
ภาคผนวก  ก 

แบบสอบถาม 

ตอนท่ี 1   แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้
งานส่ือการสอน โครงสร้างไม้ ดว้ยการประยกุตใ์ชร้ะบบ เทคนิคความเป็นจริงเสริม  เพื่อน าไป
ปรับปรุงระบบฯ ใหเ้หมาะสมกบัการใหง้านของผูส้อนและผูเ้รียน 

ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามชุดนีแ้บ่งเป็น 3 ตอน 
ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ใหท้  าเคร่ืองหมาย [ ] หนา้ขอ้มูลของ
ท่าน 
ตอนที ่2  ความพึงพอใจ ใหท้  าเคร่ืองหมาย [ ] ในหวัขอ้ท่ีท่านเห็นดว้ยท่ีสุด 
 ระดบั 5  หมายถึง  มากท่ีสุด 
 ระดบั 4  หมายถึง  มาก 
 ระดบั 3  หมายถึง  ปานกลาง 
 ระดบั 2  หมายถึง  นอ้ย 
 ระดบั 1  หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 
ตอนที ่3  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

ข้อมูลทัว่ไป 

 เพศ 
[    ]   ชาย 
[    ]   หญิง 

 สถานภาพของผูป้ระเมิน 
[    ]   อาจารย/์ผูส้อน 
[    ]   นกัศึกษา/ผูเ้รียน  
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ตอนที่ 2   ความพงึพอใจต่อระบบ 

ที่ รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
2.1 ก่อนใชง้านระบบ ท่านเขา้ใจ

บทเรียน 
     

2.2 ระบบมีความเหมาะสมในการใช้
เป็นส่ือประกอบการสอน 

     

2.3 ระบบมีความสอดคลอ้งกบั
บทเรียน/วตัถุประสงค ์

     

2.4 ระบบมีความถูกตอ้ง ชดัเจน 
เขา้ใจง่าย 

     

2.5 ระบบมีความน่าสนใจ และ
กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ 

     

2.6 ระบบสามารถเป็นส่ือเสริมท่ี
ศึกษาไดด้ว้ยตนเอง 

     

2.7 ระบบสามารถใชง้าน ปรับ
มุมมองไดต้ามความตอ้งการ 

     

2.8 ระบบไม่มีความซบัซอ้นในการ
ใชง้าน สามารถใชง้านไดง่้าย 

     

2.9 หลงัใชง้านระบบ ท่านเขา้ใจ
บทเรียนเพียงใด 

     

2.10 ความพึงพอใจโดยรวม      

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
  
  
  

ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือและเสียสละเวลากรอกแบบส ารวจ 
หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อระบบการศึกษาต่อไปในอนาคต



ภาคผนวก  ข 

คู่มือการใช้โปรแกรม 

เตรียมตัวก่อนใช้งาน 
ก่อนเร่ิมใชง้านระบบส่ือการสอนส าหรับโครงสร้างไมจ้  าเป็นตอ้งเตรียมความพร้อม

เก่ียวกบัส่ิงท่ีระบบตอ้งการ ไดแ้ก่ 
1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีมีระบบปฏิบติัการไมโครซอฟทว์นิโดวส์ เอก็ซ์พีเป็นอยา่งนอ้ย 

และมีกลอ้งวดีีโอท่ีมีคุณภาพสูง ไม่ต ่ากวา่ 1 ลา้นพิกเซล 
2) โปรแกรมในการสร้างวตัถุ 3 มิติท่ีติดตั้งไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แลว้ ดงัน้ี  

- โปรแกรม Google SketchUp 7 
- โปรแกรม 3Ds Max Design 2012 

3) เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ท่ีมีความละเอียดสูง ไม่ต ่ากวา่ 600 จุดต่อหน่ึงตารางน้ิว ส าหรับ
พิมพต์วัรหสัหรือมาร์คเกอร์ 

น าโปรแกรมท่ีไดพ้ฒันา มาแตกไฟลบี์บอดั ไดด้งัรูป ข.1 

 
รูป ข.1แสดงโครงสร้างไฟลข์องระบบ 
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4) สั่งพิมพม์าร์คเกอร์ซ่ึงเก็บไวใ้นโฟลเ์ดอร์ MyProject -> assets ->flarไฟลช่ื์อ 
my_marker.pdfแลว้ท าการตดัมาร์คเกอร์ ตามรูป ข.2 

