บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปั จจุ บนั เทคโนโลยีเกี่ ยวกับสมำร์ ตโฟนได้รับควำมนิ ยมเป็ นอย่ำงมำกและมี กำรนำมำใช้
ประโยชน์หลำกหลำยรู ปแบบ ซึ่ งตลำดสมำร์ ตโฟนในปั จจุบนั มีกำรแข่งขันที่สูงขึ้น และบริ ษทั ที่ผลิต
สมำร์ ตโฟนก็มีเป็ นจำนวนมำก (Marketeer, 2015) โดยตลำดสมำร์ ตโฟนในปั จจุบนั ระบบปฏิบตั ิกำร
แอนดรอยด์มีกำรตอบรับที่ดีและมีกำรเลือกใช้เป็ นส่ วนใหญ่ เนื่ องจำกเป็ นระบบปฏิบตั ิกำรที่ค่อนข้ำง
เปิ ดกว้ำงกับผูใ้ ช้และผูพ้ ฒั นำ ดังนั้นแต่ละบริ ษทั จึงจำเป็ นต้องสร้ำงจุดเด่นให้กบั สมำร์ ตโฟนนั้นๆ เพื่อ
ดึงดูดผูใ้ ช้ เนื่องจำกในปั จจุบนั เรี ยกได้ว่ำสมำร์ ตโฟนนั้นกลำยเป็ นตัวช่วยหลักในชี วิตประจำวันของ
ผูค้ นมำกขึ้น ทั้งกำรติดต่อสื่ อสำร กำรค้นหำข้อมูล กำรจดบันทึก และกำรสร้ำงควำมบันเทิงต่ำงๆ ซึ่ ง
เมื่อสมำร์ ตโฟนนั้นเริ่ มมีบทบำทมำกขึ้นในชี วิตประจำวันจึงกลำยเป็ นเหตุผลหลักๆ ที่ทำให้คนส่ วน
ใหญ่ในปั จจุบนั อ่ำนหนังสื อน้อยลง ดังนั้นในปั จจุบนั จึงเริ่ มมีกำรใช้สื่อแอนิ เมชันเป็ นตัวให้ควำมรู ้กบั
ผูค้ นมำกขึ้น เนื่ องจำกงำนแอนิ เมชันสำมำรถอธิ บำยเรื่ องที่ซบั ซ้อนให้เข้ำใจง่ำยขึ้น อธิ บำยสิ่ งที่เป็ น
นำมธรรมให้เป็ นรู ปธรรมได้ และสำมำรถเน้นส่ วนที่สำคัญให้กระจ่ำงมำกขึ้ น (ปิ ยกุล เลำวัณย์ศิริ ,
2532) ซึ่ งทำให้งำนแอนิ เมชันนั้นสำมำรถเข้ำถึ งเด็กและผูใ้ หญ่ได้ง่ำยขึ้น และดึ งดู ดควำมสนใจได้
มำกกว่ำกำรอ่ำนหนังสื อที่มีแต่ตวั อักษร อีกทั้งงำนแอนิ เมชันยังมีท้ งั รู ปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่ งงำน
แอนิเมชันสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้เป็ นงำนได้หลำยๆด้ำน เช่น งำนด้ำนภำพยนตร์ กำร์ ตูน เกม หรื อ
แม้ก ระทัง่ ใช้เป็ นสื่ อกำรสอน เป็ นต้น และสำมำรถนำไปใช้ร่วมกับ เทคโนโลยีใ หม่ ๆ ได้อีก ด้วย
ยกตัวอย่ำง เช่น เทคโนโลยี Augmented Reality (AR Code) ที่ทำให้เกิ ดเป็ นงำนแอนิ เมชัน 3 มิติที่มี
ควำมเสมือนจริ งมำกขึ้น
จำกกำรที่คณะผูจ้ ดั ทำได้สำรวจควำมเห็ นจำกบุคลำกรและนักศึกษำที่ มีกำรย้ำยคณะระหว่ำง
ภำคเรี ยนของมหำวิทยำลัยสยำม ทำให้ทรำบสำเหตุหลักๆ ของปั ญหำคือนักศึกษำไม่ได้ทำควำมเข้ำใจ
กับ คณะหรื อสำขำวิ ช ำที่ เ ลื อ กเรี ยนก่ อ นสมัค รเรี ยน เนื่ อ งจำกหนั ง สื อ คู่ มื อ นัก ศึ ก ษำของทำง
มหำวิทยำลัยไม่ มีควำมน่ ำสนใจพอ และมี ขอ้ มู ล เนื้ อหำที่ เยอะมำกจึ งทำให้นักศึ กษำบำงคนไม่ไ ด้
ท ำกำรศึ ก ษำก่ อ นสมัค รเข้ำ เรี ย น และเมื่ อ ได้มี โ อกำสเข้ำ มำเรี ย นแล้ว ท ำให้รู้ ว่ำ ไม่ ใ ช่ ค ณะหรื อ
สำขำวิชำที่นกั ศึกษำนั้นถนัด ซึ่ งทำงออกเดี ยวที่นักศึกษำส่ วนใหญ่เลื อกทำคือกำรย้ำยคณะหรื อย้ำย
สำขำวิชำ
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จำกปั ญหำข้ำงต้นทำงคณะผูจ้ ดั ทำจึ งเห็ นถึ ง ควำมสำคัญในกำรท ำหนังสื อคู่มือนักศึ ก ษำใน
รู ปแบบของกำรนำเทคโนโลยี Augmented Reality (AR Code) กับแอนิ เมชันสำมมิติ (3D Animation)
มำผสมเข้ำด้วยกัน และพัฒนำให้เป็ นแอปพลิเคชัน (Application) บนระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์และ
Siam University 3D Guide Book มีควำมสำมำรถในกำรสแกน (Scan) ไปที่รูปภำพและแสดงผล
ขึ้นมำในรู ปแบบของ 3D Animation ที่จะให้คำแนะนำและอธิ บำยเกี่ยวกับคณะต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัย
สยำม ว่ำคณะนั้นมีหลักสู ตรเป็ นอย่ำงไรและเมื่อจบไปแล้วสำมำรถทำงำนอำชี พใดได้บำ้ ง ซึ่ งกำรที่
เป็ น 3D Animation นั้นทำให้มีควำมน่ำสนใจมำกขึ้น และเข้ำใจในรำยละเอียดของกำรสื่ อสำรได้ง่ำย
มำกขึ้นและกำรทำหนังสื อคู่มือนักศึกษำในรู ปแบบ 3D Animation ที่ใช้งำนร่ วมกับแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิ บตั ิ กำรแอนดรอยด์ผูใ้ ช้สำมำรถสำมำรถดำวน์โหลดมำใช้ก ับสมำร์ ตโฟนหรื อเครื่ องมื อ
สื่ อสำรต่ำงๆ ที่เป็ นระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์โดยสำมำรถดำวน์โหลดผ่ำนเพลย์สโตร์ (Play Store)
เพื่อเพิ่มควำมสะดวกสบำยให้กบั ผูใ้ ช้
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วัตถุประสงค์
1.
2.
3.

