บทที่ 3
การวิเคราะห์ ระบบ
3.1 การวิเคราะห์ ระบบงานปั จจุบัน
3.1.1 ขั้นตอนการดาเนินงานของระบบเดิม (Work Flow Diagram)
ลูกค้ า

พนักงาน
2.โทรศัพท์ มาทางพนักงาน
3.นาใบเสนอรายการ
4.สั่ งซื้อสิ นค้ า

1.ดูสินค้ าผ่ านทางหนังสื อ

หรือเว็บไซต์
7.ส่ งสิ นค้ า
5.นาใบสั่ งซื้อของลูกค้ ามา

และใบเสร็จ

จัด

8.ชาระเงิน

6.จัดสิ นค้ าและออกใบเสร็จ

9.ชาระเงินของลูกค้ า

ขนส่ ง

บริษัท
รู ปที่ 3.1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการดาเนินงานของระบบเดิม
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จากรู ปที่ 3.1.2 ระบบงานปัจจุบนั มีการทางานดังนี้
- ลูกค้า ดูภาพเฟอร์นิเจอร์จากหนังสื อหรื อเว็บไซต์ของทางบริ ษทั
- ลูกค้า โทรศัพท์มายังพนักงานแล้ว พนักงาน แนะนาสิ นค้าให้แก่ ลูกค้า
- ลูกค้า ได้รับข้อมูลสิ นค้าจาก พนักงาน แล้วตัดสิ นใจสัง่ ซื้ อ
- พนักงาน ได้รับข้อมูลจาก ลูกค้า แล้วส่ งข้อมูลไปยัง บริ ษทั
- บริ ษทั จัดสิ นค้าและออกรายการสั่งให้ ขนส่ ง
- ขนส่ ง นาสิ นค้าส่ งให้ ลูกค้า
- ลูกค้า ชาระเงินให้ ขนส่ ง และได้รับใบเสร็ จ
- ขนส่ ง นาเงินที่ ลูกค้า ชาระไปให้ บริ ษทั
3.1.3 ปัญหาและข้อจากัดของระบบงานเดิม
3.1.3.1 ลูกค้าต้องดูภาพจากหนังสื อหรื อเว็บไซต์ของทางบริ ษทั ถึงต้องโทรศัพท์
ไปยังพนักงานเพื่อฟังการแนะนาสิ นค้าจาก พนักงานทาให้ความน่าสนใจ
ของสิ นค้าลดลงเพราะไม่เห็นภาพจริ ง
3.1.3.2 การส่ ง Order มีความล่าช้าเพราะลูกค้าต้องโทรศัพท์ไปยังพนักงานและ
สัง่ Order จากนั้นพนักงานก็จะส่ ง Order ไปยังบริ ษทั เพื่อจัดส่ งสิ นค้าของ
ลูกค้าอีกที Order จึงต้องผ่านหลายขั้นตอนจึงจะจัดส่ งได้
3.1.3.3 ลูกค้าจาเป็ นต้องโทรศัพท์ไปยัง พนักงานเพื่อบอกข้อมูลส่ วนตัวในการ
จัดส่ งจึงจะมีการเก็บข้อมูลลูกค้าจากเบอร์ โทรศัพท์หากลูกค้าไม่ใช้เบอร์
โทรศัพท์เดิมลูกค้าก็ตอ้ งบอกข้อมูลส่ วนตัวทุกครั้งที่เปลี่ยนเบอร์ โทรศัพท์
ใหม่
3.1.2.4 เว็บไซต์ของบริ ษทั สามารถดูได้แค่ภาพแต่ไม่อาจสั่งซื้ อของภาพทางเว็บได้
ทาให้ลูกค้าไม่สะดวกต่อการซื้ อ
3.1.4 แนวทางการแก้ไข
3.1.4.1 จัดทาแอพพลิเคชัน่ ระบบบริ หารการขายบอุปกรณ์พกพาด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริ งสามารถเลือกชมสิ นค้าที่เหมือนกับของจริ งได้อย่างสะดวกและ
เพิ่มความน่าสนใจของสิ นค้าและสั่งซื้ อผ่านภาพเสมือนจริ งได้ทนั ที
3.1.4.2 จัดทาแอพพลิเคชัน่ เพื่อจัดเก็บข้อมูล เมื่อลูกค้าสั่งซื้อจะทาการส่ งOrder ไป
ยังบริ ษทั จัดส่ งทาให้ลดขั้นตอนการดาเนิ นงานน้อยลง
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3.1.4.3 ระบบสมัครสมาชิกสามารถบันทึกจัดเก็บข้อมูลลูกค้าเมื่อมี รหัสผ่านที่ใช้
ในการสมัครสมาชิก ลูกค้าก็สามารถ Login จากโทรศัพท์มือถือ หรื อแท็บ
เล็ต ระบบปฏิบตั ิการ Android เครื่ องอื่นได้
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3.2 วิเคาระห์ ระบบงานใหม่
3.2 ขั้นตอนการทางานของระบบงานใหม่ (Work Flow Diagram)
จากระบบงานเดิมที่ลูกค้าจะสามารถดูสินค้าได้จากภาพสองมิติ หรื อต้องมาดูสินค้าจริ งที่
บริ ษทั ด้วยตัวเอง ถึงจะตัดสิ นใจที่จะทาการสั่งซื้ อได้ ในระบบงานใหม่ลูกค้าสามารถดูภาพสิ นค้า
สามมิติได้ทนั ที ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรื อแท็บเล็ต ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ทาให้ง่ายต่อ
การตัดสิ นใจในการสัง่ ซื้ อ
ลูกค้ า

