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54151302: สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป 

คําสําคัญ: โมบายแอปพลิเคชั่น / ผลไมไทย   

 เฉลิมพันธ  ธโนปจัย: การออกแบบแอปพลิเคชั่นเพ่ือแนะนําการบริโภคผลไมไทย. 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ. ดร.วัฒนพันธุ  ครุฑะเสน และ อ. ดร.ธนาทร  เจียรกุล.  94 หนา. 
 
 ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณท้ังอาหารและพืชผักผลไม ผลไมไทยหลายชนิดเปนท่ีชื่น
ชอบของผูบริโภคชาวไทยและตางประเทศ แตผูบริโภคสวนหนึ่งยังขาดความเขาใจ โดยเฉพาะในสวน
ของวิธีการบริโภคผลไม จึงทําใหเกิดงานวิจัยชิ้นนี้ข้ึน โดยในแอปพลิเคชั่นนี้เลือกผลไมไทยท่ีนิยมใน
การสงออก และเปนท่ีนิยมรับประทานในประเทศมา 8 ชนิด ไดแก ทุเรียน มะพราว มะมวง เงาะ 
ขนุน สับปะรด มังคุด และสมโอ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1. เพ่ือสรางแอปพลิเคชั่นบน
อุปกรณพกพา (Mobile Application) แนะนําการบริโภคผลไมไทยใหกับผูท่ีสนใจ โดยเฉพาะผูบริโภค
ชาวตางชาต ิ2. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ และสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับผลไมไทยมากข้ึน วิธีการวิจัย 
คือ รวบรวมขอมูลเอกสารเก่ียวกับผลไมไทย และขอมูลการออกแบบแอปพลิเคชั่น ขอมูลจากบุคคล
จากการสังเกต พูดคุยกับรานขายผลไมในตลาดตางๆในกรุงเทพมหานคร และผูเชี่ยวชาญการออกแบบ
โมบายแอปพลิเคชั่น ขอมูลจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรุปรูปแบบการออกแบบแอปพลิเคชั่นเพ่ือ
แนะนําผลไมไทยท่ีเหมาะสม เบื้องตนผูวิจัยไดทําการออกแบบการใชงานของแอปพลิเคชั่นให
ผูเชี่ยวชาญดู นําขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ ปรับปรุงวิธีการนําเสนอขอมูล นํามาทดสอบการใชงาน
กับผูใชงานจริง ปรับปรุงแกไข หลังจากนั้นใหผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบแอปพลิเคชั่น และ
ผูเชี่ยวชาญดานเลขนศิลปทดสอบ และวิจารณเพ่ือปรับปรุงรูปแบบ และนําขอเสนอแนะมาพัฒนา
ผลงาน จากนั้นนํางานออกแบบ และแบบสอบถามไปประเมินผลวัดระดับความพอใจกับกลุมตัวอยาง 
คือ กลุมผูใชงานโมบายแอปพลิเคชั่น และนักทองเท่ียวชาวตางชาติในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 
120 คน และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบวา แนวทางการออกแบบเลขนศิลป และแนวทางการออกแบบ
แอปพลิเคชั่นเพื่อแนะนําผลไมไทยนี้ ผลงานการออกแบบมีความเหมาะสมของอักษรที่ใช (font) 
ของการจัดวางองคประกอบศิลป (Composition) ภาพประกอบ (Illustration) ท่ีใช และ เลือกใชสี 
(color) ท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน การนําเสนอควรสื่อความหมายเขาใจไดโดยงาย การจัดลําดับ
เนื้อหาท่ีนําเสนอ แบงหมวดหมูเนื้อหาใหชัด เพ่ิมความตอเนื่องของเนื้อหา รูปแบบการนําเสนอเนื้อหา
ควรเชื่อมโยงกัน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในการใชงานอยูในระดับพึงพอใจ ชนิดผลไม ผูใชงาน
ใหระดับความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยในระดับพึงพอใจ งานออกแบบแอปพลิเคชั่นเพ่ือแนะนําผลไมไทยครั้ง
นี้ รูปแบบการนําเสนอ และวิธีการใชงาน จะสงผลตอความสนใจของผูใชงาน สงผลใหผูใชงานและ
ชาวตางชาติสนใจผลไมไทยมากข้ึน เปนการชวยประชาสัมพันธ และสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับผลไม
ไทยได 
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54151302: MAJOR: VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
KEY WORDS: MOBILE APPLICATION / THAI FRUITS    
 CHALERMPAN TANOPAJAI: DIGITAL CONTENT DESIGN FOR TEACHING 
HOW TO COMSUME THAI TROPICAL FRUITS. THESIS ADVISORS: ASST.PROF. 
WATANAPUN KRUTASAEN, Ph.D., AND THANATORN JIARAKUN, Ph.D.  94 pp.  
 
 Thailand has plenty of fruits and vegetables. Many kind of Thai fruits are tasty and 
favorite dish of Thais and foreigners. However, many consumers especially foreigners do not 
know how to peel and eat Thai fruits. Then this research has been done to educate with 
mobile application technology by choosing 8 popular Thai fruits which are durian, coconut, 
mango, rambutan, jackfruit, pineapple, mangosteen and pomelo. The objectives of this 
research are: 1. To create an application on smartphone or mobile devices (mobile 
application) to introduce Thai fruits to consumers especially foreigners. 2. To create good 
image of Thai fruits worldwide via this application as a public relation tool since it can reach 
directly to consumers at any time anywhere. 
 Research method: 1. Data gathering: collecting information from documents and 
supporting knowledge related to Thai fruits from various sources e.g. interviewing with Thai 
fruit sellers in the markets, study the Researches related to Thai fruits and get the 
conclusions. 2. Study how to create mobile application from website, mobile application 
designer and expertise. 3. To design the framework and function of basic application and 
present to specialists in order to seek for recommendations and revision. 4. Testing with user 
in order to get feedback via questionnaires to assess the satisfaction from local users and 
tourists, totaling 120 samples. 
 Results of this research: Design, font style, font size are suitable for the 
application. Artwork, composition, illustration, color are compatible. Overall, samples are 
satisfied with the application. Suggestion from user:  To organize contents and category in 
order to create the continuity of presentation of each section. To have a linkage of page via 
special gimmick design buttons align with the content.  
 Conclusion: The average results of 8 selected fruits are similar whilst the design, 
presentation style and how to use application are major factors on the interest of user. Hence, 
we can apply this application to other kinds of fruits. With this easy and user friendly 
application, it can introduce Thai fruits to public will help supporting better interesting and  
promote Thai fruits and being another tool to boost up our export volume and economic if our 
Thai tropical fruits are well known in the international markets. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การทําวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงได ดวยความเอ้ือเฟอและความอนุเคราะหจากหลาย
ทานดังมีรายนามตอไปนี้ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนพันธุ  ครุฑะเสน และ อาจารย ดร.ธนาทร  เจียรกุล ซ่ึงเปน
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รวมท้ังอาจารยประจําหลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลปทุกทานท่ีได
กรุณาใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอผูวิจัย สงผลใหวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวง
ไปดวยด ี

ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบแอปพลิเคชั่น คุณอดิศักดิ์ อ่ิมผล 
Director Application Development บริษัท Amin จํากัด, อาจารยมณฑิรา พันธุอน อาจารย
พิเศษภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, คุณวนิดา อาดํา 
Mobile developer บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด มหาชน, คุณฤาชุพงศ แซหงาน Senior 
Programmer, บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด มหาชน, คุณสุพลวัต กิจปกรณสันติ Senior Designer, 
Fire One One Co.,ltd., คุณลดาวัลย วัฒนศิริ Business Solution Director, บจก.ริเวอรปารค 
คอนซัลแตนส, คุณณัฐวุฒิ วสิษฐพลรวี Project Manager บริษัท Komli Media Thailand, และ
ผูเชี่ยวชาญดานเลขนศิลป คุณณัฐวุฒิ ล้ําเลิศวิทยา นักออกแบบกราฟฟกดีไซน นักออกแบบอิสระ, 
คุณสิริพัฒนา แสงเดือน กราฟกดีไซเนอร, SquidMan.ExE Studio, อาจารยวิรุฬห วุฒิฤทธากุล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, อาจารยชัยอนันต สาขะจันทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร, คุณนครินทร ตั้งพูนผลวิวัฒน Thai chef and Food stylist, Thai-Riffic Restaurant, 
คุณบุญชัย แซลิ่ม Senior graphic designer, Ideogram Creative Co.Ltd., คุณปยะพร บุญปลอด 
Senior graphic designer, Ideogram Creative Co.Ltd.,  คุณจินตนา  เรื องวิ ไลรัตน  Senior 
Graphic and Web Designer บริษัท เพยสบาย จํากัด ไดให คําแนะนํา แสดงความคิดเห็น 
ประเมินผลงานออกแบบ และใหคําปรึกษา อันเปนประโยชนตองานวิจัยชิ้นนี้ ทําใหงานวิจัยชิ้นนี้
สําเร็จไปไดดวยดี ขอขอบพระคุณนักทองเท่ียวชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร และผูใชงาน
แอปพลิเคชั่นท่ีสละเวลารวมทดสอบผลงาน และใหความรวมมือในการทําแบบประเมินงานออกแบบ 
สงผลใหผูวิจัยสามารถดําเนินการวิจัยจนสําเร็จ 

ขอกราบขอบพระคุณเจาของหนังสือ เอกสาร บทความ และวิทยานิพนธทุกเลมท่ีทําให
วิทยานิพนธมีความสมบูรณ พอคาแมคาผลไมในตลาดตางๆท่ีอนุญาตใหเก็บขอมูล ขอบคุณคณาจารย 
เจาหนาท่ีภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป คณะมัณฑนศิลป และเพ่ือนๆปริญญาโท สาขาวิชาการ
ออกแบบนิเทศศิลป รุนท่ี 13 ทุกคนท่ีคอยใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือ และใหคําปรึกษาท่ีมี
ประโยชนเปนอยางมาก จึงทําใหงานวิจัยฉบับนี้ผานพนไปไดดวยดี 

และท่ีสําคัญอยากจะขอขอบคุณครอบครัว พอ แม พ่ี นอง และคนรูจักทุกคน ท่ีคอยให
กําลังใจในการทํางาน  และคอยชวยเหลือในการหาขอมูลตางๆ ทําใหงานวิจัยฉบับนี้ผานพนไปได
ดวยดีและบุคคลผูชวยใหงานวิจัยนี้สําเร็จไดอีกหลายทานท่ีมิไดกลาวถึง  ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนชื้น ใกลเสนศูนยสูตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปประมาณ 27 

องศาเซลเซียส มีความอุดมสมบูรณท้ังอาหารและพืชผักผลไม ผลไมหลายชนิดเปนท่ีนิยมในประเทศ 
และเปนท่ีชื่นชอบของตางประเทศดวย มีการเพาะปลูกไมผลตางๆ กวา 9.68 ลานไร มีผลผลิตจากไม
ผลสดสูตลาดประมาณ 10 ลานตัน 1 โดยในแตละปประเทศไทยมียอดการสงออกผัก ผลไม ท้ังรูปของ
สด, แชเย็น, แชแข็ง และแบบอบแหง รวม 3-4 หม่ืนลานบาทตอป และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ประมาณ 15-20% ซ่ึงเปนเพราะผลผลิตผักผลไมของไทยมีความหลากหลาย และตอเนื่องตลอดป ทํา
ใหมีความไดเปรียบดานประเภทสินคา และมีความยืดหยุนดานปริมาณการสงออก ท้ังยังเปน
ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ รสชาติดีเปนท่ีนิยม และไดรับการยอมรับจากผูบริโภคท้ังในตางประเทศ กรม
เศรษฐกิจระหวางประเทศระบุวาตลาดสงออกท่ีสําคัญของสินคาผักและผลไมไทย ไดแก จีน เวียดนาม 
อินโดนีเซีย ญี่ปุน และฮองกง คิดเปนสัดสวนรวม 79% ของมูลคาการสงออกท้ังหมด และยังไดรับ
ความนิยมในตลาดอาหรับ อเมริกา ยุโรป ผลไมหลายชนิดเปนท่ีนิยมในตางประเทศ เชน ลําไย, 
ทุเรียน, เงาะ, มังคุด, ลิ้นจี่, มะมวง, สมโอ, สับปะรด, มะพราวน้ําหอม, มะขาม เปนตน สวนผลไมท่ี
คนไทยรูจัก บริโภคภายในประเทศมากกวาการสงออก ไดแก กระทอน, ชมพู, นอยหนา, พุทรา, 
มะปราง, ฝรั่ง, ลองกอง, ลางสาด, สละ, ขนุน, มะนาว, องุน และกลวย เปนตน 

ผูบริโภคท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ หรือแมแตคนชนบทกับคนเมือง เม่ือพบผลไมชนิด
เดียวกัน แตวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีตางกันทําใหข้ันตอนการเตรียมผลไมเพ่ือรับประทานแตละท่ีไม
เหมือนกันเชน การใชมีดปอกเปลือกกอนรับประทาน การแกะสลักเพ่ือความสวยงาม หรือผลไมชนิด
เดียวก็มีหลากหลายสายพันธุ ตามแตเอกลักษณ หรือพ้ืนท่ีปลูกนั้นๆ เชน มะมวงอกรอง น้ําดอกไม,
แรด, สมเขียวหวาน, สมโชกุน, สมฟรีมองต หรือทุเรียนพันธุหมอนทอง, ทุเรียนพันธุกานยาว, ทุเรียน
พันธุชะนี เปนตน (ขอมูลผลไม ท่ี มีขายจากตลาดไท www.talaadthai.com) รวมท้ังวิธีการ
รับประทานผลไมบางประเภทก็มีลักษณะพิเศษเชน ตองปอกเปลือกออกกอนจึงจะสามารถ
รับประทานได และสามารถรับประทานไดเฉพาะเนื้อหรือเมล็ด หรือรับประทานไดท้ังผล ผลไมบาง
ชนิดจึงมีวิธีการปอกเฉพาะแตกตางกันออกไปตามประเภทหรือชนิดของผลไม เพราะหากปอกไมถูก
วิธีแลวนอกจากจะไมนารับประทานแลวยังอาจจะเสียคุณคาและรสชาติของผลไมชนิดนั้นๆ ไปไดดวย
เชนกัน รวมถึงผลไมบางชนิดอาจมียางทําใหเหนียวติดมือหรืออาจเกิดการระคายเคืองท่ีผิวหนังของ
เราได ซ่ึงผูบริโภคควรทําความเขาใจกรรมวิธีของการปอกผลไม (peeling) ท่ีถูกตองเหมาะสมตาม
ประเภทของผลไม ท่ีถือไดวามีความสําคัญ และไมควรมองขาม เนื่องจากมีวิธีการท่ีหลากหลาย

http://www.talaadthai.com/
http://www.foodnetworksolution.com/vocab/word/word/1831/knife-peeling-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%94
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มากมายแตกตางตามวัตถุประสงคหรือชนิดผลไมท่ีรับประทาน เชน วิธีการปอกดวยมีด (knife 
peeling), วิธีการปอกดวยการขัดสี (abrasive peeling), วิธีการปอกดวยดาง (lye peeling), วิธีการ
ปอกดวยเปลวไฟ (flame peeling) เปนตน 

ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว เพ่ือใหผูบริโภคโดยเฉพาะชาวตางชาติท่ี
ชื่นชอบรับประทานผลไมไทยแตไมรูวิธีการปอกผลไมท่ีถูกตอง เปนการชวยสงเสริมและเสริมสราง
ความเขาใจดวยการใชกระบวนการสื่อสารในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต ซ่ึงปจจุบันเปนท่ีทราบวา
Mobile Device มีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนในชีวิตประจําวัน และมีการใชงานท่ีเพ่ิมข้ึนอยางกาวกระโดด
ในชวงไมก่ีปท่ีผานมา ซ่ึงเปนผลมาจากการพัฒนาโปรแกรมประยุกตตางๆ (Applications) ท่ีอยูใน
ตัวเครื่อง สามารถพัฒนาและใชเพ่ือสื่อสาร ดูขาวสาร เก็บและสงขอมูล เลนเกมส เพ่ือผอนคลาย 
ตลอดจนใชประโยชนเพ่ือตอบสนองความตองการเฉพาะทาง หรือแกปญหาบางอยางได  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําสื่อโปรแกรมประยุกตเพ่ือออกแบบนี้ใชเปนชองทางสรางความเขาใจ
ใหกับผูบริโภคชาวตางชาติไดสามารถเรียนรู เขาใจกระบวนการหรือวิธีการปอกผลไม การรับประทาน
ผลไม ท่ีเหมาะสมกับแตละชนิดหรือประเภทของผลไม โดยผานการนําเสนอในรูปแบบของ
แอปพลิเคชั่นบนอุปกรณพกพา0 (Mobile Application)0 เพ่ือความสะดวกในการเขาถึงกลุมผูใชงานได
อยางกวางขวาง เปนการเพ่ิมชองทางประชาสัมพันธ และเพ่ือเพ่ิมความรูใหผูบริโภคผลไมไดอยาง
รวดเร็วอีกทางหนึ่ง  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือสรางแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณพกพา 0 (Mobile Application)0 แนะนําการบริโภค

ผลไมไทยใหกับผูท่ีสนใจ โดยเฉพาะผูบริโภคชาวตางชาติ 

2. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ และสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับผลไมไทยมากข้ึน 

 

สมมติฐานของการวิจัย  

การนําเสนอวิธีบริ โภคผลไมไทยดวยแอปพลิ เคชั่นบนอุปกรณพกพา 0  (Mobile 

Application)0 ทําใหผูบริโภคชาวไทยและชาวตางชาติรูจักวิธีรับประทานผลไมไทยท่ีเหมาะสมมากข้ึน 

 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ศึกษาขอมูลผลไมไทย เฉพาะผลไมไทยและผลไมสงออกท่ีไดรับความนิยม ไดแก 

ทุเรียน มะพราว มะมวง เงาะ ขนุน สับปะรด มังคุด และสมโอ 

2. ศึกษาเฉพาะการออกแบบแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณพกพา 

3. ศึกษาเฉพาะผูบริโภคและชาวตางชาติ ท่ีใชงานแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณพกพาในเขต

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและทางออนไลนเทานั้น 

http://www.foodnetworksolution.com/vocab/word/word/1831/knife-peeling-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%94
http://www.foodnetworksolution.com/vocab/word/word/1831/knife-peeling-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%94
http://www.foodnetworksolution.com/vocab/word/word/1652/abrasive-peeling-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B5
http://www.foodnetworksolution.com/vocab/word/word/1049/lye-peeling-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/vocab/word/word/1049/lye-peeling-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/vocab/word/word/808/flame-peeling-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9F
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17ประโยชน17ท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ชวยใหผูใชงานแอปพลิเคชั่นท้ังชาวไทย และชาวตางชาติ สนใจเรื่องราวของผลไมไทย

มากข้ึน 

2. เปนการชวยประชาสัมพันธ และสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับผลไมไทยมากข้ึน 
 

ข้ันตอนของการวิจัย 
1. รวบรวมขอมูล 

1.1 ขอมูลดานเอกสาร 
1.2 ขอมูลจากบุคคล 
1.3 ขอมูลจากกรณีศึกษา 

2. วิเคราะหขอมูล และสัมภาษณรานคาผลไม ผูเชี่ยวชาญการออกแบบแอปพลิเคชั่นมือ
ถือ เพ่ือสรางแบบสอบถามเบื้องตน 

3. ออกแบบแอปพลิเคชั่นหรืองานออกแบบเบื้องตน 
4. นํางานออกแบบไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพ่ือทําการเก็บขอมูลรวมถึงนํา

ขอมูลท่ีไดมาปรับปรุง และแกไขงานออกแบบ 
5. สรางเครื่องมือสําหรับกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล และปรับปรุงงานออกแบบให

เหมาะสมตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน กอนการนําไปสอบถามกลุมตัวอยาง 
6. สอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ในท่ีนี้คือผูบริโภคชาวตางชาติในเขต

กรุงเทพมหานคร และกลุมผูใชงานแอปพลิเคชั่นผานอุปกรณพกพา จํานวน 120 คน  
7. สรางเครื่องมือวัดประสิทธิผลงานออกแบบ และทําการวิเคราะหและอภิปรายผล

การศึกษา 
8. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
คําจํากัดความท่ีใชในการศึกษา 

1. อุปกรณพกพา ในงานวิจัยครั้งนี้ หมายถึง อุปกรณสื่อสารอิเลคโทรนิค ไดแก 
โทรศัพทมือถือ แทปเล็ต ในระบบ iOS หรือ Android ท่ีสามารถลงแอปพลิเคชั่นเพ่ิมเติมได 

2. งานออกแบบเลขนศิลป ในงานวิจัยครั้งนี้ หมายถึง สิ่งท่ีอยูในแอปพลิเคชั่นไมวาจะ
เปน การนําเสนอขอมูล ขอมูลภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เพ่ือเปนสิ่งท่ีทําการติดตอ หรือชักนําให
ผูอ่ืนไดเห็น หรือ ทราบขอความ ตาง ๆ ของแอปพลิเคชั่นนี้เทานั้น 

3. งานออกแบบเลขนศิลป คือ สื่อท่ีใชเพ่ือติดตอสื่อสารทําความเขาใจกันดวย ภาษา
เขียน ภาษาภาพ โดยใชวัสดุกระดาษหรือวัสดุอ่ืนใดท่ีพิมพไดหลายสําเนา เชน ผา แผนพลาสติก เชน 
หนังสือพิมพ (Newspaper) นิตยสารและวารสาร (Magazine/ Journal)  หนังสือเลม 
(Book)  สิ่งพิมพเฉพาะกิจ 
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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

การวิจัยเรื่องการออกแบบแอปพลิเคชั่นเพ่ือแนะนําการบริโภคผลไมไทยนี้ ผูวิจัยรวบรวม
งานเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยเรียบเรียงตามหัวขอตอไปนี้ 

1. เอกสารท่ีเก่ียวของกับผลไมไทยท่ีใชในงานออกแบบแอปพลิเคชั่นครั้งนี้  
  1.1 ความหมายของผลไมไทย 
  1.2 ขอมูลผลไมไทยท่ีเปนท่ีนิยม และขอมูลผลไมไทยท่ีนิยมสงออกตางประเทศ 
  1.3 ขอมูลผลไมไทยท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยครั้งนี้ การรับประทาน ฤดูกาล และขอมูล
โภชนาการ 
  1.4 ขอมูลสถิตินักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขาประเทศไทย 

2. เอกสารท่ีเก่ียวของกับงานออกแบบแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณพกพา 
  2.1 ขอมูลเก่ียวกับโมบายแอปพลิเคชั่น 
  2.2 การออกแบบโมบายแอปพลิเคชั่น  

3. เอกสารท่ีเก่ียวของดานการออกแบบเลขนศิลป 
 3.1 การออกแบบเลขนศิลป 
 3.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของเพ่ือใชในการออกแบบ 
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
1. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับผลไมไทยท่ีใชในงานออกแบบแอปพลิเคช่ัน  

1.1 ความหมายของผลไมไทย 
ผลไมในความหมายท่ัวไปหมายถึง ผลไมท่ีสามารถรับประทานโดยไมตองนําไปปรุง

ในครัวกอน แตมีรสชาติท่ีดีซ่ึงอาจจะตองปอกเปลือกกอนรับประทาน ดังนั้นอาหารหลายชนิดจึงเปน
ผลไมในเชิงพฤกษศาสตรแตกลับถูกจัดวาเปนผักในเชิงการทําอาหาร 

ในทางพฤกษศาสตรผลไมหมายถึง ผลท่ีเกิดจากการขยายพันธุโดยอาศัยเพศ ของ
พืชบางชนิดซ่ึงมนุษยสามารถรับประทานไดและสวนมากจะไมทําเปนอาหารคาว เชน สม แอปเปล 
กลวย มะมวง ทุเรียน รวมถึงมะเขือเทศท่ีสามารถจัดไดวาเปนท้ังผักและผลไมสิ่งท่ีเปนผลผลิตท่ี
เกิดข้ึนจากสิ่งมีชีวิตจําพวกพืชลักษณะโดยรวมๆจะมี รูปทรงคลายทรงกลมหรือทรงรี ซ่ึงอาจมีความ
แตกตางกันบางตามสายพันธุ โดยปกติผลไมจะตองมีเปลือกหรือมีสิ่งท่ีหอหุมเนื้อท่ีอยู ขางใน ในสวน
ของการเจริญเติบโตสามารถขยายพันธุไดโดย ดอก เมล็ดหรืออ่ืนๆ ซ่ึงผลไมท่ีออกตอนแรกจะมีขนาด
เล็กและมักจะ ไมคอยถูกนํามารับประทานโดยมนุษยแตเม่ือเติบโตจนสุกงอมจะมีลักษณะท่ีแตกตาง
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ไปจากเดิมคือเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีเหลือง มีกลิ่นหอมและรสหวาน เปนตน จนสามารถนํามา
รับประทานหรือประกอบอาหารสวนมากมักจะเปนอาหารหวาน ถาผลไมสุกงอม เต็มท่ีจะมีลักษณะท่ี
กอใหเกิดประโยชนไดนอยลงเชน เนาเสีย บูด ข้ึนรา เปนตน และจะหลุดรวงจากตนลงสูพ้ืนดินหรือ
พ้ืนน้ํา กลายเปนอาหารใหแกหวงโซอาหารลําดับถัดไป เชน แบคทีเรีย จุรินทรียจนกลายเปนอินทรีย
ธาตุหรือ อนินทรียธาตุหมุนเวียน เปนวัฏจักรตามธรรมชาติตอไป การท่ีจะบอกไดวาเปนผลไมอะไร
นั้น จําเปนตองมีสิ่งบงชี้อ่ืนๆประกอบหลายอยาง เชน เปลือกมีลักษณะเปนหนามและแข็ง เนื้อขางใน
สีเหลือง หมายถึง ทุเรียน เปนตน ผลไมไทยนั้น มีใหเลือกกินหลากหลายชนิด แตละชนิดก็มีหลาย
พันธุ มีท้ังในฤดูกาลและนอกฤดูกาล สภาพภูมิอากาศท่ีแตกตางกันทําใหเกิดความหลากหลายในการ
กระจายของผลผลิตไมเมืองรอนออกสูตลาดอยางตอเนื่องตลอดท้ังป พ้ืนท่ีปลูกไมผลตามภาคตางๆ 
ของประเทศไทยมีกวา 9.68 ลานไร ขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศไทยโดยท่ัวไปสามารถแบง
ออกไดเปน 3 ฤดู ดังนี้ 

ฤดูรอน เริ่มตนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
ฤดูฝน เริ่มตนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
ฤดูหนาว เริ่มตนประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ 

1.2 ผลไมไทยในแตละฤดู 

ฤดูรอน ในชวงตนฤดูจะมีกลวยหอม กลวยน้ําหวา มะมวง มะปราง มะไฟ มะละกอ 
ทุเรียน มังคุด ขนุน ลิ้นจี่ แตงโม ลูกหวา ชมพู ทับทิม กิน สวนชวงปลายฤดูก็จะมีเงาะ ทุเรียน ลิ้นจี่ 
ระกํา ขนุน ลูกหวา มะมวง มังคุด กลวยหอม  

ฤดูฝน  โดยในชวงตนของฤดูฝนจะมีเงาะ กระทอน มังคุด สัปปะรส ระกํา ขนุน 
ทุเรียน กลวยหอม กลวยน้ําหวา กลวยหักมุก กลวยไข สมเขียวหวาน สมโอ สมเกลี้ยง นอยหนา ลําไย 
ลางสาด แตงไทย ฝรั่ง ฝกบัว มะมวง มะละกอ มะเฟอง มะยม ออย เขาชวงปลายฤดูก็จะมีมังคุด สม
โอ สมซา สมเกลี้ยง สมเขียวหวาน ลางสาด กลวยหอม กลวยน้ําหวา กลวยไข ฝรั่ง สับปะรด มะเฟอง 
มะกอกน้ํา มะยม ขนุน มะขามปอม สาเก มันแกว  

ฤดูหนาว  เพ่ือรับฤดูหนาว โดยผลไมตนฤดูกาล ไดแก สมเขียวหวาน สมเกลี้ยง สม
ซา มะละกอ มะขามปอม มันแกว มะละกอ มะมวง ละมุด กลวยหอม กลวยน้ําวา กลวยไข แตงโม 
ออย องุน แหว สับปะรส ฝรั่ง มังคุด พุทรา ชมพู พอเขาปลายหนาวจะมีสมเขียวหวาน สมเกลี้ยง 
สับปะรส กลวยหอม พุทรา ลูกตาล มะตูม มะขามปอม มะมวง มะขามเทศ มะขาม ชมพู  ชมพู
มะเหม่ียว ละมุด ออย แตงโม ฝรั่ง1 

การเลือกผลไมท่ีสดมีหลายวิธี เชนดูวา ไมเนาเสีย ไมมีรอยช้ํา ไมมีรอยแตก หรือรอย
สัตวหรือแมลงกัดหรือแทะ โดยใชสัมผัสท้ังหาในการเลือก ไมวาตาดู ขนาด สี ความสะอาด ความสด 
รูปราง และลักษณะของผลไม หูฟง โดยการดีด เคาะ เขยาผลไมบางชนิดท่ีตองใชวิธีนี้ในการเลือก 

                                           
1 พรทิพย เกยุรานนท, จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (กรุงเทพ: มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช, 2553), ไมปรากฏเลขหนา. 
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จมูกดมกลิ่นโดยดูวากลิ่นหอมออน กลิ่นฉุน กลิ่นเนา หรือไมมีกลิ่น ลิ้นชิมรสโดยชิมวาอรอยหรือหวาน
หรือไม หรือกรอบหรือฉํ่าน้ําหรือไม มือสัมผัสโดยสัมผัสวาเนื้อแข็งหรือนิ่มหรือเละ เปนตน  กินผลไม
ในปริมาณท่ีพอเหมาะตามหลักโภชนบัญญัติ ท่ีนักโภชนาการสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัย 
มหิดล และกองโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข ขอมูลจากบทความสุขภาพสําหรับประชาชน เรื่อง
มหัศจรรยผลไม แนะนําใหกินผลไมในแตละวัน คือ ควรกินผลไมวันละ 3-5 สวน โดย 1 สวนของ
ผลไมจะมีน้ําหนักประมาณ 70-120 กรัม จึงไมกินมากเกินไป เพราะอาจสงผลตอสุขภาพได 
โดยเฉพาะผลไมท่ีมีน้ําตาลสูงตองระวังเพราะอาจทําใหอวน หรือในผูท่ีเปนเบาหวานจะทําใหน้ําตาล
ในเลือดสูงข้ึน ซ่ึงจะกระทบกับสุขภาพ ผลไมเปนสิ่งจําเปนท่ีเราควรรับประทานเปนประจํา เพราะใน
ผลไมมีกากใยอาหาร และวิตามิน เกลือแร ท่ีมีประโยชนตอรางกายอยางมากมาย อีกท้ังน้ําและกากใย
ในผลไมชวยในการขับถายของเสียออกจากรางกายจึงชวยลดน้ําหนักได และการท่ี รางกายจะใช
ประโยชนจากผลไมสูงสุดตอเม่ือคนนั้นๆตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินผลไมอยางถูกวิธีคือควรกิน
ผลไมขณะท่ี ทองวาง ไมควรกินผลไมพรอมกับอาหารอ่ืนๆหรือหากกินผลไมแลวจะกินอาหารอ่ืนตาม
ก็ควรชลอระยะเวลาอยางนอย๒๐-๓๐นาที เพ่ือใหผลไมท่ีกินเขาไปตกสูลําไสเล็กและดูดซึม
สารอาหารจากผลไมเขาสูรางกายไดอยางเต็มท่ี 

