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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ในกำรจัดทำปริ ญญำนิ พนธ์ เพื่อพัฒนำระบบแนะนำกำรแต่งหน้ำตำมโทนสี
ผิวด้ว ยเทคโนโลยีก ำรประมวลผลภำพที่ ท ำงำนบนครอสแพลตฟอร์ ม โดยมุ่ ง เน้ น กำรแนะน ำ
เครื่ องสำอำงให้เหมำะกับบุคคลแต่ละบุคคล โดยวิเครำะห์จำกสี ผิวบนใบหน้ำของแต่ละบุคคล โดย
ศึกษำจำกข้อมูลทดสอบ (Training Data Set) ที่รวบรวมมำจำกสี ของรองพื้น ของทั้ง 7 แบรนด์ ซึ่ ง
ประกอบด้ว ย 1. L'OREAL 2. MAC 3. Maybelline 4. NARS 5. NYX 6. Revlon และ 7. Wet n
Wild เพื่อพัฒนำระบบวิเครำะห์สีผวิ บนใบหน้ำ โดยใช้เทคนิคกำรตรวจจับใบหน้ำ , กำรแบ่งส่ วนผิว
, กำรสกัดสี ที่โดดเด่น และกำรจัดกลุ่ มแบบเคมี น(K-Mean) ทั้งนี้ สินค้ำภำยในแบรนด์ท้ งั 7 ตำมที่
กล่ำวมำ ใช้ในกำรพัฒนำระบบแนะนำเครื่ องสำอำงในแต่ละลุคกำรแต่งหน้ำ ระบบโดยรวมทั้งหมด
แบ่ ง กำรท ำงำนออกเป็ น 3 ส่ วน ประกอบด้วย ส่ วนที่ 1 กำรวิเครำะห์ โทนสี ผิ วบนใบหน้ำด้วย
อัล กอริ ทึ ม กำรจัด กลุ่ ม K-Mean และอัล กอริ ทึ ม หำค่ ำ ควำมเหมื อ น (Similarity) ด้ว ยระยะห่ ำ ง
(Euclidean Distance) ส่ วนที่ 2 เป็ นเว็บแอปพลิเคชัน่ สำหรับผูด้ ูแลระบบในกำรจัดกำรข้อมูลหลักที่
ใช้ใน ส่ วนที่ 3 เป็ นไฮบริ ด โมบำยแอปพลิ เคชั่นส ำหรั บ ผูใ้ ช้ โดยสำมำรถก ำหนดข้อมู ล โดยใช้
รู ปภำพใบหน้ำของผูใ้ ช้เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ เพื่อหำเครื่ องสำอำงค์ที่ตรงตำมสี ผิวบนใบหน้ำของ
ผูใ้ ช้ เช่ น รองพื้ น และ แป้ ง ผสมรองพื้ น ในกำรพัฒ นำระบบแบ่ ง เป็ น 2 ส่ วน คื อ 1. Backend
System พัฒนำโดยใช้ภำษำไทป์ สคริ ปต์ และ ไพทอน สร้ำงฟั งก์ชนั่ รองรับกำรทำงำนของฝั่งโมบำย
แอปพลิเคชัน่ และจัดกำรฐำนข้อมูลด้วย MySql และ 2. Frontend System เป็ นโมบำยแอปพลิเคชัน่
ที่ทำงำนบน ครอสแพลตฟอร์ ม พัฒนำด้วย Ionic Framework ผ่ำนโปรแกรม Visual Studio Code
คาสาคัญ:

โทนสี ผวิ , กำรตรวจจับใบหน้ำ, กำรจัดกลุ่มแบบเคมีน, เครื่ องสำอำง
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
เนื่ องจากการแต่งหน้าและการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของคนในยุค
ปั จจุบนั แต่มีคนอีกไม่นอ้ ยที่ประสบปั ญหาในการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอาง เช่น รองพื้นและแป้ งผสม
รองพื้นที่ ไม่เหมาะสมกับสี ผิวใบหน้าของตนเอง อี กทั้งยังมี คนบางส่ วนที่ ประสบปั ญหาในการ
แต่งหน้าในแบบหรื อลุคต่างๆ โดยเลือกเครื่ องสาอางที่ไม่เหมาะสมกับการแต่งหน้าแบบนั้นๆ หรื อ
จะเป็ นกลุ่ ม คนมื อ ใหม่ หั ด แต่ ง หน้า ที่ ย งั ไม่ รู้ วิ ธี ก ารแต่ ง หน้า ที่ เ หมาะกับ ตนเอง ประกอบกับ
เทคโนโลยีทางด้านโมบายในปั จจุบนั มีอตั ราการเติบโตสู ง สามารถเข้าถึงเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้
จากทุกที่ทุกเวลา ทาให้อุปกรณ์โมบาย เช่น โทรศัพท์มือถือ หรื อแท็บเล็ต เป็ นอีกปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการดาเนินชี วิตของผูใ้ ช้จึงเกิดแอปพลิเคชันที่ทางานบนอุปกรณ์ดงั กล่าวมากมาย แต่ท้ งั นี้ผจู ้ ดั ทา
ยังไม่พบแอปพลิ เคชันที่สามารถแก้ไขปั ญหาในการเลื อกเครื่ องสาอางให้เหมาะสมกับผูใ้ ช้ได้ จึง
เป็ นที่มาในการพัฒนาระบบแนะนาการแต่งหน้าตามโทนสี ผิวด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ
โดยใช้เทคนิคการตรวจจับใบหน้า (Face detection), Skin segmentation, Dominant color extraction,
อัลกอริ ทึมการจัดกลุ่มแบบเคมีน (K-Mean Clustering) และ Similarity Distance เข้ามาช่ วยในการ
พัฒนาระบบการวิเคราะห์สีผิวบนใบหน้า ซึ่ งเป็ นแอปพลิ เคชันที่ช่วยในการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้ให้
เลื อกเครื่ องสาอางที่ เหมาะกับสี ผิวบนใบหน้า ของตนเองโดยแอปพลิ เคชันจะวิเคราะห์ ค่า RGB
(Red Green Blue) บนใบหน้าของผูใ้ ช้ จากรู ปภาพที่ ผูใ้ ช้ถ่าย หรื อ เลื อกจากแกลอรี่ จากนั้นแอป
พลิเคชันจะแบ่งกลุ่มออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มผิวขาว 2. กลุ่มผิวปานกลาง และ 3. กลุ่มผิวเข้ม
จากนั้นแอปพลิเคชันจะวิเคราะห์วา่ ผูใ้ ช้มีสีผิวบนใบหน้าที่จดั อยูใ่ นกลุ่มใด จากนั้นแอปพลิเคชันจะ
จัดสรรรายการเครื่ องสาอาง ได้แก่ รองพื้น หรื อ แป้ งผสมรองพื้นที่เหมาะสมกับสี ผวิ บนใบหน้าของ
ผูใ้ ช้ นอกจากนี้ ในการแนะนาเครื่ องสาอางยังสามารถแนะนาให้เข้ากับลุคการแต่งหน้าได้อีกด้วย
ทั้ง นี้ ระบบแบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว นหลัก ๆ ดัง นี้ ส่ ว นที่ 1 การวิ เ คราะห์ โ ทนสี ผิ ว บนใบหน้ า ด้ว ย
อัล กอริ ทึ ม การจัด กลุ่ ม K-Mean และอัล กอริ ทึ ม หาค่ า ความเหมื อ น (Similarity) ด้ว ยระยะห่ า ง
(Euclidean Distance) ส่ วนที่ 2 สาหรับผูด้ ูแลระบบในการจัดการข้อมูลเครื่ องสาอาง และข้อมูลหลัก
อื่นๆ ที่ใช้ในระบบ โดยพัฒนาเป็ นเว็บแอปพลิเคชัน ส่ วนที่ 3 สาหรับผูใ้ ช้ สามารถกาหนดข้อมูล
ด้วยรู ปภาพใบหน้าของผูใ้ ช้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และแนะนาเครื่ องสาอางที่เหมาะสมได้ โดย
พัฒนาเป็ นโมบายแอปพลิเคชันที่ทางานบนครอสแพลตฟอร์ ม ในการพัฒนาระบบแบ่งเป็ น 3 ส่ วน
คือ Backend System ใช้ภาษาไทป์ สคริ ปต์ และ ภาษาไพทอนในการเขียนฟังก์ชนั่ รองรับการทางาน
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ของฝั่ งโมบายแอปพลิ เคชัน และจัดการฐานข้อมูลด้วย MySql และ Frontend System เป็ นโมบาย
แอปพลิเคชัน พัฒนาด้วย Ionic Framework ผ่านโปรแกรม Visual Studio Code ซึ่ งระบบนี้ จะช่ วย
ให้ผใู ้ ช้เลือกเครื่ องสาอางที่เหมาะสมกับสี ผวิ บนใบหน้า และเหมาะกับลุคการแต่งหน้ามากยิง่ ขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบแนะนาการแต่งหน้าตามโทนสี ผวิ ด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ
1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์
1.3.1 สถาปั ต ยกรรมที่ ใ ช้ ใ นการพัฒ นาโครงงานเป็ นแบบไคลเอนท์ /เซิ ร์ ฟ เวอร์
(Client/Server Architecture)
1.3.2 การประมวลผล
1.3.2.1 Face Detection ทาการตรวจจับใบหน้าในส่ วนที่ เป็ นจมู กและแก้ม
.............จากนั้นวิเคราะห์หาค่า RGB (Red Green Blue)
1.3.2.2 Skin Segmentation ใช้ทาการตรวจสอบรู ปภาพว่าบริ เวณใดเป็ นผิวหนังและ
บริ เวณใดไม่ใช่ผวิ หนัง
1.3.2.3 Dominant Color Extraction ดึ งค่าสี ที่มีจานวนมากที่ สุดออกมาเพื่อท าการ
วิเคราะห์ต่อไปว่าสี ที่แสดงออกมาจัดอยูใ่ นโทนผิวใด
1.3.2.4 K-Mean Clustering มีการแบ่งกลุ่มสี ผวิ ที่ใกล้เคียงกันโดยใช้วธิ ี การแบ่งกลุ่ม
ข้อมูลแบบเคมีน
1.3.2.5 Euclidean Distance, Euclidean Metric ใช้สู ต รทางคณิ ต ศาสตร์ ใ นการหา
ระยะทางแบบยุ ค ลิ ด ซึ่ งจะหาระยะห่ า งของรู ป ภาพที่ ค านวนได้ว่า อยู่
ใกล้เคียงกับกลุ่มใดมากที่สุด
1.3.2.6 Training Data Set ชุดข้อมูลที่ทาการฝึ กฝนแล้ว
1.3.2.7 Testing Data Set ชุดข้อมูลที่นาไปใช้ทดสอบชุดข้อมูลที่ทาการฝึ กฝนแล้ว
1.3.3 แอปพลิเคชัน
1.3.3.1 เว็บแอปพลิเคชันสาหรับผูด้ ูแลระบบ (Administrator) มีฟังก์ชนั การทางาน
..
ดังนี้
1.3.3.1.1 ผูด้ ูแลระบบสามารถสร้างรายการเครื่ องสาอางได้
1.3.3.1.2 ผูด้ ูแลระบบสามารถตรวจสอบรายละเอียดรายการเครื่ องสาอาง
ในระบบได้
1.3.3.1.3 ผูด้ ูแลระบบสามารถแก้ไขรายละเอียดรายการเครื่ องสาอางได้
1.3.3.1.4 ผูด้ ูแลระบบสามารถลบรายการเครื่ องสาอางได้
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1.3.3.1.5 ผูด้ ูแลระบบสามารถลบรู ปภาพแต่รายการเครื่ องสาอาง, รู ปภาพ
เทคนิ ค สอนการแต่ ง หน้ า และรู ปภาพอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการ
แต่งหน้าได้
1.3.3.1.6 ผูด้ ูแลระบบสามารถลบวีดีโอสอนการแต่งหน้าได้
1.3.3.2 โมบายแอปพลิเคชันสาหรับผูใ้ ช้ (User) มีฟังก์ชนั การทางานดังนี้
1.3.3.2.1 ฟังก์ชนั วิเคราะห์สีผวิ (Face Skin Tone Analysis)
1.3.3.2.1.1 ผูใ้ ช้สามารถเลือกเมนูวเิ คราะห์สีผิวจากหน้าหลัก เพื่อ
วิเคราะห์ สี ผิว จากการถ่ า ยรู ป ใบหน้า ของผูใ้ ช้ โดย
สามารถถ่ายรู ปจากกล้อง หรื อเลือกรู ปจากอัลบั้มรู ป
ได้
1.3.3.2.1.2 ผูใ้ ช้สามารถเลือกหมวดรองพื้น หรื อแป้ งผสมรองพื้น
และเลื อกยี่ห้อเครื่ องสาอางที่ตอ้ งการ เพื่อให้ระบบ
ท าการแนะน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ท าการเลื อ ก ให้
เหมาะสมกับ สี ผิ ว ของผู ้ใ ช้ และผู ้ใ ช้ ส ามารถเห็ น
ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆได้
1.3.3.2.1.3 ผูใ้ ช้รู้สีผิวของใบหน้าตัวเอง และรู ้ ว่าสี ผิวนั้นอยู่ใน
โทนสี ผิว ผิวขาว, ผิวปานกลาง หรื อผิวเข้ม จากผล
การวิเคราะห์สีผวิ ของระบบได้
1.3.3.2.1.4 ผูใ้ ช้สามารถเลือกแท็บเมนู ที่อยู่ด้านล่ างเพื่อให้ผูใ้ ช้
เลื อกเมนู อื่นๆได้สะดวกมากขึ้น โดยที่จะมีเมนู หน้า
หลัก , เมนู วิเคราะห์ สี ผิว , เมนู แนะนาเครื่ องส าอาง
ประจาลุค, เทคนิ คการแต่งหน้า และ แนะนาอุปกรณ์
การแต่งหน้า
1.3.3.2.2 ฟังก์ชนั แนะนาเครื่ องสาอางประจาลุค (Makeup Look)
1.3.3.2.2.1 ผูใ้ ช้สามารถเลื อกลุ คการแต่งหน้าที่ตอ้ งการได้ เช่ น
โทนน้ าตาล, โทนส้ม และโทนชมพู
1.3.3.2.2.2 ผูใ้ ช้สามารถเลื อกลุ คการแต่งหน้าจากโทนสี ที่เลื อก
ได้ และผูใ้ ช้จะเห็ นตัวอย่างรู ปการแต่งหน้าลุ คนั้นๆ
ที่ได้ทาการแต่งหน้าเสร็ จแล้ว
1.3.3.2.2.3 ผูใ้ ช้สามารถเลือกไอคอนวีดีโอสอนแต่งหน้าในแต่
ละลุ ค อยู่ ข ้า งๆตัว อย่ า งรู ป เพื่ อ ผู ้ใ ช้ส ามารถกดที่
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ไอคอนเพื่อไปยังหน้าวีดีโอสอนต่างหน้าในลุ คนั้น
ได้
1.3.3.2.2.4 ผูใ้ ช้ได้รับรายการเครื่ องสาอาง ได้แก่ 1. ดินสอเขียน
คิว้ 2. อายแชโดว์ 3. มาสคาร่ า 4. อายไลเนอร์ 5. บลัช
ออน และ 6. ลิปสติก ที่ระบบแนะนาให้เหมาะสมกับ
โทนสี การแต่งหน้าในแต่ละโทนสี ได้
1.3.3.2.2.5 ผูใ้ ช้สามารถเลือกแท็บเมนู ที่อยู่ด้านล่ างเพื่อให้ผูใ้ ช้
เลื อกเมนู อื่นๆได้สะดวกมากขึ้น โดยที่จะมีเมนู หน้า
หลัก , เมนู วิเคราะห์ สี ผิว , เมนู แนะนาเครื่ องส าอาง
ประจาลุค, เทคนิ คการแต่งหน้า และ แนะนาอุปกรณ์
การแต่งหน้า
1.3.3.2.3 ฟังก์ชนั เทคนิคการแต่งหน้า (Makeup Tutorial)
1.3.3.2.3.1 ผูใ้ ช้สามารถเลือกเทคนิคการแต่งหน้าเบื้องต้นได้ เช่น
เทคนิ ค การสอนเขี ย นคิ้ ว , เทคนิ ค การสอนปั ดแก้ม
หรื อเทคนิคการสอนคัดเบ้าตา
1.3.3.2.3.2 ผูใ้ ช้สามารถเลื่อนดู รูปภาพเทคนิ คการสอนต่างๆได้
โดยจะแสดงรู ปภาพการสอนเป็ นลาดับ
1.3.3.2.3.3 ผูใ้ ช้สามารถเลือกแท็บเมนู ที่อยู่ด้านล่ างเพื่อให้ผูใ้ ช้
เลื อกเมนู อื่นๆได้สะดวกมากขึ้น โดยที่จะมีเมนู หน้า
หลัก , เมนู วิเคราะห์ สี ผิว , เมนู แนะนาเครื่ องส าอาง
ประจาลุค, เทคนิคการแต่งหน้า และ แนะนาอุปกรณ์
การแต่งหน้า
1.3.3.2.4 ฟังก์ชนั แนะนาอุปกรณ์การแต่งหน้า (Makeup Accessories)
1.3.3.2.4.1 ผูใ้ ช้สามารถเลือกดูอุปกรณ์การแต่งหน้าได้ เช่น
แปรงแต่งหน้า และฟองน้ าไข่
1.3.3.2.4.2 ผูใ้ ช้สามารถเลือกดูอุปกรณ์ชนิดต่างๆได้วา่ ใช้งานได้
อย่างไร เช่น เลือกอุปกรณ์แปรงแต่งหน้า แปรง
แต่งหน้ามีหลายแบบ เมื่อทาการเลือกจะบอกแปรง
แต่งหน้าชนิดต่างๆและบอกวิธีการใช้วา่ ใช้งาน
อย่างไรบ้าง
1.3.3.2.4.3 ผูใ้ ช้สามารถเลือกแท็บเมนูที่อยูด่ า้ นล่างเพื่อให้ผใู ้ ช้
เลือกเมนู อื่นๆได้สะดวกมากขึ้น โดยที่จะมีเมนูหน้า