1. สมัครสมาชิก

โทรศัพท์ Android

2. เข้าสู่ระบบ

4.ดูสินค้าเสมือนจริ ง

3. ดู Location ของร้าน

12. ชาระเงิน

5. ซื้อสิ นค้า

11. ส่ งสิ นค้าตาม Order

9. จัดการสิ นค้า

ขนส่ ง

8. เข้าสู่ ระบบ
7. ส่งข้อมูลที่ถูกเรี ยก
6.ส่ งข้อมูล

10.ส่ งข้อมูล Order

เจ้ าของร้ าน(admin)
13. ชาระเงินของลูกค้า

รู ปที่ 3.2 แสดงขั้นตอนการทา งานของระบบใหม่ (Work Flow Diagram)

Server
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จากรู ปที่ 3.2 ขั้นตอนการทางานของระบบงานใหม่
1. ลูกค้าต้องทาการสมัครสมาชิก และลงชื่อเข้าสู่ ระบบเพื่อใช้งาน
2. เมื่อเข้าใช้งานแล้วลูกค้าสามารถเลือกสั่งสิ นค้าได้ 2 ช่องทางคือ
2.1 จากกล้อง AR ที่สามารถเห็นภาพสิ นค้าได้อย่างเสมือนของจริ ง
2.2 เข้าหน้า Android โดยตรง
3. เลือกกดสั่งสิ นค้าที่ตอ้ งการ ระบบจะมีการคานวณค่าใช้จ่ายให้โดยอัตโนมัติ
4. ลูกค้าทาการกรอกที่อยูท่ ี่ตอ้ งการให้จดั ส่ ง
5. บริ ษทั จะเปิ ดดูขอ้ มูลสิ นค้า และข้อมูลของลูกค้าที่ทาการสั่งซื้ อ
6. ทาการส่ ง Order ให้แก่แผนกขนส่ ง และทาการส่ งสิ นค้าให้ลูกค้าโดยเก็บเงินค่าสิ นค้า
จากลูกค้า
7. ผูข้ นส่ งจะนาเงินที่ลูกค้าชาระมาส่ งให้แก่บริ ษทั เพื่อยืนยันของการเสร็ จสิ้ นการทางาน
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3.3 แผนภาพแสดงการไหลของข้ อมูล (Data Flow Diagram)

รู ปที่ 3.2 Context Diagram ของระบบบริ หารการขายบนอุปกรณ์พกพาด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง
(กรณี ศึกษา บริ ษทั เฟอร์ นิเจอร์เหล็กไทย จากัด )
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รู ปที่ 3.3 Data Flow Diagram Level 1 ของระบบบริ หารการขายบนอุปกรณ์พกพาด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริ ง (กรณี ศึกษา บริ ษทั เฟอร์ นิเจอร์เหล็กไทย จากัด )
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3.4 คาอธิบายการประมวลผลข้ อมูล (Process Description)
ตารางที่ 3.1 คาอธิบายการประมวลผลของ Process 1 : สมัครสมาชิก
Process Description
System :
DFD number :
Process name :

ระบบบริ หารการขายบนอุปกรณ์พกพาด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง
(กรณี ศึกษา บริ ษทั เฟอร์ นิเจอร์ เหล็กไทยจากัด)
1
สมัครสมาชิก

Input Data Flow :

ข้อมูลการสมัครสมาชิก

Output Data Flow :

Username, Password

Data stored used :

Member

Description :

