
บทที ่5 
ผลการทดสอบระบบและสรุปผลการด าเนินงาน 

หลงัจากพฒันาระบบเสร็จส้ินทั้งหมด ผู ้ เขียนไดน้ าระบบไปทดสอบร่วมกบัอาจารย์
ผูส้อนในรายวชิาการ เขียนแบบเบ้ืองตน้  1 เพื่อใชเ้ป็นส่ือประกอบการสอนและไดท้ าการประเมิน
ระบบท่ีพฒันาวา่สามารถใชง้านไดจ้ริง ถูกตอ้งตรงตามเน้ือหาการเรียน มีคุณภาพสามารถน าไปใช้
เป็นส่ือการสอนไดแ้ละตรงความตอ้งการของผูใ้ชง้านหรือไม่ 

เร่ิมขั้นตอนการใชง้านระบบโดยการเช่ือมต่อกลอ้งวดีีโอและเปิดไฟลง์านช่ือ 
ARMITM.EXE จากนั้นคลิก Allow เพื่อเปิดการใชง้านกลอ้งวดีีโอ หลงัจากท่ีกลอ้งวดีีโอท างานให้
น ามาร์คเกอร์หนัเขา้หากลอ้งในระยะท่ีแสดงตวัรหสัไดท้ั้งหมด และไม่ไกลเกินไปจนกลอ้งไม่
สามารถอ่านมาร์คเกอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ระยะประมาณ 40-50 เซนติเมตร เม่ือระบบอ่านมาร์คเกอร์
ไดถู้กตอ้งจะแสดงผลวตัถุ 3 มิติบนมาร์คเกอร์ โดยสามารถมองเห็นไดจ้ากจอมอนิเตอร์ดงัรูป 5.1 

ผูใ้ชง้านสามารถจบัมาร์คเกอร์หมุนเพื่อเปล่ียนมุมมองของวตัถุ 3 มิติ โดยมีเง่ือนไขคือ
ตวักลอ้งจะตอ้งจบัภาพมาร์คเกอร์ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
รูป 5.1  แสดงการท างานของระบบ 
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5.1 ผลการทดสอบระบบ 
การประเมินผลระบบโดยการใชแ้บบสอบถามเป็นตวัวดัผล ซ่ึงผูท้ดลองใชง้าน จ านวน

25 คน คือ ผูส้อน จ านวน 2 คนและผูเ้รียน จ านวน 23 คน โดยมีเกณฑก์ารประเมินความพึงพอใจใน
การใชง้าน 5 ระดบั ดงัน้ี 

5  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตรงกบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตรงกบัความคิดเห็นมาก 
3  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตรงกบัความคิดเห็นปานกลาง 
2  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตรงกบัความคิดเห็นนอ้ย 
1  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตรงกบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 

ตาราง 5.1ตารางแสดงผลการประเมินการใชง้านระบบ 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
เพศ  จ านวน ร้อยละ 

 ชาย 15 60.00 
 หญิง 7 28.00 
 ไม่ระบุ 3 12.00 

สถานภาพของผู้ประเมิน 
 อาจารย/์ผูส้อน 2 08.00 
 นกัศึกษา/ผูเ้รียน 23 92.00 

ส่วนที ่2   ความพงึพอใจต่อการใช้งานระบบ 

รายการ 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ก่อนใชง้านระบบ ท่านเขา้ใจ
บทเรียน 

0 
(0.00%) 

9 
(36.00%) 

11 
(44.00%) 

4 
(16.00%) 

0 
(0.00%) 

ระบบมีความเหมาะสมในการใช้
เป็นส่ือประกอบการสอน 

9 
(36.00%) 

14 
(56.00%) 

2 
(08.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

ระบบมีความสอดคลอ้งกบั
บทเรียน/วตัถุประสงค ์

6 
(24.00%) 

17 
(68.00%) 

2 
(08.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 
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ตาราง 5.1ตารางแสดงผลการประเมินการใชง้านระบบ (ต่อ) 

รายการ 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ระบบมีความถูกตอ้ง ชดัเจน เขา้ใจ
ง่าย 

9 
(36.00%) 

11 
(44.00%) 

5 
(20.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

ระบบมีความน่าสนใจ และกระตุน้
ใหเ้กิดการเรียนรู้ 

19 
(76.00%) 

5 
(20.00%) 

1 
(04.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

ระบบสามารถเป็นส่ือเสริมท่ีศึกษา
ไดด้ว้ยตนเอง 

12 
(48.00%) 

9 
(36.00%) 

4 
(16.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

ระบบสามารถใชง้าน ปรับมุมมอง
ไดต้ามความตอ้งการ 

13 
(52.00%) 

10 
(40.00%) 

2 
(08.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

ระบบไม่มีความซบัซอ้นในการใช้
งาน สามารถใชง้านไดง่้าย 

9 
(36.00%) 

12 
(48.00%) 

3 
(12.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

หลงัใชง้านระบบ ท่านเขา้ใจ
บทเรียนเพียงใด 

5 
(20.00%) 

17 
(68.00%) 

