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บทที ่1  

บทน ำ 

 

ในการพฒันาโปรแกรมประยุกตบ์นโทรศพัทมื์อถือเพื่อสนบัสนุนงานขายเคร่ืองประดบัท่ีใช้
สวมใส่ มีประวติัความเป็นมาดงัต่อไปน้ี 

1.1 ประวตัิควำมเป็นมำ 
ปัจจุบนัการตลาดของการขายสินคา้ประเภทเคร่ืองประดบั ไดมี้การแข่งขนัในดา้นการขายท่ีมี

การแข่งขนักนัสูงข้ึน ท าให้เกิดความตอ้งการในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึน การท าธุรกิจจึงหนั
มาพฒันารูปแบบในดา้นการน าเสนอสินคา้ท่ีให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อท่ีจะดึงดูดความ
สนใจดา้นของผูบ้ริโภคให้ได้มากท่ีสุด เพื่อสนับสนุนงานขายสินคา้จ าเป็นจะตอ้งมีระบบน าเสนอ
รูปแบบของเคร่ืองประดบัทางร้าน ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ผูน้ าเสนอขายจะตอ้งน าสินคา้ตวัจริงไปพบลูกคา้
เพื่อท าการประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลต่างๆ เช่นทางดา้นรูปแบบ และราคา หากลูกคา้มีความตอ้งการท่ี
ปรับเปล่ียนรูปแบบของเคร่ืองประดบั ผูน้ าเสนอขายสินคา้ควรจะตอ้งมีทกัษะทางดา้นการออกแบบ 
เพื่อจะออกแบบตามความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงการออกแบบเคร่ืองประดบัให้ตรงใจลูกคา้จ าเป็นตอ้ง
อาศยัผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อท าการออกแบบเคร่ืองประดบัในเบ้ืองตน้ซ่ึงบางคร้ังอาจจะไม่สะดวกกบัลูกคา้ 
และผูเ้สนอขาย อีกทั้งการน าสินคา้ตวัจริงไปเช่น ตวัเรือน พลอย ซ่ึงมีราคาแพง อาจมีโอกาศท่ีจะท า
ให้ผูข้ายท าให้สินคา้เกิดความเสียหาย หรือเกิดรอยขีดข่วนไดง่้าย หากผูข้ายไม่ระวงั ผูน้ าเสนอขายจึง
เกิดความกลวัท่ีจะน าสินคา้ตวัจริงไปให้ลูกคา้ดูเพื่อเสนอขาย จึงส่งกระทบต่อผูป้ระกอบการซ่ึงจะ
เขา้ถึงลูกคา้ไดน้อ้ยลงอีกดว้ย  

ดงันั้นการคน้ควา้แบบอิสระน้ีจึงหาวิธีการท่ีจะช่วยลดปัญหาน้ี โดยการออกแบบและสร้าง
โปรแกรมท่ีจะช่วยสนับสนุนงานขายเคร่ืองประดับท่ีใช้สวมใส่ และช่วยให้ผูน้  าเสนอขายมีความ
สะดวกมากข้ึนโดยการน าเสนอขายสินคา้ผา่นอุปกรณ์พกพา ซ่ึงผูน้ าเสนอขายมีอุปกรณ์ประจ าตวัอยู่
แลว้ เพียงแค่ติดตั้งโปรแกรมน้ีก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการขายเพิ่มมากข้ึนด้วย อีกทั้งเป็นการ
สร้างกลยุทธ์เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขนักบัร้านเคร่ืองประดบัร้านอ่ืนๆ เช่นสามารถเพิ่มช่อง
ทางการออกแบบจากผู ้ซ้ือตามต้องการโดยผู ้ขายไม่จ  าเป็นต้องเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการออกแบบ
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เคร่ืองประดบัในเบ้ืองตน้ แต่สามารถสร้างผลงานท่ีเกิดจากการออกแบบเบ้ืองตน้ท่ีมาจากลูกคา้ ท าให้
เกิดแรงกระตุน้ในการใชบ้ริการในการสั่งสินคา้มากข้ึนดว้ย 

 
รูปแบบการน าเสนอขายสินคา้ในปัจจุบนั 
1. ผูน้ าเสนอขาย (Sale) จะตอ้งท าเร่ืองเบิกสินคา้เคร่ืองประดบัท่ีจะน าไปขาย เช่น เข็มกลดั

