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บทคดัย่อ 

 การค้นควา้แบบอิสระการออกแบบสารสนเทศส าหรับเมืองประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม 
เชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อออกแบบสารสนเทศในการน าเสนอข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม ในจงัหวดัเชียงใหม่ เวียงกุมกามเป็นเมืองเร่ิมแรกของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมี
โบราณสถานเก่าแก่ท่ีถูกขุดค้นพบคร้ังแรกในปี 2527 หลังจากการถูกน ้ าท่วมจนถูกฝังจมอยู่ใน
ตะกอนดินมาหลายร้อยปี ดว้ยพื้นท่ีท่ีเป็นชุมชนเช่ือมโยงกบัโบราณสถาน เส้นทางถนน ตรอก ซอก
ซอย มีเป็นจ านวนมากท าให้การเดินทางเยี่ยมชมโบราณสถาน ไหวพ้ระขอพร เป็นไปอยา่งยากล าบาก
ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีไม่คุน้เคยกบัพื้นท่ี ท าให้เกิดปัญหาในการเดินทาง มีนกัท่องเท่ียวหลงทาง หา
แหล่งโบราณสถานไม่พบ ขาดการให้ขอ้มูลและป้ายช้ีน าทางกบันกัท่องเท่ียวท่ีชดัเจนต่อระบบช้ีน า
ทางและขอ้มูลสารสนเทศจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก ดว้ยเหตุน้ีููค้น้ควา้ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์และการส ารวจพื้นท่ีจริง ของทั้งููเ้ช่ียวชาญดา้นการ
ออกแบบ นกัท่องเท่ียวและคนภายในพื้นท่ี เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์โดยใชห้ลกัการออกแบบ
สารสนเทศเพื่อออกแบบสารสนเทศให้แก่นกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 1.) สัญลกัษณ์เวียงกุมกาม 2.) แูนท่ี  
3.) แู่นพบั 4.) ระบบป้ายช้ีน าทาง 5.) เว็บไซต์ 6.) หนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) เพื่อให้ขอ้มูลท่ี
ชดัเจนและมีความเป็นเอกภาพของเมืองประวติัศาสตร์เวยีงกุมกาม เชียงใหม่  

 ูลการศึกษาการออกแบบสารสนเทศส าหรับเมืองประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม เชียงใหม่ จาก
นกัท่องเท่ียวและคนในพื้นท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี การให้ขอ้มูลท่ีชัดเจนและมีความเป็น
เอกภาพในการส่ือความหมายของความเป็นเวียงกุมกาม แต่ก็ยงัพบปัญหาเน่ืองดว้ยเวียงกุมกามเป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีโบราณสถานจ านวนมาก มีกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช้ือชาติ และรูปแบบใน 
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และการเท่ียวชมดว้ยตนเอง โดยรถยนต,์ รถจกัรยานยนตแ์ละรถจกัรยาน ท าให้ขาดประสิทธิภาพใน
การเขา้ถึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
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ABSTRACT 

 The objective of information design research of “Wiang Kum Kam” is to present 
information about the historical of Wiang Kum Kam for tourists in Chiang Mai. Wiang Kum Kam is 
the old city and it was the beginning of Ching Mai in the present. It has been found in 1984. Wiang 
Kum Kam has been the glory City in the past. But In many years later, the city confronts with an 
inundation that can cause the whole city swamped for a hundred years. Nowadays, the Wiang Kum 
Kam has been renovated by Chiang Mai people for travelling. Meanwhile, the complicated of 
Location is the main troubles for people who come to visit the city. For instance, carriage way and 
the crowded of community are directly affected to tourists. They can’t conveniently to approach the 
Wiang Kum Kam. These can cause most of tourist get lost and wrong information. To help and 
guide them, the information design researcher try to collect the information from tourist by 
questionnaire, interview for the solution. After that the information design has a little role for tourist 
with providing 1.Logo 2.Map 3.Brochure 4.Wayfinding 5.Website 6.E-book for the apparently 
information of Wiang Kum Kam in Chiangmai. 

 The result of the study has shown that the tourists and Local people satisfied in high level. 
At the meantime, we still have some barriers because of the varieties nationality of tourists its can 
cause about the communication between researcher and tourist during doing the research. Next, the  
researcher can’t approach to tourist. Due to the different type of sightseeing tour at Wiang Kum 
Kam such as by brougham, tram operated by Wiang Kum Kam Staff and some of tourists are 
independent travel. 
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บทที ่1 

บทน ำ  

  
 เอกลักษณ์ของส่ิงแวดล้อมทางวฒันธรรมมีความส าคญัท่ีบ่งบอกถึงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนใน
ประวติัศาสตร์ทั้งท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของวิถีชีวิต
ในแต่ละยคุสมยัท่ีแตกต่างกนั ทั้งการเปล่ียนแปลงดา้นภูมิศาสตร์ วิถีชีวิตการเป็นอยู ่การเห็นคุณค่าใน
มรดกท่ีมีอยู่ในแต่ละท้องถ่ิน ซ่ึงลักษณะเด่นทางภูมิประเทศและประวติัศาสตร์ก็มีส่วนท าให้การ
เช่ือมโยงกนัของเร่ืองราวใหมี้ความน่าสนใจและแตกต่างกนัออกไป 
 
1.1 ประวตัิควำมเป็นมำ 
 เวียงกุมกาม เป็นพื้นท่ีของชุมชนโบราณมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ขนานไปตามล าน ้ า
ปิงสายเก่า ซ่ึงเรียกกนัว่า ปิงห่าง กล่าวคือเป็นบริเวณแม่น ้ าปิงท่ีถูกทิ้งร้าง แต่เน่ืองจากกระแสของ
แม่น ้าปิงเปล่ียนทิศทาง จึงท าใหเ้วยีงกุมกามเปล่ียนมาตั้งอยูฝ่ั่งทิศตะวนัออกของแม่น ้ าปิง ดงัท่ีเป็นใน
ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงของกระแสน ้ าคร้ังนั้น ท าให้เกิดน ้ าท่วมเวียงกุมกามคร้ังใหญ่จนเวียงกุมกาม
ล่มสลาย และวดัวาอารามจมอยูใ่ตดิ้นทราย กลายเป็นเมืองร้างไปในท่ีสุด สภาพเวียงกุมกามถูกท าลาย
ไปมาก แต่ยงัพบร่องรอยของก าแพงเมืองซ่ึงเป็นคนัดิน และเห็นเป็นก าแพง 2 ชั้นตรงกลางระหว่าง
ก าแพงคัน่ด้วยคูเมืองส าหรับกกัเก็บน ้ าไวใ้ช้ในเมืองจนกระทัง่กรมศิลปากรท่ี 4 ได้คน้พบร่องรอย
ก าแพงเมืองซากโบราณสถาน เศษเคร่ืองป้ันดินเผา ซากโบราณสถาน ได้รับการบูรณะจากกรม
ศิลปากรท่ี 4 เช่น วิหารวดักานโถม ซ่ึงถือวา่เป็นศูนยก์ลางของเวียงกุมกาม วดัอีค่าง วดัปู่ เป้ีย วดัธาตุ
ขาว เป็นตน้ 
 ความรู้ทางดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรม วิถีชีวิตนั้นกล่าวได้ว่าเป็นความรู้ท่ีสามารถสร้าง
ประสบการณ์และความรู้แบบยัง่ยนืได ้ความรู้ท่ีมีอยูอ่ยา่งมากมายหลายรูปแบบ จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
รวบรวมและจดัเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยในการสืบค้นและอ้างอิงได้ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ใน
การศึกษาหาความรู้ของประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกระดบั เพื่อความส าคญัในการเพิ่มพูนการเรียนรู้ 
และเสริมสร้างภูมิปัญญาให้กบัเด็กเยาวชน และประชาชนชาวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
การน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาเป็นกลไกส าคญัในการรวบรวมและเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร และความรู้
ไดอ้ยา่งเท่าเทียม ทัว่ถึง ทนัสมยั รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อใชแ้ละสร้างภูมิปัญญาของคนใน 
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จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่งศูนยร์วมความรู้ทางด้านศิลปวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมี
เผยแพร่ในส่ือประเภทต่าง ๆ  ทั้ ง ส่ือแบบออนไลน์  และแบบออฟไลน์  เพื่ อให้ความ รู้ด้าน
ประวติัศาสตร์ในจงัหวดัเชียงใหม่อย่างชัดเจนยิ่งข้ึน โดยไม่จ  ากดัเวลา และสถานท่ี  เพื่อส่งเสริม
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ และอุปกรณ์เก่ียวเน่ืองกบัการศึกษาและการเรียนรู้ รวมกบัวิชาการ 
ความรู้ สารสนเทศต่างๆ เพื่อพฒันาและยกระดบัคุณภาพความรู้ ท าให้ผูเ้ยี่ยมชมเวียงกุมกามจงัหวดั
เชียงใหม่มีความสมบูรณ์ดา้นภูมิปัญญาและการเรียนรู้  ท าให้เกิดการออกแบบสารสนเทศข้ึนมาใหม่
เพื่อพฒันาการให้ขอ้มูลกบักลุ่มนักท่องเท่ียวนั้นจะช่วยให้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกตอ้ง การน าเสนอขอ้มูลแหล่งประวติัศาสตร์เวียงกุมท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย
ทั้งในกลุ่มอายุ เพศ หรือชนชาติ ต่อการรับรู้ท่ีรวดเร็วและยาวนาน โดยพื้นท่ีทางประวติัศาสตร์ท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนัก าลงัโดนบดบงัและลดทอนบทบาทท่ีแทจ้ริงลงไปเร่ือย ๆ เน่ืองจากการเจริญกา้วหนา้ของ
ทั้ งสังคมและเทคโนโลยีจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการน าเสนอสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ
เช่ือมโยงขอ้มูลในประวติัศาสตร์กบัชุมชนในปัจจุบนั 
 ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงท าการศึกษาเพื่อน าเสนอขอ้มูลทางประวติัศาสตร์เวียงกุมกามท่ีสามารถให้
ขอ้มูลเน้ือหาทางประวติัศาสตร์และการเท่ียวชมเมืองประวติัศาสตร์เวียงกุมกามต่อนกัท่องเท่ียวและ
คนในชุมชน เพื่อเป็นการปรับปรุงการน าเสนอข้อมูลและพัฒนาเวียงกุมกามให้มีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม โบราณสถานท่ีมีอยูใ่หส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวิต และ
มีเอกลกัษณ์ของเวียงกุมกาม รวมทั้งยงัสามารถเป็นแบบอยา่งให้กบัทอ้งถ่ินอ่ืนไดน้ าไปพฒันาต่อเพื่อ
ปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีนั้น ๆ ได ้โดยผูว้ิจยัไดห้วงัว่า การศึกษาเพื่อการ
ออกแบบสารสนเทศเวียงกุมกามจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนกัท่องเท่ียวและชาวชุมชน หน่วยงาน
ท้องถ่ิน ได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือพัฒนาชุมชนให้ เจริญเติบโต ท่ี เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและวฒันธรรมต่อไปได ้
 

1.2 วตัถุประสงค์ 
 1.2.1 เพื่อศึกษาขอ้มูลประวติัศาสตร์ โบราณสถาน และความส าคญัดา้นการท่องเท่ียวของ
เวยีงกุมกาม 
 1.2.2. เพื่อศึกษาส่ือสารสนเทศในปัจจุบนัของเวยีงกุมกาม 
 1.2.3. การออกแบบส่ือสารสนเทศส าหรับเมืองเวยีงกุมกามท่ีมุ่งเนน้ความเป็นอตัลกัษณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์กบันกัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจ 
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1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.3.1 ไดศึ้กษาศึกษาขอ้มูลประวติัศาสตร์ โบราณสถาน และความส าคญัดา้นการท่องเท่ียว
ของเวยีงกุมกาม 
 1.3.2. ไดศึ้กษาส่ือสารสนเทศในปัจจุบนัของเวยีงกุมกาม 
 1.3.3. ไดอ้อกแบบส่ือสารสนเทศส าหรับเมืองเวยีงกุมกามท่ีมุ่งเนน้ความเป็นอตัลกัษณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์กบันกัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจ 
 
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 1.4.1 ขอบเขตเน้ือหา 
  1.) การศึกษาขอ้มูลประวติัศาสตร์ โบราณสถาน ลกัษณะทางกายภาพเวยีงกุมกาม 
  2.) ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการออกแบบสารสนเทศ เพื่อการออกแบบส่ือสาร
สนเทศในการน าเสนอขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเมืองเวียงกุมกาม ใน
รูปแบบส่ือ ไดแ้ก่ การออกแบบสัญลกัษณ์ แผนท่ี แผนพบั ป้ายน าทางภายในพื้นท่ี เวบ็ไซต์ หนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ (e-book) เวยีงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.4.2. ขอบเขตประชากร 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวเมืองประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม และ ประชากร
ในทอ้งถ่ินเมืองเวยีงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
1.5 วธีิกำรศึกษำ 
 ผูศึ้กษาไดท้  าการก าหนดวธีิการศึกษา ดงัน้ี 
 1.5.1. ศึกษารวบรวมขอ้มูลขั้นพื้นฐานทางดา้นทฤษฎี แนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1.5.2. จดัท าแบบสอบถามการเก่ียวกบัการความเขา้ใจและการใหข้อ้มูลของเวยีงกุมกาม 
 1.5.3. ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 1.5.4. สรุปผลและวเิคราะห์ขอ้มูล ท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 
 1.5.5. ออกแบบสารสนเทศเวียงกุมกาม ไดแ้ก่ สัญลกัษณ์ แผนท่ี แผน่พบั ระบบป้ายน าทาง 
เวบ็ไซต ์หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 
 1.5.6. ประเมินผลการออกแบบ 
 1.5.7. สรุป อภิปรายผล และ ขอ้เสนอแนะ 
  



 

4 
 

 
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 กำรออกแบบสำรสนเทศ (Information Design) ในการศึกษาน้ีประกอบไปดว้ย  
1.) สัญลกัษณ์ 2.) แผนท่ี 3.) แผน่พบั 4.) ระบบป้ายช้ีน าทาง 5.) เวบ็ไซต ์6.) หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 
(e-book)  
 กำรออกแบบสำรสนเทศ  หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือส่ิงท่ีถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง
ส าหรับใชเ้ป็นหลกัในการอนุมานหาความจริงหรือการค านวณ ขอ้มูลจึงมีความหมายในลกัษณะท่ีเป็น
ขอ้มูลดิบ (Raw data) เรียกไดว้า่เป็นส่ิงท่ีไดจ้ากการสังเกตปรากฏการณ์การกระท าหรือลกัษณะต่างๆ 
ของวตัถุ ส่ิงของ คน สัตว ์หรือพืช แลว้บนัทึกไวเ้ป็นตวัเลข สัญลกัษณ์ ภาพหรือเสียง 
 สัญลักษณ์ (Logo) หมายถึง ส่ิงท่ีก าหนดนิยมกนัข้ึนเพื่อให้ใชห้มายความแทนอีกส่ิงหน่ึงหรือ
ใชบ้่งบอกแทนอะไรบางอยา่ง 
 แผนที ่(Map) หมายถึง ภาพเขียนยอ่แสดงท่ีตั้งภูมิประเทศ พื้นดิน แม่น ้า ฝ่ังทะเลและอ่ืนๆ 
 แผ่นพบั (Brochure) หมายถึง ส่ือส่ิงพิมพท่ี์ใหข้อ้มูลการโฆษณาสินคา้ หรือขอ้มูลต่างๆ 
 ระบบป้ำยช้ีน ำทำง (Wayfinding) หมายถึง การส่ือสารดว้ยระบบสัญญะและการส่ือสารทาง
กราฟิก เพื่อช่วยใหค้นสามารถหาเส้นทางเพื่อไปถึงจุดหมาย 
 เว็บไซต์ (Website) หมายถึง แหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและส่ือประสมต่างๆ เช่น 
ขอ้ความ ภาพ เสียง เพื่อท าการเผยแพร่ผา่นอินเทอร์เนต 
 หนังสืออเิลคทรอนิกส์ (E-book) หมายถึง เอกสารอิเลคทรอนิกส์ท่ีผูอ่้านสามารถอ่านผา่น

อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือโทรศพัทมื์อถือ 
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บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง   
 

การศึกษาการออกแบบสารสนเทศส าหรับเมืองประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม เชียงใหม่ เป็น
การศึกษาเพื่อน าเสนอข้อมูลสารสนเทศส าหรับเมืองประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่ 
ให้กบัผูท่ี้สนใจ ผูศึ้กษาไดศึ้กษาและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัเพื่อให้ในการเป็นแนวทางในการ
น าเสนอขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 2.1 แนวความคิดการออกแบบสารสนเทศ 
  2.1.1 แผนท่ี 
  2.1.2 การหาทิศทาง 
  2.1.3 ระบบสัญลกัษณ์ 
  2.1.4 การออกแบบเวบ็ไซต ์
  2.1.5 หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 
  2.1.6 การออกแบบอตัลกัษณ์ 
 2.2 ทฤษฎีการรับรู้ 
 2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 แนวความคิดการออกแบบสารสนเทศ 
 การออกแบบสารสนเทศ (Information Design) เป็นทกัษะและการปฏิบติัในการเตรียมขอ้มูล
ท่ีปริมาณมากและมีความซบัซอ้น ใหก้ระชบั ซ่ึงท าใหส้ามารถน าเอาขอ้มูลเหล่านั้นออกมาใชอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 ข้อมูลสารสนเทศ  ประกอบด้วยค าว่า ข้อมูล  และ  ค าว่า สารสนเทศ  ข้อมูล  Data) ตาม
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525 หมายถึง ขอ้เท็จจริงหรือส่ิงท่ีถือหรือยอมรับว่าเป็น
ขอ้เท็จจริงส าหรับใช้เป็นหลกัในการอนุมานหาความจริงหรือการค านวณ  ขอ้มูลจึงมีความหมายใน
ลกัษณะท่ีเป็นขอ้มูลดิบ (Raw data) เรียกไดว้า่เป็นส่ิงท่ีไดจ้ากการสังเกตปรากฏการณ์การกระท าหรือ
ลกัษณะต่างๆของวตัถุ ส่ิงของ คน สัตว ์หรือพืช แลว้บนัทึกไวเ้ป็นตวัเลข สัญลกัษณ์ ภาพหรือเสียง 
(วเิศษศกัด์ิ โคตรอาษา, 2542) ขอ้มูลจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ของส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยมีการ 
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รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองส่วนค าว่า สารสนเทศ  (วาสนา สุขกระสานติ, 2541) 
หมายถึง "ข่าวสารท่ีไดจ้ากการน าขอ้มูลดิบ (Raw Data) มาค านวณทางสถิติหรือประมวลผลอยา่งใด
อย่างหน่ึง ซ่ึงได้ออกมาอยู่ในรูปท่ีสามารถน าไปใช้งานได้ทันที" หรือก็ คือข้อมูลท่ีผ่านการ
ประมวลผลโดยวิธีท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการใช้งาน  มีการตรวจสอบความถูกตอ้งแล้ว ในการ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อสร้างสารสนเทศแต่ละชนิดต้องวิเคราะห์ว่าต้องการเก็บข้อมูลไปเพื่อท าอะไร 
ตอ้งการสารสนเทศใดบา้ง เพราะในความเป็นจริงขอ้มูลมีปริมาณมาก ซ่ึงขอ้มูลแต่ละอย่าง ก็จะบ่ง
บอกขอ้เท็จจริงท่ีต่างกนั เม่ือรวบรวมขอ้มูลแลว้ ถา้มีการน าเอาขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไวม้าประมวลผล 
จดัระบบใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีเรียกใชง้านได ้เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ตามวตัถุประสงค์ ก็จะไดส้ารสนเทศ 
สารสนเทศท่ีดีจึงตอ้งมาจากขอ้มูลท่ีดี ถา้ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาเป็นขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง สารสนเทศท่ี
ไดก้็ยอ่มไม่ถูกตอ้งไปดว้ยเช่นกนั 
 การออกแบบสารสนเทศ (วีระพนัธ์ จนัทร์หอม, 2550) คือ การจดัการกับแบบจ าลองการ
จดัระบบ เพื่อสร้างบริบทและความหมายแก่ตวัสารสนเทศเอง โดยเร่ิมตน้จากการระบุวตัถุประสงค์
การออกแบบ โดยพื้นฐานแลว้การออกแบบสารสนเทศมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อพฒันางานเอกสารท่ีมี
ความซับซ้อน ให้อยู่ในรูปแบบท่ีสามารถเรียกใช้ไดอ้ยา่ง รวดเร็ว ถูกตอ้ง และง่ายต่อการเขา้ใจ การ
ออกแบบสารสนเทศถูกใช้ในหลายสายงานท่ีตอ้งมีการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น เพื่อแสดงขอ้มูลท่ีมีอยู่
อย่างมากมายให้ออกมาในรูปแบบท่ีง่ายต่อการเข้าใจและการค้นหาการออกแบบเรขศิลป์ใน
สภาพแวดลอ้ม (Environmental Graphic Design) 
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ภาพท่ี 2.1 ภาพแสดงการออกแบบเลขศิลป์ในส่ิงแวดลอ้ม ระบบช้ีน าทางในสนามบิน Schipol 
ออกแบบโดย Paul Mijksenaar  

(ท่ีมา https://segd.org/article/what-environmental-graphic-design-egd) 
         
 ความหมายของ EGD (Environmental Graphic Design) ถา้แปลตรงตวัหมายถึงการออกแบบ
เรขศิลป์ในสภาพแวดลอ้มต่างๆ หรือการส่ือสารในเชิงพื้นท่ีซ่ึงสามารถถ่ายทอดออกมาไดห้ลากหลาย
รูปแบบ และถ้าจะพูดให้เขา้ใจง่ายข้ึนก็คือการสร้างคู่มือหรือวิธีการให้ขอ้มูลการใช้สถานท่ีเพื่อให้
ตอบสนองประโยชน์ใชส้อยในแต่ละสถานท่ีนั้นๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นย  า ในขณะเดียวกนัก็ตอ้ง
เสริมสร้างเร่ืองราวหรือความพิเศษท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัใหก้บัสภาพแวดลอ้มนั้นๆ ดว้ย  
งานออกแบบ Environmental Graphic Design ท่ีดีจะตอ้งครอบคลุมเน้ือหาการออกแบบ 3 ดา้นหลกัๆ
ซ่ึงประกอบดว้ย 
 1. การช้ีน าทาง (Signage Wayfinding System) การท าให้ใช้งานได้เกิดการรับรู้ทิศทางและ
สามารถก าหนดทิศทางของตวัเองในสภาพแวดลอ้มต่างๆไดดี้ 
 2. การส่ือความหมาย (Interpretation) ของสถานท่ีนั้นๆ ท่ีต้องการจะบอกไปยงัผูรั้บอย่าง
กระชบัและเขา้ใจไดง่้าย 
  3. การสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัสถานท่ี (Placemaking) การสร้างเร่ืองราวและความพิเศษให้กบั
สภาพแวดลอ้มนั้นๆ 
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 คุณสมบติัของผูท่ี้จะท างาน EGD ไดดี้นั้นจะตอ้งท างานผสมผสานระหวา่งงาน 2 มิติและงาน 
3 มิติไดเ้ป็นอยา่งดีมีความเขา้ใจในเร่ืองของ Form / Space / Scale และสนใจในเร่ืองขอ้มูลเชิงพื้นท่ี
อยา่งละเอียด ท่ีส าคญัคือตอ้งท างานเป็นทีมและท างานในภาคสนามไดเ้ป็นอยา่งดี 
ประโยชน์ของ EGD ต่อสังคม 
          ถา้มองในภาพรวมใหญ่ระดบัประเทศ งาน EGD ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ของการให้ขอ้มูลและ
ช้ีน าทางแก่ผูค้นทัว่ไปทั้งคนในประเทศและชาวต่างชาติ ยกตวัอย่างเช่น ระบบป้ายทางหลวงทั้งใน
เมืองและระหวา่งจงัหวดั รวมไปถึงทางด่วน ถนนหนทางตรอกซอกซอยต่างๆ ลว้นมีความส าคญัใน
การให้ขอ้มูลทั้งส้ินหลายๆ คร้ังท่ีเราไม่ชินเส้นทางแต่มีความจ าเป็นตอ้งขบัรถตามป้ายบนทางหลวง
หรือทางด่วนไปยงัจุดหมายท่ีตอ้งการ แลว้เดินทางถึงทางแยกท่ีจะตอ้งตดัสินใจ ขอ้มูลท่ีเราติดตามมา
ตลอดทางเกิดหายไป หรือมีการเปล่ียนขอ้มูลใหม่โดยท่ีไม่มีขอ้มูลเก่าหลงเหลืออยู่แล้วเราควรท า
อยา่งไร จะตอ้งยอมให้ผิดพลาดก่อนแลว้ถึงค่อยมาเรียนรู้ในภายหลงัอยา่งนั้นหรือ ดีไม่ดี อาจจะเป็น
สาเหตุท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุข้ึน เสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าใช้จ่ายจิปาถะถ้ามองประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์
นอกจากประโยชน์ใช้สอยต่างๆ ในเร่ืองการให้ข้อมูลและการช้ีน าทางแล้ว งาน EGD เป็นส่ิงท่ี
เสริมสร้างบรรยากาศ สร้างเอกลกัษณ์เฉพาะสถานท่ีนั้นๆ สามารถสร้างจุดขายหรือความแตกต่างใน
แต่ละธุรกิจของตนเองได ้ท าให้ผูท่ี้เขา้มาใชส้ถานท่ีเกิดการรับรู้และจดจ าสถานท่ีนั้นๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ยกตวัอยา่งเช่น ศูนยก์ารคา้ต่างๆ ท่ีทั้งเกิดข้ึนใหม่และปรับปรุงสถานท่ีใหม่อยูต่ลอดเวลา ร้านกาแฟทั้ง
ของในและต่างประเทศท่ีพยายามสร้างจุดขายและบรรยากาศของตนเองเพื่อให้เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าต่อ
กลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ีลว้นเป็นผลพวงมาจากงานออกแบบ EGD ทั้งส้ิน ในต่างประเทศนั้นมีองค์กร
หรือสมาคมวิชาชีพส าหรับงานทางดา้นน้ีข้ึนโดยเฉพาะเพื่อเป็นแหล่งชุมนุมบุคลากรในแวดวงการ
เดียวกนัในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงไดมี้การจดัประกวดงานออกแบบต่างๆข้ึนทุกปี
เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและยกระดบัมาตรฐานงานออกแบบใหไ้ปสู่ระดบัสากล 
(“บทความกฤษณะ ธนะธนิต” แหล่งท่ีมา http://www.creativeokmd.com/articles/1/131/ 
environmental-graphic-design) 
  
 2.1.1 แผนที่ (Map) 
  
 ทว ีทองสวา่ง อธิบายถึงแผนในหนงัสือ แผนท่ีและความเขา้ใจเก่ียวกบัแผนท่ี ไวว้า่ แผนท่ีจดั
ว่าเป็นอุปกรณ์ส าคญัอย่างหน่ึงท่ีมนุษย์ได้น ามาใช้เป็นเคร่ืองช่วยในการด าเนินกิจการงานต่างๆ 
ตลอดจนการศึกษาหาความรู้ทัว่ไปทั้งในดา้นวิชาการ และการด าเนินชีวติประจ าวนัตั้งแต่สมยัโบราณ
จนถึงปัจจุบนั ความหมายของแผนท่ีคือ “ส่ิงท่ีแสดงลกัษณะภูมิประเทศของผวิโลกทั้งท่ีเป็นอยูต่าม 
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ธรรมชาติและส่วนท่ีปรุงแต่งข้ึน โดยแสดงลงในพื้นท่ีราบเป็นกระดาษหรือวตัถุอย่างใดอยา่งหน่ึงท่ี
แบน ดว้ยการย่อส่วนให้เล็กลง ตามขนาดท่ีตอ้งการ ซ่ึงยงัตอ้งอาศยัเคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ทิศทาง 
มาตราส่วน และส่ิงอ่ืนๆท่ีท าให้การอ่านลกัษณะภูมิประเทศเป็นไปอย่างถูกตอ้งแม่นย  า” (ทวี ทอง
สวา่ง, 2516) 
 แผนท่ีนั้นมีมาตั้งแต่ยคุโบราณ จากเอกสารหลกัฐานในอดีตท่ีนกัวิชาการไม่สามารถรวบรวม
ได้อย่างสมบูรณ์ แผนท่ีท่ีคน้พบไดก้็ไม่สามารถจะบ่งบอกยุคสมยัท่ีแน่นอน แต่ประมาณกนัว่าชาว
อียิปต์โบราณ ต่อมาชาวบาบิโลเนียน (Babilonians) จ าลองแผนท่ีได้ด้วยวสัดุธรรมชาติเท่าท่ีหาได ้
ชาวเอสกิโมเขียนแผนท่ีโดยใชเ้ศษไมห้รือกอ้นหินวางไวบ้บนหนงัแมวน ้ าเพื่อเป็นสัญลกัษณ์แสดงภูมิ
ประเทศ ชาวเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก เกาะตวัโมต เกาะมาร์แชลใชแ้ขนงไมแ้ละเปลือกหอยท าแผน
ท่ีแสดงเกาะและกระแสน ้ า ชนเผ่าอ่ืนๆ  อีก คือ เผ่าอาฟริกันและอินเดียนชาวอินคา ชาวมายา 
วิวฒันาการแผนท่ีในยุคต่อมาเร่ิมเป็นการเขียนภาพ ลายเส้นลงบนหนังหรือกระดาษ  สัญลกัษณ์ท่ี
ปรากฏบนแผนท่ีเป็นลกัษณะท่ีเรียกวา่ แผนท่ีภาพ (Pictorial Map) 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสมมติข้ึนเป็นแผนท่ีจะใช้ส่ิงท่ีหาไดต้ามธรรมชาติ 
เช่น เปลือกหอย เศษไม ้เศษฟาง หนงัสัตว ์กอ้นหิน มาเป็นเคร่ืองหมายให้กบัการดูแผนท่ี ซ่ึงผูค้นต่าง
ถ่ินท่ีมาเยือนเห็นแล้วก็สามารถเข้าใจ แผนท่ีแบบไทยในสมัยโบราณท่ีเป็นฝีมือคนไทย  (ไม่ใช่
ชาวต่างชาติเขา้มาท าไวใ้ห้) Thongchai Winichakul (1998) กล่าวไวเ้ก่ียวกบัแผนท่ีสมยัโบราณว่า คน
โบราณจะวาดภาพเขียนตามผนงัวดั ผนงัโบสถ์หรืออารามอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เป็นภาพเขียนเก่ียวกบัไตร
ภูมิตามความเช่ือทางพุทธศาสนา ท่ีมีเร่ืองราวการเดินทางไปในชมพูทวีปของบุคคลในพุทธประวติั 
รายละเอียดของภาพเป็นเหมือนกบัการจ าลองภูมิประเทศ มีแม่น ้า ภูเขาแผน่ดิน ทะเล เกาะแก่ง ฯลฯ ท่ี
มีส่วนคลา้ยกบัภูมิประเทศจริง (Thongchai Winichakul ,1998) 
 วรีะพนัธ์ วรีะญาโณ กล่าวถึงชนิดของแผนท่ีจากงานวจิยั วเิคราะห์การใชแ้ผนท่ีในการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วา่ แผนท่ีนั้นมีหลายชนิด การท าแผนท่ีแต่ละชนิดเป็น
ผลมาจากความตอ้งการใชป้ระโยชน์ท่ีแตกต่างกนัไปในหลายดา้น แผนท่ีจึงมีบทบาทและหนา้ท่ี
ต่างกนั เช่น แผนท่ีภูมิประเทศ แผนท่ีดิน แผนท่ีธรณีวทิยา แผนท่ีการใชท่ี้ดินแผนท่ีตวัเมือง (ผงัเมือง) 
แผนท่ีท่องเท่ียว และแผนท่ีท่ีมีบทบาทมากข้ึนปัจจุบนัเป็นผลมาจากการส่งขอ้มูลจากดาวเทียมท่ีลอย
อยูใ่นอวกาศ คือ แผนท่ี GIS GPS ซ่ึงการประดิษฐ์และออกแบบแผนท่ีแต่ละชนิดจะตอ้งมีการค านึงถึง
วตัถุประสงคข์องการน าไปใช ้และกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเป็นคนน าไปใชง้านเป็นส าคญั การคิดระบบ
แสดงสัญลกัษณ์จึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการน าไปใช้ (วรีะพนัธ์ วรีะญาโณ, 2543) 
 ทวี ทองสว่าง กล่าวถึงขั้นตอนในการก าหนดสัญลกัษณ์ในแผนท่ีว่า จะกระท าหลงัจากท่ีมี
การเก็บขอ้มูลจริงเชิงภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ ส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ จึงสามารถถ่ายทอดรายละเอียดจาก 
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ขอ้มูลท่ีเก็บไดล้งแผนท่ีในรูปของสัญลกัษณ์ (ทวี ทองสวา่ง ,2516) และยอด พึ่งลออ อธิบายเพิ่มเติม
จากหนงัสือ ทฤษฎีเส้นโครงแผนท่ี ไวว้่า เกณฑ์ในการก าหนดสัญลกัษณ์ท่ีจะใชใ้นแผนท่ีมีหลกัการ
ออกแบบคลา้ยกบัทฤษฎีการออกแบบกราฟิกหรือสัญลกัษณ์ เช่น ตอ้งมีความชดัเจน สามารถมองเห็น
ความแตกต่างกนัได ้สัญลกัษณ์ไม่กลมกลืนกบัองค์ประกอบ เรียบง่าย เขา้ใจไดง่้าย (ยอด พึ่งละออ, 
2528) 
 ศาสตร์การผลิตแผนท่ีวิว ัฒน์ไปตามเทคโนโลยีของมนุษย์ใน เวลาปัจจุบันแผน ท่ี
อิเล็กทรอนิกส์มีความนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายและมีบทบาทต่อมนุษย ์ปลายศตวรรษท่ี 20 นักท า
แผนท่ีเร่ิมใชค้อมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการท าแผนท่ี จนแผนท่ีอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบนัไดรั้บขอ้มูลท่ีส่ง
มาจากดาวเทียมท่ีลอยอยูน่อกโลก แผนท่ี GIS (Geographic Information System) มีประโยชน์ในการ
ให้ข้อมูลเพื่อการวางแผน  เช่น  การวางแผนการใช้น ้ า ท่ีดิน  ขยายเมือง การจัดการภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เป็นตน้ ขอ้มูลดิจิตอลปัจจุบนัก็ไม่ไดมี้ความซับซ้อนในการใชง้าน ผูค้นทัว่ไปสามารถเขา้
ใชง้านได ้เช่น การใชแ้ผนท่ีอิเล็กทรอนิกส์ติดรถยนตเ์พื่อตรวจสอบเส้นทางจราจร หาต าแหน่งบุคคล
บนพื้นโลกจากประโยชน์ของพิกดัทางอิเล็กทรอนิกส์ (GPS: Global Positioning System) 
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 แผนทีผ่งัเมือง (City Map) 
 

 
 

ภาพท่ี 2.2 แผนท่ีผงัเมืองกรุงปักก่ิง ประเทศจีน 
 (ท่ีมา http://www.lib.utexas.edu/maps/map_sites/cities_sites.html) 
  
 พินิจ ถาวรกุล จากหนงัสือ การอ่านและการใช้แผนท่ี ไดใ้ห้ความหมายถึงแผนท่ีผงัเมืองว่า 
โดยปกติมีมาตราส่วนค่อนขา้งใหญ่ เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ของเส้นทางท่ีมีขนาดกวา้งยาวมากๆ  ตวั
อาคารท่ีมีความส าคญั เช่น สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ สถานท่ีราชการของเมืองนั้น สถานท่ีท่องเท่ียว 
แสดงให้เห็นถึงขอบเขตและท่ีตั้ งของเมือง แหล่งท่ีตั้ งของสถานท่ีต่างๆ (พินิจ ถาวรกุล) ระบบ
สัญลักษณ์ในแผนท่ีแตกต่างกันข้ึนอยู่กับผูจ้ดัพิมพ์หรือผูส้นับสนุน มีจุดประสงค์ช้ีแจงเส้นทาง 
สถานท่ี ท าข้ึนเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับนกัท่องเท่ียวหรือบุคคลทัว่ไป 
 การออกแบบแผนท่ี  มีการค านึงถึงวตัถุประสงคแ์ละผูท่ี้ใชง้านเป็นส่วนส าคญั จึงเป็นผลให้มี
แผนท่ีมากมายหลายชนิด เน้ือหา ขอ้มูลของแผนท่ีตอ้งมีการถ่ายทอดใหเ้กิดความชดัเจนแก่ผูใ้ชไ้ม่ท  า
ใหค้วามสับสน การออกแบบแผนท่ีท่ีดีสามารถตรึงให้ผูใ้ชส้นใจในตวัแผนท่ี แผนท่ีจึงตอ้งสร้างความ
น่าสนใจตั้งแต่การออกแบบส่วนผสาน (Interface Design) และการจดัการขอ้มูล จึงมีความเก่ียวขอ้ง
กบัศาสตร์ในการออกแบบเคร่ืองหมาย และสัญลกัษณ์โดยตรง เป็นตั้งแต่การจ าลองภาพของพื้นโลก 
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จริง ส่วนประกอบรอง และการใส่แถบของช่ือสถานท่ี หรือค าต่างๆ ลงไปด้วยการออกแบบส่วน
เคร่ืองหมาย และสัญลกัษณ์หลกั ได้แก่ เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ท่ีน าทางให้ผูใ้ช้ เช่น เข็มทิศ มาตรา
ส่วน เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์แสดงรายละเอียดยอ่ย ไดแ้ก่ บา้น ตึก ตน้ไม ้พื้นท่ีเร่ืองของการใชสี้ การ
ใชร้ะดบัของสีในแผนท่ี เน่ืองจากความสามารถของเทคโนโลยีท่ีสามารถผลิตสีไดเ้ป็น 16 ลา้นสี แต่
ตาของมนุษยไ์ม่สามารถแยกความแตกต่างไดเ้หมือนคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ จะเป็นประโยชน์กบัการ
ออกแบบสัญลักษณ์เพื่อให้ข้อมูลในด้านปริมาณท่ีมีความแตกต่างกันการอ่านแผนท่ีนั้นใช้ส่วน
ประสาททางตามากท่ีสุด ทฤษฎีพื้นฐานท่ีใช้กนัทัว่ไปทั้งศิลปินนักออกแบบก็ใช้คือ figure-ground 
องค์ประกอบของ 2 ส่วนในเร่ืองความแตกต่าง เด่นชัดกลมกลืน เป็นส่ิงจ าเป็นในการพิจารณาการ
ออกแบบ และคุณสมบติั ขอ้ควรค านึงอ่ืนๆ อีกคือ ความแตกต่างกนั ใกล้เคียงกบัความจริง ไม่โอน
เอียงเป็นกลาง มีความแม่นย  า 
  
 2.1.2 การหาทศิทาง (Wayfinding) 
  
 ค าว่า Wayfinding (การหาทิศทาง) เร่ิมปรากฏเป็นคร้ังแรกในหนังสือช่ือ The image of the 
city ของสถาปนิกช่ือว่า Kelvin Lynch ในปี  1960 โดยกล่าวว่า Wayfinding นั้ นอ้างถึงเส้นทางซ่ึง
มนุษยแ์ละสัตวใ์ชใ้นการน าพาตวัเองจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง ซ่ึงเป็นกระบวนการของผูค้นในการหา
เส้นทางรอบๆจุดหมายปลายทางของพวกเขา ต่อมา Romedi Passini (1984) นกัจิตวิทยาส่ิงแวดลอ้ม 
ไดน้ าแนวคิดน้ีมาขยายโดยรวมเขา้กบัการส่ือสารดว้ยระบบสัญญะและการส่ือสารทางกราฟิกอ่ืนๆ ทั้ง
การออกแบบส่ิงก่อสร้าง การจดัวางพื้นท่ี การส่ือสารทางเสียง พื้นผิวท่ีสามารถสัมผสัได้ และการ
เตรียมการเพื่อรองรับความตอ้งการของผูใ้ช้ โดยให้ความหมาย Wayfinding ไวว้่าเป็นความสามารถ
ของบุคคลในการไปยงัจุดหมาย เป็นกระบวนการในใจ (Cognitive Process) ท่ีท าการจดัระเบียบขอ้มูล
ซ่ึงไดรั้บจากสภาพแวดลอ้มมาประมวลให้เกิดแผนท่ีในใจ (Cognitive Map)(Mark A. Foltz . Design 
Principles for Way finding) โดยมีหลกัในการออกแบบ คือ 
 1. สร้างลกัษณะของแต่ละพื้นท่ี โดยแต่ละต าแหน่งควรมีลกัษณะท่ีไม่เหมือนกนั 
 2. สร้างจุดสังเกตเพื่อช่วยในการก าหนดและท าใหเ้กิดการจ าได ้
 3. ออกแบบเส้นทางใหดี้ 
 4. ออกแบบพื้นท่ีดว้ยส่ิงท่ีสามารถมองเห็นได ้
 5. อยา่ใหผู้ใ้ชเ้กิดทางเลือกในการเดินทางท่ีมากนกั 
 6. ใชมุ้มมองท่ีไดรั้บการส ารวจแลว้ เช่น แผนท่ี 
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 7. จดัเตรียมสัญลกัษณ์ในจุดท่ีจะตอ้งตดัสินใจเพื่อช่วยในการตดัสินเส้นทาง 
 8. ใช้เส้นช้ีทางท่ีสามารถเห็นได้เพื่อแสดงให้เห็นทิศทางท่ีจะเดินต่อไป (Ron Apelt, John 
Crawford และ Dennis Hogan, 1997)  
 ระบบน าทาง (Wayfinding) คือ การช่วยให้คนไปถึงท่ีหมายไดใ้นเวลาท่ีก าหนด โดยไม่เกิด
ความเครียดและความสับสนให้ความสะดวกสบาย ในการใชบ้ริการของสถานท่ี จนถึงการคมนาคม
ขนส่งดว้ยการเดินเทา้ หรือการใชย้านพาหนะ ซ่ึงมีความจ าเป็นทางสังคมเศรษฐกิจ และเพื่อไม่ก่อเกิด
ความเสียหายทางทรัพยสิ์นชีวิตและจิตใจระบบน าทาง  (Wayfinding) คือ แนวความคิดให้คนไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารดว้ยระบบส่ือสาร  
 Ilgin Niron ได้ให้ความหมายของค าว่า Wayfinding ไวว้่า “เป็นค านิยามอย่างสั้ นของการ
กระท าในการหาเส้นทางเพื่อไปยงัจุดหมายและการออกแบบระบบการหาทิศทางจะเป็นเคร่ืองมือใน
การช่วยให้ผูค้นสามารถหาเส้นทาง โดยใช้ส่ือกลางผ่านค าพูด(Speech) ตวัเขียน (Word) ส่ิงพิมพ ์
(Print) ป้าย-สัญลกัษณ์ (Signs) สถาปัตยกรรม (Architectures) การวางผงัเมือง (Urban Planning) และ 
จุดสังเกต (Landscape) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการยืนยนัให้ผูค้นเหล่านั้นรู้ว่าตนเอง อยู่ ณ ท่ีใด และ
จะไปยงัท่ีหมายของพวกเขาไดอ้ยา่งไร” ค าจ ากดัความอย่างสั้ นของ การหาทิศทาง (Wayfinding) คือ 
การกระท าท่ีใช้ในการค้นหาเส้นทางเพื่อไปยงัจุดหมายนั่นเอง การออกแบบระบบน าทาง  มี
วตัถุประสงค์เพื่อท าให้ผูค้นรับรู้ว่าพวกเขาอยู่ท่ีไหนจะไปท่ีไหน และจะไปถึงได้อย่างไร เป็นการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผูค้นสามารถไปยงัจุดหมายท่ีพวกเขาตอ้งการไดอ้ย่างรวดเร็ว
และปลอดภยั โดยมีพื้นฐานในการออกแบบ คือการสร้างสารสนเทศเพื่อน าทางอยา่งมีประสิทธิภาพ
ระบบน าทางซ่ึงสามารถมองเห็นได้ (Visual Wayfinding System) ไม่ใช่หมายถึงแค่สัญญะ แต่ยงั
รวมถึง สถาปัตยกรรม(architecture) สถาปัตยกรรมทางภูมิศาสตร์ (Landscape Architecture) แสง 
(Lighting) และจุดสังเกต (Landmark) กบัจุดแนะน า (Orientation Points) ซ่ึงระบบน าทางถูกจดัให้อยู่
ในสองลักษณะ  คื อ  การแนะน า  (Orientation) และการน าท าง  (Mobility) การแนะน า  คื อ 
ความสามารถท่ีใครก็ตามสามารถติดตามหรือรับรู้ได้ว่าจุดท่ีพวกเขาอยู่นั้ นมีความสัมพันธ์กับ
ส่ิงแวดลอ้มรอบขา้งอย่างไร ส่วนกลุ่มน าทางเป็นความสามารถในการเดินทางเพื่อไปถึงยงัจุดหมาย
อยา่งปลอดภยั สามารถรับรู้และหลีกเล่ียงส่ิงกีดขวาง และส่ิงอนัตรายต่างๆได ้การประเมินระบบน า
ทางจะข้ึนอยูก่บัความคุน้เคย รู้จกักบัส่ิงรอบขา้ง และความสามารถในการท่ีจะเช่ือมโยงเขา้ใจถึงส่ิง
ต่างๆท่ีใชใ้นการบอกเส้นทางระหวา่งจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงได ้
 โดยใชป้้ายสัญลกัษณ์เป็นเคร่ืองมือบอกทาง ดว้ยวธีิการสร้างระบบน าทางใหค้นไปถึงท่ีหมาย
ไดด้ว้ยตนเอง Self Guiding System โดยใชว้ิธีการพึ่งพาตนเอง ท าให้ไม่ตอ้งใชบุ้คคลเป็นจ านวนมาก
ในการใหบ้ริการบอกทางภายในพื้นท่ีใหญ่ซบัซอ้น และตอ้งอาศยัการหาขอ้มูลเพื่อไปสู่ท่ีหมาย 
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สภาพแวดล้อมถือเป็นส่ิงช่วยน าทางอยู่แล้ว ในการออกแบบจึงใช้หลักการความสัมพันธ์ทาง
สภาพแวดล้อมท่ีมนุษยคุ์้นเคยอยู่แล้วเป็นตวัก าหนดท่ีตั้ง การใช้ส่ือน าทางโดยวางตามเกณฑ์ของ
เหตุผล และส่ิงท่ีมนุษยเ์คยชิน ตวัอย่างเช่น อาคารส านกังานซ่ึงมีเน้ือท่ีภายในและภายนอกตึกท่ีผา่น
การออกแบบจดัวางผงัอยา่งมีระเบียบและขั้นตอน ตึกตอ้งมีทางเขา้ออก ทางเดิน จ านวนชั้นความสูง 
การก าหนดชั้นดว้ยตวัเลข จึงเป็นส่ิงท่ียอมรับและเขา้ใจไดอ้ยูแ่ลว้ ทางเดิน A มาก่อนทางเดิน B  ห้อง
หมายเลข 404 ควรอยู่ชั้นท่ี 4 ดงันั้น หากส านึกและการคาดคะเนจากประสบการณ์ของบุคคลไดถู้ก
วางแผนใหเ้ปล่ียนไปการช้ีน าทางดว้ยตนเองจะไร้ประสิทธิภาพ 
 

 
 

ภาพท่ี 2.3 ระบบสัญญาณช้ีน าทางแบบใหม่ของนิวยอร์กท่ีช่วยคนเดินเทา้ตามถนนนิวยอร์ก 

  

 NYC Wayfinding ระบบป้ายช้ีน าทาง NYC อีกหน่ึงวิธีในการเดินตามท้องถนนของ
นักท่องเท่ียวในเมืองนิวยอร์กเม่ือข้ึนมาจากสถานีรถไฟใตดิ้นหรือเดินผ่านในพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีไม่
คุน้เคยอาจจะท าให้เกิดความสับสนแมก้ระทัง่คนนิวยอร์กเองก็ตาม กรมมหานครนิวยอร์กไดแ้นะน า
ระบบการป้ายช้ีน าทางแบบใหม่ช่ือว่า Walk NYC แผนท่ีการเดินเทา้ในนิวยอร์กท่ีท าให้ง่ายข้ึนเพื่อ
การเดินทางไปยงัจุดต่างๆ แผนท่ีระบบเดินเทา้ไดเ้ปิดแถลงข่าวในยา่นไชน่าทาวน์ท่ีไดมี้การติดตั้งป้าย 
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ท่ีในช่วงวนัหยุดและได้มีการติดตั้งเพิ่มเติมในเขตเมืองมิดทาวน์แมนฮตัตนัและจะมีการขยายการ
ติดตั้งอีก 300 กวา่จุด โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ Penta City Group สมาคมพิเศษของนกัออกแบบ 

และผูเ้ช่ียวชาญดา้น Wayfinding City ID นักออกแบบอุตสาหกรรมบิลลิงส์แจ็คสัน นักวางผงัเมือง
และผูเ้ช่ียวชาญดา้นสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.4 ประเภทของป้ายท่ีไดรั้บการพฒันาใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ในเขตพื้นท่ีเมือง 

 

 แผนท่ีท่ีได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมให้คนท่ีเดินเทา้และใช้จกัรยานโดยแสดงถนนใน
ทอ้งถ่ิน สถานท่ีส าคญั สถานท่ีท่องเท่ียว เลนจกัรยาน สถานีรถไฟใตดิ้นและป้ายรถประจ าทางต่างๆ 
แผนท่ีแสดงให้เห็นพื้นท่ีส่วนใหญ่ทีเก่ียวขอ้งกบัเมือง การใช้ทิศทางของแผนท่ี Walk NYC จะหมุน
เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัทิศทางท่ีผูใ้ชห้นัหนา้ไปทางเดียวกนักบับนแผนท่ี ท่ีไดรั้บการทดสอบกบัคนเดิน
เทา้ท่ีไดรั้บการตอบรับท่ีพบวา่เป็นแผนท่ีท่ีใชง้านง่ายกบัเมืองท่ียากท่ีจะรู้ทิศทางในการเดินทาง 

(แหล่งท่ีมา http://new.pentagram.com/2013/06/new-work-nyc-wayfinding/) 

  
  
 
 



 

