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การพัฒนาแบบจ าลองสารสนเทศสามมิติเชิงแนะน าส าหรับผลิตภัณฑ์ฟาร์มเกษตร 
ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง โดยน าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมาประยุกต์ใช้แนะน าผลิตภัณฑ์

ฟาร์มเกษตรในรูปแบบจ าลองสามมิติ กลุ่มตัวอย่างถูกคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เพื่อท าการทดสอบและ
ประเมินผลงานวิจัย โดยเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เครื่องมือทางสถิติ และ ซอฟท์แวร์ประยุกต์ 
เอ อาร์ ยูนิตี้ (AR Unity) ซึ่งผลการทดสอบโดยใช้เกณฑ์การทดสอบและผู้เช่ียวชาญ พบว่า (1) ผลการท างานของ
มาร์คเกอร์แบบจ าลองอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.87 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 (2) ผลการท างานของการ
สร้างโมเดล ฟาร์มเกษตร อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.83 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 และ (3) ผลการท างาน
ของแอพพลิเคช่ัน AR Unity สามารถมองเห็นโมเดลฟาร์มเกษตร ในรูปแบบโมเดล 3 มิติ อยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.73 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่าการน าเอาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมา
ประยุกต์ใช้ในฟาร์มเกษตรสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่เจ้าของธุรกิจและผู้ใช้งานทั่วไปเป็นอย่างดี โดยมีผล
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.28 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60) ประโยชน์ท่ีได้รับจากงานวิจัย
ครั้งนีส้ามารถน าไปใช้ขยายผลองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสื่อสารสนเทศท่ีทันสมัยต่อไปในอนาคต 
 
ค าส าคัญ : ออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ ฟาร์มเกษตร แบบจ าลอง สามมติิ  
 
Abstract  
  This research was experimental research by applying augmented reality technology to the 
application for recommendation model of agriculture products. The samples were selected by a 
specific sampling method to test and evaluate the research. The tools used in the research were 
questionnaires, Statistical Software, and AR unity. The results of the test used the test criteria and 
the experts found that (1) he performance of the modeling markers was very good, with an average 
of 4.87 and a standard deviation of 0.35. (2) The performance of agriculture farm modeling was 
very good, with an average of 4.83 and standard deviation of 0.38 and (3) the performance of the 
AR Unity application can see the agricultural farm models in the 3D model was very good, with an  
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average of 4.73 and the standard deviation of 0.52. In addition, the researcher found that the 
application of augmented reality technology to farm applications can be satisfactory to business 
owners and general users. The average score of satisfaction was good (The average was 4.28 and 
standard deviation was 0.60). The benefits of this research can be used to expand the knowledge 
base of advanced information media development in the future.  
 
Keywords: Augmented Reality, Agriculture Farm, Model, 3D  

 

1. บทน า 
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน หรือ เอ อาร์ 

(Augmented Reality: AR) เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสาน
โลกแห่งความจริง (Reality) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) 
ผ่านทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เคลื่อนที่แบบสมาร์ท 
(Mobile Smart Device) ร่วมกับซอฟท์แวร์แอปพลิเคชัน
ต่าง ๆท าให้ภาพที่เห็นบนจอภาพ ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ (คน 
สัตว์ สิ่งของ สัตว์ประหลาด ยานอวกาศ)  มีมุมมองแบบ    
3 มิติ หรือ มุมมองรอบด้านแบบ 360 องศา ได้ [1] [2]  

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนจึงเป็นเสมือน
ภาพจ าลองให้ผู้ ใ ช้งานเกิดความรู้ สึกเหมือนอยู่ ใน
เหตุการณ์จริง นอกจากนี้ AR ยังสามารถน ามาใช้ในสื่อ
กิ จกรรมทางการตลาด ในรู ปแบบดิ จิ ทั ล  (Digital 
Marketing) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจาก AR 

สามารถช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานโดยผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์เซนเซอร์ที่เช่ือมต่อได้
ทั้งภายในและนอกสถานท่ี 

