บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำของกำรพัฒนำระบบ
ในปั จจุบนั นี้ กิจกรรมที่คนส่ วนใหญ่มกั นิ ยมกันคือการเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆไม่
ว่าจะฤดูไหน และในประเทศไทยของเราซึ่งมีเมืองหลวงคือจังหวัดกรุ งเทพมหานครก็มีสถานที่ท่องเที่ยว
แห่ ง หนึ่ ง ที่ พ บเห็ น ได้ท้ งั คนไทยและชาวต่ า งชาติ เ ป็ นจ านวนมากคื อ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วรอบๆเกาะ
รัตนโกสิ นทร์ โดยเกาะรัตนโกสิ นทร์ จะมีท้ งั ชั้นใน คือ บริ เวณที่มีอาณาเขตล้อมรอบด้วยแม่น้ าเจ้าพระยา
และคลองคูเมืองเดิม และชั้นนอก คือ บริ เวณที่มีอาณาเขตล้อมรอบด้วยคลองคูเมืองเดิม แม่น้ าเจ้าพระยา
ด้า นทิ ศ เหนื อ คลองรอบกรุ ง แม่ น้ า เจ้า พระยาด้า นทิ ศ ใต้ ดัง นั้น เกาะรั ต นโกสิ น ทร์ จึ ง เป็ นพื้ น ที่
ประวัติศ าสตร์ ใ นเขตพระนครในจัง หวัดกรุ ง เทพมหานคร อยู่ติดกับ แม่ น้ า เจ้า พระยา เราจึ ง ต้องให้
ความสาคัญและควรอนุ รักษ์การท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้ไว้ และในปั จจุบนั นี้ตวั ช่วยในการท่องเที่ยวมีอยู่
มากมาย เช่ นแอปพลิ เคชันที่อยู่ในมือถื อ ที่มีลูกเล่นต่าง ๆไม่ว่าจะเป็ นการใช้เชื่ อมกับ google map เพื่อ
ช่วยนาทาง หรื อการนาเทคโนโลยีภาพเสมือนจริ ง (AR) มาใช้ดูสถานที่ได้แบบ 3 มิติเหมือนเราได้อยูใ่ น
สถานที่จริ ง การทาให้แอปพลิเคชันมีเสี ยงบรรยายเพื่อง่ายต่อการใช้งาน ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงมีแนวคิดที่
จะพัฒนาแอปพลิ เคชันที่ ช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ นักท่ องเที่ ยวที่ มีความสนใจอยากเดิ นทางไป
ท่องเที่ ยวหรื อเยี่ยมชมสถานที่ ต่าง ๆรอบเกาะรั ตนโกสิ นทร์ โดยจุ ดเด่ นของแอปพลิ เคชันเรามีการนา
เทคโนโลยีภาพเสมื อนจริ ง มาประยุก ต์ใ ช้คื อสามารถใช้ก ล้องสแกนสถานที่ ส่ องไปยัง สมุ ด แนะน า
สถานที่ ท่องเที่ ยวผูใ้ ช้ก็จะสามารถดู สถานที่แบบ 3มิติได้ และยังสามารถฟั งเสี ยงคาบรรยายและอ่าน
รายละเอียดของสถานที่ได้ท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้แอปพลิเคชันของเรายังมีการเชื่ อมต่อ
กับ google map เพื่อช่วยให้ผเู ้ ดินทางเดินทางไปยังสถานที่จริ งได้สะดวกมากขึ้นด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ ของภำคนิพนธ์
เพื่อการพัฒนาแอปพลิชนั นาทางและแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสิ นทร์ ดว้ ยเทคโนโลยี
ความเสมือนจริ ง
1.3 ขอบเขตของภำคนิพนธ์
1.3.1 สถาปัตยกรรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงานเป็ นแบบ Android Application และเทคโนโลยี
โลกเสมือนจริ ง (Augmented Reality)
1.3.2 ผูด้ ูแลระบบ (Admin)
1.3.2.1 สามารถจัดการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สาคัญได้โดยผ่านทาง web service
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1.3.3 ฟังก์ชนั่ การทางานของกลุ่มผูใ้ ช้มีดงั นี้
1.3.3.1 สามารถเลือกดูเมนูสถานที่ท่องเที่ยวของเกาะรัตนโกสิ นทร์ ได้ โดยแบ่งเป็ น พระ
อาราม(วัด) ร้านอาหารที่ไม่ควรพลาด และสถานที่ท่องเที่ยวแนะนา
1.3.3.2 สามารถใช้แอปพลิเคชันนาทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในสมุดแนะนา
สถานที่ท่องเที่ยวได้
1.3.3.3 สามารถดูขอ้ มูลของสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สาคัญได้
1.3.3.4 สามารถเข้าใช้แอปพลิเคชันได้ท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.3.3.5 สามารถดูวดั ที่คนนิยมรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์ ในรู ปแบบ AR ได้เมื่อนากล้องไปส่ องยัง
สมุดแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกจัดทาขึ้น
1.3.3.6 สามารถฟังเสี ยง อ่านประวัติ และอ่านรายละเอียดของสถานที่ได้จากการส่ องกล้องไปยัง
มาร์กเกอร์ที่ฝังในแผนที่ที่ถูกจัดทา
1.3.3.7 สามารถดูวธิ ีการใช้งานของแอปพลิเคชันได้
