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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเร่ือง การวิจยัและพฒันาแอปพลิเคชนัเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคล 
ผู้วิจยั นฐัวฒุิ ศรีคล้าย 
ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรวนั แพทยานนท์  

  
การวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคลในครัง้นี  ้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

วิเคราะห์ธุรกิจออนไลน์ที่จ าหน่ายต้นไม้มงคลและเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับธุรกิจต้ นไม้
มงคล โดยผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาต้นไม้มงคลขนาดเล็กและขนาดกลาง  จากนัน้ท าการศึกษาการ
ออกแบบแอปพลิเคชนัเพื่อน ามาพฒันาเป็นต้นแบบแอปพลิเคชนัเพื่อจะน าไปท าแบบสอบถามกบั
กลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีม้ีทัง้หมด  61 คน โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
สอบถามคือแบบสอบถามที่แบ่งเป็น 3 ขัน้ตอนใหญ่ๆคือ ส่วนข้อมูลพืน้ฐาน ,ส่วนความสนใจ
เก่ียวกบัต้นไม้และส่วนของต้นแบบแอปพลิเคชนั จากนัน้น าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อ
น ามาพฒันาเป็นแอปพลิเคชนัเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคลที่สมบูรณ์  ผลของการวิจยัแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนของการวิเคราะห์ธุรกิจที่จ าหน่ายต้นไม้มงคลออนไลน์พบว่า  มีการจ าหน่ายต้นไม้มงคลใน 
โซเชียลมีเดีย ,เว็บไซต์และแอปพลิเคชนัขายของออนไลน์ทัว่ๆไปอยู่บ้าง  ซึ่งยงัไม่มีแอปพลิเคชนัที่
ขายเฉพาะต้นไม้มงคล ส่วนของการพัฒนาแอปพลิเคชันพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจแอป
พลิเคชันที่มี หน้าตาเรียบง่าย ,มีตัวอักษรที่อ่านง่ายสบายตา ,มีการใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อน ,
หน้าจอแบ่งแบบสมดุลซ้ายขวาและมีปุ่ มลดัในการใช้งาน จากนัน้ผู้วิจัยน าข้อมลูที่ได้นีไ้ปพฒันา
เป็นแอปพลิเคชนัเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคลฉบบัสมบรูณ์ 

 
ค าส าคญั : แอปพลิเคชนัเพื่อธรุกิจต้นไม้มงคล, ต้นไม้มงคล 
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This research and development study on the applications of auspicious 

plants has the objective of analyzing E-commerce related to auspicious plants and to 
develop the application for the business of auspicious plants. The researchers studied 
auspicious plants of small to medium-sized plants. This study also examined the 
development of an application to develop prototypes and applications for auspicious 
plants to create a questionnaire for the sample group. This participants in this study 
consisted of 61 people in the sample group. The questionnaire could be separated into 
three parts in the basic information sections: information about plants, prototypes and 
applications. Then, the data was analyzed and summarized for develop a complete 
application for auspicious plants. The results of the research were separated into two 
parts, an analysis in terms of E-commerce and selling auspicious plants. In other words, 
selling auspicious plants via any social media, website and General through a online sale 
application, but was not limited to selling auspicious plants. The sample group needed to 
use an application within a simple user interface ,an easy to read font , a simple 
experience for the user, balancing user interface and shortcuts for any function. This 
information was used to develop a complete application for auspicious plants. 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ที่มำและควำมส ำคัญ 

ปัจจบุนัการปลกูต้นไม้ยงัคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเพราะการปลกูต้นไม้นัน้ให้ประ
โยชน์ในหลายๆด้านเช่นการช่วยลดมลพิษในอากาศและยงัสามารถดดูซบัสารพิษในที่พกัอาศยัได้
อีกด้วยอีกทัง้การปลกูต้นไม้ตลอดจนการดูแลรักษาต้นไม้นัน้ถือว่าเป็นงานอดิเรกและเป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย ต้นไม้ยงัสามารถมาแปรรูปให้กลายเป็นสิ่งของในปัจจยั4 ได้แก่ 
อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ที่พกัอาศยั และยารักษาโรค อีกทัง้ยงัให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วย 

ส าหรับข้อมลูของการปลกูต้นไม้ในประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะส าหรับ
การปลกูต้นไม้เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนแต่สภาพดินดีท าให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีจึงท าให้ต้น  
ไม้เป็นหนึ่งในสินค้าที่มีอตัราการซือ้ขายที่ดีชิน้หนึ่ง เลขาธิการส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรกล่าว 
ว่า จากการส ารวจไม้ดอกไม้ประดบัย้อนหลงั 5 ปี มีอตัราการเติบโตต่อเนื่องโดยไม้ประดบัมีอตัรา 
เติบโตมากที่สุด รองลงมาได้แก่ เมล็ดไม้ดอก พืชหัว ไม้ตัดดอกตามล าดับโดยไทยมีพืน้ที่ผลิต  
ไม้ดอกไม้ประดับทัง้หมด จ านวน 77,000 ไร่ เป็นเกษตรกร 16,000  ครัวเรือนในจ านวนนีเ้ป็น 
กล้วยไม้ตัดดอกคือไม้ดอกไม้ประดับที่มีการผลิตเป็นการค้ามากที่สุดส่วนไม้ประดับอ่ืนๆที่มี 
ปริมาณการปลกูในอนัดบัต้นๆ คือ ดาวเรือง และมะลิ ปริมาณการน าเข้าไม้ดอกไม้ประดบั ปี 2559 
มีมูลค่ารวม 1,197.9 ล้าน บาท โดยน าเข้าดอกไม้สดมากที่สุด รองลงมาคือ ไม้ประดับ 
เมล็ดไม้ดอกพืชหัวและใบไม้ประดับอ่ืนๆ ตามล าดับ การส่งออกไม้ดอกไม้ประดับ ปี 2559 
มีมูลค่ารวม 1,177 ล้านบาท โดยส่งออกต้นไม้ประดับมากที่สุด รองลงมา คือ ใบไม้ 
ประดบัและอื่นๆ ดอกไม้สด พืชหวัและเมล็ดไม้ดอกตามล าดบั(วิณะโรจน์, 2561) 

ปัจจุบนัประชาชนคนไทยมีการด ารงชีวิตความคิดและความต้องการที่หลากหลายต่าง  
กันออกไป ซึ่งท าให้การค้าขายต้นไม้นัน้มีความหลากหลายตามความต้องการของมนุษย์ไปด้วย 
จากการสมัภาษณ์ นางผาด หน่องพงษ์ ประธานกลุม่ไม้ดอกไม้ประดบัแห่งประเทศไทยได้ให้ข้อมลู
เก่ียวกบัความต้องการในการซือ้ขายและความต้องการของลูกค้าว่า“แล้วแต่ความต้องการของผู้  
ซือ้เพราะแต่ละคนต้องการไม่เหมือนกัน โดยรวมแล้วขายได้ทุกขนาด ทุกชนิดคละๆกันไป 
ซึ่งหนึ่งในไม้ที่ได้รับความนิยมคือไม้มงคลเนื่องจากว่าโบราณกล่าวว่าการมีไม้มงคลหรือการปลูก  
ต้นไม้ตามสีของวนัเกิดท าให้ได้รับผลตามความหมายของไม้มงคลชนิดนัน้บางคนก็นบัถือตามชื่อที่
เป็นมงคลของไม้ต้นนัน้เช่นรวยไม่เลิกพาร ่ารวยมหาโชคเงินเต็มบ้านซึง่ส่วนใหญ่กลุม่ลกูค้ามีทุกวยั
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หลกัๆจะเป็นกลุ่มวัยท างานกับวยัชราที่เข้ามาเดินชมต้นไม้ในสวนแล้วเห็นชื่อรู้จกัความหมายอีก  
ทัง้ยงัสวยด้วย” 

ประชาชนคนไทยมีความเชื่อความศรัทธาเหมือนเป็นสิ่งที่คูู่กนัถึงแม้ว่าคนไทยจะมีความ 
เชื่อที่แตกต่างกันออกไป แต่ส าหรับวัตถุมงคลยังคงได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย  ถึงแม้ว่า 
วิทยาศาสตร์จะเข้ามามีบทบาทในสงัคมและมีความก้าวหน้าแต่คนไทยก็ยงัคงมีความเชื่อในวัตถุ  
มงคลต่างๆ ที่ฝังรากลกึลงในจิตใจของคนไทยมายาวนาน (นรเศรษฐ์,  2554) 

ด้วยความที่วิถีชีวิตคนไทยมีความสมัพนัธ์กบัต้นไม้มาช้านานจึงท าให้ต้นไม้มีอิทธิพลต่อ 
วิถีชีวิตคนไทย เกิดเป็นความเชื่อหรือพิธีกรรมที่มีต้นไม้เข้ามามีเก่ียวข้องด้วยที่เห็นได้เด่นชัดคือ  
คนไทยมีคติความเชื่อเก่ียวกับความเป็นสิริมงคลของต้นไม้แต่ละชนิด คนไทยจึงเกิดความเชื่อว่า 
เมื่อปลูกต้นไม้มงคลในบริเวณบ้านของตนจะส่งผลดีให้กับครอบครัวจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต 
ซึ่งตามความเชื่อของคนไทยแล้วนัน้ ไม้มงคลแต่ละชนิดมีความหมายแตกต่างกันออกไป 
(chantrathongbai, 2554) 

กล่าวได้ว่าไม้มงคลนัน้คือต้นไม้ชนิดหนึ่งอาจเป็นต้นไม้ประเภททัว่ๆไปเพียงแต่ถูกน ามา  
ใช้ประกอบพิธีกรรมที่เมื่อใช้ต้นไม้ชนิดนัน้แล้วเป็นศิริมงคลต่อพิธีกรรมเพราะลกัษณะของต้นไม้ที่ใ
ห้ความหมายที่ดีกับพิธีกรรมนัน้ๆอีกทัง้ต้นไม้บางชนิดถูกตัง้ชื่อไปในทางที่ดีจึงท าให้เกิดการตี 
ความหรือให้ความหมายไปตามชื่อของต้นไม้ชนิดนัน้เช่นต้นใบเงินต้นใบทองเมื่อมีชื่อที่ดีบวกเข้า  
กบัความเชื่อของคนไทย จึงท าให้ต้นไม้นัน้ๆ เกิดเป็นต้นไม้ที่เป็นมงคลหรือต้นไม้มงคลนัน้เอง 

คติความเชื่อเก่ียวกบัไม้มงคลแต่เดิมจะน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพิธีหรือใช้ประ
โยชน์เป็นอาหาร เป็นยาและปลูกในบริเวณบ้านต่อมาได้เกิดความนิยมในการปลูกต้นไม้  
เพื่อผลในทางโชคลาภต่างๆ ป้องกันเภทภัยต่างๆบางครัง้ก็มีวิธีการปลูกที่รับสืบทอดต่อกันมา  
เพื่อท าให้ไม้มงคลนัน้มีความศักด์ิสิทธ์ิ ดั่งเช่นการปลูกว่านต่างๆปัจจุบันคนไทยรุ่นใหม่ๆหันมา 
นิยมปลกูต้นไม้ที่มีชื่อมงคลกนัมากเพราะนอกจากจะมีใบที่สวยงามและให้ความสดชื่นร่มเย็นแก่  
บ้านแล้วยงัเป็นขวญัก าลงัใจในทางอ้อมว่าชื่อของต้นไม้อาจช่วยให้เกิดสิ่งนัน้ๆตามชื่อของต้นไม้ได้ 
เช่น ใบเงิน ใบทอง ใบนาก ต้นออมเงิน ต้นออมทอง ต้นออมเพชร ต้นเงินไหลมา ต้นเงินเต็มบ้าน 
ต้นเศรษฐีเรือนใน-เรือนนอก ฯลฯ(ฉวีงาม, 2538) 

การปลกูไม้มงคลนัน้ นอกจากจะเป็นการสร้างความร่มเย็นในจิตใจแล้วยงัเป็นการช่วย  
กันดูแล รักษาสภาพแวดล้อมของโลกในอีกทางหนึ่ ง ด้วยเพราะต้นไม้ทุกชนิดมีความ  
ส าคญัต่อระบบนิเวศและมีความส าคญัต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดหากมีต้นไม้เพิ่มขึน้สภาพแวดล้อมหรือ 
สภาพอากาศก็จะดีขึน้ตามไปด้วยการลองปลูกต้นไม้มงคลให้กับตนเองก็เป็นสิ่งที่ควรกระท า  
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เพราะนอกจากจะเป็นมงคลให้กบัตนและที่อยู่อาศยัของตนเองแล้วยงัเป็นการช่วยสร้างสภาพแวด
ล้อมที่ดีในระยะยาวอีกด้วย (chantrathongbai, 2554) 

แต่ในปัจจุบนัโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้องท าให้เกิดความ
สะดวกสบายในการซือ้มากขึน้ผู้คนหันมาซือ้สินค้าผ่านทางออนไลน์กันมากขึน้เนื่องจากมีความ 
สะดวกสบายและรวดเร็วในการซือ้ขายและการจดัส่งไม่ต้องเดินทางไปถึงที่ก็ได้สิ่งที่ต้องการจึงท า 
ให้เกิดธุรกิจออนไลน์หรือที่เรียกว่า อีคอมเมิรซ์ 

ซึง่ธุรกิจออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการพฒันาและเจริญก้าวหน้าแบบ
ก้าวกระโดด มีการเติบโตที่รวดเร็ว ดงัที่ สรุางคณาได้กลา่วถึงปัจจยัสนบัสนนุการเติบโตของมลูค่า 
อีคอมเมิร์ซของไทยว่า “ข้อมลูการคาดการณ์ ได้บ่งชีว้่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซในเกือบทุกอตุสาหกรรมมี 
ทิศทางการเติบโตเพิ่มขึน้ต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยสนับสนุน  4 ประการ ได้แก่ 
การสนบัสนุนและสง่เสริมจากภาครัฐเพื่อผลกัดนัธุรกิจอีคอมเมิร์ซภายในประเทศโดยมุ่งสนับสนุน
และเร่งพัฒนาผู้ ประกอบการในระดับฐานราก ทัง้เกษตรกร ผู้ประกอบการท้องถิ่น ให้สามารถ  
ค้าขายออนไลน์ได้จริงรวมถึงพัฒนาผู้ประกอบการรายเดิมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เพิ่มขึน้อีกทัง้ส่งเสริมให้เกิดผู้ ประกอบการรายใหม่เข้ามาท าธุรกิจอีคอมเมิร์ซมากขึน้” และ 
ยงัมีการสร้างเพจหรือสื่อต่างๆเพื่อเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ให้กบัร้านของผู้ขายเองเพิ่มขึน้ 

โดยจากการส ารวจของ Paypal ใน 31 ประเทศพบว่า ราวๆ 50% ของผู้ซือ้สินค้า เป็น 
ลูกค้าที่ซือ้สินค้าออนไลน์ และราวๆ 80% มีการช็อปปิง้ระหว่างประเทศเป็นประจ า โดยเสือ้ผ้า  
และรองเท้า อปุกรณ์อิเล็คทรอนิกส์และของเล่น เป็นสิ่งที่คนเลือกช็อปมากสุด และจากผลส ารวจ  
ยงัพบว่า 53 % ในประเทศจีนมีการช็อปปิง้ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ต 48% ในอินเดียและ 45% 
ในสหรัฐฯยกเว้นในยโุรปตะวนัออก ที่ช็อปปิง้ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ต โดยทัว่โลกคิดเป็นอัตรา 
กว่า 30% ที่ช็อปปิง้ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ต* (Paypal, 2561) 

ซึ่งในประเทศไทยก็ เช่นเ ดียวกัน จากผลส ารวจของ อีคอมเมิ ร์ซไอคิว พบว่า 
อีคอมเมิร์ซในประเทศไทยก าลงัขบัเคลื่อนอย่างก้าวกระโดดจ านวนผู้ที่ช็อปปิง้ออนไลน์ในไทยเพิ่ม
ขึน้อย่างต่อเนื่อง จากสถิติ 12.1 ล้านคนที่คาดว่าได้ท าการช็อปปิง้ออนไลน์ในปี 2560 และในอีก 5 
ปี คาดว่าจะเติบโตกว่า 15% หรือ 13.9 ล้านคน ในปี 2564  ในประเทศไทย 4.4  ล้านคน 
ที่ช็อปปิง้ออนไลน์มีอาย ุ25 - 34 ปี และใกล้ๆเคียงกนัคือ 3.9 ล้านคนมีอาย ุ16 - 24 ปี “ในปี 2564 
นักช็อปปิง้ออนไลน์ในไทยจะใช้จ่ายอย่างน้อย 13,370 บาทต่อปี เพิ่มขึน้จากเดิม 57% 
ของการใช้จ่ายในปี 2560 จากเดิม 8,500 บาทต่อปี* (EcommerceIQ, 2560) 

ปัจจยัหนึ่งที่ท าให้การตลาดออนไลน์มีอิทธิพลมากขึน้เป็นเพราะว่านวตักรรมที่เข้ามา 
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เปลี่ยนโลกให้เข้าสู่ยุคของดิจิตอลก็คือ สมาร์ทโฟน ท าให้มนุษย์เปลี่ยนวิถีชีวิตไปอย่างสิน้เชิง 
ท าให้ระยะทางไม่ได้มีผลต่อการสื่อสาร ท าให้โลกไร้พรหมแดนผู้ คนสามารถเข้าถึงข้อมูล  
อันมหาศาลได้อย่างรวดเร็วอีกทัง้ยังมีอินเตอร์เน็ตที่ท าให้ผู้ คนทั่วโลกใกล้ชิดกันมากขึน้ด้วย  
โซเชียลมีเดีย 

อีกหนึ่งสิ่งที่ท าให้สมาร์โฟนมีความน่าสนใจและเป็นที่นิยมนัน้ก็คือแอปพลิเคชนัที่อยู่ใน 
สมาร์ทโฟน แอปพลิเคชนันัน้คือโปรแกรมที่ออกแบบมาใช้งานเฉพาะสมาร์ทโฟนท าให้สมาร์ทโฟน 
เป็นได้มากกว่ามือถือที่ใช้สื่อสารทั่วๆไป มีการท างานหลายประเภทหลายรูปแบบ เช่น การศึกษา 
โซเชียลมีเดีย สิ่งบนัเทิงต่างๆ เกมส์ เป็นต้นซึ่งแต่ละระบบปฏิบติัการก็จะมีให้ดาวโหลดมากมาย  
ทัง้แบบฟรีหรือทัง้แบบขายแอปพลิเคชันนัน้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรู ป 
แบบหลากหลายธุรกิจ เช่น ความบันเทิงต่างๆก็สามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับผู้ สร้าง  
สื่่อบนัเทิงนัน้ๆหรือแม้กระทัง่การค้าขายการค้าขายออนไลน์ปัจจบุนัเป็นท่ียอมรับมากขึน้ในไทยจน
ท าให้เกิด แอปพลิเคชัน ซือ้-ขาย ของออนไลน์เกิดขึน้มากมาย หลากหลายประเภท อาทิเช่น 
เสือ้ผ้า เคร่ืองแต่งกาย กระเป๋า อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อปุกรณ์ตกแต่งบ้านแม้กระทัง่การขายต้นไม้ 
ก็เช่นเดียวกัน ปัจจุบันเร่ิมมีการวางขายต้นไม้ในแอปขายของออนไลน์ทั่วไปมากขึน้ โดยตลาด  
ต้นไม้มงคลเร่ิมได้รับความนิยมมากขึน้ เนื่องจากคนไทยต้องการที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 
เพราะว่าคนไทยมีความเชื่อ ความศรัทธา ต่อสิ่งที่เป็นศิริมงคล 

จากที่กล่าวมาทัง้หมด พบว่าในปัจจุบันมีการค้าขายต้นไม้มงคลกันแพร่หลาย 
โดยมีการขายต้นไม้มงคลกนัที่ร้านขายต้นไม้แต่ละร้านจะมีต้นไม้มงคลที่หลากหลายให้เลือกแตก
ต่างกนัแต่เนื่องจากปัจจุบนัเทคโนโลยีเข้ามามีความเก่ียวข้องในชีวิตมากขึน้จึงท าให้การค้าขายไม่
ได้มีเพียงหน้าร้านเพียงอย่างเดียว แต่ผู้ ค้ายงัหันมาขายบนเว็บไซด์ออนไลน์หรือสื่อโซเชียลมีเดีย 
อาทิเช่น เฟสบุ๊คหรืออินสตาร์แกรมกนัมากขึน้ จากการค้นคว้าเก่ียวกับการค้าขายไม้มงคลพบว่า  
ยังมีช่องทางในการค้าขายผ่านแอปพลิเคชันอีกทางหนึ่งเนื่องจากยังไม่มีผู้ ใดริเร่ิมในการท า 
แอปพลิเคชั่นเพื่อการขายไม้มงคลมาก่อนและผู้ วิจัยได้ตัง้สมมติฐานว่าอาจเป็นช่องทางที่จะ  
สร้างรายได้และเป็นช่องทางที่ง่ายในการซือ้ขายประหยดัเวลาและสะดวกสบายดงันัน้ผู้วิจยัจึงสน  
ใจศึกษาการวิจยัและพฒันาแอปพลิเคชัน่เพื่อธุรกิจไม้มงคลเพื่อส่งเสริมและขบัเคลื่อนธุรกิจไม้มง
คลเปิดทางเลือกในการซือ้สินค้าประเภทไม้ม้งคลในประเทศไทยโดยใช้การจดัการผ่านแอปพลิเค  
ชนั 
  



  5 

 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจออนไลน์ที่จ าหน่ายต้นไม้มงคล 
2. เพื่อพฒันาแอปพลิเคชนัส าหรับธุรกิจไม้มงคลบนระบบ ios 
 

ขอบเขตกำรศึกษำค้นคว้ำ 
ขอบเขตด้ำนเนื ้อ้หำ 

1. ศึกษาพันธุ์ไม้มงคลในประเทศไทยซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กที่มี  
จ าหน่ายในประเทศไทย  

2. ศึกษาแอปพลิเคชนัที่เก่ียวกบัการค้าขายออนไลน์ในประเทศไทยเพื่อน าแนวคิดที่  
ได้จากการศกึษาแอปพลิเคชนัที่เก่ียวข้องมาพฒันาเป็นแอปพลิเคชนัเพื่อธุรกิจไม้มงคล 

3. ศกึษาพฤติกรรมกลุม่เปา้หมาย (Genaration Y) ในประเทศไทยที่ใช้สมาร์ทโฟน 
ขอบเขตด้ำนประชำกร 

1. ศึกษาพนัธุ์ไม้มงคลในประเทศไทยซึ่งเป็นพนัธุ์ไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีจ า  
หน่ายในประเทศไทย  

2. ศึกษาแอปพลิ เ คชันที่ เ ก่ี ย วกับการ ค้ าขาย  โดยมี กลุ่ มตั วอย่ า ง คือ  2 
แอปพลิเคชันได้แก่ 1. Shopee 2. Lazadaเพื่อน าแนวคิดที่ได้จากการศึกษาแอปพลิเคชันที่ 
เก่ียวข้อง มาพฒันาเป็น แอปพลิเคชนัเพื่อธุรกิจไม้มงคล 

3. ศกึษาพฤติกรรมกลุม่เปา้หมาย (Genaration Y) ในประเทศไทยที่ใช้สมาร์ทโฟน 
ขอบเขตด้ำนพืน้ท่ี 

1. ศึกษาพันธุ์ไม้มงคลในประเทศไทยซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กที่มี  
จ าหน่ายในประเทศไทย 

2. ศกึษาแอปพลิเคชนัที่เก่ียวกบัการค้าขายออนไลน์ในประเทศไทย 
3. ศกึษาพฤติกรรมกลุม่เปา้หมาย (Genaration Y) ที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ได้แอปพลิเคชนัที่รองรับตลาดอีคอมเมิร์ซ 
2. ได้รับแอปพลิเคชนัเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคล 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
ไม้มงคล คือ พันธุ์ไม้มงคลในประเทศไทยซึ่งเป็นพันธุ์ ไม้ขนาดกลางและขนาดเล็ก 

ที่ใช้ส าหรับตกแต่งห้อง  
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสำร และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ผู้วิจยัได้ศึกษาข้อมลูพืน้ฐานจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวข้องเพื่อน า 

มาเป็นความรู้ประกอบในการศึกษาค้นคว้าและพฒันาในหวัข้อต่อไปนี ้
1. ต้นไม้มงคลในประเทศไทย 

1.1 ประเภทของต้นไม้มงคล 
1.2 ความหมายของต้นไม้มงคล 
1.3 ธุรกิจต้นไม้มงคล 
1.4 ต้นไม้มงคลที่ใช้ตกแต่งภายใน 

2. ความหมายและองค์ประกอบเก่ียวกบัแอปพลิเคชนั 
2.1 หลกัการออกแบบแอปพลิเคชนั 

3. ข้อมลูเก่ียวกบัการซือสินค้า้ออนไลน์ 
3.1 แนวคิดการตลาดออนไลน์ 
3.2 สถิติหรือข้อมลูการใช้จ่ายออนไลน์ 
3.3 การใช้งานอินเตอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน 

4. Generations   
4.1 Generations Y 

5. งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
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1. ต้นไม้มงคล 
1.1 ประเภทของต้นไม้มงคล 

1.1.1จากหนงัสือ “พืชพรรณไม้มงคล” โดย ส.พลายน้อยได้จ าแนกไม้มงคลไว้หลาย  
ประเภท(ส, 2537) 

1.1.1.1 ไม้มงคลในการก่อสร้าง 
งานมงคลหมายถึงงานที่จดัขึน้เพื่อความเป็นสิริมงคลทัง้ที่เก่ียวกบับุคคลและสิ่ง

ของ เช่น งานมงคลสมรส ปลกูเรือน ขึน้บ้านใหม่ ฯลฯ ในแต่ละพิธีย่อมใช้พืชพรรณไม้ต่างๆ กนัไป 
ในการก่อสร้างอาคารหรือก่อฐานถาวรวตัถ ุต่างๆ นิยมมีพิธีก่อฤกษ์หรือวางศิลาฤกษ์ 

ซึง่จะใช้ไม้มงคล 9 ชนิด เป็นไม้ปักกบัพืน้ 
1. ไม้ชยัพฤกษ์ หมายถึง มีโชคชยั 
2. ไม้ราชพฤกษ์ หมายถึง เป็นใหญ่มีอ านาจ 
3. ไม้ทองหลาง หมายถึง มีเงินมีทอง 
4. ไม้ไผ่สีสกุ หมายถึง มีความสขุ 
5. ไม้กนัเกรา หมายถึง ปอ้งกนัภยัอนัตรายต่างๆ 
6. ไม้ทรงบาดาล หมายถึง ความมัน่คง 
7. ไม้สกัทอง หมายถึง ความศกัด์ิสิทธ์ิสมความปรารถนา 
8. ไม้พยงุ หมายถึง การพยงุฐานะให้สงูขึน้ 
9. ไม้ขนนุ หมายถึง หนนุให้แน่หนาให้ดีขึน้ 

1.1.1.2 ใบไม้มงคล 
เป็นที่นิยมใช้ในพิธีต่างๆ มีหลายชนิดที่มีชื่อเป็นมงคลบ้างเชื่อว่าใช้แล้ว  

ท าให้เกิดสิริมงคลในพิธีต่างๆ จึงเลือกใช้ตามความเหมาะสม ที่นิยมใช้มากก็คือ ใบเงิน ใบทอง 
ใบนากใบทองหลางในตอนต้นได้กลา่วถึงการนบัถือพืชพรรณไม้และได้เลา่ถึงนิทานปรัมปราของอิ
นเดียว่าต้นหญ้าเกิดจากขนของรัมร๊อก 

1.1.1.3 พืชพรรณที่ใช้ในการสกัการบชูา 
สมัยโบราณเคร่ืองสักการะบูชาที่กล่าวถึงคือข้าวตอกดอกไม้ก็คือข้าวเปลือกที่ 

น ามาคัว่ให้แตกออกเป็นสีขาวใช้ในพิธีมงคลต่างๆดอกหญ้าแพรกในสมยัโบราณใช้เป็นเคร่ืองเสี่ยง
ทายเมื่อจะท าการใดๆ เช่น สร้างปราสาทก็จะมีพานหญ้าแพรกตัง้ในที่จะปลูกนัน้ถ้าหญ้าแพรก  
เขียวสดได้หลายวนัแสดงว่าดี 
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1.1.1.4 ดอกไม้ไหว้ครู 
ดอกไม้ไหว้ครูที่ใช้มาแต่โบราณคือ ดอกเข็ม ดอกมะเขือ และหญ้าแพรกดอกเข็ม 

คนไทยสมัยโบราณนิยมปลูกตามวัด ใช้บูชาพระ และใช้ในพิธีไหว้ครูเป็นเคร่ืองอธิษฐานว่า 
“ขอใ ห้ ปัญญาแหลมเหมื อนเข็ม ” ในบาหลีมี เข็มดอกสี แดงใ ช้บูชาในพิ ธี กรรม ต่างๆ 
และเรียกดอกเข็มนีว้่า โศกะ ดอกมะเขือเป็นดอกไม้พิเศษที่น ามาใช้ไหว้ครู อธิษฐานคือ “ขอให้มี 
ความรู้มากเหมือนเมล็ดมะเขือ”หญ้าแพรและดอกหญ้าแพรก ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว 
ค าอธิษฐานคือ “ให้รู้รวดเร็วเหมือนหญ้าแพรกขึน้” 

1.1.1.5 ดอกไม้วนัแม่ 
ดอกคาร์เนชั่น้ กล่าวว่ากลิ่นหอมของดอกไม้ชนิดนีท้ าให้คนเป็นสุขและลืมทุกข์ 

จนถึงกบัได้รับฉายาว่า สมนุไพรลืมความทกุข์  
 
1.1.2 จากหนังสือ “ไม้มงคล” โดย นางสาวฉวีงาม มาเจริญกล่าวไ ว้ว่า 

พิ ธี ที่ ป ร ะ กอบขึ ้น เ พื่ อ เ ป็ นม ง คลแ ก่ ก า ร ด า ร ง ชี พ แล ะ กิ จ ก า ร ง าน ข อ ง ช า ว ไ ท ยนี ้ 
ได้มีบางส่วนที่โยงเอาต้นไม้เข้าไปเก่ียวข้องด้วยซึ่งเป็นความเชื่ออันสืบเนื่องมาจากเร่ืองเทพยดา 
และสิ่งที่มีอ านาจเหนือธรรมชาติ การน าต้นไม้เข้ามาร่วมในพิธีนี ้จะน ามาหลายรูปแบบ ได้แก่ ต้น 
หน่อ เนือ้ไม้ ใบ ดอก และ  ผล ต้นไม้เหล่านี  ้เรียกว่าไม้มงคลมีตัง้แต่ไม้ยืนต้นจนถึงวัชพืช 
และอาจจ าแนกความเป็นมงคลได้ ดงันี ้

1.1.2.1มงคลนาม คือต้นไม้ซึ่งมีชื่อเป็นมงคล หรือมีเสียงพ้อง เช่น ใบเงิน 
ใบนาก และทบัทิม เป็นต้น 

1.1.2.2 ชื่อมีความหมายเป็นมงคล หรือมีเสียงพ้องกับค าที่มีความหมาย 
เป็นมงคล เช่น ยอ มะขาม มะยม พยงุ(พะยงู) สกั ชยัพฤกษ์ ไม้มีสกุ และพทุธรักษา เป็นต้น 

1.1.2.3  มีประวัติอันเป็นมงคล เช่น เป็นต้นไม้ที่มีประวัติเก่ียวเนื่องกับ  
พุทธประวัติ ได้แก่ บัว ต้นโพธ์ิ ต้นสาละ ฯลฯ เป็นต้นไม้ท่ีเก่ียวกับเทพเจ้า ได้แก่ มะตูม มะม่วง 
มะเดื่อ หญ้าคา และหญ้าแพรก ฯลฯ 

1.1.2.4 มีคณุสมบติั สรรพคณุ เป็นประโยชน์และเป็นมงคล คือ 
1.1.2.4.1 เป็นธัญพืชหรืออาหาร หมายถึงความเจริญงอกงาม ความสขุสมบูรณ์ 

ได้แก่ ถัว่ งา ข้าวเปลือก กล้วย อ้อย (จัน่) หมาก (จัน่) มะพร้าว ฯลฯ 
1.1.2.4.1.2 มีสรรพคณุทางยารักษาโรค ได้แก่ ส้มป่อย สะเดา สมอ มะกรูด ฯลฯ 
1.1.2.4.1.3 กลิ่นหอม เช่น ดอกกหุลาบ ดอกมะลิ ดอกพดุ จนัทน์ เป็นต้น 
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1.1.2.4.4  มีสีเป็นมงคล คือไม้ดอกซึ่งมีสีถูกโฉลกตามวันซึ่งประกอบพิธี ได้แก่ 
ดาวเรืองสีเหลือง ดอกกหุลาบสีแดง ดอกพดุสีขาว ฯลฯ 

1.2 ควำมหมำยของต้นไม้มงคล 
ต้นไม้มงคลที่ผู้วิจยัจะเลือกใช้คือต้นไม้มงคลที่มีขายทัว่ไปตามท้องตลาด 
ต้นใบเงิน 

จากหนงัสือไม้มงคล ได้ให้ความหมายของต้นใบเงินไว้ว่าใบเงินเป็นไม้มงคลนาม 
หมายถึง มีเงินมาก ฐานะมัน้คง นิยมใช้ในพิธีต่างๆ เป็นใบไม้ส าคัญ 1 ใน 9 ชนิดที่ใช้ใส่ใน  
หม้อน า้มนต์และมกัปลกูไว้ในบ้าน(ธัญนนัท์, 2551) 

ผู้ วิจัย สรุปว่า ต้นใบเงิน เป็นมงคลโดยชื่อ ก็คือเงิน ที่เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการ 
จึงท าให้เกิดความเชื่อว่าเมื่อปลูกต้นใบเงิ นแล้ว จะท าให้มีเงินมากเมื่อมีเงินมากก็จะท า 
ให้มีฐานะที่ดี 

ต้นใบทอง 
จากหนังสือไม้มงคล ได้ให้ความหมายของต้นใบทองไ ว้ว่า  ต้นใบทอง 

มีความหมายว่า มีทองหรือทรัพย์สินเงินทองมาก มีฐานะดี  
ต้นใบนาก 

จากหนังสือไม้มงคล ได้ให้ความหมายของต้นใบนากไว้ว่า  ต้นใบนาก 
หมายถึงนาก คือความมีฐานะดี 

ต้นราชพฤกษ์ 
จากหนงัสือไม้มงคล ได้ให้ความหมายของต้นราชพฤกษ์ไว้ว่า เป็นมงคลด้วยชื่อ 

เนื่องจากแปลว่าต้นไม้ของพระราชา มีความหมายถึงพลังอ านาจความดีงามและเกียรติยศ  
จึงน ามาใช้ในพิธีมงคลเช่น วางศิลาฤกษ์ เป็นต้น 

ต้นชยัพฤกษ์ 
จากหนังสือไม้มงคล ได้ให้ความหมายของต้นชัยพฤกษ์ไว้ว่า เป็นมงคลด้วยชื่อ 

หมายถึงชยัชนะ น ามาใช้ในพิธีมงคลอยู่เสมอ 
ต้นกนัเกรา 

จากหนังสือไม้มงคล ได้ให้ความหมายของต้นกันเกราไว้ว่า  เป็นมงคลด้วยชื่อ 
หมายถึงการขจดัปัดเป่าหรือป้องกนัให้ปราศโรคและภยัพิบติั ทัง้ปวง 
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ต้นพยงู 
จากหนังสือไม้มงคล ได้ให้ความหมายของต้นพยูงไว้ว่า  เป็นไม้มงคลด้วยชื่อ 

หมายถึงช่วยเกือ้หนนุ ค า้จนุให้มีฐานะการเงินและการงานที่ดี 
ต้นทรงบาดาล 

จากหนังสือไม้มงคล ได้ให้ความหมายของต้นทรงบาดาลไว้ว่าเ ป็นไ ม้  
มงคลด้วยชื่อ หมายถึงบนัดาลให้มีแต่ความสขุสมบรูณ์  

ต้นสกั 
จากหนังสือไม้มงคล ได้ให้ความหมายของต้นสักไว้ว่า  เป็นไม้มงคลด้วยชื่อ 

พ้องกบัค าว่่า ศกัด์ิ หมายถึง การมียศศกัด์ิ หรือศกัด์ิสิทธ์ิ 
ต้นขนนุ 

จากหนังสือไม้มงคล ได้ให้ความหมายของต้นขนุนไว้ว่า  เป็นไม้มงคลด้วยชื่อ 
หมายถึงมีคนสนบัสนนุ หรือเกือ้หนนุจนุเจือ  

 
ต้นไผ่สกุสี 

จากหนังสือไม้มงคล ได้ให้ความหมายของต้นไผ่สุกสีไว้ว่า  เป็นไม้มงคล 
ด้วยชื่อเพราะเสียงพ้องกับค าว่า ศรีสุข หมายถึง ความสุขและสิ ริมงคล ความมั่งมีศรีสุข 
อยู่เย็นเป็นสขุ 

ต้นมะตมู 
จากหนังสือไม้มงคล ได้ให้ความหมายของต้นไผ่สุกสีไว้ว่า  เป็นไม้มงคล 

ที่มีความสมัพันธ์กับเทพเจ้า ในนารายณ์สิบปางกล่าวว่า ต้นมะตูมเกิดตากตรีของพระนารายณ์  
ดงันัน้จึงถือว่าต้นมะตมูเป็นต้นไม้มงคลและศกัด์ิสิทธ์ิสามารถขจดัภตูผีปีศาจและป้องกนัอนัตราย 
ได้ 

ต้นส้มป่อย 
จากหนังสือไม้มงคล ได้ให้ความหมายของต้นส้มป่อยสีไว้ว่า  เป็นต้นไม้ 

มงคลเพราะเชื่อว่ามีอ านาจในการขบัภตูผีปีศาจและช่วยช าระล้างมลทินต่างๆให้สะอาดบริสทุธ์ิ 
ต้นอ้อย 

จากหนังสือไม้มงคล ได้ให้ความหมายของต้นอ้อยไว้ว่า  มีคติความเชื่อ 
ค่ อ น ข้ า ง ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ ก ล้ ว ย  คื อ เ ป็ น พื ช ที่ ม นุ ษ ย์ ป ลู ก เ ป็ น อ า ห า ร จึ ง เ ป็ น 
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สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ และจากการมีรสหวาน จึงมีผู้ ตีความไปถึงความรัก 
ความสดชื่น(ธัญนนัท์, 2551) 

1.3 ธุรกิจต้นไม้มงคล 
จากการสัมภาษณ์ นางผาด หน่องพงษ์หรือป้าผาด ประธานสมาคมไม้ดอกไม้

ประดับแห่งประเทศไทย เก่ียวกับความนิยมและการค้าขายต้นไม้มงคลพบว่า “ไม้มงคลก็ได้รับ
ความนิยม เนื่องจากว่าโบราณกล่าวว่า การมีไม้มงคลหรือการปลูกต้นไม้ ตามสีของวนัเกิดท าให้
ได้รับผลตามความหมายของไม้มงคลชนิดนัน้ บางคนก็นบัถือตามชื่อที่เป็นมงคลของต้นไม้นัน้ เช่น 
รวยไม่เลิก พาร ่ารวย มหาโชค เงินเต็มบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้ามีทุกวัย หลกัๆจะเป็นกลุ่มวัย
ท างานกับวัยชรา ที่เข้ามาเดินชมต้นไม้ในสวนแล้วเห็นชื่อ ได้รู้จักความหมายอีกทัง้ยังสวยด้วย” 
สรุปได้ว่าการค้าขายต้นไม้มงคลนัน้ยงัคงขายได้และขายได้ดีเสมอมา 

ความคิดเห็นของผู้วิจยันัน้เก่ียวกบัการค้าขายต้นไม้มงคลนัน้ กลา่วได้ว่าประเทศไทย
มีความเชื่อและความศรัทธาเป็นเคร่ืองยึดเหนียวจิตใจ ดงันัน้จึงท าให้การค้าขายหรือธรุกิจต้นไม้
มงคลตามหน้าร้านนัน้ดี และเนื่องจากยคุสมยัมีการเปลี่ยนแปลง พ่อค้าแม่ค้าเร่ิมให้ความสนใจใน
การค้าขายต้นไม้มงคลในลกัษณะออนไลน์มากขึน้ โดยมีการวางขายทัง้ โซเชียลมีเดียต่างๆและ
การวางขายในเว็บไซด์รวมไปถึงแอปพลิเคชันฝากขายสินค้าทั่วๆไปอีกด้วย เนื่องจากว่าตลาด
ต้นไม้มงคลนัน้มีศกัยภาพและแรงจงูใจในการซือ้ขายนัน้เอง 

