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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรี ยลลิต้ ีในการพัฒนาหนังสื อสามมิติ
เสริ มบทเรี ยนเรื่ องระบบสุ ริยะ บนระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์ หนังสื อสามมิติเสริ มบทเรี ยนถูกพัฒนาด้วย
โปรแกรม Unity ร่ วมกับโปรแกรม Vuforia มีการประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจใน
ด้านเนื้อหาและการใช้งานจากครู จานวน 5 คนและนักเรี ยนจานวน 30 คน จากโรงเรี ยนบ้านหนองนาจาน และ
โรงเรี ยนบ้านส้มป่ อย จังหวัดมุกดาหาร จากการประเมินพบว่าผลการประเมินจากครู ในด้านเนื้ อหามีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.35 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี มาก ด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.53 อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดี มากที่สุด และผลการ
ประเมินจากนักเรี ยนในด้านเนื้ อหามีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.24 อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดีมาก ด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
4.08 อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดี มาก สรุ ปได้ว่าความพึงพอใจในภาพรวมที่ มีต่อหนังสื อสามมิติเสริ มบทเรี ยนอยู่ใน
เกณฑ์ระดับดีมากและสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานต่อไปได้
คาสาคัญ: ออกเมนเต็ดเรี ยลลิต้ ี หนังสื อสามมิติเสริ มบทเรี ยน ระบบสุริยะ
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Abstract
The purpose of this research was to apply Augmented Reality Technology in the development of 3D
supplementary book on topic of “Solar System” using on android platform. It was developed by using Unity
and Vuforia. The 3D supplement book was evaluated in term of content and usage by 5 teachers and 30
students from Ban Na Jan School and Ban Som Poi School in Mukdahan Province. The result showed that the
average of teachers’ satisfaction in contents evaluation was 4.35 which is the very good level and the average
of teachers’ satisfaction in usage evaluation was 4.53 which is the best level. The average of students’
satisfaction in contents evaluation was 4.24 which is the very good level and the average of students’
satisfaction in usage evaluation was 4.08 which is the very good level. It can be concluded that the overall of
users’ satisfaction was very good and this 3D supplementary book can be beneficial for further applications.
Keywords: augmented reality, 3D supplement book, solar system

1. บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
อ อ ก เ ม น เ ต็ ด เ รี ย ล ลิ ตี้ ( Augmented
Reality) [1] เป็ นเทคโนโลยีที่ผสานเอาวัตถุเสมือนที่
สร้ างขึ้ นมาผสมกับวัตถุทางกายภาพที่ เป็ นจริ งใน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโลกแห่ งความเป็ น
จริ งที่มีแบบมุมมอง 360 องศา เทคโนโลยีน้ ี จะช่วย
ทาให้ผูใ้ ช้เห็ นภาพเสมือนจริ งได้รอบด้าน ในอดี ต
เทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรี ยลลิต้ ีจะใช้กล้องเว็บแคม
ในการเก็ บ ภาพความเป็ นจริ งและใช้ เ ครื่ อง
ค อ มพิ ว เ ต อ ร์ ใ น การ สร้ าง ภาพสามมิ ติ จ า ก
เครื่ อ งหมายในภาพและซ้อนภาพเข้า ด้ว ยกัน เพื่ อ
แสดงผลต่อ ผูใ้ ช้งานแต่ในปั จจุ บันนิ ย มใช้โ ดยใช้
กล้องและจอแสดงผลของสมาร์ ตโฟนหรื อแท็บเล็ต
หลักการทางานของออกเมนเต็ดเรี ยลลิต้ ี จะเริ่ มต้น
จากการนาภาพที่ ได้จากกล้องมาวิเคราะห์ภาพเพื่อ
ค้นหาเครื่ องหมายหรื อมาร์ กเกอร์ (Marker) จาก
ฐานข้อ มูล มาร์ กเกอร์ ที่เ ก็บ ข้อมู ลต่ า งๆของมาร์ ก
เกอร์ ไ ว้ เช่ น ขนาด สี และรู ป แบบ เป็ นต้น ใน
ปั จจุบนั นี้ รูปแบบของมาร์ กเกอร์ สามารถเป็ นได้ท้ งั

