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บทคัดยอ 

โฮมสเตย ถือวาเปนหนึ่งในการพักแรมที่มีความนาสนใจเปนอยางมาก และยังไมไดรับการพัฒนาทำให
นักทองเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดสมุทรสงครามไมทราบถึงสถานที่พักโฮมสเตย ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 ในการนำเสนอขอมูลสถานที ่พักโฮมสเตย เปนเพียงสวนหนึ ่งของการศึกษาการการออกแบบส่ือ
แอพพลิเคชั่น เพื่อเผยแพรขอมูลดานสถานที่พักโฮมสเตยและการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม ใหแกผูที่
สนใจ ที่มีความตองการเขามาพักโฮมสเตยในจังหวัดสมุทรสงคราม แลวจึงวิเคราะหปญหาของพื้นที่ โดยวิธีการ
ศึกษาจะเก็บขอมูลจากการสำรวจทางกายภาพในพื้นที่ และไดศึกษาขอมูลการออกแบบแอพพลิเคชั่น เพื่อหา
แนวทางในการสำรวจที่จะนำไปวิเคราะหแนวทางในการออกแบบสื่อแอพพลิเคชั่นสำหรับแนะนำสถานที่พักโฮมส
เตย จังหวัดสมุทรสงคราม 

 โดยมีวัตถุประสงคของโครงการดังนี้ 1) เพื่อสรางสื่อแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดย
นำเสนอผานโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทมือถือสมารทโฟน 2) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการคนหาสถานที่
พักและประชาสัมพันธขอมูลดานสถานที่พักโฮมสเตยในจังหวัดสมุทรสงครามแก นักเรียน นักศึกษา ผูที่สนใจ และ
นักทองเท่ียว ไดรับรูอยางแพรหลาย 

ผลของการวิจัยสรุปไดวา การออกแบบสื่อสำหรับโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพท : สถานที่พักโฮมสเตย 
จังหวัดสมุทรสงครามจะชวยสงเสริมการทองเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรงสงครามไดดีมากยิ่งขึ้น และจะทำงานใน
ระบบปฏิบัติการ Android เนื่องจากมีผูใชงานถึง 85.9% ในประเทศไทย ในแอพพลิเคชั่นมีหนาจำนวน 5 หัวขอ 
และมีขนาดไฟล 29.96 MB 

คำสำคัญ : การออกแบบสื่อ , สื่อประยุกต , ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ,
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บทนำ 
 สมุทรสงคราม เปนจังหวัดใกลกรุงเทพ ที่มี
พ้ืนที่เล็กที่สุดในประเทศไทย มีเพียง 3 อำเภอเทานั้น 
คือ อำเภอเมือง อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที 
ชีวิตและวัฒนธรรมของผู คนที ่นี ่มีความผูกพันกับ
แมน้ำแมกลองมาตั้งแตอดีต จนไดรับการขนานนาม
วา “เมืองสายน้ำสามเวลา”  

 โฮมสเตย เปนธุรกิจที ่ใหบริการดานที ่พัก
และนำเท่ียวแบบสัมผัสวิถีชีวิตของคนในทองถิ่นที่จะ
ไดสัมผัสธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี 
คานิยมของชุมชนอยางใกลชิด ซึ ่งสิ ่งเหลานี ้เปน
ปจจัยสำคัญที่เอื้อตอการจัดบริการธุรกิจทองเที่ยว
เชิงนิเวศน เนื่องจากนักทองเท่ียวสามารถใชวลาท่ี
พักในทองถิ่นนั้นและศึกษา เรียนรูถึงความเปนอยู
และการใชชีวิตประจำวันของชาวบานในพื้นที่ จึง
นับเปนจุดขายที่มีเสนหดึงดูดลูกคาของธุรกิจโฮมส
เตยเปนอยางยิ่ง ประกอบกับในแตละชวงในรอบป
นักทองเที่ยวที่มาใชบริการจะไดรับบริการเสริมใน
รูปแบบการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่หลากหลายไมซ้ำกัน
ขึ ้นอยู กับชวงฤดูกาลที่นักทองเที ่ยวไปพัก โดยมี
กิจกรรมที ่นาสนใจ ตัวอยางเชน การพาเขารวม
กิจกรรมการจับเคย การเลี ้ยงปลาในกระชังของ
ชาวเล ชาวประมง การทำน้ำตาล ฯลฯ  
 ปจจุบันโลกในยุคดิจิตอลทุกวันนี ้ ทุกคน
สามารถเขาใชงายไดอยางงายดายและยังมีความ
สะดวกสบาย ไมวาจะการเขาถึงสินคาหรือบริการ
ตาง ๆ แคเพียงปลายนิ้วสัมผัสก็สามารถทำทุกอยาง
ไดงาย โดย “แอพพลิเคชั่น” (Applications) ที่ผูคน
เรียกกันติดปากวา แอพฯ นั้นคือ ผูชวยคนสำคัญใน
การใชชีวิตของคนในโลกออนไลน อาจมีคนตั้งคำถาม

