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บทคดัย่อ 

ปริญญานิพนธ์น้ีพฒันาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในเร่ืองของการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของลูกคา้ 
ไดแ้ก่ การไม่สะดวกออกมาจากบา้นเพือ่เลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ดว้ยตนเอง  การที่ลูกคา้เสียเวลาในการ
ตดัสินใจเลือกนาน เพราะเฟอร์นิเจอร์มีหลายแบบหลายขนาด บางคร้ังเลือกเฟอร์นิเจอร์แลว้ไม่
สอดคลอ้งกบัสดัส่วน และพื้นที่ของเคร่ืองเรือนอ่ืนๆภายในอาคารสถานที่ที่ตอ้งการ ซ่ึงเกิดจากการ
ที่ไม่สามารถน าเฟอร์นิเจอร์ที่ตอ้งการ ไปวางและทดลองใช้ในสถานที่จริงได้   ด้วยเหตุน้ีจึงได้
พฒันาแอปพลิเคชนัเฟอร์นิเจอร์เสมือนจริง กรณีศึกษาร้านบางปลาเฟอร์นิเจอร์ โดยใชเ้ทคโนโลย ี
Augmented Reality(AR) เป็นระบบที่พฒันาขึ้นเพือ่เป็นทางเลือกหน่ึงส าหรับผูใ้ช ้Smart Phone ใน
ระบบปฏิบตัิการ Android ที่มีวตัถุประสงคเ์พื่ออ านวยความสะดวกในการตกแต่งบา้น บริษทัและ
สถานที่ต่างๆโดยการจ าลองวตัถุก่อนที่จะตกแต่งจริงผา่นแอปพลิเคชนั เป็นการเพิม่ความสะดวกแก่
ผูใ้ชป้ระกอบดว้ยโปรแกรมแสดงภาพวตัถุสามมิตโิดยการสแกนพื้นที่จริง เพือ่แสดงผลเฟอร์นิเจอร์
จ าลอง ในโปรแกรม สามารถยา้ย หมุน และยงัสามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบต่างๆได ้ทั้งน้ี 
ระบบได้มีการพฒันาด้วยภาษา Java , PHP และ Anglar มีการจดัการฐานขอ้มูลด้วย MySql เม่ือ
ระบบพฒันาเสร็จลง ไดมี้การน าระบบไปทดลองใชง้านที่ร้านบางปลา เฟอร์นิเจอร์ โดยใหลู้กคา้ท า
การสั่งจองเฟอร์นิเจอร์ผ่านทางระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ซ่ึงผลลัพธ์เป็นที่พึงพอใจของลูกคา้
มากเพราะลูกคา้ไดรั้บความสะดวกและไดสิ้นคา้ตรงตามความตอ้งการ ส่วนทางดา้นเจา้ของร้านก็
พึงพอใจในระบบเช่นกนั เน่ืองจากระบบท าให้ยอดการขายเพิ่มขึ้นส่งผลให้ระบบการท างานของ
ทางร้านบางปลา เฟอร์นิเจอร์ มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 
ค าส าคญั: ระบบเสมือนจริง/ระบบการจอง/ ร้านบางปลา เฟอร์นิเจอร์ 
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บทที ่1 
บทนํา 

1.1   ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 
 

          ธุรกิจร้านบางปลา เฟอร์นิเจอร์ ตั้งอยู่ ตาํบล บางปลา อาํเภอบางพลี สมุทรปราการ    
ในปัจจุบนั มีปัญหาในเร่ืองของการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ เน่ืองจากการซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของลูกคา้บาง
ท่านมีปัญหา ในการเลือกขนาดและรูปร่างของสินคา้ กงัวลว่าซ้ือไปจะใชไ้ม่ไดก้ลบัพื้นท่ี ท่ีลูกคา้
ตอ้งการจะนาํเฟอร์นิเจอร์ไปวาง และยากในการตดัสินใจ และลูกคา้บางท่านก็ตดัสินใจยากในการ
เลือกสีของสินคา้ จึงตอ้งใชเ้วลาในการเลือกซ้ือสินคา้นาน  หรือบางทีอาจตดัสินใจไม่ไดเ้ลยจึงไม่
สามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์ไดใ้นวนันั้นจึงทาํใหเ้สียเวลาในการเดินทาง และการซ้ือเฟอร์นิเจอร์แบบ
น้ีมกัมีปัญหาตามมา การตดัสินใจซ้ือสินคา้ดว้ยความไม่แน่ใจ จึงทาํให้เกิดความเสียหาย คือสินคา้
ตวันั้นไม่สามารถนําไปให้งานไดต้ามความตอ้งการจริงๆของลูกคา้หรือใช้งานกบัพื้นท่ีตรงนั้น
ไม่ได ้ทาํใหเ้สียเงินและเสียเวลาในการไปเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ตวัใหม่ 
            ปัจจุบนัเทคโนโลย ี AR(Augmented Reality) เป็นเทคโนโลยท่ีีผสมผสานระหวา่ง
สภาพแวดลอ้มจริง กบั วตัถุเสมือนเขา้ดว้ยกนัในเวลาเดียวกนั โดยผา่นซอฟตแ์วร์และเช่ือมต่อกบั
อุปกรณ์ต่างๆ และถือเป็นการสร้างขอ้มูลใหม่ข้ึนมาใหเ้ป็นขอ้มูลเสมือนจริง เช่น รูป วิดีโอ รูปทรง
สามมิติ และขอ้ความ นาํมาทาํใหเ้กิดการทบัซอ้นกบัภาพในโลกจริงท่ีปรากฏบนกลอ้ง และทาํให้
เราสามารถตอบสนองกบัส่ิงท่ีจาํลองนั้นได ้  เทคโนโลย ีAR(Augmented Reality) ยงัเป็นท่ีรู้จกัของ
กลุ่มธุรกิจหลายกลุ่มไดแ้ก่ หา้งสรรพสินคา้อีเกีย ท่ีจาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบา้นทุกชนิด 
คือการใช ้ AR Paper ประกอบการตดัสินใจของลูกคา้โดยทาํ Interactive Catalog 2010 ท่ีเป็น AR 
ทาํงานบนมือถือไอโฟน และมีบทบาทสาํคญักบัชีวิตประจาํวนัเป็นอยา่งมาก 

          ดังนั้ นทางคณะผูจ้ ัดทาํ จึงได้หาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ี ให้กับร้านบางปลา 
เฟอร์นิเจอร์ โดยไดพ้ฒันาแอปพลิเคชนัร้านเฟอร์นิเจอร์จาํลอง 3 มิติ น้ีขั้นมา ไดน้าํ AR(Augmented 
Reality) เขา้มาเป็นตวัช่วยในการพฒันา เพื่อช่วยในการตดัสินใจเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ใหง่้ายข้ึน และ
ไดเ้ห็นรูปของเฟอร์นิเจอร์ไดใ้นรูปแบบเสมือนจริง ก่อนการตดัสินใจไปเลือกซ้ือท่ีร้าน และระบบ
ท่ีเราจัดทําข้ึนมา สามารถให้ลูกค้าเลือกดูเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้ตามประเภทต่างๆ ตามเมนูท่ี
กาํหนดให ้โดยลูกคา้สามารถเลือกดูสินคา้ทุกแบบไดใ้นรูปแบบของ AR(Augmented Reality) เพียง
แค่ใหลู้กคา้ส่องกลอ้งไปยงัพื้นท่ีวา่ง หรือพื้นท่ีท่ีลูกคา้ตอ้งการวา่งสินคา้ตวันั้นลงไป แค่น้ีลูกคา้กจ็ะ
สามารถเห็นรูปสินคา้ตวันั้นแบบเสมือนจริง ง่ายต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแลว้ ยงัช่วยลดเวลา และ
ความผดิพลาดของการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีร้านเฟอร์นิเจอร์ 
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1.2  วตัถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์ 
            เพื่อพฒันาแอปพลิเคชนัร้านเฟอร์นิเจอร์เสมือนจริง กรณีศึกษาร้านบางปลา  
       เฟอร์นิเจอร์ 

 
1.3 ขอบเขตของปริญญานิพนธ์ 

1.3.1 สถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการพฒันาเป็นแบบ Client/Server Architecture 

1.3.2 ในพฒันาโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนของระบบ  และส่วนของโมบาย

แอปพลิเคชนั 

1.3.3 ในส่วนของโมบายแอปพลิเคชนัมีการพฒันาโดยใชส้ถาปัตยกรรมขา้มแพลต 

  ฟอร์ม ( Cross Platform Architecture )     

 1.3.4 กลุ่มผูใ้ชแ้บ่งเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ 

 1.3.4.1 ผูใ้ช ้(ลูกคา้) 

1.3.4.1.1  สามารถลงทะเบียน และเขา้สู่ระบบเม่ือลูกคา้ตอ้งการทาํการ

       จอง  เฟอร์นิเจอร์ 

1.3.4.1.2      สามารถกดเลือกดูเฟอร์นิเจอร์ไดทุ้กประเภทท่ีมีในร้านใน  

                    รูปแบบสามมิติ 

1.3.4.1.3      สามารถหมุนปรับตาํแหน่งเฟอร์นิเจอร์แบบ 360 องศา ได ้ 

        ตามความตอ้งการของลูกคา้     

  1.3.4.1.4      สามารถดูรายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์ ไดแ้ก่ ราคา  สี 