16 
 

กระบวนการหาทศิทาง (Wayfinding process) 
 กระบวนการของการหาทิศทาง (Wayfinding) (อา้งใน สาธิมล พงษ์วฒันาสุข, 2544: 19-21) 
เป็นกระบวนการทางจิตวิทยา (Psychology) หรือจิตวิทยาสภาพแวดล้อม (Enviroment Psychology) 
โดยกระบวนการการับรู้และจดจ าสภาพแวดล้อม  (Cognitive Mapping Process) ซ่ึงมีผลต่อการเกิด
แผนท่ีในใจหรือจิตนภาพ (Cognitive map or Image) 
 Passini (1984) กล่าวว่ากระบวนการหาทิศทาง (Wayfinding) สามารถก าหนดไดใ้นลกัษณะ
ของกระบวนการเกิดแผนท่ีในใจ (Cognitive Mapping Process) ซ่ึงเป็นกระบวนการสร้างโครงสร้าง
จิตนภาพ  (Mental Structure) และเป็นส่วนหน่ึงของการรับรู้และจดจ าสภาพแวดล้อมโดยพบว่า
ผลลัพธ์ของกระบวนการหาทิศทางนั้นเกิดข้ึนในลักษณะของแผนท่ีในใจ (Cognitive Map) ซ่ึงคือ
ภาพรวมของจินตภาพหรือส่ิงท่ีเป็นตวัแทน (Representation) ของท่ีว่างและผงัโดยรวมของสภาพ 
แวดล้อมนั้ นๆ กระบวนการท่ีน าไปสู่ผลลัพธ์ในลักษณะของแผนท่ีในใจ (Cognitive Map) นั้ น
ประกอบ ดว้ยองค์ประกอบของกระบวนการหาทิศทางไดแ้ก่ ขอ้มูลสภาพแวดลอ้ม (Environmental 
Information) การตัดสินใจ  (Decision) และพฤติกรรมการแสดงออก  (Behavioral action) ทั้ ง น้ี
กระบวนการตดัสินใจ (Decision) เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอย่างมาก โดยการตดัสินใจเป็นส่ิงส าคญัท่ี
เช่ือมโยงข้อมูลในจิตใจและน าไปสู่การแสดงออกของพฤติกรรมกระบวนการหาทิศทางสามารถ
อธิบายในฐานะของกระบวนการแก้ปัญหาในท่ีว่าง (Spatial Problem Solving) อนัประกอบไปด้วย
กระบวนการต่างๆ ดงัน้ี (Arther and Passini, 1992) 
 1. การตดัสินใจ (Decision Making) ไดแ้ก่ การวางแผนการกระท า ซ่ึงช่วยใหส้ามารถวางแผน
กระท าและเขา้ใจโครงสร้างโดยรวมของสภาพแวดลอ้ม 
 2. การตดัสินใจกระท า (Decision Executing) ไดแ้ก่ การเปล่ียนจากแผนมาเป็นการกระท า
เป็นการเปล่ียนรูปการตดัสินใจมาเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรม ซ่ึงในส่วนน้ีแหล่งขอ้มูลท่ีช่วยให้
สามารถตดัสินใจกระท าไดส่้วนหน่ึงมาจากแผนท่ีในใจ (Cognitive Map) ท่ีมีอยู ่
 3. กระบวนการประมวลขอ้มูล (Information Processing) ไดแ้ก่ การเขา้ใจขอ้มูลจากการ
ตดัสินใจ 2 ประการขั้นตน้ในลกัษณะของการรับรู้และจดจ า สภาพแวดลอ้ม 
(Environmental Proception and Cognition) 
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ภาพท่ี 2.5 กระบวนการคน้หาทิศทาง 
  
 ทั้ ง น้ี การรับ รู้ทิศทาง  (Wayfinding) เป็น ส่ิ งท่ี มีความ เก่ี ยวข้องกับการเช่ือมโยงการ
ประสบการณ์ในอดีตการอ่านและประเมินสภาพแวดลอ้มความพยายามท าความเขา้ใจลกัษณะเฉพาะ
ของท่ีว่างในสภาพแวดล้อม โดยมีการรับข้อมูลจากป้าย แผนท่ี และตวับ่งช้ี (Indicator) โดยมีการ
พิจารณาปัจจยัดา้นเวลา ความน่าสนใจ ความปลอดภยัในการใช้เส้นทางดว้ยในการรับรู้ขอ้มูลต่างๆ
จากสภาพแวดลอ้มซ่ึงประกอบไปดว้ยกระบวนการวางแผนก่อนท่ีจะกระท าซ่ึงในการวางแผนนั้นจะ
ประกอบไปด้วย การก าหนดสถานท่ีท่ีจะไป (Where to go) วิธีท่ีจะไปยงัจุดหมาย (How to go) และ
เวลาท่ี จะไปยังจุดหมาย  (When to go) ซ่ึ งจะมีผล ต่อกระบวนการตัดสินใจ  (Decision) โดย
กระบวนการตัดสินใจเป็นส่ิงท่ีมีการล าดับ (Hierarchy) เป็นโครงสร้างและต้องอาศัยข้อมูลจาก
สภาพแวดลอ้ม โดยเร่ิมจากการตดัสินใจก าหนดจุดหมาย ตดัสินใจกระท าตามล าดบัข้ึนตอนก่อน-
หลงัจนกระทัง่ไปยงัจุดหมาย ทั้งน้ีความคุน้เคยท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มนั้นก็มีผลต่อการตดัสินใจไปยงั
จุดหมาย โดยการไปยงัจุดหมายภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีมีความคุน้เคยจะสามารถตดัสินใจกระท าได้
โดยอาศยัการวางแผนท่ีเคยก าหนดข้ึนจากประสบการณ์ในอดีตก็ได ้(Arthur and Passini, 1992) 
 ในกระบวนการประมวลขอ้มูล (Information Processing) การรับรู้ (Perception) และการจดจ า 
(Cognition) เป็นองคป์ระกอบส าคญั โดยการรับรู้ (Perception) เป็นการรับขอ้มูลเขา้มาผา่นสัมผสั
ต่างๆ โดยเฉพาะการมองเห็น (Vision) การไดย้นิ (Hearing) และ การสัมผสั (Tactual) ตามล าดบั ส่วน
การจดจ าเป็นการท าความเขา้ใจและจดัการขอ้มูลท่ีไดรั้บโดยจะพิจารณาท่ีส่วนประกอบ (Component)  
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และลกัษณะเฉพาะ (Spation Characteristic of A Setting) ของกายภาพนั้นๆ และแสดงออกมาใน
ลกัษณะของแผนท่ีในใจ (Arthur and Passini, 1992)  
 ทั้งน้ีไดมี้การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการจ า (Memory) อาคารในเมือง 4 ประการ ดงัน้ี 
 1. รูปทรงอาคาร เช่น ขนาด สี รูปร่าง รูปแบบ 
 2. ความสามารถในการมองเห็น (Visibillty) และการเขา้ถึง (Access) 
 3. การใชง้าน (Use) เช่น อาคารท่ีมีประโยชน์ใชส้อยท่ีส าคญั หรือใชบ้่อยจะสามารถจ าได ้
 4. ความส าคญัในเชิงสัญลกัษณ์ เช่น อาคารท่ีมีความหมายทางประวติัศาสตร์ หรือ วฒันธรรม 
  
ระบบป้ายสัญลกัษณ์ (Sign System)  
 ป้ายสัญลักษณ์เป็นส่วนหน่ึงของระบบน าทาง (Wayfinding System) มีการจดัท าข้ึนเพื่อ
บริการให้บุคคลสามารถเดินทางไปสู่สถานท่ีๆ ไดต้ามตอ้งการ และช่วยจดัการกบัสภาพแวดลอ้มให้
แคบลงโดยมีการบอกทิศทาง ระบุสถานท่ี และบอกค าสั่ง และมีการจดัระเบียบขอมูลอย่างเป็น
รูปธรรมระบบป้ายสัญลกัษณ์ท่ีดีนั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งค าน่ึงถึงสภาพแวดลอ้มดา้นต่างๆ เช่น สถานท่ี
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ฯลฯ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการใชง้าน 
 

 
 

ภาพท่ี 2.6 ภาพแสดงพื้นท่ีของถนนและการออกแบบระบบป้ายสัญลกัษณ์ท่ีจอดรถในเมืองนิวยอร์ก 
โดยบริษทั Chelsea Improvement 

(ท่ีมา http://chelseaimprovement.com/neighborhood/streetscape_parking.html) 
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วตัถุประสงค์ของป้ายสัญลกัษณ์ การใชเ้คร่ืองมือภาพในลกัษณะของป้ายสัญลกัษณ์มี ดงัน้ี 
 วตัถุประสงค ์คือ เพื่อถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร (Sign Transmit Information) ตอ้งสามารถเขา้
กนัไดดี้ตามลกัษณะหนา้ท่ีและการใชง้านและควรช่วยส่งเสริมสภาพแวดลอ้มจดัเป็นกลุ่มไวด้งัน้ี 
(เอ้ือเอน็ดู ดิศกุล ณ อยธุยา, 2543: 23) 
 1. แจง้ข่าวสารบริเวณพื้นท่ีวา่ง (Information on Space Area) 
  1.1) แนะน าเส้นทาง (Guidance) การแจง้ข่าวสารในบริเวณพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงซ่ึง
แสดงการจดัต าแหน่งของพื้นท่ีนั้นไวใ้นท่ีเดียวกนั เพื่ออ านวยความสะดวก เช่น ป้ายแผนท่ี ป้าย 
แผนผงั 
  1.2) บอกทิศทาง (Directional) การแจง้ข่าวสารโดยใชล้กัษณะของเส้นเพื่อแสดง 
ทิศทางและบอกจุดหมายปลายทาง เช่น ป้ายลูกศรบอกทิศทาง ป้ายบอก สถานีรถไฟฟ้า 
  1.3) ระบุสถานท่ีดว้ยเคร่ืองหมาย (Identifying) การแจง้ข่าวสาร โดยแสดง
เคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ เป็นการระบุรายละเอียดท่ีส าคญัเฉพาะจุดเพื่อใชเ้ป็นจุดสังเกต ไปสู่
จุดหมายปลายทาง เช่น ป้ายบอกช่ือเมือง ตวัเลขถนน ป้ายแบ่งเขตส าหรับสถานท่ี ป้าย หนา้ประตู ป้าย
โบราณสถาน 
 2. แจง้ข่าวสารใหป้ฏิบติัตาม (Operational Information) 
  2.1) ควบคุมบงัคบั (Control) การควบคุมบงัคบัและเตือนภยัในท่ีสาธารณะเพื่อ ให้
เกิดระเบียบและความปลอดภยั เช่น ป้ายหา้ม ป้ายเตือน ป้าย ควบคุมทิศทาง 
  2.2) อธิบาย (Explanations) การช้ีแจงความหมายและประชาสัมพนัธ์ เพื่อส่งเสริมให้
เกิดความเขา้ใจ เช่น ป้ายแนะน าวธีิการใช ้ป้ายอธิบายวธีิใช ้ป้ายตวัอยา่งการใช ้
  2.3) การเตือน ประกาศ (Notices) การแจง้ข่าวล่วงหนา้เก่ียวกบัเหตุการณ์ชัว่คราว ท่ี
ไม่ใช่ป้ายถาวร เพื่อเตรียมการและเพื่อรับข่าวสารทนัต่อเหตุการณ์ 
 3. โฆษณา (Advertisement) การแจง้ขอ้มูลข่าวสารท่ีมุ่งให้เกิดการดึงดูดใจ ยอมรับ และจดจ า
ไดง่้าย เพื่อ ประโยชน์ทางธุรกิจการคา้ เช่น ป้ายโฆษณาบนหลงัคา ตึก ป้ายโฆษณาติดตั้งริมถนน 
 
หน้าทีห่ลกัของป้ายสัญลกัษณ์ แบ่งตามประโยชน์ใชส้อยออกเป็น 4 ชนิด ดงัน้ี 
 1. บอกทิศทาง (Directional) คือ ป้ายประเภทพื้นฐาน ไดแ้ก่ ป้ายแผนท่ีไปจนถึงป้ายช้ีทาง 
 2. ระบุช่ือ สถานท่ี หรือ ส่ิงของ (Identifying) คือ ป้ายบอกช่ือและต าแหน่งของสถานท่ีหรือ
ส่ิงของไดแ้ก่ ป้ายช่ือเมือง ป้ายช่ือหอ้ง จนถึงป้ายเคร่ืองดบัเพลิง 
 3. ขอ้มูลข่าวสาร (Informational) คือ ป้ายเพื่อบอกขอ้มูลข่าวสารถึงการให้รายละ เอียด ถือ
เป็นส่วนตกแต่งของสถานท่ี ไดแ้ก่ ป้ายบอกขอ้มูลของนิทรรศการ ป้ายประกาศ 
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 4. ควบคุม หรือบงัคบั (Restrictive or Prohibitive) คือ ป้ายเพื่อบอกขอ้จ ากดั ขอ้ห้าม ได้แก่ 
กฎขอ้บงัคบั ป้ายหา้มสูบบุหร่ี จนถึงป้ายเขตหวงหา้ม 
 
ประเภทของป้ายสัญลักษณ์  เค ร่ืองมือป้ายสัญลักษณ์ได้จัดแบ่งตามข้อมูล  (Classification of 
Information) โดยค านึงถึงสถานท่ีใชง้านดงัน้ี (เอ้ือเอน็ดู ดิศกุล ณ อยธุยา, 2543: 27) 
 1. ป้ายสัญลกัษณ์ในเมือง (Sign in Towns) เป็นป้ายช้ีทางภายในเมือง 
 2. ป้ายสัญลักษณ์แสดงต าแหน่งของแหล่งท่ีพกัอาศยั (Housing Connected Sign) เป็นป้าย
แสดงต าแหน่งท่ีพกัอาศยั เขตชุมชนต่าง ๆ 
 3. ป้ายสัญลกัษณ์ภายในสวนสาธารณะ (Signs in Parks) เป็นป้ายท่ีรวมถึงการดูแลรักษาการ
ควบคุมและการจดัการในลกัษณะท่ีเป็นแหล่งสาธารณะ 
 4. ป้ายสัญลกัษณ์แสดงขอ้มูลการจราจร (Information on Traffic) เป็นป้ายส าหรับผูใ้ช้รถใช้
ถนน ป้ายส าหรับการคมนาคมขนส่งสาธารณะ 
 5. ป้ายสัญลกัษณ์แสดงธุรกิจการคา้ (Commercial/Business Signs) เป็นป้ายในเขตการคา้เพื่อ
แจง้ข่าว กิจกรรม ความเคล่ือนไหวทางธุรกิจ 
 6. ป้ายสัญลกัษณ์การบริการชุมชน (Signs for Public Facilities) เป็นป้ายจดัท าในเขตชุมชน 
เพื่ออ านวยความสะดวกทางสาธารณะใหแ้ก่ส่วนรวม 
 7. ป้ายสัญลักษณ์แสดงลักษณะเด่นของสถานท่ี  ภูมิสัญลักษณ์  (Landmarks) เป็นป้าย
สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย หรืออนุสาวรีย ์ปฏิมากรรม รูปสลกั แกะสลกัในบริเวณพื้นท่ีหน่ึง 
 
ชนิดของป้ายสัญลักษณ์ ป้ายสัญลกัษณ์ควรค านึงถึง การจ ากดัความหมายของขอ้มูล (Terminology) 
และการแบ่งขอบเขตของการให้บริการ (Message Area) โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี (เอ้ือเอ็นดู 
ดิศกุล ณ อยธุยา, 2543: 27-28) 
 1. Public Service การให้บริการสาธารณะ  เก่ียวกับการให้บริการ ส่ิงอ านวยความสะดวก
ทางการคมนาคมขนส่ง 
 2. Concession การใหบ้ริการธุรกิจ เก่ียวกบักิจกรรมทางธุรกิจ 
 3. Processing Activities กิจกรรมท่ีมีขั้นตอน เก่ียวกับกิจกรรมส าคัญท่ีมีผูโ้ดยสารเข้ามา
เก่ียวขอ้ง 
 4. Regulations กฎระเบียบเก่ียวกบักิจกรรมตอ้งหา้ม 
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เกณฑ์การออกแบบของป้ายสัญลกัษณ์ 
 คุณสมบติัของป้ายสัญลกัษณ์ท่ีดี จะตอ้งมองเห็นไดง่้าย อ่านและเขา้ใจได้ง่าย คือ ป้ายจะมี
ความโดดเด่นแยกจากสภาพแวดลอ้ม และป้ายจะตอ้งสามารถท าให้ผูม้องสามารถอ่านเน้ือหาท่ีบรรจุ
อยู่ในป้ายได้อย่างครบถ้วน ตีความหมายได้อย่างถูกต้อง ไม่ท าให้เกิดความสับสนหลังจากการ
มองเห็นและการอ่านป้าย ดังนั้ นองค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้ป้ายสัญลักษณ์มีประสิทธิภาพแบ่ง
ออกเป็น รูปร่างของป้าย วสัดุส าหรับป้าย สีของป้าย อกัษรบนป้าย เคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ภาพและ
การจดัวางบนแผน่ป้ายสัญลกัษณ์ (เอ้ือเอน็ดู ดิศกุล ณ อยธุยา, 2543) 
 1. รูปร่าง มีผลต่อความรู้สึกในการตีความหมาย 
  1.1) ป้ายท่ีเป็นรูปร่างส่ีเหล่ียม จะให้ความรู้สึกมัน่คงแน่นหนา ท าให้เกิดความรู้สึก
เช่ือมัน่กบัผูม้องเหมาะจะใชเ้ป็นป้ายช่ือหรือใหข้่าวสาร 
  1.2) ป้ายท่ีเป็นรูปร่างกลม จะให้ความรู้สึกมัน่คงแต่สามารถล่ืนไหลไปได้เหมาะ 
ส าหรับป้ายท่ีเป็นขอ้ควรปฏิบติัตามต่าง ๆ 
  1.3) ป้ายสามเหล่ียม ให้ความรู้สึกท่ีไม่แน่นอน เหมาะส าหรับป้ายขอ้ห้ามขอ้ควร
ระวงั ขอ้ฉุกเฉิน 
  1.4) ป้ายท่ีมีรูปร่างอ่ืน ๆ เหมาะส าหรับเป็นป้ายเฉพาะจะใชส้ถานท่ีนั้น ซ่ึงข้ึนอยูก่บั
การออกแบบ ให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัออกไปตามขอ้จ ากดัท่ีอาจเกิดจาก งบประมาณ หรือ เทคนิค
การสร้าง เช่น ป้ายส่ีเหล่ียมจะมีราคาถูกกว่าป้ายชนิดอ่ืน หรือขอ้จ ากดัในการใช้งาน เช่น ป้ายอิเลค
โทรนิก อาจถูกจ ากดัจากรูปร่างของหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นตน้ 
 2. วสัดุส าหรับป้ายสัญลักษณ์ภายนอก  ในการสร้างป้ายมีการใช้วสัดุพื้นฐาน 3 อย่าง คือ 
โลหะ ไม ้หิน และพลาสติก ซ่ึงแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนัดงัน้ี 
  2.1) โลหะ ป้ายโลหะมีความแข็งแรงทนทาน ให้ความรู้สึกแน่นหนาทนัสมยั แต่มี
ปัญหาเร่ืองน ้าหนกัและการสะทอ้นแสง  
  บรอนส์ / ทองเหลือง การใชง้าน ตวัหล่อ, ติดเป็นตวั, แผน่ป้ายโลหะ 
  อลูมิเนียม การใชง้าน ติดเป็นตวั, ตวัเสริมโครงป้าย, แผน่ป้ายโลหะ  
  สเตนเลส การใชง้าน ติดเป็นตวั, พื้นป้ายโลหะ, ตวัเสริมโครงป้าย 
  เหล็ก / สังกะสี การใชง้าน ติดเป็นตวั, พื้นป้ายโลหะ, ตวัเสริมโครงเหล็ก   
  2.2) ไม ้ป้ายไมเ้ป็นท่ีนิยมใชม้าเป็นระยะเวลานาน เน่ืองจากป้ายไมเ้หมาะท่ีจะใชง้าน
กลางแจง้ให้ความรู้สึกท่ีเป็นธรรมชาติ หรือใชก้บัสภาพภายนอกท่ีมีแสงสวา่งมากพอ ป้ายไมใ้ชไ้ดดี้
ภายในอาคาร แต่จะมีความแขง็แรงนอ้ยกวา่ป้ายโลหะและพลาสติก 
  ไมเ้น้ือแขง็ การใชง้าน แผน่ป้ายไม,้ ตวัเสริมโครงป้าย 
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  ไมอ้ดัภายนอก การใชง้าน แผน่ป้ายไม,้ ตวัเสริมโครงป้าย, แผน่ป้ายไม ้
  2.3) หิน ป้ายหินเป็นวสัดุท่ีทนทานเหมาะกับการใช้ป้ายภายนอก ให้ความรู้สึก
แขง็แรง ดูหรูหราแต่มีน ้าหนกัมาก  
  หินอ่อน การใชง้าน ตวัอกัษรสลกั, แบบนูนต ่านูนสูง, ขดัทราย 
  แกรนิต การใชง้าน พื้นป้าย 
  หินปูน การใชง้าน พื้นป้าย 
  คอนกรีต การใชง้าน ป้าย / ตวัฐานป้าย, ตวัหล่อ 
  2.4) พลาสติก ป้ายพลาสติก สามารถปรับใชง้านไดม้ากกวา่วสัดุอ่ืน มีให้เลือกหลาย
สีน ้าหนกัเบา เหมาะท่ีจะใชก้บัหลอดไฟ เช่น การจดัท าป้ายตูไ้ฟ และไม่มีปัญหาในเร่ืองการมอง 
  อะคริลิก การใชง้าน พื้นป้ายใหแ้สง 
  ไฟเบอร์กลาส การใชง้าน แต่งดว้ยมือ, หล่อแม่พิมพ ์
 3. สี สีมีผลในเชิงจิตวิทยา มีผลต่ออารมณ์และการรับรู้ของมนุษย ์ซ่ึงมีความเคยชินกบัการ
ตีความหมายของสีอยูแ่ลว้ เช่น สีแดง มกัใชก้บัป้ายเตือน การใชสี้จึงมีประโยชน์มากกบัการสร้างป้าย 
สัญลกัษณ์ การใชคู้่สีต่างๆ มีผลต่อการรับรู้ทางสายตา จากการศึกษาเร่ืองการอ่านป้ายบนสีต่างๆ สรุป
ไดว้า่ส่ิงส าคญัท่ีสุด คือ การตดักนัระหวา่งสีพื้นและสีของตวัอกัษร รายช่ือของคู่สีท่ีมีประสิทธิภาพใน
การใชง้าน จดัล าดบัจากคู่สีท่ีเห็นและอ่านไดง่้ายท่ีสุดไป ตามล าดบัท่ีอ่านยากข้ึน ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 2.7 แสดงล าดบัคู่สีท่ีอ่านไดง่้ายท่ีสุดไปตามล าดบัท่ีอ่านยากข้ึน 
(ท่ีมา: เอ้ือเอน็ดู ดิศกุล ณ อยธุยา, 2543 อา้งจาก The American Institute of Graphic Arts, 1981) 

  
 คู่สีท่ีไม่ควรให้ใชก้บัป้ายสัญลกัษณ์ คือ ส้มบนขาว แดงบนเขียว และด าบนม่วง ความชดัเจน
ของสี จึงมีความส าคญัต่อการใช้กบัรูป ภาพถ่าย หรืออ่ืน ๆ ท่ีจะอยู่บนป้ายท่ีตอ้งมองจากระยะไกล 
การตดักนัของสี ช่วยความชดัเจน และเป็นส่ิงส าคญัท่ีมีผลต่อการส่ือสารของป้ายนอกจากนั้นการแปล
ความหมายมีผลในทางจิตวิทยาอีกดว้ยความหมายของสีท่ีมีผลในทางจิตวิทยา  ท่ีมา: เอ้ือเอ็นดู ดิศกุล 
ณ อยธุยา, 2543 อา้งจาก The American Institute of Graphic Arts, 1981 
 สีแดง ท าใหเ้กิดความรู้สึก ชดัเจน รวดเร็ว แขง็แกร่งมีพลงั และมีประสิทธิภาพผลกระทบทาง
จิตวทิยา เป็นสีท่ีกระตุน้ประสาทตาและดึงดูดความสนใจจากผูท่ี้พบเห็นไดม้ากท่ีสุดแต่จะท าให้เม่ือย
ตาไดง่้าย 
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 สีเหลือง ท าให้เกิดความรู้สึก แน่นอนชดัเจน สวา่งสดใส ไม่เกิดความสงสัย ไม่ตอ้งตดัสินใจ
ผลกระทบทางจิตวิทยา เป็นสีไวต่อการมองของมนุษย์ และเม่ืออยู่ใกล้กับสีอ่ืนจะเปล่งพลังข่มสี
เหล่านั้น 
  
 สีเขียว ท าให้เกิดความรู้สึก สงบ ร่มเยน็ มีชีวิตชีวา สดช่ืน อุดมสมบูรณ์ผลกระทางจิตวิทยา 
เป็นสีท่ีท าให้ประสาทตาและกล้ามเน้ือ ผ่อนคลายจากความตึงเครียด เป็นสีท่ีให้ความรู้สึกพกัผ่อน
ไดม้ากท่ีสุด 
 สีน ้ าเงิน ท าใหเ้กิดความรู้สึก สงบ เรียบร้อย มัน่คง เงียบผลกระทบจิตวทิยา เป็นสีท่ีท าให้เกิด
ความรู้สึกเป็นระเบียบ 
 สีม่วง ท าให้เกิดความรู้สึก เร้นลบัสูงส่ง หรูหรา มีอ านาจผลกระทบจิตวิทยา เป็นสีท่ีให้เกิด
ความรู้สึกถึงความสัมพนัธ์ 
 สีขาว ท าให้เกิดความรู้สึกบริสุทธ์ิ เบา ใสสะอาด ไร้เดียงสาผลกระทบทางจิตวิทยา เป็นสีท่ี
ไม่ก่อให้เกิดความร าคาญหรือเกิดข้อโต้แยง้ใด ๆถ้าใช้กับป้ายสัญลักษณ์ ท าให้เกิดความสะอาด
เรียบร้อย 
 สีด า ท าให้เกิดความรู้สึก แข็งแกร่ง หนักแน่น สุขุมผลกระทบทางจิตวิทยา เป็นสีท่ีเป็น
ตวัแทนของความเคร่งเครียด มีพิธีรีตอง เม่ือใชคู้่กบัสีอ่ืนจะช่วยส่งเสริมใหสี้อ่ืนเด่นชดัข้ึน 
 4. ตวัอกัษร ตวัอกัษรและรายละเอียดของตวัอกัษรบนป้ายสัญลกัษณ์  มีความส าคญัในการ
ถ่ายทอดขอ้ความไปสู่คนอ่าน คือ 
  4.1) รูปแบบของตวัอกัษร แต่ละแบบให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั ตวัอกัษรเรียบง่าย
ธรรมดาจะอ่านง่ายท่ีสุด 
  4.2) ความหนาบางของตวัอกัษร ความหนาจะช่วยย  ้าข้อความท่ีมีความส าคญัได้
มากกวา่ 
  4.3) การใชต้วัอกัษร ตวัพิมพใ์หญ่ร่วมกบัตวัพิมพเ์ล็กจะท าใหอ่้านไดง่้ายข้ึน 
  4.4) ระยะความห่าง การใชช่้องไฟห่างจะท าให้รู้สึกผ่อนคลาย กว่าการใช้ช่องไฟท่ี
แคบท าใหรู้้สึกทึบและแน่น 
  4.5) รูปร่างของตวัอกัษร ท าให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกนั ความแหลมจะให้ความ 
รู้สึกถึงพลงัและความเร็ว รุนแรงกา้วร้าว ตวักลมใหค้วามรู้สึกนุ่มนวล เช่ืองชา้ 
  4.6) ความสัมพนัธ์ของระยะการมองเห็นระดบัปกติกบัขนาดตวัอกัษร การมองเห็นท่ี
ชัดเจนท่ีสุดคือการมองขณะท่ีอยู่น่ิง อยู่ในระยะห่างและระดับสายตา ซ่ึงขนาดของตวัอกัษรและ
ระยะห่าง จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนไป 
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 5. สัญลกัษณ์และเคร่ืองหมาย เคร่ืองหมาย และสัญลักษณ์ภาพ เป็นการติดต่อส่ือสาร เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการการให้ข่าวสาร การให้บริการ การแลกเปล่ียนสินคา้ เพื่อเป็นการถ่ายทอด
ขอ้ความจากผูส่้งไปถึงผูรั้บภายในสภาวะแวดลอ้ม สัญลกัษณ์ท่ีดีตอ้งมองเห็นไดง่้าย สามารถเขา้ใจได้
ไม่ก่อเกิดความสงสัย ความหมายไม่คลุมเครือ ควรใชส้ัญลกัษณ์เดียวแทนขอ้ความหน่ึงขอ้ความเพื่อ
สามารถเรียนรู้และจดจ าไดง่้ายในเวลาอนัรวดเร็ว 
 6. การจดัวาง การจดัวางเคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ภาพ และ ตวัอกัษร ลงบนแผน่ป้ายความมีการ
จดัองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม แผน่ป้ายควรมีพื้นท่ีวา่งโดยรอบใหพ้อเหมาะ 
  6.1) การจดัวางต าแหน่งของขอ้มูลสามารถจดัวางได ้9 รูปแบบ ในแผน่ป้าย คือ 
 

 
 

ภาพท่ี 2.8 แสดงการจดัวางต าแหน่งของขอ้มูลในแผน่ป้าย 
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  6.2) การจดัวางต าแหน่งลูกศร 
   1. ลูกศรวางเหนือขอ้มูล 

 
   2. ลูกศรระดบัเดียวกบัขอ้มูล 

 
   3. ลูกศรวางใตข้อ้มูล 

 
   4. ลูกศรและขอ้ความจดัเรียงชิดซา้ย 

 
   5. ลูกศรและขอ้ความ จดัเรียง ซา้ย ขวา บน ล่าง ตามทิศทางของลูกศร 

 
   
  6. ป้ายอยูเ่หนือระดบัสายตาใชลู้กศร      ช้ีลงล่าง 
  7. ป้ายอยูร่ะดบัต ่ากวา่สายตาใชลู้กศร      ช้ีข้ึนขา้งบน 
  8. ป้ายสัญลกัษณ์แสดงถึงหลายจุดหมาย มีการจดัวางอยู ่2 วธีิ 
   8.1) ป้ายเหนือระดบัสายตา ระดบัสายตา และ ต ่ากวา่สายตา เรียงตาม
ตวัอกัษร ตามล าดบัจากบนลงล่าง 
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   8.2) ป้ายระดบัเหนือสายตา ใหก้ารเรียงช่ือตามระยะทาง โดยระยะทางใกล้
ท่ีสุดจดัใหอ้ยูบ่รรทดัล่างสุด ส าหรับป้ายท่ีอยูร่ะดบัสายตาหรือต ่ากวา่สายตาให้ น าช่ือท่ีไกลท่ีสุดไว้
ดา้นล่างสุด 
การมองเห็นป้าย ขนาดของป้ายจะตอ้งใหญ่ข้ึนเป็นสัดส่วนท่ีสัมพนัธ์กบัระยะทางดงัภาพ 
  
 

 
 

ภาพท่ี  2.9  ภาพแสดงขนาดของป้ายเป็นสัดส่วนท่ีสัมพนัธ์กบัระยะทาง 
(ท่ีมา : เอ้ือเอ็นดู ดิศกุล ณ อยธุยา, ระบบป้ายสัญลกัษณ์ (กรุงเทพมหานคร : สานกัพิมพพ์ลสัเพลส,  
2543), 88.) 
มุมมองจากสายตาไปถึงป้าย ไม่ควรเกินระยะ 10 องศา บน  

 
 

ภาพท่ี 2.10 แสดงมุมมองจากสายตาไปถึงป้าย 
(ท่ีมา : เอ้ือเอ็นดู ดิศกุล ณ อยธุยา, ระบบป้ายสัญลกัษณ์ (กรุงเทพมหานคร : สานกัพิมพพ์ลสัเพลส,  
2543), 88. ) 
 การมองป้ายขณะท่ีอยูน่ิ่งในระยะห่างและระดบัสายตาท่ีเห็นไดต้ามธรรมชาติ ควรหลีกเล่ียง
การหักเหของมุมท่ีเกินกว่า 10 องศา จากระดบัสายตา ซ่ึงหลกัการน้ีมีประโยชน์มากในการก าหนด
ความสูง ถ้ามุมมองตอ้งหักเหเกินกว่า 10 องศา จากระดับสายตาธรรมชาติความสัมพนัธ์  ระหว่าง
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ขนาดป้ายและระยะห่างจะตอ้งปรับเปล่ียนไปในการตดัสินรูปแบบและขนาดของป้ายท่ีเหมาะสมทา
จากการทดสอบการอ่านในระยะทางท่ีไกลท่ีสุดท่ีสามารถมองเห็นได ้โดยมีหลกัการดงัน้ี - ขนาดของ
ตวัอกัษร ควรได้รับการทดสอบให้เหมาะสม  คือ ตวัอกัษรตอ้งเพิ่มความสูงข้ึน 1 น้ิว (2.5 ซม.) ใน
ระยะการมองทุกๆ 50 ฟุต (หรือประมาณ 15 เมตร) -ในการออกแบบหรือเลือกแบบตวัอกัษร ควร
เลือกลกัษณะของตวัอกัษรท่ีแสดงบุคลิกเฉพาะให้สามารถอ่านไดร้วดเร็ว การทดสอบอาจท าไดโ้ดย
การให้อ่านตัวอักษรแต่ละบุคลิกแล้วเปรียบเทียบเวลาของการอ่านดู ตัวหนังสือท่ีอ่านง่ายควร
เก่ียวขอ้งกบังานออกแบบลกัษณะต่างๆ ไม่วา่จะเป็น ป้าย บรรจุภณัฑ์ เคร่ืองหมาย เคร่ืองหมายภาษา 
หรือกราฟิกบนยานพาหนะ  เป็นตน้ 
 1. รูปแบบตวัอกัษร ระยะทาง สี และแสง มีผลต่อการจดัช่องไฟของตวัอกัษร  
 2. ตวัอกัษรสีขาวบนฉากสีด า ตอ้งใชช่้องไฟระหวา่งค ามากกวา่ตวัอกัษรสีด าบนฉากสีขาว 
 3. ช่องไฟระหวา่งตวัอกัษร จะข้ึนอยูก่บัความเขม้ของแสงทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
 จะเห็นไดว้่า หลกัสรีระมนุษยเ์ป็นส่ิงจ าเป็นในการออกแบบระบบป้าย เน่ืองจากการส่ือสาร
จากป้ายไปสู่คนตอ้งใชป้ระสาทการมองเห็นเป็นส าคญั หลกัสรีระมนุษยท่ี์เก่ียวกบัการมองจะช่วยให้
การออกแบบถูกต้องเหมาะสม  และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ความสัมพนัธ์ของระยะการ
มองเห็นระดับปกติกับขนาดตวัอกัษร การมองเห็นท่ี  ชัดเจนท่ีสุดคือการมองขณะท่ีอยู่น่ิง อยู่ใน
ระยะห่างและระดบัสายตา ซ่ึงขนาดของตวัอกัษรและ ระยะห่าง จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนไป ระดบั
การมองเห็นท่ีสัมพนัธ์กบัตวัอกัษรทัว่ไปดงัน้ี  
 
ตารางท่ี 2.1 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขนาดตวัอกัษรและระยะห่าง 
ระยะทาง ขนาดตวัอกัษร ระยะทาง ขนาดตวัอกัษร ระยะทาง ขนาดตวัอกัษร 

1 m 5 mm 12 m 20 mm 48 m 80 mm 
2 m 6 mm 15 m 25 mm 60 m 100 mm 
4 m 8 mm 18 m 30 mm 72 m 120 mm 
6 m 10 mm 24 m 40 mm 90 m 150 mm 
7 m 12 mm 30 m 50 mm 120 m 200 mm 
9 m 15 mm 36 m 60 mm   
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2.1.3 ระบบสัญลกัษณ์  

 สัญลกัษณ์ (Sign) และสัญรูป (Icon)  สัญลกัษณ์ เป็นการส่ือความหมายดว้ยภาพ โดยเป็นการ
แจง้ให้ทราบหรือบอกให้รู้ โดยตอ้งมีการสร้างจิตนภาพพร้อมกนัระหว่างผูส่้งสาร คือนกัออกแบบ
กราฟิกและผูรั้บสาร คือผูใ้ช้ส่ือนั้นๆ นักวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบและผลิตส่ือต่าง
ยอมรับว่าอิทธิพลท่ีมีผลต่อแรงบนัดาลใจของผูรั้บสาร ประกอบดว้ยเง่ือนไขหลายประการ เช่น การ
ก าหนดรูปแบบ การสร้างสรรค ์การน าเสนอเน้ือหาสาระ การสร้างภาพลกัษณ์ ความโดดเด่น แปลกตา 
เร้าใจ น่าเช่ือถือ  
 
 สัญลกัษณ์มีบทบาทและอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนในปัจจุบนัมากข้ึนเร่ือย ๆ เพราะการใช้
สัญลกัษณ์นั้นเป็น องคป์ระกอบส าคญัของโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัใน
ความหมายของ สัญรูป (Icon) สัญรูป หรือ Icon เป็นกราฟิก (Graphic) ท่ีไดรั้บการออกแบบท่ีถือว่า
เป็นนวตักรรมท่ีส่งผลเลิศ ต่อการสร้าง การปฎิสัมพนัธ์ (Interaction) ระหว่างผูส่้งสารและรับสาร
เพราะสามารถโน้มน้าวให้ผูรั้บเกิดความสนใจและยอมรับในความหมายนัน่ๆ นอกจากน้ียงัมีคุณค่า
ในด้านอ่ืน ๆ เพราะจะช่วย กระตุน้ความคิดและการตดัสินใจท่ีตอ้งใช้ความรวดเร็วในการโตต้อบ
ระหว่างการใช้งานเป็นผลให้ผูใ้ช้มีการเรียนรู้จดจ า แต่การใช้งาน สัญรูป บนโทรศพัท์มือถือ ให้
ประสบผลตามท่ีตอ้งการไดน้ั้น ยงัมีปัญหาเก่ียวกบัการรับรู้ในมนุษยท่ี์มีระดบัความเขา้ใจท่ี แตกต่าง
กนั ในการพยายามเขา้ใจผ่านกระบวนการการแปลความหมายและเรียนรู้เก่ียวกบัความหมายของ 
“สัญรูป” (Icon) ทุก ๆ คร้ังอนัตอ้งมีการแปลความหมายวา่สัญรูปนั้นตอ้งการจะส่ือความหมายอะไร 
Horton (1995) กล่าวว่า การแปลความหมายของ สัญรูปท่ีปรากฏ เป็นพื้นฐานของกระบวนการแยก
ส่วนให้รับรู้ไดง่้ายและสามารถเกิดความเขา้ใจไดง่้ายโดยการน าความหมายของสัญรูปทั้งหมดท่ีถูก
แยกเป็นส่วน ๆ มารวมกนัและตีความออกมา 
 
สถานะของสัญญะ (Mode) 
 1. สัญลกัษณ์ (Symbol) ตวัแทนไม่มีความคลา้ยคลึงกบัวตัถุหรือแนวคิดนั้นๆ เช่ือมโยงกนั
ดว้ยขอ้ตกลงร่วมกนั (Arbitrary) หรือขนบธรรมเนียม จารีตลว้นๆ การจะเขา้ใจสัญญะในสถานะน้ีจึง
ตอ้งผา่นการเรียนรู้เท่านั้น เช่น ภาษาต่างๆ ตวัอกัษร รหสั ธง โลโก ้
 2. สัญรูป (Icon) รูปสัญญะมีความคลา้ยคลึงหรือลอกเลียนมาจากความหมายสัญญะ (ผา่น
ผสัสะทั้งหา้หรือหกในบางกรณี) เช่น รูปถ่ายบุคคล การ์ตูน แบบจ าลอง (Model) เสียงจ าลอง (Sound 
Effect) ท่าทางการเลียนแบบ 



 

30 
 

 3. ดรรชนี  (Index) สัญญะไม่ใช้กฎข้อตกลงร่วมกัน  (Arbitrary) เพราะรูปสัญญะกับ
ความหมายสัญญะเช่ือมโยงกนัทางใดทางหน่ึง อาจจะเป็นเง่ือนไขทางธรรมชาติ เช่น ควนั ฟ้าแลบ
รอยเทา้ เสียงสะทอ้น กล่ิน รส อาการทางการแพทย  ์เช่น อาการปวด คนั การเตน้ของหัวใจ การวดั 
เช่น กงัหันจบัทิศทางลม เทอร์โมมิเตอร์ นาฬิกา การส่งสัญญาณ เช่น การเคาะประตู เสียงโทรศพัท ์
เคร่ืองหมายบ่งช้ี เช่น ลูกศรของเมาส์บนจอคอมพิวเตอร์ สัญลักษณ์บอกทาง การบันทึก เช่น รูป
ถ่ายภาพยนตร์ วีดิโอ โทรทศัน์ บนัทึกเสียง เคร่ืองหมายการคา้ส่วนบุคคล เช่น ลายมือ ค าบ่งช้ี เช่น น่ี 
นัน่ นู่น 
 การแบ่งสถานะเป็น 3 สถานะนั้นจึงเป็นการลดบทบาทเร่ืองกฎของไดอะแกรมขา้งตน้ลงไป 
เห็นไดจ้ากการท่ีดรรชนีมีลกัษณะท่ีดูมีการเช่ือมโยงกบัวตัถุท่ี 3 สัญรูปเก่ียวขอ้งในระดบัใดระดบัหน่ึง
กับวตัถุท่ี 3 มีเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นท่ียงัคงใช้กฎข้อตกลงร่วมกัน (Arbitrary) ข้อสังเกตในการดู
สถานะของสัญญะ สังเกตวา่ ดรรชนีจะมีผล กรรม ท่ีเกิดจากการกระท า ส่วนสัญรูปนั้นมีความใกลชิ้ด
กบัการรับรู้โดยตรง ความหมายสัญญะมีส่วนผลักดัน (Motivation) ให้เกิดรูปสัญญะ เช่น มีความ
คลา้ยคลึง หรือลอกเลียน อยา่งมาก ท าให้ความเก่ียวพนัเช่ือมโยงต่อผูอ่้านมีมาก และ สัญลกัษณ์ไม่มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งรูปและความหมายสัญญะ การมีส่วนผลกัดนัจาก ความหมายสัญญะน้ี ยิ่งมี
ปริมาณน้อยเท่าใด การเขา้ใจในตวัรูปสัญญะจะตอ้งอาศยัการเรียนรู้กฎขอ้ตกลงร่วมกนั (Arbitrary) 
มากข้ึนเท่านั้น แต่เน่ืองจากความเล่ือนไหลของสัมพนัธภาพระหว่างรูปและความหมายสัญญะมีอยู่
มาก นกัสัญศาสตร์จึงตอ้งพิจารณาต่อไปในบทบาทของสัญญะ เช่น บางคร้ังรูปถ่าย ภาพยนตร์อาจจะ
ไม่ได้อยู่ในสถานะสัญรูปก็เป็นได้การเปล่ียนสถานะของสัญญะเพิ่มเติมจากความคิดของเพอร์ซ
เก่ียวกบัสัญรูป คือ สัญรูปนั้นเป็นสัญญะในสมยัแรกๆ ก่อนจะมีภาษาท่ีชดัเจนเป็นระบบเช่นทุกวนัน้ี 
ดูจากอกัษรอียปิต ์ซ่ึงเป็นการจ าลองส่ิงท่ีเป็น ภาพท่ีเห็น ปรากฎต่อสายตา ต่อมามนุษยเ์ร่ิมมีการพฒันา
ในเร่ืองภาษาจึงเกิดสัญลกัษณ์ ซ่ึงเป็นเก่ียวพนักบัจารีต ขนบธรรมเนียมท่ีมีการสั่งสมและสืบทอดกนั
เป็นรุ่นๆไปสัญลกัษณ์ท่ีใช้ในทางภาษาศาสตร์นั้นจากลกัษณะจึงมีคุณสมบติัสถานะเป็นดรรชนีและ
สัญลกัษณ์อกัษรกรีกหรือละตินไดรั้บอิทธิพลจากอกัษรอียิปต์ บนัทึกโบราณสมยัเมดิเตอรีเนียนเป็น
อกัษรภาพภาพท่ีแสดงความคิด หลายอยา่งจึงเป็นสัญรูป เหตุผลท่ีมีความคลา้ยวตัถุหรือท่าทางท่ีอา้ง
ถึงกาลเวลาท าให้การบนัทึกกร่อนลงจากความเป็นสัญรูปจึงเหลือเพียงเป็นสัญลกัษณ์สันนิษฐานว่า
อาจเกิดจากอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเขียน บนัทึก และเห็นวา่สัญลกัษณ์นั้นมีความสามารถใชง้านท่ียืดหยุน่
และหลากหลายมากกวา่ และปัจจยัในการผลิตสัญญะนั้นเปล่ียนแปลงจากแรงผลกัดนัให้เกิดสัญรูป
ตามธรรมชาติ (Motivate) ไปเป็นเง่ือนไขทางวฒันธรรมท่ีก าหนดสร้างสัญลกัษณ์ (Arbitrary) 
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เคร่ืองหมายภาพ (Sign) 
 เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ท่ีเป็นภาพ มีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัเป็นอยา่งมากนบัตั้งแต่
สมยัโบราณเป็นตน้มา จะเห็นไดว้่าเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์เป็นส่ือส าคญัให้เกิดความเขา้ใจระหว่าง
มนุษยท่ี์มีความแตกต่างกนัทางเผ่าพนัธ์ุภาษา การด ารงชีวิตตลอดจนขนบธรรมเนียม แต่มนุษยก์็ยงั
ติดต่อส่ือสารไดโ้ดยวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใชส้ัญลกัษณ์ท่ีช่วยให้มนุษยทุ์กชาติทุกภาษา
สามารถเขา้ใจกนัไดดี้ 
 ขอบเขตเคร่ืองหมาย หรือ Sign อาจแยกออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม Symbol, Signal, Signage จะเห็น
ได้ว่าเคร่ืองหมายสัญลักษณ์ในรูปของ สัญลักษณ์ เคร่ืองหมายสัญญาณ และป้ายสัญลักษณ์ มี
ความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัและเป็นส่ิงท่ีแยกออกจากกนัไดย้าก ใชส่ื้อสารในลกัษณะท่ีเป็นสากล คือ
ใชแ้ทนค าพดูยาวและยากได ้ปัญหาจึงอาจมาจากสัญลกัษณ์ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมบางประเทศ 
และบางคร้ังยงัสร้างความสับสนโดยเข้าใจว่าป้ายสัญลักษณ์เป็นตราสัญลักษณ์ขององค์กร ป้าย
สัญลกัษณ์โดยรวมมีหนา้ท่ีหลกัคือ เพื่อถ่ายทอดขอ้มูลในลกัษณะของการช้ีทาง แนะน าสถานท่ี หรือ
บงัคบัควบคุมเพื่อใช้กบัคนหมู่มาก ป้ายสัญลกัษณ์จึงควรตอ้งมีการใชส้ัญลกัษณ์ภาพในลกัษณะของ
ภาษาเพื่อส่ือความหมายกบัสาธารณชน ซ่ึงแตกต่างจากตราสัญลกัษณ์ท่ีใช้เพื่อการสร้างภาพลกัษณ์
แทนหน่วยงาน กิจการ หรือบุคคล 

 
 

ภาพท่ี 2.11 ภาพแสดงประเภทของเคร่ืองหมายภาพ 
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ประเภทของเคร่ืองหมายภาพ (Sign) แบ่งตามลกัษณะการส่ือความหมายได ้3 ประเภทดงัน้ี 
 1. Representational Design เคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ท่ีมีรูปร่างท่ีเป็นตวัแทนของส่ิงใดส่ิงหน่ึง
มกัใชก้ารเลียนแบบจากส่ิงท่ีเห็น ไดแ้ก่ สัญลกัษณ์ภาพ รูปคน สัตว ์ส่ิงของ ท่ีเป็นรูปร่างพื้นฐาน
เหมือนจริง  
 2. Non-Representational Design เคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ท่ีดูแลว้ไม่เป็นตวัแทนของส่ิงใดส่ิง
หน่ึงโดยเฉพาะมีรูปทรงท่ีตอ้งคน้หาเพื่อส่ือแสดงออกถึงความสัมพนัธ์อนัสอดคลอ้งกบักิจกรรมหรือ
บุคลิกลกัษณะของส่ิงนั้นๆ เช่น การออกแบบเคร่ืองหมายจราจรมีลกัษณะเฉพาะตวัเก่ียวกบัทิศทาง
และความปลอดภยัของการขบัรถเป็นส่วนใหญ่ 
 3. Abstract Design เคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ท่ีดูแลว้ไม่เป็นตวัแทนของส่ิงใดส่ิงหน่ึงเลย เป็น
รูปทรงท่ีหาเหตุผลไม่ได ้ไดแ้ก่ ตวัโน๊ต ตวัเลข 
 
