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บทคัดย่ อ

่ ในการสอนเรื องตัวอักษร
งานวิจยั นีเป็ นออกแบบและพัฒนาระบบเพือชวย
ภาษาอังกฤษ A-Z โดยใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality
:AR) ระบบนี สามารถนําไปใช้เสริ มการสอนเรื องตัวอักษรภาษาอังกฤษ
่ กเรี ยนในระดับเบืองต้นได้ ซึ งนอกจากเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
A-Z แกนั
นีจะถูกพัฒนาขึนโดยเครื องมือทีชือวา่ FLARToolkit แล้ว ยังประกอบด้วย
่
การสร้างโมเดล 3 มิติ เพือให้ระบบการสอนมีความน่าสนใจ เข้าใจงายและ
ั
รวดเร็ วกบการเรี
ยนแบบโลกเสมื อนจริ ง ผลการประเมิ นคุ ณภาพของ
่ 2 กลุ่ม คือ ผูเ้ ชี ยวชาญ
ระบบ โดยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอยาง
่ และผูใ้ ช้งานทัวไปจํานวน 30 ทาน
่ พบวาแบบประเมิ
่
จํานวน 10 ทาน
น
่ ั 4.40 คาสวน
่ ่
คุ ณ ภาพของระบบสํา หรั บ ผูเ้ ชี ยวชาญได้ค่ าเฉลี ยเทากบ
่ ั 0.60 และผลการประเมิ นคุ ณภาพของระบบ
เบี ยงเบนมาตรฐานเทากบ
่ ่
สําหรับผูใ้ ช้งานทัวไปได้ค่าเฉลียเท่ากบั 3.81 คาสวนเบี
ยงเบนมาตรฐาน
่ ั 0.84 สามารถสรุ ปได้วา่ ระบบที ออกแบบและพัฒนาขึนมีคุณภาพ
เทากบ
่ สามารถนําไปใช้งานได้เป็ นอยางดี
่
อยูใ่ นระดับดี ดังนันจึงนาจะ
คําสําคัญ-- ความจริ งเสริ ม; ภาพเสมือนจริ ง; ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

1. บทนํา
การเรี ยนการสอนในปั จจุบนั ยังคงให้ผเู ้ รี ยนศึกษาโดยใช้หนังสื อเป็ น ตัวนํา
่
่ กจะเป็ นการทองจํ
่ าตามทฤษฎี และ
เสนอ โดยรู ปแบบการเรี ยนสวนใหญมั
รู ปภาพประกอบทีเป็ นภาพสองมิติในหนังสื อ ซึ งบางครังอุปกรณ์การเรี ยน
ิ ารุ ดเสี ยหาย จะทําให้ผูเ้ รี ยนจิ นตนาการตามเนื อหาได้ยาก เข้าใจผิด
เกดชํ
่
ิ
่
่ ความพยายามทําความเข้าใจใน
สงผลให้
ผเู ้ รี ยนเกดความเ
บือหนายและไมมี
เนื อหาของเรื องทีเรี ยน แตถ้่ ามีการปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอนใหม่
่
โดยการนําภาพสามมิติเข้ามาชวยในการแสดงภาพประกอบในเนื
อหา ทํา
่
ให้ผูเ้ รี ยนมองเห็นภาพและสามารถจิ นตนาการตามเนื อหาที เรี ยนได้อยาง
ิ ามกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ รวมทังสามารถทํา
ชัดเจนและถูกต้อง เกดคว
่
ความเข้า ใจในเนื อ หาบทเรี ย นได้อ ยางรวดเร็
วยิง ขึ น นอกจากนี ย งั เกดิ
ิ
ทัศนคติ ทีดี ต่อการเรี ย น พร้ อ มทังเกดความต้
อ งการที จะเรี ยนเนื อหาใน
่
่
บทเรี ยนตอไปเรื
อย ๆ ซึ งเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม หรื อ AR ซึ งยอมาจาก
่
คําวา่ Augmented Reality [1] เป็ นเทคโนโลยีทีผสานเอาโลกแหงความเป็
น
ั
่
จริ ง (Real) เข้ากบโลกเสมื
อน (Virtual) โดยผานทางอุ
ปกรณ์ Webcam
ั
กล้องมือถือ คอมพิวเตอร์ รวมกบภาษาคอมพิ
วเตอร์ Action Script 3.0 และ
การใช้ซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ เชน่ 3D MAX, Adobe Flash, Adobe Photoshop,

Adobe Dreamweaver เป็ นต้น ซึ งจะทําให้ภาพทีเห็นในจอภาพจะเป็ น ภาพ
3 มิติ เชน่ คน สัตว์ สิ งของ สัตว์ประหลาด ยานอวกาศ เป็ นต้น ซึ งมีมุมมอง
ถึง 360 องศา สามารถหมุนได้รอบทิ ศทางทําให้ปรากฏเสมื อนภาพจริ ง
่ นี ผูว้ ิจยั จึ งได้นาํ เทคนิ คเอฟแอลเออาร์ ทูคิทบน
ขึนมา จากเหตุผลดังกลาว
่ วอัก ษร
อิ น เทอร์ เ น็ ตนี ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาระบบแบบหัดอานตั
่
ภาษาอังกฤษเอถึงแซด ซึ งเทคนิคนีทําให้ได้สือการเรี ยนการสอนทีนาสนใจ
ิ
ิ
เกดความกระตื
อรื อร้ น ในการเรี ยนรู ้ มากขึ น ทําให้ผูเ้ รี ยนเกดความรู
้ สึ ก
ั
่ ิ
สนุกสนานและตืนตาตืนใจกบการเรี
ยนแบบโลกเสมือนจริ ง อีกทังไมเกด
่
ความเบื อหนายเพราะผู
เ้ รี ยนได้ร่ วมสนุ ก นอกจากนี แล้วสื อการเรี ยนการ
ิ
สอนยังประกอบด้วยภาพ 3 มิติ เพือให้ผเู ้ รี ยนเกดความเข้
าใจได้ง่าย รวดเร็ ว
่
่ มขึน
ถูกต้อง และมีมุมมองตอการเรี
ยนรู ้ในรู ปแบบใหมเพิ

