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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทองเที่ยววนอุทยาน

ปราณบุรี ลักษณะของสื่อที่นําเสนอเปนรูปแบบของสื่อโมชันกราฟกในรูปแบบสองมิติเก่ียวกับสัตวที่อาศัยอยูในปาชายเลน

จํานวน 10 ชนิด ผานเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม โดยสามารถแสกนคิวอารโคดผานแอพพลิเคชั่น โดยใชโปรแกรม HP 

Reveal  และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อสงเสริมการเรียนรูและ

ทองเที่ยววนอุทยานปราณบุรี กลุมตัวอยางที่ใชคือ เจาหนาที่วนอุทยานปราณบุรี กลุมนักทองเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชมวนอุทยาน

ปราณบุรี และกลุมผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีความจริงเสริม โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ จํานวน 400 คน เคร่ืองมือ

ที่ใชในการศึกษาคือ สื่อเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม แบบสอบถามพึงพอใจที่มีตอสื่อ และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ คือ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา ระดับการพึงพอใจในภาพรวมที่มีตอสื่ออยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ยเปน 4.30 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน  ซึ่งสามารถสรุปไดวาการพฒันาสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมสงเสริมการ

เรียนรูและทองเที่ยววนอุทยานปราณบุรี สามารถนําสื่อไปใชงานไดจริง 

คําสําคัญ: ความเปนจริงเสริม  ปาชายเลน  วนอุทยานปราณบุรี  

Abstract 

The objective of this research is to: 1) develop the truth technology to promote learning and tourism in 

Pranburi Forest Park The characteristics of the media presented as a form of two-dimensional graphic 

animation media about 1 0  species of mangrove animals living through augmented reality technology. By 

scanning the QR code through the application By using the HP Reveal program and 2 ) to evaluate tourists' 

satisfaction with the added truth technology to promote learning and tourism in Pranburi Forest Park The 

sample group used was Pranburi Forest Park staff A group of tourists visiting the Pranburi Forest Park And a 

group of experts on truth-enhancing technology By selecting the accidental sample of 400 people. The tools 

used in the study were Augmented reality technology media Satisfaction questionnaire for the media And 

analyzing data with statistics, namely, mean and standard deviation The study indicated that The level of 

overall satisfaction with the media is at a high level. With an average of 4.30 and standard deviation is Which 

can be concluded that the development of the technology media, truth, and promote learning and tourism in 

Pranburi Forest Park Can actually use the media 
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1. ที่มาและความสําคัญ 

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือที่เรียกวา อีโคทัวริสซึ่ม (Ecotourism) เปนเทรนด

การทองเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่กําลังเปนที่นิยมในวงกวางและในระดับสากล มากไปกวานั้นหนวยงานตาง ๆ ก็เร่ิมออกมา

รณรงคและใหความรูในเร่ืองนี้กันเปนอยางมาก อยางที่เราตระหนักกันดีวา ในปจจุบันนี้ธรรมชาติถูกทําลาย น้ําทะเลเนาอยาง

ไมนาเชื่อ ปริมาณขยะในทะเลที่มีแนวโนมวาจะสูงข้ึนมากกวาปลา สัตวพันธุตาง ๆ ที่กําลังจะสูญพันธุในอีกไมชา ทําใหการ

เรียนรูและรูจักสัตวพันธุหายากนอยลง เทคโนโลยีเสมือนจริง จึงเปนประโยชนตอการเรียนรูเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สัตวพันธุหายากตาง ๆ 

เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) Ronald Azuma คือการผสมผสานระวางสภาพแวดลอมจริง และ

สภาพแวดลอมเสมือน และมีการเพิ่มปฏิสัมพันธแบบเรียลไทม ในรูปแบบของ 3 มิติ (Azuma, 1995), Youngjae et. al. 

