการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม่ 

  โดยมแีบบประเมนิใหผู้เ้ชีย่วชาญไดป้ระเมนิรปูแบบของแบบรา่ง  เพื่อนําแบบทีผ่่าน

การคดัสรรจากผูเ้ชีย่วชาญไปพฒันาเป็นแอพพลเิคชนัในลาํดบัต่อไป 

 

 

 



120 

 3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ผูว้จิยัไดศ้กึษาและทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาและพฒันาออกแบบ

แอพพลเิคชนัแบบอนิเตอรแ์อคทฟีสาํหรบัไอแพดเพื่อเป็นกรณศีกึษาสื่อแนะนําการท่อง เทีย่ว  

จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยเกบ็ขอ้มลูทีม่คีวามเกีย่วเน่ืองกบัการวจิยัครัง้น้ี โดยแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ 

  ขอ้มลูปฐมภมู ิ(primary data) เป็นการเกบ็ขอ้มลูภาคสนามโดยใชเ้ครือ่งมอืการวจิยั 

  ขอ้มลูทุตยิภมู ิ(secondary data) เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากเอกสารและงานวจิัย 

ทัง้ในรปูแบบของ ตาํรา หนงัสอื เอกสารทางวชิาการ งานวจิยั รวมไปถงึสือ่ออนไลน์ในเวบ็ไซต ์และ

รวมไปถงึการศกึษาจาก แอพพลเิคชนับนไอแพดในดา้นทีใ่กลเ้คยีงหรอืเกีย่วขอ้ง 

 4. การจดักระทาํข้อมลูและวิเคราะหข้์อมลู 

  4.1 วเิคราะหข์อ้มลูปฐมภมูแิละนําขอ้สรปุไปประเมนิผลโดยผู้เชีย่วชาญ เพื่อนําไปเป็น

แนวทางออกแบบ 

  4.2 วเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภมูแิละนําขอ้สรปุทีไ่ดไ้ปใชใ้นการออกแบบและพฒันารปูแบบ

  4.3 วเิคราะหห์ารปูแบบทีเ่หมาะสมในการออกแบบแอพพลเิคชนัแบบอนิเตอรแ์อคทฟี

สาํหรบัไอแพดเพื่อเป็นคู่มอืการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม ่โดยใชข้อ้มลู ทีผ่า่นการวเิคราะหแ์ละ

การศกึษาขอ้มลูดา้นการออกแบบเรขนศลิป์ โดยเลอืกทฤษฎกีารออกแบบทีเ่หมาะสม 

  4.4 เริม่ออกแบบและพฒันารปูแบบโดยใชผ้ลจากการวเิคราะหแ์ละเกบ็รวบรวมขอ้มลู

ทัง้หมด 

  4.5 ทาํตน้แบบเพือ่ใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิรปูแบบเพือ่เสนอแนะแนวทางการปรบัปรงุ

แกไ้ข 

  4.6 นําผลการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญมาปรบัปรงุแกไ้ขตน้แบบ โดยในขัน้น้ีผลงาน   

จะสาํเรจ็ออกมาเกอืบเหมอืนกบัผลงานจรงิมากทีสุ่ด 

  4.7 สรา้งแบบสอบถามความคดิเหน็ของบุคคลทัว่ไปทีไ่ดท้ดลองใชแ้อพพลเิคชนั   

และแบบประเมนิสาํหรบัผู้ เชีย่วชาญเพื่อปรบัปรงุและเลอืกรปูแบบที่เหมาะสมทีส่ดุ 

  4.8 ประเมนิผลและเลอืกแบบทีด่ทีีสุ่ดไปผลติเป็นแอพพลเิคชนัจรงิ  

  4.9 สรปุผลจากการวจิยั อภปิรายผล และเสนอแนะ 

  

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 1. ทาํการเกบ็รวมรวมขอ้มลูจากการศกึษาคน้ควา้จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

 2. ทาํการเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม ทาํแบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ และการลงพืน้ทีเ่กบ็ภาพ

และขอ้มลู 
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สรปุผลการวิจยั 

 1. ผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูจากการคน้ควา้เอกสารงานวจิยัและวรรณกรรม ทัง้อตัลกัษณ์

ของจงัหวดัเชยีงใหม ่และสื่อทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว 

 2. ผลการวเิคราะหแ์นวโน้ม (เทรนด์ ) ทีเ่กีย่วขอ้งกั บงานวจิยั เป็นความนิยมของปี  

พ.ศ. 2555 ถงึ พ.ศ. 2557 ตอนตน้ โดยเฉพาะในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยั แบ่งออกเป็น 

  2.1 แนวโน้มดา้นองคป์ระกอบ เป็นลกัษณะโปรง่ใส อสิระไรก้ฏเกณฑ ์มคีวามเป็น

ตวัตน และเอือ้ต่อสงัคมโดยเฉพาะสงัคมออนไลน์ 

  2.2 แนวโน้มดา้นผลติภณัฑแ์ละงานออกแบบ เป็นสมยันิยมทีแ่สดงออกทางอารมณ์ 

ใชโ้ครงรา่งเสน้บาง เสน้สเีรยีบงา่ยแต่มสีสีนั ใชร้ปูทรงเรขาคณติทีด่แูปลกตา มกีารใชว้สัดใุหมห่รอื

การนําสิง่เก่ามาเปลีย่นวธิกีารนําเสนอใหม่ 

  2.3 แนวโน้มดา้นเทคโนโลย ีเชือ่มโยงกบัชวีติประจาํวนัของค น ใหผู้ใ้ชง้านไดม้สีว่นรว่ม 

กบัแอพพลเิคชนั และช่วยแกป้ญัหาในสถานการณ์ต่างๆ 

  2.4 แนวโน้มดา้นพืน้ทีก่ารใชช้วีติ ผูค้นในชุมชนเมอืงตอ้งการไปท่องเทีย่วต่างจงัหวดั

