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บทคััดย่่อ

ปััจจุุบันั การปลููกต้้นไม้้ยังั คงได้้รับั ความนิิยมเพราะการ
ปลููกต้้นไม้้นั้้�นให้้ประโยชน์์ในหลายๆ ด้้านแต่่ว่่าโลกใน
ปััจจุุบัันมีีการเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างมากมีีเทคโนโลยีีเข้้ามา
เกี่่�ยวข้้องในการซื้้�อขายให้้สะดวกสบายมากขึ้้�น การวิิจััย
และพััฒนาแอปพลิิเคชัันเพื่่�อธุุรกิิจต้้นไม้้มงคลในครั้้ง� นี้้�จึึงมีี
มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อวิิเคราะห์์ธุรุ กิิจออนไลน์์ที่่จำ� �หน่
ำ า่ ยต้้นไม้้
มงคลและเพื่่�อพััฒนาแอปพลิิเคชัันสำำ�หรับั ธุุรกิิจต้้นไม้้มงคล
โดยผู้้�วิิจััยได้้ทำำ�การศึึกษาต้้นไม้้มงคลขนาดเล็็กและขนาด
กลาง จากนั้้�นทำำ�การศึึกษาการออกแบบแอปพลิิเคชัันเพื่่�อ
นำำ�มาพััฒนาเป็็นต้้นแบบแอปพลิิเคชัันเพื่่�อจะนำำ�ไปทำำ�แบบ
สอบถามกัับกลุ่่�มตััวอย่่าง โดยกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ใช้้ในการวิิจัยั
ครั้้�งนี้้�มีีทั้้�งหมด  61 คน โดยเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการ
สอบถามคืือแบบสอบถามที่่�แบ่่งเป็็น 3 ขั้้�นตอนใหญ่่ ๆ คืือ
ส่่วนข้้อมููลพื้น�้ ฐาน ,ส่่วนความสนใจเกี่่�ยวกัับต้้นไม้้และส่่วน
ของต้้นแบบแอปพลิิเคชััน จากนั้้�นนำำ�ข้้อมููลที่่ไ� ด้้มาวิิเคราะห์์
และสรุุปผลเพื่่�อนำำ�มาพััฒนาเป็็นแอปพลิิเคชัันเพื่่�อธุุรกิิจ
ต้้นไม้้มงคลที่่�สมบููรณ์์
ผลของการวิิจัยั แบ่่งเป็็น 2 ส่่วนคืือส่่วนของการวิิเคราะห์์
ธุุรกิิจที่่�จำำ�หน่่ายต้้นไม้้มงคลออนไลน์์พบว่่า มีีการจำำ�หน่่าย
ต้้นไม้้มงคลใน โซเชีียลมีีเดีีย, เว็็บไซต์์และแอปพลิิเคชััน
ขายของออนไลน์์ทั่่�วๆ ไปอยู่่�บ้้าง ซึ่่�งยัังไม่่มีีแอปพลิิเคชัันที่่�
ขายเฉพาะต้้นไม้้มงคล ส่่วนของการพััฒนาแอปพลิิเคชัันพบว่่า
กลุ่่�มตััวอย่่างมีีความสนใจแอปพลิิเคชัันที่่มี�  หน้
ี า้ ตาเรีียบง่า่ ย,
มีีตัวั อัักษรที่่�อ่า่ นง่่ายสบายตา, มีีการใช้้งานที่่�ง่า่ ยไม่่ซับซ้
ั อ้ น,
หน้้าจอแบ่่งแบบสมดุุลซ้้ายขวาและมีีปุ่่�มลััดในการใช้้งาน
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จากนั้้�นผู้้�วิิจััยนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้นี้้�ไปพััฒนาเป็็นแอปพลิิเคชััน
เพื่่�อธุุรกิิจต้้นไม้้มงคลฉบัับสมบููรณ์์
คำำ�สำำ�คััญ : แอปพลิิเคชัันเพื่่�อธุุรกิิจต้้นไม้้มงคล, ต้้นไม้้มงคล

Abstract

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,
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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.
Keywords : Applications Research and Development,
Auspicious Plants

บทนำำ�

ปััจจุุบัันการปลููกต้้นไม้้ยัังคงได้้รัับความนิิยมเพราะ
การปลููกต้้นไม้้นั้้�นให้้ประโยชน์์ในหลายๆ ด้้าน เช่่น การ
ลดมลพิิษในอากาศและสามารถดููดซับั สารพิิษในที่่�พักั อาศััย
อีีกทั้้�งการปลููกต้้นไม้้และการดููแลรัักษาต้้นไม้้นั้้�นถืือว่่า
เป็็นงานอดิิเรกและเป็็นการใช้้เวลาว่่าง ให้้เกิิดประโยชน์์
สำำ�หรัับข้้อมููลของการปลููกต้้นไม้้ในประเทศไทยเป็็น
ประเทศที่่�เหมาะสำำ�หรับั การปลููกต้้นไม้้เนื่่�องจากสภาพและ
สภาพดิินดีีทำำ�ให้้ต้้นไม้้เจริิญเติิบโตได้้ดีีจึึงทำำ�ให้้ต้้นไม้้เป็็น
หนึ่่�งในสิินค้้าที่่�มีอัี ตั ราการซื้้อ� ขายที่่�ดีี เลขาธิิการสำำ�นักั งาน
เศรษฐกิิจการเกษตรกล่่าวว่่า จากการสำำ�รวจไม้้ดอกไม้้ประ
ดัับย้อ้ นหลััง 5 ปีี มีอัี ตั ราการเติิบโตต่่อเนื่่�องโดยไม้้ประดัับ 
มีีอัตั ราเติิบโตมากที่่�สุด ปริ
ุ มิ าณการนำำ�เข้้าไม้้ดอกไม้้ประดัับ 
ปีี 2559 มีีมูลค่
ู า่ รวม 1,197.9 ล้้านบาท โดยนำำ�เข้้าดอกไม้้สด 
มากที่่�สุด 
ุ การส่่งออกไม้้ดอกไม้้ประดัับ ปีี 2559 มีีมูลค่
ู า่ รวม 
1,177 ล้้านบาท โดยส่่งออกต้้นไม้้ประดัับมากที่่สุ� ด 
ุ (วิิณะโรจน์์,
2561)
ปััจจุุบัันคนไทยมีีการดำำ�รงชีีวิิตความคิิดและความต้้
องการที่่�หลากหลายต่่างกัันออกไปทำำ�ให้้การค้้าขายต้้นไม้้
มีีความหลากหลายตามความต้้องการของมนุุษย์์ไปด้้วย 
จากการสััมภาษณ์์ นางผาด หน่่องพงษ์์ ประธานกลุ่่�ม 
ไม้้ดอกไม้้ประดัับ  แห่่งประเทศไทยได้้ให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
ความต้้องการในการซื้้�อขายและความต้้องการของลููกค้้า
ว่่า “แล้้วแต่่ความต้้องการของผู้ซื้้� อ�้ เพราะแต่่ละคนต้้องการ
ไม่่เหมืือนกัันโดยรวมแล้้วขายได้้ทุุกขนาดทุุกชนิิดคละๆ
กัันไปซึ่่�งไม้้มงคลได้้รับั ความนิิยมเนื่่�องจากโบราณกล่่าวว่่า
การมีีไม้้มงคลหรืือการปลููกต้้นไม้้ตามสีีของวัันเกิิดทำำ�ให้้
ได้้รัับผลตามความหมายของไม้้มงคลชนิิดนั้้�นซึ่่�งส่่วนใหญ่่
กลุ่่�มลููกค้้ามีีทุุกวััย หลัักๆจะเป็็นกลุ่่�มวััยทำำ�งานกัับวััยชร
าที่่�เข้้ามาเดิินชมต้้นไม้้ในสวนแล้้วเห็็นชื่่�อรู้้�จัักความหมาย
อีีกทั้้�งยัังสวยด้้วย”

ประชาชนคนไทยมีีความเชื่่อ� ความศรััทธาเหมืือนเป็็น
สิ่่�งที่่�คูู่่��กัันสำำ�หรัับวััตถุุมงคลยัังคงได้้รัับความนิิยมไม่่เสื่่�อม
คลายถึึงแม้้ว่า่ วิิทยาศาสตร์์จะเข้้มามีีบทบาทในสัังคมคนไทย
ก็็ยังั คงมีีความเชื่่อ� ในวััตถุุมงคลต่่างๆ ที่่�ฝังั รากลึึกลงในจิิตใจ
ของคนไทยมายาวนาน (นรเศรษฐ์์, 2554)
วิิถีีชีีวิิตคนไทยมีีความสััมพัันธ์์กัับต้้นไม้้มาช้้านานจึึง
ทำำ�ให้้ต้น้ ไม้้มีอิี ทิ ธิิพลต่่อวิิถีชีี วิี ติ คนไทย เกิิดเป็็นความเชื่่อ� หรืือ
พิิธีกี รรมที่่�มีต้ี น้ ไม้้เข้้ามามีีเกี่่�ยวข้้อง คนไทยมีีคติิความเชื่่�อ
เกี่่�ยวกัับความเป็็นสิิริิมงคลของต้้นไม้้แต่่ละชนิิด  (chantraathongbai, 2554)
คติิความเชื่่อ� เกี่่�ยวกัับไม้้มงคลแต่่เดิิมจะนำำ�มาเป็็นส่่วน
หนึ่่�งในการประกอบพิิธีีหรืือใช้้ประโยชน์์เป็็นอาหาร เป็็น
ยาและปลููกในบริิเวณบ้้านต่่อมาได้้เกิิดความนิิยมในการ
ปลููกต้้นไม้้ เพื่่�อผลในทางโชคลาภต่่างๆ (ฉวีีงาม, 2538)
ปััจจุุบัันโลกได้้เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างมากเทคโนโลยีี
เข้้ามาเกี่่ย� วข้้องทำำ�ให้้เกิิดความสะดวกสบายในการซื้้อ� มากขึ้้น�
ผู้้�คนหัันมาซื้้�อสิินค้้าผ่่านทางออนไลน์์กัันมากจึึงทำำ�ให้้เกิิด
ธุุรกิิจออนไลน์์หรืือที่่�เรีียกว่่า อีีคอมเมิิรซ์์ ซึ่่ง� ธุุรกิิจออนไลน์์
หรืืออีีคอมเมิิร์ซก็
์ เ็ ป็็นอีีกหนึ่่�งธุุรกิิจที่่�มีกี ารพััฒนาและเจริิญ
ก้้าวหน้้าแบบก้้าวกระโดด ดัังที่่ สุ
� รุ างคณาได้้กล่่าวว่่า ธุุรกิิจ
อีีคอมเมิิร์์ซในเกืือบทุุกอุุตสาหกรรมมีีทิิศทางการเติิบโต
เพิ่่�มขึ้้�นต่่อเนื่่�องทุุกปีี
โดยจากการสำำ�รวจของ Paypal ใน 31 ประเทศพบว่่า
ราวๆ 50% ของผู้้�ซื้้�อสิินค้้า เป็็นลููกค้้าที่่�ซื้้�อสิินค้้าออนไลน์์
และราวๆ 80% มีีการช็็อปปิ้้�งระหว่่างประเทศเป็็นประจำำ� 
(Paypal, 2561)
ซึ่่�งในประเทศไทยก็็เช่่นเดีียวกััน จากผลสำำ�รวจของ
อีีคอมเมิิร์์ซไอคิิว พบว่่า อีีคอมเมิิร์์ซในประเทศไทยกำำ�ลััง
ขัับเคลื่่�อนอย่่างก้้าวกระโดดจำำ�นวนผู้้�ที่่�ช็็อปปิ้้�งออนไลน์์ใน
ไทยเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง จากสถิิติิ 12.1 ล้้านคนที่่�คาด
ว่่าได้้ทำำ�การช็็อปปิ้้�งออนไลน์์ในปีี 2560 และในอีีก 5 ปีี
คาดว่่าจะเติิบโตกว่่า 15% หรืือ 13.9 ล้้านคน (Ecommerce
IQ, 2560)
ปััจจััยหนึ่่ง� ที่่�ทำ�ำ ให้้การตลาดออนไลน์์มีอิี ทิ ธิิพลมากขึ้้น�
เป็็นเพราะว่่านวััตกรรมที่่�เข้้ามา เปลี่่�ยนโลกให้้เข้้าสู่่�ยุุค
ของดิิจิิตอลก็็คืือ สมาร์์ทโฟนอีีกหนึ่่�งสิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้สมาร์์โฟน
มีีความน่่าสนใจและเป็็นที่่�นิิยมนั้้�นก็็คืือ แอปพลิิเคชัันที่่�อยู่่�
ในสมาร์์ทโฟน แอปพลิิเคชัันนั้้�นคืือโปรแกรมที่่�ออกแบบ
มาใช้้งานเฉพาะสมาร์์ทโฟนทำำ�ให้้สมาร์์ทโฟนเป็็นได้้มาก
กว่่ามืือถืือ การค้้าขายการค้้าขายออนไลน์์ปััจจุุบัันเป็็นที่่�
ยอมรัับมากขึ้้�นในไทยจนทำำ�ให้้เกิิด แอปพลิิเคชััน ซื้้�อ-ขาย 
ปีีที่่� 8 ฉบัับที่่� 2 (16) ก.ค. - ธ.ค. 63 /35

