บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ อง
กรุ ง เทพมหานครเป็ นเมื อ งที่ นัก ท่ องเที่ ย วนิ ย มที่ จะมาท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย และมี
สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสิ นค้า วัด เนื่องจากกรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองที่
มีขนาดใหญ่ทาให้เวลาที่ตอ้ งเดินทาง อาจจะเกิดข้อผิดพลาดและไม่รู้รายละเอียดสถานที่ ที่จะไปไม่
บอกพอ ทางเราจึงได้จดั ทา แอปพลิเคชันสาหรับระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์เกี่ยวกับระบบแนะนา
สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ บนเกาะรัตนโกสิ นทร์ และการนาเอา ARเทคโนโลยีภาพเสมือนจริ งมาใช้
2.1 Maya 1
Autodesk Maya เป็ นโปรแกรมทาอนิ เมชัน่ 3มิติช้ นั สู ง ที่นิยมเลือกใช้ไปสร้างโมเดล3มิติกนั
โดยโปรแกรมท าอนิ เ มชั่ น นี้ เป็ นโปรแกรมรู ปแบบ Open Architecture เป็ นงานทั้ง หมดที่ ไ ด้
สร้างสรรค์และสามารถแปลงเป็ น Script ต่าง ๆ ได้ รวมถึ งยังมี API ที่รองรับทั้ง Maya Embedded
Language (MEL), Python และภาษาอื่น ๆ ได้

รู ปที่ 2.1 การออกแบบโดยใช้ Autodesk Maya 2017

1

I.T.Solution. Maya 2018 คืออะไร. Maya 2018 คืออะไร [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 25 เม.ย. 2561].

เข้าถึงได้จาก: http://www.itsolution.co.th/autodesk-maya.html
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2.2 Vuforia 2
แพลตฟอร์ ม Vuforia คื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษ ัท ควอลคอมม์เ ทคโนโลยี เป็ นชุ ด พัฒ นา
ซอฟต์แวร์ เพื่อการพัฒนาความเป็ นจริ ง (SDK) สาหรับมือถื อที่ช่วยให้สามารถสร้ างแอปพลิ เคชัน
Augmented Reality ได้ ให้การเชื่ อมต่อโปรแกรมประยุกต์ (API) ในภาษา C++, JAVA, ObjectiveC++ และ NET ภาษาผ่านส่ วนขยายไปยัง Unity
Vuforia SDK รองรับประเภทเป้ าหมายแบบ 2D และ 3D หลากหลายรู ปแบบ การกาหนดค่า
เป้าหมายแบบ Multi-Target 3D และรู ปแบบของ Flducial Marker
Vuforia เป็ นเครื่ องมื อส าหรับนัก พัฒนาเทคโนโลยี AR ซึ่ งสนับสนุ นการทางานร่ วมกับ
IOS, Android, และ Unity

รู ปที่
(ที่มารู ป : https://developer.vuforia.com/)
รู ปที่ 2.2 หน้าต่างเว็บไซต์ของ Vuforia
(ที่มารู ป: https://developer.vuforia.com/)

2

Vuforia คืออะไร. Vuforia คืออะไร Making Augmented Reality with Vuforia and Unity
[อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 25 เม.ย. 2561]. เข้าถึงได้จาก:
https://lectureo.wordpress.com/2015/04/12/making-augmented-reality-with-vuforia-and-unity/
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2.3 Unity 3
Unity คือ Game Engine (เกมเอนจิ้น คือเครื่ องมือสร้างเกมส์ ) สรุ ป Unity คือ เครื่ องมือที่ใช้
สร้างเกม คนที่เข้าไปในเว็บแล้วจะเห็นชื่ อเว็บ Unity3D แต่ Unity สามารถสร้ างเกมได้ท้ งั 3D และ
2D Unity สามารถพอตเกมลงได้แทบทุกแพลตฟอร์ ม ไม่วา่ จะเป็ น IOS, Android, Flash, HTML5
Unity มองทุกอย่างเป็ น Game Object ไม่วา่ จะเป็ นก้อนหิ นก้อนหนึ่ง ถือเป็ น Game Object

