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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม
(AR) เรื่อง ไหวพระ 9 วัด อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู เรื่อง
เรื่อง ไหวพระ 9 วัด อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอ
สื่ อการเรียนรู เรื ่อง ไหว พระ 9 วัด อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยเครื่องมือในการวิจัย ไดแก
1) สื่อการเรียนรูที่พัฒนาดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม เรื่อง เรื่อง ไหวพระ 9 วัด อำเภอสามโคก
จั งหวัดปทุม ธานี 2) แบบประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 5 คน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอสื่อ
การเรียนรู ประเมินโดยผูใชงาน 30 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) สื่อการเรียนรูที่พัฒนาดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม เรื่อง ไหวพระ 9
วัด อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีขนาดไฟล 59 Mbyte ไดอัพโหลดขึ้น Google play store และ
หลังการติดตั้งบนอุปกรณเคลื่อนที่แลวมีขนาด 100 Mbyte 2) ผลการประเมินคุณภาพของผูเชี่ยวชาญที่
มีตอสื่อการเรียนรู พบวา คุณภาพอยูในระดับมาก (X̅ =4.34, S.D.=0.47) และ 3) ผลการประเมินความพึง
พอใจที่มีตอสื่อการเรียนรู พบวา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X̅ =4.13, S.D.=0.86)
คําสําคัญ: สื่อการเรียนรูเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม , เทคโนโลยีสารสนเทศ
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Abstract
The objectives of this research were 1) to develop a learning media by Augmented
Reality Technology ( AR) “ To pay respect to Buddha at 9 temples of Sam Khok District,
Pathum Thani Province” , 2) to evaluate the quality of the learning media and 3) to
evaluate the satisfaction of the learning media on a sample audience. The instruments
used in the research were 1) the learning media, 2) a quality assessment form and
3) a satisfaction evaluation form. A target group of 5 experts were selected to evaluate the
quality of the learning media and the satisfaction survey was collected from an audience
with 30 members. The statistical mean and standard deviation of the data collected have
been used for data analysis. The results of the research were as follows 1) the learning
media “ To pay respect to Buddha at 9 temples of Sam Khok District, Pathum Thani
Province” was uploaded to Google play store, the file size is 59 Mbyte expanding to
100 Mbyte following installation on a mobile device. 2) The quality assessment of the
learning media obtained high scores ( X̅ = 4. 34, S. D. = 0. 47) . 3) The audience rated the
satisfaction of the learning media at high level (X̅ =4.13, S.D.=0.86)
Keywords: Learning media, Augmented Reality Technology (AR), Information Technology
บทนำ
เทคโนโลยี ค วามเป นจริง เสริม (Augmented Reality Technology หรื อ AR) เปนวิท ยาการ
แขนงหนึ่งที่ผสานความเปนจริง (Real World) เขากับโลกเสมือน (Virtual World) โดยใชวิธีซอนภาพ
สามมิติ ที ่อยู ในโลกเสมื อนไปบนภาพที่เห็นจริงในโลกความเปนจริง โดยแสดงผลภาพแบบเรียลไทม
เทคโนโลยีลักษณะนี้ใชในวงการตาง ๆ เชน จอภาพยนตรแบบ IMAX ที่ตองใสแวนตาชนิดพิเศษจึงจะเห็น
