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บทคัดยอ
ปจจุบันการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีรูปแบบการเรียนการสอนที่มีกําหนดใหผูเรียนมีสวนรวม และมีบทบาทมากขึ้น มี
การนําเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) มาประยุกตในการพัฒนาสือการเรียนการสอน เพื่อใหสรางปฏิสัมพันธการ
เรียนรูสําหรับผูเรียนไดมากขึ้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันเสริมการเรียนรูระบบสุริยะดวยเทคโนโลยี
เสมือนจริงบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด 2) ประเมินความพึงพอใจ โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนมณีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก สื่อการเสริมเรียนรูเสมือนจริงระบบสุริยะ และ
แบบประเมินความพึงพอใจสือการเรียนรูดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน งานวิจัย
นี้เปนงานวิจัยที่นําหลักการ System Development Life Cycle (SDLC) เครื่องมือที่ใชในการพัฒ นา ประกอบดวยโปรแกรม
Autodesk Maya โปรแกรม Unity โปรแกรม Android Studio และเว็บไซต Vuforia ผลการวิจัยพบวา งานวิจัยชิ้นนี้ ไดผลลัพธ
4 อยาง ไดแก 1) Marker ระบบสุริยะจักรวาลในรูปแบบของหนังสือสื่อเสริมการเรียนรู (AR Solar Book) 2) โมเดลดาวเคราะห
ตางๆ ในระบบสุริยะ ในรูปแบบของ 3 มิติ 3) แอปพลิเคชัน AR galaxy รูปแบบไฟล .apk 4) ความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง โดย
มีความพึงพอใจในดานดานเทคนิคมีคุณภาพในระดับดีมาก คุณภาพของสื่ออยูในระดับดี ดานประสิทธิภาพในการนําเสนออยูใน
ระดับดี และความพึงพอใจภาพรวมอยูใ นระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.63
คําสําคัญ: เทคโนโลยีเสมือนจริง, แอปพลิเคชัน, ความพึงพอใจ
Abstract
Nowadays, learning in the 21st century has a teaching style that requires student participation with
greater role in class. The Augmented Reality Technology is applied to develop teaching and learning by using
media to create more interaction among learners. The objectives of this research are to develop applications
for learning about the solar system with virtual technology on the Android operating system and to evaluate
satisfaction of the 30 upper secondary school students at Manee Watthana School, Bangkok, Thailand.
Studied tools were solar-system virtual learning media, and the satisfaction questionnaire for learning with
virtual technology. The mean and standard deviation were calculated to statistically analyze the satisfaction.
This research was studied using the System Development Life Cycle (SDLC) principle, which was integrated
Autodesk program, Maya program, Unity program, Android Studio program and Vuforia website. This research
gained 4 outcomes which were a marker of the solar system embedded in four-color book, 3D models of
various planets in the solar system, an AR galaxy application in .apk file, and the evaluation of studied group
was satisfied by very good level of technique and good level of the quality of the media, presentation, and
overall satisfaction.
Keywords: Augmented Reality, applications, satisfaction
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บทนํา
เนื่องดวยการเรียนรูในปจจุบัน เปนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีรูปแบบการเรียนการสอนที่กําหนดใหผูเรียนมีสวนรวม
และมีบทบาทในโลกเสมือนจริงและโลกดิจิตัล เพื่อใหเกิดความรูท่ีแปลกใหม มีการเรียนรูที่หลากหลาย มีการนําเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอรมาประยุกตในสื่อการเรียนการสอน มีการนําเทคโนโลยีที่สามารถสรางปฏิสัมพันธการเรียนรูสําหรับผูเรียนไดมากขึ้น(1)
เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) ไดรับความนิยมมากขึ้นในการนํามาสรางสื่อโตตอบ ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูได
ด ว ยตนเอง มี ค วามสนใจ สนุ ก กั บ การเรี ย นรู ในบทเรี ย น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ กาเรี ย นรู ต ามแนวทฤษฎี ก ลุ ม เกสตั ล ท (Gestalt
