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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงค์ในกำรจดัท ำปริญญำนิพนธ์เพื่อพฒันำระบบแนะน ำกำรแต่งหน้ำตำมโทนสี
ผิวด้วยเทคโนโลยีกำรประมวลผลภำพท่ีท ำงำนบนครอสแพลตฟอร์มโดยมุ่งเน้นกำรแนะน ำ
เคร่ืองส ำอำงให้เหมำะกบับุคคลแต่ละบุคคล โดยวเิครำะห์จำกสีผิวบนใบหนำ้ของแต่ละบุคคล โดย
ศึกษำจำกขอ้มูลทดสอบ (Training Data Set) ท่ีรวบรวมมำจำกสีของรองพื้น ของทั้ง 7 แบรนด์ ซ่ึง
ประกอบด้วย 1. L'OREAL 2. MAC 3. Maybelline 4. NARS 5. NYX 6. Revlon และ  7. Wet n 
Wild เพื่อพฒันำระบบวเิครำะห์สีผวิบนใบหนำ้ โดยใชเ้ทคนิคกำรตรวจจบัใบหนำ้, กำรแบ่งส่วนผิว
, กำรสกดัสีท่ีโดดเด่น และกำรจดักลุ่มแบบเคมีน(K-Mean) ทั้งน้ีสินคำ้ภำยในแบรนด์ทั้ง 7 ตำมท่ี
กล่ำวมำ ใชใ้นกำรพฒันำระบบแนะน ำเคร่ืองส ำอำงในแต่ละลุคกำรแต่งหนำ้ ระบบโดยรวมทั้งหมด
แบ่งกำรท ำงำนออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 กำรวิเครำะห์โทนสีผิวบนใบหน้ำด้วย
อัลกอริทึมกำรจัดกลุ่ม K-Mean และอัลกอริทึมหำค่ำควำมเหมือน (Similarity) ด้วยระยะห่ำง 
(Euclidean Distance) ส่วนท่ี 2 เป็นเวบ็แอปพลิเคชัน่ ส ำหรับผูดู้แลระบบในกำรจดักำรขอ้มูลหลกัท่ี
ใช้ใน ส่วนท่ี 3 เป็นไฮบริดโมบำยแอปพลิเคชั่นส ำหรับผูใ้ช้ โดยสำมำรถก ำหนดข้อมูล โดยใช้
รูปภำพใบหน้ำของผูใ้ช้เพื่อใชใ้นกำรวิเครำะห์เพื่อหำเคร่ืองส ำอำงคท่ี์ตรงตำมสีผิวบนใบหนำ้ของ
ผูใ้ช้ เช่น รองพื้น และ แป้งผสมรองพื้น ในกำรพัฒนำระบบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  1. Backend 
System พฒันำโดยใชภ้ำษำไทป์สคริปต ์และ ไพทอน สร้ำงฟังกช์ัน่รองรับกำรท ำงำนของฝ่ังโมบำย
แอปพลิเคชัน่ และจดักำรฐำนขอ้มูลดว้ย MySql และ 2. Frontend System เป็นโมบำยแอปพลิเคชัน่
ท่ีท ำงำนบน ครอสแพลตฟอร์ม พฒันำดว้ย Ionic Framework ผำ่นโปรแกรม Visual Studio Code 

ค าส าคัญ: โทนสีผวิ, กำรตรวจจบัใบหนำ้, กำรจดักลุ่มแบบเคมีน, เคร่ืองส ำอำง 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เน่ืองจากการแต่งหน้าและการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของคนในยุค

ปัจจุบนั แต่มีคนอีกไม่นอ้ยท่ีประสบปัญหาในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง เช่น รองพื้นและแป้งผสม

รองพื้นท่ีไม่เหมาะสมกบัสีผิวใบหน้าของตนเอง อีกทั้งยงัมีคนบางส่วนท่ีประสบปัญหาในการ

แต่งหนา้ในแบบหรือลุคต่างๆ โดยเลือกเคร่ืองส าอางท่ีไม่เหมาะสมกบัการแต่งหนา้แบบนั้นๆ หรือ

จะเป็นกลุ่มคนมือใหม่หัดแต่งหน้าท่ียงัไม่ รู้วิธีการแต่งหน้าท่ีเหมาะกับตนเอง ประกอบกับ

เทคโนโลยีทางดา้นโมบายในปัจจุบนัมีอตัราการเติบโตสูง สามารถเขา้ถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

จากทุกท่ีทุกเวลา ท าให้อุปกรณ์โมบาย เช่น โทรศพัทมื์อถือ หรือแท็บเล็ต เป็นอีกปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการด าเนินชีวิตของผูใ้ชจึ้งเกิดแอปพลิเคชนัท่ีท างานบนอุปกรณ์ดงักล่าวมากมาย แต่ทั้งน้ีผูจ้ดัท า

ยงัไม่พบแอปพลิเคชนัท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาในการเลือกเคร่ืองส าอางให้เหมาะสมกบัผูใ้ช้ได ้จึง

เป็นท่ีมาในการพฒันาระบบแนะน าการแต่งหนา้ตามโทนสีผิวดว้ยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ

โดยใชเ้ทคนิคการตรวจจบัใบหนา้ (Face detection), Skin segmentation, Dominant color extraction, 

อลักอริทึมการจดักลุ่มแบบเคมีน (K-Mean Clustering) และ Similarity Distance เขา้มาช่วยในการ

พฒันาระบบการวิเคราะห์สีผิวบนใบหน้า ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชนัท่ีช่วยในการตดัสินใจของผูใ้ช้ให้

เลือกเคร่ืองส าอางท่ีเหมาะกบัสีผิวบนใบหน้าของตนเองโดยแอปพลิเคชันจะวิเคราะห์ค่า RGB  

(Red Green Blue) บนใบหน้าของผูใ้ช้ จากรูปภาพท่ีผูใ้ช้ถ่าย หรือ เลือกจากแกลอร่ี จากนั้นแอป

พลิเคชนัจะแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1. กลุ่มผิวขาว 2. กลุ่มผิวปานกลาง และ 3. กลุ่มผิวเขม้ 

จากนั้นแอปพลิเคชนัจะวิเคราะห์วา่ผูใ้ชมี้สีผิวบนใบหนา้ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มใด จากนั้นแอปพลิเคชนัจะ

จดัสรรรายการเคร่ืองส าอาง ไดแ้ก่ รองพื้น หรือ แป้งผสมรองพื้นท่ีเหมาะสมกบัสีผวิบนใบหนา้ของ

ผูใ้ช้ นอกจากน้ีในการแนะน าเคร่ืองส าอางยงัสามารถแนะน าให้เขา้กบัลุคการแต่งหน้าไดอี้กดว้ย 

ทั้ งน้ีระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังน้ี ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์โทนสีผิวบนใบหน้าด้วย

อัลกอริทึมการจัดกลุ่ม K-Mean และอัลกอริทึมหาค่าความเหมือน (Similarity) ด้วยระยะห่าง 

(Euclidean Distance) ส่วนท่ี 2 ส าหรับผูดู้แลระบบในการจดัการขอ้มูลเคร่ืองส าอาง และขอ้มูลหลกั

อ่ืนๆ ท่ีใช้ในระบบ โดยพฒันาเป็นเวบ็แอปพลิเคชนั ส่วนท่ี 3 ส าหรับผูใ้ช้ สามารถก าหนดขอ้มูล

ดว้ยรูปภาพใบหน้าของผูใ้ช้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และแนะน าเคร่ืองส าอางท่ีเหมาะสมได้ โดย

พฒันาเป็นโมบายแอปพลิเคชนัท่ีท างานบนครอสแพลตฟอร์ม ในการพฒันาระบบแบ่งเป็น 3 ส่วน 

คือ  Backend System ใชภ้าษาไทป์สคริปต ์และ ภาษาไพทอนในการเขียนฟังกช์ัน่รองรับการท างาน
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ของฝ่ังโมบายแอปพลิเคชัน และจดัการฐานขอ้มูลด้วย MySql และ Frontend System เป็นโมบาย

แอปพลิเคชนั พฒันาดว้ย Ionic Framework ผ่านโปรแกรม Visual Studio Code ซ่ึงระบบน้ีจะช่วย

ใหผู้ใ้ชเ้ลือกเคร่ืองส าอางท่ีเหมาะสมกบัสีผวิบนใบหนา้ และเหมาะกบัลุคการแต่งหนา้มากยิง่ข้ึน 

1.2 วตัถุประสงค์ 

 เพื่อพฒันาระบบแนะน าการแต่งหนา้ตามโทนสีผวิดว้ยเทคโนโลยกีารประมวลผลภาพ 

1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ 

1.3.1 สถาปัตยกรรมท่ีใช้ในการพัฒนาโครงงานเป็นแบบไคลเอนท์ / เ ซิ ร์ฟเวอร์
(Client/Server Architecture) 

1.3.2 การประมวลผล  
 1.3.2.1 Face Detection ท าการตรวจจบัใบหน้าในส่วนท่ีเป็นจมูกและแก้ม   

.............จากนั้นวเิคราะห์หาค่า RGB (Red Green Blue) 
1.3.2.2  Skin Segmentation ใชท้  าการตรวจสอบรูปภาพวา่บริเวณใดเป็นผิวหนงัและ

บริเวณใดไม่ใช่ผวิหนงั 
1.3.2.3 Dominant Color Extraction ดึงค่าสีท่ีมีจ  านวนมากท่ีสุดออกมาเพื่อท าการ

วเิคราะห์ต่อไปวา่สีท่ีแสดงออกมาจดัอยูใ่นโทนผวิใด 
1.3.2.4  K-Mean Clustering มีการแบ่งกลุ่มสีผวิท่ีใกลเ้คียงกนัโดยใชว้ธีิการแบ่งกลุ่ม

ขอ้มูลแบบเคมีน 
1.3.2.5 Euclidean Distance, Euclidean Metric ใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ในการหา

ระยะทางแบบยุคลิด ซ่ึงจะหาระยะห่างของรูปภาพท่ีค านวนได้ว่าอยู่
ใกลเ้คียงกบักลุ่มใดมากท่ีสุด 

 1.3.2.6  Training Data Set ชุดขอ้มูลท่ีท าการฝึกฝนแลว้ 
1.3.2.7  Testing Data Set ชุดขอ้มูลท่ีน าไปใชท้ดสอบชุดขอ้มูลท่ีท าการฝึกฝนแลว้ 

1.3.3 แอปพลิเคชนั 
1.3.3.1 เวบ็แอปพลิเคชนัส าหรับผูดู้แลระบบ (Administrator) มีฟังก์ชนัการท างาน                                        
..          ดงัน้ี  

1.3.3.1.1 ผูดู้แลระบบสามารถสร้างรายการเคร่ืองส าอางได ้
1.3.3.1.2 ผูดู้แลระบบสามารถตรวจสอบรายละเอียดรายการเคร่ืองส าอาง

ในระบบได ้
1.3.3.1.3 ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขรายละเอียดรายการเคร่ืองส าอางได ้
1.3.3.1.4 ผูดู้แลระบบสามารถลบรายการเคร่ืองส าอางได ้
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1.3.3.1.5 ผูดู้แลระบบสามารถลบรูปภาพแต่รายการเคร่ืองส าอาง, รูปภาพ
เทคนิคสอนการแต่งหน้า  และรูปภาพอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
แต่งหนา้ได ้

1.3.3.1.6 ผูดู้แลระบบสามารถลบวดีีโอสอนการแต่งหนา้ได ้
 

1.3.3.2 โมบายแอปพลิเคชนัส าหรับผูใ้ช ้(User) มีฟังกช์นัการท างานดงัน้ี 
1.3.3.2.1 ฟังกช์นัวเิคราะห์สีผวิ (Face Skin Tone Analysis) 

1.3.3.2.1.1 ผูใ้ชส้ามารถเลือกเมนูวเิคราะห์สีผิวจากหนา้หลกั เพื่อ
วิเคราะห์สีผิวจากการถ่ายรูปใบหน้าของผูใ้ช้ โดย
สามารถถ่ายรูปจากกลอ้ง หรือเลือกรูปจากอลับั้มรูป
ได ้

1.3.3.2.1.2 ผูใ้ชส้ามารถเลือกหมวดรองพื้น หรือแป้งผสมรองพื้น 
และเลือกยี่ห้อเคร่ืองส าอางท่ีตอ้งการ เพื่อให้ระบบ
ท าการแนะน าผลิตภัณฑ์ ท่ีได้ท าการเ ลือก ให้
เหมาะสมกับสีผิวของผู ้ใช้ และผู ้ใช้สามารถเห็น
ตวัอยา่งของผลิตภณัฑน์ั้นๆได ้

1.3.3.2.1.3 ผูใ้ช้รู้สีผิวของใบหน้าตวัเอง และรู้ว่าสีผิวนั้นอยู่ใน
โทนสีผิว ผิวขาว, ผิวปานกลาง หรือผิวเขม้ จากผล
การวเิคราะห์สีผวิของระบบได ้

1.3.3.2.1.4 ผูใ้ช้สามารถเลือกแท็บเมนูท่ีอยู่ด้านล่างเพื่อให้ผูใ้ช้
เลือกเมนูอ่ืนๆไดส้ะดวกมากข้ึน โดยท่ีจะมีเมนูหนา้
หลัก, เมนูวิเคราะห์สีผิว, เมนูแนะน าเคร่ืองส าอาง
ประจ าลุค, เทคนิคการแต่งหนา้ และ แนะน าอุปกรณ์
การแต่งหนา้ 

1.3.3.2.2 ฟังกช์นัแนะน าเคร่ืองส าอางประจ าลุค (Makeup Look) 
1.3.3.2.2.1 ผูใ้ช้สามารถเลือกลุคการแต่งหน้าท่ีตอ้งการได ้เช่น 

โทนน ้าตาล, โทนส้ม และโทนชมพู 
1.3.3.2.2.2 ผูใ้ช้สามารถเลือกลุคการแต่งหน้าจากโทนสีท่ีเลือก

ได ้และผูใ้ช้จะเห็นตวัอย่างรูปการแต่งหน้าลุคนั้นๆ 
ท่ีไดท้  าการแต่งหนา้เสร็จแลว้ 

1.3.3.2.2.3 ผูใ้ช้สามารถเลือกไอคอนวีดีโอสอนแต่งหน้าในแต่
ละลุคอยู่ข้างๆตัวอย่างรูป เพื่อผู ้ใช้สามารถกดท่ี
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ไอคอนเพื่อไปยงัหน้าวีดีโอสอนต่างหน้าในลุคนั้น
ได ้

1.3.3.2.2.4 ผูใ้ชไ้ดรั้บรายการเคร่ืองส าอาง ไดแ้ก่ 1. ดินสอเขียน
คิ้ว 2. อายแชโดว ์3. มาสคาร่า 4. อายไลเนอร์ 5. บลชั
ออน และ 6. ลิปสติก ท่ีระบบแนะน าใหเ้หมาะสมกบั
โทนสีการแต่งหนา้ในแต่ละโทนสีได ้

