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สถานการณ์โควิด 19 ได้เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่
เปล่ียนแปลงไปให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้นเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และตัวของผู้เรียนมากที่สดุ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาชว่ยในการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่หลายคนหันมาสนใจ อาทิการใช้โปรแกรม Microsoft Teams โปรแกรม Google Classroom โปรแกรม Zoom หรือ
อาจอยู่ในรูปแบบ you tube ของคลิปวิดีโอ รวมถึงปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) เข้ามาใช้ดว้ย ส าหรับการศึกษาทางดา้นชีววิทยาไดม้ีการรายงานการ
น าแอปพลิเคชัน AR เข้ามาปรับใชท้ั้งการสอนทางด้านกายวิภาค สรีรวิทยาและการทดลองเกี่ยวกับสัตว์เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน (Arslan, Kofog ̆lu,
& Dargut, 2020) ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงแนวทางในการพัฒนาสื่อแอปพลเิคชัน AR และน าสื่อ AR น้ีเข้ามาช่วยสอนออนไลน์ในรายวิชาสรีรวิทยาของสัตวส์ าหรับ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะศึกษาศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองเรียนรู้ ฝึกการแก้ปัญหาและช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิท์างการเรียน ตลอดจนพัฒนา
ทักษะทางการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในโลกยุคปัจจุบัน

1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) ใน
รายวิชาสรีรวิทยาของสัตว์
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีความจริง
เสริม (AR) เร่ืองระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ (สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง) 

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม หรือที่เรียกว่า
Augmented Reality เข้ามาช่วยในการเรียนการสอนน้ัน เมื่อผู้สอนประเมินจากข้อเสนอแนะ
ของนักศึกษาที่ได้เสนอความคิดเหน็เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน AR ผ่านระบบมือถือ
ปฏิบัติการ Android และผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงคู่มือการใชง้านแอปพลิเคชัน พบว่า การ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอนสามารถช่วยพัฒนาทักษะความรู้ของนักศึกษา สร้างความ
กระหายใคร่รู้ เพิ่มแรงดึงดูดของนักศึกษาให้สนใจที่จะเรียนในรายวิชาน้ีมากขึ้น ตอบสนองต่อ
ความต้องการของนักศึกษาที่อยากให้ผู้สอนน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและสอดรับกับตัวนักศึกษาที่อยู่ในโลกยุคดิจิทัล รวมถึงชอบความท้าทายในสิ่งใหม่ ๆ
อย่างไรก็ตามเม่ือผูส้อนประเมินคุณภาพของสื่อแอปพลิเคชัน AR โดยภาพรวมจากข้อมลูทั้ง 3
ประเด็นการเรียนรู้ที่ได้สอบถามนักศึกษาไปแล้วน้ัน พบว่านักศึกษาอยากให้ผู้สอนปรับรายละเอียด
ของตัวแอปพลิเคชัน AR เพิ่มเติมเพื่อให้มีความสมบูรณ์เหมาะสม พร้อมใช้งาน และตอบสนองกับ
การน ามาใช้ในการเรียน

ในด้านความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) เรื่องระบบต่าง ๆ ใน
ร่างกายมนุษย์ (สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง) ของการเรียนรายวิชาสรีรวิทยาของสัตว์ ผลการศึกษาความ
พึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้สื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) เร่ืองระบบต่าง ๆ ใน
ร่างกายของมนุษย์ (สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง) จ านวน 5 ระบบ โดยใช้สถิตพิื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปไดว้่า ความพึงพอใจทั้ง 10 ข้อ ทีไ่ด้จากการตอบแบบสอบถาม
ของนักศึกษาภายหลังที่ได้เขา้ไปทดลองใช้งานแอปพลิเคชันเทคโนโลยีความจริงเสริมน้ัน มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ((ഥ𝒙) 4.23, SD.=0.11) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ผู้สอนได้ต้ังไว้วา่ นักศึกษาที่ได้
น าแอปพลิเคชัน AR ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ จ านวน 5 ระบบ ไปใช้เป็นสื่อในการ
เรียนรู้แบบออนไลน์จะมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

1) การใช้งานแอปพลเิคชนั AR ผ่านระบบมือถือ
ปฏิบัติการ Android 
(1) มีความสะดวก เข้าใจง่าย แต่ควรเพิ่มการใชง้าน
ผ่านมือถือระบบปฏิบัติการ ios
(2) อยากให้มีการพฒันาฟงัก์ชนัของการท างานที่
เพิ่มขึ้น ปรับไฟล์ให้มีขนาดเล็กลง เข้าถึงง่าย เพิ่ม
ค าศัพท์และค าอธิบายในรปูภาพ และสามารถขยายเขา้
ไปศึกษารายละเอียดในส่วนต่าง ๆ 

2) การใช้งานแอปพลเิคชนั AR ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์
(1) มีความสะดวกกว่าการใชง้านผ่านระบบมอืถือ
ปฏิบัติการ Android  ส่วนการเข้าถึงไฟลอ์าจมี
ความสับสนบ้าง แต่เมื่อเข้ามาแลว้ ในส่วนของ
เน้ือหาจะมีภาพประกอบท าให้เข้าใจมากขึน้
(2) ตัวเเอปพลิเคชัน AR ที่ได้ใช้งานผ่านระบบ

คอมพิวเตอร์สามารถเห็นเเบบจ าลองสามมติิ ซึ่ง
ช่วยในการเรียนรู้ รวมถึงมีค าอธิบายประกอบใช้
แล้วสนุก 

3) คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน AR 
(1) ตัวอักษรที่ใช้ระบุต าแหน่งตา่ง ๆ  ควรมีขนาดใหญ่กว่านีเ้พ่ือที่จะ
สามารถศึกษาเนือ้หาได้ชัดเจนมากย่ิงข้ึน ควรเพ่ิมค าแนะน าการใช้งาน
แอปพลิเคชัน AR ในรูปแบบของวิดีโอจะได้เข้าใจง่าย 
(2) คู่มือมีสีสันสวยงามชวนให้นา่อ่าน เหมาะส าหรับน ามาใช้สอนใน
ยุคดิจิทัล เป็นความคดิที่ดทีี่หาส่ิงแปลกใหม่มาให้นกัศกึษาไดใ้ช้เรียน 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากนักศึกษาต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน AR 

ขั้นตอนและวิธีการวิจัย

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์

การใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) เร่ืองระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ (สัตว์ท่ีมีกระดูกสันหลัง) ช่วยพัฒนาทักษะความรู้ของนักศึกษา สร้างความกระหายใคร่รู้ เพิ่มแรงดึงดูดของ
นักศึกษาให้สนใจท่ีจะเรียนในรายวิชานี้มากขึ้น โดยจากผลการประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้ควรเพิ่มค าแนะน าการใช้งานแอปพลิเคชันในรูปแบบของวิดีโอ เพื่อให้ง่ายต่อการ
ท าความเข้าใจในการเข้าใช้งาน

วัตถุประสงค์
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