         และขนาด 

 1.3.4.1.5      สามารถบนัทึกภาพเฟอร์นิเจอร์ภายในหอ้ง เพื่อบนัทึก 

        หรือกดแชร์ 

 1.3.4.1.6      สามารถกดเลือกเฟอร์นิเจอร์ท่ีลูกคา้สนใจใหเ้ป็นรายการ 

        โปรดและจดัการสินคา้ท่ีลูกคา้ไม่สนใจออกจากรายการ 

        โปรดของลูกคา้ได ้

 1.3.4.1.7      สามารถกดจองเฟอร์นิเจอร์และเลือกจาํนวนสินคา้ตาม 

         ความตอ้งการของลูกคา้ 

1.3.4.1.8    สามารถกดบนัทึกใบยนืยนัการจองเฟอร์นิเจอร์ เพื่อนาํไปยืน่  

       ใหท้างร้านดูรหสัสินคา้ท่ีลูกคา้ไดท้าํการจอง  
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  1.3.4.2  ผูดู้แลระบบ (พนกังานขาย หรือ เจา้ของร้าน)   

   1.3.4.2.1     สามารถจดัการขอ้มูลและรูปภาพของเฟอร์นิเจอร์ไดทุ้ก 

          ประเภท      

   1.3.4.2.2  สามารถดูขอ้มูลของลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก ไดแ้ก่ ช่ือ เบอร์โทร

          และ อีเมล ์      

   1.3.4.2.3     สามารถดูรายการเฟอร์นิเจอร์ท่ีลูกคา้จอง  

   1.3.4.2.4     สามารถออกรายงานการจองของลูกคา้    

     

 1.4  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

             1.4.1     เพิ่มยอดขายใหก้บัร้านบางปลา เฟอร์นิเจอร์ 
1.4.2     ช่วยในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ใหต้รงความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด                                         
1.4.3     ช่วยใหลู้กคา้ไดเ้ห็นสินคา้จริงก่อนไปเลือกซ้ือ                
1.4.4     เป็นการนาํเทคโนโลย ีAR (Augmented Reality) ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์                                             
1.4.5     สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัทางร้านบางปลา เฟอร์นิเจอร์ 
 

1.5  ขั้นตอนและวธีิการดําเนินงาน 
 

1.5.1 ศึกษาปัญหาและรวบรวมความต้องการ 
เร่ิมจากการศึกษาปัญหาของระบบการซ้ือ-ขาย ของร้านบางปลาเฟอร์นิเจอร์และ

สมัภาษณ์พนกังานขาย และเจา้ของร้านเก่ียวกบัระบบงานปัจจุบนัท่ีทางร้านใชใ้นแต่ละวนั
และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับการพฒันาระบบเฟอร์นิเจอร์เสมือนจริง โดยเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลโครงสร้างของ AR(Augmented Reality) ตามตาํราต่างๆ และทาํการศึกษาซอฟตแ์วร์
และฮาร์ดแวร์ท่ีใช ้เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงความยากง่ายในการนาํไปพฒันาระบบ  
  1.5.1.1    เทคโนโลย ี AR(Augmented Reality) เป็นการแสดงภาพเสมือนจริงท่ี
     จาํลองเขา้สู่โลกจริงผา่นกลอ้งและการประมวลผลท่ีจะนาํวตัถุมาทบั
     ซอ้นเขา้เป็นภาพเดียวกนั เราสามารถมองผา่นกลอ้งไดโ้ดยตรง  

1.5.1.2    ศึกษา ARCore ทาํใหภ้าพ 3 มิติ ท่ีจะปรากฎข้ึนบนหนา้จอเม่ือเรียกใช้
     AR มีความสมจริงและเป็นธรรมชาติมากกวา่การใช ้ AR จากกลอ้งมือ
     ถือธรรมดา 
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1.5.1.3  ศึกษา Renderable เพราะเป็นโมเดล 3 มิติ และประกอบดว้ยตาํแหน่ง                       
ของการวางจุดบนวสัดุพื้นผวิและอ่ืนๆ สามารถเช่ือมต่อกบั A Node   
และแสดงผลเป็นส่วนหน่ึงของฉากอยา่งถูกตอ้ง  

1.5.1.4   ศึกษาหลกัการทาํงานของกลอ้ง เม่ือเราส่องกลอ้งลงในพื้นท่ีจริง จะเกิด                              
               จุดสีขาวเพื่อวเิคราะห์พื้นท่ีในการวางโมเดลสามมิติและเพิ่มความแม่นยาํ  
               ของการแสดงโมเดลใหเ้สมือนจริงมากท่ีสุด 

1.5.2 การวเิคราะห์ระบบ (System Analysis) 

     นาํขอ้มูลและขอบเขตท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูล เพื่อนาํมาวิเคราะห์และออก 
แบบส่วนต่างๆ ของระบบวางแผนปฏิบติังานเพื่อทาํการออกแบบเวบ็แอปพลิเคชนัและ
นําเสนอผ่านทางแผนภาพต่างๆ  ประกอบด้วย   Use case Diagram, Class Diagram, 
Sequence Diagram, ER Diagram  เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งสมบูรณ์
และเกิดประโยชน์กบัทางร้านมากท่ีสุด โดยวิเคราะห์จากความตอ้งการและขอบเขตการ
ทาํงานของแอปพลิเคชนั 

  
1.5.3 การออกแบบระบบ (System Design) 

 ในส่วนของการออกแบบระบบเฟอร์นิเจอร์เสมือนจริง เน้นการออกแบบท่ีเป็น

ระเบียบ เป็นหมวดหมู่ ออกแบบให้ทุกอย่างมีสีสันสดใสดึงดูดความสนใจของผูใ้ชง้าน

อาศยัหลกัการออกแบบของ Material Designในขั้นตอนน้ีจะทาํการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์จะ

นาํมาใชจ้ริง เพื่อเป็นแนวทางในการ พฒันาแอปพลิเคชนัท่ีจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการ

ของผูใ้ชไ้ดม้ากท่ีสุด    

 ในส่วนของการออกแบบ User Interface และ User Experience ภายในแอปพลิเค

ชนัจะตอ้งใชง้านง่ายและไม่ซับซ้อนโดยทุกหน้าของระบบ จะมีปุ่ม Back เพื่อกลบัไปยงั

หน้าหลกัของระบบไดทุ้กเม่ือ และลดขั้นตอนการทาํงานของแอปพลิเคชันทาํให้ผูใ้ช้รู้

สะดวกต่อการใชง้าน ส่วนสีสนัจะออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัระบบเฟอร์นิเจอร์เสมือนจริง 

1.4.3.1  การออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design)  

สถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการพฒันาไคลเอนท/์เซิร์ฟเวอร์และเวบ็

เซอร์วิส (Web Service)   
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1.4.3.2  ออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) 

การออกแบบฐานขอ้มูลในส่วนของ Back-End มีการพฒันาดว้ย 

เว็บเซอร์วิส  (Web Service) ด้วยภาษาพีเอชพี  (PHP) มีการออกแบบ

ฐานข้อมูลโดยใช้สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational 

Database) ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูล คือ MySQL  

1.4.3.3  ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface Design) 

   การออกแบบติดต่อผูใ้ช้หน้าจอของระบบและเว็บให้ได้ตรงกับ  

 ความตอ้งการของผูใ้ชง้านในระบบโดยใช ้Bootstrap 4 และในของส่วน

 ของแอปพลิเคชันระบบและในของส่วนของแอปพลิเคชันเป็นการใช ้

 Angular ในการพฒันาออกแบบทาํใหส้ะดวกในการจดัการเขียนชุดคาํสัง่ 

1.5.4 การพฒันาระบบ (System Development) 
เทคโนโลยเีสมือนจริง เขา้มาใชด้ว้ยการใชง้านผา่นอุปกรณ์กลอ้งบน Smart Phone 

โดยการใชภ้าษาคอมพิวเตอร์เขา้มาพฒันาดว้ยภาษา PHP JAVA และ Angular นอกจากนั้น

ยงัใช ้ARCore เป็นไฟล ์SDK (Software Development Kit) สาํหรับนกัพฒันาซอฟตแ์วร์ ท่ี 

Google เปิดใหน้าํมาใชพ้ฒันาแอปพลิเคชนั AR แบบไม่เสียค่าใชจ่้าย  

1.5.5 การทดสอบระบบ (System Testing) 

กระบวนการทดสอบใชรู้ปแบบการทดสอบโดย เป็นการทดสอบระบบก่อนใช้
งานจริงเพื่อตรวจสอบว่าตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้จริง ทดสอบโดยอาจารยท่ี์
ปรึกษากบัเจา้ของร้านบางปลาเฟอร์นิเจอร์ เพื่อดูว่าซอฟต์แวร์หรือเน้ือหาภายในระบบ
ทาํงานถูกตอ้งตามความตอ้งการหรือไม่ หากเกิดความผิดพลาดระหว่างการทดสอบ ทาง
ผูพ้ฒันาจะจดรายงานหลงัการทดสอบ ว่าเกิดความผดิพลาดตรงไหน และนาํกลบัมาแกไ้ข 
เม่ือทาํการแก้ไขเสร็จแล้วจะนํากลับไปให้ผูใ้ช้ทดสอบอีกคร้ัง จนกว่าจะถูกต้องและ
สมบูรณ์ท่ีสุด 

1.5.6 การจัดทาํเอกสาร (Documentation) 

การจดัทาํเอกสารใช ้Microsoft Word ในการจดัทาํเอกสารปริญญานิพนธ์และใช้

Illustrator ในการจดัทาํเอกสารคู่มือเพื่อให้ผูใ้ช้รู้ถึงความเป็นมาของระบบเฟอร์นิเจอร์

เสมือนจริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
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1.6 แผนและระยะเวลาดําเนินการปริญญานิพนธ์ 
ตารางท่ี 1.1 แสดงระยะเวลาดาํเนินงาน 

หัวข้อ 

ระยะเวลา 

ต.ค.

61 

พ.ย.

61 

ธ.ค.

61 

ม.ค.

62 

ก.พ.

62 

มี.ค.