วา อะไรคือ แอพพลิเคชั่น คำตอบก็คือ แอพพลิเคชั่น 
เปนซอฟตแวรที ่ถ ูกสรางข ึ ้นเพื ่อช วยให ท ุกคน
สามารถเขาถึงบริการตาง ๆ ในโลกออนไลนไดอยาง
รวดเร็ว สะดวกสบาย แตที ่เปนที ่แพรหลายและ
สะดวกสบายมากกวาจะเปนแอพพลิเคชั่นที่ทำงาน
บนอุปกรณพกพาอยางสมารทโฟน หรือแท็บเล็ต ที่
เร ียกว า  “โมบายล   แอพพล ิ เคช ั ่น” (Mobile 

Applications) ป  จ จ ุ บ ั น ใ นปร ะ เ ทศ ไทย ไ ด  มี
แ อ พพล ิ เ ค ช ั ่ น ม า ก ก ว  า  5 ,0 0 0  แ อพ  บน
ระบบปฏิบัติการมือถือทั้ง IOS และ Android ที่ผูใช
สามารถโหลดมาใชงานไดอยางงายดาย อีกทั ้งยัง
ตอบโจทยความตองการของผูบริโภคไดอยางลงตัว  
 จากขอมูลการสำรวจ จำนวนนักทองเที่ยว
ของจังหวัดสมุทรสงครามโดย(หนวยงาน) แสดงให
เห็นอัตราเพิ่มขึ้นถึง 24.86% ในชวงป พ.ศ. 2559-
2561  ป จจ ุบ ันทางร ัฐบาลของประเทศได  ให
ความสำคัญเกี่ยวกับทางดานการทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น 
จึงไดเขามาชวยในการเสริมสรางขีดความสามารถใน
การแขงขัน เพื ่อดึงนักทองเที ่ยวทั ่วโลกเขามา
ทองเที่ยวในประเทศไทยใหเพิ่มมากขึ้น โดยมีการ
กำหนดยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศ และได มี
การบูรณาการงานดานการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่ง
ของการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งหากในประเทศไทยมี
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่ชัดเจนบนพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจที ่ เข มแข็ง จะสามารถพัฒนาการ
ทองเท่ียวในประเทศไทยใหเติบโตไดอยางมั่นคง 
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วัตถุประสงคของโครงการ 
 1 .  เ พ ื ่ อ ส ร  า ง ส ื ่ อ แ อพพล ิ เ ค ช ั ่ น บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  

2. เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการคนหา
สถานที่พักและประชาสัมพันธขอมูลดานสถานที่พัก
โฮมสเตยในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ส ำห ร ั บ ล ั ก ษณะพ ื ้ น ท ี ่ ข อ ง จ ั ง ห วั ด
สมุทรสงคราม เปนจังหวัดเล็ก ๆที่อยู ไมไกลจาก
กรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดของประเทศ 
คือประมาณ 416.7 ตารางกิโลเมตร ทั้งยังมีจํานวน
ประชากรนอยที่สุดเปนอันดับ2 ของประเทศ นับเปน
จังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติ
ส ิ ่งแวดลอมและมีชายฝ  งทะเลติดอาวไทยยาว
ประมาณ 23 กิโลเมตร ไมมีภูเขาหรือเกาะ มีลักษณะ
เปนที ่ราบลุ มโดยพื ้นที ่ฝ  งตะวันตกจะสูงกวาฝง
ตะวันออกเล็กนอย 

 

รูปที ่1 แผนที่แสดงขอบเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

พื้นที ่จังหวัดสมุทรสงครามมีพื ้นที ่ต ิดกับ
จังหวัดอ่ืน ๆ ดังนี้ 

 • ทิศเหนือ จรดจังหวัดราชบุรีและจังหวัด
สมุทรสาคร  

 • ทิศตะวันออก จรด อาวไทยชั้นใน (พื้นท่ี
เขตจังหวัดสมุทรสงครามทางทะเลติดตอจังหวัด
สมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี)                       

