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บทคัดย่อ 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองการประยกุตเ์ทคนิคความเป็นจริงเสริมเพื่อผลิตส่ือการสอน
ส าหรับโครงสร้างไม ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบส่ือการสอนส าหรับอาจารยผ์ูส้อนและผูเ้รียน
สามารถน าไปทบทวนและกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้เก่ียวกบัโครงสร้างไม ้ในกระบวนวชิาการเขียน
แบบเบ้ืองตน้ 1 โดยเลือกโมเดลจากโครงสร้างไมข้องบา้นทรงลา้นนา แบบเรือนแฝดยกใตถุ้นสูง 

ส าหรับการศึกษาน้ีไดศึ้กษาองคค์วามรู้เก่ียวกบัแนวทางการพฒันาความจริงเสมือน 
(Augmented Reality)ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ คือ เทคนิคการพฒันา ระบบดว้ยภาษา Action 
Script 3.0 เพื่อใชส้ าหรับการตรวจหามาร์คเกอร์ (Marker) ท่ีไดก้  าหนดไว ้และใชห้ลกัการค านวณ
ต าแหน่งเชิง 3 มิติ โดยการเปรียบเทียบภาพจากกลอ้งวดีิโอ (3D Pose Estimation) เพื่อแสดงผล 3 
มิติบนมาร์คเกอร์ อีกส่วนหน่ึงคือการพฒันาวตัถุ 3 มิติ (Model) ท่ีสามารถใชเ้ป็นส่ือการสอนเร่ือง
โครงสร้างไม ้ดว้ยโปรแกรมดา้น 3 มิติ ก่อนน ามาใชง้านกบั ระบบท่ีพฒันาข้ึนมาร่วมกบัมาร์คเกอร์ 
โดยผูใ้ชเ้พียงจบัมาร์คเกอร์หนัดา้นตวัรหสัใหก้ลอ้งวดีิโอสามารถเห็นรายละเอียดและเปรียบเทียบ
มาร์คเกอร์วา่ตรงกบัท่ีไดก้ าหนดไว ้จากนั้น ระบบจะแสดงวตัถุ 3 มิติ เหนือมาร์คเกอร์ท่ีแสดงใน
จอภาพ 

ผลการศึกษาจากการประเมินการใชง้านโดยผูใ้ช ้ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม
ผูส้อนและกลุ่มผูเ้รียน ผลการประเมินโดยสรุปคือระบบท่ีพฒันาข้ึนมีความน่าสนใจและสามารถ
กระตุน้ใหเ้กิดความเรียนรู้ในระดบัมากท่ีสุดร้อยละ 76.00 และผูใ้ชง้านมีความเขา้ใจในบทเรียน
ภายหลงัการใชง้านระบบมากข้ึนถึงร้อยละ 68.00 
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ABSTRACT 

Independent Study is proposeda technique to enhance the production of teaching 
materials for the wood structure. The purpose is to develop teaching media for teachers and 
students to encourage reviewing and learning about timber structures. In the process of writing 
the basic model by selecting one of the timber houses of Lanna, twin house and high basement. 

This study, the knowledge about the development of a Augmented Reality, which is 
divided into two parts, the techniques programming language Action Script 3.0 is used for the 
detection of marker at defined. In addition, the 3D pose estimation calculated to comparing 
images from a video camera for the simultaneous display of 3D object. Another part is the 
development of a 3D Model that can used as media for timber structure teaching, by the 3D 
program before the program was developed in cooperation with marker. By the simultaneous use 
of a video camera that can turn the marker sign to show and the details that match the specified 
marker. The program will be displayed a 3D object above the marker and displayed on the 
monitor screen. 

The results show the evaluation of the user. The simulated is dividing into 2 groups, 
teachers and students. In summary, the results of the evaluation system is developed to attracted 
and encourage learning at the highest level is 76.00 percent and of users have an understanding of 
the lessons learned after the system is 68.00 percent. 