62 

เม.ย

62 

พ.ค

62 

มิ.ย

62 

1.ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล          

2.วิเคราะห์ระบบ          

3.ออกแบบระบบ          

4.พฒันาระบบ          

5.ทดสอบระบบ          

6.จดัทาํเอกสารคู่มือต่างๆ          

 
1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการพฒันา 

 
1.7.1   ฮาร์ดแวร์         
              1.7.1.1     Notebook: Intel(R) Core(TM) i7-7500U   

                   @ 2.70 GHz 
         1.7.2   ซอฟตแ์วร์         
              1.7.2.1     ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 10 

1.7.2.2       Xampp Control Panel 
1.7.2.3       Adobe Illustrator CS6 
1.7.2.4       Bootstrap 4 
1.7.2.5       Angular 
1.7.2.6       PHP 
1.7.2.7       Visual Studio Code 2017 
1.7.2.8       Postman 
1.7.2.9     Android Studio ver.3.4 

 
 



7 
 

 

 
         1.7.3    อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีรองรับระบบ 

1.7.3.1 ฮาร์ดแวร์ 

  1.7.3.1.1 สมาร์ทโฟน 

   ความตอ้งการขั้นตํ่าของแอปพลิเคชนั 

     - CPU Quad Core ข้ึนไป 

     - Ram 4 GB ข้ึนไป 

  - พื้นท่ีความจาํภายในเคร่ือง ไม่นอ้ยกวา่ 500 MB 

 1.7.3.2 ซอฟตแ์วร์ 

1.7.3.2.1 ระบบปฏิบติัการ Android 4.0 ข้ึนไป 

 
 

  
 



 

 

บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคดิทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.1  ประวตัิโดยย่อ ร้านบางปลาเฟอร์นิเจอร์ 
 

ร้านบางปลาเฟอร์นิเจอร์ ตั้งอยูท่ี่  ต  าบล บางปลา อ าเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540  เป็น

ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน โต๊ะ เก้าอ้ี ท่ีนอน เตียง และชั้ นวางของต่างๆ  อีกทั้ งยงัขาย

เฟอร์นิเจอร์แบบยกชุดดว้ย จากการขายแบบเดิมของร้าน คือจะมีพนกังานคอยตอ้นรับลูกคา้ 2 คน 

เพื่อแนะน าสินคา้และรายละเอียดต่างๆของสินคา้ ลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีมาเลือกสินคา้ท่ีร้าน ใชเ้วลาใน

การเลือกซ้ือค่อนขา้งนาน จากการขายแบบเดิมยงัไม่ดึงดูดความสนใจของลูกคา้  ทางคณะผูจ้ดัท า

ไดใ้ช้แนวคิดและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใช้เป็นความรู้และวิเคราะห์ออกแบบแอปพลิเค

ชันโดยใช้เทคโนโลยีท่ีน าภาพเสมือนเป็นรูปแบบ 3 มิติ จ  าลองเขา้สู่โลกจริงผ่านกล้องและการ

ประมวลผลท่ีจะน าวตัถุมาทบัซอ้นเขา้เป็นภาพเดียวกนั โดยสามารถมองผา่นกลอ้งไดโ้ดยตรง และ

ยงัช่วยดึงดูดความสนใจของลูกคา้และช่วยใหง่้ายต่อการเลือกซ้ือสินคา้ 

2.2   Augmented Reality1         

AR ยอ่มาจาก Augmented Reality เป็นเทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหวา่งความเป็นจริงกบัส่ิง

ท่ีเสมือนจริงเขา้ด้วยกนั น าโมเดลในรูปแบบต่างๆมาท าให้เกิดการทบัซ้อนกบัภาพในโลกจริงท่ี

ปรากฏบนกลอ้งผา่นซอฟตแ์วร์และเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ต่างๆ และถือเป็นการสร้างขอ้มูลใหม่ข้ึนมา

ให้เป็นขอ้มูลเสมือนจริง เช่น รูป วิดีโอ รูปทรงสามมิติ และขอ้ความ และยงัเป็นท่ีรู้จกัของกลุ่ม

ธุรกิจหลายกลุ่มไดแ้ก่ ห้างสรรพสินคา้อีเกีย ท่ีจ  าหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบา้นทุกชนิด คือ

การใช้ AR Paper ประกอบการตัดสินใจของลูกค้าโดยท า Interactive Catalog 2010 ท่ีเป็น AR 

ท  างานบนมือถือไอโฟน และมีบทบาทส าคญักบัชีวติประจ าวนัเป็นอยา่งมาก    

 โดยน าวิธีการน้ีมาประยุกตใ์นการขายของร้านบางปลาเฟอร์นิเจอร์ ให้มีรูปแบบการขายท่ี

น่าสนใจ ทนัสมยั ดึงดูดลูกคา้ โดยการเอารูปเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบโมเดลสามมิติมาทบัซ้อนลงบน

กลอ้งท่ีส่องลงบนสถานท่ีจริงและมีรูปแบบและขนาดเสมือนจริง ท าใหลู้กคา้ไปตอ้งไปยนืตดัสินใจ

เลือกเฟอร์นิเจอร์ท่ีร้าน แต่สามารถใชก้ลอ้งส่องแลว้แสดงเฟอร์นิเจอร์เสมือนจริงข้ึนมา ก็สามารถ

ตดัสินใจเลือกเลือกสินคา้ไดเ้ลย 
                                                           

1 https://www.dootvmedia.com/news/detail/7/Virtual-Reality 
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2.2.1   ขั้นตอนการท าเทคโนโลยเีสมือนจริง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
2.2.1.1    การวเิคราะห์ภาพ (Image Analysis) เป็นขั้นตอนการคน้หา Marker จาก

    ภาพท่ีไดจ้ากกลอ้งแลว้สืบคน้จากฐานขอ้มูล (Marker Database) ท่ีมี    

    การเก็บขอ้มูลขนาดและรูปแบบของ Marker เพื่อน ามาวิเคราะห์รูปแบบ

    ของMarkerการวเิคราะห์ภาพสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่การ   

    วเิคราะห์ภาพโดยอาศยั Marker เป็นหลกัในการท างาน (Marker based

    AR) และการวเิคราะห์ภาพโดยใชล้กัษณะต่างๆท่ีอยูใ่นภาพมาวเิคราะห์

    (Marker-less based AR)                 

2.2.1.2      การค านวณค่าต าแหน่งเชิง 3 มิติ (Pose Estimation)ของ Marker เทียบ

    กบักลอ้ง                   

2.2.1.3    กระบวนการสร้างภาพสองมิติ จากโมเดลสามมิติ (3D Rendering) เป็น 

    การเพิ่มขอ้มูลเขา้ไปในภาพโดยใชค้่าต าแหน่งเชิง3มิติท่ีค  านวณไดจ้น

    ไดภ้าพเสมือนจริง  

2.1.2   องค์ประกอบของเทคโนโลยเีสมือนจริง ประกอบด้วย 
            2 .1.2.1    AR Code หรือตวั Marker ใชใ้นการก าหนดต าแหน่งของวตัถุ 

  2.1.2.2    Eye หรือ กลอ้งวดีิโอ กลอ้งโทรศพัทมื์อถือ หรือตวัจบั Sensor อ่ืนๆ ใช้

      มองต าแหน่งของ AR Code แลว้ส่งขอ้มูลเขา้ AR Engine  

  2.1.2.3      AR Engine เป็นตวัส่งขอ้มูลท่ีอ่านไดผ้า่นเขา้ซอฟตแ์วร์ แอปพลิเคชนั

      หรือส่วนประมวลผล เพื่อแสดงเป็นภาพต่อไป   

  2.1.2.4      Display หรือ จอแสดงผลเพื่อใหเ้ห็นผลขอ้มูลท่ี  AR Engine ส่งมา 

      ใหใ้นรูปแบบของภาพ หรือ วดีีโอหรืออีกวธีิหน่ึง เราสามารถรวมกลอ้ง  

       AR Engineและจอภาพ เขา้ดว้ยกนัในอุปกรณ์เดียว เช่น โทรศพัทมื์อถือ

      หรืออ่ืนๆ  

2.3   Android Studio3 

Android Studio เป็น IDE Tool จากกเูกิลไวพ้ฒันาแอนดรอยดส์ าหรับ Android Studio เป็น 

IDE Tools ล่าสุดจากกเูกิลไวพ้ฒันาโปรแกรมแอนดรอยดโ์ดยเฉพาะ โดยพฒันาจากแนวคิดพื้นฐาน

มาจาก InteliJ IDEA คลา้ย ๆ กบัการท างานของ Eclipse และ Android ADT Plugin โดย

วตัถุประสงคข์อง Android Studio คือตอ้งการพฒันาเคร่ืองมือ IDE ท่ีสามารถพฒันาแอปพลิเคชนั
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บนแอนดรอยดใ์หมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งดา้นการออกแบบ GUI ท่ีช่วยใหส้ามารถ ดูตวัอยา่งตวั

แอปพลิเคชนั มุมมองท่ีแตกต่างกนับน มือถือสมาร์ทโฟนแต่ล่ะรุ่น สามารถแสดงผลบางอยา่งได้

ทนัทีโดนไม่ตอ้งท าการรันแอปพลิเคชนับน อีมูเลเตอร์รวมทั้งยงัแกไ้ขปรับปรุงในเร่ืองของความเร็ว

ของอีมูเลเตอร์ท่ียงัเจอปัญหากนัอยูใ่นปัจจุบนัมือถือสมาร์ทโฟนแต่ล่ะรุ่นสามารถแสดงผลบางอยา่ง

ไดท้นัทีโดนไม่ตอ้งท าการรันแอปพลิเคชนับนอีมูเลเตอร์รวมทั้งยงัแกไ้ขปรับปรุงในเร่ืองของ