1.4 ต้นไม้มงคลที่ใช้ตกแต่งภำยใน 
1. ต้นโกศล 

ต้นโกศลเป็นต้นไม้มงคลที่มีชื่อพ้องกบัค าว่า กศุล ซึง่หมายถึงการสร้างบญุ ซึค่ณุ
งามความดี งการปลูกต้นโกศลไว้ประจ าบ้านหรือภายในคอนโดจะช่วยให้คุ้มครองให้มีความอยู่
เย็นเป็นสขุ ซึ่งต้นโกศลนีเ้ป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีขนาดต้นที่ไม่ใหญ่ ง่ายต่อ
การดแูล โดยต้นโกศลมีจุดเด่นที่สีของใบซึง่มีเขียว แดง และเหลืองสลบักนั การเลือกปลกูต้นโกศล
ไว้ภายในคอนโดถือว่าเป็นตวัเลือกที่ดีเลยละ่ (ddproperty.com, 2563) 

2. ต้นกวนอิม 
ต้นกวนอิมเป็นต้นไม้ที่คนโบราณมกัจะน าไปใช้ส าหรับประกอบพิธีบูชาเทพเจ้า 

เพราะเป็นต้นไม้ที่มีชื่อเหมือนเทพเจ้าของจีน ซึง่ในปัจจบุนัต้นกวนอิมได้รับความนิยมอย่างมากใน
การน ามาตัง้ศาลตีจู้ เอ๊ียะ และน ามาปลกูเพื่อตกแต่งและให้ความสวยงามภายในบ้าน การปลกูต้น
กวนอิมไว้ภายในคอนโดเชื่อว่าจะช่วยในเร่ืองของความเป็นสิริมงคล เร่ืองของโชคลาภ และความ
ร ่ารวยจะเรียกเงิน เรียกทรัพย์เข้าบ้าน คนในบ้านจะมีฐานะที่ดีขึน้ (shopee.co.th/blog, 2563) 
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3. ต้นบานไม่รู้โรย 

ต้นบานไม่รู้โรยเป็นต้นไม้ที่หลายๆคนคงคุ้นตากนัดี เพราะมกัได้รับความนิยมใน
การปลูกภายในตัวอาคาร และน าไปประดับตกแต่งส าหรับงานไหว้ครู และด้วยความหมายของ
ดอกบานไม้รู้โรยที่เปรียบเสมือนความรักที่ไม่เคยจืดจางหรือโรยลา ท าให้ผู้คนส่วนใหญ่นิยมปลูก
ประดบัไว้ภายในคอนโด ซึง่จะช่วยสง่เสริมในเร่ืองของความแข็งแรงด้านความรักของผู้อยู่อาศัยให้
มีความรักที่มัน่คงยาวนาน (phikulkaew889.wordpress.com, 2563) 

4. ต้นแก้วสารพดันึก 
จดัอยู่ในประเภทไม้ล้มลกุ เป็นไม้ประดบัที่นิยมเพาะเลีย้ง การดแูลไม่ยุ่งยาก ใบ

สวยมีลกัษณะคล้ายหน้าม้า ผิวใบด้านบนจะมีสีเขียวเข้ม มนั ตดัด้วยเส้นสีขาวเงิน ต้นแก้วสารพดั
นึก เสริมโชคลาภและความเป็นอยู่ ด้วยชื่อที่เป็นมงคลของต้นนัน้หมายถึง สมหวงัดงัใจนึก เชื่อกนั
ว่ามีฤทธ์ิป้องกยัภูติผีปีศาจ สิ่งอปัมงคล อนัตรายทัง้หลาย อีกทัง้ยงัมีเมตตามหานิยม ค้าขายดีอีก
ด้วย (.facebook.com/rabbitminitree, 2561) 

5. ต้นพดุ 
ต้นพดุเป็นต้นไม้มงคลที่มีหลากหลายชนิด ซึ่งแบบที่ได้รับความนิยมในการปลูก

มากที่สุดคือ ต้นพุดที่มีดอกสีขาว เพราะเป็นสีที่ดูสวยสะอาด อีกทัง้การปลูกต้นพุดเพื่อตกแต่ง
ภายในคอนโดจะช่วยสง่เสริมในเร่ืองของความเจริญก้าวหน้า ความส าเร็จและความมัน่คงของชีวิต 
รวมไปถึงความแข็งแรงสมบรูณ์ ซึง่การปลกูต้นพดุเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับคนที่มองหาต้นไม้ที่
พอเหมาะในการตกแต่งคอนโด (facebook.com/KlinsiamThailand, 2560) 

6. ต้นโป๊ยเซียน 
ต้นโป๊ยเซียน ต้นไม้มงคลที่เรียกได้ว่าไม่ว่าจะมองไปที่บ้านหรือคอนโดไหนก็

มักจะเจอต้นโป๊ยเซียนเสมอ เพราะเป็นต้นไม้ที่มีความหลากหลายของสายพันธุ์  มีขนาดต้นเล็ก 
และดอกมีสีสันสวยงาม คนโบราณเชื่อว่าหากปลูกโป๊ยเซียนไว้หน้าบ้านจะน าโชคลาภมาให้ ท่ี
ส าคญัถ้าใครปลกูโป๊ยเซียนออกดอก 8 ดอกขึน้ไป จะมีโชคลาภมากตามไปด้วย เพราะเชื่อว่าเป็น
ต้นไม้ของเทพเจ้าทัง้ 8 องค์ 1. เซียนพิการ 2. เซียนหอสมดุ 3. เซียนอาจารย์ 4. เซียนค้างคาวเผือก 
5. เซียนวนิพก 6. เซียนสาวสวย 7. เซียนกวี 8. เซียนถ า้ ที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสขุ 
เงินทองไหลมาเทมา (shopee.co.th/blog, 2563) 
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7. ต้นมะลิ 
ต้นมะลิ ต้นไม้ที่ไม่ว่าใครก็รู้จัก เพราะเป็นต้นไม้ที่มีลกัษณะเด่นคือ มีดอกสีขาว

และมีกลิ่นหอม ปลูกง่ายและทนต่อโรค ต้นมะลิเป็นต้นไม้ที่ผู้คนนิยมน ามาบูชาพระ นอกจากนี ้
หากคณุเลือกที่จะปลกูต้นมะลิส าหรับตกแต่งคอนโด คณุเลือกไม่ผิดแน่นอน เพราะว่านอกจากต้น
มะลิจะมีประโยชน์ที่ความสวยงามและยงัส่งกลิ่นหอมแล้ว ยงัสามารถน าดอกไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
ได้ เช่น ใส่น า้ส าหรับด่ืมท าให้สดชื่น หรือจะเตรียมไว้ส าหรับเทศกาลส าคัญๆ อย่างสงกรานต์ ก็
เป็นอะไรที่ดีทีเดียวเลยล่ะค่ะ ต้นมะลิ เป็นต้นไม้มงคลซึง่เป็นดอกไม้ประจ าองค์พระนารายณ์ ที่ใช้
เป็นเคร่ืองสักการะบูชา ท าให้คนในบ้านได้รับความปรารถนาดีเป็นที่รัก ของคนทั่วไป มีความ
บริสทุธ์ิ รู้จกักตญัญตู่อผู้มีพระคณุ (baanlaesuan.com, 2563) 

8. ต้นกระบองเพชร 
ต้นกระบองเพชร เป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สดุต้นหนึ่ง บางคนอาจจะไม่

เคยทราบมาก่อนว่าจริงๆแล้ว ต้นกระบองเพชรเป็นต้นไม้มงคล เพราะเชื่อว่าหากปลูกต้น
กระบองเพชรจะช่วยส่งเสริมเร่ืองหน้าที่การงาน ความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจ และยงัให้โชคลาภ
อีกด้วย ต้นกระบองเพชรมีเอกลกัษณ์ที่รูปทรงต้นที่มีหนาม ปลกูและดแูลง่าย ทนแดด อีกทัง้ยงัมี
ขนาดเล็ก เหมาะแก่การน าไปปลกูภายในคอนโดเพื่อประดบัโต๊ะท างาน ห้องน า้ หรือแม้แต่ระเบียง
คอนโด  (sanook.com, 255 8) 

9. ต้นนางกวกั 
ต้นนางกวกั ต้นไม้มงคลที่ได้รับความนิยมในการปลกูเพื่อตกแต่งสวน ซึ่งมีขนาด

ต้นไม่ใหญ่ เหมาะส าหรับการปลกูเพื่อตกแต่งคอนโด ต้นนางกวกัเป็นต้นไม้ที่ดแูลง่าย นอกจากจะ
ปลกูเพื่อความสวยงามแล้ว ยงัเชื่อว่าการปลกูต้นนางกวักจะช่วยเรียกเงินเรียกทอง ผู้ที่ท าธุรกิจก็
จะท าให้ร ่ารวย มีแต่ก าไรเข้ามา นิยมน ามาปลกู เนื่องจากท าให้มีโชคลาภตามความเชื่ออีกทัง้ยัง
เสริมให้ห้องหรือบ้านดสูวยงามขึน้ด้วย (thaihometown.com, 2563) 

10. ต้นไผ่ 
ต้นไผ่เป็นต้นไม้มงคลที่คนไทยเชือ้สายจีนนิยมปลูก โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่มี

ขนาดเล็ก เพราะช่วยในเร่ืองของการท าให้คนในครอบครัวรักใคร่ปรองดองกนั อีกทัง้คนในบ้านนัน้ 
จะเป็นคนที่มีคณุธรรมซื่อสตัย์ ไม่คดโกงตามลกัษณะของต้นไผ่  (dmodernart.com, 2558) 
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11. ต้นวาสนา 

ต้นวาสนาเป็นต้นยอดฮิตที่มักน ามาปลูกในที่อยู่อาศัย ต้นวาสนาเป็นไม้ยืนต้น
ขนาดกลาง ล าต้นสงู 4-10 เมตร ที่ปลกูง่ายเหมาะกบัดินทุกสภาพ และมีความทนทาน เชื่อกนัว่า
หากบ้านไหนที่ปลูกต้นวาสนาจนออกดอก จะท าให้มีโชคลาภท ามาค้าขายดีขึน้ปรารถนาสิ่งใดก็
จ ะ ไ ด้ ดั ง ห วั ง  อี กทั ง้ ยั ง จ ะส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้มี ค ว าม เ จ ริญ รุ่ ง เ รื อ ง  และ เ ส ริ มความมั่ ง คง 
(bangkokbiznews.com, 2563) 

12. ดาวเรือง 
ดาวเรือง เป็นไม้ดอกสีเหลืองอร่ามที่คนไทยนิยมปลูกกันมาก โดยล าต้นมีขนาด

ไม่ใหญ่อยู่ที่ราวๆ 30-100 ซม เป็นไม้ดอกที่ปลกูง่าย โตเร็ว และไม่ค่อยมีโรคหรือแมลงรบกวน เชื่อ
กนัว่าบ้านไหนที่ปลกูดอกดาวเรืองจะท าให้คนในบ้าน มีความเจริญรุ่งเรือง สมชื่อดาวเรือง และสี
เหลืองทองอร่ามของดอกดาวเรืองเปรียบเสมือนเงินทอง ปลกูไว้หน้าบ้านหรือบริเวณบ้านก็จะเป็น
สิริมงคลแก่คนในบ้าน ช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา ยิ่งออกดอกมากก็จะยิ่งมีโชคมีลาภ ท ากิจการ
ใด ๆ ก็จะก้าวหน้า (kapook.com, 2560) 

13. ต้นรวยไม่เลิก/ว่านรวยไม่เลิก 
คงไม่ต้องอธิบายความเป็นไม้มงคลของต้นไม้ชนิดนีใ้ห้ยืดยาว เพราะแค่ชื่อก็

บอกอยู่แล้วว่า “รวยไม่เลิก” โดยมีความเชื่อกันว่า จะมีโชคลาภ และได้รับความส าเร็จจากสิ่งที่
คาดหวงัเอาไว้ ช่วยสง่เสริมความรวย เรียกเงินทอง รวมถึงกิจการงาน และการค้าขายให้มัง่คัง่มาก
ขึ น้  จึ งท า ใ ห้ ต้นรวยไม่ เ ลิ ก  เ ป็น ต้นไ ม้ อีกหนึ่ ง ชนิดที่ ผู้ คนนิ ยมปลูก ไ ว้ ในที่ อยู่ อ าศัย 
(puechkaset.com, 2563) 

14. ต้นเงินไหลมา 
ต้นเงินไหลมาเป็นไม้เลือ้ย มีใบสีเขียวอ่อนคล้ายรูปหวัใจ เชื่อกนัว่าเมื่อปลกูแล้ว

เงินจะไหลมาเข้าบ้าน หรือท าธุรกิจก็จะมีแต่ผลก าไร และยงัมีความเชื่ออีกว่าต้นเงินไหลมายงัช่วย
สร้างความเป็นเสน่ห์แก่บ้านและผู้อาศยั ต้นเงินไหลมายงัมีคุณสมบติัช่วยดูดสารพิษภายในห้อง 
หรือภายในอาคารอีกด้วย สามารถน าไปวางในห้องนอน,ห้องนัง่เล่นหรือแม้กระทัง่ห้องน า้ก็ยังได้ 
(panmai.com,2563) 

15. ต้นโหระพา 
หนึ่งในสมนุไพรคู่ครัวเรือนที่หลายๆ คนชื่นชอบทัง้รสชาติ กลิ่น และสรรพคณุที่มี

ประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งจริงๆถือเป็นต้นไม้มงคล ในทางสากลเชื่อกันว่าจะน าพาความรัก ความ
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โชคดี สขุภาพร่างกายแข็งแรง และความร ่ารวยมาให้คนในบ้าน แล้วพืชชนิดนีเ้ป็นต้นไม้ที่ปลกูง่าย
และเจริญเติบโตเร็ว ต้นไม้ชนิดนีม้ีขนาดที่เล็กเหมาะแก่การปลูกไว้ส าหรับประดับภายในคอนโด 
อีกทัง้เมื่อคุณจะต้องท าอาหารคุณก็สามารถหาวัตถุดิบที่สดใหม่ได้ภายในคอนโดของคุณเอง 
(kapook.com, 2563) 

16. ต้นกหุลาบ 
หากคณุก าลงัมองหาต้นไม้ที่จะช่วยสร้างบรรยากาศและช่วยให้คณุผ่อนคลายได้ 

ต้นกุหลาบเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดี เพราะจากการค้นคว้าวิจัยได้พิสูจน์แล้วว่าด้วยความสวยงาม
และกลิ่นหอมของมันจะท าให้คุณรู้สึกผ่อนคลายได้อย่างไม่น่าเชื่อ  อีกทัง้คนโบราณเชื่อว่าหาก
ครอบครัวใดปลกูกุหลาบเอาไว้ภายในบริเวณบ้าน จะช่วยเพิ่มความสง่างาม และโรแมนติกให้แก่
บรรยากาศบ้านได้เป็นอย่างดี (allaboutrose.com, 2563) 

17. ต้นเดหลี 
ต้นเดหลีเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในการปลกูเพื่อประดบัตกแต่งภายในอาคาร 

เพราะมีประโยชน์ในเร่ืองการดูดสารพิษจากอากาศท าให้อากาศภายในห้องสดชื่น  อีกทัง้ยังเป็น
ต้นไม้ที่นิยมปลูกเพื่อความมงคลเร่ืองอายุมัน่ขวัญยืน และน าโชคลาภมาให้ (puechkaset.com, 
2559) 

18. กล้วยไม้ 
กล้วยไม้เป็นพืชที่ค่อนข้างมีสายพันธุ์ที่หลากหลาย และยังมีความสวยงามที่

แตกต่างกันไป โดยเชื่อกันว่าดอกกล้วยไม้เป็นดอกไม้ท่ีบริสุทธ์ิและสมบูรณ์แบบ และยังน า
พลงังานที่ดีมาสู่ผู้คนในบ้าน ท าให้พบเจอแต่ความก้าวหน้า ความเจริญรุ่งเรือง และความอุดม
สมบรูณ์ (kapook.com, 2563) 

19. ต้นเข็ม 
เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดย่อมแตกกิ่งก้านออกเป็นพุ่ม ใบของดอกเข็มแข็ง

และเปราะง่าย สีเขียวสด ลกัษณะใบมน รี ปลายใบแหลม ต้นเข็มปลูกเพื่อความมงคลเก่ียวกับ
สุขภาพ เชื่อว่าจะท าให้สมองปลอดโปร่ง เกิดคความคิดความอ่านที่ดีโดยทั่ว  ดอกเข็มใช้ในการ
ประกอบพิธีไหว้ครู เป็นสญัลกัษณ์แทนความฉลาดหลกัแหลมเปรียบกับเข็มที่แหลมคม การปลูก
ไว้ที่บ้านก็เช่นเดียวกนั (kruathaiminium.com, 2559) 
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20. ต้นอญัชนั 
เป็นเถาเลือ้ยที่นิยมปลกูไว้ริมรัว้ขึน้ได้ดีในเขตร้อนและเป็นไม้ที่มีอายสุัน้ขึน้อยู่กบั

สิ่งแวดล้อมและอากาศดอกมีสีน า้เงินเข้มหรือน า้เงินอมม่วง เป็นไม้ที่เสริมความสิริมงคลให้กบัคน
ที่เกิดวนัองัคาร (panmai.com, 2563) 

21. ต้นพลดู่าง 
เป็นไม้เลือ้ยเขตร้อน ล าต้นอ่อน ใบเป็นรูปหัวใจ สีเหลืองด่างสลับสีเขียวอ่อน 

เลือ้ยขึน้ในแนวด่ิง และยงัสามารถดูดซบัสารพิษภายในตัวอาคาร ต้นพลดู่างปลกูให้ความมงคล
ด้านความรักและความสขุ ช่วยให้ราบร่ืนเป็นสขุ มีคนมารักมีคนมาหลง สร้างบารมีคุ้มครองให้คน
ในบ้านอยู่เย็นเป็นสขุ ช่วยให้บ้านดสูดชื่นร่มเย็น (sanook.com, 2559) 

22. ต้นกวกัมรกต  
เป็นต้นขนาดเล็กถึงกลาง ส าหรับต้นไม้ปลูกในร่ม ซึ่งต้นกวักมรกตมีชื่ อเป็นสิริ

มงคล และยงัเป็นไม้เสี่ยงทาย คือหากสามารถปลกูให้ออกดอกงาม เจ้าของจะมีโชคลาภ ยงัเชื่อว่า
ผู้ปลกูจะโชคดีปรารถนาอะไรมกัจะสมหวงั (bangkokbiznews.com, 2563) 

23. ต้นแสงเงินแสงทอง 
ไม้ใบงามแห่งสยามเมืองเป็นพรรณไม้มงคล ที่ถูกปรับปรุงจนทุกวันนีม้ีความ

หลากหลายมากขึน้ เช่นใบมีสีแดง สีชมพ ูแตกต่างกนัออกไป ต้นแสงเงินแสงทองเป็นต้นไม้มงคล 
สญัลกัษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง (sanook.com, 2557) 

24. ต้นเศรษฐีเงินล้าน 
ไม้พุ่มขนาดเล็ก ใบเดียว ค่อนข้างตรง รูปไข่ ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนตัด

มน ใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ต้นเศรษฐีเงินล้านเสริมดวงการเงินและการท ามาค้าขาย ซึ่งเป็นไม้
มงคลนาม จึงนิยมมาปลกูเพราะเชื่อว่าจะท าให้มีโชคลาภ เสริมดวงการเงินให้ร ่ารวย ท ามาค้าขาย
ดี (data.addrun.org, 2560) 

25. ต้นเงินทองเต็มบ้าน 
เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง แตกหน่อปานกลาง โตเร็ว ใบจะเป็นรูปไข่ สีแดงเนียนเป็น

ลกัษณะเด่น ขอบเขียวปะปราย ต้นเงินทองเต็มบ้านเสริมการงานและการเงิน นิยมน ามาปลกูเพื่อ
เสริมความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองทัง้ในด้านการใช้ชีวิต หน้าที่การงานและมีเงินทองกอง
เต็มบ้าน (tnews.co.th, 2561) 
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26. ต้นแสงจนัทรา 
ลกัษณะใบใหญ่ มีสีเขียวอ่อนคล้ายสีเหลืองนวลๆ ขอบใบมีสีเขียวเข้ม ปลายใบ

แหลม ให้ความราบร่ืนเส้นกลางใบนูนเด่นชัดเจน ต้นแสดงจนัทราเสริมความร่มร่ืนอยู่เย็นเป็นสุข
เสริมให้บ้านแลดอูบอุ่น งดงาม ส่วนผู้คนในบ้านก็สขุุม เรียบร้อย อ่อนโยน และเป็นมงคลกับชีวิต 
(kapook.com, 2560) 

27. ต้นเศรษฐีวยทรัพย์ 
จัดอยู่ในกลุ่มไม้ล้มลุก มีใบหนาสีเขียวสดใบแข็งแรงสวยงาม รูปหอกปลาย

แหลม โคนตัดขอบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย ก้านใบหนาและแข็ง ส่วนดอกมีสีขาวออกเป็นช่อตาม
ซอกใบ ต้นเศรษฐีรวยทรัพย์ มีความเชื่อกนัว่า จะช่วยส่งเสริมให้มีอ านาจวาสนาบุญบารมี เป็นที่
ยอมรับในสงัคม และค้าขายร ่ารวย (kapook.com, 2563) 

28. ต้นโชคเก้าชัน้ 
ต้นเป็นกอสวยงาม มีอายุหลายปี เป็นพืชระบบรากอากาศ สามารถดูดน า้และ

ความชืน้จากอากาศได้ดี ดอกเรียกว่าปลี คือส่วนที่เป็นดอกจริง ซึ่งมีดอกย่อยเล็กเรียงอดัแน่นอยู่
ในปลี การปลกูต้นโชคเก้าชัน้ จะน าพาแต่ความโชคดีมาสู่ผู้ปลกูรวมไปถึงผู้ที่อาศยัอยู่ด้วย ให้ท า
มาค้าขึน้ ร ่ารวย ท าให้นิยมปลกูเพื่อเป็นสิริมงคลส าหรับตนและผู้อาศยั (aranyachannel,2561) 

29. ต้นรวยล้นฟ้า 
ไม้พุ่มหนาขนาดเล็กอายุยืน มีใบสวยงามเรียงวนรอบล าต้นตัง้แต่โคนจนถึง

ปลาย ใบเป็นไม้ใบเดียว รูปไข้ ขนาดค่อนข้างหนาปลายเป็นเรียวแหลมเป็นตัง้ ขอบใบเรียบ ต้น
รวยล้นฟ้า เชื่อกนัว่าเสริมโชคลาภและสิริมงคล ให้กบัผู้ปลกู อีกทัง้ยงัพฒันามาจากต้นเขียวหมื่นปี
ซึง่ได้ชื่อว่าเป็นว่านคงกระพนัชาตรี ที่ถือว่าเป็นต้นไม้ที่สวยงามและเสริมสง่าแก่สถานที่ที่ปลูกด้วย 
(kapook.com, 2563) 
  



  19 

 
2.แนวคิดเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน 

2.1 หลักการออกแบบแอปพลิเคชัน 
2.1.1 นายโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ ได้ให้กฏทอง 8 ข้อส าหรับการออกแบบอินเตอร์เฟซไว้

ดงันี ้
1. มุ่งเน้นความสอดคล้องรูปแบบของอินเตอร์เฟซที่น ามาใช้ควรไปในทิศทาง 
เดียวกนั 
2. สร้างทางลดัการใช้งานให้กบัผู้ใช้ทางลดัการใช้งานช่วยลดขัน้ตอนการได้มา 
ซึ่ ง ง า น ๆ ห นึ่ ง  ห า ก ร ะ บ บ ไ ด้ เ ต รี ย ม ส่ ว น นี ้ไ ว้ ผู้ ใ ช้ ย่ อ ม พึ ง พ อ ใ จ 

เพราะสามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว 
3. ในระหว่างการโต้ตอบ จะต้องมีผลปอ้นกลบั ทกุๆกิจกรรมของผู้ใช้ที่มีการโต้ 
ตอบกบัระบบผู้ใช้ควรจะรู้ในสิ่งที่กระท าอยู่เสมอ 
4. ออกแบบการโต้ตอบให้จบเป็นเร่ืองๆ การโต้ตอบในแต่ละสว่นของระบบ 
จะต้องได้รับการจัดล าดับไว้อย่างชัดเจน ตัง้แต่จุดเ ร่ิมต้น ระหว่างกลาง 

และจดุสิน้สดุ ซึง่ปกติการ 
ออกแบบที่ ดี  มักจะประกอบด้วย  3  จุดส าคัญดังกล่ าวอยู่ แ ล้ ว  เ ช่ น 

หากผู้ ใช้ต้องการส่งข่าวสาร ระบบก็เตรียมไดอะล็อกเพื่อการโต้ตอบในครัง้นีด้้วย 3 จุดส าคัญคือ 
ร้องขอเพื่อสง่ข่าวสาร > สง่ข่าวสาร> สิน้สดุการสง่ข่าวสาร  

5. ปอ้งกนัข้อผิดพลาด ระบบโดยทัว่ไป มกัจะมีการปอ้งกนัข้อผิดพลาดจากการ 
ใช้งานของผู้ ใช้อยู่แล้วไม่มากก็น้อย ตัวอย่างเช่น หากผู้ ใช้กระท าผิดขึน้มา 

ระบบก็จะต้องให้ค า 
แนะน าหรือช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดนัน้ด้วย 
6. อนญุาตให้ย้อนการกระท าในสิ่งที่เคยท าไป ในการท างานนัน้การเกิดความ 
ผิดพลาดต่อระบบนัน้ถือเป็นเร่ืองปกติดงันัน้หากผู้ใช้สามารถหยดุหรือยกเลิกการ

ท างานเพื่อย้อนกลบัไปยงัจดุเดิมก่อนหน้าโดยปราศจากขัน้ตอนยุ่งยากนัน้ก็เป็นเร่ืองดีแถมยงัเป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ระบบได้อีกทางหนึ่ง 

7.สนับสนุนให้ผู้ ใช้เป็นผู้ ควบคุมการท างาน ต้องเข้าใจว่า ผู้ ใช้มีหลายระดับ 
กรณีที่ผู้ ใช้มีประสบการณ์สงู ย่อมมีความรู้สึกอยากเข้าถึงระบบเพื่อควบคมุให้การท างานรวดเร็ว 
ดงันัน้นกัออกแบบอาจอ านวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้กลุ่มนีด้้วยการสร้างไดอะล็อกเฉพาะขึน้มา  
โดยเฉพาะ  
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8.ลดภาระในการจดจ า อินเตอร์เฟสที่ดีไม่ควรเพิ่มภาระในการจดจ าให้กบัผู้ใช้ 
แนวทางการช่วยเหลือผู้ใช้เพื่อลดภาระการจดจ าก็คือการแสดงร่องรอยของกิจกร

รมที่ได้ด าเนิน 
การผ่านมา เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องหยดุชะงกัเพื่อรือ้ฟืน้ความจ า 
และยงัมีงานจากทีสิสล (โอภาส, 2560) 
 

2.1.2 และ Theo Mandel ได้กลา่วไว้อีกว่า 
1. ให้ผู้ใช้ควบคมุการใช้งานบางอย่างได้ 

ในการออกแบบ UI ควรค านึงถึงผู้ใช้ให้มากที่สดุปลอ่ยให้ผู้ใช้มีอิสระในการ 
ใช้งานสามารถควบคมุการใช้งานบางสว่นได้ 

-ไม่ควรบงัคบัให้ผู้ใช้โต้ตอบกบัโปรแกรมในส่วนที่ไม่จ าเป็น 
-อนญุาติให้โต้ตอบกบัโปรแกรมได้มากกว่า1ทาง 
-อนญุาติให้ผู้ใช้สลบัการท างานหรือยกเลิกการท างานบางอย่างได้ 
-เตรียมเคร่ืองมือสร้างการท างานอตัโนมติัให้กบัผู้ใช้ 
-ไม่ควรให้ผู้ ติดต่อกบัระบบปฏิบติัการ โดยตรง 
-ผู้ใช้ควรท างานกบัอ็อบเจ็กต์ได้โดยตรง 

2. ลดปริมาณของสิ่งที่ต้องจ า 
ซอฟแวร์ที่ผู้ ใช้ต้องจดจ ารายละเอียดการท างานมากเกินไปย่อมเสี่ยงต่อการเ

กิดความผิดพลาดในการใช้งานระบบควรจดัเก็บรายละเอียดเก่ียวกบัการโต้ตอบบางอย่างของผู้ ใช้
ไว้เพื่อเตือนความจ าของผู้ใช้เมื่อกลบัมาใช้ในภายหลงั 

-ลดการจดจ าการใช้งานผ่านไปขณะที่ใช้โปรแกรมนัน้อยู่ 
-ก าหนดค่าเร่ิมต้นให้เหมาะสมกบัผู้ใช้ทัว่ไป 
-คีย์ลดัควรมีความหมายชดัเจน 
-ควรแสดงสถานะการท างานของผู้ใช้ในการบวนการใดๆ 
-ควรแสดงรายละเอียดการใช้งานเบือ้งต้นพอสงัเขป 

3. สว่นประสานสอดคล้องกนั 
หมายถึงสว่นติดต่อต้องผ่านการออกแบบให้เชื่อมโยงกนัอย่างเป็นล าดบัขัน้ต

อนตลอดจนต้องมีส่วนน าทางส าหรับการใช้งานให้ผู้ใช้และต้องสอดคล้องกบัปัจจยัแวดล้อมอย่าง
อ่ืนด้วย 
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-สว่นประกอบบนจอภาพของการท างานอย่างใดอย่างนึงต้องสอดคล้อง 
กนั 

-โปรแกรมในกลุม่เดียวกนัจะต้องมีสว่นติดต่อเหมือนกนัหรือสอดคล้อง 
กนั 

-ไม่ควรเปลี่ยนลกัษณะการโต้ตอบที่โปรแกรมสว่นใหญ่ใช้กนั  
 

2.1.3 อีกทัง้นาง พิชญา นิลรุ่งรัตนา ยงัได้กลา่วเร่ืองทฤษฏีการออกแบบสื่อมลัติมีเดีย 
ในปริญญานิพนธ์ของเธอว่า 
 

1. องค์ประกอบด้านข้อความ 
ผู้ออกแบบต้องค านึงถึงองค์ประกอบย่อยหลายอย่างเช่น รูปแบบ ขนาด 

ความหนาของตวัอกัษร สีของข้อความและการจดัความสมัพนัธ์ข้อความและภาพให้สอดคล้องกบั 
องค์ประกอบอ่ืนๆ 

รูปแบบตวัอกัษรควรใช้ตวัที่อ่านง่ายสบายตาหากตวัอกัษรที่ไม่ใช่ส่วนขอ
งเนือ้หาหลกัเช่นตวัอกัษรหวัเร่ืองใหญ่ตวัอกัษรประกอบการออกแบบหรือตวัอกัษรพิเศษต่างๆผู้ออ
กแบบอาจใช้รูปแบบและขนาดที่ต่างกนัออกไปแต่ไม่ควรมีความหนาแน่นของตวัอกัษรมากเกินไป 
รวมถึงความหนาแน่นขององค์ประกอบอ่ืนบนจอภาพเข้าไปด้วย 

2. หลกัการออกแบบงานกราฟฟิคทัว่ไป 
ต้องค านึงถึงรายละเอียดได้แก่ความสมดุลของหน้าจอต้องมีความสมบูรณ์แ

บบแบ่งคร่ึงซ้ายขวาหรือการวางองค์ประกอบที่ซ้ายขวาไม่เท่ากนัแต่สมดลุกนัได้ความเรียบร้อยก็
ส าคญัการออกแบบให้มีความเรียบง่ายและน่าสนใจนัน้ท าได้ยากโดยเฉพาะการออกแบบข้อความ 

3. องค์ประกอบด้านเสียง 
หากในงานมงัติมีเดียมีการใช้เสียงที่เร้าใจและสอดคล้องกบัเนือ้หาในการน า 

เสนอ จะช่วยให้ระบบมลัติมีเดียนัน้เกิดความสมบรูณ์แบบมากขึน้ 
4. องค์ประกอบการควบคมุหน้าจอ 

การออกแบบจอภาพจะมีความเรียบง่ายหรือซับซ้อนมากน้อยเพียงใด 
ขึน้อยู่กบัองค์ประกอบหลายๆด้าน เช่น เนือ้เร่ือง สื่อประกอบเนือ้เร่ือง วิธีการน าเสนอ องค์ประกอบ 
เหล่านีจ้ะมีความสมัพันธ์กับการออกแบบควบคุมหน้าจอเป็นอย่างมากแนวคิดง่ายๆในการออก  
แบบปุ่ มควบคมุหน้าจอคือจะต้องมีความสอดคล้องกับกิจกรรมสอดคล้องกบัองค์ประกอบมัลติมี  
เดีย  (พิชญา, 2556) 
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3. ข้อมูลเกี่ยวกับการซือสินค้าออนไลน์ 

3.1 แนวคิดการตลาดออนไลน์ 
3.1.1 จากหนังสือ E-Commerce และ Online Marketing ได้ให้ข้อมูลดังนี(้ภิเษก, 

2556) 
1. การโฆษณาออนไลน์ 

ส าหรับสื่อออฟไลน์การโฆษณาแบบเดิมนัน้เป็นการโฆษณาผ่านโทรทัศน์  
วิทยหุนงัสือพิมพ์และนิตรยาสารสื่อแบบเดิมนัน้เน้นผู้ รับสื่อเป็นผู้ถกูกระท าแต่ขณะที่การโฆษณาแ
บบออนไลน์นัน้ผู้ รับสื่อเป็นผูกระท าแทนคือเมื่อลกูค้าเกิดความสนใจลกูค้าก็จะเข้าไปค้นหาสินค้า
ตามความต้องการเองจดุนีก้ารโฆษณาที่ตรงกบัความต้องการของลกูค้าจึงสร้างความสนใจได้มาก
กว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ยงัถือว่าเป็นเอกลกัษณ์คือความพยายามในการควบคมุผู้ รับสารให้สนใจในสิ่งที่ต
นจะสื่อมากที่สดุนอกจากนีผู้้ รับสารหนัมาใช้เวลาส่วนหนึ่งในอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะปัจจุบนัที่โซเชี
ยลมีเดียมาแรงหลายๆคนมีชีวิตอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนมากกว่า โทรทศัน์และวิทยุ 
เสียอีก 

นอกจากนี  ้ Tu rban  and  k ing  (2003 :  173 )  ยัง ใ ห้ เหตุผล อีก  5 
ประการที่ท าให้การโฆษณาแบบออนไลน์เป็นที่นิยมมากขึน้คือ 

1. ต้นทนุต ่า  
การโฆษณาออนไลน์มีต้นทนุที่ต ่ากว่าสื่ออ่ืนอยู่มากและยงัแก้ไขได้โด

ยมีค่าใช้จ่ายที่น้อยและไม่ยุ่งยาก 
2. มีรูปแบบที่หลากหลาย 

การโฆษณาออนไลน์มีรูปแบบหลากหลายเช่นตวัหนงัสือภาพเสียงรูป
ภาพเคลื่อนไหวหรือวีดีโอรวมไปถึงมินิเกมต่างๆก็สามารถน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการโฆษณา  
ออนไลน์ได้ 

3. การเจาะจงเป็นรายบคุคล 
คือสามารถท าโฆษณาได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายหรือแมแต่ความต้อง  

การของแต่ละบคุคล 
 

4. การวดัผลสามารถท าได้ทนัที 
สามารถวัดอัตราการคลิ๊กและจ านวนเข้าชมได้ทันทีต่างจากการ  

โฆณาแบบออฟไลน์ 
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5. สามารถเลือกโฆษณาได้ตามสถานที่  
ในกรณีสมาร์ทโฟนจะมีระบบจีพีเอสท าให้สามารถระบสุถานที่ได้ซึ่งโ

ฆษณาสามารถน า เสนอตามความต้องการในสถานท่ีนั ้น้ๆได้ 
 

2. การประชาสมัพนัธ์ออนไลน์ (Online Public Relation) 
2.1 เว็บไซด์ (Web Site) 

ถือเป็นหน้าที่ดัง้เดิมตัง้แต่เร่ิมมีเว็บไซด์เลยในการใช้เว็บไซด์ในการประช
าสมัพนัธ์ที่ท าหน้าที่คล้ายแผ่นพบัโฆษณาที่แสดงทัง้ตวัผลิตภณัฑ์และบริษัท 

การใช้เว็บไซด์เป็นเคร่ืองมือในการท าประชาสมัพนัธ์มีประโยชน์ดงันี ้
1.เว็บไซด์เป็นเคร่ืองมือที่ต้นทุนต ่าเมื่อเทียบกับการท าแผ่นพับหรือ 

จดหมายข่าวเพื่อแจกให้สื่อฯ หรือลกูค้า 
2. ข่าวสารและสินค้า้สามารถปรับเปลี่ยนให้ทนัสมยัได้เสมอ 
3.สามารถหาผู้ เข้าชมเว็บไซด์ใหม่ๆได้จากการสืบค้นข้อมลูเก่ียวกบัสิ

นค้าและบริการ 
2.2 การจดังานในเทศกาลพิเศษหรือโอกาสต่างๆออนไลน์ (Online Events) 

เป็นการจดังานในโอกาสต่างๆเพื่อสร้างกิจกรรมที่ดงึดดูความสนใจของผู้
เข้าชมและสร้างผู้ เข้าชมมากขึน้ 

2.3 การประชาสมัพนัธ์ผ่านชมุชนออนไลน์ (Online Community) 
แทบจะทกุเว็บไซด์พยายามสร้างชุมชนออนไลน์ของตนเองไม่ว่าจะรูปแบ

บใดก็ตามชุมชนเหล่านีจ้ะมีความสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งร่วมกนัดงันัน้เราสามารน าข่าวสารสื่อไ
ปยงัชมุชนเหลา่นั ้น้ถือเป็นการประชาสมัพนัธ์ท่ีดีในทางหน่ึงนอกจากนีย้งัไม่ควรมีลกัษณะการพยา
ยามขายมากเกินไปเพราะจะถูกคนในชมุชนออนไลน์นัน้ต่อต้านได้ท าใหหมดโอกาสในการประชา  
สมัพนัธ์และเสียภาพพจน์ไป 

 
 
 

3.การสง่เสริมการขายออนไลน์ (Online Sale Promotion) 
3.1 คปูองออนไลน์ (Online Coupons) 
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เป็นลกัษณะส่วนลดที่ไม่ได้แตกต่างกบัคปูองทัว่ไปนกัแต่ช่วยเพิ่มการตดั
สินใจซือ้ของลกูค้าโดยยงัมีอีกลกัษณะหนึ่งที่ไม่ต้องพิมพ์ออกมาคือรหสัคปูองที่เป็นรหสัตวัอักษรห
รือตวัเลข ซึง่ถกูใช้เวลาที่จะช าระเงินออนไลน์ 

3.2 การแจกของตวัอย่าง (Sampling) 
คือการแจกสินค้าตัวอย่างเพื่อดึงดูดความสนใจในการมีสินค้าชินต่อไป 

ที่นิยมใช้คือสินค้าประเภทดิจิตอลที่จะเปิดให้ดาวน์โหลดฟรี แต่มีก าหนดระยะเวลาในการใช้ เช่น 
30-60 วนั หลงัจากนัน้ผู้ดาวน์โหลดจะต้องซือ้โปรแกรมนัน้หรือต้องลบออก 

3.3 เกมโฆษณา (Advergame) 
เป็นการใช้เกมเพื่อท าการโฆษณาสินค้าหรือบริษัทซึ่งมีความสนใจมาก 

เนื่องจาก 
1.แม้ว่าการท าเกมจะมีต้นทุนไม่ต ่านักแต่เมื่อเทียบกับการโฆษณา 

แบบสื่อเดิมผ่านโทรทศัน์หรือวิทยหุรือหนงัสือพิมพ์ ก็ยงัถือว่ามีต้นทนุต ่า 
2.เน่ืองจากเกมนัน้เน้น้ความสนุกสนานจึงท าให้ผู้้ เล่นใช้ ้เ้วลานาน 

กว่าโฆษณาในรูปแบบอ่ืน 
3. ท า ใ ห้ เกิ ดการบอก ต่อ  ห รือที่ เ รี ยกว่ า  ไ ว รัล  ไ ด้ โดยง่ าย 

ยิ่ ง ถ้ า้ เกมเชื่อมต่อกับ Facebook  ก็จะท าให้มีการแสดงบนหน้าแรกเมื่ อเล่นเกมนั ้น้ๆ 
ท าให้เพื่อนๆได้รับทราบ 

4. หลายๆครัง้ก่อนเข้าเล่นเกมได้ อาจจะต้องให้กรอกข้อมูลส่วนตัว 
ความต้องการ ทศันคติ ความชอบ ซึง่ข้อมลูเหลา่นีม้ีค่าต่อการตลาด 

3.4 การตลาดผ่าน SMS 
การโฆษณาแจ้งขอมลูข่าวสารสินค้าและบริการผ่านโทรศพัท์มือถือในรูป 

แบบขอความสัน้ๆที่กระท าได้รวดเร็วผ่านผู้ให้บริการต่างๆ 
 

4. การตลาดผ่านเคร่ืองมือค้นหา (Search Engine Marketing : SEM) 
4.1 การท า SEO (Search Engine Optimization : SEO) 