psychology)(2) ที่กลาววาผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยการกระตุนดวยสิ่งเราเพื่ อการรับ รู โดยรวมการเรียนรูดวยตัวเอง เพื่ อ
แกปญหา สรางทักษะ และเจตคติจากประสบการณเดิมเพื่อสรางการเรียนรู คิดคนสิ่งใหมๆ และไดลงมือปฏิบัติจริง
เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) นั้นถือไดวาเปนเทคโนโลยีที่สามารถนําระบบความจริงเสริม มาผนวกกับเทคโนโลยี
ภาพเพื่อสรางสิ่งที่เสมือนจริงใหกับผูเรียน โดยผูเรียนมีการเรียนแบบรวมมือโดยวิธีซอนภาพสามมิติ ที่ใหภาพเสมือนวัตถุนั้นลอย
อยูเหนือพื้นผิวจริง ซึ่งตางจากสื่อการเรียนการสอนในหนังสือเรียนอาจทําใหผูเรียนมีความเบื่อหนาย(3) ในการเรียนรูเรื่องระบบ
สุริยะจักรวาล ดวงดาวตางๆ คอนขางจะซับซอนและตองใชจินตนาการเปนอยางยิ่ง ในบางครั้งผูเรียนอาจจะเกิดการสับสนในเรื่อง
การโคจรของระบบดวงดาวที่ไมถูกตอง การแสดงขอมูลที่ไมชัดเจน สงผลทําใหผูเรียนตีความผิดพลาด จากการมองจิตนาการ
ภาพนิ่งในหนังสือเรียน การศึกษาระบบสุริยะนี้ ไดบรรจุเนื้อหาเขากับการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การ
นําเอาเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) เขามามีบทบาทในดานการเรียนรูทําใหเกิดแรงกระตุนใหเด็กอยากเรียนรูสิ่งแปลก
ใหมและดูนาสนใจมากขึ้น เนื่องดวยมีภาพ 3 มิติสามารถเห็นรูปทรงไดอยางชัดเจนเปนมุมมองแบบ 360 องศาสามารถเห็นการ
เคลื่อนไหวการโคจรไดอยางชัดเจนและเขาใจมากขึ้น ในการพัฒนาสื่อเสริมการเรียนการสอนในเรื่องระบบดวงดาว มาประยุกตใช
ในการนําเสนอดวยการ สรางแอปพลิเคชันบนแอนดรอยเปดกลองเพื่อเปนตัวอาน Marker โดยจุดที่ Marker นั้น อยูบนหนังสือซึ่ง
จะมีรูปดวงดาวหรือระบบสุริยะ เมื่อผูเรียนนํากลอง Smart Phone สองไปยังหนังสือ จะแสดงรูปทรงดวงดาวออกมาเปนภาพสาม
มิติ และเมื่อผูเรียนสองจะมีการบอกรายละเอียดพื้นผิวบนดาวนั้นๆและบททดสอบหลังเรียน ทั้งนี้ผูวิจัยหวังที่จะประยุกตใช
เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) กับการนําเสนอเรื่องระบบดวงดาว ใหมีความนาสนใจและแปลกใหมมากขึ้น โดยสามารถ
ใหผูเรียนมีความเขาใจและเกิดแรงกระตุนทางการเรียนรูมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเสริมการเรียนรูร ะบบสุริยะดวยเทคโนโลยีเสมือนจริงบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ที่มตี อสือ่ เสริมการเรียนรูเ สมือนจริง
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมณีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่กําลัง
ศึกษาอยูในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมณีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
กําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 30 คน เปนสุม อยางงาย(Simple Random
Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. สื่อเสริมการเรียนรูระบบสุริยะดวยเทคโนโลยีเสมือนจริงบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด
2. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอสื่อเสริมการเรียนรูระบบสุริยะดวยเทคโนโลยีเสมือนจริงบนระบบปฎิบัติการแอน
ดรอยด
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย มี 7 ขั้นตอน ไดแก
งานวิจัยชิ้นนี้ มีการพัฒนาดวยหลักการของ System Development Life Cycle (SDLC) (5) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดปญหาและการศึกษาความเปนไปได(Problem Definition and Feasibility Study) เอกสารที่
เกี่ยวของ ตลอดจนหนังสือเรียนวิทยาศาสตร เรื่องระบบสุริยะ(6) ในระดับประถมศึกษาตอนปลายโดยการสัมภาษณครูผูสอนใน
หมวดรายวิชาดังกลาว เพื่อใหสามารถทราบถึงเนื้อหา ความตองการ และองคประกอบในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห (System Analysis) นําขอมูลที่ได ปญหาที่พบ ความตองการ ทําการรวบรวมวิเคราะห สราง
กรอบแนวคิด และเลือกใชเครื่องมือในการพัฒนาที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบ (System Design) ประกอบดวย
1) การออกแบบ Diagram ตางๆ โดยนําขอมูลที่รวบรวมมาทําการวิเคราะหและออกแบบสวนตางๆ ของระบบ โดย
นําเสนอผานทางแผนการภาพตางๆ ประกอบดวย Use case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram

ภาพที่ 1 แสดง Use Case Diagram ระบบ

ภาพที่ 2 แสดง Class Diagram
2) การออกแบบหน า จอแอปพลิ เคชั น ในการออกแบบ User Interface นั้ น ใช ห ลั ก การ User Experience (UX
design) ซึ่งเปนการออกแบบโดยเนนการใชงานงายเปนหลัก โดยทุกหนาแอปพลิเคชันจะตองสามารถมีปุม Home หรือปุม Back
เพื่อกลับไปยังหนาหลักของแอปพลิเคชันได รูปแบบหนาจอแอปพลิเคชัน โครงสรางดังนี้

1639

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งที่ 7
The 7th Academic Science and Technology Conference 2019
วันศุกรที่ 7 มิถุนายน 2562

ภาพที่ 3 แสดงโครงสรางของแอปพลิเคชัน
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา(System Development) มีขั้นตอนในการพัฒนา ดังนี้
1) นํารูปภาพที่ไดทําเปนมารคเกอร นําเขาโปรแกรม Unity 3D รวมกับ Vuforia (www.vuforia.com) และทําการ
เชื่อมโยงมารคเกอรที่พัฒนาขึ้นกับโมเดล 3 มิติ
2) พัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยใช โปรแกรม Android Studio
3) ไดไฟล .apk จากโปรแกรม Android Studio และนําไปติดตั้งบนสมารทโฟนหรือแท็บแลต
ซึ่งในการพัฒนาจะแบงออกเปน 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 การพัฒนาโมเดล 3 มิติ พัฒนามารคเกอร (Marker) นํารูปภาพมาพัฒนาเปนมารคเกอร และรวบรวมไวใน
หนังสือสื่อเสริมการเรียนรู (AR Solar Book)
สวนที่ 2 การออกแบบหนังสือสื่อเสริมการเรียนรู (AR Solar Book) การออกแบบในรูปแบบของหนังสือภาพสื่อเสริมการ
เรียนรู ประกอบดวยเนื้อหาระบบสุริยะ โดยครอบคลุมและสอดคลองตามการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ซึ่งในการออกแบบหน าจอและการใชงาน ทํ าการออกแบบโดยการนํ าหลั กการ Flat Design มาประยุ ก ต ใช ให เข ากั บ ระบบ
ประกอบดวยหนาจอหลักของแอปพลิเคชันมีปุมเมนูดังตอไปนี้ Play AR, Quiz, Game, Exit ดังภาพ

ภาพที่ 4 แสดงหนาจอหลักของแอปพลิเคชัน
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ภาพที่ 5 แสดงหนาจอเมื่อกดปุม Play AR
เมื่อกดที่ปุม Play AR จะปรากฏกลองในสมารทโฟนขึ้นมา เพื่อใหผูใชสามารถสองไปที่ Marker ในที่นี้คือ หนังสือสื่อ
เสริมการเรียนรู (AR Solar Book) เพื่อใหแสดงโมเดลสามมิติ และขอมูลอธิบายรายละเอียดของดาว ดวงตางๆ ที่ตองการ โดยมี
ลักษณะเปนเสียงบรรยายประกอบ สามารถเลือกเปดและปดเสียงบรรยายอธิบายได นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถเลือกวิดีโอที่
ตนเองสนใจและสามารถกดกลับไปหนาหลักไดโดยปุม Home สามารถเปดและปดเสียงอธิบายได

ภาพที่ 6 แสดง Marker Video
เมื่อทําการสอง Marker Video แอปพลิเคชันจะปรากฏวิดีโอแสดงอัตโนมัติ ในกรณีที่ผูใชยกเลิกสองมารคเกอรวีดีโอ
กอนที่วีดีโอจบ เมื่อกลับมาสองใหม วีดีโอจะสามารถเลนตอจากเดิมไดอัตโนมัติ สําหรับหนาจอสําหรับสอง Marker สวนประกอบ
ของดาวเมื่อกลองสองไปที่ Marker จะปรากฎชั้นสวนประกอบของดาวนั้นๆ พรอมชี้ตําแหนงแตละชั้นของดาวนั้นๆและมีปุมกดดู
วีดีโออธิบายสวนประกอบของดวงดาว ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 แสดงหนาสอง Marker Video สวนประกอบของดาวแตละดวง