เทคโนโลยีเสมือนจริง คือการเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในโทรศัพทสมารทโฟน โดยสะทอนในสภาพแวดลอมจริงบน

หนาจอโทรศัพทมือถือ ไดพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงบนโทรศัพทมือถือดวยการเพิ่มประสบการณในการทองเที่ยวและเรียนรู 

ทําใหเกิดความสนุกสนานมากข้ึน (Yne & Fang, 2016).Brito ไดนําเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใชในการพัฒนางานทางดานการ

ทองเทีย่วเพื่อเพิ่มประสบการณดานสถานที่ทองเที่ยวในรูปแบบใหมในชีวิตจริง (Brito, 2015) 

วนอุทยานปราณบุรี แหลงเรียนรูปาชายเลนขนาดใหญ เปนแหลงใหความรูแกนักทองเที่ยวที่สนใจทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ธรรมชาติ หากแตการใหความที่เปนเพียงขอมูลอาจจะไมเพียงพอในการทําความเขาใจและเรียนรูเก่ียวกับสัตวในปาชายเลน 

จึงทําใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม เพื่อสงเสริมการเรียนรูและทองเที่ยววนอุทยานปราณบุรี  

 เทคโนโลยีความเปนจริงเสริมที่สงเสริมการทองเที่ยวชมธรรมชาติ ปาชายเลนวนอุทยานปราณบุรี เปนการนํา

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาทําใหสามารถเรียนรูและเขาใจไดงาย เพื่อเพิ่มความสนุกในการเรียนรูแกนักทองเที่ยวมากยิ่งข้ึน 

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริม เพื่อสงเสริมการเรียนรูและทองเที่ยววนอุทยานปราณบุรี 

2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอเทคโนโลยีความจริง เพื่อเสริมสงเสริมการเรียนรูและทองเที่ยว

วนอุทยานปราณบุรี 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

 

 



 

 

4. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

Augmented Reality (AR) หรือ “เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม” เปนการนําเทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน (Virtual 

Reality) ผสมเขากับเทคโนโลยีภาพที่มีลักษณะคลายๆกับ QR Code หรือ (Quick Response) Code หรือบารโคด 2 มิติ ใน

กรอบสี่เหลี่ยมลายเขาวงกดขาวดํา เพื่อทําใหเห็นภาพสามมิติในหนาจอโดยที่องคประกอบของ สิ่งแวดลอมจริง ๆ ปจจุบันมิติ

เสมือนจริงเขามามีบทบาทในชีวิตของเราหลากหลายรูปแบบ เชน วงการ การโฆษณา วงการสิ่งพิมพ วงการการสื่อสาร 

การศึกษา การแพทย เปนตน (วรภูริ มูลสิน, 2556) 

Motion Graphic หรือ “โมชั่นกราฟก” สามารถแยกคําออกได 2 คํา ไดแก โมชั่น คือ การขยับ การเลื่อน การ

เคลื่อนไหวและ กราฟก คือ ศิลปะแขนงหนึ่งที่สื่อความหมาย ดวยการใชเสน สี รูปภาพ แผนภาพ ดังนั้น โมชั่นกราฟก คือ 

การสรางใหกราฟกมีการเคลื่อนไหวไดหลากหลายมิติ ซึ่งโมชั่นกราฟกนั้น จะแตกตางกับแอนิเมชัน ตรงที่ไมมีตัวละครเปนตัว

ดําเนินเร่ือง หรือมีบทพูด และการตัดฉากสลับแบบภาพยนตร แตโมชั่นกราฟกจะใชแคการเพิ่มหรือสรางภาพเคลื่อนไหว ให

ภาพกราฟก และใชการพากยเสียง บรรยายประกอบ โมชั่นกราฟกจึงนิยมนํามาเลาเร่ืองราวที่มีตัวขอมูลเยอะ เขาใจยาก ให

ออกมาใน รูปแบบที่สวยงาม สนุกสนาน นาติดตาม และเขาใจไดงาย (อินโฟกราฟกไทยแลนด, 2561) 

นิติศักดิ์, (2560) ไดศึกษา การประยุกตใชความเปนจริงเสริมเพื่อนําเสนอขอมูลแหลงทองเที่ยว: กรณีศึกษาวัดพระแกว 

จังหวัดเชียงราย นําเสนอขอมูลแหลงทองเที่ยวบนสมารทโฟน ความเปนจริงเสริมเปนเทคโนโลยีที่ผสานโลกแหงความจริง 

และโลกเสมือนเขาไวดวยกัน โดยใชวิธีซอนภาพสองมิติหรือสามมิติที่อยูในโลกเสมือน โดยมีเนื้อหาประกอบดวย ประวัติความ