2. ทฤษฎีทีเกียวข้ อง
2.1. Augmented Reality (AR)
Augmented Reality หรื อ AR เป็ นเทคโนโลยีทีพัฒนาในรู ปแบบ HumanMachine Interface ทีอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบเสมือนจริ ง
ั
(Virtual Reality) โดยทีวัตถุเสมือนนัน ๆ จะถูกสร้างมาผสมกบสภาพใน
โลกจริ งในรู ป 3D และแสดงผลแบบ Real Time โดยเทคโนโลยีนีจะต้อง
ประกอบด้วย 3 ระบบ คือ ระบบ Tracking ระบบแสดงภาระบบ
ประมวลผลเพือสร้างวัตถุ 3D โดยระบบ Tracking (กล้อง) จะรับข้อมูล
รู ปภาพเข้าไป เชน่ รู ปแบบ ตําแหนง่ และทิศทาง จากนันระบบประมวลผล
็ าไปแปลความหมาย และแสดงภาพสามมิติออกมาในตําแหนงและ
่
กจะนํ
ั ั
ทิศทางเดียวกนกบภาพที
กล้องจับได้ [2] เทคโนโลยี AR สามารถแบง่
่ เคราะห์ภาพ (Image Analysis) ได้ออกเป็ น 2 ประเภท
ประเภทตามสวนวิ
ด้วยกนั [3] ได้แก่ Marker based AR และ Marker-less Based AR โดย ที
Marker based AR นัน เป็ นการวิเคราะห์ภาพโดยอาศัย Marker (วัตถุ
่ Marker-less Based AR เป็ นการ
สัญลักษณ์) เป็ นหลักในการทํางาน สวน
่ ๆ ทีอยูใ่ นภาพ (Natural Features) มาทํา
วิเคราะห์ภาพทีใช้คุณลักษณะตาง
่ าแหนงเชิ
่ ง 3 มิติ (3D Pose) เพือนําไปใช้
การวิเคราะห์เพือคํานวณหาคาตํ
่
่ เป็ น 3
งานตอไป
ซึ งขันตอนของ Marker based AR สามารถแบงได้
ขันตอน ได้แก่ Image Analysis, Pose Estimation และ 3D Graphic
Rendering ซึ งแสดงดังรู ปที 1

(2)
โดยที C ซึ งเป็ นเมตริ กซ์ขนาด 3x4 ซึ งประกอบไปด้วยคา่ s, f x , f y ,
่ ่ รวมกนเรี
ั ยกวา่ Camera Parameters ซึ งจะ
xc , yc โดยทัวไปคาเหลานี
่ ่
คํานวณได้มาจากขันตอน Camera Calibration [6] สวนคาความสั
มพันธ์
่ ดใด ๆ บน Ideal Screen Coordinated Frame ( xl yl ) กบั
ระหวางจุ
Observe Screen Coordinated Frame ( xO yO ) ซึ งเป็ นจุดทีเราเห็นจริ ง ๆ
ในภาพ สามารถแสดงดังรู ปที 3 และสามารถอธิ บายได้แสดงดังสมการที (3)
รู ปที 1. แผนภาพการทํางานของเทคโนโลยี Augmented Reality

โดยรวมแล้วกระบวนการ Image Analysis และ Pose Estimation จะถูก
ั ่ การ Visual Tracking เนื องจากในงานวิจยั นี ผูว้ ิจยั ได้เลือก
เรี ยกรวมกนวา
ั ่ างขวางในแวดวงของเทคโนโลยี
ศึ กษาเครื องมื อที เป็ นที รู ้ จกั กนอยางกว้
่ คือ FLARToolKit [4], [5] ดังนันแล้วเนื อหาใน
Augmented Reality กลาว
่
สวนของกระบวนการ
Image Analysis และ Pose Estimation จึงอธิ บายโดย
ยึดหลักของ FLARToolKit เป็ นพืนฐาน
2.2. Pose Estimation
่ าแหนงเชิ
่ ง 3 มิติ (3D
Pose Estimation เป็ นขันตอนของการคํานวณคาตํ
ั องวีดีโอ คานี
่ จะถูกแสดงในรู ปเมตริ กซ์
Pose) ของ Marker เมือเทียบกบกล้
่ Camera Coordinated
ขนาด 4 x 4 (TCM) ทีระบุความสัมพันธ์ระหวาง
Frame และ Marker Coordinated Frame แสดงดังสมการที (1)
(1)

่ Ideal Screen Coordinates
รู ปที 3. ความสัมพันธ์ระหวาง
และ Observe Screen Coordinates

(3)
โดยที x0 y 0 คือจุดศูนย์กลางของการ Distortion (Center Coordinates
่ ง 2 จะได้มาจาก
of Distortion) และ f คือ Distortion Factor ซึ งคาทั
กระบวนการ Camera Calibration

