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ดูกึ่งจริงกึ่งภาพในจินตนาการ เมื่อได้ตน้ แบบแอปพลิเคชั่นแล้วผูว้ ิจยั ได้ทาการประเมินความพึงพอใจต่อต้นแบบ
แอปพลิเคชั่น กลุ่มเป้าหมายที่อยากเป็ นนักแสดง มีอายุระหว่าง 13 -27 ปี อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพฯ โดยการ
เลื อกแบบกาหนดโควตา (Quota Sampling) จานวน 15 คน ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ การใช้งานแอปพลิเคชั่น
ระดับของความพึงพอใจมากที่สดุ ในเรื่องของรูปแบบแอปพลิเคชั่นมีความน่าสนใจ คิดเป็ นร้อยละ 46 รองลงมา
ระดับของความพึงพอใจการใช้งานสะดวก ง่าย ไม่ย่งุ ยาก คิดเป็ นร้อยละ 23 รองลงมาระดับของความพึงพอใจ
ในเรื่องของรูปแบบเหมาะสมกับการใช้งาน คิดเป็ นร้อยละ 22 และระดับของความพึงพอใจในเรื่องของเนือ้ หา
ความบันเทิงต่างๆ มีความเหมาะสม คิดเป็ นร้อยละ 15
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This research is a study and development of applications for talent shows in
entertainment industry; which consister of a case study of GMMTV. This study aimed to 1) investigate
the usage and the appropriate content to use as data for application design in the area of talent in
the entertainment industry; 2) to explore approaches to application design on the area of talent in the
entertainment industry; and 3) to design and develop an application prototype on the area of talent in
the entertainment industry. The researcher employed basic secondary data related to the research
as the methodology of the study. Then, the data was used for in-depth interviews with experts for the
purpose of achieving primary data. It was analyzed with experts until reaching the concepts and
specifications in designing. The analytic and synthetic results from 3 experts on design, 1 executive
from the GMMTV Company Limited, 3 artist managers, and 10 artists from GMMTV Co., Ltd. The
target groups included teenagers and early working-age adults between 12-25 years old: between
15-18 year-old Gen-Z males who were open to gender diversity; people who were attractive and
charming; with distinctive personalities and about to enroll as a freshmen in universities in Bangkok;
people who were fond of artists, singers, TV series, and variety shows, and dreamed of to entering
the entertainment industry. The researcher designed the application by outlining 5 drafted models
with 5 Hi-Fi Wireframe formats. After that, the experts picked up 1 model to develop an application
prototype using design concept of Fiction Becomes Real using Illustration, color blocks, Fancy Fun
and semi-realistic illusions. For example, after acquiring application prototype, the researcher
evaluated its satisfaction on usability. The target group consisted people who resided in Bangkok,
aged between 13-27 years old, and who wanted to be movie stars. Quota sampling was employed
for 15 people. The feedbacks on satisfaction levels on the application were as follows: the highest
satisfaction level, in terms of interesting application design was 46%. The second satisfaction level,
23%, was for convenience or ease of use. Subsequently, the satisfaction level in terms of design for
usability was 22%. It was followed by the satisfaction level on useful entertainment contents of 15%.

Keyword : Talent show, applications, Case study GMMTV

ฉ

ช
กิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ
ปริญญานิพนธ์นีส้ าเร็จลุลว่ งได้ดว้ ยความเมตตากรุณาช่วยเหลือ และความเอาใจใส่อย่างดี
ยิ่งตลอดจนการให้คาแนะนาและข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง สาหรับการปรับแก้ไขข้อบกพร่อง
จากคณะกรรมการผูค้ วบคุมปริญญานิพนธ์ ผูว้ ิจยั กราบขอบพระคุณ
ขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิเทพ มุสิกะปานที่ปรึกษาหลัก และ อาจารย์ ดร.
กรกลด คาสุข ที่ปรึกษาร่วมที่ให้ความกรุณาช่วยเหลือชีแ้ นะแนวทางให้คาปรึกษาในการทาปริญญา
นิพนธ์ครัง้ นี ้
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ยศไกร ไทรทอง อาจารย์ส าขานวัต กรรมการออกแบบที่
แนะนาความรูใ้ ห้แนวทางในการทาวิจยั และคอยให้คาปรึกษาตลอดมา
ขอขอบพระคุณ คุณสถาพร พานิชรักษาพงศ์ ผูบ้ ริหารบริษัทจีเอ็มเอ็มทีวีจากัด , ณัฐพงษ์
มงคงสวัสดิ ที่คอยให้ขอ้ มูลที่สาคัญและให้คาปรึกษาชีแ้ นะ
ขอขอบพระคุณผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบแอปพลิเคชั่นทุกท่าน ที่คอยแนะนาด้านการ
ออกแบบแอปพลิเคชั่นและคอยช่วยเหลือในงานวิจยั ครัง้ นี ้
ขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญ วานิชกร และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแข
บุตรกูล อาจารย์สาขานวัตกรรมการออกแบบที่คอยติชม และให้แนวทางในการแก้ไขทาให้งานวิจยั
ครัง้ นีล้ ลุ ว่ ง
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว ที่เป็ นประธานในการสอบปากเปล่าและ
คอยให้คาปรึกษาชีแ้ นะ
และขอขอบคุณ เพื่อนๆ และพี่ๆ สาขานวัตกรรมการออกแบบ รวมถึงบุคคลอีกหลายท่านที่
ไม่ได้กล่าวมา ณ ที่นี ้ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและเป็ นกาลังใจให้กนั ตลอดมา

ฐานัฐพ์ โล่หค์ ณ
ุ สมบัติ

สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย ..............................................................................................................ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ......................................................................................................... จ
กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................... ช
สารบัญ .............................................................................................................................. ซ
สารบัญรูปภาพ ................................................................................................................... ฐ
บทที่ 1 บทนา ...................................................................................................................... 1
ภูมิหลัง........................................................................................................................... 1
ความมุง่ หมายของการวิจยั ............................................................................................... 3
ความสาคัญของการวิจยั .................................................................................................. 4
ขอบเขตของการวิจยั ........................................................................................................ 4
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั .................................................................................................. 4
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั ............................................................................................. 4
นิยามศัพท์เฉพาะ ............................................................................................................ 4
กรอบแนวคิดในการวิจยั ................................................................................................... 5
สมมุติฐานในการวิจยั ...................................................................................................... 6
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง .................................................................................. 7
1. ประวัติบริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จากัด................................................................................... 7
2. แอปพลิเคชั่น GMMTV............................................................................................... 13
3. พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคนไทย ...................................................................... 14
4. กลุม่ เป้าหมาย Gen-Z................................................................................................ 15
4.1 Gen Z คือ ........................................................................................................ 15

ฌ
4.2 พฤติกรรมของคน Gen Z ................................................................................... 15
5. การออกแบบแอปพลิเคชั่น ......................................................................................... 16
5.1 ความหมายของแอปพลิเคชั่น ............................................................................. 16
5.2 ประเภทแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ................................................................... 18
5.3 การออกแบบแอปพลิเคชั่น ................................................................................. 19
5.4 ระบบปฏิบตั ิการ Android .................................................................................. 20
5.5 ระบบปฏิบตั ิการ IOS......................................................................................... 27
6. Trend การออกแบบ UIUX ของปี 2019....................................................................... 31
6.1 การออกแบบตัวอักษร (Typography) : ฟอนต์ใหญ่ ............................................. 32
6.2 ภาพประกอบนามธรรมที่มีการไล่ระดับสี ............................................................. 33
6.3 เลย์เอาท์แบบวินเทจ.......................................................................................... 33
6.4 Virtual Reality.................................................................................................. 34
6.5 สีโมโนโครม (Monochrome).............................................................................. 34
6.6 องค์ประกอบ 3D............................................................................................... 35
6.7 แอนิเมชั่นและอินเตอร์แอคชั่น ............................................................................ 36
6.8 เสียง ................................................................................................................ 36
7. ทฤษฎีความพึงพอใจ ................................................................................................. 37
7.1 ความหมายของความพึงพอใจ ........................................................................... 37
7.2 การวัดระดับความพึงพอใจ ................................................................................ 38
8. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง .................................................................................................... 39
บทที่ 3 วิธีการดาเนินการวิจยั ............................................................................................. 44
1. การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา ............................................................ 44
1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ................................................................................................... 44

ญ
1.2 ข้อมูลทุตยิ ภูมิ ................................................................................................... 44
2. การกาหนดกลุม่ ผูเ้ ชี่ยวชาญและกลุม่ ตัวอย่าง .............................................................. 44
2.1 ผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบสอบถาม .......................................................... 44
2.2 บุคลากรในสายอาชีพบันเทิงในการตอบแบบสอบถาม ......................................... 45
2.3 ผูเ้ ชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถาม .................................................................. 45
2.4 กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม .......................................................... 46
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ............................................................................... 46
3.1 แบบสอบถามชุดที่ 1 สาหรับบุคลากรสายอาชีพบันเทิง ........................................ 46
3.2 แบบสอบถามชุดที่ 2 สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการจัดหานักแสดง ...................... 46
3.3 แบบสอบถามชุดที่ 3 สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบแอปพลิเคชั่น........... 47
3.4 แบบสอบถามชุดที่ 4 สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการจัดหานักแสดง ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทางด้านการออกแบบแอปพลิเคชั่น และผูบ้ ริหารบริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จากัด ......... 47
3.5 แบบสอบถามชุดที่ 5 สาหรับกลุม่ เป้าหมาย ......................................................... 48
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ..................................................................... 49
5.การวิเคราะห์ขอ้ มูล ..................................................................................................... 50
6.การดาเนินการออกแบบจากผลของการวิจยั .................................................................. 51
7.ประเมินความพึงพอใจของงานออกแบบ ....................................................................... 51
8. สรุปผลการวิจยั ......................................................................................................... 51
บทที่ 4 ผลการดาเนินงานวิจยั ............................................................................................. 53
1. ผลการวิเคราะห์แอปพลิเคชั่น GMMTV ....................................................................... 53
1.1 หน้าเข้าแอปพลิเคชั่น ........................................................................................ 55
1.2 หน้า TV Series ................................................................................................ 56
1.3 หน้า Variety..................................................................................................... 57

ฎ
1.4 หน้า Music ...................................................................................................... 58
1.5 หน้า New&Photo ............................................................................................. 59
1.6 หน้าแสดงทีมนักแสดงในสังกัดของ GMMTV ....................................................... 61
2. ผลการกาหนด เอกลักษณ์บคุ คล (Personal) ที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายหลักของแอปพลิเคชั่น.. 62
2.1 Marketing Target ............................................................................................ 62
2.2 Personal ......................................................................................................... 62
3. ผลการทา The Empathy Map จากกลุม่ เป้าหมายหลักของแอปพลิเคชั่น ....................... 63
4. ผลการสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบแอปพลิเคชั่น, ผูบ้ ริหารบริษัท GMMTV, ผู้
จัดหาดารา-นักแสดง และนักแสดง ........................................................................... 63
4.1 ผลจากจากการสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบแอปพลิเคชั่น จานวน 3 คน
ได้ผลสรุปดังนี ้ ............................................................................................... 63
4.2 ผลจากจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารบริษัท GMMTV จานวน 1 คน ได้ผลสรุปดังนี ้ ..... 64
4.3 ผลจากจากการสัมภาษณ์ผจู้ ดั หาดารา-นักแสดง จานวน 3 คน ได้ผลสรุปดังนี ้........ 64
4.4 ผลจากจากการสัมภาษณ์นกั แสดง จานวน 10 คน ได้ผลสรุปดังนี..........................
้
65
5. ผลการกาหนดแนวทางการใช้งานแอปพลิเคชั่นของผูใ้ ช้ (User Journey) ........................ 66
6. ออกแบบแผนผังแอปพลิเคชั่น (Flowchart) .................................................................. 67
6.1 Lo-FI WIREFRAME แบบร่าง โดยการ Sketch ด้วยมือ ........................................ 67
6.2 HI-FI WIREFRAME โดยการ Sketch computer ................................................. 70
7. ผลแนวคิดการออกแบบ Graphic Interface Design (GUI) .......................................... 75
7.1 Trend การออกแบบ UIUX ของปี 2019 .............................................................. 75
7.2 ผลการออกแบบแอปพลิเคชั่น............................................................................. 80
8. ดาเนินการออกแบบต้นแบบแอปพลิเคชั่น (Prototype) ................................................. 81
8.1 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามใช้ในการออกแบบแอปพลิเคชั่น ........... 81
8.2 การดาเนินการออกแบบจากผลของการวิจยั ........................................................ 83

ฏ
8.3 ผลสรุปการวิจยั เพื่อบูรณาการการออกแบบ ......................................................... 91
9. ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโดยกลุม่ เป้าหมาย
(Focus Group) หลังจากได้ทดลองใช้แอปพลิเคชั่นสร้างพืน้ ที่แสดงความสามารถเพื่อเข้าสู่
วงการบันเทิง .......................................................................................................... 98
บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ ............................................................................... 99
สรุปการวิจยั ................................................................................................................. 99
การอภิปรายผล ........................................................................................................... 101
ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................... 102
บรรณานุกรม .................................................................................................................. 103
ภาคผนวก....................................................................................................................... 107
ภาคผนวก ก ............................................................................................................... 108
ภาคผนวก ข ............................................................................................................... 134
ภาคผนวก ค ............................................................................................................... 139
ภาคผนวก ง ................................................................................................................ 141
ประวัติผเู้ ขียน .................................................................................................................. 146

สารบัญรูปภาพ
หน้า
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั ............................................................................... 5
ภาพประกอบ 2 ระดับเรตติง้ ประเภทซีรยี ท์ ่มี ีออกในช่อง LINE TV .......................................... 10
ภาพประกอบ 3 ระดับเรตติง้ ประเภทรายการวาไรตีท้ ่มี ีออกในช่อง LINE TV ............................ 11
ภาพประกอบ 4 อันดับ Top Hashtag ในหมวดวงการบันเทิงที่จดั อันดับโดย Twitter ............... 11
ภาพประกอบ 5 ภาพของชัน้ Linux Kernel .......................................................................... 22
ภาพประกอบ 6 รูปภาพของชัน้ Libraries ............................................................................ 23
ภาพประกอบ 7 รูปภาพของชัน้ Android Runtime ............................................................... 24
ภาพประกอบ 8 รูปภาพของชัน้ Application Framework ..................................................... 25
ภาพประกอบ 9 รูปภาพของชัน้ Application ........................................................................ 25
ภาพประกอบ 10 รูปภาพการออกแบบตัวอักษร (Typography) : ฟอนต์ใหญ่ .......................... 32
ภาพประกอบ 11 รูปภาพภาพประกอบนามธรรมที่มีการไล่ระดับสี ......................................... 33
ภาพประกอบ 12 รูปภาพภาพประกอบนามธรรมที่มีการไล่ระดับสี ......................................... 34
ภาพประกอบ 13 รูปภาพสีโมโนโครม (Monochrome) .......................................................... 35
ภาพประกอบ 14 รูปภาพองค์ประกอบ 3D ........................................................................... 36
ภาพประกอบ 15 แผนผังแอปพลิเคชั่น GMMTV ................................................................... 54
ภาพประกอบ 16 หน้าแอปพลิเคชั่น GMMTV ....................................................................... 55
ภาพประกอบ 17 หน้า TV Series........................................................................................ 56
ภาพประกอบ 18 หน้า Variety ............................................................................................ 57
ภาพประกอบ 19 หน้า Music ............................................................................................. 58
ภาพประกอบ 20 หน้า New&Photo .................................................................................... 59
ภาพประกอบ 21 หน้าแสดงทีมนักแสดงในสังกัดของ GMMTV .............................................. 61

ฑ
ภาพประกอบ 22 ตัวอย่างกลุม่ เป้าหมาย ............................................................................. 62
ภาพประกอบ 23 The Empathy Map ................................................................................. 63
ภาพประกอบ 24 มีแนวทางการใช้งานแอปพลิเคชั่น ............................................................. 66
ภาพประกอบ 25 Lo-FI WIREFRAME แบบร่าง โดยการ Sketch ด้วยมือ แบบที่ 1 .................. 67
ภาพประกอบ 26 Lo-FI WIREFRAME แบบร่าง โดยการ Sketch ด้วยมือ แบบที่ 2 .................. 67
ภาพประกอบ 27 Lo-FI WIREFRAME แบบร่าง โดยการ Sketch ด้วยมือ แบบที่ 3 .................. 68
ภาพประกอบ 28 Lo-FI WIREFRAME แบบร่าง โดยการ Sketch ด้วยมือ แบบที่ 4 .................. 68
ภาพประกอบ 29 Lo-FI WIREFRAME แบบร่าง โดยการ Sketch ด้วยมือ แบบที่ 5 .................. 69
ภาพประกอบ 30 รูปแบบ HI-FI WIREFRAME ที่ 1............................................................... 70
ภาพประกอบ 31 รูปแบบ HI-FI WIREFRAME ที่ 2............................................................... 71
ภาพประกอบ 32 รูปแบบ HI-FI WIREFRAME ที่ 4............................................................... 73
ภาพประกอบ 33 รูปแบบ HI-FI WIREFRAME ที่ 5............................................................... 74
ภาพประกอบ 34 แนวคิดในการออกแบบ FIND THE RIGHT ONECLEAN / BIG PHOTO /
SWIPE & ZOOM / FRIENDLY WORDING ........................................................................ 76
ภาพประกอบ 35 แนวคิดในการ ROOKIE RANGERTEENAGE /FRESH /COLORFUL /ICON
/CUTE ............................................................................................................................. 77
ภาพประกอบ 36 แนวคิดในการ LIKE A THEATREWATCHING PLATFORM/ MINIMAL IN
BLACK ............................................................................................................................ 78
ภาพประกอบ 37 แนวคิดในการ FICTION BECOME REALILLUSTRATION / COLORBLOCK
/ FANCY / FUN ................................................................................................................ 79
ภาพประกอบ 38 แนวคิดในการ ON AIR, ON MY HANDTV / DYNAMIC /SIMPLE /PATTERN
/TYPOGRAPHY ............................................................................................................... 80
ภาพประกอบ 39 รูปแบบร่างที่ 1 ......................................................................................... 84
ภาพประกอบ 40 รูปแบบ Design ที่ 1 ................................................................................. 85

ฒ
ภาพประกอบ 41 รูปแบบร่าง ที่ 2 ........................................................................................ 86
ภาพประกอบ 42 รูปแบบ Design ที่ 2 ................................................................................. 86
ภาพประกอบ 43 รูปแบบร่าง ที่ 3 ........................................................................................ 87
ภาพประกอบ 44 รูปแบบ Sketch Design ที่ 3 ..................................................................... 88
ภาพประกอบ 45 รูปแบบร่างที่ 4 ......................................................................................... 89
ภาพประกอบ 46 รูปแบบ Sketch Design ที่ 4 ..................................................................... 89
ภาพประกอบ 47 รูปแบบร่างที่ 5 ......................................................................................... 90
ภาพประกอบ 48 รูปแบบ Design ที่ 5 ................................................................................. 91
ภาพประกอบ 49 รูปแบบแอปพลิเคชั่นที่ได้รบั การพัฒนา ...................................................... 92
ภาพประกอบ 50 รูปแบบแอปพลิเคชั่นที่ได้รบั การพัฒนา ...................................................... 93
ภาพประกอบ 51 รูปแบบแอปพลิเคชั่นที่ได้รบั การพัฒนา ...................................................... 94
ภาพประกอบ 52 รูปแบบแอปพลิเคชั่นที่ได้รบั การพัฒนา ...................................................... 95
ภาพประกอบ 53 รูปแบบแอปพลิเคชั่นที่ได้รบั การพัฒนา ...................................................... 96
ภาพประกอบ 54 รูปแบบแอปพลิเคชั่นที่ได้รบั การพัฒนา ...................................................... 97

บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ในปั จจุบัน อุตสาหกรรมบัน เทิ งในประเทศไทยได้เจริญ เติบ โตอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้ง
ขยายตั ว และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ หลายๆประเทศ ตั ว อย่ า งเช่ น ประเทศจี น สั ง เกตได้จ ากหลาย
สถานีโทรทัศน์ของประเทศจีนได้ซือ้ ลิขสิทธิ์ละครไทยไปออกอากาศที่ช่องของตน มีการแปลภาษา
ไทยเป็ นภาษาจีนเพื่อให้เข้า กับประชาชนในประเทศจีน ด้วยแนวละครที่หลากหลายจึงสามารถ
ครองใจชาวจีนได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ อุตสาหกรรมบันเทิง ยังสร้างรายได้แก่บคุ ลากรที่เกี่ยวข้อง
เช่ น ที ม งานเบื อ้ งหน้า และที ม งานเบื อ้ งหลัง ในการผลิ ต ภาพยนตร์ ละคร เพลง รวมไปถึ ง ผู้
ประกอบอาหาร คนขับรถ และผูช้ ่วยอานวยความสะดวกต่างๆ
ในงานสายบัน เทิ ง อาชีพ นักแสดงเป็ น บุคลากรเบื อ้ งหน้าที่ มี ความสาคัญ และได้รบั
ค่าตอบแทนในการทางานค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับตาแหน่งอื่นๆ ที่ทางานร่วมกัน จึงทาให้ผูค้ น
อยากจะก้าวมาเป็ น นักแสดง ด้วยปั จจัยหลายๆ ปั จจัยอย่างเช่น ชื่อเสียงทางสังคม รายได้ท่ีได้รบั
ตอบแทนสามารถเลีย้ งดูครอบครัวได้ เป็ นต้น ซึ่งจากการสารวจเบือ้ งต้นพบว่าวิธีการที่จะสามารถ
เข้าสู่วงการบันเทิงเป็ นนักแสดง ไม่มีวิธีการที่แน่ชัด จากเดิมก่อนที่ส่ือสังคมออนไลน์จะเข้ามามี
บทบาทในสังคมไทย การที่จะเข้าสูว่ งการบันเทิงดูเป็ นเรื่องที่ยาก เพราะเนื่องจากบุคคลที่สามารถ
ชั ก จู ง เข้า สู่ ว งการบั น เทิ ง หรื อ เรี ย กว่ า แมวมอง มั ก จะอยู่ ใ นสถานที่ ท่ี ผู้ค นพลุ ก พล่ า น เช่ น
ห้างสรรพสินค้าต่างๆ บริเวณกรุงเทพมหานคร ซึ่งทาให้ผทู้ ่ีอยากหาโอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
ต้องไปปรากฏตัวตามสถานที่เหล่านัน้ เพื่อแสดงความสามารถและพบปะแมวมอง แต่ถา้ สาหรับ
บุคคลที่พกั อาศัยอยู่ต่างจังหวัด อาจจะติดปั ญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง จึงไม่มีโอกาส
ที่จะได้เข้ามาในกรุงเทพมหานคร ทาให้ลดโอกาสที่จะได้เป็ นนักแสดง
ปั จจุบนั เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในสังคมไทย สื่อสังคมออนไลน์ได้เข้าถึงคนทุกพืน้ ที่
ทั่วประเทศไทย ทาให้เส้นทางที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงนัน้ ง่ายยิ่งขึน้ ด้วยปั จจัยที่ทกุ คนมีบทบาทใน
สื่อสังคมออนไลน์เท่าๆ กัน มีสิทธิท่ีจะแสดงความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อเปิ ดโอกาสให้บริษัท
ทางด้านบันเทิงได้พบเห็นและชักชวนเข้าสู่ วงการบันเทิง จากการสารวจเบือ้ งต้นพบว่ามีหลาย
บริษัทใช้ช่องทางออนไลน์เป็ นช่องทางชักจูงผูค้ นเข้าสูว่ งการบันเทิง เช่น บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จากัด
ซึง่ ข้อดีคือ สะดวก รวดเร็ว และประหยัด
บริ ษั ท จี เอ็ ม เอ็ ม แกรมมี่ จ ากั ด (มหาชน) เป็ นบริ ษั ท แม่ ข องกิ จ การบั น เทิ ง ซึ่ ง
ประกอบด้วย กลุม่ ธุรกิจดนตรี, สื่อ, ภาพยนตร์, ดิจิตอล, สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม, สถานีวิทยุ, สื่อ
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สิ่งพิมพ์, และ อีเวนต์เมเนจเม้นท์ แบบครบวงจร ขนาดใหญ่ท่สี ดุ ในประเทศไทย ก่อตัง้ โดย ไพบูลย์
ดารงชัยธรรม และ เรวัต พุทธินันทน์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 และเป็ นค่ายเพลงที่ดี
ที่สดุ อันดับ 1 ของประเทศไทยและอันดับ 3 ของเอเชีย จากการจัดอันดับของนิตยสารชื่อดังของ
อังกฤษ นอกจากนีย้ งั เป็ นบริษัทที่มีคนอยากเข้าทางานมากที่สดุ เป็ นอันดับที่ 8 ของประเทศไทยอีก
ด้วย จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ทาธุรกิจทางด้านดนตรี สื่อ ภาพยนตร์ ดิจิตอล สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม
สถานีวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และ อีเวนต์เมเนจเม้นท์ เป็ นต้น โดยระยะแรกดาเนินธุรกิจหลักสร้างสรรค์
ผลงาน เพลงไทยสากล โดยออกอัลบัม้ ชุดแรก นิยายรักจากก้อนเมฆ โดย แพทย์หญิงพันทิวา สิน
รัชตานันท์ และผลิตรายการทีวี 3 รายการ ได้แก่ ยิม้ ใส่ไข่, มันกว่าแห้ว และ เสียงติดดาว จากนัน้
จึงเริ่มขยายกิจการ ไปสู่ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุ บริษัทได้ขยายการดาเนิน
ธุรกิ จเข้า สู่ธุ รกิ จบัน เทิ งอื่น ๆ เช่น วิท ยุ , ภาพยนตร์, การจัด คอนเสิ รต์ , การศึก ษา, สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์
รวมทัง้ ธุรกิจร้านค้าปลีกเพื่อจัดจาหน่ายสินค้า ต่างๆ ของบริษัทในเครือ เช่นเทปและซีดีเพลงการ
ขยายธุรกิจดังกล่าวส่งให้บริษัทดาเนินธุรกิจอย่างครบวงจร และเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมบันเทิง
ไทยในปี พ.ศ. 2544 ข้อมูลเมื่อ เมษายน พ.ศ. 2559 จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เป็ นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง
35,339 เพลง ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ช่องยูทบู ของแกรมมี่สามารถสร้างประวัติศาสตร์เป็ น
ช่องแรกในประเทศไทยและช่องแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีทาลายสถิติมีผูต้ ิดตาม
มากกว่ า 10,000,000 คน ปั จจุ บั น ไพบู ล ย์ ด ารงชั ย ธรรม เป็ นผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ จ านวนรวม
392,834,599 หุ้น คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 47.91% (https://th.wikipedia.org: สื บ ค้น วัน ที่ 19 กัน ยายน
2562)
จีเอ็มเอ็มทีวี (เดิมชื่อ แกรมมี่ เทเลวิช่ นั ) จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 3 สิงหาคม
พ.ศ. 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์การก่อตัง้ บริษัทจากการที่
ผูบ้ ริหารของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เล็งเห็นศักยภาพที่จะพัฒนาให้ธุรกิจโทรทัศน์เติบโต แข็งแรง มั่นคง
จึง ได้แ ยกฝ่ ายการตลาดของบริษั ท ออกมาเป็ น บริษั ท เพื่ อ บริห ารงานทางด้า นธุ รกิ จ โทรทัศ น์
โดยเฉพาะ และเริ่มผลิตรายการเกมโชว์และรายการเพลงต่าง ๆ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3, สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5, สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7, โมเดิรน์ ไนน์ทีวี
และสถานีโทรทัศน์ไอทีวี (ปั จจุบนั เป็ นสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) โดยมี ดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ และ
สายทิพ ย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา เป็ นกรรมการผูจ้ ัดการบริษัทในช่วงเวลานั้นตามลาดับ วันที่ 24
สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ได้มีมติให้สละสิทธิ์การถือหุน้ ของ
จีเอ็มเอ็มทีวีจานวน 100% ให้กบั บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนเนล เทรดดิง้ จากัด หรือกลุม่ ธุรกิจจีเอ็มเอ็ม
25 เป็ นคนถือหุน้ ดังกล่าวแทน ทาให้ในปั จจุบนั บริษัทมีสถานะเป็ นบริษัทลูกของจีเอ็มเอ็ม 25 และ
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มีสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยุธยา, ปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี และฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี เป็ นคณะกรรมการผู้
มีอานาจควบคุมทางอ้อม ปั จจุบนั จีเอ็มเอ็มทีวี ยังคงเป็ นผูผ้ ลิตรายการบันเทิง ละคร และซีรีส ์
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่องวัน และ จีเอ็มเอ็ม 25 เป็ นหลัก
สถาพร พานิ ช รัก ษาพงศ์ (2560) หนึ่ ง ในผู้บ ริห ารบริษั ท จี เอ็ ม เอ็ ม ที วี จ ากัด ระบุ ว่ า
ปั จจุบัน จีเอ็มเอ็มที วีมี ศิลปิ น นักแสดง และพิธีกร ในสังกัดประมาณ 90 คน โดยมี น โยบายรับ
นักแสดงวัยรุน่ หน้าใหม่ปีละประมาณ 10 คน อายุระหว่าง 17 - 27 ปี โดยซึ่งช่องทางในการค้นหา
นักแสดงใหม่ ได้แก่ 1.ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 2. ช่องทางการจัดกิจกรรมประกวดค้นหา ซึ่ง
ปั ญหาที่แผนกจัดหาศิลปิ นหรือแมวมองของบริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จากัด ได้พบ คือ 1. เมื่อค้นพบ
บุคคลที่น่าสนใจมีรูปลักษณ์ดีพอที่จะสามารถเป็ นนักแสดงได้จากสื่อสังคมออนไลน์ แต่ไม่สามารถ
ติดต่อไปยังบุคคุลนัน้ หรือตัวบุคคลนัน้ ไม่เห็นการติดต่อที่บริษัทติดต่อไป ทาให้เสียโอกาสทัง้ สอง
ฝ่ าย 2. ในช่องทางการจัดกิจกรรมประกวดค้นหานักแสดงจะจัดขึน้ ไม่บ่อยครัง้ เนื่องจากต้องใช้
งบประมาณในการจัดกิจกรรมค่อนข้างสูง
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจัยพบว่าการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็ นสิ่งจาเป็ นในการดาเนิน
ชีวิตในปั จจุบนั เพราะความสะดวกรวดเร็ว และในปั จจุบนั สามารถติดต่อกันได้ท่วั โลก จะเห็นได้ว่า
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างเต็มรู ปแบบ ซึ่งผูว้ ิจัยจึงเล็งเห็นว่าควรประยุกต์ เทคโนโลยีให้มี
บทบาทในการเปิ ดโอกาสให้วยั รุน่ ที่อยากเป็ นนักแสดงในสังกัดของบริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จากัด และ
ลดความเสี่ ย งของการถูก หลอกลวง โดยการศึก ษาและพัฒ นาแอปพลิ เคชั่น สร้างพื น้ ที่ แสดง
ความสามารถเพื่อเข้าวงการบันเทิง กรณีศกึ ษา แอปพลิเคชั่น GMMTV
ความมุ่งหมายของการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ตงั้ ความมุ่งหมายไว้ดงั นี ้
1. เพื่ อ ศึก ษาการใช้ง าน และเนื อ้ หาที่ เหมาะสมเพื่ อ น าไปเป็ น ข้อ มูล ส าหรับ การ
พัฒนาการออกแบบแอปพลิเคชั่นสร้างพืน้ ที่แสดงความสามารถเพื่อเข้าสูว่ งการบันเทิง
2. เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบแอปพลิเคชั่นสร้างพืน้ ที่แสดงความสามารถเพื่อ
เข้าสูว่ งการบันเทิง
3. เพื่อพัฒนาสร้างเป็ นต้นแบบแอปพลิเคชั่นสร้างพืน้ ที่แสดงความสามารถเพื่อเข้าสู่
วงการบันเทิง
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ความสาคัญของการวิจัย
งานวิ จัย นี ้มุ่ง เน้น ไปในเรื่อ งสร้า งช่ อ งทางที่ ส ะดวกในการสมัค รเข้า สู่ว งการบัน เทิ ง
นาเสนอวิธีก ารสมัครที่ชัดเจน ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา เพิ่มช่องทางที่ สะดวกในการ
ติดต่อสื่อสาร สร้างโอกาสในการเข้าสูว่ งการ ลดความเสี่ยงของการถูกหลอกลวง เข้าถึงผูค้ นได้ทกุ
สถานที่ในประเทศไทย และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จากัด
ขอบเขตของการวิจัย
ในงานวิจยั นีเ้ ป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยผูว้ ิจยั มุ่งศึกษาองค์ประกอบ หลักการ รูปแบบ
การใช้งาน และเนื อ้ หาที่ เหมาะสม ในการออกแบบและพัฒ นาแอปพลิ เคชั่น สร้างพื น้ ที่ แสดง
ความสามารถเพื่อเข้าสูว่ งการบันเทิง กรณีศกึ ษา แอปพลิเคชั่น GMMTV
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั
วัยรุน่ ไทย ไม่จากัดเพศ ไม่จากัดอาชีพ ไม่จากัดระดับการศึกษา อาศัยอยู่ในประเทศไทย
อายุ ระหว่าง 13-27 ปี
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในงานวิจัย
วัย รุ ่น ไทย ไม่จากัดเพศ ไม่จากัดอาชีพ ไม่ จากัดระดับ การศึกษา อาศัยอยู่ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร อายุ ระหว่าง 13-27 ปี ที่อยากเป็ นนักแสดง จานวน 15 คน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. วงการบันเทิง หมายถึง สังคม และ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทางานในสายอาชีพ
บันเทิง เช่น นักแสดง นักร้อง นักดนตรี เป็ นต้น
2. แมวมอง หมายถึง บุคคลที่มีช่องทางในการพาบุคคลใดๆ เข้าสูว่ งการบันเทิง
3. นักแสดง หมายถึง บุคคลที่ประกอบอาชีพสวมบทบาทเป็ นตัวละคร เพื่อถ่ายทอด
เรื่องราว ความรูส้ กึ ที่อยู่ในบทละครมาสูผ่ ชู้ าย
4. สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สังคมออนไลน์ท่ีมีผใู้ ช้เป็ นผูส้ ่ือสาร หรือเขียนเล่า เนือ้ หา
เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผใู้ ช้เขียนขึน้ เอง ทาขึน้ เอง หรือพบเจอจาก
สื่ออื่นๆ แล้วนามาแบ่งปั นให้กบั ผูอ้ ่ืนที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่
ให้บริการบนโลกออนไลน์ ปั จจุบนั การสื่อสารแบบนีจ้ ะทาผ่านทาง Internet และโทรศัพท์มือถือ
เท่านัน้

