บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการจัดทาแอพพลิเคชันแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวนี้ คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาค้นคว้า
ทฤษฏี แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอพพลิเคชัน ดังนี้
2.1 Social Media1
หมายถึง สังคมออนไลน์ที่มีผใู ้ ช้เป็ นผูส้ ื่ อสาร หรื อเขียนเล่า เนื้ อหา เรื่ องราว ประสบการณ์
บทความ รู ป ภาพ และวิดีโอ ที่ ผู ใ้ ช้เขี ย นขึ้ นเอง ท าขึ้ นเอง หรื อ พบเจอจากสื่ ออื่ นๆ แล้วนามา
แบ่งปั นให้กบั ผุอ้ ื่นที่อยูใ่ นเครื อข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่ให้บริ การบนโลก
ออนไลน์ ปั จจุบนั การสื่ อสารแบบนี้ จะทาผ่านทาง Internet และโทรศัพท์มือถือ

รู ปที่ 2.1 เทคโนโลยี Social media
ประเภทของ Social Media2
- Blog
ซึ่ งเป็ นการลดรู ปจากคาว่า Weblog ซึ่ งถือเป็ นระบบจัดการเนื้ อหา (Content Management
System: CMS) รู ปแบบหนึ่ง ซึ่งทาให้ผใู ้ ช้สามารถเขียนบทความเรี ยกว่า Post และทาการเผยแพร่ ได้
โดยง่าย ไม่ยงุ่ ยากในการที่จะต้องมานัง่ เรี ยนรู ้ถึงภาษา HTML หรื อโปรแกรมทา web site ทั้งนี้ การ
เรี ยงของเนื้ อหาที่มาใหม่สุดก่อน จากนั้นก็ลดหลัน่ ลงไปตามลาดับของเวลา (Chronological Order)
1
2

