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บทคัดย่อ 

งานวจิยันี เป็นออกแบบและพฒันาระบบเพื อชวย่ ในการสอนเรื องตวัอกัษร
ภาษาองักฤษ A-Z โดยใชเ้ทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality 
:AR)  ระบบนีสามารถนาํ ไปใชเ้สริมการสอนเรื องตวัอกัษรภาษาองักฤษ  
A-Z แกนกัเรียนในระดบัเบืองตน้ไ่  ด ้ซึ งนอกจากเทคโนโลยีความจริงเสริม
นีจะถูกพฒันาขึนโดยเครื องมือที ชื อวา   ่ FLARToolkit แลว้  ยงัประกอบดว้ย
การสร้างโมเดล 3 มิติ เพื อใหร้ะบบการสอนมีความน่าสนใจ เขา้ใจงายและ่
รวดเร็วกบการเรียนแบบโลกเสมือนจริงั     ผลการประเมินคุณภาพของ
ระบบ โดยการใช้แบบสอบถามกบักลุมตวัอยาง ่ ่ 2 กลุม คือ ผูเ้ชี ยวชาญ่
จาํนวน 10 ทาน และผูใ้ชง้านทวัไปจาํนวน ่  30 ทาน พบวาแบบประเมิน่ ่
คุณภาพของระบบสําหรับผูเ้ชี ยวชาญได้คาเฉลี ยเทากบ ่ ่ ั 4.40 คาสวน่ ่
เบี ยงเบนมาตรฐานเทากบ ่ ั 0.60 และผลการประเมินคุณภาพของระบบ
สาํหรับผูใ้ช้งานทวัไปไดค้าเฉลี ยเท ่ ่ากบ ั 3.81 คาสวนเบี ยงเบนมาตรฐาน่ ่
เทากบ ่ ั 0.84 สามารถสรุปไดว้า ระบบที ออกแบบและพฒันาขึนมี่  คุณภาพ
อยใูนระดบัดี ่ ดงันนั จึงนาจะ่ สามารถนาํไปใชง้านไดเ้ป็นอยางดี่  
คาํสําคญั-- ความจริงเสริม; ภาพเสมือนจริง; ตวัอกัษรภาษาองักฤษ 
 

1. บทนํา 
การเรียนการสอนในปัจจุบนัยงัคงใหผู้เ้รียนศึกษาโดยใชห้นงัสือเป็น ตวันาํ
เสนอ โดยรูปแบบการเรียนสวนใหญมกัจะเป็นการทองจาํตามทฤษฎีและ่ ่ ่
รูปภาพประกอบที เป็นภาพสองมิติในหนงัสือ  ซึ งบางครังอุปกรณ์การเรียน 
เกดชาํรุดเสียหาย จะทาํให้ผูเ้รียนจินตนาการตามเนือหาไดย้าก เขา้ใจผิด ิ  
สงผลใหผู้เ้รียนเกดความเ่ ิ บื อหนายและไมมีความพยายามทาํความเขา้ใจใน่ ่
เนือหาของเรื องที เรียน แตถา้มีการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหม  ่ ่
โดยการนาํภาพสามมิติเขา้มาชวยในการแสดงภาพประกอบในเนือหา ทาํ่  
ให้ผูเ้รียนมองเห็นภาพและสามารถจินตนาการตามเนือหาที เรียนไดอ้ยาง ่
ชดัเจนและถูกตอ้ง เกดควิ ามกระตือรือร้นในการเรียนรู้ รวมทงัสามารถทาํ 
ความเข้าใจในเนือหาบทเรียนได้อยางรวดเร็วยิงขึน นอกจากนียงัเกด   ่ ิ 
ทศันคติที ดีตอการเรียน พร้อมทงัเกดความตอ้งการที จะเรียนเนือหาใน่ ิ  
บทเรียนตอไปเรื อย ๆ่  ซึ งเทคโนโลยีความจริงเสริม หรือ AR  ซึ งยอมาจาก่
คาํวา่ Augmented Reality [1] เป็นเทคโนโลยีที ผสานเอาโลกแหงความเป็น่
จริง (Real) เขา้กบโลกเสมือน ั (Virtual) โดยผานทางอุปกรณ์ ่ Webcam 
กลอ้งมือถือ คอมพิวเตอร์ รวมกบภาษาคอมพิวเตอร์ ั Action Script 3.0 และ
การใชซ้อฟตแ์วร์ตาง ๆ เชน ่ ่ 3D MAX, Adobe Flash, Adobe Photoshop, 

Adobe Dreamweaver เป็นตน้ ซึ งจะทาํให้ภาพที เห็นในจอภาพจะเป็น ภาพ 
3 มิติ เชน คน สตัว ์สิงของ สตัวป์ระหลาด ยานอวกาศ เป็นตน้ ซึ งมีมุมมอง่  
ถึง 360 องศา สามารถหมุนได้รอบทิศทางทาํให้ปรากฏเสมือนภาพจริง
ขึนมา   จากเหตุผลดงักลาว่ นีผูว้ิจยั จึงไดน้าํเทคนิคเอฟแอลเออาร์ทูคิทบน
อินเทอร์เน็ตนีไปประยุกต์ใช้ ในการพฒันาระบบแบบหัดอานตวัอกัษร่
ภาษาองักฤษเอถึงแซด ซึ งเทคนิคนี ทาํใหไ้ดสื้ อการเรียนการสอนที นาสนใจ ่
เกดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึน ทาํให้ผูเ้รียนเกดความรู้สึกิ ิ 
สนุกสนานและตื นตาตื นใจกบการเรียนแบบโลกเสมือนจริง ั    อีกทงัไมเกด ่ ิ
ความเบื อหนายเพราะผูเ้รียนไดร้วมสนุก นอกจากนีแลว้่ ่  สื อการเรียนการ
สอนยงัประกอบดว้ยภาพ 3 มิติ เพื อใหผู้เ้รียนเกดความเขา้ใจไดง้าย รวดเร็ว ิ ่
ถูกตอ้ง และมีมุมมองตอการเรียนรู้ในรูปแบบใหมเพิมขึน่ ่    
 

