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บทคัดย่ อ
ระบบบริ หารการงานบนอุ ป กรณ์ พ กพาด้วยเทคโนโลยีเสมื อนจริ ง กรณี ศึ ก ษา บริ ษ ัท
เฟอร์ นิเจอร์ เหล็กไทย เป็ นภาคนิ พนธ์ที่จดั ทาขึ้ นเพื่อช่ วยบริ หารจัดการการสั่งซื้ อสิ นค้าแบบผ่าน
อุปกรณ์ เคลื่ อนที่ เช่ น โทรศัพท์มือถื อ หรื อ แท็บเล็ต ที่ใช้ระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์ให้มีความ
น่าสนใจและสะดวกสบายมากขึ้นทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพและความน่าเชื่ อถือรวมถึง
ลูกค้าก็ได้รับความสะดวกสบายในการสั่งซื้ อที่สามารถทาการสั่งซื้ อได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile Commerce) และยังสามารถดูสินค้าผ่านเทคโนโลยีภาพเสมือนจริ งได้ทาให้เห็น
สิ นค้าที่ชดั เจนขึ้นคล้ายกับของจริ งมากขึ้น ซึ่ งระบบงานเดิมยังคงเป็ นแบบซื้ อขายผ่านทางการซื้ อ
จากทางบริ ษทั โดยตรงหรื อการโทรศัพท์สั่งซื้ อสิ นค้าเท่านั้นทาให้ไม่สะดวก ทางร้ านจึงมี ความ
ต้องการที่จะทาระบบสั่งซื้ อสิ นค้าระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ให้เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง เพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ตอ้ งการซื้ อสิ นค้าเฟอร์ นิเจอร์ เหล็กไทย และประหยัดเวลามากขึ้น อีกทั้ง
ยังได้สินค้าตรงตามความต้องการของลูดค้าอีกด้วย
โดยระบบได้มีการพัฒนาด้วยภาษา PHP และมีการจัดการฐานข้อมูลด้วย PHP My Admin
เมื่อระบบพัฒนาเสร็ จลงได้มีการนาระบบไปทดลองใช้งานที่ บริ ษทั เฟอร์ นิเจอร์ เหล็กไทย โดยให้
ลูกค้าทาการสั่งซื้ อเฟอร์นิเจอร์ ผา่ นทางระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ซ่ ึ งเป็ นที่พึงพอใจของลูกค้ามาก
เพราะลูกค้าได้รับความสะดวกสบายและได้สินค้าตรงตามความต้องการ ส่ วนทางด้านเจ้าของร้านก็
พึงพอใจในระบบเช่ นกัน เนื่ องจากระบบทาให้ยอดการขายเพิ่มขึ้นส่ งผลให้ระบบการทางานของ
ทางบริ ษทั มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
คำสำคัญ :

บริ ษทั เฟอร์นิเจอร์เหล็กไทย/เทคโนโลยีเสมือนจริ ง /แอพพลิเคชัน่ บนแอนดรอยด์/
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
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Abstract
Mobile Commerce with Augmented Reality Technology Case study: Thai Steel Furniture
CO., LTD The term paper is designed to help manage orders via mobile devices such as mobile
phones or tablets running the operating system Android is very attractive and more comfortable,
resulting image. Efficiency and reliability as well as customer was comfortable in order to make
purchases anywhere, anytime through mobile devices (Mobile Commerce) and can see through
virtual reality technology has made the product. Clearly resembles the more real. The old system
is still trading through purchase directly from the company or phone orders only cause
inconvenience. I therefore wish to order system Android operating system as an alternative. In
order to facilitate customers who wish to purchase furniture and Thailand. And save more time
the product meets the requirements of the Paul trade, too.
The system has been developed using PHP and a database management system
developed with PHP My Admin completed a field trial of the system to the company's iron
furniture Thailand. By allowing customers to order furniture through the operating system
Android, which is customer satisfaction because customers get the convenience and product
needs. Most of the shop owners are satisfied with the system as well. The system makes the sales
increase resulted in the operation of the company more efficient.
Keywords: Thai Steel Furniture CO., LTD / Augmented Reality / Android Application /
Electronic Commerce