หมายถึงการท าหน้าเพจใดหน้าเพจหนึ่งในเว็บไซด์ให้ติดอยู่ในผลลพัธ์ขอ
งการค้นหาในล าดบัต้นๆของเคร่ืองมือค้นหา ในการท า SEO นัน้แบ่งเป็็น 3 สว่น คือ 
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1.การหาค าหลกัซึ่งเป็นค าหรือวลีที่เราคิดว่าลกูค้าจะใช้เวลาท าการค้นห
าข้อมูล เช่น สมมติว่าเรามีสินค้าลดความอ้วน ดังนัน้ค าที่คิดว่าลูกค้าจะค้นหาก็คือ ลดน า้หนัก 
หรือ ลดความอ้วน ทั ้ง้นีค้ าหลกันัน้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท  

1.1 ค าหลักต้น (Head Keyword หรือ Primary Keyword) เป็นค า 
หลกัแบบกว้างๆที่คิดว่าจะใช้ค านีใ้นการค้นหา 

1.2 ค าหลักประเภทลองเทล (Long Tail Keyword) คือค าหลักที่ 
เฉพาะเจาะจง  ซึ่ งแนะน าใ ห้ ใ ช้ ค้ าหลักชนิดนี ใ้นการท า  SEO  เพราะคู่ แข่ ง น้อยกว่ า 
เ จาะจงและท า ใ ห้ เกิ ดการ ค้าขายมากกว่ าอย่ า ง ไ รก็ตามควรค านึ งถึ ง ว่ าค าหลักที่  
เลือกใช้นัน้เฉพาะเจาะจงมากเกินไปจนไม่มีคนค้นหาด้วยหรือเปลา่ 

2. ปัจจัยบนหน้าต่างๆ ของเว็บไซด์  (On-Page Factors) หมายถึงการ 
ปรับแต่งหน้าเพจต่างๆเพื่อให้อยู่ในล าดบัต้นๆของการค้นหา 

2.1 การปรับในสว่นของ HTML  
ในส่ วนหัวของ  HTML  ของแ ต่ละหน้า เพจของ เว็บ ไซ ด์ 

นัน้จะเหมือนการประกาศตนว่าเนือ้หาในแต่ละหน้าเพจเก่ียวข้องกับอะไร ซึ่งทาง google 
จะอาศยัส่วนนีด้้วยในการจัดล าดับความเก่ียวข้องกับค าหลกัรูปภาพในเพจสามารถมีส่วนในการ
ท า SEO ได้ดงันี ้

2.1.1 การตั ง้ ชื่ อ ของ รูปภาพ  ( F i l e  names )  คว ร ใ ช้ค า 
หลกัตัง้ชื่อไฟล์ภาพ 

2.1.2 การตัง้รายละเอียดรูปภาพให้ตรงกับค าหลักโดยปกติ 
จะปรากฏในกรณีเว็บที่ไม่สามารถเซฟรูปภาพได้ เรียกสว่นนีว้่า Alternative Tags 

2.2 การใสค่ าหลกัในสว่นของเนือ้หา 
เนื ้อ้หาในแต่ละเพจนัย้โดยปกติจะมีหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย 

ตั วหนา  ตั ว เ อี ย ง  ห รื อกา รขี ด เ ส้ น ใ ต้ ซึ่ ง ห าก เ ร า เ น้ นค าหลัก ด้ วย รูปแบบดั ง กล่ า ว 
ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อการท า SEO ทัง้สิน้ 

3. ลิงค์ (Link) 
คือการฝากลิง้โดยให้น า้หนกัไปที่จ านวนลิงค์ของเว็บไซด์อ่ืนๆที่เชื่อม

ลิงค์มายงัหน้าเพจของเรา 
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4. การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย 
เปา้หมายการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการตลาดนกัการตลาดสามารถใช้โ

ซเชียลมีเดียด้วยเปา้หมายดงัต่อไปนี ้
4.1 เพื่อใช้เป็นหน้าร้านขายสินค้าหรือบริการ 

เป้าหมายคือการใช้โซเชียลมีเดียเสมือนเป็นหน้าร้านค้า 
เพื่อการขายซึง่ปัจจุบนัเป็นที่นิยมมากโดยไม่จ าเป็นต้องใช้การเปิดหน้าร้านออนไลน์ข้อดีคือไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆเลยและในส่วนของการค้าและส่วนของชุมชนอยู่ในพืน้ที่เดียวกนัสามารถมีการถาม  
ตอบเก่ียวกบัเร่ืองสินค้าและบริการได้ทนัทีสามารถขายของไปด้วยพดูคยุไปด้วยได้ ส่วนข้อเสียคือ  
ความไม่เป็นระเบียบนักในการสัง่ซือ้เมื่อเทียบกับการสัง่สินค้าแบบตระกร้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
เพราะต้องมานัง่ดวู่ามีใครสัง่สินค้าบ้างอีกทัง้การช าระเงินไม่สามารถช าระผ่านบตัรต้องอาศยัการ  
โอนผ่านธนาคารแล้วแจ้งสรีปการโอน    

4.2 เพื่อท าให้เกิดการรับรู้ถึงแบรนด์ (Brand Awareness) 
รวมไปถึงการรับรู้ถึงสินค้าหรือบริการใหม่ซึ่งอาศัยความ 

เป็นไวรัลของโซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ถือเป็นเปา้หมายส าคบัที่สดุเปา้หมายหนึ่งรูปแบบของก
ารสร้างการรับรู้มีหลากหลาย เช่น ยทูปู ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค บล็อค 

4.3 เ พื่ อ เ ป็ น เ ค ร่ื อ งมื อ ใ นก า ร รั บ ฟั งค ว าม คิ ด เห็ น แ ล ะ 
บริการลกูค้า 

เสียงของลูกค้านัน้สามารถแพร่กระจายได้เป็นวงกว้างทัง้นี  ้
เนื่องจากช่องทางการกล่าวนัน้มีหลายรูปบบมากในปัจจุบนั เช่น กระทู้ออนไลน์,  เว็บไซด์ประเภท 
รีวิวต่างๆ, บล็อก, เฟซบุ๊คและทวิตเตอร์  

4.4 เพื่อสร้างชมุชน 
การที่คนกดถูกใจในเฟซบุ๊ คหรือการติดตามในทวิตเตอร์ 

นัน้สว่นหนึ่งคือความต้องการอยากเข้าร่วมเป็นสว่นหนึ่งของแบรนด์ทัง้นีก้ารสร้างชมุชนออนไลน์เป็
นการตอบสนองเหลา่สมาชิกที่สนใจในเร่ืองเดียวกนัเข้ามาพดูคยุแลกเปลี่ยนข้อมลูความคิดเห็นหรื
อกิจกรรมต่างๆหากสามารถใช้โซเชียลมีเดียในการสร้างชมุชนได้อย่างเข็มแข็งแล้วก็ถือเป็นการบริ
หารลกูค้าสมัพนัธ์หรือ CRM ที่ท าให้ลกูค้าย้อนกลบัมาเสมอ 
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5. การบริหารความสมัพนัธ์ลกูค้าแบบออนไลน์ (E-CRM) 
5.1 มลูค่าตลอดชีวิตของลกูค้า (Customer Lifetime Value : CLV) 

ลองมองความสมัพันธ์ของเพื่อนเชื่อว่าจะปฎิบติักับพวกเขาไม่เท่าเทียม 
กนัแต่ในทางธุรกิจกลบัเชื่อว่าลกูค้าทกุคนเท่าเทียมกนัแบบนัน้ผิดเพราะลกูค้าเก่าท่ีภกัดีค่อยๆหลีก
หนีหายไปลองนึกภาพของลกูค้าเก่าดวู่าด้วยความภกัดีที่มีอยู่ยาวนานท าให้ซือ้สินค้าหรือบริการเ
ป็นจ านวนมากแต่กลบัได้รับการปฏิบติัเหมือนกบัลกูค้าทัว่ไปท าไมคณุไม่มอบอะไรที่พิเศษกว่าให้
กบัลกูค้าที่ภกัดีเหมือนกบัที่คณุพร้อมท าทกุอย่างเพื่อเพื่อนที่คณุรัก 

หลายๆบริษัทมักจะมีโครงสร้างรายได้เป็นไปตามกฎของพาเรโต 
(Pareto Principle)  กล่าวคือรายได้ส่วนใหญ่มักมาจากลูกค้าที่มีความภักดีที่มีอยู่ เ ป็น  
จ านวนน้อยขณะที่ลกูค้าทัว่ๆไปที่มีจ านวนมากกลบัสร้างรายได้ให้แก่บริษัทเพียงเล็กน้อย 

5.2 โปรแกรมสร้างความภกัดี 
ใครที่บินบ่อยๆจะทราบดีว่าสายการบินจะมีโปรแกรมสะสมไมล์ที่จ านวน

ไมล์ขึน้อยู่กบัระยะทางบินซึ่งจ านวนไมล์สามารถน าไปแลกเป็นตัว๋เคร่ืองบินได้ฟรีหรือแลกของขวั
ญได้ 

วิ ธีดังกล่าวมี เป้าหมายหลักคือการสร้างต้นทุนค่าเสียโอกาส 
(Opportunity Cost)  แก่ลูกค้าเพราะหากลูกค้าไปยังสายการบินอ่ืนอาจจะเสียประโยชน์  
จากการที่จะได้จ านวนไมล์สะสม ท าให้ลูกค้าไม่ไปไหน ถือว่าเป็นวิธีการที่สร้างความภักดี  
วิธีการแรกๆที่เกิดขึน้ 

5.3 การสร้างความไว้ใจ (Trust Building) 
เมื่อธุรกิจมีการสร้างและรักษาความสมัพนัธ์ต่างๆกบัลกูค้าผ่านจุดติดต่อ

ต่างๆย่อมต้องมุ่งหวงัว่าจะสร้างความไว้ใจให้เกิดขึน้กบัลกูค้าเพื่อให้กลบัมายงัเว็บไซด์อย่างต่อเนื่
องท าให้เกิดความภักดีอย่างไรก็ตามการที่ลูกค้าจะไว้ใจหรือไม่นัน้มีความซับซ้อนอยู่ไม่น้อย 
Papadopoulouet al (2001: 324-326) กล่าวว่าความไว้วางใจต่อเว็บไซด์ใดเว็บไซด์หนึ่งของคน 
ใดคนหนึ่งนัน้อาจจะเร่ิมจากการมีใจโน้มเอียงที่เกิดขึน้ก่อนทัง้นีอ้าจเกิดจากบุคลิกส่วนตวัและอปุ
นิสยัใจคอสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขต่างๆ รวมไปถึงข้อมลูต่างๆที่จากบุคคลที่สามที่น่าเชื่อถือท า 
ให้เกิดความไว้วางใจเบื่องต้นสิ่งต่างๆเหล่านีท้ าให้ลูกค้าเกิดทัศนคติทางบวกที่พร้อมจะรับค ามั่น  
สัญญาต่างๆจากผู้ ขาย ธุรกิจเร่ิมมีการสร้างค ามั่นสัญญา ให้เกิดขึน้ผ่านสื่อต่างๆเช่น โฆษณา 
ลกูค้าเกิดความสนใจและเต็มใจที่จะเข้ามายงัเว็บไซด์เพื่อพิจารณาสินค้าหริืบริการท่ีมอบให้และห
วงัว่าค ามัน่สญัญาที่ให้ไว้จะได้รับการตอบสนอง 
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6. การช าระเงินออนไลน์ (E-Payment) 
6.1 ปัจจยัความส าเร็จของระบบการช าระเงิน 

จากระบบการช าระเงินต่างๆ ตามที่กล่าวอย่างละเอียดข้างต้น 
จะเห็นว่าเดิมนั ้น้ระบบการช าระเงินหลกัของการพาณิชน์อิเล็กทรอนิกส์นัน้กระท าผ่านบตัรเครดิต 
แต่ด้วยข้อจ ากดัหลายๆอย่างเปิดโอกาสให้เกิดบริการไมโครเพย์เมนท์ขึน้ซึง่มีหลายๆบริษัทกระโจน
เข้าสูต่ลาดสว่นนีแ้ละมีผลิตภณัฑ์ต่างๆออกมาหลายรูปแบบ 

 
Turban and King (2003: 414) ได้แสดงถึงปัจจยัที่น ามาพิจารณาและผู้  

เขียนน ามาใช้วิเคราะห์ในกรณีของประเทศไทย ดงัต่อไปนี ้
 

1. ความเป็นอิสระ (Independence) 
หากรูปแบบการช าระเงินนัน้ยุ่งยากเหมือนอย่างกรณีการช าระเงิ

น ผ่ า น บั ต ร เ ค ร ดิ ต  โ ด ย ใ ช้ ร ะ บ บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  S E T  ที่ แ ม้ จ ะ ดี ก ว่ า  S S L 
แต่เพราะมีขัน้ตอนที่ซบัซ้อนในการขออนุญาตและติดตัง้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ท าให้ไม่เป็นที่  
นิยม 

2. ความปลอดภยั (Security) 
จากปัญหาความปลอดภัยของบตัรเครดิตท าให้หลายๆคนกลวัก

ารจับจ่ ายใ ช้สอยออนไล น์  การ เกิดขึ น้ของไม โคร เพ ย์ เมนท์ที่ เ น้นการจับจ่ ายสิน ค้า 
ราคาต ่าและมีวงเงินที่แน่นอน ท าให้ความปลอดภยัดงักลา่วมีมากขึน้ 

3. การไม่ระบตุวัตน (Anonymity) 
สิ่งส าคญัที่คนมกัใช้เงินสดคือไม่สามารถสิบกลบัมาได้ว่าใครเป็น

คนใช้เงินสดนัน้ซึ่งต่างจากบตัรเครดิตที่รู้ได้เลยว่าใครเป็นคนใช้หากพิจารณารูปแบบการช าระเงิน
แบบไมโครเพย์เมนท์ข้างต้นมีเพียงการใช้บตัรเงินสดเท่านัน้ที่ไม่อาจระบุตวัตนของผู้ใช้ได้ในขณะที่
หากเป็นทรูมนันี่และระบบการช าระเงินบญัชีสะสมดิจิตอลนัน้ก็สามารถสิบหาได้ว่าใครเป็นเจ้าขอ
งโทรศพัท์มือถือนัน้ 

4. ความง่ายต่อการใช้ (Ease of Use) 
บตัรเครดิตถือเป็นการช าระเงินที่ความยุ่งยากน้อยขณะที่หากพิจ

ารณาบรรดาไมโครเพย์เมนท์ทัง้หลายผู้ เขียนเห็นว่าระบบการช าระเงินบญัชีสะสมดิจิตอลเป็นวิธีที่ 
ง่ายมากที่สุดทัง้นีเ้พราะไม่ท าอะไรเพิ่มเติมเหมือนอย่างกรณีที่ต้องเติมเงินจากร้านต่างๆหรือตดั 
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เงินจากบญัชีเพียงแค่โทรศัพท์ไปใช้บริการที่ก าหนดค่าใช้จ่ายก็จะถูกบวกมากับบิลค่าโทรศัพท์  
ตอนปลายเดือนทีเดียว 

5. ค่าธรรมเนียม (Transaction Fess) 
ดังที่กล่าวมาการใช้บัตรเครดิตแม้จะมีความสะดวกสบาย 

แต่ค่าธรรมเนียมสมูากซึง่เป็นอปุสรรคต่อการช าระเงินค่าสินค้าและบริการเล็กน้อยท าให้เปิดโอกา
สต่อการช าระเงินวิธีอ่ืน 

6. ประกฏการณ์เครือข่าย (Network Effect)  
เป็นปัจจยัที่ผู้ เขียนคิดว่าเป็นเร่ืองส าคญัที่สงูสดุการสร้างรากฐาน

ของผู้ใช้ให้มีต านวนมากที่สดุจะยิ่งก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ต่อการใช้ระบบการช าระเงินออนไลน์ข
องตนผู้ให้บริการหลายๆแห่งพยายามคิดค้นกลยทุธ์ต่างๆ (ภเิษก, 2556) 
 

3.1.2 จากหนังสือ กลยุทธ์การตลาด SOCAIL MEDIA ได้ให้ข้อมูลทางการตลาด 
ออนไลน์ดงันี(้ภิเษก, 2555) 

1. แนวคิดการตลาดยคุ 3.0 
สามารถรวบยอดได้เป็นหลกั 3 C’s ซึง่ล้วนเก่ียวโยงกบัโซเชียลมีเดียดงันี ้

1.1 ร่วมกนัสร้าง (Cocreation) 
ผู้ บริโภคนัน้มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆผ่านการแลก  

เปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละคนที่สะสมซึ่งกิจการควรน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพฒันาสิน  
ค้าหรือบริการของตน 

1.2 ชมุชนนิยม (Communitization)  
ผู้บริโภคอาจมีการรวมกลุ่มกนัเพราะชื่นชอบในแบรนด์หรือสนใจใน  

สินค้าหรือบริการแบบเดียวกนัทัง้นีก้ลุ่มที่เกิดขึน้อาจจะเกิดขึน้จากผู้บริโภครวมตวักนัเองหรือทาง  
กิจการจดัท าแพลตฟอร์มเพื่อช่วยในการรวมกลุ่มให้การเป็นชมุชนนัน้มีประโยชน์อย่างมากในการ
ท าให้เกิดความร่วมมือในการน าเสนอแนวคิดในการพฒันารวมไปถึงการจดักิจกรรมทางสงัคมเพื่อ
ให้คนในชมุชนได้มีสว่นร่วม 

1.3 สร้างบคุลิกลกัษณะเฉพาะ (Character Building)  
กิจการจะต้องสร้างแบรนด์ให้มีความแตกต่างที่ เ ป็นของแท้  

ห รือที่ เ รี ยกว่ า  DNA  ซึ่ ง เ ป็นการสะ ท้อนถึ ง อัตลักษณ์ของแบรน ด์ย กตัวอย่ า ง กร ณี 
ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีการก าหนดพนัธะสญัญาในเร่ืองของการให้บริการก็มีการใช้โซเชียลมีเ
ดียในการเฝ้าดูลูกค้า้และคอยแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ให้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง หรือตัวอย่างของโดฟ 
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(Dove) ที่จัดกิจกรรมบนเฟซบุ๊ ค  “สาวผมเสียสารภาพผิด” เพื่อตอดย า้ถึงคุณค่าของแบรนด์ 
คือการเป็นแชมพสู าหรับผมเสีย 

2. ใช้พฤติกรรมไมโครเซเลปเพื่อการตลาด 
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปคนเรากล้าแสดงออกหรือถึงกับบ้าแสดงออก 

กิจการหรือแบรนด์ต่างๆเวลาใช้โซเชียลมีเดียก็ต้องสนใจจ่อพฤติกรรมนี ้ เปิดโอกาสให้เต็มที่ 
และเป็นเคร่ืองมือที่ ดีในการบอกต่อ ยกตัวอย่างกรณีของโมแอนด์เฟรนด์ (Mo&Friend) 
ร้า้นขายเสือ้ผ้าสตรีบนเฟซบุ๊ ค ที่มียอดกดไลค์มากกว่า 50,000 คน ในส่วนของกระดาน  
ข้อความจะพบว่ามีลกูค้ามาโพสต์รูปที่สวมใสเ่สือ้ที่ซือ้จากร้านหลายๆคนเมื่อโพสต์แล้วก็มีลูกค้าค
นอ่ืนๆมาชื่นชมนอกจากนีท้างร้านเองก็เข้ามาชมทุกรูปราวกบัเป็นบริการหลงัการขายนอกจากการ
ที่แท็กรูปมายังที่ ร้านแล้วยังมีการแท็กเพื่อนๆด้วย ถือเป็นการบอกต่ออีกทางหนึ่ ง ด้ วย 
กลา่วได้ว่าพฤติกรรมไมโครเซเลปของผู้ ใช้โซเชียลมีเดียยุคนีไ้ม่ใช่เร่ืองแปลกแต่เป็นเร่ืองที่ต้องท าค
วามเข้าใจและปรับใช้เพื่อเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่แสนจะประหยดัและให้คนอ่ืนเป็นปากเสียงแ
ทน เป็นกลยทุธ์ง่ายๆของการท าให้เกิดไวรัลมาร์เก็ตติง้ 

3. มองทกุมมุในการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการสร้างแบรนด์ 
สามารถแบ่งเป็น 4 องค์ประกอบคือ 

3.1 การรับรู้ถึงแบรนด์ (Brand Awareness) 
ยกตวัอย่างที่น่าสนใจของกิจการไทยในการใช้เฟซบุ๊คเพื่อการสร้างก

ารรับรู้ถึงแบรนด์ได้ประสบความส าเร็จที่งดงามคือ กิจการช็อคโกแลตอย่างสนิกเกอร์ (Snickers) 
ที่ มี ก า ร น า เ ฟ ซ บุ๊ ค คื อ ส นิ ก เ ก อ ร์ ไ ท ย แ ล น ด์ โ ด ย มี เ ป้ า ห ม า ย คื อ ก า ร ส ร้ า ง 
แฟน(ยอดไลค์)ให้ได้ 10,000 ภายในเวลาหนึ่งเดือน  แต่เพียง4วันก็มียอดแฟนถึง 10,000 
คนแล้วหากมองจ านวนแฟน ก็ถือว่าประสบความส าเร็จอย่่างยิ่งแล้วสนิกเกอร์ท าได้อย่างไร 

กิ จกร รมทางการตลาดที่ น่ าดึ ง ดู ดนั น้ ก็ คื อ  อ่ิ มยก ก๊วน 
ซึง่เป็นกลยทุธอบโกยจ านวนถกูใจจากการสะสมช็อคโกแลตสนิกเกอร์โดยตวัเกมได้เตรียมแพ็คเกจ
สนิกเกอร์ไ ว้ 3 ขนาดวิ ธีการคือต้องสะสมเพื่อน(การชวนมากดถูกใจ)ใส่ในแต่ละถุงให้  
ครบจ านวนที่ก าหนดเมื่อครบแล้วจะมีสนิกเกอร์ถุงใหญ่ส่งไปถึงบ้านพร้อมลุ้นรางวัลไอแพด 2 
อีกด้วย ปรากฏว่าผู้คนแห่มากดถกูใจเพราะต่างก็อยากได้ช็อคโกแลตไปกินฟรีๆ  

นอกจากความ ต้อ งกา ร ในกา ร รั บ รู้ ถึ ง แบ รน ด์ แ ล้ ว 
วตัถปุระสงค์อีกประการของสนิกเกอร์คือ ต้องการให้ลกูค้าได้ทดลองสินค้าว่ามีรสชาติอย่างไรด้วย 
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3.2 การส าเหนียกถึงคณุภาพ (Perceived Quality) 
เมื่อกลุม่เปา้หมายรู้จกัแบรนด์ของเราแล้วสิ่งส าคญัคือท าอย่างไรให้ไ

ด้ส าเหนียกถึงคณุภาพของสินค้าและบริการซึง่ส าคญัมากต่อผลประกอบการแบรนด์ที่ขายดีที่สดุส่
วนหนึ่งเกิดจากการส าเหนียกว่ามีคณุภาพที่ดีเมื่อพิจารณาจากสภาพความจริงบางแบรนด์ขายได้
น้อยกว่ามาก ทัง้ๆที่มีคณุภาพที่ดีกว่า นัน้เพราะว่าลกูค้าไม่ได้ส าเหนียกถึงคณุภาพที่มีอยู่ 

3.3 การเชื่อมโยงของแบรนด์ (Brand Association) 
ในส่วนนีแ้บรนด์จะต้องคิดในการก าหนดตัวตน (Brand Identity) 

ให้มีความแตกต่างจากแบรนด์อ่ืนๆโดยการเชื่อมโยงแบรนด์ไปกบัคณุค่าในเร่ืองของประโยชน์ใช้ส
อยหรือคุณค่าในส่วนของอารมณ์ความรู้สึกโซเชียลมีเดียนัน้ไม่ ค่อยได้ถูกก าหนดใช้เพื่อ
สร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการ ทัง้นีอ้าจจะมองไม่ออกว่าใช้อย่างไรแต่ความจริงแล้วมนั 
เร่ิมต้นจากการก าหนดต าแหน่งของแบรนด์จากนั ้น้พฒันาสูก่ารก าหนดคณุค่าของอแบรนด์และน า
เสนอผ่านไปยงัโซเชียลมีเดียต่างๆอย่างสม ่าเสมอ 

3.4.ความภกัดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) 
เคร่ืองมือส าคญัในการสร้างความภกัดีต่อแบรนด์ก็คือการบริหารควา

มสัมพัมธ์ต่อลูกค้า (Customer relationship) ยกตัวอย่างถึงการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อให้สิทธิ 
ประโยชน์กบัลกูค้าประจ ามากกว่าลกูค้าขาจรทัว่ไปนัน้ก็คือกรณีของสตาร์บคัที่เปิดให้ล้กูค้าท าการ
เช็็คอินร้า้นสาขาท่ีแวะเข้าไปด่ืมผ่านโฟร์สแควร์และหากเช็คอินบ่อยครั ้ง้จรกระทั่งได้เป็นเมเยอร์ 
ก็จะได้รับสว่นลด 1 ดอลลาร์ส าหรับแฟรปปชุิโน่ 1 แก้ว 

4. การจดัท าแผนการตลาดโซเชียลมีเดีย 
4.1 การก าหนดเป้าหมายของการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเน้นถึงการสร้าง 

แบรนด์ซึ่ งมีอง ค์ประกอบข้างต้นดังนี  ้การ รับ รู้ถึ งแบรนด์,  การส า เหนียกถึงคุณภาพ, 
การเชื่อมโยงของแบรนด์, ความภกัดีต่อแบรนด์ 

4.2 ก าหนดกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 
สิ่งส าคัญที่แตกต่างกันไปจากกลุ่มสื่อเดิมก็คือนักการตลาดจะต้องโน้ม 

น้าวให้ลกูค้ากลายเป็นผู้มีส่วนร่วมทางการตลาคือเป็็นทัง้ผู้สร้างผู้ ร่วมเขียหรือผู้วิจารณ์เนือ้หาทัง้นี ้
เราจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้จกักลุม่ลกูค้าของเราเพื่อการจดัการทางการตลาดที่สอดคล้องซึง่จะต้องรู้ 
ข้ อมูลทั่ ว ๆ ไปของลู ก ค้ า  ไม่ ว่ า จะ เ ป็น ข้ อมูล เ ชิ ง ปร ะชากรศ าสต ร์  เ ช่ น  เพศ  อายุ  
รายได้หรือพฤติกรรมการซือ้สินค้าการใช้ชีวิตรวมไปถึงข้อ้มลูการใช้สื่อดิจิตอล เป็นต้น 
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4.3 ก าหนดสว่นผสมของช่องทางการสื่อสาร 
โซเชียลมีเดียมีหลายช่องทางเราควรจะเลือกโดยอาศยัเกณฑ์ว่ากลุ่มลกูค้

าของเราได้ใช้ช่องทางนัน้หรือไม่ต้องค านึงถึงว่าในแต่ละช่องทางต้องเน้นเนือ้หาที่เชื่อมโยงความเป็
นตวัตนของแบรนด์อนัก่อให้เกิดการตอกย า้ในเร่ืองของคณุค่าที่แตกต่างจากแบรนด์อ่ืนๆ 

4.4 ก าหนดโครงร่างของเนื ้อ้หา 
ทัง้ในส่วนที่แบรนด์เป็นคนจดัหรือส่วนที่ผู้บริโภคสร้างขึน้เนือ้หาดงักล่าว 

จะต้องโยงไปถึงคุณค่าของแบรนด์ตามที่กล่าวในข้อที่  3  อีกส่วนหนึ่ง เป็นเนื อ้หาที่ตรง 
กบัความสนใจของกลุม่ลกูค้าในสว่นของเนือ้หาที่ผู้บริโภคสร้างขึน้นัน้ควรจะมีการกระตุ้นให้เกิดแร
งบรรดาลใจในการสร้างและแบ่งปันเนือ้หานัน้ไปให้คนอ่ืนๆ ได้รับรู้ท าให้เกิดการบอกต่อ 

4.5 การสร้างกระแส (ไวรัล) 
ท าอย่างไรให้สารของเราสทื่อออกไปยงัผู้บริโภคอย่างกว้างเรียกว่าการท า

แผนไวรัลต้องค านึงถึงเสมอว่าศักยภาพที่ส าคญัของโซเชียลมีเดียคือการแบ่งปันหรือการแชร์เช่น 
กิ จ ก า ร บ า ง แ ห่ ง  เ ช่ น แ ส น สิ ริ  มั ก จ ะ มี ก า ร จั ด ง า น แ ล้ ว เ ชิ ญ บ ร ร ด า ผู้ มี อิ ท ธิ พ ล  
ทางการตลาดทัง้หลายในทวิตเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อท าให้เกิดกระแสจากการทวิตของผู้ทรงอิท
ธิพลแต่ละคน 

4.6 ก าหนดให้โซเชียลมีเดียใดเป็นเคร่ืองมือด้านซีอาร์เอ็มและบูรณาการ  
ไปกับจุดสัมผัส ที่มีอยู่เดิมเช่นการจัดท าเฟซบุ๊คกรุ๊ปส าหรับเฉพาะลูกค้าประจ าที่น าเสนอสิทธิ  
ประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของข้อมูล ส่วนลด หรือกิจกรรมพอเศษหรือการใช้ทวิตเตอ ร์ 
ในการตอบค าถามลกูค้า 

4.7 ก าหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
เมื่อเราวางแผนในแต่ละกิจกรรมแล้วการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบถือเป็น

สว่นส าคญัและเป็นจดุตายของแผนได้ทัง้นีห้ลายๆแห่งใช้เอเจนซีรับผิดชอบทัง้หมดซึง่คิดได้ว่าเป็น
สิ่งที่ติดมากบักรอบคิดแบบเดิมที่ให้เร่ืองของการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์เป็นเร่ืองของเอเจนซีเ
พียงฝ่ายเดียวแต่ความจริงโซเชียลมีเดียจะต้องมีปฏิสมัพนัธ์กบัลกูค้าตลอดเวลาอีกทัง้้ยงัเป็นจดุสั
มผสัหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการที่แบรนด์จะด าเนินการด้าโซเชียลมีเดียเองดจูะเป็นการง่ายกว่าใน
การประสานงานกบัฝ่ายต่างๆภายในกิจการ 
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5.โซเชียลมีเดียส าหรับซีอาร์เอ็มเพื่อสร้างความภกัดีต่อแบรนด์ 
5.1ความหมายของซีอาร์เอ็ม 

CRM หม า ย ถึ ง  กิ จ ก ร ร ม ท า ง ก า ร ต ล อ ดที่ ก ร ะ ท า ต่ อ ลู ก ค้ า 
โดยมุ่งให้ลกูค้าเกิดความเข้าใจมีการรับรู้ที่ดีตลอดจนรู้สึกชอบบริษัทและสินค้าหรือบริการของบริ
ษัทนัน้ทัง้นีมุ้่งเน้นกิจกรรมการสื่อสารแบบสองทางโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ 
ระหว่างบริษัทกบัลกูค้าให้ได้ประโยชน์ทัง้สองฝ่ายเป็นระยะเวลานาน (ภิเษก, 2555) 

 
3.1.3 จากเว็บไซด์ StepAcademy ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการตลาด

ออนไลน์ไว้ดงันี ้
1.ความไว  
คิด วางแผน ลงมือท าอะไรอย่ารอช้า คนที่ช้าจะแพ้ให้กับคู่แข่งที่ท าได้

เหมือนกนั     
2.ทนักระแส  
ใช้ social media ให้เป็นประโยชน์ ติดตามกระแสทัง้ไทย และเทศเรียนรู้

จากกรณีศึกษา ทัง้ส าเร็จและไม่ส าเร็จ เพื่อน ามาต่อยอดในสายงาน วันใดที่คุณหยุดตามข้อมูล
ข่าวสาร คณุก็ตกยคุไปเรียบร้อยแล้ว    

3.micro creative  
หนัใส่ความคิดสร้างสรรค์ให้กบัชีวิต เพราะยุคดิจิตอล ต่อให้คณุมีทกัษะ

แบบฝ่ังวิเคราะห์เยอะแต่ตลาดก็ยังคงต้องการความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ ลองฝึกตัง้โจทย์กับ
ตัวเอง ว่าถ้าเจอธุรกิจแบบนีเ้ราจะช่วยเขาพัฒนาด้าน digital ได้อย่างไรบ้าง ควรมีงบประมาณ
เท่าไหร่เพื่ออะไรบ้าง สร้างสรรค์วิธีใหม่ๆที่แตกต่างได้อย่างไรบ้าง    

4.อพัเดทความรู้   
อพัเดทข่าวแล้วอย่าลืมอพัเดทความรู้ไม่ว่าจะเป็นข่าวคอนเทนต์จากไทย 

อาทิเช่น marketeer , positioning , brandage ,forbes thailand เป็นต้น อีกฝ่ังที่จะช่วยให่คณุน า
เทรนด์คือ ฝ่ัง global media อาทิเช่น mashable , adweek ,forbes เรียกว่า กด see first เลย
ดีกว่า     
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5.อย่ารู้อย่างเดียว   
ต้องรู้รอบตัว รอบเทคนิค รอบกลยุทธ์  รอบเคร่ืองมือ และรอบคู่แข่ง 

เพื่อให้เราเข้าใจภาพรวมในการท างานของ digital ก่อนว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง ก่อนจะลงไป
ลกึๆแต่ละสว่น     

6.อย่าละทิง้ offline    
อย่ามองข้ามสื่อที่คนไม่ใช้ เราต้องปรับเปลี่ยน ลองหยิบมาสร้างความ

แตกต่างและเชื่อมโยงแคมเปญ ให้คนมาเล่นในออนไลน์ด้วย เรียกว่า จุดพลุเรียกความน่าสนใจ 
ฝ่ังออฟไลน์ แล้ว มาต่อกบัการใช้ users network เพื่อความคุ้มค่า  

7.ฟังผู้มีประสบการณ์   
นกัการตลาดที่มีประสบการณ์ แล้ว เป็นปัจจยัส าคญั หากเราจะแวดล้อม

ด้วยคนเหลา่นัน้แล้ว ให้ฟังประสบการณ์ที่จะเก็บมาเป็นแรงบนัดาลใจในการคิดงานต่อ     
8.จงเป็นนกัประยกุต์กลยทุธ์ตลอดเวลา  
กลยทุธ์บนโลกดิจิตอลไม่มีอะไรตายตวั ประยกุต์ใช้ซะ      
9.ศกึษา consumer insight เชิงลกึและต่อเนื่อง   
ความพลาดของคนส่วนใหญ่ คือมาท า consumer insight หลังจากท า

แคมเปญเสร็จแล้ว แล้วผู้บริโภคไม่สนใจ  แต่หากเราท าวิจยัก่อน เราจะรู้เลยว่าเราควรเดินเกมส์
อย่างไร     

10.สร้างทีมซะ 
อย่าท าคนเดียว ดิจิตอลโตเร็วและมีหลายองค์ประกอบ     
11.อย่าพึง่พาเพียงช่องทางเดียว   
การท าการตลาดออนไลน์ก็เหมือนกับการลงทุน อย่าพึ่งพาช่องทางใด

ช่องทางหนึ่งในการท าโฆษณา ควรบริหารจดัการงบประมาณลงโฆษณาในหลายๆส่วน 
12.ลงทนุกบัช่องทางที่ก่อให้เกิดผลลพัธ์เร็ว  
นัน่คือการซือ้โฆษณาผ่านทางช่องทาง Paid media ทัง้หลายช่องทางใน

การท าโฆษณาเพื่อให้ได้ผลลพัธ์อย่างรวดเร็ว    
13.ลงทนุกบัช่องทางที่ก่อให้เกิดผลลพัธ์ในระยะยาว  
เปรียบเหมือนการลงทุนแบบเน้นคุณค่า ที่หว่านเมล็ดฟูมฟักให้ผลผลิต

ออกดอกออกผลในอนาคต เช่นการท า Inbound marketing หรือ content marketing ให้ content 
ที่มีคณุค่าแก่ผู้บริโภค     
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14.ฝึกสร้างคอนเทนต์  
คอนเทนต์ปัญหาระดับโลกของ digital marketing  คนส่วนใหญ่ จะคิด

ไม่ออกว่าจะเขียนอะไรเลยไปหา  inspiration จากคนอ่ืนมา ลองสร้างเองบ้าง  จะได้ รู้ว่า
กระบวนการคิดเป็นอย่างไร ดียงัไง และสามารถพฒันาตรงไหนได้อีก     

15.ฝึกเขียนคอนเทนต์   
สร้างแล้วอย่าลืมเขียน คอนเทนต์เขียนสะท้อนความน่าเชื่อถือ เราอยู่ใน

ยคุ visual ก็จริงแต่อย่าลืมเขียนด้วย 
16.อ่านหนงัสือ  
อ่านหนงัสือในฝ่ังของ digital mindset สลบักบัหนงัสือ digital technical 

เดือนละเลม่     
17.ตัง้ kpi ในการเรียนรู้แต่ละเดือน  
ตวัอย่างเช่น เดือนที่ 1 อยากเก่งเร่ืองของ facebook  marketing เดือนที่ 

2 อยากเก่ง google  
18.พฒันาเชิงลกึ  
หลังจากเรียนรู้เกือบทุกหัวข้อแล้ว ให้หยิบหัวข้อที่คิดว่า ถนัดและชอบ

มากที่สดุ มาพฒันาทกัษะให้เป็น specialist     
19.เข้างาน event สมัมนา  
การเรียนรู้จากหลักสูตรหรือสัมมนาต่างๆ ที่ให้ความรู้อีกทัง้สร้างคอน

เนคชัน่ต่างๆจากงานนัน้ๆด้วย     
20.experiment  
ทดสอบความรู้ที่ศึกษามาด้วยการลงมือท าให้ได้เยอะที่สุด จะได้เกิด

ไอเดียและทกัษะใหม่ๆ ระหว่างการเรียนรู้ (StepsAcademy, 2560) 
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3.2 ศึกษำสถิติกำรใช้จ่ำยออนไลน์ 
จากสถิติ 12.1 ล้านคนที่คาดว่าได้ท าการช็อปปิง้ออนไลน์ในปี 2560 และในอีก 5 ปี 

คาดว่ าจะ เ ติบ โตกว่ า  15% ห รือ  13 . 9  ล้ านคน  ใน ปี  2564   ในประ เทศไทย  4 . 4 
ล้านคนที่ช็อปปิง้ออนไลน์มีอายุ 25 - 34 ปี และใกล้ๆเคียงกันคือ 3.9 ล้านคนมีอายุ 16 - 24 ปี 
“ในปี 2564 นักช็อปปิง้ออนไลน์ในไทยจะใช้จ่ายอย่างน้อย 13,370 บาทต่อปี เพิ่มขึน้จากเดิม 
57% ของการใช้จ่ายในปี 2560 จากเดิม 8,500 บาทต่อปี (EcommerceIQ, 2560) 

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ซื ้อ สิ น ค้ า แ ล ะ ใ ช้ บ ริ ก า ร ท า ง อ อ น ไ ล น์ ข อ ง ค น ไ ท ย ว่ า 
ผู้ บริโภคตัดสินใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ขายของออนไลน์จากโฆษณาและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 
มากที่สุด คิดเป็น 55.9% โดยมี ข้อมูลจากการ รีวิวและคอมเมนต์ของผู้ เคยใช้สิน ค้า , 
สว่นลดและของแถม และอนัดบัของเว็บไซต์จากการค้นหาทาง Search Engine เป็นปัจจยัที่มีอิทธิ 
พลรองลงมา คิดเป็น 54.9%, 47.5% และ 41.9% จากการส ารวจยังพบว่า คนส่วนใหญ่หรือ 
40.7% ยงัไม่ได้ซือ้สินค้าและใช้บริการออนไลน์, 38.4% ซื อ้เดือนละครัง้, 17.7% ซือ้ 2-5 ครัง้ต่อ 
เดือน และ 3.2% ซือ้มากกว่า 5 ครัง้ต่อเดือน สินค้าและบริการที่คนไทยนิยมซือ้ออนไลน์มากที่สดุ 
ประกอบด้วยสินค้าแฟชั่นและเคร่ืองแต่งกาย (44%), สินค้าด้านสุภาพและความงาม (33.7%), 
อุปกรณ์ไอที (26.5%), เคร่ืองใช้ภายในบ้าน (19.5%), บริการสั่งอาหารออนไลน์ (18.7%), 
บริการเก่ียวกับการเดินทางและท่องเที่ยว (17.9%) เป็นต้น แต่หากพิจารณาในเร่ืองความถ่ี  
ในการซือ้สินค้าและใช้บริการ กลบัพบว่าในระยะเวลา 3 เดือน  บริการด้านการเงินและการลงทุน 
เป็นประเภทบริการที่คนไทยเลือกใช้ซ า้มากที่สุดที่ 4.8 ครัง้ รองลงมาคือบริการดาวน์โหลด 4 ครัง้ 
สินค้าบริการด้านความบันเทิ งและด้านการเ ดินทางและท่อง เที่ยวเท่ากันที่  2 .5 ครั ง้ 
ตามด้วยสินค้ากลุม่แฟชัน่และบริหารสัง่อาหาร เท่ากนัที่ 2.4 ครัง้ (EDTA, 2560) 

