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การพัฒนาระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบส
ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา
จารุวรรณ กาฬภักดี1* พินันทา ฉัตรวัฒนา2 และ ปณิตา วรรณพิรณ
ุ 3
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์โครงสร้างของระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน
แบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา 2) ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา 3) พัฒนาระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความ
จริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา และ 4) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบนําทางอัจฉริยะ
โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา วิธีดําเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 5
ระยะ ตามวงจรการพัฒนาระบบ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ จํานวน 30 คน โดยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์โครงสร้าง โดย
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ต้องการให้ผู้ใช้รู้จักทุกสถานที่ 2) ผลการออกแบบสถาปัตยกรรม มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด 3) ผลการพัฒนาระบบ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอํานวยความสะดวกด้านการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ 4) ความพึงพอใจในการใช้ระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริง
เสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา ในภาพรวมในระดับมากที่สุด (x��= 4.54, S.D.=0.58)
คําสําคัญ: ระบบนําทางอัจฉริยะ, เทคโนโลยีความจริงเสมือน, โลเคชันเบส, อุปกรณ์เคลื่อนที่
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Development of Smart Navigation by Using Augmented Reality
Location-Based Services via Mobile Device
Jaruwan Karapakdee1* Pinanta Chatwattana2 and Panita Wannapiroon3
Abstract
The objective of this research were to 1) analyze the structure the smart navigation by using
augmented reality location-based services via mobile device, 2) design the architecture of the smart
navigation by using augmented reality location-based services via mobile device, 3) develop of the
smart navigation by using augmented reality location-based services via mobile device, and
4) evaluation the satisfaction of students with the smart navigation by using augmented reality locationbased services via mobile device. The research method was divided into 5 phases according to the
system development life Cycle (SDLC). The sample group was 30 students from King Mongkut's
University of Technology North Bangkok using the accidental sampling approach. The research showed
that 1) results analyze the structure by in-depth interviewers require to know every place, 2) results
design the architecture at the highest level, 3) results develop is a device that facilitates travel within
King Mongkut's University of Technology North Bangkok, and 4) the sample was satisfied with the use of
smart navigation by using augmented reality location-based services via mobile device at the highest
level.
Keywords: Smart Navigation, Augmented Reality, Location-based Services, Mobile Device
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1. บทนํา
ในปัจจุบันแอพพลิเคชันสําหรับการนําทางเข้ามามี
บทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษย์เพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากผู้ใช้จํานวนมากมักไม่ทราบตําแหน่งที่สําคัญ
ของสถานที่ ทําให้ต้องเสียเวลาในการค้นหา จึงต้องมีการ
ใช้แอพพลิเคชันเข้ามาช่วยในการนําทางโดยจะเป็นการ
นําทางในรูปแบบของแผนที่เป็นการนําทางไปตามเส้นทาง
ที่มีอยู่ในแผนที่และการนําทางในรูปแบบ Augmented
Reality (AR) เป็นการนําทางแบบผสานเอาโลกแห่งความ
เป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน [1]
จากกระแสการใช้สังคมออนไลน์ การให้บริการระบุ
ตําแหน่งหรือLocation-based Services (LBS) กลายเป็น
ที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยการให้บริการดังกล่าวเป็น
เทคโนโลยีที่ช่วยผู้ใช้งานในการค้นหาสถานที่ตําแหน่งต่าง ๆ
ผ่านระบบ GPS ที่เชื่อมโยงผ่านเครือข่ายไร้สายและ
อุปกรณ์ไร้สายเคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและ
โน๊ ต บุ๊ ค การให้ บ ริ ก ารระบุ ตํ า แหน่ ง ทํ า ให้ เ กิ ด ความ
รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร ส่งผลให้ธุรกิจมีการปรับตัว
โดยเริ่มนําบริการระบุตําแหน่งมาใช้เพื่อเป็นช่องทางใน
การเข้ า ถึ ง และวิ จั ย พฤติ ก รรมกลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคได้ อ ย่ า ง
รวดเร็วผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประกอบกับการใช้
