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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ 2) หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสริม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ผู้เช่ียวชาญ
ในการประเมินประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ จ านวน 5 คน 2) ผู้เรียนกลุ่มทดลองเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ธุรกิจ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
จ านวน 40 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามประเมิน
ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้สื่อการเรียนรู้ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม 2) สื่อการเรียนรู้ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสริมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก และ 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม อยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : สื่อการเรียนรู้  เทคโนโลยีความจริงเสริม  ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
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Abstract 
 
  This study focusses on 1)  producing learning media of Information Security by applying 
Augmented Reality Technology, 2) evaluating the performance of learning media of Information 
Security by applying Augmented Reality Technology and 3)  studying the satisfaction level of 
student toward developed learning media of Information Security by applying Augmented Reality 
Technology. Population and target sample groups for this study are 1) Expert group which are 5 
expertise persons on performance evaluation. 2)  Experimental group which are 40 students of 
bachelor degree of Business Computer program in Ubon Ratchathani Rajabhat University, selected 
by purposive sampling method. The instruments used in this study are survey questionnaire in 
effectiveness of developed learning media and satisfaction survey questionnaire of learner 
toward developed learning media.  Statistical technique analysis used is Mean and Standard 
Deviation values. The result from this study presents 1) a set of learning media of Information 
Security by applying Augmented Reality Technology, 2) the performance evaluation of the 
effectiveness of developed learning media of Information Security by applying Augmented Reality 
Technology are significantly high and 3) the level of satisfaction of learners toward developed 
learning media are significantly high. 

Keywords: learning media, augmented reality technology, information security 
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1.  บทน า 
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ 
ในการประมวลผลภาพกราฟิกสูงขึ้น และถูกน ามาประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านการแพทย์ ด้านการทหาร 
ด้านความบันเทิง ด้านการผลิต ด้านการศึกษา เป็นต้น [1] หนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกจับตามองและน่าสนใจในยุค
ปัจจุบันและอนาคต คือ เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality: AR) หรือเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริง ซึ่ง
เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นโลกแห่งความจริง (real world) และในเวลาเดียวกันจะมองเห็นโลกเสมือน 
(virtual world) ที่แทรกหรือทับซ้อนกับสถานที่จริงและวัตถุต่าง ๆ [2,3] ซึ่งเกิดจากการประมวลผลภาพกราฟิกของ
เครื่องคอมพิวเตอร์จากการอ่านมาร์คเกอร์ (marker) หรือวัตถุต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์กล้องเว็บแคมที่เชื่อมต่อกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือกล้องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ 
อย่างแพร่หลาย เช่น การน ามาใช้งานด้านวิศวกรรมการออกแบบ การผลิตและการซ่อมบ ารุง [4] นิทรรศการภาพ
ศิลปะเคลื่อนไหวอัจฉริยะผ่านโทรศัพท์ มือถือสมาร์ทโฟน [5] ระบบทดลองสวมใส่สินค้าโดยแสดงภาพจ าลองสินค้า
สามมิติ [6] เป็นต้น นอกจากนั้น เทคโนโลยีความจริงเสริมยังมีประโยชน์อย่างยิ่งกับการน ามาประยุกต์ใช้งานด้าน
การศึกษา 
 ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีความจริงเสริมได้ถูกน ามาใช้งานอย่างแพร่หลาย  
โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ท่ีสามารถเปลี่ยนพื้นท่ีว่าง
เปล่าให้กลายเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยประสบการณ์การศึกษาที่เพิ่มพูนขึ้น [7] การน าเทคโนโลยีความจริงเสริม 
มาประยุกต์ใช้งานทางการศึกษาน้ัน ช่วยเพิ่มมิติในการสอดแทรกและอธิบายเนื้อหาเสริม โดยน าเสนอแก่ผู้เรียน 
ในรูปแบบของภาพ เสียง วีดีโอ หรือภาพโมเดลสามมิติที่จ าลองขึ้น นอกจากนั้น  ยังสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดเตรียมอุปกรณ์จริง หรือสถานท่ีจริงได้ อาทิเช่น การเรียนโปรแกรมฝึกจ าลองการบินผ่านระบบจ าลองสามมิติ 
การเรียนรายวิชาทางกายวิภาคภายในร่างกายมนุษย์โดยจ าลองภาพสามมิติ การเรียนซ่อมบ ารุงเครื่องจักรขนาดใหญ่ 
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ [8] เป็นต้น จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีความจริงเสริมมีประโยชน์อย่างมาก 
และเป็นเทคโนโลยีที่จ าเป็นในอนาคต 
 รายวิชาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รหัสวิชา 3603210 เป็นรายวิชาในความรับผิดชอบของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งโดยภาพรวมบริบทของรายวิชานี้มีเนื้อหาภาคทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่ 
ซึ่งผู้เรียนต้องสร้างจินตนาการเพื่อท าความเข้าใจเนื้อหาในเชิงลึก เช่น การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล การโจมตี 
ระหว่างการรับส่งข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ หลักการท างานของโปรโตคอลการยืนยันตัวบุคคล เป็นต้น จากปัญหาที่กล่าว
มานี้ ผู้วิจัยจึงน าเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ เพื่อสอดแทรกและอธิบายความรู้เพิ่มเติมเนื้อหาในบางส่วนของรายวิชา นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนให้แก่ผู้เรียนในรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันร่วมกับอุปกรณ์
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ยิ่งขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม 
 2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ความจริงเสริม 
 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีความจริงเสริม 
 
