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บทคัดย่อ 
          การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อพฒันาส่ือการสอนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริม  เร่ือง 
เทคโนโลยกีารถ่ายภาพ ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  สาขาวิชาเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยส่ือการสอนดว้ยเทคโนโลยคีวาม
จริงเสริม   3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อส่ือการสอนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษาในคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 หมู่ 1 ท่ีเรียนในปีการศึกษา 1/2561  สาขาวชิาเทคโนโลยแีละ
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์จ  านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วจิยั  1) ส่ือการสอนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริม  2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  3) 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อการสอนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริม  โดย ผลการวจิยั พบวา่  
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1) ส่ือการสอนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริมเร่ือง เทคโนโลยกีารถ่ายภาพ ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  
สาขาวชิาเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 
มีประสิทธิภาพ 80.47 / 88.91  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ือการสอนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริง
เสริม หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3) ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
ส่ือการสอนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริม  มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.62 
 
ค าส าคญั :  ส่ือการสอนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริม  เทคโนโลยกีารถ่ายภาพ 
          
 

Abstract 
              The purposes of this study were: 1) to develop instruction media by augmented reality 
technology of photography technology for the 1st year of Technology Computer Education Major 
Faculty of Education Buriram Rajabhat University have the Efficacy Score for 80/80   2) to compare 
before and after of student’s achievement who were studied by augmented reality technology  3) to study 
the satisfaction for instruction media by augmented reality technology with 30 student of the 1st year 
who study in Technology Computer Education Major Faculty of Education Buriram Rajabhat University 
sec. 1 in the 1/2018 academic year. The research instrument are 1) Instruction media by augmented 
reality technology  2) The exercise for achievement   3) The questionnaire for student’s satisfaction.  The 
results of the study were as follows   1) The instruction media by augmented reality technology have 
quality about 80.47/88.91  2) The training by using instruction media by augmented reality technology of 
photography technology for the 1st year of Technology Computer Education Major Faculty of Education 
Buriram Rajabhat University between before and after training have statistically significant difference at 
.05  3) The training participant satisfaction toward  instruction media by augmented reality technology of 
photography technology for the 1st year of Technology Computer Education Major Faculty of Education 
Buriram Rajabhat University are satisfied with the training at high level (  X = 4.62) 
 
Key words:  Instruction media by augmented reality technology   Photography technology                                                                                
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1. บทน า 

  ส่ือการเรียนรู้ในยคุปัจจุบนัยงัมีอิทธิพลสูงต่อการกระตุน้ใหผู้เ้รียนกลายเป็นผูแ้สวงหาความรู้

ดว้ยตนเอง ในการคดัเลือกส่ือการเรียนรู้มาประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ก็ควรมีความ

หลากหลาย ทั้งส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลยแีละส่ืออ่ืนๆ ซ่ึงช่วยใหก้ารเรียนการสอนเป็นไป

อยา่งมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด เขา้ใจไดง่้าย รวมทั้งกระตุน้ใหผู้เ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ เขา้ใจ

บทเรียนไดถ่้องแท ้และช่วยสอนผูเ้รียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัใหบ้รรลุจุดประสงคใ์นการเรียน  

ช่วยประหยดัเวลาในการสอน ช่วยใหผู้เ้รียน เรียนรู้จากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม ท าใหผู้เ้รียนเกิด

องคค์วามรู้และจดจ าไดน้าน นอกจากนั้นส่ือการเรียนการสอนยงัช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความคิด

สร้างสรรคแ์ละสร้างเจตคติท่ีดีใหแ้ก่ผูเ้รียน ซ่ึงในปัจจุบนัการศึกษามีการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มามีส่วนร่วม 

ในการใหก้ารศึกษาเป็นอยา่งมาก เด็กสามารถเรียนรู้ไดทุ้กหนแห่งจากแหล่งเรียนรู้ท่ีครูหรือบุคคลทัว่ไป

