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บทคัดย่อ

 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส�ารวจความต้องการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสมาชิกแฟน

เพจเฟซบุ๊คบางมดรวมใจฯ 2) เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพของสื่อ 3) เพื่อศึกษาการรับรู้เร่ืองการ

จัดสวนขนาดเล็กด้วยตนเอง จากสมาชิกแฟนเพจเฟซบุ๊คบางมดรวมใจฯ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจ

ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสาธิตผสานเทคโนโลยีเสมือนจริง บนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ เร่ือง การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเอง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบส�ารวจ

ความต้องการ 2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสาธิตผสานเทคโนโลยีเสมือนจริง บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

เรื่อง การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเอง 3) แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อ 4) แบบประเมินการ

รับรู้ของกลุ่มตัวอย่างและ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มสมาชิกแฟนเพจเฟซบุ๊กบางมดรวมใจ (น้อมน�าศาสตร์พระราชา) ส่งเสริมวิสาหกิจ

ท่องเทีย่วเชงิเกษตรไทย จ�านวน 70 คน จากวธีิการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และผู้เชีย่วชาญ

ด้านแบบวัดประเมินผล 3 ท่าน ด้านเนื้อหา 3 ท่าน และด้านสื่อ 3 ท่าน รวมจ�านวน 9 ท่าน สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่ม

ตัวอย่างมีความต้องการให้มีการพัฒนาสื่ออยู่ในระดับมากที่สุด จ�านวน 29 คน (ร้อยละ 41.44) 2) หนังสือ

อิเล็กทรอนกิสแ์บบสาธติผสานเทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครอืขา่ยสังคมออนไลน์ เรือ่ง การจดัสวนขนาดเล็ก
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ด้วยตวัเอง ทีพ่ฒันาขึน้มีคณุภาพด้านเน้ือหามีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.36 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.26 อยูใ่นเกณฑ์ดี 

คุณภาพด้านสื่อมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 3) กลุ่มตัวอย่างมี

ผลการรับรู้ เรื่อง การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก จ�านวน 59 คน (คิดเป็นร้อยละ 80) และ 

4) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 อยู่ในระดับมาก

สรุปได้ว่า การพฒันาหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์แบบสาธิตผสานเทคโนโลยเีสมอืนจรงิบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 

เรื่อง การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเอง สามารถน�าไปใช้ได้จริง 

ค�าส�าคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบสาธิต เทคโนโลยีเสมือนจริง เครือข่ายสังคมออนไลน์ การจัดสวน

 ขนาดเล็กด้วยตัวเอง

Abstract

 This research was aimed to 1) examining the demands of e-Book integrated with 

augmented reality technology on social network entitled “DIY: Small Gardening”, 2) developing 

and assessing the quality of the e-Book, 3) evaluating the perception, and 4) evaluating the 

satisfaction of the sampling group towards the e-Book. The study tools comprised 1) the 

need-assessment survey, 2) the e-Book integrated with augmented reality technology on social 

network entitled “DIY: Small Gardening”, 3) the quality-assessment form for contents and 

media, 4) the perception survey, and 5) the satisfaction survey. The data were collected from 

the members of “Bang Mod Ruam Jai” facebook fanpage which promotes agricultural tourism 

in Thailand. The sampling group consisted of 70 people purposively chosen for the research. 

There were three experts in quality assessment, three experts in contents, and three experts in 

mass media. The statistical tools were percentage, mean and standard deviation.

 The research findings showed that 1) twenty-nine people expressed the need for the 

e-Book at the highest level (41.44%), 2) The quality of the e-Book integrated with

augmented reality technology on social network entitled “DIY: Small Gardening was at a

good level (X = 4.36, S.D. = 0.26) and the quality of the media was at a very good level

(X = 4.70, S.D. = 0.29), 3) The majority of the sampling group scored “high” in the perception 

survey (59 people or 80%), and 4) the sample group’s satisfaction towards the e-Book

integrated with augmented reality technology on social network entitled “DIY: Small Gardening” 

was at a high level (X = 4.20, S.D. = 0.69). It could be concluded that the e-Book integrated 

with augmented reality technology on social network entitled “DIY: Small Gardening” could 

be used for instruction.