ปัจจุบันมีการน าเอาเทคโนโลยี AR มาใช้ใน
กิ จ ก ร รมทา งธุ ร กิ จด้ า นการ เกษตร เพื่ อดึ งดู ด ให้
นักท่องเที่ยวแวะเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มเกษตร โดย AR จะ
ช่วยสร้างความน่าสนใจให้แก่สินค้าและบริการต่าง ๆ ของ
ฟาร์มเกษตร เช่น การแสดงข้อมูลรูปแบบภาพเสมือนให้
ทราบรายละเอียดก่อนซื้อสินค้า ซึ่งท าให้นักท่องเที่ยวได้
ความเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าภายใน
ฟาร์มเกษตรมากขึ้น [3] [4] [5] 

จากการศึกษาวิจัยปัญหาที่พบจากการน า
เทคโนโลยี AR มาใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจด้านการเกษตร 
คือ การใช้งาน AR ยังขาดฟีเจอร์ (Features) ที่จะอ านวย

ความสะดวกให้ใช้งานง่าย โดยเฉพาะรูปแบบการใช้งานใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการด้านการเกษตร ท าให้การ
ใช้งานมีความยุ่งยาก และต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
มาช่วยพัฒนาให้ ท าให้เกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ดังนั้น
การน าเทคโนโลยีมาใช้งานในกลุ่มธุรกิจการเกษตรนี้จึงยัง
ไม่แพร่หลายเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน   

จ า ก ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว นี้  ผู้ วิ จั ย จึ ง พั ฒ น า
แพลตฟอร์ม เอ อาร์ ทางธุรกิจ (AR Business Platform) 
เพื่อผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้ในการส่งเสริม
การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายหรือจุดเด่นทางการขายของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นอกจากนี้ยังสามารถน าองค์
ความรู้ไปใช้ขยายผลในอนาคตได้ 

AR ย่อมาจากค าว่า Augmented Reality เป็น
การน าเอาภาพกราฟฟิกของคอมพิวเตอร์ ทั้งในรูปแบบที่
เป็นสามมิติ สองมิติ หรือวีดีโอ มาซ้อนทับเข้ากับฉากหลัง
ซึ่งเป็นภาพในเวลาจริง มีการใช้งานอย่างแพร่หลายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น มาก โดยเริ่ม
พัฒนาตั้งแต่ปี 1990 [1], [2] เทคโนโลยี AR จะผสมผสาน
วัตถุเสมือนที่สร้างขึ้นมากับวัตถุทางกายภาพที่เป็นจริงใน 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโลกแห่งความเป็นจริงที่มี
แบบมุมมอง 360 องศา โดยเทคโนโลยีนี้จะช่วยท าให้ผู้ใช้
เห็นภาพเสมือนจริงได้รอบด้าน [1] [6] 

ในอดีตเทคโนโลยี AR จะใช้กล้องเว็บแคม ใน
การเก็บภาพความเป็นจริงและใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ใน
การสร้างภาพสามมิติจาก เครื่องหมายในภาพและซ้อน
ภาพเข้าด้วยกันเพื่อแสดงผลต่อผู้ใช้งาน แต่ในปัจจุบัน
นิยมใช้กล้องและจอแสดงผลของสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต 
หลักการท างานของ AR จะเริ่มต้น จากการน าภาพที่ได้
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จากกล้องมาวิเคราะห์ภาพเพื่อ ค้นหาเครื่องหมายหรือ
มาร์กเกอร์ (Marker) จากฐานข้อมูลมาร์กเกอร์ที่เก็บ
ข้อมูลต่าง ๆของมาร์กเกอร์ไว้ เช่น ขนาด สี และรูปแบบ 
[3] [7]  