ของออนไลน์์เกิิดขึ้น�้ มากมาย หลากหลายประเภท อาทิิเช่่น
เสื้้�อผ้้า เครื่่�องแต่่งกาย  กระเป๋๋า อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์
อุุปกรณ์์ตกแต่่งบ้้าน แม้้กระทั่่�งการขายต้้นไม้้ ก็เ็ ช่่นเดีียวกััน
ปััจจุุบัันเริ่่�มมีีการวางขายต้้นไม้้ในแอปขายของออนไลน์์
ทั่่�วไปมากขึ้้�น โดยการซื้้�อสิินค้้าและบริิการออนไลน์์พบว่่า
เติิบโตจากปีีก่่อนหน้้านี้้�ราว 50%
จากที่่�กล่่าวมาทั้้�งหมด  พบว่่าในปััจจุุบัันมีีการค้้าขาย
ต้้นไม้้มงคลกัันแพร่่หลาย แต่่เนื่่�องจากปััจจุุบัันเทคโนโลยีี
เข้้ามามีีความเกี่่�ยวข้้องในชีีวิิตมากขึ้้�นจึึงทำำ�ให้้การค้้าขาย
ไม่่ได้้มีเี พีียงหน้้าร้้านเพีียงอย่่างเดีียว แต่่ผู้้�ค้้ายัังหัันมาขาย
บนเว็็บไซด์์ออนไลน์์หรืือสื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย จากการค้้นคว้้า
เกี่่ย� วกัับการค้้าขายไม้้มงคลพบว่่า ยัังมีีช่อ่ งทางในการค้้าขาย
ผ่่านแอปพลิิเคชัันอีีกทางหนึ่่�งเนื่่�องจากยัังไม่่มีีผู้้�ใดริิเริ่่�มใน
การทำำ�แอปพลิิเคชั่่น� เพื่่�อการขายไม้้มงคลมาก่่อนและผู้้�วิจัิ ยั
ได้้ตั้้ง� สมมติิฐานว่่าอาจเป็็นช่่องทางที่่จ� ะสร้้างรายได้้และเป็็น
ช่่องทางที่่�ง่่ายในการซื้้�อขายและสะดวกสบายดัังนั้้�นผู้้�วิิจััย
จึึงสนใจศึึกษาการวิิจััยและพััฒนาแอปพลิิเคชั่่�นเพื่่�อธุุรกิิจ
ไม้้มงคลเพื่่�อส่่งเสริิมและขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจไม้้มงคลเปิิดทาง
เลืือกในการซื้้�อสิินค้้าประเภทไม้้มงคลในประเทศไทยโดย
ใช้้การจััดการผ่่านแอปพลิิเคชััน

วัตถุประสงค์

1. เพื่่�อวิิเคราะห์์ธุุรกิิจออนไลน์์ที่่�จำำ�หน่่ายต้้นไม้้มงคล
2. เพื่่�อพััฒนาแอปพลิิเคชัันสำำ�หรับั ธุุรกิิจไม้้มงคลบน
ระบบ ios

แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร

ผู้้�วิิจััยได้้ทำำ�การศึึกษาข้้อมููลพื้้�นฐานเพื่่�อนำำ�มาเป็็น
ความรู้้�ประกอบการค้้นคว้้าดัังนี้้�
1. ศึึกษาเกี่่�ยวกัับต้้นไม้้มงคล
ศึึกษาต้้นไม้้มงคลในประเทศไทยซึ้้ง� สามารถแบ่่งออก
เป็็น
1.1. ไม้้มงคลนาม คืือต้้นไม้้ที่่�มีชื่่ี �อเป็็นมงคล 
1.2.ชื่่�อที่่�มีีความหมายเป็็นมงคล หรืือพ้้องเสีียง
กัับความหมายมงคล 
1.3. มีีประวััติิอัันเป็็นมงคล  เช่่นมีีประวััติิเกี่่�ยวกัับ
พุุทธประวััติิ
1.4. มีีคุุณสมบััติิสรรพคุุณเป็็นประโยชน์์และมงคล 
ศึึกษาความหมายของต้้นไม้้มงคลที่่�มีีอยู่่�ในตลาดรวมไป
ถึึงไม้้มงคลที่่�ใช้้ตกแต่่งภายใน
ซึ่่ง� ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ศึกึ ษามากมายหลากหลายต้้น ยกตััวอย่่างเช่่น
36 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ต้้นใบเงิิน ผู้้�วิิจััยสรุุปว่่าเป็็นมงคลนาม ก็็คืือเงิิน จึึงทำำ�ให้้
เกิิดความเช่่อว่่าเมื่่�อปลููกแล้้วจะทำำ�ให้้มีเี งิินมากและมีีฐานะดีี
ศึกึ ษาธุุรกิิจต้้นไม้้มงคล โดยการสััมภาษณ์์ นางผาด 
หน่่องพงษ์์ หรืือ ป้้าผาด ประธานสมาคมไม้้ดอกไม้้ประดัับ
แห่่งประเทศไทย เกี่่�ยวกัับความนิิยมและการค้้าขายต้้นไม้้
มงคล ซึ่่�งผู้้�วิจัิ ยั สรุุปได้้ว่า่ ประเทศไทยมีีความเชื่่อ� และความ
ศรััทธาเป็็นเครื่่อ� งยึึดเหนีียวจิิตใจ ดัังนั้้�นจึึงทำำ�ให้้การค้้าขาย
หรืือธรุุกิิจต้้นไม้้มงคลตามหน้้าร้้านนั้้�นดีี และเนื่่�องจาก
ยุุคสมััยมีีการเปลี่่�ยนแปลง พ่่อค้้าแม่่ค้้าเริ่่�มให้้ความสนใจ
ในการค้้าขายต้้นไม้้มงคลในลัักษณะออนไลน์์มากขึ้้�น
โดยมีีการวางขายทั้้�ง โซเชีียลมีีเดีียต่่างๆ และการวางขาย
ในเว็็บไซด์์รวมไปถึึงแอปพลิิเคชัันฝากขายสิินค้้าทั่่�วๆ
ไปอีีกด้้วย  เนื่่�องจากว่่าตลาดต้้นไม้้มงคลนั้้�นมีีศัักยภาพ
และแรงจููงใจในการซื้้�อขายนั้้�นเอง
2. ศึึกษาแนวคิิดเกี่่�ยวกัับแอปพลิิเคชััน
หลัักการออกแบบแอปพลิิเคชััน โดย  นายโอภาส
เอี่่ยมสิ
� ริิ วิ งศ์์ ได้้ให้้กฎทอง 8 ข้้อ ไว้้ว่า่ 1. มุ่่�งเน้้นความสอดคล้้อง
2. สร้้างทางลััดการใช้้งาน 3. ผลป้้อนกลัับในระหว่่างการโต้้ตอบ 
4. การออกแบบการโต้้ตอบให้้จบ 5. ป้้องกัันข้้อผิิดพลาด 
6. อนุุญาตให้้ย้อ้ นกลัับ 7.สนัับสนุุนให้้ผู้ใ้� ช้้เป็็นผู้ค้� วบคุุมการ
ทำำ�งาน 8. ลดภาระในการจำำ� 
Theo Mandel กล่่าวไว้้อีีกว่่า 1. ให้้ผู้้�ใช้้ควบคุุมการ
ใช้้งานบางอย่่างได้้ เช่่น ไม่่ควรบัังคัับให้้ผู้้�ใช้้โต้้ตอบกัับ
โปรแกรมในส่่วนที่่ไ� ม่่จำ�ำ เป็็น, อนุุญาตให้้โต้้ตอบกัับโปรแกรม
ได้้มากกว่่า1ทาง 2. ลดปริิมาณของสิ่่ง� ที่่ต้� อ้ งจำำ� 3. ส่่วนประสาน
ที่่�สอดคล้้องกััน เช่่น ส่่วนประกอบบนจอภาพของการทำำ�
งานอย่่างใดอย่่างนึึงต้้องสอดคล้้องกััน, โปรแกรมในกลุ่่�ม
เดีียวกัันจะต้้องมีีส่่วนติิดต่่อเหมืือนกัันหรืือสอดคล้้องกััน
และ นางพิิชญา นิิลรุ่่�งรััตนา ยัังได้้กล่่าวไว้้ว่า่ 1. องค์์ประกอบด้้าน
ข้้อความ 2. หลัักการออกแบบงานกราฟฟิิคทั่่�วไปต้้องคำำ�นึึง
ถึึงรายละเอีียดได้้แก่่ความสมดุุลของหน้้าจอ 3. องค์์ประกอบ
ด้้านเสีียงที่่�สอดคล้้องกัับงาน 4. องค์์ประกอบการควบคุุม
หน้้าจอที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับเนื้้�อหา
3. ศึึกษาการตลาดออนไลน์์ ทั้้�งการโฆษณาออนไลน์์
การประชาสััมพันั ธ์์ออนไลน์์ การส่่งเสิิรมการขายออนไลน์์
การตลาดผ่่านเครื่่อ� งมืือค้้นหารวมไปถึึงโซเชีียลมีเี ดีีย การ
บริิหารความสััมพัันธ์์ลููกค้้าแบบออนไลน์์และการชำำ�ระเงิิน
ออนไลน์์
4. ศึกึ ษาสถิิติกิ ารใช้้จ่า่ ยออนไลน์์รวมไปถึึงพฤติิกรรม
การใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต  จากสถิิติิ 12.1 ล้้านคนที่่�คาดว่่า
ได้้ทำำ�การช็็อปปิ้้�งออนไลน์์ในปีี 2560 และในอีีก 5 ปีี

คาดว่่าจะเติิบโตกว่่า 15% หรืือ 13.9 ล้้านคน ในปีี 2564  
ในประเทศไทย 4.4 ล้้านคนที่่�ช็็อปปิ้้�งออนไลน์์มีีอายุุ 25 34 ปีี และมีีผู้้�ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตมากกว่่าถึึง 57 ล้้านคน,
สำำ�หรัับผู้้�ใช้้งานสื่่�อโซเชีียลมีีเดีียเป็็นประจำำ�ถึึง 51 ล้้านคน
ผู้้�ใช้้มืือถืือประมาณ 55.56 ล้้านเครื่่�อง, และผู้้�ใช้้งานสื่่�อ

โซเชีียลมีเี ดีียผ่า่ นโทรศััพท์์สมาร์์ทประมาณ 46 ล้้านเครื่่อ� ง
(marketingoops, 2561) แสดงให้้เห็็นว่่า คนไทยใช้้งานอิิน
เทอร์์เน็็ตกันั ผ่่านทางโทรศััพท์์สมาร์์ทเกืือบหมดทุุกคนแล้้ว
และคนส่่วนใหญ่่จะใช้้งานสื่่อ� โซเชีียลมีเี ดีียมากกว่่าสื่่อ� อื่่น� ๆ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่่� 1 กรอบแนวคิิดการวิิจััย

