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บทคััดย่่อ

งานวิิจัยั เรื่่อ� งการพััฒนาแอปพลิิเคชัันต้้นแบบสำำ�หรัับ
ธุุรกิจิ แก้้บนนี้้มี� ีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� 1) ศึึกษาประวััติคิ วามเป็็นมา
สภาพปััญหาและโอกาสในธุุรกิิจแก้้บน 2) เพื่่�อพััฒนา
แอปพลิิเคชัันต้้นแบบสำำ�หรัับธุุรกิิจแก้้บน โดยมุ่่�งหวัังเพื่่�อ
ช่่วยแก้้ไขปััญหาของผู้้บ� นบานในด้้านประสบการณ์์การแก้้บน
ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ภายใต้้กระแสความนิิยมแนวคิิดธุุรกิิจขี้้�เกีียจ 
(Lazy Economy) โดยมีวิี ิธีีดำำ�เนิินการวิิจััยคืือ 1) ศึึกษา
สภาพปััญหาและพฤติิกรรมการบนบาน 2) ออกแบบและ
พััฒนาแอปพลิิเคชัันต้้นแบบที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการ
ของธุุรกิจิ แก้้บน 3) สอบถามความคิิดเห็็นจากผู้้เ� ชี่่�ยวชาญ
4) ปรัับปรุุงและพััฒนาการออกแบบแอปพลิิเคชัันต้้นแบบ
ผลการวิิจััยได้้มาซึ่่�ง 1) รููปแบบความเชื่่�อเรื่่�องการ
บนบานและการแก้้บนในประเทศไทยที่่ไ� ด้้รับั อิิทธิพลม
ิ าจาก
พิิธีีเทวดาตาพลีีของศาสนาพุุทธ  เป็็นความเชื่่�อที่�ถูู่ กส่่งต่่อ
กัันมายาวนานเพื่่อ� ขอพรกัับสิ่่�งศัักดิ์์�สิทธิ์์
ิ ที่� ต่� นเคารพนัับถืือ
เมื่่อ� ได้้สำ�ำ เร็็จดังั ปราถนาก็็จะถวายเครื่่อ� งแก้้บนตามที่่ก� ล่่าวไว้้
และเมื่่อ� ได้้ศึกึ ษาถึึงลัักษณะพฤติิกรรมของผู้้มี� คี วามเชื่่อ� เรื่่อ� ง
การบนบาน 100 คน พบว่่าผู้้�บนบานต้้องเผชิิญปััญหา
ตั้้�งแต่่ก่่อนการบนบานจนกระทั่่�งแก้้บนสำำ�เร็็จ รููปแบบ
ความเชื่่อ� ส่่วนบุุคคลที่นั่� บั ถืือเทพเจ้้ามากที่สุ�่ ดุ  รููปแบบและ
พฤติิกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบนบาน รวมถึึงพบทััศนคติิ
เชิิงบวกของผู้้�ตอบแบบสอบถามที่่ใ� ห้้ความสนใจการพััฒนา
แอปพลิิเคชัันสำำ�หรัับธุุรกิจิ แก้้บน ซึ่ง่� เป็็นโอกาสดีีทางธุุรกิจิ
ที่่ค� วรนำำ�ไปพััฒนาต่่อ 2) ผลงานการออกแบบแอปพลิิเคชััน
ต้้นแบบสำำ�หรัับธุุรกิิจแก้้บน ที่่�พััฒนาจากปััญหาของผู้้�
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บนบานและความต้้องการของธุุรกิิจแก้้บน โดยใช้้แบบ
สอบถามเพื่่อ� สำำ�รวจพฤติิกรรมผู้้บ� นบานในเขตพื้้�นที่่ร� าชประสงค์์
จ.กรุุงเทพมหานคร และรููปแบบออนไลน์์ จำ�ำ นวน 100 ชุุด
รวมถึึงการสััมภาษณ์์ผู้�เ้ ชี่่�ยวชาญที่เ�่ กี่่�ยวข้้องเพื่่อ� นำำ�ผลที่ไ�่ ด้้
มาพััฒนาแอปพลิิเคชัันต้้นแบบ ที่่�มีีเมนููสำำ�คััญดัังต่่อไปนี้้�
คืือ 1) สิินค้้าแก้้บน (Product) 2) บริิการผู้้�ช่่วยแก้้บน
(Bon Buddy) 3) สำำ�รวจ  (Explore) 4) บัันทึึกแก้้บน
(Memo) จากผลการศึึกษาดัังกล่่าวไม่่เพีียงแต่่นำำ�มาใช้้ใน
การแก้้ปััญหาที่่�และพััฒนาประสบการณ์์ของผู้้�บนบานให้้
สะดวกสบายเท่่านั้้�น แต่่ยัังสร้้างโอกาสในธุุรกิิจแก้้บนให้้มีี
ความทัันสมััยและเข้้าถึึงผู้้ใ� ช้้งานในช่่องทางที่่ต่่� างออกไปเพื่่อ�
ส่่งเสริิมให้้ธุุรกิิจดำำ�เนิินไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
คำำ�สำำ�คัญ
ั : ความเชื่่อ� , การบนบาน, ธุุรกิจิ แก้้บน, แอปพลิิเคชััน,
ธุุรกิิจขี้้�เกีียจ, เทวดาตาพลีี

Abstract

This research aims to study a concept and history
of praying, the behavior of the praying people, and
pledge business to help develop a votive offering
application. This votive offering application provides
services that help people to have a better experience
in votive offering under the ‘Lazy Economy’ trend. The
research procedures were as follows: (1) to observe
prayers behavior and pain point; (2) to design and
develop an application that meets the needs of
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pledge businesses; (3) to collect for the opinions of
experts; and (4) to enhance the application design.
The results are as follows: (1) the characteristics
of belief about votive offerings and the pledge business
in Thailand was influenced by sacrificial ceremonies
in Buddhism. When your wish come true, player
must do votive offerings. It is a way to encourage
yourself and the results of the 100 people survey
found that identified the characteristic behavior of
votive offerings that encountered problems from the
beginning til the end. Furthermore, the results of
the survey found that respondents had a positive
attitude and were interested in the development of
an application for pledge business. Therefore, it is
a great business opportunity for development; (2)
the research outcomes lead to votive offerings using
an application that will be developed and based on
previous problems that those praying had to face
and the needs for votive offerings. A survey was
conducted to collect information on the attitudes and
behaviors of those praying in the Ratchaprasong area
and online in 100 sets. This includes interviewing
experts on how the research could be improved.
The application consists of four main options, as
follows: (1) Votive Offering Products; (2) a Pray
(Bon) Buddy; (3) Explore; and a (4) Pray Memo.
The research found that, this application not
only solving the prayer problems and helping prayer
but there are a lot of opportunities for a great new
kind of business.
Keywords : Beliefs, Praying, Pledge Business,
Application, Lazy Economy, Sacrifice

บทนำำ�

เมื่่�อความเชื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งของมนุุษย์์ การส่่งเสริิม
อย่่างสร้้างสรรค์์ในการสร้้างความจรรโลงใจให้้กัับบุุคคลที่่�
มีีความทุุกข์์และไร้้ทางออก การบนบานหรืือการขอพรกัับ
สิ่่�งศัักดิ์์�สิทธิ์์
ิ อ� าจเป็็นหนทางเดีียวในการสร้้างความสบายใจ
และสร้้างความหวัังให้้กับั คนผู้้�นั้้น� ในความเชื่่อ� ทางพุุทธศาสนา
การบนบานมีีการพััฒนาจากพิิธีีที่่�เรีียกว่่า “เทวดาตาพลีี”
พิิธีีอัญ
ั เชิิญเทวดามาในพิิธีีเพื่่อ� ช่่วยคุ้้�มครองให้้ปลอดภััยได้้

โชคลาภ และตอบแทนคุุณด้้วยการทำำ�บุุญอุุทิิศให้้เทวดา
อีีกทั้้�งการบนบานยัังเป็็นกลอุุบายให้้มนุุษย์์ตั้้�งมั่่�นตั้้�งใจ
ปฏิิบััติิดีี  เพื่่�อให้้ได้้ในสิ่่�งที่่�ตนปราถนาในที่่�สุุด (พระครูู
สิิริิรััตนานุุวััตร, 2558)
ในปััจจุุบัันมีีกระแสความนิิยมแนวคิิดธุุรกิิจขี้้�เกีียจ 
(Lazy Economy) แนวคิิดธุุรกิิจบริิการที่่�ผู้้�บริิโภคยอม
ลงทุุนจ่่ายเพื่่�อได้้รัับซึ่่�งความสะดวกสบายขั้้�นสุุด (บุุญยิ่่�ง
คงอาชาภััทร, 2562) แอปพลิิเคชัันสำำ�หรัับธุุรกิิจแก้้บน
จึึงได้้ถููกพััฒนาขึ้้�นเพื่่�อตอบรัับกัับกระแสความนิิยมนี้้� โดย
มููลค่่าตลาดแก้้บนอยู่่�ที่่�ประมาณ 50,400,000 บาทต่่อปีี
รวมถึึงมููลค่่าธุุกิิจขายปลีีกทางอิินเทอร์์เน็็ตไทย ปีี 2562
สููงถึึง 163,300 ล้้านบาท และคาดการณ์์ว่่าจะมีีมููลค่่าเพิ่่�ม
สููงขึ้้�นถึึง 220,000 ล้้านบาทในปีี 2563 นี้้� (Techsauce
Team, 2563) รวมถึึงการพบปััญหาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
บนบานและการแก้้บนที่มี่� คี วามยุ่่�งยากตั้้�งแต่่ก่่อนการบนบาน
ระหว่่างการบนบานและหลัังการบนบาน ผู้้�วิิจััยจึึงมีี
ความมุ่่�งหวัังว่่าสามารถนำำ�แนวคิิดและปััญหาเหล่่านี้้ม� าศึึกษา
วิิเคราะห์์ เพื่่อ� ออกแบบและพััฒนาจนสามารถแก้้ไขปััญหา
ที่่�พบได้้ โดยใช้้วิิธีีการสำำ�รวจพฤติิกรรมของผู้้�บนบาน
เพื่่อ� ให้้ทราบถึึงรููปแบบความเชื่่อ�  ขั้้�นตอนการบนบาน ปััญหา
ที่่พ� บตลอดจนความคิิดเห็็นที่่มี� ีต่่อการแก้้บนและธุุรกิจิ แก้้บน
ผ่่านโมบายแอปพลิิเคชััน (Mobile Application) ที่่�
รองรัับความสามารถหลัักที่่�ผู้้�วิิจััยออกแบบไว้้ได้้ และเป็็น
เครื่่�องมืือที่่�สามารถแก้้ไขปััญหาพััฒนาประสบการณ์์ของ
ผู้้บ� นบานได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ ประกอบกัับความสวยงาม
และปััจจััยการออกแบบที่่�ดีี  (UI & UX Design) เพื่่�อ
สร้้างรููปลัักษณ์์และเพื่่�อสร้้างความน่่าสนใจ  (Design as
Styling) ที่่�พััฒนาจากการศึึกษาพฤติิกรรมผู้้�บนบาน เพื่่�
อนำำ�ข้้อมููลและปััญหาที่่�พบมาจำำ�ลองประสบการณ์์ผู้้�ใช้้
(User Experience) ในแอปพลิิเคชัันสำำ�หรัับธุุรกิิจแก้้บน
ทั้้�งบนระบบ iOS และ Android เพื่่�อการเข้้าถึึงผู้้�ใช้้งาน
อย่่างทั่่�วถึงึ ซึ่่ง� เป็็นช่่องทางใหม่่ในการขายสิินค้้าและบริิการ
แก้้บน (Products & Services) เข้้าถึึงลููกค้้ากลุ่่�มใหม่่ด้้วย
อุุปกรณ์์โทรศััพท์สม
์ าร์์ตโฟน ที่่จ� ะสร้้างความสะดวกสบาย
ประหยััดเงิิน ประหยััดเวลา แก้้ไขปััญหา พััฒนาประสบการณ์์
ให้้กัับผู้้�บนบานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