แต่ในปัจจุบันการท างานหลักๆของ AR (ขึ้นอยู่
กับ Engine และ SDK Toolkit [3] [5] ของแต่ละผู้ผลิต) 
เช่น รูปแบบของมาร์กเกอร์สามารถเป็นได้ทั้งมาร์กเกอร์
แบบดั้งเดิมที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มี ขอบสีด า พื้นหลัง
ด้านในเป็นสีขาว และตัวมาร์กเกอร์เป็นสีด าหรือเป็นมาร์ก
เกอร์แบบใหม่ที่ใช้ต าแหน่งบางส่วนของภาพมาอ้างอิงก็ได้ 
หลังจากระบุมาร์กเกอร์ได้แล้วจะท าการค านวณค่า
ต าแหน่ง 3 มิติ ของมาร์กเกอร์เทียบกับกล้อง โดยค่านี้จะ
ถูกแสดงในรูปเมตริกที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่ง
อ้างอิงจากแต่ละเฟรมของกล้อง (Camera Coordinated 
Frame) และต าแหน่งอ้างอิงของมาร์กเกอร์ในเฟรม 
(Marker Coordinated Frame) ซึ่งสามารถแสดงออกมา
ในรูปของมุมตามแกน x และแกน y หลังจากนั้นจะท าการ
สร้างภาพสามมิติจากโมเดลสามมิติ (3D Rendering) เป็น
การเพิ่มข้อมูลเข้าไปในภาพ โดยใช้ค่าต าแหน่ง 3 มิติ ที่
ค านวณได้ ท าให้ได้ภาพวัตถุเสมือนผสานเข้ากับภาพ
สภาพแวดล้อมจริง [8] [9]  

 

ภาพที่ 1 การผสมผสานภาพวัตถุเสมือนผสานเข้ากับภาพ
สภาพแวดล้อมจริง 

ซึ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR Marker-Based: 
จะอยู่ในรูปแบบเครื่องหมาย สัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็นใบปลิว 
โบรชัวร์ต่ าง  ๆ ผู้ ใ ช้ท าการ scan ด้วยกล้องจากตัว 

smartphone เพื่ อแสดงภาพ 3  มิ ติ  ซึ่ งนิ ยมน ามา
ประยุกต์ใช้ภายในและภายนอกสถานที่ (Indoor and 
Outdoor based AR) [10] [11] [12] เพื่อเปิดให้บริการ
ด้านข้อมูลกับนักท่องเที่ยวได้ใช้งานภายในสถานที่ โดย
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi ดังแสดงในภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 2 โครงสร้างการออกแบบและพัฒนาแบบจ าลอง 

การน าเสนอวิธีการฝึกอบรมเสมือนแบบโต้ตอบ
และพัฒนาระบบขึ้นอยู่กับความเป็นจริงที่เพิ่มขึ้นส าหรับ
การเกษตร ใช้ขั้นตอนวิธีการน าเสนอและรวบรวมความรู้
เกี่ยวกับการฝึกอบรมทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกันโดยใช้
กรอบการท างานแบบฟิวช่ัน ระบบให้การโต้ตอบ เช่น เกม
กับตัวอย่างสตรอเบอร์รี่ แบบจ าลองเสมือนของสตรอ
เบอร์รี่ถูกสร้างโดยข้อมูลสามมิติจริงเพื่อให้มั่นใจว่าผลการ
ฝึกสมจริง  

การใช้เทคโนโลยี AR เพื่อข้อมูลของผู้ขับขี่ใน
การด าเนินการด้านการเกษตร เพื่อเป็นระบบน าทางที่ 
ช่วยให้คนขับรถแทรกเตอร์สามารถมองเห็นพล็อตจริงได้
โดยใช้แว่นสายตา และการน าแพลตฟอร์มการสร้างภาพ
แบบไดนามิก เพื่อสนบัสนุนผู้ วางแผนด้านพลงังานลม
เพื่อเพิ่มการยอมรับโครงการโครงการพลงังานลมใหม ่ๆ 
ทางสงัคม  

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาแบบจ าลองออกเมนเต็ดเรียลริตี้ 

ส าหรับฟาร์มเกษตร  
2. เพื่อทดสอบและประเมินผลแบบจ าลองออก

เมนเต็ดเรียลริตี้ ส าหรับฟาร์มเกษตร  
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3. วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีกระบวนการในการศึกษาเก็บ

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการใช้เทคโนโลยี 
จากสเตชั่นฟาร์ม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัยและเก็บความต้องการในการ
ใช้เทคโนโลยี AR เพื่อการน าเสนอการท าการเกษตรให้แก่
ผู้สนใจท าการเกษตรแบบไฮโดรโปนิกส์ รวมทั้งการขาย
ผลผลิตของฟาร์ม  

การพัฒนา AR ส าหรับสมาร์ทฟาร์ม ผู้ วิจัยได้
ออกแบบจ าลองสารสนเทศรูปแบบมุมมอง 3 มิติ โดย
พัฒนาด้วยโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟน (Vuforia 
SDK Toolkits และ Unity Editor) ซึ่งสามารถรองรับการ
ใช้งานจากระบบปฏิบัติการแบบหลากหลาย (Multiple 
Platforms) เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้สึกเพลิดเพลิน สนุกสนานใน
การเยี่ยมชม, ค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ และเลือกซื้อสินค้า
และบริการของฟาร์มเกษตรที่ต้องการได้ง่ายและรวดเร็ว 
โดยการออกแบบการท างานในส่วนต่าง ๆ  ของระบบแสดง
ในภาพที ่3 

 

ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงการออกแบบและพัฒนาด้วย    
โปรแกรม Unity 

การออกแบบและพัฒนาด้วยโปรแกรม Unity 
(ภาพที ่3) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้ 

1. ส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์ จะมีการเช่ือมต่อกับ
ฐานข้อมูลด้วยเว็ปเซอร์วิสผ่านทาง Unity API เพื่อท าการ
รับ-ส่งข้อมูลมาประมวลผลและจัดเก็บในรูปแบบของเจสนั 
(JSON) ส าหรับการเรียกใช้ข้อมูลผ่านทางสมาร์ทโฟน โดย

การออกแบบหน้าจอผู้ใช้งาน และ รูปแบบการแสดงผลจะ
เรียกใช้งานผ่าน Unity Class Library ซึ่งช่วยให้การออก
แบบจ าลองเกิดความทันสมัยและเพิ่มมาตรฐานส าหรับ
การออกแบบมากขึ้น 
 2. ส่ ว น ก า ร แสด งผล  ( Display POI)  ก า ร
แสดงผลข้อมูลบนสมาร์ตโฟน จะประกอบด้วยส่วน
เช่ือมต่อการใช้งาน (User Interface) เพื่อน าข้อมูลที่ผู้ใช้
ต้องการทราบมาจัดวาง อย่างเป็นระเบียบ และเน้นให้ผู้ใช้
เข้าใจข้อมูลที่แสดงได้ง่าย เช่น ข้อมูลวัตถุต่าง ๆ ได้แก่ 
วัตถุเสมือนจริงท่ีจะแสดงเสริม โดยภาพเหล่านี้จะแสดงใน
ทิศที่ผู้ใช้หันหน้าไป พร้อมทั้งบอกระยะห่างจากต าแหน่ง
ภาพนั้นกับตัวผู้ใช้งาน 

4. ผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์

ของการวิจัยครั้งนี้คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR เพื่อ 
(1) พัฒนาแพลตฟอร์ม AR ส าหรับสมาร์ทฟาร์ม (2) 
ประเมินผลการพัฒนา AR โดยผู้วิจัยได้ทดสอบการใช้งาน
แบบจ าลองที่เขียนด้วย Vuforia ซึ่งท าการติดตั้งฮาร์ดแวร์
ที่ใช้ทดสอบประกอบด้วยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่มี CPU 
1GHz  RAM 4 GB ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 
กล้องเว็บแคม Vista Pro จาก Philips ซึ่ งกล้องนี้จะ
เช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยบัส USB เพื่อให้ได้ภาพวิดีโอ
แบบเรียลไทม์ โดยข้อมูลจะถูกบีบอัดก่อนท่ีจะส่งข้อมูลไป
ยังคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถวัดองศาอิสระได้สามระดับ
คือระยะแฉกและม้วนหรือตั้งระยะสั้น ส่วนภายในของ
เซ็นเซอร์ประกอบด้วยเครื่องวัดการหมุนวน 3 เครื่อง โดย
เซ็นเซอร์จะช่วยควบคุมการก าหนดต าแหน่งของวัตถุให้
ถูกต้อง ท าให้การรวมตัวระหว่างวัตถจุริงและวัตถุเสมือนมี
ความสมจริงมากยิ่งข้ึน 