ภาพสามมิ ติลอยอยู ในอากาศ หรือวงการกีฬาที่ซอนภาพเสนระยะตาง ๆ ลงไปบนสนามหญา เชน
เสนระยะในอเมริกันฟุตบอล หรือเสนล้ำหนาในกีฬาฟุตบอล เปนตน ในวงการวิชาการ ศาสตรลักษณะนี้
เรียกวา Mixed Reality โดยเริ่มพัฒนาในหองวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอรตั้งแตทศวรรษที่ 90 ซึ่งยังไม
เปนที่แพรหลายในหมูคนทั่วไป ความนิยมของ Augmented Reality ที่เกิดขึ้นในชวงนี้ เปนผลมาจาก
พัฒนาการของเทคโนโลยีสมารตโฟนในไมกี่ปที่ผานมา สมารตโฟนเริ่มมีหนวยประมวลผลที่รวดเร็วพอแก
ความตองการของโปรแกรมลักษณะนี้ มีการเชื่อมตอขอมูลกับอินเทอรเน็ตตลอดเวลาและมีอุปกรณเสริม
ตาง ๆ เชน กลองถายภาพ เข็มทิศ อุปกรณรับพิกัดดาวเทียม (GPS) ครบถวน บริษัทและองคกรหลายแหง
จึ งนำสมาร ต โฟนมาใช เ ป น “อุป กรณส ำหรั บ แสดงภาพความเปน จริง ” หรือ Augmented Reality
Browser (อิสริยะ ไพรีพายฤทธิ์, 2553)
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จังหวัดปทุมธานี มีความเปนถิ่นฐานบานเมืองมาแลวไมนอยกวา 300 ป ดังปรากฏหลักฐานการ
ตั้งถิ่ นฐานชุ มชนโบราณและวัดตาง ๆ ตลอดริมสองฟากฝงแมน้ำของชาวสยามมาตั้งแตสมัยอยุธยา
เปนราชธานี สืบตอมาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2202
มังนนทมิตรไดกวาดตอนครอบครัวมอญ จากเมืองเมาตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพมาเขามาพึ่งพระบรม
โพธิสมภารพระมหากษัตริยไทย ซึ่งสมเด็จพระนารายณมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหครอบครัว
มอญเหลานั้นตั้งบานเรือนอยูที่บานสามโคก ตอมาในแผนดินสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชแหงกรุงธนบุรี
ชาวมอญได อ พยพหนี พ ม า เข า มาพึ่ ง พระบรมโพธิส มภารอี ก เปนครั ้ ง ที่ 2 พระองคท รงพระกรุ ณ า
โปรดเกลาฯ ใหตั้งบานเรือนที่สามโคกอีกครั้ง และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ก็ไดมีการอพยพชาวมอญครั้งใหญจากเมืองเมาะตะมะเขาสูประเทศไทย เรียกวา “มอญใหญ” พระองค
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขาวมอญบางสวนตั้งบานเรือนอยูที่สามโคกอีกเชนเดียวกัน จากชุมชนขนาด
เล็ก บานสามโคกจึงกลายเปนเมืองสามโคก ในป พ.ศ. 2358 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
โปรดเกลา ฯ ใหเปลี่ยนชื่อเมืองสามโคก เปนเมืองประทุมธานี และเมื่อ พ.ศ. 2461 พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหใชคำวา “จังหวัด” แทน “เมือง” และใหเปลี่ยนการสะกดชื่อใหม
จาก “ประทุมธานี” เปน ปทุมธานี” (พิมพกาญจน ชัยจิตรสกุล และคณะ, 2558)
เมืองสามโคก เปนเมืองเกาแกตั้งแตครั้งตนกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี บานเรือนในยุคนั้นตั้งกันอยู
เปนหมูบานริมสองฝงแมน้ำเจาพระยา โบราณสถานโบราณวัตถุในอดีตสวนใหญจะปรากฏอยูตามวัด
ตาง ๆ ไดแก วัดทายเกาะใหญ วัดโบสถ วัดเจดียทอง วัดจันทนกะพอ วัดตำหนัก วัดแจง วัดสามโคก
วัดสิงห เปนตน (อำเภอสามโคกทองถิ่นของเรา, 2542 : 8)
ปจจุบันทั่วโลกเกิดโรคระบาดอุบัติใหม ชื่อวา โรคโควิด 19 (Covid-19) เปนโรคติดตอซึ่งเกิดจาก
ไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการคนพบลาสุด ไวรัสและโรคอุบัติใหมนี้ไมเปนที่รูจักเลยกอนที่จะมีการระบาด
ในเมืองอูฮั่น ประเทศจีน ในเดือนธันวาคม ป ค.ศ. 2019 ขณะนี้โรคโควิด 19 มีการระบาดใหญไปทั่ว
สงผลกระทบแกหลายประเทศทั่วโลก ไวรัสโคโรนาเปนไวรัสในวงศใหญที่เปนสาเหตุของโรคทั้งในสัตวและ
คน ในคนนั้นไวรัสโคโรนาหลายสายพันธุทำใหเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ตั้งแตโรคหวัดธรรมดาจนถึง
