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ในปัจจุบันประเทศจีนกลายเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียท่ีมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยมากเป็นอันดับหน่ึง ซึ่งจากงานวิจัยนักท่องเท่ียวจีนปี 2556 พบว่า หน่ึงในจังหวัดท่ีนักท่องเท่ียวจีนนิยมท่อง เที่ยว
อย่างจังหวัดภูเก็ตมีอัตราการท่องเท่ียวอยู่ในระดับสูง แต่น้อยกว่าจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ จากการส ารวจจากการ
สัมภาษณ์นักท่องเท่ียวจีนพบว่า สื่อแนะน าการท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ตท่ีสามารถตอบสนองการใช้งานของนักท่องเท่ียวจีน
ได้น้ันยังไม่แพร่หลาย ท าให้ต้องพัฒนาสื่อท่ีสามารถตอบสนองต่อการใช้งานของนักท่องเท่ียวจีนให้เหมาะสม Smashing 
magazine ได้ส ารวจพฤติกรรมการใช้สื่อมัลติมีเดียในประเทศจีน พบว่ามีการใช้สื่อจากโทรศัพท์มือถือสูงมาก ท าให้เกิด
การสร้างสื่อบนปฏิสัมพันธ์บนโทรศัพท์มือถือ ได้รับความนิยม กว่าการสร้างสื่อแบบหลายแพลตฟอร์ม จึงเป็นการ
เหมาะสมที่จะศึกษาวิจัยการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ ประเภท แอปพลิเคชัน ส าหรับมือถือ เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดภูเก็ตให้เป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวส าคัญส าหรับนักท่องเท่ียวจีน 

โดยวิธีการศึกษาผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมและท าการส ารวจข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ สังเกต และสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็นนักท่องเท่ียวจีนท่ีเคยท่องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตและน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์โดยเชื่อมโยง
ตามวัตถุประสงค์และประเด็นส าคัญของงานวิจัยผ่านแนวความคิดและทฤษฎีการออกแบบ User Interface  อันน ามาสู่
การสร้างผลงานออกแบบแอปพลิเคชัน เพื่อการท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ตส าหรับนักท่องเท่ียวจีน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการออกแบบ แอปพลิเคชัน โดยน าข้อมูลส าคัญจากการศึกษา
พฤติกรรมนักท่องเท่ียวจีน พบว่านักท่องเท่ียวต้องการข้อมูลการเดินทางที่ชัดเจนของเวลาและราคาจากระบบโดยสาร
สาธารณะ ข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวและรูปภาพจากสถานท่ีจริง ปัญหาความกังวลต่อความปลอดภัยในการท่องเท่ียวและ
วัฒนธรรม รวมถึงการศึกษารูปแบบของท่ีเหมาะสมส าหรับนักท่องเที่ยวจีนมาประกอบเป็นฟังก์ชันและคุณลักษณะใน
งานออกแบบ 

จากน้ันผู้วิจัยน าผลงานการออกแบบท าการประเมินผลการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้
แบบสอบถามในการประเมิน พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด ส าหรับการประเมินผลงาน
ออกแบบโดยกลุ่มผู้ใช้งาน พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าวสามารถยืนยัน
สมมติฐานท่ีว่าการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ ประเภท แอปพลิเคชัน สามารถสร้างความพึงพอใจและส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในจังหวัดภูเก็ตได้ 
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The Asian country providing the highest number of tourists to Thailand is China. Thus, Chinese 

tourists have become the main target of the visitor economy in Thailand as tourism industry plays an 
important role in Thai economy. According to a research on Chinese tourists in 2013, one of popular 
destinations in Thailand is Phuket, which has a high tourist rate but still lower than Chiang Mai and Bangkok. 
Interviews with Chinese tourists reveal that media tools for promoting Phuket tourism among Chinese 
travelers are still lacking and require more development to suit their needs. Smashing magazine has 
investigated multimedia behavior in China and founded a very high rate of mobile phone usage. Interactive 
media on mobile phones has gain more popularity than other platforms. Thus, it is appropriate to conduct a 
research on interactive media design in a mobile application form to promote Phuket as one of main 
destinations for Chinese tourists. 

The information was gathered and observed by interviewing as well as conducting a survey for 
Chinese tourists who have experience in traveling in Phuket. Then, it was analyzed in accordance with the 
objectives and major research interests using related theories to create User Interface, which leads to the 
design of application to promote Phuket tourism for Chinese tourists. 

Based on the data analysis, the application has been designed according to Chinese tourists’ 
behavior. The data shows that Chinese tourists require clear and accurate information about schedule and 
public transportation fee, tourist information and photos of actual attractions. They also concern about their 
safety as well as Thai culture. Other Chinese travel applications are also used as examples to create a 
suitable tool with necessary functions and features for Chinese tourists. 

The survey is conducted to evaluate the application. The result shows that experts in the field 
are very satisfied while users are satisfied with the application. The hypothesis is confirmed that the 
interactive media design in a form of a mobile application can boost travelers’ satisfaction and Phuket 
tourism. 
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บทที่1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ผู้วิจัยเป็นนักออกแบบที่มีความสนใจและท างานด้านมัลติมีเดียในหลายประเภท จึง
ได้ศึกษาและพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านนี้อยู่เสมอ ประกอบกับได้มีโอกาสในการร่วม
เดินทางท่องเที่ยวกับเพื่อนร่วมทางชาวจีน และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยและทั้งด้านการออกแบบ พบว่า นักท่องเที่ยวจีนประสบปัญหาในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในเมืองไทยเนื่องจากสื่อที่สามารถให้ข้อมูลและสามารถตอบสนองรูปแบบการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีน้อย ด้วยความประทับใจในการพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการออกแบบและการท่องเที่ยวกับเพื่อนชาวจีนท่านนี้ จึงท าให้ผู้วิจัย
ได้เกิดแรงบันดาลใจและรอคอยโอกาสในการศึกษาวิจัยการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ที่สามารถ
ตอบสนองนักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด 

ในปัจจุบัน จีนกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยมากเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียจนกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความส าคัญ
ส าหรับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย จากการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยการ
สอบถามเบื้องต้น นักศึกษาชาวจีน ที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวได้
ให้มุมมองด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่น่าสนใจไว้ว่า การท่องเที่ยวโดยไม่ผ่านบริการทัวร์ 
(การท่องเที่ยวด้วยตนเอง) ในไทย ยังขาดเครื่องมือที่ตอบสนองการใช้งานของนักท่องเที่ยวจีน ทั้ง
ด้านข้อมูล ความละเอียด ความน่าเชื่อถือ และมีความน่าสนใจมากพอ ที่จะช่วยในการเดินทางใน
แหล่งท่องเที่ยวของไทยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ท าให้ชาวจีนที่สนใจการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยด้วยตนเอง ยังต้องอาศัย บริการด้านการท่องเที่ยวที่เน้นไปท่ีการท่องเที่ยวในสถานที่
ยอดนิยม ซึ่งเป็นปัญหาส าหรับนักท่องเที่ยวจีนที่ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมและต้องการความพึง
พอใจจากการเดินทางด้วยตนเองในแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของ
ประเทศไทย 
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    มีบทความสนับสนุนกระแสการท่องเที่ยวด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวจีน (Free and  
    Independent Traveler: FIT) โดย วีรศักดิ์ เกิดผลเจริญยิ่ง จากศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน เขียน 
    เม่ือ 10 ธันวาคม 2556 กล่าวว่า จากบทวิเคราะห์ที่จัดท าโดยบริษัทธุรกิจขายสนิค้าและท่องเที่ยว  
    Global Blue ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ทีร่ะบุว่า ผลจากกฎหมายท่องเที่ยวของจีนจะช่วยผลักดันให้ 
    การท่องเที่ยวอิสระเป็นทีน่ิยมในหมู่ชาวจีนมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและเข้าใจ 
    ประเทศจุดหมายปลายทางมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เดินทางตามโปรแกรมทัวร์โดยใช้เวลาน้อยกว่า 1  
    สัปดาห์ จะมีแนวโน้มการเพิม่ระยะเวลาท่องเที่ยวและเลือกจับจ่ายสินค้าคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น  
    โดยเฉพาะ กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนวัยหนุ่มสาวที่มีก าลังทรัพย์สูง และสามารถเข้าถึงข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
    เนื่องจากจะใช้สื่อสังคมออนไลน์ถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางในแง่มุมต่าง ๆ ประเทศทั้งหลายทั่วโลก 
    จึงจ าเป็นต้องเสาะหาวิธีดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่นี้พร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับความ 
    เปลี่ยนแปลงดังกล่าว (วีรศักดิ์ เกิดผลเจริญยิ่ง, 2556) 

การออกแบบสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวท่ีศึกษาหาความสอดคล้องกับพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวจีน โดยอาศัยทฤษฎีประสบการณ์ของผู้ใช้ โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่างงานสื่อด้าน
การท่องเที่ยวท่ีกลุ่มเป้าหมายนิยม รวมถึงศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย แล้วน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ แยกแยะ และออกแบบสื่อที่ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวจีน 
จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจ และความน่าเชื่อถือให้กับการท่องเที่ยวในประเทศไทย ผลงานออกแบบ
จะช่วยเพิ่มศักยภาพและคุณภาพ รวมถึงเอกลักษณ์ให้กับการท่องเที่ยว สะท้อนกระแสนิยมไปสู่
กลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง 

 
ภาพที่ 1 10 อันดับประเทศที่นักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ประเทศไทยมากที่สุด 
ที่มา: ดร .โสภณ พรโชคชัย ,  AREA แถลง ฉบับที่ 136/2557: 15 กันยำยน 2557, เข้าถึงเมื่อ 15 
พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จากhttp://www.area.co.th/thai/area_announce/area_anpg.php? 
strquey=area_announcement753.htm 
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กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดท าสรุปสถานการณ์จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ามาพักผ่อนในบ้านเรา โดยพบว่าสถิติประจ าเดือนนับแต่ มกราคม – ตุลาคม 2557 
ชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด คือ ประเทศจีน ซึ่งมีจ านวนมากถึง 
501,043 ราย นอกจากนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนยังขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 86.50 เมื่อ
เปรียบเทียบกับสถิติของปี 2556 ตามรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยวใน
เดือนธันวาคม ปี 2557 แสดงให้เห็นว่า จีนกลายเป็นตลาดส าคัญส าหรับการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยในปัจจุบันและยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอีกในอนาคต ถ้าดูตามสถิติที่ขยายตัวขึ้นในปี 2557 

ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยถึงสถานการณ์
และทิศทางการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 ว่าประเทศไทยก าลังเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ยอดนิยมของชาวจีน จากสถิติการท่องเที่ยวในช่วงเดือน มกราคม -  กรกฎาคม พ.ศ. 2558 พบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวจีนให้ความสนใจสูงสุดเป็นอันดับหน่ึง โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ ของจีนมี
แนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น และสนใจเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองมากขึ้น โดยสนใจเที่ยวใน
จังหวัดที่เป็นเมืองรองมากขึ้น ส่วนช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา พบว่า กรุงเทพฯ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวจีน เกาหลี และนักท่องเที่ยวเอเชีย นิยมมาท่องเที่ยวมากท่ีสุด โดย
นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เป็นอันดับ 2 ตามด้วยจงัหวัดภูเก็ตเป็นอันดับ 3 

จากการค้นหาเบื้องต้น ผ่าน Baidu เว็บค้นหายอดนิยมของประเทศจีน และ 
Application ของจีนจะเจอข้อมูลแนะน าการท่องเที่ยวมากท่ีสุดในจังหวัด เชียงใหม่ ภูเก็ต และ
กรุงเทพมหานคร รวมถึงการค้นหา Review การท่องเที่ยวในประเทศไทยผ่าน Weibo (Social 
media ที่ได้รับความนิยมในประเทศจีน) ก็ได้ข้อมูลเป็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งความคาดหวังของ
งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นไปที่ศักยภาพของงานออกแบบ ที่จะสามารถเป็นเครื่องมือสื่อสารข้อมูลด้าน
การท่องเที่ยวในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยส าหรับนักท่องเที่ยวจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดเดียวที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องของหาดทรายที่สวยงาม น้ าทะเลใส ท้องทะเล
ที่งดงามเหมาะส าหรับการด าน้ า รวมทั้งมีสิ่งอ านวยความสะดวก รองรับนักท่องเที่ยวอย่างครบ
ครัน และยังเป็นท่ีนิยมอย่างมากส าหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนแม้จะยังไม่เท่า กรุงเทพมหานคร และ
เชียงใหม่ จากสถิติการท่องเที่ยวในปี 2558 แต่ก็แนวโน้มที่จะพัฒนากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
อันดับหน่ึงส าหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้ หากนักท่องเที่ยวได้รับสื่อที่สามารถสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

Smashing magazine ได้ส ารวจพฤติกรรมการใช้สื่อมัลติมีเดียในประเทศจีน พบว่ามี
การใช้สื่อจากโทรศัพท์มือถือสูงมาก ท าให้เกิดการสร้างสื่อบนปฏิสัมพันธ์บนโทรศัพท์มือถือ ได้รับ
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ความนิยม กว่าการสร้างสื่อแบบหลายแพลตฟอร์ม จึงเป็นการเหมาะสมที่จะศึกษาวิจัยการ
ออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ ประเภท แอปพลิเคชัน ส าหรับมือถือ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
ภูเก็ตให้เป็นหน่ึงในแหล่งท่องเที่ยวส าคัญส าหรับนักท่องเที่ยวจีน (Kendra Schaefer. 2015) 

จากที่กล่าวมาผู้วิจัยมองเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาวิจัย ในการศึกษา 
ออกแบบ ต้นแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ ประเภท แอปพลิเคชัน บนมือถือ ส าหรับนักท่องเที่ยวจีน เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นอีกทางหนึ่งในการพัฒนาสื่อด้านการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ และสามารถให้ผู้ที่สนใจหรือนักออกแบบและผู้ประกอบการ น ามาศึกษาต่อยอดเพื่อ
สร้างรายได้แก่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวต่อไป 

 
ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ส าหรับนักท่องเที่ยวจีนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นต้นแบบแก่ผู้ต้องการศึกษาต่อและใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

รูปแบบของสื่อปฏิสัมพันธ์ประเภทแอปพลิเคชันบนมือถือสามารถกระตุ้นพฤติกรรม
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนในจังหวัดภูเก็ตให้เพิ่มมากขึ้นได้ 

 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1. ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและความคาดหวังที่มีต่อสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 

2. ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา เลือกจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ก าลังท่องเที่ยวอยู่ในประเทศ
ไทยหรือสนใจท่องเที่ยวในประเทศไทย จ านวน 100 คน ไม่จ ากัดเพศ โดยก าหนดขอบเขตศึกษา
เฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่มาท่องเที่ยวด้วยตนเอง 

3. ศึกษาเครื่องมือน าเที่ยวที่กลุ่มเป้าหมายนิยมใช้เพื่อวิเคราะห์หารูปแบบการใช้งาน
ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4. ศึกษาทฤษฎีด้านการออกแบบที่ส่งผลต่อการสื่อสารต่อผู้ใช้ (User Experience) 
และงานออกแบบที่ตอบสนองการใช้งาน (User Interface)และหลักการออกแบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

5. ศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมในการติดต้ังผลงานออกแบบ 
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ขั้นตอนกำรศึกษำ 
การวิจัยใช้วิธีการด าเนินงาน โดยอธิบายได้ดังนี้ 
1. การรวบรวมข้อมูล 

1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (ข้อมูลภาคสนาม) 
1.1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านการ

ออกแบบเลขนศิลป์และสื่อปฏิสัมพันธ ์
1.1.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็น ของ 

นักท่องเที่ยวจีนที่มีอายุระหว่าง 18 - 50 ปี มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้วยตนเองในจังหวัดภูเก็ต 
1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (ข้อมูลภาคเอกสาร) 

1.2.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ความเป็นมา สภาพทางภูมิทัศน์ 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 

1.2.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ 
1.2.3 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการออกแบบเลขนศิลป์ 

 2. วิเคราะห์ข้อมูลภาคปฐมภูมิและทุติยภูมิเพื่อหาแนวทางการออกแบบสื่อ
ปฏิสัมพันธ์ส าหรับนักท่องเที่ยวจีนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 

3. ท าการออกแบบเครื่องมือวิจัย (แบบสอบถามความคิดเห็น นักท่องเที่ยวจีน ที่มี
อายุระหว่าง 18 - 50 ปี ที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้วยตนเอง) 

4. สร้างผลงานการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ 
5. ท าการประเมินผลการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
6. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรศึกษำ 

 1. ภูเก็ต (Phuket) หมายถึง จังหวัดที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางทะเล อันโดดเด่น 

 2.  ส่ือปฏิสัมพันธ์ (interactive) หมายถึง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสื่อ กับ มนุษย์โดย
อาศัยประสาทสัมผัสด้านต่างๆของมนุษย์ เชื่อมโยงกับเทคนิคต่างๆของสื่อเพื่อผลทางการรับรู้ด้าน
ข้อมูลต่างๆ 

 3. นักท่องเที่ยวจีน (Chinese Tourists) กลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนซึ่งเป็น
เป้าหมายส าคัญต่อเศรษฐกิจท่องเที่ยวประเทศไทย และเป็นก าลังซื้อที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
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บทที่2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ส าหรับนักท่องเที่ยวจีน” ได้น าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยดังนี้คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลของจังหวัดภูเก็ต 
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อปฏิสัมพันธ์ 
ตอนที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบ 
ตอนที่ 6 งานออกแบบที่เก่ียวข้อง 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลของจังหวัด ภูเก็ต 

1.1 ความเป็นมา 
มีการขุดพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้ทราบว่ามีมนุษย์อาศัยในดินแดน 

แถบนี้ไม่ต่ ากว่า 3,000 ปี มาแล้ว ที่บ้านกมลา อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และเมื่อปี พ .ศ. 700 หรือ 
คริสต์ศตวรรษที่ 2 ในบันทึกของนักเดินเรือ ชื่อ คลอดิอุส ปโตเลมี กล่าวถึงแผ่นดินในส่วนนี้ว่า 
แหลมตะโกลา เป็นผืนดินที่ถูกดันออกมาทางใต้กลายเป็นแหลมยาวๆ อยู่ส่วนปลายสุดของจังหวัด
พังงา อันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของรอยเลื่อนของเปลือกโลกขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า รอยเลื่อน
คลองมารุย (Klong Marui Fault) ซึ่งวางตัวเป็นแนวยาวจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพังงา ลงมา
ทางทิศตะวันออกของภูเก็ต ต่อมาได้ถูกคลื่นลมในทะเลกัดเซาะ และตัดพื้นที่ดังกล่าวนี้ ออกจาก
ผืนแผ่นดินใหญ่ จนกลายเป็นเกาะในปัจจุบันส าหรับชื่อการเรียกภูเก็ตต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ได้แก่ แหลมตะโกลา จังซีลอน มณิครามหมายถึง เมืองแก้ว ซึ่งมีความหมายตรงกับชื่อ ภูเก็ต ท่ี
ปรากฏในจดหมายเหตุเมืองถลาง ฉบับที่ 1 ในป ี พ.ศ. 2328 และได้มีการเรียกขานเรื่อย ๆ จน
กลายเป็น ภูเก็ต ซึ่งได้ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา มาตั้งแต ่พ.ศ. 2450 เป็นต้นมา 
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1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
1.2.1 ที่ต้ัง 
  

ภาพที่ 2 แผนที่จังหวัดภูเก็ต 
ที่มา: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจภก., ข้อมูลจังหวัดภูเก็ต, เข้าถึงเมื่อ 15 
พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.phuket.go.th/webpk/file_data/infopk/01.pdf 
 

จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ต้ังอยู่ระหว่างละติจูด
ท่ี 7 องศา 45 ลิปดา ถึง 8 องศา 15 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที ่98 องศา 15 ลิปดา ถึง 98 องศา 
40 ลิปดาตะวันออกมีลักษณะเป็นเกาะ จัดเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยต้ังอยู่ทาง
ทิศตะวันตกของภาคใต้ในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดียมีเกาะบริวาร 32 เกาะ ส่วนกว้างที่สุด
ของเกาะภูเก็ตเท่ากับ21.3 กิโลเมตร ส่วนยาวที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 48.7 กิโลเมตรเฉพาะ
เกาะภูเก็ตมีพื้นที่ 543.034 ตารางกิโลเมตร ส่วนเกาะบริวารมีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่
ทั้งหมด 570.034 ตารางกิโลเมตรหรือ 356,271.25 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4 และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 402 รวมระยะทาง 867 กิโลเมตร หรือ 
ระยะทาง ทางอากาศ คิดเป็น 688 กิโลเมตร 

1.2.2 อาณาเขต 
 ทิศเหนือ : ติดช่องแคบปากพระ จังหวัดพังงา เชื่อมโดยสะพานสารสิน และ 

สะพานเทพกระษัตรี 
ทิศตะวันออก : ติดทะเลเขตจังหวัดพังงา 
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ทิศใต้ : ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 
ทิศตะวันตก : ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 
1.2.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

มีลักษณะเป็นหมู่เกาะ วางตัวในแนวจากทิศเหนือไปทิศใต้ พื้นที่ส่วน 
ใหญ่ประมาณร้อยละ 70 เป็นภูเขา มียอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาไม้เท้าสิบสอง สูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง 529 เมตรและประมาณร้อยละ 30 เป็นพื้นที่ราบอยู่ตอนกลางและ
ตะวันออกของเกาะ พื้นที่ ชายฝั่งด้านตะวันออกเป็นดินเลนและป่าชายเลน ส่วนชายฝั่งทะเลด้าน
ตะวันตกเป็นภูเขา และหาดทรายทีสวยงาม 

1.2.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุม 

ตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนชื้นตลอดปี ม ี 2 ฤดู ประกอบ 
ด้วย ฤดูฝน และฤดูร้อน 

1.3 การคมนาคม 
  1.3.1 การคมนาคมทางบก 

ทางหลวงแผ่นดิน มีจ านวน 18 เส้นทาง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 การคมนาคมทางบกจังหวัดภูเก็ต 
 
หมายเลขทางหลวง ตอนควบคุม ระยะทาง (กม.) 
402 หมากปรก – เมืองภูเก็ต  27.102 
4024 บางคู – ตีเขา 11.650 
4020 เมืองภูเก็ต – กะทู ้ 1.642 
4022 โรงเรียนวิชิตสงคราม – สนามสุรกุล 0.488 
4026 แยกทางหลวงหมายเลข 402 – สนามบิน 4.130 
4027 ท่าเรือ – เมืองใหม่ 19.538 
4031 มุดดอกขาว – สนามบิน 13.093 
4021 เมืองภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง 6.473 
4023 เมืองภูเก็ต – แหลมพันวา 8.770 
4024 ตีนเขา – หาดราไวย์ 11.070 
4025 ท่าเรือ – เชิงทะเล 6.950 
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หมายเลขทางหลวง ตอนควบคุม ระยะทาง (กม.) 
4028 ห้าแยกฉลอง – กะรน 8.608 
4029 กะทู ้– ป่าตอง 2.836 
4030 ถลาง – หาดราไวย์ 40.540 
4129 ทางเข้าอ่าวมะขาม 0.380 
4233 ตีนเขา – นาบอน 1.514 
4302 หาดทรายแก้ว – ท่านุ่น 4.818 
4353 ทางแยกไปท่าฉัตรไชย 0.825 
 

1.3.2 สถานีรถไฟ ขบวนรถ และระยะทางจากหัวล าโพง (ไม่มี) 
1.3.3 การคมนาคมทางอากาศ 

ท่าอากาศยานภูเก็ต มีสายการบินที่ให้บริการ 52 สายการบิน 
 

ตารางที่ 2 การคมนาคมทางอากาศจังหวัดภูเก็ต 
 

สายการบินระหว่างประเทศ (45 สายการ
บิน) 

สายการบินภายในประเทศ (7 สายการบิน) 

ประเภทท าการบิน
ประจ า 

ประเภทเช่าเหมาล า ประเภทท าการบิน
ประจ า 

ประเภทเช่าเหมาล า 

32 13 6 1 
 

1.3.4 การคมนาคมทางน้ า 
 

ตารางที่ 3 การคมนาคมทางน้ าจังหวัดภูเก็ต 
 
ท่าเรือ จ านวน (ท่า) 
ท่าเรือพาณิชย์ 7 
ท่าเรือท่องเที่ยว 4 
ท่าเรือประมงเข้า-ออก (ขนาดมากกว่า 30 ตัน
กรอสส์) 

10 
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1.4 ด้านการท่องเที่ยว 
1.4.1 จ านวนนักท่องเที่ยวในปี 2557 มีจ านวน 11,855,003 คน แบ่งเป็น  

นักท่องเที่ยว ชาวไทย 3,520,670 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 8,334,333 คน 
1.4.2 สถานที่ท่องเที่ยวแนะน า 10 ล าดับแรก 

 
ตารางที่ 4 สถานที่ท่องเที่ยวแนะน า 10 อันดับแรก 
 
1. แหลมพรหมเทพ 6. เกาะเฮ 
2. วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) 7. ชายทะเล หาดกะตะ กะรน หาดป่าตอง 

หาดสุรินทร์ หาดในหาน 
3. ภูเก็ตแฟนตาซี 8. จุดชมวิวเขารัง 
4. ย่านการค้าเมืองเก่า สถาปัตยกรรมชิโนโปร
ตุกีส 

9. สยามนิรมิต 

5. เกาะราชา 10.พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเกต็ 
 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ภูเก็ตเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ จึง
ท าให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลจ านวนมาก ซึ่งกลายเป็นสถานที่ที่สามารถดึงดูนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดได้ นอกจากน้ียังมีระบบการคมนาคมที่
หลากหลาย และมีสนามบินที่ไม่ห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากอย่างสนามบินภูเก็ต และการ
เดินทางโดยรถสารประจ าทางและเรือก็มีรองรับในปริมาณมาก  
  
ตอนที่ 2 แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยว 

2.1 ความรู้ด้านการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยว (Tourism) ได้มีผู้นิยามความหมายไว้หลากหลายดังนี้ คือ 
องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วยการเดินทางและท่องเที่ยวระหว่าง

ประเทศขึ้น ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อปี พ.ศ. 2506 ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การท่องเที่ยว
หมายถึงการเดินทาง ที่มีเงื่อนไข 3 ประการ คือ 

2.1.1 การเดินทาง (Travel) หมายถึง การเดินทางที่ไม่ได้ถูกบังคับหรือเพื่อ
สินจ้างโดยมีการวางแผนเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง และใช้ยานพาหนะน าไป
เป็นระยะทางใกล้หรือระยะทางไกลก็ได้ 
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2.1.2 จุดมุ่งหมายปลายทาง (Destination) หมายถึงมีจุดมุ่งหมายที่จะไปอยู่
เป็นการชั่วคราวแล้วต้องเดินทางกลับที่อยู่เดิมหรือภูมิล าเนาเดิม โดยเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยว
เลือกเดินทางไปเยือนและใช้ช่วงเวลาหนึ่งอยู่ ณ ที่นั่น ซึ่ง ณ ที่นั้นมีสิ่งอ านวยความสะดวกและ
การบริการท่ีเพียงพอสาหรับสนองความต้องการและความพอใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน 