1.3 ปริมาณการกินผลไม 

 
ภาพท่ี 1 แสดงตัวอยางการบริโภคอาหารตามธงโภชนา 
ท่ีมา : อุไรพร จิตตแจง. “คําแนะนําในการบริโภคผักและผลไมสูการปฏิบัติจริง.” สถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. เขาถึงเม่ือ 25 กรกฎาคม 2558. http://www.inmu.mahidol.ac.th/ 
NCFNH/Presentation/16-3/Symposium2.3_Aj.Uraiporn.pdf 

 
จากขอปฏิบัติการกินอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดีของคนไทย (ธงโภชนาการ) แนะนําใหกิน

ผลไมวันละ 3-5 สวน ซ่ึงจะชวยทําใหไดรับพลังงานและสารอาหารครบถวนตามความตองการของ
รางกาย โดยผูท่ีตองการพลังงานวันละ 1,600 กิโลแคลอรี ไดแก เด็ก กินผลไมวันละ 3 สวน หญิงวัย
ทํางาน และผูสูงอายุ กินผลไม วันละ 4 สวน สําหรับผูท่ีตองการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี 
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(วัยรุนและ ชายวัยทํางาน) ควรกินผลไมวันละ 4 สวนเชนกัน ขณะท่ีผูท่ีตองการพลังงาน วันละ 2,400 
กิโลแคลอรี ไดแกผูท่ีตองใชพลังงานมากๆ (เกษตรกรผูใชแรงงาน นักกีฬา) ควรกินผลไมวันละ 5 สวน  

ผลไม 1 สวน หรือ 1 หนวยบริโภค หมายถึง ปริมาณผลไมท่ีใหคารโบไฮเดรต 15 
กรัม และพลังงานประมาณ 60 กิโลแคลอรี โดยผลไม 1 สวนจะมีปริมาณและน้ําหนักท่ีแตกตางกัน
ข้ึนอยูกับชนิดของผลไม เนื่องจากผลไมแตละชนิดมีปริมาณคารโบไฮเดรตไมเทากัน เชน สม 1 สวน
เทากับ 1 ผลขนาดใหญ ฝรั่ง 1 สวนเทากับ 1 ใน 3 ผลขนาดกลาง เงาะ 1 สวนเทากับ 5 ผล เปนตน 
ซ่ึงขอแนะนํานี้สามารถใชกับคนท่ัวไปและผูปวยได จากขอปฏิบัติการกินอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดีของคน
ไทย (ธงโภชนาการ) แนะนําใหกินผลไมวันละ 3-5 สวน ซ่ึงจะชวยทําใหไดรับพลังงานและสารอาหาร
ครบถวนตามความตองการของรางกาย โดยผูท่ีตองการพลังงานวันละ 1,600 กิโลแคลอรี ไดแก เด็ก 
กินผลไมวันละ 3 สวน หญิงวัยทํางาน และผูสูงอายุ กินผลไม วันละ 4 สวน สําหรับผูท่ีตองการ
พลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี (วัยรุนและ ชายวัยทํางาน) ควรกินผลไมวันละ 4 สวน
เชนกัน ขณะท่ีผูท่ีตองการพลังงาน วันละ 2,400 กิโลแคลอรี ไดแกผู ท่ีตองใชพลังงานมากๆ 
(เกษตรกรผูใชแรงงาน นักกีฬา) ควรกินผลไมวันละ 5 สวน  

1.4 กินผลไมอยางไรไดประโยชน 

เลือกกินผลไมใหหลากหลาย และตองคํานึงถึงปริมาณและสัดสวนท่ีควรไดรับใน 1 

วันดวย จึงจะทําใหไดรับสารอาหารครบถวนและพลังงานท่ีพอเหมาะ ไมควรกินผลไมชนิดเดียวกันซํ้า

ไปซํ้ามา เพราะอาจมีปญหาการไดรับสารเคมีตกคาง เชน สารเคมีฆาแมลงจากผลไมชนิดนั้นๆ ทําให

เกิดการสะสมความเปนพิษจากการกินผลไมชนิดนั้นได  

การเลือกซ้ือผลไม ควรซ้ือในปริมาณท่ีพอกิน อยาซ้ือมาท่ีละมากๆ เพราะคุณคาทาง

โภชนาการของผลไมจะลดลงไปเรื่อยๆ ตามเวลาท่ีผานไป การกินผลไมใหหลากหลาย อยากินซํ้าซาก

จําเจ เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาสารเคมีตกคาง ซ่ึงรางกายอาจขับสารพิษเหลานั้นไดไมหมด สิ่งท่ีตามมาคือ

อาจเกิดการเจ็บปวยจากสารพิษเหลานี้ได (เชน โรคมะเร็ง)  

ผูปวยหรือคนท่ีมีน้ําหนักตัวเกินใหระวังผลไมท่ีหวานจัด ตองไมกินในปริมาณท่ีมาก

และควรนับสวนของผลไมท่ีตัวเองสามารถกินได หรือถามีปญหาเก่ียวกับน้ําตาล (เชน ผูปวยเบาหวาน 

หรือแมแตผูท่ีมีน้ําหนักเกิน) ควรกินผลไมท่ีหวานจัดเพียง 1 สวนตอวันเทานั้น ผลไมดังกลาวไดแก 

กลวยสุก ขนุน นอยหนาหนัง มะมวงสุก ลองกอง ลิ้นจี่ เงาะ แตงโม สมโอ องุน เปนตน สวนม้ืออ่ืนๆ 

ใหกินผลไมท่ีมีรสชาติไมหวาน เชน ฝรั่ง ชมพู และแกวมังกร เปนตน
2  

 
 

                                           
2 รัชนี คงคาฉุยฉาย และริญ เจริญศิริ, โภชนาการกับผลไม (กรุงเทพ: สารคดี, 2551), 6 
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1.5 ขอมูลผลไมไทยท่ีเปนท่ีนิยม และขอมูลผลไมไทยท่ีนิยมสงออกตางประเทศ 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงตัวอยางรานขายผลไมแบบตางๆในกรุงเทพมหานคร 
 

ผลไมไทยเปนหนึ่งในสินคาท่ีไดรับการยอมรับไปท่ัวโลก ประเทศไทยสงออกผลไมคิด
เปนมูลคาไมต่ํากวา 30,000 ลานบาทตอป มีตลาดสงออกสําคัญ คือ จีน เวียดนาม และฮองกง 
ไตหวัน ประเทศกลุมอาเซียน และอเมริกา โดยจีนและฮองกงเปนตลาดสงออกหลักของผลไมไทยท่ีมี
ศักยภาพและยังมีโอกาสเติบโตไดอีกมากในอนาคต ปจจุบันครองสัดสวนถึงรอยละ 47 ของการ
สงออกผลไมไทยท้ังหมดไปยังตลาดโลก ซ่ึงผลไมไทยมีรสชาติของความเปนผลไมเมืองรอนท่ีมีอยูเต็ม
เปยมจึงครองใจผูบริโภคชาวจีนไดอยางเหนียวแนน ท้ังลําไยท่ีบริโภคสดก็อรอย และยังนําไปปรุง
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อาหารและทําเปนยาได รสชาติความนุมนวลของทุเรียนและมังคุดท่ีแตกตางจากผลไมเมืองหนาว ทํา
ใหผลไมไทยถูกวางจําหนายเปนสินคาพรีเมียมในหางคาปลีกชั้นนําในจีน ในขณะท่ีผูประกอบการจีน
บางรายไดเขามารับซ้ือผลไมโดยตรงจากสวนของเกษตรกรไทยเพ่ือนําไปจําหนายดวยตัวเอง 
นอกจากนี้ ผลไมไทยก็ยังทําตลาดไดดีในเวียดนาม อินโดนีเซีย เกาหลีใต ปากีสถานและญี่ปุน
ตามลําดับ จีนเปนตลาดสงออกรายใหญและทํารายไดใหกับไทยเปนอยางมาก การสงออกผลไมสด 
เปนกุญแจสําคัญในการบุกตลาดตางประเทศ ซ่ึงผลไมไทยนับวาเปนผลไมมีคุณภาพสูง ท่ีคูแขงผลไม
ประเภทเดียวกับไทยยากจะเลียนแบบ ไมวาจะเปนเวียดนาม ฟลิปปนส หรืออินเดีย อีกท้ังผลไมสดก็
เปนท่ีตองการในตลาดโลก จะเห็นไดจากการนําเขาผลไมสด/แหง/แชเย็น/แชแข็งของตลาดโลก คิด
เปนมูลคา 105,354 ลานดอลลารฯ ในป 2556 ขณะท่ีผลไมแปรรูปในรูปแบบแชอ่ิม ฉาบ แยม เยลลี่ 
กวน ผลไมในน้ําเชื่อม ผลไมกระปอง และน้ําผลไม ดานหนึ่งอาจสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลไมแตความ
ตองการนําเขาในตลาดโลกมีเพียง 33,354 ลานดอลลารฯ 

ผลไมไทยท่ีจีนนําเขามากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ทุเรียน ลําไย และมังคุด ในป 2557 
มีราคาขายสงเฉลี่ยในตลาดคาสงผักและผลไมเจียงหนานเพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 20 ในขณะท่ีราคา
ขายปลีกในหางโมเดิรนเทรดในนครกวางโจวเพ่ิมมากข้ึนกวารอยละ 15 พบวาราคาผลไมนอกฤดูกาล
ผลิตจะมีราคาสูงกวาในฤดูกาล หากสามารถควบคุมผลผลิตใหมีตลอดปก็จะทําใหราคาไมมีความผัน
ผวนมากจนเกินไปนัก ทําใหผูบริโภคท่ัวไปสามารถเลือกซ้ือไดตลอดป อยางไรก็ตาม หากสามารถ
นําเสนอชนิดของพันธุผลไมท่ีสอดคลองกับความตองการของกลุมผูบริโภคก็จะสามารถควบคุม
คุณภาพและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑได เชน การนําเสนอพันธุทุเรียนชนิดใหมในตลาดท่ีมีกลิ่น
ฉุน เม็ดเล็ก รสหวานจัด เพ่ือตอบสนองกลุมผูบริโภคชาวจีนท่ีชอบรสจัด เปนตน 

สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตร นครกวางโจว ไดอธิบายขอมูลผลไมไทยในตลาดจีนป 
2557ไววา ปจจุบันไทยสงออกผลไมไปยังจีนประมาณ 200,000-300,000 ตัน/ป ผลไมท่ีมีแนวโนม
การสงออกลดลงไดแก ลําไย และลิ้นจี่ โดยลําไยนั้น จีนมีการผลิตมากข้ึน และทางเวียดนามก็สงออก
มายังจีนเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ซ่ึงก็มีการพัฒนาคุณภาพข้ึนดวยเชนกัน สวนลิ้นจี่นั้น การสงออกจากไทย
มายังจีนลดลงมาก โดยสาเหตุหนึ่งก็เพราะจีนมีพันธุลิ้นจี่ท่ีผลิตออกวางตลาดกอนไทย ทําใหลิ้นจี่จาก
ไทยขายไดยากข้ึน สําหรับผลไมท่ียังมีแนวโนมการสงออกท่ีดี ไดแก ทุเรียน และมังคุด นอกจากนี้ 
กลวยก็เปนผลไมท่ีมีการสงออกเรื่อย ๆ โดยตลาดกลวยไทยในจีน จะเปนตลาดลูกคาเฉพาะกลุม 
(Niche Market) โดยจะเปนตลาดผูบริโภคท่ีมีกําลังซ้ือสูง เนื่องจากกลวยไทยมีคุณภาพและราคา
สูงสุดในตลาด เม่ือเทียบกับกลวยจากเวียดนามและฟลิปปนส 

จีนอนุญาตใหมีการนําเขาผลไมจากไทยได 23 ชนิด ไดแก ทุเรียน มังคุด ลําไย 
กลวยไข ลิ้นจี่ มะพราว มะละกอ มะเฟอง มะมวง ฝรั่ง ชมพู เงาะ สับปะรด ละมุด เสาวรส นอยหนา 
มะขาม ขนุน สละ ลองกอง สมเขียวหวาน สม และสมโอ 

ขอมูลจาก กรมวิชาการเกษตร และกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ระบุขอมูล
เก่ียวกับการสงออกผลไมไทยสําหรับบางประเทศไวดังนี้ ญี่ปุนอนุญาตนําเขาผลไมจากประเทศไทย 9 
ชนิด ไดแก มะมวง 5 สายพันธุ (หนังกลางวัน น้ําดอกไม แรด พิมเสนแดง และมหาชนก) มังคุด 
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กลวยดิบ มะพราวออน สับปะรด ทุเรียน มะขามหวาน สละ และสมโอพันธุทองดี การสงออกสมโอไป
ยังตางประเทศของไทยในภาพรวมอยูท่ีประมาณปละ 1.2-1.3 หม่ืนตันตอป ประเทศผูนําเขาสําคัญ 
ไดแก จีน ฮองกง สิงคโปร และไตหวัน 

เกาหลีใตอนุญาติใหนําเขาผลไมสดจากไทย 6 ชนิด คือ ทุเรียน กลวยหอม มะพราว  
องุน สัปปะรด และมะมวง (พันธน้ําดอกไม หนังกลางวันและแรด) และมังคุด ชาวเกาหลีใต มีรสนิยม
การบริโภคคลายผูบริโภคประเทศในภูมิภาคเอเชียอ่ืนๆ คือ ใหความสนใจเรื่องสุขภาพ วัยรุนจะชื่น
ชอบผลไมเมืองรอนท่ีมีรสหวาน อมเปรี้ยว โดยเฉพาะชนิดท่ีมีคุณคาทางอาหารสูง เชน กลวย สัปปะ
รด มะมวง ความนิยมบริโภคจะยิ่งสูงข้ึนในชวงท่ีอากาศอบอุนและฤดูรอน สวนผลไมแปรรูปผลไมแช
แข็งและผลไมกระปอง สวนใหญจะนิยมในอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจภัตตาคาร และโรงแรม เพ่ือเพ่ิม
ความหลากหลายในการใหบริการและใชเพ่ือแปรรูปเปนอาหารเฉพาะอยาง การบริโภคท่ัวไปยังมี
ขอจํากัด อยางไรก็ตาม คนเกาหลีมีรายไดและอํานาจซ้ือสูงข้ึนเรื่อยๆ โอกาสขยายตลาด จึงมีอีกมาก
ตลาดตะวันออกกลางนิยมผลไมรสเปรี้ยวจึงนําเขาผลไมเมืองหนาวในตระกูลเบอรรี่เปนจํานวนมาก 
แตก็มีผลไมเมืองรอนของไทยเขาทําตลาดไดอยางนาสนใจ อาทิ เงาะและลําไย เปนตน หรือแมแต
ตลาดอินเดียท่ีเปนตลาดศักยภาพแหงใหมก็มีพฤติกรรมนิยมบริโภคผลไมสด ดวยความเชื่อท่ีวาผลไม
แหงผลิตจากผลไมไมมีคุณภาพ ซ่ึงจุดนี้เองนาจะเปนโอกาสใหผลไมสดของไทยเขาทําตลาดได  

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยความรวมมือของกรมศุลกากร ไดแยกหมวดสินคา
สงออก สําหรับหมวดผลไมท่ีเปนท่ีนิยมในการสงออกท้ังสดและแปรรูปไดแก ทุเรียน เงาะ มะขาม 
มะมวง มังคุด ลําไย ลิ้นจี่ สมชนิดตางๆ สับปะรด องุน แอปเปล 

ผลไมท่ีนําขอมูลมาใชประกอบในงานวิจัยนี้เปนผลไมไทยท่ีไดรับความนิยมในการ
สงออกตางประเทศ และจากการสังเกตผลไมท่ีชาวตางชาติสนใจในเขตกรุงเทพ จํานวน 8 ชนิด ไดแก 
ทุเรียน มะพราว มะมวง เงาะ ขนุน สับปะรด มังคุด และสมโอ 

1.6 ขอมูลผลไมไทยท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้  
ทุเรียน ฤดูกาลผลผลิตออกชวงเมษายนถึงกันยายน ขอมูลโภชนาการ ทุเรียน 100 

กรัม ใหพลังงาน 156 แคลอรี โปรตีน 2.1 กรัม ไขมัน 3.3 กรัม คารโบไฮเดรท 29.6 กรัม แคลเซียม 
29 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 34 มิลลิกรัม เหล็ก 1.1 มิลลิกรัม เบตาแคโรทีน 46 ไมโครกรัม วิตามินบี1 
0.16 มิลลิกรัม วิตามินบี2 0.23 มิลลิกรัม ไนอะซิน 2.5 มิลลิกรัม วิตามินซี 35 มิลลิกรัม 

ทุเรียน (Durian) ชื่อทางวิทยาศาตร: Durio zibethinus Linn. เปนผลไมท่ีไดรับยก
ยองใหเปน “ราชาแหงผลไม”  มีรสชาติอรอย กลิ่นหอม รสหวานและมัน ใหพลังงานมาก นิยมกินสด 
แตก็มีการนําไปกวนหรือทอดเก็บไวกินนอกฤดู หรือทําเปนขนมหวาน เชน ขาวเหนียวน้ํากะทิทุเรียน 
เปนตน เนื้อทุเรียนใหสารอาหารตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอรางกายและใหพลังงานความรอน ถากิน
ทุเรียนในชวงอากาศรอนมากๆ จะทําใหรูสึกรอนและอึดอัด ทุเรียนใหสารอาหารสําคัญ เชน โปรตีน 
น้ําตาล ไขมัน คารโบไฮเดรต และแรธาตุตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนแกรางกายมาก มีสารกํามะถันมาก 
แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินเอ เปนตน อกจากนี้ทุเรียนยังมีคาดัชนีน้ําตาลท่ีสูงหรือเปนอาหาร
ท่ีมีไขมันมาก แตควรบริโภคในปริมาณท่ีพอเหมาะเพราะเปนผลไมท่ีใหพลังงานสูง หากกินครั้งละ 2-3 
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พู หรือเกือบครึ่งลูกจะทําใหรางกายไดรับพลังงาน 400 กิโลแคลอรี ซ่ึงเทียบเทากินขาว 1 ม้ือ ไม
เหมาะสําหรับผูปวยเบาหวานเพราะหากกินเขาไป นอกจากจะทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงข้ึนอยาง
รวดเร็วแลว ยังทําใหรอนในและรูสึกไมสบายเนื้อไมสบายตัวอี และไมควรดื่มสุราเม่ือกินทุเรียน เพราะ
จะทําใหเปนอันตรายถึงชีวิตได คนโบราณถือวาทุเรียนเปนผลไมมีฤทธิ์รอน หลังกินทุเรียนควรกิน
มังคุดท่ีเปนผลไมมีฤทธิ์เย็นตาม เพ่ือใหอุณหภูมิภายในรางกายสมดุล 

ทุเรียนจัดเปนยอดสมุนไพรตานโรค เนื้อทุเรียนมีรสหวาน รอน มีสรรพคุณใหความ
รอนแกโรคผิวหนังทําใหฝแหงและขับพยาธิ เปลือกทุเรียนมีรสฝาด เฝอน ใชสมานแผล แกน้ําเหลือง
เสีย พุพอง แกฝตานซางคุมธาตุ แกคางทู ม และไลยุงและแมลง สวนใบมี รสขม เย็น เฝอน สรรพคุณ
แกไขแกดีซาน ขับพยาธิ สวนรากมีรสฝาด ขม ใชแกไขและทองรวง เม่ือในอดีตประเทศ ลาว เขมร 
และพมามีความเชื่อวาทุเรียนมีคุณสมบัติใหความรอนทําใหเกิดเหง่ือออกมากกวาปกติและลดความ
รอนนี้ดวยการรินน้ําลงใน เปลือกทุเรียนแลวดื่มน้ํานั้น อีกวิธีคือ รับประทานเนื้อทุเรียนไปพรอมกับ
มังคุด ดวยคิดวามีคุณสมบัติใหความเย็น เชนกัน 

ประวัติของทุเรียนในประเทศไทย 
สมัยอยุธยา ใน พ.ศ. ๒๒๒๘ พระเจาหลุยส ท่ี ๑๔ แหงประเทศฝรั่งเศส ทรงสงคณะ

ราชทูตอัญเชิญพระราชสาสนมาถวายสมเด็จพระนารายณมหาราช ณ กรุงศรีอยุธยา เพ่ือเจริญ
สัมพันธไมตรี และเผยแผคริสตศาสนา รวมท้ังทําสัญญาสิทธิทางการคา ในวาระท่ี คณะราชทูต
ฝรั่งเศสกราบถวายบังคมลากลับ สมเด็จพระนารายณมหาราช ทรงสงคณะราชทูตไทยตามไปฝรั่งเศส 
เพ่ือเจริญสัมพันธไมตรีดวยเชนกัน ตอนกลับ พระเจาหลุยสท่ี ๑๔ ทรงสงคณะราชทูตตามมาดวยอีก
คณะหนึ่ง เดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยา เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๒๓๐ โดยมี เมอรซิเออร เดอลาลู
แบร (Monsieur de la Loubre) นักบวชนิกายเยซูอิต เปนหัวหนาคณะราชทูต เพ่ือมาเจรจาทํา
สัญญาทางดานการคากับไทยอีกคราวหนึ่ง จนเปนผลสําเร็จ เมอรซิเออร เดอลาลูแบร ซ่ึงเปนนักการ
ทูต และนักเขียน ท่ีมีชื่อเสียง ไดบันทึกสิ่งตางๆ ท่ีไดพบเห็น เก่ียวกับสภาพแวดลอมทางสังคม และ
ชีวิตความเปนอยูของคนไทย รวมท้ังเกษตรกรรม ของเมืองไทยบางสวน และนําไปเขียนเปนหนังสือ
เก่ียวกับเมืองไทยสมัยอยุธยา ในชวงแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช ตีพิมพเปนภาษาฝรั่งเศสใน
กรุงปารีส เม่ือ พ.ศ. ๒๓๓๖ มีขนาดความยาว ๒ เลม ในเรื่องท่ีเก่ียวกับเกษตรกรรมของไทย ตอนหนึ่ง
ไดระบุเรื่องเก่ียวกับทุเรียนไววา  

"ดูเรียน" (Durion) ชาวสยามเรียกวา “ทูลเรียน” (Tourrion) เปนผลไมท่ีนิยมกัน
มากในแถบนี้ แตสําหรับขาพเจา ไมสามารถทนตอกลิ่นเหม็นอันรุนแรงของมันได ผลมีขนาดเทาผล
แตง มีหนามอยูโดยรอบ ดูๆ ไป ก็คลายกับขนุนเหมือนกัน มีเมล็ดมาก แตเมล็ดใหญขนาดเทาไขไก 
ซ่ึงเปนสวนท่ีใชกิน ภายในยังมีอยูอีกเมล็ดหนึ่ง ถือกันวา ยิ่งมีเมล็ดในนอย ยิ่งเปนทูลเรียนดี อยางไรก็
ตาม ในผลหนึ่งๆ ไมเคยปรากฏวา มีนอยกวา ๓ เมล็ดเลย 

จากหลักฐานดังกลาว แสดงใหเห็นวา มีการปลูกทุเรียนในภาคกลางของประเทศ
ไทย ตั้งแตสมัยอยุธยา สวนจะเขามาจากท่ีไหน และโดยวิธีใด ไมปรากฏหลักฐาน แตนาเชื่อถือไดวา 
เปนการนํามาจากภาคใตของประเทศไทยนั่นเอง และมีการปรับปรุงพันธุอยางสมํ่าเสมอตลอดมา โดย
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ระบบของสังคมไทย เชน การนิยมเอาผลไมดีท่ีสุดถวายพระ หรือเปนของกํานัลเจานาย รวมท้ังระบบ
ของรัฐ เชน การเก็บอากรเก่ียวกับตนผลไม เปนการสงเสริมแกมบังคับ ใหทุกคนตองปรับปรุงพืชผล
ของตนเอง สงผลใหเมืองไทยมีพันธุไมผลดีๆ หลากหลายชนิด มาจนถึงสมัยปจจุบัน แสดงใหเห็นวา 
งานปรับปรุงพันธุไมผลของประเทศไทยโดยชาวบาน ไดเริ่มตั้งแตสมัยอยุธยาเปนตนมา และเปนมรดก
ตกทอดจากบรรพบุรุษสูชนรุนปจจุบัน3 
 

    
 

ภาพท่ี 3 แสดงตัวอยางทุเรียน และการปอกทุเรียน 
 
มะพราว ฤดูกาลผลผลิตมีท้ังป ขอมูลโภชนาการ มะพราว 100 กรัม ใหพลังงาน 40 

แคลอรี โปรตีน 2.1 กรัม ไขมัน 0.7 กรัม คารโบไฮเดรท 4.8 กรัม ไฟเบอร 0.7 กรัม แคลเซียม 56  
มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 51 มิลลิกรัม เหล็ก 0.4 มิลลิกรัม วิตามินบี1 0.03 มิลลิกรัม วิตามินบี2 0.06 
มิลลิกรัม ไนอะซิน 1 มิลลิกรัม วิตามินซี 6 มิลลิกรัม 

มะพราว (Coconut)  ชื่อทางวิทยาศาตร: Cocos nucifera Linn. เปนพืชยืนตน
ชนิดหนึ่ง อยูในตระกูลปาลม (Family Palmaceae) เปนพืชซ่ึงสามารถใชประโยชนไดในหลายทาง 
เชน น้ําและเนื้อมะพราวออนใชรับประทาน เนื้อในผลแกนําไปขูดและค้ันทํากะทิ กะลานําไปประดิษฐ
สิ่งของตาง ๆ เชน กระบวย โคมไฟ ฯลฯ นอกจากนี้มะพราวจัดเปนไมมงคลชนิดหนึ่ง ตามตําราพรหม
ชาติฉบับหลวงไดกําหนดใหปลูกมะพราวไวทางทิศตะวันออกของบาน เพ่ือความเปนสิริมงคล ไมมี
หลักฐานแนชัดระบุถึงถ่ินกําเนิดของมะพราว แตยอมรับกันวา อยูในเขตรอนของทวีปเอเชีย หรือหมู
เกาะในมหาสมุทรแปซิฟก ตอมา จึงแพรกระจายออกไปท่ัวทุกภูมิภาคในเขตรอน และก่ึงรอน โดย
อาจจะกระจาย (ลอยน้ํา) ไปเอง และคนนําเอาไปปลูก มีการปลูกมะพราวในทุกภาคท่ัวประเทศไทย 
แตสวนขนาดใหญอยูในภาคใต และจังหวัดชายทะเลรอบอาวไทย 

                                           
3 หิรัญ หิรัญประดิษฐ, “เรื่องท่ี ๔ ทุเรียน / ประวัติของทุเรียนในประเทศ,” สารานุกรม

ไทยสําหรับเยาวชน เลมท่ี28 (2547), 89. 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B4
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ภาพท่ี 4 แสดงตัวอยางมะพราว 
 

เนื้อมะพราวมีสีขาวขุน  นิยมกินเนื้อมะพราวและน้ํามะพราวสด และยังนํามาแปร
รูปเปนมะพราวเผา วุนมะพราว มะพราวอบน้ําผึ้ง น้ําสมสายชู และเปนสวนประกอบของอาหารคาว
หวานหลายชนิด ในน้ํามะพราวมีโปรตีน น้ําตาล แคลเซียม โซเดียม โพแทสเซียม ฮอรโมนโปรเจสเตอ
โรน และ Juvenile hormone เปนตน เนื้อมะพราวมีสรรพคุณแกอาการออนเพลีย ชวยบํารุง
รางกาย ขับปสสาวะ สวนเนื้อนํามาขูดเปนฝอยใชค้ันเปนกะทิสด โดยกะทิท่ีไดจะอุดมไปดวยพลังงาน 
และไขมันท่ีดีตอสุขภาพในปริมาณสูง บํารุงผิวพรรณใหสดใส ชวยชะลอความแก น้ํามะพราวมีคุณคา
ทางอาหารสูง สามารถใชแทนน้ําเกลือและรักษาอาการออนเพลียไดดี ชวยลดอุณหภูมิของรางกาย 
ดับกระหาย  ชวยปรับสมดุลยของรางกายในผูหญิงวัยหมดประจําเดือน จาวมะพราวใชเปนยาถาย
พยาธิ ยอดมะพราวสามารถนํามาประกอบอาหารไดหลากหลายเมนู เชน แกงสม แกงค่ัว ยํา สมตํา 
ผัด เปนตน4  

มะมวง ฤดูกาลผลผลิตมีท้ังป มีมากชวงมีนาคม-พฤษภาคม ขอมูลโภชนาการ 
มะมวง 100 กรัม ใหพลังงาน 67 แคลอรี โปรตีน 0.5 กรัม ไขมัน 0.2 กรัม คารโบไฮเดรท 15.7 กรัม 
ใยอาหาร 2.4 กรัม แคลเซียม 14.00 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 2 มิลลิกรัม เหล็ก นอยมาก เบตาแคโรทีน 
37 ไมโครกรัม วิตามินบี1 0.05 มิลลิกรัม วิตามินบี2 0.02 มิลลิกรัม ไนอะซิน 0.2 มิลลิกรัม วิตามินซี 
35 มิลลิกรัม 

                                           
4 มุยฮวง [นามแฝง], “ประโยชนของมะพราว,” ตนไมความรู เขาถึงเม่ือ 20 กรกฎาคม 

2558, เขาถึงไดจาก http://gotoknow.org/blog/sansanee/149297  
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มะมวง (mango) ชื่อทางวิทยาศาตร: Mangifera Indica Linn. ชื่อทองถ่ิน กระเหรี่
ยง-กาญจนบุรีเรียกวา ขุ แป เจาะ สะเคาะ เปา สะวาย โคกและ ภาคกลางเรียกวา มะมวงสวน หรือ
มะมวงบาน คนไทยนิยมบริโภคมะมวงอยางแพรหลาย โดยจะบริโภคสด ท้ังมะมวงดิบ และสุก   
มะมวงมีปลูกตามบานเพ่ือเก็บบริโภคเอง และปลูกเปนการคา อีกท้ังปลูกเพ่ือสงออกตางประเทศ ดวย 
มะมวงเปนไมท่ีปลูกเพ่ือนําผลมาบริโภค ใบออนสามารถบริโภคได ตนมะมวงใหรมเงาและความรมย็น
แกบานจึงเปนท่ีนิยมปลูกท่ัวไป ไมมะมวงยังสามารถนํามาใชประโยชนไดดวย มะมวงพันธุบริโภคสด 
ท่ีเปนท่ีนิยมทานเปนมะมวงสุกไดแก มะมวงอกรอง มะมวงน้ําดอกไม มะมวงมหาชนก มะมวงหนัง
กลางวัน มะมวงทองดํา สวนพันธุท่ีนิยมบริโภคดิบไดแก เขียวเสวย แรด โชคอนันต แกว  ฟาลั่น 
มะมวงแกว และมะมวงเบา มะมวงท่ีสงออกมากไดแก น้ําดอกไม มหาชนก แกว เขียวเสวย เปนตน  

 

   
 