1.3.3.2.2.5 ผูใ้ช้สามารถเลือกแท็บเมนูท่ีอยู่ด้านล่างเพื่อให้ผูใ้ช้
เลือกเมนูอ่ืนๆไดส้ะดวกมากข้ึน โดยท่ีจะมีเมนูหนา้
หลัก, เมนูวิเคราะห์สีผิว, เมนูแนะน าเคร่ืองส าอาง
ประจ าลุค, เทคนิคการแต่งหนา้ และ แนะน าอุปกรณ์
การแต่งหนา้ 

1.3.3.2.3 ฟังกช์นัเทคนิคการแต่งหนา้ (Makeup Tutorial) 
1.3.3.2.3.1 ผูใ้ชส้ามารถเลือกเทคนิคการแต่งหนา้เบ้ืองตน้ได ้เช่น

เทคนิคการสอนเขียนคิ้ว, เทคนิคการสอนปัดแก้ม 
หรือเทคนิคการสอนคดัเบา้ตา 

1.3.3.2.3.2 ผูใ้ช้สามารถเล่ือนดูรูปภาพเทคนิคการสอนต่างๆได ้
โดยจะแสดงรูปภาพการสอนเป็นล าดบั 

1.3.3.2.3.3 ผูใ้ช้สามารถเลือกแท็บเมนูท่ีอยู่ด้านล่างเพื่อให้ผูใ้ช้
เลือกเมนูอ่ืนๆไดส้ะดวกมากข้ึน โดยท่ีจะมีเมนูหนา้
หลัก, เมนูวิเคราะห์สีผิว, เมนูแนะน าเคร่ืองส าอาง
ประจ าลุค, เทคนิคการแต่งหนา้ และ แนะน าอุปกรณ์
การแต่งหนา้ 

1.3.3.2.4 ฟังกช์นัแนะน าอุปกรณ์การแต่งหนา้ (Makeup Accessories) 
1.3.3.2.4.1 ผูใ้ชส้ามารถเลือกดูอุปกรณ์การแต่งหนา้ได ้เช่น 

แปรงแต่งหนา้ และฟองน ้าไข่ 
1.3.3.2.4.2 ผูใ้ชส้ามารถเลือกดูอุปกรณ์ชนิดต่างๆไดว้า่ใชง้านได้

อยา่งไร เช่น เลือกอุปกรณ์แปรงแต่งหนา้ แปรง
แต่งหนา้มีหลายแบบ เม่ือท าการเลือกจะบอกแปรง
แต่งหนา้ชนิดต่างๆและบอกวธีิการใชว้า่ใชง้าน
อยา่งไรบา้ง 

1.3.3.2.4.3 ผูใ้ชส้ามารถเลือกแทบ็เมนูท่ีอยูด่า้นล่างเพื่อให้ผูใ้ช้
เลือกเมนูอ่ืนๆไดส้ะดวกมากข้ึน โดยท่ีจะมีเมนูหนา้
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หลกั, เมนูวเิคราะห์สีผวิ, เมนูแนะน าเคร่ืองส าอาง
ประจ าลุค, เทคนิคการแต่งหนา้ และ แนะน าอุปกรณ์
การแต่งหนา้ 

 

1.4 ขั้นตอนและวธีิกำรด ำเนินปริญญำนิพนธ์ 

 1.4.1 รวบรวมควำมต้องกำรและศึกษำข้อมูล ( Detailed Study ) 

   รวบรวมความตอ้งการโดยการสัมภาษณ์จากกลุ่มบุคคลทัว่ไป โดยสอบถามถึง

ความตอ้งการและขั้นตอนการท างานของระบบแนะน าเคร่ืองส าอาง ศึกษาขอ้มูลจากการ

ค้นหาปัญหาท่ีผู ้แต่งหน้ามักพบจากการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง ด้วยการสืบค้นทาง

อินเตอร์เน็ต เช่น การดูบิวต้ีบล็อกเกอร์แต่งหน้า และพูดถึงปัญหาต่างๆในการเลือกใช้

เคร่ืองส าอาง เป็นตน้ การศึกษาขอ้มูลจากเวบ็ไซตท่ี์นิยมในบจัจุบนัและท าการเตรียมขอ้มูล

เพื่อน าไปพฒันา  เป็นแอปพลิเคชนัส าหรับท างานบนโทรศพัทมื์อถือ และรวบรวมปัญหาท่ี

ไดจ้ากการส ารวจขอ้มูล  เพื่อน าไปแกไ้ขและปรับปรุงให้แอปพลิเคชนัมีประสิทธิภาพใน

การแนะน าเคร่ืองส าอางท่ีมีความแม่นย  าแก่ผูใ้ช้มากท่ีสุด โดยการศึกษาเคร่ืองมือในการ

ประมวลผลภาพหลกัการของ Image Processing 

 1.4.2 วเิครำะห์ระบบ ( System Analysis ) 

1.4.2.1 การวเิคราะห์  

ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดร้วบรวมทั้งปัญหาท่ีพบ น ามาวิเคราะห์และวางแผนการ

ปฏิบติังาน เพื่อท าการออกแบบแอปพลิเคชันให้ตอบสนองความต้องการของ       

ผูใ้ช้ได้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน โดยวิเคราะห์จากความต้องการและข้อมูลท่ีได้

รวบรวมมา ซ่ึงจากท่ีได้ท าการศึกษามาคณะผูจ้ดัท าได้มีการเลือกใช้อลักอริทึม    

K-Mean ในการแบ่งกลุ่มสีผิวออกเป็นทั้งหมด 3 โทนสีผิว ไดแ้ก่ ผิวขาว ผิวกลาง 

และผิวเขม้ โดยมีการใช้อลักอริทึมหาค่าความเหมือน (Similarity) ดว้ยระยะห่าง

แบบยุคลิด (Euclidean Distance) ซ่ึงเป็นการคิดวิเคราะห์ท่ีน าเอาค่าท่ีมีระยะห่าง

น้อยท่ีสุดจากจุดเซนทรอยด์  (Centroid) ของโทนสีผิวทั้ ง  3  โทนสี น ามา

เปรียบเทียบกนั และเลือกผลลพัธ์ท่ีมีค่าใกลเ้คียงกบัจุดเซนทรอยดข์องโทนสีผิวใด

มากท่ีสุด จึงจัดว่าผูใ้ช้อยู่ในกลุ่มโทนสีผิวนั้ น โดยน าเสนอด้วยภาพต่อไปน้ี        
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Use Case Diagram , Sequence Diagram , Class Diagram และ Entity Relationship 

Diagram 

1.4.3 กำรออกแบบระบบงำน ( System Design ) 

1.4.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) สถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการ
พฒันา โครงสร้างเป็นแบบไคลเอนท/์เซิร์ฟเวอร์ 

1.4.3.2 ออกแบบอัลกอริทึมประมวลผลภาพ (Image Processing Algorithm)       
การวิเคราะห์โทนสีผวิทั้ง 3 โทนสี ไดมี้การใชอ้ลักอริทึม K-Mean โดยใช้
โปรแกรม Weka ในการวิเคราะห์ และขอ้มูลท่ีน ามาใช้เป็นข้อมูลสอน
ให้กบัระบบ น ามาจากการเอาค่า RGB (Red Green Blue) ของสีรองพื้น
ของแบรนด์ตัวอย่างทั้ ง 7 แบรนด์มาวิเคราะห์ โดยค่าเซนทรอยด์ 
(Centroid) ของโทนสีทั้ง 3 โทนสี มีดงัน้ี 1. ผิวขาว ค่า RGB คือ 236, 200, 
172 2. ผิวกลาง ค่า RGB คือ 214, 161, 121 และ 3. ผิวเขม้ ค่า RGB คือ 
154, 94, 63 

1.4.3.3 ออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) ฐานขอ้มูลของระบบมีปริมาณของ
ข้อมูลจ านวนมาก การออกแบบฐานข้อมูลจึงมีความซับซ้อน การ
ออกแบบฐานข้อมูลต้องใช้เวลาในการด าเนินการพอสมควรและ
จ าเป็นตอ้งออกแบบ อยา่งเหมาะสมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้
และความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล ฐานข้อมูลท่ีเลือกใช้เป็น
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ซ่ึงออกแบบโดยยึดหลกักฎความบูรณภาพเพื่อลด
ความซ ้ าซอ้นของขอ้มูล 

1.4.3.4 ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้ (User Interface Design) ส่วนติดต่อผูใ้ช้หรือ
หน้าจอ แต่ละหน้าของแอปพลิเคชันโครงสร้างการท างานของ
สถาปัตยกรรม Hybrid Mobile Application ไดมี้การออกแบบการพฒันา
แอปพลิเคชนัเพื่อแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนของการท างานหลกัและ
ส่วน ติดต่อกบัผูใ้ชโ้ดยส่วนติดต่อกบัผูใ้ชพ้ฒันาโดยใชภ้าษา HTML และ
SCSS ท าใหส้ะดวกต่อการจดัการแอปพลิเคชนัจากนั้นจึงเขียนชุดค าสั่งใน
การติดต่อตวัควบคุม (Controller) ต่าง ๆ ในส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้

1.4.3.5 ออกแบบเคร่ืองมือฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  (Hardware and Software 
Design) 
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1.4.3.4.1  ฮาร์ดแวร์ 
1.4 .3 .4 .1 .1  เค ร่ืองคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ค รุ่น HP OMEN 15 

GAMING Laptop Intel Core i7 - 7 7 0 0 HQ 
@2.80GHz 2.81 GHz จ านวนทั้งส้ิน 2 เคร่ือง 

1.4.3.4.2  ซอฟตแ์วร์ 
 1.4.3.4.2.1 การวเิคราะห์ 
  1.4.3.4.2.1.1 Face Detection 
  1.4.3.4.2.1.2 Skin Segmentation 
  1.4.3.4.2.1.3 Dominant Color Extraction 
  1.4.3.4.2.1.4 K-Mean Clustering 
  1.4.3.4.2.1.5 Euclidean Distance, Euclidean Metric 
  1.4.3.4.2.1.6 Training Data Set 
  1.4.3.4.2.1.7 Testing Data Set 
 1.4.3.4.2.2 แอปพลิเคชนั 

1.4.3.4.2.2.1 ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 10 
1.4.3.4.2.2.2 โปรแกรม Visual Studio Code 
1.4.3.4.2.2.3 Ionic Framework 
1.4.3.4.2.2.4 โปรแกรม JetBrains PyCharm Community 

Edition  
1.4.3.4.2.2.5 โปรแกรม Microsoft Office 2010 
1.4.3.4.2.2.6 โปรแกรม Xampp Control Panel 
1.4.3.4.2.2.7 โปรแกรม Google Chrome  

1.4.4 กำรพฒันำระบบ ( System Development ) 

1.4.4.1 ประมวลผลภาพ 

ขั้นตอนในการวิเคราะห์เร่ิมตน้จะท าการตรวจจบัใบหน้า (Face Detection) จาก

รูปภาพท่ีไดม้าและน ารูปภาพมาตดัเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ โดยตดับริเวณแกม้ทั้งสองให้เป็น

ช้ินเดียวกนั จากนั้นน ารูปท่ีไดม้าวเิคราะห์ค่าสี RGB และท าการแบ่งกลุ่มรูปภาพ (K-Mean 

Clustering) ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผิวขาว 2. กลุ่มผิวปานกลาง และ 3. กลุ่มผิวเขม้

และเม่ือจะท าการวิเคราะห์สีผิวของผูใ้ช้ จะค านวณโดยหาระยะห่างของค่าโทนสีผิว 

(Euclidean distance, Euclidean metric) ท่ีท  าการวิเคราะห์มาแล้ว จากนั้ นชุดฝึกข้อมูล 
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(Training Data Set) วิเคราะห์ว่าโทนสีผิวท่ีวิเคราะห์ใกล้เคียงโทนสีใดมากท่ีสุด และ

แสดงผลค่าโทนสีผวิท่ีวเิคราะห์ไดอ้อกมาเป็นผลลพัธ์ 

1.4.4.2 แอปพลิเคชนั 

ขั้นตอนในการพฒันาระบบเป็นการน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดว้ิเคราะห์และออกแบบ

ไวม้าท าการสร้างและเขียนชุดค าสั่ง รวมทั้งเขียนชุดค าสั่งส าหรับเวบ็ไซตข์องผูดู้แลระบบ

ด้วยโปรแกรม Visual Studio Code และโปรแกรม JetBrains PyCharm Community 

Edition ส าหรับเขียนชุดค าสั่งของเวบ็เซอร์วิสเพื่อใช้ในการติดต่อกบัฐานขอ้มูลโดยใช้

โปรแกรม MySQL Workbench 

1.4.5 กำรทดสอบระบบ ( System Testing ) 

1.4.5.1 Unit Testing ตรวจสอบความผิดพลาดของแต่ละฟังก์ชันการท างาน 

ตรวจสอบโดยผู ้จ ัดท าเอง  เป็นการทดสอบแอปพลิเคชันในระดับ 

Function Call เพื่อเป็นการยืนยนัการท างานของระดบัย่อยท่ีสุดของแอป

พลิเคชนัวา่ท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1.4.5.2 Integration Testing ทดสอบการท างานของแอปพลิเคชนัโดยทดสอบการ

ตอบสนองของแต่ละความตอ้งการของอาจารยท่ี์ปรึกษา แต่ละหน้าของ

แอปพลิเคชันว่ามีการท างานท่ี สมบูรณ์และถูกตอ้งโดยท าการเช่ือมต่อ

ส่วนยอ่ย ๆ ของ Module น ามาประกอบกนัเป็นแอปพลิเคชนั 

1.4.5.3 System Testing ทดสอบการเช่ือมต่อของแอปพลิเคชนักบั Server โดยการ 

เช่ือมต่อผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทดสอบการเช่ือมต่อแอปพลิเคชัน

กบั Server ผา่นเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือและผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้

สาย 

1.4.6 จัดท ำเอกสำรประกอบปริญญำนิพนธ์ ( Documentation ) 

จดัท าเอกสารประกอบปริญญานิพนธ์แนวทางในการจดัท าปริญญานิพนธ์วิธีการ

และขั้นตอน การด าเนินปริญญานิพนธ์เพื่อแสดงรายละเอียดการพฒันาแอปพลิเคชนัและ

เป็นคู่มือในการใช้งานแอปพลิเคชนัอีกทั้งยงัเป็นเอกสารส าหรับการน าแอปพลิเคชันไป

พฒันาต่อในอนาคต 
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1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 ได้แอปพลิเคชันท่ีสามารถแก้ปัญหาการเลือกรองพื้นและแป้งผสมรองพื้นให้
เหมาะสมกบัผูใ้ชไ้ดจ้ริง 

1.5.2 ผูใ้ชรู้้เคร่ืองส าอางท่ีเหมาะสมกบัลุคการแต่งหนา้ และรู้สีผวิบนใบหนา้ของตนเอง 

