
 
บทที่ 2 

  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการศึกษาการคนควาแบบอิสระ เร่ืองการพัฒนาแบบจําลองเพ่ือการศึกษาโดยใช

เทคโนโลยีความจริงเสริมกรณีศึกษาแบบหลายมารคเกอร ไดทําการศึกษาทฤษฎีและหลักการตาง ๆ 

ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางนํามาประยุกตใช สามารถแบงออกเปนหัวขอตาง ๆ ไดดังตอไปนี้ 

2.1  เทคโนโลยีความจริงเสมือน 

 เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality Technology หรือ VR) เปนวิวัฒนาการของ

เทคโนโลยีท่ีเร่ิมจากการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยีสําหรับ การทหารและจําลองการบินของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ระหวางป ค.ศ. 1960-1969 ปจจุบันเทคโนโลยีความจริงเสมือนไดมีการพัฒนา อยาง

ตอเนื่อง และไดนํามาประยุกตใชกับงานดานตาง ๆ อาทิ ดานวิศวกรรม ดานวิทยาศาสตรการแพทย 

ดานบันเทิง เปนตน และมี การแบงประเภทของระบบความจริงเสมือนตามพื้นฐานวิธีท่ีติดตอกับ

ผูใช (วัฒนา, 2551) ดังนี ้

 1) Desktop VR หรือ Window on World Systems (WoW) เปนระบบความจริงเสมือนท่ีใช

จอภาพของคอมพิวเตอรในการแสดงผล 

 2) Video Mapping เปนการนําวิดีโอมาเปนอุปกรณหรือเคร่ืองมือนําเขาขอมูลของผูใช และ

ใชกราฟกคอมพิวเตอรนําเสนอการแสดงผลในโมเดลแบบสองมิติหรือสามมิติ โดยผูใชจะเห็น

ตัวเองและเปล่ียนแปลงตัวเองจากจอภาพ 

 3) Immersive Systems เปนระบบความจริงเสมือนสําหรับผูใชสวนบุคคล โดยผูใชนาํ

อุปกรณประเภทจอภาพสวมศีรษะ  (Head-Mounted Display หรือ HMD) ไดแก หมวกเหล็กหรือ

หนากากมาใชจําลองภาพและการไดยิน 

 4) Telepresence เปนระบบเสมือนจริงท่ีมีการนําอุปกรณตรวจจับสัญญาณระยะไกลท่ีอาจ

ติดต้ังกับหุนยนตเช่ือมตอการใชงานกับผูใช 
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 5) Augmented / Mixed Reality Systems เปนการผสมผสานระหวาง Telepresence ระบบ

ความจริงเสริมและเทคโนโลยีภาพเพื่อสรางส่ิงท่ีเสมือนจริงใหกับผูใช 

 

รูปท่ี 2.1 แสดงความสัมพันธของความจริงเสมือนและความจริงเสริม 

2.2  แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีความจริงเสริม 

 2.2.1 ความหมายของเทคโนโลยีความจรงิเสริม  
 ความหมายของเทคโนโลยีความจริงเสริม  (Augmented Reality Technology หรือ 
AR)  คือ การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีผสานเอาโลกแหงความเปนจริงและความจริงเสริม เขา
ดวยกันผานซอฟตแวรและอุปกรณเช่ือมตอตาง ๆ เชน เว็บแคมคอมพิวเตอร หรืออุปกรณ
อ่ืนท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงภาพเสมือนจริงนั้นจะแสดงผลผานหนาจอคอมพิวเตอร หนาจอ
โทรศัพทมือถือ บนเคร่ืองฉายภาพ หรือบนอุปกรณแสดงผลอ่ืน ๆ โดยภาพเสมือนจริงท่ี
ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธกับผูใชไดทันที ท้ังในลักษณะท่ีเปนภาพนิ่งสามมิติ 
ภาพเคล่ือนไหว หรืออาจจะเปนส่ือท่ีมีเสียงประกอบข้ึนกับการออกแบบส่ือแตละรูปแบบ
วาใหออกมาแบบใด 
 

 2.2.2 ประเภทของเทคโนโลยีความจริงเสริม 
 เทคโนโลยีความจริงเสริมสามารถแบงประเภทตามสวนวเิคราะหภาพ (Image 
Analysis) เปน 2 ประเภท ไดแก  
 1. การวิเคราะหภาพโดยอาศัยมารคเกอรเปนหลักในการทํางาน (Marker Based 
Augmented Reality)  
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 2. การวิเคราะหภาพโดยใชลักษณะตาง ๆ ท่ีอยูในภาพมาวิเคราะห (Marker-less 
Based Augmented Reality) 
 
2.2.3 องคประกอบหลักของเทคโนโลยีความจริงเสริม  
 องคประกอบหลักของเทคโนโลยีความจริงเสริมแบบอาศัยมารคเกอรในการ
ทํางาน ประกอบดวย 
 1. มารคเกอร (Marker) หรือเรียกวามารคอัป (Markup) หรือเออารโคด (AR-Code) 
 2. ตัวจับสัญญาณภาพ เชน กลองวิดีโอ กลองเว็บแคม กลองโทรศัพทมือถือหรือ
ตัวจับสัญญาณ (Sensor) อ่ืน ๆ 
 3. สวนแสดงผล เชน จอภาพครอบศีรษะ จอภาพคอมพิวเตอร จอภาพ
โทรศัพทมือถือ 
 4. ซอฟตแวรในสวนการประมวลผลเพื่อสรางภาพหรือวตัถุแบบสามมิติ 