5
หลัก, เมนูวเิ คราะห์สีผวิ , เมนูแนะนาเครื่ องสาอาง
ประจาลุค, เทคนิคการแต่งหน้า และ แนะนาอุปกรณ์
การแต่งหน้า
1.4 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินปริญญำนิพนธ์
1.4.1 รวบรวมควำมต้ องกำรและศึกษำข้ อมูล ( Detailed Study )
รวบรวมความต้องการโดยการสัมภาษณ์ จากกลุ่ มบุ คคลทัว่ ไป โดยสอบถามถึ ง
ความต้องการและขั้นตอนการทางานของระบบแนะนาเครื่ องสาอาง ศึกษาข้อมูลจากการ
ค้น หาปั ญ หาที่ ผู ้แ ต่ ง หน้ า มัก พบจากการเลื อ กซื้ อ เครื่ องส าอาง ด้ว ยการสื บ ค้น ทาง
อิ นเตอร์ เน็ ต เช่ น การดู บิวตี้ บล็อกเกอร์ แต่งหน้า และพูดถึ งปั ญหาต่างๆในการเลื อกใช้
เครื่ องสาอาง เป็ นต้น การศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่นิยมในบัจจุบนั และทาการเตรี ยมข้อมูล
เพื่อนาไปพัฒนา เป็ นแอปพลิเคชันสาหรับทางานบนโทรศัพท์มือถือ และรวบรวมปั ญหาที่
ได้จากการสารวจข้อมูล เพื่อนาไปแก้ไขและปรับปรุ งให้แอปพลิเคชันมีประสิ ทธิ ภาพใน
การแนะนาเครื่ องสาอางที่มีความแม่นยาแก่ผูใ้ ช้มากที่สุด โดยการศึกษาเครื่ องมือในการ
ประมวลผลภาพหลักการของ Image Processing
1.4.2 วิเครำะห์ ระบบ ( System Analysis )
1.4.2.1 การวิเคราะห์
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมทั้งปั ญหาที่พบ นามาวิเคราะห์และวางแผนการ
ปฏิ บ ตั ิ ง าน เพื่ อท าการออกแบบแอปพลิ เคชันให้ตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้ได้อย่างสมบู รณ์ ครบถ้วน โดยวิเคราะห์ จากความต้องการและข้อมู ล ที่ ไ ด้
รวบรวมมา ซึ่ งจากที่ได้ทาการศึกษามาคณะผูจ้ ดั ทาได้มีการเลื อกใช้อลั กอริ ทึม
K-Mean ในการแบ่งกลุ่มสี ผิวออกเป็ นทั้งหมด 3 โทนสี ผิว ได้แก่ ผิวขาว ผิวกลาง
และผิวเข้ม โดยมีการใช้อลั กอริ ทึมหาค่าความเหมือน (Similarity) ด้วยระยะห่ าง
แบบยุคลิด (Euclidean Distance) ซึ่ งเป็ นการคิดวิเคราะห์ที่นาเอาค่าที่มีระยะห่ าง
น้ อ ยที่ สุ ดจากจุ ด เซนทรอยด์ (Centroid) ของโทนสี ผิ ว ทั้ ง 3 โทนสี น ามา
เปรี ยบเทียบกัน และเลือกผลลัพธ์ที่มีค่าใกล้เคียงกับจุดเซนทรอยด์ของโทนสี ผิวใด
มากที่ สุ ด จึ ง จัด ว่า ผู ใ้ ช้อ ยู่ใ นกลุ่ ม โทนสี ผิ ว นั้น โดยน าเสนอด้ว ยภาพต่ อ ไปนี้
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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 ออกแบบสถาปั ตยกรรม (Architecture Design) สถาปั ตยกรรมที่ใช้ในการ
พัฒนา โครงสร้างเป็ นแบบไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์
1.4.3.2 ออกแบบอัล กอริ ทึ ม ประมวลผลภาพ (Image Processing Algorithm)
การวิเคราะห์โทนสี ผวิ ทั้ง 3 โทนสี ได้มีการใช้อลั กอริ ทึม K-Mean โดยใช้
โปรแกรม Weka ในการวิเคราะห์ และข้อมูลที่นามาใช้เป็ นข้อมู ล สอน
ให้กบั ระบบ นามาจากการเอาค่า RGB (Red Green Blue) ของสี รองพื้ น
ของแบรนด์ ต ัว อย่ า งทั้ง 7 แบรนด์ ม าวิ เ คราะห์ โดยค่ า เซนทรอยด์
(Centroid) ของโทนสี ท้ งั 3 โทนสี มีดงั นี้ 1. ผิวขาว ค่า RGB คือ 236, 200,
172 2. ผิวกลาง ค่า RGB คือ 214, 161, 121 และ 3. ผิวเข้ม ค่า RGB คือ
154, 94, 63
1.4.3.3 ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) ฐานข้อมูลของระบบมีปริ มาณของ
ข้อ มู ล จ านวนมาก การออกแบบฐานข้อ มู ล จึ ง มี ค วามซั บ ซ้ อ น การ
ออกแบบฐานข้อ มู ล ต้อ งใช้ เ วลาในการด าเนิ น การพอสมควรและ
จาเป็ นต้องออกแบบ อย่างเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้
และความรวดเร็ ว ในการประมวลผลข้อ มู ล ฐานข้อ มู ล ที่ เ ลื อ กใช้เ ป็ น
ฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ซ่ ึ งออกแบบโดยยึดหลักกฎความบูรณภาพเพื่อลด
ความซ้ าซ้อนของข้อมูล
1.4.3.4 ออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface Design) ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้หรื อ
หน้ า จอ แต่ ล ะหน้ า ของแอปพลิ เ คชั น โครงสร้ า งการท างานของ
สถาปั ตยกรรม Hybrid Mobile Application ได้มีการออกแบบการพัฒนา
แอปพลิเคชันเพื่อแบ่งออกเป็ นสองส่ วนคือ ส่ วนของการทางานหลักและ
ส่ วน ติดต่อกับผูใ้ ช้โดยส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้พฒั นาโดยใช้ภาษา HTML และ
SCSS ทาให้สะดวกต่อการจัดการแอปพลิเคชันจากนั้นจึงเขียนชุดคาสั่งใน
การติดต่อตัวควบคุม (Controller) ต่าง ๆ ในส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้
1.4.3.5 ออกแบบเครื่ อ งมื อ ฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์แ วร์ (Hardware and Software
Design)
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1.4.3.4.1 ฮาร์ดแวร์
1.4.3.4.1.1 เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ โ นตบุ๊ ค รุ่ น HP OMEN 15
GAMING Laptop Intel Core i7 - 7 7 0 0 HQ
@2.80GHz 2.81 GHz จานวนทั้งสิ้ น 2 เครื่ อง
1.4.3.4.2 ซอฟต์แวร์
1.4.3.4.2.1 การวิเคราะห์
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 แอปพลิเคชัน
1.4.3.4.2.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ 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 กำรพัฒนำระบบ ( System Development )
1.4.4.1 ประมวลผลภาพ
ขั้นตอนในการวิเคราะห์เริ่ มต้นจะทาการตรวจจับใบหน้า (Face Detection) จาก
รู ปภาพที่ได้มาและนารู ปภาพมาตัดเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้า โดยตัดบริ เวณแก้มทั้งสองให้เป็ น
ชิ้นเดียวกัน จากนั้นนารู ปที่ได้มาวิเคราะห์ค่าสี RGB และทาการแบ่งกลุ่มรู ปภาพ (K-Mean
Clustering) ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผิวขาว 2. กลุ่มผิวปานกลาง และ 3. กลุ่มผิวเข้ม
และเมื่ อจะท าการวิเคราะห์ สี ผิวของผูใ้ ช้ จะค านวณโดยหาระยะห่ า งของค่ า โทนสี ผิว
(Euclidean distance, Euclidean metric) ที่ ท าการวิ เ คราะห์ ม าแล้ว จากนั้น ชุ ด ฝึ กข้อ มู ล
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(Training Data Set) วิเคราะห์ ว่า โทนสี ผิวที่ วิเคราะห์ ใ กล้เ คี ย งโทนสี ใ ดมากที่ สุ ด และ
แสดงผลค่าโทนสี ผวิ ที่วเิ คราะห์ได้ออกมาเป็ นผลลัพธ์
1.4.4.2 แอปพลิเคชัน
ขั้นตอนในการพัฒนาระบบเป็ นการนาข้อมูลทั้งหมดที่ได้วิเคราะห์และออกแบบ
ไว้มาทาการสร้างและเขียนชุดคาสั่ง รวมทั้งเขียนชุดคาสั่งสาหรับเว็บไซต์ของผูด้ ูแลระบบ
ด้ ว ยโปรแกรม Visual Studio Code และโปรแกรม JetBrains PyCharm Community
Edition สาหรั บเขี ยนชุ ดคาสั่งของเว็บเซอร์ วิสเพื่อใช้ในการติ ดต่อกับฐานข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม MySQL Workbench
1.4.5 กำรทดสอบระบบ ( System Testing )
1.4.5.1 Unit Testing ตรวจสอบความผิ ด พลาดของแต่ ล ะฟั ง ก์ ชั น การท างาน
ตรวจสอบโดยผู ้จ ัด ท าเอง เป็ นการทดสอบแอปพลิ เ คชัน ในระดับ
Function Call เพื่อเป็ นการยืนยันการทางานของระดับย่อยที่สุดของแอป
พลิเคชันว่าทางานได้อย่างถูกต้อง
1.4.5.2 Integration Testing ทดสอบการทางานของแอปพลิเคชันโดยทดสอบการ
ตอบสนองของแต่ละความต้องการของอาจารย์ที่ปรึ กษา แต่ละหน้าของ
แอปพลิ เคชันว่ามี การทางานที่ สมบู รณ์ และถู กต้องโดยทาการเชื่ อมต่ อ
ส่ วนย่อย ๆ ของ Module นามาประกอบกันเป็ นแอปพลิเคชัน
1.4.5.3 System Testing ทดสอบการเชื่ อมต่อของแอปพลิเคชันกับ Server โดยการ
เชื่ อมต่อผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและทดสอบการเชื่ อมต่อแอปพลิ เคชัน
กับ Server ผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือและผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตไร้
สาย
1.4.6 จัดทำเอกสำรประกอบปริญญำนิพนธ์ ( Documentation )
จัดทาเอกสารประกอบปริ ญญานิ พนธ์ แนวทางในการจัดทาปริ ญญานิพนธ์วิธีการ
และขั้นตอน การดาเนิ นปริ ญญานิพนธ์ เพื่อแสดงรายละเอียดการพัฒนาแอปพลิเคชัน และ
เป็ นคู่มือในการใช้งานแอปพลิ เคชันอีกทั้งยังเป็ นเอกสารสาหรับการนาแอปพลิ เคชันไป
พัฒนาต่อในอนาคต
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1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.5.1 ได้แ อปพลิ เ คชัน ที่ ส ามารถแก้ปั ญ หาการเลื อ กรองพื้ น และแป้ ง ผสมรองพื้ น ให้
เหมาะสมกับผูใ้ ช้ได้จริ ง
1.5.2 ผูใ้ ช้รู้เครื่ องสาอางที่เหมาะสมกับลุคการแต่งหน้า และรู ้สีผวิ บนใบหน้าของตนเอง
1.5.3 ผูใ้ ช้รู้วธิ ี การแต่งหน้าในแต่ละลุคจากวิดีโอที่แนะนาให้
1.5.4 ผูใ้ ช้รู้เทคนิคแต่งหน้าจากรู ปภาพขั้นตอนต่างๆในการแต่งหน้าที่แนะนาให้
1.5.5 เพิ่มความแม่นยาและความน่าสนใจของแอปพลิเคชันโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่
1.6 แผนและระยะเวลำกำรดำเนินงำนปริญญำนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาในการดาเนินงานปริ ญญานิพนธ์
ขั้นตอนในกำร
ดำเนินงำน