1.5.3 ผูใ้ชรู้้วธีิการแต่งหนา้ในแต่ละลุคจากวดีิโอท่ีแนะน าให ้

1.5.4 ผูใ้ชรู้้เทคนิคแต่งหนา้จากรูปภาพขั้นตอนต่างๆในการแต่งหนา้ท่ีแนะน าให ้

1.5.5 เพิ่มความแม่นย  าและความน่าสนใจของแอปพลิเคชนัโดยการเลือกใชเ้ทคโนโลยใีหม่ 

1.6 แผนและระยะเวลำกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 

ตารางท่ี 1.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานปริญญานิพนธ์ 

ขั้นตอนในกำร
ด ำเนินงำน 

2561 2562 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.     ธ.ค.     ม.ค. ก.พ.    มี.ค.         เม.ย.   
1. รวบรวมความตอ้งการ          
2. วเิคราะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันาระบบ 
5. ทดสอบระบบ 

6. จดัท าเอกสาร 

 

1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรพฒันำ 

1.7.1 ฮาร์ดแวร์ 

1.7.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนตบุค๊รุ่น HP OMEN 15 GAMING Laptop  
Intel Core i7-7700HQ @2.80GHz 2.81 GHz จ  านวนทั้งส้ิน 2 เคร่ือง 

1.7.2 ซอฟตแ์วร์ 

1.7.2.1 ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 10 
1.7.2.2 โปรแกรม Visual studio code 
1.7.2.3  Ionic Framework 
1.7.2.4 โปรแกรม JetBrains PyCharm Community Edition 2018.3.3 x64 
1.7.2.5 โปรแกรม Microsoft Office 2010 
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1.7.2.6 โปรแกรม Xampp Control Panel 
1.7.2.7 โปรแกรม Google Chrome  

1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่รองรับระบบ 

1.8.1 แม่ข่าย ( Server ) 
1.8.1.1 โทรศพัทมื์อถือทุกรุ่น  
1.8.1.2 ระบบปฏิบติัการใดๆ 

1.8.2 ลูกข่าย ( Client ) 
1.8.2.1 โทรศพัทมื์อถือทุกรุ่น 
1.8.2.2 ระบบฏิบติัการใดๆ 



บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 ในการจดัท าปริญญานิพนธ์ท่ีคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎี แนวคิด เทคโนโลยี
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และเคร่ืองมือ (Tools) ต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการพฒันาระบบ 
ประกอบดว้ย 

2.1 Image Processing1 

 การประมวลผลภาพ (Image Processing) หมายถึง การน าภาพมาประมวลผลหรือคิด
ค านวณดว้ยคอมพิวเตอร์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเราตอ้งการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 

 

รูปท่ี 2.1 Image Processing 

โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีส าคญั คือ การท าใหภ้าพมีความคมชดัมากข้ึน การก าจดัสัญญาณรบกวนออก
จากภาพ การแบ่งส่วนของวตัถุท่ีสนใจออกมาจากภาพ เพื่อน าภาพวตัถุท่ีไดไ้ปวิเคราะห์หาขอ้มูล
เชิงปริมาณ เช่น ขนาด รูปร่าง และทิศทางการเคล่ือนของวตัถุในภาพ จากนั้นสามารถน าขอ้มูลเชิง
ปริมาณเหล่าน้ีไปวเิคราะห์ และสร้างเป็นระบบ เพื่อใชป้ระโยชน์ในงานดา้นต่างๆ 

2.1.1 Face Detection2 

การตรวจจบัใบหน้า (Face Detection) คือกระบวนการคน้หาใบหน้าของบุคคล
จากภาพหรือวิดีโอ จากนั้นก็จะท าการประมวลผลภาพใบหน้าท่ีไดส้ าหรับขั้นตอนถดัไป
เพื่อให้ภาพใบหนา้ท่ีตรวจจบัไดง่้ายต่อการจ าแนก ซ่ึงระบบการรู้จ าใบหนา้เป็นส่วนหน่ึง
ของ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในส่วนเน้ือหาของเร่ือง การรับรู้ของเคร่ือง (Machine 
perception) 

                                                           
1 อา้งอิง https://silllovely.wordpress.com/2013/06/11/เทคโนโลยกีารประมวลผลภา/ 
2 อา้งอิง https://th.wikipedia.org/wiki/ระบบการรู้จ าใบหนา้ 
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รูปท่ี 2.2 Face Detection 

2.1.2 RGB Analysis3 

RGB ย่อมาจาก Red, Green และ Blue คือ กระบวนการผสมสีจากแม่สี 3 สี คือสี
แดง สีเขียว และสีน ้ าเงิน การใช้สัดส่วนของสี 3 สีน้ีต่างกนั จะท าให้เกิดสีต่างๆ ได้อีก
มากมาย 

ระบบสี RGB เป็นระบบสีท่ีเกิดจากการรวมกนัของแสงสีแดง เขียว และน ้ าเงิน
โดยมีการรวมกนัแบบ Additive ซ่ึงโดยปกติจะน าไปใชใ้นจอภาพแบบ CRT (Cathode ray 
tube) ในการใช้งานระบบสี RGB ยงัมีการสร้างมาตรฐานท่ีแตกต่างกนัออกไปท่ีนิยมใช้
งานไดแ้ต่ RGBCIE และ RGBNTSC 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.3 RGB Analysis 

2.1.3 Skin Segmentation4 

เซกเมนเตชัน (Segmentation) การแยกบริเวณนั้นจะท าให้ได้ภาพท่ีเป็นวตัถุท่ี
สนใจออกจากพื้นหลงั ท่ีจะท าให้ทราบวา่ในภาพมีวตัถุอยูก่ี่ช้ินและพิกเซลใดเป็นของวตัถุ
ช้ินใด ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวถือเป็นพื้นฐานของการประมวลขั้นสูงท่ีจะน าไปสู่การ

                                                           
3 อา้งอิง https://th.wikipedia.org/wiki/ระบบสี_RGB 
4 อา้งอิง https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hin-kmitnb&month=19-01-2011&group=1&gblog=6 
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ตดัสินใจเก่ียวกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์ต่อไปและจะพบว่าวิธีการแยกบริเวณนั้นจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆ ดว้ยกนั คือ การแยกบริเวณดว้ยการใชค้่าเทรชโฮลหรือ ท่ีเรียกวา่ 
Region based segmentation และอีกวิธีหน่ึงคือ การแยกบริเวณดว้ยขอบวตัถุท่ีตรวจจบัได้
ด้วยตัวตรวจจับขอบซ่ึงเ รียกกันว่า  Edge based segmentation และเ น่ืองจากในการ
ตรวจสอบช้ินงานดว้ยภาพแบบอตัโนมติันั้นจะเป็นการท างานท่ีมีแสงกระจายตวัอยู่อย่าง
สม ่าเสมอท าให้ภาพท่ีไดจ้ะมีบริเวณท่ีเป็นวตัถุและพื้นหลงัท่ีมีความเขม้แสงแตกต่างกนั
อยา่งเห็นไดช้ดัเจน ดว้ยสาเหตุดงักล่าวจึงท าให้การแยกบริเวณดว้ยวิธีแรกสามารถท างาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนั้นจะพบวา่ ดว้ยวิธีการแยกบริเวณวิธีแรกจะท าให้
สามารถทราบถึงบริเวณทั้งหมดของวตัถุแต่ละช้ินซ่ึงข้อมูลท่ีได้สามารถน าไปค านวณ
ลกัษณะ (Feature) ต่างๆ ของวตัถุไดง่้ายกวา่  

1. Region based segmentation  

......การแยกบริเวณรูปภาพด้วยค่าเทรชโฮล หรือเป็นการแปลงภาพ Gray scale 
เป็นภาพ Binary โดยใชค้่าเทรชโฮล ซ่ึงการเลือกใชค้่าเทรชโฮลนั้นมีอยู ่2 แบบ ดงัน้ี 

- Global Threshold คือ การใชค้่าเทรชโฮลดค์่าเดียวกนัทั้งภาพ  

- Local Threshold คือ การแบ่งภาพหลกัออกเป็นภาพย่อยๆ ท่ีแต่ละภาพย่อย
เหล่านั้นจะมีค่าเทรชโฮลดเ์ป็นของตวัเอง 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.4 Skin Segmentation 
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2.1.4 Dominant Color5 

เป็นผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการใชอ้ลักอริทึม Image-processing เพื่อวเิคราะห์และสกดัสี

ออกมาจากรูป คือค่าสี RGB  

Dominant color คือ สีหลกั หรือสีส่วนใหญ่ของรูป 

 

รูปท่ี 2.5 Dominant Color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 อา้งอิง http://startitup.in.th/steal-picture-color-by-using-color-thief/ 
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2.2 Similarity Measures 6 

Similarity Measures เป็นการวดัความเหมือนของชุดขอ้มูล ( Data Object ) 2 ชุด 

2.2.1 Euclidean Distance 7 

ระยะทางแบบยคุลิด (องักฤษ: Euclidean distance, Euclidean metric) คือระยะทาง
ปกติระหว่างจุดสองจุดในแนวเส้นตรง ซ่ึงอาจสามารถวดัได้ด้วยไมบ้รรทดั มีท่ีมาจาก
ทฤษฎีของพีทาโกรัส เหตุท่ีเรียกวา่ แบบยคุลิด เน่ืองจากเป็นการวดัระยะทางในปริภูมิแบบ
ยุคลิด คือไม่มีความโคง้และไม่สามารถท าให้โคง้งอ และการใช้สูตรน้ีวดัระยะทางท าให้
กลายเป็นปริภูมิอิงระยะทาง ค่าประจ า (norm) ท่ีเก่ียวขอ้งก็จะเรียกวา่เป็น ค่าประจ าแบบยุค
ลิด (Euclidean norm) เช่นกนั 

 

นิยาม 

ระยะทางแบบยุคลิดระหว่างจุดสองจุด p และ q คือความยาวของส่วนของเส้นตรง 𝑝𝑞̅̅ ̅       

ถา้ p = (p1, p2, …, pn) และ q = (q1, q2, …, qn) ในระบบพิกดัคาร์ทีเซียน เป็นจุดสองจุดบนปริภูมิ

ยคุลิด n มิติ ระยะทางระหวา่งจุด p กบั q ค านวณไดจ้าก 

 

ค่าประจ าแบบยุคลิด คือระยะทางจากจุดหน่ึงจุด p ไปยงัจุดก าเนิด (0, 0, …, 0) บน       

ปริภูมิยคุลิด 

 

ซ่ึงสมการตวัหลงัเก่ียวขอ้งกบัผลคูณจุด เป็นขนาดของเวกเตอร์ p จากจุดก าเนิด ระยะทาง

แบบยคุลิดจึงอาจนิยามไดอี้กแบบหน่ึงดงัน้ี 

 

                                                           
6 อ้าง อิ ง  https://www.facebook.com/truebigdata/posts/concept-ตัวห น่ึง ท่ี ใช้ เ ยอะมากใน -data-science-คือ -
similarity-measures-ซ่ึงเป็นการ/870391743112462/ 
7 อา้งอิง https://th.wikipedia.org/wiki/ระยะทางแบบยคุลิด 
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2.3 Clustering8 

 Clustering หรือการจัดกลุ่มของข้อมูล เป็นหน่ึงในเมธอดของ Unsupervised Learning 

โดยทัว่ไปจะมีอลักอริทึม เช่น K-Means หรือ Hierarchical Clustering ซ่ึงทั้งสองอลักอริทึมน้ีจะ

เหมาะส าหรับการจดักลุ่ม ( Clustering ) ท่ีรวมกนัเป็นกลุ่มกอ้น และแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

 

รูปท่ี 2.6 Clustering 

2.3.1 K-Means 9 

K-means คือ อลักอริทึมเทคนิคการเรียนรู้โดยไม่มีผูส้อน โดยอลักอริทึม K-Means จะตดั

แบ่ง (Partition) วตัถุออกเป็น K กลุ่ม โดยแทนแต่ละกลุ่มด้วยค่าเฉล่ียของกลุ่ม ซ่ึงใช้เป็นจุด

ศูนยก์ลาง (Centroid) ของกลุ่มในการวดัระยะห่างของขอ้มูลในกลุ่มเดียวกนั ในขั้นแรกของการจดั

กลุ่มโดยการหาค่าเฉล่ียแบบเคยต์อ้งก าหนดจ านวนกลุ่ม (K) ท่ีตอ้งการ และก าหนดจุดศูนยก์ลาง

เร่ิมตน้จ านวน K จุด ส่ิงส าคญัในการก าหนดจุดศูนยก์ลางเร่ิมตน้ของแต่ละกลุ่มน้ี ควรจะถูกก าหนด

ดว้ยวธีิท่ีเหมาะสม เพราะต าแหน่งจุดศูนยก์ลางเร่ิมตน้ท่ีแตกต่างกนัท าใหไ้ดผ้ลลพัธ์สุดทา้ยแตกต่าง

กนั ดงันั้นในทางท่ีดีควรจะก าหนดจุดศูนยก์ลางน้ีให้ห่างจากจุดศูนยก์ลางอ่ืนๆ ขั้นตอนต่อไปคือ
                                                           
8 อา้งอิง https://medium.com/@artificialcc/clustering-dbscan-คืออะไร-116b5d5c9873 
9 อา้งอิง http://datamining-techniques.blogspot.com/2012/09/k-means-k-means-clustering.html 
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สร้างกลุ่มขอ้มูลและความสัมพนัธ์กบัจุดศูนยก์ลางท่ีใกลม้ากท่ีสุด โดยแต่ละจุดจะถูกก าหนดไปยงั

จุดศูนยก์ลางท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดจนครบหมดทุกจุด และค านวณหาจุดศูนยก์ลางใหม่ โดยการหาค่าเฉล่ีย

ทุกวตัถุท่ีอยูใ่นกลุ่ม หากจุดศูนยก์ลางในแต่ละกลุ่มถูกเปล่ียนต าแหน่ง จะไดจุ้ดมีความสัมพนัธ์กบั

กลุ่มใหม่และใกลก้บัจุดศูนยก์ลางใหม่ ท าซ ้ าแบบน้ีไปเร่ือย ๆ จะสังเกตเห็นวา่ผลลพัธ์จากการท าซ ้ า

แบบน้ีท าให้จุดศูนยก์ลางเปล่ียนต าแหน่งทุกรอบ จนกระทัง่จุดศูนยก์ลางจ านวน K จุด ไม่มีการ

เปล่ียนแปลงจึงจะส้ินสุดกระบวนการ 

อลักอริทึมการจดักลุ่มโดย K-means 

1. ก าหนดจ านวนกลุ่ม K กลุ่ม และก าหนดจุดศูนยก์ลางเร่ิมตน้จ านวน K จุด 

2. น าวตัถุทั้งหมดจดัเขา้กลุ่มท่ีมีจุดศูนยก์ลางท่ีอยูใ่กลว้ตัถุนั้นมากท่ีสุด โดยค านวณจากการ 

วดัระยะห่างระหวา่งจุดท่ีนอ้ยท่ีสุด 

3. ค านวณจุดศูนยก์ลาง K จุดใหม่ โดยหาจากค่าเฉล่ียทุกวตัถุท่ีอยูใ่นกลุ่ม 

4. ท าซ ้ าในขอ้ 2. จนกระทัง่จุดศูนยก์ลางไม่เปล่ียนแปลง  

 

รูปท่ี 2.7 การจดักลุ่มโดยอลักอริทึม K-Means 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2.4 Cross Platform Application10 

 Cross Platform หมายถึง การท่ีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม ระบบปฏิบติัการ 