 
2.2.4 กระบวนการของเทคโนโลยีความจรงิเสริม 
 โดยกระบวนการภายในของเทคโนโลยีความจริงเสริมประกอบดวย  3 
กระบวนการ ไดแก 
 1.   การวิเคราะหภาพ (Image Analysis) เปนข้ันตอนการคนหามารคเกอร 
(Marker) จากภาพท่ีไดจากกลองแลวสืบคนจากฐานขอมูล (Marker Database) ท่ีมีการเก็บ
ขอมูลขนาดและรูปแบบของมารคเกอรเพือ่นํามาวิเคราะหรูปแบบของมารคเกอร 
 2.  การคํานวณคาตําแหนงเชิงสามมิติ (Pose Estimation) ของมารคเกอรเทียบกับ
กลอง 
 3.  กระบวนการสรางภาพสองมิติจากโมเดลสามมิติ (3D Rendering) เปนการเพิ่ม
ขอมูลเขาไปในภาพ โดยใชคาตําแหนงเชิงสามมิติท่ีคํานวณได จนไดภาพกราฟกไป
ซอนทับรูปจริง  



9 

 

รูปท่ี 2.2 แสดงแผนภาพกระบวนการทํางานของเทคโนโลยีความจริงเสริม  
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2.2.5 การวิเคราะหภาพ (Image Analysis) 

 ในข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนการคนหามารคเกอรจากภาพท่ีไดจากกลองวดิีโอ โดย

กอนอ่ืนเราจะตองทําการดึงขอมูลท่ีจําเปนของมารกเกอรหนึ่ง ๆ ท่ีจะใชนํามาสรางเปน

ฐานขอมูลเก็บไวกอน ซ่ึงขอมูลท่ีจําเปนเหลานี้ประกอบดวย ขนาดของมารคเกอรและ

ลวดลายของมารคเกอรเปนตน ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวตามรูปแบบการใชงานของเออารทูลคิท 

(ARToolKit) รูปแบบของมารคเกอร จะตองเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสท่ีมีขอบสีดํา พื้นหลัง

ดานในสีขาวและลวดลาย (Pattern) ของมารคเกอรเปนสีดํา ซ่ึงสามารถแสดงดังรูป  

 

รูปท่ี 2.3 แสดงลักษณะของมารคเกอร (Marker) 

  

 สําหรับข้ันตอนภายในของกระบวนการวิเคราะหภาพเพ่ือท่ีจะใหไดมาซ่ึงขอมูล

ของมารคเกอรท่ีเราตองการ โดยท่ีเม่ือระบบทําการคนหามารคเกอรหนึง่ ๆ ในเฟรมภาพใด 

ๆ จากกลองวดิีโอสามารถอธิบายไดดังนี ้
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 1. ทําการแปลงภาพท่ีไดมาจากกลองวิดีโอท่ีเปนภาพสีนัน้ใหกลายเปนภาพสอง

ระดับ (Binary Image) โดยการกําหนดใหแตละพิกเซลในภาพสองระดบัมีคาเปน 0 หรือ 1 

โดยท่ีจะมีคาเปน 0 เม่ือคาระดับความสวาง (Intensity) ของพิกเซลนั้นมีต่ํากวาคา 

Threshold มิฉะนั้นแลวจะมีคาเปน 1 

 

รูปท่ี 2.4  แสดงรูปจากกลองวิดีโอกอนทําการ Binary Image 

 

รูปท่ี 2.5 แสดงรูปหลังจากทําการ Binary Image 

 2.  ทําการหาพืน้ท่ีติดตอกนั (Connected components) โดยใชเทคนคิทางการ

วิเคราะหภาพท่ีเรียกวา Connected component labeling 
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รูปท่ี 2.6 แสดงรูปการหาพื้นท่ีติดตอกัน 

 3.  หลังจากนัน้ระบบจะทําการหาเสนรอบรูป (Contours) ของพ้ืนท่ีท่ีไดมาผลลัพธ

ในข้ันตอนท่ีแลว 

 

รูปท่ี 2.7 แสดงรูปการหารเสนรอบรูป 

 4. จากผลลัพธของข้ันตอนท่ีแลวระบบจะทําการประมาณหาคาพารามิเตอรของ

สมการเสนตรงท่ีแทนเสนรอบรูปซ่ึงเปนรูปส่ีเหล่ียมท้ัง 4 เสน หลังจากนั้นระบบจะหาจุด

มุม (Corners) ท้ัง 4 จุดของมารคเกอร จากจุดตัดของเสนตรงท้ังส่ีจุดท่ีหาได ซ่ึงแสดงดัง

ตัวอยางรูปท่ี 2.8 ซ่ึงจุดมุมส่ีจุดนี้จะถูกนําไปใชในกระบวนการ Pose Estimation ซ่ึงจะ

อธิบายตอไป 
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รูปท่ี 2.8 แสดงรูปของจุด 4 มุมของกระบวนการ Image analysis 

 

2.2.6 การคํานวณคาตาํแหนงเชิงสามมิติ  (Pose Estimation) 

 เปนข้ันตอนของการคํานวณคาตําแหนงเชิงสามมิติ (3D Pose) ของมารคเกอรเม่ือ

เทียบกับภาพจากกลองวิดีโอ คานี้จะถูกแสดงในรูปเมตริกซขนาด 4x4 (Tcm) ท่ีระบุ

ความสัมพันธระหวาง Camera Coordinated Frame และ Marker Coordinated Frame ซ่ึง 

Camera Coordinated Frame ก็คือ Coordinated Frame ท่ีใชอางอิงตําแหนงใด ๆ ของกลอง

วิดีโอ และ Marker Coordinated Frame ก็คือ Coordinated Frame ท่ีใชอางอิงตําแหนงใด ๆ 

