บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เนื่ องด้วยสื่ อการเรี ยนการสอนในหนังสื อเรี ยนอาจท าให้ผูเ้ รี ยนมี ความเบื่ อหน่ ายในการ
เรี ยนรู ้ เรื่ องระบบดาวต่างๆและจิ ตนาการการโคจรของระบบดวงดาวไม่ถูกต้องทาให้เด็กอาจจะ
เข้าใจได้ไม่ถูกต้องจากการมองจิตนาการภาพนิ่ งในหนังสื อเรี ยนการศึกษาระบบสุ ริยะได้บรรจุการ
เรี ยนการสอนในระชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ดังนั้นยุคสมัยที่ เริ่ มเปลี่ ยนไปเด็กรุ่ นใหม่สามารถ
เรี ย นรู ้ โ ทรศัพ ท์ มื อ ถื อ และเทคโนโลยี ไ ด้อ ย่า งรวดเร็ ว การน าเอาเทคโนโลยี AR (Augmented
Reality) เข้ามามีบทบาทในด้านการเรี ยนรู ้ทาให้เกิดแรงกระตุน้ ให้เด็กอยากเรี ยนรู ้สิ่งแปลกใหม่และ
ดู น่าสนใจมากขึ้ นเนื่ องด้วยมี ภาพ 3 มิ ติสามารถเห็ นรู ป ทรงได้อย่างชัดเจนเป็ นมุ ม มองแบบ 360
องศาสามารถเห็ นการเคลื่ อนไหวการโคจรได้อย่างชัดเจน สิ่ งเหล่ านี้ ทาให้เข้าใจมากขึ้ นและเห็ น
ภาพได้ชดั เจนมากขึ้น
การนาเทคโนโลยีเสมือนจริ ง AR (Augmented Reality) เข้ามาใช้พฒั นาสื่ อเสริ มการเรี ยน
การสอนในการศึกษาและประยุกต์ใช้ในการนาเสนอสื่ อ เสริ มการเรี ยนรู ้ ด้วยการผสานเทคโนโลยี
เส มื อน จริ ง เข้ า ม าใช้ ด้ ว ยก ารใช้ ง าน ผ่ า น อุ ป ก รณ์ ก ล้ อ งบ น Smart Phone โด ยการใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ เข้ามาพัฒนาด้วยภาษา C# และ JavaScript นอกจากนั้นยังใช้โปรแกรม Unity
,Vuforia และ Autodesk Maya ที่จะจัดรู ปแบบออกมาเป็ นภาพ 3 มิติ
ผู ้จ ัด ท าจึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะพัฒ นาสื่ อ เสริ ม การเรี ย นการสอนในเรื่ อ งระบบดวงดาว มา
ประยุก ต์ใช้ใ นการน าเสนอด้วยการ สร้ างแอพพลิ เคชัน ส่ อง และน าใช้ก ล้อง Smart Phone ผ่าน
ระบบปฏิบตั ิการ Android ซึ่ งจะเป็ นตัวอ่านจุด Marker โดยจุดที่ Marker ไว้น้ นั อยูบ่ นหนังสื อซึ่ งจะ
มีรูปดวงดาวหรื อระบบสุ ริยะอยูบ่ นหนังสื อ เมื่อผูเ้ รี ยนนากล้อง Smart Phone ส่ องไปยังหนังสื อ จะ
แสดงรู ปทรงดวงดาวออกมาเป็ นภาพสามมิติ และเมื่อผูเ้ รี ยนส่ องจะมีการบอกรายละเอียดพื้นผิวบน
ดาวนั้นๆและบททดสอบหลังเรี ยน ทั้งนี้ ผูจ้ ดั ทาหวังที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR (Augmented
Reality) กับการนาเสนอเรื่ องระบบดวงดาว ให้มีความน่าสนใจและแปลกใหม่มากขึ้น โดยสามารถ
ให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจและเกิดแรงกระตุน้ ทางการเรี ยนรู ้มากยิง่ ขึ้น
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1.2 วัตถุประสงค์ ของภำคนิพนธ์
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน่ เสริ มการเรี ยนรู ้ระบบสุ ริยะด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง
1.3 ขอบเขตของภำคนิพนธ์
1.3.1 แสดงโมเดลส่ วนประกอบของโลก ดาวพุธ ดาวศุกร์ อังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาว
เสาร์ ยูเรนัส เนปจูน ดวงอาทิตย์
1.3.2 สามารถมีเสี ยงประกอบไปด้วยบอกลักษณะเด่นของดาวนั้นลาดับดาวพร้อมปุ่ ม
เปิ ดปิ ดเสี ยง
1.3.3 สามารถแสดงโมเดล ดาวเทียม จรวด และยานอวกาศ
1.3.4 สามารถแสดงข้อมูลนักดาราศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุ ริยะ