หลกัการออกแบบสัญลกัษณ์ 
 การออกแบบตอ้งน าองคป์ระกอบของการออกแบบ (Element of Design) ไดแ้ก่ เส้น สี 
รูปร่าง รูปทรง น ้าหนกั ลกัษณะพื้นผวิ ฯลฯ มาจดัใหเ้กิดความงามเหมาะสมตามหลกัการออกแบบ 
สัญลกัษณ์ท่ีดีตอ้งมีความงามตามหลกัการออกแบบดงัน้ี 
 1. ความเป็นเอกภาพ (Unity) หลกัส าคญัท่ีเป็นบทสรุปของการออกแบบ หมายถึงการ
ออกแบบให้เกิดความเป็นหน่ึงมีความลงตวัในทุกองคป์ระกอบ กลไกของเอกภาพเป็นกลไกของความ
งาม และเป็นกลไกของสไตลเ์อกภาพของผลงานเกิดจากองคป์ระกอบและหลกัการออกแบบใหมี้
จุดเด่นมีความสมดุลและหลายๆ อยา่งประกอบกนัจึงจะก่อใหเ้กิดความเป็นเอกภาพ การจดัให้เกิด
เอกภาพของทิศทางอาจออกแบบรวมศูนยก์ารใชส้ัญลกัษณ์ผสมตวัอกัษร ตอ้งค านึงถึงเอกภาพของ
รูปแบบการออกแบบสัญลกัษณ์ท่ีตอ้งการความหมายมากๆ อาจท าใหข้าดเอกภาพทางความคิด 
 2. ความสมดุล (Balance) การจดัองคป์ระกอบใหเ้กิดความรู้สึกในแต่ละส่วนมีน ้าหนกัต่อกนั 
โดยการรับรู้ทางสายตาความสมดุล ความสมดุลแบบเหมือนกนั (Formal Balance) การจดัภาพใหมี้
ลกัษณะซา้ยขวาเท่ากนัเหมือนกนั จดัง่ายแต่มีความน่าสนใจนอ้ย เหมาะสมกบังานออกแบบ
สัญลกัษณ์มากเพราะสัญลกัษณ์ตอ้งการความน่าเช่ือถือดูเป็นทางการ ความสมดุลแบบไม่เหมือนกนั 
(Informal Balance) เป็นการสร้างสมดุลใหดู้เท่ากนัโดยสายตาแต่ทั้งสองขา้งมีรูปทรงไม่เหมือนกนั
หรือบางคร้ังก็มีขนาดต่างกนั ดูไดน้านแต่จดัยากกวา่เพราะตอ้งแกปั้ญหาความแตกต่าง ความสมดุล
แบบรัศมี (Radiation Balance) จดัภาพโดยใชแ้บบอยา่งรัศมีวงกลมเป็นการจดัแบบเดียวกนัซ ้ าๆ กนั
ไปโดยรอบจุดศูนยก์ลางบางรูปเม่ือจดัแลว้ สามารถหมุนไดร้อบดา้นส่วนการก าหนดจุดรวมรัศมีอาจ
ไม่อยูต่รงกลางก็ได ้อาจน าไปจดัในรูปร่างอ่ืนก็ได ้เพื่อก่อใหเ้กิดความแปลกใหม่ 
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 3. ความกลมกลืน (Harmony) การออกแบบท่ีน าส่ิงท่ีใกลเ้คียงกนัคลา้ยๆ กนัมาจดัไวด้ว้ยกนั 
เกรฟส์ (Graves, 1951) ความกลมกลืนจะเกิดข้ึนอยูร่ะหวา่งการซ ้ า (Repetition) กบัการขดักนั 
(Discord) อาจกล่าวไดว้า่การจะเกิดความกลมกลืนจะตอ้งมีตวัเช่ือมระหวา่งความแตกต่างกบัความ
เหมือนกนั 
 4. การซ ้ า (Repetition) หมายถึงเส้นอยา่งเดียว หรือแม่ลายอยา่งเดียวกนัอยา่งมีระเบียบได้
จงัหวะ การซ ้ าเป็นการแสดงความคิดในศิลปะอยา่งง่ายท่ีสุดและเป็นสัญชาตญาณเราจะพบการแสดง
ดว้ยวธีิน้ีตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์มาจนถึงปัจจุบนั 
 5. การตดักนั (Contrast) การน าส่ิงท่ีแตกต่างกนัมากๆ หรือตรงขา้มกนัมาไวด้ว้ยกนั ก่อใหเ้กิด
ความรู้สึกต่ืนเตน้ นกัออกแบบจึงตอ้งใชก้ารตดักนัไวบ้า้งในจงัหวะท่ีสมควร เกรฟ (Graves, 1951) 
กล่าววา่ “การตดักนัคลา้ยกบัเกลือท่ีคอยดูแลรสชาติของอาหาร” ในการออกแบบสัญลกัษณ์ให้
น่าสนใจและน่าต่ืนเตน้ควรแทรกการตดักนัในทุกสัญลกัษณ์หรือกลุ่มบริโภคท่ีเป็นวยัรุ่นก็ตอ้งใช้
ความตดักนัมาก 
 6. การลดหลัน่ (Gradation) การเปล่ียนแปลงลดขั้นท่ีละนอ้ย การลดหลัน่ของทิศทาง การ
ลดหลัน่ของขนาด ก่อใหเ้กิดความรู้สึกเคล่ือนไหวท่ีมกัถูกน ามาใชใ้นการออกแบบเคร่ืองหมายท่ี
แสดงถึงการพฒันาเทคโนโลย ีใชก้ารลดหลัน่นั้นจะช่วยประสานในส่ิงตรงกนัขา้ม 
 7. จุดเด่น (Dominance) คือจุดท่ีน่าสนใจท่ีสุด ควรมีเพียงจุดเดียว นกัออกแบบสร้างความโดด
เด่นการเนน้ใหเ้ด่นดว้ย ขนาด สี ต าแหน่ง หรือลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างกนัใหเ้หมาะสมไม่มากไม่นอ้ย
เกินไป ในการออกแบบเคร่ืองหมายการคา้นกัออกแบบตอ้งตดัสิใจในการเนน้ช่ือหรือรูปสัญลกัษณ์ 
ไม่ควรเนน้สองอยา่งเท่าๆ กนัและควรเนน้ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
 
ระดับการท างานของเคร่ืองหมาย 
 Michael O'Shaughnessy and Jane Stadler (2002) กล่าววา่ เคร่ืองหมายต่างๆนั้น มนัท างานอยู่
ดว้ยกนั 2 ระดบัของความหมาย: นัน่คือ ระดบัแรกเป็นเร่ืองของความหมายบ่งช้ี และระดบัท่ีสอง คือ
การส่ือความหมาย 
 1. ระดบัการบ่งช้ี (Denotation) เป็นการพิจารณา อธิบายโดยปราศจากความคิดเห็นและการ
ประเมินคุณค่าหรือการตดัสินใดๆ เช่น ธงชาติอเมริกนัจะมีรูปร่างส่ีเหล่ียมผนืผา้ ประกอบดว้ย
เส้นแนวนอนสีแดง สลบักบัสีขาว และมีส่ีเหล่ียมท่ีเล็กลงมา พื้นท่ีเป็นสีน ้าเงินท่ีอยูบ่นมุมซา้ยของผนื
ธง ภายในกรอบส่ีเหล่ียมสีน ้าเงินบรรจุดาวสีขาวเอาไว ้ซ่ึงไดเ้รียงตวักนัเป็นแถวคลา้ยตารางหมากรุก 
 2. ระดบัการส่ือความหมาย (Connotation) เคร่ืองหมายทั้งหมดจะพว่งเอาการส่ือความหมาย
หรือความสัมพนัธ์มาดว้ยกนัชุดหน่ึง ซ่ึงเตือนผูดู้ถึงความรู้สึก ความเช่ือ หรือความคิดบางอยา่ง ท่ีติด
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มากบัรูปสัญญะเป็นภารกิจของผูดู้ท่ีตอ้งวิเคราะห์สัญญะตามวถีิทางของสัญศาสตร์เพื่อดูความเป็นไป
ไดท้ั้งหมดของการส่ือความหมายวา่เก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กบัเคร่ืองหมายท่ีเฉพาะเจาะจง หรือแก่นใน
ภาพนั้นๆ วตัถุต่างๆ สี เส้ือผา้ ค าพดู สไตล ์การพิมพ ์แสง มุมกลอ้งภาษาท่าทาง ฯลฯ ท่ีจะสามารถ
บรรจุความหมายทั้งหมดไปได ้
 
การส่ือความหมาย นั้นท างานใน 2 ระดบัดว้ยกนั คือ ระดบัของปัจเจกและระดบัของวฒันธรรม 
 1. ระดบัการส่ือความหมายในระดบัของปัจเจก (Individual Connotations) ประสบการณ์ท่ีแต่
ละบุคคลมีไดก่้อรูปร่าง สร้างวิธีการมองโลกและการตอบโตก้บัโลกของเราข้ึนมา ซ่ึงท างานในแง่มุม
หรือรูปการทั้งหมดเก่ียวกบัการเป็นอยู่ การตอบสนองต่อสัญญะ เช่น เด็กหญิงคนหน่ึงเม่ือดมดอก
กุหลาบคร้ังแรกนั้นมีประสบการณ์ท่ีน่ากลวัเกิดข้ึนพร้อมกนั คร้ังต่อไปท่ีเธอได้กล่ินหรือมองดอก
กุหลาบอาจน าพาการส่ือความหมายส่วนตวัน้ีมาให้กบัเธอ ดงันั้น ดอกกุหลาบจึงสร้างความกลวัใหก้บั
เด็กหญิงคนน้ีมากกวา่ท่ีจะส่ือถึงในเร่ืองเก่ียวกบัความรัก 
 2. ระดบัการส่ือความหมายเชิงวฒันธรรม (Cultural Connotation) วตัถุไดมี้ส่วนร่วมในการ 
ผกูพนัความหมายกบัผูค้นจ านวนมากในวฒันธรรมหน่ึง เช่น ของขวญัท่ีเป็นดอกกุหลาบ ไดรั้บการ
ยอมรับในเชิงวฒันธรรมในฐานะท่ีไดน้ าพาการส่ือความหมายท่ีโรแมนติคมาดว้ย กางเกงยนีส์ มีการ
ส่ือความหมายท่ีแตกต่างกนั เช่น เสรีภาพ อิสรภาพ ความเป็นหนุ่มสาว และความเท่าเทียม การรู้สึก
ทราบเก่ียวกบัความหมายเหล่าน้ีจะท าใหเ้รารู้ถึงความหมายเชิงวฒันธรรมในเร่ืองของภาพ การส่ือ
ความหมายนั้นจะไม่เหมือนกนัส าหรับวฒันธรรมทั้งหมด ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีวา่ท าไมจึงเป็นส่ิงส าคญั
ส าหรับเราในการคิดถึงเร่ืองเก่ียวกบับริบทของภาพๆ หน่ึง และความรู้ทางวฒันธรรมท่ีผูดู้หรือผูพ้บ
เห็นจะเขา้ใจแตกต่างกนัไป นอกจากน้ี การส่ือความหมายมกัจะไม่ถูกรับรู้หรือมีส่วนร่วมโดยคนทุก
คนในวฒันธรรม แต่เท่าท่ีมองเห็น ต่างถูกใหค้วามหมายโดยผูค้นจ านวนมากอยา่งมีนยัส าคญั และจะ
เป็นส่ิงส าคญัในการวิเคราะห์ถึงความหมายท่ีเป็นไปไดข้องใจความทั้งหมด 
 
เคร่ืองหมายภาพ (Pictograph) 
 เคร่ืองหมายในแผนท่ีท่ีมกัพบเห็นไดท้ัว่ไป ส่วนใหญ่จะเห็นวา่เป็นภาพจริง หรือภาพเหมือน 
ท่ีคล้ายคลึงกับสถานท่ีจริง ปรากฏอยู่ในแผนท่ีจ านวนมาก  ทางสัญศาสตร์ได้ให้ความหมาย
เคร่ืองหมายลกัษณะน้ีว่าเป็น “สัญรูป” ซ่ึงมีความหมาย ลกัษณะตรงกบัเคร่ืองหมายภาพท่ี วิรุณ ตั้ง
เจริญ  (2545) ได้ให้ไว้ โดยเคร่ืองหมายภาพมีความหมายคือ  ภาพซ่ึงพาดพิงถึงวตัถุ  อากัปกิริยา 
กระบวนการหรือความคิดรวบยอด เคร่ืองหมายภาพจึงมีความหมาย ไปในทางเดียวกนักบัสัญรูป 
(Icon) ในทางสัญศาสตร์ เคร่ืองหมายภาพมีสภาพคลา้ยกบัอกัษรภาพในสมยัโบราณซ่ึงใชภ้าพเป็นตวั
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แสดงภาษา ไม่ว่าจะเป็นอกัษรภาพของอียิปต์หรือจีนสมยัโบราณ  (เช่นเดียวกับ ชาร์ล แซนเดอร์ 
เพอร์ซ ท่ีกล่าวว่าสัญญะยุคแรกเป็นอกัษรอียิปต์ตามความหมายของสัญรูปคือ เป็นการจ าลองภาพ
ตามท่ีเห็น โดยการคดัลอกต่อๆ กันท าให้กร่อนลงเหลือเป็นเพียงสัญลักษณ์) เคร่ืองหมายภาพมี
ประโยชน์อยา่งยิ่งต่อปัญหาหรืออุปสรรคทางความแตกต่างของภาษา ส่วนมากจะใช้กบัเคร่ืองหมาย
จราจร สนามบินระหว่างชาติ กีฬาโอลิมปิก ศูนยท์่องเท่ียว ฯลฯ เราจะพบเคร่ืองหมายภาพบนสวิทช์
ยานยนต์เคร่ืองมือจกัรกลการเกษตร เคร่ืองจกัรกลประจ าส านกังาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ 
ฯลฯ เคร่ืองหมายภาพมีประโยชน์ส าหรับการขนส่ง ไปรษณีย ์ฯลฯ เคร่ืองหมายภาพถือไดว้า่ไดรั้บการ
ยอมรับเป็นทางการในสังคมสมยัใหม่ในปี 1909 เม่ือประชาชาติยุโรปยอมรับสัญลกัษณ์ภาพ ส าหรับ
เคร่ืองหมายต่างๆบนทอ้งถนน เคร่ืองหมายภาพเป็นสัญลกัษณ์สาธารณประโยชน์ไม่ไดเ้ป็นของบริษทั
ห้างร้าน หรือรัฐบาลใด เคร่ืองหมายภาพได้รับการสนับสนุนให้ใช้ในท่ีต่างๆ  และในกรณีของ
เคร่ืองหมายภาพการจราจร ไดรั้บการคุม้ครองทางกฎหมาย ไม่ง่ายนกัท่ีจะออกแบบเคร่ืองหมายภาพท่ี
ดีเพราะว่าจะตอ้งออกแบบให้อยู่นอกเหนือกาลเวลา (Time) แบบแผน (Style) วฒันธรรม (Culture) 
และภาษา (Language) นกัออกแบบกราฟิกตอ้งใชเ้วลาพฒันาเคร่ืองหมายภาพปีแลว้ปีเล่า ปี 1964 แคท
ซูเม (Katzumie) ไดอ้อกแบบเคร่ืองหมายภาพท่ีใช้ส าหรับกีฬาโอลิมปิกอย่างเป็นระบบเป็นคร้ังแรก 
เคร่ืองหมายภาพการจราจรของสหรัฐอเมริกา ก็ไดรั้บการออกแบบและและการจดัระบบการใชง้านได้
อยา่งดีเยีย่ม 
 

 
 

ภาพท่ี 2.12 แสดงเคร่ืองหมายภาพ (Pictograph) อกัษรภาพอียปิตโ์บราณ ฮีโรกลีฟิค 
(ท่ีมา https://napajune.wordpress.com/) 
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 โดยปัจจุบนัมีการออกแบบเคร่ืองหมายภาพท่ีไม่สามารถส่ือความหมายท่ีชดัเจน นกัออกแบบ
ควรจะตอ้งมีความระมดัระวงัในการออกแบบ ควรจะมีการเลือกสรรจากขอ้มูลต่างๆ ท่ีจะสามารถลด
ความสับสนต่อสารส่ือสารของสาธารณชนโดยทัว่ไป แลว้เคร่ืองหมายภาพ จะมีสภาพการออกแบบ
เป็นชุด ท่ีมีความกลมกลืนและเขา้ใจต่อเน่ืองกนั เคร่ืองหมายภาพมีเป้าหมายอนัเดียวกนัคือ การแสดง
รูปแบบท่ีหวงัให้เกิดผลกระทบ เช่นเดียวกบัสัญลกัษณ์อ่ืนๆ ไม่แต่เพียงเท่านั้นเคร่ืองหมายภาพยงัเขา้
ไปเก่ียวขอ้งกบัวตัถุหลายๆ อยา่ง ความซบัซอ้นจึงมีมากข้ึน การออกแบบควรตอ้งระวงัการซ ้ าซอ้นกนั 
การร่วมกนัออกแบบเป็นกลุ่มยอ่มมีประสิทธิภาพมากกวา่การออกแบบเพียงคนเดียว นกัออกแบบ
กราฟิกจ าเป็นจะตอ้งมีทกัษะในการเลือกสรรและการประยกุตภ์าพลงสู่เคร่ืองหมายภาพ (วรุิณ 
ตั้งเจริญ, 2545) 
 
2.1.4 การออกแบบเวบ็ไซต์ 
 เว็บไซต์ประกอบไปด้วยเว็บเพจหลายๆ หน้า หน้าแรกหรือหน้าท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นในการ
เช่ือมโยงขอ้มูล เรียกวา่ โฮมเพจ (Homepage) เป็นส่วนท่ีบอกให้ทราบวา่เป็นเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน
ใด มีขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองใดบา้ง และมีจุดเช่ือมโยงสู่เน้ือหาส่วนต่างๆ ภายในเวบ็ไซต์นั้น การท างาน
ของเวบ็ไซตเ์ร่ิมจาก Local Site คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีแฟ้มงาน (Folder) ซ่ึงเก็บเวบ็เพจท่ีออกแบบ
และเช่ือมโยงแต่ละหน้าเขา้ดว้ยกนัเรียบร้อยแล้ว ส่งงานออกแบบข้ึนไปเก็บไวท่ี้เว็บเซิร์ฟเวอร์ คือ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีพื้นท่ีมากๆ ซ่ึงใช้เก็บข้อมูล เม่ือผูใ้ช้บริการต้องการชมเว็บไซต์ ก็จะใช้
โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ ดาวน์โหลดขอ้มูลจากเวบ็เซิร์ฟเวอร์ลงมาดูในเคร่ืองของตนเอง ข้อมูล ภาพ 
เสียง ฯลฯ ท่ีถูกดาวน์โหลดลงมาจะถูกเก็บไวใ้น Cache ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองนั้น เม่ือผูเ้ขา้ชม
กลบัมาใชบ้ริการอีก ก็จะสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลไดเ้ร็วข้ึน 

 

การออกแบบเวบ็ไซต์ 

 การออกแบบเวบ็ไซตเ์ป็นพฒันาการของส่ือดิจิตอลยคุใหม่ โดยการรวมตวัของความคิดสร่าง
สรรค์ด้านการออกแบบและเทคโนโลยี จะตอ้งเกิดจากการท างานร่วมกนัของวิศวกรคอมพิวเตอร์ 
นักเขียน นักออกแบบกราฟิก และอีกหลายด้านท่ีจ าเป็นส าหรับการผลิตส่ือชนิดน้ี ดังนั้ นในการ
ออกแบบเวบ็ไซตจึ์งมีกระบวนการต่อเน่ือง ความเขา้ใจและการช านาญในการออกแบบเวบ็ไซต ์

ดวงพร เก๋ียงค าและวงศป์ระชา จนัทร์สมวงศ ์ไดก้ล่าวถึง หลกัการออกแบบเวบ็ไซต์ ซ่ึงส่ิง ท่ี
ควรรู้ก่อนเร่ิมลงมือสร้างเวบ็ไซต ์คือ  
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1. ก าหนดเป้าหมายของเวบ็ไซต ์วา่จุดมุ่งหมายท่ีสร้างเวบ็ไซตข้ึ์นมาเพื่ออะไร ซ่ึงจะได ้
เตรียมขอ้มูล และวางแนวทางของเวบ็ไซตไ์ดต้รงกบัเป้าหมายท่ีวางไวไ้ดม้ากท่ีสุด  

2. ใหค้วามส าคญัของการออกแบบเวบ็ไซต์ การออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ดี จะมีส่วนช่วยให ้
เวบ็ไซตเ์ป็นท่ีนิยมของนกัท่องเวบ็ได ้จึงมีส่วนส าคญัท่ีจะดึงดูดใจใหผู้ใ้ชเ้ขา้ไปใชบ้ริการและอยู ่กบั
เวบ็ไซตน์านท่ีสุด และกลบัเขา้มาใชบ้ริการอีกในอนาคต  

3. หาจุดเด่นของเวบ็ไซต ์เพราะเวบ็ไซตก์็คือหนา้ร้านของคุณ ลูกคา้เดินเขา้ไปแลว้อยาก ให้
เจออะไรก่อน อะไรหลงั เหมือนกบัการจดัโชวสิ์นคา้ใหก้บัลูกคา้ไดดู้ไดล้องนัน่เอง  

4. ความเรียบง่าย อ่านง่ายสบายตา เวบ็ไซตท่ี์มีรูปแบบเรียบง่าย ไม่ซบัซอ้น และใชง้าน ได้
อยา่งสะดวก การจดัหมวดหมู่ใหก้บัขอ้มูลภาพกราฟิกหรือตวัอกัษร และใชสี้อยา่งเหมาะสม จะ 
ไดเ้ปรียบเวบ็ท่ีสับสนวุน่วาย  

5. ความสม ่าเสมอ เวบ็เพจในเวบ็ไซตต์อ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนัตลอดทั้งเวบ็ไซต ์อาจใช้
รูปแบบเดียว หรือแตกต่างบา้งระหวา่งหนา้หลกักบัหนา้ทัว่ไป  

6. เน้ือหาดีมีประโยชน์ เน้ือหาเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดส าหรับเวบ็ไซต ์โดยน าเสนอเน้ือหาท่ี 
ถูกตอ้ง ครบถว้นและสมบูรณ์ และควรมีการปรับปรุงให้ทนัต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ 

7. มีความเป็นเอกลกัษณ์ รูปแบบเวบ็ไซตส์ามารถสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์และลกัษณะของ 
องคก์รนั้นได ้เช่น การใชชุ้ดสี ชนิดตวัอกัษร รูปภาพและกราฟิกท่ีเป็นสีขององคก์รนั้นๆ  

8. มีระบบเนวิเกชนัท่ีดี เนวเิกชนั หรือระบบน าทางในเวบ็ไซต ์ทุกทิศมีท่ีไป มี เคร่ืองหมาย
ใหติ้ดตาม เพื่อใหผู้เ้ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตส์ามารถเลือกท่ีจะเขา้ไปใชบ้ริการไดต้รงจุดท่ี สนใจไดอ้ยา่ง
สะดวก และสามารถท่ีจะยอ้นกลบัไปยงัหนา้เวบ็ต่างๆ ภายในเวบ็ไซตไ์ด ้ 

9. ระบบการใชง้านท่ีถูกตอ้ง การท างานต่างๆ ในเวบ็ไซตจ์ะตอ้งมีความแน่นอนและท า 
หนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตอ้งตรวจสอบลิงค ์และการแสดงผลกบับราวเซอร์ท่ีแตกต่างกนัต่างๆ  

10. ลดขนาดของภาพใหพ้อดี (Fixed Image Size) ภาพกราฟิกท่ีน ามาใชอ้ยา่มีขนาด ใหญ่
จนเกินไป เพราะเวลาโหลดจะชา้และนานท าใหผู้ช้มเบ่ือกบัการรอคอย  

1.) โหลดไม่ชา้หนา้ไม่ยาว (Fast Load) เน้ือหาภายในเวบ็เพจโดยปกติไม่ควรยาว 
เกิน 3 หนา้จอ ถา้เน้ือหายาวมากควรจะแยกหวัขอ้หรือเพิ่มลิงคใ์หดู้หนา้ต่อไป  
  2.) มีค  าถามค าตอบ (FAQ) หากผูช้มเขา้ไปใชบ้ริการแลว้มีปัญหาหรือสงสัย ตอ้งการ
ความช่วยเหลือ ตอ้งมีค าตอบให ้ซ่ึงจะท าใหผู้ช้มรู้สึกดีกบัเวบ็ไซตข์องคุณ 
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3.) ติดต่อไดส้ะดวก (Contact) โลโก ้ช่ือการคา้ เบอร์โทร รวมไปถึงขอ้มูลท่ีใช ้
ติดต่อเวบ็ไซต ์เช่น แผนท่ี อีเมลล ์หรืออ่ืนๆ ตอ้งเห็นชดั เพื่อใหผู้ช้มสามารถติดต่อกบัเวบ็ไซตไ์ด ้
สะดวก  
  4.) ควรปรับปรุงเวบ็ไซตใ์ห้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ขอ้มูลตอ้ง Update ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

 

การจัดหน้าเวบ็ไซต์ 
 แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดงัน้ี 
 1. ส่วนหวัของหนา้ (Page Header) ถือเป็นบริเวณท่ีส าคญัท่ีสุดในหนา้เพราะเป็นส่วนท่ีดึงดูด
ผูใ้ชใ้ห้ติดตามเน้ือหาท่ีเหลือภายในหนา้นั้น โดยปกติแลว้ส่วนของหนา้มกัจะประกอบดว้ยช่ือเวบ็ไซต ์
ระบบน าทางและหัวขอ้หลกัหรือช่ือของเน้ือหาในหน้านั้ น การออกแบบส่วนหัว ส่ิงส าคญัท่ีควร
ค านึงถึงคือ ความสม ่าเสมอท่ีจะตอ้งมีเหมือนกนัในทุกๆ หน้าและควรระวงัเร่ืองการใชก้ราฟิกขนาด
ใหญ่ท่ีตอ้งใชเ้วลาดาวน์โหลดนาน จนกลายเป็นการขบัไล่ผูใ้ชใ้หเ้ปล่ียนยงัเวบ็เพจอ่ืนได ้
 2. ส่วนเน้ือหา (Page Body) ควรมีความกะทดัรัด และจดัอยา่งเป็นระเบียบเพื่อใหม้องหา
ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยแสดงใจความส าคญัไวใ้นส่วนตน้ๆ ของหนา้ พร้อมทั้งมีการจดัรูปแบบ
ตวัอกัษรอยา่งเหมาะสม เพื่อท าใหมี้เน้ือหาดูน่าสนใจและอ่านไดอ้ยา่งสะดวก เช่น การใชข้นาดและ
ประเภทของตวัอกัษรท่ีเหมาะสม การก าหนดความยาวของบรรทดัไม่ใหย้าวเกินไปจนยากต่อการอ่าน 
การจดัตวัหนงัสือใหชิ้ดขอบต่างๆ อยา่งเป็นระเบียบจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ต่อเน้ือหายิง่ข้ึน 
 3. ส่วนทา้ยของหนา้ (Page Footer) ส่วนทา้ยเป็นบริเวณท่ีจะใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเน้ือหา
และเวบ็ไซต ์โดยอาจเป็นระบบน าทางแบบโกลบอลท่ีเป็นตวัอกัษร ซ่ึงท าหนา้ท่ีเหมือนกบัระบบน า
ทางหลกักราฟิก ในส่วนหวัของหนา้ หรืออาจเป็นท่ีรวมลิงคท่ี์เก่ียวกบันโยบายทางกฎหมายลิขสิทธ์ิ
ความเป็นส่วนตวั ส่วนทา้ยของหนา้น้ีจ  าเป็นตอ้งคงความสม ่าเสมอในทุกๆ หนา้เช่นเดียวกบัส่วนหวั
ของหนา้ 
 
องค์ประกอบของเวบ็ไซต์ 
 การออกแบบเวบ็เพจเหมือนการท างานศิลปะชนิดหน่ึงท่ีจะตอ้งท าใหผู้ช้มไดรั้บความส าราญ
สนุกสนาน หรือช่ืนชอบและพอใจท่ีจะกลบัมาชมอีก ดงันั้นการออกแบบเวบ็เพจท่ีดีจึงประกอบดว้ย 
 1. ภาพ (Visual) ภาพวาด ลายเส้น ภาพถ่าย หรือรูปทรงต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นเวบ็ไซตืตอ้งมีการจดั
วางภาพ การใชสี้สันท่ีเป็นเหตุผลซ่ึงกนัและกนั มีคุณภาพของความคมชดัท่ีดี ประเภทของภาพ มีดงัน้ี 
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  1.1 ) ภาพพื้นหลงั (Background) เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการมองเห็นและความ
สนใจของผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์ 
 
  1.2 ) ตวัควบคุม (Controller) ระบบควบคุมการปฏิสัมพนัธ์ต่างๆ ท่ีจะน าทางผูเ้ขา้มา
เยีย่มชมเวบ็ไซตน์ั้นๆ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ปุ่มน าทาง (Button) และสัญลกัษณ์น าทาง (Icon) 
  1.3 ) ภาพน่ิง (Image) เป็นส่วนท่ีพบมากท่ีสุดในเวบ็ไซต ์สามารถเสนอภาพได ้2 
ลกัษณะ คือ ภาพแบบ Bitmap คือภาพท่ีประกอบจากการน าจุดท่ีมีสีต่างๆ มีผสมผสานเขา้ดว้ยกนั
ไดแ้ก่ สีแดง สีเขียว สีน ้าเงิน (RGB) และภาพแบบ Vector คือภาพท่ีเกิดจากการวางเส้นของ
คอมพิวเตอร์โดยใชห้ลกัทางคณิตศาสตร์ในการค านวณ มีความคมชดัมากและสามารถยอ่ขยายได ้
 2. ตวัอกัษร (Typography) ตวัอกัษรในการออกแบบเวบ็ไซตน์ั้นไม่มีทางเลือกใหใ้ชม้ากนกั 
อีกทั้งตวัอกัษรในภาษาไทยจะมีเลือกใชน้อ้ย เพราะขอ้จ ากดัของตวัอกัษรในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีจะ
รับขอ้มูลแต่ละเคร่ืองมีไม่เหมือนกนั 
 3. เมนูน าทาง (Navigation Menu) ท าหนา้ท่ีเหมือนปุ่มน าไปสู่เวบ็เพจถดัไปต าแหน่งของเมนู
น าทางจึงไม่ควรอยูก่ระจดักระจาย สามารถสังเกตเห็นไดง่้าย เพราะจะท าใหไ้ม่เกิดความสับสนใน
การเดินทางเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซต ์
 4. ภาพเคล่ือนไหว (Animation) เพื่อดึงดูดใจผูท่ี้เขา้ชมเวบ็ไซตภ์าพเคล่ือนไหวท่ีมกัจะใชใ้น
การออกแบบเวบ็ไซต ์คือ โลโก ้ปุ่ม ตวัการ์ตูน และตวัหนงัสือ 
 5. เสียงประกอบ (Sound) การเลือกใชเ้สียงประกอบในเวบ็ไซต ์ตอ้งแน่ใจวา่เสียงนั้นจะท าให้
ผูรั้บฟังเกิดความพึงพอใจมากกวา่ก่อใหเ้กิดความร าคาญ เสียงประกอบ ไดแ้ก่ เสียงเพลง เสียงเทคนิค
พิเศษ และเสียงพดู 
 
องค์ประกอบของเวบ็ไซต์ทีด่ี  
 ธวชัชยั ศรีสุเทพ (2544) นั้นไดก้ล่าวถึงการ ออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ดีตอ้งมีองคป์ระกอบ 9 เร่ือง
ดงัต่อไปน้ี  
  1. ความเรียบง่าย ไม่ซบัซ้อน ใช้งานไดง่้าย สะดวก ใชเ้วลาในการดาวน์โหลด น้อย 
แสดงผลเร็ว ไม่มีกราฟิกหรือตวัอกัษรท่ีเคล่ือนไหวตลอดเวลามารบกวนสายตาและสร้าง 

2. ความสม ่าเสมอ โดยมีรูปแบบเดียวกนัตลอดทั้งเวบ็ไซต ์ไม่วา่จะเป็น รูปแบบ ของ
หนา้, สไตลข์องกราฟิก, ระบบเนวเิกชัน่ หรือโทนสีท่ีใช ้เน่ืองจาก ถา้ลกัษณะของแต่ละหนา้ แตกต่าง
กนัมากผูใ้ชก้็จะเกิดความสับสนและไม่แน่ใจวา่ก าลงัอยูใ่นเวบ็เดิมหรือไม่  
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3. ความเป็นเอกลกัษณ์ การออกแบบตอ้งค านึงถึงลกัษณะขององคก์รเน่ืองจาก
รูปแบบของเวบ็ไซตส์ามารถสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์และลกัษณะขององคก์รได้ ผูอ้อกแบบจึงตอ้ง เลือก
การใชอ้งคป์ระกอบทั้งชุดสี, ชนิดตวัอกัษร, รูปภาพ และกราฟิกอยา่งระมดัระวงั  

4. เน้ือหาท่ีมีประโยชน์ เน้ือหาถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในเวบ็ไซต์ ดงันั้นในเวบ็ไซต ์
ควรมีการจดัเตรียมเน้ือหาและขอ้มูลท่ีผูใ้ชต้อ้งการเอาไวใ้ห้ถูกตอ้ง จดัแบ่งเป็นหมวดหมู่ให ้เรียบร้อย 
ครบถว้น และสมบูรณ์ โดยมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมใหท้นัต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ  
  5. ระบบเนวิเกชัน่ท่ีใชง้านง่าย โดยมีกราฟิกท่ีส่ือความหมาย ร่วมกบัค าอธิบาย 
ชดัเจน รวมทั้งมีรูปแบบและล าดบัของรายการท่ีสม ่าเสมอ วางเอาไวใ้นต าแหน่งเดียวกนัของทุก หนา้ 

6. มีลกัษณะท่ีสวยงามน่าดึงดูดใจ แมเ้ร่ืองน้ีจะตดัสินไดย้าก เพราะเป็นเร่ืองของ 
รสนิยมเฉพาะบุคคล แต่คุณภาพกราฟิกท่ีใชจ้ะตอ้งสมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยเสียหาย หรือเป็นขอบขั้น 
บนัไดใ้หเ้ห็น ตวัหนงัสือตอ้งอ่านง่าย สบายตา มีการใชโ้ทนสีท่ีเขา้กนัอยา่งสวยงามเป็นตน้  

7. การใชง้านอยา่งไม่จ  ากดั เวบ็ไซตท่ี์ดีตอ้งสามารถเขา้ถึงผูใ้ชส่้วนใหญ่ไดม้าก ท่ีสุด 
โดยท่ีไม่ตอ้งมีการติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม สามารถแสดงผลไดใ้นทุกระบบปฏิบติัการ และท่ี
ความละเอียดหนา้จอต่างๆ กนัไดอ้ยา่งไม่มีปัญหา  

8. คุณภาพในการออกแบบ ตอ้งมีการออกแบบและเรียบเรียงจดัเน้ือหาอยา่ง 
รอบคอบ เพื่อ ใหผู้ใ้ชเ้กิดความเช่ือถือ  
  9. ระบบการใชง้านท่ีถูกตอ้ง ตอ้งคอยตรวจสอบระบบการท างานต่างๆ ใน เวบ็ไซต ์
วา่มีความแน่นอน และท าหน้าท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้งอยูเ่สมอ ตวัอย่างเช่น ถา้คุณมีแบบฟอร์ม ส าหรับให้
ผูใ้ช้กรอก ก็ตอ้งแน่ใจว่าแบบฟอร์มนั้นใช้งานได้จริง หรือลิงค์ต่างๆ ท่ีมีอยู่นั้นได ้เช่ือมโยงไปยงั
หนา้ท่ีถูกตอ้ง 
 

2.1.5 หนังสืออิเลคทรอนิกส์  
 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็นการน าเสนอขอ้มูลในรูปส่ือมลัติมีเดีย แต่มีลกัษณะการ
น าเสนอเป็นรูปแบบคลา้ยหนงัสือ ซ่ึงมีทั้งขอ้ความท่ีเป็นตวัหนงัสือส าหรับอ่าน โดยอาจมีเสียงอธิบาย
หรือเสียงอ่านขอ้ความ นอกจากน้ียงัอาจมีภาพเคล่ือนไหวในรูปแบบของวิดีโอประกอบในหนงัสือได้
อีกดว้ย 
 ในยุคสารสนเทศท่ีมีความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีมี
วิว ัฒนาการแบบก้าวกระโดดจนเกิดยุคแห่งข้อมูล  (Data) ข่าวสาร  (Information) หรือความรู้
(Knowledge) ท่ีเรียกว่า “ไร้พรมแดน” ซ่ึงบุคคลสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารได้ทุกท่ีทุกเวลา 
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การน าเสนอขอ้มูลต่าง ๆ มาจดัหมวดหมู่เพื่อจะน าเสนอองคค์วามรู้เพิ่มเติมเสริมแต่งส่ิงท่ีดึงดูดใจ ทั้ง
ภาพเคล่ือนไหว แสงเสียง จึงเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ในการส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้มากยิง่ข้ึน 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปรากฏข้ึนเป็นคร้ังแรกในยุคทศวรรษท่ี 40 เม่ือคร้ังเป็นยุคทองของ
นิยายวิทยาศาสตร์ และในช่วงสิบปีท่ีผา่นมาน้ีเร่ิมมีการผลิตหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเอกสาร
PDF (FDF file) สามารถดาวน์โหลดผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้ต่อมาบริษทัต่าง ๆ ไดพ้ฒันา
โปรแกรมส าเร็จรูปข้ึนมาจดัท าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์โดยตรง ซ่ึงสามารถเพิ่มภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว
เสียง วีดีโอ  ต่าง ๆ  ได้ และสามารถโต้ตอบกับผู ้ใช้ได้ และท่ีส าคัญสามารถเผยแพร่หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์น้ีบนเครือข่ายได้อย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างโปรแกรมส าเร็จรูปเหล่าน้ีได้แก่ Desktop 
Author, Flip Album, Flash เป็นตน้ จึงท าให้หนังสือท่ีเคยเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือ กลบัมามีคุณค่า มีชีวิตชีวา 
เป็นท่ีดึงดูดใจของผูอ่้าน ส่งผลใหมี้การส่งเสริมการอ่านหนงัสือมากข้ึน 

 

ความหมายหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ 

 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ e-Book ยอ่มาจากค าวา่ Electronic Book 
หมายถึง หนงัสือท่ีสร้างข้ึนดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลกัษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยปกติ 
มกัจะเป็นแฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถอ่านเอกสารผา่นทางหนา้จอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบ 
ออฟไลน์และออนไลน์ เป็นหนงัสือท่ีน าเสนอเน้ือหา ซ่ึงมีรูปแบบคลา้ยหนงัสือเรียน และสามารถเปิด 
ศึกษา อ่านท าความเขา้ใจเน้ือหา และยงัสามารถฟังเสียงบรรยายของเน้ือหาแต่ละหนา้ นอกจากน้ี 
หนังสือบางหน้ามีภาพเคล่ือนไหวประกอบการอธิบายเน้ือหา (ศูนยบ์ริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย,ี 2551) 
 
รูปแบบหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ 
 ศูนยบ์ริการความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551) ไดใ้หร้ายละเอียดของรูปแบบ
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ไวด้งัน้ี 

 1. รูปแบบของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามลกัษณะการเขา้ถึงขอ้มูลและการอ่านรูปแบบน้ี
จะเป็นการแบ่งประเภทของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ไดช้ดัเจนมากท่ีสุดกวา่ทุก ๆ แบบท่ีมีโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
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  1) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์อา้งอิง (Automated Reference Books) หนงัสือ 
อิเล็กทรอนิกส์อา้งอิงใช้การเขา้ถึงขอ้มูลในลกัษณะการสุ่ม (Random) ผูอ่้านจะคน้หาค าท่ีตอ้งการ
ทราบและอ่านจนจบเน้ือหานั้น จากนั้นจึงค้นหาค าท่ีตอ้งการทราบต่อไป หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สามารถดูภาพจากฐานขอ้มูลจากสารานุกรม  ซ่ึงจดัเป็นแหล่งทรัพยากรซ่ึงผูใ้ช้สามารถคน้หาหรือ
เลือกอ่านหนงัสือท่ีมีอยูไ่ดง่้ายมาก ไม่วา่จะเป็นดา้นคุณภาพหรือปริมาณในการบรรจุของฐานขอ้มูล 
และทางท่ีผูอ่้านสามารถคน้หาและใชข้่าวสาร 
  2) หนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Automated Ttextbook Books) หนงัสือเรียน 
อิเล็กทรอนิกส์มีลกัษณะการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนใหญ่แบบอ่านไปตามล าดบั (Sequence) จากนั้นก็จะมี
การอ่านเน้ือหาเหล่านั้นไปเร่ือย ๆ จนจบบท และอาจอ่านบทต่อไปตามล าดบัหรือเลือกหวัขอ้ใหม่ตาม
ความสนใจของผูอ่้าน หนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์จะแตกต่างจากหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์อา้งอิงตรงท่ี
ผูอ่้านจะมีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บความรู้จากการอ่านหนงัสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบน้ีจะ
เป็นตวัเสริมค านิยามของหนงัสือเรียน โดยจะขยายความรู้ความเขา้ใจให้กบัผูเ้รียนทางออ้มโดยใชส่ื้อ
หลากชนิด 
 2. รูปแบบของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามช่องทางการส่ือสาร รูปแบบน้ีแบ่งประเภทของ
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ได ้2 รูปแบบ คือ 
  1) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชช่้องทางการส่ือสารทางเดียว เป็นหนงัสือ  
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูอ่้านสามารถรับสารไดเ้พียงช่องทางเดียว เช่น ใช้ตาดู หรือใชหู้ฟังแต่เพียงอยา่งได
อย่างหน่ึงเท่านั้ นได้แก่ หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Text Book) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพน่ิง 
(Picture Books) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์หลายภาษา (Talking Book) เป็นตน้ 
  2) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชช่้องทางการส่ือสารหลายทาง เป็นหนงัสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูอ่้านสามารถรับขอ้มูลข่าวสารไดห้ลายช่องทางเช่น ใช้ตาดู ใช้หูฟัง ใช้มือสัมผสั
หน้าจอ ไดแ้ก่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ส่ือประสม (Multimedia Books) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์รวมส่ือ 
(Poly Media Books) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia Books) เป็นตน้ 
 3. รูปแบบของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหนา้ท่ี รูปแบบน้ีแบ่งประเภทของหนงัสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ได ้4 รูปแบบ คือ 
  1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเก็บเอกสารส าคัญ  (Archival) จะมีท่ีเก็บข้อมูล
ข่าวสารขนาดใหญ่ในรูปแบบของฐานข้อมูล  วิธีใช้งาน  ผู ้ใช้งานขั้นปลายสามารถใช้งานได้
หลากหลายรูปแบบตัวอย่างหนังสือประเภทน้ีได้แก่ สารานุกรมโกรเลียร์ (Grolier encyclopedia) 
สารานุกรมมลัติมีเดีย คอมพต์นั (Compton’s Multimedia Encyclopedia) เป็นตน้ 
  2) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ใหข้่าวสารความรู้ (Information) จะมีลกัษณะคาบเก่ียวกบั 
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หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบแรก แต่ข่าวสารจะมีขอบเขตแคบกวา่แบบแรก และมีลกัษณะเฉพาะ 
มากกวา่ มีความสัมพนัธ์กบัหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึงโดยเฉพาะ ตวัอยา่งเช่น หนงัสือเรียนแพทยศาสตร์ 
ออกซฟอร์ดบนซีดีรอม หนงัสือรายช่ือเพลงของนิมบสั เป็นตน้ 
  3) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสอน (Instructional) เป็นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี 
ประสิทธิภาพ และมีประโยชน์อยา่งมากในการถ่ายทอดความรู้ความช านาญ เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้
และการอบรม  ผู ้เรียนจะได้รับความรู้และทราบความก้าวหน้าในการเรียนของตน  หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทน้ีบางส่วนจะมีการประเมินและประยุกตต์ามรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคน 
จะมีการน าเสนอให้เหมาะสมกับผูเ้รียนแต่ละคน ตัวอย่างได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการ
ออกแบบหนา้จอส าหรับคอมพิวเตอร์พื้นฐานการอบรม (Computer-Based Training) 
 4. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบตั้งค  าถาม (Interrogation) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบน้ีมี 
จุดมุ่งหมายเพื่อการทดสอบ สอบยอ่ย และประเมินผลกิจกรรม โดยวดัจากความรู้ท่ีได้ จากการศึกษา
หัวข้อท่ีเก่ียวข้อง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบตั้ งค  าถามจะประกอบด้วย 3 ลักษณะท่ีส าคัญ  คือ 
ธนาคารตั้งค  าถามหรือแบบฝึกหดั ขอ้สอบ และลกัษณะการประเมินผลและระบบผูเ้ช่ียวชาญ จะมีการ
วเิคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการเรียน มีการแข่งขนัและพิจารณาระดบัท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน 
 5. รูปแบบของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามชนิดของขอ้มูลข่าวสารและเคร่ืองอ านวย 
ความสะดวก รูปแบบน้ีแบ่งประเภทของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ได ้10 รูปแบบ คือ 
  1) หนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Text Books) ในระยะแรกจะมีลกัษณะเป็นเส้นตรงมี 
โครงสร้างเป็นตวัอกัษร ต่อมามีลกัษณะท่ีเป็นมลัติมีเดียมากข้ึนโดยใชคุ้ณสมบติัของไฮเปอร์เทก็ซ์ใน 
การน าเสนอ 
  2) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพน่ิง (Static Picture Books) ประกอบดว้ยภาพน่ิง 
หลายๆ ชนิดรวมกนั ภาพแต่ละภาพจะมีคุณภาพท่ีแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสมของงาน 
  3) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคล่ือนไหว (Moving Picture Books) มีโครงสร้างจาก 
ภาพเคล่ือนไหวสั้น ๆ (Animation Clip) หรือภาพเคล่ือนไหววดีิโอ (Moving Video Segment) หรือทั้ง 
สองอยา่งรวมกนั 
  4) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์หลายภาษา (Talking Books) มีลกัษณะเน้ือหาประกอบค า 
บรรยาย เพื่อง่ายต่อการรับรู้ของผูอ่้าน 
  5) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ส่ือประสม (Multimedia Books) เป็นการรวมการส่ือสาร 
 สองทางหรือมากกว่านั้ นเข้าด้วยกันเพื่อเข้ารหัสข่าวสาร เป็นการรวมตัวอักษร  ภาพน่ิง และ
ภาพเคล่ือนไหวมารวมไวด้ว้ยกนัตามโครงสร้างแบบเส้นตรง เม่ือผลิตเสร็จส่ือจะออกมาในรูปของส่ือ
เดียว ไดแ้ก่ จาน แม่เหล็กหรือซีดีรอม 
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  6) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์รวมส่ือ (Poly Media Books) มีลกัษณะตรงขา้มกบัหนงัสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ส่ือประสม โดยการใชส่ื้อท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ ซีดีรอม จานแม่เหล็ก กระดาษ เครือข่าย 
คอมพิวเตอร์และอ่ืน ๆ เพื่อส่งข่าวสารขอ้มูลไปยงัผูใ้ช ้
  7) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไฮเปอร์มีเดีย  (Hypermedia Books) มีลักษณะคล้ายกับ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส่ือประสม คือใช้ช่องทางการส่ือสารหลายช่องทาง โดยมีโครงสร้างแบบใย
แมงมุม 
  8) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ผูเ้ช่ียวชาญ (Intelligent Electronic Books) มีการบรรจุ 
ปัญญาเทียม เช่น ระบบผูเ้ช่ียวชาญ (Expert System) และระบบเครือข่ายประสาท (Neural Network) 
ซ่ึงสามารถท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และประยุกตใ์ห้เขา้กบัพฤติกรรมของผูเ้รียนแต่ละคนท่ีมีความ
แตกต่างกนั 
  9) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ส่ือทางไกล (Tele Media Electronic Books) ตอ้งอาศยัการ 
ส่ือสารทางไกลช่วยในการน าเสนอเน้ือหา เช่น การส่งขอ้ความทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E - mail) 
ตลอดจนเป็นทรัพยากรในการสอนทางไกล เช่น ในหอ้งสมุดดิจิตอล 
  10) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ไซเบอร์บุก๊ (Cyber Books) ใชเ้ทคนิคของความจริง 
เสมือน (Virtual Reality) ในการสร้างสถานการณ์จ าลองเพื่อให้ผูเ้รียนรู้สึกเหมือนได้เข้าไปอยู่ใน
ประสบการณ์จริง 
 
ประโยชน์ของหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ 
 ประโยชน์ของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มีมากมายหลายประการ ตามวตัถุประสงคข์องผูจ้ดัท า 
แต่ละคน ดังตวัอย่างต่อไปน้ี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถยอ้นกลับเพื่อทบทวน
บทเรียนหากไม่เขา้ใจและสามารถเลือกเรียนไดต้ามเวลาและสถานท่ีท่ีตนเองสะดวก นอกจากน้ียงั
ช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีประสิทธิภาพในแง่ท่ีลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายสนอง
ความตอ้งการและความสามารถของบุคคล มีประสิทธิผลในแง่ท่ีท าให้ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมาย (บุปผ
ชาติ ทศัหิกรณ์, 2540 และวารินทร์รัศมีพรหม, 2540) นอกจากน้ีผูส้อนสามารถปรับเปล่ียน แก้ไข 
เพิ่มเติมขอ้มูลได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว ท าให้บทเรียนให้ทนัสมยั นอกจากน้ียงัท าให้ผูส้อนมีเวลา
ติดตามและตรวจสอบความกา้วหนา้ของผูเ้รียน แต่ละคนไดม้ากข้ึน และผูส้อนมีเวลาศึกษาต ารา และ
พฒันาความสามารถของตนเองไดม้ากข้ึน (ธัญญารัตน์สุนทร, 2549) ในดา้นประโยชน์ของหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อผูจ้ดัท าหนังสือสามารถแสดงขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียงได้
พร้อมกนั หรือจะเลือกให้แสดงเพียงอย่างใดอย่างหน่ึงก็ได้นอกจากน้ีการจดัเก็บขอ้มูลจะสามารถ
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จดัเก็บเป็นไฟล์แยกระหวา่งตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวและเสียง ไดอี้กดว้ย (ครรชิต มาลยัวงศ,์ 
2540 และศรันยไ์มตรีเวช,2540) 
 
2.1.6 การออกแบบอตัลกัษณ์ 
 อตัลักษณ์องค์กร หรือ Corporate Identity (CI) หมายถึง การแสดงออกให้เห็นภาพลักษณ์ 
(Image) ท่ีปรากฏต่อสายตาผูอ่ื้น พร้อมๆ กบัแสดงถึงความเป็นอตัลกัษณ์ (Identity) ขององค์กรนั้น 
โดยอาศยัองค์ประกอบกราฟิก (De Neve,1992, หน้า 3) หรืออาจกล่าวให้เขา้ใจง่ายๆ ก็คือ หมายถึง
การส่ือสารภาพลกัษณ์ขององค์กรอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน เพื่อสร้างความเป็นอตั
ลกัษณ์และความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน รวมทั้งสร้างความเข้าใจอนัดีให้เกิดแก่องค์กร บุคลากร 
ตลอดจนบุคคลต่างๆ ท่ีเก่ีวยขอ้งกบัองคก์รนั้นๆ 
 “Corporate Identity” เป็นค าท่ีใช้เก่ียวกบัการวางระบบอตัลกัษณ์องค์กร แต่ในปัจจุบนัการ
วางระบบอตัลกัษณ์องคก์รไม่ไดใ้ชเ้ฉพาะองคก์รหรือบริษทัห้างร้านเท่านั้น แต่มีการใชต่้อเน่ืองไปถึง
ตราสินคา้ (Brand) ด้วย เน่ืองจากองค์กรบางแห่งอาจให้ความส าคญักบัตราสินค้ามากกว่าช่ือของ
องคก์ร จึงเป็นท่ีมาของการสร้างระบบอตัลกัษณ์ให้กบัสินคา้ (Brand Identity) จึงพบวา่มีบางคนใชค้  า
ว่า “Brand Identity” แทนค าว่า “Corporate Identity” หรือเรียกสั้ นๆ ว่า CI ในความหมายของอัต
ลกัษณ์องคก์รเช่นกนั (Bonnici, 1999, หนา้ 85) 
 