เป็ นโปรเซสสาหรับสมัครสมาชิกโดยลูกค้าสามารถป้ อนข้อมูลผ่าน
ทางแอพพลิเคชัน่
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ตารางที่ 3.2 คาอธิบายการประมวลผลของ Process 2 : Login
Process Description
System :
DFD number :
Process name :

ระบบบริ หารการขายบนอุปกรณ์พกพาด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง
(กรณี ศึกษา บริ ษทั เฟอร์ นิเจอร์ เหล็กไทยจากัด)
2
Login

Input Data Flow :

Username, Password

Output Data Flow :

ผลจากการเข้าสู่ ระบบ,ข้อมูลลูกค้า

Data stored used :

Member

Description :

เป็ นโปรเซสให้สมาชิกและเจ้าของร้านเข้าสู่ ระบบได้ โดยป้ อนชื่อ
ผูใ้ ช้และรหัสผ่าน โดยสมาชิกจะสามารถแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวได้
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ตารางที่ 3.3 คาอธิบายการประมวลผลของ Process 3 : สั่งซื้ อสิ นค้า
Process Description
System :
DFD number :
Process name :

ระบบบริ หารการขายบนอุปกรณ์พกพาด้วยเทคโนโลยีเสมือน
จริ ง (กรณี ศึกษา บริ ษทั เฟอร์ นิเจอร์ เหล็กไทยจากัด)
3
สั่งซื้ อสิ นค้า

Input Data Flow :

รายการสั่งค้าที่จะซื้ อ

Output Data Flow :

ข้อมูลการสั่งซื้ อสิ นค้า

Data stored used :

Order_detail , Orders

Description :

เป็ นโปรเซสที่เกี่ยวกับการสั่งซื้ อสิ นค้าโดยรับชื่อสิ นต้าจาก
แอพพลิเคชัน่ AR บนแอนดรอยด์

ตารางที่ 3.4 คาอธิบายการประมวลผลของ Process 4 : ค้นหาข้อมูล
Process Description
System :
DFD number :
Process name :

ระบบบริ หารการขายบนอุปกรณ์พกพาด้วยเทคโนโลยีเสมือน
จริ ง (กรณี ศึกษา บริ ษทั เฟอร์ นิเจอร์ เหล็กไทยจากัด)
4
ค้นหาข้อมูลสิ นค้า

Input Data Flow :

ประเภทสิ นค้า

Output Data Flow :

ข้อมูลสิ นค้า

Data stored used :

Product, ml_categories

Description :

เป็ นโปรเซสเกี่ยวกับสิ นค้าและรายละเอียดของสิ นค้า
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ตารางที่ 3.5 คาอธิบายการประมวลผลของ Process 5 : บันทึกการชาระเงิน
Process Description
System :
DFD number :
Process name :

ระบบบริ หารการขายบนอุปกรณ์พกพาด้วยเทคโนโลยีเสมือน
จริ ง (กรณี ศึกษา บริ ษทั เฟอร์ นิเจอร์ เหล็กไทยจากัด)
5
บันทึกการชาระเงิน

Input Data Flow :

-

Output Data Flow :

ข้อมูลการชาระเงิน

Data stored used :

Member , Order_detail , Orders

Description :

สาหรับการบันทึกการชาระเงินค่ามัดจาของลูกค้าเมื่อลูกค้า
แจ้งชาระค่ามัดจาแล้วแล้วตรวจสอบแล้วว่ามีการชาระเงินจริ ง
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ตารางที่ 3.7 คาอธิบายการประมวลผลของ Process 6 : จัดการสิ นค้า
Process Description
System :
DFD number :
Process name :

ระบบบริ หารการขายบนอุปกรณ์พกพาด้วยเทคโนโลยีเสมือน
จริ ง (กรณี ศึกษา บริ ษทั เฟอร์ นิเจอร์ เหล็กไทยจากัด)
6
จัดการสิ นค้า

Input Data Flow :

ข้อมูลสิ นค้า,จัดการสิ นค้า

Output Data Flow :

ข้อมูลสิ นค้า

Data stored used :

Product

Description :

เป็ นโปรเซสที่เกี่ยวกับจัดการสิ นค้า ซึ่ งประกอบไปด้วย
โปรเซสดังนี้
- เพิม่ สิ นค้า
- แก้ไขสิ นค้า
- รายละเอียดการสั่งซื้ อสิ นค้า
- ดูสินค้า
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ตารางที่ 3.8 คาอธิบายการประมวลผลของ Process 7 : จัดการคาสั่งซื้ อ
Process Description
System :
DFD number :
Process name :

