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บทที่ 1 

บทน ำ 

ที่มำและควำมส ำคัญของหัวข้อโครงกำรจุลนิพนธ์ 
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ทุกคนล้วนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นของตนเอง  ท าให้

การดูแลตัวเองถูกมองข้ามไป ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้สภาพผิวเสื่อมสภาพก่อนวัยอันควร ซึ่งในยุค

ปัจจุบันจากสภาวะปัญหาต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อันเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียด ซึ่งถือ

เป็นปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดริ้วรอยก่อนวัย ผิวพรรณแลดูหมองคล้ าไม่กระจ่างใส อีกทั้งการอยู่ท่ามกลาง

แสงแดด ลักษณะภูมิอากาศ มลพิษต่างๆ รอบตัวเรา เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยภายนอกที่ท าร้ายผิวโดยตรง 

ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ยากต่อการหลีกเลี่ยง ดังนั้นการบ ารุงดูแลสุขภาพผิวจึงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งการบ ารุง

ผิวที่ถูกวิธีคือ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือการบ ารุงผิวพรรณให้เหมาะสมกับสภาพของผิวพรรณและการใช้

ผลิตภัณฑ์บ ารุงดูแลผิวพรรณอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งผู้บริโภคสามารถทราบสภาพผิวของตนเองได้จากการ

สังเกตด้วยตนเองหรือการไปตรวจเช็คสภาพผิวผ่านคลินิกหรือเคาท์เตอร์ต่างๆ ซึ่งค่าบริการในการเช็ค

สภาพผิวค่อนข้างมีราคาสูง ท าให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ทราบสภาพผิวพรรณของตนเอง เกิดการลองผิดลอง

ถูกในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองหรือถูกชักจูงจากการโฆษณาของพนักงานขาย โดยที่ไม่ทราบถึง

ข้อมูลความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อและสภาพผิวของตนเองก่อนการตัดสินใจซื้อ หากผลิตภัณฑ์ไม่

เหมาะกับสภาพผิว นอกจากจะไม่ท าให้สภาพของผิวพรรณดีขึ้นแล้ว อาจก่อให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นเช่น ผด

ผื่นจากการแพ้และเป็นการเสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์อีกด้วย 

อ้างอิงจากสถิติการส ารวจการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในครัวเรือน ประจ าปี 2554 พบว่า
สินค้าหรือบริการที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ สินค้าจ าพวกแฟชั่นและเครื่องส าอาง ร้อยละ 30.8 รองลงมา
ได้แก่ E-Ticket ร้อยละ 14.8 หนังสือ อาหารและเครื่องดื่ม 13.4 และ13.3 ตามล าดับ ปัจจุบันลูกค้ามี
ตัวเลขการซื้อเฉลี่ย 1,200 บาท/ครั้ง และคาดว่าในปี 2555 จะเพ่ิมเป็น 1,500 บาท/ครั้ง โดยสินค้าที่
ได้รับความนิยมซื้อขายมากท่ีสุด คือ หมวด แฟชั่น เสื้อผา้ และเครื่องส าอาง สัดส่วนประมาณ 40-45% 
รองลงมา คือสินค้าไอที และอ่ืนๆ(ที่มา: http://www.dailynews.co.th/technology/8504) ซึ่งธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) กล่าวคือเป็นการขายของออนไลน์ที่ง่ายและอ านวยความสะดวก
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ต่อผู้ซื้อและผู้ขาย โดยผู้ซื้อจะท าการเลือกสินค้า ท ารายการสั่งซื้อ จ่ายเงิน จากนั้นสินค้าจะถูกส่ง
มาตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ซึ่งสามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา เปรียบเสมือนว่ามีร้านค้าอยู่ทั่วโลกเปิดให้บริการ
ตลอด 24  ชั่วโมง สามารถเข้าถึงได้ทุกมุมโลก รวมทั้งให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว อนึ่งสินค้า
หรือบริการที่เปิดให้บริการนั้น มีความนิยมแตกต่างกันข้ึนอยู่กับชนิดของสินค้า  

บลิสส(์Bliss) แบรนด์ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 และมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในตัว
เมืองนิวยอร์ก ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาบน้ าช าระร่างกายและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ซึ่งมีชื่อเสียงใน
เรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ให้ประสิทธิภาพทันตาเห็นส าหรับการดูแลผิวพรรณตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้า โดยมี
คอนเซปต์หลักคือ “ความสุขจากภายในและความงดงามจากภายนอกต้องสมดุลซึ่งกันและกัน” น าเข้า
โดย ชัญญาพัชญ์ ณัฐจีราวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสเมกก้า จ ากัด ซึ่งมีสาขาในประเทศไทย
ทั้งหมด 3 สาขา คือ สยาม พารากอน(Siam Paragon) สยามเซ็นเตอร์ (Siam Center)  เซ็นทรัล
(Central)ลาดพร้าว และก าลังเพ่ิมสาขาไปยัง เซ็นทรัล(Central)ชิดลม เซ็นทรัล (Central) บางนา และ
เซน(ZEN) โดยกลุ่มลูกค้าของแบรนด์นี้จะลูกค้าระดับสูงที่เอาใส่ในการดูแลตัวเอง แต่ด้วยสินค้ามีความ
หลากหลาย และมีการน าเข้าสินค้าใหม่ รวมถึงกิจกรรม การจัดโปรโมชัน ส่วนลด ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ ท าให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ยากและล่าช้า   

ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดในการสร้างแอปพลิเคชันเช็คสภาพผิวหน้าเพื่อส่งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวบลิสส์นี้ จะมุ่งเน้นให้มีความสะดวกสบาย 
รวมไปถึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบสภาพผิวหน้าเบื้องต้นก่อนไปซื้อที่ร้านและสามารถจับคู่ผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะสมกับสภาพผิวของผู้ใช้โดยบอกถึงคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วย นอกจากนี้ยังระบุร้านที่
ใกล้ที่สุดที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์นั้นได้ หลังจากท่ีลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์แล้ว ยังช่วยจัดการกิจวัตรประจ าวัน
ในขั้นตอนการบ ารุงผิวโดยการแจ้งเตือน พร้อมการลงบันทึกการใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือเปรียบเทียบความ
เปลี่ยนแปลงหลังการใช้ได้ 

 

วัตถุประสงค์ 
        1.  เพ่ือรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพ่ิมจ านวนลูกค้ารายใหม่ให้กับแบรนด์ 
        2.  เพ่ือให้ผู้ใช้ระบุและวางแผนการซื้อเครื่องส าอางบ ารุงผิวที่เหมาะสมกับสภาพผิว 

        3.  เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถจัดการและวางแผนการใช้ผลิตภัณฑ์โดยแอปพลิเคชันนี้ 
        4.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร้าน 
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ลักษณะและขอบเขตของหัวโครงกำรจุลนิพนธ์ 
        โครงการแอปพลิเคชันเช็คสภาพผิวหน้าเพื่อส่งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวBliss มีความสามารถในการใช้งานดังนี้ 
 

        1. ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป 

            1.1 ผู้ใช้งานสามารถตรวจเช็คสภาพผิวผ่านกล้อง เพื่อเช็คสภาพผิวเบื้องต้นได้ โดยใช้การ
ถ่ายรูป ระบบสามารถประมวลผลให้ทราบถึงสภาพผิวหลังการเช็คสภาพผิว 

      1.2 ผู้ใช้สามารถจับคู่ผลิตภัณฑ์ตามสภาพผิวได้ซึ่งช่วยในการตัดสินใจของผู้ใช้                                                     
      1.3 ผู้ใช้สามารถทราบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณสุทธิ ราคา                                                                                  

      1.4 ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที                                                                                                                                
      1.5 ผู้ใช้สามารถตรวจสอบต าแหน่งร้านที่ใกล้ที่สุด                                                                                                                                           

      1.6 ผู้ใช้สามารถบันทึกประจ าวันวนการใช้ผลิตภัณฑ์ เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างในการใช้
ผลิตภัณฑ์                                                                                                                                                     
      1.7 ผู้ใช้รับรู้ถึงแจ้งเตือนการใช้ผลิตภัณฑ์ การพกผลิตภัณฑ์ติดตัวไปนอกสถานที่        

        1.8 ผู้ใช้สามารถแบ่งปันข้อมูล (Share) ผ่านทางสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook)               

        2. ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

      2.1 ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูลสินค้า โปรโมชัน กิจกรรมต่างๆ  
      2.2 ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิม ลบ และ แก้ไขข้อมูลสมาชิกได้ 
      2.3 ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายการสั่งซื้อที่ลูกค้าสั่งเข้ามาได้ และสามารถแก้ไขสถานะการจัดส่ง
ได้ สถานะของผลิตภัณฑ์ได้ 
 

ขั้นตอนกำรศึกษำ                                                                                                                                                                    

   1. รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง                                     

      1.1 ค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการตรวจสภาพผิว ได้แก่ การดูแลผิวหน้า สภาพผิวใน
ลักษณะต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต                                       

      1.2 ลงภาคสนาม โดยการหาแหล่งข้อมูลจากบูธ Facial Skin Care ต่างๆ หรือห้างสรรพสินค้า                                                                                                                                                           

      1.3 ติดต่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องติดต่อองค์กรหรือบริษัทเครื่องส าอาง
บ ารุงผิว                                                                                                                                                                 

   2. น าข้อมูลที่ได้รวบรวมทั้งหมดมาคัดกรอง กลั่นกรองความคิด และหาแนวทางการด าเนินงาน               
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   3. วิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้อง                                                                               
               - วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ 

   - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

   - วิเคราะห์แบรนด์ 
   - วิเคราะห์หาหนทางของกลุ่มเป้าหมาย 

   - วิเคราะห์ความส าคัญของข้อมูลที่ได้ศึกษา 

   - วิเคราะห์ตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีศึกษา เป็นต้น                                                                 
4. การออกแบบและพัฒนา 

 น าข้อมูลที่ได้ศึกษา กรณีศึกษา เพ่ือน ามาออกแบบแอปพลิเคชันให้เหมาะสม และสามารถดึง
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแอพลิเคชันออกมา 

5. การสรุปผลการศึกษา 

 สรุปผลการศึกษา ประเมินผลการท างานและสรุปผลการด าเนินการ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการ
และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยจะมีการตรวจสอบปัญหาของระบบภายหลัง เพ่ือให้แอปพลิเคชันมีความ
สมบูรณ์มากขึ้น 

 

ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำ 

1. ฐานข้อมูลเป็นการจ าลอง 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. สามารถวางแผนการซื้อสินค้าแก่ลูกค้าได้ 
 2. ลูกค้าสามารถทราบถึงสภาพผิวและปัญหาผิวของตนเองเบื้องต้น 

 3. ลูกค้าสามารถวางแผนการใช้ผลิตภัณฑ์ 

 4. สามารถเพ่ิมช่องทางในการซื้อสินค้าให้แก่ลูกค้า 

 

นิยำมศัพท์ 
        1. ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว หมายถึง สิ่งปรุงแต่งท่ีมีลักษณะเป็นอิมัลชันกึ่งแข็ง เพ่ือดูแลรักษาผิวตาม
สรรพคุณของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เพ่ิมความชุ่มชื้นให้กับผิวหนัง ลดการอักเสบของผิวหนัง ชะลอการ
เหี่ยวย่น เป็นต้น 
        2. Image processing หมายถึง การประมวลผลภาพเป็นกระบวนการจัดการและวิเคราะห์
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สารสนเทศของรูปภาพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ มีอยู่ด้วยกันหลาย
อย่าง ยกตัวอย่างเช่น การแปลงข้อมูลรูปภาพ (Image Transformation) การนิยามภาพ  (Image 
Description) การกรองภาพ (Image Filters) การคืนภาพ (Image Restorlation) การปรับปรุงคุณภาพ
ของภาพ (Image Enhancement) การแบ่งภาพและการหาขอบภาพในวัตถุ (Image Segmentation 
and EdgDeTection) การบีบอัดข้อมูลภาพ (Image Complession) 
 



บทที่ 2 
ทฤษฎี ผลงานและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎี 
 ในการศึกษาโครงงานจุลนิพนธ์เรื่อง แอปพลิเคชันเช็คสภาพผิวหน้าเพื่อส่งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ์
บ ารุงผิวบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวบลิสส์ เพ่ือให้แอปพลิเคชันเกิด
ความสมบูรณ์และอ้างอิงจากข้อมูลจริง มีความน่าเชื่อถือ ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้มีการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมที่สามารถน ามาใช้ในโครงงานจุลนิพนธ์ โดยมีแนวคิดและทฤษฎีดังนี้          
 1. แนวโน้มการค้าออนไลน์ไทยปี 2556                                                                                               
 2. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวอย่างไรให้ตรงกับสภาพผิว                                                                         
 3. ทฤษฎีความน่าจะเป็น                                                                                                         
 4. Image Processing                                                                                                                  
 5. ทฤษฎีรูปแบบสี                                                                                                                 
 6. Location API and Google Map in Android 
         
        1. แนวโน้มการค้าออนไลน์ไทยปี 2556 (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
2556)              
  การค้าบนโลกออนไลน์ของไทยขณะนี้เติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะปี 2555 ซึ่งถือเป็นปีที่
เปลี่ยนแปลงมากทีเดียว เป็นปีที่ระบบพ้ืนฐานสนับสนุนการค้าออนไลน์พัฒนาเพ่ิมขึ้น ได้แก่ การขนส่ง
สินค้าที่หลากหลาย ระบบช าระเงินที่หลากหลาย พฤติกรรมคนไทยที่เริ่มจับจ่ายซื้อของออนไลน์เพ่ิม ผู้
ให้บริการอีคอมเมิร์ซที่เริ่มมีมากข้ึนจากปีก่อนๆ       
  มองว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น แต่หากลองมาดูว่าอะไร คือ แนวโน้ม หรือเทรนด์อีคอมเมิร์ซ
ไทยในปี 2556 จากประสบการณ์ และมุมมองผมเอง จะสร้างความได้เปรียบให้คุณมากเลยทีเดียว   หาก
น ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้ก่อนคนอ่ืน 

          1.1 พฤติกรรมคนไทยจะซื้อสินค้าทางออนไลน์มากข้ึน (Online Shopping Behavior Shift) 

http://tommyshi.blogspot.com/2013/04/skin-care.html
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              ปี 2555 มีคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 25 ล้านคน และตอนนี้ มีสินค้าผู้ประกอบการไทย
ที่ขายในโลกออนไลน์มากกว่า 10 ล้านรายการแล้ว มีแนวโน้มเติบโตขึ้นต่อเนื่อง ท าให้การค้นหาซื้อสินค้า
ทางออนไลน์เป็นเรื่องง่าย และสะดวกส าหรับทุกคนในประเทศ 

 สิ่งที่เห็นชัดจากการส ารวจของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(เนคเทค) พบว่า คนไทยซื้อสินค้าออนไลน์เพ่ิมข้ึนจาก 47.8% เป็น 57.2% และตัวเลขการเพ่ิมข้ึนของ
ผู้ประกอบการออนไลน์ก็เติบโตขึ้นเช่นกัน ท าให้เห็นชัดว่า พฤติกรรมคนไทย เริ่มค้นหาสินค้า และจับจ่าย
ผ่านทางออนไลน์เพ่ิมอย่างต่อเนื่อง 

         อีกท้ังการรวมกันของกลุ่มประเทศอาเซียน (เออีซี) จะยิ่งท าให้โอกาสค้าขายทางออนไลน์เปิด
กว้างมากขึน้ และขยายโอกาสเข้าสู่คนมากกว่า 600 ลา้นคน ช่องทางออนไลน์ คือ ช่องทางเดียว 
ประหยัดค่าใช้จ่ายแต่มีศักยภาพเพ่ิมยอดขายให้ธุรกิจทางตรงทันที 

          1.2 จากแคตตาล็อกออนไลน์สู่ร้านค้าออนไลน์เต็มรูปแบบ (E-Catalog move to E-Tailor) 

             ปัจจุบันเว็บจ านวนมากของหลายธุรกิจในไทย ยังเป็นเว็บให้ข้อมูลบริษัท (Corporate Web 
Site) หรือเป็นแค่แคตตาล็อกสินค้า (Catalogue Web Site) ที่สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ทันทีไม่ได้ ต้อง
โทรหรือติดต่อไปผ่านทางช่องทางอ่ืนแทน ซึ่งจะท าให้สูญเสียโอกาสการขายสินค้าไป 

              ในโลกออนไลน์หากคุณปล่อยให้ลูกค้าต้องโทรติดต่อ หรือติดตามคุณ นั่นหมายถึงโอกาสที่คุณ
จะสูญเสียลูกค้าเหล่านั้น สูงมากกว่า 50% แต่หากธุรกิจคุณมีระบบการค้าออนไลน์ที่ เปิดโอกาสให้ลูกค้า
คลิกสั่งซื้อสินค้าของธุรกิจของคุณได้ทันที นั่นหมายถึงคุณจะสามารถปิดการขายลูกค้าได้ทันทีเป็นช่องทาง 
ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วประเทศและทั่วโลก ไม่ต้องมีคนมานั่งเฝ้าตลอดเวลา 

             ดังนั้นปี 2556 จะเป็นปีที่หลายๆ ธุรกิจไทย เริ่มเห็นถึงศักยภาพการค้าออนไลน์มากขึ้น เพราะ
มีหลายคนเริ่มประสบความส าเร็จและเพ่ิมยอดขายได้มากมาย ผ่านช่องทางนี้ ท าให้หลายธุรกิจจะเริ่ม
เปลี่ยนจากเว็บไซต์รูปแบบเดิมๆ เข้าสู่เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์  (E-Tailor) เต็มรูปแบบมากข้ึน 

        1.3 สินค้าอุปโภคบริโภคจะเริ่มเข้าสู่โลกการค้าออนไลน์มากข้ึน (FMCG Goods Go Online) 