 • ทิศใต จรดจังหวัดเพชรบุรี (อําเภอเขายอย 
และอําเภอบานแหลม)  

 • ทิศตะวันตก จรดจังหวัดราชบุรี 
 สำหรับขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาจน
เปนแอพพลิเคชั่น ควรเริ่มจากการสรุปวาจะสราง
แอพพลิเคชั ่นบนระบบ Android หรือ IOS ผู วิจัย
เลือกทำระบบ Android เนื่องจากมีผู ใชงานอยู ถึง 
85.9% จึงเห็นสมควร 

 

 

รูปที่ 2 ภาพเปรียบเทียบยอดขายมือถือ 

 

หลังจากสรุปผลไดสิ ่งตอมาคือการศึกษา
เพิ ่มเต ิมในเร ื ่องการออกแบบและลักษณะของ
ผูใชงานสมารทโฟน หรือที่เรียกวา UX และ UI UX 

ยอมาจาก User Experience คือประสบการณของ
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ผูใชงาน ตอการใชงานของผูใชงานและการเขาถึง UI 
ยอมากจาก User Interface คือสิ่งที่ผูใชงานมองเห็น
ผานอุปกรณทำงาน หรือหนาจอผูใช 
 

 

รูปที ่3 ความแตกตางของ UX และ UI 

 

เมื ่อเขาใจกระบวนการทั ้งหมด ตอมาคือ
ศ ึกษาโปรแกรมท ี ่ จะใช  งานในการออกแบบ
แอพพล ิ เ คช ั ่ น ข ึ ้ น โ ดย ใช  โ ป รแกรม  Adobe 

Illustrator เปนโปรแกรมสำหรับสรางภาพลายเสนที่
มีความคมชัดสูงงานภาพประกอบ งานกราฟกแบบ 
2 ม ิต ิต  าง  ๆ  และในการจ ัดวาง  Layout ของ
แอพพลิเคชั ่น สวนตอมาคือ Adobe Photoshop 

ใช ในการปร ับแตงร ูปร ูปที่ เราจะนำมาใส ไว  ใน
แอพพลิเคชั่น และ ขั้นตอนรองสุดทายคือการนำเอา
งานที่ออกแบบเขาโปรแกรม Android Studio ให
เป นภาษา  JAVA เป นภาษาของ  Android โดย 
Android Studio นั้นเปนโปรแกรมที่ใชในการสราง
แอพพลิเคชั่นดวยการเขียนโคด หรือภาษา JAVA ใน
โปรแกรม ทางโปรแกรมจะคำนวนและออกมาเปน
แอพพลิเคชั่นที่เราไดใชกัน แต Android Studio นั้น
จะสามารถสรางแอพพลิเคชั่นไดแตของ Android 

เทานั้น 

 สำหรับการเก็บขอมูลโดยมีแบบสัมภาษณ
เปนเครื่องมือ ในการ สัมภาษณ เจาของโฮมสเตย
เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับการบริการโฮมสเตย อีกทั้งยัง
ใช การสอบถาม โดย มีแบบสอบถามเปนเครื่องมือ 
โดยใชแบบสอบถามปลายเปด ปลายปด และแบบมี
ตัวเล ือกใหตอบในการ สอบถาม โดยสอบถาม 
นักทองเที่ยวเพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับการบริการโฮมส
เตย และเพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของที่
ชวยสนับสนุนในการออกแบบสื่อสำหรับโปรแกรม
ประยุกตบนโทรศัพท : สถานที่พักโฮมสเตย จังหวัด
สมุทรสงคราม แอพพลิเคช ั ่นจะตองร ู ว าจะใช 
Layout แบบไหนถึงจะเหมาะผูวิจัยใชแบบ Vertical 

(จากบนลงลาง) เพราะเปนที ่น ิยมใชก ันมากใน
ป จจ ุบ ันพอได   Layout ก ็มาเร ิ ่ มส  วนของการ
ออกแบบโดยจะทำการจัดวางภาพและขอความลงไป
ในตัวโปรแกรม Adobe Illustrator จนกระทั่งเสร็จ
สมบูรณ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 Linear Layout แบบ Vertical 

แลวจึงนำความคิดเห็นทั้งหมดนำมาสรุปผล 
เพ่ือใชในการดำเนินงานการออกแบบตอไปขั้นตอน
การลงมือออกแบบแอพพลิเคชั่น  
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รูปที ่5 หนา Lay Out โดยผัง Flowchart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6  หนาแอพพลิเคชั่นที่เสร็จสมบูรณ 