http://www.marketingoops.com/media-ads/social-media/what-is-social-media/
http://crnfe2013.blogspot.com/2013/05/11-social-media.html
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การเกิ ดของ Blog เปิ ดโอกาสให้ใครๆที่มีความสามารถในด้านต่างๆ สามารถเผยแพร่ ความรู ้
ดังกล่าวด้วยการเขียนได้อย่างเสรี ไม่มีขีดจากัดเรื่ องเทคนิ คอย่างในอดี ตอีกต่อไป ทาให้เกิ ด Blog
ขึ้นมาจานวนมากมาย และเพิ่มเนื้ อหาให้กบั โลกออนไลน์ได้เป็ นจานวนมหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีมา
ก่อนนอกจากนี้ เครื่ องมือที่สาคัญที่ทาให้เกิดลักษณะของ Social คือการเปิ ดให้เพื่อนๆเข้ามาแสดง
ความเห็นได้นนั่ เอง
- Twitter และ Microblog อื่นๆ
เป็ นรู ปแบบหนึ่งของ Blog ที่จากัดขนาดของการ Post แต่ละครั้งไว้ที่ 140 ตัวอักษร โดยแรกเริ่ มเดิม
ที ผูอ้ อกแบบ Twitter ต้องการให้ผใู ้ ช้เขียนเรื่ องราวว่าคุณกาลังทาอะไรอยูใ่ นขณะนี้ (What are you
doing ?) แต่กิจการต่างๆกลับนา Twitter ไปใช้ในทางธุ รกิจ ไม่วา่ จะเป็ นการสร้างการบอกต่อ เพิ่ม
ยอดขาย สร้าง Brand หรื อ เป็ นเครื่ องมือสาหรับการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ทั้งนี้ เรายัง
สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์บทความใหม่ๆบน Blog ของเราได้ดว้ ย Twitter นั้น
เป็ นนิ ยมขึ้นมากอย่างรวดเร็ ว จนทาให้เว็บไซต์ประเภท Social Network ต่างๆ เพิ่ม Feature ที่ให้
ผูใ้ ช้สามารถบอกได้วา่ ตอนนี้ กาลังทาอะไรกันอยู่ นั้นก็คือการนา Microblog เข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ด้วยนั้นเอง
- Social Networking
เป็ นเครื อข่ายที่เชื่ อมโยงเรากับเพื่อนๆจนกลายเป็ นสังคม ทั้งนี้ ผใู ้ ช้จะเริ่ มต้นสร้างตัวตนของตนเอง
ขึ้นในส่ วนของ Profile ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลส่ วนตัว (Info) รู ป (Photo) การจดบันทึก (Note) หรื อ
การใส่ วิดีโอ (Video) และอื่นๆ นอกจากนี้ Social Networking ยังมีเครื่ องมือสาคัญในการสร้าง
จานวนเพื่อนให้มากขึ้น คือ ในส่ วนของ Invite Friend และ Find Friend รวมถึงการสร้างเพื่อนจาก
เพื่อนของเพื่อนอีกด้วย
- Social News and Bookmaking
เป็ นเว็บ ไซต์ที่ เชื่ อมโยงไปยัง บทความหรื อเนื้ อหาใดในอิ นเทอร์ เน็ ต โดยผูใ้ ช้เป็ นผูส้ ่ ง และเปิ ด
โอกาสให้คะแนนและทาการโหวตได้ เป็ นเสมือนมหาชนช่วยกลัน่ กรองว่าบทความหรื อเนื้ อหาใด
นั้นเป็ นที่น่าสนใจที่สุด ในส่ วนของ Social Bookmaking นั้น เป็ นการที่เปิ ดโอกาสให้คุณสามารถ
ทาการ Bookmark เนื้ อหาหรื อเว็บไซต์ที่ชื่นชอบ โดยไม่ข้ ึนอยูก่ บั คอมพิวเตอร์ เครื่ องใดเครื่ องหนึ่ ง
แต่สามารถทาผ่านออนไลน์ และเนื้อหาในส่ วนที่เราทา Bookmark ไว้น้ ี สามารถที่จะแบ่งปั นให้คน
อื่นได้ดว้ ย นักการตลาดจะใช้เป็ นเครื่ องมือในการบอกต่อและสร้ างจานวนคนเข้ามายังที่เว็บไซต์
หรื อ Campaign การตลาดที่ตอ้ งการ
- Online Forums
ถือเป็ นรู ปแบบของ Social Media ที่เก่าแก่ที่สุด เป็ นเสมือนสถานที่ที่ให้ผคู ้ นเข้ามาพูดคุยในหัวข้อที่
พวกเขาสนใจ ซึ่ งอาจจะเป็ นเรื่ อง เพลง หนัง การเมือง กีฬา สุ ขภาพ หนังสื อ การรลงทุน และ
อื่นๆอีกมากมาย ได้ทาการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น แสดงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนถึงการแนะนา
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สิ นค้าหรื อการบริ ก ารต่ างๆ นัก การตลาดควรสนใจเนื้ อหาที่ พูดคุ ย ใน Forums เหล่ า นี้ เพราะ
บางครั้งอาจจะเป็ นคาวิจารณ์เกี่ยวกับตัวสิ นค้าและบริ การของเรา ซึ่ งเราเองสามารถเข้าไปทาความ
เข้า ใจ แก้ไ ขปั ญหา ตลอดจนถึ ง ใช้ส ร้ า งความสั ม พัน ธ์ ที่ ดีก ับ ลู ก ค้า เว็บไซต์ประเภท Forums
อาจจะเป็ น เว็บไซต์ที่เปิ ดให้แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นกันโดยเฉพาะ หรื ออาจจะเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
เว็บไซต์เนื้อหาต่างๆ
2.2 User Interface Design3
User Interface Design หรื อ Human-Computer Interaction คือ การออกแบบส่ วนต่อ
ประสานกับผูใ้ ช้ ระหว่างผูใ้ ช้กบั คอมพิ วเตอร์ ซึ่ งมี กระบวนการที่ เริ่ มจากการรวบรวมข้อมู ล ที่
เกี่ ย วข้อ งตลอดจนภู มิ ค วามรู ้ ข องนัก จิ ต วิ ท ยา นัก การศึ ก ษา นัก ออกแบบกราฟิ ก ช่ า งเทคนิ ค
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านมนุ ษย์วิทยา นักออกแบบสถาปั ตยกรรมข้อมูล และนักสังคมศาสตร์ เพื่อมาร่ วมกัน
พัฒนากระบวนการออกแบบพัฒนาส่ วนต่อประสานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยมีวตั ถุ ประสงค์หลักคือ สามารถใช้งานได้ง่าย ใช้ทกั ษะส่ วนบุคคลน้อย มีการฝึ กอบรมการใช้
งานน้อย เพิ่มมาตรฐานการออกแบบส่ วนต่อประสานในระบบ (U.S Military Standard for Human
Engineering Design Criteria, 1999) นอกจากนี้ การออกแบบส่ วนต่อประสานที่ดีจะทาให้งานที่
สาเร็ จออกมาดีใช้งานได้ง่าย เรี ยนรู ้ได้ง่าย เมื่อได้ผลงานออกมาดีก็จะสามารถแข่งขันกับซอฟท์แวร์
อื่น ๆ ในตลาดได้ ดังที่ Jacob nielsen ผูเ้ ชี่ยวชาญในการออกแบบ Web Usability ได้กล่าวว่า “Bad
usability equal no customers.” ไม่มีใครอยากใช้งานระบบซอฟแวร์ ที่ใช้งานยาก เพราะเมื่อใช้งาน
ยาก ก็จะไม่มีคนอยากจะใช้
Universal Usability ในการออกแบบส่ วนต่อประสานเราควรคานึงถึงเรื่ อง
- ความหลากหลายของผูใ้ ช้งานทั้งกายภาพและสภาพแวดล้อม
- บุคลิกของผูใ้ ช้ที่แตกต่างกัน / ความต่างระหว่างบุคคล มนุษย์เราย่อมมีความแตกต่างกัน
- ความแตกต่างของสติปัญญาและความสามารถในการรับรู ้
- ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม
- ผูใ้ ช้งานที่ไร้ความสามารถหรื อพิการ
- อายุของผูใ้ ช้งาน
- การออกแบบสาหรับเด็ก ต้องการการออกแบบที่แตกต่างจากผูใ้ หญ่ตอ้ งมีการเร้าความ
สนใจสู ง
- การปรั บให้เข้ากับซอฟท์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ ที่มีอยู่เพื่อไม่ให้เกิ ดปั ญหาความเข้ากัน
ไม่ได้ของระบบ
3

