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ขั�นตอนการทํางาน

 

รายละเอียดงาน

2. ใช้ชุดทดสอบการแพ้ เพราะผิวหน้า
แต่ละคนไม่เหมือนกัน 

3. ใช้สินค้า ตลอด 30 วนั อย่างเป�น
ประจํา สมํ�าเสมอ 

4. สรุปผลการใช้ร่วมกัน กับทางเบรนด์ 

5. โพสต์ ว �ธีการรักษารอยสิว ตามช่อง
ทางที�ตกลงกันกับแบรนด์

1. Zoom คุยรายละเอียดการทํางาน
ตกลงมุมกล้อง ตําแหน่งที�จะถ่าย เพื�อส่ง
รูปตลอด 30 วนั กับทางทีม 



 

ขั�นตอนการทํางาน

ไมต้่องสง่เด็ก ไวใ้ชใ้นทีม

 

รายละเอียดงาน

2. รอผล ตามการตอบคําถามให้ครบ 

3. ถามผลลัพธ์ ทุกๆ 7 วนั   

4.  Zoom สรุปผล และแบรนด์เอาไปเร �ยบเร �ยง
ส่งให้น้องอนุมัติ 

5. ตามเลขที�บัญชี และทําโอน ให้เด็ก 

1. Zoom ตกลงมุม แจ้งการทํางาน และเงื�อนไข ให้เด็ก
ทวนป�ญหาผิวและความคาดหวงั ส่วนเราจะให้เด็กเห็น
VDO ตัวอย่าง
- แจ้งรายละเอียดการทํางาน และ สิ�งที�เด็กต้องทํา
ระหวา่ง 30 วันนี�



รายละเอียดงาน

ใชส้นิค้า โดยการทาทั�วหน้า ทกุๆวนัก่อนนอน 

ในชว่ง 1-3 วนัแรก ใหใ้้ช ้ เอเอชเอ อยา่งเดียวก่อน อยา่เพิ�ง

ใชร้ว่มกับครมีบาํรงุตัวอื�นๆ เพื�อทดสอบการแพ ้ ใหแ้นช่ดั

สาํหรบัครมีล้างหน้า และ กันแดด ใชไ้ดไ้มม่ปี�ญหา

ตั�งแต่วนัที� 4 ถ้าไมม่อีาการแพ ้ สามารถใชค้วบคู่กับครมี

บาํรงุอื�นๆ ได้ ยกเวน้ ครมีที�มสีว่นผสมของ วติามนิเอ เชน่

เรตินเอ เพราะอาจทําใหเ้กิดการระคายเคืองได ้

เมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงที�แตกต่างจากชวีติประจาํวนั เชน่ ใช้

ครมีตัวใหม ่/ เดินทางตจว. แจง้ในไลนค่์ะ 

ใชอ้ยา่งสมํ�าเสมอ จบครบ 30 วนั  

การใชส้นิค้า

ถ่ายผวิหน้าทกุวนั แสงสมํ�าเสมอ เห็นป�ญหาผวิชดัเจน

ตําแหนง่ที�ตกลงกัน   ใสร่ปูใน Line (โดยใสว่นัที�ใชไ้วใ้นรปู) 