เพื่อเป็ นคู่มือให้กบั นักเรี ยนที่มีควำมตั้งใจจะเข้ำมำศึกษำต่อที่มหำวิทยำลัยสยำม
เพื่อสร้ำงควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในกำรเลือกเรี ยนคณะหรื อสำขำวิชำนั้นๆ
เพื่อเพิ่มควำมน่ำสนใจของหนังสื อคู่มือนักศึกษำโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality
(AR Code) กับแอนิเมชัน

กลุ่มเป้ ำหมำย
บุคลำกร นักศึกษำของมหำวิทยำลัยสยำม และนักเรี ยนที่จะเข้ำมำศึกษำต่อที่มหำวิทยำลัยสยำม
ขอบเขต
1.

คุณสมบัติทวั่ ไปของแอนิเมชันสำมมิติ เรื่ อง คู่มือแนะนำหลักสู ตรเบื้องต้นแต่ละคณะของใหม่
มหำวิทยำลัยสยำม โดยใช้ Augmented Reality มีควำมสำมำรถ ดังนี้
1.1 นำเสนองำนด้วยภำพเคลื่อนไหว 3 มิติ
1.2 กำรนำเสนอโครงงำนแบ่งออกเป็ น 9 คณะ ระยะเวลำในกำรนำเสนอแต่ละคณะประมำณ
2-3 นำที
1.2.1 วิศวกรรมศำสตร์
1.2.2 เทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.2.3 วิทยำศำสตร์
1.2.4 บริ หำรธุ รกิจ
1.2.5 นิติศำสตร์
1.2.6 นิเทศศำสตร์
1.2.7 พยำบำลศำสตร์
1.2.8 ศิลปศำสตร์
1.2.9 เภสัชศำสตร์
1.3 ใช้ตวั ละครในกำรดำเนินเรื่ อง 9 ตัว
1.3.1 ตัวละครบัณฑิตคณะวิศวกรรมศำสตร์
1.3.2 ตัวละครบัณฑิตคณะวิทยำศำสตร์
1.3.3 ตัวละครบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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2.

3.

