บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการดาเนินโครงการ
แอปพลิเคชันเสริ มการเรี ยนรู ้ ระบบสุ ริยะ AR เป็ นแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิการแอน
ดรอยด์ ที่ พ ฒ
ั นาโดยใช้ โปรแกรม Unityโดยใช้ภาษา C# ในการพัฒ นาระบบและใช้โปรแกรม
Autodesk Maya ในการออกแบบโมเดลสามมิติและใช้ Vuforia ที่เป็ น SDK สาหรับการพัฒนาแอป
พ ลิ เคชั น AR ซึ่ ง ส าม ารถ ส ร้ า ง Marker เพื่ อให้ โม เดล ส าม มิ ติ แส ดงขึ้ น ม าใน Marker
ได้ รายละเอี ยดของตัวแอปพลิ เคชั่นสามารถพัฒนาได้ไม่มี ที่ สิ้นสุ ด และจาเป็ นต้องใช้เวลาเพื่ อ
ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชัน แต่ท้ งั นี้ ความสามารถต่างๆ ของแอปพลิชน่ั เป็ นไปตาม
เป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ในขอบเขตของโครงการ
อย่างไรก็ตามแอปพลิเคชันเสริ มการเรี ยนรู ้ระบบสุ ริยะ AR เป็ นแอปพลิเคชัน่ ที่สร้างขึ้นมา
เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ รี ยนและผูส้ อนที่ตอ้ งการจะได้แอปพลิเคชัน่ เพื่อเป็ นสื่ อเสริ ม
การเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความเข้าใจในบทเรี ยนมากยิ่งขึ้นและเสริ มสร้างพัฒนาการของผูเ้ รี ยนโดย
แอปพลิ เคชั่นมี แบบทดสอบเพื่ อประเมิ นความรู ้ ที่ได้เรี ยนรู ้ จากหนังสื อARระบบสุ ริยะและเสริ ม
ทักษะโดยการเล่นเกมเรี ยงลาดับดวงดาวในระบบสุ ริยะเป็ นการเล่นพร้อมการเรี ยนรู ้ในเวลาเดียวกัน
โดยผูพ้ ฒั นาคาดหวังอย่างยิง่ ว่าตัวโครงการจะมีการพัฒนาและปรับปรุ งโดยนักศึกษารุ่ นถัดไป
โครงงานนี้ เป็ นการพัฒนาแอปพลิเคชันเสริ มการเรี ยนรู ้ระบบสุ ริยะAR เป็ นแอปพลิเคชันที่
สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ รี ยนและผูส้ อนที่ตอ้ งการจะได้แอปพลิ เคชัน่ เพื่อ
เป็ นสื่ อเสริ มการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจในบทเรี ยนมากยิ่งขึ้นและเสริ มสร้างพัฒนาการของ
ผูเ้ รี ยนโดยแอปพลิ เคชัน่ มีแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู ้ ที่ได้เรี ยนรู ้ จากหนังสื อARระบบสุ ริยะ
และเสริ มทักษะโดยการเล่นเกมเรี ยงลาดับดวงดาวในระบบสุ ริยะเป็ นการเล่นพร้ อมการเรี ยนรู ้ ใน
เวลาเดียวกัน และมีการให้ผใู ้ ช้งานทาแบบประเมินจานวน 20 คน
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ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน่ เสริ มการเรี ยนรู ้ระบบสุ ริยะ AR
คะแนนเฉลี่ย
รายการประเมิน
(คะแนนเต็ม
5)
การออกแบบอินเตอร์ เฟสสวยงาม
4.05
ขนาดตัวอักษรเหมาะสม
4
ข้อมูลเนื้ อหาเหมาะสมกับผูใ้ ช้งาน
3.7
การใช้สีในแอปพลิเคชัน่ ตรงคอนเซ็ป
4.15
เมนูต่างๆใช้งานง่าย
4.15
ความเร็ วในการตอบสนองการทางาน
3.9
แอปพลิเคชันง่ายต่อการใช้งาน
4.35
มีความเข้าใจมากกว่าภาพ 2D
4.1
หลังใช้งานมีความเข้าใจมากขึ้น
4
ความพึงพอใจต่อการใช้งานโดยรวม
4.15
รวม
4.05
จากตารางพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจที่ มีต่อแอปพลิ เคชัน โดยใช้วิธีทางสถิ ติมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวม คือ 4.05 สามารถสรุ ปได้วา่ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของแอปพลิเคชัน่ อยูใ่ นระดับที่ดี
5.2 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ ไข
การศึ ก ษาการเขี ย นแอปพลิ เคชั่ น AR (Augmented Reality) บนระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอน
ดรอยด์โดยใช้Unity, Vuforia และ Autodesk Maya จาเป็ นต้องใช้เวลามากกว่าที่ คาดการณ์ ไว้ใน
ตอนแรกเนื่ องจากทางคณะผูจ้ ดั ทาไม่มีความรู ้ และประสบการณ์ ด้านงาน 3DUnityมาก่อนจึงเป็ น
การยากที่ จะสามารถปั้ นโมเดลสามมิ ติได้อย่างรวดเร็ ว ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้คน้ คว้าหาข้อมู ลและ
วิธีการทารวมไปถึงสอบถามรุ่ นพี่คณะนิเทศศาสตร์ และสามารถแก้ไขปั ญหาดังกล่าวได้
ข้อดี ของ AR (Augmented Reality) คือ เป็ นการสร้ างประสบการณ์ ที่ แปลกใหม่ นื่องจาก
การผูเ้ รี ยนสามารถเห็ นภาพจาลองได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่ ายให้แก่ ผูเ้ รี ยน ถื อเป็ นอีกทางเลื อก
หนึ่งในการเข้าถึงคนรุ่ นใหม่ที่ชอบและสนใจเทคโนโลยี
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5.3 ข้ อจากัดของระบบ
- มือถือควรมี RAM ขั้นต่า 2 GB ขึ้นไปเนื่องจากรายละเอียดของโมเดลและวิดีโอ
ค่อนข้างเยอะ
- ผูใ้ ช้งานจาเป็ นต้องถือกล้องส่ อง Marker ตลอดเวลาเพื่อให้แสดงข้อมูลดวงดาวนั้นๆ
- ใช้ได้กบั ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์เท่านั้น
5.4 ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาต่ อ
สาหรับผูท้ ี่สนใจจะนาไปพัฒนาเพิ่ม ควรจะเพิ่มคุณสมบัติต่อไปนี้
- เพิม่ การเคลื่อนไหวของเหลวภายในดาวดวง เช่น การไหลของลาวาใต้พิภพ
- เพิ่มการ Log in เพือ่ บันทึกสถิติคะแนนในการเล่นเกมหรื อแบบทดสอบ