บริการระบุตําแหน่งที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากใน
ขณะนี้ก็คือการใช้ Location-based Services สําหรับ
เช็คอิน (Check-in) ในจุดเสมือนเมื่อเกิดการใช้บริการ
สถานที่ ต่ างๆ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ ต่ อทั้ งผู้ ใช้ บริ การและผู้
ให้ บริ การ ในการแบ่ งปั นหรื อได้ รั บ ข้ อมู ลข่ าวสารกั บ
บุคคลอื่น ๆ ที่ใช้บริการได้ [2]
เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Augmented Reality :
AR) เป็นเทคโนโลยีที่เป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งใน
ยุคปัจจุบัน จากสภาพการเรียนรู้แบบเดิม ที่ผู้เรียนนั่งฟัง
การบรรยาย จดบันทึก อ่านหนังสือและวัดผลการเรียน
การสอนโดยการสอบสู่การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ของผู้เรียนซึ่งเป็นการลงมือปฏิบัติจริงย่อมจะเกิดผลดีต่อ
ผู้เรียนมากกว่าการนั่งฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว [3]
เทคโนโลยีของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile device)
อย่างเช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ และคอมพิวเตอร์มือถือมี
การพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว สังเกตได้จากความสามารถที่
มีมากขึ้นทางด้านส่วนรับข้อมูล ทางด้านส่วนต่อประสาน
กับผู้ใช้ทางด้านความบันเทิงและทางด้านการเชื่อมต่อ
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เป็นต้น จึงส่งผลให้ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานกับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ต่าง ๆ ได้มีการพัฒนามากขึ้น เพื่อมารองรับการ
ทํางานของเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา ในส่วนของ
ระบบปฏิบัติการบนมือถือก็ได้มีการพัฒนาไว้หลายรุ่น
หลายระบบ
จากความเป็นมาและความสําคัญดังกล่าว จึงจําเป็น
ต้องพัฒนาระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความ
จริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบ
พกพา เพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเดินทางไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและเป็นแนวทาง
ในการพั ฒนาระบบนํ าทางอั จฉริ ยะโดยใช้ เทคโนโลยี
ความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของระบบนําทางอัจฉริยะ
โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา
2.2 เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบนําทาง
อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชัน
เบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา
2.3 เพื่อพัฒนาระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
แบบพกพา
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบนําทาง
อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชัน
เบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้น คือ ระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
แบบพกพา
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการใช้ระบบนําทาง
อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชัน
เบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
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มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกลล้ าพระนครเหหนื อ
ภาคเรียนทที่ 2 ปีการศึกษา
ษ 2559
กลุ่ มตั ว อย่ างที่ ใ ช้ ใ นการวิ
น
จั ย คือ นั กศึ ก ษาระะดั บ
ปริ ญ ญาตตรี มหาวิ ท ยาาลั ย เทคโนโลลยี พ ระจอมเกกล้ า
พระนครเหหนือ จํานวน 30
3 คน โดยวิธเลื
ี อกกลุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิิญ (Accidentaal Sampling) [4]
4. วิธีการรดําเนินการวิจัจย
การพัั ฒนาระบบนํ าทางอั
า
จฉริ ยะโโดยใช้เทคโนโโลยี
ความจริงเสมือนแบบโลลเคชันเบสผ่านอุ
น ปกรณ์เคลื่ออนที่
แบบพกพพา ผู้ วิจั ยได้แบ่บ งกระบวนกาารวิ จัยออกเป็ น 5
ระยะ โดยยยึดหลักกระบววนการของวงจรการพัฒนาระะบบ
(System Developmennt Life Cycle : SDLC) [5] ดังนี้
ระยะ ที่ 1 วิ เ คราะะห์ โครงสร้ างขของระบบนํ า ททาง
อัจฉริยะโโดยใช้เทคโนโลลยีความจริงเสสมือนแบบโลเคคชัน
เบสผ่านอุอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา ประกอบด้
ป
วย กการ
สั ม ภาษณ
ณ์ เ ชิ ง ลึ ก ของ ระบบนํ า ทางงอั จ ฉริ ย ะโดยยใช้
เทคโนโลยียีความจริงเสมือนแบบโลเคชัันเบสผ่านอุปกกรณ์
เคลื่อนที่แแบบพกพา การรสอบถามความต้องการของระะบบ
นําทางอัจจฉริยะ โดยใช้ช้เทคโนโลยีควาามจริงเสมือนแแบบ
โลเคชันเบบสผ่านอุปกรณ์์เคลื่อนที่แบบพพกพา
ระยะทีที่ 2 ออกแบบบสถาปัตยกรรมมของระบบนําททาง
อัจฉริยะโดดยใช้เทคโนโลยียีความจริงเสมือนแบบโลเคชั
อ
นนเบส
ผ่านอุปกรรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา
บ
ดําเนินินการตามขั้นตตอน
ดังนี้
ะ
เทคโนโโลยี
1) โคครงสร้างระบบนนําทางอัจฉริยะโดยใช้
ความจริงเสมือนแบบโลลเคชันเบสผ่านอุ
น ปกรณ์เคลื่ออนที่
แบบพกพา (Flow chartt) แสดงดังรูปที่ 1
2) อออกแบบแผนผผังบริบท (Conntext Diagraam)
ของระบบบนําทางอัจฉริริยะโดยใช้เทคคโนโลยีความจจริง
เสมือนแบบบโลเคชันเบสผผ่านอุปกรณ์เคลื
ค ่อนที่แบบพกกพา
แสดงดังรูปที่ 2