3.  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริง
เสริม ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยพื้นฐาน เช่น สภาพแวดล้อมห้องเรียน อุปกรณ์ภายในห้องเรียน และเทคโนโลยีความจริง
เสริม รวมถึงเนื้อหารายวิชาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนแก่ผู้เรียน โดยได้วางกรอบ
แนวคิดงานวิจัยดังแสดงในรูปที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1  กรอบแนวคิดการพัฒนาสื่อการเรียนรูโ้ดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสรมิ 

 
 จากรูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ความปลอดภัย 
ของระบบสารสนเทศ โดยศึกษาแผนการจัดการเรียนการสอน และเน้ือหารายวิชาจาก มคอ3 และสอบถามจาก
อาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี ในรายวิชาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ 
ขอบเขตเนื้อหาของรายวิชา และปัญหาการจัดการเรียนการสอน จากนั้นผู้วิจัยท าการศึกษาเทคโนโลยีความจริงเสริม 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผสมโลกของความจริง (real world) เข้ากับโลกเสมือน (virtual world) โดยใช้วิธีทับซ้อนโดยน า
วัตถุหรือภาพจากโลกเสมือน น ามาแสดงบนภาพที่เห็นจริงในโลกของความเป็นจริง สถานที่จริงและวัตถุจริง ซึ่งเกิดจาก

1. การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

2. เทคโนโลยคีวามจริงเสริม (Augmented 
Reality: AR) 
   - ความหมายของเทคโนโลยีความจริงเสริม 
   - การประยกุต์ใช้เทคโนโลยคีวามจริงเสริม 
   - โปรแกรม Unity และ Aurasma 
3. สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีในห้องเรียน 
 
 
 

ตัวแปรต้น 
สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม 

ตัวแปรตาม 
1. ผลการประเมินประสิทธภิาพ 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน 
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การประมวลผลภาพกราฟิกของเครื่องคอมพิวเตอร์จากการอ่านมาร์คเกอร์ (marker) หรือวัตถุต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์
กล้องเว็บแคมที่เช่ือมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือกล้องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต และสุดท้ายได้ท าการ
ส ารวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ 
ที่พัฒนาขึ้น 
 
4.  วิธีการวิจัย 
 ในการวิจัยด าเนินการตามข้ันตอนการของการออกแบบและพัฒนาตามวิธีการทางระบบของ  ADDIE Model 
ซึ่งก าหนดไว้ 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
 4.1 การวิเคราะห์ (A: analysis) ประกอบไปด้วย 
   4.1.2 วิเคราะห์เนื้อหารายวิชา ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  
  4.1.3 ก าหนดผู้เรียนกลุ่มทดลอง 
  4.1.4 ศึกษาเครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย โปรแกรม aurasma, unity, maya และ 
adobe aftereffect 
 4.2 การออกแบบ (D: design) ในขั้นตอนนี้จะท าการออกแบบวัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของสื่อการเรียนรู้
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  4.2.1 ใช้เครื่องมือสตอรี่บอร์ด (storyboard) ออกแบบบทด าเนินเรื่องในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
  4.2.2 ออกแบบแบบสอบถาม ประกอบด้วย แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
  4.2.3 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (reliability) แต่ละฉบับ 
 4.3 การพัฒนา (D: development) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  4.3.1 เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสือ่การเรียนรู ้เช่น วัตถุประสงค์และเนื้อหาซอฟต์แวรใ์นการพัฒนาสือ่ 
การเรียนรู้ 
  4.3.2 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้ ให้ครอบคลุมองค์ประกอบ และท าการตรวจสอบหาข้อบกพร่อง
ของสื่อการเรียนรู้ความปลอดภยัของระบบสารสนเทศโดยประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีความจริงเสริมก่อนน าไปใช้จริงโดยมี
การน าสื่อการเรียนรู้ไปทดลองกับกลุ่มทดลองรายบุคคล จ านวน 3 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลองเพื่อหาข้อบกพร่องด้าน 
เนื้อหา การด าเนินเรื่อง ภาพ ตัวอักษร สี ภาษา เสียง การจัดการบทเรียน 
   4.3.3 จัดท าเอกสารคู่มือให้กับผู้เรียนในการใช้งานสื่อการเรียนรู้ 
 4.4 การทดลองใช้ (I: implement) ประกอบไปด้วย 
  4.4.1 ทดลองใช้กับผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ 
  4.4.2 ทดลองใช้กับผู้เรียนกลุ่มทดลอง จ านวน 40 คน เพื่อหาความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนรู้ 
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 4.5 การประเมินผล (E: evaluation) ได้ด าเนินการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้กับผู้เรียนกลุ่มทดลอง โดยมีการ
ประเมินผลดังนี้ 
  4.5.1 ประเมินผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีความจริงเสริม 
  4.5.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มทดลองที่มีต่อสือ่การเรยีนรูค้วามปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม 
  4.5.3 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการทดลอง 
 