การทดสอบฟังก์ชันการท างานของระบบจะใช้
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นพื้นหลังของวัตถุที่ซ้อนทับ เพื่อให้
สามารถตรวจจับต าแหน่งการจัดวางของวัตถุที่แสดงบน
หน้าจอได้อย่างถูกต้อง โดยจะต้องแสดงผลวัตถุที่ปรากฏ
ซ้อนทับกันอยู่กับวัตถุหรือพ้ืนผิวสถานที่จริงได้ไม่ผิดพลาด 
ซึ่งผลการทดสอบด้วยผู้เ ช่ียวชาญ และผู้ใช้งานทั่วไป
จ านวนทั้งหมด  10 ท่าน โดยใช้แบบสอบถามเพื่อน า

https://www.google.co.th/search?rlz=1C1CHZL_enTH791TH791&q=%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjE8aTms63bAhVOeisKHWHaB98QkeECCCQoAA
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ข้อมูลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ ซึ่งผลการประเมินถูกบันทึก
และสรุปไว้ในตารางที่ 1 และ 2 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบฟังก์ช่ันการท างานระบบ 
เกณฑ์การทดสอบ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง �̅� S.D. 
1 การซ้อนทับกัน
ของภาพ 

สามารถซ้อนทับ
ระหว่างภาพจริง
และภาพเสมือนได้
ถูกต้อง 

4.30 0.27 

2 ความง่ายของ
การใช้งาน 

ผู้ใช้งานสามารถ
เข้าใจฟังก์ชันการ
ท างานได้ด้วย
ตนเอง 

4.38 0.21 

3 ต าแหน่งมาร์ก
เกอร ์

มาร์กเกอรส์ามารถ
จับต าแหน่งวัตถุได้
ชัดเจน 

4.87 0.35 

4 ต าแหน่ง องศา
ของโทรศัพท ์

ถูกต้องตามพิกัด
ภูมิศาสตร ์

4.21 0.27 

5 การแสดงผล 
Model 3 มิต ิ

ถูกต้องตามการใช้
งาน 

4.83 0.38 

6 รายละเอียดของ 
Business 
Template 

สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ
ผู้ใช้งานได้ถูกต้อง 

4.73 0.52 

 

จากตารางที่ 1 การทดสอบโดยใช้เกณฑ์การ
ทดสอบทีผ่่านการตรวจสอบและผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งพบว่า 

1. ผลการท างานของ Maker ฟาร์มเกษตร อยู่
ในระดับดี (�̅�=4.87, S.D.=0.35)  

2. ผลการท างานของการสร้างโมเดล ฟาร์ม
เกษตร อยู่ในระดับดี (�̅�=4.83 S.D.= 0.38)  

3. ผลการท างานของแอพพลิเคช่ัน AR Unity 
สามารถมองเห็นโมเดลฟาร์มเกษตร ในรูปแบบโมเดล 3 
มิติ อยู่ในระดับดี (�̅�=4.73, S.D.=0.52)  

นอกจากนี้ผลการประเมินความพึงพอใจด้วยการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน พบว่า มีระดับความพงึ
พอใจในระดับดี (�̅�=4.28, S.D.=0.60) โดยผู้วิจัยได้น ามา
สรุปผลในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 
1. ด้านการท างานท่ี
ตรงตามวตัถุประสงค ์