1.3.5 สามารถแสดงข้อมูล ดาวเทียม จรวด และยานอวกาศ
1.3.6 ผูเ้ รี ยนสามารถเล่นเกมเพื่อเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้แบบเชิงสร้างสรรค์
1.3.6 ผูเ้ รี ยนสามารถทาแบบทดสอบเพื่อทบทวนสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้
1.3.6 พัฒนาด้วยสถาปัตยกรรม Android Architecture
1.3.7 รู ปแบบของแอปพลิเคชันที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูใ้ ช้
1.3.8 กลุ่มเป้ าหมายคือนักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ประโยชน์ ของบทเรียนผ่ำน Augmented Reality (AR)
1.4.1.1 มีแบบฝึ กหัดภายในแอปพลิเคชันเพื่อสามารถทดสอบผลการเรี ยนรู ้
1.4.1.2 มีเกมภายในแอปพลิเคชันเพื่อดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน
1.4.1.3 เพิ่มความน่าสนใจในสื่ อเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง
1.4.2 ประโยชน์ ของผู้สอน
1.4.2.1 ทาให้ผสู ้ อนสามารถสอนง่ายขึ้นด้วยมุมมองภาพแบบ 360 องศา
1.4.2.2 แอปพลิเคชัน่ มีเสี ยงประกอบการสอนทาให้ผสู ้ อนสะดวก
1.4.2.3 มีความยืดหยุน่ ในการสอนสามารถเรี ยนเสริ มได้ต้ งั แต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
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1.4.3 ประโยชน์ ของผู้เรียน
1.4.3.1 ผูเ้ รี ยนได้รู้จกั และเรี ยนรู ้เทคโนโลยีเสมือนจริ ง
1.4.3.2 เสริ มสร้างศักยภาพการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง
1.4.3.3 ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้เรื่ องระบบสุ ริยะ
1.4.3.4 ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยภาพสามมิติและมุมมองแบบ 360 องศา
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน
1.5.1 ศึกษำและรวบรวมข้ อมูล (Requirement gathering and study)
เริ่ มจากการศึกษาถึ งระบบสุ ริยะจักรวาลให้เข้าใจและทาการรวบรวมเก็บข้อมู ล
จากอาจารย์ผูส้ อนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายรวบรวมข้อมู ลแผนการ
เรี ยนการสอนเพื่อให้เข้าใจถึงความยากง่ายของแต่ละระดับชั้นศึกษาโทนสี ที่สามารถทาให้
ผูเ้ รี ยนง่ายต่อการจดจาศึกษาเครื่ องมือในการพัฒนาระบบ
1.5.2 กำรวิเครำะห์ ระบบ (System Analysis)
นาข้อมูลที่รวบรวมมา เพื่อนามาวิเคราะห์และออกแบบส่ วนต่างๆ ของระบบโดย
น าเสนอผ่ านทางแผนการภาพต่ า งๆ ประกอบด้ว ย Usecase Diagram , Class Diagram ,
Sequence Diagram , Class Diagram , RE Diagram เพื่ อเป็ นแนวทางในการออกแบบและ
พัฒนาระบบ
1.5.3 กำรออกแบบระบบ (System Design)
ในส่ วนของการออกแบบบทเรี ยนเน้นการออกแบบที่มีสีสันสวยงามโดดเด่นโดย
อาศัยหลักการออกแบบของ Material Design คือ การออกแบบทุกอย่างให้สีสันสดใสง่าย
ต่อการจดจาและสามารถดึงดูดให้ผเู ้ รี ยนมีความสนใจในบทเรี ยนมากยิง่ ขึ้น
ในส่ วนของการของแบบ User Interface และ User Experience ภายในแอปพลิเค
ชันจะต้องใช้งานง่ายและไม่ซบั ซ้อนโดยทุกหน้าแอปพลิเคชันจะต้องสามารถมีปุ่ม Home
หรื อปุ่ ม Back เพื่อกลับไปยังหน้าหลักของแอปพลิเคชันได้ทุ กเมื่อและจะต้องไม่คลิกเยอะ
จนทาให้ผใู ้ ช้รู้สึกไม่สะดวกต่อใช้งานส่ วนสี สันที่ใช้ในการออกแบบจะต้องสอดคล้องกับ