ของมารคเกอร  
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รูปท่ี 2.9 แสดงความสัมพันธระหวาง Camera Coordinated Frame และ Marker Coordinated Frame 

  

 สวนคาความสัมพันธระหวางจุดใดๆ บน Ideal Screen Coordinated Frame (xI yI) 

กับ Observe Screen Coordinated Frame (xO yO) 

  

รูปท่ี 2.10 ความสัมพันธระหวาง Ideal Screen Coordinates และ Observe Screen Coordinates 
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2.2.7 กระบวนการสรางภาพสองมิติจากโมเดลสามมิต ิ(3D Rendering) 

 สวนนี้เปนสวนสุดทายท่ีจะทําใหกระบวนการของเทคโนโลยีความจริงเสริม

ครบถวนสมบูรณ ซ่ึงก็คือ การเพ่ิมสวนของความจริงเสริมท่ีเราตองการเพิ่มเขาไป ซ่ึง

โดยท่ัวไปแลวจะเปนกราฟกโมเดลสามมิติ (3D Models) ลงไปในภาพที่ไดจากกลองวิดีโอ 

ณ ตําแหนงท่ีมารคเกอรปรากฏอยู โดยใชคาตําแหนงเชิงสามมิติท่ีคํานวณไดจากข้ันตอน

การคํานวณคาตําแหนงเชิงสามมิติ มากําหนดเปนตําแหนงท่ีกราฟกโมเดลสามมิติ ท่ี

ตองการเพิ่มลงไป จากนัน้นาํไปซอนทับกบัภาพท่ีไดจากกลองวิดีโอแลวแสดงผลออกทาง

จอภาพ 

 

รูปท่ี 2.11 แสดงภาพจากท่ีแผนกระบวนการสรางภาพสองมิติจากโมเดลสามมิติ 

 

 

รูปท่ี 2.12 แสดงกระบวนการทํางานของเออารทูลคิท (ARToolkit) 
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2.2.8 ประเภทการแสดงผลของเทคโนโลยคีวามจริงเสริม 

 Isdale (2001) จําแนกชนิดของเทคโนโลยีความจริงเสริมตามรูปแบบการแสดงผล 

ออกเปน 4 ชนิด ดังนี ้

 1. ความจริงเสริมแบบแสดงผลโดยการมองผานเลนส (Optical See-Through 

Augmented Reality Display) มีลักษณะการทํางาน คือ ผูใชจะตองมีอุปกรณท่ีทําหนาท่ีรวม

แสงอยูดานหนาของตาผูใช โดยทําหนาท่ีลดแสงจากท่ีผูใชมองเห็นจากสภาพแวดลอมจริง

และสะทอนแสงท่ีไดมาจากจอภาพกราฟกเขาไปยังตาของผูใช ผลรวมของแสงท้ังสองจะ

ทําใหเกิดการรวมภาพจริงและภาพเสมือน 

 2.  ความจริงเสริมแบบแสดงผลโดยใชเคร่ืองฉายภาพ (Projector Based 

Augmented Reality) มีลักษณะการทํางานคือฉายภาพที่ไดคํานวณไปยงัวัตถุท่ีตองการเพิ่ม

ลวดลาย (Texture) เปนความจริงเสริมแบบเพิ่มรายละเอียดใหกับวัตถุจริง 

 3. ความจริงเสริมแบบแสดงผลโดยการมองผานกลองวิดโีอ (Video See-Through 

Augmented Reality) มีลักษณะการทํางาน คือ ภาพของสภาพแวดลอมจริงในมุมองของ

ผูใชจะถูกเก็บภาพดวยกลองวิดีโอ จากนั้นจะถูกนํามารวมกับภาพกราฟกท่ีสรางข้ึนดวย

คอมพิวเตอร แลวนําผลที่ไดสงไปยังจอแสดงผลท่ีอยูตรงตาจองผูใชในอุปกรณจอภาพ

ครอบศีรษะเพือ่แสดงผลใหผูใชมองเห็น 

 4. ความจริงเสริมแบบแสดงผลโดยจอภาพ (Monitor-Based Augmented Reality) 

ลักษณะการทาํงานจะใชกลองวิดีโอในการทําหนาท่ีรับภาพจริงเขามา โดยตําแหนงของ

กลองจะถูกสงไปยังคอมพวิเตอรเพื่อใชเปนขอมูลในการสรางภาพกราฟก ภาพกราฟกท่ีได

จะถูกนําไปรวมกับภาพจริงท่ีไดจากกลองวิดีโอแลวผลท่ีไดจะถูกนําไปแสดงผลยังหนาจอ 

ซ่ึงในกรณีท่ีตองการสรางภาพในลักษณะสองตาโดยใชกลองสองตัวจะใชการแสดงผลที่

จอดวยการสลับการแสดงผลของกลองไปมา โดยผูใชงานจะสวมแวนเสตอริโอเพ่ือใชใน

การบังตาทีละขางใหสอดคลองกับจังหวะการแสดงผลของภาพบนหนาจอ 
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รูปท่ี 2.13 แสดงลักษณะของจอภาพครอบศีรษะ (Head-Mounted Display) 

2.3  คอมพิวเตอรกราฟก  (computer graphics) 

 คอมพิวเตอรกราฟก (computer graphics) หรือในศัพทบัญญัติวา วิชาเรขภาพคอมพิวเตอร 

คือหนึ่งในศาสตร องคความรู ของระเบียบวิธีการแกปญหาเชิงคอมพวิเตอร (computing 

methodology) ท่ีแกปญหาเกีย่วกับเร่ืองของภาพหรือการแสดงภาพ โดยเนนการประมวลผลขอมูล

ดวยคอมพิวเตอร ใหขอมูลนําเขาเปนขอมูลตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญญาณตาง ๆ แทน ตําแหนงพิกดั 