1641

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งที่ 7
The 7th Academic Science and Technology Conference 2019
วันศุกรที่ 7 มิถุนายน 2562

ภาพที่ 8 แสดงหนาอธิบายจุดเดนของดวงดาวเมื่อกดปุมรูปหนังสือ
หนาจอสําหรับแสดงคําอธิบายจุดเดนของดวงดาว เมื่อกดปุมรูปหนังสือจะแสดงขอมูลรายละเอียดขึ้นมาในลักษณะ Popup นอกจากนี้
แอปพลิเคชันยังมีแบบทดสอบ (Quiz) เพื่อใหผูเรียนไดทําการทบทวนความรูที่ไดจากการใชสื่อเสริมการเรียนรู ดังภาพที่ 9 และ ภาพที่
10 โดยแบบทดสอบจะมีทั้งหมด 10 ขอ เมื่อผูเรียนไดทดสอบครบ 10 ขอและ มีการแสดงคะแนนรวมเพื่อใหทราบอีกดวย

ภาพที่ 9 แสดงหนาจอของ Practice

ภาพที่ 10 หนาจอของ Practice คําถามขอที่ 1
ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบระบบ (System Testing) ในขั้นตอนนี้ เปนการทดสอบแอปพลิเคชันกอนนําไปใชจริง มีการ
ทดสอบการทํางานของฟงกชันตางๆ โดยนําแอปพลิเคชันที่พัฒนาเสร็จเรียบรอยทําการติดตั้งเพิ่อทดสอบดวยวิธีแบบ Black box
Testing (7) โดยพิจารณาจากการนําขอมูลนําเขา(input) และผลลัพธที่ไดวาตรงตามความตองการหรือไม ซึ่งเปนการทดสอบกอน
นําไปใชงาน และมีการประเมินทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานความเหมาะสมและการทํางานของระบบ (Functional Requirement Test)
ดานความถูกตองในการทํางานของระบบ(Functional Test) ดานความสะดวกและงายตอการใชงานของระบบ(Usability Test ) และดานความ
รวดเร็วในการทํางานของระบบ(Performance Testing ) ซึ่งเปนการทดสอบโดยผูเชียวชาญดานสื่อกอนที่จะนําไปใช
ขั้ น ตอนที่ 6 การติ ด ตั้ ง (Implementation) เป น ขั้ น ตอนในการนํ า แอปพลิ เคชั น อั ป โหลดเข า สู ส มาร ท โฟนใน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอย และมีการทดลองการใชแอปพลิเคชัน โดยใหกลุมตัวอยางเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 30 คน ดังนี้
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1) กําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองแอปพลิเคชัน ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมณีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร กําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 30 คน
2) ชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงวัตถุประสงค และวิธีการใชงานแอปพลิเคชัน
ขั้นตอนที่ 7 การบํารุงรักษา (Maintenance) เปนขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลและความถูกตองระหวางที่ไดดําเนินการ
ใชงานแอปพลิเคชัน ตลอดจนทําการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดตางๆ ใหมีความถูกตองอยูเสมอ
2) ประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันสื่อเสริมการเรียนรูระบบสุริยะดวยเทคโนโลยีเสมือนจริงบนระบบปฎิบัติการ
แอนดรอยด
ทําการสรางแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพแอปพลิเคชัน สําหรับผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อทําการประเมิน
คุณภาพของแอปพลิเคชัน
3) เก็บรวบรวมขอมูลและแปลผลทางสถิติ
เมื่อพัฒนาสถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผูวิจัยไดทําการศึกษาและปรับปรุงมาจากแบบ
ประเมินคุณ ภาพสื่อ ของกองเกียรติ วิจิตรขจี (8) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) (9)โดย
กําหนดเกณฑการประเมินแปรผลตามคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 – 5.00 หมายความวา ระดับดีมากที่สุด
คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 – 4.49 หมายความวา ระดับดีมาก
คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 – 3.49 หมายความวา ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 1.50 – 2.49 หมายความวา ระดับนอย
คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.49 หมายความวา ระดับนอยที่สุด
ผลการวิจัย
ผลจากการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อเสริมการเรียนรูระบบสุริยะดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง พบวา ไดผลลัพธ 4 อยางคือ
1) Marker ระบบสุริยะจักรวาลในรูปแบบของหนังสือสี่สี
2) โมเดลดาวเคราะห ต างๆ ในระบบสุ ริย ะ ในรูปแบบของ 3 มิติ ได แก โมเดลดวงดาวทั้ งหมด 8 ดวงดั งนี้ ดาวพุ ธ
(Mercury) ดาวศุกร (Venus) โลก (Earth) ดาวอังคาร (Mars) ดาวพฤหัส (Jupiter) ดาวเสาร (Saturn) ดาวยูเรนัส (Uranus) ดาว
เนปจูน (Neptune) โมเดลการโคจรของดาวตางๆ ในระบบสุริยะ(Solar System)
3) แอปพลิเคชัน AR galaxy รูปแบบไฟล .apk สามารถติดตั้งในระบบปฎิบัติการแอนดรอยด
4) ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย จํานวน 30 คน โดยมีภาพรวมอยูในระดับดี
มาก X̅ =4.22 , S.D. =0.63
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอสื่อเสริมการเรียนรูระบบสุริยะดวยเทคโนโลยีเสมือนจริงบนระบบปฎิบัตกิ ารแอน
ดรอยด
หัวขอการประเมิน
SD.
ระดับความพึงพอใจ
X̅
1. เนื้อหามีความครบถวน
3.98
0.86
ดีมาก
2. การนําเสนอเนื้อหามีความนาสนใจ
4.02
0.75
ดีมาก
3. การนําเสนอเนื้อหามีความเขาใจงาย
4.03
0.50
ดีมาก
4. สามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง
4.07
0.53
ดีมาก
5. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
4.19
0.77
ดีมาก
6. คุณภาพของสื่อมีระเบียบและเขาใจงาย
4.33
0.58
ดีมาก
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7.
8.
9.
10.