               จากเดิมที่สินค้าอุปโภคบริโภค จะเน้นการตลาดในการสื่อสารสร้างแบรนด์ และโปรโมชั่นแล้ว
ดึงคนไปซื้อตามจุดขายต่างๆ เป็นหลัก แต่ปี 2556 จะเป็นปีที่สินค้าหลายๆ ตัวจะเริ่มต้นการใช้ช่องทาง
ออนไลน์เป็นช่องทางขายสินค้าเพ่ิมมากข้ึน และใช้การตลาดออนไลน์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดยอดขาย ผ่าน
ไปยังกลุ่มเป้าหมายลูกค้าท่ัวประเทศ แนวโน้มนี้จะเห็นได้จากสินค้าหลายๆ ตัวที่เริ่มขายในโลกออนไลน์
แล้ว เช่น เถ้าแก่น้อย, สินค้าของค่ายแบรนด์ เป็นต้น 
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        1.4 คนไทยจะช็อปผ่านมือถือและแทบเล็ตเพ่ิมมากขึ้น (Growth of Mobile Commerce) 

      ปี 2556 จะเป็นปีที่ 3จี แท้ของไทยออกมายลโฉมกันจริงๆ  สักที ราคาจะถูกลงด้วย และมือ
ถือและอุปกรณ์พกพาราคาจะถูกลง ฉลาดและเก่งมากข้ึน มือถือในมือคนไทยจะต่ออินเทอร์เน็ต ได้เพ่ิม
มากขึ้น คนไทยจะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือกันมากขึ้น แน่นอนเมื่อใช้มากขึ้น การ
ซื้อสินค้าผ่านช่องทางนี้ ก็จะเพ่ิมมากข้ึนอย่างเช่นกัน ท าให้เราก้าวเข้าสู่ ยุคที่ 4  ของอีคอมเมิร์ซอย่างเต็ม
ตัว (http://www.pawoot.com/thailand-E-Commerce-Generatio) 

 อย่างตอนนี้ จ านวนคนใช้มือถือและอุปกรณ์พกพาเข้ามาท่ี TARAD.com มากถึง 30% ของ
จ านวนคนเข้าเว็บไซต์ทั้งหมด และมียอดขายที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางนี้ 11% และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทุกๆ เดือน เป็นช่องทางที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง 

   ค าแนะน า : เริ่มสร้างเว็บไซต์ในรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับ มือถือ (Mobile Site) 
นอกเหนือจากการสร้างเว็บไซต์ อย่าเพ่ิงไป สร้างแอพ เพราะจากข้อมูลทั่วโลก พบว่าคนใช้เว็บบนมือถือ
มากกว่าแอพในการซื้อสินค้า และการเชื่อมโยงจะท าได้ดีกว่า (หากเป็นแอพ คุณต้องกระตุ้นให้คนโหลด
แอพอีก แต่หากเป็นหน้าเว็บส าหรับ มือถือมันเข้าได้ทันที) 

          1.5 การช าเงินผ่านบัตรเดบิต (บัตรเอทีเอ็ม) จะเติบโตมากขึ้น (Raise of Debit Card 
Payment) ปี 2555 เป็นปีที่หลายๆ ธนาคารเริ่มหันมาเปิดให้บัตรเดบิต (Debit Card) หรือบัตรเอทีเอ็ม 
สามารถใช้ซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้เหมือนบัตรเครดิต ท าให้กลุ่มคนที่ถือบัตรเดบิตที่มีมากกว่า 35 ล้านใบ
ทั่วประเทศ ที่จะเป็นกลุ่มคนที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่นเด็กวัยรุ่น และคนทั่วไป ซึ่งจะมีจ านวน
มากกว่าคนที่ถือบัตรเครดิตที่มีเพียง 14 ล้านใบเท่านั้น กลุ่มคนจ านวนมากเหล่านี้จะสามารถจับจ่ายซื้อ
สินค้าทางออนไลน์ได้มากข้ึน 

          ดังนั้น ปี 2556 จึงเป็นปีที่ คนไทยเกือบครึ่งประเทศสามารถซ้ือสินค้าออนไลน์และจ่ายผ่าน
ทางออนไลน์โดยบัตรเดบิตได้ทันที 

              ค าแนะน า : เตรียมเว็บไซต์ของคุณให้รองรับการช าระเงินผ่านบัตรเดบิต และเตรียมแคมเปญ
และการตลาดกระตุ้นให้ลูกค้ากลุ่มท่ีมีบัตรเดบิต ใช้จ่ายและซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของคุณ ติดต่อ
ธนาคารหรือผู้ให้บริการช าระเงินออนไลน์ดูครับ 

          1.6 บริการขนส่งและช าระเงินที่สมบูรณ์แบบมากข้ึน (Better shipping and payment service 
quality) 
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             เราจะเริ่มเห็นการขนส่งสินค้าช่องทางใหม่ๆนอกเหนือจากบริการของไปรษณีย์ไทย ตอนนี้
บริษัทที่ให้บริการขนส่งต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศเริ่มหันมามองและลงทุนกับการขนส่งสินค้าให้แก่
ธุรกิจประเภทอีคอมเมิร์ซมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่ งบางแห่งจะเริ่มมีบริการฝากสินค้าในคลัง 
(Warehouse) เพ่ือให้บริการแบบ ครบวงจรทั้งเก็บและจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าทันที หรือเรียกว่า 
"ระบบจัดการคลังและการส่งสินค้า (Service Fulfilment)" 

               และบางแห่งจะเริ่มให้บริการ "เก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery - COD) ซึ่งการจ่ายเงิน
รูปแบบนี้ ค่อนข้างจะถูกใจผู้ซื้อคนไทยเป็นจ านวนมาก 

             ค าแนะน า : ปรับปรุงบริการจ่ายเงินและการขนส่งสินค้าของธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นด้วยสิ่งที่แนะน ามา สิ่งเหล่านี้มีจะผลทางตรงกับการยอดขายทางออนไลน์ 

          1.7 โซเชี่ยลมีเดียสื่อและช่องใหม่สร้างยอดขาย (Social Media Communication Strategy) 

              เดี๋ยวนี้คนไทยหลายคนเริ่มหันมาใช้โซเชี่ยลมีเดียกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกทั้งยังเป็น
ช่องทางที่แทบจะไม่ต้องจ่ายเงินหรือมีค่าใช้จ่าย ท าให้การใช้ช่องทางนี้ เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
กับกลุ่มลูกค้าจึงเป็นช่องทางที่ได้ผลในด้านการเพ่ิมยอดขายให้ธุรกิจการค้าออนไลน์มากขึ้น แต่ควรจะมี
กลยุทธ์และวิธีการสื่อสารผ่านทางโซเชี่ยลมีเดียที่มีชั้นเชิงรวมถึงการเลือกใช้โซเชี่ยลมีเดียตรงกลับ
กลุ่มเป้าหมาย 

            เพราะเดี๋ยวนี้นอกเหนือจากเฟซบุ๊ค ยังมีอีกหลายบริการโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค เช่น ทวิตเตอร์ 
อินสตาแกรม ไลน์ ที่ใช้เป็นช่องทางสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน ค าแนะน า : วางแผนกลยุทธ์การ
ใช้โซเชี่ยลมีเดียกับการค้า ทางออนไลน์ของคุณ อ่านเพ่ิมเติม เจาะเทรนด์กลยุทธ์โซเชี่ยล มีเดีย ไทยในปี 
2556 (http://www.pawoot.com/social-media- trend-2013) 

          1.8 การแข่งขันด้านโปรโมชั่นและการตลาดทางออนไลน์ (Online Promotion and Online 
Marketing) 

                หลายๆ ปีที่ผ่านมา การค้าทางออนไลน์ยังไม่มีลูกเล่นหรือ โปรโมชั่นลด -แลก-แจก-แถม
เท่าไร แต่ปี 2556 เราจะเริ่มเห็นเว็บไซต์หลายๆ เริ่มจัดโปรโมชั่นผ่านทางออนไลน์มากขึ้น เพ่ือเรียกและ
กระตุ้นให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าทางออนไลน์กันมากขึ้น รวมถึงการตลาดทางออนไลน์ที่จะเริ่มมีหลาย
ธุรกิจเริ่มหันเข้ามาใช้มากขึ้น 

                ช่องทางที่ได้ผลในการท าการตลาดออนไลน์ส าหรับการเพ่ิมยอดขายที่ได้ผล ได้แก่ การตลาด
ผ่านทางอีเมล การตลาดผ่าน เสิร์ซ เอ็นจิน การตลาดผ่านโซเชี่ยลมีเดีย เป็นต้น ซึ่งหลายธุรกิจ จะเริ่มปัน



9 
 

เงินงบการตลาดมาลงช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพราะเป็นช่องทางที่เลือกกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน และ
วัดผลได้แม่นย า ท าให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนการตลาดทางด้านนี้ หลังจากหลายๆ ธุรกิจที่ได้ลองจะ
ติดใจ และจะเพ่ิมเงินงบประมาณเพ่ิมข้ึนอย่าง ต่อเนื่องปีต่อไป 

              ค าแนะน า : วางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่มีศักยภาพและการท าโปรโมชั่นส าหรับ
ช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะควบคู่กันไป จะท าให้การเพ่ิมยอดขายผ่านช่องทางนี้เติบไตได้อย่างไม่อยาก
เลย อ่านเทคนิคการเริ่มต้นวางแผนกลยุทธการตลาดออนไลน์ได้ที่ http://www.pawoot.com/e-
marketing-startup 

         1.9 คนท างานและธุรกิจด้านอี-คอมเมิร์ซจะเติบโตอย่างมาก (Resource and Business relate 
with E-Commerce will growth) เมื่อแนวโน้มการค้าออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างมากในประเทศไทย สิ่งที่
ตามมาคือธุรกิจต่างๆ ก็ต้องการจะเริ่มต้นน าธุรกิจของตัวเองเข้าสู่การค้าออนไลน์ ซึ่งท ามีหลายวิธีเช่น 
หากเป็นองค์กรใหญ่ก็อาจจะจัดตั้งคนท างานหรือทีมงานที่ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะ หรือหากเป็นธุรกิจขนาด
เล็กก็จะเริ่มหาผู้ให้บริการที่จะช่วยท าให้ธุรกิจของตัวเองเข้าสู่โลกออนไลน์ได้ด้วยความคุ้มค่ามากท่ีสุด 

              ดังนั้นปี 2556 จะเป็นปีที่คนที่เรียนจบมา หรือท างานด้านการค้าออนไลน์ จะเป็นที่ต้องการ
ตัวของของธุรกิจต่างๆ รวมถึงธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับการค้าออนไลน์ หรือธุรกิจที่เก่ียวข้อง  จะเติบโต
อย่างมาก เพ่ือตอบรับกับความต้องการของธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และนอกจากนี้ เราจะยังเห็นการ
เข้ามาของธุรกิจการค้าออนไลน์ต่างประเทศท่ีจะเริ่มบุกและรุกเข้ามาในประเทศไทยมากข้ึน 

              ค าแนะน า : หากยังไม่ทราบจะเรียนอะไร การเรียนทางด้านสายการค้าออนไลน์จะมีแนวโน้มดี
อย่างมาก และการท าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าออนไลน์ ก็จะมีโอกาสเติบโตมากเช่นเดียวกัน 

              จะเห็นได้ว่า ปี 2556 รูปแบบการค้าทางออนไลน์ของไทยจะเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาจากรูป
แบบเดิมไปอย่างมาก ดังนั้น การปรับตัวและการเข้าสู่โลกการค้าออนไลน์ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น และ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากคุณต้องการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างมากขึ้นธุรกิจ
ของคุณ ลองพิจาณาดูจาก 9 ข้อที่อ่านมาว่า คุณจะสามารถเริ่มต้นท าในข้อไหนได้บ้าง  อ่านข้อไหน ลงมือ
ท ามันจึงจะเกิดผล 
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        2. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวอย่างไรให้ตรงกับสภาพผิว (สราวุท แสงฉาน 2556) 
 สาวๆหลายคนเป็นกังวลมาก กับปัญหาที่ว่า กลัวจะซื้อ Skincare ไม่ตรงกับสภาพผิว แล้วเราจะ

ท าอย่างไรละ ไม่ต้องกังวลไป อันดับแรก สาวๆ ต้องรู้จักสภาพผิวตัวเองก่อน (ได้บอกวิธีสังเกตผิวตัวเอง
แบบง่ายๆไปแล้ว) บางคนถามว่า ท าไมเราต้องรู้จักผิวเราด้วยละ ก็ในเมื่อที่เคาเตอร์เครื่องส าอางก็มี
พนักงานขายคอยบริการเราอยู่แล้ว (เป็นค าถามที่ดีมาก)การที่ เรารู้จักผิวตัวเองก่อนไปเลือกซื้อ
เครื่องส าอางเป็นการกระชับรายจ่าย ของเราไปได้เยอะพอสมควร หรือที่เรียกว่า “งบไม่บานปลาย
นั่นเอง” นอกจากนั้นเราก็ควรจะรู้ถึงปัญหาผิวที่เราต้องการจะแก้ไขด้วยจะได้บอกทางพนักงานขายถึง
ความต้องการของเราถูก ดังนั้นเมื่อเรารู้จักสภาพผิวและปัญหาที่อยากแก้ไขของเราแล้ว งบในการใช้จ่าย
ของเราก็จะกระชับขึ้นด้วยที่นี้เรามาดูวิธีเลือกซื้อSkincareให้เหมาะกับสภาพผิวกันดีกว่า 
    2.1 ส าหรับสาวๆที่มีผิวธรรมดา ผิวชนิดนี้เป็นผิวที่น่าอิจฉามาก เพราะสามารถใช้ ผลิตภัณฑ์เนื้อ
แบบไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อครีม (cream) หรือผลิตภัณฑ์เนื้อน้ า (emulsion) 
   2.2  ส าหรับสาวๆที่มีผิวแห้ง ผิวชนิดนี้เป็นผวิที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เพราะเป็นผิวที่มีน้ าใต้ผิวน้อย
มาก ฉะนั้นเนื้อ Skincare จึงควรจะต้องเป็นเนื้อครีม (cream) เพราะเป็นผิวที่ต้องการการบ ารุงอย่างสูง 
สิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างของผิวชนิดนี้ก็คือ เป็นผิวที่เกิดริ้วรอยได้ง่ายแถมยังเป็นริ้วรอยเส้นเล็กๆ ท าให้เจ้าของ

ผิวละเลยการเอาใจใส่ผิวรู้สึกตัวอีกทีก็เกิดเป็นริ้วรอยลึกเกินกว่าจะแก้ไขแล้ว 
   2.3  ส าหรับสาวๆที่มีผิวธรรมดาถึงผิวแห้ง หรือท่ีเรียกว่าผิวผสมถึงผิวแห้งนั่นเอง ก็เป็นผิวที่ต้อง
ดูแลเป็นพิเศษเหมือนกับสาวๆผิวแห้ง Skincare ที่ใช้ก็ไม่แตกต่างจากสาวๆผิวแห้งเลย แต่ตอนกลางวัน
อนุโลมให้ส าหรับบางคนที่กลัวหน้าบริเวณทีโซนจะมัน สามารถใช้ Skincare เนื้อน้ า (emulsion) ได้ แต่
กลางคืนก็ยังคงต้องใช้Skincareเนื้อครีม(cream)เหมือนเดิม 
   2.4  ส าหรับสาวๆที่มีผิวมัน ส าหรับผิวชนิดนี้ดูเหมือนจะไม่ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษ เพราะมี
น้ ามันออกมาหล่อเลี้ยงผิวตลอดเวลาอยู่แล้ว แต่จริงๆแล้วผิวชนิดนี้ก็ต้องการการดูแลเช่นกัน เพราะถ้าไม่
ดูแลแล้วสาวๆผิวมันนี่แหละที่จะเจอกับปัญหาโลกแตกได้เลยก็ว่าได้เพราะผิวชนิดนี้เป็นผิวที่เกิดการอุดตัน
และอักเสบบนชั้นผิวได้ง่ายมากดังนั้นเนื้อSkincare ก็ควรจะเป็นเนื้อน้ า (emulsion) เท่านั้น ท าไมถึงต้อง
เป็นเนื้อน้ าเท่านั้นละ ก็เพราะผิวชนิดนี้มีปริมาณของน้ ามันที่ออกมาหล่อเลี้ยงผิวเยอะอยู่แล้ว ฉะนั้นก็ไม่
ควรที่จะใช้ Skincare เนื้อครีม ( cream ) เป็นตัวบ ารุง เพราะอาจจะท าให้เกิดการเอ่อของครีมบนชั้นผิว
และท าให้เกิดการอุดตันและอักเสบของผิวชั้นบนได้ 

   2.5  ส าหรับสาวๆที่มีผิวธรรมดาถึงผิวมัน หรือที่เรียกว่าผิวผสมถึงผิวมัน ผิวชนิดนี้ก็ไม่แตกต่าง
อะไรกับผิวมันเลย เพราะต้องดูแลทุกอย่างเหมือนสาวผิวมัน ดังนั้น Skincare ก็ควรจะเป็นเนื้อน้ า ( 
emulsion ) แต่ก็อนุโลมส าหรับสาวๆบางคนที่อยากใช้ Skincare ที่เป็นเนื้อครีม ( cream ) สามารถ
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ใช้ได้เฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้น แต่มีข้อแม้ว่าต้องใช้ในปริมาณที่พอเหมาะกับผิวเท่านั้น อย่าพอกแล้ว
นอน เพราะตื่นขึ้นมาสาวๆอาจจะเจอการอักเสบของผิวชั้นบนก็เป็นได้ 

 

3. ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2011 (http://www.scimath.org) 
        ความน่าจะเป็น (Probability)  
        ความน่าจะเป็น คือ ค่าท่ีใช้ประเมินสถานการณ์ที่ยังไม่เกิดข้ึน โดยพิจารณาว่า เมื่อถึงเวลาเกิด
เหตุการณ์แล้ว จะเกิดในลักษณะใด มีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด การหาค่าความน่าจะเป็น จะต้อง
หาจากการทดลองสุ่มเท่านั้น 
        3.1 แซมเปิลสเปซ (Sample Space ) 
             แซมเปิลสเปซ คือเซตของเหตุการณ์ท้ังหมดจากการทดลอง (Universal Set) เช่น การโยน
ลูกเต๋าถ้าต้องการดูว่าหน้าอะไรจะขึ้นมาจะได้ S = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 } 
        3.2 แซมเปิลพ้อยท์ (Sample Point) 
             แซมเปิลพ้อยท์ (Sample Point) คือ สมาชิกของแซมเปิลสเปซ (Sample Space ) เช่น S = { 
1, 2, 3, 4, 5, 6 } จะได้แซมเปิลพ้อยท์คือ 1 ถึง 6 
        3.3 เหตุการณ์ (Event) 
             เหตุการณ์ คือ เซตที่เป็นสับเซตของ Sample Space เป็นเหตุการณ์ที่เราสนใจ จากการ
ทดลองสุ่ม 
        3.4 การทดลองสุ่ม (Random Experiment)  
             การทดลองสุ่มคือ การกระท าท่ีเราทราบว่าผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดข้ึนมีอะไรบ้าง แต่ไม่สามารถ
บอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าจะเกิดผลอะไรจากผลทั้งหมดที่เป็นไปได้เหล่านั้น การหาค่าความน่าจะเป็น  
        ให้ S เป็นแซมเปิลสเปซ ที่ซึ่ง มีเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้คือ n(S) และ E เป็นเหตุการณ์ที่
เราสนใจ ซึ่ง E ฬ S ให้ P(E) เป็นค่าน่าจะเป็นที่จะเกิดโอกาส E 
   ซึ่งแนวความคิดและเทคนิคการใช้ทฤษฎีดังกล่าว ได้น ามาใช้ในส่วนของการเลือกผลิตภัณฑ์ให้
เข้ากับสภาพผิวหน้า โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ กับกลุ่มสภาพผิว 
 
4. Image Processing                                                                                                          
    การประมวลผลภาพ (Image processing) คือ เป็นการประยุกต์ใช้งานการประมวลผลสัญญาณ 
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บนสัญญาณ 2 มิติ เช่น ภาพนิ่ง (ภาพถ่าย) หรือภาพวีดิทัศน์ (วีดิโอ) และยังรวมถึงสัญญาณ 2 มิต ิ อ่ืนๆ 
ที่ไม่ใช่ภาพแนวความคิดและเทคนิค ในการประมวลผลสัญญาณ ส าหรับสัญญาณ 1 มิตินั้น สามารถปรับ
มาใช้กับภาพได้ไม่ยาก แต่นอกเหนือจาก เทคนิคจากการประมวลผลสัญญาณแล้ว การประมวลผล ภาพก็
มีเทคนิคและแนวความคิดที่เฉพาะ ซึ่งจะมีความหมายกับสัญญาณ 2 มิติเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามเทคนิค
บางอย่าง จากการประมวลผลสัญญาณใน 1 มิติ จะค่อนข้างซับซ้อนเมื่อน า มาใช้กับ 2 มิต ิ

เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว การประมวลผลภาพนั้น จะอยู่ในรูปของการประมวลผลสัญญาณแอ
นาล็อก (Analog) โดยใช้อุปกรณ์ปรับแต่งแสง (Optics) ซึ่งวิธีเหล่านั้นก็ไม่ได้หายสาบสูญ หรือเลิกใช้ไป 
ยังมีใช้เป็นส่วนส าคัญ ส าหรับการประยุกต์ใช้งานบางอย่าง เช่น ฮอโลกราฟี (Holography) แต่เนื่องจาก
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ราคาถูกลง และเร็วขึ้นมาก การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital image 
processing) จึงได้รับความนิยมมากกว่า เพราะการประมวลผลที่ท าได้ซับซ้อนขึ้นแม่นย า และง่ายในการ
ลงมือปฏิบัติ 

การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital image processing) เป็นสาขาท่ีกล่าวถึงเทคนิคและ
อัลกอริทึมต่างๆ ที่ใช้การประมวลผลภาพที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (ภาพดิจิทัล) ภาพในที่นี้ รวมความ
หมายถึงสัญญาณดิจิทัลใน 2 มิติอ่ืนๆ โดยทั่วไปค านี้เมื่อใช้อย่างกว้างๆ จะครอบคลุมถึงสัญญาณวีดิโอ 
(Video) หรือภาพ เคลื่อนไหว ซึ่งจะเป็นชุดของภาพนิ่ง เรียกว่า เฟรม (Frame) หลายๆภาพต่อกันไปตาม
เวลารูป ดังรูป 2-1 ซึ่งก็คือสัญญาณ 3 มิติ เมื่อนับเวลาเป็นมิติที่ 3 หรือ อาจจะครอบคลุมถึงสัญญาณ 3 
มิติอ่ืนๆเช่น ภาพ 3 มิติทางการแพทย์ หรือ อาจจะมากกว่านั้น เช่น ภาพ 3 มิต ิ และหลายชนิด 
(Multimodal image) 

 

 
 

ภาพที่ 2-1 ความสัมพันธ์ของสัญญาณภาพเทียบกับเวลา 
ที่มา: วศิน สินธุภิญโญ.  Digital Image Processing and Digital Signal Processing.  เข้าถึงเมื่อ 10 
ธันวาคม 2556.  เข้าถึงได้จาก http://www.mwit.ac.th/~jeed/r-sp/doc/r-sp-2-49-2.pdf 
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5. ทฤษฎีรูปแบบสี 

5.1 รูปแบบสีแบบอาร์จีบี 
     เป็นระบบสีพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแสดงผล โดยจุดย่อยของภาพ (Pixel) จะ

ประกอบด้วยค่าสี 3 ค่า คือ แดง (R) เขียว (G) และน้ าเงิน (B) การผสมสีทั้งสามนี้ด้วยค่าต่างๆ กัน จะ
ก่อให้เกิดสีที่แตกต่างกัน โดยคอมพิวเตอร์จะเก็บค่าสีนี้แยกกัน โดยใช้ขนาดข้อมูล 1 ไบต์ต่อ 1 สี ท าให้ค่า
ของสีนั้นมีได้ 256 ระดับ และผสมได้สีทั้งหมด 16 ล้านสี สามารถแสดงโมเดลของสีได้ดังรูป 2-2 

 

 
 

ภาพที่ 2-2 รูปแบบของสีแบบ RGB 
ที่มา: นายนภชา วรวัฒน.  Face and Facial Feature Tracking and Head Reconstruction from 
2D Image Sequence.  เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556.  เข้าถึงได้จาก
http://161.200.126.13/download/2301499_Senior_Project/Report/Year_2553/Comp/Face
%20and%20Facial%20Feature%20Tracking%20and%20Head%20Reconstruction%20from
%202D%20Image%20Sequence.pdf 
 

5.2 รูปแบบสีแบบระดับสีเทา 
     ภาพระดับสีเทา หรือ Gray Scale เป็นภาพที่ประกอบไปด้วยค่าของพิกเซลที่เป็นค่าเฉดสี

ของสีเทาซึ่งได้จากระดับสีจากการเปลี่ยนสีจากสีด าไปเป็นสีขาว โดยจะถือสีขาวเป็นสีที่มีแก่ที่สุดและสีด า
เป็นสีที่อ่อนที่สุด เนื่องจากค่าของพิกเซลที่เป็นสีขาวจะมีค่ามากกว่าค่าของสีด า สิ่งที่ภาพระดับสีเทา
แตกต่างกับภาพขาว-ด าคือ ในภาพขาว-ด า จะเก็บข้อมูลโดยมีอยู่สองสีคือสีขาวและสีด า แต่ในภาพ
ระดับสีเทาจะมีความละเอียดมากกว่า กล่าวคือจะเก็บค่าของเฉดสีเทาที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนจากสีด า
เป็นสีขาว 
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     การน าตัวเลขมาแทนค่าของพิกเซลในภาพระดับสีเทานั้น ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์คือ 0%(สีด า) ถึง 
100%(สีขาว) แต่เมื่อน ามาใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์จะมีการท างานที่ตรงกันข้าม กล่าวคือจะต้องท าการ
กลับค่าของเปอร์เซ็นต์จึงจะพิมพ์ได้ตรงตามที่ต้องการ เนื่องจากการอ่านค่าของ เครื่องพิมพ์คือ 0% คือ 
ไม่ปล่อยหมึกออกมา ซึ่งหมายความว่าส่วนนั้นจะเป็นสีขาว ส่วน 100% เครือ่งพิมพ์จะปล่อยหมึกออกมา 
ซึ่งนั่นคือสีด า ในทางคอมพิวเตอร์ เดิมจะมีการเก็บในลักษณะ ของเลขฐานสองจ านวนสี่บิต สามารถเก็บ 

ความแตกต่างได้ 16 ระดับ แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการเพ่ิมข้อมูลที่เก็บโดยเพิ่มเป็นเลขฐานสอง
จ านวน 8 บิต (0-255) ซึ่งจะสามารถเก็บค่าความแตกต่างได้ 255 ระดับ แสดงได้ดังรูป 2-3 

 

 
 

ภาพที่ 2-3 รูปแบบสีแบบระดับสีเทา (0-255) 
ที่มา: การประมาณค่าความเข้มของแสง.  เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก
http://thaidev.com/articles.php?cmd=showtitle&id=103 

 
5.3 การแปลงภาพแบบ RGB ไปสู่ ภาพแบบระดับสีเทาในการท างานของไลบรารี่โอเพนซีวี เมื่อ

ต้องการจะท าการเปลี่ยนรูปแบบสีของ ภาพจาก RGB ไปสู่ภาพระดับสีเทา จะมีการเรียกการท างานของ
ฟังก์ชัน cvCvtColor โดยการท างานในฟังก์ชันนี้จะอ่านค่าทีละพิกเซลแล้วท าการค านวณเพ่ือให้ได้ค่าใหม่
ที่อยู่ในช่วง 0-255 ซ่ึงการค านวณจะเป็นดังสมการ Y=0.299*R + 0.587*G + 0.114*B โดยที่ Y คือค่า
ผลลัพธ์ในช่วง 0-255 ตัวแปร R, G และ B คือค่าของสีแดง สีเขียวและสีน้ าเงิน ตามล าดับ 

5.4 การแบ่งเทรดโชวด์ (Threshold) เทรดโชวด์ (Threshold) เป็นการแปลงภาพระบบขาวด า 
(Grayscale) ดังรูป 2-4 ซ่ึงมีค่าอยู่ระหว่าง 0-255 ให้เป็นภาพที่มีค่าเพียงสองระดับ (Binary Image) ดัง
รูป 2-5 โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าความเข้มแสงของจุดภาพใดมีค่าต่ ากว่าหรือเท่ากับค่าเทรดโชว ให้จุดภาพนั้นมี
ค่าเป็น 0 หรือเป็นสีด า และจุดภาพใดที่มีค่าสูงกว่าค่าเทรดโชว ให้จุดภาพนั้นมีค่าเป็น 1 หรือสีขาว 
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ภาพที่ 2-4 เปรียบเทียบภาพในระบบสีขาวด า 
ที่มา: การประมาณค่าความเข้มของแสง. เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก
http://thaidev.com/articles.php?cmd=showtitle&id=103 
 

 
 

ภาพที่ 2-5 การแบ่งเทรดโชวด์ 
ที่มา: การประมาณค่าความเข้มของแสง.  เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556.  เข้าถึงได้จาก
http://thaidev.com/articles.php?cmd=showtitle&id=103 
         
 โดยโครงงานจุลนิพนธ์นี้ได้น าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการเช็คสภาพผิวผ่านกล้อง โดยรับภาพถ่าย
จากการถ่ายภาพจากสมาร์ทโฟน จากนั้นรูปจะส่งเข้าไปประมวลผลที่ server โดยการเอาภาพถ่ายมาถอด
หาค่าสี (Histrogram) จากนั้นภาพถ่ายจะถูกเปลี่ยนให้ภาพเป็น Gray-scale (0-255) จากนั้นระบบจะท า
การเปรียบเทียบกัน เพื่อหาค่าที่ใกล้เคียงมากท่ีสุดดังแผนภาพที่ 1 
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ภาพที่ 2-6 การน ามาประยุกต์ในโครงงาน 
ที่มา: ประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ 
 
6. Location API and Google Map in Android  
        6.1 Determine the current geolocation  

   แอนดรอยจะอนุญาตให้เราเข้าถึงต าาแหน่งทางภูมิศาสตร์ของตัวอุปกรณ์ด้วยการใช้งานโมดูล 
GPS(Global Positioning System) ผ่าน cell tower triangulation หรือผ่าน wifi network โดยเรา
จะใช้แพ็คเกจandroid.locationในการตรวจสอบต าาแหน่งทางภูมิศาสตร์ของตัวอุปกรณ์                    
 6.2 LocationManager  

   เราจะใช้คลาส LocationManager ในการเข้าถึงเซอร์วิสต าาแหน่งของ Android ซึ่งเซอร์วิส
ตัวนี้จะอนุญาตให้เข้าถึง location provider เพ่ือทีจ่ะลงทะเบียน location update listener และ 
proximity alert และอ่ืนๆ  
     6.3 LocationProvider  

   คลาส LocationProvider เป็นซุปเปอร์คลาสของ location provider ตัวอ่ืนๆ ซึ่งจะน าาส่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับต าาแหน่งปัจจุบัน และข้อมูลเหล่านี้ถูกจัดเก็บไว้ในคลาส Location ซึ่งอาจมี 
LocationProvider หลายตัวที่พร้อมใช้งานใน คราวเดียวกัน และเราสามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้งานตัว
ไหน ดังตารางที่ 2-1 
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LocationProvider Description 
network ใช้ส าาหรับ mobile network หรือ WI-Fi เพ่ือใช้ส าาหรับพิจารณาถึงต าา

แหน่งที่ดีที่สุด  
gps ใช้ GPS reciever ในอุปกรณ์แอนดรอยด์ เพ่ือพิจารณาต าาแหน่งที่ดีที่สุดผ่าน

ระบบดาวเทียม  
passive อนุญาตให้มีส่วนร่วมของต าาแหน่งในการอัพเดต จากอุปกรณ์ตัวอ่ืนเพ่ือใช้ใน

การประหยัดพลังงาน 
 

ตารางที่ 2-1 แสดงชนิดของ Location Provider 
6.4 Selecting Location Provider via Criteria  
     การเลือก Location Provider โดยพิจารณาเงื่อนไข เพ่ือให้การเลือก location provider ที่

ดีที่สุดนั้นมีความยืดหยุ่น ให้เราใช้ออปเจคต์ Criteria ซึ่งเราสามารถระบุได้ ว่าการเลือก provider นั้นจะ
มีเงื่อนไขอะไร นอกจากนี้เราสามารถลงทะเบียน ออปเจ็คต์ Location Listener ให้กับคลาส Location 
Manager เพ่ือคอยรับการอัปเดตต าาแหน่งในลักษณะเป็นคาบได้ 

6.5 Proximity Alert  
     เราสามารถลงทะเบียน Intent ซึ่งจะอนุญาตให้เราก าาหนด proximity alert ได้ ซึ่งการ 

alert แบบนี้จะท าางานได้เมื่ออุปกรณ์มีการเข้าไปในพ้ืนที่ในขอบเขตท่ีระบุไว้ใน longitude ,latitude 
และรัศมี (proximity alert)  

6.6 Forward and reverse Geocoding  
     การท า forward และ reverse Geocoding 
     คลาส Geocoder จะอนุญาตให้พิจารณา geo-coordinate( longtitude, latitude) 

ส าหรับต าาแหน่งที่ให้และต าาแหน่งที่เป็นไปได้ส าาหรับ geo-coordinate กระบวนการนี้คือสิ่งที่เรียกว่า 
forward และ reverse geocoding ซึ่งคลาส Geocoder จะใช้เซอร์วิสออนไลน์ของ Google ในการณ์นี้ 

6.7 Security  
     ถ้าเราต้องการเข้าถึงเซ็นเซอร์ของ GPS เราต้องก าาหนด permission ส าหรับ 

 ACCESS_FINE_LOCATION นอกจากนี้เรายังจ าาเป็นต้องการ permission ส าหรับ
ACCESS_COARSE_LOCATION อีกด้วย 

6.8 Prompt the user to Enabled GPS  
     การรับข้อมูลจากผู้ใช้เพ่ือเปิดใช้งานระบบ GPS 
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ผู้ใช้สามารถตัดสินใจเองว่าจะเปิดใช้งาน GPS หรือไม่เราสามารถรู้ได้ว่า LocationManager นั้นเปิดใช้
งานอยู่หรือไม่ผ่านเมธอด isProviderEnabled( ) ในกรณีท่ีมันถูกปิดอยู่เราสามารถแจ้งให้ผู้ใช้ตั้งค่าเอง
ผ่าน Intent ด้วยแอ็คชั่น Settings.ACTION_LOCATION_SOURCE_SETTINGS ส าาหรับคลาส 
android.provider.Settings  
LocationManager service = (LocationManager) getSystemService(LOCATION_SERVICE); 
boolean enabled = service 
 .isProviderEnabled(LocationManager.GPS_PROVIDER); 
// Check if enabled and if not send user to the GSP settings 
// Better solution would be to display a dialog and suggesting to  
// go to the settings 
if (!enabled) { 
 Intent intent = new Intent(Settings.ACTION_LOCATION_SOURCE_SETTINGS); 
 startActivity(intent); 
}  
โดยทั่วไปเราสามารถใช้ AlarmDialog ส าหรับแจ้งผู้ใช้ถ้าผู้ใช้ว่าต้องการที่จะเปิดใช้งาน GPS เพ่ือใช้
แอปพลิเคชั่นดังกล่าวหรือจะยกเลิกการท าางานของแอปพลิเคชั่นไป เราไม่สามารถเปิดใช้งาน GPS 
โดยตรงในโค๊ดของโปรแกรม เรามีสิทธิ์เพียงแค่แจ้งให้ผู้ใช้เปิดใช้งาน GPS ด้วยตนเองเท่านั้น ซึ่งเก่ียวข้อง
กับระบบความปลอดภัยโดยตรง 
 โดยในโครงงานนี้ได้น ามาใช้ในเมนูการค้นหาที่ตั้งร้าน สาขาท่ีใกล้ที่สุด โดยที่ผู้ดูระบบ เป็นผู้
ก าหนดจุดพิกัดผ่านเว็บไซต์ระบบหลังบ้าน ผู้ใช้จะสามารถเลือกสาขาท่ีใกล้ที่สุด ซึ่งมีระบบน าทางรวมถึง
การค านวณระยะเวลาในการเดินทางโดยใช้พาหนะรูปแบบต่างๆ โดยการใช้ google map API 
 
ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาโครงงานจุลนิพนธ์เรื่อง แอปพลิเคชันเช็คสภาพผิวหน้าเพื่อส่งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ์
บ ารุงผิวบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวบลิสส์ ผู้จัดท าได้ท าการศึกษาแอป
พลิเคชันที่มีลักษณะการท างานและแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน โดยศึกษาขั้นตอน กระบวนการท างาน การจัด
วางองค์ประกอบ และขั้นตอนในการใช้งานของผู้ใช้ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับโครงงานจุลนิพนธ์เพื่อให้แอป
พลิเคชันเกิดความสมบูรณ์และเกิดข้องมูลที่เป็นจริง สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยศึกษาจาก
กรณีศึกษาดังนี้ 



19 
 

กรณีศึกษาที่ 1 แอปพลิเคชัน “Doctor Mole” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
กรณีศึกษาที่ 2 แอปพลิเคชัน “mySkin: Skincare Advice” บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส 
กรณีศึกษาที่ 3 แอปพลิเคชัน “กระจก” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
กรณีศึกษาที่ 4 แอปพลิเคชัน “Skin Hospital” บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส 
กรณีศึกษาที่ 5 แอปพลิเคชัน “Skin and Body Clinic”  บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส 
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 กรณีศึกษาที่ 1 แอปพลิเคชัน “Doctor Mole” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
      ผู้พัฒนา : Mark Shippen 

 Doctor Mole เป็นแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เกี่ยวกับการแสกนผิว
ผ่านกล้อง เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติของเม็ดสีผิว เช่นจุดด่างด า ไฝ ฝ้า เป็นต้น ดังรูปที่ 2-7 สามารถ
บันทึกรูปภาพที่ได้ท าการแสกนได้เปรียบเทียบภาพถ่ายอ่ืนๆที่บันทึกไว้ ส าหรับการวิเคราะห์วิวัฒนาการ
ความผิดปกติของเม็ดสีผิว 

 
 

ภาพที่ 2-7 หน้าจอหลัก                                                                                                            
ที่มา : Mark Shippen.  Doctor Mole - Skin cancer app. เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้
จาก https://play.google.com/store/apps/details?id=com.revsoft.doctormole                           
  

หน้าจอแสดงการเปรียบเทียบเพ่ือแสดงถึงวิวัฒนาการของเม็ดสีในการใช้ประโยชน์สูงสุด ดังรูปที่ 
2-8 
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ภาพที่ 2-8 หน้าจอแสดงการค านวณของเม็ดสีผิว 
ที่มา : Mark Shippen.  Doctor Mole - Skin cancer app. เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้
จาก https://play.google.com/store/apps/details?id=com.revsoft.doctormole                              
  

หน้าจอแสดงการปรับเปลี่ยนค่าเม็ดสี การดูดค่าสีจากเม็ดสีผิวที่ผิดเพี้ยน ดังรูปที่ 2-8 
 

 
 

ภาพที่ 2-9 หน้าจอแสดงการค านวณของเม็ดสีผิว 
ที่มา : Mark Shippen.  Doctor Mole - Skin cancer app. เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้
จาก https://play.google.com/store/apps/details?id=com.revsoft.doctormole                            
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  จุดเด่นของแอปพลิเคชัน 
1. บอกรายละเอียดถึงการค านวณค่าสี ดังรูปที่ 2-8 
2. มีการเปรียบเทียบให้เห็นถึงรายละเอียดและข้อมูล ดังรูปที่ 2-9 

 
 

ภาพที่ 2-10 ตัวอย่างการเปรียบเทียบข้อมูลบนอุปกรณ์ 
ที่มา : Mark Shippen.  Doctor Mole - Skin cancer app. เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้
จาก https://play.google.com/store/apps/details?id=com.revsoft.doctormole      
 

  จุดด้อยของแอปพลิเคชัน 
1. การจัดวางองค์ประกอบบนอุปกรณ์ ดูแน่น ดังรูปที่ 2-11 

 
 

ภาพที่ 2-11 ตัวอย่างการจัดวางองค์ประกอบบนอุปกรณ์ 
ที่มา : Mark Shippen.  Doctor Mole - Skin cancer app. เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้
จาก https://play.google.com/store/apps/details?id=com.revsoft.doctormole      
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กรณีศึกษาที่ 2 แอปพลิเคชัน “mySkin: Skincare Advice” บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส  
 ผู้พัฒนา : My skin 
 mySkin:Skincare Advice เป็นแอปพลิเคชั่นตรวจเช็คสภาพผิว สามารถแชร์ พูดคุย

ปัญหากับแพทย์โดยตรง เพ่ือแก้ไขปัญหาผิวอย่างเร่งด่วน 
 

 
 

ภาพที่ 2-12 หน้าจอแรกส าหรับการลงชื่อเข้าใช้ 
ที่มา : My Skin.  mySkin: Skincare Advice. เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
https://itunes.apple.com/us/app/myskin-skincareadvice/id542468181?mt=8 
 

บอกรายละเอียดของผลิตได้อย่างครบถ้วน อ่านง่านสบายตา สามารถบอกเพ่ือนว่าตนใช้
ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ หรือต้องการผลิตภัณฑ์นี้  ดังรูปที่ 2-13 
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ภาพที่ 2-13 การแสดงผลของผลิตภัณฑ์                                                                                          
ที่มา : My Skin.  mySkin: Skincare Advice. เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
https://itunes.apple.com/us/app/myskin-skincareadvice/id542468181?mt=8 
 

 
 

สามารถเชื่อมต่อกับAccount อ่ืนๆ ที่ใช้แอปพลิเคชันร่วมกันได้ เพ่ือปรึกษา ท าความรู้จัก หรือ
แลกเปลี่ยนพร้อมแก้ไขปัญหา ดังรูปที่ 2-14 
 

 
 

ภาพที่ 2-14 หน้าจอการเชื่อมต่อทางสังคม 
ที่มา : My Skin.  mySkin: Skincare Advice. เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
https://itunes.apple.com/us/app/myskin-skincareadvice/id542468181?mt=8 
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 จุดเด่นของแอปพลิเคชัน 
1. สามารถเชื่อมต่อกับบุคคลอ่ืนได้ จึงสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ ดังรูปที่ 2-14 
2. มีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ดังรูปที่ 2-13 
3. มีการแนะน าสินค้าให้แก่สมาชิกเพ่ือเป็นการส่งเสริมด้านการตลาด  ดังรูปที่ 2-15 
 

 
 

ภาพที่ 2-15 หน้าจอการแนะน าผลิตภัณฑ์ 
ที่มา : My Skin.  mySkin: Skincare Advice. เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
https://itunes.apple.com/us/app/myskin-skincareadvice/id542468181?mt=8 
  
 4. มีการจับคู่ผลิตภัณฑ์พร้อมบอกความแม่นย า ดังรูปที่ 2-13 
 

จุดด้อยของแอปพลิเคชัน 
          1. ไม่มีการส่งเสริมการขายในด้านโปรโมชัน กิจกรรมการร่วมสนุก 

 
 กรณีศึกษาที่ 3 แอปพลิเคชัน “กระจก” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
        แอปพลิเคชัน กระจก เป็นแอปพลิเคชั่นวัดความขาวใสและความเรียบเนียนของสีผิวบนใบหน้า 
โดยใช้เกณฑ์ในเกณฑ์ให้คะแนน ตั้งแต่ 0-10 มีค าบรรยายในภาพ     
           อธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันวิธีในงานใช้แอปพลิเคชันโดยมีกล้องเพ่ือให้ผู้ใช้
ถ่ายภาพเพ่ือประมวลผลดังรูปที่ 2-16 
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ภาพที่2-16 หน้าจอแรก                             
ที่มา: กระจก.  กระจก วัดผิวขาว. เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apperiment.themirrorapp&hl=th  

  สามารถตรวจจับใบหน้า ครั้งละมากกว่าหนึ่งคน ดังรูปที่ 2-17 

 
 

ภาพที่2-17 การตรวจจับใบหน้า ปรับขนาด 
ที่มา: กระจก.  กระจก วัดผิวขาว. เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apperiment.themirrorapp&hl=th  
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 สามารถแสดงผล พร้อมค าบรรยายตามคะแนนที่ประมวลผลได้ นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกภาพ
เก็บไว้ หรือแชร์ทางโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ ดังรูปที่ 2-18 

 

 
 

ภาพที่2-18 หน้าจอการแสดงผล                                                                                                    
ที่มา: กระจก.  กระจก วัดผิวขาว. เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apperiment.themirrorapp&hl=th   

 จุดเด่นของแอปพลิเคชัน 
            1. วัดความขาวใสและความเรียบเนียนของสีผิวบนใบหน้า ดังรูปที่ 2-17                        
  2. ให้ผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของคะแนนตั้งแต่ 0-10 ดังรูปที่ 2-17                                                      
  3.  มีค าบรรยายประกอบคะแนนที่ได้ ดังรูปที่ 2-17                                                                     
  4. สามารถบันทึกและแชร์รูปผ่านเฟซบุคได้ในปุ่มเดียว ดังรูปที่ 2-19 
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ภาพที่2-19 แสดงปุ่มแชร์ผ่าน เฟซบุ๊ค 
ที่มา: กระจก.  กระจก วัดผิวขาว. เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apperiment.themirrorapp&hl=th   
 
 จุดด้อยของแอปพลิเคชัน 

 1. แสงและความสว่างมีผลต่อผลลัพธ์ 
 2. การประมวลผลค่อนข้างช้า 
 3. โปรแกรมปิดตัวเองบ่อยครั้ง 
 

 กรณีศึกษาที่ 4 แอปพลิเคชัน “Skin Hospital” บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส 
 แอปพลิเคชัน Skin Hospital ติดต่อกับโรงพยาบาลโดยจะแบ่งเป็นกรณี ตามแผนกและ

แบ่งเป็นกรณีของปัญหาของผิวในส่วนต่างๆ แสดงเมนูทั้ง 8 เมนู ได้แก่ แผนกรักษาท่ีเชี่ยวชาญ แผนก
ผู้เชี่ยวชาญ โปรโมชั่น ข่าวกิจกรรม สาระสุขภาพผิว ติดต่อโรงพยาบาล แผนที่โรงพยาบาล และโทรติดต่อ
โรงพยาบาล ดังรูป 2-20 
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ภาพที่2-20  หน้าแรกของแอปพลิเคชัน                                                                                               
ที่มา: Nuttaphum Mata.  Skin Hospital.  เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก
http://www.appannie.com/app/ios/skin-hospital/                                                                    
  

แสดงแผนกด้านผิวในโรงพยาบาล แสดงข้อมูลต่างๆ ดังรูปที่ 2-21  

 
 
 
 
 
 



30 
 

 
 

ภาพที่ 2-21  หน้าแสดงแผนกเฉพาะทาง 
ที่มา: Nuttaphum Mata.  Skin Hospital.  เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.appannie.com/app/ios/skin-hospital/                                                                    
  
 แสดงข้อมูลด้านผิวต่างๆ ปัญหาต่างๆที่เกิดจากสิว หรือโรคผิวหนังต่างๆ ดังรูปที่ 2-22 
 

 
 

ภาพที่ 2-22 หน้าแสดงข้อมูลความงามด้านผิว 
ที่มา: Nuttaphum Mata.  Skin Hospital.  เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.appannie.com/app/ios/skin-hospital/    
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  จุดเด่นของแอปพลิเคชัน 
  1.  สามารถเช็คข้อมูลการดูแลรักษาและการบริการ ซึ่งเข้าผ่านเมนูหลัก ดังรูปที่2-20 
  2.  บอกโปรโมชั่น ซึ่งเข้าผ่านเมนูหลัก  ดังรูปที่2-20 
  3.  ติดต่อการแผนกเฉพาะทาง ซึ่งเข้าผ่านเมนูหลัก ดังรูปที่2-20 
  4.  ติดต่อกับทางโรงพยาบาลได้ง่าย ซึ่งเข้าผ่านเมนูหลัก ดังรูปที่2-20   
             
 
 จุดด้อยของแอปพลิเคชัน         
  1. บอกเฉพาะรายละเอียดของข้อมูล ดังรูปที่ 2-23 

 

 
 

ภาพที่ 2-23 หน้าแสดงข้อมูลความงามด้านผิว 
ที่มา: Nuttaphum Mata.  Skin Hospital.  เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.appannie.com/app/ios/skin-hospital/    
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 กรณีศึกษาที่ 5 แอปพลิเคชัน “Skin and Body Clinic”  บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส  
  แอปพลิเคชัน Skin and Body Clinic แอปพลิเคชันช่วยจัดการในเข้าใช้คลินิก ทั้งการ
ระบตุ าแหน่ง ซื้อสินค้า การรับข้าวสาร กิจกรรมต่างๆ 
 

 
 

ภาพที่ 2-24 หน้าแรก 
ที่มา : Worldwide Salon Marketing Pty Ltd.  Skin and Body Clinic.  เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 
2556. เข้าถึงได้จาก http://www.appannie.com/app/ios/skin-and-body-clinic/ 
 

แสดงเมนูในการเข้าใช้แอปพลิเคชัน โดยจะแบ่งเมนูเป็นสองหน้า ดังรูป 2-25เน้นไปที่การท า
กิจกรรมร่วมกับทางคลีนิก โดยการแชร์ การใช้ Qr code ในการลงชื่อเข้าใช้เพื่อสะสมแต้มการเช้าใช้
บริการของคลีนิก 
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ภาพที่2-25 หน้าแสดงเมนูหน้าสอง 
ที่มา : Worldwide Salon Marketing Pty Ltd.  Skin and Body Clinic.  เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 
2556. เข้าถึงได้จาก http://www.appannie.com/app/ios/skin-and-body-clinic/   
 
        สามารถแสดงความคิดเห็น แชร์แสดงที่อยู่ รูปภาพได้ เพ่ือร่วมกิจกรรมทางคลีนิก ดังรูป 2-26 
 

 
 

ภาพที่2-26 หน้าแสดงเมนูหน้าสอง 
ที่มา : Worldwide Salon Marketing Pty Ltd.  Skin and Body Clinic.  เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 
2556. เข้าถึงได้จาก http://www.appannie.com/app/ios/skin-and-body-clinic/  
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 จุดเด่นของแอปพลิเคชัน 
 1.  สามารถระบุต าแหน่งของผู้ใช้ได้ ดังรูป 2-27 

 
ภาพที่2-27 เมนูเข้าสู่หน้า Location 
ที่มา : Worldwide Salon Marketing Pty Ltd.  Skin and Body Clinic.  เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 
2556. เข้าถึงได้จาก http://www.appannie.com/app/ios/skin-and-body-clinic/  
 

จุดด้อยของแอปพลิเคชัน 
1. เป็นแอปพลิเคชันบอกเฉพาะข้อมูลเท่านั้น 

 



 
 

 

บทที ่3 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

 การปฏิบัติงานโครงงานจุลนิพนธ์ในหัวข้อแอปพลิเคชันเช็คสภาพผิวหน้าเพ่ือส่งเสริมธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวบลิสส์ ผู้จัดท าควรต้องมี
การวางแผนขั้นตอนด าเนินการและการพัฒนาระบบ เพ่ือให้เป็นไปตามขอบเขตของชิ้นงานที่ได้วางไว้ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์และส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้     
 1. การศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้อง 

2.การวิเคราะห์ข้อมูลและศึกษาระบบการท างาน 
3.การออกแบบการแสดงผล 
4. การสร้างและพัฒนาระบบ 
5. การทดสอบและปรับปรุงระบบ 
6. ประเมินผลงาน 
7. จัดท าเอกสาร 
8. แผนการด าเนินงาน 
 
1. การศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
   1.1 รวบรวมเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นจากบริษัท คอสเมก้า จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทน าเข้า

ผลิตภัณฑ์แบรนด์บลิสส์(Bliss)ในประเทศไทย เช่นCorporate Identity (CI) ได้แก่ โลโก้ (Logo) โทนสี
และค่าสีต่างๆเอกลักษณ์ของทางแบรนด์เป็นต้น 
    1.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเอกสาร ข้อมูลที่จ าเป็นในการออกแบบ และวิธีจัดท าแอปพลิเคชัน
รวมถึงระบบหลังร้าน เช่น หลักการออกแบบแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การแสดงผล
ให้ง่ายต่อผู้ใช้ การน าสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น โดยท าการศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างแอปพลิเคชันต่างๆ เอกสารหรือต ารา รวมถึง
การสอบถามจากผู้รู้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลและศึกษาระบบการท างาน 
    น าข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้รวบรวมมา น ามาวิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูล ระบบ
โครงสร้างต่างๆ ของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ เช่น ระบบการสมัครสมาชิก ระบบการเพ่ิมข้อมูล ระบบ
สั่งซื้อสินค้า ระบบค้นหาที่ตั้งของร้าน ข้อมูลต่างๆที่จ าเป็นในการเก็บในฐานข้อมูล เป็นต้น 
    เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลและฟังก์ชันการใช้งานของระบบแล้ว จึงน าไปปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่ท าหน้าที่การตลาดของทางแบรนด์ รวมถึงผู้ที่ใช้งานอุปกรณ์ในระบบแอนดรอยด์ 
เพ่ือให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการใช้งาน ปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งทราบถึงจุดเด่นและจุดด้อยของระบบ แล้ว
รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์เพ่ือต่อยอดและน าไปพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขโครงงาน
โครงงานจุลนิพนธ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยโปรแกรมท่ีใช้ในขั้นตอนนี้คือ MySQL Workbench ใช้ใน
การออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database) ใช้สร้างตาราง (Table) และเขตข้อมูล (Field) ซึ่งช่วยให้
ผู้พัฒนาสามารถท างานได้งา่ยขึ้น 
 