เครื่องมือวิจัยและวิธีดำ�เนินการวิจัย

ขั้้�นตอนการวิิจััยและพััฒนา
ขั้้�นตอนที่่� 1 การศึกึ ษาภาคเอกสารและภาคสถิิติิ
ขั้้�นตอนที่่� 2 การพััฒนาต้้นแบบของแอปพลิิเคชััน
ขั้้�นตอนที่่� 3 นำำ�ต้้นแบบของแอปพลิิเคชัันไปทำำ�แบบ
สอบถามเพื่่�อเก็็บข้้อมููล 
ขั้้�นตอนที่่� 4 การสรุุปและวิิเคราห์์ข้้อมููล 
ขั้้น� ตอนที่่� 5 ทำำ�การพััฒนารอบที่่�สองพััฒนาให้้สอดคล้้อง
กัับข้้อมููลที่่�ได้้วิิเคราะห์์
ขั้้�นตอนที่่� 6 การเขีียนภาษา Swift ใน Xcode

เครื่องมือวิจัย

ผู้้�วิิจััยได้้วิิเคราะห์์ธรุุกิิจออนไลน์์ที่่�จำำ�หน่่ายต้้นไม้้ม
งคลโดยทำำ�การวิิเคราะห์์หลัักการสร้้างร้้านค้้าผ่่านโซเชีีย
ลมีีเดีีย  ,แอปพลิิเคชัันและการสร้้างเว็็บไซด์์สำำ�หรัับขาย
ต้้นไม้้มงคลอีีกทั้้�งยัังทำำ�การวิิเคราะห์์จุุดแข็็ง-จุุดอ่่อนหรืือ

SWOT ของร้้านค้้าที่่�ขายต้้นไม้้มงคลทั้้�ง 3 แพลตฟอร์์ม
อีีกด้้วยและผู้้�วิจัิ ยั ได้้กลุ่่�มตััวอย่่างในการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�เพื่่�อนำำ�มา
พััฒนาแอปพลิิเคชัันเพื่่�อธุุรกิิจต้้นไม้้มงคล จำำ�นวน 61 คน
โดยเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััยได้้แก่่ ต้้นแบบแอปพลิิเคชััน
เพื่่�อธุุรกิิจต้้นไม้้มงคลของผู้้�วิิจััยที่่�พััฒนาจากทฤษฏีีของ
ผู้้�วิิจััยและการศึึกษาจากแอปพลิิเคชััน Shopee และ
Lazada และแบบสอบถามซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น 3 ตอน ได้้แก่่
ส่่วนของข้้อมููลพื้้�นฐาน, ส่่วนความสนใจเกี่่�ยวกัับต้้นไม้้
และส่่วนต้้นแบบแอปพลิิเคชััน โดยในตอนที่่� 3 แบ่่งออกเป็็น
8 ด้้าน ได้้แก่่ ลัักษณะของตััวอัักษรที่่�เหมาะสม, ลัักษณะ
ของการจััดวางของหน้้าจอแอปพลิิเคชััน, ความซัับซ้้อน
ในการควบคุุมหน้้าจอ, ปุ่่�มลััด, การจดจำำ�หน้้าจอผู้้�ใช้้ของ
แอปพลิิเคชััน, ความสอดคล้้องของไอค่่อนกัับฟัังก์์ชัันใน
การใช้้งาน, ลัักษณะไอค่่อยสามารถบอกการทำำ�งานได้้
และความคิิดเห็็นเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับต้้นแบบแอปพลิิเคชััน
รวมคำำ�ถามทั้้�งสิ้้�น 16 ข้้อ
ปีีที่่� 8 ฉบัับที่่� 2 (16) ก.ค. - ธ.ค. 63 /37

ภาพที่่� 2 ต้้นแบบแอปพลิิเคชัันของผู้้�วิจัิ ยั
ผลของแบบสอบถาม / การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ผู้้�วิจัิ ยนำ
ั �ผล
ำ สรุุปของการทำำ�แบบสอบถามจากทั้้�งหมด 
61 คน มาวิิเคราะห์์เพื่่�อนำำ�มาพััฒนาแอปพลิิเคชัันครั้้�งที่่� 2
ได้้ผลสรุุปดัังนี้้�
1. ปรัับแอปพลิิเคชัันทั้้�งการจััดวาง การออกแบบยููเซอร์์
อิินเตอร์์เฟสให้้เรีียบง่า่ ย (Simple) มากขึ้้น� เป็็นผลมาจาก
ความซัับซ้อ้ นในการควบคุุมหน้า้ จอของแอปพลิิเคชัันที่่�กลุ่่�ม
ตััวอย่่างเลืือกตอบ คืือ ไม่่ซับซ้
ั ้อน เรีียบง่่าย เข้้าใจได้้ง่่าย 
(Simple) 60 คน คิิดเป็็น 98.4 เปอร์์เซ็็น โดยการปรัับ
ดีีไซน์์ให้้ดููเรีียบง่่ายโดยการยึึดหลััก Simple ปรัับพื้้�นหลััง
ของแอปพลิิเคชัันให้้เป็็นสีีขาวเพื่่�อให้้ดููมีี Space มากขึ้้�นดูู
สบายตาและดึึงดููดสายตาผู้ใ้� ช้้ไปยัังสิินค้้าได้้ชัดั เจน ปรัับปุ่่ม�
แจ้้งเตืือนเป็็นปุ่่�มเข้้าสู่่�ตะกร้้าเพื่่�อให้้ผู้ใ้� ช้้เข้้าถึึงตระกร้้าเพื่่�อ
ที่่�จะดููหรืือจ่่ายเงิินง่่ายขึ้้น�  ส่่วนของเนื้้อ� หาต้้นไม้้มงคลนั้้�นผู้้�
วิิจััยได้้ทำำ�การปรัับให้้รููปต้้นไม้้มีีไม่่พื้้�นหลัังแล้้วใช้้พื้้�นหลััง
สีีเขีียวแทน โดยให้้พื้น�้ หลัังเป็็นรููปทรงวงกลม ซึ่่�งวงกลมเป็็น
รููปทรงที่่�ดููเรีียบง่่ายด้้านล่่างของแอปพลิิเคชัันผู้้�วิิจััยปรัับสีี
ของปุ่่�มให้้อ่อ่ นลงแล้้วเมื่่�อผู้ใ้� ช้้กดหรืือใช้้งานอยู่่�ในหน้้าใด ๆ
ปุ่่�มในหน้้านั้้�น ๆ ก็็จะเปลี่่�ยนเป็็นสีีเขีียวทั้้�งปุ่่�ม เพื่่�อสื่่�อสาร
กัับผู้ใ้� ช้้และเตืือนความจำำ�ของผู้ใ้� ช้้ว่า่ ผู้ใ้� ช้้ว่า่ ใช้้งานหน้้าไหน
2. การจััดวางแบบสมดุุล  จากผลของแบบสอบถาม 
ผู้้�ตอบแบบสอบถามเลืือกการจััดวางแบบสมดุุลมากที่่�สุุด 
เนื่่�องจากต้้นแบบแอปพลิิเคชัันของผู้้�วิิจััยเป็็นแบบสมดุุล
ด้้านเท่่ากัันอยู่่�แล้้วแต่่ได้้มีีการปรัับมา ใช้้ ฟัังก์์ชััน Cell ใน
Xcode ทำำ�การกำำ�หนด Item (ต้้นไม้้) ให้้มีกี ารแสดง 2 Item
ในหนึ่่�งแถว เพื่่�อให้้เกิิดการจััดวางแบบสมดุุลด้้านเท่่ากััน
3. ตััวอัักษรต้้องอ่่านง่่าย  และเรีียบง่่าย  ผู้้�วััจััยได้้ท
ำ�การปรัับการใช้้ฟอนต์์ให้้เข้้ากัับแอปพลิิเคชัันที่่�พััฒนา
ครั้้�งที่่� 2 นี้้� โดยจากผลการทำำ�แบบสอบถามได้้ผลว่่า
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ตััวอัักษรต้้องอ่่านง่่าย เรีียบง่า่ ย จึึงเลืือกใช้้ฟอนต์์ที่่มี� สี ไตล์์
Simple เรีียบง่า่ ยแต่่แฝงด้้วยความหมาย เป็็นงานที่่�ใช้้กราฟิิก
น้้อย  แต่่เน้้นไปที่่�เชิิงความหมาย  เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้งานที่่�เข้้ามา
อ่่านข้้อมููลของต้้นไม้้ได้้รับั ความหมายอย่่างเต็็มที่่แ� ต่่ในเวลา
เดีียวกัันก็็รู้้�สึึกอ่่านง่่ายและสบายตาด้้วย ตััวอัักษรที่่�ใช้้ใน
งานสไตล์์นี้้�จะการจััดวางจะจััดแบบง่่าย  ๆ ไม่่ซัับซ้้อน
ผู้้�วิิจััยจึึงเลืือกใช้้ ตััวอัักษรที่่�ชื่่�อว่่า Mitr ตััวอัักษรอ่่านง่่าย 
เรีียบง่่าย มีีความมน ๆ ช่่วยทำำ�ให้้ภาพลัักษณ์์ของงานดูู
เรีียบง่่าย (Simple) ขึ้้�น
4. ปุ่่�มลััดในแอปพลิิเคชััน ปุ่่�มลััดยัังคงต้้องมีีใน
แอปพลิิเคชัันของผู้้�วิิจััย  เนื่่�องจากว่่ากลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ตอบ
แบบสอบถามนั้้�นต้้องการให้้มีีปุ่่�มลััดในแอปพลิิเคชััน
ดัังนั้้�นผู้้�วิิจััยจึึงใช้้ทฤษฎีี ปุ่่�มลััด ที่่�ผู้้�วิิจััยได้้ทำำ�การศึึกษา
มาข้้างต้้น นำำ�มาใช้้และเพิ่่�มในบางส่่วนของแอปพลิิเคชััน
ในหน้้าเสริิมวัันเกิิดโดยใช้้ตััวอัักษรย่่อของแต่่ละวัันแล้้วใช้้
รููปทรงวงกลมมาคลุุมโดยพื้้�นหลัังของวงกลมใช้้สีอิี ิงตามสีี
ประจำำ�วัันของวัันนั้้�น ๆ นำำ�มาวางเรีียงกัันด้้วยกรอบปฏิิทิิน
ด้้านบนของกรอบปฏิิทินิ เป็็นโลโก้้ของแอปพลิิเคชััน ให้้ความรู้้�
เหมืือนดููปฏิิทิินจริิง ๆ อยู่่�นั้้�นเอง ส่่วนหน้้าเสริิมปััจจััยมีี
การปรัับปุ่่มลั
� ดั โดยให้้พื้น�้ หลัังเป็็นรููปทรงวงกลม ซึ่่�งวงกลม
เป็็นรููปทรงที่่�ดูเู รีียบง่า่ ย (Simple) และเพื่่�อเป็็นการเชื่่อ� มโยง
กัับดีไี ซน์์ของแอปพลิิเคชัันในหน้้าอื่่น� ๆ ด้้วยใช้้สีอิี งิ ตามสิ่่�งของ
นั้้�น ๆ เป็็นส่่วนใหญ่่ที่่เ� ห็็นแล้้วจะนึึกถึึงสิ่่ง� นั้้�น นำำ�มาวางเรีียง
กัันโดยใช้้หลัักสมดุุลด้้านเท่่ากัันด้้วย
5. ออกแบบ Icon Logo ให้้มีีความชััดเจนมากขึ้้�น
โดยมีีการปรัับให้้ดูู Simple มากขึ้้น� เนื่่�องจากเนื้้อ� หาด้้านใน
ของแอปพลิิเคชัันได้้มีีการปรัับให้้ดู้้�เรีียบง่่ายตามที่่�ผู้้�ทำำ�แบ
บสอบถามต้้องการมากที่่�สุุดไปแล้้วนั้้�น หน้้าต่่างด้้านนอก
อย่่างโลโก้้ของแอปพลิิเคชัันจึึงต้้องปรัับให้้เชื่่�อโยงกัันด้้วย 