มาร์ กเกอร์ แบบดั่งเดิ มที่ เป็ นรู ปสี่ เหลี่ ยมจัตุรัสที่ มี
ขอบสี ดา พื้น หลังด้า นในเป็ นสี ข าว และตัวมาร์ ก
เกอร์ เ ป็ นสี ด า หรื อ เป็ นมาร์ ก เกอร์ แ บบใหม่ ที่ ใ ช้
ตาแหน่ งบางส่ วนของภาพมาอ้างอิ งก็ได้ หลังจาก
ระบุมาร์ กเกอร์ ได้แล้วจะทาการคานวณค่าตาแหน่ง
เชิง 3 มิติ (Pose Estimation) ของมาร์กเกอร์เทียบกับ
กล้อ ง โดยค่ า นี้ จะถู ก แสดงในรู ป เมตริ ก ซ์ ที่ ร ะบุ
ความสัม พัน ธ์ ระหว่า ง ต าแหน่ ง อ้างอิ ง จากแต่ ล ะ
เฟรมของกล้อง (Camera Coordinated Frame) และ
ต าแหน่ ง อ้า งอิ ง ของมาร์ ก เกอร์ ใ นเฟรม(Marker
Coordinated Frame) ซึ่งสามารถแสดงออกมาในรู ป
ของมุมตามแกน x และแกน y หลังจากนั้นจะทา
การสร้ า งภาพสามมิ ติ จากโมเดลสามมิ ติ (3D
Rendering) เป็ นการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในภาพ โดยใช้
ค่าตาแหน่งเชิง 3 มิติ ที่คานวณได้ ทาให้ได้ภาพวัตถุ
เสมือนผสานเข้ากับภาพสภาพแวดล้อมจริ ง
สื่ อ การเรี ยนรู ้ ถู ก พัฒ นาขึ้ น หลากหลาย
รู ปแบบเพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถที่ จะเข้าใจในเนื้ อหา
ไม่ใช่เพียงแค่อ่านในหนังสื อเท่านั้น ไม่วา่ จะเป็ นสื่ อ
การเรี ยนแบบอิเล็กทรอนิ กส์ ภาพนิ่ ง หรื อ แอนิ เมชัน่
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การน าเอาเทคโนโลยี อ อกเมนเต็ ด เรี ยลลิ ต้ ี มา
ประยุกต์ใช้กบั สื่ อการเรี ยนรู ้จะทาให้ผเู ้ รี ยนได้เห็ น
ภาพได้หลายมุมมองและใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง
มากกว่าแบบสองมิติที่เห็นเพียงด้านเดียว [2] สุ มิตรา
นวลมีศรี และคณะ [3] ได้พฒั นาระบบสื่ อเสมือน
จริ งสาหรับชุดไทยพระราชนิ ยมโดยใช้เทคโนโลยี
ออกเมนเต็ ด เรี ย ลลิ ต้ ี เพื่ อ น ามาช่ ว ยส่ ง เสริ ม และ
ถ่ า ยทอดความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ชุ ด ไทยพระราชนิ ย ม
ผลการวิจยั พบว่า สื่ อเสมือนจริ งที่พฒั นาขึ้น ช่วยให้
เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพได้ดียิ่งขึ้น
ณัฏฐ์ ดิษเจริ ญ และคณะ [4] ได้พฒั นาสื่ อการเรี ยนรู ้
เรื่ องโครงสร้ าง อะตอมและพันธะเคมี โดยการ
ประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีอ อกเมนเต็ด เรี ย ลลิ ต้ ี เพื่ อ
จาลองโมเดลลักษณะโครงสร้ างของอะตอมและ
พันธะเคมีในรู ปแบบแอนิ เมชัน่ สามมิติ จานวน 34
โมเดล ผลการวิจยั พบว่าสื่ อที่ พฒั นาขึ้นได้ช่วยเพิ่ม
ความเข้าใจในเนื้ อหาได้อย่างถูก ต้องและรวดเร็ ว
กว่าการเรี ยนด้วย บทเรี ยนแบบเดิ มที่ เป็ นภาพสอง
มิติ วรุ ณนภา ศรี โสภาพ และคณะ [5] ได้พฒ
ั นา
ห นั ง สื อ เ สริ ม บ ท เ รี ย น สา ม มิ ติ ด้ ว ย เ ท ค นิ ค
ภาพเสมือนผสานโลกจริ งเรื่ องอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เคลื่อนที่ ของผูป้ ่ วยไขสันหลังบาดเจ็บ ผลการวิจัย
พบว่าหนังสื อเสริ ม บทเรี ยนสามมิ ติ ที่พ ฒ
ั นาขึ้ น มี
ประสิ ทธิ ภาพต่อการนาไปใช้งาน Min-Chai Hsieh
และ Hao-Chiang Koong Lin [6] ได้ทาการศึ กษา
แนวความคิ ด ของการใช้เทคโนโลยี ออกเมนเต็ด
เรี ยลลิ ต้ ี กับ นั ก เรี ยนระดั บ ประถมศึ ก ษาที่ เ มื อ ง
Tainan และ Taiwan โดยได้นาหัวข้อวิทยาศาสตร์
กายภาพเรื่ องดวงอาทิ ตย์และฤดู มาทดลอง จาก
การศึ กษาพบว่านักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ ท้ งั ภายใน
ห้องและนอกห้องได้และยังเป็ นการเพิ่มการเรี ยนรู ้
และเสริ มสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ ผ่านเทคโนโลยี
ออกเมนเต็ดเรี ยลลิต้ ี Lucinda Kerawalla, et al. [7]
