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บทคัดย่อ
กระดานอินเตอร์แอคทีฟเป็นกระดานที่สามารถใช้เขียน นำาเสนอ หรือแสดงสื่อมัลติมีเดียได้ จึง

เปน็อุปกรณท์ีน่ยิมสำาหรบัการเรยีนการสอนยุคใหมม่ากข้ึน อยา่งไรก็ตาม กระดานอนิเตอร์แอคทฟีทีมี่ขาย
ตามท้องตลาดท่ัวไปมีราคาแพงและมขีนาดใหญแ่ละน้ำาหนกัมากทำาใหไ้มส่ะดวกในการพกพา บทความนี้
นำาเสนอกระดานอนิเตอรแ์อคทฟีทีใ่ช้เทคโนโลยีการสง่ขอ้มลูบลูทธูผา่นคอมพวิเตอรพ์กพา โดยบทความ
ได้นำาเสนอรายละเอียดของกระดานและผลการสอบถามความพึงพอใจการใช้งานกระดานจากกลุ่ม
ตัวอย่างนิสิตและบุคคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามจำานวน 253 คน ผลการวิจัยพบว่า กระดานที่ได้
สรา้งขึน้มขีนาดกะทดัรดัและน้ำาหนกัเบาสามารถพกพาไดง่้าย มรีาคาถกูกวา่กระดานทีว่างขายตามทอ้ง
ตลาดประมาณ 3-8 เทา่ อกีทัง้สามารถสัง่การทำางานไดใ้นบรเิวณกวา้งดว้ยรัศมสีัง่การทำางานครอบคลมุ
ประมาณ 13 เมตร ผลการสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานกระดานที่สร้างพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
ร้อยละ 93.3-95.7 เห็นด้วยว่ากระดานมีประโยชน์ และอยากให้นำามาใช้ในการเรียนการสอน ร้อยละ 
94.1 มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดในการใช้งานกระดาน ร้อยละ 89.3 เห็นด้วยว่ากระดานนี้
เหมาะทีจ่ะเปน็อุปกรณส์ำาหรบัหอ้งเรยีนอจัฉรยิะ รอ้ยละ 88.4 รูส้กึตืน่เตน้ในขณะทีใ่ชก้ระดานนีใ้นระดบั
มากถึงมากที่สุด ในขณะทีก่ลุ่มตัวอย่างร้อยละ 83.0 ไมเ่คยเห็นนวัตกรรมนี้ในการเรียนการสอนมากอ่น
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Abstract
Interactive boards are the boards that can be written, presented or showed multimedia  

materials; thus, They become the most famous devices for modern learning and teaching.  
However, interactive boards currently sold in marketplace are expensive, large size and heavy, 
which are inconvenient to be carried-away. This paper presented an interactive board that  
utilizes technology of bluetooth data sending through a tablet. The paper presented the details 
of the board and satisfaction results of using the board from 253 sampling students and staff 
of Mahasarakham University. The research results showed that the constructed board had small 
size and light-weight, which would be convenient to be carried-away. The cost of the board was 
approximately 3-8 times less than the conventional boards. In addition, the board could be 
operated in the large area covering the area with estimated radius of 13 meters. The satisfaction  
of using the board from questionnaires showed that the constructed board was useful and 
should be used for learning and teaching, 94.1% of correspondents were highy and very 
highy statitied of using the board, 89.3% of correspondents agreed that the board was 
suitable equipment in smart classroom and 88.4% of correspondents felt excited and very 
excited when using the board while 83.0% of correspondents have never seen this kind  
of innovation for education before.

Keywords: Interactive board, low cost, smart classrooms

บทนำา
การถ่ายทอดความรู้และข้อมูลจากครู

ไปยังนักเรียนจำาเป็นต้องอาศัยสื่อการสอนเป็น
ตัวกลางในการส่งผ่านความรู้และข้อมูลนั้น ดัง
นัน้สือ่การสอนท่ีมีประสทิธภิาพจะสง่ผลใหก้ารสง่
ผ่านความรู้และข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามไปด้วย (ลัดดา ศุขปรีดี และชม ภูมิภาค, 
2526; พิสิฐ เมธาภัทร และ ธีระพล เมธีกุล, 
2531; Robert A. Reiser, 2544) Louis Shores 
(2503) ได้แบ่งสื่อการสอนออกเป็น 4 ประเภท 
คือ สิ่งพิมพ์ วัสดุกราฟิก วัตถุเครื่องฉาย และ 
วตัถุถ่ายทอดเสยีง ในขณะที ่Edgar Dale (2512) 
แบ่งส่ือการสอนตามประสบการณ์แบบขั้น 10 
ขั้น (กรวยประสบการณ์) และ ชัยยงค์ พรมวงศ์ 
(2523) ได้แบ่งสื่อการสอนออกเป็น 3 รูปแบบ 
คอื วสัด ุอปุกรณ์ และ เทคนคิวธิกีารหรอืกจิกรรม 

ซึ่งไม่ว่าเป็นการแบ่งสื่อการสอนออกเป็นประเภท
ในรูปแบบใดก็ตาม กระดานดำา (Blackboard 
หรือ Chalkboard) ถือเป็นอุปกรณ์สื่อการสอน
พืน้ฐานและเปน็สือ่การสอนทีน่ยิมทีส่ดุตัง้แตอ่ดตี
จนถึงปัจจุบัน 