การออกแบบบทเรี ยนเน้นการใช้สีสันของ Material Design เช่นกัน
ในส่ วนของการออกแบบสถาปั ตยกรรมโครงสร้างข้อมูลและเครื่ องมือในการสร้ง
Marker ในการส ร้ า ง Augmented Reality (AR) ใช้ แ อป พ ลิ เคชั น Vuforia ถื อว่ า เป็ น
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ความส าคัญ เพราะตัวแอปพลิ เคชันนั้นต้องการฐานข้อมู ล หรื อ Database ในการจัดเก็ บ
Target หรื อ Marker ซึ่งเป็ นข้อมูลที่สาคัญในการใช้แอปพลิเคชันเป็ นอย่างมาก
1.5.4 กำรพัฒนำระบบ (System Development)
เทคโนโลยีเสมือนจริ ง เข้ามาใช้ดว้ ยการใช้งานผ่านอุปกรณ์กล้องบน Smart Phone
โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ เข้ามาพัฒนาด้วยภาษา C# และ JavaScript นอกจากนั้นยังใช้
โปรแกรม Unity และ Autodesk Maya ที่จะจัดรู ปแบบออกมาเป็ นภาพ 3 มิติ
1.5.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing)
กระบวนการทดสอบใช้รูปแบบการทดสอบ Acceptant Test เป็ นการทดสอบโดย
ผูใ้ ช้ (End user) หรื อโดยลู กค้า เพื่อดู ว่าซอฟต์แวร์ และเนื้ อหาภายในแอปพลิ เคชันทางาน
ถูกต้องตามต้องการหรื อไม่หากเกิ ดความผิดพลาดระหว่างการทดสอบทางผูพ้ ฒั นาจะจด
รายงานผลการทดสอบความผิดพลาดต่างๆและนากลับมาแก้ไขและเมื่อทาการแก้ไขเสร็ จ
จะนากลับไปให้ผใู ้ ช้ทดสอบอีกครั้งจนกว่าจะถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด
1.5.6 กำรจัดดทำเอกสำร (System Documen)
การจัด ท าเอกสารใช้ Microsoft Word ในการจัด ท าเอกสารภาคนิ พ นธ์ แ ละใช้
Illustrator ในการจัดท าเอกสารบทเรี ยนเพื่ อให้ผูใ้ ช้รู้ถึ งความเป็ นมาของระบบสุ ริยะได้
อย่างถูกต้อง
1.6 แผนและระยะเวลำดำเนินกำรภำคนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 แสดงระยะเวลาดาเนินงาน
ขั้นตอนในการดาเนินงาน
1.ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
2.การวิเคราะห์ระบบ
3.การออกแบบระบบ
4.การพัฒนาระบบ
5.การทดสอบระบบ
6.การจัดทาเอกสาร
ประกอบภาคนิพนธ์

กุมภาพันธ์

ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน ปี 2561
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน

กรกฎาคม
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1.7 อุปกรณ์ และเครื่ องมีทใี่ ช้ ในกำรพัฒนำ
1.7.1ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
1.7.1.1 Computer Pc Graphic Card รุ่ น GTX 960
1.7.1.2 หน่วยความจาหลัก 200 Gigabyte
1.7.1.3 หน่วยความจาสารอง 1 Terabyte
1.7.1.4 จอ Samsung
1.7.1.5 โทรศัพท์มือถือ Smartphone ระบบปฏิบตั ิการ Android
1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.7.2.1ระบบปฏิบตั ิการไมโครซอฟต์วินโดว์สิบ (Window 10)
1.7.2.1 โปรแกรม Unity 3D
1.7.2.2 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6
1.7.2.3 โปรแกรม Adobe Illustrator CS6
1.7.2.4 โปรแกรม Autodesk Maya
1.7.2.5 โปรแกรม Vuforia
1.7.3 อุปกรณ์ที่รองรับระบบ
1.7.3.1 ฮาร์ดแวร์
1.7.3.1.1 สมาร์ทโฟน
ความต้องการขั้นต่าของแอปพลิเคชัน่
- CPU Quad Core ขึ้นไป
- Ram 2 GB ขึ้นไป
- พื้นที่ความจาภายในเครื่ อง ไม่นอ้ ยกว่า 500 MB
1.7.3.2 ซอฟต์แวร์
1.7.3.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ Android 4.0 ขึ้นไป