2.1.3 ความมุ่งหมาย (Purpose) หมายถึงมีความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์
ในการเดินทางใดก็ได้ที่ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ โดยมีความมุ่งหมายในการเดินทาง
อยู่หลายแห่งด้วยกัน ซึ่งผู้เดินทางคนหนึ่งอาจมีความหมายมากกว่าหน่ึงอย่างก็ได้ 

สมาคมระหว่างประเทศแห่งความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว (International 
Association of Scientific Experts in Tourism – IASET) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า
การท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทางจากที่อยู่ถาวรไปอีกที่หนึ่งเป็นการชั่วคราวและไม่เกี่ยวข้องกับ
การท ากิจกรรมที่เป็นการหาเงิน(บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา. 2548 : 11) 

การท่องเที่ยว (Tourism) คือ การเดินทางไปเยือนสถานที่ต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้เป็นสากล 3 ประการ คือ 

1. เป็นการเดินทางจากท่ีอยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว 
2. เป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ 
3. เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ได้ก็ตามที่มิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหา

รายได้พิเศษ 
การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากถ่ินที่อยู่อาศัยปกติหรือถิ่นที่พ านักถาวร

ไปยังที่อื่นด้วยความสมัครใจและเป็นการเดินทางชั่วคราวโดยใช้เวลาพ านัก ณ สถานที่นั้น ๆ ชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่มิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ (ทิพวรรณ พุ่มมณี. 
2550 : 19) 

2.2 วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 
วัตถุประสงค์หรือความหมายในการเดินทางของนักท่องเที่ยวอาจแบ่งได้ ดังนี้ 

2.2.1 เพื่อการพักผ่อน (Relaxation) เป็นความมุ่งหมายในการเดินทางเพื่อ 
การพักผ่อนหรือผ่อนคลายจากภารกิจทั้งปวง ทั้งด้านการงานและภาระอื่น ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง 
พร้อมฟื้นฟูความสดชื่นสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ เพื่อที่จะกลับมาปฏิบัติภารกิจต่อไป 

2.2.2 เพื่อการนันทนาการ (Recreation) เป็นความมุ่งหมายในการเดินทาง 
เพื่อนันทนาการ หาความรื่นรมย์สนุกสนาน โดยจุดหมายปลายทางอาจเป็นสถานที่ธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม หรือแหล่งบันเทิงต่าง ๆ ซึ่งประเทศท่องเที่ยวทั้งหลายต่างพยายามเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยว กิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวท่ีหลากหลาย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวประเภทนี้ 
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2.2.3 เพื่อสุขภาพ (Health) เป็นความมุ่งหมายในการเดินทางเพื่อฟื้นฟูหรือ 
บ ารุงสุขภาพ ซึ่งอาจเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เอื้อให้สุขภาพสดชื่นแข็งแรง หรืออาจ
ไปยังแหล่งที่ให้บริการฟื้นฟู ดูแลสุขภาพโดยตรง ซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจที่ให้บริการด้านสุขภาพและมี
จ านวนนักท่องเที่ยวที่มีจุดมุ่งหมายการเดินทางเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น 

2.2.4 เพื่อการกีฬา (Sport) เป็นความมุ่งหมายในการเดินทางเพื่อการกีฬา 
อาจจะเพื่อชมการแข่งขันกีฬา อาทิเช่น ฟุตบอลโลก เอเชียนเกมส์ โอลิมปิคเกมส์ ที่สามารถดึงดูด
ผู้สนใจด้านการกีฬาให้เดินทางมาชมจ านวนมาก หรืออาจเดินทางไปเล่นกีฬาบางชนิดที่
จ าเป็นต้องใช้สถานที่เฉพาะหรือพิเศษ ซึ่งถ้าประเทศใดมีสถานที่เหมาะสมส าหรับการเล่นกีฬาแต่
ละประเภท จะสามารถดึงดูดให้นักเดินทางเพื่อจุดมุ่งหมายนั้นเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศ 

2.2.5 เพื่อเยี่ยมเยียนญาติมิตร (Visiting) เป็นความมุ่งหมายในการเดินทาง 
เพื่อเยี่ยมเยียนเครือญาติ หรือมิตรสหายท่ีอยู่ไกล แสดงถึงความรักความผูกพันที่มีต่อกัน ประเทศ
ในแถบเอเชียยังคงยึดมั่นและเคร่งครัดในวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมจะมีการเดินทางเพื่อ
จุดมุ่งหมายในการเยี่ยมเยียนญาติมิตรมากกว่าจุดมุ่งหมายอ่ืนๆ โดยเฉพาะในช่วงเวลาของ
เทศกาลประเพณี 

2.2.6 เพื่อศาสนา (Religion) เป็นความมุ่งหมายในการเดินทางเพื่อปฏิบัติ 
ศาสนกิจ หรือเพื่อนมัสการสถานที่ส าคัญและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทางศาสนา ตามความเชื่อถือหรือศรัทธา 
เช่น พุทธศาสนิกชนจะเดินทางไปปฏิบัติธรรม ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ณ วัดต่าง ๆ หรือชาวมุสลิมทั่ว
โลกต่างพากันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจ ที่เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น 

2.2.7 เพื่อธุรกิจ (Business) เป็นความมุ่งหมายในการเดินทางเพื่อติดต่อ 
ธุรกิจเป็นหลัก แต่มีโอกาสได้ท่องเที่ยวด้วยในประเทศที่มีความเจริญด้านเศรษฐกิจจะมีรายได้จาก
นักท่องเที่ยวประเภทนี้มากเพราะจะมีการเดินทางเข้ามาอย่างสม่ าเสมอมิได้เป็นช่วงเวลาหรือ
ฤดูกาลเหมือนนักท่องเที่ยวประเภทอ่ืนๆ 

2.2.8 เพื่อการประชุมสัมมนา (Convention and Conference) เป็นความมุ่ง 
หมายในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนา และมีการท่องเที่ยวประกอบด้วย การท่องเที่ยว
รูปแบบนี้ จะรวมถึงการท่องเที่ยวเพื่อชมงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการต่าง ๆ ที่เรียกว่า 
Exhibition Tour มีการจัดให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE (Meeting, Incentive, 
Convention and Exhibition) ถือเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศที่เดินทางมาร่วมประชุมนานาชาติ จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนสูงกว่านักท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศทั่วไปประมาณ 2 เท่า 

2.2.9 เพื่อเยี่ยมเยียนญาติมิตร เพื่อศาสนา เพื่อธุรกิจ และเพื่อการ 
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ประชุมสัมมนา ล้วนเป็นการเดินทางที่มีความมุ่งหมายต่าง ๆ เป็นหลัก แต่ในการเดินทางเหล่านั้น
ได้จัดแบ่งเวลาสาหรับการท่องเที่ยวและนันทนาการไว้ด้วย ถือเป็นการท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์
ต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นไปตามวัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา ธุรกิจ หรือประชุมสัมมนา (ทิพวรรณ พุ่ม
มณี. 2550:19 -21 ) 

2.3 องค์ประกอบของความต้องการของนักท่องเที่ยว 
ปัจจัยพื้นฐานที่นักท่องเที่ยวต้องการก่อนตัดสินใจพิจารณาก่อนเลือกสถานที่

เดินทางหรือเลือกใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยว มีดังนี้ 
2.3.1 ทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือสิ่งดึงดูดใจให้เกิดการเดินทางเข้าไปเยี่ยมชม 

ซึ่งมีอยู่มากมายและขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของนักท่องเที่ยว เช่น อุทยานแห่งชาติ วัดวาอาราม 
มรดกโลก สิ่งมหัศจรรย์ของโลก แหล่งอนุรักษ์พืช สัตว์ป่า สวนสัตว์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี 
ตลาดย่านการค้าแหล่งช็อปปิ้ง ทะเล เกาะแก่ง แหล่งด าน้ า เป็นต้น 

โครงสร้างพื้นฐาน ที่นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องใช้ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวประกอบ
ไปด้วย ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบของน้ าประปา โทรศัพท์ การสื่อสารไร้สาย ระบบจ ากัดสิ่งปฏิกูล การ
คมนาคมสื่อสาร ถนนหนทาง ท่าอากาศยาน สนามบิน รถไฟ สวนสาธารณะ โรงพยาบาล สถานี
รถประจ าทางและสถานีรถไฟ ที่พักตากอากาศ สนามบิน เป็นต้น 

2.3.2 การขนส่ง ได้แก่ ยานพาหนะ ที่ใช้ในการบริการส าหรับรับส่งนักท่องเที่ยว 
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว เช่น เรือ เครื่องบิน รถไฟ รถประจ าทาง รถบัส แท็กซี่ รถยนต์ 
รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน พาหนะทั้งหลายควรมีพนักงานที่พร้อม เป็นมิตร มีความสะดวกสบาย 
ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีโครงข่ายเชื่อมต่อกัน 

2.3.2.1 การต้อนรับขับสู้ของเจ้าของบ้านหรือของคนในท้องถิ่นที่มีแหล่ง 
ท่องเที่ยว เจ้าบ้านต้องมีทัศนคติที่ดีส าหรับแขก ต้องแสดงออกถึงความสุภาพ ความเป็นมิตร 
ความจริงใจ ซื่อสัตย์ พร้อมที่จะคอยช่วยเหลือทาในสิ่งที่สามารถท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
ประทับใจและกลับไปบอกสู่ยังบ้านเกิดเมืองนอนว่าประเทศไทยมีแต่ผู้คนที่เป็นมิตร 

2.3.2.2 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 
ในทุก ๆ ท่ี หากจะว่าไปแล้วความต้องการด้านความปลอดภัยคงเป็นปัจจัยประการแรกก่อน
ตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวด้วยซ้ า แม้ว่าแหล่งท่องเที่ยวจะมีความสวยงามชวนให้อยากไปเที่ยว
เยี่ยมชมมากเท่าใด แต่หากแหล่งท่องเที่ยวนั้นขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็ยากที่
นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจเดินทาง รัฐบาลตลอดจนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวจึงต้องมีมาตรการสร้าง
ความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวท าให้เขารู้สึกว่าเขาจะได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยไร้
กังวล ระหว่างเดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งพื้นที่ของตน 
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2.3.3 ผู้ให้บริการน าเที่ยว ปัจจัยข้อนี้ส าคัญมากส าหรับนักท่องเที่ยวที่มีความ 
ต้องการที่จะใช้บริการจากบริษัทนาเที่ยวเพื่อลดภาระขั้นตอนของตนเอง ชื่อเสียง การบริการ 
ภาพลักษณ์ของบริษัทจัดน าเที่ยวจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นและตัดสินใจ
บริการจากบริษัทน าเที่ยว (ฉันทัช วรรณถนอม. 2552: 128 -129) 

2.4 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจท่องเที่ยว 
2.4.1 การส่งเสริมตลาดทางการท่องเที่ยว (Tourism Promotion) เป็นการอ านวย 

ข่าวสารข้อมูลการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายโดยผ่านสื่อต่าง ๆ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับข่าวสารทางการท่องเที่ยวเหล่านั้น เช่น จากหนังสือพิมพ์ จาก
นิตยสาร จากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว จากบริษัทนาเที่ยว จากบริษัทการบิน จากญาติมิตร 
เป็นต้น 

2.4.2 ความต้องการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละคน (Need) เมื่อ 
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลทางท่องเที่ยวแล้ว ก็จะก่อให้เกิดความต้องการ
ท่องเที่ยวขึ้นภายในจิตใจของนักท่องเที่ยวแต่ละคน ทั้งนี้นักท่องเที่ยวต้องการส่งเสริมสิ่งที่ขาดไป
หรือเพิ่มรสชาติให้กับชีวิต 

2.4.3 สิ่งจูงใจส าหรับนักท่องเที่ยว (Motivation) เป็นแรงกระตุ้นอยากท่องเที่ยว 
ซึ่งเกิดจากปัจจัย 2 ประการ คือ Push Factor เป็นสภาพเงื่อนไขมากระตุ้นผลักดันให้เกิดความ
ต้องการหลีกหนีความจ าเจซ้ าซากในชีวิตประจ าวันเพื่อไปท่องเที่ยว และ Pull Factor เป็นสภาพ
เงื่อนไขที่ดึงดูดใจให้ไปชมแหล่งท่องเที่ยวหรือร่วมกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ซึ่งอาจแบ่งสิ่งจูงใจ
ออกได้เป็น 4 ประเภทคือ 

2.4.3.1 สิ่งจูงใจทางด้านกายภาพ (Physical Motivation) เป็นแรงกระตุ้นที่ 
เกิดจากความต้องการพักผ่อนทางร่างกายและจิตใจให้สดชื่น รักษาบ ารุงสุขภาพ 

2.4.3.2 สิ่งจูงใจด้านวัฒนธรรม (Culture Motivation) เป็นแรงกระตุ้นที่เกิด 
จากความต้องการอยากรู้จักวัฒนธรรมของประเทศที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน รวมทั้งการด าเนินชีวิต 
ศิลปะ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ เทศกาลต่าง ๆ ฯลฯ 

2.4.3.3 สิ่งจูงใจด้านส่วนตัว (Personal Motivation) เป็นแรงกระตุ้นที่เกิด 
จากความต้องการส่วนตัว เช่น เดินทางไปเยี่ยมญาติ การไปจาริกแสวงบุญ เป็นต้น 

2.4.3.4 สิ่งจูงใจด้านสถานภาพและชื่อเสียง (Prestige and Motivation)  
เป็นแรงกระตุ้นที่เกิดจากความต้องการการพัฒนายกระดับตัวเองให้สูงขึ้นและสร้างชื่อเสียง เช่น 
การเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา เป็นต้น 

2.4.4  การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว (Decision Making) นับว่าเป็นองค์ประกอบ 
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ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวมาก เมื่อผู้ประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวได้รับข้อมูลทางการ
ท่องเที่ยวแล้ว เกิดความต้องการอยากท่องเที่ยวขึ้น อีกทั้งเกิดแรงกระตุ้นจากสิ่งจูงใจ จะท าให้เกิด
ภาพลักษณ์จากการท่องเที่ยวของแต่ละท้องถิ่นขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าจะไป
ท่องเที่ยวที่ไหนที่ดีที่สุด โดยค านึงถึงการประหยัด ปลอดภัย สะดวกสบาย และความอภิรมย์มาก
ที่สุดเป็นเกณฑ์ 

2.4.5 การวางแผนค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว (Planning for Expenditure) โดยปกติ 
เมื่อตัดสินใจจะไปสถานที่ท่องเที่ยวใด ก็จะต้องศึกษาค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ย่ิงถ้าไปท่องเที่ยว
ต่างประเทศจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก ก็ต้องเตรียมเก็บเงินไว้จึงต้องมีการวางแผนก่อน 
1-2 ปี ในการวางแผนค่าใช้จ่ายของการท่องเที่ยวจะต้องวางแผนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นใน
การท่องเที่ยวสถานที่นั้นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่าย
ซื้อของที่ระลึก เป็นต้น ซึ่งการวางแผนค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวนี้เราอาจของความช่วยเหลือจาก
ธุรกิจน าเที่ยวมาใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการวางแผนค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว 

2.4.6 การเตรียมการเดินทาง (Travel Preparation) เมื่อตัดสินใจเลือกสถานที่ 
ท่องเที่ยวที่แน่นอนและมีการวางแผนค่าใช้จ่ายเสร็จหมดแล้ว ในขั้นนี้ผู้ที่จะเดินทางท่องเที่ยวก็
ต้องเตรียมตัวในเรื่องการจองตั๋วพาหนะที่จะเดินทาง การจองรายการท่องเที่ยว การยืนยันการ
เดินทาง เช่น หนังสือเดินทาง (Passport) การอนุญาตเข้าประเทศ (Visa) เป็นต้น 

2.4.7 การเดินทางท่องเที่ยว (Travel) เป็นการเดินทางออกจากบ้านเพื่อท่องเที่ยว 
จนกระทั้งท่องเที่ยวเสร็จแล้วกลับถึงบ้าน โดยจะมีการประเมินผลการท่องเที่ยวเป็นระยะ ๆ ตาม
ประสบการณ์ที่ได้รับเริ่มต้ังแต่ยานพาหนะที่นาเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางหรือแหล่งท่องเที่ยว
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนที่พัก อาหารการกิน และอ่ืน ๆ เพื่อประเมินผลการเดินทาง
ท่องเที่ยวครั้งนี้ว่าเป็นท่ีน่าพอใจหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจการเดินทางในครั้ง
ต่อไป หรืออาจบอกต่อให้บุคคลอื่นเดินทางมาท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้ หรือบอกต่อคนอ่ืนไม่ให้
มาท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้ 

2.4.8 ประสบการณ์นักท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวได้การประเมินผลกการเดินทาง 
ท่องเที่ยว อาจเป็นสถานที่ สภาพแวดล้อม ผู้คน การบริการ สิ่งอ านวยความสะดวก ก็จะได้ผลของ
ประสบการณ์ท่องเที่ยว 

2.4.9 ทัศนคติของนักท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์จากการ 
ท่องเที่ยวแล้ว ก็จะเกิดทัศนคติต่อการท่องเที่ยวครั้งนี้ ถ้าหากนักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจก็จะ
มีทัศนคติที่ดีกับการท่องเที่ยวครั้งนี้ อาจท าให้เขากลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง หรือบอกเล่าให้บุคคล
อ่ืนมาท่องเที่ยว ถ้าหากนักท่องเที่ยวไม่ได้รับความพึงพอใจ ก็จะมีทัศนคติไม่ดีต่อการท่องเที่ยวครั้ง
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นี้ อาจท าให้ไม่อยากเดินทางมาท่องเที่ยวอีก หรือบอกเล่าให้บุคคลอ่ืนไม่อยากเดินทางมา
ท่องเที่ยวอีก (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา.2548 :142-145) 

 
ตอนที่ 3 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

3.1 ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค 
นราทิพย์ ชุติวงศ์ (2550: 87) ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง  

สถานการณ์ที่ผู้บริโภคเผชิญอยู่ ด้วยจ านวนเงินที่มีจ ากัด ด้วยราคาสินค้าที่ปรากฏอยู่ในท้องตลาด 
และด้วยความต้องการแสวงหาความพอใจสูงสุด ผู้บริโภคมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการจัดสรรเงินที่
ตนมีอยู่ซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ 

ศุภร เสรีรัตน์ (2544: 7) ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง  
พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้าและบริการ (ผลิตภัณฑ์) โดยผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนที่บุคคลต้องตัดสินใจทั้งก่อนและหลังการกระท าดังกล่าว 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550: 3) ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง  
กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลกระท าเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการมาเพื่อบริโภค ตลอดจนรวมไปถึงการ
บริโภคด้วย 

ดังนั้นสรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลในการสรรหา 
คัดเลือกและตัดสินใจซื้อ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ ซึ่งเกิดจากทัศนคติ การรับรู้ การเรียนรู้ 
และเหตุผลส่วนบุคคล และยังเกิดจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่มีอิทธิต่อการตัดสินใจซื้อของบุคคล 

3.2 ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
3.2.1 ปัจจัยทางวัฒนธรรม (cultural factors) เป็นปัจจัยที่ส่งอิทธิพลออกมา

กระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคได้กว้างขวางที่สุด ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 
3.2.1.1 วัฒนธรรมหลัก เป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกกลุ่มหรือในทุกสังคมมนุษย์ และ

เป็นตัวก่อให้เกิดค่านิยม การรับรู้ ความอยากได้ ไปจนถึงพฤติกรรมของมนุษย์ สิ่งเหล่านี้เมื่อ
เกิดขึ้นแล้วก็ถ่ายทอดให้แก่กันและกันมา และด้วยเหตุที่แต่ละสังคมต่างก็มีวัฒนธรรมหลักของ
ตนเอง ผลก็คือพฤติกรรมการซื้อของมนุษย์ในแต่ละสังคมก็จะผิดแผกแตกต่างกันไป 

3.2.1.2 อนุวัฒนธรรม หมายถึง วัฒนธรรมของคนกลุ่มย่อยที่ 
รวมกันเข้าเป็นสังคมกลุ่มใหญ่ จ าแนกอนุวัฒนธรรมออกเป็น 4 ลักษณะ คือ วัฒนธรรมทางเชื้อ
ชาติ วัฒนธรรมตามท้องถิ่นวัฒนธรรมตามอายุ วัฒนธรรมทางอาชีพ 
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3.2.1.3 ชั้นชน หมายถึง คนจ านวนหนึ่งที่มีรายได้ อาชีพ การศึกษาหรือชาติ
ตระกูลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเหมือนกัน ชั้นชนของผู้บริโภคในสังคมเมื่อแบ่งออกแล้ว
จะมีลักษณะ ดังนี้ 

 
1. ผู้บรโิภคที่อยู่ในชั้นเดียวกันมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมเหมือนกัน 
2. ชั้นของผู้บริโภคถูกจัดกลุ่มและล าดับความสูงต่ าโดยตัวแปร 

หลายตัว เช่น อาชีพ รายได้ ความมั่งค่ังร่ ารวย การศึกษา และค่านิยม เป็นต้น 
3.2.2 ปัจจัยทางสังคม (social factors) ปัจจัยทางสังคมที่ส่งอิทธิพลต่อ 

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคมีมากมาย เช่น กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว และบทบาทและ
สถานภาพในสังคมของผู้บริโภค เป็นต้น 

3.2.3 ปัจจัยส่วนบุคคล (personal factors) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งอิทธิพล 
ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ อาย ุวัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ รายได้ 
รูปแบบการด าเนินชีวิตบุคลิกภาพและมโนทัศน์ที่มีต่อตนเอง 

3.2.4 ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (psychological factors) ที่ส่งอิทธิพลต่อ 
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้แก่ การจูงใจ (motivation) การรับรู้ (perception) การ
เรียนรู้ (learning) ความเชื่อและทัศนคติ (beliefs and attiudes)  
(สุปัญญา ไชยชาญ. 2543: 123-133) 

3.3 ทฤษฎีประสบการณ์ผู้ใช้ (User experience) 
 ทฤษฎีประสบการณ์ผู้ใช้ (User experience) คือการออกแบบจากการศึกษา

พฤติกรรมของผู้บริโภคโดยออกแบบให้ตอบสนองต่อความต้องการหรือสร้างประสบการณ์อันพึง
ประสงค์ต่อผู้บริโภคท าให้เกิดประสบการณ์การใช้ เกิดความรู้สึก มีปฏิสัมพันธ์กับผลงานการ
ออกแบบให้ใช้งานง่ายและบรรลุจุดประสงค์ในการใช้งานทั้งหมดนี้เป็นการสร้างความประทับใจ
ให้กับผู้บริโภค และเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งจะส่งผลดีในเชิงพาณิชย์ต่อไป (ภัทร รุจยาชยะ
กูร, 2558)การออกแบบที่มุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคนั้นมีที่มาจากการวิเคราะห์ว่า 
มนุษย์เรามักมีความกังวลกับสิ่งที่ไม่พอดี พอเหมาะกับร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือความรู้สึก 
ดังนั้นจากแนวความคิดนี้ความพอดีระหว่างผู้ใช้และผลงานออกแบบถือเป็นเรื่องส าคัญไม่ว่าจะ
เป็นความพอดีทางกายภาพ ประสบการณ์ หรือความพอดีด้านประสาทสัมผัส เช่นการรับรู้ รูป รส 
กลิ่น เสียง หรืออุณหภูมิผลงานออกแบบที่ดีจึงสมควรจะมีความพอดีกับผู้ใช้ในทุกๆด้านไม่เกิด
ความตะขิดตะขวงใจในการใช้ และสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพราะผู้ใช้มักไม่
ต้องการเวลาไตร่ตรองมากขณะใช้งานและผลลัพธ์จากการใช้ต้องแม่นย าในจุดประสงค์ (James 
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L. Adams, 2012) 
User Experience คือ ประสบการณ์ของผู้ใช้งานจากระบบที่ได้พัฒนาว่าใช้งาน

ง่ายไหม พอใจไหม เปรียบเหมือนการทดลองขับรถ หรือใช้รถไปในช่วงเวลาหนึ่ง แล้วรู้สึกพอใจ
หรือไม่พอใจในรถย่ีห้อนั้นและบริการท่ีได้รับไหม คือ ถูกใจไหมนั่นเอง ซึ่งแต่ละคนแต่ละกลุ่มก็มี
ความต้องการไม่เหมือนกัน ดังนั้น นักออกแบบนักพัฒนา หรือนักการตลาดเองต้องค้นคว้าวิจัย 
และท างานประสานกัน 

3.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 
1. ตัวกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimuli) ตัวกระตุ้นทางการตลาดหรือ

ข่างสารการตลาดหมายถึง เครื่องมือที่นักการตลาดใช้เพื่อจูงใจผู้บริโภค ซึ่งตัวกระตุ้นดังกล่าวคือ
ส่วนประสมทางการตลาด 

2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคแต่ละคนอาศัยอาศัยอยู่สิ่งแวดล้อมที่มีความ
สลับซับซ้อนแตกต่างกันไป กระบวนการตัดสินใจและพฤติกรรมของบุคคลแต่ละคนจึงไม่
เหมือนกัน 

3. อิทธิพลความแตกต่างของตัวบุคคล เป็นปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภคปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ ความรู้, ทัศนคติ, แรงจูงใจ ฯลฯ 

4. กระบวนการทางจิตวิทยา ได้แก่ กระบวนการต่าง ๆ ภายในระบบสมองของ
ผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย ระบบการด าเนินการด้านข่าวสารและความทรงจ า (อดุลย์ จาตุรงคกุล 
2550:17) 
 
ตอนที่ 4 แนวคิดเก่ียวกับการสร้างสรรค์สื่อปฏิสัมพันธ์ 

4.1 ความหมายของสื่อปฏิสัมพันธ์ 
สื่อปฏิสัมพันธ์ คือสื่อที่น าองค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มาผสมผสานให้เข้ากัน

อย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Still Image) ภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) เสียง (Sound) และวีดีโอ (Video) โดยสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการทางระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อส่งต่อสู่ผู้ใช้และสื่อความหมายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กัน ผู้ใช้สามารถควบคุมสื่อนั้น
ให้แสดงออกตามความต้องการผ่านระบบนั้นๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

รูปแบบของสื่อปฏิสัมพันธ์ มีหลากหลายต้ังแต่รูปแบบพื้นฐานที่ผู้ใช้สามารถ
ตอบสนองต่อสื่อที่สัมผัสได้จริง ทั้งให้ผลตอบรับทันที หรือต้องใช้เวลา เช่น การส่ง sms เข้า
รายการโทรทัศน์ จนถึงรูปแบบเทคโนโลยีระบบดิจิตอล ผ่านหน้าจอแสดงผลของอุปกรณ์ต่างๆ 
เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
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จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า สื่อปฏิสัมพันธ์ คือสื่อที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาการ
ตอบสนอง (Input) ต่อสิ่งๆหนึ่ง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ (Output) อย่างที่ต้องการ ในระบบนั้นๆ เช่น 
การกดโทรผ่านหน้าจอโทรศัพท์ เพื่อติดต่อกับเป้าหมายท่ีต้องการ เป็นต้น 

4.2 องค์ประกอบของสื่อเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) 
สื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) เป็นการผสมผสาน ระหว่าง

องค์ประกอบของสื่อต่างชนิดกัน เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 
4.2.1 ตัวอักษร (Text) คือ ข้อความหรือตัวอักษรที่เป็นองค์ประกอบส าคัญใน 

