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1.1 ความสําคญัและท่ีมาของโครงการ 

 ในปจจุบันการศึกษาเชิงกายภาพของส่ิงมีชีวิตหรือส่ิงของตาง ๆ โดยสวนใหญผูเรียนรูจะ

ศึกษาจากตัวอยางจริงเพื่อใหเห็นภาพและเกิดความรูความเขาใจมากท่ีสุด แตเนื่องจากดวยการศึกษา

ส่ิงมีชีวิตบางชนิด เชน แมลงหายาก อาจมีขนาดเล็กและเขาถึงแหลงขอมูลเพื่อศึกษาไดยาก ผูเรียน

จึงศึกษาจากแบบจําลองท่ีมีรูปแบบเสมือนจริงและใกลเคียงกับของจริง เนื่องดวยแบบจําลองสวน

ใหญจะมีราคาแพงและเขาถึงไดยาก จึงเปนการยากท่ีจะศึกษาเชิงกายภาพของสิ่งมีชีวิตเหลานั้น 

 ในป ค.ศ. 1969 Edgar Dale ไดนําเสนอแนวคิดของการเรียนรูท่ีเรียกวา “Cone Of 

Learning” โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญคือ การเรียนรูมีอยูสองรูปแบบ คือ Passive กับ Active ซ่ึงถาจะ

ใหเกิดการเรียนรูท่ีทําใหจําไดนั้น กระบวนการเรียนรูควรจะมีลักษณะท่ีเปน Active Mode (Edgar 

Dale, 1969) 

 จากการศึกษาดังกลาวจึงมีแนวคิดโดยใชเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) ท่ี

นํามาสรางสรรคเปนส่ือการศึกษาชนดิใหม เปนระบบการเรียนรูท่ีสามารถทดแทนสื่อเดิมซ่ึงหายาก

หรือเขาถึงไดยาก โดยเนนใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง และมีความสนุกในการเรียนรูเชิง

โตตอบ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจมากท่ีสุด ผูศึกษาจงึพัฒนาแบบจาํลองเพ่ือการศึกษาโดยใช

เทคโนโลยีความจริงเสริม โดยการนําเทคโนโลยีความจริงเสริมซ่ึงเปนเทคโนโลยีท่ีใชในการแสดง

ภาพเคล่ือนไหวสามมิติในลักษณะในทันที มาใชในการพัฒนาเพื่อใหไดส่ือการเรียนการสอนท่ี

นาสนใจ ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกสนุกและต่ืนตาตืน่ใจกับการเรียนแบบโลกเสมือนจริง ไมเกดิ

ความเบ่ือหนาย มีความตองการท่ีจะเรียนรูตอไปเร่ือย ๆ นอกจากนี้แลวส่ือการเรียนการสอนยัง

ประกอบดวย เสียงและขอความท่ีสามารถดึงขอมูลจากฐานขอมูลได เพือ่ใหผูเรียนไดเลือกฟงหรือ

อานทําความเขาใจ และสามารถเลือกดูวงจรชีวิตของแมลงหายากในแตละข้ันได ในสวนของ

อุปกรณการตดิต้ัง สามารถใชอุปกรณท่ีหาไดงาย ราคาไมแพง และติดต้ังใชงานไดงาย ซ่ึงสามารถท่ี

จะพัฒนาตอยอดไปประยุกตใชกับส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ได 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 เพื่อพัฒนาแบบจําลองเพ่ือการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีความจริงเสริม กรณีศึกษาแบบหลาย

มารคเกอร 

1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

เพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคในการศึกษาจึงกําหนดขอบเขตของการคนควาไวดังตอไปนี้ 
1) ใชกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบจําลองน้ําตก  

2) พัฒนาซอฟตแวรตามมาตรฐานไอเอสโอ 29110 (ISO 29110)  

โดยเลือกทํา 15 กิจกรรมดังนี้ 

1. วัฏจักรกระบวนการพื้นฐาน (Primary Life Cycle Process) 
 กลุมกระบวนการพัฒนาทักษะ (Acquisition Process Group ) 

- การจัดซ้ือจัดจาง (Supplier monitoring) 
 กลุมกระบวนการวิศวกรรม (Engineering Process Group) 

- การสํารวจความตองการ (Requirements elicitation) 
- การวิเคราะหความตองการของระบบ (System requirements 

analysis) 
- การออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ (System 

architectural design) 
- การวิเคราะหความตองการของซอฟตแวร (Software 

requirements analysis) 
- การออกแบบซอฟตแวร (Software design) 
- การสรางซอฟตแวร (Software construction) 
- การบูรณการซอฟตแวร (Software integration) 
- การทดสอบซอฟตแวร (Software testing) 
- การติดต้ังซอฟตแวร (Software installation) 
- การบํารุงรักษาซอฟตแวรและระบบ (Software and system 

maintenance) 
 

2. วัฏจักรกระบวนการจัดการ (Organizational Life Cycle Process) 
 กลุมกระบวนการบริหาร (Management Process Group) 
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- การบริหารโครงการ (Project management) 
3. วัฏจักรกระบวนการสนับสนนุ (Supporting Life Cycle Process) 

 การประกันคุณภาพ (Quality assurance) 
- การประกันคุณภาพ (Quality assurance) 