สร้างข้ึน การเรียนรู้ไม่จ  าเป็นตอ้งอยูใ่นหอ้งเรียนอีกต่อไป เด็กสามารถเรียนรู้ส่ิงท่ีตวัเองอยากเรียนรู้ไดท่ี้ 

นอกหอ้งเรียน ท าใหผู้ส้อนตอ้งรู้จกัพฒันาส่ือการสอนให้ทนัสมยั มีความน่าสนใจยิง่ข้ึน เพื่อดึงดูดให้เด็ก

อยากรู้ อยากเรียน  กิดานนัท ์มลิทอง (2548, หนา้ 98) ไดก้ล่าวถึงการเรียนการสอนในปัจจุบนัไดมี้การ

น าเอาส่ือมลัติมีเดียมาใชก้นัอยา่งแพร่หลายและเป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวาง ส่ือมลัติมีเดียสามารถ

พฒันาผูเ้รียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้สูงสุดข้ึนได ้ส่ือเทคโนโลยคีวามจริงเสริมและผูเ้รียนมีความ 

พึงพอใจในการเรียน เน่ืองจากส่ือมลัติมีเดียนั้นมีการสร้างเป็นระบบและผา่นการทดลองใชม้าแลว้จาก

ผูเ้ช่ียวชาญ มีการผสมผสานน าเอาทฤษฎีการเรียนรู้ รวมทั้ง วธีิสอนต่างๆเขา้ไปใชใ้นบทเรียน เพื่อให้

เหมาะสมกบัเน้ือหาสอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนการสอนและความตอ้งการของผูเ้รียน สามารถส่งเสริม

การคิดอยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รียนท่ีถูกทาง อนัจะเป็นประโยชน์ส าหรับเด็กในการคิด การตดัสินใจ และ

การแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส่ือเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม (Augmented Reality Technology: AR) 
เป็นส่ือท่ีเป็นรูปแบบ 3 มิติ จ  าลองเขา้สู่โลกจริงผา่นกลอ้งและการประมวลผลท่ีจะน าวตัถุมาทบัซอ้นเขา้

เป็นภาพเดียวกนั เราสามมารถมองผา่นกลอ้งโดยตรง จะท าใหผู้เ้รียนจะไดเ้ห็นภาพน่ิงจากหนงัสือ

กลายเป็นภาพเคล่ือนไหวได ้มีทั้งภาพและเสียง เป็นส่ือท่ีมีความแปลกใหม่และน่าสนใจ จะเห็นไดว้า่ การ

ใชเ้ทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมน้ี ช่วยใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในบทเรียนมากข้ึนกวา่การอ่านตวัหนงัสือ

ธรรมดา  เป็นท่ีน่าสนใจ เป็นลกัษณะท่ีดูไดโ้ดยตรงและโดยออ้มในสภาพ แวดลอ้มท่ีเป็นจริง ซ่ึงมี

องคป์ระกอบของเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และระบบเสมือนจริงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัโลกแห่งความจริงมาก 
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อาจเรียกไดว้า่เป็นส่ือความจริงเพราะท าใหม้องเห็นความเป็นจริงท่ีมีการปรับแต่งอยา่งน่าพิศวงดว้ย

คอมพิวเตอร์ (อาทิตยา บุญเกิด, 2557, หนา้2) ในการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาการถ่ายภาพเบ้ืองตน้ 

ท่ีผา่นมา โดยผูว้ิจยั ไดม้องเห็นถึงปัญหาท่ีพบจากการสอนรูปแบบเดิมคือ ผูเ้รียนบางคนท าตามไม่ทนั

อาจารย ์ไม่สามารถหยดุรอผูเ้รียนท่ีตามไม่ทนัเพียง 2-3 คน ได ้หรือผูเ้รียนท่ีปฏิบติัตามบางคน ท าตามทนั