หรือ ซอฟต์แวร์ชนิดอ่ืนๆ สามารถท างานได้ในหลายแพลตฟอร์ม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สามารถท างานไดบ้น Microsoft Windows ส าหรับ สถาปัตยกรรม x86 (เอ็กซ์86) และ Mac OS X 

(แมค โอเอส เอก็ซ์) บน PowerPC (เพาเวอร์พีซี) 

2.4.1 Web Application11 

Web Application (เวบ็แอพพลิเคชัน่) คือ แอปพลิเคชนัท่ีท างานผา่นโปรแกรมเวบ็

บราวเซอร์ เพื่อเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผล ของตวัเคร่ืองสมาร์ทโฟน หรือ 

แท็บเล็ต ท าให้โหลดหนา้เวบ็ไซตไ์ดเ้ร็วข้ึน อีกทั้งผูใ้ชง้านยงัสามารถใชง้านผา่น Internet 

(อินเทอร์เน็ต) และ Intranet (อินทราเน็ต) ในความเร็วต ่าได ้

2.4.2 Mobile Application12 

Mobile Application เป็นการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

เช่น โทรศพัท์มือถือแท็บเล็ตโดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

อีกทั้งยงัสนบัสนุน ให้ผูใ้ชโ้ทรศพัทไ์ดใ้ช้ง่ายยิ่งข้ึน ในปัจจุบนัโทรศพัท์มือ หรือ สมาร์ท

โฟน มีหลายระบบปฏิบติัการท่ีพฒันาออกมาให้ผูบ้ริโภคใช ้ส่วนท่ีมีคนใชแ้ละเป็นท่ีนิยม

มากก็คือ iOS และ Android จึงท าให้เกิดการเขียนหรือพฒันาแอปพลิเคชนั ลงบนสมาร์ท

โฟนเป็นอยา่งมาก อยา่งเช่น แผนท่ี, เกมส์, โปรแกรมคุยต่างๆ และหลายธุรกิจก็เขา้ไปเนน้

ในการพฒันา Mobile Application เพื่อเพิ่มช่องทางในการส่ือสารกบัลูกคา้มากข้ึน ตวัอยา่ง 

Application ท่ีติดมากบัโทรศพัท์ อย่างแอพพลิเคชัน่เกมส์ช่ือดงัท่ีช่ือว่า Angry Birds หรือ 

Facebook ท่ีสามารถแชร์เร่ืองราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความรู้สึก สถานท่ี รูปภาพ ผ่านทาง

แอปพลิเคชนัไดโ้ดยตรงไม่ตอ้งเขา้เวบ็บราวเซอร์ 

 

 

                                                           
10 อา้งอิง https://sites.google.com/site/tinnamin5712612007/kham-phaeltfxrm-cross-platform 
11 อา้งอิง https://mdsoft.co.th/ความรู้/359-web-application.html 
12 อา้งอิง https://sites.google.com/a/bumail.net/mobileapplication/khwam-hmay-khxng-mobile-
application?fbclid=IwAR26fSU3tWAoe7QCHgR3L58mSTSRUWOuWoLAginszg2kKfp5S-zyyJJ6x0w 
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รูปท่ี 2.8 Cross Platform Application 

2.5 OpenCV13 

OpenCV (Open source Computer Vision) เป็นไลบรารีฟังกช์นัการเขียนโปรแกรม (Library 
of Programming Functions) โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปท่ีการแสดงผลด้วยคอมพิวเตอร์แบบ
เรียลไทม์ (Real-Time Computer Vision) OpenCV เป็นไลบรารีแบบข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-
Platform) และใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใตลิ้ขสิทธ์ิของ BSD แบบโอเพ่นซอร์ส (Open-
Source BSD License) 

การใช้ประโยชน์ 

ตวัอยา่งการประยกุตใ์ชง้าน OpenCV มีดงัน้ี 

1. ชุดเคร่ืองมือคุณลกัษณะ 2 มิติและ 3 มิติ (2D and 3D feature toolkits) 
2. การประมาณระยะในขณะเคล่ือนท่ี (Egomotion Estimation) 
3. ระบบรู้จ าใบหนา้ (Facial recognition system) 
4. การจดจ าท่าทาง (Gesture recognition) 
5. ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ (Human-Computer interaction; HCI) 

 

รูปท่ี 2.9 OpenCV 

                                                           
13 อา้งอิง https://medium.com/@nut.ch40/opencv-คืออะไร-8771e2a4c414 
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2.6 Ionic Framework14 

Ionic Framework คือเคร่ืองมือในการสร้าง HTML , CSS และ JavaScript เพื่อใช้ในการ
สร้าง Mobile Application ซ่ึงสามารถใช้งานไดค้่อนขา้งง่าย Ionic Framework เป็นเคร่ืองมือสร้าง
แอพมือถือท่ีสามารถสร้างทีเดียว สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ 
Windows ซ่ึงก็จะใช้งานร่วมกับ Framework ตวัอ่ืน ๆ ได้ คือ Angular และ Apache Cordova ใน
ตอนสุดทา้ยเพื่อใหท้ั้งแอปพลิเคชนัท่ีพฒันามาใชไ้ดก้บัทุกระบบปฏิบติัการนัน่เอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.10 Ionic Framework 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 อ้างอิง https://medium.com/artisan-digital-agency/มาเร่ิมต้นสร้างแอพฯ-แบบ-cross-platform-ด้วย-ionic-
framework-กนัเถอะ-986c7d549780 



21 
 

2.7 Web Service15 

เว็บเซอร์วิส (Web Service) คือการให้บริการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ในโลก 
ดิจิตอล ซ่ึงถูกออกแบบมาตอนแรกเพื่อใช้ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรโตคอล 
Hypertext Transfer Protocol (HTTP)  หลังจากนั้ น ถูกพัฒนามาใช้ระหว่างคอมพิว เตอร์กับ
คอมพิวเตอร์ ในรูปแบบขอ้มูล XML (eXtensible Markup Language) และ JSON (JavaScript Object 
Notation) ซ่ึงความสามารถหลกัของเวบ็เซอร์วสิแบ่งออกเป็นดงัน้ี 

- ปิดใหใ้ชง้านใชง้านไดท้ั้งอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 
- ใชม้าตราฐานรูปแบบขอ้มูล XML และ JSON  
- ไม่ไดย้ดึติดกบัระบบปฎิบติัการ (Operating system)  หรือภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming 

Language) 

- สามารถท าความเขา้ใจค าสั่งดว้ยลกัษณะการท างานแบบเดียวกบั XML 

 
รูปท่ี 2.11 Web Service Architecture 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 อา้งอิง https://saixiii.com/what-is-webservice/ 
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2.8 Weka16 

โปรแกรม Weka เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มูล เทคนิค
เหมืองขอ้มูลคือกระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูลจากขอ้มูลจ านวนมากเพื่อหาความสัมพนัธ์ รูปแบบและ
แยกประเภทของขอ้มูล และ Weka นั้นยงัไดร้วบรวมเทคนิคในการวิเคราะห์ขอ้มูลหลายๆ เทคนิค
เขา้ไวด้้วยกนั แถมยงัสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลเหล่าน้ีได้ง่าย ผ่านทางหน้าจอ GUI (Graphic User 
Interface) ของ Weka 

ข้อดีของโปรแกรม Weka 

1. เป็นซอฟตแ์วร์เสรีท่ีสามารถดาวน์โหลดไดฟ้รี 
2. สามารถทางานไดทุ้กระบบปฏิบติัการ 
3. เช่ือมต่อ SQL Database โดยใช ้Java Database Connectivity 
4. มีการเตรียมขอ้มูลและเทคนิคในการสร้างแบบจาลองท่ีครอบคลุม 
5. มีลกัษณะท่ีง่ายต่อการใชง้าน 
6. สนบัสนุนเก่ียวกบัการท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining) 
7. การเตรียมขอ้มูล (Data Preprocessing) 
8. การท าเหมืองขอ้มูลดว้ยเทคนิคการจาแนกขอ้มูล (Classification) 
9. การท าเหมืองขอ้มูลดว้ยเทคนิคการจดักลุ่ม (Clustering) 
10. การท าเหมืองขอ้มูลดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ (Associating) 
11. เทคนิคการคดัเลือกขอ้มูล (Selecting Attributes) 
12. เทคนิคการน าเสนอขอ้มูลดว้ยรูปภาพ (Visualization) 

 

 

รูปท่ี 2.12 โปรแกรม Weka 

 

                                                           
16 อา้งอิง http://www.glurgeek.com/education/การใชง้านโปรแกรม-weka-ใชใ้น/ 
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2.9 ทฤษฎกีารแต่งหน้า17 

 การลงรองพืน้ 

- เร่ิมดว้ยการแตม้ครีมรองพื้น 5 จุด บริเวณหนา้ผาก จมูก แกม้ 2 ขา้ง และคาง 

- เกล่ียใหท้ัว่ใบหนา้จนเนียนเรียบ 

- หากตอ้งการลงรองพื้นแบบเบาบาง ใหใ้ชฟ้องน ้าเกล่ีย แต่หากตอ้งการการปกปิดแบบหนา

ใหใ้ชน้ิ้วมือในการเกล่ีย 

- วิธีการจบัฟองน ้ า ให้ใช้น้ิวกลางเป็นแกนหลกั ในการกดฟองน ้ าให้สัมผสักบัผิวหน้า ใน

ลกัษณะคลา้ยกบัสปริง กดซบัใหท้ัว่ใบหนา้จนกวา่จะเนียนเรียบ 

 

การลงไฮไลท์ 

- ใชค้รีมรองพื้นรอบดวงตา ปกปิดร้ิวรอยชนิดแท่ง สีอ่อน ลากเส้นไปตามบริเวณท่ีตอ้งการ

ปกปิด หรือจุดท่ีตอ้งการเสริมให้โดดเด่น ไดแ้ก่ ใตด้วงตา (ปกปิดรอยคล ้า) สันจมูก โหนก

คิ้ว ร่องแกม้ และคาง 

- ใชป้ลายน้ิวมือ (น้ิวกลางน้ิวนาง) เกล่ียครีมเบาๆ จนกระทัง่เน้ือครีมเรียบกลมกลืนไปกบัผวิ 

- น้ิวกลางหรือน้ิวนามจะมีสัมผสัท่ีเบา และมีคุณสมบติัในเร่ืองของความอบอุ่น ซ่ึงจะช่วยให้

ครีมรองพื้นรอบดวงตาและ ปกปิดร้ิวรอยชนิดแท่งผสมเป็นเน้ือเดียวกับครีมรองพื้น 

นอกจากน้ียงัช่วยลดปัญหาการรองพื้นเป็นคราบไดดี้ 

 

การลงเฉดดิง้ 

- ใชค้รีมรองพื้นรอบดวงตาและปกปิดร้ิวรอยชนิดแท่ง สีเขม้ ป้ายไปตามจุดท่ีตอ้งการปกปิด 

เช่น รอยปาน กระ รอยแผลเป็น รวมถึงของจมูก เพื่อเสริมให้สันจมูกดูเด่นข้ึน จากนั้น ใช้

น้ิวมือเกล่ียใหเ้นียนกลมกลืน 

- หากตอ้งการแกไ้ขรูปหนา้ใหเ้รียวข้ึน ใหล้ากครีมรองพื้นรอบดวงตาและปกปิดร้ิวรอยชนิด

แท่ง เป็นเส้นไปตามแนวขากรรไกร ปีกจมูก คาง หรือหน้าผาก แล้วใช้ฟองน ้ าเกล่ียให้

กลมกลืนทัว่บริเวณนั้นๆ 

                                                           
17 อา้งอิง http://www.ecarddesignanimation.com/home/makeup/makeup.php 
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- ควรตรวจสอบให้มัน่ใจทุกคร้ังวา่ บริเวณท่ีเฉดด้ิงไม่ทิ้งรอยคราบเป็นเส้นเด่นชดั ถา้มีควร

เกล่ียใหก้ลมกลืน 

การทาแป้งฝุ่น 

- ใชพ้ฟัฟ์แตม้แป้งฝุ่ นแลว้น ามากดซบับนใบหนา้โดยใชน้ิ้วกลางเป็นตวัลงน ้าหนกัเพียงเบาๆ 

- หากตอ้งการลงแป้งผุน่แบบเบาบาง ใหใ้ชพู้ก่นัปลายใหญ่จุ่มแป้งฝุ่ น เคาะแปรงเพื่อให้แป้ง

ส่วนเกินหลุดออก ปัดใหท้ัว่ไปหนา้แทนการใชพ้ฟัฟ์ 

- หลงัจากลงแป้งฝุ่ นเรียบร้อยแลว้ ให้ใชพู้่กนัปลายใหญ่ปัดแป้งฝุ่ นส่วนเกินออกให้หมดทุก

คร้ัง 

- การลงแป้งฝุ่ นควรลง 2 สี เพื่อเสริมสร้างมิติบนใบหนา้ใหดู้เด่นชดัมากข้ึน คือ 

- ใชแ้ป้งฝุ่ นสีอ่อน สีแฟร์ บริเวณก่ึงกลางใบหนา้หรือจุดท่ีมีการลงไฮไลท ์

- ตามดว้แป้งฝุ่ นสีเขม้ สีมีเดียม บริเวณกรอบหนา้หรือจุดท่ีมีการเฉดด้ิง 

 

การเขียนคิว้ 

- กนัคิ้วใหไ้ดรู้ปก่อนเขียนคิ้วทุกคร้ัง 

- เร่ิมเขียนจากหวัคิ้วไปจนถึงหางคิ้วโดยใหส่้วนหวัคิ้วตรงกบัหวัตา จุดสูงสุดของคิ้ว ตรงกบั

ขอบตาด าดา้นนอก และความยาวของคิ้วใหใ้ชพู้ก่นัวางทาบจากปีกจมูกผา่นหางตาข้ึนมา 

- ใชพู้่กนัปลายตดัแตม้ท่ีทาตาแบบฝุ่ นสีเดียวกบัดินสอบเขียนคิ้วเกล่ียทบัเส้นคิ้ว โดยให้หัว

คิ้ว สีอ่อนกวา่หางคิ้ว 

เกล่ียใหสี้จากดินสอเขียนคิ้วเป็นเน้ือเดียวกนักบัท่ีทาตาแบบฝุ่ นใหเ้ป็นธรรมชาติท่ีสุด 

 

การเขียนขอบตา 

- เร่ิมเขียนจากของตาล่างจากหางตามาจนถึงก่ึงกลางตา โดยเขียนใหชิ้ดขอบตามากท่ีสุด 

- ส่วนขอบตาบนใหเ้ร่ิมเขียนจากหางตามาจนถึงหวัตา โดยใหเ้ส้นหางตาหนากวา่หวัตา 

- บริเวณหางตาใหเ้ขียนในลกัษณะตวัว ีจากนั้นใชป้ลายดินสอเขียนขอบตาดา้นท่ีเป็นฟองน ้ า

เกล่ียเส้นขอบตาบนใหก้ระจายออก เพื่อท าใหด้วงตาดูนุ่มข้ึน 

- ส่วนขอบตาล่างให้ใช้ปลายดินสอดา้นท่ีเป็นฟองน ้ าแตม้ท่ีทาตาแบบฝุ่ นสีเีดีียวกนัเกล่ีย