รูปที
ป ่ 1 โครงสร้างระบบนําทางออัจฉริยะโดยใช้เ้ ทคโนโลยี
ความจริงเสมือนแบบโโลเคชันเบสผ่านอุ
น ปกรณ์
เคลื่อนทีแบบพกพา
่

รูปที
ป ่ 2 แผนผังบริบิ ท (Contexxt Diagram) ของระบบ
ข
นําทางอัจฉริยะโดยใช้เททคโนโลยีความจจริงเสมือน
แบบโลเคชชันเบสผ่านอุปกกรณ์เคลื่อนทีแบบพกพา
่แ
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3) อออกแบบแผนภาาพความสัมพันธ์ของระบบนําททาง
อัจฉริยะโโดยใช้เทคโนโลลยีความจริงเสมือนแบบโลเคคชัน
เบสผ่านออุปกรณ์เคลื่อนที
น ่แบบพกพาา (Use Caase
Diagram)) แสดงดังรูปที่ 3

5) ออกแบบแผนภาพความ
แ
มสัมพันธ์ระหวว่างข้อมูล
(ERR-Diagram) แสดงดั
แ งรูปที่ 5

รูปที
ป ่ 5 แผนภาพคความสัมพันธ์ระะหว่างข้อมูล (ERR-Diagram)
ระบบนําทางอั
ท จฉริยะโดยยใช้เทคโนโลยีความจริ
ค
ง
เสมือนแบบบโลเคชันเบสผผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
แบบพกพา