ผลส ารวจยงัระบุอีกว่าสินค้าและบริการในเกือบทุกกลุ่มที่คนไทยนิยมซือ้ทางออนไล
น์มากที่สุดจะอยู่ในช่วงราคาไม่เกิน 1,000 บาท ยกเว้นบริการด้านการเงินและการลงทุนที่  
ส่วนใหญ่จะเลือกซือ้ที่มลูค่ามากกว่า 10,000 บาท โดยช่องทางการช าระเงินที่มีการใช้มากที่สดุ 
คือบตัรเครดิต (35.1%) รองลงมาคือ การโอนเงินผ่านแอปพลิเคชนัธนาคาร (31.9%), การโอนเงิน 
ผ่านตู้ เอทีเอ็ม (27.1%), การโอนเงินผ่านเว็บไซต์ธนาคาร (22.6%)  แต่ก็ยังมีความนิยมใน 
การช าระเงินแบบออฟไลน์อยู่มาก โดย 69.1%  ระบุว่าการช าระเงินแบบออฟไลน์สะดวก 
และสบายใจมากกว่าแบบออนไลน์, 51.4% ไม่มัน่ใจในความปลอดภัย, 27.1% ชีว้่าขัน้ตอนการ  
ช าระเงินออนไลน์ยุ่งยาก, 22.9% กลวัไม่มีหลกัฐานยืนยนัการท ารายการ, 11.8% ไม่รู้จกัหรือไม่รู้  
วิธีช าระเงินออนไลน์ และ 5.1% ไม่รู้ว่าใช้กบัสินค้าหรือบริการใดได้บ้าง (EDTA, 2560) 
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3.3 กำรใช้งำนอินเตอร์เน็ตบนสมำร์ทโฟน 
ส าหรับประเทศไทยในปี 2018 นีไ้ด้เผยว่ามีประชากรทัว่โลกประมาณ 69.11 ล้านคน ที่มี

ลกัษณะเป็นสงัคมเมืองประมาณ 53% ของประชากรทัง้หมด ซึง่สงัคมเมืองที่เป็นไปได้มีทัง้หมด 4 
สถานที ่เช่น กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, ชลบรีุ และภเูก็ต 

มีผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่าถึง 57 ล้านคน, ส าหรับผู้ ใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียเป็น
ประจ าถึง 51 ล้านคน ผู้ ใช้มือถือประมาณ 55.56 ล้านเคร่ือง, และผู้ ใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียผ่าน
โทรศพัท์สมาร์ทประมาณ 46 ล้านเคร่ือง (marketingoops ,2561) 

แสดงให้เห็นว่า คนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตกันผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ทเกือบหมดทุกคน
แล้ว และคนสว่นใหญ่จะใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียมากกว่าสื่ออ่ืนๆ 

ผู้ ใช้งานอินเตอร์เน็ตสูงขึน้ 24 % หรือ 11 ล้านคน ผู้ ใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียเป็นประจ า
สูงขึน้ 11% หรือ 5ล้านคน ผู้ ใช้มือถือสูงขึน้ 3% หรือ 2 ล้านเคร่ือง และผู้ ใช้งานสื่อโซเชียลมีเดีย
ผ่านโทรศพัท์สมาร์ทโฟนสงูขึน้ 10% หรือ 4 ล้านเคร่ืองในปี 2017 ที่ผ่านมา(MarketingOops, 2561) 

คนไทยสว่นใหญ่ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์สมาร์ทมากที่สดุ รองลงมาคอมพิวเตอร์
ตัง้โต็ะ ซึง่แท็บเล็ตน้อยที่สดุ 

เวลาใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทยแต่ละวนัเฉลี่ยอยู่ที่  9 ชัว่โมง 38 นาที และพฤติกรรม
ต่างๆ ของคนไทยที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แก่ ค้นหา (Search), แซท, ชม, อ่าน, ฟัง และซือ้ ซึง่จะใช้
เวลาในการพูดคุยกับเพื่อนผ่านแอพพลิเคชันแชท LINE หรือ Facebook messenger และโพสต์ 
แชร์ แม้แต่ Live ผ่านโซเชียลมีเดีย Facebook ใช้เวลาแต่ละวนัเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ชัว่โมง 10 นาท,ี การดู
วิดีโอผ่านแอพพลิเคชัน Youtube หรือทีวีออนไลน์ ใช้เวลามากที่สุดแต่ละวันเฉลี่ยอยู่ที่ 4 ชั่วโมง 
03 นาที เพราะคนไทยไม่ได้ให้ความส าคัญในการอ่านมากกว่าดูวิดีโอ และสุดท้ายการฟังเพลง
ผ่านแอพพลิเคชนั Joox หรือ Music แต่ละวนัเฉลี่ยอยู่ที่ 1ชัว่โมง 35 นาท ี

ผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2561 โดย ETDA สามารถระบุ
ได้ว่า ประเทศไทยขยับสู่สงัคมดิจิทัลเต็มรูปแบบแล้ว เมื่อค่าเฉลี่ยการใช้งานอินเตอร์เน็ตคนไทย
หนกัหน่วงมากยิ่งขึน้  มีการเติบโตเพิ่มขึน้มากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 3 เท่าตวั และไม่ว่าจะอยู่ในช่วง
อายเุท่าใด Generation ไหนก็มีชัว่โมงการใช้งานต่อวนัไม่ต ่ากว่า 8 ชัว่โมงทัง้สิน้ รวมไปถึงรูปแบบ
ในการใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึน้ ไม่ว่าจะการใช้งานโซเชียลมีเดีย ซือ้ขายสินค้าและบริการ 
จองโรงแรม เรียกแท็กซี่ หรืออ่านหนงัสือออนไลน์ จากที่ช่วง 2-3 ปีก่อนหน้านี ้การใช้งานจะอยู่ใน
กลุ่มเพื่อการ Entertain เป็นส่วนใหญ่ สะท้อนได้ว่าคนไทยก าลงัอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ความ
เป็น Digital Lifestyle อย่างสมบรูณ์ 
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คนไทยใช้เน็ตหนกัหน่วงเฉลี่ยมากกว่า 10 ชัว่โมง คณุสรุางคณา วายุภาพ ผู้อ านวยการ
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวง
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (ดีอี) เปิดเผยผลส ารวจพฤติกรรมผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตประเทศไทย
ปี 2561 ในงาน ETDA สู่ปีที่  8 “Future Economy and Internet Governance: Big Change to 
Big Chance” พบว่า พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตยังเพิ่มขึ น้ต่อเนื่อง  โดยคนไทยใช้
อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยนานขึน้เป็น 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน จากปีที่ผ่านมามีชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ย 3 
ชัว่โมง 41 นาทีต่อวนั 

โดยกลุ่ม Gen Y และ Z มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตสงูที่สดุติดต่อกันเป็นปีที่  4 แล้ว โดยใช้
งานสูงถึง 10 ชั่วโมง 22 นาที ในวันธรรมดา และเพิ่มเป็นเกือบ 12 ชั่วโมงในวันหยุด ซึ่งในขณะ
เดียวก็พบว่า แม้แต่กลุ่ม Gen X หรือ Baby Boomer ก็ใช้งานอินเตอร์เน็ตมากกว่า 8 ชัว่โมงทัง้ใน
วนัธรรมดาและวนัหยดุ 

ความนิยมในการใช้ อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่นิยมใช้โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, 
Instagram, มากถึง 3.30 ชม.ต่อวนั โดยใช้งานไปถึง 93% ของการใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยรวมและ
เป็นปีแรกที่ท าการซือ้สินค้าและบริการออนไลน์ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของกิจกรรมที่คนไทยนิยมท า
ผ่านออนไลน์อีกทัง้ยังหลากหลายมากกว่าปีทีผ่านมา เช่น การท าธุรกรรมทางการเงิน รวมไปถึง
บริการสัง่อาหารขณะที่ไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจ าวนัของผู้ คนก็เร่ิมเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นดิจิทัล
มากขึน้ 

ทัง้นี ้หากโฟกสัการเติบโตเฉพาะการซือ้สินค้าและบริการผ่านออนไลน์ พบว่า เติบโตจาก
ปีก่อนหน้าที่มีการใช้งานราว 50% หรือเพิ่มขึน้จากเดิม 1% ซึ่งอาจจะดูว่าเป็นตัวเลขไม่มาก แต่
หากเทียบกับฐานจากจ านวนประชากรทัง้ประเทศ ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจ และสะท้อนถึง
ความส าเร็จในการผลกัดนัการเติบโตในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจส าคัญของ ETDA 
คือ การผลกัดนัให้มีการขยายตวัของการซือ้สินค้าและบริการต่างๆ เพิ่มมากยิ่งขึน้ ขณะที่ในฟาก
ของผู้ขายมีการเติบโตในปีนีเ้พิ่มสงูถึง 24.48% มากกว่าปีก่อนหน้าที่เติบโต 13.7% (ETDA, 2561) 

We are social และ Hootsuite ได้ท าการส ารวจประจ าปี เก่ียวกับพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ต มือถือ โซเชียลมีเดีย และแพลตฟอร์มต่างๆ ของคนทัว่โลก ออกมาเป็นรายงานที่ชื่อว่า 
‘Digital in 2018’ และนี่คือสิ่งที่น่าสนใจเก่ียวกบัพฤติกรรมของคนไทยในยุคดิจิทลั 

– มีผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศเรา 57 ล้านคน (82% ของประชากร) โดยเป็นผู้ ใช้โซเชียล
มีเดีย 51 ล้านคน สว่นที่เราคว้าแชมป์โลกมาได้เนี่ย คือเวลาที่คนไทยใช้ไปกบัอินเทอร์เน็ต เฉลี่ย 9 
ชัว่โมง 38 นาทีต่อวนั ตามมาด้วยฟิลิปปินส์ (9 ชัว่โมง 29 นาท)ี และบราซิล (9 ชัว่โมง 14 นาท)ี 
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– โซเชียลมีเดียที่คนไทยใช้เยอะที่สดุคือ Facebook (75%) มีผู้ใช้ที่เคลื่อนไหวถึง 51 ล้าน
คนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัย 18-34 ปี รองลงมาคือ Youtube (72%) Line (68%) FB Messenger 
(55%) และ Instagram (50%) 

– Facebook คว้ารางวัลโซเชียลมีเดียยอดนิยมไปจากการที่มีผู้ ใช้ถึง 2.1 พันล้านบญัชี 
ตามมาด้วย YouTube 1.5 พันล้าน และ WhatsApp กับ Facebook Messenger เท่ากันที่ 1.3 
พนัล้าน โดยฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ใช้เวลากับ Facebook สงูสดุต่อวนัที่ 3 ชัว่โมง 57 นาที ตาม
ด้วย บราซิล (3 ชัว่โมง 39 นาท)ี, อินโดนีเซีย (3 ชัว่โมง 23 นาท)ี และ ไทย (3 ชัว่โมง 10 นาท)ี 

– ไทย ญ่ีปุ่ น และไต้หวนั เป็นเพียง 3 ประเทศในโลกที่ใช้ Line เป็นแอปพลิเคชัน่หลกัใน
การสง่ข้อความ ขณะที่ WhatsApp ถกูใช้เป็นหลกัใน 128 ประเทศทัว่โลก 

– ค าที่คนไทยเสิร์ชใน Google มากที่สดุเป็นเร่ืองเก่ียวกบับอล (บอล, ผล บอล, บอล สด, 
บ้าน บอล, บอล วนั นี)้ นอกจากนัน้ก็จะมีเร่ืองหวย หนงั และแปลภาษา สว่นที่เหลือก็เป็นการเสิร์ช
หาแพตลฟอร์มต่างๆ อย่าง Facebook, YouTube, Pantip, Google  

– สว่นแอพฯ ที่คนไทยใช้มากที่สดุ 5 อนัดบัต้นๆ ก็คือ Line, Facebook, FB Messenger, 
Instagram, K-Mobile Bangking ที่น่าสนใจคือ Whoscall แอพฯ ที่หลายๆ คนใช้แจ้งเตือนหรือ
บล็อคเบอร์ก็ติดอนัดบั 9  

– สว่นทศันคติของคนไทยต่อโลกดิจิทลัที่เขาส ารวจมา 68% มองว่าเทคโนโลยีเป็นโอกาส
มากกว่าเป็นภัย, 52% ชอบที่จะจบงานต่างๆ ผ่านทางออนไลน์, 75% ให้ความส าคัญกับการ
ปอ้งกนัข้อมลูส่วนตวั และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 40% ที่ลบ Cookies ในบราวเซอร์เพื่อความปลอดภยั
ของข้อมลู 

 
ส่วนภาพรวมๆ ทัว่โลกคือตอนนีม้ีผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตทัว่โลก 4.021 พนัล้านคน คิดเป็น

ประชากรกว่าคร่ึงหนึ่งของโลก และเพิ่มขึน้จากปีที่แล้วราว 250 ล้านคน ส่วนใหญ่สดัส่วนที่เพิ่ม
ขึน้อยู่ในทวีปแอฟริกา (ประมาณ 20%) โดยมองว่าการเพิ่มขึน้นีเ้ป็นผลมาจากการใช้งานสมาร์ท
โฟนและบริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์มือถือ 

กาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีสดัส่วนผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลก ท่ี 99% เมื่อ
เทียบจากจ านวนประชากรในประเทศ ขณะที่เกาหลีเหนือมีสัดส่วนต ่าสุดคือ 0.06% หรือราว 
16,000 คนเท่านัน้  (MarketingOops, 2562) 
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4. Generations   

4.1 เจเนอเรชั่น วำย (Generation Y)  
เจเนอเรชัน่วาย (Generation Y) ซึ่งก็คือคนที่เกิดอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2523–2540 ซึ่ง

เ ติบโตในสถานการณ์ของการ เปลี่ยนแปลง ค่านิยม ต่างๆและมีกสน รับเอาเทคโนโลยี  
และอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นยุคที่เศรษฐกิจเฟ่ืองฟูท าให้พ่อแม่ของยุคนีม้ี
ความสามารถในการเลีย้งดลูกูๆเป็นอย่างดี  มีนิสยัชอบการแสดงออก มีความเป็นตวัของตวัเองสงู 
ไม่ชอบอยู่กรอบหรือเงื่อนไข ชอบเสพข่าวหลากหลายช่องทาง กล้าที่จะแสดงความคิดสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆและมองว่าการรนิยมชมชอบวฒันธรรมหรือศิลปินต่างชาติเป็นเร่ืองธรรมดา 

ค น ก ลุ่ ม นี ้ต้ อ ง ก า ร ค ว า ม ชั ด เ จ น ใ น ก า ร ท า ง า น ว่ า มี ผ ล ต่ อ ต น  ห รื อ
ต่อหน่วยงานอย่างไรและชอบที่จะระดมความคิดเห็น  แต่ไม่ ค่อยมีความอดทนอยาก
ไ ด้ เ งิ น เ ดื อ น สู ง ๆ แ ต่ ไ ม่ ต้ อ ง ก า ร ที่ จ ะ ไ ต่ เ ต้ า จ า ก ง า น ข้ า ง ล่ า ง ขึ ้น ไ ป  ก ลุ่ ม G e n -
Yมกัจะจดัสรรให้งานและชีวิตสว่นตวัสมดลุกนั หลงัเลิกงานก็จะหากิจกรรมให้กบัตวัเอง (kapook 
,2556) 

Propelrr บริษัทด้านการตลาดในประเทศฟิลิปปินส์ ได้เผยข้อมูลวิจัยเก่ียวกับแนว 
ทางการผลิตคอนเทนต์ให้เหมาะกบัคนแต่ละวยัดงันี ้

หนุ่ ม ส าวยุ ค  Gen  Y  ที่ ผู ก ชี วิ ตตั ว เ อ ง อยู่ กั บ โ ลกออน ไล น์มากกว่ า 
คนวยัอ่ืนๆปฏิเสธไม่ได้ว่าการตลาดออนไลน์ในปัจจุบนัด าเนินไปได้เพราะพวกเขา แต่คนยุค Gen 
Y ก็ช่างเลือกอยู่พอสมควร 48% ของคนกลุ่มนี จ้ะไม่สนับสนุน Sponsored Content 
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สนใจเสมอไป จากผลการศึกษาของ Yahoo! ระบุว่า 51% ของกลุ่ม 
มีแนวโน้มจะแชร์คอนเทนต์ที่มาจากแบรนด์ถ้า เ ร่ืองนัน้ เ ก่ียวกับพวกเขา และต้องดีด้วย 
ที่ส าคญัพวกเขาเกลียดโฆษณาที่หลอกลวง 

ก า ร เ ข้ า ห า ก ลุ่ ม  Gen Y ค อ น เ ท น ต์ ที่ เ ห ม า ะ ส ม คื อ ต้ อ ง น่ า เ ชื่ อ ถื อ 
และมีเนือ้หาในเชิงบวก เวลา คือทุกสิ่งทุกอย่างหนึ่งในความล้มเหลวในการท าตลาดออนไลน์คือ 
เ ว ล า  โ ด ย เ ฉพ า ะ ถ้ า คุณ ต้ อ ง ก า ร เ ข้ า ถึ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค อ ย่ า ง แ ท้ จ ริ ง  ซึ่ ง ค น แ ต่ ล ะ วั ย 
ก็ มี เ ว ล า ใ น ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต แ ต ก ต่ า ง กั น ไ ป  นั ก ก า ร ต ล า ด จึ ง
จ า เ ป็น ต้องศึกษาพฤติกรรมกลุ่ม เป้ าหมายใ ห้ ดี  ทั ง้ กิ จกร รม  ความชอบ ไลฟ์สไตล์  
รวมถึงเวลาต่ืนก่ีโมงตอนไหนที่ยุ่งที่สดุตอนไหนที่ว่างๆ หรือเวลาไหนที่จะเข้าเว็บไซต์มากที่สดุ 
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จากการส ารวจของ SDL พบว่า กลุ่ม Gen Y จะสัมผัสสมาร์ทโฟนวันละ 43 ครัง้ 
กล่างคือ พวกเขาออนไลน์ทัง้วัน แต่จะมีการใช้งานมากที่สุดในช่วงเย็น หรือระหว่ างเดิน 
ทาง  

ว่ากนัด้วยเร่ืองช้อปปิง้ Gen Y เป็นกลุ่มมนุษย์เงินเดือน ที่ในอนาคตจะเป็นผู้จัดการ 
หรือมีต าแหน่งใหญ่โต The Intelligence Group ที่เผยแพร่โดย Forbes เผยว่า กลุ่ม Gen Y 
จะซือ้สินค้าออนไลน์มากที่สดุ แต่ทว่าเกือบ 50% จะซือ้สินค้าโดยไม่ได้วางแผนลว่งหน้า และ 36% 
จะซือ้เฉพาะสิ่งที่เห็นว่าจ าเป็นเท่านัน้ 

ทัง้นี ้รูปลักษณ์ของสินค้าเองก็มีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจเช่นกัน กลุ่ม Gen Y 
ไม่ชอบซือ้ของที่ เหมือนกับคนอ่ืน ต้องเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น และถ้ามีชิน้เดียว  
ในโลกยิ่งดีต้องมากกว่า  Mobile แม้สมาร์ทโฟนจะได้รับความนิยมมากที่สุด แต่นักการตลาดก็ 
ต้องค านึงถึงการใช้งานบนอปุกรณ์อ่ืนๆ ด้วย 

Gen Y เป็นกลุ่มที่ใช้หลายจอมากที่สุดและเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนมากกว่าคน  
วัยอ่ืนๆ จากการส ารวจของ comScore พบว่า 1 ใน 5 ของกลุ่ม Gen Y จะใช้อินเตอร์เน็ตผ่าน 
สมาร์ทโฟน รองลงมาก็เป็น แท็บเล็ต และโน้ตบุ๊ค 

เร่ืองของพฤติกรรม Gen Y ที่มีประโยชน์กบัการตลาด 
Gen Y มีพฤติกรรมที่น่าสนใจในการท าการตลาดอยู่มากดงันี ้

 
ใช้เทคโนโลยีได้คลอ่ง 

คนยุคนีเ้ติบโตมากบัการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
จึงท าให้พวกเขามีการรับเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งเปิดโอกาสให้เข้ามาท าการตลาดได้
อย่างเต็มที่ ทัง้สื่อโซเชียลมีเดียหรือแอปพลิเคชนั 

ชอบแบ่งปันเร่ืองราว 
คนยุคนีใ้ช้เวลาไปกับการเล่นโซเชียลท าให้พวกเขารักในการเข้าสงัคมหรือ

การแชร์เร่ืองราวต่างๆบนโลกออนไลน์ซึง่สามารถต่อยอดทางการตลาดได้ 
ตดัสินใจโดยใช้ข้อมลู 

ยุคนีส้ามารุเข้าถึงชุดข้อมูลได้ง่ายจึงท าให้คนยุคนีไ้ม่ตัดสินใจอะไรง่ายๆถ้า
เขาต้องการหรือสนใจสินค้าใดๆก็ตามเขาจะหาข้อมลูเพิ่มเติมและท าการเปรียบเทียบสินค้ากบัแบ
รนด์อ่ืนๆและเลือกเฉพสิ่งที่ตรงกบัความต้องการที่สดุ 
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สว่นของการเลือกซือ้บ้านในเมืองของ Gen Y 
1. สินค้าคงต้องมีสไตล์มีการออกแบบโดดเด่น สะท้อนตวัตนความเป็นคนรุ่นใหม่ 
2. ให้ความส าคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกของบ้านชื่อเสียงบริษัทและสภาพ  

แวดล้อมที่สง่เสริมฐานะของตน 
3. ต้องการโครงการที่มีสไตล์การออกแบบสวยงาม ทนัสมยัสะดวกในการเข้าถึง

เมือง ชอบความสะดวกสบายในการเดินทาง 
4. โครงการต้องปลอดภัยอีกทัง้สิ่งอ านวยความสะดวกสบายก็มีผลต่อการ

ตดัสินใจเช่นกนั 
5. เน้นคณุภาพสินค้ามากกว่าราคาภาพลกัษณ์สินค้า 
6. ต้องการอยู่ในโครงการที่ดีและใกล้กบับ้านเดิมมาก 
7. ต้องการพืน้ที่ใช้สอยในบ้านมากกว่านอกบ้าน 
8. ชื่อเสียงบริษัทผู้พฒันา มีผลต่อการตดัสินใจซือ้มาก 

Gen Y คนรุ่นนี เ้กิดระหว่าง พ.ศ. 2524-2533 และปัจจุบันอยู่ในวัย 20 เศษ 
บางคนอาจจะยังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือชัน้สูงกว่า บางคนอาจเข้าสู่แหล่งงานแล้วได้  
ไม่นาน และก าลังสร้างเนือ้สร้างตัว  ส่วนใหญ่ยังไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีลูก 
เพราะมัวยุ่งอยู่กับการงานและชีวิตการเข้าสงัคม เป็นกลุ่มหลักในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ 
ผ่านเครือข่ายสังคม Social  Network จากมุมส่วนตัว เ ป็นกลุ่มที่ชอบดูหนังฟังเพลง 
สั ง ส ร ร ค์ หลั ง เ ลิ ก ง านห รื อ ใ น วั น หยุ ด สุ ด สัปด า ห์  ช อบ Shopp i n g  แ ต่ มั ก ซื อ้ ข อ ง 

อุปโภคบริโภคที่เสียเร็วทีละน้อย คนรุ่นนีม้ักเป็นกลุ่มมนุษย์ที่อยู่ใน City Condo หรือคอนโดใน 
เมืองเพราะครอบครัวของตนมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับรุ่นพ่อแม่ จึงไม่ต้องการสถานที่กว้าง  
ขวางมากนัก ชอบสิ่งของเล็กๆ บางๆ แต่เก๋ชีวิตต้องมีของจ าพวกทีวีจอแบน โน๊ตบุ๊คสมาร์ทโฟน  
ต่างๆบ้านที่อยู่ต้องมีรูปลกัษณ์ร่วมสมยัที่ตอบโจทย์ความคลอ่งตวัที่ส าคญัคนรุ่นนีไ้ด้ยินได้ฟังและ
สนใจเร่ืองสิ่งแวดล้อมมาก บ้านที่อยู่จึงต้องให้ความสนใจในเร่ืองการรักษาธรรมชาติ (home.co.th 
,2560) 

 
 

 

 

  

http://home.co.th/


  43 

5. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ปิยาภา มีแสง. (2548:ออนไลน์) ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ไม้ดอกไม้ 

ประดบัของผู้บริโภคที่บริเวณตลาดนดัสวนจตจุักร โดยผลส ารวจจากกลุ่มผู้บริโภคที่ซือ้ไม้ดอกไม้  
ประดบัที่บริเวณตลาดนดัสวนจตจุกัรจ านวนทัง้สิน้ 385 คน พบว่า ผู้บริโภคจะเป็็นผู้หญิงมากกว่า  
ผู้ ชายโดยมีอายุระหว่าง 16-29 ปี รองลงมาอายุ 30-44 ปีตามล าดับ ส่วนใหญ่มีการศึกษา 
ระดบัปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6501-12000 บาท สถาณภาพโสดและส่วนใหญ่มีอาชีพ 
พนักงานบริษัท/ห้า้งร้านโดยพฤติกรรมการซือ้ไม้ดอกไม้ประดับของผู้ บริโภคมีการใช้บริการ  
ประมาณ 1-8 ครัง้ / เดือน มีค่าใช้จ่ายระหว่าง 30-5000 บาท / ครัง้จ านวนต้นในการซือ้ 
แต่ละครัง้ระหว่าง 1-300 ต้น ส่วนใหญ่มาใช้บริการกับเพื่อนและใช้เวลาในการเลือกซือ้ 2-300 
นาที / ครัง้ (ปียาภา, 2548) 

นิภาพร มีช านาญ. (2554:ออนไลน์) กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการไม้ 
ดอกไม้ประดับ : กรณีศึกษา หมู่บ้านดงบัง อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยผลการศึกษา 
พบว่าด้านประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ41-50 ปีมีสถานภาพ สมรสและอยู่ด้วยกนั 
การศึกษาระดับปฐมศึกษาหรือต ่ากว่าเป็นเจ้าของกรรมสิท ธ์ิที่ ดินจ านวน11-20ไ ร่และ 
ใช้เงินลงทุนเร่ิมแรกจ านวน 10,000- 50,000 บาท มีประสบการณ์ 5 - 10 ปี ท าเป็นอาชีพหลัก 
พนัธุ์ไม้และวสัดุท่ีน ามาใช้หาได้ใน พืน้ที่ ใช้น า้บาดาล จ านวนแรงงานที่ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 
คน มีการจ้างแรงงานแบบรายวันมีการจ าหน่ายอย่างเดียวราคาสูงสุดอยู่ที่ราคา1,001 -
5,000บาทนิยมปลูกไม้ใหญ่ยืนต้นพันธุ์ไม้ที่เป็นรายได้หลัก คือต้นโมก หูกระจง ลีลาวดีไม้ดัด 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับหมู่บ้านดงบงั อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
ได้ให้ความส าคัญของการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดดังนี้ ระดับมากที่สุดคือด้านผลิตภัณฑ์ 
รองลงมาเป็นระดับ มากคือ ด้านสถานที่และช่องทางก ารจัดจ าหน่ายและด้านราคา 
สุดท้ายเ ป็นระดับปานกลางคือ  ด้านการส่ง เสริมทางการตลาดส่วนด้านข้อมูลปัจจัย 
ในการประกอบธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับพบว่าด้านผลิตภัณฑ์ด้านสถาน ท่ีและช่องทางการจัดจ า 
หน่าย ด้านการสง่เสริมทางการตลาดแตกต่างกนั (นิภาพร, 2554) 
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บทท่ี 3 
วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำ 

 

การวิจัยครังนีเ้ป็นวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจไม้มงคล โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อส ารวจลกัษณะความต้องการของลูกค้าในการสัง่ซือ้ต้นไม้ผ่านแอปพลิเคชันและเพื่อพัฒนา  
แอปพลิเคชัน่ส าหรับธุรกิจไม้มงคล 

จากการท่ีผู้ วิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่ิธุรกิจไม้มงคล ผู้ วิจัย 
จึงได้วางแผนที่จะพฒันาแอปพลิเคชนัเพื่อธุรกิจไม้มงคลเพื่อที่จะอ านวยความสะดวกสบายในการ
เลือกซื อ้ไม้มงคลรวมไปถึงการขนส่งต้นไม้ที่ ไ ด้สั่งซื อ้ ด้วย โดยผู้ วิจัยได้ด าเนินการตาม 
ขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

ขัน้ตอนที่ 1 การศกึษา ภาคเอกสารและภาคสถิติ 
ขัน้ตอนที่ 2 การพฒันาต้นแบบของแอปพลิเคชนั 
ขัน้ตอนที่ 3 น าต้นแบบของแอปพลิเคชนัไปท าแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมลู 
ขัน้ตอนที่ 4 การสรุปและวิเคราห์ข้อมลู 
ขัน้ตอนที่ 5 ท าการพฒันารอบที่ 2พฒันาให้สอดคลองกบัข้อมลูที่ได้วิเคราะห์ 
ขัน้ตอนที่ 6 การเขียนภาษา Swift ใน Xcode 

 
ขัน้ตอนท่ี 1 กำรศึกษำ ภำคเอกสำรและภำคสถิติ 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทัง้หมด 3 ประเภท ได้แก่ พันธุ์ไม้มงคล การพัฒนาแอปพลิเคชัน 
และสถิติการซือ้ของออนไลน์ 

1.1 ไม้มงคล 
โดยท าการศึกษาไม้มงคลตัง้แต่ประเภท ชนิด ขนาด การดแูล ตลอดจนความหมาย  

ของไม้มงคลแต่ละชนิด เพื่อน าความหมายและข้อมูลที่เ ก่ียวข้องมาเป็น ฐานข้อมูลในการ  
เลือกซือ้ต้นไม้ผ่านแอปพลิเคชนั 

1.2 กำรพัฒนำแอปพลิเคชัน 
ศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยภาษาปัจจุบันคือ ภาษา Switf จากนั ้น้ศึกษา 

เ ก่ียวกับการเขียนแอปพลิเคชันที่ ดีในปัจจุบันควรเป็นอย่างไร  ต่อมาศึกษาแอปพลิเคชัน 
ท่ีขายของท่ีเก่ียวข้องจากนั ้น้น าข้อดีท่ีได้มาใช้ใ้นการพฒันาแอปพลิเคชนั 
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1.3 สถิติกำรซือของออนไลน์ 
ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการซือ้ของออนไลน์ในแต่ละ Gen รวมไปถึง 

สถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อจะน าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์ถึงกลุม่เปา้หมาย 
1.4 ศึกษำกำรท ำตลำดออนไลน์ 

ศกึษาแนวคิดในการท าการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสในการท ายอดขาย 
 

ขัน้ตอนท่ี 2 กำรพัฒนำต้นแบบแอปพลิเคชัน 
2.1 ออกแบบอินเตอร์เฟสและฟังค์ชั่น 

ท าการออกแบบอินเตอร์เฟสและฟังค์ชัน่โดยน าข้อมลูจากการศึกษาแอปพลิเคชนัขา
ยของออนไลน์ในประเทศไทยมาใช้ประกอบการพฒันา 

 
ขัน้ตอนท่ี 3 น ำต้นแบบของแอปพลิเคชันไปท ำแบบสอบถำมเพ่ือเก็บข้อมูล 

จดัท าแบบสอบถามเพื่อเก็็บข้อมลูโดยให้กลุ่มตวัอย่างตรงกบักลุ่มลูกค้าเป็นคนท าแบบ  
สอบถาม 50 คน และเก็บรวบรวมข้อมลูที่ได้เพื่อน าขอบกพร่องมาพฒันาแอปพลิเคชนัต่อ 

 

ภาพประกอบ 1 สตอร่ีบอร์ดต้นแบบแอปพลิเคชนั 



  47 

ขัน้ตอนท่ี 4 กำรสรุปและวิเครำห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลจากแบบสอบถาม ท าการสรุปและวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของแอปพลิเคชัน 

สิ่งที่ลกูค้าต้องการและไม่ต้องการ 
 

ขัน้ตอนท่ี 5 ท ำกำรพัฒนำรอบที่ 2 
น าข้อเสียและข้อควรปรับปรุงจากแบบสอบถามครัง้ที่ 1 เพื่อให้แอปพลิเคชนัสมบรูณ์ 

 
ขัน้ตอนท่ี 6 การเขียนภาษา Swift ใน Xcode 

การเขียนแอปพลิเคชนัใน IOS จ าเป็นต้องใช้โปรแกรม Xcode และใช้ภาษา Swift ในการ
เขียน  
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บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจออนไลน์ที่จ าหน่ายต้นไม้มงคลและเพื่อ

พฒันาแอปพลิเคชนัเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคล โดยผู้วิจยัได้จ าแนกข้อมลูในการศึกษาและพฒันาได้ 2 
หวัข้อดงันี ้

4.1 การวิเคราะห์ธุรกิจออนไลน์ที่จ าหน่ายต้นไม้มงคล โดยจ าแนกเป็นขัน้ตอนได้ดงันี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์แอปพลิเคชนัที่จ าหน่ายสินค้าทัว่ไปที่มีต้นไม้มงคลจ าหน่าย 
ตอนที่ 2 การวิคราะห์โซเชียลมีเดียที่จ าหน่ายต้นไม้มงคล 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เว็บไซด์ที่จ าหน่ายต้นไม้มงคล 

4.2 การออกแบบแอปพลิเคชนัเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคล โดยจ าแนกเป็นขัน้ตอนได้ดงันี ้
ตอนที่1 การวิเคราะห์ข้อมลูและทฤษฏีในการออกแบบแอปพลิเคชนั 
ตอนที่2 การวิเคราะห์แอปพลิเคชนัขายต้นไม้มงคลของผู้วิจยั 
ตอนที่3 การออกแบบต้นแบบแอปพลิเคชนั 
ตอนที่4 จดัท าแบบสอบถามที่มีต้นแบบแอปพลิเคชนั 
ตอนที่5 ผลของแบบสอบถาม 
ตอนที่ 6 พฒันาแอปพลิเคชนัครัง้ที่ 2 
ตอนที่ 7 การเขียนแอปพลิเคชนัด้วยภาษา Swift ใน Xcode  
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4.1 การวิเคราะห์ธุรกิจออนไลน์ที่จ าหน่ายต้นไม้มงคล โดยจ าแนกเป็นขัน้ตอนได้ดังนี ้
ตอนที่  1 การวิเคราะห์แอปพลิเคชันที่จ าหน่ายสินค้าทั่ วไปและมีต้นไม้มงคล

จ าหน่ายเช่นกัน 
ปัจจุบนัแอปพลิเคชนัที่จ าหน่ายเฉพาะต้นไม้มงคลยงัไม่มีในตลาดผู้วิจยัจึงวิเคราะห์

แอปพลิเคชนัขายของออนไลน์ทัว่ไปคือ Shopee และ Lazada 
 

ตาราง 1 แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง-จดุอ่อนหรือ SWOT ของ แอปพลิเคชนั 
 

       หลักการสร้างร้านค้าในแอปพลิเคชันขายของออนไลน์ 

        ชื่ อ
ร้ า น ค้ า  
 
หลกัการ 

Shopee                       Lazada 

ต้นไม้มงคล My plants ต้นไ ม้
มงคลจิ๋ว 

aongartfarm Oho-Shop 

สมัครในฐานะ
ผู้ขาย 

เ ป็ น ร้ า น ค้ า
เรียบร้อยแล้ว 

เ ป็ น ร้ า น ค้ า
เรียบร้อยแล้ว 

เ ป็ น ร้ า น ค้ า
เรียบร้อย  

เ ป็ น ร้ า น ค้ า
เรียบร้อย 

ท าลิสสินค้าให้
ดงู่าย 

ยั ง มี บ า ง รู ป ใ น
สินค้า ดยูาก 

ก า ร จั ด  Layout 
ของสินค้าดงู่าย 

รู ป สิ น ค้ า ส ว ย
และดูง่ ายมาก
เน้นให้สินค้าเด่น 

รู ป สิ น ค้ า ส ว ย
และชดัเจน 

เลือกการขนส่ง
ที่ ง่ า ย แ ล ะ
รวดเร็ว 

ใช้การขนสง่ที่เป็น
ที่ยอมรับ 

ใช้การขนสง่ที่เป็น
ที่ยอมรับ 

ใ ช้ ก า ร ขนส่ ง ที่
เป็นที่ยอมรับ 

ใ ช้การขนส่งที่
เป็นที่ยอมรับ 

ร้ า น ต้ อ ง 
Active ตลอด 

ร้านค้ามีการแอ๊ค
ทีพ  บ่อยครั ง้ ใน
หนึ่งวนั 

ร้านค้ามีการแอ๊ค
ทีพ  บ่อยครั ง้ ใน
หนึ่งวนั 

ร้านแอ๊คทีพ ทุก
ชม.  