2. ทฤษฎทีี เกี ยวข้อง 
2.1.  Augmented Reality (AR)   
Augmented Reality หรือ AR เป็นเทคโนโลยทีี พฒันาในรูปแบบ Human-
Machine Interface ที อาศยัเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ และระบบเสมือนจริง 
(Virtual Reality) โดยที วตัถุเสมือนนนั ๆ  จะถูกสร้างมาผสมกบสภาพในั
โลกจริงในรูป 3D และแสดงผลแบบ Real Time โดยเทคโนโลยนีีจะตอ้ง 
ประกอบดว้ย 3 ระบบ คือ ระบบ Tracking ระบบแสดงภาระบบ
ประมวลผลเพื อสร้างวตัถุ 3D โดยระบบ Tracking (กลอ้ง) จะรับขอ้มูล
รูปภาพเขา้ไป เชน รูปแบบ่  ตาํแหนง่  และทิศทาง จากนนัระบบประมวลผล 
กจะนาํไปแปลความหมาย็  และแสดงภาพสามมิติออกมาในตาํแหนงและ่
ทิศทางเดียวกนกบภาพที กลอ้ั ั งจบัได ้ [2]  เทคโนโลยี AR สามารถแบง่
ประเภทตามสวนวิเคราะห์ภาพ ่ (Image Analysis) ไดอ้อกเป็น 2 ประเภท
ดว้ยกนั [3] ไดแ้ก ่ Marker based AR และ Marker-less Based AR โดย ที  
Marker based AR นนั เป็นการวิเคราะห์ภาพโดยอาศยั  Marker (วตัถุ
สัญลกัษณ์) เป็นหลกัในการทาํงาน สวน ่ Marker-less Based AR เป็นการ
วิเคราะห์ภาพที ใชคุ้ณลกัษณะตาง ๆ ที อยใูนภาพ ่ ่ (Natural Features) มาทาํ
การวิเคราะห์เพื อคาํนวณหาคาตาํแหนงเชิง ่ ่ 3 มิติ (3D Pose) เพื อนาํไปใช้
งานตอไป่  ซึ งขนัตอนของ  Marker based AR สามารถแบงไดเ้ป็น ่ 3 
ขนัตอน ได้แก  ่ Image Analysis, Pose Estimation และ 3D Graphic 
Rendering ซึ งแสดงดงัรูปที  1 



 
รูปที  1. แผนภาพการทาํงานของเทคโนโลย ีAugmented Reality 

 

โดยรวมแลว้กระบวนการ Image Analysis และ Pose Estimation จะถูก
เรียกรวมกนวาั ่ การ Visual Tracking เนื องจากในงานวิจยันี ผูว้ิจยัไดเ้ลือก
ศึกษาเครื องมือที เป็นที รู้จกักนอยางกวา้งขวางในแวดวงของเทคโนโลย ีั ่
Augmented Reality กลาว่ คือ FLARToolKit [4], [5] ดงันนัแลว้เนือหาใน  
สวนของกระบวนการ ่ Image Analysis และ Pose Estimation จึงอธิบายโดย
ยดึหลกัของ FLARToolKit เป็นพืนฐาน  
 

2.2. Pose Estimation 
Pose Estimation เป็นขนัตอนของการคาํนวณคาตาํแหนงเชิง  ่ ่ 3 มิติ (3D 
Pose) ของ Marker เมื อเทียบกบกลอ้งวีดีโอ คานีจะถูกแสดงในรูปเมตริกซ์ั ่  
ขนาด 4 x 4 (TCM) ที ระบุความสัมพนัธ์ระหวาง ่ Camera Coordinated 
Frame และ Marker Coordinated Frame แสดงดงัสมการที  (1)                  

 
(1) 

 

ซึ ง Camera Coordinated Frame กคือ ็ Coordinated Frame ที ใชอ้า้งอิงตาํแหนง่
ใด ๆ ของกลอ้งวีดีโอ และ Marker Coordinated Frame กคือ ็ Coordinated 
Frame ที ใชอ้า้งอิงตาํแหนงใด ๆ ของ ่ Marker ซึ งสามารถแสดงดงัรูปที  2 

 

 
 

รูปที  2. ความสมัพนัธ์ระหวาง ่ Camera Coordinated Frame  
และ Marker Coordinated Frame 

จากรูปที  2 ความสัมพนัธ์ระหวางจุดใดๆ ่ ( cX cY cZ ) บนCamera 
Coordinated Frame กบจุดที ตรงกน ั ั ( lx ly ) ใน Ideal Screen Coordinated 
Frame เป็นไปตาม Perspective Projection แสดงดงัสมการที  (2) 

 
(2) 

 

โดยที  C ซึ งเป็นเมตริกซ์ขนาด 3x4 ซึ งประกอบไปดว้ยคา ่ s, xf , yf , 

cx , cy  โดยทวัไปคาเหลานีรวมกนเรียกวา  ่ ่ ั ่ Camera Parameters ซึ งจะ
คาํนวณไดม้าจากขนัตอน  Camera Calibration [6] สวนคาความสัมพนัธ์่ ่
ระหวางจุดใด ๆ บน ่ Ideal Screen Coordinated Frame ( lx ly ) กบ ั
Observe Screen Coordinated Frame ( Ox Oy ) ซึ งเป็นจุดที เราเห็นจริง ๆ 
ในภาพ สามารถแสดงดงัรูปที  3 และสามารถอธิบายไดแ้สดงดงัสมการที  (3) 

 

 
 

รูปที  3.  ความสมัพนัธ์ระหวาง ่ Ideal Screen Coordinates  
และ Observe Screen Coordinates 