เปนมา ศาสนาสถานที่สําคัญภายในวัดพระแกว นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจสูงสุดดานแอพพลิเคชั่น คือการใชงาน

แอพพลิเคชั่นโดยรวม มีความเหมาะสม ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สวนความพึงพอใจดานการนําเสนอขอมูลสูงสุด 

คือ ภาษาที่ใชบรรยายเขาใจงาย และถูกตอง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน ตอนทายสุดจะกลาวถึงแนวทางการ

พัฒนาแอพพลิเคชั่น และแนวโนมการใชสื่อความจริงเสริมที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

ยุทธภัณฑ, (2557) ไดทําการพัฒนาการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เร่ืองบางระจัน วัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาการตูนแอ

นิเมชั่น 2 มิติ เร่ืองบางระจัน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่มีตอการตูนแอนิเมชั่น 2 มิติเร่ืองบางระจัน 

กลุมเปาหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 30 คน ของโรงเรียนอนุบาลกิติยา เคร่ืองมือที่ใชคือ 1) การตูนแอนิ

เมชั่น 2 มิติ เร่ืองบางระจัน 2) แบบสอบถามความพึง พอใจของกลุมเปาหมายที่มีตอการตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เร่ืองบางระจัน 

สถิติที่ใชคือ 1) คาเฉลี่ย 2) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน

อนุบาลกิติยา จํานวน 30 คน ที่มีตอการตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เร่ืองบางระจัน พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก 

สุรพงษ, (2560) ไดทําการพัฒนาเทคโนโลยีการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครสวรรคในงาน ได

นําเสนอการพัฒนาเทคโนโลยีการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครสวรรคโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา

เทคโนโลยีการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาเสมือนจริง และเพื่อชวยสงเสริมการประชาสัมพันธ และการให

ความรูเชิงวัฒนธรรมของสถานที่ทองเที่ยว โดยการทําเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) ที่มีบนโทรศัพทมือถือมา

ใชในการแสดงสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบ 3 มิติ พรอมทั้งยังใหความรูของสถานที่ทองเที่ยวนั้นโดยผลการ

ประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญมีคุณภาพอยูในระดับดี และประเมินความพึงพอใจจากกลุมตัวอยางผูใชงานอยูในระดับดี 

 

 

 



 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย  

1.  ศึกษาความตองการของผูใชงาน ทางผูวิจัยไดทําการลงพื้นที่เพื่อสํารวจความตองการของเจาหนาที่วนอุทยานและ

นักทองเที่ยวที่เขามาในวนอุทยานปราณบุรีจํานวน 40 คน โดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จากแบบสอบถาม

จํานวน 3 สวน 1) ขอมูลดานประชากรศาสตร 2) ขอมูลเชิงพฤติกรรมผูตอบแบบสอบถาม 3) ขอมูลดานความตองการของ

เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง เพื่อตองการทราบเก่ียวกับความตองการดานเทคโนโลยีเสมือนจริงในการนําเสนอขอมูลดานตาง ๆ 

ใหตรงตามความตองการของเจาหนาที่วนอุทยานปราณบุรีและนักทองเที่ยว ที่จะนําไปใชเปนขอมูลในการจัดทําสื่อตอไป 

2.  เขียน Storyboards ทําการเขียน Storyboards เพื่อทําการวางโครงสรางเร่ืองราวในภาพรวมทั้งหมด เร่ืองชนิด

สัตวที่อาศัยในปาชายเลนจํานวน 10 เร่ือง 1) ปูดํา 2) ปูกามดาบ 3) แมหอบ 4) ปูแสม 5) แลน 6) ห่ิงหอย 7) กุงดีดขัน 8) น้ํา

ข้ึน-น้ําลง 9) รูปูดําและ 10) รูงูพิษ  

 
รูปที่ 3 Storyboards 

 3.  การออกแบบภาพสัญลักษณ (Marker) ผูวิจัยทําการออกแบบภาพสัญลักษณ (Marker) และภาพประกอบ

ฉากตาง ๆ โดยใชโปรแกรม Adobe Illustrator 

 