3 
(12.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

ความพึงพอใจโดยรวม 11 
(44.00%) 

13 
(52.00%) 

1 
(04.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

ส่วนที ่3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการพฒันาต่อไปใหดี้ยิง่ ๆ ข้ึน (2) 
- มีจุดบอดในบางมุมมองของโปรแกรม 
- การสั่นของวตัถุมากเกินไป 
- เป็นเทคโนโลยใีหม่ท่ีน่าในใจมากซ่ึงสามารถน ามาประยกุตใ์นการเรียนการสอน

ไดอ้ยา่งมาก 
- เหมาะกบัการเรียนการสอนน่าสนใจมาก 
- ตวัพรีเซนตส์ามารถใหโ้ปรแกรมอ่ืนท าไดแ้ละดีกวา่สนใจตวัสแกนโมเดลจาก

กลอ้งมาลง คอมพิวเตอร์มากกวา่ (ท่ีไม่ตอ้งข้ึนโมเดลเอง) 
- เจ๋ง 
- สุดยอด 
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- น าเสนอเขา้ใจไดง่้าย 

5.2 สรุปผลการประเมิน 
สรุปผลการประเมินระบบโดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชง้านส่ือการ

สอนโครงสร้างไมด้ว้ยการประยกุตใ์ชร้ะบบเทคนิคความจริงเสริม พบวา่ ผูท้ดลองใชร้ะบบมีความ
เขา้ใจในบทเรียนก่อนการใชง้านระบบปานกลางคิดเป็นร้อยละ 44.00ทั้งน้ีระบบมีความเหมาะสม
ในการใชเ้ป็นส่ือประกอบการสอนไดใ้นระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 56.00ระบบมีความสอดคลอ้งกบั
บทเรียน/วตัถุประสงคใ์นระดบัมากถึงร้อยละ 68.00ระบบมีความถูกตอ้ง ชดัเจน เขา้ใจง่ายในระดบั
มากคิดเป็นร้อยละ 44.00อีกทั้งระบบยงัมีความน่าสนใจ และกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ในระดบัมาก
ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 76.00ระบบสามารถเป็นส่ือเสริมท่ีศึกษาไดด้ว้ยตนเองในระดบัมากท่ีสุดถึงร้อย
ละ 48.00ระบบสามารถใชง้าน ปรับมุมมองไดต้ามความตอ้งการในระดบัมากท่ีสุดร้อยละ 52.00
ทั้งน้ีระบบไม่มีความซบัซอ้นในการใชง้าน สามารถใชง้านไดง่้ายในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 48.00
และผูท้ดลองใชร้ะบบยงัมีความเขา้ใจในบทเรียนภายหลงัการใชง้านระบบมากข้ึนถึงร้อยละ 68.00
ซ่ึงเป็นความพึงพอใจโดยรวมของการใชง้านระบบในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 52.00 

ความคิดเห็นจากผูส้อนเก่ียวกบัระบบ คือ ระบบมีความยดืหยุน่และสามารถท่ีจะน า
วตัถุ 3 มิติท่ีหลากหลายมาใชง้านได ้ถือวา่เป็นจุดเด่น และระบบสามารถใชง้านไดส้ะดวกรวดเร็ว 
โดยผูส้อนเพียงมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ท่ีมีกลอ้งเวบ็แคมอยูแ่ลว้ ใชง้านร่วมกบัมาร์คเกอร์ท่ี
สามารถสั่งพิมพก่์อนสอนได ้และเตรียมระบบส่ือการสอนในแฟลชไดร์ฟ ก็สามารถใชง้านไดท้นัที 
อีกทั้งยงัสามารถโหลดวตัถุ 3 มิติท่ีตอ้งการไดจ้ากอินเทอร์เน็ตไดอี้กดว้ย 

ความคิดเห็นจากผูเ้รียนเก่ียวกบัระบบ คือ เป็นส่ือการสอนท่ีน่าสนใจ และต่ืนเตน้กบั
การแสดงผลวตัถุ 3 มิติ ดว้ยเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม มีการซกัถามอยา่งต่อเน่ือง ผูเ้รียนบางคน
อยากน าส่ือการสอนไปใชง้านนอกเหนือจากชัว่โมงเรียน และคิดเห็นวา่หากตวัผูเ้รียนสามารถ
พฒันาวตัถุ 3 มิติได ้ก็จะสามารถน าเอาส่ือการสอนน้ีไปเป็น ส่ือการน าเสนอผลงานไดเ้ช่นกนั 

5.3 สรุปผลการศึกษา 
การคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองการประยกุตเ์ทคนิคความเป็นจริงเสริมเพื่อผลิตส่ือการสอน