วััตถุุประสงค์์ของงานวิิจััย

1. เพื่่�อศึึกษาประวััติิความเป็็นมา สภาพปััญหา
และโอกาสในธุุรกิิจแก้้บน
2. เพื่่อ� พััฒนาแอปพลิิเคชัันต้้นแบบสำำ�หรัับธุุรกิจิ แก้้บน
ปีีที่่� 8 ฉบัับที่่� 2 (16) ก.ค. - ธ.ค. 63 /23

กรอบแนวคิิดในงานวิิจััย

ความคิิ ดเห็็ นและข้้ อชี้้� แนะจากผู้้ � เชี่่� ยวชาญเพื่่� อนำำ �ไป
ปรัับปรุุงในขั้้�นตอนต่่อไป โดยสามารถแบ่่งผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ออกเป็็น 3 กลุ่่�ม คืือ 1) ผู้้�ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในการทำำ�
แอปพลิิเคชััน จำำ�นวน 1 คน 2) ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านบนบาน
จำำ�นวน 1 คน 3) ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญด้้านการออกแบบแอปพลิิเคชััน
จำำ�นวน 1 คน
ขั้้�นตอนที่่� 4 ปรัับปรุุงและพััฒนาแอปพลิิเคชััน ให้้
สมบููรณ์์ทั้้ง� ความสวยงามและรููปแบบการใช้้งานที่่เ� หมาะสม 
ตามคำำ�แนะนำำ�และข้้อเสนอแนะของผู้้เ� ชี่่�ยวชาญ เพื่่อ� ยืืนยััน
ความเหมาะสมของแอปพลิิเคชัันสำำ�หรัับธุุรกิิจแก้้บน

ผลการดำำ�เนิินงานวิิจััย

ภาพที่่� 1 กรอบแนวคิิดการวิิจััย (ณััฐญา ผลศิิริิ, 2563)

เครื่่�องมืือและวิิธีีดำ�ำ เนิินการวิิจััย

โดยมีีเครื่่�องมืือการวิิจััยคืือการใช้้แบบสอบถามเพื่่�อ
สำำ�รวจพฤติิกรรมของผู้้�บนบาน และแบบสััมภาษณ์์เพื่่�อ
ขอความคิิดเห็็นผู้้เ� ชี่่ย� วชาญโดยมีี ขั้้น� ตอนการวิิจัยั และพััฒนา
ประกอบด้้วย 5 ขั้้�นตอน ได้้แก่่
ขั้้น� ตอนที่่� 1 ศึึกษาสภาพปััญหาและรููปแบบธุุรกิจิ แก้้บน
ด้้วยเครื่่อ� งมืือคืือแบบสอบถาม ด้้วยการลงพื้้�นที่เ่� ขตราชประสงค์์
จ.กรุุงเทพมหานคร  และแจกแบบสอบถามออนไลน์์เพื่่�อ
ศึึกษาพฤติิกรรมการบนบานและปััญหาที่่�ผู้้�ตอบแบบสอบ
ถามพบ จำำ�นวน 100 ชุุด เพื่่�อนำำ�ข้้อมููล ที่่�ได้้ไปใช้้สำำ�หรัับ
การออกแบบและพััฒนาแอปพลิิเคชััน
ขั้้�นตอนที่่� 2 การออกแบบแผนผัังและการออกแบบ
แอปพลิิเคชััน ให้้เกิิดความสอดคล้้องกัับปััญหาของผู้้บ� ริิโภค
ที่่ไ� ด้้มาจากผลการทำำ�แบบสอบถามและการศึึกษาเกี่่�ยวกัับ
ธุุรกิจิ แก้้บน เพื่่อ� ออกแบบและพััฒนา แผนผัังแอปพลิิเคชััน
และแบบร่่างแอปพลิิเคชัันเพื่่�อสร้้างแนวทางเริ่่ม� ต้้นในการ
ออกแบบต่่อไป
ขั้้�นตอนที่่� 3 สอบถามความคิิดเห็็นจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ
โดยการนำำ�ผลงานการออกแบบมาสััมภาษณ์์ เพื่่�อขอ
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ในบทความวิิจััยเรื่่�องการศึึกษาและพััฒนาแอปพลิิเค
ชัันต้้นแบบสำำ�หรัับธุุรกิิจแก้้บนนี้้� ผู้้�วิิจััยจะแสดงผลการดำำ�
เนิินงานวิิจััยใน 3 หััวข้้อ คืือ 1. ผลการศึึกษาสภาพปััญห
าและธุุรกิิจแก้้บน 2. ผลการวางแผนด้้านธุุรกิิจสำำ�หรัับกา
รพััฒนาแอปพลิิเคชััน 3. ผลการพััฒนาแอปพลิิเคชัันต้้นแ
บบสำำ�หรัับธุุรกิิจแก้้บน
1. ผลการศึึกษาสภาพปััญหาและธุุรกิิจแก้้บน
ผู้้�วิจัิ ยั ใช้้วิธีีิ การศึึกษาสภาพปััญหาและรููปแบบธุุรกิิจแก้้บน
ผ่่านเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย ได้้แก่่  แบบสอบถามที่่�ใช้้
สอบถามผู้้�ที่่�มีีความเชื่่�อเรื่่�องการบนบานและมีีความสนใจ
ในการซื้้�อสิินค้้าออนไลน์์ จำ�ำ นวน 100 ชุุดที่่ผ่่� านคำำ�ถามคััดกรอง
และนำำ�มาวิิเคราะห์์ สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
การศึึกษาสภาพปััญหาและธุุรกิจิ แก้้บน จากแบบสอบถาม
จำำ�นวน 100 ชุุด ที่มี่� คี วามเชื่่อ� เรื่่อ� งการบนบานและการซื้้�อของ
ออนไลน์์ได้้ดังั นี้้� 1) ผู้้�ตอบแบบสอบถามส่่วนใหญ่่เป็็นเพศหญิิง
2) มีีช่่วงอายุุระหว่่าง 26 – 30 ปีี 3) จบการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี 
4) ผู้้�ตอบแบบสอบถามทั้้�งหมดเคยบนบาน 5) ผู้้�ตอบแบบ
สอบถามมีีทััศนคติิต่่อการบนบานว่่าเป็็นความเชื่่อ� /ความเคารพ/
ความศรััทธา 6) เรื่่�องที่่�บนบานมากที่่�สุุดคืือด้้านการเรีียน
และการงาน สอดคล้้องกัับข้้อมููลที่ไ่� ด้้จากผลแบบสอบถาม
เรื่่อ� งระดัับการศึึกษา 7) ปััญหาที่ผู้่� บ�้ นบานพบระหว่่างการแก้้บน
มากที่่สุ� ดุ  คืือไม่่ทราบขั้้น� ตอนการแก้้บน 8) ผู้้บ� นบานส่่วนมาก
มีีความเชื่่�อและบนบานกัับเทพเจ้้ามากที่�สุ่ ุด 9) ผู้้�บนบาน
ส่่วนมากนิิยมซื้้�อสิินค้้าบริิเวณหน้้าสถานที่แ่� ก้้บน 10) ผู้้บ� นบาน
คิิดเห็็นว่่าการแก้้บนเป็็นเรื่่อ� งที่มี่� คี วามยากระดัับปานกลาง
อาจสรุุปได้้ว่่าการแก้้บนเป็็นเรื่่อ� งที่ส่� ามารถทำำ�ได้้ด้ว้ ยตนเอง
เพีียงแต่่ต้้องการคำำ�แนะนำำ� เพื่่อ� ให้้ทราบถึึงขั้้น� ตอนหรืือวิิธีี
ปฏิิบัติั ที่ิ ถูู่� กต้้อง 11) ผู้้�ตอบแบบสอบถามมีีความสนใจเกี่่�ยวกัับ
แอปพลิิเคชัันที่เ่� กี่่�ยวข้้องกัับการบนบาน การซื้้�อสิินค้้าแก้้บน