Keywords: e-Book (Electronic Book) Augmented Reality Technology DIY: Small Garden
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บทน�ำ

	 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อน

ประเทศ	รวมไปถึงโมเดลการพัฒนาประเทศไทย	Thailand	4.0	(เนื่องวงศ์	ทวยเจริญ,	2559)	ซึ่งเป็น

วิสยัทศัน์เชิงนโยบายของรฐับาลทีจ่ะน�าโครงสร้างไปสูเ่ศรษฐกจิขบัเคลือ่นด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม	

เพื่อปรับแก้	 จัดระบบปรับทิศทาง	 และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ	 จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี

ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ�าวัน	 รวมไปถึงการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์คในสังคมประเทศไทยเริ่มมี

อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นเรื่อย	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก	ทวิตเตอร์	ยูทูบ	รวมทั้งการใช้งานสมาร์ทโฟนนั้น

กม็ผีลกระทบโดยตรงต่อการใช้งานทีใ่ช้งานมากขึน้เน่ืองจากในปัจจุบนัพฤติกรรมของเด็กจนถึงผู้ใหญ่

นัน้	มกัจะมโีทรศัพท์สมาร์ทโฟนทีพ่กพาในชีวติประจ�าวัน	รวมทัง้หลากหลายองค์การไม่ว่าจะขนาดใหญ่	

ขนาดกลาง	และขนาดเล็ก	ก็เริ่มหันมาใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรรวมทั้งยัง

น�ามาแบ่งปันกจิกรรมขององค์กร	หรอืหน่วยงานผ่านโซเชียลเนต็เวร์ิคอย่างแพร่หลาย	โดยทีใ่นขณะนี้

เริ่มมีการปรับตัวมากยิ่งขึ้น	 และมีแนวโน้มว่าจะเป็นมีอัตราการเติบโตที่ขยายเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง	

รวมทั้งการใช้งานดังกล่าวนี้นอกจากจะลดต้นทุนในการโฆษณาแล้วยังเป็นการช่วยสร้างการรับรู้ให้แก่

สาธารณชนได้อย่างวงกว้าง	 (พัชรพล	 น้อยเมืองคุณ,	 2555)	 ท�าให้มีการประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนา

โปรแกรมใหม่	ๆ	ออกมาอย่างต่อเนื่อง	โดยเป็นการพัฒนาที่ไม่ได้เริ่มต้นจากจุดแรกแต่เป็นการพัฒนา

ที่น�าเอาผลหรือจากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาต่อและเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น	 ผลจึงได้เป็นนวัตกรรมช้ินใหม่

ออกมา	เช่น	การน�าเอาไฟล์	Word	มาเข้ากระบวนการด้วยโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนรูปร่างใหม่กลายเป็น	

e-Books,	e-Magazine	(Sawitree,	2555)

	 e-Book	หรือ	หนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	ที่สามารถเปิดอ่านจากคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

ง่ายดาย	ทัง้คอมพวิเตอร์เดสก์ทอป	คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค	ทีใ่ช้ระบบปฏิบัติการ	Windows,	Mac	OS	X

และ	Linux	ซ่ึงถกูออกแบบให้แสดงเนือ้หาต่าง	ๆ 	ได้คล้ายคลงึกับการอ่านนิตยสาร	ทัง้ตัวอักษร	ข้อความ	

ภาพ	 การพลิกหรือเลื่อนหน้า	 และด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอันทันสมัย	 e-Book	 จึงท�าให้คุณสามารถ

ค้นหาข้อมูลจากเนื้อหาภายในเล่มได้อย่างรวดเร็ว	 รวมไปถึงการสามารถย่อขยายการแสดงผล

ทั้งตัวอักษรและภาพ	เพื่ออ่านง่ายขึ้น	นอกจากนั้น	e-Book	ยังเป็นสื่อที่มีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ�า

วัน	(Triplekhwann,	2556)	

	 การเรียนการสอนแบบสาธิต	เป็นวิธีการให้ผู้เรียนได้กระท�าสิ่งต่าง	ๆ	ผ่านจากการสังเกต	คือ	

ผู้เรยีนได้ฝึกในสภาพสิง่แวดล้อมจรงิ	ได้ฝึกคิดและลงมอืท�าสิง่ต่าง	ๆ 	จากการท�าให้ดูเป็นตัวอย่าง	ทัง้นี้

การสนบัสนนุให้เด็กได้พฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ตามวัยและได้ผลตามความคาดหวังของสงัคม

นั้น	 การจัดประสบการณ์จะให้ความส�าคัญกับบทบาทการเรียนรู้ของเด็ก	 จึงได้มีการศึกษาแนวคิด
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จนน�าไปสู่การปฏิบัติตามได้	 การใช้แนวคิดที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระท�าหรือการปฏิบัติในสภาพ

จริง	(Rungrungsrithong,	2554)

	 เทคโนโลยีเสมือนจริง	เป็นเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม	หรือ	เออาร์	(AR	:	Augmented	

Reality	 Technology)	 เป็นเทคโนโลยีที่สามารถผนวกโลกแห่งความเป็นจริงและโลกดิจิทัลเข้าด้วย

กันบนเทคโนโลยีเสมือน	 บนเทคโนโลยีเสมือนจริงจะแสดงภาพดิจิทัลซ้อนทับบนสภาพแวดล้อม

ของจริงได้	เพื่อสร้างความดึงดูด	ความน่าสนใจ	สร้างความแปลกใหม่	สร้างมุมมองเพิ่มเติมให้กับสื่อ