เพราะโลโก้้ของแอปพลิิเคชัันสามารถสื่่�อถึึงเนื้้�อหาด้้านใน
ได้้และปรัับไอค่่อนด้้านในของแอปพลิิเคชัันให้้ดูู Simple
และมีีการสื่่�อสารกัับผู้้�ใช้้ได้้ชััดเจนมากขึ้้�น
6. เพิ่่�มส่ว่ นลดภาระในการจำำ�ของผู้ใ้� ช้้ คืือ บ่่งบอกผู้ใ้� ช้้ว่า่
ผู้้�ใช้้ได้้ใช้้งานในส่่วนใดอยู่่�  และจะมีีการกระทำำ�ใดแล้้วจะ
เกิิดอะไรในการกระทำำ�นั้้น� ด้้วย เช่่นในกรณีีนี้้ผู้� ้�ใช้้ได้้กดเข้้า
มาในหน้้าสิ้้�นค้้า คำำ�ว่่าสิินค้้าจึึงปรากฏด้้านบนเป็็นหััวข้้อ
ให้้ผู้ใ้� ช้้ได้้สังั เกตเห็็นชััดเจน และด้้านซ้้ายจะมีีตัวั อัักษร Good
T ที่่�มีีสีีเป็็นลัักษณะปุ่่�ม ซึ่่�งเป็็นปุ่่�มที่่�ผู้้�ใช้้ IOS รู้้�จัักกัันได้้ดีี
ส่่วนตััวอัักษรนั้้�นจะบ่่งบอกว่่าเมื่่�อกดแล้้วจะกลัับไปหน้้าไหน

สรุปและอภิปรายผล

สรุุปผลการวิิเคราะห์์เพื่่�อตอบวััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย
วััตถุุประสงค์์ที่่� 1 เพื่่�อวิิเคราะห์์ธุรุ กิิจออนไลน์์ที่่จำ� �หน่
ำ า่ ย
ต้้นไม้้มงคล โดยผู้้�วิจัิ ยั ได้้ศึกึ ษาค้้นคว้้า ธุุรกิิจออนไลน์์พบว่่ามีี
3 แพลตฟอร์์มออนไลน์์ในการซื้้อ� ขายสิินค้้าประเภทต้้นไม้้
มงคล คืือ โซเชีียลมีีเดีีย, แอปพลิิเคชัันและเว็็บไซด์์ซึ่่�ง
ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ทำ�ำ การวิิเคราะห์์หลักั การสร้้างร้้านค้้าออนไลน์์ในแต่่ละ
แพล็็ตฟอร์์มและวิิเคราะห์์จุดุ แข็็ง-จุุดอ่อ่ นหรืือ SWOT อีีกด้้วย 
ส่่วนของผลการวิิเคราะห์์การสร้้างร้้านค้้าในแต่่ละแพล็็ตฟอร์์ม
ของโซเชีียลมีีเดีียพบว่่า ร้้านค้้าบนโซเชีียลมีีเดีีย  ต้้องมีี
หลัักการสร้้างแบรนด์์ที่่�ชััดเจน, มีีการเลืือกแพล็็ตฟอร์์ม
ให้้เหมาะสมกัับคอนเทนต์์และสิินค้้า, มีีรููปภาพที่่�ดีี,
มีีคอนเทนต์์เหมาะกัับทุกุ เพศทุุกวััย, สร้้างโปรไฟล์์ให้้น่า่ สนใจ,
ไม่่ก๊๊อปปี้้�งาน, ยิิงโฆษณา, ให้้ลููกค้้าเป็็นสื่่�อในการช่่วยขาย
สิินค้้า, กระตุ้้�นให้้ลูกู ค้้าสร้้างคอนเทนต์์ให้้กับร้
ั า้ น, เปิิดโอกาส
ให้้ซื้้�อสิินค้้าได่่ง่่ายที่่�สุุด, ติิดตามเทรนด์์และโพสต์์ต่่อเนื่่�อง
ส่่วนของจุุดแข็็ง-จุุดอ่่อน สรุุปผลได้้ว่่า จุุดแข็็งคืือการ
สร้้างเครืือข่่ายที่่�ไร้้พรหมแดนอีีกทั้้�งผู้้�ซื้้�อยัังสามารถเข้้ามา
ตรวจสอบหรืือค้้นหาโปรไฟล์์ของร้้านค้้าได้้ง่า่ ย มีีการนิิยมใช้้
แฮชแท็็ค(#) เพื่่�อที่่�จะทำำ�ให้้การซื้้�อขายนั้้�นดีีขึ้้�นอย่่างมาก
ลููกค้้าติิดต่อ่ กัับผู้้�ขายได้้โดยตรงอีีกทั้้�งยัังสามารถขอดููสินิ ค้้า
เพิ่่�มเติิมได้้อีกี ด้้วย จุุดอ่อ่ นคืือ มีีร้า้ นค้้ามากมายในแพลตฟอร์์ม
จึึงทำำ�ให้้เห็็นโพสต์์ขายสิินค้้าได้้ยากถ้้าไม่่มีีการกดจ่่ายค่่า
โฆษณา อีีกทั้้�งในบางแพล็็ตฟอร์์มยัังต้้องมีีการเพิ่่�ม Contact
เพื่่�อติิดตามหรืือพููดคุุย 
ส่่วนโอกาสคืือเป็็นแพลตฟอร์์มที่่�ใหญ่่ผู้้�คนสามารถ
เข้้าถึึงได้้มากและร้้านค้้ายัังสามารถกดจ่่ายโฆษณาเพื่่�อสร้้าง
โอกาสในการมองเห็็นโพสต์์อีกี ด้้วย และอุุปสรรค์์ คืือ ต้้อง
ออนไลน์์ตลอดเวลาในทุุก ๆ แพลตฟอร์์ม อีีกทั้้�งยัังมีีข่่า
วการหลอกลวงหรืือโกงการซื้้�อขายสิินค้้าอยู่่�บ่่อยครั้้�งจึึง

ทำำ�ให้้ผู้ซื้้� ้�อต้้องใช้้การตััดสิินใจในการซื้้�อเพิ่่�มขึ้้�น
ส่่วนของผลการวิิเคราะร้้านค้้าในแอปพลิิเคชัันขายของ
ทั่่�วไปในปััจจุุบันั พบว่่า ร้้านค้้าต้้องสมััครแอคเคาท์์ในฐานะ
ของร้้านค้้า, ลิิสต์์สิินค้้าต้้องดููง่่าย, การขนส่่งต้้องรวดเร็็ว
และเป็็นที่่�ยอมรัับ, ร้้านค้้าต้้องแอคทีีฟตลอด, มีีการร่่วม
เคมเปญกัับทางแอปพลิิเคชััน หรืือมีีการแจกคููปองและ
ควรขอรีีวิวิ จากลููกค้้า ในส่่วนของจุุดแข็็ง-จุุดอ่อ่ น สรุุปผลได้้ว่า่
จุุดแข็็งของร้้านค้้าในแอปพลิิเคชััน คืือ ความน่่าเชื่่�อถืือซึ่่�ง
ผู้้�ซื้้�อมั่่�นใจได้้ว่่าได้้รัับการัันตีีการส่่งและรัับสิินค้้า, มีีคำำ�
อธิิบายและภาพประกอบของสิินค้้าชััดเจน ,ลููกค้้ามีีสิทิ ธิ์์ใ� น
การรีีวิวิ สิินค้้าใต้้โพสต์์สินิ ค้้านั้้�น ๆ จุุดอ่อ่ น คืือ จำำ�เป็็นต้้อง
ดาวน์์โหลดแอปพลิิเคชัันไว้้ที่่�สมาร์์ทโฟน, สิินค้้าประเภท
ต้้นไม้้มงคลไม่่ได้้เป็็นสิินค้้าที่่มี� คี นสนใจน้้อยและแอปพลิิเคชััน
ยัังผลัักดัันสิินค้้าประเภทแฟชั่่�นมากกว่่า โอกาสคืือ เป็็น
แอปพลิิเคชัันที่่�นิยมจึึ
ิ งทำำ�ให้้อัตั ราการใช้้งานสููงและมีีผลต่อ่
โอกาสในการจำำ�หน่า่ ยสิินค้้า, ร้้านค้้าสามารถกดเพื่่�อโฆษณา
สิินค้้าตััวเองให้้ไปปรากฏในหน้้าแรก ๆ ได้้ และอุุปสรรค์์
คืือ ความกัังวลในการซื้้�อสิินค้้า เช่่น การแพ็็คสิินค้้า, การ
ได้้รับสิ
ั นิ ค้้าที่่�ไม่่มีคุี ณ
ุ ภาพหลัังการขนส่่ง, เป็็นแพล็็คฟอร์์ม
ใหญ่่มีร้ี า้ นค้้าและการแข่่งขัันสููงและยัังคงต้้องออนไลน์์เสมอ
ส่่วนของเว็็บไซด์์ที่่จำ� �หน่
ำ า่ ยต้้นไม้้มงคลนั้้�นพบว่่า เว็็บไซด์์
จะต้้องสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่น่� า่ จดจำำ�, รููปแบบของเว็็บไซด์์ต้อ้ ง
เข้้าถึึงง่่าย, เนื้้อ� หาถููกต้้องและถููกใจผู้ซื้้� อ�้ , มีีระบบการจ่่ายเงิินที่่ดี� ,ี
มีีระบบตอบรัับข้้อความลููกค้้า, เว็็บไซด์์ต้้องรวดเร็็วและ
สะดวกในการใช้้งานอีีกทั้้�งข้้อมููลต้้องครบถ้้วนสมบููรณ์์,
รููปสินิ ค้้าสวยงามคมชััด, มีีคำ�รี
ำ วิี วิ สิินค้้าจากผู้ซื้้� อ�้ , มีีฟังั ก์์ชันั
หลากหลาย, เว็็บไซด์์สะอาดไม่่รกตา, มีีตัวั ช่่วยในการค้้นห
าสิินค้้าและมีีการทำำ�การโปรโมทสิินค้้า จากนั้้�นผู้้�วิจัิ ยั ได้้ทำ�ำ
เว็็บไซด์์ที่่�จำำ�หน่่ายต้้นไม้้มงคลมาวิิเคราะห์์จุุดแข็็ง-จุุดอ่่อน
พบว่่า จุุดแข็็ง คืือรููปภาพสิินค้้าสวยงามและผู้้�ขายมีีความรู้้�
สููงสุุดเกี่่�ยวกัับสิินค้้า จุุดอ่่อนพบว่่ามีีการโปรโมทน้้อยและ
ไม่่ค่อ่ ยมีีผู้้�ดูแู ลเว็็บไซด์์ ส่ว่ นของโอกาส คืือ สามารถเข้้าถึึงได้้ง่า่ ย 
ค้้นหาเว็็บได้้จาก Google ได้้ และเว็็บไซด์์ใช้้งานง่่ายซื้้อ� ง่่าย 
ส่่วนของอุุปสรรค์์ คืือ เทรนด์์การใช้้เว็็บไซด์์น้อ้ ยลงและระบบ
การจ่่ายเงิินที่่�ดีีมีีน้้อยเว็็บไซด์์
ส่่วนของการออกแบบแอปพลิิเคชัันของผู้้�วิจัิ ยนั้้
ั น� ผู้้�วิจัิ ยั
ได้้ทำ�ำ การศึึกษาค้้นคว้้าการพััฒนาแอปพลิิเคชัันที่่�ดีใี นปััจจุุบันั
ผู้้�วิจัิ ยนำ
ั �ำ ข้้อมููลที่่ไ� ด้้มาวิิเคราะห์์และสรุุปประเด็็นสำำ�คัญ 
ั จนได้้
ออกมาเป็็นทฤษฏีีของผู้้�วิจัิ ยั เอง โดยผู้้�วิจัิ ยั ได้้ผลของทฤษฏีีออกมา
ทั้้ง� หมด 6 ข้้อใหญ่่ คืือ ลดภาระในการจำำ� การควบคุุมการทำำ�งาน
ความสอดคล้้อง การโต้้ตอบระหว่่างระบบกัับผู้ใ้� ช้้ ทางลััด
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ที่่�มีีให้้ผู้้�ใช้้งาน และการป้้องกัันความผิิดพลาดของผู้้�ใช้้
ผู้้�วิจัิ ยั สรุุปได้้ว่า่ ปััจจุุบันั มีีความนิิยมซื้้อ� สิินค้้าออนไลน์์ผ่า่ น
ทางแอปพลิิเคชัันมากที่่�สุดุ แต่่เนื่่�องจากยัังไม่่มีแี อปพลิิเคชััน
สำำ�หรับจำ
ั �หน่
ำ า่ ยต้้นไม้้มงคลเลยอีีกทั้้�งแอปพลิิเคชัันขายของ
ออนไลน์์ทั่่ว� ไปในปััจจุุบันั เน้้นผลัักดัันสิินค้้าประเภทแฟชั่่น� เป็็น
ส่่วนใหญ่่จึึงทำำ�ให้้สินิ ค้้าประเภทต้้นไม้้มงคลถููกลืืมไว้้ด้า้ นหลััง
ดัังนั้้�นการสร้้างแอปพลิิเคชัันเฉพาะจำำ�หน่่ายต้้นไม้้มงคล
จึึงเป็็นอีีกทางเลืือกในการส่่งเสริิมธุุรกิิจต้้นไม้้มงคล