 

 
(3) 

โดยที  0x  0y  คือจุดศูนยก์ลางของการ Distortion (Center Coordinates 
of Distortion) และ f คือ Distortion Factor ซึ งคาทงั ่  2 จะไดม้าจาก
กระบวนการ Camera Calibration 

 

 
 

รูปที  4. กระบวนการคาํนวณคา ่ 3D Poses 
 

จากรูปที  4 จะแสดงกระบวนการที จะได้มาของคา ่ TCM เมื อเรารู้คา่
ตาํแหนงของ ่ Marker ทงั  4 จุดบน Observed Screen Coordinates ในภาพที 
ถายจากกล้องวีดีโอ ซึ งกลาวโดยเฉพาะคานีสามารถหาได้จากการ่ ่ ่  
คาํนวณหาคาํตอบของฟังกชนัคาผิดพลาด ์ ่ (Error Function) แสดงดงั
สมการที  (4) ซึ งโดยทัว ไปแล้วเราจะใช้เทคนิคทางด้านการหาคาที ่
เหมาะสม (Optimization) ซึ งเป็นกระบวนแบบ Iterative 

 

 (4) 
 

โดยที  ix̂  iŷ  แสดงไดโ้ดย  
 



 
(5) 

 

2.3.  3D rendering 
3D rendering เป็นสวนสุดท้ายที จะทาํให้กระบวนการ ่ AR ครบถว้น
สมบูรณ์ ซึ งกคือ การเพิม ็  (Augment) ขอ้มูลที เราตอ้งการซึ งโดยทวัไปแลว้ 
จะเป็นโมเดล 3 มิติ (3D Model) ลงไปในภาพที ไดจ้ากกลอ้งวีดีโอ ณ 
ตาํแหนงของ ่ Marker ที ตรวจพบจากขนัตอน  Image Analysis โดยใชค้า่
ตาํแหนงเชิง ่ 3 มิติที คาํนวณได้จากขนัตอน  Pose Estimation กลาว่
โดยทั วไปแลว้ 3D Rendering หมายถึง กระบวนการที ทาํการสร้างภาพ 2 มิติ 
จากโมเดล   3 มิติ ซึ งโมเดล 3 มิตินี จะอธิบายวตัถุหรือสิงแวดลอ้มหนึ ง ๆ   
ที เราจะตอ้งการสร้างภาพนนั เนื องจากเทคนิคทางดา้น  3D Rendering นนัมี 
หลากหลาย แตในโครงงานนีเราเลือกศึกษาเทคนิค ่  3D Rendering โดยใช้
หลกัการ Scene Graph (โดยเลือกตามเครื องมือที เราจะใชซึ้ งคือ Open 
Scene Graph) [3] ดงันนั จึงขออธิบายหลกัการโดยคราว ๆ ของ ่ Scene 
Graph 

 

 
 

รูปที  5.  กระบวนการคาํนวณคา ่ 3D Poses 
 

จากภาพที  5 จะเห็นไดว้ามีอยสูองสวนดว้ยกน สวนทางซ้ายคือ สว่ ่ ่ ั ่ ่ นของ
โมเดล 3 มิติ ที ไดรั้บการ Render หรือ การแสดงออกมาเป็นภาพเรียบร้อยแลว้ 
สวนทางขวากคือ โครงสร้างของ ่ ็ Scene Graph ซึ งเป็น Tree-like structure ซึ ง
เมื อ Render ตาม Tree นีแลว้กจะไดโ้มเดล  ็ 3 มิติตามที ปรากฏในสวน่
ทางซา้ยออกมา เมื อพิจารณากนที ตวั ั Tree ที อยทูางขวา่  ดงันี  วิธีการแวะ
ผานตน้ไม ้่ (Tree Traversal) แบบ “การแวะผานแบบกอนลาํดบั่ ่ ” 
(Preorder Traversal) กจะสามารถอธิบายเป็น ็ Node โดยเริมจาก  Root Node ได ้
Root Node คือสวนบนสุดของตน้ไม ้โดยที การแวะผานตน้ไม ้จะตอ้งเริม่ ่  
แวะที  Root Node กอนเสมอ ซึ ง ่ Root Node นีจะมี  Child Node หรือไมมีก่ ็
ได ้แตถา้หากไมมี ่ ่ Child Node นนัหมายถึงตน้ไมนี้จะไมมีการแสดงภาพ  ่
หรือโมเดลใด ๆ ออกสูหนา้จอ่  
การแปลงคา ่ (Transformation) Node นีจะเป็น  Node ที เกบ ็ Matrix ขนาด 4 x 4 
ที ไดจ้ากขนัตอน  Pose estimation เอาไว ้โดยที กล่าวไดค้ราว ๆ วา ่ ่ Node นี  
จะเป็น Node ที เกบคาสาํหรับการระบุตาํแหนงที ตอ้งการแสดงภาพในสวน็ ่ ่ ่
ตาง ๆ ลงในหนา้จอ โดยใช ้่ Matrix ดงักลาวนี เพื อเป็นตวัแปลง พิกดในเชิง ่ ั 
3 มิติของ Camera หรือ Viewer เพื อให้อยใูนรูปของ พิกดในเชิง ่ ั 3 มิติของ 
Object หรือ โมเดล 3 มิติ ที ตอ้งการแสดงลงไปในหนา้จอ 

 

2.4.  FLARToolKit (Flash Augmented Reality ToolKit)  
FLARToolKit (Flash Augmented Reality ToolKit) [5] คือ เครื องมือที 
ประกอบดว้ยฟังกชนัตาง ๆ์ ่  ที จาํเป็นตอ้งใชใ้นการพฒันาโปรแกรมในดา้น
เทคโนโลยี AR นอกจากนีแลว้ยงัโดยประกอบ ดว้ย Library ที สามารถ
รองรับไดห้ลากหลายแพลตฟอร์ม และพยายามลดขอ้แตกตางของ ่ Library 
เพื อให้ งายตอการนาํไปประยกุต์ใช้ในแพลตฟอร์มที แตกตางกนและมี่ ่ ่ ั
ประสิทธิภาพ FLARToolKit ใช ้PaperVision3d ชวยในการแสดงผลพร้อม่
ทงัจดัการกบอุปกรณ์ และ  ั Library กลอ้งวดีิโอ สามารถแสดงดงัรูปที  6 