สี รูปทรง ความสวาง 

 ข้ันตอนแรกเร่ิมตนดวยการสรางแบบจําลอง (modeling) เพื่อแทนความสัมพันธของขอมูล
ตาง ๆ เหลานั้นใหสามารถประมวลผลไดดวยคอมพวิเตอร ตามดวย การแปรเปนภาพสุดทาย หรือ 
เรียกอีกอยางหน่ึงวาเรนเดอร หรือการใหแสงและเงา (rendering) เปนการแปรหรือแสดงผลลัพธ
ทางอุปกรณแสดงผลลัพธ เชน จอภาพ หรือ อุปกรณอ่ืน ๆ ออกมาเปนภาพเชิงเรขาคณิตมองเห็น 
รูปทรง สีสัน ลวดลาย ลายผิว หรือ ลักษณะแสงเงา รวมถึง ขอมูลอ่ืน ๆ ของภาพ เชน ขอมูลการ
เคล่ือนไหว การเปล่ียนแปลง ลักษณะการเชื่อมตอ และ ความสัมพันธระหวางวัตถุหรือส่ิงของใน
ภาพ 
 คอมพิวเตอรกราฟกยังครอบคลุมถึงการศึกษาดานระบบในการแสดงภาพ ท้ังฮารดแวร 
ซอฟตแวร สถาปตยกรรมของเคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณเช่ือมตอ หรือ อุปกรณในการนําเขา และ 
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แสดงผล ปจจุบันมีการประยุกต วิชาเรขภาพคอมพิวเตอรใชงานรวมกับเทคโนโลยีอ่ืน เชน การ
สรางภาพเคล่ือนไหวหรือ แอนิเมชัน งานภาพยนตร เกม ส่ือประสมภาพและเสียง ศึกษาบันเทิง 
หรือ ระบบสรางภาพความจริงเสมือน เปนตน 
 ระเบียบวิธีท่ีนยิมแบงเปนสองวิธีหลัก คือ การใชหลักการฉายและการใชหลักการตามรอย
ละแสง สําหรับวิธีการสรางภาพโดยใชหลักการฉาย (projective method) ซ่ึงใชหลักการแปลงพิกัด
ขอมูลตําแหนงตาง ๆ ในสามมิติ ใหเปนขอมูลท่ีมีพิกัดสองมิติแลวแสดงผลบนอุปกรณแสดงผลเชน
จอภาพ เปนตน โดยระหวางการแปลงพิกดัจะมีการคํานวณยอย เชน การขริบ (clipping) การขจัด
เสนแฝงผิวแฝง (hidden line/surface removal) และ การทําใหเปนจุดภาพเปนตน อีกวิธีท่ีนิยมใช คือ 
การตามรอยลําแสง (ray tracing) ซ่ึงเปนการคํานวณโดยอาศัยหลักไลตามรอยทางเดนิของแสงท่ีมา
จากแหลงกาํเนิดแสงมาตกกระทบท่ีวตัถุแลวสะทอนเขาตาหรือกลอง โดยไลตรวจสอบยอนรอย
แสง ไปดูคาความสวางของวัตถุท่ีจะแสดงในแตละจุดภาพบนอุปกรณแสดงผล 
 
2.4 เกมเอนจ้ิน 
 เกมเอนจิน้ (Game Engine) คือ ช่ือเรียกของโปรแกรมท่ีเปนสวนประกอบหลักของเกม
คอมพิวเตอรหรือโปรแกรมการแสดงผลภาพที่มีการตอบสนองแบบทันทีทันใด (Real Time) โดย
ทําหนาท่ีชวยจัดการติดตอกบัอุปกรณพื้นฐานชวยใหการพัฒนาโปรแกรมเกมงายข้ึนและบางคร้ัง
ชวยใหเกมท่ีพฒันาข้ึนสามารถทํางานไดบนระบบหลาย ๆ ระบบ ตัวอยางเชน บนเคร่ืองเกม
คอนโซล และบนเคร่ืองพีซีหรือบนระบบปฏิบัติการท่ีแตกตางกัน ตัวอยาง เชน Linux, Mac OS, 
Windows เปนตน คุณสมบัติหรือความสามารถหลักของเกมเอนจิ้นโดยท่ัวไปคือ สรางและ
ประมวลผลภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ การประมวลผลทางดานฟสิกส การตรวจสอบการชนของวัตถุ 
การจัดการดานเสียง การจัดการเร่ืองภาพเคล่ือนไหว  ปญญาประดิษฐ การเช่ือมตอระบบเครือขาย 
การถายโอนขอมูล และ การบริหารหนวยความจํา ในการพัฒนาเกมของอุตสาหกรรมเกม เกดิจาก
การนําเกมเอนจิ้นเดิมกลับมาใชเปนสวนประกอบหลักในการสรางเกมใหมท่ีมีเนื้อหาแตกตางกัน 
 สําหรับเกมเอนจ้ินบางประเภทท่ีทําหนาท่ีในการสรางและประมวลผลภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ 
เพียงอยางเดียว เม่ือนําเกมเอนจ้ินประเภทนี้มาใชพัฒนาเกมท่ีมีความตองการความสามารถในการ
ทํางานท่ีหลากหลาย ผูพัฒนาเกมจะตองเพิ่มเติมความสามารถขึ้นมาเองหรือทําการรวม
ความสามารถจากไรบาร่ีอ่ืน ๆ บางคร้ังเราจะเรียกเอนจิ้นเหลานีว้า “กราฟกเอนจิน้” (Graphics 
Engine) หรือ “เรนเดอรร่ิงเอนจิ้น” (Rendering Engine) หรือ “ทรีดีเอนจิ้น” (3D Engine) ซ่ึงเรา
สามารถเรียกรวมวาเปนเกมเอนจ้ินไดเชนเดียวกันเนื่องจากมีคุณสมบัตพิื้นฐานของการสรางงาน
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ดาน 3 มิติ ครบถวน ตวัอยางของกราฟกเอนจิ้นไดแก เออริชเอนจิ้น (Irrlicht Engine) และ อ็อคเอน
จิ้น (Ogre Engine) 
 เออริชเอนจิ้น (Irrlicht Engine) เปนซอฟทแวรประเภทเปดเผยรหัส (Open Source) ซ่ึง
สามารถนํามาใชงานไดโดยไมมีคาใชจาย เออริชเอนจิ้นถูกพัฒนาข้ึนโดยใชภาษาซีพลัสพลัส (C++) 
โดยเอนจิ้นนี้รองรับการนําไปพัฒนาดวยภาษาซีพลัสพลัสและภาษาอ่ืน ๆ อีกดวย เชน ภาษาซีชารป 
ภาษาเบสิก เปนตน อีกทั้งสามารถใชงานไดบนหลายระบบปฏิบัติการ อาทิเชน Windows, Linux 
และ Mac OS เปนตน เออริชเอนจิน้ถูกพัฒนามาใหสามารถแสดงผลภาพโดยใช ไดเรกเอ็กซ 
(DirectX) โอเพนจีเอล (OpenGL) ได เออริชเอนจิ้นถูกออกแบบมาใหมีประสิทธิภาพท่ีคอนขางสูง
ในขณะท่ีมีขนาดเล็ก สามารถเรียนรูเขาใจไดงายเม่ือเปรียบเทียบกบัเอนจิ้นอ่ืน ๆ โดยมี
ประสิทธิภาพท่ีใกลเคียงกัน 
 