เพือ่เปลีย่นบรรยากาศ และใชว้สัดธุรรมชาตใินชวีติประจาํวนั 

  2.5 แนวโน้มดา้นการท่องเทีย่ว นกัท่องเที่ยวนิยมการท่องเทีย่วดว้ยตวัเอง เพื่อเกบ็

ประสบการณ์อยา่งเตม็ที ่และการท่องเทีย่วในระดบัทอ้งถิน่กาํลงัเตบิโตเป็นอยา่งสงู  

 3. สรปุผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามทีท่าํการสอบถามนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทาง

มาท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม ่จาํนวน 200 คน เพื่อสรา้งรปูแบบการใชง้านแอพพลเิคชนั โดย

นกัท่องเทีย่วตอ้งการแอพพลเิคชนัทีช่่วยเหลอืในเรือ่งการเดนิทาง และบอกเล่าประสบการณ์ทัง้ดี

และไมด่ทีีน่กัท่องเทีย่วคนอื่นๆ ประสบ 

 4. สรปุผลการวเิคราะหภ์าคสนาม และการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ ไดท้ราบถงึขอ้มลูในเชงิลกึ

ของจงัหวดัเชยีงใหม ่และแง่มมุเกรด็ความรูท้ีไ่มพ่บในเอกสารและงานวจิยั อกีทัง้ผูเ้ชีย่วชาญไดใ้ห้

ขอ้คดิเหน็โดยตรงสาํหรบัการสรา้งแอพพลเิคชนัและออกแบบกราฟิกเพื่อสื่อสารในแอพพลเิคชนั 

 5. สรปุการสรา้งสรรคแ์บบรา่งขัน้ที ่1 มทีัง้แบบโครงรา่งภายในแอพพลเิคชนัและแบบ

กราฟิกอยา่งละ 5 แบบเป็นประชากรทีใ่หผู้เ้ชีย่วชาญเลอืกแบบเหลอื 2 แบบ โดยแบบทีไ่ดร้บัเลอืก 

เป็นโครงรา่งแอพพลเิคชนัแบบทีด่งูา่ยไมซ่บัซอ้น และแบบกราฟิกเป็นแบบลายอนุรกัษ์ลา้นนา และ

แบบตดัทอนมเีสน้โครงแบบบาง 

 6. สรปุการสรา้งสรรคแ์บบรา่งขัน้ที ่2 สรปุผลการประเมนิแบบรา่งจากผูเ้ชีย่วชาญ เป็น

การนําแบบรา่งทัง้สองประเภทมารวมกนัและแยกออกเป็นภาพรวมภายในแอพพลเิคชนั ซึง่จะมี

ทัง้หมด 4 แบบ และแบบทีไ่ดร้บัเลอืกจากผูเ้ชีย่วชาญไดแ้ก่แบบลายอนุรกัษ์ลา้นนา หน้าจอมเีมนู  

อยูด่า้นซา้ย 

 

 



122 

 7. การพฒันาและออกแบบแอพพลเิคชนัการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม ่นําแบบรา่งทีไ่ดร้ ับ

เลอืกมาเขา้สูข่ ัน้ตอนการสรา้งแอพพลเิคชนัดว้ยโปรแกรมการเขยีนภาษาคอมพวิเตอร ์โดยสามารถ

ดแูบบจาํลองก่อนและปรบักราฟิกใหน้กัพฒันาโปรแกรมนําไปใชง้านได้  

 8. สว่นการใชง้าน (ฟงัคช์นั) ของแอพพลเิคชนัการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม ่เป็นส่วนที่

เป็นความสามารถพเิศษของแอพพลิ  เคชนัในงานวจิยัน้ี โดยนํามาจากขอ้มลูทีไ่ดค้น้ควา้ เทรนดย์คุ   2013 

ผลแบบสอบถามกลุม่ผูใ้ชง้านและแบบสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ ในสว่นการใชง้านของแอพพลเิคชนัน้ี

เป็นการแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างผูใ้ชแ้อพพลเิคชนัในลกัษณะรปูแบบสงัคมเสมอืนจรงิและส่วนใช้

งานแผนที ่ทีส่ามารถช่วยเหลอืและแกป้ญัหาในการท่องเทีย่วได้ 

 

การอภิปรายผล 

 งานวจิยัฉบบัน้ีแสดงใหเ้หน็วา่แอพพลเิคชนัเป็นการสือ่สารประเภทสือ่โทรคมนาคมทีก่าํลงั

เป็นสิง่ใหมใ่นวงการการสือ่สารประชาสมัพนัธ ์แต่โดยทัว่ไปแลว้แอพพลเิคชนัเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้จาก

การออกแบบสรา้งสรรคแ์ละพฒันาของฝ่ ายวศิวกรรมคอมพวิเตอรท์ีเ่รยีกวา่นกัพฒันาโปรแกรม     

ในสว่นของนกัออกแบบทีเ่คยเป็นบุคลากรหลกัในการออกแบบสือ่ประเภทต่างๆ ทีผ่า่นมาในวงการ 

การพฒันาแอพพลเิคชนัของไทยนบัว่าไมไ่ดม้คีวามสาํคญัมากนกั แต่ในการออกแบบแอพพลเิคชนั

ทีส่มบรูณ์ของทัว่โลก เป็นการพฒันารว่มกนัร ะหวา่งฝา่ยต่างๆ ทัง้นกัพฒันาโปรแกรมและ           

ตวันกัออกแบบเอง โดยมคีวามสาํคญัในการทาํงานอยา่งเท่าเทยีมกนั นอกจากน้ียงัมสีว่นทีเ่ป็น

ขอ้มลูหลกัทีแ่อพพลเิคชนัน้ีตอ้งการสือ่สารออกไป หรอืสนองตอบประโยชน์ต่อผูใ้ชใ้นดา้นใดดา้นหน่ึง 

ซึง่ตอ้งมกีารศกึษาและทาํการวางรปู แบบการพฒันาแอพพลเิคชนัและการออกแบบรปูลกัษณ์  

แอพพลเิคชนัใหเ้ป็นไปในทางเดยีวกบัสิง่ทีข่อ้มลูตอ้งการนําเสนอ รวมถงึทีส่าํคญัคอืตอ้งเอือ้ต่อการ