รูปที่ 3 แผนภาพยูสเคคสระบบนําทางอัจฉริยะโดยใใช้
เทคโนโลยีควาามจริงเสมือนแแบบโลเคชันเบบส
ผ่านอุปกรณ์เคลื
ค ่อนที่แบบพกพา
4) กาารออกแบบแผผนผังโครงสร้างภาพรวมของ
ง
ขั้นตอน (SSwim Lane Diagram)
D
แสดดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 แผนผังโครงสร้างภาพรวมมของขั้นตอน
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ระยะที่ 3 กาารพัฒนาระบบบนําทางอัจฉริยะโดย
ย
ใช้
เทคคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์
เคลืลื่อนที่แบบพกพา ประกอบด้ด้วยขั้นตอนดังนี้
1) การพัฒนาาระบบนําทางออัจฉริยะโดยใช้ช้เทคโนโลยี
ความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบบสผ่านอุปกรณ
ณ์เคลื่อนที่
แบบบพกพา เป็นอุอปกรณ์ที่ช่วยออํานวยความสสะดวกด้าน
การเดินทางภายในมหาวิทยาลัยยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พรระนครเหนือ วัตถุ
ต ประสงค์ของงระบบนําทางทีที่พัฒนาขึ้น
คือ เพื่อนําทางไปปยังสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหหาวิทยาลัย
เทคคโนโลยีพระจออมเกล้าพระนคครเหนือ และเเพื่ออํานวย
ความสะดวกในกาารเดินทาง
2) การทดสอบระบบนําทางงอัจฉริยะโดยใช้ช้เทคโนโลยี
ณ์เคลื่อนที่
ความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบบสผ่านอุปกรณ
แบบบพกพา ทํากาารทดสอบระบบบนําทางที่พัฒนาขึ้นก่อน
ให้ผู้เชี่ยวชาญทําการประเมิ
า
นปประสิทธิภาพของระบบ
โดยยใช้แบบประเมิมินประสิทธิภาพพด้วยเทคนิค Black
B Box
Teesting Techniqque
ระยะที่ 4 กาารศึกษาผลการรใช้ระบบนําทาางอัจฉริยะ
โดยยใช้เทคโนโลยีีความจริงเสมื อนแบบโลเคชัชันเบสผ่าน
อุปกรณ์
ป เคลื่อนทีแบบพกพา
่แ
ระยะที่ 5 กาารบํารุงรักษารระบบนําทางอัจฉริ
จ ยะโดย
ใช้ เทคโนโลยี ความจริ
ว
ง เสมื อ นนแบบโลเคชั นเบสผ่
น
าน
ป เคลื่อนทีแบบพกพา
่แ
อุปกรณ์
นําข้อมูลที่ได้จากผลการปรระเมินประสิทธิ
ท ภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ผลการศึกษาความ พึงพอใจ ในกาารใช้ระบบ
นําทางอัจฉริยะโโดยใช้เทคโนโลลยีความจริงเสสมือนแบบ
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โลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา มาใช้ในการ
ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะห์ระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้
เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่แบบพกพา ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความยากง่ายในการใช้ระบบ
นําทาง
ที่
1
2
3
4
5
6

ฟังก์ชันการทํางาน GeoReality Junaio Layar
แสดงสถานที่
5
5
5
ค้นหาสถานที่
4
5
5
เลือกสถานที่
4
4
5
การนําทางด้วย AR
4
5
5
การนําทางด้วย Map
5
5
5
การแจ้งเตือน
5
4
4
ค่าเฉลี่ย
4.5
4.67 4.8

คะแนน 5 หมายถึง ความง่ายของการใช้งานในระดับมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ความง่ายของการใช้งานในระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง ความง่ายของการใช้งานในระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ความง่ายของการใช้งานในระดับน้อย
คะแนน 1 หมายถึง ความง่ายของการใช้งานในระดับน้อยที่สุด

5.1.1 ผลการสํารวจของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกของระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความ
จริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบ
พกพา จํานวน 5 ท่าน พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
เกี่ยวกับสถานที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ มีความเห็นตรงกันว่า ต้องการให้ผู้ใช้ได้
รู้ จั กสถานที่ ต่ าง ๆ ที่ กํ าหนดไว้ ได้ ทุ กสถานที่ คิ ดเป็ น
ร้อยละ 100 รายละเอียดดังนี้
1) ด้านคณะ/วิทยาลัย/ภาควิชา ประกอบด้วย
The Sirindhorn TGGS บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
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2) ด้านสํานักงานอธิการบดี ประกอบด้วย
สํานักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา กองกิจการ
นักศึกษา กองคลัง กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ศูนย์ผลิตตําราเรียน
3) ด้านสํานัก/สถาบัน ประกอบด้วย
สํานักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
สํานักหอสมุดกลาง สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส สถาบันสหกิจ
ศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน
5.1.2 ผลการสอบถามความต้องการ เกี่ยวกับ
สถานที่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ โดยนักศึกษาจํานวน 60 คน สรุปผลได้
ดังนี้
1) ด้านสภาพแวดล้อมในการเดินทาง
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางไปยังสถานที่
ต่าง ๆ โดยถามเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 53.33
2) ด้านปัญหาในการเดินทาง พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องมีผู้ชี้แนะหรือใช้เครื่องมือ
นําทางน้อยครั้ง คิดเป็นร้อยละ 35
3) ด้านความถีใ่ นการใช้สอื่ /อุปกรณ์ใน
การเดินทาง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บางครั้ง
เมื่อเกิดความผิดพลาดในการเดินทางคิดเป็นร้อยละ 40
5.2 ผลการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบนําทาง
อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชัน
เบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา ดังตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ผลการประเมินแผนภาพความสัมพันธ์ของ
ระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่แบบพกพา
รายละเอียดการประเมิน

ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ระดับความ
S.D.
x�
เหมาะสม

1. ผู้เกี่ยวข้องกับระบบที่พัฒนาขึ้น
1.1 ผู้ดูแล
4.80 0.44
1.2 ผู้ใช้งาน
5.00 0.00
2. กระบวนการในการนําทางของระบบที่พัฒนาขึ้น
2.1 ค้นหาสถานที่
4.80 0.44
2.2 แสดงสถานที่
4.80 0.44
2.3 เลือกสถานที่
4.40 0.54
2.4 นําทาง
4.60 0.54

มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินแผนภาพความสัมพันธ์ของ
ระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่แบบพกพา (ต่อ)

ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
รายละเอียดการประเมิน
ระดับความ
S.D.
x�
เหมาะสม
3. สิทธิ์ขั้นการใช้งานของแต่ละกระบวนการ
3.1 ผู้ดูแล
3.1.1 ค้นหาสถานที่
4.80 0.44 มากที่สุด
3.1.2 แสดงสถานที่
4.80 0.44 มากที่สุด
3.1.3 แนะนําสถานที่
4.80 0.4 มากที่สุด
3.1.4 แก้ไข/เพิ่มข้อมูล
4.80 0.44 มากที่สุด
3.2 ผู้ใช้งาน
3.2.1 เลือกสถานที่
4.80 0.44 มากที่สุด
4. ความสามารถของแต่ละกระบวนการในระบบที่พัฒนาขึ้น
4.1 ขั้นค้นหาสถานที่
4.1.1 แสดงบนอุปกรณ์
4.60 0.54 มากที่สุด
เคลื่อนที่
4.2 ขั้นแสดงสถานที่
4.2.1 แสดงดัวยกล้อง
4.80 0.44 มากที่สุด
4.2.2 แสดงด้วยแผนที่
4.80 0.44 มากที่สุด
4.3 ขั้นเลือกสถานที่
4.3.1 เลือกจากกล้อง
4.80 0.44 มากที่สุด
4.3.2 เลือกจากแผนที่
4.80 0.44 มากที่สุด
4.3.3 เลือกจาก Keyword 4.60 0.54 มากที่สุด
4.4 ขั้นนําทาง
4.4.1 นําทางด้วยกล้อง
4.80 0.44 มากที่สุด
4.4.2 นําทางด้วยแผนที่
4.80 0.44 มากที่สุด
4.5 ขั้นแนะนําสถานที่
4.5.1 แสดงรายละเอียด 5.00 0.00 มากที่สุด
4.6 ขั้นแก้ไข/เพิ่มข้อมูล
4.6.1 อัพเดตข้อมูล
5.00 0.00 มากที่สุด
สถานที่
5. ด้านการนํา Use Case
4.80 0.44 มากที่สุด
Diagram ไปใช้งาน
ค่าเฉลี่ยรวม
4.80 0.40 มากที่สุด

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินแผนภาพความสัมพันธ์
(Use Case Diagram) ของระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้
เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่แบบพกพา มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (x��= 4.80, S.D. = 0.40)
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ตารางที่ 3 ผลการออกแบบผังโครงสร้างภาพรวมของ
ขั้นตอนของระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้
เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบส
ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา (ต่อ)

ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
รายละเอียดการประเมิน
ระดับความ
S.D.
x�
เหมาะสม
1. บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบที่พัฒนาขึ้น
1.1 ผู้ดูแล (Admin)
5.00 0.00 มากที่สุด
1.2 ผู้ใช้งาน (User)
4.80 0.44 มากที่สุด
2. กระบวนการในกิจกรรมที่ระบบพัฒนาขึ้น
2.1 ขั้นเลือกสถานที่
4.80 0.44 มากที่สุด
2.2 ขั้นนําทาง
4.80 0.44 มากที่สุด
3. ขั้นเลือกสถานที่
3.1 กระบวนการในขั้นเลือก
4.40 0.54
มาก
3.2 สิทธิ์ในการใช้งานของระบบที่พัฒนาขึ้น
3.2.1 ผู้ดูแลระบบ
(1) กําหนด
4.60 0.54 มากที่สุด
สถานที่
(2) เพิ่มและแก้ไข 4.60 0.54 มากที่สุด
สถานที่
3.2.2 ผู้ใช้งาน
(1) ค้นหาสถานที่ 4.80 0.44 มากที่สุด
(2) แสดงสถานที่
5.00 0.00 มากที่สุด
(3) เลือกตําแหน่ง 4.80 0.44 มากที่สุด
(4) แสดงข้อมูล
4.80 0.44 มากที่สุด
หน่วยงาน
4. ขั้นนําทาง
4.1 กระบวนการในขั้นนําทาง 4.60 0.54 มากที่สุด
4.2 สิทธิ์ในการใช้งานของระบบที่พัฒนาขึ้น
4.2.1 ผู้ใช้งาน
(1) ค้นหาสถานที่ 4.40 0.54 มากที่สุด
(2) แสดงสถานที่
4.80 0.44 มากที่สุด
(3) เลือกตําแหน่ง 4.60 0.54 มากที่สุด
(4) แสดงข้อมูล
4.60 0.54 มากที่สุด
หน่วยงาน
5. ด้านการนําผังโครงสร้าง
4.80 0.44 มากที่สุด
ภาพรวมของขั้นตอน (Swim
Lane Diagram) ไปใช้งาน
ค่าเฉลี่ยรวม
4.70 0.43 มากที่สุด

จากตารางที่ 3 ผลการออกแบบผังโครงสร้างภาพรวม
ของขั้นตอน (Swim Lane Diagram) ของระบบนําทาง
อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชัน
เบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา มีความเหมาะสม
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x��= 4.70, S.D. = 0.43)
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ผลการออกแบบแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูล (ER-Diagram) ของระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้
เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่แบบพกพา แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลของระบบระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
แบบพกพา ประกอบด้วย 4 เอนทิตี้ คือ เอนทิตี้ของตึก
(Place) เอนทิตคี้ ําเฉพาะ (Keyword) เอนทิตขี้ ้อมูล
ส่วนตัว (Profile) และเอนทิตี้นําทาง (Navigate)
5.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบนําทาง
อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบส
ผ่ า นอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ แ บบพกพา โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ดังตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบนําทาง
อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน
แบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบ
พกพา โดยผู้เชี่ยวชาญ
ผลการประเมิน ระดับ
x� S.D. ประสิทธิภาพ
1. ด้านความสามารถของระบบ
4.47 0.56
มาก
2. ด้านหน้าที่การทํางาน
4.50 0.63
มากที่สุด
3. ด้านความสามารถในการใช้งาน 4.35 0.52
มาก
4. ด้านระบบความปลอดภัย
4.24 0.70
มาก
5. ด้านประสิทธิภาพการทํางาน
4.29 0.53
มาก
ประสิทธิภาพของระบบ
4.40 0.58
มาก
ในภาพรวม
รายการประเมิน