2.5  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับส่ือการเรียนรู 
 ส่ือการเรียนรูเปนเคร่ืองมือของการเรียนรูท่ีทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองเปนส่ิง

สําคัญเนื่องจากในยุคปจจุบันเปนยุคของ ขอมูล ขาวสารและความรู การใชเทคโนโลยีและการ

ส่ือสาร ทําใหผูเรียนจําเปนตองพัฒนาตนเองใหสามารถเรียนรูส่ิงใหม ๆ ดวยตนเอง ตลอดจน

พัฒนาศักยภาพในการคิด ไดแก การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดอยาง

อยางมีเหตุผลนอกจากนี้ควรเปนส่ิงท่ีชวยกระตุนใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง ส่ือการเรียนรู 

หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางรอบตัวผูเรียนท่ีชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เชน คน สัตว ส่ิงของ ธรรมชาติ 

รวมถึงเหตุการณ หรือ แนวความคิด โดยมุงเนนสงเสริมการคนควา หรือ การแสวงหาความรูดวย

ตนเอง ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

2.5.1 หนาท่ีของส่ือการเรียนรู 

 1) ถายทอดความรู ความเขาใจ ความรูสึก เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ 

 2) สรางสถานการณการเรียนรูใหแกผูเรียน 

 3) กระตุนใหเกิดศักยภาพทางความคิด ไดแก คิดไตรตรอง คิดสรางสรรค คิดอยาง

มีวิจารณญาณ ตลอดจน 

 4) กระตุนใหเปนผูแสวงหาความรูและมีทักษะในการสรางความรูดวยตนเอง 
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2.5.2 คุณลักษณะของส่ือการเรียนรู 
 1) ชวยสงเสริมการสรางความรูของผูเรียน 
 2) ชวยสงเสริมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 3) มุงเนนการพัฒนาการคิดของผูเรียน 
 4) เปนส่ือท่ีหลากหลาย ไดแก วัสดุ อุปกรณ วิธีการ ตลอดจน ส่ิงท่ีมีตามธรรมชาติ 
 5) เปนส่ือท่ีอยูตามแหลงความรูในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6) ชวยพัฒนาการรวมทํางานเปนทีม 

 
2.5.3 ประเภทของส่ือการเรียนรู 
 1) ส่ือส่ิงพิมพ เอกสาร หนังสือ ตํารา หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร จุล 
สาร ฯลฯ 
 2) ส่ือเทคโนโลยี 
  - แถบบันทึกภาพวีดีทัศนเทปเสียงสไลด 
  - คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-assisted instruction) 
  - ส่ือบนเครือขาย (Web-based Learning) 
  - การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนการสอน 
  - การศึกษาผานดาวเทียม 
 3) ส่ือท่ีเปนกิจกรรม/กระบวนการ กิจกรรมท่ีจัดเพื่อฝกกระบวนการคิดและการ
ปฏิบัติการแสดงละครบทบาทสมมติสถานการณจําลองการทําโครงงาน 
 4) ส่ือบุคคล รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ิน 
 5) ส่ือธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 6) ส่ือวัสดุอุปกรณ หุนจําลอง แผนภูมิ แผนท่ี รวมถึงเคร่ืองเคร่ืองมืออุปกรณ
ทดลองวิทยาศาสตร 

 
2.6 ทฤษฎีการเรียนรู 8 ขั้นของกาเย (Gagne) 

 ทฤษฎีการเรียนรู 8 ข้ันของกาเย ( Gagne ) เปนทฤษฎีท่ีกาเยไดใหความหมายไวในป 1977 

ซ่ึงในอดีตจะใชทฤษฎีนี้ในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนซ่ึงผูสอนอาจจะมอบหมายงาน หรือให