2561

2562

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1. รวบรวมความต้องการ
2. วิเคราะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนาระบบ
5. ทดสอบระบบ
6. จัดทาเอกสาร
1.7 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรพัฒนำ
1.7.1 ฮาร์ดแวร์
1.7.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ โนตบุค๊ รุ่ น HP OMEN 15 GAMING Laptop
Intel Core i7-7700HQ @2.80GHz 2.81 GHz จานวนทั้งสิ้ น 2 เครื่ อง
1.7.2 ซอฟต์แวร์
1.7.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ 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 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่รองรับระบบ
1.8.1 แม่ข่าย ( Server )
1.8.1.1 โทรศัพท์มือถือทุกรุ่ น
1.8.1.2 ระบบปฏิบตั ิการใดๆ
1.8.2 ลูกข่าย ( Client )
1.8.2.1 โทรศัพท์มือถือทุกรุ่ น
1.8.2.2 ระบบฏิบตั ิการใดๆ

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วของ
ในการจัดทาปริ ญญานิพนธ์ที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวคิด เทคโนโลยี
ที่ มี อ ยู่ใ นปั จ จุ บ ัน และเครื่ อ งมื อ (Tools) ต่ า งๆ เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ใ ช้ส าหรั บ การพัฒ นาระบบ
ประกอบด้วย
2.1 Image Processing1
การประมวลผลภาพ (Image Processing) หมายถึ ง การน าภาพมาประมวลผลหรื อคิ ด
คานวณด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เราต้องการทั้งในเชิงคุณภาพและปริ มาณ

รู ปที่ 2.1 Image Processing
โดยมีข้ นั ตอนต่าง ๆ ที่สาคัญ คือ การทาให้ภาพมีความคมชัดมากขึ้น การกาจัดสัญญาณรบกวนออก
จากภาพ การแบ่งส่ วนของวัตถุ ที่สนใจออกมาจากภาพ เพื่อนาภาพวัตถุ ที่ได้ไปวิเคราะห์หาข้อมูล
เชิ งปริ มาณ เช่น ขนาด รู ปร่ าง และทิศทางการเคลื่อนของวัตถุในภาพ จากนั้นสามารถนาข้อมูลเชิ ง
ปริ มาณเหล่านี้ไปวิเคราะห์ และสร้างเป็ นระบบ เพื่อใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ
2.1.1 Face Detection2
การตรวจจับใบหน้า (Face Detection) คือกระบวนการค้นหาใบหน้าของบุ คคล
จากภาพหรื อวิดีโอ จากนั้นก็จะทาการประมวลผลภาพใบหน้าที่ได้สาหรับขั้นตอนถัดไป
เพื่อให้ภาพใบหน้าที่ตรวจจับได้ง่ายต่อการจาแนก ซึ่ งระบบการรู ้ จาใบหน้าเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของ เทคโนโลยีปั ญญาประดิ ษ ฐ์ใ นส่ วนเนื้ อหาของเรื่ อง การรั บ รู ้ ข องเครื่ อง (Machine
perception)

1
2

อ้างอิง https://silllovely.wordpress.com/2013/06/11/เทคโนโลยีการประมวลผลภา/
อ้างอิง https://th.wikipedia.org/wiki/ระบบการรู ้จาใบหน้า
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รู ปที่ 2.2 Face Detection
2.1.2 RGB Analysis3
RGB ย่อมาจาก Red, Green และ Blue คือ กระบวนการผสมสี จากแม่สี 3 สี คือสี
แดง สี เขี ยว และสี น้ าเงิ น การใช้สัดส่ วนของสี 3 สี น้ ี ต่างกัน จะทาให้เกิ ดสี ต่างๆ ได้อีก
มากมาย
ระบบสี RGB เป็ นระบบสี ที่เกิ ดจากการรวมกันของแสงสี แดง เขี ยว และน้ าเงิ น
โดยมีการรวมกันแบบ Additive ซึ่ งโดยปกติจะนาไปใช้ในจอภาพแบบ CRT (Cathode ray
tube) ในการใช้งานระบบสี RGB ยังมี การสร้ างมาตรฐานที่ แตกต่างกันออกไปที่ นิยมใช้
งานได้แต่ RGBCIE และ RGBNTSC

รู ปที่ 2.3 RGB Analysis
2.1.3 Skin Segmentation4
เซกเมนเตชัน (Segmentation) การแยกบริ เวณนั้นจะท าให้ไ ด้ภาพที่ เ ป็ นวัต ถุ ที่
สนใจออกจากพื้นหลัง ที่จะทาให้ทราบว่าในภาพมีวตั ถุอยูก่ ี่ชิ้นและพิกเซลใดเป็ นของวัตถุ
ชิ้ นใด ซึ่ ง กระบวนการดัง กล่ า วถื อเป็ นพื้ นฐานของการประมวลขั้นสู ง ที่ จะนาไปสู่ การ
3
4

อ้างอิง https://th.wikipedia.org/wiki/ระบบสี _RGB
อ้างอิง https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hin-kmitnb&month=19-01-2011&group=1&gblog=6
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ตัดสิ นใจเกี่ ยวกับคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ต่อไปและจะพบว่าวิธีการแยกบริ เวณนั้นจะแบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน คือ การแยกบริ เวณด้วยการใช้ค่าเทรชโฮลหรื อ ที่เรี ยกว่า
Region based segmentation และอีกวิธีหนึ่ งคือ การแยกบริ เวณด้วยขอบวัตถุที่ตรวจจับได้
ด้ ว ยตั ว ตรวจจั บ ขอบซึ่ งเรี ยกกั น ว่ า Edge based segmentation และเนื่ อ งจากในการ
ตรวจสอบชิ้ นงานด้วยภาพแบบอัตโนมัติน้ นั จะเป็ นการทางานที่มีแสงกระจายตัวอยู่อย่าง
สม่ าเสมอทาให้ภาพที่ได้จะมีบริ เวณที่เป็ นวัตถุ และพื้นหลังที่มีความเข้มแสงแตกต่างกัน
อย่างเห็นได้ชดั เจน ด้วยสาเหตุดงั กล่าวจึงทาให้การแยกบริ เวณด้วยวิธีแรกสามารถทางาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดนอกจากนั้นจะพบว่า ด้วยวิธีการแยกบริ เวณวิธีแรกจะทาให้
สามารถทราบถึ ง บริ เวณทั้ง หมดของวัตถุ แต่ละชิ้ นซึ่ งข้อมู ลที่ ไ ด้ส ามารถนาไปค านวณ
ลักษณะ (Feature) ต่างๆ ของวัตถุได้ง่ายกว่า
1. Region based segmentation
......การแยกบริ เวณรู ปภาพด้วยค่าเทรชโฮล หรื อเป็ นการแปลงภาพ Gray scale
เป็ นภาพ Binary โดยใช้ค่าเทรชโฮล ซึ่ งการเลือกใช้ค่าเทรชโฮลนั้นมีอยู่ 2 แบบ ดังนี้
- Global Threshold คือ การใช้ค่าเทรชโฮลด์ค่าเดียวกันทั้งภาพ
-

Local Threshold คื อ การแบ่งภาพหลักออกเป็ นภาพย่อยๆ ที่ แต่ละภาพย่อย
เหล่านั้นจะมีค่าเทรชโฮลด์เป็ นของตัวเอง

รู ปที่ 2.4 Skin Segmentation
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2.1.4 Dominant Color5
เป็ นผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้อลั กอริ ทึม Image-processing เพื่อวิเคราะห์และสกัดสี
ออกมาจากรู ป คือค่าสี RGB
Dominant color คือ สี หลัก หรื อสี ส่วนใหญ่ของรู ป

รู ปที่ 2.5 Dominant Color

5

อ้างอิง http://startitup.in.th/steal-picture-color-by-using-color-thief/
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2.2 Similarity Measures 6
Similarity Measures เป็ นการวัดความเหมือนของชุดข้อมูล ( Data Object ) 2 ชุด
2.2.1 Euclidean Distance 7
ระยะทางแบบยุคลิด (อังกฤษ: Euclidean distance, Euclidean metric) คือระยะทาง
ปกติ ระหว่างจุ ดสองจุ ดในแนวเส้ นตรง ซึ่ งอาจสามารถวัดได้ด้วยไม้บรรทัด มี ที่มาจาก
ทฤษฎีของพีทาโกรัส เหตุที่เรี ยกว่า แบบยุคลิด เนื่องจากเป็ นการวัดระยะทางในปริ ภูมิแบบ
ยุคลิ ด คือไม่มีความโค้งและไม่สามารถทาให้โค้งงอ และการใช้สูตรนี้ วดั ระยะทางทาให้
กลายเป็ นปริ ภูมิอิงระยะทาง ค่าประจา (norm) ที่เกี่ยวข้องก็จะเรี ยกว่าเป็ น ค่าประจาแบบยุค
ลิด (Euclidean norm) เช่นกัน
นิยาม
ระยะทางแบบยุคลิ ดระหว่างจุ ดสองจุ ด p และ q คื อความยาวของส่ วนของเส้ นตรง 𝑝𝑞
̅̅̅
ถ้า p = (p1, p2, …, pn) และ q = (q1, q2, …, qn) ในระบบพิกดั คาร์ ทีเซี ยน เป็ นจุดสองจุดบนปริ ภูมิ
ยุคลิด n มิติ ระยะทางระหว่างจุด p กับ q คานวณได้จาก

ค่ า ประจ าแบบยุ ค ลิ ด คื อ ระยะทางจากจุ ด หนึ่ งจุ ด p ไปยัง จุ ด ก าเนิ ด (0, 0, …, 0) บน
ปริ ภูมิยคุ ลิด

ซึ่ งสมการตัวหลังเกี่ยวข้องกับผลคูณจุด เป็ นขนาดของเวกเตอร์ p จากจุดกาเนิ ด ระยะทาง
แบบยุคลิดจึงอาจนิยามได้อีกแบบหนึ่งดังนี้

อ้ า งอิ ง https://www.facebook.com/truebigdata/posts/concept-ตั ว หนึ่ งที่ ใช้ เ ยอะมากใน-data-science-คื อ similarity-measures-ซึ่งเป็ นการ/870391743112462/
7
อ้างอิง https://th.wikipedia.org/wiki/ระยะทางแบบยุคลิด
6
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2.3 Clustering8
Clustering หรื อ การจัด กลุ่ ม ของข้อ มู ล เป็ นหนึ่ ง ในเมธอดของ Unsupervised Learning
โดยทัว่ ไปจะมี อลั กอริ ทึ ม เช่ น K-Means หรื อ Hierarchical Clustering ซึ่ งทั้งสองอัลกอริ ทึ ม นี้ จะ
เหมาะสาหรับการจัดกลุ่ม ( Clustering ) ที่รวมกันเป็ นกลุ่มก้อน และแยกออกจากกันอย่างชัดเจน

รู ปที่ 2.6 Clustering
2.3.1 K-Means 9
K-means คือ อัลกอริ ทึมเทคนิ คการเรี ยนรู ้ โดยไม่มีผูส้ อน โดยอัลกอริ ทึม K-Means จะตัด
แบ่ ง (Partition) วัต ถุ อ อกเป็ น K กลุ่ ม โดยแทนแต่ ล ะกลุ่ ม ด้ว ยค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม ซึ่ งใช้เ ป็ นจุ ด
ศูนย์กลาง (Centroid) ของกลุ่มในการวัดระยะห่ างของข้อมูลในกลุ่มเดียวกัน ในขั้นแรกของการจัด
กลุ่มโดยการหาค่าเฉลี่ ยแบบเคย์ตอ้ งกาหนดจานวนกลุ่ม (K) ที่ตอ้ งการ และกาหนดจุดศูนย์กลาง
เริ่ มต้นจานวน K จุด สิ่ งสาคัญในการกาหนดจุดศูนย์กลางเริ่ มต้นของแต่ละกลุ่มนี้ ควรจะถูกกาหนด
ด้วยวิธีที่เหมาะสม เพราะตาแหน่งจุดศูนย์กลางเริ่ มต้นที่แตกต่างกันทาให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายแตกต่าง
กัน ดังนั้นในทางที่ดีควรจะกาหนดจุดศูนย์กลางนี้ ให้ห่างจากจุดศูนย์กลางอื่นๆ ขั้นตอนต่อไปคือ
8
9

อ้างอิง https://medium.com/@artificialcc/clustering-dbscan-คืออะไร-116b5d5c9873
อ้างอิง http://datamining-techniques.blogspot.com/2012/09/k-means-k-means-clustering.html
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สร้างกลุ่มข้อมูลและความสัมพันธ์กบั จุดศูนย์กลางที่ใกล้มากที่สุด โดยแต่ละจุดจะถูกกาหนดไปยัง
จุดศูนย์กลางที่ใกล้เคียงที่สุดจนครบหมดทุกจุด และคานวณหาจุดศูนย์กลางใหม่ โดยการหาค่าเฉลี่ย
ทุกวัตถุที่อยูใ่ นกลุ่ม หากจุดศูนย์กลางในแต่ละกลุ่มถูกเปลี่ยนตาแหน่ง จะได้จุดมีความสัมพันธ์กบั
กลุ่มใหม่และใกล้กบั จุดศูนย์กลางใหม่ ทาซ้ าแบบนี้ไปเรื่ อย ๆ จะสังเกตเห็นว่าผลลัพธ์จากการทาซ้ า
แบบนี้ ทาให้จุดศูนย์กลางเปลี่ ยนตาแหน่ งทุ กรอบ จนกระทัง่ จุดศู นย์กลางจานวน K จุด ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงจึงจะสิ้ นสุ ดกระบวนการ
อัลกอริ ทึมการจัดกลุ่มโดย K-means
1. กาหนดจานวนกลุ่ม K กลุ่ม และกาหนดจุดศูนย์กลางเริ่ มต้นจานวน K จุด
2. นาวัตถุท้ งั หมดจัดเข้ากลุ่มที่มีจุดศูนย์กลางที่อยูใ่ กล้วตั ถุน้ นั มากที่สุด โดยคานวณจากการ
วัดระยะห่างระหว่างจุดที่นอ้ ยที่สุด
3. คานวณจุดศูนย์กลาง K จุดใหม่ โดยหาจากค่าเฉลี่ยทุกวัตถุที่อยูใ่ นกลุ่ม
4. ทาซ้ าในข้อ 2. จนกระทัง่ จุดศูนย์กลางไม่เปลี่ยนแปลง