ร้ า น แ อ๊ ค ที พ 
ตลอดเวลา 

ข อ รี วิ ว จ า ก
ลกูค้า 

ท าการขอรีวิวจาก
ลูกค้าที่ได้ท าการ
สัง่ซือ้ 

ท าการขอรีวิวจาก
ลูกค้าที่ได้ท าการ
สัง่ซือ้ 

ท า ก า ร ข อ รี วิ ว
จากลกูค้าที่ได้ท า
การสัง่ซือ้ 

ท าการขอ รี วิ ว
จากลูกค้าที่ ไ ด้
ท าการสัง่ซือ้ 
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แจกคปูอง เลือกใช้โปรโมชั่น
ของทางร้านเอง 
เช่น ซือ้ 5 แถม 1 

ไม่มีโปรโมชัน่หรือ
คปูอง 

ไ ม่ มี โ ป ร โ มชั่ น
หรือคปูอง 

คูปองลดราคา
สินค้า 

ตาราง 2 (ต่อ) 
 

       หลักการสร้างร้านค้าในแอปพลิเคชันขายของออนไลน์ 

        ชื่อร้านค้า  
 
หลกัการ 

Shopee                       Lazada 

ต้นไม้มงคล My plants ต้น ไ ม้
มงคลจิ๋ว 

aongartfarm Oho-Shop 

ร่วมแคมเปญ
กบัทางแอปฯ 

ใ ห้สามารถ เก็ บ
โค๊ดเพื่อลดราคา
สินค้าได้ 

ร่วมกับทางแอปฯ
โดยการลดราคา
ของสินค้า 

ร่วมกบัทางแอปฯ
โดยการลดราคา
ของสินค้า 

ร่ วมกับทาง
แ อ ป ฯ โ ด ย
การท าการส่ง
ฟรี 

 
จากตารางจะสามารถอธิบายได้ว่า ผู้วิจยัได้น าหลกัของการสร้างร้านค้าในแอปพลิเค

ชนัขายของออนไลน์มาวิเคราะห์ร้านค้าที่มีอยู่ในแอปพลิเคชนัขายของออนไลน์ในปัจจบุนัและต้อง
เป็นร้านค้าที่ขายสินค้าประเภทต้นไม้มงคล โดยผู้ วิจัยได้เลือกร้านตัวอย่างในแอปพลิเคชัน 
Shopee 2 ร้านค้าและในแอปพลิเคขนั Lazada 2 ร้านค้า โดยแบ่งเป็นข้อๆได้ดงันี ้

1. สมคัรในฐานะผู้ขาย ทัง้ 4 ร้านค้าได้ท าการสมคัรในฐานะร้านค้าหรือผู้ขาย
สินค้า 

2. ท าลิสสินค้าให้ดูง่าย ในแต่ละร้านจะมีสไตล์ในการสร้างรูปภาพเป็นของ
ตวัเองและดงู่าย แต่ร้านค้า ต้นไม้มงคล ยงัมีบางสินค้าที่ใช้การวางรูปภาพที่ดยูากเล็กน้อย แต่สว่น
ใหญ่จะดงู่าย 

3. เลือกการขนส่งที่ง่ายและรวดเร็ว ทุกๆร้านใช้การขนส่งที่เป็นสากลหรือที่
ทกุคนยอมรับ เช่นการเลือกใช้การขนสง่ของ Kerry Express 

4. ร้านต้อง Active ตลอด ร้านค้าแต่ละร้านค้าจะท าการแอ๊คทีพอยู่เสมอๆ 
โดยเมื่อผู้ซือ้เข้าไปที่หน้าร้านค้าจะมีระบบบอกว่าร้านค้าแอ๊คทีพเมื่อไหร่ ซึ่งการที่ร้านค้าแอ๊พทีพ
บ่อยๆ มีผลต่อการสัง่ซือ้สินค้าของผู้ซือ้ 



  51 

5. ขอรีวิวจากลูกค้า ทุกๆร้านมีการขอการรีวิวจากลูกค้า โดยเมื่อส่งสินค้า
เสร็จร้านค้าจะท าการแท๊คลูกค้ามายังรีวิว ลูกค้ามีสิทธ์ิท่ีจะรีวิวหรือไม่ก็ได้ โดยส่วนนีเ้ป็นส่วนที่
เพิ่มการตดัสินใจของผู้ซือ้ผู้ อ่ืนอย่างมาก จึงจ าเป็นต่อร้านค้าที่ต้องท า 

6. แจกคูปอง มีเพียง 2 ร้านค้าที่ท าการแจกคูปองบางอย่างให้กับผู้ซือ้เช่น 
คปูองสง่ฟรีหรือคปูองซือ้ชิน้ถดัไปลดราคา สว่นอีก 2 ร้านที่เหลือไม่ได้มีการท าคปูองให้ผ็ซือ้ 

7. ร่วมแคมเปญกับทางแอปฯ ร้านค้าทัง้หมดได้ท าการร่วมเคมเปฐกับทาง
แอปฯนัน้ๆเช่นการลดราคาของสินค้าหรือเคมเปญซือ้ตอนนีส้่งฟรีทันที(จะท าให้เพิ่มความสนใจ
ของลกูค้า) 

 
จากนัน้ผู้วิจยัได้ท าการน าร้านค้าทัง้ 4 ร้านที่ได้ท าการวิเคราะห์หลกัการสร้างร้านค้า

ในแอปพลิเคชนัขายของออนไลน์นัน้ มาวิเคราะห์เพื่อหาจดุแข็ง-จดุอ่อนหรือ SWOT ได้ดงันี ้
 
ตาราง 3 แสดงการวิเคราะห์จดุแข็ง-จดุอ่อนหรือ SWOT ของ Shopee และ Lazada 
 

      การวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อนหรือ SWOT ของ Shopee และ Lazada 

S - จดุแข็ง 
-ความน่าเชื่อถือซึ่งผู้ซือ้มั่นใจได้ว่าได้รับการัน
ตีการสง่และรับสินค้า 
-มีค าอธิบายและภาพประกอบของสินค้ารวม
ไปถึงการท่ีลูกค้ามีสิทธ์ิในการรีวิวสินค้านัน้ๆ 
เ พื่ อ ท า ใ ห้ ลู ก ค้ า คน ต่ อ ไ ปม า อ่ า น เ พื่ อ
ประกอบการตดัสินใจได้ 

W - จดุอ่อน 
-จ าเป็นต้องดาวน์โหลดมาไว้ที่สมาร์ทโฟน 
-สินค้าประเภทต้นไม้มงคลไม่ได้เป็นสินค้าที่มี
คนสนใจมากนักในแอปพลิเคชันดังกล่าว 
เนื่องจากแอปพลิเคชันส่วนใหญ่มักเน้นไป
ทางการขายสินค้าประเภทแฟชัน่ 

O - โอกาส 
-เป็นแอปพลิเคชันที่นิยมจึงท าให้อัตราการใช้
งานสงูและมีผลต่อการจ าหน่ายสินค้า 
-ร้านค้าสามารถกดเพื่อโฆษณาสินค้าตวัเองให้
ไปปรากฏในหน้าแรกๆได้ 
 

T - อปุสรรค์ 
-ความกังวลในการซือ้สินค้า เช่น การแพ๊คสิน
ค้า หรือได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหลังการ
ขนสง่ 
-แพล็คฟอร์มใหญ่มีร้านค้าและการแข่งขนัสงู 
-ต้องออนไลน์เสมอ 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์โซเชียลมีเดียที่จ าหน่ายต้นไม้มงคล 
 

ตาราง 4 แสดงการวิเคราะห์หลกัการสร้างโซเชียลมีเดีย 
 

                              การสร้างโซเชียลมีเดียเพื่อขายสินค้าออนไลน์ 

           โซเชียล 
หลกัการ 

Facebook Instagram Twitter 

ก า ห น ด ก ล ยุ ท ธ์
ด้ ว ย ก า ร ส ร้ า ง
ตวัตนของแบรนด์ 

3 ใน 4 มีการสร้างแบ
รนด์หรือตวัตนที่ชดัเจน 

มีการสร้างตัวตนใน
ลักษณะทั่วๆไป (เน้น
รูปภาพ) 

มีการสร้างตวัตนให้กับ
ร้านที่ชดัเจน 

การเลือกใช้แพล็ด
ฟอร์มที่เหมาะสม
กบัสินค้า 

การโพสต์ทัง้ภาพและ
ข้อความของทัง้หมด 
เหมาะสมแก่การขาย
สิน ค้าออนไล น์ผ่ าน 
Facebook 

เลือกใช้ภาพที่สวยดมูี
ส ไ ต ล์ เ ห ม า ะ กั บ
ผู้ใช้งาน Instagram 

มีการ เลื อกใ ช้การ รี
ทวิตหรือการใส่ # ซึ่ง
เหมาะสมกบัTwitter  

รู ป ภ า พ ที่ ดี เ พื่ อ
ประสบความส าเร็จ 

รูปภาพสวยงามเพิ่ม
ค ว ามสน ใ จ ใน ก า ร
เลือกซือ้ 

รูปภาพสวยงามดูมี
สไตล์ในแบบฉบบัของ 
Instragram 

รูปภาพสวยงามเพิ่ม
ความน่าสนใจแต่ยงัไม่
ถึงกบัสวยมาก 

คอนเทนต์เหมาะ
กบัทกุเพศทกุวยั 

ข้อความพยายามให้
เหมาะกบัทุกเพศทุกวยั
แต่มีการเพิ่มเร่ืองราว
เก่ียวกับความเชื่อของ
ต้นไม้เข้าไปด้วย 

ข้อความเน้นสรรพคณุ
ของต้นไม้มงคลและมี
ก า ร เ พิ่ ม เ ร่ื อ ง ร า ว
เก่ียวกบัความเชื่อของ
ต้นไม้เข้าไปด้วย 

ข้อความเน้นสรรพคณุ
ของต้นไม้มงคลและ
เน้นให้สื่อถึงทกุเพศทุก
วยั 

สร้างโปรไฟล์ให้ดู
หน้าสนใจ 

โปรไฟล์ของทั ง้หมด
ค่อน ข้ า ง ชั ด เ จนกับ
แนวทางของร้านค้า 

เน้นใช้รูปต้นไม้มงคล
ที่ดูสวยงามมากกว่า
การออกแบบรูปโปร
ไฟล์ ส่วนได้ของด้าน
ใน  ไ ด้ มี ก า ร แสด ง

2 ใน  3  มีการส ร้าง
ตวัตนที่ชดัเจนเช่นการ
ออกแบบโลโก้ ส่วน
เนือ้หาด้านในทัง้หมด
มีความชัดเจนในเร่ือง
ของการขายสินค้า 
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ข้ อ ค ว า ม เ ก่ี ย ว กั บ
สินค้าที่มีขาย 

ตาราง 5 (ต่อ) 
 

                              การสร้างโซเชียลมีเดียเพื่อขายสินค้าออนไลน์ 

           โซเชียล 
หลกัการ 

Facebook Instagram Twitter 

  และลิงค์ติดต่อ เก่ียวกบัต้นไม้มงคล 
เ ป็ น ต้นฉบับ ( ไ ม่
ก๊ อ บ ปี ้ ง า น แ ล ะ
ภาพ) 

ทั ง้หมดใ ช้ภาพและ
ข้อความของต้นเอง 

ใช้ภาพที่ร้านถ่ายเอง ใช้ถาพและข้อความ
ของตนเอง 

ยิ ง โ ฆ ษณ า เ พื่ อ
เข้าถึงลกูค้า 

มีการยิงโฆษณาน้อย
ครัง้ 

ไม่ได้มีการยิงโฆษณา ไม่ได้มีการยิงโฆษณา 

ร่วมมือกับ Socail 
Influencer 

ไม่มีการใช้คนดงัในการ
รีวิวหรือช่วยขายสินค้า 

ไม่มีการใช้คนดังใน
การรีวิวหรือช่วยขาย
สินค้า 

ไม่มีการใช้คนดังใน
การรีวิวหรือช่วยขาย
สินค้า 

เ ปลี่ ยนลูก ค้ า ใ ห้
เ ป็นแบรนด์แอม
บาสเดอร์ 

ใช้ข้อความของลูกค้า
ในการช่วยส่งเสริมการ
ขาย 

ใช้ข้อความของลูกค้า
ม า ล ง ส ต อ ร่ี ข อ ง 
Instagram ม า ช่ ว ย
โฆษณา 

ไม่มีข้อความรีวิวจาก
ลูกค้า แต่ใช้การโพสต์
ใบ เส ร็จของการส่ ง
สินค้าเพื่อเพิ่มความ
น่าเชื่อถือ 

กระตุ้นให้ผู้ ใช้หรือ
ผู้ ซื อ้ หันมาส ร้ า ง
ค อ น เ ท น ต์ ห รื อ
โฆษณาให้แบรนด์ 

หลักๆจะน าข้อความ
ของลูกค้ามาโพสต์เอง
มากกว่าการชวนให้
ลกูค้าโพสต์ 

ข้อความของลูกค้ามา
โพสต์เองมากกว่าการ
ชวนให้ลกูค้าโพสต์ 

ไม่มีการเชิญชวนใน
สว่นนี ้

เลือกใช้โพสต์ที่เกิด
ก า ร ตอบ โ ต้ เ พื่ อ

1 ใน 4 Facebook นัน้ 
ใช้ค าพดูที่เกิดแรงจงูใจ
ในการตอบโต้ 

ข้อความไม่มีการเน้น
ทางด้านการตอบโต้ 

ข้อความไม่มีการเน้น
ทางด้านการตอบโต้ 
แต่จะเน้นการให้ข้อมลู
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มอบแรงจูงในแก่
ลกูค้า 

แ ต่ จ ะ เ น้ น ก า ร ใ ห้
ข้อมลู 

ของสิ น ค้ าและการ
ดแูลต้นไม้ 

ตาราง 6 (ต่อ) 
 

                              การสร้างโซเชียลมีเดียเพื่อขายสินค้าออนไลน์ 

           โซเชียล 
หลกัการ 

Facebook Instagram Twitter 

เปิดโอกาสให้ลกูค้า
สามารถกดซือ้ของ
ไ ด้ โ ด ย ต ร ง จ า ก
โพสต์นัน้ๆ 

ส า ร ว จ ทั ้ง ห ม ด  4 
Facebook พ บ ว่ า มี
เ พี ย ง  1  Facebook 
เท่านัน้ที่ท าได้ 

ไม่มีปุ่ มสั่งซือ้โดยตรง 
ต้องใช้ทางเลือกอ่ืน 

ไม่มีปุ่ มสั่งซือ้โดยตรง 
ต้องใช้ทางเลือกอ่ืน 

ตามเทรนด์และใช้
ก ร ะ แ ส ใ ห้ เ ป็ น
ประโยชน์ 

ไม่ ไ ด้ ใ ช้กระแส อ่ืนๆ 
ยกเว้นการใช้กระแส
เก่ียวกับความเชื่อ เช่น 
“งานนีเ้ราต้องรวย” 

เป็นการใช้กระแสมา
ใช้ในการถ่ายรูปภาพ
ตามเทรนด์ 

ใช้การติด # และรีทวิต
เพื่ อ ใ ห้ โพส ต์นั น้ ติด
กระแสแทน 

โพส ต์บ่ อยๆและ
ต่อเนื่อง 

ทัง้หมดท าการโพสต์
ต่อเนื่องในทกุๆวนั 

ทัง้หมดท าการโพสต์
ต่อเนื่อง 

บางร้านโพสต์วันละ
หลายครัง้สว่นบางร้าน
โพส 2 วนัครัง้ 

เปิดโอกาสให้ลกูค้า
สามารถกดซือ้ของ
ไ ด้ โ ด ย ต ร ง จ า ก
โพสต์นัน้ๆ 

ส า ร ว จ ทั ้ง ห ม ด  4 
Facebook พ บ ว่ า มี
เ พี ย ง  1  Facebook 
เท่านัน้ที่ท าได้ 

ไม่มีปุ่ มสั่งซือ้โดยตรง 
ต้องใช้ทางเลือกอ่ืน 

ไม่มีปุ่ มสั่งซือ้โดยตรง 
ต้องใช้ทางเลือกอ่ืน 

 
จากตารางจะสามารถอธิบายได้ว่า เร่ิมจากผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์หลกัการสร้าง

โซเชียลมีเดียเพื่อการขายสินค้าออนไลน์ โดยที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยและมีการจ าหน่ายต้นไม้
มงคลได้แก่  Facebook, Instagram และ Twitter ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียที่ติดอันดับ 10 อนัดับที่คน
ไทยนิยมใช้มากที่สุด โดยที่ผู้ วิจัยเลือกโซเชียลมีเดียที่มีการซือ้ขายสินค้าจริงและเรียงตามล าดบั
มากมาน้อย โดยท าการส าวจ Facebook ทัง้หมด 4 Facebook Instagram 2 แอ๊คเค้า และ Twitter 
3 แอ๊คเค้า ซึง่จะสามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้
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1. ก าหนดกลยุทธ์ด้วยการสร้างตัวตนของแบรนด์ ส่วนใหญ่ร้านค้าในโซเชียล
มีเดียทุกแพลตฟอร์ม ได้มีการสร้างตวัตนของแบรนด์เป็นของตวัเอง เพื่อเป็นการสร้างเอกลักษณ์
และความน่าสนใจ 

2. การเลือกใช้แพล็ดฟอร์มที่เหมาะสมกบัสินค้า แต่ละแพลตฟอร์มจะมีลกัษณะ
ที่เหมาะสมในการขายสินค้า โดยร้านค้าที่ได้ท าการส ารวจก็มีการเลือกโพสต์หรือใช้รูปให้เหมาะสม
กบัแต่ละแพลตฟอร์ม เช่น ผู้ ใช้ Instragram จะมีไลฟ์สไตล์เก่ียวกบัรูัปภาพ ซึ่งร้านค้าก็จะเลือกใช้
รูปภาพที่สวยและมีสไตล์เหมาะกบักลุม่ผู้ใช้ของ Instragram 

3. รูปภาพที่ดีเพื่อประสบความส าเร็จ ทุกร้านค้าในทุกแพลตฟอร์มมีการใช้
รูปภาพที่สวยงาม เนื่องจากการขายสินค้าต้องมีรูปภาพที่ชัดเจนและสวยงามซึ่งจะช่วยเพิ่มการ
ความน่าสนใจในการซือ้สินค้า 

4. คอนเทนต์เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ทุกร้านเลือกใช้ข้อความหรือคอนเทนต์ที่
เหมาะกบัทุกเพศทุกวยัแต่จะมีการเพิ่มข้อมลูเก่ียวกบัความหมายของต้นไม้มงคลนัน้ๆ เพราะเป็น
จดุเด่นของการขายต้นไม้มงคล ซึง่เมื่อผู้ซือ้อ่านก็จะช่วยเพิ่มการตดัสินใจในการซือ้มากขึน้ 

5. สร้างโปรไฟล์ให้ดูหน้าสนใจ ร้านค้าส่วนใหญ่จะเลือกสร้างโปรไฟล์ให้ดู
น่าสนใจและเหมาะกบัแพลตฟอร์มของตนเอง เช่น ร้านค้าใน Facebook ก็จะมีการสร้างโปรไฟล์
ให้มีเอกลกัษณ์รวมไปถึงการออกแบบโลโก้และลกัษณะในการพดูด้วย 

6. เป็นต้นฉบบั(ไม่ก๊อบปีง้านและภาพ) ทุกๆร้านเลือกใช้รูปภาพและข้อความที่
ตวัร้านสร้างมาเอง ไม่ไดมีการก๊อบงานของผู้ อ่ืน 

7. ยิงโฆษณาเพื่อเข้าถึงลูกค้า มีการยิงโฆษณาน้อยครัง้ในแพลตฟอร์มของ 
Facebook แต่ในแพลตฟอร์มอื่นยงัไม่มีการยิงโฆษณา 

8. ร่วมมือกับ Socail Influencer ไม่มีร้านค้าใดๆร่วมมือกับ Socail Influlencer 
เพราะว่ามีต้นทนุที่สงู 

9. เปลี่ยนลูกค้าให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ทุกร้านทุกแพลตฟอร์มจะเลือกใช้
ข้อความที่ลกูค้าตอบกลบัมาหรือรีวิวหลงัจากได้รับสินค้า เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมัน่ในร้านค้า
และเป็นการเพิ่มยอดขายจากการรีวิวจากผู้ใช้จริงด้วย มีเพียงบางร้านใน Twitter ที่ใช้การโพสต์ 

10. กระตุ้นให้ผู้ ใช้หรือผู้ซือ้หันมาสร้างคอนเทนต์หรือโฆษณาให้แบรนด์ ร้านค้า
ไม่ได้มีการเชิญชวนให้ผู้ ซือ้มาสร้างคอนเทนต์(รีวิว)ให้กับร้านค้า แต่จะท าการน าข้อความของ
ลกูค้ามาโพสต์แทน 
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11. เลือกใช้โพสต์ที่เกิดการตอบโต้เพื่อมอบแรงจูงในแก่ลกูค้า ร้านค้าส่วนใหญ่
ไม่ได้มีการโพสต์ที่ท าให้เกิดการตอบโต้กบัผู้ใช้ แต่จะเน้นการให้ข้อมลูของต้นไม้มงคลมากกว่า 

12. เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถกดซือ้ของได้โดยตรงจากโพสต์นัน้ๆ  ร้านค้าที่
ส ารวจมาทัง้หมดมีเพียง 1 ร้านค้าในแพลตฟอณืมของ Facebook ที่สามารถกดซือ้ได้จากโพสต์ได้
เลยซึง่ปุ่ มนีช้่วยเพิ่มความสะดวกให้กบัผู้ซือ้มากขึน้ 

13. ตามเทรนด์และใช้กระแสให้เป็นประโยชน์ ร้านค้าไม่ได้มีการใช้เทรนหรือ
กระแสที่มาแรงในปัจจุบนั แต่จะเป็นการใช้เอกลักษณ์ของแพชตฟอร์มเพื่อให้ร้านค้าติดกระแส 
เช่นการ ติด#  

14. โพสต์บ่อยๆและต่อเนื่อง ทุกๆร้านค้ามีการโพสต์ข้อความหรือสินค้าต่อเนื่อง
ในทกุๆวนั ซึง่เป็นผลดีต่อร้านค้า เพราะเมื่อผู้ซือ้เข้ามาส ารวจโปรไฟล์ของร้านค้าก็จะรู้ได้ว่าร้านค้า
ยงัมีคนดแูลและยงัคงขายสินค้าอยู่ 
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น าโซเชียลมีเดียที่ได้กลา่วมาข้างต้น น ามาวิเคราะห์ SWOT โดยแบ่งเป็น Facebook, 
Lineและ Instagram เพื่อน ามาวิเคราะห์ SWOT ได้ดงันี ้

 
ตาราง 7 แสดงการวิเคราะห์จดุแข็ง-จดุอ่อนหรือ SWOT ของ Facebook ที่จ าหน่ายต้นไม้มงคล 
 

          การวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อนหรือ SWOT ของ Facebook 

S จดุแข็ง 
-สามารถสร้างเครือข่ายเพื่อนๆหรือชุมชนได้
โดยง่ายอีกทัง้ยังสามารถสร้างเครือข่ายได้ทั่ว
โลกไร้พรมแดน 
-ผู้ซือ้สามารถเข้ามาส ารววจความเป็นไปรวม
ไปถึงความน่าเชื่อถือของ Facebook ผู้ขายได้ 
-ท าให้ผู้ซือ้รู้สึกใกล้ชิดกับผู้ขายได้โดยทัง้การ
ตอบโพสต์หรือการอินบล็อคข้อความ 
-ผู้ ขายสามารถส ร้างความเชื่ อ ถือใ ห้กับ 
Facebook ของตนเองได้หลากหลายทาก เช่น 
การโพสต์การส่งสินค้า การโพสต์การรีวิว
สินค้าของผู้ซือ้ 
 

W จดุอ่อน 
-มีร้านค้ามากมายใน Facebook ท าให้การ
โฆษณาสินค้าอ่ืนๆนัน้ทบัซ้อนกนั 
-การกดโฆษณาสินค้าต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาเพื่อให้ผู้ ใช้งาน Facebook ที่ไมได้
ติดตามสินค้าของเราเห็นโพสต์ 
-ถ้าไม่เลือกกดโฆษณาสินค้าแบบมีค่าใช้จ่าย
จะท าให้สญูเสียโอกาสในการขายสินค้ากบัผู้ที่
ไม่ได้ติดตามสินค้าของผู้ขายเนื่องจากไม่เห็น
โพส ต์นั น้ แ ต่ จ ะ เ ห็ น โฆษณา อ่ืนๆที่ เ สี ย
ค่าใช้จ่ายแทน 

O โอกาส 
-ผู้ ค้าสามารถกดโฆษณาสินค้าของตนเองเพื่อ
ไปปรากฏในหน้าแรกๆของแพล๊ตฟอร์มได้ 
-เป็นแพล๊ตฟอร์มที่ใหญ่มากและคนไทยใช้งาน
เฉลี่ยมากที่สุด จึงท าให้มีโอกาสในการขาย
สินค้าได้มาก 

T อปุสรรค์ 
-ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดการใช้งาน 
-มีกระแสการหลอกลวงมากมายหลากหลาย
วิธีใน Facebook ท าให้ผู้ซือ้เกิดความกงัวลใน
การตดัสินใจซือ้ 
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ตาราง 8 แสดงการวิเคราะห์จดุแข็ง-จดุอ่อนหรือ SWOT ของ Instagram 
 

          การวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อนหรือ SWOT ของ Instagram 

S จดุแข็ง 
-เป็นแพลตฟอร์มของการโพสต์รูปซึ่งร้านที่โพ
สต์รูปสินค้าได้สวยงามจะท าให้ได้รับความ
นิยมและความสนใจมากขึน้ 
- Instagram นิยมใช้ แฮชแท็ค(#) มากกว่า
แพล็ตฟอร์มอื่นๆ ถ้าผู้ ค้าสามารถติด # ได้ถกูที่
จะท าให้การซือ้ขายนัน้ดีขึน้อย่างมาก 
-ไม่จ าเป็นต้องเพิ่มเพื่อน 

W จดุอ่อน 
-โพสต์ของ Instragram ส่วนใหญ่เป็นรูปภาพ
และข้อความ แต่ในเนือ้หาข้อความนัน้ไม่
สามารถเข้าไปใน ลิง้ค์ที่ผู้ขายโพสต์ได้ 

O โอกาส 
-ผู้ ค้าสามารถกดโฆษณาสินค้าของตนเองเพื่อ
ไปปรากฏในหน้าแรกๆของแพล๊ตฟอร์มได้ 
 

T อปุสรรค์ 
-ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดการใช้งาน 
 

 
ตาราง 9 แสดงการวิเคราะห์จดุแข็ง-จดุอ่อนหรือ SWOT ของ Twitter 
 

          การวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อนหรือ SWOT ของ Twitter 

S - จดุแข็ง 
-สง่ข้อความถึงประชาชนหรือลกูค้าได้โดยตรง 
-ลูกค้าติดต่อกับผู้ ขายได้โดยตรงอีกทัง้ยัง
สามารถขอดใูนสิ่งที่ลกูค้าต้องการได้อีกด้วย 

W - จดุอ่อน 
-ต้องเพิ่มเพื่อนหรือมี Contact หรือมีการรีทวิต
กนับ่อยๆเท่านัน้ 

O – โอกาส 
-มีการพูดคุยที่สะดวกรวดเร็วมากในปัจจุบัน 
จึงท าให้ปิดการขายได้ง่ายขึน้มาก 

T – อปุสรรค์ 
-ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดการใช้งาน 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เว็บไซด์ที่จ าหน่ายต้นไม้มงคล 
 

ตาราง 10 แสดงการวิเคราะห์เว็บไซด์ 
 

หลักการสร้างเว็บไซต์ในการขายสินค้าออนไลน์ 

           เว็บไซด์ 
หลกัการ 

Tree2home Nanagarden Nee4garden ต้นไม้มงคลน้อง
บีม 

สร้างภาพลกัษณ์
ให้น่าจดจ า 

✓  ✓  

รูปแบบของเว็บ
ที่เข้าถึงง่าย 

✓  ✓  

บทคว าม ต้ อ ง
ถกูใจผู้ซือ้ 

✓ ✓ ✓  

ร ะ บ บ ก า ร
จ่ายเงินที่ด ี

✓  ✓  

มีระบบตอบรับ
ข้อความของผู้
ซือ้ 

✓  ✓  

เว็บไซด์รวดเร็ว
แ ล ะ ใ ช้ ง า น
สะดวกที่สดุ 

✓  ✓  

ข้อมูลครบถ้วน
และชดัเจน 

✓ ✓ ✓ ✓ 

รู ป สิ น ค้ า ต้ อ ง
สวย คมชดั 

✓  ✓ ✓ 

ค ารีวิวที่มีตัวตน
จริงๆ 

   ✓ 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

หลักการสร้างเว็บไซต์ในการขายสินค้าออนไลน์ 

           เว็บไซด์ 
หลกัการ 

Tree2home Nanagarden Nee4garden ต้นไม้มงคลน้อง
บีม 

ฟั ง ก์ ชั น
หลากหลาย 

✓  ✓  

ดูสะอาดไม่ รก
สายตา 

✓  ✓ ✓ 

มีตัวช่วยในการ
ค้นหาสิ น ค้ า ที่
ต้องการ 

 ✓ ✓  

มีการท าการโป
รโมทสินค้า 

    

 
จากตารางจะสามารถอธิบายได้ว่า ผู้ วิจัยได้ท าการส ารวจเว็บไซด์ที่ได้ท าการ

จ าหน่ายสินค้าเก่ียวกับต้นไม้มงคลโดยเลือก 4 เว็บไซด์เพื่อน ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างนการน ามา
วิเคราะห์ ตามหลกัของการสร้างเว็บไซด์ขายสินค้าออนไลน์ที่ดีในปัจจุบนั โดยแบ่งเป็นข้อๆได้ดงันี  ้

1. สร้างภาพลักษณ์ให้น่าจดจ า 2 ใน 4 เว็บไซด์มีการสร้างภาพลักษณ์ให้น่า
จดจ าและน่าสนใจ สว่นที่เหลเอยงัดไูม่น่าสนใจ 

2. รูปแบบของเว็บที่เข้าถึงง่าย 2 ใน 4 มีการออกแบบหน้าตาให้ดูเข้าใจและ
เข้าถึงได้ง่าย มีการจดัหมวดหมู่ให้ดงู่ายและอ่านง่าย 

3. บทความต้องถูกใจผู้ซือ้ ส่วนใหญ่สร้างบทความที่น่าสนใจและถูกใจกับผู้ซือ้
เช่นการขายต้นไม้มงคลต้องมีบทความเก่ียวกบัต้นไม้มงคลเพื่อให้ผู้ซือ้เข้าถึงค าว่ามงคล 

4. ระบบการจ่ายเงินที่ดี 2 ใน 4 มีการวางระบบจ่ายเงินที่เป็นสากล สะดวกและ
รวดเร็วในการจ่ายเงิน ซึ่งดีต่อผู้ ซือ้มากๆ ส่วนที่เหลือยังไม่มีระบบจ่ายยังใช้เป็นการโทรหรือ
ข้อความสัง่ซือ้ 
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5. มีระบบตอบรับข้อความของผู้ซือ้ 2 ใน 4 การวางระบบตอบรับข้อความจากผู้
ซือ้หรือ Feedback  

6. เว็บไซด์รวดเร็วและใช้งานสะดวกที่สุด 2 ใน 4 มีการวางระบบการท างานได้
รวดเร็วและออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวกส่วนที่เหลือมีความรวดเร็วแต่ยงัไม่มากอีกทัง้ยังจัด
วางการใช้งานที่ไม่สะดวก 

7. ข้อมลูครบถ้วนและชดัเจน เว็บไซด์ทัง้หมดมีการให้ข้อมลูต้นไม้มงคลไว้อย่าง
ครบถ้วนสมบรูณ์ 

8. รูปสินค้าต้องสวย คมชดั 3 ใน 4 มีการเลือกใช้รูปภาพที่คมชดัมีคณุภาพ ส่วน
เว็บที่เหลือภาพยงัไม่คมชดัและคณุภาพต ่า  

9. ค ารีวิวที่มีตวัตนจริงๆ มีเพียงเว็บไซด์เดียวเท่านัน้ที่เปิดรับข้อความรีวิวจริงจาก
ลกูค้า สว่นที่เหลือไม่มีการแสดงหน้าต่างรีวิวสินค้า 

10. ฟังก์ชนัหลากหลาย 2 ใน 4 มีการออกแบบฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย
และสวยงาม สว่นเว็บไซด์ที่เหลือมีฟังก์ชนัใช้งานเพียงเล็กน้อย 

11. ดูสะอาดไม่รกสายตา 3 ใน 4 เว็บ ได้ออกแบบหน้าตาของเว็บไซด์ให้ดูง่าย
สะอาด มีการจดัระเบียบการวางข้อความหรือรูปภาพให้ไม่รถสายตา มีเพียง 1 เว็บไซด์เท่านัน้ที่มี
การจดัวางที่ไม่สะอาดและรกสายตา 

12. มีตวัช่วยในการค้นหาสินค้าที่ต้องการ 2 ใน 4 มีการเพิ่มตวัช่วยในการค้าหา
สินค้าของผู้ซือ้ สว่นที่เหลือจะเป็นการจดัหมวดหมู่ใหญ่ๆไว้ให้แทน 

13.มีการท าการโปรโมทสินค้า ทกุเว็บไซด์ไม่มีการจดัท าการโปรโมทสินค้าใดๆ 
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น าเว็บไซด์ที่ได้กลา่วมาข้างต้น น ามาวิเคราะห์ SWOT ได้ดงันี ้
 

ตาราง 11 แสดงการวิเคราะห์ SWOT 
 

 การวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อนหรือ SWOT ของ เว็บไซด์ที่ได้ท าการขายสินค้าเกี่ยวกับ
ต้นไม้มงคล 
S - จดุแข็ง 
-รูปภาพสินค้าสวยงาม 
-ผู้ขายมีความรู้สงูสดุ 

W – จดุอ่อน 
-การโปรโมทน้อย 
-ไม่ค่อยมีผู้ดแูล 

O – โอกาส 
-สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
-ค้นหาเว็บได้จาก Google 
-เว็บไซด์ใช้งานง่ายซือ้ง่าย 

T – อปุสรรค์ 
-เทรนด์การใช้เว็บไซด์น้อยลง 
-ระบบการจ่ายเงินที่ดีมีน้อย 

 
4.2 การออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคล โดยจ าแนกเป็นขัน้ตอนได้ดังนี ้

ตอนที่1 การวิเคราะห์ข้อมูลและทฤษฏีในการออกแบบแอปพลิเคชัน 
แอปพลิเคชนัที่ดีควรมีดงันี ้

1. ลดภาระในการจ า 
อินเตอร์เฟสที่ดีไม่ควรเพิ่มภาระในการจ าให้แก่ผู้ ใช้  เพื่อลดความผิดพลาด

ของผู้ใช้ และควรมข้ีอความหรือการแสดงผลว่าผู้ใช้ท ากิจกรรมอะไรมาและด าเนินกิจกรรมอะไรอยู่ 
2. การควบคมุการท างาน 

ในการออกแบบควรค านึงถึงผู้ ใช้มากสุด ปล่อยให้ผู้ ใช้มีอิสระในการควบคุม
การใช้งานบางส่วนได้ อนุญาตให้ย้อนการกระท ากลบัในสิ่งที่ท าไปหรือยกเลิกบางอย่างได้ ไม่ควร
บงัคบัให้ผู้ใช้โต้ตอบในสว่นที่ไม่จ าเป็นหรือกบัระบบโดยตรง 

3. ความสอดคล้อง 
ส่วนติดต่อที่ต้องผ่านการออกแบบให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นล าดับขัน้ตอน 

ตลอดจนต้องมีส่วนน าทาง ส าหรับการใช้งานให้ผู้ ใช้และสอดคล้องกับแวดล้อมอ่ืนๆด้วย ในที่นี ้
แบ่งย่อยได้ 7 ข้อย่อย 
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3.1 ส่วนประกอบของการท างานที่สอดคล้องกัน คือส่วนประกอบของ
จอภาพที่ท างานอย่างใดอย่างนึงต้องสอดคล้องกนั 

3.2 ความเชื่อมโยงของระบบที่มีรูปแบบเดียวกัน คือระบบใดที่มีการ
ท างานที่เหมือนหรือคล้ายกนัต้องมีความสอดคล้องกนั 

3.3 ลกัษณะที่เป็นสากล คือไม่ควรเปลี่ยนลกัษณะการโต้ตอบหรือการ
ออกแบบที่เป็นสากล ที่โปรแกรมสว่นใหญ่เลือกใช้ 

3.4 รูปแบบตวัอกัษร คือรูปแบบตวัอกัษรที่อ่านง่าย สบายตา 
3.5 ความสมดุลของหน้าจอ คือความสมดุลของหน้าจอ ต้องมีความ

สมบรูณ์แบบ แบ่งคร่ึงซ้ายขวาหรือการวางองค์ประกอบที่ซ้ายขวาไม่เท่ากนัแต่สมดลุกนัได้ 
3.6 ความสอดคล้องของมีเดียด้านเสียง คือหากงานมัลติมีเดียมีเสียงที่

เร้าใจและสอดคล้องกบัเนือ้หาหรือการน าเสนอ จะท าให้ระบบมลัติมีเดียมีความสมบรูณ์มากขึน้ 
3.7 ความซับซ้อนในการควบคุมหน้าจอ คือการออกแบบจอภาพจะมี

ความเรียบง่ายหรือซับซ้อนมากน้อยเพียงใด ขึน้อยู่กับเนือ้หา สื่อประกอบ วิธีการน าเสนอ สิ่ง
เหล่านีม้ีความสมัพนัธ์กบัการออกแบบควบคมุหน้าจอเป็นอย่างมาก แนวคิดง่ายๆคือ ปุ่ มคอบคมุ
จะต้องมีความสอดคล้องกบักิจกรรม สอดคล้องกบัองค์ประกอบมลัติมีเดีย 

4. การโต้ตอบระหว่างระบบกบัผู้ใช้ 
การออกแบบการโต้ตอบต้องจบเป็นเร่ืองๆ การโต้ตอบในแต่ละส่วนจะต้อง

ได้รับการจัดล าดับไว้อย่างชดัเจน ในระหว่างการโต้ตอบ จะต้องมีผลป้อนกลบั ทุกๆกิจกรรมของ
ผู้ใช้ที่มีการโต้ตอบกลัระบบ ผู้ใช้ควรจะต้องรู้ในสิ่งที่กระท าเสมอ 

5. ทางลดัที่มีให้ผู้ใช้งาน 
สร้างทางลัดการใช้งานให้กับผู้ ใช้ ทางลัดการใช้งานช่วยลดขัน้ตอน หาก

ระบบได้เตรียมสว่นนีไ้ว้ย่อมได้รับความพงึพอใจ คีย์ลดัควรมีความหมายที่ชดัเจน 
6. การปอ้งกนัความผิดพลาดของผู้ใช้ 

ระบบทั่วไปมักมีระบบป้องกันข้อผิดพลาดจากการใช้งานของผู้ ใช้  เช่นหาก
ผู้ใช้กระท าผิดขึน้มา ระบบก็ต้องให้ค าแนะน าหรือช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดด้วย 
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ตอนที่2 การวิเคราะห์แอปพลิเคชันขายต้นไม้มงคลของผู้วิจัย 
โดยวิเคราะห์จากทฤษฏีที่ได้จากการศึกษา  ประยุกต์กับแอปพลิเคชันของผู้ วิจัย 

โดยได้ข้อสรุปดงันี ้
 

ตาราง 12 แสดงการวิเคราะห์แอปพลิเคชนั 
 

หัวข้อ Shopee Lazada แอปฯของผู้วิจัย 

1 .  ลดภาระ ใน
การจ า 

มีการแสดงสญัลกัษณ์
หรือข้อความในทุกๆ
หน้า 

มี ก า ร แ ส ด ง
สั ญ ลั ก ษ ณ์ ห รื อ
ข้อความในทกุๆหน้า 

มีการแสดงข้อความ
หรือสัญลักษณ์หรือ
ลกัษณะต่างๆให้ผู้ ใช้รู้
ว่ า  ก า ลั ง ด า เ นิ น
กิจกรรมอะไรอยู่ 

2.  การควบคุม
การใช้งาน 

ผู้ ใ ช้ ง า น ส า ม า ร ถ
ควบคุมได้อย่างอิสระ
และหลากหลาย 

ผู้ ใ ช้ ง า น ส า ม า ร ถ
ควบคมุได้อย่างอิสระ
และหลากหลาย 

มีการควบคมุได้อย่าง
อิ ส ร ะ แ ต่ อ ยู่ ใ น
ขอบเขตของผู้ ใช้ควร
จะท าได้ เช่น ค้นหา 
ย้อนกลบั  

3 .  ค ว า ม
สอดคล้อง 

   

3.1 สว่นประกอบ
ของการท างานที่
สอดคล้องกนั 

มีการใช้กรอบสี่เหลี่ยม
เป็นการควบคุมสินค้า
ให้มีความสอดคล้อง
กนัในการแสดงผล 

มี ก า ร ใ ช้ ก ร อ บ
สี่ เ ห ลี่ ย ม เ ป็ น ก า ร
ควบคุมสิน ค้า ใ ห้มี
ความสอดคล้องกัน
ในการแสดงผล 

ประยุกต์ใช้มีการใช้
กรอบสี่ เหลี่ ยมเ ป็น
การควบคุมสินค้าให้
มีความสอดคล้องกัน
ในการแสดงผล 

3 . 2  ค ว า ม
เ ชื่ อ ม โ ย ง ข อ ง
ระบบที่มีรูปแบบ
เดียวกนั 

มี ก า ร ใ ช้ ร ะบบบา ง
ระบบในหน้า ต่ า งที่
ต่ า ง กั น  เ พื่ อ ค ว า ม
เชื่อมโยง เช่นเพิ่ม 

ระบบหลักๆจะไม่ได้
น ามาไว้ในทุกๆหน้า
แต่จะน ามาไว้ในปุ่ ม
หลกัของแอปฯ 

มีการใ ช้ ระบบบาง
ระบบในหน้าต่างที่
ต่ า งกัน  เพื่ อความ
เชื่อมโยง เช่นตระกร้า  
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

 
 
 

หัวข้อ Shopee Lazada แอปฯของผู้วิจัย 

 สินค้าลงตระกร้า และ
ยังสามารถเ ข้าไปดู
ตระกร้าได้ในทกุๆหน้า 

 หรือการกดซือ้ 

3 .3  ลักษณะที่
เป็นสากล 

เลือกใช้ไอคอนห รือ
สื่อกลางที่ ใ ช้กันเ ป็น
สากล เพื่อให้ผู้ ใช้งาน
เข้าใจได้ง่าย 

เลือกใช้ไอคอนหรือ
สื่อกลางที่ใช้กันเป็น
สากล เพื่อให้ผู้ ใช้งาน
เข้าใจได้ง่าย 

ใ ช้ ไ อ ค อ น ห รื อ
ลักษณะกิจกรรมที่
เป็นสากลหรือเป็นที่
รู้จักในวงกว้างเพื่อ
ง่ายต่อการสื่อสาร 

3 . 4  รู ป แ บ บ
ตั ว อั กษ ร  อ่ าน
ง่ายสบายตา 

ใช้ลักษณะที่อ่านง่าย 
เลื อกสี  ที่ เ ด่นชัด ใน
กรณีส าคญั 

ใช้ลกัษณะที่ร่วมสมัย
อ่านค่อนข้างง่ายแต่
ไม่ง่ายมาก 

ใ ช้ สี แ ล ะ ลั ก ษณ ะ
ตัวอักษรที่ อ่านง่าย
สบายตา 

3.5 ความสมดุล
ของหน้าจอ 

ใช้กรอบมาสร้างความ
ดลุทัง้ซ้ายขวา 

ใ ช้ ก ร อ บ ม า ส ร้ า ง
ความดลุทัง้ซ้ายขวา 

ใ ช้กรอบมาช่ วยใ ห้
เกิดความสมดุลของ
หน้าจอซ้ายขวา 

3 . 6  ค ว า ม
สอดคล้องของ
มีเดียด้านเสียง 

ใ ช้ ในการแ จ้ ง เ ตือน
อย่างเดียว 

ใช้ในการแจ้งเตือน
อย่างเดียว 

ใช้ในการแจ้งเตือน
เท่านัน้ 

3.7 ความซบัซ้อน
ในการควบคุม
หน้าจอ 

มีการควบคมุทีง่าย น า
กิจกรรมส าคญัๆ มาไว้
ในหน้าหลกั 

มีการควบคมุที่ง่ายใน
หน้าหลัก แต่ในหน้า
รองดซูบัซ้อนเล็กน้อย 

น้ อ ย เ นื่ อ ง จ า ก ใ ช้
ลักษณะที่เกิดความ
เข้าใจได้ง่าย อีกทัง้ยงั
มี ปุ่ ม ที่ เ พิ่ ม ค ว า ม
สะดวกให้ผู้ใช้ด้วย 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

 
จากตารางสรุปได้ว่า 

1. ลดภาระในการจ า   Shopee และ Lazada มีการแสดงข้อความหรือสญัลกัษณ์
รวมไปถึงการใช้ไอคอนที่มีสีเด่นขึน้มาเพื่อเตือนหรือลดภาระการจ าให้กบัผู้ใช้ จึงได้น าข้อดีเหลา่นี ้
มาใช้กบัแอปพลิเคชนัของผู้วิจยั 

2. การควบคมุการใช้งาน  ทัง้คู่มีการควบคมุที่อิสระแต่ผู้ ใช้งานยงัอยู่ในขอบเขต
ของแอปฯ 