โรคที่ ม ีอาการรุ นแรง เชน โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) และโรคระบบทางเดินหายใจ
เฉี ยบพลั นร ายแรง (SARS) ไวรัสโคโรนาที่คนพบลาสุดทำใหเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โควิด 19 การปองกันตัวเองทำไดโดยการรักษาสุขอนามัยของมือ การเวนระยะหาง รักษามารยาทในการ
ไอ/จาม เปนสิ่งสำคัญที่ควรทำตลอดเวลาและเปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะปองกันตัวเองและคนที่เรารัก รวมถึงการ
รักษาระยะอยางนอย 1 เมตรจากผูอื่น หลีกเลี่ยงสถานที่ที่แนนขนัดไปดวยผูคนหรือสถานที่ที่อากาศ
ไมถายเท และควรสวมหนากากอนามัย (World Health Organization, 2020)
จากสถานการณโรคระบาดโควิด 19 ดังกลาว รวมถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มา
เที่ยววัด โดยพบวานักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวในชวงเทศกาล และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั้น
จะมุงเนนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเจริญจิต เชน การตักบาตร ถวายทาน เวียนเทียนในวันสำคัญตาง ๆ
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ทางศาสนา ทำใหเกิดการทองเที่ยวแนวศาสนาที่นอกจากจะไดรับความเพลิดเพลินกับภูมิทัศนจากวัด
ที่เปนแหลงเอื้อตอการทองเที่ยวแลว ยังไดตระหนักถึงการเรียนรูแ ละเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ
ของทองถิ่นนั้น (อารีย นัยพินิจ และคณะ, 2556) รวมถึงจากประวัติของอำเภอสามโคกที่มีวัดเปนจำนวน
มาก ผูวิจัยจึงไดทำการวิจัยโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความจริงเสริมมาประยุกตรวมกับ
การทองเที่ยวในรูปแบบความปกติใหม (New Normal) เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรูดวยเทคโนโลยี
ความเปนจริงเสริม เรื่อง ไหวพระ 9 วัด อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว
ในรูปแบบความปกติใหม สำหรับวัดทั้ง 9 วัดที่เลือกมาพัฒนาสื่อการเรียนรูนี้เนื่องจากเปนวัดเกาแก
กอสรางมานานนับตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา มีดังตอไปนี้
1. วัดโบสถ ตั้งอยูที่ตำบลบางกระบือ เปนวัดเกาแกตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา มีพระพุทธรูปปูนปน
องค ใหญ ใบเสมาหิ น ชนวนสมั ยอยุธยา พระพุทธรูป สำคั ญของวัดโบสถค ือ “หลวงพอ เหลื อ ” เป น
พระพุทธรู ปปางมารวิ ชัยสรา งดวยศิลาทราย และเปนพระพุทธรูป ศักดิ์สิ ทธิ์คูบ า นคูเมือ งปทุม ธานี
(พิมพกาญจน ชัยจิตรสกุล และคณะ, 2558: 14)
2. วัดไกเตี้ย ตั้งอยูที่ตำบลกระแชง มีใบเสมาศิลาทรายแดง บุษบกธรรมาสน และพระประธาน
สมัยอยุธยา (อำเภอสามโคกทองถิ่นของเรา, 2542: 17)
3. วัดสุราษฎรรังสรรค สังกัดคณะสงฆมหานิกาย ตั้งอยูที่ตำบลคลองควาย สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2375
ไมปรากฏหลักฐานวาใครเปนผูสราง มีเจดียมอญรูปทรงแบบเจดียชะเวดากอง (ทัวรวัดไทย, 2562ก)
4. วัดดอกไม ตั้งอยูที่ตำบลบางเตย สรางขึ้นใน พ.ศ. 2517 โดยมีนายดอกไม ลางคุณแสน เปนผู
ถวายที่ดินในการสรางวัด นายมะลิ ดำเนินการกอสรางและไดตั้งชื่อวา “วัดดอกไม” เพื่อเปนเกียรติ
อนุสรณและศักดิ์ศรีแกนายดอกไม ลางคุณแสน วัดดอกไมมีพระพุทธรูปองคใหญที่ชาวสามโคกนิยมไป
กราบไหวขอพร (วัดดอกไม, 2559)
5. วัดบางเตยใน ตั้งอยูอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ภายในวัดมีรูปปนเหมือนหลวงปูแดงที่เปน
อดีตเจาอาวาส
6. วัดบางเตยกลาง ตั้งอยูที่ตำบลบางเตย เดิมมีชื่อวา “วัดลิ้มกลีบอัมไพรมหัยสวรรค” สรางขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2330 ในสมัยรัชกาลที่ 1 ตอมาชาวมอญอพยพหนีสงครามมาอยูปะปนกับคนไทย วัดนี้จึงมี