นําเสนอขอ้มลูนัน้อยา่งสะดวกงา่ยดายต่อผูใ้ชง้านมากทีส่ดุ  

 แอพพลเิคชนัทีส่าํเรจ็จากงานวจิยัฉบบัน้ีเป็นแอพพลเิคชนัสาํหรบัไอแพด เน่ืองจากไอแพด

หรอืระบบปฏบิตักิารไอโอเอส (IOS) เป็นระบบทีม่มีาตรฐานสงูทีส่ดุในหมูอุ่ปกรณ์พกพาทุกชนิด 

โดยมแีอพสโตรเ์ป็นช่องทางการขายหรอืแจกแอพพลเิคชนั ทีม่รีะบบการตรวจสอบคุณภาพของ  

แอพพลเิคชนัทีจ่ะนําออกสู่สาธารณะ แอพพลเิคชนัทีไ่มถู่กตอ้งตามขอ้บงัคบัต่างๆ ของแอพสโตร ์

หรอืแอพพลเิคชนัทีจ่ะนํามาซึง่สิง่ทีผ่ดิกฏหมายทัว่โลก จะไมไ่ดร้บัอนุญาตใหนํ้าขึน้แอพสโตรไ์ด้

จนกวา่จะมกีารแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเสยีก่อน ต่างกบัระบบปฏบิตักิารอื่นๆ ในปจัจบุนั ทีไ่มม่กีารตรวจสอบ

ใดๆ ผูว้จิยัจงึเลอืกการสรา้งแอพพลเิคชนัเพื่อไอแพดในระบบไอโอเอสเป็นสิง่แรก อกีทัง้ระบบใน

ดา้นการพฒันาโปรแกรมของไอโอเอสมคีวามยากมากกวา่แอนดรอยหรอืระบบอื่นๆ ซึง่สามารถ

นําไปดดัแปลงพฒันาสาํหรบัระบบปฏบิตักิารอื่นๆ ไดอ้ยา่งงา่ยดาย แอพพลเิคชนัน้ียงัสามารถนําไป

ปรบัปรงุเพือ่ ใชก้บัแทบ็เลต็ยีห่อ้อื่นหรอืแมก้ระทัง่สมารท์โฟน ซึง่จะทาํใหแ้ อพพลเิคชนัน้ีมกีลุ่ม

ผูใ้ชง้านเพิม่ขึน้อกีหลายเท่าตวั  
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 นอกจากผลงานแอพพลเิคชนัเพื่อการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหมแ่ลว้ ตวัโครงสรา้งของ

แอพพลเิคชนัน้ีสามารถนําไปใชก้บัการท่องเทีย่วในจงัหวัดอื่นๆ ไดอ้กี และผลการวจิยัทัง้หมดยงั

เป็นหลกัการทีนํ่าไปใชก้บัการออกแบบแอพ พลเิคชนัประเภทอื่นๆ ไดอ้กีหลากหลายประเภท  

โดยเฉพาะขัน้ตอนวธิกีารสรา้งแอพพลเิคชนัและเชือ่มต่องานในแต่ละสว่นของการสรา้งสรรค์  

แอพพลเิคชนั ทัง้ในส่วนของแอพพลเิคชนับนไอแพดเองและแทบ็เลต็ประเภทอื่นๆ ดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 1. กระบวนการในงานวจิยัชิน้น้ีสามารถนําไปใช้กบัการพฒันาและออกแบบแอพพลเิคชนั

อื่นๆ ในรปูแบบทีใ่กลเ้คยีงกนัได ้เช่น แอพพลเิคชนัการท่องเทีย่วของจงัหวดัอื่นๆ หรอืแอพพลเิคชนั

ประเภทอื่นๆ ทีต่อ้งตอ้งการใหผู้ใ้ชง้านสามารถแนะนําแลกเปลีย่นขอ้มลูประสบการณ์กนัได ้หรอื

เป็นแอพพลเิคชนัทีช่่วยในการแกป้ญัหาสิง่ทีเ่กิดขึน้ในชวีติประจาํวนั สามารถนํากระบวนการหา

ขอ้มลู กระบวนการออกแบบ และรปูแบบการใชง้านไปประยกุตใ์ชไ้ด้ 

 2. สามารถนําวธิกีารในการพฒันาและออกแบบแอพพลเิคชนับนไอแพด ไปใชก้บัอุปกรณ์

แทบ็เลต็หรอือุปกรณ์พกพาประเภทอื่นๆ เช่น ไอโฟน โทรศพัทม์อืถอืแอนดรอย แทบ็เลต็ แอนดรอยด ์

เป็นตน้ โดยเปลีย่นแปลงทีว่ธิกีารเขยีนโปรแกรมตามแต่เครือ่งมอือุปกรณ์ แต่มโีครงสรา้งใกลเ้คยีง

กบัในงานวจิยัฉบบัน้ี 

  

ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรมกีารวจิยัเรือ่งการสรา้งแรงจงูใจใหผู้ใ้ชง้านอุปกรณ์มคีวามสนใจใชง้านแอพพลเิคชนั 

เช่น แอพพลเิคชนัดา้นการท่องเทีย่วควรจะมกีารเชือ่มต่อกบัโรงแรม ทีพ่กั สถานที ่สามารถให้ผูใ้ช้

แอพพลเิคชนัจองทีพ่กัแลว้ไดส้่วนลด หรอืไดค้ะแนนจากการเขยีนขอ้มลูเพื่อมาแลกบตัรสทิธพิเิศษ

ต่างๆ เป็นตน้ เป็นการทาํการตลาดในสว่นของการเผยแพรเ่วบ็ไซต์ 

 2. ควรมกีารศกึษาและวจิยัเรือ่งวธิกีารสรา้งแอพพลเิคชนัโดยลดขัน้ตอนการทาํงานของ

นกัพฒันาโปรแกรมและใหค้วามสาํคญัที่ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 

เอกสารขอความอนุเคราะหเ์พ่ือการทาํวิจยั  
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ภาคผนวก  ข 

แบบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
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แบบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

 การศึกษาและพฒันาออกแบบแอพพลิเคชนัแบบอินเตอรแ์อคทีฟสาํหรบัไอแพด

เพ่ือเป็นกรณีศึกษาส่ือแนะนําการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 

 วตัถุประสงคข์องการสมัภาษณ์ : เพื่อคดัเลอืกแบบรา่งทีต่รงตามวตัถุประสงค ์เพื่อนําไป

พฒันาเป็นผลงานแอพพลเิคชนัการท่องเทีย่วกรณศีกึษาจงัหวดัเชยีงใหมไ่ดอ้ยา่งสมบรูณ์  

 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูใ้ห้สมัภาษณ์ 

 ชือ่-นามสกุลผูเ้ชีย่วชาญ …............................................................. 