กระดานดำาเริ่มมีการใช้งานมาตั้งแต่ต้น
พุทธศตวรรษที่ 25 ณ ประเทศอังกฤษและแพร่
หลายไปทั่วโลกในเวลาต่อมา (Alan S. Marcus, 
2550) ทัง้นีเ้นือ่งจากกระดานดำามคีณุสมบตัพิเิศษ
หลายประการทีท่ำาใหเ้ปน็ทีน่ยิม ไดแ้ก ่กระดานดำา
ไม่ต้องการการบำารุงรักษามาก มีราคาท่ีประหยัด 
ให้เส้นคมหนาบางได้ เขียนและลบได้ง่าย (S. K. 
Mangel, 2552) อย่างไรก็ตาม กระดานดำามีข้อ
จำากัดหลายประการ ได้แก่ ข้อมูลที่ปรากฏบน
กระดานดำาไม่สามารถบันทึกได้โดยตรง ต้องติด
ตัง้ในตำาแหนง่ทีเ่หมาะสมสำาหรบัผูใ้ชง้านและยาก
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ต่อการเคลื่อนย้ายซึ่งอาจเป็นปัญหากับนักเรียน
ท่ีมีปัญหาด้านสายตาได้ อาจมีอันตรายจากฝุ่น
ละอองของชอล์กที่ใช้เขียน ยากต่อการแสดงภาพ
เคลื่อนไหว ลายมือของครูอาจไม่ชัดเจนยากต่อ
การอ่าน การเขียนกระดานดำาอาจใช้เวลามากซึ่ง
อาจทำาให้การเรียนการสอนล่าช้าและไม่น่าสนใจ 
(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2551; William Rice, 2555) ด้วย
เหตุผลข้างต้นทำาให้มีการเสนอวิธีแก้ปัญหาข้อ
จำากัดของกระดานดำา โดย Martin Heit ได้สร้าง
กระดานขาว (Whiteboard) ขึ้นมาเป็นครั้งแรกใน
ช่วงปี พ.ศ. 2493-2503 ซึ่งกระดานขาวสามารถ
แก้ปัญหาส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับฝุ่นละอองจากชอล์ก
ไดด้ว้ยการใชห้มกึเคมแีทน อย่างไรกต็าม กระดาน
ขาวยังมีปัญหาเกี่ยวกับราคาที่สูง หมึกปากกาที่
บรรจุหมึกแห้งเร็ว และยังไม่สามารถบันทึกข้อมูล
จากกระดานได้โดยตรง ในปี พ.ศ. 2533 บริษัท 
Xerox Parc ได้ประดิษฐ์กระดานอินเตอร์แอคทีฟ 
(Interactive board) ขึน้เปน็ครัง้แรก (Ruth Wood 
and Jean Ashfield, 2551) และได้ถูกพัฒนา
ในเชิงพาณิชย์ด้วยบริษัท Smart board ในปีถัด
มา กระดานอินเตอร์แอคทีฟนี้ ทำาหน้าที่เหมือน
กระดานดำาทุกประการแต่สามารถบันทึกข้อมูลที่
ปรากฏบนกระดานลงในคอมพิวเตอร์ได้ สามารถ
สร้างภาพเคลื่อนไหว สามารถเคล่ือนย้ายได้และ
ง่ายต่อการติดต้ังเพราะมีขนาดเล็ก แก้ไขปัญหา
เร่ืองฝุ่นละอองชอล์กหรือหมึกปากกาโดยสิ้นเชิง 
อีกทั้งสามารถลบและเลือกการนำาเสนอได้อย่าง
รวดเรว็ สามารถแสดงสือ่ผสมในรปูแบบตา่งๆ ทัง้
แสง สี เสียง ได้อย่างครบถ้วน มีงานวิจัยหลายชิ้น
ที่ชี้ให้เห็นว่า นักเรียนให้ความสนใจในเนื้อหาการ
เรียนมากขึ้น เมื่อใช้กระดานอินเตอร์แอคทีฟใน
การเรียนการสอนเปรียบเทียบกับการใช้กระดาน
ดำาแบบธรรมดา (Heather J. Smith et al., 2548; 
Victoria Armstronga and et al., 2548; Nabeel 
Al-Qirim, 2554; Essam Bakadam and et al., 

2555) ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้อัตราการใช้กระดาน
อินเตอร์แอคทีฟในการเรียนการสอนเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม ราคาของกระดานอินเต
อร์แอคทีฟ ณ ปัจจุบันมีราคาในช่วงประมาณ 
100,000-300,000 บาท (TechLearn, 2557) 
ซึ่งแพงมากเมื่อเปรียบเทียบกับกระดานดำาหรือ
กระดานขาว ดงันัน้การวจิยัเพือ่คน้หาวธิกีารสรา้ง
กระดานอินเตอร์แอคทีฟให้มีราคาถูกลงจึงเป็น
ความท้าทายสำาหรับนักวิจัยเป็นอย่างมาก ข้อมูล
จากการศกึษาคน้ควา้และรวบรวมของผูว้จิยัพบวา่ 
เทคโนโลยีที่ใช้สาหรับสร้างกระดานอินเตอร์แอค
ทฟีเปน็ปจัจยัหลกัในการกำาหนดราคาของกระดาน
อินเตอร์แอคทีฟ เทคโนโลยีกระดานอินเตอร์แอค
ทีฟที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 6 เทคโนโลยี 
ไดแ้ก ่อนิฟราเรด (Infrared Scan) ความตา้นทาน
สัมผัส (Resistive Touch) ปากกาอิเล็กโตรแมก
เนตรกิ (Electromagnetic Pen) อัลตราโซนคิแบบ
พกพา (Portable Ultrasonic) วีโมต (Wiimote) 
และ เวอร์ชวลไวท์บอร์ด (Virtual Whiteboard) 
(Society for Information Display, 2548;  
Jonathan Finkelstein, 2549; Smart, 2552; 
Long Fei Liu and others, 2557)