 การควบคุมโครงแบบซอฟตแวร (Configuration control) 
- การบริหารโครงแบบซอฟตแวร (Configuration 

management) 
   -     การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change request management) 

 

3) ขอบเขตในสวนของตัวโปรแกรมจะแบงการทํางานออกเปน 3 สวนดังนี้ 

1. ระบบการเรียนรูดวยตนเองโดยจะตองทํางานในลักษณะตอไปนีไ้ด 
 ระบบสามารถเช่ือมตอและทํางานรวมกับเวบ็แคมได 
 ระบบสามารถอานมารคเกอรผานทางเวบ็แคมแลว แสดงขอมูลใน

รูปแบบกราฟก 3 มิติได 
 ระบบสามารถแสดงแบบจําลองในรูปแบบ แบบจําลอง 3มิติและมี

สวนประกอบใหเห็นชัดเจนได 
 ระบบสามารถแสดงภาพเคล่ือนไหวของแบบจําลอง 3 มิติได 
 ระบบสามารถแสดงภาพนิ่ง 2 มิติ ของส่ิงท่ีศึกษาได  
 ระบบแสดงขอมูลท่ัวไป เชน ประเภท ชนดิ ลักษณะ ฯลฯ ของ

แบบจําลอง ท่ีแสดงอยู ในรูปแบบท่ีเปนขอความชัดเจนสามารถอานได 
2. ระบบขอมูลผูใช 
 ระบบจะแสดงขอมูลผูใชโดยประกอบไปดวยช่ือและวนัท่ีสรางช่ือผูใช 

ผูใชสามารถจัดการ สรางช่ือผูใชใหม โหลดขอมูลผูใช และ ลบช่ือผูใชได 

3. ระบบแสดงสถิติท่ัวไปและสถิติผูใชงาน 

 ระบบสถิติท่ัวไปจะแสดงขอมูลของบทเรียนท่ีผูใชเขาไปเรียนรูมากท่ีสุด 

8 อันดับ 

 ระบบสถิติผูใชงานจะแสดงคาคะแนนจากการทําแบบทบทวนบทเรียน

ของผูใชแตละคน 
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4) ขอบเขตในสวนอุปกรณท่ีใชรวม  

ออกแบบและจัดทําบัตรมารคเกอรท่ีเหมาะสมตอการนําไปใชเปนอุปกรณในการศึกษา 

1.4  วิธีการวิจัย 

1)  ข้ันตอนและวิธีการเก็บขอมูล 

- ศึกษาความเปนไปไดในดานแนวความคิดผลกระทบของเทคโนโลยีตอการ

ประยุกตใชในดานการศึกษาและโอกาสทางธุรกิจ 

- ศึกษาขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน ขอมูลทางกายภาพของแมลงอนุรักษ 
- ศึกษา ทฤษฎี เทคนิคและระบบท่ีเกี่ยวของ 

2)  ข้ันตอนและวิธีการวิเคราะหและออกแบบระบบงาน 
- ใชกระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบจําลองน้ําตกในการ วิเคราะห ออกแบบ 

และพัฒนาระบบงาน โดยมีข้ันตอนดังนี ้

- การวางแผน วเิคราะหความเปนไปไดในการพัฒนาระบบ ทางดานเทคนิค 

- การจัดการโครงการ การประมาณเวลา และคาใชจาย 

- การวิเคราะหระบบ สํารวจ สอบถามและวิเคราะหความตองการของผูใช แลว

นํามากําหนดเปนเอกสารความตองการของระบบงาน 

- การออกแบบระบบ ตามเอกสารความตองการที่ไดจากการวิเคราะหระบบ 

- การพัฒนา เปนการพัฒนาระบบใหไดตามขอกําหนดท่ีไดออกแบบไวและ

ทดสอบระบบ 

 

1.5 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ / หรือเชิงประยุกต 
1) เทคนิคการพฒันาโปรแกรมประยุกตโดยใชเทคโนโลยคีวามจริงเสริมพัฒนารวมกบั

กราฟกเอนจิ้นแบบเปดเผยรหัส 
2) ส่ือทางเลือกสําหรับการศึกษาทางกายวิภาคของแมลงและส่ิงมีชีวิตอ่ืน 
3) เอกสารการพฒันาซอฟตแวรของระบบ  
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1.6 เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนา 
1) รายละเอียดฮารดแวรของเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลท่ีในการศึกษาและพัฒนาระบบ

มีคุณสมบัติดังนี้ 

- หนวยประมวลผลกลาง 2.5 GHz 

- หนวยความจําหลัก 2 GB 

- พื้นที่สําหรับบันทึกขอมูล 250 GB 

- อุปกรณตอพวง ยูเอสบีเว็บแคม ความคมชัดไมนอยกวา 5 ลานพิกเซล 

 

2)  รายละเอียดซอฟตแวร 

- ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟตเอ็กพี (Microsoft Windows XP) 

- โปรแกรมไมโครซอฟตสตูดิโอดอทเน็ตสองพันหา (Microsoft Studio 2005) 

- ชุดแสดงผลกราฟก 3 มิติ เออริชเอนจิ้น (Irricth Engine 1.4.1) 

- ชุดจัดการเสียง ไออารอารแคลง (IrrKlang 1.3.0) 

- ชุดพัฒนาซอฟตแวรเออารทูลคิท (ARToolKit 2.72) 

 

 


