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Abstract 

The objectives of this research were to 1)  development of a Intelligent 
Infographic Posters via  Augmented Reality in Spelling Section 2)  compare learning 
achievement before and after, and  3)  study the satisfaction of learners toward 
Intelligent Infographic Posters via  Augmented Reality in Spelling Section.  The 
samples of this study were 30 students in 4th Primary School students at 
Thanyasitisilpa School in Pathumthani.  The samples were selected by purposive 
sampling. The tools used in this research were: 1) Intelligent Infographic Posters via  
Augmented Reality in Spelling Section, 2) media assessment form, and 3) satisfaction 
assessment form. The research findings were as follows:  1)  Intelligent Infographic 
Posters via  Augmented Reality in Spelling Section of media quality was very high 
level (3.53) , 2)  the comparison of learning achievement found that after learning 
higher than before, with an average score of after 25.10 and before 13.57 and 3) the 
results of satisfaction assessment toward Intelligent Infographic Posters via  
Augmented Reality in Spelling Section with the average score of 4.00, which has a 
very high level of satisfaction. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม 

เรื่อง มาตราตัวสะกด 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนจากโปสเตอร์ อินโฟกราฟิก
ผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนจาก
โปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จ.ปทุมธานี จ านวน 30 คน ได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) โปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริง
เสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด 2) แบบประเมินคุณภาพสื่อ 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพของโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง 
มาตราตัวสะกด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า 
หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 25.10 และ
ก่อนเรียน 13.57 และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่าน
สื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับมากที่สุด 

ค ำส ำคัญ: โปสเตอร์อินโฟกราฟิก, ความเป็นจริงเสริม, มาตราตัวสะกด  
 
1. บทน า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิตและสังคมของมนุษย์ และเทคโนโลยีมีการ
พัฒนาอย่างล้ าสมัย ซึ่งส่งผลให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานในปัจจุบันและอนาคต เทคโนโลยีได้เข้า
มาสนับสนุนในระบบธุรกิจ ระบบการบริหาร ระบบการศึกษา จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีนั้นเริ่มเข้ามามี
บทบาทและอิทธิพลต่อชีวิตเราเพ่ิมมากขึ้น เราจึงต้องศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามาและท าความ
เข้าใจแนวทางและการพัฒนาที่เกิดขึ้น เพ่ือจะน าเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิตและการศึกษาได้อย่างถูกต้อง (วนิดา บุตตะมา. 2555) 

การศึกษาในปัจจุบันได้มีการเจริญเติบโต และมีความก้าวหน้าไปพร้อมกับเทคโนโลยีมีการ
น าเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนมีความสนใจ และมีช่องทางในการ
เรียน ในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมมากขึ้น มีการน าเอาวิธีการใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ท าให้
การศึกษาในสมัยนี้จึงมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเข้าไปด้วย และเทคโนโลยีที่ล้ าหน้าที่สุดคือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะปัจจุบันอุปกรณ์หลายชนิดก็ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ GPS ดาวเทียม และยังมีอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เริ่มเข้ามามี
บทบาทบ้างแล้วในด้านการศึกษาก็คือเทคโนโลยีที่น าโลกของความเป็นจริง (Real World) มาผสมกับ
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โลกเสมือน (Virtual World) หรือที่เรียกว่า Augmented Reality (AR) (รักษพล ธนานุวงศ์. 2556:
ออนไลน์) 

สื่ อความเป็ นสื่ อ เสริม  Augmented Reality (AR) เทคโนโลยี  ในการเพ่ิมข้อมูลที่ มี
ความหมายให้กับสิ่งของ หรือสถานที่จริงๆ โดยเริ่มด้วยการเปิดรับข้อมูลอ้างอิงทางด้านภาพ เสียง 
หรือการบอกต าแหน่งด้วยระบบ GPS และอ่ืนๆ จากที่นั้น แล้วระบบก็จะท าการสร้างข้อมูลเพ่ิมเติม
ให้วัตถุจริงที่มีอยู่เดิม ทั้งในรูปแบบภาพ เสียง และข้อมูลอ่ืนๆ ที่ท าให้ผู้ใช้มีข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมขึ้น หรือ
สามารถตอบโต้ได้ ซึ่งท าให้ได้ประสบการณ์และมีการรับรู้เพิ่มเติมจากสิ่งของหรือสภาพแวดล้อมจริงๆ 
ที่อยู่ตรงหน้านั่นเอง (ภาสกร ใหลสกุล. 2557:ออนไลน์) อย่างไรก็ตามแม้เทคโนโลยีจะช่วยยกระดับ
การศึกษา แต่ทุกอย่างย่อมมีการศึกษา 2 ด้านเสมอ ดังนั้นครูผู้สอนและผู้ใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้การใช้
เทคโนโลยี เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีเกิดประโยชน์สูงสุด 