และมีีบริิการผู้้�ช่่วยแก้้บน 12) ผู้้บ� นบานส่่วนใหญ่่หาข้้อมููล
การบนบานจากการฟัังคำำ�บอกเล่่า 13) ผู้้บ� นบานมีีความเห็็น
ว่่าราคาชุุดแก้้บนสำำ�เร็็จรููป ชุุดละ 100-299 บาท เป็็นราคา
ที่เ่� หมาะสมมากที่่สุ� ดุ 14) ผู้้�ตอบแบบสอบถามมีีข้้อเสนอแนะ
และความต้้องการในการทำำ�แอปพลิิเคชัันบนเกี่่�ยวกัับการ
มีีบริิการที่่�ดีีและการมีผู้ี ้�ช่่วยแก้้บนมากที่่�สุุด
2. ผลการวางแผนด้้านธุุรกิิจสำำ�หรัับการพััฒนา
แอปพลิิเคชััน
ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้เขีียนแผนธุุรกิจขึ้้
ิ น� มาประกอบด้้วยแผนภาพ
ธุุรกิจ 
ิ และแผนธุุรกิจิ เบื้้�องต้้น เป็็นการตั้้�งเป้้าหมายคาดการณ์์
ตััวเลขต่่าง ๆ ขึ้้�นมาจากข้้อมููลที่�มี่ อี ยู่่� และจากคำำ�แนะนำำ�
ของผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ โดยวางแผนแบ่่งเป็็นช่่วงระยะเวลาดำำ�เนิินการ 
เพื่่อ� แสดงให้้เห็็นถึึงขั้้น� ตอนการพััฒนาแอปพลิิเคชัันสำำ�หรัับ
ธุุรกิิจแก้้บน
2.1 แผนภาพธุุรกิจ 
ิ (Business Model Canvas)
การทำำ�แผนภาพธุุรกิจิ เพื่่อ� วิิเคราะห์์ภาพรวมในการวางแผน
ดำำ�เนิินงานธุุรกิจิ แอปพลิิเคชัันแก้้บนนี้้ ผ่่
� านองค์์ประกอบที่สำ่� �คั
ำ ญ
ั
9 ส่่วน ประกอบด้้วย ส่่วนที่่� 1 พัันธมิิตรทางธุุรกิจ 
ิ (Key Partners)
ส่่วนที่่� 2 กิิจกรรมที่่ต้� อ้ งทำำ�เพื่่อ� ขัับเคลื่่อ� นธุุรกิจ 
ิ Key ส่่วนที่่� 3
ทรััพยากรหลัักที่จำ่� �ำ เป็็นของธุุรกิจ 
ิ (Key Resources) ส่่วนที่่� 4
คุุณค่่าของธุุรกิจิ ที่่�ส่่งมอบให้้ลููกค้้า ส่่วนที่�่ 5 การสร้้างสาย
สััมพัันธ์์ที่ดีีกั
่� บั ลููกค้้า (Customer Relationships) ส่่วนที่่� 6
ช่่องทางการเข้้าถึึงธุุรกิจิ หรืือการสื่่อ� สารกัับลููกค้้า (Channels)
ส่่วนที่่� 7 ลัักษณะของลููกค้้าแต่่ละกลุ่่ม 
� Customer Segments
ส่่วนที่่� 8 โครงสร้้างต้้นทุุน หรืือค่่าใช้้จ่่ายหลัักที่่เ� กิิดขึ้้น� ของ
ธุุรกิจ 
ิ (Cost Structure) ส่่วนที่่� 9 กระแสรายได้้ของธุุรกิจ 
ิ
(Revenue Stream)
2.2 แผนธุุรกิจ 
ิ (Business Plan) การสร้้างแผนธุุรกิจิ
มีไี ว้้สำ�ำ หรัับวางแผนโครงสร้้าง คาดการณ์์รายได้้ที่จ่� ะได้้รับั ใน
การดำำ�เนิินธุุรกิจนี้
ิ ้� ซึ่ง่� ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้เขีียนแผนสำำ�หรัับการพััฒนา
แอปพลิิเคชัันสำำ�หรัับธุุรกิจิ แก้้บนไว้้ดัังนี้้�
2.2.1 คาดการณ์์รายได้้ในการทำำ�ธุุรกิิจแก้้บน จาก
ผลการศึึกษาและวิิเคราะห์์โดยใช้้เครื่่�องมืือจััดเก็็บข้้อมููล
การค้้นหา (Data) จากกููเกิิล เทรนด์์ (Google Trends) ว่่ามีี
ผู้้ที่� ส่� นใจค้้นหาคำำ�ว่่าแก้้บนมีีประมาณ 105,000 คนต่่อเดืือน
หรืือเฉลี่่ย� วัันละประมาณ 3,500 คน ซึ่ง่� ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้ตั้้ง� สมติิฐาน
ว่่าจะมีีผู้้�บนบานจริิงประมาณ  20% จากผู้้�ค้้นหาทั้้�งหมด
จะได้้ตััวเลขประมาณ 700 คนต่่อวััน หรืือ 21,000 คน
ต่่อเดืือน โดยผู้้�บนบานมีีความพึึงพอใจในการจ่่ายเงิินซื้้�อ
สิินค้้าแก้้บนเฉลี่่�ย 200 บาทต่่อคน (อ้้างอิิงจากผลสำำ�รวจ
ความพึึงพอใจในแบบสอบถามผู้้มี� คี วามเชื่่อ� เรื่่อ� งการบนบาน

ที่่�ผู้้�ตอบแบบสอบถามส่่วนใหญ่่พึึงพอใจกัับราคาชุุดแก้้บน
สำำ�เร็็จรููปในราคาชุุดละ 100-299 บาท) ผู้้วิ� จัิ ยั จึึงได้้คาดการณ์์
ตััวเลขมููลค่่าการใช้้จ่่ายของตลาดแก้้บนต่่อเดืือนประมาณ 
4,200,000 บาท และมููลค่่าตลาดต่่อปีีอยู่่�ที่่� 50,400,000
บาทต่่อปีี ทั้้�งนี้้�ผู้�วิ้ ิจััยมีีความคาดหวัังว่่าธุุรกิิจแอปพลิิเคชััน
แก้้บนจะได้้ส่่วนแบ่่งทางการตลาด (Market Sharing)
ประมาณ 5% ต่่อปีี คิิดเป็็นมููลค่่าประมาณ 2,500,000
บาท หรืือประมาณ 7,000 บาท ต่่อวััน ดัังนั้้�นจึึงต้้องการ
ลููกค้้ามาใช้้จ่่ายวัันละ 35 คนต่่อวััน
2.2.2 การแบ่่งแผนพััฒนาธุุรกิจิ ออกเป็็น 3 ระยะ เป็็น
การเอาข้้อแนะนำำ�ของผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ
ด้้านการทำำ�แอปพลิิเคชัันมาปรัับใช้้ ตามความเหมาะสมใน
การทำำ�ธุุรกิิจแอปพลิิเคชัันแก้้บน ดัังนี้้�
ระยะที่่� 1 สร้้างเฟสบุ๊๊�ค เพจ (Facebook Page) เพื่่อ�
สัังเกตพฤตกิิกรรมของผู้้�ใช้้บริิการ ลัักษณะการใช้้งาน
ข้้อมููลของผู้้�ใช้้บริิการ  ความสนใจซื้้�อสิินค้้าและบริิการ
แก้้บน บน Facebook Page โดยจะใช้้เครื่่�องมืือสำำ�หรัับ
เก็็ บ ข้้ อ มููลลููกค้้ า เช่่นยอด Engagement ยอดขาย
เพื่่�อนำำ�มาพััฒนารููปแบบการขาย การสร้้างบทความ 
(Content) ต่่าง ๆ ให้้เกิิดความภัักดีีกัับแบรนด์์และเพิ่่�ม
ยอดผู้้ใ� ช้้บริิการ ยอดผู้้�ติดิ ตามที่มี่� คี วามเชื่่อ� ด้้านการแก้้บน
ด้้วย ซึ่่�งกลุ่่�มผู้้�ติิดตามเหล่่านี้้�สามารถพััฒนาและยอดให้้
เป็็นลููกค้้าของแบรนด์์ต่่อไป
ระยะที่่� 2 พััฒนาเว็็บไซต์์ (Website) การพััฒนา
เว็็บไซต์์จะสร้้างขึ้้�นเมื่่�อแบรนด์์เริ่่�มเป็็นที่่�รู้้�จัักในท้้องตลาด
บ้้างแล้้ว  มีีลููกค้้าและมีีรายได้้ส่่วนหนึ่่�งเพื่่�อมาเป็็นทุุนใน
การพััฒนาแพล็็ตฟอร์์มนี้ขึ้้้� น� เป็็นการเพิ่่�มช่่องทางการขาย
สามารถเข้้าถึึงลููกค้้าได้้ง่่ายมากยิ่่ง� ขึ้้น� โดยเว็็บไซต์์จะปรากฏ
ข้้อมููลผ่่านเว็็บเสิิร์ช์ เอนจิ้้น� (Search Engine Web) ต่่าง ๆ
เช่่น Google ซึ่่�งจะทำำ�ให้้แบรนด์์เป็็นที่่�รู้้�จัักจากการที่่�มีี
ผู้้�ค้้นหาคำำ�  หรืือบทความที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเพิ่่�มโอกาสใน
การมีีลููกค้้าเข้้ามาใช้้จ่่ายบนเว็็บไซต์์มากขึ้้�น และการสร้้าง
เว็็บไซต์์ยัังมีีความสำำ�คััญในแง่่ของภาพลัักษณ์์แบรนด์์ที่่�จะ
ดููมีีความน่่าเชื่่�อถืือมากยิ่่�งขึ้้�น มีีความจำำ�เป็็นในการใช้้จด
ทะเบีียนบริิษัทอีี
ั กด้้วย
ระยะที่่� 3 พััฒนาแอปพลิิเคชัันสำำ�หรัับธุุรกิิจแก้้บน
(Application) เป็็นการพััฒนาต่่อยอด เมื่่อ� ทั้้�งสองแพลตฟอร์์ม
ประสบความสำำ�เร็็จและมั่่�นคงในระดัับนึึงแล้้ว ก็็จะใช้้
กำำ�ไรหรืือทุุนทรััพย์์ในการพััฒนาแอปพลิิเคชัันสำำ�หรัับ
ธุุรกิจิ แก้้บน ที่ต้่� อ้ งนำำ�แพล็็ตฟอร์์มนี้อ้� ยู่่ใ� นระยะที่่� 3 เนื่่อ� งจาก
การสร้้างแอปพลิิเคชัันมีีต้้นทุุนสููงและใช้้แรงงานจำำ�นวน
ปีีที่่� 8 ฉบัับที่่� 2 (16) ก.ค. - ธ.ค. 63 /25

มาก เข้้าถึึงกลุ่่�มคนที่่�ไม่่รู้้�จัักแบรนด์์ได้้ยากกว่่าเฟสบุ๊๊�ค
เพจ  หรืือเว็็บไซต์์ โดยแอปพลิิเคชัันมีี ไว้้เพื่่�อเข้้าถึึง
ผู้้�บริิโภคแบบใกล้้ชิิดยิ่่�งขึ้้�น เป็็นเครื่่�องมืือที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับ
ในการเข้้าถึึงบริิการที่่ไ� ด้้ออกแบบไว้้ สร้า้ งความสะดวกสบาย
ให้้กับั ผู้้ใ� ช้้งาน ซึ่่ง� บนแอปพลิิเคชัันจะมีีฟัังก์์ชันั ที่ห่� ลากหลาย
กว่่า เช่่น เมนููบัันทึึกแก้้บน ที่่�จะเป็็นเครื่่�องมืือช่่วยจดจำำ�
การแก้้บน การแจ้้งเตืือน การวีีดีีโอคอลแบบเรีียลไทม์์