ภาพท่ี 5 แสดงตัวอยางมะมวง 
 

ปจจุบันผลผลิตมะมวงของไทยสูงถึง 2.46 ลานตัน ตอป  พ้ืนท่ีปลูกท่ัวประเทศ  
308,026 เฮคแตร จังหวัดท่ีมีผลผลิตมะมวงมาก ไดแก นครราชสีมา สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา อุดรธานี 
อุทัยธานี มะมวงใหผลไดท้ังป แตปริมาณออกผลมากนอย และตางชวงเวลาบางตามสายพันธุ ใน
ปจจุบัน มีการกระจายพ้ืนท่ีปลูกเกือบท่ัวประเทศ และมีการพัฒนาการผลิตมะมวงนอกฤดู ทําใหมี
ผลผลิตมะมวงสมํ่าเสมอท้ังป เหมาะสมกับการพัฒนาตลาดและการสงออกมากข้ึน สําหรับคนไทย จะ
ทานมะมวงตองปอกเปลือกออกกอน โดยเฉพาะมะมวงดิบ มีดปอกมะมวงตองคม อาจใชท่ีปอก
เปลือก (peeler) ซ่ึงเดี๋ยวนี้มีหลายรูปแบบใหเลือกถาคมจะปอกเปลือกไดดีท้ังมะมวงดิบและมะมวง
สุก มะมวงสุกมักจะปอกยากเพราะเนื้อออน ตองใชมีดคมๆ แตก็มีวิธีรับประทานไดงาย โดยผาฝาน
ครึ่งลูก ตามยาว แลวกรีดเนื้อตามทางยาวและขวาง จะสามารถใชสอมจิ้ม หรือชอนตักทานไดโดยงาย 
มะมวงดิบจะมีรสเปรี้ยว ตองทานกับเครื่องจิ้ม เชน น้ําปลาหวาน กะปหวาน หรืออาจทานเปนกับขาว 
เชน หลนเตาเจี้ยว หรือใชจิ้มน้ําพริก  หรืออาจนํามาเสริมรสเปรี้ยวในอาหาร เชน ใสกวยเตี๋ยวผัดไทย 
หม่ีกะทิ และขาวคลุกกะป หรือใชปรุงอาหาร เชน น้ําพริกมะมวง ยํามะมวง สมตํามะมวง เปนตน 

ผลมะมวงนํามาค้ันรับประมานเปนยาขับปสสาวะหรือรอนใน แกคลื่นไสแกบิดถาย
เปนเลือด และใชเปนยาบํารุงกระเพาะอาหาร ใบมะมวง นํามาพอประมาณ ตมรับประทานแก ซาง 
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ตาลขโมยในเด็ก แกลําไสอักเสบ หรือใชใบสดๆ ตําพอกบริเวณท่ีเปนแผลสด เปนยาสมานแผล 
เปลือกลําตนมะมวงใชเปลือกสดๆ มาตมรับประมาทานเปนยาแกโรคคอตีบ เยื่อปากอักเสบ จมูก
อักเสบ 

เงาะ ฤดูกาลผลผลิตออกชวงเมษายน-สิงหาคม ขอมูลโภชนาการ เงาะ 100 กรัม ให
พลังงาน 70 แคลอรี โปรตีน 1.0 กรัม ไขมัน 0.4 กรัม คารโบไฮเดรท 15.7 กรัม เสนใยอาหาร 1.6 
กรัม แคลเซียม 29 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 20 มิลลิกรัม เหล็ก 0.3 มิลลิกรัม วิตามินบี2 0.13 มิลลิกรัม 
ไนอะซิน 1.3 มิลลิกรัม วิตามินซี 2 มิลลิกรัม 

 

 
 
ภาพท่ี 6 แสดงตัวอยางเงาะ 

 
เงาะ (Rambutan) ชื่อทางวิทยาศาตร: Nephelium lappaceum Linn. ชื่อ

ทองถ่ิน เชน เงาะปา(นครศรีธรรมราช) ,พรวน (ปตตานี) ,กะเมาะแต มอแต อาเมาะแต (มาเลยป
ตตานี) ผลสด รูปทรงกลมรีมีขนยาว เม่ือยังไมสุกขนและผิวมีสเขียว เม่ือสุกบางพันธุผิวผลและขนมีสี
แดง บางพันธุผิวผลแดงขนมีสีเขียวอมเหลือง เมล็ดเปนรูปขอบชนวน คลุมดวยเนื้อเยื่อใสสีขาวเนื้อมี
ลักษณะออนนุม สีขาวใสหรืออมเหลืองออน มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาติอรอย รสหวานไมจัด มีท้ัง
หวานและหวานอมเปรี้ยว ข้ึนอยูกับพันธุ เงาะเปนผลไมท่ีอุดมดวยวิตามินซีและน้ําตาล และมี
สารอาหารอีกมาก เชน โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน แคลเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เปนตน 
เงาะมีสรรพคุณในการแกบิด ทองรวง ทองอืด ทองเฟอ และแกไข ผูปวยโรคเบาหวานสามารถกินได 
แตไมควรมากเกินไป สวนเปลือกเงาะมีรสฝาด มีสารแทนนินใชเปนยาขับพยาธิ เมล็ดมีฤทธิ์ทําใหหลับ 
ถานําผลเงาะมาตมแลวนําน้ําท่ีไดมาใชเปนยาแกอักเสบ ฆาเชื้อแบคทีเรีย รักษาอาการอักเสบในชอง
ปาก ขอควรระวัง คือ เม็ดในของเงาะมีพิษแมวาจะเอาไปค่ัวจนสุกแลว แตถากินมากเกินไปจะมี
อาการปวดทอง เวียนศรีษะ มีไข คลื่นไส และ/ หรืออาเจียนได 

เงาะเปนผลไมใหรสชาดหวานและอมเปรี้ยว จัดเปนผลไมนานาประโยชนจากสวน
ตางๆของเงาะมากมาย เงาะอุดมดวย วิตามิน ซี บี1 บี2 คารโบไฮเดรต โปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส 
เหล็ก และไนอาซีน มีสวนชวยทําใหผิวพรรณสวยงาม ในทาง การแพทยแผนไทยจะนําผลเงาะสดมา
ตมเพ่ือแกอาการทองรวงชนิดรุนแรง นําน้ําท่ีไดมาใชรักษาแกการอักเสบในชองปาก และ โรคบิด
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ทองรวง ฆาเชื้อแบคทีเรีย แตในเมล็ดของเงาะมีพิษรับประทานมากเกินไปจะมีอาการ เวียนศีรษะ 
คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง มีไข นอกจากนี้ในเงาะยังมีสารแทนนิน ในอุตสาหกรรมฟอกหนังใชเปน
สวนประกอบในการ ยอมผา บําบัดน้ําเสีย ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย ปองกันแมลงและ
เปนสวนผสมของปุย และกาว 

ขนุน ฤดูกาลมีท้ังป และมีมากชวงเมษายน-พฤษภาคม ขอมูลโภชนาการ ขนุน 100 
กรัม ใหพลังงาน 76 กิโลแคลอรี โปรตีน 0.5 กรัม ไขมัน 0.1 กรัม คารโบไฮเดรท 18.4 กรัม 
แคลเซียม 9 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 14 มิลลิกรัม เหล็ก 0.5 มิลลิกรัม ทองแดง 0.11 มิลลิกรัม สังกะสี 
0.1 มิลลิกรัม วิตามินบี1 0.09 มิลลิกรัม วิตามินบี2 0.06 มิลลิกรัม  
 

   
 
ภาพท่ี 7 แสดงตัวอยางขนุน และ การปอกขนุน 

 
ขนุน (Jack fruit) ชื่อทางวิทยาศาตร: Artocarpus heterophyllus Lam. คนไทย

นิยมปลูกขนุน กําหนดปลูกทางทิศตะวันตกเฉียงใต (หรดี) ตามโบราณเชื่อกันวา การปลูกตนขนุนใน
บริเวณบานจะหนุนเนื่อง บุญบารมี เงินทอง จะมีคนเก้ือหนุน และอุดหนุนจุนเจือ ทําใหคนในบาน
ไดรับความเจริญรุงเรืองในชีวิตและในหนาท่ีการงาน นอกจากนี้ชาวเหนือใชใบขนุนรวมกับใบพุทรา 
ใบพิกุล นํามาซอนกันแลวนําไปไวในยุงขาวตอนเอาขาวข้ึนยุงใหมๆ เชื่อกันวาจะทําใหหนุนนําและ
สงผลใหมีขาวกินตลอดปและตลอดไป 

ขนุนเปนผลไมท่ีออกมาใหกินตลอดป ขนุนจะมีมากในชวงเดือนมกราคมถึง
พฤษภาคม สามารถกินขนุนไดตั้งแตสวนของเนื้อ ซัง และเมล็ด เนื้อขนุนสวนท่ีนํามากินเรียก “ยวง” 
มีสีเหลือง เหลืองอมสม หรือสีจําปา มีเนื้อหนาจนถึงไมหนา มีรสตั้งแตหวานสนิทจนถึงหวานอม
เปรี้ยวนิดๆ ข้ึนอยูกับพันธุ  คนนิยมกินเนื้อขนุนสดๆ หรือนําเนื้อขนุนมาเปนสวนประกอบของอาหาร
คาวหวาน เชน นําขนุนออนมาประกอบอาหาร เชน ซุปขนุน เปนตน หรือนําเนื้อขนุนแกฉีกใสในขนม
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รวมมิตรหวานเย็น ไอศกรีมกะทิสด ลอดชองสิงคโปร น้ําเชื่อมสําหรับขนมหวานเย็นท่ีใสน้ําแข็ง หรือ
ทําเปนหนาขาวเหนียวมูน เพ่ือชูกลิ่นชูรสใหหอมหวานนากิน หรือนํามาอบแหงเปนขนุนแหงเพ่ือเปน
ของวางกิน สวนเมล็ดของขนุนจะนํามาตมใสเกลือกิน หรือนํามาประกอบอาหารไดหลายอยาง 
คุณประโยชนของขนุนมีมาก เชน เนื้อขนุนมีเบตาแคโรทินชวยตานอนุมูลอิสระในการปองกันมะเร็ง มี
วิตามินเอชวยในการบํารุงสายตา มีคารโบไฮเดรต ใหพลังงานสูง บํารุงกําลัง แกกระหายน้ํา ชวยให
หายเมา ชวยในการยอยอาหาร เปนยาระบายออนๆ ชวยใหผิวพรรณดี โดยเฉพาะผูท่ีมีปญหาเรื่อง
การขับถาย ควรกินขนุนออน เพราะในผลออนมีเสนใยอาหาร ชวยใหขับถายสะดวก ขนุนสุกมี
สรรพคุณรักษาโรคเก่ียวกับทรวงอกของผูหญิงอีกดวย สวนเมล็ดนั้น เปนยาบํารุง ชวยขับน้ํานมใน
หญิงหลังคลอดใหมๆ และบํารุงรางกาย 

สับปะรด ฤดูกาลมีท้ังป และมีมากชวงเมษายน-กรกฎาคม ขอมูลโภชนาการ 
สับปะรด 100 กรัม ใหพลังงาน 47 แคลอรี่ โปรตีน 0.7 กรัม ไขมัน 0.3 กรัม คารโบไฮเดรต 11.6 
กรัม เสนใยอาหาร 1.2 กรัม แคลเวียม 4.48 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 11.34 มิลลิกรัม เหลก 0.27 
มิลลิกรัม เบตาแคโรทีน 1.83 ไมโครกรัม วิตามินบี1 0.06 มิลลิกรัม วิตามินบี2 0.03 มิลลิกรัม ไนอะ
วิน 0.3 มิลลิกรัม วิตตามินซี 22 มิลลิกรัม 
  

     
                  
ภาพท่ี 8 แสดงตัวอยางสับปะรด 
 

เนื้อสับปะรดมีสีเหลือง มีท้ังแบบฉํ่าน้ําและแบบกรอบ มีรสหวาน เปรี้ยวอมหวาน 
หรือเปรี้ยว แลวแตพันธุ นิยมกินสดหรือนํามาแปรรูปเปนน้ําสับปะรด สับปะรดกระปอง สับปะรด
กวน สับปะรดอบแหง  ผัดสับปะรส แกงสับปะรด เปนตน  สับปะรดอุดมดวยวิตามินซี โพแทสเซียม 
และแมกนิเซียมสูง เบตาแคโรทีน แมงกานีส มีน้ําตาล ใยอาหาร กรด และเอนไซมยอยโปรตีนชนิด
หนึ่ง ชื่อวา โบรมีลิน (Bromelain) ชวยใหรางกายยอยเนื้อสัตวไดเร็วข้ึน เนื้อสับปะรดชวยใหเหงือก
แข็งแรง ปองกันความเสี่ยงจากโรคเหงือก ชวย บรรเทาอาการอักเสบและปองกันการอุดตันของหลอด
เลือด ชวยยอยอาหาร เสริมการดูดซึมอาหาร ดับรอนแกกระหาย รักษาบาดแผลในปาก ชวยใหแผล
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หายเร็วข้ึน ปองกันโรคไต ความดันโลหิตสูง และหลอดลมอักเสบ ชวยใหระบบภูมิคุมกันแข็งแรง น้ํา
สับปะรดชวยแกทองผูก ชวยยอยอาหาร ชวยขับปสสาวะ ใชรักษาแผลเปนหนอง และถานําน้ํา
สับปะรดมากลั้วคอจะชวยบรรเทาอาการเจ็บคอ 

มังคุด ฤดูกาลมีตั้งแตเมษายนไปจนถึงธันวาคม และมีมากชวงเมษายน-กรกฎาคม
ขอมูลโภชนาการ มังคุด 100 กรัม ใหพลังงาน 76 แคลอรี โปรตีน 0.5 กรัม คารโบไฮเดรท 18.4 กรัม 
ใยอาหาร 1.7 กรัม แคลเซียม 11 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 17 มิลลิกรัม เหล็ก 0.9 มิลิลกรัม วิตามินบี1 
0.09 มิลลิกรัม วิตามินบี2 0.06 มิลลิกรัม ไนอะซิน 0.01 มิลลิกรัม 

มังคุด (mangosteen) ชื่อทางวิทยาศาตร: Garcinia mangostana, Linn. ชื่ออ่ืนๆ 
แมงคุด เมงก็อพ มังคุดเปนราชินีผลไมไทย มังคุดเปนไมปาในหมูเกาะซันดา (Sunda Islands) ซ่ึงเปน
หมูเกาะเล็กๆ แถบมลายู (Malay archipelago) แตปจจุบันมีการนํามาปลูกท่ัวไปในหมูเกาะอินเดีย
ตะวันออกฟลิปปนสตอนใต พมา มาเลเซีย ไทย อินเดียตะวันตกเฉียงใต และศรีลังกา นอกจากนี้ ยังมี
การปลูกกันบางในแถบศูนยสูตร ของอเมริกา 
 

 
 
ภาพท่ี 9 แสดงตัวอยางมังคุด 
 

มังคุดจะนํามาปลูกในประเทศไทยเม่ือไรไมปรากฏ มีมากอนกรุงรัตนโกสินทร 
เพราะฝง- ธนบุรีแถบท่ีตั้งโรงพยาบาลศิริราช ณ บัดนี้ เดิมเรียกวา วังสวนมังคุด  สมัยเริ่มตั้งกรุง
รัตนโกสินทร เปนผลไมตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยา  เพราะปรากฏในจดหมายเหตุของฑูตชาวลังกา ท่ีมา
ขอพระสงฆไทยไปอุปสมบทชาวลังกา เม่ือประมาณ 212 ปมานี้ เม่ือคณะฑูตมาถึงธนบุรี ขาราชการ
หลายแผนกไดนําทุเรียน มังคุด มะพราว และอ่ืนๆ ใหคณะฑูต แลวจึงเดินทางตอไปยังกรุงศรีอยุธยา  

มังคุดมีคุณสมบัติชวยลดอาการรอนใน กากใยของเนื้อมังคุดยังชวยเรื่องระบบ
ขับถายแกทองผูก อีกท้ังมีวิตามินซีสูงตานอนุมูลอิสระ สวนฟอสฟอรัส โพแทสเซียมชวยใหระบบเผา
ผลาญพลังงานเปนปกติ   เนื้อมีรสชาติท่ีอรอย ซ่ึงประกอบไปดวย 4-8 กลีบ ฉํ่าน้ําคลายหิมะ และมี
กลิ่นหอมท่ีนุมนวล มีคุณคาทางอาหาร ชาวยุโรปหรือประเทศในแถบหนาว ถือวาเปน Exotic fruit 
นอกจากนี้เปลือกของมังคุดยังมีสารใหรสฝาด คือ แทนนิน แซนโทน (โดยเฉพาะแมงโกสติน) แทนนิน
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มีฤทธิ์ฝาดสมาน ทําใหแผลหายเร็ว แมงโกสตินชวยลดอาการอักเสบและมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียท่ีทํา
ใหเกิดหนองไดดี ในทางยาสมุนไพร ใชเปลือกมังคุดตากแหงตมกับน้ําหรือยางไฟ ฝนกับน้ําปูนใส แก
ทองเสีย เปลือกแหงฝนกับน้ําปูนใส ใชรักษาอาการน้ํากัดเทา แผลเปอย เปลือกมังคุด มีสารปองกัน
เชื้อราเหมาะแกการหมักปุย  

สมโอ ฤดูกาลมีผลผลิตท้ังป มีมากชวงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม ขอมูลโภชนาการ สม
โอ 100 กรัม ใหพลังงาน 41 แคลอรี่ โปรตีน 0.5 กรัม ไขมัน 0.4 กรัม คารโบไฮเดรต 8.8 กรัม ใย
อาหาร 0.7 กรัม ฟอสฟอรัส 21 มิลลิกรัม เหล็ก มีนอยมาก เบตาแคโรทีน 26 ไมโครกรัม วิตามินบี1 
0.07 มิลลิกรัม วิตามินบี2 0.02 มิลลิกรัม ไนอะซิน 0.4 มิลลิกรัม วิตามินซี 60 มิลลิกรัม 

สมโอ (Pomelo shaddock, Pummelo) ชื่อทางวิทยาศาตร: Citrus maxima 
Merr. ชื่อทองถ่ิน สีมาบาลี สังอู กะเหรี่ยง-แมฮองสอน เรียกวา มะขุน มะโอ สมโอเปนผลไมตระกูล
สมท่ีออกตลอดป แตมีเปลือกหนาท่ีทําใหเก็บไวไดนานกวาสมอ่ืน เนื้อสมโอเปนกลีบสีขาวใสหรือสี
เหลืองออนหรือสีชมพู มีรสชาติดี มีรสหวานหรือหวานอมเปรี้ยว ฉํ่าน้ํา ทําใหชุมคอ น้ําในสมโอยังมี
น้ําตาลประเภทยอยสลายไดทันทีเรียกวา กลูโคส (glucose) ใหพลังงานแกรางกายอยางรวดเร็ว กิน
เปนผลไมสด หรือสมโอลอยแกว เนื้อสมโออุดมดวยวิตามินซี เอ บี 1 และบี 2 แคลเซียม และ
ฟอสฟอรัส ใยอาหาร  และสารโมโมเทอรปน สมโอชวยสกัดก้ันสารกอมะเร็ง ชวยขับลมในกระเพาะ 
แกเมาสุรา ชวยใหเจริญอาหาร ชวยยอยอาหาร เปนยาบํารุงกําลัง ละลายเสมหะ แกไอ บํารุง
กระเพาะ ลดอาการทองอืดทองเฟอ แกปวด และชวยระบายความรอน 
 

   
 
ภาพท่ี 10 แสดงตัวอยางสัมโอ 
 

สมโอ (Pomelo shaddock, Pummelo) ชื่อทางวิทยาศาตร: Citrus maxima 
Merr. ชื่อทองถ่ิน สีมาบาลี สังอู กะเหรี่ยง-แมฮองสอน เรียกวา มะขุน มะโอ สมโอเปนผลไมตระกูล
สมท่ีออกตลอดป แตมีเปลือกหนาท่ีทําใหเก็บไวไดนานกวาสมอ่ืน เนื้อสมโอเปนกลีบสีขาวใสหรือสี
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เหลืองออนหรือสีชมพู มีรสชาติดี มีรสหวานหรือหวานอมเปรี้ยว ฉํ่าน้ํา ทําใหชุมคอ น้ําในสมโอยังมี
น้ําตาลประเภทยอยสลายไดทันทีเรียกวา กลูโคส (glucose) ใหพลังงานแกรางกายอยางรวดเร็ว กิน
เปนผลไมสด หรือสมโอลอยแกว เนื้อสมโออุดมดวยวิตามินซี เอ บี 1 และบี 2 แคลเซียม และ
ฟอสฟอรัส ใยอาหาร  และสารโมโมเทอรปน สมโอชวยสกัดก้ันสารกอมะเร็ง ชวยขับลมในกระเพาะ 
แกเมาสุรา ชวยใหเจริญอาหาร ชวยยอยอาหาร เปนยาบํารุงกําลัง ละลายเสมหะ แกไอ บํารุง
กระเพาะ ลดอาการทองอืดทองเฟอ แกปวด และชวยระบายความรอน 

1.7 ขอมูลสถิตินักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขาประเทศไทย 
ขอมูลจากกลุมเศรษฐกิจการทองเท่ียว กรมการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬา ระบุสถิตินักทองเท่ียวท่ีมาในประเทศไทย รายเดือน ในเดือนมกราคมป 2558 จํานวน 
2,616,565 คน เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม ป 2557 มีนักทองเท่ียวพ่ิมข้ึนประมาณ 14.6 % 
โดยแยกตามเชื้อชาติตางๆ ดังนี้ คือ  

1. กลุมนักทองเท่ียวเอเชียตะวันออก ประกอบไปดวยภูมิภาคอาเชียน และ จีน  
ญี่ปุน ฮองกง เกาหลี ไตหวัน และประเทศอ่ืนๆ 

2. กลุมนักทองเท่ียวจากยุโรป 
3. กลุมนักทองเท่ียวจากทวีปอเมริกา 
4. กลุมนักทองเท่ียวจากเอเชียใต 
5. กลุมนักทองเท่ียวจากทวีปออสเตรเลีย 
6. กลุมนักทองเท่ียวจากตะวันออกกลาง 
7. กลุมนักทองเท่ียวจากทวีปแอฟริกา 
สถิตินักทองเท่ียวเดินทางเขาประเทศไทยในเดือนมกราคม ป 2558 จํานวนมาก

ท่ีสุดคือนักทองเท่ียวจากกลุมเอเชียตะวันออก รวมประมาณ 1,515,409 คน โดยเปนนักทองเท่ียว
จากจีน จํานวน 560,360 คน นักทองเท่ียวจากเกาหลี 153,062 คน ญี่ปุน 121,825 คน 

นักทองเท่ียวกลุมอาเซียน ประมาณ 592,519 คน โดยมาเลเซียเปนประเทศท่ีเดิน
ทางเขาไทยมามากสุดกวา 259,863 คน รองลงมาคือลาว 94,245 คน สิงคโปร 68,927 คน และ
เวียดนาม 53,015 คน 

สวนนักทองเท่ียวจากยุโรป ประมาณ 724,552 คน มีนักทองเท่ียวมากท่ีสุดจาก
ประเทศรัสเซียประมาณ 145,519 คน รองลงมาคือ อังกฤษ 85,023 คน ,เยอรมัน 80,665 คน และ
ฝรั่งเศส 78,196 คนตามลําดับ 

สวนทวีปอ่ืนๆประเทศท่ีมีนักทองเท่ียวเขามาในประเทศไทย ไดแก อเมริกา 81,118 
คน อินเดีย 79,697 คน และออสเตรเลีย 72,196 คน ตามลําดับ 
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2. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับงานออกแบบแอปพลิเคช่ันบนอุปกรณพกพา 
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับโมบายแอปพลิเคช่ัน 

ความหมายของโมบายแอปพลิเคช่ัน 
Mobile Application ประกอบข้ึนดวยคําสองคํา คือ Mobile กับ Application มี

ความหมายดังนี้ Mobile คืออุปกรณสื่อสารท่ีใชในการพกพา ซ่ึงนอกจากจะใชงานไดตามพ้ืนฐานของ
โทรศัพทแลว ยังทํางานไดเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร เนื่องจากเปนอุปกรณท่ีพกพาไดจึงมี
คุณสมบัติเดน คือ ขนาดเล็กน้ําหนักเบาใชพลังงานคอนขางนอย ปจจุบันมักใชทําหนาท่ีไดหลายอยาง
ในการติดตอแลกเปลี่ยนขาวสารกับคอมพิวเตอร สําหรับ Application หมายถึงซอฟตแวรท่ีใชเพ่ือ
ชวยการทํางานของผูใช (User) โดย Application จะตองมีสิ่งท่ีเรียกวา สวนติดตอกับผูใช (User 
Interface หรือ UI) เพ่ือเปนตัวกลางการใชงานตาง ๆ ดังนั้น Mobile Application หมายถึง แอพ
พลิเคชันท่ีชวยการทํางานของผูใชบนอุปกรณสื่อสารแบบพกพา เชนโทรศัพทมือถือ ซ่ึงแอพพลิเคชัน
เหลานั้นจะทํางานบนระบบปฏิบัติการ(OS)ท่ีแตกตางกันไป 

ท่ีมาและความสําคัญของการออกแบบโมบายแอปพลิเคช่ัน 
ในอดีตการใชงานขอมูลออนไลนเกิดข้ึนผานคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ หรือโนตบุค

เปนหลัก จนมีการคิดคนและทยอยวางจําหนายสมารทโฟนและอุปกรณแทปเล็ตระบบปฏิบัติการ
ตางๆ โดยไอโฟน คิลเดิล และแอนดรอยดในป 2550 และไอแพดในป 2553 ผานไปเพียง 7 ป 
สัดสวนคนไทยใชงานอินเตอรเนตดวยอุปกรณโมบายไดแซงหนาคอมพิวเตอรตั้งโตะไปแลว จากการ
สํารวจการอานของคนไทยในสํานักงานสถิติแหงชาติ ระบุวา คนไทยอานสมารทโฟน และอุปกรณ
แทบเล็ตเพ่ิมชึ้นจากป 2554 ท่ีมีเพียง 0.3 % เปน 1.8 % เปนปริมาณเล็กนอยแตเทียบอัตราเติบโต
นั้นสูงถึง 6 เทาตัวในเวลา 2 ป ในตางประเทศมีงานวิจัยไววา สิ่งแวดลอมแบบดิจิทัล กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยตรงตอพฤติกรรมการอานของมนุษย คนรุนใหมเลือกเฟนอานเฉพาะสิ่งท่ีตองการ
นําไปใชประโยชน ใชการคนหา (search engine)ชวยอํานวยความสะดวกใหขอมูลปรากฎตรงหนาใน
ไมก่ีวินาที  การอานหนาจอเปนการกวาดสายตาอยางรวดเร็ว โดยมุงไปท่ีคําสําคัญ (keyword) และ
ไมเปนเสนตรง (non-linear reading)การอานลึกซ้ึงและการจดจอกับเนื้อหาจะนอยลงดวย 

มีขอคนพบทางประสาทวิทยาท่ียืนยันวาสมองของมนุษยถูกออกแบบมาเพ่ือการ
เรียนรูโดยการมองเห็นมากกวาการเรียนรูแบบอ่ืน โดยสามารถแปรผลภาพไดเร็วกวาขอความถึง 
60,000 เทา และสามารถเก็บความทรงจําไดถึง 72 GB ตอ วินาที ผูถูกวิจัยกวา 65 % สามารถจดจํา
ภาพท่ีเห็นเพียง 10 วินาทีแมเวลาผานไป 1 ปแลวก็ตาม สวนการรับรูดวยคําพูดและขอความจะถูก
จดจําเพียง 10 % เทานั้น มัลติมีเดียท่ีมาพรอมเทคโนโลยีดีจิทัลไดชวยยกระดับความเขาใจเนื้อหา
สาระไดเปนรอยางดี ในป 2554 แอปพลิเคชั่น interactive e-book เรื่อง Our Choice หรือ 
ปฏิบัติการกูโลกรอนของ Kimon Tsinteris และ Mike Matas อดีตวิศวกรของแอปเปลไดสราง
นวัตกรรมท่ีเรียกวา Push Pop Press ท่ีผูอานไดมีปฏิสัมพันธกับเนื้อหา ภาพ วิดีโอ เสียง โมเดล
จําลอง แผนท่ี อินโฟกราฟฟก และกราฟขอมูล โดยดัดแปลงขอมูลมูลจากหนังสือธรรมดา เอ้ือใหเกิด
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การเรียนรูแบบพหุวิถี (multimodal literacy) ซ่ึงบูรณาการการสื่อสาร และการบรรยายดวยวิธี
หลากหลาย ท้ังการเห็น การไดยิน และการสัมผัส 

 

 
ภาพท่ี 11 ตารางแสดง timeline ประวัติศาสตรโมบายคอมพิวเตอร 
ท่ีมา: Adam Sivell, The history of mobile computing: A timeline, accessed August 
20, 2013, available from http://www.appstechnews.com/news/2013/jul/09/the-
history-of-mobile-computing-timeline/ 
 

แอปพลิเคชั่นมือถือ (App) สรางความตื่นตาตื่นใจใหโลกแหงการอานมากข้ึน ดวย
การนําเสนอเนื้อหาเชิงโตตอบ (Interactive) โลกเขาสูยุคสมัยของหนังสืออิเล็คทรอนิคแลวอยางเต็ม
ตัวต้ังแตป พ.ศ. 2554 แอปพลิเคชั่นและอุปกรณโมบายเปนท่ีนิยมในวงกวางและเติบโตแบบกาว
กระโดด เปนปท่ียอดขายยอดขายอีบุคในเวปไซตอเมซอนแซงยอดหนังสือปกติ 5 % โดยมีสัดสวน
เพ่ิมข้ึน สามเทาของปกอนหนานี้ และในป 2013 อีบุคมีสัดสวนจําหนาย 20 % ท่ัวโลก ในประเทศ
ไทย ป 2556 มียอดจําหนาย อีบุคกวา 100 ลานบาท เปนสวนแบงตลาดไมถึง 1 % แตแนวโนมการ
เติบโตของหนังสืออิเล็คทรอนิคทําใหวงการหนังสือตองปรับตัวมากข้ึน อีบุคสวนใหญในปจจุบันเปน
ไฟล pdf มีขอจํากัดการใชงาน จึงมีการปรับปรุงรูปแบบการใชงาน ตามหลักการออกแบบ Universal 
Design เพ่ือผูใชงานทุกคน ทุกเชื้อชาติ ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงผูมีปญหาดานการมองเห็นและผูทีมี

http://www.appstechnews.com/news/2013/jul/09/the-history-of-mobile-computing-timeline/
http://www.appstechnews.com/news/2013/jul/09/the-history-of-mobile-computing-timeline/
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ความบกพรองดานการไดยิน เทคโนโลยีอีบุคท่ีใชในปจจุบันคือ EPUB3 ผสมผสานคุณสมบัติของ อีบุค 
และ โปรแกรม Daisy ท่ีมี Mark up และเครื่องมือชวยบอกใหทราบวาขอมูลตัวอักษร (text) ในหนา
นั้นมี flow อยางไร สามารถ ซิงโครไนซ (synchronize) ระหวางภาพและเสียงได5 ปจจุบันโมบาย
แอปพลิเคชั่นมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับการใชงานหลากหลายประเภท และกลุมเปาหมายผูใชงานท่ี
ตางกันไมวาจะเปน กลุมคนทํางาน นักเรียน นิสิตนักศึกษา นักธุรกิจ พอคาแมคา หรือ แมบาน 
สามารถใชงานเพ่ือเลนเกมส การศึกษา ติดตอสื่อสารโซเชียลมีเดีย ธุรกิจ ไลฟสไตล บันเทิง เครื่องมือ
เฉพาะทาง ทองเท่ียว หนังสือ เพลง เก็บขอมูล ประวัติสุขภาพ กีฬา หาขอมูลอางอิง ไดอารี่ ตาราง
งาน ภาพถาย หรือวีดิโอ คูปอง การบริการ รานคา บัตรตางๆ รวมไปถึงการเชื่อมตอไปยังอุปกรณอ่ืน
ไดอีกดวย  