เมื่อทำการออกแบบเปนที่เรียบรอย ตอมา
ค ือการเข ียนแอพพล ิ เคช ั ่นลงไปในโปรแกรม 
Android Studio จนเสร็จแลวจึงทำการทดสอบอีก
รอบใหแนใจ 

 

 

รูปที ่7  หนาโปรแกรม Android Studio 

ขั ้นตอนสุดทายคือการอัพโหลดไฟลขึ้น 

Google Play โดยเราจะตองทำการสมัคร สมาชิกใน
สวนของ Developer Console โดยจะตองมีการ
เสียคาใชจายบางสวน จากนั้นใหเรานำไฟล apk ที่
ไตทำไวใน Android Studio อัพโหลดขึ้นก็จะเปน
การเสร็จสมบูรณ 
 

ผลการวิจัย 
1.จังหวัดสมุทรสงคราม เปนจังหวัดในภาค

กลางของประเทศไทย (หนวยงานบางแหงถือเปน
สวนหนึ่งของภาคตะวันตก) มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุด
ของประเทศ คือประมาณ 416.7 ตารางกิโลเมตร 
โดยแบงออกเปน 3 อำเภอ ไดแก อำเภอเมือง อำเภอ
อัมพวาและอำเภอบางคนที 

ในปจจุบันจังหวัดสมุทรสงครามไดมีบาง
องคกรเขามาสนับสนุนเร่ืองของการทองเท่ียวแตก็ยัง
ขาดสื่อออนไลนตาง ๆ ที่จะเขามานำเสนอสถานที่
พักนักทองเที่ยว ที่เขามาเยี่ยมชม สถานที่ทองเที่ยว
ตามแหลงช ุมชนในจังหว ัดสมุทรสงคราม และ
สถานที่พักโฮมสเตยนั้นไดมีสถานที่ ที่มีหลากหลาย 
ซึ่งนักทองเที่ยวอาจจะไมทราบวามีอยู หรือสถานที่
พักอาจจะอยูลึกเกินไปทำใหนักทองเที่ยวเขาไปไมถึง
และไมทราบวามีที่ตรงนี้อยู ผูวิจัยจึง เล็งเห็นขอนี้ จึง
ได ทำการการออกแบบส ื ่อประชาส ัมพ ันธ การ
ทองเที่ยว โดยการออกแบบ แอพพลิเคชั่นสำหรับ
ก า ร ค  น ห า ส ถ า น ที่ พ ั ก โ ฮ ม ส เ ต ย   จ ั ง ห วั ด
สมุทรงสงคราม 

 2 .สำหร ับผลการว ิ เ คราะห  จากแบบ 
ส ั มภาษณ  และแบบสอบถามท ั ้ ง หมด โดย มี
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รายละเอียดหัวขอที่สัมภาษณทางเจาของโฮมสเตย 
มี 2 สวนดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ดานการดำเนินการและการบริการ 

 
 

ตารางที่ 2 ขอมูลที่เกี่ยวของที่สนับสนุนโครงการ

  

 ในสวนของรายละเอียดหัวขอแบบสอบถาม
สำหรับนักทองเท่ียว มี 3 สวนดังนี้ 1)เพศ 2)อายุ  3)

ระดับการศึกษา 4)อาชีพ  5)ทานรูจักแอพพลิเคชั่น 
หรือเคยเขาใชแอพพลิเคชั่น หรือไม 6)ทานรูจักโฮมส
เตย หรือไม 7)ทายเคยมีประสบการณเขาพักโฮมส
เตย หรือไม 8)สิ่งใดที่ทานไดรับขอมูลเกี่ยวกับการ
แนะนำสถานที่พักโฮมสเตย โดยสามารถวิเคราะหได
ดังนี้ 

1) เพศ พบวาเพศหญิง คิดเปนจำนวนรอย 

ละ 53 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 47 ตามลำดับ
ประชาสัมพันธขอมูลสถานที่พักโฮมสเตย ในจังหวัด  

2) อายุพบว าอาย ุต ่ำกวา 20 ป คิดเปน
จำนวน รอยละ 18 อายุ 20 - 29 ป คิดเปนจำนวน 
รอยละ 25 อายุ 30 - 39 ป คิดเปนจำนวนรอยละ 
21 อายุ 40 - 49 ปคิดเปนจำนวนรอยละ 21 และ 
อายุ 50 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 15 ตามลำดับ 