สภาพเปนวัดมอญแปลง จึงเรียกวัดวา “วัดเปง” ตอมาพระครูธีรานุวัตร เปลี่ยนชื่อเปน “วัดบางเตย
กลาง” จนถึงปจจุบัน ภายในวัดมีพระพุทธรูปเกาแกปางสมาธิเพชร เรียกชื่อวา หลวงพอเพชร พระยืน
ปางหามสมุทร ปางหามญาติ และรูปปนหลวงพอพระครูธีรานุวัตร (หลวงปูหอม) (ทัวรวัดไทย, 2562ข)
7. วัดสามโคก ตั้งอยูที่ตำบลสามโคก มีเจดียทรงลังกา กุฏิเรือนไทยหนาตางซุมเรือนแกวปดทอง
รองกระจกพระพุทธรูปสมัยอยุธยา (อำเภอสามโคกทองถิ่นของเรา, 2542: 14)
8. วัดตำหนัก ตั้งอยูที่ตำบลสามโคก มีมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทสลักดวยศิลา เจดีย
ยอมุมไมสิบสองฐานสิงห อุโบสถทองสำเภา ศิลปสมัยอยุธยา (อำเภอสามโคกทองถิ่นของเรา, 2542 : 13)
9. วัดชัยสิทธิวาส ตั้งอยูที่ตำบลกระแชง มีเจดียยอมุมไมสิบสอง หนาบันพระอุโบสถปูนปนคลาย
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ดอกพุฒตาลสมัยรัตนโกสินทร และเปนที่เก็บรวบรวมเรือตาง ๆ ที่มีใชในแมนำลำคลอง (อำเภอสามโคก
ทองถิ่นของเรา, 2542: 24)
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดพัฒนาสื่อการเรียนรูดว ยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม เรื่อง ไหวพระ 9 วัด อำเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยที่ผูใชงานสามารถที่จะดาวนโหลดสื่อการเรียนรูนี้จาก Google play store
แลวติดตั้งลงในอุปกรณเคลื่อนที่ ที่ใชระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งสื่อการเรียนรูนี้ใชเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวในรูปแบบความปกติใหม ทำใหผูใชงานเกิดความเพลิดเพลิน และไดรับความรูเกี่ยวกับวัด 9 วัด
ในอำเภอสามโคก อีกทั ้ งยั งสามารถเปนสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวของอำเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี อีกดวย
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม เรื่อง ไหวพระ 9 วัด อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู เรื่อง ไหวพระ 9 วัด อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอสื่อการเรียนรู เรื่อง ไหวพระ 9 วัด อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี
วิธีการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดำเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
1. การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรูดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม เรื่อง ไหวพระ 9 วัด
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ตามขั้นตอนการพัฒนาสื่อ ดังนี้ (ธนัญญภณ ศิลปบูรณวาณิช และอมีนา
ฉายสุวรรณ256 ,1)
1.1 ขั้นตอนกอนการผลิต (Pre-Production) หรือขั้นตอนการเตรียมการผลิต เปนขั้นตอนศึกษา
เนื้ อหาหรือข อมูลเกี่ย วกับวัดทั้ง 9 วัด ซึ่งผูวิจัย ไดเลือกวัดที่อยูในอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
เนื่องจากอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีความเปนถิ่นฐานบานเมืองยาวนาน เริ่มตั้งแตสมัยกรุงศรี
อยุธยาเปนราชธานี จนถึงปจจุบัน และมีวัดในอำเภอสามโคกเปนจำนวนมากที่กอสรางในสมัยกรุงศรี
อยุธยา เมื่อเลือกวัดไดแลว ก็ทำการศึกษาคนควาแลวนำเนื้อหาเกี่ยวกับวัดเหลานั้นมาทำการวิเคราะห
ออกแบบและสรุปเนื้อเรื่องที่จะนำเสนอ จากนั้นจะออกแบบตัวละครดำเนินเรื่อง ออกแบบโมเดลที่จะ
นำไปใชกับความเปนจริงเสริม ซึ่งโมเดลนี้จะเปนตัวแทนของวัด โดยโมเดล 1 ชิ้น แทน 1 วัด การออกแบบ