รู ปที่ 2.7 การจัดกลุ่มโดยอัลกอริ ทึม K-Means
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2.4 Cross Platform Application10
Cross Platform หมายถึง การที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม ระบบปฏิบตั ิการ
หรื อ ซอฟต์แวร์ ชนิ ดอื่ นๆ สามารถทางานได้ในหลายแพลตฟอร์ ม เช่ น โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สามารถทางานได้บน Microsoft Windows สาหรับ สถาปั ตยกรรม x86 (เอ็กซ์86) และ Mac OS X
(แมค โอเอส เอ็กซ์) บน PowerPC (เพาเวอร์พีซี)
2.4.1 Web Application11
Web Application (เว็บแอพพลิเคชัน่ ) คือ แอปพลิเคชันที่ทางานผ่านโปรแกรมเว็บ
บราวเซอร์ เพื่อเป็ นการลดทรัพยากรในการประมวลผล ของตัวเครื่ องสมาร์ ทโฟน หรื อ
แท็บเล็ต ทาให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็ วขึ้น อีกทั้งผูใ้ ช้งานยังสามารถใช้งานผ่าน Internet
(อินเทอร์เน็ต) และ Intranet (อินทราเน็ต) ในความเร็ วต่าได้
2.4.2 Mobile Application12
Mobile Application เป็ นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์ เคลื่ อ นที่
เช่ น โทรศัพท์มือถื อแท็บเล็ตโดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
อีกทั้งยังสนับสนุ น ให้ผใู ้ ช้โทรศัพท์ได้ใช้ง่ายยิ่งขึ้น ในปั จจุบนั โทรศัพท์มือ หรื อ สมาร์ ท
โฟน มีหลายระบบปฏิบตั ิการที่พฒั นาออกมาให้ผบู ้ ริ โภคใช้ ส่ วนที่มีคนใช้และเป็ นที่นิยม
มากก็คือ iOS และ Android จึงทาให้เกิ ดการเขียนหรื อพัฒนาแอปพลิเคชัน ลงบนสมาร์ ท
โฟนเป็ นอย่างมาก อย่างเช่น แผนที่, เกมส์ , โปรแกรมคุยต่างๆ และหลายธุ รกิจก็เข้าไปเน้น
ในการพัฒนา Mobile Application เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่ อสารกับลูกค้ามากขึ้น ตัวอย่าง
Application ที่ติดมากับโทรศัพท์ อย่างแอพพลิ เคชัน่ เกมส์ ชื่อดังที่ชื่อว่า Angry Birds หรื อ
Facebook ที่สามารถแชร์ เรื่ องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น ความรู ้ สึก สถานที่ รู ปภาพ ผ่านทาง
แอปพลิเคชันได้โดยตรงไม่ตอ้ งเข้าเว็บบราวเซอร์

อ้างอิง https://sites.google.com/site/tinnamin5712612007/kham-phaeltfxrm-cross-platform
11
อ้างอิง https://mdsoft.co.th/ความรู ้/359-web-application.html
12
อ้างอิง https://sites.google.com/a/bumail.net/mobileapplication/khwam-hmay-khxng-mobileapplication?fbclid=IwAR26fSU3tWAoe7QCHgR3L58mSTSRUWOuWoLAginszg2kKfp5S-zyyJJ6x0w
10
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รู ปที่ 2.8 Cross Platform Application
2.5 OpenCV13
OpenCV (Open source Computer Vision) เป็ นไลบรารี ฟังก์ชนั การเขียนโปรแกรม (Library
of Programming Functions) โดยส่ ว นใหญ่ จ ะมุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารแสดงผลด้ว ยคอมพิ ว เตอร์ แ บบ
เรี ยลไทม์ (Real-Time Computer Vision) OpenCV เป็ นไลบรารี แบบข้า มแพลตฟอร์ ม (CrossPlatform) และใช้งานได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ภายใต้ลิขสิ ทธิ์ ของ BSD แบบโอเพ่นซอร์ ส (OpenSource BSD License)
การใช้ ประโยชน์
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน OpenCV มีดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.

ชุดเครื่ องมือคุณลักษณะ 2 มิติและ 3 มิติ (2D and 3D feature toolkits)
การประมาณระยะในขณะเคลื่อนที่ (Egomotion Estimation)
ระบบรู ้จาใบหน้า (Facial recognition system)
การจดจาท่าทาง (Gesture recognition)
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human-Computer interaction; HCI)

รู ปที่ 2.9 OpenCV

13

อ้างอิง https://medium.com/@nut.ch40/opencv-คืออะไร-8771e2a4c414
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2.6 Ionic Framework14
Ionic Framework คื อเครื่ องมื อในการสร้ าง HTML , CSS และ JavaScript เพื่ อใช้ใ นการ
สร้าง Mobile Application ซึ่ งสามารถใช้งานได้ค่อนข้างง่าย Ionic Framework เป็ นเครื่ องมือสร้ าง
แอพมื อ ถื อ ที่ ส ามารถสร้ า งที เ ดี ย ว สามารถใช้ง านได้บ นระบบปฏิ บ ัติ ก าร iOS, Android และ
Windows ซึ่ ง ก็ จะใช้ง านร่ วมกับ Framework ตัวอื่ น ๆ ได้ คื อ Angular และ Apache Cordova ใน
ตอนสุ ดท้ายเพื่อให้ท้ งั แอปพลิเคชันที่พฒั นามาใช้ได้กบั ทุกระบบปฏิบตั ิการนัน่ เอง

รู ปที่ 2.10 Ionic Framework

อ้า งอิ ง https://medium.com/artisan-digital-agency/มาเริ่ มต้น สร้ า งแอพฯ-แบบ-cross-platform-ด้ว ย-ionicframework-กันเถอะ-986c7d549780
14

21
2.7 Web Service15
เว็บเซอร์ วิส (Web Service) คื อการให้บริ การแลกเปลี่ ย นข้อมู ล ระหว่างอุ ปกรณ์ ใ นโลก
ดิ จิ ต อล ซึ่ งถู ก ออกแบบมาตอนแรกเพื่ อ ใช้ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ก ับ คอมพิ ว เตอร์ ผ่ า นโปรโตคอล
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) หลั ง จากนั้ นถู ก พัฒ นามาใช้ ร ะหว่ า งคอมพิ ว เตอร์ กั บ
คอมพิวเตอร์ ในรู ปแบบข้อมูล XML (eXtensible Markup Language) และ JSON (JavaScript Object
Notation) ซึ่ งความสามารถหลักของเว็บเซอร์ วสิ แบ่งออกเป็ นดังนี้
- ปิ ดให้ใช้งานใช้งานได้ท้ งั อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต
- ใช้มาตราฐานรู ปแบบข้อมูล XML และ JSON
- ไม่ได้ยดึ ติดกับระบบปฎิบตั ิการ (Operating system) หรื อภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming
Language)
- สามารถทาความเข้าใจคาสัง่ ด้วยลักษณะการทางานแบบเดียวกับ XML

รู ปที่ 2.11 Web Service Architecture

15

อ้างอิง https://saixiii.com/what-is-webservice/
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2.8 Weka16
โปรแกรม Weka เป็ นโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล เทคนิค
เหมืองข้อมูลคือกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากข้อมูลจานวนมากเพื่อหาความสัมพันธ์ รู ปแบบและ
แยกประเภทของข้อมูล และ Weka นั้นยังได้รวบรวมเทคนิ คในการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลายๆ เทคนิ ค
เข้าไว้ด้วยกัน แถมยังสามารถวิเคราะห์ ขอ้ มู ลเหล่ านี้ ได้ง่าย ผ่านทางหน้าจอ GUI (Graphic User
Interface) ของ Weka
ข้ อดีของโปรแกรม Weka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

เป็ นซอฟต์แวร์ เสรี ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี
สามารถทางานได้ทุกระบบปฏิบตั ิการ
เชื่อมต่อ SQL Database โดยใช้ Java Database Connectivity
มีการเตรี ยมข้อมูลและเทคนิคในการสร้างแบบจาลองที่ครอบคลุม
มีลกั ษณะที่ง่ายต่อการใช้งาน
สนับสนุนเกี่ยวกับการทาเหมืองข้อมูล (Data Mining)
การเตรี ยมข้อมูล (Data Preprocessing)
การทาเหมืองข้อมูลด้วยเทคนิคการจาแนกข้อมูล (Classification)
การทาเหมืองข้อมูลด้วยเทคนิคการจัดกลุ่ม (Clustering)
การทาเหมืองข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Associating)
เทคนิคการคัดเลือกข้อมูล (Selecting Attributes)
เทคนิคการนาเสนอข้อมูลด้วยรู ปภาพ (Visualization)

รู ปที่ 2.12 โปรแกรม Weka

16

อ้างอิง http://www.glurgeek.com/education/การใช้งานโปรแกรม-weka-ใช้ใน/
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2.9 ทฤษฎีการแต่ งหน้ า17
การลงรองพืน้
- เริ่ มด้วยการแต้มครี มรองพื้น 5 จุด บริ เวณหน้าผาก จมูก แก้ม 2 ข้าง และคาง
- เกลี่ยให้ทวั่ ใบหน้าจนเนียนเรี ยบ
- หากต้องการลงรองพื้นแบบเบาบาง ให้ใช้ฟองน้ าเกลี่ย แต่หากต้องการการปกปิ ดแบบหนา
ให้ใช้นิ้วมือในการเกลี่ย
- วิธีการจับฟองน้ า ให้ใช้นิ้วกลางเป็ นแกนหลัก ในการกดฟองน้ าให้สัมผัสกับผิวหน้า ใน
ลักษณะคล้ายกับสปริ ง กดซับให้ทว่ั ใบหน้าจนกว่าจะเนียนเรี ยบ
การลงไฮไลท์
- ใช้ครี มรองพื้นรอบดวงตา ปกปิ ดริ้ วรอยชนิ ดแท่ง สี อ่อน ลากเส้นไปตามบริ เวณที่ตอ้ งการ
ปกปิ ด หรื อจุดที่ตอ้ งการเสริ มให้โดดเด่น ได้แก่ ใต้ดวงตา (ปกปิ ดรอยคล้ า) สันจมูก โหนก
คิ้ว ร่ องแก้ม และคาง
- ใช้ปลายนิ้วมือ (นิ้วกลางนิ้วนาง) เกลี่ยครี มเบาๆ จนกระทัง่ เนื้อครี มเรี ยบกลมกลืนไปกับผิว
- นิ้วกลางหรื อนิ้วนามจะมีสัมผัสที่เบา และมีคุณสมบัติในเรื่ องของความอบอุ่น ซึ่ งจะช่วยให้
ครี ม รองพื้ น รอบดวงตาและ ปกปิ ดริ้ วรอยชนิ ดแท่ ง ผสมเป็ นเนื้ อ เดี ย วกับ ครี ม รองพื้ น
นอกจากนี้ยงั ช่วยลดปั ญหาการรองพื้นเป็ นคราบได้ดี
การลงเฉดดิง้
- ใช้ครี มรองพื้นรอบดวงตาและปกปิ ดริ้ วรอยชนิดแท่ง สี เข้ม ป้ ายไปตามจุดที่ตอ้ งการปกปิ ด
เช่น รอยปาน กระ รอยแผลเป็ น รวมถึงของจมูก เพื่อเสริ มให้สันจมูกดูเด่นขึ้น จากนั้น ใช้
นิ้วมือเกลี่ยให้เนียนกลมกลืน
- หากต้องการแก้ไขรู ปหน้าให้เรี ยวขึ้น ให้ลากครี มรองพื้นรอบดวงตาและปกปิ ดริ้ วรอยชนิ ด
แท่ง เป็ นเส้ นไปตามแนวขากรรไกร ปี กจมู ก คาง หรื อหน้าผาก แล้วใช้ฟองน้ าเกลี่ ยให้
กลมกลืนทัว่ บริ เวณนั้นๆ

17

อ้างอิง http://www.ecarddesignanimation.com/home/makeup/makeup.php
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- ควรตรวจสอบให้มนั่ ใจทุกครั้งว่า บริ เวณที่เฉดดิ้งไม่ทิ้งรอยคราบเป็ นเส้นเด่นชัด ถ้ามีควร
เกลี่ยให้กลมกลืน
การทาแป้ งฝุ่ น
- ใช้พฟั ฟ์ แต้มแป้งฝุ่ นแล้วนามากดซับบนใบหน้าโดยใช้นิ้วกลางเป็ นตัวลงน้ าหนักเพียงเบาๆ
- หากต้องการลงแป้ งผุน่ แบบเบาบาง ให้ใช้พกู่ นั ปลายใหญ่จุ่มแป้ งฝุ่ น เคาะแปรงเพื่อให้แป้ ง
ส่ วนเกินหลุดออก ปั ดให้ทวั่ ไปหน้าแทนการใช้พฟั ฟ์
- หลังจากลงแป้ งฝุ่ นเรี ยบร้อยแล้ว ให้ใช้พู่กนั ปลายใหญ่ปัดแป้ งฝุ่ นส่ วนเกินออกให้หมดทุก
ครั้ง
- การลงแป้ งฝุ่ นควรลง 2 สี เพื่อเสริ มสร้างมิติบนใบหน้าให้ดูเด่นชัดมากขึ้น คือ
- ใช้แป้ งฝุ่ นสี อ่อน สี แฟร์ บริ เวณกึ่งกลางใบหน้าหรื อจุดที่มีการลงไฮไลท์
- ตามด้วแป้ งฝุ่ นสี เข้ม สี มีเดียม บริ เวณกรอบหน้าหรื อจุดที่มีการเฉดดิ้ง
การเขียนคิว้
- กันคิว้ ให้ได้รูปก่อนเขียนคิว้ ทุกครั้ง
- เริ่ มเขียนจากหัวคิ้วไปจนถึงหางคิ้วโดยให้ส่วนหัวคิ้วตรงกับหัวตา จุดสู งสุ ดของคิ้ว ตรงกับ
ขอบตาดาด้านนอก และความยาวของคิ้วให้ใช้พกู่ นั วางทาบจากปี กจมูกผ่านหางตาขึ้นมา
- ใช้พู่กนั ปลายตัดแต้มที่ทาตาแบบฝุ่ นสี เดียวกับดิ นสอบเขียนคิ้วเกลี่ยทับเส้นคิ้ว โดยให้หัว
คิ้ว สี อ่อนกว่าหางคิ้ว
เกลี่ยให้สีจากดินสอเขียนคิ้วเป็ นเนื้อเดียวกันกับที่ทาตาแบบฝุ่ นให้เป็ นธรรมชาติที่สุด
การเขียนขอบตา
- เริ่ มเขียนจากของตาล่างจากหางตามาจนถึงกึ่งกลางตา โดยเขียนให้ชิดขอบตามากที่สุด
- ส่ วนขอบตาบนให้เริ่ มเขียนจากหางตามาจนถึงหัวตา โดยให้เส้นหางตาหนากว่าหัวตา
- บริ เวณหางตาให้เขียนในลักษณะตัววี จากนั้นใช้ปลายดินสอเขียนขอบตาด้านที่เป็ นฟองน้ า
เกลี่ยเส้นขอบตาบนให้กระจายออก เพื่อทาให้ดวงตาดูนุ่มขึ้น
- ส่ วนขอบตาล่างให้ใช้ปลายดินสอด้านที่เป็ นฟองน้ าแต้มที่ทาตาแบบฝุ่ นสี เีดี ี ยวกันเกลี่ย
ทับอีกครั้งหนึ่ง เพื่อป้ องกันการซึ มเยิม้ ระหว่างวัน
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การทาทีท่ าตาแบบฝุ่ น
-