ทบัอีกคร้ังหน่ึง เพื่อป้องกนัการซึมเยิม้ระหวา่งวนั 
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การทาทีท่าตาแบบฝุ่น 

- ควรทาตาแบบฝุ่ นอยา่งนอ้ย 3 สีในเฉดเดียวกนั 

- ลงสีอ่อนสุดทัว่เปลือกตาและโหนกคิ้ว เกล่ียใหเ้นียนเรียบ 

- จากนั้นลงสีกลางเป้นสีท่ี 2 บริเวณหวัตามาจนถึงก่ึงกลางตา เกล่ียใหเ้น้ือสีกลมกลืนกนั 

- สุดทา้ยให้ลงสีท่ีเขม้ท่ีสุดบริเวณหางตา เกล่ียเขา้มาจนถึงก่ึงกลางตาให้สีกระจายกลมกลืน

เป็นเน้ือเดียวกนัทัง่เปลือกตา อยา่ใหเ้ห็นเส้นแบบขอบสี 

 

การเติมแต่งขนตาด้วยมาสคาร่า 

- เร่ิมตน้ด้วยการดดัขนตาก่อน โดยดดัเป็น 3 จงัหวะหรือ โคนขนตา ก่ึงกลางขนตา และ

สุดทา้ยใหด้ดัท่ีปลายขนตา 

- การปัดขนตาบน ใหม้องต ่าและใชม้าสคาค่าปัดจากโคนขนตาออกมา ใหปั้ดซ ้ าอีกคร้ัง หาก

ตอ้งการใหข้นตาดูงอนหนามากข้ึน 

- การปัดขนตาล่าง ใหเ้หลือบตาข้ึนขา้งบนและใชป้ลายมาสคาร่าปัดเบาๆ 

 

การเขียนขอบปาก 

- เร่ิมตน้ดว้ยการบ ารุงริมฝีปากก่อนเสมอดว้ย เชียร์ ลิบ คลัเลอร์ เพื่อเพิ่มความชุ่มช้ืนให้แก่

ริมฝีปาก 

- เขียนขอบปากโดยเร่ิมท่ีรอบหยกัก่ึงกลางริมฝีปากบนให้เป็นรูปตวัวี จากนั้นค่อยๆเขียน

จากมุมปากมาจรดกบัหางตวัวใีหโ้คา้งสวยเป็นเส้นเดียวกนั 

- ส่วนริมฝีปากล่ายให้เร่ิมท่ีก่ึงกลางริมฝีปาก เขียนให้เป็นรูปตวัย ูจากนั้นค่อยๆ เขียนจากมุม

ปากมาเช่ือมใหเ้ป็นเส้นเดียวกนั 

 

การลงสีลปิสติก 

- ใช้พู่กนัทาปากทางลิปสติกเติมภายในขอบปากท่ีวาดไว ้โดยเร่ิมจากมุมปากล่าง เขา้มาท่ี

ส่วนกลางของริมฝีปาก 

- จากนั้น ทาลิปสติกท่ีริมฝีปากบน เร่ิมจากมุมปากเขา้มาท่ีส่วนกลางเช่นกนั 
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- สีลิปสติกท่ีใช้ควรเป็นสีเีีดียวกับดินสอเขียนขอบปากเพื่อให้เกล่ียได้กลมกลืนเป็น

ธรรมชาติ 

 

การแต่งแต้มสีสันลงบนแก้ม 

- ปัดท่ีทาแกม้แบบฝุ่ นบริเวณพางแกม้ โดยปัดเฉียงข้ึนไปทางใบหูให้เน้ือสีเนียนกลมกลืน

เป็นธรรมชาติ 

- สีบรัชออนท่ีใชต้อ้งเป็นเฉดสีเดียวกบัสีสันท่ีใชบ้นใบหนา้ 
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2.10 เคร่ืองส าอาง18 

 เคร่ืองส าอางเคร่ืองส าอาง หมายถึง ผลิตภณัฑ์ส่ิงปรุงเพื่อใช้บนผิวหนงั หรือส่วนใดส่วน

หน่ึงของร่างกาย โดยใชท้า ถู นวด พ่น หรือโรย มีจุดประสงคเ์พื่อท าความสะอาด หรือส่งเสริมให้

เกิดความสวยงาม หรือเพื่อเปล่ียนแปลงรูปลกัษณะ ค าวา่ cosmetics มีรากศพัทม์าจากภาษากรีกว่า 

kosmetikos ซ่ึงมีความหมายวา่ ตกแต่งให้สวยงามเพื่อดึงดูดความ.สนใจจากผูพ้บเห็น ( ค  าวา่komos

แปลวา่ เคร่ืองประดบั) โดยในสมยัแรกๆนั้น ใชเ้คร่ืองส าอางเน่ืองจากความจ าเป็น เพื่อใหเ้หมาะสม

กบัสภาพแวดลอ้มหรือธรรมชาติ 

คุณลกัษณะเคร่ืองส าอาง 

ในการผลิตเคร่ืองส าอาง มีลกัษณะการเตรียมหรือการผลิตเหมือนกบัการเตรียมหรือการ

ผสมยา แต่ในกรณีของการเตรียมเคร่ืองส าอางจะมีลกัษณะท่ีเฉพาะเด่นชดัท่ีแตกต่างจากการผลิตยา

อยู่ 3 ประการ คือ1. เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีกล่ินหอมชวนดม2. มีลักษณะสวยงาม ทั้งลักษณะของ

ผลิตภณัฑ์ รวมถึงการบรรจุหีบห่อ3. ใช้งานได้ง่าย สะดวกต่อการพกพาเคร่ืองส าอางโดยทัว่ไป 

จะตอ้งบอกคุณลกัษณะของเคร่ืองส าอางนั้นๆ ไว ้ตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) เช่น 

ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ วิธีใช้ ขอ้ควรระวงั ภาชนะและการบรรจุ รวมถึงการทดสอบ การ

ตรวจหาปริมาณ และการวเิคราะห์ต่างๆ 

ประโยชน์ของเคร่ืองส าอาง 

1. ช่วยตกแต่งใหผ้วิดูเนียนและผดุผอ่งข้ึน เช่น แป้งแต่งหนา้ ดินสอเขียนคิ้ว ครีมต่างๆ 

2. ช่วยท าความสะอาดรักษาอนามยัและสุขภาพผวิของปากและฟัน เช่น สบู่และยาสีฟัน 

3. ช่วยกลบเกล่ือนใหแ้ลดูเป็นธรรมชาติ เช่น กลบฝ้าและไฝต่างๆ 

4. ช่วยตกแต่งทรงผมใหอ้ยูท่รง และสวยงามตามท่ีตอ้งการ 

5. ช่วยท าใหส้บายผวิ แกค้วามอบัช้ืน เช่น แป้งฝุ่ นโรยตวั 

6. ท าใหจิ้ตใจสดช่ืน รู้สึกผอ่นคลาย เน่ืองจากกล่ินหอมของเคร่ืองส าอาง  

 

 

                                                           
18 อา้งอิง http://www.skinbiotechthai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539369806&Ntype=6 
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2.11 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง19 

Diana Borza1, Sergiu Cosmin Nistor และ  Adrian Sergiu Darabant (2017) ได้ท าการวิจัย

เร่ืองการจ าแนกสีผิวบนใบหน้าแบบอัตโนมติั  (Towards Automatic Skin Tone Classification in 

Facial Images) โดยแบ่งออกเป็น 3 โทนสีผิว ไดแ้ก่ ผิวเขม้ (Dark) ผิวกลาง (Medium) และผิวขาว 

(Light) เพื่อน าไปต่อยอดเพื่อประยกุตใ์ชใ้นดา้นแฟชัน่หรือทางการแพทยต่์อไป โดยมีการใช ้Color 

Spaces ท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ RGB, HSV และ Lab มีการทดลองโดยสองวิธีใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 1. น าค่าของสี

ในรูปต่อพิกเซลไปวิเคราะห์ (Pixel Based Classification) และ 2. ใช้ฮิสโตแกรมของสี (Color 

Histograms) ในวิธี  Patch Based Classification โดยท่ีมีการใช้เทคโนโลยี Face Detectionในการ

วิเคราะห์ผิวหน้า เพื่อหา Skin Detection โดยใชบ้ริเวณผิวหนา้ท่ีไม่รวมส่ิงอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ผิว เช่น ตา 

ผม และแวน่ตา จึงไดเ้ป็นบริเวณใตต้าไปจนถึงสองขา้งแกม้เหนือริมฝีปาก 

ทั้งน้ีคณะผูจ้ดัท าไดมี้การน าแนวคิดของงานวิจยัน้ีมาเป็นแนวทางในการพฒันาระบบ โดย

อา้งอิงจากแนวคิดท่ีใช ้Pixel Based Classification เพื่อหาค่า RGB ของแต่ละโทนสีผิว โดยใชสู้ตร 

Euclidian distance เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์วา่ผูใ้ชท่ี้ท าการส่งรูปมาวิเคราะห์สีผวินั้น จดัอยูใ่นกลุ่มสีผิวใด 

โดยในงานวจิยัเม่ือใชว้ธีิน้ีไดผ้ลลพัธ์ดา้นความถูกตอ้งดว้ยร้อยละ0.55 

 

รูปท่ี 2.13 เน้ือหาบางส่วนของวจิยั Towards Automatic Skin Tone Classification in Facial Images 

                                                           
19 อ้าง อิ ง  Diana Borza, Sergiu Cosmin Nistor, and Adrian Sergiu Darabant, Towards Automatic Skin Tone 
Classification in Facial Images, 2017. 
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รูปท่ี 2.14 ตารางแสดงผลของวจิยั Towards Automatic Skin Tone Classification in Facial Images 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

ชุดขอ้มูลฝึกฝนมีจ ำนวนเรคคอร์ด 428 เรคคอร์ด ประกอบไปดว้ย 5 แอทริบิ้ว ไดแ้ก่ 1. No. 
2. Skintone 3. R 4. G 5. B 

 
 

รูปท่ี ก.1 ชุดขอ้มูลฝึกฝนส ำหรับกำรวิเครำะห์โทนสีผิวบนใบหนำ้ของผูใ้ช้ 
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รูปท่ี ก.1 ชุดขอ้มูลฝึกฝนส ำหรับกำรวิเครำะห์โทนสีผิวบนใบหนำ้ของผูใ้ช ้(ต่อ) 
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รูปท่ี ก.1 ชุดขอ้มูลฝึกฝนส ำหรับกำรวิเครำะห์โทนสีผิวบนใบหนำ้ของผูใ้ช ้(ต่อ) 
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รูปท่ี ก.2 ผลลพัธ์ของชุดขอ้มูลฝึกฝน ดว้ยกำรใช ้K-Mean Clustering ดว้ยโปรแกรม Weka 
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รูปท่ี ก.2 ผลลพัธ์ของชุดขอ้มูลฝึกฝน ดว้ยกำรใช ้K-Mean Clustering ดว้ยโปรแกรม Weka (ต่อ) 
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รูปท่ี ก.3 ชุดขอ้มูลฝึกฝนดว้ยสีรองพื้นของทั้ง 7 แบรนด ์
 



 

 

บทที ่3 

การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 

ระบบแนะน ำกำรแต่งหนำ้ตำมโทนสีผิวดว้ยเทคโนโลยกีำรประมวลผลภำพเป็นแอปพลิเคชนัท่ี

รวบรวมเคร่ืองส ำอำงในหมวดหมู่ต่ำงๆ ไดแ้ก่ 1. ดินสอเขียนคิ้ว 2. อำยแชโดว ์3. มำสคำร่ำ 4. อำยไล

เนอร์ 5. บลชัออน 6. ลิปสติก 7. รองพื้น และ 8. แป้งผสมรองพื้น ซ่ึงเป็นสินคำ้บำงส่วนของแบรนด์

สินค้ำตวัอย่ำงทั้ง 7 แบรนด์ ได้แก่ 1. L'OREAL 2. MAC 3. Maybelline 4. NARS 5. NYX 6. Revlon 

และ 7. Wet n Wild  ซ่ึงระบบท่ีคณะผู ้จ ัดท ำได้พัฒนำข้ึนมำจะเป็นตัวช่วยให้ผู ้ใช้สำมำรถเลือก

เคร่ืองส ำอำงท่ีเหมำะสมกบัสีผิวบนใบหนำ้ของผูใ้ช ้และเหมำะสมกบัลุคโทนสีใน เช่น สอนกำรเขียน

คิ้ว และแนะน ำอุปกรณ์กำรแต่งหน้ำ เช่น แนะน ำแปรงแต่งหน้ำประเภทต่ำงๆ กำรแต่งหน้ำท่ีผูใ้ช้

ตอ้งกำรได ้โดยมีระบบวิเครำะห์สีผิวบนใบหนำ้ของผูใ้ชท่ี้ไดผ้ลลพัธ์มำจำกรูปภำพของผูใ้ช ้และแอป

พลิเคชนัเคร่ืองส ำอำงส ำหรับคุณบนครอสแพลตฟอร์ม ยงัมีวีดีโอสอนกำรแต่งหน้ำในแต่ละลุคโทนสี 

ซ่ึงวดีีโอสอนแต่งหนำ้น ำมำจำกเวบ็ไซตย์ทููป ทั้งยงัมีรูปภำพแนะน ำเทคนิคกำรแต่งหนำ้ เป็นตน้  

เทคโนโลยีท่ีใชใ้นปริญญำนิพนธ์มีกำรออกแบบแอปพลิเคชนัโดยน ำหลกั MVC มำใช้ในกำร

เขียนโปรแกรม Cross Platfrom ในกำรเขียน Web Service เพื่อให้ฝ่ังของ Front-End ใช้ Web Service 

โดยเร่ิมจำกขั้นตอนในกำรวิเครำะห์เร่ิมตน้จะท ำกำรตรวจจบัใบหน้ำ (Face Detection) จำกรูปภำพท่ี

ไดม้ำและน ำรูปภำพมำตดัเป็นส่ีเหล่ียมผืนผำ้ โดยตดับริเวณแกม้ทั้งสองให้เป็นช้ินเดียวกนั จำกนั้นท ำ

รูปท่ีไดม้ำวิเครำะห์ค่ำสี RGB และท ำกำรแบ่งกลุ่มรูปภำพ (K-Mean Clustering) ท่ีไดว้ำ่อยูใ่นกลุ่มท่ีผิว

ไหนซ่ึงมีกำรแบ่งกลุ่มสีผิวออกมำเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผิวขำว 2. กลุ่มผิวปำนกลำง 3. กลุ่มผิวเขม้ 

โดยค ำนวนระยะห่ำงของค่ำสีผิว (Euclidean distance, Euclidean metric) ท่ีท ำกำรวิเครำะห์มำแล้ว 

จำกนั้นชุดฝึกขอ้มูล (Training Data Set) จะเป็นตวัช่วยตรวจสอบวำ่สีผิวท่ีวิเครำะห์มำใกลเ้คียงสีใดมำก

ท่ีสุด และแสดงผลค่ำสีผิวท่ีวิเครำะห์ไดอ้อกเป็นผลลพัธ์ เพื่อน ำไปใช้ในกำรแนะน ำเคร่ืองส ำอำงรอง