ความเร็วของอีมูเลเตอร์ท่ียงัเจอปัญหากนัอยูใ่นปัจจุบนั     
      

2.4   Visual Studio Code4 
เป็นโปรแกรม CodeEditor ท่ีใชใ้นการแกไ้ขและปรับแต่งโคด้ จากค่ายไมโครซอฟท ์มีการ

พฒันาออกมาในรูปแบบของ OpenSource จึงสามารถน ามาใช้งานไดแ้บบฟรี ๆ ท่ีตอ้งการความเป็น
มืออาชีพซ่ึง Visual Studio Code นั้ น เหมาะส าหรับนักพัฒนาโปรแกรมท่ีต้องการใช้งานข้าม
แพลตฟอร์ม รองรับการใชง้านทั้งบน Windows, macOS และ Linux สนบัสนุนทั้งภาษา JavaScript, 
TypeScript และ Node.js สามารถเช่ือมต่อกบั Git ได้ น ามาใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีเคร่ืองมือ
ส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใชอ้ยา่งมากมาก ไม่วา่จะเป็น 1.การเปิดใชง้านภาษาอ่ืน ๆ ทั้ง ภาษา C++, 
C#, Java, Python, PHP          
  

2.5   Java5 
Java เป็นภาษาเขียนโปรแกรมเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป โดยสามารถท างานไดพ้ร้อมกนั เป็น

ภาษาท่ีสร้างมาจากคลาส และสนบัสนุนการเขียนโปรแกรมแบบออบเจก็ตถู์กออกแบบมาให้พร้อม

ส าหรับการใช้งาน โดยมีเมธอดและคลาสช่วยอ านวยความสะดวกมากมาย ภาษา Java นั้นมีความ

ตั้งใจวา่จะท าให้นกัพฒันาออกแบบและพฒันาโปรแกรมนอ้ยลง นัน่คือการเขียนเพียงคร้ังเดียว แต่

น าไปใชง้านไดทุ้กท่ีหรือทุกแพลตฟอร์ม       

  

 

 

 
2 http://www.similantechnology.com/news&article/android.html                                 
3https://mindphp.com/microsoft/4829-visual-studio-code.html           
4 http://marcuscode.com/lang/java                                                                                                                                
5 http://www.helloho.me/getting-started-with-angular/  

https://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2159-microsoft-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2091-opensource-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2124-windows-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.similantechnology.com/news&article/android.html
https://mindphp.com/microsoft/4829-visual-studio-code.html
http://marcuscode.com/lang/java
http://www.helloho.me/getting-started-with-angular/
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2.6   Angular6 
หน่ึงใน Front-end JavaScript Framework ท่ีท  างานบนฝ่ัง Client ท่ีไดรั้บความนิยมสูงท่ีสุด

ในปัจจุบนั ท่ีเราสามารถน าไปสร้าง SPA (Reactive Single Page Applications) ท าใหรู้้สึกวา่การ

เปล่ียนหนา้ไปมาหรือการคลิกปุ่มต่างๆเหมือนเป็น เพราะไม่มีการโหลดเปล่ียนหนา้เพราะทุกหนา้

ถูกโหลดมาไวห้นา้เดียวกนั และมี Scope คือส่วนท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงระหวา่ง Controller กบั View  

  
2.7   PHP7 

เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ท่ีท างานแบบ Server Side Script ใช้ส าหรับจัดท าระบบ และ

แสดงผลออกมาในรูปแบบของ HTML กระบวนการท างานจะท างานแบบโปรแกรมแปลค าสั่ง 

interpreter คือแปลภาษาทุกคร้ังท่ีมีคนเรียกสคริปต์ ข้อดีคือ ไม่ต้องน าไปประมวลผลใหม่ 

(Compiler) เม่ือจะน าโปรแกรมไปใชง้าน หรือจะอพัเดตเวอร์ชันของโปรแกรม สามารถอพัโหลด

ข้ึนไปทบัไฟล์เดิมแลว้ใช้งานไดท้นัที นอกจากน้ีพีเอชพียงัสามารถใช้สร้างโปรแกรมโครงสร้าง 

สร้างโปรแกรมเชิงวตัถุ (OOP) หรือสร้างโปรแกรมท่ีรวมทั้งสองอยา่งเขา้ดว้ยกนัและยงัเป็นภาษาท่ี

เรียนรู้ง่ายและใชง้านไดไ้ม่ยาก 

 

2.8   Material Design8 
เป็นการออกแบบท่ีค่อนขา้งซับซ้อนกว่าการดีไซน์ทัว่ไป พื้นฐานการออกแบบอยู่บน 3D 

เพราะเน้นไปทางความเรียบง่าย แต่ดูดี และมีการใส่เงาเพื่อให้แสงออกมาเหมือนของจริง ท าให้
เหมือนวตัถุนั้นลอยอยู ่เช่น ไอคอนท่ีใชใ้นแอปพลิเคชนัมีการใส่เงาให้ดูเหมือนจริงการออกแบบมี
ลกัษณะ Minimal และการใชสี้หลากหลาย       
  
2.9  แอปพลเิคชันทีใ่กล้เคียง9         

             2.9.1  ระบบบริหารการขายบนอุปกรณ์พกพาดว้ยเทคโนโลยเีสมือนจริง (กรณีศึกษาบริษทั    
เฟอร์นิเจอร์เหล็กไทย จ ากดั)1                                                                                       

นางสาวณัชยา  ถาวรวฒันาเจริญ และ นางสาววรรณิศา ปานเป่ียมเกียรติ ไดจ้ดัท า
โครงงาน เร่ือง ระบบบริหารการขายบนอุปกรณ์พกพาด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 
(กรณีศึกษาบริษัทเฟอร์นิเจอร์เหล็กไทย จ ากัด)  โดยใช้เทคนิคในการพัฒนาผ่านทาง
เทคโนโลยีเสมือนจริงท่ีแสดงตัวสินค้าแบบเสมือนของจริงและสั่งซ้ือสินค้าผ่านทาง
เทคโนโลยีเสมือนจริงได้ ลูกค้ายงัสามารถสมคัรสมาชิก เลือกสั่งซ้ือสินคา้ลงในระบบ
ตะกร้าสินคา้และยงัจะก าหนดสถานท่ีจดัส่งได้ตามท่ีตอ้งการผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ีและ
ส่วนผูดู้แลระบบสามารถจดัการสินคา้ไดโ้ดยเพิ่มสินคา้ แกไ้ขสิ้นคา้ ลบสินคา้ และดูขอ้มูล
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การจดัซ้ือของลูกคา้ทางร้านไดแ้ละผูดู้แลระบบยงัสามารถตรวจสอบสถานะการจดัส่งของ
ลูกคา้ได ้

  

2.9.2  แอปพลิเคชนั IKEA Place2 

แอปพลิเคชนั IKEA Place ท่ีจะช่วยให้ผูใ้ช้งานสามารถจ าลองสถานการณ์การจดั
วางเฟอร์นิเจอร์ 3D จาก IKEA ภายในบ้านได้แบบเห็นภาพเสมือนจริงและวตัถุเสมือน
ขนาดเท่าของจริงโดยใช้เลนส์ของกลอ้ง iPhone สามารถย่อ ขยาย หรือหมุนได้แบบ 360 
องศา ช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชง้าน 

      
             2.9.2  แอปพลิเคชนั AssembleAR3 

                  เป็นแอปพลิเคชันท่ีสามารถ ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู ้ใช้ท  าให้มือถือ
กลายเป็นคู่มือประกอบเฟอร์นิเจอร์ให้เราเห็นภาพเคล่ือนไหวแลว้ท าตามจะไดเ้ขา้ใจมาก
ข้ึน เพียงแค่น ามือถือสแกนบาร์โคด้ขา้งกล่อง มนัก็จะเช็ควา่เป็นเฟอร์นิเจอร์อะไร รุ่นไหน
ให้ทนัที จากนั้นก็ท าตามขั้นตอนต่างๆท่ีปรากฏบนหน้าจอให้ทนัที ช่วยให้เราประกอบได้
ง่ายข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

7https://medium.com/@sunzandesign/php 
8https://www.blognone.com/node/57820 
9wjst.wu.ac.th/index.php/wuresearch/article/download/5220/801                
10https://thaimarketing.in.th/76043 
11https://news.siamphone.com/news-32836.html    

https://medium.com/@sunzandesign/php
https://www.blognone.com/node/57820
https://thaimarketing.in.th/76043
https://news.siamphone.com/news-32836.html
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2.10   การเปรียบเทยีบฟังก์ช่ันการท างานระหว่างแอปพลิเคชันเฟอร์นิเจอร์เสมือนจริง Virtual   

furniture  กบั แอปพลเิคชัน AssembleAR,ระบบบริหารการขายบนอุปกรณ์พกพาด้วย 

เทคโนโลยีเสมือนจริง และ IKEA Place             

ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบฟังก์ชนัการท างานระหวา่งแอปพลิเคชนั AR (Augmented Reality) 

 ระบบบริหารการขายบน
อุปกรณ์พกพาดว้ยเทคโนโลยี

เสมือนจริง 

IKEA 
Place 

Assemble
AR 

Virtual 
furniture 

AR Furniture         
สามารถหมุนโมเดลได ้ -   -   
มีรายละเอียดของโมเดล         
ยอ่ขยายโมเดล
เฟอร์นิเจอร์ได ้

-   -   

เคล่ือนยา้ยโมเดล
เฟอร์นิเจอร์ได ้

      -   -   

กดถูกใจสินคา้ท่ีสนใจ                    -   -   
สมคัรสมาชิกได ้     -   
มีการสั่งจองสินคา้ได ้       - - -   
  
ระบบบริหารการขายบนอุปกรณ์พกพาดว้ยเทคโนโลยเีสมือนจริง (กรณีศึกษาบริษทัเฟอร์นิเจอร์
เหล็กไทย จ ากดั) เป็นแอปพลิเคชนัซ้ือขายบนอุปกรณ์พกพา สามารถแสดงสินคา้ในรูปแบบเสมือน
จริงดว้ย Marker ลูกคา้สามารถสมคัรสมาชิกได ้และเลือกสั่งซ้ือสินคา้ลงในระบบตะกร้าได ้