 
รูป ข.2แสดงตวัอยา่งการตดัมาร์คเกอร์ 

5) คดัลอกไฟล ์COLLADAMaxNew.dleจากโฟลเ์ดอร์ MyProject -> assets ->flar ไปวาง
ไวใ้นโฟลเ์ดอร์ C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2012\plugins เพื่อให้
โปรแกรม 3Ds Max Design 2012 สามารถส่งออกไฟล ์ประเภท OpenCOLLADA 
(.DAE) ได ้
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การพฒันาวตัถุ 3 มิติ ด้วย Google SketchUp 
1) เร่ิมตน้พฒันาวตัถุ 3 มิติ ดว้ยโปรแกรม Google SketchUpดงัรูป ข.3 

 
รูป ข.3แสดงการสร้างวตัถุ 3 มิติ ดว้ยโปรแกรม Google SketchUp 

2) เลือก Export โมเดล 3 มิติ เป็นไฟลป์ระเภท .3DSโดยการเลือกเมนู File -> Export -> 
3D Model… ดงัรูป ข.4 

 
รูป ข.4แสดงส่งออกไฟล ์3 มิติ ใหมี้ส่วนขยายเป็น .3DS 

  



59 

3) คลิกเลือก Option แลว้ก าหนดค่า ดงัรูป ข.5 

 
รูป ข.5แสดงการก าหนดค่าส าหรับส่งออกไฟลป์ระเภท .3DS 

4) ท าการตั้งช่ือไฟลเ์ป็น AR-Model.3ds เม่ือด าเนินการเสร็จโปรแกรม Google SketchUp 
จะแสดงรายละเอียดดงัรูป ข.6 

 
รูป ข.6แสดงรายละเอียดการส่งออกไฟลเ์ป็นประเภท .3DS 
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การก าหนด Material ให้กบัวตัถุ 3 มิติ 
1) เปิดโปรแกรม3Ds Max Design 2012  แลว้เลือก Import ไฟล ์.3DS ท่ีไดท้  าไวใ้น

ขั้นตอนการพฒันาวตัถุ 3 มิติ ดว้ย Google SketchUpตามรูป ข.7 

 
รูป ข.7แสดงการน าเขา้ไฟล ์.3DS 

2) ก าหนดค่าการน าเขา้ไฟล ์.3DS ดงัรูป ข.8จากนั้นจะมีหนา้ต่างถามยนืยนั ใหค้ลิก Yes 

 
รูป ข.8แสดงการก าหนดค่าการน าเขา้ไฟล ์.3DS 

3) เม่ือไฟลถู์กน าเขา้แลว้ จะแสดงวตัถุ 3 มิติ ท่ีหนา้จอโปรแกรม3Ds Max Design 2012 
ดงัรูป ข.9 
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รูป ข.9แสดงผลลพัธ์การน าเขา้ไฟล ์.3DS 

4) ท าการจดัวตัถุ 3 มิติใหอ้ยูบ่ริเวณกลางจอภาพ และท าการทดสอบการประมวลผลวตัถุ 
3 มิติ ดงัรูป ข.10 

 
รูป ข.10แสดงการประมวลผลวตัถุ 3 มิติ แบบไม่มี Material 
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5) เปิดหนา้ต่าง Material Editor ดว้ยการกดปุ่ม M บนคียบ์อร์ดจะเปิดหนา้ต่าง  
ดงัรูป ข.11 

 
รูป ข.11แสดงหนา้ต่าง Material Editor 

6) คลิกเลือก Arch & Design เพื่อเปิดหนา้ต่าง Material/Map Browser ดงัรูป ข.12 ใหค้ลิก 
Standard แลว้คลิกปุ่ม OK 
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รูป ข.12แสดงหนา้ต่าง Material/Map Browser 

7) หนา้ต่าง Material Editor จะเปล่ียนไป ดงัรูป ข.13 
8) คลิกปุ่มดา้นหลงัค าสั่ง Diffuse เพื่อโหลดไฟลรู์ปภาพมาใชก้บัวตัถุ 3 มิติดงัรูป ข.13 
9) คลิกเลือก Bitmap แลว้คลิกปุ่ม OK ดงัรูป ข.14 
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รูป ข.13แสดง Material Editor แบบ Standardและปุ่มส าหรับแนบไฟล ์Bitmap 