5
5. สมาร์ทโฟน หมายถึง โทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ีมีความสามารถที่เพิ่มเติมนอกเหนือจาก
โทรศัพ ท์มื อถื อ ทั่ว ไป สามารถให้ผู้ใช้งานติ ด ตั้งโปรแกรมเสริม ส าหรับ เพิ่ ม ความสามารถของ
โทรศัพท์ตวั เอง โดยรูปแบบนัน้ ขึน้ อยู่กบั แพลตฟอร์มของโทรศัพท์
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
กรอบแนวคิ ด ในการท าวิ จัย กลุ่ม เป้ า หมายคื อ วัย รุ ่น ไทย อายุ 13-27 ปี โดยศึ ก ษา
แอปพลิเคชั่น GMMTV เทรนด์การออกแบบแอปพลิเคชั่น การสัมภาษณ์ผูบ้ ริหารและพนักงาน
GMMTV และผู้เชี่ ย วชาญด้า นการออกแบบแอปพลิ เคชั่น เพื่ อ น าข้อ มูล ที่ ได้ม าวิเคราะห์แ ละ
ออกแบบแอปพลิเคชั่น โดยแบบร่าง 5 รู ปแบบ และคัดเลือกโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
1 รูปแบบเพื่อดาเนินการออกแบบต้นแบบแอปพลิเคชั่น จากนัน้ ทาการประเมิน ความพึงพอใจจาก
กลุม่ เป้าหมาย จะได้ตน้ แบบแอปพลิเคชั่นโดยองค์ความรูท้ ่ไี ด้รบั ผูใ้ ช้งานเข้าถึงและสามารถใช้งาน
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เครื่องมื อดิจิทัลต่างๆ ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว การออกแบบเพิ่มฟั่ งชั่นการสมัครและการแสดง
ความสามารถของผูท้ ่ีสนใจรวมถึงความสวยงามและสุนทรียภาพการใช้งาน ประเภทเนือ้ หาหรือ
ประโยชน์การใช้งานสาหรับผูท้ ่สี นใจต้องการเข้าสูว่ งการบันเทิงและผูท้ ่ีผทู้ ่ีตอ้ งการหาความบันเทิง
และติดตามผลงานศิลปิ นที่ช่ืนชอบ
สมมุติฐานในการวิจัย
ได้ตน้ แบบแอปพลิเคชั่นสร้างพืน้ ที่แสดงความสามารถเพื่อเข้าสูว่ งการบันเทิง กรณีศกึ ษา
แอปพลิเคชั่น GMMTV เพื่อสร้างช่องทางที่สะดวกในการสมัครเข้าสู่วงการบันเทิง นาเสนอวิธีการ
สมัครที่ชดั เจน ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา เพิ่มช่องทางที่สะดวกในการติดต่อสื่อสาร สร้าง
โอกาสในการเข้าสูว่ งการ ลดความเสี่ยงของการถูกหลอกลวง เข้าถึงผูค้ นได้ทกุ สถานที่ในประเทศ
ไทย และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จากัด

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้นาเสนอตาม
หัวข้อต่อไปนี ้
1. ประวัติบริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จากัด
2. แอปพลิเคชั่น GMMTV
3. พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคนไทย
4. กลุม่ เป้าหมาย Gen-Z
5. การออกแบบแอปพลิเคชั่น
5.1 ความหมายของแอปพลิเคชั่น
5.2 ประเภทแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
5.3 การออกแบบแอปพลิเคชั่น
5.4 ระบบปฏิบตั ิการ Android
5.5 ระบบปฏิบตั ิการ IOS
6. Trend การออกแบบ UIUX ของปี 2019
7. ทฤษฎีความพึงพอใจ
8. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. ประวัตบิ ริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จากัด
บริ ษั ท จี เอ็ ม เอ็ ม แกรมมี่ จ ากั ด (มหาชน) เป็ นบริ ษั ท แม่ ข องกิ จ การบั น เทิ ง ซึ่ ง
ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจดนตรี สื่อ ภาพยนตร์ ดิจิ ตอล สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม สถานีวิทยุ สื่อ
สิ่งพิมพ์ และ อีเวนต์เมเนจเม้นท์ แบบครบวงจร ขนาดใหญ่ท่ีสดุ ในประเทศไทย ก่อตัง้ โดย ไพบูลย์
ดารงชัยธรรม และ
เรวัต พุทธินนั ทน์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 และเป็ นค่ายเพลงที่ดีท่ีสดุ อันดับ
1 ของประเทศไทยและอัน ดั บ 3 ของเอเชี ย จากการจัด อัน ดับ ของนิ ต ยสารชื่ อ ดังของอังกฤษ
นอกจากนีย้ งั เป็ นบริษัทที่มีคนอยากเข้าทางานมากที่สดุ เป็ นอันดับที่ 8 ของประเทศไทยอีกด้วย จี
เอ็มเอ็ม แกรมมี่ ทาธุรกิจทางด้านดนตรี สื่อ ภาพยนตร์ ดิจิตอล สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม สถานี
วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และ อีเวนต์เมเนจเม้นท์ เป็ นต้น โดยระยะแรกดาเนินธุรกิจหลักสร้างสรรค์ผลงาน
เพลงไทยสากล โดยออกอัลบั้ม ชุดแรก นิ ยายรักจากก้อนเมฆ โดย แพทย์ห ญิ งพัน ทิ วา สิน รัช
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ตานันท์ และผลิตรายการทีวี 3 รายการ ได้แก่ ยิม้ ใส่ไข่ มันกว่าแห้ว และ เสียงติดดาว จากนัน้ จึง
เริ่มขยายกิจการ ไปสู่ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุ บริษัทได้ขยายการดาเนินธุรกิจ
เข้าสู่ธุรกิจบันเทิงอื่นๆ เช่น วิทยุ ภาพยนตร์ การจัดคอนเสิรต์ การศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทัง้ ธุรกิจ
ร้านค้าปลีกเพื่อจัดจาหน่ายสินค้าต่างๆ ของบริษัทในเครือ เช่นเทปและซีดีเพลงการขยายธุรกิจ
ดังกล่าวส่งให้บริษัทดาเนินธุรกิจอย่างครบวงจร และเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมบันเทิงไทยในปี พ.ศ.
2544 ข้อมูลเมื่อ เมษายน พ.ศ. 2559 จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เป็ นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง 35,339 เพลง ใน
วัน ที่ 9 ตุล าคม พ.ศ. 2560 ช่ อ งยูทูบ ของแกรมมี่ ส ามารถสร้างประวัติ ศ าสตร์เป็ น ช่ อ งแรกใน
ประเทศไทยและช่องแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ท่ี ทาลายสถิติมีผูต้ ิดตามมากกว่า
10,000,000 คน(https://th.wikipedia.org: สืบค้นวันที่ 19 กันยายน 2562) ปั จจุบนั ไพบูลย์ ดารง
ชัยธรรม เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ จานวนรวม 392,834,599 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 47.91% การจัดอันดับหุน้
ในอุต สาหกรรม บริษั ท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) อยู่ในหมวดธุรกิจ ประเภทสื่อและ
สิ่งพิ มพ์ อยู่ในลาดับที่ 12 ของตาราง ในวัน ที่ 9 ธัน วาคม 2062 (https://www.settrade.com/:
สืบค้นวันที่ 9 ธันวาคม 2562) ปั จจุบนั มีบริษัทในเครือ ได้แก่
- จีเอ็มเอ็ม พิคเจอร์
- จีเอ็มเอ็ม ไท หับ (GTH)
- จีดีเอช ห้าห้าเก้า (GDH 559)
- จีเอ็มเอ็ม พิคเจอร์
- จีเอ็มเอ็มทีวี
จีเอ็มเอ็มทีวี (เดิมชื่อ แกรมมี่ เทเลวิช่ นั ) จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 3 สิงหาคม
พ.ศ. 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์การก่อตัง้ บริษัทจากการที่
ผูบ้ ริหารของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เล็งเห็นศักยภาพที่จะพัฒนาให้ธุรกิจโทรทัศน์เติบโต แข็งแรง มั่นคง
จึง ได้แ ยกฝ่ ายการตลาดของบริษั ท ออกมาเป็ น บริษั ท เพื่ อ บริห ารงานทางด้า นธุ รกิ จ โทรทัศ น์
โดยเฉพาะ และเริ่มผลิตรายการเกมโชว์และรายการเพลงต่าง ๆ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิรน์ ไนน์ทีวี และ
สถานีโทรทัศน์ไอทีวี (ปั จจุบนั เป็ นสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) โดยมี ดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ และ สาย
ทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยุธยา เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การบริษัทในช่วงเวลานัน้ ตามลาดับ วันที่ 24 สิงหาคม
พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ได้มีมติให้สละสิทธิ์การถือหุน้ ของจีเอ็มเอ็มที
วีจานวน 100% ให้กบั บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนเนล เทรดดิง้ จากัด หรือกลุ่มธุรกิจจีเอ็มเอ็ม 25 เป็ น
คนถือหุน้ ดังกล่าวแทน ทาให้ในปั จจุบนั บริษัทมีสถานะเป็ นบริษัทลูกของจีเอ็มเอ็ม 25 และมีสาย
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ทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา, ปณต สิริวัฒ นภักดี และฐาปน สิริวัฒ นภักดี เป็ นคณะกรรมการผูม้ ี
อานาจควบคุมทางอ้อม ปั จจุบัน จีเอ็มเอ็มทีวี ยังคงเป็ นผูผ้ ลิตรายการบันเทิง ละคร และซีรีส ์
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่องวัน และ จีเอ็มเอ็ม 25 เป็ นหลัก
รายการที่ออกอากาศในปั จจุบนั
1) รายการโทรทัศน์
- ช่องวัน คือ รายการทอล์ก-กะ-เทย ONE NIGHT ทุกวันเสาร์ 22:30 - 23:30 น.
- ช่องจีเอ็มเอ็ม 25 คือ รายการไทยทึ่ง WOW! THAILAND ทุกวันเสาร์ 13:00 14:00 น. และนาเสนอไฮไลท์ในรายการ ข่าวใหญ่ไทยแลนด์ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 17:50 - 18:00 น.
รายการรถโรงเรียน School Rangers - ทุกวันอาทิตย์ 10:00 - 11:00 น. รายการเทยเที่ยวไทย ทุกวันอาทิตย์ 22:25 - 23:25 น.
2) รายการออนไลน์
- ช่องยูทบู คือ รายการมูจงปั ง - ทุกวันที่ 16 ของเดือน, รายการเสน่หห์ อ้ งเครื่อง ทุกวันที่ 20 ของเดือน, รายการ Be My Baby คนนีเ้ ด็กผม – ทุกวันสิน้ เดือน
- ช่องทางเฟซบุ๊ก คือ รายการเมนต์มาเมนต์กลับ รายการไลน์ทีวี & ยูทบู รายการ
เตร็ดเตร่ fest กับ เต ตะวัน - ทุกวันที่ 13 ของเดือน รายการกินกันกับ เต - นิว TayNew Meal Date
– ทุก วัน สิน้ เดื อน รายการต่ อปาก ต่อค า ติด ไฟแดง Season 3 - ทุก วัน ที่ 5 และ 25 ของเดือ น
รายการARM SHARE – ทุก วัน พุธ รายการFriend.Ship with Krist - Singto - ทุ ก วัน ที่ 15 ของ
เดือน รายการรักหลับกับออฟกัน Off - Gun Fun Night Season 2 - ทุกวันที่ 12 และ 24 ของเดือน
รายการเจนจัด ก๊อตจิก - ทุกวันที่ 9 และ 19 ของเดือน
ในด้านความบันเทิงอื่นๆ ที่ทางจีเอ็มเอ็มทีวีผลิตและดาเนินงานมีดงั นี ้
1.) เพลงและมิวสิกวิดีโอ รับหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินการผลิต (ในนามแบงแชนแนล/จีเอ็ม
เอ็มทีวี เรคคอร์ด) โดยมีจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เป็ นผูค้ วบคุมและอานวยการผลิต (โดยผูข้ ับร้องมีทั้ง
ศิลปิ นในสังกัดและในสังกัดเครือข่ายของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่)
2) ภาพยนตร์ มีทงั้ หมด 3 เรื่อง ในปี พ.ศ.2559, 2563, 2564 ตามลาดับ
3) ละครโทรทัศน์ มีทงั้ หมด 15 เรื่อง ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2538- พ.ศ. 2564
4) ซีรีส ์ มีทงั้ หมด 58 เรื่อง ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2563
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5) คอนเสิรต์ และแฟนมีตติง้ มีทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งได้ดงั นี ้
- ในประเทศ มีทงั้ หมด 14 ผลงาน ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555- พ.ศ. 2562
- ต่างประเทศ มีทงั้ หมด 51 ผลงาน ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560- พ.ศ. 2562 โดยประเทศ
ที่มีการจัดคอนเสิรต์ และแฟนมีตติง้ มากที่สดุ คือประเทศจีน (https://th.wikipedia.org: สืบค้นวันที่
19 กันยายน 2562)

ภาพประกอบ 2 ระดับเรตติง้ ประเภทซีรยี ท์ ่มี ีออกในช่อง LINE TV
ที่มา: บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จากัด
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ภาพประกอบ 3 ระดับเรตติง้ ประเภทรายการวาไรตีท้ ่มี ีออกในช่อง LINE TV
ที่มา: บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จากัด

ภาพประกอบ 4 อันดับ Top Hashtag ในหมวดวงการบันเทิงที่จดั อันดับโดย Twitter
ที่มา: บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จากัด
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สถาพร พานิชรักษาพงศ์ (2560, 27 ธันวาคม) หนึ่งในผูบ้ ริหารบริษัทจีเอ็มเอ็มทีวี จากัด
ให้เหตุผลที่ทาไมหลายๆ คนอยากทาอาชีพนักแสดง สถาพร กล่าวว่า ถึงแม้ทกุ วันนีม้ ีอาชีพหลาย
อย่างที่สามารถสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กบั หลายๆ คน แต่อาชีพการเป็ นดารานักแสดง
เป็ นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่วา่ เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามก็ยงั เป็ นอาชีพยอดฮิตไม่ว่ายุคไหนก็ตาม
โดยเฉพาะยุคปั จจุบนั ยิ่ งมีความต้องการสูงมากจะเห็นได้จากเวทีการประกวดต่างๆ ทัง้ ร้องเพลง
การแสดงต่างๆ ที่จะสามารถเข้าสูก่ ารเป็ นอาชีพนักแสดงจะต้องมีคนสนใจเป็ นจานวนมาก เหตุผล
ที่ทาให้อาชีพนักแสดงเป็ นอาชีพคนให้ความน่าสนใจน่าจะมีเหตุผล คือ
1) มีช่ือเสียง
อาชีพนักแสดงเป็ นอาชีพที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและครอบครัวได้
เพราะเป็ นอาชีพที่เป็ นที่สนใจของคนทั่วไป โดยเฉพาะคนไทยที่นิยมชมชอบในตัวของดาราและ
นักแสดงเป็ นทุนเดิมอยู่แล้วนั่นเองส่งผลให้มีงานทาอย่างต่อเนื่องทาให้อาชีพการเป็ นนักแสดงมี
ความมั่นคงและมีงานอย่างต่อเนื่องยาวนาน
2) รายได้สงู มาก
อาชีพนักแสดงนอกจากจะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองแล้วยังสามารถ
สร้างรายได้และมูลค่าสูงมากยิ่งคนไหนที่มีช่ือเสียงโด่งดังมากก็จะยิ่งมีค่าตัวที่สงู ตามไปด้วยซึ่งไม่
น่าแปลกใจเลยที่ทาไหมอาชีพนักแสดงจึงมักมีรายได้ท่ีสงู มากและเป็ นที่ใฝ่ ฝั นของหลายๆ คนที่
อยากเข้าสูว่ งการนี ้
3) ได้รบั การยอมรับจากสังคม
อาชีพที่ได้รบั การยอมรับในอดีตมักจะเป็ นอาชีพที่ดมู ่ นั คงน่าเชื่อถือเช่นอาชีพครู
หมอ ตารวจ ทหาร หรือข้าราชการเป็ นต้นแต่ในยุคนีท้ กุ คนเริ่มยอมรับอาชีพใหม่ๆ มากขึน้ รวมทัง้
อาชีพการเป็ นนักแสดงซึง่ จะเริม่ มีคนให้ความเคารพและน่าเชื่อถือมากขึน้ ในปั จจุบนั
4) สามารถต่อยอดได้ในอนาคต
อาชีพการเป็ นนักแสดงเป็ นอาชีพที่มาเร็วและก็ไปเร็วดังที่เราเห็นซึ่งหลายคนเมื่อ
มีอายุมากขึน้ งานการแสดงก็ย่อมลดน้อยลง หลายคนก็เริม่ หันไปมองหาอาชีพใหม่ๆ ซึ่งแน่นอนว่า
การที่เคยเป็ นนักแสดงก็ย่อมทาให้มีคนรู จ้ กั มาก่อนก็ย่อมมีโอกาสหรือแต้มต่อสูงมากกว่าคนทั่วไป
ซึง่ สามารถต่อยอดได้ทงั้ ในเรื่องธุรกิจหรือด้านอื่นๆ ได้เป็ นอย่างดี
ปั จ จุบัน บริษั ท จี เอ็ ม เอ็ ม ที วี จ ากัด มี ศิ ล ปิ น ในสัง กัด จ านวน 107 คน โดยไม่ มี ก าร
แบ่งแยกความสามารถศิลปิ นทุกคนต้องสามารถเป็ นได้ทงั้ นักแสดง นั กร้อง หรือแม้กระทั่งพิธีกร
ทัง้ นีก้ ็ขนึ ้ อยู่กบั ผูจ้ ดั ละคร ผูจ้ ดั รายการ ที่จะเรียกศิลปิ นนัน้ มาทาการแสดงอีกด้วย
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สรุ ปได้ว่าบริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จากัด เป็ นบริษัทที่มีความสาคัญในอุตสาหกรรมบันเทิง
ของประเทศไทย มีศกั ยภาพในการผลิตรายการ ภาพยนตร์ ละคร ซีรีย ์ และ คอนเสิรต์ และแฟนมี
ตติง้ มีทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ ที่ประสบความสาเร็จเป็ นอย่างมาก สามารถสร้างศิลปิ นที่มี
ชื่อเสียง และสามารถส่งศิลปิ นไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศได้อีกด้วย
2. แอปพลิเคชั่น GMMTV
ณัฐพงษ์ มงคงสวัสดิ (2560, 27 ธัน วาคม) แอปพลิ เคชั่น GMMTV เป็ น แอปพลิเคชั่น
สาหรับดูทีวี จีเอ็มเอ็ม ทีวี ของ ช่องแกรมมี่ สามารถรับชมรายการทีวีสดๆ จาก เป็ น แอปพลิเคชั่นดู
ทีวีของ ช่องแกรมมี่ สาหรับแฟนๆ ที่รอชมผลงานของศิลปิ นในเครือแกรมมี่ก็ รวบรวมความบันเทิง
ครบรสส่งตรงถึงมือคุณสาหรับ GMM-TV ให้คณ
ุ ติดตามอัพเดทรายการทีวีต่างๆ มากมาย ดู Hilight รายการต่ า งๆ ติ ด ตามข่ า ว ดารา นัก ร้อ งศิ ล ปิ น รับ ชมมิ ว สิ ก วิ ดี โอมากมาย ชมตัว อย่ า ง
รายการ จีเอ็มเอ็ม ทีวี ดูแบงแชนแนลสดตลอด 24 ชั่วโมง และข่าวศิลปิ น ไม่พลาดกิจกรรมที่พร้อม
ส่งต่อความสนุกผ่านแอปพลิเคชั่น มีให้โหลดทัง้ ระบบปฏิบตั ิการ iOS และ Android บริษัทจีเอ็ม
เอ็ ม ที วี จ ากัด ได้ใ ห้ผู้ท่ี ส นใจน าไปใช้ง านกัน แบบฟรี (FREE) ไม่ ต ้อ งเสี ย ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ตาม
กลุม่ เป้าหมายทางการตลาดของ GMMTV เป็ นหนุ่มสาววัยย่างเข้าวัยรุน่ วัยรุน่ ไปจนถึงวัยทางาน
ตอนต้น อายุประมาณ 16 - 25 ปี ทงั้ สิน้ เพียงแต่ว่า แอปพลิเคชั่นของ GMMTV เป็ นแอปพลิเคชั่นที่
สร้างขึน้ มานานแล้วรูปแบบในการออกแบบจึงไม่เข้ากับ Trend ในปั จจุบนั ทาให้ผใู้ ช้งานเข้าใจว่า
เป็ นแอปพลิเคชั่นสาหรับดูคลิปวีดีโอ ละครย้อนหลังเท่านัน้ ทาให้ผูเ้ ข้าใช้แอปพลิเคชั่นมีคาติชม
เข้ามาทางบริษัทจานวนมากเนื่องจากผูเ้ ข้าใช้งานไม่ได้รบั ความสะดวกและมีการอัพเดทข่าวสาร
ต่างๆ ช้ากว่าช่องทางอื่น เข้ามาในแอปพลิเคชั่นแล้วดาวน์โหลดนาน เนื่องจากเป็ นการดึงวีดีโอ
จาก YouTube ท าให้ไฟล์ท่ี เปิ ดดูมี ขนาดความจุท่ี ใหญ่ สร้างความไม่ พ อใจให้กับ ผู้ใช้งานเป็ น
จานวนมาก อีกทัง้ ข้อมูลของศิลปิ นไม่มีการอัพเดตอย่างที่ แอปพลิเคชั่นตัง้ วัตถุประสงค์ไว้ตงั้ แต่
ตอนแรกอีกด้วย ทางบริษัทจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาแอปพลิเคชั่นให้มีความทันสมัยเข้ากับ
กลุม่ เป้าหมายในยุคปั จจุบนั มากขึน้ และอาจเป็ นช่องทางหนึ่งในการค้นพบศิ ลปิ นหน้าใหม่ๆ ด้วย
การเพิ่มช่องทางการรับสมัครผูท้ ่สี นใจเข้าสูใ่ นวงการบันเทิงในช่องทางของแอปพลิเคชั่นได้อีกด้วย
สรุปได้วา่ แอปพลิเคชั่น GMMTV ในปั จจุบนั ยังมีปัญหาในการใช้งานของผูท้ ่สี นใจเข้าชม
รายการต่างๆ เป็ นจานวนมาก ทางบริษัทจึงอยากให้มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นให้มีความทันสมัย
และมีช่องทางการรับสมัครผูท้ ่สี นใจเข้าสูว่ งการบันเทิงอีกด้วย
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3. พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคนไทย
บทความ “ETDA เผยผลสารวจพฤติกรรมการใช้อิน เตอร์เน็ ตของคนไทยในปี 2559”
(2017) จาก marketingoops.com
สานัก งานพัฒ นาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ETDA เผยผลสารวจพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคนไทยในปี
2016 โดยเก็บข้อมูลจากผูท้ ่ใี ช้อินเตอร์เน็ตคนไทย 16,661 คนทั่วประเทศ พบว่า คนในกรุงเทพฯ มี
จานวนชั่วโมงการใช้อินเตอร์เน็ตสูงกว่าคนในต่างจังหวัด คนกรุงเทพฯ ใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ย 48.1
ชั่ว โมงต่ อ สัป ดาห์ ส่ว นคนต่ า งจังหวัด 44.6 ชั่วโมงต่ อ สัป ดาห์ แบ่ งเป็ น ผู้ช าย 45.3 ชั่วโมงต่ อ
สัปดาห์ ผูห้ ญิง 44.7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเพศที่สาม 48.9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
แบ่ งเป็ น Gen ต่ า งๆ จะพบว่า Gen Y คื อ กลุ่ม ที่ ใช้อิ น เตอร์เน็ ต มากที่ สุด เฉลี่ ย 53.2
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามมาด้วย Gen X 44.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ Gen Z 40.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ
Baby Boomer 31.8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทัง้ นีเ้ มื่อเฉลี่ยจากคนไทยทัง้ ประเทศ คนไทยส่วนใหญ่ใช้
อินเตอร์เน็ต 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 6.4 ชั่วโมงต่อวัน
อุปกรณ์ท่ใี ช้ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
- สมาร์ทโฟน 85.5 % ใช้งานเฉลี่ย 6.2 ชั่วโมงต่อวัน
- คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล 62 % ใช้งานเฉลี่ย 5.4 ชั่วโมงต่อวัน
- คอมพิวเตอร์แบบพกพา 48.7 % ใช้งานเฉลี่ย 4.7 ชั่วโมงต่อวัน
- แท็บเล็ต 30 % ใช้งานเฉลี่ย 3.5 ชั่วโมงต่อวัน
- สมาร์ตทีวี 19.8 % ใช้งานเฉลี่ย 2.7 ชั่วโมงต่อวัน
ช่วงเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ต
- 08.01 – 12.00 น. 76 %
- 12.01 – 16.00 น. 75.2 %
- 16.01 – 20.00 น. 76.6 %
- 20.01 – 24.00 น. 70.3 %
- 00.01 – 04.00 น. 12.1 %
- 04.01 – 08.00 น. 11.4 %
สถานที่ ท่ี ใช้อิ น เตอร์เน็ ต โดยเฉลี่ ย แล้ว คนไทยส่ ว นใหญ่ 87.6 % จะใช้ท่ี บ ้า น เมื่ อ
เปรียบเทียบตามพืน้ ที่พักอาศัยจะเห็น ว่าผูใ้ ช้อินเตอร์เน็ตที่อยู่ต่างจังหวัดจะใช้อินเตอร์เน็ตใน
สถานศึก ษา และอิ น เตอร์เน็ ต คาเฟ่ สูงกว่ากลุ่ม ที่ อยู่ก รุ งเทพฯ แสดงให้เห็ น ว่า ในต่ างจังหวัด
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โครงสร้างพืน้ ฐานดิจิทลั ของประเทศไทยยังไม่ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ทาให้ตอ้ งใช้อิ นเตอร์เน็ตจากที่
บ้านหรือสถานที่ต่างๆ
กิจกรรมที่ทาเมื่อใช้อินเตอร์เน็ต แน่นอนว่าอันดับ 1 คือ Social Network 96.1% ตามมา
ด้วยการดูวิดีโอใน YouTube ค้นหาข้อมูลต่างๆ อ่าน E-Book รับ-ส่งอีเมลล์ ดูทีวีออนไลน์ ดาวน์
โหลดเพลง เกมส์ ละคร ซอฟต์แวร์ ช้อปออนไลน์ และทาธุรกรรมทางการเงินเป็ นต้น
แอปพลิเคชั่นที่คนไทยใช้มากที่สดุ ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่
- YouTube 97.3 %
- Facebook 94.8%
- Line 94.6 %
- Instagram 57.6 %
- Twitter 35.5 %
- WhatsApp 13.7%
- Linkedln 11.4% (เผยแพร่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.26 น.)
สรุ ปได้ว่าคนไทยในปั จจุบนั มีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตมากขึน้ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
เชื่อมต่ออิน เตร์เน็ ตมากที่สุดคื อสมาร์ตโฟน และกิจกรรมที่ ท าเมื่ อใช้อิน เตอร์เน็ ตมากที่ สุดคื อ
Social Network จะเห็นได้ว่าคนไทยใช้เครื่องมือดิจิทลั มากขึน้ ในทุกๆ วัน ผูว้ ิจยั จึงเลือกออกแบบ
แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เพื่อสะดวกต่อผูใ้ ช้งานและเป็ นที่นิยมมากที่สดุ
4. กลุ่มเป้ าหมาย Gen-Z
4.1 Gen Z คือ
Gen Z คือ คานิยามล่าสุดของคนรุน่ ใหม่ในยุคปั จจุบนั หมายถึงคนที่เกิดหลังจากปี
ค.ศ. 1995 หรือปี พ.ศ. 2538 เป็ น ต้นมา เด็ก ๆ กลุ่ม Gen Z นีจ้ ะเติบโตมาพร้อมกับสิ่งอานวย
ความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อม มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ และเรียนรูไ้ ด้
เร็ว คนกลุม่ Gen Z เป็ นประชากรกลุ่มอายุนอ้ ยที่สดุ ในปั จจุบนั โดยในเจเนอเรชั่นนีจ้ ะเป็ นช่วงที่มี
ประชากรเกิดใหม่นอ้ ยลง เนื่องจากเป็ นเมืองเพิ่มขึน้ ทาให้มีภาระด้านการดาเนินชีวิต การทางาน ที่
อยู่อาศัย ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ ทาให้ค่านิยมการมีลกู น้อยลง
4.2 พฤติกรรมของคน Gen Z
- Gen Z ติดโลกออนไลน์ จึงรับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ทาให้ชาว Gen Z ชอบ
ตัดสินใจทาอะไรอย่างรวดเร็ว
- Gen Z ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนเว็บ สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็ นหลัก
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- Gen Z เปิ ดกว้างทางความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างมากขึน้ มีแนวโน้มที่จะปรับ
ทัศนคติได้ดี
- Gen Z มีความกล้าแสดงออก ชอบโชว์ มีความมั่นใจสูง
- Gen Z มี แนวโน้มเป็ น มนุษ ย์หลายงาน ความอดทนต่ า ชอบท างานหลายอย่าง
พร้อมกัน
สรุ ป ได้ ว่ า ผู้ วิ จั ย เลื อ กกลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ป็ น Gen Z เพราะว่ า กลุ่ ม Gen Z นี ้ มี
ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ และเรียนรูไ้ ด้เร็ว และเป็ นประชากรกลุม่ อายุนอ้ ยที่สดุ
ในปั จจุบนั อยู่ในช่วงอายุโดยเฉลี่ยประมาณ 15-18 ปี ที่เหมาะสาหรับการเข้าสูว่ งการบันเทิง และ
ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของทางการตลาดของ GMMTV เป็ นหนุ่มสาววัยย่างเข้าวัยรุ ่น วัยรุ ่น ไป
จนถึงวัยทางานตอนต้น อายุประมาณ 16 - 25 ปี อีกด้วย
5. การออกแบบแอปพลิเคชั่น
5.1 ความหมายของแอปพลิเคชั่น
คณาวุธ ชื่น ชม (2553) กล่าวว่า แอปพลิ เคชั่น คือ ซอฟท์แวร์ท่ี ใช้เพื่ อช่วยในการ
ทางาน ของผูใ้ ช้แอปพลิเคชั่น จึงมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้งาน (User Interface: UI) ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็ นประเภทย่อย ๆ ตามสภาพแวดล้อมการทางาน (Platform) ได้ดงั นี ้
- Desktop แอปพลิเคชั่น คือ แอปพลิเคชั่นที่ทางานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น
Windows Media Player, Microsoft office เป็ นต้น
- Mobile แอป พ ลิ เ คชั่ น แอปพ ลิ เ คชั่ นที่ ทางานบน Mobile Device หรื อ
โทรศัพท์มือถือ เช่น IM+ เป็ นต้น
- Web แอปพลิเคชั่น คือ แอปพลิเคชั่นที่ทางานบน WEB เช่น Hotmail, Gmail,
Google+ เป็ นต้น โดยเว็ บ แอปพลิ เคชั่น อาจแบ่ ง ออกได้อี ก เป็ น Intranet แอปพลิ เคชั่น โดย
Intranet หมายถึง การใช้งานเฉพาะภายในองค์กร ซึง่ ตรงข้ามกับ Internet ที่เป็ น World Wide
Web
ณัฐญา มาเกิด (2554) กล่าวว่า แอปพลิเคชั่น คือ โปรแกรมประยุกต์ท่ีใช้งานสาหรับ
เพิ่มเสริมความสามารถให้แก่อปุ กรณ์ส่อื สารที่มีการใช้งานง่าย ผูใ้ ช้งานสามารถติดตัง้ โปรแกรมได้
เองโดยมีรูปแบบการทางานขึน้ อยู่กบั รูปแบบของอุปกรณ์ส่ือสารแบบพกพาและมีระบบปฏิบตั ิการ
ที่อปุ กรณ์ส่ือสาร
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สุ ช า ด า พ ล า ชั ย ภิ รม ย์ ศิ ล (2553) ก ล่ า ว ว่ า Mobile Application (โม บ า ย
แอปพลิ เคชั่น ) เกิ ด จากการรวมสองคา ระหว่า ง คาว่า “Mobile” กับ ค าว่า “Application” ซึ่ง
สามารถอธิบายความหมายได้ดงั นีค้ าว่า “Mobile” (โมบาย) หมายถึง อุปกรณ์ส่ือสารที่ใช้สาหรับ
พกพาที่ไม่เพียงแต่สามารถใช้งานตามพืน้ ฐานของโทรศัพท์แล้วยังสามารถทางานเหมือนกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเนื่องจาก เป็ นอุปกรณ์ท่ีพกพาได้จึงมีคุณสมบัติเด่นคือ ขนาดเล็ก น้าหนักเบา
และใช้พลังงานค่อนข้างน้อย สามารถตอบสนองการใช้งานของผูใ้ ช้ได้อย่างหลากหลาย เช่น การ
ติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารกับ เครื่องคอมพิวเตอร์และสามารถเพิ่มหน้าที่การทางานได้ ส่วนคาว่า
“Application” ( แอปพลิเคชั่น) หมายถึง ซอฟต์แวร์ท่ีใช้เพื่อช่วยสาหรับการทางานของผูใ้ ช้โดย
แอปพลิเคชั่นจะมีสว่ นติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface หรือ UI) เพื่อทาหน้าที่เป็ นตัวกลางในการใช้
งาน
สิริสุดา รอดทอง (2557) กล่าวว่า การใช้แอปพลิ เคชั่น บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้รบั
ความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกในช่วงท้ายศตวรรษที่ 19 จากการกาเนิดของ Apple Store โดย
ก่อนหน้านัน้ การใช้ แอปพลิเคชั่นบน โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นเพียงการดาวน์โหลดริงโทนเท่านัน้ การ
เกิดขึน้ ของ App Store ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปั จจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์เพื่อการสื่อสาร ได้แก่ การปรับปรุงรู ปแบบการทาธุรกิจระหว่างผูใ้ ห้บริการกับผูพ้ ฒ
ั นา
แอปพลิ เคชั่น ท าให้ผู้พัฒ นามี โอกาสมี รายได้เพิ่ ม มากขึ ้น ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒ นา
แอปพลิเคชั่นและการพัฒนาเทคโนโลยีโครงสร้างพืน้ ฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการขยายการรองรับ
สัญ ญาณสื่ อ สารเพิ่ ม มากขึ น้ เพื่ อ ให้รบั -ส่ง ข้อ มูล ให้เพี ย งพอต่ อ การใช้ง าน แอปพลิ เคชั่น ที่ มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ การมีผใู้ ช้งานบนโทรศัพท์เคลื่ อนที่เพิ่มมากขึน้ และถึงจุดที่ได้รบั การ
ยอมรับในความสะดวกสบายในการใช้และการพกพาไปทุกที่
จากการศึ ก ษาความหมายของแอปพลิ เคชั่น สามารถสรุ ป ได้ว่ า แอปพลิ เคชั่น
หมายถึง โปรแกรมประยุกต์ท่ีใช้งานสาหรับเพิ่มเสริมความสามารถให้แก่อุปกรณ์ส่ือสาร โดย
แอปพลิเคชั่นที่ทางานบนอุปกรณ์ส่อื สารเหล่านีแ้ บ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
- แอปพลิ เคชั่น ระบบ คื อ ซอฟต์แ วร์ท่ี ร องรับ การทางานของโปรแกรมหรื อ
แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น Windows Mobile ที่พัฒ นาโดย บริษัท ไมโครซอฟต์ ระบบปฏิบัติการ
iPhone OS ที่ พัฒ นาโดยบริษั ท Apple ระบบปฏิ บัติ ก าร Blackberry OS ที่ พัฒ นาโดยบริษั ท
Research In Motion (RIM) และระบบปฏิบตั ิการ Android ที่พฒ
ั นาโดยบริษัท Google เป็ นต้น
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- แอปพลิเคชั่นที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูใ้ ช้งาน เช่น แอปพลิเคชั่น
ประเภทเกมส์ แอปพลิเคชั่นประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ และแอปพลิเคชั่นประเภทมัลติมีเดีย
เป็ นต้น
5.2 ประเภทแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
สุช าดา พลาชัย ภิ รมย์ศิ ล (2557) กล่า วว่า แอปพลิ เคชั่น บนสมาร์ท โฟน (Smart
Phone Application) หมายถึง โปรแกรมที่ถูกสร้างขึน้ มาเพื่อใช้งานบนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์
แท็บเล็ต โดยมีการแบ่งประเภทของแอปพลิเคชั่นออกเป็ น 6 ประเภท ดังนี ้
5.2.1 Education & Reference คื อ โปรแกรมด้า นสื่ อ การเรี ย นการสอนแบบ
ออนไลน์ ได้แก่ E-book และ Language Courses เป็ นต้น
5.2.2 Multimedia & Entertainment คือ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ได้แก่ การ
ฟั งเพลง การดูหนัง เป็ นต้น
5.2.3 Games คื อ โปรแกรมเกมที่ มี ค วามหลากหลายหลายรู ป แบบ ได้แ ก่
Action, Puzzle และ Arcade เป็ นต้น
5.2.4 Lifestyle & Healthcare คือ โปรแกรมทางด้านสุขภาพ ได้แก่ เมนูอาหาร
เพื่อสุขภาพ วิธีการทาอาหารเพื่อสุขภาพ การคานวณแคลลอรี่ และการดูแลรักษาสุขภาพ เป็ นต้น
5.2.5 Social Networking คื อ โปรแกรมส าหรับ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารในสั ง คม
ออนไลน์ ได้แก่ Twitter, Facebook และ Whatsapp เป็ นต้น
5.2.6 Finance & Productivity คือ โปรแกรมเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิ น ได้แก่
การโอนเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นต้น
Holzer แล ะ Ondrus (2011) ก ล่ า วว่ า ด้ ว ย เห ตุ นี ้ ก ารขย าย ตั ว ของเนื ้ อ ห า
แอปพลิเคชั่นจึงเป็ นไปอย่างรวดเร็วนอกจากนีย้ งั เป็ นผลมาจากการเกิดของ Application Market
Place ของค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ท่ีมีการแบ่งสัดส่วนรายได้ให้กบั ผูพ้ ฒ
ั นา แอปพลิเคชั่น
มากขึน้ ผูพ้ ฒ
ั นา แอปพลิเคชั่นจึงมีช่องทางการขาย แอปพลิเคชั่นภายในโครงสร้างที่เป็ นประโยชน์
กับทุกฝ่ ายระหว่างผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และผูพ้ ฒ
ั นา แอปพลิเคชั่น ซึ่งในแต่ละประเทศนัน้
นิยมใช้ แอปพลิเคชั่น ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
จากการสารวจพบว่า กลุม่ ประเทศที่มีการดาวน์โหลดสูงที่สดุ คือ กลุม่ ยุโรปอเมริกาเหนือและเอเชีย
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จากประเภทของแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน สามารถสรุ ปได้ว่า แอปพลิเคชั่นบน
สมาร์ท โฟน คือ ระบบโปรแกรมที่ อานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้งานบนสมาร์ท
โฟนหรือแท็บเล็ต ซึ่งผูใ้ ช้งานสามารถดาวน์โหลดได้ทงั้ ในรูปแบบที่ฟรีและเสียเงินให้ตรงกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้งานประเภทต่าง ๆ ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้นทัง้ ในด้านการสื่อสาร ด้านการศึกษา หรือ
ด้านความ บันเทิง เป็ นต้น
5.3 การออกแบบแอปพลิเคชั่น
การออกแบบแอปพลิ เ คชั่ น มี ส่ ว นประกอบของแอปพลิ เ คชั่ น (Application
Component) ซึง่ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภทดังนี ้
5.3.1 Activity (User Interface) คื อ สิ่ ง ที่ ใ ช้ ใ นการแสดงผลออกมาเพื่ อ ให้
ผู้ใช้ง านได้เห็ น และได้ใช้ง านโดย แต่ ล ะแอปพลิ เคชั่น อาจจะมี Activity เดี ย ว หรือ หลาย ๆ
Activity และสิ่งที่อยู่ใน Activity นัน้ จะเรียกว่า View ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น button, text field,
scroll bars, menu items, checkboxes และอื่นๆ
5.3.2 Service (Service Provider) เป็ นส่วนที่ไม่มีการแสดงผลแต่ถูกเรียกใช้ให้
รันอยู่ในลักษณะของ background process โดย service นัน้ อาจจะมีการกระทาอะไรบางอย่าง
เช่ น ติ ด ต่ อ รับ ส่ง ข้อ มูล ผ่ า นเครือ ข่ า ย หรือ ค านวณค่ า ต่ า ง ๆ แล้ว ท าการส่งข้อ มูล ไปแสดงยัง
Activity ก็ได้ หรือการเปิ ดเพลงในขณะที่เรากาลังทางานบน แอปพลิเคชั่นอื่น
5.3.3 Broadcast receiver (Data Provider) คื อ ตั ว ที่ ใ ช้ ส าหรับ คอยรับ และ
ตอบสนองต่อ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ เช่น เมื่อแบตเตอรี่ต่า , การเปลี่ยนภาษา, มีการโทรออก,
มีขอ้ ความเข้าและอื่นๆ ถึงแม้ broadcast receiver จะไม่มีสว่ นของการแสดงผลแต่ก็สามารถที่จะ
เรียก Activity ขึน้ มาแสดงผลให้ผูใ้ ช้ทราบได้ เรียกว่า Notification Manager ซึ่งจะเป็ นตัวที่แจ้ง
เตือนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสั่น , การแสดงไฟกระพริบที่หน้าจอ หรือการส่งเสียงออกมาโดยจะ
มี icon แสดงอยู่บน Status bar เพื่อแจ้งเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้
5.3.4 Content provider (System Event Listener) คือกลุ่มของข้อมูลที่สร้างมา
จากแอปพลิ เคชั่น เพื่ อ ให้แ อปพลิ เคชั่น อื่ น ๆ ได้น าไปใช้ โดยการจัด เก็ บ ข้อ มูล ของ content
provider นัน้ จะอยู่ในลักษณะของ ไฟล์, ฐานข้อมูล SQLite และอื่น ๆ ตัวอย่างแอปพลิเคชั่น ที่ใช้
งาน Content provider ที่ เห็ น ชัดเจนที่ สุดคือ โปรแกรม Contacts ที่ แสดงรายชื่อใน Contacts
นั่นเอง
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5.4 ระบบปฏิบัติการ Android
5.4.1 ประวัติความเป็ นมา
แอนดรอยด์ (Android) คื อ ระบบปฏิ บัติ ก ารแบบเปิ ด เผยซอร์ฟ แวร์ต ้น ฉบับ
(Open Source) โดยบริษัท กูเกิล (Google Inc.) ที่ได้รบั ความ นิยมเป็ นอย่างสูง เนื่องจากอุปกรณ์
ที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ มีจานวนมาก อุปกรณ์มีหลากหลายระดับ หลายราคา รวมทัง้
สามารถท างานบนอุป กรณ์ท่ี มี ขนาดหน้าจอ และความละเอียดแตกต่ างกัน ได้ท าให้ผู้บ ริโภค
สามารถเลือกได้ตามต้องการและหากมองในทิศทางสาหรับนักพัฒนาโปรแกรม (Programmer)
แล้วนัน้ การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ไม่ใช่เรื่องที่ยากเพราะมี
ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นารวมทั้ ง Android SDK (Software Development Kit) เตรี ย มไว้ ใ ห้ กั บ
นักพัฒนาได้เรียนรูแ้ ละเมื่อนักพัฒนาต้องการจะเผยแพร่หรือจาหน่ายโปรแกรมที่พฒ
ั นาแล้วเสร็จ
แอนดรอยด์ก็ ยัง มี ต ลาดในการเผยแพร่โปรแกรม ผ่ า น Android Market แต่ ห ากจะกล่ า วถึ ง
โครงสร้างภาษาที่ใช้ในการพัฒ นานั้น สาหรับ Android SDK จะยึด โครงสร้างของภาษาจาวา
(Java language) ในการเขียนโปรแกรม เพราะโปรแกรมที่พฒ
ั นามาได้จะต้องทางานอยู่ภายใต้
Dalvik Virtual Machine เช่ น เดี ย วกั บ โปรแกรมจาวา ที่ ต ้อ งท างานอยู่ ภ ายใต้ Java Virtual
Machine (Virtual Machine เปรียบได้กับสภาพแวดล้อมที่โปรแกรมทางานอยู่ นอกจากนั้นแล้ว
แอนดรอยด์ ยังมีโปรแกรมแกรมที่เปิ ดเผยซอร์ฟแวร์ตน้ ฉบับ (Open Source) เป็ นจานวนมาก ทา
ให้นักพัฒนาที่สนใจ สามารถนาซอร์ฟแวร์ตน้ ฉบับ มาศึกษาได้อย่างไม่ยาก ประกอบกับความ
นิยมของแอนดรอยด์ได้เพิ่มขึน้ อย่างมากใน โดยดูได้จากส่วนแบ่งการตลาด ในปั จจุบนั
ประวัติความเป็ นมา เริม่ ต้นระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ถูกพัฒนามาจากบริษัท
แอนดรอยด์ (Android Inc.) เมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีนาย แอนดี ้ รู บิน (Andy Rubin) ผูใ้ ห้กาเนิด
ระบบปฏิบัติการนี ้ และถูกบริษั ท กูเกิล ซือ้ กิจการเมื่ อ เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2548 โดยบริษัท
แอนดรอยด์ ได้กลายเป็ นมาบริษัทลูก ของบริษัทกูเกิ ลและยังมีนาย แอนดี ้ รูบิน ดาเนินงานอยู่ใน
ทีมพัฒนาระบบปฏิบตั ิการต่อไป ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เป็ นระบบปฏิบตั ิการที่พัฒนามา
จากการนาเอาแกนกลางของระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux Kernel) ซึ่งเป็ น ระบบปฏิบัติการที่
ออกแบบมาเพื่ อ ท างานเป็ นเครื่ อ งให้ บ ริ ก าร (Server) มาพั ฒ นาต่ อ เพื่ อ ให้ ก ลายเป็ น
ระบบปฏิบตั ิการบนอุปกรณ์พกพา (Mobile Operating System) ต่อมาเมื่อเดือน พฤศจิกายน ปี
พ.ศ. 2550 บริษั ท กูเกิ ล ได้ท าการก่ อ ตั้ง สมาคม OHA (Open Handset Alliance, http://www.
openhandsetalliance .com) เพื่อ เป็ นหน่วยงานกลางในการกาหนดมาตรฐานกลางของอุปกรณ์
พกพาและระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยมีสมาชิกในช่วงก่อนตัง้ จานวน 34 รายเข้าร่วม ซึ่ง
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ประกอบไปด้วยบริษัทชัน้ นาที่ดาเนินธุรกิจด้านการสื่อสาร เช่น โรงงานผลิตอุปกรณ์พกพา, บริษัท
พัฒนาโปรแกรม, ผูใ้ ห้บริการสื่อสารและผูผ้ ลิต อะไหล่อปุ กรณ์ดา้ นสื่อสาร
5.4.2 คุณสมบัติและความสามารถของแอนดรอยด์
จักรชัย โสอินทร์ (2554) กล่าวว่า คุณสมบัติและความสามารถของแอนดรอยด์มี
ดังนี ้
- การเชื่อมต่อระหว่างเทคโนโลยี เป็ นการเชื่อมต่อที่แอนดรอยด์สนับสนุน
ประกอบด้วย GSM /EDGE, IDEN, CDMA, EV-DO, UMTS, Bluetooth, Wi-Fi, LTE, NFC และ
WiMAX
- Messaging สนั บ สนุ น SMS, MMS, Threaded Test Messaging และ
Cloud To Device Messaging Framework
- การจัดเก็บข้อมูลของแอนดรอยด์มี SQLite ซึ่งเป็ นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มี
ขนาดเล็ก (Lightweight) ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สาหรับใช้จดั เก็บข้อมูล
- เว็บ บราวเซอร์แอนดรอยด์ ติ ดตั้งมาพร้อมกับ โปรแกรมเว็บ บราวเซอร์ท่ี
พัฒนาบนเอ็นจิน้ WebKit และใช้จาวาสคริปต์เอ็นจิน้ V8 ของเว็บบราวเซอร์Google Chrome
- Media จะให้การสนับสนุนเสียง วิดีโอ และรู ปภาพในฟอร์แมตยอดนิยม
ต่าง ๆ เช่น MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG และ PNG
- Streaming จะช่ ว ย ส นั บ ส นุ น ใน RTP/RTSP Streaming แล ะ HTML
Progressive Download แท็ก <Video> ของ HTML5
- สนับสนุนจาวา การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์จะใช้ภาษาจาวา
โดยโค้ดจาวาที่คอมไพล์แล้วจะไม่ได้รนั ใน Java Virtual Machine เหมือนจาวาแอปพลิเคชั่นทั่วไป
แต่ จ ะรัน ใน Dalvik Virtual Machine ซึ่ ง เป็ น VM ที่ กู เ กิ ล พั ฒ นาขึ ้น ส าหรับ อุ ป กรณ์ พ กพา
โดยเฉพาะ
- Multi-Touch รองรับการใช้นิว้ มือแตะหน้าจอเพื่อสั่งงานได้มากกว่า 1 จุด
- Multi-Tasking คือความสามารถในการรันหลายแอปพลิเคชั่นได้พร้อมกัน
- Tetheringหรือ Mobile Hotspot คือความสามารถในการแชร์อินเทอร์เน็ต
ผ่านมือถือหรืออุปกรณ์แอนดรอยด์
- จะสนับ สนุน หลายภาษาและสนับ สนุน ฮาร์ด แวร์เสริม อื่ น ๆ เช่ น กล้อ ง
ถ่ายรูป, GPS, Accelerometer และเทอร์โมมิเตอร์ เป็ นต้น
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5.4.3 สถาปั ตยกรรมของแอนดรอยด์
- Linux Kernel ส่วนที่เป็ นแกนหลักหรือเคอร์เนล ของแอนดรอยด์นนั้ ความจริงก็
คือเคอร์เนลของ ลีนกุ ซ์ซง่ึ เป็ นระบบปฏิบตั ิการที่สร้างโดย Linus Torvalds ในปี ค.ศ.1991 ปั จจุบนั
สามารถพบลีนกุ ซ์ได้ในทุกสิ่งทุกอย่าง ตัง้ แต่นาฬิกาข้อมือไปจนถึงซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ส่วนของ
Linux Kernel นี จ้ ะท าหน้า ที่ เป็ น Hardware Abstraction Layer กล่าวคื อ เป็ น ตัวกลางระหว่าง
ฮาร์ดแวร์กับส่วนของซอฟต์แวร์ท่ีอยู่ถัดขึน้ ไป และทาหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ของ
เครื่อง เช่น การจัดการหน่วยความจา การจัดการโพรเซส ฯลฯ ผูผ้ ลิตอุปกรณ์สามารถ “พอร์ต”
แอนดรอยด์ให้ไปรันบนฮาร์ดแวร์แบบต่าง ๆ ได้โดยเปลี่ยนแปลงส่วนของ Linux Kernel นี ้