ความเป็นมาของ CI 
 ตน้ก าเนิดข้ึนในทวีปยุโรปเป็นแห่งแรกในราวศตวรรษท่ี 19 โดยเร่ิมจากความตอ้งการของ
ผูค้า้ ซ่ึงมีความประสงค์ท่ีจะแสดงความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวัในตวัสินคา้หรือบริการท่ีให้แก่ผูซ้ื้อ 
โดยมีการใชก้บัสินคา้หตัถกรรมเป็นสินคา้ประเภทแรกสัญลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็นอตัลกัษณ์ท่ีปรากฏ
อยูบ่นส่ิงของทุกอยา่ง ไม่วา่จะเป็นกระดาษเขียนจดหมาย ซองจดหมาย จนถึงป้ายหนา้ร้าน 
 ในสหรัฐอเมริกาไดมี้การใชส้ัญลกัษณ์เพื่อแสดงความเป็นเจา้ของในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพปศุ
สัตวท์างภาคตะวนัตกของประเทศ ท่ีเรียกว่าเคร่ืองหมาย Cattle Brand ไดแ้ก่ เคร่ืองหมายท่ีใช้ตีตรา
สัตวเ์ล้ียงในฟาร์ม โดยจะใชเ้คร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์อยา่งง่ายๆ หรือใชต้วัอกัษรช่ือยอ่ของเจา้ของ
ฟาร์ม ต่อมาเกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัในช่วงทศวรรษ 1930 หลงัช่วงเศรษฐกิจตกต ่าคร้ังใหญ่ใน
สหรัฐอเมริกา ได้มีบริษัทบางบริษัทซ่ึงได้กลายมาเป็นบริษัทยกัษ์ใหญ่ในเวลาต่อมาและได้ให้
ความส าคญัท่ีจะปรับปรุงการออกแบบสินคา้ของตน รวมทั้งปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ท าให้สินคา้
ประสบความส าเร็จ มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย 
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ภาพลกัษณ์องค์กร 
 ภาพลกัษณ์องค์กรคืออะไร  วิลเล่ียม โกลเดน (William Golden) ผูอ้อกแบบสัญลกัษณ์รูป
ดวงตาให้กบัเครือข่ายซีบีเอส (CBS) เม่ือปี ค.ศ. 1959 กล่าววา่ “ภาพลกัษณ์องคก์ร (Coporate Image) 
คือภาพท่ีองค์กรปรากฏต่อสาธารณชนผ่านทางผลิตภณัฑ์ นโยบาย การโฆษณา ฯลฯ เคร่ืองหมาย
การค้า (Trademark) ไม่ได้เป็นส่ิงท่ีสร้างภาพลักษณ์องค์กร แต่เป็นเพียงส่ิงย  ้ าเตือนให้ระลึกถึง
ภาพลกัษณ์องคก์รเท่านั้น” (De Neve, 1992, หนา้ 3) “ภาพลกัษณ์องคก์ร” (Corporate Image) หมายถึง 
“ภาพ” ท่ีบุคคลทัว่ไปไม่วา่จะเป็นบริโภค คู่แข่ง ผูค้า้ปลีกหรือสังคมโดยรวม เขา้ใจว่าองคก์รนั้นเป็น
อย่างไร ซ่ึงแตกต่างจาก “อตัลักษณ์องค์กร” (Corporate Identity) หมายถึง การสร้างความเป็นอัต
ลกัษณ์แก่องค์กรโดยอาศยัเคร่ืองหมายการคา้หรือสัญลกัษณ์ท่ีสามารถสะท้อนภาพท่ีองค์กรนั้นๆ 
ตอ้งการน าเสนอต่อสังคม เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและการยอมรับ อตัลกัษณ์ขององคก์รจะตอ้งมีความ
ชดัเจน มิใช่เป็นเพียงช่ือหรือค าขวญั (Slogan) สั้นๆ แต่จะตอ้งเป็นส่ิงท่ีเป็นจริง มองเห็นได ้และเป็นท่ี
ยอมรับ เป็นพื้นฐานของการก าหนดรูปแบบของสินคา้หรือบริการรวมถึงอาคารส านักงานโรงงาน 
ห้องแสดงสินค้า การส่งเสริมการขาย เป็นต้น ความเป็นอัตลักษณ์อาจแสดงออกในรูปของช่ือ 
สัญลกัษณ์สีและรูปแบบท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัจะเป็นปัจจยัท่ีสร้างกรอบให้กงัองค์กร รวมทั้งสร้าง
ความภกัดีใหเ้กิดแก่องคก์รอีกดว้ย (Napoles, 1998, หนา้ 19-20) 
 

 
 

ภาพท่ี 2.13  สัญลกัษณ์รูปดวงตาของสถานีซีบีเอส 
 
 สัญลกัษณ์รูปดวงตาของสถานีซีบีเอส เป็นสัญลกัษณ์ท่ีดีเยี่ยมอนัหน่ึง ท่ีสามาถส่ือความ
หมายถึงรูม่านรับแสงของเลนส์กลอ้งถ่ายรูป และอีกนยัหน่ึงคือดวงตาของผูช้ม สัญลกัษณ์น้ีออกแบบ
โดย วลิเล่ียม โกลเดน ผูอ้  านวยการฝ่ายสร้างสรรคข์องซีบีเอส ท่ีอาศยัแนวคิดจากสัญลกัษณ์ดวงตา 
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ของพระเจา้ (Eye of God) สัญลกัษณ์ของชาวอามิช (Armish) ท่ีวาดบนผนงัโรงงานเพื่อป้องกนัส่ิงชัว่
ร้าย สัญลกัษณ์น้ีไดแ้พร่ภาพคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 1951 โดยเป็นสัญลกัษณ์ขาวด าบน
ภาพท้องฟ้าท่ีเต็มไปด้วยเมฆ จากนั้นเป็นต้นมา สัญลักษณ์ได้เปล่ียนแปลงการใช้งานเป็นสีและ
ภาพเคล่ือนไหวหลายลกัษณะ โดยยงัคงรูปแบบเดิมท่ีไดใ้ชม้ากวา่ 50 ปี (Silver, 2001, หนา้ 29)  
 วอลล่ี โอลินส์ (Wally Olins) ไดแ้บ่งระบบอตัลกัษณ์ขององคก์รออกได ้3 ลกัษณะคือ (Olins, 
1989, หนา้ 82-128)  
 1. อตัลกัษณ์แบบเดียว (Monolithic Identity) เป็นการวางระบบ CI ท่ีก าหนดให้บริษทัสาขา
ทุกแห่งรวมทั้งบริษทัหลกั ใชรู้ปแบบสัญลกัษณ์และองคป์ระกอบกราฟิกแบบเดียวกนัทั้งหมด ในการ
ส่ือสารภาพลกัษณ์เดียวกนัไปสู่ผูบ้ริโภค ระบบ CI ประเภทน้ี จะเป็นการแสดงออกถึงความเป็นอตั
ลกัษณ์ท่ีชดัเจนท่ีสุดและประหยดัท่ีสุดในการท่ีจะแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานเดียวกนัของสินคา้หรือ
บริการท่ีให้กับผูบ้ริโภค ผูค้ ้าปลีกตลอดจนบุคลากรของบริษัท ระบบอัตลักษณ์ในลักษณะน้ีได ้
จ  าเป็นตอ้งอาศยัการแสดงออกซ่ึงบุคลิกและคุณภาพท่ีน่าเช่ือถือ รวมทั้งไม่หยดุย ั้งในการพฒันาตนเอง
ดว้ย บริษทัท่ีใชร้ะบบอตัลกัษณ์เดียว 
 2. อตัลกัษณ์แบบมีการรับรอง (Endorsed Identity) เป็นรูปแบบของการสร้างระบบ CI ให้กบั
องค์กรท่ีประกอบธุรกิจหลายประเภท หรือเป็นลักษณะกลุ่มบริษัท การสร้างระบบ CI แบบน้ีมี
รากฐานมาจากแนวคิดท่ีว่า แต่ละบริษทัเครือควรมีอตัลกัษณ์ของตนเอง โดยท่ีอตัลกัษณ์นั้นจะตอ้ง
แสดงถึงความเป็นส่วนหน่ึงของภาพรวมขององคก์รนั้นๆ ดว้ย การสร้างระบบอตัลกัษณ์ให้กบัองคก์ร
เหล่าน้ีเป็นงานท่ีมีความหมายซับซ้อนมาก เน่ืองจากองค์กรจะมีความตอ้งการระบบอตัลกัษณ์ท่ีมี
แนวคิดชดัเจนและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งการให้อิสระแก่บริษทัสาขาหรือ
สินคา้ท่ีไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีรู้จกัใหย้งัคงกา้วหนา้ต่อไปในทิศทางของตน 
 3. อัตลักษณ์ท่ีใช้ตราหรือช่ือของสินค้าเป็นตวัสร้างอตัลักษณ์ (Brand Identity) ระบบอัต
ลกัษณ์ประเภทน้ีจะใช้กบับริษทัท่ีเป็นผูผ้ลิตสินคา้หลายๆ ชนิดซ่ึงอาจอยู่ในสายผลิตภณัฑ์เดียวกนั
หรือไม่ก็ได ้และมกันิยมใชก้บัสินคา้อุปโภคบริโภคเป็นหลกั สินคา้ประเภทเดียวกนัท่ีผลิตโดยบริษทั
ต่างๆ มกัจะมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั ซ่ึงเราสามารถสร้างความแตกต่าง
กนัมากนกั ซ่ึงเราสามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดข้ึนได ้ดว้ยการสร้างคุณสมบติัหรือคุณลกัษณะ
พิเศษเฉพาะตวัให้กบัสินคา้นั้น อาจจะดว้ยการใชช่ื้อ สัญลกัษณ์ หีบห่อ การโฆษณา หรือการส่งเสริม
การขายให้สินคา้นั้นเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายยิ่งข้ึน การสร้างอตัลกัษณ์ประเภทน้ีคือ ควรแยกแนวคิดของ
การสร้างอตัลกัษณ์ส าหรับผลิตภณัฑ์ออกจากระบบอตัลกัษณ์ของบริษทั ดว้ยการสร้างอตัลกัษณ์ท่ี
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ท่ีคาดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักท่ีใช้ผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใชง้านอตัลกัษณ์นั้น 
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 แพร์ มอลเลอร์อพั (Per Mollerup) ให้ความเห็นวา่ โดยทัว่ไปธุรกิจส่วนใหญ่จะใชห้ลกัเกณฑ์
ในการสร้างระบบอตัลกัษณ์เพียง 2 แบบ กล่าวคือใช้องค์กรเป็นอตัลกัษณ์ (Organizational Identity) 
หรือใช้ตราสินคา้เป็นอตัลกัษณ์ (Brand Identity) ซ่ึงเม่ือน ามาใช้รวมกบัการแบ่งโครงสร้างระบบอตั
ลกัษณ์ของโฮลินส์ จะท าให้เกิดเป็นโครงสร้างระบบอตัลกัษณ์ท่ีแยกยอ่ยเพิ่มข้ึนอีก (Mollerup, 1977, 
หนา้ 58-59) 
 
องค์ประกอบของอตัลกัษณ์ (Elements of Identity) 
 1. ช่ือ (Names) ช่ือของบริษทัเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัเป็นนบัดบัแรก แบ่งการตั้งช่ือออกไดเ้ป็น
ประเภทต่างๆ ดงัน้ี 
  1.1) ช่ือบุคคล (Personal Names) เช่น ช่ือผูก่้อตั้ง (Founder Names), ช่ือบุคคลใน 
ประวติัศาสตร์, ช่ือในเทพนิยายหรือวรรณคดี, ช่ือบุคคลทัว่ไป 
  1.2) ช่ือท่ีอธิบายถึงคุณลกัษณะ (Descriptive Names) ช่ือท่ีอธิบายถึงลกัษณะธุรกิจ 
ของบริษทั ซ่ึงขอ้ดีก็คือเขา้ใจง่ายแต่บางคร้ังอาจเกิดปัญหาในการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้หาก
ช่ือนั้นเป็นช่ือทัว่ไป (Generic Name) 
  1.3) ช่ือท่ีเกิดจากการสร้างค าข้ึนใหม่ (Coined Name) การน าสระพยญัชนะมาผสม 
ค ากนัเป็นค าใหม่ท่ีแมจ้ะไม่มีความหมายแต่ก็สามารถสร้างขอ้ก าหนดเฉพาะได ้
  1.4) ช่ือท่ีมีความหมาย (Dictionary Words) ช่ือท่ีมีความหมายหรือค าแปลท่ีชดัเจน 
ตามพจนานุกรมกรมซ่ึงมีขอ้ไดเ้ปรียบคือมีความหลากหลายและสามารถจ าไดง่้าย 
  1.5) ช่ือตามสถานท่ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Names) ช่ือท่ีเรียกตามช่ือเมือง 
 อ  าเภอ ต าบล ท่ีมีการผลิตสินคา้นั้นๆ 
  1.6) ช่ือท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัสินคา้ (Associative Names) แสดงใหเ้ห็นถึง
คุณสมบติัของสินคา้นั้นซ่ึงง่ายต่อการท าให้เห็นภาพและส่ือความหมายใหเ้ขา้ใจได ้
  1.7) ช่ือท่ีตดัทอนจากช่ือเตม็ (Abbreviated Names) เป็นช่ือท่ีน าช่ือเตม็ขององคก์รมา 
ตดัทอน เพื่อใหเ้รียกไดง่้ายและเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
  1.8) ช่ือยอ่และตวัเลข (Initials and Names) การน าช่ือยอ่ของสินคา้หรือตวัเลขมาใช ้
เป็นช่ือของสินคา้ 
 2. เคร่ืองหมาย (Marks) เคร่ืองหมายนับเป็นกุญแจส าคญัท่ีจะก่อให้เกิดระบบอตัลกัษณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ เคร่ืองหมายท่ีสร้างข้ึนอาจเป็นเพียงการใช้ช่ือ ตวัอกัษรหรืออาจเป็นการผสมผสาน
ระหว่างภาพกบัตวัอกัษร เคร่ืองหมายนั้นอาจส่ือความหมายโดยตรงถึงช่ือหรือลกัษณะของธุรกิจท่ี
บริษทันั้นด าเนินการอยู ่หรืออาจเป็นภาพนามธรรม (Abstract) ซ่ึงไม่มีความหมายใดๆ ก็ได ้ในการใช ้
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งานของเคร่ืองหมายในเชิงจิตวิทยาท่ีมีต่อผูบ้ริโภค หลายคนยอมรับว่าส่ิงท่ีเรียบง่ายและดูธรรมดา
ท่ีสุดมกัจะประสบความส าเร็จในการใชง้านมากกวา่ส่ิงท่ีดูซบัซอ้นวุน่วาย 
 3. ตวัอกัษร (Typography) ในระบบอตัลกัษณ์จ าเป็นต้องมีการก าหนดแบบตวัอกัษรท่ีใช้ใน
งานทั้งระบบโดยทัว่ไปแลว้นกัออกแบบจะก าหนดแบบตวัอกัษร (Font) ท่ีใชก้บัสัญลกัษณ์ และเลือก
แบบอ่ืนๆ ท่ีเขา้กนัไดดี้กบัแบบตวัอกัษรนั้นทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 4. สีอตัลกัษณ์ (Color Signature) สีจดัเป็นองคป์ระกอบท่ีใชเ้ป็นตวัแทนองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 
มีท่ีมาจากสีของสัญลกัษณ์ท่ีนกัออกแบบสร้างใหเ้กิดการจดจ าข้ึนในใจผูบ้ริโภค 
 5. ขอ้ความประกอบ (Tag line) ขอ้ความประกอบอาจเป็นขอ้ความสั้นๆ ท่ีอธิบายถึงความเป็น
องคก์รท่ีวางอยู่ใตช่ื้อหรือสัญลกัษณ์ เพื่อเป็นการอธิบายถึงคุณลกัษณะเฉพาะขององค์กร สินคา้การ
บริการนั้นๆ 
 

 
 

ภาพท่ี 2.14 แสดงอตัลกัษณ์ Museum of London 
(ท่ีมา http://ogilvy.co.uk/projects/museum-of-london/strategic-branding-solution) 
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2.2 ทฤษฎกีารรับรู้ 

 การรับรู้ (Perception) เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ท่ีส าคัญของบุคคล  เพราะการตอบสนอง
พฤติกรรมใดๆ  จะข้ึนอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตนและความสามารถในการแปล
ความหมายของสภาพนั้น ดงันั้น การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพจึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัการรับรู้และส่ิงเร้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงปัจจยัการรับรู้ประกอบดว้ยประสาทสัมผสัและปัจจยัทางจิต คือ ความรู้เดิมความ
ตอ้งการและเจตคติ เป็นตน้ การรับรู้จะประกอบดว้ยกระบวนการสามดา้น  คือการรับสัมผสัการแปล
ความหมายและอารมณ์ การรับรู้เป็นผลเน่ืองมาจากการท่ีมนุษยใ์ชอ้วยัวะรับสัมผสั  (Sensory motor) 
ซ่ึงเรียกวา่ เคร่ืองรับ (Sensory) ทั้ง 5 ชนิด คือ ตา หู จมูก ล้ิน และผวิหนงั มีการวจิยัพบวา่ การรับรู้ของ
คนเกิดจากการเห็น 75% จากการได้ยิน  13% การสัมผสั 6% กล่ิน 3% และรส 3% ซ่ึงการรับรู้จะ
เกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีมีอิทธิพล หรือปัจจยัในการรับรู้ดว้ยไดแ้ก่ ลกัษณะของผูรั้บรู้ 
ลกัษณะของส่ิงเร้า เม่ือมีส่ิงเร้าเป็นตวัก าหนดให้เกิดการเรียนรู้ไดน้ั้น จะตอ้งมีการรับรู้เกิดข้ึนก่อน 
เพราะการรับรู้ เป็นหนทางน าไปสู่การแปลความหมายท่ีเขา้ใจตรงกนั ซ่ึงการรับรู้เป็นพื้นฐานของการ
เรียนรู้ ถา้ไม่มีการรับรู้เกิดข้ึน การเรียนรู้ยอ่มเกิดข้ึนไม่ได ้การรับรู้จึงเป็นองคป์ระกอบส าคญั ท่ีท าให้
เกิดความคิดรวบยอดและทศันคติของมนุษย ์

 ในกระบวนการรับรู้ของมนุษย์ คนเราตอบสนองต่อวตัถุต่างๆ ในส่ิงแวดลอ้มในรูปของการ
จดักลุ่มหรือจดัประเภท (Classification) กระบวนการจดัประเภทเป็นส่วนส าคญัของการรับรู้ของ
มนุษย  ์นักสังคมวิทยา ลินด์สมิธ และ สเตร้าส์ (Lindesmith and Strauss) ได้ช้ีให้เห็นว่าคนเรารับรู้
ลกัษณะต่างๆ ของวตัถุไม่ใช่ในลกัษณะโดดเด่ียวแต่ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือประเภทใด
ประเภทหน่ึง หมายความว่า เรามองเห็นวตัถุในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่มวตัถุใดกลุ่มหน่ึง 
กระบวนการดงักล่าวมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักระบวนการดา้นภาษานั้นเอง ภาษาเป็นกระบวนการให้
ตราประทบั (Label) แก่กลุ่มวตัถุกลุ่มต่างๆ และการจดักลุ่มจดัประเภทในทางภาษาก็เป็นส่วนส าคญั
ของกระบวนการรับรู้เช่นกนั คนเราไดเ้รียนรู้วา่ ค าแต่ละค าหรือตราประทบัแต่ละอนัเป็นตวัแทนของ
วตัถุ หรือการกระท าประเภทหน่ึงๆ การจดัประเภทดา้นภาษาน่ีเองกลบักลายเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้เรา
สามารถรับรู้วตัถุต่างๆ ได ้คนเราไม่สามารถรับรู้วตัถุต่างๆ วา่เป็นตวัแทนของกลุ่มหรือประเภทใดได้
จนกวา่ภาษาของเราจะไดก้ าหนดประเภทให้กบัมนั หรือท าให้เราสามารถคิดคน้ประเภทใหม่ๆ ข้ึนมา
ได ้ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดั ไดแ้ก่ ภาษาท่ีชาวเอสกิโมใชใ้นการรับรู้ปรากฏการณ์ท่ีเราเรียกวา่ “หิมะ” ชาว
เอสกิโมไม่มีค  าใดท่ีเทียบไดก้บัค าว่า “หิมะ” ของเราแต่มีค าจ  านวนมากกว่าหกสิบค า ส าหรับใช้กบั 
“หิมะ” ในขั้นตอนหรือเง่ือนไขต่างๆ จากการท่ีชาวเอสกิโมมีภาษาท่ีแยกแยะซบัซอ้นเก่ียวกบัหิมะ ท า 
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ให้พวกเขาสามารถพูดถึงเง่ือนไขจ าเพาะเจาะจงประเภทต่างๆ  เก่ียวกับหิมะได้อย่างซับซ้อน
ละเอียดลออ และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วและคงเส้นคงวา ดงันั้นการ
แยกแยะจดัประเภทในด้านภาษาอนัซับซ้อนจึงเป็นการเพิ่มพลังให้กบัการรับรู้จากการท่ีสามารถ
แยกแยะขอ้แตกต่างของส่ิงต่างๆ ไดม้ากข้ึน จะเห็นไดว้่าการรับรู้เป็นกระบวนการแยกแยะส่ิงเร้าใน
รูปของกรอบการจดัประเภทจดักลุ่มของส่ิงต่างๆ เหล่านั้นและภาษามีอิทธิพลต่อระดบัความสามารถ
ในการรับรู้ของบุคคล อยา่งไรก็ดีเน่ืองจากโดยขอ้เท็จจริงส่ิงเร้าจ านวนมหาศาลเขา้ถึงประสาทสัมผสั
ของมนุษย ์และมนุษยเ์ราก็มีระบบการจดัประเภทในดา้นภาษาท่ีมีศกัยภาพในการจดัประเภทให้กบัส่ิง
เหล่าน้ี ในปริมาณเกินกวา่มนุษยจ์ะสามารถจดัการกบัมนัได ้มนุษยจึ์งจ าเป็นตอ้งมีกลไกหรือปัจจยัท่ี
เป็นตวัก าหนดในการเลือกรับรู้ท าให้คนเราอ่อนไหวต่อส่ิงเร้าเพียงบางชนิด ในขณะท่ีละเลย หรือ
มองขา้มส่ิงเร้าชนิดอ่ืนๆ ทั้งหมด 
 กระบวนการเกิดการรับรู้ เร่ิมจากการมีส่ิงเร้า (Stimulus) มากระตุน้ประสาทสัมผสัของมนุษย ์
หากพลงังานของส่ิงเร้าเป็นกระแสประสาท (Nerve Impulse) ส่งต่อไปท่ีสมองท าให้เกิดความรู้สึกว่า
ไดเ้ห็น ไดก้ล่ินไดร้ส ไดรั้บความรู้สึกร้อนหรือเยน็ และสมองจะตอ้งมีการตีความ (Interpretation) ต่อ
จากการท่ีรู้สึกน้ีว่าส่ิงเร้าท่ีมากระตุน้คืออะไร แล้วสั่งการให้อินทรียมี์การตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีมา
กระตุน้ ผลท่ีไดจ้ากการตอบสนอง คือความรู้ความเขา้ใจของบุคคล ซ่ึงในการตีความตอ้งอาศยัความรู้
และประสบการณ์ของบุคคลนั้น 
 1. การเลือกรับรู้ขอ้มูล (Selective Exposure) เป็นกระบวนการภายในบุคคลท่ีจะพิจารณา 
พร้อมท่ีจะเปิดรับสารหรือไม่ เช่น การเลือกอ่านหนงัสือพิมพห์รือเลือกชมโทรทศัน์ช่องใดช่องหน่ึง 
 2. การเลือกท่ีจะสนใจขอ้มูล (Selective Attention) เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะตั้งใจรับส่ิง 
กระตุน้อยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น การอ่านหนงัสือพิมพใ์นบางหนา้หรือบางคอลมัน์ท่ีเขาสนใจ 
 3. การเลือกรับรู้หรือตีความขอ้มูล (Selective Perception or Selective Interpretation) คือ การ 
ท่ีบุคคลตีความหมายข่าวสารท่ีไดรั้บตามความเขา้ใจของเขา การตีความหมายข่าวสารแมว้่าจะเป็น
ข่าวสารเดียวกนั แต่บุคคลแต่ละคนอาจตีความหมายในข่าวสารนั้นแตกต่างกนั การตีความของบุคคล
จะเป็นไปตามความเช่ือ ทศันคติ ประสบการณ์ ตลอดจนสภาวะอารมณ์ในขณะนั้น การตีความของ
ผูรั้บขอ้มูลบางคร้ังอาจไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูส่้งขอ้มูลก็เป็นได ้
 4. การเลือกจดจ า (Selective Retention) เป็นกระบวนการกลัน่กรองขั้นตอนสุดทา้ยท่ีมีผลต่อ 
การส่งสารไปยงัผูรั้บ หากความเขา้ใจท่ีเกิดจากการรับรู้นั้นสอดคลอ้งกบัทศันะของบุคคลความเขา้ใจ
นั้นจะเพิ่มข้ึนมาต่อ จนเกิดเป็นการยอมรับท่ีถาวร และพร้อมท่ีจะจดจ าในระยะยาว 
 5. การป้องกนัการรับรู้ (Perceptual Defense) เป็นการใชก้ลวธีิการป้องกนัตนเอง (Defense 
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Mechanism) ในการมองอะไรส่ิงใดนั้น บางคร้ังคนเราตอ้งปกป้องตวัเราไม่ให้เจบ็ปวดกบัการมองนั้น 
เช่นหาเหตุผลอ่ืนมาทดแทน 
 6. การปิดกั้นการรับรู้ (Perceptual Blocking) คือการท่ีบุคคลป้องกนัตนเองจากส่ิงกระตุน้ท่ีมี 
มากมาย เท่ากบัเป็นทางป้องกนัไม่ใหส่ิ้งกระตุน้เขา้มาสู่การรับรู้แบบรู้สึกตวั 
 
2.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 นอกจากเน้ือหาของทฤษฏีท่ีได้ใช้อา้งอิงในขา้งตน้เพื่อเป็นกรอบแนวคิด ทฤษฎีในการใช้
วิเคราะห์โครงสร้างกระบวนการออกแบบสานสนเทศเวียงกุมกาม ผูศึ้กษาได้ศึกษางานวิจยัท่ีมี
แนวทางในการคน้ควา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบสารสนเทศ ดงัน้ี 
 จรวยพร แซ่จู (2555) การคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองการออกแบบสารสนเทศเพื่อการเดินชมสัตว์
ในส่วนวอล์คก้ิงโชนของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเชียงใหม่ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาของสารสนเทศรอบส่วนวอลค์ก้ิงโซน ของเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี 2) ศึกษาแนวทาง
การสร้างสารสนเทศเพื่อการเดินชมสัตวใ์นส่วนวอล์คก้ิงโซน ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เก็บขอ้มูล
ปัญหาผ่านการสัมภาษณ์ และวดัผลการออกแบบ ด้วยแบบสอบถาม ประเมินค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคัผลการสัมภาษณ์นกัท่องเท่ียวจ านวน 170 คน 
ดา้นปัญหาในการเดินชมสัตว  ์พบวา่ ร้อยละ 87.6 พบปัญหาในการเดินชมสัตว ์โดยร้อยละ 48.8 เป็น
ปัญหาการสับสนเส้นทาง นักท่องเท่ียวเสนอแนวทางการแก้ปัญหาในการเดินชมสัตว  ์โดยร้อยละ 
47.7 ตอ้งการให้เพิ่มแสงสวา่งในเส้นทาง ร้อยละ 47.6 ตอ้งการเจา้หน้าท่ีในการแนะน าหรือให้ขอ้มูล
ในระหว่างเส้นทาง ร้อยละ 27.6 ตอ้งการให้มีป้ายหรือแผนท่ีในการช่วยบอกต าแหน่งหรือเส้นทาง 
เพื่อช่วยลดปัญหาของการเดินชมสัตว ์ผลการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีตอ้งการให้มีระบบหาทิศทางท่ีให้
ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว เน่ืองจากการหลงทางเข้าไปในส่วนปฏิบัติงาน  ก่อให้เกิดผลเสียต่อการ
ปฏิบติังาน ระบบการหาทิศทางท่ีพบในสถานท่ีต่างๆ ไดแ้ก่ ป้ายแผนท่ี ป้ายลูกศรน าทาง และปัจจุบนั
มีการใช้เทคโนโลยีน าทาง เช่น ระบบสัญญาณดาวเทียมเพื่อจบัต าแหน่งบนผิวโลก หรือ ระบบป้าย
เสียงท่ีช่วยในการอ านวยความสะดวกต่อผูท่ี้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ในการศึกษาน้ีผูศึ้กษา 
ท าการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการเดินชมสัตว ์โดยท าการออกแบบแผนท่ีทางเขา้ ใช้
เทคนิคการน าเสนอผ่านระบบจอสัมผสั ใช้ระบบการบอกทางดว้ย Remote Infrared Audible System 
ในเส้นทาง ทดสอบผลการออกแบบดว้ยแบบสอบถามความพึงพอใจเปรียบเทียบสารสนเทศเดิมท่ีมี
อยู ่และระบบสารสนเทศท่ีท าการออกแบบ พบวา่ สารสนเทศท่ีท าการออกแบบมีการส่ือความหมาย
ดา้นความง่ายในการอ่านและสีท่ีใชอ้ยูใ่นระดบัดี ความน่าสนใจสัญลกัษณ์ท่ีใช ้และ ความสวยงาม อยู ่
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ในระดบัปานกลาง ผูต้อบแบบสอบถามมีความช่ืนชอบการส่ือความหมายของสารสนเทศท่ีท าการ
ออกแบบ มากกวา่ แบบเดิม โดยร้อยละ 89.6 มีความช่ืนชอบในดา้นความสวยงาม ร้อยละ 55.7 ความ
ง่ายในการอ่าน ร้อยละ 52.8 สีท่ีใช้ และร้อยละ 85.9 ด้านสัญลักษณ์ท่ีใช้ ในด้านความน่าสนใจ
สารสนเทศแบบเดิม ยงัมีความน่าสนใจมากกว่า คิดเป็นร้อยละ 50.9 ประเมินค่าความเช่ือมัน่ของผล
การทดสอบ ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ท่ี 0.98 สารสนเทศท่ีท าการออกแบบใหม่สามารถใช้ในการ
แกปั้ญหาการสับสนเส้นทาง ดว้ยการใช้องค์ประกอบของการออกแบบท่ีใช้งานไดแ้ละการน าเสนอ
ในรูปแบบและต าแหน่งท่ีชดัเจน โดยเฉพาะในบริเวณทางแยกซ่ึงเป็นจุดท่ีเกิดปัญหา 
 ชุติมา สุรเชษฐพงษ์ (2554) การศึกษาวิจยัเร่ือง โครงสร้างและองค์ประกอบของเอกลกัษณ์
ส่ิงแวดล้อมทางวฒันธรรมเมืองเชียงคาน การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อค้นหาโครงสร้างและ
องคป์ระกอบของเอกลกัษณ์ ส่ิงแวดลอ้มวฒันธรรมเมืองเชียงคานท่ีสามารถรับรู้ไดแ้ละเป็นท่ียอมรับ
โดยทัว่ไป การออกแบบ และเก็บรวบรวมขอ้มูลทัว่ไปท่ีใชข้อ้มูลจากเอกสารและการส ารวจภาคสนาม 
การเก็บขอ้มูล ภาคสนามแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การแจกแบบสอบถามกลุ่มประชากรเมือง ทั้งบุคคลใน
พื้นท่ีและ นอกพื้นท่ีจานวน 100 ชุด และ การสัมภาษณ์กลุ่มผูท่ี้รู้จกัเมืองเชียงคานจ านวน 11 คน 
หลงัจากนั้น วิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบโดยใช้สถิติพรรณนา  สถิติความน่าจะเป็น และสถิติอนุมาน
หรือสถิติ อา้งอิง รวมทั้งการวิเคราะห์เน้ือหาโดยไม่ใชส้ถิติ ผลสรุปจากการวิจยัพบวา่ กลุ่มคน 3 กลุ่ม 
ทั้งคน ในท้องถ่ิน คนนอกผูม้าทางาน และนักท่องเท่ียวสามารถรับรู้และยอมรับความส าคญักับ
โครงสร้าง ท่ีครอบคลุมภาพเชิงกวา้งของส่ิงแวดลอ้มวฒันธรรมในระดบัปานกลางถึงมาก คือ การท่ี
เชียงคาน เป็นเมืองท่ีสะทอ้นความส าคญัทางพุทธศาสนา มีวดัเก่าแก่คู่เมือง และมีการดารงชีวิตตาม
กรอบ วฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน ส่วนการรับรู้องค์ประกอบของส่ิงแวดล้อมวฒันธรรมท่ีเป็น
รูปธรรมได ้ใหค้วามส าคญัระดบัปานกลางถึงมากในดา้นส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ และดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
มนุษย ์สร้างข้ึน คือ แม่นา้โขง และทศันียภาพความงามเมืองเชียงคานโดยรวม ในขณะท่ีมีการประเมิน 
คุณค่าความส าคญัดา้นนามธรรม คือ การตกับาตรขา้วเหนียว ท่ีอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
 อธิวฒัน์ จุลมัจฉา (2547) การศึกษาวิจัยเร่ือง การออกแบบสัญลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบสัญลักษณ์เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : เกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร ไดช่ื้อวา่เป็นหน่ึงของ
นครเก่าแก่และมีเอกลกัษณ์โดดเด่น มีขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรม รวมทั้งศิลปะอนั
งดงามจาก จิตรกรรมประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ท่ีสืบทอดมายาวนาน ซ่ึงมีความน่าสนใจ แต่
ยงัขาดองคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ สัญลกัษณ์แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว ผูว้จิยัมีความประสงคจ์ะออกแบบ
สัญลกัษณ์ให้มีความเขา้ใจง่าย ส่ือความหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม มีความน่าสนใจ และกลมกลืนในการ
ออกแบบ โดยผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาขอ้มูลการออกแบบสัญลกัษณ์ รวมถึงความคิดเห็นของ 
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นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนกรุงเทพมหานคร (เกาะรัตนโกสินทร์) ซ่ึงสามารถน าแนวคิดไปพฒันาและ
ประยกุตใ์ชใ้นอนาคต 
 แนวทางการศึกษาหารูปแบบของสัญลกัษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครมี
วิธีการโดยการศึกษาคน้ควา้ เก็บรวบรวมขอ้มูล ภาคเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอ้มูล
ภาคสนามจากการถ่ายภาพสถานท่ีจริง แบบสอบถามจากนักท่องเท่ียวและการประเมินผลงานการ
ออกแบบ โดยผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นการออกแบบสัญลกัษณ์ และน ามาทดสอบกบันกัท่องเท่ียวอีกคร้ัง 
หลังการพัฒนาการออกแบบแล้ว เพื่อให้แน่ใจได้ว่าสามารถน าไปใช้ได้จริง เหมาะสมกับงาน
ออกแบบเลขนศิลป์ส่ิงแวดลอ้ม 
 ผลงานวิจยัสามารถสรุปออกมาเป็นผลงานการออกแบบไดด้งัน้ี ผลงานออกแบบสัญลกัษณ์
สถานท่ีท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ซ่ึงน ามาประยุกต์ให้เขา้เป็นชุดกบั
สัญลักษณ์ประเภทบริการและการเดินทางจ านวน 1 ชุด โดยทั้ งหมดมีความสวยงาม สอดคล้อง 
กลมกลืน และส่ือความหมายใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจง่ายแก่ผูใ้ชง้าน 
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บทที ่3 
  

วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งเน้นในการออกแบบสารสนเทศส าหรับเมืองประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม 
เชียงใหม่ โดยจะศึกษาเร่ืองการน าเสนอสารสนเทศท่ีมีอยูท่ ั้งทางดา้นประวติัศาสตร์ พื้นท่ี ชุมชน ท่ีมี
อยู่ในการน าเสนอต่อนักท่องเท่ียว ผู ้ศึกษาจึงจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาการออกแบบ
สารสนเทศท่ีมีอยู่เพื่อให้สามารถน าเสนอขอ้มูลท่ีง่ายต่อการรับรู้และการเขา้ใจ ผูว้ิจยัจึงไดมี้วิธีการ
ด าเนินการคน้ควา้ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขอบเขตการศึกษาคน้ควา้ 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล 
 3. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4. การออกแบบและน าเสนอขอ้มูล 
 
3.1 ขอบเขตกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 การศึกษาคน้ควา้การออกแบบสารสนเทศส าหรับเมืองประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม จงัหวดั
เชียงใหม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม เพื่อการออกแบบสารสนเทศใน
รูปแบบส่ือการให้เน้ือหาและส่ือการให้ข้อมูลการเดินทาง พร้อมทั้ งประเมินการท างานของ
สารสนเทศท่ีมีต่อการใชง้านในพื้นท่ีและต่างพื้นท่ี ผูศึ้กษาคน้ควา้ไดก้ าหนดวิธีการรวบรวมขอ้มูลใน
ขอบเขตดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 ขอบเขตเน้ือหา 
 1. การศึกษาขอ้มูลประวติัศาสตร์ โบราณสถาน ลกัษณะทางกายภาพเวียงกุมกามเพื่อใช้ใน
การออกแบบสารสนเทศในการน าเสนอขอ้มูลต่อนกัท่องเท่ียวและกลุ่มผูท่ี้สนใจ 
 2. ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการออกแบบสารสนเทศ เพื่อการออกแบบสารสนเทศในการ
น าเสนอขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและสภาพแวดลอ้มของชุมชนเมืองเวียงกุมกาม ในรูปแบบส่ือ 
ไดแ้ก่ 1.) สัญลกัษณ์ 2.) แผนท่ี 3.) แผน่พบั 4.) ระบบช้ีน าทาง 5.) เวบ็ไซต ์6.) หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 
(e-book) เวยีงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวเวียงกุมกาม ประชากรในทอ้งถ่ินเวียงกุมกาม 
และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม เชียงใหม่ เพื่อเก็บรวบรวมให้ไดข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการน าไปเป็นขอ้มูลเพื่อใชใ้นการออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล 
 1. แบบสอบถาม โดยสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเวยีงกุมกาม และ
ขอ้มูลเชิงลึกกบัสารสนเทศท่ีขอ้มูลของเวยีงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่ แบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูลจากการสอบถามมี 2 รูปแบบ แบบออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจากกลุ่มตอบ
แบบสอบถามท่ีมีความหลายหลายและทัว่ถึงในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อน ามาวิเคราะห์ในการ
ออกแบบโดยกลุ่มตอบแบบสอบถามจะเป็นนกัท่องเท่ียว, ประชากรในพื้นท่ีเวยีงกุมกาม และ
ผูเ้ช่ียวชาญในการออกแบบ 

 2. การสัมภาษณ์ โดยเป็นการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวดา้นประวติัศาสตร์เวยีงกุมกาม เพื่อเก็บขอ้มูลมา
ใชว้เิคราะห์เพื่อการออกแบบสารสนเทศโดยสัมภาษณ์ทั้งก่อนและหลงัการออกแบบ 

3.3 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 1. ขอ้มูลการออกแบบสารสนเทศ วิเคราะห์โครงสร้างและหลกัการออกแบบสารสนเทศเพื่อ
น ามาออกแบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและการรับรู้ของข้อมูลให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้ม 
 2. วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ของกลุ่มประชากรท่ีมีความคิดเห็นต่อ
สารสนเทศท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีเวยีงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชข้อ้มูลจากการแบบสอบถามเพื่อคิดเป็น
ร้อยละ เพื่อหาค่าความพึงพอใจมาใชใ้นการออกแบบสารสนเทศเวยีงกุมกามเชียงใหม่ 
 
3.4 กำรออกแบบและน ำเสนอข้อมูล 
 1. น าผลจากการวิเคราะห์ท่ีได้จากแหล่งข้อมูล การสอบถาม การสัมภาษณ์ โดยอ้างจาก
หลกัการออกแบบสารสนเทศมาใชจ้นถึงขั้นกระบวนการออกแบบ 
 2. น าผลท่ีได้จากการออกแบบ เผยแพร่ในรูปแบบของส่ือท่ีให้ขอ้มูลด้านเน้ือหา คือ ป้าย
ประจ าโบราณสถาน แผน่พบั เวบ็ไซต ์ท่ีมีการใหด้าวน์โหลดขอ้มูลหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  
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เพื่อให้ขอ้มูลเวียงกุมกาม และรูปแบบของส่ือท่ีให้ขอ้มูลดา้นการเดินทาง คือ แผนท่ีและระบบป้าย
ช้ีน าทาง ในพื้นท่ีจริง 
 

 
  

แผนผงัแสดงการด าเนินงานวิจยั 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษาและการออกแบบ 
 

 การค้นควา้แบบอิสระการออกแบบสารสนเทศส าหรับเมืองประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม 
เชียงใหม่  ศึกษาเร่ืองการสร้างสารสนเทศส าหรับนักท่องเท่ียวเพื่อให้ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว
ประวติัศาสตร์ ขอ้มูลโบราณสถาน เพื่อท่ีจะน ามาใชใ้นการสร้างรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลให้ง่าย
ต่อการรับรู้และเข้าใจข้อมูล ผู ้ศึกษาค้นคว้าจึงได้มีวิธีการด าเนินการศึกษาค้นควา้ในแนวทาง
ดงัต่อไปน้ี 
 4.1 ผลการศึกษาดา้นประวติัศาสตร์เวยีงกุมกาม 
 4.2 ผลการศึกษาส่ือสารสนเทศเวยีงกุมกามในปัจจุบนั 
 4.3 การวเิคราะห์และผลการศึกษาการสัมภาษณ์ก่อนการออกแบบ 
 4.4 การวเิคราะห์และผลการศึกษาขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
  1. การออกแบบสัญลกัษณ์ 
  2. การออกแบบแผนท่ี 
  3. ระบบป้ายช้ีน าทาง (Wayfinding) 
  4. เวบ็ไซตแ์ละหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 
 4.5 การออกแบบสารสนเทศเวยีงกุมกาม เชียงใหม่ 
 4.6 การสัมภาษณ์ความพึงพอใจหลงัการออกแบบ 
 4.7 ผลสรุปความพึงพอใจต่อคนในพื้นท่ีและนกัท่องเท่ียวต่อการออกแบบสารสนเทศ  
 