5.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 
 5.1 ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม จ านวน 5 ท่าน 
คุณสมบัติของผู้เช่ียวชาญจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ข้ึนไป และมีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 5 ปี ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย 
ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีความจริงเสริม จ านวน 3 ท่าน ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ จ านวน 2 ท่าน  
 5.2 ผู้เรียนกลุ่มทดลอง เป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช้ันปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ านวน 40 คน ได้มาโดยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากผู้เรียน 
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 2 หมู่เรียน จ านวน 80 คน  
 
6.  เคร่ืองมือการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยสื่อการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมมีดังนี ้
 6.1 แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีความจริงเสริม 
 6.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม 
 โดยเครื่องมือทั้ง 2 ฉบับ ได้ท าการหาประสิทธิภาพโดยท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content 
validity) โดยแบบสอบถามแต่ละข้อมีค่า 0.5 ขึ้นไป 
 
7.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ท าการวิเคราะห์ประเมินความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม  
จากแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อสื่อ 
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การเรียนรู้ มาวิเคราะห์ระดับความเหมาะสมโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบบสอบถาม 
มีลักษณะเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ ตามหลักการของลิเคิร์ทเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ [9] 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   4.50 -5.00   หมายความว่า   เหมาะสมมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   3.50 -4.49   หมายความว่า   เหมาะสมมาก 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   2.50 -3.49   หมายความว่า   เหมาะสมปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   1.50 -2.49   หมายความว่า   เหมาะสมน้อย 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   1.00 -1.49   หมายความว่า   เหมาะสมน้อยท่ีสุด 
 เกณฑ์เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญนี้ ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 
 
8.  ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 8.1 ผลการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมใน
กระบวนการออกแบบ ผู้วิจัยได้สร้างตัวละครในรูปแบบตัวการ์ตูน 2 มิติ และองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ภาพพื้นหลัง 
เสียงบรรยาย เสียงประกอบ และส่วนอ่ืน ๆ ที่จะน ามาใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ ดังรูปที่ 2 
 

 
   

รูปที่ 2  ตัวอย่างการออกแบบตัวละคร 2 มิติ และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ 
 
 เมื่อท าการออกแบบตัวละครและองค์ประกอบแล้ว จากนั้นเป็นการจัดเตรียมป้ายแท็กหรือมาร์คเกอร์ (marker) 
และไฟล์วีดีโอที่สร้างจากตัวละครและองค์ประกอบที่ได้ออกแบบไว้ในรูปที่ 2 เพื่อน ามาจัดเตรียมสร้างสื่อการเรียนรู้
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม ดังรูปที่ 3-4 
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รูปที่ 3  ตัวอย่างมาร์คเกอร ์
 

 
 

รูปที่ 4  ตัวอย่างไฟล์วีดโีอในรูปแบบการ์ตูน 2 มิติ เพื่อจัดเตรียมท าสื่อการเรียนรู ้
 

 เมื่อจัดเตรียมมาร์คเกอร์และไฟล์วีดีโอเสร็จสิ้น ผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบที่จัดเตรียมไว้มาสร้างสื่อการเรียนรู้ 
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม โดยใช้โปรแกรม unity ซึ่งจัดท าเป็น
เอกสารประกอบการเรียน ดังรูปที่ 5 
 