รู ปที่ 2.3 ตัวอย่างโปรแกรม Unity 5.5.6f1 2018
2.3.1 Game Object คือวัตถุต่าง ๆ ที่อยูใ่ นเกมส์
2.3.2 Component คือคุณลักษณะหรื อความสามารถต่าง ๆ ของ Object เช่นการเคลื่อนไหว
2.3.3 Asset คือคุณลักษณะภายนอกที่เสริ มการทางานของ Component
2.3.4 Sence คือฉากแต่ละฉากซึ่ งประกอบด้วย Game Object หลาย ๆ ตัวรวมกัน

3

DPU มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์. Unity คืออะไร. Unity คืออะไร [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 25

เม.ย. 2561]. เข้าถึงได้จาก: https://www.dedpu.com/blog/unity
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2.4 Android 4
Android คือระบบปฏิ บตั ิการสาหรั บอุปกรณ์ พกพา เช่ นสมาร์ ทโฟน ถู กพัฒนาโดยบริ ษทั
แอนดรอยด์ (Android lnc.) จากนั้น ก็ ถู ก บริ ษ ัท ยัก ษ์ใ หญ่ Google เข้า ซื้ อ และน าไปพัฒ นาต่ อ ใน
ภายหลัง แอนดรอยด์เ ป็ นที่ รู้ จ ัก เมื่ อ 5 พฤศจิ ก ายน 2550 โดยทาง Google ได้ก่ อ ตั้ง กลุ่ ม บริ ษ ทั
ฮาร์ดแวร์ , ซอฟต์แวร์ และการสื่ อสาร จานวน 48 แห่ง สาหรับอุปกรณ์สมาร์ ทโฟน ลิขสิ ทธิ์ ของ code
android นี้เป็ นลักษณะของซอฟต์แวร์ ฟรี หรื อที่ผพู ้ ฒั นาเรี ยกว่า Open Source
ปั จจุบนั เวอร์ ชนั่ ล่าสุ ดของระบบปฏิบตั ิการ android คือ เวอร์ ชนั่ 8.0.1 (Android Oreo 8.0)

รู ปที่ 2.4 การวิวฒั นาการของระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
(ที่มารู ป : http://www.similantechnology.com/images/android/android-since.jpg)
2..1 Android Open Source Project (AOSP) คือชุดคาสั่งหรื อชุดข้อมูลที่ทางบริ ษทั กูเกิ้ลเปิ ดให้
ผูพ้ ฒั นาทีสนใจ สามารถนาไปพัฒนาต่อได้
2..2 Developer Options คือส่ วนของการเปิ ดบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์เพื่อให้เราสามารถนา
แอปพลิเคชันที่เราทา สามารถรันหรื อติดตั้งและทาการรันเพื่อทดสอบได้

4

SIMILAN Technology. Android คืออะไร. Android คืออะไร [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 25 เม.ย.
2561]. เข้าถึงได้จาก: http://www.similantechnology.com/news&article/android.html
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2.5 Google Maps API 5
API หรื อ Application Programing Interface เป็ นชุ ด API ของ Google ส าหรั บพัฒนา web
application mobile application (Android, IOS) ไว้สาหรับเรี ยกใช้แผนที่ และชุ ด service ต่าง ๆ ของ
Google เพื่ อ พัฒ นา Application ได้เ หมื อ นกับ ที่ Google โดยแผนที่ ย งั features ต่ า ง ๆ มากมายที่
เรี ยกใช้

รู ปที่ 2.5 ภาพแสดงแผนที่ใน Google Map API
(ที่มารู ป: http://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=198&t=44799)
-การปรับแต่งแผนที่ (Styled Map)
-การนาทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง (Directions Service)
-การดึงข้อมูล POI (Point of Interest) คือข้อมูลสถานที่ต่าง ๆ ที่ Google รวบรวมไว้ให้