ซึ ง Camera Coordinated Frame กคื็ อ Coordinated Frame ทีใช้อา้ งอิงตําแหนง่
ใด ๆ ของกล้องวีดีโอ และ Marker Coordinated Frame กคื็ อ Coordinated
่ ๆ ของ Marker ซึ งสามารถแสดงดังรู ปที 2
Frame ทีใช้อา้ งอิงตําแหนงใด

รู ปที 4. กระบวนการคํานวณคา่ 3D Poses

่ Camera Coordinated Frame
รู ปที 2. ความสัมพันธ์ระหวาง
และ Marker Coordinated Frame

่ ดใดๆ ( X c Yc Z c ) บนCamera
จากรู ปที 2 ความสัมพันธ์ ระหวางจุ
ั ดทีตรงกนั ( xl yl ) ใน Ideal Screen Coordinated
Coordinated Frame กบจุ
Frame เป็ นไปตาม Perspective Projection แสดงดังสมการที (2)

จากรู ปที 4 จะแสดงกระบวนการที จะได้มาของคา่ TCM เมื อเรารู ้ ค่า
่
ตําแหนงของ
Marker ทัง 4 จุดบน Observed Screen Coordinates ในภาพที
่
่
่ ส ามารถหาได้ จ ากการ
ถายจากกล้
อ งวี ดี โ อ ซึ งกลาวโดยเฉพาะคานี
่ ดพลาด (Error Function) แสดงดัง
คํานวณหาคําตอบของฟั งกชั์ นคาผิ
่
สมการที (4) ซึ งโดยทัว ไปแล้ว เราจะใช้เ ทคนิ ค ทางด้า นการหาคาที
เหมาะสม (Optimization) ซึ งเป็ นกระบวนแบบ Iterative
(4)
โดยที x̂i ŷ i แสดงได้โดย

(5)
2.3. 3D rendering
่ ดท้ายที จะทําให้กระบวนการ AR ครบถ้วน
3D rendering เป็ นสวนสุ
สมบูรณ์ ซึ งกคื็ อ การเพิม (Augment) ข้อมูลทีเราต้องการซึ งโดยทัวไปแล้ว
จะเป็ นโมเดล 3 มิติ (3D Model) ลงไปในภาพที ได้จากกล้องวีดีโอ ณ
่
ตําแหนงของ
Marker ทีตรวจพบจากขันตอน Image Analysis โดยใช้ค่า
่ ง 3 มิ ติ ที คํา นวณได้จ ากขัน ตอน Pose Estimation กลาว
่
ตํา แหนงเชิ
โดยทัวไปแล้ว 3D Rendering หมายถึง กระบวนการทีทําการสร้างภาพ 2 มิติ
จากโมเดล 3 มิติ ซึ งโมเดล 3 มิตินี จะอธิ บายวัตถุหรื อสิ งแวดล้อมหนึ ง ๆ
ทีเราจะต้องการสร้างภาพนัน เนืองจากเทคนิคทางด้าน 3D Rendering นันมี
่
หลากหลาย แตในโครงงานนี
เราเลือกศึกษาเทคนิ ค 3D Rendering โดยใช้
หลักการ Scene Graph (โดยเลือกตามเครื องมื อที เราจะใช้ซึงคื อ Open
่ ๆ ของ Scene
Scene Graph) [3] ดังนันจึ งขออธิ บายหลักการโดยคราว
Graph

2.4. FLARToolKit (Flash Augmented Reality ToolKit)
FLARToolKit (Flash Augmented Reality ToolKit) [5] คื อ เครื องมื อที
่ ๆ ทีจําเป็ นต้องใช้ในการพัฒนาโปรแกรมในด้าน
ประกอบด้วยฟั งกชั์ นตาง
เทคโนโลยี AR นอกจากนี แล้วยังโดยประกอบด้วย Library ที สามารถ
่
รองรับได้หลากหลายแพลตฟอร์ ม และพยายามลดข้อแตกตางของ
Library
่ ่
่ ั
เพือให้ งายตอการนํ
าไปประยุกต์ใช้ในแพลตฟอร์ มที แตกตางกนและมี
่
ประสิ ทธิ ภาพ FLARToolKit ใช้ PaperVision3d ชวยในการแสดงผลพร้
อม
ั ปกรณ์ และ Library กล้องวิดีโอ สามารถแสดงดังรู ปที 6
ทังจัดการกบอุ