 ระดบัการศกึษา ….................................................................... 

 หน่วยงานทีส่งักดั ….................................................................... 

 เชีย่วชาญในดา้น ….......................................................... 

 ประสบการณ์การทาํงานในดา้นทีเ่ชีย่วชาญ …................... ปี 

 ตําแหน่ง ….............................................................…................................................... 

 หมายเลขโทรศพัท ์หรอื อเีมลทีส่ามารถตดิต่อได ้…....................................................... 

 

ตอนท่ี 2 แนวคาํถามสมัภาษณ์ 

แนวทางการพฒันาและออกแบบแอพพลิเคชนัการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่  

1. ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญต่อลกัษณะในการใชง้านแอพพลเิคชนัการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม่ 

….............................................................….............................................................…................

.............................................….............................................................….................................... 

 

2. เน้ือหาของแอพพลเิคชนัการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหมท่ีเ่หมาะสม 

….............................................................….............................................................…................

.............................................….............................................................….................................... 

 

3. สแีละรปูแบบทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัเชยีงใหม ่ทีเ่หมาะสมในความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญคอื

อะไร 

….............................................................….............................................................…................

.............................................….............................................................….................................... 

 

4. ความเป็นไปไดข้องแนวทางการพฒันาแอพพลเิคชนัการท่องเทีย่วเชยีงใหมใ่นลาํดบัต่อไป  

….............................................................….............................................................…................

.............................................….............................................................….................................... 
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5. ชือ่ภาษาองักฤษทีส่ ัน้กระชบัเหมาะสมสาํหรบัแอพพลเิคชนันัน้ควรจะเป็นอยา่งไร โดยผูว้จิยัได้

คดิชื่อแอพพลเิคชนัในเบือ้งตน้ ไดแ้ก่ ChiangMai Guide ToGo, ChiangMai Travel, ChiangMai 

Active Map 

….............................................................….............................................................…................

.............................................….............................................................….................................... 

 

ตอนท่ี 3 ความคิดเหน็เพ่ิมเติม และข้อเสนอแนะ 

….............................................................….............................................................…................

.............................................…...........................................…......................................................

.......….............................................................…................…......................................................

.......….............................................................…................…......................................................

.......….............................................................…..................................….................................... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม  

 

งานวิจยัเร่ือง การศกึษาและพฒันาออกแบบแอพพลเิคชนัแบบอนิเตอรแ์อคทฟีสาํหรบัไอแพดเพื่อ

เป็นกรณศีกึษาสื่อแนะนําการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

คาํช้ีแจง แบบสอบถามชุดน้ีม ี4 ส่วน ประกอบดว้ย 

 สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูป้ระเมนิ 

 สว่นที ่2 ความคดิเหน็ของผูป้ระเมนิต่อการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม ่ในสว่นของ

พฤตกิรรมการท่องเทีย่วและการใหข้อ้มลูดา้นการท่องเทีย่วทีม่อียูใ่นปจัจบุนั  

 สว่นที ่3 ความคดิเหน็ของผูป้ระเมนิ ในสว่นของแนวทางการพฒันาแอพพลเิคชนัสาํหรบั

ท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม่ 

 สว่นที ่4 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัการสรา้งแอพพลเิคชนัเพื่อการท่องเทีย่วจงัหวดั

เชยีงใหม ่

 

ส่วนท่ี 1

คาํช้ีแจง โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงใน  หน้าช่องทีเ่ลอืก หรอืเตมิขอ้ความลงในช่องว่างตรง

ตามความเป็นจรงิ 

 ขอ้มลูทัว่ไปของผูป้ระเมนิ 

1. เพศ 

  ชาย     หญงิ 

2. อายุ 

  ตํ่ากวา่ 20 ปี   21 - 25 ปี 

  26 – 30 ปี   ตัง้แต่ 31 ปีขึน้ไป 

3. รายได้ 

  ตํ่ากวา่ 10,000 บาท  10,001 – 15,000 บาท 

  15,001 – 20,000 บาท   20,001 – 25,000 บาท  

            25,001 – 30,000 บาท  มากกวา่ 30,000 บาท 

4. อาชพี 

  นกัเรยีน-นกัศกึษา  ขา้ราชการ-พนกังานของรฐั 

  พนกังานเอกชน   อาชพีอสิระ 

  เจา้ของกจิการสว่นตวั   อื่นๆ (ถา้มโีปรดระบุ...................................................) 

5. ท่านมกีารใชอุ้ปกรณ์พกพาทีเ่ชือ่มต่อระบบ EADGE หรอื 3G หรอืไม่ 

  มกีารใชเ้ป็นประจาํ  ใชใ้นบางครัง้ 

  ไมเ่คยใช ้
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6. เวบ็ไซตส์ือ่สงัคมออนไลน์ทีท่่านใชเ้ป็นประจาํ 

  Facebook     Twitter 

  เวบ็บอรด์ในประเทศ    เวบ็บอรด์ต่างประเทศ 

  อื่นๆ (ถา้มโีปรดระบุ...............................................) 

7. เหตุผลทีท่่านเดนิทางมาท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

  ท่องเทีย่วชมธรรมชาตแิละสถานทีส่าํคญัในจงัหวดัเชยีงใหมโ่ดยเฉพาะ  

  เดนิทางท่องเทีย่วในจงัหวดัใกลเ้คยีงหรอืเป็นเสน้ทางผ่านในการไปท่องเทีย่วจงัหวดั 

 อื่นดว้ย 

  ทาํงาน ศกึษา ดงูาน หรอืสมันา โดยมเีวลาในการท่องเทีย่วดว้ย 

  มาเยีย่มญาต ิเพื่อน หรอืคนรูจ้กัในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

  อื่นๆ (ถา้มโีปรดระบุ................................) 