ดิจิทัลได้	ในยุคที่อินเทอร์เน็ตเชื่อมทุกอุปกรณ์เข้าด้วยกัน	เพื่อสนองรูปแบบชีวิตของคนในยุคดิจทิัล

(ไทยรัฐออนไลน์,	2560)

	 เครือข่ายสังคมออนไลน์	 เป็นการเช่ือมโยงกันเพื่อสร้างเครือข่ายในการตอบสนองความ

ต้องการทางสังคมท่ีมุ่งเน้นในการสร้างและสะท้อนให้เห็นถึงเครือข่าย	 หรือความสัมพันธ์ทางสังคม	

ในกลุ่มคนที่มีความสนใจหรือมีกิจกรรมร่วมกัน	 บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์	 จะให้บริการผ่าน

หน้าเว็บ	และให้มีการตอบโต้กันระหว่างผู้ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต	(Jayorgus,	2554)

	 การจัดสวนถือเป็นกิจกรรมที่เป็นศาสตร์ศิลป์และงานฝีมือที่เกี่ยวกับการปลูกและดูแลพืช

รวมถงึสภาพแวดล้อมเพือ่สร้างบรรยากาศทีส่วยงาม	โดยทัว่ไปแล้วจะเป็นกจิกรรมในบรเิวณทีอ่ยูอ่าศัย	

ในบริเวณที่เรียกว่าสวน	 การจัดสวนอาจท�านอกบริเวณที่อยู่อาศัยก็ได้	 เช่น	 สวนสาธารณะ	 สวน

พฤกษศาสตร์	บรเิวณสถานทีท่่องเทีย่ว	บรเิวณโรงแรม	ห้างร้าน	บรษัิท	หน่วยงานต่าง	ๆ 	โดยทัว่ไปจะท�า

กลางแจ้งและท�าบนดินแต่ก็อาจท�าในร่มได้	 เช่น	 การจัดสวนในเรือนกระจก	 หรืออาจท�าในน�้าได้	

การปลูกเลี้ยงจัดสระบัว	 หรือแม้แต่การจัดสวนขนาดเล็กเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจและ

เป็นการจัดสวนที่แก้ไขปัญหาส�าหรับคนมีพื้นที่น้อยได้ใช้หลากหลายความคิด	(Baanstyle,	2556)

	 โดยแฟนเพจเฟซบุ๊กบางมดรวมใจ	 (น้อมน�าศาสตร์พระราชา)	 ส่งเสริมวิสาหกิจท่องเที่ยว

เชิงเกษตรไทย	 จัดท�าขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทย	 การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนและการจัดสวนขนาดเล็กมาเป็นการจ�าหน่าย	ความรู้เกี่ยวกับ

เกษตรกรรม	และเป็นตัวกลางที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจ	รวมทั้งเป็นการน�าเอานโยบายของ

รัฐบาลอย่าง	 “ไทยแลนด์	 4.0”	 มาปรับใช้เข้ากับชุมชนท�าให้เกิดรายได้ที่มากขึ้น	 ผู้วิจัยจึงพัฒนาสื่อ

นี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่รับชมสื่อนี้สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริงเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

	 ด้วยเหตุนี้ทางกลุ่มผู้วิจัยซ่ึงสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 มีความรู้ในด้าน

การพัฒนาสื่อ	มีความสนใจที่จะพัฒนานิตยสารอิเล็กทรอนิกส์แบบสาธิตผสานเทคโนโลยีเสมือนจริง

บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	เรือ่ง	การจัดสวนขนาดเลก็ด้วยตัวเอง	เพือ่เป็นแนวทางการสอนแบบสาธติ	

โดยการปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง	 และประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อมัลติมีเดียผ่านโซเชียลมีเดีย	 แฟนเพจ
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◆ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสาธิตผสานเทคโนโลยีเสมือนจริง บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ◆ 

เรื่อง การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเอง

เฟซบุ๊กบางมดรวมใจ	 (น้อมน�าศาสตร์พระราชา)	 ส่งเสริมวิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทย	 เพื่อเพิ่ม

ความสะดวกสบายให้แก่กลุ่มเป้าหมาย	 และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องการจัดสวนขนาดเล็กให้กับ

บุคคลที่สนใจเพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจการจัดสวนขนาดเล็กได้มากที่สุด

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ

	 1.	เพื่อส�ารวจความต้องการ	 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสาธิตผสานเทคโนโลยีเสมือนจริง

บนเครือข่ายสังคมออนไลน์	เรื่อง	การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเอง

	 2.	เพือ่พฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนกิส์แบบสาธติผสานเทคโนโลยเีสมอืนจรงิ	บนเครอืข่ายสงัคม

ออนไลน์	เรื่อง	การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเอง

	 3.	เพื่อหาคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสาธิตผสานเทคโนโลยีเสมือนจริง