  
แอปพลิเคชนั IKEA Place เป็นแอปพลิเคชนัท่ีจะช่วยให้ผูใ้ชง้านสามารถจ าลองสถานการณ์การจดั
วางเฟอร์นิเจอร์ 3D จาก IKEA ภายในบา้นไดแ้บบเห็นภาพเสมือนจริงและวตัถุเสมือนขนาดเท่า
ของจริงโดยใชเ้ลนส์ของกลอ้ง iPhone สามารถยอ่ ขยาย หรือหมุนไดแ้บบ 360 องศา ช่วยอ านวย
ความสะดวกใหก้บัผูใ้ชง้าน 

  
แอปพลิเคชนั AssembleAR เป็นแอปพลิเคชนัท่ีสามารถ ช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ชท้  าให้
มือถือกลายเป็นคู่มือประกอบเฟอร์นิเจอร์ใหเ้ราเห็นภาพเคล่ือนไหวแลว้ท าตามจะไดเ้ขา้ใจมากข้ึน 
เพียงแค่น ามือถือสแกนบาร์โคด้ขา้งกล่อง มนัก็จะเช็ควา่เป็นเฟอร์นิเจอร์อะไร รุ่นไหนใหท้นัที 
จากนั้นก็ท าตามขั้นตอนต่างๆท่ีปรากฏบนหนา้จอใหท้นัที ช่วยใหเ้ราประกอบไดง่้ายข้ึน 
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บทที ่3  

การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

3.1 รายละเอยีดของปัญญานิพนธ์ 

          3.1.1 วเิคราะห์ระบบงานปัจจุบัน 

3.1.1.1 ขั้นตอนการดาํเนินงานของระบบเดิม (Work Flow Diagram)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

รูปท่ี 3.1 ขั้นตอนการดาํเนินงานของระบบเดิม 

ลูกค้า พนักงาน 

2. โทรสอบถามพนกังานท่ีร้าน 

  3. รายละเอียดของสินคา้และราคา 

ร้านบางปลา เฟอร์นิเจอร์ 
9.รับของ 

1.ดูสินคา้ผา่นส่ือหรือตามเวบ็ไซต์

6. ซ้ือสินคา้ 

7. เสนอราคา

8. จ่ายเงิน 

4.เดินทางไปร้าน 



15 
 

 

 จากรูปท่ี 3.1 ระบบปัจจุบนัมีการทาํงานดงัน้ี     

 - ลูกคา้ ดูภาพเฟอร์นิเจอร์จากเวบ็ไซตห์รือส่ือต่างๆของทางร้าน 

- ลูกคา้ โทรศพัทม์าสอบถามพนกังานเก่ียวกบัรายละเอียดของสินคา้  

 - ลูกคา้ ไดรั้บขอ้มูลสินคา้จากพนกังาน แลว้ตดัสินใจวา่จะไปดูสินคา้ท่ีร้าน 

- ลูกคา้ เดินทางไปท่ีร้านบางปลาเฟอร์นิเจอร์ 

- พนกังาน มาตอ้นรับลูกคา้และแนะนาํรายละเอียดของสินคา้ 

- ลูกคา้ ตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

- พนกังาน เสนอราคาใหก้บัลูกคา้      

 - ลูกคา้ จ่ายเงินใหก้บัพนกังาน  

- ลูกคา้ รับสินคา้ 

 3.1.1.2 ปัญหาและขอ้จาํกดัจากระบบงานเดิม 

3.1.2.1  ลูกคา้ตอ้งดูเฟอร์นิเจอร์จากหนังสือหรือเวบ็ไซตข์องทางร้านเพื่อเขา้มาดู

  วา่มีสินคา้ท่ีตอ้งการหรือไม่  อาจจะตอ้งโทรศพัทไ์ปยงัท่ีร้านเพื่อฟัง 

  รายละเอียดสินคา้และราคา พนักงานท่ีร้านอาจทาํให้ความน่าสนใจของ

  สินคา้ลดลงเพราะไม่เห็นภาพจริง 

3.1.2.2   เวบ็ไซตข์องทางร้านบางปลาเฟอร์นิเจอร์ สามารถดูไดแ้ต่ภาพและรายละ

  เอียดบางอย่างของสินคา้เท่านั้น แต่ไม่สามารถสั่งจองสินคา้ท่ีสนใจได ้ 

 3.1.2.3   ลูกคา้ตอ้งเดินทางไปซ้ือสินคา้ท่ีร้านโดยท่ีไม่ทราบเลยว่ามีสินคา้ท่ีลูกคา้

  ตอ้งการหรือไม่ หรือมีสินคา้ท่ีถูกใจหรือไม่ ทาํใหเ้สียเวลาในการเดินทาง

  ไปซ้ือ  

3.1.2.4 เน่ืองจากสินคา้ทางร้านมีหลายรูปแบบหลายขนาด ลูกคา้ท่ีมาเลือกซ้ือจะ

  ไม่แน่ใจวา่ตอ้งซ้ือขนาดเท่าไหร่ถึงเหมาะกบัพื้นท่ี ท่ีตอ้งการวางเฟอร์นิ 

เจอร์ ทาํใหย้ากต่อการตดัสินใจ 

3.1.1.3 แนวทางการแกไ้ข        

  3.1.1.3.1 จดัทาํแอปพลิเคชนัระบบเฟอร์นิเจอร์เสมือนจริง บนมือถือสมาร์ทโฟน 

       ดว้ยเทคโนโลยเีสมือนจริง ลูกคา้สามารถเลือกชมสินคา้ท่ีเหมือนกบั 

    ของจริงไดอ้ยา่งสะดวกสบายและเพ่ิมความน่าสนใจของสินคา้และสัง่  

   จองผา่นภาพเสมือนจริงไดท้นัที 

  3.1.1.3.2   ระบบสมคัรสมาชิกเพื่อจดัเกบ็ขอ้มูลของลูกคา้ รหสัผา่นท่ีใชใ้นการ 
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       สมคัรสมาชิก ลูกคา้กส็ามารถเขา้สู่ระบบ จากโทรศพัทมื์อถือระบบ 

    ปฏิบติัการแอนดรอยดเ์คร่ืองอ่ืนไดเ้ม่ือลูกคา้จะเขา้ไปดู   รายละเอียด 

    ของสินคา้และจะทาํการจองสินคา้  

  3.1.1.3.3   จดัทาํระบบการจองสินคา้ใหก้บัลูกคา้ในระบบ เพื่อลดการเสียเวลาเม่ือ 

   ไปถึงท่ีร้านแลว้สินคา้หมด  

 

3.1.2 การวเิคราะห์ระบบงานใหม่       

          จากระบบเดิมท่ีลูกคา้สามารถดูสินคา้ไดจ้ากภาพสองมิติจากใบโบชวัร์ หรือตอ้งมาดู

สินคา้จริงท่ีร้านบางปลาเฟอร์นิเจอร์ดว้ยตนเอง ถึงจะตดัสินใจสัง่ซ้ือไดห้รือบางท่านอาจตดั

 สินใจไม่ไดใ้น ระบบงานใหม่ลูกคา้สามารถดูภาพเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบสามมิติไดท้นัที

ผา่นทางโทรศพัทมื์อถือระบบปฏิบติัการแอนดรอยดท์าํใหง่้ายต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ และ

สัง่จองได ้
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3.2 Use Case Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 Use Case Diagram แอปพลิเคชนัร้านเฟอร์นิเจอร์ 

เสมือนจริง ของร้านบางปลาเฟอร์นิเจอร์ 

 

RegisterCustom

LoginCustomer 

SelectAllProduct 

ShowDetail 

CameraAR 

DeleteProduct 

SearchCustome

Login Admin 

InsetProduct 

UpdateProduct  

User 

Administrator 

Reservations 

WishListManager  

 แอปพลิเคชนัร้านเฟอร์นิเจอร์เสมือนจริง ของร้านบางปลาเฟอร์นิเจอร์ 

SearchReservatio

Reportorder 
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3.3 Use Case Description 

ตารางท่ี 3.1 แสดงรายละเอียดของ Use Case : Login Admin 

Use Case Name Login Admin 
Use Case ID UC1 
Brief Description ยนืยนัตวัตนวา่เป็นผูดู้แลระบบ 
Primary Actors Administrator  (ผูดู้แลระบบ) 
Secondary Actors - 
Preconditions จะตอ้งเป็นผูดู้แลระบบท่ีมีรหสัเท่านั้น 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบป้อนช่ือผูใ้ช ้และรหสัผา่น คลิกปุ่ม Login 
2. ระบบจะตรวจสอบขอ้มูลช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นท่ีป้อนขอ้มูลเขา้มาตรงกบัฐานขอ้มูล

หรือไม่ 
2.1 ขอ้มูลผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นท่ีตรงกนัในฐานขอ้มูล 

2.1.1 ระบบไปยงัหนา้หลกัเพื่อเลือกเมนูและทาํงานต่อไป 
2.2 ขอ้มูลช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นไม่ตรงกนัในฐานขอ้มูล 
2.2.1      ระบบแสดงหนา้จอแจง้เตือนวา่ “Incorrect Username Or Password” 

ไม่สามารถเขา้สู่ระบบได ้
 
Post Condition สามารถใชง้านฟังกช์ัน่ต่างๆ สาํหรับผูดู้แลระบบได ้
Alternative Flows - 
Exception  - 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงรายละเอียดของ Use Case : InsertProduct 

Use Case Name InsertProduct 
Use Case ID UC2 
Brief Description ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มสินคา้ได ้
Primary Actors Administrator(ผูดู้แลระบบ) 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบเลือกฟังกช์นั เพิ่มสินคา้ ขอ้มูล 
2. ระบบทาํการบนัทึกลงฐานขอ้มูล 
   

Post Condition ขอ้มูลถูกเพิ่มในระบบ 
Alternative Flows - 
Exception   

 