2.2 การออกแบบโมบายแอปพลิเคช่ัน  
โมบายแอปพลิเคชั่น จะแบงออกเปน 3 ประเภท ตามการพัฒนาดังนี้ ไดแก 
1. Native App คือ Application ท่ีถูกพัฒนามาดวย Library (ชุดคําสั่ง) หรือ 

SDK (เครื่องมือท่ีเอาไวสําหรับพัฒนาโปรแกรมหรือแอพพิเคชั่น) ของ OS Mobile นั้นๆโดยเฉพาะ 
อาทิ Android ใช Android SDK, iOS ใช Objective c, Windows Phone ใช C# เปนตน 

Native App มีขอดีคือผูใชงานสามารถเขาถึงไดงาย จาก Google Play หรือ 
Apple’s App Store รวมถึงการทํางานแบบไมตอง เชื่อมตออินเทอรเน็ตในบางแอพฯ ทําใหผูใชงาน
สะดวก ในการใชงานแอพฯ ไดทุกทีหากไมมีสัญญาณอินเทอรเน็ต รวมถึงสะดวกในการใชท่ีใหผูใชงาน 
ใชกลองดิจิตอล, GPS และรายชื่อผูติดตอ ในระหวางท่ีใชงานแอพฯ ไดอีกดวย แตมีขอเสียก็คือเม่ือ
ตองการพัฒนาแอปพลิเคชั่นใหสามารถใชงานกับแพลตฟอรมอ่ืนได จะตองเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชั่น
ใหม ซ่ึงทําใหตนทุนในการพัฒนาสูงและใชเวลานาน 

2. Hybrid Application หรือ Cross-platform Application คือ Application 
ท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาดวยจุดประสงค ท่ีตองการใหสามารถ รันบนระบบปกิบัติการไดทุก OS อาศัยเฟรม
เวิรค (Framework) ซ่ึงจะใชภาษาใดภาษาดึงเปนตัวกลางสําหรับการพัฒนา แลวเฟรมเวิรคก็จะทํา
การแปลงภาษานั้นๆใหแอปพลิเคชั่นสามารถใชงานไดทุกระบบปฏิบัติการ 

Hybrid Application เปนประเภทแอพฯ ท่ีถูกออกแบบมาใหรองรับ
ระบบปฏิบัติการไดหลายแพลตฟอรมในแอปเดียว จึงมีขอดีคือทําใหผูพัฒนาไมตองเสียเวลาในการทํา 
เพราะเขียนชุดคําสั่งครั้งเดียว สามารถใชไดทุกแพลตฟอรม และเสียคาใชจายนอย 

3. Web Application คือ Application ท่ีถูกเขียนข้ึนมาเพ่ือเปน Browser 
สําหรับการใชงานเว็บเพจตางๆ ซ่ึงถูกปรับแตงใหแสดงผลแตสวนท่ีจําเปน เพ่ือเปนการลดทรัพยากร

                                           
5 สํานักอุทยานการเรียนรู, เต็มสิบ 10ปทีเคพารค :1 ทศวรรษการอานของสังคมไทย 

(กรุงเทพ: สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู องคการมหาชน, 2558), 73. 
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ในการประมวลผล ของตัวเครื่องสมารทโฟน หรือ แท็บเล็ต ทําใหโหลดหนาเว็บไซตไดเร็วข้ึน อีกท้ัง
ผูใชงานยังสามารถใชงานผาน อินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต ในความเร็วตํ่าได 

Web Application ใชงานงายไดสะดวกทุกท่ี ทุกเวลา ถาหากไมมีเครื่อง
คอมพิวเตอร แตตองการใช Web browser ก็สามารถใชแอพฯ ประเภทนี้ได รวมถึงมีการอัพเดท 
แกไขขอผิดพลาดตางๆ อยูตลอดเวลา และใชงานไดทุกแพลตฟอรม ขอเสียคือการใชงาน
แอปพลิเคชั่นจะตองเชื่อมตออินเตอรเน็ตตลอดเวลา และอาจจะไมสามารถใชทรัพยากรบางอยางของ
ระบบได ท้ังนี้ขอดีของการพัฒนาแอปพลิเคชั่นแบบนี้ก็คือใชเวลาในการพัฒนาไดรวดเร็ว6  

 

 
 
ภาพท่ี 12 แสดงประเภทของการออกแบบโมบายแอปพลิเคชั่น 

ท่ีมา: IBM Worklight Developers, IBM Worklight Application Types, accessed August 
20, 2012, available from http://www.ibmworklightdevelopers.com/2012/05/ibm-
worklight-application-types.html 
 
 

                                           
6 อภิศักดิ์ อาจนันท, รูหรือไม!! โมบายแอปพลิเคช่ันคืออะไร? และวิธีสังเกตแอพฯ 

ปลอมทําไดอยางไร?, เขาถึงเม่ือ 20 ตุลาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://news.siamphone.com/ 
news-17863.html 

 
 

http://www.ibmworklightdevelopers.com/2012/05/ibm-worklight-application-types.html
http://www.ibmworklightdevelopers.com/2012/05/ibm-worklight-application-types.html
https://twitter.com/Apisak_News
http://news.siamphone.com/news-17863.html
http://news.siamphone.com/news-17863.html
http://news.siamphone.com/
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2.3 ข้ันตอนการออกแบบโมบายแอปพลิเคช่ัน 
1. เริ่มตนท่ีมีไอเดีย มีหัวขอปญหาท่ีนาสนใจ กําหนดกลุมเปาหมาย และมีความ

แตกตางจากแอปพลิเคชั่นอ่ืนๆอยางไร ผูใชงานจะใชงานเม่ือไหร บอยแคไหน และหาขอมูลเพ่ิมเติม
วามีใครทําแลวหรือไม 

2. เขียนวัตถุประสงคในการทําแอปพลิเคชั่นนี้ใหชัดเจน 
3. คิดแนวทางการออกแบบ จัดลําดับเชื่อมโยงหัวขอ ข้ันตอนการทํางานของ

แอปพลิเคชั่น 
4. นําไอเดียท่ีไดไปปรึกษากับฝายพัฒนาแอปพลิเคชั่น 
5. คิดตนทุน เวลาทํางาน ตรวจสอบความคุมคาในการดําเนินการ 
6. ทําการดกระดาษ หรือตัวอยางเพ่ือทดสอบการใชงานแอปพลิเคชั่นกับกลุม

ทดสอบ 
7. ตรวจผลการใชงาน สอบถามสิ่งท่ีตองการเพ่ิมเติม ดูปฏิกิริยาของผูทดสอบ นําผล

ท่ีไดไปแกไขขอบกพรองของการใชงานแอปพลิเคชั่น 
8. นําผลท่ีไดไปพัฒนาผลงานตอ  
9. ทดสอบโดยละเอียดกอนสงขายในสโตร รอผล feedback จากผุใชงาน 
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ภาพท่ี 13 แสดงข้ันตอนการออกแบบโมบายแอปพลิเคชั่น 

ท่ีมา: app ideas, Application Development Process, accessed August 20, 2014, 
available from http://www.appideas.com.au/index.php?page=mobile-app-
development-process 
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3. เอกสารท่ีเกี่ยวของดานการออกแบบเลขนศิลป 
3.1 การออกแบบเลขนศิลป 

3.1.1 ความหมายของการออกแบบเลขนศิลป 
การออกแบบเรขศิลป (Graphic Design) เปนศาสตรของการสรางสรรค

ผลงานการสื่อสารท่ีประสานรูปแบบ (form) และเนื้อหา (content) เปนหนึ่งเดียว โดยสมาคมนัก
ออกแบบเลขนศิลป (Thai Graphic Designers Association: ThaiGa) ไดใหนิยามของงานออกแบบ
เลขศิลปวา การออกแบบเลขศิลป หมายถึง กระบวนการสรางสรรคหรือการออกแบบ เพ่ือใชในการ
สื่อสารอันเกิดจากการผสมผสานของแนวความคิดศิลปะ เทคโนโลยีหรือขอมูล ผานทางสื่อในรูปแบบ
ตาง ๆ โดยมีองคประกอบท่ีใชในการทํางาน อันประกอบดวยภาพและหรือตัวอักษรเปนสําคัญ 
ผูออกแบบอาศัยทักษะ ทฤษฎี หลักการ หรือกระบวนการคิดมาชวยในการแกปญหาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร การเขาถึงขอมูล หรือในการรับรูงานออกแบบเลขนศิลปท่ีดี  จึงมีกลยุทธ
ในการสื่อสารแนวความคิดไปยังกลุมเปาหมายดวยวิธีการท่ีเปนเอกลักษณ หรือความถนัดจัดเจน
เฉพาะตัวของนักออกแบบ ผลงานเหลานี้ นอกจากจะใหอรรถรสในเชิงสุนทรียศาสตรแลว ยังบอกเลา
ประวัติศาสตร สะทอนความคิด ความเชื่อ และรสนิยมรวมสมัยของคนในสังคม ผานกระบวนการคิด 
การใชสัญศาสตร จิตวิทยา การเลือกเทคนิคในการสรางสรรคผลงาน และการเลือกสรรองคประกอบ
ในการสื่อความหมายไมวาจะเปนภาพ สี ตัวอักษร และลีลาในการออกแบบ 

3.1.2 ความสําคัญของการออกแบบเลขนศิลป  
การออกแบบเลขนศิลป (Graphic Design) งานเลขนศิลปเปนสวนสําคัญท่ีมี

บทบาทตอการออกแบบและกระบวนการผลิตสื่อ โดยเฉพาะสื่อท่ีตองการการสัมผัสรับรูดวยตา 
(Visual Communication Design) ไดแก หนังสือ นิตยสารวารสาร แผนปายโฆษณา บรรจุภัณฑ
แผนพับ แผนปลิว โทรทัศน ภาพยนตร เว็บไซต ฯลฯ  

นักออกแบบจะใชวิธีการทางศิลปะและหลักการทางการออกแบบรวมกัน
สรางสรรครูปแบบสื่อ เพ่ือใหเกิดศักยภาพสูงสุดในการท่ีจะเปนตัวกลางของกระบวนการสื่อ
ความหมายระหวางผูสงสารและผูรับสาร  นักออกแบบกราฟกจะตองคนหารวบรวมขอมูลตาง ๆ ขบ
คิดแนวทางและวางรูปแบบ  เพ่ือทําใหสื่อนั้นสามารถดึงดูดกลุมเปาหมาย (Target Group) ใหเกิด
การรับรูยอมรับและมีทัศนคติท่ีดีตอการตอบสนองสื่อท่ีมองเห็น (Visual Message)  

วิธีการออกแบบและวิธีแกปญหาการออกแบบ โดยการนําเอารูปภาพ
ประกอบ (Illustration) ภาพถาย (Photography) สัญลักษณ (Symbol) รูปแบบ และขนาดของ
ตัวอักษร (Typography) มาจัดวาง เพ่ือใหเกิดการนําเสนอขอมูลอยางชัดเจน เกิดผลดีตอ
กระบวนการสื่อความหมาย และแสดงคุณคาทางการออกแบบอยางตรงไปตรงมา งานออกแบบ
กราฟกจึงมีลักษณะเฉพาะ ซ่ึงมีวิธีการและวัตถุประสงคท่ีแตกตางไปจากงานวิจิตรศิลป (Fine Arts) 
แตในบางกรณีผูออกแบบอาจจะสอดแทรกงานศิลปะแท ๆ (Pure Arts) เขาไปเปนสวนหนึ่งของการ
ออกแบบกราฟกเพ่ือใชสําหรับกระบวนการสื่อสาร การเรียนรู  การตลาด การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ ฯลฯ ซ่ึงอาจรวมกันเรียกวา เปนงานประยุกตศิลป (Apply Arts) ถาเปนงานท่ีมี
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ลักษณะเนนหนักไปทางดานธุรกิจการพาณิชย  จะเรียกวา เปนงานออกแบบพาณิชย ศิลป 
(Commercial Arts) และถาเปนการเนนวัตถุประสงคในแงของการสรางสรรคสื่อเพ่ือการสื่อ
ความหมาย จะรวมเรียกวา เปนงานออกแบบทัศนสื่อสาร (Visual Communication Design)  

นอกจากท่ีกลาวมาขางตนแลว การออกแบบเลขนศิลป ไมไดกลาวถึงเพียงแค
สื่อสิ่งพิมพเทานั้น ยังรวมถึงสื่อแสดงผลทางจอ (Screen based Design) อีกดวย 

3.1.3 ความหมายของการออกแบบ 
การออกแบบ คือ การสรางสรรคผลงานข้ึนโดยไมไดลอกเลียนของเดิม หรือ

ความคิดท่ีมีมากอน เพ่ือสนองความตองการดานประโยชนใชสอย หรือความตองการดานอ่ืนๆ  
การออกแบบ คือ การสรางสรรคปรุงแตงสวนประกอบของศิลปะ เชน แสง-

เงา สี ลักษณะผิว ขนาดรูปราง เพ่ือใหเกิดรูปทรงใหมตามความตองการ เกิดประโยชนใชสอยและมี
ความงาม  

การออกแบบ คือ การสรางสรรคผลงานในรูป 2 มิติ และ 3 มิติ ใหเกิดความ
สวยงาม และสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนตามความเหมาะสมกับสภาพการณตาง ๆ  

การออกแบบ คือ การแกปญหาและรูหลักการในศิลปะ นํามาใชใหเกิด
ประโยชนใชสอย และมีความงาม ภาษาภาพ (Visual Language)  

3.1.4 บรรทัดฐานในการออกแบบ 
3.1.4.1 การตอบสนองประโยชนใชสอย (Function) เปนขอสําคัญมากใน

การออกแบบท้ังหมด ในงานออกแบบกราฟกนั้นประโยชนใชสอยมีอิทธิพลกับงานท่ีเราออกแบบ เชน 
งานออกแบบหนังสือ ตองอานงาย ตัวหนังสือชัดเจน ไมวางเกะกะไปหมด หรืองานออกแบบเว็บไซต
ถึงจะสวยอยางไร แตถาโหลดชาทําใหผูใชงานตองรอนาน ก็ไมนับวาเปนงานออกแบบเว็บไซตท่ีดี ถา
ปุมท่ีมีไวสําหรับกดไปยังสวนตาง ๆ ของเนื้อหานั้นวางเรียงอยางกระจัดกระจาย ทุกครั้งท่ีใชงาน
จะตองกวาดตามองหาอยูตลอด อยางนี้ก็เรียกวา เปนการออกแบบท่ีไมสนองตอประโยชนใชสอย 
เปนงานออกแบบไมดี ดังนั้น นักออกแบบจึงตองคํานึงถึงประโยชนใชสอยเปนเรื่องสําคัญอันดับแรก
ในการออกแบบเสมอ 

3.1.4.2 ความสวยงามพึงพอใจ (Aesthetic) ในงานท่ีมีประโยชนใชสอยดีพอ 
ๆ กัน ความงามจะเปนเกณฑตัดสินคุณคาของงาน โดยเฉพาะงานออกแบบกราฟกซ่ึงถือเปนงานอก
แบบท่ีมีประโยชนใชสอยนอยกวางานออกแบบดานอ่ืน  อยางงานออกแบบผลิตภัณฑ งานออกแบบ
สถาปตยกรรมตาง ๆ ฯลฯ ความสวยงามจึงเปนเรื่องสําคัญ และมีอิทธิพลในงานออกแบบกราฟก
อยางมาก 

3.1.4.3 การสื่อความหมาย (Meaning) เนื่องจากงานศิลปะนั้นจะมีคุณคาก็
ตอเม่ือมันสื่อความหมายออกมาได งานกราฟก คือ งานศิลปะเชนกัน การสื่อความหมายจึงเปนสิ่งท่ี
นักออกแบบขาดเสียมิไดในการออกแบบ ตอใหงานท่ีไดสวยงามอยางไร แตไมสามารถตอบโจทยของ
งานออกแบบหรือสื่อสิ่งท่ีผูออกแบบคิดเอาไวได งานกราฟกนั้นก็จะมีคุณคาลดนอยลงไป 
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3.1.5 ประเภทของการออกแบบเลขนศิลป 
ประเภทของการออกแบบเรขนศิลป สามารถแบงเปนหลัก ๆ ได ดังนี้ 
3.1.5.1 สิ่งพิมพท่ัวไป (Print) 
3.1.5.2 หนงัสือ (Book)  
3.1.5.3 นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ (Editorial Design)  
3.1.5.4 กราฟกบนผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ (Graphic on Product and 

Packaging) 
3.1.5.5 งานออกแบบท่ีเก่ียวกับตัวอักษร (Typographic Design, Lettering, 

TypoDesign)  
3.1.5.6 ตราสัญลักษณ โลโก และเครื่องหมาย (Trademark, Logo, 

Symbol, and Iconography)  
3.1.5.7 การออกแบบอัตลักษณ (Identity Design)  
3.1.5.8  กราฟฟกเพ่ือสภาพแวดลอม (Environmental Graphic Design)  
3.1.5.9 การออกแบบสื่อเคลื่อนไหน (Motion Graphic Design)  
3.1.5.10 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ (New Media and Interactive)  
3.1.5.11 การออกแบบเชิงขอมูล (Information Graphic Design)  
3.1.5.12 การออกแบบกราฟกสื่อผสมอ่ืน ๆ (Mixed Media Graphic) 

(สมาคมนักออกแบบเรขนศิลปไทย ThaiGa) 
3.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของเพ่ือใชในการออกแบบ 

ทฤษฎีสัญญวิทยา (Semiology)  
มนุษยไมไดสื่อสารโดยใชภาษาอยางเดียว แตมนุษยยังใชสิ่งตาง ๆ ในการสื่อความ 

หมาย เชน การใชสีหนาแสดงความรูสึก การสัก การทาสีรางกาย หรือ การใชควันไฟในการสื่อสาร ไป
จนถึงการเลานิทาน ตำนาน คติสอนใจ ท่ีมีความซับซอนมากข้ึน นอกจากเครื่องมือสื่อสารมีความ
สลับซับซอนแลว ยังมีหลากหลายมิติ จึงมีการแบงชนิด หรือ วิถีหนาท่ี (Mode) ไดดังนี้  

1. วิถีหนาท่ีแบบเสมือน (Iconic Mode) เครื่องมือสื่อสารท่ีอาศัยความเหมือนความ 
คลายคลึงกับสิ่งท่ีถูกสื่อสาร เชน รูปปน ภาพเหมือน รูปแกะ หรืออาจเปนดนตรี ในภาพยนตร ทาทาง
เลียนแบบ การตูน ไดอะแกรม ฯลฯ 

เครื่องมือท่ีทำหนาท่ีสื่อสารแบบเสมือนไมจำเปนตองเหมือนจริงท้ังหมด บางคน
ชี้ใหเห็นวาการท่ียอมรับไอคอนเพราะเรารูความเชื่อมโยงมากอนแลว (Cook, 1992) เชน รูวาภาพ
ไดอะแกรมหนาหองน้ําเปนหองน้ําหญิงหรือหองน้ําชาย เพราะเรารูมากอน เครื่องมือท่ีเปนไอคอน ท่ี
แทจริงจะตองเปนท่ีรับรูไดกับทุกคนท่ีแมจะไมเเคยมีการรับรูใดๆมากอนเลย ดังนั้นจึงมีสื่อนอยมากท่ี
เปนไอคอนแทๆ จึงมีขอตกลงรวมกัน Gray (1998) ชี้วาสัญญะท่ีเปนไอคอน มักใหความรูสึกวามัน
ใกลชิดกับความจริงหรือความเปนธรรมชาติมากกวาสัญญะแบบอ่ืนๆ มันทำใหเรามองขามความเปน
สื่อของมันไปได  
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2. วิถีหนาท่ีแบบดัชนี (Indexical Mode) คือ เครื่องมือสื่อสารท่ีทำหนาท่ี “บงชี้” 
สิ่งหรือปรากฏการณบางอยาง เชน เข็มนาฬิกาเปนตัวบงชี้เวลา หรือภาพของกอนเมฆและเม็ดฝน 
เปนการบงชี้ถึงการพยากรณอากาศ Index ตางจาก Icon ตรงท่ีดัชนีเปนเครื่องบงชี้สิ่งท่ีมีอยู เปน 
ความสัมพันธท่ีเปนจริง ระหวางดัชนีกับสิ่งท่ีมันบงชี้ ไมไดข้ึนอยูกับการตีความ ความสัมพันธระหวาง
ดัชนีกับสิ่งท่ีมันบงชี้ ไมจำเปนตองอาศัยความเสมือน แตอาศัยความเก่ียวเนื่อง (Contiguity) 
บางอยาง 

3. วิถีหนาท่ีแบบเครื่องหมายหรือปาย (Signac Mode) Sign ในท่ีนี้หมายรวมถึง 
ภาษา เชน ปาย หรือโลโกของสินคา รานคา เครื่องหมายการจราจร เครื่องหมายวัตถุอันตรายแบบ 
ตางๆ เครื่องหมายหามสูบบุหรี่ เครื่องหมายสื่อสารท่ีทำหนาท่ีเปนเครื่องหมายและปายเปนขอตกลง
ของสังคม หรือองคกรหนวยงาน หรือกลุมบุคคล เพ่ือความสะดวกในการทำงานหนาท่ีของตน 

4. วิถีหนาท่ีแบบสัญญาณหรือรหัส (Signal and Code) การสื่อสารแบบสัญญาณ 
เปนการบงบอกสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนหรือขอมูล เพ่ือใหเกิดความเขาใจ สวนใหญจะเปนไปตามขอตกลงท่ี มี
มากอนหรือเขาใจกันอยูแลว หรือบางครั้งจะมีรหัสกากบ เชน ไฟจราจร หวูดรถไฟ สัญญาณธง 
สำหรับกีฬา ท้ังหมดตองมีรหัสกำกับ จึงเปนท่ีเขาใจของผูรับสัญญาณ เชน ไฟสีเขียว แดง เหลือง 
เสียงนกหวีด 

ทฤษฎีการส่ือสาร  
การสื่อสาร (Communication) เปนกิจกรรมท่ีสรางความรวมกันใหเกิดข้ึนระหวาง

บุคคล หรือกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ ใหมีความเขาใจในความหมายท่ีตรงกัน เพ่ือประสิทธิภาพของการ
อยูรวมกันในสังคมเดียวกัน การใหคำจำกัดความของคำวา “การสื่อสาร” นั้น มีนักวิชาการใหคำ
นิยาม แตกตางกันดังนี้  

 “การสื่อสารในท่ีนี้มีความหมายกวาง ครอบคลุมถึงกระบวนทุกอยางท่ีจิตใจของ 
คนๆ หนึ่ง อาจมีผลตอจิตใจของคนอีกคนหนึ่ง การสื่อสารจึงไมไดหมายความแตเพียงการเขียน การ
พูดเทานั้น หากยังรวมไปถึงดนตรี ภาพ การแสดง และ ทุกพฤติกรรมของมนุษยอีกดวย” 7 จาก
แนวคิดนีก้ารสื่อสารจะมีประสิทธิภาพมากหรือนอยข้ึนอยู กับองคประกอบ 6 ประการ คือ แหลงสาร
หรือผูสงสาร (Information source), เครื่องสง (Transmitter), สัญญาณ (Signal), เครื่องรับ 
(receiver), ผูรับสาร (Destination), เสียงรบกวน (Noise source)  

 “การสื่อสาร คือ การมีความเขาใจรวมกันตอเครื่องหมายท่ีแสดงขาวสาร 
(Information Sign)”8  

                                           
7 Claude E. Shannon and Warren Weaver, The Mathematical Theory of 

Communication, (Champaign: University of Illinois Press, 1949), 3. 
8 Wilbur Schramm, The Story of Human Communication: Cave Painting 

to Microchip, (Newyork: Harpercollins College Div, 1998), n. pag. 
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“การสื่อสาร คือ กระบวนการการถายทอดสาร (Message) จากบุคคลฝายหนึ่ง ซ่ึง
เรียกวาผูสงสาร (Source) ไปยังบุคคลอีกฝายหนึ่ง ซ่ึงเรียกวา ผูรับสาร (Receiver) โดยผานสื่อ 
(Channel)” 9 

สรุปความหมายของการสื่อสารไดดังนี้“การสื่อสาร คือ กระบวนการของการ
ถายทอดสาร (Message) จากบุคคลฝายหนึ่งซ่ึงเรียกวาผูสงสาร (Source) ไปยังบุคคลอีกฝายหนึ่งซ่ึง
เรียกวาผูรับสาร (Receiver) โดยผานสื่อ (Channel)”10  

การออกแบบปฏิสัมพันธ 
กฎในการออกแบบปฏิสัมพันธ (Interaction design) ท่ีตองคำนึงถึงมีดังนี้ 
1. งายตอการเรียนรู (Easy of learning) เปนสิ่งท่ีตองพิจารณากอนเปนอันดับแรก

ของงานออกแบบท่ีดีจะตองใหผูใชสิ่งของท่ีเราออกแบบเขาใจและเรียนรูไดดวยสัญชาตญาณ หรือ
สัญลักษณและประสบการณ  

2. ประสิทธิผลของการใชงาน (Efficiency of use) ผูออกแบบจะตองออกแบบ ให
ลดข้ันตอน กระบวนการใชงานของสิ่งของท่ีเราออกแบบมาใหสั้นลง เพ่ือใหผูใชไดใชผลิตภัณฑได
รวดเร็ว นักออกแบบจะตองสรางผลงานออกมาใหมีกระบวนการใชงานหรือข้ันตอนในการใช งานท่ีไม
ซับซอนและชัดเจนมากท่ีสุด  

3. การจดจำ (Memo ability) นอกจากกระบวนการหรือข้ันตอนการใชงานท่ีงาย
แลว เราจะตองออกแบบใหเกิดการจดจำข้ันตอนหรือกระบวนการใชงานไดงายดวย นักออกแบบไม
ควรออกแบบใหผูใชตองเรียนรูข้ันตอนการใชงานผลิตภัณฑใหมทุกครั้งท่ีใชงาน  

4. ใหเกิดความผิดพลาดนอยท่ีสุด (Minimize errors) การออกแบบท่ีดีจะตองนำสิ่ง
ท่ีเราออกแบบมาทดลองใชกอนเพ่ือหาขอผิดพลาดโดยใชกลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมเปาหมาย ท้ังนี้เรา
ตองคำนึงถึงความแตกตางกันระหวางบุคคล ดังนั้นนักออกแบบจะตองขจัดความผิดพลาด จากความ
เขาใจผิดของการใชงานของผูใชออกไปใหมากท่ีสุด 

5. สนองความพอใจของผูใช (Satisfy the user) นักออกแบบจะตองออกแบบ 
ภาพลักษณของสินคาใหออกมาอยางมีคุณภาพและมีรูปลักษณท่ีสวยงาม เปนเอกลักษณ ดังนั้น 
Graphic User Interface ก็คือการออกแบบและจัดวางองคประกอบตางๆในตัวโปรแกรม เพ่ือ
ปฏิสัมพันธท่ีสามารถแสดงผลบนหนาจอคอมพิวเตอรหรือพ้ืนท่ีท่ีตองการใหแสดงผล ท้ังนี้การ
ออกแบบดังกลาวจะตองสามารถสื่อสาร และปฏิสัมพันธตอบโตระหวางตัวสื่อดิจิทัลเองกับผูใชได
อยางเหมาะสม องคประกอบตางๆ อาจไดแก ปุมรายการ หัวขอ ภาพประกอบและสิ่งอ่ืนๆท่ีปรากฏ
บนหนาจอคอมพิวเตอร วิธีการจัดวางองคประกอบจะใชพ้ืนฐานทางดานการออกแบบกราฟก แตเนน
ใหสามารถสื่อสารและสรางปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบ ซ่ึงปรากฏอยูบนหนาจอกับผูใชได 

                                           
9 ปรมะ สตะเวทิน, หลักนิเทศศาสตร (กรุงเทพฯ: รุงเรืองสาสนการพิมพ, 2546), 5-7. 
10 Lisa Baggerman, Design for Interaction: User-Friendly Graphics 

(London: Rockport Publishers, August 1, 2000), n. pag. 
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อินโฟกราฟก (Infographics) หมายถึง การนำขอมูลหรือความรูมาสรุปเปน
สารสนเทศ ในลักษณะของกราฟกท่ีออกแบบเปนภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ดูแลวเขาใจงายในเวลา
รวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อใหผูชมเขาใจความหมายของขอมูลท้ังหมดไดโดยไมจำเปนตอง มีผูนำ
เสนอมาชวยขยายความเขาใจอีก มักเปนการนำขอมูลท่ีเขาใจยากหรือขอมูลท่ีเปนตัวหนังสือจำนวน
มากมานำเสนอในรูปแบบตาง ๆ อยางสรางสรรค ใหสามารถเลาเรื่องไดดวย ตัวเอง มีองคประกอบท่ี
สำคัญคือ หัวขอท่ีนาสนใจ ภาพและเสียงซ่ึงจะตองรวบรวมขอมูลตางๆใหเพียงพอ แลวนำมาสรุป 
วิเคราะห เรียบเรียง แสดงออกมาเปนภาพจึงจะดึงดูดความสนใจไดดี ชวยลดเวลาในการอธิบาย
เพ่ิมเติม กราฟกท่ีใชอาจเปนภาพลายเสน สัญลักษณ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม ตาราง แผนท่ี ฯลฯ 
จัดทำใหมีความสวยงาม นาสนใจ เขาใจงาย สามารถจดจำไดนาน ทำใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

หลักการออกแบบอินโฟกราฟก (Infographics) แบงเปน 2 สวนคือ  
1. ดานขอมูล ขอมูลท่ีจะนำเสนอ ตองมีความหมายมีความนาสนใจเรื่องราวเปดเผย

เปนจริง มีความถูกตอง 
2. ดานการออกแบบ การออกแบบตองมีรูปแบบ แบบแผน โครงสราง หนาท่ีการ

ทํางาน และความสวยงาม โดยออกแบบใหเขาใจงาย ใชงานงาย และใชไดจริง 
การออกแบบอินเทอรแอกทีฟฟลอรเพ่ือสะทอนวิถีชีวิตของผูใชสมารทโฟน 

ทัศนศิลป คือ ศิลปะท่ีสามารถมองเห็นความงามจากรูปลักษณ ซ่ึงการออกแบบ
ทัศนศิลป (Visual Design) คือ การออกแบบและตกแตงใหชิ้นงานมีรูปลักษณท่ีสวยงาม เพ่ือดึงดูด
ความสนใจ ของผูท่ีมาพบเห็น โดยนำมาใชในการออกแบบอินเตอรเฟสของแอปพลิเคชั่น  

การออกแบบทัศนศิลป คือ การตกแตงแอพพลิเคชันใหมีความสวยงามนั่นเอง  การ
ออกแบบอินเตอรเฟสของแอปพลิเคชั่น นอกจากจะเนนเรื่องการจัดวางและการออกแบบ
องคประกอบตางๆเพ่ืออำนวยความสะดวกในการใชงานแตผูใชแลว รูปลักษณของอินเตอรเฟสยังตอง
ดูสวยงามและเหมาะสมกบรูปแบบการใชงานของแอปพลิเคชั่นนั้นดวย การท่ีแอปพลิเคชั่นมีรูปลักษณ
ท่ีสวยงามยอมชวงดึงดูดความสนใจของผูใชไดดี เพราะรูปลักษณของ อินเตอรเฟสเปนสิ่งแรกท่ี
ผูใชงานสามารถเห็นไดทันที การออกแบบทัศนศิลป จึงเปนอีกข้ันตอนท่ี จำเปนอยางยิ่งในการ
ออกแบบอินเตอรเฟส โดยสามารถอาศัยปจจัยตางๆ ไดดังนี้  