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ได้วิเคราะห์เปรี ยบเทียบระหว่างการสื่ อสารกับเด็ก
นักเรี ยนแบบใช้เทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรี ยลลิต้ ีและ
แบบดั้งเดิ มคือแบบการเรี ยนการสอนตามปกติกับ
เด็กอายุ 10 ปี กับวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่ องการ
เกิ ดกลางวันกลางคืนได้อย่างไร งานวิจยั พบว่าการ
ใช้การเรี ยนการสอนแบบออกเมนเต็ดเรี ยลลิต้ ี มีการ
ใช้ห รื อ การมี ส่ วนร่ ว มน้อ ยกว่า การสอนแบบเดิ ม
หรื อแบบทัว่ ไป ครู ตอ้ งโน้มน้าวเด็กให้ใช้สื่อการ
สอนออกเมนเต็ดเรี ยลลิต้ ีและอธิ บายเพิ่มเติม ดังนั้น
จึงจาเป็ นที่จะมีการออกแบบเทคโนโลยีออกเมนเต็ด
เรี ยลลิต้ ีกบั การเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนที่จะมีการ
ออกแบบที่ยืดหยุ่นครู สามารถปรับให้เข้ากับความ
ต้อ งการของเด็ กได้ และสามารถควบคุ ม ได้โ ดย
สามารถที่ จ ะเพิ่ ม หรื อลบองค์ ป ระกอบที่ แ ยก
ต่างหากหรื อสามารถที่ จะทาให้ชา้ ลงหรื อหยุดการ
เคลื่อนไหวของภาพได้ ข้อเสนอแนะจากครู ซ่ ึ งเป็ น
ผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับเด็ ก เพื่อให้ขยายโอกาสใน
การเรี ยนรู ้ของเด็กในเวลาที่จากัด พร้อมทั้งใส่ ใจกับ
ความต้องการของสถานศึกษาและหลักสูตรด้วย
จ า ก ง า น วิ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง มี ก า ร น า
เทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรี ยลลิต้ ี ไปประยุกต์ใช้อย่าง
แพร่ หลายในด้านต่างๆ แสดงให้เห็ นถึงประโยชน์
ของเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรี ยลลิ ต้ ี และยังมี การ
พัฒนาเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรี ยลลิต้ ีมาสร้างเป็ น
สื่ อการเรี ยนการสอนในรู ปแบบของสามมิติ ซึ่ งหาก
มีการนาเทคโนโลยีเสมือนจริ งไปใช้ร่วมกับหนังสื อ
เรี ย นก็ จ ะช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดความสนุ กสนานและ
เสริ มสร้างจิตนาการให้แก่ผเู ้ รี ยน ที่สามารถมองเห็น
บทเรี ยนได้ออกมาเป็ นภาพเสมือนจริ ง ดังนั้นผูว้ ิจยั
จึงมีแนวคิดในการนาเอาเรื่ องระบบสุ ริยะ มาพัฒนา
เป็ นหนังสื อสามมิติเสริ มบทเรี ยน โดยบทเรี ยนเรื่ อง
ระบบสุ ริยะ ถูกกาหนดให้มีในหลักสู ตรการเรี ยน
การสอนของชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 4 ในหลักสู ต ร
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การศึ กษาขั้นพื้นฐานโดยสานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน ซึ่ งได้ ก าหนดหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ในสาระที่ 7 เรื่ อง
ดาราศาสตร์ และอวกาศ [8] ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วเป็ น
การสอนโดยใช้หนังสื อ ที่ ประกอบไปด้วยเนื้ อหา
และภาพนิ่ ง ทาให้ขาดความน่ าสนใจในการเรี ยน
และไม่สามารถอธิ บายได้อย่างชัดเจน หนังสื อสาม
มิติเสริ มบทเรี ยนที่ พฒั นาขึ้นในครั้งนี้ จะช่วยสร้าง
ความน่ าสนใจ ทาให้ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจเกี่ ยวกับ
ระบบสุริยะมากขึ้น และหนังสื อสื่ อการเรี ยนรู ้น้ ี เป็ น
ทางเลือกใหม่ในการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนของ
เรื่ องระบบสุริยะอีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีออกเมนเต็ด
เรี ยลลิต้ ีในการพัฒนาหนังสื อสามมิติเสริ มบทเรี ยน
เรื่ องระบบสุริยะ สาหรับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านเนื้ อหา
และการใช้ง านของหนัง สื อสามมิ ติเ สริ มบทเรี ย น
เรื่ องระบบสุริยะ สาหรับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4