ตารางท่ี 3.3 แสดงรายละเอียดของ Use Case : UpdateProduct 

Use Case Name UpdateProduct 
Use Case ID UC3 
Brief Description ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ข ขอ้มูลสินคา้ได ้
Primary Actors Administrator  (ผูดู้แลระบบ) 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow : 

3. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบเลือกฟังกช์นั Update ขอ้มูลสินคา้ 
4. สามารถแกไ้ขขอ้มูลสินคา้ไดแ้ลว้บนัทึกลงฐานขอ้มูล 
   

Post Condition ขอ้มูลปรับปรุงแกไ้ขไปยงัระบบ 
Alternative Flows - 
Exception  - 
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ตารางท่ี 3.4 แสดงรายละเอียดของ Use Case : DeleteProduct 

Use Case Name DeleteProduct 
Use Case ID UC4 
Brief Description ผูดู้แลระบบสามารถลบสินคา้ ประเภทสินคา้ได ้
Primary Actors Administrator  (ผูดู้แลระบบ) 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบเลือกฟังกช์นัลบขอ้มูลสินคา้ได ้
2. สามารถแกไ้ขขอ้มูลสินคา้ไดแ้ลว้บนัทึกลงฐานขอ้มูล 
   

Post Condition ขอ้มูลสินคา้จะถูกเปล่ียนสถานะไม่สามารถแสดงผลบนระบบได ้
Alternative Flows - 
Exception  - 

 

ตารางท่ี 3.5 แสดงรายละเอียดของ Use Case : SearchCustomer 

Use Case Name SearchCustomer 
Use Case ID UC5 
Brief Description ผูดู้แลระบบสามารถคน้หาขอ้มูลของลูกคา้ไดท่ี้ทาํการ Login 
Primary Actors Administrator  (ผูดู้แลระบบ) 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบเลือกหนา้ขอ้มูลของลูกคา้ 
1.1 เม่ือผูดู้แลระบบคน้หาขอ้มูลของลูกคา้ท่ีตอ้งการ 
1.2 เม่ือผูดู้แลระบบไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการแลว้ กจ็บการทาํงานของฟังกช์ัน่น้ี 

   
Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  - 
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ตารางท่ี 3.6 แสดงรายละเอียดของ Use Case : SearchReservation 

Use Case Name SearchReservation 
Use Case ID UC6 
Brief Description ผูดู้แลระบบสามารถคน้หาขอ้มูลการจองของลูกคา้ได ้
Primary Actors Administrator(ผูดู้แลระบบ) 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบเลือกหนา้ขอ้มูลการจองของลูกคา้ 
1.1 เม่ือผูดู้แลระบบคน้หาขอ้มูลการจองของลูกคา้ท่ีตอ้งการ 
1.2 เม่ือผูดู้แลระบบไดข้อ้มูลการจองของลูกคา้ท่ีตอ้งการแลว้กจ็บการทาํงานของ

ฟังกช์ัน่น้ี 
   

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  - 
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ตารางท่ี 3.7 แสดงรายละเอียดของ Use Case : Reportorder 

Use Case Name Reportorder 
Use Case ID UC7 
Brief Description ผูดู้แลระบบสามารถดูรายงานการสัง่จองจากลูกคา้ได ้
Primary Actors Administrator(ผูดู้แลระบบ) 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบทาํการเลือกฟังกช์นั Reportorder 
2. ระบบแสดงขอ้มูลของลูกคา้ท่ีทาํการ Reportorder ไดแ้ก่ ช่ือลูกคา้ รหสัการจอง 

รหสัสินคา้ รายละเอียดสินคา้     
2.1 เม่ือผูดู้แลระบบ ตอ้งการดูขอ้มูลการจองของลูกคา้ บางคน กส็ามารถคน้หา ดว้ย

รายช่ือของลูกคา้คนนั้น  
2.2 เม่ือผูดู้แลระบบ ไดข้อ้มูลตอ้งการแลว้ กจ็บการทาํงานของฟังกช์นัน้ี 

Post Condition แสดงขอ้มูลการสัง่จองของลูกคา้ 
Alternative Flows - 
Exception  - 
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ตารางท่ี 3.8 แสดงรายละเอียดของ Use Case : RegisterCustomer 

Use Case Name RegisterCustomer 
Use Case ID UC8 
Brief Description เป็นโปรเซสสาํหรับสมคัรสมาชิกโดยลูกคา้สามารถป้อนขอ้มูลผา่น

ทางแอปพลิเคชนั  
Primary Actors User (ผูใ้ช)้ 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชท้าํการป้อนขอ้มูล  
2. ระบบทาํการตรวจขอ้มูลตรงกนัในฐานขอ้มูลหรือไม่  
2.1 ขอ้มูลป้อนครบ 
       2.1.1 ระบบทาํการแสดงหนา้หลกั 
2.2 ขอ้มูลป้อนไม่ครบ 
       2.2.1 ระบบทาํการแสดงแจง้เตือน “Please enter the information completely” 
   

Post Condition แสดงขอ้มูลของลูกคา้ 
Alternative Flows - 
Exception  - 
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ตารางท่ี 3.9 แสดงรายละเอียดของ Use Case : LoginCustomer 

Use Case Name Login Customer 
Use Case ID UC9 
Brief Description ตรวจสอบยนืยนัตวัตนเขา้สู่ระบบเพื่อจะทาํการจอง  
Primary Actors User (ผูใ้ช)้ 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow : 

3. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือลูกคา้ทาํการป้อนขอ้มูล Username และ Password  
4. ระบบทาํการตรวจขอ้มูลตรงกนัในฐานขอ้มูลหรือไม่  
2.1 ขอ้มูลตรงกนั 
       2.1.1 ระบบทาํการแสดงหนา้หลกั 
2.2 ขอ้มูลไม่ตรงกนั 
       2.2.1 ระบบทาํการแสดงแจง้เตือน “Incorrect Username Or Password” 
   

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  - 
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ตารางท่ี 3.10 แสดงรายละเอียดของ Use Case : SelectAllProduct 

Use Case Name SelectAllProduct 
Use Case ID UC10 
Brief Description ลูกคา้สามารถเลือกประเภทสินคา้หรือสินคา้ช้ินใดช้ินหน่ึง  
Primary Actors User (ผูใ้ช)้ 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือลูกคา้เลือกสินคา้ช้ินใดช้ินหน่ึง  
2. ระบบทาํการแสดงสินคา้ท่ีลูกคา้กดเลือกช้ินไหน 
2.1 ระบบทาํการแสดงสินคา้ท่ีลูกคา้เลือก 
   

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  - 
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ตารางท่ี 3.11 แสดงรายละเอียดของ Use Case : ShowDetail 

Use Case Name ShowDetail 
Use Case ID UC11 
Brief Description ลูกคา้สามารถดูรายละเอียดสินคา้ของสินคา้ตวันั้นได ้
Primary Actors User (ผูใ้ช)้ 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือลูกคา้เลือกสินคา้ตวันั้น 
2. ระบบจะตรวจสอบวา่ลูกคา้กดเลือกสินคา้ช้ินไหน  

2.1 ระบบกจ็ะทาํการแสดงรายละเอียดสินคา้ตวันั้น    
Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  - 

 

ตารางท่ี 3.12 แสดงรายละเอียดของ Use Case : CameraAR 

Use Case Name CameraAR 
Use Case ID UC12 
Brief Description User(ผูใ้ช)้ 
Primary Actors ลูกคา้สามารถกด สินคา้  ใหเ้ป็น สินคา้ท่ีเสมือนจริงได ้
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือ ลูกคา้ กดสินคา้ตวันั้น สินคา้กจ็ะทาํการ โปรเซส กจ็ะแสดงผล
ในรูปแบบ AR (Augmented Reality) 3D 

   
Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  - 
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ตารางท่ี 3.12 แสดงรายละเอียดของ Use Case : WishListManager 

Use Case Name WishListManager 
Use Case ID UC12 
Brief Description เป็นการถูกใจสินคา้ช้ินนั้น 
Primary Actors User(ผูใ้ช)้ 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชไ้ปกดถูกใจสินคา้ช้ินนั้น  
2. ระบบกจ็ะถูกทาํการบนัทึกสินคา้ท่ีผูใ้ชก้ดถูกใจไว ้โดยท่ีผูใ้ชไ้ม่ตอ้ง Search หา 

   
Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  - 

 

ตารางท่ี 3.11 แสดงรายละเอียดของ Use Case : Reservation 

Use Case Name Reservation 
Use Case ID UC11 
Brief Description ลูกคา้จะทาํการจองสินคา้ท่ีลูกคา้ 
Primary Actors User(ผูใ้ช)้ 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือลูกคา้มีการกดสัง่จองสินคา้ตวันั้น  
2. ระบบทาํการบนัทึกการสัง่จองของลูกคา้ 

   
Post Condition ไดต้วัสินคา้ท่ีลูกคา้กดสัง่จอง 
Alternative Flows - 
Exception  - 
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3.4 Sequence Diagram 

 

รูปท่ี 3.3 Sequence Diagram : Login Admin 

 

รูปท่ี 3.4 Sequence Diagram : InsertProduct 
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รูปท่ี 3.5 Sequence Diagram : UpdateProduct 

 

 

รูปท่ี 3.6 Sequence Diagram : DeleteProduct 
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รูปท่ี 3.7 Sequence Diagram : SearchCustomer 

 

 

รูปท่ี 3.8 Sequence Diagram : SearchReservation 
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รูปท่ี 3.9 Sequence Diagram : Reportorder 

 

                                       รูปท่ี 3.10 Sequence Diagram : RegisterCustomer 
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รูปท่ี 3.11 Sequence Diagram : Login Customer 

 

 

รูปท่ี 3.12 Sequence Diagram : SelectAllProduct 
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รูปท่ี 3.13 Sequence Diagram : ShowDetail 

 

 