 

 
 

รูปที  6.  FLARToolKit 
 

หรืออีกความหมายหนึ งวาเป็นการจาํลองของภาพเสมือนคอมพิวเตอร์่
กราฟิกโดยแสดงผลผาน ่ Browser ซึ งจะใช้ Webcam เป็นตวัจบัภาพ
เครื องหมาย (Marker) และมีศกัยภาพในการใชง้านอุตสาหกรรมและการ
ศึกษาวิจยั FLARTooKit เป็นรุนที ใ่ ช้ AS3 (Action Script 3) แตไมได้่ ่
พฒันาและประยุกษ์มาจากภาษา C แตพฒันาและประยกุษม์าจาก ่ JAVA ที 
เรียกวา ่ NyARToolKit (ซึ ง NyARToolKit จะทาํงานรวดเร็วกวา ่ C) สามารถ
แสดงดงัรูปที  7 
 

 
 

รูปที  7.  Code FLARToolKit   

2.5.  PaperVision3d  
PaperVision3d คือ โปรแกรมที ชวยสร้างวตัถุสามมิติ่  มีความเหมาะสม
สาํหรับใชง้านใน FLASH Action script 3.0 สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้
ที เวบ็ www.papervision3d.org แสดงดงัรูปที  8  



 
 

รูปที  8.  Source Code หนา้เวบ็ Papervision3d 
2.6. NyARToolKit  
NyARToolKit มีหน้าที ในการตรวจสอบเครื องหมายสัญลกัษณ์ (Marker) 
และรับคากลอ้ง ่ Webcam  แตไมไดมี้หนา้ที ในการจบัภาพวิดีโอและการ่ ่
แสดงผล 3 มิติ ซึ งถูกพฒันาขึนมาหลากหลายแพลตฟอร์ม เชน  ่ JAVA, 
FLARToolKit, Android, C#, C++ และ Silverlight โดยโครงสร้างการคิด
และพฒันาของ NyARToolKit สามารถแสดงดงัรูปที  9 
 

 
 

ภาพที  9.  โครงสร้าง NyARToolKit  
 

3. การดําเนินงาน 
3.1.  การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมลู  
การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลทาํการแบงการศึกษาออกเป็น่  3 สวนคือ่  สวน่
ของการศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ สวนของ่
การศึกษาขนัตอนการพฒันาระบบ  และการศึกษาเครื องมือต่าง ๆ ที ใชใ้นการ
พฒันาระบบ 
3.2.  วเิคราะห์ระบบ 
เมื อไดศึ้กษาระบบงานและเกบรวบรวมขอ้มูล ็ ผูว้จิยัจึงไดน้าํ FLARToolKit 
มาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และออกแบบและพฒันาระบบ เพื อ
นาํไปเป็นประโยชน์ในดา้นการประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยีความจริงเสริมบน
เว็บ เพื อสอนเรื องตวัอกัษรภาษาองักฤษตอไป โดยได้ทาํการวิเคราะห์่
ระบบ ซึ งประกอบดว้ยสวนสาํคญัดงัตอไปนี่ ่   

 
รูปที  10. ภาพรวมของระบบ FLARToolKit 

 

3.2.1. ขนัตอนการทาํงานของเทคโนโลย ี FLARToolKit [3] มีดงันี  
ก)  ทาํการแปลงภาพที ไดม้าจากกลอ้งวีดีโอที เป็นภาพสีนนั  แปลงให้

กลายเป็นภาพ 2 ระดบัหรือ Binary Image โดยการกาหนดให้แตละพิกเซลํ ่
ในภาพ 2 ระดบัมีคาเป็น ่ 0 หรือ 1 โดยที จะมีคาเป็น ่ 0 เมื อคาระดบัความ่
สวาง ่ (Intensity) ของพิกเซลนนัมีตํ ากวาคา  ่ ่ Threshold มิฉะนนัแลว้จะมีคา ่
เป็น 1 

ข)  ทาํการหาพืนที ติดตอกน  ่ ั (Connected Components) โดยใชเ้ทคนิค
ทางการวเิคราะห์ภาพที เรียกวา ่ Connected Component Labeling [7] 

ค)  หลงัจากนนัระบบจะทาํการหาเส้นรอบรูป  (Contours) ของพืนที   
ที ไดม้าจากผลลพัธ์ในขนัตอนที แลว้  

ง)  จากผลลพัธ์ของขนัตอนที แลว้  ระบบจะทาํการประมาณหา
คาพารามิเตอร์ของสมการเส้นตรงที แทนเส้นรอบรูปซึ งเป็นรูปสี เหลี ยมทงั ่  
4 เส้น หลงัจากนนัระบบจะหาจุดมุม  (Corners) ทงัสี จุดของภาพสญัลกัษ ์ 
(Marker) จากจุดตดัของเส้นตรงทงัสี ที หาได้  ซึ งจุดมุม 4 จุดนีจะถูก 
นาํไปใชใ้นขนัตอน กระบวนการ Pose Estimation 

จ)  Pose Estimation เป็นขนัตอนของการคาํนวณคาตาํแหนงเชิง  ่ ่ 3 มิติ 
(3D Pose) ของภาพสัญลกัษณ์ (Marker) เมื อเทียบกบกลอ้งวีดีโอ คานีจะถูกั ่  
แสดงในรูปเมตริกซ์ขนาด 4x4 (TCM) ที ระบุความสัมพนัธ์ระหวาง ่
Camera Coordinated Frame และ Marker Coordinated Frame 