2. วัสดุอุปกรณ์ และวิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั นวัตกรรมการเรี ยน
การสอนเพื่อพัฒนาหนังสื อเสริ มสามมิติที่ส่งเสริ ม
การเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งระบบสุ ริ ย ะ วิ ธี ก ารวิ จัย เริ่ มจาก
การศึ กษาและรวบรวมข้อมูลจากทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาของบทเรี ยนเรื่ องระบบสุริยะ ที่อา้ งอิงเนื้อหา
จากหนังสื อเรี ยนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.4
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ [9] แล้วทาการ
วิ เ คราะห์ เนื้ อหาเ พื่ อ ปร ะเมิ น น้ าห นั ก แล ะ
ความส าคัญ ของเนื้ อ หา วิ เ คราะห์ แ ละออกแบบ
หนังสื อสามมิติเสริ มบทเรี ยน หลังจากนั้นจึงทาการ
พัฒ นาหนัง สื อ และประเมิ น ความพึ ง พอใจด้า น
เนื้อหาและการใช้งานของหนังสื อ
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เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ แบ่ ง
ออกเป็ นเครื่ องมือในการสร้างและออกแบบหนังสื อ
สามมิติเสริ มบทเรี ยน ซึ่งประกอบไปด้วย ฮาร์ ดแวร์
ที่ ใช้เป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีหน่ วยประมวลผล
กลางแบบ 4 แกนหลักความเร็ ว 2.0 กิ กะเฮิ รตซ์
หน่วยความจา 2 กิกะไบท์ ฮาร์ ดดิสก์ 500 กิกะไบท์
เครื่ องพิมพ์สี และมี ซอฟท์แวร์ ที่ใช้คือโปรแกรม
Autodesk Maya โปรแกรม Unity 3D โปรแกรม
Vuforia และโปรแกรม Adobe Photoshop
นอกจากนี้ ยงั ใช้สมาร์ ทโฟนที่ มีหน่ วยประมวลผล
ความเร็ ว 1.2 กิกะเฮิรตซ์ หน่วยความจา 2 กิกะไบท์
แ ล ะ ก ล้ อ ง ห ลั ง ข น า ด 8 ล้ า น พิ ก เ ซ ล ที่ ใ ช้
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ 4.4 ในการทดสอบการ
แสดงผลของหนัง สื อ สามมิ ติ เ สริ ม บทเรี ย น และ
แบบประประเมินความพึงพอใจด้านเนื้อหาและการ
ใช้งานเพื่อประเมินความพึงพอใจของหนังสื อเสริ ม
สามมิติที่ได้พฒั นาขึ้น
2.1 การออกแบบโครงสร้ างเนือ้ หา
การออกแบบเนื้อหาของหนังสื อเสริ มสาม
มิ ติ ที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งระบบสุ ริ ย ะ เพื่ อ ให้
นักเรี ยนสามารถอธิ บายลักษณะของระบบสุ ริยะได้
ตามมาตรฐานตัว ชี้ วัด ว7.1 ป. 4/1 จึ ง ได้ท าการ
นาเสนอเนื้ อหาบางส่ วนที่ สอดคล้องกับบทเรี ยนที่
ผู ้เ รี ยนได้ เ รี ยนในรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ระดั บ
ประถมศึ กษาปี ที่ 4 ซึ่ งเนื้ อหาของหนังสื อได้แบ่ ง
ออกเป็ น 3 หัวข้อใหญ่ ได้แก่ ความหมายของระบบ
สุ ริยะ ดาวเคราะห์ในระบบสุ ริยะ และเกร็ ดน่ารู ้ ใน
หัวข้อดาวเคราะห์ในระบบสุ ริยะได้แบ่งเป็ นหัวข้อ
ย่อยจานวน 14 หัวข้อประกอบด้วย ดวงอาทิตย์ ดาว
พุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคารดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์
ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวพลูโต ดาวหาง ดาวตก
อุกกาบาต และดาวเคราะห์นอ้ ย
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2.2
บทเรียน