ในปี พ.ศ. 2557 ชลธี โพธิ์ทอง และ
คณะ ไดป้ระสบความสำาเรจ็ในการจดัสรา้งตน้แบบ
กระดานอินเตอร์แอคทีฟท่ีมีราคาถูกโดยได้รับทุน
สนับสนุนจากสำานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กระดานที่จัดสร้างใช้เทคโนโลยีร่วม
ระหว่างรังสีอินฟราเรด (Infrared) และ วีโมต 
(Wiimote) ผูใ้ชใ้ชป้ากการงัสอีนิฟราเรด (Infrared 
pen) เพือ่เขยีนเหมอืนชอลก์หรอืปากกาเคมหีรอืใช้
คลิกเหมือนเมาส์ ในขณะที่วีโมต (Wiimote) ทำา
หน้าที่รับสัญญาณรังสีอินฟราเรดและสั่งการจอ
โปรเจคเตอร์ให้แสดงภาพตามต้องการ ดังแสดง
ในรูปที่ 1 อย่างไรก็ตาม กระดานที่จัดสร้างข้ึน
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ยังมีข้อจำากัดบางประการ เช่น ส่วนประกอบของ
กระดานยงัแยกชิน้ไมส่ะดวกในการพกพา ปากกา
รังสีอินฟราเรดใช้ได้ในระยะไม่เกิน 3 เมตร มุม
ตรวจจับรังสีอินฟราเรดของวีโมตมีค่าแม่นยำาใน
มุมที่แคบที่ไม่เกิน 15-20 องศา และปากการังสี
อินฟราเรดยังไม่สามารถทำางานแบบคลิกขวาของ
เมาส์ได้ 

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาต่อยอดเพื่อแก้ไขข้อ
จำากัดของกระดานต้นแบบโดยได้รวมเทคโนโลยี
การส่งผ่านข้อมูลแบบบลูทูธ (Bluetooth) ผ่าน
คอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือ แท็ปเล็ท (Tablet) 
มาช่วยในการส่งข้อมูลพิกัดและภาพระหว่างวีโม
ตกับโปรเจคเตอร์ ซึ่งนอกจากจะทำาให้อุปกรณ์มี
ขนาดเล็กลงแล้ว ยังทำาการใช้งานครอบคลุมพื้นที่
กว้างขึ้นกว่า 15 เมตร จากจุดติดตั้งโปรเจคเตอร์
ได้ ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกระดานอินเตอร์แอคทีฟที่มี

ราคาถกู ขนาดกะทดัรดั น้ำาหนกัเบา พกพาสะดวก 
ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานเป็นบริเวณกว้าง โดยการ
รวมเทคโนโลยีรังสีอินฟราเรดและวีโมตกับการ
ส่งข้อมูลบลูทูธผ่านคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก

2. เพือ่ศึกษาความพงึพอใจในการใชง้าน
กระดานที่ได้สร้างขึ้น

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ทดสอบการใช้งานกระดานอินเตอร์แอคทีฟเป็น
นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ท่ีใช้ห้องเรียน EN106 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ซึ่งเป็นห้องที่ใช้ติดตั้ง
อุปกรณ์ในการทดสอบและเก็บข้อมูล) โดยเก็บ
ข้อมูลในระหว่างการเรียนการสอนภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 14-18 กันยายน 
2558 โดยจำานวนประชากรไดจ้ากการสุม่ตวัอยา่ง 
(Random Sampling) ซึ่งผลการสุ่มตัวอย่างได้
จำานวนนสิติและบคุลากรจากคณะตา่งๆ 11 คณะ 
โดยมีจำานวนดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งพบว่า นิสิต
และบุคลากรส่วนใหญ่เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คดิเปน็ร้อยละ 77.08 รองลงมาเปน็คณะการบญัชี
และการจดัการ รอ้ยละ 4.74 ภาพบรรยากาศการ
จัดกิจกรรมการเชิญชวนเก็บข้อมูลเป็นดังแสดง
ในรูปที่ 2 