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 ทาให้ผใู ้ ช้เดินทางสะดวกและรวดเร็ วมากขึ้น
1.4.2 ทาให้ผใู ้ ช้ชมสถานที่เสมือนจริ งได้จากการส่ องกล้องไปยังสมุดแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว
1.4.3 ทาให้ผใู ้ ช้ชมสถานที่เสมือนจริ งได้จากการเลือกสถานที่ในแผนที่
1.4.4 ทาให้ผใู ้ ช้ได้รับความรู ้เกี่ยวกับประวัติของสถานที่สาคัญรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์
1.4.5 ทาให้ผใู ้ ช้ได้รับความรู ้เกี่ยวกับรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์
1.4.6 ช่วยอานวยความสะดวกให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่มีความสนใจอยากเดินทางไปท่องเที่ยวหรื อ
เยีย่ มชมสถานที่ต่าง ๆ รอบเกาะรัตนโกสิ นทร์
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินภำคนิพนธ์
1.5.1 ศึกษำและรวบรวมข้ อมูล (Requirement gathering and study)
เริ่ มจากการรวบรวมความต้องการบริ เวณรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์ จากนักท่องเที่ยว ณ สถานที่จริ ง
และเริ่ มศึกษาเรี ยนรู ้ ในเรื่ องการทา AR Model ในโปรแกรมMaya 2017 และ โปรแกรม Unity รวม
ไปถึงศึกษาการใช้งาน Google Maps เพื่อนามาใช้ในการเชื่ อมต่อกับแอปพลิ เคชันเพื่อนาสัญญาณ
GPS มาช่วยนาทางและอานวยความสะดวกให้แก่นกั ท่องเที่ยว
1.5.2 กำรวิเครำะห์ ระบบ (System Analysis)
น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้เ ก็ บ ความต้อ งการมา เพื่ อ ที่ จ ะน ามาออกแบบส่ ว นต่ า ง ๆ ของโปรแกรมโดย
น าเสนอผ่ า นทางแผนภาพต่ า ง ๆ ประกอบด้ ว ย Use case Diagram, Class Diagram, Sequence
Diagram เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบต่อไป
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1.5.3 กำรออกแบบระบบ (System Design)
ออกแบบหน้ า จอ แท็ บ เมนู ต่ า งๆโดยโปรแกรม Adobe Photoshop CC 2017 และ Adobe
Illustrator CC 2017 หลังจากนั้นทาการสร้างแอปพลิเคชันโดยใช้โปรแกรม Android Studio Orio8.1
และ 6.0.1 เพื่อให้ผใู ้ ช้ได้อ่านรายละเอียด และประวัติของสถานที่ต่างๆเช่น วัด ร้านอาหาร สถานที่
ท่องเที่ยว รอบเกาะรัตนโกสิ นทร์ ส่ วนด้านของการสแกน AR เริ่ มจากการสร้างโมเดลวัดที่คนนิ ยม
รอบเกาะรัตนโกสิ นทร์ โดยใช้โปรแกรม Maya 2017 และใส่ ลูกเล่นต่างๆเช่ น หมุนหรื อขยายและ
กาหนด Marker ในโปรแกรม Unity เพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถดู สถานที่เสมือนจริ งได้เมื่อ นากล้องของ
โปรแกรม Vuforiaไปส่ องยังสถานที่ ในสมุดแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนี้ แอปพลิ เคชันยัง
สามารถเชื่อมต่อกับ Google map เพื่อช่วยให้ผใู ้ ช้เดินทางไปยังสถานที่ที่ตอ้ งการได้รวดเร็ วมากขึ้น
1.5.4 กำรพัฒนำระบบ (System Development)
ท าการออกแบบภาพเพื่ อนามาสร้ า งและเขี ย นชุ ดค าสั่ ง โดยท าการสร้ า งโมเดลสามมิ ติ ด้วย
Autodesk Maya สร้ างและกาหนด Marker ด้วยโปรแกรม Vuforia สร้ าง AR ด้วยโปรแกรม Unity
พัฒนา Mobile Application ด้วยภาษา Java บริ หารจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL ทาการขออนุญาติ
เพื่อใช้งาน Google Maps API และติดตั้งเครื่ องแม่ข่าย (Server) ด้วยโปรแกรม XAMPP
1.5.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing)
ในส่ ว นของการทดสอบโปรแกรมจะท าไปพร้ อ มกับ ขั้น ตอนการพัฒ นาระบบ โดยให้
นักท่องเที่ ยวได้ทดลองใช้งานว่าเกิ ดปั ญหาหรื อพบจุ ดบกพร่ องของแอปพลิ เคชันหรื อไม่ และนา
จุ ดบกพร่ องต่างๆของแอปพลิ เคชันมาแก้ไข เพื่อให้ได้แอปพลิ เคชันที่มีการตอบสนองตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวและพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
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1.6 แผนและระยะเวลำดำเนินกำรภำคนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 แสดงระยะเวลาดาเนินงาน
ขั้นตอนในการดาเนินงาน