Shneiderman Ben, Plaisant Catherine. Design the user interface : Strategic for effective human-computer
interaction. Pearson Education, 2005
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ข้อคานึงดังกล่าวจะเห็นได้วา่ การออกแบบส่ วนต่อประสานควรที่จะคานึ งถึงแทบทุกเรื่ อง
ไม่วา่ จะเป็ นเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ก็นามาเป็ นส่ วนประกอบในการพิจารณาได้ท้ งั สิ้ นเช่น ในบาง
ศาสนามีขอ้ ต้องห้ามสาหรับการแสดงภาพสัตว์ สิ่ งของบางชนิ ด, ผูใ้ ช้งานที่เป็ นเด็กจะนิยมภาพที่มี
สี สันฉู ดฉาดมากกว่าผูใ้ หญ่ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในการใช้งานก็เป็ นส่ วนหนึ่ งเช่ น เมื่ อเราจะ
ออกแบบตูโ้ ฆษณากลางแจ้งมีแสงมาก แต่เราออกแบบให้มีสีที่มีการตัดกัน(Contrast) น้อย จะทาให้
ผูใ้ ช้งานมองเห็นข้อความที่เราสื่ อไม่ชดั เจน แม้กระทัง่ ความแตกต่างเฉพาะบุคคลเช่ นบางคนชอบ
อ่านมากกว่าฟั ง บางคนชอบภาพเคลื่ อนไหว มากกว่าภาพนิ่ ง สิ่ งเหล่ านี้ ล้วนเป็ นตัวแปรในการ
ออกแบบส่ วนต่อประสานทั้งสิ้ น
2.3 งานวิจัย หรื อ โครงงานที่ใกล้เคียง
ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการสารวจแอพพลิเคชันที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ที่มีการทางานหรื อฟั งก์ชนั
ใกล้เคียงกันได้แก่ Instagram และ 1081009ภารกิจเที่ยว
2.3.1 Instagram Application4

รู ปที่2.2 Instagram Application
แอพพลิเคชันนี้ ถูกพัฒนาโดย Instagram มีท้ งั ระบบปฏิบตั ิการ Android และ IOS เป็ นแอพ
พลิ เคชันที่ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย โดยแอพพลิ เคชันนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อทาการถ่ายภาพและแต่งภาพบน
สมาร์ ทโฟน ที่มาพร้อมกับลูกเล่นการแต่งเติมสี สันให้กบั รู ปภาพด้วย Filters (ฟิ ลเตอร์ ) ต่าง ๆ ที่ให้
เราสามารถเลือกปรับภาพได้หลากหลายและสวยงาม แนวอาร์ ต ๆ ได้ตามใจชอบทั้งในเรื่ องของ สี
แสง เรี ยกได้วา่ สามารถปรับอารมณ์ของรู ปภาพได้ตามต้องการ และสามารถแชร์ รูปภาพสวย ๆ อวด
เพื่อน ๆ ที่อยูใ่ นสังคมออนไลน์อื่น ๆ เช่ น Twitter, Facebook, Tumblr และ Foursquare เป็ นต้น
และในตัว Instagram เองก็เป็ นสังคมออนไลน์การแบ่งปั นภาพถ่าย (Social Photo Sharing) เพราะ
4