พื้นและแป้งผสมรองพื้นใหก้บัผูใ้ชต่้อไป 
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3.2 แสดงฟังก์ชันการท างานของระบบด้วย Use Case Diagram 

ตำรำงท่ี 3.1 แสดงรำยละเอียดของ Use case diagram 

 

 

 

Vocabulary Description 
Make Up Recommendation by Skin Tone with 
Image Processing Technology 

ระบบแนะน ำกำรแต่งหนำ้ตำมโทนสีผวิดว้ย
เทคโนโลยกีำรประมวลผลภำพ 

Users ผูใ้ช ้
Administrator ผูดู้แลระบบ 
Analyze skin color วเิครำะห์สีผวิ 
Select the powder or foundation ผูใ้ชเ้ลือกแป้งหรือรองพื้นท่ีตอ้งกำรได ้
Select the brand of the product ผูใ้ชเ้ลือกยีห่อ้สินคำ้ท่ีตอ้งกำรได้ 
View the color scheme of makeup ผูใ้ชดู้โทนสีกำรแต่งหนำ้ได ้
View makeup techniques ผูใ้ชดู้เทคนิคกำรแต่งหนำ้ได ้
View makeup accessories ผูใ้ชดู้อุปกรณ์กำรแต่งหนำ้ได ้
Create cosmetic items ผูดู้แลระบบสำมำรถสร้ำงรำยกำรเคร่ืองส ำอำง

ได ้
Check the details of cosmetic items ผูดู้แลระบบสำมำรถตรวจสอบรำยละเอียด

รำยกำรเคร่ืองส ำอำงในระบบได ้
Edit the details of cosmetic items ผูดู้แลระบบสำมำรถแกไ้ขรำยละเอียดรำยกำร

เคร่ืองส ำอำงได ้
Remove cosmetic items ผูดู้แลระบบสำมำรถลบรำยกำรเคร่ืองส ำอำงได ้
Delete pictures cosmetic items, makeup 
techniques and makeup accessories 

ผูดู้แลระบบสำมำรถลบรูปภำพแต่รำยกำร
เคร่ืองส ำอำง, รูปภำพเทคนิคสอนกำรแต่งหนำ้ 
และรูปภำพอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรแต่งหนำ้ได ้

Remove makeup tutorial videos ผูดู้แลระบบสำมำรถลบวดีีโอสอนกำรแต่งหนำ้
ได ้
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รูปท่ี 3.1 Use Case Diagram ของระบบแนะน ำกำรแต่งหนำ้ตำมโทนสีผวิดว้ยเทคโนโลยกีำร

ประมวลผลภำพ 



33 
 

 

3.3 ค าอธิบายรายเอยีดของยูสเคส (Use  Case Description) 

ตำรำงท่ี 3.2 แสดงรำยละเอียดของ Use case Take pictures or select images from the gallery to analyze 
skin color 

Use Case Name Take pictures or select images from the gallery to analyze skin color 
Use Case ID UC1 
Brief Description ถ่ำยรูปหนำ้หรือเลือกรูปภำพเพื่อใชใ้นกำรวิเครำะห์โทนสี 
Primary Actors Users 
Secondary Actors - 
Preconditions ผูใ้ชถ่้ำยรูปหรือเลือกรูปภำพจำกแกลอร่ี 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชถ่้ำยรูปหรือเลือกรูปภำพท่ีตอ้งกำร 
2. ระบบจะใหผู้ใ้ชต้ดัรูปบริเวณใบหนำ้เพื่อท ำกำรส่งไปวเิครำะห์สีผวิ 

Post Condition ระบบจะแสดงค่ำสีผวิท่ีวเิครำะห์ออกมำได ้
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.3 แสดงรำยละเอียดของ Use case Select the powder or foundation 
Use Case Name Select the powder or foundation. 
Use Case ID UC2 
Brief Description เลือกเมนูแป้งกบัรองพื้นเพื่อวเิครำะห์สินคำ้ท่ีเหมำะสมกบัโทนสี 
Primary Actors Users 
Secondary Actors - 
Preconditions แสดงเมนูใหเ้ลือกระหวำ่งผลิตภณัฑแ์ป้งและรองพื้น 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชเ้ลือกเคร่ืองส ำอำงวำ่เป็นแป้งหรือรองพื้น 
Post Condition - 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.4 แสดงรำยละเอียดของ Use case Select the brand of the product 
Use Case Name Select the brand of the product 
Use Case ID UC3 
Brief Description เลือกเมนูยีห่้อเพื่อวเิครำะห์ยี่หอ้สินคำ้ท่ีเหมำะสมกบัโทนสี 
Primary Actors Users 
Secondary Actors - 
Preconditions แสดงเมนูยีห่้อใหผู้ใ้ชเ้ลือก 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชเ้ลือกยีห่อ้สินคำ้วำ่เป็นยีห่้ออะไร 
2. ผูใ้ชค้ลิกปุ่มยนืยนัเพื่อเป็นกำรเสร็จส้ินกำรเลือกทั้งสองเมนู 
3. ระบบจะท ำกำรวเิครำะห์เคร่ืองส ำอำงแป้งหรือรองพื้นกบัยีห่อ้ท่ีผูใ้ชเ้ลือก 

Post Condition แสดงเคร่ืองส ำอำงแป้งหรือรองพื้นของยีห่้อท่ีผูใ้ชเ้ลือก 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.5 แสดงรำยละเอียดของ Use case View the color scheme of makeup 
Use Case Name View the color scheme of makeup. 
Use Case ID UC4 
Brief Description เลือกเมนูแนะน ำเคร่ืองส ำอำงประจ ำลุคเพื่อดูกำรแนะน ำเคร่ืองส ำอำงท่ี

ตอ้งกำร 
Primary Actors Users 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชเ้ลือกเมนูแนะน ำเคร่ืองส ำอำงประจ ำลุค 
2. ระบบจะแสดงเมนูลุคสีกำรแต่งหนำ้สีต่ำงๆ 
3. ผูใ้ชเ้ลือกลุคสีกำรแต่งหนำ้สีใดสีหน่ึง 
4. ระบบจะแสดงรูปภำพกำรแต่งหนำ้ท่ีเสร็จแลว้ และแสดงประเภทเคร่ืองส ำอำงท่ีใชใ้น

กำรแต่งหนำ้ลุคโทนสีนั้นๆ 
Post Condition แสดงรูปภำพและเคร่ืองส ำอำงของลุคโทนสีท่ีเลือกดู 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.6 แสดงรำยละเอียดของ Use case View makeup techniques 
Use Case Name View makeup techniques 
Use Case ID UC5 
Brief Description เลือกเมนูเทคนิคกำรแต่งหนำ้เพื่อดูเทคนิคกำรแต่งหนำ้เบ้ืองตน้ 
Primary Actors Users 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชเ้ลือกเมนูเทคนิคกำรแต่งหนำ้ 
2. ระบบจะแสดงเมนูเทคนิคกำรแต่งหนำ้ต่ำงๆ 
3. ผูใ้ชเ้ลือกเทคนิคกำรแต่งหนำ้แบบใดแบบหน่ึง 
4. ระบบจะแสดงรูปภำพวธีิกำรแต่งหนำ้ 

Post Condition แสดงรูปภำพวธีิกำรแต่งหนำ้ท่ีเลือกดู 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.7 แสดงรำยละเอียดของ Use case View makeup accessories 
Use Case Name View makeup accessories 
Use Case ID UC6 
Brief Description เลือกเมนูแนะน ำอุปกรณ์กำรแต่งหนำ้เพื่อดูกำรแนะน ำอุปกรณ์ท่ีตอ้งกำร 
Primary Actors Users 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชเ้ลือกเมนูแนะน ำอุปกรณ์กำรแต่งหนำ้ 
2. ระบบจะแสดงเมนูอุปกรณ์กำรแต่งหนำ้  
3. ผูใ้ชเ้ลือกแนะน ำอุปกรณ์กำรแต่งหนำ้แบบใดแบบหน่ึง 
4. ระบบจะแสดงรูปภำพและสรรพคุณของอุปกรณ์ชนิดนั้น 

Post Condition แสดงรูปภำพและสรรพคุณของอุปกรณ์ท่ีเลือกดู 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.8 แสดงรำยละเอียดของ Use case Create cosmetic items 
Use Case Name Create cosmetic items 
Use Case ID UC7 
Brief Description ผูดู้แลระบบสร้ำงรำยกำรเคร่ืองส ำอำงเพื่อเพิ่มรำยกำรเคร่ืองส ำอำงท่ี

ตอ้งกำร 
Primary Actors Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions คลิกปุ่ม insert เพื่อเร่ิมตน้สร้ำงรำยกำร 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบเลือกเมนูท่ีตอ้งกำรสร้ำงรำยกำรเคร่ืองส ำอำง และคลิก
ปุ่ม insert 

2. ระบบจะแสดงหนำ้จอใหผู้ใ้ชก้รอกขอ้มูล 
3. คลิกปุ่มยนื 

Post Condition บนัทึกขอ้มูลลงฐำนขอ้มูล 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.9 แสดงรำยละเอียดของ Use case Check the details of cosmetic items 
Use Case Name Check the details of cosmetic items 
Use Case ID UC8 
Brief Description ผูดู้แลระบบตรวจสอบรำยละเอียดรำยกำรเคร่ืองส ำอำงต่ำงๆ ในระบบ 
Primary Actors Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions เลือกเมนูเพื่อท ำกำรตรวจสอบรำยละเอียดรำยกำรเคร่ืองส ำอำงในระบบ 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบเลือกเมนูท่ีตอ้งกำรตรวจสอบรำยละเอียดรำยกำร
เคร่ืองส ำอำงในระบบ 

2. ระบบจะแสดงรำยกำรขอ้มูลรำยละเอียดรำยกำรเคร่ืองส ำอำงในระบบ 
Post Condition - 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.10 แสดงรำยละเอียดของ Use case Edit the details of cosmetic items 
Use Case Name Edit the details of cosmetic items 
Use Case ID UC9 
Brief Description ผูดู้แลระบบแกไ้ขรำยละเอียดรำยกำรเคร่ืองส ำอำงท่ีตอ้งกำร 
Primary Actors Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions คลิกปุ่ม edit เพื่อท ำกำรแกไ้ขรำยละเอียดรำยกำรเคร่ืองส ำอำง 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบเลือกเมนูท่ีตอ้งกำรแกไ้ขรำยละเอียดรำยกำร
เคร่ืองส ำอำงและคลิกปุ่ม edit 

2. ระบบจะแสดงหนำ้จอใหผู้ดู้แลแกไ้ขรำยละเอียดรำยกำรเคร่ืองส ำอำง 
3. คลิกปุ่มยนืยนั 

Post Condition บนัทึกขอ้มูลลงฐำนขอ้มูล 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.11 แสดงรำยละเอียดของ Use case Remove cosmetic items 
Use Case Name Remove cosmetic items 
Use Case ID UC10 
Brief Description ผูดู้แลระบบลบรำยกำรเคร่ืองส ำอำงท่ีตอ้งกำร 
Primary Actors Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions คลิกปุ่ม delete เพื่อท ำกำรลบรำยกำรเคร่ืองส ำอำง 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบเลือกเมนูท่ีตอ้งกำรลบรำยกำรเคร่ืองส ำอำง และคลิก
ปุ่ม delete 

2. ระบบจะแสดงขอ้ควำมยนืยนัเพื่อถำมผูดู้แลระบบวำ่ตอ้งกำรลบรำยกำรเคร่ืองส ำอำง
หรือไม่ 
2.1 คลิกปุ่มยนืยนัเพื่อท ำกำรลบรำยกำรเคร่ืองส ำอำง 
2.2 คลิกปุ่มยกเลิกหำกไม่ตอ้งกำรลบรำยกำรเคร่ืองส ำอำง 

Post Condition บนัทึกขอ้มูลลงฐำนขอ้มูล 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.12 แสดงรำยละเอียดของ Use case Delete pictures cosmetic items, makeup techniques and 
makeup accessories 

Use Case Name Delete pictures cosmetic items, makeup techniques and makeup 
accessories 

Use Case ID UC11 
Brief Description ผูดู้แลระบบลบรูปภำพรำยกำรเคร่ืองส ำอำง, รูปภำพเทคนิคสอนกำร

แต่งหนำ้ และรูปภำพอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรแต่งหนำ้ 
Primary Actors Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions คลิกปุ่ม delete เพื่อท ำกำรลบรูปภำพรำยกำรเคร่ืองส ำอำง, รูปภำพ

เทคนิคสอนกำรแต่งหนำ้ และรูปภำพอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรแต่งหนำ้ 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูดู้แลเลือกเมนูท่ีตอ้งกำรลบรูปภำพรำยกำรเคร่ืองส ำอำง, รูปภำพ
เทคนิคสอนกำรแต่งหนำ้ และรูปภำพอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรแต่งหนำ้ 

2. ระบบจะแสดงขอ้ควำมยนืยนัเพื่อถำมผูดู้แลระบบวำ่ตอ้งกำรลบรูปภำพรำยกำร
เคร่ืองส ำอำง, รูปภำพเทคนิคสอนกำรแต่งหนำ้ และรูปภำพอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรแต่งหนำ้
หรือไม่ 
2.1 คลิกปุ่มยนืยนัเพื่อท ำกำรลบรูปภำพรำยกำรเคร่ืองส ำอำง, รูปภำพเทคนิคสอนกำร

แต่งหนำ้ และรูปภำพอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรแต่งหนำ้ 
2.2 คลิกปุ่มยกเลิกหำกไม่ตอ้งกำรลบรูปภำพรำยกำรเคร่ืองส ำอำง, รูปภำพเทคนิคสอน

กำรแต่งหนำ้ และรูปภำพอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรแต่งหนำ้ 
Post Condition บนัทึกขอ้มูลลงฐำนขอ้มูล 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.13 แสดงรำยละเอียดของ Use case Remove makeup tutorial videos 
Use Case Name Remove makeup tutorial videos 
Use Case ID UC12 
Brief Description ผูดู้แลลบวดีีโอสอนกำรแต่งหนำ้ท่ีตอ้งกำรออก 
Primary Actors Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions คลิกปุ่ม delete เพื่อลบวีดีโอสอนกำรแต่งหนำ้ 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูดู้แลเลือกเมนูท่ีตอ้งกำรลบวีดีโอสอนกำรแต่งหนำ้ 
2. ระบบจะแสดงขอ้ควำมยนืยนัเพื่อถำมผูดู้แลระบบวำ่ตอ้งกำรลบวดีีโอสอนกำรแต่งหนำ้

หรือไม่ 
2.1 คลิกปุ่มยนืยนัเพื่อท ำกำรลบวีดีโอสอนกำรแต่งหนำ้ 
2.2 คลิกปุ่มยกเลิกหำกไม่ตอ้งกำรลบวดีีโอสอนกำรแต่งหนำ้ 

Post Condition บนัทึกขอ้มูลลงฐำนขอ้มูล 
Alternative Flows - 
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3.4 Sequence Diagram 

 