ควรทาตาแบบฝุ่ นอย่างน้อย 3 สี ในเฉดเดียวกัน
ลงสี อ่อนสุ ดทัว่ เปลือกตาและโหนกคิ้ว เกลี่ยให้เนียนเรี ยบ
จากนั้นลงสี กลางเป้ นสี ที่ 2 บริ เวณหัวตามาจนถึงกึ่งกลางตา เกลี่ยให้เนื้อสี กลมกลืนกัน
สุ ดท้ายให้ลงสี ที่เข้มที่สุดบริ เวณหางตา เกลี่ยเข้ามาจนถึงกึ่งกลางตาให้สีกระจายกลมกลืน
เป็ นเนื้อเดียวกันทัง่ เปลือกตา อย่าให้เห็นเส้นแบบขอบสี
การเติมแต่ งขนตาด้ วยมาสคาร่ า

- เริ่ มต้นด้วยการดัดขนตาก่ อน โดยดัดเป็ น 3 จังหวะหรื อ โคนขนตา กึ่ งกลางขนตา และ
สุ ดท้ายให้ดดั ที่ปลายขนตา
- การปั ดขนตาบน ให้มองต่าและใช้มาสคาค่าปั ดจากโคนขนตาออกมา ให้ปัดซ้ าอีกครั้ง หาก
ต้องการให้ขนตาดูงอนหนามากขึ้น
- การปั ดขนตาล่าง ให้เหลือบตาขึ้นข้างบนและใช้ปลายมาสคาร่ าปั ดเบาๆ
การเขียนขอบปาก
- เริ่ มต้นด้วยการบารุ งริ มฝี ปากก่อนเสมอด้วย เชี ยร์ ลิ บ คัลเลอร์ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้ นให้แก่
ริ มฝี ปาก
- เขียนขอบปากโดยเริ่ มที่ รอบหยักกึ่ งกลางริ มฝี ปากบนให้เป็ นรู ปตัววี จากนั้นค่อยๆเขี ยน
จากมุมปากมาจรดกับหางตัววีให้โค้างสวยเป็ นเส้นเดียวกัน
- ส่ วนริ มฝี ปากล่ายให้เริ่ มที่ก่ ึงกลางริ มฝี ปาก เขียนให้เป็ นรู ปตัวยู จากนั้นค่อยๆ เขียนจากมุม
ปากมาเชื่อมให้เป็ นเส้นเดียวกัน
การลงสี ลปิ สติก
- ใช้พู่กนั ทาปากทางลิ ปสติกเติมภายในขอบปากที่วาดไว้ โดยเริ่ มจากมุมปากล่าง เข้ามาที่
ส่ วนกลางของริ มฝี ปาก
- จากนั้น ทาลิปสติกที่ริมฝี ปากบน เริ่ มจากมุมปากเข้ามาที่ส่วนกลางเช่นกัน

26
- สี ลิ ป สติ ก ที่ ใ ช้ค วรเป็ นสี เ ีีดี ย วกับ ดิ น สอเขี ย นขอบปากเพื่ อ ให้ เ กลี่ ย ได้ก ลมกลื น เป็ น
ธรรมชาติ
การแต่ งแต้ มสี สันลงบนแก้ม
- ปั ดที่ทาแก้มแบบฝุ่ นบริ เวณพางแก้ม โดยปั ดเฉี ยงขึ้นไปทางใบหู ให้เนื้ อสี เนี ยนกลมกลื น
เป็ นธรรมชาติ
- สี บรัชออนที่ใช้ตอ้ งเป็ นเฉดสี เดียวกับสี สันที่ใช้บนใบหน้า
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2.10 เครื่ องสาอาง18
เครื่ องสาอางเครื่ องสาอาง หมายถึง ผลิ ตภัณฑ์สิ่งปรุ งเพื่อใช้บนผิวหนัง หรื อส่ วนใดส่ วน
หนึ่ งของร่ างกาย โดยใช้ทา ถู นวด พ่น หรื อโรย มีจุดประสงค์เพื่อทาความสะอาด หรื อส่ งเสริ มให้
เกิดความสวยงาม หรื อเพื่อเปลี่ยนแปลงรู ปลักษณะ คาว่า cosmetics มีรากศัพท์มาจากภาษากรี กว่า
kosmetikos ซึ่ งมีความหมายว่า ตกแต่งให้สวยงามเพื่อดึงดูดความ.สนใจจากผูพ้ บเห็น ( คาว่าkomos
แปลว่า เครื่ องประดับ) โดยในสมัยแรกๆนั้น ใช้เครื่ องสาอางเนื่องจากความจาเป็ น เพื่อให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมหรื อธรรมชาติ
คุณลักษณะเครื่ องสาอาง
ในการผลิ ตเครื่ องสาอาง มีลกั ษณะการเตรี ยมหรื อการผลิ ตเหมือนกับการเตรี ยมหรื อการ
ผสมยา แต่ในกรณี ของการเตรี ยมเครื่ องสาอางจะมีลกั ษณะที่เฉพาะเด่นชัดที่แตกต่างจากการผลิ ตยา
อยู่ 3 ประการ คื อ1. เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ มี ก ลิ่ น หอมชวนดม2. มี ล ัก ษณะสวยงาม ทั้ง ลัก ษณะของ
ผลิ ตภัณฑ์ รวมถึ งการบรรจุ หีบห่ อ3. ใช้งานได้ง่าย สะดวกต่อการพกพาเครื่ องสาอางโดยทัว่ ไป
จะต้องบอกคุณลักษณะของเครื่ องสาอางนั้นๆ ไว้ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เช่น
ส่ วนประกอบของผลิ ตภัณฑ์ วิธีใช้ ข้อควรระวัง ภาชนะและการบรรจุ รวมถึ งการทดสอบ การ
ตรวจหาปริ มาณ และการวิเคราะห์ต่างๆ
ประโยชน์ ของเครื่ องสาอาง
1. ช่วยตกแต่งให้ผวิ ดูเนียนและผุดผ่องขึ้น เช่น แป้ งแต่งหน้า ดินสอเขียนคิ้ว ครี มต่างๆ
2. ช่วยทาความสะอาดรักษาอนามัยและสุ ขภาพผิวของปากและฟัน เช่น สบู่และยาสี ฟัน
3. ช่วยกลบเกลื่อนให้แลดูเป็ นธรรมชาติ เช่น กลบฝ้าและไฝต่างๆ
4. ช่วยตกแต่งทรงผมให้อยูท่ รง และสวยงามตามที่ตอ้ งการ
5. ช่วยทาให้สบายผิว แก้ความอับชื้น เช่น แป้ งฝุ่ นโรยตัว
6. ทาให้จิตใจสดชื่น รู ้สึกผ่อนคลาย เนื่องจากกลิ่นหอมของเครื่ องสาอาง
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อ้างอิง http://www.skinbiotechthai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539369806&Ntype=6
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2.11 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง19
Diana Borza1, Sergiu Cosmin Nistor และ Adrian Sergiu Darabant (2017) ได้ท าการวิ จ ัย
เรื่ อ งการจ าแนกสี ผิว บนใบหน้า แบบอัต โนมัติ (Towards Automatic Skin Tone Classification in
Facial Images) โดยแบ่งออกเป็ น 3 โทนสี ผิว ได้แก่ ผิวเข้ม (Dark) ผิวกลาง (Medium) และผิวขาว
(Light) เพื่อนาไปต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้ในด้านแฟชัน่ หรื อทางการแพทย์ต่อไป โดยมีการใช้ Color
Spaces ที่ต่างกัน ได้แก่ RGB, HSV และ Lab มีการทดลองโดยสองวิธีใหญ่ๆ ได้แก่ 1. นาค่าของสี
ในรู ป ต่ อ พิ ก เซลไปวิเ คราะห์ (Pixel Based Classification) และ 2. ใช้ฮิ ส โตแกรมของสี (Color
Histograms) ในวิธี Patch Based Classification โดยที่ มี ก ารใช้เ ทคโนโลยี Face Detectionในการ
วิเคราะห์ผิวหน้า เพื่อหา Skin Detection โดยใช้บริ เวณผิวหน้าที่ไม่รวมสิ่ งอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผิว เช่น ตา
ผม และแว่นตา จึงได้เป็ นบริ เวณใต้ตาไปจนถึงสองข้างแก้มเหนือริ มฝี ปาก
ทั้งนี้ คณะผูจ้ ดั ทาได้มีการนาแนวคิดของงานวิจยั นี้ มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบ โดย
อ้างอิงจากแนวคิดที่ใช้ Pixel Based Classification เพื่อหาค่า RGB ของแต่ละโทนสี ผิว โดยใช้สูตร
Euclidian distance เพื่อให้ได้ผลลัพธ์วา่ ผูใ้ ช้ที่ทาการส่ งรู ปมาวิเคราะห์สีผวิ นั้น จัดอยูใ่ นกลุ่มสี ผิวใด
โดยในงานวิจยั เมื่อใช้วธิ ี น้ ีได้ผลลัพธ์ดา้ นความถูกต้องด้วยร้อยละ0.55

รู ปที่ 2.13 เนื้ อหาบางส่ วนของวิจยั Towards Automatic Skin Tone Classification in Facial Images
อ้ า งอิ ง Diana Borza, Sergiu Cosmin Nistor, and Adrian Sergiu Darabant, Towards Automatic Skin Tone
Classification in Facial Images, 2017.
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รู ปที่ 2.14 ตารางแสดงผลของวิจยั Towards Automatic Skin Tone Classification in Facial Images

ภาคผนวก

91

ภาคผนวก ก
ชุดข้อมูลฝึ กฝนมีจำนวนเรคคอร์ ด 428 เรคคอร์ ด ประกอบไปด้วย 5 แอทริ บิ้ว ได้แก่ 1. No.
2. Skintone 3. R 4. G 5. B

รู ปที่ ก.1 ชุดข้อมูลฝึ กฝนสำหรับกำรวิเครำะห์โทนสี ผิวบนใบหน้ำของผูใ้ ช้
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รู ปที่ ก.1 ชุดข้อมูลฝึ กฝนสำหรับกำรวิเครำะห์โทนสี ผิวบนใบหน้ำของผูใ้ ช้ (ต่อ)
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รู ปที่ ก.1 ชุดข้อมูลฝึ กฝนสำหรับกำรวิเครำะห์โทนสี ผิวบนใบหน้ำของผูใ้ ช้ (ต่อ)
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รู ปที่ ก.2 ผลลัพธ์ของชุดข้อมูลฝึ กฝน ด้วยกำรใช้ K-Mean Clustering ด้วยโปรแกรม Weka
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รู ปที่ ก.2 ผลลัพธ์ของชุดข้อมูลฝึ กฝน ด้วยกำรใช้ K-Mean Clustering ด้วยโปรแกรม Weka (ต่อ)
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รู ปที่ ก.3 ชุดข้อมูลฝึ กฝนด้วยสี รองพื้นของทั้ง 7 แบรนด์

บทที่ 3
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3.1 รายละเอียดของปริญญานิพนธ์
ระบบแนะนำกำรแต่งหน้ำตำมโทนสี ผิวด้วยเทคโนโลยีกำรประมวลผลภำพเป็ นแอปพลิเคชันที่
รวบรวมเครื่ องสำอำงในหมวดหมู่ต่ำงๆ ได้แก่ 1. ดินสอเขียนคิ้ว 2. อำยแชโดว์ 3. มำสคำร่ ำ 4. อำยไล
เนอร์ 5. บลัชออน 6. ลิ ปสติก 7. รองพื้น และ 8. แป้ งผสมรองพื้น ซึ่ งเป็ นสิ นค้ำบำงส่ วนของแบรนด์
สิ นค้ำตัวอย่ำงทั้ง 7 แบรนด์ ได้แก่ 1. L'OREAL 2. MAC 3. Maybelline 4. NARS 5. NYX 6. Revlon
และ 7. Wet n Wild ซึ่ งระบบที่ ค ณะผู ้จ ัด ท ำได้ พ ัฒ นำขึ้ นมำจะเป็ นตัว ช่ ว ยให้ ผู ้ใ ช้ ส ำมำรถเลื อ ก
เครื่ องสำอำงที่เหมำะสมกับสี ผิวบนใบหน้ำของผูใ้ ช้ และเหมำะสมกับลุคโทนสี ใน เช่น สอนกำรเขียน
คิ้ ว และแนะนำอุ ป กรณ์ ก ำรแต่ งหน้ำ เช่ น แนะน ำแปรงแต่ งหน้ำประเภทต่ ำงๆ กำรแต่ งหน้ำที่ ผูใ้ ช้
ต้องกำรได้ โดยมีระบบวิเครำะห์สีผิวบนใบหน้ำของผูใ้ ช้ที่ได้ผลลัพธ์มำจำกรู ปภำพของผูใ้ ช้ และแอป
พลิเคชันเครื่ องสำอำงสำหรับคุณบนครอสแพลตฟอร์ ม ยังมีวีดีโอสอนกำรแต่งหน้ำในแต่ละลุคโทนสี
ซึ่ งวีดีโอสอนแต่งหน้ำนำมำจำกเว็บไซต์ยทู ูป ทั้งยังมีรูปภำพแนะนำเทคนิคกำรแต่งหน้ำ เป็ นต้น
เทคโนโลยีที่ใช้ในปริ ญญำนิ พนธ์มีกำรออกแบบแอปพลิเคชันโดยนำหลัก MVC มำใช้ในกำร
เขี ยนโปรแกรม Cross Platfrom ในกำรเขีย น Web Service เพื่ อให้ฝั่ งของ Front-End ใช้ Web Service
โดยเริ่ มจำกขั้นตอนในกำรวิเครำะห์ เริ่ มต้นจะทำกำรตรวจจับใบหน้ำ (Face Detection) จำกรู ปภำพที่
ได้มำและนำรู ปภำพมำตัดเป็ นสี่ เหลี่ ยมผืนผ้ำ โดยตัดบริ เวณแก้มทั้งสองให้เป็ นชิ้ นเดี ยวกัน จำกนั้นทำ
รู ปที่ได้มำวิเครำะห์ค่ำสี RGB และทำกำรแบ่งกลุ่มรู ปภำพ (K-Mean Clustering) ที่ได้วำ่ อยูใ่ นกลุ่มที่ผิว
ไหนซึ่ งมี กำรแบ่งกลุ่มสี ผิวออกมำเป็ น 3 กลุ่ม คื อ 1. กลุ่ มผิวขำว 2. กลุ่มผิวปำนกลำง 3. กลุ่ มผิวเข้ม
โดยค ำนวนระยะห่ ำงของค่ ำ สี ผิ ว (Euclidean distance, Euclidean metric) ที่ ท ำกำรวิเครำะห์ ม ำแล้ว
จำกนั้นชุ ดฝึ กข้อมูล (Training Data Set) จะเป็ นตัวช่วยตรวจสอบว่ำสี ผิวที่วิเครำะห์มำใกล้เคียงสี ใดมำก
ที่สุด และแสดงผลค่ำสี ผิวที่วิเครำะห์ได้ออกเป็ นผลลัพธ์ เพื่อนำไปใช้ในกำรแนะนำเครื่ องสำอำงรอง
พื้นและแป้ งผสมรองพื้นให้กบั ผูใ้ ช้ต่อไป
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3.2 แสดงฟังก์ชันการทางานของระบบด้ วย Use Case Diagram
ตำรำงที่ 3.1 แสดงรำยละเอียดของ Use case diagram
Vocabulary
Make Up Recommendation by Skin Tone with
Image Processing Technology
Users
Administrator
Analyze skin color
Select the powder or foundation
Select the brand of the product
View the color scheme of makeup
View makeup techniques
View makeup accessories
Create cosmetic items
Check the details of cosmetic items
Edit the details of cosmetic items
Remove cosmetic items
Delete pictures cosmetic items, makeup
techniques and makeup accessories
Remove makeup tutorial videos