3) ระดับการศึกษาพบวาระดับการศึกษาต่ำ
กวาปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู คิดเปนจำนวน
รอยละ 30 ปริญญาตรี คิดเปนจำนวนรอยละ 31 สูง
กวาปริญญาตรี คิดเปนจำนวนรอยละ 20 และอื่น ๆ 
คิดเปนรอยละ 19 ตามลำดับ 

4) อาชีพ พบวาอาชีพขาราชการ / พนักงาน 
รัฐวิสาหกิจ คิดเปนจำนวนรอยละ 15 พนักงาน
เอกชน คิดเปนรอยละ 19 นักเรียน/นักศึกษา คิด
เปนรอยละ 124 ธุรกิจสวนตัว ศึกเปนรอยละ 22

และอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 20 ตามลำดับ 

5) ร ู  จ ั กแอพพล ิ เคช ั ่ น  พบว  าผ ู  ต อ บ
แบบสอบถาม เคย และ รูจักเขาใชงานแอพพลิเคชั่น
คิดเปนรอยละ 100 ตามลำดับ 

6) รูจักโฮมสเตย พบวาผูตอบแบบสอบถามรูจักโฮมส
เตย คิดเปนรอยละ 43 และไมรูจัก คิดเปน รอยละ 
57 ตามลำดับ 

7) ประสบการณเขาพักโฮมสเตย พบวา
ผูตอบแบบสอบถาม เคยมีประสบการณเขาพักโฮมส
เตย คิดเปนรอยละ 4 และไมเคย คิดเปนรอยละ 54

ตามลำดับ 

8) ชนิดสื่อที่ไดรับขอมูลเกี่ยวกับสถานที่พัก
โฮมสเตยพบวาผู ตอบแบบสอบถามไตรับรู ข อมูล

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๓ 

The Third FIT SSRU Conference 2020

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 61 -



เกี่ยวกับการแนะนำสถานที่พักโฮมสเตย ผานทางสื่อ
เว็บไซต คิดเปนรอยละ 15 แอพพลิเคชั่น คิดเปน
รอยละ 2 Facebook คิดเปนรอยละ 22 YouTube

 คิดเปนรอยละ 19 รายการโทรทัศน คิดเปน
รอยละ14 ผู คนบอกตอกันมา คิดเปนรอยละ 18 

และอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 10 ตามลำดับ 

 

 
รูปที่ 8 ชนิดสื่อที่ไดรับขอมูลเกี่ยวกับสถานที่พัก
โฮมสเตย 
 

ในสวนของรายละเอียดหัวขอแบบสอบถาม
สำหรับนักทองเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังน้ี 1.1)หาก
มีการออกแบบแอพพลิเคชั ่น เพื ่อเผยแพร และ
ประชาสัมพันธขอมูลสถานที่พักโฮมสเตย ในจังหวัด
สมุทรสงครม ทานมีความสนใจหรือไม 1.2)ทานคิด
วาเนื ้อภายในแอพพลิเคชั ่น ควรมีอะไรบางถึงจะ
เหมาะสม 1.3)ทานคิดว าร ูปแบบแอพพลิเคชั่น
แนะนำสถานที่พักโฮมสเตย ควรออกแบบรูปแบบ
ไหน 1.4)รูปแบบตัวอักษรลักษณะใด ที่ทำใหทาน
อยากอานขอมูลในแอพพลิเคชั่น 1.5)อะไรคือเหตุผล
ที ่ทำใหทานเขาใชงานแอพพลิเคชั ่นหัวขอหลัก
สุดทาย ดนการเขาถึงขอมูล 1.6)ความถี่ในการเขาใช

งานแอพพลิเคชั่นของทาน บอยแคไหน1.7)เหตุผลที่
ทานเขาใชแอพพลิเคชั่น 

 1.1)หากมีการออกแบบแอพพลิเคชั่นเพ่ือ
เผยแพร และประชาสัมพันธขอมูลสถานที่พักโฮมส
เตย พบวา ผูที่สนใจ คิดเปนรอยละ 9 และไมสนใจ
คิดเปนรอยละ 4 ตามลำดับ 

1.2) เนื้อหาของแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสม
พบวาขาวประขาสัมพันธ คิดเปนรอยละ 78 ขอมูล
การติตตอสถานที่พัก คิดเปนรอยละ 69 แผนที่ คิด
เปนรอยละ 54 ขอมูลประวัติสถานที่ คิดเปนรอยละ
89 ภาพถายสถานที่ คิดเปนรอยละ 48 และอ่ืน ๆคิด
เปนรอยละ 0 ตามลำดับ 