ระบบบริ หารการขายบนอุปกรณ์พกพาด้วยเทคโนโลยีเสมือน
จริ ง (กรณี ศึกษา บริ ษทั เฟอร์ นิเจอร์ เหล็กไทยจากัด)
7
จัดการค่าสั่งซื้ อ

Input Data Flow :

-

Output Data Flow :

-

Data stored used :

Member , Order_detail , Orders , Product

Description :

เป็ นโปรเซสเกี่ยวกับสถานะของผูส้ ั่งซื้ อ
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3.6 Use Case Diagram

รู ปที่ 3.6 Use Case Diagram ของระบบบริ หารการขายบนอุปกรณ์พกพาด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง
(กรณี ศึกษา บริ ษทั เฟอร์ นิเจอร์เหล็กไทย จากัด )
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ตารางที่ 3.12 อธิบายการทางานของ Use Case ของ Scan markers
Use Case Name : Scan markers
Actor :

Customer

Pre-conditions :

-

Post conditions : ผูใ้ ช้เลือกสิ นค้าจากรายการ
Flow of Events

Customer

System

1. กรณี เป็ น Admin สามารถกาหนด
Marker ที่ตอ้ งการแสดงภาพสามมิติได้
2. กรณี ไม่เป็ น Admin จะสามารถส่ อง
Marker เพื่อดูภาพสามมิติ และกดสั่งซื้ อ
สิ นค้าได้
3.ทาการอ่านMarker
Exceptions :

หากแสงไม่สว่างพอหรื อภาพMarkerไม่ชดั ก็จะไม่สามารถเห็น
ภาพเสมือนจริ งได้
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ตารางที่ 3.13 อธิบายการทางานของ Use Case ของ Show model
Use case :

Show model

Actor :

Customer

Pre-conditions :

-

Post conditions : ผูใ้ ช้ดูเฟอร์นิเจอร์ AR
Flow of Events

Customer
1. กรณี เป็ น Admin สามารถ
กาหนดภาพสามมิติที่ตอ้ งการให้
แสดงที่ Marker ได้
2. กรณี ไม่เป็ น Admin มองเห็น
ภาพสามมิติผา่ นทางกล้อง
โทรศัพท์มือถือในระบบ AR ได้

Exceptions :

System

3. ทาการแสดงภาพสาม
มิติ

หากไม่มีระบบ AR บนโทรศัพท์มือถือ จะไม่สามารถทาการ
มองภาพสามมิติได้
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ตารางที่ 3.14 อธิบายการทางานของ Use Case ของ Adjust view
Use case :

Adjust view

Actor :

Customer

Pre-conditions :

-

Post conditions : ผูใ้ ช้ปรับหมุนเฟอร์นิเจอร์
Flow of Events

Customer
1. กรณี เป็ น Admin สามารถ
กาหนดทิศทางการหมุนของ
ภาพสามมิติได้
2. กรณี ไม่เป็ น Admin
สามารถหมุนภาพสามมิติได้
360 องศา

Exceptions :

System

3.ทาการหมุนตาม
ทิศทางที่ผใู้ ช้หมุน

หากไม่มีการปรับทิศทาง ภาพสามมิติก็จะไม่ทาการ
หมุน
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ตารางที่ 3.15 อธิบายการทางานของ Use Case ของ Select product
Use case :

Select product

Actor :

Customer

Pre-conditions :

-

Post conditions :

สัง่ ซื้ อเฟอร์ นิเจอร์ ผา่ น AR

Flow of Events

Customer
1. กรณี เป็ น Admin สามารถ
กาหนดหน้าการสั่งซื้ อสิ นค้า
แต่ละชิ้นได้
2. กรณี ไม่เป็ น Admin
สามารถทาการสั่งซื้ อผ่าน
ระบบ AR ได้

Exceptions :

System

3.ทาการแสดง
หน้าการสั่งซื้ อที่
ผูใ้ ช้ตอ้ งการ

หากไม่มีการเลือกซื้ อสิ นค้า จะไม่แสดงหน้าการ
สั่งซื้ อ
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3.7 Sequence Diagram

รู ปที่ 3.7 Sequence Diagram ของระบบบริ หารการขายบนอุปกรณ์พกพาด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง
(กรณี ศึกษา บริ ษทั เฟอร์ นิเจอร์เหล็กไทย จากัด )
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3.8 แผนภาพความสั มพันธ์ ระหว่างเอ็นทิตี้ (Entity Relationship Diagram)

รู ปที่ 3.8 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิต้ ี ของระบบบริ หารการขายบนอุปกรณ์พกพา
ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง (กรณี ศึกษา บริ ษทั เฟอร์นิเจอร์เหล็กไทย จากัด )