Description
ระบบแนะนำกำรแต่งหน้ำตำมโทนสี ผวิ ด้วย
เทคโนโลยีกำรประมวลผลภำพ
ผูใ้ ช้
ผูด้ ูแลระบบ
วิเครำะห์สีผวิ
ผูใ้ ช้เลือกแป้ งหรื อรองพื้นที่ตอ้ งกำรได้
ผูใ้ ช้เลือกยีห่ อ้ สิ นค้ำที่ตอ้ งกำรได้
ผูใ้ ช้ดูโทนสี กำรแต่งหน้ำได้
ผูใ้ ช้ดูเทคนิคกำรแต่งหน้ำได้
ผูใ้ ช้ดูอุปกรณ์กำรแต่งหน้ำได้
ผูด้ ูแลระบบสำมำรถสร้ำงรำยกำรเครื่ องสำอำง
ได้
ผูด้ ูแลระบบสำมำรถตรวจสอบรำยละเอียด
รำยกำรเครื่ องสำอำงในระบบได้
ผูด้ ูแลระบบสำมำรถแก้ไขรำยละเอียดรำยกำร
เครื่ องสำอำงได้
ผูด้ ูแลระบบสำมำรถลบรำยกำรเครื่ องสำอำงได้
ผูด้ ูแลระบบสำมำรถลบรู ปภำพแต่รำยกำร
เครื่ องสำอำง, รู ปภำพเทคนิคสอนกำรแต่งหน้ำ
และรู ปภำพอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแต่งหน้ำได้
ผูด้ ูแลระบบสำมำรถลบวีดีโอสอนกำรแต่งหน้ำ
ได้
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รู ปที่ 3.1 Use Case Diagram ของระบบแนะนำกำรแต่งหน้ำตำมโทนสี ผวิ ด้วยเทคโนโลยีกำร
ประมวลผลภำพ
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3.3 คาอธิบายรายเอียดของยูสเคส (Use Case Description)
ตำรำงที่ 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
ถ่ำยรู ปหน้ำหรื อเลือกรู ปภำพเพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์โทนสี
Primary Actors
Users
Secondary Actors
Preconditions
ผูใ้ ช้ถ่ำยรู ปหรื อเลือกรู ปภำพจำกแกลอรี่
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้ถ่ำยรู ปหรื อเลือกรู ปภำพที่ตอ้ งกำร
2. ระบบจะให้ผใู ้ ช้ตดั รู ปบริ เวณใบหน้ำเพื่อทำกำรส่ งไปวิเครำะห์สีผวิ
Post Condition
ระบบจะแสดงค่ำสี ผวิ ที่วเิ ครำะห์ออกมำได้
Alternative Flows
-
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ตำรำงที่ 3.3 แสดงรำยละเอียดของ Use case Select the powder or foundation
Use Case Name
Select the powder or foundation.
Use Case ID
UC2
Brief Description
เลือกเมนูแป้ งกับรองพื้นเพื่อวิเครำะห์สินค้ำที่เหมำะสมกับโทนสี
Primary Actors
Users
Secondary Actors
Preconditions
แสดงเมนูให้เลือกระหว่ำงผลิตภัณฑ์แป้ งและรองพื้น
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้เลือกเครื่ องสำอำงว่ำเป็ นแป้ งหรื อรองพื้น
Post Condition
Alternative Flows
-
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ตำรำงที่ 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
เลือกเมนูยหี่ ้อเพื่อวิเครำะห์ยี่หอ้ สิ นค้ำที่เหมำะสมกับโทนสี
Primary Actors
Users
Secondary Actors
Preconditions
แสดงเมนูยหี่ ้อให้ผใู ้ ช้เลือก
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้เลือกยีห่ อ้ สิ นค้ำว่ำเป็ นยีห่ ้ออะไร
2. ผูใ้ ช้คลิกปุ่ มยืนยันเพื่อเป็ นกำรเสร็ จสิ้ นกำรเลือกทั้งสองเมนู
3. ระบบจะทำกำรวิเครำะห์เครื่ องสำอำงแป้ งหรื อรองพื้นกับยีห่ อ้ ที่ผใู ้ ช้เลือก
Post Condition
แสดงเครื่ องสำอำงแป้ งหรื อรองพื้นของยีห่ ้อที่ผใู ้ ช้เลือก
Alternative Flows
-
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ตำรำงที่ 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
เลือกเมนูแนะนำเครื่ องสำอำงประจำลุคเพื่อดูกำรแนะนำเครื่ องสำอำงที่
ต้องกำร
Primary Actors
Users
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้เลือกเมนูแนะนำเครื่ องสำอำงประจำลุค
2. ระบบจะแสดงเมนูลุคสี กำรแต่งหน้ำสี ต่ำงๆ
3. ผูใ้ ช้เลือกลุคสี กำรแต่งหน้ำสี ใดสี หนึ่ง
4. ระบบจะแสดงรู ปภำพกำรแต่งหน้ำที่เสร็ จแล้ว และแสดงประเภทเครื่ องสำอำงที่ใช้ใน
กำรแต่งหน้ำลุคโทนสี น้ นั ๆ
Post Condition
แสดงรู ปภำพและเครื่ องสำอำงของลุคโทนสี ที่เลือกดู
Alternative Flows
-
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ตำรำงที่ 3.6 แสดงรำยละเอียดของ Use case View makeup techniques
Use Case Name
View makeup techniques
Use Case ID
UC5
Brief Description
เลือกเมนู เทคนิคกำรแต่งหน้ำเพื่อดูเทคนิคกำรแต่งหน้ำเบื้องต้น
Primary Actors
Users
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้เลือกเมนูเทคนิคกำรแต่งหน้ำ
2. ระบบจะแสดงเมนู เทคนิคกำรแต่งหน้ำต่ำงๆ
3. ผูใ้ ช้เลือกเทคนิคกำรแต่งหน้ำแบบใดแบบหนึ่ง
4. ระบบจะแสดงรู ปภำพวิธีกำรแต่งหน้ำ
Post Condition
แสดงรู ปภำพวิธีกำรแต่งหน้ำที่เลือกดู
Alternative Flows
-
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ตำรำงที่ 3.7 แสดงรำยละเอียดของ Use case View makeup accessories
Use Case Name
View makeup accessories
Use Case ID
UC6
Brief Description
เลือกเมนูแนะนำอุปกรณ์กำรแต่งหน้ำเพื่อดูกำรแนะนำอุปกรณ์ที่ตอ้ งกำร
Primary Actors
Users
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้เลือกเมนูแนะนำอุปกรณ์กำรแต่งหน้ำ
2. ระบบจะแสดงเมนู อุปกรณ์กำรแต่งหน้ำ
3. ผูใ้ ช้เลือกแนะนำอุปกรณ์กำรแต่งหน้ำแบบใดแบบหนึ่ง
4. ระบบจะแสดงรู ปภำพและสรรพคุณของอุปกรณ์ชนิ ดนั้น
Post Condition
แสดงรู ปภำพและสรรพคุณของอุปกรณ์ที่เลือกดู
Alternative Flows
-
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ตำรำงที่ 3.8 แสดงรำยละเอียดของ Use case Create cosmetic items
Use Case Name
Create cosmetic items
Use Case ID
UC7
Brief Description
ผูด้ ูแลระบบสร้ำงรำยกำรเครื่ องสำอำงเพื่อเพิ่มรำยกำรเครื่ องสำอำงที่
ต้องกำร
Primary Actors
Administrator
Secondary Actors
Preconditions
คลิกปุ่ ม insert เพื่อเริ่ มต้นสร้ำงรำยกำร
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูด้ ูแลระบบเลือกเมนูที่ตอ้ งกำรสร้ำงรำยกำรเครื่ องสำอำง และคลิก
ปุ่ ม insert
2. ระบบจะแสดงหน้ำจอให้ผใู ้ ช้กรอกข้อมูล
3. คลิกปุ่ มยืน
Post Condition
บันทึกข้อมูลลงฐำนข้อมูล
Alternative Flows
-
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ตำรำงที่ 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
ผูด้ ูแลระบบตรวจสอบรำยละเอียดรำยกำรเครื่ องสำอำงต่ำงๆ ในระบบ
Primary Actors
Administrator
Secondary Actors
Preconditions
เลือกเมนูเพื่อทำกำรตรวจสอบรำยละเอียดรำยกำรเครื่ องสำอำงในระบบ
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูด้ ูแลระบบเลือกเมนูที่ตอ้ งกำรตรวจสอบรำยละเอียดรำยกำร
เครื่ องสำอำงในระบบ
2. ระบบจะแสดงรำยกำรข้อมูลรำยละเอียดรำยกำรเครื่ องสำอำงในระบบ
Post Condition
Alternative Flows
-
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ตำรำงที่ 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
ผูด้ ูแลระบบแก้ไขรำยละเอียดรำยกำรเครื่ องสำอำงที่ตอ้ งกำร
Primary Actors
Administrator
Secondary Actors
Preconditions
คลิกปุ่ ม edit เพื่อทำกำรแก้ไขรำยละเอียดรำยกำรเครื่ องสำอำง
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูด้ ูแลระบบเลือกเมนูที่ตอ้ งกำรแก้ไขรำยละเอียดรำยกำร
เครื่ องสำอำงและคลิกปุ่ ม edit
2. ระบบจะแสดงหน้ำจอให้ผูด้ ูแลแก้ไขรำยละเอียดรำยกำรเครื่ องสำอำง
3. คลิกปุ่ มยืนยัน
Post Condition
บันทึกข้อมูลลงฐำนข้อมูล
Alternative Flows
-
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ตำรำงที่ 3.11 แสดงรำยละเอียดของ Use case Remove cosmetic items
Use Case Name
Remove cosmetic items
Use Case ID
UC10
Brief Description
ผูด้ ูแลระบบลบรำยกำรเครื่ องสำอำงที่ตอ้ งกำร
Primary Actors
Administrator
Secondary Actors
Preconditions
คลิกปุ่ ม delete เพื่อทำกำรลบรำยกำรเครื่ องสำอำง
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูด้ ูแลระบบเลือกเมนูที่ตอ้ งกำรลบรำยกำรเครื่ องสำอำง และคลิก
ปุ่ ม delete
2. ระบบจะแสดงข้อควำมยืนยันเพื่อถำมผูด้ ูแลระบบว่ำต้องกำรลบรำยกำรเครื่ องสำอำง
หรื อไม่
2.1 คลิกปุ่ มยืนยันเพื่อทำกำรลบรำยกำรเครื่ องสำอำง
2.2 คลิกปุ่ มยกเลิกหำกไม่ตอ้ งกำรลบรำยกำรเครื่ องสำอำง
Post Condition
บันทึกข้อมูลลงฐำนข้อมูล
Alternative Flows
-
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ตำรำงที่ 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
ผูด้ ูแลระบบลบรู ปภำพรำยกำรเครื่ องสำอำง, รู ปภำพเทคนิคสอนกำร
แต่งหน้ำ และรู ปภำพอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแต่งหน้ำ
Primary Actors
Administrator
Secondary Actors
Preconditions
คลิกปุ่ ม delete เพื่อทำกำรลบรู ปภำพรำยกำรเครื่ องสำอำง, รู ปภำพ
เทคนิคสอนกำรแต่งหน้ำ และรู ปภำพอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแต่งหน้ำ
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูด้ ูแลเลือกเมนูที่ตอ้ งกำรลบรู ปภำพรำยกำรเครื่ องสำอำง, รู ปภำพ
เทคนิคสอนกำรแต่งหน้ำ และรู ปภำพอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแต่งหน้ำ
2. ระบบจะแสดงข้อควำมยืนยันเพื่อถำมผูด้ ูแลระบบว่ำต้องกำรลบรู ปภำพรำยกำร
เครื่ องสำอำง, รู ปภำพเทคนิคสอนกำรแต่งหน้ำ และรู ปภำพอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแต่งหน้ำ
หรื อไม่
2.1 คลิกปุ่ มยืนยันเพื่อทำกำรลบรู ปภำพรำยกำรเครื่ องสำอำง, รู ปภำพเทคนิคสอนกำร
แต่งหน้ำ และรู ปภำพอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแต่งหน้ำ
2.2 คลิกปุ่ มยกเลิกหำกไม่ตอ้ งกำรลบรู ปภำพรำยกำรเครื่ องสำอำง, รู ปภำพเทคนิคสอน
กำรแต่งหน้ำ และรู ปภำพอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแต่งหน้ำ
Post Condition
บันทึกข้อมูลลงฐำนข้อมูล
Alternative Flows
-
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ตำรำงที่ 3.13 แสดงรำยละเอียดของ Use case Remove makeup tutorial videos
Use Case Name
Remove makeup tutorial videos
Use Case ID
UC12
Brief Description
ผูด้ ูแลลบวีดีโอสอนกำรแต่งหน้ำที่ตอ้ งกำรออก
Primary Actors
Administrator
Secondary Actors
Preconditions
คลิกปุ่ ม delete เพื่อลบวีดีโอสอนกำรแต่งหน้ำ
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูด้ ูแลเลือกเมนูที่ตอ้ งกำรลบวีดีโอสอนกำรแต่งหน้ำ
2. ระบบจะแสดงข้อควำมยืนยันเพื่อถำมผูด้ ูแลระบบว่ำต้องกำรลบวีดีโอสอนกำรแต่งหน้ำ
หรื อไม่
2.1 คลิกปุ่ มยืนยันเพื่อทำกำรลบวีดีโอสอนกำรแต่งหน้ำ
2.2 คลิกปุ่ มยกเลิกหำกไม่ตอ้ งกำรลบวีดีโอสอนกำรแต่งหน้ำ
Post Condition
บันทึกข้อมูลลงฐำนข้อมูล
Alternative Flows
-
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3.4 Sequence Diagram