ในการเรียนการสอนตลอดการค้นคว้าข้อมูลต้องอาศัยเทคโนโลยี หนังสือวิชาภาษาไทย และ
ผู้เชี่ยวชาญนั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญ จะต้องเริ่มเรียนรู้ได้รับการปลูกฝังให้เยาวชนไทยตั้งแต่วัยเด็ก         
ในปัจจุบันภาษาไทยเริ่มมีภาษาวิบัติที่ก าลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทุกวัน การใช้ตัวสะกดไม่ถูกต้อง
ตามหลักภาษาไทย ดังนั้นการให้เด็กเรียนรู้มาตราตัวสะกดเป็นแนวทางที่จะท าให้เด็กซึมซับตัวอักษร
ภาษาไทยได้อีกทางหนึ่ง 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้จึงมีการ
พัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอน ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีความน่าสนใจ สนุกสนาน ควบคู่
ไปกับการเรียนรู้ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบของอินโฟกราฟิกด้วยการ
น าเอาเทคโนโลยี Augmented Reality เข้ามาช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดการอยากเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น 
เข้าถึงข้อมูลของเนื้อหามากข้ึน และจะท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะของการเรียนรู้ในระดับที่ดีขึ้น 
หลังจากการเรียนจากสื่อที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เพ่ือได้สื่อโปสเตอร์ อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริง
เสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด วิชา ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ
และส่งผลต่อการเรียนรู้และความพึงพอใจจากการเรียนรู้ด้วยโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็น
จริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด นี้ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพ่ือพัฒนาโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด     
2.2 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนจากโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่าน

สื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด 
2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนจากโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความ

เป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด 
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3.  วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาความส าคัญของการเรียนการสอนด้วยโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็น   

จริงเสริม ให้มีคุณค่าการพัฒนาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อความเป็นจริงเสริมด้วยรูปแบบ
อินโฟกราฟิก ศึกษาหลักสูตรค าอธิบายรายวิชา แผนการสอน กิจกรรม การประเมินผล วิชาการเขียน
รายงานและการใช้ห้องสมุด ศึกษาการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. ศึกษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้พัฒนาทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในการวิจัย 
3. วิเคราะห์ช่องทางการใช้งานความเป็นจริงเสริมและพิจารณาใช้แอปพลิเคชัน Aurasma ซึ่งใช้

แพร่หลายและไม่มีค่าใช้จ่าย และพัฒนาโปสเตอร์ขนาด A3 หรือ 11.7″ x 16.5″   
4. เขียนเอกสารเค้าโครงเพ่ือน าเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงการจากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   
5. น าเสนอเค้าโครงเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงการ และคณะกรรมการที่ปรึกษา 
6. ศึกษา และวิเคราะห์เนื้อหา มาตราตัวสะกด 
7. ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เขียนเนื้อหาเรื่อง มาตราตัวสะกด น าวัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม เนื้อหา โครงสร้างเนื้อหาและแบบทดสอบ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญการสอน วิชา ภาษาไทย 
เกี่ยวกับการใช้มาตราตัวสะกด จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า หลังจากนั้นปรับปรุงตาม 
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

8. ออกแบบโครงสร้างบทเรียน เขียนโฟลว์ชาร์ต (Flowchart) สตอรี่บอร์ด (Story Board) และ
แบบประเมินผลบทเรียน Flowchart Storyboard ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ 
และให้ค าแนะน าหลังจากนั้นปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

9. วิเคราะห์งานและสร้างสื่อตามที่ได้ออกแบบตามกระบวนการข้างต้น น ามาสร้างโปสเตอร์อินโฟ
กราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริมตามที่ได้ออกแบบไว้ น าสื่อที่สร้างไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  
จ านวน 3 ท่าน  และผู้เชี่ยวชาญ ด้านสื่อความเป็นจริงเสริมตรวจสอบและให้ค าแนะน า ปรับปรุง 
แก้ไข ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

