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ระบบความจริงเสริมสําหรับการเรียนรูการสังเคราะหเสียง 
Augmented Reality System for Learning on Sound Synthesis 

 

สยาม เจริญเสียง และ พีรศิลป สันธนะพันธ 
 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหุนยตและระบบอัตโนมัติ สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 
บทคัดยอ 

ง าน วิ จั ย น้ี ไ ด นํ า เ สนอ ร ะบบคว าม จ ริ ง เ ส ริ ม 
(Augmented Reality) ไปประยุกตใชสําหรับ
การเรียนรูเรื่องการสังเคราะหเสียงโดยผูที่ตองการ
ศึกษาสามารถควบคุมการทํางานโดยการสัมผัสแบบ
หลายจุด (Multi-touch) บนพื้นผิวของโตะได 2 
ลักษณะคือ ใชน้ิวสัมผัสเพื่อเปนการเลือก และการใช
น้ิวลากเพื่อปรับเปลี่ ยนคา  โดยระบบจะใชการ
ประมวลภาพที่ไดจากกลองซึ่งติดอยูดานลางของโตะ
นํามาใชสําหรับตรวจจับการสัมผัส สวนการแสดงผล
เปนภาพที่สรางขึ้นดวยคอมพิวเตอรกราฟกสฉายจาก
ดานลางของโตะดวยเครื่องฉายภาพโปรเจ็กเตอร 
ระบบนี้ผูใชสามารถใชการสัมผัสควบคุมการปรับแตง
รูป ADSR Envelope ของตัวกําเนิดเสียง เพ่ือ
สรางเสียงสังเคราะหไดโดยตรง ซึ่งผูใชสามารถศึกษา
บทเรียน และทําการทดลองดวยตัวเองได ผลจากการ
ทดลองใชระบบนี้แสดงใหเห็นการพัฒนาการเรียนรูที่
เพ่ิมขึ้นของผูเรียนเรื่องการสังเคราะหเสียง งานวิจัยน้ี
จึงเปนตนแบบของการพัฒนาสื่อการเรียนรูโดยการใช
ระบบความจริงเสริม 
 

คําสําคัญ: ระบบความจริงเสริม การสัมผัสแบบหลาย
จุด การสังเคราะหเสียง การเรียนรู 

 

Abstract 
In this research, a design of augmented reality 

system is proposed to assist in learning on sound 
synthesis. Learners can use their finger tips to touch 
on a multi-touch surface of a table. A simple touch is 
used for item selection and a simple drag is used for 

changing the parameters. The image processing is 
used for tracking the fingers from the image which is 
captured by a camera attached under the table. The 
LCD projector, which is installed under the table, is 
used to display an augmented image on the surface. 
That image is generated by computer graphics 
engine. In this system, learners can directly 
manipulate ADSR waveform envelope to produce 
synthesized sound. The system provides computer 
graphics based instructions and additional 
information to assist in learning. Learners can study 
and do the experiment on sound synthesis by 
themselves. The goal of the research is to develop an 
augmented educational tool for learning. The results 
demonstrate that learners can improve their 
understandings in sound synthesis intuitively and 
effectively. 

 