 

 
รูปที่ 9 เนื้อหาของแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสม 

 

1.3) รูปแบบแอพพลิเคชั่นแนะนำสถานที่
พักโฮมสเตย พบวาควรออกแบบรูปแบบ สีสันสดใส
เนนทันสมัย คิดเปนรอยละ 48 เรียบงายนั้นการใช
การ คิดเปนรอยละ 32 อนุรักษ ความเปนธรรมชาติ
คิดเปนรอยละ 20 และอื ่น ๆ คิดเปนรอยละ 0
ตามลำดับ 
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รูปที่ 10 รูปแบบแอพพลิเคชั่นแนะนำสถานที่พัก
โฮมสเตย 
 

1.4 รูปแบบตัวอักษรที ่ทำใหอยาก อาน
ขอมูลในแอพพลิเคชั่น พบวา แบบดั้งเดิมมีหัว คิด
เปนรอยละ 32 แบบหัวตัด ไมมีหัว คิดเปนรอยละ33 

แบบ ลายมือ คิดเปนรอยละ 0 และแบบประดิษฐคิด
เปนรอยละ 35 ตามลำดับ 

 

 
รูปที่ 11 รูปแบบตัวอักษรที่ทำใหอยากอาน 

 

1.5 เหตุผลที ่ทำใหเล ือกที ่จะเขาใช งาน
แอพพลิเคชั่น พบวา สวยงาม ทันสมัย คิดเปนรอย
ละ 96ใชงานงาย คิดเปนรอยละ 98 อานไดงาย คิด

เปนรอยละ 93คันหาขอมูลไดงาย คิดเปนรอยละ 99 
และอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 0 ตามลำดับ 

 

 
ร ูปที่ 12 เหตุผลที ่ทำใหเล ือกที ่จะเขาใชงาน
แอพพลิเคช่ัน 

 

  1.6 ความถี่ในการเขาใชแอพพลิเคชั่นพบวา
มากกวา 1ครั้ง ตอวัน คิดเปนรอยละ 74 วันละ 1
ครั้ง คิดเปนรอยละ 16 2 – 3 วันครั้ง คิดเปนรอยละ
7 สัปดาหละ 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0 สองสัปดาห 1
ครั้ง คิดเปนรอยละ 0 เดือนละ 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ
1 และอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 0 ตามลำดับ 

 
รูปที่ 13 ความถ่ีการเขาใชงานแอพพลิเคชั่น 
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1.7 เหตุผลท่ีเขาใชแอพพลิเคชั่น พบวา เพื่อ
หาคนหาขอมูล คิดเปนรอยละ 91 รวมกิจกรรม คิด
เปนรอยละ 96 ความบันเทิง คิดเปนรอยละ 93 รับ
ขาวสารตาง ๆ คิดเปนรอยละ 94 และอื่น ๆ คิดเปน
รอยละ 0 ตามลำดับ 

 
รูปที่ 14 เหตุผลที่เขาใชงานแอพพลิเคช่ัน 

 

ซึ่งผลของแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม 
จะนำมา ตรวจสอบ และนำมาใชรวมกับการการ
ออกแบบสื ่อแอพพลิเคชั ่นสถานที ่พักโฮมสเตย
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 แ น ว ค ว า ม ค ิ ด ข อ ง ก า ร อ อ ก แ บ บ
แอพพลิเคชั่นนี้ เกิดจากการที่ไดไปลงพื้นที่สำรวจ
ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ผู วิจัยไดเล็งเห็นวา 
โฮมสเตยนั้นมีความเปนมาที ่ยาวนาน ซึ่งเปนการ
พักผอนกับคนในพ้ืนที่ ใหไดเรียนรู และศึกษาวิถีชีวิต
ความเปนอยูแตนอยคนนักที่รูแลวไมมีแผนผับ หรือ
เอกสารนำเที่ยวโฮมสเตยเลย ผูวิจัยจึงเห็นโอกาสน้ี 
และในปจจุบันโลกไดเปลี่ยนไป เทคโนโลยีก็พัฒนา
มากขึ้น จึงเห็นสมควรวาจะทำสื่อแอพพลิเคชั่นบน
โทรศัพท  