ขอมูลที่นําเสนอแตละหนาจอมีความเหมาะสม
เทคนิคการใชภาพและสื่อวีดีทัศนมีความเหมาะสม
ประสิทธิภาพและวิธีการในการนําเสนอมีความงาย
แอปพลิเคชันทํางานไดอยางรวดเร็ว
รวม

4.00
4.52
4.42
4.67
4.22

0.53
0.58
0.58
0.59
0.63

ดีมาก
ดีมากที่สดุ
ดีมาก
ดีมากที่สดุ
ดีมาก

จากตารางที่ 1 การสอบถามความพึงพอใจที่มีตอสื่อเสริมการเรียนรูร ะบบสุรยิ ะดวยเทคโนโลยีเสมือนจริงบนระบบปฎิบัติ
การแอนดรอยด ไดผลดังนี้ คุณภาพของแอปพลิเคชันในภาพรวมอยูในระดับมาก (X̅ = 4.22 ,S.D.=0.63) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา แอปพลิเคชันมีคุณภาพอยูในระดับดีมากและดีมากที่สุด ไดแกหัวขอ เทคนิคการใชภาพและสื่อวีดีทัศนมีความเหมาะสม (X̅
= 4.52 ,S.D.=0.58) แอปพลิเคชันทํางานไดอยางรวดเร็ว (X̅ = 4.67,S.D.=0.59) ทั้งสองมีคุณภาพอยูในระดับดีมากที่สุด ลําดับ
ตอไป มีคุณภาพในระดับดีมาก ไดแก เนื้อหามีความครบถวน (X̅ = 3.98,S.D.=0.86) การนําเสนอเนื้อหามีความนาสนใจ (X̅ =
4.02,S.D.=0.75) การนําเสนอเนื้อหามีความเขาใจงาย (X̅ = 4.03,S.D.=0.50) สามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง (X̅ = 4.07,S.D.=
0.53) ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา (X̅ = 4.19,S.D.=0.77) ภาพขอความมีระเบียบและเขาใจงาย (X̅ = 4.33,S.D.=0.58)
ข อ มู ล ที่ นํ า เสนอแต ล ะหน า จอมี ค วามเหมาะสม(X̅ = 4.00,S.D.=0.53) และวิ ธี ก ารในการนํ า เสนอมี ค วามง า ย(X̅ =
4.42,S.D.=0.58) ตามลําดับ
การอภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อเสริมการเรียนรูระบบสุริยะดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง ไดสําเร็จสมบูรณ มีผลความพึงพอใจ
จากกลุมเปาหมายที่ทําการทดลอง ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เกิดจากในกระบวนการพัฒนา ไดมีการแบงการทํางานอยาง
ชัดเจนเปนขั้นตอนตามแนวทางของการพัฒนาดวยหลักการของ System Development Life Cycle (SDLC) มีการออกแบบ
หนาจอของแอปพลเคชัน การออกแบบมารคเกอร และโมเดลสามมิติ ตามความตองการของกลุมเปาหมาย มีการกระตุนความ
นาสนใจใหกับผูเรียนตามหลักการเรียนรูมากกวาการอานหนังสือเรียนโดยทั่วไป มีรูปภาพและวีดีทัศนประกอบที่นาสนใจและ
เหมาะสมกับเนื้อหาตามหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย ในการนําเสนอนั้นเนนความกระชับ เขาใจงาย และสามารถเรียนรูไดดวย
ตัวเองเปนสื่อเสริมการเรียนอีกชิ้นหนึ่ง สําหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใชงานในระบบปฏิบัติการแอนดรอยนั้น ผูวิจัยไดใช
