บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำของกำรพัฒนำภำคนิพนธ์
ปั จจุบนั เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงที่ทนั สมัยทาให้การติดต่อสื่ อสารร่ วมถึงการค้าขายใน
โลกออนไลน์ มี เ พิ่ ม มากขึ้ น แต่ ทุ ก วัน นี้ การซื้ อ ขายบนโลกออนไลน์ ย งั ไม่ ส ามารถที่ จ ะท าให้
ผูบ้ ริ โภคนั้นเห็นภาพสิ นค้าที่เสมือนจริ งและสมบูรณ์แบบได้นอกจากดูภาพถ่ายในเว็บไซต์หรื อจาก
ในหนังสื อต่างๆ จากการศึกษาโปรแกรม Autodesk Maya 2012 ทาให้สามารถค้นพบวิธีที่จะทาให้
ภาพถ่ายธรรมดากลายเป็ นภาพสามมิติ (3 Dimension : 3D) ให้มีมิติที่น่าสนใจเป็ นภาพเสมือนจริ ง
และยังนามาช่วยในเรื่ องของด้านธุ รกิจให้มีความโดดเด่นมากขึ้นง่ายต่อการตัดสิ นใจสั่งซื้ อโดยภาพ
จากภาพเสมือนจริ ง 360 องศา โดยการนาโปรแกรม Unity มาเป็ นตัวช่วยในการสร้างแอพพลิเคชัน่
บนระบบปฎิบตั ิการแอนดรอยด์ ที่ประยุกต์ใช้อุปกรณ์กล้อง ในการอ่านสัญลักษณ์ที่เรี ยกว่า Marker
และแสดงผลเป็ นภาพสามมิติ ที่หมุนภาพได้ 360 องศา
บริ ษทั เฟอร์นิเจอร์ เหล็กไทย จากัด ดาเนิ นธุ รกิจด้านการขายเฟอร์ นิเจอร์ ทุกชนิ ด เช่น โต๊ะ
เก้าอี้ โซฟา ฯลฯ โดยลูกค้าจะสามารถทาการดูแบบสิ นค้าได้ที่ตอ้ งการได้ที่สมุดแคตตาล็อกของทาง
บริ ษทั ,เดินทางมาดูสินค้าที่บริ ษทั หรื อเข้าดูสินค้าที่เว็บไซต์ www.thiasteelfurniture.com และทา
การสั่งซื้ อผ่านทางเบอร์ ติดต่อของบริ ษทั หรื อสั่งซื้ อที่บริ ษทั โดยตรง เมื่อมีการยืนยันการสั่งซื้ อทาง
บริ ษทั ก็จะทาการจัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้ อและสถานที่จดั ส่ ง และทาการจัดส่ งสิ นค้าตามวันเวลาที่
กาหนด
ดังนั้นการทาเทคโนโลยีเสมือนจริ ง (Augmented Reality) และเทคโนโลยีพกพาแบบไร้
สาย (Mobile Wireless) มาประยุกต์สร้างเป็ นระบบบริ หารการขายบนอุปกรณ์พกพาด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริ ง (กรณี ศึกษา บริ ษทั เฟอร์ นิเจอร์ เหล็กไทย จากัด) ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคสามารถมองเห็นขนาด
สี ภาพ ลักษณะที่เสมือนจริ งของสิ นค้านั้นๆ และตัดสิ นใจซื้ อผ่านหน้าแอพพลิเคชัน่ ได้อย่างง่ายดาย
และรวดเร็ ว
1.2 วัตถุประสงค์ ของภำคนิพนธ์
เพื่อพัฒนาระบบบริ หารการขายบนอุปกรณ์พกพาด้วยเทคโนโลยี เสมือนจริ ง (กรณี ศึกษา
บริ ษทั เฟอร์นิเจอร์เหล็กไทย จากัด)
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1.3 ขอบเขตของภำคนิพนธ์
1.3.1 ใช้สถาปั ตยกรรมไคลแอนท์ / เซิ ร์ฟเวอร์ (Client / Server Architecture) และเทคโน
โลกเสมือนจริ ง (Augmented Reality)
1.3.2 แบ่งการทางานของโปรแกรมออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
1.3.2.1 Augmented Reality (AR) เป็ นการใช้ประโยชน์จากกล้องของอุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือ โดยอ่านสัญลักษณ์ (Marker) ที่กาหนด แล้วแสดงโมเดล
เฟอร์ นิเจอร์ ในรู ปแบบ สามมิติ มีมุมมอง 360 องศา Marker ที่ใช้คือรู ป
เฟอร์นิเจอร์ที่เป็ นสองมิติจากแคตตาล็อกสิ นค้า
1.3.2.2 Mobile Commerce (M-commerce) เป็ นส่ วนสาหรับคาสั่งจัดการคาสั่งซื้ อ
ของลูกค้าผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
1.3.2.3 Web Application เป็ นส่ วนของผูด้ ูแลระบบ หรื อบริ ษทั ในการบริ หาร
จัดการข้อมูลหลัก และคาสั่งซื้ อของลูกค้า
1.3.3 สามารถบริ หารจัดการข้อมูลหลักได้ ประกอบด้วย ข้อมูลสิ นค้า, ข้อมูลสมาชิก,