5 
 

รับสัญญาณรังสีอินฟราเรดและสั่งการจอโปรเจคเตอรใหแสดงภาพตามตองการ ดังแสดงใน
รูปที่ 1 อยางไรก็ตาม กระดานที่จัดสรางข้ึนยังมีขอจํากัดบางประการ เชน สวนประกอบของ
กระดานยังแยกชิ้นไมสะดวกในการพกพา ปากการังสีอินฟราเรดใชไดในระยะไมเกิน 3 
เมตร มุมตรวจจับรังสีอินฟราเรดของวีโมตมีคาแมนยําในมุมที่แคบที่ไมเกิน 15-20 องศา 
และปากการังสีอินฟราเรดยังไมสามารถทํางานแบบคลิกขวาของเมาสได  
 งานวิจัยนี้ไดพัฒนาตอยอดเพ่ือแกไขขอจํากัดของกระดานตนแบบโดยไดรวม
เทคโนโลยีการสงผานขอมูลแบบบลูทูธ (Bluetooth) ผานคอมพิวเตอรแบบพกพา หรือ แทป็
เล็ท (Tablet) มาชวยในการสงขอมูลพิกัดและภาพระหวางวีโมตกับโปรเจคเตอร ซึ่ง
นอกจากจะทําใหอุปกรณมีขนาดเล็กลงแลว ยังทําการใชงานครอบคลุมพ้ืนที่กวางข้ึนกวา 
15 เมตร จากจุดติดตั้งโปรเจคเตอรได ซึ่งจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป  

 
รูปที่ 1 กระดานอินเตอรแอคทีฟตามการประดิษฐของชลธีและคณะ (2557) 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือสรางกระดานอินเตอรแอคทีฟที่มีราคาถูก ขนาดกะทัดรัด น้ําหนักเบา 
พกพาสะดวก ครอบคลุมพ้ืนที่ใชงานเปนบริเวณกวาง โดยการรวมเทคโนโลยีรังสี
อินฟราเรดและวีโมตกับการสงขอมูลบลูทูธผานคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใชงานกระดานที่ไดสรางข้ึน 
 
 

รูปที่ 1 กระดานอินเตอร์แอคทีฟตามการประดิษฐ์ของ
ชลธีและคณะ (2557)
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รูปที่ 2 กิจกรรมการเก็บขอมูลเพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการใชงานกระดานตนแบบ 

 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและวิเคราะหการวิจัย 
 1. ใชกระดานอินเตอรแอคทีฟที่สรางข้ึนและแบบสอบถามความพึงพอใจการใชงาน
กระดานอินเตอรแอคทีฟที่ไดสรางข้ึน โดยใชเทคนิคการประมาณคา (Rating scale) โดย
กําหนดใหชวงคะแนนเห็นดวยที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และ ไม
เห็นดวย ดวยคาคะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ    
 2. รูปแบบการทดสอบการใชงานกระดานสําหรับกลุมตัวอยางผูใชงานแบงออกเปน 
3 สวน ไดแก การเขียนและวาดภาพตามกําหนดดวยโปรแกรม Paintbrush การทดลอง
นําเสนอดวยสไลดจํานวน 10 หนา ดวยโปรแกรม PowerPoint และการใชงานอินเตอรเน็ต
ดวยเว็ปไซต YouTube แสดงสื่อการสอนเก่ียวกับการทดสอบภาษาอังกฤษจํานวน 10 ขอ 
ซึ่งโปรแกรมเหลานี้เปนโปรแกรมที่นิยมใชงานในการเรียนการสอน โดยใชเวลาทดสอบ ตอ
โปรแกรม 2 นาที ซึ่งรวมเปน 6 นาทีตอคน  
 3. หลังจากการทดสอบใชงานกระดาน ประชากรทดสอบจะทําแบบสอบถามความ
พึงพอใจการใชงาน ซึ่งประกอบดวยขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 3 สวน คือ 

ต�ร�งที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการทดสอบกระดานต้นแบบ 

คณะ/หน่วยง�น นิสิต (คน) บุคล�กร (คน) รวม (คน)

วิศวกรรมศาสตร์ 184 8 196

การบัญชีและการจัดการ 12 0 12

วิทยาศาสตร์ 10 1 11

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 0 8

มนุษยศาสตร์ 7 0 7

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 6 0 6

ศึกษาศาสตร์ 5 0 5

วัฒนธรรมศาสตร์ 5 0 5

เทคโนโลยี 3 1 4

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 2 0 2

วิทยาการสารสนเทศ 1 0 1

รวม 243 10 253

 รูปที่ 2 กิจกรรมการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานกระดานต้นแบบ



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 94 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2560

เครื่องมือท่ีใช้ในก�รวิจัยและวิเคร�ะห์
ก�รวิจัย

1. ใช้กระดานอินเตอร์แอคทีฟที่สร้าง
ขึ้นและแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งาน
กระดานอินเตอร์แอคทีฟท่ีได้สร้างขึ้น โดยใช้
เทคนิคการประมาณค่า (Rating scale) โดย
กำาหนดให้ช่วงคะแนนเห็นด้วยที่สุด เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และ ไม่เห็นด้วย 
ด้วยค่าคะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามลำาดับ 

2. รปูแบบการทดสอบการใช้งานกระดาน
สำาหรับกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ การเขียนและวาดภาพตามกำาหนดด้วย
โปรแกรม Paintbrush การทดลองนำาเสนอด้วย
สไลด์จำานวน 10 หน้า ด้วยโปรแกรม Power-
Point และการใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยเว็ปไซต์ 
YouTube แสดงสื่อการสอนเกี่ยวกับการทดสอบ
ภาษาอังกฤษจำานวน 10 ข้อ ซ่ึงโปรแกรมเหล่า
นี้เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้งานในการเรียนการสอน 
โดยใช้เวลาทดสอบ ต่อโปรแกรม 2 นาที ซึ่งรวม
เป็น 6 นาทีต่อคน 

