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ชื่อเรื่อง  การใชส้ื่อการเรียนรูด้้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง (Augmented Reality : AR)  
เรื่อง อวัยวะบนใบหน้า สำหรับผู้เรียนพิการซ้อน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 
หน่วยบริการแม่ใจ 

ชื่อผู้วิจัย  นายเอกราช ตามี่  ตำแหน่ง ครู 

ทักษะที่ใช้ในการวิจัย/กิจกรรม    ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 
/อวัยวะบนใบหน้า 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม สำหรับเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษฯ  ตามความ
พิการ 9 ประเภททางการศึกษา ได้แก่ บุคคลที่มีลักษณะความพิการ 9 ประเภท ดังต่อไปนี้ บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและ
ภาษา บุคคลที่มีปัญหา ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซ้อน ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด
ถึง 6 ปี  เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มทักษะพื้นฐาน และกลุ่มทักษะจำเป็นพิเศษเฉพาะความพิการ
หรือกลุ่มทักษะจำเป็นอื่น ๆ เน้นการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ปกครองในเรื่องการดูแลช่วยเหลือ กระตุ้น
พัฒนาการและพัฒนาศักยภาพให้เทียบเคียงกับพัฒนาการเด็กทั่วไปให้มากที่สุด โดยครูและผู้ปกครองควร
เลือกใช้เทคนิค วิธีสอน สื่อ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก  ที่สอดคล้องเหมาะสมกับระดับและประเภท
ความพิการ (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2558: 3) 
  จะเห็นได้ว่าหลักการสำคัญเบื้องต้น ของการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนั้น คือต้องจัดการศึกษาให้
ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ และกระบวนการที่สำคัญของขั้นตอนนี้ก็คือ การให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (Early Intervention : EI) ซึ่งหมายถึงการจัดโปรแกรมที่เป็นระบบในการให้บริการด้านต่าง ๆ โดยเร็ว
ที่สุดแก่เด็กที่พบว่ามีความเสี่ยงหรือทันทีที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความพิการ โดยมุ่งเน้นการให้บริการทาง
การศึกษากับพ่อแม่และครอบครัว และเด็กได้รับบริการจากนักวิชาชีพที่หลากหลายทั้งด้านการศึกษา ด้าน
สุขภาพ อนามัย การบำบัดรักษา ตลอดจนป้องกันความพิการที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากเด็กพิการมีสภาพความ
บกพร่องที่ไม่พร้อมต่อการเข้าสู่ระบบโรงเรียน ดังนั้นจึงต้องให้การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม เร็วที่สุดทันทีที่พบ
ความพิการ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการไปตามขั้นตอนเช่นเดียวกับเด็กทั่วไปหรือใกล้เคียงกับเด็กทั่วไปมากที่สุด 
นอกจากนั้นการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มยังช่วยค้ำจุนพัฒนาการของเด็กและทำให้เด็กสามารถพัฒนา
ทักษะรวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์ของทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตได้ถึงขีดสุด อีกทั้งช่วยแก้ไขความ
บกพร่องและป้องกันความผิดปกติที ่อาจเกิดขึ้นภายหลังได้ และยังช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กพิการมี
พัฒนาการที่ดีสามารถเข้าเรียนร่วมในระดับที่เหมาะสมต่อไปได้ (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ , 2551: 2) 
กระบวนการจัดกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่จัดขึ้นในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มี
บทบาทสำคัญที่ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญใน
การเพิ่มประสบการณ์ให้กับเด็กและส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาส ได้แสดงออกในกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยเด็กพิการให้
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ สามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นอิสระและมีความสุข 
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สามารถป้องกันความพิการแทรกซ้อนภายหลังอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กพิการมีความพร้อมเข้าสู่สถานศึกษา
ได้เร็ว เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  Augmented reality (AR) เทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เป็นเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความจริง 
(Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) โดยผ่านทางอุปกรณ์เว็บแคม, กล้องในโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือคอมพิวเตอร์ 
ร่วมกบัการใช้ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ภาพที่เห็นในจอภาพจะเป็นวัตถุ (object) อาทิ คน,สัตว,์สิ่งของ เป็น
ลักษณะ 3 มิติ ซึ่งมีมุมมองถึง 360 องศา ฉะนั้นเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง สามารถทำให้ผู้ใช้เห็นภาพเสมือนจริง
ได้รอบด้าน 360 องศา โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องไปยังสถานที่จริง เทคโนโลยีมิติเสมือนจริงจัดเป็นแขนงหนึ่งของ
งานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ว่าด้วยการเพิ่มภาพเสมือนของโมเดลสามมิติที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ลงไป
ในภาพที่ถ่ายมาจากกล้องวิดีโอ เว็บแคม หรือกล้องในโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบเฟรมต่อเฟรม ด้วยเทคนิค
ทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก แต่ด้วยข้อจำกัดทางเทคโนโลยีจึงยังไม่แพร่หลาย แต่ปัจจุบันเทคโนโลยี
โทรศัพท์เคลื่อนที่และการสื่อสารข้อมูลไร้สาย รวมทั้งการประมวลผลต่าง ๆ มีความรวดเร็วขึ้นและราคาถูก จึง
ทำให้อุปกรณ์ เคลื่อนที่ ที่มีความสามารถทำการติดตั้งแอปพลิเคชันเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง จึงทำให้สามารถ
ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ง่าย ในอนาคตแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีมิติเสมือนจริงจะถูกพัฒนาไปอย่างกว้างไกล 
โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้กว้างขวางหลากหลาย ทั ้งด้านอุตสาหกรรม การทหาร การแพทย์ 
การตลาด การบันเทิง การสื่อสาร และการศึกษา 

จากการสังเกตุการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการ
สอนเฉพาะบุคคล (IIP ) ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ทักษะย่อย การรับรู้ส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย (อวัยวะส่วนใบหน้า) ของเด็กหญิง ก.ไก่    ซึ่งเป็นผู้เรียนพิการซ้อน (ทางร่างกายฯและการ
พูดฯ) พบว่า การจัดการเรียนการสอนเรื่อง การรับอวัยวะส่วนใบหน้า ของผู้เรียนไม่มีความคืบหน้า เนื่องด้วย
สื่อที่ในการจัดการเรียนการสอนไม่ค่อยมีความสนใจ ทำให้ผู้เรียนขาดการกระตุ้นเรียนรู้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง  (Augmented Reality: AR) เรื่อง 
อวัยวะบนใบหน้า ซึ่งนำเน้ือหาจากทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ทักษะย่อย การ
รับรู้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (อวัยวะส่วนใบหน้า) ของหลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
พะเยา (ฉบับปรุง 1 เมษายน 2562) โดยใช้เทคโนโลยีมิติเสมือนจริงแสดงผล จริง AR (Augmented Reality)  
ประกอบกับเกร็ดความรู้ที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้มากขึ้นอีกด้วย 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เรื่อง อวัยวะบน
ใบหน้า 

2. เพื่อศึกษาการพัฒนาความสามารถชี้อวัยวะบนใบหน้า ก่อนและหลังการใช้เทคโนโลยีมิติเสมือนจริง 
(Augmented Reality: AR) 

 
คำถามการวิจยั 

 สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เรื่อง อวัยวะบนใบหน้า จะทำ
ให้สามารถพัฒนาความสามารถชี้อวัยวะบนใบหน้า ของผู้เรียนพิการซ้อนได้หรือไม่ 
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ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
Aurasma เป็นโปรแกรมสำเร็จที่ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่(MobileDevices) ที่ใช้ในการเรียกดูและสร้าง

วัตถุของเทคโนโลยีความจริงเสมือน เป็นการผลิตสื่อสมัยใหม่แบบเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยี AR บนแท็ปเล็ต
พีซีและสมาร์ทโฟนด้วย Aurasma เหมาะสำหรับการพัฒนาสื่อที่ใช้กับมือถือประเภท สมาร์ทโฟนรวมถึง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาต่าง ๆ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android Aurasma จะเป็นตัวกลางสำหรับ
การเชื่อมโยงโลกของความจริง และโลกของความจริงเสมือนเข้าด้วยกัน โดยแสดงผลออกมาในรูปแบบสื่อ
ปฏิสัมพันธ์ที่มองเห็น ควบคุมและสัมผัสได้ผ่านทางหน้าจอ ทั้งที่เป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการ
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ตามที่กำหนดไว้ (ไพฑูรย์  ศรีฟ้า, 2556) จึงเหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”
  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. ผลของการใช้บทเรียน Augmented Reality Code เรื่องคำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐานสำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร 
2. การพัฒนาสื่อการสอนระบบเทคโนโลยี AR โดยการผลิตสื่อสามมิติระบบปฏิสัมพันธ์เรื ่องหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้เทคโนโลยี AR บนมือถือ 
 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. กรณีศึกษา    ผู้เรียนพิการซ้อน (ทางร่างกายฯและทางการพูดฯ) 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการแม่ใจ 

2. ระยะเวลา  กรกฎาคม  – กันยายน 2562   
3. เนื้อหา      ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ เรื่อง อวัยวะบนใบหน้า 
4. ตัวแปรทีศ่ึกษา 

4.1. ตัวแปรต้น   ได้แก่  สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง (Augmented  
     Reality: AR) เรื่อง อวัยวะบนใบหน้า 

4.2. ตัวแปรตาม  ได้แก่  ทักษะการรับรู ้เรื่อง อวัยวะบนใบหน้า 

 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. ผู้เรียน หมายถึง เป็นนักเรียนกรณีศึกษา บุคคลพิการซ้อน (ทางร่างกายฯและทางการพูดฯ)  ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการแม่ใจ 

2. สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เรื่อง อวัยวะบนใบหน้า 
หมายถึง  การนำเนื้อหาทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ เรื่อง อวัยวะบน
ใบหน้า ของหลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา (ฉบับปรุง 1 เมษายน 
2562) โดยใช้เทคโนโลยีมิติเสมือนจริงแสดงผล จริง AR (Augmented Reality)  ประกอบกับ
เกร็ดความรู้ที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้มากขึ้นอีกด้วย 

3. ระดับเตรียมความพร้อม หมายถึง ระดับของผู้พิการที่ต้องได้รับการจัดโปรแกรมที่เป็นระบบในการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ โดยเร็วที่สุดที่พบว่ามีความเสี่ยงหรือทันทีที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความพิการ โ ด ย
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มุ่งเน้นการให้บริการทางการศึกษากับพ่อแม่และครอบครัว และเด็กได้รับบริการจากนักวิชาชีพที่
หลากหลายทั้งด้านการศึกษาด้านสุขภาพอนามัยการบำบัดรักษาตลอดจนป้องกันความพิการที่จะ
เกิดขึ้นเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการไปตามขั้นตอนเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป หรือใกล้เคียงกับเด็กทั่วไปมาก
ที่สุด 

4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการแม่ใจ หมายถึง สถานศึกษาในสังกัด ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยมีิติเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เรื่อง อวัยวะบนใบหน้า 
สามารถพัฒนาความสามารถทักษะการรับรู ้การชี้อวัยวะบนใบหน้า ของผู้เรียนพิการซ้อนได้ 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

1. กรณีศึกษา 
เป็นผู้เรียนพิการซ้อน ระดับเตรียมความพร้อม ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 

หน่วยบริการแม่ใจ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 
1 คน เพศหญิง อายุ 11 ปี ซึ่งเรียนรู้เรื่องการชี้อวัยวะบนใบหน้า แต่ยังไม่สามารถชี้อวัยวะบนใบหน้า
ได ้

2. เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย/นวัตกรรม 
2.1 สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยมีิติเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เรื่อง อวัยวะบน

ใบหน้า 
2.2 แบบประเมินความสามารถพ้ืนฐานก่อน ระหว่างและหลัง  เรื่องอวัยวะบนใบหน้า 
2.3 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล/การดำเนนิการ 
3.1 ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
3.2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา 
3.3 สร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เรื่อง อวัยวะบน

ใบหน้า ด้วยโปรแกรม Augmented Reality 
3.4 ในการวิจัยและการหาคุณภาพครั้งนี้ผู้วิจัยจะดำเนินการดังนี้ 

3.4.1 ศึกษาวิธีการใช้แบบสังเกต 
3.4.2 ศึกษาวิธีการใช้และเกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้               

ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี ้
5  หมายถึง  ทำได้ด้วยตนเองและเป็นแบบอย่างผู้อื่นได ้
4  หมายถึง ทำได้ด้วยตนเอง 
3  หมายถึง ทำได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะจากผู้อื่นบ้างเล็กน้อย 
2  หมายถึง ทำได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะจากผู้อื่น 
1  หมายถึง  ทำได้โดยผู้อื่นพาทำ 
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3.5 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
3.5.1 ศึกษาวิธีการใชส้ื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) 

เรื่อง อวัยวะบนใบหน้า 
3.5.2 วิเคราะห์และแบ่งสัดส่วนเวลา 
3.5.3 กำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

3.6 ทดสอบและเกบ็รวบรวมข้อมูล ก่อน ระหว่าง และ หลัง การใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
มิติเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เรื่อง อวัยวะบนใบหน้า 

 

การวิเคราะหข์้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิจัย       
  การวิจัยในครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์คะแนนค่าเฉลี่ย(X)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ  และพรรณนา
ข้อมูลนำเสนอผลการศึกษา  โดยใชก้ราฟเส้นและใช้แผนภูมิแท่ง 
 

ผลการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำข้อมูลคะแนนความสามารถในการชี้อวัยวะบนใบหน้า โดยใช้สื่อการ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เรื่อง อวัยวะบนใบหน้า จากแบบประเมิน
ความสามารถในการชี้อวัยวะบนใบหน้า นำเสนอเป็นตารางและแผนภูมิแสดงคะแนนความสามารถที่ผู้เรียน
สามารถปฏิบัติได ้
 

ตารางที่ 1  แสดงความสามารถของนักเรียนก่อนการสอนโดยการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติ
เสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เรื่อง อวัยวะบนใบหน้า 

