
การพัฒนาแผนท่ีนำทางร้านอาหารยา่นเยาวราชเพ่ือกลุ่มคนสร้างกล้ามเน้ือ 

ธนวัฒน์  แซ่ฮ้อ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ แขนงการออกแบบสิ่งพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

บทคัดย่อ 

การวิจัยการพัฒนาแผนที่นำทางร้านอาหารย่านเยาวราชเพื่อกลุ่มคนสร้างกล้ามเน้ือ วัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย 1. เพื่อศึกษาข้อมูลอาหารที่สามารถนำไปสร้างกล้ามเน้ือ 2. เพื่อออกแบบแผนที่นำทางย่านเยาวราช
สำหรับคนเริ่มสร้างกล้ามเนื้อ โดยวิธีการดำเนินงานวิจัย จากประชากรในการศึกษาวิจัย คือ นักท่องเที่ยว ที่
เที่ยวในย่านเยาวราช ทั้งเพศชาย และ เพศหญิง กลุ่มเป้าหมายเป็น นักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องสุขภาพ ช่วง
อายุ 20-35 ปี บริบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในงานวิจัย คือ กลุ่มเป้าหมาย นักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องสุขภาพ 

จำนวน 50 คน ผู้วิจัยทำการสุ่มแบบสอบถามจำนวน 50 คน โดยใช้การเลือกสุ่มแบบเจาะจง และคัดเลือก ใน
ย่านเยาวราช เป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้โดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง โดยมีหลักเกณฑ์
เป็นกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวย่านเยาวราช กลุ่มตัวอย่างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

คำสำคัญ : แผนที่นำทาง, เยาวราช, สรา้งกล้ามเน้ือ 
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Developing a map to guide restaurants in Yaowarat area for muscle building groups 

Mr. Tanawat Sae-hoe 

Major in Printing Industry. Print Design Faculty of Industrial Technology. SSRU 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to study and find a way to design a map for navigation 

map design.  Because food is an important part of the body that will bring energy to use in 

daily life and exercise to strengthen the muscles, so food is an important part of the body that 

will be used to build muscle for muscle building groups.  That needs protein And enough 

carbohydrates Muscle building group Travel in Yaowarat area Looking for a high protein diet 

Sufficient energy needed to be used in muscle building But do not know which foods contain 

high protein carbohydrates that are sufficient to build muscle And the energy received Don't 

know the location Objectives of the research 1.  To study food information that can be used 

to build muscle 2. To design a map to guide Yaowarat district for people to build muscle. By 

research methodology From the population of the research study is tourists Travel in Yaowarat 

district, both male and female, target groups are Travelers interested in health during the age 

of 20- 35 years old.  The sample group studied in the research is the target group.  50 people 

interested in health issues. The researcher randomly selected 50 questionnaires using random 

selection and selection in Yaowarat district.  Is a random selection for consideration based on 

the researcher's decision With the criteria as a target group for tourists in Yaowarat area The 

sample group is in accordance with the objectives of the research. 

Research results 1.  Obtain information about the location of restaurants in Yaowarat area 

Muscle building group 4. Get a sample of graphic design, map navigation, Yaowarat area. 

 

Keywords : Navigation map, Yaowarat, muscle building 
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บทนำ 

เมื่อแรกตัดถนนเยาวราชใหม่ ๆ  นั้น มีชาวจีน
อยู ่อาศัยกันหนาแน่น แม้ต่อมาถนนเยาวราชก็
ยังคงมีความสำคัญ เพราะเป็นย่านร้านอาหารช้ัน
นำ ตึกที่สร้างสูงที่สุดตึกแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ก็
สร ้างที ่ถนนเยาวราชเป็นแห่งแรก ช่วงปี พ.ศ. 