Keyword: Augmented Reality, Multi-touch, Sound 
Synthesis, Learning 
 
1.  บทนํา 

งานวิจัยทางดานระบบการเชื่อมตอผูใชที่เนนการ
สัมผัส (Tangible User Interface, TUI) ปจจุบันกําลัง
ไดรับความสนใจอยางมากโดยมีการนําไปประยุกตใช
งานหลายอยางเชน ดานความบันเทิง สถาปตยกรรม 
การแพทย และอื่นๆ [1-4] ระบบเชื่อมตอผูใชที่เนน
การสัมผัสเปนการรวมกันระหวางขอมูลดิจิตอล กับ
วัตถุและสภาพแวดลอมจริง ระบบนี้จะชวยเพ่ิมเติม
ขอมูลและสรางความนาสนใจใหกับผูใชระหวางที่มี
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ปฏิสัมพันธกับสิ่งของได นอกจากนั้นระบบนี้ยังชวย
เพ่ิมการรับรูของผูใช โดยการใชคอมพิวเตอรกราฟกส
สรางขอมูลเสริมแลวนําไปซอนทับลงบนวัตถุทําให
ผูใชสามารถมองเห็นขอมูลเสริมได จึงเกิดแนวคิดใน
การพัฒนาระบบสําหรับเปนสื่อการเรียนรูที่สามารถมี
ปฏิสัมพันธดวยการสัมผัส พรอมทั้งเสริมขอมูลใหแก
ผูเรียนได ในงานวิจัยน้ีจะพัฒนาระบบการเชื่อมตอ
ผูใชที่ เนนการสัมผัส โดยใชระบบความจริงเสริม 
(Augmented Reality) และการสัมผัสแบบหลายจุด 
(Multi-touch) ประยุกตสําหรับเปนสื่อการเรียนรู
สําหรับทเรียนทางวิทยาศาสตร เรื่องการสังเคราะห
เสียง เพ่ือใหผูใชสามารถศึกษา และทดลองไดดวย
ตนเอง 
 

2.  วัตถุประสงค 
เพ่ือศึกษา และพัฒนาระบบความจริงเสริมที่

ควบคุมการทํางานโดยการสัมผัสแบบหลายจุด โดย
นําไปประยุกตใชเพ่ือเปนสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตรที่
มีประสิทธิภาพ รวมท้ังศึกษาความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางที่มีตอระบบความจริงเสริมที่ควบคุมการ
ทํางานโดยการสัมผัสแบบหลายจุดสําหรับบทเรียน
ทางวิทยาศาสตร 
 

3.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการทําวิจัยระบบความ

จริงเสริมที่ควบคุมการทํางานโดยการสัมผัสแบบ
หลายจุดสําหรับเปนสื่อการเรียนรูทางวิทยาศาสตร 

เ พ่ือพัฒนาให เปนสื่อการเรียนรู เขาถึงบุคคล
ทั่วไป โดยผูเรียนสามารถทําการศึกษาและทดลองทาง
วิทยาศาสตรดวยตนเองได 
 

4.  วิธีการตรวจการสัมผัสแบบหลายจุดแบบ
Frustrated Total Internal Reflex  
วิธีการ Frustrated Total Internal Reflex (FTIR) 

พัฒนาโดย Jefferson [5] ที่นําเอาหลักการสะทอนกลับ
หมดของแสงเมื่อ เดินทางผานตัวกลางที่มีความ
หนาแนนแตกตางกัน จะเกิดมุมหักเหขึ้นอยูกับคาดัชนี

การหักเห ในกรณีที่แสงเดินทางจากตัวกลางที่มีคา
ดัชนีการหักเหมากไปยังตัวกลางที่มีคาดัชนีการหักเห
นอยจะมีมุมวิกฤต หากมุมตกกระทบของแสงมีคา
มากกวามุมวิกฤต จะทําใหเกิดการสะทอนกลับหมด 

การประยุกตใชวิธี FTIR เพ่ือหาจุดสัมผัสทําได
โดยนําไดโอดเปลงแสงชนิดอินฟาเรด (Infrared LED) 
ติดบริเวณขอบรอบๆแผนอะคลิลิกใส ดัง 

รูปที่ 1 แสงอินฟาเรดจะเกิดการสะทอนกลับหมด
ทั่วทั้งแผนอะคลิคิกใส เมื่อปลายน้ิวสัมผัสที่ผิวของ
แผนอะคลิลิก แสงอินฟาเรดภายในจะสะทอนกับวัตถุ
ที่สัมผัสออกมานอกแผนอะคลิลิกได ดวยวิธีการน้ีเมื่อ
ใชกลองถายภาพที่บริเวณแผนอะคลิลิกที่มีการสัมผัส 
แลวนําภาพนั้นไปผานการประมวลผลภาพจะทําให
สามารถตรวจจับจุดสัมผัสแบบหลายจุดได 

 

 
 

รูปท่ี 1 วิธี Frustrated Total Internal Reflex [5] 
 