แผนพับ และเขียนบทดำเนินเรื่อง (Storyboard) ใหครบตามเนื้อเรื่องที่ไดออกแบบไว
1.2 ขั้นตอนการผลิต (Production) เปนขั้นตอนการพัฒนาความเปนจริงเสริมโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร ไดแก โปรแกรม SketchUp สำหรับการสรางตัวละคร โมเดล และโปรแกรม Unity สำหรับ
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การพัฒนาสื่อที่เปนเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม และจัดทำแผนพับเพื่อแสดงโมเดลที่เปนตัวแทนของวัด
ทั้ง 9 วัด
1.3 ขั ้น ตอนหลั งการผลิต (Post-Production) หลังจากไดความเปนจริงเสริมแลว จะมีการ
ทดลองใช และแกไขปรับปรุงใหถูกตอง แลวเผยแพรงาน โดยการใชอุปกรณเคลื่อนที่ (Mobile Device)
ที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด สแกนคิวอารโคด (QR Code) และติดตั้งแอปพลิเคชัน (Application)
สื่อการเรียนรูที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม เรื่อง ไหวพระ 9 วัด อำเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี ลงในอุปกรณเคลื่อนที่ แลวเปดใชงาน

ภาพที่ 1 แสดงตัวละครดำเนินเรื่อง และตัวอยางโมเดลของวัด

ภาพที่ 2 แสดงบทดำเนินเรื่อง และแผนพับ
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ภาพที่ 3 แสดงคิวอารโคดสำหรับดาวนโหลดสื่อการเรียนรู เรื่อง ไหวพระ 9 วัด อำเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี และการเปดใชงาน
2. การสรางแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพ และประเมินความพึงพอใจ มีขั้นตอน ดังนี้
2.1 ผู  ว ิ จ ั ย สร า งแบบสอบถามเพื ่ อ ประเมิ น คุณ ภาพ และประเมิน ความพึ งพอใจ แลว ให
ผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 คน พิจารณารายการประเมินและใหคำแนะนำ
2.2 ผู  ว ิ จ ั ย คั ด เลื อ กรายการประเมิ น ที ่ ม ี ค  า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง (Index of Objective
Congruence: IOC) ที่มีคามากกวาหรือเทากับ 0.5 มาสรางแบบสอบถาม ดังนี้
1) แบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพ จะแบงการประเมินเปน 3 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา
ดานภาพและเสียง และดานเทคนิคการพัฒนาความเปนจริงเสริม
2) แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ จะแบงออกเปน 10 ขอ ไดแก โมเดลวัดมีความ
สวยงาม แผ นพั บ มี ค วามสวยงาม มี ค วามเขา ใจในขอ มู ล ที่ นำเสนอ แอปพลิ เ คชั นมีก ารใช งานงาย
แอปพลิเคชันมีความนาสนใจ ความเหมาะสมของเสียง ระยะเวลาในการดำเนินเรื่องมีความเหมาะสม
เมื่อไดรับชมแอปพลิเคชันแลวมีความตองการไปเที่ยววัดนั้น ขนาดของแอปพลิเคชันมีความเหมาะสม และ
ไดรับประโยชนจากแอปพลิเคชัน “ไหวพระ 9 วัด อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี”
แบบสอบถามทั้งสองสวนนี้ ผูวิจัยจัดทำเพื่อเปนเครื่องมือในการประเมิน เปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) มีเกณฑในการกำหนดคาน้ำหนักของการประเมินเปน 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ระดับมากที่สุด 4 หมายถึง ระดับมาก 3 หมายถึง ระดับปานกลาง 2 หมายถึง ระดับนอย
และ 1 หมายถึง ระดับนอยที่สุด โดยที่ใหผูประเมินตอบไดเพียงคำตอบเดียวในแตละรายการประเมิน
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3. การเก็บรวบรวมขอมูลผลการประเมิน และวิเคราะหขอมูล
3.1 การประเมินคุณภาพ จะประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและเทคโนโลยีความเปนจริง
เสริ ม ผู  ว ิ จ ั ยใช ว ิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือ กจากอาจารยใ นหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 คน ทำการประเมินคุณภาพ หลังจากที่ไดชมแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู
ที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม เรื่อง ไหวพระ 9 วัด อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
3.2 การประเมินความพึงพอใจ ผูวิจัยไดใชวิธีสุมตัวอยางจากบุคคลทั่วไปที่สนใจจะไปเที่ยวที่
อำเภอสามโคก และนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จำนวน คน 30
ทำการประเมิน หลังจากที่ไดชมแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรูที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม เรื่อง
ไหวพระ 9 วัด อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
3.3 การวิเคราะหขอมูล หลังจากที่รวบรวมขอมูลผลการประเมินคุณภาพ และผลการประเมิน
ความพึงพอใจแลว ผูวิจัยนำขอมูลทั้งสองสวนมาประมวลผล และวิเคราะหขอมูล โดยสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายเพื่อจัดระดับ ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับนอยที่สุด
ผลและอภิปรายผลการวิจยั
การพัฒนาสื่อการเรียนรูดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม เรื่อง ไหวพระ 9 วัด อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี มีผลการวิจัยดังนี้
1. การพัฒนาสื่อการเรียนรูดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม เรื่อง ไหวพระ 9 วัด อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยไดพัฒนาความเปนจริงเสริมตามที่ออกแบบไว โดยการสรางความเปนจริงเสริมแบบ
3 มิติ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน SketchUp และ Unity โดยเนื้อหาในแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู
ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริมนี้ เกี่ยวกับประวัติของวัด 9 วัด ในอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และ
บางวัดมีศาสนสถานสำคัญ โดยที่ใชศาสนสถาน หรือสิ่งสำคัญของแตละวัดเปนโมเดลเพื่อการแสดงผลของ
ความจริงเสริม 3 มิติ มีเสียงบรรยายประกอบ ไฟลสำหรับติดตั้งแอปพลิเคชันมีขนาด 59 Mbyte และเมื่อ
ติดตั้งแลวจะมีขนาด 100 Mbyte ผูใชสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันความเปนจริงเสริมนี้ลงในอุป กรณ
เคลื่อนที่ที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอย และเปดใชงานได
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ภาพที่ 4 แสดงไอคอนหลังการติดตั้งแอปพลิเคชัน และแสดงผลการทำงานของแอปพลิเคชัน
2. ผลการประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่พัฒนาดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม เรื่อง ไหว
พระ 9 วัด อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 3 ดาน ประกอบดวย 1) ดานเนื้อหา ไดแก ความเหมาะสม
ของเนื้อหา ความถูกตองของเนื้อหา การจัดลำดับเนื้อหา และภาษาที่ใชสื่อความหมายไดชัดเจน 2) ดาน
ภาพและเสียง ไดแก ในสวนของความเปนจริงเสริม ในสวนของภาพและฉาก และเสียงและความคมชัด
และ 3) ด า นเทคนิ คการพัฒ นาความเป นจริ งเสริม ได แ ก การเคลื ่อ นไหวของตั ว ละคร การตัด ตอ
ความเหมาะสมของแสงและสี และความเหมาะสมของเวลาในการนำเสนอ ผลการประเมินคุณภาพ
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู เรื่อง ไหวพระ 9 วัด อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
รายการประเมิน
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
คาเฉลี่ย (X̅ )
(S.D.)