ภาพประกอบ 5 ภาพของชัน้ Linux Kernel
ที่มา: www.kadroidz.blogspot.com/2012/03/android-architecture.htm
ผู้ใ ช้มื อ ถื อ หรื อ อุ ป กรณ์ แ อนดรอยด์จ ะไม่ เห็ น ว่ า มี ลี นุ ก ซ์อ ยู่ ใ นเครื่ อ ง และ
แอปพลิเคชั่นที่พฒ
ั นาก็จะไม่ได้เรียกไปยังลีนกุ ซ์โดยตรง แต่ในฐานะนักพัฒนาจาเป็ นต้องรับรูว้ ่ามี
ลีนุกซ์อยู่เนื่ อง จากโปรแกรมยูทิ ลิ ตีบ้ างตัวที่ Android SDK เตรียมมาให้จะติดต่อกับลีนุกซ์ใน
อุปกรณ์แอนดรอยด์ เช่นโปรแกรม Adb ที่ช่วยให้เรียกใช้คาสั่งเพื่อสารวจระบบไฟล์ของเครื่อง ดู
โพรเซลที่รนั อยู่ในขณะนัน้ และอื่น ๆ ได้
- ไลบรารี (Native Libraries) ถั ด ขึ ้น มาจากชั้ น Linux Kernel คื อ ส่ ว นที่ เป็ น
ไลบรารีข องแอนดรอยด์ ซึ่งทั้ง หมดเขี ย นด้วยภาษา C หรือ C++ และถูก คอมไพล์ม าส าหรับ
ฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์แต่ละรุน่ ไลบรารีท่ีน่าสนใจมีดงั นี ้
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1) Surface Manager คือ ไลบรารีท่ีจัดการส่วนแสดงผลมีความสามารถใน
การผสมกราฟิ ก ทัง้ 2 มิติและ 3 มิติจากแอปพลิเคชั่นต่างๆเข้าด้วยกัน ทาให้สามารถสร้างเอฟเฟ็ ค
เช่น วินโดว์ท่มี องทะลุไปข้างหลังได้ และTransition ในรูปแบบต่าง ๆ
2) Media Libraries คือไลบรารีท่ีจดั เตรียมบริการในการเล่นและบันทึกเสียง
วิดีโอ และรูปภาพ ในฟอร์แมตต่าง ๆ เช่น MPEG4, H.264, AAC, AMP, JPG และ PNG
3) SQLite คือ Database Engine ที่มีประสิท ธิ ภาพและมี ขนาดเล็กเพื่ อให้
สามารถจัดเก็บข้อมูลของแอปพลิเคชั่นไว้ในรูปแบบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

Libraries
Surface manager

Media framework

SQLite

OpenGLIES

FreeType

WebKit

SGL

SSL

Libc

SGL

SSL

Libc

ภาพประกอบ 6 รูปภาพของชัน้ Libraries
ที่มา: www.kadroidz.blogspot.com/2012/03/android-architecture.htm
- Android Runtime อีกส่วนหนึ่งที่ทางานอยู่บนเคอร์เนลของลินกุ ซ์ คือ Android
Runtime ซึ่ง ประกอบด้วย Core Library สาหรับภาษาจาวา และ Dalvik Virtual Machine ซึ่งถ้า
อธิ บ ายง่ า ย ๆ คื อ Java Virtual Machine ในแบบของแอนดรอยด์ซ่ึ ง ถู ก ออกแบบมาส าหรับ
อุปกรณ์ท่ีใช้ไฟฟ้าจาก แบตเตอรี่และมีหน่วยความจาจากัด ในแอนดรอยด์นนั้ แต่ละแอปพลิเคชั่น
จะรันอยู่ในโพรเซสของตัวเอง และมี Dalvik Virtual Machine ของตัวเองอยู่ดว้ ย ดังนัน้ โค้ดของแต่
ละแอปพลิเคชั่นจึงรันอยู่ใน Dalvik Virtual Machine ที่แยกจากกัน สาหรับ Core Library ซึ่งเป็ น
Java Library นั้ น ส่ ว น ให ญ่ จ ะเห มื อ น กั บ ใน Java Standard Edition ที่ ใช้ พั ฒ น าจ าวา
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แอปพลิเคชั่นบนพีซี แต่บางไลบรารีท่ีใน Java SE จะไม่มี ในแอนดรอยด์ และบางไลบรารีถึงแม้มี
ในแอนดรอยด์ แต่ก็มีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างออกไป

ภาพประกอบ 7 รูปภาพของชัน้ Android Runtime
ที่มา: www.kadroidz.blogspot.com/2012/03/android-architecture .html
- Application Framework ถั ด ขึ ้ น ม า จ า ก Native Libraries แ ล ะ Android
Runtime เป็ นส่วนของเฟรมเวิรค์ ที่ใช้ พัฒนาแอปพลิเคชั่น ซึ่งประกอบด้วยคอมโพเนนต์พืน้ ฐาน
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชั่น คอมโพเนนต์เหล่านีจ้ ะติดตัง้ มากับแอนดรอยด์อยู่แล้ว และ
สามารถแทนที่ดว้ ยคอมโพเนนต์ท่สี ร้างขึน้ เองได้ ส่วนสาคัญใน Application Framework มีดงั นี ้
1) Activity Manager คื อ คอมโพเนนต์ท่ี ท าหน้า ควบคุ ม Lifecycle ของ
แอปพลิเคชั่น
2) Content Providers คือ คอมโพเนนต์ท่ีสามารถทาให้แอปพลิเคชั่นต่างๆ
แชร์ขอ้ มูลกันได้
3) View System ประกอบด้ ว ยคอมโพเนนต์ ท่ี ใ ช้ ส ร้า งส่ ว นติ ด ต่ อ ผู้ ใ ช้
เช่น Textbox, Button, List, Grid
4) Resoures Manager คือ ตัวจะจัดการรีซอร์ส ซึ่งรีซอร์สหมายถึง ข้อมูล
ใดๆ ใน แอปพลิเคชั่นที่ไม่ใช่โค้ด เช่น ค่าสตริง และรูปภาพ เป็ นต้น
5) Notification Manager คือคอมโพเนนต์ท่ีให้แอปพลิเคชั่นสามารถสร้าง
ข้อความ แจ้งเตือนผูใ้ ช้ออกมาที่แถบสถานะได้
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ภาพประกอบ 8 รูปภาพของชัน้ Application Framework
ที่มา: www.kadroidz.blogspot.com/2012/03/android - architect ure.html
- Applications ส่วนบนสุดของสถาปั ตยกรรมแอนดรอยด์ ก็คือ แอปพลิเคชั่นต่าง
ๆ ที่ ติ ด ตั้ ง มากั บ เครื่ อ ง อยู่ แ ล้ ว เช่ น Phone Dialer, Email, Contacts, Web, Browser และ
Google Play เป็ นต้น รวมถึงแอปพลิเคชั่นที่สร้างขึน้ ด้วย ซึ่งแอปพลิเคชั่นทัง้ หมดในส่วนนีจ้ ะเขียน
ด้วยภาษาจาวา

