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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์โครงสร้างของระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน
แบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพา 2) ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพา 3) พัฒนาระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความ
จริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพา และ 4) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบนําทางอัจฉริยะ
โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพา วิธีดําเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 5 
ระยะ ตามวงจรการพัฒนาระบบ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ จํานวน 30 คน โดยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์โครงสร้าง โดย
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ต้องการให้ผู้ใช้รู้จักทุกสถานที่ 2) ผลการออกแบบสถาปัตยกรรม มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 3) ผลการพัฒนาระบบ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอํานวยความสะดวกด้านการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ 4) ความพึงพอใจในการใช้ระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริง
เสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพา ในภาพรวมในระดับมากที่สุด (x��= 4.54, S.D.=0.58) 
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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 location-
based 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. 
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