เฉพาะในคาบเรียนเท่านั้น ไม่สามารถจดจ าและน าไปปฏิบติัเองไดเ้พราะไม่เขา้ใจอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงการสอน

ส่วนมากจะใชรู้ปแบบบรรยายพร้อมแสดงการปฏิบติัผา่นจอโปรเจคเตอร์ และใหผู้เ้รียนปฏิบติัตาม ท าให้

การสอนไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัต ่ากวา่เกณฑ ์ ดว้ยเหตุผล

ดงักล่าว ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะสร้างส่ือเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม วชิาการถ่ายภาพเบ้ืองตน้ เร่ืองการ

ถ่ายภาพเบ้ืองตน้  ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์อนัเป็นแนวทางท่ีจะช่วยพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหดี้ข้ึน 

ช่วยใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ  

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 2.1 เพื่อพฒันาส่ือการสอนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริม  เร่ือง เทคโนโลยกีารถ่ายภาพส าหรับ

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั

บุรีรัมย ์ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนของนกัศึกษาท่ีไดเ้รียนดว้ยส่ือ

การสอนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริม เร่ือง เทคโนโลยกีารถ่ายภาพ ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิา

เทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อส่ือการสอนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริม   

เร่ือง เทคโนโลยกีารถ่ายภาพ ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

3. สมมติฐานการวจัิย 

 3.1 ส่ือการสอนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริม  เร่ือง เทคโนโลยกีารถ่ายภาพ ส าหรับนกัศึกษา 

ชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ 

ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนโดยใชสู้ตร E1/E2   มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ ์80/80  

 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยส่ือการสอนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริม 
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เร่ือง เทคโนโลยกีารถ่ายภาพ ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 3.3  นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อเทคโนโลยคีวามจริงเสริม เร่ือง เทคโนโลยกีารถ่ายภาพ ส าหรับ

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั

บุรีรัมย ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 

 4.1 ประชากร ไดแ้ก่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 หอ้งเรียน จ านวนนกัศึกษา 60 คน  

 4.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 หมู่ท่ี 1 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์เพื่อ 

การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 30 คน โดยวธีิเลือกแบบ 

เจาะจง  

                 4.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย   

        4.3.1 ส่ือการสอนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริม  เร่ือง เทคโนโลยกีารถ่ายภาพ ส าหรับ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั 

บุรีรัมย ์จ  านวน 4 หน่วย ประกอบดว้ย 1) หน่วยท่ี 1 หลกัการท างานของกลอ้ง 2) หน่วยท่ี 2 หลกัการใช ้

และบ ารุงรักษากลอ้ง  3) หน่วยท่ี 3 การจดัองคป์ระกอบภาพ และ 4) หน่วยท่ี 4 การถ่ายภาพเฉพาะ 

         4.3.2  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยส่ือการสอนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริง 

เสริม  เร่ือง เทคโนโลยกีารถ่ายภาพ ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์เพื่อ 

การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์เป็นขอ้สอบแบบปรนยั (Multiple choices) ชนิด 4 

ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้     

                       4.3.3 แบบสอบถามวดัความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อการสอนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริม 

เร่ือง เทคโนโลยกีารถ่ายภาพ ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดบั จ  านวน 20 รายการ 

                4.4 การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  

                      4.4.1 การสร้างเคร่ืองมือ ประกอบดว้ย 

                               4.4.1.1 การสร้างส่ือการสอนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริม   เร่ือง เทคโนโลยกีาร
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ถ่ายภาพ ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี  1) ศึกษาจุดประสงคแ์ละรายละเอียดของเน้ือหาตาม

หลกัสูตรรายวชิาเทคโนโลยกีารถ่ายภาพ 1 2) ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัเทคโนโลยคีวามจริงเสริม วธีิการ 

หลกัการ แนวคิด ทฤษฏี และเทคนิควธีิการสร้างส่ือเทคโนโลยคีวามจริงเสริม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ

เป็นแนวทางในการสร้างส่ือเทคโนโลยคีวามจริงเสริม  3) ก าหนดหวัขอ้เร่ือง และวเิคราะห์เน้ือหา เร่ือง

ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ราชภฏับุรีรัมย ์เพื่อก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  4) วางโครงเร่ือง และจดัล าดบัเน้ือหาเป็นลกัษณะ

บทเรียนโปรแกรมแบบตรง ผสมกบับทเรียนโปรแกรมแบบสาขา โดยจดัล าดบัเน้ือหาและเขียนส่ือ

เทคโนโลยคีวามจริงเสริม  เป็นแบบน าเสนอเน้ือหาใหม่ ในลกัษณะส่ือประสมท่ีมีตวัอกัษร รูปภาพ และ

เสียงบรรยายในส่ือเทคโนโลยคีวามจริงเสริม  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียน   5) สร้างส่ือการ

สอนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริม  เร่ือง เทคโนโลยกีารถ่ายภาพ ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิา

เทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์โดยเลือกใช ้HP 

Reveal ใชล้กัษณะส่ือประสมท่ีมีตวัอกัษร รูปภาพ เสียงและภาพเคล่ือนไหว เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดปฏิสัมพนัธ์

กบับทเรียน 

                            4.4.1.2 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเป็น

แบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก น ามาใชใ้นการทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลงัเรียน เพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน จ านวน 20 ขอ้ ไดด้ าเนินการสร้างตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี  1) ศึกษาทฤษฎีและวธีิการสร้าง

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินสาขาวิชา และศึกษาการ

สร้างขอ้สอบของ สมนึก ภทัทิยธนี (2544, หนา้ 195 – 201)  2) วเิคราะห์หลกัสูตร จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

และศึกษาเน้ือหา   ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีสร้างส่ือเทคโนโลยคีวามจริงเสริม โดยสร้างให้ครอบคลุม

พฤติกรรมทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นพุทธิพิสัย ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย ตลอดจนวเิคราะห์การเรียนรู้ 

วดัผลและประเมินผล  3) สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก ให้

ครอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงคข์องส่ือเทคโนโลยคีวามจริงเสริม  ท่ีใชใ้นการทดสอบ จ านวน 20 ขอ้ ให้

ครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนเน้ือหา เร่ือง เทคโนโลยกีารถ่ายภาพ 

                    4.4.1.3 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน ผูว้จิยั ไดด้ าเนินการสร้าง ดงัน้ี    

1) ศึกษาวตัถุประสงคข์องการวจิยั กรอบแนวความคิดหรือสมมติฐานการวจิยั จากนั้นจึงศึกษาคุณลกัษณะ 
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หรือตวัแปรท่ีจะวดัใหเ้ขา้ใจอยา่งละเอียดทั้งเชิงทฤษฎีและนิยามเชิงปฏิบติัการ  2) ก าหนดประเภทของ 

ขอ้ค าถาม ในท่ีน่ีผูว้จิยัก าหนดเป็นค าถามปลายปิด เป็นค าถามท่ีผูว้จิยัมีแนวค าตอบไวใ้หผู้ต้อบเลือกตอบ

จากค าถามท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น ค าตอบท่ีผูว้จิยัก าหนดไวล่้วงหนา้ไดม้าจากการ ศึกษากรอบแนวคิด และ

สมมติฐานของการวจิยั  3) การร่างแบบสอบถาม เม่ือผูว้จิยัทราบถึงคุณลกัษณะหรือประเด็นท่ีจะวดั และ

ก าหนดประเภทของขอ้ค าถามท่ีจะมีอยูใ่นแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ ผูว้จิยัจึงลงมือเขียนขอ้ค าถามให้

ครอบคลุมทุกคุณลกัษณะหรือประเด็นท่ีจะวดั โดยเขียนตามโครงสร้างของแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัคน้ควา้