ภาพประกอบ 9 รูปภาพของชัน้ Application
ที่มา: www.kadroidz.blogspot.com/2012/03/android-architecture.html
5.4.4 Android 8.0
Android 8.0 (Oreo) เป็ นเวอร์ช่ ันรุ ่นล่าสุดของ Android ได้มีการปรับปรุ งเรื่อง
ประสิทธิภาพการใช้งาน ปรับปรุ งในเรื่องของความเสถียร และความเร็วด้านการใช้งานเป็ นหลัก
โดยสามารถเปิ ดเครื่องบู๊ตได้เร็วกว่าเวอร์ชนั ก่อนหน้าถึง 2 เท่า (ทดสอบกับ Google Pixel) และ
แอปพลิเคชันที่ทางานแบบเบือ้ งหลัง (Background) จะถูกจากัดการทางานมากขึน้ ผลที่ได้ก็คือ
ทาให้ตวั เครื่องประมวลผลได้เร็วขึน้ กว่าเวอร์ชนั เดิมนั่นเอง ส่วนฟี เจอร์ใหม่ท่ีน่าสนใจบน Android
8.0 (Oreo) ได้แก่
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- Picture-in-Picture (PIP) ฟี เจอร์นี ้จ ะช่ ว ยให้ผู้ใช้ส ามารถรับ ชมวิ ดี โอได้
ตลอดเวลาแม้วา่ จะใช้งานแอปพลิเคชันอื่น ๆ อยู่ก็ตาม โดยคลิปวิดีโอดังกล่าวจะถูกย่อขนาด และ
ลอยอยู่บนหน้าจอ ช่วยให้ผใู้ ช้สามารถรับชมภาพยนตร์ หรือคลิปวิดีโอต่าง ๆ ได้แบบไม่ขาดตอน
- Notification Dots เป็ น ระบบการแจ้ง เตื อ นแบบใหม่ ที่ จ ะแจ้ง เตื อ นบน
ไอคอนแอปพลิเคชันนัน้ ด้วยจุดสีคล้าย ๆ กับบน IOS แต่ต่างกันตรงที่ IOS จะแจ้งเป็ นตัวเลข โดย
สามารถคลิกเพื่อเข้าไปดูได้วา่ แอปพลิเคชันนัน้ มีอะไรอัพเดตใหม่
- Android Instant Apps โดยปกติแล้ว ก่อนจะเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันใด ๆ
ผู้ใช้จะต้อ งเข้า ไปค้น หาและดาวน์โหลดใน Google Play เสี ย ก่อ น แต่ ส าหรับ ฟี เจอร์ Android
Instant Apps ก็คือ ผูใ้ ช้สามารถคลิกลิงก์จากช่องทางที่ถูกส่งมา หรือจากเบราว์เซอร์ และเข้าถึง
ตัวแอปพลิเคชันในหน้านัน้ ได้เลย คล้าย ๆ กับการเปิ ดหน้าเว็บเพจขึน้ มาใหม่ โดยไม่จาเป็ นต้อง
ติดตัง้ แอปพลิเคชันนัน้ ๆ ลงในตัวเครื่อง
- Autofill ฟี เจอร์นีจ้ ะช่วยในการใส่ขอ้ มูลที่มีความจาเป็ นในการล็อกอิน หรือ
ตัง้ ค่าต่าง ๆ เช่น Username หรือ Password ให้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึน้ เพราะบางครัง้ การ
ใส่ขอ้ มูลที่มีความสาคัญเช่นนีต้ ัวผูใ้ ช้อาจมีการใส่ขอ้ มูลผิดพลาด และต้องเสียเวลาใส่ขอ้ มูลจน
ครบทุกช่อง ซึง่ ฟี เจอร์ Autofill จะช่วยประหยัดเวลาในการกรอกข้อมูลเหล่านีม้ ากยิ่งขึน้
- Google Play Protect เพื่อให้การใช้งานระบบ Android มีความปลอดภัย
มากขึน้ บน Android 8.0 (Oreo) ได้มีการเพิ่มฟี เจอร์ดา้ นความปลอดภัย นั่นก็คือ Google Play
Protect กับการสแกนแอปพลิเคชันทัง้ หมดบน Google Play มากกว่า 5 พันล้านแอพฯ ต่อวัน ทา
ให้ม่นั ใจได้วา่ แอปพลิเคชันที่กาลังจะดาวน์โหลดนัน้ มีความปลอดภัยไม่มีมลั แวร์
- ประหยัดพลังงานมากขึน้ เพราะปกติแล้ว ปั ญหาแบตเตอรี่ไม่เพียงพอต่อ
การใช้งานในแต่ละวัน คือปั ญหาที่ผใู้ ช้สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่มกั จะพบเจอกันเป็ นประจาอยู่แล้ว แต่
Android 8.0 (Oreo) จะช่วยประมวลผลให้ตวั เครื่องใช้พลังงานที่นอ้ ยลง ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะการ
จากัดการทางานของแอปพลิเคชันที่ทางานแบบเบือ้ งหลังนั่นเอง และส่งผลให้ตวั เครื่องมีแบตเตอรี่
เหลือเพียงพอที่จะใช้งานได้ตลอดทัง้ วัน
อุ ป กรณ์ ท่ี ร องรับ การอั ป เดต Android 8.0 (Oreo) ส าหรับ สมาร์ท โฟนจาก
Google ซึ่ ง ได้ แ ก่ Google Pixel, Google Pixel XL, Nexus 5X, Nexus 6P ร ว ม ถึ ง Pixel
C และ Nexus Player สมาร์ท โฟนแบรนด์ อ่ื น ซึ่ ง ได้ แ ก่ Essential, General Mobile, HMD
Global (Nokia) , Huawei, HTC, Kyocera, LG, Motorola, Samsung, Sharp และ Sony
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5.5 ระบบปฏิบัติการ IOS
5.5.1 ประวัติความเป็ นมา
ระบบปฏิบตั ิการไอโอเอส (IOS) มีช่ือเดิมว่า IPhone OS เริ่มต้นด้วยการเปิ ดตัว
ของ IPhone เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ระบบปฏิบตั ิการไอโอเอส (IOS) เป็ นระบบปฏิบตั ิการ
สาหรับสมาร์ทโฟน (Smartphone) ของแอพเปิ ล โดยเริ่มต้นพัฒนาสาหรับใช้ในโทรศัพท์ IPhone
และได้พัฒนาต่อใช้สาหรับ IPot Touch และ IPad โดยระบบปฏิบตั ิการนีส้ ามารถเชื่อมต่อไปยัง
App storeส าหรับ การเข้า ถึ งถึ ง แอปพลิ เคชั่น (Application) แอพเปิ ล ได้มี ก ารพัฒ นาปรับ ปรุ ง
สาหรับ IPhone, IPad และ IPod Touch ผ่ านทางระบบ ITunes คื อ โปรแกรมฟรี ส าหรับ Mac
และ PC ใช้ดหู นังฟั งเพลงบนคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ จัดระเบียบและ Sync ทุก ๆ อย่าง และเป็ นร้าน
ขายความบันเทิงบนคอมพิวเตอร์, บน IPod touch, IPhone และ IPad ซึง่ มีการพัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภัยให้มีความปลอดภัยขัน้ สูง ซึ่งนีค้ ือข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ระบบ IOS จะ
แตกต่างจาก Microsoft Windows Mobile และแอนดรอยด์ ของ Google ตรงที่ Apple ไม่อนุญาต
ให้ติดตัง้ บนอุปกรณ์ไม่ใช่ของ Apple ในเดือนสิงหาคม 2557
5.5.1 สถาปั ตยกรรมของไอโอเอส (IOS Architecture)
- Cocoa Touch Layer
1) Auto Layout น ามาใช้ใน IOS 6 เป็ น การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงส่วน
ติดต่อกับผูใ้ ช้แบบอัตโนมัติ การกาหนดองค์ประกอบของอินเตอร์เฟซทาได้ปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้ได้ดี
และง่ายต่อการใช้งาน สามารถปรับการแสดงผลให้ใช้กบั จอขนาดที่มีอยู่ได้
2) Storyboards น ามาใช้ ใ น IOS 5 สตอรี่ บ อร์ด เข้ า มาช่ ว ยในการ
ออกแบบและพั ฒ นาแอปพลิ เคชั่น ได้เป็ น อย่ างดี โดยที่ ผู้ท่ี พัฒ นาไม่ จ าเป็ น ต้อ งเขี ย นโค้ด ซึ่ง
สามารถออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ทงั้ หมดได้ในที่เดียว มองเห็นมุมมองต่าง ๆ ได้ง่าย
3) Document Support นามาใช้ใน IOS 5 สาหรับชัน้ นีจ้ ะจัดการข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับเอกสารของผูใ้ ช้ ทาให้การดาเนินการใช้งานเอกสารทาได้ง่ายขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเรียกใช้งานเอกสารบน iCloud
4) Multitasking เริ่ ม ใช้ ง านใน IOS 4.0 เป็ นต้ น มา การใช้ ง านแบบ
Multitasking หรื อ การใช้ ง านหลายๆ โปรแกรมได้ พ ร้อ มกั น นั้ น ถื อ ว่ า เป็ นสิ่ ง ที่ ส ร้า งความ
สะดวกสบายในการใช้งานได้เป็ นอย่างดีเลยทีเดียว การทางานแบบ Multitasking นัน้ จะต้องแลก
มาด้วย ประสิทธิภาพในการทางานที่ชา้ ลง ใช้หน่วยความจา RAM มาก และกินพลังงานแบตเตอรี่
เนื่องจากเป็ นการใช้งานแอปพลิเคชั่นหลายตัว ซึ่งทางบริษัท Apple เอง ได้มองเห็นข้อเสียต่าง ๆ
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เหล่านี ้ ของการมีระบบการทางานแบบ Multitasking ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผลิตภัณฑ์ และ
ภาพลัก ษณ์ ข องบริษั ท เลยได้มี ก ารคิ ด ค้น ระบบ Multitasking แบบใหม่ นั่ น คื อ การใช้ง าน
แอปพลิ เคชั่น กับ ระบบเบื ้อ งหลัง (Background) และ Fast App Switching ที่ จ ะท าการเก็ บ
สถานะค่าของแอปพลิเคชั่นนัน้ ก่อนจะถูกปิ ดไป และจะทาการคืนค่าแอปพลิเคชั่นตัวดังกล่าวเมื่อ
ถูกเปิ ดมาใช้งานใหม่ เสมือนว่า แอปพลิเคชั่นนัน้ ไม่ได้ถกู ปิ ด
5) Printing น ามาใช้ใ น IOS 4.2 โดยมี UIKit printing สนั บ สนุ น การ
พิ ม พ์ง านเอกสาร ช่ ว ยให้ แ อปพลิ เคชั่น สามารถส่ ง เนื ้อ หาแบบไร้ส ายไปยัง เครื่อ งพิ ม พ์ UIKit
printing จะทางานเกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทงั้ หมด ไม่ว่างจะเป็ นการลาดับก่อนหลังในการพิมพ์จน
ไปถึงดาเนินการพิมพ์เสร็จสิน้
6) UI State Preservation ใช้ใน IOS 6 เป็ น การรักษาสถานะใช้งานใน
ปั จจุบนั ของการใช้งานแอปพลิเคชั่นไว้ แม้ว่าแอปพลิเคชั่นของจะสนับสนุนการดาเนินพืน้ หลังมัน
ไม่สามารถทางานได้ตลอดไป ในบางครัง้ ระบบอาจจาเป็ นต้องหยุดการทางานของแอปพลิเคชั่น
นัน้ ๆ ที่ไม่ได้ถกู ใช้งาน และคือหน่วยความจาให้กบั แอปพลิเคชั่นที่ทางานอยู่ปัจจุบนั แต่ผใู้ ช้ไม่ควร
จะต้องรูว้ า่ แอปพลิเคชั่นที่เคยเปิ ดทิง้ ไว้ทางานอยู่แล้วหรือถูกยกเลิก จากมุมมองของผูใ้ ช้ก็ควรจะดู
เหมือนหยุดชะงักแอปพลิเคชั่นนัน้ ไปชั่วคราว เมื่อผูใ้ ช้กลับไปที่ แอปพลิเคชั่นเดิมที่เคยเปิ ดก็ควร
กลับไปยังจุดสุดท้ายของการใช้เพื่อให้ผใู้ ช้สามารถใช้งานแอปพลิเคชั่นนัน้ ต่อไปได้ ลักษณะการ
ทางานนีใ้ ห้ประสบการณ์ท่ดี ีขนึ ้ สาหรับผูใ้ ช้
7) Apple Push Notification Service เริ่ม ใช้ใน IOS3.0 เป็ น ระบบแจ้ง
เตือนผูใ้ ช้ เมื่อมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึน้ ซึ่งเหตุการณ์ต่าง ๆ นี ้ เช่น การที่มีเมล์ใหม่เข้ามา
มีคนส่ง Message เข้ามา มีอพั เดทข้อความใน Facebook ฯลฯ ซึ่งแท้จริงแล้วก็จะไม่ต่างจากการ
ที่ มื อถื อขึ ้ น เตื อ น ว่ า มี SMS ให ม่ เข้ า ม าแล้ ว นั่ น เอง ท าง Apple จะท าให้ IOS ซึ่ ง เป็ น
ระบบปฏิบัติการนั้นมีความสามารถ Push Notification และทาให้แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ บน IOS
สามารถใช้ความสามารถนีไ้ ด้ดว้ ย
8) Local Notifications เริ่ ม ใช้ ใ น IOS 4.0 เป็ น ก ารแจ้ ง เตื อน จาก
แอปพลิเคชั่นที่ทางานอยู่เบือ้ งหลังถึงเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขัน้ ว่ามีขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับผูใ้ ช้ ข้อมูล
อาจเป็ นข้อความ ปฏิทินกิจกรรมที่จะเกิดขึน้ เป็ นต้น
9) Gesture Recognizers เริ่มใช้ใน IOS3.2 เป็ นลักษณะของท่าทางการ
สัมผัสบนจอแสดงผลในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น การปรับ
หมุน ย่อขยายรูปภาพหรือวัตถุ
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10) Peer-to-Peer Services เริ่ม ใช้ใ น IOS 3.0 เป็ น การให้บ ริก ารการ
เชื่อมต่อผ่านบลูทชู (Bluetooth) ระหว่างอุปกรณ์ในการสื่อสารส่งข้อมูล พบเห็นได้จากการเล่นเกม
ต่าง ๆ ที่ตอ้ งเชื่อมต่อกันของอุปกรณ์เข้าด้วยกัน หรือแม้แต่การส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
- Media Layer
1) Graphics Technologies กราฟิ กคุ ณ ภาพสู ง เป็ นส่ ว นส าคั ญ บน
ระบบ ปฏิบตั ิการไอโอเอส (IOS) ที่มีมารองรับการใช้งาน บางครัง้ การพัฒนาแอปพลิเคชั่นก็ตอ้ งใช้
งานด้านกราฟิ กเข้ามาช่วยเป็ นอย่างมาก เพื่อให้การแสดงผลออกมาได้เสมือนจริง ไม่ว่าจะเป็ น
งาน 2 มิติ (2D) 3 มิติ (3D) แอนนิเมชั่น (Animation) เป็ นต้น
2) Audio Technologies เทคโนโลยีเสียงที่มีในระบบปฏิบตั ิการไอโอเอส
(IOS) ถูก ออกแบบมาเพื่ อ ช่ ว ยให้ผู้ใช้ส ามารถได้รับ ประสบการณ์ เสี ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง
เทคโนโลยี เสีย งที่ IOS สนับ สนุน ได้แก่ AAC, Apple Lossless (ALAC) , A-law, IMA/ADPCM
(IMA4) , Linear PCM, μ-law, DVI/Intel IMA ADPCM, Microsoft GSM 6.10, AES3-2003
3) Video Technologies ผู้ ใ ช้ ส า ม า รถ เล่ น ไฟ ล์ ภ า พ ย น ต ร์ จ า ก
แอปพลิเคชั่นสตรีมมิ่งจากเครือข่ายในระบบปฏิบตั ิการไอโอเอส (IOS) เทคโนโลยีนีส้ ามารถใช้งาน
บนอุปกรณ์ท่ีมีฮาร์ดแวร์ท่ีเหมาะสม รวมไปถึงการจับภาพวีดิโอและรวบรวมไว้บนแอปพลิเคชั่น
ของผู้ใช้ เทคโนโลยี วิดีโอในระบบปฏิ บัติการไอโอเอส (IOS) สนับสนุน การเล่น ไฟล์ภ าพยนตร์
นามสกุล MOV, MP4, m4v และ 3gp
4) AirPlay สตรีมวิดีโอ เพลง และรู ปภาพไปยัง Apple TV (รุ ่นที่ 2 และ
3) จากแอพวิ ดี โอ IPod รู ป ภาพ เพลง และ YouTube บนอุป กรณ์ IOS หรือ สตรีม เพลงไปยัง
AirPort Express หรืออุปกรณ์บคุ คลที่สามที่เข้ากันได้ ด้วย IOS 4.3 หรือใหม่กว่า คุณยังสามารถ
สตรีมวิดีโอและเสียงจากเว็บไซต์หรือ แอพของบุคคลที่สามที่ติดตัง้ บนอุปกรณ์ IOS ได้อีกด้วยหาก
นักพัฒนาแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์นนั้ ได้เพิ่มฟั งก์ชนั AirPlay
- Core Services Layer
1) iCloud Storage นามาใช้ใน IOS 5 ซึ่ง iCloud ช่วยให้การใช้งานและ
จัดเก็บเอกสารของผูใ้ ช้ไปยังพืน้ ที่กลาง สามารถเข้าถึงรายการเหล่านัน้ จากคอมพิวเตอร์ทกุ เครื่อง
ของผูใ้ ช้และอุปกรณ์ท่ีใช้ IOS ผูใ้ ช้สามารถเรียกดูหรือแก้ไขเอกสารเหล่านัน้ จากอุปกรณ์ใด ๆ โดย
ไม่ตอ้ งซิงค์หรือการถ่ายโอนไฟล์ เอกสารที่จดั เก็บในบัญชี iCloud มีความปลอดภัย แม้ว่าอุปกรณ์
ที่ผใู้ ช้จดั เก็บข้อมูลเอกสารสูญหายแต่ก็ยงั คงมีขอ้ มูลอยู่บน iCloud
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2) Automatic Reference Counting เป็ น ระบบจัด การหน่ ว ยความจ า
(Memory) ซึ่งการจัดการหน่วยความจาหรับการพัฒนาซอฟแวร์ในปั จจุบนั เป็ นสิ่งที่สาคัญมาก
เพราะจะเป็ นจุดที่สาคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการใช้งานโปรแกรม โดยเหล่า
นักพัฒนาซอฟแวร์ไม่ตอ้ งกังวลว่าเมื่อไหร่ท่คี วรจะทาลายตัวแปร (Variable) อีกต่อไป เพราะ ARC
จะเป็ นตัวจัดการทัง้ หมด
3) Block Objects เริ่มนามาใช้ใน IOS 4.0 ซึ่ง Block Objects สามารถ
สร้า งและรวมเอาโค้ด ภาษาซี กั บ ภาษาอ็ อ บเจกที ฟ -ซี (Objective-C) Block Objects เป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียกคืนหรือแทนที่ในตอนที่ผใู้ ช้ตอ้ งการรวมโค้ดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
การประมวลผล
4) Data Protection เป็ นการป้ อ งกั น ข้ อ มู ล จาก แอปพลิ เ คชั่ นหรื อ
แฟ้มข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงของผูใ้ ช้ให้ปลอดภัยจากผูบ้ กุ รุก โดยการเข้ารหัสข้อมูล เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยให้กบั ข้อมูลของผูใ้ ช้
5) File-Sharing Support นามาใช้ใน IOS 3.2 สนับสนุนการใช้งานไฟล์
ร่วมกันจะช่วยให้สามารถใช้งานที่ไฟล์ขอ้ มูลของผูใ้ ช้ผ่านทาง iTunes 9.1 ขึน้ ไป
6) Grand Central Dispatch เริ่ ม น าม า ใช้ ใ น IOS 4.0 โด ย Grand
Central Dispatch (GCD) เป็ น เทคโนโลยีบริห ารจัดการของลาดับการท างานในโปรแกรมหรือ
แอปพลิเคชั่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
7) In-App Purchase น ามาใช้ใน IOS 3.0 ผู้ใช้ส ามารถซือ้ เนื อ้ หาและ
บริการจากภายในแอปพลิเคชั่น คุณ ลักษณะนีจ้ ะดาเนินการโครงสร้างพืน้ ฐานที่จาเป็ นในการ
ประมวลผลธุรกรรมทางการเงินโดยใช้บญ
ั ชี iTunes ของผูใ้ ช้
8) SQLite ช่วยให้คุณสามารถฝั งฐานข้อมูล SQL ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก
นักลงในแอปพลิเคชั่นโดยไม่ตอ้ งใช้แยกต่างหากฐานข้อมูลเซิรฟ์ เวอร์ระยะไกล ผูใ้ ช้สามารถสร้าง
ไฟล์ฐานข้อมูลและจัดการตารางและระเบียนในไฟล์เหล่านัน้ SQLite ถูกออกแบบมาสาหรับการ
ใช้งานทั่วไปอเนกประสงค์ แต่ยงั คงมีความเหมาะสมที่จะให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วในการบันทึก
ฐานข้อมูล
9) XML Support ส นั บ ส นุ น ก า รเขี ย น เอ ก ส า รใน รู ป แ บ บ XML
(Extensible Markup Language) สามารถจัดการเนือ้ หาได้อย่างรวดเร็ว และแปลงจาก XML เป็ น
HTML ได้ง่ายขึน้
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- Core OS Layer
เป็ นแกนหลั ก อยู่ ร ะดั บ ล่ า งสุ ด ซึ่ ง เทคโนโลยี ต่ า งๆ ถู ก สร้า งในชั้ น นี ้
ถึงแม้วา่ ผูใ้ ช้จะไม่ได้ใช้งานชัน้ นีโ้ ดยตรง แต่ถา้ ผูใ้ ช้ตอ้ งการเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยและการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ อุป กรณ์ ภ ายนอก จ าเป็ น ที่ จ ะต้อ งอาศัย ใช้ Core OS ในการจัด การ ได้แ ก่
Accelerate Framework, Core Bluetooth Framework, External Accessory Framework,
Generic Security Services Framework, Security Framework และ System
สรุ ปได้ว่า แอปพลิเคชั่น หมายถึง โปรแกรมประยุกต์ท่ีใช้งานสาหรับเพิ่มเสริม
ความสามารถให้แก่ อุปกรณ์ส่ือสาร โดยแอปพลิ เคชั่น ที่ ท างานบนอุป กรณ์ส่ือสารเหล่านี แ้ บ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
- แอปพลิเคชั่นระบบ คือ ซอฟต์แวร์ท่ีรองรับการทางานของโปรแกรมหรือ
แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น Windows Mobile ที่พัฒ นาโดย บริษัท ไมโครซอฟต์ ระบบปฏิบัติการ
iPhone OS ที่ พัฒ นาโดยบริษั ท Apple ระบบปฏิ บัติ ก าร Blackberry OS ที่ พัฒ นาโดยบริษั ท
Research In Motion (RIM) และระบบปฏิบตั ิการ Android ที่พฒ
ั นาโดยบริษัท Google เป็ นต้น
- แอปพลิเคชั่นที่ตอบสนองความต้องการของกลุม่ ผูใ้ ช้งาน เช่น แอปพลิเคชั่น
ประเภทเกมส์ แอปพลิเคชั่นประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ แอปพลิเคชั่นประเภทมัลติมีเดีย
เป็ นต้น
ผูว้ ิจัยใช้ประเภทของแอปพลิเคชั่นที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูใ้ ช้งาน
และใช้ห ลัก การออกแบบ Activity (User Interface) คื อ สิ่ งที่ ใช้ในการแสดงผลออกมาเพื่ อ ให้
ผู้ใช้ง านได้เห็ น และได้ใช้ง านโดย แต่ ล ะแอปพลิ เคชั่น อาจจะมี Activity เดี ย ว หรือ หลาย ๆ
Activity และสิ่งที่อยู่ใน Activity นัน้ จะเรียกว่า View ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น button, text field,
scroll bars, menu items, checkboxes และอื่นๆ มาใช้ในการออกแบบแอปพลิเคชั่นในงานวิจยั
ครัง้ นี ้
6. Trend การออกแบบ UIUX ของปี 2019
เช่นเดียวกับโลกแห่งแฟชั่น โลกของ UX และ UI ก็มีเทรนด์ท่ีมาและไป ในปี นีเ้ ทรนด์การ
ออกแบบ UI จะใหญ่และชัดเจน และช่วยให้สามารถดื่มด่ากับมันได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่เทรนด์
UI design สาหรับ 2018 ได้เห็นการเติบโตขึน้ ของ Artificial Intelligence (AI) แต่ควรทราบด้วยว่า
Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) จะมีบทบาทอย่างมากในการออกแบบ UI
ของปี 2019 มีหลักเกณฑ์การออกแบบดังนี ้
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6.1 การออกแบบตัวอักษร (Typography) : ฟอนต์ใหญ่
การออกแบบตัวอักษร หรือ Typography เป็ นหนึ่งในคุณลักษณะของ UI ที่อาจได้รบั
การทดลองใช้ม ากที่ สุ ด ตั ว อย่ า งเช่ น สามารถเพิ่ ม เข้า ไปในภาพและวิ ดี โ อ สามารถอยู่ ใ น
ภาพเคลื่อนไหว สามารถเป็ นได้หลายสีต่างกัน รวมทัง้ เป็ นส่วนหนึ่งของรูปแบบที่เป็ นเอกลักษณ์
ซึ่งถือเป็ นองค์ประกอบสาคัญอย่างยิ่งของ UI เนื่องจากมีบทบาทสาคัญในการนาประสบการณ์
การใช้งานที่ยอดเยี่ยมมาสูผ่ ใู้ ช้
ด้ว ยเหตุนี ้ก ารออกแบบอัก ษร โดยเฉพาะแบบอัก ษรขนาดใหญ่ จึ ง เป็ น หนึ่ ง ใน
แนวโน้ม UI ที่ ใหญ่ ท่ี สุด และเป็ น ที่ นิ ยมมากที่ สุดในปี 2018 ตัวอักษรขนาดใหญ่ จะช่วยให้นัก
ออกแบบสามารถปรับปรุงแบบอักษรแบบดัง้ เดิมที่น่าเบื่อและสร้าง UI ที่ไม่เหมือนใคร นอกจากนี ้
ฟอนต์ขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่ มความสามารถในการอ่านเนื อ้ หาได้มากขึน้ เนื่ องจากสามารถดึงดูด
สายตาของผูใ้ ช้ได้เร็วกว่ามาก ในท้ายที่สดุ ทุกข้อความต้องได้อ่าน - มิฉะนัน้ มันก็คงจะไม่อยู่ตรง
นัน้ นั่นคือเหตุผลที่รูปแบบการออกแบบ UI ของ 2019 จะมีรูปแบบใหญ่และหนา อย่างที่คุณไม่
ควรพลาดในหลายเว็บไซต์ โมบายแอพและอื่น ๆ

ภาพประกอบ 10 รูปภาพการออกแบบตัวอักษร (Typography) : ฟอนต์ใหญ่
ที่ ม า: https://www.thaiprogrammer.org เผยแพร่ December 17th, 2018 : สมาคม
โปรแกรมเมอร์ไทย
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6.2 ภาพประกอบนามธรรมทีม่ ีการไล่ระดับสี
เทรนด์ใหม่ ในการออกแบบ UI ของปี 2019 รวมถึ ง ภาพประกอบเชิ ง พาณิ ช ย์ /
ภาพประกอบเชิงนามธรรมที่มีการไล่ระดับสี ในปี นี ้ จะเห็นรูปแบบอิสระ การออกแบบที่ไม่ได้จัด
วางเป็ นเส้นตรงและความไม่สมดุลกันจานวนมาก สิ่งที่ดีเกี่ยวกับภาพประกอบเหล่านีก้ ็คือภาพมี
ความแตกต่ า งกัน สดใสและมี ค วามสนุก สนานมาก ซึ่ง จะดึง ดูด ความสนใจและช่ ว ยให้ผู้ใช้
สามารถหลบหนีจากโลกอันวุ่น วายได้ นอกจากนีภ้ าพประกอบเหล่านีจ้ ะทาให้เว็บไซต์หรือโมบาย
แอพมี บุค ลิ ก ภาพเฉพาะตัว มากขึ น้ และท าให้พ วกเขาน่ าจดจ าจากความโดดเด่ น นอกจากนี ้
ภาพประกอบเหล่านีจ้ ะมีการไล่ระดับสี ทาไมถึงเป็ นเช่นนี ้ นักออกแบบได้ตระหนักว่าการแสดงผล
หน้าจอสมัยใหม่สามารถสร้างสีเฉดได้เป็ นอย่างดี เมื่อเทียบกับหน้าจอรุน่ ก่อนหน้าซึง่ เป็ นเหตุผลที่
การไล่ระดับสีกลายเป็ นที่นิยมอย่างรวดเร็ว

ภาพประกอบ 11 รูปภาพภาพประกอบนามธรรมที่มีการไล่ระดับสี
ที่ ม า: https://www.thaiprogrammer.org เผยแพร่ December 17th, 2018: สมาคม
โปรแกรมเมอร์ไทย
6.3 เลย์เอาท์แบบวินเทจ
อีกหนึ่งเทรนด์ใหญ่ ของการออกแบบ UI ในปี 2019 คือส่วนติดต่อผูใ้ ช้ท่ีมีลกั ษณะ
และความรูส้ ึกแบบวินเทจ แม้ว่าจะเรื่องไม่ใหม่และเปลี่ยนแปลงไปมาก คุณก็สามารถคาดหวังที่
จะเห็นมากขึน้ ในปี 2018 ใช่ minimalism เป็ นสิ่งที่ดี แต่ภาพลักษณ์ความคลาสสิก วินเทจนัน้ เป็ น
อมตะ นี่คือเหตุผลที่วา่ ทาไมในปี 2018 แบรนด์ต่างๆจึงต้องการใช้รูปแบบวินเทจสาหรับส่วนติดต่อ
ผูใ้ ช้ของตนเพื่อให้มีรสนิยมมากขึน้
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ภาพประกอบ 12 รูปภาพภาพประกอบนามธรรมที่มีการไล่ระดับสี
ที่ ม า: https://www.thaiprogrammer.org เผยแพร่ December 17th, 2018: สมาคม
โปรแกรมเมอร์ไทย
6.4 Virtual Reality
Virtual Reality (VR) กาลังเป็ น ที่ นิ ยมอย่างมากในรู ป แบบการออกแบบ UI ของปี
2019 เนื่องจากนักออกแบบ UI ได้ตระหนักว่าวันนีผ้ ใู้ ช้ตอ้ งการดื่มด่ากับประสบการณ์แบบดิจิทลั
อย่างเต็มที่ ผูใ้ ช้ในยุคดิจิทลั นีไ้ ม่ตอ้ งการเพียงแค่เห็นสิ่งต่างๆเท่านัน้ แต่ตอ้ งการอยู่กบั มันในชีวิต
จริงอีก ด้วย นี่ คื อเหตุผ ลที่ 2018 เป็ น ปี ท่ี ป ระสบการณ์แบบไร้ชีวิต และ flat อาจจะไม่ ผ่ านการ
คัดเลือกเข้ามาในเทรนด์ได้อย่างเต็มที่ในปี นี ้ นักออกแบบทุกคนเริ่มตระหนักว่าจาเป็ นต้องทาให้
ผูใ้ ช้หลงใหลและพาพวกเขาไปสูก่ ารผจญภัยในโลก interactive จากเทรนด์การออกแบบ 2018 UI
นี ้ มีการตัง้ เป้าไว้ว่าตลาด VR จะประสบความสาเร็จเป็ นอย่างมาก นอกจากนี ้การทดลองใช้ VR
ใน UI ปี นี ้ เพื่อเพิ่มส่วนติดต่อผูใ้ ช้อย่างแท้จริงในปี 2019 ซึง่ มีแนวโน้มดีมาก
6.5 สีโมโนโครม (Monochrome)
การใช้สีโมโนโครมเป็ นอีกหนึ่งเทรนด์ใหญ่ของ UI ในปี 2019 การออกแบบ UI ล่าสุด
ในปี นีด้ เู หมือนจะตามเทรนด์นีไ้ ปเรียบร้อยแล้ว การเพิ่มขึน้ ของรูปแบบนีใ้ นปี นีน้ ่าจะยังมาจากเท
รนด์การออกแบบอักษรที่โดดเด่นสวยงาม เนื่องจากเทรนด์ตวั อักษรขนาดใหญ่นี ้ นักออกแบบจึง
จะพยายามหลี ก เลี่ ย งการเล่น สี ม ากที่ สุด การจากัด จานสี (color palette) ให้เป็ น สีโมโนโครม
ผูอ้ อกแบบสามารถที่จะเสริมสร้างสีท่ีเลือกมาได้อย่างแท้จริ ง นอกจากนีผ้ ใู้ ช้จะไม่มีโอกาสถูกดึง
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ความสนใจจากการมีสีท่ีมากเกินไปบนหน้าจอ วิธีนีเ้ ป็ นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง เนื่องจาก
ช่วยให้ผใู้ ช้สามารถมุ่งเน้นการดาเนินการเฉพาะ อย่างเช่นการสมัครรับข้อมูล การซือ้ และอื่น ๆ