รูปที่ 4 ภาพสัญลกัษณ (Marker) ปูกามดาบ 

4.  บันทึกเสียงขอมูลประกอบ ทําการบันทึกเสียงขอมูลที่เก่ียวกับสัตวที่อาศัยในปาชายเลน โดยใชโทรศัพทมือถือ 

(Smart Phone) ซึ่งใชขอมูลจริงจากปายที่ใหความรูในวนอุทยานปราณบุรี เพื่อไมใหขอมูลนั้นเกิดความขัดแยงกัน 

5.  สรางสื่อ Motion graphic ใชโปรแกรม Adobe After Effects ในการพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟก โดยนําขอมูล

รายละเอียดของสัตวที่อาศัยในปาชายเลน ภาพประกอบฉากและเสียงบรรยายตาง ๆ เขามาสรางภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ 

2D Motion graphic สรางรูปแบบการเคลื่อนไหวของวัตถุและตัวละคร เพื่ออธิบายเนื้อหาใหตรงตามขอมูลที่ตองการจะ

นําเสนอสื่อ 

 

รูปที่ 4 การพัฒนาสื่อวีดีโอโมชัน่กราฟก 



 

 

6.  พัฒนาสื่อในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) พัฒนาสื่อโดยสแกน Marker และทําการ 

Import สื่อวีดีโอโมชั่นกราฟก เขาโปรแกรม HP Reveal 

7.  ทดสอบการใชงานสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม เพื่อสงเสริมการเรียนรูและทองเที่ยววนอุทยานปราณบุรี ทดสอบ

การใชงานของสื่อ Augmented Reality ทําการวัดประสิทธิภาพของสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม โดยการหาคุณภาพของสื่อ

ใหความรูจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานสื่อมัลติมีเดียและการออกแบบจํานวน 3 ทาน เพื่อนํา

ผลมาปรับปรุงและพัฒนาสือ่เทคโนโลยีความจริงเสริม ดวยเทคโนโลยี Augmented Reality กอนที่จะนําไปใชงานจริงตอไป 

8.  ประเมินผลความพึงพอใจผูใชงานที่มีตอสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม เพื่อสงเสริมการเรียนรูและทองเที่ยววน

อุทยานปราณบุรี จากจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชคือ เจาหนาที่วนอุทยานปราณบุรี กลุมนักทองเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชมวนอุทยาน

ปราณบุรี โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ จํานวน 400 คน 

6. ผลและวิจารณ  

6.1 ผลการพัฒนาสื่อเทคโนโลยคีวามจริงเสริม 

ในการพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริม เพื่อสงเสริมการเรียนรูและทองเที่ยววนอุทยานปราณบุรี ผูจัดทาํไดเลือกใชโปรแกรม 

HP Reveal ในการพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริม 

ตารางที่ 1 แสดงผลสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมทีไ่ดพัฒนาข้ึนในแตละหัวขอ 

เร่ือง สื่อเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม เร่ือง สื่อเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 

1) ปูดํา 

 

6) ห่ิงหอย 

 

2) ปูกามดาบ 

 

7) กุงดีดขัน 

 

3) แมหอบ 

 

8) น้ําข้ึน-น้ําลง 

 



 

 

เร่ือง สื่อเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม เร่ือง สื่อเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 

4) ปูแสม 

 

9) รูปูดํา 

 

5) แลน 

 

10) รูงูพิษ 

 

6.2 วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ 

หลังจากดําเนินการทดลองนําเสนอสื่อเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม เร่ืองชนิดสัตวที่อาศัยในปาชายเลนจํานวน 10 

เร่ืองที่พัฒนาข้ึนแลว ผูศึกษาไดทําการประเมินความพึงพอใจของกลุมเปาหมายดวยแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการ

ประเมินดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ลําดับที ่
คาเฉลี่ย S.D. แปรผล 

ดานขอมูล 4.25 0.75 มาก 4 

ดานการนําเสนอ 4.29 0.75 มาก 3 

ดานออกแบบ 4.37 0.69 มาก 1 

ดานการใชงาน 4.31 0.74 มาก 2 

โดยภาพรวมทั้งหมด 4.30 0.73 มาก  

 จากตารางที่ 2 พบวา การประเมินความพึงพอใจของสื่อเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน มี