http://instagram.kapook.com/view58987.html
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Instagram มีระบบ Followers และ Following ให้ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกติดตามชมรู ปภาพ ความ
เคลื่อนไหวการใช้งานของเพื่อน ๆ ที่ใช้งานแอพพลิเคชัน่ หากถูกใจ ชอบรู ปภาพไหน สามารถกด
Like รวมไปถึง Comment รู ปภาพนั้นได้

รู ปที่ 2.3 ตัวอย่างหน้าจอของ Instagram Application

รู ปที่ 2.4 ตัวอย่างฟังก์ชนั ของ Instagram Application
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2.3.1.1 เปรียบเทียบการทางาน
ตารางที่ 2.1 เปรี ยบเทียบฟังก์ชนั แอพพลิเคชัน
ฟังก์ชนั การทางาน
สามารถล็อคอินผ่านเฟสบุค๊ ได้
สร้างบทความได้และใส่ รูปในบทความได้
แสดงความคิดเห็นบนบทความได้
แก้ไขบทความได้
ลบบทความได้
ติดตามผูใ้ ช้คนอื่นได้
ผูใ้ ช้คนอื่นสามารถติดตามเราได้
แจ้ง เตื อ นเมื่ อ มี ค นมาแสดงความคิ ด เห็ น บน
บทความ
กาหนดสถานะส่ วนตัวบนบทความได้
สามารถแบ่งปั นบทความบนเฟสบุค๊ ได้
สามารถค้นหาบทความได้
สามารถเลือกดูบทความเฉพาะคนที่ติดตามได้
สามารถโหวตบทความได้
สามารถเลือกดูบทความที่เคยกดโหวตไปได้
สามารถแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวได้

Paiteaw








Instagram

























13
2.3.2 1081009ภารกิจเทีย่ ว

รู ปที่ 2.5 1081009ภารกิจเที่ยว
แอพพลิเคชันนี้ถูกพัฒนาโดย 1081009ภารกิจเที่ยว มีท้ งั บนระบบปฏิบตั ิการ Android และ
IOS เป็ นแอพพลิเคชันที่ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย โดยแอพพลิเคชันนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการเล่าเรื่ องราว
ท่องเที่ยว และแสดงความคิดเห็นกัน ซึ่ งจุดเด่นของแอพพลิเคชันนี้ก็คือ สร้างบทความให้ผอู ้ ื่น
แสดงความคิดเห็นของตนเอง แบ่งเป็ นประเภทๆของเรื่ องราวนั้น สามารถกดโหวตเพิ่มคะแนน
บทความได้

รู ปที่ 2.6 ตัวอย่างหน้าจอของ 1081009ภารกิจเที่ยว
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2.4 เปรียบเทียบการทางาน
ตารางที่ 2.1 เปรี ยบเทียบฟังก์ชนั แอพพลิเคชัน
ฟังก์ชนั การทางาน
สามารถล็อคอินผ่านเฟสบุค๊ ได้
สร้างบทความได้และใส่ รูปในบทความได้
แสดงความคิดเห็นบนบทความได้
แก้ไขบทความได้
ลบบทความได้
ติดตามผูใ้ ช้คนอื่นได้
ผูใ้ ช้คนอื่นสามารถติดตามเราได้
แจ้ง เตื อ นเมื่ อ มี ค นมาแสดงความคิ ด เห็ น บน
บทความ
กาหนดสถานะส่ วนตัวบนบทความได้
สามารถแบ่งปั นบทความบนเฟสบุค๊ ได้
สามารถค้นหาบทความได้
สามารถเลือกดูบทความเฉพาะคนที่ติดตามได้
สามารถโหวตบทความได้
สามารถเลือกดูบทความที่เคยกดโหวตไปได้
สามารถแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวได้
สามารถดูกิจกรรมของจังหวัดได้
สามารถดู ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วในเส้ น ทางที่ จ ะ
เดินทางได้
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