ภาพประกอบ 13 รูปภาพสีโมโนโครม (Monochrome)
ที่ ม า: https://www.thaiprogrammer.org เผยแพร่ December 17th, 2018: สมาคม
โปรแกรมเมอร์ไทย
6.6 องค์ประกอบ 3D
ท่ามกลางเทรนด์ใหม่ ๆ ในการออกแบบ UI จะเริ่มได้เห็นองค์ประกอบแบบ 3 มิติ
บ้างแล้ว แม้ว่าองค์ประกอบแบบ 3 มิติดูเหมือนจะแปลกตาไปสาหรับเว็บไซต์ แต่องค์ประกอบ
เหล่านีจ้ ะได้รบั ความนิยมอย่างช้าๆในแง่ของการออกแบบ UI และมีแนวโน้มที่จะยังอยู่ในเทรนด์ปี
นี ้ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยี UI ในปี 2018 ไม่อนุญาตให้มี UI แบบ 3 มิติท่สี มบูรณ์ แต่ยงั คงมีความ
พยายามที่จะค้นหาแบบฉบับสมบูรณ์นีอ้ ย่างต่อเนื่อง และนักออกแบบต้องทาการออกแบบ faux3D ใน UI ซึง่ เป็ นวิธีท่ดี ีในการทาให้ผใู้ ช้พร้อมสาหรับสิ่งที่กาลังจะมาถึง
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ภาพประกอบ 14 รูปภาพองค์ประกอบ 3D
ที่ ม า: https://www.thaiprogrammer.org เผยแพร่ December 17th, 2018: สมาคม
โปรแกรมเมอร์ไทย
6.7 แอนิเมชั่นและอินเตอร์แอคชั่น
ในปี นี ้ glitch effect หรือ เอฟฟคภาพที่มีการบิดเบือนหรือแตกๆ จะมีอิทธิพลต่อแอนิ
เมชั่นในรูปแบบ UI นักออกแบบ UI ได้เริ่มใช้ภาพและวิดีโอแบบ glitch เพื่อดูเป็ นแบบไดนามิก มี
โค้ดเพียงไม่ก่ีบรรทัดเท่านัน้ ที่สามารถทาให้การออกแบบ UI โต้ตอบได้ง่ายขึน้ ซึ่งเป็ นสิ่งที่ผใู้ ช้ทกุ ที่
กาลังมองหา นอกจากนีน้ กั ออกแบบได้ตระหนักว่า glitch effect สามารถทาให้การออกแบบ UI มี
ความสร้างสรรค์มากขึน้ และยังเพิ่มความมีชีวิตชีวาในการออกแบบ ดังนัน้ การทาให้ภาพและวิดีโอ
ดูชารุ ดอย่างมีศิลปะจึงกลายเป็ นแนวโน้มการออกแบบ UI ที่รอ้ นแรงที่สุดในปี 2019 เทรนด์ UI
ใหม่ในปี นี ้ ได้แก่ การเพิ่มขึน้ ของการใช้งานฟั งชั่นนัลแอนิเมชั่นเช่นเดียวกับ ไมโครอินเตอร์แอคชั่น
รวมถึงองค์ประกอบดังกล่าวในอินเทอร์เฟซ UI จะช่วยให้ผใู้ ช้สามารถสื่อสารกับแอพและเว็บไซต์
ได้อย่างง่ายดายและยังช่วยให้พวกเขาได้รบั ความคิดเห็นที่พวกเขากาลังมองหาได้อย่างรวดเร็ว เท
รนด์การออกแบบ UI ล่าสุดนีย้ ่อมมีผลดีต่อ UX เนื่องจากผูใ้ ช้จะมีประสบการณ์ท่นี ่าพอใจ
6.8 เสียง
การออกแบบ UI ในปี 2019 จะเห็ น (หรื อ ได้ ยิ น ) ชั้ น เสี ย ง นี่ ห มายถึ ง ความ
หลากหลายของเสียงที่จะรวมเข้ากับการออกแบบ UI ดังนัน้ ผูใ้ ช้จะสามารถได้ยินเสียงได้เมื่อใช้
เว็บไซต์หรือโมบายแอพ การออกแบบ UI พร้อมเสียงสามารถเพิ่มประสบการณ์ให้กบั ผูใ้ ช้และทา
ให้การใช้งานบนเว็บไซต์หรือโมบายมีความสนุกสนานและน่ารื่นรมย์ยิ่งขึน้ เทรนด์การออกแบบ UI
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นีก้ าลัง จากัด อยู่ใน desktop application ซึ่งอาจทาให้เสียสมาธิได้ แต่ก็ยงั คงค่อนข้างสาคัญใน
mobile interface (https://www.thaiprogrammer.org เผยแพร่ December 17th, 2018 :สมาคม
โปรแกรมเมอร์ไทย)
สรุ ปได้ว่าการออกแบบ UIUX ในปี 2019 ศึกษาโดยรวมจากเว็บไซต์และหนังสือด้าน
UIUX โดยในด้าน UI จะเป็ นการพูดถึงงานออกแบบในส่วนที่เป็ น Visual Design เช่น ตัวอักษร สี
การจัดวาง การใช้รูปภาพ ส่วน UX จะเป็ นการพูดถึงงานออกแบบในส่วนการใช้งาน ฟั งก์ชนั การ
ให้ประสบการณ์ต่างๆ จากแอปพลิเคชั่น เช่น ภาพโมชั่นเคลื่อนไหว การอินเทอร์แอคทีฟ การใช้
คาสั่งเสียง เป็ นต้น
7. ทฤษฎีความพึงพอใจ
7.1 ความหมายของความพึงพอใจ
Cadotte, Woodruff และ Jenkins (1987) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นเรื่องของการ
ตอบสนองทางด้านอารมณ์ของผูบ้ ริโภค
Zeithaml (1988) กล่ า วว่ า ความพึ ง พ อใจ เป็ นการส่ ง ต่ อ ของผลลั พ ธ์ แ บบ
เฉพาะเจาะจงซึ่งตีความจากประสบการณ์ท่ีเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของผูบ้ ริโภคที่
เป็ นไปด้วยดีตามที่ควรจะเป็ น
Bitner, Booms และ Tetreault (1990) กล่ า วถึ ง แนวคิ ด ของความพึ ง พอใจไว้ว่ า
ความพึงพอ ใจจากงานบริการมักเกิดจากการมี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและพนักงาน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมบวกหรือลบ
Heskett, Jones, Loveman, Sasser และ Schlesinger (1994) กล่า วถึ ง ความพึ ง
พอใจเป็ นกระบวนการหรือผลลัพธ์ของการกระทาที่สง่ ผลให้ผบู้ ริโภค รูส้ กึ พึงพอใจและส่งผลให้เกิด
การบอกต่อถึงประสบการณ์ในเชิงบวก
Adelman และ Ahuvia (1995) กล่ า วว่า ความพึ ง พอใจ คื อ ปฏิ สัม พัน ธ์ระหว่ า ง
ลูกค้าและผูใ้ ห้บริการที่สามารถสร้างความรู ส้ ึกในความสัมพันธ์ท างบวกกับความพึงพอใจของผู้
ให้บริการและความตัง้ ใจในการบอกกลับเพื่อบริโภคซา้
Anderson, Fornell และ Rust (1994) กล่าวถึง ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคเป็ นสิ่งที่
จะนาไปสู่ความสาเร็จขององค์กรต่าง ๆ องค์กรที่จะประสบความสาเร็จจะต้องมีความเก่งในด้าน
การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผบู้ ริโภครวมถึงความเก่งในด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้านคุณภาพของ
สินค้าและคุณภาพของการให้บริการเพื่อก่อให้ผลลัพธ์ในธุรกิจทางเชิงบวก
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Kotler (1997) อธิบายว่า ความพึงพอใจ คือ ระดับความรูส้ กึ ของบุคคลที่มาจากการ
เปรียบเทียบเมื่อได้รบั รูผ้ ลงานจากสินค้าหรือบริการกับความคาดหวังของบุคคลเหล่านัน้ ดังนัน้ จึง
ได้แบ่งระดับของความพึงพอใจกับความคาดหวังที่ผบู้ ริโภคสามารถรับรูไ้ ด้ไว้ 3 ระดับดังนี ้
- ผลงานที่รบั รูต้ ่ากว่าความคาดหวัง คือ ผูบ้ ริโภคจะเกิดความรูส้ กึ ไม่พอใจ
- ผลงานที่รบั รูเ้ ท่ากับความคาดหวัง คือ ผูบ้ ริโภคจะเกิดความรูส้ กึ พอใจ
- ผลงานที่รบั รู เ้ ท่ามากกว่าความคาดหวัง คือ ผูบ้ ริโภคจะเกิดความรู ส้ ึกพอใจ
มาก
Gerpott, Rams และ Schindler (2001) กล่าวถึง ความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจ
คือสิ่งที่ ผู้บริโภคคาดหวังไว้ก่ อนการบริโภคหรือการใช้บ ริการ เมื่ อได้รบั การบริโภคหรือการใช้
บริการแล้วจะเกิดการประเมินผล เพื่อให้ธุรกิจหรือผูใ้ ห้บริการสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคให้เกิดอารมณ์ในเชิงบวก ซึ่งหมายความว่า เมื่อผูบ้ ริโภคเกิดทัศนคติในเชิงบวกที่ได้
จากสินค้าหรือการบริการแสดงว่าผูบ้ ริโภคเกิดความพึงพอใจ
Olsen และ Johnson (2003) กล่ า วว่ า ความพึ ง พอใจเป็ นการประเมิ น ผลจาก
ประสบการณ์ของผูบ้ ริโภคหรือผูร้ บั การบริการ รวมถึงปฏิกิรยิ าหลังจากการซือ้ ผลิตภัณฑ์หรือการ
ใช้บริการ
เสกสรร หงส์หิรญ
ั พันธ์ (2554) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง อารมณ์ความรูส้ ึก
หรือทัศนคติ ท่ี ดี มี ค วามสุขของบุค คลที่ เกิ ดขึน้ อัน เนื่ องมาจากสิ่ งเร้าและแรงจูงใจแล้วปรากฏ
ออกมาเป็ นพฤติกรรม เมื่อได้รบั ความสาเร็จหรือได้รบั สิ่งที่ตอ้ งการ
7.2 การวัดระดับความพึงพอใจ
Millet (1954) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจของลูกค้าที่เกิดจากการรับบริการ โดย
ความพึ ง พอใจเกิ ด จาก 5 องค์ป ระกอบ ซึ่ ง ได้แ ก่ การให้บ ริก ารอย่ า งเสมอภาค (Equitable
Service) มีมาตรฐานเดียวกัน การให้บริการอย่างตรงต่อเวลา (Timely Service) การให้บริการ
อย่างเพี ยงพอ (Ample Service) มี การให้บ ริการอย่างทั่วถึงและหลากหลาย การบริการอย่าง
ต่อเนื่ อง (Continuous Service) และการให้บริการแบบก้าวหน้า (Progressive Service) มี การ
แก้ไขพัฒนาคุณภาพการบริการอยู่เรื่อย ๆ
Lam, Erramili, Musthy และ Shanker (2002) กล่าวว่า การวัดระดับความพึงพอใจ
มี 2ลั ก ษณะ คื อ การวั ด แบบหลายแง่ มุ ม (Transaction Specific Satisfaction) โดยวั ด จาก
องค์ประกอบต่าง ๆ อาทิ เช่น ความเหมาะสมของราคา ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และการ
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บริก ารเป็ น ต้น และการวัด แบบภาพรวม (Cumulative or Overall Transaction) ซึ่ง วัด ได้จ าก
ประสบการณ์จากการใช้สินค้าบริการหรือผูใ้ ห้บริการ
จากแนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับความพึงพอใจสรุปได้วา่ ความพึงพอใจเป็ นสิ่งที่
ผูบ้ ริโภคพึงหวังจะได้รบั หลังจากการซือ้ สินค้าหรือบริการต่าง ๆ โดยวัดได้จากทัศนคติในเชิงบวก
ของผูบ้ ริโภคหรือผูใ้ ช้บริการ ในทางตรงกันข้ามหากผูบ้ ริโภคหรือผูใ้ ช้บริการเกิดทัศนคติเชิงลบต่อ
สินค้าหรือการบริการความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึน้ ซึ่งการวัดระดับความพึงพอใจเกิ ดขึน้ ได้จาก 5
องค์ประกอบ ได้แก่ การให้บริการอย่างเสมอภาค การให้บริการอย่างตรงต่อเวลา การให้บริการ
อย่างเพี ย งพอ การบริก ารอย่ างต่ อเนื่ องและการให้บ ริก ารแบบก้าวหน้า โดยสามารถวัดได้ 2
ลักษณะ คือการวัดแบบหลายแง่มมุ และการวัดแบบภาพรวม เพื่อนาผลที่ได้ไปพัฒนาสินค้าหรือ
การบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้
สรุปได้ว่าผูว้ ิจยั นาแนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจและการวัดระดับความพึงพอใจไปใช้ใน
การประเมินต้นแบบแอปพลิเคชั่น เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นต่อไป
8. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
8.1 บุษรา ประกอบธรรม (2553) งานวิจยั เรื่อง แนวโน้มธุรกิจในกลุม่ สมาร์ทโฟนปี 2010
ได้กล่าวว่าสมาร์ท โฟนหรือโทรศัพท์มือถื ออัจฉริยะ เป็ น เทคโนโลยีท่ี ช่วยให้ม นุษ ย์สามารถย่อ
กิจกรรมหลาย ๆ อย่างให้มาอยู่ในฝ่ ามือได้ไม่วา่ จะเป็ นการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ต การ
ดูห นัง ฟั ง เพลง หรื อ แม้แ ต่ เป็ น ผู้ช่ ว ยส่ ว นตัว ก็ ส ามารถท าได้ซ่ึ ง สามารถท าได้ดี ไม่ แ พ้เครื่อ ง
คอมพิวเตอร์เลยทีเดียวสมาร์ทโฟนจึงเป็ นหนึ่งอุปกรณ์ท่สี ามารถตอบโจทย์ให้กบั คนรุน่ ใหม่ได้เป็ น
อย่างดีซ่ึงสมาร์ทโฟนแต่ละค่ายจะมี การใช้ระบบปฏิบัติการที่ มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ น
Windows mobile, Symbian, Android, Blackberry หรือ IPhone เป็ น ต้น รวมทั้ง แอปพลิ เคชัน
ใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุน้ ยอดขายของตนเองให้เพิ่มขึน้
8.2 ศูน ย์เทคโนโลยี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์แ ละคอมพิ ว เตอร์แ ห่ ง ชาติ (NECTEC) (2553) ได้
แสดงผลจากการสารวจกลุ่มผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี พ.ศ. 2553 ในด้านการใช้งานโม
บายแอปพลิเคชั่น พบว่า ปั จจัยที่ทาให้คนไทยใช้งานโมบายแอปพลิเคชันมากที่สดุ คือ แอปพลิเค
ชันได้รบั การติดตัง้ อยู่บนอุปกรณ์อยู่แล้ว (ร้อยละ 31.1) รองลงมา คือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใช้งานบนอุปกรณ์ (ร้อยละ 21.4) เพื่อความสะดวกและความบันเทิง (ร้อยละ 15.2) และจาเป็ นต่อ
การทางานและการใช้ชีวิตประจาวัน (ร้อยละ 14.1) ตามลาดับ สาหรับความต้องการใช้งานแอป
พลิเคชันจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ผตู้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานแอปพลิเคชัน
เพื่อตอบสนองการใช้งานด้านสังคมออนไลน์ (ร้อยละ 24.2) รองลงมา คือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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การทางานของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ร้อยละ 19.2) และเพื่อตอบสนองความต้องการติดตามข่าวสาร
ประจาวัน (ร้อยละ 17.3) ตามลาดับ และการสารวจความนิ ยมในการใช้งานแอปพลิ เคชัน ยัง
พบว่าความนิยมในการใช้งาน แอปพลิเคชันแต่ละประเภทมีความใกล้เคียงกัน โดยแอปพลิเคชัน
เพื่อการสื่อสารมีผใู้ ช้งานมากที่สดุ (ร้อยละ 44.2) รองลงมา ได้แก่ แอปพลิเคชันทางด้านมัลติมีเดีย
(ร้อยละ 42.1) และแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน (ร้อยละ 31.8) ตามลาดับ
8.3 สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล (2554) ทาการวิจัยเรื่อง แนวโน้มการใช้งานโมบายแอป
พลิเคชัน โดยการกล่าวถึงการใช้ Mobile devices อย่างสมาร์ทโฟนเพิ่มขึน้ อย่างก้าวกระโดในช่วง
ไม่ ก่ี ปี ที่ ผ่ า นมาซึ่ ง เป็ นผลมาจากการพั ฒ นา Mobile application และเทคโนโลยี ข องตั ว
เครื่องโทรศัพท์จากค่า ยผูผ้ ลิตโทรศัพท์ โดยเฉพาะการพัฒ นาต่อยอดแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ของบริษัทต่าง ๆ ที่แข่งขันกันเพื่อชิงความเป็ นหนึ่งในตลาดด้าน Mobile application ซึ่ง
การพัฒนาแอปพลิเคชันแบ่งเป็ นการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบ (Operation System) และแอป
พลิ เคชัน ซอฟต์แ วร์ท่ี ต อบสนองการใช้ง านบนอุป กรณ์แ ละด้ว ยแอปพลิ เคชัน ที่ เพิ่ ม ขึ น้ และมี
ประสิท ธิ ภ าพมากขึน้ ท าให้ผู้ใช้อุป กรณ์เคลื่อนที่ มี แนวโน้ม ใช้โปรแกรมต่ าง ๆ เพื่ อตอบสนอง
กิจกรรมในชีวิตประจาวันได้แก่ การทาธุรกรรมทางการเงิน เชื่อมต่อและสืบค้นข้อมูลบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ชมภาพยนตร์ ฟั งเพลง หรือแม้แต่การเล่นเกมส์ซ่ึงมีทงั้ ออนไลน์และออฟไลน์ ด้วย
อัตราการขยายตัวด้านการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทาให้บริษัทชัน้ นาด้านโทรศัพท์มือถือหลายแห่ง
หัน มาให้ค วามส าคัญ กับ การพั ฒ นาโปรแกรมบนโทรศัพ ท์มื อ ถื อ โดยเชื่ อ ว่ า จะมี อัต ราการ
Download เพื่อใช้งานที่เติบโตอย่างเห็นได้ชดั
8.4 ดาราวรรณ นนทวาสี (2557) ทาการวิจยั เรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการ เรียนรู ้
บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ : กรณีศกึ ษาสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกปี ท่ี 4 โรงเรียนท่าขุมเงิน
วิทยาคาร จังหวัดลาพูน การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของแอปพลิเคชั่น
เพื่อการเรียนรูบ้ นระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษาสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
โรงเรี ย นท่ า ขุ ม เงิ น วิ ท ยาคาร จั ง หวั ด ล าพู น 2) พั ฒ นาแอปพลิ เ คชั่ น เพื่ อ การเรี ย นรู ้บ น
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ ช้ท่ีมีต่อแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู ้
บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 โรงเรียน
ท่าขุมเงินวิทยาคาร จังหวัดลาพูน จานวน 32 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) องค์ประกอบสาคัญ ในการสร้างแอปพลิเคชั่นเพื่อการ
เรียนรูบ้ นระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ คือ องค์ประกอบที่ 1 การใช้งานแอปพลิเคชั่น องค์ประกอบ
ที่ 2 การออกแบบการ แสดงผลแอปพลิเคชั่น และองค์ประกอบที่ 2 การส่งเสริมการเรียนรู ้ 2) ผล
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การประเมินความ เหมาะสมของแอปพลิเคชั่นโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสื่อและคอมพิวเตอร์อยู่ ใน
ระดั บ มาก ( X = 4.42) และผู้ เ ชี่ ย วชาญ ด้ า นเนื ้ อ หาอยู่ ใ น ระดั บ มากที่ สุ ด ( X = 4.58)
แอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู บ้ นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่พัฒ นาขึน้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ
85.47 /85.52 เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี กาหนด 3) ความคิดเห็นของผูใ้ ช้ท่ีมีต่อ แอปพลิเคชั่นเพื่อการ
เรียนรูบ้ นระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ อยู่ ในระดับมากที่สดุ ( X = 4.51)
8.5 กิตติ เสือแพร (2557) ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู ้ บน
ระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด์ในการเรียนวิชาการประมวลผลภาพดิจิตอล สาหรับหลักสูตรครุ
ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั เชิงทดลองมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษา
องค์ป ระกอบของแอปพลิ เคชั่ น เพื่ อ การเรี ย นรู ้บ นระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ 2) พั ฒ นา
แอปพลิเคชั่น เพื่อการเรียนรูบ้ นระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ ช้ท่ีมี
ต่ อ แอปพลิ เคชั่ น บนระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้แ ก่ นั ก ศึ ก ษาสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าชัน้ ปี ส่ี ภาควิชาครุ ศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
องค์ประกอบในการสร้างแอปพลิเคชั่นเพื่อ การเรียนรู บ้ นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ดา้ นการ
ออกแบบสื่อและด้านเนือ้ หามีผลการประเมินความเหมาะสมของแอปพลิเคชั่นโดยผูเ้ ชี่ยวชาญอยู่
ในระดับดีแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรูบ้ นระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ท่ีพฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 1.32 ตามทฤษฎีของเมกุยแกนส์ และความคิดเห็นของผูใ้ ช้ท่ีมีต่อ แอปพลิเคชั่นเพื่อการ
เรียนรูบ้ นระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์นีอ้ ยู่ในระดับดี ( X = 4.32, S.D. = 0.6 )
8.6 ธี ร ศั ก ดิ์ ค าแก้ ว (2558) ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของพนั ก งานที่ ใ ช้
แอปพลิเคชั่น สั่งสินค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ: กรณีศกึ ษาร้านโซล จังหวัดชลบุรี การศึกษาฉบับนี ้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชั่นผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือในการสั่งสินค้า จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติของพนักงานมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชั่นผ่านทางโทรศัพท์มือถือในการสั่งสินค้าของร้านโซล
จังหวัดชลบุรี
8.7 บรรฑู ร ณ์ สิ ง ห์ดี (2558) ท าการวิ จั ย และพั ฒ นาสื่ อ แอปพลิ เคชั่ น บนแท็ บ เล็ ต
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชนั้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 การวิจยั
ในครัง้ นีม้ ีจดุ มุ่งหมายเพื่อวิจยั และพัฒนาสื่อแอปพลิเคชั่นบนแท็บเล็ตระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชนั้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะดังนี ้ 1) เพื่อ
พัฒ นาสื่ อ แอปพลิ เคชั่น บนแท็ บ เล็ต ระบบปฏิ บัติ ก ารแอนดรอยด์ รายวิช าการงานอาชี พ และ
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เทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึก ษาปี ท่ี 1 2) เพื่ อหาประสิท ธิ ภ าพสื่อ แอปพลิ เคชั่น บนแท็ บ เล็ต ระบบ
ปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชนั้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยเป็ นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา
2557โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 42 คน ซึ่งได้จากการ
สุม่ อย่างง่าย ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิทธิภาพของสื่อแอปพลิเคชั่นบนแท็บเล็ต ระบบ ปฏิบตั ิการ
แอนดรอยด์ รายวิ ช าการงานอาชี พ และเทคโนโลยี ชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
86.00/84.92 เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 12.90 คะแนน และ 36.88 คะแนน
ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 หลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อน เรียน 3) การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภายหลังการเรียนโดยใช้ส่อื แอปพลิเคชั่นบนแท็บเล็ตระบบปฏิบตั ิการแอน
ดรอยด์กบั เกณฑ์รอ้ ยละ 80 มีค่าเท่ากับ 87.80 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 80
8.8 รัชนีพร นันทคุณากร (2558) ทาการวิจยั เรื่อง ความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเค
ชัน จากไลน์ของนัก ศึก ษาคณะวิท ยาการจัด การ มหาวิท ยาลัยศิ ล ปากร วิท ยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ระดับชัน้ ปี ท่ี 4 ใช้ระบบปฏิบตั ิการ
IOS ความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชั่นจากไลน์ พบว่า ผูใ้ ช้บริการมีระดับความพึงพอใจทุก
ด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก ลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีระดับผลที่เกิดจากความพึงพอใจ
แตกต่างกัน ผูใ้ ช้บริการที่มี ความคิดเห็ น เกี่ ยวกับปั จจัยที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจในด้านความ
คาดหวังด้านคุณภาพ และด้านคุณค่า ทุกด้านล้วนมีความสัมพันธ์กบั ผลที่เกิดจากความพึงพอใจ
จากการศึกษาข้อมูล ทุติยภูมิเบือ้ งต้นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั สรุปได้ว่าบริษัท จีเอ็มเอ็ม
ทีวี จากัด เป็ นบริษัทที่มีความสาคัญในอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศไทย มีศกั ยภาพในการผลิต
รายการ ภาพยนตร์ ละคร ซีรีย ์ และ คอนเสิรต์ และแฟนมีตติง้ มีทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ ที่
ประสบความสาเร็จเป็ นอย่างมาก สามารถสร้างศิลปิ นที่มีช่ือเสียง และสามารถส่งศิลปิ นไปสร้าง
ชื่อเสียงในต่างประเทศได้อีกด้วย แอปพลิเคชั่น GMMTV ในปั จจุบนั ยังมีปัญหาในการใช้งานของผู้
ที่สนใจเข้าชมรายการต่างๆ เป็ น จานวนมาก ทางบริษัทจึงอยากให้มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นให้มี
ความทันสมัย และมีช่องทางการรับสมัครผูท้ ่ีสนใจเข้าสู่วงการบันเทิงอีกด้วย ในปั จจุบนั คนไทยมี
พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตมากขึน้ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเชื่อมต่ออินเตร์เน็ตมากที่สดุ คือสมาร์ต
โฟน และกิ จกรรมที่ ท าเมื่ อใช้อิน เตอร์เน็ ตมากที่ สุดคือ Social Network จะเห็ น ได้ว่าคนไทยใช้
เครื่องมือดิจิทลั มากขึน้ ในทุกๆ วัน ผูว้ ิจยั จึงเลือกออกแบบแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ตโฟน เพื่อสะดวก
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ต่ อ ผู้ใช้ง านและเป็ น ที่ นิ ย มมากที่ สุด กลุ่ม เป้ า หมายผู้วิ จัย เลื อ กกลุ่ม เป้ า หมายที่ เป็ น Gen Z
เพราะว่ากลุ่ม Gen Z นี ้ มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ และเรียนรูไ้ ด้เร็ว และเป็ น
ประชากรกลุม่ อายุนอ้ ยที่สดุ ในปั จจุบนั อยู่ในช่วงอายุโดยเฉลี่ยประมาณ 15-18 ปี ที่เหมาะสาหรับ
การเข้าสูว่ งการบันเทิง และตรงกับกลุม่ เป้าหมายของทางการตลาดของ GMMTV เป็ นหนุ่มสาววัย
ย่างเข้าวัยรุ ่น วัยรุ ่น ไปจนถึงวัยทางานตอนต้น อายุประมาณ 16 - 25 ปี อีกด้วย ผูว้ ิจัยเลือกใช้
ประเภทของแอปพลิเคชั่นที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูใ้ ช้งาน และใช้หลักการออกแบบ
Activity (User Interface) คือ สิ่งที่ใช้ในการแสดงผลออกมาเพื่อให้ผใู้ ช้งานได้เห็น และได้ใช้ งาน
โดย แต่ละแอปพลิเคชั่น อาจจะมี Activity เดียว หรือหลาย ๆ Activity และสิ่งที่อยู่ใน Activity นัน้
จะเรี ย กว่ า View ซึ่ ง มี อยู่ ห ลายรู ป แบบ เช่ น button, text field, scroll bars, menu items,
checkboxes และอื่นๆ มาใช้ในการออกแบบแอปพลิเคชั่น การออกแบบ UIUX ในปี 2019 ผูว้ ิจยั
ศึกษาโดยรวมจากเว็บไซต์และหนังสือด้าน UIUX โดยในด้าน UI จะเป็ นการพูดถึงงานออกแบบใน
ส่วนที่เป็ น Visual Design เช่น ตัวอักษร สี การจัดวาง การใช้รูปภาพ ส่วน UX จะเป็ นการพูดถึง
งานออกแบบในส่วนการใช้งาน ฟั งก์ชัน การให้ประสบการณ์ต่างๆ จากแอปพลิเคชั่น เช่น ภาพ
โมชั่นเคลื่อนไหว การอินเทอร์แอคทีฟ การใช้คาสั่งเสียง เป็ นต้น และผูว้ ิจยั นาแนวคิดทฤษฎีความ
พึงพอใจและการวัดระดับความพึงพอใจไปใช้ในการประเมินต้นแบบแอปพลิเคชั่น เพื่อนาข้อมูลที่
ได้มาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นต่อไป

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาและพัฒ นาแอปพลิ เคชั่นสร้างพื น้ ที่ แสดงความสามารถเพื่อเข้าสู่วงการ
บันเทิง กรณีศึกษา แอปพลิเคชั่น GMMTV เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใน
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. การรวบรวมข้อมูลแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
2. การกาหนดกลุม่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ และกลุม่ ตัวอย่าง
3. การสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. การดาเนินการออกแบบงานวิจยั
7. การประเมินความพึงพอใจในการออกแบบ
8. สรุปผลการวิจยั
1. การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดทีใ่ ช้ในการศึกษา
ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชั่นสร้าง
พืน้ ที่แสดงความสามารถเพื่อเข้าสูว่ งการบันเทิง โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล โดยแบ่งข้อมูลออกเป็ น 2
ประเภท ดังนี ้
1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ
เป็ นการเก็บข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือวิจยั โดยสัมภาษณ์บคุ ลากรสายอาชีพบันเทิง
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดหานักแสดง และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบแอปพลิเคชั่น นาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์เป็ นแนวทางการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่เหมาะสม
1.2 ข้อมูลทุตยิ ภูมิ
เป็ นการรวบรวมข้อ มู ล จากเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การออกแบบ
แอปพลิเคชั่น เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่เหมาะสม
2. การกาหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบสอบถาม
ในการท าการแบบสอบถาม และแบบสั ม ภาษณ์ ใ นงานวิ จั ย นี ้ ผู้ วิ จั ย ได้ น า
แบบสอบถามไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งมีความชานาญในการตรวจสอบงานวิจัย จากนัน้ ผูว้ ิจัยได้ทา

45
การปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ จนเป็ นแบบฉบับที่สมบูรณ์ และเหมาะสมในการ
ใช้เก็บข้อมูล เพื่อหาคาตอบของความมุ่งหมายที่ผวู้ ิจยั กาหนดไว้ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่คดั เลือกสาหรับ
ตรวจแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ มีจานวนทัง้ หมด 2 ท่าน
2.2 บุคลากรในสายอาชีพบันเทิงในการตอบแบบสอบถาม
ในงานวิจยั นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้การสัมภาษณ์ปลายเปิ ด เพื่อสอบถามถึงประเด็นต่างๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่วงการบันเทิง และให้ผูถ้ ูกสัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระ โดยบุคลากรในสายอาชีพบันเทิงจะแบ่งเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
คุณสมบัติของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
2.2.1 นักแสดง 1 ท่าน ได้แก่
- เพศชายหรือหญิง ไม่จากัดอายุ
- ประสบการณ์ทางานในสายอาชีพบันเทิง 10 ปี ขนึ ้ ไป
2.2.2 นักร้อง 1 ท่าน ได้แก่
- เพศชายหรือหญิง ไม่จากัดอายุ
- ประสบการณ์ทางานในสายอาชีพบันเทิง 10 ปี ขนึ ้ ไป
2.2.3 พิธีกร 1 ท่าน ได้แก่
-เพศชายหรือหญิง ไม่จากัดอายุ
-ประสบการณ์ทางานในสายอาชีพบันเทิง 10 ปี ขนึ ้ ไป
2.3 ผู้เชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถาม
งานวิจยั นีผ้ ูว้ ิจัยได้กาหนดหัวข้อ เพื่อใช้สอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญในการหาคาตอบตาม
จุด มุ่ ง หมายที่ ก าหนดเอาไว้ โดยการตอบแบบสัม ภาษณ์ เป็ น การสัม ภาษณ์ ป ลายเปิ ด ให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
คุณสมบัติของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
2.3.1 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านจัดหานักแสดง 3 ท่าน ได้แก่
- เพศชายหรือหญิง ไม่จากัดอายุ
-ประสบการณ์ดา้ นธุรกิจบันเทิง 10 ปี ขนึ ้ ไป
2.3.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบแอปพลิเคชั่น 3 ท่าน ได้แก่
- เพศชายหรือหญิง
- จบการศึกษาปริญญาตรีขึน้ ไป สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
- ประสบการณ์ทางานด้านการออกแบบแอปพลิเคชั่น 5 ปี ขนึ ้ ไป
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2.4 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการตอบแบบสอบถาม
งานวิจยั ในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดกลุม่ หัวข้อเพื่อใช้ในการสอบถามกลุม่ ตัวอย่าง เป็ น
การสอบถามเพื่อสัมภาษณ์ ( Focus Group ) ในการประเมินความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชั่น
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มบุคคลที่อยากเป็ นนักแสดง ที่มาอายุระหว่าง 13-27 ปี โดย
อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 15 คน
3. การสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ในงานวิจัยนีผ้ ูว้ ิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
ออกแบบแอปพลิ เคชั่น และวิธีการสร้างเครื่องมื อที่ ใช้ในงานวิจัย เพื่ อเป็ น ความรู พ้ ื น้ ฐานเป็ น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบการทาวิจัย โดยผูว้ ิจัยได้สร้าง
แบบสอบถามเพื่ อเป็ น เครื่องมื อในการเก็บ ข้อมูลจานวน 5 ชุด โดยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
บุค ลากรสายอาชี พ บัน เทิ ง 1 ชุด เก็ บ ข้อ มูล จากกลุ่ม ผู้เชี่ ย วชาญ 2 ชุด จากกลุ่ม ผู้เชี่ ย วชาญ
ผูบ้ ริหารบริษั ท จีเอ็มเอ็มทีวี จากัด และกลุ่มเป้าหมายใช้แบบสอบถามร่วมกัน 1 ชุด และจาก
กลุม่ เป้าหมาย 1 ชุด
โดยแบบสอบถาม ชุดที่ 1 ถึงแบบสอบถามชุดที่ 3 จะเป็ นแบบสอบถามข้อมูลก่ อนการ
ดาเนินการออกแบบ แบบสอบถามชุดที่ 4 จะเป็ นแบบสอบถามประเมินรูปแบบของแอปพลิเคชั่น
และ แบบสอบถามชุ ด ที่ 5 เพื่ อ วัด ความพึ ง พอใจของกลุ่ม เป้ า หมาย โดยรายละเอี ย ดของ
แบบสอบถามแต่ละชุด มีดงั นี ้
3.1 แบบสอบถามชุดที่ 1 สาหรับบุคลากรสายอาชีพบันเทิง
โดยแบบสอบถามชุดที่ 1 จะเป็ นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิ ด มุ่งเน้นเพื่อหา ข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพบันเทิง รวมถึงปั จจัย หรือช่องทางต่างๆที่สามารถเข้าสู่วงการบันเทิง จะ
เป็ นแบบสอบถามก่อนการดาเนินการออกแบบ โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามในส่วนของข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยจะมี
ข้อมูลดังนี ้ ชื่อ นามสกุล รายละเอียดการติดต่อ ระดับการศึกษา อาชีพ และประสบการณ์ทางาน
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามด้า นข้อ มูล เกี่ ย วกับ สายอาชี พ บัน เทิ ง โดยจะมุ่ง เน้น
สัมภาษณ์ในประเด็น สิ่งสาคัญในการก้าวเข้าสูว่ งการบันเทิงในยุคปั จจุบนั
3.2 แบบสอบถามชุดที่ 2 สาหรับผู้เชีย่ วชาญทางด้านการจัดหานักแสดง
โดยแบบสอบถามชุดที่ 2 มุ่งเน้นเพื่อหา เนือ้ หา ข้อมูล และสิ่งที่เป็ นปั จจัยสาคัญใน
การ ค้นหานักแสดง สาหรับพัฒนาใช้ในแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน โดยเนือ้ หาแบบสอบถามเป็ น
แบบสัมภาษณ์ปลายเปิ ดเกี่ยวกับแนวทางการค้นหานักแสดง โดยจะแบ่งสอบถามเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามในส่วนของข้อมูลทั่วไปของผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยจะมีขอ้ มูล
ดังนี ้ ชื่อ นามสกุล รายละเอียดการติดต่อ ระดับการศึกษา อาชีพ และประสบการณ์ทางาน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามในส่วนนีจ้ ะสอบถามเกี่ยวกับ สิ่งสาคัญในการที่ใช้ในการ
รับสมัครนักแสดงมากความสามารถ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามในส่วนนีจ้ ะสอบถามเกี่ยวกับ การใช้งานต่างๆ ที่ควรจะมี
ในแอปพลิเคชั่นนี ้
3.3 แบบสอบถามชุดที่ 3 สาหรับผู้เชีย่ วชาญทางด้านการออกแบบแอปพลิเคชั่น
โดยแบบสอบถามชุดที่ 3 มุ่งเน้นเพื่อหา รู ปแบบ UI (User Interface) ที่เหมาะสม
ส าหรับ แอปพลิ เคชั่น ด้านจัด หานัก แสดง โดยสัม ภาษณ์ผู้เชี่ ย วชาญ โดยผู้เชี่ ย วชาญคื อ (นัก
ออกแบบแอปพลิ เคชั่น ) เป็ น ผู้ให้สัม ภาษณ์ จ านวน 3 ท่ า น โดยจะเน้น ในเรื่อ งแนวทางการ
ออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่เหมาะสม โดยจะแบ่งเป็ น 4 ส่วนดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามในส่วนของข้อมูลทั่วไปของผูเ้ ชี่ยวชาญโดยจะมีขอ้ มูลดังนี ้
ชื่อ นามสกุล รายละเอียดการติดต่อ ระดับการศึกษา อาชีพ และประสบการณ์ทางาน
ส่วนที่ 2 แนวคาถามเกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้าง และหน้าตาของ
UI (User Interface) ที่เหมาะสม
ส่วนที่ 3 แนวคาถามเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งาน ที่เหมาะสม
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น
3.4 แบบสอบถามชุดที่ 4 สาหรับผู้เชีย่ วชาญทางด้านการจัดหานักแสดง
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบแอปพลิเคชั่น และผู้บริหารบริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จากัด
โดยแบบสอบถามชุด ที่ 4 จะเป็ น แบบประเมิ น รู ป แบบของแอปพลิ เคชั่น ต้น แบบ
(Sketch Design) 5 รูปแบบ โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 จะเป็ นการประเมินรู ปแบบของรู ปแบบ โดยให้ผูต้ อบแบบสอบถามให้
คะแนนตามเกณฑ์แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบลิเกิรด์
สเกล (Likert Scale) คือ วิธีการกาหนดคะแนนให้ความพึงพอใจที่มากที่สดุ เป็ นคะแนนสูงที่สดุ ไล่
ไปจนน้อยที่สดุ ดังนี ้
5 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดีมาก
4 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดี
3 หมายถึง ผลการประเมินในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง
1 หมายถึง ผลการประเมินในระดับใช้ไม่ได้
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การกาหนดเกณฑ์ การแปลความหมาย ข้อมูลที่เป็ นค่าเฉลี่ยต่างๆ ดังนี ้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ความหมาย
4.51 – 5.0 ผลการประเมินในระดับดีมาก
3.51 – 4.5 ผลการประเมินในระดับดี
2.51 – 3.5 ผลการประเมินในระดับพอใช้
1.51 – 2.5 ผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง
1.00 – 1.5 ผลการประเมินในระดับใช้ไม่ได้
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น เพื่อนาไปปรับปรุง
3.5 แบบสอบถามชุดที่ 5 สาหรับกลุ่มเป้ าหมาย
โดยแบบสอบถามชุดที่ 5 จะเป็ น แบบสอบถามเพื่ อประเมิน ความพึงพอใจที่มีต่อ
แอปพลิเคชั่น โดยกลุ่มเป้าหมายที่ผวู้ ิจยั ได้เลือก คือ กลุ่มวัยรุน่ ไทย ไม่จากัดเพศ ไม่จากัดอาชีพ
ไม่จากัดระดับการศึกษา อาศัยอยู่ในประเทศไทย อายุ ระหว่าง 13-27 ปี ที่อยากเป็ นนักแสดง
จานวน 15 คน โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 คาถามเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชั่น ในเรื่องของ
- รูปแบบแอปพลิเคชั่นมีความสวยงาม ทันสมัย และมีความน่าสนใจ
- รู ปแบบการใช้งานแอปพลิเคชั่นใช้งานสะดวก ง่าย ไม่ยุ่งยากสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
- รูปแบบของแอปพลิเคชั่นเหมาะสมกับการใช้งานเช่น เมนูง่ายต่อการใช้งาน
- เนื ้อ หาในส่ ว นของความบั น เทิ ง ต่ า งๆ มี ค วามเหมาะสม โดยให้ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามให้คะแนนตามเกณฑ์แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ใช้เกณฑ์การให้
คะแนนแบบลิเกิรด์ สเกล (Likert Scale) คือ วิธีการกาหนดคะแนนให้ความพึงพอใจที่มากที่สดุ เป็ น
คะแนนสูงที่สดุ ไล่ไปจนน้อยที่สดุ ดังนี ้
5 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดีมาก
4 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดี
3 หมายถึง ผลการประเมินในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง
1 หมายถึง ผลการประเมินในระดับใช้ไม่ได้
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การกาหนดเกณฑ์ การแปลความหมาย ข้อมูลที่เป็ นค่าเฉลี่ยต่างๆ ดังนี ้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ความหมาย
4.51 – 5.0 ผลการประเมินในระดับดีมาก
3.51 – 4.5 ผลการประเมินในระดับดี
2.51 – 3.5 ผลการประเมินในระดับพอใช้
1.51 – 2.5 ผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง
1.00 – 1.5 ผลการประเมินในระดับใช้ไม่ได้
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
ผูว้ ิจยั ได้แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็ น 4 ช่วงได้แก่
ช่วงที่ 1 ใช้แบบสอบถามชุดที่ 1
โดยแบบสอบถามชุ ด ที่ 1 ส าหรับ กลุ่ ม บุ ค ลากรในสายอาชี พ บั น เทิ ง ที่ มี
ประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับสายอาชีพบันเทิงเพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพบันเทิง และ
รวมถึงปั จจัย ช่องทางการเข้าสู่วงการบันเทิง โดยจะแบ่งออกเป็ น 4 ท่าน ได้แก่ ผูจ้ ดั หานักแสดง
นักแสดง นักร้อง และพิธีกร
ช่วงที่ 2 ใช้แบบสอบถามชุดที่ 2 และชุดที่ 3
โดยแบบสอบถามชุดที่ 2 และชุดที่ 3 จะเป็ นการเก็บข้อมูลก่อนการดาเนินการ
ออกแบบ สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านจัดหานักแสดง จานวน 5 ท่าน ที่มีประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญในการจัดหานักแสดง เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวข้องกับการจัดหานักแสดง และผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทางด้านการออกแบบแอปพลิเคชั่น จานวน 3 ท่าน ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบ และ
พัฒนาแอปพลิเคชั่น เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวข้องกับการหาแนวทางการออกแบบแอปพลิเคชั่น
ช่วงที่ 3 ใช้แบบสอบถามชุดที่ 4
โดยแบบสอบถามชุดที่ 4 สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการจัดหานักแสดง 5 ท่าน
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบแอปพลิเคชั่น 3 ท่าน และผูบ้ ริหารบริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จากัด 1
ท่าน จะเป็ นกระบวนการหลังจากการดาเนินการออกแบบร่างแอปพลิเคชั่น 5 รู ปแบบ เป็ นการ
ประเมินรูปแบบของแอปพลิเคชั่นที่มีความเหมาะสมที่สดุ เพียง 1 แบบ
ช่วงที่ 4 ใช้แบบสอบถามชุดที่ 5
โดยแบบสอบถามชุด ที่ 5 ส าหรับ กลุ่ม เป้าหมาย ที่ อยากเป็ น นักแสดง มี อายุ
ระหว่าง 13-27 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยการเลือกแบบกาหนดโควตา (Quota
Sampling) จานวน 15 คน
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5.การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติของงานวิจยั นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ในการจ าแนกและจั ด ระบบข้ อ มู ล (Typology and Taxonomy) ในแบบสอบถามชุ ด ที่ 1
แบบสอบถามชุดที่ 2 และแบบสอบถามชุดที่3 และใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ในแบบสอบถามชุดที่ 4 และแบบสอบถามชุดที่ 5 ดังนี ้
ช่วงที่ 1 จากแบบสอบถามชุดที่ 1
โดยแบบสอบถามชุดที่ 1 สาหรับกลุม่ บุคลากรสายอาชีพบันเทิง ผลการวิเคราะห์
จะทาให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพสายบันเทิง รวมไปถึง ปั จจัยและช่องทางในการเข้าสู่ วงการ
บันเทิง จากแบบสอบถามผ่านวิธีการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ในการจัดจาแนกและ
จัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) เพื่อสรุปเนือ้ หาของการสัมภาษณ์
ช่วงที่ 2 จากแบบสอบถามชุดที่ 2 และชุดที่ 3
โดยแบบสอบถามชุดที่ 2 สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการจัดหานักแสดง และชุด
ที่ 3 ส าหรับ ผู้เชี่ ย วชาญทางด้า นการออกแบบแอปพลิ เคชั่น ผลการวิเคราะห์จ ะท าให้ค ้น พบ
แนวทางในการออกแบบแอปพลิ เคชั่น และการใช้งานที่ เหมาะสม จากแบบสัม ภาษณ์ใช้ก าร
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณ ภาพ ในการจัดจาแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy)
เพื่อสรุปเนือ้ หาของการสัมภาษณ์
ช่วงที่ 3 จากแบบสอบถามชุดที่ 4
โดยแบบสอบถามชุ ด ที่ 4 ส าหรับ ผู้เชี่ ย วชาญทางด้า นการจั ด หานั ก แสดง
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบแอปพลิเคชั่น และ ผูบ้ ริหารบริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จากัด ผลจาก
การวิเคราะห์จะทาให้คน้ พบแนวทางการออกแบบ และรู ปแบบแอปพลิเคชั่นที่เหมาะสมที่สุด 1
รูปแบบ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ในการจัดจาแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and
Taxonomy) และใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าร้อยละ (Percentage) ในการ
วิเคราะห์
ช่วงที่ 4 จากแบบสอบถามชุดที่ 5
โดยแบบสอบถามชุด ที่ 5 ส าหรับ กลุ่ม เป้าหมาย (Focus Group) โดยผลการ
วิเคราะห์จะทาให้ทราบถึงผลประเมินความพึงพอใจในแอปพลิเคชั่นด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
คุณภาพในการจาแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) เพื่อสรุปผลการประเมิน
ในด้านต่างๆ ในเรื่องของการออกแบบ โดยคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ความพึงพอใจที่มีต่อ
แอปพลิเคชั่น ในเรื่องของ
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- รูปแบบแอปพลิเคชั่นมีความสวยงาม ทันสมัย และมีความน่าสนใจ
- รูปแบบการใช้งานแอปพลิเคชั่นใช้งานสะดวก ง่าย ไม่ย่งุ ยากสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
- รูปแบบของแอปพลิเคชั่นเหมาะสมกับการใช้งานเช่น เมนูง่ายต่อการใช้งาน
- เนือ้ หาในส่วนของความบันเทิงต่างๆ มีความเหมาะสม
6.การดาเนินการออกแบบจากผลของการวิจัย
จากการเก็ บ ข้อ มู ล วิ เคราะห์ข้อ มู ล จากผู้ เชี่ ย วชาญ ผู้วิ จั ย ได้น าผลการวิ จั ย จาก
แบบสอบถามชุ ด ที่ 1 ถึ ง ชุ ด ที่ 3 มาท าการออกแบบร่า งของแอปพลิ เคชั่น สร้า งพื ้น ที่ แ สดง
ความสามารถเพื่อเข้าสูว่ งการบันเทิง จานวน 5 รูปแบบ
หลัง จากนั้น เข้า สู่ก ระบวนประเมิ น แบบร่า งของแอปพลิ เคชั่น จากผู้เชี่ ย วชาญ ใน
แบบสอบถามชุดที่ 4 เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมที่สดุ เพียง 1 รูปแบบ
หลังจากนั้น ประเมิ น ความพึ งพอใจ โดยกลุ่ม เป้าหมาย (Focus Group) หลังจากได้
ทดลองใช้แอปพลิเคชั่นสร้างพืน้ ที่แสดงความสามารถเพื่อเข้าสูว่ งการบันเทิง
7.ประเมินความพึงพอใจของงานออกแบบ
ผูว้ ิจัย ได้น าต้น แบบของแอปพลิ เคชั่น สร้างพื น้ ที่ แสดงความสามารถเพื่ อเข้าสู่วงการ
บันเทิง ไปให้กลุ่มเป้าหมาย แล้วประเมินในแบบสอบถามชุดที่ 5 ประกอบไปด้วยด้านต่างๆ ดังนี ้
รู ป แบบแอปพลิ เคชั่ น มี ค วามสวยงาม ทั น สมั ย และมี ค วามน่ า สนใจ รู ป แบบการใช้ง าน
แอปพลิ เคชั่น ใช้งานสะดวก ง่าย ไม่ ยุ่งยากสามารถเข้าถึ งข้อ มูล ได้อ ย่างรวดเร็ว รู ป แบบของ
แอปพลิ เคชั่น เหมาะสมกับการใช้งานเช่น เมนูง่ายต่อการใช้งาน และเนื อ้ หาในส่วนของความ
บัน เทิ งต่ างๆ มี ค วามเหมาะสมวิเคราะห์ข้อมูล เชิ งคุณ ภาพในการจาแนกและจัด ระบบข้อมูล
(Typology and Taxonomy) โดยให้กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามให้คะแนนตามเกณฑ์แบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบลิเคิรด์ สเกล (Likert Scale)
8. สรุ ปผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิจัยผูว้ ิจัยใช้การวิเคราะห์จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลข้อมูลทุติยภูมิ เป็ นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับ การออกแบบแอปพลิ เคชั่น เพื่ อ เป็ น แนวทางในการออกแบบและพัฒ นาแอปพลิ เคชั่น ที่
เหมาะสม และการรวบรวมข้อ มู ล ปฐมภู มิ โดยการเก็ บ ข้อ มู ล โดยการใช้เครื่ อ งมื อ วิ จัย โดย
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สัมภาษณ์บคุ ลากรสายอาชีพบันเทิง ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดหานักแสดง และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบแอปพลิ เคชั่ น น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าวิ เคราะห์เป็ นแนวทางการออกแบบและพั ฒ นา
แอปพลิเคชั่นที่เหมาะสม และในการประเมินความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชั่น ผูว้ ิจยั ได้กาหนด
กลุ่ม ตัวอย่าง คือ กลุ่มบุคคลที่อยากเป็ น นักแสดง ที่ มาอายุระหว่าง 13-27 ปี โดยอาศัยอยู่ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 15 คน