รู ปที 6. FLARToolKit

รู ปที 5. กระบวนการคํานวณคา่ 3D Poses

่ อยูส่ องสวนด้
่ วยกนั สวนทางซ้
่
จากภาพที 5 จะเห็นได้วามี
ายคือ สว่ นของ
โมเดล 3 มิติ ทีได้รับการ Render หรื อ การแสดงออกมาเป็ นภาพเรี ยบร้อยแล้ว
่
็ อ โครงสร้างของ Scene Graph ซึ งเป็ น Tree-like structure ซึ ง
สวนทางขวากคื
็
่
เมือ Render ตาม Tree นี แล้วกจะได้
โมเดล 3 มิติตามที ปรากฏในสวน
ั ตัว Tree ทีอยูท่ างขวา ดังนี วิธี ก ารแวะ
ทางซ้ายออกมา เมือพิจารณากนที
่ า ดับ ”
่ น ไม้ (Tree Traversal) แบบ “การแวะผานแบบกอนลํ
่
ผานต้
็
(Preorder Traversal) กจะสามารถอธิ
บายเป็ น Node โดยเริ มจาก Root Node ได้
่
่ นไม้ จะต้องเริ ม
Root Node คือสวนบนสุ
ดของต้นไม้ โดยทีการแวะผานต้
่
แวะที Root Node กอนเสมอ
ซึ ง Root Node นี จะมี Child Node หรื อไมมี่ ก็
ได้ แตถ้่ าหากไมมี่ Child Node นันหมายถึงต้นไม้นีจะไมมี่ การแสดงภาพ
หรื อโมเดลใด ๆ ออกสู่ หน้าจอ
การแปลงคา่ (Transformation) Node นี จะเป็ น Node ทีเกบ็ Matrix ขนาด 4 x 4
่ ๆ วา่ Node นี
ทีได้จากขันตอน Pose estimation เอาไว้ โดยทีกล่าวได้คราว
็ ่ าหรับการระบุตาํ แหนงที
่ ต้องการแสดงภาพในสวน
่
จะเป็ น Node ทีเกบคาสํ
่ ๆ ลงในหน้าจอ โดยใช้ Matrix ดังกลาวนี
่ เพือเป็ นตัวแปลง พิกดในเชิ
ั
ตาง
ง
ั
3 มิติของ Camera หรื อ Viewer เพือให้อยูใ่ นรู ปของ พิกดในเชิ
ง 3 มิติของ
Object หรื อ โมเดล 3 มิติ ทีต้องการแสดงลงไปในหน้าจอ

่ นการจําลองของภาพเสมื อ นคอมพิ วเตอร์
หรื ออี ก ความหมายหนึ งวาเป็
่ Browser ซึ งจะใช้ Webcam เป็ นตัวจับภาพ
กราฟิ กโดยแสดงผลผาน
เครื องหมาย (Marker) และมีศกั ยภาพในการใช้งานอุตสาหกรรมและการ
่ ่
ศึกษาวิจยั FLARTooKit เป็ นรุ่ นทีใช้ AS3 (Action Script 3) แตไมได้
่ ฒนาและประยุกษ์มาจาก JAVA ที
พัฒนาและประยุกษ์มาจากภาษา C แตพั
เรี ยกวา่ NyARToolKit (ซึ ง NyARToolKit จะทํางานรวดเร็ วกวา่ C) สามารถ
แสดงดังรู ปที 7

รู ปที 7. Code FLARToolKit

2.5. PaperVision3d
่
PaperVision3d คือ โปรแกรมทีชวยสร้
างวัตถุสามมิติ มีความเหมาะสม
สําหรับใช้งานใน FLASH Action script 3.0 สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้
ทีเว็บ www.papervision3d.org แสดงดังรู ปที 8

รู ปที 8. Source Code หน้าเว็บ Papervision3d

2.6. NyARToolKit
NyARToolKit มีหน้าที ในการตรวจสอบเครื องหมายสัญลักษณ์ (Marker)
่ อง Webcam แตไมได้
่ ่ มีหน้าที ในการจับภาพวิดีโอและการ
และรับคากล้
่ JAVA,
แสดงผล 3 มิ ติ ซึ งถู กพัฒ นาขึ น มาหลากหลายแพลตฟอร์ ม เชน
FLARToolKit, Android, C#, C++ และ Silverlight โดยโครงสร้างการคิด
และพัฒนาของ NyARToolKit สามารถแสดงดังรู ปที 9

ภาพที 9. โครงสร้าง NyARToolKit

3. การดําเนินงาน
3.1. การศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมลู

่
่ อ สวน
่
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลทําการแบงการศึ
กษาออกเป็ น 3 สวนคื
่
ของการศึ ก ษาปั ญ หาและวิเคราะห์ ความต้องการของระบบ สวนของ
การศึกษาขันตอนการพัฒนาระบบ และการศึกษาเครื องมือต่าง ๆ ทีใช้ในการ
พัฒนาระบบ

3.2. วิเคราะห์ ระบบ

็
เมือได้ศึกษาระบบงานและเกบรวบรวมข้
อมูล ผูว้ จิ ยั จึงได้นาํ FLARToolKit
มาใช้เ ป็ นแนวทางในการวิเ คราะห์ แ ละออกแบบและพัฒ นาระบบ เพื อ
นําไปเป็ นประโยชน์ในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มบน
่ โดยได้ท าํ การวิเ คราะห์
เว็บ เพื อสอนเรื องตัวอัก ษรภาษาอัง กฤษตอไป
่ าคัญดังตอไปนี
่
ระบบ ซึ งประกอบด้วยสวนสํ