2500 ถนนเยาวราชรถยังวิ่งสวนทางกัน มีรถเมล์
สาย 23 หรือที่เรียกกันว่า "เมล์แดง" และรถเมล์
สาย 24 ที่เรียกกันว่า "ไทยประดิษฐ์" วิ่งสวนทาง
ก ัน และมีรถรางว ิ ่ งอย ู ่อ ีกช ่องทางหนึ ่ง ถนน
เยาวราชจะเป็นที่จัดงานประจำปีอยู่เนือง ๆ โดยจะ
ปิดการจราจรชั่วคราว เป็น "ถนนคนเดิน" มีการ
ขายอาหารจีนที ่ม ีช ื ่อ การแสดง และออกร ้าน
มากมายจากร้านค้าที ่อยู่สองข้างทาง ปัจจุบันมี
นักท่องเที่ยวได้ไปรับประทานอาหารย่านเยาวราช
เป็นจำนวนมาก แต่มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่อยาก
ร ั บประทานอาหาร ย่าน เยาวร าช  ท ี ่ อยาก
รับประทานอาหารเสริมสร้างกล้ามเนื ้อ ที่ไม ่รู้
สถานที ่ โภชนาการต่างๆ ด้านโปรตีน และคาร์
โบไฮเดต ทำให้กล ุ ่มคนที ่สร้างกล้ามเนื ้อย่าน
เยาวราชไม่ได้ร ับประทานอาหารที ่ เสริมสร้าง
กล้ามเนื้อ มากนัก ผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญแผนที่
นำทางเพื่อกลุ่มคนสร้างกล้ามเน้ือย่านเยาวราช  ที่
จะได้รับพลังงานเพียงพอในการออกกำลังกาย และ
โปรตีนที่จะนำไปซ่อมแซมกล้ามเน้ือได้ โภชนาการ
อาหารต่างๆ และรับประทานอาหารเมนูนี้ไปแล้ว
ควรคาร์ดิโออย่างไร กี ่นาทีถึงจะนำไขมันที ่เรา
รับประทานไปแล้วได้หมด และ กระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้กับแม่ค้า พ่อค้า ร้านอาหารย่านเยาวราชอีกด้วย 

 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาข้อมูลอาหารที่สามารถนำไปสร้าง
กล้ามเน้ือ 

 2. เพื ่อออกแบบแผนที่นำทางย่านเยาวราช
สำหรับคนสร้างกล้ามเน้ือ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1 .1 ประชากรในการศ ึกษาว ิจ ัย  คือ 

นักท่องเที่ยว ที่เที่ยวในย่านเยาวราช ทั้งเพศชาย 

และ เพศหญิง กลุ่มเป้าหมายเป็น นักท่องเที่ยวที่
สนใจในเรื่องสุขภาพ ช่วงอายุ 20-35 ปี 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในงานวิจัย คือ 

กลุ่มเป้าหมาย นักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องสุขภาพ 

จำนวน 50 คน ผู ้ว ิจ ัยทำการสุ ่มแบบสอบถาม
จำนวน 50 คน โดยใช้การเลือกสุ ่มแบบเจาะจง 
และคัดเลือก ในย่านเยาวราช เป็นการเลือกสุ่ม
ตัวอย่างเพื่อให้ได้โดยพิจารณาจากการตัดสินใจ
ของผู้วิจัยเอง โดยมีหลักเกณฑ์เป็นกลุ่มเป้าหมาย
นักท่องเที ่ยวย่านเยาวราช ช่วงอายุ 20-35 ปี  
กลุ่มตัวอย่างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

แบบสอบถาม มีทั้งหมด 50 ชุด โดบเก็บ
ข้อมูลทั ่วไปและข้อมูลด้านการออกแบบ โดย
สอบถามกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มคนสร้างกล้ามเน้ือ 

ที่เที ่ยวในย่านเยาวราช จำนวน 50 คน ทั้งเพศ
ชาย/เพศหญิง อายุ 20-35 ปี เป็นการเลือกสุ่มตัว
อย่าเพื ่อให้ได้โดยพิจารณาจากการตัดสินใจของ
ผู้วิจัยเอง 
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 3. ประเภทข้อมูล 