4.31 0.55 ด ี

2. ด้านประสิทธิภาพ
การท างานของ 
Marker 

4.25 0.67 ด ี

3. ด้านการออกแบบ 4.27 0.59 ด ี

สรุปการประเมิน 4.28 0.60 ด ี

5. อภิปรายผลการวจิัย  
 การพัฒนาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเชิง
แนะน าผลิ ตภัณฑ์ฟาร์ ม เกษตรครั้ งนี้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่วางไว้ โดยผลการประเมิน
คุณภาพจากผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับดีมาก ท้ังนี้เกิดจาก
กระบวนการพัฒนาที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งแอปพลิเคชัน AR ช่วยให้ผู้ใช้งานได้เข้าถึงข้อมูลแหล่ง
ความรู้ที่เป็นบริบทพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้สินค้า
และบริการต่าง ๆ ของฟาร์มแบบสมาร์ทได้เป็นอย่างดี ท า
ให้การน าเสนอสินค้าและบริการของฟาร์มเกษตรมีความ
น่าสนใจ เนื่องจากรูปแบบการโตต้อบกับโลกแห่งความจรงิ
ในลักษณะที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสื่อ AR ได้รับข้อมูลหรือ
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องการเสมือนจริงของ AR 
ช่วยให้ลูกค้าเกิดความสนใจที่จะค้นคว้าหาความรู้เหล่านั้น
มากขึ้น  

ดังนั้นการน า AR มาใช้ประชาสัมพันธ์ด้านสื่อ
การตลาดให้แก่ฟาร์มเกษตร จะช่วยท าให้เข้าถึงความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น 
ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปเป็น
องค์ความรู้ในการพัฒนาต่อยอดได้ ซึ่งปัจจุบันมีการน า 
Machine Learning เข้ามาใช้ในการพัฒนาซึ่งเรียกว่า 
Tensor Flow เพื่อความแม่นย าของการติดตามภาพจริง
ที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ภาพมาร์คเกอร์ในการสแกนหาข้อมูล 
และสามารถน าไปขยายผลองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสื่อ
สารสนเทศท่ีทันสมัยได้ต่อไปในอนาคต 
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6. สรุปผลการวิจัย  
งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเ ชิงทดลอง โดยน า

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมาประยุกต์ใช้แนะน า
ผลิตภัณฑ์ฟาร์มเกษตรในรูปแบบจ าลองสามมิติ โดยมีการ
พัฒนา ซอฟท์แวร์ประยุกต์ เอ อาร์ ยูนิตี้  (AR Unity) 
ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือทดสอบงานวิจัย ซึ่งผลการทดสอบ
โดยใช้เกณฑ์การทดสอบและผู้เช่ียวชาญด้าน AR พบว่า 
แอปพลิเคชัน AR ที่พัฒนาขึ้นนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานได้เห็นภาพ
และมุมมองใหม่ที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบสื่อ
สามมิติของ AR สามารถสอดแทรกข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์การเกษตรได้ตรงตามความต้องการของธุรกิจ
ฟาร์มเกษตรได้หลากหลาย ท าให้ผู้ประกอบการสามารถ
เติมเต็มให้แก่ลูกค้าในด้านการรับรู้และการปฏิสัมพันธ์กับ
โลกแห่งความเป็นจริงได้เป็นอย่างดี 

น อ ก จ า ก นี้ เ มื่ อ น า ผ ล ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ ไ ป
เปรียบเทียบกับงานวิจัยที่เกี่ยวช้อง [5] ผู้วิจัยพบว่ามี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี
เสมือนจริงเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด และ การ
ท่องเที่ยว โดยน า AR มาใช้ในรูปแบบการ 3 มิติ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจ
ของงานวิจัยนี้ พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ยในระดับดีมาก ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าการน าเอาเทคโนโลยี AR มาประยุกต์ใช้ใน
ฟาร์มเกษตรสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและ
เจ้าของธุรกิจเป็นอย่างดี และนอกจากน้ียังสามารถน าองค์
ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้ไปขยายผลในอนาคตได้ 
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