การออกแบบหนั ง สื อ สามมิ ติ เ สริ ม

หลังจากออกแบบโครงสร้ างเนื้ อหาของ
หนังสื อแล้วผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการในขั้นตอนของการ
เตรี ยมการนาเสนอข้อความ ภาพ และสื่ อ สามมิ ติ
เพื่อนามาจัดวางในแต่ละหน้าของหนังสื อสามมิติที่
จะพัฒนาขึ้นซึ่ งแบ่งเป็ นหน้าปกหนังสื อ และหน้า
เนื้ อหาในหนั ง สื อ ได้ เ ป็ นหนั ง สื อ ในส่ ว นของ
เนื้ อหาได้ จ านวน 61 หน้ า จากนั้ นจึ ง ท าการ
ออกแบบการวางเนื้ อหาภายในหนัง สื อ ต าแหน่ ง
ของมาร์ กเกอร์ และการออกแบบภาพร่ างโมเดล 3
มิติ และการแสดงผลของภาพโมเดล 3 มิติในหน้า
เนื้อหาแต่ละหน้า ตัวอย่างการออกแบบการวางส่ วน
ต่างๆในหนังสื อ และตัวอย่างของการแสดงภาพ 3
มิติในหนังสื อ แสดงได้ดงั รู ปที่ 1
2.3 การพัฒนาหนังสือสามมิตเิ สริมบทเรียน
ผู ้ วิ จั ย ได้ จั ด ท าหนั ง สื อสามมิ ติ เ สริ ม
บทเรี ยนเรื่ องระบบสุ ริยะ โดยใช้โปรแกรม Adobe
Photoshop เพื่อสร้างภาพพื้นหลังของแต่ละหน้าใน
หนั ง สื อ และการบั น ทึ ก ไฟล์ ใ นรู ปแบบของ
นามสกุล .PSD แล้วทาการสั่งพิมพ์ภาพพื้นหลัง
ของหนังสื อในแต่ละหน้าออกมาเพื่อทาการสร้ าง
ส่ ว นจดจ ามาร์ ก เกอร์ ใ นขั้น ตอนถัด ไป ในการ
ออกแบบและสร้ า งโมเดลสามมิ ติ ผู ้วิ จั ย ได้ ใ ช้
โปรแกรม Autodesk MAYA(Student Version) แล้ว
ส่งออกไฟล์ในรู ปแบบของนามสกุล .obj เพื่อไปใช้
งานในขั้นตอนถัดไป ตัวอย่างการสร้างโมเดลสาม
มิติแสดงได้ในรู ปที่ 2

รู ปที่ 1 ตัวอย่างการวางเนื้ อหาภายในหนังสื อและ
การแสดงผลของภาพโมเดล 3 มิติ

รู ปที่ 2 ตัวอย่างการสร้างโมเดลสามมิติ
ผูว้ ิจัยได้ใช้ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อ
สร้ างมาร์ กเกอร์ โด ยสร้ างให้ มี ขนาด 5 X5
เซนติ เ มตร แล้วใช้โ ปรแกรม Unity 3D และ
Voforia พัฒนาแอพพลิเคชัน สาหรับการเชื่อมโยง
มาร์ กเกอร์ และโมเดล 3 มิ ติ ที่ไ ด้สร้ า งขึ้ น มาใน
ขั้น ตอนก่ อ นหน้ า นี้ แอพพลิ เ คชั น ที่ พ ัฒ นาขึ้ น
สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์
ซึ่ งจะทางานตามหลักการทางานของออกเมนเต็ด
เรี ยลลิต้ ีโดยเริ่ มจากการค้นหามาร์ กเกอร์ เพื่ออ้างอิง
ตาแหน่งและโมเดล 3 มิติจากล้องของสมาร์ ทโฟน
หลังจากนั้นจะนาโมเดล 3 มิติที่ได้จากการอ้างอิงมา
สร้ า งผสานเข้า ไปในเฟรมภาพที่ แ สดงผลอยู่ใ น
หน้าจอปั จจุบนั ตัวอย่างของหนังสื อสามมิติเสริ ม
บทเรี ยนที่พฒั นาขึ้น แสดงได้ดงั รู ปที่ 3
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สอบถามถึ ง ความพึ ง พอใจของผู ้ท ดลองใช้ ง าน
ได้แ ก่ ด้า นเนื้ อ หาเพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจว่า
หนังสื อสามมิติเสริ มบทเรี ยนมีเนื้ อหาที่เข้าใจง่าย มี
ความเหมาะสมของการใช้ภาษาในหนังสื อ เนื้ อหา
ตรงกับเนื้อหาที่เรี ยน และสามารถเป็ นหนังสื อที่เพิ่ม
ความเข้าใจในเนื้ อหาบทเรี ยน และด้านการใช้งาน
เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจว่ า หนั ง สื อ มี ค วาม
น่ าสนใจ ตัวโมเดลมีความสวยงามและสมบู รณ์ มี
รู ปแบบการนาเสนอที่ น่าสนใจ รู ปแบบและขนาด
ตัว อัก ษรในการน าเสนอสวยงามอ่ า นง่ า ย มี ก าร
ออกแบบหนังสื อโดยภาพรวมสวยงามและน่าสนใจ
การใช้งานเข้าใจได้ง่ายและน่ า สนใจ แบ่ งเกณฑ์
คะแนนเป็ น 5 ระดับ ตามมาตราส่ วนประเมิ นค่า
ของลิเคอร์ท [10]