รู ปที 10. ภาพรวมของระบบ FLARToolKit

3.2.1. ขันตอนการทํางานของเทคโนโลยี FLARToolKit [3] มีดงั นี
ก) ทําการแปลงภาพทีได้มาจากกล้องวีดีโอทีเป็ นภาพสี นนั แปลงให้
ํ
่ กเซล
กลายเป็ นภาพ 2 ระดับหรื อ Binary Image โดยการกาหนดให้
แตละพิ
่ บความ
ในภาพ 2 ระดับมีค่าเป็ น 0 หรื อ 1 โดยที จะมีค่าเป็ น 0 เมือคาระดั
่ (Intensity) ของพิกเซลนันมีตากวาคา
สวาง
ํ ่ ่ Threshold มิฉะนันแล้วจะมีค่า
เป็ น 1
่ ั (Connected Components) โดยใช้เทคนิ ค
ข) ทําการหาพืนทีติดตอกน
ทางการวิเคราะห์ภาพทีเรี ยกวา่ Connected Component Labeling [7]
ค) หลังจากนันระบบจะทําการหาเส้นรอบรู ป (Contours) ของพืนที
ทีได้มาจากผลลัพธ์ในขันตอนทีแล้ว
ง) จากผลลัพธ์ ของขันตอนที แล้ว ระบบจะทําการประมาณหา
่
คาพารามิ
เตอร์ ของสมการเส้นตรงทีแทนเส้นรอบรู ปซึ งเป็ นรู ปสี เหลียมทัง
4 เส้น หลังจากนันระบบจะหาจุดมุม (Corners) ทังสี จุดของภาพสัญลักษ์
(Marker) จากจุ ด ตัดของเส้นตรงทังสี ที หาได้ ซึ งจุ ดมุม 4 จุ ด นี จะถู ก
นําไปใช้ในขันตอนกระบวนการ Pose Estimation
่ าแหนงเชิ
่ ง 3 มิติ
จ) Pose Estimation เป็ นขันตอนของการคํานวณคาตํ
ั องวีดีโอ คานี
่ จะถูก
(3D Pose) ของภาพสัญลักษณ์ (Marker) เมือเทียบกบกล้
่
แสดงในรู ป เมตริ ก ซ์ ข นาด 4x4 (TCM) ที ระบุ ค วามสัมพัน ธ์ ร ะหวาง
Camera Coordinated Frame และ Marker Coordinated Frame
่ เป็ นสวนสุ
่ ดท้ายของระบบ ที จะทําให้
ฉ) 3D rendering สวนนี
กระบวนการ Augmented Reality ครบถ้ว นสมบู ร ณ์ ซึ งกคื็ อ การเพิ ม
(Augment) ข้อมู ลที ต้องการซึ งโดยทัวไปแล้วจะเป็ นโมเดล 3 มิ ติ (3D
่
Model) ลงไปในภาพที ได้จากกล้องวิดีโอ ณ ตําแหนงของภาพสั
ญลักษ์
่ ง3
(Marker) ทีตรวจพบจากขันตอน Image Analysis โดยใช้ค่าตําแหนงเชิ
มิติทีคํานวณได้จากขันตอน Pose Estimation
3.2.2. ผังงาน (Flowchart Diagram)
ผังงานประกอบไปด้วยขันตอนของระบบดังนี (แสดงดังรู ปที 11)
3.2.2.1. เข้าสู่ เว็บไซต์
3.2.2.2. เปิ ดกล้อง Webcam
่ ใ้ ช้งานได้เตรี ยมสัญลักษณ์ (Marker)
3.2.2.3 ตรวจสอบวาผู
เป็ นที เรี ยบร้อยแล้วหรื อไม่ ถ้ายังไมเรี่ ยบร้ อยทําการดาวน์โหลดสัญลักษณ์
(Marker) ทีเตรี ยมไว้หน้าเว็บไซต์
่ ใ้ ช้งานได้ติดตัง Adobe Flash Player
3.2.2.4. ตรวจสอบวาผู
ในเครื องคอมพิวเตอร์ เป็ นทีเรี ยบร้อยแล้วหรื อไม่ ถ้ายังไมเรี่ ยบร้อยทําการ
ดาวน์โหลดไฟล์ Adobe Flash Player ทีเตรี ยมไว้หน้าเว็บไซต์
่
3.2.2.5. นําสัญลักษณ์ (Marker) ที เตรี ยมไว้ สองกล้
อง
Webcam
่
3.2.2.6. ระบบทําการวิเคราะห์สญ
ั ลักษณ์ (Marker) ทีนํามาสอง
ั อง webcam วาตรงกบ
่
ั ตัวอักษรภาษาอังกฤษเอถึงแซตตัวอะไร
กบกล้
3.2.2.7. ระบบทําการประมวลผลและทําการดึง Object 3มิติ ที
่
เตรี ยมไว้ในฐานข้อมูลขึนมาแสดงผลบนสัญลักษณ์ (Marker) ดังกลาว

่ วอักษรภาษาอังกฤษเอถึงแซด
รู ปที 11. ขันตอนการทํางานของระบบแบบหัดอานตั

3.3. การพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบการประยุกต์ใช้เทคนิคเอฟแอลเออาร์ ทูคิทบนอินเทอร์ เน็ต
่ วอักษรภาษาอังกฤษเอถึงแซด ได้จดั ทําใน
กรณี ศึกษาระบบแบบหัดอานตั
่
ลักษณะชองเว็บแอพพลิเคชันโดยแบงการใช้
โปรแกรมดังนี
3.3.1. โปรแกรม Adobe Dreamweaver ใช้ในการออกแบบและจัดการ
เว็บไซต์ โดยใช้ภาษา HTML
3.3.2. โปรแกรม Adobe Flash ใช้ในการจัดการเขียนภาษา Action Script 3
3.3.3. โปรแกรม Adobe Photoshop ใช้ในการออกแบบและสร้ าง
ภาพสัญลักษณ์ (Marker)
3.3.4. โปรแกรม MakerGenerator ใช้ในการแปลงไฟล์จาก *.jpg มา
เป็ น *.pat
3.3.5. โปรแกรม NyARToolKit ใช้ในการตรวจสอบเครื องหมาย
่ อง Webcam
สัญลักษณ์ (Marker) และรับคากล้
่ างวัตถุสามมิติ
3.3.6. โปรแกรม PaperVision3d ใช้ในการชวยสร้
3.3.7. โปรแกรม 3DMAX ใช้ในการพัฒนาโมเดล 3 มิติ และแปลง
ไฟล์จาก *.max มาเป็ น *.dae
3.4. การประเมินผลของระบบ
3.4.1. การทดสอบระบบ
หลัง จากที ได้ท ํา การพัฒ นาระบบเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ว การทดสอบและ
ประเมินการทํางานของระบบทีพัฒนาขึนวา่สามารถใช้งานได้จริ ง ถูกต้อง
่ า มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้งานหรื อไมนั่ น ผูว้ ิจยั
แมนยํ
่ ทดสอบแบงเป็
่ น 2 สวน
่ ได้แก่
จึงได้จดั ทําการแบงการ
3.4.1.1. การทดสอบระบบในขันแอลฟา (Alpha Stage)
การทดสอบระบบในขัน แอลฟา (Alpha Stage) เป็ นการทดสอบหา
่
ข้อบกพรองของระบบโดยผู
วิ้ จยั
3.4.1.2. การทดสอบระบบในขันเบต้า (Beta Stage)