  การวิเคราะหผูตอบสนองการนำเสนอ คือ 
การวิเคราะหคุณลักษณะการเขาถึงสื่อแอพพลิเคชั่น
ในการนำเสนอขอมูลตาง ๆ ภายในสถานที่พักโฮมส
เตย เพื่อความเหมาะสมกับการสื่อสาร คือ  
 1.ผู ใช ท ั ่วไป เจ าของที ่ประกอบกิจการ
สถานที่พักโฮมสเตย ที่สามารถรับรู และทำความ
เขาใจในเน้ือหาของโครงการไดงาย โดยจะนำสื่อการ
นำเสนอที่สามารถทำความเขาใจไดงาย และดึงดูด
ความสนใจ เนื่องดวยกลุมเปาหมายเปนประชาชน
ทั่วไปที่ประกอบกิจการสถานที่พักโฮมสเตย  
 2.ผูใชเฉพาะ นักทองเที่ยวที่ใชงานสมารท
โฟน ซึ่งเปนกลุมที่สามารถรับรู และทำความเขาใจ
ในเนื้อหาของรูปแบบของแอพพลิเคชั่นไดงาย โดย
จะนำสื ่อนำเสนอที่สามารถทำความเขาใจไดง าย 
และดึงดูด เนื่องดวยกลุมเปาหมายเปนนักทองเที่ยว
ที่ใชงานสมารทโฟน ซึ่งจะนำเสนอดวยแอพพลิเคชั่น
ที่มีงานเขาถึงงายตอผูใชงานทุกรุนทุกวัย แนวคิดใน
การออกแบบที่จะทำใหเกิดการดึงดูดความสนใจใน
เนือ้หาของแอพพลิเคชั่นมากยิ่งขึ้น 

ตารางท่ี 3 กลุมวิเคราะหผูใชงาน 

 

กลุม
ผูใชงาน 

เพศ อายุ อาชีพ 

 

ผูใชทั่วไป 

 

ช า ย  – 
หญิง 

20 – 30 ป 
เจาของกิจการ 
โฮมสเตย 

31 – 60 ป  
ห รื อ 
มากกวา 

ผูใชเฉพาะ ช า ย  – 
หญิง 

13 – 60 ป 
ห รื อ
มากกวา 

นักทองเที่ยวที่
ใชงานสมารท
โฟน 
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 จากการวิเคราะหโทนสีที่ใชในการออกแบบคือ สี
บีชโทน เปนสีที่บงบอกถึง สีที่มาจากธรรมชาติ เชน 
สีของ แสงอาทิตย หาดทราย ตนไม ทองฟา แมน้ำ 
และน้ำทะเล ใหความรูสึก สดชื่น เย็นสบาย ผอน
คลายมีความสอดคลองและเหมาะสมกับโครงการท่ี
เปนสถานที่พักโฮมสเตย เปนโทนสีที่สื่อถึงธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมสรุปสีที่ใชในแอพพลิเคชั่นนี้ คือ 

- สีชมพู เปนสีที่มากจาก ดอกจิกทะเล ที่
แสดงออกถึงความออนโยน สบายใจ 

- สีขาว เปนสีที่มีมาจากเกสรของดอกจิก
ทะเล ที ่แสดงออกถึงความ บริส ุทธิ์ 
ปลอดภัย 

- ส ี เข ียว  เป นส ีท ี ่มากจาก ใบไม   ที่
แสดงออกถึงความธรรมชาติ ชุมชื่น 

 

รูปที ่15 สรุปการใชสี 

  รูปแบบของตัวอักษรใช คือ Sukhumvit 

Set เปนตัวอักษรที่มีรูปแบบเปนเอกลักษณมีความ
เปนอิสระใช เป นหัวข อมีความเหมาะสมกับตัว
โครงการและตัวอักษร FC Lamoon เปนตัวอักษรท่ี
มีรูปแบบเปนเอกลักษณอานแลวเขาใจงายใชเปน
เนื้อหา และมีความสบายตาตอผูอานสามารถรับรูได
ทุกเพศ ทุกวัย 

  ก า รพ ั ฒน า แน วค ว า มค ิ ด ข อ ง  ICON 

แอพพลิเคชั่น มาจากแนวความคิด วิถีชีวิต + ตนจิก
ทะเล จากการวิเคราะหและศึกษาไดพบวา ตนจิก
ทะเลมีความสัมพันธกับวิถีชีวีติชาวสมุทรสงคราม
เปนอยางมากมากใน เรือ่งของการใช สรรคุณของจิก
ทะเล ในการดำเนินชีวิต และ เปนยาแพทยแผนไทย
อีกทั้ง ตนจิกทะเล ยังเปนสื่อกลางที่เปน สัญลักษณ
สำคัญประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเปนไมมงคล 
พระราชทานประจำจังหวัด 