ข้อมูลพนักงาน, ข้อมูลลูกค้า
1.3.4 แอพพลิเคชัน่ ดูสินค้าเสมือนจริ ง ที่ทางานบนระบบปฎิบตั ิการแอนดรอยด์
- สามารถดูภาพเสมือนจริ งได้ โดยส่ องที่ Marker ที่กาหนด
- สามารถทาการสั่งซื้ อสิ นค้าผ่านภาพเสมือนจริ งได้
- สามารถดูตาแหน่งร้านค้าได้
1.3.5 เว็บแอพพลิเคชัน่ (Web Application) แบ่งได้ดงั นี้
1.3.5.1 สาหรับพนักงาน
- สามารถล็อคอินเข้าใช้งานระบบได้
- สามารถจัดการเพิ่มข้อมูลสิ นค้าได้
- สามารถจัดการแก้ไขข้อมูลได้
- สามารถจัดการลบข้อมูลได้
- สามารถจัดการคาสั่งซื้ อของลูกค้าได้โดยปรับสถานะคาสั่งซื้ อได้
1.3.5.2 สาหรับลูกค้า
- สามารถสมัครสมาชิกได้
- สามารถล็อคอินเข้าใช้งานระบบได้
- สามารถสั่งซื้ อสิ นค้าผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือได้
- สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลส่ วนตัวได้
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1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
4.1.1 ลูกค้าไม่จาเป็ นต้องเดินทางมาดูสินค้าที่บริ ษทั สามารถดูผา่ นระบบ AR ได้
เลย
1.4.1 เพิ่มความน่าสนใจในตัวสิ นค้า
1.4.2 การตัดสิ นใจของลูกค้าง่ายขึ้น
1.4.3 ลดขั้นตอนการดาเนิ นงาน ทาให้การดาเนินงานรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
1.4.4 เสริ มภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดียงิ่ ขึ้น
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินภำคนิพนธ์
1.5.1 รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study)
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบขั้นตอน
การดาเนินงาน และศึกษาเครื่ องมือ (Tools) ในการสร้างภาพเสมือนจริ ง (AR) ซึ่ งพบว่ามี
ความเป็ นไปได้ท้ งั ทางเทคโนโลยี และการปฎิบตั ิที่จะพัฒนาระบบ
1.5.2 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ระบบ (Data Collection and System Analysis)
รวบรวมข้อมูล ที่ เกี่ ยวกับสิ นค้าเฟอร์ นิเจอร์ และขั้นตอนการดาเนิ นงานรวมถึ ง
ศึ ก ษากระบวนการพาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ ถึ ง ความต้อ งการและ
กระบวนการทางานของระบบงานใหม่ โดยนาเสนอด้วยแบบแผนภาพ ดังนี้ Use case
Diagram, Sequence Diagram, Data Flow Diagram, และ Entity Relationship Diagram
1.5.3 ออกแบบระบบ (System Design)
นาข้อมูลที่วเิ คราะห์ไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ มาทาการออกกแบบระบบ เพื่อใช้ใน
การพัฒนาระบบในขั้นตอนถัดไป
1.5.3.1 ออกแบบสถาปั ตยกรรม (Architecture Design) ใช้สถาปั ตกรรมแบบไคล
แอนท์ / เซิ ร์ ฟ เวอร์ ประกอบด้ ว ยเครื่ องแม่ ข่ า ยให้ บ ริ การเว็บ และ
ฐานข้อมูล (Web and Database Server)
1.5.3.2 ออกแบบโมเดลเฟอร์ นิเจอร์ และกาหนด Marker
1.5.3.3 ออกแบบโครงสร้ า งฐานข้อ มู ล โดยใช้ส ถาปั ต ยกรรมฐานข้อ มู ล เชิ ง
สัมพันธ์ (Relation Database)
1.5.3.4 ออกแบบส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ (User Interface Design) ทั้งส่ วนของ AR บน
แอนดรอยด์ และเว็บแอพพลิเคชัน่
1.5.3.5 กาหนดเครื่ องมืออุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
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1.5.4 พัฒนาระบบ (System Development)
ทาการออกแบบที่ได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนก่อนนี้ มาสร้างและเขียนชุ ดคาสั่งโดย