การสื่อสารความหมายไปสู่ผู้รับรู้ ซึ่งตัวอักษรมีรูปแบบมากมาย ให้สามารถเลือกใช้ได้อย่าง
เหมาะสมตามความต้องการ และสามารถก าหนดคุณลักษณะของการตอบสนอง (Reaction) ของ
ผู้รับสารได้อีกด้วย 

4.2.2 ภาพนิ่ง (Still Image) คือ ภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย  
ภาพวาด ภาพลายเส้น เป็นต้น ภาพนิ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญต่อสื่อปฏิสัมพันธ์ เนื่องจากภาพจะ
ให้ผลการรับรู้หรือเรียนรู้ผ่านการมองเห็นได้ดีกว่า ทั้งนี้ยังสามารถถ่ายทอดข้อมูลที่ก่อให้เกิดการ
รับรู้เชิง 3 มิติได้ โดยไม่มีข้อจ ากัดทางด้านภาษา 

4.2.3 ภาพเคลื่อนไหว ( Animation) คือ ภาพที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดง 
ขั้นตอน หรือสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจินตนาการให้เกิดแรงจูงใจแก่
ผู้ชม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารให้เห็นเป็นล าดับขั้น 

4.2.4 เสียง (Sound) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญส าหรับสื่อปฏิสัมพันธ์ โดย 
จะถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบสัญญาณดิจิตอล ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเร้าใจ ดึงดูดใจ และเสริมความ
สอดคล้องของเนื้อหาที่ได้รับจากการน าเสนอ ผ่านเสียงบรรยาย หรือดนตรีประกอบ และช่วยให้
เกิดความสมบูรณ์ของการรับรู้ต่อเนื้อหามากย่ิงขึ้น 

4.2.5 วีดีโอ (Video) เป็นองค์ประกอบที่ใช้มากในสื่อปฏิสัมพันธ์ เพราะ 
สามารถสร้างความรับรู้ผ่านการน าเสนอผ่านรูปแบบผสมระหว่า ภาพ การเคลื่อนไหว และเสียง 
จึงท าให้เป็นองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพ แต่มีข้อจ ากัดในการใช้ทรัพยากรพื้นที่ ในระบบ
หน่วยความจ าคอมพิวเตอร์ ซึ่งส าคัญในการประมวลผล จึงจ าเป็นต้องเลือกใช้อย่างเหมาะสม 

จากที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่า สื่อปฏิสัมพันธ์สร้างขึ้นจากองค์ประกอบของสื่อต่างๆ 
ตามความเหมาะสมของผลงาน เพื่อให้เกิดสื่อปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ ผ่าน ตัวอักษร (Text) 
ภาพนิ่ง (Still Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดีโอ ( Video) ซึ่งการ
สร้างสรรค์ผลงานสื่อปฏิสัมพันธ์ จ าเป็นต้องน าไปใช้เป็นแนวทาง และประยุค์เข้ากับผลงานต่างๆ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานสร้างสรรค์นั้น 
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4.3 กฎของการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ 
 4.3.1 ง่ายต่อการเรียนรู้ (Easy to Learning) สื่อปฏิสัมพันธ์ที่ดีควรสร้างการรับรู้ที่

ง่ายต่อการเข้าใจ เรียนรู้ และใช้งานสิ่งที่เราออกแบบได้ หรือให้สามารถเข้าใจโดยสัญชาตญาณ
หรือหยั่งรู้ได้ด้วยตนเอง นั่นคือ ต้องท าให้ผู้ใช้สามารถรับรู้และเรียนรู้ จนถึงสามารถใช้งานได้
โดยง่าย 

 4.3.2 มีประสิทธิภาพ (Efficiency of Use) การใช้งานจะต้องไม่ซับซ้อน ชัดเจน 
และเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว โดยลดขั้นตอน และกระบวนการใช้งานผลงาน
ออกแบบให้สั้นลง เข้าถึงวัตถุประสงค์เร็วขึ้น จะช่วยให้ผู้ใช้ไม่สับสันและใช้งานได้ง่าย 

 4.3.3 จดจ าง่าย (Memorability) การออกแบบให้สามารถจดจ าขั้นตอนการใช้
งานหรือกระบวนการต่างได้ดี จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงวัตถุประสงค์ได้ง่าย และเกิดการใช้ซ้ า 
หลีกเลี่ยงการสร้างภาระแก่ผู้ใช้ ในการเรียนรู้ขั้นตอนการใช้งานทุกครั้งที่เปิดผลงานมาใช้ใหม่ 

 4.3.4 เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด (Minimize Errors) การออกแบบที่ดีควรมีการ
ทดลองใช้ผลงานก่อนส่งต่อไปแก่ผู้ใช้ ซึ่งจ าเป็นต้องค านึงถึงความแตกต่าง ระหว่างบุคคล 
ข้อจ ากัด เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดจากการใช้งาน ซึ่งจะเกิดความเข้าใจผิด สับสนต่อการใช้
งานของผู้ใช้ นักออกแบบควรลดความซับซ้อน จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงระบบและรับรู้วัตถุประสงค์ได้
โดยเร็ว 

 4.3.5 สนองความพึงพอใจ (Satisfy the User) การออกแบบผลงานให้มีคุณภาพ 
ทั้งเชิงการสื่อสาร ภาพลักษณ์ การรับรู้เข้าใจต่อวัตถุประสงค์ ความสวยงามและมีเอกลักษณ์ จะ
ช่วยก่อให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจจากการใช้งาน รวมถึงการง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลและสิ่งเร้าต่างๆ
ล้วนมีผลต่อความพึงพอใจต่อผู้ใช้ 

4.4 ทฤษฎีการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ให้มีคุณภาพ 
 4.4.1 ก าหนดเป้าหมาย (Goal)  

สร้างเป้าหมายของการใช้งานให้ชัดเจน จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับรู้และบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ง่าย และตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 

4.4.2 ศึกษาพฤติกรรมของเป้าหมาย 
การศึกษาพฤติกรรมของเป้าหมายจะช่วยให้เรารู้ถึงความคาดหวัง ปัญหา 

และพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ได้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้สามารถก าหนดแนวทางการออกแบบให้
มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อผู้ใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

4.4.3 สร้างประสบการณ์การมีส่วนร่วม 
นักออกแบบควรพิจารณาถึงประสบการณ์การใช้งานสื่อปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ 
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โดยศึกษาถึงความคุ้นชิน จะช่วยให้ผู้ใช้ง่ายต่อการรับรู้และมีความรู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้น รวมถึง
การใช้รูปแบบที่ใกล้เคียงพฤติกรรมการใช้งานเดิมจะช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องเรียนรู้ใหม่ 

4.4.4 ศึกษาความคงทนของเนื้อหา 
เลือกการน าเสนอเนื้อหาที่มีการคงทน ตอบรับกับยุคสมัย พิจารณาระยะการ

ใช้งานของเนื้อหา ว่าจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยหรือไม่ 
4.4.5 สร้างความหลากหลาย 

เลือกการน าเสนอที่มีรูปแบบแปลกใหม่ผสมผสานเทคนิคอย่างเหมาะสม จะ
ช่วยกระตุ้นการใช้งานของผู้ใช้ให้เกิดความสนใจ ซึ่งจ าเป็นต้องเลือกใช้ความหลากหลายให้พอดี 
ไม่ให้เกิดความสับสน หรือซับซ้อนในการใช้งาน 
  จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่าการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์จ าเป็นต้องอาศัยทฤษฎีและ
แนวคิดต่างๆในการออกแบบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เข้าถึงผู้ใช้ สร้างความน่าสนใจและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยให้ผู้ใช้จดจ าการใช้งานได้ดี ลดข้อผิดพลาด สุดท้ายผู้ใช้จะรู้สึกพึงพอใจ
เมื่อได้ใช้งาน ซึ่งเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลงานสื่อปฏิสัมพันธ์ต่อไป 

4.5 แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับ User Interface  
ความหมาย มาร์กเค.โจนส์ (MarkK.Jones) ให้ความหมายของยูสเซอร์  

อินเตอร์เฟสว่าหมายรวมถึง ฮาร์ดแวร์ประโยคภาษาค าสั่ง และการโต้ตอบระหว่างระบบกับผู้ใช้ 
ซึ่งเป็นการสื่อสารให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ 

ดูดี เชียง(Dudee Chiang) อธิบายว่า อินเตอร์เฟสกับผูใ้ช้จะเริ่มตั้งแต่ 
ผู้ใช้ประมวลความต้องการ และถ่ายทอดไปยังระบบจนถึงขั้นตอนที่ระบบน าเสนอข้อมูล และตอบ
กลับผู้ใช้ ดังนั้นการออกแบบยูสเซอร์ อินเตอร์เฟส จึงจะต้องครอบคลุมถึงปฏิกิริยาโต้ตอบกับผู้ใช้ 
และการแสดงผลสะท้อนกลับบนหน้าจอ 

จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อสามารถสรุปความหมายได้ดังนี้ 
ยูสเซอร์ อินเตอร์เฟส (User Interface) หมายถึง ส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ

เพื่อรองรับการน าข้อมูลหรือค าสั่งเข้าสู่ระบบ ตลอดจนน าเสนอข้อมูลสารสนเทศกลับมายังผู้ใช้ 
ยูสเซอร์ อินเตอร์เฟส (User Interface) หมายถึง การออกแบบปฏิสัมพันธ์

ทางการสื่อสารให้เกิดความเหมาะสมระหว่างอุปกรณ์กับมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ใช้อุปกรณ์นั้น ซึ่งผู้ใช้
สามารถเห็นได้ยินรวมถึงสัมผัสได้เพื่อให้มีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์ เช่น จอภาพและ
อุปกรณ์รับข้อมูลอ่ืนๆ 

ยูสเซอร์ อินเตอร์เฟส (User Interface) คือส่วนประสานงานกับผู้ใช้หลายคนอาจ
เข้าใจผิดว่าการออกแบบ User interface คือ การออกแบบ User experience ทั้งที่ในความจริง 
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User interface เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการออกแบบที่ช่วยสื่อสารกับผู้ใช้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นบรรลุ
เป้าหมายและสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้ด้วยมักคุ้นเคยกันในการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สื่อสารหรือออกค าสั่งกับโปรแกรมอันซับซ้อน
ผ่านสัญลักษณ์หรือค าสั่งที่เข้าใจง่าย แต่ถ้าศึกษาหน้าที่ของ User interface แล้วมันไม่ได้เป็นสิ่ง
ที่ขับเคลื่อนไปกับเทคโนโลยี แต่กลับเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนไปกับพฤติกรรมของมนุษย์เป็นหลัก ดังนั้น
หากตีความว่า User interface คือส่วนประสานงานกับผู้ใช้ การออกแบบเครื่องหมายหรือ
รายละเอียดในผลิตภัณฑ์เพื่อสื่อสารให้ผู้ใช้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง และสะดวกจึง
เปรียบเสมือนกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้เช่นกันและมีความส าคัญและจ าเป็นใน
การใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบเฉพาะทางและต้องการความแม่นย าในการใช้งานสูงซึ่งต้อง
อาศัยการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคร่วมด้วย ทั้งนี้ส่วนที่จะสื่อสารกับผู้ใช้ได้
ก็ออกแบบได้หลายวิธี โดยสามารถใช้ความรู้ในเชิญนิเทศศิลป์ร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็น สี สัญลักษณ์ 
หรือรูปทรงที่ท าให้เกิดสัญลักษณ์ เป็นต้น (Virpi Roto, 2011) 

องค์ประกอบของยูสเซอร์ อินเตอร์เฟส (User Interface) แบ่งได้เป็น ล าดับขั้นได้แก่ 
4.5.1 องค์ประกอบที่มี 1 มิต ิหมายถึง ตัวหนังสือ ข้อความ หรือเฉพาะตัวอักษร 

เดี่ยว ๆ ต้องถูกออกแบบให้มีการสื่อความหมาย กระชับ หรือไม่ยัดเยียดข้อมูลจนเกินความจ าเป็น 
4.5.2 องค์ประกอบ 2 มิต ิได้แก่ ภาพถ่าย ภาพเขียน diagram icons 
4.5.3 องค์ประกอบ 3 มิต ิได้แก่ ภาพที่อนุญาตให้ผู้ใช้ส ารวจองค์ประกอบได้ 

รอบๆ วัตถุแสดงรูปทรงสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ได้มากกว่ารูปร่าง 2 มิติทั่วไป 
4.5.4 องค์ประกอบ 4 มิต ิได้แก่ มิติทางด้านเวลา องค์ประกอบเหล่านี้ เช่นเสียง 

ไฟล์วิดีโอ ภาพ แอนิเมชั่น 
ดังนั้นองค์ประกอบของยูสเซอร์ อินเตอร์เฟส จะประกอบด้วย ตัวหนังสือ  

ภาพถ่ายภาพเขียน ภาพสามมิติ เสียง วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น ซึ่งการใส่องค์ประกอบต่างๆ
จะต้องค านึงด้วยว่าเหมาะสมหรือมากเกินความจ าเป็นหรือไม่ 

4.6 หลักการออกแบบยูสเซอร์ อินเตอร์เฟส (User Interface) 
ในการออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟสเป็นระบบที่ต้องมีการโต้ตอบกับผู้ใช้

ผู้ออกแบบจึงต้องค านึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 
4.6.1 ประเมินทักษะผู้ใช้งานเพราะผู้ใช้งานมีหลากหลาย การรู้จักผู้ใช้เป็น 

หลักการแรกที่ต้องท า ซึ่งสามารถแบ่งทักษะผู้ใช้งานออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 
4.6.1.1 ผู้ใช้มือใหม่ Novice or first-time user) 
4.6.1.2 ผู้ใช้ระดับกลาง (Knowledgeable intermittent users) 
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4.6.1.3 ผู้เชี่ยวชาญ (Expert frequent user) 
ในการออกแบบที่จะท าให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าใจร่วมกันได้นั้น จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก และท้า
ทายมากเนื่องจากแต่ละกลุ่มมีทักษะการใช้งานที่แตกต่างกัน 

4.6.2 แจกแจงงาน นักออกแบบต้องแจกแจงหน้าที่และงานของระบบให้ละเอียด 
ก่อนแล้วเรียงล าดับงานไหนมีความส าคัญก่อน งานไหนส าคัญหลัง 

4.6.3 เลือกแบบการมีปฏิสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์มีได้หลายรูปแบบ นักออกแบบ 
ควรเลือกให้เหมาะสม เช่น 

4.6.3.1 Direct manipulation การจับต้องสัมผัสโดยตรง เช่น การลาก 
ไอคอนลงไปบนถังขยะ แสดงว่าต้องการลบ มีข้อดีคือ ภาพที่น าเสนอแสดงถึงหน้าที่อย่างชัดเจน
สามารถเรียนรู้ได้ง่ายจดจ าได้ง่าย อีกทั้งยังหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่
เข้าใจไอคอนนั้นๆ เป็นต้น 

4.6.3.2 Menu Selection การเลือกเมนูมีข้อดี คือ เรียนรู้ได้ง่ายลดการใช้ 
คีย์บอร์ดเกิดการตัดสินใจที่มีโครงสร้าง ลดการเกิดข้อผิดพลาด มีข้อเสียคือ เมนูที่มากไปท าให้การ
น าเสนอไม่ดี ท าให้ผู้ใช้งานที่คล่องใช้งานได้ช้าลง ใช้พื้นทีใ่นการแสดงผลมาก 

4.6.3.3 Form Fill in การเติมค าลงในฟอร์มมีข้อดีคือ การกรอกข้อมูลมี 
ความง่ายฝึกฝนได้ โดยไม่ยาก และมีค าแนะน าที่สะดวก มีข้อเสียคือ ใช้พื้นที่แสดงผลมาก 

4.6.3.4 Command Language ภาษาในการสั่งการเป็นการใช้ตัวอักษร 
โดยส่วนใหญ่จะใช้กับผู้ใช้งานที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความช านาญแล้วมีข้อดีคือมีความยืดหยุ่น
และเหมาะสมกับผู้ใช้ระดับสูง โดยที่ผู้ใช้สามารถสร้างค าสั่งเองได้มีข้อเสียคือ มีข้อผิดพลาดได้
ง่ายต้องการการอบรมและการจดจ าสูง 

4.6.4 Natural Language ภาษาพูด หรือ ภาษาที่ใช้โดยธรรมชาติ มีข้อดี  
คือ สร้างสาระส าคัญของระบบการเรียนรู้ มีข้อเสียคือ ต้องแยกแยะบทสนทนาอาจไม่แสดงถึง
เนื้อหาอาจต้องพิมพ์มากและคาดเดาไม่ได้ดังนั้นหลักการออกแบบยูสเซอร์ อินเตอร์เฟส (User 
Interface) ต้องเริ่มจากการประเมินทักษะผู้ใช้งานว่าอยู่ในระดับใดเป็นใคร หลังจากนั้นแจกแจง
งานโดยนักออกแบบจะต้องแจกแจงหน้าที่ของระบบ ว่ามีจุดประสงค์ในการใช้งาน อะไร เพื่ออะไร 
สุดท้ายเลือกแบบการมีปฏิสัมพันธ์นักออกแบบต้องเลือกแบบการมีปฏิสัมพันธ์ว่าใช้แบบใดจึงจะ
เหมาะสม เช่น การสัมผัสโดยตรงหรือการกรอกข้อความลงไปในฟอร์ม เป็นต้น 

 
 
 



24 

 

4.7 กฎ 8 ข้อส าหรับการออกแบบหน้าจอ 
4.7.1 ด ารงความคงที่ (Strive for consistency) ท าให้เกิดความสม่ าเสมอ ไม่ว่า

จะเป็นเมนู ไอคอน สี รูปแบบ ตัวอักษรต่างๆ ควรจะมีความสม่ าเสมอ เป็นรูปแบบเดียวกัน ไม่ว่า
จะเป็นสัญลักษณ์ สีขนาดที่ใช้ควรจะเป็นชุดเดียวกัน  

4.7.2 มีทางลัดให้เลือกเดิน (Enable users to shortcuts) เมื่อผู้ใช้ท าการใช้
ระบบบ่อยครั้งจนเคยชิน ระยะเวลาตอบโต้ที่รวดเร็ว การเสนอผลลัพธ์บนหน้าจออย่างรวดเร็วเป็น
สิ่งที่ผู้ใช้งานประจ าและผู้เชี่ยวชาญต้องการ  

4.7.3 เสนอค าตอบกลับอย่างมีความหมาย (Offer information feedback) ให้
ข้อมูลป้อนกลับเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์ ข้อมูลป้อนกลับจะเป็นตัวเร้าที่ดีสาหรับผู้ใช้งาน ให้มี
ความรู้สึกว่ากาลังได้ควบคุมและโต้ตอบกับระบบอยู่ การเสนอค าตอบกลับ ควรอธิบายให้ชัดเจน
ว่าเกิดผลอะไรและควรท าอะไรต่อไป  

4.7.4 ตอบโต้โดยยืนยันการสิ้นสุด (Design dialog yield closure) ขั้นตอนใน
การท ากิจกรรมควรออกแบบให้มีจุดเริ่มต้น ระหว่างกลาง และจุดสิ้นสุด การให้ค าอธิบายว่าก าลัง
เกิดอะไรขึ้นและสิ้นสุดลงเมื่อใด ทาให้ผู้ด าเนินการพอใจในผลการกระท าของตน และสามารถ
วางแผนด าเนินการขั้นต่อไปได้  

4.7.5 จัดการกับข้อผิดพลาดอย่างง่าย (Offer simple error handling) มีการ
ป้องกันความผิดพลาดจากผู้ใช้งาน เช่น เมื่อมีการคลิกเมาส์ผิดที่ หรือป้อนข้อมูลผิด ระบบจะมี
ข้อความเตือนว่าผู้ใช้งานป้อนข้อมูลผิดพลาด จะช่วยลดความผิดพลาดของข้อมูลได้มาก และควร
อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขเฉพาะส่วนที่ผิดโดยไม่ต้องลงมือท าใหม่ต้ังแต่ต้น  

4.7.6 อนุญาตให้ด าเนินการแก้ไขกลับได้ (Permit easy reversal of actions) 
การสั่งด าเนิน การกิจกรรมใดควรสามารถย้อนกลับได้ง่ายเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ทันที 
จะท าให้ผู้ใช้เกิดความกล้าทดลองใช้ระบบ หาทางเลือกใหม่ที่ไม่เคยทดลองมาก่อน 

4.7.7 สนับสนุนการควบคุมจากภายใน (Support internal locus of control) 
ระบบมีการจัดการการควบคุมภายใน ต้องออกแบบให้เกิดการตอบสนองของหน้าจอกับสิ่งที่ผู้
ใช้ได้กระท าลงไป ให้มีความสัมพันธ์กัน หลักการส าคัญในที่นี้คือ ระบบต้องขออนุญาตให้ผู้ใช้เป็น
ผู้ริเริ่มกิจกรรมของตน (Initiators) ไม่ใช่เป็นผู้สนองตอบต่อระบบ (Responders)  

4.7.8 ลดภาระความทรงจ าระยะสั้น (Reduce short-term memory load) ด้วย
ข้อจ ากัดของความจ าระยะสั้นของมนุษย์ การนาเสนอผลลัพธ์หรือหน้าจอ จึงต้องท าให้เรียบง่าย 
ไม่ซับซ้อน ตัวเลือกบนเมนูมีขนาดพอเหมาะไม่มากเกินไป และควรลดความยาวของเวลาที่นา
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เสนอเนื้อหาเพื่อง่ายในการจดจ าในความจ าระยะสั้นถ้าเป็นไปได้ควรมีระบบการให้ความ
ช่วยเหลือเตือนความจ าพร้อมอยู่เสมอ เรียกใช้ได้ทันทีเมื่อผู้ใช้ต้องการ  

ในการออกแบบหน้าจอสามารถสรุปได้ว่า นักออกแบบต้องค านึงถึงความสม่ าเสมอ คงที่ 
รูปแบบลักษณะต่างๆ ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีทางลัดให้เลือกเดิน เป็นการเพิ่มช่อง
ทางการใช้งานที่สะดวกให้กับผู้ใช้ เสนอค าตอบกลับอย่างมีความหมาย เมื่อผู้ใช้มีการปฏิสัมพันธ์
กับระบบ และตอบโต้โดยยืนยันการสิ้นสุด ให้รู้สึกว่ามีจุดเริ่มต้น มีจุดสิ้นสุด จัดการกับข้อผิดพลาด
อย่างง่าย โดยการเตือนด้วยข้อความแบบง่ายๆ อนุญาตให้ดาเนินการแก้ไขกลับได้ รวมถึง
สนับสนุนการควบคุมจากภายใน และลดภาระความทรงจ าระยะสั้น 

4.8 ขั้นตอนในการออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟส  
4.8.1 ศึกษาหลักการเบื้องต้น  

4.8.1.1 นักออกแบบจาเป็นต้องศึกษาก่อนว่าผู้ใช้เป็นใคร เราออกแบบเพื่อ
ใคร และจ าเป็นที่ จะต้องทราบจุดประสงค์ในการใช้งานด้วยว่าผู้ใช้ต้องการอะไร สิ่งต่างๆ เหล่านี้
จะเป็นตัวก าหนดการออกแบบองค์ประกอบของหน้าจอที่สื่อสารไปยังผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.8.1.2 ศึกษางานที่เราจะต้องออกแบบ ศึกษาวัตถุประสงค์ของงานว่าคือ
อะไร เพราะหลัก การท างานของแต่ละสื่อจะมีความแตกต่างกัน  

2.5.2 ลงมือปฏิบัติต่อองค์ประกอบต่างๆ  
4.8.2.1 การออกแบบสร้างองค์ประกอบเป็นการสร้างภาพสัญลักษณ์ (Icon) 

นักออกแบบต้องค านึงถึงการเปรียบเทียบกราฟิกกับสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตจริง เพื่อน ามาสร้างแนวคิดใน
การออกแบบเพื่อการสื่อสารไปยังผู้ใช้  

4.8.2.2 ความสัมพันธ์กับการเกาะกลุ่มกัน คือ ความสัมพันธ์กันหรืออยู่ใน
กลุ่มเดียวกันของกลุ่มค าสั่งของกราฟิก ส ีภาพสัญลักษณ์ (Icon) ต่างๆ น้ัน สัมพันธ์กัน เช่น การใช้
สีเดียวกัน การวางใกล้ ชิดกัน ทั้งนี้ผู้ออกแบบต้องค านึงถึงความนึกคิดประสาทสัมผัสของผู้ใช้ด้วย  

4.8.2.3 หลักไวยากรณ์ของภาษาที่ใช้ ในบางครั้งสัญลักษณ์ (Icon) อย่าง
เดียวอาจไม่สามารถสื่อข้อมูลได้กับทุกคน บางครั้งนักออกแบบจะใช้ค าในภาษาเขียนมาใช้แทน
หรือใช้ควบคู่กับกราฟิกก็ได้ ซึ่งอาจจะง่ายต่อความเข้าใจของผู้ใช้ ดังนั้น ค าต่างๆ ที่เลือกมาใช้ 
ควรค านึงถึงความชัดเจน และต้องสั้น จะต้องขยายความต่อองค์ประกอบของค าสั่งได้อย่างชัดเจน 
ผู้ใช้ต้องคาดเดาค าสั่งได้ และจะต้องมีล าดับก่อนหลังว่า ข้อความ หรือค าใด มีขอบเขตกว้างหรือ
แคบกว่ากัน นักออกแบบสามารถตรวจสอบอย่างง่ายๆ ว่าองค์ประกอบหรือสัญลักษณ์ (Icon) ท่ี
ออกแบบมาใช้งานได้ดีกับผู้ใช้หรือไม่ ให้นักออกแบบลองตั้งค าถามว่า สัญลักษณ์ดูเรียบง่าย 
เข้าใจง่าย และสื่อความหมายได้หรือไม่ และขนาดของสัญลักษณ์มีขนาดเหมาะสมต่อการ
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มองเห็นหรือไม่ นักออกแบบสามารถทดสอบได้อย่างง่ายคือถ้าสัญลักษณ์ (Icon) นั้นมีตัวหนังสือ
ประกอบให้น าออกไปก่อน จากนั้นทดสอบโดยการส ารวจความคิดเห็นจากผู้อ่ืนว่าเข้าใจในสิ่งที่
ออกแบบมากน้อยแค่ไหน  

4.8.2.4 การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ให้เข้ากัน เป็นการจัดวางองค์ประกอบ
ต่างๆ ให้เข้ากัน เหมาะสมกัน วิธีการจัดองค์ประกอบดังกล่าวมีลักษณะคล้ายการจัดองค์ประกอบ
ของงานออกแบบกราฟิก มีหลักการดังนี้  

1. ความเที่ยงตรง สม่ าเสมอ (Consistency) เป็นการออกแบบปุ่มน าทาง 
เช่น สัญลักษณ์, เครื่องหมาย ต้องแสดงออกซึ่งความหมายและสื่อความหมายถูกต้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมถึงจะต้องอยู่ในต าแหน่งบนหน้าจอที่ถูกต้อง การออกแบบต้องค านึงถึงการ
กวาดสายตา เรากวาดสายตาจากบนลงล่าง และจากซ้ายไปขวาเสมอ ดังนั้น การวางข้อมูลต้อง
ค านึงถึงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นส าคัญด้วย 

2. ความกระจ่างชัด (Clarify) องค์ประกอบที่เป็นภาพกราฟิกต่างๆ ในหน้าจอ 
จะต้องง่าย ต่อการจดจา มีความหมายชัดเจน ไม่คลุมเครือ  