รูปท่ี 3.14 Sequence Diagram : CameraAR 
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รูปท่ี 3.15 Sequence Diagram : WishlistManager 

 

 

รูปท่ี 3.16 Sequence Diagram : Reservation 
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3.5 Class Diagram    

 

   

 

 

 

 

  

 

  

รูปท่ี 3.17 Class Diagram 

1 1..* 

1..* 

1 
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3.6 โครงสร้างของฐานข้อมูลและความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทติี ้

ในการเกบ็ระบบฐานขอ้มูลโดยใช ้JSON ( Javascript Object Notation) เป็นตวักลาง 

ส่ือสารในการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งแอปพลิเคชนัและระบบท่ีอยูใ่นรูปแบบของObjectหรือ 

Array 

 

 

รูปท่ี 3.18 Entity Relationship Diagram 
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บทที ่4 

การออกแบบทางกายภาพ 

4.1 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

  การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์ ( Relational Database System ) ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของ

ตารางฐานขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรม Mysql ในการจดัการฐานขอ้มูลท่ีออกแบบข้ึนมา 

 

ตารางท่ี 4.1  ตารางขอ้มูล Account 
Relation : - 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

email อีเมลผ์ูดู้แลระบบ  varchar
(30) 

Yes   

passwd รหสัผา่นผูดู้แล
ระบบ 

 varcha   
(10) 

   

 

 

ตารางท่ี 4.2  ตารางขอ้มูล Customer 
Relation : - 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

CustomerID รหสัลูกคา้  varchar
(6) 

Yes   

CustomerName 
 

ช่ือลูกคา้  varchar
(30) 

   

Email 
 

อีเมลลู์กคา้  varchar
(30) 

   

Passwd 
 

รหสัผา่นลูกคา้  varchar
(10) 
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Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

Phone 
 

เบอร์โทรศพัท ์  varchar
(10) 

   

id 
 

รหสั  int (10)    

 

 

ตารางท่ี 4.3  ตารางขอ้มูล Detail 
Relation : product_name , Reservation 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

Price 
 

ราคาต่อช้ิน  double    

Qty 
 

จาํนวนต่อสินคา้  int (10)    

Total 
 

ราคารวมทั้งหมด  double    

ProID 
 

รหสัสินคา้  varchar 
(10) 

 
Yes product_name 

ResID 
 

รหสัการจอง  varchar 
(10) 

 
Yes reservation 
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ตารางท่ี 4.4  ตารางขอ้มูล File_image 
Relation : product_name 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

img_ID 
 

รหสัรูปภาพสินคา้  int(11) Yes   

img_Name 
 

ช่ือสินคา้  varchar
(50) 

   

img_type 
 

ประเภทของรูป  varchar
(10) 

   

img_size 
 

ขนาดรูปภาพ  varchar
(10) 

   

ProID 
 

รหสัสินคา้  varchar
(10) 

 
Yes product_name 

 

 

ตารางท่ี 4.5  ตารางขอ้มูล Product_name 
Relation : product_type  

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

ProID 
 

รหสัสินคา้  varchar 
(10) 

Yes   

ProName 
 

ช่ือสินคา้  varchar 
(50) 

   

ProDetail 
 

รายละเอียดสินคา้  varchar 
(60) 

   

Size 
 

ขนาดสินคา้  varchar 
(10) 
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Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

Price 
 

ราคาสินคา้ต่อช้ิน  double    

Color 
 

สีของสินคา้  varchar 
(10) 

   

Amount 
 

จาํนวนสินคา้  int(10)    

datetime 
 

วนัเวลาท่ีทาํการ  datetime    

FurnitureID 
 

รหสัประเภท
สินคา้ 

 varchar 
(11) 

 
Yes product_type 

statusid 
 

รหสัสถานะ  char(1)    

id 
 

รหสั  int (10)    
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ตารางท่ี 4.6  ตารางขอ้มูล Reservation 
Relation : customer 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

ResID 
 

รหสัจองสินคา้  varchar 
(10) 

Yes   

datetime 
 

วนัเวลาท่ีจอง
สินคา้ 

 date    

Deadline ส้ินสุดการของ  date    

CustomerID รหสัลูกคา้  varchar 
(10) 

 
Yes customer 

TotalPrice 
 

รวมราคาสินคา้
ทั้งหมด 

 double    

id รหสั  int (10)    

 

4.2 การออกแบบส่วนตดิต่อผู้ใช้ (User Interface Design) 

ระบบจะออกแบบให้ใชง้านง่ายให้มีความเหมาะสมกบัการใชง้านซ่ึงในส่วนของหน้าจอ

ระบบของผูใ้ชง้านมีการแบ่งสัดส่วนของขอ้มูลสินคา้แต่ละประเภทและขอ้มูลการจองสินคา้ออก

จากกนัเพื่อให้ง่ายต่อการใชแ้สดงขอ้มูล ในส่วนของแอปพลิเคชนัโดยมีเมนูอยูด่า้นบนของหนา้จอ

หลกัและมีไอคอนในการส่ือความหมาย และในส่วนของเวบ็แอปพลิเคชนัโดยใชห้ลกัของ Material 

Design โดยจะสีท่ีใชจ้ะตดัออกกนัอยา่งชดัเจนและใชง้านง่าย 
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4.2.1 ส่วนของเวบ็แอปพลเิคชันส่วนของผู้ดูแลระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 4.1 หนา้ Login ของผูดู้ระบบก่อนเขา้ใชง้าน 

    จากรูปท่ี 4.1 หนา้แสดงการยนืยนัตวัตนโดยผูดู้แลระบบจะตอ้งใส่ Username และ 

Password โดยคลิกปุ่ม Login เพื่อยนืยนัตวัตน 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 หนา้หลกัของผูดู้ระบบเม่ือเขา้ใชง้าน 



43 
 

 

จากรูปท่ี 4.2 เม่ือเขา้สู่ระบบของส่วนผูดู้แลระบบเรียบร้อยแลว้ กจ็ะพบกบัหนา้หลกั

ของระบบ ซ่ึงสามารถเลือกใชเ้มนูต่างๆในหนา้ของผูดู้และระบบได ้ เช่น หนา้หลกั จดัการประเภท

สินคา้จดัการสินคา้ ขอ้มูลลูกคา้ การจองสินคา้ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 หนา้จอของผูดู้แลระบบเพิ่มขอ้มูลประเภทสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.3 เม่ือคลิกปุ่ม จดัการประเภทสินคา้ ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มขอ้มูลประเภท

สินคา้ได ้โดยกรอกรายละเอียด ประเภทของสินคา้ และช่ือของสินคา้ เม่ือกรอกครบเรียบร้อยกดปุ่ม 

เพิ่ม จะทาํการบนัทึกลงฐานขอ้มูล  เม่ือคลิกปุ่ม แก้ไข จะแสดงขอ้มูลประเภทสินคา้เป็นตาราง 

ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขขอ้มูลประเภทสินคา้ไดโ้ดยกดปุ่ม แกไ้ข และไปยงัหนา้แกไ้ขขอ้มูล เม่ือ

คลิกปุ่มลบ ผูดู้แลระบบสามารถดูขอ้มูลประเภทสินคา้ไดแ้ละทาํการลบขอ้มูลประเภทสินคา้โดย

คลิกปุ่ม ลบ  จะทาํการลบขอ้มูลประเภทสินคา้ออกจากตาราง 
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รูปท่ี 4.4 หนา้จอของผูดู้แลระบบเพิ่มขอ้มูลสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.4 เม่ือคลิกปุ่ม จดัการสินคา้ ผูดู้แลระบบสามารถเพ่ิมขอ้มูลสินคา้ โดยกรอก 

รหัสสินคา้ ช่ือสินคา้ ประเภทสินคา้ รายละเอียดสินคา้ ขนาดสินคา้ ราคาสินคา้ สีสินคา้ จาํนวน

สินคา้ วนัเดือนปี และเพิ่มรูปสินคา้ เม่ือกรอกครบถว้นแลว้คลิกปุ่ม เพิ่ม ทาํการบนัทึกลงฐานขอ้มูล 

เม่ือกดเลือกสินคา้ในตาราง จะแสดงขอ้มูลสินคา้ท่ีผูดู้แลระบบเลือกและสามารถกดปุ่มแกไ้ขไดเ้ลย 

ขอ้มูลในตารางก็จะอพัเดตแบบเรียลไทม ์เม่ือคลิกปุ่ม ลบ ผูดู้แลระบบสามารถดูขอ้มูลสินคา้ไดแ้ละ

ทาํการลบขอ้มูลสินคา้โดยคลิกปุ่ม ลบ  จะทาํการลบขอ้มูลสินคา้ออกจากตาราง 

 

 

 

 

   

 

 

 

รูปท่ี 4.5 หนา้จอของผูดู้แลระบบแสดงขอ้มูลลูกคา้ 
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   จากรูปท่ี 4.5 ในส่วนการใชง้านหนา้น้ี คือ เป็นหนา้จอแสดงขอ้มูลของลูกคา้ท่ีทาํ

การลงทะเบียนจากแอปพลิเคชนั ผูดู้แลระบบสามารถเขา้มาดูขอ้มูลของลูกคา้ แต่ไม่สามารถจดัการ

กบัขอ้มูลลูกคา้ไดเ้พราะเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

 

รูปท่ี 4.6 หนา้จอของผูดู้แลระบบแสดงขอ้มูลการจองลูกคา้ 

  จากรูปท่ี 4.6 ในส่วนการใชง้านหนา้น้ี คือ เป็นหนา้จอแสดงขอ้มูลการจองของ

ลูกคา้ท่ีทาํการลงทะเบียนและเลือกจองสินคา้จากแอปพลิเคชนัของทางร้านบางปลาเฟอร์นิเจอร์ 

ผูดู้แลระบบสามารถเขา้มาดูขอ้มูลการจองของลูกคา้ยอ้นหลงัไดว้า่ลูกคา้คนไหนจองสินคา้อะไร