3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ จากการตอบสนอง
แบบสอบถามผ ู ้ว ิจ ัยได ้ได ้ดำเน ินการส ังเก ตุ
พฤติกรรม และสัมภาษณ์โดยตรงกับกลุ่มตัวอย่าง 

3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากทฤษฎีที่เรียบเรียงมาแล้วอย่างเป็นข้ัน
เป็นตอน อีกทั้งผู้วิจัยได้ศึกษาจากวรรณกรรมการ
ออกแบบต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในงานวิจัย 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน 

4.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการคาดหวังใน
การออกแบบกราฟิกแผนที่นำทางย่านเยาวราช 

และระดับความเห็นในการออกแบบ วิเคราะห์
ข้อมูลประเมินโดยการใช้ค่าเฉลี่ย 

 5. สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 

5.1 ค่าร้อยละ 

5.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

 

ผลการวิจัย 

 1. ได้ข้อมูลสถานที่ร้านอาหารย่านเยาวราช 

 2. ได้ศึกษาร้านอาหารเสริมสร้างกลา้มเน้ือย้าน
เยาวราช 

 3. ได้ศึกษาข้อมูล กลุ่มคนสร้างกล้ามเน้ือ  

 4. ได้ตัวอย่างออกแบบกราฟิกแผนที่นำทาง
ย่านเยาวราช 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาการออกแบบแผนที ่นำทาง
ร้านอาหารเพื่อกลุ่มคนสร้างกลา้มเน้ือย่านเยาวราช 

สรุปและอภิปรายผลได้ ดังน้ี 

 1. การออกแบบแผนที่นำทางร้านอาหารเพื่อ
กลุ่มคนสร้างกล้ามเน้ือย่านเยาวราช ในรูปแบบของ
กราฟิก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการ
ให้การออกแบบกราฟิก แผนที่ โดยใช้เป็นรูปแบบ
ของ vector  

 2. การออกแบบแผนที่นำทางร้านอาหารเพื่อ
กลุ่มคนสร้างกล้ามเนื้อย่านเยาวราช พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความต้องการให้การออกแบบ แผน
ที่นำทาง โดยใช้หลักการใช้สีแบบ Monochrome  

 3. การออกแบบแผนที่นำทางร้านอาหารเพื่อ
กลุ่มคนสร้างกล้ามเนื้อย่านเยาวราช พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความต้องการให้การออกแบบ แผน
ที่นำทาง โดยใช้  

 

 

ภาพท่ี 1 หน้าปกและปกหลัง  Guidebook 
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ภาพท่ี 2 หน้าเปิด 

 

ภาพท่ี 3 หน้าคำนำ 

 

ภาพท่ี 4 หน้าสารบญั 

 

ภาพท่ี 5 หน้าหัวข้อ 

 

ภาพท่ี 6 หน้าแผ่นที่ร้านอาหาร และเมนูแนะนำ 
เพื่อกลุ่มคนสร้างกล้ามเน้ือ 

 

ภาพท่ี 7 หน้าข้อมลูโภชนาการ 
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ภาพท่ี 8 หน้าเน้ือหา 

ข้อเสนอแนะ 
1. พัฒนาการออกแบบแผนที่นำทางร้านอาหาร
เพื่อกลุ่มคนสร้างกล้ามเนื้อย่านเยาวราชให้ดึงดูด
น่าสนใจ และ สามารถสื่อสารได้ชัดเจน สามารถ
นำไปใช้ได้จริง 
 2. การจัดวางองค์ประกอบ ตัวหนังสือ และก
ราฟิตควรมีการจัดวางที่เหมาะสม 

 3. รายละเอียดข้อมูลควรมีการจัดวางอย่างลง
ตัว ตัวอักษรไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกิน 
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