สร้างข้ึนซ่ึงจะแบ่งความพึงพอใจ ออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี ระดบั 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ระดบั 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  ระดบั 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง ระดบั 2 หมายถึง มี

ความพึงพอใจนอ้ย ระดบั 1 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

                      4.4.2 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ไดต้รวจและ

ประเมินเคร่ืองมือการวจิยั ไดมี้การปรับแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ  

                4.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการวจิยัคร้ังน้ี ไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในวนัท่ี 8-10 

กนัยายน 2561 ด าเนินการทดลองกบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์หมู่ 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน โดยผูว้จิยั

เป็นผูด้  าเนินเก็บรวบรวมดว้ยตนเอง ตามแผนบริหารการสอน ซ่ึงมีล าดบัขั้นตอนการสอนดงัน้ี 1) ติดต่อ

สาขาวชิาเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์เพื่อ

ด าเนินการทดลองใชส่ื้อเทคโนโลยคีวามจริงเสริม 2) ช้ีแจงการทดลองโดยใชส่ื้อเทคโนโลยคีวามจริงเสริม   

เร่ือง เทคโนโลยกีารถ่ายภาพ ด าเนินการทดลองในกลุ่มขนาดเล็ก 1:1 กลุ่มขนาดกลาง จ านวน 3 คน และ

กลุ่มขนาดใหญ่ จ านวน 27 คน 3) ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  4) ผูว้จิยัด าเนินการสอนตามแผนการจดัการ

เรียนรู้โดยใชส่ื้อเทคโนโลยคีวามจริงเสริม และท ากิจกรรมตามขั้นตอน 5)  ท าแบบทดสอบหลงัเรียน เม่ือ

ผูเ้รียนไดเ้รียนดว้ยส่ือการสอนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริม ครบ 4 เร่ืองแลว้ 

               4.6 การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 1) วเิคราะห์หาคุณภาพส่ือเทคโนโลยคีวามจริง

เสริม แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

จ านวน 3 คน หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  2) หาค่าความยากง่าย (P) หาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของ

แบบทดสอบ  3) วเิคราะห์ประสิทธิภาพของส่ือเทคโนโลยคีวามจริงเสริมโดยใชสู้ตร E1/E2   4) วเิคราะห์
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ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของแต่ละคะแนนจากการทดสอบ ใชสู้ตร (t-test)  5) วเิคราะห์ความพึงพอใจของ

ผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ย ส่ือเทคโนโลยคีวามจริงเสริม หาค่าเฉล่ีย  ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

5. ผลการวจัิย 

               ผลการวจิยัสามารถสรุปไดต้ามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี   

 5.1 ส่ือการสอนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริม  เร่ือง เทคโนโลยกีารถ่ายภาพ ส าหรับนกัศึกษาชั้นปี

ท่ี 1 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ ท่ีสร้าง

ข้ึนมีประสิทธิภาพ 80.47/88.91 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ 80/80 โดยแยกเป็นเร่ืองได ้4 เร่ือง ดงัน้ี  

1. หลกัการท างานของกลอ้ง มีประสิทธิภาพ เทา่กบั 85.38/94.58  2. หลกัการใชแ้ละบ ารุงรักษากลอ้ง  

มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 80.03/86.53 3. การจดัองคป์ระกอบภาพ  มีประสิทธิภาพ เทา่กบั 82.08/91.12    

4. การถ่ายภาพเฉพาะมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 81.04/83.06   ดงัตาราง 

 

ท่ี 

 

  