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย

รู ปที่ 3 ตัวอย่างหนังสื อสามมิติเสริ มบทเรี ยนที่
พัฒนาขึ้น
2.4 การประเมินความพึงพอใจ
การประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ้ ใ ช้
หนังสื อสามมิติเสริ มบทเรี ยน เรื่ องระบบสุ ริยะ กลุ่ม
ตัวอย่าง คื อ ครู ชานาญการและนักเรี ยนระดับชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้ า นส้ ม ป่ อยและ
โรงเรี ยนหนองนาจาน จังหวัดมุกดาหาร จานวน 35
คน มีการทดสอบโดยแนะนาการใช้หนังสื อสามมิติ
เสริ ม บทเรี ย นให้นัก เรี ย นและครู แล้ว เริ่ ม ท าการ
ทดสอบโดยให้แต่ละคนได้ทดลองใช้ หลังจากนั้น
ได้ทาการแจกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
ซึ่งมีการแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็ น 2 ด้านเพื่อ

3.1 ผลการพัฒนาหนังสือสามมิตเิ สริมบทเรียน
ผูว้ ิจยั ได้ทาการการพัฒนาหนังสื อสามมิติ
เสริ มบทเรี ยนเรื่ องระบบสุ ริ ยะ ส าหรั บ ชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ซึ่ งประกอบไปด้ ว ยเนื้ อ หา
ทั้งหมด 61 หน้า แบ่งออกเป็ น 3 หัวข้อใหญ่ ได้แก่
ความหมายของระบบสุ ริยะ ดาวเคราะห์ในระบบ
สุ ริยะ และเกร็ ดน่ารู ้ มีจานวนโมเดลสามมิติที่สร้าง
ด้วยโปรแกรม Autodesk MAYA(Student Version)
จานวนทั้งสิ้ น 61 โมเดล และมีจานวนมาร์ กเกอร์ ที่
สร้ างขึ้ นมาเพื่อใช้ในการอ้างอิ ง โมเดลจานวน 61
มาร์กเกอร์เช่นเดียวกัน
3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ
หลังจากจากการทดลองใช้หนังสื อสามมิติ
เสริ มบทเรี ยนเรื่ องระบบสุ ริ ยะ ส าหรั บ ชั้ น
ประถมศึ กษาปี ที่ 4 โดยนักเรี ยนและครู แล้ว ผูว้ ิจัย
ได้ทาการแจกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
รวมถึงข้อคิดเห็ นที่ มีต่อหนังสื อที่ ได้พฒั นาขึ้น ผล
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ประเมินความพึงใจได้จากกลุ่มกลุ่มตัวอย่างจากผู ้
ประเมินมีจานวนทั้งหมด 35 คน แบ่งได้ดงั นี้
นักเรี ยน
จานวน 30 คน
ครู ชานาญการ จานวน 5 คน
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหนังสื อ
สามมิติเสริ มบทเรี ยนเรื่ องระบบสุ ริยะ ด้านเนื้ อหา
และด้านการใช้งานของครู แสดงได้ดังตารางที่ 1
พบว่าค่าเฉลี่ยของการประเมินความพึงพอใจจากครู
ด้านเนื้ อหามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.35 อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดี
มาก และค่าเฉลี่ยของการประเมินความพึงพอใจจาก
ครู ดา้ นการใช้งานมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.53 อยู่ในเกณฑ์
ระดับดี มากที่ สุด โดยภาพรวมจากผลการประเมิ น
ความพึงพอใจจากครู ในส่ วนของด้านเนื้ อหาและ
การใช้งานนั้นมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.46 อยูใ่ นเกณฑ์ระดับ
ดีมาก
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจจากครู
รายการประเมิน