จากตารางที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบนํา
ทางอั จ ฉริ ย ะโดยใช้ เ ทคโนโลยี ค วามจริ ง เสมื อ นแบบ
โลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพามีประสิทธิภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ผลการพัฒนาระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
แบบพกพา ดังนี้
1) หน้าแรกของระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
แบบพกพา ดังรูปที่ 6
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รูปที่ 6 แสดงหน้าจอหลักของแอพพลิเคชัน
2) แสดงหน้าจอระบบนําทางไปยังสถานที่ที่เลือกไว้
จากนั้นระบบจะแสดงให้ผู้ใช้เลือกระบบนําทางที่ต้องการ
ซึ่งประกอบด้วยระบบนําทางโดยใช้รถส่วนตัว เดิน หรือ
รถโดยสารสาธารณะ หากเลื อกระบบนําทางด้ วยการ
เดินทางโดยรถส่วนตัว ระบบจะค้นหาเส้นทางที่ใช้ด้วยรถ
ส่วนตัว หากเลือกระบบนําทางด้วยการเดิน ระบบจะ
ค้นหาเส้นทางที่สามารถเดินทางด้วยเท้า และหากเลือก
เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ระบบจะค้นหาเส้นทาง
การเดินรถของรถโดยสารสาธารณะไปยังจุดหมายที่เรา
ต้องการ ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 แสดงหน้าจอก่อนนําทาง
3) การแบ่งหน้าจอเพื่อแสดงหน้าจอหลักและแสดง
ตําแหน่งสถานที่ต่าง ๆ บนแมพ หากตําแหน่งบนแผนที่
มีการซ้อนทับกัน ผู้ใช้สามารถทําการซูมเข้า-ออก เพื่อ
หาตําแหน่งบนแผนที่ได้ตามต้องการ ดังรูปที่ 8
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รูปที่ 8 การแบ่งหน้าจอเพื่อแสดงหน้าจอหลักและ
แสดงตําแหน่งบนแมพ
5.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบนํา
ทางอั จ ฉริ ย ะโดยใช้ เ ทคโนโลยี ค วามจริ ง เสมื อ นแบบ
โลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพาดําเนินการ
โดยการทดลองใช้ระบบนําทางที่พัฒนาขึ้น โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จํานวน 30 คน โดยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling) นําเสนอผลการประเมิน
ดังตาราง ดังนี้
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจในการใช้ระบบนําทางอัจฉริยะ
โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบ
โลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระดับความ
S.D.
�
เหมาะสม
ด้านการออกแบบ
4.46 0.59
มาก
ด้านแอพพลิเคชัน
4.58 0.57 มากที่สุด
ด้านเทคโนโลยีความจริงเสมือน 4.80 0.40 มากที่สุด
ด้านผลการนําทาง
4.56 0.58 มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน
4.54 0.58 มากที่สุด
รายละเอียดการประเมิน

จากตางรางที่ 5 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการ
ใช้ระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน
แบบโลเคชั น เบสผ่ า นอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ แ บบพกพา
มีความเหมาสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x��= 4.54,
S.D. = 0.58)
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการใช้ ระบบนําทางอั จฉริยะโดยใช้ เทคโนโลยี
ความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
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แบบพกพา พบว่า 1) ผลการวิเคราะห์โครงสร้าง โดย
ผู้ ต อบแบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ต้ อ งการให้ ผู้ ใ ช้ รู้ จั ก ทุ ก
สถานที่ 2) ผลการออกแบบสถาปั ต ยกรรม มี ค วาม
เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ผลการพัฒนา
ระบบ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอํานวยความสะดวกด้านการ
เดินทางภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ และ 4) นักศึกษาพึงพอใจในการใช้ระบบนํา
ทางอั จ ฉริ ย ะโดยใช้ เ ทคโนโลยี ค วามจริ ง เสมื อ นแบบ
โลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา ในภาพรวม
ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chakorn
and Pudsadee [6] ได้ศึกษา ระบบแนะนําเส้นทางการ
ส่งสินค้าโดยใช้อาณาจักรมด พบว่าความพึงพอใจของ
ระบบจากผู้ใช้งานอยู่ในระดับดีมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Visanu and Supot [7] ได้ศึกษา ระบบ
สารสนเทศภู มิศาสตร์เพื่อสืบค้นข้อมูลโรงงาน โดยใช้
Google Map พบว่าผู้ใช้งานทั่วไปความพึงพอใจต่อ
ระบบมีค่าอยู่ในระดับดีมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Chamaiporn and Maleerat [8] ได้ศึกษาระบบ
แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางภาคใต้ของ
ประเทศไทยด้วย กูเกิลแมพ เอพีไอ บนมือถือ สมาร์ทโฟน
พบว่าผู้ใช้งานทั่วไปความพึงพอใจต่อระบบมีค่าอยู่ใน
ระดับดีมาก
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งนี้
1) การแสดงหน้าจอของเทคโนโลยีความจริง
เสมือน (Augmented Reality) หากใช้รูปภาพแทนจุด
มาร์คเกอร์ จะดูน่าสนใจขึ้น

2) เพิ่มลูกเล่นและเอฟเฟกต์เพื่อดึงดูดความ
น่าสนใจน่าใช้งาน
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป

พัฒนาระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริง
เสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา
เพื่อนําไปใช้กับระบบ IOS
8. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอกราบขอบคุณทุนอุดหนุนการวิจัยจากบัณฑิต
วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ ที่ทําให้งานวิจัยสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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