ฉ)  3D rendering สวนนีเป็นสวนสุดทา้ย่ ่ ของระบบ ที จะทาํให้
กระบวนการ Augmented Reality ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ งกคือ การเพิม ็  
(Augment) ขอ้มูลที ตอ้งการซึ งโดยทวัไปแลว้จะเป็นโมเดล  3 มิติ (3D 
Model) ลงไปในภาพที ไดจ้ากกลอ้งวิดีโอ ณ ตาํแหนงของภาพสัญลกัษ ์่
(Marker) ที ตรวจพบจากขนัตอน  Image Analysis โดยใชค้าตาํแหนงเชิง ่ ่ 3 
มิติที คาํนวณไดจ้ากขนัตอน  Pose Estimation 

3.2.2.  ผงังาน (Flowchart Diagram) 
ผงังานประกอบไปดว้ยขนัตอน ของระบบดงันี  (แสดงดงัรูปที  11)  

3.2.2.1.  เขา้สูเวบ็ไซต์่  
3.2.2.2.  เปิดกลอ้ง Webcam 
3.2.2.3  ตรวจสอบวาผูใ้ชง้านไดเ้ตรียมสัญลกัษณ์ ่ (Marker) 

เป็นที เรียบร้อยแลว้หรือไม ถา้ยงั่ ไมเรียบร้อยทาํการดาวน์โหลดสัญลกัษณ์ ่
(Marker) ที เตรียมไวห้นา้เวบ็ไซต ์ 

3.2.2.4.  ตรวจสอบวาผูใ้ชง้านไดติ้ดตงั ่  Adobe Flash Player 
ในเครื องคอมพิวเตอร์เป็นที เรียบร้อยแลว้หรือไม่ ถา้ยงัไมเรียบร้อยทาํการ่
ดาวน์โหลดไฟล ์Adobe Flash Player ที เตรียมไวห้นา้เวบ็ไซต ์

3.2.2.5.  นาํสัญลกัษณ์ (Marker) ที เตรียมไว ้สองกลอ้ง ่
Webcam 

3.2.2.6.  ระบบทาํการวเิคราะห์สญัลกัษณ์ (Marker) ที นาํมาสอง่
กบกลอ้ง ั webcam วาตรงกบ่ ั ตวัอกัษรภาษาองักฤษเอถึงแซตตวัอะไร 

3.2.2.7.  ระบบทาํการประมวลผลและทาํการดึง Object 3มิติ ที 
เตรียมไวใ้นฐานขอ้มูลขึนมา แสดงผลบนสญัลกัษณ์ (Marker) ดงักลาว่   



 
รูปที  11. ขนัตอนการทาํงานของระบบแบบหดัอานตวัอกัษรภาษาองักฤษเอถึงแซด ่  

 

3.3.   การพฒันาระบบ 
การพฒันาระบบการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคเอฟแอลเออาร์ทูคิทบนอินเทอร์เน็ต 
กรณีศึกษาระบบแบบหดัอานตวัอกัษรภาษาองักฤษเอถึงแซด ไดจ้ดัทาํใน่
ลกัษณะชองเวบ็แอพพลิเคชนัโดยแบงการใชโ้ปรแกรมดงันี ่   

3.3.1.  โปรแกรม Adobe Dreamweaver ใชใ้นการออกแบบและจดัการ
เวบ็ไซต ์โดยใชภ้าษา HTML  

3.3.2.  โปรแกรม Adobe Flash ใชใ้นการจดัการเขียนภาษา Action Script 3  
3.3.3.  โปรแกรม Adobe Photoshop ใชใ้นการออกแบบและสร้าง

ภาพสญัลกัษณ์ (Marker) 
3.3.4.  โปรแกรม MakerGenerator ใชใ้นการแปลงไฟลจ์าก *.jpg มา

เป็น *.pat 
3.3.5.  โปรแกรม NyARToolKit ใช้ในการตรวจสอบเครื องหมาย

สญัลกัษณ์ (Marker) และรับคากลอ้ง่  Webcam 
3.3.6.  โปรแกรม PaperVision3d ใชใ้นการชวยสร้างวตัถุสามมิติ่  
3.3.7.  โปรแกรม 3DMAX ใชใ้นการพฒันาโมเดล 3 มิติ และแปลง

ไฟลจ์าก *.max มาเป็น *.dae 
3.4.  การประเมนิผลของระบบ 

3.4.1.  การทดสอบระบบ 
หลังจากที ได้ทําการพฒันาระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว การทดสอบและ
ประเมินการทาํงานของระบบที พฒันาขึน วา่สามารถใชง้านไดจ้ริง ถูกตอ้ง 
แมนยาํ มี่ คุณภาพ และตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านหรือไมนนั ่  ผูว้ิจยั
จึงไดจ้ดัทาํการแบงการ่ ทดสอบแบงเป็น ่ 2 สวน ไดแ้ก่ ่ 

3.4.1.1.  การทดสอบระบบในขนัแอลฟา  (Alpha Stage)  
การทดสอบระบบในขนัแอลฟา  (Alpha Stage) เป็นการทดสอบหา
ขอ้บกพรองของระบบโดยผู ้่ วจิยั 

3.4.1.2.  การทดสอบระบบในขนัเบตา้  (Beta Stage)  

เป็นการทดสอบหาคุณภาพของระบบ โดยผูว้ิจยัให้กลุมตวัอยางทงั ่ ่  2 กลุม่
ทดลองใชร้ะบบ พร้อมทงัตอบแบบประเมินคุณภาพของระบบ  โดยไดแ้บง่
การทดสอบหาคุณภาพของระบบออกเป็น 4 ดา้น ดงันี   