ก. ด้านเนือ้ หา
- มีเนื้ อหาที่เข้าใจง่าย
- ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ใน
หนังสื อ
- มีเนื้ อหาตรงกับเนื้ อหาที่เรี ยน
- เป็ นหนังสื อที่เพิ่มความเข้าใจใน
เนื้ อหาบทเรี ยน
สรุ ปด้านเนื้ อหา
ข.ด้านการใช้ งาน
- มีความน่ าสนใจ
- ภาพรวมของตัวโมเดลมีความ
สวยงามและสมบูรณ์
- มีรูปแบบการนาเสนอที่น่าสนใจ
- รู ปแบบและขนาดตัวอักษรใน
การนาเสนอสวยงามอ่านง่าย
- การออกแบบหนังสื อโดย
ภาพรวมสวยงามและน่าสนใจ
- มีการใช้งานที่เข้าใจได้ง่ายและ
น่าสนใจ
สรุ ปด้านการใช้งาน
สรุ ปรวมทุกด้าน

ค่าเฉลีย่
เลขคณิต

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.8
4

0.45
0.71

4.6
4

0.89
1

4.35

0.81

4.8
4.6

0.45
0.55

4
4.6

0.71
0.55

4.4

0.55

4.8

0.55

4.53
4.46

0.57
0.64

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหนังสื อ
สามมิติเสริ มบทเรี ยนเรื่ องระบบสุ ริยะ ด้านเนื้ อหา
และด้า นการใช้ง านด้า นการใช้ง านของนักเรี ย น
แสดงได้ ดั ง ตารางที่ 2 พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของการ
ประเมิ นความพึ งพอใจจากนัก เรี ย นด้า นเนื้ อหามี
ค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 4.24 อยู่ใ นเกณฑ์ร ะดับ ดี ม าก และ
ค่าเฉลี่ยของการประเมินความพึงพอใจจากนักเรี ยน
ด้า นการใช้ง านมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 4.08 อยู่ใ นเกณฑ์
ระดับดีมาก โดยภาพรวมจากผลการประเมินความ
พึงพอใจจากนักเรี ยนในส่ วนของด้านเนื้ อหาและ
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การใช้งานนั้นค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.15 อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดี
มาก
ตารางที่ 2 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจจาก
นักเรี ยน
รายการประเมิน

ก. ด้านเนือ้ หา
- มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย
- ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ใน
หนังสื อ
- มีเนื้อหาตรงกับเนื้อหาที่เรี ยน
- เป็ นหนังสื อที่เพิม่ ความเข้าใจใน
เนื้อหาบทเรี ยน
สรุ ปด้านเนื้อหา
ข.ด้านการใช้ งาน
- มีความน่าสนใจ
- ภาพรวมของตัวโมเดลมีความ
สวยงามและสมบูรณ์
- มีรูปแบบการนาเสนอที่น่าสนใจ
- รู ปแบบและขนาดตัวอักษรใน
การนาเสนอสวยงามอ่านง่าย
- การออกแบบหนังสื อโดย
ภาพรวมสวยงามและน่าสนใจ
- มีการใช้งานที่เข้าใจได้ง่ายและ
น่าสนใจ
สรุ ปด้านการใช้งาน
สรุ ปรวมทุกด้าน