รู ปที่ 3.2 Sequence Diagram : Take pictures or select images from the gallery to analyze skin color
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รู ปที่ 3.3 Sequence Diagram : Select the powder or foundation
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รู ปที่ 3.4 Sequence Diagram : Select the brand of the product
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รู ปที่ 3.5 Sequence Diagram : View the color scheme of makeup
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รู ปที่ 3.6 Sequence Diagram : View makeup techniques
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รู ปที่ 3.7 Sequence Diagram : View makeup accessories
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รู ปที่ 3.8 Sequence Diagram : Create cosmetic items
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รู ปที่ 3.9 Sequence Diagram : Check the details of cosmetic items
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รู ปที่ 3.10 Sequence Diagram : Edit the details of cosmetic items
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รู ปที่ 3.11 Sequence Diagram : Remove cosmetic items
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รู ปที่ 3.12 Sequence Diagram : Delete pictures cosmetic items, makeup techniques and makeup
accessories
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รู ปที่ 3.13 Sequence Diagram : Remove makeup tutorial videos
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รู ปที่ 3.14 Sequence Diagram : Remove makeup tutorial videos
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3.5 Class Diagram

รู ปที่ 3.15 Class Diagram ของระบบ Make Up Recommendation by Skin Tone with Image Processing
Technology
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3.6 โครงสร้ างของฐานข้ อมูลและความสั มพันธ์ ระหว่ างเอนทิตี้

รู ปที่ 3.16 Entity Relationship Diagram

บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1 การออกแบบส่ วนติดต่ อผู้ใช้ (User Interface Design)
แอปพลิเคชันออกแบบโดยยึดหลัก UX (User Experience) เป็ นหลักโดยคำนึ งถึงควำมพึง
พอใจของผูใ้ ช้ จึงใช้ทฤษฎี Material Design ในกำรออกแบบให้เมนูต่ำงๆมีขนำดใหญ่ และปุ่ มมีกำร
ไล่สีเพื่อเพิ่มควำมสวยงำมและสร้ ำงจุ ดเด่ น พร้ อมทั้งดึ งสำยตำผูใ้ ช้ให้กบั ปุ่ ม ในส่ วนของเนื้ อหำ
อื่นๆที่นอกเหนื อจำกปุ่ มใช้ทฤษฎี Flat Design ออกแบบให้มีควำมเรี ยบง่ ำย ตัวหนังสื อดู สะอำด
และอ่ำนง่ำย เพื่อให้ผูใ้ ช้สำมำรถอ่ำนได้สะดวกและกดปุ่ มง่ำยยิ่งขึ้น ขั้นตอนกำรทำงำนของแอป
พลิเคชันในหน้ำต่ำง ๆ ทำให้ผใู ้ ช้มีควำมสะดวกโดยจะมีเมนู อยูท่ ำงด้ำนล่ำงของหน้ำหลัก และเว็บ
แอปพลิเคชันออกแบบโดยใช้ทฤษฎี Flat Design เพียงอย่ำงเดี ยว ซึ่ งลดกำรไล่สีแบบ Gradient แต่
ใช้สีแบบ Solid แทน โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะใช้สีขำว ตัวอักษรมีสีที่ตดั กันกับพื้นหลังเพื่อควำมสบำย
ตำของผูใ้ ช้ โดยประกอบด้วย 2 ส่ วน ดังนี้
4.1.1 ส่ วนของผู้ใช้

รู ปที่ 4.1 หน้ำแรกของแอปพลิเคชัน
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จำกรู ปที่ 4.1 เป็ นหน้ำแรกสำหรับผูใ้ ช้ก่อนกำรเข้ำถึงหน้ำเมนู โดยคลิกที่ปุ่ม
HEY,TOUCHME เพื่อไปยังหน้ำต่อไป

รู ปที่ 4.2 หน้ำเมนูหลัก
จำกรู ปที่ 4.2 คือหน้ำ เมนู หลักของแอปพลิเคชัน โดยมีท้ งั หมด 4 เมนู หลัก ได้แก่
1. FACETONE COLOR ANALYSIS 2. MAKEUP LOOK 3. MAKEUPLOOK TUTORIAL
และ 4. MAKEUP ACCESSORIES โดยที่ ผูใ้ ช้ต้องกำรไปที่ หน้ำใดๆ ให้ คลิ ก ปุ่ มเมนู ของหน้ำที่
ต้องกำร
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รู ปที่ 4.3 หน้ำในเมนู FACETONE COLOR ANALYSIS
จำกรู ปที่ 4.3 คือหน้ำของเมนู FACETONE COLOR ANALYSIS มีหน้ำที่ในกำร
วิเครำะห์รูปใบหน้ำของผูใ้ ช้ แล้ววิเครำะห์ว่ำใบหน้ำของผูใ้ ช้จดั อยูใ่ นกลุ่มสี ผิวใด โดยที่ผูใ้ ช้คลิก
ปุ่ มรู ป กล้อ งเพื่ อ น ำรู ป เข้ำ มำวิ เ ครำะห์ จำกนั้น ระบบจะแสดงสี ผิ ว ที่ ไ ด้ท ำกำรวิ เ ครำะห์ ที่ ช่ อง
Skin Tone: จำกนั้นผูใ้ ช้ทำกำรเลือก Product และ Band ในลำดับต่อไป จำกนั้นคลิกปุ่ ม CONFIRM
เพื่อไปยังหน้ำต่อไป และยังมีแท็บเมนูอยูด่ ำ้ นล่ำงเพื่อให้ผใู ้ ช้สะดวกในกำรเปลี่ยนเมนูอื่นได้
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รู ปที่ 4.4 หน้ำในเมนู FACETONE COLOR ANALYSIS (ต่อ)
จำกรุ ปที่ 4.4 หน้ำนี้เป็ นกำรอธิ บำยเพิ่มในส่ วนของกำรนำรู ปเข้ำมำ เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่
ปุ่ มกล้องจะสำมำรถเลื อกรู ปได้ 2 ช่ องทำง คือ ถ่ำยรู ปใหม่ (Take Photo) หรื อเลื อกรู ปจำกอัลบั้ม
(Gallery)
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รู ปที่ 4.5 หน้ำในเมนู FACETONE COLOR ANALYSIS (ต่อ)
จำกรู ป ที่ 4.5 หน้ำ นี้ เป็ นผลลัพ ธ์ หลัง จำกกำรใส่ รูป ของผูใ้ ช้เข้ำ ไป โดยระบบ
วิเครำะห์จำกรู ปได้ผลลัพธ์วำ่ ผูใ้ ช้จดั อยูใ่ นกลุ่มผิวขำว (Light)
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รู ปที่ 4.6 หน้ำในเมนู FACETONE COLOR ANALYSIS (ต่อ)
จำกรู ป ที่ 4.6 หน้ำ นี้ เป็ นผลลัพ ธ์ ห ลัง จำกกำรใส่ รู ป ของผู ใ้ ช้เ ข้ำ ไป โดยระบบ
วิเครำะห์จำกรู ปได้ผลลัพธ์วำ่ ผูใ้ ช้จดั อยูใ่ นกลุ่มผิวกลำง (Medium)
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รู ปที่ 4.7 หน้ำในเมนู FACETONE COLOR ANALYSIS (ต่อ)
จำกรู ปที่ 4.7 หน้ำนี้เป็ นผลลัพธ์หลังจำกกำรใส่ รูปของผูใ้ ช้เข้ำไป โดยระบบวิเครำะห์จำก
รู ปได้ผลลัพธ์วำ่ ผูใ้ ช้จดั อยูใ่ นกลุ่มผิวเข้ม (Dark)
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รู ปที่ 4.8 หน้ำในเมนู FACETONE COLOR ANALYSIS (ต่อ)
จำกรู ป ที่ 4.8 หน้ ำ นี้ จะเป็ นหน้ ำ อธิ บ ำยเพิ่ ม เติ ม ของกำรเลื อ ก Product โดยที่
หน้ ำ ต่ ำ งที่ ใ ห้ เ ลื อ กจะอยู่ ใ นรู ปแบบ Dropdown โดยมี ค่ ำ ให้ เ ลื อ กทั้ง หมด 2 ค่ ำ คื อ รองพื้ น
(Foundation) และแป้ง (Powder) ซึ่ งสำมำรถทำกำรเลือกได้เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนั้น
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รู ปที่ 4.9 หน้ำในเมนู FACETONE COLOR ANALYSIS (ต่อ)
จำกรู ปที่ 4.9 หน้ำนี้จะเป็ นหน้ำอธิ บำยเพิ่มเติมของกำรเลือก Band ของเครื่ อง
ส ำอำง โดยที่ หน้ำ ต่ ำ งที่ ใ ห้เลื อกจะอยู่ใ นรู ป แบบ Dropdown โดยมี ค่ ำ ให้เลื อกทั้ง หมด 7 ค่ ำ คื อ
L'OREAL, MAC, Maybelline, NARS, NYX, Revlon และ Wet n Wild ซึ่ งสำมำรถทำกำรเลือกได้
เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนั้น
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รู ปที่ 4.10 หน้ำในเมนู FACETONE COLOR ANALYSIS (ต่อ)
จำกที่รูปที่ 4.10 หน้ำนี้ จะอธิ บำยถึ งตอนเลื อกข้อมูล Product และ Band ครบทั้ง
สองค่ำแล้ว ในที่ หน้ำเลื อกรองพื้นของแบรนด์ NYX จำกนั้นคลิ กปุ่ ม CONFIRM เพื่อไปยังหน้ำ
แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมำะกับสี ผวิ ต่อไป
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รู ปที่ 4.11 หน้ำในเมนู FACETONE COLOR ANALYSIS (ต่อ)
จำกรู ปที่ 4.11 เมื่อทำกำรคลิกปุ่ ม CONFIRM ในหน้ำที่แล้ว จะแสดงสิ นค้ำที่ได้
เลือก ในที่น้ ีคือรองพื้นของแบรนด์เครื่ องสำอำง NYX ที่เหมำะสมกับสี ผวิ ของผูใ้ ช้ ในที่น้ ีผใู ้ ช้จดั อยู่
ในกลุ่มผิวขำว ระบบจึงแนะนำรองพื้นแบรนด์ NYX ที่เหมำะสมกับผิวสี ขำว โดยมีรำยละเอียดเป็ น
รู ปสิ นค้ำ และชื่ อสิ นค้ำแต่ละสิ นค้ำ และมุมซ้ำยด้ำนบนมีปุ่มลูกศรเพื่อย้อนกลับไปหน้ำก่อนหน้ำนี้
เพื่อวิเครำะห์สีผวิ ต่อไปได้
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รู ปที่ 4.12 หน้ำในเมนู FACETONE COLOR ANALYSIS (ต่อ)
จำกที่รูปที่ 4.12 หน้ำนี้ จะอธิ บำยถึ งตอนเลื อกข้อมู ลProduct และ Band ครบทั้ง
สองค่ำแล้ว ในที่หน้ำเลือกแป้ งของแบรนด์ Maybelline จำกนั้นคลิกปุ่ ม CONFIRM เพื่อไปยังหน้ำ
แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมำะกับสี ผวิ ต่อไป
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รู ปที่ 4.13 หน้ำในเมนู FACETONE COLOR ANALYSIS (ต่อ)
จำกรู ปที่ 4.13 เมื่อทำกำรคลิกปุ่ ม CONFIRM ในหน้ำที่แล้ว จะแสดงสิ นค้ำที่ได้
เลือก ในที่น้ ีคือแป้ งของแบรนด์เครื่ องสำอำง Maybelline ที่เหมำะสมกับสี ผวิ ของผูใ้ ช้ ในที่น้ ีผใู ้ ช้จดั
อยู่ใ นกลุ่ ม ผิ ว ขำว ระบบจึ ง แนะน ำรองพื้ น แบรนด์ Maybelline ที่ เ หมำะสมกับ ผิ ว สี ข ำว โดยมี
รำยละเอียดเป็ นรู ปสิ นค้ำ และชื่ อสิ นค้ำแต่ละสิ นค้ำ และมุมซ้ำยด้ำนบนมีปุ่มลูกศรเพื่อย้อนกลับไป
หน้ำก่อนหน้ำนี้ เพื่อวิเครำะห์สีผวิ ต่อไปได้
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รู ปที่ 4.14 หน้ำในเมนู MAKEUP LOOK
จำกรู ปที่ 4.14 หน้ำนี้ ผูใ้ ช้สำมำรถเลื อกโทนสี กำรแต่งหน้ำได้ เช่ น โทนสี น้ ำตำล
โทนสี ส้ม และ โทนสี ชมพู และยังมีแท็บเมนูอยูด่ ำ้ นล่ำงเพื่อให้ผใู ้ ช้สะดวกในกำรเปลี่ยนเมนูอื่นได้
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รู ปที่ 4.15 หน้ำในเมนู MAKEUP LOOK (ต่อ)
จำกรู ปที่ 4.15 หน้ำนี้คือหลังจำกที่ผใู ้ ช้เลือกโทนสี กำรแต่งหน้ำที่ตอ้ งกำรแล้ว จะแสดงโทน
สี กำรแต่งหน้ำย่อยของหน้ำที่เลื อกโทนสี ก่อนหน้ำนี้ เช่ น โทนสี น้ ำตำล สำมำรถมีได้หลำยโทนสี
กำรแต่งหน้ำย่อย เช่ น WARM BROWN และมุมซ้ำยด้ำนบนมีปุ่มลูกศรเพื่อย้อนกลับไปหน้ำก่อน
หน้ำนี้ได้
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รู ปที่ 4.16 หน้ำในเมนู MAKEUP LOOK (ต่อ)
จำกรู ปที่ 4.16 หน้ำนี้ จะแสดงรู ปภำพของกำรแต่งหน้ำโทนสี ที่เลื อก โดยมุมขวำ
ล่ำงของรู ปตัวอย่ำงหลังจำกกำรแต่งหน้ำเสร็ จ จะมีไอคอนยูทูปเพื่อเชื่ อมไปยังแอปพลิเคชันยูทูปที่มี
คลิปสอนกำรแต่งหน้ำในโทนสี ที่ผใู ้ ช้ได้ทำกำรเลือก ด้ำนล่ำงไอคอนยูทูปจะมีตำรำงที่ภำยในแสดง
รู ปสิ นค้ำ และชื่ อสิ นค้ำที่ระบบได้แนะนำให้เหมำะสมกับโทนสี กำรแต่งหน้ำนั้นๆ และมุมซ้ำย
ด้ำนบนมีปุ่มลูกศรเพื่อย้อนกลับไปหน้ำก่อนหน้ำนี้ได้