3. หลังจากการทดสอบใช้งานกระดาน 
ประชากรทดสอบจะทำาแบบสอบถามความพึง
พอใจการใช้งาน ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเพศ อายุ 
สถานะ และ คณะ/หน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมูลเชิง
ปริมาณที่สุ่มเลือกจากจำานวนนิสิตและบุคลากร
ที่ใช้ห้องเรียน EN106 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการเรียนการสอน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการเคยหรือไม่เคยเห็น
หรือใช้เทคโนโลยีนี้ในการเรียนการสอนและใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้อมูลส่วนนี้ทำาการ
สำารวจเพื่อประเมินระยะเวลาการอบรมและ
แนะนำาการใช้งานเครื่องก่อนทำาการทดสอบ

ส่วนที่  3 ข้อมูลความพึงพอใจและ
ข้อคิดเห็นต่อการนำาเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ใน
การเรียนการสอน กิจกรรม และส่วนที่เก่ียวกับ
ห้องเรียนอัจฉริยะ เป็นข้อมูลเพื่อรับความคิดเห็น
ของผู้ใช้งานกระดานในส่วนเทคโนโลยีสำาหรับ
ห้องเรียนอัจฉริยะ 

4. ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลจะถูกนำา
มานับค่าความถี่ ผลรวมของความถี่ที่ได้ในแต่ละ
ประเด็นจะถูกใช้ในการประเมินและสรุปผลความ
พึงพอใจในการใช้งานกระดานอินเตอร์แอคทีฟที่
ได้จัดสร้างขึ้น

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ผล

การวิจัยในส่วนของโครงสร้างและลักษณะของ
กระดานอินเตอร์แอคทีฟที่ได้จัดสร้างขึ้นเปรียบ
เทียบกับกระดานอินเตอร์แอคทีฟแบบเดิม และ 
ผลการวจิยัในสว่นของความพงึพอใจตอ่การใชง้าน
กระดานอินเตอร์แอคทีฟที่ได้จัดสร้างขึ้น

ผลการวิจัยที่ 1 ผลการสร้างกระดานอิน
เตอร์แอคทีฟ

รูปที่ 3 แสดงโครงสร้างเปรียบเทียบ
ลักษณะการเชื่อมต่อกระดานอินเตอร์แอคทีฟ
ระหว่างโครงสร้างเดิมและโครงสร้างท่ีได้ปรับปรุง 
โดยโครงสร้างเดินประกอบด้วย (1) ฉากรับภาพ 
(Screen) ที่ทำาหน้าที่เสมือนกระดาน (2) วีโมต 
(Wiimote) ทำาหน้าที่แปลงสัญญาณเมื่อมีคำาสั่ง
บนฉากรับภาพให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อส่ง
ให้ (4) คอมพิวเตอร์ (Computer) แปลงเป็น
สัญญาณภาพและฉายปรับขนาดตามต้องการ
ด้วยโปรเจคเตอร์ (Projector) โดยมี (5) ปากกา
อินฟราเรด (Infrared Pen) ที่ทำาหน้าที่เสมือน
ปากกาเคมีใช้วาดภาพบนกระดาน หรือทำาหน้าที่
เสมอืนเมาสเ์พือ่คลกิเลอืกวัตถบุนกระดาน บนัทกึ
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หรือลบข้อความ หรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและ
แสง สี เสียงต่างๆ ซึ่งคำาสั่งจากปากกาอินฟราเรด
ทำาไดด้ว้ยการกดปุม่บนปากกาซึง่วโีมตจะทำาหน้าท่ี
ตรวจจับสัญญาณเมื่อปากกามีการกดปุ่มเพ่ือ
แปลงเป็นคำาสั่งให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลและ
ดำาเนินการต่อไป 

ในขณะที่กระดานแบบใหม่ที่ จัดสร้าง
ขึ้นในการวิจัยน้ี ได้ใช้คอมพิวเตอร์พกพาขนาด
เล็ก (Mini-Tablet) แทนเพื่อลดขนาดและน้ำาหนัก 
และได้ติดตั้งวีโมตบนตัวโปรเจคเตอร์แทนเพื่อลด

จำานวนอุปกรณ์ขาตั้ง นอกจากนี้ยังใช้ระบบกระ
จายสญัญาณบลทูธู (Bluetooth Distributer) เพือ่
ขยายพื้นที่รับส่งข้อมูลระหว่างปากกาอินฟราเรด
และวีโมต โดยผลการทดสอบความเข้มสัญญาณ
ข้อมูล (0-100%) กับระยะรับสัญญาณเม่ือห้อง
ทดลอง ณ หอ้ง EN106 ตกึคณะวศิวกรรมศาสตร ์
ที่ระดับมุมเงยวีโมต 0–20 องศา เทียบกับแนว
ระนาบโต๊ะที่ความสูง 80 เซนติเมตร จากพื้นดิน 
ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2

 