5

phpBB. GOOGLE MAP API คืออะไร. GOOGLE MAP API คืออะไร [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ
25 เม.ย. 2561]. เข้าถึงได้จาก: http://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=198&t=44799
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2.6 Json 6
JavaScript object notation เป็ นฟอร์แมตสาหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลใน json จะใช้ในการรับส่ ง
ข้อมูลสาหรับ JavaSkipt มาเป็ นสื่ อกลางในการรับส่ งแลกเปลี่ยนข้อมูล
2.7 Adobe Illustrator CC 2018 7
ส่ วนของ Adobe Illustrator คือส่ วนที่ใช้ในการออกแบบต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชันและ
ดราฟภาพชิ้นส่ วนตกแต่งของ Maya
Illustrator คือโปรแกรมที่ใช้วาดภาพ โดยจะสร้างภาพที่มีลกั ษณะเป็ นลายเส้น หรื อที่เรี ยกว่า
Vector Graphic จัดเป็ นโปรแกรมระดับมืออาชี พที่ใช้กนั เป็ นมาตราฐานในการออกแบบระดับสากล
สามารถท างานออกแบบต่ า ง ๆ ได้ ห ลากหลาย ไม่ ว่ า จะเป็ นสิ่ ง พิ ม พ์ บรรจุ ภ ัณ ฑ์ เว็ บ และ
ภาพเคลื่อนไหวตลอดจนการสร้างภาพเพื่อใช้เป็ นภาพประกอบในการทางานอื่น ๆ เช่น การ์ ตูน

รู ปทที่ 2.6 การออกแบบโดยใช้ Adobe Illustrator

6

Boxsingle. มาทาความรู ้จกั JSON คืออะไร. JSON คืออะไร [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 25 เม.ย.
2561]. เข้าถึงได้จาก: http://www.boxsingle.com/?page=Blog.ShowBlogDetail&blogID=13
7
Ninetechno.com. Illustrator CC. Illustrator CC [อินเทอร์ เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 25 เม.ย. 2561]. เข้าถึงได้
จาก: https://www.ninetechno.com/a/illustrator-cc.html

12
2.8 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง 8
นางสาวชนาภา กระจง และคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
สยาม (2557) แอปพลิเคชันสื่ อการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง เนื่องจากปั จจุบนั
ภาษาอังกฤษถือว่าเป็ นภาษาที่มีความสาคัญมากประกอบกับการรวมตัวสู่ อาเซี ยน (AEC) ของหลายๆ
ประเทศ จึงถื อว่าภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ใช้ติดต่อสื่ อสารระหว่างประเทศ เราจึงต้องมีการปรั บสื่ อ
การเรี ยนการสอนภาษาให้ทนั ยุคสมัย คณะผูจ้ ดั ทาจึงพัฒนาบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ซึ่งแอป
พลิเคชันสามารถติดตั้งลง สมาร์ ทโฟนได้ คณะผูจ้ ดั ทามีจุดประสงค์มุ่งเน้นให้ผใู ้ ช้อยูใ่ นช่วงวัย 3 – 5
ปี หรื อผูใ้ ช้ทวั่ ไปก็สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ โดยภายในแอปพลิ เคชันจะมีเทคโนโลยีภาพเสมื อน
จริ ง (AR) ของผลไม้กบั สัตว์ต่าง ๆตามพยัญชนะตัวอักษร A-Z ซึ่ งจะมีโมเดลสามมิติพร้ อมกับอนิเม
ชันและเสี ยงประกอบโดยจะแบ่งเกมส์ ออกเป็ น 3 ส่ วนคือ เกมส์ Drag And Drop จะเป็ นเกมส์ จบั คู่
ผลไม้ เกมส์ Matching จะเป็ นเกมส์เติมคาในช่องว่าง เกมส์ ABC Choice จะเป็ นเกมส์เลือกคาตอบที่
ถูกต้อง การนาแอปพลิเคชันไปทดลองใช้กบั ผูใ้ ช้ระดับชั้นอนุ บาลพบว่าผูใ้ ช้เรี ยนรู ้ ได้ง่ายขึ้นและ
สามารถกระตุน้ ให้ผใู ้ ช้มีความสนใจที่จะเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษมากขึ้น