บนเครือข่ายสังคมออนไลน์	เรื่อง	การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเอง

	 4.	เพื่อศึกษาผลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสาธิตผสาน

เทคโนโลยีเสมือนจริง	บนเครือข่ายสังคมออนไลน์	เรื่อง	การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเอง

	 5.	เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกแฟนเพจเฟซบุ๊คบางมดรวมใจฯ	 ที่มีต่อหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์แบบสาธิตผสานเทคโนโลยีเสมือนจริง	บนเครือข่ายสังคมออนไลน์	 เรื่อง	การจัดสวน

ขนาดเล็กด้วยตัวเอง

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

	 1.	เสริมสร้างรายได้ให้กับสมาชิกที่สนใจการจัดสวนขนาดเล็กด้วยตนเอง

	 2.	ได้เผยแพร่ความรู้ในเรื่อง	 การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเอง	 ให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องของ

การจัดสวนด้วยตัวเองในราคาประหยัด

ขอบเขตงำนวิจัย

	 ประชำกร

	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 ได้แก่	 กลุ่มสมาชิกแฟนเพจเฟซบุ๊กบางมดรวมใจ	 (น้อมน�า

ศาสตร์พระราชา)	 ส่งเสริมวิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทย	 จ�านวน	 3,454	 คน	 (Collaborate.

Bangmod,	2560)

 กลุ่มตัวอย่ำง

	 กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาครัง้นี	้ได้แก่	กลุม่สมาชิกแฟนเพจเฟซบุ๊กบางมดรวมใจ	(น้อมน�า
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◆ พรปภัสสร ปริญชาญกล กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ พัสกร ญาณจินดา มาริสา เด่นอุดม สรวรรณ เครือกาบ ◆

ศาสตร์พระราชา)	 ส่งเสริมวิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทย	 จ�านวน	 70	 คน	 ที่มีความเต็มใจใน

การท�าแบบสอบถามและเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า	 3	 เดือน	 โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง	

(Purposive	Sampling)

 ผู้เชี่ยวชำญ

	 ผู้เช่ียวชาญ	 คือ	 ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความช�านาญเพื่อประเมินคุณภาพสื่อหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ฯ	 ได้จากวิธีการเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	Sampling)	ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอย่าง

แท้จรงิและยนิดีทีจ่ะมาเป็นผู้เช่ียวชาญ	ประกอบด้วย	ผู้เช่ียวชาญด้านวัดและแบบประเมนิผล	จ�านวน	

3	ท่าน	ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา	จ�านวน	3	ท่าน	และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการน�าเสนอจ�านวน	3	ท่าน

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ

	 1.	แบบส�ารวจความต้องการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสาธิตผสานเทคโนโลยีเสมือนจริง

บนเครือข่ายสังคมออนไลน์	เรื่อง	การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเอง

	 2.	แบบประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสาธิตผสานเทคโนโลยีเสมือนจริง	

บนเครือข่ายสังคมออนไลน์	เรื่อง	การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเอง	ซึ่งเป็นแบบประเมินมาตรวัดค่า	5	

ระดับ	คือ	ดีมาก	ดี	ปานกลาง	พอใช้และ	ควรปรับปรุง	โดยยึดหลักเกณฑ์ของลิเคิร์ท	(Likert	Scale)	

แบ่งเป็น

	 	 -	 แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา

	 	 -	 แบบประเมินคุณภาพด้านสื่อการน�าเสนอ	

	 3.	แบบประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสาธิตผสาน

เทคโนโลยีเสมือนจริง	บนเครือข่ายสังคมออนไลน์	 เรื่อง	การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเอง	 เป็นแบบ	

4	ตัวเลือก	จ�านวน	20	ข้อ

	 4.	แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อ	 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสาธิตผสาน

เทคโนโลยีเสมือนจริง	บนเครือข่ายสังคมออนไลน์	เรื่อง	การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเองซึ่งเป็นแบบ

ประเมินมาตรวัดค่า	5	ระดับ	คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อยและน้อยที่สุด	โดยยึดหลักเกณฑ์

ของลิเคิร์ท	(Likert	Scale)

ขอบเขตเนื้อหำ

	 เนื้อหาในรายวิชาทางการศึกษาโครงงาน	 เรื่อง	 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสาธิตผสาน

เทคโนโลยีเสมือนจริง	 บนเครือข่ายสังคมออนไลน์	 เรื่อง	 การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเอง	 ครั้งนี้มี

ขอบเขตด้านเนื้อหา	3	หัวข้อ	คือ
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◆ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสาธิตผสานเทคโนโลยีเสมือนจริง บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ◆ 

เรื่อง การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเอง

	 1.	สวนในโหลแก้วหรือสวนในขวดแก้ว	(Terrarium)

	 2.	สวนถาด	(Miniature	Garden)