เร่ือง 

ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าร้อยละ 
ประสิทธิภาพ

(  /  ) 
ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน หลงัเรียน 

เฉล่ีย ร้อยละ เฉล่ีย ร้อยละ เฉล่ีย ร้อยละ 

1 หลกัการท างานของกลอ้ง 2.01 39.79 4.14 81.38 4.67 94.58 85.38/94.58 

2 หลกัการใชแ้ละ 

บ ารุงรักษากลอ้ง 
1.79 36.01 3.95 80.03 4.43 86.53 80.03/86.53 

3 การจดัองคป์ระกอบภาพ 1.98 37.89 3.98 80.08 4.59 91.12 82.08/91.12 

4 การถ่ายภาพเฉพาะ 1.69 35.50 4.02 81.04 4.09 83.06 81.04/83.06 

รวมค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ 7.47 37.34 16.09 80.47 17.78 88.91 80.47/88.91 
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 5.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยส่ือเทคโนโลยคีวามจริงเสริม เร่ือง เทคโนโลยี

การถ่ายภาพ ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัตาราง 

หมายเหตุ *P≤ .05 

5.3 ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อส่ือการสอนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริม เร่ือง เทคโนโลยกีาร

ถ่ายภาพ ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.62  

 

ประเด็นการประเมิน  S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1. ด้านเนือ้หาการน าเสนอ 

1.1เน้ือหาส่ือการสอนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริง

เสริมครอบคลุมวตัถุประสงค ์
4.74 0.54 มากท่ีสุด 

1.2ความเหมาะสมของการจดัล าดบัขั้นตอน 4.87 0.34 มากท่ีสุด 

1.3ความถูกตอ้งของเน้ือหา 4.74 0.54 มากท่ีสุด 

1.4ความชดัเจนในการอธิบายเน้ือหา 4.74 0.54 มากท่ีสุด 

1.5ความสนใจของเน้ือหาส่ือ 4.57 0.66 มากท่ีสุด 

2. ด้านการใช้ข้อความหรือตัวอกัษร 

การทดสอบ N คะแนนเตม็  S.D. t 

ก่อนเรียน 30 20 7.47 1.36 
16.24 * 

หลงัเรียน 30 20 17.78 1.18 
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2.1ความเหมาะสมของแบบตวัอกัษรและขนาดอ่าน

ง่ายชดัเจน 
4.57 0.51 มากท่ีสุด 

2.2ความเหมาะสมของสีตวัอกัษรและสีของพื้นท่ี

ใชส้วยงาม 
4.52 0.59 มากท่ีสุด 

2.3การใชภ้าษาถูกตอ้งเหมาะสม  ส่ือความหมายได้

ชดัเจน 
4.61 0.58 มากท่ีสุด 

3. ด้านเทคนิค 

3.1การออกแบบส่ือ  มีความคิดสร้างสรรค์ 4.52 0.59 มากท่ีสุด 

3.2รูปแบบส่ือการสอนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริง

เสริมกระตุน้ความสนใจ 
4.65 0.65 มากท่ีสุด 

4. ด้านแบบทดสอบ 

4.1จ านวนขอ้ของขอ้สอบ 4.52 0.59 มากท่ีสุด 

4.2ความชดัเจนของค าสั่งแบบทดสอบ 4.52 0.79 มากท่ีสุด 

4.3ความยากของแบบทดสอบ 4.48 0.59 มากท่ีสุด 

เฉลีย่ 4.62 0.57 มากท่ีสุด 

 

6. การอภิปรายผล 

                 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลแลว้ สามารถน ามาอภิปรายตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ไดด้งัต่อไปน้ี 

 6.1 ประสิทธิภาพของส่ือการสอนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริม เร่ือง เทคโนโลยกีารถ่ายภาพ 

ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ราชภฏับุรีรัมย ์มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 80.47/88.91 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์80/80 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

ทั้งน้ีเพราะส่ือการสอนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริม มีทั้งภาพและวดีิโอประกอบ ซ่ึงท าใหไ้ม่น่าเบ่ือ 
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ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียน มีความพึงพอใจในการเรียน และมีความกา้วหนา้ทางการเรียน  