บทที่ 4
ผลการดาเนินงานวิจัย
การวิจัยครัง้ นีเ้ พื่อหาข้อกาหนดในการศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชั่นสร้างพืน้ ที่แสดง
ความสามารถเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิง กรณีศึกษาแอปพลิเคชั่น GMMTV ในครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ทาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารและจากแบบสอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญด้า นการออกแบบ
บุคลากรในสายอาชีพบันเทิง และกลุ่มบุคคลที่อยากเป็ นนักแสดงเพื่อสอบถามความพึงพอใจใน
การใช้แอปพลิเคชั่น แนวทางการออกแบบแอปพลิเคชั่นมีกระบวนการออกแบบดังนี ้
1. วิเคราะห์แอปพลิเคชั่น GMMTV
2. กาหนด เอกลักษณ์บคุ คล (Personal) ที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายหลักของแอปพลิเคชั่น
3. การทา The Empathy Map จากกลุม่ เป้าหมายหลักของแอปพลิเคชั่น
4. ผลการสัม ภาษณ์ผู้เชี่ ยวชาญด้านการออกแบบแอปพลิเคชั่น , ผู้บ ริห ารบริษั ท
GMMTV, ผูจ้ ดั หาดารา-นักแสดง และนักแสดง
5. ผลการกาหนดแนวทางการใช้งานแอปพลิเคชั่นของผูใ้ ช้ (User Journey)
6. ออกแบบ Flowchart
- Lo-FI WIREFRAME
- HI-FI WIREFRAME
7. วางแนวคิดการออกแบบ Graphic Interface Design (GUI)
8. ดาเนินการออกแบบต้นแบบแอปพลิเคชั่น (Prototype)
9. ประเมินความพึงพอใจโดยกลุม่ เป้าหมาย (Focus Group)
โดยสามารถสรุปผลการดาเนินการออกแบบแอปพลิเคชั่นมีกระบวนการออกแบบได้ดงั นี ้
1. ผลการวิเคราะห์แอปพลิเคชั่น GMMTV
จากการศึกษาวิเคราะห์แอปพลิเคชั่นของ GMMTV เป็ นแอปพลิเคชั่นที่สร้างขึน้ มานาน
แล้วรู ปแบบในการออกแบบจึงไม่เข้ากับ Trend ในปั จจุบนั และไม่แสดงจุดประสงค์ท่ีแท้จริงของ
แอปพลิเคชั่น ทาให้ผใู้ ช้งานเข้าใจว่าเป็ นแอปพลิเคชั่นสาหรับดูคลิปวีดีโอ ละครย้อนหลังเท่านัน้ มี
โครงสร้างที่ชวนให้ผใู้ ช้งานเข้าใจการใช้งานผิด ทัง้ ที่แอปพลิเคชั่นนีค้ วรเป็ นสื่อประชาสัมพันธ์และ
เป็ นตัวแทนของ GMMTV ได้และสร้างประโยชน์ได้มากกว่านี ้
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ภาพประกอบ 15 แผนผังแอปพลิเคชั่น GMMTV
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การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแอปพลิเคชั่นของ GMMTV
1.1 หน้าเข้าแอปพลิเคชั่น

ภาพประกอบ 16 หน้าแอปพลิเคชั่น GMMTV
- ข้อดี
1) เห็นโลโก้ GMM TV ชัดเจน
2) การโปรโมทรายการหรือซีรียข์ อง GMMTV เด่นชัด
- ข้อเสีย
1) ไม่มีการเปลี่ยนการออกแบบให้ทนั สมัย
2) ผูใ้ ช้งานไม่เข้าใจว่าต้องทาอย่างไรต่อไป
3) เข้ามาในแอปพลิเคชั่นแล้วดาวน์โหลดนาน เนื่องจากเป็ นการดึงวีดีโอจาก
YouTube
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1.2 หน้า TV Series

ภาพประกอบ 17 หน้า TV Series
- ข้อดี
1) ปุ่ มอยู่ในตาแหน่งที่ผใู้ ช้งานมองเห็นได้ กดได้สะดวก
2) เป็ นการรวบรวมซีรยี ข์ อง GMMTV มาไว้ในที่เดียวกันทาให้สะดวกต่อการดู
- ข้อเสีย
1) ไม่มีการเปลี่ยนการออกแบบให้ทนั สมัย
2) เป็ นการเอาหน้า YouTube มาใส่ในแอปพลิเคชั่นทาให้ดาวน์โหลดนาน
3) ผูใ้ ช้งานสามารถกดใช้งานไปดูวีดีโออื่นได้เพราะเป็ นหน้า YouTube
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1.3 หน้า Variety

ภาพประกอบ 18 หน้า Variety
- ข้อดี
1) ปุ่ มอยู่ในตาแหน่งที่ผใู้ ช้งานมองเห็นได้ กดได้สะดวก
2) เป็ นการรวบรวมรายการโทรทั ศ น์ข อง GMMTV มาไว้ใ นที่ เดี ย วกั น ท าให้
สะดวกต่อการดู
- ข้อเสีย
1) เป็ นการเอาหน้า YouTube มาใส่ในแอปพลิเคชั่นทาให้ดาวน์โหลดนาน
2) ผูใ้ ช้งานสามารถกดใช้งานไปดูวีดีโออื่นได้เพราะเป็ นหน้า YouTube
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1.4 หน้า Music

ภาพประกอบ 19 หน้า Music
- ข้อดี
1) ปุ่ มอยู่ในตาแหน่งที่ผใู้ ช้งานมองเห็นได้ กดได้สะดวก
2) เป็ นการรวบรวม Music Video ของ GMMTV มาไว้ในที่เดียวกันทาให้สะดวกต่อ
การดู
- ข้อเสีย
1) เป็ นการเอาหน้า YouTube มาใส่ในแอปพลิเคชั่นทาให้ดาวน์โหลดนาน
2) ผูใ้ ช้งานสามารถกดใช้งานไปดูวีดีโออื่นได้เพราะเป็ นหน้า YouTube
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1.5 หน้า New&Photo

ภาพประกอบ 20 หน้า New&Photo
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- ข้อดี
1) ปุ่ มอยู่ในตาแหน่งที่ผใู้ ช้งานมองเห็นได้ กดได้สะดวก
2) เป็ นการรวบรวมข่าวเฉพาะของ GMMTV มาไว้ในที่เดียวกันทาให้สะดวกต่อ
การติดตามข่าวสาร
- ข้อเสีย
1) การออกแบบไม่สวยงาม ไม่ดงึ ดูด
2) มีแต่รูปและเนือ้ หาเท่านัน้ ไม่สามารถทาอะไรได้
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1.6 หน้าแสดงทีมนักแสดงในสังกัดของ GMMTV

ภาพประกอบ 21 หน้าแสดงทีมนักแสดงในสังกัดของ GMMTV
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- ข้อดี
1) เห็นหน้านักแสดงที่เป็ นจุดเด่นที่ชดั เจน
- ข้อเสีย
1) หาปุ่ มกดไม่เจอ เพราะปุ่ มกดไม่อยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสมและไม่มีความโดด
เด่น
2) ผูใ้ ช้งานไม่รูว้ า่ หน้านีเ้ อาไว้ทาอะไร
3) เป็ นการเรียงข้อมูลแบบไม่มีท่ีมาที่ไป
4) ข้อมูลนักแสดงน้อย
5) ไม่ดงึ ดูด ไม่สวยงาม
2. ผลการกาหนด เอกลักษณ์บุคคล (Personal) ทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักของ
แอปพลิเคชั่น
พิจารณาจาก Personal เอกลักษณ์บคุ คลที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายหลักของแอปพลิเคชั่นนี ้
2.1 Marketing Target
กลุ่มเป้าหมายที่เลือก ตามกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของ GMMTV เป็ นหนุ่มสาว
วัยย่างเข้าวัยรุน่ วัยรุน่ ไปจนถึงวัยทางานตอนต้น อายุประมาณ 16 - 25 ปี ตัวอย่างกลุม่ เป้าหมาย

ภาพประกอบ 22 ตัวอย่างกลุม่ เป้าหมาย
2.2 Personal
อายุ 15-18 ปี ขึน้ ไป เป็ นเพศชาย Gen-Z เปิ ดกว้างในเรื่องความหลากหลายทางเพศ
เป็ นคนหน้าตาค่อนข้างดี มีเสน่ห ์ บุคลิกดีมีความโดดเด่น กาลังเข้าศึกษาปี 1 ในมหาวิทยาลัยใจ
กลางกรุ งเทพฯ เป็ นคนกรุ งเทพฯ มหานครโดยกาเนิด มีความชื่นชอบศิลปิ นนักร้อง ดูซีรีย ์ และ
รายการวาไรตีต้ ่างๆ มีความใฝ่ ฝันอยากจะเข้าไปทางานในวงการบันเทิง
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3. ผลการทา The Empathy Map จากกลุ่มเป้ าหมายหลักของแอปพลิเคชั่น

ภาพประกอบ 23 The Empathy Map
4. ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแอปพลิเคชั่น, ผู้บริหารบริษัท GMMTV,
ผู้จัดหาดารา-นักแสดง และนักแสดง
4.1 ผลจากจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแอปพลิเคชั่น จานวน
3 คน ได้ผลสรุ ปดังนี้
4.1.1 การออกแบบ User Interface เป็ น การออกแบบที่ ต ้อ งค านึ ง ถึ ง มนุ ษ ย์เป็ น
ศูนย์กลางควรทางานควบคู่ไปกับการออกแบบ User Experiences คือประสบการณ์ผใู้ ช้งานด้วย
โดยควรคานึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงที่เรียกว่า Persona ที่สมมติเป้าหมายของเราเป็ น
คนคนเดียว อายุเท่าไหร่ เพศใด และที่สาคัญคือมีพ ฤติกรรมความชื่นชอบอะไร การออกแบบตาม
ความชอบของคนเดียวอย่างเฉพาะเจาะจงย่อมดีกว่าออกแบบครอบคลุมทุกเพศทุกวัย เพราะนัก
ออกแบบกาหนดรูปแบบ สไตล์ ไปในทางใดทางหนึ่งเลย ดังนัน้ การสารวจการตลาด ให้เข้าใจถึง
คนที่เราจะออกแบบให้จงึ สาคัญมาก
นอกจากนีก้ ารออกแบบควรติดตามเทรนด์กระแสความนิยมว่าขณะนีน้ ิยมออกแบบ
แนวไหน ใช้รูปภาพ ถ่ายภาพแนวไหน เรื่องสาคัญ อีกอย่างที่ควรคานึงคือ กากเราออกแบบให้
Device ไหนควรศึ ก ษากฏในการออกแบบ Graphic User Interface ของ Device นั้น เช่ น ถ้า
ออกแบบให้ระบบ Android ควรศึก ษาระบบ Material Design ว่ามี ก าหนด ฟอนด์ สี แสงเงา
อย่างไร เพราะเป็ นระบบที่ผ่านการวิจยั มาแล้วว่าทาให้ User ใช้งานง่าย
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4.2.2 แอปพลิ เ คชั่ น ที่ เ หมาะสมส าหรับ การค้ น หานั ก แสดง ก่ อ นอื่ น เมื่ อ มอง
กลุ่มเป้าหมาย ต้องเป็ นหนุ่มสาววัยรุน่ มัธยม มหาวิทยาลัย ที่ตอ้ งได้เห็นได้ดสู ่ือที่เห็นว่านักแสดง
ในค่ายนั้นๆ มีความน่าสนใจมีโอกาสก้าวหน้า แอปพลิเคชันจึงต้องมีการดึงดูดทั้งส่วนหน้าตา
User Interface ที่ดทู นั สมัย สว่างสดใส ดูภาพของนักแสดงรุน่ พี่โดดเด่น หล่อ สวย ทาให้ใฝ่ ฝันว่า
อยากจะให้มีรูปของตนอยู่ในนัน้ และในส่วนการใช้งาน User Experiences ควรมีการดึงดูดด้าน
การใช้งานเช่น แอปฯ นีส้ ามารถดูผลงานนักแสดงรุ ่นพี่ท่ีตนชื่นชอบ ด้วยการตลาด Content ที่
แตกต่างจากท้องตลาด ต้องมาดาวน์โหลดแอปนีเ้ ท่านัน้ ถึงได้ดู เพื่อเป็ นการชักจูงคนเข้ามาใช้งาน
บางครัง้ ใช้สี ห รือ Element ที่ แสดงความเป็ น องค์ก รได้ แต่ ต ้อ งรู จ้ ัก ปรับ เปลี่ ย นโดย User เป็ น
ศูนย์กลาง
4.2 ผลจากจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัท GMMTV จานวน 1 คน ได้ผลสรุป
ดังนี้
สีโลโก้ GMMTV และสีท่ีใช้ในแอปพลิเคชั่น GMMTV สรุปได้ว่า บริษัทไม่มีสีท่ีตายตัว
แต่มี สีห ลักๆ คือน า้ เงิน ไม่ติดที่จะเปลี่ยนสีได้บา้ งตามสถานการณ์ เหตุผลเพราะบริษัท เราท า
เกี่ยวกับสื่อ ทุกอย่างจะรวดเร็วต้องมีการอัพเดทให้ทนั สมัยเสมอ และตามสถานการณ์ให้ทนั และ
กลุ่มเป้าหมายคือวัยรุ ่นจะให้มีอะไรที่ตายตัวเหมือนเดิมตลอดไม่ได้ ต้องไว แต่ยงั คงไว้หลักๆ คือ
โลโก้ ส่วนสีตามความเหมาะสมของสถานการณ์ต่างๆ ส่วนรู ปแบบการตายตัวของเว็ปไซต์กับ
แอปพลิเคชั่นอันนีไ้ ม่มีเพราะบริษัทไม่ได้เน้น เอาแค่ใช้งานได้ โดยช่องทางในการค้นหานักแสดง
ใหม่ ได้แก่ 1.ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 2. ช่องทางการจัดกิจกรรมประกวดค้นหา ซึ่งบริษัทเห็นว่า
การใช้ช่ อ งทางออนไลน์เป็ นช่ อ งทางชั ก จู ง ผู้ท่ี ส นใจเข้า สู่ ว งการบั น เทิ ง ได้ส ะดวก รวดเร็ว
ประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่าในการจัดกิจกรรมการประกวดอีกด้วย
4.3 ผลจากจากการสัมภาษณ์ผู้จัดหาดารา-นักแสดง จานวน 3 คน ได้ผลสรุป
ดังนี้
ปั ญ หาที่แผนกจัดหาศิลปิ นหรือแมวมองของบริษัท จีเอ็มเอ็มที วี จากัด ได้พบคือ
เมื่อค้นพบบุคคลที่น่าสนใจมีรูปลักษณ์ดีพอที่จะสามารถเป็ นนักแสดงได้จากสื่อสังคมออนไลน์ แต่
ไม่สามารถติดต่อไปยังบุคคลนั้น หรือตัวบุคคลนั้นไม่เห็นการติดต่อที่บริษัทติดต่อไป ทาให้เสีย
โอกาสทั้งสองฝ่ าย และในช่องทางการจัดกิจกรรมประกวดค้นหานักแสดงจะจัดขึน้ ไม่บ่อยครัง้
เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมค่อนข้างสูงทาให้หานักแสดงได้ยากขึน้
อายุของดารา-นักแสดงที่บริษัทต้องการนั้นจะอยู่ในช่วงอายุ 15-25 ปี ช่วงอายุท่ี
เหมาะสมที่ สุ ด ในการรับ นั ก แสดงจะอยู่ ใ นช่ ว งอายุ 17 ปี เพราะเป็ นช่ ว งอายุ ท่ี เริ่ ม เข้า สู่
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มหาวิท ยาลัย เด็กจะมีความรับผิดชอบมากกว่าเด็กที่ยังเรียนในชั้นมัธยม และสามารถฝึ กฝน
ทักษะด้านต่างๆ ได้รวดเร็วกว่า
สิ่ ง ที่ อ ยากให้มี ในแอปพลิ เคชั่น คื อ ช่ อ งทางแสดงความสามารถ เพราะจะเป็ น
ช่องทางหนึ่งในการคัดเลือกผูท้ ่ีสนใจเข้าสู่วงการบันเทิงในเบือ้ งต้น ถ้าหากมีความสนใจในตัว
บุคคลนั้นๆ จะได้ทาการติดต่อมาที่บริษัทเพื่อเจอตัวจริงและทาความรู จ้ ักกันมากขึน้ และมีการ
ทดสอบการแสดงในเบือ้ งต้นอีกครัง้ หนึ่งได้
4.4 ผลจากจากการสัมภาษณ์นักแสดง จานวน 10 คน ได้ผลสรุปดังนี้
เส้นทางการเข้าสูว่ งการบันเทิงของนักแสดงสามารถแบ่งได้ดงั นี ้
4.4.1 การจัดกิจกรรมประกวดของบริษัท การประกวดร้องเพลง ประกวดการเต้น
โค้ฟเวอร์(COVER DANCE) ของบริษัท มีนกั แสดง จานวน 3 คน จากที่สมั ภาษณ์จานวน 10 คน ที่
เข้ามาจากช่องทางนี ้
4.4.2 ได้รบั การติดต่อทางช่องทางออนไลน์ โดยทางผูจ้ ัดหาดารา-นักแสดงเห็น
รู ปหรือเห็ น การท ากิจกรรมในช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Twitter หรือ
ช่องทาง Youtube ที่เป็ นช่องทางส่วนตัวของบุคคลที่สนใจ เป็ นต้น การติดต่อทางช่องทางออนไลน์
นีไ้ ด้รบั ความนิยมมากขึน้ ในปั จจุบนั เพราะสะดวก รวดเร็ว ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายในการออกไปเดิน
หาหรือการจัดกิจกรรม อีกทัง้ ในช่องทางยังแสดงถึงตัวตนของบุคคลนัน้ ๆ ได้มากที่สุด สามารถ
ดูไลฟ์ สไตล์ (lifestyle) การทากิจกรรมต่างๆ หรือบุคลิกภาพเบือ้ งต้นของคนนั้นๆ ได้อีกด้วย มี
นักแสดง จานวน 5 คน จากที่สมั ภาษณ์จานวน 10 คน ที่เข้ามาจากช่องทางนี ้
4.4.3 ผูจ้ ดั หาดารา-นักแสดงเจอระหว่างการเดินเล่นในห้างสรรพสินค้า โรงเรียน
หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วยความบังเอิญ และได้เข้ามาติดต่อแต่ทางช่องทางนี ้ ปั ญหาส่วนใหญ่
จะไม่ได้รบั ความไว้วางใจเพราะไม่แน่ใจว่าผูท้ ่ีเข้ามาติดต่อเป็ นมิจฉาชีพหรือไม่ มีความเสี่ยงที่จะ
โดนหลอกลวงสูงมาก มี นัก แสดง จานวน 2 คน จากที่ สัม ภาษณ์จานวน 10 คน ที่ เข้ามาจาก
ช่องทางนี ้
สิ่งที่อยากให้มี ในแอปพลิเคชั่น คือ อยากให้มีช่องทางการรับสมัครผูท้ ่ี สนใจเข้าสู่
วงการบันเทิงเพื่อความสะดวกต่อผูท้ ่ีสนใจ และมีขอ้ มูลของนักแสดงที่อยู่ในสังกัดให้มากขึน้ แสดง
ข้อมูลเกี่ยวกับละคร รายการต่างๆ ที่ได้เข้ารวมแสดงเพื่อเป็ นการอัพเดตข้อมูลและกิจกรรมให้กบั
กลุ่มแฟนคลับได้ติดตามผลงานได้ง่ายขึน้ และยังเป็ นแรงบันดาใจให้กบั ผูท้ ่ีอยากเข้ามาสูเ่ ส้นทาง
บันเทิงอีกด้วย
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5. ผลการกาหนดแนวทางการใช้งานแอปพลิเคชั่นของผู้ใช้ (User Journey)
แนวทางการใช้งานแอปพลิเคชั่นของผูใ้ ช้ (User Journey) มีดงั นี ้
ผูท้ ่ีสนใจ ตัวอย่างคือนายซี ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น GMMTV เพื่อเข้ามาดูรายการ
บันเทิงต่างๆในแอปฯ เช่น MV, รายการวาไรตีต้ ่างๆ, รายการ TV, ข่าวสารต่างๆ ของนักแสดง และ
ข้อมูลของดารา-นัก แสดงที่ช่ืน ชอบ นายซีอยากเข้าสู่วงการบัน เทิ งสามารถเข้ไปสมัครในหน้า
ฟั งก์ช่ ันที่มี การรับสมัครในแอปพลิเคชั่นทาการอัพโหลดข้อมูลของตนเองโดยสามารถอัพโหลด
รูปภาพ คลิปวีดีโอแสดงความสามารถต่างๆ รวมไปถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ จากกันรอ
ผลลการตอบรับจากบริษัทในระหว่างรอผล สามารถเข้าไปดูผ้ สู้ มัครที่ผ่านอล้วหรือข้อมูลของดารา
นักแสดงท่านอื่นๆ ได้

ภาพประกอบ 24 มีแนวทางการใช้งานแอปพลิเคชั่น
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6. ออกแบบแผนผังแอปพลิเคชั่น (Flowchart)
6.1 Lo-FI WIREFRAME แบบร่าง โดยการ Sketch ด้วยมือ
รูปแบบ Lo-FI WIREFRAME ที่ 1

ภาพประกอบ 25 Lo-FI WIREFRAME แบบร่าง โดยการ Sketch ด้วยมือ แบบที่ 1
รูปแบบ Lo-FI WIREFRAME ที่ 2

ภาพประกอบ 26 Lo-FI WIREFRAME แบบร่าง โดยการ Sketch ด้วยมือ แบบที่ 2
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รูปแบบ Lo-FI WIREFRAME ที่ 3

ภาพประกอบ 27 Lo-FI WIREFRAME แบบร่าง โดยการ Sketch ด้วยมือ แบบที่ 3
รูปแบบ Lo-FI WIREFRAME ที่ 4

ภาพประกอบ 28 Lo-FI WIREFRAME แบบร่าง โดยการ Sketch ด้วยมือ แบบที่ 4

69
รูปแบบ Lo-FI WIREFRAME ที่ 5

ภาพประกอบ 29 Lo-FI WIREFRAME แบบร่าง โดยการ Sketch ด้วยมือ แบบที่ 5
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6.2 HI-FI WIREFRAME โดยการ Sketch computer
HI-FI WIREFRAME ออกแบบจานวน 5 รูปแบบ ให้ผเู้ ชี่ยวชาญการออกแบบเลือก 1
รูปแบบ เพื่อนาไปใช้ในการออกแบบแอปพลิเคชั่นต่อไป
รูปแบบ HI-FI WIREFRAME ที่ 1

ภาพประกอบ 30 รูปแบบ HI-FI WIREFRAME ที่ 1
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รูปแบบ HI-FI WIREFRAME ที่ 2

ภาพประกอบ 31 รูปแบบ HI-FI WIREFRAME ที่ 2
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รูปแบบ HI-FI WIREFRAME ที่ 3

ภาพประกอบที่ 31 รูปแบบ HI-FI WIREFRAME ที่ 3

73
รูปแบบ HI-FI WIREFRAME ที่ 4

ภาพประกอบ 32 รูปแบบ HI-FI WIREFRAME ที่ 4
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รูปแบบ HI-FI WIREFRAME ที่ 5