9 
 

วาดภาพบนกระดาน หรือทาํหนาที่เสมือนเมาสเพ่ือคลิกเลือกวัตถุบนกระดาน บันทึกหรือ
ลบขอความ หรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและแสง สี เสียงตาง ๆ ซึ่งคําสั่งจากปากกา
อินฟราเรดทําไดดวยการกดปุมบนปากกาซึ่งวีโมตจะทําหนาที่ตรวจจับสัญญาณเมื่อปากกา
มีการกดปุมเพ่ือแปลงเปนคําสั่งใหคอมพิวเตอรประมวลผลและดําเนินการตอไป  
 ในขณะที่กระดานแบบใหมที่จัดสรางข้ึนในการวิจัยนี้ ไดใชคอมพิวเตอรพกพาขนาด
เล็ก (Mini-Tablet) แทนเพ่ือลดขนาดและน้ําหนัก และไดติดตั้งวีโมตบนตัวโปรเจคเตอรแทน
เพ่ือลดจํานวนอุปกรณขาตั้ง นอกจากนี้ยังใชระบบกระจายสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth 
Distributer) เพ่ือขยายพ้ืนที่รับสงขอมูลระหวางปากกาอินฟราเรดและวีโมต โดยผลการ
ทดสอบความเขมสัญญาณขอมูล (0-100%) กับระยะรับสัญญาณเมื่อหองทดลอง ณ หอง 
EN106 ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ระดับมุมเงยวีโมต 0–20 องศา เทียบกับแนวระนาบโตะ
ที่ความสูง 80 เซนติเมตร จากพ้ืนดิน ไดผลดังแสดงในตารางที่ 2 

   

4.computer

5. Infrared Pen
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2. Wiimote

4. Mini-Tablet

5. Infrared Pen

1. screen

3. Projector
2. Wiimote
& Bluetooth
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จากข้อมูลในตารางที่ 2 สามารถสรุปได้
วา่ กระดานอินเตอรแ์อคทฟีแบบใหมท่ีท่ำาการวจิยั
และจัดสร้างสามารถส่งสัญญาณข้อมูลท่ีมีความ
เข้มสัญญาณข้อมูลสูงสุด 100% ได้ที่ระยะ 11-
15 เมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่รับส่งข้อมูลที่กว้าง
และไกลกวา่เมือ่เทยีบกบักระดานแบบเดมิทีร่ะยะ
เพียง 1-3 เมตร โดยระยะมุมติดตั้งของวีโมตที่ 0 
องศา ให้ระยะความเข้มการส่งสัญญาณที่ดีที่สุด 
โดยความเข้มสัญญาณจะลดลงเมื่อมุมเงยการติด
ตั้งวีโมตเพิ่มขึ้น 

ผลการวิจัยที่ 2 ผลการศึกษาความพึง
พอใจต่อการใช้งานกระดานอินเตอร์แอคทีฟที่
สร้างขึ้น

ผลการเก็บข้อมูลเป็นดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ: ชาย 131 คน (51.8%); หญิง 
116 คน (45.8%); ไม่ระบุ 6 คน (2.4%)

2. สถานภาพ: นิสิต 243 คน (96.0%); 
บุคลากร 10 คน (4.0%);

3. อายุ: 17-20 ปี 181 คน (71.5%); 
21-24 ปี 62 คน (24.5%); 25 ปีขึ้นไป 10 คน 
 (4.0%)

ส่วนที่ 2 ความเห็นการร่วมกิจกรรมการ
ใช้กระดานอินเตอร์แอคทีฟ

1. จำานวนผู้เคยเห็นเทคโนโลยีลักษณะนี้

 - ไม่เคย 135 คน (53.4%) 

 - เคยเห็น 118 คน (46.6%)

ต�ร�งที่ 2 ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความเข้มสัญญาณข้อมูลท่ีวัดได้ท่ีระยะทดสอบ 1-15 เมตร และ
มุมเงยวีโมต 0 10 และ 20 องศา ระหว่างกระดานแบบเดิมและแบบใหม่ 

ระยะท�ง (เมตร)
กระด�นแบบเดิม 

(%คว�มเข้มสัญญ�ณ)
กระด�นแบบใหม่

(%คว�มเข้มสัญญ�ณ)

0 องศ� 10 องศ� 20 องศ� 0 องศ� 10 องศ� 20 องศ�

1 100 100 100 100 100 100

2 100 100 50 100 100 100

3 100 37 8 100 100 100

4 25 0 0 100 100 100

5 0 0 0 100 100 100

10 0 0 0 100 100 100

11 0 0 0 100 100 100

12 0 0 0 100 100 96

13 0 0 0 100 100 94

14 0 0 0 100 83 32

15 0 0 0 100 58 21

16 0 0 0 98 35 3
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2. จำานวนผู้เคยเห็นเทคโนโลยีลักษณะนี้
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 - ไม่เคยเห็น 211 คน (83.4%) 

 - เคยเห็น 42 คน (16.6%)

3. จำานวนผู้เคยเห็นเทคโนโลยีลักษณะนี้
ในการเรียนการสอน

 - ไม่เคยเห็น 161 คน (63.6%) 

 - เคยเห็น 92 คน (36.4%) 

4. จำานวนผู้เคยเห็นเทคโนโลยีลักษณะนี้
ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  - ไม่เคยเห็น 210 คน (83.0%)

 - เคยเห็น 43 คน (17.0%) 