่ ง 2 กลุ่ม
เป็ นการทดสอบหาคุณภาพของระบบ โดยผูว้ ิจยั ให้กลุ่มตัวอยางทั
ทดลองใช้ระบบ พร้อมทังตอบแบบประเมินคุณภาพของระบบ โดยได้แบง่
การทดสอบหาคุณภาพของระบบออกเป็ น 4 ด้าน ดังนี
ก) ด้านความสามารถของระบบ
ข) ด้านความถูกต้องในการทํางานของระบบ
ค) ด้านลักษณะการใช้งานของระบบ
ง) ด้านประสิ ทธิ ภาพ
ทําการทดสอบระบบโดยทดลองใช้ระบบการประยุกต์ใช้เทคนิ คเอฟแอลเอ
่ ว อัก ษร
อาร์ ทู คิ ท บนอิ น เทอร์ เ น็ ต กรณี ศึ ก ษาระบบแบบหั ด อานตั
ภาษาอัง กฤษเอถึ ง แซด และนํา แบบประเมิ น ที ได้ท ํา การออกแบบไว้
ั ม่ ตัวอยางจํ
่ านวน 3 กลุ่ม คือ ผูเ้ ชียวชาญจํานวน 10 ทาน
่ และ
นําไปใช้กบกลุ
่ รวมเป็ นจํานวน 40 ทาน
่ เพือนําข้อมูลมา
ผูใ้ ช้งานทัวไปจํานวน 30 ทาน
้ ระบบให้สมบูรณ์ยงิ ขึน
ปรับปรุ งแกไข
3.4.2. การประเมินระบบ
การประเมินระบบเป็ นการจัดทําแบบประเมิ นคุณภาพของ
ระบบโดยวัดจากความคิดเห็นของผูใ้ ช้งานระบบการประยุกต์ใช้เทคนิ ค
่ วอักษร
เอฟแอลเออาร์ ทูคิทบนอินเทอร์ เน็ต กรณี ศึกษาระบบแบบหัดอานตั
ภาษาอังกฤษเอถึงแซด ผลทีได้จากการทําแบบประเมินของผูเ้ ชียวชาญ และ
่
ผูใ้ ช้ระบบ จะใช้หลักการทางสถิ ติเข้ามาชวยในการสรุ
ปผลการทดสอบ
่ ยของการ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบทีได้พฒั นาขึน โดยการคํานวณหาคาเฉลี
่ าน เพือสรุ ปผลการประเมินวาระบบที
่
ทดสอบในแตละด้
ได้พฒั นามานี มี
่ ๆ อยูร่ ะดับใด ได้แบงรายละเอี
่
คุณภาพในด้านตาง
ยดเกณฑ์ในการประเมิน
่
ตามเกณฑ์ตามวิธี ของไลเกร์ิ ต (Likert) แบงออกเป็
น 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก
ดี ปานกลาง พอใช้ และปรับปรุ ง

4. ผลการดําเนินงาน
หลัง จากที ได้ พ ัฒ นาการประยุ ก ษ์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ค วามจริ งเสริ มบน
่
่ ๆ ที
อินเทอร์ เน็ตเพือชวยสอนเรื
องตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ตามขันตอนตาง
ได้วางแผนไว้ สามารถอธิ บายผลจากการออกแบบและพัฒนาระบบได้ดงั นี
4.1. ส่ วนแสดงผลของระบบ แบ่ งเป็ น
่
4.1.1. สวนหน้
าหลัก เป็ นหน้าแรกในการแสดงผล ซึ งประกอบไปด้วย
่
่ ขันตอนการใช้งาน แจ้งปั ญหา เป็ นต้น
สวนแสดงข้
อมูล เชน่ ประกาศ ขาว
แสดงดังรู ปที 12

รู ปที 12. หน้าหลัก

่ ่ มือใช้งาน เป็ นสวนที
่ อธิ บายรายละเอี ยดของระบบ เช่ น
4.1.2. สวนคู
FLARToolKit คืออะไร ขันตอนการทํางาน สิ งต้องเตรี ยมพร้อมทังผูใ้ ช้งาน
และผูพ้ ฒั นาระบบ ข้อดี ข้อเสี ย แสดงดังรู ปที 13

รู ปที 17 สัญลักษณ์ (Marker) ตัวอักษรเอ็กซ์ แสดงปรากฎ Object 3 มิติ รู ปต้นคริ สมาส

4.2. ผลการประเมินของระบบ
ตาราง 1. ผลการประเมินโดยผูเ้ ชี ยวชาญ
ภาพที 13. หน้าคู่มือการใช้งาน

่ การสร้างรู ปสัญลักษณ์ (Marker)
4.1.3. สวน

รายการประเมิน
1. ด้านความสามารถของระบบ
2. ด้านความถูกต้องในการทํางานของระบบ
3. ด้านลักษณะการใช้งานของระบบ
4. ด้านประสิ ทธิ ภาพของระบบ
สรุ ปผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ

X

4.37
4.53
4.59
4.10
4.40

S.D.