วััตถุุประสงค์์ที่่� 2 เพื่่�อพััฒนาแอปพลิิเคชัันสำำ�หรับั ธุุรกิิจ
ต้้นไม้้มงคลบน ระบบ ios โดยผู้้�วิิจัยั ได้้ทำำ�การพััฒนาต้้น
แบบแอปพลิิเคชัันเพื่่�อธุุรกิิจต้้นไม้้มงคลที่่�ได้้ออกแบบตาม
สไตล์์สดใสเน้้นสีีสันั และนำำ�มาทดสอบกัับกลุ่่�มตััวอย่่างเพื่่�อ
เก็็บข้้อมููลทั้้�งในด้้านการออกแบบและด้้านการใช้้งาน
โดยได้้ผลจากกลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งหมด  61 คน นำำ�ผลที่่�ได้้
มาวิิเคราะห์์เพื่่�อพััฒนาเป็็นแอปพลิิเคชัันเพื่่�อธรุุกิิจต้้นไม้้
มงคล  และพััฒนาตามผลลที่่�ได้้ จนเป็็นแอปพลลิิเคชัันที่่�
สำำ�เร็็จตามสไตล์์เรีียบง่่ายหรืือ Simple

ภาพที่่� 3 แสดงผลสำำ�เร็็จของแอปพลิิเคชััน
อภิิปรายผลของการศึึกษาค้้นคว้้า
ผลการศึกึ ษาค้้นคว้้าการวิิจัยั และพััฒนาแอปพลิิเคชััน
เพื่่�อธุุรกิิจต้้นไม้้มงคล สามารถอภิิปรายผลได้้ดัังต่่อไปนี้้�
1. ผู้้�วิิจััยเล็็งเห็็นว่่าแอปพลิิเคชัันขายของออนไลน์์ใน
ปััจจุุบันั นั้้�นยัังไม่่มีแี อปพลิิเคชัันใดที่่�เน้้นขายต้้นไม้้มงคลซึ่่�ง
เป็็นช่่องทางในการค้้าขายผ่่านแอปพลิิเคชัันอีีกทางหนึ่่�งที่่�
จะสร้้างรายได้้และเป็็นช่่องทางที่่ง่� า่ ยในการซื้้อ� ขายประหยััด
เวลาและสะดวกสบาย ส่่วนแอปพลิิเคชัันทั่่�ว ๆ ไปนั้้�น
เน้้นขายสิินค้้าที่่�เป็็นที่่�นิิยมทั่่�ว ๆ ไป เช่่น การขายเสื้้�อผ้้า
สิินค้้าอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ส่่วนของการขายต้้นไม้้มงคลนั้้�นเป็็น
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ส่่วนที่่�ถููกลืืมไปในแอปพลิิเคชัันนั้้�นๆ
2. ผลของการวิิเคราะห์์แอปพลิิเคชัันที่่�จำ�หน่
ำ า่ ยเฉพาะ
ต้้นไม้้มงคลแต่่แอปพลิิเคชัันดัังกล่่าวยัังไม่่มีใี นตลาดผู้้�วิิจัยั
จึึงวิิเคราะห์์แอปพลิิเคชัันขายของออนไลน์์ทั่่ว� ไป คืือ Shopee
และ Lazada โดยผู้้�วิจัิ ยนำ
ั �ำ ทฤษฏีีที่่ไ� ด้้จากการศึึกษามาใช้้ใน
การวิิเคราะห์์ โดยสรุุปและอภิิปรายเป็็นสองส่่วนใหญ่่ ๆ ได้้ว่า่
ส่่วนที่่� 1 ส่่วนของโปรไฟล์์หน้้าร้้าน โดยมีีทฤษฏีีที่่�ว่่า
ต้้องเป็็นฐานะของยููเซอร์์ร้า้ นค้้า, ลิิสสิินค้้าดููง่า่ ยและมีีการ
ขอรีีวิิวจากลููกค้้าเพื่่�อให้้ลููกค้้าคนอื่่�นได้้เห็็นรีีวิิวสิินค้้าของ
เรานั้้�นด้้วย  โดยทฤษฏีีที่่�ได้้กล่่าวมานั้้�นสอดคล้้องกัับ วิิธีี

การทำำ�ร้้านให้้เติิบโตในแอปพลิิเคชัันของ Lazada โดยที่่�
Lazada ได้้แนะนำำ�ไว้้และยัังสอดคล้้องกัับการทำำ�ร้้านขาย
ของใน Shopee โดย Page365 ซึ่่�งเป็็นระบบที่่�ช่่วยร้้านค้้
าขายของออนไลน์์อีีกด้้วย
ส่่วนที่่� 2 ส่่วนของหลัังบ้้าน โดยมีีทฤษฏีีว่า่  ร้้านค้้าต้้อง
Active ตลอด, มีีการแจกคููปองเพื่่�อเรีียกลููกค้้า, มีีการร่่วม
แคมเปญกัับทางแอปพลิิเคชัันและเลืือกการขนส่่งที่่ร� วดเร็็วแ
ละเป็็นที่่�ยอมรัับ ซึ่่ง� ทฤษฏีีที่่ไ� ด้้กล่่าวมานั้้�นมีีความสอดคล้้อง
กัับการทำำ�ร้้านขายของใน Shopee โดย Page365 ซึ่่�งเป็็น
ระบบที่่�ช่ว่ ยร้้านค้้าขายของออนไลน์์อีกี ด้้วยและยัังสอดคล้้อง
กัับวิิธีีการทำำ�ร้้านให้้เติิบโตในแอปพลิิเคชัันของ Lazada
โดยที่่� Lazada ได้้แนะนำำ�ไว้้
ในส่่วนของผลการวิิเคราะห์์หลัักการสร้้างโซเชีียล
มีีเดีียเพื่่�อการขายสิินค้้าออนไลน์์ โดยที่่�เป็็นที่่�นิิยมใน
ประเทศไทยและมีีการจำำ�หน่่ายต้้นไม้้มงคลได้้แก่่ Facebbook, Instagram และ Twitter ซึ่่�งจะสามารถสรุุปการ
วิิเคราะห์์ได้้ดัังนี้้� การสร้้างโซเชีียลมีีเดีียนั้้�นต้้องมีีการ
กำำ�หนดกลยุุทธ์์ด้้วยการสร้้างตััวตนของแบรนด์์, เลืือกใช้้
แพลตฟอร์์มที่่�เหมาะสมกัับสิินค้้า, ใช้้รููปภาพที่่�ดีีเพื่่�อให้้
ประสบความสำำ�เร็็จ, คอนเทนต์์เหมาะสมกัับทุกุ เทศทุุกวััย,
สร้้างโปรไฟล์์ให้้ดููหน้้าสนใจ, เป็็นต้้นฉฐัับไม่่มีีการก๊๊อปปี้้�
งานของคนอื่่�น ซึ่่�งทฤษฏีีที่่�กล่่าวมานั้้�นมีีความสอดคล้้อง
กัับเคล็็ดลัับในการใช้้โซเชีียลมีีเดีียเพื่่�อสร้้างแบรนด์์ของ
BusinessLinX และทฤษฏีียิิงโฆษณา, ร่่วมมืือกัับ  Socail
Influencer, เปลี่่�ยนลููกค้้าให้้เป็็นแบรนด์์แอมบาสเดอร์์,
กระตุ้้�นให้้ผู้้�ใช้้หรืือผู้้�ซื้้�อหัันมาสร้้างคอนเทนต์์หรืือโฆษณา
ให้้แบรนด์์, เลืือกใช้้โพสต์์ที่่เ� กิิดการตอบโต้้เพื่่�อมอบแรงจููง
ในแก่่ลูกู ค้้า, เปิิดโอกาสให้้ลููกค้้าสามารถกดซื้้อ� ของได้้โดย
ตรงจากโพสต์์นั้้�น ๆ ตามเทรนด์์และใช้้กระแสให้้เป็็นปร
ะโยชน์์และโพสต์์บ่่อย  ๆ และต่่อเนื่่�อง นั้้�นสอดคล้้องกัับ
วิิธีีเพิ่่�มยอดขายผ่่านโซเชีียลมีีเดีียของ StoreHub อีีกด้้วย
ส่่วนผลการวิิเคราะห์์หลัักการสร้้างเว็็บไซด์์ที่่�ขายสิินค้้าออ
นไลน์์ที่่�ดีีในปััจจุุบััน สรุุปได้้ว่่า การสร้้างเว็็บไซต์์ขายสิิน
ค้้าออนไลน์์นั้้�นมีีทฤษฏีีที่่�ว่่า สร้้างภาพลัักษณ์์ให้้น่่าจดจำำ� 
,รููปแบบของเว็็บที่่�เข้้าถึึงง่่าย, บทความต้้องถููกใจผู้ซื้้� ้�อ ซึ่่�ง
มีีความสอดคล้้องกัับทฤษฏีีการสร้้างเว็็บขายของออนไลน์์
ให้้ถููกใจ ของ MakeWebEasy ด้้วยอีีกทั้้�งยัังมีี ทฤษฏีีที่่�ว่่า
เว็็บไซด์์รวดเร็็วและใช้้งานสะดวกที่่สุ� ดุ , ดููสะอาดไม่่รกสายตา,
รููปสิินค้้าต้้องสวย  คมชััด, ข้้อมููลครบถ้้วนและชััดเจน,
มีีตัวั ช่่วยในการค้้นหาสิินค้้าที่่�ต้อ้ งการ, ระบบการจ่่ายเงิินที่่�ดีี
,มีีการทำำ�การโปรโมทสิินค้้า, มีีระบบตอบรัับข้้อความของผู้ซื้้� อ�้ ,