ก)  ดา้นความสามารถของระบบ 
ข)  ดา้นความถูกตอ้งในการทาํงานของระบบ 
ค)  ดา้นลกัษณะการใชง้านของระบบ 
ง)  ดา้นประสิทธิภาพ 

ทาํการทดสอบระบบโดยทดลองใชร้ะบบการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคเอฟแอลเอ
อาร์ทู คิทบนอินเทอร์เ น็ต  กรณี ศึกษาระบบแบบหัดอานตัวอักษร่
ภาษาอังกฤษเอถึงแซด และนําแบบประเมินที ได้ทําการออกแบบไว้
นาํไปใชก้บกลุมตวัอยางจาํนวน ั ่ ่ 3 กลุม คือ ผูเ้ชี ยวชาญจาํนวน ่ 10 ทาน แล่ ะ
ผูใ้ช้งานทวัไปจาํนวน  30 ทาน รวมเป็นจาํนวน ่ 40 ทาน เพื อนาํขอ้มูลมา่
ปรับปรุงแกไข้ ระบบใหส้มบูรณ์ยงิขึน   

3.4.2.  การประเมินระบบ 
การประเมินระบบเป็นการจดัทาํแบบประเมินคุณภาพของ

ระบบโดยวดัจากความคิดเห็นของผูใ้ช้งานระบบการประยุกต์ใช้เทคนิค
เอฟแอลเออาร์ทูคิทบนอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาระบบแบบหดัอานตวัอกัษร่
ภาษาองักฤษเอถึงแซด ผลที ไดจ้ากการทาํแบบประเมินของผูเ้ชี ยวชาญ และ
ผูใ้ช้ระบบ จะใช้หลกัการทางสถิติเขา้มาชวยในการสรุปผ่ ลการทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบที ไดพ้ฒันาขึน โดยการคาํนวณหาคาเฉลี ยของการ ่
ทดสอบในแตละดา้น เพื อสรุปผลการประเมินวาระบบที ไดพ้ฒันามานีมี่ ่  
คุณภาพในดา้นตาง่  ๆ อยรูะดบัใด ไ่ ดแ้บงรายละเอียดเกณฑ ์ในการประเมิน่  
ตามเกณฑ ์ตามวธีิของไลเกร์ติ  (Likert) แบงออกเป็น ่ 5 ระดบั ไดแ้ก่ ดีมาก 
ดี ปานกลาง พอใช ้และปรับปรุง  
 

4. ผลการดําเนินงาน 
หลังจากที ได้พัฒนาการประยุกษ์ใช้ เทคโนโลยีความจริงเสริมบน
อินเทอร์เน็ตเพื อชวยสอนเรื องตวัอกัษร่ ภาษาองักฤษ A-Z ตามขนัตอนตาง ่  ๆ ที 
ไดว้างแผนไว ้สามารถอธิบายผลจากการออกแบบและพฒันาระบบไดด้งันี  
4.1.  ส่วนแสดงผลของระบบ แบ่งเป็น 

4.1.1. สวนหนา้หลกั เป็นหนา้แรกในการแสดงผล ซึ งประกอบไปดว้ย่
สวนแสดงขอ้มูล เชน ประกาศ ขาว ขนัตอนการใชง้าน แจง้ปัญหา เป็นตน้่ ่ ่   
แสดงดงัรูปที  12 

 
 

รูปที  12.  หนา้หลกั 



4.1.2.  สวนคูมือใช้งาน เป็นสวนที อธิบายรายละเอียดของระบบ ่ ่ ่ เช่น 
FLARToolKit  คืออะไร ขนัตอนการทาํงาน สิงตอ้งเตรียมพร้อมทงัผูใ้ชง้าน   
และผูพ้ฒันาระบบ ขอ้ดี ขอ้เสีย แสดงดงัรูปที  13 

 

 
 

ภาพที  13.  หนา้คูมือการใชง้าน่  
 

4.1.3. สวน่ การสร้างรูปสญัลกัษณ์ (Marker) 

 
 

รูปที  14.  รูปสญัลกัษณ์ (Marker) เอถึงแซด 
 
 

 

 
 

รูปที  15.  การตดักระดาษรูปสญัลกัษณ์ 
 

4.1.4.  นาํสัญลกัษณ์ (Marker) มาสองกบกลอ้ง ่ ั Webcam โดยตวัอยางในรูปนาํ่
สญัลกัษณ์ตวัอกัษรเอ มาสองทาํใหป้รากฎ่  Object 3 มิติ รูปแอปเปิลขึนมาแสดง  
หนา้เวบ็ แสดงดงัรูปที  16 และ 17 
 

        
 

รูปที  16.  สญัลกัษณ์ (Marker) ตวัอกัษรเอ แสดงปรากฎ Object 3 มิติ รูปแอปเปิล  
 

 
 

รูปที  17  สญัลกัษณ์ (Marker) ตวัอกัษรเอก็ซ์ แสดงปรากฎ Object 3 มิติ รูปตน้คริสมาส 
 

4.2. ผลการประเมนิของระบบ 
ตาราง 1. ผลการประเมินโดยผูเ้ชี ยวชาญ 

 
ตาราง 2. ผลการประเมินโดยผูใ้ชง้านทวัไป  

 