เส้ือ สร้อย แหวน ต่างหู และพลอยชนิดต่างๆ เพื่อสาธิตใหลู้กคา้ดู    
2. ผูน้ าเสนอขาย จะตอ้งท าเอกสารเร่ืองการรับประกนัสินคา้เม่ือเบิกสินคา้ออกไป 
3. ผูน้ าเสนอขาย จะต้องมีความรู้เร่ืองการออกแบบและทกัษะทางด้านการออกแบบ เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการกบัลูกคา้ ท่ีมีความประสงคจ์ะออกแบบเพิ่มเติม เช่นทกัษะการวาดรูป ทกัษะ
ด้านการประดิษฐ์เคร่ืองประดับ ด้านการแก้ไข และประกอบใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจในการ
ออกแบบกบัลูกคา้ไดช้ดัเจนมากข้ึนดว้ย 

4. ผูน้ าเสนอขาย จะตอ้งประเมินราคาเบ้ืองตน้กบัลูกคา้ได ้เม่ือมีการออกแบบใหม่ หรือมีการ
ปรับแกไ้ขจากความตอ้งการของลูกคา้ 

 
จึงท าใหเ้กิดความตอ้งการโปรแกรมประยุกตบ์นโทรศพัทมื์อถือเพื่อสนบัสนุนงานขายเคร่ือง 

ประดบัท่ีใชส้วมใส่โดยใชโ้ปรแกรมประยกุตเ์ป็นส่ือกลางในการจดัการ โดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ ดงัน้ี 
 
1.ส่วนการน าเสนอสินคา้โดย รูปท่ีแสดงมีความเหมือนกบัสินคา้จริง  

เพื่อสนบัสนุนให้ผูน้ าเสนอขายไม่ตอ้งน าสินคา้จริงซ่ึงมีราคาแพง อาจจะเกิดความ
เสียหายกบัสินคา้ท่ีผูเ้สนอขายน ามาใหลู้กคา้ดูได ้
2.ส่วนการออกแบบเคร่ืองประดบั ส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการออกแบบเพิ่มเติมตามความตอ้งการ 
   ของลูกคา้  

เพื่อสนับสนุนให้ผูน้ าเสนอขายสามารถส่ือสารกบัลูกคา้โดยท่ีผูข้ายสินคา้ไม่ตอ้งมี
ทกัษะดา้นการออกแบบ การวาดรูป ก็สามารถออกแบบไดส้วยงาม 
3.ส่วนการค านวณเร่ืองราคา และ เวลาผลิต  

เพื่อสนับสนุนให้ผู ้น าเสนอขายสามารถค านวณราคาในการผลิต เบ้ืองต้น เพื่อ
ประกอบการตดัสินใจของลูกคา้ ไดส้ะดวก และรวดเร็วข้ึน 
โดยการสร้างแอพพลิเคชนับนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ท่ีสามารถช่วยให้ผูเ้สนอขายสินคา้ออกแบบ

ได้ง่ายข้ึนด้วยและตรงใจกับลูกค้าได้ชัดเจนมากข้ึนกว่าเดิมและท าให้ลดระยะเวลาการออกแบบ
เบ้ืองตน้ และท าให้เกิดความน่าสนใจในการสั่งสินคา้ เพราะลูกคา้มีส่วนในการออกแบบเองและยงั
แสดงส่วนการค านวณเร่ืองราคา เวลา  
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โดยสามารถประเมินเร่ืองราคาของสินคา้ ในส่วนการผลิตและจ านวนวนัท่ีใช้ผลิตเบ้ืองตน้
เพื่อประกอบการตดัสินใจใหก้บัลูกคา้ ท าให้ลูกคา้สามารถตดัสินใจไดว้า่น่าสนใจท่ีจะสั่งสินคา้ชนิดน้ี
หรือไม ่

ส่วนการแนะน าลูกคา้ โดยสามารถส่งเสริมการขายและดึงดูดการสั่งสินคา้ไดเ้พิ่มมากข้ึนโดย
การ เสนอการโฆษณาในส่วนต่างๆ เพื่อดึงดูดลูกคา้เพิ่มมากข้ึน  