รูปท่ี 3.2 Sequence Diagram : Take pictures or select images from the gallery to analyze skin color 
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รูปท่ี 3.3 Sequence Diagram : Select the powder or foundation 
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รูปท่ี 3.4 Sequence Diagram : Select the brand of the product 
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รูปท่ี 3.5 Sequence Diagram : View the color scheme of makeup 
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รูปท่ี 3.6 Sequence Diagram : View makeup techniques 
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รูปท่ี 3.7 Sequence Diagram : View makeup accessories 
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รูปท่ี 3.8 Sequence Diagram : Create cosmetic items 
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รูปท่ี 3.9 Sequence Diagram : Check the details of cosmetic items 
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รูปท่ี 3.10 Sequence Diagram : Edit the details of cosmetic items 
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รูปท่ี 3.11 Sequence Diagram : Remove cosmetic items 
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รูปท่ี 3.12 Sequence Diagram : Delete pictures cosmetic items, makeup techniques and makeup 

accessories 
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รูปท่ี 3.13 Sequence Diagram : Remove makeup tutorial videos 
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รูปท่ี 3.14 Sequence Diagram : Remove makeup tutorial videos 
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3.5 Class Diagram 

 

รูปท่ี 3.15 Class Diagram ของระบบ Make Up Recommendation by Skin Tone with Image Processing 

Technology 
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3.6 โครงสร้างของฐานข้อมูลและความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทติี ้

 

รูปท่ี 3.16 Entity Relationship Diagram 



บทที ่4 

การออกแบบทางกายภาพ 

4.1 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design) 

แอปพลิเคชนัออกแบบโดยยึดหลกั UX (User Experience) เป็นหลกัโดยค ำนึงถึงควำมพึง

พอใจของผูใ้ช ้จึงใชท้ฤษฎี Material Design ในกำรออกแบบใหเ้มนูต่ำงๆมีขนำดใหญ่ และปุ่มมีกำร

ไล่สีเพื่อเพิ่มควำมสวยงำมและสร้ำงจุดเด่น พร้อมทั้งดึงสำยตำผูใ้ช้ให้กบัปุ่ม ในส่วนของเน้ือหำ

อ่ืนๆท่ีนอกเหนือจำกปุ่มใช้ทฤษฎี Flat Design ออกแบบให้มีควำมเรียบง่ำย ตวัหนังสือดูสะอำด 

และอ่ำนง่ำย  เพื่อให้ผูใ้ช้สำมำรถอ่ำนไดส้ะดวกและกดปุ่มง่ำยยิ่งข้ึน ขั้นตอนกำรท ำงำนของแอป

พลิเคชนัในหนำ้ต่ำง ๆ ท ำให้ผูใ้ชมี้ควำมสะดวกโดยจะมีเมนูอยูท่ำงดำ้นล่ำงของหนำ้หลกั และเวบ็

แอปพลิเคชนัออกแบบโดยใช้ทฤษฎี Flat Design เพียงอย่ำงเดียว ซ่ึงลดกำรไล่สีแบบ Gradient แต่

ใชสี้แบบ Solid แทน โดยพื้นท่ีส่วนใหญ่จะใชสี้ขำว ตวัอกัษรมีสีท่ีตดักนักบัพื้นหลงัเพื่อควำมสบำย

ตำของผูใ้ช ้โดยประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 

4.1.1 ส่วนของผู้ใช้ 

รูปท่ี 4.1 หนำ้แรกของแอปพลิเคชนั 



61 
 

  จำกรูปท่ี 4.1 เป็นหนำ้แรกส ำหรับผูใ้ชก่้อนกำรเขำ้ถึงหนำ้เมนู โดยคลิกท่ีปุ่ม 

HEY,TOUCHME เพื่อไปยงัหนำ้ต่อไป 

 

 

รูปท่ี 4.2 หนำ้เมนูหลกั 

  จำกรูปท่ี 4.2 คือหน้ำเมนูหลกัของแอปพลิเคชนั โดยมีทั้งหมด 4 เมนูหลกั ไดแ้ก่  

1 .  FACETONE COLOR ANALYSIS 2 .  MAKEUP LOOK 3 .  MAKEUPLOOK TUTORIAL            

และ 4. MAKEUP ACCESSORIES โดยท่ีผูใ้ช้ต้องกำรไปท่ีหน้ำใดๆ ให้คลิกปุ่มเมนูของหน้ำท่ี

ตอ้งกำร 
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รูปท่ี 4.3 หนำ้ในเมนู FACETONE COLOR ANALYSIS 

  จำกรูปท่ี 4.3 คือหน้ำของเมนู FACETONE COLOR ANALYSIS มีหน้ำท่ีในกำร

วิเครำะห์รูปใบหน้ำของผูใ้ช้ แลว้วิเครำะห์ว่ำใบหน้ำของผูใ้ชจ้ดัอยูใ่นกลุ่มสีผิวใด โดยท่ีผูใ้ชค้ลิก

ปุ่มรูปกล้องเพื่อน ำรูปเข้ำมำวิเครำะห์ จำกนั้นระบบจะแสดงสีผิวท่ีได้ท ำกำรวิเครำะห์ท่ีช่อง        

Skin Tone: จำกนั้นผูใ้ชท้  ำกำรเลือก Product และ Band ในล ำดบัต่อไป จำกนั้นคลิกปุ่ม CONFIRM 

เพื่อไปยงัหนำ้ต่อไป และยงัมีแทบ็เมนูอยูด่ำ้นล่ำงเพื่อใหผู้ใ้ชส้ะดวกในกำรเปล่ียนเมนูอ่ืนได ้
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รูปท่ี 4.4 หนำ้ในเมนู FACETONE COLOR ANALYSIS (ต่อ) 

  จำกรุปท่ี 4.4 หนำ้น้ีเป็นกำรอธิบำยเพิ่มในส่วนของกำรน ำรูปเขำ้มำ เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ี

ปุ่มกลอ้งจะสำมำรถเลือกรูปได ้2 ช่องทำง คือ ถ่ำยรูปใหม่ (Take Photo) หรือเลือกรูปจำกอลับั้ม 

(Gallery) 
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รูปท่ี 4.5 หนำ้ในเมนู FACETONE COLOR ANALYSIS (ต่อ) 

จำกรูปท่ี 4.5 หน้ำน้ีเป็นผลลัพธ์หลังจำกกำรใส่รูปของผูใ้ช้เข้ำไป โดยระบบ

วเิครำะห์จำกรูปไดผ้ลลพัธ์วำ่ ผูใ้ชจ้ดัอยูใ่นกลุ่มผวิขำว (Light) 
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รูปท่ี 4.6 หนำ้ในเมนู FACETONE COLOR ANALYSIS (ต่อ) 

จำกรูปท่ี 4.6 หน้ำน้ีเป็นผลลัพธ์หลังจำกกำรใส่รูปของผูใ้ช้เข้ำไป โดยระบบ

วเิครำะห์จำกรูปไดผ้ลลพัธ์วำ่ ผูใ้ชจ้ดัอยูใ่นกลุ่มผวิกลำง (Medium) 
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รูปท่ี 4.7 หนำ้ในเมนู FACETONE COLOR ANALYSIS (ต่อ) 

จำกรูปท่ี 4.7 หนำ้น้ีเป็นผลลพัธ์หลงัจำกกำรใส่รูปของผูใ้ชเ้ขำ้ไป โดยระบบวเิครำะห์จำก

รูปไดผ้ลลพัธ์วำ่ ผูใ้ชจ้ดัอยูใ่นกลุ่มผวิเขม้ (Dark) 
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รูปท่ี 4.8 หนำ้ในเมนู FACETONE COLOR ANALYSIS (ต่อ) 

  จำกรูปท่ี 4.8 หน้ำน้ีจะเป็นหน้ำอธิบำยเพิ่มเติมของกำรเลือก Product โดยท่ี

หน้ำต่ำงท่ีให้เลือกจะอยู่ในรูปแบบ Dropdown โดยมีค่ำให้เลือกทั้ งหมด 2 ค่ำ คือ รองพื้น 

(Foundation) และแป้ง (Powder) ซ่ึงสำมำรถท ำกำรเลือกไดเ้พียงอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงเท่ำนั้น 
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รูปท่ี 4.9 หนำ้ในเมนู FACETONE COLOR ANALYSIS (ต่อ) 

  จำกรูปท่ี 4.9 หนำ้น้ีจะเป็นหนำ้อธิบำยเพิ่มเติมของกำรเลือก Band ของเคร่ือง 

ส ำอำง โดยท่ีหน้ำต่ำงท่ีให้เลือกจะอยู่ในรูปแบบ Dropdown โดยมีค่ำให้เลือกทั้งหมด 7 ค่ำ คือ 

L'OREAL, MAC, Maybelline, NARS, NYX, Revlon  และ Wet n Wild ซ่ึงสำมำรถท ำกำรเลือกได้

เพียงอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงเท่ำนั้น 
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รูปท่ี 4.10 หนำ้ในเมนู FACETONE COLOR ANALYSIS (ต่อ) 

  จำกท่ีรูปท่ี 4.10 หน้ำน้ีจะอธิบำยถึงตอนเลือกข้อมูลProduct และ Band ครบทั้ง

สองค่ำแล้ว ในท่ีหน้ำเลือกรองพื้นของแบรนด์ NYX  จำกนั้นคลิกปุ่ม CONFIRM เพื่อไปยงัหน้ำ

แนะน ำผลิตภณัฑท่ี์เหมำะกบัสีผวิต่อไป 
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รูปท่ี 4.11 หนำ้ในเมนู FACETONE COLOR ANALYSIS (ต่อ) 

  จำกรูปท่ี 4.11 เม่ือท ำกำรคลิกปุ่ม CONFIRM ในหน้ำท่ีแลว้ จะแสดงสินคำ้ท่ีได้

เลือก ในท่ีน้ีคือรองพื้นของแบรนดเ์คร่ืองส ำอำง NYX ท่ีเหมำะสมกบัสีผวิของผูใ้ช ้ในท่ีน้ีผูใ้ชจ้ดัอยู่

ในกลุ่มผวิขำว ระบบจึงแนะน ำรองพื้นแบรนด ์NYX ท่ีเหมำะสมกบัผิวสีขำว โดยมีรำยละเอียดเป็น

รูปสินคำ้ และช่ือสินคำ้แต่ละสินคำ้ และมุมซ้ำยดำ้นบนมีปุ่มลูกศรเพื่อยอ้นกลบัไปหนำ้ก่อนหนำ้น้ี 

เพื่อวเิครำะห์สีผวิต่อไปได ้
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รูปท่ี 4.12 หนำ้ในเมนู FACETONE COLOR ANALYSIS (ต่อ) 

  จำกท่ีรูปท่ี 4.12 หน้ำน้ีจะอธิบำยถึงตอนเลือกข้อมูลProduct และ Band ครบทั้ง

สองค่ำแลว้ ในท่ีหนำ้เลือกแป้งของแบรนด์ Maybelline จำกนั้นคลิกปุ่ม CONFIRM เพื่อไปยงัหน้ำ

แนะน ำผลิตภณัฑท่ี์เหมำะกบัสีผวิต่อไป 
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รูปท่ี 4.13 หนำ้ในเมนู FACETONE COLOR ANALYSIS (ต่อ) 

  จำกรูปท่ี 4.13 เม่ือท ำกำรคลิกปุ่ม CONFIRM ในหน้ำท่ีแลว้ จะแสดงสินค้ำท่ีได้

เลือก ในท่ีน้ีคือแป้งของแบรนด์เคร่ืองส ำอำง Maybelline ท่ีเหมำะสมกบัสีผวิของผูใ้ช ้ในท่ีน้ีผูใ้ชจ้ดั

อยู่ในกลุ่มผิวขำว ระบบจึงแนะน ำรองพื้นแบรนด์ Maybelline ท่ีเหมำะสมกับผิวสีขำว โดยมี

รำยละเอียดเป็นรูปสินคำ้ และช่ือสินคำ้แต่ละสินคำ้ และมุมซ้ำยดำ้นบนมีปุ่มลูกศรเพื่อยอ้นกลบัไป

หนำ้ก่อนหนำ้น้ี เพื่อวเิครำะห์สีผวิต่อไปได ้
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รูปท่ี 4.14 หนำ้ในเมนู MAKEUP LOOK 

 จำกรูปท่ี 4.14 หน้ำน้ีผูใ้ช้สำมำรถเลือกโทนสีกำรแต่งหน้ำได ้เช่น โทนสีน ้ ำตำล 

โทนสีส้ม และ โทนสีชมพู และยงัมีแทบ็เมนูอยูด่ำ้นล่ำงเพื่อใหผู้ใ้ชส้ะดวกในกำรเปล่ียนเมนูอ่ืนได ้
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รูปท่ี 4.15 หนำ้ในเมนู MAKEUP LOOK (ต่อ) 

 จำกรูปท่ี 4.15 หนำ้น้ีคือหลงัจำกท่ีผูใ้ชเ้ลือกโทนสีกำรแต่งหนำ้ท่ีตอ้งกำรแลว้ จะแสดงโทน

สีกำรแต่งหน้ำย่อยของหน้ำท่ีเลือกโทนสีก่อนหน้ำน้ี เช่น โทนสีน ้ ำตำล สำมำรถมีไดห้ลำยโทนสี

กำรแต่งหน้ำย่อย เช่น WARM BROWN และมุมซ้ำยดำ้นบนมีปุ่มลูกศรเพื่อยอ้นกลบัไปหน้ำก่อน

หนำ้น้ีได ้
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รูปท่ี 4.16 หนำ้ในเมนู MAKEUP LOOK (ต่อ) 

  จำกรูปท่ี 4.16 หน้ำน้ีจะแสดงรูปภำพของกำรแต่งหน้ำโทนสีท่ีเลือก โดยมุมขวำ

ล่ำงของรูปตวัอยำ่งหลงัจำกกำรแต่งหนำ้เสร็จ จะมีไอคอนยทููปเพื่อเช่ือมไปยงัแอปพลิเคชนัยูทูปท่ีมี

คลิปสอนกำรแต่งหนำ้ในโทนสีท่ีผูใ้ชไ้ดท้  ำกำรเลือก ดำ้นล่ำงไอคอนยทููปจะมีตำรำงท่ีภำยในแสดง

รูปสินคำ้ และช่ือสินคำ้ท่ีระบบได้แนะน ำให้เหมำะสมกบัโทนสีกำรแต่งหน้ำนั้นๆ และมุมซ้ำย

ดำ้นบนมีปุ่มลูกศรเพื่อยอ้นกลบัไปหนำ้ก่อนหนำ้น้ีได ้
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รูปท่ี 4.17 หนำ้ในเมนู MAKEUP TUTORIAL 

  จำกรูปท่ี 4.17 หน้ำน้ีผูใ้ช้สำมำรถเลือกเทคนิคสอนกำรแต่งหน้ำได ้เช่น เทคนิค

สอนกำรเขียนคิ้ว เทคนิคสอนกำรปัดแกม้ และเทคนิคสอนกำรทำอำยแชโดว ์และยงัมีแท็บเมนูอยู่

ดำ้นล่ำงเพื่อใหผู้ใ้ชส้ะดวกในกำรเปล่ียนเมนูอ่ืนได ้

 



77 
 

 