 

ส่วนท่ี 2

คาํช้ีแจง โปรดทาํเครือ่งหมาย   ใหค้ะแนนตามความเหมาะสมตามช่องคะแนน โดยคดิเป็น

คะแนนมากทีส่ดุ 5 คะแนน และน้อยทีส่ดุ 1 คะแนน 

 ความคดิเหน็ของผูป้ระเมนิต่อการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม ่ในสว่นของพฤตกิรรมการ

ท่องเทีย่วและการใหข้อ้มลูดา้นการท่องเทีย่วทีม่อียูใ่นปจัจบุัน 

รายการประเมนิ 

ระดบัความคดิเหน็ 

มาก

ทีส่ดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

ปรบั 

ปรงุ 

5 4 3 2 1 

1. ก่อนเดนิทางมาจงัหวดัเชยีงใหม ่ท่านสามารถ

คน้ควา้ขอ้มลูดา้นการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหมจ่ากสือ่

ต่างๆ อยา่งรวดเรว็งา่ยดาย 

     

2. ท่านไดร้บัการอาํนวยความสะดวกจากหน่วยงาน

ต่างๆ ทัง้ภาครฐัหรอืเอกชน ในการแนะนําการ

ท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

     

3. ในการเดนิทางมาจงัหวดัเชยีงใหม ่ท่านมกีารเตรยีม

ตวัและวางแผนการเดนิทางไป-กลบัและหาทีพ่กั

ล่วงหน้า 

     

4. ท่านมคีวามคดิเหน็วา่การเดนิทางท่องเทีย่วใน

จงัหวดัเชยีงใหมม่คีวามสะดวกสบาย ท่านสามารถ

เดนิทางท่องเทีย่วไดด้ว้ยตวัเองโดยไมต่อ้งมมีคัคุเทศก์ 

 

 

    

 

5. ยานพาหนะทีใ่ชเ้ดนิทางในจงัหวดัเชยีงใหม ่เช่น รถ      
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รายการประเมนิ 

ระดบัความคดิเหน็ 

มาก

ทีส่ดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

ปรบั 

ปรงุ 

5 4 3 2 1 

แดง รถสามลอ้ เป็นตน้ สามารถใชบ้รกิารไดง้า่ย 

สะดวกสบาย เดนิทางไปไดทุ้กทีท่ีต่อ้งการ 

 

6. ยานพาหนะทีใ่ชเ้ดนิทางในจงัหวดัเชยีงใหม ่เช่น รถ

แดง เป็นตน้ มคีวามยตุธิรรมในเรือ่งราคาและความเป็น

มาตรฐาน 

     

7. เมือ่เดนิทางท่องเทีย่วอยูใ่นจงัหวดัเชยีงใหม ่ท่าน

สามารถสอบถามเสน้ทางหรอืขอ้มลูในการท่องเทีย่ว

เพิม่เตมิไดโ้ดยงา่ย 

     

8. มแีผนทีก่ารท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม ่บรกิาร

สาํหรบันกัท่องเทีย่ว สามารถใชง้านแผนทีไ่ดอ้ยา่ง

งา่ยดาย เขา้ใจเสน้ทางไดโ้ดยงา่ย 

     

9. เมือ่เดนิทางท่องเทีย่วอยูใ่นจงัหวดัเชยีงใหม ่ท่าน

สามารถท่องเทีย่วในสถานทีท่ีว่างแผนวา่จะเขา้เยีย่ม

ชมไดอ้ยา่งครบถว้น 

     

10. ในแต่ละสถานทีท่่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม ่มกีาร

ใหข้อ้มลู เช่น ประวตัศิาสตรข์องสถานที ่เกรด็ความรู้

ของสถานที ่เป็นตน้ สามารถพบเหน็ อ่านและทาํความ

เขา้ใจไดโ้ดยงา่ย 

     

11. ขอ้มลูดา้นการท่องเทีย่วของจงัหวดัเชยีงใหมม่กีาร

จดัทาํรปูแบบดงึดดูความสนใจของนกัท่องเทีย่ว ชวน

ใหอ่้าน 
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ส่วนท่ี 3 

คาํช้ีแจง โปรดเขยีนตวัเลข (5, 4, 3, 2, 1) ไวใ้นช่อง  หน้าขอ้ เรยีงจากตอ้งการมากทีส่ดุ 5 

คะแนน จนถงึ ตอ้งการน้อยทีส่ดุ 1 คะแนน  

ความคดิเหน็ของผูป้ระเมนิ ในสว่นของแนวทางการพฒันาแอพพลเิคชนัสาํหรบัท่องเทีย่ว

จงัหวดัเชยีงใหม่หวัข้อท่ี 1 รปูแบบการใชง้านแอพพลเิคชนัการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม่ 

1. ท่านคดิวา่แอพพลเิคชนัการท่องเทีย่วควรจะใหป้ระโยชน์ในขอ้ใดไดบ้า้ง 

  เป็นแผนทีบ่อกเสน้ทางท่องเทีย่วทีบ่อกเสน้ทางโดยงา่ยไมซ่บัซอ้น 

  ใหข้อ้มลูสถานทีท่่องเทีย่วทีส่าํคญัอยา่งน่าสนใจและครบถว้น 

  ช่วยเหลอืเมือ่เกดิปญัหาหรอืขอ้สงสยัในการท่องเทีย่ว 

  เพือ่ความบนัเทงิสนุกสนานในการท่องเทีย่วเป็นเครือ่งมอืประกอบการท่องเทีย่วให้

 สนุกสนานบนัเทงิไปยิง่ๆ ขึน้ 

  เชื่อมต่อกบักลุ่มนกัท่องเทีย่วดว้ยกนัเป็นกลุ่มสงัคมออนไลน์ 

2. ท่านตอ้งการรบัทราบขอ้มลูของสถานทีท่่องเทีย่วในรปูแบบใดบา้งในแอพพลเิคชนัการท่องเทีย่ว  