อะไร แต่ไม่สามารถจดัการกบัขอ้มูลการจองของลูกคา้ได ้
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4.2.2 ส่วนของเวบ็แอปพลเิคชันในส่วนของผู้ใช้งาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     รูปท่ี 4.7 หนา้จอแสดงหนา้แรกของแอปพลิเคชนั 

              จากรูปท่ี 4.7 ในส่วนของการใชง้านในหนา้จอน้ี เม่ือผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบแอปพลิเค

ชนัจะพบหนา้หลกัของระบบ โดยคลิกปุ่มเร่ิมตน้เพื่อเขา้สู่หนา้ต่อไป 
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รูปท่ี 4.8  หนา้จอแสดงประเภทสินคา้ 

             จากรูปท่ี  4.8    ในส่วนของการใชง้านในหนา้น้ี    จะเป็นหนา้แสดงประเภทของ

เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดท่ีมีอยูใ่นระบบโดยจะแบ่งไวแ้ต่ล่ะประเภทอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ โตะ๊ เกา้อ้ี เกา้อ้ีมี

ท่ีวางแขน โซฟา ตู ้ และเตียง โดยลูกคา้สามารถกดเลือกเฟอร์นิเจอร์แต่ละประเภทเพ่ือไปยงัหนา้

ต่อไปได ้
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รูปท่ี 4.9 หนา้จอแสดงเฟอร์นิเจอร์แต่ละชนิด 

                           จากรูปท่ี 4.9 ส่วนของการใชง้านในหนา้จอน้ีจะมีโปรโมชัน่แนะนาํสินคา้ท่ีลด

ราคา จากหนา้ร้าน และเป็นหนา้จอท่ีใหลู้กคา้กดเลือกมาจากหนา้ประเภทของเฟอร์นิเจอร์ แลว้มา

แสดงสินคา้โดยแบ่งตามประเภทไวอ้ยา่งชดัเจน โดยจะแสดงช่ือสินคา้และราคาไวใ้ตรู้ปภาพของ

เฟอร์นิเจอร์ และยงัสามารถเลือกสินคา้แต่ละช้ินเพื่อดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได ้
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                                          รูปท่ี 4.10 หนา้จอแสดงของรายละเอียดของสินคา้ 

                           จากรูปท่ี 4.10 ในส่วนของหนา้จอน้ีจะแสดงรายละเอียดของสินคา้แต่ละช้ิน ไดแ้ก่ 

ช่ือสินคา้ รายละเอียดทัว่ไปของสินคา้  ราคา สี ขนาด และยงัสามารถกดถูกใจสินคา้ท่ีเราชอบ เพื่อ

เกบ็ไวดู้ในภายหลงั อีกทัง่ยงัสามารถกดเลือกสินคา้ หรือ หยบิใส่ตะกร้าเพื่อทาํการจองสินคา้ใน

ขั้นตอนต่อไป และมีฟังกช์ัน่กลอ้งใหก้ดดูสินคา้ในรูปแบบสามมิติ 
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     รูปท่ี 4.11 หนา้จอแสดงโมเดลเฟอร์นิเจอร์เสมือนจริง 

                           จากรูปท่ี 4.11 ในส่วนการทาํงานของหนา้จอน้ี คือหนา้แสดงโมเดลเฟอร์นิเจอร์

เสมือนจริงผา่นกลอ้งมือถือ โดยจะแสดงโมเดลกต่็อเม่ือลูกคา้กดดูรายละเอียดของสินคา้แต่ละช้ิน

และโมเดลท่ีโชวใ์นกลอ้งสามารถใหลู้กคา้กดหมุนเปล่ียนมุมหรือเคล่ือนยา้ยตาํแหน่งได ้
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รูปท่ี 4.12 หนา้จอแสดงของรายละเอียดของตะกร้าสินคา้ทั้งหมด 

                           จากรูปท่ี 4.12 ในส่วนการทาํงานของหนา้จอน้ี คือหนา้แสดงรายการท่ีลูกคา้กด

เลือกลงตะกร้า เป็น ขั้นตอนก่อนตดัสินใจกดจอง วา่ตอ้งการจองสินคา้ช้ินน้ี หรือตอ้งการเพิ่ม

จาํนวนช้ิน หรือถา้เปล่ียนใจสามารถกดกากบาทลบสินคา้ท่ีไม่ตอ้งการจองออกได ้ และระบบจะ

รวมราคาของสินคา้ทั้งหมดท่ีกดจองเพื่อใหลู้กคา้ทราบยอดเงินท่ีตอ้งนาํไปจ่ายกบัทางร้าน ตอนไป

รับสินคา้ท่ีร้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          รูปท่ี 4.13 หนา้จอแสดงของรายละเอียดของการถูกใจสินคา้ 

       จากรูปท่ี 4.13 ในส่วนของหนา้จอน้ี คือเป็นหนา้จอท่ีเกบ็รายการท่ีลูกคา้ถูกใจ หรือ

เป็นหนา้สินคา้ท่ีกดถูกใจ สามารถเลิกถูกใจสินคา้ช้ินไหนกไ็ด ้และแสดงรายละเอียดของสินคา้แต่

ละช้ิน  
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รูปท่ี 4.14  หนา้จอแสดงการลงทะเบียนเพ่ือเขา้สู่ระบบ 

       จากรูปท่ี 4.14 เป็นหนา้จอแสดงการลงทะเบียนเพ่ือเขา้สู่ระบบ ลูกคา้ท่ีตอ้งการทาํการ

จองสินคา้แต่ยงัไม่ไดเ้ป็นสมาชิก หรือยงัไม่เคยลงทะเบียน ตอ้งมาลงทะเบียนในหนา้จอน้ี และ

กรอกขอ้มูลส่วนตวัใหค้รบถว้น ไดแ้ก่ Username Email Password Repassword และ Number 
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                                     รูปท่ี 4.15 หนา้จอแสดงการลอ็กอินเพื่อเขา้สู่ระบบ  

       จากรูปท่ี 4.15 หนา้แสดงการยนืยนัตวัตนโดยลูกคา้กรอกขอ้มูลไดแ้ก่ Username และ Password 

โดยคลิกปุ่ม Login เพื่อยนืยนัตวัตน 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์ 

การพฒันาแอปพลิเคชนัร้านเฟอร์นิเจอร์เสมือนจริง กรณีศึกษาร้านบางปลาเฟอร์นิเจอร์ ได้

ท าการพฒันาเสร็จส้ินลงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ด ้โดยในส่วนของลูกคา้สามารถดูสินคา้ผา่นทาง

เทคโนโลยีเสมือนจริงท่ีแสดงตวัสินคา้แบบเสมือนของจริงและสั่งจองสินคา้ผ่านทางเทคโนโลยี

เสมือนจริงได ้ลูกคา้ยงัสามารถสมคัรสมาชิก เลือกสั่งจองสินคา้ลงในระบบตะกร้าสินคา้และส่วน

ผูดู้แลระบบสามารถจดัการสินคา้ไดโ้ดยเพิ่มสินคา้ แกไ้ขสินคา้ ลบสินคา้ และดูขอ้มูลการจองของ

ลูกคา้ทางร้านไดแ้ละผูดู้แลระบบยงัสามารถตรวจสอบสถานะการจองของลูกคา้ไดโ้ดยผา่นวนัเวลา

ท่ีลูกคา้ไดท้  าการจอง เป็นตน้  

  

5.2 ข้อดีของระบบ 

5.2.1  เพิ่มความสะดวกสบายใหลู้กคา้มากยิง่ข้ึน ลูกคา้สามารถเขา้มาทาการสั่งจองสินคา้
และดูขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัเฟอร์นิเจอร์ของทางร้านได ้และทางร้านยงัสามารถเก็บ
ขอ้มูลของลูกคา้และจดัการกบัขอ้มูลไดท้นัที 

5.2.2  เพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีสามารถสั่งจองสินคา้ผา่นเทคโนโลยเีสมือนจริงท่ี    
         สามารถเห็นภาพเฟอร์นิเจอร์เสมือนจริงก่อนสั่งจองสินคา้ท าใหต้วัสินคา้น่าสนใจ 
         มากข้ึน 
5.2.3  ท าใหก้ารเก็บขอ้มูลเป็นระเบียบมากยิง่ข้ึน สามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆไดร้วดเร็ว

และท าใหเ้ป็นระเบียบมากยิง่ข้ึน 
5.2.4  ป้องกนัการสูญหายของขอ้มูลไดดี้ 
5.2.5  ท าใหเ้พิ่มยอดขายสินคา้ของทางร้านบางปลา เฟอร์นิเจอร์ มากยิง่ข้ึน  

 

5.3 ข้อจ ากดัของระบบ 

 5.3.1 ส่วนระบบแอปพลิเคชนั 
5.3.1.1 ระบบไม่สามารถรองรับ  OpenGL ES 3.0 ท่ีต  ่ากวา่กวา่ 

 5.3.2 ส่วนของสมาร์ทโฟนลูกคา้ 
  5.3.1.1 รองรับ AR core Pixel และ Galaxy S8 (Android 7.0+)  
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
 เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและใหร้ะบบมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึนควรพฒันาระบบมี
ดงัต่อไปน้ี 
 5.4.1 ระบบควรจะพฒันาให้มีการซ้ือขายผา่นบนแอปพลิเคชนัได ้
 5.4.2 ระบบควรจะพฒันาให้มีการจดัส่งสินคา้ตามท่ีลูกคา้สั่งซ้ือ  
 5.4.3 ระบบควรพฒันาใหมี้การจดัการโปรโมชัน่ไดโ้ดยอตัโนมติั 

5.4.4 ระบบควรพฒันาใหมี้การแจง้เตือนลูกคา้ในกรณีท่ีระบบไดท้ าการยกเลิกการจองของ   
          ลูกคา้แลว้  
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