	 3.	สวนแบบแขวน	(Hanging	Garden)

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 ในการเก็บข้อมูลจะท�าการเก็บ	 โดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต	 เกณฑ์การแปลความหมาย

ค่าเฉลี่ย	 5	 ระดับ	 ตามวิธีของลิเคิร์ท	 5	 Likert	 Scale	 การวิเคราะห์ผลจากแบบประเมินคุณภาพ

แบบประเมินความพึงพอใจ	 วิธีการวิเคราะห์ผลโดยการค�านวณหาค่าเฉลี่ยแบบแจกแจงความถี่และ

วิธีการวิเคราะห์ผลโดยการค�านวณหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และผลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง	

ผลกำรวิจัย

	 ผลกำรส�ำรวจควำมต้องกำร	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ

	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ	 อยู่ในระดับมากที่สุด	 จ�านวน

29	คิดเป็นร้อยละ	41.44	ควรมีสีโทนเย็น	จ�านวน	63	คน	คิดเป็นร้อยละ	90	ควรน�าเทคโนโลยี	AR	

มาน�าเสนอ	จ�านวน	63	คน	คิดเป็นร้อยละ	90.00	รูปแบบของกราฟิกควรเป็นแบบวินเทจ	จ�านวน	

42	คน	คิดเป็นร้อยละ	60.00	มีรูปแบบการสอนแบบสาธิต	จ�านวน	66	คน	คิดเป็นร้อยละ	94.30	

	 จากผลการวิจัยคณะผู้วิจัยได้น�าผลส�ารวจดังกล่าวไปพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ	 ซ่ึงผล

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสาธิตผสานเทคโนโลยีเสมือนจริง	 บนเครือข่ายสังคมออนไลน	์

เรื่อง	การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเอง	ประกอบด้วย

หน้าแนะน�าสวนในโหลแก้วหรือสวนในขวดแก้ว	(Terrarium),	สวนถาด	(Miniature	Garden)	สวนแบบแขวน	

(Hanging	Garden)



40

◆ พรปภัสสร ปริญชาญกล กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ พัสกร ญาณจินดา มาริสา เด่นอุดม สรวรรณ เครือกาบ ◆

	 ผลกำรประเมินคุณภำพด้ำนเนื้อหำและด้ำนสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ

ตำรำงที่	1	ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อโดยภาพรวมของผลการประเมินคุณภาพ

	 ด้านสื่อของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสาธิตผสานเทคโนโลยีเสมือนจริง	 บนเครือข่ายสังคม

	 ออนไลน์	เรื่อง	การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเอง

หัวข้อในกำรประเมิน

ผลกำรวิเครำะห์

X S.D. ระดับคุณภำพ

1.	ผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 4.07 0.26 ดี

2.	ผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ 4.70 0.29 ดีมาก

	 จำกตำรำงที	่1	พบวา่ผลการประเมนิคุณภาพด้านเนือ้หาและด้านสื่อโดยภาพรวมของผลการ

ประเมนิคุณภาพด้านสื่อของการพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส	์พบวา่	มคุีณภาพด้านเนือ้หาอยู่ในเกณฑ์

ดี	(X	=	4.07,	S.D.	=	0.26) และคุณภาพด้านสื่ออยู่ในเกณฑ์ดีมาก	(X	=	4.70,	S.D.	=	0.29)

ขั้นตอนการจัดสวน,	ข้อดีและข้อเสียของแต่ละสวนและประโยชน์ของการจัดสวนขนาดเล็ก

แนะน�าพันธุ์ไม้,	แนะน�าการดูแลสวนขนาดเล็กและแนะน�าแหล่งในการซื้อต้นไม้และของตกแต่ง
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◆ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสาธิตผสานเทคโนโลยีเสมือนจริง บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ◆ 

เรื่อง การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเอง

ผลกำรรับรู้ของกลุ่มตัวอย่ำงที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ

ตำรำงที่	2	ผลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสาธิตผสานเทคโนโลยีเสมือนจริง

	 บนเครือข่ายสังคมออนไลน์	เรื่อง	การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเอง

ระดับเกณฑ์ ระดับคะแนน จ�ำนวน	(คน) จ�ำนวนร้อยละ

ผลการรับรู้คะแนนอยู่ในระดับมาก 14	-	20 59 80.00

ผลการรับรู้คะแนนอยู่ในระดับ

ปานกลาง

7	-	13 11 15.71

ผลการรับรู้คะแนนอยู่ในระดับน้อย 0	-	6 3 4.29

	 จำกตำรำงที่	 2	 จากการวิเคราะห์ผลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แบบสาธิตผสานเทคโนโลยีเสมือนจริง	 บนเครือข่ายสังคมออนไลน์	 เรื่อง	 การจัดสวนขนาดเล็ก

ด้วยตัวเอง	พบว่าผลการรับรู้	คะแนนอยู่ในระดับมาก	จ�านวน	59	คน	คิดเป็นร้อยละ	80.00	คะแนน

อยู่ในระดับปานกลาง	จ�านวน	11	คน	คิดเปน็รอ้ยละ	15.71	และคะแนนอยู่ในระดับนอ้ย	จ�านวน	3	คน	

คิดเป็นร้อยละ	4.29

 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำงที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ

ตำรำงที่	3	 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสาธิตผสาน

	 เทคโนโลยีเสมือนจริง	บนเครือข่ายสังคมออนไลน์	เรื่อง	การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเอง

หัวข้อในกำรประเมิน

ผลกำรวิเครำะห์

X S.D.