นักเรียน 
การประเมินความสามารถพืน้ฐาน 

เรื่องการชี้อวยัวะส่วนใบหน้า จำนวน 2 ส่วน 
คะแนนเต็ม ร้อยละ 

ด.ญ.ก.ไก ่
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 20 100 

2 2 2 2 8 40.00 
จากตาราง  แสดงความสามารถของนักเรียนก่อนการสอนโดยการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติ

เสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เรื่อง อวัยวะบนใบหน้า พบว่านักเรียนมีความสามารถก่อนการสอน 
คิดเป็นร้อยละ  40.00 

 

ตารางที่ 2  แสดงความสามารถของนักเรียนระหว่างการสอนโดยการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
มิติเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เรื่อง อวัยวะบนใบหน้า 

นักเรียน 
การประเมินความสามารถพืน้ฐาน 

เรื่องการชี้อวยัวะส่วนใบหน้า จำนวน 2 ส่วน 
คะแนนเต็ม ร้อยละ 

ด.ญ.ก.ไก ่
ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 20 100 

3 4 4 3 14 70.00 
จากตาราง  แสดงความสามารถของนักเรียนระหว่างการสอนโดยการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี

มิติเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เรื่อง อวัยวะบนใบหน้า พบว่านักเรียนมีความสามารถก่อนการสอน 
คิดเป็นร้อยละ  70.00 
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ตารางที่ 3  แสดงความสามารถของนักเรียนหลังการสอนโดยการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติ
เสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เรื่อง อวัยวะบนใบหน้า 

นักเรียน 
การประเมินความสามารถพืน้ฐาน 

เรื่องการชี้อวยัวะส่วนใบหน้า จำนวน 2 ส่วน 
คะแนนเต็ม ร้อยละ 

ด.ญ.ก.ไก ่
ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 ครั้งที่ 11 ครั้งที่ 12 20 100 

4 5 5 5 19 95.00 
จากตาราง  แสดงความสามารถของนักเรียนหลังการสอนโดยการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติ

เสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เรื่อง อวัยวะบนใบหน้า พบว่านักเรียนมีความสามารถก่อนการสอน 
คิดเป็นร้อยละ  95.00 

 
 แผนภูมิที่ 1 แสดงความสามารถของนักเรียนเปรียบเทียบก่อน-ระหว่าง-หลังการสอนโดยใช้การใช้สื่อ
การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เรื่อง อวัยวะบนใบหน้า 
 

 
 จากแผนภูม ิพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการชี้บอกอวัยวะบนใบหน้า ก่อนการใช้สื่อ
การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เรื่อง อวัยวะบนใบหน้า มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 40 ระหว่างการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เรื่อง อวัยวะ
บนใบหน้า  มีค่าเฉลี ่ยคิดเป็นร้อยละ 70 และหลังการใช้สื ่อการเรียนรู ้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง 
(Augmented Reality: AR) เรื่อง อวัยวะบนใบหน้า  มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 95  แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมี
ความสามารถในการชี้บอกอวัยวะบนใบหน้า เพิ่มขึ้นมากกว่าระยะก่อนการใช้สื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

50

100

ชี้อวัยวะส่วนใบหน้าจ านวน 2 ส่วน 

40
70

95

ความสามารถของนักเรียนเปรียบเทียบก่อน-ระหว่าง-หลังการสอน
โดยใช้การใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง (Augmented Reality: AR)

เรื่อง อวัยวะบนใบหน้า

ก่อน ระหว่าง หลัง
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อภิปรายผลวิจัย 
 จากการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง (Augmented Reality : AR) เรื่อง อวัยวะ
บนใบหน้า สำหรับผู้เรียนพิการซ้อน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการแม่ใจ พบว่า
นักเรียนที่ได้รับการฝึกโดยการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง (Augmented Reality : AR)  
เรื่อง อวัยวะบนใบหน้า มีผลพัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้อง พรทิพย์ ปริยวาทิต (2557,หน้า บทคัดย่อ) เรื่อง 
ผลของการใช้บทเรียน Augmented Reality Code เร ื ่องคำศัพท์ภาษาจีนพื ้นฐานสำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนพื้นฐานที่เรียนด้วยบทเรียนAR Code เรื่องคำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐานระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐานหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .00 แสดงว่าการเรียนด้วยบทเรียน AR Code เรื่องคำศัพท์ภาษาจีน
พื้นฐาน ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. สื่อการสอนระบบเทคโนโลยี AR สามารถช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
เนื่องจากสื่อการสอนมีความน่าสนใจต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. ผู้สอนควรเสริมเทคนิคการสอนและการใช้สือ่ประกอบการสอนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งผล
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้มีเจตคติที่ดีต่อสื่อการเรียนการสอน 

3. ผู้สอนควรใช้เทคนิคหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน 
เนื่องจากผู้เรียนอาจมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันการปรับกระบวนการสอนจะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
ส่งผลให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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