  ขอ้มลูของสถานทีท่่องเทีย่วทัง้บทความและสือ่ประกอบ 

  แผนทีบ่อกเสน้ทางการท่องเทีย่ว 

  ความคดิเหน็จากประสบการณ์ของนกัท่องเทีย่วคนอื่นๆ 

  สถานทีท่่องเทีย่วหรอือาหารทีเ่หมาะกบัลกัษณะนิสยั ความชืน่ชอบสว่นตวั 

  กจิกรรมใหร้ว่มสนุกหรอืโปรโมชนัของสถานทีท่่องเทีย่ว รา้นอาหาร ยานพาหนะ ที่

 เกีย่วกบัการท่องเทีย่ว ในช่วงเวลานัน้ 

3. ท่านตอ้งการอ่านเน้ือหาเรือ่งราวของสถานทีท่่องเทีย่วในรปูแบบใดบา้งในแอพพลเิคชนัการ

ท่องเทีย่ว 

  บทความเชงินําเทีย่วในรปูแบบการเขยีนสรา้งสรรค์ 

  รปูภาพถ่ายจากสถานทีจ่รงิในหลายๆ มมุมอง  

  ภาพวดีทีศัน์จากสถานทีจ่รงิ 

  ขอ้มลูทีเ่กดิจากการรวบรวมความคดิเหน็ของนกัท่องเทีย่วคนอื่นๆ 

  มกีจิกรรมหรอืเกมสะสมคะแนนโตต้อบระหว่างแอพพลเิคชนักบัสถานทีจ่รงิ  

4. แผนทีบ่นแอพพลเิคชนัการท่องเทีย่วทีท่่านสามารถทาํความเขา้ใจไดโ้ดยงา่ยควรเป็นอยา่งไรบา้ง  

  แผนทีก่ราฟิกอยา่งงา่ย ตดัสถานทีท่ีไ่มเ่กีย่วขอ้ง แสดงเป็นภาพแผนทีอ่ยา่งงา่ย  

  มรีะบบทีส่ามารถนําทางจากจดุทีอ่ยูไ่ปยงัสถานทีท่่องเทีย่วทีต่อ้งการได้  

  พกิดับนแผนทีส่ามารถอา้งองิจากแผนทีท่ีนิ่ยมใชใ้นปจัจบุนัได ้เช่น Google Map 

  สามารถเลอืกใหแ้ผนทีแ่สดงผลเฉพาะสถานทีท่่องเทีย่วประเภททีท่่านตอ้งการเท่านัน้ได้ 

  สามารถแนะนําวางแผนการท่องเทีย่วประจาํวนัได้ 
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5. การเชื่อมต่อเวบ็ไซตส์ื่อสงัคมออนไลน์เขา้กบัแอพพลเิคชนัแบบใดจะทาํใหท่้านสนใจเขา้รว่ม

แลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์ 

  เชือ่มต่อไดง้า่ยกบัเวบ็ไซตส์ือ่สงัคมออนไลน์ทีค่นใชเ้ป็นจาํนวนมาก 

  แสดงพกิดัของนกัท่องเทีย่วคนอื่นๆ ทีใ่ชแ้อพพลเิคชนัเดยีวกนัเพื่อสอบถามปญัหา

 หรอืขอความช่วยเหลอืในกรณฉุีกเฉินได้ 

  สามารถถ่ายภาพสถานทีท่่องเทีย่วมาแสดงใหส้มาชกิในเวบ็ไซตด์ไูด้ 

   มกีจิกรรมร่วมสนุกสาํหรบัผูใ้ชแ้อพพลเิคชนัเดยีวกนั 

  ผูใ้ชแ้อพพลเิคชนัสามารถเป็นผูร้ว่มเขยีนบทความเชงิท่องเทีย่วเพื่อแนะนําหรอืแสดง

ความคดิเหน็ในแอพพลเิคชนัได้ 

6. สิง่ใดทีส่าํคญัมากทีส่ดุ สมควรจะนํามาเป็นหน้าหลกัของแอพพลเิคชนัทีท่่านจะตอ้งเปิดใชม้าก

ทีส่ดุ 

  พกิดัแสดงตําแหน่งทีอ่ยูใ่นขณะนัน้บนแผนทีเ่พือ่แสดงสถานทีท่่องเทีย่วทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง 

  สถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการแนะนํามากทีส่ดุเป็นอนัดบัตน้ๆ  

  เน้ือหาขอ้มลูของสถานทีท่่องเทีย่วหรอืแสดงภาพถ่ายทีส่วยงาม 

  แผนทีเ่สน้ทางโดยรวมของจงัหวดัเชยีงใหม่ 

  ขอ้มลูล่าสุดในสงัคมออนไลน์ของผูใ้ชแ้อพพลเิคชนัเดยีวกนั 

7. ท่านคดิว่าแอพพลเิคชนัดา้นการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม ่ควรเพิม่เตมิสิง่ใดไดอ้กีบา้ง 

  วางแผนการเดนิทางท่องเทีย่วตามระยะเวลาการท่องเทีย่ว 

  เชค็รอบรถทวัร ์รถไฟ หรอืเครือ่งบนิ และจองตัว๋เพื่อเดนิทางทัง้ไปและกลบั 

  หาโรงแรมทีพ่กัในแบบทีต่อ้งการพรอ้มทัง้มกีารแสดงความคดิเหน็จากผูท้ีเ่คยเขา้พกั

 มาก่อน หรอืดภูาพถ่ายของสถานทีจ่รงิ เพือ่ประกอบในการตดัสนิใจ 

  บนัทกึเสน้ทางการเดนิทางของผูใ้ชแ้อพพลเิคชนัและสามารถแสดงเสน้ทางใหผู้ใ้ช้

 แอพพลเิคชนัเดยีวกนัผูอ้ื่นเหน็ได ้

  เชื่อมต่อกบัสายด่วนช่วยเหลอืบรกิารนกัท่องเทีย่ว 

8. ประเภทของสถานทีท่่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหมท่ีท่่านชืน่ชอบ  

  สถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่วยงาม 

  สถานทีท่่องเทีย่วทางประวตัศิาสตรแ์ละศาสนา 

  แหลง่ซือ้ของยอดนิยม ตลาด หา้งสรรพสนิคา้  

  รา้นอาหารผบับาร ์สถานทีท่่องเทีย่วกลางคนื 

  สถานทีท่่องเทีย่วทีใ่หค้วามรู ้เช่น สวนสตัว ์พพิธิภณัฑ์ 
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หวัข้อท่ี 2 รปูแบบดา้นกราฟิกของแอพพลเิคชนัการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม่ 

คาํช้ีแจง โปรดทาํเครือ่งหมาย  ในช่อง  หน้าขอ้ทีเ่ลอืก หรอืเตมิขอ้ความลงในช่องว่างตรง

ตามความเป็นจรงิเพยีงขอ้เดยีว 

1. ลกัษณะรปูแบบกราฟิกแบบใดต่อไปน้ีทีท่่านชื่นชอบและคดิว่าเหมาะสมกบัแอพพลเิคชนัการ

ท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหมม่ากทีสุ่ด 

  กราฟิกเชงิอนุรกัษค์วามเป็นไทยแสดงลวดลายไทยลา้นนา 

  กราฟิกแสดงภาพถ่ายสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่วยงาม 

  กราฟิกสสีนัสดใส มภีาพประกอบเป็นลายเสน้แบบการต์นู 

  กราฟิกเรยีบงา่ยใชส้สีบายตา 

  กราฟิกทีม่คีวามเป็นสากลแสดงภาพเสน้สายหรอืรปูทรงทีส่ ือ่ถงึความเป็นไทยลา้นนา

 เป็นเสน้โครงประกอบ 

  อื่นๆ (ถา้มโีปรดระบุ…..................................................................................) 

 

ส่วนท่ี 4  

…......................................................................................................................................... 

ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัการสรา้งแอพพลเิคชนัเพื่อการท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม่ 

…......................................................................................................................................... 

ขอขอบคณุทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม นิสติปรญิญาโท สาขานวตักรรมการออกแบบ 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
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Questionnaire 

Research. The Study and Development of Application Design with Interactive for IPAD : 

Case study Chiang Mai Travel Guidebook. 

A set of questionnaire has three parts. 

Section 1: Overview of the assessment. 

Part two reviews of the assessor to visit Thailand. In terms of the tourism and travel 

information is available at present. 

Section 3 reviews the assessment. The development application for the Chiang Mai 

Tourism. 

 

Section 1: Overview of the assessment. 

Statement, please mark   the box  next to the option. Or fill in the gaps. Meets reality. 

 

1. Gender.    Female    Male  

2. Ages.     Less than 20 years    21 - 25 years. 

     26 - 30 years    since 31 years. 

3. Revenue.    Less than 10,000    10,001 - 15,000 Baht 

     15,001 - 20,000 Baht    20,001 - 25,000 Baht 

     25,001 - 30,000 Baht    over 30,000 Baht 

4. Career.    Students - Student     officials - public employees. 

     Private self-employed workers. 

     Private ownership (if yes, please specify ...........................) 

5. Do you use portable devices or 3G connection EADGE or not? 

   are used on a regular basis.    sometimes used. 

   never used. 

6. social media sites that you use regularly. 

   Facebook.      Twitter. 

   forum in the country.     Web Sites. 

   Other (If yes, please specify ...............................................) 

7. Reasons to travel to Thailand. 

  Nature Tourism and landmarks in ChiangMai in particular. 

  neighboring provinces or travel in a path through the province to the other. 

  study or seminar work, with time to visit with. 
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  visiting relatives, friends or acquaintances in Thailand. 

  Other (If yes, please specify ................................) 

 

Part two reviews of the assessor to visit Thailand. In terms of behavior. Travel and tourism 

information available at present. 

Statement, please mark  the appropriate box to score. Most points by a minimum of 5 

points and 1 point. 

Assessment items 

Level comment 
maxi

mum 
great 

Moder

ate 
low minimum 

5 4 3 2 1 

1. Before arriving in Chiang Mai. You can 

research the media tour of Chiang Mai. 

Quickly and easily. 

     

2.  Has been facilitated by various agencies. 

Either public or private. In the introduction to 

Chiang Mai. 

     

3.   Travel to Chiang Mai. You have to plan 

and prepare - and to find out in advance. 

     

4. You Think that travel in Thailand is 

comfortable. You can do it by yourself without 

a guide. 

     

5. Vehicles used in Chiang Mai, such as red 

tricycle car, are so comfortable and can easily 

travel to wherever you want. 

     

 

6. Vehicles traveling in Chiang Mai, such as the 

red car are fair in terms of price and quality. 

     

7. Trips in Chiang Mai. You can ask for 

directions or information to travel more easily. 

     

8.  A Guide to Chiang Mai. Services for 

tourists. Map can be used easily. The route is 

easy to understand. 

     

9. Trips in Chiang Mai. What you can do in      
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Assessment items 

Level comment 
maxi

mum 
great 

Moder

ate 
low minimum 

5 4 3 2 1 

planning to visit in its entirety. 

10. Chiang Mai each week. 

Provide information such as the history of the 

place. Knowledge of the location can be found 

easily read and understood. 

     

11. Tours information in Chiang Mai is attracting 

the attention of visitors and can easily invited 

tourist to read. 

     

 

Section 3 reviews the assessment. The development application for the Chiang Mai 

Tourism. 

Topic 1 The applications to Chiang Mai. 

Please write a statement (5, 4, 3, 2, and 1) in the front  and sort 5 points to the most 

demanding requirements, minimum 1 point. 

 

1. Which  Applications service do you think should be provide to the tourist? 

 a map that trails the path that simple. 

 The top destinations are very interesting and complete. 

 help when problems or concerns in tourism 

 entertainment fun to visit as a tourist. Vivid Entertainment to even greater. 

 connect tourists with a social group. 

2. Would you like to know more information about what to do in an application form and 

information? 

 more information about travel articles and materials. 

 map the path of travel. 

 reviews from other travelers experiences. 

 attractions or restaurants that fit the character. A personal favorite. 

 fun activities, attractions, restaurants or promotion vehicle. About tourism During that 

time. 
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3. Which form of a travel place information do you want to read from the applications? 