ที่่�จะพััฒนาในอนาคต เป็็นต้้น
3. ผลการพััฒนาแอปพลิิเคชัันต้้นแบบสำำ�หรัับธุุรกิิ
จแก้้บน
3.1 การออกแบบแผนผัังแอปพลิิเคชัันต้้นแบบ เป็็
นการออกแบบแผนผัังเพื่่�อใช้้ในการวางแผนโครงสร้้าง
แอปพลิิเคชััน โดยมีีรายละเอีียดตามภาพประกอบ

ภาพที่่� 2 แผนผัังแอปพลิิเคชัันแก้้บน (ณััฐญา ผลศิิริิ, 2562)
3.2 การกำำ�หนดชุุดสีี วิธีีิ การเลืือกสีีที่่ผู้� วิ�้ จัิ ยั กำำ�หนดไว้้ คืือ
นำำ�ความมีีอิิทธิพล
ิ เรื่่อ� งสีีกัับความเชื่่อ� โดยเลืือกสีีที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับ
ศาสนาพุุทธ มีคี วามหมายมงคล ซึ่่ง� ได้้คู่่สีี� หลัักเป็็นเหลืืองทอง
และใช้้สีีฟ้้าน้ำำ�� เงิินเป็็นสีีรอง ร่่วมกัับชุุดสีีใกล้้เคีียง ได้้แก่่ 
สีีเขีียว สีีเหลืือง สีีม่่วงและสีีเนื้้�อเพื่่�อให้้ภาพรวมของ
แอปพลิิเคชััน ไม่่ซ้ำำ��ซากจำำ�เจ สื่่�อสารกัับกลุ่่�มเป้้าหมายได้้
ความหมายของสีีมีีดัังนี้้ สีีท
� อง ในศาสนาพุุทธมีคี วามหมายว่่า
สีีกายของพระพุุทธรููป และความหมายมงคลอื่่น� คืือ ความสููงส่่ง
มีีคุุณค่่า มั่่�งคั่่�ง ร่ำำ��รวย แสดงออกถึึงความน่่าเชื่่�อถืือ
สีีฟ้้าน้ำำ�� เงิิน เป็็นสีีแห่่งสััจจะ ความซื่่อ� สััตย์์ ความจงรัักภัักดีี 
มีีพลััง สีีม่่วง แสดงถึึงความมั่่�งครั่่�ง หรููหรา สีีชมพูู 
เป็็นสีีที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความสงบ สีีเนื้้�อ หมายถึึง สีีกายมนุุษย์์
ความเชี่่�ยวชาญ และความเรีียบร้้อย สีีเหลืืองทอง เป็็นสีีที่่�
สื่่�อถึึงการมองโลกในแง่่ดีี  เป็็นสััญลัักษณ์์ของดวงอาทิิตย์์
หมายถึึงอานุุภาพและความเมตตาของพระพุุทธเจ้้า (เฉลิิมชััย
สุุวรรณวัฒ
ั นา, 2553) สีีขาว เป็็นสีีที่่ห� มายถึึงความบริิสุทธิ์์
ุ �
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สัันติิ การปกป้้อง พลัังที่ดีี สีี
่� เขีียว เป็็นสีีแห่่งความหวััง และ
การเติิบโต

ภาพที่่� 3 ชุุดสีีสำำ�หรัับแอปพลิิเคชัันบน
(ณััฐญา ผลศิิริิ, 2562)

3.3 การออกแบบแบบร่่างแอปพลิิเคชััน (Wireframe)
เพื่่อ� ให้้ภาพรวมของแอปพลิิเคชัันเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน

(Consistency) เหมาะสมกัับผู้้�ใช้้งาน (User) และง่่ายต่่อ
การนำำ�ไปพััฒนาแอปพลิิเคชััน

ภาพที่่� 4 ตััวอย่่างการออกแบบแบบร่่างแอปพลิิเคชััน
3.4 การออกแบบแอปพลิิเคชัันต้้นแบบสำำ�หรัับธุุรกิิจ
แก้้บน
3.4.1 การกำำ�หนดความสามารถหลัักของแอปพลิิเคชััน
(Application Functions) จากการวิิเคราะห์์หาความต้้องการ
ของผู้้ใ� ช้้งาน และแนวทางที่ส่� ามารถพััฒนาเพื่่อ� เพิ่่�มประสบการณ์์
ที่่ดีี� ในการบนบาน โดยความสามารถหลัักของแอปพลิิเคชััน
มีีดัังนี้้�
1) สิินค้้าแก้้บน โดยมีีสิินค้้าที่เ�่ กี่่�ยวข้้องกัับการแก้้บน
ที่่�มาพร้้อมกัับความหมายของของไหว้้ หรืือคำำ�แนะนำำ�
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเชื่่�อ

2) บริิการผู้้�ช่่วยแก้้บน ที่จ่� ะช่่วยให้้การแก้้บนเป็็นเรื่่อ� ง
ที่่�ง่่ายมากยิ่่�งขึ้้�น เพราะจะมีีบริิการให้้คำำ�แนะนำำ�การไหว้้
การบููชาที่่�ถููกต้้อง การเตรีียมบทสวด การเตรีียมสิินค้้า
แก้้บนเพื่่�อจััดส่่งถึึงที่่�
3) สำำ�รวจ ช่่องทางในการหาข้้อมููล บทความ ค้้นหาสถานที่่�
หรืือค้้นหาบทสวดที่�ใ่ ช้้ในการบนบาน ไหว้้พระ หรืือแก้้บน
4) บัันทึึกแก้้บน เป็็นเมนููที่่�ช่่วยบัันทึึกเรื่่�องราวการ
บนบาน ที่่�จะช่่วยเตืือนให้้ผู้้�ใช้้งานทราบถึึงกำำ�หนดการใน
การแก้้บน ไหว้้พระขอพรได้้

ภาพที่่� 5 การออกแบบหน้้าความสามารถหลัักแอปพลิิเคชััน (ณััฐญา ผลศิิริิ, 2563)
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3.4.2 การกำำ�หนดหมวดหมู่่�และการแบ่่งประเภทสิินค้้า
บริิการ สถานที่่� เพื่่�อความสะดวกในการค้้นหา และ
การเข้้าถึึงสิินค้้าบริิการแก้้บน ผู้้�วิิจััยมีกี ารแบ่่งกลุ่่�มต่่าง ๆ
ไว้้ดัังนี้้�
1) การแบ่่งออกเป็็นกลุ่่�มตามลัักษณะของสิินค้้า
เพื่่�อให้้ง่่ายต่่อการค้้นหา คืือ 1. ของสด 2. ผลไม้้ 3.
เครื่่�องดื่่�ม 4. สิ่่�งของแก้้บน 5.เครื่่�องสัักการะ 6. ดอกไม้้
– พวงมาลััย

2) การแบ่่งตามเรื่่�องที่่�ผู้้�บนบานมัักขอพร  ได้้แก่่ 
การเงิิน การงานการเรีียน ความรััก สุุขภาพ การเดิินทาง
โชคลาภวาสนา เป็็นต้้น
3) การแบ่่งตามหมวดหมู่่�ความเชื่่�อ แบ่่งออกเป็็น
1. ความเชื่่อ� แบบฮิินดูู 2. ความเชื่่อ� แบบไทย 3.ความเชื่่อ� แบบจีีน
4) การแบ่่งตามหมวดหมู่่สถ
� านที่่� เช่่น วััด วััดจีีน/ศาลเจ้้า
สถานที่่เ� ชิิงประวััติศิ าสตร์์ พระบรมรููป สถานที่่ท� างธรรมชาติิ
เป็็นต้้น

ภาพที่่� 6 ตััวอย่่างการออกแบบการจััดหมวดหมู่่�และตััวเลืือก (ณััฐญา ผลศิิริิ, 2563)
3.5 การออกแบบระบบการเลืือกวัันจััดส่่งสิินค้้า
และการจองบริิ ก าร  เพื่่� อ สร้้ า งความสะดวกสบาย
ง่่ายต่่อการวางแผนการบนบานของผู้้�ใช้้งานและเป็็น
การแก้้ไขปััญหาที่่�พบจากผลสำำ�รวจพฤติิกรรมการบนบาน

จึึ ง มีี ก ารออกแบบระบบการจัั ด ส่่ง 2 รููปแบบ คืือ
1. การจััดส่่งทัันทีี 2. การเลืือกวัันเวลาจััดส่่งตามที่่�กำำ�หนด
และในด้้านการบริิการผู้้�ใช้้งานสามารถจองบริิการล่่วงหน้้
าได้้เช่่นกััน

ภาพที่่� 7 ตััวอย่่างการออกแบบการเลืือกรููปแบบจััดส่่งสิินค้้าแก้้บน (ณััฐญา ผลศิิริิ, 2563)
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สรุุปผล