10. ประเมินคุณภาพสื่อ โดยน าสื่อที่ได้แก้ไขจนสมบูรณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน         
3 ท่าน พิจารณาเนื้อหาที่อยู่ภายในสื่อ โดยให้ท าแบบประเมินคุณภาพสื่อด้านเนื้อหาชนิด  มาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  4 ระดับ หลังจากนั้น น าคะแนนไปวิเคราะห์ด้วยสถิติการหา
ค่าเฉลี่ย ( X )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D. : Standard Deviation )  และให้ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสื่อ จ านวน  3 ท่าน   พิจารณาสื่อโดยให้ท าแบบประเมินคุณภาพสื่อ  ส าหรับ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  ( Rating Scale )   4   ระดับ หลังจากนั้นน าคะแนนไปวิเคราะห์ด้วย
สถิติการหาค่าเฉลี่ย ( X )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. :  Standard Deviation ) 
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11. ประเมินประสิทธิภาพสื่อ ด าเนินการโดยน าสื่อที่ พัฒนาขึ้นไปทดสอบกับนักเรียน  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธัญญสิทธิ์ศิลป์ จ.ปทุมธานี เพ่ือหาประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

11.1. การประเมินประสิทธิภาพสื่อแบบเดี่ยว (3 คน จ าแนกเป็น เก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน 
อ่อน 1 คน ผู้เรียนเรียนจากสื่อ ท ากิจกรรมและแบบฝึกหัดที่เตรียมไว้จนจบบทเรียน หลังจากนั้นท า
แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) และน าคะแนนมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ E1 / E2 ตามเกณฑ์ 
80/80                              

10.2. การประเมินประสิทธิภาพสื่อแบบกลุ่มเล็ก 6 คน จ าแนกเป็นเก่ง 2 คน ปานกลาง 2 
คน อ่อน 2 คน  ให้ผู้เรียนเรียนจากสื่อ ท ากิจกรรมและแบบฝึกหัดจนจบบทเรียน หลังจากนั้นท า
แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)  และน าคะแนนมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ E1 / E2 ตามเกณฑ์ 
80/80           

10.3. การประเมินประสิทธิภาพสื่อแบบกลุ่มใหญ่ 30 คน ให้ผู้เรียนศึกษาความรู้จากสื่อ ท า
กิจกรรมและแบบฝึกหัดที่เตรียมไว้จนจบบทเรียน หลังจากนั้นท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
เพ่ือน าผลคะแนนมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพสื่อ E1 / E2 ตามเกณฑ์ 80/80                                    

11. การศึกษาผลการเรียนรู้ ด าเนินการโดยให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) แล้วให้
ผู้เรียนเรียนจากสื่อที่พัฒนาขึ้น และท ากิจกรรมจนจบบทเรียน หลังจากนั้นให้ท าแบบทดสอบหลัง
เรียน (Posttest) แล้วน าคะแนนมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการทดสอบค่า ที แบบไม่อิสระต่อกัน (t-
test Dependent) 

12. การศึกษาความพึงพอใจ ด าเนินการโดยให้ผู้เรียนเรียนจากสื่อและท ากิจกรรมจนจบบทเรียน
หลังจากนั้นให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อที่พัฒนาขึ้นมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
หาค่าร้อยละ 

13. เขียนและจัดท าเอกสารรายงานการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

4. ผลการวิจัย 

โปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด วิชา ภาษาไทย  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน ความหมายมาตรา
ตัวสะกด และมาตราตัวสะกด 9 มาตรา  ได้แก่ มาตราแม่ ก.กา มาตราแม่กก มาตราแม่กด มาตราแม่
กบ มาตราแม่กง มาตราแม่กน มาตราแม่กม มาตราแม่เกย และมาตรา  แม่เกอว ซึ่งเราจะมี
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน โดยที่แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนั้นมี
จ านวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจ โดยผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
วิจัย ดังนี้คือ 4.1) ผลพัฒนาโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด    
4.2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนจากโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม 
เรื่อง มาตราตัวสะกด และ 4.3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนจากโปสเตอร์ อินโฟกราฟิกผ่านสื่อ
ความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด 

4.1 ผลพัฒนาโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด 
ขนาด A3 หรือ 11.7″ x 16.5″  ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ  โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
สื่อ จ านวน 3 ท่าน ที่มีต่อการพัฒนา โปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตรา
ตัวสะกด  ดังตารางที่ 1 

ภาพที่ 1 โปสเตอร์อินโฟกราฟิกอัจฉริยะผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด 



 

7 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม 
เรื่อง มาตราตัวสะกด  โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ  

ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับการ

ประเมิน ( X ) S.D. 
1 สื่อเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 3.67 0.47 ดีมาก 
2 สื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 3.67 0.47 ดีมาก 
3 สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง 4.00 0.00 ดีมาก 
4 สื่อชิ้นนี้ใช้ง่ายและสะดวก 4.00 0.00 ดีมาก 
5 สื่อสอดแทรกไปด้วยสาระการเรียนรู้ 3.67 0.47 ดีมาก 
6 ภาพประกอบมีความชัดเจนและสวยงาม 3.33 0.47 ดี 
7 สื่อท าให้สามารถจดจ าความหมายได้ 3.67 0.47 ดีมาก 
8 ภาพประกอบสื่อความหมายได้ตรงกับเนื้อหา 3.67 0.47 ดีมาก 
9 สื่อมีความทันสมัย 3.67 0.47 ดีมาก 
10 สื่อดึงดูดความสนใจ 4.00 0.00 ดีมาก 
11 สื่อมีหลายรูปแบบ 3.00 0.00 ดี 
12 สื่อมีความสนุกสนาน 3.00 0.82 ดี 
13 ภาพที่ใช้ประกอบสื่อความหมายได้ถูกต้อง 4.00 0.00 ดีมาก 
14 ภาพเคลื่อนไหวสวยงามชัดเจน 3.67 0.47 ดีมาก 
15 ตัวสื่อเข้าใจง่าย 3.33 0.47 ดี 
16 ตัวอักษรอ่านได้ง่ายชัดเจน 2.67 0.47 ดี 
17 ดูวิธีการใช้งานแล้ว สามารถเข้าใช้ได้เลย 3.00 0.82 ดี 

 รวมค่าเฉลี่ย 3.53 0.27 ดีมาก 
 
จากตาราง พบว่าการประเมินโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตรา

ตัวสะกด โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.27  โดยเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านการประเมินที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง สื่อชิ้นนี้ใช้ง่ายและสะดวก สื่อดึงดูดความสนใจ และภาพที่ใช้
ประกอบสื่อความหมายได้ถูกต้อง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ ดีมาก  รองลงมาคือ สื่อมีความชัดเจน สื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  สื่อสอดแทรกไปด้วย
สาระการเรียนรู้ สื่อท าให้สามารถจดจ าความหมายได้ ภาพประกอบสื่อความหมายได้ตรงกับเนื้อหา 
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สื่อมีความทันสมัย และภาพเคลื่อนไหวสวยงามชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.67 โดยมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.47 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก ในหัวข้อการประเมินสื่อมีความชัดเจน และตัวสื่อเข้าใจง่าย 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.33 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี สื่อมีหลายรูปแบบ สื่อมี
ความสนุกสนาน และดูวิธีการใช้งานแล้วสามารถเข้าใช้ได้เลย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 โดยมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาหัวข้อการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ตัวอักษรอ่านได้ง่ายชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.67 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 ซึ่งอยู่ในระดับ 
ดี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการหาประสิทธิภาพของสื่อ 80/80 จากการทดลองใช้ กับนักเรียน
รายบุคคล โดยผลการทดสอบระหว่างเรียนคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนรวมจาก การทดสอบ
ระหว่างเรียน 735 คะแนน ได้ค่าเฉลี่ย 24.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.67 (E1) และผลการทดสอบ
หลังเรียน คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนรวมจากการทดสอบหลังเรียน 753 คะแนน ได้ค่าเฉลี่ย 
25.10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.67 (E2) พบว่า ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.67/83.67 แสดง
ว่าสื่อที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการทดลองมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ที่ 80/80 

4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนจากโปสเตอร์ อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็น
จริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับ
นัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการหาประสิทธิภาพของสื่อ 80/80 จากการ

ทดลองใช้ กับนักเรียนรายบุคคล 
(n=30) 

การทดสอบ ( X ) S.D. t Sig.(1-tailed) 

ก่อนเรียน 13.57 5.70 13.917* 0.01 
หลังเรียน 25.10 1.40 

จากตาราง พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนศึกษาชั้นปีที่ 4  ที่มี
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคะแนน เท่ากับ 13.57 คะแนนและเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 25.10 ตามล าดับ 
และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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4.3  ผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนจากโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม 
เรื่อง มาตราตัวสะกด 

ผลการศึกษาความพึงพอใจโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริมเรื่อง มาตรา
ตัวสะกด วิชา ภาษาไทย โดยกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน 

ตารางที่ 4.3   แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ที่มีต่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด วิชา ภาษาไทย 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
 ( X ) S.D. 