3. ความสอดคล้อง 
3.1 ส่วนประกอบของการท างานที่สอดคล้องกัน  Shopee มีการใช้กรอบ

สี่เหลี่ยมขนาดเท่าๆกัน มาควบคุมสินค้าหรือบริการต่างๆให้เป็นระเบียบส่วน Lazada มีการใช้
กรอบสี่เหลี่ยมมาควบคมุเช่นกนั แต่ในบางกิจกรรมจะใช้กรอบหลายขนาดเรียงต่อการอย่างสมดลุ 
สว่นแออปฯของผู้วิจยัจึงได้น ากรอบมาใช้ควบคมุสินค้าให้อยู๋ในระเบียบและสมดลุ 

หัวข้อ Shopee Lazada แอปฯของผู้วิจัย 

4 .  กา ร โ ต้ตอบ
ระหว่างระบบกับ
ผู้ใช้ 

มี ก า ร โ ต้ ตอบทั ง้ ใ น
แบบการอัพเดทและ
การข้อความเตือน 

มีการน าเสนอสินค้า
ในช่องค้นหาให้โดย
อตัโนมติัและยงัมีการ
แ จ้ ง เ ตื อ น แ ล ะ
โปรโมชัน่ด้วย 

มี ข้อความแสดงใน
ส่วนที่ไม่รบกวนผู้ ใช้
ห รื อ ในบางก รณีที่
ต้องมีการแจ้งเตือนก็
จะมีการโต้ตอบไปยัง
ผู้ใช้เช่นกนั 

5. ทางลัดที่มีให้
ผู้ใช้งาน 

จะมีปุ่ มกิจกรรมหลกัๆ
ในเกือบทกุๆหน้า 

น ากิจกรรมหลักๆมา
ไว้ในปุ่ มหลกัของแอป
ฯ 

มีปุ่ มเพื่อช่วยให้ผู้ ใช้มี
ทางลัดในการเข้าถึง
ได้ง่ายขึน้ 

6 .  การป้องกัน
ความผิดพลาด
ของผู้ใช้ 

มีการแจ้งเตือนในๆทุก
ครัง้ก่อนจะกดจ่ายเงิน 

มีการกดยืนยันก่อน
สั่งซื อ้และแจ้งเตือน
ในๆทุกครัง้ก่อนจะกด
จ่ายเงิน 

ใช้ลักษณะของการ
แจ้งเตือนเพื่อป้องกัน
ข้อผิดพลาดของผู้ใช้ 
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3.2 ความเชื่อมโยงของระบบที่มีรูปแบบเดียวกนั Shopee มีการใช้ระบบบาง
ระบบในหน้าต่างที่ต่างกัน เพื่อความเชื่อมโยง ส่วน Lazada ระบบหลกัๆจะไม่ได้น ามาไว้ในทุกๆ
หน้าแต่จะน ามาไว้ในปุ่ มหลกัของแอปฯ จึงได้น าทัง้2อย่างมาประยกุต์ใช้กบัแอปฯของผู้วิจยั 

3.3 ลกัษณะที่เป็นสากล ทัง้คู่ใช้ไอคอนหรือลกัษณะกิจกรรมที่เป็นสากลหรือ
เป็นที่รู้จกัในวงกว้างเพื่อง่ายต่อการสื่อสาร เช่นเดียวกบัแอปฯของผู้วิจยั 

3.4 รูปแบบตัวอักษร Shopee ใช้รูปแบบตัวอักษรที่อ่านง่าย สบายตากว่า
ของ Lazada เพราะ  Lazada ใช้ ตวัอกัษรไม่มีหวัเพื่อให้ดทูนัสมยัมากขึน้ 

3.5 ความสมดุลของหน้าจอ ทัง้สองแอปฯใช้กรอบเมื่อเพื่อให้สินค้าดูเป็น
ระเบียบและยงัท าให้เกิดความสมดลุของหน้าจอด้วย ซึง่เป็นข้อดีที่แอปฯของผู้วิจยัน ามาใช้ 

3.6 ความสอดคล้องของมีเดียด้านเสียง ในส่วนนีท้ัง้สองแอปฯใช้แค่ในกรณี
การแจ้งเตือนเท่านัน้ซึง่ผู้วิจยัวิเคราะห์ว่าการที่มีเสียงในทกุๆการกดจะท าให้เกิดการรบกวนต่อผู้ ใช้ 
แอปฯของผู้วิจยัจึงใช้เสียงในกรณีการแจ้งเตือนเท่านัน้ 

3.7 ความซบัซ้อนในการควบคมุหน้าจอ ทัง้สองแอปฯมีการควบคมุที่ง่ายและ
มีปุ่ มที่เพิ่มความสะดวกให้กบัผู้ใช้เพิ่มขึน้ แต่ปุ่ มที่เพิ่มของ Lazada จะดซูบัซ้อนนิดหน่อยแต่ถ้าท า
ความเข้าใจก็จะเข้าใจได้ไม่ยากนัก ซึ่งข้อดีเหล่านีน้ ามาใช้กับแอปฯของผู้ วิจัยโดยจะมีปุ่ มที่เพิ่ม
ความสะดวกแต่จะไม่เยอะมากท าให้ดไูม่ซบัซ้อน 

4. การโต้ตอบระหว่างระบบกับผู้ ใช้ ทัง้สองแอปฯ มีการโต้ตอบทัง้ในแบบการ
อพัเดทและการข้อความเตือน และในหนึ่งการโต้ตอบมีการบอกหวัข้อหรือกิจกรรมที่ท าและก็จะจบ
เป็นเร่ืองๆ แอปฯของผู้วิจัยจึงมีข้อความแสดงในส่วนที่ไม่รบกวนผู้ ใช้หรือในบางกรณีที่ต้องมีการ
แจ้งเตือนก็จะมีการโต้ตอบไปยงัผู้ใช้เช่นกนั 

5. ทางลดัที่มีให้ผู้ ใช้งาน shopee จะมีปุ่ มกิจกรรมหลกัๆในเกือบทุกๆหน้า ส่วน 
Lazada น ากิจกรรมหลกัๆมาไว้ในปุ่ มหลกุของแอปฯแต่ในแอปฯของผู้วิจยัจะมีปุ่ มเพื่อช่วยให้ผู้ ใช้
มีทางลดัในการเข้าถึงได้ง่ายขึน้ 

6. การปอ้งกนัความผิดพลาดของผู้ใช้ ทัง้สองแอปฯมีการกดยืนยนัก่อนสัง่ซือ้และ
แจ้งเตือนในๆทุกครัง้ก่อนจะกดจ่ายเงินและในกรณีที่สัง่ซือ้ไปแล้วยังสามารถกดยกเลิกได้ ส่วน
แอปฯของผู้ วิจัยใช้ลกัษณะของการแจ้งเตือนเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดของผู้ ใช้และจะมีการให้กด
ยืนยนัในการสัง่ซือ้และโอนและจะเพิ่มสว่นการ Feedback สินค้าด้วย 
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ตอนที่3 การออกแบบต้นแบบแอปพลิเคชัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2ต้นแบบแอปพลิเคชนัหน้าแรก 
3.1 หน้าแรก 

หน้าแรกในแอปพลิคชนัของผู้วิจยันัน้ สว่นของเนือ้หาเน้นการแสดงสิน้ค้าทัง้หมด 
โดยที่สินค้าแนะน าเด่นๆ จะน ามาไว้แรกๆของแอปฯ โดยให้หวัข้อว่าสินค้าแนะน า จากนัน้ด้านล่าง
ของสินค้าแนะน าจะมีรูปต้นไม้โดยในหน่ึงแถวจะมี 2 รูป แล้วท าการแบ่งคร่ึงซ้ายและขวาให้เท่ากนั 
จากนัน้จะพบกบัชื่อของต้นไม้นัน้ๆ ใต้รูปภาพต้นไม้ และใต้ชื่อของต้นไม้จะมีราคาของสินค้าบอก 
โดยใช้ตวัอกัษรสีโทนส้มแดง เพื่อให้สงัเกตได้ง่ายขึน้  

ส่วนด้านบนของแอปฯใช้พืน้ที่สีเขียวเพื่อแสดงถึงความเป็นต้นไม้ มีปุ่ มค้นหา
ต้นไม้ในกรณีต้องการหาต้นไม้ที่ผู้ ใช้อยากจะได้โดยตรง และมีปุ่ มการแจ้งเตือนกรณีผู้พัฒนา
ต้องการแจ้งให้ถึงผู้ใช้ 

ส่วนด้านล่างของแอปฯเป็นหน้าต่าง ต่างๆในแต่ละหน้าของแอปฯ โดยเมื่อผู้ ใช้
เปิดหน้าไหนหรือกดหน้าไหนอยู่ ไอค่อนของหน้านัน้ๆจะมีกรอบสีเขียวเพื่อเน้นและสื่อสารกบัผู้ ใช้
ตอนนีผู้้ ใช้ ใช้งานอยู่หน้าไหน 
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ภาพประกอบ 3ต้นแบบแอปพลิเคชนัหน้าเสริมวนัเกิด 
 

3.2 หน้าเสริมวนัเกิด 
หน้าเสริมวนัเกิดในแอปพลิคชนัของผู้วิจยันัน้ สว่นของเนือ้หาเน้นการแสดงสิน้ค้า

ทัง้หมดในแต่ละวนั ตัง้แต่วนัอาทิตย์ถึงวนัเสาร์ โดยหวัข้อจะเป็นวนัในหนึ่งสปัดาห์โดยใต้หวัข้อจะ
มีต้นไม้มงคลที่ถูกจดัอยู่ในวนันัน้ๆ จากนัน้ด้านล่างของสินค้าแนะน าจะมีรูปต้นไม้โดยในหนึ่ งแถว
จะมี 2 รูป แล้วท าการแบ่งคร่ึงซ้ายและขวาให้เท่ากนั จากนัน้จะพบกบัชื่อของต้นไม้นัน้ๆ ใต้รูปภาพ
ต้นไม้ และใต้ชื่อของต้นไม้จะมีราคาของสินค้าบอก โดยใช้ตวัอกัษรสีโทนส้มแดง เพื่อให้สงัเกตได้
ง่ายขึน้  

โดยเมื่อผู้ใช้งานเปิดมาจะเจอวนัแรกของสปัดาห์แล้วผู้ใช้สไลด์ลงไปเพื่อหาต้นไม้
มงคลในวนันัน้เมื่อต้นไม้ในวนันัน้หมดจะขึน้วนัต่อมาในสปัดาห์นัน้ 

ส่วนด้านล่างของแอปฯเป็นหน้าต่าง ต่างๆในแต่ละหน้าของแอปฯ โดยเมื่อผู้ ใช้
เปิดหน้าไหนหรือกดหน้าไหนอยู่ ไอค่อนของหน้านัน้ๆจะมีกรอบสีเขียวเพื่อเน้นและสื่อสารกบัผู้ ใช้
ตอนนีผู้้ ใช้ ใช้งานอยู่หน้าไหน ในกรณีนีผู้้ ใช้อยู่ในหน้าเสริมวนัเกิด ผู้วิจยัได้ท าการออกแบบไอค่อน
ให้สอดคล้องกบัเสริมวนัเกิดโดยไอค่อนจะสื่อถึงวนัในหนึ่งสปัดาห์โดยที่นีใ้ช้ปฎิฑินเพื่อแสดงถึงวนั
และใช้ตวัอกัษรย่อของวนัในสปัดาห์เพื่อสื่อสารว่าข้างในนีม้ีข้อมลูเก่ียวกบัต้นไม้มงคลเสริมวันเกิด
อยู่และยงัใช้ตวัอกัษร “เสริมวนัเกิด” บอกไว้ใต้ไอคอ่นอีกด้วย 
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ภาพประกอบ 4 ต้นแบบแอปพลิเคชนัหน้าเสริมปัจจยั 
3.3 หน้าเสริมปัจจยั  

หน้าเสริมปัจจยัในแอปพลิคชนัของผู้วิจยันัน้ ส่วนของเนือ้หาเน้นการแสดงสิน้ค้า
ทัง้หมดที่เข้าค่ายของการเสิรมปัยจยั4 ในแต่ละด้าน โดยความเชื่อในเร่ืองปัจจยัด้านต่างๆ แบ่งเป็น 
4 รูปแบบ คือ การงานและการเงิน, ความรัก, ครอบครับ, สขุภาพ ดงันัน้หวัข้อจะเป็นไปตามความ
เชื่อนัน้ โดยผู้วิจยัน าหัวข้อในแต่ละหัวข้อมาท าเป็นปุ่ มแยกกนัออกไป ปุ่ มใช้สีอิงตามสิ่งของนัน้ๆ
เป็นส่วนใหญ่ที่เห็นแล้วจะนึกถึงสิ่งนัน้ โดยเมื่อกดปุ่ มนัน้ก็จะแสดงเนือ้หาเก่ียวกับต้นไม้มงคล
เสริมดวงในด้านนัน้ๆจากนัน้ด้านลา่งของสินค้าแนะน าจะมีรูปต้นไม้โดยในหนึ่งแถวจะมี 2 รูป แล้ว
ท าการแบ่งคร่ึงซ้ายและขวาให้เท่ากนั จากนัน้จะพบกบัชื่อของต้นไม้นัน้ๆ ใต้รูปภาพต้นไม้ และใต้
ชื่อของต้นไม้จะมีราคาของสินค้าบอก โดยใช้ตวัอกัษรสีโทนส้มแดง เพื่อให้สงัเกตได้ง่ายขึน้  

โดยจะมีการจดัเรียงตามที่ได้จากการส ารวจเร่ืองการดหูมอดขูองประชาชน โดย
เร่ืองที่ประชาชนได้ตรวจดวงชะตาใน 5 อนัดบัแรกคือ ร้อยละ 73.3 ดเูร่ืองการเงิน ร้อยละ 68.3 ดู
เร่ืองการงาน ร้อยละ 58.0 ดเูร่ืองความรัก ร้อยละ 48.3 ดเูร่ืองครอบครัว และร้อยละ 43.9 ดเูร่ือง 
สขุภาพ 

ส่วนด้านล่างของแอปฯเป็นหน้าต่าง ต่างๆในแต่ละหน้าของแอปฯ โดยเมื่อผู้ ใช้
เปิดหน้าไหนหรือกดหน้าไหนอยู่ ไอค่อนของหน้านัน้ๆจะมีกรอบสีเขียวเพื่อเน้นและสื่อสารกบัผู้ ใช้
ตอนนีผู้้ ใช้ ใช้งานอยู่หน้าไหน ในกรณีนีผู้้ ใช้อยู่ในหน้าเสริมปัจจยั ผู้วิจยัได้ท าการออกแบบไอค่อน
ให้สอดคล้องกบัเสริมปัจจยัโดยไอค่อนจะสื่อถึงปัจจยั 4 ของมนุษย์เพื่อสื่อสารว่าข้างในนีม้ีข้อมูล
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เก่ียวกบัต้นไม้มงคลเสริมปัจจยัในด้านนัน้ๆอยู่และยงัใช้ตัวอักษร “เสริมปัจจยั” บอกไว้ใต้ไอคอ่น
อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 ต้นแบบแอปพลิเคชนัหน้าตวัฉนั 
3.4  หน้าตวัฉนั 

หน้าตวัฉันหรือหน้าโปรไฟล์ในแอปพลิคชันของผู้วิจัยนัน้ ส่วนของเนือ้หาคือการ
แสดงข้อมลูพืน้ฐานของผู้ใช้เช่น ชื่อ รูปภาพ ของผู้ใช้โดยผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมลูพืน้ฐานเหล่านีไ้ด้ 
รวมถึงที่อยู่ในการจดัสง่สินค้าเช่นกนั 

ส่วนการแสดงข้อมลูเก่ียวกบัการสื่อสินค้าของผู้ ใช้คือ มีปุ่ มตระกร้าของฉัน ปุ่ มนี ้
จะแสดงการเพิ่มสินค้าเข้าในตระกร้าของผู้ใช้  

ถดัมาจากปุ่ มตระกร้าคือปุ่ มสินค้าที่รอการจดัสง่ เมื่อผู้ใช้เลือกจ่ายเงินจากสินค้า
ในตระกร้าของผู้ ใช้ สินค้าเหล่านัน้จะเข้ามาในหน้าของปุ่ มสินค้าที่รอการจัดส่ง เพื่อเป็นการบอก
ข้อมลูให้กบัผู้ใช้ 

ถัดมาจากปุ่ มสินค้าที่รอการจัดส่งคือปุ่ มสินค้าที่อยู่ระหว่างการจัดส่ง ปุ่ มนีจ้ะ
แสดงก็ต่อเมื่อผู้ขายมีการสง่สินค้าผ่านผู้ ให้บริการในการจดัสง่ เมื่อส่งแล้วข้อมลูก็จะแสดงในหน้า
นีเ้พื่อเป็นการบอกข้อมลูให้กบัผู้ใช้ 

ถัดมาเป็นปุ่ มการรีวิวสินค้า เพื่อเป็นการรับผลการตอบรับหลังจากผู้ ใช้ได้รับ
สินค้าแล้ว 

สว่นแถวด้านลา่งของผุ่มข้างต้นเป็นการให้ผู้ใช้สง่ข้อเสนอแนะมายงัผู้วิจยั 
ส่วนด้านล่างของแอปฯเป็นหน้าต่าง ต่างๆในแต่ละหน้าของแอปฯ โดยเมื่อผู้ ใช้

เปิดหน้าไหนหรือกดหน้าไหนอยู่ ไอค่อนของหน้านัน้ๆจะมีกรอบสีเขียวเพื่อเน้นและสื่อสารกบัผู้ ใช้
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ตอนนีผู้้ ใช้ ใช้งานอยู่หน้าไหน ในกรณีนีผู้้ ใช้อยู่ในหน้าตัวฉัน  ผู้วิจยัได้ท าการออกแบบไอค่อนให้
สอดคล้องกบัเสริมปัจจยัโดยไอค่อนจะสื่อถึงตวัฉนัเพื่อสื่อสารว่าข้างในนีม้ีข้อมลูทัว่ไปของตวัเอง 

 
 

ภาพประกอบ 6 อธิบายการท างานของต้นแบบแอปพลิเคชนั 
 
 

 
 

3.5 รูปภาพอธิบายการท างานของแอปพลิเคชนั 
เมื่อผู้ ใช้กดเข้าใช้งานแอปพลิเคชนับนหน้าจอสมาร์ทโฟนของผู้ ใช้ แอปพลิเคชัน

จะเปิดหน้าจอโหลดแอปพลิเคชนัขึน้มา โดยใช้โลโก้ของแอปพลิเคชนัที่ผู้วิจยัได้ออกแบบขึน้มาท า
มาใช้เป็นหน้ารอโหลดแอปพลิเคชนั 

หลงัจากที่แอปพลิเคชันโหลดข้อมูลเสร็จแล้ว ผู้ ใช้จะเจอกับหน้าแรก (ข้อ 3.1)  
จากนัน้ผู้ ใช้สามารถเลือกหน้าต่างที่ต้องการเองได้โดนด้านล่างจะมีปุ่ มของแต่ละหน้าไว้ให้ผู้ ใช้
เลือก ถ้าผู้ ใช้กดหวัข้อเสริมวันเกิด แอปพลิเคชนัก็จะพาเข้าหน้าเสริมวนัเกิด (ข้อ 3.2 ) ถ้าผู้ ใช้กด
หวัข้อเสริมปัจจัย แอปพลิเคชนัก็จะพาเข้าหน้าเสริมปัจจัย (ข้อ 3.3 ) ถ้าผู้ ใช้กดหวัข้อตัวฉัน แอป
พลิเคชนัก็จะพาเข้าหน้าตวัฉนั (ข้อ 3.4 ) 
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ตอนที่4 จัดท าแบบสอบถามที่มีต้นแบบแอปพลิเคชัน 
แบบสอบถามการวิจยัและพฒันาแอปพลิเคชนัเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคล 

สว่นข้อมลูพืน้ฐาน 
1. เพศ      ชาย        หญิง 
2. อาย ุ     ต ่ากว่า 15 ปี        16 - 20 ปี       21 - 25 ปี        26 - 30 ปี 
      31 – 35 ปี            36 - 40ปี       41 - 45 ปี         46 - 50 ปี 

    51 ปี ขึน้ไป 
3. ระดบัการศกึษา        ต ่ากว่าปริญญาตรี     ปริญญาตรี 

      ปริญญาโท        ปริญญาเอก 
4. รายได้ต่อเดือน   10,000-20,000 บาท  20,001-30,000 บาท 
    30,001-40,000 บาท  40,001-50,000 บาท 
    50,001-100,000 บาท          มากกว่า 100,000 บาท 
5. อาชีพ   นกัเรียน/นกัศกึษา          พนักงานบริษัทเอกชน

     พนกังานรัฐวิสาหกิจ          ข้าราชการ 
    เจ้าของธรุกิจ                       อ่ืนๆ..................... 
 
สว่นความสนใจเก่ียวกบัต้นไม้ 
6. ปัจจบุนัท่านได้ปลกูต้นไม้ไว้ในที่พกัของท่านหรือไม่          ปลกู  ไม่ได้ปลกู 
7. ลกัษณะต้นไม้ที่สนใจปลกูในที่พกัของท่าน(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ต้นไม้มงคล ต้นไม้สวยงาม       ต้นไม้เพื่อความร่มเย็น          อ่ืนๆ............ 
8. ถ้าท่านปลกูต้นไม้มงคล ท่านจะเลือกปลกูต้นไม้ที่มีความหมายประเภทใด (ตอบ

ได้มากกว่า 1ข้อ)           การงานและการเงิน    ความรัก  ครอบครัว สขุภาพ 
            อ่ืนๆ....................... 
 
ด้านการพฒันาแอปพลิเคชนั 
9. ลกัษณะของตวัอกัษรที่ท่านคิดเห็นว่าเหมาะสมในการใช้กบัแอปพลิเคชนั 
          เรียบๆ อ่านง่าย สบายตา ทนัสมยั  เน้นสีสนัฉดูฉาด ตระกาลตา 
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          อ่ืนๆ..............................  
 
10. ลกัษณะของการจดัวางของหน้าจอแอปฯ 
      จดัวางแบบสมดลุเท่ากนัทัง้ซ้ายขวา  
       จดัวางแบบซ้ายขวาไม่เท่ากนัแต่สมดลุ 

     จดัวางแบบไม่ก าหนด ไร้ขอบเขต  
     อ่ืนๆ................................................ 

11.ความซบัซ้อนในการควบคมุหน้าจอของแอปพลิเคชนั 
     ไม่ซบัซ้อน เรียบง่าย เข้าใจได้ง่าย (Simple) 
     มีความซบัซ้อนและหลากหลายในการใช้งาน 
     อ่ืนๆ................................................ 

12. ท่านต้องการปุ่ มลดัในการใช้งานหรือไม่    
     ต้องการ     ไม่ต้องการ        แบบไหนก็ได้ 
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สว่นต้นแบบแอปพลิเคชนัของผู้วิจยั 
 

 
รายการประเมิน ระดบัความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
หน้าจอผู้ใช้ ของแอปฯจดจ าได้ง่าย      
รูปไอคอนสอดคล้องกับฟังค์ชันในการ
ท างาน 

     

ลักษณะไอคอนสามารถบอกการท างาน
แทนข้อความได้ดี 

     

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัต้นแบบแอป
ฯ 
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ตอนที่5 ผลของแบบสอบถาม 
ผลการตอบแบบสอบถามจากทัง้หมด 61 คน 

รายการ จ านวน (คน) 
1.เพศ ชาย 22 

หญิง 39 
2.อาย ุ ต ่ากว่า 15 ปี 0 

16 - 20 ปี 1 
21 - 25 ปี 15 
26 - 30 ปี 23 
31 - 35 ปี 8 
36 - 40 ปี 2 
40 - 45 ปี 8 
45 - 50 ปี 3 
50 ปี ขึน้ไป 1 

3. ระดบัการศกึษา ต ่ากว่าปริญญาตรี 5 
ปริญญาตรี 47 
ปริญญาโท 7 
ปริญญาเอก 2 

4. รายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 22 
20,001-30,000 บาท 20 
30,001-40,000 บาท 8 
40,001-50,000 บาท 4 
50,001-100,000 บาท 4 
มากกว่า 100,000 บาท 3 

5. อาชีพ นกัเรียน/นกัศกึษา 2 
พนกังานบริษัทเอกชน 29 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 5 
ข้าราชการ 8 
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เจ้าของธรุกิจ 4 
พนกังานมหาวิทยาลยั 8 
พนกังานของรัฐ 2 
รับจ้างชัว่คราว 1 
พยาบาล 1 
พนกังานองค์กรอิสร 1 

6. ปัจจุบันท่านได้ปลูกต้นไม้
ไว้ในที่พกัของท่านหรือไม่ 

ปลกู 33 
ไม่ได้ปลกู 28 

 
สรุปผลของการตอบแบบสอบถามจากทัง้หมด 61 คน สรุปได้ว่า  

1. เพศ 
1.1ชาย 22 คน คิดเป็น 63.9 เปอร์เซ็น  
1.2หญิง 39 คน คิดเป็น 36.1 เปอร์เซ็น  

2. อาย ุ 
2.1 อาย1ุ6 - 20 ปี 1 คน คิดเป็น 1.6 เปอร์เซ็น  
2.2 อาย ุ21 - 25 ปี  15 คน คิดเป็น 24.6 เปอร์เซ็น  
2.3 อาย ุ26 - 30 ปี 23 คน คิดเป็น 37.7 เปอร์เซ็น  
2.4 อาย ุ31 - 35 ปี 8 คน คิดเป็น 13.1 เปอร์เซ็น 
2.5 อาย ุ36 - 40 ปี 2 คน คิดเป็น 3.3 เปอร์เซ็น 
2.6 อาย ุ40 - 45 ปี  8 คน คิดเป็น 13.1 เปอร์เซ็น  
2.7 อาย ุ45 - 50 ปี 3 คน คิดเป็น 4.9 เปอร์เซ็น  
2.8 อาย ุ50 ปี ขึน้ไป 1 คน คิดเป็น 1.6 เปอร์เซ็น  

3. ระดบัการศกึษา 
3.1 ต ่ากว่าปริญญาตรี 5 คน คิดเป็น 8.2 เปอร์เซ็น  
3.2 ปริญญาตรี 47 คน คิดเป็น 77 เปอร์เซ็น  
3.3 ปริญญาโท 7 คน คิดเป็น 11.5 เปอร์เซ็น  
3.4 ปริญญาเอก 2 คน คิดเป็น 3.3 เปอร์เซ็น  
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4. รายได้ต่อเดือน 
4.1 รายได้ 10,000-20,000 บาท  22 คน คิดเป็น 36.1 เปอร์เซ็น 
4.2 รายได้ 20,001-30,000บาท 20 คน คิดเป็น 32.8 เปอร์เซ็น 
4.3 รายได้ 30,001-40,000 บาท 8 คน คิดเป็น 13.1 เปอร์เซ็น  
4.4 รายได้ 40,001-50,000 บาท 4 คน คิดเป็น 6.6 เปอร์เซ็น 
4.5 รายได้ 50,001-100,000 บาท 4 คน คิดเป็น 6.6 เปอร์เซ็น,  
4.6 รายได้มากกว่า 100,000 บาท 3 คน คิดเป็น 4.9 เปอร์เซ็น  

5. อาชีพ  
5.1 นกัเรียน/นกัศกึษา 2 คน คิดเป็น 3.3 เปอร์เซ็น 
5.2 พนกังานบริษัทเอกชน 29 คน คิดเป็น 47.5 เปอร์เซ็น 
5.3 พนกังานรัฐวิสาหกิจ 5 คน คิดเป็น 8.2 เปอร์เซ็น 
5.4 ข้าราชการ 8 คน คิดเป็น 13.1 เปอร์เซ็น 
5.5 เจ้าของธรุกิจ  4 คน คิดเป็น 6.6 เปอร์เซ็น 
5.6 พนกังานมหาวิทยาลยั 8 คน คิดเป็น 13.1 เปอร์เซ็น 
5.7 พนกังานของรัฐ 2 คน คิดเป็น 3.3 เปอร์เซ็น 
5.8 รับจ้างชัว่คราว 1 คน คิดเป็น 1.6 เปอร์เซ็น 
5.9 พยาบาล 1 คน คิดเป็น 1.6 เปอร์เซ็น 
5.10 พนกังานองค์กรอสิระ 1 คน คิดเป็น 1.6 เปอร์เซ็น,  

6. การปลกูต้นไม้ 
6.1 ปลกูต้นไม้ 33 คน คิดเป็น 54.1 เปอร์เซ็น 
6.2 ไม่ได้ปลกู 28 คน คิดเป็น 45.9 เปอร์เซ็น 
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แผนภูมิแท่งแสดงการเลือกต้นไม้ที่สนใจจะปลกูในที่พกัโดยสามารถตอบได้มากกว่า 

1 ข้อ ผล ปรากฏว่า  
 

1. ต้นไม้สวยงาม เป็นอนัดบัที่ 1 โดยได้ 41 คน คิดเป็น 67.2 เปอร์เซ็น  
2. ต้นไม้มงคล เป็นอนัดบั 2 ได้ 31 คน คิดเป็น 50.8 เปอร์เซ็น  
3. ต้นไม้เพื่อความร่มเย็น ได้อนัดบัที่3 ได้ 25 คน คิดเป็น 41 เปอร์เซ็น 
4. ต้นผกัสวนครัว, ต้นไม้กลิน้หอม, ต้นไม้ที่ฟอกอากาศได้ อย่างละ 1 คน คิดเป็น 
1.6 เปอเซ็น 
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ต้นไม้ที่สนใจปลกู

ลกัษณะของต้นไม้ที่สนใจปลกูในที่พกัของทา่น (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)

ต้นไม้มงคล ต้นไม้สวยงาม ต้นไม้เพื่อความร่มเย็น ผกัสวนครัว ต้นไม้ให้ผล ต้นไม้กลิน่หอม ฟอกอากาศ
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แผนภมูิแท่งแสดงการเลือกปลกูต้นไม้ที่มีความหมายในด้านใด จากทัง้หมด 61คน   
โดยสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ผลปรากฏว่า  
 
1. การงานและการเงินได้อนัดบัที่ 1 ได้ 57 คน คิดเป็น 93.4 เปอร์เซ็น  
2. สขุภาพ ได้อนัดบัที่ 2 ได้ 36 คน คิดเป็น 59 เปอร์เซ็น  
3. ครอบครัว อนัดบัที่ 3 ได้ 22 คน คิดเป็น 36.1 เปอร์เซ็น  
4. ความรัก อนัดบัที่ 4 ได้ 19 คน คิดเป็น 31.1 เปอร์เซ็น 
5. ตกแต่ง อนัดบัที่ 5 ได้ 1 คน คิดเป็น 1.6 เปอร์เซ็น 
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ความหมายที่เลอืก

ถ้าทา่นปลกูต้นไม้มงคล ทา่นจะเลอืกปลกูต้นไม้ที่มีความหมายประเภทใด (ตอบได้

มากกวา่ 1ข้อ)

การงานและการเงิน ความรัก ครอบครัว สขุภาพ ปอ้งกนัสิง่ไม่ดี ตกแต่ง
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ด้านการพฒันาแอปพลิเคชนั 
รายการ จ านวน (คน) 
1 . ลั ก ษ ณ ะ ตั ว อั ก ษ ร ที่
เหมาะสม 

เรียบๆ อ่านง่าย สบายตา 48 
ทนัสมยั 12 
เน้นสีสนัฉดูฉาด ตระกาลตา 1 

2.การจัดวางของหน้าจอแอป
ฯ 

จัดวางแบบสมดุลเท่ากันทัง้
ซ้ายขวา 

43 

จดัวางแบบซ้ายขวาไม่เท่ากัน
แต่สมดลุ 

8 

จัดวางแบบไม่ ก าหนด  ไ ร้
ขอบเขต 

9 

ไม่ก าหนด ออกมาเหมาะสม
และสวยงาม 

1 

3.ความซบัซ้อนในการควบคมุ
หน้าจอ 

ไม่ซบัซ้อน เรียบง่าย เข้าใจได้
ง่าย (Simple) 

60 

มี ค ว า ม ซั บ ซ้ อ น แ ล ะ
หลากหลายในการใช้งาน 

1 

4.ปุ่ มลดัในการใช้งาน ต้องการ 38 
ไม่ต้องการ 7 
แบบใดก็ได้ 16 

 

สรุปได้ว่า 
1. ลกัษณะตวัอกัษร 

1.1. รูปแบบตวัอกัษรเรียบๆ อ่านง่าย สบายตา 48 คน คิดเป็น 78.7 เปอร์เซ็น 
1.2. ทนัสมยั 12 คน คิดเป็น 19.7 เปอร์เซ็น 
1.3. เน้นสีสนั ฉดูฉาด ตระกาลตา 1 คน คิดเป็น 1.6 เปอร์เซ็น  
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2. ลกัษณะการจดัวางของหน้าจอแอปฯ  
2.1 จดัวางแบบสมดลุเท่ากนัทัง้ซ้ายขวา 43 คน คิดเป็น 70.5 เปอร์เซ็น 
2.2 จดัวางแบบซ้ายขวาไม่เท่ากนัแต่สมดลุ 8 คน คิดเป็น 13.1 เปอร์เซ็น 
2.3. จดัวางแบบไม่ ก าหนด ไร้ขอบเขต 9 คน คิดเป็น 14.8 เปอร์เซ็น 
2.4. จัดวางแบบไม่ก าหนดออกมาเหมาะสมและสวยงาม 1 คน คิดเป็น 1.6 
เปอร์เซ็น  

3. ความซบัซ้อนในการควบคมุหน้าจอของแอปพลิเคชนั  
3.1 ไม่ซบัซ้อน เรียบง่าย เข้าใจได้ง่าย (Simple) 60 คน คิดเป็น 98.4 เปอร์เซ็น 
3.2 มคีวามซบัซ้อนและหลากหลายในการใชง้าน 1 คน คิดเป็น 1.6 เปอร์เซ็น 

4. ปุ่ มลดัในการใช้งาน 
4.1 ต้องการปุ่ มลดั 38 คน คิดเป็น 62.3 เปอร์เซ็น 
4.2 ไม่ต้องการ 7 คน คิดเป็น 11.5 เปอร์เซ็น 
4.3 แบบไหนก็ได้ 16 คน คิดเป็น 26.2 เปอร์เซ็น 
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แผนภูมิแท่งแสดงการประเมิณต้นแบบแอปพลิเคชันของผู้วิจัยโดย 5เป็น คะแนนที่

มากที่สดุ 1 เป็นคะแนนที่น้อยที่สดุ ตามล าดบั สรุปได้ดงันี ้
1.หน้าจอจดจ าได้ง่าย 

1.1 ตอบ 5 คะแนน 19 คน คิดเป็น 31.1 เปอร์เซ็น 
1.2 ตอบ 4 คะแนน 26 คน คิดเป็น 42.6 เปอร์เซ็น 
1.3 ตอบ 3 คะแนน 13 คน คิดเป็น 21.3 เปอร์เซ็น 
1.4 ตอบ 2 คะแนน 2 คน คิดเป็น 3.3 เปอร์เซ็น 
1.5 ตอบ 1 คะแนน 1 คน คิดเป็น 1.6 เปอร์เซ็น 

2. รูปไอคอนสอดคล้องกบัฟังค์ชนัในการท างาน 
2.1 ตอบ 5 คะแนน 16 คน คิดเป็น 26.2 เปอร์เซ็น 
2.2 ตอบ 4 คะแนน 33 คน คิดเป็น 54.1 เปอร์เซ็น 
2.3 ตอบ 3 คะแนน 8 คน คิดเป็น 13.1 เปอร์เซ็น 
2.4 ตอบ 2 คะแนน 3 คน คิดเป็น 4.9 เปอร์เซ็น 
2.5 ตอบ 1 คะแนน 1คน คิดเป็น 1.6 เปอร์เซ็น 
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3.ลกัษณะไอคอนสามารถบอกการท างานแทนข้อความได้ดี 
1.1 ตอบ 5 คะแนน 18 คน คิดเป็น 29.5 เปอร์เซ็น 
2.2 ตอบ 4 คะแนน 28 คน คิดเป็น 45.9 เปอร์เซ็น 
2.3 ตอบ 3 คะแนน 14 คน คิดเป็น 23 เปอร์เซ็น 
2.4 ตอบ 2 คะแนน 0 คน 
2.5 ตอบ 1 คะแนน 1 คน คิดเป็น 1.6 เปอร์เซ็น 
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ตอนที่6 พัฒนาแอปพลิเคชันครัง้ท่ี 2 
ผู้วิจยัน าผลสรุปของการท าแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อน ามาพฒันาแอปพลิเคชนัครัง้

ที่ 2 ได้ผลสรุปดงันี ้
1. ปรับแอปพลิเคชันทัง้การจัดวาง การออกแบบยูเซอร์อินเตอร์เฟสให้เรียบง่าย  

(Simple) มากขึน้  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 แอปพลิเคชนัเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคลหน้าแรก 
1.1 หน้าแรก 

ปรับดีไซน์หน้าแรกให้ดูเ รียบง่ายโดยการยึดหลัก Simple เนื่องจาก
แบบสอบถามที่ผู้วิจยัได้ท าการส ารวจมานัน้ ผู้ท าแบบสอบถามต้องการ การใช้งานและหน้าตาที่ดู
เรียบง่าย (Simple)  

ปรับพืน้หลงัของแอปพลิเคชนัให้เป็นสีขาวเพื่อให้ดมูี Space มากขึน้ดสูบาย
ตาและดงึดดูสายตาผู้ใช้ไปยงัสินค้าได้ชดัเจน ใช้ชื่อของแอปพลิเคชนั (Good T) วางไว้ด้านบนของ
แอปพลิเคชนั 

ปรับปุ่ มแจ้งเตือนเป็นปุ่ มเข้าสู่ตะกร้าเพื่อให้ผู้ ใช้เข้าถึงตระกร้าเพื่อที่จะดหูรือ
จ่ายเงินง่ายขึน้ 

ส่วนของเนือ้หาต้นไม้มงคลนัน้ผู้ วิจัยได้ท าการปรับให้รูปต้นไม้มีไม่พืน้หลัง
แล้วใช้พืน้หลังสีเขียวแทน โดยให้พืน้หลังเป็นรูปทรงวงกลม ซึ่งวงกลมเป็น รูปทรงที่ดูเรียบง่าย 
(Simple) แล้วท าการซ า้ ( Repetition) ในทุกๆต้นของแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ ใ ช้งานได้เห็น
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องค์ประกอบหลัก (สินค้า) อย่างชัดเจน  และใช้ฟังก์ชัน Cell ใน Xcode ท าการก าหนด Item 
(ต้นไม้) ให้มีการแสดง 2 Item ในหนึ่งแถว เพื่อให้เกิดการจดัวางแบบสมดลุด้านเท่ากนั 

ด้านล่างของแอปพลิเคชนัผู้วิจยัปรับสีของปุ่ มให้อ่อนลงแล้วเมื่อผู้ ใช้กดหรือ
ใช้งานอยู่ในหน้าใดๆ ปุ่ มในหน้านัน้ๆก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวทัง้ปุ่ ม เพื่อสื่อสารกับผู้ ใช้และเตือน
ความจ าของผู้ใช้ว่าผู้ใช้ว่าใช้งานหน้าไหนอยู่นัน้เอง 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 แอปพลิเคชนัเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคลหน้าเสริมวนัเกิด 
1.2 หน้าเสริมวนัเกิด 

ปรับส่วนพืน้หลงัของแอปพลิเคชนัใช้สีขาวให้ดมูี Space มากขึน้และดสูบาย
ตา ด้านบนใช้ตวัหนงัสือบ่งบอกว่าอยู่ในหน้า เสริมวนัเกิด แทนการใช้ปุ่ มค้นหาแล้วมีชื่อหน้าต่าง
อยู่ข้างใน 

เนื่องจากว่าผู้ ใช้ที่ตอบแบบสอบถามนัน้ต้องการให้มีปุ่ มลดัในแอปพลิเคชนั 
ดงันัน้ผู้วิจยัจึงใช้ทฤษฏี ปุ่ มลดั ที่ผู้วิจยัได้ท าการศึกษามาข้างต้น น ามาใช้ในหน้าเสริมวนัเกิดโดย
ใช้ตัวอักษรย่อของแต่ละวันแล้วใช้รูปทรงวงกลมมาคลุมโดยพืน้หลังของวงกลมใช้สีอิงตามสี
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ประจ าวันของวันนัน้ๆ น ามาวางเรียงกันด้วยกรอบปฏิฑิน ด้านบนของกรอบปฏิฑินเป็นโลโก้ของ
แอปพลิเคชนั ให้ความรู้เหมือนดปูฏิฑินจริงๆอยู่นัน้เอง 

ส่วนของเนือ้หาต้นไม้มงคลนัน้ผู้ วิจัยได้ท าการปรับให้รูปต้นไม้มีไม่พืน้หลัง
แล้วใช้พืน้หลังสีเขียวแทน โดยให้พืน้หลังเป็นรูปทรงวงกลม ซึ่งวงกลมเป็นรูปทรงที่ดูเรียบง่าย 
(Simple) แล้วท าการซ า้ ( Repetition) ในทกุๆต้นของแอปพลิเคชนั และใช้ ฟังก์ชนั Cell ใน Xcode 
ท าการก าหนด Item (ต้นไม้) ให้มีการแสดง 2 Item ในหนึ่งแถว เพื่อให้เกิดการจัดวางแบบสมดุล
ด้านเท่ากนั โดยด้านในแสดงต้นไม้มงคลตามวนัเกิดที่ตรงกบัปุ่ มในหน้าเลือกวนันัน้ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 9 แอปพลิเคชนัเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคลหน้าเสริมปัจจยั 
 