กุมภาพันธ์

ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน ปี 2561
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน

กรกฎาคม

1.ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
2.การวิเคราะห์ระบบ
3.การออกแบบระบบ
4.การพัฒนาระบบ
5.การทดสอบระบบ
6.การจัดทาเอกสาร
ประกอบภาคนิพนธ์

1.7 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
1.7.1 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ ในกำรพัฒนำระบบ
1.7.1.1 ฮำร์ ดแวร์ (Hardware)
1.7.1.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีหน่วยประมวลผล รุ่ น Intel CORE i7
1.7.1.1.2 ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ (Android OS) เวอร์ ช้ นั 5 ขึ้นไป
1.7.1.2 ซอฟต์ แวร์ (Software)
1.7.1.2.1 Android Studio ใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบ
แอปพลิเคชัน
1.7.1.2.2 Adobe Photoshop cc 2018 ใช้ในการออกแบบรู ปภาพสถานที่
และหน้าจอแอปพลิเคชัน
1.7.1.2.3 Adobe Illustrator cc 2018 ใช้ในการออกแบบรู ปภาพสถานที่
และหน้าจอแอปพลิเคชัน
1.7.1.2.4 Unity 5.5.6f1 ใช้ในการทาภาพเสมือนจริ งของสถานที่
1.7.1.2.5 Pencil ใช้ในการออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน
1.7.1.2.6 XAMPP ใช้ในการจาลอง Server
1.7.1.2.7 phpMyAdmin สคริ ปต์ที่ใช้ติดต่อฐานข้อมูล
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1.7.2 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่รองรับในกำรติดตั้งระบบ
1.7.2.1 ฮำร์ ดแวร์ (Hardware)
1.7.2.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ รุ่ น Intel CORE i7
1.7.2.2 โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบตั ิการ Android
1.7.2.3 กล้องที่ใช้สาหรับสแกน AR
1.7.2.2 ซอฟต์ แวร์ (Software)
1.7.2.1 ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์เวอร์ ชนั่ 5 ขึ้นไป