ระดับ 

ควำมพึงพอใจ

ด้านเนื้อหาการสาธิต 4.20 0.65 มาก

ด้านตัวอักษร 4.16 0.71 มาก

ด้านการออกแบบ 4.18 0.75 มาก

ส่วนของเทคโนโลยีเสมือนจริง	(AR) 4.04 0.75 มาก

เฉลี่ย 4.20 0.69 มำก

	 จำกตำรำงที่	3	ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แบบสาธิตผสานเทคโนโลยีเสมือนจริง	 บนเครือข่ายสังคมออนไลน์	 เรื่อง	 การจัดสวนขนาดเล็กด้วย

ตัวเองพบว่า	มีความพึงพอใจในภาพรวมทุกด้านในระดับมาก	(X	=	4.20,	S.D.	=	0.69)	เมื่อพิจารณา

รายด้านพบว่า	 มีความพึงพอใจระดับมากทุกด้าน	 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปน้อย
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3	อันดับแรก	ได้แก่	ด้านเนื้อหาการสาธิต	(X	=	4.20,	S.D.	=	0.65)	รองลงมาคือ	ด้านการออกแบบ	

(X	=	4.18,	S.D.	=	0.75)	และด้านตัวอักษร	(X	=	4.16,	S.D.	=	0.71)	ตามล�าดับ

อภิปรำยผล

	 ผลการศึกษาเรื่อง	 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสาธิตผสานเทคโนโลยีเสมือนจริง	

บนเครือข่ายสังคมออนไลน์	เรื่อง	การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเอง	พบว่า	ในส่วนความต้องการกลุ่ม

ตัวอย่างมีความต้องการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ	 อยู่ในระดับมากที่สุด	 จ�านวน	 29	 คน	 คิดเป็น

ร้อยละ	41.44	ทั้งนี้	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ	ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถใช้ ได้บนสมาร์ทโฟน	คอมพิวเตอร์	

คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป	 และอุปกรณ์อื่น	 ๆ	 ซ่ึงผู้ที่สนใจเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่าย	 สามารถเรียนรู้

การจัดสวนแบบต่าง	 ๆ	 ด้วยตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลาและส่งเสริมการจัดสวนด้วยตัวเอง	 สร้างแรงจูงใจ

ได้เป็นอย่างดี	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	จารุพร	ชูเรืองสุข	(2552)	ได้ศึกษาการใช้และความต้องการ

ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์:	 กรณีศึกษาหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

กลา่ววา่สาเหตุทีก่ลุม่ตัวอยา่งมคีวามต้องการใช้หนังสอือิเลก็ทรอนกิส	์เนื่องจากผู้ใช้สว่นใหญ่ต้องการ

ความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลซ่ึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถค้นหาข้อมูลได้เร็วกว่า

หนังสือธรรมดา	สามารถอ่านได้ตลอดเวลาที่ต้องการและไม่จ�าเป็นต้องพกพาหนังสือขนาดใหญ่

	 ในส่วนเนื้อหำ	 การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเอง	 แบ่งเนื้อหาออกเป็น	 7	 ส่วน	 ได้แก่	

1.	ท�าความรู้จักกับสวนขนาดเล็ก	2.	สวนในโหลแก้ว	(Terrarium)	3.	สวนถาด	(Miniature	Garden)	

4.	สวนแบบแขวน	(Hanging	Garden)	5.	การดูแลรักษาสวนแบบต่าง	ๆ 	6.	แหล่งชอปปิงต้นไม้	ของ

ตกแต่งสวน	7.	ข้อมูลของต้นไม้ที่น�ามาจัดสวนขนาดเล็ก	ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านเนื้อหาโดย

ผู้เช่ียวชาญ	พบว่า	ผลการประเมนิโดยภาพรวมเมื่อเทียบเกณฑแ์ลว้คุณภาพอยู่ในเกณฑดี์	(X	=	4.07,	

S.D.	=	0.26)	ทัง้นีเ้ปน็เพราะผู้วจิยัค�านงึถงึ	ความถกูต้องและเหมาะสมส�าหรบัการใช้งานเพื่อน�าเสนอ