ส าหรับโครงสร้างไม้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบส่ือการสอนส าหรับอาจารยผ์ูส้อนและผูเ้รียน
สามารถน าไปทบทวนและกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้เก่ียวกบัโครงสร้างไม ้ใน กระบวนวชิาการเขียน
แบบเบ้ืองตน้ 1 โดยมุ่งเนน้การออกแบบใหส้ามารถแสดงวตัถุ 3 มิติได ้และง่ายต่อการใชง้านท่ีสุด 
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หลงัจากการศึกษาพบวา่เคร่ืองมือท่ีสามารถน ามาสร้างวตัถุ 3 มิติไดอ้ยา่งเหมาะสม
ท่ีสุดคือโปรแกรมทรีดี แมกซ์ ดีไซน์  เน่ืองจากพบปัญหาเก่ียวกบัการส่งออกและน าเขา้ไฟลจ์าก
โปรแกรมกเูกิล สเก็ตอพั และโปรแกรมทรีดี แมกซ์ ดีไซน์ สามารถก าหนดพื้นผวิของวตัถุ 3 มิติได้
ทนัทีส าหรับโปรแกรมกเูกิล สเก็ตอพั เม่ือสร้างและส่งออกไฟลใ์หมี้ส่วนขยายเป็น .DAE เม่ือ
น ามาใชง้านกบัระบบจะพบวา่วตัถุ 3 มิติ จะไม่ไดอ้ยูเ่หนือมาร์คเกอร์ เน่ืองจากแกนพิกดัท่ีก าหนด
ไวไ้ม่สัมพนัธ์กบัระบบ จ าเป็นตอ้งก าหนดแกนพิกดัใหม่ดว้ยโปรแกรมทรีดี แมกซ์ดีไซน์ 

แต่ถึงอยา่งไรสามารถสร้างวตัถุ 3 มิติ จากโปรแกรมกเูกิล สเก็ตอพั เม่ือสร้างวตัถุ 3 มิติ 
ควรท าการแยกช้ินส่วนท่ีตอ้งการก าหนดพื้นผวิวตัถุ 3 มิติตามเลเยอร์ เม่ือเสร็จส้ินแลว้ใหท้  าการ
ระเบิดวตัถุ 3 มิติทั้งหมด จากนั้นท าการส่งออกไฟลท์ั้งน้ีโปรแกรมทรีดี แมกซ์ ดีไซน์  จะ
ก าหนดใหเ้ลเยอร์แต่ละเลเยอร์เป็นกลุ่มของวตัถุ 3 มิติ ท าใหส้ามารถก าหนดพื้นผวิวตัถุ 3 มิติได้
อยา่งสะดวก 

มาตราส่วนในการสร้างวตัถุ 3 มิติตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัการก าหนดขนาดของพื้นผวิ
วตัถุ 3 มิติ หากท่ีการยอ่วตัถุ 3 มิติจะท าใหพ้ื้นผวิของวตัถุ 3 มิติมีขนาดใหญ่ข้ึนและไม่เหมาะสม
ตามความเป็นจริงนัน่เอง 

5.4 ข้อจ ากดัของระบบ 
ระบบสามารถรองรับไฟลป์ระเภท 3 มิติ ไดเ้พียง 1 ชนิด คือ .DAE และหากกลอ้ง

วดีีโอมีความละเอียดต ่าหรือใหม้าร์คเกอร์อยูห่่างจากกลอ้งมากเกินไปท าใหเ้กิดปัญหาในการอ่าน
มาร์คเกอร์ ระบบก็จะไม่สามารถแสดงวตัถุ 3 มิติได ้

วตัถุ 3 มิติท่ีมีรายละเอียดมาก และมีขนาดไฟลเ์กินกวา่ 10 Mb จะแสดงผลวตัถุ 3 มิติ
ไดช้า้ และวตัถุ 3 มิติท่ีแสดงผลออกมามีการท างานแบบ Interactiveดงันั้นจึงมีการค านวณค่า
ต าแหน่งเชิง 3 มิติ เพื่อก าหนดจุดแสดงวตัถุ 3 มิติอยูต่ลอดเวลาในขณะท่ีอ่านมาร์คเกอร์ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ซ่ึงส่งผลใหก้ารแสดงวตัถุ 3 มิติ มีการสั่นและโหลดอยูต่ลอดเวลา 

วตัถุ 3 มิติท่ีพฒันาดว้ยโปรแกรมกเูกิล สเก็ตอพั เม่ือน ามาก าหนดพื้นผวิวตัถุ 3 มิติ ดว้ย
โปรแกรมออโตเ้ดสก ์ทรีดี แมกซ์ จะเกิดปัญหาการแสดงผล ซ่ึงบางคร้ังอาจไม่แสดงพื้นผวิของวตัถุ 
3 มิติ ข้ึนมาเลย แกไ้ขไดโ้ดยการพฒันาวตัถุ 3 มิติ ดว้ยโปรแกรมออโตเ้ดสก ์ทรีดี แมกซ์ ตั้งแต่แรก 
จะสามารถแกไ้ขปัญหาน้ีได ้
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5.5 ข้อเสนอแนะ 
1) ควรมีการศึกษาต่อ เพื่อลดการสั่นไหวของวตัถุ 3 มิติ 
2) ควรศึกษาเก่ียวกบัการใชง้านมาร์คเกอร์ไดห้ลายมาร์คเกอร์ (Multi Marker) 
3) ควรศึกษาการท าวตัถุ 3 มิติแบบเคล่ือนไหวไดแ้ละมีเสียงประกอบ 