โปรแกรม Unity รวมกับ Vuforia เพื่อทําการเชื่อมโยงมารกเกอรผานกลองสมารทโฟนและแสดงภาพสามมิติที่ตรงกันได การใช
งานจําเปนตองใชรวมกับหนังสือสื่อเสริมการเรียนรู (AR Solar Book) ที่ออกแบบเนื้อหาสรุปสาระความรู ในรูปแบบของหนังสือสี่
สี ผลทดสอบประสิทธิภาพการใชงานในภาพรวมอยูในระดับที่ดีมาก โดยมีความถูกตองในการทํางาน ความเหมาะสมและความ
สะดวก รวดเร็วในการทํางาน การนําเสนอเนื้อหามีความเขาใจงาย (X̅ = 4.03,S.D.=0.50) สามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง (X̅ =
4.07,S.D.= 0.53) สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุพรรณพงศ วงศศรีเพ็ง(2554)(10) ไดศึกษาเรื่องการประยุกตการใชเทคนิคความ
จริงเสริมเพื่อใชในการสอนพยัญชนะไทย โดยการพัฒนาดังกลาวจะชวยใหผูสอนมีรูปแบบของการเรียนการสอนที่แปลกใหม ชวย
เพิ่ มความนาสนใจกับผูเรียน ซึ่งในการพั ฒ นาระบบดังกลาวไดนํ าเอาเทคนิ คความจริงเสริม มาประยุกตในการเรียนการสอน
เนื่องจากเปนเทคนิคที่นาสนใจและเหมาะกับการเรียนการสอน
ในการเรียนรูผานแอปพลิเคชันสื่อเสริมการเรียนรูระบบสุริยะดวยเทคโนโลยีเสมือนจริงนั้น พบวา ผูเรียนที่เปนกลุม
ทดลองมีความกระตือรือรนในการเรียนรู มีความรวมมือในการทํากิจกรรม มีการชวยเหลือกันและกันเปนอยางดี ทําใหการเรียน
การสอนเกิดความสนุก ไมนาเบื่ออีกตอไป อีกทั้งผูเรียนไดเห็นภาพที่ชัดเจนในเรื่องระบบสุริยะจักรวาล สามารถเรียนรูไดเอง เกิด
ความสนุกสนานในการเรียน
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ขอเสนอแนะการวิจัย
1. ในการออกแบบแอปพลิเคชันนั้น ในสวนของการออกแบบหนาจอ ทั้งเนื้อหา สื่อที่เปนรูปภาพและวีดีทัศน ควรมี
การปรับขนาดใหเหมาะสมกับการแสดงผลในขนาดหนาจอและมีความยืดหยุนมากขึ้น
2. การพัฒนาแอปพลิเคชัน ควรเลือกจุดมารกเกอรที่มีขนาดใหญหรือพอดี และเลือกจุดมารกเกอรที่มีรายละเอียด
มากๆ เพือการประมวลผลใหแมนยํามากขึ้น
3. การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อเสริมการเรียนรูร ะบบสุริยะดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง ที่พัฒนาขึ้นนี้ ควรนําไปใชในการ
จัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพของแตละบุคคลที่มีความแตกตางกันจะชวยใหผูเรียนสามารถศึกษาไดตามความ
ตองการของตนเอง สามารถเรียนรูไดดวยตนเองไมรูสึกเครียดในการเรียนรู รวมถึงยังสามารถใชเปนสื่อเสริมการ
เรียนการสอน ในการทบทวนเนื้อหาไดหลายครั้งจนกวาจะเขาใจ
4. ควรพัฒนาใหเปนแนวทางในการเรียนการสอนรายวิชาอื่นๆ ที่ตองการใหผูเรียนเห็นภาพ และสรางเสริมจินตนาการ
การเรียนรูมากขึ้นดวย
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