4.1 ผลการศึกษาด้านประวตัิศาสตร์เวยีงกุมกาม 
 เวียงกุมกาม เป็นชุมชนโบราณมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้กวา้ง 600 เมตร ยาว 850 เมตร 
ขนานไปตามล าน ้ าปิงสายเก่า ซ่ึงเรียกกันว่า ปิงห่าง กล่าวคือเป็นบริเวณแม่น ้ าปิงท่ีถูกทิ้งร้าง แต่
เน่ืองจากกระแสของแม่น ้ าปิงเปล่ียนทิศทาง จึงท าให้เวียงกุมกามเปล่ียนมาตั้งอยูฝ่ั่งทิศตะวนัออกดงัท่ี
เป็นในปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงของกระแสน ้ าคร้ังนั้น ท าให้เกิดน ้ าท่วมเวียงกุมกามคร้ังใหญ่จนเวียง
กุมกามล่มสลาย และวดัวาอารามจมอยูใ่ตดิ้นทราย กลายเป็นเมืองร้างไปในท่ีสุด สภาพเวยีงกุมกามถูก
ท าลายไปมาก แต่ยงัพบร่องรอยของก าแพงเมืองซ่ึงเป็นคนัดิน และเห็นเป็นก าแพง 2 ชั้นตรงกลาง 
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ระหว่างก าแพงคัน่ด้วยคูเมืองส าหรับกกัเก็บน ้ าไวใ้ช้ในเมืองจนกระทัง่กรมศิลปากรท่ี 4 ได้คน้คบ
ร่องรอยก าแพงเมืองซากโบราณสถาน เศษเคร่ืองป้ันดินเผา ซากโบราณสถาน ไดรั้บการบูรณะจาก
กรมศิลปากรท่ี 4 เช่น วิหารวดักานโถม ซ่ึงถือวา่เป็นศูนยก์ลางของเวียงกุมกาม วดัอีค่าง วดัปู่ เป้ีย วดั
ธาตุขาว เป็นตน้ 
 ประวติัเมืองเวียงกุมกาม บริเวณพื้นท่ีระหวา่งแนวสายน ้ าแม่ปิงเดิมกบัแนวแม่น ้ าปิงปัจจุบนั 
ในเขตตอนใตต้วัเมืองเชียงใหม่ลงมาราว 5 กม. คือ ทอ้งท่ีส่วนใหญ่ของต าบลท่าวงัตาล บางส่วนของ
ต าบลหนองผึ้ง เขตอ าเภอสารภี รวมถึงต าบลป่าแดด และต าบลหนองหอย เขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ เน้ือท่ีเฉล่ียกวา่ 3 ตารางกม.นั้น เป็นเขตเมือง เวียงโบราณท่ีเรียกกนัวา่ เวียงกุมกาม ท่ีปรากฏ
หลกัฐานทั้งทางดา้นเอกสารต านานพงศาวดาร และหลกัฐานดา้นโบราณวตัถุสถาน ช้ีชดัว่ามีการตั้ง
ถ่ินฐานชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี น้ี ตั้ งแต่ระยะก่อนสมัยล้านนา หรือก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 
โดยเฉพาะหลกัฐานจากการขุดแต่ง-บูรณะโบราณสถานในเขตเวียงกุมกามเป็นคร้ังแรก ท่ีวดัช้างค ้า 
(กานโถมกุมกามภิรมย)์ ในบริเวณสนามหนา้โรงเรียนวดัชา้งค ้า (เดิม) เม่ือปี พ.ศ.2527 ท่ีไดพ้บซากวดั
ร้างคือฐานวหิารและมณฑปหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัตก ในระดบัต ่ากวา่พื้นดินปัจจุบนัเฉล่ีย 1.2 เมตร 
รวมถึงหลักฐานโบราณวตัถุประเภทจารึก พระพิมพ์ พระพุทธรูป เศษภาชนะดินเผา ฯลฯ ท่ีเป็น
ลกัษณะรูปแบบของรัฐหริภุญไชย และโบราณวตัถุรูปแบบต่างๆในสมยัลา้นนา อนัแสดงถึงความเป็น
ชุมชนชายขอบ  ของรัฐหริภุญไชยแต่ดั้งเดิม ท่ีไดอ้ยู่อาศยัสืบต่อเน่ืองกนัเร่ือยมา จนถึงสมยัของรัฐ
ลา้นนาในระยะหลงั 
 ภายหลงัจากท่ี พญามงัราย ปฐมกษตัริยแ์ห่งรัฐลา้นนา ผูสื้บเช้ือสายมาจากราชวงศ ์ลวจกัราช 
แห่งรัฐหิรัญเงินยาง (แอ่งท่ีราบเชียงราย-เชียงแสน เขตลุ่มน ้ าแม่กก-สาย-โขง จังหวดัเชียงราย) 
สามารถแผข่ยายขอบเขตดินแดนลงมายึดครองเมืองหริภุญไชยไวไ้ดปี้ พ.ศ.1824 แลว้ในระยะก่อนท่ี
จะได้ก่อตั้งสถาปนาเมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ.1839 ให้เป็นศูนยก์ลางราชธานีของรัฐล้านนานั้น ใน
ระหวา่งปี พ.ศ.1829-1839 พระองคไ์ดก่้อตั้งเวียงกุมกาม และทรงประทบัอยู ่ณ เวียงแห่งน้ี โดยโปรด
ให้ขุดคูเวียงทั้งส่ีดา้น สร้างวดักู่ค  า สะพานกุมกาม อีกทั้งไดพ้บหลกัฐานการก่อสร้างวดัของขุนนาง 
และความเคล่ือนไหวของพระสงฆใ์นอีกหลายวดั ในระหวา่งประทบัอยูท่ี่เวียงกุมกามแห่งน้ี พญามงั
รายได้ยกกองทพัไป หมายจะตีเอาเมืองหงสาวดี และเมืององัวะ ในเขตประเทศเมียนมาร์ ซ่ึงอยู่ใน
ระยะท่ีก าลงัอ่อนแอภายหลงัจากการรุกรานของพวกมองโกล ท่ีเจา้เมืองทั้ง 2 แห่งไม่ยอมท าศึกดว้ยแต่
ได้ขอผูกมิตรไมตรีโดยได้มอบพระธิดา ขา้ทาส และช่างฝีมือหลายหมู่เหล่า ท่ีโปรดให้กระจายไป
สร้างงานอาชีพอยูใ่นเขตหวัเมืองต่างๆ พร้อมกบัการอุปถมัภค์  ้าชูพุทธศาสนาเพื่อความร่มเยน็เป็นสุข
ของคนในสังคมบา้นเมือง มีกฎหมายแบบจารีตประเพณีท่ีเรียกกนัวา่ มงัรายศาสตร์ เพื่อปกครองไพร่
ฟ้าประชาชนอยา่งเสมอภาคเท่าเทียม ตามสถานภาพของบุคคล ผูค้นพลเมืองประกอบสัมมาอาชีพ  
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เฉพาะอย่างยิ่งการท าเกษตรกรรมไร่นาทดน ้ าแบบเหมืองฝาย คา้ขายกบัต่างบา้นต่างเมือง ยึดมัน่ใน
ระบบความเช่ือดั้งเดิม พร้อมๆกบัการเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี มีศรัทธาไปวดัรับศีลฟังเทศนาธรรมกนั
โดยทัว่ไป โดยไดส้ร้างสรรค์ผลงานการก่อสร้างท่ีเป็นวดัในพุทธศาสนาไวจ้  านวนหลายสิบแห่ง ซ่ึง
บรรดาซากเหลือของวดัต่างๆในเขตเวียงกุมกามเหล่าน้ี ย่อมเป็นส่วนหน่ึง ท่ีแสดงถึงความมัง่คัง่
สมบูรณ์ของเวยีงกุมกามในอดีตไดเ้ป็นอยา่งดี 
 จนเม่ือถึงปี พ.ศ.1839 พญามงัรายไดย้า้ยไปสร้างเมืองเชียงใหม่ บริเวณพื้นท่ีราบตอนเหนือ
ระหว่างเชิงดอยสุเทพและแม่น ้ าปิง และไดใ้ช้เป็นศูนยก์ลางของรัฐลา้นนาต่อมานั้น เวียงกุมกามใน
ระยะสมยัท่ีเมืองเชียงใหม่เป็นราชธานีของรัฐลา้นนา ก็ปรากฏความส าคญัในฐานะเป็นเมืองหลวงเก่า
ท่ีตั้งอยู่ในเขตตอนใตใ้กลเ้คียงกบัเมืองเชียงใหม่เสมอมา คราวหน่ึง เม่ือคร้ังท่ีพญามงัรายประชวร ก็
ไดเ้สด็จมาประทบัอยู่ท่ีเวียงกุมกามน้ีอีกระยะหน่ึง เช่นเดียวกบักรณีของทา้วยี่กุมกาม (ผูเ้ป็นพี่ของ
พญาแสนเมืองมา-กษตัริยล์า้นนาองค์ท่ี 7) รวมถึงต าแหน่งท่ีช่ือ หม่ืนกุมกาม ท่ีปรากฏในหลกัฐาน
ดา้นเอกสารบนัทึกทางประวติัศาสตร์  ส่วนหลกัฐานทางด้านจารึกนั้น ก็ได้ปรากฏขอ้ความระบุถึง
เวียงกุมกามวา่เป็นชุมชนใหญ่คู่กนักบัเมืองเชียงใหม่ ในจารึกวดัพระยืน -เขตนอกเมืองล าพูนทางทิศ
ตะวนัออก ท่ีจารึกข้ึนในปี พ.ศ.1913 อนัเป็นเร่ืองราวการข้ึนมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตลา้นนา
ของ พระสุมนเถระ ท่ีเดินทางมาจากรัฐสุโขทยั-ศรีสัชนาลยั ตามค ากราบนมสัการเชิญของพญาถือนา 
(พ.ศ.1898-1908) ซ่ึงไดม้าอยูจ่  าพรรษาอยูท่ี่วดัพระยนืน้ีร่วม 2 ปีก่อนมาเชียงใหม่ 
 อีกทั้ งสอดคล้องกับหลักฐานจากรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมของวดัต่างๆในระยะหลัง
โดยเฉพาะในรัชกาลของ พญาติโลกราช (พ.ศ.1985-2031) และพญาเมืองแก้ว (พ.ศ.2039-2068) 
เหล่าน้ี ลว้นแสดงถึงความเป็นชุมชนเมือง ท่ีไม่เคยร้างผูค้นเร่ือยมา ตลอดระยะเวลาในสมยัเอกราช
ของรัฐลา้นนา จนกระทัง่เม่ือสายน ้ าแม่ปิงเปล่ียนเส้นทางการไหล จากท่ีเคยไหลตีวงโคง้ผา่นเป็นแนว
ดา้นเหนือของเวียงกุมกาม (จากพื้นท่ีมุมเมืองทิศตะวนัตกเฉียงเหนือไหลมาทางทิศตะวนัออก) มาเป็น
พุ่งตรงลงมาเป็นแนวทางด้านตะวนัตกเวียงกุมกามในปัจจุบัน ซ่ึงจากการขุดตรวจพิสูจน์ และ
วิเคราะห์ชั้ นดินทางธรณีวิทยาในระยะท่ีผ่านมา (โดยคณะของ อ.สุจิตร พิตรากูล แห่งภาควิชา
ธรณีวทิยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) ท่ีประมาณยุคสมยักนัไดว้า่ น่าจะอยูใ่นราวกลาง
พุทธศตวรรษท่ี 22 ในระยะท่ีพม่าปกครองเมืองเชียงใหม่ โดยท่ีในระยะก่อนหน้านั้ น ก็ได้เกิดมี
เหตุการณ์น ้ าท่วมในบริเวณเวียงกุมกามแลว้หลายระลอก เพราะมีท่ีตั้งอยู่เขตริมฝ่ังแม่น ้ าปิงดงักล่าว 
รวมถึงการพิจารณาประกอบเพิ่มเติมจากหลักฐานทางด้านโบราณวตัถุ และรูปแบบด้านศิลปะ
สถาปัตยกรรมของวดัร้างหลายๆแห่งก็พบวา่ การท่ีเวียงกุมกามล่มสลายร้างลงไปนั้น ไม่ไดเ้กิดข้ึนใน
สมยัเอกราชของรัฐล้านนา และยงัไม่พบเอกสารโบราณใดๆท่ีกล่าวถึงแม่น ้ าปิงเปล่ียนสาย หรือ
อธิบายการล่มสลายของเวยีงกุมกาม 
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 กรณีการล่มสลายของเวียงกุมกาม หลกัฐานทางโบราณคดีส าคญัท่ีถือเป็นขอ้พิสูจน์ท่ีชดัเจน
ได้ในกรณีน้ี คือหลักฐานชั้ นดินการทับถมบริเวณเวียงกุมกาม ท่ีพบจากการขุดแต่ง-ขุดตรวจ
โบราณสถานในเขตวดัร้างต่างๆ ของกรมศิลปากรในระยะท่ีผ่านมา ท่ีล้วนท าให้วินิจฉัยได้อย่าง
ชดัเจนวา่ เวียงกุมกามไดร้้างลงไปก่อนหน้าเหตุการณ์น ้ าท่วมใหญ่สาเหตุท่ีเวียงกุมกามร้างลงไปนั้น 
ไม่ใช่เพราะเกิดข้ึนจากเหตุการณ์น ้ าท่วมใหญ่โดยตรง แต่เป็นเพราะผลพวงของสงคราม จากการท่ี
พม่าเขา้มายึดครองเมืองเชียงใหม่และลา้นนาไวไ้ดโ้ดยรวม โดยเฉพาะท่ีเวียงกุมกามน้ี พม่าน่าจะได้
เกณฑก์วาดตอ้น ผูค้นพลเมืองไปเป็นขา้ทาส/เชลยศึกเสียหมดก่อน แลว้ปล่อยทิ้งเวยีงกุมกามใหร้้างลง 
ไม่มีผูค้นอยู่อาศยัท ากิจกรรม อนัเป็นเหตุให้ตั้งแต่ระยะน้ีเป็นตน้มา วดัวาอารามและบา้นเรือนท่ีอยู่
อาศยัต่างๆไม่มีคนดูแล ถูกทอดทิ้งปล่อยให้รกร้างเป็นป่ารกชัฏ เป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตวป่์านานา
ชนิด  แลว้ต่อมาอีกระยะหน่ึง (ท่ีเป็นเวลานานมากพอท่ีวสัดุส่ิงก่อสร้างต่างๆของวดัจะเส่ือมโทรม 
และไดพ้งัทลายตกลงมากองอยูร่อบๆส่วนฐาน บนพื้นดินใชง้านเดิมของวดั) จึงเกิดเหตุการณ์น ้าแม่ปิง
ท่วมใหญ่ ไหลหลากลน้ฝ่ังพุ่งตรงลงมาผา่นทบัพื้นท่ีเวียงกุมกาม จากการท่ีตั้งอยูท่างตอนใตข้องแนว
โคง้แม่น ้ าปิงดงักล่าว ขณะเดียวกนัสายน ้ าก็ไดพ้ดัพา เอาตะกอนดิน และกรวดทรายมาทบัถมใหญ่ใน
คราวเดียว เป็นปริมาตรของตะกอนดินกรวดทรายท่ีมากมายมหาศาล โดยตลอดทัว่ทั้งบริเวณเวียงกุม
กาม ในระดบัความลึกเฉล่ีย  1 - 2 เมตร 
 ต่อมาระยะหลังในสมยักรุงธนบุรี เม่ือล าน ้ าแม่ปิงได้เปล่ียนเส้นทางมาไหลผ่านทางด้าน
ตะวนัตกของเวียงกุมกามแลว้ ก็ปรากฏหลกัฐานช่ือชุมชนในพื้นท่ีเขตน้ีใหม่วา่ ท่าวงัตาลอนัหมายถึง
ชุมชนท่ีตั้งบา้นเรือน และท ามาหากินในเขตฝ่ังตะวนัออกใกลก้บัแม่น ้ าปิง ขณะเดียวกนัพื้นท่ีเขตเวียง
กุมกามเดิมไดใ้ชเ้ป็นพื้นท่ีท าการเกษตร ท าไร่นาปลูกพืชผกัผลไมต่้างๆ โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2548 ท่ีมี
การท าสวนล าไยกันมาก หรือปลูกไวต้ามเขตบ้านพกัอาศยัแทบทุกหลังคาเรือน การเร่ิมมีชุมชน
บา้นเรือนขยายตวัออกไปอยูอ่าศยักนัมากข้ึนในปัจจุบนัน้ี เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเติบโตขยายตวั
ของเมืองและชุมชน จากการใช้วิเทโศบาย เก็บผกัใส่ซ้า-เก็บขา้ใส่เมือง ของเจา้หลวงกาวิละ (พ.ศ.
2324-2358)  ประมาณระยะเวลาตั้งแต่สมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์เป็นตน้มา 
 ในปัจจุบันเวียงกุมกาม ได้กลายเปล่ียนสภาพมาเป็นชุมชนในระดับต าบล (4 ต าบลใน 2 
อ  าเภอ) ท่ีผูค้นชาวบา้น อาศยัอยูใ่นบา้นเรือนแบบทอ้งถ่ินนิยม ไม่มีความผกูพนักบับรรดาวดัร้างต่างๆ
จ านวนมากเหล่าน้ี เพียงแต่ทราบกนัวา่เป็นซากวดัห่าง (ร้าง) ท่ีบางบา้นไม่ทราบเลยวา่ในเขตบา้นของ
ตนจะเป็นอาณาบริเวณวดัมาก่อน แมว้า่ทางราชการจะไดป้ระกาศเขตท่ีดินสงวนของวดัร้างต่างๆ แต่ก็
ท  ากนัได้จ  ากดัเพียงบางวดั โดยเฉพาะวดัท่ียงัคงปรากฏหลกัฐานร่องรอยส่ิงก่อสร้างชัดเจน วดัร้าง
หลายวดัส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นเขตท่ีดินเอกชน วดัใหม่ๆท่ีชุมชนสร้างกนัข้ึนมาในระยะหลงั ก็พบวา่เป็น
การปรับปรุงซ่อมเสริมส่ิงก่อสร้างของวดัร้างท่ีมีมาแต่เดิม โดยส่วนใหญ่ยงัไม่ไดเ้ขา้ไปแตะตอ้งซาก 
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วดัร้างต่างๆจ านวนกว่า 30 แห่งน้ีเลย ยกเวน้กรณีของคหบดีชาวพม่า ท่ีเข้ามารับช่วงท าไม้สัก
สัมปทานในพื้นท่ีภาคเหนือ ไดม้าซ่อมบูรณะปฏิสังขรณ์ส่ิงก่อสร้างของวดัต่างๆให้เป็นศิลปะแบบ
พม่า โดยเฉพาะวดัท่ีมีพระสงฆจ์ าพรรษา ทั้งในเขตตวัเมืองเชียงใหม่ และเวียงกุมกาม (รวมถึงในเขต
เมืองล าพูน เมืองล าปาง และเมืองนครชุม -จ.ก าแพงเพชร) ประมาณระยะเวลาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 
เป็นตน้มา อีกทั้งในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา ในระยะก่อนท่ีญ่ีปุ่นจะพ่ายแพส้งครามโลกคร้ังท่ี 2 
นั้น ไดมี้ทหารญ่ีปุ่นเขา้มาตั้งฐานก าลงัพกัอาศยัอยู่ในเขตวดัร้างของเวียงกุมกาม และไดมี้การขุดหา
สมบติัตามกรุเจดีย-์วหิารหลายแห่ง 
 จากการขยายตวัของชุมชนระยะ 10-20 ปีท่ีผ่านมานั้น ผูค้นท่ีไดย้า้ยเขา้มาใหม่ อาศยัอยู่ใน
บา้นจดัสรร แวดล้อมด้วยท่ีนา สวนล าไย และซากวดัร้าง ท่ีเป็นโบราณสถานกระจดักระจายตวัอยู่
ทัว่ไป ทั้งในเขตโฉนดท่ีดินของราษฎรบริเวณบา้นเรือน เรือกสวนและไร่นา เฉพาะบางแห่งเพียงส่วน
นอ้ย ท่ีไดป้ระกาศข้ึนทะเบียนเป็นเขตวดัร้าง และเป็นโบราณสถานของชาติ แต่ยงัมีการดูแลรักษากนั
ไม่ทัว่ถึง ในระยะท่ีผา่นมาส่วนใหญ่ จึงยงัคงถูกลกัลอบขดุท าลายหากรุพระเคร่ืองและพระพิมพต่์างๆ 
แมว้า่ทางราชการ ไดจ้ดัสรรงบประมาณใหม้าด าเนินการขดุแต่งและบูรณะวดัร้างเหล่าน้ีกนัอยูเ่สมอๆ 
 
ศิลปกรรมในเวยีงกุมกาม 
 โบราณสถานท่ีโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรม ลว้นเป็นศาสนาสถานเน่ืองในพุทธศาสนา 
ไดแ้ก่ เจดียเ์หล่ียม ท่ีพญามงัรายโปรดใหส้ร้างข้ีนในพุทธศตวรรษท่ี 19 โดยถ่ายแบบสถาปัตยกรรมมา
จาก เจดียก์ู่กุด วดัจามเทว ีจงัหวดัล าพูน องคเ์จดียมี์ฐานส่ีเหล่ียม ประดบัซุ้มพระโดยซ้อนชั้นลดหลัน่
กนัข้ึนไป อยา่งไรก็ตามในปี พ.ศ. 2541 มีการบูรณะซ่อมแซมใหญ่ โดยช่างชาวพม่า ท าใหล้วดลายปูน
ป้ัน และประติมากรรมพระพุทธรูปในซุ้มเป็นศิลปะแบบพม่า เจดียท่ี์วดัหัวหนอง มีช้างหมอบคูข้า
หน้าลอ้มรอบฐานเจดียล์กัษณะเดียวกนักบัช้างลอ้มท่ีเจดียรุ์วนัเวล ในประเทศศรีลงักา เป็นอิทธิพล
ศิลปะสุโขทัย ประมาณพุทธศตวรรษท่ี  19-20 ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี  20-21 ศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมในเวียงกุมกาม ไดพ้ฒันาเป็นศิลปะลา้นนาอยา่งแทจ้ริง โดยสร้างเจดียฐ์านส่ีเหล่ียมย่อ
มุม มีเรือนธาตุสูง ประดบัลูกแกว้อกไก่และชุดมาลยัเถามียอดเป็นองคร์ะฆงัขนาดเล็ก เช่น เจดียท่ี์วดักู่
ไก่ไมซ้้ง วดัธาตุขาว วดัอีกา้ง วดักู่ขาว เป็นตน้ เจดียบ์างองคมี์เรืองธาตุสูง และประดบัซุ้มพระ 4 ดา้น 
โดยมีชุดมาลยัเถารองรับองคร์ะฆงัขนาดเล็ก เช่น เจดียท่ี์วดัปู่ เบ้ียวดัวาอารามบางแห่งท่ีเพิ่งถูกคน้พบ
ในปี พ.ศ. 2544 เป็นตน้มา ไม่ปรากฏยอดเจดีย ์แต่มีฐานเจดีย ์วิหาร ก าแพงแกว้ ฝังจมอยูใ่ตพ้ื้นดิน 1-2 
เมตร ยงัคงรักษางานลวดลายปูนป้ันท่ีวิจิตร งดงามไวเ้ป็นอย่างดี เช่น หัวบนัไดมกรคายนาค ลาย
ประดบัสิงห์ เหมราช กิเลน ท่ีวดัหนานชา้ง หงส์ ท่ีวดัหวัหนอง เทวดาปูนป้ันแบบนูนสูงและลวดลาย
ปูนป้ันมกรคายมงักรท่ีวดักู่ป้าดอ้ม เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพบโบราณวตัถุ เช่น พระพิมพดิ์นเผาสกุลช่าง 
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หริภุญไชย เคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศ ์หมิง–ชิง และช้ินส่วนพระพุทธรูปวิถีชีวิตของผูค้นในเวียงกุม
กาม ยอ่มหนีไม่พน้กระแสโลกาภิวฒัน์ แต่ดว้ยจารีตประเพณี อนัสืบเน่ืองมาจากขอ้กฎหมายโบราณท่ี
เรียกวา่ “มงัรายศาสตร์” ซ่ึงเป็นหลกัยึดเหน่ียวเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอยู่ของประชาชนมาแต่โบราณ
กาล ท าให้กล่ินอายของลา้นนายงัคงอบอวลอยู่ทัว่ไป โดยเฉพาะจากกลุ่มผูค้น ท่ีเรียกตนเองวา่ “คน
เมือง” ประจกัษ์พยานเห็นได้จาก งานร่ืนเริง และงานบุญในเทศกาล ส าคัญทางพุทธศาสนา ท่ี
ประกอบดว้ยพิธีกรรม การแต่งกาย ศิลปะการแสดง และอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีคงความเป็นเอกลกัษณ์
ของทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 
 กรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม โดยความร่วมมือของฝ่ายการเมือง หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ท่ีเก่ียวขอ้งหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน ก าลงั
ด าเนินการฟ้ืนฟูและอนุรักษเ์วียงกุมกาม ให้คืนสู่บรรยากาศในอดีตท่ีรุ่งเรืองของ รุ่งอรุณแห่งนพบุรี
ศรีนครพิงคเ์ชียงใหม่ เป็น “เมืองประวติัศาสตร์” ท่ีมีวิถีชีวิตของผูค้นอยูร่่วมกนักบัโบราณสถานอยา่ง
เอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 
 
โบราณสถานทีส่ าคัญ 

 1. วดักู่ค  า หรือวดัเจดียเ์หล่ียม เป็นวดัท่ีตั้งอยูน่อกเวยีงกุมกาม พญามงัรายทรงให้ขดุคูเมืองทั้ง 
4 ดา้น แลว้น าดินท่ีขุดไดม้าท าเป็นอิฐประกอบกบัการใชศิ้ลาแลงเพื่อก่อเจดีย ์ลกัษณะเจดียเ์ป็นเจดีย์
กลวงส่ีเหล่ียมขา้งในเจดียมี์ทางเขา้ออกได ้มีพระพุทธรูปประดบัดา้นละ 15 องค ์แต่ละดา้นมีซุม้พระ
ชั้นละ 3 องค ์  มี 5 ชั้น รวมทั้งองคเ์จดียมี์พระพุทธรูป 60 องค ์โดยวดัน้ีสร้างข้ึนเพื่อบรรจุอฐัมเหสี
พระองคห์น่ึงท่ีส้ินชีวติท่ีเวยีงกุมกาม 

 2. วดักานโถม หรือวดัช้างค ้า เป็นวดัส าคญัของเวียงกุมกามควบคู่กบัวดักู่ค  า สาเหตุท่ีช่ือวดั
กานโถม เพราะตั้งช่ือตามนายช่างกานโถมหรือหลานของพญามงัราย ซ่ึงเป็นผูส้ร้างวดัน้ี พญามงัราย
โปรดให้สร้างวดัน้ีข้ึนเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีไดจ้ากประเทศลงักา ลกัษณะเจดียมี์ฐานกวา้ง 12 เมตร 
สูง 18 เมตร    ท าซุ้มคูหา 4 ทิศ ชั้นล่างไวพ้ระพุทธรูป 4 องค์ ชั้นบนไวพ้ระพุทธรูปยืน 1 องค์ การ
ซ่อมเจดียก์านโถม  คร้ังสุดทา้ยอยูใ่นปลายสมยัรัชกาลท่ี 5 ผลของการซ่อมไดก้ลายเป็นศิลปะพม่าซ่ึง
เป็นเจดียรู์ปชา้งค ้าอนัเป็นท่ีมาของช่ือวดัชา้งค ้า 
 3. วดัหัวหนอง ตั้งอยู่ในเวียงกุมกาม ใกล้ก าแพงเมืองด้านเหนือ วดัมีพื้นท่ีประมาณ 4 ไร่ 
ภายในวดัมีส่ิงก่อสร้างประกอบด้วยซุ้มโขงประตูใหญ่ อุโบสถ มณฑป วิหารและเจดีย์ ซ่ึงมีการ
สันนิษฐานวา่เป็นท่ีประทบัของกษตัริยม์าก่อน 
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 4. วดัธาตุขาว ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเวียงกุมกาม อยู่ลึกจากผิวดินประมาณ 1 
เมตร ประกอบดว้ยเจดีย ์อุโบสถ และมณฑป ลกัษณะสถาปัตยกรรมของเจดียเ์ป็นเจดียก์ลม ตั้งอยูบ่น
ฐานส่ีเหล่ียมยอ่มุม แบบศิลปะลา้นนา 
 5. วดัปู่ เป้ีย ตั้งอยู่บริเวณแนวคูน ้ าคนัดิน ดา้นทิศตะวนัตกของเวียงกุมกาม อยู่ลึกลงไปจาก
ปัจจุบนัประมาณ 2 เมตร โบราณสถานประกอบดว้ย วหิาร เจดีย ์อุโบสถ วหิารมีร่องรอยซ่อมมาหลาย
สมยั    ส่วนองคเ์จดีย ์มีลกัษณะมีลกัษณะศิลปกรรมแบบสุโขทยัและแบบลา้นนารวมกนั 
 6. วดัอีค่าง เป็นวิหารขนาดใหญ่ วิหารและเจดียอ์ยู่บนฐานเดียวกนั ลกัษณะเจดียเ์ป็นองค์
ระฆงัทรงกลม สันนิษฐานวา่วดัอีค่างมีอายใุนช่วงศตวรรษท่ี 21 
 7. วดัน้อย ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของวดักานโถม โบราณสถานประกอบดว้ยวิหารและเจดีย ์
วหิารโถงรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ดา้นหลงัวหิารเป็นซุม้ประดิษฐานพระประธาน สันนิษฐานวา่อาจสร้างใน
สมยัพุทธศตวรรษท่ี 19-20 
 8. วดัพระเจา้องค์ด า ตั้งอยู่ริมน ้ าปิง สาเหตุแห่งการเรียกวดัน้ี คือ มีพระพุทธรูปสีด าอยู่ใน
บริเวณวดัน้ี ภายในวดัมีเนินโบราณและพบส่ิงก่อสร้างหลายแห่ง มีซุ้มโขงประตูและแนวก าแพง 
นอกจากน้ียงัมีวตัถุโบราณเป็นพระพุทธรูปและช้ินส่วนพระพุทธรูปส าริดท่ีช ารุดถึง 128 ช้ิน ภาชนะ
ดินเผา และเคร่ืองถว้ยของจีนสมยัราชวงศห์มิง 
 9. วดัไมซ้้ง ประกอบดว้ยโบราณสถาน ไดแ้ก่ วิหาร เจดีย ์ท่ีเหลืออยู่เพียงฐาน วิหารมีขนาด 
11 x 20 เมตร สูง 1.2 เมตร ส่วนเจดียเ์ป็นทรงแปดเหล่ียม และมีฐานซุม้ประตูโขงพร้อมกบัก าแพง 
 10. วดักู่ขาว ตั้งอยูริ่มถนนสายเชียงใหม่-ล าพนู สภาพก่อนการขุดแต่งพบเจดียสู์งประมาณ  5 
เมตร หลงัจากขุดลอกดินท่ีทบัถมอยู ่พบวดักู่ขาวหนัหนา้ไปทางทิศใตล้งสู่แม่น ้ าปิง โบราณสถาน  3 
แห่ง คือ ก าแพงและซุ้มประตู เจดียป์ระธานเป็นศิลปะล้านนา และวิหารท่ีมีร่องรอยการก่อสร้าง 2 
คร้ัง 
 11. วดักู่ป้าดอ้ม ตั้งอยูน่อกเขตแนวคูเมืองเวียงกุมกาม เยื้องออกไปทางทิศตะวนัตก อยูลึ่กจาก
ผวิดินปัจจุบนัประมาณ 1 เมตร  สันนิษฐานวา่วดัน้ีน่าจะก่อสร้างข้ึนในระยะท่ีพญามงัรายประทบัอยูท่ี่
เวียงกุมกาม ระหวา่งปี พ.ศ.1835-1839 และคงสภาพเป็นวดัอยูเ่ร่ือยมา ซ่ึงปรากฏร่องรอยการฉาบผิว
นอกของส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ดว้ยปูนขาวมากท่ีสุดในบรรดาวดัร้างของเวียงกุมกาม และยงัพบหลกัฐาน
การก่อก าแพงแกว้ของวดัท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด สถานท่ีก่อสร้างประกอบดว้ย เจดีย ์ประธาน วหิาร แท่นบูชา 
ลอ้มรอบดว้ยก าแพงแกว้ มีบนัไดทางข้ึนวิหารทางทิศตะวนัออก ดา้นปลายบนัไดเป็นรูปตวัเหงา วดัน้ี
ยงัขุดไม่เสร็จ เน่ืองจากขา้งวิหารทางด้านทิศเหนือ เป็นทางเขา้บา้นราษฎร ซ่ึงพบร่องรอยวิหารอีก
หลงั 
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 12. วดัโบสถ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตก โบราณสถานประกอบดว้ย วิหาร ซ่ึงเหลือเพียงฐาน มี
ร่องรอย การก่อสร้างสองสมยั และเจดียมี์ฐานเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส  สันนิษฐานวา่มีอายุราวศตวรรษ
ท่ี 2 
 13. วดักู่อา้ยหลาน เป็นวดัขนาดเล็กตั้งอยู่ภายในเวียงกุมกามดา้นเหนือ หลงัจากการขุดแต่ง
เนินโบราณพบวิหารหนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก เจดียเ์หลือเพียงฐาน แท่นบูชา ก าแพงแกว้ และซุ้ม
ประตูทางดา้นทิศตะวนัออก 
 14. วดักู่อา้ยสี เป็นวดัขนาดเล็ก ตั้งอยูก่ลางทุ่งนา หนา้วดักานโถม เนินโบราณน้ีถูกทิ้งร้างมา
นาน มีตน้โพธ์ิขนาดใหญ่ และหญา้ปกคลุม โบราณสถานประกอบดว้ย วหิาร เจดีย ์และแท่นบูชา 
 15. วดักู่มะเกลือ ตั้งอยู่ในเวียงกุมกามด้านทิศตะวนัออก หลงัจากขุดลอกดินออกแล้ว พบ
เจดีย ์วหิาร ตั้งอยูบ่นฐานเดียวกนั หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก 
 16. วดักู่ไม ้ตั้งอยูภ่ายในเวียงกุมกามดา้นใต ้โบราณสถานประกอบดว้ย วิหารหนัหนา้ไปทาง
ทิศตะวนัออก เจดียท์รงแปดเหล่ียม มีซุม้ประตูโขงและก าแพงแกว้ 
 17. วดักู่จ๊อกป๊อก ตั้งอยู่นอกก าแพงเวียงกุมกามทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ โบราณสถาน
ประกอบดว้ย วิหารและเจดีย ์สันนิษฐานจากภาชนะดินเผา เช่น เตาเวียงกาหลง เตาอินทขิล เตาสัน
ก าแพง เคร่ืองถว้ยจีน คาดวา่มีอายรุาวศตวรรษท่ี 2 
 18. วดักุมกาม ตั้งอยู่ในเวียงกุมกามตรงมุมเมืองดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 
วหิารสองหลงั สันนิษฐานวา่มีอายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 21 
 19. วดัศรีบุญเรือง ตั้งอยูเ่ขตต าบลหนองหอย โดยวดัอยูใ่กลป้ากทางเช่ือมถนนสายเกาะกลาง
ฝ่ังทิศใต ้บริเวณวดัน้ีตั้งอยูบ่นแนวตล่ิงฝ่ังน ้ าแม่ปิงห่างฟากดา้นเหนือ ฝ่ังตรงขา้มกบัเวียงกุมกาม โดย
ในพื้นท่ีนอกวดัดา้นใตเ้ป็นท่ีลุ่มท่ีอยูใ่นแนวน ้าแม่ปิงสายเดิม (ป่ิงห่าง) 
 20. วดัเสาหิน พื้นท่ีส่วนใหญ่ของเวียงกุมกามทางดา้นทิศใต ้บริเวณวดัตั้งอยูบ่นเนิน มีพื้นท่ี
ราบลุ่มทางดา้นทิศเหนือ แนวทางดา้นทิศใตด้า้นหลงัวดัห่างออกไปท่ีเป็นบริเวณสูง ท่ีเคยเป็นเขตแนว
ตล่ิงของสายน ้าแม่ปิงแต่เดิม ท่ีเคยไหลผา่นในแนวดา้นทิศเหนือของเวยีงกุมกาม  
 21. วดัพญามงัราย ตั้งอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกบัวดัพระเจา้องคด์ า ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้วดัอยู่
ในเขตท่ีดินแปลงเดียวกบัวดัพระเจา้องคด์ า วดัหนานชา้ง และวดัปู่ เป้ีย 
 22. วดัหนานช้าง ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีระหว่างกลางกลุ่มโบราณสถาน วดัพระเจา้องค์ด า วดัปู่
เป้ีย  วดัธาตุขาว และวดัอีคา้ง 
 23. วดัพนัเลา ตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีต าบลหนองหอย ฝ่ังดา้นใตติ้ดถนนเส้นทางเช่ือมระหวา่งถนน
เชียงใหม่ – ล าพูน สภาพพื้นท่ีโดยรอบเป็นเขตพื้นท่ีอยูอ่าศยัชุมชน โดยทางทิศใตใ้กลเ้คียงกบัวดั เป็น
แนวเส้นทางน ้าแม่ปิงสายเก่า 
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 24. วดักุมกามทีปาราม ตั้งอยู่ต  าบลหนองผึ้ง เดินทางเขา้ถึงโดยใช้เส้นทางเลียบเวียงกุมกาม
ทางดา้นตะวนัออก จากวดักู่ขาวท่ีอยูค่นละฝ่ังของสายน ้าปิงเก่าทางดา้นเหนือ 
 25. วดัข่อยสามตน้ ตั้งอยูใ่นบริเวณดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของเขตเวียงกุมกาม ใกลก้บัปาก
ทางเขา้วดักุมกามทีปาราม โดยใชเ้ส้นทางถนนเลียบเวียงในแนวทางดา้นตะวนัออก วดัอยูต่รงส่ีแยก
ทางไปวดัตน้โพธ์ิ วดักู่มะเกลือ และอยูติ่ดถนนสายเลียบเวยีงกุมกามดา้นตะวนัออก 
 
4.2 ผลการศึกษาส่ือสารสนเทศเวียงกุมกามในปัจจุบัน 

 ส่ือสารสนเทศเวยีงกุมกามในปัจจุบนัมีการใหข้อ้มูลต่อนกัท่องเท่ียวโดยมีจุดให้บริการขอ้มูล
ข่าวสารภายในเวียงกุมกาม โดยมีพิพิธภณัฑ์ให้ขอ้มูลดา้นประวติัศาสตร์ ความเป็นมาเวยีงกุมกามจาก
ในอดีตถึงปัจจุบนั โบราณสถานต่างๆ ภายในเวียงกุมกามและยงัมีร้านคา้ขายส่ิงของในทอ้งถ่ิน โดย
ขอ้มูลในพิพิธภณัฑ์แบ่งออกเป็นห้องต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลกับนักท่องเท่ียวดังน้ี 1) ห้องพิพิธภณัฑ์
อุตสาหกรรม ให้ข้อมูลการจดัแสดงศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในท้องถ่ิน 2) ห้องประวติัศาสตร์ ให้
ขอ้มูลการจดัแสดงขอ้มูลความเป็นมาของเวียงกุมกาม  3) ห้องบรรยายสรุปข้อมูลเวียงกุมกาม ให้
ขอ้มูลการจดัฉายวิดิทศัน์เวียงกุมกาม 4) ห้องขอ้มูลเวียงกุมกาม ให้ขอ้มูลแสดงขอ้มูลส าคญัของเวียง
กุมกามไว  ้5) ห้องแสดงเคร่ืองดนตรี ให้ขอ้มูลการจดัแสดงเคร่ืองดนตรีชาวล้านนาไวห้ลากหลาย
ประเภท  

 ศูนยข์อ้มูลกลางยงัเป็นจุดท่ีให้บริการ การน าเท่ียวแบบรถรางและรถมา้กบันกัท่องเท่ียวท่ีมา
เท่ียวเป็นหมู่คณะ นกัเรียน นกัศึกษา หรือกรุ๊ปทวัร์ชาวต่างชาติ โดยมีอตัราค่าบริการในการเท่ียวชม
โดยใชร้ถมา้หรือรถรางดงัน้ี อตัราค่าบริการรถมา้ ปัจจุบนัมีรถมา้ 12 คนั คนัละ 300 บาท สามารถนัง่
ได ้2-3 คน อตัราค่าบริการรถรางมี 9 คนั 1-10 คน คนัละ 400 บาท, 11-15 คน คนัละ 450 บาท, 16-20 
คน คนัละ 500 บาท (ปรับราคาเม่ือเดือนสิงหาคม 2557) การบริการน าเท่ียวชมเวียงกุมกามใช้เวลา
ประมาณ  45 นาที ถึง 1ชัว่โมง โดยเส้นทางในการเท่ียวชมมีรายช่ือวดัและโบราณสถานดงัน้ี 1.) วดั
เจดียเ์หล่ียม 2.) วดัพญามงัราย 3.) วดัพระเจา้องค์ด า 4.) วดัธาตุขาว 5.) วดัอีค่าง 6.) วดัปู่ เป้ีย 7.) วดั
หนานชา้ง 8.) วดัธาตุนอ้ย 9.) วดัชา้งค ้า 10.) วดักู่ป้าดอ้ม การบริการน าเท่ียวมีมคัคุเทศก์อาสาในพื้นท่ี
ให้บริการ โดยรถมา้คนขบัรถมา้จะเป็นทั้งมคัคุเทศก์ บรรยายให้ขอ้มูลประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม แต่
ถา้เป็นนกัท่องเท่ียวต่างชาติ จะใช้วิธีการเปิดเอกสารประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเวียงกุมกามให้ชม
ประกอบดว้ย เน่ืองจากมคัคุเทศกอ์าสาสมคัรเป็นประชาชนในพื้นท่ีไม่สามารถบรรยายเป็น 
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ภาษาองักฤษได้ แต่บางคร้ังหากเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมาจากบริษัททัวร์ก็จะมีมัคคุเทศก์ของบริษัท
บรรยายใหโ้ดยเฉพาะ 

 ขอ้ดี ของการนั่งรถมา้ รถรางเท่ียวชมเวียงกุมกาม คือ สามารถเท่ียวชมพร้อมฟังค าบรรยาย
และสอบถามเพิ่มเติมจากมงัคุเทศน์อาสาเพื่อให้ขอ้มูลประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม ขอ้มูลแต่ละวดั แต่
ละโบราณสถานได้อย่างละเอียด มังคุเทศน์อาสาทั้ งหมดได้รับการอบรมก่อนการให้ข้อมูลต่อ
นกัท่องเท่ียวซ่ึงขอ้มูลเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และไดเ้ป็นการช่วยให้คนในทอ้งถ่ินไดมี้รายได ้เน่ืองจาก
เจา้หนา้ท่ีขบัรถมา้ รถรางและมงัคุเทศน์อาสานั้นเป็นคนในพื้นท่ีชุมชนเวยีงกุมกาม 

 ข้อเสีย จากการนั่งรถม้า รถรางน าเท่ียวนั้ นจะท าให้นักท่องเท่ียวไม่สามารถเท่ียวชม
โบราณสถานไดค้รบทุกโบราณสถาน เวยีงกุมกามมีวดัและโบราณสถานทั้งหมด 27 แห่ง (บางแห่งอยู่
ในระหวา่งการบูรณะและบางแห่งไดสู้ญหายไปจากแผนท่ี) เน่ืองจากโบราณสถานไดก้ระจายท่ีตั้งอยู่
ตามพื้นท่ีบา้นเรือนหรือเขตด้านนอกของเวียงกุมกาม ซ่ึงจะท าให้ไม่สามารถเท่ียวชมได้ครบตาม
เส้นทางของรถมา้และรถราง หากตอ้งการเท่ียวชมตอ้งเดินทางดว้ยตนเองซ่ึงเส้นทางสามารถเขา้ชมได้
ทั้ง รถยนต์, รถจกัรยานยนต์, รถจกัรยาน ซ่ึงตลอดเส้นทางจะมีป้ายบอกเส้นทางไปยงัโบราณสถาน
ต่างๆ 

 

ภาพท่ี 4.1 ภาพแสดงศูนยข์อ้มูลกลาง, พิพิธภณัฑเ์วยีงกุมกาม 
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ภาพท่ี 4.2 ภาพแสดงขอ้มูลนิทรรศการภายในพิพิธภณัฑเ์วียงกุมกาม 

 ภายในวดัและโบราณสถานภายในเวียงกุมกาม ยงัมีป้ายให้ขอ้มูลประจ าสถานท่ี ป้ายดา้นบน
เป็นช่ือโบราณสถานทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ มีขอ้มูลประวติัศาสตร์แต่ละโบราณสถานอย่าง
ละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ มีแผนท่ีและรายช่ือโบราณสถานบอกในบางจุด ไม่ครบทุกแห่ง 
ลักษณะป้ายเป็นป้ายเงิน ตัวอักษรพิมพ์สีด า โครงสร้างเป็นเหล็ก ฐานปูนหล่อเช่ือมติดกับพื้น 
เน่ืองจากป้ายน้ีถูกใชง้านมาเป็นเวลานานท าให้สภาพในปัจจุบนัมีการเลือนหายของตวัอกัษร และการ
ช ารุดของป้าย ท าให้ไม่สามารถให้ขอ้มูลต่อนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การดูแลรักษาป้าย
ประจ าสถานท่ี จะอยูใ่นการดูแลของคนในชุมชนหรือต าแหน่งการตั้งของป้ายวา่อยูใ่นพื้นท่ีของคนใน
ชุมชนใดก็จะเป็นการดูแลของบุคคลๆ นั้น โดยคนในชุมชนเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการดูแลรักษา และถือ
เป็นสมบติัของคนในชุมชนเป็นผูดู้แลรักษาร่วมกนัภายในเวยีงกุมกาม 

 

ภาพท่ี 4.3 ภาพแสดงป้ายประจ าโบราณสถาน  
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 ป้ายประจ าในสถานท่ีในปัจจุบนั กรมศิลปากรไดจ้ดัท าป้ายใหข้อ้มูลประจ าโบราณสถานข้ึน
ใหม่โดยมีลกัษณะท่ีสวยงามเป็นรูปป้ันชา้ง 2 ดา้น และบนัได 2 ดา้น มีแผน่ป้ายทองเหลืองบอกขอ้มูล
โดยเป็นการใหข้อ้มูลแบบ QR-Code ใหน้กัท่องเท่ียวใชส้มาร์ทโฟนสแกนเขา้สู่หนา้เวบ็ไซตเ์พื่ออ่าน
ขอ้มูลโบราณสถานนั้นๆ ขอ้ดี คือ มีเอกลกัษณ์รูปร่างท่ีโดดเด่น สะดุด ขอ้เสีย คือ ใหข้อ้มูลไดไ้ม่ครบ
ทุกกลุ่ม หากนกัท่องเท่ียวท่ีไม่มีสมาร์ทโฟน มีการดูแลรักษาความสะอาดท่ียากและเกิดการช ารุดได้
ง่าย 

 

ภาพท่ี 4.4 ภาพแสดงป้ายประจ าโบราณสถานในปัจจุบนั 

 

 เวียงกุมกาม เป็นชุมชนท่ีมีเส้นทางภายในพื้นท่ีท่ีสลบัซับซ้อน มีเส้นทางหลกัและเส้นทาง
ย่อยมากมายในพื้นท่ี มีโบราณสถานกระจดักระจายอยู่ในพื้นท่ีท าให้หน่วยงานท่ีดูแลไดจ้ดัท าป้าย
บอกเส้นทางภายในพื้นท่ี โดยป้ายบอกเส้นทางมีลักษณะทั้ งแบบไม้ไผ่กับป้ายอะคลิลิค ป้าย
ทองเหลือง ป้ายเงิน และป้ายแบบสากลบอกเส้นทางจกัรยาน ขอ้เสีย คือ ผูดู้แลและรับผิดชอบมีการ
เปล่ียนการดูแลบ่อยคร้ังท าให้เกิดการเปล่ียนรูปแบบของป้ายบอกทางอยูบ่่อยๆ ท าใหป้ระสิทธิภาพใน
การบอกเส้นทางต่อนักท่องเท่ียวลดน้อยลง เกิดความสับสนในการใช้เส้นทาง และลดจุดสังเกต
ต่อเน่ืองในการเดินเส้นทางไปยงัโบราณสถานต่างๆ ในเวยีงกุมกาม 
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ภาพท่ี 4.5 ภาพแสดงป้ายบอกเส้นทางภายในเวยีงกุมกาม 

 นอกจากการไดรั้บขอ้มูลจากส่ือในพื้นท่ีแลว้ เวียงกุมกามยงัมีการให้ขอ้มูลทางส่ือออนไลน์
คือเวบ็ไซตท่ี์สามารถใหข้อ้มูลต่างๆ เช่น ขอ้มูลประวติัศาสตร์, ศิลปกรรม, โบราณสถานท่ีส าคญั, การ
บริการรถมา้และรถราง, ศูนยข์อ้มูลกลาง, ท่ีตั้ง, เส้นทางการเดินทาง, การติดต่อ ขอ้มูลทั้งหมดสามารถ
ใหร้ายละเอียดกบันกัท่องเท่ียวได ้

 

ภาพท่ี 4.6 ภาพแสดงเวบ็ไซตเ์วยีงกุมกาม  
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4.3 การวเิคราะห์และผลการศึกษาการสัมภาษณ์ก่อนการออกแบบ 

