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บทคดัย่อ 
ปัจจุบนัการตลาดของการขายสินคา้ประเภทเคร่ืองประดบั ไดมี้การแข่งขนัในดา้นการขายที่มี

การแข่งขนักนัสูงขึ้น ท าใหเ้กิดความตอ้งการในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากขึ้น การท าธุรกิจจึงหัน
มาพฒันารูปแบบในดา้นการน าเสนอสินคา้ที่ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้  เพื่อสนับสนุนงาน
ขายสินคา้จ าเป็นจะตอ้งมีระบบน าเสนอรูปแบบของเคร่ืองประดบัทางร้าน ผูน้ าเสนอขายสินคา้ควร
จะตอ้งมีทกัษะทางดา้นการออกแบบ เพื่อจะออกแบบตามความตอ้งการของลูกคา้ ดงันั้นการคน้ควา้
แบบอิสระน้ีจึงหาวิธีการที่จะช่วยลดปัญหาน้ี โดยการออกแบบและสร้างโปรแกรมที่จะช่วย
สนับสนุนงานขายเคร่ืองประดบัที่ใชส้วมใส่ และช่วยให้ผูน้ าเสนอขายมีความสะดวกมากขึ้นโดยการ
น าเสนอขายสินคา้ผ่านอุปกรณ์พกพา อีกทั้งเป็นการสร้างกลยทุธเ์พิม่ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบั
ร้านเคร่ืองประดับร้านอ่ืนๆ เช่น ผู ้น าเสนอขายไม่จ าเป็นต้องเป็นผู ้เช่ียวชาญในการออกแบบ
เคร่ืองประดับในเบื้องตน้ แต่สามารถสร้างผลงานที่เกิดจากการออกแบบเบื้องต้นที่มาจากความ
ตอ้งการของลูกคา้โดยตรง  

โดยเลือกพฒันาซอฟต์แวร์ตามหลักมาตรฐานอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ ISO 29110 ซ่ึงมี
กระบวนการในการพฒันาซอฟตแ์วร์ที่มีระบบกระบวนการดา้นการสร้างซอฟตแ์วร์ และกระบวนการ
ดา้นการบริหารโครงการ และยงัได้มีการการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน  โดยให้ทดลองใช้
แอพพลิเคชัน จากการสรุปผลประเมินโดยรวมแล้ว ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดี มี
ความเห็นวา่แอพพลิเคชนัในการออกแบบ มีการใชง่้าย และสะดวก ซ่ึงส่งผลดีดา้นธุรกิจเพราะท าให้มี
ผูท้ี่ตอ้งการน าสินคา้ไปเสนอขายใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงเป็นการท าการตลาดในเชิงรุกไดดี้มากขึ้น การน าส่ือ
การน าเสนอการขายมีส่วนช่วยให้ไม่ตอ้งพกพาสินคา้ตวัจริง เพราะระบบสนับสนุนสามารถแสดง
ภาพสินคา้ ซ่ึงมีความเสมือนกบัของจริง ท าใหผู้น้ าเสนอขายสินคา้มีความสะดวกมากขึ้น ผา่นอุปกรณ์
ที่สามารถพกพาไปที่ไหนก็ได ้สามารถออกแบบภายในโปรแกรมท าให้ผูน้ าเสนอไม่ตอ้งมีทกัษะดา้น
การออกแบบถึงขั้นผูเ้ช่ียวชาญแต่ตอ้งใชง้านโปรแกรมเบื้องตน้ได ้ 
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ABSTRACT 

Nowadays, there is a rising of jewelry market competition that requires touching higher 
target markets.  The ordering pattern has been developed to meet customer needs in order to get the 
most interestest. So, there are many ways found to alleviate that problem and to make marketing 
strategic formation to other jewelry shops, for example; increasing more design channels from the 
customers’ needs.  The designer does not need to be professional in basic jewelry design. 
Application for jewelry design is the program designed for the customers to design their jewelry on 
smart phone with iOS operating system.  It divided into jewelry designing section and price and 
time calculating section. 

Software is developed from software industry standard ISO 29110 with software 
implementation and project management. Satisfaction of users is assessed by questionnaire. The 
overall experimental users’ satisfaction was in good level because the application is easy to make a 
design. Mobile Application for Jewelry Sales Support is able to apply to any related design in order 
to let the customers participated in their designing.  Further development could be adding more 
pictures’ wearers function to reflect their appreciation by applying camera for more realistic design. 

 