3. ความเรียบง่าย (Simplicity) การออกแบบจ าเป็นต้องดูเรียบง่าย 
องค์ประกอบของงานจะต้องมีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน กราฟิกที่เป็นองค์ประกอบของหน้าจอ
จะต้องไม่ไปรบกวนเนื้อหาของข้อมูลบนหน้าจอ และจะต้องมีความสมดุลขององค์ประกอบต่างๆ 
ด้วย  

4. มีความน่าสนใจ (Visual Appeal) ความน่าสนใจและความสวยงามมัก
ขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละบุคคล นักออกแบบจึงควรระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อจะได้
ก าหนดรูปแบบความน่าสนใจให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และส าคัญคือ ต้องมีมาตรฐานในการ
ออกแบบ เช่นคุณภาพของกราฟิก คุณภาพในการจัดวางองค์ประกอบ  

5. ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) นักออกแบบจะต้องพยายามสร้าง
ภาพลักษณ์หรือเอก-ลักษณ์ของงานให้เหมาะสมกับประเภทของงานและผู้ใช้ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย  

4.8.3 การทดสอบเพื่อประเมินผลการออกแบบ  
การทดสอบงานออกแบบเป็นสิ่งที่ส าคัญมากเพื่อให้เราได้ทราบผลของ 

งานออกแบบที่เกิดขึ้นว่างานออกแบบมีความเป็นไปได้และมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน 
อย่างไร ดังนั้น การทดสอบควรทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในช่วงระดับเดียวกัน 
มีประสบการณ์ใกล้เคียงกัน เพราะกลุ่มที่มีทักษะใกล้เคียงกันจะได้ผลที่มีความเที่ยงตรง และนา
ผลย้อนกลับจากกลุ่มตัวอย่างมาปรับปรุงรูปแบบงานออกแบบ ก่อนที่จะนาผลงานไปใช้จริง  
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ตอนที่ 5.แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบ 
5.1 ทัศนธาตุ 

เป็นการจัดกระท าต่อส่วนประกอบของงานออกแบบหรือองค์ประกอบมูลฐานของ 
งานออกแบบ (Element of Design)เพื่อให้เกิดคุณค่าทางศิลปะและความงามซึ่งการจัด
องค์ประกอบศิลป์นับได้ว่าเป็นหัวใจของงานออกแบบ ส าหรับองค์ประกอบมูลฐานของการ
ออกแบบนั้น หมายถึงสิ่งซึ่ง ปรากฏแก่สายตารอบ ๆ ตัวโดยผู้ออกแบบสามารถน ามา ประสม
ประสานให้เกิดเป็นผลงานดังนั้นผู้ออกแบบจึงจ าเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ถึงคุณสมบัติและบทบาท
ขององค์ประกอบมูลฐานต่าง ๆให้เกิด ความเข้าใจอย่างแท้จริงในข้อดีและข้อจ ากัดต่าง ๆ เพื่อจะ
ได้น าข้อดีขององค์ประกอบมูลฐานมาใช้กับงานออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ และพยายามเลี่ยง
ข้อจ ากัดขององค์ประกอบมูลฐานเพื่อมิให้ท าลาย หรือลดคุณค่าของงานออกแบบ เช่น สีส้มแดง
เป็นสีวรรณะร้อน มีคุณสมบัติท าให้ผู้ดูรู้สึกอบอุ่นกระฉับ กระเฉง ผู้ออกแบบควรน าสีส้มแดง ไปใช้
กับงานกราฟิกที่ต้องการความรู้สึกร้อน เช่น 
ภาพโฆษณาการแข่งขันกีฬา ปกหนังสือสงคราม เป็นต้น แต่ไม่ควรน าไปใช้ในงานกราฟิกที่
ต้องการความรู้สึกสงบ เยือกเย็น เช่นภาพโฆษณาเรื่องราวทางศาสนา เพราะจะท าให้เกิด
ความรู้สึกขัดแย้งและท าลายคุณค่า ของงานออกแบบนั้น 

องค์ประกอบมูลฐานของการออกแบบ ประกอบด้วยส่วนที่ส าคัญดังนี้ (สุรสิทธิ์ 
วิทยา รัฐ, 2544, หน้า 26-27) 

5.1.1 จุด (dot) 
จุด เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญ ส าหรับการออกแบบ เพราะจุดเป็นต้น 

ก าเนิดของเส้นและน้ าหนักของภาพ ดังจะเห็นได้ว่าในการพิมพ์ภาพโทนต่อเนื่อง (half tone) การ
เกิดน้ าหนักอ่อนแก่ในภาพ การใช้จุดในบริเวณที่เป็นน้ าหนักอ่อนเกิดจากจุดหรือเม็ดสกรีนที่เล็ก
และห่างส่วนในบริเวณที่มีน้ าหนักเข้ม จะประกอบด้วยจุดที่มีขนาดใหญ่และหนาแน่น จะเห็นได้ว่า
จุดได้สร้างความงามในธรรมชาติให้เกิดขึ้นอีกมากมาย อาท ิ ลายจุดบนผิวหนังของเสือดาวจุดบน
ปีกผีเสื้อจุดบนใบไม้จุดที่เกิดจากก้อนกรวดเม็ดทราย เป็นต้น การท่ีผู้ออกแบบจะน าจุดมาใช้ใน
งานออกแบบสามารถใช้ได้ 3 ลักษณะ ดังนี้ 

5.1.1.1 การวางต าแหน่งของจุดในลักษณะ นิยมใช้ในการออกแบบ 
แนวนอน 

5..1.1.2 การวางต าแหน่งของจุด ในลักษณะเน้นช่องจังหวะ เป็นการวาง 
จุดโดยให้พักเป็นระยะ 

5.1.1.3 การวางต าแหน่งของจุด เป็นกลุ่ม เป็นการท าให้จุดในงาน 
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ออกแบบเกิดเอกภาพสามารถกระท าได้ในลักษณะต่อไปนี้ 
1. การวางจุดหลายขนาดไว้ด้วยกัน ลักษณะที่เหมือนกัน ของจุดจะ 

ท าให้เกิดเอกภาพ 
2. การใช้จุดขนาดเดียวกันแต่ใช้เส้นเชื่อมโยงเพื่อท าให้จุดเกิด 

เอกภาพ 
3. การวางจุดในกรอบภาพ โดยใช้จุดเป็นตัวเน้น และกรอบภาพเป็น 

ตัวสร้างเอกภาพ 
5.1.2 เส้น (line) 

เส้น เกิดจากการเดินทางหรือต่อเนื่องของจุด ในลักษณะทิศทางเดียวกัน 
ไม่เปะปะกระจัดกระจาย ในการออกแบบ เส้น อาจเกิดจากการลากพู่กัน (brush stroke) การขูด
ขีดด้วยดินสอ ปากกา ชอล์ก ของแหลมคม เป็นต้น นักออกแบบถือว่า เส้นเป็นองค์ประกอบมูล
ฐาน ที่ส าคัญเนื่องจาก เส้น เป็นต้นก าเนิดของรูปร่างรูปทรงทิศทางพื้นผิว และแสงเงาภาพในภาพ
ได้ และในงานศิลปะตะวันออกนิยมเน้นความงามที่เส้นรอบรูปมากกว่าการใช้สีสร้างแสงเงา 
เพราะเส้นที่เน้นน้ าหนักต่างกัน สามารถสร้างแสงเงาในภาพได เช่น ในงานจิตรกรรมไทย สามารถ
สร้างความรู้สึกที่กลมในใบหน้า จากการใช้เส้นในด้านที่เป็นแสง และเส้นหนักในด้านที่เป็นเงาเส้น
ในงานออกแบบประกอบด้วยเส้นหลักที่ส าคัญ ได้แก่ เส้นนอน เส้นตั้ง เส้นเฉียง เส้นโค้งเส้นซิก
แซกและเส้น คลื่น เส้นหนักเหล่านี ้ ผู้ออกแบบจ าเป็นจะต้องศึกษาถึงคุณสมบัติในการสร้าง
ความรู้สึกต่อการรับรู้ของ ผู้ดูและน าอิทธิพลของเส้นหลักเหล่านี้มาใช้ ให้เกิดผลดีในการออกแบบ 

5.1.2.1 เส้นนอน (horizontal line) เป็นเส้นที่แสดงถึงความรู้สึกสงบนิ่ง 
กว้างขวางผู้ออกแบบสามารถน าอิทธิพลของ เส้นนอน มาใช้ในการแก้ปัญหาส าหรับการออกแบบ 
เพื่อให้เกิดผลตามความต้องการได้ ตัวอย่างเช่น คนที่มีลักษณะผอมสูงถ้าใช้ลวดลายเสื้อผ้าท่ีเป็น
เส้นนอนจะช่วยให้ผู้ดูเกิดความรู้สึกว่าอ้วนได้ในการออกแบบที่ต้องการเน้นถึงความรู้สึกที่
กว้างขวาง เช่น ภาพทะเลจึงควร วางภาพตามแนวนอนมากกว่าแนวต้ัง เป็นต้น 

5.1.2.2 เส้นตั้ง (vertical line) เป็นเส้นที่แสดงถึง ความสง่า ความมี 
ระเบียบแข็งแรง ผู้ออกแบบสามารถน าอิทธิพลตั้งมาใช้ในการออกแบบ เพื่อโน้มน้าวความรู้สึก
ของผู้ดูให้เกิดความรู้สึก ดังกล่าว ตัวอย่างการออกแบบอนุสาวรีย์ ซึ่งต้องการแสดงถึงความมี
เกียรติยศ เป็นต้นในการแก้ปัญหาส าหรับคนที่อ้วนเต้ีย ควรใช้ลวดลายเสื้อผ้าที่เป็นเส้นตั้ง จะช่วย
ให้ความรู้สึกดีขึ้นและควรวางแกนของเส้นต้ังกับกรอบภาพในแนวต้ังมากกว่ากรอบภาพแนวนอน 
โดยต าแหน่งของแกนของเส้นต้ังไม่ควรวางที่กึ่งกลางกรอบภาพ เพราะจะท าให้พื้นที่ซีกซ้ายและ
ซีกขวาเท่ากันเกินไปควรวางในต าแหน่งค่อนไปทางซ้ายหรือขวา ในอัตราส่วน 2 ใน 
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5.1.2.3 เส้นเฉียง (diagonal line) เป็นเส้นที่แสดงถึงความรู้สึก 
เคลื่อนไหว ความไม่แน่นอนและเกิดทิศทาง ดังนั้นผู้ออกแบบย่อมสามารถใช้อิทธิพลจากเส้นเฉียง
ในงานออกแบบเพื่อให้ผู้ดู เกิดความรู้สึกดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่นในการออกแบบตัวอักษรซึ่ง
ต้องการแสดงถึงความรู้สึกรวดเร็ว ควรใช้ตัวอักษรในแนวเฉียงมากกว่าแนวต้ัง 

5.1.2.4 เส้นโค้ง (curve line) เป็นเส้นที่ให้ความรู้สึก อ่อนหวานนุ่มนวล  
แสดงถึงความอ่อนน้อม เศร้าโศก ผู้ออกแบบสามารถ น าอิทธิพลของเส้นโค้ง มาใช้เป็นแกนหลัก
ในการออกแบบเพื่อ โน้มน้าวผู้ดูให้เกิดความรู้สึกดังกล่าวได้ในลักษณะต่อไปนี้ 

1. เส้นโค้ง ครึ่งวงกลม เป็นเส้นรอบรูปของคนที่ก าลังเศร้าโศกสิ้นหวัง 
ใน ชีวิตหรือเป็นภาพดวงอาทิตย์ก าลังลับขอบฟ้า จึงชักน าให้ผู้ดูเกิดความรู้สึกเศร้าใจได้ 

2. เส้นโค้ง 1/4 ครึ่งวงกลม มาจากเส้นรอบรูป ของผู้คน ที่ก าลังโค้ง 
ค านับ หรือโค้งตัวไหว้ จึงก่อให้เกิดความนอบน้อมถ่อมตนแก่ผู้ดู 

3. เส้นโค้ง 1/6 ของวงกลม มาจากลักษณะของต้นหญ้า ที่ก าลังลู่ลม 
ก่อให้เกิดความรู้สึกเริงร่าอ่อนหวาน แก่ผู ้ ดูในการใช้เส้นโค้ง ผู้ออกแบบไม่ควรจะให้เส้นโค้ง อยู่
อิสระลอยกลางภาพ เพราะจะท าให้เกิดความรู้สึกว่ามีแรงดีดเหมือนการที่เรางอไม้ ซึ่งพร้อมที่จะ
ดีดตัวเองกลับสู่สภาพตรงตลอดเวลา ความรู้สึกไม่สบายใจต่อการมองดูภาพ การออกแบบจึงควร
จัดองค์ประกอบที่ช่วยยึดส่วนปลายของเส้นโค้ง อันจะช่วยให้ผู้ดูเกิดความรู้สึกสบายใจ 

5.1.2.5 เส้นซิกแซก (zigzag line) เป็นเส้นซึ่งแสดงความรู้สึกเคลื่อนไหว 
รุนแรงไม่แน่นอนผู้ออกแบบสามารถน าอิทธิพลของเส้นซิกแซกมาใช้การออกแบบเพื่อเสริมสร้าง
ความรูส้ึกแก่ผู้ดูได้นอกจากนี้ การใช้เส้นซิกแซก ยังสามารถสร้างความรู้สึกได้ว่า เป็นการแบ่งมิติ
หรือพื้นที่ของเหตุการณ์ต่างๆ ในภาพได้ อย่างเช่น การใช้เส้นสีเทาในงานจิตรกรรมไทย จนเป็น
สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของงาน ศิลปกรรมไทย 

5.1.2.6 เส้นคลื่น (wave line) เป็นเส้นที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวช้าๆ น่ิม 
นวลและเป็นจังหวะแก่ผู้พบเห็นนอกจากเส้นที่กล่าวข้างต้นยังมี เส้นตรง (straight line) ที่แสดงถึง 
ความสง่าความเข้มแข็ง ความเกลี้ยง ความง่าย ท าให้เกิดความรู้สึกมั่นคง แข็งแรง และเส้นปะ 
(broken line)ที่แสดงถึงความตื่นเต้น ความไม่เป็นระเบียบ ความแตกแยกและความสับสนวุ่นวาย 
(เทียนชัย ต้ังพรประเสริฐ, 2542 : 15-16) 

5.1.3  รูปร่าง (Shape) 
รูปร่าง เกิดจากการลากเส้นไปในทิศทางที่ต้องการ แล้วเส้นนั้น ไป 

บรรจบที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งจนกลายเป็นเส้นรอบนอก (Outline) รูปร่าง เป็นองค์ประกอบศิลป์ 2 มิต ิ
เนื่องจากมีความกว้างและความยาว การน ารูปร่างมาใช้ในผลงานศิลปะ จะท าให้ผู้ชมสามารถ
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รับรู้เนื้อหาที่ศิลปินต้องการบอกเล่า แต่บางครั้งรูปร่างกลับเป็นองค์ประกอบที่ไม่สามารถสื่อเนื้อหา
สู่ผู้ชมให้เข้าใจได้มากนัก เนื่องจากศิลปินใช้จินตนาการในการสร้างรูปร่างจนห่างไกล สิ่งที่เห็นได้
จริงในธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ ผู้ชมผลงานจึงไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาของผลงานนั้นได้ทันที อย่างไรก็
ตาม องค์ประกอบศิลป์ประเภทนี้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างผลงานจิตรกรรมและผลงานศิลปะบน
พื้นระนายอ่ืนๆเป็นอย่างยิ่ง 

5.1.4 รูปทรง (Form) 
รูปทรง คือองค์ประกอบที่ต่อเติมได้จากองค์ประกอบศิลป์ประเภท  

“รูปร่าง” ด้วยการเติมความลึก ด้วยวิธีการทางศิลปะ เช่น การลากเส้นน าสายตา การสร้างน้ าหนัก
อ่อนแก่เป็นต้น รูปทรง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

5.1.4.1 รูปทรงธรรมชาติ (organic form) ได้แก่ รูปทรงที่เกิดขึ้นตาม 
ธรรมชาติได้แก่ คน สัตว์ พืช มีลักษณะ 3 มิติรูปทรงในลักษณะนี้จะให้ความมีชีวิตชีวา 

5.1.4.2 รูปทรงเรขาคณิต (geometric form) ได้แก่ รูปทรงที่มนุษย์สร้าง 
ข้ึน เช่น รูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงสี่เหลี่ยม รูปทรงกลมฯลฯ สามารถแสดงความกว้าง ความยาว
และมิติทางลึกหรือหนามีมวลและปริมาณ 

5.1.4.3 รูปทรงอิสระ (free form) ได้แก่ รูปทรงที่เกิดขึ้นอย่างอิสระไม่มี 
โครงสร้างที่แน่นอน เช่น รูปทรงของก้อนเมฆ กระแสน้ า หรือก้อนหิน 

5.1.5 แสงและเงา (light & shade)  
แสงและเงา เป็นองค์ประกอบของศิลป์ที่อยู่คู่กันแสงเมื่อส่องกระทบกับ 

วัตถุจะท าให้เกิดเงา แสงและเงา เป็นตัวก าหนดระดับของค่าน้ าหนัก ความเข้มของเงา จะขึ้นอยู่
กับความเข้มของแสง ในที่ที่มีแสงสว่างมากเงาจะเข้มขึ้น และในที่ที่มีแสงสว่างน้อยเงาจะไม่
ชัดเจนในที่ที่ไม่มีแสงสว่างจะไม่มีเงาและเงาจะอยู่ในทางตรงข้ามกับแสงเสมอค่าน้ าหนักของแสง
และเงา ที่เกิดบนวัตถุสามารถจ าแนก เป็นลักษณะต่างๆ ได้ดังนี้ 

5.1.5.1 บริเวณแสงสว่างจัด (Highlight) เป็นบรเิวณที่อยู่ใกล้ 
แหล่งก าเนิดแสงมาที่สุดจะมีความสว่างมากที่สุดในวัตถุที่มีผิวมันวาวจะสะท้อนแหล่งก าเนิดแสง
ออกมาให้เห็นได้ชัด 

5.1.5.2 บริเวณแสงสว่าง (Light) เป็นบริเวณที่ได้รับแสงสว่างรองลงมา 
จากบริเวณแสงสว่าง จัดเนื่องจากอยู่ห่างจากแหล่งก าเนิดแสงออกมา และเริ่มมีค่าน้ าหนักอ่อน ๆ 

5.1.5.3 บริเวณเงา (Shade) เป็นบริเวณที่ไม่ได้รับแสงสว่าง หรือเป็น 
บริเวณที่ถูกบดบังจาก แสงสว่าง ซึ่งจะมีค่าน้ าหนักเข้มมากขึ้นกว่าบริเวณแสงสว่าง 

5.1.5.4 บริเวณเงาเข้มจัด (Hi-Shade) เป็นบริเวณที่อยู่ห่างจาก 
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แหล่งก าเนิดแสงมากท่ีสุดหรือ เป็นบริเวณที่ถูกบดบังมากๆ หลายๆ ชั้น จะมีค่าน้ าหนักที่เข้มมาก
ไปจนถึงเข้มที่สุด 

5.1.5.5 บริเวณเงาตกทอด เป็นบริเวณของพื้นหลังที่เงาของวัตถุทาบลง 
ไปเป็นบริเวณเงาที่อยู่ภายนอกวัตถุ และจะมีความเข้มของค่าน้ าหนักขึ้นอยู่ กับความเข้มของเงา
น้ าหนักของพื้นหลังทิศทาง และระยะของเงา 

5.1.6 พื้นที่ว่าง (Space) 
พื้นที่ว่าง หมายถึง บริเวณว่างโดยรอบวัตถุ (Object) เรียกว่า พื้นที่ว่าง 

ทางลบ(Negative Space) และบริเวณว่างที่ตัวของวัตถุเรียกว่าพื้นที่ว่างทางบวก (Positive 
Space) ในการออกแบบงานต่าง ๆ จะต้องค านึงถึงช่วงระยะให้มีความสัมพันธ์กันในการออกแบบ
งานประเภท 2 มิติจะต้องก าหนดกรอบพื้นที่ (Space Frame) เป็นรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม
หรือรูปร่างอิสระก่อนแล้วจึงจะสร้างรูปร่าง รูปทรง ตามที่ต้องการลงในกรอบพื้นที่อีกที่หน่ึง 

5.1.7 สี (Color) 
สี เป็นองค์ประกอบมูลฐานที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก และการรับรู้ของผู้ดู  

เป็นอย่างยิ่งถ้าเปรียบเทียบระหว่างภาพสีกับภาพขาวด า จะพบว่า มีภาพสีย่อมแสดงความ
แตกต่าง และให้รายละเอียดแก่ผู้ดูได้ดีกว่าภาพขาวด า เช่น ดอกไม้สีแดงกับใบไม้สีเขียว ถ้าเป็น
ภาพขาวด า จะมีน้ าหนักเทาใกล้เคียงกัน แต่ถ้าเป็นภาพสีผู้ดูจะเห็นความแตกต่างกันของสีได้
อย่างชัดเจน ในการเลือกใช้สีเพื่อให้เกิดผลดี ต่องานออกแบบ ผู้ออกแบบควรพิจารณาหลักการใช้
สีในลักษณะ ต่อไปนี้ 

ประเภทของสี สีเป็นแสงที่มีความถี่ของคลื่นในขนาดที่ตามนุษย์สามารถ 
รับรู้และสัมผัสได้โดยสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก ่

5.1.7.1 สีที่เป็นแสง (spectrum) หมายถึง สีที่มีอยูใ่นธรรมชาติเกิดขึ้น 
จากการหักเหของแสง เช่น สีรุ้ง หรือสีที่เกิดจากการหักเหของแสงเมื่อผ่านแท่งแก้วปริซึม (prism) 
การหักเหของแสง แยกแสงออกได้เป็น 7 สี ได้แก่ สีม่วง สีคราม สีน้ าเงิน สีเขียว สีเหลืองสีแสด
และสีแดงในบรรดาสีทั้ง หมดสีม่วงเป็นสทีี่มีความถี่สูงสุด และมีช่วงคลื่นสั้น ส่วนสีแดงจะมี
ความถี่ ต่ าสุด และมีช่วงคลื่นยาว 

5.1.7.2 สีที่เป็นวัตถุ (pigment) หมายถึง สท่ีีอยู่ในวัตถุธรรมทั่วไปหรือ 
เป็นสีที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมา เพื่อน ามาใช้ในกิจการของมนุษย์เอง เช่น การผลิตสี จาก
สิ่งไม่มีชีวิตจากธรรมชาติ เช่น ดิน หิน แร่ ของเหลวหรือเกิดจากการผสมสีโดยกรรมวิธีทางเคมีและ
ผลิตสีจากสิ่งมีชีวิต เช่น พืชผัก สัตว์หรือน ามาผสมขึ้นใหม่ 

คุณลักษณะของสี ได้แก่ อิทธิพลในการสร้างความรู้สึก และอารมณ์โดย 
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ผู้ดูย่อมได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวข้องกับสีใดสีหนึ่ง อันจะเชื่อมโยงถึงความรู้สึกเมื่อได้สัมผัสสี
น้ัน ๆตัวอย่างเช่น คนเคยจับเปลวไฟและรู้สึกว่าร้อน คนผู้นั้นจะมีประสบการณ์ว่าไฟซึ่งมีสีแดงนั้น
ร้อนต่อมาเมื่อพบกับ สีแดงก็จะเกิดการเชื่อมโยงว่า สีแดงมีความรู้สึกร้อนหรืออันตราย เป็นต้น 

ตัวอย่างความรู้สึกของผู้ดูที่มีต่อสี 
สีแดง ให้ความรู้สึกร้อน อันตราย 
สีส้ม ให้ความรู้สึกสว่าง อบอุ่น 
สีเลือดหมู ให้ความรู้สึกสง่า หนักแน่น 
สีน้ าตาล ให้ความรู้สึกเก่าแก่ ถ่อมตน 
สีเหลือง ให้ความรู้สึกสดใส งอกงาม 
สีน้ าเงิน ให้ความรู้สึกสงบ จริงจัง 
สีม่วง ให้ความรู้สึกหนักแน่น มีเลศนัย 
สีด า ให้ความรู้สึกหดหู่ เศร้า 
สีขาว ให้ความรู้สึกบริสุทธิ์ สะอาด 
ผู้ออกแบบจ าเป็นต้องเลือกใช้สี ให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของงาน 

ออกแบบ จึงจะเกิดประสิทธิภาพต่อความรู้สึกของผู้ดู 
การรับรู้ที่มีต่อสี ผู้ดูย่อมมีการรับรู้ต่อสีที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านขนาด 

และระยะทาง เช่น น าวงกลมที่มีสีอ่อนมาวางไว้ระนาบเดียวกัน กับวงกลมสีเข้มผู้ดูจะรับรู้ว่า
วงกลมสีอ่อนอยู่ใกล้และมีขนาดใหญ่กว่าวงกลมสีเข้ม นอกจากนี้ การใช้สีเดียวกันบนพื้นรองรับที่
มีสีต่างกันยังให้ความรู้สึกที่ต่างกัน เช่น น าแผ่นสีเหลืองที่มีขนาดเท่ากัน วางบนแผ่นสีเทาและสีด า 
ผู้ดูจะรับรู้ว่าสีเหลืองที่อยู่บนสีเทา มีขนาดใหญ่กว่าสีเหลืองที่อยู่บนสีด าเป็นต้น 

ลักษณะของเนื้อสีในการเลือกใช้สีผู้ออกแบบต้องค านึงลักษณะของเนื้อ 
สี ซึ่งมีความ แตกต่างกัน 2 ลักษณะ ได้แก่ 

สีที่มีความโปร่งใส (transparent) หมายถึง สีซึ่งเมื่อน ามาระบายทับกัน 
แล้วสามารถมองเห็นเนื้อสีที่อยู่ด้านล่างได้สีประเภทนี้ ได้แก่ สีน้ า หมึกสี เป็นต้น 

สีที่มีความทึบแสง (opaque) หมายถึง สีซึ่งเมื่อระบายทับกันแล้วจะไม่ 
เห็นเนื้อสีชั้นล่างเลย ได้แก่ สีฝุ่น สีโปสเตอร์ สีอะคริลิค สีพลาสติก เป็นต้น 

5.2 จิตวิทยากับการออกแบบกราฟิก 
ในกระบวนการสื่อสารหรือสื่อความหมาย (Communication Process) ร่วมกัน