5.  การสังเคราะหเสียง 
การสรางเสียงสังเคราะหดวยคอมพิวเตอร คือการ

สรางเสียงขึ้นมาใหมโดยการเลียนแบบใหมีลักษณะ
คลายเสียงเครื่องดนตรีชนิดตางๆ เสียงพูด หรือสราง
เสียงที่มีรูปแบบใหมๆ สามารถทําไดหลายวิธี สําหรับ
ในงานวิจัยน้ีเลือกใชวิธีการสรางเสียงสังเคราะหแบบ
มอดตดูเลทความถี่ (Frequency Modulation, FM) ที่
คิดคนโดย John Chowing จากมหาวิทยาลัย
สแตนฟอรด  [6] รูปที่ 2 จาก (ก) แสดงรูปแบบอยาง
งายสําหรับสรางเสียงเครื่องดนตรีดวยคอมพิวเตอร 
รูปที่ 2  (ข)  เอาทพุทของแหลงกําเนิดลูป (Envelope 
Generator) รูปที่ 2 (ค)  รูปคลื่นที่สรางขึ้นมีลักษณะ
ตาม Envelope  
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รูปท่ี 2 การสรางเสียงสังเคราะหแบบมอตดูเลทความถี่  
[6] 
 

ธรรมชาติเสียงของเครื่องดนตรีจะมีลักษณะความ
ดังเบาแตกตางกัน ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะขึ้นอยูกับ
ชนิดของเครื่องดนตรี แตเสียงที่เกิดขึ้นของเครื่อง
ดนตรีทุกชนิดสามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงความดัง
ของเสียงที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาออกมาไดเปน 4 ชวง 
คือ Attack Decay Sustain และ Release หรือเรียกวา 
ADSR Envelope ดังรูปที่ 3 

 

 
รูปท่ี 3 Envelope ของเสียง [6] 

 

ชวง Attack เปนชวงเวลาที่เสียงเริ่มจากเงียบ 
จนถึงจุดที่มีความดังเต็มที่  

ชวง Decay คือชวงเวลาที่เสียงลดระดับความดัง
ลงจากจุดสูงสุด จนถึงระดับ Sustain แตในเครื่อง
ดนตรีประเภทเคาะ เชน กลอง จะพบไดเพียง 2 ชวง 
คือ Attack และ Decay เพราะเสียงจะดังขึ้นและลดลง
จนเปนศูนยอยางรวดเร็ว 

ชวง Sustain เปนชวงที่ระดับความดังของเสียง
คงที่ และจะดังตอไปจนกวาจะหยุดเลน ตัวอยางเชน 
การกดคียของเปยโนคางไว เสียงของเปยโนจะดัง
ตอไปเรื่อยๆ 

ชวง Release เปนชวงเวลาของเสียงที่ยาวตอไป
อีก หลังจากการยกนิ้วออกจากคีย จนถึงเวลาที่ความ

ดังของเสียงลดลงจนเปนศูนย ลักษณะเชนนี้พบไดใน
เครื่องดนตรีเชน เปยโน เมื่อกดที่คียเปยโน หัวคอนจะ
เคาะสายทําใหสรางเสียงดังออกมาจนถึงจุดที่มีความ
ดังสูงสุด แลวจะลดลงมาคงอยูที่ระดับหน่ึง จนกระทั่ง
เมื่อปลอยคียบอรด เสียงจึงคอยๆเบาลงจนเงียบใน
ที่สุด 
 

6.  ทฤษฏีการเรียนรู 
ในการออกแบบลําดับ และการนําเสนอเนื้อหา

ของบทเรียนชวยสอนดวยคอมพิวเตอร จําเปนอยางยิ่ง
ที่ผูสรางตองพิจารณาการออกแบบซึ่งเปนไปตาม
ทฤษฎีการเรียนรูของมนุษย  

6.1 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)  
การเรียนรูของมนุษยเปนสิ่งที่สามารถสังเกตได