การประเมินความพึงพอใจของสื่อเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งแบงเปน 4 ดาน คือ 

 การประเมินความพึงพอใจดานขอมูล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย นฤมล ถ่ินวิรัตน, (2555) 

อิทธิพลของอินโฟกราฟกตอการสื่อสารขอมูลเชิงซอน กรณีศึกษา โครงการรูสูฟลัด ในดานการใชภาพที่มีลักษณะเปนอินโฟ

กราฟก คือภาพในเชิงสัญลักษณ ที่มีการวางแผนในดานการออกแบบ การใชสัญลักษณ การใชสี เนื้อหา การลําดับเนื้อเร่ือง

การนําเสนอรูปแบบกราฟกที่เคลื่อนไหว 

 การประเมินความพึงพอใจดานการนําเสนอและดานการออกแบบ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย

พงษพัฒน สายทอง, (2558) วิจัยการพัฒนาโมชั่นอินโฟกราฟก เร่ืองกระบวนการวิจัยสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะ

วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการออกแบบและพัฒนา 5 ข้ัน เชนกัน ประกอบดวย การวิเคราะห การ



 

 

ออกแบบ การพัฒนา การนําไปใชและการประเมินผล และสอดคลองในผลดานนําเสนอเนื้อหา มีภาพแบบอินโฟกราฟกใช

ภาพที่สื่อความหมายและเขาใจไดดีในกลุมของผูชม และสีสันของภาพประกอบมีสวนสําคัญ ชวยถายทอดอารมณและความ

นาสนใจของงานใหดูสวยงาม หรือใชภาพการตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ รูปแบบการนําเสนอโมชั่นกราฟก ระบบและกระบวนการ

ผลิตภาพยนตรแอนิเมชั่น 2 มิติรวมสมัย 

 การประเมินความพึงพอใจดานการใชงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย ภาสวัฒน เนตรสุวรรณ

และคณะ, (2558) การพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟกเร่ืองพื้นฐานคอมพิวเตอรกราฟกสําหรับหลักสูตรฝกอบรมของบริษัทสแควรครี

เอทีฟ จํากัด โดยมีประเด็นที่สอดคลอง คือ แนวทางในการออกแบบ และดานการออกแบบ Story board โดยในข้ันนี้ตั้งแต

คํานึงถึงการปูพื้นฐานแนวคิด ข้ันตอนการเขียนบท การผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหวครอบคลุมทั้งกระบวนการ การสรางความ

เขาใจในบทบาทหนาที่ของทีมงาน การวางแผนการผลิต การวางโครงเร่ืองและแกนเร่ืองที่ชัดเจน การลําดับเร่ืองราวที่ 

เขาใจงาย การใช Story board ในการวางแผนซึ่งชวยในเร่ืองเนื้อหาตรงประเด็น ประหยัดเวลาและลดขอผิดพลาดไดดี และ

ควรเสริมหรือเติม ประเด็นเทคนิคในชวงตัดแตง 

7. สรุปผล  

จากการพัฒนาเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม เพื่อสงเสริมการเรียนรูและทองเที่ยววนอุทยานปราณบุรีพบวา 1) ไดสื่อ

เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม ประกอบดวยวีดีโอโมชั่นกราฟก 10 เร่ือง ในแตละวีดีโอจะมีตัวละครสัตวและฉากภาพประกอบ

พรอมคําบรรยาย จะใชงานควบคูกับแอพพลิเคชั่น ที่จะสามารถแสดงสื่อ Augmented Reality เปนวีดีโอโมชั่นกราฟก 2) 

ความพึงพอใจของผูเขาชมวนอุทยานปราณบุรีที่มีตอสื่อเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม เพื่อสงเสริมการเรียนรูและทองเที่ยววน

อุทยานปราณบุรี มีการทําแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางผลที่ไดคือ ในภาพรวมมีผลอยูในระดับที่มาก ดานการออกแบบมี

ความพึงพอใจมาก รองลงมาคือดานการใชงาน รองลงมาคือดานการนําเสนอและ ดานขอมูลเปนลําดับสุดทาย และสื่อ

สามารถดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบเขตที่กําหนดไว 
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