สี คือ ลักษณะของแสงท่ีปรากฏแกสายตาใหเห็นเปนสี (พจนานุกรมฉบับ- 
ราชบัณฑิตยสถาน) ในทางวิทยาศาสตรใหคำจำกัดความของสีวา เปนคลื่นแสงหรือความเขมของแสง
ท่ีสายตาสามารถมองเห็น ในทางศิลปะ สีคือทัศนธาตุอยางหนึ่งท่ีเปนองคประกอบสำคัญของงาน
ศิลปะ และใชในการสรางงานศิลปะโดยจะทำใหผลงานมีความสวยงาม ชวยสรางบรรยากาศ มีความ
สมจริง เดนชัดและนาสนใจมากข้ึน สีท่ีใชในแอพพลิเคชันควรเหมาะสมกับรูปแบบการใชงานและ
สามารถมองเห็นเนื้อหา หรือสวนท่ีนําเสนอไดอยางชัดเจน ซ่ึงการใชสีท่ีจะชวยเพ่ิมความนาสนใจได
นั้นควรเลือกคูสีท่ีเหมาะสม เพราะจะสรางความโดดเดนใหกับรูปลักษณไดเปนอยางดี ลักษณะคูสีท่ี
เหมาะสมในการใชงานมีดังนี้  
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สีรอนกับสีเย็น เปนการจับคูระหวางสีท่ีโดดเดนและสีท่ีเย็นสบาย ซ่ึงเปนสีท่ี
คอนขางตัดกน ชวยใหรูปลักษณของอินเตอรเฟสมีความนาสนใจมากข้ึน โดยสีรอนจะเปน สีท่ีให
ความรูสึกอบอุนและมีความนาสนใจในตัวเอง สวนสีเย็นเปนสีท่ีใหความรูสึกสบาย ดูสุภาพเรียบรอย
และเปนทางการ แตสามารถใหความรูสึกเศราและหดหูได  

สีเขมกับสีออน เปนการจับคูสีท่ีมีความเขมกับสีท่ีออน โดยสีออนใหความรูสึก
สวาง และสีเขมเปนสีท่ีใหความรูสึกซึมเศรา ซ่ึงเหมาะกบแอปพลิเคชั่นบางรูปแบบเทานั้น  

ความอ่ิมของสี เปนการจับคูสีเดียวกันแตแตกตางกันท่ีความอ่ิมของสี ซ่ึงสีท่ีมี
ความอ่ิมมากกวาจะมีสีท่ีสดกวาทำใหรูสึกสดใสกวาสีท่ีมีความอ่ิมของสีนอยกวาหรือสีซีด ซ่ึงความรูสึก
สดใสก็จะลดลงตามความอ่ิมของสีท่ีลดลงดวย ยิ่งสีท่ีมีสีขาวเพ่ิมเขาไป มากๆ ก็จะยิงไมอ่ิมตัวและไมมี
สีสันในท่ีสุด  

ระดับคาของสี เปนการจัดคูสีเดียวกันแตแตกตางกันท่ีระดับคาของสี สามารถ
จับคูกันเปนกลุมสีไดมากกวา 2 สี โดยมีพ้ืนฐานมาจากสีเดียวกัน เม่ือเปลี่ยนระดับคาของสีจะไดสีใหม
ท่ีตางกัน นักออกแบบโฆษณาไดศึกษาและทดลองการใชกลุมของสีจำนวน 3-4 สี ในการสราง
ความรูสึกแกกลุมเปาหมายใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการโฆษณา โดยสามารถ สรุปลักษณะ
ของกลุมสีไดดังนี้11 

1. กลุมสีท่ีกอใหเกิดความรูสึกตื่นเตนเราใจ (excitement color) เหมาะกับ
การออกแบบประเภทเตือนใหระวังอันตราย ไดแก สีดํา สีเหลืองและสีแสด 

2. กลุมสีซ่ึงแสดงความเปนผูหญิง (Feminine color) เหมาะสำหรับใชกับงาน
ออกแบบท่ีเนนความเปนผูหญิงหรือผลิตภัณฑสําหรับผูหญิงไดแก สีชมพู สีฟา สีเหลืองออน และสี
เขียวออน  

3. กลุมสีซ่ึงแสดงความเปนผูชาย (Masculine color) เหมาะสำหรับใชกับงาน
ออกแบบซ่ึงเนนกลุมเปาหมายท่ีเปนผูชายหรือผลิตภัณฑสำหรับผูชาย ไดแก สีดำ สีน้ําเงิน สีเทา และ
สีแดง   

4. กลุมสีเนนความสด (fresh color) เหมาะสำหรับใชกังานออกแบบ เนนความ
สดของสินคา เชน อาหารเครื่องดื่ม เปนตน ไดแก สีเหลือง สีเขียวเหลืองและสีน้ําเงิน  

5. กลุมสีท่ีแสดงออกถึงสุขภาพ (healthy color) เหมาะสำหรับใชกับงาน
ออกแบบผลิตภัณฑท่ีเนนดานสุขภาพ เชน อาหารเสริม ยา ไดแกสีเหลือง สีน้ําตาลและสีเขียว  

6. กลุมสีท่ีแสดงออกถึงความสั่นสะเทือน (vibrant color) เหมาะสําหรับใชกับ
งานออกแบบ ซ่ึงตองการแสดงความเคลื่อนไหวสั่นสะเทือน ไดแก สีน้ําเงิน สีแดง สีเหลืองและ สีเขียว  

                                           
11 Michael Beaumont, Type and Colour: A Handbook on Typography in 

Graphic Design (Newyork: Phaidon Press, 1987), n. pag. 
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7. กลุมสีท่ีแสดงออกถึงความนาเชื่อถือ (sophisticated color) เหมาะสำหรับ 
ใชกับงานออกแบบท่ีตององการจูงใจใหผูดูเชื่อถือในสินคาหรือผลิตภัณฑนั้น ไดแก สีดำ สี เหลือง สี
น้ําตาลและสีทอง 

ตัวอักษร โดยท่ัวไปเราจะใชตัวอักษรเพ่ืออธิบายและสื่อความหมายในรูปแบบ
ขอความใหผูใชเขาใจไดจากการอาน แตหากนําตัวอักษรมาตกแตงแลวจะทำใหเนื้อหาท่ีนำเสนอดวย
ตัวอักษรดังกลาวมีความนาสนใจมากข้ึน และยังสามารถใชเปนเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการใช
งานแอปพลิเคชั่นไดอีกดวย การใชลักษณะของตัวอักษรท่ีแตกตางกันมานำเสนอขอความหรือเนื้อหา
เดียวกัน สามารถแสดงออกถึงความหมายหรืออารมณท่ีแตกตางกันได การใชลักษณะตัวอักษรท่ี
เหมาะสมกับเนื้อหาหรือองคประกอบภายในแอปพลิเคชั่น จะชวยใหหนาแอพพลิเคชันมีความ
นาสนใจ หากผูใชจะตองอานเนื้อหาหรือขอความท่ีใชลักษณะตัวอักษรท่ีเหมือนกันท้ังหมด ยอมทำให
เกิดความเบื่อหนายไดงายและอาจพลาดบางขอความท่ีสำคัญในเนื้อหานั้นก็เปนได การตกแตง
แอปพลิเคชั่นโดยใชความหนาของตัวอักษรหรือขนาดของตัวอักษรท่ีแตกตางกัน สามารถเพ่ิมความ
นาสนใจได นอกจากนี้การเรียงลำดับการอานขอความโดยการจัดเวนวรรคและการยอหนา ก็เปนอีก
สวนท่ีสำคัญ ซ่ึงจะชวยใหผูใชสามารถพิจารณาเนื้อหาในหนาแอปพลเิคชั่นไดอยางสะดวก  

พ้ีนท่ี เปนการจัดสรรพ้ืนท่ีในการตกแตงแอปพลิเคชั่น พ้ืนท่ีในการวาง
องคประกอบตางๆ ระยะหางของแตละองคประกอบและชองวางภายในเนื้อหา ซ่ึงตองมีการจัดสรรท่ี
พอดีและ เหมาะสม หากการจัดสรรพ้ืนท่ีของแอปพลิเคชั่นมีความหนาแนนขององคประกอบหรือ
เนื้อหามากเกินไปจะทำใหผูใชเกิดความรูสึกอึดอัด กดดัน และถามีพ้ืนท่ีวางหรือระยะหางพอเหมาะ
จะทำใหผูใชเกิดความรูสึกโปรงโลงสบาย มีอิสระ ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคท่ีแอปพลิเคชั่นตองการสื่อให
ผูใช เกิดความรูสึกแบบใด แตการจัดสรรพ้ืนท่ีในรูปแบบเดียวกัน อาจใหเกิดความรูสึกท่ีแตกตางกันได 
ข้ึนอยูกับการใชสีและปจจัยอ่ืนๆ ท่ีใชตกแตงพ้ืนท่ี  

องศาและสวนโคง เปนการสรางความนาสนใจและความสวยงามใหกับ
องคประกอบตางๆ ในหนาแอปพลิเคชั่นดวยการปรับแตงองศา และสวนโคงขององคประกอบ
เหลานั้น จะทำให รูปลักษณของแอปพลิเคชั่นดูนาสนใจและดูมีมิติเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหผูใชรูสึกวามี
ความลึกหรือความตื้น มีความกวางหรือแคบในหนาแอปพลิเคชั่นนั้น การใชสวนโคงจะชวยลดความ
คมของมุมกรอบสี่เหลี่ยมลงได ทำใหมีลักษณะเรียบไมแข็งเกินไป ดูแลวมีชีวิตชีวา  

พ้ืนผิว เปนการเลือกใชพ้ืนผิวท่ีเหมาะสมกับแอปพลิเคชั่น ในบางแอปพลิเคชั่น
อาจไมจำเปนตองใช พ้ืนผิว แตในบางแอปพลิเคชั่นการใช พ้ืนผิวท่ีเหมาะสมกับรูปแบบของ
แอปพลิเคชั่น จะชวยใหผูใชเกิดความรูสึกตรงกับความหมายท่ีตองการสื่อ บางครั้งผูใชอาจไมทัน
สังเกตวามีการใชพ้ืนผิวเพ่ือตกแตงในหนาแอปพลิเคชั่นดวย ดังนั้นควรพิจารณาวาแอปพลิเคชั่นนั้น 
เหมาะสมท่ีจะนำพ้ืนผิวลักษณะตางๆ เขามาชวยเพ่ิมความสวยงามและความนาสนใจหรือไม 
เนื่องจากถาเลือกพ้ืนผิวท่ีไมเหมาะสมจะทำใหผูใชอานเนื้อหาหรือขอความไดไมชัดเจน และตอง
พิจารณาเรื่องสีของพ้ืนผิวอยางรอบคอบดวย  



35 
 

รูปภาพ เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสามารถสื่อความหมายไดอยางชัดเจนและงาย 
เนื่องจากรูปภาพหนึ่งรูปภาพสามารถแทนคําอธิบายหลายรอยคำได เม่ือผูใชเห็นก็สามารถเขาใจ
ความหมาย ไดอยางรวดเร็ว การเลือกใชรูปภาพมาตกแตงในหนาแอปพลิเคชั่น ตองคำนึงถึงการสื่อ
ความหมาย และความรูสึกของผูใชเปนหลัก ไมใชแคการนำรปูท่ีสวยงามมาตกแตงเพียงอยางเดียว แต
แอปพลิเคชั่นสวนใหญเนนเรื่องการใชงานเปนอันดับแรก จึงมีการนำรูปภาพมาประยุกตใหสามารถใช
งานไดเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใช  

วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมของผูใช ในการตกแตงหนาแอปพลิเคชั่นบางครั้ง
อาจตองคำนึงถึงวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมของผูใช เนื่องจากจะทําใหทราบถึงความตองการและ
สิ่งท่ี สามารถตอบสนองตอผูใชไดอยางดีท่ีสุด ผูใชในแตละพ้ืนท่ียอมมีความเขาใจความหมายท่ี
แตกตางกันภายใตสื่อเดียวกัน จึงจำเปนตองเขาใจวาผูใชในแตละกลุมมีวัฒนธรรมหรือสภาพแวดลอม
เปนอยางไร เพ่ือใหสามารถเลือกปจจัยในการตกแตงหนาแอพพลิเคชันไดอยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับการใชงาน บางแอปพลิเคชั่นอาจมีรูปแบบท่ีรองรับความตองการของผูใชท่ีมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม สามารถเลือกใหแอปพลิเคชั่นใหมีอินเตอรเฟสหรือ
รูปลักษณเปนแบบท่ีตองการได 

ศิลปะสารสนเทศ (Information arts) เปนการจัดเรียงความคิดของขอมูล เชน 
แผนผัง วงจรไฟฟา, ประโยค, แบบจำลองตัวเลข, เสียง, รูปภาพ, ภาพราง, กราฟแทงและสัญลักษณ
เปนตน ศิลปะสารสนเทศเปนการจัดเรียงทางความคิดของขอมูล ตัวอยางเชน บทนำของหนังสือเปน
การจัดวางตำแหนงของขอมูลคำพูดตางๆ ศิลปะทางสารสนเทศมีหลากหลายหนาท่ี แตหนาท่ีท้ังหมด
มี ความสัมพันธกับบริบทของสื่อคอมพิวเตอร เปนการสนับสนุนกลไกในการชี้นำ ทางสื่อการพิมพมี
การจัดแบงขนาดของภาพในหนาการจัดแบงหนาการแสดงหัวเรื่องการแสดงการอางอิงคำพูดและ 
คำอธิบายภาพประกอบ ซ่ึงท้ังหมดนี้เปนการอำนวยความสะดวกเพ่ือชวยเหลือผูอานในทิศทางของ 
เนื้อหานิตยสารหรือหนังสือท่ีมีการจัดเรียงไวมันเปนการพัฒนาข้ันสูงของรูปแบบศิลปะทาง 
สารสนเทศ ความคุนเคยของเรากบรูปแบบของหนังสือ เปนการทำใหเกิดขอสรุปของศิลปะทาง 
สารสนเทศและก็ไดมีการใชกลไกท่ีเปนเครื่องชี้นำทาง มีการจัดองคประกอบของขอมูล (แบบจำลอง
การจัดการขอมูล) ท่ีใชกันท่ัวๆไปอยู7 แบบ คือแบบเสนตรงลำดับข้ัน เครือขายแบบขนาน แบบ
เมตริกซ (แบบแถวและแนวสดมภ) แบบวางซอนเหลื่อมกัน และแบบปรับระยะขยายภาพ 

สถาปตยกรรมสารสนเทศ (Information architecture) เปนการรวมกันของสิ่ง
ตางๆ ท้ังหมดท่ีสะสมเขาดวยกัน หรือการผสมผสานของความเก่ียวของทางเทคโนโลยี เชน ลูกโลก, 
หนังสือ,ซอรฟแวรเสริมตางๆ, ดนตรี, การแสดงนิทรรศการ, แมแบบตางๆ, รายงานประจำป, ระบบ
การขนสงและเว็บไซต เปนตน แบบจำลองทางสถาปตยกรรมมีความเหมาะสมกับสื่อคอมพิวเตอร 
เพราะสถาปตยกรรมมีความเก่ียวพันถึงความสัมพันธระหวางผูคน เวลา และ พ้ืนท่ีการออกแบบ
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สถาปตยกรรมและการสรางระบบเพ่ือเคลื่อนยายคนในเวลาและพ้ืนท่ี (time and space)
สถาปตยกรรมสารสนเทศไมใชสิ่งท่ีเก่ียวกับแผนท่ีหรือไดอะแกรมตางๆ แตมันเปนการสื่อสาร12  

การออกแบบสารสนเทศ (Information design) หมายถึง การสื่อสารโดยใชคำ, 
รูปภาพ, แผนผัง, แผนภูมิแผนท่ี, สัญลักษณและการตูน การจัดเตรียมสารสนเทศสำหรับการแกไข
ปญหา เปนการจัดองครวมผลิตภัณฑของศิลปทาง สารสนเทศหรือการจัดเรียงโครงสรางของ
สารสนเทศ เชน แผนท่ี, วรรคตอนบทความสั้น,โปรแกรมยอยท่ีทำงานในระบบ, ผังดนตรี, การวาด
ภาพ, โครงราง, รายงานการเงิน ระบบสัญลักษณ และเว็บเพจ เปนตน สารสนเทศคือเนื้อหาไมใช
เฉพาะแหลงขอมูลหรือการสงขอมูลแตยังรวมถึงผูรับสารดวย ความแตกตางทางวัฒนธรรม สังคม 
และ อายุ ทำใหเกิดการตอบสนองตอสารสนเทศท่ีมีความซับซอนมากข้ึน ความซับซอนของตัว
สารสนเทศ การเชื่อมโยงกับกระบวนการทางสารสนเทศท่ีแตกตางกันระหวางผูรับสารและบริบทท่ี
หลากหลาย ทำใหยากท่ีจะคาดเดาไดถึงประสิทธิภาพของการแสดงขอมูลสารสนเทศ จุดประสงค 
ของการออกแบบสารสนเทศสำหรับชี้นำทาง (wayfinding) ไมใชแตเพียงการออกแบบสัญลักษณ
ตางๆเทานั้น แตเปนการชวยใหผูใชมีการเคลื่อนท่ีไปยังยังจุดหมายปลายทางท่ีพวกเขาเลือกอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงเรื่องพฤติกรรม (behavior) และความพึงพอใจ(satisfaction) ของผูใช 

การออกแบบสารสนเทศเปนการจัดเตรียมเรียบเรียงแบบจำลองขององคประกอบ 
ของขอมูลสารสนเทศในบริบทท่ีเหมาะสมและใหความหมายกับขอมูลสารสนเทศ เพ่ือจุดมุงหมาย 
วัตถุประสงคของโครงการ สิ่งหนึ่งท่ีเปนประเด็นท่ีสำคัญมากท่ีสุดในการออกแบบสารสนเทศ เปน 
การกำหนดวาจะกำหนดทิศทางอยางไรในพ้ืนท่ีและสถานท่ี13 

ประสบการณของผูใชงาน (User Experience) หรือ UX เปนวิธีการออกแบบการ
ใชงานโดยเนนไปท่ีประสบการณของผูใชงาน สินคาหรือบริการดานดิจิตัล เชน เว็บไซต แอพลิเคชั่น 
เกมส ฯลฯ ท่ีกําลังอยูในข้ันตอนพัฒนา ไปใหกลุมตัวอยาง (ลูกคา) ทดลองใชอยูเสมอ ท้ังนี้เพ่ือจะเก็บ
ขอมูลและฟดแบคอยางละเอียดกลับมาพัฒนาตัวสินคาและบริการตอไป  ซ่ึงในกระบวนการนี้ทางนัก
ออกแบบไมจําเปนตองรอใหสินคาหรือบริการเสร็จสมบูรณ 100% กอนแลวคอยทํา แตควรจะเริ่มนํา
ไอเดียหรือฟงกชั่นตางๆ ไปทดสอบกับผูคนเรื่อยๆ ตั้งแตมันยังอยูในชวงเริ่มตน ชวงครึ่งๆ กลางๆ หรือ
ชวงใกลเสร็จสมบูรณก็ได หนึ่งในข้ันตอนแรก ๆของการวิจัยและออกแบบ UX ก็คือการทํา 
‘Persona’ ซ่ึงหมายถึงการสราง “ผูใชในจินตนาการ” หรือ “บุคคลสมมติ” อันเปนเปาหมายในธุรกิจ
ของเรา โดยใหจําลองคาแรคเตอรเฉพาะข้ึนมา เชน เพศ อายุ อาชีพ กําลังซ้ือ ไลฟสไตล ฯลฯ ซ่ึง
รายละเอียดเหลานี้ควรไดมาจากการท่ีเราออกไปสัมภาษณผูคน (ท่ีคิดวาจะเปนกลุมเปาหมายของเรา) 

                                           
12 Peter Van Dijk, Information Architecture for Designers: Structuring 

Websites for Business Success (Hove: Rotovision, 2003), 12. 
 

13 Robert Jacobson, Information Design (Cambridge: The MIT Press, 2000), 
135-136. 



37 
 

อยางนอย 10 คนข้ึนไป  และนําขอมูลท่ีไดมารวบรวม แยกแยะ และตั้งชื่อ (หรือฉายา) ใหกับ 
Persona ตางๆ ท่ีเราสมมติข้ึนมา ยกตัวอยางเชน ‘พ่ีหนุมออฟฟศ’ ‘นองสาวนักศึกษา’ และ ‘คุณปา
แมบาน’ ท้ังนี้เพ่ือวาในกระบวนการออกแบบข้ันตอๆ ไป ทีมงานจะไดกลับมาเช็คตัวเองวาสิ่งท่ีเขา
กําลังพัฒนาอยูนั้น คนกลุมไหนจะชอบ หรือกลุมไหนจะไมชอบ เปนตน  อยางไรก็ดี ผลิตภัณฑหรือ
บริการหนึ่งๆ อาจจะมีกลุมเปาหมายเปน Personaเดียว หรือหลาย Persona ก็ได 

ข้ันตอนตอมาคือการทํา Storyboard เพ่ือลองเลาหรือวาดภาพออกมาวาผูใชคนไหน
จะใชผลิตภัณฑของเรา ท่ีไหน อยางไร เชน ใชบนรถไฟฟา ใชตอนข่ีจักรยาน ใชตอนวิ่ง ใชใตน้ํา ฯลฯ 
จากนั้นก็นําขอมูลเหลานี้มาจัดลําดับความสําคัญ (Priority) ใหเห็นวาผลิตภัณฑหรือบริการของเรานั้น
มีประโยชนหรือมี Feature ใดท่ีสําคัญท่ีสุดตอเนื่องสูข้ันของการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ ทีมงาน
ตองหม่ันทํา Usability Testing โดยใหกลุมผูใชเปาหมายไดลองใชผลิตภัณฑหรือบริการดวยตัวเอง 
แลวเราอาจถายคลิปไวเพ่ือมาพิจารณาวามีความติดขัดในสวนไหนบาง โดยอาจจะสรางตัวงานให
ทดลองใช 2 แบบ (A/B Testing) แลวสังเกตวาแบบไหนไดรับการตอบสนองดีกวากัน  ในการทดสอบ
ลักษณะนี้หากเปนเว็บไซตหรือแอพลิเคชั่น การตรวจวัดก็จะงายข้ึน เพราะนอกจากเราจะถายวิดีโอ
กลุมตัวอยางไดแลว เรายังสามารถเก็บขอมูลจากผูใชโดยตรงดวยระบบ Analytics (เชน Google 
Analytics) ซ่ึงจะรายงานยอดผูเขาชมแยกตามเพจตางๆ พรอมระบุเวลาการใช พฤติกรรมการคลิก 
ฯลฯ ไดอีกดวย 

สําหรับการทํา UX ใหเว็บไซตและแอพลิเคชั่นนี้ จริงๆ ยังมีหลักสําคัญอีกหลายขอ
เชน การใชกลยุทธRe-Use Learnt Behaviors ซ่ึงหมายถึงการออกแบบข้ันตอนการกดปุม หรือการ
แตะหนาจอ ใหคลายคลึงกับเว็บหรือแอพดังตางๆ เพราะวิธีการนี้จะเอ้ือประโยชนใหผูใชของเราไม
ตองเสียเวลามา‘เรียนรูพฤติกรรมใหม’ และทําใหการเขาใชงานครั้งแรกๆ เปนไปโดยราบรื่นมากข้ึน 
นอกจากนี้ UX ท่ีดีควรมีวิธี Feedback Informed Users อยูเปนระยะวาเขากําลังทําอะไร อยูใน
ข้ันตอนไหน ฯลฯ14 
 
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

กรณิการ ชูตระกูลธรรม15ท่ีไดทําการพัฒนา โปรแกรมเลนดนตรีไทยบนแท็บเล็ต
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาโปรแกรมเลนดนตรีไทยบนแท็บเล็ต

                                           
14 ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ, UX สรางประสบการณดีๆ ใหผูใช…จากมุมมองของ

ผูใชตัวจริง, เขาถึงเม่ือ 10 ตุลาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.tcdc.or.th/articles/design-
creativity/22838/ 

15 กรณิการ ชูตระกูลธรรม“การพัฒนาโปรแกรม เลนดนตรีไทยบนแท็บเล็ต
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด.” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2555), ไมปรากฎ
เลขหนา. 

http://www.tcdc.or.th/articles/design-creativity/
http://www.tcdc.or.th/articles/design-creativity/
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ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยโปรแกรมนี้ถูกพัฒนาเพ่ือชวยใหการเลนดนตรีไทยเปนเรื่องท่ี
สะดวกสบายและงายสําหรับผูท่ีใชงาน โดยผูใชงานสามารถเลนดนตรีไดตลอดเวลาเพียงมีแท็บเล็ต
ระบบปฏิบัติการแอนดรอย โดยโปรแกรมประกอบดวยเครื่องดนตรี 3 ชนิด คือ ระนาดเอก ระนาด 
ทุม และฆองวงใหญ ซ่ึงผูใชสามารถเลนพรอมกับเสียงเครื่องประกอบจังหวะ มีโนตเพลงดนตรีไทยท่ี
ผูใชงานสามารถฟงเพลงตัวอยางไดและประวัติของเครื่องดนตรีแตละชนิด ระบบพัฒนาข้ึนในลักษณะ
ของโปรแกรมแอพพลิเคชั่น พัฒนาโปรแกรมโดยใชภาษาจาวาจากการประเมินความพึงพอใจของ
โปรแกรมโดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุมผูเชี่ยวชาญ 3 คนจากแบบประเมินได
คาเฉลี่ยเทากับ 4.39 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 และ จากผูใชงานจํานวน 30 คน ได 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.33 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 จากผูใชโปรแกรมสรุปไดวาระบบท่ี
พัฒนาข้ึนนี้มีประสิทธิภาพสูงและมีความพึงพอใจมาก 

Fang Chen16 ไดทําการศึกษาถึงผลของการใชแท็บเล็ตในกระบวนการเรียนการสอน 
โดยการวิจัยในครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบการใชแท็บเล็ตกับโสตทัศนูปกรณตางๆ เชน เครื่องฉายภาพ
กระดานดํา และสื่อในการนําเสนอ ท่ีเปนสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม ดวยการนํา
แท็บเล็ตเขามาใชในการเรียนการสอนเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูเรียนใน 3 ดาน คือ 1) การ
แสดงใหเห็นถึงกระบวนการในการแกปญหา 2) การใชโสตทัศนูปกรณตางๆ 3) การใชเนื้อหาเดิมแต
เปลี่ยนอุปกรณการนําเสนอ ซ่ึงผลปรากฏวา แท็บเล็ตสามารถรองรับรูปแบบการเรียนการสอนและ
การอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียนไดอยางดี 

เตชทัต ธรรมนิตกิจ17 ไดวิจัยเรื่อง การวิเคราะหการรับรูสัญรูปโทรศัพทมือถือ ผล
การศึกษาพบวาสัญรูป(Icon)ท่ีมีผลตอการรับรูมากท่ีสุด เปนสัญรูปท่ึเปนภาพจริง หรือภาพเสมือน 
(Realistic) เปนภาพท่ีแสดงรายละเอียดเหมือนจริงมากท่ีสุด ความหมายของภาพท่ีชัดเจนมี
เอกลักษณไมทับซอนกับสิ่งอ่ืน การศึกษาภาพท่ีผูผลิตโทรศัพทมือถือนํามาใช สวนมากจะเปนภาพ
การตูน (Distortion) ลายเสนอยางงาย ภาพท่ีสามารถสื่อสารรับรูไดดีจะเปนภาพท่ีมีองคประกอบ
มากกวา 1 สิ่ง ความสับสนท่ีเกิดความเขาใจผิดในการตีความหมายขของภาพ สามารถแบงได 3 แบบ
คือ 1) ความสับสนในความคลายกันของภาะเนื่องจากความคลายของรูปราง 2) ความสับสนในการ
คลายกันของแนวคิดเนื่องจากลักษณะทางการจินตนาการภาพมีความคลายคลึงกัน 3) ความสับสนใน

                                           
16 Fang Chen, “The Effects of Using a Tablet PC on Teaching and Learning 

Processes.” (Conference: Learning from the past & charting the future of the 
discipline. 14th Americas Conference on Information Systems, AMCIS 2008, Toronto, 
Ontario, Canada, August 14-17, 2008). 

17 เตชทัต ธรรมนิตกิจ “การวิเคราะหการรับรูสัญรูปโทรศัพทมือถือ” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
2549), ไมปรากฎเลขหนา. 
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การตีความหมายหนาท่ีการใชงาน อยางไรก็ตาม การรับรูจะดีมากหรือนอยเพียงใดข้ึนอยูกับ
ความสามารถของประสาทสัมผัสทางตา ความแตกตางแตละบุคคล และองคประกอบตางๆ ไดแก 
อิทธิพลจากสิ่งท่ีคาดหวังและรับรู อารมณ ความสนใจขณะนั้น ระดับความเขมของสิ่งเรา และ
ประสบการณของผูรับ  

ทาริกา ปญญาดี18ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการใชแอปพลิเคชั่นสมารทโฟน 
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยเพ่ือศึกษาลักษณะ ประชากรใน
กรุงเทพมหานครท่ีใชแอปพลิเคชั่น ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใช และศึกษา ความสัมพันธระหวางการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีของโทรศัพทมือถือกบการเลือกใชแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือประเภท
สมารทโฟน โดยกลุมตัวอยางเปนประชาชนในเขตกรุงเทนมหานคร และผลการวิจัยพบวา กลุม
ตัวอยางอายุระหวาง 20-29 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดตอเดือน 10,000-15,000 บาท มี
พฤติกรรมการใชแอปพลิเคชันประมาณ 1-5 แอปพลิเคชันตอวัน และใช Social Network เปน
ประจำ กลุมตัวอยางสวนใหญใช Social network เพ่ือคุยกับเพ่ือนและใชแอปพลิเคชั่นดานความ
บันเทิง 

สุชาดา พลาชัยภิรมยศิลป19 ไดวิจัยเรื่องแนวโนมการใชโมบายแอปพลิเคชั่น โดย
แนวโนมการใชงาน Mobile Device อยางสมารทโฟนเพ่ิมข้ึนอยางกาวกระโดดในชวงไมก่ีปท่ีผานมา 
ซ่ึงเปนผลมาจากการพัฒนา Mobile Applications และเทคโนโลยี ของตัวเครื่องโทรศัพทจาก คาย
ผูผลิตโทรศัพท โดยเฉพาะการพัฒนาตอยอดแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณเคลื่อนท่ีของบริษัทตางๆ ท่ี 
แขงขันกันเพ่ือชิงความเปนหนึ่งในตลาดดาน Mobile Application ซ่ึงการพัฒนาแอปพลิเคชั่น 
แบงเปนการ พัฒนาแอปพลิเคชั่นระบบ (Operation System) และแอปพลิเคชั่นซอฟตแวรท่ี 
ตอบสนองการใชงานบนอุปกรณ และดวยแอปพลิเคชั่นท่ี เพ่ิมข้ึนและมีประสิทธิภาพมากข้ึนทำใหผูใช 
อุปกรณเคลื่อนท่ีมีแนวโนมใชโปรแกรมตางๆ เพ่ือตอบสนองกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ไดแก ทำ 
ธุรกรรมทางการเงิน เชื่อมตอและสืบคนขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ต ชมภาพยนตร ฟงเพลง หรือ 
แมแตการเลนเกมส ซ่ึงมีท้ังออนไลน และออฟไลน ดวยอัตราการขยายตัวดานการใชงานอุปกรณ 
เคลื่อนท่ี ทำใหบริษัทชั้นนำดานโทรศัพทมือถือหลายแหงหันมาใหความสำคัญกับการพัฒนาโปรแกรม 
บนโทรศัพทมือถือ โดยเชื่อวาจะมีอัตราการดาวนโหลดเพ่ือใชงานท่ีเติบโตอยางเห็นไดชัด 

                                           
18 ทาริกา ปญญาดี. “ปจจัยท่ีมีผลตอการใชแอปพลิเคชันสมารทโฟนของประชาชนใน 

กรุงเทพมหานคร.” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย 
รามคําแหง, 2554), ไมปรากฎเลขหนา. 