การสรุุปผลการวิิเคราะห์์เพื่่�อตอบวััตถุุประสงค์์ของ
การวิิจััยและพััฒนา
1. วััตถุุประสงค์์ข้อ้ ที่่� 1 เพื่่อ� ศึึกษาประวััติคิ วามเป็็นมา
สภาพปััญหา และโอกาสในธุุรกิิจแก้้บน ผู้้�วิิจััยใช้้
วิิธีีการวิิจัยั เชิิสำ�รวจ รว
ำ
บรวมข้้อมููลจากประชากร คืือ คนไทย
อายุุไม่่ต่ำำ�� กว่่า 18 ปีี ในพื้้�นที่เ่� ขตราชประสงค์์ จ.กรุุงเทพมหานคร
และแบบออนไลน์์ จำำ�นวน 100 โดยมีีข้้อค้้นพบดัังนี้้�
1.1 ผลสำำ�รวจพฤติิกรรมผู้้�บนบานพบว่่าผู้้�ที่่�สนใจ
เกี่่�ยวกัับการบนบานและการซื้้�อของออนไลน์์ ทั้้�งหมดเคย
บนบาน และมีีความสนใจในแอปพลิิเคชัันแก้้บนร้้อยละ
75 ผู้้�ตอบแบบสอบถามมีีทััศนคติิต่่อการบนบานว่่าเป็็น
เรื่่�องของความเชื่่�อ ความเคารพ  ความศรััทธามากที่่�สุุด
คิิดเป็็นร้้อยละ 68 โดยส่่วนใหญ่่เป็็นเพศหญิิงที่่�มีีช่่วง
อายุุระหว่่าง 20-30 ปีี ซึ่่�งเป็็นอายุุเฉลี่่�ยของผู้้�ที่่�กำำ�ลััง
ศึึกษาในระดัับปริิญญาตรีี  และวััยเริ่่�มต้้นการทำำ�งาน
สอดคล้้องกัับผลการสำำ�รวจข้อ้ อื่่น� ๆ ดัังนี้้ คืื
� อ 1) ผลสำำ�รวจ
ระดัับการศึึกษาของผู้้�ตอบแบบสอบถามที่่�อยู่่�ในระดัับ
ปริิญญาตรีีมากที่สุ่� ดุ  จำำ�นวน 73 คน 2) ปััญหาที่่ผู้� บ�้ นบาน
มัักเลืือกบน คืือปััญหาด้้านการเรีียนและการงาน คิิดเป็็นร้้อยละ
22.45 และ 3) สอดคล้้องกัับผลสำำ�รวจราคาชุุดแก้้บน
สำำ�เร็็จรููปที่ผู้่� �ต้ อบแบบสอบมีคี วามเห็็นว่่าเหมาะสมคืือราคา
ชุุดละ 100-299 บาท โดยข้้อมููลส่่วนนี้้ถืื� อเป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั ใน
การนำำ�ไปวิิเคราะห์์หากลุ่่ม� เป้้าหมาย กำำ�หนดแผนการตลาด
กำำ�หนดโปรโมชััน การวางแผนการออกแบบแอปพลิิเคชััน
ฟีีทเจอร์์ เนื้้�อหา และราคาขายสิินค้้าที่่�เหมาะสมกัับ
ความต้้องการของผู้้�ใช้้งาน
1.2 ผลสำำ�รวจเกี่่�ยวกัับปััญหาในการบนบานและ
ประสบการณ์์ในการแก้้บน คืือผู้้�บนบานมีีความรู้้�สึึกต่่อ
การบนบานหรืือการแก้้บนว่่ามีีความยากระดัับปานกลาง
คืือสามารถทำำ�ได้้ด้้วยตนเองเพีียงแต่่ต้้องการคำำ�แนะนำำ� 
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับผลสำำ�รวจในหััวข้้อปััญหาที่่�ผู้้�บนบานพบ
ระหว่่างการแก้้บนที่ไ่� ด้้คำ�ต
ำ อบว่่าผู้้บ� นบานมีีปััญหาไม่่ทราบ
ขั้้�นตอนการแก้้บนจำำ�นวนมากที่�สุ่ ุด คิิดเป็็นร้้อยละ 32.92
และอัันดัับ 2 ปััญหาการลืืมแก้้บน ที่่�ผู้้�บนบานมัักพบเจอ
โดยปััญหาเหล่่านี้้�สามารถแก้้ไขได้้โดยการพััฒนาฟีีทเจอร์์
ของแอปพลิิเคชัันให้้มีกี ารแนะนำำ�ขั้้น� ตอนการบนบานให้้กับั
ผู้้ใ� ช้้งาน การพััฒนาเมนููบัันทึึกแก้้บนที่ถูู่� กออกแบบมาเพื่่อ� แก้้
ปััญหาสำำ�หรัับผู้้บ� นบานที่ลืืม
่� แก้้บน การกำำ�หนดบริิการผู้้�ช่่วย
แก้้บนที่่จ� ะช่่วยให้้ปัญ
ั หาข้้างต้้นได้้อย่่างดีีและมีปี ระสิิทธิภิ าพ 
โดยบริิการผู้้�ช่่วยแก้้บนยัังเป็็นข้้อเสนอแนะที่ผู้่� �ต้ อบแบบสอบ

ถามส่่วนใหญ่่มีคี วามต้้องการอัันดัับ 1 คิิดเป็็นร้้อยละ 25.71
1.3 ผลสำำ�รวจที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับพฤติิกรรมและความเชื่่อ� ส่่วน
บุุคคลของผู้้บ� นบานพบว่่า รููปแบบสถานที่่ห� รืือสิ่่�งศัักดิ์์�สิทธิ์์
ิ �
ที่ผู้่� �ต้ อบแบบสอบถามนัับถืือมากที่สุ่� ดุ  คืือ เทพเจ้้า โดยคิิดเป็็น
ร้้อยละ 30.71 รองลงมาเป็็นวััด ร้้อยละ 28.35 แหล่่งข้้อมููล
ด้้านการบนบานที่่�ผู้้�ตอบแบบสอบถามใช้้ค้้นหามาจาก
คำำ�บอกเล่่ามากที่่สุ� ดุ  คิิดเป็็นร้้อยละ 57.02 โดยที่่ผู้� บ�้ นบาน
มัักเลืือกซื้้�อสิินค้้าแก้้บนบริิเวณหน้้าสถานที่่แ� ก้้บน ซึ่ง่� ผู้้วิ� จัิ ยั
ได้้ออกแบบให้้แอปพลิิเคชัันมีีสิินค้้าให้้เลืือกครบครััน
เหมืือนอยู่่ห� น้้าสถานที่แ่� ก้้บน ซึ่ง่� ผู้้ใ� ช้้งานจะได้้รับั ประสบการณ์์
ที่ดีีม
่� ากยิ่่ง� ขึ้้น� เนื่่อ� งจากได้้ของที่ค่� รบถ้้วนถููกใจ สามารถทราบ
ราคาที่่แ� น่่นอน ไม่่ต้้องต่่อคิิวหรืือเบีียดเสีียดกัับผู้้�อื่น่�  สะดวกสบาย
กว่่าเพราะมีบี ริิการจััดส่่งให้้ถึงึ ที่ รวมถึ
่�
งึ มีีข้้อมููลที่เ่� กี่่�ยวข้้องกัับ
การบนบานที่่ถูู� กต้้องให้้ผู้ใ�้ ช้้งานค้้นหาและอ่่านได้้ผ่่านบทความ
ต่่าง ๆ บนเมนููสำำ�รวจของแอปพลิิเคชัันต้้นแบบสำำ�หรัับ
ธุุรกิิจแก้้บน
1.4 ผลการสััมภาษณ์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
แอปพลิิเคชัันสำำ�หรัับธุุรกิจิ แก้้บนกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญทั้้�ง 3 ด้้าน
สามารถนำำ�ผลสรุุปที่่�ได้้มาพััฒนางานวิิจััยได้้ดัังนี้้�
1.4.1 การสััมภาษณ์์คุณณั
ุ ฐั วุุฒิ พึ
ิ งึ เจริิญพงศ์์ ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ
ที่ป่� ระสบความสำำ�เร็็จในการทำำ�แอปพลิิเคชััน ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้นำ�ข้
ำ อ้
คิิดเห็็นที่ไ่� ด้้มาพััฒนาแผนธุุรกิจ 
ิ (Business Plan) แบบเบื้้�องต้้น
โดยมีกี ารคำำ�นวนขนาดตลาดเพื่่อ� หาความต้้องการผู้้ใ� ช้้งาน
แอปพลิิเคชัันต่่อวััน โดยมีีวิิธีีการคืือ 1. การใช้้เครื่่�องมืือ
Google trend ในการค้้นหายอดผู้้�สนใจการแก้้บน 2.
ประเมิินยอดใช้้จ่่ายของผู้้บ� นบาน 3. คำำ�นวนขนาดตลาดแก้้บน
4. คำำ�นวนรายได้้จากความต้้องการของธุุรกิจ อีี
ิ กทั้้�งยัังมีีการ
กำำ�หนดแผนการดำำ�เนิินธุุรกิจิ โดยแบ่่งออกเป็็น 3 ระยะ ได้้แก่่ 
1. การสร้้างเฟสบุ๊๊�ค เพจ 2. การสร้้างเว็็บไซต์์ และ 3. การสร้้าง
แอปพลิิเคชััน โดยยึึดจากความง่่าย-ความยากของการสร้้าง
แพลตฟอร์์ม  การประเมิินค่่าใช้้จ่่ายในการสร้้างช่่องทาง
การทำำ�ธุุรกิิจ
1.4.2 การสััมภาษณ์์คุณนุ
ุ ชนั
ุ ดั ดา วััฒนบุุตร ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ
ด้้านการบนบาน ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้นำ�ำ ความคิิดเห็็นของผู้้เ� ชี่่ย� วชาญมา
พััฒนาในเรื่่�องการแบ่่งหมวดหมู่่�ความเชื่่�อ ได้้แก่่ความเชื่่�อ
แบบฮิินดูู แบบไทย และแบบจีีน รวมถึึงการออกแบบข้้อมููล
เนื้้�อหาฟัังก์์ชันั ที่เ่� กี่่�ยวข้้องกัับเทพฮิินดููภายในแอปพลิิเคชััน
ให้้มีีความเหมาะสมและถููกต้้องมากยิ่่�งขึ้้�น
1.4.3 การสััมภาษณ์์คุณ
ุ อภิิรักั ษ์์ ปนาทกููล ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ
ด้้านการออกแบบแอปพลิิเคชััน ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญได้้นำ�คำ
ำ �ำ แนะนำำ�มา
ใช้้ในการออกแบบและกำำ�หนด Persona รวมถึึงการวิิเคราะห์์
ปีีที่่� 8 ฉบัับที่่� 2 (16) ก.ค. - ธ.ค. 63 /29