นักเรียนทําแบบฝกหัด แตในปจจุบันมักจะใชทฤษฎีนี้ในการออกแบบและพัฒนาส่ือการสอน เชน 

ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน, เวบ็การสอน ซ่ึงรายละเอียดมีดังนี ้
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1. การจูงใจ ( Motivation Phase) การคาดหวังของผูเรียนเปนแรงจูงใจในการเรียนรู 

2. การรับรูตามเปาหมายท่ีตั้งไว (Apprehending Phase) ผูเรียนจะรับรูส่ิงท่ีสอดคลองกับ

ความต้ังใจ 

3. การปรุงแตงส่ิงท่ีรับรูไวเปนความจํา ( Acquisition Phase) เพื่อใหเกดิความจําระยะส้ัน

และระยะยาว 

4. ความสามารถในการจํา (Retention Phase) 

5. ความสามารถในการระลึกถึงส่ิงท่ีไดเรียนรูไปแลว (Recall Phase ) 

6. การนําไปประยุกตใชกับส่ิงท่ีเรียนรูไปแลว (Generalization Phase) 

7. การแสดงออกพฤติกรรมท่ีเรียนรู ( Performance Phase) 

8. การแสดงผลการเรียนรูกลับไปยังผูเรียน ( Feedback Phase) ผูเรียนไดรับทราบผลเร็ว

จะทําใหมีผลดแีละประสิทธิภาพสูง 

 

องคประกอบท่ีสําคัญท่ีกอใหเกิดการเรียนรู จากแนวคิดนักการศึกษา กาเย ( Gagne) คือ 

- ผูเรียน ( Learner) มีระบบสัมผัสและ ระบบประสาทในการรับรู 

- ส่ิงเรา ( Stimulus) คือ สถานการณตาง ๆ ท่ีเปนส่ิงเราใหผูเรียนเกดิการเรียนรู 

- การตอบสนอง (Response) คือ พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู 

 

การสอนดวยส่ือตามแนวคิดของกาเย (Gagne) 

- เราความสนใจ มีโปรแกรมที่กระตุนความสนใจของผูเรียน เชน ใชการตูน หรือ 

กราฟกท่ีดึงดูดสายตา ความอยากรูอยากเห็นจะเปนแรงจูงใจใหผูเรียนสนใจใน

บทเรียน การตั้งคําถามก็เปนอีกส่ิงหนึ่ง 

- บอกวัตถุประสงค ผูเรียนควรทราบถึงวัตถุประสงค ใหผูเรียนสนใจในบทเรียน

เพื่อใหทราบวาบทเรียนเกี่ยวกับอะไร 

- กระตุนความจําผูเรียน สรางความสัมพันธในการโยงขอมูลกับความรูท่ีมีอยูกอน 

เพราะส่ิงนี้สามารถทําให เกิดความทรงจําในระยะยาวได เ ม่ือไดโยงถึง

ประสบการณผูเรียน โดยการตั้งคําถาม เกี่ยวกับแนวคิด หรือเนื้อหานั้น ๆ 
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- เสนอเนื้อหา ข้ันตอนนี้จะเปนการอธิบายเนื้อหาใหกับผูเรียน โดยใชส่ือชนิดตาง ๆ 

ในรูป กราฟกหรือ เสียง วิดีโอ 

- การยกตัวอยาง การยกตัวอยางสามารถทําไดโดยยกกรณีศึกษา การเปรียบเทียบ 

เพื่อใหเขาใจไดซาบซ้ึง 

- การฝกปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดทักษะหรือพฤติกรรม เปนการวัดความเขาใจวาผูเรียนได

เรียนถูกตองเพื่อใหเกิดการอธิบายซํ้าเม่ือรับส่ิงท่ีผิด 

- การใหคําแนะนําเพิ่มเติม เชน การทําแบบฝกหัด โดยมีคําแนะนํา 

- การสอบ เพื่อวัดระดับความเขาใจ 

- การนําไปใชกบังานท่ีทํา ในการทําส่ือควรมี เนื้อหาเพิ่มเติม หรือหัวขอตาง ๆ ท่ี

ควรจะรูเพิ่มเติม 

 
2.7 ทฤษฎีการเรียนรูของ Ehrman และ Oxford 
            Ehrman และ Oxford (1990 : 313) กลาวถึงยุทธวธีิในการจําวาประกอบดวย 4 วิธี และแตละ

วิธีประกอบดวยวิธียอย ๆ คือ 

 1. วิธีสรางการเช่ือมโยงในใจ (Creating Mental Linkages) ซ่ึงประกอบดวยวิธียอย ๆ 3 วิธี
คือการจัดกลุม (Grouping) การรวมพวกและขยายรายละเอียด (Associating/Elaborating) และการ
ใสคําใหมลงไปในบริบท (Placing New Words into a Context) 

 2. วิธีการใชภาพและเสียง (Applying Images and Sounds) ซ่ึงประกอบดวยวิธียอย  4 
วิธีคือการสรางภาพ (Using Imagery) การสรางแผนท่ีความหมาย (Semantic Mapping) การใชคํา
สําคัญ (Using Keywords) และการใชเสียงเพ่ือการจดจํา (Representing Sounds in Memory) 

3. วิธีการทบทวนบอย ๆ (Reviewing Well) โดยเนนการทบทวนโครงสรางส่ิงท่ีตองการจํา 

 4. วิธีการแสดงกริยาอาการ (Employing Action) ซ่ึงประกอบดวยวิธียอย 2 วิธีคือการใชการ
ตอบสนองทางรางกาย หรือทางอารมณ (Using Physical Response or Sensation) และการใชเทคนคิ
ทางชาง (Using Mechanical Techniques) 