ค่าเฉลีย่
เลขคณิต

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.17
4.27

1.15
1.01

4.4
4.13

0.93
1.31

4.24

1.1

3.77
3.57

1.43
1.25

4.13
4.23

1.2
0.9

4.27

1.17

4.53

0.9

4.08
4.15

1.19
1.15

ผลที่ ไ ด้จ ากการประเมิ น ความพึ ง พอใจ
ด้า นเนื้ อ หาและการใช้ง านจากครู แ ละนั ก เรี ยน
สามารถสรุ ปผลค่าเฉลี่ยรวมในแต่ละหัวข้อได้ดงั นี้
หนังสื อสามมิติเสริ มบทเรี ยนมีความน่าสนใจ 3.88
อยู่ ใ นเกณฑ์ ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก
หนังสื อสามมิ ติเสริ มบทเรี ยนมี เนื้ อหาที่ เข้าใจง่ าย
4.26 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มาก
ภาพรวมของตัวโมเดล 3.67 อยู่ในเกณฑ์ความพึง
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พอใจอยู่ในระดับดี มาก รู ปแบบการนาเสนอ 4.13
อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มาก ความ
เหมาะสมของภาษาที่ ใ ช้ใ นหนัง สื อ 4.23 อยู่ใ น
เกณฑ์ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมาก มีเนื้ อหาตรง
กับเนื้อหาที่เรี ยน 4.43 อยูใ่ นเกณฑ์ความพึงพอใจอยู่
ในระดับ ดี ม าก เป็ นหนัง สื อ ที่ เ พิ่ ม ความเข้า ใจใน
เนื้ อหาบทเรี ยน 4.11 อยูใ่ นเกณฑ์ความพึงพอใจอยู่
ในระดับดี มาก รู ปแบบและขนาดตัวอักษรในการ
น าเสนอ 4.29 อยู่ใ นเกณฑ์ค วามพึ ง พอใจอยู่ใ น
ระดับดีมาก การออกแบบหนังสื อโดยภาพรวม 4.26
อยูใ่ นเกณฑ์ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมาก การใช้
งานเข้า ใจได้ง่ า ยและน่ า สนใจ 4.56 อยู่ใ นเกณฑ์
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มากที่ สุด และค่าเฉลี่ ย
ผลการประเมิ นความพึง พอใจรวมในด้านเนื้ อหา
และการใช้งานมีค่า 4.19 อยูใ่ นเกณฑ์ความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับดีมาก

4. สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ ได้ทาการออกแบบและพัฒนา
หนังสื อสามมิ ติเสริ มบทเรี ยนเรื่ องระบบสุ ริยะใน
รู ป แ บ บ อ อ ก เ ม น เ ต็ ด เ รี ย ล ลิ ตี้ ส า ห รั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยมีความพึงพอใจของหนังสื อ
สามมิ ติ เ สริ ม บทเรี ย นเรื่ อ งระบบสุ ริ ย ะ จากกลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 35 คนซึ่ งแบ่งออกเป็ นครู ชานาญ
การจานวน 5 คน และนักเรี ยนจานวน 30 คน พบว่า
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจในด้านเนื้ อหา
และการใช้งานมีค่า 4.19 อยูใ่ นเกณฑ์ความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับดีมาก
จากผลการการประเมิ น ความพึ ง พอใจ
แสดงให้เห็ นว่าหนังสื อสามมิ ติเสริ มบทเรี ยนเรื่ อง
ระบบสุ ริยะเป็ นหนังสื อที่มีการใช้งานเข้าใจได้ง่าย
และน่าสนใจ เป็ นหนังสื อที่ ช่วยเพิ่มความเข้าใจใน
เนื้ อหาบทเรี ยนเรื่ องระบบสุ ริยะ ซึ่ งในการพัฒนา
หนังสื อดังกล่าวได้สอดคล้องกับงานวิจยั ต่าง ๆ ที่
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ได้ น าเอาเทคโนโลยี อ อกเมนเต็ ด เรี ยลลิ ต้ ี มา
ประยุกต์ใช้ในด้านการเรี ยนการสอน ช่วยให้ผเู ้ รี ยน
ได้เห็ นภาพได้หลายมุมมองและใกล้เคียงกับความ
เป็ นจริ งทาให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ได้ดียงิ่ ขึ้น
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้ งนี้ คือใน
การพัฒ นาโมเดลหากพัฒ นาให้ โ มเดลสามารถ
เคลื่ อ นไหวจะยิ่งสร้ างความเข้าใจในเนื้ อหา และ
ความน่าสนใจให้กบั บทเรี ยนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ควรมี การทดสอบประสิ ท ธิ ภาพของของหนัง สื อ
โดยใช้กระบวนการวัดผลการเรี ยนรู ้ร่วมด้วย และ
หากสามารถพัฒ นาเป็ นสื่ อ การเรี ย นการสอนได้
หลายวิช า จะช่ ว ยท าให้เ กิ ด ความน่ า สนใจให้กับ
ผูเ้ รี ยนได้อีกทางหนึ่ งจะส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนได้คน้ พบ
ความรู ้และเข้าใจเนื้อหาทางทฤษฎีมากยิง่ ขึ้น

[4]

[5]

[6]

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้าน
หนองนาจาน และโรงเรี ย นบ้านส้ม ป่ อย จัง หวัด
มุกดาหาร ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ
การวิจยั ในครั้งนี้

[7]
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