1) ดานเนื้อหา
4.20
0.41
มาก
2) ดานภาพและเสียง
4.33
0.49
มาก
3) ดานเทคนิคการพัฒนา
4.50
0.51
มากที่สุด
ความเปนจริงเสริม
คาเฉลี่ยรวม
4.34
0.47
มาก
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จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีความจริงเสริม
เรื่อง ไหวพระ 9 วัด อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีมีคุณภาพโดยเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (X̅ =4.34,
S.D.=0.47) เมื ่ อพิจารณาในแตละดา น พบวา 1) ดานเนื้อหา มีคุณภาพอยูในระดับ มาก (X̅ =4.20,
S.D.=0.41) 2) ดานภาพและเสียง มีคุณภาพอยูในระดับมาก (X̅ =4.33, S.D.=0.49) และ 3) ดานเทคนิค
การพัฒนาความเปนจริงเสริมอยูในระดับมากที่สุด (X̅ =4.50, S.D.=0.51) สรุปไดวาการประเมินคุณภาพ
ดา นเทคนิคการพั ฒนาความเปนจริงเสริม มีคุณภาพระดับมากที่สุด และคุณภาพรองลงมา คือ ดาน
คุณภาพและเสียง และดานเนื้อหา ซึ่งอยูในระดับมาก
3. ผลการประเมินความพึงพอของผูใชที่มีตอสื่อการเรียนรู เรื่อง ไหวพระ 9 วัด อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีประเด็นประเมินความพึงพอใจทั้งหมด 10 ขอ และมีผลการประเมินความ พึงพอใจ
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอของผูใชที่มีตอสื่อการเรียนรู เรื่อง ไหวพระ 9 วัด อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี
รายการประเมิน
คาเฉลี่ย (X̅ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความ
(S.D.)
พึงพอใจ
1) โมเดลวัดมีความสวยงาม
4.63
0.61
มากที่สุด
2) แผนพับมีความสวยงาม
3.66
1.09
มาก
3) มีความเขาใจในขอมูลที่นำเสนอ
3.86
0.89
มาก
4) แอปพลิเคชันมีการใชงานงาย
4.26
1.04
มาก
5) แอปพลิเคชันมีความนาสนใจ
4.33
0.80
มาก
6) ความเหมาะสมของเสียง
3.56
0.97
มาก
7) ระยะเวลาในการดำเนินเรื่องมี
4.03
0.85
มาก
ความเหมาะสม
8) เมื่อไดรับชมแอปพลิเคชันแลว มี
4.00
0.98
มาก
ความตองการไปเที่ยววัดนั้น
9) พื้นที่จัดเก็บของแอปพลิเคชันมี
4.43
0.72
มาก
ความเหมาะสม
10) ไดรับประโยชนจากแอปพลิเคชัน
4.56
0.67
มากที่สุด
“ไหวพระ 9 วัด อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี”
คาเฉลี่ยรวม
4.13
0.86
มาก
34

ปที่ 2 ฉบับที่ 3
วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอของผูใชที่มีตอสื่อการเรียนรู เรื่อง ไหวพระ 9 วัด
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผูใชมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (X̅ =4.13, S.D.=0.86)
เมื่อพิจารณาทุกรายการประเมิน พบวาความพึงพอใจที่มีคาฉลี่ยสูงที่สุด คือ โมเดลวัดมีความสวยงาม
มีระดับคุณภาพมากที่สุด (X̅ =4.63, S.D.=0.61) รองลงมาลำดับที่สอง คือ ไดรับประโยชนจาก แอปพลิเค
ชัน “ไหวพระ 9 วัด อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี” ระดับคุณภาพมากที่สุด (X̅ =4.56,S.D.=0.67) และ
ลำดับที่สาม คือ พื้นที่จัดเก็บของแอปพลิเคชันมีความเหมาะสม ระดับคุณภาพมาก (X̅ =4.43,S.D.=0.72)
สำหรับความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ แผนพับมีความสวยงาม (X̅ =3.66, S.D.=1.09) แสดงวาควร