3. การออกแบบการแสดงผล 
   หลังจากการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และออกแบบฟังก์ชันการท างานต่างๆแล้ว จึงเริ่มการ

ออกแบบการแสดงผลต่างๆ ในส่วนที่เป็นการแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือและส่วนที่เป้นระบบหลังร้านโดย
น าข้อมูลโดยอ้างอิงหลักการออกแบบจากเอกสารที่ได้รวบรวมมา การออกแบบโดยค านึงถึงผู้ใช้ให้ใช้ได้
ง่าย สะดวกสบายต่อการใช้งาน และการออกแบบต้องสอดคล้องกับแบรนด์บลิสส์(Bliss)โดยโปรแกรมที่ใช้
ในการออกแบบการแสดงผลนี้ได้แก่ Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator และมีตัวช่วยในการ
ออกแบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับ User Interface ของการแสดงบนอุปกรณ์มือถือในระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ คือGraphical UI Builders 

 
4. การสร้างและพัฒนาระบบ 
   หลังจากทราบระบบทั้งหมด และออกแบบการแสดงผลบนอุปกรณ์ จึงเริ่มพัฒนาระบบของตัว

งานโดยเริ่มจากการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ศึกษาการเขียนแอปพลิเคชัน การเขียนเว็บไซต์ของส าหรับ
ผู้ดูแลระบบ การจัดการระบบหลังบ้านด้วยภาษาพีเอชพี (PHP)และรวบรวมข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ให้
ครบถ้วน เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานให้ดียิ่งขึ้น โดย
โปรแกรมท่ีจ าเป็นต้องใช้ในขั้นตอนนี้ได้แก่ 

   4.1 Android SDK คือชุดค าสั่ง ในการพัฒนา Applications บนระบบปฏิบัตการ Android  
   4.2 Eclipse คือ โปรแกรมท่ีใช้ส าหรับพัฒนาภาษา Java 
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  4.3 ADT Plugin for Eclipse Plug-in ของ Eclipse ที่ใช้ช่วยในการพัฒนาแอพบน Android 
ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

   4.4 Appserveคือโปรแกรมท่ีรวบรวมเอา Open Source Software  
   4.5 phpMyAdminเป็นเครื่องมือที่ใช้ในก ารบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL เช่น การสร้าง

ฐานข้อมูล (Database) การสร้างและจัดการตาราง (Table) ต่าง ๆ การหาผลสรุป (Query) ด้วยค าสั่ง 
SQL 

 
 5. การทดสอบและปรับปรุงระบบ 
     ทดสอบการใช้งานต่างๆและข้อหาข้อผิดพลาดหรือจุดบกพร่องต่างๆ ทั้งในส่วนของแอปพลิเค
ชันและในส่วนของระบบหลังร้านด้วยตนเองและน าไปให้กลุ่มผู้ใช้ตัวอย่างทดลองใช้ จากนั้นจึงน า
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะมาพิจารณา แล้วน าไปพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น เพ่ือให้แอปพลิเคชัน
เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
 6. ประเมินผลการท างาน 
     เมื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน และระบบต่างๆ จนส าเร็จเรียบร้อยแล้วจึงประเมินผลการท างานใน
ด้านต่างๆ 
 
 7. จัดท าเอกสาร 
     สรุปผลการด าเนินงาน รวบรวม และจัดท าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานจุลนิพนธ์
ทั้งหมด 
 
 8. แผนการด าเนินการ 
    ต่อไปนี้เป็นการแสดงการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตารางการด าเนินงานซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 3-1 ตารางแสดงผลระยะเวลาการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ปี 2556 ปี 2557 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

ศึกษาการใช้และการ
เขียนโปรแกรม 

                            

วิเคราะห์ข้อมูล 
ออกแบบระบบและการ
ท างาน 

                            

ออกแบบและแก้ไข                             

เขียนและแก้ไข
โปรแกรม 

                            

ทดสอบโปรแกรมและ
ตรวจสอบหา
ข้อผิดพลาด 

                            

สรุปผลการด าเนินงาน                             

จัดท าเอกสาร                             

 

 
  



บทที่ 4 

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบระบบเพ่ือน ามาใช้เพ่ือพัฒนาโครงงานให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้และเพ่ือประสิทธิภาพที่ดีในการด าเนินโครงงานให้ส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ จึงต้องมีการวางแผนโครงงานที่ละเอียดรอบคอบ ผู้พัฒนาจึงได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบรูปแบบต่างๆ ที่ได้ศึกษา ดังนี้ 
 
1. แนวคิดในการออกแบบ (Design Concept) 

จากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์บลิสส์(Bliss)จะเป็นผู้หญิงและชายที่ใส่ใจดูแลตัวเอง 
อายุประมาณ 25-40 ปี โดยเน้นไปที่ลูกค้าผู้หญิงมากกว่า ซึ่งกลุ่มลูกค้าต้องมีฐานะในระดับดีถึงดีมาก จึง
เน้นการออกแบบให้ดูทันสมัย ใช้งานสะดวกรวดเร็วเข้าใจได้ง่าย เน้นการค้นหาสินค้าได้ง่าย  
 
2. อารมณ์และโทนสี (Mood and Tone) 
 เนื่องจากแบรนด์บลิสส์(Bliss)มีเอกลักษณ์ ค่าสี รูปแบบเดิมอยู่แล้ว เพ่ือให้แอปพลิเคชันนี้เกิด
ความสอดคล้องและสื่อถึงตัวแบรนด์มากที่สุดจึงได้น าข้อมูลเหล่านี้และโทนสีหลักของทางแบรนด์มาเป็น
ตัวก าหนดในการออกแบบ ดังนี้ 
 
 2.1 สีหลักที่ใช้ 

 
 

ภาพที่ 4-1 แสดงโลโก้ของแบรนด์บลิสส์ ซึ่งจะใช้สีฟ้าและสีขาวเป็นหลัก 
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ภาพที่ 4-2 สีฟ้า จะมีค่า R=42 ,G=191, B=213 
 

 
ภาพที่ 4-2 สีขาว จะมีค่า R = 255 , G = 255 , B = 25 

 

 

ภาพที่ 4-3 สีฟ้าอ่อน จะมีค่า R = 155 , G = 232 , B = 243 

 

 
ภาพที่ 4-4 สีชมพู จะมีค่า R = 237 , G = 32 , B = 123 

 

 
ภาพที่ 4-5 สีเทา จะมีค่า R = 244 , G = 244 , B = 244 
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2.2 ฟอนต์ที่ใช้ แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 

 2.2.1 ฟอนต์ภาษาอังกฤษ  

 
ภาพที่ 4-4 ฟอนต์ RobotoLight 

 

 
ภาพที่ 4-5 ฟอนต์ RobotoRegular 

 

 
ภาพที่ 4-6 ฟอนต์ RobotoMedium 

 

 
ภาพที่ 4-7 ฟอนต์ RobotoBold 

 

 

ภาพที่ 4-8 ฟอนต์ RobotoBlack 
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2.2.2 ฟอนต์ภาษาไทย 

 
ภาพที่ 4-9 ฟอนต์ Quark Light 

 

 
ภาพที่ 4-10 ฟอนต์ Quark Bold 

 
 นอกจากนี้เมื่อสังเกตจากการออกแบบเว็บไซต์ การโฆษณา การตกแต่งร้าน จะมีความ
สดใส เรียบง่าย สีสันสดใส น าเสนอให้เห็นลักษณะเด่นของทางแบรนด์ มีการเพ่ิมลูกเล่นโดยการใช้ทรง
กลมเพ่ือสื่อถึงฟองสบู่ ท าให้ดูสดใสมากขึ้นและให้ความรู้สึกสะอาดมากขึ้น 

 
ภาพที่ 4-11 การโฆษณาบนแฟนเพจของแบรนด์บลิสส์                                                                      
ที่มา: Bliss Thailiand.  Promotion Sale.  เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556. 
เข้าถึงได้จากhttps://www.facebook.com/blissspa.thailand?fref=ts 
 
 



43 

 

 
 

ภาพที่ 4-12 เว็บไซต์ของแบรนด์บลิสส์ 
ที่มา: Bliss Thailiand.  Bliss Thailand Website.  เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556. 
เข้าถึงได้จากhttp://blissspa-thailand.com/product.php?tid=1&pg=1 
 

 
 

ภาพที่ 4-13 แสดงตัวอย่างการตกแต่งร้านแบรนด์บลิสส์ 
ที่มา: Bliss Thailiand.  Bliss Thailand Website. เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556. 
เข้าถึงได้จากhttp://blissspa-thailand.com/product.php?tid=1&pg=1 
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3. การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (User Interface) 
 3.1 การออกแบบแอปพลิเคชัน 
 

 
 

ภาพที่ 4-14 แสดงแบบไอคอนของแอปพลิเคชัน 
 

 
 

ภาพที่ 4-15 แสดงแบบร่างหน้าแรกของแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4-16 แสดงแบบร่างหน้าลงทะเบียนของแอปพลิเคชัน 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-17 แสดงแบบร่างหน้าค าถามก่อนการเช็คสภาพผิวผ่านแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4-18 แสดงแบบร่างของการตอบแบบสอบถามข้อที่ 1 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-19 แสดงแบบร่างของการตอบแบบสอบถามข้อที่ 2 
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ภาพที่ 4-20แสดงแบบร่างของการตอบแบบสอบถามข้อ 3 
 

 
 

ภาพที่ 4-21แสดงแบบร่างของการตอบแบบสอบถามข้อ 4 



48 

 

 
 

ภาพที่ 4-22แสดงแบบร่างของการตอบแบบสอบถามข้อ 5 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-23แสดงแบบร่างของการตอบแบบสอบถามข้อ 6 
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ภาพที่ 4-24 แสดงแบบร่างหน้าแรกของแอปพลิเคชัน 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-25 แสดงแบบร่างเมนูของแอปพลิเคชัน 
 



50 

 

 
 

ภาพที่ 4-26 แสดงแบบร่างกิจกรรมพิเศษตามโปรโมชัน 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-27 แสดงแบบร่างแสดงหน้าสินค้าแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4-28 แสดงแบบร่างหน้าวางแผนการใช้ของแอปพลิเคชัน 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-29 แสดงแบบร่างถ่ายรูปเพื่อเช็คสภาพผิวของแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4-30 แสดงแบบร่างหน้ารายละเอียดของสินค้าของแอปพลิเคชัน 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-31 แสดงแบบร่างตะกร้าสินค้าแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4-32 แสดงแบบร่างการเลือกรูปแบบการจัดส่งของแอปพลิเคชัน 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-33 แสดงแบบใบรายการสั่งซื้อของแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4-34 แสดงแบบร่างการจับคู่สินค้ากับสภาพผิวของแอปพลิเคชัน 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-35 แสดงแบบร่างรายงานสภาพผิวของแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4-36 แสดงแบบร่างการเข้าถึงการค้นหาร้านค้าแอปพลิเคชัน 
 

 
 
 

ภาพที่ 4-37 แสดงแบบร่างหน้าการค้นหาร้านค้าของแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4-38 แสดงแบบการบันทึกการใช้ของแอปพลิเคชัน 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-39 แสดงแบบร่างแสดงการบันทึกของแอปพลิเคชัน 
 



57 

 

 
 

ภาพที่ 4-40 แสดงแบบร่างการเก็บประวัติการใช้ของแอปพลิเคชัน 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-41 แสดงแบบร่างการสะสมคะแนนของแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4-42 แสดงแบบร่างการสะสมคะแนนของแอปพลิเคชัน 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-43 แสดงแบบร่างการแจ้งเตือนการรับสิทธิโปรโมชัน 
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ภาพที่ 4-44 แสดงแบบร่างการแสดงโปรโมชันของแอปพลิเคชัน 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4-45 แสดงแบบร่างโปรโมชันที่พบในสาขาใกล้เคียงของแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4-46 แสดงแบบร่างแสดงประวัติการรับสิทธิ์โปรโมชันของแอปพลิเคชัน 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-47 แสดงแบบร่างหน้ารายละเอียดของแอปพลิเคชัน 
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 หน้าแรกหน้าการลงชื่อเข้าใช้ในการเข้าสู่ระบบ ของผู้ใช้ ผู้ใช้ สามารถเข้าสู่ระบบผ่านทางการ
กรอก Username และ Password หรือผ่านการเชื่อมต่อกับโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเฟซบุ๊ค หากผู้ใช้ยังไม่
ท าการลงทะเบียน ก็สามารถลงทะเบียนในหน้านี้ได้ทันที ดังภาพที่4-48 
 

 
 

ภาพที่ 4-48 แสดงแบบหน้าแรกของแอปพลิเคชัน 
 
 การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้แอปพลิเคชัน ถูกคิดขึ้นมาเพ่ือรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้ใช้ไม่ให้
รั่วไหล โดยผู้ใช้จะต้องท าการกรอกประวัติส่วนตัวเบื้องต้น ในส่วนการกรอกที่อยู่และอีเมล จะสะดวกต่อ
การจัดส่งของหากผู้ใช้ท าการออเดอร์สินค้า ดังภาพที่4-49 และ4-50 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 

 

 

 
 

ภาพที่ 4-49 แสดงรูปแบบฟอร์มการสร้างรหัสผู้ใช้ 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-50 แสดงรูปแบบฟอร์มการสร้างรหัสผู้ใช้ 
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 หน้าหลักของแอปพลิเคชัน แสดงข้อมูลของสินค้าล่าสุด สินค้าท่ีแนะน า เพื่อเป็นการส่งเสริม
ธุรกิจ ทางด้านการส่งเสริมการขาย ดังภาพที่ 4-51 
 

 
 

ภาพที่ 4-51 แสดงแบบหน้าหน้าหลักของแอปพลิเคชัน 
 
 แถบเมนูออกแบบมาเพ่ือการเข้าถึงเมนูที่ง่ายไม่ว่าผู้ใช้ จะใช้งานในหน้าใดๆก็สามารถเข้าถึงเมนู
ได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งเมนูจะมีทั้งหมด 7 เมนู ได้แก่ หน้าหลัก(Home) เช็คสภาพผิว(Check skin) สินค้า
(Product) โปรโมชัน(Promotion) บันทึกการใช้(My diary) การวางแผนการใช้(Planning) และค้นหา
ร้านที่ใกล้ที่สุด(Store location) ซึ่งจะสามารถช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้มากขึ้น และในทาง
เดียวกันแบรนด์ของสินค้าจะเป็นที่รู้จักมากข้ึน ดังภาพที่ 4-52 
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ภาพที่ 4-52 แสดงแถบเมนูของแอปพลิเคชัน 
 
 ในการเช็คสภาพผิวผ่านแอปพลิเคชันนี้ ผู้ใช้จะต้องท าการตอบแบบสอบถามก่อน เพ่ือให้ระบบ
สามารถวิเคราะห์ได้แม่นย าขึ้น ดังภาพที่ 4- 52 ซึ่งผู้ใช้สามารถเช็คสภาพผิวได้ตลอดเวลา ทั้งนี้โดย
ก าหนดการในการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้เข้ามาเช็คสภาพผิวจะอยู่ที่ 1เดือน/ครั้ง เนื่องจากสภาพผิว มีการ
เปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป หากการใช้ผลิตภัณฑ์ไม่สม่ าเสมอ ก็จะไม่สามารถทราบได้ว่าเกิดความ
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพียงแต่ผู้ใช้สามารถรู้สึกได้ถึงความพึงพอใจมากน้อยเท่านั้น 
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ภาพที่ 4-53 แสดงแบบขั้นตอนในการเข้าสู่การเช็คสภาพผิว 
 
 ผู้ใช้จะต้องตอบแบบสอบถามก่อน โดยสามารถแก้ไขค าตอบภายหลังการใช้ หากสภาพผิวมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนี้ได้สร้างฟอร์มในการสอบถามเป็น 2 ชุด โดยใช้ในการสอบถาม
สภาพผิวก่อนใช้และหลังใช้ผลิตภัณฑ์ของทางแบรนด์ โดยค านึงถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพผิวของ
บุคคล ซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยภายในและภายนอกของมนุษย์ เช่น ความเครียดและภูมิอากาศ เป็นต้น โดยผู้ใช้
ต้องตอบค าถามจรครบจึงจะสามารถเช็คสภาพผิวผ่านกล้องได้ ดังภาพที่ 4-54 ถึง 4-60 
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ภาพที่ 4-54 แสดงแบบการตอบแบบสอบถามเบื้องต้นก่อนการเช็คสภาพผิว 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4-55 แสดงแบบการตอบแบบสอบถามเบื้องต้นข้อที่ 1 
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ภาพที่ 4-56 แสดงแบบการตอบแบบสอบถามเบื้องต้นข้อที่ 2 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-57 แสดงแบบการตอบแบบสอบถามเบื้องต้นข้อที่ 3 
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ภาพที่ 4-58 แสดงแบบการตอบแบบสอบถามเบื้องต้นข้อที่ 4 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4-59 แสดงแบบการตอบแบบสอบถามเบื้องต้นข้อที่ 5 
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ภาพที่ 4-60 แสดงแบบการตอบแบบสอบถามเบื้องต้นข้อที่ 6 
 
 โดยเมื่อผู้ใช้ได้ซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้ และบันทึกการใช้ผ่านแอปพลิเคชัน หลังจากนั้น 1 เดือนแอป
พลิเคชันจะท าการสอบถามสภาพผิวอีกครั้ง เพ่ือสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสภาพผิวและความพึงพอใจ
ของลูกค้า โดยค าถามหลังการใช้นี้ จะมีความคล้ายคลึงปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย ดังภาพที่ 4-61 ถึง 4-67 
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ภาพที่ 4-61 แสดงแบบหัวข้อตอบแบบสอบถามเบื้องต้น 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-62 แสดงแบบการตอบแบบสอบถามเบื้องต้นข้อที่ 1 
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ภาพที่ 4-63 แสดงแบบการตอบแบบสอบถามเบื้องต้นข้อที่ 2 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-64 แสดงแบบการตอบแบบสอบถามเบื้องต้นข้อที่ 3 
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ภาพที่ 4-65 แสดงแบบการตอบแบบสอบถามเบื้องต้นข้อที่ 4 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-66 แสดงแบบการตอบแบบสอบถามเบื้องต้นข้อที่ 5 
 