ภาพประกอบ 33 รูปแบบ HI-FI WIREFRAME ที่ 5
ผลสรุ ป จากแบบสอบถามชุ ด ที่ 4 ส าหรับ ผู้เชี่ ย วชาญทางด้า นการจัด หานั ก แสดง
ผู้เชี่ ย วชาญทางด้า นการออกแบบแอปพลิ เคชั่น และผู้บ ริห ารบริษั ท จี เอ็ ม เอ็ ม ที วี จ ากัด เพื่ อ
ประเมิ น และเลื อ กรู ป แบบ HI-FI WIREFRAME ของแอปพลิ เคชั่ น สรุ ป ได้ว่ า รู ป แบบ HI-FI
WIREFRAME รูปแบบที่ 4 และ 1 ตามลาดับ เหมาะสมและใช้งานได้ง่ายที่สดุ ผูว้ ิจยั จึงใช้รูปแบบ
ของ HI-FI WIREFRAME รูปแบบที่ 4 มาใช้ในการออกแบบแอปพลิเคชั่นต่อไป
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7. ผลแนวคิดการออกแบบ Graphic Interface Design (GUI)
7.1 Trend การออกแบบ UIUX ของปี 2019
การออกแบบ UIUX ในปี 2019 ศึกษาโดยรวมจากเว็บไซต์และหนังสือด้าน UIUX
โดยในด้าน UI จะเป็ นการพูดถึงงานออกแบบในส่วนที่เป็ น Visual Design เช่น ตัวอักษร สี การจัด
วาง การใช้รูปภาพ ส่วน UX จะเป็ น การพูดถึงงานออกแบบในส่วนการใช้งาน ฟั งก์ช่ ัน การให้
ประสบการณ์ต่างๆ จากแอปพลิเคชั่น เช่น ภาพโมชันเคลื่อนไหว การอินเทอร์แอคทีฟ การใช้คาสั่ง
เสียง เป็ นต้น (https://designmodo.com/web-design-trends-2019/,https://merehead.com
/blog/ui-design-trends-2019/)
แนวคิดในการออกแบบ 5 แนวทาง
1) FIND THE RIGHT ONECLEAN / BIG PHOTO / SWIPE & ZOOM / FRIENDLY
WORDING ออกแบบให้ดูสะอาดตา อ่านสบายตา แทรก copy write ที่ดูเป็ นมิตรในทุกหน้าให้
ลูกเล่นกับงานด้วยการใช้สีนา้ เงินของ GMMTV เน้นเฉพาะจุดบนพืน้ สีขาว
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ภาพประกอบ 34 แนวคิดในการออกแบบ FIND THE RIGHT ONECLEAN /
BIG PHOTO / SWIPE & ZOOM / FRIENDLY WORDING
ที่ ม า : https://dribbble.com/shots/5791071-Biletix-Redesign-Part-1, https://dribb
ble.com/shots/5693372-Shopping-Application, https://www.pinterest.com/pin/63099659
7772170290/, https://dribbble.com/shots/6528925-Sneakers-Trading, https://www.pin
terest.com/pin/699043173383269974/
2) ROOKIE RANGERTEENAGE / FRESH / COLORFUL / ICON / CUTE
ยังคงสีรุง้ 5 สีเดิม ของแอพ GMMTV ไว้ แต่ไม่ใช้รว่ มกันทัง้ 5 สีในทีเดียว แต่ใช้ในการแบ่งคาแรก
เตอร์ของคนที่ส่งพอร์ทมาแคสติง้ สีม่วงอ่อน = coolสีฟ้า = mildสีเขียว = relaxสีสม้ = cheerfulสี
แดง = ambitiousประกอบกับใช้ไอคอนที่เป็ นลายเส้น เสริมด้วยความโค้งมนของชิน้ กราฟิ ก เพื่อ
เพิ่มความน่ารัก เข้าถึงได้ง่าย
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ภาพประกอบ 35 แนวคิดในการ ROOKIE RANGERTEENAGE /FRESH
/COLORFUL /ICON /CUTE
ที่ ม า : https://dribbble.com/shots/6625652-Heyway-application-Filters, https://
dribbble.com/shots/6413679-Mobile-app-Financial-application, https://dribbble.com/
shots/6676252-Social-Applications)
3) LIKE A THEATREWATCHING PLATFORM / MINIMAL IN BLACK มี
รูปแบบที่ทาให้นึกถึงแอปพลิเคชั่นดูหนัง ซีรี่ยอ์ อนไลน์อย่าง Netflix ที่มีพืน้ หลังสีดา เน้นการสร้าง
อารมณ์ให้อยากดูซีรี่ยโ์ ดยสิ่งที่ทาให้ดูแตกต่างจากแพลทฟอร์มอื่นคือการดี ไซน์ท่ีเรียบง่าย เน้น
พืน้ ที่วา่ ง การจัดวางข้อความ และรูปภาพ
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ภาพประกอบ 36 แนวคิดในการ LIKE A THEATREWATCHING PLATFORM/
MINIMAL IN BLACK
ที่ ม า : https://www.behance.net/gallery/80430137/Filmweb-Movies-TV-Series,
https://dribbble.com/shots/5721735-InVision-Studio-Spaced-App, https://dribbble.com/
shots/6312101-Mobile-Screens, https://dribbble.com/shots/6234131-E-commerce-AppInterface, https://dribbble.com/shots/6629860-Black
4) FICTION BECOME REALILLUSTRATION / COLORBLOCK / FANCY /
FUN ใช้ภาพอิลลัสเทรทที่ดกู ึ่งจริงกึ่งภาพในจินตนาการเช่นไอคอนเด็กหนุ่มสองคนซ้อนจักรยาน
ข้ามสายรุง้ ตอนรอ loading หรือ ใช้ภาพขวดใส่กระดาษลอยทะเล ตอนที่กดส่งข้อความชุดสีท่ีใช้ก็
เป็ นการจับคูก่ นั ทีละสองสีท่ีตดั กันชัดเจนแต่ไปด้วยกันได้
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ภาพประกอบ 37 แนวคิดในการ FICTION BECOME REALILLUSTRATION
/ COLORBLOCK / FANCY / FUN
ที่ ม า : https://www.pinterest.com/pin/62487513566246659/, https://www.
pinterest.com/pin/507288345513718112/, https://dribbble.com/shots/6661328-Curvy-AF/
attachments/1423309, https://www.pinterest.com/pin/246220304615363528/)
5) ON AIR, ON MY HANDTV/ DYNAMIC / SIMPLE / PATTERN / TYPOGRAPHY
ใช้คียจ์ ากคาว่า TV ของ GMMTV มาแปลงให้กลายเป็ น กราฟิ ก เช่น หน้า Splash Screen หรือ
Loading จะนาความซ่าของหน้าจอทีวีในยุคอนาล็อก มาใช้ในการออกแบบโดยแปลงเป็ นพิกเซล
จุดเล็กๆ กระจายเข้ามาในจอพร้อมกับเสียงซ่าๆ ดีไซน์ของ button ต่างๆ จะไม่มีกรอบชัดเจน แต่
ใช้การจัดพื น้ ที่ ว่าง ขนาด น า้ หนักของแบบอักษร และใช้อนิ เมทกราฟิ กเรียบๆ อย่างสี่เหลี่ยม
วงกลมเติมสีเข้ามาช่วยแทน
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ภาพประกอบ 38 แนวคิดในการ ON AIR, ON MY HANDTV / DYNAMIC
/SIMPLE /PATTERN /TYPOGRAPHY
ที่ ม า : https://www.pinterest.com/pin/862087553651840479/, https://www.
pinterest.com/pin/412079434653413080/, https://www.pinterest.com/pin/361554676332
027805/, https://www.pinterest.com/pin/469711436135964366/, https://www.pinterest.
com/pin/514817801132030288/)
7.2 ผลการออกแบบแอปพลิเคชั่น
จากการศึ ก ษาความหมายของแอปพลิ เคชั่น สามารถสรุ ป ได้ว่ า แอปพลิ เคชั่น
หมายถึง โปรแกรมประยุกต์ท่ีใช้งานสาหรับเพิ่มเสริมความสามารถให้แก่อุปกรณ์ส่ือสาร โดย
แอปพลิเคชั่นที่ทางานบนอุปกรณ์ส่อื สารเหล่านีแ้ บ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
- แอปพลิ เคชั่น ระบบ คื อ ซอฟต์แ วร์ท่ี ร องรับ การทางานของโปรแกรมหรื อ
แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น Windows Mobile ที่พัฒ นาโดย บริษัท ไมโครซอฟต์ ระบบปฏิบัติการ
iPhone OS ที่ พัฒ นาโดยบริษั ท Apple ระบบปฏิ บัติ ก าร Blackberry OS ที่ พัฒ นาโดยบริษั ท
Research In Motion (RIM) และระบบปฏิบตั ิการ Android ที่พฒ
ั นาโดยบริษัท Google เป็ นต้น
- แอปพลิเคชั่นที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูใ้ ช้งาน เช่น แอปพลิเคชั่น
ประเภทเกมส์ แอปพลิเคชั่นประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ แอปพลิเคชั่นประเภทมัลติมีเดีย
เป็ นต้น
ผูว้ ิจยั ใช้ประเภทของแอปพลิเคชั่นที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่ มผูใ้ ช้งาน และ
ใช้หลักการออกแบบ Activity (User Interface) คือ สิ่งที่ใช้ในการแสดงผลออกมาเพื่อให้ผใู้ ช้งาน
ได้เห็น และได้ใช้งานโดย แต่ละแอปพลิเคชั่น อาจจะมี Activity เดียว หรือหลาย ๆ Activity และสิ่ง
ที่อยู่ใน Activity นั้นจะเรียกว่า View ซึ่งมี อยู่ห ลายรู ปแบบ เช่น button, text field, scroll bars,
menu items, checkboxes และอื่นๆ มาใช้ในการออกแบบแอปพลิเคชั่นในงานวิจยั ครัง้ นี ้

81
8. ดาเนินการออกแบบต้นแบบแอปพลิเคชั่น (Prototype)
การดาเนินการออกแบบต้นแบบแอปพลิเคชั่น (Prototype) ในงานวิจัยนีผ้ ูว้ ิจัยทาการ
ออกแบบโดยใช้ผลการวิเคราะห์แอปพลิเคชั่น GMMTV การกาหนด เอกลักษณ์บคุ คล (Personal)
ที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายหลักของแอปพลิเคชั่น การทา The Empathy Map จากกลุ่มเป้าหมายหลัก
ของแอปพลิเคชั่น ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบแอปพลิเคชั่น , ผูบ้ ริหารบริษัท
GMMTV, ผูจ้ ัดหาดารา-นักแสดง และนักแสดง แนวทางการใช้งานแอปพลิเคชั่นของผูใ้ ช้ (User
Journey) ออกแบบ Flowchart และวางแนวคิดการออกแบบ Graphic Interface Design (GUI)
ในข้างต้น จากนัน้ ได้ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามใช้ในการออกแบบแอปพลิเคชั่น
มาใช้ในการออกแบบแอปพลิเคชั่น ดังนี ้
8.1 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามใช้ในการออกแบบแอปพลิเคชั่น
ผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบสอบถามเพื่อเป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจานวน 5 ชุด โดยทา
การเก็บข้อมูลจากกลุม่ บุคลากรสายอาชีพบันเทิง 1 ชุด เก็บข้อมูลจากกลุม่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ 2 ชุด จาก
กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูบ้ ริหารบริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จากัด และกลุ่มเป้าหมายใช้แบบสอบถามร่วมกัน 1
ชุด และจากกลุม่ เป้าหมาย 1 ชุด
โดยแบบสอบถาม ชุดที่ 1 ถึง แบบสอบถามชุดที่ 3 จะเป็ นแบบสอบถามข้อมูลก่อน
การด าเนิ น การออกแบบ แบบสอบถามชุ ด ที่ 4 จะเป็ นแบบสอบถามประเมิ น รู ป แบบของ
แอปพลิเคชั่น และแบบสอบถามชุดที่ 5 เพื่อวัดความพึงพอใจของกลุม่ เป้าหมาย
โดยรายละเอียดของแบบสอบถามแต่ละชุด มีดงั นี ้
- แบบสอบถามชุดที่ 1 สาหรับบุคลากรสายอาชีพบันเทิง
- แบบสอบถามชุดที่ 2 สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการจัดหานักแสดง
- แบบสอบถามชุดที่ 3 สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบแอปพลิเคชั่น
- แบบสอบถามชุ ด ที่ 4 ส าหรับ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ทางด้ า นการจั ด หานั ก แสดง
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบแอปพลิเคชั่น และผูบ้ ริหารบริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จากัด
- แบบสอบถามชุดที่ 5 สาหรับกลุม่ เป้าหมาย
8.1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
ผูว้ ิจยั ได้แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็ น 4 ช่วงได้แก่
ช่วงที่ 1 ใช้แบบสอบถามชุดที่ 1
สาหรับกลุ่มบุคลากรในสายอาชีพบันเทิงที่มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับสาย
อาชีพบันเทิงเพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพบันเทิง และรวมถึงปั จจัย ช่องทางการเข้าสู่
วงการบันเทิง โดยจะแบ่งออกเป็ น 4 ท่าน ได้แก่ ผูจ้ ดั หานักแสดง นักแสดง นักร้อง และพิธีกร ผล
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การวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์จะทาให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพสายบันเทิง รวมไปถึงปั จจัย
และช่องทางในการเข้าสูว่ งการบันเทิง
สรุปได้ว่า ช่วงอายุท่ีเหมาะสมในการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง อยู่ในช่วงอายุ 14 15 ปี ในช่วงอายุนีส้ ามารถที่จะเรียนรู ้ ฝึ กทักษะด้านการแสดง การร้องเพลงหรือทักษะอื่นๆในด้าน
วงการบันเทิงได้ง่ายกว่าและช่วงอายุ 17- 20 ปี ในช่วงนีจ้ ะอยู่ในช่วงของการเรียนมหาวิทยาลัยทา
ให้เด็กในกลุม่ นีม้ ีวฒ
ุ ิภาวะ มีความรับผิดชอบและเข้าใจการทางานในวงการบันเทิงได้มากกว่า
คุณสมบัติของผูท้ ่ีตอ้ งการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง ควรมีบุคลิก หน้าตาที่ดีความ
โดดเด่น มีความเป็ นตัวเองสูงและมีความสามารถ มีทศั นคติท่ีดีต่อวงการบันเทิง
ปั จจัยหรือช่องทางการเข้าสู่วงการบันเทิงในยุคปั จจุบนั คือช่องทางของ Social
Network เป็ นช่องทางที่ง่ายที่สดุ โดยสามารถดูรูป ดูไลฟ์ สไตล์ ดูบุคลิกภาพ ก่อนที่จะเจอตัวจริง
และการสมัครประกวดในเวทีต่างที่จัดขึน้ ก็เป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเป็ นช่องทางการเข้าสู่
วงการบันเทิงได้
ช่วงที่ 2 ใช้แบบสอบถามชุดที่ 2 และชุดแบบสอบถามที่ 3 เป็ นการเก็บข้อมูล
ก่อนการด าเนิ น การออกแบบ สาหรับ ผู้เชี่ ยวชาญทางด้านจัด หานักแสดง จานวน 3 ท่ าน ที่ มี
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการจัดหานักแสดง เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวข้องกับการจัดหา
นักแสดง และผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบแอปพลิเคชั่น จานวน 3 ท่าน ที่มีประสบการณ์
เกี่ยวกับการออกแบบ และพัฒ นาแอปพลิเคชั่น เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวข้องกับการหาแนวทางการ
ออกแบบแอปพลิเคชั่น ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์จะทาให้คน้ พบแนวทางในการออกแบบ
แอปพลิเคชั่น และการใช้งานที่เหมาะสม
- แบบสอบถามชุ ด ที่ 2 สรุ ป ได้ว่ า สิ่ ง ส าคั ญ ในการที่ ใ ช้ใ นการรับ สมั ค ร
นักแสดงมากความสามารถคือมีบคุ ลิกหน้าตาที่ดี มีความโดดเด่น มีความเป็ นตัวเองสูง มีทกั ษะใน
ด้านการแสดงจะพิจารณาเป็ นพิเศษ ไม่อยู่ในสังกัด หรือโมเดลลิ่งใดๆ
ข้อมูลที่ควรมีในแอปพลิเคชั่นจัดหานักแสดง มีรูปถ่ายที่แสดงบุคลิกภาพที่ชดั เจน
ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, E-mail เพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสาร มีลิงค์ขอ้ มูลที่แสดงบุคลิก ทักษะการ
แสดง หรือที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิง
- แบบสอบถามชุดที่ 3 สรุปได้วา่ รูปแบบโครงสร้าง และหน้าตาของ UI (User
Interface) ที่เหมาะสม สรุ ปได้ว่า การออกแบบ User Interface เป็ นการออกแบบที่ตอ้ งคานึงถึง
มนุษย์เป็ นศูนย์กลางควรทางานควบคู่ไปกับการออกแบบ User Experiences คือประสบการณ์
ผูใ้ ช้งานด้วย โดยควรคานึงถึงกลุม่ เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงที่เรียกว่า Persona ที่สมมติเป้าหมาย
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ของเราเป็ นคนคนเดียว อายุเท่าไหร่ เพศใด และที่สาคัญคือมีพฤติกรรมความชื่นชอบอะไร การ
ออกแบบตามความชอบของคนเดียวอย่างเฉพาะเจาะจงย่อมดีกว่าออกแบบครอบคลุมทุกเพศทุก
วัย เพราะนักออกแบบกาหนดรูปแบบ สไตล์ ไปในทางใดทางหนึ่ งเลย ดังนัน้ การสารวจการตลาด
ให้เข้าใจถึงคนที่เราจะออกแบบให้จึงสาคัญมาก นอกจากนีก้ ารออกแบบควรติดตามเทรนด์กระแส
ความนิยมว่าขณะนีน้ ิยมออกแบบแนวไหน ใช้รูปภาพ ถ่ายภาพแนวไหน เรื่องสาคัญอีกอย่างที่ควร
คานึงคือ การออกแบบให้ Device ควรศึกษากฏในการออกแบบ Graphic User Interface ของ
Device นั้น เช่น ถ้าออกแบบให้ระบบ Android ควรศึกษาระบบ Material Design ว่ามีกาหนด
ฟอนด์ สี แสงเงา อย่างไร เพราะเป็ นระบบที่ผ่านการวิจยั มาแล้วว่าทาให้ User ใช้งานง่าย
แอปพลิ เ คชั่ นที่ เ หมาะสมส าหรับ การค้ น หานั ก แสดง ก่ อ นอื่ น เมื่ อ มอง
กลุ่มเป้าหมาย ต้องเป็ นหนุ่มสาววัยรุน่ มัธยม มหาวิทยาลัย ที่ตอ้ งได้เห็นได้ดสู ่ือที่เห็นว่านักแสดง
ในค่ายนั้นๆ มีความน่าสนใจมีโอกาสก้าวหน้า แอปพลิเคชั่นจึงต้องมีการดึงดูดทั้งส่วนหน้าตา
User Interface ที่ดทู นั สมัย สว่างสดใส ดูภาพของนักแสดงรุน่ พี่โดดเด่น หล่อ สวย ทาให้ใฝ่ ฝันว่ า
อยากจะให้มีรูปของตนอยู่ในนัน้ และในส่วนการใช้งาน UserExperiences ควรมีการดึงดูดด้าน
การใช้งานเช่น แอปพลิเคชั่นนีส้ ามารถดูผลงานนักแสดงรุน่ พี่ท่ตี นชื่นชอบ ด้วยการตลาด Content
ที่แตกต่างจากท้องตลาด ต้องมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นนีเ้ ท่านัน้ ถึงได้ดู เพื่อเป็ นการชักจูงคนเข้า
มาใช้งาน บางครัง้ ใช้สีหรือ Element ที่แสดงความเป็ นองค์กรได้ แต่ ต้องรูจ้ กั ปรับเปลี่ยนโดย User
เป็ นศูนย์กลาง
8.2 การดาเนินการออกแบบจากผลของการวิจัย
เมื่อได้ผลสรุ ปจากการทาแบบสอบถามชุดที่ 1 สาหรับบุคลากรสายอาชีพบันเทิ ง
แบบสอบถามชุดที่ 2 สาหรับผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านการจัดหานักแสดง และแบบสอบถามชุดที่ 3
สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบแอปพลิเคชั่น ร่วมกับแนวคิดในการออกแบบ 5 แนวทาง
ผู้วิจัย ได้ท าการออกแบบแอปพลิ เคชั่น สร้างพื น้ ที่ แสดงความสามารถเพื่ อ เข้าสู่วงการบัน เทิ ง
กรณีศึกษาแอปพลิเคชั่น GMMTV รูปแบบของแอปพลิเคชั่นต้นแบบ (Sketch Design) 5 รูปแบบ
พร้อมรู ป แบบของ HI-FI WIREFRAME จากนั้น เมื่ อได้ Sketch Design 5 รู ปแบบ แล้วท าได้ท า
แบบสอบถามชุดที่ 4 สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการจัดหานักแสดง ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการ
ออกแบบแอปพลิเคชั่น และผูบ้ ริหารบริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จากัด เพื่อประเมินและเลือกรูปแบบของ
แอปพลิเคชั่นนามาทาแอปพลิเคชั่นต้นแบบ โดยรูปแบบร่าง (Sketch Design) และแบบ Design
5 รูปแบบ มีดงั นี ้
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8.2.1 รูปแบบร่างและแบบ Design ที่ 1
แนวคิ ด ในการออกแบบ FIND THE RIGHT ONECLEAN / BIG PHOTO /
SWIPE & ZOOM / FRIENDLY WORDIN คือออกแบบให้ดสู ะอาดตา อ่านสบายตา แทรก copy
write ที่ดูเป็ นมิตรในทุกหน้าให้ลกู เล่นกับงานด้วยการใช้สีนา้ เงินของ GMMTV เน้นเฉพาะจุดบน
พืน้ สีขาว

ภาพประกอบ 39 รูปแบบร่างที่ 1
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ภาพประกอบ 40 รูปแบบ Design ที่ 1
8.2.2 รูปแบบร่างและแบบ Design ที่ 2
แ น ว คิ ด ใน ก า ร อ อ ก แ บ บ ROOKIE RANGERTEENAGE / FRESH /
COLORFUL / ICON / CUTE เป็ นการออกแบบที่ยงั คงสีรุง้ 5 สีเดิม ของแอพ GMMTVไว้ แต่ไม่ใช้
ร่วมกันทัง้ 5 สีในทีเดียว แต่ใช้ในการแบ่งคาแรกเตอร์ของคนที่ส่งพอร์ทมาแคสติง้ สีม่วงอ่อน =
cool, สีฟ้า = mild, สีเขียว = relax, สีสม้ = cheerful, สีแดง = ambitious ประกอบกับใช้ไอคอนที่
เป็ นลายเส้น เสริมด้วยความโค้งมนของชิน้ กราฟิ ก เพื่อเพิ่มความน่ารัก เข้าถึงได้ง่าย
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ภาพประกอบ 41 รูปแบบร่าง ที่ 2

ภาพประกอบ 42 รูปแบบ Design ที่ 2
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8.2.3 รูปแบบร่างและแบบ Design ที่ 3
แนวคิ ด ในการออกแบบ LIKE A THEATREWATCHING PLATFORM /
MINIMAL IN BLACK คือรูปแบบที่ทาให้นึกถึงแอปพลิเคชั่นดูหนัง ซีรี่ยอ์ อนไลน์อย่าง Netflix ที่มี
พืน้ หลังสีดา เน้นการสร้างอารมณ์ให้อยากดูซีรี่ยโ์ ดยสิ่งที่ทาให้ดแู ตกต่างจากแพลทฟอร์มอื่นคือ
การดีไซน์ท่เี รียบง่าย เน้นพืน้ ที่วา่ ง การจัดวางข้อความ และรูปภาพ

ภาพประกอบ 43 รูปแบบร่าง ที่ 3
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ภาพประกอบ 44 รูปแบบ Sketch Design ที่ 3
8.2.4 รูปแบบร่างและแบบ Design ที่ 4
แน วคิ ด ใน การออกแบ บ FICTION BECOME REALILLUSTRATION /
COLORBLOCK / FANCY / FUN ใช้ภาพอิลลัสเทรทที่ดูกึ่งจริงกึ่งภาพในจินตนาการเช่นไอคอน
เด็กหนุ่มสองคนซ้อนจักรยานข้ามสายรุ ง้ ตอนรอ loadingหรือ ใช้ภาพขวดใส่กระดาษลอยทะเล
ตอนที่กดส่งข้อความชุดสีท่ีใช้ก็เป็ นการจับคูก่ นั ทีละสองสีท่ตี ัดกันชัดเจนแต่ไปด้วยกันได้
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ภาพประกอบ 45 รูปแบบร่างที่ 4

ภาพประกอบ 46 รูปแบบ Sketch Design ที่ 4
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8.2.5 รูปแบบร่างและแบบ Design ที่ 5
แนวคิดในการออกแบบ ON AIR, ON MY HANDTV / DYNAMIC / SIMPLE
/ PATTERN /TYPOGRAPHY ใช้คียจ์ ากคาว่า TV ของ GMMTV มาแปลงให้กลายเป็ นกราฟิ ก เช่น
หน้า Splash Screen หรือ Loading จะน าความซ่าของหน้าจอที วีในยุคอนาล็อก มาใช้ในการ
ออกแบบโดยแปลงเป็ นพิกเซลจุดเล็กๆ กระจายเข้ามาในจอพร้อมกับเสี ยงซ่าๆ ดีไซน์ของ button
ต่างๆ จะไม่มีกรอบชัดเจน แต่ใช้การจัดพื น้ ที่ว่าง ขนาด นา้ หนักของแบบอักษร และใช้อนิเมท
กราฟิ กเรียบๆ อย่างสี่เหลี่ยม วงกลมเติมสีเข้ามาช่วยแทน

ภาพประกอบ 47 รูปแบบร่างที่ 5
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ภาพประกอบ 48 รูปแบบ Design ที่ 5
8.3 ผลสรุ ปการวิจยั เพือ่ บูรณาการการออกแบบ
ผลสรุ ปจากแบบสอบถามชุดที่ 4 สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการจัดหานักแสดง
ผู้เชี่ ย วชาญทางด้า นการออกแบบแอปพลิ เคชั่น และผู้บ ริห ารบริษั ท จี เอ็ ม เอ็ ม ที วี จ ากัด เพื่ อ
ประเมินและเลือกรูปแบบของแอปพลิเคชั่นนามาทาแอปพลิเคชั่นต้นแบบ สรุปได้ว่าจากการออก
ระบบแอปพลิเคชั่น เห็นแนวคิดและด้านการออกแบบกราฟิ กที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน
เพื่ อให้เข้าถึ งกลุ่มเป้าใช้งานได้ดีและเหมาะสม รู ป แบบที่ 4 มี ความผลการประเมิ น ในระดับ ดี
รูปแบบที่ 2 ผลการประเมินในระดับปานกลาง รูปแบบที่ 1 ผลการประเมินในระดับปานกลาง ทัง้ 3
รู ป แบบ มี ก ารออกแบบและจัด การวางผังระบบได้มี ค วามน่ าสนใจ ถ้าได้รบั การปรับ ในทั้ง 3
รูปแบบนีม้ ีความเหมาะสมมากขึน้ จะสามารถพัฒนาและต่อยอดให้เกิดการใช้งานได้จริงในอนาคต
ด้าน HI-FI WIREFRAME รูปแบบที่ 4 และ 1 ตามลาดับ เหมาะสมและใช้งานได้ง่ายที่สดุ
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงนารูปแบบที่ 4 และ HI-FI WIREFRAME รูปแบบที่ 4 มาทาการออกแบบและพัฒนา
แอปพลิเคชั่น สร้างพื น้ ที่ แสดงความสามารถเพื่ อ เข้าสู่วงการบัน เทิ ง กรณี ศึกษาแอปพลิเคชั่น
GMMTV โดยมีลกั ษณะดังนี ้
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8.3.1 หน้าแรกของแอปพลิเคชั่น GMMTV

ภาพประกอบ 49 รูปแบบแอปพลิเคชั่นที่ได้รบั การพัฒนา
8.3.2 หน้า เมนู ห ลัก ของแอปพลิ เคชั่น GMMTV เมนู GMMTV ARTISTS เป็ น
หน้าที่ผทู้ ่สี นใจต้องการทาความรูจ้ กั หรือดู ศิลปิ น นักแสดง นักร้องหรือพิธีกร ของ GMMTV
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ภาพประกอบ 50 รูปแบบแอปพลิเคชั่นที่ได้รบั การพัฒนา
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8.3.3 หน้า GMMTV ARTISTS สามารถกดเลื่อนขึน้ และลง แตะตัวกรองเพื่อดู
หมวดหมู่ของศิลปิ น

ภาพประกอบ 51 รูปแบบแอปพลิเคชั่นที่ได้รบั การพัฒนา
8.3.4 หน้า GMMTV ARTISTS ของแอปพลิ เคชั่น GMMTV แตะศิ ล ปิ นเพื่ อ ดู
ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเลื่อนขึน้ และลงเพื่อดูขอ้ มูลต่างๆ เช่น ข้อมูลบือ้ งต้นของศิลปิ น ผลงานที่
เคยแสดง ดูภาพทั้งหมดด้วยสไลด์โชว์ สามารถเชื่อมต่อกับศิลปิ นด้วยโซเชียลมีเดียต่างๆ ของ
ศิลปิ น หรือดูคลิปวีดีโอที่แสดงความสามารถของศิลปิ น หรือข้อมูลเพิ่มเติมของศิลปิ น
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ภาพประกอบ 52 รูปแบบแอปพลิเคชั่นที่ได้รบั การพัฒนา
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8.3.5 หน้า GMMTV ARTISTS ของแอปพลิเคชั่น GMMTV การสร้างพืน้ ที่แสดง
ความสามารถเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงสาหรับผูท้ ่ีสนใจ กดเครื่องหมายบวกเพื่อลงทะเบียน โดย
เลือกภาพของคุณและกรอกข้อมูลต่างๆ จากนัน้ กดส่งโปรไฟล์ จากนัน้ รอการติดต่อจากผูจ้ ดั การ
ศิลปิ น นักแสดง นักร้องหรือพิธีกร ที่สนใจในตัวผูส้ มัครติต่อกลับเพื่อเรี ยกมาทาการพูดคุยแนะนา
ตัวอย่างเป็ นทางการ หรือดูความสามารถเพิ่มเติมต่อไป

ภาพประกอบ 53 รูปแบบแอปพลิเคชั่นที่ได้รบั การพัฒนา
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8.3.6 หน้าเมนูหลักของแอปพลิเคชั่น GMMTV สามารถกดเข้าไปดูความบันเทิง
ต่างๆ ของGMMTV โดยแตะไอคอนเพื่ อดูสิ่งที่ตอ้ งการ แอปพลิเคชั่น GMMTV จะอัพเดตความ
บันเทิงต่างๆ คือ TV Series Variety Music และข่าวต่างๆ

ภาพประกอบ 54 รูปแบบแอปพลิเคชั่นที่ได้รบั การพัฒนา
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9. ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มเป้ าหมาย
(Focus Group) หลังจากได้ทดลองใช้แอปพลิเคชั่นสร้างพืน้ ทีแ่ สดงความสามารถเพือ่ เข้า
สู่วงการบันเทิง
ผูว้ ิจัย ได้น าต้น แบบของแอปพลิเคชั่น สร้างพื น้ ที่ แสดงความสามารถเพื่ อเข้าสู่วงการ
บันเทิง ไปให้กลุ่มเป้าหมายประเมินในแบบสอบถามชุดที่ 5 กลุม่ เป้าหมายที่อยากเป็ นนักแสดง มี
อายุระหว่าง 13 -27 ปี อาศัย อยู่ในจังหวัด กรุ งเทพมหานคร โดยการเลือกแบบกาหนดโควตา
(Quota Sampling) จานวน 15 คน ได้ผลการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ดังนี ้ คือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชั่น ระดับของความพึงพอใจมากที่สดุ ในเรื่อง
ของรูปแบบแอปพลิเคชั่นมีความน่าสนใจ คิดเป็ นร้อยละ 46 เปอร์เซ็น รองลงมาระดับของความพึง
พอใจการใช้งานสะดวก ง่าย ไม่ย่งุ ยาก คิดเป็ นร้อยละ 23 เปอร์เซ็น รองลงมาระดับของความพึง
พอใจในเรื่องของรูปแบบเหมาะสมกับการใช้งาน คิดเป็ นร้อยละ 22 เปอร์เซ็น รองลงมาระดับของ
ความพึงพอใจในเรื่องของเนือ้ หาความบันเทิงต่างๆ มีความเหมาะสม คิดเป็ นร้อยละ 15 เปอร์เซ็น
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
- เพิ่มหมวดหมู่ความสามารถของศิลปิ นให้มากขึน้ เพื่อเป็ นตัวเลือกในการดู
- เพิ่มฟั งก์ช่ ันการค้นหาในแอปพลิเคชั่น เพื่อง่ายต่อการค้นหาและตอบโจทย์ของ
ผูจ้ ดั การที่ตอ้ งการค้นหาผูท้ ่มี ีความสามารถด้านอื่นๆ เช่นภาษาต่างประเทศ เป็ นต้น
- อาจเพิ่มการแสดงโดยมีบทละครที่ทาง GMMTV ต้องการนักแสดงหน้าใหม่ อยู่ใน
หมดของการลงทะเบียนรับนักแสดงเพื่อให้ผูท้ ่ีสมัครอัดคลิปวีดีโอการแสดงไว้เพื่ อเป็ นตัวช่วยใน
การตัดสินใจคัดเลือกนักแสดง
ผลจากการวิ จั ย จากการประเมิ น ผลความพึ ง พอใจจากกลุ่ ม เป้ า หมาย ต้น แบบ
แอปพลิเคชั่น สร้างพื น้ ที่ แสดงความสามารถเพื่ อ เข้าสู่วงการบัน เทิ ง กรณี ศึกษาแอปพลิเคชั่น
GMMTV มีรูปแบบแอปพลิเคชั่นมีความน่าสนใจ การใช้งานสะดวก ง่าย ไม่ยุ่ งยาก รู ปแบบของ
แอปพลิเคชั่นเหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงเนือ้ หาความบันเทิงต่างๆ มีความเหมาะสม และผลที่
เกิดขึน้ จากการทางานวิจยั โดยภาพรวม บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และสามารถตอบคาถามหลัก
ของการวิจยั ได้ชดั เจน