 

 
1.3 หน้าเสริมปัจจยั 

ปรับส่วนพืน้หลงัของแอปพลิเคชนัใช้สีขาวให้ดมูี Space มากขึน้และดสูบาย
ตา ด้านบนใช้ตวัหนงัสือบ่งบอกว่าอยู่ในหน้า เสริมวนัเกิด แทนการใช้ปุ่ มค้นหาแล้วมีชื่อหน้าต่าง
อยู่ข้างใน 

ปรับปุ่ มลดัในหน้าเสริมปัจจยัโดยให้พืน้หลงัเป็นรูปทรงวงกลม ซึง่วงกลมเป็น
รูปทรงที่ดเูรียบง่าย (Simple) และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงกบัดีไซน์ของแอปพลิเคชนัในหน้าอ่ืนๆด้วย
ใช้สีอิงตามสิ่งของนัน้ๆเป็นส่วนใหญ่ที่เห็นแล้วจะนึกถึงสิ่งนัน้ น ามาวางเรียงกนัโดยใช้หลกัสมดุล
ด้านเท่ากนัด้วย 
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ส่วนของเนือ้หาต้นไม้มงคลนัน้ผู้ วิจัยได้ท าการปรับให้รูปต้นไม้มีไม่พืน้หลัง
แล้วใช้พืน้หลังสีเขียวแทน โดยให้พืน้หลังเป็นรูปทรงวงกลม ซึ่งวงกลมเป็นรูปทรงที่ดูเรียบง่าย 
(Simple) แล้วท าการซ า้ ( Repetition) ในทกุๆต้นของแอปพลิเคชนั และใช้ ฟังก์ชนั Cell ใน Xcode 
ท าการก าหนด Item (ต้นไม้) ให้มีการแสดง 2 Item ในหนึ่งแถว เพื่อให้เกิดการจัดวางแบบสมดุล
ด้านเท่ากนั โดยด้านในแสดงต้นไม้มงคลตามที่ผู้ ใช้กดปุ่ มในหน้าเลือกปัจจยัทัง้ 4 ด้าน 
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ภาพประกอบ 10 แอปพลิเคชนัเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคลหน้าโปรไฟล์ 
 
 
1.4 หน้าโปรไฟล์ 

ใช้ชื่อโปรไฟล์แทนหน้าตัวฉัน เนื่องจาก ค าว่าโปรไฟล์ได้ถูกใช้งานใน
หลากหลายจึงกลายเป็นที่รู้จกักนัทัว่ไป 

ปรับส่วนพืน้หลงัของแอปพลิเคชนัใช้สีขาวให้ดมูี Space มากขึน้และดสูบาย
ตา ด้านบนใช้ตวัหนงัสือบ่งบอกว่าอยู่ในหน้า โปรไฟล์  

ปรับสีไอค่อน รายการของฉนั โดยใช้สีอิงตามโลโก้ของแอปพลิเคชนั 
เพิ่มปุ่ มการแจ้งเตือนมาแทนปุ่ มรีวิวสินค้าเนื่องจากสินค้าเป็นของผู้วิจยัเอง

ดงันัน้การรีวิวจะจดัอยู่ในปุ่ ม ข้อเสนอแนะถึงผู้ขายแทน 
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ภาพประกอบ 11 แอป พลิเคชนัเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคลหน้า
สินค้า 

 
 
1.5 เพิ่มหน้าต่างสินค้า 

จดัท าสว่นการแสดงเนือ้หาโดยการน าภาพสินค้าจากหน้าแสดงสินค้าก่อนหน้านี ้
มาไว้ตรงกลาง จากนัน้ใช้ตัวอักษรที่อ่านง่ายบอกชื่อเป็นหัวข้อ จากนัน้มีรายละเอียดคร่าวๆของ
ต้นไม้ ว่าต้นไม้มงคลนัน้มีลกัษณะแบบใด ถัดมาเป็นการบอกความหมายในแง่มงคลของต้นไม้
นัน้ๆ 

ล่างของส่วนหน้าจอมีการแสดงจ านวนของต้นไม้และปุ่ มเพิ่มและลดจ านวนให้
ผู้ ใช้งานและหลงัจากปุ่ มเพิ่มลดจ านวนเป็นราคาของต้นไม้โดยใช้ตวัอักษรสีแดงส้มเพื่ อให้สงัเกตุ
ได้ชดัเจน เมื่อผู้ ใช้กดเพิ่มหรือลดจ านวน ราคาก็จะเปลี่ยนไปแสดงตามจ านวนของต้นไม้ ขวาสดุมี
ปุ่ มใสต่ะกร้าเมื่อผู้ ใช้กดปุ่ มนี ้ระบบก็จะมีการแจ้งเตือนชื่อต้นไม้และจ านวนให้ผู้ใช้ได้รู้จากนัน้ก็จะ
น าไปเพิ่มเข้าสู้ตระกร้า 
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ภาพประกอบ 12 แอปพลิเคชนัเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคลอธิบายหลกัการสมดลุ 
 
 
 
2.การจดัวางแบบสมดลุ 

 จากผลของแบบสอบถาม ผู้ ตอบแบบสอบถามเลือกการจัดวางแบบสมดุล
มากที่สุด เนื่องจากต้นแบบแอปพลิเคชนัของผู้ วิจยัเป็นแบบสมดุลด้านเท่ากันอยู่แล้วแต่ได้มีการ
ปรับมา ใช้ ฟังก์ชนั Cell ใน Xcode ท าการก าหนด Item (ต้นไม้) ให้มีการแสดง 2 Item ในหนึ่งแถว 
เพื่อให้เกิดการจดัวางแบบสมดลุด้านเท่ากนั 
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ภาพประกอบ 13 แอปพลิเคชนัเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคลอธิบายตวัอกัษรอ่านง่าย 
 
 
 
3. ตวัอกัษรต้องอ่านง่าย และเรียบง่าย 

ผู้วจัยัได้ท าการปรับการใช้ฟอนต์ให้เข้ากบัแอปพลิเคชันที่พฒันาครัง้ที่ 2 นี ้โดย
จากผลการท าแบบสอบถามได้ผลว่า ตัวอักษรต้องอ่านง่าย เรียบง่าย จึงเลือกใช้ฟอนต์ที่มีสไตล์ 
Simple เรียบง่ายแต่แฝงด้วยความหมาย เป็นงานที่ใช้กราฟิกน้อย แต่เน้นไปที่เชิงความหมาย 
เพื่อให้ผู้ ใช้งานที่เข้ามาอ่านข้อมลูของต้นไม้ได้รับความหมายอย่างเต็มที่แต่ในเวลาเดียวกันก็รู้สึก
อ่านง่ายและสบายตาด้วย ตวัอกัษรที่ใช้ในงานสไตล์นีจ้ะ การจดัวางจะจดัแบบง่ายๆไม่ซบัซ้อน  
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ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ ตัวอักษรที่ชื่อว่า Mitr ตัวอักษรอ่านง่าย เรียบง่าย มีความมนๆ 
ชว่ยท าให้ภาพลกัษณ์ของงานดเูรียบง่าย (Simple) ขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 14 แอปพลิเคชนัเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคลอธิบายการเพิ่มปุ่ มลดั 

 
4. ปุ่ มลดัในแอปพลิเคชนั 

ปุ่ มลดัยงัคงต้องมีในแอปพลิเคชันของผู้ วิจัย และเพิ่มในบางส่วนของแอปพลิเค
ชนัต้นแบบ 

เนื่องจากว่าผู้ ใช้ที่ตอบแบบสอบถามนัน้ต้องการให้มีปุ่ มลดัในแอปพลิเคชนั 
ดงันัน้ผู้วิจยัจึงใช้ทฤษฏี ปุ่ มลดั ที่ผู้วิจยัได้ท าการศึกษามาข้างต้น น ามาใช้ในหน้าเสริมวนัเกิดโดย
ใช้ตัวอักษรย่อของแต่ละวันแล้วใช้รูปทรงวงกลมมาคลุมโดยพืน้หลังของวงกลมใช้สีอิงตามสี
ประจ าวันของวันนัน้ๆ น ามาวางเรียงกันด้วยกรอบปฏิฑิน ด้านบนของกรอบปฏิฑินเป็นโลโก้ของ
แอปพลิเคชนั ให้ความรู้เหมือนดปูฏิฑินจริงๆอยู่นัน้เอง 

ส่วนหน้าเสริมปัจจัยมีการปรับปุ่ มลัดโดยให้พืน้หลังเป็นรูปทรงวงกลม ซึ่ง
วงกลมเป็นรูปทรงที่ดูเรียบง่าย (Simple) และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงกับดีไซน์ของแอปพลิเคชันใน
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หน้าอ่ืนๆด้วยใช้สีอิงตามสิ่งของนัน้ๆเป็นส่วนใหญ่ที่เห็นแล้วจะนึกถึงสิ่งนัน้ น ามาวางเรียงกนัโดย
ใช้หลกัสมดลุด้านเท่ากนัด้วย 

 
 
 
5. ออกแบบ Icon Logo ให้มีความชดัเจนมากขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 15 โลโก้ก่อนและหลงัของแอปพลิเคชนั 
 

5.1 ปรับโลโก้ของแอปพลิเคชนั 
โดยมีการปรับให้ด ูSimple มากขึน้เนื่องจากเนือ้หาด้านในของแอปพลิเคชัน

ได้มีการปรับให้ดู้ เรียบง่ายตามที่ผู้ท าแบบสอบถามต้องการมากที่สดุไปแล้วนัน้ หน้าต่างด้านนอก
อย่างโลโก้ของแอปพลิเคชนัจึงต้องปรับให้เชื่อโยงกนัด้วย เพราะโลโก้ของแอปพลิเคชนัสามารถสื่อ
ถึงเนือ้หาด้านในได้  

ใช้รูปทรงวงกลม เหมือนกบัที่ผู้วิจยัได้น ามาปรับใช้ในส่วนเนือ้หาด้านในของ
แอปพลิเคชนั ซึง่วงกลมเป็นรูปทรงที่ดเูรียบง่าย (Simple) และดดีูในทกุยคุทกุสมยั และใช้ตวัอกัษร
ที่อ่านง่าย มาท าเป็นชื่อ Good T วางตรงขอบของวงกลมด้านบน ส่วนขอบด้านล่างใช้ค าว่า 
Application มาใช้ในการสื่อสารกบัผู้ใช้อีกขัน้ 

ปรับรูปต้นไม้ โดยน าต้นไม้ 3 ใบเดิมนัน้ มาจัดเรียงใหม่จนคล้ายรูปดอกบวั 
ซึ่งดอกบัวสามารถสื่อสารหรือมีความหมายในทิศทางของความเชื่อได้เช่นกัน ดังนัน้จึงสื่อ
ความหมายได้ว่าเป็นต้นไม้ที่มีความเชื่อ (ต้นไม้มงคล) และใช้สีขาวเป็นพืน้ของรูปต้นไม้และ
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ตวัอกัษรเนื่องจากสีขาวเป็นสีที่มีความสะอาดและดูเรียบง่าย อีกทัง้ด้านในเนือ้หาของแอปพลิเค
ชันก็ใช้สีขาวเป็นหลกัและสีเขียวของพืน้โลโก้มาใช้เป็นในจุดต่างๆของแอปพลิเคชัน จึงถือได้ว่า
เป็นการเชื่อมโยงอย่างหนึ่ง 

 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 16 แสดงการปรับปรุงไอค่อน 
 
5.2 ปรับไอค่อนด้านในของแอปพลิเคชนั 

โดยมีการปรับให้ดู Simple และมีการสื่อสารกับผู้ ใช้ได้ชัดเจนมากขึน้ ใช้
รูปทรงวงกลม เหมือนกับที่ผู้ วิจัยได้น ามาปรับใช้ในส่วนต่างๆในของแอปพลิเคชัน ซึ่งวงกลมเป็น
รูปทรงที่ดูเรียบง่าย (Simple) และดูดีในทุกยุคทุกสมัย และใช้ตัวอักษรที่ อ่านง่าย มาใช้ในการ
สื่อสารกบัผู้ใช้อีกขัน้หนึ่ง 
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ปรับไอค่อนด้านล่างให้ชัดเจนยิ่งขึน้โดยเมื่อผู้ ใช้เห็นไอค่อนแล้วเกิดการรับรู้
ว่าหน้าต่างภายใต้ปุ่ มนัน้คือเนือ้หาเก่ียวกบัอะไร ซึง่สว่นใหญ่นัน้เป็นไอค่อนที่เป็นที่รู้จกัยกเว้นหน้า
เสริมปัจจยั ผู้วิจยัได้น าปัจจยัทัง้ 4 มาจดัเรียงใหม่ให้เกิดการสื่อสารแบบครบถ้วน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 17 แสดงหลกัการลดภาระในการจ า 
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6. เพิ่มสว่นลดภาระในการจ าของผู้ใช้ 

คือบ่งบอกผู้ ใช้ว่า ผู้ ใช้ได้ใช้งานในส่วนใดอยู่ และจะมีการกระท าใดแล้วจะเกิด
อะไรในการกระท านัน้ด้วย เช่นในกรณีนีผู้้ ใช้ได้กดเข้ามาในหน้าสิน้ค้า ค าว่าสินค้าจึงปรากฏ
ด้านบนเป็นหัวข้อ ให้ผู้ ใช้ได้สังเกตเห็นชัดเจน และด้านซ้ายจะมีตัวอักษร Good T ที่มีสีเป็น
ลกัษณะปุ่ ม ซึ่งเป็นปุ่ มที่ผู้ ใช้ IOS รู้จกักนัได้ดี ส่วนตวัอกัษรนัน้จะบ่งบอกว่าเมื่อกดแล้วจะกลบัไป
หน้าไหน 
 

 

ตอนที่ 7 การเขียนแอปพลิเคชันด้วย ภาษา Swift ใน Xcode  
ผู้ วิจัยได้ท าการเขียนแอปพลิเคชันผ่านโปรแกรม Xcode ด้วยภาษา Swift ในการ

สร้างแอปพลิเคชนัแบ่งได้เป็น 5 ขัน้ตอนและสามารถอธิบายการสร้างแต่ละขัน้ตอนได้ดงันี ้
 

 
ภาพประกอบ 18 การสร้างหน้าโหลดแอปพลิเคชนั 

 
1. การสร้างหน้าโหลดเพื่อรอเข้าแอปพลิเคชนั 

โดยการเข้าไปใช้ที่ไฟล์ Launch เพื่อให้เปิดหน้าต่างนีร้ะหว่างรอการโหลด
ข้อมูล โดยการน าโลโก้ที่ได้ออกแบบ น ามาใส่ในไฟล์โดยผ่านรูปแบบของ UIImage เป็นอันเสร็จ 
โดยเมื่อผู้ใช้กดเข้าแอปพลิเคชนั จะท าให้พบกบัหน้านีคื้อหน้ารอโหลดข้อมลูก่อนจะเข้าไปหน้าของ
แอปพลิเคชนัจริง 
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ภาพประกอบ 19 การ สร้างหน้าต่างในสตอร่ีบอร์ด 
 
 
 
 

2. การสร้างหน้าต่าง ต่างๆในสตอร่ีบอร์ดของแอปพลิเคชนั  
ท าการเลือกใช้ Tab bar controller โดยในตัวของ Tab bar controller จะมี

ฟังก์ชนัในการสร้าง Tab bar Item สงัเกตได้จากด้านล่าง ซึ่งหนึ่งไอเทมจะเป็นการสร้างหนึ่งหน้า
หลกั ในแอปพลิเคชนัของผู้วิจยัได้ใช้ทัง้หมด 4 หน้าหลกั จากนัน้น าไอคอนที่ได้ออกแบบมาใส่ใน
แทนไอคอนเร่ิมต้นของ Item นัน้ๆ จะได้หน้าตาเมนตูามที่ต้องการ 
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ภาพประกอบ 20 รูปภาพแสดงการเชื่อมโยงของสตอร่ีบอร์ดในแอปพลิเคชนั 
 
 
 

 
เมื่อได้ Itemหรือเมนหูลกัที่ต้องการแล้ว จึงได้ท าการออกแบบหน้ารองของแต่

ละเมนนูัน้ๆและท าการเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ตามที่ได้ออกแบบไว้ 
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3. สร้างหน้าต่างหลกัทัง้หมด 4 หน้า โดยแบ่งได้หลายขัน้ตอนได้ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 21 รูปภาพแสดงการเชื่อมโยงในการสร้างแอปพลิเคชนั 
3.1 น า UIController มาใส่เพิ่มแล้วท าการเชื่อมความสัมพันธ์กับ Tab bar 

controller โดยการเลือกฟังก์ชัน Navigation controller เพื่อให้มีการควบคุมการใช้งานได้ง่ายขึน้ 
และตัง้ชื่อหน้าด้วยชื่อของแอปพลิเคชนั 
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ภาพประกอบ 22 รูปภาพแสดงการสร้าง Cell 
3.2 การสร้าง Cell ใน ฟังก์ชนัของ CollectionView เพื่อสร้างหน้าต่างสินค้าของ

แอปพลิเคชัน โดยใน Cell จะมีการก าหนดรูปภาพสินค้าด้วย UIImageView และชื่อสินค้าด้วย 
Label  
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ภาพประกอบ 23 รูปภาพแสดงโค๊ดในการสร้างกรอบของ Cell 

 
3.3 ใช้โค๊ดเพื่อก าหนดกรอบของ Cell และจ านวน Cell ในแถวเพื่อให้ควบคุม

และปรับเปลี่ยนได้ง่าย โดยแอปพลิเคชันของผู้ วิจัยได้ใช้หลักสมดุลเท่ากันซ้ายขวา จึงท าการ
ก าหนดให้มี เพียง 2 Cell ในหนึ่งแถว 
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ภาพประกอบ 24 รูปภาพแสดงโค๊ดในการประกาศตวัแปร 

 
3.4 ท าการประกาศตัวแปร โดยมีการก าหนดตัวแปรทัง้รูปภาพต้นไม้มงคล ชื่อ

ต้นไม้มงคล ราคาของต้นไม้มงคลและรายละเอียดของต้นไม้มงคล โดยในหน้าต่างสินค้าผู้ ใช้จะ
เห็นเพียงชื่อต้นไม้มงคลและรูปภาพของต้นไม้มงคล ส่วนราคาสินค้าและรายละเอียดของต้นไม้
มงคลจะเป็นการก าหนดค่าเพื่อสง่ต่อไปยงัหน้ารองหรือหน้าของรายละเอียดสินค้า 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 25 รูปภาพแสดงโค๊ดในการดงึตวัแปรมาใช้ 

 
3.5 ดึงตัวแปรมาใช้แสดงค่า โดยการก าหนดจ านวนนับด้วยชื่อของต้นไม้มงคล 

จากนัน้ในจ านวนนับนัน้ๆ จะให้ค่า Cell เดียวกันกับตัวแปรในจ านวนนับนัน้ๆ โดยใช้ Cell จะมี
ค่าตวัแปรของรูปภาพต้นไม้มงคลและชื่อของต้นไม้มงคล 
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ภาพประกอบ 26 รูปภาพแสดงโค๊ดในการสง่ค่าไปหน้าต่างรอง 
 
3.6 สง่ค่าไปยงัหน้าต่างรอง ด้วยการใช้โค๊ดการสง่ค่าผ่าน สตอร่ีบอร์ด โดยจะท า

การสง่ค่าทัง้หมดตัง้แต่ รูปภาพ ชื่อ ราคาและรายละเอียด ที่ได้ก าหนดไว้ตัง้แต่ต้น 
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ภาพประกอบ 27 รูปภาพแสดงการเชื่อมโยงของหน้าสินค้าของหน้าแรก 
 
3.7 สร้างหน้าต่างรับค่า โดยการก าหนดให้ UIImage มารับค่ารูปภาพใน Cell ท่ี

ได้ส่งมาและรับค่ารายละเอียดของต้นไม้มงคล ด้วย UIImage เช่นกัน จากนัน้สร้าง การก าหนด
จ านวนต้นไม้ด้วย Stepper ซึ่งจะสามารเพิ่มและลดจ านวนต้นไม้ที่ต้องการซือ้ได้ โดยใน Stepper 
จะมีการค านวณ จ านวนต้นไม้มงคล คณูกบัราคาสินค้าของต้นไม้มงคลต้นนัน้ๆโดยอัตโนมัติและ
ทนัท ี
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ภาพประกอบ 28 รูปภาพแสดงโค๊ดในการสร้างปุ่ มตะกร้า 
 
 
3.8 สร้างปุ่ มใส่ตะกร้า โดยในปุ่ มใส่ตะกร้านีใ้ช้ฟังก์ชันของ AlertView เพื่อเป็น

การเตือนผู้ ใช้และป้องกันความผิดพลาด โดยท าการสร้างปุ่ มยืนยันกับยกเลิกในฟังก์ชันของ 
AlertView เมื่อผู้ใช้กดยืนยนัจะท าการใสส่ินค้านัน้ๆลงในตะกร้าแต่ถ้าผู้ใช้กดยกเลิกจะเป็นการปิด
หน้าต่างของ AlertView และไม่ใสส่ินค้าลงในตะกร้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 29 รูปภาพแสดงการเชื่อมโยงของหน้าเสริมวนัเกิด 
 

3.9 สร้างหน้าหลกัที่สองคือหน้าเสิรมวนัเกิด โดยท าตามข้อ 3.1 จากนัน้น าหน้า
ตาที่ได้ผู้วิจยัได้ท าการออกแบบมาแล้ว น ามาวางไว้บน UIController และท าการสร้างปุ่ มทัง้หมด 
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7 ปุ่ ม ตามวันที่และน าปุ่ มที่ได้ออกแบบมาแล้วนัน้น ามาก าหนดแทนปุ่ มเร่ิมต้นของโปรแกรม โดย
แต่ละปุ่ มจะขยายหน้าย่อยๆออกไปตามวนัที่ในหนึ่งสปัดาห์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 30 รูปภาพแสดงการเชื่อมโยงของหน้าสินค้าของหน้าเสริมวนัเกิด 
 



  109 

 
3.10 ท าตามขัน้ตอนของ 3.2 จนถึง 3.6 แต่มีการปรับการประกาศตัวแปร

เล็กน้อย พอท าตามขัน้ตอนเสร็จแล้วจึงมาท าหน้าต่างรับค่าตามข้อ 3.7 แต่มีการปรับหัวข้อตาม
หน้าหลัก ในที่นีคื้อหน้าเสริมวันเกิดดังนัน้จึงเปลี่ยนเป็นวันในหนึ่งสัปดาห์ หลังจากนัน้ท าตาม
ขัน้ตอนที่ 3.8  
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ภาพประกอบ 31 รูปภาพแสดงการเชื่อมโยงของหน้าเสริมปัจจยั 
 
 
3.11 สร้างหน้าหลกัที่สามคือหน้าเสิรมปัจจยั โดยท าตามขัน้ตอนเดิมคือ ข้อ 3.1 

จากนัน้น าหน้าตาที่ได้ผู้ วิจยัได้ท าการออกแบบมาแล้ว น ามาวางไว้บน UIController และท าการ
สร้างปุ่ มทัง้หมด 4 ปุ่ ม ตามปัจจัยทัง้ 4 และน าปุ่ มที่ได้ออกแบบมาแล้วนัน้น ามาก าหนดแทนปุ่ ม
เร่ิมต้นของโปรแกรม โดยแต่ละปุ่ มจะขยายหน้าย่อยๆออกไปตามหลกัปัจจยัทัง้ 4 ด้าน 
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ภาพประกอบ 32 รูปภาพแสดงการเชื่อมโยงของหน้าสินค้าของหน้าเสริมปัจจยั 
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3.12 ท าตามขัน้ตอนของ 3.2 จนถึง 3.6 แต่มีการปรับการประกาศตัวแปร
เล็กน้อยให้ไม่ซ า้กบัหน้าอ่ืนๆ พอท าตามขัน้ตอนเสร็จแล้วจึงมาท าหน้าต่างรับค่าตามข้อ 3.7 แต่มี
การปรับหัวข้อตามหน้าหลกั ในที่นีคื้อหน้าเสริมปัจจัยดังนัน้จึงเปลี่ยนเป็นปัจจยัต่างๆทัง้ 4 ด้าน 
หลงัจากนัน้ท าตามขัน้ตอนที่ 3.8 
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ภาพประกอบ 33 รูปภาพแสดงการเชื่อมโยงของโปรไฟล์ 
3.13 สร้างหน้าโปรไฟล์ผู้ ใช้ เร่ิมจากน า UIController มาใส่เพิ่มแล้วท าการเชื่อม

ความสัมพันธ์กับ Tab bar controller โดยการเลือกฟังก์ชัน Navigation controller เพื่อให้มีการ
ควบคุมการใช้งานได้ง่ายขึน้ และตัง้ชื่อหน้าโปรไฟล์ จากนัน้น าปุ่ มมาจัดวางให้ตรงตามการ
ออกแบบของผู้ วิจัยั จากนัน้น าหน้าตาของปุ่ มที่ผู้ วิจยัได้ท าการออกแบบมานัน้ น ามาใส่ไว้ที่หน้า
โปรไฟล์แทนปุ่ มของโปรแกรม และน า UIImage มาวางเพื่อท าเป็นรูปภาพของโปรไฟล์ และน า  
Label มาใช้เป็นชื่อของผู้ใช้ 
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ภาพประกอบ 34 รูปภาพแสดงโค๊ดของปุ่ มในหน้าโปรไฟล์ 

3.14 ท าการเชื่อมความสมัพนัธ์ระหว่างปุ่ มในหน้าโปรไฟล์กบัสตอร่ีบอร์ดโดยทัง้
การเชื่อมผ่านสตอร่ีบอร์ดและการใช้โค๊ดเรียกหน้า UIController มาแสดง ดงัภาพประกอบคือการ
ใช้โค๊ดเรียกหน้าต่าง Feedback และ หน้าแก้ไขโปรไฟล์ 
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ภาพประกอบ 35 รูปภาพแสดงหน้าแก้ไขโปรไฟล์ 
3.15 ท าการออกแบบหน้าแก้ไขโปรไฟล์ โดยใช้ Textbox มารับข้อความที่ผู้ ใช้ท า

การแก้ไขทัง้ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร และน าปุ่ มมาใส่เพื่อท าการรับรูปภาพที่ผู้ ใช้ต้องการใส่ จากนัน้ท า
การเพิ่มปุ่ มเพื่อสง่ข้อมลูเข้าสู่ระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 36 รูปภาพแสดงโค๊ดของปุ่ มในหน้าแก้ไขโปรไฟล์ 
 

3.15.1 รูปภาพแสดงโค๊ดในหน้าต่างนี ้โดยจะมีการรับรูปภาพก่อนจากนัน้ส่ง
ข้อมลูทัง้รูปภาพ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรไปยงัระบบและสง่รูปภาพและชื่อไปยงัหน้าโปรไฟล์เพื่อแสดง  
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ภาพประกอบ 37 รูปภาพแสดงหน้าต่างรับค าติชม 
 
3.16 หน้าต่างรับค าติชมของผู้ ใช้หรือ Feedback โดยการท า Textbox มารับ

ข้อความจากผู้ใช้สร้างปุ่ มเพื่อกดสง่ไปยงัระบบ และท าการใช้ UIImage มาแสดงภาพที่ผู้วิจยัได้ท า
การออกแบบมาเพื่อหน้าต่างนี ้

 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 38 รูปภาพแสดงโค๊ดหน้าต่างรับค าติชม 
3.16.1 รูปภาพแสดงโค๊ดในหน้าต่างนี ้โดยจะมีการสร้างฟังก์ชนัในการส่งข้อมูล

เข้าระบบ จากนัน้เรียกใช้ฟังก์ชนัในฐานะของปุ่ มที่ได้สร้างไว้ก่อนหน้านี ้



  118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 39 รูปภาพแสดงหน้าต่างตะกร้าของผู้ใช้ 
 
3.17 สร้างหน้าตะกร้าของผู้ ใช้ ในหน้านีผู้้ วิจัยเลือกใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า Table 

View เนื่องจาก Table View มีพืน้ที่ในแถวมากจึงมีประโยชน์ต่อการแสดงข้อมลูสินค้าที่ผู้ ใช้ได้ท า
การเพิ่มเข้ามา โดยหลังจากการสร้าง Table View Controller เสร็จแล้วนัน้ ต้องท าการเพิ่ม 
Prototype cells เพื่อมาสร้างต้นแบบข้อมลูในแถว ข้อมลูในแถวประกอบด้วย UIImage ที่ท าการ
แสดงภาพต้นไม้มงคลที่ผู้ ใช้ได้ท าการหยิบใส่ตะกร้า และน า Label มาแสดงชื่อต้นไม้มงคลและ
ราคารวมของสินค้านัน้ 
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ภาพประกอบ 40 รูปภาพแสดงโค๊ดในหน้าต่างตะกร้าของผู้ใช้ 

 
 
3.18 ใช้โค๊ดของ Table View โดยการก าหนดตวัแปรว่างๆ ที่ใช้รับข้อมลูจากหน้า

ใสต่ะกร้าก่อนหน้านี ้จากนัน้ท าการสร้างฟังก์ชนัของ Table View เพื่อมานบัจ านวนของแถวที่จะมี
ในหน้าต่างนีท้ัง้หมด และท าการเรียกใช้ตวัแปรที่ได้รับมาจากหน้าใส่ตะกร้า มาแสดงในแถวนัน้ๆ 
โดยการแสดงรูปภาพต้นไม้มงคล ชื่อต้นไม้มงคล และราคารวมทัง้หมดซึ่งเป็นข้อมูลที่รับมาจาก
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หน้าใส่ตะกร้า และเรียกใช้ฟังก์ชันในการลบแถวนัน้ๆ เพื่อเมื่อผู้ ใช้ไม่ต้องการสินค้าก็จะท าการ
สไลด์ซ้ายเพื่อลบได้ทนัทีตามแบบฉบบัสากลของ IOS 
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ภาพประกอบ 41 รูปภาพแสดงการท าไอค่อนของแอปพลิเคชนั 

 
 

 
 
4. สร้างไอคอนของแอปพลิเคชนั โดยการน าไอคอนที่ผู้วิจยัได้ท าการออกแบบมาแล้ว 

น ามาใส่ในโปรแกรม ในช่องของ Iphone จะท าให้เราได้ไอคอนแอปพลิเคชันที่หน้าตาตามแบบ
ฉบบัที่เราออกแบบมา 
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ภาพประกอบ 42 รูปภาพแสดงการติดตัง้แอปพลิเคชนั 
 
5. การติดตัง้หรือ Export แอปพลิเคชนัจากโปรแกรมเข้าสู ่Iphone โดยเร่ิมแรกให้ท า

การเสียบสายระหว่าง Iphone และคอมพิวเตอร์ที่ผู้ วิจัยได้ใช้เขียนแอปพลิเคชัน จากนัน้เมื่อ
เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลือก Iphone ที่ต้องการติดตัง้โปรแกรม แล้วกด Run แอปพลิเคชัน 
ระบบจะท าการสร้างแอปพลิเคชนัไปยงัเคร่ือง Iphone ให้ โดยที่ต้องกดอนุญาตติดตัง้ใน Iphone 
ที่ต้องการติดตัง้ด้วยถือว่าเป็นอนัเสร็จการสร้างแอปพลิเคชนั 
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บทท่ี5 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับ “การวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจต้นไม้
มงคล” ผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และอภิปรายผลของการวิจัย หลงัจากท่ีได้ด าเนินงานการศึกษา
ค้นคว้า โดยสามารถสรุปผลออกได้โดยแบ่งเป็นหวัข้อดงัต่อไปนี ้

1. สรุปผลของการศกึษาค้นคว้า 
2. อภิปรายผลของการศกึษาค้นคว้า 
3. ข้อเสนอแนะ 
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1. สรุปผลของการศึกษาค้นคว้า 
ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาต้นไม้มงคลในประเทศไทยพบว่าต้นไม้มงคลนัน้มีความ

หลากหลายตามความเชื่อ เช่น มีลกัษณะที่มงคล หรือมีชื่อที่เป็นมงคล และมีความหลากหลาย
ทางขนาด ตัง้แต่ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ เนื่องจากกลุม่เปา้หมายของผู้วิจยัที่ได้มาจากการวิจยั
เป็นผู้ อาศัยอยู่ใน กรุงเทพฯและปริมณฑณ ผู้ วิจัยจึงเลือกต้นไม้มงคลที่มีขนาดเล็กจนถึงขนาด
กลาง เพื่อให้เหมาะสมกบัที่อยู่อาศยัของประชากรสว่นใหญ่ในกลุม่เปา้หมาย 

ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ธรุกิจออนไลน์ที่จ าหน่ายต้นไม้มงคลพบว่ามีการจ าหน่ายสินค้า
เก่ียวกบัต้นไม้มงคลผ่านทางออนไลน์ทัง้หมด 3 แพล็ดฟอร์มใหญ่ๆคือ โซเชียลมีเดีย ,แอปพลิเคชนั
และเว็บไซด์ซึ่งผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์หลกัการสร้างร้านค้าผ่านโซเชียลมีเดีย ,แอปพลิเคชนัและ
การสร้างเว็บไซด์ส าหรับขายต้นไม้มงคลอีกทัง่ยงัท าการวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนหรือ SWOT ของ
ร้านค้าที่ขายต้นไม้มงคลทัง้ 3 แพล็ตฟอร์มอีกด้วย 

ส่วนของการออกแบบแอปพลิเคชันของผู้ วิจัยนัน้ ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าการ
พฒันาแอปพลิเคชันที่ดีในปัจจุบนั ผู้วิจยัน าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปประเด็นส าคญั จนได้
ออกมาเป็นทฤษฏีของผู้วิจยัเองโดยผู้ วิจัยได้ผลของทฤษฏีออกมาทัง้หมด 6 ข้อใหญ่คือ ลดภาระ
ในการจ า การควบคมุการท างาน ความสอดคล้อง การโต้ตอบระหว่างระบบกบัผู้ ใช้ ทางลดัที่มีให้
ผู้ใช้งาน และการปอ้งกนัความผิดพลาดของผู้ใช้  

ในส่วนของการพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชันของผู้ วิจัยเพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลนัน้
ผู้ วิจัยได้น าทฤษฏีของผู้ วิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์น าไปวิเคราะห์แอปพลิเคชัน Shopee และ 
Lazada ประกอบกับศึกษาการท าตลาดออนไลน์และการใช้งานสมาร์ทโฟนซือ้ของออนไลน์  เพื่อ
น ามาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันต้นแบบของผู้ วิจัย ผู้ วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
ดงักลา่วน ามาออกแบบต้นแบบแอปพลิเคชนัเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคล เพื่อจะน าไปเก็บรวบรวมข้อมลู
ต่อไป 

ผู้ วิจัยได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นีเ้พื่อท ามาพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อธุรกิจต้นไม้
มงคล จ านวน 61 คน โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ต้นแบบแอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจต้นไม้
มงคลของผู้ วิจัยที่พัฒนาจากทฤษฏีของผู้ วิจัยและการศึกษาจากแอปพลิเคชัน Shopee และ 
Lazada ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ สว่นของข้อมลูพืน้ฐาน ,สว่นความสนใจเก่ียวกบัต้นไม้ และ
ส่วนต้นแบบแอปพลิเคชัน โดยในตอนที่ 3 แบ่งออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ลักษณะของตัวอักษรที่
เหมาะสม ,ลกัษณะของการจดัวางของหน้าจอแอปพลิเคชนั ,ความซบัซ้อนในการควบคมุหน้าจอ ,
ปุ่ มลดั ,การจดจ าหน้าจอผู้ ใช้ของแอปพลิเคชนั ,ความสอดคล้องของไอค่อนกับฟังก์ชันในการใช้
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งาน ,ลกัษณะไอค่อยสามารถบอกการท างานได้ และความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับต้นแบบแอป
พลิเคชนั รวมค าถามทัง้สิน้ 16 ข้อ 

ส่วนของความสนใจเก่ียวกับต้นไม้นัน้เป็นส่วนที่กลุ่มประชากรตัวอย่างเกินกว่าคร่ึง 
(54.1%) ตอบว่า ณ ปัจจบุนัได้มีการปลกูต้นไม้ไว้อยู่แล้ว โดยผู้วิจยัได้ถามต่อว่าลกัษณะของต้นไม้
ที่กลุม่ประชากรตวัอย่างสนใจและต้องการปลกูคือลกัษณะแบบใด ซึง่กลุม่ประชากรตัวอย่างได้ให้
ค าตอบเกินกว่าคร่ึงว่า (50.8%) ต้องการปลกูต้นไม้มงคล ซึ่งผู้วิจยได้ต่อยอดค าถามโดยการถาม
ต่อว่าถ้าปลกูต้นไม้มงคล จะเลือกปลกูต้นไม้มงคลที่มีความหมายประเภทใด โดยสามารถตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ กลุ่มประชากรตัวอย่างเกือบทุกคน (93.4%) เลือกต้นไม้มงคลที่มีความหมายใน
ด้าน การงานและการเงินมาเป็นอนัดบัที่ 1 โดยที่ต้นไม้มงคลด้านสขุภาพ ,ครอบครัวและความรัก
ตามมาเป็นล าดบั 

ในส่วนด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันผู้ วิจัยได้สอบถามไปยังกลุ่มประชากรตัวอย่าง
ทัง้หมด 61 คน พบว่า กลุม่ประชากรต้องการลกัษณะตวัอกัษรที่เรียบง่าย อ่านง่ายและสบายตา มี
การจดัวางหน้าจอของแอปพลิเคชันที่สมดลุกนัทัง้ซ้ายและขวา มีการควบคมุหน้าจอที่ไม่ซับซ้อน 
เรียบง่ายและเข้าใจได้ง่ายและต้องการให้แอปพลิเคชนัมีปุ่ มลดัในการท างาน 

ในการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มประชากรตวัอย่างทัง้หมด 61 คน ที่มีต่อแอปพลิเค
ชันต้นแบบของผู้ วิจัย โดยผู้ วิจัยให้กลุ่มประชากรตัวอย่างท าแบบสอบถามและให้แสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมหลงัจากได้เห็นหน้าตาและการท างานของต้นแบบแอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจต้นไม้
มงคลของผู้ วิจัย พบว่า ส่วนของหน้าจอแอปพลิเคชันต้นแบบของผู้ วิจัยจดจ าได้ง่าย ประชากร
ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ 4 คะแนน โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็น 3.98 คะแนน ส่วนของไอค่อน
สอดคล้องกับฟังค์ชันในการท างาน ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ 4 คะแนน โดยค่าเฉลี่ยของ
คะแนนเป็น 3.98 คะแนน และในสว่นของลกัษณะไอคอนสามารถบอกการท างานแทนข้อความได้
ดี โดยกลุม่ประชากรตวัอย่างสว่นใหญ่ให้ 4 คะแนน โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็น 4.01 คะแนน 

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากกลุ่มประชากรตัวอย่างมาวิจัยพัฒนาเพื่อให้ได้แอปพลิเคชัน
เพื่อธรุกิจต้นไม้มงคลของผู้วิจยั  
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สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
วัตถุประสงค์ที่1 เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจออนไลน์ที่จ าหน่ายต้นไม้มงคล โดยผู้ วิจัยได้

ศึกษาค้นคว้า ธุรกิจออนไลน์พบว่ามี 3 แพช็ตฟอร์มออนไลน์ในการซือ้ขายสินค้าประเภทต้นไม้
มงคลคือ โซเชียลมีเดีย ,แอปพลิเคชนัและเว็บไซด์ซึง่ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์หลกัการสร้างร้านค้า
ออนไลน์ในแต่ละแพล็ตฟอร์มและวิเคราะห์จดุแข็ง-จดุอ่อนหรือ SWOT อีกด้วยพบว่า 