73 

 

 
 

ภาพที่ 4-67 แสดงแบบการตอบแบบสอบถามเบื้องต้นข้อที่ 6 
 
 มีกิจกรรมให้ผู้ใช้ร่วมสนุกกับทางแบรนด์เพ่ือรับส่วนลด หรือสิ่งของต่างๆ ดังภาพที่ 4-68 
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ภาพที่ 4-68 แสดงแบบแจ้งเตือนการได้รับสิทธิพิเศษ 
 
 เมื่อผู้ใช้ตอบแบบสอบถามครบแล้ว แอปพลิเคชันจะท าการปลดล็อคให้เข้าใช้ฟังก์ชันเช็คสภาพ
ผิวหน้าผ่านกล้องได้ ดังภาพที่ 4-69 
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ภาพที่ 4-69 แสดงแบบการใช้กล้อง 
 
 หลังจากนั้นระบบจะท าการวิเคราะห์สภาพผิวจากภาพที่ ถ่ายและแบบสอบถามที่ผู้ใช้ตอบ และ
รายงานสภาพผิวในเวลาต่อมา 
 

 
 

ภาพที่ 4-70 แสดงแบบผลสรุปสภาพผิว 
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 เมื่อผู้ใช้ต้องการทราบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิว ก็สามารถกดปุ่ม ‘ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
กับสภาพผิวหน้า’ แอปพลิเคชันสามารถจับคู่ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้ได้ ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อได้ทันที 
 

 
 

ภาพที่ 4-71 แสดงแบบจับคู่ผลิตภัณฑ์ 
 นอกจากนี้หากผู้ใช้สนใจสินค้าตัวอ่ืนๆก็สามารถเลือกชม และเลือกซื้อได้ทันที 
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ภาพที่ 4-72 แสดงผลิตภัณฑ์บนแอปพลิเคชัน 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-73 แสดงรายละเอียดสินค้าบนแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4-74 แสดงตะกร้าสินค้าบนแอปพลิเคชัน 
 

 

 
 

ภาพที่ 4-75 แสดงการเลือกการจัดส่งสินค้าบนแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4-76 แสดงการเลือกท่ีอยู่ในการจัดส่ง 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4-77 แสดงแบบสรุปการสั่งซื้อ 



80 

 

 ผู้ใช้สามารถค้นหาร้านบลิสส์(Bliss) ที่อยู่ ใกล้ๆในบริเวณที่ผู้ ใช้อยู่ได้จากเมนู Store 
location หรือเข้าถึงผ่านหน้า เช็คสภาพผิวได้ทันที หากต้องการไปเลือกสินค้าด้วยตนเองที่ร้าน 

 
 

ภาพที่ 4-78 แสดงแบบการกดค้นหาร้านสาขาใกล้ที่สุด 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-79 แสดงแบบค้นหาร้านบลิสส์ที่ใกล้ที่สุด 
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 ผู้ใช้สามารถบันทึกไดอารี่การใช้ ผ่านทางเมนู My Diaryและสามารถสะสมคะแนน จากการซื้อ
สินค้าออนไลน์หรือการเขียนบันทึกได้ผ่านแอปพลิเคชัน ดังภาพที่ 4-80 
 

 
 

ภาพที่ 4-80 แสดงแบบการจดบันทึกการใช้ผลิตภัณฑ์ 
 

 

 
 

ภาพที่ 4-81 แสดงแบบการสะสมคะแนนผ่านแอปพลิเคชันเพื่อรับสิทธิพิเศษ 
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ภาพที่ 4-82 แสดงแบบการบันทึกการใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือท าประวัติความต่อเนื่องในการใช้ 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 4-83 แสดงแบบการสะสมคะแนน 
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 หลังจากท่ีผู้ใช้สะสมคะแนนจนครบ 100% จะมีการแจ้งเตือน ในการรับสิทธิ ขึ้นอยู่กับการ
ก าหนดของทางแบรนด์ 
 

 
 

ภาพที่ 4-84 แสดงแบบการแจ้งเตือนการได้รับสิทธิพิเศษ 
 
 แอปพลิเคชันนี้สามารถอัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชัน สิทธิพิเศษต่างๆ ของทางแบรนด์ ซึ่งผู้ใช้
สามารถ กดรับสิทธิ์เพ่ือใช้สิทธิ์ได้ สามารถดูรายละเอียดโปรโมชันรวมถึงโปรโมชันที่น่าสนใจในสาขาใกล้ๆ 
อีกท้ังบันทึกการรับสิทธิ์ของผู้ใช้ เพ่ือผู้ใช้สามารถรับข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และไม่พลาดกับสิทธิพิเศษ 
ดังภาพที่ 4-85 ถึง 4-88 
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ภาพที่ 4-85 แสดงแบบเมนูโปรโมชัน 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-86 แสดงแบบรายละเอียดโปรโมชัน 
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ภาพที่ 4-87 แสดงแบบการจัดโปรโมชันในสาขาใกล้เคียง 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-88 แสดงแบบประวัติการรับสิทธิ์ 
 เมื่อผู้ใช้ท าการสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ข้อมูลของผลิตภัณฑ์จะถูกส่งกลับมาที่ Planning ให้ผู้ใช้
เลือกตั้งค่าการแจ้งเตือนการใช้ผลิตภัณฑ์  
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 ส าหรับผู้ใช้ที่ไปซื้อของที่ร้าน ก็สามารถเลือกก าหนดการแจ้งเตือน โดยการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ 
ในเมนู Planning ดังภาพที่ 4-89 
 

 
 

ภาพที่ 4-89 แสดงแบบการเลือกก าหนดเพ่ือแจ้งเตือนการใช้ผลิตภัณฑ์ 
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3.2 การออกแบบระบบหลังบ้าน 

 
 

ภาพที่ 4-90 แสดงแบบร่างระบบหลังบ้าน หน้าลงชื่อเข้าใช้ 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-91 แสดงแบบร่างระบบหลังบ้าน จัดการใบรายการสินค้า 
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ภาพที่ 4-92 แสดงแบบร่างระบบหลังบ้าน จัดการโปรโมชัน 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-93 แสดงแบบร่างระบบหลังบ้าน จัดการสมาชิก 
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ภาพที่ 4-94 แสดงแบบร่างระบบหลังบ้าน แก้ไขข้อมูลสินค้า 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-95 แสดงแบบร่างระบบหลังบ้าน จัดการสินค้า 
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ภาพที่ 4-96 แสดงแบบร่างระบบหลังบ้าน จัดการการเช็คสภาพผิว(แบบสอบถาม) 
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ภาพที่ 4-97 แสดงแบบร่างระบบหลังบ้าน จัดการการเช็คสภาพผิว(แบบสอบถาม) 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-98 แสดงแบบร่างระบบหลังบ้าน จัดการการเช็คสภาพผิว  
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 หน้าเว็บไซต์ระบบหลังบ้านช่วยในการจัดการระบบของแอปพลิเคชัน ในการเพ่ิมข้อมูลอัพเดต 
แก้ไข ลบรายการ รวมถึงขัดการข้อมูลต่างๆ 
 

 
 

ภาพที่ 4-99 แสดงเว็บไซต์ระบบหลังบ้านหน้าลงชื่อเข้าใช้ 
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ภาพที่ 4-100 แสดงเว็บไซต์ระบบหลังบ้านหน้าจัดการสินค้า 
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ภาพที่ 4-101 แสดงเว็บไซต์ระบบหลังบ้านหน้าจัดการสินค้า 
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ภาพที่ 4-102 แสดงเว็บไซต์ระบบหลังบ้านหน้าแก้ไขสินค้า 



96 

 

 
 

ภาพที่ 4-103 แสดงเว็บไซต์ระบบหลังบ้านหน้าแก้ไขสินค้า 
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ภาพที่ 4-104 แสดงเว็บไซต์ระบบหลังบ้านหน้าจัดการสินค้า ระบุกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
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ภาพที่ 4-105 แสดงเว็บไซต์ระบบหลังบ้านหน้าระบบจัดการสมาชิก 
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ภาพที่ 4-106 แสดงเว็บไซต์ระบบหลังบ้านหน้าระบบจัดการสมาชิก 
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ภาพที่ 4-107 แสดงเว็บไซต์ระบบหลังบ้านหน้าการแก้ไขข้อมูลของสมาชิก 
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ภาพที่ 4-108 แสดงเว็บไซต์ระบบหลังบ้านจัดการโปรโมชัน 
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ภาพที่ 4-109 แสดงเว็บไซต์ระบบหลังบ้านจัดการใบสั่งซื้อสินค้า 
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ภาพที่ 4-110 แสดงเว็บไซต์ระบบหลังบ้านจัดการผลิตภัณฑ์การเช็คสภาพผิว 
 



104 

 

 

ภาพที่ 4-111 แสดงเว็บไซต์ระบบหลังบ้านจัดการผลิตภัณฑ์การเช็คสภาพผิว 
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ภาพที่ 4-112 แสดงเว็บไซต์ระบบหลังบ้านจัดการชุดค าถาม 
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ภาพที่ 4-113 แสดงเว็บไซต์ระบบหลังบ้านการตั้งค่าชุดค าถาม 
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4. การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 
4.1 Application Use Case Diagram 
 

 
 

ภาพที่4-114 แสดง Use Case Diagram 
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4.2 Application Use Case Description 
ตารางที่ 4-1 ระบบลงทะเบียน (Register) 

Use case ID UC01 
Use case name ระบบลงทะเบียน 
Brief description ผู้ใช้งานลงทะเบียน เพ่ือใช้งานแอปพลิเคชัน 
Actor Customer 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้กรอกข้อมูลเพ่ือลงทะเบียน 
2. ผู้ใช้กรอก ชื่อ  ที่อยู่ อายุ

Username password 
3. กดยืนยัน 

1.1 ระบบประมวลผลว่า Username 
และ Password มีการซ้ าหรือไม่  

1.2 Username หรือ Password ซ้ า
ถูกต้อง ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูล 
Username/Passwordใหม่ 

Exception  
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ตารางที่ 4-2 เข้าสู่ระบบ (Log in) 

Use case ID UC02 
Use case name เข้าสู่ระบบ 
Brief 
description 

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ เพ่ือใช้งานแอปพลิเคชัน 

Actor Customer 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้เลือกลงชื่อ
เข้าใช้ผ่าน  
Usernameและ 
Password 

1.1 ระบบประมวลผลว่า Username และ Password 
ถูกต้องหรือไม่ 

1.2 Username หรือ Password ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้ต้องเข้า
ระบบอีกครั้ง 

2. ผู้ใช้เลือกลงชื่อ
เข้าใช้ผ่านบัญชี
Facebook 

2.1 ระบบเชื่อมต่อกับบัญชี Facebook ของผู้ใช้ ให้ผู้ใช้
อนุญาติการเข้าถึงแอปพลิเคชันโดยผ่านบัญชี 
Facebook 

Exception  
 
ตารางที่ 4-3 เข้าสู่ระบบผ่านเฟซบุ๊ค (Log in with Facebook) 

Use case ID UC03 
Use case name เข้าสู่ระบบผ่านเฟซบุ๊ค 
Brief 
description 

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ เพ่ือใช้งานแอปพลิเคชัน 

Actor Customer 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้เลือกลงชื่อเข้าใช้ผ่านบัญชี
Facebook 

1.1 ระบบเชื่อมต่อกับบัญชี Facebook ของ
ผู้ใช้ ให้ผู้ใช้อนุญาติการเข้าถึงแอป
พลิเคชันโดยผ่านบัญชี Facebook 

Exception  
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ตารางที่ 4-4 เลือกชมผลิตภัณฑ์ (View Product) 

Use case ID UC04 
Use case name เลือกชมผลิตภัณฑ์ 
Brief description ผู้ใช้งานดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
Actor Customer 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้เข้าไปยังหน้าที่ต้องการดู
ผลิตภัณฑ์ 

 

1.1 ระบบเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล
มาแสดง 

Exception  
 
ตารางที่ 4-5 เลือกชมโปรโมชัน (View Promotion) 

Use case ID UC05 
Use case name เลือกชมโปรโมชัน 
Brief description ผู้ใช้งานดูรายละเอียดโปรโมชันต่างๆ 
Actor Customer 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้เข้าไปยังหน้าที่ต้องการดูโปร
โมชัน 

 

1.1 ระบบเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล
มาแสดง 

Exception  
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ตารางที่ 4-6 ตอบแบบสอบถาม (Answer the questionaire) 

Use case ID UC06 
Use case name ตอบแบบสอบถาม 
Brief description ผู้ใช้งานตอบแบบสอบถามเบื้องต้น 
Actor Customer 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้เข้าไปยังหน้าcheck 
skin 

2. ตอบแบบสอบถาม 
 

1.1 ระบบเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล
มาแสดง 

Exception  
 
ตารางที่ 4-7 แชร์ภาพลงเฟซบุ๊ค (Share image on facebook) 

Use case ID UC07 
Use case name แชร์ภาพลงเฟซบุ๊ค 
Brief description ผู้ใช้งานตอบแบบสอบถามเบื้องต้น 
Actor Customer 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้แชร์ภาพก่อน-หลังใช้
ผลิตภัณฑ์ลงเฟซบุ้ค 

1.1 ระบบเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล
มาแสดง 

Exception  
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ตารางที่ 4-8 ตะกร้าสินค้า (Add to cart) 

Use case ID UC08 
Use case name ตะกร้าสินค้า 
Brief description ผู้ใช้งานเลือกสินค้าใส่ตะกร้าเพ่ือสั่งซื้อ 
Actor Customer 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้เลือกผลิตภัณฑ์ลงในตะกร้า
สินค้าเพ่ือสั่งซื้อ 

2. ยืนยันการสั่งซื้อ 

1.1 ระบบเรียกข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลมาแสดง 

1.2 ระบบเก็บรายการสั่งซื้อ 
Exception  

 
ตารางที่ 4-9 แจ้งช าระเงิน (Inform payment) 

Use case ID UC09 
Use case name แจ้งช าระเงิน 
Brief description ผู้ใช้แจ้งช าระเงิน 
Actor Customer 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้แจ้งช าระเงินผ่านแอปพลิเค
ชัน 

1.1 ระบบเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล
มาแสดง 

1.2 ระบบเก็บข้อมูล 
Exception  
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ตารางที่ 4-10 เขียนไดอารี่  (Write the diary) 

Use case ID UC10 
Use case name เขียนไดอารี่ 
Brief description ผู้ใช้จดบันทึกการใช้ผลิตภัณฑ์ 
Actor Customer 
 Actor action System respond 

2. ผู้ใช้เลือกผลิตภัณฑ์ลงในตะกร้า
สินค้าเพ่ือสั่งซื้อ 

3. ยืนยันการสั่งซื้อ 

1.1ระบบเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลมา
แสดง 

1.2ระบบเก็บข้อมูล 
Exception  

 
ตารางที่ 4-11 วางแผนการใช้ผลิตภัณฑ์  (Planning) 

Use case ID UC11 
Use case name วางแผนการใช้ผลิตภัณฑ์ 
Brief description ผู้ใช้วางแผนการใช้ผลิตภัณฑ์ 
Actor Customer 
 Actor action System respond 

1. กรณีผู้ใช้ไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร้าน 
1.1 ผู้ใช้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้

สั่งซื้อ 
2. กรณีผู้ใช้สั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชัน 
 
 

1.1 ระบบวางแผนการใช้แสดงบน
แอปพลิเคชัน จากผลิตภัณฑ์ที่
ผู้ใช้เลือก 

1.2 ระบบดึงข้อมูลผลิตภัณฑ์จาก
รายการสั่งซื้อของผู้ใช้ แล้วแสดง
การวางแผนการใช้ 

1.3 แจ้งเตือนการใช้ผลิตภัณฑ์ให้กับ
ผู้ใช้ 

Exception  
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ตารางที่ 4-12 อัพเดตสภาพผิว (Update skin problem with questionaire) 

Use case ID UC12 
Use case name อัพเดตสภาพผิว 
Brief description ผู้ใช้อัพเดตสภาพผิวผ่านการตอบแบบสอบถาม 
Actor Customer 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้ตอบแบบสอบถามอย่างน้อย
ทุกๆ 1 เดือน (สภาพผิวมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา) 

1.1 ระบบแสดงชุดค าถามชุดที่สอง 
1.2 ระบบแจ้งเตือนให้ผู้ใช้อัพเดต

การตอบค าถามจาก
แบบสอบถามทุกๆ 1 เดือน 

Exception  
 
ตารางที่ 4-13 ค้นหาสินค้า (Search product) 

Use case ID UC13 
Use case name ค้นหาสินค้า 
Brief description ผู้ใช้งานค้นหาสินค้าท่ีต้องการ 
Actor Customer 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้เข้าไปยังหน้าสินค้า 
2. ค้นหาสินค้า โดยการกรอกค าค้น

หา และกดค้นหาเพื่อดูผลลัพธ์ 
 

1.1 ระบบประมวลผลจากข้อมูลใน
ฐานข้อมูล 

1.2 ระบบเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล
มาแสดง 

Exception  
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ตารางที่ 4-14 ค้นหาโปรโมชัน (Search promotion) 

Use case ID UC14 
Use case name ค้นหาโปรโมชัน 
Brief description ผู้ใช้งานค้นหาสินค้าท่ีต้องการ 
Actor Customer 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้เข้าไปยังหน้าโปรโมชัน 
2. ค้นหาโปรโมชัน โดยการกรอก

ค าค้นหา และกดค้นหาเพื่อดู
ผลลัพธ์ 

 