บทที่ 5
สรุ ป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
สรุ ปการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ตงั้ ความมุ่งหมาย 1. เพื่อศึกษาการใช้งานและเนือ้ หาที่เหมาะสม
เพื่อนาไปเป็ นข้อมูลสาหรับการพัฒนาการออกแบบแอปพลิเคชั่นสร้างพืน้ ที่แสดงความสามารถ
เพื่ อ เข้า สู่ ว งการบั น เทิ ง 2. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการออกแบบแอปพลิ เคชั่ น สร้า งพื ้น ที่ แ สดง
ความสามารถเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิง 3. เพื่อออกแบบและพัฒนาสร้างเป็ นต้นแบบแอปพลิเคชั่น
สร้างพืน้ ที่แสดงความสามารถเพื่อเข้าสูว่ งการบันเทิง
โดยความสาคัญของการวิจยั นีม้ ่งุ เน้นไปในเรื่องสร้างช่องทางที่สะดวกในการสมัครเข้าสู่
วงการบันเทิ ง น าเสนอวิธีการสมัครที่ชัดเจน ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา เพิ่มช่องทางที่
สะดวกในการติดต่อสื่อสาร สร้างโอกาสในการเข้าสู่วงการ ลดความเสี่ยงของการถูกหลอกลวง
เข้าถึงผูค้ นได้ทุกสถานที่ในประเทศไทย และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จากัด
โดยมีขอบเขตของการวิจัยเป็ นงานวิจัยเชิงคุณ ภาพ โดยผูว้ ิจัยมุ่งศึกษาองค์ประกอบ หลักการ
รูปแบบ การใช้งาน และเนือ้ หาที่เหมาะสม ในการศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชั่นสร้างพืน้ ที่แสดง
ความสามารถเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิง กรณีศึกษาแอปพลิเคชั่น GMMTV สามารถสรุปผลการวิจยั
ได้ดงั นี ้
1. ผลการศึ ก ษาแอปพลิ เคชั่ น GMMTV สามารถสรุ ป ผลข้อ ดี แ ละข้อ เสี ย ของ
แอปพลิเคชั่นดังนีข้ อ้ ดีคือ เห็นโลโก้ GMMTV ชัดเจน มีการโปรโมทรายการหรือซีรียข์ อง GMMTV
เด่ น ชัด ปุ่ มอยู่ในต าแหน่ งที่ ผู้ใช้ง านมองเห็ น ได้ กดได้ส ะดวก ข้อ เสี ย คื อ ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นการ
ออกแบบให้ทันสมัย ผูใ้ ช้งานไม่เข้าใจว่าต้องทาอย่างไรต่อไป เข้ามาในแอปพลิเคชั่นแล้วดาวน์
โหลดนาน เนื่องจากเป็ นการดึงวีดีโอจาก YouTube การอัปเดตข้อมูลนักแสดง ศิลปิ นน้อย
2. ผลสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบ UIUX และผูบ้ ริหาร
ของ GMM โดยสัมภาษณ์ในเรื่องสีของโลโก้ และสีท่ีใช้ในแอปพลิเคชั่น GMMTV โดยสรุ ปได้ว่า
บริษั ท ไม่ มี สี ท่ี ตายตัว แต่มี สีห ลัก ๆ คื อน า้ เงิน ไม่ ติด ที่ จะเปลี่ ยนสีได้บ ้าง มัน ตามสถานการณ์
เหตุผ ลเพราะบริษั ท เราท าเกี่ ย วกับ สื่ อ ทุก อย่ างมัน เร็ว แล้วต้อ งอัพ เดทให้อิ น เทรนเสมอ ตาม
สถานการณ์ แล้วกลุ่มเป้าหมายคือวัยรุ ่นจะให้มีอะไรที่ตายตัวเหมือนเดิมตลอดไม่ได้ ต้องไว ตา
คงไว้หลักๆ คือ โลโก้ ส่วนสีตามความเหมาะสมของสถานการณ์ต่างๆ ส่วนรู ปแบบการตายตัว
ของเว็ปไซต์กับแอปพลิ เคชั่นอันนีไ้ ม่มีเพราะบริษัทไม่ได้เน้น เอาแค่ใช้งานได้ และพิจารณาจาก
เอกลัก ษณ์ บุ ค คลที่ เป็ น กลุ่ม เป้ า หมายหลัก ของแอปพลิ เคชั่น นี ้ กลุ่ม เป้ า หมายที่ เลื อ ก ตาม
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กลุม่ เป้าหมายทางการตลาดของ GMMTV เป็ นหนุ่มสาววัยย่างเข้าวัยรุน่ วัยรุน่ ไปจนถึงวัยทางาน
ตอนต้น อายุประมาณ 12 - 25 ปี เอกลักษณ์บคุ คล อายุ 15-18 ปี ขึน้ ไป เป็ นเพศชาย Gen-Z เปิ ด
กว้างในเรื่องความหลากหลายทางเพศ เป็ นคนหน้าตาค่อนข้างดี มีเสน่ห ์ บุคลิกดีมีความโดดเด่น
กาลังเข้าศึกษาปี 1 ในมหาวิทยาลัยใจกลางกรุ งเทพฯ เป็ นคนกรุ งเทพฯ มหานครโดยกาเนิด มี
ความชื่นชอบศิลปิ นนักร้อง ดูซีรีย ์ และรายการวาไรตีต้ ่างๆ มีความใฝ่ ฝันอยากจะเข้าไปทางานใน
วงการบันเทิง
3. ผลสรุปด้านการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่น จากการทาแบบสอบถามชุดที่
1 สาหรับบุคลากรสายอาชีพบันเทิง แบบสอบถามชุดที่ 2 สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการจัดหา
นักแสดง และแบบสอบถามชุดที่ 3 สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบแอปพลิเคชั่น ร่วมกับ
แนวคิ ด ในการออกแบบ 5 แนวทาง ผู้วิ จัย ได้ท าการออกแบบแอปพลิ เคชั่น สร้า งพื ้น ที่ แ สดง
ความสามารถเพื่อเข้าสูว่ งการบันเทิง กรณีศกึ ษาแอปพลิเคชั่น GMMTV รูปแบบของแอปพลิเคชั่น
ต้น แบบ (Sketch Design) 5 รู ป แบบ พร้อ มรู ป แบบของ HI-FI WIREFRAME จากนั้ น เมื่ อ ได้
Sketch Design 5 รู ปแบบ แล้วท าได้ท าแบบสอบถามชุดที่ 4 สาหรับ ผู้เชี่ ยวชาญทางด้านการ
จัดหานักแสดง ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบแอปพลิเคชั่น และผูบ้ ริหารบริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี
จากัด เพื่อประเมินและเลือกรูปแบบของแอปพลิเคชั่นนามาทาแอปพลิเคชั่นต้นแบบ โดยผลสรุ ป
จากแบบสอบถามชุดที่ 4 สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการจัดหานักแสดง ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการ
ออกแบบแอปพลิเคชั่น และผูบ้ ริหารบริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จากัด เพื่อประเมินและเลือกรูปแบบของ
แอปพลิเคชั่นนามาทาแอปพลิเคชั่นต้นแบบ สรุปได้วา่ จากการออกระบบแอปพลิเคชั่น เห็นแนวคิด
และด้านการออกแบบกราฟิ กที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าใช้งานได้ดี
และเหมาะสม รูปแบบที่ 4 มีความผลการประเมินในระดับดี รูปแบบที่ 2 ผลการประเมินในระดับ
ปานกลาง รูปแบบที่ 1 ผลการประเมินในระดับปานกลาง ทัง้ 3 รูปแบบ มีการออกแบบและจัดการ
วางผังระบบได้มีความน่าสนใจ ถ้าได้รบั การปรับในทัง้ 3 รู ปแบบนีม้ ีความเหมาะสมมากขึน้ จะ
สามารถพัฒนาและต่อยอดให้เกิดการใช้งานได้จริงในอนาคต ด้าน HI-FI WIREFRAME รูปแบบที่
4 และ 1 ตามลาดับ เหมาะสมและใช้งานได้ง่ายที่สุด ดังนั้นผูว้ ิจัยจึ งน ารู ปแบบที่ 4 มาทาการ
ออกแบบและพั ฒ นาแอปพลิ เคชั่ น สร้า งพื ้น ที่ แ สดงความสามารถเพื่ อ เข้า สู่ ว งการบั น เทิ ง
กรณีศกึ ษาแอปพลิเคชั่น GMMTV
4. ผลประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ ต้น แบบแอปพลิ เคชั่น ผู้วิ จัย ได้น าต้น แบบของ
แอปพลิเคชั่นสร้างพืน้ ที่แสดงความสามารถเพื่อเข้าสูว่ งการบันเทิ ง ไปให้กลุม่ เป้าหมายประเมินใน
แบบสอบถามชุดที่ 5 กลุ่มเป้าหมายที่อยากเป็ นนักแสดง มีอายุระหว่าง 13 -27 ปี อาศัยอยู่ใน
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จังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยการเลือกแบบกาหนดโควตา (Quota Sampling) จานวน 15 คน
ได้ผลการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ดังนี ้ คือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชั่น ระดับของความพึงพอใจมากที่สดุ ในเรื่อง
ของรู ป แบบแอปพลิ เคชั่น มี ค วามสวยงาม ทัน สมัย และมี ค วามน่ า สนใจ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 46
เปอร์เซ็น รองลงมาระดับของความพึงพอใจรูปแบบการใช้งานแอปพลิเคชั่นใช้งานสะดวก ง่าย ไม่
ยุ่งยากสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว คิดเป็ นร้อยละ 23 เปอร์เซ็น รองลงมาระดับของความ
พึงพอใจในเรื่องของรูปแบบของแอปพลิเคชั่นเหมาะสมกับการใช้งานเช่น เมนูง่ายต่อการใช้งาน
คิดเป็ นร้อยละ 22 เปอร์เซ็น รองลงมาระดับของความพึงพอใจในเรื่องของเนือ้ หาความบันเทิง
ต่างๆ มีความเหมาะสม คิดเป็ นร้อยละ 15 เปอร์เซ็น
การอภิปรายผล
จากข้อมูลสรุปผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยรวมของการศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชั่น
สร้างพืน้ ที่แสดงความสามารถเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิง กรณี ศึกษาแอปพลิเคชั่น GMMTV จากใน
การศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์รูปแบบแอปพลิเคชั่น GMMTV ผู้วิจัยได้
ออกแบบแอปพลิเคชั่นโดยมี แนวคิดในการออกแบบ FICTION BECOME REALILLUSTRATION
/ COLORBLOCK / FANCY / FUN เป็ นการใช้ภาพอิลลัสเทรทที่ดูกึ่งจริงกึ่งภาพในจินตนาการ
เช่นไอคอนเด็กหนุ่มสองคนซ้อนจักรยานข้ามสายรุง้ ตอนรอ loading หรือใช้ภาพขวดใส่กระดาษ
ลอยทะเล ตอนที่กดส่งข้อความ ชุดสีท่ีใช้ก็เป็ นการจับคู่กนั ทีละสองสีท่ีตดั กันชัดเจนแต่ไ ปด้วยกัน
ได้ ในการออกแบบมีหน้าเมนูหลักจะมี 2 ฟั่ งชั่นคือ เมนู GMMTV ARTISTS เป็ นหน้าที่ผูท้ ่ีสนใจ
ต้องการทาความรูจ้ กั หรือดู ศิลปิ น นักแสดง นักร้องหรือพิธีกร ของ GMMTV สามารถกดเลื่อนขึน้
และลง แตะตัวกรองเพื่ อดูห มวดหมู่ของศิลปิ น และมีฟ่ ั งชั่น สาหรับผูท้ ่ี สนใจสมัครเข้าสู่วงการ
บัน เทิงได้ มี การกรอกข้อมูลพื น้ ฐาน ช่องทางการติดต่อสื่อสาร Email, Facebook, Instagram
หรือ Twitter รวมไปถึงสามารถอัพโหลดวีดีโอแสดงความสามารถด้านต่างๆ รู ปภาพที่แสดงถึง
ตัวตนของผูส้ มัครจากนัน้ รอการติดต่อจากผูจ้ ดั การศิลปิ น นักแสดง นักร้องหรือพิธีกร ที่สนใจในตัว
ผู้ส มัค รติ ต่ อกลับ เพื่ อ เรีย กมาท าการพูด คุยแนะน าตัวอย่ างเป็ น ทางการ หรือดูค วามสามารถ
เพิ่มเติมต่อไป นอกจากนีย้ งั สมารถเข้าไปดูผสู้ มัครคนอื่นๆ ที่มีความสนใจเดียวกันได้อีกด้วย และ
เมื่อกลับไปหน้าเมนูหลักของแอปพลิเคชั่น GMMTV สามารถกดเข้าไปดูความบันเทิ งต่างๆ ของ
GMMTV โดยแตะไอคอนเพื่อดูสิ่งที่ตอ้ งการ แอปพลิเคชั่น GMMTV จะอัพเดตความบันเทิงต่างๆ
คือ TV Series Variety Music และข่าวต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เมื่ อได้ตน้ แบบแอปพลิเคชั่น แล้ว
ผู้วิ จั ย ได้ท าการประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ ต้น แบบแอปพลิ เคชั่ น ผู้วิ จั ย ได้น าต้น แบบ ของ
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แอปพลิเคชั่นสร้างพืน้ ที่แสดงความสามารถเพื่อเข้าสูว่ งการบันเทิง ไปให้กลุม่ เป้าหมายประเมินใน
แบบสอบถามชุดที่ 5 กลุ่มเป้าหมายที่อยากเป็ นนักแสดง มีอายุระหว่าง 13 -27 ปี อาศัยอยู่ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยการเลือกแบบกาหนดโควตา (Quota Sampling) จานวน 15 คน ผลที่
ได้อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ผลจากการวิจัย ต้นแบบแอปพลิเคชั่น สร้างพื น้ ที่แสดงความสามารถเพื่อเข้าสู่วงการ
บันเทิง กรณี ศึกษาแอปพลิเคชั่น GMMTV เป็ น สร้างช่องทางที่ สะดวกในการสมัครเข้าสู่วงการ
บันเทิง นาเสนอวิธีการสมัครที่ชดั เจน ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา เพิ่ มช่องทางที่สะดวกใน
การติดต่อสื่อสาร สร้างโอกาสในการเข้าสูว่ งการ ลดความเสี่ยงของการถูกหลอกลวง เข้าถึงผูค้ นได้
ทุกสถานที่ในประเทศไทย และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จากัด และผลที่เกิดขึน้
จากการทางานวิจยั โดยภาพรวม บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และสามารถตอบคาถามหลักของการ
วิจยั ได้ชดั เจน
ข้อเสนอแนะ
จากผลที่ ได้จ ากการวิ จัย ในครั้ง นี ้ สามารถน ากระบวนการหรื อ ผลในการวิ จัย นี ้ไป
ประยุก ต์ใช้ในการพัฒ นารู ป แบบแอปพลิเคชั่น ของสาขาอาชี พ อื่น ๆ หรือกลุ่ม เป้าหมายที่ เป็ น
ผูส้ งู อายุท่ีเพิ่มมากขึน้ ในปั จจุบนั และในปั จจุบนั สื่อสังคมออนไลน์เป็ นสิ่งจาเป็ นในการดาเนินชีวิต
เพราะมี ค วามสะดวกรวดเร็วและสามารถติ ดต่ อกัน ได้ท่ ัวโลก จะเห็ น ได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทอย่างเต็มที่ในชีวิตประจาวันของคนในปั จจุบนั
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แบบสัมภาษณ์ ชุดที่ 1
การศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชั่นสร้างพืน้ ที่แสดงความสามารถเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิง
กรณีศึกษาแอปพลิเคชั่น GMMTV
แบบสัมภาษณ์นีใ้ ช้สมั ภาษณ์สาหรับบุคลากรสายอาชีพบันเทิง
วัตถุประสงค์ เพื่อมุง่ เน้นหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพบันเทิง รวมถึงปั จจัย
หรือช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าสูว่ งการบันเทิงเป็ นแบบสอบถามก่อนการดาเนินการออกแบบ
คาชีแ้ จง แบบสัมภาษณ์นมี ้ ีทงั้ หมด 3 ตอน ประกอบด้วย
1. แบบสัมภาษณ์ในส่วนของข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยจะมีขอ้ มูลดังนี ้
ชื่อ นามสกุล รายละเอียดการติดต่อ ระดับการศึกษา อาชีพ และประสบการณ์ทางาน
2. แบบสัม ภาษณ์ด ้า นข้อ มูล เกี่ ย วกับ สายอาชี พ บัน เทิ ง โดยจะมุ่งเน้น สัม ภาษณ์ใน
ประเด็นสิ่งสาคัญในการก้าวเข้าสูว่ งการบันเทิงในยุคปั จจุบนั
3. ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ชื่อ........................................นามสกุล.....................................อายุ...............ปี
รายละเอียดการติดต่อ...............................................................................................
การศึกษา.................................................................................................................
อาชีพ.......................................................................................................................
ประสบการณ์ทางาน……………………………...……………………………………….
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ดา้ นข้อมูลเกี่ยวกับสายอาชีพบันเทิง โดยจะมุ่งเน้นสัมภาษณ์ในประเด็น
สิ่งสาคัญในการก้าวเข้าสูว่ งการบันเทิงในยุคปั จจุบนั
- อายุท่เี หมาะสมในการก้าวเข้าสูว่ งการบันเทิงในยุคปั จจุบนั
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
- คุณสมบัติของผูท้ ่ตี อ้ งการก้าวเข้าสูว่ งการบันเทิง
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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- ปั จจัยหรือช่องทางการเข้าสูว่ งการบันเทิงในยุคปั จจุบนั
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการออกแบบแอปพลิเคชั่นสร้างพืน้ ที่แสดงความสามารถเพื่อเข้าสูว่ งการ
บันเทิง กรณีศกึ ษาแอปพลิเคชั่น GMMTV
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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แบบสัมภาษณ์ ชุดที่ 2
การศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชั่นสร้างพืน้ ทีแ่ สดงความสามารถเพือ่ เข้าสู่วงการบันเทิง
กรณีศึกษาแอปพลิเคชั่น GMMTV
แบบสัมภาษณ์นีใ้ ช้สมั ภาษณ์สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการจัดหานักแสดง
วัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นหา เนือ้ หา ข้อมูล และสิ่งที่เป็ นปั จจัยสาคัญ ในการ ค้นหา
นักแสดง สาหรับ พัฒ นาใช้ในแอปพลิเคชั่น บนสมาร์ท โฟน โดยเนื อ้ หาแบบสอบถามเป็ น แบบ
สัมภาษณ์ปลายเปิ ดเกี่ยวกับแนวทางการค้นหานักแสดง
คาชีแ้ จง แบบสัมภาษณ์นมี ้ ีทงั้ หมด 3 ตอน ประกอบด้วย
1.แบบสั ม ภาษณ์ ด ้า นข้อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม โดยจะมี ข้อ มู ล ดั ง นี ้
ชื่อ นามสกุล รายละเอียดการติดต่อ ระดับการศึกษา อาชีพ และประสบการณ์ทางาน
2. แบบสัมภาษณ์ดา้ นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งสาคัญในการที่ใช้ในการรับสมัครนักแสดงมาก
ความสามารถ
3. แบบสัมภาษณ์ดา้ นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานต่างๆ ที่ควรจะมีในแอปพลิเคชั่น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ชื่อ........................................นามสกุล.....................................อายุ...............ปี
รายละเอียดการติดต่อ...............................................................................................
การศึกษา.................................................................................................................
อาชีพ.......................................................................................................................
ประสบการณ์ทางาน………………………………………………...…………………….
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ดา้ นข้อมูลเกี่ ยวกับสิ่งสาคัญ ในการที่ใช้ในการรับสมัครนักแสดงมาก
ความสามารถ
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ดา้ นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานต่างๆ ที่ควรจะมีในแอปพลิเคชั่น
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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แบบสัมภาษณ์ ชุดที่ 3
การศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชั่นสร้างพืน้ ที่แสดงความสามารถเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิง
กรณีศึกษาแอปพลิเคชั่น GMMTV
แบบสัมภาษณ์นีใ้ ช้สมั ภาษณ์สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบแอปพลิเคชั่น
วัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นหา รู ปแบบ UI (User Interface) ที่เหมาะสมสาหรัแอปพลิ
เคชั่ น ด้ า นจั ด หานั ก แสดง โดยสั ม ภาษณ์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญคื อ (นั ก ออกแบบ
แอปพลิเคชั่น) เป็ นผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ จานวน 3 ท่าน โดยจะเน้นในเรื่องแนวทางการออกแบบ และ
พัฒนาแอปพลิเคชั่นที่เหมาะสม
คาชีแ้ จง แบบสัมภาษณ์นีม้ ีทงั้ หมด 4 ตอน ประกอบด้วย
1. แบบสั ม ภาษณ์ ด ้า นข้อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถามโดยจะมี ข้อ มู ล ดั ง นี ้
ชื่อ นามสกุล รายละเอียดการติดต่อ ระดับการศึกษา อาชีพ และประสบการณ์ทางาน
2. แบบสัม ภาษณ์ ด ้า นข้อ มูล เกี่ ย วกับ รู ป แบบโครงสร้า ง และหน้า ตาของ UI (User
Interface) ที่เหมาะสม
3. แบบสั ม ภาษณ์ ด ้า นข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ ในเรื่ อ งแนวทางการออกแบบ และพั ฒ นา
แอปพลิเคชั่นที่เหมาะสม
4. ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ชื่อ........................................นามสกุล.....................................อายุ...............ปี
รายละเอียดการติดต่อ...............................................................................................
การศึกษา.................................................................................................................
อาชีพ.......................................................................................................................
ประสบการณ์ทางาน………………………………………………………………………
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ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ดา้ นข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้าง และหน้าตาของ UI (User
Interface) ที่เหมาะสม
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ตอนที่ 3 แบบสั ม ภาษณ์ ด ้ า นข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ ในเรื่ อ งแนวทางการออกแบบ และพั ฒ นา
แอปพลิเคชั่นที่เหมาะสม
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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แบบสอบถาม ชุดที่ 4
การศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชั่นสร้างพืน้ ทีแ่ สดงความสามารถเพือ่ เข้าสู่วงการบันเทิง
กรณีศึกษาแอปพลิเคชั่น GMMTV
แบบสอบถามนีใ้ ช้สอบถามสาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการจัดหานักแสดง ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทางด้านการออกแบบแอปพลิเคชั่น และผูบ้ ริหารบริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จากัด และนักแสดง
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินรูปแบบของแอปพลิเคชั่นต้นแบบ (Sketch Design) 5
รูปแบบ
คาชีแ้ จง แบบสัมภาษณ์นมี ้ ีทงั้ หมด 3 ตอน ประกอบด้วย
1. แบบสัมภาษณ์ในส่วนของข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยจะมีขอ้ มูลดังนี ้
ชื่อ นามสกุล รายละเอียดการติดต่อ ระดับการศึกษา อาชีพ และประสบการณ์ทางาน
2. การประเมินรูปแบบ โดยให้ผตู้ อบแบบสอบถามให้คะแนนตามเกณฑ์แบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบลิเกิรด์ สเกล (Likert Scale) คือ วิธีการ
กาหนดคะแนนให้ความพึงพอใจที่มากที่สดุ เป็ นคะแนนสูงที่สดุ ไล่ไปจนน้อยที่สดุ ดังนี ้
5 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดีมาก
4 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดี
3 หมายถึง ผลการประเมินในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง
1 หมายถึง ผลการประเมินในระดับใช้ไม่ได้
โดยมี แ นวคิ ด ในการออกแบบ รู ป แบบของแอปพลิ เคชั่ น ต้น แบบ (Design) 5
รูปแบบ และรูปแบบของ HI-FI WIREFRAME 5 รูปแบบ
3. ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น เพื่อนาไปปรับปรุง
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ในส่วนของข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยจะมีขอ้ มูลดังนี ้ ชื่อนามสกุล รายละเอียดการติดต่อ ระดับการศึกษา อาชีพ และประสบการณ์ทางาน
ชื่อ........................................นามสกุล.....................................อายุ...............ปี
รายละเอียดการติดต่อ.................................................................................................
การศึกษา...................................................................................................................
อาชีพ.........................................................................................................................
ประสบการณ์ทางาน………………………………………………………………………
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ตอนที่ 2 การประเมินรู ปแบบ โดยมีแนวคิดในการออกแบบ รู ปแบบของแอปพลิเคชั่นต้นแบบ
(Sketch Design) 5 รูปแบบ และรูปแบบของ HI-FI WIREFRAME 5 รูปแบบ ดังนี ้
รูปแบบที่ 1
แนวคิดในการออกแบบ FIND THE RIGHT ONECLEAN / BIG PHOTO / SWIPE & ZOOM /
FRIENDLY WORDIN คือออกแบบให้ดสู ะอาดตา อ่านสบายตา แทรก copy write ที่ดเู ป็ นมิตรใน
ทุกหน้าให้ลกู เล่นกับงานด้วยการใช้สีนา้ เงินของ GMMTV เน้นเฉพาะจุดบนพืน้ สีขาว

Sketch Design -1
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HI-FI WIREFRAME – 1

คาชีแ้ จง : โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงใน ช่องว่างที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน
รายละเอียดการประเมินผล
รูปแบบของแอปพลิเคชั่นต้นแบบ (Sketch Design)
1. แนวคิดในการออกแบบ
2. รูปแบบ Sketch Design
2.1 สี
2.2 ลวดลายของกราฟิ ก
3. รูปแบบของ HI-FI WIREFRAME
3.1 มีรูปแบบเหมาะสมกับการใช้
3.2 มีความสะดวกในการใช้

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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รูปแบบที่ 2
แนวคิดในการออกแบบ ROOKIE RANGERTEENAGE / FRESH / COLORFUL /
ICON / CUTE เป็ นการออกแบบที่ยงั คงสีรุง้ 5 สีเดิม ของแอพ GMMTV ไว้ แต่ไม่ใช้รว่ มกันทัง้ 5 สี
ในทีเดียว แต่ใช้ในการแบ่งคาแรกเตอร์ของคนที่ส่งพอร์ทมาแคสติง้ สีม่วงอ่อน = cool, สีฟ้า =
mild, สีเขียว = relax, สีสม้ = cheerful, สีแดง = ambitious ประกอบกับใช้ไอคอนที่เป็ นลายเส้น
เสริมด้วยความโค้งมนของชิน้ กราฟิ ก เพื่อเพิ่มความน่ารัก เข้าถึงได้ง่าย

Sketch Design -2
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HI-FI WIREFRAME – 2

คาชีแ้ จง : โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงใน ช่องว่างที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน
รายละเอียดการประเมินผล
ระดับความพึงพอใจ
รูปแบบของแอปพลิเคชั่นต้นแบบ (Sketch Design) 5 4 3 2 1
1. แนวคิดในการออกแบบ
2. รูปแบบ Sketch Design
2.1 สี
2.2 ลวดลายของกราฟิ ก
3. รูปแบบของ HI-FI WIREFRAME
3.1 มีรูปแบบเหมาะสมกับการใช้
3.2 มีความสะดวกในการใช้
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รูปแบบที่ 3
แนวคิดในการออกแบบ LIKE A THEATREWATCHING PLATFORM / MINIMAL
IN BLACK คือ รูปแบบที่ทาให้นึกถึงแอปพลิเคชั่นดูหนัง ซีรี่ยอ์ อนไลน์อย่าง Netflix ที่มีพืน้ หลังสี
ดา เน้นการสร้างอารมณ์ให้อยากดูซีรี่ยโ์ ดยสิ่งที่ทาให้ดแู ตกต่างจากแพลทฟอร์มอื่นคือการดีไซน์ท่ี
เรียบง่าย เน้นพืน้ ที่วา่ ง การจัดวางข้อความ และรูปภาพ

Sketch Design – 3

121
HI-FI WIREFRAME – 3

คาชีแ้ จง : โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงใน ช่องว่างที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน
รายละเอียดการประเมินผล
ระดับความพึงพอใจ
รูปแบบของแอปพลิเคชั่นต้นแบบ (Sketch Design) 5 4 3 2 1
1. แนวคิดในการออกแบบ
2. รูปแบบ Sketch Design
2.1 สี
2.2 ลวดลายของกราฟิ ก
3. รูปแบบของ HI-FI WIREFRAME
3.1 มีรูปแบบเหมาะสมกับการใช้
3.2 มีความสะดวกในการใช้
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รูปแบบที่ 4
แ น ว คิ ด ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ FICTION BECOME REALILLUSTRATION /
COLORBLOCK / FANCY / FUN ใช้ภาพอิลลัสเทรทที่ดกู ึ่งจริงกึ่งภาพในจินตนาการเช่นไอคอน
เด็กหนุ่มสองคนซ้อนจักรยานข้ามสายรุ ง้ ตอนรอ loadingหรือ ใช้ภาพขวดใส่กระดาษลอยทะเล
ตอนที่กดส่งข้อความชุดสีท่ีใช้ก็เป็ นการจับคูก่ นั ทีละสองสีท่ตี ดั กันชัดเจนแต่ไปด้วยกันได้

Sketch Design – 4
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HI-FI WIREFRAME – 4

คาชีแ้ จง : โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงใน ช่องว่างที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน
รายละเอียดการประเมินผล
ระดับความพึงพอใจ
รูปแบบของแอปพลิเคชั่นต้นแบบ (Sketch Design) 5 4 3 2 1
1. แนวคิดในการออกแบบ
2. รูปแบบ Sketch Design
2.1 สี
2.2 ลวดลายของกราฟิ ก
3. รูปแบบของ HI-FI WIREFRAME
3.1 มีรูปแบบเหมาะสมกับการใช้
3.2 มีความสะดวกในการใช้
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รูปแบบที่ 5
แนวคิ ด ในการออกแบบ ON AIR, ON MY HANDTV / DYNAMIC / SIMPLE /
PATTERN / TYPOGRAPHY ใช้คียจ์ ากคาว่า TV ของ GMMTV มาแปลงให้กลายเป็ นกราฟิ ก
เช่นหน้า Splash Screen หรือ Loading จะนาความซ่าของหน้าจอทีวีในยุคอนาล็อก มาใช้ในการ
ออกแบบโดยแปลงเป็ นพิกเซลจุดเล็กๆ กระจายเข้ามาในจอพร้อมกับเสียงซ่าๆ ดีไซน์ของ button
ต่างๆ จะไม่มีกรอบชัดเจน แต่ใช้การจัดพื น้ ที่ว่าง ขนาด นา้ หนักของแบบอักษร และใช้อนิเมท
กราฟิ กเรียบๆ อย่างสี่เหลี่ยม วงกลมเติมสีเข้ามาช่วยแทน

Sketch Design – 5
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HI-FI WIREFRAME – 5

คาชีแ้ จง : โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงใน ช่องว่างที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน
รายละเอียดการประเมินผล
รูปแบบของแอปพลิเคชั่นต้นแบบ (Sketch Design)
1. แนวคิดในการออกแบบ
2. รูปแบบ Sketch Design
2.1 สี
2.2 ลวดลายของกราฟิ ก
3. รูปแบบของ HI-FI WIREFRAME
3.1 มีรูปแบบเหมาะสมกับการใช้
3.2 มีความสะดวกในการใช้

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น เพื่อนาไปปรับปรุง
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................

127
แบบสอบถาม ชุดที่ 5
การศึ ก ษาและพั ฒ นาแอปพลิ เคชั่ น สร้ า งพื้น ที่ แ สดงความสามารถเพื่ อ เข้ า สู่
วงการบันเทิง
กรณีศึกษาแอปพลิเคชั่น GMMTV
แบบสอบถามนีใ้ ช้สอบถามประเมินความพึงพอใจ
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชั่น โดยกลุม่ เป้าหมายที่
ผูว้ ิจยั ได้เลือก คือ กลุม่ วัยรุน่ ไทย ไม่จากัดเพศ ไม่จากัดอาชีพ ไม่จากัดระดับการศึกษา อาศัยอยู่
ในประเทศไทย อายุ ระหว่าง 13-27 ปี ที่อยากเป็ นนักแสดง จานวน 15 คน
คาชีแ้ จง แบบสัมภาษณ์นมี ้ ีทงั้ หมด 3 ตอน ประกอบด้วย
1. แบบสัมภาษณ์ในส่วนของข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยจะมีขอ้ มูลดังนี ้
ชื่อ นามสกุล รายละเอียดการติดต่อ ระดับการศึกษา อาชีพ
2. รูปภาพแอปพลิเคชั่นต้นแบบ
3. ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชั่น โดยให้ผตู้ อบแบบสอบถามให้คะแนนตาม
เกณฑ์แ บบมาตราส่ ว นประเมิ น ค่ า (Rating Scale) ใช้เกณฑ์ก ารให้ค ะแนนแบบลิ เกิ รด์ สเกล
(Likert Scale) คือ วิธีการกาหนดคะแนนให้ความพึงพอใจที่มากที่สดุ เป็ นคะแนนสูงที่สดุ ไล่ไปจน
น้อยที่สดุ ดังนี ้
5 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดีมาก
4 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดี
3 หมายถึง ผลการประเมินในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง
1 หมายถึง ผลการประเมินในระดับใช้ไม่ได้
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชั่น ตามหัวข้อต่อไปนี ้
3.1 รูปแบบแอปพลิเคชั่นมีความสวยงาม ทันสมัย และมีความน่าสนใจ
3.2 รู ปแบบการใช้งานแอปพลิเคชั่นใช้งานสะดวก ง่า ย ไม่ยุ่งยากสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
3.3 รูปแบบของแอปพลิเคชั่นเหมาะสมกับการใช้งานเช่น เมนูง่ายต่อการใช้งาน
3.4 เนือ้ หาในส่วนของความบันเทิงต่างๆ มีความเหมาะสม
3. ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น เพื่อนาไปปรับปรุง
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ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ในส่วนของข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยจะมีขอ้ มูลดังนี ้ ชื่อนามสกุล รายละเอียดการติดต่อ ระดับการศึกษา อาชีพ
ชื่อ........................................นามสกุล.....................................อายุ...............ปี
รายละเอียดการติดต่อ.................................................................................................
การศึกษา...................................................................................................................
อาชีพ.........................................................................................................................
ประสบการณ์ทางาน……………………………………………………………...…………
ตอนที่ 2 รูปภาพแอปพลิเคชั่นต้นแบบ
1.หน้าแรกของแอปพลิเคชั่น GMMTV
2. หน้า เมนู ห ลัก ของแอปพลิ เคชั่ น GMMTV เมนู GMMTV ARTISTS เป็ นหน้า ที่ ผู้ท่ี ส นใจ
ต้องการทาความรูจ้ กั หรือดู ศิลปิ น นักแสดง นักร้องหรือพิธีกร ของ GMMTV

3. หน้า GMMTV ARTISTS สามารถกดเลื่อนขึน้ และลง แตะตัวกรองเพื่อดูหมวดหมู่ของศิลปิ น
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4. หน้า GMMTV ARTISTS ของแอปพลิ เคชั่ น GMMTV แตะศิ ล ปิ นเพื่ อ ดู ข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
สามารถเลื่อนขึน้ และลงเพื่อดูขอ้ มูลต่างๆ เช่น ข้อมูลบือ้ งต้นของศิลปิ น ผลงานที่เคยแสดง ดูภาพ
ทัง้ หมดด้วยสไลด์โชว์ สามารถเชื่อมต่อกับศิลปิ นด้วยโซเชียลมีเดียต่างๆ ของศิลปิ น หรือดูคลิป
วีดีโอที่แสดงความสามารถของศิลปิ น หรือข้อมูลเพิ่มเติมของศิลปิ น
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5. หน้า GMMTV ARTISTS ของแอปพลิเคชั่น GMMTV การสร้างพืน้ ที่แสดงความสามารถเพื่อ
เข้าสูว่ งการบันเทิงสาหรับผูท้ ่ีสนใจ กดเครื่องหมายบวกเพื่อลงทะเบียน โดยเลือกภาพของคุณและ
กรอกข้อมูลต่างๆ จากนัน้ กดส่งโปรไฟล์ จากนัน้ รอการติดต่อจากผูจ้ ดั การศิลปิ น นั กแสดง นักร้อง
หรือพิธีกร ที่สนใจในตัวผูส้ มัครติต่อกลับเพื่อเรียกมาทาการพูดคุยแนะนาตัวอย่างเป็ นทางการ
หรือดูความสามารถเพิ่มเติมต่อไป
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6. หน้า เมนู ห ลัก ของแอปพลิ เคชั่น GMMTV สามารถกดเข้า ไปดู ค วามบัน เทิ ง ต่ า งๆ ของ
GMMTV โดยแตะไอคอนเพื่อดูสิ่งที่ตอ้ งการ แอปพลิเคชั่น GMMTV จะอัพเดตความบันเทิงต่างๆ
คือ TV Series Variety Music และข่าวต่างๆ

คาชีแ้ จง : โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงใน ช่องว่างที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน
รายละเอียดการประเมินความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
รูปแบบของแอปพลิเคชั่นต้นแบบ
5 4 3 2 1
1. รู ป แบบแอปพลิ เคชั่น มี ค วามสวยงาม ทั น สมั ย และมี ค วาม
น่าสนใจ
2. รู ปแบบการใช้งานแอปพลิเคชั่น ใช้งานสะดวก ง่าย ไม่ ยุ่งยาก
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
3.3 รู ปแบบของแอปพลิเคชั่นเหมาะสมกับการใช้งานเช่น เมนูง่าย
ต่อการใช้งาน
3.4 เนือ้ หาในส่วนของความบันเทิงต่างๆ มีความเหมาะสม
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ภาคผนวก ข
เอกสารการเผยแพร่บทความวิจัย
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แบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสารบทความวิจัยเพือ่ ขออนุมัตจิ บการศึกษา
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การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 11
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