ของมวลมนุษย์นั้น เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดความคิดเห็นความรู้วิทยาการและอื่น ๆ ต่อ
กันโดยมนุษย์ใช้ระบบประสาทสัมผัส ท้ัง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส เป็นช่องทางรับรู้ข่าวสาร
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ซึ่งกันและกันผลจากการวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการรับรู้ข่าวสาร โดยใช้ประสาทสัมผัส
ท้ัง 5 นั้นพบว่าประสาทสัมผัสต่าง ๆ มีประสิทธิภาพในการรับรู้สารที่แตกต่างกันซึ่งผลการวิจัย 
กล่าวว่า “ตา”เป็นช่องทางการรับรู้ข่าวสารต่างๆ ได้มากที่สุด โดยที่ตาจะท าหน้าที่เหมือนกล้องจับ
ภาพของสรรพสิ่งที่ปรากฏแล้วส่งผ่านเข้าสู่ศูนย์กลางการตีความคือสมองซึ่งท าหน้าที่เป็นหน่วย
บันทึกความจ าของมวลประสบการณ์ที่ส่งผ่านเข้ามาความจ าต่างๆที่รับเข้ามานี้ จะมีสภาพการคง
อยู่ตามกาลเวลาหรือความถี่ของการรับเข้า ซึ่งจะก่อให้เกิดความจ า (Memory) ความเข้าใจที่จะ
สามารถระลึกนึกถึงได้ด้วย เหตุแห่งกระบวนการสื่อสารทางการมองต้องการให้สารที่ส่งออกไป
เป็นที่เข้าใจรับรู้ความหมาย และการจดจ าได้นั้น เกิดแก่ตัวผู้รับสาร จึงเป็นผลให้ต้องมีการจัดการ
กับสื่อกลางหรือรูปแบบของสารที่จะส่งเพื่อเป็นการช่วยเสริมความสามารถในการรับรู้ของผู้ดู หรือ
ผู้รับสารให้เกิดความ กระจ่างชัดและขจัดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากธรรมชาติของการมอง 
หรือความรู้สึกของจิตภายในที่เกิดขึ้นได้เพราะการมองเห็น ดังนั้น การออกแบบกราฟิกใด ๆ ก็ตาม 
จึงควรศึกษาหลักจิตวิทยาที่ เกี่ยวข้อง คือจิตวิทยาการ รับรู้ทางการมอง อันได้แก่ ทัศนภาพ 
(Vision) และ ภาพมายา (Illusion) เพื่อน ามาใช้เป็นประโยชน์ และข้อค านึงในการออกแบบ และ
การจัดน าเสนอข่าวสารให้มีประสิทธิภาพได้ตลอดไป 

5.2.1 ทัศนภาพ (Vision) ภาพที่เกิดจากการมองเห็นของบุคคลเป็นการรับรู้วัตถุ 
และเหตุการณ์ในขอบข่ายของที่ว่างและเวลา (Space and Time) การรับรู้ในเชิง Space น้ัน
คนเรารับรู้จาก 3 มิติคือ ส่วนกว้าง ส่วนยาว และส่วนลึกซึ่งปรากฏขึ้นในการมองดูภาพนิ่งหรือภาพ
ที่ไม่เคลื่อนที่ทั่วๆ ไป ส่วนภาพที่เคลื่อนไหวนั้น คนเรารับรู้โดยรวมเอาเวลาเข้าไปด้วย ซึ่งบางคน
เรียกว่าเวลาเป็นมิติที่ 4 ดังนั้น การรับรู้สิ่งที่เคลื่อนไหวจึงเป็นการรับรู้ท้ัง Space และ Time 

5.2.2 การจัดหมวดหมู่ของสิ่งที่จะรับรู้ (Organization in perception) ตามหลัก 
ของการจัดระเบียบการรับรู้ของนักจิตวิทยา Gestalt กล่าวว่า การรับรู้ของคนเรามักจะมีลักษณะ
เป็นการจัดสิ่งที่จะรับรู้เข้าเป็นหมวดหมู่เป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นส่วนรวมกล่าวคือ แทนที่จะรับรู้
รายละเอียดส่วนปลีกย่อยของสิ่งต่าง ๆ เรากลับรับรู้สิ่งต่าง ๆ ในลักษณะที่เป็นส่วนรวมมากว่า
แบบแผน การรับรู้ดังกล่าว ได้แก่ การรับรู้เกี่ยวกับภาพและพื้น (Figure and Ground) การท่ีเรา
มองสิ่งต่างออกเป็นรูปเป็นร่าง ขึ้นมาได้นั้น ก็เพราะเส้นต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นรูปนั้นมาตัดกับ
พื้นอย่างไรก็ตามการจัดหมวดหมู่ ของภาพและพื้นไม่จ าเป็นว่าจะต้องเกิดเส้นเสมอไป แต่อาจเกิด
จากการตัดกันของสีก็ได้ท่านจะเห็น รูปกากบาทสีขาวตัดกับพื้นสีด าได้อย่างชัดเจน รูปกากบาทสี
ขาว คือภาพ หรือ Figureส่วนสีด า คือ พื้นหรือ Ground และ Back Ground ส่วนที่รับรู้เป็นภาพมี
ลักษณะเด่นหลายอย่าง ซึ่งมองเห็นแตก ต่างจากพื้น กล่าวคือ 

5.2.3 ภาพ (Figure) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ท าให้เกิดการสัมผัสก่อน เป็นจุดเน้น 
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หรือจุดส าคัญต่อผู้รับรู้หรือภาพ หมายถึง ส่วนที่ลอยเด่นอยู่ข้างหน้า และออกมาจากพื้น มี
ลักษณะและขอบเขตจ ากัดหรือสิ่งที่เป็นภาพมีรูปร่างเห็นชุดและรู้ได้ ส่วนพื้นนั้นจะไม่มีลักษณะ
ดังกล่าว 

5.2.4 พื้น (Ground) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ส าคัญน้อยกว่า และให้ความหมาย 
น้อยกว่าหรือ ให้ความรู้สึกที่ลางเลือนและดังนั้นส่วนที่เห็นพื้นจึงมองเห็นเลือนรางอยู่ข้างหลังภาพ
และเป็นส่วนที่ปรากฏติดต่อกัน โดยไม่มีขอบเขตจ ากัดในเรื่องของภาพ และพื้นนั้นในบางครั้งผู้
รับรู้จะมองเห็นเด่นชัดกว่าสิ่งใด เป็นภาพสิ่งใดเป็นพื้นแต่ในบางครั้งผู้รับรู้อาจมองเห็นภาพและ
พื้นสลับกันได้เรียกว่าReversible Figure and Ground กล่าวคือ ส่วนที่เป็นสภาพมองเห็นเป็นพื้น 
ส่วนที่เป็นพื้นมองเห็นเป็นภาพ 

5.2.5 ปัจจัยของการมองภาพและพื้น Figure and Ground factors มีปัจจัยและ
องค์ประกอบที่ส าคัญอีกบางอย่างเกี่ยวกับการมองเห็น หรือทัศนภาพที่นักออกแบบกราฟิกควร
สังเกตและทดลองเพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์กันระหว่างภาพและพื้น (Figure and Ground) 
ส าหรับเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ และในการท างานออกแบบ ซึ่ง Frand M. Young (1985 : 25) 
ได้เสนอแนะความเห็นไว้ว่า พื้น (Ground) โดยปกติทั่วไปมักจะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ และมองง่าย
กว่าส่วนที่เป็นภาพและโดยปกติส่วนที่เป็นภาพ มักปรากฏในส่วนที่อยู่บน หรือหน้าสุดของพื้น
แม้ว่าภาพและพื้นจะอยู่ในระนาบเดียวกันจุดด า หรือภาพพื้นขาวคือพื้น (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2520 
: 1) 

5.3 การใช้ภาพประกอบ (illustration) 
ภาพที่ใช้ประกอบ เรื่องอาจจะเป็นภาพที่สื่อสารความหมายโดยตรง หรืออาจจะ

จินตนาการขึ้นเอง โดยการสร้างสรรค์วาดระบายด้วยวิธีต่าง ๆ ภาพประดิษฐ์หรือภาพถ่ายอันเป็น
การท าให้แนวความคิดต่าง ๆ ปรากฏออกมาเป็นภาพให้เห็นได้ในงานออกแบบพาณิชยศิลป์มีการ
ใช้ภาพประกอบการท างานเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ ภาพถ่าย (Photography) และ ภาพระบาย 
ภาพวาดภาพกราฟิก หรือภาพ การ์ตูน ภาพทั้งหลายนี้หากใช้ประกอบเรื่องเพื่อที่จะสื่อสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้นั้น ยังต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบทุกอย่างในชิ้นงานนั้น ๆ มีความสอดคล้องไปสู่เป้าหมายเดียวกันทั้งหมด ความ
แตกต่างของภาพทั้งสองลักษณะข้างต้นนี้ คงจะอยู่ท่ีว่าโดยทั่วไปแล้วภาพถ่ายจะสามารถให้ความ
ถูกต้องได้มากกว่า ซึ่งท าให้เกิดความน่าเชื่อถือรู้สึกว่าเป็นของจริงยอมรับได้ง่าย 

นอกจากนี้ภาพถ่ายยังเป็นสิ่งที่ท าขึ้นได้ไม่ยากราคาไม่สูงมากและสะดวกรวดเร็ว
แต่ภาพวาดภาพระบายต่าง ๆ ก็สามารถใช้สื่อสารแนวความคิดบางอย่างได้ชัดแจ้งกว่า มีความ
เด่นและน่าสนใจในลักษณะเฉพาะ ดังนั้นจึงเหมาะที่จะใช้เพื่อแสดงออกถึงบรรยากาศบาง
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ประเภท และน าเสนอความประทับใจหรือจินตนาการบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการให้
รายละเอียดบางอย่างซึ่งกระท าได้ยากในการถ่ายภาพ 

ภาพถ่าย (Photograph) ภาพถ่ายถูกน ามาใช้ประกอบในสิ่งพิมพ์มากที่สุด 
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายขึ้น หรือในบางครั้ง ภาพถ่าย กลับกลายเป็นภาพที่เสนอเรื่องราว
แทนตัวหนังสือไปเลยก็มี ซึ่งอาจจะเป็นเพราะภาพถ่าย ท าให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวได้รวดเร็วและ
ง่ายกว่าตัวหนังสือที่ต้องอาศัยพื้นความรู้ ประสบการณ์และการศึกษาที่แตกต่างกันภาพถ่าย ย่อม
ให้ความหมายแก่ผู้ดูภาพได้แน่นอนกว่า เพราะภาพถ่ายมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

ภาพถ่ายเป็นสื่อหรือเป็นภาษาสากลที่ทุกชาติทุกภาษาแม้นจะอ่านหนังสือ 
ออกหรือไม่มีภูมิหลังและประสบการณ์มากน้อยเพียงใดย่อมจะเข้าใจความหมาย จากภาพถ่าย
อย่างเดียวกันโดยไม่ต้องใช้ความสามารถในการตีความหมายเหมือนตัวหนังสือเพราะภาพถ่ายให้
ความหมายด้วยตัวของมันเอง 

มีความถูกต้องแม่นย า (Accuracy) ในเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมี 
สภาพแห่งความเท็จจริงเชื่อถือได้ในตัวเองถ่ายทอดรายละเอียดและสีได้เหมือนจริงตามธรรมชาติ
โดยไม่ต้องพึ่งตัวหนังสือหรือถ้อยค ายกเว้นแต่สิ่งที่ไม่ปรากฏในภาพถ่ายเท่าน้ันภาพถ่ายสามารถ
บันทึกเหตุการณ์ได้ในทันทีที่เกิดขึ้นและคงอยู่ดูซ้ าได้นาน 

ภาพถ่าย ดีกว่าภาษาหนังสือเพราะ ภาษาไม่สามารถสื่อความหมายด้วยตัวเอง 
ต้องรู้หนังสือจึงจะสร้างความหมายได้ ต้องใช้จิตนาการใช้สมองคิดเป็นภาพหรือความหมายก่อน
จึงจะเข้าใจความหมายได้ส าหรับภาพถ่ายส่วนใหญ่จะได้ความหมายตรงกันภาพวาดต่างๆ 
(Visual Image) ภาพระบายสี ภาพวาด จะเป็นการท าภาพด้วยวัสดุเครื่องเขียนทั่วไปหรือด้วยสื่อ
วัสดุอ่ืนใด รวมไปถึงการท าภาพด้วยโปรแกรมต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ออกมาเป็นภาพวาดเส้น หรือ
ภาพลวดลายและตกแต่งตัดต่ออย่างไรก็ได้ ส่วนภาพปะติด (Collage)จากเศษวัสดุจะท าจากวัสดุ
จริงหรือท าขึ้นในคอมพิวเตอร์ได้ด้วยเช่นกันการใช้ภาพการ์ตูน (Cartoon) จะเป็นการน าตัวเอกของ
ภาพยนตร์การ์ตูนมาใช้ ก็ต้อง มีการท าสัญญาเจรจาค่าใช้ลิขสิทธิ์ หรือจะเป็นการสร้างขึ้นมาใช้เอง
จากโครงสร้างของ คน สัตว์สิ่งของแล้วใส่ส่วนประกอบของมนุษย์ท่ีสามารถแสดงอารมณ์
ความรู้สึกเข้าไปโดยไม่ต้องมีรายละเอียดมากนักส่วนที่เป็นการ์ตูนเรื่อง (Comics) จะเป็นภาพ
หลายช่องภาพต่อเนื่องในโครงเรื่อง และมีพื้นที่แสดงค าพูดเส้นอ้อมค า ซึ่งสื่อถึงเรื่องต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นในอากัปกิริยาของตัวการ์ตูนในช่องภาพ ลักษณะภาพที่ใช้ประกอบเรื่อง 

1. ภาพของสิ่งล้ าค่าหรือภาพสามรถดึงดูดสายตา 
2. ภาพที่แสดงการกระท า อากัปกิริยาท่ีแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ 
3. ภาพที่แสดงการเปรียบเทียบ ชี้ให้เห็นความแตกต่าง 
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4. ภาพที่แสดงคุณลักษณะพิเศษ 
5. ภาพที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของหน่วยงาน 
6. ภาพสัญลักษณ์ของหน่วยงาน 
7. ภาพประกอบหัวเรื่อง 
8. ภาพการ์ตูน 
9. ภาพแสดงกราฟ สถิติ แผนภูมิ แผนผัง ประกอบเรื่อง 
10. ภาพของส่วนละเอียดที่มองไม่เห็นในภาวะปกติ 
11. ภาพบุคคลส าคัญที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่ต้องการเผยแพร่ 
12. ภาพประดับตกแต่งเพื่อวาระพิเศษ 
13. ภาพความงามของธรรมชาติและผู้คน 
14. ภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน ฯลฯ 

 
5.3.1 ประโยชน์ในการใช้ภาพประกอบ 

5.3.1.1 ภาพช่วยเพิ่มความสวยงามให้แก่สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่มีแต่ 
ตัวอักษรย่อมจะไม่มีความสวยงาม สะดุดตาเท่ากับสิ่งพิมพ์ที่มีภาพประกอบและยิ่งเป็นภาพถ่ายสี
ธรรมชาติ หรือภาพที่ท าขึ้นอย่างประณีต พิถีพิถันก็จะยิ่งท าให้สิ่งพิมพ์นั้นมีความสวยงามน่าจับ
ต้องมากยิ่งขึ้น 

5.3.1.2 ภาพช่วยเพิ่มความหมายให้แก่ตัวอักษร ตัวอักษรเป็นเพียง 
เครื่องหมาย แทนค าพูดซึ่งอาจจะสื่อความหมายจากผู้เขียนไปอ่านไม่ได้ตรงหรือละเอียดพอจึงท า
ให้ผู้อ่านไม่เข้าใจความหมายได้ถูกต้อง หรือชัดเจนพอ แต่ถ้าน าภาพมาประกอบเรื่องราวที่เสนอ ก็
สามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

5.3.1.3 ภาพช่วยสร้างความน่าสนใจและดึงดูดสายตาผู้อ่านมากขึ้น  
สิ่งพิมพ์ที่มีภาพประกอบย่อมดึงดูดสายตาผู้อ่านให้เกิดความพอใจ อยากรู้เนื้อหาสาระนั้น ๆ มาก
ยิ่งขึ้น และยิ่งเป็นภาพขนาดใหญ่ชัดเจนมีสีสันก็ยิ่งดึงดูดสายตาและความน่าสนใจ ชวนให้ติดตาม
เนื้อหามากขึ้น 

5.3.1.4 ภาพช่วยท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ และมีความสมจริงภาพที่ใช้ 
ประกอบมีความเหมือนจริง เพราะถ่ายทอดมาจากความเป็นจริง เช่น ภาพถ่ายสามารถก่อให้เกิด
ความน่าเชื่อถือมีความสมจริงสมจังได้เท่ากับสภาพความเป็นจริง หรือมากกว่า เพราะสามารถ
บันทึกตรึงความเคลื่อนไหวให้ปรากฏเห็นได้นานเท่านาน หรือภาพวาดช่วยให้ผู้ดูจินตนาการตาม
ได้ง่ายยิ่งขึ้น 
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5.4 หลักการออกแบบ  
  การออกแบบเป็นการสร้างสรรค์ โดยมีการก าหนดแบบแผนตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอย และมีความงาม ซึ่งมีหลักส าคัญได้แบ่งไว้ดังนี้ 
(อารี สุทธิพันธุ์. 2541) 

5.4.1 ความสมดุล (Balance) หมายถึงความสมดุลของส่วนประกอบต่างๆ ใน 
การจัดองค์ประกอบศิลป์ ความสมดุลมีอยู่ 3 ประเภทคือ  

5.4.1.1 ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกันหรือคล้ายกัน (Symmetrical  
Balance) คือการจัดองค์ประกอบที่มีลักษณะเหมือนกัน และอยู่ห่างจากแกนกลางเท่าๆ กัน 

5.4.1.2 ความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เหมือนกัน คือการจัดองค์ประกอบที่ 
มีลักษณะไม่เหมือนกันหรือไม่เท่ากันทั้ง 2 ข้าง แต่เมื่อพิจารณาน้ าหนักของภาพแล้วรู้สึกเท่ากัน
หรือสมดุล 

5.4.1.3 ความสมดุลแบบรัศมี คือการจัดองค์ประกอบที่มีลักษณะสมดุล 
ที่เกิดจากจุดศูนย์กลางไปหารัศมี 

5.4.2 การเน้น หมายถึงการน าเอาองค์ประกอบ มาประกอบเข้าด้วยกันและเน้น 
ให้เห็นความแตกต่าง ระหว่างส่วนประกอบเหล่านั้นเพื่อให้เกิดจุดเด่น 

5.4.3 ความกลมกลืน หมายถึงการจัดภาพให้มีความประสานสัมพันธ์กันร่วมกัน  
หรือมีลักษณะคล้ายคลึงกัน จนงานศิลปะนั้นเกิดคุณค่าทางสุนทรียภาพ ความกลมกลืนในการ
ออกแบบมี 5 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

1. ความกลมกลืนกันของเส้นและรูปร่าง  
2. ความกลมกลืนกันของขนาดและทิศทาง  
3. ความกลมกลืนกันของสีและบริเวณว่าง  
4. ความกลมกลืนกันของความคิดและความมุ่งหมาย  
5. ความกลมกลืนกันของลักษณะผิวและจังหวะ 

5.4.4 การตัดกันหรือความแตกต่าง หมายถึงความแตกต่างของส่วนประกอบที่ 
น ามาจัดรวมกันโดยให้ส่วนประกอบต่างๆ ผสานกลมกลืนกัน การตัดกันในการออกแบบสองนัย 
คือ การตัดกันด้วยส่วนประกอบที่แตกต่างกัน กับการตัดกันด้วยส่วนประกอบอย่างเดียวกัน 

5.4.5 สัดส่วน หมายถึงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ในตัวของวัตถุเอง และความ 
สัมพันธ์เมื่อเทียบเคียงกับวัตถุอื่นส าหรับงานออกแบบที่น าสัดส่วนมาใช้ต้องค านึงถึงความสัมพันธ์
และเหมาะสมกับรูปร่างนั้นๆ 
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5.4.6 จังหวะ หมายถึงการซ้ าที่เป็นระเบียบ จากระเบียบง่ายๆ ซับซ้อนจนเป็น
รูปทรงของศิลปะมีด้วยกัน 3 วิธีคือ การจัดจังหวะให้ซ้ ากัน คือการจัดจังหวะโดยใช้รูปลักษณะหรือ
รูปร่างที่มีเส้นสีให้มีช่วงที่ประสานต่อเนื่องที่เท่าๆ กัน และซ้ ากันจนได้ความงามพอเหมาะ ส่วนการ
จัดจังหวะก้าวหน้า คือการจัดจังหวะให้มีเพิ่มมากขึ้น เชน่ เพิ่มเส้นให้มีความหนา บาง เพิ่มสีให้มี
ความอ่อนแก่และเพิ่มลักษณะของขนาดรูปทรงให้มีลักษณะต่อเนื่องกันทั้งนี้ เส้น ส ี และขนาด
จะต้องสัมพันธ์กันและช่วงจังหวะที่งดงาม การจัดจังหวะต่อเนื่อง คือการจัดจังหวะให้ผู้มองได้มอง
ต่อเนื่องกันจากส่วนนี้แล้วอยากมองไปหาส่วนนั้น 

5.4.7 เอกภาพ หมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของส่วนประกอบต่างๆ ท่ี
เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน มองดูแล้วเป็นกลุ่มก้อน ไม่แตกกระจาย การออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะ
เป็นการสร้างเอกภาพขึ้นจากความสับสน ยุ่งเหยิงทั้งยังเป็นการจัดระเบียบและดุลยภาพให้แก่สิ่ง
ที่ขัดแย้งกัน เพื่อให้รวมตัวกันได้เป็นอย่างดี 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าในการออกแบบนั้น จะต้องค านึงหลักการ
หลายๆ ประการ ไม่ว่าจะเป็นความสมดุลของการจัดวางส่วนประกอบต่างๆ การเน้นวัตถุให้มีความ
โดดเด่น แต่ก็จะต้องค านึงถึงความกลมกลืนด้วย นอกจากนี้ การออกแบบให้ส่วนประกอบต่างๆ มี
ความตัดกันหรือมีความแตกต่างกันก็มีส่วนช่วยให้ชิ้นงานดูโดดเด่นสวยงามเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้น
ในการออกแบบจะต้องมีการจัดวางสัดส่วนให้ดูเหมาะสม มีการเว้นจังหวะให้ดูสวยงาม ต่อเนื่อง 
และสิ่งส าคัญในการออกแบบโดยรวมจะต้องมีความเป็นเอกภาพ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของส่วนประกอบต่างๆ ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เป็นต้น 

5.5 หลักในการออกแบบที่ดี ซึ่งควรพิจารณา 
5.5.1 การออกแบบที่มีลักษณะเหมาะสมตรงกับความมุ่งหมาย ตามประโยชน์ใช้

สอยและมีความกลมกลืนของส่วนประกอบการออกแบบ ตามหลักเกณฑ์ความงามของสังคมและ
สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้  

5.5.2 การออกแบบที่มีลักษณะง่าย มีผลผลิตตามความต้องการของสังคมและมี
ขบวนการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อน  

5.5.3 มีสัดส่วนที่ดี มีความกลมกลืนทั้งส่วนรวม เช่น รูปแบบ ลักษณะผิว เส้น สี 
ฯลฯ และมีสัดส่วนเหมาะสมในการใช้งานด้วย  

5.5.4 มีความเหมาะสมกับวัสดุและวิธีการสามารถผลิตได้ตรงความต้องการของ
ปัจจุบัน  

5.5.5 มีลักษณะตกแต่งพอดีไม่รกรุงรัง  
5.5.6 มีโครงสร้างเหมาะสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมและความต้องการของสังคม  
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5.5.7 ไม่ควรจะสิ้นเปลืองเวลามากนัก 
5.6 กระบวนการออกแบบ  

กระบวนการออกแบบนั้นประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักคือ 
5.6.1 การระดมความคิด เป็นสิ่งจาเป็นในการออกแบบ วิธีการระดมความคิดนั้น

มีอยู่หลายวิธี ผู้ออกแบบหรือผู้สร้างงานจะต้องมีแรงบันดาลใจเป็นหลัก เพื่อช่วยสร้างจินตนาการ
เป็นเรื่องออกมา ก่อนที่จะเริ่มต้นในการปฏิบัติงานในขั้นต่อไป ผู้ออกแบบควรพิจารณารูปแบบที่
จะนาเสนอผลงานว่า รูปแบบอย่างไรจึงจะมีความเหมาะสมกับเรื่องที่ตนคิดเอาไว้ หรือที่ตนเองมี
ความถนดั การเลือกรูปแบบนี้ผู้ออกแบบบางคนอาจไม่ปรารถนาที่จะเสนอรูปแบบที่มีมาแต่อดีต 
ทุกคนมีสิทธ์ที่จะคิดขึ้นเองได้ใหม่ บางทีอาจเป็นนวัตกรรมทางการออกแบบก็ได้ 

5.6.2 การร่างแบบ เป็นการปฏิบัติงานออกแบบขั้นต้นซึ่งมีประโยชน์มากเพราะ
ถ้าเกิดความบกพร่องหรือความผิดพลาดขึ้นแล้ว ก็สามารถแก้ไขได้สะดวก ซึ่งได้แก่ 

5.6.2.1 การร่างแบบหยาบ เป็นการคัดเลือกค าตอบที่มีลักษณะใกล้เคียง 
กันเข้ากลุ่มเดียวกัน โดยคัดเลือกอันที่เด่นที่สุดในแต่ละกลุ่ม มาออกแบบใหม่เพิ่มเติม เพื่อแสดง
รายละเอียดเพิ่มขึ้น เช่นขนาด การจัดวาง ภาพประกอบ และการใช้สี 

5.6.2.2 การร่างแบบละเอียดหมายถึง ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 
และตรวจ สอบเกี่ยวกับรายละเอียดของรูปแบบทั้งหมด ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอักษร
การจัดวางภาพประกอบ การใช้สี จะต้องท าการออกแบบให้มีลักษณะใกล้เคียงกับของจริงมาก 

5.6.2.3 การสร้างงานจริงเป็นการปฏิบัติงานออกแบบขั้นสุดท้ายให้ 
ส าเร็จ ขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลามากกว่าการร่างแบบ เพราะต้องใช้ความประณีตประกอบด้วยที่
ส าคัญควรมีอุปกรณ์ให้พร้อม เพื่อมิให้เกิดการหยุดชะงักในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 
ตอนที่ 6 งานออกแบบที่เก่ียวข้อง 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตงานออกแบบที่เก่ียวข้อง 
จากการศึกษา ผู้วิจัยได้หาตัวอย่างผลงานสื่อแอพพลิเคชั่นด้านการท่องเที่ยวไทย

ส าหรับนักท่องเที่ยวจีน ตามล าดับความนิยมใน App store )อ้างอิงตามวันที่ 6 มิถุนายน 2559 (
โดยสุ่มแอพพลิเคชั่นตัวอย่างเพื่อศึกษารูปแบบ และพฤติกรรมการใช้งาน จ านวน 20 
แอพพลิเคชั่น ดังนี้ 
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างโลโก้แอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง 
 

จากการสังเกตผู้วิจัยพบว่า จากตัวอย่างจ านวน 20 แอพพลิเคชั่น มีจุดเชื่อมโยงหลาย
อย่างที่คล้ายกัน ซึ่งแสดงออกถึงพฤติกรรมและแนวทางการออกแบบที่นักท่องเที่ยวจีนคุ้นเคยและ
ชื่อชอบ โดยอย่างแรก จากตัวอย่าง โลโก้แอพพลิเคชั่น ได้แบ่งประเภทของการออกแบบเป็น 3 
รูปแบบ ดังนี้ 

1. ตัวละคร )คน  /สัตว์  /สิ่งของ (จ านวน 10 แอพพลิเคชั่น  
)แบ่งเป็น รูปสัตว์จ านวน 7 แอพพลิเคชั  ่น สิ่งของจ านวน 3 แอพพลิเคชั่น (  

2. ตัวอักษร จ านวน 5 แอพพลิเคชั่น  
3. สัญลักษณ์ จ านวน 5 แอพพลิเคชั่น  
จากนั้นผู้วิจัยได้ทดลองใช้งานและศึกษารูปแบบต่างๆ จากแอพพลิเคชั่นตัวอย่าง โดย