1.1 ระบบประมวลผลจากข้อมูลใน
ฐานข้อมูล 

1.2 ระบบเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล
มาแสดง 

Exception  
 
ตารางที่ 4-15 ค้นหาร้านที่ใกล้ที่สุด  (Find Store location) 

Use case ID UC015 
Use case name ค้นหาร้านที่ใกล้ที่สุด 
Brief description ผู้ใช้งานร้านค้าที่ใกล้ที่สุด 
Actor Customer 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้เข้าไปยังหน้าค้นหาร้านใกล้ 
2. ผู้ใช้เลือกเส้นทาง ที่ระบบท าการ

ค้นหา 

1.1 ระบบเรียกGoogle map API 
มาแสดง 

Exception  
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ตารางที่ 4-16 เช็คสภาพผิว  (Check skin) 

Use case ID UC16 
Use case name เช็คสภาพผิว 
Brief description ผู้ใช้งานเช็คสภาพผ่านการถ่ายรูป 
Actor System 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้ถ่ายรูปเพื่อท าการเช็ค
สภาพผิว 

2. ระบบท าการเช็คสภาพผิว 
 

1.1 ระบบประมวลผลจากสภาพผิว
จากรูปถ่าย เปรียบเทียบข้อมูล
จากระบบฐานข้อมูล และ
รายงานสภาพผิว 

1.2 ระบบประมวลผลจับคู่ผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะสมกับสภาพผิว 

Exception  
 
ตารางที่ 4-17 รายงานสภาพผิว (Report Skin) 

Use case ID UC17 
Use case name รายงานสภาพผิว 
Brief description ระบบรายงานสภาพผิว 
Actor System 
 Actor action System respond 

1. ระบบน ารูปภาพไปวิเคราะห์ 
2. ระบบรายงานสภาพผิว 

 

1.1 ระบบเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล
มาแสดง 

Exception  
 

 

 



117 

 

ตารางที่ 4-18 จับคู่สภาพผิวกับผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสม (Matching Product) 

Use case ID UC18 
Use case name จับคู่สภาพผิวกับผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสม 
Brief description ผู้ใช้งานดูรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
Actor System 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้ดูผลิตภัณฑ์ที่ระบบจับคู่ความ
เหมาะสมให้ 

 

1.1 ระบบเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล
มาแสดง 

Exception  
 
ตารางที่ 4-19 ระบบแจ้งเตือน (Notification) 

Use case ID UC19 
Use case name ระบบแจ้งเตือน 
Brief description ระบบแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ 
Actor System 
 Actor action System respond 

1.ระบบแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ 
เช่น อัพเดตโปรโมชัน สินค้า
แนะน า กิจกรรมส่วนลด 

1.1 ระบบเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล
มาแสดง 

Exception  
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4.3 Back-en Use Case Description 
ตารางที่ 4-20 เพ่ิมสินค้า (Insert product) 

Use case ID UC20 
Use case name เพ่ิมสินค้า 
Brief description ผู้ใช้ท าการเพิ่มสินค้า 
Actor Admin 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์บนระบบหลังบ้าน 
2. ผู้ใช้เพ่ิมสินค้า 
3. กดยืนยัน 

1.1 ระบบท าการเก็บข้อมูลลง
ฐานข้อมูล 

1.2 ระบบเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล
มาแสดงบนแอปพลิเคชัน 

Exception  
 
ตารางที่ 4-21 เพ่ิมโปรโมชัน (Insert promotion) 

Use case ID UC21 
Use case name เพ่ิมโปรโมชัน 
Brief description ผู้ใช้ท าการเพิ่มโปรโมชัน 
Actor Admin 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์บนระบบหลังบ้าน 
2. ผู้ใช้เพ่ิมโปรโมชัน 
3. กดยืนยัน 
 

1.1 ระบบท าการเก็บข้อมูลลง
ฐานข้อมูล 

1.2 ระบบเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล
มาแสดงบนแอปพลิเคชัน 

 
Exception  
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ตารางที่ 4-22 เพ่ิมสถานที่ตั้งร้าน (Insert store location) 

Use case ID UC22 
Use case name เพ่ิมสถานที่ตั้งร้าน 
Brief description ผู้ใช้ท าการเพิ่มสถานที่ตั้งร้านค้า 
Actor Admin 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์บนระบบหลังบ้าน 
2. ผู้ใช้เพ่ิมสถานที่ตั้งร้านค้า โดย

การก าหนดจุด 
3. กดยืนยัน 
 

1.1 ระบบท าการเก็บข้อมูลลง
ฐานข้อมูล 

1.2 ระบบเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล
มาแสดงบนแอปพลิเคชัน 

 
Exception  

 
ตารางที่ 4-23 แก้ไขสินค้า (Update product) 

Use case ID UC23 
Use case name แก้ไขสินค้า 
Brief description ผู้ใช้งานแก้ไขสินค้า 
Actor Admin 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์บนระบบหลังบ้าน 
2. ผู้ใช้แก้ไขสินค้าตามต้องการ 
3. กดยืนยัน 
 

1.1 ระบบท าการเก็บข้อมูลลง
ฐานข้อมูล 

1.2 ระบบเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล
มาแสดงบนแอปพลิเคชัน 

 
Exception  
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ตารางที่ 4-24 แก้ไขโปรโมชัน (Update promotion) 

Use case ID UC24 
Use case name แก้ไขโปรโมชัน 
Brief description ผู้ใช้งานแก้ไขโปรโมชัน 
Actor Admin 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์บนระบบหลังบ้าน 
2. ผู้ใช้แก้ไขโปรโมชันตามต้องการ 
3. กดยืนยัน 
 

1.1 ระบบท าการเก็บข้อมูลลง
ฐานข้อมูล 

1.2 ระบบเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล
มาแสดงบนแอปพลิเคชัน 

Exception  
 
ตารางที่ 4-25 แก้ไขสถานที่ (Update store location) 

Use case ID UC25 
Use case name แก้ไขสถานที่ 
Brief description ผู้ใช้งานแก้ไขสถานที่ 
Actor Admin 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์บนระบบหลังบ้าน 
2. ผู้ใช้แก้ไขแก้ไขสถานที่ ตาม

ต้องการ 
3. กดยืนยัน 

1.1 ระบบท าการเก็บข้อมูลลง
ฐานข้อมูล 

1.2 ระบบเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล
มาแสดงบนแอปพลิเคชัน 

Exception  
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ตารางที่ 4-26 ลบข้อมูล (Delete) 

Use case ID UC26 
Use case name ลบข้อมูล 
Brief description ผู้ใช้งานลบข้อมูลตามต้องการ 
Actor Admin 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์บนระบบหลังบ้าน 
2. ผู้ใช้แก้ไขแก้ไขสถานที่ ตาม

ต้องการ 
3. กดยืนยัน 

1.1 ระบบท าการเก็บข้อมูลลง
ฐานข้อมูล 

1.2 ระบบเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล
มาแสดงบนแอปพลิเคชัน 

Exception  
 
ตารางที่ 4-27 จัดการลูกค้า (Manage customer) 

Use case ID UC27 
Use case name จัดการลูกค้า 
Brief description ผู้ใช้จัดการข้อมูลลูกค้า 
Actor Admin 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์บนระบบหลังบ้าน 
2. ผู้ใช้จัดการข้อมูลลูกค้าเช่น 

2.1 ระดับลูกค้า 
3. กดยืนยัน 

1.1 ระบบท าการเก็บข้อมูลลง
ฐานข้อมูล 

 

Exception  
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ตารางที่ 4-28 จัดการรายการสั่งซื้อ (Manageorder) 

Use case ID UC28 
Use case name จัดการรายการสั่งซื้อ 
Brief description ผู้ใช้จัดการข้อมูลรายการสั่งซื้อ 
Actor Admin 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์บนระบบหลังบ้าน 
2. ผู้ใช้จัดการรายการสั่งซื้อ 

2.1 จัดการสถานะการสั่งซื้อ 
2.2 จัดการสถานะการจัดส่ง 

1.1 ระบบท าการเก็บข้อมูลลง
ฐานข้อมูล 

1.2 แสดงรายการบนระบบหลังบ้าน 
 

Exception  
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 4.3 Class Diagram 
 

 
 

ภาพที่ 4-115 แสดง Class และความสัมพันธ์ในแง่ต่าง ๆ (Relation) ระหว่าง Class 
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 4.4 Activity Diagram 
 

 
 

ภาพที่ 4-116 แสดงขั้นตอนการท างานของการลงชื่อเข้าใช้แอปพลิเคชันโดยใช้ชื่อผู้ใช้และพาสเวิร์ด 
 

 

 
ภาพที่ 4-117 แสดงขั้นตอนการท างานของการลงชื่อเข้าใช้แอปพลิเคชันโดยการเชื่อมต่อเฟซบุ๊ค 
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ภาพที่ 4-118 แสดงขั้นตอนการท างานของการลงทะเบียนแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4-119 แสดงขั้นตอนการท างานของการเช็คสภาพผิวบนแอปพลิเคชัน 

 

 
ภาพที่ 4-120 แสดงขั้นตอนการท างานของการวิเคราะห์สภาพผิวบนแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4-121 แสดงขั้นตอนการท างานของการจับคู่สภาพผิวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและการสั่งซื้อบน
แอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4-122 แสดงขั้นตอนการท างานของการค้นหาผลิตภัณฑ์และการสั่งซื้อบนแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4-123 แสดงขั้นตอนการท างานการบันทึกไดอารี่บนแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4-124 แสดงขั้นตอนการท างานของก าหนดจัดการใช้ผลิตภัณฑ์บนแอปพลิเคชัน 

 

 

ภาพที่ 4-125 แสดงขั้นตอนการท างานของก าหนดจัดการใช้ผลิตภัณฑ์บนแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4-126 แสดงขั้นตอนการท างานการค้นหาร้านค้าที่ใกล้ที่สุดบนแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4-127 แสดงขั้นตอนการท างานการแจ้งเตือนการใช้ผลิตภัณฑ์บนแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4-128 แสดงขั้นตอนการเรียกดูข้อมูลระบบหลังบ้าน 
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ภาพที่ 4-129 แสดงขั้นตอนการค้นหาข้อมูลในแอปพลิเคชันและระบบหลังบ้าน 
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ภาพที่ 4-130 แสดงขั้นตอนการเพ่ิมข้อมูลบนระบบหลังบ้าน 
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ภาพที่ 4-131 แสดงขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลบนระบบหลังบ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 

ภาพที่ 4-132  แสดงขั้นตอนการลบข้อมูลในระบบหลังบ้าน 
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4.6 Sequence Diagram 
 

 
 

ภาพที่ 4-133 แสดงล าดับ ขั้นตอน การท างานภายในของ การลงทะเบียน 
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ภาพที่ 4-134  แสดงล าดับ ขั้นตอน การท างานภายในของ การลงชื่อเข้าใช้ 
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ภาพที่ 4-135 แสดงล าดับ ขั้นตอน การท างานภายในของ การลงชื่อเข้าใช้กับเฟซบุ๊ค 
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ภาพที่ 4-136 แสดงล าดับ ขั้นตอน การท างานภายในของ การลงเช็คสภาพผิวและรายงานผล 
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ภาพที่ 4-137 แสดงล าดับ ขั้นตอน การท างานภายในของ ระบบจับคู่ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิว 
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ภาพที่ 4-138 แสดงล าดับ ขั้นตอน การท างานภายในของ การแสดงรายละเอียดสินค้า 
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ภาพที่ 4-139 แสดงล าดับ ขั้นตอน การท างานภายในของ การสั่งสินค้า 
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ภาพที่ 4-140 แสดงล าดับ ขั้นตอน การท างานภายในของ การบันทึกการใช้และการสะสมคะแนน 
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ภาพที่ 4-141 แสดงล าดับ ขั้นตอน การท างานภายในของ การสร้างก าหนดการใช้ผลิตภัณฑ์ 
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ภาพที่ 4-142 แสดงล าดับ ขั้นตอน การท างานภายในของ การแจ้งเตือน 
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ภาพที่ 4-143 แสดงล าดับ ขั้นตอน การท างานภายในของ การค้นหาร้านที่ใกล้ที่สุด 
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ภาพที่ 4-144 แสดงล าดับ ขั้นตอน การท างานภายในของ การค้นหาข้อมูล 
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ภาพที่ 4-145 แสดงล าดับ ขั้นตอน การท างานภายในของ การแจ้งช าระเงิน 
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ภาพที่ 4-146 แสดงล าดับ ขั้นตอน การท างานภายในของ การเพ่ิมข้อมูล 
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ภาพที่ 4-147 แสดงล าดับ ขั้นตอน การท างานภายในของ การแก้ไขข้อมูล 
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ภาพที่ 4-148 แสดงล าดับ ขั้นตอน การท างานภายในของ การลบข้อมูล 
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4.6 Database Diagram 
 

 

ภาพที่ 4-149 แสดงฐานข้อมูลของระบบหลังบ้านที่ทางานร่วมกับแอปพลิเคชัน 
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4.7 Data Dictionary 
ตารางที่ 4-29 แสดงตารางดาต้าเบส admin 

Name Description Type Key 
adminID รหัสเจ้าหน้าที ่ Int(10) PK 

username ชื่อลงชื่อเข้าใช้ Varchar(20)  
password รหัสผ่าน Char(32)  

status สถานะ Tinyint(4)  
 

ตารางที่ 4-30 แสดงตารางดาต้าเบส bank 

Name Description Type Key 
bankID รหัสธนาคาร Int(10) PK 
bankName ชื่อธนาคาร Varchar(45)  
bankAccount หมายเลขบัญชี Varchar(20)  
accountName ชื่อบัญชี Varchar(225)  
status สถานะ Tinyint(4)  

 

ตารางที่ 4-31 แสดงตารางดาต้าเบส customer 

Name Description Type Key 
customerID รหัสลูกค้า Int(10) PK 

customerLevelID รหัสระดับลูกค้า Int(10) FK 
username ชื่อทะเบียนลูกค้า Varchar(20)  
password รหัสผู้ใช ้ Char(32)  

emailAddress อีเมล varchar(1000)  
firstName ชื่อ varchar(50)  
lastName นามสกุล varchar(50)  
birthDate วันเกิด date  

rewardPoint คะแนนสะสม Int(10)  
status สถานะ tinyint(4)  
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ตารางที่ 4-32 แสดงตารางดาต้าเบส customer_address 

Name Description Type Key 
customerAddressID รหัสที่อยู่ Int(10) PK 

customerID รหัสลูกค้า Int(10) FK 
provinceID รหัสจังหวัด Int(10) FK 

address ที่อยู่ text  
postCode รหัสไปรษณีย์ int(5)  

status สถานะ tinyint(4)  
 
ตารางที่ 4-33 แสดงตารางดาต้าเบส customer_level 

Name Description Type Key 
customerLevelID รหัสระดับลูกค้า Int(10) PK 

name ชื่อระดับลูกค้า Varchar(50)  
requirePoint คะแนนสะสมตามระดับ Int(10)  

status สถานะ tinyint(4)  
 

ตารางที่ 4-34 แสดงตารางดาต้าเบส log 

Name Description Type Key 
idLog รหัส Int(11) PK 

dateTimeLog วันเวลาที่เข้าใช้ datetime  
userLog รหัสผู้ใช ้ varchar(50)  
typeLog สถานะ(Login,Logout) varchar(50)  

userTypeLog ชนิดผู้ใช้ varchar(50)  
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ตารางที่ 4-35 แสดงตารางดาต้าเบส order 
 

Name Description Type Key 
orderID รหัสสินค้า Int(10) PK 

customerID รหัสลูกค้า Int(10) FK 
customerAddressID รหัสที่อยู่ Int(10) FK 

dateCreated วันที่สั่ง datetime  
totalPrice ราคารวม float(12,2)  

totalRewardPoint ขอบเขตการใช้
ผลิตภัณฑ์ 

Int(11)  

status ประเภทผิว tinyint(4)  
 
ตารางที่ 4-36 แสดงตารางดาต้าเบส order_detail 

Name Description Type Key 
orderID รหัสใบสั่งซื้อ Int(10) PK 

productID รหัสสินค้า Int(10) FK 
productAmount จ านวน Int(10)  

rewardPoint คะแนน Int(10)  
normalPrice ราคาปกติ float(7,2)  
discountPrice ราคาลด float(7,2)  
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ตารางที่ 4-37 แสดงตารางดาต้าเบส payment 

Name Description Type Key 
paymentID รหัสใบสั่งซื้อ Int(10) PK 
customerID รหัสลูกค้า Int(10) FK 

orderID รหัสใบสั่งซื้อ Int(10) FK 

bankID รหัสธนาคาร Int(10) FK 
paymentAmount ยอดสุทธิ float(12,2)  
remarkDescription เพ่ิมเติม float(7,2)  

paymentDate วันที่ออกบิล datetime  
dateCreated วันที่ datetime  

status สถานะ Tinyint(4)  
 
ตารางที่ 4-38 แสดงตารางดาต้าเบส product_category 

Name Description Type Key 
productCategoryID รหัสประเภทสินค้า Int(10) PK 
parentProductCategoryID ประเภทสินค้า Int(10)  
name ชื่อประเภทสินค้า varchar(100)  
imgName รูปภาพ varchar(50)  
status สถานะ tinyint(4)  
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ตารางที่ 4-39 แสดงตารางดาต้าเบส product 

Name Description Type Key 
productID รหัสสินค้า Int(10) PK 

productCategoryID รหัสชนิด Int(10) FK 
supplierID รหัส Int(10) FK 

name ชื่อสินค้า varchar(100)  
code รหัสสินค้า varchar(10)  

shortDescription รายละเอียด varchar(255)  
description รายละเอียด text  
quantity ปริมาณสุทธิ varchar(100)  

productAmount จ านวน smallint(5)  
criticalAmount จ านวน smallint(5)  
normalPrice ราคาปกติ float(7,2)  
discountPrice ราคาลด float(7,2)  
rewardPoint คะแนน smallint(5)  
imgName รูปภาพ varchar(50)  

isNewRelease สินค้าใหม่ tinyint(4)  

isRecommend สินค้าแนะน า tinyint(4)  
productTypeID ชนิดสินค้า tinyint(4)  

typeOfProductID รหัสชนิดสินค้า tinyint(2)  
skinProblemsID รหัสปัญหาผิว tinyint(2)  

status สถานะ tinyint(4)  
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ตารางที่ 4-40 แสดงตารางดาต้าเบส promotion 