พยายามใชส้นิค้าใหไ้ดท้กุวนัวนัละ 1 ครั�งก่อนนอน  

การถ่ายรูปสง่งาน

ทกุเชา้ ต้องทาครมีกันแดดเสมอนะคะ



แสง แนะนาํถ่ายตอนเชา้ เพื�อคมุแสงใหค้งเดมิ

และเพื�อความชดัของป�ญหา

มุมรปู ถ่ายในมุมที�ตกลงกันไว 

ใส ่ลําดับ+ วนัที�/เดือน/ป�  ไวมุ้มดา้นที�ไมร่บกวน

รูป ตัวเล็กๆ

การรูปหนา้

ตัวอยา่งรูปถ่าย

ถ่ายเหน็โลโก้ 1รูปใหค้รบ เหน็เนื�อเซรั�มยิ�งด ี

การถ่ายรปู สนิค้าอาจถ่ายตอนใช ้ตอนทา ตอนวางอยูที่�โต๊ะ

เครื�องแป�ง วางอยูที่�ชั �นวางในหอ้งนํ�า ใหค้วามรูส้กึวา่ เป�น

สนิค้าที�ต้องหยบิใชท้กุวนั

สามารถ ครเีอท สไตล์ โทน การถ่ายรปูไดน้ะคะ 

การถ่ายรูปสนิค้า 
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ตอบ 7 คําถาม ก่อนทา
คุณมีผิวชนิดใด (แห้ง / ผสม / มัน)

สิวจะขึ�นกี�วนั ก่อนมีรอบเดือน 

อาหารที�คุณกิน แล้วสิวจะขึ�น คืออะไรบ้าง 

จํานวนชั�วโมง ที�คุณต้องใส่แมส ต่อวนั 

เวลา 8.00-17.00 สัดส่วนที�คุณอยู่ใน ห้องแอร์ : ห้องพัดลม เป�นเท่าไหร่

จํานวนชั�วโมง เข้านอน เฉลี�ย/คืน 

เคร ��องสําอางที�ใช้อยู่ตอนนี� แบรนด์อะไรบ้าง   

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



ขอ้ตกลง และ เงื�อนไขการทํางาน

 

สิวจะขึ�นกี�วนั ก่อนมีรอบเดือน 

อาหารที�คุณกิน แล้วสิวจะขึ�น คืออะไรบ้าง 

จํานวนชั�วโมง ที�คุณต้องใส่แมส ต่อวนั 

เวลา 8.00-17.00 สัดส่วนที�คุณอยู่ใน ห้องแอร์ : ห้องพัดลม เป�นเท่าไหร่

จํานวนชั�วโมง เข้านอน เฉลี�ย/คืน 

เคร ��องสําอางที�ใช้อยู่ตอนนี� แบรนด์อะไรบ้าง   

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



แบบบนัทึก Real User

บรรยาย ป�ญหาผวิหน้า และ ป�ญหาที�ต้องพบเจอ

เมื�อต้องมปี�ญหาผวิหน้านี� ความรูส้กึหนกัอก

ทกุขใ์จ ราํคาญใจ 

การบรรยาย ขอใหบ้รรยายความรูส้กึ ในวนัแรกที�

เริ�มใช ้/ วนัที�เริ�มมกีารเปลี�ยนแปลง / วนัที�

สงัเกตเุหน็การเปลี�ยนแปลงครั�งที� 2 

บรรยายผลหลังการใช ้ความคาดหวงั และ ความ

รูส้กึต่อผลที�ได ้ผลที�เกิดกับหน้า

การบรรยาย 

1.บรรยายความรูส้กึครั�งแรกที�ไดใ้ชเ้อเอชเอ (กลิ�น / เนื�อ / สมัผสั  )

...............................................................................................

2.ชว่งทดลอง เอเอชเอ ( 3 วนั)

...............................................................................................

3.ใชต่้อเนื�อง เริ�มเหน็ผล การเปลี�ยนแปลง เมื�อใชไ้ด…้.วนั /( สงัเกตจาก
อะไร ตรงไหนบา้ง )

…………………………………………………………………………………....

4.ใชต่้อเนื�อง เหน็ผลการเปลี�ยนแปลงอีกระดบั  เมื�อใชไ้ด…้.วนั / มอีะไร

เปลี�ยนแปลง ( สงัเกตจากอะไร ตรงไหนบา้ง )

.................................................................................................

5.ใชต่้อเนื�อง30 วนั 

..................................................................................................

6.บรรยายภาพรวมตลอดการใช ้ความรูส้กึ ความคาดหวงั ผลลัพธ์

...................................................................................................