 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม โดยเน้ือหาเก่ียวกบั 1.) ขอ้มูลประวติัความ
เป็นมาของเวียงกุมกาม 2.) เวียงกุมกามในปัจจุบนั 3.) การให้บริการขอ้มูลต่อนกัท่องเท่ียว 4.) ขอ้มูล
การออกแบบส่ือสารสนเทศในปัจจุบนั โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์เป็นบุคคลท่ีมีความรู้เก่ียวกบัเวียงกุมกาม
และเป็นบุคคลในพื้นท่ีท่ีมีความช านาญในการใหข้อ้มูลน้ีต่อนกัท่องเท่ียวหรือผูท่ี้สนใจ จ านวน 2 ท่าน 
ไดแ้ก่ 1.) คุณวิภา ใจบุญ อายุ 78 ปี ต าแหน่ง มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินประจ าศูนยเ์วียงกุมกาม 2.) คุณสมบติั 
ดวงแกว้ คนน าเท่ียวรถมา้  
 1) ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คุณวิภา ใจบุญ  อายุ 78 ปี ต าแหน่ง มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินประจ าศูนยเ์วียงกุม
กาม อายกุารท างาน 13 ปี เป็นคนในพื้นท่ีเวยีงกุมกาม 
 ประวติัเวียงกุมกาม  โดยประวติัศาสตร์เวียงกุมกามน้ี เป็นเมืองท่ีพญามงัรายเป็นผูส้ร้างก่อน
สร้างเมืองเชียงใหม่โดยสมยัก่อนเดิมน้ีไม่ไดช่ื้อเวียงกุมกาม โดยช่ือเมงวะ เป็นช่ือเมืองจากชุมชนเผ่า
มอญท่ีไดส้ร้างวดัสร้างเมืองอยูก่่อนหนา้ท่ีพญามงัรายมาประทบั เมืองพญามงัรายไดเ้ขา้มาประทบัจึง
ไดส้ร้างเมืองเวยีงกุมกามข้ึนมาเป็นเมืองหลวงในสมยันั้น เหตุเพราะสมยัก่อนเวยีงกุมกามเป็นเมืองท่ีมี
น ้ าขา้วอุดมสมบูรณ์ พญามงัรายไดส้ร้างคูเมืองลอ้มรอบเมืองไว ้โดยความหมายของเวียงกุมกามมีอยู่
วา่ เวียง แปลวา่ เมือง กุม แปลวา่ รักษา กาม แปลวา่ บา้นเมือง รวมกนัหมายความวา่ เมืองท่ีไดรั้บการ
ปกป้องรักษา แต่ 9 ปีต่อมาไดเ้กิดน ้าท่วมและไดท้รงยา้ยเมืองออกไปจนเวยีงกุมกามกลายเป็นเมืองร้าง
เป็นเวลาเกือบร้อยปี ในช่วงปลายรัชกาลท่ี 5 เจา้แม่มายารัศมีไดเ้ขา้มาอยูใ่นเวยีงกุมกาม สาเหตุท่ีทราบ
ถึงการคน้พบเวยีงกุมกามคือการคน้พบศิลาจารึกจากวดัชา้งค ้า จากนั้นไดมี้การขดุคน้พบโบราณสถาน
กวา่ 60 แห่งและไดมี้การบูรณะแลว้กวา่ 28 แห่ง วดัท่ีพระสงฆอ์าศยัอยู ่8 แห่ง นอกจากนั้นเป็นวดัร้าง 
โดยมีการตั้งช่ือตามแหล่งท่ีตั้ง และโบราณสถานนั้นๆ เช่น วดักู่ป้าดอ้ม ท่ีตั้งอยูใ่นสวนป้าดอ้ม จึงได้
ตั้งช่ือวา่ วดักู่ป้าดอ้ม วดัชา้งค ้า ก็ไดต้ั้งช่ือตามรูปป้ันชา้งท่ีอยูร่อบโบราณสถานจึงไดต้ั้งช่ือวา่วดัชา้งค ้า 
ต่อมาปี พ.ศ. 2545 ไดส้ร้างศูนยข์อ้มูลและไดจ้ดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวต่อมาจนถึงปัจจุบนั โดยในอดีตก็
ยงัมีการพบร่องรอยว่าเมืองเวียงกุมกามเป็นเมืองท่ีถูกน ้ าท่วมอย่างหนักเพราะการเปล่ียนผ่านของ
เส้นทางน ้าแม่ปิงในปัจจุบนั โดยไดพ้บแนวเส้นทางน ้าปิงเก่า (ปิงห่าง) จะอยูด่า้นหนา้วดัหนานชา้งใน
ปัจจุบนั และแนวสันนิษฐานเนินดินทางหนา้วดัธาตุขาว 
 การให้บริการและการให้ข้อมูลนักท่องเท่ียว ลักษณะการท่องเท่ียวและให้ข้อมูลต่อ
นกัท่องเท่ียวในปัจจุบนั ทางเวียงกุมกามไดจ้ดัท ารถรางรถมา้เพื่อใหบ้ริการต่อนกัท่องเท่ียวโดยรถราง
และรถมา้เป็นรถของชาวบา้นในชุมชนจดัซ้ือกนัโดยการรวบรวมเงินภายในชุมชน โดยเส้นทางรถมา้
และรถรางจะเป็นเส้นทางเดียวกนัในการใหบ้ริการโดยเส้นทางน าเท่ียว น าชมโบราณสถานทั้งหมด 9  
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วดั 1.วดักู่ป้าดอ้ม 2.วดัชา้งค ้า (ลงไหวพ้ระ) 3.วดัอีกา้ง 4.วดัหนานชา้ง (ลงไหวพ้ระ)  5.วดัปู่ เป้ียะ 6.วดั
ธาตุขาว (ลงไหวพ้ระ)  7.วดัพญามังราย 8.วดัพระเจ้าองค์ด า 9.วดัเจดีย์เหล่ียม (ลงไหวพ้ระ) โดย
สมยัก่อนไดมี้การบรรยายเป็นภาษาองักฤษแต่เน่ืองดว้ยนกัน าเท่ียวส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ีท าใหก้าร
บรรยายไม่ได ้ต่อมาไดมี้การแจกเอกสารเพื่อให้ขอ้มูลกบันกัท่องเท่ียว หรือให้ไกด์ประจ ากรุ๊ปทวัว์
เป็นคนบรรยาย ในการท่องเท่ียวเวียงกุมกามกลุ่มนกัท่องเท่ียวส่วนมากจะมีเยอะในช่วงพฤศจิกายน
จนถึงมีนาคม และตลอดทั้งปี กลุ่มนกัเรียนนกัศึกษามาเท่ียวแบบทศันศึกษาและกลุ่มท่องเท่ียวแบบ
กลุ่มป่ันจกัรยานชาวต่างชาติและคนไทยแบบครอบครัว โดยการบริการภายในเวียงกุมกามก็ไดมี้ทั้ง
ร้านอาหาร ของฝากหัตถกรรม ภายในพื้นท่ีศูนยข์อ้มูลกลางเวียงกุมกาม โดยในศูนยข์อ้มูลกลางเวียง
กุมกามก็จะมีพิพิธภณัฑ์เป็นท่ีศึกษาขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว ป้ายประจ าสถานท่ีแต่ละโบราณสถาน แผน่
พบั โดยการแต่งกายของมคัคุเทศก์เป็นชุดพื้นเมือง พูดภาษาพื้นเมืองเพื่อเพิ่มใหเ้ป็นเอกลกัษณ์แก่เวยีง
กุมกามและเชียงใหม่ โดยคุณแม่วิภาได้ให้ค  านิยามของเวียงกุมกามไวว้่า “นครประวติัศาสตร์แห่ง
ชีวิต” คือเมืองประวติัศาสตร์ท่ีมีชีวิตอยู่ เป็นเมืองท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างโบราณสถานกบัคนใน
ชุมชนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั ท าให้เมืองเวียงกุมกามเป็นเมืองท่ีมีการท่องเท่ียวแบบปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างนักท่องเท่ียวโบราณสถานและคนในชุมชนเป็นอย่างมาก ประเพณีกิจกรรมประจ าปีมี
กิจกรรมสรงพระธาตุ กิจกรรมประเพณีลอยกระทง กิจกรรมปีใหม่เมือง วนัสงกรานต ์กิจกรรมไหว้
พญามงัราย โดยกิจกรรมส่วนใหญ่จดัข้ึนในวดัชา้งค ้า วดัเจดียเ์หล่ียม 
 ดา้นภาพลกัษณ์ของเวียงกุมกาม เน่ืองดว้ยเวียงกุมกามเป็นเมืองโบราณ การน าเสนอตอ้งเป็น
ลกัษณะโบราณ น่าจะมีตวัอกัษรเป็นลกัษณะค าเมืองเพื่อแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ของเมืองลา้นนา การ
ออกแบบสัญลกัษณ์เวียงกุมกามควรน าสถาปัตยกรรมสมยัก่อนมาเก่ียวขอ้งท่ีแสดงถึงเวยีงกุมกามเช่น 
หางวนั ตวัเหงา ซุ้มประตูโขน มาใชเ้พื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นเมืองโบราณไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน สี
ท่ีใช้ก็ควรจะเป็นสีธรรมชาติ สีท่ีมาจากสีตามโบราณสถาน เช่น สีน ้ าตาล สีผา้ยอ้มท่ีส่ือถึงความเป็น
เมืองเก่า ส่วนของเส้นทางเส้นทางการท่องเท่ียวภายในเวยีงกุมกาม รถมา้ รถราง ควรมีขอ้ปรับปรุง คือ
ความชดัเจนของป้ายบอกเส้นทางภายในท่ีมีการใชเ้ส้นทางร่วมกนัของรถมา้ รถราง เพื่อป้องกนัการ
เกิดอุบติัเหตุ และป้ายบอกเส้นทางไปวดัและสถานโบราณท่ีชดัเจนในการบอกกลุ่มนกัท่องเท่ียวเพื่อ
ไม่ให้หลงทาง เพราะป้ายในปัจจุบนัไม่มีความชดัเจนเกิดปัญหานักท่องเท่ียวหลงทางเยอะ และป้าย
ของขอ้มูลหรือป้ายบอกเส้นทางสถานท่ีควรมีเอกลกัษณ์เฉพาะประจ าวดัเพื่อใหเ้ขา้ใจและจดจ าไดง่้าย
ข้ึน เช่น วดัหนานชา้งก็น่าจะเป็นซุม้ประตูโขง วดัปู่ เป้ียก็น่าจะเป็นเจดียม์ณฑปทรงระฆงั ซ่ึงแต่ละวดั
ก็ใหแ้สดงเอกลกัษณ์ในแต่ละท่ีเพื่อความโดดเด่นและจดจ าไดง่้าย 
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 2) ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คุณสมบติั ดวงแกว้ คนน าเท่ียวรถมา้ อายุการท างาน 10 ปี คนในพื้นท่ีเวียง
กุมกามโดยก าเนิด 
 ได้สัมภาษณ์พร้อมกบัการอธิบายตามเส้นทางขณะนั่งรถม้า จุดรับส่งรถมา้มี 3 จุดคือศูนย์
ขอ้มูลกลาง วดัเจดียเ์หล่ียม วดัชา้งค ้า โดยเส้นทางในการท่องเท่ียวก็จะเป็นเส้นทางเดียวท่ีวนรอบจุด
โบราณสถานท่ีส าคญัของเวียงกุมกาม ไดพู้ดถึงพื้นท่ีเวียงกุมกามในปัจจุบนักลุ่มคนท่ีพกัอาศยัส่วน
ใหญ่มีทั้ งคนกรุงเทพ คนต่างชาติได้มาสร้างบ้านเพื่ออาศัยอยู่เป็นบางส่วน ในส่วนของกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวในปัจจุบนัส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนจีน คนเกาหลี ฝร่ัง ในช่วงหนา้ฝนจะเป็นนกัท่องเท่ียว
ชาวคนอาหรับ  
 พื้นท่ีในเขตเวียงกุมกามเป็นพื้นท่ีแบบท่ีราบแบบแอ่งกระทะ ท าให้จากอดีตจนถึงปัจจุบนั
พื้นท่ีของเวียงกุมกามก็ยงัเกิดน ้ าท่วมอยู่บ่อยคร้ัง วดัชา้งค ้าเป็นวดัหลกัของเวียงกุมกามเป็นจุดแรกท่ี
ไดรั้บการขุดคน้และการเท่ียวชมของรถมา้ และวดัช้างค ้ายงัเป็นท่ีจดังานต่างๆ ประจ าปี เช่น งานปี
ใหม่เมือง (วนัสงกรานต)์ ในพื้นท่ีมีตน้ยางอาย ุ100 กวา่ปี เป็นร่มเงาใหก้บัหมู่บา้นหนา้ทางเขา้วดัชา้ง 
ค ้า โดยการดูแลพื้นท่ีส่วนใหญ่จะเป็นการดูแลของคนในชุมชน ในปี 2546 พระราชินีไดม้าเปิดงาน
เปิดประตูสู่เวียงกุมกาม “นครโบราณเวยีงกุมกามเมืองใตพ้ิภพ” ในพื้นท่ีวดัอีคา้ง มีรูปแบบแบบระฆงั
คว  ่า มีวิหารอยูด่า้นหนา้ โดยยงัมีตะกอนเกาะแสดงให้เห็นถึงระดบัของน ้ าท่วมในปัจจุบนั ในพื้นท่ีวดั
อีคา้งยงัมีอาคารตอ้นรับการจดัแสดงงานภายในพื้นท่ี ซ่ึงการจดังานส่วนใหญ่จะเป็นช่วงหน้าหนาว
ของกลุ่มนาฏศิลป์ วดัหนามชา้งหรือปิงห่าง ไดรั้บการขุดบูรณโดยกรมศิลป ในปี 2545 คน้พบส่ิงของ
ถว้ยชามจีนสมยัราชวงศ์หมิง ตั้งช่ือหนามช้างตามสวนล าไยของเจา้ของท่ี โดยในเขตพื้นท่ีก็ยงัได้มี
การปรับภูมิทศัน์อยูเ่ร่ือยๆ วดัปู่ เป้ีย เป็นวดัแสดงศิลปะสมยัสุโขทยั เรียกวา่ดงป่าซางเป็นยอดระฆงั มี
พระยืนอยู ่4 ดา้นแต่ในปัจจุบนัพระไดล้ม้ลงหมดแลว้ เจดีย ์วหิาร อุโบสถหลงัเล็ก เรียกวา่ก าแพงแกว้
รับเสมา มีเส้ียววดัรับ มีแท่นบูชา และมีการขุดพบหมอ้ดินและเบ้ียจ านวนมาก วดัธาตุขาว ขุดคน้เม่ือ 
2528 พระประดบัทรงลม้ลงและไดต้ั้งข้ึนมาใหม่เรียกวา่ สร้างคร่อม มีน ้ าท่วมประมาณ 3 เมตร มีการ
ขดุพบส่ิงของและเก็บไวใ้ตฐ้านวิหาร ต่อมาเป็นวดัพระเจา้มงัรายและวดัพระเจา้องคด์ า คาดวา่เป็นวดั
พี่วดันอ้งพบปางห้ามญาติศิลปะแบบเขมร สูงประมาณหน่ึงศอกพระพุทธรูปส่วนใหญ่เป็นสีด า วดัเจดี
เหล่ียม (วดักู่ค  าหลวง) ศิลปะแบบพม่าจ าลองแบบมาจากวดัจามเทวี วดักู่กุด ในจงัหวดัล าพูน พบ
พระพุทธรูป 64 องคโ์ดยรอบเจดีย ์มีอายุราว หน่ึงพนัสามร้อยกวา่ปี ไดมี้การสร้างพระอุโบสถข้ึนมา
ใหม่จากของเดิมท่ีไดผุ้พงัไป ศิลปะอาจมาจากลพบุรี วดัเจดียเ์หล่ียมมีการขุดคน้พบมานานแต่ไม่พบ
ศิลาจารึกท่ีระบุอยา่งเด่นชดัวา่เป็นเวียงกุมกาม แต่คน้พบท่ีวดัชา้งค ้า ในปัจจุบนัไดมี้การสร้างก าแพง
กนัน ้าปิงในเส้นทางป้องกนัน ้าท่วมติดกบัเมืองเวยีงกุมกาม เม่ือสมยัก่อนนาขา้วไดถู้กน ้าท่วมจ านวน 
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มากเพราะเป็นท่ีราบต ่าและติดกบัแม่น ้ า และมีวดัป่าตาลเป็นวดัท่ีอยูติ่ดกบัแม่น ้ าซ่ึงในปัจจุบนัไม่พบ
สถานท่ีท่ีคน้พบเป็นหลกัฐาน ครบรอบการเท่ียงชมแบบรถมา้กลบัมาท่ีศูนยข์อ้มูลกลางเวยีงกุมกาม 
 ดา้นภาพลกัษณ์ของเวียงกุมกาม แนวทางสัญลกัษณ์ของเวียงกุมกามควรเป็นแบบลายเส้น 
ตวัอกัษรก็ควรจะเป็นลกัษณะลา้นนาหรือแบบค าเมืองเพื่อเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองโบราณเชียงใหม่ 
ภาพสัญลกัษณ์ควรจะแยกตามลกัษณะของแต่ละโบราณสถานเพื่อเกิดจุดเด่นและการคน้หาในแต่ละ
โบราณสถาน ลักษณะสีท่ีใช้ควรเป็นโทนร้อนท่ีอยู่ได้นาน สีคลาสสิกจะดูเข้าถึงยากเกินไป สี
ธรรมชาติสีอิฐ สีก าแพงก็จะดูแสดงความเป็นโบราณท่ีเหมาะสมกบัเอกลกัษณ์เวียงกุมกาม ส่ือเพิ่มเติม
ลกัษณะการใชน่้าจะเป็นแบบผสมผสานระหวา่งรูปภาพกบัตวัหนงัสือ ลกัษณะป้ายบอกทางภายนอก
เส้นถนนหลกัยงัไม่ชัดเจน ป้ายภายในเวียงกุมกามก็มีจ  านวนตามจุดแยกต่างๆ แต่ยงัไม่ชัดเจน เช่น 
ตวัหนังสือเล็ก ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัป้ายควรจะมีบอกเส้นทางท่ีเช่ือมโยงกบัเส้นทางดา้นนอก เช่น
ทางเขา้และทางออกไปเชียงใหม่ ล าพนูหรือป้ายเขา้ – ออกเส้นไนซาฟารี ส่วนเส้นทางภายในก็ควรจะ
มีป้ายบอกเส้นทางร่วมกนัระหวา่งเส้นทางหลกักบัเส้นทางรถราง รถมา้ เพื่อความปลอดภยัต่อการเกิด
อุบติัเหตุ ลกัษณะป้ายต่างๆ ควรแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของเวียงกุมกามท่ีชดัเจนเพื่อแสดงถึงความ
เป็นเมืองประวติัศาสตร์เวยีงกุมกาม 
 
สรุปขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 1. การท่องเท่ียวชมเวียงกุมกามมี 2 ลกัษณะหลักๆได้แก่ 1.) การเท่ียวชมด้วยตนเอง ด้วย
รถยนต์ส่วนตวั รถจกัรยานยนตห์รือรถจกัรยาน และ 2.) การเท่ียวชมดว้ยบริการของเวียงกุมกาม คือ
รถมา้และรถราง โดยการให้บริการขอ้มูลจากศูนยข์อ้มูลกลางเวียงกุมกาม มีพิพิธภณัฑ์จดัแบ่งเป็น
ส่วนในการใหข้อ้มูลเล่าเร่ืองราวประวติัศาสตร์ ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางชมดว้ยตวัเองก็สามารถซ้ือ
แผ่นพบัไดท่ี้ศูนยข์อ้มูลกลาง และอ่านขอ้มูลไดท่ี้ป้ายบอกขอ้มูลในแต่ละโบราณสถาน การเท่ียวชม
แบบรถมา้และรถรางจะเป็นเส้นทางเดียวกนัในการใหบ้ริการโดยเส้นทางน าเท่ียว น าชมโบราณสถาน
ทั้งหมด 9 วดั 1.วดักู่ป้าดอ้ม 2.วดัชา้งค ้า (ลงไหวพ้ระ) 3.วดัอีกา้ง 4.วดัหนานชา้ง (ลงไหวพ้ระ)  5.วดัปู่
เป้ียะ 6.วดัธาตุขาว (ลงไหวพ้ระ)  7.วดัพญามงัราย 8.วดัพระเจา้องคด์ า 9.วดัเจดียเ์หล่ียม (ลงไหวพ้ระ) 
โดยจะมีการบรรยายและแจกแผน่พบัเพื่อใหข้อ้มูลกบันกัท่องเท่ียว 
 2. ป้ายบอกเส้นทางภายในพื้นขาดความชดัเจนในการบอกเส้นทางซ่ึงท าให้มีนกัท่องเท่ียวท่ี
เดินทางเท่ียวชมหลงทางและควรมีป้ายบอกเส้นทางภายนอกบ่งบอกทางเขา้-ออกเวียงกุมกามใน
เส้นทางต่างๆ เส้นทางภายในเวียงท่ีบอกรายละเอียดเส้นทางร่วมรถมา้ รถราง ทางจกัรยาน เพราะ
เส้นทางในเวียงกุมกามเป็นซอกซอยขนาดเล็กอาจจะท าให้เกิดอุบติัเหตุข้ึนได้ เพื่อป้องกนัการเกิด
อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในเส้นทางร่วม 
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 3. ภาพลกัษณ์เวยีงกุมกามควรแสดงถึงความเป็นลา้นนา แสดงถึงความเป็นโบราณสถาน ควร
น าเอาเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมมาช่วยในการออกแบบ เช่น หางวยั ตวัเหงา ซุ่มประตู เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความเป็นเมืองโบราณไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน สีท่ีใชค้วรเป็นสีธรรมชาติท่ีแสดงถึงความเป็นเมือง
เก่า เช่น สีน ้าตาล 
 
4.4 การวเิคราะห์และผลการศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม ผลการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลน้ีเป็นส่วนงานท่ีเก่ียวกบัการออกแบบสารสนเทศและล าดบัความส าคญัของขอ้มูลใน
การออกแบบกราฟิกในส่วนต่าง ๆ ไดแ้ก่ แผนท่ี  ป้ายประจ าสถานท่ี ป้ายช้ีน าทาง โดยท าการส ารวจ
แบบสอบถามแบบสุ่มเลือก และมีรูปแบบแบบสอบถามแบบออนไลน์ และแบบออฟไลน์ เพื่อให้ได้
ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามในหลายหลากมุมมอง เพศ และวยั โดยกลุ่มตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่ม
นกัท่องเท่ียว, บุคคลทัว่ไปและคนในเขตพื้นท่ีเวยีงกุมกาม เชียงใหม่ จ  านวน 100 คน โดย 
 
แบบสอบถามรูปแบบออนไลน์ ผูศึ้กษาใชส้อบถามกลุ่มบุคคลทัว่ไปและกลุ่มนกัท่องเท่ียว เพื่อให้ได้
กลุ่มตอบแบบสอบถามท่ีกว้างข้ึน แบบสอบถามรูปแบบออฟไลน์ ผู ้ศึกษาใช้สอบถามกลุ่ม
นักท่องเท่ียวและคนในเขตพื้นท่ี เวียงกุมกาม เชียงใหม่  เพื่อผู ้ท  าการศึกษาได้เลือกกลุ่มตอบ
แบบสอบถามและได้สังเกตผู ้ตอบแบบสอบถามเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ โดย ผู ้
ท  าการศึกษาไดว้เิคราะห์โดยใชค้่าร้อยละ ผลการวเิคราะห์ไดน้ าเสนอในรูปแบบตารางดงัน้ี 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 4.1 กลุ่มตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
กลุ่มนกัท่องเท่ียวและบุคคลทัว่ไป 54 54 
กลุ่มคนภายในพื้นท่ี 46 46 

รวม 100 100 
 จากตารางท่ี 4.1 แสดงขอ้มูลกลุ่มตอบแบบสอบถาม การตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คน 
แบ่งเป็น กลุ่มนกัท่องเท่ียวและบุคคลทัว่ไป จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 54 และกลุ่มคนภายในพื้นท่ี 
จ  านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46 
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ตารางท่ี 4.2 เพศของนกัท่องเท่ียวและคนในพื้นท่ี 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 30 30 
หญิง 70 70 

รวม 100 100 
 จากตารางท่ี 4.2 แสดงขอ้มูลนกัท่องเท่ียวและคนในพื้นท่ีในการตอบแบบสอบถามจ านวน 
100 คน แบ่งเป็น ชาย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และหญิง จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 70 
 
ตารางท่ี 4.3 กลุ่มอายขุองนกัท่องเท่ียวและคนในพื้นท่ี 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 20 ปี 34 34 
21 - 30 ปี 34 34 
31 - 40 ปี 12 12 
41 - 50 ปี 14 14 
51 - 60 ปี 4 4 
61  ปีข้ึนไป 2 2 

รวม 100 100 
 จากตารางท่ี 4.3 แสดงขอ้มูลอายนุกัท่องเท่ียวและคนในพื้นท่ีในการตอบแบบสอบถาม
จ านวน 100 คน แบ่งเป็นกลุ่มอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34 กลุ่มอาย ุ21-30 ปี 
จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34 กลุ่มอาย ุ31-40 ปี จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 กลุ่มอาย ุ41-50 ปี 
จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14 กลุ่มอาย ุ51-60 ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 กลุ่มอาย ุ61 ปีข้ึน
ไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
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ตารางท่ี 4.4 กลุ่มการศึกษาและอาชีพของนกัท่องเท่ียวและคนในพื้นท่ีของการตอบแบบสอบถาม 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

นกัเรียน / นกัศึกษา 56 56 
รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 22 22 
พนกังานเอกชน 14 14 
ประกอบกิจการธุรกิจส่วนตวั 8 8 
อ่ืน ๆ - - 

รวม 100 100 
 จากตารางท่ี 4.4 แสดงขอ้มูลการศึกษาและอาชีพของนกัท่องเท่ียวและคนในพื้นท่ีของการ
ตอบแบบสอบถาม 100 คน แบ่งเป็นนกัเรียน / นกัศึกษาจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 56 กลุ่มรับ
ราชการ / รัฐวสิาหกิจจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22 กลุ่มพนกังานเอกชนจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14 กลุ่มประกอบกิจการธุรกิจส่วนตวัจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8 
 
ตอนที ่2 การให้ข้อมูลแหล่งท่องเทีย่วเวยีงกุมกาม 
ตารางท่ี 4.5 จ านวนการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวและคนในพื้นท่ีของการตอบแบบสอบถาม 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
คร้ังแรก 38 38 
มากกวา่ 1 คร้ัง 16 16 
อาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ี 46 46 

รวม 100 100 
 จากตารางท่ี 4.5 แสดงขอ้มูลกลุ่มจ านวนการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวและคนในพื้นท่ีของ
การตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คน แบ่งออกเป็นการท่องเท่ียวคร้ังแรกจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อย
ละ 38 กลุ่มการท่องเท่ียวมากกวา่ 1 คร้ังจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16 กลุ่มอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ี
จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46  
 
 
 
 
 
 



 

78 
 

ตารางท่ี 4.6 ท่านทราบขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวประวติัศาสตร์เวยีงกุมกาม จากแหล่งใด (ตอบได้
มากกวา่ 1 ค าตอบ) 

แหล่งขอ้มูลในการมาท่องเท่ียว จ านวน ร้อยละ 
เพื่อน / คนใกลชิ้ด 90 48 
หนงัสือ / นิตยสาร / โบรชวัร์ 14 8 
อินเตอร์เน็ต / เวบ็ไซต ์/ ส่ือออนไลน์ 18 10 
โทรทศัน์ / วทิย ุ - - 
งานนิทรรศการท่องเท่ียว 62 33 
อ่ืน ๆ 2 1 

รวม 186 100 
 จากตารางท่ี 4.6 แสดงขอ้มูลแหล่งขอ้มูลท่ีได้รับจากแหล่งท่องเท่ียวประวติัศาสตร์เวียงกุม
กาม โดยค าตอบสามารถเลือกไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ แบ่งเป็นเพื่อน / คนใกลชิ้ด จ านวน 90 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48 กลุ่มหนังสือ / นิตยสาร / โบรชัวร์ จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8 กลุ่มอินเตอร์เน็ต / 
เวบ็ไซต ์/ ส่ือออนไลน์ จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10 กลุ่มโทรทศัน์ / วิทย ุไม่มีจ  านวนในการเลือก
ค าตอบน้ี กลุ่มงานนิทรรศการท่องเท่ียว จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 33 กลุ่มอ่ืนๆ จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 1 ในแบบสอบถามผูต้อบแบบสอบถามในขอ้อ่ืนๆ ไม่ระบุแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีไดรั้บ 
(จากแบบสอบถามออนไลน์) 
 
ตารางท่ี 4.7 ท่านใชพ้าหนะใดในการท่องเท่ียวเวยีงกุมกาม 

พาหนะในการท่องเท่ียว จ านวน ร้อยละ 
รถราง 36 36 
รถมา้ 16 16 
สามลอ้ถีบ - - 
รถยนตส่์วนตวั 12 12 
รถจกัรยานยนต ์ 18 18 
รถจกัรยาน 18 18 

รวม 100 100 
 จากตารางท่ี  4.7 แสดงข้อมูลจากพาหนะท่ีใช้ในการท่องเท่ียวเวียงกุมกามจากผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 100 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มรถราง จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36 กลุ่มรถมา้จ านวน 16 
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คน คิดเป็นร้อยละ 16 กลุ่มสามลอ้ถีบไม่มีจ  านวนในการตอบของผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มรถยนต์
ส่วนตวัจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 กลุ่มรถจกัรยานยนต์จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18 กลุ่ม
รถจกัรยานจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18  
 
ตารางท่ี 4.8 ท่านท่องเท่ียวโดยลกัษณะใด 

ลกัษณะในการท่องเท่ียว จ านวน ร้อยละ 
แบบคนเดียว 26 26 
แบบกลุ่ม 44 44 
แบบกรุ๊ปน าทวัร์/ทศันศึกษา 30 30 

รวม 100 100 
 จากตารางท่ี 4.8 แสดงขอ้มูลจากลกัษณะการท่องเท่ียวของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 100 
คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มท่องเท่ียวแบบคนเดียวจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26 กลุ่มท่องเท่ียวแบบกลุ่ม 
44 คน คิดเป็นร้อยละ 44 กลุ่มท่องเท่ียวแบบกรุ๊ปน าทวัร์ / ทศันศึกษา จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30 
ตารางท่ี 4.2.8 ตารางแสดงความพึงพอใจต่อแหล่งขอ้มูลและลกัษณะการให้ขอ้มูลจากการท่องเท่ียว
เวยีงกุมกาม (แหล่งใหข้อ้มูลในเวยีงกุมกาม) 
 
ตารางท่ี 4.9 ท่านไดรั้บขอ้มูลจากแหล่งใดมากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 4.9 แสดงขอ้มูลความพึงพอใจต่อแหล่งขอ้มูลและลกัษณะการให้ขอ้มูลจากการ
ท่องเท่ียวเวียงกุมกามของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 100 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มขอ้มูลศูนยข์อ้มูลกลาง 
(พิพิธภณัฑ)์ มากท่ีสุดร้อยละ 14 มากร้อยละ 75 ปานกลางร้อยละ 12 กลุ่มขอ้มูลไกดน์ าเท่ียว มากท่ีสุด
ร้อยละ 18 มากร้อยละ 58 ปานกลางร้อยละ 22 น้อยร้อยละ 2 กลุ่มขอ้มูลป้ายประจ าสถานท่ี มากท่ีสุด
ร้อยละ 14มากร้อยละ 62 ปานกลางร้อยละ 18 น้อยร้อยละ 6 กลุ่มขอ้มูลแผ่นพบั มากท่ีสุดร้อยละ 10 

ท่านไดรั้บขอ้มูลจากแหล่งใดมากท่ีสุด มากท่ีสุด  มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ศูนยข์อ้มูลกลาง (พิพิธภณัฑ)์ 14 74 12 - - 
ไกดน์ าเท่ียว 18 58 22 2 - 
ป้ายประจ าสถานท่ี 14 62 18 6 - 
แผน่พบั 10 42 46 2 - 
เวบ็ไซต ์ 6 34 50 8 2 



 

80 
 

มากร้อยละ 42 ปานกลางร้อยละ 46 น้อยร้อยละ 2 กลุ่มขอ้มูลเวบ็ไซต์ มากท่ีสุดร้อยละ 6 มากร้อยละ 
34 ปานกลางร้อยละ 50 นอ้ยร้อยละ 8 นอ้ยท่ีสุดร้อยละ 2 
 สรุป ความพึงพอใจมากท่ีสุดต่อแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการท่องเท่ียวเวยีงกุมกามคิดเป็น
จ านวนร้อยละมากท่ีสุดคือ ศูนยข์อ้มูลกลาง (พิพิธภณัฑ)์ ในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 74 อนัดบัสอง
คือ ป้ายประจ าสถานท่ี ในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมาคือ ไกดน์ าเท่ียว ในระดบัมากคิดเป็น
ร้อยละ 58 
 
ตารางท่ี 4.10 ความพึงพอใจต่อแหล่งขอ้มูลและลกัษณะการใหข้อ้มูลจากการท่องเท่ียวเวยีงกุมกาม  

 
 จากตารางท่ี 4.10 แสดงขอ้มูลความพึงพอใจต่อขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียว
เวียงกุมกามของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 100 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มขอ้มูลประวติัศาสตร์ในอดีต
เวียงกุมกาม มากท่ีสุดร้อยละ 8 มากร้อยละ 40 ปานกลางร้อยละ 52 กลุ่มขอ้มูลการเปล่ียนแปลงจาก
อดีตถึงปัจจุบนั มากท่ีสุดร้อยละ 6 มากร้อยละ 38 ปานกลางร้อยละ 56 กลุ่มข้อมูลประวติัวดัและ
โบราณสถาน มากท่ีสุดร้อยละ  14 มากร้อยละ 44 ปานกลางร้อยละ 40 น้อยร้อยละ 2 กลุ่มข้อมูล
เก่ียวกบัประเพณีประจ าปี มากท่ีสุดร้อยละ 8 มากร้อยละ 20 ปานกลางร้อยละ 68 น้อยร้อยละ 4 กลุ่ม
ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง มากท่ีสุดร้อยละ 4 มากร้อยละ 24 ปานกลางร้อยละ 62 นอ้ยร้อย
ละ 10 
 สรุป ความพึงพอใจมากท่ีสุดต่อเน้ือหาท่ีไดรั้บจากการท่องเท่ียวเวียงกุมกามคิดเป็นจ านวน
ร้อยละมากท่ีสุดคือ ขอ้มูลเก่ียวกบัประเพณีประจ าปีระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 68 อนัดบัท่ีสอง 
ขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลส าคญัท่ีเก่ียวข้อง ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมาคือ ข้อมูลการ
เปล่ียนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบนั ระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 56 
 
 

ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแหล่งขอ้มูลมีมากนอ้ยเพียงใด มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

ขอ้มูลประวติัศาสตร์ในอดีตเวยีงกุมกาม 8 40 52 - - 
ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบนั 6 38 56 - - 
ขอ้มูลประวติัวดัและโบราณสถาน 14 44 40 2 - 
ขอ้มูลเก่ียวกบัประเพณีประจ าปี 8 20 68 4 - 
ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง 4 24 62 10 - 
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ตารางท่ี 4.11 ความพึงพอใจต่อแหล่งขอ้มูลและลกัษณะการให้ขอ้มูลจากการท่องเท่ียวเวียงกุมกาม 
(ส่วนของกราฟิกท่ีใชป้ระกอบในการใหข้อ้มูล) 

 จากตารางท่ี 4.11 แสดงขอ้มูลความพึงพอใจกราฟิกท่ีใชป้ระกอบการให้ขอ้มูลในเวยีงกุมกาม
ของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 100 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มรูปภาพประกอบของขอ้มูล มากท่ีสุดร้อย
ละ 6 มากร้อยละ 38 ปานกลางร้อยละ 54 นอ้ยร้อยละ 2 กลุ่มตวัหนงัสือ มากท่ีสุดร้อยละ 4 มากร้อยละ 
38 ปานกลางร้อยละ 54 นอ้ยร้อยละ 4 กลุ่มสีท่ีใช ้มากท่ีสุดร้อยละ 4 มากร้อยละ 30 ปานกลางร้อยละ 
60 นอ้ยร้อยละ 6 กลุ่มขนาดของตวัอกัษร มากท่ีสุดร้อยละ 2 มากร้อยละ 20 ปานกลางร้อยละ 72 นอ้ย
ร้อยละ 6 กลุ่มขนาดของรูปภาพ มากท่ีสุดร้อยละ 2 มากร้อยละ 18 ปานกลางร้อยละ 74 นอ้ยร้อยละ 6  
กลุ่มแผนท่ีประกอบการเดินทาง มากท่ีสุดร้อยละ 2 มากร้อยละ 16 ปานกลางร้อยละ 70 น้อยร้อยละ 
12 
 สรุป ค่าความพึงพอใจกราฟิกท่ีใชป้ระกอบการใหข้อ้มูลในเวียงกุมกามคิดเป็นจ านวนร้อยละ
มากท่ีสุดคือ ขนาดของรูปภาพระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 74 อนัดบัท่ีสอง ขนาดตวัอกัษร ระดบั
ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 72 รองลงมาคือ แผนท่ีประกอบการเดินทาง ระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 
70 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนของกราฟิกท่ีใชป้ระกอบในการใหข้อ้มูล มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

รูปภาพประกอบของขอ้มูล 6 38 54 2 - 
ตวัหนงัสือ 4 38 54 4 - 
สีท่ีใช ้ 4 30 60 6 - 
ขนาดของตวัอกัษร 2 20 72 6 - 
ขนาดของรูปภาพ 2 18 74 6 - 
แผนท่ีประกอบการเดินทาง 2 16 70 12 - 
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ตารางท่ี 4.12 ความพึงพอใจต่อแหล่งขอ้มูลและลกัษณะการใหข้อ้มูลจากการท่องเท่ียวเวยีงกุมกาม 
(เอกลกัษณ์ของป้ายน าเสนอขอ้มูลภายในเวยีงกุมกาม) 

 จากตารางท่ี 4.12 แสดงขอ้มูลความพึงพอใจเอกลกัษณ์ของป้ายน าเสนอขอ้มูลภายในเวยีงกุม
กามของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 100 คน แบ่งออกเป็น กลุ่มรูปแบบของป้าย มากร้อยละ 10 ปาน
กลางร้อยละ 66 นอ้ยร้อยละ 24 กลุ่มรูปภาพหรือสัญลกัษณ์กราฟิก มากร้อยละ 6 ปานกลางร้อยละ 72 
นอ้ยร้อยละ 22 กลุ่มสี มากร้อยละ 4 ปานกลางร้อยละ 71 นอ้ยร้อยละ 24 กลุ่มตวัอกัษร ปานกลางร้อย
ละ 70 นอ้ยร้อยละ 30 กลุ่มวสัดุท่ีใช ้มากร้อยละ 80 ปานกลางร้อยละ 20 
 สรุป ค่าความพึงพอใจเอกลกัษณ์ของป้ายน าเสนอขอ้มูลภายในเวยีงกุมกามคิดเป็นร้อยละมาก
ท่ีสุดคือ วสัดุท่ีใช ้ระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 80 อนัดบัท่ีสอง รูปภาพหรือสัญลกัษณ์กราฟิก ระดบัปาน
กลางคิดเป็นร้อยละ 72 รองลงมาคือ สีระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 71 
 
ตารางท่ี 4.13 ตารางแสดงความพึงพอใจต่อแหล่งขอ้มูลและลกัษณะการใหข้อ้มูลจากการท่องเท่ียว
เวยีงกุมกาม (ส่ือท่ีใหข้อ้มูลเวียงกุมกาม) 

 
 

ลกัษณะของป้ายน าเสนอขอ้มูลแสดงถึง
เอกลกัษณ์เวยีงกุมกามมากนอ้ยเพียงใด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

รูปแบบของป้าย - 10 66 24 - 
รูปภาพหรือสัญลกัษณ์กราฟิก - 6 72 22 - 
สี - 4 71 24 - 
ตวัอกัษร - - 70 30 - 
วสัดุท่ีใช ้ - 80 20 - - 

ส่ือใดท่ีท่านคิดวา่มีความสะดวกในการรับ
ขอ้มูลมากท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด  

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

แผน่พบั - 80 20 - - 
เวบ็ไซต ์ - 70 30 - - 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 4 78 18 - - 
อ่ืนๆ - - - - - 
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 จากตารางท่ี 4.13 แสดงขอ้มูลความพึงพอใจส่ือท่ีไดรั้บขอ้มูลท่ีสะดวกท่ีสุดเวียงกุมกามของ
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 100 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มแผ่นพบั มากร้อยละ 80 ปานกลางร้อยละ 20 
กลุ่มเวบ็ไซต ์มากร้อยละ 70 ปานกลางร้อยละ 30 กลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) มากท่ีสุดร้อยละ 4 
มากร้อยละ 78 ปานกลางร้อยละ 18 
 สรุป ค่าความพึงพอใจส่ือท่ีไดรั้บขอ้มูลท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 
คือ แผ่นพบั ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 80 อนัดบัท่ีสองคือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระดบัมาก คิด
เป็นร้อยละ 78 รองลงมาคือ เวบ็ไซต ์ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 70 
 
ตอนที ่3 การให้ข้อมูลเส้นทางในการเดินทางเทีย่วชมเวียงกุมกาม 
 การเดินทางเท่ียวชมเวียงกุมกาม ท่านได้รับความสะดวกในการให้ข้อมูลของป้ายบอก
เส้นทางและป้ายสถานท่ีภายในเวยีงกุมกามมากนอ้ยเพียงใด 
 
ตารางท่ี 4.14 ตารางแสดงความพึงพอใจการใหข้อ้มูลป้ายบอกเส้นทางการท่องเท่ียวเวียงกุมกาม (การ
ใหข้อ้มูลป้ายบอกเส้นทาง) 

 จากตารางท่ี 4.14 แสดงข้อมูลความพึงพอใจป้ายบอกเส้นทางในเวียงกุมกามของผูต้อบ
แบบสอบถามจ านวน 100 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มความชดัเจนของป้าย (ต าแหน่งการติดตั้ง) มากท่ีสุด
ร้อยละ 2 มากร้อยละ 12 ปานกลางร้อยละ 68 น้อยร้อยละ 18 กลุ่มระดับความสูงของป้ายในการ
มองเห็น มากท่ีสุดร้อยละ 2 มากร้อยละ 12 ปานกลางร้อยละ 60 นอ้ยร้อยละ 26 กลุ่มความชดัเจนของ
สี มากท่ีสุดร้อยละ  2 มากร้อยละ 16 ปานกลางร้อยละ 58 น้อยร้อยละ 24 กลุ่มความชัดเจนของ
ตวัอกัษร มากท่ีสุดร้อยละ 2 มากร้อยละ 10 ปานกลางร้อยละ 62 น้อยร้อยละ 24 น้อยท่ีสุดร้อยละ 2 
กลุ่มปริมาณของป้ายมีเพียงพอต่อการใชง้าน มากท่ีสุดร้อยละ 2 มากร้อยละ 6 ปานกลางร้อยละ 56  

การใหข้อ้มูลป้ายบอกเส้นทาง มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ความชดัเจนของป้าย (ต าแหน่งการติดตั้ง) 2 12 68 18 - 
ระดบัความสูงของป้ายในการมองเห็น 2 12 60 26 - 
ความชดัเจนของสี 2 16 58 24 - 
ความชดัเจนของตวัอกัษร 2 10 62 24 2 
ปริมาณของป้ายมีเพียงพอต่อการใชง้าน 2 6 56 34 2 
ตวัเลขบอกระยะทาง 2 8 54 36 - 



 

84 
 

น้อยร้อยละ 34 น้อยท่ีสุดร้อยละ 2 กลุ่มตวัเลขบอกระยะทาง มากท่ีสุดร้อยละ 2 มากร้อยละ 8 ปาน
กลางร้อยละ 54 นอ้ยร้อยละ 36 
 สรุป ค่าความพึงพอใจการใหข้อ้มูลป้ายบอกเส้นทางผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการมากท่ีสุดคิด
เป็นร้อยละ คือ ความชดัเจนของป้าย (ต าแหน่งการติดตั้ง) ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 68 อนัดบัท่ี
สองความชดัเจนของตวัอกัษร ระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมาคือระดบัความสูงของป้าย
ในการมองเห็น ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60 
 
ตารางท่ี 4.15 ตารางแสดงความพึงพอใจการใหข้อ้มูลป้ายบอกเส้นทางการท่องเท่ียวเวียงกุมกาม (การ
แบ่งแยกประเภทเส้นทางของพาหนะ) 

 จากตารางท่ี 4.15 แสดงขอ้มูลความพึงพอใจการแบ่งแยกประเภทเส้นทางของพาหนะของ
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 100 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มความชดัเจนประเภทของป้าย มากท่ีสุดร้อยละ 
2 มากร้อยละ 6 ปานกลางร้อยละ 54 นอ้ยร้อยละ 38 กลุ่มปริมาณของป้ายมีเพียงพอต่อการใชง้าน มาก
ท่ีสุดร้อยละ 2 มากร้อยละ 8 ปานกลางร้อยละ 52 น้อยร้อยละ 38 กลุ่มสีของป้าย มากท่ีสุดร้อยละ 2 
มากร้อยละ 6 ปานกลางร้อยละ 60 นอ้ยร้อยละ 32 กลุ่มตวัอกัษรของป้าย มากท่ีสุดร้อยละ 2 มากร้อย
ละ 8 ปานกลางร้อยละ 54 นอ้ยร้อยละ 36 
 สรุป ค่าความพึงพอใจการแบ่งแยกประเภทเส้นทางของพาหนะของผูต้อบแบบสอบถาม
ตอ้งการมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ คือ สีท่ีใช ้ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60 อนัดบัท่ีสอง คือ ความ
ชดัเจนประเภทของป้ายและตวัอกัษร ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมา คือ ปริมาณของ
ป้ายมีเพียงพอต่อการใชง้าน ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 52 
 
 
 
 

การแบ่งแยกประเภทเส้นทางของพาหนะต่างๆ 
เช่น รถจกัรยาน รถยนต ์รถราง รถมา้ 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ความชดัเจนประเภทของป้าย 2 6 54 38 - 
ปริมาณของป้ายมีเพียงพอต่อการใชง้าน 2 8 52 38 - 
สี 2 6 60 32 - 
ตวัอกัษร 2 8 54 36 - 
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ตารางท่ี 4.16 ตารางแสดงความพึงพอใจการให้ขอ้มูลป้ายบอกเส้นทางการท่องเท่ียวเวียงกุมกาม 
(เอกลกัษณ์ของป้ายบอกเส้นทาง) 

 จากตารางท่ี 4.16 แสดงข้อมูลความพึงพอใจเอกลักษณ์ของป้ายบอกเส้นทางของผูต้อบ
แบบสอบถามจ านวน 100 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มรูปแบบของป้าย มากท่ีสุดร้อยละ 2 มากร้อยละ 8 
ปานกลางร้อยละ 56 นอ้ยร้อยละ 34 กลุ่มรูปภาพหรือสัญลกัษณ์กราฟิก มากท่ีสุดร้อยละ 2 มากร้อยละ 
10 ปานกลางร้อยละ 54 นอ้ยร้อยละ 34 กลุ่มสีท่ีใช ้มากท่ีสุดร้อยละ 2 มากร้อยละ 8 ปานกลางร้อยละ 
64 น้อยร้อยละ 26 กลุ่มตวัอกัษรท่ีใช ้มากท่ีสุดร้อยละ 2 มากร้อยละ 6 ปานกลางร้อยละ 58 น้อยร้อย
ละ 34 กลุ่มวสัดุท่ีใช ้มากท่ีสุดร้อยละ 2 มากร้อยละ 8 ปานกลางร้อยละ 52 นอ้ยร้อยละ 38 
 สรุป ค่าความพึงพอใจเอกลกัษณ์ของป้ายบอกเส้นทางของผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการมาก
ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ คือ สีท่ีใช ้ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64 อนัดบัท่ีสอง คือ ตวัอกัษรท่ีใช ้ระดบั
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมา คือ รูปแบบของป้าย ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 56 
 ผูค้น้ควา้ได้รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจและได้วิเคราะห์การออกแบบ
สารสนเทศกลุ่มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาสร้างแบบสอบถามเพื่อสอบถามความตอ้งการด้านการ
ออกแบบ โดยการสอบถามและขอข้อเสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องในการออกแบบใน
การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระในคร้ังน้ี เพื่อให้ไดก้ารออกแบบสารสนเทศเมืองประวติัศาสตร์เวียงกุม
กามท่ีได้ประสิทธิผลท่ีตรงกับความต้องการของผูใ้นสารสนเทศในเวียงกุมกามได้มากท่ี โดย
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีได้ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 10 ท่าน เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ด้านประวติัศาสตร์และ
อาศยัอยู่พื้นท่ีเวียงกุมกาม 2 ท่าน นักออกแบบอิสระ 3 ท่าน นักส่ือสารด้านสารสนเทศ 2 ท่าน นัก
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 ท่าน อาจารย์ด้านการออกแบบกราฟิก 2 ท่านโดยผลการวิเคราะห์และผล
การศึกษาขอ้มูลจากแบบสอบถามมีดงัน้ี 
 
 

ลกัษณะของป้ายน าทางแสดงถึงความเป็น
เอกลกัษณ์ของเวยีงกุมกาม 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

รูปแบบของป้าย 2 8 56 34 - 
รูปภาพหรือสัญลกัษณ์กราฟิก 2 10 54 34 - 
สี 2 8 64 26 - 
ตวัอกัษร 2 6 58 34 - 
วสัดุท่ีใช ้ 2 8 52 38 - 
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การวเิคราะห์สารสนเทศ 
 การวเิคราะห์สารสนเทศกลุ่มต่างๆ เพื่อใชใ้นการออกแบบมีความส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะช่วยให้
การออกแบบสารสนเทศส าหรับเมืองประวติัศาสตร์เวยีงกุมกามมีประสิทธิภาพ โดยผูศึ้กษาได้
คดัเลือกหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมืองเวยีงกุมกามท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ ประเภท
ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูศึ้กษาไดท้  าการยกตวัอยา่งและท าการวเิคราะห์รูปแบบเพื่อเป็นแนวทางในการ
ออกแบบ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑ ์สวนสัตว ์สวนสาธารณะ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั
เมืองเวยีงกุมกาม ผูศึ้กษาไดใ้ชห้ลกัในการออกแบบงานศิลปะมาใชใ้นการวเิคราะห์ในเร่ืองของ 
องคป์ระกอบของการออกแบบ ไดแ้ก่ สี เส้น รูปร่าง รูปทรง น ้าหนกั ฯลฯ ลกัษณะของการออกแบบท่ี
ดี ไดแ้ก่ เน้ือหา ความหมาย ความเหมาะสมกบัส่ือ ความร่วมสมยั ความเป็นเอกลกัษณ์ ความทรงจ า 
(ทองเจือ เขียดทอง, 2553) โดยผูศึ้กษาไดแ้บ่งกลุ่มงานการวเิคราะห์ในการออกแบบเป็น 4 กลุ่ม คือ 
 1. การออกแบบสัญลกัษณ์ 
 2. การออกแบบแผนท่ี 
 3. ระบบป้ายช้ีน าทาง (Wayfinding) 
 4. เวบ็ไซตแ์ละหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 
 ซ่ึงในแต่ละหวัขอ้การวเิคราะห์ตวัอยา่งขา้งตน้น้ี ผูศึ้กษาไดท้  าการหาตวัอยา่งในแต่ละกลุ่ม
งานออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัเน้ืองานของเวยีงกุมกามท่ีผูศึ้กษาไดท้  างานออกแบบ ผลการวเิคราะห์มี
ดงัน้ี 
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1. การออกแบบสัญลกัษณ์ 

 
ภาพท่ี 4.7 แสดงภาพสัญลกัษณ์เพื่อใชใ้นการออกแบบ 

(ท่ีมา 1 : http://www.whalingmuseum.org/ , 2 : www.museumofosteology.org, 3 : 
http://www.charlottemuseummile.com/ , 4 : https://plan3t.wordpress.com/author/yuzzamen/ , 5 : 

http://www.ncregister.com/daily-news/franciscan-university-image-will-be-removed-from-
steubenville-city-logo , 6 : http://www.rwsentosa.com/language/en-

US/Homepage/Attractions/SEAAquarium ) 
  
 จากตวัอยา่ง การออกแบบสัญลกัษณ์ การวเิคราะห์ดา้นองคป์ระกอบในการออกแบบ ลกัษณะ
เส้นท่ีใชใ้นการออกแบบ มีแบบลายเส้น การตดัทอด การซอ้นภาพเพื่อส่ือความหมาย เพื่อแสดง 
เอกลกัษณ์ของสถานท่ีนั้นๆ การใชสี้เพื่อส่ือความหมายตามสถานท่ี เช่น สีน ้ าตาลท่ีเป็นสีท่ีแสดงถึง
ความเก่าแก่ของพิพิธภณัฑบ์าติค การใชสี้ฟ้าเพื่อแสดงถึงพิพิธภณัฑใ์ตท้ะเลหรืออะควอเล่ียม  
 การวิเคราะห์ดา้นลกัษณะในการออกแบบ ดา้นเน้ือหาของสัญลกัษณ์มีทั้งในรูปแบบของการ
ส่ือความหมายแบบตรงไปตรงมาท่ีชัดเจน และการแฝงความหมายไวใ้นองค์ประกอบท่ีท าให้เกิด
ความน่าสนใจในตวัสัญลกัษณ์ สัญลกัษณ์ในแต่ละงานนั้นมีการใชค้วามสมดุลในการออกแบบเพื่อให ้
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สัญลกัษณ์มีความลงตวัในเร่ืองของความงาม ความทนัสมยัและการน าไปใชร่้วมกบัส่ืออ่ืนไดอ้ยา่งลง
ตวัและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  
2. การออกแบบแผนท่ี 

 
ภาพท่ี 4.8 ภาพแสดงแผนท่ีเพื่อใชใ้นการออกแบบ 

(ท่ีมา 1 : https://www.city.matsuyama.ehime.jp/lang/en/sightseeing/ , 2 : 
http://martintolley.com/environment/WayfindingEmvPsy4.html , 3 : 

https://www.pinterest.com/kateconsumption/maps/ , 4 : www.notonthehighstreet.com , 5 : 
http://www.imagekb.com/3d-location-map-design , 6 : http://www.wnyc.org/ ) 

  
 ตวัอยา่งแผนท่ีประกอบดว้ยแผนท่ีแสดงถึงแหล่งท่องเท่ียว มหาวทิยาลยั ในตวัเมือง การ
วเิคราะห์ดา้นองคป์ระกอบในการออกแบบ ลกัษณะของแผนท่ีท่ีใชมี้ทั้งรูปแบบการใชล้ายเส้นเป็น 
หลกั การใชภ้าพประกอบร่วม การแสดงภาพแบบสามมิติ การใชเ้ส้นทางจริงในการอา้งอิง การ
ลดทอนเส้นทางเพื่อแสดงเฉพาะเส้นทางหลกั 
 การวเิคราะห์ดา้นลกัษณะในการออกแบบ แผนท่ีในแต่ละแบบใหเ้น้ือหาท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี
จริงและลกัษณะของรูปแบบ เช่น แหล่งท่องเท่ียวดา้นอาหารมีการน าภาพมาประกอบเพื่อดึงดูความ 
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น่าสนใจ พื้นท่ีแบบเมืองท่ีแสดงมุมมองแบบกวา้ง ไดใ้ห้โครงสร้างแบบ 3 มิติเพื่อให้เห็นลกัษณะตวั
อาคาร สถานท่ีอยา่งชดัเจนในมุมมองท่ีผูใ้ชไ้ม่สามารถมองเห็นไดใ้นพื้นท่ีจริงๆ 
 
3. ระบบป้ายช้ีน าทาง (Wayfinding) 

 
ภาพท่ี 4.9 ภาพแสดงป้ายช้ีน าทาง (Wayfindding) เพื่อใชใ้นการออกแบบ 

(ท่ีมา 1 : www.smashingmagazine.com ,  2 : http://tmsignco.com/category/customdesign/ , 3 : 
http://www.smashingmagazine.com/street-and-wayfinding-signs-part-3/ , 4 : 

http://imgbuddy.com/monument-signage-design.asp ) 
  
 ตวัอยา่งระบบป้ายช้ีน าทางรูปแบบต่างในพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั การวิเคราะห์ดา้น
องคป์ระกอบในการออกแบบ การใชเ้ส้นท่ีเป็นแบบสากลเพื่อใหมี้ความเขา้ใจการช้ีน าทาง การใชสี้ท่ี
เป็นไปตามลกัษณะเฉพาะของพื้นท่ี เช่น สวนสาธารณะใหป้้ายแบบสีเขียวเพื่อเป็นการแสดงถึง
ธรรมชาติ ลกัษณะรูปทรงมีทั้งแบบเป็นป้ายแยกช้ินช้ีน าทางไปยงัทิศทางต่างๆ และแบบป้ายรวมใน
ป้ายเดียว 
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 การวเิคราะห์ดา้นลกัษณะในการออกแบบการแสดงเน้ือหาเพื่อความส่ือความหมายทั้งใน
แบบรูปร่าง รูปทรงของป้าย วสัดุท่ีใช ้เพื่อแสดงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและการใชง้านของ
พื้นท่ีนั้น 
 
4. เวบ็ไซตแ์ละหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 4.10 เวบ็ไซตอ์า้งอิงการน าเสนอภาพถ่ายการท่องเท่ียวและหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-
Magazine) ใหด้าวน์โหลด Thai Shutter Digital หรือ TSD eMag (ท่ีมา: http://www.tsdmag.com/) 
  