1. โปสเตอร์ฯมีความน่าสนใจ 4 0.00 พอใจมาก 
2. โปสเตอร์ฯมีความสนุกสนาน 4 0.00 พอใจมาก 
3.โปสเตอร์ฯมีความสวยงาม 3.93 0.25 พอใจมาก 
4. กิจกรรมมีความสนุก 3.70 0.47 พอใจมาก 
5.  ภาพมีความชัดเจน 4.00 0.00 พอใจมาก 
6. ภาพมีความสวยงาม 3.97 0.18 พอใจมาก 
7. เสียงมีความชัดเจน 4.00 0.00 พอใจมาก 
8. สะดวกในการใช้งาน 3.97 0.18 พอใจมาก 
9. ตัวอักษรอ่านได้ง่าย 3.90 0.55 พอใจมาก 
10. เนื้อเรื่องมีความสนุกสนาน 3.80 0.76 พอใจมาก 
11. โปสเตอร์ฯสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.00 0.00 พอใจมาก 
12. ผู้เรียนเข้าใจเนื้อเรื่องมาตราตัวสะกด 4.00 0.00 พอใจมาก 
13. ผู้เรียนมีความสนใจในตัวโปสเตอร์ฯ 4.00 0.00 พอใจมาก 
14. เนื้อหาที่บรรยาย น่าฟังเข้าใจง่าย  3.67 0.57 พอใจมาก 
15. ตัวละครมีความสวยงาม 4.00 0.00 พอใจมาก 
16. สีตัวหนังสือมีความสวยงาม 3.67 0.57 พอใจมาก 
17. ตัวหนังสือมองเห็นชัดเจน 3.00 1.00 พอใจ 
18. เสียงบรรยายมีความตื่นเต้นเร้าใจ 3.33 0.58 พอใจ 
19. ภาพเคลื่อนไหวสวยงามชัดเจน 3.00 1.00 พอใจ 
20. ตัวสื่อเข้าใจง่าย 3.70 0.47 พอใจมาก 

รวมทั้งหมด 3.78 0.35 พอใจมาก 
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จากตาราง พบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามระดับความพึงพอใจแล้ว พบว่า โปสเตอร์
อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริมมีความน่าสนใจ โปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริง
เสริมมีความสนุกสนาน ภาพมีความชัดเจน เสียงมีความชัดเจน โปสเตอร์ อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความ
เป็นจริงเสริมสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  นักเรียนเข้าใจเนื้อหาเรื่อง มาตราตัวสะกด 
นักเรียนมีความสนใจโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม  และตัวละครมีความสวยงาม 
มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 4.00 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

5. สรุปและอภิปรายผล    

1. ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  ทั้ง 3 ท่าน  พบว่ามีความคิดเห็นโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 อยู่ในระดับดีมากเมื่อพิจารณาในหัวข้อย่อย พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ
การด าเนินเรื่องเร้าความสนใจของผู้เรียน เนื้อหาสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ภาพที่น าเสนอ
สอดคล้องกับเนื้อหา ภาพที่ใช้ประกอบสื่อความหมายใช้เนื้อหาที่เข้าใจง่าย ภาพประกอบสื่อมีความ
ชัดเจน ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสมกับเนื้อหา ลักษณะตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
แบบฝึกหัดสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน และแบบฝึกหัดส่งเสริมการพัฒนาการตาม 
ความสามารถของบุคคลแต่ละบุคคล โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก รองลงมาได้แก่ 
วัตถุประสงค์ของสื่อมีความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของสื่อมีความ
ครอบคลุมกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของเนื้อหา เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การ
จัดล าดับเนื้อหามีความเหมาะสม ความถูกต้องของภาษาในการให้ค าอธิบาย ค าสั่งแนะน าในบทเรียน
มีความเหมาะสมเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 อยู่ในระดับ ดีมาก ในภาพรวม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็น คิดเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.29  

2. ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ ทั้ง 3 ท่าน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมีความ
คิดเห็นอยู่ในค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53  โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.27 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก เมื่อ
พิจารณาในหัวข้อย่อย พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อสื่อสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง สื่อชิ้นนี้ใช้
ง่ายและสะดวก สื่อดึงดูดความสนใจ ภาพที่ใช้ประกอบสื่อความหมายได้ถูกต้อง โดยมีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 
4.00 อยู่ในระดับ ดีมาก  รองลงมาคือสื่อมีความชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี 
ส่วนความคิดเห็นต่ าสุดคือ ตัวอักษรอ่านได้ง่ายชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็น คิดเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.47  