     
 

รูปที่ 5  ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจรงิเสริม 
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 8.2 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
ความจริงเสริม แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ 

 
 จากตารางที่ 1 ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการวัดประสิทธิภาพจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน โดย
ประเมินทั้งสิ้น 4 ด้าน ผลการหาประสิทธิภาพในแต่ละด้าน พบว่า 1) ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง มี
ประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.07)  2) ด้านภาพ ภาษา และเสียง มีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(X̅ = 4.18) 3) ด้านตัวอักษรและสี มีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.17) และ 4) ด้านการจัดการ
บทเรียน มีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.20) ในการประเมินโดยภาพรวม พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก (X̅ = 4.15) 
 8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ 

. 
 
 
 

 
 
 
 

หัวข้อการประเมิน �̅�𝐗 S.D. ความหมาย 
1. เนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 4.07 0.52 มาก 
2. ภาพ ภาษา และเสียง 4.18 0.61 มาก 
3. ตัวอักษร และส ี 4.15 0.61 มาก 
4. การจัดการบทเรียน 4.2 0.61 มาก 

เฉลี่ยรวมทั้ง 4 ด้าน 4.15 0.58 มาก 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅�𝐗  𝐒𝐒.𝐃𝐃. ความหมาย 
1. ด้านความสนใจของผู้เรียน 4.20 0.52 มาก 
2. ด้านเนื้อหา 4.00 0.47 มาก 
3. ด้านรูปแบบการน าเสนอ 4.51 0.47 มาก 
4. ด้านการใช้งาน 4.11 0.48 มาก 

เฉลี่ยรวมทั้ง 4 ด้าน 4.20 0.48 มาก 
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 จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม มีการประเมินทั้งสิ้น 4 ด้าน พบว่า 1) ด้านความสนใจของผู้เรียน มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.20) 2) ด้านเนื้อหา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.00) 3) รูปแบบการ
น าเสนอ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.51) และ 4) ด้านการใช้งาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
(X̅ = 4.11)  จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริง
เสริมโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.20) 
 
9.  สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความ
จริงเสริม พบว่า มีค่าประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก  
สรุปได้ว่าสื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาในรายวิชา โดยสื่อการเรียนรู้สามารถ
น าเสนอเนื้อหาได้เสมือนว่าผู้เรียนอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริง และในการใช้งานสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสนใจและ
ตื่นตัวในการใช้สื่อการเรียนรู้อย่างมาก อันเนื่องมาจากสื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีการใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม 
หรือเทคโนโลยเีสริมเสมอืนจริง ผู้เรียนมีการใช้สมาร์ทโฟนร่วมกับมาร์คเกอร์ที่อยู่ในแต่ละหน้าของเอกสารการเรียนรู้  
มีการแสดงเนื้อหาบนหน้าจอสมาร์ทโฟนในรูปแบบกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ ท าให้ผู้เรียนเห็นภาพเสมือนว่าอยู่ใน
เหตุการณ์นั้นจริง เป็นผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และอยากใช้งาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ [10] ที่มีการพัฒนา
บทเรียน augmented reality code เรื่องค าศัพท์ภาษาจีนพื้นฐานส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 บทเรียน
ท าให้ผู้เรียนมีความสนุกสนาน มีเจตคติที่ดี มีความกระตือรือร้นในการเรียน มีความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและเร็ว
น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ [11] ได้ท าการพัฒนาชุดสื่อผสม แบบโลก
เสมือนผสานโลกจริง เรื่องโครงสร้างและการท างานของหัวใจส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่าชุดสื่อผสม
ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงว่าก่อนเรียน และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.33/81.11 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ ท าให้ ชุดสื่อประสมมีความน่าสนใจ ผู้เรียนเกิดการอยากเรียนรู้ เนื่องจากมีการใช้สมาร์ทโฟน 
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 
10.  ข้อเสนอแนะ 
   เมื่อผู้เรียนเข้าใช้งานสื่อการเรียนรู้โดยเทคโนโลยีความจริงเสริม ในการแสดงเนื้อหาของไฟล์วีดีโอที่มีความ
ละเอียดสูง อาจส่งผลกระทบต่อความเร็วในการแสดงผลภาพทีไ่ม่ต่อเนื่องจึงมีความจ าเป็นที่ผู้เรียนจะต้องใช้งานสื่อการ
เรียนรู้ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีม่ีความเร็วสูง  
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