จากพฤติกรรมภายนอก ลักษณะการเรียนของทฤษฎีน้ี
จะตองเกิดขึ้นตามลําดับที่แนชัด  ผู เรียนจะบรรลุ
วัตถุประสงคไดจะตองมีการเรียนตามขั้นตอนเปน
วัตถุประสงคๆไป ผลที่ไดจากการเรียนขั้นแรกจะเปน
พ้ืนฐานของการเรียนในขึ้นตอๆไป การนําแนวคิดของ
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมาใชบทเรียนชวยสอนดวย
คอมพิวเตอร ผูเรียนทุกคนจะเรียนโดยมีลําดับของ
เนื้อหาที่ตายตัว เพราะผูสอนพิจารณาแลววาลําดับการ
สอนที่ ดี  จะทําใหผู เรียนสามารถเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

6.2 ทฤษฏีปญญานิยม (Cognitivism)  
แนวคิดของทฤษฎี น้ี ไม เห็นด วย กับทฤษฎี

พฤติกรรมนิยม ที่สามารถสอนอะไรไป และจะได
ตามนั้น เพราะคิดวามนุษยมีอารมณ และความนึกคิด 
ดังนั้นในการออกแบบการสอนตองคํานึงถึงจิตใจ 
และความแตกตางภายในของมนุษย ลักษณะการ
ออกแบบบทเรียนของแนวคิดนี้จะทําใหผูเรียนมีอิสระ
มากขึ้น ผูเรยีนจะไดรับเนื้อหาในลําดับที่ไมเหมือนกัน 
โดยเนื้อหาที่ไดรับขึ้นอยู กับความถนัด และความ
สนใจของผูเรียน 

บทเรียนชวยสอนที่พัฒนาขึ้นสําหรับงานวิจัยน้ี
ออกแบบเนื้อหาตามทฤษฎีการเรียนรูแบบพฤติกรรม
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นิยม ซึ่งจะมีการเรียงลําดับเนื้อหาที่ชัดเจน ทําให
ผูเรียนสามารถเขาเรื่องการสังเคราะหเสียงได 
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รูปท่ี 4 ภาพรวมของระบบ 

 

7.  การออกแบบระบบ 
7.1 ภาพรวมของระบบ 
ผูใชสามารถควบคุมการทํางานโดยการสัมผัส

แบบหลายจุดตรงสวนพ้ืนที่ติดตอผูใชที่พ้ืนผิวดานบน
ของโตะที่สรางโดยใชหลักการของ FTIR การควบคุม
มี 2 ลักษณะ คือการใชน้ิวสัมผัสเพื่อเปนการเลือก 
หรือการใชน้ิวเล่ือนเพื่อปรับเปลี่ยนพารามิเตอร กลอง
วีดีโอที่ติดต้ังดานลางของโตะจะถายภาพสวนของ
พ้ืนที่ ติดตอผู ใชแลวทําการสงภาพให กับเครื่อง
คอมพิวเตอรเพ่ือตรวจจับการสัมผัส การแสดงผล
ใหกับผูใชดวยภาพคอมพิวเตอรกราฟกสที่ใชเครื่อง
ฉายภาพโปรเจ็กเตอรฉายภาพจากดานลาง ระบบนี้
ผูใชสามารถใชการสัมผัสควบคุมการปรับแตงรูป 
ADSR Envelope ของตัวกําเนิดเสียง เพ่ือสรางเสียง
สังเคราะหไดโดยตรง ซึ่งผูใชสามารถศึกษาบทเรียน 
และทําการทดลองดวยตัวเองได  รูปที่  4  แสดง
ภาพรวมของระบบ 

7.2 โครงสรางการทํางานของระบบ 
โครงสรางการทํางานของระบบแสดงในรูปที่ 5 

ภ า ย ใน เ ค รื่ อ ง คอม พิ ว เ ตอ ร จ ะมี โ ป ร แก รมที่
ประกอบดวยโมดูลหลัก 3 สวน สวนการประมวลผล

ภาพ สวนสรางภาพดวยคอมพิวเตอรกราฟกส และ
สวนการสรางเสียงสังเคราะห 

 

 
 

รูปท่ี 5 โครงสรางการทํางานของระบบ 
 

 
 

รูปท่ี 6   เปรียบเทียบภาพกอน และหลังการเตรียมภาพ 
 

 
 