โดยปรับปรุงการให้บริการลูกค้าแบบใหม่คือ ผูเ้สนอขายสินค้าสามารถใช้บริการผ่าน
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ เคล่ือนท่ี  โดยอาศัยการใช้งานผ่านโปรแกรมช่วยออกแบบ
เคร่ืองประดบัเบ้ืองตน้ โดยท่ีตวัโปรแกรมสามารถออกแบบเคร่ืองประดับตามความตอ้งการของ 
ลูกคา้สามารถใช้งานได้ง่ายและสามารถค านวณ วนัเวลาท่ีผลิตเสร็จ ลูกคา้สามารถสอบถามร้านคา้
หากมีปัญหาเร่ืองออกแบบ โดยท่ีสามารถแก้ไขงานได้จะท าให้ประหยดัเวลา ค่าใช้จ่ายในส่วน
บุคลากรท่ีเช่ียวชาญ อีกทั้งลูกคา้ยงัได้รูปแบบท่ีเกิดจากการออกแบบเองท าให้เกิดความสนใจท่ีจะ
เลือกซ้ือสินคา้มากข้ึน ในส่วนลูกคา้ท่ีเป็นชาวต่างประเทศท าใหมี้ความเขา้ใจตรงกนัมากข้ึน เน่ืองจาก
ลดการส่ือสารลงเน้นการแสดงผลการออกแบบและค านวณราคาได้ หากลูกคา้ตอ้งการปรับเปล่ียน
สามารถปรับเปล่ียนไดท้นัที  

 
ปัญหากรณีไม่มีระบบสนบัสนุนงานขาย 

 ผูน้ าเสนอขายตอ้งพกสินคา้ตวัจริงไปพบลูกคา้ ซ่ึงไม่สะดวกกบัผูน้ าเสนอขาย 
 ผูน้ าเสนอขายตอ้งวาดรูปสินคา้เบ้ืองตน้โดยใชท้กัษะดา้นวาดรูปใหลู้กคา้ดูเพื่อความ

เขา้ใจ และตกลงกนัในเร่ืองการออกแบบ 
 ผูน้ าเสนอขายตอ้งค านวณราคาและวนัผลิตเบ้ืองตน้จากการสั่งซ้ือของลูกคา้ 

 
การแกไ้ขปัญหา 

 ไม่ตอ้งพกสินคา้ตวัจริง เพราะระบบสนบัสนุนสามารถแสดงภาพสินคา้ ซ่ึงมีความ
เสมือนกบัของจริง ท าให้ผูข้ายสินคา้มีความสะดวกมากข้ึน ผ่านอุปกรณ์ท่ีสามารถ
พกพาไปท่ีไหนก็ได ้

 สามารถออกแบบภายในโปรแกรมท าให้ผูน้  าเสนอไม่ตอ้งมีทกัษะดา้นการออกแบบ
ถึงขั้นผูเ้ช่ียวชาญแต่ตอ้งใชง้านโปรแกรมเบ้ืองตน้ได ้

 สามารถดึงขอ้มูลดา้นราคาและวนัผลิตสินคา้เบ้ืองตน้จากฐานขอ้มูลท่ีผูป้ระกอบการ
ไดใ้ส่ขอ้มูลไว ้ซ่ึงสามารถแสดงผลไดท้นัทีท่ีออกแบบเสร็จ ท าให้ลูกคา้และผูข้ายไม่
ตอ้งใชเ้วลานาน 
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โปรแกรมประยกุตจ์ะใชห้ลกัการคือใหผู้น้ าเสนอขายสินคา้สามารถออกแบบไดง่้ายในการใช้
งานและส่ือสารกบัลูกคา้โดยแสดงรูปแบบท่ีเราตอ้งการได้ ท าให้ได้แบบตรงตามตอ้งการกบัลูกคา้
และลดระยะเวลาในการออกแบบลง สามารถแสดงราคาและระยะเวลาผลิตเม่ือออกแบบเสร็จทนัทีใน
เบ้ืองต้นและสามารถแก้ไขรูปแบบได้หากต้องการปรับเปล่ียน โดยใช้เป็นข้อมูลส าหรับการ
ประกอบการตดัสินใจ เป็นการสร้างผลิตภณัฑ์ให้เกิดความน่าสนใจและมีความหมายมากข้ึนส่งเสริม
การขาย เช่น การให้ส่วนลดสินคา้การจดัโปรโมชัน่ ท าให้สามารถติดต่อและมีความใกลชิ้ดกบัลูกคา้
มากข้ึน อีกทั้งยงัเพิ่มความสนใจท าให้เป็นการเพิ่มจ านวนลูกคา้ใหม่มากข้ึนโดยประโยชน์ท่ีร้านจะ
ได้รับคือ เพิ่มวิธีการออกแบบโดยผ่านผูใ้ช้ ท  าให้ลูกคา้สนใจในการสั่งสินคา้มากข้ึนดว้ยท าให้เพิ่ม
ยอดขายมากข้ึนดว้ย และ สามารถจดัโปรโมชัน่ในเทศกาลต่างๆ เป็นการกระตุน้การสั่งซ้ือสินคา้ 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

ในการพฒันาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการออกแบบเคร่ืองประดบัและสนับสนุนงานขายบน
โทรศพัทมื์อถือมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1.2.1 เพื่อสามารถน าระบบท่ีพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู ้เสนอขายสินค้าโดย
สนบัสนุนงานขายเคร่ืองประดบัท่ีใชส้วมใส่จากลูกคา้ 

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
ในการคน้ควา้แบบอิสระน้ีเพื่อให้บรรลุจุดประสงคใ์นการศึกษาจึงไดมี้การก าหนดขอบเขต

ของการคน้ควา้ต่อไปน้ี 
1.3.1  ใช้ออกแบบเคร่ืองประดับในลักษณะ 2 มิติ เคร่ืองประดับท่ีสวมใส่ เช่น การ

ออกแบบเขม็กลดัเส้ือ สร้อยคอ ตุม้หู แหวน 
1.3.2   พฒันาซอฟตแ์วร์ตามมาตรฐานไอเอสโอ 29110 (ISO 29110) โดยท ากิจกรรมดงัน้ี 

1) กระบวนการดา้นการบริหารโครงการ 
- กระบวนการวางแผนโครงการ 
- การด าเนินการตามแผน 
- การประเมินและควบคุมโครงการ 
- การปิดโครงการ 

2) กระบวนการดา้นการสร้างซอฟตแ์วร์ 
- การเร่ิมการสร้างซอฟตแ์วร์  
- การวเิคราะห์ความตอ้งการของซอฟตแ์วร์ 
- การออกแบบสถาปัตยกรรม 
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- การสร้างซอฟตแ์วร์ 
- การทดสอบซอฟตแ์วร์ 
- การส่งมอบซอฟตแ์วร์ 

1.4 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรศึกษำ 
1.4.1 เพื่อเป็นการน าความรู้ท่ีไดศึ้กษาในระดบัปริญญาโทประยกุตใ์ชก้บัหนา้ท่ีและการ 
 พฒันาโครงการใหเ้ป็นไปอยา่งมีแบบแผน 
1.4.2  เพื่อเป็นการพฒันาและออกแบบใหเ้กิดโครงการท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
1.4.3  การศึกษารูปแบบและขั้นตอนการใช ้ISO29110 กบัโครงการเพื่อควบคุมและเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในการพฒันาโครงการ (Process Improvement) 

1.5 อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ทีใ่ช้ศึกษา 
1.5.1  ซอฟตแ์วร์ 

1) ระบบปฏิบติัการ Mac OS X Version 10.9.2 
2) โปรแกรม Xcode Version  5.2 
3) iPhone Emulator 7 
4) Adobe Photoshop CS6 

1.5.2 ฮาร์ดแวร์ 
1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หน่วยประมวลผลกลาง Core i5 2.5 GHz Intel11 

หน่วยความจ าหลกั 16 GB DDR3 
2) Mini IPad 1 

 
1.6 สถำนทีท่ีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรวจัิยและรวบรวมข้อมูล 

1.6.1 วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
1.6.2 โรงงานผลิตเคร่ืองประดบั อ.แม่สอด จ.ตาก 
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1.7 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรวจัิย 

ตารางท่ี 1.2 ระยะเวลาในการด าเนินการวจิยั 

กิจกรรม ระยะเวลา (พฤศจิกายน 2556 – กุมภาพนัธ์ 2557 ) 

พฤศจิกายน ธนัวาคม มกราคม กุมภาพนัธ์ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง                 

2 วเิคราะห์ระบบและก าหนด
ความตอ้งการ 

                

3 ออกแบบระบบ                 

4 พฒันาระบบ                 

5 ทดสอบระบบ                 

6 จดัท าเอกสารโครงการ                 

7 สรุปผลการคน้ควา้อิสระ                 

  