19 สุชาดา พลาชัยภิรมยศิลป, “แนวโนมการใชโมบายแอพพลิเคชั่น,” วารสารนัก
บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 31, 4(ตุลาคม-ธันวาคม 2554): 110-111. 
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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือหาแนวทางในการออกแบบแอพพลิเคชั่นเพ่ือแนะนํา

ผลไมไทยใหกับผูใชงานโมบายแอพพลิเคชั่น และนักทองเท่ียวชาวตางชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
มีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. รวบรวมขอมูล 
2. วิธีการวิเคราะหขอมูล 
3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
4. การออกแบบแอปพลิเคชั่นแนะนําผลไมไทย 
5. การประเมินผลการออกแบบ 
6. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
7. การสรุปอภิปรายผล 

 
รวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน 3 สวน ดังนี้ 
ขอมูลจากเอกสาร   
รวบรวมขอมูลเอกสาร (Library Method) โดยศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) จากหนังสือ บทความ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบ
แอปพลิเคชั่นเพ่ือแนะนําผลไมไทย โดยแบงหัวขอการศึกษาเปน 3 สวน คือ 

1. ขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของกับผลไมไทย 
1.1 ขอมูลของผลไมไทย ความหมาย การรับประทานผลไม ผลไมตามฤดูกาลใน 

ประเทศไทย 
1.2 ขอมูลผลไมไทยท่ีเปนท่ีนิยม และ ขอมูลผลไมไทยท่ีนิยมสงออกตางประเทศ 
1.3 ขอมูลผลไมไทยท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยครั้งนี้ จํานวน 8 ชนิด ไดแก ทุเรียน  

มะพราว มะมวง เงาะ ขนุน สับปะรด มังคุด และสมโอ  
2. ขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของกับงานออกแบบแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณพกพา 

2.1 ขอมูลเก่ียวกับโมบายแอปพลิเคชั่น ความหมาย ท่ีมา และความสําคัญของการ 
ออกแบบโมบายแอปพลิเคชั่น 

2.2 ขอมูลเก่ียวกับการออกแบบโมบายแอปพลิเคชั่น 
3. เอกสารท่ีเก่ียวของดานการออกแบบเลขนศิลป 
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3.1 การออกแบบเลขนศิลป  
3.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของเพ่ือใชในการออกแบบ ขอมูลในสวนนี้ทําใหทราบถึง วิธีการ

ออกแบบท่ีทําใหงานออกแบบมีประสิทธิภาพท่ีดีเปนระบบ และองคประกอบของการออกแบบวาตอง
คํานึงถึง รูปรางรูปทรง วัสดุ สี ตัวอักษร สัญลักษณภาพ และการจัดวาง เปนตน 

4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและงานสรางสรรค 
4.1 งานวิจัย เรื่อง  “โปรแกรมเลนดนตรี ไทยบนแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ           

แอนดรอยด” โดย กรณิการ ชูตระกูลธรรม ประโยชนจากงานวิจัยนี้ คือ เรียนรูลักษณะของการ
ออกแบบโปรแกรมแอพพลิเคชั่น และจากการประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมโดยเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุมผูเชี่ยวชาญ และ จากผูใชงาน สรุปไดวา โมบายแอปพลิเคชั่นชวยใหการ
เลนดนตรีไทยเปนเรื่องท่ีสะดวกสบายและงายสําหรับผูท่ีใชงาน ระบบท่ีพัฒนาข้ึนนี้มีประสิทธิภาพสูง
และมีความพึงพอใจมาก 

4.2 งานวิจัยเรื่อง “ผลของการใชแท็บเล็ตในกระบวนการเรียนการสอน” โดย Chen 
Fang ประโยชนจากงานวิจัยนี้ คือ วา แท็บเล็ตสามารถรองรับรูปแบบการเรียนการสอนและการ
อํานวยความสะดวกใหกับผูเรียนไดอยางดี 

4.3 งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหการรับรูสัญรูปโทรศัพทมือถือ” โดย เตชทัต    
ธรรมนิตกิจ ประโยชนจากงานวิจัยนี้ คือ พบวาสัญรูป (Icon) ท่ีมีผลตอการรับรูมากท่ีสุด เปนสัญรูปท่ึ
เปนภาพจริง หรือภาพเสมือน (Realistic) เปนภาพท่ีแสดงรายละเอียดเหมือนจริงมากท่ีสุด 
ความหมายของภาพท่ีชัดเจนมีเอกลักษณไมทับซอนกับสิ่งอ่ืน นํามาใชเปนแนวทางการออกแบบ 

4.4 งานวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการใชแอปพลิเคชั่นสมารทโฟนของประชาชน   
ในกรุงเทพมหานคร” โดย ทาริกา ปญญาดี ประโยชนท่ีไดจากงานวิจัยนี้ คือ ผูใชงานแอปพลิเคชั่นมี
พฤติกรรมการใชแอปพลิเคชันประมาณ 1-5 แอปพลิเคชันตอวัน และมักใช Social Network เปน
ประจํา 

4 . 5 งานวิ จั ย เ รื่ อ ง  “แนว โน มการ ใช โ มบายแอปพลิ เ คชั่ น” โดย  สุ ชาดา              
พลาชัยภิรมยศิลป ประโยชนท่ีไดจากงานวิจัยนี้ คือ อัตราขยายตัวของการใชงานอุปกรณเคลื่อนท่ี 
สงผลใหมีแนวโนมการใชงานแอปพลิเคชั่นผาน mobile device ท่ีมากข้ึน ท้ังในชีวิตประจําวัน และ
รูปแบบการใชงานเฉพาะทางมากข้ึน 

ขอมูลจากการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม 
จากการลงพ้ืนท่ีภาคสนามจากตลาด และงานออกรานในกรุงเทพมหานคร ขอมูลในสวน

นี้ไดจากสอบถามผูคาผลไมตามตลาดตางๆ และบันทึกในกลองดิจิตอล โดยบันทึกขอมูลลักษณะการ
จําหนาย และการปอกผลไมไทย เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา และออกแบบแอปพลิเคชั่นไดอยาง
เหมาะสม 
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วิธีการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 
วิเคราะหขอมูลกอนการออกแบบ 
การวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร โดยการนําขอมูลจาก เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมา

วิเคราะห ในเรื่องของขอมูลของผลไมไทยท่ีตองการนําเสนอ ขอมูลการเรียนรูการใชงานแอปพลิเคชั่น 
หลักเกณฑ และองคประกอบในการออกแบบเลขนศิลปในแอปพลิเคชั่น ทฤษฎีสัญญวิทยา ทฤษฎีการ
สื่อสาร การออกแบบปฏิสัมพันธ อินโฟกราฟก การออกแบบการใชงาน เพ่ือไดขอมูลเปนแนวทางใน
การออกแบบแอปพลิเคชั่นเพ่ือแนะนําผลไมไทย 

1. การวิเคราะหขอมูลการออกแบบ การออกแบบสารสนเทศเพ่ือใหทราบรูปแบบวิธีการ
ตัดทอนท่ีเหมาะสม 

2. การวิเคราะหขอมูลจากภาคสนาม ผูวิจัยไดเก็บขอมูลในสวนลักษณะของผลไมชนิด
ตางๆและวิธีการปอกผลไมเพ่ือรับประทาน เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการออกแบบแอปพลิเคชั่น 

วิเคราะหขอมูลหลังการออกแบบ 
1. วิเคราะหผลการใชงานจากงานออกแบบ ในเบื้องตนผูวิจัยทําการออกแบบตัวอยาง

งานแอปพลิเคชั่นในรูปแบบ epub3.0 ผานโปรแกรม iBook ใน iPad นําไปทดสอบการใชงานกับ
กลุมทดลองเพ่ือทดสอบความเขาใจในการใชงานเบื้องตน ทําการแกไขกอนใหผูเชี่ยวชาญดานการ
ออกแบบโมบายแอปพลิเคชั่นจํานวน 8 ทาน และ ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเลขนศิลปจํานวน 8 
ทาน รวม 16 ทาน ไดทดสอบผลงาน และตอบแบบสัมภาษณผลการใชงาน  

นํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง แลวนําไปทดสอบกับกลุมประชากรตัวอยาง โดยการ
สรางแบบสอบถาม และนํามาวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 

2. วิเคราะหผลการประเมินงานออกแบบ การวิเคราะหในสวนนี้ จะวิเคราะหขอมูลดวย
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยนําเสนอขอมูลดวยการหาคาอัตราสวนรอยละ (%) 

และวิธีการคํานวนหาคาเฉลี่ย ( X ) โดยมีเกณฑการวัดผลแบงเปน 5 ระดับ คือ 
5 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง / มากท่ีสุด 
4 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นดวย / มาก 
3 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.61 - 3.40 หมายถึง ไมแนใจ / ปานกลาง 
2 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.81 - 2.60 หมายถึง ไมเห็นดวย / นอย 
1 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00 - 1.80 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง / นอยท่ีสุด 

ในการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้แบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 
2.1 วิเคราะหจากประเมินผลโดยผูเชี่ยวชาญ จากการนําผลงานออกแบบมา

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกลุมผูเชี่ยวชาญ ทําการประเมิน เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของงานออกแบบ และเปนขอเสนอแนะสําหรับผูท่ีสนใจการออกแบบแอปพลิเคชั่น 

2.2 วิเคราะหจากการประเมินผลโดยกลุมตัวอยาง เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของ
การใชงานจากนักทองเท่ียวชาวตางประเทศในเขต และ กลุมผูใชงานโมบายแอปพลิเคชั่น ท่ีมีตอ
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ผลงานการออกแบบ ที่ไดออกแบบตามหลักเกณฑ และองคประกอบของการออกแบบแอปพลิเคชั่น
นําผลมาตรวจสอบวาตรงกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม และนําขอเสนอแนะมาเปนแนวทางในการ
พัฒนางานออกแบบใหดียิ่งข้ึน  
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

แบบสัมภาษณ  
สรางแบบสัมภาษณแบบมีเคาโครง (Structured Interview) เพ่ือสัมภาษณขอมูลเชิง

ลึกจากผูเชี่ยวชาญดานดานการออกแบบแอปพลิเคชั่น และผูเชี่ยวชาญดานเลขนศิลป ดานละ 8 
ทาน รวม 16 ทานเพ่ือเปนแนวทางในการแกไข พัฒนา ตอยอดผลงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

แบบสอบถาม 
สรางแบบสอบถามสอบถามกลุมตัวอยางผูใชงาน เพ่ือวัดผลการออกแบบ และสอบถาม

ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการแกไข และพัฒนาผลงานในโอกาสถัดไป 
แบบประเมินผล  
การสรางแบบประเมินผล แบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 
1. แบบประเมินผลสําหรับกลุมตัวอยาง เพ่ือวัดความพึงพอใจของนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติ และผูใชงานท่ีมีตองานออกแบบแอปพลิเคชั่นแนะนําผลไมไทย นอกจากนี้ประเมินวา
นักทองเท่ียวสามารถรับรูแนวคิดจากการออกแบบไดมากนอยเพียงใด และงานออกแบบสามารถ
สามารถชวยประชาสัมพันธ สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับผลไมไทยไดหรือไม 

2. แบบประเมินผล สําหรับผูเชี่ยวชาญ เพ่ือวัดประสิทธิภาพของงานออกแบบ และเปน
ขอเสนอแนะสําหรับผูท่ีสนใจศึกษาตอไป ผูเชี่ยวชาญแบงเปน 2 กลุม ดังนี้  

2.1 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบแอปพลิเคชั่น จํานวน 8 ทาน ดังนี้ 
2.1.1 คุณอดิศักดิ์ อ่ิมผล Director Application Development,  

บริษัท Amin จํากัด 
2.1.2 คุณลดาวัลย วัฒนศิริ Business Solution Director, บจก.ริเวอรปารค 

คอนซัลแตนส 
2.1.3 คุณณัฐวุฒิ วสิษฐพลรวี Project Manager , Komli Media Thailand 
2.1.4 คุณมณฑิรา พันธุอน อาจารยพิเศษ, ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.1.5 คุณสุพลวัต กิจปกรณสันติ Senior Designer, Fire One One Co.,ltd. 
2.1.6 คุณอุดม อศิรพจน Senior iOS Developer, Square Pixel Co.,ltd. 
2.1.7 คุณวนิดา อาดํา Mobile developer, บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด 

มหาชน 
2.1.8 คุณฤาชุพงศ แซหงาน Senior Programmer, บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น 

จํากัด มหาชน 
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2.2 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเลขนศิลป จํานวน 8 ทาน ดังนี้ 
2.2.1 คุณวิรุฬห วุฒิฤทธากุล อาจารย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2.2.2 คุณชัยอนันต สาขะจันทร อาจารย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 
2.2.3 คุณบุญชัย แซลิ่ม Senior graphic designer, Ideogram creative 
2.2.4 คุณนครินทร ตั้งพูนผลวิวัฒน Thai chef and Food stylist, Thai-Riffic 

Restaurant 
2.2.5 คุณสิริพัฒนา แสงเดือน กราฟกดีไซเนอร, SquidMan.ExE Studio 
2.2.6 คุณปยะพร บุญปลอด Senior graphic designer, Ideogram Creative 

Co.Ltd. 
2.2.7 คุณณัฐวุฒิ ล้ําเลิศวิทยา นักออกแบบกราฟฟกดีไซน, นักออกแบบอิสระ 
2.2.8 คุณจินตนา เรืองวิไลรัตน Senior Graphic and Web Designer, บริษัท 

เพยสบาย จํากัด 
 
ข้ันตอนการออกแบบแอปพลิเคช่ันเพ่ือแนะนําผลไมไทย 

1. กําหนดขอบเขตของการออกแบบแอปพลิเคชั่น 
2. รวบรวม เรียบเรียงขอมูลท่ีตองการนําเสนอ 
3. สรุปแนวทางการออกแบบเนื้อหา 
4. นําเสนอแนวทางการออกแบบเบื้องตนใหผูเชี่ยวชาญ เพ่ือนําผลท่ีไดมาปรับปรุง

แกไขผลงานแอปพลิเคชั่น 
5. ทดสอบแอปพลิเคชั่นกับผูใชงานจริง สังเกตการใชงาน ปรับปรุงแกไข 
6. ทดสอบแอปพลิเคชั่นกับผูเชี่ยวชาญ เก็บผลการใชงาน ปรับปรุงแกไข 
7. ทดสอบแอปพลิเคชั่นกับกลุมตัวอยาง เก็บผลการใชงาน 

 
ขอบเขตของการออกแบบแอปพลิเคช่ัน 

ออกแบบเนื้อหาแอปพลิเคชั่นสําหรับใชงานบน iPad เปนหลัก 
1. แนะนําผลไมไทยท่ีนาสนใจ 8 ชนิด ไดแก ไดแก ทุเรียน มะพราว มะมวง เงาะ ขนุน 

สับปะรด มังคุด และสมโอ 
2. นําเสนอวิธีการปอกผลไมแตละชนิด 
3. นําเสนอขอมูลฤดูกาลผลไมแตละชนิด 
4. นําเสนอขอมูลโภชนาการผลไมแตละชนิด 

 



45 

 

 
ภาพท่ี 13  แสดงข้ันตอนการวิจัย 
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กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
นักทองเท่ียวชาวตางชาติในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และผูใชงานโมบายแอปพลิเคชั่น 

จํานวน 120 คน โดยใชวิธีการกําหนดขนาดตัวอยางของยามาเน (Yamane) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 
% คาของความคลาดเคลื่อนอยูท่ี ± 6%1  

 
การสรุปอภิปรายผล 

การสรุปอภิปรายผลสามารถแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 
การสัมภาษณ 
การสรุปขอมูลจากแบบสัมภาษณจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบแอปพลิเคชั่น และ

ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเลขนศิลป และนําขอมูลท่ีไดมาอธิบายผลเชิงพรรณนา 
การประเมินงานออกแบบ 
การประเมินผลงานออกแบบแอปพลิเคชั่นเพ่ือแนะนําผลไมไทย ท่ีไดทดสอบโดยกลุม

ผูเชี่ยวชาญ และไดทําการปรับปรุงแกไข นําไปประเมินโดยกลุมตัวอยาง วารูปแบบงานออกแบบ
สามารถอธิบายเรื่องราวท่ีตองการนําเสนอ ผลงานมีองคประกอบของการออกแบบและรูปแบบการใช
งานเหมาะสมหรือไม เพ่ิมเติมขอเสนอแนะเพ่ือใชเปนขอมูลในแกไข และการพัฒนาผลงานตอไปใน
อนาคต 
 

                                           
1 ณรงค โพธิ์พฤกษานันท, ระเบียบวิธีวิจัย = Research methodology, พิมพครั้งท่ี 5, (กรุงเทพ: 
บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด: 2551), 176. 
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บทท่ี 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยหัวขอ “การออกแบบแอปพลิเคชั่นเพ่ือแนะนําผลไมไทย” ไดศึกษาขอมูล
เบื้องตนเก่ียวกับผลไมไทย และการออกแบบแอปพลิเคชั่น ควบคูกับวิเคราะหขอมูลทฤษฎีท่ีเก่ียวของ
กับการออกแบบเลขนศิลป และขอมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ จากนั้นนําขอมูลดังกลาวมาสรุปหาแนวทางใน
การออกแบบ และนําผลงานการออกแบบไปประเมินประสิทธิภาพกับผูเชี่ยวชาญ และกลุมตัวอยางท่ี
เปนนักทองเท่ียวชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร และผูใชงานโมบายแอปพลิเคชั่น โดยผลการ
วิเคราะหขอมูลแบงเปนสวน 4 สวน ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหแนวทางการออกแบบแอปพลิเคชั่นเพ่ือแนะนําผลไมไทย  
2. ผลการวิเคราะหหลังการใชงาน เรื ่องแนวทางการออกแบบเลขนศิลปสําหรับ

แอปพลิเคชั่นเพ่ือแนะนําผลไมไทย  
3. ผลการวิเคราะหหลังการใชงาน เรื ่องแนวทางการออกแบบการใชงานสําหรับ

แอปพลิเคชั่นเพ่ือแนะนําผลไมไทย 
4. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของงานออกแบบ 
 

ผลการวิเคราะหแนวทางการออกแบบแอปพลิเคช่ันเพ่ือแนะนําผลไมไทย 
การออกแบบแบงเปน 2 ชวง คือ  
ชวงที่1 รวบรวมขอมูลจากขอมูลเอกสาร การสอบถามจากบุคคลมาวิเคราะห ทํา 

workflow เปนภาพนิ่งแสดงข้ันตอนการนําเสนอในแอปพลิเคชั่นเบื้องตน ใหผูเชี่ยวชาญแสดงความ
คิดเห็น และนําขอแนะนําจากผูเชี่ยวชาญมาแกไข เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบตอไป 

 

ภาพท่ี15 แสดงขอมูลท่ีตองการนําเสนอในแอปพลิเคชั่นเบื้องตน 
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ชวงที่2 เปนการออกแบบเครื่องมือแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณพกพา โดยใหผูเชี่ยวชาญ
ทดสอบการใชงาน แสดงความคิดเห็น และนําขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมาแกไข เพื่อทดสอบการ
ใชงานกับกลุมตัวอยาง เพ่ือเก็บผลความพึงพอใจในการใชงาน 

 

 

 
 

ภาพท่ี16 แสดงการนําเสนอรูปแบบการใชงานแอปพลิเคชั่นแนะนําผลไมไทย 
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จากภาพท่ี15 เปนภาพแสดงการทดสอบตําแหนงการใชงาน การจัดวาง ขนาดปุมและ
ตัวอักษรเบ้ืองตน เพ่ือใชนําเสนอข้ันตอนการใชงานในแตละหนาของแอปพลิเคชั่น 

 
ภาพท่ี17 Sketch design แอปพลิเคชั่นแนะนําผลไมไทย แบบท่ี1 
  

จากภาพที่16 ออกแบบเปนภาพแสดงรูปแบบการใชงานในแอปพลิเคชั ่นเบื ้องตน 
อธิบายใหผูเชี่ยวชาญทราบถึงรูปแบบการนําเสนอ เพื่อนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงการออกแบบใน
ลําดับถัดไป 
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ภาพท่ี18 Sketch design แอปพลิเคชั่นแนะนําผลไมไทย แบบท่ี2 
  

จากภาพท่ี17 พัฒนารุปแบบการนําเสนอ ใสรายละเอียดตัวการตูนลงไปเพื่อเพิ่มความ
นาสนใจในชิ้นงาน ใหแตกตางจากการนําเสนอขอมูลผานเวปไซต และ หลังจากขอคําชี้แนะจาก
ผูเชี่ยวชาญ สรุปขอมูลผลไมท่ีตองการนําเสนอในแอปพลิเคชั่นไดดังนี้ 
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1. ขอมูลความรูเบื้องตนเก่ียวกับผลไมไทยท่ีเปนท่ีนิยม 
2. ขอมูลความรูเก่ียวกับฤดูกาลของผลไมไทยท่ีเปนท่ีนิยม 
3. ขอมูลความรูเก่ียวกับการปอกผลไมไทยท่ีถูกตอง 
4. ขอมูลความรูเก่ียวกับโภชนาของผลไมไทย 

 

 

 
 

ภาพท่ี19 แสดงแอปพลิเคชั่น How to enjoy Thai fruits 
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จากภาพที่18 ทําตัวอยางแอปพลิเคชั่นใน iPad เปนไฟล epub3.0 นําไปทดสอบกับ
ผูใชงานจริงจํานวน 3 ทาน สังเกตและเก็บขอมูลคําแนะนําจากการใชงานมาปรับปรุงการออกแบบ 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี20 แสดงแอปพลิเคชั่น How to enjoy Thai fruits ชุดทดสอบกับผูเชี่ยวชาญ 
 

จากภาพที่19 แกไขตําแหนงปุมกด การเชื่อมโยงกับหนาตางๆ นําไปทดสอบกับ
เชี่ยวชาญดานออกแบบแอปพลิเคชั่น และดานเลขนศิลปดานละ 8 ทาน รวม 16 ทาน สัมภาษณ
เก็บขอมูลมาวิเคราะหผล นําขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงการออกแบบ 
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ภาพท่ี21 แสดงแอปพลิเคชั่น How to enjoy Thai fruits ชุดทดสอบกับผูใชงานกลุมตัวอยาง 
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ภาพท่ี21 แสดงแอปพลิเคชั่น How to enjoy Thai fruits ชุดทดสอบกับผูใชงานกลุมตัวอยาง 
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จากภาพที่20-21 แกไขการออกแบบตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาทดสอบ
กับกลุมผูใชงานและนักทองเท่ียวตางชาติรวม 120 คน เก็บขอมูลมาวิเคราะหผล 

ผลการวิเคราะหหลังการใชงาน เรื ่องแนวทางการออกแบบเลขนศิลปสําหรับ
แอปพลิเคช่ันเพ่ือแนะนําผลไมไทย 

จากจํานวนผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเลขนศิลปท้ังหมด 8 ทาน เปนเพศชายมากกวา
เพศหญิง มีจํานวน ผูเชี่ยวชาญท่ีเปนเพศชาย 6 ทาน และผูเชี่ยวชาญเพศหญิง จํานวน 2 ทาน 

ผลการวิเคราะหในสวนนี้จะนําเสนอขอมูลดวยตาราง และใชวิธีการคํานวณผลแบบ 
Rating Scale โดยมีเกณฑการวัดผลแบงเปน 5 ระดับ ดังน ี้  

5 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง / มากท่ีสุด 
4 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นดวย / มาก 
3 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.61 - 3.40 หมายถึง ไมแนใจ / ปานกลาง 
2 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.81 - 2.60 หมายถึง ไมเห็นดวย / นอย 
1 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00 - 1.80 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง / นอยท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับแอปพลิเคชั่นแนะนําผลไมไทยดานการออกแบบเลขนศิลป 

ประเด็น คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
1. ความเหมาะสมของรูปแบบอักษรท่ีใช (font)  
    งายตอการอาน 

3.89 เห็นดวย 

2. ความเหมาะสมของภาพประกอบ (Illustration) 
    ท่ีใชในแอปพลิเคชั่น 

4.67 เห็นดวยอยางยิ่ง 

3. ความเหมาะสมการเลือกใชสี (color) 4.67 เห็นดวยอยางยิ่ง 

4. ความเหมาะสมของการจัดวางองคประกอบศิลป 
   (composition)  

3.78 เห็นดวย 

 
จากตารางท่ี 1 สามารถสรุปความคิดเห็นเก่ียวกับแอปพลิเคชั่นแนะนําผลไมไทยดานการ

ออกแบบเลขนศิลปไดดังตอไปนี ้
1. ความเหมาะสมของรูปแบบอักษรท่ีใช (font) งายตอการอาน มีคาเฉลี่ย 3.89

ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับ “เห็นดวย” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนํา เรื่องการจัดวางตัวหนังสือ 
space ของ font ระยะหางระหวางบรรทัดดูแนนไป เลือกใช font ความหนาบางมากเกินไป ทําให
อานยาก ควรเลือก font ใหอานงาย ควรจัดระยะหาง font เองดีกวาการใชมาตรฐานโปรแกรม และ
เลือกใชfontท่ีมีลักษณะเดนท่ีแตกตางจะชวยใหดูนาสนใจกวาใช font มาตรฐานโปรแกรม 

2. ความเหมาะสมของภาพประกอบ (Illustration) ท่ีใชในแอปพลิเคชั่น มีคาเฉลี่ย 4.67
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับ “เห็นดวยอยางยิ่ง” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนําวา หนาใหเลือกผลไม 
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(select fruit) รูปผลไมไมเปนภาพกราฟกเหมือนหนาอ่ืน บางภาพเชนภาพเม่ือปอกเสร็จแลว ผลไม
สุก แก ดิบ อาจเปนภาพจริงประกอบเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ และความเขาใจของผูใชงาน 

3. ความเหมาะสมการเลือกใชสี (color) ใชในแอปพลิเคชั่น มีคาเฉลี่ย 4.67 ผูเชี่ยวชาญ
มีความคิดเห็นในระดับ “เห็นดวยอยางยิ่ง” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนําวา สีสันนาสนใจ แตบางจุดมีสี
กลืนกันระหวางภาพกับbackground อาจตองระวังในสวนนี้ 

4. ความเหมาะสมของการจัดวางองคประกอบศิลป (composition) มีคาเฉลี่ย 3.78
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับ “เห็นดวย” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนํา ตําแหนงภาพ ปุม และ
ตัวหนังสือยังดูไมเปนไปในทางเดียวกัน บางภาพอานจากซาย บางภาพอานจากขวา บางภาพ
ตัวหนังสือบรรยายซอนกับปุมกดอยู อาจตองปรับเพ่ิมเติม 

ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีนําเสนอแอปพลิเคชั่นแนะนําผลไมไทยดานการออกแบบเลขนศิลป 

ประเด็น คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
1. ความนาสนใจของรูปแบบการนําเสนอ 4.34 เห็นดวยอยางยิ่ง 
2. การแบงหมวดหมูเนื้อหาชัดเจน 4.23 เห็นดวยอยางยิ่ง 
3.  ความเหมาะสมของลาํดบัเร่ืองราวที่นําเสนอ 4 เห็นดวยอยางยิ่ง 
4.  ความตอเนื่องของเนื้อหาที่นาํเสนอ 4.34 เห็นดวยอยางยิ่ง 
5. สามารถสื่อความหมายไดชัดเจน 4.67 เห็นดวยอยางยิ่ง 
6. ภาพรวมของแอปพลิเคชั่น 4.23 เห็นดวยอยางยิ่ง 

 
จากตารางท่ี 2 สามารถสรุปความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีนําเสนอแอปพลิเคชั่นแนะนําผลไม

ไทยดานการออกแบบเลขนศิลปไดดังตอไปนี้ 
1. ความนาสนใจของรูปแบบการนําเสนอ มีคาเฉลี่ย 4.34 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นใน

ระดับ “เห็นดวยอยางยิ่ง” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนําวา ควรเพ่ิมเสียงบรรยาย รวมถึงดนตรีประกอบ 
เพ่ือใหผลงานมีความนาสนใจเพ่ิมมากข้ึน 

2. การแบงหมวดหมูเนื้อหาชัดเจน มีคาเฉลี่ย 4.23 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับ 
“เห็นดวยอยางยิ่ง” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนําวา สําหรับการเลาเรื่องควรมีประวัติคราวๆ เชนเปนผลไม
ฤดูไหนเปนอยางไร และนาจะมีใหครบทุกฤดูกาล ตลอดท้ังป เพ่ือท่ีจะไดเสนอวา เมืองไทยเปนเมือง
แหงผลไม และผลไมตางๆดีมีประโยชนอยางไรกับเราบาง 

อุปกรณตางๆควรใชอะไรท่ีงายตอการหา หรือมีอยูแลวตามบาน โดยเฉพาะถา
ตองการสอนชาวตางชาติในกรณีไมอยูเมืองไทย อาจจหายากหนอย เชน มีดเขาควาย ใบตอง เปนตน 

วิธีถาตองการเสนอการทําแบบไทยก็โอเค แตถาตองการสอนใหชาวตางชาติทํา 
บางอยางอาจจะไมเขาใจหรือยากในการทํา เชน วิธีการเฉาะมะมวง ชาวตางชาติคงไมเขาใจ ควรใชวิธี
ท่ีงายการท่ัวไปเชนการหัน ปลอก หรือสับ 
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3. ความเหมาะสมของลําดับเรื่องราวที่นําเสนอ มีคาเฉลี่ย 4 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
ในระดับ “เห็นดวยอยางยิ่ง” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนําวา ขอมูลเพ่ิมเติม พวกความเปนมา เชน ชมพู
เปนภาษาอินเดีย ทุเรียนเปนภาษามาเลย ฯลฯ ไมตองมากแคเปนสีสัน Flow ของขอมูล Unilinear 
มากไปนิด ทําใหเวลายอน/เปลี่ยนผลไม จะตองยอนมาหนาแรก ลองแก Flow ใหสามารถเปลี่ยนไป
ผลไมอ่ืนไดจากหนาใดๆ อาจจะสะดวกข้ึน" 

4. ความตอเนื่องของเนื้อหาที่นําเสนอ มีคาเฉลี่ย 4.34 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นใน
ระดับ “เห็นดวยอยางยิ่ง” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนําวา ตอนจบของผลไมแตละชนิด นาจะมีปุมใหเลือก
แสดงผลไมชนิดถัดไปได 

5. สามารถสื่อความหมายไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 4.67 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับ 
“เห็นดวยอยางยิ่ง” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนําวา บางชนิดเชนมะพราวควรเพ่ิมรายละเอียดเชนกานให
ชัดเจน ทุเรียนดิบและสุกขนาดหนามจะตางกัน ควรศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณของ
งานท่ีมากข้ึน 

6. ภาพรวมของแอปพลิเคชั่น มีคาเฉลี่ย 4.23 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับ “เห็น
ดวยอยางยิ่ง” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนําวา นาจะใชภาษาท่ีงาย และเขาใจไดทันที หรือวาเปนการใช 
icon แทนการใชภาษา เพราะอยางกรณีนี่ดูจากกลุมเปาหมายเปนคน จีน ญี่ปุน เกาหลี และรัสเซียน 
ซ่ึงอาจจะไมเกงเรื่องการใชภาษามากนัก อาจจะทําใหยากแกการเขาใจได ถาไมรูจักความหมาย 