1.3.4 ตัวละครบัณฑิตคณะบริ หำรธุ รกิจ
1.3.5 ตัวละครบัณฑิตคณะนิติศำสตร์
1.3.6 ตัวละครบัณฑิตคณะนิเทศศำสตร์
1.3.7 ตัวละครบัณฑิตคณะศิลปศำสตร์
1.3.8 ตัวละครบัณฑิตคณะพยำบำลศำสตร์
1.3.9 ตัวละครบัณฑิตคณะเภสัชศำสตร์
คุณสมบัติของฮำร์ดแวร์
2.1 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
2.1.1 Intel® Core™i7@ 2.4 GHz CPU
2.1.2 HDD 500 GB
2.1.3 RAM 8 GB
2.1.4 NVIDIA® Geforce® GT 750
2.1.5 Printer
2.1.6 Scanner
2.1.7 Speaker
2.2 สมำร์ตโฟน สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
2.2.1 CPU Intel Atom Z2560 1.6 GHz
2.2.2 Rom 16 GB
2.2.3 Ram 2 GB
2.3 สมำร์ตโฟน สำหรับผูใ้ ช้
2.3.1 CPU ควำมเร็ ว 1.2 GHz หรื อสู งกว่ำ
2.3.2 เหลือพื้นที่ในหน่วยควำมจำไม่ต่ำกว่ำ 20 MB
2.3.3 Ram 1 GB หรื อสู งกว่ำ
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
3.1.1 Microsoft Window 7 Professional Edition
3.1.2 Autodesk 3ds Max 2014 64-bit
3.1.3 Unity3D 5.5.0f1
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3.1.4 Audacity 2.1.2
3.2 สมำร์ตโฟน สำหรับผูพ้ ฒั นำ
3.2.1 ระบบปฏิบตั ิกำร Android Jelly Bean 4.1
3.2.2 แอปพลิเคชัน AR Guidebook
3.3 สมำร์ตโฟน สำหรับผูใ้ ช้งำน
3.3.1 ระบบปฏิบตั ิกำร Android Jelly Bean 4.1
3.3.2 แอปพลิเคชัน AR Guidebook
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ในกำรพัฒนำแอนิเมชันสำมมิติ เรื่ อง คู่มือแนะนำหลักสู ตรเบื้องต้นของมหำวิทยำลัยสยำม โดย
ใช้ Augmented Reality มีกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนไว้ ตำมหลัก (Systems Development Life Cycle :
SDLC) ดังนี้
1. กำรสำรวจปั ญหำและควำมต้องกำรของผูใ้ ช้ โดยกำรสำรวจปั ญหำและควำมต้องกำร
ของบุคลำกรและนักศึกษำที่มีกำรย้ำยคณะระหว่ำงภำคเรี ยนของมหำวิทยำลัยสยำม เพื่อ
นำมำใช้พฒั นำหนังสื อคู่มือนักศึกษำ
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมำเตรี ยมควำมพร้อมทำงด้ำนของเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
3. กำรวิเครำะห์ระบบ นำปั ญหำที่ได้มำจำกกำรสำรวจ มำวิเครำะห์เพื่อพัฒนำระบบให้
สำมำรถแก้ไขปั ญหำได้
4. ออกแบบตัวละครทั้งหมด 9 ตัว
5. ศึกษำเทคนิ คต่ำงๆของโปรแกรม Autodesk 3ds Max 2009 อำทิเช่นเรื่ อง มุมกล้อง กำร
ใส่ แสง กำรทำภำพเคลื่อนไหว
6. ศึกษำเทคนิ คต่ำงๆของโปรแกรม Unity3D 5.5.0f1 ในเรื่ องของกำร Render ให้ออกมำ
ในรู ปแบบของ Augmented Reality
7. กำรออกแบบ ทำงคณะผูจ้ ดั ทำได้ออกแบบโครงงำนดังนี้
7.1 สร้ำงตัวละครด้วยโปรแกรม Autodesk 3ds Max 2009 และ บันทึกเป็ นไฟล์ .Max
7.2 บันทึกเสี ยงใส่ ตวั ละคร
7.3 นำไฟล์ที่ได้จำก Autodesk 3ds Max 2009 มำใส่ ในโปรแกรม Unity3D และ
Render ออกมำเป็ น Augmented Reality
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8.
9.

ทดสอบและแก้ไขแอนิ เมชันเพื่อตรวจสอบว่ำ อยู่ใ นสภำพสมบู รณ์ พร้ อมที่ จะใช้งำน
หรื อไม่
นำเสนอภำคนิพนธ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.
2.
3.

เพิ่มควำมน่ ำสนใจและควำมแตกต่ำงให้ก ับหนังสื อคู่ มือนักศึ กษำโดยใช้ Augmented
Reality
สำมำรถทำควำมเข้ำใจได้ง่ำยมำกขึ้นเพรำะด้วยควำมที่เป็ นสื่ อเคลื่อนไหว
ทำให้ผทู ้ ี่จะเข้ำมำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยสยำมเข้ำใจถึงสำขำวิชำต่ำงของมหำลัยได้ง่ำย
มำกขึ้น