รูปท่ี 7 ภาพที่ไดจากขั้นตอนการตรวจการสัมผัส 
 

สวนการประมวลผลภาพ สวนนี้จะรับภาพของ
พ้ืนผิวสัมผัสที่ถายดวยกลองถายภาพคลื่นแสงอิน
ฟาเรด  ซึ่ ง พ้ืนผิวสัมผัสนี้ ใชหลักการของ  FTIR 
ตําแหนงของนิ้วที่สัมผัสจะถูกตรวจจับดวยโปรแกรม
ที่พัฒนาโดยใชไลบาลี่ OpenCV [7] การทํางานหลัก
ของสวนนี้มี 3 ขั้นตอน คือ การเตรียมภาพเบื้องตน 
การตรวจสอบการสัมผัส และการปรับเทียบภาพ 
สําหรับขั้นตอนแรกการเตรียมภาพเบื้องตน ภาพที่ได
จากกลองจําเปนตองปรับปรุงความสวางและคอน 
ทราสของภาพเพื่อใหมีความชัดเพียงพอสําหรับการ
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ตรวจจับการสัมผัส แสดงในรูปที่ 6 ขั้นตอไปภาพที่
ผานการเตรียมภาพเรียบรอยแลวจะนํามาตรวจสอบ
การสัมผัสดวยวิธีการ Blob analysis ดังรูปที่ 7 หากพบ
การสัมผัสจะไดพิกัดของการสัมผัส จํานวนจุดสัมผัส
ที่ตรวจพบ รวมทั้งสถานะของการสัมผัส ซึ่งสามารถ
แบงสถานะการสัมผัสได 3 อยาง คือ น้ิวเริ่มสัมผัส  
(Touch Press) ลาก/เล่ือนนิ้ว (Touch Update) ยกนิ้ว
ออก (Touch Release) ดังตัวอยางในรูปที่ 8 จากนั้นจะ
สงขอมูลใหสวนถัดไป 

 
 

รูปท่ี 8 ตัวอยางการตรวจจับการสัมผัส 
 

สวนสรางภาพดวยคอมพิวเตอรกราฟกส พัฒนา
ดวยกราฟกไลบารี่ OpenGL เปนสวนที่แสดงภาพเพื่อ
ติดตอ ผู ใช  และแสดงขอมูลต า งๆพรอมทั้ ง ให
คําแนะนํากับผูใช ดังรูปที่ 9ภาพที่แสดงมีลักษณะ 2 
มิติ สามารถแสดงภาพแบบโปรงใสได เพ่ือใชสําหรับ
เพ่ิมคําแนะนําใหกับผูใช  ทําใหผูใชสามารถอาน
คําแนะนําและเห็นรายละเอียดดานหลังไดพรอมกัน 
ภาพที่สรางขึ้นจะถูกสงตอไปยังเครื่องฉายภาพโปร
เจ็กเตอร เพ่ือฉายภาพที่สวนพ้ืนที่ ติดตอผูใช การ
ทํางานแบงออกเปน 3 สวนคือ บทเรียน แบบฝกหัด 
และแบบทดสอบ การควบคุมการทํางานโดยใชน้ิว
สัมผัสลงบนรูปกราฟกเพื่อเลือก หรือใชน้ิวลาก/เล่ือน
ที่รูปกราฟกของ ADSR Envelop ของแหลงกําเนิด
เสียงเพื่อปรับเปลี่ ยนลักษณะรูปร างไดโดยตรง 
พารามิเตอรที่ปรับเปลี่ยนทั้งหมดจะสงตอไปยังสวน
การสรางเสียงสังเคราะห การสัมผัสแบบหลายจุดมี
การใชงานได 2 ลักษณะ คือ การยอ/ขยายกราฟของ 
ADSR Envelop และการใชคียบอรดเสมือนทดสอบ

และเลนเสียงที่สังเคราะหขึ้น การยอ/ขยายกราฟ ทํา
โดยการใชน้ิวสัมผัสบนโตะ 2 จุดแลวเล่ือนนิ้วเขาหา
กันเพื่อยอกราฟ หรือเล่ือนนิ้วออกจากกันเพื่อขยาย
กราฟเพื่อดูรายละเอียดที่ตองการ สวนการเลนเสียงที่
สังเคราะหขึ้นมาใหมน้ันจะแสดงภาพกราฟกเปนรูป
คียบอรดผูใชสามารถเลนตัวโนตเสียงตางๆไดพรอม
กัน จากการตรวจจับการสัมผัสพรอมกันไดหลาย
ตําแหนงซึ่งตําแหนงพิกัดของ  การสัมผัสจะไดรับมา
จากโมดูลกอนหนานี้ 