ตรงท่ีดีดเพ่ือฟงเสียงอาจมีเสียงตัวอยาง เพราะการอานภาษาอังกฤษในแตละ
ประเทศอาจจะออกเสียงตางกัน อาจทําใหความหมายคลาดเคลื่อนได หนาฤดูกาลผลไม ถาใชไอคอน
ผลไมเปนกราฟกแทนท่ีแทงกราฟ จะดูนาสนใจกวา ภาพรวม รูปภาพ รูปแบบ และโทนสีนาสนใจ 

ผลการวิเคราะหหลังการใชงาน เรื ่องแนวทางการออกแบบการใชงานสําหรับ
แอปพลิเคช่ันเพ่ือแนะนําผลไมไทย 

จากจํานวนผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบแอปพลิเคชั่นท้ังหมด 8 ทาน เปนเพศชาย
มากกวาเพศหญิงมีจํานวน ผูเชี่ยวชาญท่ีเปนเพศชาย 5 ทาน และผูเชี่ยวชาญเพศหญิง จํานวน 3 ทาน 

การวิเคราะหในสวนนี้จะนําเสนอขอมูลดวยตาราง และใชวิธีการคํานวนผลแบบ Rating 
Scale สามารถสรุปผลตามตารางและการอธิบายเชิงพรรณนา ไดดังนี้ 

ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับแอปพลิเคชั่นแนะนําผลไมไทยดานแนวทางการออกแบบเพ่ือใชงาน 

ประเด็น คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
1. ความเหมาะสมของประเภทแอปพลิเคชั่น 
    ท่ีเลือกใชงาน 

3.90 เห็นดวย 

2. ความรวดเร็วในการโหลดขอมูล  3.90 เห็นดวย 

3. คนหาขอมูลท่ีตองการไดสะดวก 3.50 เห็นดวย 

4. วิธีใชงานเขาใจงาย 4 เห็นดวย 
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จากตารางท่ี 3 สามารถสรุปความคิดเห็นเก่ียวกับแอปพลิเคชั่นแนะนําผลไมไทยดานการ
แนวทางการออกแบบเพ่ือการใชงานไดดังตอไปนี้ 

1. ความเหมาะสมของประเภทแอปพลิเคชั่นที่เลือกใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.90 ผูเชี่ยวชาญ
มีความคิดเห็นในระดับ “เห็นดวย” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนําวา แอปพลิเคชั่นเปนรูปแบบการนําเสนอ
ทางเดียว อาจทําใหเบื่องาย ควรเพ่ิมความนาสนใจ เชนคลิปประกอบ หรือ เพ่ิมเกมสตอบคําถาม
เก่ียวกับผลไมไทย 

2. ความรวดเร็วในการโหลดขอมูล มีคาเฉลี่ย 3.90 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับ 
“เห็นดวย” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนําวา การโหลดขอมูลจํานวนมากในตอนแรกอาจทําใหคนไมอยาก
เสียเวลาโหลด ระวังตรงนี้ 

3. คนหาขอมูลที่ตองการไดสะดวก มีคาเฉลี่ย 3.50 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับ 
“เห็นดวย” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนําวา การใชงานท่ีตองยอนกลับไปหนาแรกตลอดอาจไมสะดวกใน
การใชงานมากนัก 

4. วิธีใชงานเขาใจงาย มีคาเฉลี่ย 4 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับ “เห็นดวย” 
ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนําวา ไมจําเปนตองดู Tutorial ทุกครั้งเม่ือเขาผานหนาหลัก อาจเพ่ิมปุม Skip 
มาท่ีหนาเลือกผลไมเลย 

เพ่ิมในสวน เมนูยอยท่ีเขาไปดูแตละเนื้อหาหลักๆได User อาจจะสนใจเขามาดูเนื้อหา
บางสวนแตตองกดไลดูไปทีละStep ซ่ึงไมจําเปน 

ตารางท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับแอปพลิเคชั่นแนะนําผลไมไทยดานรูปแบบการนําเสนอสําหรับการ
ออกแบบเพ่ือการใชงาน 

ประเด็น คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
1. ตําแหนงปุมตางๆในแอปพลิเคชั่นเหมาะสม    
   กับการใชงาน 

3.60 เห็นดวย 

2. ขนาดของตัวอักษรและเนื้อหามีความ    
    เหมาะสมกับหนาจอ 

4.30 เห็นดวยอยางยิ่ง 

3. ขนาดของปุมมีความเหมาะสมกับหนาจอ 4.40 เห็นดวยอยางยิ่ง 

4. ความเหมาะสมของลําดับและเรื่องราว 
    ท่ีนําเสนอ 

3.80 เห็นดวย 

5. การเชื่อมโยงเนื้อหาในแตละหนา 3.90 เห็นดวย 

6. ภาพรวมของแอปพลิเคชั่น 3.90 เห็นดวย 

 
จากตารางท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับแอปพลิเคชั่นแนะนําผลไมไทยดานรูปแบบการ

นําเสนอสําหรับการการออกแบบเพ่ือการใชงานไดดังตอไปนี้ 



59 
 

1. ตําแหนงปุ มตางๆในแอปพลิเคชั ่นเหมาะสมกับการใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.60 
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับ “เห็นดวย” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนําวา การใชงานปุม ดานลางจะ
เปนปุมท่ีกดบอย ดานบนอาจเปนปุมเมนู สวนการกลับหนาแรกใชงานนอย ควรยายไปดานซายบน 
มากกวาขวาบน บางปุมตําแหนงยังซอนกับตัวหนังสือบรรยายภาพอยู 

2. ขนาดของต ัวอ ักษรและเนื ้อหามีความเหมาะสมกับหนาจอ มีคาเฉลี่ย 4.30 
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับ “เห็นดวยอยางยิ่ง” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนําวา ตัวอักษรควรปรับ
ใหมีรูปแบบไปในทางเดียวกัน เพ่ือใหเขาใจงายควรเพ่ิมคําอธิบายเปนลําดับข้ันตอน 

3. ขนาดของปุมมีความเหมาะสมกับหนาจอ มีคาเฉลี่ย 4.40 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
ในระดับ “เห็นดวยอยางยิ่ง” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนําวา บางปุมกดมีความคลายกันเกินไป และดูกลืน
กับภาพ อาจเพ่ิมเอฟเฟค และเพ่ิมภาษาบรรยายท่ีปุมเพ่ืออธิบายวาปุมนี้คืออะไร 

4. ความเหมาะสมของลําดับและเรื่องราวท่ีนําเสนอ มีคาเฉลี่ย 3.80 ผูเชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นในระดับ “เห็นดวย” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนําวา เพ่ิมขอมูลการซ้ือ ราคา ภูมิภาคท่ีปลูกการ
เพาะปลูก สายพันธ ของผลไมแตละประเภท และรายละเอียดเรื่องรสชาติ เพ่ิม UI ใหมี animation 
จะนาสนใจยิ่งข้ึน  

ควรปรับหนารายละเอียดคุณคาทางอาหาร และ ฤดูใหนาสนใจกวานี้  
ในตัวอยาง app ยังไมเห็นขอมูลเก่ียวกับผลไมตามฤดูกาลท่ีชัดเจน 
ในหนาฤดูการของผลไมคิดวายังนําเสนอไดเขาใจยากไปสักนิด อาจจะนําเสนอเปน

ชวงเดือน หรือกราฟเสนไปเลยก็ได 
5. การเชื่อมโยงเนื้อหาในแตละหนา มีคาเฉลี่ย 3.90 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับ 

“เห็นดวย” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนําวา รายละเอียดมากไป ควรเนื้อหาท่ีกระชับมากกวานี้ ตําแหนงเเส
ดงผล บางตอนยังไมสอดคลองกับระดับสายตา แกไขตรงนี้ ก็จะดีมาก หัวขอ และการออกแบบ
สวยงามนาสนใจ 

6. ภาพรวมของแอปพลิเคชั่น มีคาเฉลี่ย 3.90 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับ “เห็น
ดวย” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนําวา ในงานมีการพูดถึงเสียง นาจะมีเสียงใหฟงประกอบ ภาพระยะสุกแก 
นาจะมีภาพจริงมากกวากราฟฟค 

จํานวนผลไมนาจะมากกวานี้ เหมือนจะมีแตผลไมท่ีมีรายละเอียดในวิธีการกิน จึงไมมี 
ลําไย ลางสาด ท่ีไมตองมีวิธีการกินเฉพาะ 

กราฟฟคสวยงาม ดูนาจะเหมาะกับเด็ก อาจจะเพ่ิมเติมสื่อดวยการใชเกมสเล็กๆลงไป 
หรือ มีเกมตอบคําถามเก่ียวกับผลไมไทยดวยก็ดี 

สามารถคํานวณปริมาณแคลอรี่ได บอกคุณสมบัติทางโภชนาการ บอกรส และกลิ่น 
เบื้องตนได 
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ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของงานออกแบบสําหรับแอปพลิเคชั่นเพื่อแนะนํา
ผลไมไทยจากผูเช่ียวชาญ 

ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการใชงานจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบแอปพลิเคชั่น
และผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเลขนศิลปท้ังหมด 16 ทาน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิงมีจํานวน 
ผูเชี่ยวชาญท่ีเปนเพศชาย 11 ทาน และผูเชี่ยวชาญเพศหญิง จํานวน 5 ทาน การวิเคราะหในสวนนี้จะ
นําเสนอขอมูลดวยตาราง และใชวิธีการคํานวนผลแบบ Rating Scale สามารถสรุปผลตามตารางและ
การอธิบายเชิงพรรณนา ไดดังนี้ 

ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชงานแอปพลิเคชั่นแนะนําผลไมไทย ดานประสบการณจากการ
ใชงาน 

ประเด็น คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
1. งายตอการใชงาน 4 เห็นดวย 
2. งายตอความเขาใจ 4.21 เห็นดวยอยางยิ่ง 

3. มีความนาสนใจแตแรกเห็น 4.16 เห็นดวย 

4. ทําใหสนใจเรื่องผลไมไทยมากข้ึน 4.26 เห็นดวยอยางยิ่ง 

 
จากตารางท่ี 5 สามารถสรุปความคิดเห็นเก่ียวกับแอปพลิเคชั่นแนะนําผลไมไทยดานการ

แนวทางการออกแบบเพ่ือการใชงานไดดังตอไปนี้ 
1. แอปพลิเคชั่นที่งายตอการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับ 

“เห็นดวย” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนําวา การใชงานปุมกด บางปุมอาจมีขนาดเล็กเม่ือใชงานบนอุปกรณ
มือถือ อาจทําใหใชงานไดยาก 

2. แอปพลิเคชั่นท่ีงายตอความเขาใจ มีคาเฉลี่ย 4.21 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับ 
“เห็นดวยอยางยิ่ง” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนําวา อาจเพ่ิมเติมการกดท่ีภาพโดยมีการชี้นําหรือใสstroke 
แทนกดปุม เพ่ิมความนาสนใจไดมากข้ึน 

3. มีความนาสนใจแตแรกเห็น คาเฉลี่ย 4.16 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับ “เห็น
ดวย” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนําวา รูปตัวการตูนนาสนใจ แตถาเปนการสอนเด็กใชงานอาจตองระวัง
เรื่องของมีคม 

4. ทําใหสนใจเรื่องผลไมไทยมากข้ึน คาเฉลี่ย 4.26 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับ 
“เห็นดวยอยางยิ่ง” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนําวา มีการนําเสนอในรูปแบบเขาใจงาย ทําใหรูสึกอยาก
ปอกผลไม 
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ตารางท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชงานแอปพลิเคชั่นแนะนําผลไมไทยดานขอมูลผลไมไทยท่ีไดรับ 

ประเด็น คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
1. ใหความรูเก่ียวกับผลไมไทยท่ีเปนท่ีนิยม 4.42 เห็นดวยอยางยิ่ง 
2. ใหความรูเก่ียวกับฤดูกาลของผลไมไทย 
   ท่ีเปนท่ีนิยม 

4.16 เห็นดวย 

3. ใหความรูเก่ียวกับการปอกผลไมไทยท่ีถูกตอง 4.21 เห็นดวยอยางยิ่ง 

4. ใหความรูเก่ียวกับโภชนาของผลไมไทย 4.26 เห็นดวยอยางยิ่ง 

5. สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับผลไมไทย 4.47 เห็นดวยอยางยิ่ง 

6. ใหขอมูลเพียงพอตอการใชงาน 3.89 เห็นดวย 

 
จากตารางท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชงานแอปพลิเคชั่นแนะนําผลไมไทยดานขอมูล

ผลไมไทยท่ีไดรับไดดังนี้ 
1. ใหความรูเก่ียวกับผลไมไทยท่ีเปนท่ีนิยม มีคาเฉลี่ย 4.42 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นใน

ระดับ “เห็นดวยอยางยิ่ง” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนําวา อยากใหเพ่ิมวิธีการนําผลไมไปปรุงหรือทานใน
รูปแบบอ่ืนๆด ู

2. ใหความรูเก่ียวกับฤดูกาลของผลไมไทยท่ีเปนท่ีนิยม มีคาเฉลี่ย 4.16 ผูเชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นในระดับ “เห็นดวย” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนําวา อธิบายดวยกราฟนาจะเขาใจไดงายข้ึน 

3. ใหความรูเก่ียวกับการปอกผลไมไทยท่ีถูกตอง มีคาเฉลี่ย 4.21 ผูเชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นในระดับ “เห็นดวยอยางยิ่ง” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนําวา บางผลไมวิธีและอุปกรณการปอกของ
ไทยอาจตางจากตางชาติ ทําใหอาจไมสามารถทําตามได 

4. ใหความรูเก่ียวกับโภชนาของผลไมไทย มีคาเฉลี่ย 4.26 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นใน
ระดับ “เห็นดวยอยางยิ่ง” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนําวา อาจเพ่ิมขอมูลประโยชนของวิตามินแตละชนิด 

5. สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับผลไมไทย มีคาเฉลี่ย 4.47 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นใน
ระดับ “เห็นดวยอยางยิ่ง” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนําวา นาสนใจ นานําไปเสนอหนวยงานราชการ อาจ
เปนประโยชนตอไปได 

6. ใหขอมูลเพียงพอตอการใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.89 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับ 
“เห็นดวย” ผูเชี่ยวชาญมีคําแนะนําวา นามีคลิปหรือเสียงประกอบการใชงาน 

ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของงานออกแบบสําหรับแอปพลิเคชั่นเพื่อแนะนํา
ผลไมไทยจากกลุมตัวอยาง 

กลุ มตัวอยางที่ทดสอบแอปพลิเคชั ่นแนะนําผลไมไทยจํานวน 120 คน แบงเปน ผู
ทดสอบการใชงานแอปพลิเคชั ่นจํานวน 90 คน และผูทดสอบใชงานชาวตางชาติ 30 คน การ
วิเคราะหขอมูลในสวนนี้จะนําเสนอผลดวยตารางคาอัตราสวนรอยละ (Percentage) โดย สามารถ
สรุปผลตามตารางและการอธิบายเชิงพรรณนา ไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 7 แสดงกลุมตัวอยางทดสอบแอปพลิเคชั่นแนะนําผลไมไทย 

กลุมผูทดสอบการใชงาน
แอปพลิเคชั่น 

จํานวน
(N=120) 

เพศ 
ชาย 

เพศ 
หญิง 

รอยละ 

1. กลุมตัวอยางผูใชงานแอปพลิเคชั่น 90 43 
(48%) 

47 
(52%) 

75% 

2. กลุมตัวอยางผูใชงานชาวตางชาติ 30 12 
(40%) 

18 
(60%) 

25% 

  
 จากตารางท่ี 7 สามารถสรุปกลุมผูทดสอบการใชงานเปน 2 กลุมคือกลุมทดสอบที่มีการ
ใชงานแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพทประจํา 75 % เปนชาย 43 คน และหญิง 47 คน และกลุมตัวอยาง
ชาวตางชาติ 25 % เปนชาย 12 คน และหญิง 18 คน โดยใหทั้ง 2 กลุมตัวอยางตอบคําถามหลัง
การทดสอบแอปพลิเคชั่น ดวยคําถามเดียวกันแยกชุดเปนคําถามภาษาอังกฤษและภาษาไทย การ
วิเคราะหในสวนนี้จะนําเสนอขอมูลดวยตาราง และใชวิธีการคํานวนผลแบบ Rating Scale สามารถ
สรุปผลตามตารางและการอธิบายเชิงพรรณนา ไดดังนี้ 

ความนาสนใจของผลไมไทยแตละชนิดในแอปพลิเคช่ันนี้ 

ตารางท่ี 8 ความคิดเห็นของผูใชงานเก่ียวกับความนาสนใจของผลไมไทยในแอปพลิเคชั่นนี้ 

ประเด็น คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
1. ทุเรียน 4.06 เห็นดวย 
2. มะพราว 4.15 เห็นดวย 
3. มะมวง 4.25 เห็นดวยอยางยิ่ง 

4. เงาะ 3.96 เห็นดวย 
5. ขนุน 4.02 เห็นดวย 
6. สับปะรด 4.10 เห็นดวย 
7. มังคุด 4.12 เห็นดวย 
8. สมโอ 4.08 เห็นดวย 

 
จากตารางท่ี 8 สามารถสรุปความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูใชงานตอความนาสนใจของ

ผลไมไทยท่ีอยูในแอปพลิเคชั่นนี้ไดดังตอไปนี้ 
1. ทุเรียน มีคาเฉลี่ย 4.06 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับ “เห็นดวย” 
2. มะพราว มีคาเฉลี่ย 4.15 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับ “เห็นดวย” 
3. มะมวง มีคาเฉลี่ย 4.25 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับ “เห็นดวยอยางยิ่ง” 
4. เงาะ มีคาเฉลี่ย 3.96 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับ “เห็นดวย” 
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5. ขนุน มีคาเฉลี่ย 4.02 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับ “เห็นดวย” 
6. สับปะรด มีคาเฉลี่ย 4.10 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับ “เห็นดวย” 
7. มังคุด มีคาเฉลี่ย 4.12 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับ “เห็นดวย” 
8. สมโอ มีคาเฉลี่ย 4.08 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับ “เห็นดวย” 

ความคิดเห็นหลังการใชงานแอปพลิเคช่ันนี้ 

ตารางท่ี 9 ความคิดเห็นของผูใชงานเก่ียวกับการใชงานแอปพลิเคชั่นแนะนําผลไมไทยดาน
ประสบการณการใชงาน 

ประเด็น คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
1. งายตอการใชงาน 4.13 เห็นดวย 
2. งายตอความเขาใจ 4.26 เห็นดวยอยางยิ่ง 

3. มีความนาสนใจแตแรกเห็น 4.10 เห็นดวย 

4. ทําใหสนใจเรื่องผลไมไทยมากข้ึน 4.10 เห็นดวย 

จากตารางท่ี 9 สามารถสรุปความคิดเห็นเก่ียวกับแอปพลิเคชั่นแนะนําผลไมไทยดานการ
แนวทางการออกแบบเพ่ือการใชงานไดดังตอไปนี้ 

1. แอปพลิเคชั่นท่ีงายตอการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.13 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับ 
“เห็นดวย” 

2. แอปพลิเคชั่นที่งายตอความเขาใจ มีคาเฉลี่ย 4.26 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นใน
ระดับ “เห็นดวยอยางยิ่ง” 

3. มีความนาสนใจแตแรกเห็น คาเฉลี่ย 4.10 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับ “เห็น
ดวย”  

4. ทําใหสนใจเรื่องผลไมไทยมากข้ึน คาเฉลี่ย 4.10 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับ 
“เห็นดวย” 

ตารางท่ี 10 ความคิดเห็นของผูใชงานเก่ียวกับการใชงานแอปพลิเคชั่นแนะนําผลไมไทยดานขอมูล
ผลไมไทยท่ีไดรับ 

ประเด็น คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
1. ใหความรูเก่ียวกับผลไมไทยท่ีเปนท่ีนิยม 4.36 เห็นดวยอยางยิ่ง 
2. ใหความรูเก่ียวกับฤดูกาลของผลไมไทยท่ีเปนท่ีนิยม 4.31 เห็นดวยอยางยิ่ง 

3. ใหความรูเก่ียวกับการปอกผลไมไทยท่ีถูกตอง 4.28 เห็นดวยอยางยิ่ง 

4. ใหความรูเก่ียวกับโภชนาของผลไมไทย 4.24 เห็นดวยอยางยิ่ง 

5. สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับผลไมไทย 4.42 เห็นดวยอยางยิ่ง 

6. ใหขอมูลเพียงพอตอการใชงาน 3.93 เห็นดวย 
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จากตารางท่ี 10 ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชงานแอปพลิเคชั่นแนะนําผลไมไทยดาน
ขอมูลผลไมไทยท่ีไดรับไดดังนี้ 

1. ใหความรูเก่ียวกับผลไมไทยท่ีเปนท่ีนิยม มีคาเฉลี่ย 4.36 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
ในระดับ “เห็นดวยอยางยิ่ง”  

2. ใหความรูเก่ียวกับฤดูกาลของผลไมไทยท่ีเปนท่ีนิยม มีคาเฉลี่ย 4.31 กลุมตัวอยางมี
ความคิดเห็นในระดับ “เห็นดวยอยางยิ่ง” 

3. ใหความรูเก่ียวกับการปอกผลไมไทยท่ีถูกตอง มีคาเฉลี่ย 4.28 กลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นในระดับ “เห็นดวยอยางยิ่ง”  

4. ใหความรูเก่ียวกับโภชนาของผลไมไทย มีคาเฉลี่ย 4.24 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นใน
ระดับ “เห็นดวยอยางยิ่ง” 

5. สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับผลไมไทย มีคาเฉลี่ย 4.42 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นใน
ระดับ “เห็นดวยอยางยิ่ง” 

6. ใหขอมูลเพียงพอตอการใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.93 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับ 
“เห็นดวย”  

ผลไมไทยท่ีกลุมตัวอยางสนใจและอยากใหเพ่ิมในแอปพลิเคช่ันนี้ในลําดับตอไป 

ตารางท่ี 11 ชนิดผลไมท่ีผูใชงานตองการใหนําเสนอเพ่ิมเติมในลําดับตอไป ความคิดเห็นแบบ
ปลายเปด 

ผลไม 
จํานวน 

(N=120) 
1. กลวย 10 
2. กระทอน 2 
3. แกวมังกร 5 

4. ชมพู 1 
5. แตงโม 11 
6. ทับทิม 3 

7. มะละกอ 10 
8. นอยหนา 2 
9. มะขาม 5 

10. มะเฟอง 3 
11. ระกํา 6 
12. ลองกอง 18 

13. ลําไย 9 



65 
 

ตารางท่ี 11 ชนิดผลไมท่ีผูใชงานตองการใหนําเสนอเพ่ิมเติมในลําดับตอไป ความคิดเห็นแบบ
ปลายเปด (ตอ) 

ผลไม 
จํานวน 

(N=120) 
14. ลิ้นจี่ 12 
15. ลูกตาล 1 
16. สม 3 

17. สละ 5 
18. เสาวรส 2 
19. ผลไมอ่ืนๆ 12 

 
 จากตารางท่ี 11 ชนิดผลไมไทยท่ีเปนท่ีนิยม ท่ีผูใชงานตองการใหนําเสนอเพ่ิมเติมใน
ลําดับตอไปจากคําถามปลายเปด ลองกอง เปนผลไมไทยท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด รองลงมาไดแก 
ลิ้นจี่ แตงโม มะละกอ กลวย และลําไย 

ส่ิงท่ีทานคิดวาอยากใหมีเพ่ิมเติมในแอปพลิเคช่ันนี้ รูปแบบการใชงาน ฟงกช่ันอ่ืนๆ 

ตารางท่ี 12  ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแบบปลายเปด 

ประเด็น ความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ  
สิ่งท่ีอยากใหมีเพ่ิมเติมใน
แอปพลิเคชั่นนี้ 

1. ขอมูลประวัติผลไมเล็กนอย เชน มาจากท่ีไหน แตไมตอง
มาก 
2. เสียงบรรยาย ประกอบ 
3. ปุมใหคะแนนผลไมท่ีชอบเพ่ือเปนขอมูลวาผูใชนิยมผลไม
ชนิดได สามารถนํามาเปนขอมูลศึกษา 
4. ยกตัวอยางขนมหรืออาหารท่ีนําผลไมดังกลาวไปใชเปน
สวนประกอบ 
5. ภาพเคลื่อนไหวแสดงทาทางการปอกผลไม  
6. นาจะมีการปุม skip หนา how to use เพ่ือขามหนานี้ไป
ในกรณี ท่ีทราบการใช งานอยู แล ว   ปุ ม ท่ีลิ้ งค ไป ท่ีหนา 
Facebook กับ แบบสอบถามท่ีตอนจบ หรือหนา Thank you 
ไมนาจะอยูท่ีหนาแรก กอนการลองเลน นาจะกด next ไดเลย
ตรงดานซายของรูป ไมจําเปนจะตองกดปุม next ท่ีเดียวหรือ
เปลา 
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ตารางท่ี 12  ขอเสนอแนะของผูใชงานแบบปลายเปด (ตอ) 

ประเด็น ความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ  
สิ่งท่ีอยากใหมีเพ่ิมเติมใน
แอปพลิเคชั่นนี้ 

7. ลักษณะของการแชรขอมูลท่ีไดอานไปแลวในตอนทายของ
การใชงาน 
8. หากมีเสียงประกอบ จะทําใหงานสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
9. ขอมูล หรือเสียงบางอยางท่ีภาพอธิบายไมได 
10. สรรพคุณทางยา หรือประโยชน ของผลไม, อ่ืนๆ เชน 
เปลือกไปทําอยางอ่ืนไดม้ัย 
11. ควรเพ่ิมเสียง เพ่ือดึงดูดความสนใจ หากมีคําศัพท
ภาษาอังกฤษควร ใหคลิกแลวฟงเสียง  ควรเพ่ิมคูมือการใชงาน
ใหเหมาะสมกับกลุมท่ีใช 
12. สามารถคํานวณปริมาณแคลอรี่ได 
13. Content button 
14. การออกเสียงชื่อ เสียงตอนเคาะ 
15. ปรับใหมีความเสถียรมากข้ึน 
16. อยากไดรูปจริง ระหางผลไมกินได และกินไมได เพ่ิมความ
หลากหลายของผลไม 
17. บอกแหลงซ้ือท่ีมีคุณภาพ สําหรับคนท่ีอยากกิน  
18. นาทําเปนตู touch screen ตามแหลงทองเท่ียว หรือ
ซุปเปอรมาเก็ต 
19. จัด workshop ปอกผลไมสําหรับตางชาติ 
20. อยากใหทําเปนสมุดภาพเล็กๆ พกสะดวก ใหนักทองเท่ียว
พกพาได 
21. อยากใหมี social plug in จะไดแชรใหคนไดรูจักผลไม
ไทยเยอะๆ  
22. นาจะมีการเสนอวิธีการนําผลไมตางๆ ไปแปรรูป ทําเปน
อาหารหรือของหวานตางๆ นอกเหนือจากกินสดๆ 
23. นําเสนอไดนาสนใจคะ รวมท้ังการสอดแทรกขอมูลท่ีเปน
ประโยชน 
24. บางอยาง เชนมะพราว ดูงายมาก แตเวลาปอกจริงๆ ตอง
ใชแรงมากๆ และยากสําหรับผูไมเคยมากอน ถามีวีดีโอสาธิตก็
นาจะเปนประโยชนครับ 
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ตารางท่ี 12  ขอเสนอแนะของผูใชงานแบบปลายเปด (ตอ) 

ประเด็น ความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ  
สิ่งท่ีอยากใหมีเพ่ิมเติมใน
แอปพลิเคชั่นนี้ 

25. ควรจะมีการแนะนําการแปรรูปผลไม วาสามารถนําไปทํา
เปนผลิตภัณฑ อะไรไดบาง นอกเหนือจากรับประทานสดๆ  
26. อนิเมชั่นนารักๆ เด็กๆจะไดสนใจ 
27. รายละเอียดท่ีเปนตารางดูไมทัน และตัวเล็กเกิน 
28. อยากใหมีภาษาไทยในเนื้อหาของผลไมตางๆเพ่ือจะได
เขาถึงทุกคน 
29. ภาพผลไมจริงในหนา select your fruit นาจะเลือกท่ีสวย
กวานี้ 
30. ชอบตรงมีวิธีการปอกเปลือกหลายๆแบบ ไดความรูมากข้ึน 
31. ฟงชั่นท่ีอาจจะเปนแผนท่ีประเทศไทย กดดูไดวาจังหวัด
ไหนมีผลไมอะไรข้ึนชื่อ สําหรับนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียว 
32. ถามีการเจาะลึกในพันธุของผลไมจะทําใหนาสนใจยิ่งข้ึน 
เพราะตางสายพันธุ รสก็จะตางกัน 
33. ภาพนารัก นาสนใจ แตเนื้อหาในเเอฟยังรูสึกธรรมดา 
นาจะเพ่ิมเรื่องรสชาติของผลไม เรื่องเลาของผลไมนั้นๆ อยาง
มะมวงสุกก็นําไปกินกับขามเหนียวมูลได นาะจเพ่ิมไอเดียเรื่อง
วิธีกินกับของอยางอ่ืนดวย เพ่ือใหเกิดความนาสนใจมากยิ่งข้ึน 
34. แอปพลิเคชั่นท่ีดีเปนประโยชนท้ังคนไทยและตางประเทศ 
ควรจะเพ่ิมเติมผลไมท่ีมีในประเทศไทยใหมากข้ึน 
35. กําหนดความเร็วในการดูไดหรือไม ทําสีสันรูปแบบสวย
นาสนใจ กราฟเขาใจงายดี 
36. ดูเรียบงายดี เขาใจงาย แถมเหมาะกับทุกวัยดวยคิดวา
อนาคตเพ่ิมผลไมเขามาอีกหลายๆชนิดจะดีมากๆเลย 
37. โดยรวมดีอยูแลวครับ 
38. อยากใหมีน้ําหนัก จากแสง และซาวดเพ่ิมครับ เพ่ือหยุด
คนดู ไมใหนิ่งเกินไป ภาพรวมชอบและมี ปย. มากครับ 
39. ความเชื่อตางๆเก่ียวกับผลไม เชน กินทุเรียนมากๆรอนใน 
กินทุเรียนกับเหลาอาจจะตายได หรือเกร็ดเล็กๆนอยๆ
สนุกสนาน 
40. เพ่ิมเสียงบรรยาย 
41. แนะนําวิธีเลือกซ้ือ โดยแทรกภาพจริงเขาไป 
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ตารางท่ี 12  ขอเสนอแนะของผูใชงานแบบปลายเปด (ตอ) 

ประเด็น ความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ  
สิ่งท่ีอยากใหมีเพ่ิมเติมใน
แอปพลิเคชั่นนี้ 