5. ผลการดําเนินงาน 
5.1. สรปผลการดาํเนินงานุ  
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีวามจริงเสริมบนอินเทอร์เน็ต เพื อชวยการสอน่
เรื องตวัอกัษรภาษาองักฤษ A-Z จะเป็นอีกหนึ งแนวทางให้อาจารยส์ามารถ
นาํไปประยุกต์ใช้กบัการสอนการอานตวัอกัษรภาษาองักฤษ่ ในชันเรียน  
หรือนอกชนัเรียนได้  เทคโนโลย ีความจริงเสริม จะทาํไดสื้ อการเรียนการ
สอนที นาสนใจ่  ทาํให้ผูเ้รียนเกดความรู้สึกสนุกและตื นตาตื นใจกบการิ ั
เรียนแบบโลกเสมือนจริง อีกทงัไมเกดความเบื อหนาย ่ ิ ่  นอกจากนีแลว้ สื อ 
การเรียนการสอนยงัประกอบดว้ย Object 3 มิติ เพื อให้ผูเ้รียนเกดความิ
เขา้ใจไดง้ายและรวดเร็ว สาํหรับขนัตอนการพฒันาระบบเป็นขนัตอนการ่   
เขียนโปรแกรมซึ งภาษาที ใชใ้นพฒันาระบบคือ ภาษาแฟลช แอคชนัสคริป  
3.0 (AS3) ในสวนของสัญลกัษณ์ ่ (Marker) ใช้โปรแกรม  Adobe 
Photoshop CS5 ในสวนของโมเดล ่ 3 มิติและแปลงไฟล์จาก *.max เป็น 
*.dae ใชโ้ปรแกรม 3DMAX10 ในสวนสร้างเวบ็ไซตใ์ชโ้ปรแกรม ่ Adobe 
Dreamweaver CS5 และในสวนการแปลงไฟล์ ่ *.jpg เป็น *.pat ใช้
โ ป ร แ ก ร ม อ อ น ไ ล น์ ที  http://flash.tarotaro.org/blog/2008/12/14/artoolkit-

ระดบัคุณภาพ 
รายการประเมิน 

X  S.D. เชิงคุณภาพ 
1. ดา้นความสามารถของระบบ  4.37 0.61 ดี 
2. ดา้นความถูกตอ้งในการทาํงานของระบบ  4.53 0.53 ดีมาก 
3. ดา้นลกัษณะการใชง้านของระบบ  4.59 0.57 ดีมาก 
4. ดา้นประสิทธิภาพของระบบ  4.10 0.68 ดี 

สรุปผลการประเมิน 4.40 0.60 ดี 

ระดบัคุณภาพ 
รายการประเมิน 

X  S.D. เชิงคุณภาพ 
1. ดา้นความสามารถของระบบ  3.76 0.91 ดี 
2. ดา้นความถูกตอ้งในการทาํงานของระบบ  4.23 0.93 ดี 
3. ดา้นลกัษณะการใชง้านของระบบ  3.89 0.84 ดี 
4. ดา้นประสิทธิภาพของระบบ  3.37 0.68 ปานกลาง 

สรุปผลการประเมิน 3.81 0.84 ดี 



marker-generator-online-released/  ผูว้ิจยัไดมี้การทดลองใชง้าน และทดสอบ
คุณภาพของระบบโดยใช้แบบประเมินความคุณภาพ สอบถามความเห็น
จากกลุมตวัอยาง่ ่  2 กลุม่  ไดแ้ก่ กลุมผูเ้ชี ยวชาญ่ ดา้นคอมพิวเตอร์จาํนวน 10 
ทาน และกลุมผูใ้ช้งานทวัไปจาํนวน ่ ่  30 ทาน่  โดยผลจากการวิเคราะห์
ขอ้มูลการประเมินคุณภาพของระบบ พบวาผูเ้ชี ยวชาญประเมิน่ คุณภาพ
ของระบบอยใูนระดบัดี่  เนื องจากระบบสามารถชวยสอนให้เด็กนกัเรียนหดั่
อานภาษาองักฤษไดดี้ขึน มีความนาสนใจดึงดูดตอการใชง้าน่ ่ ่  และสามารถใช้
งานบนอินเทอร์เน็ตได้ ได้คาเฉลี ยเทากบ่ ่ ั  4.40 และคาสวนเบี ยงเบน่ ่
มาตรฐานเทากบ่ ั  0.60 สวนกลุมผูใ้ชท้วัไปประเมิน่ ่  คุณภาพของระบบอยใูน่
ระดบัดี เชนกน่ ั โดยไดค้าเฉลี ยเทากบ่ ่ ั  3.81 และคาสวนเบี ยงเบนมาตรฐาน่ ่
เทากบ่ ั  0.84 ดงันนั  สามารถสรุปไดว้าการประยกุ่ ตใ์ชเ้ทคโนโลยีความจริง
เสริมเพื อชวยสอนเรื อง่ ตวัอกัษรภาษาองักฤษA-Z นี  มีคุณภาพอยใูนระดบัที ่
ดี 
 

5.2.  อภิปรายผลการวจิัย 
5.2.1.  การประเมินดา้นความสามารถของระบบ (Functional Requirement 

Test) โดยประเมินจากกลุม่ ผูเ้ชี ยวชาญและกลุมผูใ้ชง้านทวัไป่   ซึ งมีคุณภาพ
ของระบบอยใูนระดบัดี่  ทงัในดา้นระบบสามารถชวยสอนให้เดก็นกัเรียน ่
หดัอานภาษาองักฤษไดดี้ขึน่   ความสามารถของระบบมีความนาสนใจ ดึงดูด่
ตอการใช้งาน่  สามารถใช้งานบนอินเทอร์เน็ตได้ เพิมความสะดวก  
ความสามารถของระบบในการแยกแยะตวัสญัลกัษณ์ (Marker)  ทาํใหร้ะบบ
ทาํงานไดใ้นระดบัดี 

5.2.2.  การประเมินคุณภาพดา้นความถูกตอ้งในการทาํงานของระบบ 
(Functional Test) โดยประเมินจากกลุมผูเ้ชี ยวชาญและกลุมผูใ้ชง้านทวัไป่ ่   
ซึ งคุณภาพของระบบอยูใ่นระดบัดี ทงัในดา้นความถูกตอ้งในการแสดง 
โมเดลตรงกบสัญลกัษณ์ ั (Marker) ความถูกตอ้งของลิงคที์ เชื อมโยงแตละ ่
หนา้เวบ็ไซต ์ความถูกตอ้งของไฟลด์าวน์โหลดที เตรียมไวใ้นหนา้เวบ็ไซต ์
และความถูกตอ้งของคูมือการใช้งานที เตรียมไวใ้นหน้าเวบ็ไซต์ ซึ งตรง่
ตามรายละเอียดความตอ้งการของผูเ้ชี ยวชาญและผูใ้ช้งานตอนรวบรวม
ขอ้มูลเพื อออกแบบและพฒันาระบบ 