ผู้ที่สนใจในการจัดสวน	 เนื้อหาต้องมีความถูกต้อง	 มีการสาธิตอธิบายได้อย่างชัดเจน	 เรียงล�าดับ

ก่อน-หลัง	 และใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่าย	 ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการสาธิตของ	 ทิศนา	 แขมมณี	

(สุวรรณา	 พะเทพ,	 2557)	 ที่กล่าวไว้ว่า	 การสาธิต	 เป็นกระบวนการที่ใช้สอนช่วยให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้	 ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด	 โดยการแสดงให้ดูเพื่อให้ผู้เรียนได้ท�าตามทีละขั้นตอนและ

สอดคล้องกับงานวิจัยของวรดา	นาคเกษม	(2554)	ศึกษาวิจัยเรื่อง	การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แบบหนังสือสื่อประสม	 เรื่องกระบวนการงานก่อนผลิตสื่อ	พบว่ามีค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหาอยู่ในเกณฑ์ดี	

(X	=	3.76,	S.D.	=	0.44)	เนื่องจากพบว่า	เนื้อหาที่ดีควรเหมาะสมกับเพศและวัย	เนื้อหาต้องเข้าใจ

ได้ง่าย	ไม่ซับซ้อน	อ่านง่ายและตัวอักษรไม่ควรเยอะจนเกินไป	
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เรื่อง การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเอง

	 ในส่วนสื่อ	 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ	 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านสื่อโดย

ผู้เช่ียวชาญ	พบว่าผลการประเมนิโดยภาพรวมเมื่อเทียบเกณฑแ์ลว้คุณภาพอยูใ่นระดับดีมาก	(X=	4.70,	

S.D.	=	0.29)	ทัง้นีผู้้วจัิยผลติสื่อโดยอาศัยหลกัการออกแบบแบบวนิเทจ	โดยใช้สโีทนเยน็เป็นโทนหลกั

ในการออกแบบให้ความรู้สึกสดชื่น	 เย็นสบาย	 องค์ประกอบของแต่ละหน้าจะมี	 Layout	 ที่มีความ

คล้ายคลึงกนั	สามารถสะทอ้นเรื่องราวเปน็หนึง่เดยีว	หนา้ของอปุกรณ	์ขัน้ตอนการท�าและวธิีการดแูล	

มีการน�ารูปภาพ	 วีดิทัศน์	 และเทคโนโลยีเสมือนจริง	 เข้ามาเสริมในการสาธิตการจัดสวนขนาดเล็ก

ด้วยตัวเอง	 สอดคล้องกับหลักการแบบ	 ADDIE	 Model	 เควิน	 ครูสซ์	 (Kevin	 Kruse,	

2556)	และงานวิจัยของชนะภพ	ชมพูทิพย์	 (2554)	ได้ศึกษาการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ

มีปฏิสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยในโรงพิมพ์	พบว่ามีค่าเฉลี่ยด้านสื่ออยู่ในเกณฑ์ดีมาก	(X	=	4.34,	

S.D.	=	0.57)	เนื่องจากพบว่าการออกแบบควรค�านึงถึงกลุ่มตัวอย่าง	การใช้รูปภาพและกราฟิกเข้ามา

ประกอบจะช่วยเพิม่ความนา่สนใจใหก้บัหนงัสอือิเลก็ทรอนิกสแ์ละช่วยใหก้ลุม่ตัวอยา่งเกดิความเขา้ใจ

และเกิดความน่าสนใจมากขึ้นด้วย

	 ในส่วนกำรรับรู้	กลุม่ตัวอยา่งจ�านวน	70	คน	ที่ได้ทดลองใช้หนงัสอือิเลก็ทรอนิกสแ์บบสาธติ

ผสานเทคโนโลยีเสมือนจริง	บนเครือข่ายสังคมออนไลน์	เรื่อง	การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเอง	มีผล

การประเมนิการรบัรูอ้ยู่ในระดับมาก	จ�านวน	59	คน	คิดเปน็รอ้ยละ	80	เนื่องจากหนงัสอือิเลก็ทรอนกิส์

สามารถน�าเสนอสื่อได้หลากหลายรูปแบบท�าให้สามารถดึงดูดความสนใจท�าให้ผู้อ่านเข้าใจในเนื้อหา

มากขึ้น	 สอดคล้องกับทฤษฎีการรับรู้ของแอสแซล	 (Assail)	 (นิรมล	 ศิริหล้าม,	 2556)	 ได้กล่าวว่า

ผู้บริโภคจะเลือกรับรู้	เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหา	จากการเลือกรับสื่อที่มีความน่าสนใจและมีความ

เป็นไปได้ที่สื่อที่มีรูปแบบหลากหลายจะท�าให้เกิดการรับรู้มากขึ้น	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ

พัดชา	อินทรัศมี	(2555)	ได้ศึกษา	การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	(e-Book)	เรื่องการใช้ห้องสมุด