มีจุดมุ่งหมาย สองประเด็นคือ 
1. ศึกษารูปแบบหรือคุณลักษณะของงานออกแบบ 
2. ศึกษาการใช้งาน 
ทั้งนี้ การศึกษารูปแบบหรือคุณลักษณะของงานออกแบบ จะช่วยก าหนดแนวทางการ 

ออกแบบที่นักท่องเที่ยวจีนคุ้นเคย และง่ายต่อการใช้งาน เนื่องจากมีประสบการณ์การใช้งาน 
รูปแบบ หรือภาพลักษณะนี้มาก่อน รวมทั้ง การศึกษาลักษณะพฤติกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
นักท่องเที่ยวจีน ที่มีต่อสื่อ ปฏิสัมพันธ์ ประเภทแอพพลิเคชั่นท่องเที่ยว 
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างผลงานแอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง 1 
 

   
 
ภาพที่ 5 ตัวอย่างผลงานแอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง 2 
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างผลงานแอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง 3 
 

   
 
ภาพที่ 7 ตัวอย่างผลงานแอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง 4 
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 จากการสังเกตตัวอย่าง ผู้วิจัยพบจุดเชื่อมโยงระหว่างตัวอย่างแอพพลิเคชั่น
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวจีน สรุปได้ดังนี้ 

1. นิยมใช้ภาพประกอบในรูปแบบ Flat design ในการออกแบบแอพพลิเคชั่น ทั้ง
ภาพ และสัญลักษณ์ 

2. นิยมใช้รูปจากสถานที่จริงประกอบบทความเพื่อให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
3. มีระบบการแชร์ เรื่องราวส่วนตัว ภาพ และบทความออกสู่สังคมออนไลน์ 
4. มีรูปแบบการใช้งานที่เน้นการแยกย่อยของข้อมูล 
5. ให้ความส าคัญกับระบบการจ่ายเงินบัญชีการเงินออนไลน์และเทคโนโลยีการซื้อ

สินค้า 
 จากการศึกษาพบว่าการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ประเภทแอปพลิเคชันบนมือถือ

ส าหรับนักท่องเที่ยวจีนมีลักษณะและแนวทางการออกแบบที่เฉพาะทาง โดยสังเกตได้จากความ
นิยมในการเลือกใช้แอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยว รูปแบบ และฟังชั่นของแอปพลิเคชันต่างๆ ได้มี
จุดร่วมและลักษณะที่ใกล้เคียงกันอันสามารถใช้เป็นแนวทางศึกษาวิธีการออกแบบเพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยได้ 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตส าหรับ

นักท่องเที่ยวจีน ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และเป็นแนว
ทางการสร้างสรรค์รูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์แก่นักออกแบบและองค์กรธุรกิจอื่นๆ ต่อไป โดยมี
ระเบียบวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวจีนที่มีพฤติกรรมมาท่องเที่ยวด้วย

ตนเอง ในจังหวัดภูเก็ต 
ตัวอย่ำง 
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่าง จ านวนดังกล่าวโดยใช้

ตาราง 
ของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่

ระดับร้อยละ ±5 ซึ่งตัวอย่างที่ได้นั้น ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ผู้ท าวิจัยได้
ด าเนินการเก่ียวกับการเลือกตัวอย่าง ดังนี้ 

1. ก าหนดคุณสมบัติและจ านวนของกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งได้แก่ 
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวด้วยตนเองที่ท่องเที่ยวหรือเคยท่องเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ต 

2. ก าหนดขนาดตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปและได้จ านวน 120 คน 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง 
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2. สร้างแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็น 
3. น าแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบเนื้อหา

และ 
เสนอแนะข้อปรับปรุงแก้ไข 
5. ท าการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะให้ถูกต้อง 
6. น าเสนอแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติ 
7.แจกแบบสอบถามไปยังนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เคยท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
 

3. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
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4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้ คือ 
1. ผู้วิจัยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาภายในแบบสอบถามและวิธีการตอบแก่

ตัวแทนและทีมงาน 
2. ผู้วิจัย หรือตัวแทน และทีมงาน เข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษาตามที่ระบุ

ไวข้้างต้น 
3. ผู้วิจัย หรือตัวแทนและทีมงานแจกแบบสอบถามให้กลุ่มเป้าหมาย และรอ

จนกระทั่งตอบค าถามครบถ้วน ซึ่งหากผู้ตอบมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค าถาม ผู้วิจัย หรือทีมงานจะตอบ
ข้อสงสัยเพื่อให้เข้าใจค าถามชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

เครื่องมือสถิติที่ใช้ภายหลังจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้วิจัยจะท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อน าผลที่ได้รับท าการวิเคราะห์โดย
การวิเคราะห์ผลจะเลือกใช้เครื่องมือสถิติในรูปของ 

1. ค่าอัตราส่วนร้อยละ % 
อัตราส่วนร้อยละ   =   จ านวนที่ตอบ X 100 

      จ านวนทั้งหมด  
 

ทั้งนี้เกณฑ์การก าหนดคะแนนถูกแบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้ 
ระดับควำมส ำคัญ        คะแนน 
ระดับความส าคัญมากที่สุด       5 
ระดับความส าคัญมาก       4 
ระดับความส าคัญปานกลาง       3 
ระดับความส าคัญน้อย       2 
ระดับความส าคัญน้อยที่สุด       1 
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การก าหนดเกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผลค านวณ โดยใช้สูตรการค านวณความกว้าง
ของอันตรภาคชั้น ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2545: 129) 

สูตรความกว้างของอันตรภาคชั้น  =         พิสัย 
   จ านวนชั้น 

= คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด 
   จ านวนชั้น 

 
ระดับควำมส ำคัญ       คะแนน 
ระดับความส าคัญมากที่สุด       4.21 - 5.00 
ระดับความส าคัญมาก       3.41 - 4.20 
ระดับความส าคัญปานกลาง      2.61 - 3.40 
ระดับความส าคัญน้อย       1.81 - 2.60 
ระดับความส าคัญน้อยที่สุด       1.00 - 1.80 

 
จากที่กล่าวมาผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ หรือภาคเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษาวิจัย ทั้งด้านการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ หลักทฤษฎีการออกแบบเลขศิลป์ รวมถึงการ
สร้างแบบสอบถามส าหรับสอบถามพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เป็น 3 ตอน ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไป 
2. ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
3. ข้อมูลพฤติกรรมการใช้สื่อปฏิสัมพันธ์ 
พร้อมได้รับการตรวจสอบแบบสอบถามจากอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน

การรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น ในการวิเคราะห์ รวมทั้งแบบประเมินผลงานออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญ
และ การประเมินการทดลองใช้สื่อปฏิสัมพันธ์ที่ออกแบบแล้วเสร็จจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน าไปสู่
การวิเคราะห์และออกแบบผลงานวิจัยในบทถัดไป 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการด าเนินงานวิจัยผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งการรวบรวมข้อมูล 

ทางเอกสารและวรรณกรรมทั้งในข้อมูลพื้นที่จังหวัดภูเก็ตการสัมภาษณ์หาข้อมูลพฤติกรรมนักท่อง 
เที่ยวจีน การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ หลักการออกแบบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเก็บข้อมูล
ภาคสนามในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามความคิดเห็นนักท่องเที่ยวจีนที่
จัดเตรียมแผนท่องเที่ยวด้วยตนเอง แบบไม่ผ่านทัวร์ท่ีท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงการใช้
เครื่องมือแบบสอบถามออนไลน์เพื่อเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวจีนที่เคยท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและ
แบบประเมินผลการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ในบทน้ีจึงได้แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. สรุปผลการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวจีน 
2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 
3. ผลงานออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ประเภทแอปพลิเคชัน โดยแบ่งออกเป็น 

3.1 ตราสัญลักษณ์แอปพลิเคชัน 
3.2 ผลงานออกแบบแอปพลิเคชัน (Application) 
3.3 ผลงานการออกแบบตู้ประชาสัมพันธ์ (Touch Screen Kiosk) 

4. สรุปผลการประเมินผลงานการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวจีน 
จากงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ชาวจีนที่มีอายุ 18 – 50 ปี และเคยท่องเที่ยวใน

จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ส าหรับนักท่องเที่ยวจีนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษาจีนที่ศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย และเคยท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมาก่อน จ านวน ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน พร้อมบันทึกบท
สัมภาษณ์เพื่อน ามาวิเคราะห์ และสามารถสรุปแนวทาง และความคาดหวังต่อการออกแบบ
ผลงานวิทยานิพนธ์ดังนี้ 
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1. นักท่องเที่ยวต้องการทราบเวลาการเดินทางที่ชัดเจนหรือใกล้เคียงระหว่างสถานที่
ต่างๆ 

2. นักท่องเที่ยวมีปัญหาเรื่องการค้นหาเส้นทาง และการต่อพาหนะเดินทางต่างๆ 
3. นักท่องเที่ยวมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรก 
4. นักท่องเที่ยวมองว่าสื่อที่มีอยู่ไม่สามารถบอกข้อมูลการท่องเที่ยวที่ต้องการได้

ครบถ้วน เช่น ข้อมูลงานเทศกาลต่างๆที่น่าสนใจ เป็นต้น 
5. การเดินทางในจังหวัดภูเก็ตมีความซับซ้อน จึงต้องการความสะดวกเชิงข้อมูลที่มี

คุณภาพ 
6. นักท่องเที่ยวมองว่ารูปแบบของผลงานที่เป็นสมัยใหม่ และใช้ตัวละครเป็นมาส

คอต จะช่วยให้จดจ าสื่อได้ง่ายกว่า 
7. นักท่องเที่ยวจีนอยากได้ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงลึกจากคนท้องที่ 

 
จากที่กล่าวมาพบว่าการออกแบบแอปพลิเคชันส าหรับนักท่องเที่ยวจีนจะต้อง

สามารถแสดงผลข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ด้านการโดยสารขนส่งสาธารณะ ทั้งราคาและเวลา ให้
ชัดเจนจะช่วยให้นักท่องเที่ยวคลายความกังวลเรื่องความปลอดภัยและการถูกเอาเปรียบทางด้าน
ราคาในขณะท่องเที่ยวอยู่ได้ 
 
2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 

จากงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือวิจัยชนิดแบบสอบถามเพื่อหาแนวทางการ
ออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ส าหรับนักท่องเที่ยวจีนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยท า
การแจกแบบสอบถามแก่นักท่องเที่ยวจีนที่มาท่องเที่ยวด้วยตนเองแบบไม่ผ่านทัวร์และส่งออก
แบบสอบถามออนไลน์ไปยังกลุ่มหรือเว็บไซต์ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาอายุระหว่าง 18 – 50 
ปี จ านวน 120 คน สรุปข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
97 
23 

 
80.83 
19.17 

2. อายุ 
18 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 
61 ปีขึ้นไป 
ไม่ระบ ุ

 
106 
11 
3 
0 
0 
0 

 
88.33 
9.17 
2.50 

0 
0 
0 

3. สถานภาพสมรส 
โสด 
แต่งงาน 
หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่ 

 
108 
12 
0 

 
90 
10 
0 

4. การศึกษา 
ต่ ากว่ามัธยมต้น 
มัธยมปลาย / ปวช 
ปริญญาตรี / สูงกว่า 
ไม่ระบ ุ

 
3 
34 
65 
18 

 
2.5 

28.33 
54.17 

15 
5. อาชีพ 

พนักงานบริษัทเอกชน 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ตัวแทนขาย / เซลล์แมน 
ข้าราชการ 
นักเรียน / นักศึกษา 
ธุรกิจส่วนตัว 
แม่บ้าน 

 
5 
3 
8 
2 
86 
12 
0 

 
4.17 
2.5 
6.67 
1.67 

71.67 
10 
0 
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ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
เกษตรกร 
พนักงานโรงงาน 
เกษียณ 
ไม่ระบ ุ

0 
0 
0 
4 

0 
0 
0 

3.33 
6. ภูมิล าเนา 

ปักกิ่ง 
เซี่ยงไฮ้ 
เซินเจิ้น 
กวางโจว 
เฉินตู 
เซียะเหมิน 
ยูนนาน 
กวางสี 
หนานหนิง 
กวางตุ้ง 
คุนหมิง 
ซูโจว 
เสฉวน 
ไห่หนาน 
อ่ืนๆ 

 
4 
0 
2 
18 
6 
3 
31 
18 
11 
2 
2 
5 
2 
3 
13 

 
3.33 
0 

1.67 
15 
5 

2.50 
25.83 

15 
9.17 
1.67 
1.67 
4.17 
1.67 
2.50 

10.83 
 

จากข้อมูลแบบสอบถาม ท าให้สามารถวิเคราะห์ด้านประชากรของกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยพบว่า เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 80.83 และ
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 19.17 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ช่วงอายุ 18-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
88.33 ช่วงอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.17 ช่วงอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.50 
สถานภาพสมรสของผู้ตอบแบบสอบถาม โสด คิดเป็นร้อยละ 90 สมรสแล้วคิดเป็นร้อยละ 10 
การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ต่ ากว่ามัธยม คิดเป็นร้อยละ 2.5 มัธยมปลายหรือ ปวช คิดเป็น
ร้อยละ 28.33 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 54.17 ไม่ระบุ คิดเป็นร้อยละ 15 อาชีพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม พนักงานบริษัทเอกชนคิดเป็นร้อยละ 4.17 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคิดเป็นร้อย
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ละ 2.5 ตัวแทนขายหรือเซลล์แมนคิดเป็นร้อยละ 6.67 ข้าราชการคิดเป็นร้อยละ 1.67 นักเรียน
นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 71.67 ธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 10 ไม่ระบุคิดเป็นร้อยละ 3.33 
ภูมิล าเนาของผู้ตอบแบบสอบถาม ปักก่ิงคิดเป็นร้อยละ 3.33 เซินเจิ้น คิดเป็นร้อยละ 1.67 กวาง
โจว คิดเป็นร้อยละ 15 เฉินตู คิดเป็นร้อยละ 5 เซียะเหมิน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ยูนนาน คิดเป็นร้อย
ละ 25.83 กวางสี คิดเป็นร้อยละ 15 หนานหนิง คิดเป็นร้อยละ 9.17 กวางตุ้ง คิดเป็นร้อยละ 1.67 
คุนหมิง คิดเป็นร้อยละ 1.67 ซูโจว คิดเป็นร้อยละ 4.17 เสฉวน คิดเป็น 
ร้อยละ 1.67 ไห่หนาน คิดเป็นร้อยละ 2.5 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 10.83 
 
ตารางที่ 6 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนในจังหวัดภูเก็ต 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. จ านวนการมาเยือนประเทศไทยของคุณ 

มาครั้งแรก 
ไม่ใช่ครั้งแรก 
ไป - มา ปีละหลายครั้ง 

 
71 
36 
13 

 
59.17 
30 

10.83 
2. วัตถุประสงค์การมาเยือนประเทศไทย  

พักผ่อน 
ฉลองแต่งงาน 
ทัศนศึกษา 
เยี่ยมญาติหรือเพื่อน 
ติดต่อธุรกิจ 
อ่ืนๆ : 

 
23 
0 
69 
6 
12 
10 

 
19.17 
0 

57.50 
5 
10 
8.33 

3. บุคคลที่เดินทางท่องเที่ยวด้วย  
ครอบครัว 
เพื่อน 
คู่รัก 
มาคนเดียว 
กรุ๊ปทัวร์ 

 
7 
82 
8 
23 
0 

 
5.83 
68.33 
6.67 
19.17 
0 

4. การจัดเตรียมการเดินทาง  
จัดการด้วยตนเอง 

 
114 

 
95 
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ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
ซื้อแพคกิจทัวร์ 6 5 

5. รูปแบบการท่องเที่ยวที่ท าให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจ
เดินทางมาจังหวัดภูเก็ต (เลือกตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ) 
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวแบบผจญภัย 
การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ 
ช้อปปิ้ง ซื้อสินค้า 
การท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ 
การท่องเที่ยวเพื่อการกีฬา 
การท่องเที่ยวบันเทิงยามราตรี 
อ่ืนๆ: 

 
 
95 
64 
19 
37 
58 
13 
5 
32 
23 

 
 

79.17 
53.33 
15.83 
30.83 
48.33 
10.83 
4.17 
26.67 
19.17 

6. รูปแบบการเตรียมวางแผนการเดินทางในประเทศ
ไทย (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
สอบถามเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยว 
ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ใช้แอพพลิเคชั่นน าทาง 
ใช้แผนที่ / หนังสือ 
สอบถามคนท้องถิ่น 
อ่ืนๆ: 

 
 

51 
68 
103 
108 
32 
34 

 
 

42.5 
56.67 
85.83 
90 

26.67 
28.33 

7. สิ่งท่ีคุณชื่นชอบในประเทศไทย  
อัธยาศัย 
วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม 
อาหารอร่อย 
แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม 
อากาศดี 
เดินทางสะดวก 

 
87 
101 
85 
77 
24 
19 

 
72.5 
84.17 
70.83 
64.17 
20 

15.83 
8. ท่านเคยท่องเที่ยวในจังหวัด ภูเก็ต หรือไม่   
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ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
เคย 
ไม่เคย 

103 
17 

85.83 
15.83 

9. กิจกรรมที่ท่านจะท าหรือชื่นชอบ ระหว่างท่องเที่ยว
อยู ่
ในจังหวัดภูเก็ต (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
นวดไทย / สปา 
ขี่ช้าง 
พักผ่อนริมทะเล 
ด าน้ า 
ล่องเรือ 
เล่นกิจกรรมโลดโผน 
ดูโชว์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ชมธรรมชาติ 
เรียนภาษาไทย 
ดูโชว์มวยไทย 
เจ็ทสก ี
ช้อปปิ้ง 
อ่ืนๆ: 

 
 
73 
51 
78 
56 
33 
31 
63 
64 
47 
27 
22 
67 
11 

 
 

60.83 
42.50 
65 

46.67 
27.50 
25.83 
52.50 
53.33 
39.17 
22.50 
18.33 
55.83 
9.17 

10. สิ่งท่ีท าให้กังวลหรือมีปัญหาในการท่องเที่ยว  
ภาษา 
การเดินทาง 
ความปลอดภัย 
การถูกโกง / ถูกหลอก 
ความต่างด้านวัฒนธรรม 

 
9 
4 
61 
39 
7 

 
7.50 
3.33 
50.83 
32.50 
5.83 

 
จากข้อมูลแบบสอบถาม ท าให้สามารถวิเคราะห์ลักษณะ ทางด้านพฤติกรรมของ

กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบสอบถามได้ดังนี้ จ านวนการมาเยือนประเทศไทย ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 59.17 ไม่ใช่ครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 30 ไปมาปีละหลายครั้ง คิดเป็น 
10.83 วัตถุประสงค์การมาเยือนของผู้ตอบแบบสอบถาม พักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 19.17 ฉลอง
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แต่งงาน คิดเป็นร้อยละ 0 ทัศนศึกษา คิดเป็นร้อยละ 57.50 เยี่ยมญาติ คิดเป็นร้อยละ 5 ติดต่อ
ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 10 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 8.33 บุคคลที่เดินทางด้วย ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 
5.83 เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 68.33 คู่รัก คิดเป็นร้อยละ 6.67 มาคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 19.17 กรุ๊ป
ทัวร์ คิดเป็นร้อยละ 0 การจัดเตรียมการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็น จัดการด้วยตนเอง 
คิดเป็นร้อยละ 95 ซื้อแพ็คเกจทัวร์ คิดเป็นร้อยละ 5 รูปแบบการท่องเที่ยวที่ท าให้นักท่องเที่ยวจีน
เดินทางมาประเทศไทยของผู้ตอบแบบสอบถาม การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 79.17 
การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 53.33 การท่องเที่ยวแบบผจญภัย 
คิดเป็นร้อยละ 15.83 การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 30.83 การท่องเที่ยวเพื่อซื้อสินค้า 
คิดเปน็ร้อยละ 48.33 การท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ คิดเป็นร้อยละ 10.83 การท่องเที่ยวเพื่อ
การกีฬา คิดเป็นร้อยละ 4.17 การท่องเที่ยวบันเทิงยามราตรี คิดเป็นร้อยละ 26.67 อ่ืนๆ คิดเป็น
ร้อยละ 19.17 รูปแบบการเตรียมวางแผนการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม สอบถามเจ้าหน้าที่
ด้านการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 42.5 ศึกษาข้อมลูจากเว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 56.67 ใช้
แอพพลิเคชั่นน าทาง คิดเป็นร้อยละ 85.83 ใช้แผนที่หรือหนังสือ คิดเป็นร้อยละ  90 สอบถามคน
ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 26.67 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 28.33 สิ่งที่ชื่นชอบของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อัธยาศัย คิดเป็นร้อยละ 72.5 วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม คิดเป็นร้อยละ 84.17 อาหารอร่อย คิดเป็นร้อย
ละ 70.83 แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 64.17 อากาศดี คิดเป็นร้อยละ 20 เดินทาง
สะดวก คิดเป็นร้อยละ 15.83 ผู้ตอบแบบสอบถามเคยท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตหรือไม่ เคย คิดเป็น
ร้อยละ 85.83 ไม่เคย คิดเป็นร้อยละ 14.17 กิจกรรมที่ชื่นชอบในจังหวัดภูเก็ตของผู้ตอบ
แบบสอบถาม นวดแผนโบราณ คิดเป็นร้อยละ 60.83 ขี่ช้าง คิดเป็นร้อยละ 42.5 พักผ่อนริมทะเล 
คิดเป็นร้อยละ 65 ด าน้ า คิดเป็นร้อยละ 46.67 ล่องเรือ คิดเป็นร้อยละ  27.5 เล่นกิจกรรมโลดโผน 
คิดเป็นร้อยละ 25.83 ดูโชว์วัฒนธรรมท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ  52.5 ชมธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ  
53.33 เรียนภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ  39.17 ดูโชว์มวยไทย คิดเป็นร้อยละ  22.5 เจ็ทสกี คิดเป็น
ร้อยละ  18.33   ช้อปป้ิง คิดเป็นร้อยละ 55.83  อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 9.17 สิ่งที่กังวลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  ภาษา คิดเป็นร้อยละ 7.5 การเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 3.33 ความปลอดภัย คิดเป็น
ร้อยละ 50.83 การถูกโกง ถูกหลอก คิดเป็นร้อยละ 32.5 อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 5.83 
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ตารางที่ 7 ปัจจัยที่เกี่ยวกับฟังก์ชั่นการท างานของสื่อปฏิสัมพันธ์ เรียงล าดับความต้องการ 
       มากที่สุด 5 คะแนน ต้องการน้อยที่สุด 1 คะแนน 
 

รายการ ล าดับที่ 
1. ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวควรให้ประโยชน์ในข้อใดบ้าง  

             ช่วยวางแผนการเดินทาง 1 
             ให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวอย่างถูกต้องชัดเจน 4 
             มีแผนที่บอกเส้นทางและวิธีเดินทาง 5 
             หาสถานที่ ที่พักที่ต้องการได้ง่าย 2 
             เชื่อมต่อสายด่วนที่จ าเป็นต่างๆได้ทันที 3 

2. ท่านต้องการรับทราบข้อมูลใดบ้างในแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยว  
             แหล่งท่องเที่ยวท่ีแนะน า 5 
             เทศกาลงานประเพณี 4 
             ร้านอาหารแนะน า 1 
             แหล่งเลือกซื้อสินค้ามีคุณภาพ 3 
             ความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวท่านอ่ืนๆ 2 
 

จากข้อมูลแบบสอบถาม ท าให้สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค โดย
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องการให้แอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวให้ประโยชน์ในด้านการเป็นแผน
ที่ ที่บอกเส้นทางได้ง่ายไม่ซับซ้อน มากที่สุด ให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวอย่างถูกต้องชัดเจน ใน
ล าดับรองลงมาความต้องการเชื่อมต่อกับสายด่วนบริการนักท่องเที่ยว, หาโรงแรมที่พักที่ต้องการ 
เรียงตามล าดับ และ ช่วยวางแผนการเดินทาง น้อยที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องการ รับทราบ
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวแนะน า มากที่สุด ต้องการรับทราบข้อมูลเทศกาลงานประเพณี รองลงมา 
ต้องการรับทราบข้อมูลแหล่งเลือกซื้อสินค้า, ความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวอ่ืน เรียงตามล าดับและ
ต้องการรับทราบข้อมูลร้านอาหารแนะน า ในระดับน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 8 ปัจจัยที่เกี่ยวกับการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. ท่านต้องการอ่านเนื้อหาเรื่องราวการท่องเที่ยวใน

รูปแบบใดในแอพพลิเคชั่น 
  

             บทความแนะน าสถานที่เชิงสร้างสรรค์ 12 10 
             รูปภาพสถานที่จริงหลายมุมมอง 46 38.33 
             รูปภาพสถานที่จริงผสมกับบทความแนะน า 43 35.83 
             ภาพวิดีโอสถานที่จริง 19 15.83 

2. ลักษณะรูปแบบกราฟิกแบบใดต่อไปนี้ท่ีท่านชื่น
ชอบและคิดว่าเหมาะสมกับแอพพลิเคชั่นส่งเสริม
การท่องเที่ยวท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  

  

             กราฟิกเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ลวดลายด้ังเดิม 12 10 
             กราฟิกที่มีความเป็นสากล และลวดลายไทยประยุกต์ 34 28.33 
             กราฟิกและภาพถ่ายจริง 43 35.83 
             กราฟิกเชิงภาพประกอบ 31 25.83 
 

จากข้อมูลแบบสอบถาม ท าให้สามารถวิเคราะห์ความต้องการอ่านเนื้อหาเรื่องราว
ท่องเที่ยวในรูปแบบใด ดังนี้ บทความแนะน าสถานที่เชิงสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 10 รูปภาพ
สถานทีจ่ริงหลายมุมมอง คิดเป็นร้อยละ 38.33 รูปภาพสถานที่จริงผสมกับบทความแนะน า คิด
เป็นร้อยละ 35.83 และภาพวีดีโอสถานที่จริง คิดเป็นร้อยละ 15.83 และลักษณะรูปแบบกราฟิกที่
ผู้ตอบแบบสอบถามชื่นชอบและคิดว่าเหมาะสมกับแอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
ภูเก็ต ดังนี้ กราฟิกเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ลวดลายด้ังเดิม คิดเป้นร้อยละ 10 กราฟิกที่มีความ
เป็นสากล และลวดลายไทยประยุกต์ คิดเป็นร้อยละ 28.33 กราฟิกและภาพถ่ายจริง คิดเป็นร้อย
ละ 35.83 กราฟิกเชิงภาพประกอบ คิดเป็นร้อยละ 25.83 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบได้แก่ 
1. มีข้อมูลวิธีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่ชัดเจน ถูกต้อง 
2. บอกราคาของการเดินทางส าหรับการเดินทางแบบสาธารณะ 
3. มีวีดีโอสถานที่ท่องเที่ยวแนะน า 
4. แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรไป 
5. แนะน าสิ่งที่ควรรู้ในการท่องเที่ยวในไทย 
6. แนะน าสถานที่ที่คนไทยในท้องที่ชื่นชอบแต่นักท่องเที่ยวไม่รู้ 
7. แนะน างานเทศกาลวัฒนธรรมในช่วงเวลาท่องเที่ยว 
8. ขอให้ใช้ง่ายและสนุกกับมัน 
9. อยากให้ข้อมูลถูกต้องชัดเจน ช่วยไม่ให้โดนหลอกได้ 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนทั้งด้านพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวและพฤติกรรมการใช้งาน สื่อปฏิสัมพันธ์ ท าให้สรุปประเด็นความคาดหวังและความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวจีน มาเป็นส่วนประกอบของแนวคิดในการออกแบบทั้ง คุณลักษณะ และ
การใช้งาน เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของนักท่องเที่ยวและสามารถสนับสนุนการท่องเที่ยว
ในจังหวัดภูเก็ตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 
 
3. ผลงานการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ประเภทแอปพลิเคชัน 

3.1 ตราสัญลักษณ์แอปพลิเคชัน 
ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบอัตลักษณ์และข้อมูล

พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบตราสัญลักษณ์ส าหรับสื่อปฏิสัมพันธ์
ส าหรับนักท่องเที่ยวจีน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยมีแนวคิดอยู่ที่การสื่อสารความ
เป็นไทย ความเป็นเมืองภูเก็ต และความน่าสนใจ โดยมีแนวทางการออกแบบดังนี้ 

3.1.1 แบบร่างตราสัญลักษณ์ 
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ภาพที่ 8 แบบร่างที่ 1 ตราสัญลักษณ์สื่อปฏิสัมพันธ์  
 
แบบร่างท่ี 1 ตราสัญลักษณ์สื่อปฏิสัมพันธ์ส าหรับนกท่องเที่ยวจีนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 

แนวคิดในการออกแบบ คือการหาตัวแทนเชิงความหมายของการท่องเที่ยวจังหวัด
ภูเก็ตโดยผู้วิจัยก าหนดแนวทางการออกแบบ ตราสัญลักษณ์แอปพลิเคชัน ไว้ว่าการใช้รูปแบบของ
การสร้างตัวละครมาสคอต จะเหมาะสมที่สุด การใช้ผลจากแบบส ารวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีน
ที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต จากข้อมูลกิจกรรมที่นิยมท าในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งการขี่ช้างเป็นหนึ่งใน
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมเป็นอันดับต้นๆ นอกจากนี้ยังช้างยังเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง ที่เป็น
ตัวแทนของเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง รวมทั้งยังเป็นสัตว์ที่สามารถรับรู้และคุ้นเคยได้ง่าย เพราะเป็น
หนึ่งในสัตว์ที่มีลักษณะเฉพาะและมีความเป็นสากล ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์เพื่อเผยแพร่ลักษณะของช้างไทยอันเป็นเอกลักษณ์ไปสู่นักท่องเที่ยว 

เนื่องจากป่าในประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยช้าง ช้างได้รับเกียรติสูงและมี
ความส าคัญต่อชีวิตคนไทยในหลายด้าน จึงอาจกล่าวได้ว่า ช้างหรือช้างเผือก คือสัญลักษณ์ของ
ประเทศไทย และประเทศไทยเป็นดินแดนช้างเผือก ดังจะเห็นได้จากการท่ีชาวต่างประเทศหลาย
คนที่เคยเขียนหนังสื่อเกี่ยวกับเมืองไทยในสมัยก่อนได้เรียกประเทศไทยว่าดินแดนแห่งช้างเผือก 
(สุทธิลักษณ์ อ าพันวงศ์. 2537 : 2) 

จากแบบร่าง ผู้วิจัยได้ลดทอนรายละเอียดของโครงสร้างร่างกายของช้าง โดยอาศัย
ข้อมูลโครงสร้างช้างไทย หรือช้างเอเชีย รวมทั้งการตัดทอนเคร่ืองทรงคชาภรณ์ หรือส่วนประดับ
ของช้างที่ใช้งานพิธีกรรมต่างๆของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังอาศัยแนวทางการออกแบบให้ดู
ลักษณะร่วมสมัย 
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จากแบบร่างแบบที่ 1 ผู้วิจัยได้พบว่าลักษณะโครงสร้างรูปทรงของงวงช้างสามารถ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเชิงความหมายได้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบได้ให้ค าแนะน าในการ
ปรับรูปทรงของตราสัญลักษณ์เพื่อให้สามารถสื่อสารความหมายของรูปทรงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
แบบร่างท่ี 2 ตราสัญลักษณ์สื่อปฏิสัมพันธ์ส าหรับนกท่องเที่ยวจีนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
 

 
 
ภาพที่ 9 แบบร่างที่ 2 ตราสัญลักษณ์สื่อปฏิสัมพันธ์ 
 

จากแบบร่างแบบที่ 2 ผู้วิจัยได้เห็นถึงจุดด้อยของการสื่อสาร โดยแบบร่างยังไม่ได้
สื่อสารความเป็นช้างไทยอย่างชัดเจน จากค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ได้เสนอ
แนวทางปรับแก้ผลงานให้ใช้ลวดลายไทยประยุกต์ในการแก้ปัญหา ลดขันตอนการตัดทอนที่มาก
จนเกินไป ผู้วิจัยจึงพัฒนาผลงานจนกลายเป็นแบบร่างผลงานชิ้นที่ 3 
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แบบร่างท่ี 3 ตราสัญลักษณ์สื่อปฏิสัมพันธ์ส าหรับนกท่องเที่ยวจีนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
 

 
 
ภาพที่ 10 แบบร่างที่ 3 ตราสัญลักษณ์สื่อปฏิสัมพันธ์ 
 

ผู้วิจัยได้พัฒนาตราสัญลักษณ์ให้สามารถสื่อสารถึงช้างไทยได้ตามวัตถุประสงค์ โดย
ปรับแก้ในส่วนของ เครื่องคชาภรณ์ ประกอบด้วย ปกกระพอง (ผ้าคลุมศีรษะช้าง) และเพิ่ม พู่
จามรี ให้คงไว้ซึ่งลวดลายไทย ในส่วนของลวดลายประดับ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ลวดลายที่เป็น
เอกลักษณ์อย่างลายไทยประจ ายาม ที่ตัดทอนตามรูปแบบทรงเรขาคณิต ซึ่งอิงตามรูปของเครื่อง
คชาภรณ์ที่มีอยู่จริง โดยให้คงความสามารถในการสื่อถึงความเป็นไทยได้ 

3.1.2 สีที่ใช้ในการออกแบบ 
 

 
 

ภาพที่ 11 ชุดสีที่ใช้การออกแบบตราสัญลักษณ์ 
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แนวคิดที่มาของชุดสีที่ใช้ 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลภาคสนาม และข้อมูลภาคเอกสาร เกี่ยวกับ

พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งน ามาสู่แนวคิดของค่าสีที่ใช้ คือสีฟ้า ซึ่งถอดรหัสจากความเป็นเมืองท่องเที่ยว
ทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต สีฟ้าเป็นสีที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายตรงกับความเป็นเมืองท่องเที่ยวของ
จังหวัดภูเก็ต และสีในส่วนของตัวช้างผู้วิจัยได้เลือก สีแดงและเหลือง ซึ่งเป็นสีที่ปรากฏใน
ภาพเขียนไทยในส่วนของคชาภรณ์และสีผิวของช้าง ผู้วิจัยได้ใช้สีผิวพื้นฐานของช้างเพื่อให้คง
ข้อมูลความเป็นช้างไว้ โดยเจือสีของบรรยากาศที่ได้จากค่าสีหลัก ที่ถอดรหัสมาจากจังหวัดภูเก็ต 
คือสีฟ้า จนกลายเป็นสีฟ้า-เขียว ที่ใช้ในส่วนของสีช้าง 
 

 
 

ภาพที่ 12 ตัวอักษรที่ใช้ในงานออกแบบ 1 
 

3.1.3 ตัวอักษรในงานออกแบบ 
ตัวอักษรที่ใช้ในงานออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ส าหรับนักท่องเที่ยวจีนเพื่อ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตคือ ตัวอักษรภาษาจีน ชื่อ  锐字云字库综艺体

GBK ในส่วนของชื่อตราสัญลักษณ์ และภาษาจีน และตัวอักษร Cloud ในส่วนของเนื้อหา
ภาษาอังกฤษ ซึ่งทั้งสองตัวอักษรมีความร่วมสมัย ตัดทอนจากรูปทรงเรขาคณิต ท าให้กลมกลืนกับ
ส่วนรูปทรงภาพประกอบของตราสัญลักษณ์ ซึ่งช่วยสะท้อนและสื่อสารผลงานออกแบบได้อย่าง
ชัดเจน และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
 

 
 
ภาพที่ 13 ตัวอักษรที่ใช้ในงานออกแบบ 2 
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ภาพที่ 14 ตัวอย่างการใช้ตัวอักษรในงานออกแบบ  

3.2 ผลงานออกแบบแอปพลิเคชัน (Application) 
ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

จีนพบว่านักท่องเที่ยวจีนที่ท่องเที่ยวในลักษณะของการท่องเที่ยวด้วยตนเองอยู่ในเกณฑ์อายุที่
นิยมใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงการใช้อินเตอร์เน็ต ผู้วิจัยได้ศึกษาถึง
แนวโน้มเครื่องมือที่สามารถตอบสนองนักท่องเที่ยวจีนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุดในปัจจุบัน
จนได้ข้อสรุปสื่อปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ เข้าถึงผู้ใช้งานได้มากที่สุด ดังนี้ คือ 

1. สื่อปฏิสัมพันธ์ประเภท Touch Screen Mobile Application (แอพพลิเคชั่นบน
มือถือ) 

2. สื่อปฏิสัมพันธ์ประเภท Touch Screen Kiosk (ตู้ประชาสัมพันธ์) 
3.2.1 ผลงานการออกแบบแอพพลิเคชั่น (Application) 
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ภาพที่ 15 ภาพตารางโครงสร้างแอพพลิเคชั่น 
 

โครงสร้างแอพพลิเคชั่น ของสื่อปฏิสัมพันธ์ (Side map) ได้แนวคิดการออกแบบมา
จากการสุ่มสังเกตตัวอย่างแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องจ านวน 20 ตัวอย่าง รวมทั้งการสัมภาษณ์ 
ตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย และแบบสอบถาม เพื่อก าหนดคุณลักษณะของเมนูที่ใช้ในงานออกแบบ
สื่อปฏิสัมพันธ์ส าหรับนักท่องเที่ยวจีนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ให้ตอบสนองต่อ
พฤติกรรม ความคาดหวัง และความเข้าใจต่อวัฒนธรรมให้ได้คุณภาพมากท่ีสุด ซึ่งประกอบไป
ด้วย 4 เมนูหลัก และ 8 เมนูย่อย ดังนี้ 

1. เมนูหลัก 
1.1 หน้าหลัก (Home) หน้าแสดงหน้ารวมของเมนูย่อย ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว

แนะน าในจังหวัดภูเก็ต และข้อมูลเชิงวัฒนธรรม และการปฏิบัติตนขณะเดินทางท่องเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ต 

1.2 แผนที่ (Map) หน้าแสดงแผนที่จังหวัดภูเก็ต เส้นทาง และสถานที่ส าคัญโดยแบ่ง
หมวดหมู่ตามแต่ลักษณะของสถานที่นั้นๆ รวมถึงแสดงข้อมูลการเดินทาง รายละเอียดสถานที่ 
และปริมาณสถานที่ที่ได้รับการเยี่ยมชมจากท้ังหมด 

1.3 สมุดบันทึก (Note) หน้าแสดงเครื่องมือบันทึกการท่องเที่ยว ผ่านการเพิ่มรูป เขียน
ข้อความ และสนับสนุนการส่งต่อข้อมูลที่บันทึกไว้เพื่อตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนที่นิยม
ส่งต่อบันทึกการท่องเที่ยวผ่านสังคมออนไลน์ 

1.4 บัญชีผู้ใช้ (Account) หน้าแสดงข้อมูลของผู้ใช้ที่ได้เข้าระบบ เพื่อเก็บข้อมูล
ปริมาณจุดท่องเที่ยวที่ได้เยี่ยมชม บันทึก และข้อมูลที่สนใจ ไว้เป็นส่วนตัว เป็นส่วนสนับสนุนผู้ใช้ 
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ให้สามารถใช้งานต่อจากการใช้งานครั้งก่อนได้ รวมทั้งสนับสนุนระบบเก็บข้อมูลส าหรับองค์กร
เพื่อใช้พัฒนารูปแบบการให้บริการด้านการท่องเที่ยวต่อไป 

 

 
 
ภาพที่ 16 ภาพแสดงโครงสร้างแอพพลิเคชั่น 
 

2. เมนูย่อย 
2.1 สถานที่ส าคัญ (Attraction) หน้าแสดงข้อมูล รายละเอียด วิธีการเดินทางของ

สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญในจังหวัดภูเก็ต 
2.2 ร้านอาหาร (Food) หน้าแสดงข้อมูล รายละเอียด วิธีการเดินทาง ไปยัง

ร้านอาหารต่างๆในจังหวัดภูเก็ต 
2.3 โรงแรม (Hotel) หน้าแสดงข้อมูล รายละเอียด วิธีการเดินทาง ไปยัง โรงแรม ที่พัก 

ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต 
2.4 ร้านค้า (Shopping) หน้าแสดงข้อมูล รายละเอียด วิธีการเดินทาง ไปยังร้านค้า

ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต 
2.5 ฉุกเฉิน (Emergency) หน้าแสดงข้อมูลติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ สายตรง ไปยัง

หน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์คุ้มครองนักท่องเที่ยว สถานทูต เป็นต้น 
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2.6 ภาษา (Word) หน้าแสดงเครื่องมือช่วยแปลภาษาส าหรับแปล ภาษาจีน เป็น
ภาษาไทย เพื่อสนับสนุนการสื่อสารของนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง 

2.7 สภาพอากาศ (Weather) หน้าแสดงสภาพอากาศในช่วงเวลานั้นๆ 
2.8 เทศกาล (Event & Festival) หน้าแสดงข้อมูลเทศกาลประเพณีในจังหวัดภูเก็ต 

 
ผลงานออกแบบชุดสัญลักษณ์ส าหรับสื่อปฏิสัมพันธ์ (Icon Design) 

การออกแบบชุดสัญลักษณ์ได้แนวคิดการออกแบบจากบริบทความเข้าใจพื้นฐานของ
สังคมไทยเกี่ยวกับรูปทรงของการสื่อสารนั้นๆ ให้ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปทรงโดยใช้เส้น และ
แนวคิดการออกแบบแบบ Minimal แทนความหมายที่ต้องการสื่อสาร เช่น การตัดทอนและใช้
รูปทรงบ้านทรงไทยแทนสัญลักษณ์ของหน้าหลัก ใช้ภาพต้มย ากุ้งแทนสัญลักษณ์ของร้านอาหาร 
เป็นต้น นอกจากนี้บางสัญลักษณ์ที่เป็นสากล ได้อาศัยการตัดทอนลวดลายจากจิตรกรรมไทยที่มี
ความอ่อนช้อย และใส่กลิ่นอายของรูปทรงที่คุ้นตาในบริบทสังคมไทยในการออกแบบสัญลักษณ์
ชุดนี้ ท าให้เกิดลักษณะที่ดูสบายตา ไม่กินพื้นที่แสดงผล 

จากงานวิจัยของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่ จากการส ารวจ พ.ศ. 2556 พบว่าประเภทอาหารที่นักท่องเที่ยวจีนเลือก
รับประทานเป็นอันดับหนึ่งคือ ต้มย ากุ้ง ด้วยข้อมูลที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงได้น ามาออกแบบ 
สัญลักษณ์ ของอาหาร และจากงานวิจัยเดียวกันพบว่าของที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวจีนเลือกซื้อเป็น
อันดับหน่ึงคือ ผ้า/ กระเป๋าผ้า จึงเป็นที่มาของการออกแบบ สัญลักษณ์ ช้อปปิ้ง ส่วนของ
สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการออกแบบมาจากระบบขนส่งในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต อย่างรถโดยสารสองแถวแดงที่มีใช้ขนส่งในตัวเมือง และสัญลักษณ์อ่ืนๆ ผู้วิจัยอาศัย
ภาพลักษณ์ของสัญลักษณ์ที่เป็นสากล อย่างภาพคนเดิน ปั่นจักรยาน เครื่องบิน หรือการเปลี่ยน
ภาษา เพื่อให้สามารถเข้าใจสัญลักษณ์ได้โดยง่าย โดยเพิ่มลักษณะของรูปทรงที่มีบริบทของความ
เป็นไทยในงานออกแบบเพื่อสร้างความรับรู้เก่ียวกับประเทศไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (กรวรรณ สังขกร, 
จักร ีเตจ๊ะวารี และ กาญจนา จี้รัตน.์ 2556: 8) 
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ภาพที่ 17 งานออกแบบชุดสัญลักษณ์ส าหรับสื่อปฏิสัมพันธ์ 
 
ผลงานการออกแบบหน้าจอแสดงผล (Interface Design) 

ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการออกแบบเชิง Flat Design มาใช้ในงานออกแบบหน้าจอ
แสดงผล โดยการเลือกใช้แนวทางการออกแบบนี้เกิดจากการสังเกตผลงาน Application ตัวอย่าง
ที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้วิจัยได้สุ่มคัดเลือกมาเพื่อศึกษา พบว่าเป็นแนวทางการออกแบบ ที่ถูกใช้มากใน
การออกแบบแอพพลิเคชั่นส าหรับนักท่องเที่ยวจีน นอกจากนี้แนวทางการออกแบบยังช่วยในการ
สื่อสารอย่างเป็นสากลเพราะอาศัยการตัดทอน ให้เหลือเพียงแก่นของเนื้อหาที่จะสื่อสารเป็นหลัก 
โดยรูปทรง จะถูกตัดทอนให้ใกล้เคียงรูปทรงเรขาคณิต ตัวอักษรที่อ่านง่าย ใช้สีน้อย  ซึ่งช่วยใน
ตอบสนองความต้องการด้านการใช้งานให้สามารถเข้าใจการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 
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ภาพที่ 18 การใช้สีในงานออกแบบแอปพลิเคชัน 
 

จากแบบร่างสื่อปฏิสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นชุดแรก ผู้วิจัยได้เลือกใช้สีแดงเป็นสีหลักใน
การออกแบบ ซึ่งได้แนวคิดมาจากการสัมภาษณ์สีที่นักท่องเที่ยวจีนชื่นชอบจากกลุ่มนักศึกษาจีน 
มาท าการออกแบบ จากนั้นจึงค้นพบว่างานออกแบบขาดความสอดคล้องในบริบทของจังหวัด
ภูเก็ต ที่เป็นจังหวัดที่มีภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างชัดเจน จึงได้น าข้อค้นพบมา
ปรับปรุง โดยเลือกใช้สีโทนที่สื่อถึงบริบทของทะเลอย่างสี ฟ้า แทนในการออกแบบ 
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ภาพที่ 19 แผนผังการท างานของหน้าจอแสดงผล 1 
 

 
 
ภาพที่ 20 แผนผังการท างานของหน้าจอแสดงผล 2 
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ภาพที่ 21 งานออกแบบแอปพลิเคชัน(Application) หน้าก่อนเข้าใช้งาน 
 

 
 
ภาพที่ 22 งานออกแบบแอปพลิเคชัน(Application) หน้าหลัก 
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ภาพที่ 23 งานออกแบบแอปพลิเคชัน(Application) หน้าค้นหา 
 

 
 
ภาพที่ 24 งานออกแบบแอปพลิเคชัน(Application) หน้าข้อมูลสถานที่ 
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ภาพที่ 25 งานออกแบบแอพพลิเคชั่น(Application) หน้าดาวน์โหลด 
 

 
 
ภาพที่ 26 งานออกแบบแอปพลิเคชัน(Application) หน้าเมนูหลัก 
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ภาพที่ 27 งานออกแบบแอปพลิเคชัน(Application) หน้าแผนที่และแสดงผลการเดินทาง 
 

 
 
ภาพที่ 28 งานออกแบบแอปพลิเคชัน(Application) หน้าช่วยเหลือฉุกเฉินและหน้าแปลภาษา 
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ภาพที่ 29 งานออกแบบแอปพลิเคชัน(Application) หน้าสภาพอากาศ และหน้าแสดงช่องทาง
เดินทาง 
 

3.3 ผลงานออกแบบตู้ประชาสัมพันธ์ (Touch Screen Kiosk) 
การจะเผยแพร่ผลงานออกแบบแอปพลิเคชันไปสู่นักท่องเที่ยวจีนได้นั้น จ าเป็นต้องมี

พื้นที่ทดลองใช้ผลงานออกแบบและประชาสัมพันธ์ ที่สามารถแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์
ของผลงานออกแบบ โดยค านึงถึงความสอดคล้องของสถานที่และความเป็นไปได้ที่นักท่องเที่ยว
จีนจะให้ความสนใจต่อตัวผลงานเพื่อให้สามารถเกิดการน าผลงานออกแบบไปใช้งานต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 30 พื้นที่ในสนามบินภูเก็ต 
 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวความคิดในการออกแบบตู้ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
การประชาสัมพันธ์ผลงานออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบให้เกิดความสอดคล้อง
ผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ โดยใช้ช้างเป็นต้นแบบหลักในการออกแบบ โดยศึกษาพื้นที่
สนามบินภูเก็ต ที่ใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากในทุกๆวัน เป็นพื้นที่จ าลองในการก าหนด
ขนาด และแนวทางออกแบบให้เหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งจากการส ารวจ
พื้นที่พบว่า ในพื้นที่สนามบินนั้นมีภูมิทัศน์ที่เป็นเสาจ านวนมาก ที่แสดงถึงความซ้ าซ้อนของรูปทรง 
ผู้วิจัยจึงได้แนวคิดในการปรับภูมิทัศน์ให้เกิดจุดสนใจในรูปทรงที่แตกต่างและสามารถ
ประชาสัมพันธ์ผลงานออกแบบ สื่อปฏิสัมพันธ์ประเภทแอปพลิเคชันบนมือถือ โดยอาศัยผลงาน
ออกแบบตู้ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เฉพาะ (Touch Screen Kiosk) เพื่อเผยแพร่ผลงานสู่
กลุ่มเป้าหมาย 
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ภาพที่ 31 แบบร่างตู้ประชาสัมพันธ์ 
 

ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อศึกษาหาเอกลักษณ์ของจังหวัด พบว่าจังหวัดภูเก็ต
มีสถาปัตยกรรมที่เป็นลักษณะศิลปะแบบ ชิโน-โปรตุกีส สิ่งเป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมที่
ผสมผสานระหว่างศิลปะจีนและศิลปะยุโรป ซึ่งเป็นรูปแบบวิธีคิดตามบริบทสังคม ในยุคเริ่มสร้าง
รากฐานในจังหวัด ผู้วิจัยได้น าลักษณะของกรอบประตู หน้าต่าง และรูปทรง ลวดลาย ที่มีความ
เด่นชัดมาเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดในการออกแบบตู้ประชาสัมพันธ์ ผสมผสานกับช้างที่ถูกใช้เป็น
ตราสัญลักษณ์ของสื่อปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้สอดคล้องเป็นชุดงานออกแบบเดียวกัน โดยเลือกท างาน
ออกแบบในพื้นที่เสา เพื่อลดความซ้ าซ้อนทางสายตา และเพิ่มจุดน่าสนใจให้แก่สนามบินภูเก็ต 
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ภาพที่ 32 แบบร่างตู้ประชาสัมพันธ์สามมิติ แบบที่1 
 

จากการออกแบบตู้ประชาสัมพันธ์สามมิติแบบที่ 1 ได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ
ว่า มีรูปแบบที่ล้าสมัย และไม่เชื่อมโยงกับงานออกแบบแอพพลิเคชั่น จากการใช้ลวดลายไทย 
และช้างที่มีลักษณะสมจริงเกินไป ท าให้เกิดปัญหาดังกล่าว จึงท าให้เกิดการพัฒนาการออกแบบตู้
ประชาสัมพันธ์ในขึ้นต่อไป 
 



78 
 

 
ภาพที่ 33 แบบร่างตู้ประชาสัมพันธ์แบบที่ 1 
 

จากการพัฒนาการออกแบบตู้ประชาสัมพันธ์โดยเน้นจุดมุ่งหมายไปที่รูปแบบที่เป็น
สมัยใหม่มากขึ้นและความเชื่อมโยงกับผลงานออกแบบแอพพลิเคชั่นมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้ออกแบบ
โดยอิงจากช้างในโลโก้แอพพลิเคชั่น มาเป็นรูปทรงช้าง ไว้ด้านบนเสาเพื่อง่ายต่อการมองเห็นใน
มุมกว้าง จากงานออกแบบนี้ ผู้เชี่ยวชาญได้แนะน าเรื่องส่วนยื่นหน้าหลังของโครงสร้างช้างจะ
สร้างปัญหาเชิงพื้นที่ ทั้งต่อผู้บริโภคและการผลิตผลงาน จึงน าค าแนะน ามาพัฒนาผลงาน
ออกแบบตู้ประชาสัมพันธ์แบบที่3ต่อไป 
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ภาพที่ 34 แบบร่างตู้ประชาสัมพันธ์แบบที่ 2 
 

จากค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้ปรับผลงานออกแบบ จากการท าโครงสร้าง
แบบลอยตัว เป็นแบบประติมากรรมนูนต่ าแทน ซึ่งช่วยลดพื้นท่ีท่ีไมจ่ าเป็น ช่วยให้โครงสร้างมี
ความกระชับชัดเจน แล้วเข้ากับพื้นที่ยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาพัฒนาเป็นผลงานแบบร่างตู้
ประชาสัมพันธ์สามมิติแบบที่2 รวมทั้ง การทดลองท าภาพในพื้นที่จริงเพื่อให้เกิดความชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 35 แบบร่างตู้ประชาสัมพันธ์สามมิติ แบบที่ 2 ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 36 แบบร่างตู้ประชาสัมพันธ์สามมิติ แบบที่ 2 ภาพที่ 2 
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ภาพที่ 37 แบบร่างตู้ประชาสัมพันธ์สามมิติ แบบที่ 2 ภาพที่ 3 
 
4. สรุปผลการประเมินผลงานออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 

4.1 แบบประเมินผลงานการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบเลขน
ศิลป์จ านวน 5 ท่าน โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบตรา
สัญลักษณ์ 

ตอนที่ 2 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบสื่อ
ปฏิสัมพันธ์ 
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ตารางที่ 9 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบตราสัญลักษณ์ 
 

 
การออกแบบตราสัญลักษณ์ 

_ 
X 

 
S.D. 

 
ระดับความพึง

พอใจ 
1. องค์ประกอบเหมาะสมสวยงาม 5.00 0 มากที่สุด 
2. รูปแบบแสดงความร่วมสมัย 5.00 0 มากที่สุด 
3. สะท้อนอัตลักษณ์การท่องเที่ยวไทย 4.50 0.71 มากที่สุด 
4. สามารถท าให้ผู้บริโภครับรู้และจดจ า

ตราสัญลักษณ์ได้เป็นอย่างดี 
4.50 0.71 มากที่สุด 

5. สี ตราสัญลักษณ์ มีความสวยงาม
เหมาะสม 

4.50 0.71 มากที่สุด 

6. ตัวอักษรที่ใช้ในตราสัญลักษณ์มีความ
สวยงามเหมาะสม 

5.00 0 มากที่สุด 

 
เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลผลประเมินความคิดเห็น จากผู้เชี่ยวชาญพบว่า

องค์ประกอบมีความเหมาะสมสวยงามมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (5) รูปแบบแสดงความร่วม
สมัยมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (5) สะท้อนอัตลักษณ์การท่องเที่ยวไทย มีระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุด (4.5) สามารถท าให้ผู้บริโภครับรู้และจดจ าตราสัญลักษณ์ได้เป็นอย่างดี มีระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด (4.5) สี ตราสัญลักษณ์ มีความสวยงามเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (5) และ ตัวอักษรที่ใช้ในตราสัญลักษณ์มีความสวยงามเหมาะสมพึงพอใจมากที่สุด (5) 
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ตารางที่ 10 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ 
 

 
การออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟส 

_ 
X 

 
S.D. 