42. ภาพสวยเขาใจงายมีเสียงประกอบในการเลือกผลไม 
43. ตอยอดพัฒนาไปยังสวนผลไมใน เขต อาเซียน 
44. เพ่ิมผลไมอีกเยอะๆ 
45. อยากใหเห็นรูปตนจริงๆ ของผลไมแตละชนิด เพราะนับวัน
คนรุนหลังจะไมมีโอกาสไดรูจักเลยวา ลักษณะตนผลไมท่ีเปน
ผลไมหลักของไทยเรา มีรูปรางหนาตาอยางไร 
46. พัฒนาตอไป .เพ่ือประโยชนตอคนรุนหลัง 
47. เปนแอปท่ีดีคับ มีขอมูลสวนใหญครบครัน เนื้อหานาใช 
48. อาจจะตองปรับเรื่อง Font ใหเขากับความนารักกับกลุม
ผลไมมากกวาท่ีใชอยู 
49. คาแรคเตอรเด็กท่ีใชมีดอาจจะทําใหเด็กเลียนแบบ อาจจะ
ตองบอกดวยวาอยูในการดูแลของผูปกครอง 
50. ภาพสวย เขาใจงาย 
51. ลวดลายชัดเจนข้ึน 
52. เพ่ิมฟงกชั่นการแปรรูปผลไม ท่ีทานไมทันหรือเหลือเยอะ 
53. Animation การปอกผลไม และเสียง 
54. ตอนเริ่มใชงานแอปพลิเคชั่นนาจะเพ่ิมลูกเลนใหดูนา
ติดตามกวานี้ แลวก็เพ่ิมเสียงพากยท่ีเหลือดีแลวครับ 
55. สวนตัวชอบนะ นารักดี เขาใจงาย 
56. เพ่ิมความเพลิดเพลินใหชิวๆๆๆๆ 
57. ดีอยูแลว เพ่ือเมนูอาหารจากผลไม 
58. เนื้อหา สีสันสวยงามนาสนใจ  
59. ชอบภาพประกอบมากๆ นารักดูนาสนใจ เหมาะท่ีจะให
เด็กๆ ไดเรียนรู และพัฒนาไดดี 
60. พยายามตอไปนะ 
61. ลายเสนสวยดีคะ 
62. ออกแบบไดนารักมากๆคะ แตแอพโหลดคอนขางชา และ
ไมแนใจวามีเสียงไหม เปดแลวไมมีเสียงออกมาคะ แตโดยรวม
สวยงามนาสนใจดีคะ 
63. ตอนเริ่มใชงานแอปพลิเคชั่นนาจะเพ่ิมลูกเลนใหดูนา
ติดตามกวานี้ แลวก็เพ่ิมเสียงพากยท่ีเหลือดีแลวครับ 
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ตารางท่ี 12  ขอเสนอแนะของผูใชงานแบบปลายเปด (ตอ) 

ประเด็น ความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ  
สิ่งท่ีอยากใหมีเพ่ิมเติมใน
แอปพลิเคชั่นนี้ 

64. ภาพสวยมาก นารักแลว 
65. สวนตัวชอบนะ นารักดี เขาใจงาย 
66. เพ่ิมความเพลิดเพลินใหชิวๆๆๆๆ 
67. เพ่ือเมนูอาหารจากผลไม 
68. ชอบภาพประกอบมากๆ นารักดูนาสนใจ เหมาะท่ีจะให
เด็กๆ ไดเรียนรู และพัฒนาไดดี 
69. ออกแบบไดนารักมากๆคะ แตแอพโหลดคอนขางชา และ
ไมแนใจวามีเสียงไหม เปดแลวไมมีเสียงออกมาคะ แตโดยรวม
สวยงามนาสนใจดีคะ 
70. ความตอเนื่องของเรื่อง ข้ันตอน สีของภาพไมคอยสดใสคะ 
71. การตูนนารักดี นําเสนอภาพไดงายตอความเขาใจดี  
72. ผลไมมีนอยไปหนอย อาจเพ่ิมผลไมของเราท่ีพวกเคาไมมี
ถึงแมวาอาจไมดัง แตก็จะถือเปนการเปนการโปรโมทผลไม
ใหมๆ ได 
73. ราคาผลไม จังหวัด แหลงท่ีปลูก แนะนําสวนผลไม หรือ
งานผลไมสําหรับนักทองเท่ียว 
74. การเจริญเติบโต หนาตาของตนไม  
75. อธิบายประโยชนของผลไม  วิตามิน ประโยชนทาง
โภชนาการของผลไมแตละชนิด 
76. อยากใหมีเสียงประกอบ และเสียงบรรยายในแตละภาษา 
มีเกมสงายๆเพ่ิมความนาสนใจ 
77. หนาสอนการใชงานอยากใหกดขามได หรือไมก็สราง
เรื่องราวไปพรอมๆกับสอนการใชงาน ขนาดของปุม บางปุม
ใหญไป และบางครั้งกดแลวกลายเปนเปลี่ยนหนา ลดการ
เคลื่อนไหวท่ีไมจําเปนออกบางเชนอนิเมชั่นหนาเลือกผลไม 
การเขาถึงเมนูไดรวดเร็วนาจะดีกวา ชวง how to การกด
บอยๆอาจไมเวิรก ถาเปนอนิเมชั่น หรือวิดีโอคลิปนาจะดี 
78. เปนการเริ่มตนท่ีดี ในการนําเสนอความเปนไทย ในอีก
รูปแบบนึง พัฒนาตอไป 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวิจัย 

หัวขอ “การออกแบบแอปพลิเคชั่นเพื่อแนะนําผลไมไทย” เกิดจากผูวิจัยสนใจศึกษา
เกี่ยวกับการออกแบบตองการนําเสนอสื่อเพื่อประชาสัมพันธผลไมไทยใหชาวตางชาติและผูสนใจ
ผานสื่อดิจิตอลประเภทโมบายแอปพลิเคชั่น โดยอธิบายเรื่องราวผานรูปแบบตัวการตูนและกราฟ
ฟคที่ลดทอนและสรุปขอมูลเฉพาะเรื ่องที่ตองการนําเสนอ เพื่อสรางลักษณะที่จดจําและแตกตาง
จากการหาขอมูลผานเวปหรือ วิดีทัศนในอินเตอรเนต  

วัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพ่ือสรางแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณพกพา 0 (Mobile 
Application)0 แนะนําการบริโภคผลไมไทยใหกับผูท่ีสนใจ โดยเฉพาะผูบริโภคชาวตางชาติ และเปน
การประชาสัมพันธ สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับผลไมไทยมากข้ึน โดยผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลทั้งทาง
เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที ่เกี ่ยวของ เพื่อนํามาออกแบบเครื ่องมือ ทดสอบและสัมภาษณ
ผูเชี ่ยวชาญดานการออกแบบแอปพลิเคชั่น และผูเชี ่ยวชาญดานเลขนศิลป ในการวิจัยครั้งนี้ใช
เครื่องมือในการเก็บขอมูลดังนี้  

1.แบบสัมภาษณ เพ่ือสัมภาษณขอมูลเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญดานดานการออกแบบ
แอปพลิเคชั่น และผูเชี่ยวชาญดานเลขนศิลป ดานละ 8 ทาน รวม 16 ทานเพื่อเปนแนวทางในการ
แกไข พัฒนา ตอยอดผลงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. แบบสอบถามกลุมตัวอยางผู ใชงาน เ พ่ือวัดผลการออกแบบ และสอบถาม
ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการแกไข และพัฒนาผลงานในโอกาสถัดไป 

3. แบบประเมินผล การสรางแบบสําหรับกลุมตัวอยาง เพ่ือวัดความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวชาวตางชาติ และผูใชงานท่ีมีตองานออกแบบแอปพลิเคชั่นแนะนําผลไมไทย และแบบ
ประเมินผล สําหรับผูเชี่ยวชาญ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การทําวิจัยในครั้งนี้วัตถุประสงค เพ่ือการออกแบบแอปพลิเคชั่นเพ่ือแนะนําผลไมไทย 
และวิธีรับประทาน ใหกับผูสนใจ โดยใชทฤษฎีการออกแบบเลขนศิลป และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการ
ออกแบบ ใหเขากับการนําเสนอขอมูลผลไมไทยในรูปแบบแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณพกพา iPad ผูวิจัย
ทําการออกแบบโดยใชภาพวาดกราฟฟครูปแบบการตูนประกอบคําบรรยาย ผลการวิจัย คือ การ
ออกแบบแอปพลิเคชั่นเพ่ือแนะนําผลไมไทย สามารถชวยใหผูใชงานสนใจเรื่องราวของผลไมไทยมาก
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ข้ึน อยากหามารับประทานและอยากใหมีการพัฒนาตอ ซ่ึงเปนไปตามวัตถุประสงค และสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ผลท่ีได แบงเปน 3 สวนดังนี้ คือ  

1. ผลสําหรับแนวทางการออกแบบเลขนศิลปสําหรับแอปพลิเคชั่นเพื่อแนะนําผลไม
ไทย ความเหมาะสมของอักษรที่ใช (font) และ ความเหมาะสมของการจัดวางองคประกอบศิลป 
(Composition) อาจตองเลือก font ใหเขากับงาน และจัดวางองคประกอบใหเหมาะสมมากขึ้น 
ความเหมาะสมของภาพประกอบ (Illustration) ท่ีใชในแอปพลิเคชั่น และ ความเหมาะสมการ
เลือกใชสี (color) มีความเหมาะสมกับการใชงาน 

การนําเสนอ สามารถสื่อความหมายเขาใจได รูปแบบการนําเสนอนาสนใจ อาจตอง
เพ่ิมความการจัดลําดับเนื้อหาท่ีนําเสนอ แบงหมวดหมูเนื้อหาใหชัดข้ึน เพ่ิมความตอเนื่องของเนื้อหา 
โดยภาพรวมแลวดานเลขนศิลปมีความเหมาะสมในการใชงาน 

2. ผลสําหรับแนวทางการออกแบบการใชงานสําหรับแอปพลิเคชั่นเพื่อแนะนําผลไม
ไทย ประเภทของแอปพลิเคชั่นที่เลือกใช ความรวดเร็วในการโหลดขอมูล การคนหาขอมูล และ
วิธีใชงานสามารถพัฒนาตอไดอีก โดยปรับปรุงการใชงานใหนาสนใจและใชงานสะดวกมากข้ึน 

ดานรูปแบบการนําเสนอสําหรับการการออกแบบเพ่ือการใชงาน ตําแหนงปุมตางๆ 
ลําดับเรื่องราวท่ีนําเสนอ การเชื่อมโยงในแตละหนา ควรปรับใหเหมาะกับการใชงานมากข้ึน สวน
ขนาดของปุม และขนาดตัวอักษรของเนื้อหา มีความเหมาะสมกับหนาจอ โดยภาพรวมของ
แอปพลิเคชั่นดานการออกแบบการใชงาน มีขอแนะนําใหศึกษาเรื่อง UX และ UIเพ่ิมจะชวยปรับปรุง
การใชงานใหเหมาะสมกับการใชงานไดมากข้ึน 

3. ผลสําหรับประสิทธิภาพของงานออกแบบ ดานประสบการณการใชงาน หลังจาก
ทดสอบใชงานจากผู เชี ่ยวชาญ และผูใชงานแอปพลิเคชั่นนี้ ใหระดับความคิดเห็นใกลเคียงกัน 
แอปพลิเคชั่นนี้งายตอการใชงาน งายตอความเขาใจ มีความนาสนใจแตแรกเห็น ทําใหสนใจเรื่อง
ผลไมไทยมากข้ึน ในระดับหนึ่ง สามารถพัฒนาตอใหเหมาะสมมากข้ึนไดอีก  

ดานขอมูลผลไมไทยท่ีไดรับจากการใชงาน ผูเชี่ยวชาญและผูใชงาน เห็นดวยมากกับ
ขอมูลความรูเก่ียวกับผลไมไทยท่ีเปนท่ีนิยม และดานการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับผลไมไทย สวน
การใหความรูเก่ียวกับฤดูกาล วิธีการปอก ของผลไมไทยท่ีเปนท่ีนิยมอาจเพิ่มปรับรายละเอียดการ
นําเสนอใหนาสนใจ และเพ่ิมเติมขอมูลใหถูกตองเหมาะสมมากข้ึน 

ดานชนิดผลไมทั้ง 8 ที่เลือกมาผูใชงานใหระดับความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน 
แสดงวาชนิดของผลไมท่ีเลือกท้ัง 8 ชนิดไมไดสงผลกับประสิทธิภาพการออกแบบมากนัก โดยผลไม
ท่ีเปนท่ีนิยมสูงสุดในแอปพลิเคชั่นนี้คือ มะมวง และต่ําสุดคือ เงาะ 

รูปแบบการนําเสนอขอมูลผลไมไทยผานแอปพลิเคชั่น วิธีและข้ันตอนการคิดและการ
ออกแบบแอปพลิเคชั่น การนําเสนอดวยภาพและเรื่องราวท่ีกําหนดไวสามารถใชอธิบายเรื่องราวตางๆ
ไดตรงกับท่ีตั้งใจไว สงผลใหผูใชงานแอปพลิเคชั่น และชาวตางชาติสนใจผลไมไทยมากข้ึน เปนการชวย
ประชาสัมพันธ และสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับผลไมไทยได สามารถนําไปใชงานเพ่ือชวยอธิบาย
เรื่องราวของผลไมไทยใหกับผูสนใจ และเปนแนวทางในการออกแบบสําหรับผู ท่ีสนใจและนัก
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ออกแบบงานเลขนศิลปท่ีตองการจัดทําสื่อในรูปแบบแอปพลิเคชั่นเพ่ือประชาสัมพันธไดในโอกาส
ตอไป 

 
ปญหาในการทําวิจัย 

ปญหาแรกท่ีพบจากการทดสอบการใชงานท้ังหมดในแอปพลิเคชั่นตองใชเวลาและการ
เรียนรูในการใชงาน อาจทําใหผูใชงานท่ีไมเคยใชมากอนตองปรับวิธีการใชงาน และบางขอมูลผูใชงาน
ไมไดตองการเขาถึงในทันที จะเขาตอเม่ือสนใจ เม่ือตองการใหผูใชเขาถึงขอมูลท้ังหมด ทําใหการ
ทดสอบเสียเวลาเปนอยางมาก และการใชงานแอปพลิเคชั่น อาจมีปญหาดานโปรแกรม ผูใชงานบาง
คนไมสามารถดาวนโหลดได เพราะไฟลใหญ หรือ มีปญหาการเขากันกับอุปกรณ เชน เม่ือทดสอบใช
งานผานคอมพิวเตอรสามารถใชงานได แตไมสามารถใชงานเม่ือลงบนอุปกรณพกพา 

ปญหาท่ีสอง คือ ผูวิจัยไมใชนักออกแบบแอปพลิเคชั่นโดยตรง ทําใหยากตอการทําความ
เขาใจ และผลิตในรูปแบบการทําแอปพลิเคชั่นขายจริง จึงใชโปรแกรมชวยเพ่ือเปนแนวทางการ
ออกแบบ บางการใชงานจึงอาจตองปรับปรุงใหตรงกับวิธีการเขียนโปรแกรม ทําใหรูปแบบการใชงาน
จํากัด ถาเปนผูเชี่ยวชาญดานโปรแกรมสรางแอปพลิเคชั่น จะสามารถสรางแนวทางในการออกแบบได
ตรงความตองการ จะชวยใหออกแบบงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ 

จากการทดสอบ ผูใชงานสวนหนึ่งทดสอบแลวอยากหาผลไมมารับประทาน อยากใหมี
การพัฒนาตอ โดยเพ่ิมเติมวิธีนําเสนอเปนเกมสความรู มีการโตตอบกับผูใชงาน ในสวนท่ีเปนผลลัพธ
ควรเปนภาพจริงเพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ มีเสียงประกอบคําบรรยาย ลดคําบรรยายแตละหนาให
กระชับข้ึน และเพ่ิมเติมภาพเคลื่อนไหวใหมากข้ึน และอาจนําไปตอยอดเพ่ือใชประชาสัมพันธให
หนวยงานราชการ หรือองคกรตางๆได ในสวนของขอมูลเพ่ือออกแบบแอปพลิเคชั่นแนะนําผลไมไทย 
นั้น มีเนื้อหาจํานวนมาก และคอนขางละเอียด หากจะนํามาใสในชิ้นงานจําเปนตองใชระยะเวลานาน
พอสมควร ดังนั้นผูวิจัยจําเปนตองคัดเลือกขอมูลผลไมตัวอยางจํานวน 8 ชนิด คือ ทุเรียน มะพราว 
มะมวง เงาะ ขนุน สับปะรด มังคุด และสมโอ เพ่ือใหเหมาะสมตอการศึกษาในระยะเวลาท่ีจํากัด  
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แบบสัมภาษณ 
"การออกแบบแอปพลิเคช่ันเพ่ือแนะนําการบริโภคผลไมไทย" 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาการออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
แบบสัมภาษณสําหรับผูเช่ียวชาญดานการออกแบบเลขนศิลป 

เพ่ือวัดประสิทธิภาพผลงานการออกแบบแอปพลิเคช่ัน Enjoy with Thai fruits  
ผลไมไทยพาเพลิน 

 
คําช้ีแจง: 

1. แบบสัมภาษณนี้ใชสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเลขนศิลป แบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1  ขอมูลเบื้องตนของผูตอบสัมภาษณ  
ตอนท่ี 2  คําถามเก่ียวกับขอมูลการใชงานแอปพลิเคชั่น เพ่ือนําไปสรุปผล 
ขอมูลนี้เปนความลับไมมีผลเก่ียวกับตัวทาน หรือกอใหเกิดความเสียหายแตประการใด และ
เปนประโยชนในการวิจัย และทางวิชาการเพ่ือนําไปพัฒนาการออกแบบแอปพลิเคชั่นเพ่ือ
แนะนําผลไมไทย ขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ 

 
ตอนท่ี 1  คําถามเกี่ยวกับขอมูลผูตอบสัมภาษณ  
 
เพศ   ชาย    หญิง  
ชื่อ - นามสกุล           
ตําแหนง           
หนวยงาน           
ประวัติการทํางาน          
            
            
           
            
ประวัติการศึกษา           
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ตอนท่ี 2  ขอมูลการใชงานแอปพลิเคช่ัน 
 

2.1 คําถามดานงานออกแบบเลขนศิลปในแอปพลิเคชั่นแนะนําผลไมไทย  
 

 

การออกแบบเลขนศิลป 
ในแอปพลิเคชั่นผลไมไทยพาเพลิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

1. ความเหมาะสมของรูปแบบอักษรที่ใช (font)  
   งายตอการอาน 

     

2. ความเหมาะสมของภาพประกอบ 
(Illustration)      
   ที่ใชในแอปพลิเคชัน่ 

     

3. ความเหมาะสมการเลือกใชสี (color)      
4. ความเหมาะสมของการจัดวางองคประกอบ
ศิลป 
   (composition)  

     

5. ความนาสนใจของรูปแบบการนําเสนอ      
6. การแบงหมวดหมูเนื้อหาชัดเจน      
7.  ความเหมาะสมของลาํดบัเร่ืองราวที่นําเสนอ      
8.  ความตอเนื่องของเนื้อหาที่นาํเสนอ      
9. สามารถสื่อความหมายไดชัดเจน      
10. ภาพรวมของแอปพลิเคชั่น      

 

2.2 คําถามดานการใชงานในแอปพลิเคชั่นแนะนําผลไมไทย 

 

คําถามการใชงานแอปพลิเคชั่น 
 ผลไมไทยพาเพลิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

1. งายตอการใชงาน      
2. งายตอความเขาใจ      
3. มีความนาสนใจแตแรกเห็น      
4. ใหความรูเก่ียวกับผลไมไทยทีเ่ปนที่นิยม      
5. ใหความรูเก่ียวกับฤดูกาลของผลไมไทยที่เปนที่
นิยม 

     

6. ใหความรูเก่ียวกับการปอกผลไมไทยที่ถูกตอง      
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คําถามการใชงานแอปพลิเคชั่น 
 ผลไมไทยพาเพลิน 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

7. ใหความรูเก่ียวกับโภชนาของผลไมไทย      
8. สรางภาพลักษณที่ดีใหกับผลไมไทย      
9. ใหขอมูลเพียงพอตอการใชงาน      
10. ทําใหสนใจเร่ืองผลไมไทยมากข้ึน      

 

2.3 สิ่งท่ีทานคิดวาอยากใหมีเพ่ิมเติมในแอปพลิเคชั่นนี้ รูปแบบการใชงาน ฟงกชั่น หรืออ่ืนๆ 
            
            
           
            
            
 
2.4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับงานวิจัยนี้ 
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แบบสัมภาษณ 
"การออกแบบแอปพลิเคช่ันเพ่ือแนะนําการบริโภคผลไมไทย" 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาการออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
แบบสัมภาษณสําหรับผูเช่ียวชาญดานการออกแบบแอปพลิเคช่ัน 

เพ่ือวัดประสิทธิภาพผลงานการออกแบบแอปพลิเคช่ัน Enjoy with Thai fruits  
ผลไมไทยพาเพลิน 

 
คําช้ีแจง: 

1. แบบสัมภาษณนี้ใชสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบโปรแกรมพัฒนาแอปพลิเคชั่น โดย
แบงเปน 2 ตอน ดังนี ้
ตอนท่ี 1  ขอมูลเบื้องตนของผูตอบสัมภาษณ  
ตอนท่ี 2  คําถามเก่ียวกับขอมูลการใชงานแอปพลิเคชั่น เพ่ือนําไปสรุปผล 
ขอมูลนี้เปนความลับไมมีผลเก่ียวกับตัวทาน หรือกอใหเกิดความเสียหายแตประการใด และ
เปนประโยชนในการวิจัย และทางวิชาการเพ่ือนําไปพัฒนาการออกแบบแอปพลิเคชั่นเพ่ือ
แนะนําผลไมไทย ขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ 

 
ตอนท่ี 1  คําถามเกี่ยวกับขอมูลผูตอบสัมภาษณ  
 
เพศ   ชาย    หญิง  
ชื่อ - นามสกุล           
ตําแหนง            
หนวยงาน           
ประวัติการทํางาน          
            
            
            
ประวัติการศึกษา           
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ตอนท่ี 2  ขอมูลการใชงานแอปพลิเคช่ัน 
 

2.1 คําถามดานงานออกแบบการใชงานแอปพลิเคชั่นแนะนําผลไมไทย 
 

 

การออกแบบแอปพลิเคช่ัน 
 ผลไมไทยพาเพลิน 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ท่ีสุด 
1 

1. ความเหมาะสมของประเภทแอปพลิเคชั่นท่ี
เลือกใชงาน 

     

2. ความรวดเร็วในการโหลดขอมูล       

3. คนหาขอมูลท่ีตองการไดสะดวก      

4. วิธีใชงานเขาใจงาย      

5. ตําแหนงปุมตางๆในแอปพลิเคชั่นเหมาะสม    
   กับการใชงาน 

     

6. ขนาดของตัวอักษรและเนื้อหามีความ    
    เหมาะสมกับหนาจอ 

     

7. ขนาดของปุมมีความเหมาะสมกับหนาจอ      

8. ความเหมาะสมของลําดับ เรื่องราวท่ีนําเสนอ      

9. การเชื่อมโยงเนื้อหาในแตละหนา      

10. ภาพรวมของแอปพลิเคชั่น      

 
2.2  คําถามดานการใชงานในแอปพลิเคชั่นแนะนําผลไมไทย 
 

 

การใชงานแอปพลิเคช่ัน 
ผลไมไทยพาเพลิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ท่ีสุด 
1 

1. งายตอการใชงาน      

2. งายตอความเขาใจ      

3. มีความนาสนใจแตแรกเห็น      

4. ใหความรูเก่ียวกับผลไมไทยท่ีเปนท่ีนิยม      

5. ใหความรูเก่ียวกับฤดูกาลของผลไมไทยท่ี
เปนท่ีนิยม 

     

6. ใหความรูเก่ียวกับการปอกผลไมไทยท่ี
ถูกตอง 
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การใชงานแอปพลิเคช่ัน 
ผลไมไทยพาเพลิน 

 

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
นอย 

2 
นอยท่ีสุด 

1 

7. ใหความรูเก่ียวกับโภชนาของผลไมไทย      

8. สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับผลไมไทย      

9. ใหขอมูลเพียงพอตอการใชงาน      

10. ทําใหสนใจเรื่องผลไมไทยมากข้ึน      

 
2.3 สิ่งท่ีทานคิดวาอยากใหมีเพ่ิมเติมในแอปพลิเคชั่นนี้ รูปแบบการใชงาน ฟงกชั่น หรืออ่ืนๆ 

            
            
            
            
            
           
            
2.4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับงานวิจัยนี้ 
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The Feedback toward:  
“How To Enjoy With Thai Fruits” – Online Application  

(This survey is for educational purpose only) 
 
 gender   male   female 
 

 1. Please rank your favorite Thai fruits in this application. 
Fruits type 5 (most favorite) / 1(least favorite) 

5 4 3 2 1 
1. Durian      
2. Coconut      
3. Mango      
4. Rambutan      
5. Jackfruit      
6. Pineapple      
7. Mangosteen      
8. Pomelo      

 
2. Question for user experience after using this application. 

Question 5 (Strong agree) / 1(Strong disagree) 
5 4 3 2 1 

1. This application is easy to use.      
2. This application is easy to understand.      
3. This application attracts attention.      
4. This application provides knowledge about 
favourite Thai fruits. 

     

5. This application provides knowledge about 
seasonal of favourite Thai fruits. 

     

6. This application makes you understand 
how to peel favourite Thai fruits correctly. 

     

7. This application provides knowledge about 
nutrition fact of favourite Thai fruits. 

     

8. This application promotes a positive image 
of Thai fruits. 
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Question 5 (Strong agree) / 1(Strong disagree) 
5 4 3 2 1 

9. This application contains sufficient 
information to use.  

     

10. This application makes you want to know 
Thai fruits.  

     

 
3. In the future, what kind of other Thai fruits would you like to have in this application? 
            

 
4. What contents or functions would you like to have for this application in future? 
Some content that you would like to use in this application. 
           
            
 
5. Do you to have any recommendation for improving this application? 
This comment will help me for developing in other version. Thank you for answering my survey. 
           
           
           
           
           
            
 

Thank you 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

 
 

 

 

 
ภาพท่ี23 แสดงแผนการดประกอบการตอบแบบสอบถามผูใชงาน 
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แบบสอบถามเรื่อง 
"การออกแบบแอปพลิเคช่ันเพ่ือแนะนําการบริโภคผลไมไทย" 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาการออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 คําถามเกี่ยวกับขอมูลผูตอบสัมภาษณ  เพศ   ชาย  หญิง 
 
 1. ความนาสนใจของผลไมแยกตามชนิดผลไมไทยในแอปพลิเคชั่นนี้ 

การออกแบบแอปพลิเคชั่น 
ผลไมไทยพาเพลิน 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

1. ทุเรียน      
2. มะพราว      
3. มะมวง      
4. เงาะ      
5. ขนุน      
6. สับปะรด      
7. มังคุด      
8. สมโอ      
 
2. คําถามหลังจากการใชงานแอปพลิเคชั่น 

การใชงานแอปพลิเคชั่น 
 ผลไมไทยพาเพลิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

1. งายตอการใชงาน      
2. งายตอความเขาใจ      
3. มีความนาสนใจแตแรกเห็น      
4. ใหความรูเก่ียวกับผลไมไทยท่ีเปนท่ีนิยม      
5. ใหความรูเก่ียวกับฤดูกาลของผลไมไทย 
   ท่ีเปนท่ีนิยม 

     

6. ใหความรูเก่ียวกับการปอกผลไมไทยท่ี
ถูกตอง 

     



88 
 

 
 

การใชงานแอปพลิเคชั่น 
 ผลไมไทยพาเพลิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

7. ใหความรูเก่ียวกับโภชนาของผลไมไทย      
8. สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับผลไมไทย      
9. ใหขอมูลเพียงพอตอการใชงาน      
10. ทําใหสนใจเรื่องผลไมไทยมากข้ึน      

 
3. ผลไมท่ีทานสนใจและอยากใหมาใสในแอปพลิเคชั่นนี้ในลําดับตอไป 
            
 
4. สิ่งท่ีทานคิดวาอยากใหมีเพ่ิมเติมในแอปพลิเคชั่นนี้ รูปแบบการใชงาน ฟงกชั่น หรืออ่ืนๆ 
            
            
 
5. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับงานวิจัยนี้ 
           
           
           
           
           
            

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ประวัติผูเช่ียวชาญ 
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ประวัติผูเช่ียวชาญ 
 

ดานการออกแบบแอปพลิเคช่ัน  
 
คุณอดิศักดิ ์อ่ิมผล 
ตําแหนงปจจุบัน : คุณอดิศักดิ์ อ่ิมผล Director Application Development บริษัท Amin 
จํากัด 
วุฒิการศึกษา :  Master Degree in Executive MBA Thammasat University 

Bachelor Degree in Computer Science Thammasat University 
 

คุณลดาวัลย วัฒนศิริ 
ตําแหนงปจจุบัน : Business Solution Director บจก.ริเวอรปารค คอนซัลแตนส 
วุฒิการศึกษา :  จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA Innovation มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
คุณณัฐวุฒิ วสิษฐพลรวี 
ตําแหนงปจจุบัน : Project Manager บริษัท Komli Media Thailand 
วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต-มัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 
คุณสุพลวัต กิจปกรณสันติ 
ตําแหนงปจจุบัน : Senior Designer, Fire One One Co.,ltd. 
วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 
คุณอุดม อศิรพจน 
ตําแหนงปจจุบัน : Senior iOS Developer, Square Pixel Co.,ltd. 
วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 
คุณวนิดา อาดํา 
ตําแหนงปจจุบัน : Mobile developer บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด มหาชน 
วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร สาขาคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
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คุณฤาชุพงศ แซหงาน 
ตําแหนงปจจุบัน : Senior Programmer บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด มหาชน 
วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
 
คุณมณฑิรา พันธุอน 
ตําแหนงปจจุบัน : อาจารยพิเศษ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วุฒิการศึกษา : ปริญญามหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปริญญาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ปริญญาบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ดานการออกแบบเลขนศิลป 
 
คุณวิรุฬห วุฒิฤทธากุล 
ตําแหนงปจจุบัน : อาจารย คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป-การออกแบบ  

ผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วุฒิการศึกษา : B.Arch: Industrial Design (King Mongkut Institute of Technology 

Ladkrabang) 
B.Arts: Thai Literature (Ramkamhaeng University) 
M.M: Management Strategy (College of Management, Mahidol 
University) 
Ph.D. Candidate at Cultural Study Programme (Srinakarinwirot 
University) 
 

คุณบุญชัย แซล่ิม 
ตําแหนงปจจุบัน : Senior graphic designer, Ideogram Creative Co.Ltd. 
วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีโทรคมนาคม สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ 
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รัตนโกสินทร 
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เทคโนโลยีการศึกษา 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิชาเอก 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

 
คุณนครินทร ตั้งพูนผลวิวัฒน 
ตําแหนงปจจุบัน : Thai chef and Food stylist, Thai-Riffic Restaurant 
วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
อนุปริญญา หลักสูตรอาหารตะวันตก Sunraysia institute of TAFE 
Australia 

 
คุณสิริพัฒนา แสงเดือน 
ตําแหนงปจจุบัน : กราฟกดีไซเนอร SquidMan.ExE Studio  

อาจารยพิเศษประจําวิชา A103 Design Fundamental คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
อาจารยพิเศษประจําวิชา CD104 Computer Aided Design คณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตร สาขาคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
จบการศึกษาระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตร

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
คุณจินตนา เรืองวิไลรัตน 
ตําแหนงปจจุบัน : Senior Graphic and Web Designer บริษัท เพยสบาย จํากัด 
วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จบการศึกษาศิลปกรรมบัณฑิต ออกแบบพาณิชยศิลป สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล (คลองหก) 
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คุณณัฐวุฒิ ลํ้าเลิศวิทยา 
ตําแหนงปจจุบัน : นักออกแบบอิสระ 
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