ทาการสร้างโมเดลสามมิติ ที่มีมุมมอง 360 องศา ด้วย Autodesk Maya สร้างและกาหนด
Marker ด้วยโปรแกรม Vuforia สร้าง AR ด้วยโปรแกม Unity เขียนสคริ ปต์ดว้ ยภาษา C#
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่ ด้วยภาษา PHP, HTML, และ JavaScript บริ หารจัดการ
ฐานข้อมูลด้วย MySQL
ติดตั้งเครื่ องแม่ข่าย (Server) ด้วยชุดโปรแกรม AppServ
1.5.5 ทดสอบระบบ (System Testing)
ในส่ วนของการทดสอบโปรแกรมจะทาไปพร้ อมกับขั้นตนการพัฒนาระบบ เพื่อ
ทดสอบ ข้อผิดพลาดที่เกิ ดขึ้น เมื่อพบข้อผิดพลาดจะทาการแก้ไขทันที เพื่อให้การใช้งาน
สะดวก และรวดเร็ ว โดยแบ่งการทดสอบเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
- ทดสอบนะบบ AR โดยทดสอบส่ วน Marker แล้วดูวา่ สามารถแสดงโมเดลได้
หรื อไม่ และถูกต้องหรื อไม่
- ทดสอบเว็บแอพพลิ เคชัน่ โดยทดลองนาเข้าข้อมูลแล้วดูผลลัพธ์ที่ได้ ถูกต้อง
หรื อไม่
- ทาส่ วนของ AR และเว็บแอพพลิเคชัน่ มาทดสอบร่ วมกัน โดยทดสอบการส่ ง
ค่าสิ นค้าที่เลื อกจากระบบ AR ผ่านเว็บแอพพลิ เคชัน่ ว่าส่ งค่าได้หรื อไม่ และ
รับค่ามาประมวลผลต่อได้ถูกต้องหรื อไม่
1.5.6 การจัดทาเอกสารประกอบภาคนิพนธ์ (Documentation)
จัดทาเอกสารเพื่อนาเสนอระบบที่ได้พฒั นาเพื่อใช้อา้ งอิงต่อไปในอนาคต
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1.6 แผนและระยะเวลำดำเนินกำรภำคนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 แสดงระยะเวลาการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
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1.รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและ
ศึกษาความเป็ นไปได้
2. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนาระบบ
5. ทดสอบระบบ
6. การจัดทาเอกสารประกอบ
ภาคนิพนธ์
1.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรพัฒนำระบบ
1.7.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
- เครื่ องคอมพิวเตอร์ intel core i5
- โทรศัพท์มือถือหรื อแท็บเล็ตระบบปฏิบตั ิการ Android 4.4
1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
- ระบบปฎิบตั ิการ Android 4.4
- โปรแกรม Autodesk Maya 2012
- โปรแกรม Vuforia
- โปรแกรม Unity
- โปรแกรม Eclipse
- โปรแกรม Appserv 2.5.10
- โปรแกรม Adobe Photoshop
- โปรแกรม Adobe Dreamweaver
- โปรแกรมเว็บบราวเซอร์
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1.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่รองรับระบบ
1.8.1 เครื่ องแม่ข่าย (Server)
1.8.1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware
- เครื่ องคอมพิวเตอร์ Intel core i5
- โทรศัพท์มือถือหรื อแท็บเล็ตระบบปฏิบตั ิการ Android
1.8.1.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
- ระบบปฏิบตั ิการเครื่ องแม่ข่าย Window Server
- โปรแกรม Appserv
1.8.2 เครื่ องลูกข่าย (Client)
1.8.2.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
- เครื่ องคอมพิวเตอร์ Intel core i5
- โทรศัพท์มือถือหรื อแท็บเล็ตระบบปฏิบตั ิการ Android 4.4
1.8.2.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
- ระบบปฎิบตั ิการ Android 4.4
- ระบบปฏิบตั ิการ Window 7, Window 8
- โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ได้แก่ Internet
Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox เป็ นต้น