คำำ�รีีวิิวที่่�มีีตััวตนจริิง ๆ และมีีฟัังก์์ชัันหลากหลาย ซึ่่�ง
ทฤษฏีีที่่ก� ล่่าวมานั้้น� มีีความสอดคล้้องกัับทฤษฏีีการทำำ�เว็็บไซต์์
ขายของไลน์์ยัังไงให้้ขายได้้ดีี โดย ไทยทำำ�สตููดิิโออีีกด้้วย
3. ผลของการวิิเคราะห์์และสรุุปการพััฒนาแอปพลิิเคชััน
ที่่�ดีี โดยผู้้�วิิจััยได้้นำำ�ทฤษฏีีของผู้้�วิิจัยนำ
ั ำ�มาเปรีียบเทีียบกัับ
ทฤษฏีีของผู้้�วิิจััยท่่านอื่่�น ๆ โดยสรุุปดัังต่่อไปนี้้�
ข้้อที่่� 1 ลดภาระในการจำำ�เป็็นผลที่่�สอดคล้้องกัับ
การศึึกษาจาก นายโอภาส เอี่่ยมสิ
� ริิ วิ งศ์์ ,Theo Mandelและ
Jakop Nielson โดย นายโอภาส เอี่่�ยมสิิริิวงศ์์ กล่่าวว่่า
การลดภาระในการจดจำำ� อินิ เตอร์์เฟสที่่�ดีไี ม่่ควรเพิ่่�มภาระ
ในการจดจำำ�ให้้กับั ผู้ใ้� ช้้ แนวทางการช่่วยเหลืือผู้ใ้� ช้้เพื่่�อลดภาระ
การจดจำำ�ก็คืื็ อการแสดงร่่องรอยของกิิจกรรมที่่�กำ�ลั
ำ งั ดำำ�เนิิน
เพื่่�อช่่วยให้้ผู้ใ้� ช้้งานไม่่ต้อ้ งหยุุดการทำำ�งานเพื่่อ� มารื้อ�้ ฟื้้น� ความจำำ�,
Theo Mandel กล่่าวว่่า ลดปริิมาณของสิ่่ง� ที่่�ต้อ้ งจำำ� ซอฟแวร์์
ที่่�ผู้ใ้� ช้้ต้อ้ งจดจำำ�รายละเอีียดการทำำ�งานมากเกิินไปย่่อมเสี่่ย� ง
ต่่อการเกิิดความผิิดพลาดในการใช้้งาน ระบบควรจััดเก็็บ
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการโต้้ตอบบางอย่่างของผู้้�ใช้้ไว้้เพื่่�อ
เตืือนความจำำ�ของผู้้�ใช้้, เบญนภา ชาติิเชื้้�อ ได้้กล่่าวอีีกว่่า
ลดภาระความทรงจำำ�ระยะสั้้�น ด้้วยข้้อจำำ�กััดของความจำำ�
ระยะสั้้�นของมนุุษย์์ การนำำ�เสนอผลลััพธ์์หรืือหน้้าจอ
จึึงต้้องทำำ�ให้้เรีียบง่่าย  ไม่่ซัับซ้้อน และควรลดความยาวข
องการนำำ�เสนอเนื้้อ� หาเพื่่�อง่่ายในการจดจำำ�ในความจำำ�ระยะ
สั้้�นและ Jakop Nielson ได้้กล่่าวไว้้อีีกว่่า ทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้งานใช้้
ความจำำ�ในการจดจำำ�คำ�สั่่
ำ ง� ต่่าง ๆ ในระบบให้้น้อ้ ยที่่�สุดุ โดยการ
ทำำ�ให้้ส่ว่ นประกอบหน้้าจอและตััวเลืือกมีีความชััดเจนและมีี
วิิธีีการใช้้งานที่่�ต้้องรัับรู้้�ได้้ง่่าย 
ดัังนั้้�น ข้้อที่่� 1 ลดภาระในการจำำ�ของผู้้�วิจัิ ย จึึ
ั งสอดคล้้อง
กล่่าวคืือ อิินเตอร์์เฟสที่่�ดีไี ม่่ควรเพิ่่�มภาระในการจำำ�ให้้แก่่ผู้ใ้� ช้้
เพื่่�อลดความผิิดพลาด ของผู้ใ้� ช้้ และควรมีีข้อ้ ความหรืือการ
แสดงผลว่่าผู้ใ้� ช้้ทำ�กิ
ำ จิ กรรมอะไรมาและดำำ�เนิินกิิจกรรมอะไร
อยู่่�  เมื่่�อนำำ�ข้้อลดภาระในการจำำ�ของผู้้�วิิจััยมาเปรีียบเทีียบ
ระหว่่างแอปพลิิเคชัันขายของในปััจจุุบัันเช่่น Shopee,
Lazada, Fingo และแอปพลิิเคชัันเพื่่�อธุุรกิิจต้้นไม้้มงคลของ
ผู้้�วิิจััย พบว่่า Shopee, Lazada, Fingo และแอปพลิิเคชััน
เพื่่�อธรุุกิจิ ต้้นไม้้งคล ใช้้การใช้้หลักั การนี้้โ� ดยทั้้�งหมดมีีการเน้้น
ไอค่่อนแถบด้้านล่่างเมื่่�อผู้้�ใช้้อยู่่�ในหน้้านั้้�น ๆ และมีีหััวข้้อ
ด้้านบนในการบ่่งบอกผู้้�ใช้้ในอีีกทางโดยที่่� Lazada และ
Fingo เลืือกใช้้หลายหััวข้้อในหน้้าเดีียวแล้้วใช้้เทคนิิคในการ
แสดงว่่าผู้ใ้� ช้้อยู่่�ในส่่วนใดของหน้้าต่่างนั้้�น แต่่ Shopee และ
แอปพลิิเคชัันเพื่่�อธุุรกิิจต้้นไม้้มงคลของผู้้�วิจัิ ยั เลืือกใช้้หัวั ข้้อ
เพีียงหััวข้้อเดีียวเพื่่�อให้้เด่่นและไม่่ให้้เกิิดความสัับสนต่่อผู้ใ้� ช้้
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ข้้อที่่� 2 การควบคุุมการทำำ�งาน เป็็นผลที่่�สอดคล้้อง
กัับการศึึกษาจาก นายโอภาส เอี่่ยมสิ
� ริิ วิ งศ์์, Theo Mandel,
นาง พิิชญา นิิลรุ่่�งรััตนา และ Jakop Nielson โดยนายโอภาส
เอี่่�ยมสิิริิวงศ์์ กล่่าวว่่า อนุุญาตให้้ย้้อนการกระทำำ�ในสิ่่�งที่่�
เคยทำำ�ไป การเกิิดความผิิดพลาดต่่อระบบนั้้�นถืือเป็็นเรื่่�อง
ปกติิดังั นั้้�นหากผู้ใ้� ช้้สามารถหยุุดหรืือยกเลิิกการทำำ�งานเพื่่�อ
ย้้อนกลัับไปยัังจุุดเดิิมก่อ่ นหน้้าโดยปราศจากขั้้น� ตอนยุ่่�งยาก
นั้้�นเป็็นเรื่่�องดีีและยัังเป็็นการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ใช้้สามารถ
เรีียนรู้้�ระบบได้้อีีกทางหนึ่่�ง และ Theo Mandel กล่่าวว่่า
ให้้ผู้้�ใช้้ควบคมุุการใช้้งานบางอย่่างได้้ ในการออกแบบ UI
ควรคำำ�นึึงถึึงผู้ใ้� ช้้ให้้มากที่่�สุดปล่
ุ อ่ ยให้้ผู้ใ้� ช้้มีอิี สิ ระในการ ใช้้
งานสามารถควบคุุมการใช้้งานบางส่่วนได้้ และ นางพิิชญา
นิิลรุ่่�งรััตนา องค์์ประกอบการควบคมุุหน้า้ จอ การออกแบบ
จอภาพจะมีีความเรีียบง่่ายหรืือซัับซ้้อนมากน้้อยเพีียงใด 
ขึ้้�นอยู่่�กัับองค์์ประกอบหลาย  ๆ ด้้าน เช่่น เนื้้�อเรื่่�อง
สื่่�อประกอบเนื้้�อเรื่่�อง วิิธีีการนำำ�เสนอ องค์์ประกอบเหล่่านี้้�
จะมีีความสมััพันั ธ์์กับั การออกแบบควบคุุมหน้า้ จอเป็็นอย่่าง
มากในการออก แบบปุุ่�มควบคุุมหน้้าจอคืือจะต้้องมีีความ
สอดคล้้องกัับกิจิ กรรมสอดคล้้องกัับองค์์ประกอบมััลติมีิ เี ดีีย
และ Jakop Nielson ได้้กล่่าวไว้้ว่า่ แอปพลิิเคชัันที่่ค� วรมีีความ
ยืืดหยุ่่�นสำำ�หรัับผู้ใ้� ช้้งานหลากหลายกลุ่่�มและมีีประสิิทธิิผล
ในการทำำ�งาน
ดัังนั้้�นข้้อที่่� 2 การควบคุุมการทำำ�งานของผู้้�วิิจััยจึึง
สอดคล้้องเป็็นอย่่างมาก กล่่าวคืือ ในการออกแบบควร
คำำ�นึึงถึึงผู้้�ใช้้มากสุุด ปล่่อยให้้ผู้้�ใช้้มีีอิิสระในการควบคุุม 
การใช้้งานบางส่่วนได้้ อนุุญาตให้้ย้อ้ นการกระทำำ�กลัับในสิ่่ง�
ที่่�ทำ�ำ ไปหรืือยกเลิิกบางอย่่างได้้ ไม่่ควรบัังคัับให้้ผู้ใ้� ช้้โต้้ตอบใน
ส่่วนที่่�ไม่่จำ�ำ เป็็นหรืือกัับระบบโดยตรง เมื่่�อนำำ�ข้้อการควบคุุม
การทำำ�งานผู้้�วิจัิ ยม
ั าเปรีียบเทีียบระหว่่างแอปพลิิเคชัันขายของ
ในปััจจุุบันั เช่่น Shopee, Lazada, Fingo และแอปพลิิเคชััน
เพื่่�อธุุรกิิจต้้นไม้้มงคลของผู้้�วิิจััย พบว่่า Shopee, Lazada,
Fingo และแอปพลิิเคชัันเพื่่�อธรุุกิจิ ต้้นไม้้งคล ทุุกแอปพลิิเคชััน
มีีอิสิ ระในการใช้้งาน โดยปล่่อยให้้ผู้ใ้� ช้้สามารถควบคุุมการ
ทำำ�งานของแอปพลิิเคชัันได้้ตามต้้องการภายใต้้ขอบเขตของ
แต่่ละแอปพลิิเคชัันนั้้�นๆ
ข้้อที่่� 3 ความสอดคล้้อง เป็็นผลที่่�สอดคล้้องกัับ
การศึึกษาจาก นายโอภาส เอี่่�ยมสิริิ ิวงศ์์, Theo Mandel,
นาง พิิชญา นิิลรุ่่�งรััตนา และพิิชชยานิิดา คำำ�วิิชััย  โดย 
นายโอภาส เอี่่�ยมสิิริิวงศ์์ กล่่าวว่่า มุ่่�งเน้้นความสอดคล้้อง
รููปแบบของอิินเตอร์์เฟซที่่�นำ�ม
ำ าใช้้ควรไปในทิิศทางเดีียวกััน,
Theo Mandel กล่่าวว่่า ส่่วนประสานสอดคล้้องกััน หมายถึึง
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ส่่วนติิดต่่อต้้องผ่่านการออกแบบให้้เชื่่�อมโยงกัันอย่่างเป็็น
ลำำ�ดัับขั้้�นตอน มีีส่่วนนำำ�ทางสำำ�หรัับการใช้้งานให้้ผู้้�ใช้้และ
ต้้องสอดคล้้องด้้วย และนาง พิิชญา นิิลรุ่่�งรััตนา กล่่าวว่่า
องค์์ประกอบด้้านข้้อความ ผู้อ้� อกแบบต้้องคำำ�นึึงถึึงองค์์ประกอบ
ย่่อยหลายอย่่างเช่่น รููปแบบ ขนาด ความหนาของตััวอัักษร
สีีของข้้อความและการจััดความสััมพันั ธ์์ข้อ้ ความและภาพให้้
สอดคล้้องกัับองค์์ประกอบอื่่�นๆ หลัักการออกแบบงาน
กราฟฟิิคทั่่�วไป คำำ�นึึงถึึงรายละเอีียดได้้แก่่ความสมดุุลของ
หน้้าจอแบบแบ่่งครึ่่ง� ซ้้ายขวาหรืือการวางองค์์ประกอบที่่�ซ้า้ ย
ขวาไม่่เท่่ากัันแต่่สมดุุลกัันได้้ องค์์ประกอบด้้านเสีียง หาก
ในงานใช้้เสีียงที่่เ� ร้้าใจและสอดคล้้องกัับเนื้้อ� หาในการนำำ�เสนอ
จะช่่วยให้้เกิิดความสมบรููณ์แ์ บบมากขึ้้น� และ พิิชชยานิิดา
คำำ�วิิชััย  ได้้กล่่าวว่่า หลัักการในการออกแบบ  Contrast
การออกแบบให้้เด่่น ออกแบบปุ่่�ม รูปู ภาพ ข้้อความ  ให้้
User เห็็นแล้้วอยากกดเข้้าไปใช้้ โดยเลืือกใช้้สีี, Size ,
Shape, Position, Direction, Texture และ White Space
หากจััดให้้พอดีีจะทำำ�ให้้ User มีีจุดุ โฟกััสที่่�ดีแี ละอยากใช้้งาน
ดัังนั้้�นข้้อที่่� 3 ความสอดคล้้องของผู้้�วิิจััยจึึงมีีความ
สอดคล้้อง กล่่าวคืือ ความสอดคล้้อง ส่่วนติิดต้้องผ่่าน
การออกแบบให้้เชื่่อ� มโยงกัันอย่่างเป็็นลำำ�ดับขั้้
ั น� ตอน ตลอดจน
ต้้องมีีส่่วนนำำ�ทาง สำำ�หรัับการใช้้งานให้้ผู้้�ใช้้และสอดคล้้อง
กัับแวดล้้อมอื่่�น ๆ ด้้วย ในที่่�นี้้� ผู้้�วิจัิ ยั แบ่่งย่่อยได้้ 7 ข้้อย่่อย
เพื่่�อให้้เข้้าใจได้้ง่่าย คืือ ส่่วนประกอบของการทำำ�งาน
ที่่ส� อดคล้้องกััน คืือส่่วนประกอบของ จอภาพที่่ทำ� �ำ งานอย่่างใด
อย่่างนึึงต้้องสอดคล้้องกััน, ความเชื่่อ� มโยงของระบบที่่�มีรูี ปู แบบ
เดีียวกััน คืือระบบใดที่่�มีกี ารทำำ�งานที่่เ� หมืือนหรืือคล้้ายกัันต้้อง
มีีความสอดคล้้องกััน, ลัักษณะที่่�เป็็นสากล คืือไม่่ควรเปลี่่�ยน
ลัักษณะหรืือการออกแบบที่่�เป็็นสากล ที่่�ส่ว่ นใหญ่่เลืือกใช้้,
รููปแบบตััวอัักษรที่่�อ่่านง่่าย  สบายตา, ความสมดุุลของ
หน้้าจอต้้องมีีความสมบรููณ์์แบบ  แบ่่งครึ่่�งซ้้ายขวาหรืือ
การวางองค์์ประกอบที่่�ซ้้ายขวาไม่่เท่่ากัันแต่่สมดุุลกัันได้้,
ความสอดคล้้องของมีีเดีียด้้านเสีียง คืือหากงานที่่�มีีเสีียงที่่�
เร้้าใจและสอดคล้้องกัับเนื้้อ� หา จะทำำ�ให้้มีคี วามสมบรููณ์ม์ ากขึ้้น�
และความซัับซ้้อนในการควบคุุมหน้้าจอ คืือการออกแบบ
จอภาพจะมีีความเรีียบง่่ายหรืือซัับซ้้อนมากน้้อยเพีียงใด 
ขึ้้�นอยู่่�กัับเนื้้�อหา วิิธีีการนำำ�เสนอสิ่่�งเหล่่านี้้�มีีความสััมพัันธ์์
กัับการออกแบบควบคมุุหน้้าจอ คืือ ปุ่่�มควบคุุม จะต้้องมีี
ความสอดคล้้องกัับกิิจกรรม  สอดคล้้องกัับองค์์ประกอบ 
เมื่่�อนำำ�ข้้อ การควบคุุมการทำำ�งานของผู้้�วิจัิ ยม
ั าเปรีียบเทีียบ
ระหว่่างแอปพลิิเคชัันขายของในปััจจุุบัันเช่่น Shopee,
Lazada, Fingo และแอปพลิิเคชัันเพื่่�อธุุรกิิจต้้นไม้้มงคลขอ