User Journey ให้้เข้้าใจเรื่่อ� งกระบวนการคิิดของผู้้�บนบาน
เพื่่อ� นำำ�มาวางแผนและออกแบบแอปพลิิเคชัันให้้ตรงกัับความ
ต้้องการข้้องผู้้ใ� ช้้งานมากยิ่่ง� ขึ้้น� การพััฒนาวิิธีีการสื่่อ� สารงาน
วิิจัยั ให้้เป็็นในทิิศทางบวก ดููไม่่งมงาย รวมถึึงการพััฒนางาน
ออกแบบแบบร่่างแอปพลิิเคชััน ให้้มีีการสื่่�อสารที่่�ชััดเจน
มากยิ่่�งขึ้้�น การปรัับชื่่�อเมนููให้้ถููกต้้อง การจััดเรีียงเนื้้�อหา
(Content) ให้้ตรงกัับหมวดหมู่่� เพื่่อ� ผู้้ใ� ช้้งานจะไม่่เกิิดความ
สัับสนและทำำ�ให้้แอปพลิิเคชัันมีคี วามน่่าสนใจมากยิ่่�งขึ้้�น
2 วััตถุุประสงค์์ข้อ้ ที่่� 2 เพื่่อ� พััฒนาแอปพลิิเคชัันต้้นแบบ
สำำ�หรัับธุุรกิิจแก้้บน
ผู้้�วิิจััยได้้ออกแบบพััฒนาขึ้้�นจากการศึึกษาประวััติิ
ความเป็็นมา สภาพปััญหาและโอกาสทางธุุรกิจ รวมถึ
ิ
งึ การ
สััมภาษณ์์เพื่่�อขอความคิิดเห็็นจากผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�เกี่่�ยวข้้อง
โดยผลการออกแบบสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
2.1 การกำำ�หนดความสามารถหลัักของแอปพลิิเคชััน
ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้กำ�ำ หนดความสามารถหลัักมาจากการวิิเคราะห์์หา
ความต้้องการของผู้้�ใช้้งาน โอกาสทางธุุรกิิจ และแนวทาง
ที่่�สามารถพััฒนาเพื่่�อเพิ่่�มประสบการณ์์ที่่�ดีีในการบนบาน
โดยความสามารถหลัักของแอปพลิิเคชัันคืือ
2.1.1 สิินค้้าแก้้บน โดยมีีสิินค้้าที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับการแก้้บน
ที่่�มาพร้้อมกัับความหมายของของไหว้้ หรืือคำำ�แนะนำำ�ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับความเชื่่�อ เป็็นการพััฒนาจากผลการสำำ�รวจ
พฤติิกรรมการบนบาน และการศึึกษาความเชื่่�อเรื่่�องการ
บนบาน ผู้้วิ� จัิ ยั จึึงได้้นำ�ข้
ำ อ้ มููลที่่ไ� ด้้มาใส่่ในการออกแบบแอป
พลิิเคชัันนี้้ด้� ว้ ย ซึ่ง่� การใส่่ความหมายของสิินค้้ายัังเป็็นการเพิ่่�
มการใช้้เวลาบนแอปพลิิเคชัันให้้มากยิ่่ง� ขึ้้น� และสร้้างแตกต่่าง
ให้้กัับสิินค้้าแบบเดีียวกัันบนแพล็็ตฟอร์์มอื่่�น
2.1.2 บริิการผู้้�ช่่วยแก้้บน ที่่�จะช่่วยให้้การแก้้บนเป็็น
เรื่่อ� งที่่ง่่� ายมากยิ่่ง� ขึ้้น� เพราะจะมีีบริิการให้้คำ�ำ แนะนำำ�การไหว้้
การบููชาที่ถูู่� กต้้อง การเตรีียมบทสวด การเตรีียมสิินค้้าแก้้บน
เพื่่�อจััดส่่งถึึงที่่� พััฒนามาจากการสำำ�รวจความคิิดเห็็นของ
ผู้้บ� นบานที่่พ� บว่่าผู้้บ� นบานคิิดว่่าการบนบานไม่่ใช่่เรื่่อ� งยาก
แต่่ต้้องการคำำ�แนะนำำ�ในการบนบาน รวมถึึงปััญหาอื่่�น ๆ
ที่ผู้่� บ�้ นบานพบได้้แก่่ ไม่่ทราบขั้้น� ตอนการแก้้บน ความยุ่่�งยาก
ในการเตรีียมของ ปััญหาการลืืมแก้้บน เป็็นต้้น
2.1.3 เมนููสำำ�รวจ ช่่องทางในการหาข้้อมููล บทความ 
ค้้นหาสถานที่่� หรืือค้้นหาบทสวดที่่ใ� ช้้ในการบนบาน แก้้บน
หรืือไหว้้พระ เพื่่�อให้้การบนบานหรืือการแก้้บนเป็็นเรื่่�องที่�่
สะดวกมากยิ่่ง� ขึ้้น� ผู้้วิ� จัิ ยั จึึงได้้ออกแบบเมนููนี้้ขึ้้� น� มา มีกี ารแบ่่ง
กลุ่่ม� ประเภทของเนื้้�อหาตามหััวข้อ้ ที่สำ่� �รวจ
ำ ในแบบสอบถาม 
ได้้แก่่ ปััญหาด้้านการเรีียน /การงาน ความรััก โชคลาภ/
30 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

เงิินทอง สุุขภาพ การเดิินทาง ของหายขอให้้ได้้คืืน อำำ�นาจ 
บารมีี / ประสบความสำำ�เร็็จและอื่่น� ๆ เมนููนี้้เ� ป็็นเมนููที่จ่� ะช่่วย
ให้้ผู้้�ใช้้งานใช้้เวลาบนแอปพลิิเคชัันนานมากยิ่่�งขึ้้�น รวมถึึง
สามารถส่่งเสริิมให้้ผู้ใ�้ ช้้งานซื้้อ� สิินค้้าและบริิการบนแอปพลิิเคชััน
ด้้วย
2.1.4 บัันทึึกแก้้บน เป็็นเมนููที่ช่่ว
่� ยบัันทึึกเรื่่อ� งราวการ
บนบาน ที่่�จะช่่วยเตืือนให้้ผู้้�ใช้้งานทราบถึึงกำำ�หนดการใน
การแก้้บน จากการสำำ�รวจพฤติิกรรมผู้้บ� นบานก็็พบว่่า การ
ลืืมแก้้บนก็็เป็็นอีีกหนึ่่�งปััญหาใหญ่่ที่่�ผู้้�บนบานต้้องเผชิิญ
ผู้้�วิิจััยจึึงได้้ออกแบบฟัังก์์ชัันนี้้ขึ้้� �นมาเพื่่�อแก้้ไขปััญหาพี่่�พบ
2.2 การกำำ�หนดหมวดหมู่่� หรืือแบ่่งประเภทสิินค้้า
บริิการ สถานที่่�
2.2.1 การแบ่่งกลุ่่มต
� ามลัักษณะของสิินค้้า เพื่่อ� ให้้ง่่าย
ต่่อการค้้นหา คืือ 1. ของสด 2. ผลไม้้ 3. เครื่่�องดื่่�ม  4.
สิ่่�งของแก้้บน 5. เครื่่�องสัักการะ 6. ดอกไม้้ – พวงมาลััย
2.2.2 การแบ่่งตามเรื่่�องที่�ผู้่ ้�บนบานมัักขอพร  ได้้แก่่ 
การเงิิน การงานการเรีียน ความรััก สุุขภาพ การเดิินทาง
โชคลาภ วาสนา เป็็นต้้น เพื่่อ� ให้้ตรงกัับปััญหาความต้้องการ
ของผู้้�บนบานได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
2.2.3 การแบ่่งตามหมวดหมู่่�ความเชื่่�อ แบ่่งออกเป็็น
1. ความเชื่่อ� แบบฮิินดูู 2. ความเชื่่อ� แบบไทย 3.ความเชื่่อ� แบบจีีน
มีีที่ม่� าจากความคิิดเห็็นของผู้้เ� ชี่่ย� วชาญด้้านการบนบาน ที่่ใ� ห้้
ข้้อคิิดเห็็นว่่าควรมีีการจััดแบ่่งเนื้้�อหา สิินค้้า หรืือบริิการ
ตามรููปแบบความเชื่่�อนี้้� เพื่่�อที่่�จะเข้้าถึึงคนที่่�มีีรููปแบบ
ความเชื่่�อที่�แ่ ตกต่่างกัันตามลัักษณะข้้างต้้นได้้
2.3.4 การแบ่่งตามหมวดหมู่่�สถานที่่� เช่่น วััด
วััดจีีน/ศาลเจ้้า สถานที่่�เชิิงประวััติิศาสตร์์ พระบรมรููป
สถานที่ท่� างธรรมชาติิ เป็็นต้้น พััฒนาจากแบบสำำ�รวจประเภท
สถานที่ที่่� ค่� นนิิยมไปบนบาน เพื่่อ� ความง่่ายในการเข้้าถึึงข้้อมููล 
สิินค้้า และบริิการ
2.3 ระบบการเลืือกวัันจััดส่่งสิินค้้า และการจองบริิการ 
เพื่่อ� สร้้างความสะดวกสบายให้้กับั ผู้้บ� ริิโภคและเป็็นการแก้้ไข
ปััญหาที่พ่� บจากผลสำำ�รวจพฤติิกรรมการบนบาน ทั้้�งประเด็็น
เรื่่อ� งความยุ่่�งยากในการเตรีียมของ ปััญหาเกี่่�ยวกัับการเดิินทาง
ปััญหาการลืืมแก้้บน ปััญหาทำำ�ตามที่่บ� นไว้้ไม่่ได้้ และปััญหา
คนเยอะต่่อคิิวรอนาน
2.4 การออกแบบภาพลัักษณ์์ของแอปพลิิเคชััน ผู้้วิ� จัิ ยั
ได้้กำำ�หนดแนวทางการออกแบบที่่�สื่่�อสารด้้านความมงคล 
มีีความน่่าเชื่่อ� ถืือและดููเป็็นมิิตร ในการเลืือกสีีของแอปพลิิเคชััน
ผู้้วิ� จัิ ยั จึึงเลืือกสีีที่่มี� คี วามหมายมงคล สื่่อ� ความหมายที่่ดีี น่่
� า
เชื่่อ� ถืือและให้้ความรู้้�สึกึ สบายใจต่่อผู้้ใ� ช้้งาน โดยนำำ�ไปใช้้กับั

สีีของแอปพลิิเคชััน ภาพประกอบ และสััญลัักษณ์์เพื่่�อให้้
ภาพรวมในแอปพลิิเคชัันเป็็นไปทิิศทางเดีียวกััน การออกแบบ
ภาพประกอบและชุุดสััญลัักษณ์์ที่เ่� น้้นการสื่่อ� สารให้้ดููเป็็นมิิตร 
มีีความสดใส และเล่่าเรื่่�องอย่่างเป็็นกัันเอง เพื่่�อให้้เข้้ากัับ
กลุ่่ม� ที่มี่� คี วามสนใจใช้้งานแอปพลิิเคชัันที่่มี� ีช่่วงอายุุระหว่่าง
26 – 30 ปีี และกลุ่่�มรองลงมา ได้้แก่่ 20 - 25 ปีี กัับ
31 - 35 ปีี