 เว็บไซต์ดา้นการถ่ายภาพท่ีน าเสนอภาพถ่ายจากแหล่งท่องเท่ียวทัว่ประเทศไทย ท่ีมีทั้งจาก
ภาพถ่ายจากมืออาชีพและมือสมคัรเล่นน าเขา้มาแลกเปล่ียนกนัจนเกิดเป็นกลุ่มสังคมออนไลน์ของนกั
ถ่ายภาพ และยงัน าเสนอดว้ยส่ือออนไลน์ดา้นการถ่ายภาพและท่องเท่ียวโดยมี TSD e-Magazine ใน
ระบบ Interactive รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยอีกทั้งยงัเป็น Free Download ซ่ึงมียอดการดาว
โหลดข้ึนอยูใ่นหลกัแสนการดาวโหลดในปัจจุบนั ซ่ึงผูท่ี้ดาวโหลดก็จะไดข้อ้มูลจากแหล่งท่องเท่ียว
ต่างๆ ในแต่ละเดือน รวมทั้งไดเ้ทคนิคการถ่ายภาพสวยๆ ในแต่ละเทคนิคให้เหมาะสมกบัสถานท่ี
นั้นๆ ท าใหมี้ยอดดาวโหลดและการเขา้ชมเป็นจ านวนมาก 
 โดยขอ้มูลจากการวิเคราะห์ทั้งหมดผูศึ้กษาไดน้ ามาใช้เป็นขอ้มูลส าหรับสร้างแบบสอบถาม
เพื่อการออกแบบสารสนเทศต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบสารสนเทศ ทั้งหมด  
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10 ท่าน เพื่อให้ได้ขอ้สรุปท่ีน าไปใช้ในเป็นแนวทางและขอบเขตในการออกแบบท่ีชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพให้กบัการออกแบบสารสนเทศส าหรับเมืองประวติัศาสตร์เวยีงกุมกาม ผูเ้ช่ียวชาญตอบ
แบบสอบถามมีทั้งหมดดงัน้ี 
 1. นางวภิา ใจบุญ มคัคุเทศก ์ประจ าเวยีงกุมกาม 
 2. นายสมบติั แกว้ดวง รถมา้น าเท่ียว ประจ าเวยีงกุมกาม 
 3. นายเอกณพ สุวรรณโกสุม  Inforamation Designer 
 4. นายวรรณสิทธ์ิ ฉายแสงมงคล อาจารยพ์ิเศษ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 5. นายไพฑูรย ์ทิพยส์ันเทียะ อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ราชภฏักาฬสินธ์ุ 
 6. นายวษิณุ ศรีแกว้ System Analysis 
 7. นายอศัวชยั วงษป์ระเสริฐ นกัออกแบบอิสระ และหวัหนา้ฝ่ายออกแบบ โรงแรมสีมาธานี 
 8. นายประวธุ ดวงแกว้ นกัสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์
 9. นายชนินทร์ ศรีโยยอด นกัออกแบบกราฟิก 
 10. นายเรืองศกัด์ิ มูลเกสร นกัออกแบบเวบ็ไซต ์เวบ็มาสเตอร์ 
  

 โดยผลของการตอบแบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญในการออกแบบ มีภาพแสดงผลการตอบ
แบบสอบถามและคิดผลเป็นร้อยละ มีดงัน้ี 

ตอนที ่1 รูปแบบกราฟิกท่ีเหมาะสมกบัสัญลกัษณ์ของเมืองเวยีงกุมกาม 

 
ภาพท่ี 4.11 รูปแบบตราสัญลกัษณ์ท่ีเหมาะสมกบัเวยีงกุมกาม 

 
 จากภาพท่ี 4.11 แสดงขอ้มูลความตอ้งการรูปแบบตราสัญลกัษณ์แบบลายเส้น จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80 แบบตดัทอนและแบบอิสระ จ านวน 1 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 10 
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ภาพท่ี 4.12 รูปแบบตวัอกัษรท่ีเหมาะสมกบัสัญลกัษณ์เวยีงกุมกาม 

 จากภาพท่ี 4.12 แสดงขอ้มูลความตอ้งการรูปแบบตวัอกัษรแบบลา้นนา จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90 แบบตวัอกัษรประดิษฐห์รืออิสระ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
 

 
ภาพท่ี 4.13 การจดัวางตราสัญลกัษณ์ท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน 

 
 จากภาพท่ี 4.13 แสดงขอ้มูลความตอ้งการการจดัวางตราสัญลกัษณ์แบบภาพรวมกบัตวัอกัษร 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80 แบบตวัอกัษรเด่ียวและแบบซ้อนภาพและตวัอกัษร จ านวน  1 คน
เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 10 
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ภาพท่ี 4.14 จ านวนสีท่ีเหมาะสมกบัสัญลกัษณ์ของเวยีงกุมกาม 

 
 จากภาพท่ี 4.14 แสดงขอ้มูลความตอ้งการจ านวนสีท่ีใชก้บัสัญลกัษณ์ แบบ 1 สีจ านวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 50 แบบ 2 สี จ  านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 50 
 

 
ภาพท่ี 4.15 โทนสีท่ีเหมาะสมกบัสัญลกัษณ์เวยีงกุมกาม 

  
 จากภาพท่ี 4.15 แสดงขอ้มูลความตอ้งการโทนสีท่ีใชก้บัสัญลกัษณ์ โทนสีธรรมชาติ จ  านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 40 โทนสีโทนเยน็ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 โทนสีคลาสสิก จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20 โทนสีโทนร้อน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
 ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นกราฟิก อาจจะมีการน ารูปทรงอ่ืนเขา้มาช่วยให้ดูส่ือถึง ความ
เป็นเมืองโบราณท่ีน่าค้นควา้ และดึงดูดความสนใจ เพราะหากมีแค่รูปเจดียอ์ย่างเดียว รายละเอียด
เท่านั้นอาจจะไม่ครอบคลุมเท่าท่ีควร ควรจะหาลูกเล่นพิเศษท่ีเป็นลักษณะเด่น ๆ มาประกอบด้วย  
ควรศึกษาเร่ือง CI ใหเ้พิ่มเติม คน้หาตวัอยา่งประกอบ เช่น ปตท. จะเห็นวา่ บริบทในการใชก้็มีส่วนใน 
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การพิจารณาเร่ืองเหล่าน้ีเป็นอย่างมาก อาจจะระบุบริบทการใช้งานไวใ้นแบบสอบถามด้วยเพื่อให้
ชดัเจนยิง่ข้ึน 
 
ตอนที ่2 รูปแบบกราฟิกท่ีใชใ้นส่ือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 
 

 
ภาพท่ี 4.16 การจดัวาง (Lay Out) รูปแบบท่ีเหมาะสมกบัส่ืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 

  
 จากภาพท่ี 4.16 แสดงขอ้มูลการจดัวาง (Lay Out) รูปแบบส่ืออิเลคทรอนิกส์ แบบเนน้
ภาพประกอบ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 แบบความสัมพนัธ์เท่าๆ กนั จ  านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 
50 
 

 
ภาพท่ี 4.17 โทนสีท่ีเหมาะสมในการจดัวาง (Lay Out) กบัส่ืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 
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 จากภาพท่ี 4.17 แสดงขอ้มูลความตอ้งการโทนสีท่ีใช้ในส่ืออิเลคทรอนิกส์ โทนสีธรรมชาติ 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 สีโทนเยน็ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 สีคลาสิก จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 20 สีโทนร้อน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10  
 

 
ภาพท่ี 4.18 รูปแบบตวัอกัษรเน้ือหาท่ีใชใ้นส่ืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 

 จากภาพท่ี 4.18 แสดงขอ้มูลความตอ้งการรูปแบบตวัอกัษรในส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แบบมีหัว 
จ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 60 แบบไม่มีหวั จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 แบบประดิษฐห์รืออิสระ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
 
ตอนที ่3 รูปแบบป้ายช้ีน าทางท่ีเหมาะสมกบัเวยีงกุมกาม 
 

 
ภาพท่ี 4.19 รูปแบบแผนท่ีท่ีเหมาะสมกบัเวยีงกุมกาม 
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 จากภาพท่ี 4.19 แสดงข้อมูลความต้องการรูปแบบแผนท่ี แบบลายเส้นและแบบภาพวาด
ประกอบมีจ านวนเท่ากนั 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 แบบตดัทอนและแบบเรขาคณิตเท่ากนั จ  านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10 
 

 
ภาพท่ี 4.20 สัญลกัษณ์ท่ีเหมาะสมส าหรับป้ายช้ีน าทาง 

  
 จากภาพท่ี 4.20 แสดงขอ้มูลความตอ้งการสัญลกัษณ์บนป้ายช้ีน าทาง แบบเอกลกัษณ์เฉพาะ 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 แบบประยุกต์ จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 แบบสากล จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 10 
 

 

ภาพท่ี 4.21 ลกัษณะป้ายท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านและพื้นท่ีเวยีงกุมกาม 
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 จากภาพท่ี 4.21 แสดงขอ้มูลความตอ้งการลกัษณะป้ายในพื้นท่ีเวยีงกุมกาม แบบป้ายเด่ียวแยก
ช่ือสถานท่ีและลูกศร จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 แบบ แบบป้ายรวมสถานท่ีและลูกศร จ านวน 4 
คนคิดเป็นร้อยละ 40 

 

 
ภาพท่ี 4.22 ลกัษณะป้ายบอกขอ้มูลท่ีเหมาะสม 

 
 จากภาพท่ี 4.22 แสดงขอ้มูลความตอ้งการลกัษณะป้ายบอกขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบั 
เวยีงกุมกาม แบบเอกลกัษณ์เฉพาะ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ70 แบบเรียบง่ายเรขาคณิต จ านวน 3 
คนคิดเป็นร้อยละ 30 
 

 
ภาพท่ี 4.23 รูปแบบตวัอกัษรท่ีเหมาะสมกบัป้ายช้ีน าทาง 
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 จากภาพท่ี 4.23 แสดงขอ้มูลความตอ้งการรูปแบบตวัอกัษรป้ายบอกขอ้มูลเวยีงกุมกาม 
รูปแบบลา้นนา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รูปแบบไม่มีหวั จ  านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 30 
รูปแบบหวักลม จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
 ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ ตวัป้ายน่าจะเป็นแบบเรียบร้อยดูง่าย 
แต่แฝงไวด้ว้ยศิลปะท่ีส่ือถึงเวียงกุมกาม ผูเ้ช่ียวชาญภายในพื้นท่ีมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี ควรมีป้ายเตือน
เพิ่มเติมในการใช้เส้นทางร่วมกันของทางหลักและทางย่อยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ, มีป้ายเตือน
นกัท่องเท่ียวหา้มเขา้อุโบสถ อยากใหใ้ชว้สัดุพื้นถ่ินท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ รวมถึง ความแขง็แรงและ
ถาวร 
 
4.5 การออกแบบสารสนเทศเวยีงกุมกาม เชียงใหม่ 
 การออกแบบสารสนเทศเมืองประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม เชียงใหม่  เพื่อเผยแพร่ให้
นักท่องเท่ียวโดยการเผยแพร่จะมีทั้ งการเผยแพร่แบบการให้ข้อมูลก็ คือป้ายบอกข้อมูลจุด
โบราณสถาน, แผน่พบั และหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) แบบช้ีน าทาง ก็คือระบบช้ีน าทางภายใน
เมืองเวียงกุมกาม โดยขอ้มูลทั้งสองอยา่งจะมีความสอดคลอ้งกนัทั้งทางในเน้ือหาและรูปแบบเพื่อให้
เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัของนกัท่องเท่ียว เม่ือไดเ้ดินทางเยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียวประวติัศาสตร์เวียง
กุมกาม 
 จากการสรุปข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามนักท่องเท่ียว แบบ
สัมภาษณ์บุคคลในพื้นท่ี ไดส้ร้างแบบสอบถามเพื่อการออกแบบเพื่อสอบถามความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ
ในดา้นการออกแบบโดยสรุปการออกแบบในส่วนต่างๆ ไดด้งัน้ี จากตารางท่ี  4.1 การสร้างสัญลกัษณ์
เวยีงกุมกามเป็นแบบลายเส้น เพราะแสดงถึงความเป็นเมืองโบราณ เมืองประวติัศาสตร์ท่ีมีเร่ืองราวใน
อดีตท่ีเช่ือมโยงระหว่างสถานท่ีและชุมชนจนกระทั่งปัจจุบนั ได้เหมาะสมท่ีสุด จากตารางท่ี 4.2 
รูปแบบตวัอกัษรควรเป็นในรูปแบบลา้นนาเพื่อแสดงถึงความเป็นลา้นนา เชียงใหม่ไดโ้ดดเด่นท่ีสุด 
และจากตารางท่ี 4.3 และ 4.4 การจดัวางและจ านวนสีท่ีเหมาะสมกบัการออกแบบสัญลกัษณ์ การจดั
วางควรเป็นแบบภาพประกอบกบัตวัอกัษรเพื่อใหส่ื้อความท่ีชดัเจนและจดจ าไดง่้ายมากยิ่งข้ึน จ านวน
สีท่ีใชผู้เ้ช่ียวชาญไดเ้ลือก การใชสี้ 1 สีและ 2 สีเป็นจ านวนเท่ากนัจึงท าให้ ผูค้น้ควา้สามารถเลือกใชสี้
ไดต้ามความเหมาะสม ตารางท่ี 4.5 โทนสีท่ีใชค้วรเป็นสีธรรมชาติ เพื่อแสดงถึงความสภาพแวดลอ้ม
ของเมืองเวยีงกุมกาม ท่ีเป็นเมืองโบราณสถานอยูใ่นจุดต่างๆ เป็นจ านวนมาก 
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 โดยผูค้น้ควา้ไดว้ิเคราะห์หาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อสร้างสัญลกัษณ์ให้แสดงถึงความเป็นเมืองเวียง
กุมกาม ส่ือสารสนเทศมีดงัน้ี  
 4.5.1 การออกแบบสัญลกัษณ์ 
 4.5.2 การออกแบบแผนท่ี 
 4.5.3 การออกแบบแผน่พบั 
 4.5.4 การออกแบบระบบป้ายช้ีน าทาง 
 4.5.5 การออกแบบเวบ็ไซต ์
 4.5.6 การออกแบบหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 
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4.5.1 การออกแบบสัญลกัษณ์ 

 
ภาพท่ี  4.24 แสดงรูปแบบสัญลกัษณ์เมืองประวติัศาสตร์เวยีงกุมกาม เชียงใหม ่
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  แนวความคิด เวียงกุมกามเมืองประวติัศาสตร์เมืองเร่ิมตน้ของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ียงัมีแหล่ง
เรียนรู้ทางโบราณสถานอนัเก่าแก่ท่ีน่าสนใจอีกหลายๆ แห่ง เมืองท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกนั 
ระหว่างเมืองทางประวติัศาสตร์และการเป็นอยู่ของคนในสมยัปัจจุบนัจนกลายเป็นวิถีชีวิตท่ีมีมน
เสน่ห์ทั้งทางดา้นวฒันธรรม ประเพณีและการเป็นอยู ่โดยใชเ้ป็นเจดียท์รงหอระฆงัท่ีพบเห็นในหลาย
โบราณสถานเป็นภาพหลกัในการน าเสนอและสร้างความจดจ า วงกลมดา้นหลงัส่ือถึงพระอาทิตยข้ึ์น
และพระอาทิตยต์กเพื่อแสดงถึงวนัเวลาท่ีผา่นไปทุกๆ วนัไม่หยุดน่ิงของเวียงกุมกามเส้นโคง้ดา้นล่าง
เปรียบเหมือนสายน ้าท่ีเคยไหลผา่นกลางเมืองเวียงกุมกามและท าใหเ้วยีงกุมกามเป็นเมืองท่ีจมอยูใ่ตน้ ้ า 
โดยเส้น 3 เส้นแสดงถึงอดีต ปัจจุบนั อนาคต ของการด าเนินชีวติของเมืองเวยีงกุมกาม 
 

 
ภาพท่ี 4.25 แสดงแนวคิด ท่ีมาและชุดสีท่ีในการออกแบบสัญลกัษณ์เมืองเวยีงกุมกาม 
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ภาพท่ี 4.26 แสดงการน าแนวคิดไปใชใ้นการออกแบบสัญลกัษณ์เมืองเวยีงกุมกาม 

 
ภาพท่ี 4.27 ภาพแสดงการน าสัญลกัษณ์เมืองเวยีงกุมกามไปใชใ้นลกัษณะต่าง ๆ 

   
4.5.2 การออกแบบแผนท่ี  
 การออกแบบแผนท่ี (Map) และระบบป้ายช้ีน าทาง (Wayfinding stytem) เป็นสารสนเทศท่ี
ส าคญัอีกหน่ึงส่วนท่ีจะช่วยให้นกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้ชมโบราณสถานภายในเวยีงกุมกาม แผนท่ีนั้น
จะช่วยแสดงต าแหน่งต่างๆ ของโบราณสถานท่ีมีอยูใ่นเมืองเวียงกุมกาม จึงเป็นส่วนส าคญัในสร้าง
ความรับรู้ต่อนกัท่องเท่ียวกบัพื้นท่ี หากแผนท่ีสามารถท างานไดเ้ป็นอยา่งดี การเดินทางเพื่อเท่ียวชมก็
จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ระบบป้ายช้ีน าทางจะช่วยให้นกัท่องเท่ียวใช้งานไดเ้กิดการรับรู้ทิศทาง
และสามารถก าหนดทิศทางของตวัเองในการท่องเท่ียวชมโบราณสถานท่ีมีอยูห่ลายแห่ง ในเมืองเวียง
กุมกาม นอกจากจะระบุเส้นทางในการเท่ียวชมโบราณสถานแลว้ ป้ายช้ีน าทางก็ยงัจะช่วยใหเ้กิดความ
จดจ าต่อสถานท่ีของนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 
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ภาพท่ี 4.28 ภาพแสดงแผนท่ีเวยีงกุมกาม 

  
 ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้รูปแบบแผนท่ีเป็นแบบลายเส้นและภาพวาดประกอบมีความส าคญัเท่ากนั
ในรูปแบบของการสร้างแผนท่ีท่ีเหมาะสมกบัเมืองประวติัศาสตร์เวียงกุมกามน้ี และให้การสร้าง
สัญลกัษณ์ส าหรับเวียงกุมกามนั้น ควรเป็นแบบเอกลกัษณ์เฉพาะเพื่อสร้างความเป็นท่ีน่าจดจ า และ
โดดเด่นของเมืองเวยีงกุมกาม ท่ีเป็นเมืองลา้นนา ของจงัหวดัเชียงใหม่  
 
4.5.3 การออกแบบแผน่พบั 

 ผูค้น้ควา้ก็ยงัได้จดัท าส่ือส่ิงพิมพ ์แผ่นพบั ในการให้ขอ้มูลอีกหน่ึงช่องทางต่อนักท่องเท่ียว 
โดยไดมี้การออกแบบให้มีความเรียบง่าย นกัท่องเท่ียวสามารถรับรู้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ และแผนท่ีในการ
เขา้เท่ียวชมเมืองเวยีงกุมกาม 



 

104 
 

 
ภาพท่ี 4.29 แสดงแผน่พบัเมืองประวติัศาสตร์เวยีงกุมกาม เชียงใหม่ 

 
4.5.4 การออกแบบระบบป้ายช้ีน าทาง 
 ลกัษณะป้ายท่ีเหมาะสมในการใชง้านในพื้นท่ีเวียงกุมกาม เน่ืองจากเวยีงกุมกามเป็นเมืองท่ีมี
ถนน ตรอก ซอกซอยเป็นจ านวน ท าใหเ้ส้นทางมีความสลบัซบัซ้อนและมีขนาดเล็ก ลกัษณะของป้าย
ช้ีน าทางบอกเส้นทางจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีทั้งแบบป้ายเด่ียวแยกช่ือและลูกศรกบัป้ายรวมสถานท่ีและ
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ลูกศรเพื่อให้สามารถปรับเขา้กบัพื้นท่ีในต าแหน่งต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ลกัษณะของป้ายช้ีน าทาง
ควรเป็นแบบท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัใช้ตวัอกัษรท่ีเป็นแบบตวัลา้นนาเพื่อแสดงถึงความเป็นลา้นนา 
เชียงใหม่ สร้างความจดจ าต่อนกัท่องเท่ียว และเป็นเอกลกัษณ์ใหก้บัเวยีงกุมกาม 
 

 
ภาพท่ี 4.30 แสดงกลุ่มระบบป้ายช้ีน าทางเมืองประวติัศาสตร์เวยีงกุมกาม เชียงใหม่ 

  
 ระบบป้ายช้ีน าทางประกอบดว้ย (จากซ้ายไปขวา) ป้ายแสดงกิจกรรมภายในเวยีงกุมกาม ป้าย
เตือนตามเส้นทางเม่ือถึงต าแหน่งทางเข้าโบราณสถาน ป้ายบอกเส้นทางหลักภายนอก ป้ายบอก
เส้นทางภายใน ป้ายบอกเส้นทางร่วมกนัของรถมา้และรถราง ป้ายบอกเส้นทางแบบกลุ่ม ป้ายบอก
แผนท่ีแหล่งโบราณสถานในเวยีงกุมกาม ป้ายบอกขอ้มูลประจ าโบราณสถาน 
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ภาพท่ี 4.31 แสดงรายละเอียดขนาดและขอ้มูลภายในป้ายบอกขอ้มูลในโบราณสถาน 
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ภาพท่ี 4.32 แสดงรายละเอียดขนาดและขอ้มูลภายในป้ายบอกขอ้มูลในโบราณสถาน 
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ภาพท่ี 4.33 แสดงระบบป้ายช้ีน าทางร่วมกบัพื้นท่ีภายในเวยีงกุมกาม 
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ภาพท่ี 4.34 แสดงการใชง้านของระบบป้ายช้ีน าทางร่วมกบัพื้นท่ีภายในเวยีงกุมกาม 

  
4.5.5 การออกแบบเวบ็ไซต ์
 ส่ือออนไลน์  (Social Media) เป็น ส่ือท่ีส าคัญ ท่ี ใช้ในการให้ข้อมูลสารสนเทศเมือง
ประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม และมีความเหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบันท่ีช่วยให้ข้อมูลกับกลุ่ม
นักท่องเท่ียวได้กวา้งขวางมากข้ึน ถึงแม้นักท่องเท่ียวจะเคยเข้าชมเมืองเวียงกุมกามหรือไม่เคยก็
สามารถสืบคน้หาขอ้มูลเพื่อให้ความรู้ เก่ีวกบัประวติัศาสตร์เมืองเวียงกุมกามหรือใชป้ระกอบในการ
ตดัสินใจเพื่อมาชมสถานท่ีจริงไดอี้กดว้ย 
 การใชง้านในหนา้เวบ็ไซต์ http://wiangkumkam-info.hol.es/  ผูค้น้ควา้ไดอ้อกแบบให้มีความ
เรียบง่ายในการใชง้านโดยให้มีเพียงหนา้เพจเดียวและมีขอ้มูลให้ผูใ้ชไ้ดด้าวน์โหลดขอ้มูลแผนท่ีเวียง
กุมกาม และหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) ท่ีให้ขอ้มูลต่างๆ ของแหล่งท่องเท่ียวเมืองเวียงกุมกาม 
ซ่ึงจะท าใหผู้ใ้ชส้ามารถน าขอ้มูลไปใชเ้พื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเรียกใชข้อ้มูลในคร้ังต่อไป 
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ภาพท่ี 4.35 แสดงหนา้เวบ็ไซตเ์มืองประวติัศาสตร์เวยีงกุมกาม  

 
4.5.6 การออกแบบหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book)  
 ขอ้มูลภายในหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ท่ีสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซตข์องนั้นจะประกอบ
ไปดว้ยขอ้มูลเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ของการเร่ิมตน้เมืองเวียงกุมกามจนถึงการสาเหตุของการล่ม
สลายของเมืองเวียงกุมกาม ยคุสมยัการขุดคน้พบโบราณสถานในแต่ละช่วงเวลา แผนท่ีแสดงเส้นทาง
น ้ าแม่ปิงท่ีเคยพาดผ่านเมืองเวียงกุมกาม ขอ้มูลโบราณสถาน รูปแบบการเท่ียวชมเมือง และกิจกรรม
ประจ าปีท่ีเกิดข้ึนภายในเวยีงกุมกาม 
 

 
 

ภาพท่ี 4.36 ภาพแสดงคิวอาร์โคด้เพื่อการเขา้สู้หนา้เวบ็ไซต ์ 
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ภาพท่ี 4.37 แสดงหนา้ปกหนงัสืออิเลคทรอนิกส์เมืองเวยีงกุมกาม (e-book) 

 

 
ภาพท่ี 4.38 แสดงเน้ือหาประวติัเวยีงกุมกามหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 
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ภาพท่ี 4.39 แสดงเน้ือหาประวติัเวยีงกุมกามหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 

 

 
ภาพท่ี 4.40 แสดงสารบญัภายในหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 
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ภาพท่ี 4.41 แสดงหนา้ศูนยข์อ้มูลเวยีงกุมกามหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 

 

 
ภาพท่ี 4.42 แสดงหนา้พิพิธภณัฑภ์ายในหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 
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ภาพท่ี 4.43 แสดงแผนท่ีแนวทางน ้าในอดีตหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 

 

 
ภาพท่ี 4.44 แสดงแผนท่ีและโบราณสถานภายในหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 
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ภาพท่ี 4.45 แสดงยคุสมยัโบราณสถานภายในหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 

 

 
ภาพท่ี 4.46 แสดงขอ้มูลวดัเจดียเ์หล่ียมภายในหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 
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ภาพท่ี 4.47 แสดงขอ้มูลวดัชา้งค ้าภายในหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 

 

 
ภาพท่ี 4.48 แสดงขอ้มูลวดัหนานชา้งภายในหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 
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ภาพท่ี 4.49 แสดงขอ้มูลวดัธาตุขาวภายในหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 

 

 
ภาพท่ี 4.50 แสดงขอ้มูลวดัปู่ เป้ียหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 
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ภาพท่ี 4.51 แสดงขอ้มูลวดัอีค่างภายในหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 

 

 
ภาพท่ี 4.52 แสดงขอ้มูลวดัธาตุนอ้ยหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 
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ภาพท่ี 4.53 แสดงขอ้มูลวดัพญามงัรายภายในหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 

 

 
ภาพท่ี 4.54 แสดงขอ้มูลวดัพระธาตุองคด์ าหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 
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ภาพท่ี 4.55 แสดงขอ้มูลวดักู่ขาวภายในหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 

 

 
ภาพท่ี 4.56 แสดงขอ้มูลวดักุมกามภายในหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 
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ภาพท่ี 4.57 แสดงขอ้มูลวดักู่ไมซ้ง้ภายในหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 

 

 
ภาพท่ี 4.58 แสดงขอ้มูลวดัหวัหนองภายในหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 
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ภาพท่ี 4.59 แสดงวดักู่ป้าดอ้มภายในหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 

 

 
ภาพท่ี 4.60 แสดงขอ้มูลวดัโบสถห์นงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 
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ภาพท่ี 4.61 แสดงขอ้มูลวดักู่อา้ยหลานภายในหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 

 

 
ภาพท่ี 4.62 แสดงขอ้มูลวดักู่อา้ยสีภายในหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 
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ภาพท่ี 4.63 แสดงขอ้มูลวดักู่มะเกลือภายในหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 

 

 
ภาพท่ี 4.64 แสดงขอ้มูลวดักุมกามทีปารามภายในหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 
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ภาพท่ี 4.65 แสดงขอ้มูลวดัพนัเลาภายในหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 

 

 
ภาพท่ี 4.66 แสดงขอ้มูลวดัศรีบุญเรืองและวดัเสาหินภายในหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 
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ภาพท่ี 4.67 แสดงขอ้มูลวดัข่อยสามตน้ภายในหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 

 

 
ภาพท่ี 4.68 แสดงขอ้มูลวดัป่าเปอะภายในหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 
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ภาพท่ี 4.69 แสดงขอ้มูลการเท่ียวชมภายในหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 

 

 
ภาพท่ี 4.70 แสดงวถีิชีวติภายในวดัเจดียเ์หล่ียมภายในหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 
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ภาพท่ี 4.71 แสดงขอ้มูลกิจกรรมประจ าปีภายในหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 

 

 
ภาพท่ี 4.72 แสดงปกหลงัหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 
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4.5 การสัมภาษณ์ความพงึพอใจหลงัการออกแบบ 
 1.) ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คุณวิภา ใจบุญ อายุ 78 ปี ต าแหน่ง มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินประจ าศูนยเ์วียงกุม
กาม 
 สัญลกัษณ์ มีความสวยงามแสดงถึงความเป็นเมืองโบราณ มีการแสดงถึงแม่น ้าท่ีเป็นส่ิงคู่เคียง
กนักบัเวยีงกุมกาม 
 แผนท่ี มีรายละเอียดบอกแหล่งโบราณสถานไดค้รบถว้น ขอ้เสนอแนะ ควรเพิ่มสถานท่ีแหล่ง
เรียนรู้และร้านคา้จ าหน่ายผลิตภณัฑข์องฝาก ของช าร่วย ลงไปในแผนท่ี 
 ป้ายบอกขอ้มูลประจ าโบราณสถาน, ป้ายบอกเส้นทาง มีความสวยงาม บอกทิศทาง และจุด
สังเกตในแต่ละโบราณสถาน 
 เวบ็ไซต์, หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) มีความสวยงาม การน าภาพมาใช้แสดงถึงการเปิด
ประตูเขา้สู่เวียงกุมกาม หนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) ควรน ามาพิมพเ์ป็นหนังสือแนะน าเวียงกุม
กามเพื่อเป็นส่ือส่ิงพิมพใ์หข้อ้มูลเวยีงกุมกาม 
 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม คือ ควรน ามาผลิตจริงเพื่อเป็นตน้แบบให้กบัเวยีงกุมกาม และอยากให้มี
ของท่ีระลึกเวียงกุมกาม เช่น ถว้ยเล็กๆ โมเดล ผา้ทอ ภาพวาด ส่ิงของท่ีกลุ่มคนในชุมชนประดิษฐ ์เพื่อ
ตอ้งการใหเ้ป็นของฝากของนกัท่องเท่ียวและเป็นการขยายการโฆษณาเวยีงกุมกามแก่นกัท่องเท่ียว แต่
ขาดการลงทุนและงบประมาณในการจดัสร้างเมืองเวยีงกุมกามใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวข้ึนมา 
 2.) คุณสมบติั ดวงแกว้ ต าแหน่ง เจา้หนา้น าเท่ียวรถมา้ 
 สัญลักษณ์ มีลกัษณะแสดงความเป็นเวียงกุมกามและความเป็นล้านนา มีความสวยงาม มี
ความแตกต่างจากของเดิมท่ีใชส้ัญลกัษณ์เป็นรูปวดัเจดียเ์หล่ียม เพิ่มความแปลกจากของเดิมท่ีมีอยู ่
 แผนท่ี มีรายละเอียดวดัครบถว้น บอกเส้นทางรถมา้รถราง 
 ป้ายบอกขอ้มูลประจ าโบราณสถาน, ป้ายบอกเส้นทาง มีความสวยงามบอกเส้นทางท่ีเช่ือมต่อ
กนัไดดี้ ป้ายบอกโบราณสถานขา้งทางมีความน่าสนใจต่อนกัท่องเท่ียวท่ีเท่ียวชมดว้ยตนเอง สีท่ีใช้มี
ความเด่นชดั สะดุดตา 
 เวบ็ไซต,์ หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) มีความสวยงามบ่งบอกถึงความเป็นเวยีงกุมกาม ใน
หน้าเว็บไซต์ควรมีการให้ข้อมูลต่างๆ ขอ้มูลวดั, ขอ้มูลโบราณสถาน, การให้บริการรถมา้, รถราง 
เว็บไซต์ควรมีการอัพเดตข้อมูลอัตราค่าบริการรถม้า, รถราง ท่ีเป็นปัญหาในการให้บริการกับ
นักท่องเท่ียวในขอ้มูลเก่า ท าให้เกิดการเขา้ใจผิดในเร่ืองราคาค่าบริการ หนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-
book) มีรายละเอียดบอกขอ้มูลต่างๆ ได้ชัดเจน เส้นทางน ้ าในอดีต การบริการรถมา้ รถราง การจดั
กิจกรรมประจ าปี 
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 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม คือ การมีป้ายเตือนบอกห้ามเขา้อุโบสถ เจดีย ์และโบราณสถานเพื่อ
เตือนนกัท่องเท่ียวเพื่อช่วยรักษาโบราณสถาน 
 3.) คุณดวงค า กาบศรี อาย ุ54 ปี ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีน าเท่ียวรถราง 
 สัญลกัษณ์ มีความสวยงามต่างจากของเดิมท่ีเห็นในปัจจุบนั 
 แผนท่ี มีเส้นทางบอกรายละเอียดแต่ละวดัไดดี้ เขา้ใจง่าย 
 ป้ายบอกข้อมูลประจ าโบราณสถาน, ป้ายบอกเส้นทาง  มีความสวยงาม ควรเพิ่มป้ายบอก
เส้นทางการเดินทางมาเวยีงกุมกามภายนอกชุมชน ถนนเส้นทางหลกัจากในตวัเมืองเชียงใหม่ 
 เวบ็ไซต,์ หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) เวบ็ไซตมี์ความสวยงาม หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-
book) มีการใช้ภาพท่ีสวยงาม มีขอ้มูลบอกรายละเอียดแต่ละวดัและแผนท่ีบอกในแต่ละวดัเพื่อความ
เขา้ใจง่ายในการหาเส้นทางไปยงัวดัหรือโบราณสถานต่อไป 
 4.) คุณอุบล กาจสกุล ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีจ  าหน่ายของท่ีระลึกศูนยข์อ้มูลกลางเวยีงกุมกาม 
 สัญลกัษณ์ มีความสวยงาม ชดัเจน สีท่ีใหเ้หมาะกบัเมืองโบราณ 
 แผนท่ี มีความส่ือสารท่ีง่าย ควรเพิ่มเบอร์ติดต่อหรือรายละเอียดเส้นทางหรือสถานท่ีส าคญัทั้ง
ภายในและภายนอกเวยีงกุมกาม เพื่อเป็นท่ีสังเกตในการเดินทาง 
 ป้ายบอกขอ้มูลประจ าโบราณสถาน, ป้ายบอกเส้นทาง มีความสวยงาม สีท่ีใชค้วรส่ือถึงความ
เป็นเมืองโบราณมากกวา่น้ี ขอ้ความบนป้ายประจ าโบราณสถานมีมากเกินไปควรยอ่ใหก้ระชบั 
 เว็บไซต์, หนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) หน้าเว็บไซต์มีการน ารูปภาพมาใช้ท่ี ดี ส่ือ
ความหมายประตูเขา้เมืองเวียงกุมกาม ภาพถ่ายจากหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) มีความสวยงาม 
ควรเพิ่มมุมมองท่ีแปลกใหม่ในแต่ละโบราณสถานเพื่อเป็นมุมมองใหม่ๆ ในการน าเสนอต่อ
นกัท่องเท่ียว 
 
4.5 ผลสรุปความพงึพอใจต่อคนในพืน้ที่และนักท่องเทีย่วต่อการออกแบบสารสนเทศ 
 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการออกแบบสารสนเทศส าหรับเมืองประวติัศาสตร์เวียงกุม
กาม เชียงใหม่ สอบถามคนในพื้นท่ีและนกัท่องเท่ียวจ านวน 50 คน โดยผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถามแบบ
ออฟไลน์เพื่อใหไ้ดก้ารสอบถามโดยตรงของผูศึ้กษาและผูต้อบแบบสอบถาม เพื่อใหไ้ดข้อ้แนะน าและ
ขอ้เสนอแนะในการตอบแบบสอบถามในแต่ละคร้ัง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนไดด้งัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อภาพสัญลกัษณ์เวยีงกุมกาม 
 ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อรูปแบบ, เน้ือหาส่ือประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเวยีงกุมกาม 
โดยน าเสนอในรูปแบบของตารางร้อยละและอธิบายสรุปผลจากแบบสอบถามดงัน้ี 
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ตอนท่ี 1 ขอ้มูลขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.17 เพศของนกัท่องเท่ียวและคนในพื้นท่ี 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 30 60 
หญิง 20 40 

รวม 50 100 
 จากตารางท่ี 4.30 แสดงขอ้มูลนกัท่องเท่ียวและคนในพื้นท่ีในการตอบแบบสอบถามจ านวน 
50 คน แบ่งเป็น ชาย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และหญิง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
 
ตารางท่ี 4.18 กลุ่มอายขุองนกัท่องเท่ียวและคนในพื้นท่ี 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 20 ปี 2 4 
21 - 30 ปี 16 32 
31 - 40 ปี 22 44 
41 - 50 ปี 4 8 
51 - 60 ปี 6 12 
61  ปีข้ึนไป 0 0 

รวม 50 100 
 จากตารางท่ี 4.31 แสดงข้อมูลอายุนักท่องเท่ียวและคนในพื้นท่ีในการตอบแบบสอบถาม
จ านวน 50 คน แบ่งเป็นกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 กลุ่มอายุ 21-30 ปี 
จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32 กลุ่มอายุ 31-40 ปี จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ44 กลุ่มอายุ 41-50 ปี 
จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8 กลุ่มอายุ 51-60 ปี จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12 กลุ่มอายุ 61 ปีข้ึนไป 
จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
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ตารางท่ี 4.19 กลุ่มการศึกษาและอาชีพของนกัท่องเท่ียวและคนในพื้นท่ีของการตอบแบบสอบถาม 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

นกัเรียน / นกัศึกษา 14 28 
รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 14 28 
พนกังานเอกชน 8 16 
ประกอบกิจการธุรกิจส่วนตวั 2 4 
คา้ขาย 6 12 
อ่ืน ๆ 6 12 

รวม 50 100 
 จากตารางท่ี 4.32 แสดงขอ้มูลการศึกษาและอาชีพของนกัท่องเท่ียวและคนในพื้นท่ีของการ
ตอบแบบสอบถาม  50 คน แบ่งเป็นนักเรียน / นักศึกษาจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28 กลุ่มรับ
ราชการ / รัฐวิสาหกิจจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28 กลุ่มพนกังานเอกชนจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16 กลุ่มประกอบกิจการธุรกิจส่วนตวัจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 กลุ่มคา้ขายจ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 12 กลุ่มอ่ืนๆ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12  
 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อภาพสัญลกัษณ์เวยีงกุมกาม 
ตารางท่ี 4.20 ความพึงพอใจต่อสัญลกัษณ์เวยีงกุมกาม  

การส่ือความหมายของสัญลกัษณ์ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
1. ความสวยงาม 44 48 8 0 0 
2. รูปทรง 40 56 4 0 0 
3. สี 4 48 40 8 0 
4. ตวัอกัษรไทย 52 48 0 0 0 
5. ตวัอกัษรภาษาองักฤษ 44 52 4 0 0 
6. การส่ือความหมายความเป็นเวยีงกุมกาม 44 44 8 4 0 
7. การน าไปใชบ้นส่ืออ่ืนๆ 24 52 20 4 0 
 จากตารางท่ี 4.33 แสดงขอ้มูลความพึงพอใจต่อสัญลกัษณ์เวียงกุมกาม ความสวยงามคะแนน
มากท่ีสุด 48% อยูท่ี่ ระดบัมาก รูปทรงคะแนนมากท่ีสุด 56% อยูท่ี่ ระดบัมาก สีคะแนนมากท่ีสุด 48% 
อยู่ท่ี ระดับมาก ตวัอกัษรไทยคะแนนมากท่ีสุด 52% อยู่ท่ี ระดับมากท่ีสุด ตวัอกัษรภาษาองักฤษ
คะแนนมากท่ีสุด 52% อยูท่ี่ ระดบัมาก การส่ือความหมายความเป็นเวียงกุมกามคะแนนมากท่ีสุด 44% 
อยูท่ี่ ระดบัมากและมากท่ีสุด การน าไปใชบ้นส่ืออ่ืนๆคะแนนมากท่ีสุด 52% อยูท่ี่ ระดบัมาก 
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ตารางท่ี 4.21 ความพึงพอใจต่อกราฟิกแผนท่ีเวยีงกุมกาม 
เน้ือหา มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 
1. ความชดัเจนเขา้ใจง่าย 12 60 28 0 0 
2. ความสวยงาม 12 44 44 0 0 
3. สี 0 16 64 20 0 
4. การส่ือความหมายความเป็นเวยีงกุมกาม 20 44 36 0 0 
5.ความน่าจดจ า 24 44 32 0 0 
6. การเหมาะสมในการจดัวางกบัส่ือต่างๆ 20 48 32 0 0 
 จากตารางท่ี 4.34 แสดงขอ้มูลความพึงพอใจต่อกราฟิกแผนท่ีเวียงกุมกาม ความชดัเจนเขา้ใจ
ง่ายคะแนนมากท่ีสุด 60% อยูท่ี่ ระดบัมาก ความสวยงามคะแนนมากท่ีสุด 44% อยู่ท่ี ระดบัมากและ
มากท่ีสุด สีคะแนนมากท่ีสุด 64% อยู่ท่ี ระดับปานกลาง การส่ือความหมายความเป็นเวียงกุมกาม
คะแนนมากท่ีสุด 44% อยู่ท่ี ระดับมาก ความน่าจดจ าคะแนนมากท่ีสุด 44% อยู่ท่ี ระดับมาก การ
เหมาะสมในการจดัวางกบัส่ือต่างๆคะแนนมากท่ีสุด 48% อยูท่ี่ ระดบัมาก 
 
ตารางท่ี 4.22 ความพึงพอใจต่อป้ายบอกขอ้มูลและป้ายบอกเส้นทางเวยีงกุมกาม 

เน้ือหา มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ขนาดป้ายและตวัอกัษร 8 64 24 4 0 
2. รูปทรง ความชดัเจนในการมองเห็น 12 60 20 8 0 
3. ความสวยงาม 16 56 28 0 0 
4. สี 20 40 40 0 0 
5. รูปทรง 16 44 40 0 0 
6. ตวัอกัษรไทย 12 48 40 0 0 
7. ตวัอกัษรภาษาองักฤษ 8 52 40 0 0 
8. ความน่าจดจ า 12 56 32 0 0 
9. การส่ือความหมายความเป็นเวยีงกุมกาม 16 52 28 4 0 
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 จากตารางท่ี 4.35 แสดงขอ้มูลความพึงพอใจต่อป้ายบอกขอ้มูลและป้ายบอกเส้นทางเวียงกุม
กามขนาดป้ายและตัวอักษรคะแนนมากท่ีสุด 64% อยู่ท่ี ระดับมาก รูปทรง ความชัดเจนในการ
มองเห็นคะแนนมากท่ีสุด 60% อยูท่ี่ ระดบัมาก . ความสวยงามคะแนนมากท่ีสุด 56% อยูท่ี่ ระดบัมาก 
สี คะแนนมากท่ีสุด 40% อยูท่ี่ ระดบัมากและปานกลาง รูปทรงคะแนนมากท่ีสุด 44% อยูท่ี่ ระดบัมาก 
ตวัอกัษรไทย คะแนนมากท่ีสุด 48% อยู่ท่ี ระดบัมาก ตวัอกัษรองักฤษคะแนนมากท่ีสุด 52% อยู่ท่ี 
ระดบัมาก ความน่าจดจ าคะแนนมากท่ีสุด 56% อยู่ท่ี ระดบัมาก การส่ือความหมายความเป็นเวียงกุม
กามคะแนนมากท่ีสุด 52% อยูท่ี่ ระดบัมาก 
 
ตารางท่ี 4.23 ความพึงพอใจต่อเวบ็ไซน์เวยีงกุมกาม  

เน้ือหา มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
1. การใชง้าน 20 68 4 8 0 
2. รูปแบบการจดัวาง 24 72 0 4 0 
3. ความสวยงาม 36 60 4 0 0 
4. สี 32 60 8 0 0 
5. ตวัอกัษรไทย 36 56 8 0 0 
6. ตวัอกัษรภาษาองักฤษ 32 48 20 0 0 
7. การส่ือความหมายความเป็นเวยีงกุมกาม 20 64 12 4 0 
 จากตารางท่ี 4.36 ความพึงพอใจต่อเวบ็ไซน์เวยีงกุมกาม การใชง้านคะแนนมากท่ีสุด 68% อยู่
ท่ี ระดบัมาก รูปแบบการจดัวางคะแนนมากท่ีสุด 72% อยูท่ี่ ระดบัมาก ความสวยงามคะแนนมากท่ีสุด 
60% อยูท่ี่ ระดบัมาก สีคะแนนมากท่ีสุด 60% อยูท่ี่ ระดบัมาก ตวัอกัษรไทยคะแนนมากท่ีสุด 56% อยู่
ท่ี ระดบัมาก ตวัอกัษรภาษาองักฤษคะแนนมากท่ีสุด 48% อยู่ท่ี ระดบัมาก การส่ือความหมายความ
เป็นเวยีงกุมกามคะแนนมากท่ีสุด 64% อยูท่ี่ ระดบัมาก 
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ตารางท่ี 4.24 ความพึงพอใจต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เวยีงกุมกาม 
เน้ือหา มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 
1. การน าเสนอขอ้มูล 16 64 20 0 0 
2. รูปแบบการจดัวาง 24 60 12 4 0 
3. ความสวยงาม 40 44 16 0 0 
4. รูปภาพ 32 40 28 0 0 
5. สี 32 32 36 0 0 
6. ตวัอกัษรไทย 24 40 36 0 0 
7. ตวัอกัษรภาษาองักฤษ 16 68 16 0 0 
8. การส่ือความหมายความเป็นเวยีงกุมกาม 20 56 20 4 0 
 จากตารางท่ี 4.37 ความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เวียงกุมกาม การน าเสนอขอ้มูล
คะแนนมากท่ีสุด 64% อยูท่ี่ ระดบัมากรูปแบบการจดัวาง คะแนนมากท่ีสุด 60% อยูท่ี่ ระดบัมาก ความ
สวยงามคะแนนมากท่ีสุด 44% อยู่ท่ี ระดับมาก รูปภาพคะแนนมากท่ีสุด 40% อยู่ท่ี ระดับมาก สี
คะแนนมากท่ีสุด 36% อยู่ท่ี ระดับปานกลาง ตวัอกัษรไทยคะแนนมากท่ีสุด 40% อยู่ท่ี ระดับมาก 
ตวัอกัษรภาษาองักฤษคะแนนมากท่ีสุด 68% อยูท่ี่ ระดบัมาก การส่ือความหมายความเป็นเวียงกุมกาม
คะแนนมากท่ีสุด 56% อยูท่ี่ ระดบัมาก 
 
ตารางท่ี 4.25 ความพึงพอใจต่อแผน่พบัเวยีงกุมกาม 

เน้ือหา มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
1. การน าเสนอขอ้มูล 4 68 24 4 0 
2. รูปแบบการจดัวาง 0 64 32 4 0 
3. ความสวยงาม 12 48 40 0 0 
4. รูปภาพ 24 24 48 4 0 
5. สี 24 16 56 4 0 
6. ตวัอกัษรไทย 20 32 44 4 0 
7. ตวัอกัษรภาษาองักฤษ 8 56 36 0 0 
8. การส่ือความหมายความเป็นเวยีงกุมกาม 0 60 36 4 0 
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 จากตารางท่ี 4.38 ความพึงพอใจต่อแผน่พบัเวียงกุมกาม การน าเสนอขอ้มูลคะแนนมากท่ีสุด 
68% อยูท่ี่ ระดบัมาก รูปแบบการจดัวาง คะแนนมากท่ีสุด 64% อยูท่ี่ ระดบัมาก ความสวยงามคะแนน
มากท่ีสุด 48% อยูท่ี่ ระดบัมาก รูปภาพคะแนนมากท่ีสุด 48% อยูท่ี่ ระดบัมาก สีคะแนนมากท่ีสุด 56% 
อยูท่ี่ ระดบัปานกลาง ตวัอกัษรไทยคะแนนมากท่ีสุด 44% อยูท่ี่ ระดบัปานกลาง ตวัอกัษรภาษาองักฤษ
คะแนนมากท่ีสุด 56% อยูท่ี่ ระดบัมาก การส่ือความหมายความเป็นเวียงกุมกามคะแนนมากท่ีสุด 60% 
อยูท่ี่ ระดบัมาก 
 ผูศึ้กษาไดส้รุปอภิปรายขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม 50 คน จากการสอบถามความ
พึงพอใจในการออกแบบสารสนเทศเวียงกุมกาม ขอ้เสนอแนะท่ีผูต้อบแบบสอบถามทั้งนกัท่องเท่ียว
และบุคคลในพื้นท่ีไดมี้ขอ้แนะน าให้กบัผูศึ้กษาในส่วนต่างๆ มีดงัน้ี การออกแบบสัญลกัษณ์ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความช่ืนชอบในสัญลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็นเอกลกัษณ์และมีความสวยงาม เหมาะสม
ท่ีจะสามารถน าไปใชก้บัเวียงกุมกามไดจ้ริง แต่มีผูต้อบแบบสอบถามบางส่วนไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะใน
เร่ืองของสีท่ีใชค้วรมีความเก่าแก่และให้ส่ือเป็นความโบราณมากกวา่น้ี เช่น สีแดงอิฐ หรือ การใช ้2 สี
ในการใช้ร่วมกบัสัญลกัษณ์ การออกแบบแผนท่ี มีความสวยงามเขา้ใจง่าย ควรมีรายละเอียดเพิ่มเติม
ในแผนท่ี เช่น เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ เส้นทางเขา้ชมเวยีงกุมกาม สัญลกัษณ์สถานท่ีส าคญัหลกัๆ ในการ
สังเกตเส้นทางโดยรอบเวียงกุมกามเพื่อท าให้การเท่ียวชมเวียงกุมกามสะดวกมากยิ่งข้ึน การออกแบบ
แผน่พบัท่ีเนน้ความเรียบง่าย ดูสะอาดตา ควรมีรูปแบบของแผน่พบัให้มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน เช่น 
ลกัษณะการพบัท่ีไม่ใช่รูปแบบส่ีเหล่ียมทัว่ไป กระดาษหรือภาพพื้นหลงัท่ีใชค้วรส่ือถึงความเป็นเมือง
เวียงกุมกาม ท่ีเป็นเมืองโบราณมากกวา่น้ี การออกแบบระบบป้ายช้ีน าทาง มีความสวยงามในระดบั
มาก ผูต้อบสอบถามไดแ้นะน าในเร่ืองปริมาณขอป้ายภายในเวียงกุมกามท่ีมีจ านวนนอ้ยเกินไป ท าให้
ไม่เพียงพอต่อการบอกเส้นทางในการเท่ียวชมโบราณสถานภายในเวียงกุมกาม ป้ายบอกทางเขา้เยี่ยม
ชมโบราณสถานมีความน่าสนใจเหมาะกบัการน าไปผลิตจริงในเวียงกุมกามเพื่อให้ประโยชน์ในการ
บอกต าแหน่งของโบราณสถานจุดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี การออกแบบเวบ็ไซต์ มีความเรียบง่าย และ
สะดวกในการใช้งานภาพท่ีน ามาใช้มีความเหมาะสมและสวยงาม ส่ือถึงความเป็นเวียงกุมกามได้ดี 
การออกแบบหนังสือเลกทรอนิกส์  (e-book) เป็นส่ือท่ีผูต้อบแบบสอบให้ความสนใจ เป็นส่ือท่ี
น่าสนใจท่ีสามารถน ามาเพิ่มเติมใชก้บัเวยีงกุมกามไดจ้ริง เพราะเวยีงกุมกามในปัจจุบนัยงัขาดส่ือท่ีให้
ขอ้มูลส่ือน้ี และน่าจะใหข้อ้มูลกบันกัท่องเท่ียวไดส้ะดวกเพิ่มเติมมากยิง่ข้ึน 
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บทที ่5 
 

สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
  
 การศึกษาคน้ควา้ การออกแบบสารสนเทศส าหรับเมืองประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม เชียงใหม่  
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบและขั้นตอนการออกแบบสารสนเทศเพื่อการน าเสนอขอ้มูลของเมือง
ประวติัศาสตร์เวยีงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่ต่อนกัท่องเท่ียวและประชาชนทัว่ไปและศึกษาขอ้มูลเมือง
ประวติัศาสตร์เวียงกุมกามแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ท่ีมีเร่ืองท่ีส าคญัต่อจงัหวดัเชียงใหม่ โดย
การศึกษาคร้ังน้ีมีความน่าสนใจมากมายท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถศึกษาขอ้มูลจากการศึกษาคร้ังน้ี
หรือสามารถน าการออกแบบไปพฒันาต่อไดใ้นอนาคต โดยผลกาศึกษาแบ่งออกไดด้งัน้ี 
 5.1 สรุปผลการศึกษา 
 5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการออกแบบสารสนเทศเมืองประวติัศาสตร์
เวยีงกุมกาม เชียงใหม่ เพื่อน าเสนอขอ้มูลทางดา้นเน้ือหาและเส้นทางการเดินทางของเมืองเวยีงกุมกาม
ให้กบักลุ่มนกัท่องเท่ียวและกลุ่มคนภายในพื้นท่ี เพื่อให้ขอ้มูลท่ีครบถว้นและหลากหลายช่องทางใน
การเท่ียวชม เรียนรู้เร่ืองประวติัศาสตร์เมืองเวยีงกุมกาม  
 เวียงกุมกามคือแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีมีแหล่งโบราณสถานท่ีเกิดข้ึนในอดีต
มากมาย จากการท่ีเคยเป็นเมืองเร่ิมแรกของจงัหวดัเชียงใหม่ก่อนท่ีจะโดนภยัทางธรรมชาติ อุทกภยั
เล่นงานตลอดทั้งปี ก่อนไดป้ล่อยให้เป็นเมืองร้างทิ้งซากปรักหกัพงัและรอยจารึกไวใ้ห้คนรุ่นหลงัได้
ศึกษา เวียงกุมกามเป็นเมืองท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ มีโบราณสถานกระจดักระจายปะปนอยูก่บัพื้นท่ีของ
คนในชุมชนในปัจจุบนั ไดถู้กก่อตั้งให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวในปี พ.ศ. 2527 จาการขุดคน้พบจากกรม
ศิลปกร ท่ีโบราณสถาน ณ วดัชา้งค ้า ท าใหมี้การขดุคน้พบโบราณสถานอ่ืนๆ ต่อมาภายในเวยีงกุมกาม 
เม่ือเวยีงกุมกามไดรั้บการสนใจจากนกัท่องเท่ียวในการเรียนรู้ประวติัศาสตร์การให้ขอ้มูลต่างๆ จึงเป็น
ส่ิงส าคญัต่อผูม้าท่องเท่ียว โดยเวียงกุมกามไดมี้การจดัเตรียมขอ้มูลต่างๆ ใหน้กัท่องเท่ียวทั้งการจดัตั้ง
ศูนยข์อ้มูลกลาง ป้ายน าทาง ป้ายบอกขอ้มูลประจ าโบราณสถาน รวมทั้งการบริการน าเท่ียวดว้ยรถมา้  
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และรถราง เพื่ออ านวยความสะดวกและให้ขอ้มูลส าหรับผูท่ี้สนใจเขา้ชมโบราณสถาน กราบไหวพ้ระ
ประจ าเมือง โดยในจุดน้ี ผูค้ ้นควา้ได้มองเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการให้ข้อมูลต่างๆ ท่ีมีความ
หลากหลายและแตกต่างกนั จากการเขา้มารับผิดชอบของหน่วยงานภายในและภายนอกท าใหมี้ขอ้มูล
ชุดท่ีแตกต่างกนัจนท าให้เกิดความสับสนต่อนักท่องเท่ียวท่ีเขา้ชมเมืองเวียงกุมกามเป็นอย่างมาก ผู ้
คน้ควา้จึงไดศึ้กษาขอ้มูลจากเอกสาร และจากการลงส ารวจพื้นท่ีจริง ไดพ้บปัญหาในการให้ขอ้มูลต่อ
นักท่องเท่ียวทั้ งป้ายช้ีน าทางท่ีมีความหลายหลายจนเกิดความสับสนในเส้นทางการเท่ียวชม
โบราณสถานจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงได้ล าบาก ต้องใช้การสอบถามจากคนในพื้นท่ีหากเดิน
ทางเขา้ชมเมืองเวียงกุมกามดว้ยตวัเอง และเอกสารการให้ขอ้มูลท่ีไม่เพียงพอ การช ารุดของป้ายบอก
เส้นทาง และการสลบัสับเปล่ียนป้ายบอกเส้นทางจากการเขา้มาดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ 
ท าใหเ้กิดความสับสนต่อนกัท่องเท่ียว เม่ือผูค้น้ควา้ไดพ้บปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการประสบดว้ยตนเองจึง
ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทางเอกสาร การลงพื้นท่ี การสัมภาษณ์บุคคลในพื้นท่ี 2 ท่าน 
ต าแหน่งมคัคุเทศก์อาวุโส 1 ท่าน  เจา้หน้าท่ีขบัรถมา้น าเท่ียว 1 ท่าน การออกแบบสอบถามก่อนการ
ออกแบบ 100 คน ผู ้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ 10 ท่าน แบบสอบถามความพึงพอใจหลังการ
ออกแบบ 50 คน โดยเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวและคนภายในพื้นท่ีเพื่อน ามาเป็นข้อมูลเพื่อใช้ใน
กระบวนการการออกแบบและสรุปผลการออกแบบสารสนเทศ แบ่งกลุ่มตอบแบบสอบถามไดด้งัน้ี 
 1. แบบสอบถามแบบออนไลน์ กลุ่มตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่มคนทัว่ไปเพื่อให้ไดข้อ้มูลใน
มุมมองเชิงกวา้งของเวียงกุมกาม ท่ีจะสามารถให้ขอ้มูลของปัญหาทางกายภาพเวยีงกุมกามในปัจจุบนั
และความตอ้งการเพิ่มเติมจากการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะบอกเร่ืองราวโบราณสถานใน
ประวติัศาสตร์ กลุ่มตอบแบบสอบถามผูเ้ชียงชาญในการออกแบบจ านวน 10 ท่าน เป็นบุคคลท่ีมี
ความรู้ดา้นประวติัศาสตร์และอาศยัอยูพ่ื้นท่ีเวียงกุมกาม 2 ท่าน นกัออกแบบอิสระ 3 ท่าน นกัส่ือสาร
ดา้นสารสนเทศ 2 ท่าน นกัออกแบบผลิตภณัฑ์ 1 ท่าน อาจารยด์า้นการออกแบบกราฟิก 2 ท่าน เพื่อให้
ไดข้อ้มูลในการออกแบบสารสนเทศท่ีมีความชดัเจนมากข้ึน 
 2. แบบสอบถามแบบออฟไลน์ กลุ่มตอบแบบสอบถามกลุ่มนกัท่องเท่ียวและกลุ่มคนในพื้นท่ี
เป็นแบบสอบถามทั้งก่อนและหลงัการออกแบบเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีตรงกบัความตอ้งการส่ือสารสนเทศ
เวยีงกุมกามมากท่ีสุด โดยแบบสอบถามแบบออฟไลน์หรือการสอบถามแบบตวัต่อตวัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูล
ในการน ามาวิเคราะห์และขอ้เสนอแนะในการออกแบบ กลุ่มตอบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่มน้ี จะมี
แนวคิดท่ีต่างกนัในการตอบแบบสอบถาม โดยกลุ่มนกัท่องเท่ียวจะเนน้ท่ีขอ้มูล เน้ือหาท่ีตอ้งการแบบ
รับรู้ได้อย่างรวดเร็วครบถ้วน ส่วนในกลุ่มคนในพื้ น ท่ี เน้น ท่ีการสร้างแหล่งท่องเท่ียวทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีเป็นลักษณะแบบถาวร ให้ความพึงพอใจทั้งนักท่องเท่ียวและคนภายในพื้นท่ีไป
พร้อมๆ กนั 
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 โดยผูค้น้ควา้ได้ท าการออกแบบสารสนเทศเพื่อน าเสนอขอ้มูลดงัน้ี คือ 1.) สัญลักษณ์ 2.) 
แผนท่ี 3.) แผ่นพบั 4.) ระบบป้ายช้ีน าทาง 5.) เวบ็ไซต ์6.) หนงัสืออิเลคทรอนิกส์  เพื่อให้มีความเป็น
เอกภาพเดียวกนัในการน าเสนอขอ้มูล ผูค้น้ควา้ไดส้รุปขอ้มูลจากแบบสอบภาพ, การสัมภาษณ์ และ
วิเคราะห์การออกแบบกราฟิก ท าให้ได้ผลสรุปการออกแบบสารสนเทศได้เป็น 1.) การออกแบบ
สัญลกัษณ์ ทางดา้นของภาพลกัษณ์ของสัญลกัษณ์ท่ีใชเ้ป็นแบบลายเส้นเพื่อให้แสดงถึงความเป็นเมือง
โบราณ ตวัอกัษรแบบลา้นนาเพื่อแสดงถึงความเป็นเชียงใหม่ มีรูปเด่นเป็นโบราณสถานเก่าแก่ มีรูป
พระอาทิตยด์า้นหลงัแสดงการข้ึน-ตก ของเวลา มีลายเส้นดา้นล่างแสดงถึงเมืองติดแม่น ้ าและมีความ
ผูกพนักับสายน ้ า 2.) การออกแบบแผนท่ี ในรูปแบบลายเส้นเพื่อความสอดคล้องกับสัญลกัษณ์ มี
รายละเอียดบอกต าแหน่งของโบราณสถานในเวียงกุมกามโดยใช้ตวัเลขอาราบิคแสดงต าแหน่ง บ่ง
บอกเส้นทางเขา้เมืองเวียงกุมกามจากตวัเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบนั มีสัญลกัษณ์บอกจุดประจ ารถมา้
และรถรางในการท่องเท่ียวเมืองเวยีงกุมกาม ซ่ึงมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  3.) การออกแบบแผน่
พบั บอกรายละเอียดเบ้ืองตน้ท่ีมีขอ้มูลประวติัการก่อตั้งเวียงกุมกามจนถึงการล่มสลาย แผนท่ีและ
ขอ้มูลโบราณสถานท่ีส าคญั เบอร์โทรติดต่อศูนยข์อ้มูลกลางเป็นรูปแบบท่ีเรียบง่ายให้ภาพเป็นหลกัมี
เน้ือหาอธิบายโบราณสถานแบบทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ มีแผนท่ีท่ีเช่ือมโยงกนักบัขอ้มูลในป้าย
ประจ าสถานท่ี 4.) ระบบป้ายช้ีน าทาง ท่ีประกอบดว้ย ป้ายบอกขอ้มูลประจ าโบราณสถาน ป้ายบอก
แผนท่ี ป้ายบอกเส้นทางภายในเวยีงกุมกาม ป้ายบอกขา้งทางจุดโบราณสถาน โดยรายละเอียดของป้าย
บอกขอ้มูลประจ าจุดโบราณสถาน มีรายละเอียดบอกขอ้มูลต่อนกัท่องเท่ียวอยา่งครบถว้น ไดแ้ก่ ช่ือ
วดัโบราณสถาน ขอ้มูลภาษาไทย ขอ้มูลภาษาองักฤษ แผนท่ีบอกต าแหน่งท่ีอยูปั่จจุบนั เส้นทางผา่น
ของรถมา้ รถราง คิวอาโคด้ เพื่อเขา้สู่เวบ็ไซต์ เส้นทางต่อไปยงัโบราณสถานใกลเ้คียง ลกัษณะของ
ป้ายบอกเส้นทางจะมีเอกลกัษณ์และรูปแบบการใชง้านท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของเวยีงกุมกาม
โดยมีฐานเป็นอิฐ ปูนป้ันรูปตวัเหงาและป้ายบอกขอ้มูลรูปเรขาคณิต เพื่อให้บ่งบอกถึงความเป็น
ลา้นนาและสามารถดูแลรักษา ซ่อมแซมไดโ้ดยง่าย 5.) การออกแบบเวบ็ไซต์ สามารถเขา้ถึงไดโ้ดย
การสแกนคิวอาโค้ดจากแผ่นพับหรือป้ายบอกข้อมูลประจ าจุดโบราณสถาน ในหน้าเว็บไซต์
ประกอบด้วยข้อมูลให้ดาวน์โหลดแผนท่ี 6.) หนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) เพื่อให้ข้อมูลแก่
นกัท่องเท่ียว โดยในหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ประกอบดว้ยขอ้มูลประวติัความเป็นมาของเวียงกุมกาม, 
แผนท่ีแสดงเส้นทางแม่น ้ าปิงในอดีต, ยุคสมยัการขุดคน้พบโบราณสถาน, ศูนยข์อ้มูลกลางเวียงกุม
กาม, พิพิธภณัฑ์, ขอ้มูลโบราณสถาน, บริการเท่ียวชมรถมา้และรถราง, กิจกรรมประจ าปีท่ีจดัข้ึนบน
เวียงกุมกาม จากการออกแบบสารสนเทศท่ีกล่าวมาน้ี ผูค้น้ควา้ไดไ้ดป้ระเมินความพึงพอใจจากกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวและคนในพื้นท่ี โดยผลท่ีออกมาอยูใ่นระดบัมากและระดบัปานกลาง (อา้งอิงบทท่ี 4) ซ่ึง
กลุ่มตอบแบบสอบถามไดมี้ความพึงพอใจในสารสนเทศท่ีน าเสนอขอ้มูลและไดมี้ขอ้เสนอแนะในส่ือ 
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บางประเภทไดแ้ก่ สัญลกัษณ์เวียงกุมกาม มีสีท่ีเขม้ชดัเจน ส่ือความหมายไดเ้ขา้ใจง่ายแต่ยงัไม่ชดัเจน
ในความเป็นเวียงกุมกาม, สีท่ีใช้ควรส่ือถึงความเป็นโบราณ เมืองเก่ามากกว่าน้ี ป้ายบอกขอ้มูลและ
ป้ายบอกเส้นทาง ควรให้ข้อมูลท่ีกระชับสั้ นใช้เวลาอ่านท่ีน้อยแต่เข้าใจง่าย ควรเพิ่มภาษาจีนเพื่อ
บริการต่อกลุ่มนกัท่องเท่ียวจีนท่ีเร่ิมมีจ านวนมากข้ึนในปัจจุบนั 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 การอภิปรายเร่ืองการออกแบบสารสนเทศเมืองประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม เชียงใหม่ ผูค้น้ควา้
ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และท าการออกแบบสารสนเทศเพื่อ
น าเสนอเมืองเวียงกุมกามและส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายแลว้ ผูค้น้ควา้สามารถอภิปราย
ส่ือสารสนเทศท่ีใชน้ าเสนอขอ้มูลเวยีงกุมกาม ไดด้งัน้ี 
 1. การอภิปรายการออกแบบสัญลกัษณ์ สัญลกัษณ์เป็นส่วนส าคญัท่ีจะช่วยสร้างความจดจ า
กบับุคลทัว่ไป เพื่อเป็นภาพลักษณ์ของหน่วยงาน “ภาพลักษณ์องค์กร คือภาพท่ีองค์กรปรากฏต่อ
สาธารณชนผ่านทางผลิตภณัฑ์ นโยบาย การโฆษณา ฯลฯ เคร่ืองหมายการค้าไม่ได้เป็นส่ิงท่ีสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์ร แต่เป็นเพียงส่ิงย  ้าเตือนให้ระลึกถึงภาพลกัษณ์องคก์รเท่านั้น” (De neve, 1992, หนา้ 
3)  ตราสัญลักษณ์มีรูปแบบแนวคิดในการออกแบบมาจากจุดเด่นของเมืองเวียงกุมกาม การใช้
โบราณสถานเป็นจุดเด่นประกอบดว้ยองค์ประกอบของสัญลกัษณ์ สายน ้ าและพระอาทิตยข้ึ์น – ลง 
เพื่อบอกเล่าเร่ืองราวในอดีตของเวียงกุมกามท่ีเป็นเมืองท่ีมีความผกูพนักบัแม่น ้ าปิง ท่ีเคยถูกไหลผา่น
กลางเมืองและเปล่ียนเส้นทางในปัจจุบนั สัญลกัษณ์มีโทนสีน ้ าตาล ท่ีมาจากส่ิงก่อสร้างท่ีแสดงถึง
ความเก่าแก่และแสดงอตัลกัษณ์ของเวียงกุมกามไดเ้ป็นอยา่งดี รวมกบัการใชต้วัอกัษรแบบลา้นนาท า
ให้ยิ่งตอกย  ้าเอกลกัษณ์ของความเป็นเมืองเวียงกุมกาม เมืองเร่ิมแรกของเชียงใหม่ จากการประเมิน
ของกลุ่มตวัอยา่ง 50 คน ขอ้ดีของสัญลกัษณ์ : มีการเล่าเร่ืองราวในองคป์ระกอบภายในสัญลกัษณ์ดี มี
รูปจุดเด่นท่ีเป็นโบราณสถานท่ีแสดงถึงความเป็นเมืองเก่าแก่ของเวียงกุมกาม ขอ้ดอ้ยของสัญลกัษณ์ : 
นกัท่องเท่ียวมีหลายหลายเช้ือชาติซ่ึงท าใหไ้ม่สามารถเขา้ใจสัญลกัษณ์ท่ีน าเสนอไดอ้ยา่งทนัที 
 2. การอภิปรายการออกแบบแผนท่ี แผนท่ีเป็นส่ิงส าคญัในการประกอบเพื่อใช้ระบุเส้นการ
เดินทางเท่ียวชมโบราณสถานภายในเมืองเวียงกุมกาม  ขอ้ดีแผนท่ี : มีรายละเอียดของโบราณสถาน
ภายในพื้นท่ีท่ีชดัเจน การเรียงล าดบัการคน้พบตามปี พ.ศ. มีสัญลกัษณ์บอกเส้นทางเขา้ชมเมืองเวียง
กุมกาม และจุดบริการการเท่ียวชมแบบรถราง และรถมา้ ของศูนยก์ลางเวยีงกุมกาม 
ขอ้ด้อยของแผนท่ี : แผนท่ีควรมีความปฏิสัมพนัธ์กับผูใ้ช้ (Interactive) ควรมีเบอร์โทรศพัท์ติดต่อ
หน่วยงาน (บริการสายด่วน) ท่ีสามารถติดต่อเพื่อให้ขอ้มูลในดา้นต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์กบักลุ่ม
นกัท่องเท่ียวในรูปแบบการเท่ียวชมดว้ยตนเอง 
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 3. การอภิปรายการออกแบบแผ่นพบั เป็นส่ือส่ิงพิมพท่ี์ให้ขอ้มูลต่อนกัท่องเท่ียวไดม้ากท่ีสุด
อีกหน่ึงส่ือ ให้ขอ้มูลเน้ือหาเบ้ืองตน้ มีแผนท่ีประกอบ มีเบอร์โทรศพัท์ติดต่อศูนยข์อ้มูลกลาง มี QR 
Code ในการเช่ือมต่อกบัเวบ็ไซต์เพื่อหาขอ้มูลเพิ่มเติม ขอ้ดีของแผ่นพบั : อธิบายรายละเอียดขอ้มูล
โบราณสถานท่ีส าคญัได้ดี มีแผนท่ีท่ีชัดเจน ขอ้ด้วยของแผ่นพบั : รูปแบบของแผนพบัควรมีความ
น่าสนใจหรือลูกเล่นเพิ่มจากการพบัแบบธรรมดา เช่น มีการตดัเจาะเพื่อดึงดูดความน่าสนใจมากกว่า
การใหข้อ้มูลเป็นความน่าเก็บสะสมของนกัท่องเท่ียว 
 4. การอภิปรายการออกแบบป้ายช้ีน าทาง เส้นทางภายในพื้นท่ีเวียงกุมกามเป็นพื้นท่ีชุมชนมี
ถนนตรอกซอกซอยเป็นจ านวนมาก โบราณสถานบางแห่งอยูใ่นเขตพื้นท่ีบา้นเรือน ในพื้นท่ีสวนของ
คนในชุมชน ท าให้มีอุปสรรคในการคน้พบโบราณสถาน ขอ้ดีของป้ายช้ีน าทาง : สีและตวัอกัษรท่ีใช้
มีความชดัเจน เหมาะสมกบัพื้นท่ีของเวียงกุมกาม มีการแสดงเอกลกัษณ์ของเวียงกุมกามท่ีตวัฐานและ
รูปป้ันตวัเหงา ข้อด้วยของป้ายช้ีน าทาง : สัญลักษณ์ท่ีใช้ควรเป็นแบบสากล (ป้ายจราจร) เพื่อให้
ส่ือสารเขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเร็วต่อนกัท่องเท่ียวท่ีมีหลากหลายเช้ือชาติ 
 5. การอภิปรายการออกแบบเวบ็ไซต ์เวบ็ไซตส่ื์อออนไลน์ท่ีเช่ือมโยงจากระบบ QR Code ท่ีมี
อยูท่ี่ป้ายประจ าสถานท่ี แผน่พบั มีหนา้เพจเดียวเพื่อให้ง่ายต่อการใชง้าน ภายในเวบ็ไซตมี์แผนท่ี และ
หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ ให้ดาวน์โหลดไปศึกษาขอ้มูลของเวียงกุมกาม ขอ้ดีของเวบ็ไซต์ : การใช้งาน
ง่าย รูปแบบมีความเรียบง่าย สวยงาม รูปภาพท่ีใชมี้ความเหมาะสม ขอ้ดว้ยของเวบ็ไซต์ : ควรมีเน้ือหา
ดา้นอ่ืนภายในเวบ็ไซตเ์พื่อเป็นอีกช่องทางในการใหข้อ้มูลต่อนกัท่องเท่ียว 
  6. การอภิปรายการออกแบบหนังสืออิเลคทรอนิกส์  รายละเอียดเน้ือหาภายในหนังสือ
อิเลคทรอนิกส์มีอย่างครบถ้วนทั้ ง เร่ืองราวประวติัศาสตร์ การขุดค้นพบโบราณสถาน ข้อมูล
โบราณสถาน กิจกรรมประจ าปี ขอ้มูลการน าเท่ียวรถมา้และรถราง ขอ้ดีของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ : 
เป็นส่ือท่ีมีความน่าสนใจ การให้ขอ้มูลโบราณสถานครบถว้น รูปภาพสวยงาม ขอ้ดว้ยของหนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ : ควรมีภาษาท่ีหลากหลายเพิ่มเติม (ภาษาจีน) เพื่อให้ข้อมูลได้ครอบคลุมกับ
นักท่องเท่ียว ควรแยกภาษาท่ีใช้ในการออกแบบเพื่อให้มีการจดัวางและปริมาณไฟล์ในการดาวน์
โหลดท่ีนอ้ยลง 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะการออกแบบสารสนเทศเมืองประวัติ ศาสตร์เวียงกุมกาม เชียงใหม่  มี
ขอ้เสนอแนะ จาการศึกษาคน้ควา้ดงัน้ี 
 ขอ้เสนอแนะดา้นการใหข้อ้มูลเมืองเวยีงกุมกาม 
 1. การเดินทางท่องเท่ียวเวียงกุมกามมีหลายรูปแบบ ทั้ งการเท่ียวด้วยตนเอง โดยรถยนต์
ส่วนตวั รถจกัรยานยนต ์รถจกัรยาน และการใชบ้ริการของหน่วยงานท่องเท่ียวเวยีงกุมกาม โดยรถมา้
และรถราง มีศูนยใ์ห้ขอ้มูลเพียงศูนยข์อ้มูลกลางเพียงสถานท่ีเดียว ท าให้เกิดขอ้จ ากดัในการให้ขอ้มูล
เพื่อการท่องเท่ียวทุกๆ โบราณสถานท่ีมีอยู่ในเวียงกุมกาม อีกทั้งการให้ขอ้มูลแนะน าสถานท่ีของ
เจา้หนา้ท่ียงัมีขอ้บกพร่องเพราะแนะน าสถานท่ีเพียงเส้นทางภายในการเดินทางตามเส้นทางรถมา้ และ
รถราง และขอ้จ ากดัในการรับรู้ขอ้มูลต่อนกัท่องเท่ียวอีกขอ้ คือ คนภายในพื้นท่ีบางส่วนยงัไม่สามารถ
ให้ขอ้มูลประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม หรือแนะน าเส้นทางให้กบันกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงท าให้
เกิดปัญหาต่อนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการศึกษาหรือเท่ียวชมเมืองเวียงกุมกาม ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่คนภายใน
พื้นท่ีขาดการปลูกฝังความรู้เก่ียวกับเมืองเวียงกุมกาม ท าให้การให้ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียวไม่มี
ประสิทธิภาพหรือการใหข้อ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งต่อนกัท่องเท่ียว 
 2. แหล่งท่องเท่ียวเมืองประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม มีหน่วยงานดูแลท่ีหลากหลายหน่วยงาน 
การดูแลรับผดิชอบมีมากมายหลายส่วน ท าใหเ้กิดปัญหาในการใหข้อ้มูลหรือการจดัการการขอ้มูลเพื่อ
น าเสนอต่อนกัท่องเท่ียว การเดินทางเยี่ยมชมแหล่งโบราณสถานท่ีมีปัญหา รูปแบบป้ายมีหลากหลาย
รูปแบบ ไม่มีความเป็นเอกภาพท าให้การให้ขอ้มูลเส้นทางของนกัท่องเท่ียวเกิดความสับสน ปริมาณ
ป้ายในการให้ขอ้มูลเส้นทางต่อนกัท่องเท่ียวมีจ านวนท่ีนอ้ยเน่ืองดว้ยเวียงกุมกามเป็นเมืองท่ีมีเส้นทาง
ซอกซอย ซับซ้อน โบราณสถานกระจายอยู่ในเขตบา้นเรือนของคนในชุมชนท าให้เกิดการคน้หา
โบราณสถานเพื่อเขา้เยีย่มชมไดย้าก 
 ขอ้เสนอแนะดา้นการออกแบบ 
 1. กลุ่มนักท่องเท่ียวเมืองเวียงกุมกามมีกลุ่มท่องเท่ียวหลากหลายเช้ือชาติ ชาวไทย ชาวจีน 
ชาวยุโรป ชาวอาหรับ ท าให้ส่ือท่ีใชน้ าเสนอขอ้มูล คือ แผนท่ี แผน่พบั ป้ายประจ าโบราณสถาน ป้าย
ช้ีน าทาง มีจ  านวนภาษาท่ีให้ขอ้มูลเวียงกุมกามไม่รองรับกบัความตอ้งการของทุกเช้ือชาติ การจดัการ
กบัขอ้มูลให้มีเน้ือหาท่ีสั้น กระชบั เขา้ใจง่ายต่อกบันกัท่องเท่ียวเพื่อให้เหมาะสมกบัเวลาในการศึกษา
ประวติัศาสตร์เวยีงกุมกามส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมีเวลาในการเท่ียวชมท่ีจ ากดั การใชป้้ายบอกเส้นทาง
ภายในพื้นท่ีเวียงกุมกามควรเป็นสัญลกัษณ์ท่ีเป็นลกัษณะสากล ให้เหมาะสมกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมี
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หลากหลายเช้ือชาติและรูปแบบการท่องเท่ียวดว้ยตนเอง โดยการเดินเทา้หรือโดยการข่ีจกัรยานเท่ียว
ชมเมืองเวยีงกุมกาม 
 
 2. การออกแบบสามารถน าเทคโนโลยีเข้ามาใชใ้นการน าเสนอขอ้มูลเวียงกุมกาม ท่ีเช่ือมโยง
ขอ้มูลกบัสถานท่ีจริง เช่น การใช้เทคโนโลยี AR Code ท่ีเป็นส่ือสามมิติ ท่ีสามารถดึงดูดการเรียนรู้
และน าเสนอภาพการมองเห็นโบราณสถานไดช้ดัเจน เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพในการใหข้อ้มูลมากยิง่ข้ึน 
 ขอ้เสนอแนะส าหรับการคน้ควา้ศึกษาคร้ังต่อไป 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการค้นควา้การออกแบบสารสนเทศเมืองประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม 
เชียงใหม่ ตอ้งอาศยัขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบในการออกแบบจ านวนมาก ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดตอ้งเป็นขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้ง ทั้งขอ้มูลทางประวติัศาสตร์เวยีงกุมกาม ขอ้มูลแผนท่ี เส้นทางในการเดินทางชมโบราณสถาน
หรือระบบป้ายช้ีน าทาง ขอ้มูลการออกแบบกราฟิก เพื่อใชใ้นการสร้างส่ือสารสนเทศ ท าใหต้อ้งใชน้กั
ออกแบบเฉพาะหรือผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละส่วนในการท างานเพื่อใหไ้ดส่ื้อการน าเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามส ารวจความพงึพอใจนักท่องเทีย่วและคนในพืน้ที่ 

ต่อการให้ข้อมูลเวยีงกมุกาม เชียงใหม่ 
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แบบสอบถามส ารวจความพงึพอใจนักท่องเทีย่วและคนในพืน้ทีต่่อการให้ข้อมูลเวยีงกุมกาม เชียงใหม่ 
 แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อส ารวจขอ้มูลในการท าการคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การออกแบบ
สารสนเทศส าหรับเมืองประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่” ของนักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูค้น้ควา้ขอความ
ร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามเพื่อให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้  ผู ้
คน้ควา้ขอขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งยิ่ง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 การใหข้อ้มูลแหล่งท่องเท่ียวเวยีงกุมกาม 
 ตอนท่ี 3 การใหข้อ้มูลเส้นทางในการเดินทางเท่ียวชมเวยีงกุมกาม 
ตอนที ่1 ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ    ชาย   หญิง  
1.2 อาย ุ
 นอ้ยกวา่ 20 ปี 
 21 - 30 ปี 
 31 - 40 ปี 
 41 - 50 ปี 
 51 - 60 ปี 
 61  ปีข้ึนไป 
ตอนที ่2 การให้ข้อมูลแหล่งท่องเทีย่วเวยีงกุมกาม 
2.1 ท่านเคยมาเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวประวติัศาสตร์เวยีงกุมกาม เชียงใหม่ แลว้ก่ีคร้ัง 
 คร้ังแรก 
 มากกวา่ 1 คร้ัง 
 อาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ี 
2.2 ท่านทราบขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวประวติัศาสตร์เวยีงกุมกาม เชียงใหม่ จากแหล่งขอ้มูลใด 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 เพื่อน / คนใกลชิ้ด 
 หนงัสือ / นิตยสาร / โบรชวัร์ 
 อินเตอร์เน็ต / เวบ็ไซต ์/ ส่ือออนไลน์ 
 โทรทศัน์ / วทิย ุ

1.3 การศึกษาและอาชีพ 
 นกัเรียน / นกัศึกษา 
 รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 
 พนกังานเอกชน 
 ประกอบกิจการธุรกิจส่วนตวั 
 อ่ืน ๆ .................................... 
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 งานนิทรรศการท่องเท่ียว 
 อ่ืน ๆ .............................. 
2.3 ท่านใชพ้าหนะใดในการท่องเท่ียวประวติัศาสตร์เวยีงกุมกาม 
 รถราง 
 รถมา้ 
 สามลอ้ถีบ 
 รถยนตส่์วนตวั 
 รถจกัรยานยนต์ 
 รถจกัรยาน 
2.4 ท่านท่องเท่ียวโดยลกัษณะใด 
 แบบคนเดียว 
 แบบกลุ่ม 
 แบบกรุ๊ปน าทวัร์ / ทศันศึกษา 
2.5 การใหข้อ้มูลของแหล่งท่องเท่ียวเวยีงกุมกาม ท่านมีความพึงพอใจต่อแหล่งขอ้มูลและลกัษณะการ
ใหข้อ้มูลจากการท่องเท่ียวเวียงกุมกามมากนอ้ยเพียงใด 

ภาพประกอบขอ้ 2.5 แสดงสถานท่ีและลกัษณะการใหข้อ้มูลเวยีงกุมกาม 
 

รายละเอียดเน้ือหา ระดบัใหค้วามส าคญั 
 มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด 
(1) 

1.ท่านไดรั้บขอ้มูลจากแหล่งใดมากท่ีสุด      
1.1) ศูนยข์อ้มูลกลาง (พิพิธภณัฑ)์      
1.2) ไกดน์ าเท่ียว      
1.3) ป้ายประจ าสถานท่ี      
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1.4) แผน่พบั      
1.5) เวบ็ไซต ์      
2.ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแหล่งขอ้มูลมีมากนอ้ย
เพียงใด 

     

2.1) ขอ้มูลประวติัศาสตร์ในอดีตเวยีงกุม
กาม 

     

2.2) ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงจากอดีตถึง
ปัจจุบนั 

     

2.3) ขอ้มูลประวติัวดัและโบราณสถาน      
2.4) ขอ้มูลเก่ียวกบัประเพณีประจ าปี      
2.5) ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง      
3.ส่วนของกราฟิกท่ีใชป้ระกอบในการให้
ขอ้มูล 

     

3.1) รูปภาพประกอบของขอ้มูล      
3.2) ตวัหนงัสือ      
3.3) สีท่ีใช ้      
3.4) ขนาดของตวัอกัษร      
3.5) ขนาดของรูปภาพ      
3.6) แผนท่ีประกอบการเดินทาง      

4.ลกัษณะของป้ายน าเสนอขอ้มูลแสดงถึง
เอกลกัษณ์เวยีงกุมกามมากนอ้ยเพียงใด 

     

4.1) รูปแบบของป้าย      
4.2) รูปภาพหรือสัญลกัษณ์กราฟิก      
4.3) สี      
4.4) ตวัอกัษร      
4.5) วสัดุท่ีใช ้      
5.ส่ือใดท่ีท่านคิดวา่มีความสะดวกในการรับ
ขอ้มูลมากท่ีสุด 

     

5.1) แผน่พบั      
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ตอนที ่3 การให้ข้อมูลเส้นทางในการเดินทางเทีย่วชมเวยีงกุมกาม 
 การเดินทางเท่ียวชมเวยีงกุมกาม ท่านไดรั้บความสะดวกในการใหข้อ้มูลของป้ายบอก
เส้นทางและป้ายสถานท่ีภายในเวยีงกุมกามมากนอ้ยเพียงใด 
 
 
 

 
 
 

ภาพแสดงป้ายบอกเส้นทางและป้ายสถานท่ีเวยีงกุมกาม 

5.2) เวบ็ไซต ์      
5.3) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)      
5.4) อ่ืน ๆ (เสนอแนะ)  

รายละเอียดเน้ือหา ระดบัใหค้วามส าคญั 
 มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด 
(1) 

1.การใหข้อ้มูลป้ายบอกเส้นทาง      
1.1) ความชดัเจนของป้าย (ต าแหน่งการ
ติดตั้ง) 

     

1.2) ระดบัความสูงของป้ายในการมองเห็น      
1.3) ความชดัเจนของสี      
1.4) ความชดัเจนของตวัอกัษร      
1.5) ปริมาณของป้ายมีเพียงพอต่อการใชง้าน      
1.6) ตวัเลขบอกระยะทาง      
2.การแบ่งแยกประเภทเส้นทางของพาหนะ
ต่างๆ เช่น รถจกัรยาน รถยนต ์รถราง รถมา้ 

     

2.1) ความชดัเจนประเภทของป้าย      
2.2) ปริมาณของป้ายมีเพียงพอต่อการใชง้าน      
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ขอ้เสนอแนะ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีสละเวลาในการใหข้อ้มูลเพื่อใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

  

2.3) สี      
2.4) ตวัอกัษร      
3.ลกัษณะของป้ายน าทางแสดงถึงความเป็น 
เวยีงกุมกามมากนอ้ยเพียงใด 

     

3.1) รูปแบบของป้าย      
3.2) รูปภาพหรือสัญลกัษณ์กราฟิก      
3.3) สี      
3.4) ตวัอกัษร      
3.5)วสัดุท่ีใช ้      
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามความคดิเหน็จากผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ 

 แบบสอบถามความคิดเห็นโครงการอิสระเร่ือง การออกแบบสารสนเทศเวียงกุมกามจงัหวดั
เชียงใหม่ ของผู ้ตอบแบบสอบถามด้านกราฟิกเพื่อพัฒนาการใช้งานกับเวียงกุมกามทางด้าน
สารสนเทศต่อนกัท่องเท่ียว โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อการออกแบบอตั
ลกัษณ์ของเวียงกุมกาม, การแสดงความคิดเห็นต่อส่ืออิเลคทรอนิกส์ (e-book), การแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัป้ายช้ีน าทาง (Signage Wayfinding) เพื่อความเหมาะกบัการใช้งานและสภาพพื้นท่ีของเวียง
กุมกาม  
ประวตัิศาสตร์เวียงกุมกาม 

 
 เวียงกุมกาม เป็นชุมชนโบราณ ขนานไปตามล าน ้ าปิงสายเก่า ซ่ึงเรียกกนัวา่ ปิงห่าง กล่าวคือ
เป็นบริเวณแม่น ้ าปิงท่ีถูกทิ้งร้าง แต่เน่ืองจากกระแสของแม่น ้ าปิงเปล่ียนทิศทาง จึงท าให้เวียงกุมกาม
เปล่ียนมาตั้งอยูฝ่ั่งทิศตะวนัออกดงัท่ีเป็นในปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงของกระแสน ้ าคร้ังนั้น ท าให้เกิด
น ้าท่วมเวยีงกุมกามคร้ังใหญ่จนเวียงกุมกามล่มสลาย และวดัวาอารามจมอยูใ่ตดิ้นทราย กลายเป็นเมือง
ร้างไปในท่ีสุด สภาพเวียงกุมกามถูกท าลายไปมาก แต่ยงัพบร่องรอยของก าแพงเมืองซ่ึงเป็นคนัดิน 
และเห็นเป็นก าแพง 2 ชั้นตรงกลางระหวา่งก าแพงคัน่ดว้ยคูเมืองส าหรับกกัเก็บน ้าไวใ้ชใ้นเมือง ต่อมา
ไดค้น้พบร่องรอยก าแพงเมืองซากโบราณสถาน เศษเคร่ืองป้ันดินเผา ซากโบราณสถาน และไดรั้บการ
บูรณะ เช่น วิหารวดักานโม ซ่ึงถือวา่เป็นศูนยก์ลางของเวียงกุมกาม วดัอีค่าง วดัปู่ เป้ีย วดัธาตุขาว เป็น
ตน้ 
ตอนที ่1 รูปแบบกราฟิกท่ีเหมาะสมกบัอตัลกัษณ์ของเมืองเวยีงกุมกาม 
1.1 ตราสัญลกัษณ์ท่ีเหมาะสมกบัเวยีงกุมกามควรเป็นลกัษณะใด เพื่อส่ือถึงอตัลกัษณ์เวยีงกุมกามได้
ชดัเจนท่ีสุด 
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O 1.แบบตดัทอน 
O 2.แบบอิสระ 
O 3.แบบลายเส้น 
O 4.แบบเรขาคณิต 
1.2 รูปแบบตวัอกัษรท่ีเหมาะสมกบัอตัลกัษณ์เวยีงกุมกาม (แบบตวัอยา่ง) 

 
O 1.รูปแบบหวักลม 
O 2.รูปแบบไม่มีหวั 
O 3.รูปแบบลา้นนา 
O 4.รูปแบบประดิษฐ์หรืออิสระ 
1.3 การจดัวางตราสัญลกัษณ์ท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน 

 
O 1.แบบภาพเด่ียว 
O 2.แบบตวัอกัษรเด่ียว 
O 3.แบบภาพรวมกบัตวัอกัษร 
O 4.แบบซอ้นภาพและตวัอกัษร 
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1.4 จ านวนสีท่ีเหมาะสมกบัสญัลกัษณ์ของเวยีงกุมกาม 

 
O 1.ใชสี้ 1 สี 
O 2.ใชสี้ 2 สี 
O 3.ใชม้ากกวา่ 2 สี 
1.5 โทนสีท่ีเหมาะสมกบัสัญลกัษณ์เวยีงกุมกาม 

 
O 1.สีโทนร้อน 
O 2.สีโทนเยน็ 
O 3.สีคลาสสิก 
O 4.สีธรรมชาติ  
 จากการส ารวจความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ส่ือท่ีใชใ้นการใหข้อ้มูลเวยีงกุมกามควรมี
ช่องทางท่ีเพิ่มมากข้ึนจากการใหข้อ้มูลท่ีมีอยูเ่ดิมคือ จากศูนยข์อ้มูลกลาง พิพิธภณัฑ ์แผน่พบัและ
เวบ็ไซต ์นกัท่องเท่ียวและผูค้น้ควา้ไดเ้พิ่มความตอ้งการท่ีสะดวกในการใชง้านนัน่คือ หนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ (e-book) เพื่อเหมาะแก่การใชง้านและจดัเก็บท่ีง่ายข้ึนกบัเทคโนโลยใีนปัจจุบนั ผู ้
คน้ควา้จึงสอบถามผูเ้ช่ียวชาญเพื่อใหก้ารน าเสนอขอ้มูลไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัเน้ือหาและอตั
ลกัษณ์ของเวยีงกุมกาม 
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2.1 การจดัวาง (Lay out) รูปแบบท่ีเหมาะสมกบัส่ืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 

 
O 1.แบบเนน้ภาพประกอบ 
O 2.แบบเนน้ขอ้ความ 
O 3.แบบความสัมพนัธ์เท่าๆ กนั 
2.2 โทนสีท่ีเหมาะสมในการจดัวาง (Lay out) กบัส่ืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 

 
O 1.สีโทนร้อน 
O 2.สีโทนเยน็ 
O 3.สีคลาสสิก 
O 4.สีธรรมชาติ 
2.3 รูปแบบตวัอกัษรเน้ือหาท่ีใชใ้นส่ืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) 

 
O 1.แบบมีหวั 
O 2.แบบไม่มีหวั 
O 3.รูปแบบประดิษฐ์หรืออิสระ 
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 การท่องเท่ียวเวยีงกุมกามมีเส้นทางในการเท่ียวได ้คือ รถยนตส่์วนตวั รถจกัรยานยนต ์
รถจกัรยาน(มีเส้นทางส าหรับจกัรยาน) รถมา้และรถราง (บริการน าเท่ียวโดยศูนยเ์วยีงกุมกาม มี
มคัคุเทศกบ์รรยายขอ้มูล) การสร้างระบบป้ายช้ีน าทางจึงมีความส าคญัในการคน้หาเส้นทางและ
สถานท่ี ผูค้น้ควา้จึงมีแบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญเพื่อใหไ้ดป้้ายช้ีน าทางท่ีเหมาะสมและสะดวกต่อ
ผูใ้ชง้าน 
3.1 Way finding map รูปแบบไหนเหมาะกบัพื้นท่ีเวยีงกุมกาม 

 
O 1.แบบลายเส้น 
O 2.แบบตดัทอน 
O 3.แบบเรขาคณิต 
O 4.แบบภาพวาดประกอบ 
3.2 สัญลกัษณ์ท่ีเหมาะสมส าหรับป้ายช้ีน าทาง (Signage Wayfinding) 

 
O 1.แบบสากล 
O 2.แบบประยกุต ์
O 3.แบบเอกลกัษณ์เฉพาะ 
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3.3 ลกัษณะป้ายท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านและพื้นท่ีเวยีงกุมกาม 

 
O 1.แบบป้ายเด่ียวแยกช่ือสถานท่ีและลูกศร 
O 2.แบบป้ายรวมสถานท่ีและลูกศร 
3.4 ลกัษณะป้ายบอกขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านและพื้นท่ีเวยีงกุมกาม 

 
O 1.แบบเรียบง่ายเรขาคณิต 
O 2.แบบเอกลกัษณ์เฉพาะ 
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3.5 รูปแบบตวัอกัษรท่ีเหมาะสมกบัป้ายช้ีน าทางเวยีงกุมกาม 

 
O 1.รูปแบบหวักลม 
O 2.รูปแบบไม่มีหวั 
O 3.รูปแบบลา้นนา 
O 4.รูปแบบประดิษฐ์หรืออิสระ 
 
ขอ้เสนอแนะ
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
ช่ือ – นามสกุล.......................................................................ต  าแหน่ง.................................................... 
หน่วยงาน/บริษทั.............................................................................................................. 
ประวติัการท างานโดยยอ่................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการออกแบบสารสนเทศ 

เมอืงประวตัิศาสตร์เวยีงกมุกาม เชียงใหม่ 
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แบบสอบถาม 
………………………………………………………………………………………………………… 
 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการออกแบบสารสนเทศเมืองประวติัศาสตร์เวยีงกุมกาม 
เชียงใหม่ เพื่อประเมินผลการศึกษาการคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การออกแบบสารสนเทศเมือง
ประวติัศาสตร์เวยีงกุมกาม เชียงใหม่” ของนกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาส่ือศิลปะและการออกแบบ
ส่ือ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ผูค้น้ควา้ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม
เพื่อใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้  ผูค้น้ควา้ขอขอบพระคุณในความกรุณาของ
ทุกท่านเป็นอยา่งยิง่โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อภาพกราฟิกอตัลกัษณ์เวยีงกุมกาม 
 ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อรูปแบบ, เน้ือหาส่ือประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเวยีงกุมกาม 
ตอนที ่1 ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ    ชาย   หญิง  
1.2 อาย ุ
 นอ้ยกวา่ 20 ปี 
 21 - 30 ปี 
 31 - 40 ปี 
 41 - 50 ปี 
 51 - 60 ปี 
 61  ปีข้ึนไป 
ตอนที ่2 ความพึงพอใจต่อภาพกราฟิกอตัลกัษณ์เวยีงกุมกาม  
2.1 ความพึงพอใจต่ออตัลกัษณ์เวยีงกุมกาม (ภาพประกอบกลุ่มท่ี 2.1) 

การส่ือความหมายของสัญลกัษณ์ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
1. ความสวยงาม      
2. รูปทรง      
3. สี      
4. ตวัอกัษรไทย      
5. ตวัอกัษรภาษาองักฤษ      
6. การส่ือความหมายความเป็นเวยีงกุมกาม      
7. การน าไปใชบ้นส่ืออ่ืนๆ      

1.3 การศึกษาและอาชีพ 
 นกัเรียน / นกัศึกษา 
 รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 
 พนกังานเอกชน 
 ประกอบกิจการธุรกิจส่วนตวั 
 อ่ืน ๆ .................................... 
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ขอ้เสนอแนะ
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
2.2 ความพึงพอใจต่อกราฟิกแผนท่ีเวยีงกุมกาม (ภาพประกอบกลุ่มท่ี 2.2) 

เน้ือหา มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
1. ความชดัเจนเขา้ใจง่าย      
2. ความสวยงาม      
3. สี      
4. การส่ือความหมายความเป็นเวยีงกุมกาม      
5. ความน่าจดจ า      
6. การเหมาะสมในการจดัวางกบัส่ือต่างๆ      
ขอ้เสนอแนะ
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
2.3 ความพึงพอใจต่อป้ายบอกขอ้มูลและป้ายบอกเส้นทางเวยีงกุมกาม (ภาพประกอบกลุ่มท่ี 2.3) 

เน้ือหา มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
1. ขนาดป้ายและตวัอกัษร      
2. ความชดัเจนในการมองเห็น      
3. ความสวยงาม      
4. สี      
5. รูปทรง      
6. ตวัอกัษรไทย      
7. ตวัอกัษรภาษาองักฤษ      
8. ความน่าจดจ า      
9. การส่ือความหมายความเป็นเวยีงกุมกาม      
ขอ้เสนอแนะ
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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ตอนที ่3 ความพึงพอใจต่อรูปแบบ, เน้ือหาส่ือประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเวยีงกุมกาม 
3.1 ความพึงพอใจต่อเวบ็ไซน์เวยีงกุมกาม (ภาพประกอบกลุ่มท่ี 3.1) 

เน้ือหา มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
1. การใชง้าน      
2. รูปแบบการจดัวาง      
3. ความสวยงาม      
4. สี      
5. ตวัอกัษรไทย      
6. ตวัอกัษรภาษาองักฤษ      
7. การส่ือความหมายความเป็นเวยีงกุมกาม      
ขอ้เสนอแนะ
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
3.2 ความพึงพอใจต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เวยีงกุมกาม (ภาพประกอบกลุ่มท่ี 3.2) 

เน้ือหา มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
1. การน าเสนอขอ้มูล      
2. รูปแบบการจดัวาง      
3. ความสวยงาม      
4. รูปภาพ      
5. สี      
6. ตวัอกัษรไทย      
7. ตวัอกัษรภาษาองักฤษ      
8. การส่ือความหมายความเป็นเวยีงกุมกาม      
ขอ้เสนอแนะ
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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3.3 ความพึงพอใจต่อแผน่พบัเวยีงกุมกาม (ภาพประกอบกลุ่มท่ี 3.3) 
เน้ือหา มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. การน าเสนอขอ้มูล      
2. รูปแบบการจดัวาง      
3. ความสวยงาม      
4. รูปภาพ      
5. สี      
6. ตวัอกัษรไทย      
7. ตวัอกัษรภาษาองักฤษ      
8. การส่ือความหมายความเป็นเวยีงกุมกาม      
ขอ้เสนอแนะ
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ง 
ภาพการจัดแสดงงาน การออกแบบสารสนเทศ 
เมอืงประวตัิศาสตร์เวยีงกมุกาม เชียงใหม่ 
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ภาพแสดงโปสเตอร์และสูจิบตัรการจดัแสดงงาน there are so many REASONS to be….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการจดัเตรียมการจดัแสดงงาน there are so many REASONS to be….. 
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ภาพแสดงโปสเตอร์และสูจิบตัรการจดัแสดงงาน there are so many REASONS to be….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงบรรยากาศในการจดัแสดงงาน there are so many REASONS to be….. 
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ภาพแสดงกลุ่มจดัแสดงงาน there are so many REASONS to be….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงบรรยากาศในการจดัแสดงงาน there are so many REASONS to be….. 
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