สว่นที ่3 ความพงึพอใจในการใชก้ระดาน
ที่จัดสร้างขึ้น

ต�ร�งที่ 3 แสดงความพึงพอใจของผู้ใช้งานกระดาน

ลักษณะก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจ

คว�มถี่จำ�นวนประช�กรต่อคว�มพึงพอใจ (คน และ %)

ดีม�ก 
(5)

ดี 
(4)

ป�นกล�ง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

1. ต่อการนำาเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการเรียน
การสอนในคณะของผู้ทดสอบใช้งาน

141
(55.8%)

95
(37.5%)

17
(6.7%)

- -

2. ต่อการนำาเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการเรียน
การสอนในสาขาวิชาของผู้ทดสอบใช้งาน

133
(52.6%)

101
(39.9%)

19
(7.5%)

- -

3. ต่อความรู้สึกตื่นเต้นหรืออยากเล่นอยากใช้
เทคโนโลยีนี้

101
(39.9%)

122
(48.2%)

29
(11.5%)

1
(0.4%)

-

4. ต่อประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้ต่อการเรียน
การสอนในอนาคต

133
(57.7%)

96
(37.9%)

9
(3.6%)

1
(0.4%)

1
(0.4%)

5. เทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีสำาหรับ 
ห้องเรียนอัจฉริยะ

107
(42.3%)

119
(47.0%)

25
(9.9%)

2
(0.8%)

-

6. ต่อความต้องการนำาเทคโนโลยีนี้มาใช้ใน
กิจกรรมอื่นๆ

126
(49.8%)

112
(44.3%)

15
(5.9%)

- -

7. ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมนี้ใน
ภาพรวม

134
(53.0%)

104
(41.1%)

15
(5.9%)

- -

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลก�รทดลอง

1. สามารถสร้างกระดานอินเตอร์แอค
ทีฟที่มีราคาถูก ขนาดกะทัดรัด น้ำาหนักเบา 
และสามารถพกพาได้สะดวก ครอบคลุมพื้นที่

ใช้งานเป็นบริเวณกว้าง โดยการรวมเทคโนโลยี
รังสีอินฟราเรดและวีโมตกับการส่งข้อมูลแบบ
บลูทูธผ่านคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็กได้ตาม
วัตถุประสงค์ โดยกระดานอินเตอร์แอคทีฟที่ได้
สร้างขึ้นมีลักษณะดังนี้
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 - กระดาน ประกอบด้วย 5 ส่วน 
คือ ปากกาอินฟราเรด วีโมตและระบบกระจาย
สัญญาณบลูทูธ คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก 
โปรเจคเตอร ์และ ฉากรบัภาพ โดยผูใ้ชส้ามารถใช้
ปากกาอินฟราเรดแทนชอล์กหรือปากกาเคมีเพื่อ
เขยีนขอ้ความบนกระดานได้ หรอืใช้แทนเมาสเ์พ่ือ
คลิกเลือก บันทึกหรือลบวัตถุบนกระดานได้ โดย
วีโมตจะตรวจจับสัญญาณอินฟราเรดจากปากกา
แล้วแปลงเป็นข้อมูลคำาสั่งส่งผ่านระบบกระจาย
สญัญาณบลทูธูเพือ่ใหส้ามารถส่งขอ้มลูได้ในระยะ
ไกลไดด้ว้ยระดบัความเขม้สญัญาณสงูสดุ (100%) 
ทีร่ะยะ 11-15 เมตร ขอ้มลูคำาสัง่จะถกูประมวลผล
โดยคอมพวิเตอร์ขนาดเลก็เพ่ือแปลงเปน็สญัญาณ
ภาพส่งไปยังโปรเจคเตอร์และฉายลงบนฉากรับ
ภาพ ตามลำาดับ 

 - กระดานอินเตอร์แอคทีฟที่ได้สร้าง
ข้ึนสามารถใชเ้ขยีนในลกัษณะเดียวกบักระดานดำา
แต่ไม่มีสารเคมีหรือฝุ่นละอองที่อาจเป็นอันตราย
เนื่องจากใช้สัญญาณอินฟราเรดในการเขียนแทน 
นอกจากนี้ กระดานยังสามารถทำาหน้าที่เป็นส่วน
แสดงผลของโปรแกรมทีนิ่ยมใช้งานในการนำาเสนอ
และการบรรยายในชั้นเรียน ได้แก่ โปรแกรมปรับ
แต่งภาพ Paintbrush โปรแกรมนำาเสนอสไลด์ 
PowerPoint และการแสดงสื่อแสง สี เสียงอื่นๆ 
ได ้โดยผูใ้ชง้านใชก้ารกดปุม่บนปากกาอนิฟราเรด
แทนเมาส์ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ใช้งานยังสามารถเขียน
กระดานในระยะไกลได้พร้อมๆ กันหลายคน ซึ่ง
จะเปน็ประโยชน์ในการเรยีนการสอนทีท่ัง้อาจารย์
และนักเรยีนจะไดแ้ลกเปลีย่นและทำากจิกรรมรว่ม
กันในชั้นเรียน

 - กระดานอินเตอร์แอคทีฟท่ีได้
ออกแบบและจดัสรา้งขึน้มงีบประมาณการจดัสร้าง
รวมประมาณ 45,000 บาท ซึ่งมีราคาที่ถูกกว่า
กระดานอินเตอร์แอคทีฟที่วางขายทั่วไปที่ราคา
ประมาณ 100,000-300,000 บาท โดยเฉพาะใน