อภิิปรายผล

ผลการศึึกษารููปแบบความเชื่่�อการบนบานศาลกล่่าว
และการแก้้บน ที่่มี� ีอิิทธิพล
ิ อย่่างมากในสัังคมไทย เป็็นแนว
ความคิิดความเชื่่อ� ส่่วนบุุคคลที่่นำ� �ม
ำ าซึ่่ง� ความสุุขกายสบายใจ
ของตน โดยการนำำ�เครื่่อ� งสัักการะหรืือสิ่่�งของที่่ก� ล่่าวไว้้เมื่่อ�
ครั้้ง� บนบานไปถวายต่่อสิ่่�งศัักดิ์์�สิทธิ์์
ิ ที่� ต่� นเคารพนัับถืือ เป็็น
ความเชื่่อ� ที่่มี� กี ารสืืบทอดต่่อกัันมายาวนาน (พระครููสิิริรัิ ตั นานุุวัตร
ั ,
2558) กล่่าวถึึงในงานวิิจัยั เรื่่อ� ง อิิทธิพล
ิ การบนบาน บวงสรวง
ในสัังคมไทย ที่่มี� ีการศึึกษาถึึงตำำ�นาน เรื่่อ� งเล่่า หลัักฐานที่่�
แสดงถึึงความเชื่่อ� มโยงความเชื่่อ� เรื่่อ� งการบนบานบวงสรวง
ในสัังคมไทยได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ นำำ�มาซึ่่ง� แนวคิิดในการ
พััฒนาแอปพลิิเคชัันต้้นแบบสำำ�หรัับธุุรกิจิ แก้้บน เครื่่อ� งมืือ
ที่ห่� วัังมอบความจรรโลงใจให้้กับั ผู้้ใ� ช้้งานในด้้านการพััฒนา
ประสบการณ์์การแก้้บน โดยเจาะลึึกไปที่่�การสำำ�รวจและ
ศึึกษาพฤติิกรรมผู้้�บนบานเป็็นหลััก เพื่่�อแก้้ไขปััญหาที่�พ่ บ
ได้้อย่่างตรงจุุดด้้วยการนำำ�ข้อ้ ค้้นพบที่่ไ� ด้้มาพััฒนาเป็็นฟีีทเจอร์์
ของแอปพลิิเคชััน และเป็็นการสร้้างโอกาสในธุุรกิิจแก้้บน
ให้้เข้้าถึึงผู้้�ใช้้งานกลุ่่�มใหม่่  เข้้าถึึงผู้้�บริิโภคในแพล็็ตฟอร์์ม
ออนไลน์์ได้้ดีีมากยิ่่�งขึ้้�น ในงานออกแบบผู้้�วิิจัยั ได้้เลืือกใช้้สีี
ที่่�มีีความหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องในทางพุุทธศาสนา และสีีที่่�มีี
ความหมายมงคล สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั เรื่่อ� งสีีในวััฒนธรรม
ความเชื่่�อของไทย (เฉลิิมชััย สุุวรรณวััฒนา, 2553) ที่่�
ได้้กล่่าวถึึงความหมายของสีีที่่�มีีผลต่่อความเชื่่�อของไทย
มีีผลกระทบกัับสัังคมทางด้้านศิิลปะการออกแบบ และในทาง
ศาสนาก็็เช่่นกััน มีกี ารให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับความหมายของสีี 
เพราะแต่่ละสีีมีคี วามหมายในทางที่ดีี่� และทางที่่ไ� ม่่ดีีต่่างกััน
ออกไป ทั้้�งนี้้ผู้� วิ�้ จัิ ยั จึึงได้้นำ�ำ ความหมายในทางมงคลมาใช้้ใน
การออกแบบแอปพลิิเคชัันต้้นแบบสำำ�หรัับธุุรกิจิ แก้้บน ในแง่่
ของเนื้้�อหาความหมายสิินค้้าที่ใ่� ช้้ในแอปพลิิเคชััน ผู้้อ� อกแบบ
ได้้คำำ�นึึงถึึงความหมายของไหว้้เพื่่�อใช้้เป็็นรายละเอีียดของ
สิินค้้า เนื่่�องจากเป็็นแอปพลิิเคชัันที่�เ่ กี่่�ยวข้้องกัับความเชื่่�อ
การสร้้างความสบายใจ ซึ่ง่� การใส่่รายละเอีียดของไหว้้จะเป็็น
เครื่่อ� งมืือช่่วยประกอบการตััดสิินใจให้้กับั ผู้้บ� นบาน ความหมาย

ของเครื่่อ� งแก้้บนมีีการศึึกษาในงานวิิจัยั เรื่่อ� งไทยบููชาร่่วมสมััย
(กฤติิยา โพธิ์์�ทอง, 2557) ที่ก่� ล่่าวถึึงความหมายของเครื่่อ� ง
เซ่่นไหว้้เอาไว้้เช่่นกััน ซึ่ง่� จะเห็็นได้้ว่่าความเชื่่อ� เหล่่านี้้ไ� ด้้ถููก
ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับผู้้ที่� มี่� คี วามเชื่่อ� เรื่่อ� งการบนบานศาลกล่่าว
เป็็นอย่่างมาก
โดยผู้้วิ� จัิ ยั ได้้ข้อ้ สรุุปเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัับความคาดหวัังของ
งานวิิจัยั ที่่ตั้้� ง� ไว้้ในตอนต้้น ได้้แก่่ 1. ได้้ทราบถึึงประวััติคิ วามเป็็นมา
สภาพปััญหา และโอกาสในธุุรกิจิ แก้้บน กล่่าวคืือ ผู้้วิ� จัิ ยั พบ
ปััญหาและอุุปสรรคของผู้้บ� นบานระหว่่างการแก้้บน ตั้้�งแต่่
ขั้้น� ตอนก่่อนบนบาน ระหว่่างการบนบาน ถึึงหลัังการบนบาน
และยัังพบงานวิิจัยั อื่่น� ที่มี่� ีผลการศึึกษาสอดคล้้องกัันในเรื่่อ� งปััญหา
ที่่ค� นนิิยมไปบนบาน ได้้แก่่งานวิิจัยั เรื่่อ� งการบนสิ่่�งศัักดิ์์�สิทธิ์์
ิ �
ของชาวพุุทธในสัังคมไทย (ยุุพารัักษ์์ ชนะบวรวััฒน์์, 2560)
ที่่�ได้้แบ่่งจุุดประสงค์์ของการบนสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ในสัังคมไทย
ไว้้ 4 ด้้าน คืือ ด้้านการงานและการเงิิน ด้้านการศึึกษา
ด้้านความรัักและครอบครััว และด้้านสุุขภาพความปลอดภััย
โดยงานวิิจัยั เรื่่อ� งการพััฒนาแอปพลิิเคชัันต้้นแบบสำำ�หรัับธุุรกิจิ
แก้้บนได้้มีกี ารศึึกษาต่่อในแง่่จำำ�นวนความนิิยมในแต่่ละด้้าน
รวมถึึงความต้้องการที่่ผู้� �ต้ อบแบบสอบถามมีีต่่อแนวคิิดการ
พััฒนาแอปพลิิเคชัันต้้นแบบสำำ�หรัับธุุรกิจิ แก้้บน โดยสามารถ
อภิิปรายผลแบบสอบถามได้้ดังั นี้้� ผู้้�ตอบแบบสอบถามส่่วนใหญ่่
เป็็นเพศหญิิง มีีช่่วงอายุุระหว่่าง 26 – 30 ปีีมากที่่�สุุด
จบการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี  เคยมีีการบนบานมาก่่อน
ส่่วนใหญ่่มีคี วามเห็็นว่่าการบนบาน คืือ ความเชื่่อ� /ความเคารพ/
ความศรััทธา ที่่บ� นบานมากที่่สุ� ดุ คืือด้้านการเรีียนและการงาน
ปััญหาที่ผู้่� บ�้ นบานพบระหว่่างการแก้้บนมากที่สุ่� ดุ  คืือ ไม่่ทราบ
ขั้้น� ตอนการแก้้บน ผู้้บ� นบานส่่วนมากมีีความเชื่่อ� และบนบาน
กัับเทพเจ้้ามากที่สุ่� ดุ  นิิยมซื้้�อสิินค้้าบริิเวณหน้้าสถานที่่แ� ก้้บน
โดยผู้้บ� นบานส่่วนใหญ่่คิิดเห็็นว่่าการแก้้บนเป็็นเรื่่อ� งที่มี่� คี วาม
ยากระดัับปานกลาง ที่่�สามารถทำำ�ได้้ด้้วยตนเอง เพีียงแต่่
ต้้องการคำำ�แนะนำำ�เพื่่�อให้้ทราบถึึงขั้้�นตอนหรืือวิิธีีปฏิิบััติิที่่�
ถููกต้้อง ผู้้�ตอบแบบสอบถามมีีความสนใจเกี่่�ยวกัับแอปพลิิเคชััน
ที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับการบนบาน การซื้้�อสิินค้้าแก้้บนและมีบี ริิการ
ผู้้�ช่่วยแก้้บน ผู้้บ� นบานหาข้้อมููลการบนบานจากการฟัังคำำ�บอกเล่่า
โดยมีคี วามเห็็นว่่าราคาชุุดแก้้บนสำำ�เร็็จรููป ชุุดละ 100 – 299
บาท เป็็นราคาที่่�เหมาะสมมากที่่�สุุด ผู้้�ตอบแบบสอบถาม
มีีข้้อเสนอแนะและความต้้องการในการทำำ�แอปพลิิเคชัันบน
เกี่่�ยวกัับการมีีบริิการที่่ดีี� และการมีีผู้�ช่่ว
้ ยแก้้บนมากที่สุ่� ดุ ซึ่ง่�
ข้้อสรุุปที่่�ได้้เป็็นเป็็นผลพิิสููจน์์สำำ�คััญในการสร้้างงานวิิจััยนี้้�
ให้้ดำ�ำ เนิินการต่่อไปได้้ และนำำ�มาซึ่ง่� ความมุ่่�งหวัังของงานวิิจัยั ข้้
อที่่� 2 คืือการพััฒนาแอปพลิิเคชัันต้้นแบบสำำ�หรัับธุุรกิจิ แก้้บน
ปีีที่่� 8 ฉบัับที่่� 2 (16) ก.ค. - ธ.ค. 63 /31

