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จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบส าคัญบนหน้าแอปพลิเคชันได้
2. นักเรียนสามารถสร้างแอปพลิเคชนัได้



ท่ีมา: Pichaya Srifar



5 ขั้นตอน กระบวนการพัฒนา MOBILE APPLICATION
1. วางแผน

1.1 ศึกษาคู่แข่ง

1.2 การหารายได้

1.3 การตลาด

1.4 Road Map

ท่ีมา: Pichaya Srifar

2. ออกแบบ

2.1 ออกแบบ UX

ออกแบบโครงสร้าง
ข้อมูล Wireframe 
Workflows Click-
through model

2.2. ออกแบบ UI

3. เขียน code

3.1 เลือก Tech 
stack

3.2 Agile 
development 
process

การแตกย่อยงานที่
ต้องพัฒนาทั้งหมด
ออกมาเป็น 
milestone ที่เล็กลง

4. ปล่อยแอป

แอปทั่วไปจะมี 2 
ส่วนที่ส าคัญที่เราต้อง 
deploy ก็คือ web 
server กับ client ที่
ไว้บน Google Play 
หรือ Apple Store

5. สังเกตการณ์ และ
วัดผล

วิเคราะห์ข้อมูล 
ปรับปรุง พัฒนา



การออกแบบแอปพลิเคชัน “ไม่ใช่แค่สวย” การออกแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้ให้มากที่สุด



ส่วนประกอบส าคัญ
▪Visibility คือ มีความชัดเจนที่จะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์

เฉพาะ ตัวของแอพ โดยค านึ งการ ใช้ งาน  และ มี 
Concept ที่ชัดเจน

▪Development ต้องค านึงถึง ความสามารถในการ
ปรับแต่งและข้อจ ากัดของ platform เช่น การรอง รับ 
การสร้างต้นแบบที่รวดเร็ว , มีคลังข้อมูล และมีชุด
เครื่องมือที่รองรับ เพื่อที่จะสามารถต่อยอดและพัฒนา
ต่อไปได้

▪Acceptance หมาถึง ยอมรับในข้อตกลงสิทธิบัตร และ
นโยบายองค์กร ไม่ขัดกับข้อบังคับ (Apple Store, 
Google Play)



3 สิ่งที่เป็นพื้นฐาน หลักการออกแบบแอพพลิเคชัน

▪Communication ความสอดคล้องกันระหว่างผู้ใช้และ
ฟั งก์ ชั่ น ก าร ใช้ ง าน เช่ น  พฤ ติกร รมการ ใช้ ง า น 
interactive ต่างๆ

▪Economization การลดจ านวนข้ันตอนการท างาน
ของ UI ให้น้อยที่สุด แต่ต้องครอบคลุมที่สุด

▪Organization หมายถึง UI จะต้องมีโครงสร้างการใช้
งานและ Concept ที่ชัดเจน



3 สิ่งที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพให้แอปพลิเคชัน

▪1. Canvas สามารถแสดงถึงสิ่งที่ผู้ใช้ก าลังเรียกใช้งาน
อยู่  คือต้องรู้ความต้องการและพฤติกรรมของผู้ ใช้ 
จากนั้นออกแบบให้ตอบโจทย์และใช้งานง่ายที่สุด

▪2. Sidebar จะช่วยให้เข้าถึงส่วนพิเศษ หรือเมนูที่ซ่อน
อยู่ของแอพพลิเคชัน

▪3. Tool bar ช่วยให้ผู้ใช้เลือกหรือเปลี่ยน option หรือ
ปรับเปลี่ยนเมนูการใช้งานแอพพลิเคชัน



สี (COLORS)
การเลือกใช้สีที่ดี  ช่วยให้ผู้ใช้เกิดการจดจ าที่ดีย่ิงข้ึนมากกว่า

การใช้เพียงแค่สีขาว-ด า รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและดึงดูด

ผู้ใช้งาน นอกจากนั้นประโยชน์ของการใช้สียังรวมไปถึงสิ่งเหล่านี้
▪ ช่วยในการมองเห็นภาพและความเข้าใจได้ดียิ่งข้ึน

▪ เน้นความส าคัญของข้อมูล

▪ ช่วยให้การออกแบบกราฟิก เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

▪ ลดข้อผิดพลาดในการตีความ

▪ เพิ่มการมองเห็นภาพได้ดียิ่งข้ึน

ข้อควรระวัง

▪ การใช้สีเป็นการเพิ่มมิติ และช่วยให้เพิ่มความน่าเชื่อถือ การผสมกันของบางสีอาจจะดูไม่สบายตาและอาจท า
ให้เกิดแง่ลบแก่บางวัฒนธรรม ข้อเสียด้านอื่นๆ ของการใช้สีได้แก่ ผู้พิการทางสายตาไม่สามารถมองเห็นได้

ที่มา:https://www.bizbug.co/จับตาเทรนด์แอปพลิเคชัน

https://www.bizbug.co/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99/


การเลือกตัวอักษร (FONT)

การใช้ Font จะต้องเลือกใช้ตัวอักษรที่อ่านง่ายในทุกรูปแบบหน้าจอ  Font Display ค่อนข้างอ่าน
ยากในจอเล็กๆ ควรเลือกควรเลือกใช้ Font ง่ายๆ เช่น serif,  sans serif

เพราะหาก Device ไม่รองรับ font จะเกิดการแทนที่ และอาจเกิดการแสดงผลในตัวอักษรที่แปลกไป จึง
เป็นเหตุผลที่ควรใช้ font มาตรฐานจาก Windows 

การออกแบบแอพฯ ที่ใช้ภาษาแตกต่างกัน ต้องค านึงถึง การยืดของตัวอักษรที่อาจใช้พื้นที่เพิ่มมากข้ึนถึง 
50 เปอร์เซ็น

Set Font ให ้Application : https://blog.me-idea.in.th/expo-set-font-ให-้application-59897cad5358

https://blog.me-idea.in.th/expo-set-font-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89-application-59897cad5358


Google ร่วมกับ TNS ออสเตรเลีย ได้เผยผลส ารวจในหัวข้อ
“Mobile App Usage Study” โดยได้ท าการส ารวจพฤตกิรรมการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นของคนในเอเชียแปซิฟิกรวมถึงประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง

รวม 10,000 คน ในประเทศไทยมีกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คน 
อายุเฉลี่ยตั้งแต่ 18-65 ปี



ที่มา
https://positioningmag.com/1109965

https://positioningmag.com/1109965