 

 
รูป ข.14แสดงการลือกใช ้Bitmap 
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10) เลือกรูปภาพท่ีตอ้งการ ดงัตวัอยา่งรูป ข.15 

 
รูป ข.15แสดงการเลือกไฟลรู์ปภาพเพื่อใชเ้ป็น Bitmap 

11) เม่ือก าหนด Material เรียบร้อย เพียงลากรูปตวัอยา่งของ Material ไปวางลงบนวตัถุ 3 
มิติท่ีตอ้งการจะไดผ้ลลพัธ์ดงัรูป ข.16 
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รูป ข.16แสดงผลลพัธ์การก าหนด Material ลงบนวตัถุ 3 มิติ 

12) เม่ือท าการก าหนด Material เรียบร้อยแลว้ ตอ้งท าการส่งออกไฟลเ์ป็นประเภท .DAE 
เพื่อใชง้านในขั้นตอนสุดทา้ย โดยการคลิกท่ีเมนู เลือก Export ดงัรูป ข.17 

 
รูป ข.17แสดงค าสั่งการส่งออกไฟลเ์ป็นประเภท .DAE 
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13) เลือกบนัทึกไฟลท่ี์โฟลเ์ดอร์ MyProject -> assets -> model เลือกประเภทไฟลเ์ป็น 
OpenCOLLADA (*.DAE)  และตั้งช่ือไฟลว์า่ foundation  ดงัรูป ข.18 

 
รูป ข.18แสดงการส่งออกไฟลเ์ป็นแบบ .DAE 

14) ก าหนดค่าส าหรับการส่งออกไฟล ์เป็น .DAE ดงัรูป ข.19 

 
รูป ข.19แสดงการก าหนดค่าการส่งออกไฟล ์เป็น .DAE 
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การแสดงผลวตัถุ 3 มิติ แบบความเป็นจริงเสริม 
1) เปิดโปรแกรม ARMITM.exe ดว้ยการดบัเบิ้ลคลิกท่ีไฟล ์ดงัรูป ข.20 

 
รูป ข.20แสดงโครงสร้างไฟลข์องระบบ 

2) โปรแกรมจะแสดงหนา้ต่างขอใชง้านกลอ้งวดีีโอ ใหค้ลิก Allow เพื่ออนุญาต และ
ท างานต่อไป ดงัรูป ข.21 

 
รูป ข.21ระบบแสดงการขอใชก้ลอ้งวดีีโอ 
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3) น ามาร์คเกอร์มาแสดงหนา้กลอ้งวดีีโอ ระบบจะแสดงวตัถุ 3 มิติ ลงบนมาร์คเกอร์ ดงั
รูป ข.22และรูป ข.23 

 
รูป ข.22แสดงตวัอยา่งการใชง้าน (1) 

 

 
รูป ข.23แสดงตวัอยา่งการใชง้าน (2) 
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4) ผูใ้ชง้านสามารถกดปุ่มลูกศรซา้ย หรือขวา เพื่อหมุนวตัถุ 3 มิติ ไปดา้นซา้ย หรือขวา
ตามตวัอยา่งการใชง้าน ดงัรูป ข.24 

 
รูป ข.24แสดงผลการหมุนวตัถุ 3 มิติ ดว้ยปุ่มลูกศรซา้ย หรือขวา 

5) ผูใ้ชง้านสามารถคลิกปุ่ม Maximize เพื่อขยายหนา้ต่างการท างานใหใ้หญ่ท่ีสุด และ
สามารถคลิกปุ่ม Close เพื่อส้ินสุดการท างาน 

 



ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ– สกุล นายอ านาจ  ชิดทอง 

วนั เดือน ปี เกดิ 23  พฤศจิกายน  พ.ศ.2523  

ประวตัิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนโกวทิธ ารง  
จงัหวดัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2539 

 ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาการตลาด  
โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2542 

 ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2544 

 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2546 

ประวตัิการท างาน นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ สังกดัศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
จงัหวดัเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2546 - 2548 

 นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ สังกดัคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ปี พ.ศ.2548จนถึงปัจจุบนั 