 

 
รูปท่ี 9 ภาพกราฟกติดตอผูใช 

 

ส ว น ก า ร ส ร า ง เ สี ย ง สั ง เ ค ร า ะ ห  จ ะ รั บ
คาพารามิเตอรของแหลงกําเนิดเสียงจากโมดูลสราง
ภาพดวยคอมพิวเตอรกราฟก ดัง 

ตารางที่ 1 จากนั้นจะสังเคราะหเสียงดวยวิธีมอต
ดูเลทความถี่และแสดงผลออกทางลําโพง สวนนี้
พัฒนาขึ้นดวยไลบารี่ STK [8] 
 

ตารางที่ 1 แสดงพารามิเตอรของแหลงกําเนิดเสียง 
พารามิเตอร รายละเอียด

Gain อัตราขยายความดัง
Ratio อัตราสวนของความถ่ีเทียบกับความถ่ีมูลฐาน
Attack time ระยะเวลาชวง Attack ของ ADSR Envenlope
Decay time ระยะเวลาชวง Decay ของ ADSR Envenlope
Sustain level ระดับความดังในชวง Sustain ของ ADSR Envenlope
Release time ระยะเวลาชวง Release ของ ADSR Envenlope  

 

8.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
ในการศึกษาไดกําหนดขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 
8.1 ประชากร และตัวอยาง 
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ประชากร ไดแก เจาหนาที่ และนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท  สาขาวิทยาการหุนยนตและระบบ
อัตโนมัติของสถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ป พ.ศ. 
2551 

กลุมตัวอยาง ไดแก เจาหนาที่ และนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทสาขาวิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 
คัดเลือกโดยการสุมอยางงาย จํานวน 10 คน แบงเปนผู
มีความถนัดทางดนตรี 5 คน และผูไมมีความถนัดทาง
ดนตรี 5 คน 

8.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง 
แบบทดสอบก อนและหลั ง เ รี ยน  เ พ่ื อ วั ด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูใชเมื่อศึกษากับระบบ
ตนแบบ และแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช
งานของระบบตนแบบ 
 

9.  ผลการศึกษา 
คะแนนผลการทดสอบกลุมตัวอยางที่ไดทดลอง

ศึกษาเรื่องเสียงสังเคราะหกับระบบความจริงเสริมที่
ควบคุมการทํางานโดยการสัมผัสแบบหลายจุดแสดง
ดัง 

ตารางที่ 2 และสามารถเปนกราฟไดดังรูปที่ 10 
และรูปที่ 11 เพ่ือใชเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั้งกอนและหลัง  
 

ตารางที่ 2 คะแนนผูทดสอบของแบบทดสอบกอน
และหลังเรียน 

 (220 คะแนน) รอยละ  (355 คะแนน) รอยละ
1 17 7.73 236.0 66.48
2 18 8.18 219.5 61.83
3 5 2.27 204.5 57.61
4 11 5.00 255.0 71.83
5 11.5 5.23 292.0 82.25
6 7 3.18 275.5 77.61
7 12 5.45 254.0 71.55
8 7 3.18 238.0 67.04
9 2 0.91 160.0 45.07

10 16 7.27 219.5 61.83
10.65 4.84 235.4 66.3

แบบทดสอบกอนเรยีน แบบทดสอบหลังเรยีน

มี

ไมมี

คะแนนเฉลี่ย

ความถนดั
ทางดนตรี

คนที่

 

 
รูปท่ี 10 คะแนนแบบทดสอบกอนเรียน 

 
รูปท่ี 11 คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 

 

สําหรับผลการตอบแบบสอบถามเพื่อวัดความพึง
พอใจของผูใชดานการติดตอผูใชหลังจากที่ไดทดลอง
กับระบบความจริงเสริมที่ควบคุมการทํางานโดยการ
สัมผัสแบบหลายจุดแสดงดัง  

ตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ดานการติดตอผูใช 

รายการประเมิน
ดานการติดตอกับผูใช (User Interface) คะแนน S.D. แปลความ อันดับ
ความเหมาะสมของขนาดพื้นที่การแสดงผล 3.7 0.48 ปานกลาง 5
ความชดัเจนของสี และขนาดตัวหนังสือ 4.1 0.88 ดี 2
ความเขาใจคําอธิบายการทํางาน 3.4 0.97 นอย 6
ความเหมาะสมการจดัวางตําแหนงเมนู และปุมควบคุม 4.5 0.53 ดีมาก 1
ความงายของการปรับรปูแบบเสียง 3.8 0.79 ดี 4
ความชดัเจนของเสียง 4.1 0.88 ดี 2
ความงายตอการเรยีนรูและเขาใจการใชงาน 3.9 1.10 ดี 3

เฉล่ีย 3.9 0.80 ดี

ผลการวิเคราะห

 
 

10.  สรุป 
งานวิจัยน้ีไดนําเสนอการประยุกตใชระบบความ

จริงเสริมที่ติดตอกับผูใชผานการสัมผัสแบบหลายจุด
บนพื้นผิวของโตะเพื่อชวยสําหรับการเรียนรูเรื่องการ
สังเคราะหเสียง จุดเดนของระบบดานการใชงานคือ
ผูใชสามารถควบคุม และปรับแตงคาพารามิเตอรของ
แหลงกําเนิดเสียงเพ่ือสรางเสียงสังเคราะหไดสะดวก   
โดยการใชปลายนิ้วสัมผัสและนิ้วลาก รวมถึงการใช
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งานดวยการสัมผัสแบบหลายจุดซึ่งจะทําใหผูใช
สามารถทํางานรวมกันเปนกลุมได  (Collaborative 
Working Group) และขอดีของระบบการเชื่อมตอผูใช
ที่เนนการสัมผัสนี้ทําใหผูใชสามารถใชงานไดอยาง
กลมกลืนและเปนธรรมชาติโดยไมตองใชอุปกรณ
เพ่ิมเติมใดๆ แตประสิทธิภาพการตรวจสอบการสัมผัส
จะลดลงหากมีแสงอินฟาเรดที่มาจากแสงแดดหรือ
แสงของหลอดเผาไสเขามารบกวน จึงตองใชงาน
ภายในหองที่ควบคุมสภาพแสง นอกจากนั้นความเร็ว
ในการตอบสนอง   การสัม ผัสยั งมีความหนวง 
เนื่องมาจากหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ตองทําการ
ประมวลผลหลายอยางกระบวนการในเวลาเดียวกันทั้ง
การประมวลผลภาพ การสรางภาพคอมพิวเตอร กราฟ
ฟกส และการสังเคราะหเสียง ดังนั้นเพื่อใหการทํางาน
มี ก ารตอบสนอง เ ร็ วขึ้ น  จึ งอ าจต อ ง ใช หน ว ย
ประมวลผลกราฟฟกสและหนวยประมวลผลกลางที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูทดลอง
พิจารณาจากคะแนนที่ทําไดมากกวารอยละ 70 ขึ้นไป 
ปรากฏวามีผูทดสอบที่ผานเกณฑคิดเปนรอยละ 40 
ของจํานวนผูทดสอบทั้งหมด หากพิจารณาคะแนน
เฉลี่ยของผูทดสอบทั้งหมดคิดเปนรอยละ 66.3 ดัง
แสดงใน 

ตารางที่ 2 สําหรับ 
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางดานการ

ติดตอผูใชไดระดับความพอใจโดยรวม 3.9 ซึ่งแปล
ความหมายไดวาผูทดลองมีความเห็นในระดับดี  

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการนําระบบความ
จริงเสริมที่ควบคุมการทํางานโดยการสัมผัสแบบ
หลายจุด สําหรับบทเรียนทางวิทยาศาตรชวยใหผูเรียน
สามารถศึกษาดวยตนเองไดถึงแมจะมีปญหาในการ
ตรวจสอบการสัมผัสบางก็ตาม 
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