 
ระดับความพึง

พอใจ 
1. ชุดสัญลักษณ์ (Icon) 
1.1 ชุดสัญลักษณ์ (Icon) มีความสวยงาม  
เหมาะสม 

4.50 0.71 มากที่สุด 

1.2 ชุดสัญลักษณ์ (Icon) สื่อความหมาย
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

5.00 0 มากที่สุด 

1.3 ชุดสัญลักษณ์ (Icon) มีความเป็น 
มาตรฐานสากล 

4.50 0.71 มากที่สุด 
 

1.4 ชุดสัญลักษณ์ (Icon) สะท้อนภาพการ 
ท่องเที่ยวไทย 

4.50 0.71 มากที่สุด 

2. การแสดงผลบนหน้าจอ 
2.1 เมนูหลัก (Main Menu) และเมนูย่อย 
(Sub Menu) เข้าใจง่าย เหมาะสม 

5.00 0 มากที่สุด 

2.2 ขนาดของเมนูต่างๆมีความเหมาะสม 5.00 0 มากที่สุด 
2.3 ขนาดตัวหนังสือเหมาะสม 4.50 0.71 มากที่สุด 
2.4 รูปภาพจากสถานที่จริงมีความ
เหมาะสม 

5.00 0 มากที่สุด 

2.5 การน าเสนอข้อมูลแต่ละหน้าเข้าใจง่าย 5.00 0 มากที่สุด 
2.6 รูปแบบน่าใช้งาน 5.00 0 มากที่สุด 
2.7 การแสดงเนื้อหามีความเหมาะสม 4.50 0.71 มากที่สุด 
  3.  การออกแบบกราฟิก 
3.1 รูปแบบมีความทันสมัย 4.50 0.71 มากที่สุด 
3.2 สะท้อนอัตลักษณ์ภูเก็ต 4.00 0 มาก 
3.3 สะท้อนความเป็นไทยร่วมสมัย 4.00 0 มาก 
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การออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟส 

_ 
X 

 
S.D. 

 
ระดับความพึง

พอใจ 
  3.  การออกแบบกราฟิก 
3.4 สีในการออกแบบ มีความเหมาะสม 4.00 0 มาก 
 3.5 องค์ประกอบในการออกแบบมีความ 
เหมาะสม 

4.50 0.71 มากที่สุด 

3.6 ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 4.50 0.71 มากที่สุด 

 
เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูล ผลประเมินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าชุด 

สัญลักษณ์ (Icon) มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (4.5) ชุดตราสัญลักษณ์ (Icon) สื่อความหมาย
ชัดเจน มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (5) ชุดตราสัญลักษณ์ (Icon) มีความเป็นมาตรฐานสากล 
มีระดับความพึงพอใจมาก (5) ชุดตราสัญลักษณ์ (Icon) สะท้อนความเป็นไทย มีระดับความพึง
พอใจมาก (4.5) ในส่วนของด้านการแสดงผลบนหน้าจอพบว่า เมนูหลัก (Main Menu)และ เมนู
ย่อย (Sub menu) อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (5) ขนาดของเมนู
ต่าง ๆ มีความเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (5) ขนาดตัวหนังสือเหมาะสมมีระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด (4.5) รูปภาพจากสถานที่จริงมีความเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด (5) การน าเสนอข้อมูลแต่ละหน้าเข้าใจง่าย มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (5) รูปแบบน่าใช้
งาน มีพึงพอใจมากท่ีสุด (5) การให้ความรู้ของเนื้อหา มีความเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (4.5) ในส่วนของการออกแบบกราฟิกพบว่า รูปแบบมีความทันสมัย มีระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุด (4.5) สะท้อนอัตลักษณ์ภูเก็ต มีระดับความพึงพอใจมาก (4.0) สะท้อนความเป็น
ไทยร่วมสมัย มีระดับความพึงพอใจมาก (4.0) สีในการออกแบบ มีระดับความพึงพอใจมาก (4.0) 
องค์ประกอบในการออกแบบ มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (4.50) ความคิดสร้างสรรค์ มีระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด (4.50) 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบผลงานสร้างสรรค์สื่อปฏิสัมพันธ์ส าหรับ
นักท่องเที่ยวจีนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตพบว่า การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อ
ปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มเป้าหมายได้น ามาซึ่งแนวทางการออกแบบให้สอดคล้องกับการตอบ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมและสรุปผลการวิจัย รวมทั้งการอภิปรายผลและข้อ
ค้นพบจากงานวิจัย ส าหรับผู้ที่ต้องน าไปศึกษาต่อหรือใช้ประโยชน์ต่องานออกแบบในบทถัดไป 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ส าหรับนักท่องเที่ยวจีน” ก็เพื่อท าตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อ
ปฏิสัมพันธ์ส าหรับนักท่องเที่ยวจีนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นต้นแบบแก่ผู้
ต้องการศึกษาต่อและใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมุ่งหวังให้ผลงานออกแบบสามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวจีนและสามารถสนับสนุนระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้ไม่
มากก็น้อย 

ผู้วิจัยได้ท าการด าเนินงานวิจัย โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งการรวบรวมข้อมูล
ทางเอกสาร และวรรณกรรมทั้งในข้อมูลพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีน การ
ออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ หลักการออกแบบที่เก่ียวข้อง สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวจีนที่เคยท่องเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ต การสังเกตผลงานออกแบบแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยใช้เครื่องมือ แบบสอบถามความคิดเห็นนักท่องเที่ยวจีนที่จัดเตรียมแผน
ท่องเที่ยวด้วยตนเอง ที่ท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงการใช้เครื่องมือแบบสอบถามออนไลน์
เพื่อเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวจีนที่เคยท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตที่มีอายุ 18 – 50 ปี จ านวน 120 คน 
และศึกษาพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อน าข้อมูลมาเชื่อมโยงและวิเคราะห์ โดยสรุปผลการศึกษาวิจัยได้
ดังนี้ 

1. งานออกแบบตราสัญลักษณ์แอปพลิเคชัน 
ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบอัตลักษณ์และข้อมูล

พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบตราสัญลักษณ์ส าหรับสื่อปฏิสัมพันธ์
ส าหรับนักท่องเที่ยวจีน โดยมุ่งเน้นไปที่การเผยแพร่ความเป็นเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัด
ภูเก็ต โดยจากการศึกษาวิจัยพบว่า แนวทางการออกแบบให้เห็นเป็นลักษณะตัวละครสมมติ อย่าง
คน สัตว์ สิ่งของ จะสามารถจดจ าได้ง่าย โดยอ้างอิงจากผลการสัมภาษณ์และสังเกตจาก
กลุ่มเป้าหมาย จากนั้นผู้วิจัยได้ เลือกช้างซึ่งเป็นสัตว์ที่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ได้เหมาะสม ซึ่งที่มาของแนวคิดเกิดจากการศึกษากิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนใน
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จังหวัดภูเก็ตพบว่า การขี่ช้างเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมรองจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พักผ่อนริมทะเล จึงเป็นที่มาของแนวทางการออกแบบดังกล่าว 
 

 
 

ภาพที่ 38 ตราสัญลักษณ์สื่อปฏิสัมพันธ์ 
 

ผู้วิจัยได้พัฒนาตราสัญลักษณ์ให้สามารถสื่อสารถึงช้างไทยได้ตามวัตถุประสงค์ โดย
ปรับแก้ในส่วนของ เครื่องคชาภรณ์ ประกอบด้วย ปกกระพอง (ผ้าคลุมศีรษะช้าง) และเพิ่ม พู่
จามรี ให้คงไว้ซึ่งลวดลายไทย ในส่วนของลวดลายประดับ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ลวดลายที่เป็น
เอกลักษณ์อย่างลายไทยประจ ายาม ที่ตัดทอนตามรูปแบบทรงเรขาคณิต ซึ่งอิงตามรูปของเครื่อง
คชาภรณ์ที่มีอยู่จริง โดยให้คงความสามารถในการสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้ 
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2. สีที่ใช้ในการออกแบบ 
 

 
 

ภาพที่ 39 ที่มาแนวคิดของสีในการออกแบบ 
 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลภาคสนาม และข้อมูลภาคเอกสาร เกี่ยวกับ
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งน ามาสู่แนวคิดของค่าสีที่ใช้ คือสีฟ้า ซึ่งถอดรหัสจากความเป็นเมืองท่องเที่ยว
ทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต สีฟ้าเป็นสีที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายตรงกับความเป็นเมืองท่องเที่ยวของ
จังหวัดภูเก็ต และสีในส่วนของตัวช้างผู้วิจัยได้เลือก สีแดงและเหลือง ซึ่งเป็นสีที่ปรากฏใน
ภาพเขียนไทยในส่วนของคชาภรณ์และสีผิวของช้าง ผู้วิจัยได้ใช้สีผิวพื้นฐานของช้างเพื่อให้คง
ข้อมูลความเป็นช้างไว้ โดยเจือสีของบรรยากาศที่ได้จากค่าสีหลัก ที่ถอดรหัสมาจากจังหวัดภูเก็ต 
คือสีฟ้า จนกลายเป็นสีฟ้า-เขียว ที่ใช้ในส่วนของสีช้าง 

3. งานออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

จีนพบว่านักท่องเที่ยวจีนมีพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่ง
ผลการศึกษาได้สร้างแนวทางการออกแบบผลงานในลักษณะของรูปแบบและการใช้งานให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้วิจัยได้แบ่งประเภทของการออกแบบดังนี้ 

1.สื่อปฏิสัมพันธ์ประเภท Touch Screen Mobile Application  
2 .สื่อปฏิสัมพันธ์ประเภท Touch Screen Kiosk (ตู้ประชาสัมพันธ์) 
โครงสร้างแอพพลิเคชั่น ของสื่อปฏิสัมพันธ์ (Side map) ได้แนวคิดการออกแบบ

มาจากการสุ่มสังเกตตัวอย่างแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องจ านวน 20 ตัวอย่าง รวมทั้งการสัมภาษณ์ 
ตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย และแบบสอบถาม เพื่อก าหนดคุณลักษณะของเมนูที่ใช้ในงานออกแบบ
สื่อปฏิสัมพันธ์ส าหรับนักท่องเที่ยวจีนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ให้ตอบสนองต่อ
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พฤติกรรม ความคาดหวัง และความเข้าใจต่อวัฒนธรรมให้ได้คุณภาพมากท่ีสุด ซึ่งประกอบไป
ด้วย 4 เมนูหลัก และ 8 เมนูย่อย ดังนี้ 

1. เมนูหลัก 
1.1 หน้าหลัก (Home) หน้าแสดงหน้ารวมของเมนูย่อย ข้อมูลของสถานที่

ท่องเที่ยวแนะน าในจังหวัดภูเก็ต และข้อมูลเชิงวัฒนธรรม และการปฏิบัติตนขณะเดินทาง
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 

1.2 แผนที่ (Map) หน้าแสดงแผนที่จังหวัดภูเก็ต เส้นทาง และสถานที่ส าคัญโดย
แบ่งหมวดหมู่ตามแต่ลักษณะของสถานที่นั้นๆ รวมถึงแสดงข้อมูลการเดินทาง รายละเอียด
สถานที่ และปริมาณสถานที่ที่ได้รับการเย่ียมชมจากทั้งหมด 

1.3 สมุดบันทึก (Note) หน้าแสดงเครื่องมือบันทึกการท่องเที่ยว ผ่านการเพิ่มรูป 
เขียนข้อความ และสนับสนุนการส่งต่อข้อมูลที่บันทึกไว้เพื่อตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนที่
นิยมส่งต่อบันทึกการท่องเที่ยวผ่านสังคมออนไลน์ 

1.4 บัญชีผู้ใช้ (Account) หน้าแสดงข้อมูลของผู้ใช้ที่ได้เข้าระบบ เพื่อเก็บข้อมูล
ปริมาณจุดท่องเที่ยวที่ได้เยี่ยมชม บันทึก และข้อมูลที่สนใจ ไว้เป็นส่วนตัว เป็นส่วนสนับสนุนผู้ใช้ 
ให้สามารถใช้งานต่อจากการใช้งานครั้งก่อนได้ รวมทั้งสนับสนุนระบบเก็บข้อมูลส าหรับองค์กร
เพื่อใช้พัฒนารูปแบบการให้บริการด้านการท่องเที่ยวต่อไป3 

2. เมนูย่อย 
2.1 สถานที่ส าคัญ (Attraction) หน้าแสดงข้อมูล รายละเอียด วิธีการเดินทางของ

สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญในจังหวัดภูเก็ต 
2.2 ร้านอาหาร (Food) หน้าแสดงข้อมูล รายละเอียด วิธีการเดินทาง ไปยัง

ร้านอาหารต่างๆในจังหวัดภูเก็ต 
2.3 โรงแรม (Hotel) หน้าแสดงข้อมูล รายละเอียด วิธีการเดินทาง ไปยัง โรงแรม 

ที่พัก ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต 
2.4 ร้านค้า (Shopping) หน้าแสดงข้อมูล รายละเอียด วิธีการเดินทาง ไปยัง

ร้านค้าต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต 
2.5 ฉุกเฉิน (Emergency) หน้าแสดงข้อมูลติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ สายตรง ไปยัง

หน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์คุ้มครองนักท่องเที่ยว สถานทูต เป็นต้น 
2.6 ภาษา (Word) หน้าแสดงเครื่องมือช่วยแปลภาษาส าหรับแปล ภาษาจีน เป็น

ภาษาไทย เพื่อสนับสนุนการสื่อสารของนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง 
2.7 สภาพอากาศ (Weather) หน้าแสดงสภาพอากาศในช่วงเวลานั้นๆ 
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2.8 เทศกาล (Event & Festival) หน้าแสดงข้อมูลเทศกาลที่จัดในจังหวัดภูเก็ต 
 

 
 
ภาพที่ 40 ภาพแสดงโครงสร้างแอปพลิเคชัน 
 
ผลงานออกแบบชุดสัญลักษณ์ส าหรับสื่อปฏิสัมพันธ์ (Icon Design) 

การออกแบบชุดสัญลักษณ์ได้แนวคิดการออกแบบจากบริบทความเข้าใจพื้นฐานของ
สังคมไทยเกี่ยวกับรูปทรงของการสื่อสารนั้นๆ ให้ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปทรงโดยใช้เส้น และ
แนวคิดการออกแบบแบบ Minimal แทนความหมายที่ต้องการสื่อสาร เช่น การตัดทอนและใช้
รูปทรงบ้านทรงไทยแทนสัญลักษณ์ของหน้าหลัก ใช้ภาพต้มย ากุ้งแทนสัญลักษณ์ของร้านอาหาร 
เป็นต้น นอกจากนี้บางสัญลักษณ์ที่เป็นสากล ได้อาศัยการตัดทอนลวดลายจากจิตรกรรมไทยที่มี
ความอ่อนช้อย และใส่กลิ่นอายของรูปทรงที่คุ้นตาในบริบทสังคมไทยในการออกแบบสัญลักษณ์
ชุดนี้ ท าให้เกิดลักษณะที่ดูสบายตา ไม่กินพื้นที่แสดงผล 
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ภาพที่ 41 งานออกแบบชุดสัญลักษณ์ส าหรับสื่อปฏิสัมพันธ์ 
 
ผลงานการออกแบบหน้าจอแสดงผล (Interface Design) 

ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการออกแบบเชิง Flat Design มาใช้ในงานออกแบบหน้าจอ
แสดงผล โดยการเลือกใช้แนวทางการออกแบบนี้เกิดจากการสังเกตผลงาน Application ตัวอย่าง
ที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้วิจัยได้สุ่มคัดเลือกมาเพื่อศึกษา พบว่าเป็นแนวทางการออกแบบที่ถูกใช้มากในการ
ออกแบบแอปพลิเคชันส าหรับนักท่องเที่ยวจีน นอกจากนี้แนวทางการออกแบบยังช่วยในการ
สื่อสารอย่างเป็นสากลเพราะอาศัยการตัดทอน ให้เหลือเพียงแก่นของเนื้อหาที่จะสื่อสารเป็นหลัก 
โดยรูปทรงจะถูกตัดทอนให้ใกล้เคียงรูปทรงเรขาคณิต ตัวอักษรที่อ่านง่าย ใช้สีน้อย  ซึ่งช่วยใน
ตอบสนองความต้องการด้านการใช้งานให้สามารถเข้าใจการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 
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ภาพที่ 42 แผนผังการท างานของหน้าจอแสดงผล1 
 

 
 
ภาพที่ 43 แผนผังการท างานของหน้าจอแสดงผล2 
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2. ผลงานออกแบบตู้ประชาสัมพันธ์ (Touch Screen Kiosk) 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวความคิดในการออกแบบตู้ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นส่วนหน่ึง
ของการประชาสัมพันธ์ผลงานออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์โดยผู้วิจัยได้ออกแบบให้เกิดความ
สอดคล้องผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ โดยใช้ช้างเป็นต้นแบบหลักในการออกแบบ โดย
ก าหนดวัตถุประสงค์ไปที่การปรับภูมิทัศน์ภายในสนามบินภูเก็ต และสร้างจุดสนใจ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และเสนอการทดลองใช้ผลงานออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์แอปพลิเคชันให้เกิดการ
เผยแพร่อย่างมีคุณภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 44 แบบร่างตู้ประชาสัมพันธ์สามมิติ 1 
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ภาพที่ 45 แบบร่างตู้ประชาสัมพันธ์สามมิติ 2 
 

ผู้วิจัยได้ออกแบบตู้ประชาสัมพันธ์ โดยได้แนวคิดการออกแบบจากการลงพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พบว่า จังหวัดภูเก็ตมีรูปแบบการสร้างสถาปัตยกรรม ที่มีเอกลักษณ์ คือรูปแบบ ชิโน 
– โปรตุกีส โดยผู้วิจัยได้ศึกษาลักษณะของโครงสร้างแล้วจึงน ามาออกแบบเป็นส่วนหนึ่งของตู้
ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยการวางโครงสร้างของช้างที่ถอดแบบมาจาก ตราสัญลักษณ์แอป
พลิเคชัน เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตและประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน ที่ได้
ออกแบบไว้ 

จากนั้น ผู้วิจัยน าผลงานการออกแบบ ท าการประเมินผลการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการออกแบบเลขนศิลป์ 2 ท่าน ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด และการ
ออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ 2 ท่าน ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกันซึ่ง
จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถยืนยันสมมติฐานที่ว่าการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ส าหรับ
นักท่องเที่ยวจีนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง ให้นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาล่วงหน้ามา
ก่อน วางแผนการท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง ลดขั้นตอนที่ซับซ้อนยุ่งยากในการเดินทางและหัวใจ
ส าคัญที่สุด คือ สามารถสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยและการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้อย่างมี



95 
 

ประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการศึกษาข้อมูลได้มาซึ่งผลงานออกแบบดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยหวังว่า 
จะเป็นประโยชน์ และ เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานออกแบบ ในรูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์แก่นัก
ออกแบบและองค์กรธุรกิจด้านการท่องเที่ยวต่อไป ไม่มากก็น้อย 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยพบว่าการศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อปฏิสัมพันธ์ประเภทแอปพลิเค
ชันบนมือถือของนักท่องเที่ยวจีนได้น าไปสู่การสร้างแนวทางการออกแบบผลงานแอปพลิเคชันเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจากการวิจัย
พบว่านักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการใช้สื่อปฏิสัมพันธ์ ประเภทแอปพลิเคชันบนมือถือด้านการ
ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท าให้การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบต้องอาศัยคุณลักษณะและการ
ใช้งานที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ รวมทั้งสามารถสอดแทรกบริบท
ของลักษณะส าคัญของความเป็นจังหวัดภูเก็ต และความเป็นประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวประเทศไทย ในเชิงศิลปะให้เป็นที่น่าจดจ าต่อกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้กระบวนการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีน รวมทั้งผลงานออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ และการประเมินผล
งานจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีความเป็นไปได้มากที่จะสามารถกระตุ้นพฤติกรรมการท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ตของนักท่องเที่ยวจีนให้เพิ่มมากขึ้นได้ และสามารถน าไปประยุกต์เพื่อต่อยอดหรือเป็น
แนวทางแก่การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง หรือเป็นแนวทางแก่
การออกแบบอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน เพื่อพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การออกแบบตราสัญลักษณ์ส าหรับสื่อปฏิสัมพันธ์ส าหรับนักท่องเที่ยวจีนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นี่เป็นส่วนของการศึกษาวิจัยเท่านั้น สามารถที่จะน า
กระบวนการการวิเคราะห์ กระบวนการการออกแบบไปพัฒนาต่อยอดใช้กับตราสินค้าอ่ืนๆได้
เช่นกัน 

2. ในการวิจัยจะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางการสร้างสรรค์งานออกแบบสื่อ
ปฏิสัมพันธ์ส าหรับนักท่องเที่ยวจีน แก่ผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้อง 

3. การสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวจีนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมถึงการขอให้ท าแบบสอบ 
ถามเป็นได้ยากเพราะชาวจีนไม่ได้ความร่วมมือเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงต้องเปลี่ยนวิธีด าเนินการ
สัมภาษณ์ มาสัมภาษณ์นักศึกษาจีนที่ศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เคยท่องเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ตแทน 
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4. ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อแก้ปัญหาความร่วมมือในการท า
แบบสอบถามในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมุ่งเป้าหมายไปที่นักท่องเที่ยวจีนที่เคยท่องเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ตแทน 

5. ประเทศจีนไม่สามารถเปิดเว็บไซต์ Google ได้ เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลจีน 
การท าแบบสอบถามออนไลน์ จึงต้องท าในเว็บไซต์ Baitu ทดแทนซึ่งเป็น Search browser ยอด
นิยมของประเทศจีนแทน หากต้องการสร้างแบบสอบถามส าหรับคนในประเทศจีน 

6. การท าแอปพลิเคชันเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทดลองมีอุปสรรคในการเผยแพร่ เพราะ
เว็บไซต์ของประเทศจีนมีการจ ากัดช่องทางท าให้ไม่สามารถรวบรวมผลประเมินจากกลุ่มเป้าหมาย
ได้เพียงพอ 

7. การใช้โทนสีฟ้าในการออกแบบแอปพลิเคชันเป็นหลักของผู้วิจัย ได้มีจุดประสงค์ที่
ความเป็นเอกภาพของงานออกแบบ ด้วยค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าเป็นปัญหาท าให้ขาด
ความหลากหลายและมีโอกาสที่ผู้ใช้จะมองว่าจ าเจได้  

8. ฟังก์ชันแผนที่และระบบเก็บจ านวนสถานที่ที่เคยไปท่องเที่ยวแล้ว เป็นระบบที่
ผู้เชี่ยวชาญมองว่าโดดเด่นและเป็นฟังก์ชันที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่เชิงธุรกิจได้ 
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แบบประเมินผลงานการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบเลขนศิลป์ 
เรื่อง : การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตส าหรับนักท่องเที่ยวจีน. 

 
 

 แบบประเมินนี้จัดท าขึ้นโดย นาย พงศธร ต้ังสะสม นักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแบ่งเป็น  2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบตราสัญลักษณ์ 
ตอนที่ 2 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องประเมินตามความคิดเห็นของท่าน แบบประเมินต่อไปนี้
เป็นการเก็บรวบรวมโดยก าหนดคะแนนมาตราส่วนแสดงค่า 5 ระดับ ดังนี้  
                    ระดับความส าคัญ                                            คะแนน 
 ระดับความส าคัญมากที่สุด     5 
 ระดับความส าคัญมาก      4 
 ระดับความส าคัญปานกลาง     3 
 ระดับความส าคัญน้อย      2 
 ระดับความส าคัญน้อยที่สุด     1 
 
ตอนที่ 1 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบตราสัญลักษณ์ 
 

 
การออกแบบตราสัญลักษณ์ 

ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยสุด 
1 

1. องค์ประกอบเหมาะสมสวยงาม      
2. รูปแบบแสดงความร่วมสมัย      
3. สะท้อนอัตลักษณ์การท่องเที่ยวไทย      
4. สามารถท าให้ผู้บริโภครับรู้และจดจ า
ตราสัญลักษณ์ได้เป็นอย่างดี 

     

5. สี ตราสัญลักษณ์ มีความสวยงาม
เหมาะสม 
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การออกแบบตราสัญลักษณ์ 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยสุด 

1 

6. ตัวอักษรที่ใช้ในตราสัญลักษณ์มีความ

สวยงามเหมาะสม 

     

 
ข้อเสนอแนะ  
……………………………………………………………………….………………………………
….………………….……………………………………………………………………….……… 
 
ตอนที่ 2 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟส 
 

 
การออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟส 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. ชุดตราสัญลักษณ์ (Icon) 
1.1 ชุดตราสัญลักษณ์ (Icon) มีความ 
เหมาะสม สวยงาม  

     

1.2 ชุดตราสัญลักษณ์ (Icon) สื่อความ 
หมายชัดเจน เข้าใจง่าย  

     

1.3 ชุดตราสัญลักษณ์ (Icon) มีความ
เป็นมาตรฐานสากล 

     

1.4 ชุดสัญลักษณ์ (Icon) สะท้อนภาพ

การท่องเที่ยวไทย 

     

2. การแสดงผลบนหน้าจอ 
2.1 เมนูหลัก (Main Menu) และ เมนู
ย่อย (Sub menu) เข้าใจง่าย เหมาะสม 

     

2.2 ขนาดของเมนูต่างๆ มีความ
เหมาะสม 
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การออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟส 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

2.3 ขนาดตัวหนังสือเหมาะสม      

2.4 รูปภาพจากสถานที่จริงมีความ 
เหมาะสม 

     

2.5 การน าเสนอข้อมูลแต่ละหน้าเข้าใจ
ง่าย 

     

2.6 รูปแบบน่าใช้งาน       

2.7 การแสดงเนื้อหามีความเหมาะสม      

3. การออกแบบกราฟิก 
3.1 รูปแบบมีความทันสมัย       

3.2 สะท้อนอัตลักษณ์ภูเก็ต      
3.3 สะท้อนความเป็นไทยร่วมสมัย      
3.4 สีในการออกแบบ มีความเหมาะสม      
3.5 องค์ประกอบในการออกแบบมีความ 
เหมาะสม  

     

3.6 ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ      
 
ข้อเสนอแนะ  
……………………………………………………………………….………………………………
….………………….….…………...……………………………………………………………….. 
 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง 
ที่กรุณาให้ข้อมูลและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยในครั้งนี้ 

 
                พงศธร ต้ังสะสม 
             ผู้วิจัย



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีน 
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    :

岛 习惯

访问 数

    

  没 过 

访问 标

闲    

观    亲  

    

来

    

   单独 

    

   历  

    

购     

    

规

问 员 数 习 

应 带  图 书  

问当    

欢
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岛 过吗

过   没  

时 欢

疗  骑  

   

顺     

观 当  赏  

    

喷  购  

 
问题

语     

   诈   / 骗 

别   

关 计 应 请 当评

应 应该给

 
规

                        

                        

简单 杂 线

                        

                        

热线 连

                        

应

                        

节 传
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