 

 

 

 

รูปที่ 16 แสดงกระบวนการคิด 

 

สรุปและอภิปรายผล 

  เมื ่อนำผลจากการสำรวจกายภาพชุมชน 
และการเก็บแบบสัมภาษณ มาประเมิณผล จะเห็นวา
ขอมูลทั้งสองสวนสนับสนุนและไปในทิศทางเดียวกัน 
ทำให สามารถสร ุปถ ึ งป จจ ัยท ี ่ กำหนดไวตาม
วัตถุประสงคดังนี้  

Sukhumvit Set 
เทียวโฮมสเตย ์

= 

+ 
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  1. ไดแอพพลิเคชั่นท่ีชวยแนะนำ และ แสดง
ขอมูลสถานทีพั่กโฮมสเตย 
  2. อำนวยความสะดวกแกผูใชในการคนหา 
สถานท่ีพัก และ ประวัติความรู ของดีประจำจังหวัด
และการเดินทางแกผูใชงาน 

  3. นักท องเท ี ่ยว และผ ู ท ี ่สนใจได เห็น
ภาพรวมของพื้นที่ภายในจังหวัดและทราบเสนทาง
การเขาถึงสถานท่ีพักโฮมสเตยและสถานท่ีทองเที่ยว
ไกลเคยีงไดงายยิ่งขึ้น 

  การออกแบบสื่อสำหรับโปรแกรมประยุกต
บนโทรศ ัพท   :  สถานท ี ่พ ักโฮมสเตย   จ ั งหวัด
สมุทรสงครามจะชวยสงเสริมการทองเที่ยวภายใน
จังหวัดสมุทรงสงครามมากยิ่งขึ้น และจะทำงานใน
ระบบปฏิบัติการ Android เนื ่องจากมีผู ใชงานถึง 
85.9% ในประเทศไทย ในแอพพลิเคชั ่นม ีหนา
จำนวน 5 หัวขอ และมีขนาดไฟล 29.96 MB 

 

 

 

 

รูปที ่17 ลักษณะหัวขอ และหัวขอรองทั้งหมด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ 18 ลักษณะหัวขอ และหัวขอรองทั ้งหมด 
(ตอ) 
 

ขอเสนอแนะ 

  จากผลการวิจัยครั้งนี้มีขอเสนอแนะดังน้ี 

 1. นักวิจัยและผูที ่สนใจดานงานวิจัย
สามารถนำผลการวิจ ัยนี ้ไปใช ประโยชนในการ
วางแผนดำเนินการวิจัย 

 2.หนวยงานหรือองคการดานว ิจัย
สามารถนำแอพพลิเคชั่นนี้ไปพัฒนา และ ประยุกตใช
เพ ื ่ อช  วยส  ง เส ร ิ มการท  อ ง เท ี ่ ย ว ใน จ ั ง ห วั ด
สมุทรสงคราม 

(Footer) 
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  3.ปจจ ุบ ันโทรศ ัพท สมาร ทโฟนเข ามามี
บทบาทกับผูคนเปนจำนวนมาก และก็คงจะหนีไม
พนกับการแอพพลิเคชั่นที่จะคอยชวยอำนวยความ
สะดวกใหกับผูใชงาน 

  4. ควรศ ึกษากาใช หน  วย  dp หร ือ  dip 
(density-independent pixels) แทน หนวย Pixel 

เพราะจะทำใหตัวขนาดหนาจอไมไดมาตรฐาน 

  5. ควรศึกษาจากแอพพลิเคชั่นในปจจุบันวามี
การพัฒนาระบบ หรือเทคนิคที่นิยมใชกันเปนสวน
ใหญในชวงเวลาน้ัน ๆ 

  6. สำหรับคนที่จะนำตอยอดควรศึกษาระบบ 
Android หร ื อภ าษา  JAVA เ พ ื ่ อ ท ี ่ จ ะ เ ข  า ใ จ
กระบวนการทำงานของระบบ 

  7.. การพ ัฒนาให สอดคล องก ับการการ
ออกแบบสื่อสำหรับโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพท : 
สถานที่พักโฮมสเตย จังหวัดสมุทรสงคราม นั้นควร
พัฒนา เรื่องการแสดงแบบ 360 องศา หรือ วีดีโอที่
จะชวยใหการเห็นไดง ายยิ ่งขึ ้น และสงเสริมการ
ประชาสัมพันธ ประเพณีการอนุรักษวัฒนธรรม เปน
ตน 
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