 Article guided tours in the form of creative writing. 

 pictures from the various perspectives. 

 video images of real places. 

 Data collected from the opinions of other travelers. 

 activity or game points to the actual interaction between applications. 

4. Questions on the application to which you can easily understand how it should be? 

 simple map graphic. The location is irrelevant. This is a simple map. 

 system can navigate from point to places of need. 

 map coordinates can be used according to the current map, such as Google Map. 

 can choose to display a map of your week. 

 Only planning to introduce daily. 

5. A social media website with any application that allows you to join and share ideas and 

experiences? 

 easily connect to social media sites that I use a lot. 

 Show coordinates other travelers. The same application or to ask for help in case of 

emergency. 

 to a week to leave the site for members to see. 

 fun activities for the same application. 

 The application can be a co-author of How-to guide or travel. Comment on the 

application. 

6. Things that matter most. Should be adopted as the main application, you will need to 

enable most 

 coordinates at the location on the map to show places nearby. 

 attractions have been introduced as early as possible. 

 content of the attractions or beautiful photos. 

 overall map of Chiang Mai. 

 social information in the same application. 
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7. What application of the Chiang Mai province do you think should be add. Planning a trip 

with the appropriate  time travel. 

 check around the bus, train or plane. Book tickets for travel to and from. 

 find a hotel you like and the comments of those who stay. 

 Before, or see photos of the actual location. To make a decision. 

 Record the travel course and location to the application and provide directions to the 

other user who have the same application. 

 connection with helpline services. 

8. Types of attractions in Chiang Mai for your favorite. 

 places of natural beauty. 

 historical and religious attractions. 

 popular shopping mall market. 

 pubs, bars, restaurants. Tourist attractions Night. 

 attractions such as the zoo and museum education. 

 

Section 2 is a graphical application to Thailand. 

Statement, please mark  the box  on the selected page. Or fill in the gaps. 

Choose only one. 

1. The following graphic that you like and that suits the most to applications of Chiang Mai. 

 eco graphic design, the Thai Lanna Thai. 

 graphics show places of natural beauty. 

 colorful graphics. Illustrated comic lines. 

 graphics using simple colors. 

 a universal graphical display lines or shapes that reflect traditional Thai Lanna. Is a 

projection operator. 

 Other (If yes, please specify ............................................ .........................................) 

 

Section 4 Suggestion for the the application site for tourism in Chiang Mai 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..………….. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

แบบประเมิน 
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แบบประเมินแบบร่าง 

การศึกษาและพฒันาออกแบบแอพพลิเคชนัแบบอินเตอรแ์อคทีฟสาํหรบัไอแพดเพ่ือเป็น

กรณีศึกษาส่ือแนะนําการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

คาํช้ีแจง จากแบบรา่งทัง้หมด 5 แบบ กรณุาเลอืกแบบรา่งทีท่่านคดิว่าเหมาะสมกบัการเป็นตน้แบบ

ของแอพพลเิคชนัการท่องเทีย่งจงัหวดัเชยีงใหม ่จาํนวน 2 แบบ 

ตอนท่ี 1 แบบโครงร่างภายในแอพพลิเคชนั 

แบบที ่ แบบรา่ง 
แบบที่

เลอืก 

ขอ้เสนอแนะ / 

ปรบัปรงุ 

1 

 

  

2 
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แบบที ่ แบบรา่ง 
แบบที่

เลอืก 

ขอ้เสนอแนะ / 

ปรบัปรงุ 

3 

 

  

4 

 

  

5 
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ตอนท่ี 2 แบบร่างโดยรวมของกราฟิกในแอพพลิเคชนั 

แบบ

ที ่
แบบรา่ง 

แบบ

ที่

เลอืก 

ขอ้เสนอแนะ / 

ปรบัปรงุ 

1 

 

  

2 
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แบบ

ที ่
แบบรา่ง 

แบบ

ที่

เลอืก 

ขอ้เสนอแนะ / 

ปรบัปรงุ 

3 

 

  

4 
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แบบ

ที ่
แบบรา่ง 

แบบ

ที่

เลอืก 

ขอ้เสนอแนะ / 

ปรบัปรงุ 

5 

 

  

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

…......................…......................…......................…......................…......................….................

.....…......................…......................…......................…......................…......................…............

..........…......................…......................…......................…......................…......................…....... 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

แบบประเมินแบบร่าง 
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แบบประเมินแบบร่าง 

 

การศึกษาและพฒันาออกแบบแอพพลิเคชนัแบบอินเตอรแ์อคทีฟสาํหรบัไอแพดเพ่ือเป็น

กรณีศึกษาส่ือแนะนําการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

คาํช้ีแจง จากแบบรา่งทัง้หมด 4 แบบ กรณุาเลอืกแบบรา่งทีท่่านคดิว่าเหมาะสมกบัการเป็นตน้แบบ

ของแอพพลเิคชนัการท่องเทีย่งจงัหวดัเชยีงใหม ่จาํนวน 1 แบบ 

แบบ

ที ่
แบบรา่ง 

แบบที่

เลอืก 

ขอ้เสนอแนะ / 

ปรบัปรงุ 

1 

 

  

2 
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แบบ

ที ่
แบบรา่ง 

แบบที่

เลอืก 

ขอ้เสนอแนะ / 

ปรบัปรงุ 

3 

 

  

4 

 

  

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

…......................…......................…......................…......................…......................….................

.....…......................…......................…......................…......................…......................…............

..........…......................…......................…......................…......................…......................…....... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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ประวติัย่อผู้วิจยั 

 
ชือ่ ชือ่สกุล นางสาวพชิญา  นิลรุง่รตันา 

วนัเดอืนปีเกดิ 17  พฤษภาคม  2529 

สถานทีอ่ยูป่จัจบุนั 594/38 หมู ่1 ถ.กาญจนาภเิษก แขวงบางไผ่ 

เขตบางแค กรงุเทพฯ 10600 

ประวตักิารศกึษา  

  พ.ศ. 2550 ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวรรณกรรมสาํหรบัเดก็ 

จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

  พ.ศ. 2556 ศลิปกรรมศาสตรมหาบณัฑติ  

สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบ 

จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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