Name Description Type Key 
promotionID รหัสโปรโมชัน Int(10) PK 

name ชื่อโปรโมชัน varchar(200)  
description รายละเอียด text  

code รหัส varchar(10)  
discountAmount ส่วนลด smallint(6)  

amountLimit จ ากัดสิทธิ์ smallint(5)  
amountUsed สิทธิ์ที่ถูกใช้ไป smallint(5)  

startDate วันที่เริ่มโปรโมชัน datetime  
endDate วันสิ้นสุดโปรโมชัน datetime  
imgName รูปภาพ varchar(50)  

status สถานะ tinyint(4)  
 

ตารางที่ 4-41 แสดงตารางดาต้าเบส promotion_used 

Name Description Type Key 
promotionID รหัสโปรโมชัน Int(10) PK 

orderID รหัสใบสั่งซื้อ Int(10) PK 
customerID รหัสลูกค้า Int(10) PK 
dateCreated วันที่ใช้ datetime  

code รหัส Varchar(15)  
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ตารางที่ 4-42 แสดงตารางดาต้าเบส province 

Name Description Type Key 
provinceID รหัสจังหวัด Int(10) PK 

name ชื่อจังหวัด Varchar(100)  
status สถานะ Tinyint(4)  

 
ตารางที่ 4-43 แสดงตารางดาต้าเบส skin_type 

Name Description Type Key 
skinID รหัสสภาพผิว Int(4) PK 
skinHeader สภาพผิว Varchar(100)  
skinDetail รายละเอียดสภาพผิว text  
skinTreatment รายละเอียดสภาพผิว text  

 
ตารางที่ 4-44 แสดงตารางดาต้าเบส storelocation 

Name Description Type Key 
idStore รหัสร้านค้า Int PK 

lat ละติจูด Datetime  
long ลองติจูด Int  

nameStore ชื่อสาขา Int  
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ตารางที่ 4-45 แสดงตารางดาต้าเบส supplier 

Name Description Type Key 
supplierID รหัสตัวแทนจ าหน่าย int(10) PK 
provinceID รหัสจังหวัด int(10) FK 

name ชื่อบริษัท Varchar(100)  
address ที่อยู่ text  

postCode รหัสไปรษณีย์ Char(5)  
contactNumber เบอร์ติดต่อ Varchar(100)  

status สถานะ Tinyint(4)  
 

ตารางที่ 4-46 แสดงตารางดาต้าเบส supplier_purchase 

Name Description Type Key 
supplierPurchaseID รหัสตัวแทนจ าหน่าย Int(10) PK 

supplierID รหัสตัวแทนจ าหน่าย Int(10) FK 
productID รหัสสินค้า Int(10) FK 

purchaseDate วันที่ date  
dateCreated วันที่สั่งซื้อ datetime  

productAmount จ านวน Int(10)  
retailPrice ราคาซื้อ Float(7,2)  
totalPrice ราคาขาย Float(12,2)  

productAmountInUse ราคาสุทธิ Int(11)  
status สถานะ Tinyint(4)  

 



บทที่  5 

ผลการดําเนนิงาน ขอจํากัด และขอเสนอแนะ 
 
       โครงการจุลนิพนธเรื่องแอปพลิเคชันเช็คสภาพผิวหนาเพื่อสงเสริมธุรกิจผลิตภัณฑบํารุงผิวบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด กรณีศึกษาผลิตภัณฑบํารุงผิวบลิสส หลังจากดําเนินการจัดทําแอปพลิเค

ชันและตรวจสอบการใชงานบางสวนและในสวนที่สามารถพัฒนาตอยอดได 

ผลการทดสอบและประเมินผลการใชงานจริง 

        ผลการทดสอบจากกลุมเปาหมายทั้งหมด 30 คน ซึ่งเปนเพศหญิงจํานวน 24 คนและเพศชาย 

จํานวน 6 คน อยูระหวางชวงอายุ 15-25 ป จํานวน 23 คน ชวงอายุ 26-35 ป จํานวน 6 คน และ
ชวงอายุ 36-45 ป จํานวน 1 คน เปนนักเรียน-นักศึกษาจํานวน 16 คน พนักงานบริษัทจํานวน 12 
คน  รับจาง 1 คน รับราชการและรับวิสาหกิจ 1 คน โดยวิเคราะหผลการทดสอบแอปพลิเคชันจาก
แบบประเมินตามหัวขอดังตอไปนี ้

ตารางที่ 5-1 ตารางผลการประเมินหมวดการออกแบบ 

หัวขอการประเมินผล  
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.การวางรปูแบบและการจัดวางองคประกอบ
ของผลงาน มีความเปนระเบียบ 13% 67% 17% 3% 0% 

2.ลักษณะตัวอักษรมีความเหมาะสม อานงาย 
ตัวอักษรไมเล็กหรือใหญเกินไป 10% 67% 23% 0% 0% 

3.การใชสีงานออกแบบมีความสอดคลองกับ
ผลงาน ดูแลวสบายตา 20% 57% 23% 0% 0% 
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 ผลการประเมินการวางรูปแบบและการจัดวางองคประกอบของผลงาน มีความเปนระเบียบ 
ระดับความพึงพอใจระดับ 5 รอยละ 13 ระดับความพึงพอใจระดับ 4 รอยละ 67 ระดับความพึงพอใจ
ระดับ 3 รอยละ 17 ความพึงพอใจระดับ 2 รอยละ 3, ลักษณะตัวอักษรมีความเหมาะสม อานงาย 
ตัวอักษรไมเล็กหรือใหญเกินไป ระดับความพึงพอใจระดับ 5 รอยละ 10 ระดับความพึงพอใจระดับ 4 
รอยละ 67 ระดับความพึงพอใจระดับ 3 รอยละ 23  การใชสีงานออกแบบมีความสอดคลองกับ
ผลงาน ดูแลวสบายตา ระดับความพึงพอใจระดับ 5 รอยละ 20 ระดับความพึงพอใจระดับ 4 รอยละ 
57 ระดับความพึงพอใจระดับ 3 รอยละ 23 

ตาราง 5-2 ตารางผลการประเมินหมวดฟงกชันการทํางาน  

หัวขอการประเมินผล  
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.ระบบสามารถทํางานไดถูกตอง ไมติดขัด หรือไมมี
ปญหาจากการใชงาน 17% 50% 33% 0% 0% 

2.ประสิทธิภาพการทํางานด ีทํางานไดลื่นไหล ไม
กระตุก แสดงผลไดตอเนื่อง 7% 57% 37% 0% 0% 

3.สามารถเรียนรู หรอืเขาใจหลกัการใชงานของแอป
พลิเคชันไดงายเชน รูวาปุมไหนทําหนาที่อะไร,ตอง
กดตรงไหนถงึจะเจอเนื้อหาตองการ 

13% 60% 27% 0% 0% 

4.สามารถใชงานไดสะดวก ใชฟงกชันตาง ๆ ไดงาย 17% 50% 33% 0% 0% 
5.เขาใจแนวคิด จุดประสงคและฟงกชันการทางาน
ของแอปพลิเคชันเชน รูวาแอปพลิเคชันนี้มี
ประโยชนอยางไร, ฟงกชันตาง ๆ ทําหนาที่อะไร 

20% 53% 27% 0% 0% 

6.ฟงกชันตาง ๆ มีประโยชน ใชงานไดจริง 17% 47% 37% 0% 0% 
 
 ผลการประเมินระบบสามารถทํางานไดถูกตอง ไมติดขัด หรือไมมีปญหาจากการใชงาน 
ระดับความพึงพอใจ 5 รอยละ 17 ระดับความพึงพอใจ 4 รอยละ 50 ระดับความพึงพอใจ 3 รอยละ 
33 , ประสิทธิภาพการทํางานดี ทํางานไดลื่นไหล ไมกระตุก แสดงผลไดตอเนื่อง  
ระดับความพึงพอใจ 5 รอยละ 7 ระดับความพึงพอใจ 4 รอยละ 57 ระดับความพึงพอใจ 3 รอยละ 
37 , สามารถเรียนรู หรือเขาใจหลักการใชงานของแอปพลิเคชันไดงายเชน รูวาปุมไหนทําหนาที่อะไร,
ตองกดตรงไหนถึงจะเจอเนื้อหาตองการ ระดับความพึงพอใจ 5 รอยละ 13 
ระดับความพึงพอใจ 4 รอยละ 60 ระดับความพึงพอใจ 3 รอยละ 27 , สามารถใชงานไดสะดวก ใช
ฟงกชันตาง ๆ ไดงาย ระดับความพึงพอใจ 5 รอยละ 20 ระดับความพึงพอใจ 4 รอยละ 50 ระดับ
ความพึงพอใจ 3 รอยละ 33 , เขาใจแนวคิด จุดประสงคและฟงกชันการทางานของแอปพลิเคชันเชน 
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รูวาแอปพลิเคชันนี้มีประโยชนอยางไร, ฟงกชันตาง ๆ ทําหนาที่อะไร ระดับความพึงพอใจ 5 รอยละ 
20 ระดับความพึงพอใจ 4 รอยละ 53 ระดับความพึงพอใจ 3 รอยละ 27 , ฟงกชันตาง ๆ มีประโยชน 
ใชงานไดจริง ระดับความพึงพอใจ 5 รอยละ 17 ระดับความพึงพอใจ 4 รอยละ 47 ระดับความพึง
พอใจ 3 รอยละ 37 

 
ตาราง 5-3 ตารางผลการประเมินหมวดเฉพาะ  

หัวขอการประเมินผล  
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.สรางกิจกรรมและดึงดูดความสนใจได 37% 60% 3% 0% 0% 

2.อํานวยความสะดวกในการสั่งซือ้ได 27% 60% 13% 0% 0% 
3.ชวยในการตัดสินใจในการซื้อสินคา 20% 70% 7% 3% 0% 
4.สามารถรับรูขาวสาร, โปรโมชัน ไดงายขึ้น 40% 43% 17% 0% 0% 
5.ผูใชใชงานแลวเกิดความพึงพอใจ 17% 67% 17% 0% 0% 
6.ความเปนมิตรกับผูใชงาน ใชงานงาย เรียนรู
งาย 

20% 53% 27% 0% 0% 

7.ผูใชใชงานแลวเกิดการจดจําภาพลักษณได 20% 57% 23% 0% 0% 
 

        ผลการประเมินสรางกิจกรรมและดงึดูดความสนใจได ระดับความพึงพอใจ 5 รอยละ 37 ระดบั
ความพึงพอใจ 4 รอยละ 60 ระดับความพึงพอใจ 3 รอยละ 3 , อํานวยความสะดวกในการสั่งซื้อได 
ระดับความพงึพอใจ 5 รอยละ 27 ระดับความพึงพอใจ 4 รอยละ 60 ระดับความพึงพอใจ 3 รอยละ 
13 , ชวยในการตัดสินใจในการซือ้สินคา ระดับความพึงพอใจ 5 รอยละ 27 ระดบัความพึงพอใจ 4 
รอยละ 60 ระดับความพงึพอใจ 3 รอยละ 13 , สามารถรับรูขาวสาร, โปรโมชัน ไดงายขึ้น ระดบั
ความพึงพอใจ 5 รอยละ 40 ระดับความพึงพอใจ 4 รอยละ 43 ระดับความพึงพอใจ 3 รอยละ 17 , 
ผูใชใชงานแลวเกิดความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 5 รอยละ 17 ระดับความพึงพอใจ 4 รอยละ 
67 ระดับความพึงพอใจ 3 รอยละ 17 , ความเปนมิตรกับผูใชงาน ใชงานงาย เรียนรูงาย ระดับความ
พึงพอใจ 5 รอยละ 20 ระดับความพึงพอใจ 4 รอยละ 53 ระดับความพึงพอใจ 3 รอยละ 27 , ผูใชใช
งานแลวเกิดการจดจําภาพลกัษณได ระดับความพึงพอใจ 5 รอยละ 20 ระดับความพงึพอใจ 4 รอย
ละ 57 ระดับความพึงพอใจ 3 รอยละ 23 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. นาจะเอามาทําตอใหเปน application จริง  
2. function : confirm payment ควรอยูในหนา order ทีเดียวเลย  
3. รูสึกสนุกสนานกับฟงกชันเช็คสภาพผิวคะ สนับสนุนใหพัฒนาใหดาวนโหลดใชไดคะ 
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สรุปผลการดําเนินโครงการ  
        จากการดําเนินโครงงาน แอปพลิเคชันมีความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค แตยังมีปญหา
ตามมาในหลายๆอยาง อันเนื่องมาจากขอบังคับ ขอจํากัด อุปกรณสําหรับการใชงาน จึงตองมี การ
พัฒนาเพื่อใหใชงานไดดีที่สุด 
       1.แอปพลิเคชันเช็คสภาพผิวหนาเพื่อสงเสริมธุรกิจผลิตภัณฑบํารุงผิวบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด กรณีศึกษาผลิตภัณฑบํารุงผิวบลิสส พัฒนาดวยภาษา JAVA จัดการฐานขอมูลดวย 
phpMyAdmin และใช json ในการเชื่อมตอทั้งสองฐานขอมูลเขาดวยกัน ในสวนของระบบ 
Backoffice ใชภาษา php ในการพัฒนาระบบ จัดการฐานขอมูลดวย phpMyAdmin  
       2.แอปพลิเคชันสามารถทํางานตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซึ่งมีฟงกชันหลายหลายและแปลกใหม 
สามารถชวยสงเสริมการขายไดจริง 

   3.จากการทดสอบการใชงานพบวาแอปพลิชันมีฟงกชันครบถวนตามตองการ  
 

ปญหาที่พบ 
1. การทํางานของฟงกชันที่เกี่ยวของกับ Image processing นั้นเปนเรื่องใหม และมีความ

ซับซอนเขาใจยาก ทําใหการพัฒนาแอปพลิเคชันเกิดความลาชา และประสิทธิภาพในการ
ทํางานยังมีขอจํากัดในการใชงาน 

2. การนํา Image processing เขามาใชงานรวมในแอปพลิเคชัน ปจจัยที่มีผลกระทบอยางมาก
คือ ความละเอียดของกลอง แสงหรือความสวาง  

3. Interface การใชงานยังตองมีการปรับปรุงหลายครั้ง เพื่อใชผูใชงานใหมๆ สามารถเขาใจ 
การใชงานแอปพลิเคชันไดอยางรวดเร็ว 
 
 

ขอจํากัดในการศึกษา 
1. ผูใชงานตองมีเครื่องมือสื่อสารในระบบปฎิบัติการแอนดรอยด  
2. เครื่องมือสื่อสารของผูใชงานจําเปนจะตองเชื่อมตออินเตอรเน็ต 
3. การเช็คสภาพผิวขึ้นอยูกับความละเอียดของกลองเครื่องมือสื่อสารของผูใช 
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ภาคผนวก ก 

แบบประเมินความพึงพอใจ แอปพลิเคชันเช็คสภาพผิวหน้าเพื่อส่งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ์ 
บ ารุงผิว บนระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวบลิสส์ 
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แบบประเมิน 
โครงการจุลนิพนธ์เร่ือง แอปพลิเคชันเช็คสภาพผิวหน้าเพ่ือส่งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว  

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวบลิสส ์
เพศ    O หญิง  O ชาย 
ช่วงอายุ    O ต ่ากว่า 15 O 15-25 ปี O 26-35  ปี O 36-45 ปี O 45 ปีขี้นไป 

อาชีพ    O นักเรียน/นักศึกษา      O รับจ้าง       O พนักงานบริษัท    O รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ        

  O อื น.............................. 

 

 

 

 

หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

หมวดการออกแบบ 5 4 3 2 1 

1. การวางรูปแบบและการจดัวางองค์ประกอบของ
ผลงาน มีความเป็นระเบียบ 

          

2. ลักษณะตัวอักษรมีความเหมาะสม อ่านง่าย ตัวอักษร
ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป 

          

3. การใช้สีงานออกแบบมีความสอดคล้องกับผลงาน ดู
แล้วสบายตา 

          

หมวดฟังก์ชันและการท างาน      

1. ระบบสามารถท่างานได้ถูกต้อง ไม่ติดขดั หรือไม่มี
ปัญหาจากการใช้งาน 

     

2. ประสิทธิภาพการท่างานดี ท่างานไดล้ื นไหล ไม่กระตุก 
แสดงผลได้ต่อเนื อง 

     

3. สามารถเรียนรู้ หรือเข้าใจหลักการใช้งานของแอป
พลิเคชันได้ง่ายเช่น รู้ว่าปุ่มไหนท่าหน้าที อะไร, ต้องกด
ตรงไหนถึงจะเจอเนื้อหาต้องการ 

     

4. สามารถใช้งานไดส้ะดวก ใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ง่าย      
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

หมวดเฉพาะ 5 4 3 2 1 

1. เข้าใจแนวคิด จุดประสงค์และฟังก์ชันการทางานของ
แอปพลิเคชันเช่น รู้ว่าแอปพลิเคชนันี้มีประโยชน์อย่างไร, 
ฟังก์ชันต่าง ๆ ท่าหน้าที อะไร 

          

2. ฟังก์ชันต่าง ๆ มีประโยชน์ ใช้งานได้จริง            

3. สร้างกิจกรรมและดึงดดูความสนใจได ้           

4. อ่านวยความสะดวกในการสั งซือ้ได ้           

5. ช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสนิค้า           

6. สามารถรับรู้ข่าวสาร, โปรโมชัน ได้ง่ายขึ้น           

หมวดภาพรวมโครงการ      

1. ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดความพึงพอใจ      

2. ความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ใช้งานง่าย เรียนรู้ง่าย      

3. ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดการจดจ่าภาพลักษณ์ได ้      
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