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	กล่าวว่ากลุ่มตัวอย่างมีผลการรับรู้อยู่ในระดับดี	แสดงให้เห็นว่า	

ผู้เรียนมีความรู้	 ความจ�า	 ความเข้าใจหลังจากที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 เนื่องจากหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์	 เป็นทางแนวใหม่ส�าหรับการเรียนการสอนท่ีช่วยพัฒนาการเรียนรู้ ให้นักเรียนเกิด

กระบวนการเรียนรู้ที่ดีขึ้น	 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อที่ประสมไปด้วยภาพน่ิง	 ภาพเคลื่อนไหว

กราฟิก	 เสียง	 ข้อความ	 ตัวอักษร	 ผู้เรียนสามารถน�าไปเรียนได้ด้วยตนเอง	 ช่วยตอบสนองความ

แตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี

	 ในส่วนควำมพึงพอใจ	กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	70	คน	ที่ได้ทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ	

พบว่าผลการประเมินโดยภาพรวมเมื่อเทียบเกณฑ์แล้วความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	 (X	 =	 4.20,	

S.D.	=	0.69)	เมื่อพิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากที่สุด	ได้แก่	ด้านเนื้อหาการสาธิต	

(X	=	4.20,	S.D.	=	0.65)	เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	ได้มีการสาธิตการจัดสวนขนาดเล็กทีละ
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ขัน้ตอนกอ่น-หลงัเปน็ล�าดับขัน้ตอน	ผ่านภาพนิง่และวีดิทศัน	์ทีส่ามารถสื่อความหมายได้อยา่งถกูต้อง

ชัดเจนสอดคล้องกับทฤษฎีการสาธิตของ	ณฐมน	แนวค�า	(2555)	ที่กล่าวไว้ว่า	การสาธิต	ต้องกระท�า

ใหดู้เปน็ตัวอยา่ง	ผู้เรยีนจะเกิดการเรยีนรูจ้ากการสงัเกต	และงานวจัิยของจกัรพล	เรบ่า้นเกาะ	(2555)	

ได้ศึกษาเรื่อง	การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 (e-Book)	ที่ใช้บนคอมพิวเตอร์พกพาหน้าจอสัมผัส

ในวิชางานหลอมหล่อเครื่องประดับ	 เรื่องการหล่อโลหะ	 พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	

(X	=	4.15,	S.D.	=	0.66)	กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในเรื่อง	การน�าภาพนิ่งและวีดิทัศน์เข้ามาช่วย

ในการสอน	ท�าให้ผู้อ่านเห็นถึงวิธีการขั้นตอนในการท�าอย่างชัดเจน	ถูกต้อง	และช่วยให้เข้าใจมากขึ้น

กว่าการอ่านตัวอักษรเพียงอย่างเดียว

ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำไปใช้

	 1.	การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสาธิตผสานเทคโนโลยีเสมือนจริง	 บนเครือข่าย

สังคมออนไลน์	 เรื่อง	 การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเอง	 สามารถน�าไปเป็นกรณีศึกษาในการพัฒนา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องอื่น	ๆ	ได้

	 2.	การพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนกิสแ์บบสาธติผสานเทคโนโลยเีสมอืนจรงิ	บนเครอืขา่ยสงัคม

ออนไลน์	 เรื่อง	 การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเอง	 เป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่มีความสนใจในการจัดสวน

ขนาดเลก็ด้วยตัวเอง	แต่ยังไมม่คีวามรูท้�าใหส้ามารถจดัสวนเองได้ง่ายจากวธิกีารสาธติทีอ่ธบิายขัน้ตอน

ทีละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

	 3.	ในขณะที่รับชมสื่อนี้ควรมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วเพียงพอ	 เพราะถ้าสัญญาณ

อินเทอร์เน็ตเร็วไม่เพียงพออาจส่งผลต่อการรับรู้ที่ไม่ต่อเนื่องของกลุ่มตัวอย่างได้

	 ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	การพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนกิสแ์บบสาธติผสานเทคโนโลยเีสมอืนจรงิ	บนเครอืขา่ยสงัคม

ออนไลน์	 เรื่อง	 การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเอง	 น�าเสนอด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงที่เป็นรูปแบบ

สามมิติของแต่ละสวน

	 2.	การพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนกิสแ์บบสาธติผสานเทคโนโลยเีสมอืนจรงิ	บนเครอืขา่ยสงัคม

ออนไลน์	 เรื่อง	 การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเอง	 สามารถน�าไปพัฒนาเป็นสื่อออฟไลน์ได้	 เช่น	 เป็น

หนังสือคู่มือการจัดสวนขนาดเล็ก	เพื่อเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น
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◆ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสาธิตผสานเทคโนโลยีเสมือนจริง บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ◆ 

เรื่อง การจัดสวนขนาดเล็กด้วยตัวเอง
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