ส่วนของผลการวิเคราะห์การสร้างร้านค้าในแต่ละแพล็ตฟอร์มของโซเชียลมีเดีย
พบว่า ร้านค้าบนโซเชียลมีเดีย ต้องมีหลกัการสร้างแบรนด์ที่ชัดเจน ,มีการเลือกแพล็ตฟอร์มให้
เหมาะสมกับคอนเทนต์และสินค้า ,มีรูปภาพที่ดี ,มีคอนเทนต์เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ,สร้างโปร
ไฟล์ให้น่าสนใจ ,ไม่ก๊อปปีง้าน ,ยิงโฆษณา ,ให้ลกูค้าเป็นสื่อในการช่วยขายสินค้า ,กระตุ้นให้ลกูค้า
สร้างคอนเทนต์ให้กับร้าน ,เปิดโอกาสให้ซือ้สินค้าได่ง่ายที่สุด ,ติดตามเทรนด์และโพสต์ต่อเนื่อง 
ส่วนของจุดแข็ง-จุดอ่อน สรุปผลได้ว่า จุดแข็งคือการสร้างเครือข่ายที่ไร้พรหมแดนอีกทัง้ผู้ซือ้ยัง
สามารถเข้ามาตรวจสอบหรือค้นหาโปรไฟล์ของร้านค้าได้ง่าย มีการนิยมใช้ แฮชแท็ค(#) เพื่อที่จะ
ท าให้การซือ้ขายนัน้ดีขึน้อย่างมาก ลูกค้าติดต่อกับผู้ ขายได้โดยตรงอีกทัง้ยังสามารถขอดูสินค้า
เพิ่มเติมได้อีกด้วย จดุอ่อนคือ มีร้านค้ามากมายในแพลตฟอร์มจึงท าให้เห็นโพสต์ขายสินค้าได้ยาก
ถ้าไม่มีการกดจ่ายค่าโฆษณา อีกทัง้ในบางแพล็ตฟอร์มยงัต้องมีการเพิ่ม Contact เพื่อติดตามหรือ
พดูคยุ ส่วนโอกาสคือเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้มากและร้านค้ายงัสามารถกด
จ่ายโฆษณาเพื่อสร้างโอกาสในการมองเห็นโพสต์อีกด้วย และอปุสรรค์คือต้องออนไลน์ตลอดเวลา
ในทุกๆแพลตฟอร์มอีกทัง้ยงัมีข่าวการหลอกลวงหรือโกงการซือ้ขายสินค้าอยู่บ่อยครัง้จึงท าให้ผู้ซือ้
ต้องใช้การตดัสินใจในการซือ้เพิ่มขึน้ 

ส่วนของผลการวิเคราะร้านค้าในแอปพลิเคชันขายของทั่วไปในปัจจุบันพบว่า 
ร้านค้าต้องสมคัรแอ๊คเค้าในฐานะของร้านค้า ,ลิสสินค้าต้องดงู่าย ,การขนสง่ต้องรวดเร็วและเป็นที่
ยอมรับ ,ร้านค้าต้องแอ๊คทีพตลอด ,มีการร่วมเคมเปญกับทางแอปพลิเคชันหรือมีการแจกคูปอง
และควรขอรีวิวจากลกูค้า ในส่วนของจุดแข็.-จดุอ่อน สรุปผลได้ว่า จุดแข็งของร้านค้าในแอปพลิเค
ชันคือ ความน่าเชื่อถือซึ่งผู้ ซือ้มั่นใจได้ว่าได้รับการันตีการส่งและรับสินค้า ,มีค าอธิบายและ
ภาพประกอบของสินค้าชัดเจน ,ลูกค้ามีสิทธ์ิในการรีวิวสินค้าใต้โพสต์สินค้านัน้ๆ จุดอ่อนคือ 
จ าเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัไว้ที่สมาร์ทโฟน ,สินค้าประเภทต้นไม้มงคลไม่ได้เป็นสินค้าที่มี
คนสนใจน้อยและแอปพลิเคชนัยงัผลกัดันสินค้าประเภทแฟชัน่มากกว่า โอกาสคือ เป็นแอปพลิเค
ชนัที่นิยมจึงท าให้อตัราการใช้งานสงูและมีผลต่อโอกาสในการจ าหน่ายสินค้า ,ร้านค้าสามารถกด
เพื่อโฆษณาสินค้าตวัเองให้ไปปรากฏในหน้าแรกๆได้ และอปุสรรค์คือ ความกงัวลในการซือ้สินค้า 
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เช่น การแพ๊คสินค้า ,การได้รับสินค้าที่ไม่มีคณุภาพหลงัการขนส่ง ,เป็นแพล็คฟอร์มใหญ่มีร้านค้า
และการแข่งขนัสงูและยงัคงต้องออนไลน์เสมอ 

สว่นของเว็บไซด์ที่จ าหน่ายต้นไม้มงคลนัน้พบว่า เว็บไซด์จะต้องสร้างภาพลกัษณ์
ที่น่าจดจ า ,รูปแบบของเว็บไซด์ต้องเข้าถึงง่าย ,เนือ้หาถกูต้องและถกูใจผู้ซือ้ ,มีระบบการจ่ายเงินที่
ดี ,มีระบบตอบรับข้อความลูกค้า ,เว็บไซก์ต้องรวดเร็วและสะดวกในการใช้งานอีกทัง้ข้อมูลต้อง
ครบถ้วนสมบรูณ์ ,รูปสินค้าสวยงามคมชดั ,มีค ารีวิวสินค้าจากผู้ซือ้ ,มีฟังก์ชนัหลากหลาย ,เว็บไซด์
ซะอาดไม่รกตา ,มีตัวช่วยในการค้นหาสินค้าและมีการท าการโปรโมทสินค้า จากนัน้ผู้ วิจัยได้ท า
เว็บไซด์ที่จ าหน่ายต้นไม้มงคลมาวิเคราะห์จดุแข็ง-จดุอ่อนพบว่า จุดแข็ง คือรูปภาพสินค้าสวยงาม
และผู้ขายมีความรู้สูงสุดเก่ียวกับสินค้า จุดอ่อนพบว่ามีการโปรโมทน้อยและไม่ค่อยมีผู้ดูแลเว็บ
ไซด์ ส่วนของโอกาสคือสามารถเข้าถึงได้ง่าย ค้นหาเว็บได้จาก  Googleได้ และเว็บไซด์ใช้งานง่าย
ซือ้ง่าย สว่นของอปุสรรค์คือเทรนด์การใช้เว็บไซด์น้อยลงและระบบการจ่ายเงินที่ดีมีน้อยเว็บไซด์ 

ส่วนของการออกแบบแอปพลิเคชันของผู้ วิจัยนัน้ ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า
การพฒันาแอปพลิเคชนัที่ดีในปัจจุบนั ผู้วิจยัน าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปประเด็นส าคญั จน
ได้ออกมาเป็นทฤษฏีของผู้วิจยัเองโดยผู้วิจยัได้ผลของทฤษฏีออกมาทัง้หมด 6 ข้อใหญ่คือ ลดภาระ
ในการจ า การควบคมุการท างาน ความสอดคล้อง การโต้ตอบระหว่างระบบกบัผู้ ใช้ ทางลดัที่มีให้
ผู้ใช้งาน และการปอ้งกนัความผิดพลาดของผู้ใช้  

ผู้วิจยัสรุปได้ว่าปัจจุบนัมีความนิยมซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชนัมาก
ที่สดุแต่เนื่องจากยงัไม่มีแอปพลิเคชนัส าหรับจ าหน่ายต้นไม้มงคลเลยอีกทัง้แอปพลิเคชนัขายของ
ออนไลน์ทั่วไปในปัจจุบันเน้นผลักดันสินค้าประเภทแฟชั่นเป็นส่วนใหญ่จึงท าให้สินค้าประเภท
ต้นไม้มงคลถูกลืมไว้ด้านหลงั ดังนัน้การสร้างแอปพลิเคชนัเฉพาะจ าหน่ายต้นไม้มงคลจึงเป็นอีก
ทางเลือกในการสง่เสริมธุรกิจต้นไม้มงคล 
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วตัถปุระสงค์ที่2 เพื่อพฒันาแอปพลิเคชนัส าหรับธุรกิจต้นไม้มงคลบน ระบบ ios โดย

ผู้ วิจัยได้ท าการพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคล และน ามาทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูลทัง้ในด้านการออกแบบและด้านการใช้งาน โดยได้ผลจากกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้หมด 61 คน น าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อพฒันาเป็นแอปพลิเคชนัเพื่อธรุกิจต้นไม้มงคล จนเป็นที่
ส าเร็จ 
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2. อภปิรายผลของการศึกษาค้นคว้า 
ผลการศึกษาค้นคว้าการวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคล สามารถ

อภิปรายผลได้ดงัต่อไปนี ้
1. ผู้วิจยัเล็งเห็นว่าแอปพลิเคชนัขายของออนไลน์ในปัจจุบนันัน้ยงัไม่มีแอปพลิเคชนั

ใดที่เน้นขายต้นไม้มงคล 
2. ผลของการวิเคราะห์แอปพลิเคชันที่จ าหน่ายเฉพาะต้นไม้มงคลแต่แอปพลิเคชัน

ดังกล่าวยังไม่มีในตลาดผู้ วิจัยจึงวิเคราะห์แอปพลิเคชันขายของออนไลน์ทั่วไปคือ Shopee และ 
Lazada โดยผู้ วิจัยน าทฤษฏีที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์ โดยสรุปและอภิปรายเป็น
สองสว่นใหญ่ๆได้ว่า 

ส่วนที่ 1 ส่วนของโปรไฟล์หน้าร้าน โดยมีทฤษฏีที่ว่า ต้องเป็นฐานะของยูเซอร์
ร้านค้า ,ลิสสินค้าดงู่ายและมีการขอรีวิวจากลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าคนอ่ืนได้เห็นรีวิวสินค้าของเรานัน้
ด้วย โดยทฤษฏีที่ได้กลา่วมานัน้สอดคล้องกบั วิธีการท าร้านให้เติบโตในแอปพลิเคชนัของ Lazada 
โดยที่ Lazada ได้แนะน าไว้และยงัสอดคล้องกบัการท าร้านขายของใน Shopee โดย Page365 ซึง่
เป็นระบบที่ช่วยร้านค้าขายของออนไลน์อีกด้วย 

สว่นที่ 2 สว่นของหลงับ้าน  โดยมีทฤษฏีว่า ร้านค้าต้อง Active ตลอด ,มีการแจก
คูปองเพื่อเรียกลูกค้า ,มีการร่วมแคมเปญกับทางแอปพลิเคชันและเลือกการขนส่งที่รวดเร็วและ
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งทฤษฏีที่ได้กล่าวมานัน้มีความสอดคล้องกับการท าร้านขายของใน Shopee โดย 
Page365 ซึง่เป็นระบบที่ช่วยร้านค้าขายของออนไลน์อีกด้วยและยงัสอดคล้องกบัวิธีการท าร้านให้
เติบโตในแอปพลิเคชนัของ Lazada โดยที่ Lazada ได้แนะน าไว้ 

ในส่วนของผลการวิเคราะห์หลกัการสร้างโซเชียลมีเดียเพื่อการขายสินค้าออนไลน์ 
โดยที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยและมีการจ าหน่ายต้นไม้มงคลได้แก่ Facebook, Instagram และ 
Twitter ซึง่จะสามารถสรุปการวิเคราะห์ได้ดงันี ้การสร้างโซเชียลมีเดียนัน้ต้องมีการก าหนดกลยุทธ์
ด้วยการสร้างตัวตนของแบรนด์ ,เลือกใช้แพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับสินค้า ,ใช้รูปภาพที่ดีเพื่อให้
ประสบความส าเร็จ ,คอนเทนต์เหมาะสมกับทุกเทศทุกวัย ,สร้างโปรไฟล์ ให้ดูหน้าสนใจ ,เป็น
ต้นฉฐับไม่มีการก๊อปปีง้านของคนอ่ืน ซึ่งทฤษฏีที่กล่าวมานัน้มีความสอดคล้องกบัเคล็ดลบัในการ
ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างแบรนด์ของ BusinessLinX และทฤษฏียิงโฆษณา ,ร่วมมือกับ Socail 
Influencer ,เปลี่ยนลูกค้าให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ,กระตุ้นให้ผู้ ใช้หรือผู้ ซือ้หันมาสร้างคอน
เทนต์หรือโฆษณาให้แบรนด์ ,เลือกใช้โพสต์ที่เกิดการตอบโต้เพื่อมอบแรงจูงในแก่ลูกค้า ,เปิด
โอกาสให้ลูกค้าสามารถกดซือ้ของได้โดยตรงจากโพสต์นัน้ๆ ,ตามเทรนด์และใช้กระแสให้เป็น
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ประโยชน์และโพสต์บ่อยๆและต่อเนื่อง นัน้สอดคล้องกับวิธีเพิ่มยอดขายผ่านโซเชียลมีเดียของ 
StoreHub อีกด้วย 

สว่นผลการวิเคราะห์หลกัการสร้างเว็บไซด์ที่ขายสินค้าออนไลน์ที่ดีในปัจจบุนั สรุปได้
ว่า การสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์นัน้มีทฤษฏีที่ว่า สร้างภาพลกัษณ์ให้น่าจดจ า ,รูปแบบของ
เว็บที่เข้าถึงง่าย ,บทความต้องถูกใจผู้ ซือ้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับทฤษฏีการสร้างเว็บขายของ
ออนไลน์ให้ถูกใจ ของ MakeWebEasy ด้วยอีกทัง้ยังมี ทฤษฏีที่ว่า เว็บไซด์รวดเร็วและใช้งาน
สะดวกที่สดุ ,ดสูะอาดไม่รกสายตา ,รูปสินค้าต้องสวย คมชดั ,ข้อมลูครบถ้วนและชดัเจน ,มีตวัช่วย
ในการค้นหาสินค้าที่ต้องการ ,ระบบการจ่ายเงินที่ดี ,มีการท าการโปรโมทสินค้า ,มีระบบตอบรับ
ข้อความของผู้ซือ้ ,ค ารีวิวที่มีตวัตนจริงๆและมีฟังก์ชนัหลากหลาย ซึ่งทฤษฏีที่กล่าวมานัน้มีความ
สอดคล้องกบัทฤษฏีการท าเว็บไซต์ขายของไลน์ยงัไงให้ขายได้ดี โดย ไทยท าสตดิูโออีกด้วย 

3. ผลของการวิเคราะห์และสรุปการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ดี โดยผู้ วิจัยได้น าทฤษฏี
ของผู้วิจยัน ามาเปรียบเทียบกบัทฤษฏีของผู้วิจยัท่านอ่ืนๆโดยสรุปดงัต่อไปนี ้

ข้อที่ 1 ลดภาระในการจ า เป็นผลที่สอดคล้องกบัการศึกษาจาก นายโอภาส เอี่ยม
สิริวงศ์ ,Theo Mandelและ Jakop Nielson โดยนายโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ กลา่วว่า .การลดภาระใน
การจดจ า อินเตอร์เฟสที่ดีไม่ควรเพิ่มภาระในการจดจ าให้กับผู้ ใช้ แนวทางการช่วยเหลือผู้ ใช้เพื่อ
ลดภาระการจดจ าก็คือการแสดงร่องรอยของกิจกรรมที่ก าลงัด าเนิน เพื่อช่วยให้ผู้ ใช้งานไม่ต้อง
หยุดการท างานเพื่อมารือ้ฟื้นความจ า ,Theo Mandel กล่าวว่า ลดปริมาณของสิ่งที่ ต้องจ า 
ซอฟแวร์ที่ผู้ ใช้ต้องจดจ ารายละเอียดการท างานมากเกินไปย่อมเสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดใน
การใช้งาน ระบบควรจดัเก็บรายละเอียดเก่ียวกบัการโต้ตอบบางอย่างของผู้ ใช้ไว้เพื่อเตือนความจ า
ของผู้ ใช้ ,เบญนภา ชาติเชือ้ ได้กล่าวอีกว่า ลดภาระความทรงจ าระยะสัน้ ด้วยข้อจ ากัดของ
ความจ าระยะสัน้ของมนุษย์ การน าเสนอผลลัพธ์หรือหน้าจอ จึงต้องท าให้เรียบง่าย ไม่ซบัซ้อน 
และควรลดความยาวของการน าเสนอเนือ้หาเพื่อง่ายในการจดจ าในความจ าระยะสัน้และ  Jakop 
Nielson ได้กล่าวไว้อีกว่า ท าให้ผู้ ใช้งานใช้ความจ าในการจดจ าค าสัง่ต่าง ๆ ในระบบให้น้อยที่สุด
โดยการ ท าให้สว่นประกอบหน้าจอและตวัเลือกมีความชดัเจนและมีวิธีการใช้งานที่ต้องรับรู้ได้ง่าย  

ดงันัน้ ข้อที่ 1 ลดภาระในการจ าของผู้วิจยั จึงสอดคล้อง กล่าวคือ อินเตอร์เฟสที่
ดีไม่ควรเพิ่มภาระในการจ าให้แก่ผู้ ใช้ เพื่อลดความผิดพลาด ของผู้ ใช้ และควรมีข้อความหรือการ
แสดงผลว่าผู้ใช้ท ากิจกรรมอะไรมาและด าเนินกิจกรรมอะไรอยู่  

เมื่อน าข้อ ลดภาระในการจ าของผู้วิจยัมาเปรียบเทียบระหว่างแอปพลิเคชันขาย
ของในปัจจุบันเช่น Shopee ,Lazada ,Fingo และแอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคลของผู้ วิจัย 
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พบว่า Shopee,Lazada ,Fingoและแอปพลิเคชันเพื่อธรุกิจต้นไม้งคล  ใช้การใช้หลักการนีโ้ดย
ทัง้หมดมีการเน้นไอค่อนแถบด้านล่างเมื่อผู้ ใช้อยู่ในหน้านัน้ๆและมีหัวข้อด้านบนในการบ่งบอก
ผู้ใช้ในอีกทางโดยที่ LazadaและFingo เลือกใช้หลายหวัข้อในหน้าเดียวแล้วใช้เทคนิคในการแสดง
ว่าผู้ ใช้อยู่ในส่วนใดของหน้าต่างนัน้ แต่Shopeeและแอปพลิเคชนัเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคลของผู้ วิจัย
เลือกใช้หวัข้อเพียงหวัข้อเดียวเพื่อให้เด่นและไม่ให้เกิดความสบัสนต่อผู้ ใช้ 

ข้อที่ 2 การควบคมุการท างาน เป็นผลที่สอดคล้องกบัการศึกษาจาก นายโอภาส 
เอี่ยมสิริวงศ์ ,Theo Mandel ,นาง พิชญา นิลรุ่งรัตนาและ Jakop Nielson โดยนายโอภาส เอี่ยมสิริ
วงศ์ กล่าวว่า อนญาุตให้ย้อนการกระท าในสิ่งที่เคยท าไป การเกิดความผิดพลาดต่อระบบนัน้ถือ
เป็นเร่ืองปกติดงันัน้หากผู้ใช้สามารถหยดุหรือยกเลิกการท างานเพื่อย้อนกลบัไปยงัจุดเดิมก่อนหน้า
โดยปราศจากขัน้ตอนย่งุยากนัน้เป็นเร่ืองดีและยงัเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ใช้สามารถเรียนรู้ระบบได้
อีกทางหนึ่ง และ Theo Mandel กล่าวว่า ให้ผู้ ใช้ควบคมุการใช้งานบางอย่างได้ ในการออกแบบ 
UI ควรค านึงถึงผู้ ใช้ให้มากที่สดุปล่อยให้ผู้ ใช้มีอิสระในการ ใช้งานสามารถควบคมุการใช้งาน
บางส่วนได้ และนาง พิชญา นิลรุ่งรัตนา องค์ประกอบการควบคมหุน้าจอ การออกแบบจอภาพจะ
มีความเรียบง่ายหรือซบัซ้อนมากน้อยเพียงใด ขึน้อยู่กบัองค์ประกอบหลายๆด้าน เช่น เนือ้เร่ือง สื่อ
ประกอบเนือ้เร่ือง วิธีการน าเสนอ องค์ประกอบเหล่านีจ้ะมีความสมัพนัธ์กับการออกแบบควบคุม
หน้าจอเป็นอย่างมากในการออก แบบป่มคุวบคมหุน้าจอคือจะต้องมีความสอดคล้องกับกิจกรรม
สอดคล้องกบัองค์ประกอบมัลติมีเดียและ Jakop Nielson ได้กล่าวไว้ว่า แอปพลิเคชันที่ควรมี
ความยดืหยุ่นส าหรับผู้ใช้งานหลากหลายกลุม่และมีประสิทธิผลในการท างาน  

ดังนัน้ข้อที่ 2 การควบคุมการท างานของผู้ วิจัยจึงสอดคล้องเป็นอย่างมาก 
กล่าวคือ ในการออกแบบควรค านึงถึงผู้ ใช้มากสุด ปล่อยให้ผู้ ใช้มีอิสระในการควบคมุ การใช้งาน
บางส่วนได้ อนุญาตให้ย้อนการกระท ากลบัในสิ่งที่ท าไปหรือยกเลิกบางอย่างได้ ไม่ควร บงัคบัให้
ผู้ใช้โต้ตอบในสว่นที่ไม่จ าเป็นหรือกบัระบบโดยตรง 

เมื่อน าข้อ การควบคมุการท างานผู้วิจยัมาเปรียบเทียบระหว่างแอปพลิเคชนัขาย
ของในปัจจุบันเช่น Shopee ,Lazada ,Fingo และแอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคลของผู้ วิจัย 
พบว่า Shopee,Lazada ,Fingoและแอปพลิเคชันเพื่อธรุกิจต้นไม้งคล ทุกแอปพลิเคชันมีอิสระใน
การใช้งาน โดยปล่อยให้ผู้ ใช้สามารถควบคุมการท างานของแอปพลิเคชันได้ตามต้องการภายใต้
ขอบเขตของแต่ละแอปพลิเคชนันัน้ๆ 

ช้อที่ 3 ความสอดคล้อง เป็นผลที่สอดคล้องกบัการศึกษาจาก นายโอภาส เอ่ียม
สิริวงศ์ ,Theo Mandel ,นาง พิชญา นิลรุ่งรัตนาและพิชชยานิดา ค าวิชยั โดยนายโอภาส เอ่ียมสิริ
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วงศ์ กลา่วว่า ม่งเุน้นความสอดคล้อง รูปแบบของอินเตอร์เฟซที่น ามาใช้ควรไปในทิศทางเดียวกนั , 
Theo Mandel กล่าวว่า ส่วนประสานสอดคล้องกัน หมายถึงส่วนติดต่อต้องผ่านการออกแบบให้
เชื่อมโยงกนัอย่างเป็นล าดบัขัน้ตอน มีสว่นน าทางส าหรับการใช้งานให้ผู้ ใช้และต้องสอดคล้องด้วย 
และนาง พิชญา นิลรุ่งรัตนา กล่าวว่า องค์ประกอบด้านข้อความ ผู้ ออกแบบต้องค านึงถึง
องค์ประกอบย่อยหลายอย่างเช่น รูปแบบ ขนาด ความหนาของตวัอกัษร สีของข้อความและการจดั
ความสมัพนัธ์ข้อความและภาพให้สอดคล้องกับองค์ประกอบอ่ืนๆ หลกัการออกแบบงานกราฟฟิค
ทั่วไป ค านึงถึงรายละเอียดได้แก่ความสมดลุของหน้าจอแบบแบ่งคร่ึงซ้ายขวาหรือการวาง
องค์ประกอบที่ซ้ายขวาไม่เท่ากันแต่สมดลุกนัได้ องค์ประกอบด้านเสียง หากในงานใช้เสียงที่เร้าใจ
และสอดคล้องกบัเนือ้หาในการน าเสนอ จะช่วยให้เกิดความสมบรูณ์แบบมากขึน้ และพิชชยานิดา 
ค าวิชยั ได้กล่าวว่า หลกัการในการออกแบบ Contrast การออกแบบให้เด่น ออกแบบปุ่ ม รูปภาพ 
ข้อความ ให้ User เห็นแล้วอยากกดเข้าไปใช้ โดยเลือกใช้สี ,Size ,Shape,Position ,Direction 
,Texture และWhite Space หากจดัให้พอดีจะท าให้ User มีจดุโฟกสัที่ดีและอยากใช้งาน 

ดังนัน้ข้อที่ 3 ความสอดคล้องของผู้ วิจัยจึงมีความสอดคล้อง กล่าวคือ ความ
สอดคล้อง ส่วนติดต้องผ่านการออกแบบให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นล าดับขัน้ตอน ตลอดจนต้องมี
ส่วนน าทาง ส าหรับการใช้งานให้ผู้ ใช้และสอดคล้องกบัแวดล้อมอ่ืนๆด้วย ในที่นี ้ผู้วิจยัแบ่งย่อยได้ 
7 ข้อย่อยเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย คือ สว่นประกอบของการท างานที่สอดคล้องกนั คือสว่นประกอบของ 
จอภาพที่ท างานอย่างใดอย่างนึงต้องสอดคล้องกัน ,ความเชื่อมโยงของระบบที่มีรูปแบบเดียวกัน 
คือระบบใดที่มีการท างานที่เหมือนหรือคล้ายกันต้องมีความสอดคล้องกัน ,ลกัษณะที่เป็นสากล 
คือไม่ควรเปลี่ยนลกัษณะหรือการออกแบบที่เป็นสากล ที่สว่นใหญ่เลือกใช้ ,รูปแบบตวัอกัษรที่อ่าน
ง่าย สบายตา ,ความสมดุลของหน้าจอต้องมีความสมบรูณ์แบบ แบ่งคร่ึงซ้ายขวาหรือการวาง
องค์ประกอบที่ซ้ายขวาไม่เท่ากนัแต่สมดลุกนัได้ ,ความสอดคล้องของมีเดียด้านเสียง คือหากงานท่ี
มีเสียงที่ เร้าใจและสอดคล้องกับเนือ้หา จะท าให้มีความสมบรูณ์มากขึน้ และความซบัซ้อนในการ
ควบคมุหน้าจอ คือการออกแบบจอภาพจะมีความเรียบง่ายหรือซบัซ้อนมากน้อยเพียงใด ขึน้อยู่กบั
เนือ้หา วิธีการน าเสนอสิ่งเหล่านีม้ีความสมัพันธ์กับการออกแบบควบคมุหน้าจอ คือ ปุ่ มควบคุม 
จะต้องมีความสอดคล้องกบักิจกรรม สอดคล้องกบัองค์ประกอบ 

เมื่อน าข้อ การควบคมุการท างานของผู้วิจยัมาเปรียบเทียบระหว่างแอปพลิเคชนั
ขายของในปัจจุบันเช่น Shopee ,Lazada ,Fingo และแอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคลของ
ผู้ วิจัย พบว่า Shopee ,Lazada ,Fingo และแอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคล มีการใช้เฟรมใน
การสร้างความสอดคล้อง Shopee ,Lazada ,Fingoใช้กรอบสี่เหลี่ยมในการจดัระเบีบยหน้าจอให้
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เกิดความสมดุล ส่วนแอปพลิเคชันของผู้ วิจัยใช้กรอบสี่เหลี่ยมที่มองไม่เห็นแต่ใช้รูปทรงวงกลมที่
ผู้ ใช้มองเห็นมาแสดงเพื่อให้เกิดความสวยงามและเรียบง่ายอีกทัง้ยงัเป็นการจดัระเบียบหน้าจอให้
มีความสมดุลอีกด้วย แอปพลิเคชันทัง้ 4 แอปมีการใช้ลกัษณะหรือไอค่อนต่างๆมาเชื่อมโยงการ
ท างานในแต่ละหน้า ส่วนตวัอกัษร Shopee และ Fingo ใช้รูปแบบตวัอกัษรที่เป็นลกัษณะพืน้ฐาน
เน้นให้อ่านออกง่ายแต่ Lazada เน้นตวัอกัษรที่มีความแปลกตาและให้ความรู้สึกทันสมยัแต่ค่อย
ข้างอ่านยากเล็กน้อย สว่นแอปพลิเคชนัของผู้วิจยัอยู่ระหว่างกลาง กลา่วคือใช้ตวัอกัษรที่ด ูSimple 
แต่ยังอ่านง่ายและสบายตาอยู่นัน้เอง และแอปพลิเคชัน Shopee ,Lazada และ Fingo มีการ
ควบคมุหน้าจอท่ีง่ายแต่มีความซบัซ้อนของปุ่ มเล็กน้อยเนื่องจากเป็นแอปพลิเคชนัที่ฝากขายสินค้า
จึงท าให้มีการแบ่งประเภทสินค้าหลากหลายมากจึงท าให้เกิดความรู้สึกซบัซ้อน ในส่วนของแอป
พลิเคชนัเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคลของผู้วิจยันัน้ไม่ซบัซ้อนในการควบคมุ เนื่องจากหวัใจหลกัของแอป
พลิเคชนัของผู้วิจยันัน้คือ ความเรียบง่าย (Simple) จึงออกแบบมาให้เรียบง่ายและไม่ซบัซ้อนอีกทัง้
สินค้ายงัเป็นสินค้าเฉพาะต้นไม้มงคลของผู้วิจยัเพียงเท่านัน้จึงท าให้จดัการข้อมลูได้ง่าย 

ข้อที่ 4. การโต้ตอบระหว่างระบบกับผู้ ใช้ เป็นผลที่สอดคล้องกับการศึกษาจาก 
นายโอภาส เอ่ียมสิริวงศ์และเบญนภา ชาติเชือ้ โดยนายโอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ กล่าว่า ในระหว่าง
การโต้ตอบ จะต้องมีผลปอ้นกลบั ทกุๆ กิจกรรมของผู้ ใช้ที่มีการโต้ตอบกับระบบผู้ ใช้ควรจะรู้ในสิ่งที่
กระท าอยู่เสมอ การโต้ตอบในแต่ละส่วนของระบบ จะต้องได้รับการจดัล าดบัไว้อย่างชดัเจน ตัง้แต่
จุดเร่ิมต้น ระหว่างกลาง และจุดสิน้สุด และเบญนภา ชาติเชือ้ กล่าวไว้อีกว่า ให้ข้อมูลป้อนกลบั
เมื่อมีการปฏิสมัพันธ์ ข้อมูลป้อนกลบัจะเป็นตัวเร้าที่ดีส าหรับผู้ ใช้งาน ให้มีความรู้สึกเหมือนกับ
ก าลังได้ควบคุมและตอบโต้กับระบบอยู่ และตอบโต้โดยยืนยันการสิน้สุด การท ากิจกรรมควร
ออกแบบให้มีจุดเร่ิมต้น ระหว่างกลาง และจุดสิน้สดุ ท าให้ผู้ด าเนินการพอใจในผลการกระท าของ
ตนและวางแผนการด าเนินการขัน้ต่อไปได้ 

ดังนัน้ข้อที่ 4 การโต้ตอบระหว่างระบบกับผู้ ใช้มีความสอดคล้อง กล่าวคือ การ
โต้ตอบระหว่างระบบกับผู้ ใช้ การออกแบบการโต้ตอบต้องจบเป็นเร่ืองๆ การโต้ตอบในแต่ละส่วน
จะต้อง ได้รับการจดัล าดบัไว้อย่างชัดเจน การโต้ตอบต้องมีผลป้อนกลับ ทุกๆกิจกรรมของผู้ ใช้ที่มี
การโต้ตอบกลบัระบบ ผู้ใช้ควรจะต้องรู้ในสิ่งที่กระท าเสมอ 

เมื่อน าข้อ การโต้ตอบระหว่างระบบกบัผู้ ใช้ของผู้วิจยัมาเปรียบเทียบระหว่างแอป
พลิเคชนัขายของในปัจจบุนัเช่น Shopee ,Lazada ,Fingo และแอปพลิเคชนัเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคล
ของผู้วิจยั พบว่า Shopee ,Lazada ,Fingo : มีการโต้ตอบข้อความเตือนการและน าเสนอสินค้าใน
ช่องค้นหาให้โดยอตัโนมติัและยงัมีการแจ้งเตือนและโปรโมชัน่ต่างๆภายในแอปพลิเคชนัด้วยอีกทัง้
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ในส่วนของการเพิ่มสินค้าเข้าตะกร้าได้มีการใช้ข้อความแจ้งเตือนในส่วนที่ผู้ ใช้สามารถเห็นได้
ชัดเจน ส่วนแอปพลิเคชันของผู้ วิจัย มีข้อความหรือหัวข้อแสดงในส่วนที่ไม่รบกวนผู้ ใช้ ในกรณีที่
ผู้ ใช้เพิ่มสินค้าระบบจะต้องมีการแจ้งเตือนให้กบัผู้ใช้และให้ผู้ใช้โต้ตอบไปยงัระบบเช่นกนั 

ข้อที่ 5 ทางลดัที่มีให้ผู้ ใช้งาน เป็นผลที่สอดคล้องกับการศึกษาจาก นายโอภาส 
เอ่ียมสิริวงศ์ ,Theo Mandel และเบญนภา ชาติเชือ้ โดยนายโอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ กล่าวว่า
สร้างทางลดัการใช้งานให้กบัผู้ ใช้ทางลดัการใช้งานช่วยลดขัน้ตอนการได้มาหากระบบได้เตรียมส่ว
นนีไ้ว้จะท าให้ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว และ Theo Mandel กล่าวว่า ในการออกแบบ UI ควร
ค านึงถึงผู้ ใช้ให้มากที่สุด โดยเตรียมเคร่ืองมือสร้างการท างานอัตโนมัติให้กบัผู้ ใช้และคีย์ลดัควรมี
ความหมายชดัเจน และเบญนภา ชาติเชือ้ ได้กลา่วไว้อีกว่า มีทางลดัให้เลือกเดิน การเสนอผลลพัธ์
บนหน้าจออย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่ผู้ ใช้งานประจ าและผู้ เชี่ยวชาญต้องการ 

ดงันัน้ข้อที่ 5 ทางลดัที่มีให้ผู้ ใช้งาน จึงมีความสอดคล้อง กล่าวคือ สร้างทางลดั
การใช้งานให้กบัผู้ ใช้ ทางลดัการใช้งานช่วยลดขัน้ตอนของระบบ และย่อมได้รับความพึงพอใจอีก
ทัง้คีย์ลดัควรมีความหมายที่ชดัเจน 

เมื่อน าข้อ ทางลดัที่มีให้ผู้ ใช้งาน ของผู้วิจยัมาเปรียบเทียบระหว่างแอปพลิเคชัน
ขายของในปัจจุบันเช่น Shopee ,Lazada ,Fingo และแอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคลของ
ผู้วิจยั พบว่า ในทกุๆแอปพลิเคชนัที่ได้กลา่วไว้ข้างต้นนัน้ได้มีการใช้ปุ่ มลดัเพื่อให้ผู้ใช้มีการใช้งานที่
สะดวกมากขึน้อีกทัง้ยังช่วยให้ผู้ ใช้เข้าถึงเนือ้หาหรือข้อมูลที่ผู้พัฒนาได้ต้องการให้ผู้ ใช้เข้าถึง ซึ่ง
ย่อมเป็นผลดีต่อทัง้สองฝ่าย ส่วนการออกแบบปุ่ มลัดของ Shopee และ แอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจ
ต้นไม้มงคลของผู้วิจยั เน้นให้ปุ่ มมีความเรียบง่าย สื่อสารได้ง่าย ส่วนของ Lazada มีการออกแบบ
ปุ่ มที่ดโูมเดิร์นมากๆ ดสูวยงามแต่มีความรู้สกึสื่อสารที่ยากกว่าเล็กน้อย ในส่วนของ Fingo นัน้ปุ่ ม
ลดัเน้นความสมจริง โดยน าสินค้าจริงมาย้อมสีให้เข้ากบัสีหลกัของแอปพลิเคชนั ซึง่เป็นการสื่อสาร
ที่ง่าย 

ข้อที่ 6 การป้องกนัความผิดพลาดของผู้ ใช้ เป็นผลที่สอดคล้องกบัการศึกษาจาก 
นายโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ ,เบญนภา ชาติเชือ้และ Jakop Nielson โดยนายโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ กลา่
ว่า ป้องกนัข้อผิดพลาด ระบบโดยทั่วไป มกัจะมีการป้องกนัข้อผิดพลาดจากการใช้งานของผู้ ใช้อยู่
แล้วไม่มากก็น้อย ตวัอย่างเช่น หากผู้ใช้กระท าผิดขึน้มา ระบบก็จะต้องให้ค าแนะน าหรือช่วยแก้ไข
ข้อผิดพลาดนัน้ด้วย และเบญนภา ชาติเชือ้ กล่าวไว้ว่า จดัการกบัข้อมลูผิดพลาดอย่างง่าย มีการ
ป้องกันความผิดพลาดจากผู้ ใช้  และอนุญาตให้ด าเนินการแก้ไขกลับได้  ได้ง่ายเพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ได้ทนัที จะท าให้ผู้ใช้กล้าที่จะทดลองใช้งาน และJakop Nielson ผู้ใช้มกัจะใช้
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งานผิดพลาดจึงจ าเป็นต้องมีทางออกให้ผู้ ใช้งานเสมอ ระบบควรจัดให้มีค าเตือนให้ระวังความ
ผิดพลาดหรือมีการยืนยนัอีกครัง้ซึง่จะช่วยป้องกนัความผิดพลาดและการตดัสินใจของ  

ดังนัน้ข้อที่ 6 การป้องกันความผิดพลาดของผู้ ใช้  มีความสอดคล้อง กล่าวคือ 
ระบบทั่วไปมักมีระบบป้องกันข้อผิดพลาดจากการใช้งานของผู้ ใช้ เช่นหาก ผู้ ใช้กระท าผิดขึน้มา 
ระบบก็ต้องให้ค าแนะน าหรือช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดด้วย 

เมื่อน าข้อ ทางลดัที่มีให้ผู้ ใช้งาน ของผู้วิจยัมาเปรียบเทียบระหว่างแอปพลิเคชัน
ขายของในปัจจุบันเช่น Shopee ,Lazada ,Fingo และแอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคลของ
ผู้ วิจัย พบว่า Shopee ,Lazada และFingo มีการแจ้งเตือนความผิดพลาดในส่วนส าคัญยกตัวเอ
ย่างเช่นการจ่ายเงิน ก่อนที่ผู้ ใช้จะกดจ่ายเงินระบบจะมีการให้กดยืนยนัอีกครัง้ เพื่อเป็นการป้องกนั
นัน้เอง ในส่วนของการเพิ่มสินค้าเข้าตะกร้าหรือการกดซือ้ เมื่อกดแล้วระบบท าการเพิ่มสินค้าให้
ทนัทีซึง่เป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วแต่อาจเกิดข้อผิดพลาดขึน้ได้ง่าย ในสว่นของแอปพลิเคชนัเพื่อธุรกิจ
ต้นไม้มงคล ผู้วิจยัได้เลือกใช้การป้องกนัความผิดพลาดของผู้ใช้ในส่วนที่คล้ายกนั แต่ผู้วิจยัได้เพิ่ม
ในส่วนของการยืนยนัของการเพิ่มสินค้าเข้าตะกร้าด้วย ลดความรวดเร็วในการเพิ่มสินค้าเล็กน้อย
แต่เป็นการปอ้งกนัความผิดพลาดของผู้ใช้ในอีกทางนึงเช่นกนั 

แต่มีบางส่วนของทฤษฏีของผู้วิจัยท่านอ่ืนที่มีความขัดแย้งกับแอปพลิเคชันเพื่อ
ธุรกิจต้นไม้มงคลของผู้วิจยั คือ พิชชยานิดา ค าวิชยั และJakop Nielson ท่ี พิชชยานิดา ค าวิชยั ได้
กล่าวไว้ว่า Step by Step Guide หากแอพที่ใช้งานเป็นแอพที่ใหม่ ครัง้แรกส าหรับผู้ ใช้ ควรมี
ขัน้ตอนในการแนะน าการใช้งาน และJakop Nielson ได้กล่าวไว้ว่า ถึงแม้ว่าระบบที่ดีจะต้อง
ท างานได้โดยไม่ต้องอาศยัคู่มือการใช้ แต่อย่างไรก็ตามคู่มือก็ยงัมีความจ าเป็นต่อผู้ใช้ 

 
4. ความต้องการในการใช้แอปพลิเคชนัของกลุม่ตวัอย่าง จาก 61 คน โดยได้จากการ

วิเคราะห์และสรุปผลจากการตอบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 61 คน ผลสรุปว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการใช้งานแอปพลิเคชันที่มีลกัษณะหรือรูปแบบของ

ตวัอกัษรที่เรียบๆ อ่านง่ายและสบายตา ในสว่นของการจดัวางของหน้าจอในแอปพลิเคชนัต้องเป็น
การจัดวางแบบสมดุลเท่ากันทัง้ซ้ายและขวาของหน้าจออีกทัง้ความซับซ้อนในการควบคุมส่วน
ต่างๆของแอปพลิเคชนัต้องไม่ซบัซ้อนหรือเรียบง่ายสามารถเข้าใจได้ง่าย แอปพลิเคชนัจะต้องมีปุ่ ม
ลดัให้กบัผู้ใช้เพื่อการเข้าถึงข้อมลูในสว่นที่ต้องการได้สะดวกและรวดเร็ว 
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3. ข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาค้นคว้าการวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อธุรกิจต้นไม้มงคล 

เนื่องจากแอปพลิเคชนัของผู้วิจยัเป็นแอปพลิเคชนัที่ออฟไลน์ที่สามารถใช้งานได้จริงดงันัน้ผู้วิจัยได้
มีข้อเสนอแนะในการวิจยัในครัง้ต่อไปดงัต่อไปนี ้

1.ก าหนดข้อมลู, ตวัแปรต่างๆ ให้อยู่ในระบบออนไลน์ ซึ่งจะท าให้ลดขนาดของ
แอปพลิเคชันแล้วท าให้การดึงข้อมูลท าได้ไวขึน้โดยการใช้อินเตอร์เน็ตแทนการใช้ทรัพยากรของ
เคร่ือง 

2. ผูกระบบการจ่ายเงิน (Banking) ในการขายสินค้าจริงต้องมีการใช้งานระบบ 
Banking ด้วย 

3. การสร้างระบบหลงับ้าน ในการใช้ดกูารสัง่ซือ้สินค้าของผู้ใช้งาน 
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