จากตัวอยางของเทคนิคชวยจําตามแนวคิดของ Ehrman และ Oxford กับ Joyce และ Weil 
ดังกลาวขางตน จะเหน็ไดวามีหลายเทคนคิท่ีคลายกัน เชน เทคนิคการเช่ือมโยง การรวมพวก และ
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การใชเสียง เปนตน  นอกจากนั้น จะเห็นไดวา จากตัวอยางข้ันตอนการสอนตามแนวคิดของ Joyce 
และ Weil จะเปนแนวทางท่ีครูผูสอนสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนในเกือบ
ทุกวิชา และโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีคําศัพทท่ีผูเรียนตองจดจํา
มากมายมหาศาล  ดังน้ัน การใชเทคนิคดังกลาวขางตนจะสามารถชวยพัฒนาความสามารถในการจํา
ของผูเรียน ไดเปนอยางด ี

เม่ือผนวกเขากนักับองคประกอบของการออกแบบและพฒันาส่ือการสอนในรูปแบบ
คอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวคิดของ Gagne สามารถทําใหผูเรียนเกิดความสนใจตอส่ิงเรา ผูเรียน
จะเกิดความสนใจและเรียนรูจากส่ือสอนมากข้ึนตามลําดับ  

 
2.8 แมลงอนุรักษ 
 แมลงมีความสามารถในการปรับตัวไดดี สามารถดํารงเผาพันธุ ทําใหส่ิงมีชีวิตในกลุมของ
แมลงมีความหลากหลาย จาํนวนชนิดมากกวาในส่ิงมีชีวิตรูปแบบอ่ืน ๆ และมีจํานวนประชากรมาก
เปนอันดับ 1 ของโลก แตความหลากหลายน้ันก็ทําใหแมลงบางชนิดสูญพันธุ หรือใกลสูญพันธุ ซ่ึง
อาจจะเปนเพราะหลายสาเหตุดวยกัน จากความจําเพาะเจาะจงของพืชอาหารของแมลงชนิดนั้นลด
นอยหรือไมมีในสภาพธรรมชาติ เนื่องจากความเส่ือมโทรมของปาไม เชน ผีเส้ือถุงทองท่ีมีพืช
อาหารในระยะหนอนจากการกินกระเชาสีดา อีกท้ังยังมีการลักลอบจับเปนการคา โดยเฉพาะแมลง
ท่ีมีความสวยงาม ไดแก กลุมผีเส้ือ และ กลุมดวง 
 2.7.1 ชนิดแมลงอนุรักษในประเทศไทย 

 1. แมลงท่ีมีการจับเพื่อการคาสูง ซ่ึงมีลักษณะสวยงาม ไดแก แมลงกลุมผีเส้ือ และ
แมลงกลุมดวง ซ่ึงผีเส้ือมีสีสันสวยงาม สวนดวงมีเขาสวยงาม 
 2. แมลงท่ีหายาก ซ่ึงดูจากพพิิธภัณฑแมลง ของกรมวิชาการเกษตร ท่ีเคยพบเม่ือ 
30-40 ปท่ีแลว ตอมาปจจุบันไมพบอีกเลย หรือพบนอยมาก อันเส่ียงตอการสูญพันธุ 
 3. แมลงในบัญชีรายช่ือในอนุสัญญา CITES (Convention on International Trade 
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) หรืออนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย
การคาซ่ึงพืชปา และสัตวปาท่ีกําลังใกลสูญพันธุ ในบัญชีหมายเลข 2 ของอนุสัญญานี้ท่ีมี
รายช่ือแมลงท่ีพบในประเทศไทยดวย จํานวน 3 รายการ คือ ผีเส้ือถุงทอง ผีเส้ือไกเซอร 
และผีเส้ือภูฐาน ดังนั้นในการกําหนดชนิดแมลงอนุรักษจึงไดกําหนดแมลงทั้ง 3 รายการนี้
เขาไปดวย 
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 2.8.2 รายชื่อแมลงอนุรักษในประเทศไทย 
 แมลงกลุมผีเส้ือ 

- ผีเส้ือถุงทอง แมลงอนุรักษ ในบัญชีหมายเลข 2 ของอนุสัญญา CITES 
- ผีเส้ือหางยาวตาเคียวปกลายหยัก Actias maenas Doubleday 
- ผีเส้ือหางยาวส่ีตาปกลายหยกั Actias sinensis heterogyna Mell 
- ผีเส้ือหางยาวตาเคียวปกลายตรง Actias rhodopneuma Rober 
- ผีเส้ือกลางคืนหางยาว Actias spp. ในประเทศไทยพบผีเส้ือกลางคืน (Moth) ชนิดนี้ 4 

ชนิด ผีเส้ือหางยาวตาเคียวปกลายตรง Actias maenas Doubleday,ผีเส้ือหางยาวตาเคียว
ปกลายหยัก A. Rhodopneuma Rober,ผีเส้ือหางยาวส่ีตาปกลายตรง A. selene Hubner 
และผีเส้ือหางยาวส่ีตาปกลายหยัก A. Senensis heterogyna Mell 

- ผีเส้ือหางยาวส่ีตาปกลายตรง Actias selene Hubner 
- ผีเส้ือภูฐานหรือผีเส้ือเชียงดาว Bhutanitis spp. กําหนดไวในบัญชีหมายเลข 2 ของ

อนุสัญญา CITES ในประเทศไทยพบเฉพาะBhutanitis lidderdalei Atkinson 
- ผีเส้ือรักแรขาว Papilio protener euprotener Fruhstorfer 
- ผีเส้ือกลางคืนคางคาว Lyssa zampa Butler 
- ผีเส้ือหางต่ิงสะพายเขียว Papilio palinurus Fabricius 
- ผีเส้ือไกเซอร Teinoppalpus spp. เปนแมลงอนุรักษ ท่ีกําหนดไวในบัญชี หมายเลข 2 