ปรับปรุงแผนพับเพื่อใชงานรวมกับแอปพลิเคชันนี้ใหมีความสวยงามดึงดูดความสนใจมากยิ่งขึ้น
จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผูวิจัยไดประยุกตวิธีการวิจัยตามกระบวนการของการพัฒนาสื่อ มีการดำเนินงานโดยเริ่มจาก
ขั้นตอนเตรียมการผลิต ซึ่งมีการเตรียมขอมูลที่เกี่ยวกับวัดทั้ง 9 วัด เตรียมเนื้อเรื่อง การออกแบบตัวละคร
และการออกแบบโมเดล ดวยการรางแบบดวยการวาดลายเสนลงกระดาษ จัดทำบทดำเนินเรื่อง ซึ่งอยูใน
ลักษณะเดียวกันกับการออกแบบและพัฒนาการตูนแอนิเมชัน แลวนำไปพัฒนาเปนสื่อการเรียนรูแบบ
ดิจิทัลโดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับผลิตงานดานความเปนจริงเสริม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของอมรรัตน ทองคำ และคณะ (2564) เรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม
เรื่องรำวงมาตรฐาน
2. ผลการประเมินคุณภาพของผูเชี่ยวชาญที่มีตอสื่อการเรียนรูที่พัฒนาโดยความเปนจริงเสริม เรื่อง
ไหวพระ 9 วัด อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (X̅ =4.34, S.D.=0.47) ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิ จัยของอิงอร วงษศรีรักษา และเมธาพัฒน โพธิสารพงศกุล (2562) เรื่อง การพัฒนา
การตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง สมเด็จพระนารายณมหาราช ซึ่งมีผลประเมินคุณภาพอยูในระดับมาก
เชนกัน
3. ผลการประเมินความพึงพอของผูใชที่มีตอสื่อการเรียนรูที่พัฒนาโดยความเปนจริงเสริม เรื่อง
ไหวพระ 9 วัด อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (X̅ =4.13, S.D.=0.86) และ
ในรายการประเมิน การไดรับประโยชนจ ากแอปพลิเคชัน “ไหวพระ 9 วัด อำเภอสามโคก จังหวั ด
ปทุมธานี” อยูในระดับมากที่สุด (X̅ =4.56, S.D.=0.67) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอมรรัตน ทองคำ และ
คณะ (2564) เรื่ องการพัฒนาชุดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม เรื่องรำวงมาตรฐาน
คือชุดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริมมีประโยชนสำหรับนักเรียน อยูในความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
สรุปผลการวิจัย
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1. การพัฒนาสื่อการเรียนรูดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม เรื่อง ไหวพระ 9 วัด อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี เปนไปตามกระบวนการในการพัฒนาสื่อดิจิทัล มีการอัพโหลดขึ้น Google play store
เพื่อเผยแพรผลงานในรูปแบบแอปพลิเคชันไดสำเร็จ
2. ผลการประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่พัฒนาโดยความเปนจริงเสริม เรื่อง ไหวพระ 9 วัด
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมาก สามารถนำไปใชไดจริง
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอพัฒนาสื่อการเรียนรูที่พัฒนาโดยความเปนจริงเสริม
เรื่อง ไหวพระ 9 วัด อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมาก สามารถนำไปใชไดจริง และสราง
ความพึงพอใจใหแกผูใชงาน
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