3.  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า การเปรียบเทียบค่า t ที่ค านวณ
จากผลการเรียนรู้ คือ 13.91 กับตารางค่าวิกฤตของ t คือ 2.998 เมื่อค่า t ที่ค านวณได้มีค่ามากกว่า
ค่าวิกฤตของ 1 ในตารางหมายความว่าค่าคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนผ่านสื่อมีค่ามากกว่าก่อนการ



 

11 
 

เรียนผ่านสื่อ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 สรุปได้ว่าผู้เรียนมีผลการเรียนจากการเรียนด้วยโปสเตอร์
อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

4. อภิปรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง 
มาตราตัวสะกด จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า งานวิจัยที่ได้ศึกษามาทั้งหมดและน ามาใช้ปรับปรุงใน
สื่อมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสื่อการเรียนการสอนของโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็น
จริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด ซึ่งงานวิจัยของแต่ละท่านมีความแตกต่างของานวิจัยทั่วไป แต่นั่นก็ถือ
ว่าเป็นงานวิจัยที่ดีมากในระดับหนึ่ง เพราะเมื่อน ามาพัฒนาในโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็น
จริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด แล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี จึงถือได้ว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดี สอดคล้องกับบทวิจัยของ  ไปรพล เทพวงษ์ (2558) ได้ท าการศึกษา
งานวิจัยสื่อความเป็นจริงเสริมบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ส าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน เรื่อง พืช
รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คณะผู้จัดท าได้น าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เรื่อง พืช
รอบตัวเรา ที่ถูกต้องตามหลักสูตรมาจากหนังสือเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ปีที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะผู้จัดท ามีวัตถุประสงค์เพ่ือหาคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความพึงพอใจของบทเรียน สื่อความจริงเสริมบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ส าหรับผู้บกพร่องทางการได้
ยิน เรื่อง พืชรอบตัวเรา  พบว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมีความเห็นว่า สื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และด้านเนื้อหาพบว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหามีความเห็นว่า สื่อมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 มีประสิทธิภาพ 75.5 เปอร์เซ็นของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนจากบทเรียนสื่อความจริงเสริมบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ส าหรับผู้บกพร่องทางการ
ได้ยิน เรื่อง พืชรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่ง
ในการจัดท าโครงการในครั้งนี้บรรลุผลส าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งด้าน
เนื้อหาและด้านสื่อรวมถึงกระบวนการผลิตสื่อและได้ลงมือผลิตตามขั้นตอนที่วางเอาไว้ และยัง
สอดคล้องกับบทวิจัยของ ณัฐมา ไชยวรโยธิน. (2556) นิสิตปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ท าวิจัย
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี Aurasma หัวข้อ “การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ศิลปะการแสดง
ประจ าชาติประเทศ ในประชาคมอาเซียนด้วยเทคโนโลยีออรัสม่า”กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์จ านวน 1 ห้องเรียนจ านวน 49 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   เรื่อง ศิลปะการแสดงประจ าชาติประ เทศใน
ประชาคมอาเซียน ด้วยเทคโนโลยีออรัสม่าแบบประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนแบบทดสอบถาม ความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีออรัสม่า การวิเคราะห์ข้อมูลใช้

 



 

12 
 

ค่าสถิติได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบว่า หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เรื่องศิลปะการแสดงประจ าชาติประเทศในประชาคมอาเซียนด้วยเทคโนโลยีออรัสม่ามี
คุณภาพและประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก 

จากการอภิปรายผลการด าเนินงานจะเห็นว่า โปสเตอร์ อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริง
เสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อาศัยทฤษฎีต่างๆที่น ามาใช้เป็น
แนวคิดในการออกแบบโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม และก าหนดเนื้อหา อีกทั้งยัง
มีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งท าให้โปสเตอร์ อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม น าเสนอ
เนื้อหาได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และดึงดูดความสนใจ จนท าให้โปสเตอร์ อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความ
เป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด มีคุณภาพตรงต่อวัตถุประสงค์ 

6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ คือ 
1. การแสดงผลวิดีโอที่เชื่อมโยงหากต้องการให้ลื่นไหลต่อเนื่องควรมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ด ี
2. รูปภาพบางรูปควรมีความชัดเจนมากกว่านี้ 

ข้อเสนอแนะผู้จัดท า คือ 
1. ควรพัฒนาโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริมให้มีในรายวิชาอ่ืนๆ เช่น วิชา

สังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาศิลปะ 
2. ปรับปรุงวัสดุที่ใช้ท าโปสเตอร์เพื่อให้มีความคงทนมากขึ้น เช่น ไวนิล 
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