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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ  การออกแบบสื่อเพ่ือใหความรูเกี่ยวกับ 
ภูมิสถาปตยกรรมลานนาในจังหวดัเชียงใหม 

 
ผูเขียน     นางสาวจิรดา ขยัน 
 
ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ) 
 
อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ   ผศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตนมณี   
      

บทคัดยอ 
 

การคนควาแบบอิสระเร่ืองการออกแบบส่ือเพื่อใหความรูเกี่ยวกับภูมิสถาปตยกรรม
แบบลานนาในจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบส่ือเพื่อใหความรูและ เผยแพรองค
ความรูเกี่ยวกับภูมิสถาปตยกรรมลานนา เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการนําไปประยุกตใชในสังคมรวม
สมัยเพ่ือสรางเอกลักษณของเมืองเชียงใหม  

การทบทวนขอมูลดําเนินการศึกษาไดศึกษาความหมายประวัติศาสตร แนวคิดเกี่ยวกับ
ภูมิสถาปตยกรรมลานนาตลอดจนภูมิทัศนวัฒนธรรม ท่ีสัมพันธตอวิถีชีวิตผูคน วัฒนธรรมประเพณี
และชุมชน ในสวนของการออกแบบไดใชแนวคิดและทฤษฎีส่ือประสม การส่ือสาร การออกแบบ
กราฟก เพื่อออกแบบส่ือใหมีความสวยงามสอดคลองเหมาะสมและเขาใจงาย เพื่อการรับรู 

วิธีวิจัยใชการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางประชากรวัยทํางาน จํานวน 150 คน เพื่อ
คนหาความตองการในดานเนื้อหา และรูปแบบส่ือท่ีเหมาะสมกับการใชงานประกอบการสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญ จํานวน 6 ทาน เกี่ยวกับความคิดเห็นเร่ืองภูมิสถาปตยกรรมแบบลานนาตลอดจน เนื้อหา
ความรูและลักษณะส่ือท่ีเหมาะสม จากน้ันนําขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลแบบสอบถามและการ
สัมภาษณมาใช เปนกรอบขอมูลเพื่อการออกแบบส่ือ และกําหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบ         
อัตลักษณความเปนลานนา โดยไดส่ือออกมาในรูปแบบของเว็บไซต ประกอบดวยองคประกอบชุด
ขอมูลของภูมิสถาปตยกรรมลานนา องคความรูพื้นฐาน เทคนิคและวิธีการ การนําไปใชประโยชน 
และพรรณไมท่ีพบในงานภูมิสถาปตยกรรมลานนา  



จ 
 

เม่ือพัฒนาส่ือเว็บไซตแลวไดดําเนินการประเมิน เพื่อทดสอบคุณภาพและความ
นาสนใจของส่ือ โดยประเมินผลกับชนช้ันกลางในวัยทํางาน จํานวน 150 คน ประกอบดวยการ
ประเมินดานการออกแบบสื่อ ความพึงพอใจในการใชส่ือ เว็บไซด เพื่อใหความรูเกี่ยวกับภูมิ
สถาปตยกรรมลานนา ในดานเน้ือหา ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซด และดาน
ประโยชนและการนําไปใช โดยมีผลของความพึงพอใจในระดับดี และไดจากการประเมินความพึง
พอใจในการใชส่ือมาปรับแกดวยการเพิ่มเนื้อหาขอมูล และปรับปรุงการออกแบบเว็บไซตใหมี
ความเหมาะสมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 
 

 
Independent Study Title  Media Design for Lanna Landscape 

Architectural Education in Chiang Mai 
 
Author      Miss Chirada Kayan 
 
Degree       Master of Arts (Media Arts and Design) 
 
Independent Study Advisor    Asst. Prof. Dr. Rawiwan Oranratmanee     

 
ABSTRACT 

 
This independent study was to design the media for educating about Lanna 

architectural landscape in Chiang Mai. The objective was to educate knowledge base about  
Lanna architectural landscape that is applicable for contemporary society so as to enhance the 
uniqueness of Chiang Mai city. 
 The literature review covered the meaning, history and concept of Lanna 
architectural landscape as well as related cultural landscape to people’s way of life, culture and 
tradition. The literature relating to media design covered concept and theory of mixed media, 
communication and graphic design. 
 The method of data collection included questionnaires of 150 informants about their 
needs and preference in media usage and also the expert interviews about the content needed in 
the media. The analysis of questionnaires and interview provided data input for media design 
based on the preferred form of website. The content covered Lanna identity, Lanna architectural 
landscape, basic data, techniques and method, application and plants. 
 After designing the media, the researcher evaluated the media with 150 informants 
about the design, satisfaction of use, knowledge, content, applicability. The result of the test was 
at good level. The adjustment of media was later made to suit with the needs including adding 
more content and data and improving the website itself. 
 