งผู้้�วิจัิ ัย พบว่่า Shopee, Lazada, Fingo และแอปพลิิเคชััน
เพื่่อ� ธุุรกิิจต้้นไม้้มงคล มีีการใช้้เฟรมในการสร้้างความสอดคล้้อง
Shopee, Lazada, Fingo ใช้้กรอบสี่่�เหลี่่�ยมในการจััดระเบีียบ
หน้้าจอให้้เกิิดความสมดุุล ส่่วนแอปพลิิเคชัันของผู้้�วิิจััย
ใช้้กรอบสี่่�เหลี่่�ยมที่่�มองไม่่เห็็นแต่่ใช้้รููปทรงวงกลมที่่�ผู้้�ใช้้
มองเห็็นมาแสดงเพื่่�อให้้เกิิดความสวยงามและเรีียบง่า่ ยอีีกทั้้ง�
ยัังเป็็นการจััดระเบีียบหน้้าจอให้้มีีความสมดุุลอีีกด้้วย 
แอปพลิิเคชัันทั้้�ง 4 แอปมีีการใช้้ลักั ษณะหรืือไอค่่อนต่่าง ๆ
มาเชื่่อ� มโยงการทำำ�งานในแต่่ละหน้้า ส่่วนตััวอัักษร Shopee
และ Fingo ใช้้รูปู แบบตััวอัักษรที่่�เป็็นลัักษณะพื้้น� ฐานเน้้นให้้
อ่่านออกง่่ายแต่่ Lazada เน้้นตััวอัักษรที่่มี� คี วามแปลกตาและ
ให้้ความรู้้�สึึกทัันสมััยแต่่ค่่อยข้้างอ่่านยากเล็็กน้้อย ส่่วน
แอปพลิิเคชัันของผู้้�วิจัิ ยั อยู่่�ระหว่่างกลาง กล่่าวคืือใช้้ตัวั อัักษร
ที่่�ดูู Simple แต่่ยัังอ่่านง่่ายและสบายตาอยู่่�นั้้�นเอง และ
แอปพลิิเคชััน Shopee, Lazada และ Fingo มีีการควบคุุม
หน้้าจอที่่�ง่า่ ยแต่่มีคี วามซัับซ้อ้ นของปุ่่ม� เล็็กน้้อยเนื่่�องจากเป็็น
แอปพลิิเคชัันที่่�ฝากขายสิินค้้าจึึงทำำ�ให้้มีกี ารแบ่่งประเภทสิินค้้า
หลากหลายมากจึึงทำำ�ให้้เกิิดความรู้้�สึึกซัับซ้อ้ น ในส่่วนของ
แอปพลิิเคชัันเพื่่�อธุุรกิิจต้้นไม้้มงคลของผู้้�วิิจัยนั้้
ั น� ไม่่ซับซ้
ั อ้ น
ในการควบคุุม เนื่่�องจากหััวใจหลัักของแอปพลิิเคชัันของผู้้�
วิิจััยนั้้�น คืือ ความเรีียบง่่าย (Simple) จึึงออกแบบมาให้้
เรีียบง่า่ ยและไม่่ซับซ้
ั อ้ นอีีกทั้้ง� สิินค้้ายัังเป็็นสิินค้้าเฉพาะต้้นไม้้
มงคลของผู้้�วิิจััยเพีียงเท่่านั้้�นจึึงทำำ�ให้้จััดการข้้อมููลได้้ง่่าย
ข้้อที่่� 4. การโต้้ตอบระหว่่างระบบกัับผู้้�ใช้้ เป็็นผล
ที่่�สอดคล้้องกัับการศึึกษาจาก นายโอภาส เอี่่�ยมสิิริิวงศ์์
และเบญนภา ชาติิเชื้้อ� โดยนายโอภาส เอี่่ยมสิ
� ริิ วิ งศ์์ กล่่าวว่่า
ในระหว่่างการโต้้ตอบ จะต้้องมีีผลป้อ้ นกลัับ ทุกุ ๆ กิิจกรรม
ของผู้้�ใช้้ที่่มี� กี ารโต้้ตอบกัับระบบผู้้�ใช้้ควรจะรู้้�ในสิ่่�งที่่�กระทำำ�
อยู่่�เสมอ การโต้้ตอบในแต่่ละส่่วนของระบบ จะต้้องได้้รัับ
การจััดลำ�ดั
ำ บั ไว้้อย่่างชััดเจน ตั้้�งแต่่จุดุ เริ่่ม� ต้้น ระหว่่างกลาง
และจุุดสิ้้น� สุุด และ เบญนภา ชาติิเชื้้อ� กล่่าวไว้้อีกี ว่่า ให้้ข้อ้ มููล
ป้้อนกลัับเมื่่�อมีีการปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์ ข้้อมููลป้อ้ นกลัับจะเป็็นตััวเร้้า
ที่่�ดีสำี �หรั
ำ บั ผู้ใ้� ช้้งาน ให้้มีคี วามรู้้�สึึกเหมืือนกัับกำ�ลั
ำ งั ได้้ควบคุุม
และตอบโต้้กัับระบบอยู่่� และตอบโต้้โดยยืืนยัันการสิ้้�นสุุด 
การทำำ�กิิจกรรมควรออกแบบให้้มีีจุุดเริ่่�มต้้น ระหว่่างกลาง
และจุุดสิ้้น� สุุด ทำ�ำ ให้้ผู้้�ดำำ�เนิินการพอใจในผลการกระทำำ�ของ
ตนและวางแผนการดำำ�เนิินการขั้้�นต่่อไปได้้
ดัังนั้้�นข้้อที่่� 4 การโต้้ตอบระหว่่างระบบกัับผู้ใ้� ช้้มีคี วาม
สอดคล้้อง กล่่าวคืือ การโต้้ตอบระหว่่างระบบกัับผู้ใ้� ช้้ การออกแบบ
การโต้้ตอบต้้องจบเป็็นเรื่่อ� งๆ การโต้้ตอบในแต่่ละส่่วนจะต้้อง
ได้้รับั การจััดลำ�ดั
ำ บั ไว้้อย่่างชััดเจน การโต้้ตอบต้้องมีีผลป้อ้ นกลัับ 