รูปท่ี 4.18 หนำ้ในเมนู MAKEUP TUTORIAL (ต่อ) 

  จำกรูปท่ี 4.18 หนำ้น้ีแสดงรูปภำพเทคนิคกำรสอนต่ำงๆ ตำมท่ีผูใ้ชไ้ดเ้ลือกในหนำ้

ก่อนหนำ้น้ี และมุมซำ้ยดำ้นบนมีปุ่มลูกศรเพื่อยอ้นกลบัไปหนำ้ก่อนหนำ้น้ีได ้
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รูปท่ี 4.19 หนำ้ในเมนู MAKEUP ACCESSORIES 

  จำกรูปท่ี 4.19 หน้ำน้ีผูใ้ช้สำมำรถเลือกกำรแนะน ำอุปกรณ์กำรแต่งหน้ำได้ เช่น 

แปรงแต่งหนำ้ และฟองน ้ ำแต่งหนำ้ และยงัมีแท็บเมนูอยูด่ำ้นล่ำงเพื่อให้ผูใ้ชส้ะดวกในกำรเปล่ียน

เมนูอ่ืนได ้
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รูปท่ี 4.20 หนำ้ในเมนู MAKEUP ACCESSORIES (ต่อ) 

  จำกรูปท่ี 4.20 หนำ้น้ีแสดงรูปภำพกำรแนะน ำอุปกรณ์กำรแต่งหนำ้ ตำมท่ีผูใ้ช้ได้

เลือกในหนำ้ก่อนหนำ้น้ี และมุมซำ้ยดำ้นบนมีปุ่มลูกศรเพื่อยอ้นกลบัไปหนำ้ก่อนหนำ้น้ีได ้
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4.1.2 ฝ่ังของแอดมิน 

 
รูปท่ี 4.21 หนำ้แรกของระบบเวบ็ไซต ์

  จำกรูปท่ี 4.21 จะเป็นหน้ำแรกท่ีเขำ้มำในเวบ็ไซต์ จะแสดงช่ือเวบ็และเมนูต่ำงๆ 

สำมำรถคลิกท่ีเมนูเพื่อไปหนำ้ท่ีตอ้งกำรได ้ 

 

รูปท่ี 4.22 หนำ้ดูขอ้มูลตำมเมนูท่ีเลือกของเวบ็ไซต ์

  จำกรูปท่ี 4.22 ผูดู้แลระบบสำมำรถดูขอ้มูล และเพิ่ม/อพัเดท/ลบขอ้มูลในระบบได ้

ดว้ยกำรคลิกปุ่ม Insert/Update/Delete เพื่อไปยงัหนำ้นั้นๆ เพื่อท ำรำยกำรต่อไป โดยดำ้นบนจะมี

แถบเมนูของเวบ็ไซตเ์ม่ือคลิกปุ่มแลว้จะไปยงัหนำ้ท่ีตอ้งกำร  
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รูปท่ี 4.23 หนำ้เพิ่มขอ้มูลของเวบ็ไซต ์

 จำกรูปท่ี 4.23 แอดมินสำมำรถเพิ่มขอ้มูลต่ำงๆไดโ้ดยทำงแป้นพิมพ ์เม่ือตอ้งกำรเพิ่มขอ้มูล

หลงัจำกกรอกขอ้มูลแลว้ ให้คลิกปุ่ม INSERT  

 

 

รูปท่ี 4.24 หนำ้เพิ่มขอ้มูลของเวบ็ไซต ์(ต่อ) 

 จำกรูปท่ี 4.24 แอดมินสำมำรถเพิ่มขอ้มูลต่ำงๆไดโ้ดยทำงแป้นพิมพ ์สำมำรถคลิกปุ่ม เลือก

ไฟล์ เพื่อท ำกำรอัพโหลดรูปได้ เม่ือต้องกำรเพิ่มข้อมูลหลังจำกกรอกข้อมูลแล้ว ให้คลิกปุ่ม 

INSERT  
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รูปท่ี 4.25 หนำ้อพัเดทขอ้มูลของเวบ็ไซต ์

 จำกรูปท่ี 4.25 แอดมินสำมำรถอพัเดทขอ้มูลต่ำงๆไดโ้ดยทำงแป้นพิมพ ์สำมำรถคลิกปุ่ม 

เลือกไฟล ์เพื่อท ำกำรอพัโหลดรูปได ้เม่ือตอ้งกำรอพัเดทขอ้มูลหลงัจำกแกไ้ขขอ้มูลแลว้ ให้คลิกปุ่ม 

UPDATE 

 

 

รูปท่ี 4.26 หนำ้ลบขอ้มูลของเวบ็ไซต ์

 จำกรูปท่ี 4.26 แอดมินสำมำรถลบขอ้มูลต่ำงๆได้โดยกำรคลิกปุ่ม DELETE บนหน้ำต่ำง

แจง้เตือน   
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ตวัอยำ่งสูตรท่ีใชใ้นกำรประมวลผลภำพ 

ใชสู้ตรระยะทำงแบบยคุลิดในกำรค ำนวณ ซ่ึงมีสูตรในกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

 

โดย   p1 คือค่ำเฉล่ียก่ึงกลำงของค่ำ R ใน (กลุ่มผวิขำว, กลุ่มผวิปำนกลำง, กลุ่มผวิเขม้) 

          q1 คือค่ำของ R ท่ีไดจ้ำกรูปภำพใบหนำ้ท่ีผูใ้ชส่้งมำ 

โดย   p2 คือค่ำเฉล่ียก่ึงกลำงของค่ำ G ใน (กลุ่มผวิขำว, กลุ่มผวิปำนกลำง, กลุ่มผวิเขม้) 

          q2 คือค่ำของ G ท่ีไดจ้ำกรูปภำพใบหนำ้ท่ีผูใ้ชส่้งมำ 

โดย   p3 คือค่ำเฉล่ียก่ึงกลำงของค่ำ B ใน (กลุ่มผวิขำว, กลุ่มผวิปำนกลำง, กลุ่มผวิเขม้) 

          q3 คือค่ำของ B ท่ีไดจ้ำกรูปภำพใบหนำ้ท่ีผูใ้ชส่้งมำ 

ทั้งน้ีคณะผูจ้ดัท ำได้มีกำรใช้โปรแกรม Weka ในกำรหำเซนทรอยด์ของทั้ง 3 กลุ่มสีผิว
ดงันั้นกำรอธิบำยสูตรดงัท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ จึงเป็นกำรหำค่ำท่ีใกลท่ี้สุด เพื่อใหท้รำบวำ่ผูใ้ชมี้สีผิวบน
ใบหนำ้จดัอยูใ่นกลุ่มใด 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์ 

ระบบแนะน ำกำรแต่งหนำ้ตำมโทนสีผวิดว้ยเทคโนโลยกีำรประมวลผลภำพ ไดพ้ฒันำเสร็จ

ส้ินลงตำมวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวอ้ย่ำงสมบูรณ์ โดยในส่วนของผูใ้ชส้ำมำรถรู้วำ่สีผิวบนใบหน้ำของ

ตนเอง จดัอยูใ่นกลุ่มผวิขำว ผวิปำนกลำง หรือผวิเขม้ สำมำรถเลือกเคร่ืองส ำอำงท่ีเหมำะสมกบัสีผิว

บนใบหน้ำของตนเองได้ และรู้ถึงเคร่ืองส ำอำงท่ีเหมำะสมกบัลุคกำรแต่งหน้ำตำมโทนสีท่ีผูใ้ช้

ตอ้งกำร ทั้งยงัรู้วิธีแต่งหน้ำจำกวีดีโอแต่ละลุคโทนสี และรู้ถึงเทคนิคกำรแต่งหน้ำ รวมถึงรู้จกั

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรแต่งหนำ้ต่ำงๆ อีกดว้ย และในส่วนของแอดมินระบบสำมำรถจดักำรขอ้มูลใน

ระบบ เช่น รำยกำรเคร่ืองส ำอำง รูปภำพเคร่ืองส ำอำงและอุปกรณ์แต่งหนำ้ต่ำงๆ โดยท่ีสำมำรถเพิ่ม

รำยกำรเคร่ืองส ำอำง แกไ้ขรำยกำรเคร่ืองส ำอำง ลบรำยกำรเคร่ืองส ำอำงได ้เป็นตน้ 

คณะผูจ้ดัท ำระบบแนะน ำกำรแต่งหน้ำตำมโทนสีผิวดว้ยเทคโนโลยีกำรประมวลผลภำพ

ดว้ยกำรวิเครำะห์ค่ำสี RGB จำกกำรตรวจจบัใบหนำ้ (Face Detection) และมีกำรแบ่งกลุ่มสีผิวโดย

ใช้วิธีกำรแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีน (K-Mean Clustering) ด้วยสูตรทำงคณิตศำสตร์ในกำรหำ

ระยะทำงแบบยุคลิด (Euclidean distance, Euclidean metric) จำกชุดข้อมูลฝึกฝน (Training Data 

Set) ท่ีรวบรวมมำได้จำกค่ำสี RGB ของรองพื้นทั้ง 7 แบรนด์ตวัอย่ำง ซ่ึงมีควำมถูกตอ้งของกำร

วิเครำะห์อยู่ท่ีร้อยละ 66.3551 และประเมินโมเดลท่ีวิเครำะห์ไดด้ว้ยขอ้มูลทดสอบ (Testing Data 

Set) พบว่ำผลลพัธ์ท่ีได้มีควำมถูกต้องแม่นย  ำในระดบัท่ีน่ำพอใจ ในส่วนของปัจจยัท่ีใช้ในกำร

วิเครำะห์สีผิวบนใบหน้ำ ประกอบดว้ย ค่ำสี R ค่ำสี B ค่ำสี G ของรองพื้นทั้ง 7 แบรนด์ และช่ือใน

กำรแบ่งกลุ่มสีผวิทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย ผวิขำว ผวิปำนกลำง และผวิเขม้ ซ่ึงเม่ือน ำค่ำจุดศูนยก์ลำง

ของแต่ละกลุ่มสีผวิมำค ำนวณสูตรระยะทำงแบบยคุลิดกบัค่ำ RGB ของรูปภำพของผูใ้ช ้จะเลือกค่ำ

ผลลพัธ์ท่ีมีค่ำน้อยท่ีสุด จึงจดัไดว้่ำผูใ้ชอ้ยู่กลุ่มสีผิวนั้นๆ เพรำะมีค่ำควำมห่ำงของระยะทำงกบัจุด

ศูนยก์ลำงนอ้ยท่ีสุด แสดงวำ่มีสีผวิใกลเ้คียงกลุ่มนั้นมำกท่ีสุด 
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ตำรำงท่ี 5.1 แสดงผลกำรทดสอบโดยใชข้อ้มูลทดสอบของกลุ่มผูใ้ช ้

รายการผู้ใช้ ค่า R ของรูป
ทีน่ ามา
วเิคราะห์ 

(Red) 

ค่า G ของรูป
ทีน่ ามา
วเิคราะห์ 

(Green) 

ค่า B ของรูปที่
น ามาวเิคราะห์ 

(Blue) 

สีผวิบน
ใบหน้าที่
ระบบ

วเิคราะห์ 
ชยัวทิย ์ 
blackstarklow@hotmail.com 

178 135 119 กลำง 

เศรษฐพงค ์
Sattapong.torton@gmail.com 

166 132 126 กลำง 

อำทิตย ์
ar-thit2036@hotmail.com 

179 148 131 กลำง 

วรรณชนะ 
wanchana.sae@siam.edu 

167 132 118 กลำง 

วรวฒัน์ 
Yeanzaa01@hotmail.com 

189 142 120 กลำง 

กฤตภำส 
Blackmay5894@gmail.com 

179 144 132 กลำง 

พลอย 
ploysiengsakul@gmail.com 

163 130 119 กลำง 

ฐิตำ 
thita.san@siam.edu 

194 159 143 กลำง 

 

จำกตำรำงท่ี 5.1 หวัขอ้รำยกำรผูใ้ชแ้สดงถึง รำยช่ือผูใ้ช้แต่ละสีผิวท่ีน ำมำทดสอบ หวัขอ้ค่ำ 

R ของรูปท่ีน ำมำวเิครำะห์ คือ ค่ำสี Red ของรูป หวัขอ้ค่ำ G ของรูปท่ีน ำมำวิเครำะห์ คือ ค่ำสี Green 

ของรูป หวัขอ้ค่ำ B ของรูปท่ีน ำมำวเิครำะห์ คือ ค่ำสี Blue ของรูป และหวัขอ้สีผวิบนใบหนำ้ท่ีระบบ

วเิครำะห์ คือกลุ่มสีผวิท่ีระบบวเิครำะห์วำ่ผูใ้ชจ้ดัอยูใ่นกลุ่มสีผวินั้น  

5.2 ข้อดีของระบบ 

5.2.1 สำมำรถวเิครำะห์สีผวิบนใบหนำ้ของผูใ้ชไ้ด ้  
5.2.2 สำมำรถแนะน ำเคร่ืองส ำอำงใหเ้หมำะสมกบัสีผวิบนใบหนำ้ของผูใ้ชไ้ด ้
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5.2.3 สำมำรถเลือกลุคกำรแต่งหนำ้ของแต่ละโทนสี และแนะน ำเคร่ืองส ำอำงท่ีเหมำะสม
.........กบัโทนสีนั้นๆได ้ 
5.2.4 สำมำรถดูวดีิโอสอนกำรแต่งหนำ้ของแต่ละลุคโทนสีได ้
5.2.5 สำมำรถดูเทคนิคสอนกำรแต่งหนำ้จำกรูปภำพได ้
5.2.6 สำมำรถดูอุปกรณ์กำรแต่งหนำ้จำกรูปภำพได ้

5.3 ข้อจ ากดัของระบบ 
 ระบบวิเครำะห์สีผิวอำจมีค่ำท่ีคลำดเคล่ือนจำกควำมเป็นจริงของสีผิวบนใบหน้ำของผูใ้ช้ 
โดยปัจจยัภำยนอกได ้เช่น ควำมสว่ำงของแสง ณ ตอนถ่ำยภำพ หรือ กำรท่ีผูใ้ช้มีกำรน ำรูปภำพท่ี
ตนเองถ่ำยมำจำกแอปพลิเคชนัอ่ืน ท่ีมีกำรแต่งสีเพิ่มเติม อีกทั้งระบบยงัตอ้งใชภ้ำพท่ีใบหนำ้ตรงใน
กำรวเิครำะห์เพื่อไม่ใหผ้ลลพัธ์เกิดควำมคลำดเคล่ือน 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 - จะตอ้งเพิ่มชุดขอ้มูลฝึกฝน เพื่อใหร้ะบบวเิครำะห์สีผวิบนใบหนำ้ไดแ้ม่นย  ำมำกยิง่ข้ึน 

- มีช่องแสดงควำมคิดเห็นของผูใ้ชต่้อกำรแนะน ำเคร่ืองส ำอำงท่ีระบบไดท้  ำกำรแนะน ำแก่
ผูใ้ช ้
- มีฟังก์ชันเพิ่มเพื่อตรวจสอบและกรองเคร่ืองส ำอำงท่ีผู ้ใช้อำจแพ้สำรบำงตัวใน
เคร่ืองส ำอำงนั้นๆได ้
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