ของอนุสัญญา CITES ในประเทศไทยมีชนดิเดียว คือ ผีเส้ือไกเซอร Teinoppalpus 
imperialisimperatrix de' Niceville 

- ผีเส้ือนางพญา Stichophthalma spp. เปนผีเส้ือกลางวัน (Butterfly) ท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด 
ซ่ึงในประเทศไทยพบ 3 ชนดิ คือ 

- ผีเส้ือนางพญาพมา Stichophthalma louisa Wood-Mason พบไดท่ีภาคเหนือของ
ประเทศไทย ผีเส้ือนางพญาเขมร S. cambodia Hewitson พบไดท่ีภาคตะวันออกของ
ประเทศ และผีเส้ือนางพญากอดเฟรย S. Godfreyi Rothschild พบไดท่ีภาคใตของ
ประเทศไทย 

- ผีเส้ือถุงทอง Trodes spp. เปนแมลงอนุรักษ ท่ีกําหนดไวในบัญชีหมายเลข 2 ของ
อนุสัญญา CITES ในประเทศไทยท่ีพบแลวมีอยูหลายชนิด ไดแก ผีเส้ือถุงทองปาสูง 
Trodes helena Linnaeus, ผีเส้ือถุงทองปกษใต T. amphrysus Cramer 

- ผีเส้ือถุงทองธรรมดา T. aeacus Felder 
- ผีเส้ือหางดาบตาลไหม Meandrusa sciron Leech 
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 แมลงกลุมดวง 
- ดวงกวางดาว Cheirotonus parryi Gray, วงศ Scarabaeidae เปนดวงขนาดใหญ ตวั

ผูมีขาหนายาวสวยงาม ตวัเมียขาหนาส้ัน ดวงชนิดนี้พบทางภาคเหนือและภาค
ตะวนัออก 

- ดวงคีมยีราฟ Chadagnathus giraffa Fabricus, วงศ Lucanidae พบท่ีภาคเหนือและ
ภาคตะวันออก ดวงคีมหรือดวงเข้ียวกางในประเทศไทยมีหลายชนิดและมีรูปราง
แปลกสวยงามจึงมี การลาจับกันมาก 

- ดวงดนิขอบทองแดง Mouhotia batesi Lewis , วงศ Carabidae ดวงดินท่ีมีขนาด
ใหญ ตัวสีดํา แตขอบบริเวณสวนอกมีเหลือบเปนสีทองแดง พบท่ีภาคกลาง ภาค
ตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

- ดวงดนิปกแผน Mormolyce phyllodes Hegenb, วงศ Carabidae ดวงดินท่ีมีปกหนา
แบนบางเปนแผนทําใหดูสวยและแปลก เปนแมลงท่ีหายาก พบเฉพาะภาคใต 

 
2.9 มาตรฐานอุตสาหกรรมซอฟตแวร ISO 29110 VSE 

2.9.1 ความหมาย ISO 29110  
 มาตรฐานวิศวกรรมซอฟตแวรสําหรับองคกรขนาดกลางและเล็กท่ีเรียกวา 
ISO29110 Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE)    
ISO29110 เปนแนวคิดยุคใหมของ ISO ท่ีจะเนนการเติบโตของอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และเล็ก รวมทั้งผูประกอบใหมท่ีเขามาใหมีโอกาสในการแขงขันตามแนวทางการพัฒนา ฯ 
Outsourcing  ซ่ึงในอดีตท่ีผานมา มาตรฐานวิศวกรรมซอฟตแวรไดถูกทําใหเปนเร่ืองท่ี
เขาใจยากและมีความสลับซับซอนยุงยากในการปฏิบัติตาม ประกอบกับมาตรฐาน
ซอฟตแวรระดับสากลที่มีอยูในปจจุบันจะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานขององคกรขนาด
ใหญ   ISO29110 จึ่งถูกพัฒนาดวยแนวคิดพืน้ฐานเพื่อสนับสนุนองคกรขนาดเล็กใหมี
โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการและรับรองคุณภาพในระดบัสากล 
 
2.9.2  กระบวนการของ ISO 29110  
 กระบวนการของ ISO29110 จะเนนใหผูประกอบการซ่ึงอาจจะเปนผูประกอบการ
อิสระ ผูประกอบการขนาดเล็กท่ีมีบุคคลกรไมเกิน 25 คน หรือหนวยงานทางดาน
ซอฟตแวรท่ีอยูในองคกรขนาดใหญใหมีกระบวนการในการพัฒนาซอฟตแวรท่ีเปนระบบ 
และเขาสูกระบวนการสากล โดยจะเปนการเร่ิมตนในเชิงกิจกรรมของการปรับปรุง
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กระบวนการ หรือ SPI (Software Process Improvement)  ทาง ISO29110 ไดให
ความสําคัญในกระบวนการท่ีจะตองทําการปรับปรุงใหเปนระบบและเปนสากล 2 
กระบวนการหลัก คือ กระบวนการดานการบริหารโครงการ (Project Management) และ
กระบวนการดานการสรางซอฟตแวร (Software Implementation) ซ่ึงจะประกอบดวย
กระบวนการยอย ๆ ภายในอีก ท้ังสองกระบวนไดถูกออกแบบใหเหมาะสมกับ
ผูประกอบการขนาดเล็กจึงมีความเหมาะสมในการประยุกตใชไดทันที โดยไดกาํหนด
ขนาดของกระบวนการใหเหมาะสมกับองคกรขนาดเล็ก จึงไมสรางปญหาในการปรับใช
งานใหเขากับองคกร 