เชิงคุณภาพ

0.61
0.53
0.57
0.68
0.60

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี

ตาราง 2. ผลการประเมินโดยผูใ้ ช้งานทัวไป
รู ปที 14. รู ปสัญลักษณ์ (Marker) เอถึงแซด

รายการประเมิน
1. ด้านความสามารถของระบบ
2. ด้านความถูกต้องในการทํางานของระบบ
3. ด้านลักษณะการใช้งานของระบบ
4. ด้านประสิ ทธิ ภาพของระบบ
สรุ ปผลการประเมิน

รู ปที 15. การตัดกระดาษรู ปสัญลักษณ์

่ ั อง Webcam โดยตัวอยางในรู
่
4.1.4. นําสัญลักษณ์ (Marker) มาสองกบกล้
ปนํา
่ าให้ปรากฎ Object 3 มิติ รู ปแอปเปิ ลขึนมาแสดง
สัญลักษณ์ตวั อักษรเอ มาสองทํ
หน้าเว็บ แสดงดังรู ปที 16 และ 17

รู ปที 16. สัญลักษณ์ (Marker) ตัวอักษรเอ แสดงปรากฎ Object 3 มิติ รู ปแอปเปิ ล

ระดับคุณภาพ

X

3.76
4.23
3.89
3.37
3.81

S.D.

เชิงคุณภาพ

0.91
0.93
0.84
0.68
0.84

ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

5. ผลการดําเนินงาน
5.1. สรปผลการดํ
าเนินงาน
ุ
่
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มบนอินเทอร์ เน็ต เพือชวยการสอน
เรื องตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z จะเป็ นอีกหนึ งแนวทางให้อาจารย์สามารถ
่ วอักษรภาษาอังกฤษในชันเรี ยน
นําไปประยุกต์ใช้กบัการสอนการอานตั
หรื อนอกชันเรี ยนได้ เทคโนโลยี ความจริ งเสริ ม จะทําได้สือการเรี ยนการ
่
ิ
ั
สอนที นาสนใจ
ทําให้ผูเ้ รี ยนเกดความรู
้ สึกสนุ กและตืนตาตืนใจกบการ
่ ิ
่ นอกจากนี แล้ว สื อ
เรี ยนแบบโลกเสมือนจริ ง อีกทังไมเกดความเบื
อหนาย
ิ
การเรี ยนการสอนยังประกอบด้วย Object 3 มิติ เพือให้ผูเ้ รี ยนเกดความ
เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ ว สําหรับขันตอนการพัฒนาระบบเป็ นขันตอนการ
เขียนโปรแกรมซึงภาษาทีใช้ในพัฒนาระบบคือ ภาษาแฟลช แอคชันสคริ ป
่
3.0 (AS3) ในสวนของสั
ญ ลักษณ์ (Marker) ใช้โปรแกรม Adobe
่
Photoshop CS5 ในสวนของโมเดล
3 มิติและแปลงไฟล์จาก *.max เป็ น
่
*.dae ใช้โปรแกรม 3DMAX10 ในสวนสร้
างเว็บไซต์ใช้โปรแกรม Adobe
่
Dreamweaver CS5 และในสวนการแปลงไฟล์
*.jpg เป็ น *.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-