ที่่ไ� ด้้จากการวิิเคราะห์์แบบสอบถามจากผู้้�ตอบแบบสอบถาม
จำำ�นวน 100 คนที่่มี� คี วามเชื่่อ� เรื่่อ� งการบนบานและมีีความสนใจ
การซื้้�อสิินค้้าและบริิการออนไลน์์ โดยนำำ�ข้อ้ สรุุปที่่ไ� ด้้มาพััฒนา
แบบร่่างและการออกแบบแอปพลิิเคชัันโดยกำำ�หนดแนวทาง
การออกแบบ และความสามารถของแอปพลิิเคชััน ซึ่่�งมีี 
5 ปััจจััยที่ค่� วรคำำ�นึงึ ถึึงในการออกแบบแอปพลิิเคชััน อ้้างถึึง
ในงานวิิจััยของ (ณััฐรุุจา พงศ์์สุุพััฒน์์, 2561) ได้้แก่่ 
ความสามารถในการใช้้งาน คุุณภาพของข้้อมููล คุุณภาพบริิการ 
ราคา และการส่่งเสริิมการตลาด ซึ่่ง� ปััจจััยทั้้�ง 5 ข้้อนี้้� ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้
นำำ�เสนอผ่่านผลงานการออกแบบที่่�สามารถใช้้งานได้้ง่่าย
การให้้ข้้อมููลการบริิการทั้้�งก่่อนการขาย ระหว่่างการขาย
และหลัังการขาย การตั้้�งราคาให้้เหมาะสมกัับความต้้องการ
ของผู้้�บริิโภค และการจััดโปรโมชัันที่�เ่ หมาะสมให้้ผู้�ใ้ ช้้งาน
ได้้สิินค้้าแก้้บนในราคาที่่�ประหยััดมากยิ่่�งขึ้้�น โดยงานวิิจััย
เรื่่อ� งแอปพลิิเคชัันต้้นแบบสำำ�หรัับธุุรกิจิ แก้้บน มีกี ารประเมิินผล
การออกแบบจากผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�ง 3 ด้้าน ได้้แก่่ 
ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญด้้านธุุรกิจ ด้
ิ า้ นการบนบาน และด้้านการออกแบบ
แอปพลิิเคชััน ที่มี่� คี วามคิิดเห็็นเป็็นไปทางบวกสอดคล้้องกััน
ว่่าแนวคิิดนี้้ส� ามารถพััฒนาต่่อได้้ในอนาคต เป็็นโอกาสและ
เป็็นทางเลืือกให้้กัับธุุรกิิจแก้้บน แต่่ยัังมีีข้้อพิิจารณาอื่่�น ๆ
สำำ�หรัับการพััฒนางานวิิจัยั ที่่ผู้� เ�้ ชี่่ย� วชาญได้้ให้้ข้อ้ เสนอแนะไว้้
ในเรื่่อ� งกระบวนการวางแผน วิิเคราะห์์พฤติิกรรมผู้้ใ� ช้้งานเพื่่อ�
การแก้้ปัญ
ั หาให้้กับั ผู้้ใ� ช้้งานได้้อย่่างตรงจุุด ด้้านการออกแบบ
ที่่�สามารถพััฒนาผลงานให้้สื่่�อสารได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้น� การวางแผนการดำำ�เนิินงานทางด้้านธุุรกิจิ ที่่ส� ามารถ
พััฒนาก่่อนสร้้างแอปพลิิเคชัันพลิิเคชัันสำำ�หรัับธุุรกิจิ แก้้บน
โดยข้้อคิิดเห็็นข้้างต้้น ผู้้�วิิจััยได้้นำำ�มาออกแบบและพััฒนา
แอปพลิิเคชัันต้้นแบบสำำ�หรัับธุุรกิิจแก้้บนขึ้้�นโดยใช้้ชื่่�อ
ผลิิตภััณฑ์์ว่่า “Bon Application Delivery & Service”
“บน” แอปพลิิเคชัันที่่จ� ะช่่วยให้้การแก้้บนเป็็นเรื่่อ� งง่่าย พื้้�นที่่�
ที่่�รวบรวมสิินค้้า บริิการ บทความเกี่่�ยวกัับการแก้้บน ที่่�ผู้้�
วิิจััยพััฒนาโดยคำำ�นึึงถึึงวััตถุุประสงค์์ของการวิิจััยเป็็นหลััก
คืือ การพััฒนาแอปพลิิเคชัันสำำ�หรัับธุุรกิิจแก้้บนที่่�สามารถ
แก้้ไขปััญหาของผู้้บ� นบาน และพััฒนาประสบการณ์์การแก้้บน
ที่่�ดีีมากยิ่่�งขึ้้�น

32 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ข้้อเสนอแนะ

ในงานวิิจัยั เรื่่อ� งการพััฒนาแอปพลิิเคชัันต้้นแบบสำำ�หรัับ
ธุุรกิิจแก้้บน ผู้้�วิิจััยมีีข้้อเสนอแนะเพื่่�อที่่�จะพััฒนาแนวคิิด
ธุุรกิจนี้
ิ ใ้� ห้้ดีีและมีปี ระสิิทธิภิ าพมากยิ่่�งขึ้้น� ได้้ในลำำ�ดับั ถััดไป
ภายใต้้ประเด็็นหลััก 3 ประเด็็น ได้้แก่่
1. ประเด็็นด้้านธุุรกิิจ
1.1 แนวคิิดแอปพลิิเคชัันต้้นแบบสำำ�หรัับธุุรกิิจแก้้บน
สามารถต่่อยอดให้้ครอบคลุุมในการขายสิินค้้าและบริิการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเชื่่�ออื่่�น ๆ เช่่นการไหว้้พระทำำ�บุุญ ที่่�มีี
รููปแบบลัักษณะที่่ค� ล้้ายคลึึงกััน สามารถสร้้างรายได้้และมีี
โอกาสเติิบโตเพราะเป็็นตลาดที่ใ่� หญ่่กว่่าตลาดแก้้บน จึึงเป็็น
การเพิ่่�มฐานลููกค้้าให้้กัับธุุรกิิจ
1.2 การวางแผนแผนธุุรกิจิ ในเชิิงลึึกมากยิ่่ง� ขึ้้น� เนื่่อ� งจาก
วิิจัยั นี้้มุ่่� ง� เน้้นในการนำำ�เสนอการออกแบบแอปพลิิเคชัันเป็็น
หลััก ในส่่วนของแผนธุุรกิิจจึึงเป็็นการวางแผนเพีียงระดัับ
ต้้นเท่่านั้้�น ยัังสามารถนำำ�ไปพััฒนาและต่่อยอดให้้ดีีมาก
ยิ่่�งขึ้้น� ได้้ ผู้้วิ� จัิ ยั มีีความคิิดที่่จ� ะเสนอแนวคิิดธุุรกิจนี้
ิ ไ้� ปเสนอ
ต่่อนัักลงทุุนที่่ส� นใจ เพื่่อ� ลงมืือในการพััฒนาให้้แอปพลิิเคชััน
นี้้�ได้้เกิิดขึ้้�นจริิง
2. ประเด็็นด้้านการออกแบบ
2.1 เพื่่�อการออกแบบพััฒนาแอปพลิิเคชััน และการ
วางแผนทางการตลาดในเชิิงลึึก ในการศึึกษาครั้้ง� ต่่อไปควร
เพิ่่�มจำ�ำ นวนผู้้�ตอบแบบสอบถามและดำำ�เนิินการสำำ�รวจพฤติิกรรม
ผู้้�บนบานให้้มากยิ่่�งขึ้้�น
2.2 สร้้างแบบสอบถามความพึึงพอใจการออกแบบ
แอปพลิิเคชััน และทดสอบกัับผู้้ใ� ช้้งานโดยตรงโดยให้้ผู้ใ�้ ช้้งาน
พิิจารณาจากผลการออกแบบแอปพลิิเคชัันสำำ�หรัับธุุรกิิจ
แก้้บน เพื่่อ� สำำ�รวจความคิิดเห็็นและความพึึงพอใจของผู้้ใ� ช้้งาน
และนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้รัับมาวิิเคราะห์์เพื่่�อพััฒนาแอปพลิิเคชััน
ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
2.3 การพััฒนาภาพถ่่ายสิินค้้า และภาพถ่่ายประกอบอื่่น� ๆ
ที่ต้่� อ้ งมีกี ารวางแผนรููปแบบการถ่่ายภาพ และการจััดองค์์ประกอบ
ภาพ เพื่่�อให้้ภาพรวมดููเป็็นไปในทางเดีียวกััน ซึ่�ง่ จะช่่วยให้้
แอปพลิิเคชัันมีีความสวยงามและน่่าใช้้งานมากยิ่่�งขึ้้�น
3. ข้้อเสนอแนะต่่อภาครััฐ
หากงานวิิจัยั ชิ้้น� นี้้ไ� ด้้พัฒ
ั นาจนสำำ�เร็็จ และได้้ความร่่วมมืือ
จากภาครััฐด้้านการส่่งเสริิมประชาสััมพัันธ์์ในประเด็็นเรื่่อ� ง
วััฒนธรรมกัับความเชื่่อ� ของไทยให้้เป็็นที่�รู้่ �จั้ กั มากยิ่่�งขึ้้น� กัับ
นัักท่่องเที่่ย� วชาวต่่างชาติิ เนื่่อ� งจากความเชื่่อ� เรื่่อ� งสิ่่�งศัักดิ์์�สิทธิ์์
ิ �
ในประเทศไทยมีีชื่อ่� เสีียงต่่อชาวต่่างชาติิเป็็นทุุนเดิิมอยู่่แ� ล้้ว 
โดยเฉพาะกัับชาวจีีนที่มี่� คี วามนิิยมเดิินทางมาไหว้้สิ่่ง� ศัักดิ์์�สิทธิ์์
ิ �
ในประเทศไทย โดยข้้อมููลจาก (กองบรรณาธิิการ วอยซ์์ทีีวีี,

2560) ระบุุว่่ายอดการค้้นหาคำำ�ว่่า “พระพรหม เอราวััณ”
ในภาษาจีีนสููงกว่่ายอดค้้นหาในภาษาไทยกว่่า 24.65% แสดง
ให้้เห็็นความนิิยมและโอกาสทางธุุรกิจิ แก้้บนกัับนัักท่่องเที่่ย� ว
ชาวจีีน และชาวต่่างชาติิอื่น่� ๆ ซึ่ง่� แอปพลิิเคชัันสำำ�หรัับธุุรกิจิ
แก้้บนก็็สามารถเป็็นอีีกหนึ่่�งเครื่่อ� งมืือที่ช่่ว
่� ยให้้นักั ท่่องเที่่ย� ว

เข้้าถึึงสิินค้้า บริิการ และสถานที่ที่�่ ่เ� กี่่�ยวข้้องกัับความเชื่่อ� ข
องคนไทยได้้สะดวกสบายและง่่ายมากยิ่่�งขึ้้น�  ทั้้�งนี้้ผู้� วิ�้ จัิ ยั ต้้อง
พััฒนาเรื่่อ� งภาษาที่่ใ� ช้้บนแอปพลิิเคชัันเพื่่อ� ให้้รองรัับกลุ่่ม� ผู้้ใ� ช้้งาน
ชาวต่่างชาติิในอนาคต
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