ทุุก ๆ กิิจกรรมของผู้ใ้� ช้้ที่่�มีีการโต้้ตอบกลัับระบบ ผู้้�ใช้้ควร
จะต้้องรู้้�ในสิ่่�งที่่�กระทำำ�เสมอ เมื่่�อนำำ�ข้้อ การโต้้ตอบระหว่่าง
ระบบกัับผู้ใ้� ช้้ของผู้้�วิจัิ ยม
ั าเปรีียบเทีียบระหว่่างแอปพลิิเคชััน
ขายของในปััจจุุบัันเช่่น Shopee, Lazada, Fingo และ
แอปพลิิเคชัันเพื่่�อธุุรกิิจต้้นไม้้มงคลของผู้้�วิจัิ ย 
ั พบว่่า Shopee,
Lazada, Fingo : มีีการโต้้ตอบข้้อความเตืือนการและนำำ�เสนอ
สิินค้้าในช่่องค้้นหาให้้โดยอััตโนมััติแิ ละยัังมีีการแจ้้งเตืือนและ
โปรโมชั่่�นต่่าง ๆ ภายในแอปพลิิเคชัันด้้วยอีีกทั้้�งในส่่วนของ
การเพิ่่�มสินิ ค้้าเข้้าตะกร้้าได้้มีกี ารใช้้ข้อ้ ความแจ้้งเตืือนในส่่วน
ที่่�ผู้้�ใช้้สามารถเห็็นได้้ชััดเจน ส่่วนแอปพลิิเคชัันของผู้้�วิิจััย 
มีีข้อ้ ความหรืือหััวข้้อแสดงในส่่วนที่่�ไม่่รบกวนผู้ใ้� ช้้ ในกรณีี
ที่่�ผู้ใ้� ช้้เพิ่่�มสินิ ค้้าระบบจะต้้องมีีการแจ้้งเตืือนให้้กับั ผู้ใ้� ช้้และ
ให้้ผู้้�ใช้้โต้้ตอบไปยัังระบบเช่่นกััน
ข้้อที่่� 5 ทางลััดที่่�มีีให้้ผู้้�ใช้้งาน เป็็นผลที่่�สอดคล้้องกัับ
การศึึกษาจาก นายโอภาส เอี่่ยมสิ
� ริิ วิ งศ์์, Theo Mandel และ
เบญนภา ชาติิเชื้้�อ โดย นายโอภาส เอี่่�ยมสิิริิวงศ์์ กล่่าวว่่า
สร้้างทางลััดการใช้้งานให้้กัับผู้้�ใช้้ทางลััดการใช้้งานช่่วย
ลดขั้้�นตอนการได้้มาหากระบบได้้เตรีียมส่่วนนี้้�ไว้้จะทำำ�ให้้
ผู้้�ใช้้สามารถเข้้าถึึงได้้รวดเร็็ว และ Theo Mandel กล่่าวว่่า
ในการออกแบบ  UI ควรคำำ�นึึงถึึงผู้้�ใช้้ให้้มากที่่�สุุด  โดย
เตรีียมเครื่่�องมืือสร้้างการทำำ�งานอััตโนมััติิให้้กัับผู้้�ใช้้และ
คีีย์์ลััดควรมีีความหมายชััดเจน และ เบญนภา ชาติิเชื้้�อ
ได้้กล่่าวไว้้อีีกว่่า มีีทางลััดให้้เลืือกเดิิน การเสนอผลลััพธ์์
บนหน้้าจออย่่างรวดเร็็วเป็็นสิ่่�งที่่�ผู้้�ใช้้งานประจำำ�และผู้้�เชี่่�ย
วชาญต้้องการ
ดัังนั้้น� ข้้อที่่� 5 ทางลััดที่่มี� ใี ห้้ผู้ใ้� ช้้งาน จึึงมีีความสอดคล้้อง
กล่่าวคืือ สร้้างทางลััดการใช้้งานให้้กัับผู้้�ใช้้ ทางลััดการใช้้
งานช่่วยลดขั้้�นตอนของระบบ  และย่่อมได้้รัับความพึึง
พอใจอีีกทั้้�งคีีย์์ลััดควรมีีความหมายที่่�ชััดเจน เมื่่�อนำำ�ข้้อ
ทางลััดที่่�มีีให้้ผู้้�ใช้้งาน ของผู้้�วิิจััยมาเปรีียบเทีียบระหว่่าง
แอปพลิิเคชัันขายของในปััจจุุบััน เช่่น Shopee, Lazada,
Fingo และแอปพลิิเคชัันเพื่่�อธุุรกิิจต้้นไม้้มงคลของผู้้�วิิจััย 
พบว่่า ในทุุกๆ แอปพลิิเคชัันที่่ไ� ด้้กล่่าวไว้้ข้า้ งต้้นนั้้น� ได้้มีกี ารใช้้
ปุ่่มลั
� ดั เพื่่�อให้้ผู้ใ้� ช้้มีกี ารใช้้งานที่่ส� ะดวกมากขึ้้น� อีีกทั้้ง� ยัังช่่วยให้้
ผู้ใ้� ช้้เข้้าถึึงเนื้้อ� หาหรืือข้้อมููลที่่ผู้� ้�พััฒนาได้้ต้อ้ งการให้้ผู้ใ้� ช้้เข้้าถึึง
ซึ่่ง� ย่่อมเป็็นผลดีีต่อ่ ทั้้�งสองฝ่่าย ส่่วนการออกแบบปุ่่�มลัดข
ั อง
Shopee และ แอปพลิิเคชัันเพื่่�อธุุรกิิจต้้นไม้้มงคลของผู้้�วิจัิ ย 
ั
เน้้นให้้ปุ่่มมี
� คี วามเรีียบง่า่ ย สื่่�อสารได้้ง่า่ ย ส่่วนของ Lazada
มีีการออกแบบปุ่่�มที่่ดู� โู มเดิิร์น์ มากๆ ดููสวยงามแต่่มีคี วามรู้้�สึึก
สื่่�อสารที่่�ยากกว่่าเล็็กน้้อย ในส่่วนของ Fingo นั้้�นปุ่่�มลัดั เน้้น
ความสมจริิง โดยนำำ�สินิ ค้้าจริิงมาย้้อมสีีให้้เข้้ากัับสีหลั
ี กั ของ
ปีีที่่� 8 ฉบัับที่่� 2 (16) ก.ค. - ธ.ค. 63 /43

แอปพลิิเคชััน ซึ่่�งเป็็นการสื่่�อสารที่่�ง่่าย
ข้้อที่่� 6 การป้้องกัันความผิิดพลาดของผู้้�ใช้้ เป็็นผลที่่�
สอดคล้้องกัับการศึกึ ษาจาก นายโอภาส เอี่่ยมสิ
� ริิ วิ งศ์์, เบญนภา
ชาติิเชื้้อ� และ Jakop Nielson โดย นายโอภาส เอี่่ยมสิ
� ริิ วิ งศ์์
กล่่าว่่า ป้้องกัันข้้อผิิดพลาด ระบบโดยทั่่�วไป มัักจะมีีการ
ป้้องกัันข้้อผิิดพลาดจากการใช้้งานของผู้้�ใช้้อยู่่�แล้้วไม่่มาก
ก็็น้อ้ ย ตััวอย่่างเช่่น หากผู้ใ้� ช้้กระทำำ�ผิดขึ้
ิ น�้ มา ระบบก็็จะต้้อง
ให้้คำ�ำ แนะนำำ�หรืือช่่วยแก้้ไขข้้อผิิดพลาดนั้้�นด้้วย และ เบญนภา
ชาติิเชื้้�อ กล่่าวไว้้ว่่า จััดการกัับข้้อมููลผิิดพลาดอย่่างง่่าย มีี
การป้้องกัันความผิิดพลาดจากผู้ใ้� ช้้ และอนุุญาตให้้ดำ�ำ เนิินการ
แก้้ไขกลัับได้้ ได้้ง่า่ ยเพื่่�อแก้้ไขข้้อผิิดพลาดที่่�เกิิดขึ้น�้ ได้้ทันั ทีี
จะทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้กล้้าที่่�จะทดลองใช้้งาน และJakop Nielson ผู้้�
ใช้้มักั จะใช้้งานผิิดพลาดจึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีทางออกให้้ผู้ใ้� ช้้งาน
เสมอ ระบบควรจััดให้้มีคำี �ำ เตืือนให้้ระวัังความผิิดพลาดหรืือ
มีีการยืืนยัันอีีกครั้้ง� ซึ่่ง� จะช่่วยป้้องกัันความผิิดพลาดและการ
ตััดสิินใจของ
ดัังนั้้�นข้้อที่่� 6 การป้้องกัันความผิิดพลาดของผู้้�ใช้้  
มีีความสอดคล้้อง กล่่าวคืือ ระบบทั่่�วไปมัักมีีระบบป้้องกััน
ข้้อผิิดพลาดจากการใช้้งานของผู้ใ้� ช้้ เช่่น หากผู้ใ้� ช้้กระทำำ�ผิดิ
ขึ้้น� มา ระบบก็็ต้อ้ งให้้คำ�ำ แนะนำำ�หรืือช่่วยแก้้ไขข้้อผิิดพลาดด้้วย 
เมื่่�อนำำ�ข้้อ ทางลััดที่่�มีีให้้ผู้้�ใช้้งาน ของผู้้�วิจัิ ัยมาเปรีียบเทีียบ
ระหว่่างแอปพลิิเคชัันขายของในปััจจุุบัันเช่่น Shopee,
Lazada, Fingo และแอปพลิิเคชัันเพื่่�อธุุรกิิจต้้นไม้้มงคล
ของผู้้�วิจัิ ย 
ั พบว่่า Shopee, Lazada และ Fingo มีีการแจ้้งเตืือน
ความผิิดพลาดในส่่วนสำำ�คััญยกตััวเอย่่างเช่่นการจ่่ายเงิิน
ก่่อนที่่�ผู้้�ใช้้จะกดจ่่ายเงิินระบบจะมีีการให้้กดยืืนยัันอีีกครั้้�ง
เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันนั้้�นเอง ในส่่วนของการเพิ่่�มสิินค้้าเข้้า
ตะกร้้าหรืือการกดซื้้�อ เมื่่�อกดแล้้วระบบทำำ�การเพิ่่�มสิินค้้า
ให้้ทัันทีีซึ่่�งเป็็นวิิธีีที่่�สะดวกรวดเร็็วแต่่อาจเกิิดข้้อผิิดพลาด
ขึ้้�นได้้ง่่าย  ในส่่วนของแอปพลิิเคชัันเพื่่�อธุุรกิิจต้้นไม้้มงคล 
ผู้้�วิจัิ ยั ได้้เลืือกใช้้การป้้องกัันความผิิดพลาดของผู้ใ้� ช้้ในส่่วน
ที่่�คล้้ายกััน แต่่ผู้้�วิิจััยได้้เพิ่่�มในส่่วนของการยืืนยัันของการ
เพิ่่�มสินิ ค้้าเข้้าตะกร้้าด้้วย ลดความรวดเร็็วในการเพิ่่�มสินิ ค้้า
เล็็กน้้อยแต่่เป็็นการป้้องกัันความผิิดพลาดของผู้้�ใช้้ในอีีก

44 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ทางนึึงเช่่นกััน แต่่มีีบางส่่วนของทฤษฏีีของผู้้�วิิจััยท่่านอื่่�น
ที่่�มีคี วามขััดแย้้งกัับแอปพลิิเคชัันเพื่่�อธุุรกิิจต้้นไม้้มงคลของ
ผู้้�วิิจััย คืือ พิิชชยานิิดา คำำ�วิิชัย 
ั และ Jakop Nielson ที่่�
พิิชชยานิิดา คำำ�วิิชััย ได้้กล่่าวไว้้ว่่า Step by Step Guide
หากแอพที่่�ใช้้งานเป็็นแอพที่่�ใหม่่ ครั้้�งแรกสำำ�หรัับผู้้�ใช้้
ควรมีีขั้้น� ตอนในการแนะนำำ�การใช้้งาน และ Jakop Nielson
ได้้กล่่าวไว้้ว่า่  ถึึงแม้้ว่า่ ระบบที่่�ดีจี ะต้้องทำำ�งานได้้โดยไม่่ต้อ้ ง
อาศััยคู่่�มืือการใช้้ แต่่อย่่างไรก็็ตามคู่่�มืือก็็ยังั มีีความจำำ�เป็็นต่่อผู้ใ้� ช้้
4. ความต้้องการในการใช้้แอปพลิิเคชัันของกลุ่่�มตััวอย่่าง
จาก 61 คน โดยได้้จากการวิิเคราะห์์และสรุุปผลจากการ
ตอบแบบสอบถามของกลุ่่�มตััวอย่่างทั้้ง� หมด 61 คน ผลสรุุปว่า่
กลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่ต้อ้ งการใช้้งานแอปพลิิเคชัันที่่�มีลัี กั ษณะ
หรืือรููปแบบของตััวอัักษรที่่�เรีียบ  ๆ อ่่านง่่ายและสบายตา
ในส่่วนของการจััดวางของหน้้าจอในแอปพลิิเคชัันต้้องเป็็น
การจััดวางแบบสมดุุลเท่่ากัันทั้้�งซ้้ายและขวาของหน้้าจอ
อีีกทั้้ง� ความซัับซ้อ้ นในการควบคุุมส่ว่ นต่่างๆของแอปพลิิเคชััน
ต้้องไม่่ซัับซ้อ้ นหรืือเรีียบง่า่ ยสามารถเข้้าใจได้้ง่า่ ย แอปพลิิ
เคชัันจะต้้องมีีปุ่่�มลัดั ให้้กับั ผู้ใ้� ช้้เพื่่�อการเข้้าถึึงข้้อมููลในส่่วน
ที่่�ต้้องการได้้สะดวกและรวดเร็็ว

ข้อเสนอแนะ

ผลการศึึกษาค้้นคว้้าการวิิจัยั และพััฒนาแอปพลิิเคชััน
เพื่่�อธุุรกิิจต้้นไม้้มงคล เนื่่�องจากแอปพลิิเคชัันของผู้้�วิจัิ ยั เป็็น
แอปพลิิเคชัันที่่�ออฟไลน์์ที่่ส� ามารถใช้้งานได้้จริิงดัังนั้้�นผู้้�วิจัิ ยั
ได้้มีีข้้อเสนอแนะในการวิิจััยในครั้้�งต่่อไปดัังต่่อไปนี้้�
1. กำำ�หนดข้้อมููล, ตััวแปรต่่างๆ ให้้อยู่่�ในระบบออนไลน์์
ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ลดขนาดของแอปพลิิเคชัันแล้้วทำำ�ให้้การดึึงข้้อมููล
ทำำ�ได้้ไวขึ้้�นโดยการใช้้อิินเตอร์์เน็็ตแทนการใช้้ทรััพยากร
ของเครื่่�อง
2. ผููกระบบการจ่่ายเงิิน (Banking) ในการขายสิินค้้า
จริิงต้้องมีีการใช้้งานระบบ Banking ด้้วย
3. การสร้้างระบบหลัังบ้้าน ในการใช้้ดููการสั่่�งซื้้�อสิินค้้า
ของผู้้�ใช้้งาน
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