76

รู ปที่ 4.17 หน้ำในเมนู MAKEUP TUTORIAL
จำกรู ปที่ 4.17 หน้ำนี้ ผูใ้ ช้สำมำรถเลื อกเทคนิ คสอนกำรแต่งหน้ำได้ เช่ น เทคนิ ค
สอนกำรเขียนคิ้ว เทคนิ คสอนกำรปั ดแก้ม และเทคนิ คสอนกำรทำอำยแชโดว์ และยังมีแท็บเมนู อยู่
ด้ำนล่ำงเพื่อให้ผใู ้ ช้สะดวกในกำรเปลี่ยนเมนูอื่นได้
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รู ปที่ 4.18 หน้ำในเมนู MAKEUP TUTORIAL (ต่อ)
จำกรู ปที่ 4.18 หน้ำนี้แสดงรู ปภำพเทคนิคกำรสอนต่ำงๆ ตำมที่ผใู ้ ช้ได้เลือกในหน้ำ
ก่อนหน้ำนี้ และมุมซ้ำยด้ำนบนมีปุ่มลูกศรเพื่อย้อนกลับไปหน้ำก่อนหน้ำนี้ได้
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รู ปที่ 4.19 หน้ำในเมนู MAKEUP ACCESSORIES
จำกรู ปที่ 4.19 หน้ำนี้ ผูใ้ ช้สำมำรถเลื อกกำรแนะนำอุ ปกรณ์ กำรแต่งหน้ำได้ เช่ น
แปรงแต่งหน้ำ และฟองน้ ำแต่งหน้ำ และยังมีแท็บเมนู อยูด่ ำ้ นล่ำงเพื่อให้ผใู ้ ช้สะดวกในกำรเปลี่ ยน
เมนูอื่นได้

79

รู ปที่ 4.20 หน้ำในเมนู MAKEUP ACCESSORIES (ต่อ)
จำกรู ปที่ 4.20 หน้ำนี้ แสดงรู ปภำพกำรแนะนำอุปกรณ์กำรแต่งหน้ำ ตำมที่ผใู ้ ช้ได้
เลือกในหน้ำก่อนหน้ำนี้ และมุมซ้ำยด้ำนบนมีปุ่มลูกศรเพื่อย้อนกลับไปหน้ำก่อนหน้ำนี้ได้
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4.1.2 ฝั่งของแอดมิน

รู ปที่ 4.21 หน้ำแรกของระบบเว็บไซต์
จำกรู ปที่ 4.21 จะเป็ นหน้ำแรกที่เข้ำมำในเว็บไซต์ จะแสดงชื่ อเว็บและเมนู ต่ำงๆ
สำมำรถคลิกที่เมนูเพื่อไปหน้ำที่ตอ้ งกำรได้

รู ปที่ 4.22 หน้ำดูขอ้ มูลตำมเมนูที่เลือกของเว็บไซต์
จำกรู ปที่ 4.22 ผูด้ ูแลระบบสำมำรถดูขอ้ มูล และเพิ่ม/อัพเดท/ลบข้อมูลในระบบได้
ด้วยกำรคลิกปุ่ ม Insert/Update/Delete เพื่อไปยังหน้ำนั้นๆ เพื่อทำรำยกำรต่อไป โดยด้ำนบนจะมี
แถบเมนูของเว็บไซต์เมื่อคลิกปุ่ มแล้วจะไปยังหน้ำที่ตอ้ งกำร
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รู ปที่ 4.23 หน้ำเพิ่มข้อมูลของเว็บไซต์
จำกรู ปที่ 4.23 แอดมินสำมำรถเพิ่มข้อมูลต่ำงๆได้โดยทำงแป้ นพิมพ์ เมื่อต้องกำรเพิ่มข้อมูล
หลังจำกกรอกข้อมูลแล้ว ให้คลิกปุ่ ม INSERT

รู ปที่ 4.24 หน้ำเพิ่มข้อมูลของเว็บไซต์ (ต่อ)
จำกรู ปที่ 4.24 แอดมินสำมำรถเพิ่มข้อมูลต่ำงๆได้โดยทำงแป้ นพิมพ์ สำมำรถคลิกปุ่ ม เลือก
ไฟล์ เพื่ อ ท ำกำรอัพ โหลดรู ป ได้ เมื่ อ ต้อ งกำรเพิ่ ม ข้อ มู ล หลัง จำกกรอกข้อ มู ล แล้ว ให้ ค ลิ ก ปุ่ ม
INSERT
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รู ปที่ 4.25 หน้ำอัพเดทข้อมูลของเว็บไซต์
จำกรู ปที่ 4.25 แอดมินสำมำรถอัพเดทข้อมูลต่ำงๆได้โดยทำงแป้ นพิมพ์ สำมำรถคลิ กปุ่ ม
เลือกไฟล์ เพื่อทำกำรอัพโหลดรู ปได้ เมื่อต้องกำรอัพเดทข้อมูลหลังจำกแก้ไขข้อมูลแล้ว ให้คลิกปุ่ ม
UPDATE

รู ปที่ 4.26 หน้ำลบข้อมูลของเว็บไซต์
จำกรู ปที่ 4.26 แอดมินสำมำรถลบข้อมูลต่ำงๆได้โดยกำรคลิ กปุ่ ม DELETE บนหน้ำต่ำง
แจ้งเตือน
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ตัวอย่ำงสู ตรที่ใช้ในกำรประมวลผลภำพ
ใช้สูตรระยะทำงแบบยุคลิดในกำรคำนวณ ซึ่งมีสูตรในกำรคำนวณ ดังนี้

โดย p1 คือค่ำเฉลี่ยกึ่งกลำงของค่ำ R ใน (กลุ่มผิวขำว, กลุ่มผิวปำนกลำง, กลุ่มผิวเข้ม)
q1 คือค่ำของ R ที่ได้จำกรู ปภำพใบหน้ำที่ผใู ้ ช้ส่งมำ
โดย p2 คือค่ำเฉลี่ยกึ่งกลำงของค่ำ G ใน (กลุ่มผิวขำว, กลุ่มผิวปำนกลำง, กลุ่มผิวเข้ม)
q2 คือค่ำของ G ที่ได้จำกรู ปภำพใบหน้ำที่ผใู ้ ช้ส่งมำ
โดย p3 คือค่ำเฉลี่ยกึ่งกลำงของค่ำ B ใน (กลุ่มผิวขำว, กลุ่มผิวปำนกลำง, กลุ่มผิวเข้ม)
q3 คือค่ำของ B ที่ได้จำกรู ปภำพใบหน้ำที่ผใู ้ ช้ส่งมำ
ทั้งนี้ คณะผูจ้ ดั ท ำได้มีก ำรใช้โปรแกรม Weka ในกำรหำเซนทรอยด์ข องทั้ง 3 กลุ่ มสี ผิว
ดังนั้นกำรอธิ บำยสู ตรดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น จึงเป็ นกำรหำค่ำที่ใกล้ที่สุด เพื่อให้ทรำบว่ำผูใ้ ช้มีสีผิวบน
ใบหน้ำจัดอยูใ่ นกลุ่มใด

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลปริญญานิพนธ์
ระบบแนะนำกำรแต่งหน้ำตำมโทนสี ผวิ ด้วยเทคโนโลยีกำรประมวลผลภำพ ได้พฒั นำเสร็ จ
สิ้ นลงตำมวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้อย่ำงสมบูรณ์ โดยในส่ วนของผูใ้ ช้สำมำรถรู ้ วำ่ สี ผิวบนใบหน้ำของ
ตนเอง จัดอยูใ่ นกลุ่มผิวขำว ผิวปำนกลำง หรื อผิวเข้ม สำมำรถเลือกเครื่ องสำอำงที่เหมำะสมกับสี ผิว
บนใบหน้ำของตนเองได้ และรู ้ ถึงเครื่ องสำอำงที่ เหมำะสมกับลุ คกำรแต่งหน้ำตำมโทนสี ที่ ผูใ้ ช้
ต้องกำร ทั้งยังรู ้ วิธีแต่ง หน้ำจำกวีดีโอแต่ละลุ ค โทนสี และรู ้ ถึงเทคนิ คกำรแต่ งหน้ำ รวมถึ ง รู ้ จกั
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแต่งหน้ำต่ำงๆ อีกด้วย และในส่ วนของแอดมินระบบสำมำรถจัดกำรข้อมูลใน
ระบบ เช่น รำยกำรเครื่ องสำอำง รู ปภำพเครื่ องสำอำงและอุปกรณ์แต่งหน้ำต่ำงๆ โดยที่สำมำรถเพิม่
รำยกำรเครื่ องสำอำง แก้ไขรำยกำรเครื่ องสำอำง ลบรำยกำรเครื่ องสำอำงได้ เป็ นต้น
คณะผูจ้ ดั ทำระบบแนะนำกำรแต่งหน้ำตำมโทนสี ผิวด้วยเทคโนโลยีกำรประมวลผลภำพ
ด้วยกำรวิเครำะห์ค่ำสี RGB จำกกำรตรวจจับใบหน้ำ (Face Detection) และมีกำรแบ่งกลุ่มสี ผิวโดย
ใช้วิธี ก ำรแบ่ ง กลุ่ ม ข้อ มู ล แบบเคมี น (K-Mean Clustering) ด้ว ยสู ต รทำงคณิ ต ศำสตร์ ใ นกำรหำ
ระยะทำงแบบยุค ลิ ด (Euclidean distance, Euclidean metric) จำกชุ ดข้อมู ล ฝึ กฝน (Training Data
Set) ที่รวบรวมมำได้จำกค่ำสี RGB ของรองพื้นทั้ง 7 แบรนด์ตวั อย่ำง ซึ่ งมีควำมถู กต้องของกำร
วิเครำะห์อยู่ที่ร้อยละ 66.3551 และประเมินโมเดลที่วิเครำะห์ได้ดว้ ยข้อมูลทดสอบ (Testing Data
Set) พบว่ำผลลัพธ์ ที่ได้มีควำมถู ก ต้องแม่ นยำในระดับที่ น่ำ พอใจ ในส่ วนของปั จจัย ที่ใช้ใ นกำร
วิเครำะห์สีผิวบนใบหน้ำ ประกอบด้วย ค่ำสี R ค่ำสี B ค่ำสี G ของรองพื้นทั้ง 7 แบรนด์ และชื่ อใน
กำรแบ่งกลุ่มสี ผวิ ทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ผิวขำว ผิวปำนกลำง และผิวเข้ม ซึ่ งเมื่อนำค่ำจุดศูนย์กลำง
ของแต่ละกลุ่มสี ผวิ มำคำนวณสู ตรระยะทำงแบบยุคลิดกับค่ำ RGB ของรู ปภำพของผูใ้ ช้ จะเลือกค่ำ
ผลลัพธ์ที่มีค่ำน้อยที่สุด จึงจัดได้ว่ำผูใ้ ช้อยู่กลุ่มสี ผิวนั้นๆ เพรำะมีค่ำควำมห่ ำงของระยะทำงกับจุด
ศูนย์กลำงน้อยที่สุด แสดงว่ำมีสีผวิ ใกล้เคียงกลุ่มนั้นมำกที่สุด
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ตำรำงที่ 5.1 แสดงผลกำรทดสอบโดยใช้ขอ้ มูลทดสอบของกลุ่มผูใ้ ช้
รายการผู้ใช้
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ค่ า R ของรู ป ค่ า G ของรู ป ค่ า B ของรู ปที่
ทีน่ ามา
ทีน่ ามา
นามาวิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
(Blue)
(Red)
(Green)
178
135
119

สี ผวิ บน
ใบหน้ าที่
ระบบ
วิเคราะห์
กลำง

166

132

126

กลำง

179

148

131

กลำง

167

132

118

กลำง

189

142

120

กลำง

179

144

132

กลำง

163

130

119

กลำง

194

159

143

กลำง

จำกตำรำงที่ 5.1 หัวข้อรำยกำรผูใ้ ช้แสดงถึง รำยชื่อผูใ้ ช้แต่ละสี ผิวที่นำมำทดสอบ หัวข้อค่ำ
R ของรู ปที่นำมำวิเครำะห์ คือ ค่ำสี Red ของรู ป หัวข้อค่ำ G ของรู ปที่นำมำวิเครำะห์ คือ ค่ำสี Green
ของรู ป หัวข้อค่ำ B ของรู ปที่นำมำวิเครำะห์ คือ ค่ำสี Blue ของรู ป และหัวข้อสี ผวิ บนใบหน้ำที่ระบบ
วิเครำะห์ คือกลุ่มสี ผวิ ที่ระบบวิเครำะห์วำ่ ผูใ้ ช้จดั อยูใ่ นกลุ่มสี ผวิ นั้น
5.2 ข้ อดีของระบบ
5.2.1 สำมำรถวิเครำะห์สีผวิ บนใบหน้ำของผูใ้ ช้ได้
5.2.2 สำมำรถแนะนำเครื่ องสำอำงให้เหมำะสมกับสี ผวิ บนใบหน้ำของผูใ้ ช้ได้
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5.2.3 สำมำรถเลือกลุคกำรแต่งหน้ำของแต่ละโทนสี และแนะนำเครื่ องสำอำงที่เหมำะสม
.........กับโทนสี น้ นั ๆได้
5.2.4 สำมำรถดูวดิ ีโอสอนกำรแต่งหน้ำของแต่ละลุคโทนสี ได้
5.2.5 สำมำรถดูเทคนิคสอนกำรแต่งหน้ำจำกรู ปภำพได้
5.2.6 สำมำรถดูอุปกรณ์กำรแต่งหน้ำจำกรู ปภำพได้
5.3 ข้ อจากัดของระบบ
ระบบวิเครำะห์สีผิวอำจมีค่ำที่คลำดเคลื่อนจำกควำมเป็ นจริ งของสี ผิวบนใบหน้ำของผูใ้ ช้
โดยปั จจัยภำยนอกได้ เช่ น ควำมสว่ำงของแสง ณ ตอนถ่ำยภำพ หรื อ กำรที่ผูใ้ ช้มีกำรนำรู ปภำพที่
ตนเองถ่ำยมำจำกแอปพลิเคชันอื่น ที่มีกำรแต่งสี เพิ่มเติม อีกทั้งระบบยังต้องใช้ภำพที่ใบหน้ำตรงใน
กำรวิเครำะห์เพื่อไม่ให้ผลลัพธ์เกิดควำมคลำดเคลื่อน
5.4 ข้ อเสนอแนะ
- จะต้องเพิ่มชุดข้อมูลฝึ กฝน เพื่อให้ระบบวิเครำะห์สีผวิ บนใบหน้ำได้แม่นยำมำกยิง่ ขึ้น
- มีช่องแสดงควำมคิดเห็นของผูใ้ ช้ต่อกำรแนะนำเครื่ องสำอำงที่ระบบได้ทำกำรแนะนำแก่
ผูใ้ ช้
- มี ฟั ง ก์ ชั น เพิ่ ม เพื่ อ ตรวจสอบและกรองเครื่ องส ำอำงที่ ผู ้ใ ช้ อ ำจแพ้ส ำรบำงตัว ใน
เครื่ องสำอำงนั้นๆได้
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