5.2.3.  การประเมินคุณภาพในด้านลักษณะการใช้งานของระบบ 
(Usability Test) โดยประเมินจากกลุมผูเ้ชี ยวชาญและกลุมผูใ้ชง้านทวัไป่ ่   ซึ ง
มีผลอยูในระดบัดี่  ทงัในดา้นการจดัวางขอ้มูลและตาํแหนงบนห ่ น้าจอ
คอมพิวเตอร์ การออกแบบหน้าจอระบบ ความเหมาะสมของขนาด
ตวัอกัษรและการใชสี้ ความสะดวกในการใช้งานระบบ ความนาใช้งาน่
ของระบบ และปริมาณขอ้มูลในการนาํเสนอในแตละหน้าจอระบบได้เป็น่
อยางดี่  

5.2.4.   การประเ มินคุณภาพของระบบในด้านประสิท ธิภาพ 
(Performance Test) โดยประเมินจากกลุมผูเ้ชี ยวชาญและกลุมผูใ้ช้งาน่ ่
ทวัไปอยูในระดบัดี ่  ทงัในดา้นความเร็วในการตอบสนองของระบบใน 
ภาพรวม ความเร็วในการประมวลผลของสัญลกัษณ์ (Marker) ความเร็วใน
การแสดงผลจากการเชื องโยงลิงค์แตละหน้าเวบ็ไซต์่  สงผลให้ระบบมี่
ประสิทธิภาพมีคุณภาพในระดบัดี 
 

5.3.  ข้อเสนอแนะ 
5.3.1.  สญัลกัษณ์ (Marker) ที ใชค้วรทาํไฟล ์pat (Marker Segment) ที 

ไมเกด ่ ิ 16 x 16 จะชวยในการแสดงผลไดเ้ร็วขึน่   
5.3.2. แสงสวาง ควรใช้แสงสวางสีขาว หรืออยูที แจง้ ไมควรอยู่ ่ ่ ่ ่ใน

หอ้งที แสงสวางนอ้ยเกนไป่ ิ จะชวยใหแ้สดงผลไดถู้กตอ้ง่  
5.3.3.  กระดาษที ใช้พิมพ์สัญลกัษณ์ (Marker) ควรใช้กระดาษถาย่

เอกสารทวัไป สีขาว หรือเอากระดาษแข็งมาลองขา้งหลงั จะชวยให้ตอน ่
ทดสอบเพิมความสะดวกมากขึน ไมโคง้หรือพบั  ่  

5.3.4.  ขนาดโมเดล 3 มิติความทาํใหข้นาดและความระเอียดตํ า จะชว่
ในการโหลดและแสดงผลไดร้วดเร็วขึน  

5.3.5.  จาํนวนสัญลกัษณ์ (Marker) มีผลตอการเปิดเขา้ใช้งานครัง่  
แรก ในสวนนีผูพ้ฒันามี่  ความเห็นวาควรพฒันาในสวนของซอร์สโค ๊ดให้่ ่
ดีกวานี จะชวยทาํใหร้ะบบทาํงานไดเ้ร็วขึน่ ่   

5.3.6.  ระบบแบบหดัอานตวัอกัษรภาษาองักฤษเอถึงแซด่  ควรมีการ
พฒันาในดา้นเสียง เพื อให้ผูใ้ช้งานเกดความเพิมความเขา้ใจิ  และดึงดูดใน
การใชง้านมากยงิขึน   

6. เอกสารอ้างอิง 
[1] ธีระพงษ ์ ทา้วหนอ่ .  Augmented Reality (AR).  คณะศึกษาศาสตร์ 
สาขาสุขศึกษา, 2553. สืบคน้เมื อวนัที  23 พฤศจิกายน 2553 จาก 
http://api.ning.com/files/U3Qni9orn8oP2K4mA OaoNdOcCDES3btFqGI 
OuUc0rrhIKLnCkU2s6pG8xnAmwnj6oJt8sMsneYeO0oJ*yrHiAqB6Am
uMLE5t/AugmentedRealit1.pdf 
[2] วสนัต ์เกยรติแสงทองี , พรรษพล พรหมมาศ และอนุวตัร เฉลิมสกลุกจิ .  
การศึกษาเทคโนโลยอีอคเมนต์เตดเรียลริตี  กรณศึีกษาพฒันาเกมส์ “เมม
การ์ด”. สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั         
ศรีนครินทรวโิรฒ ปีการศึกษา, 2552. สืบคน้เมื อวนัที  23 พฤศจิกายน 2553 
จาก http://facstaff.swu.ac.th/praditm/CP499_2552_AR.pdf 
[3] P. Fua and V. Lepetit, “Vision Based 3D Tracking and Pose 
Estimation for Mixed Reality”, (pp.1-22) in Emerging Technologies of 
Augmented Reality Interface and Design (M. Haller, M.Billinghurst and 
B. H. Thomas), Idea Group Publishing, 2007. 
[4] H. Kato, M. Billinghurst, Marker Tracking and HMD Calibration 
for a video-based Augmented Reality Conferencing System, In Proceedings of 
the 2nd International Workshop on Augmented Reality (IWAR 99). 
[5] ARToolKit [online].  Available : http://www.hitl.washington.edu 
/ARToolKit, (As of Febuary 2010). 
[6] Z.  Zhang, A flexible new technique for camera calibration, IEEE 
Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 22(11) : 
1330-1334, 2000. 
[7] L. Shapiro and G.  Stockman, Computer Vision, Prentice Hall, 2001 