กรณทีีห่อ้งเรยีนมเีครือ่งโปรเจคเตอรอ์ยูแ่ลว้ ราคา
ต้นทุนกระดานจะเหลือเพียงประมาณ 30,000 
บาท นอกจากนีย้งัมขีนาดกะทดัรดัสามารถพกพา
ได้

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้
กระดานอินเตอร์แอคทีฟที่สร้างข้ึนกับนิสิตและ
บุคคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจำานวน 
253 คน พบว่า ผู้ใช้งานกระดานมีความพึงพอใจ
ในระดับมากถึงมากที่สุดและประสงค์ที่อยากให้
นำากระดานทีจ่ดัสรา้งขึน้มาใชใ้นการเรยีนการสอน
และกจิกรรมทัง้ภายในคณะและมหาวทิยาลยั โดย
มีบทสรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้

 - ผู้ทดลองใช้งานจำานวน 210 คน 
(83.0%) ไมเ่คยเหน็การใชง้านเทคโนโลยนีีใ้นการ
เรยีนการสอนภายในมหาวทิยาลยัมหาสารคามมา
ก่อน 

 - ผู้ทดลองใช้งานจำานวน 236 คน 
(93.28%) เห็นด้วยมากถึงมากที่สุดกับการนำา 
กระดานอินเตอร์แอคทีฟนี้มาใช้ในการเรียนการ
สอน 

 - ผู้ทดลองใช้งานจำานวน 223 คน 
(88.14%) รู้สึกตื่นเต้นและสนใจที่จะใช้กระดาน
นี้ ในระดับมากถึงมากที่สุด 

 - ผู้ทดลองใช้งานจำานวน 242 
คน (95.65%) เห็นด้วยมากถึงมากที่สุดว่า 
กระดาน อินเตอร์แอคทีฟนี้เป็นเทคโนโลยีที่น่าจะ
มีประโยชน์ในการเรียนการสอนในอนาคต 

 - ผู้ทดลองใช้งานจำานวน 226 
คน (89.33%) เห็นด้วยมากถึงมากที่สุดว่า 
กระดาน อนิเตอรแ์อคทฟีนีส้ามารถเรยีกไดว้า่เปน็
เทคโนโลยีสำาหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 

 - ผู้ทดลองใช้งานจำานวน 238 คน 
(94.07%) เห็นด้วยมากถึงมากที่สุดว่า หาก
มีโอกาสจะนำาเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในการดำาเนิน
กิจกรรม
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 - ผู้ทดลองใช้งานจำานวน 238 คน 
(94.07%) มคีวามพึงพอใจระดบัมากถงึมากทีส่ดุ
ในการทดสอบใช้งานกระดานอินเตอร์แอคทีฟนี้

จากผลการสอบถามความพึงพอใจ ผู้ใช้
งานกระดานอินเตอร์แอคทีฟที่สร้างขึ้น ส่วนใหญ่
ไมเ่คยเหน็การใชเ้ทคโนโลยนีีใ้นการเรยีนการสอน 
เม่ือไดท้ดลองใชเ้ทคโนโลยีน้ีจงึเกดิความสนใจและ
อยากจะนำาเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในการทำากิจกรรม
และการเรียนการสอน ทั้งนี้เนื่องจากอุปกรณ์ที่
สร้างขึ้นสามารถใช้งานทดแทนกระดานแบบเดิม 
มีขนาดกะทัดรัดและพกพาได้ จึงทำาให้มีความ
พึงพอใจในการใช้งานกระดานอยู่ในระดับมากถึง
มากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ
1. นอกจากจะสามารถนำากระดานอิน

เตอร์แอคทีฟไปใช้ในการเรียนการสอนได้แล้ว ยัง
อาจสามารถใชใ้นกจิกรรมการนำาเสนอผลงานนอก

สถานที่ที่ไม่มีกระดานขาว (Whiteboard) ได้ด้วย 
อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงระบบการฉายภาพผ่าน
โปรเจคเตอร์ที่มีอยู่เดิมให้เป็นแบบอินเตอร์แอค
ทีฟได้ด้วย

2. ในส่วนของข้อเสนอแนะสำาหรับงาน
วิจัยในอนาคต แม้กระดานอินเตอร์แอคทีฟที่นำา
เสนอจะมีข้อดีหลายประการ แต่การศึกษาวิจัยใน
ส่วนของการใช้กระดานนี้ต่อการเรียนการสอนให้
เห็นผลเปรียบเทียบอย่างเด่นชัดยังไม่ได้ทำาการ
ศึกษา ซึ่งอาจสามารถเป็นหัวข้อวิจัยในอนาคตได้ 

3. กระดานอินเตอร์แอคทีฟที่นำาเสนอ
ยังสามารถพัฒนาต่อยอดได้อีกเพื่อให้มีราคาถูก
ลงพร้อมกับมีขนาดเล็กลงโดยอาจใช้เทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างวงจร
เฉพาะที่รวมวีโมต ระบบกระจายสัญญาณบลูทูธ 
และคอมพวิเตอรข์นาดเลก็รวมไวใ้นบอรด์เดยีวกนั
ได้ ซึ่งอาจสามารถเป็นหัวข้อวิจัยในอนาคตได้
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