marker-generator-online-released/ ผูว้ ิจยั ได้มีการทดลองใช้งาน และทดสอบ
คุณภาพของระบบโดยใช้แบบประเมินความคุณภาพ สอบถามความเห็น
่ 2 กลุม่ ได้แก่ กลุ่มผูเ้ ชี ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ จาํ นวน 10
จากกลุ่มตัวอยาง
่ และกลุ่มผูใ้ ช้งานทัวไปจํานวน 30 ทาน
่ โดยผลจากการวิเคราะห์
ทาน
่ เ้ ชี ยวชาญประเมินคุณภาพ
ข้อมูลการประเมินคุณภาพของระบบ พบวาผู
่
ของระบบอยูใ่ นระดับดี เนื องจากระบบสามารถชวยสอนให้
เด็กนักเรี ยนหัด
่
่
่
อานภาษาอั
งกฤษได้ดีขึน มีความนาสนใจดึ
งดูดตอการใช้
งาน และสามารถใช้
่ ั 4.40 และคาสวนเบี
่ ่
งานบนอิ นเทอร์ เน็ตได้ ได้ค่าเฉลี ยเทากบ
ยงเบน
่ ั 0.60 สวนกลุ
่
่มผูใ้ ช้ทวั ไปประเมินคุณภาพของระบบอยูใ่ น
มาตรฐานเทากบ
่ ั โดยได้ค่าเฉลียเทากบ
่ ั 3.81 และคาสวนเบี
่ ่
ระดับดี เชนกน
ยงเบนมาตรฐาน
่ ั 0.84 ดังนัน สามารถสรุ ปได้วาการประยุ
่
เทากบ
กต์ใช้เทคโนโลยีความจริ ง
่
เสริ มเพือชวยสอนเรื
องตัวอักษรภาษาอังกฤษA-Z นี มีคุณภาพอยูใ่ นระดับที
ดี
5.2. อภิปรายผลการวิจัย
5.2.1. การประเมินด้านความสามารถของระบบ (Functional Requirement
Test) โดยประเมินจากกลุ่มผูเ้ ชี ยวชาญและกลุ่มผูใ้ ช้งานทัวไป ซึ งมีคุณภาพ
่
ของระบบอยูใ่ นระดับดี ทังในด้านระบบสามารถชวยสอนให้
เด็กนักเรี ยน
่
่
ดึงดูด
หัดอานภาษาอั
งกฤษได้ดีขึน ความสามารถของระบบมีความนาสนใจ
่
ตอการใช้
ง าน สามารถใช้ งานบนอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ เพิ ม ความสะดวก
ความสามารถของระบบในการแยกแยะตัวสัญลักษณ์ (Marker) ทําให้ระบบ
ทํางานได้ในระดับดี
5.2.2. การประเมินคุณภาพด้านความถูกต้องในการทํางานของระบบ
(Functional Test) โดยประเมินจากกลุ่มผูเ้ ชี ยวชาญและกลุ่มผูใ้ ช้งานทัวไป
ซึ งคุณภาพของระบบอยูใ่นระดับดี ทังในด้านความถูกต้องในการแสดง
ั ญลักษณ์ (Marker) ความถูกต้องของลิงค์ทีเชื อมโยงแตละ
่
โมเดลตรงกบสั
หน้าเว็บไซต์ ความถูกต้องของไฟล์ดาวน์โหลดทีเตรี ยมไว้ในหน้าเว็บไซต์
และความถูกต้องของคู่มือการใช้งานที เตรี ยมไว้ในหน้าเว็บไซต์ ซึ งตรง
ตามรายละเอี ยดความต้องการของผูเ้ ชี ยวชาญและผูใ้ ช้งานตอนรวบรวม
ข้อมูลเพือออกแบบและพัฒนาระบบ
5.2.3. การประเมิ น คุ ณ ภาพในด้า นลัก ษณะการใช้ ง านของระบบ
(Usability Test) โดยประเมินจากกลุ่มผูเ้ ชี ยวชาญและกลุ่มผูใ้ ช้งานทัวไป ซึ ง
่
มีผลอยู่ในระดับดี ทังในด้านการจัดวางข้อมูลและตําแหนงบนห
น้าจอ
คอมพิ ว เตอร์ การออกแบบหน้ า จอระบบ ความเหมาะสมของขนาด
่ งาน
ตัวอักษรและการใช้สี ความสะดวกในการใช้งานระบบ ความนาใช้
่
ของระบบ และปริ มาณข้อมูลในการนําเสนอในแตละหน้
าจอระบบได้เป็ น
่
อยางดี
5.2.4. การประเมิ น คุ ณ ภาพของระบบในด้ า นประสิ ทธิ ภ าพ
(Performance Test) โดยประเมิ นจากกลุ่มผูเ้ ชี ยวชาญและกลุ่มผูใ้ ช้งาน
ทัวไปอยูใ่ นระดับดี ทังในด้านความเร็ วในการตอบสนองของระบบใน
ภาพรวม ความเร็ วในการประมวลผลของสัญลักษณ์ (Marker) ความเร็ วใน
่
่
การแสดงผลจากการเชื องโยงลิ ง ค์แ ตละหน้
า เว็บ ไซต์ สงผลให้
ระบบมี
ประสิ ทธิ ภาพมีคุณภาพในระดับดี

5.3. ข้ อเสนอแนะ
5.3.1. สัญลักษณ์ (Marker) ทีใช้ควรทําไฟล์ pat (Marker Segment) ที
่ ิ 16 x 16 จะชวยในการแสดงผลได้
่
ไมเกด
เร็ วขึน
่ ควรใช้แสงสวางสี
่ ขาว หรื ออยู่ทีแจ้ง ไมควรอยู
่
่ใน
5.3.2. แสงสวาง
่ อยเกนไป
ิ จะชวยให้
่ แสดงผลได้ถูกต้อง
ห้องทีแสงสวางน้
่
5.3.3. กระดาษที ใช้พิมพ์สัญลักษณ์ (Marker) ควรใช้กระดาษถาย
่
เอกสารทัวไป สี ขาว หรื อเอากระดาษแข็งมาลองข้างหลัง จะชวยให้
ตอน
่ งหรื อพับ
ทดสอบเพิมความสะดวกมากขึน ไมโค้
5.3.4. ขนาดโมเดล 3 มิติความทําให้ขนาดและความระเอียดตํา จะชว่
ในการโหลดและแสดงผลได้รวดเร็ วขึน
่
5.3.5. จํานวนสัญลักษณ์ (Marker) มี ผลตอการเปิ
ดเข้า ใช้ง านครั ง
่ ผูพ้ ฒ
่
่
แรก ในสวนนี
ั นามี ความเห็นวาควรพั
ฒนาในสวนของซอร์
สโค๊ดให้
่ จะชวยทํ
่ าให้ระบบทํางานได้เร็ วขึน
ดีกวานี
่ วอักษรภาษาอังกฤษเอถึงแซด ควรมีการ
5.3.6. ระบบแบบหัดอานตั
ิ
พัฒนาในด้านเสี ยง เพือให้ผูใ้ ช้งานเกดความเพิ
มความเข้าใจและดึ งดูดใน
การใช้งานมากยิงขึน
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