นายประเสริ ฐ รตนรณกร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
สยาม (2556) ระบบท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสิ นทร์ บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ได้จดั ทาขึ้นเพื่อช่ วย
แนะนาการเดิ นทางพร้ อมทั้ง แสดงข้อมู ล สถานที่ ท่ องเที่ ย วบนเกาะรั ตนโกสิ นทร์ โดยมี ก ารน า
เทคโนโลยีจีพี เ อสมาใช้ใ นการนาทาง โดยแสดงผลบน Google Maps เพื่ อช่ วยให้ผูใ้ ช้สามารถดู
สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะรัตนโกสิ นทร์ ได้ ระบบมีการพัฒนาด้วยโปรแกรมอีคลิ ปส์ ในการพัฒนา
โปรแกรม ทั้งยังมีการใช้ Google Maps API ในการแสดงผลและใช้ จาวา เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา
ระบบท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสิ นทร์บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์

8

นางสาวชนาภา กระจง และคณะ. แอปพลิเคชันสื่ อการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริ ง. ปริ ญญานิพนธ์วทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , มหาวิทยาลัย
สยาม. กรุ งเทพมหานคร. กรุ งเทพฯ; 2557.
8
นายประเสริ ฐ รตนรณกร. ระบบท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสิ นทร์ บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์.
ปริ ญญานิพนธ์วทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , มหาวิทยาลัยสยาม.
กรุ งเทพมหานคร. กรุ งเทพฯ; 2556.
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2.9 การเปรียบเทียบฟังก์ชั่นการทางานระหว่างแอปพลิชันนาทางและแนะนาสถานทีท่ ่องเทีย่ วบน
เกาะรัตนโกสิ นทร์ ด้วยเทคโนโลยีความเสมือนจริง Development of navigation application and
navigation application on Rattanakosin Island with virtualization technology.กับ Bangkok
Travel, ไหว้พระ 9 วัด
ตารางที่ 2.1 เปรี ยบเทียบฟังก์ชนั่ การทางานระหว่างแอปพลิเคชันท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสิ นทร์
Bangkok Travel
ไหว้พระ 9 วัด
Travel Rattanakosin
Island
✓
✓
Googles Map
✓
AR
✓
✓
เสี ยง
✓
✓
Affect
✓
✓
✓
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
✓
✓
รายละเอียดสถานที่
สถานที่ท่องเที่ยว
แนะนา

✓

-

✓

มีการเปรี ยบเทียบการใช้งานระหว่างแอปพลิเคชันระหว่าง Bangkok Travel ไหว้พระ 9 วัด
และ Travel Rattanakosin Island แสดงให้เห็นถึงข้อดี และข้อเสี ยของแต่ละแอปพลิ เคชันและทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อออกแบบแอปพลิเคชัน
Bangkok Travel เป็ นแอปพลิ เคชั น ที่ แนะ น าสถ านที่ ท่ อ งเที่ ยวที่ ส าคั ญ ภายใน
กรุ งเทพมหานครในรู ปแบบภาษาอังกฤษเป็ นส่ วนมากและมีการเรี ยกใช้ Google Maps API เพื่อใช้
ในการนาทาง
ไหว้พระ 9 วัด เป็ นแอปพลิเคชันที่มีการนาเสนอวัดบริ เวณรอบเกาะรัตนโกสิ นทรที่สาคัญ ๆ
ในรู ปแบบ 2D มีเสี ยงในการบรรยายของสถานที่น้ นั ๆ
Travel Rattanakosin Island เป็ นแอปพลิเคชันที่นาข้อดี ของแต่ละแอปพลิเคชันมารวมกัน
และข้อเสี ยมาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้ออกมาเป็ นแอปพลิเคชันที่สมบูรณ์ เพื่อช่ วยอานวยความสะดวก
ให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่ตอ้ งการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวรอบ ๆ เกาะรัตนโกสิ นทร์ เช่นแอปพลิเค
ชันมี ก ารเชื่ อมกับ Google map เพื่ อให้นัก ท่ องเที่ ย วได้ใ ช้นาทางไปยัง สถานที่ จ ริ ง และสามารถ
เชื่อมต่อกับกล้องเพื่อใช้สแกน ARทาให้นกั ท่องเที่ยวได้เห็นสถานที่เสมือนจริ ง และได้ทราบประวัติ
ของสถานที่น้ นั ๆ อีกด้วย