(กิดานนัท ์มลิทอง, 2548) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อ านาจ ชนพิทกัษ ์(2554) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองอุปกรณ์ท างานและวาลว์ในระบบนิวแมติกส์ ระหวา่งการใช้

ชุดการเรียนเสมือนจริงกบัการเรียนปกติ ผลการวิจยัพบวา่ ชุดการเรียนเสมือนจริงเร่ืองอุปกรณ์ท างานและ

วาลว์ในระบบนิวแมติกส์ มีประสิทธิภาพ 84.11/80.58  

 6.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ือการสอนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริม เร่ือง 

เทคโนโลยกีารถ่ายภาพ ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะ

ครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตาม

สมมติฐาน ทั้งน้ีเพราะการล าดบัเน้ือหาในแต่ละเร่ืองแบ่งเน้ือหาชดัเจน มีการยกตวัอยา่งสอดคลอ้งกบัภาพ

และวดีิโอ นกัศึกษาสามารถสแกนภาพไดทุ้กเม่ือทุกสถานท่ี หากไม่เขา้ใจบทเรียนนั้น ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ อ านาจ ชนพิทกัษ ์(2554) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง

อุปกรณ์ท างานและวาลว์ในระบบนิวแมติกส์ระหวา่งการใชชุ้ดการเรียนเสมือนจริงกบัการเรียนปกติ 

ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยชุดการเรียนเสมือนจริงเร่ืองอุปกรณ์ท างาน

และวาลว์ในระบบนิวแมติกส์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 6.3 ความพึงพอใจต่อส่ือการสอนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริม เร่ือง เทคโนโลยกีารถ่ายภาพ 

ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ราชภฏับุรีรัมย ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.62 ) ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

เพราะวา่ไดร้ะดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเพราะส่ือการสอน

ดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริม เร่ือง เทคโนโลยกีารถ่ายภาพ ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาเทคโนโลยี

และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์สร้างข้ึนมีประโยชน์ต่อการ

เรียนรู้เน้ือหาสอดคลอ้งกนั และผูเ้รียนไดรั้บความเพลิดเพลินจากการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  

สุพรรณพงศ ์วงษศ์รีเพง็ (2554) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ืองการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคความจริงเสริมเพื่อใชใ้นการ

สอนเร่ืองพยญัชนะภาษาไทย ผลในการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการพฒันาข้ึนอยูใ่นระดบัดีมาก และ 

อ านาจ ชนพิทกัษ ์(2554) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองอุปกรณ์

ท างานและวาลว์ในระบบนิวแมติกส์ ระหวา่งการใชชุ้ดการเรียนเสมือนจริงกบัการเรียนปกติ ผลการวจิยั

พบวา่ ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อชุดการเรียนเสมือนจริงเร่ืองอุปกรณ์ท างานและวาลว์ในระบบ 
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นิวแมติกส์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

7. สรุปผลการวจัิย 

 ส่ือการสอนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริม ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.47 / 88.91 

สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ 80/80   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาเทคโนโลยี

และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ หลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ท่ีสร้างข้ึน มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.62 ) 

8. ข้อเสนอแนะ 

           8.1 ผูเ้รียนควรมีความรู้ ทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์ในการสแกนส่ือ เช่น รุ่นโทรศพัทภ์าพ กลอ้ง

โทรศพัท ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต หากเกิดปัญญาระหวา่งการเรียนการสอนดว้ยส่ือการสอนดว้ย

เทคโนโลยคีวามจริงเสริม สามารถแกไ้ขปัญหาหรือใหค้  าปรึกษานกัศึกษา ใหท้บทวนเน้ือหาท่ียงัไม่เขา้ใจ 

            8.2 ในการสร้างส่ือควรใชภ้าพท่ีมีวดีิโอมากกวา่เป็นไฟลภ์าพ Gift โดยการสังเกตพบวา่วดีิโอนั้น

สามารถดึงดูดความสนใจผูเ้รียนไดดี้กวา่ภาพ Gift 
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