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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เปรี ยบเทียบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีก่อนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มที่ได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้ แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม 2) เปรี ยบเทียบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรี ยน
ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ มกับวิธีสอนแบบปกติ แบบแผนการวิจยั เป็ นการวิจยั แบบกึ่ง
ทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 สังกัดเทศบาลเมืองชะอา จังหวัดเพชรบุรี ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย จานวน 60 คน
เป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความ
เป็ นจริ งเสริ ม แผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบปกติ แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดว้ ยการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งก่อนเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.40 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81
หลังเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.40 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 ค่า t-test เท่ากับ 37.73 2) นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
เน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ มมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีหลังเรี ยนสู งกว่าวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.40 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.57
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86 ค่า t-test เท่ากับ 23.58 ตามลาดับ
คาสาคัญ : การจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงาน เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม วิธีสอนแบบปกติ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

Abstract
The purposes of this research were 1) to compare students the useful to technology before and after using task based learning
through augmented reality 2) to compare students the useful to technology between task based learning through augmented reality with
normal teaching methods. Research designs were quasi-experimental design. The samples used in the research were sixty students from
prathomsuksa 4 under Cha Am municipality, Phetchaburi province with simple random sampling, and divided in 2 groups, 30 students were
in experiment group and 30 students were in control group. The tools used in the research were learning management plans by task based
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learning through augmented reality, learning management plans by normal teaching methods, the useful to technology form. The statistics
used to analyze data were the mean, standard deviation and t-test.
The research found that 1) the useful to technology after using task based learning through augmented reality significantly higher
than before learning at .05 level. The mean was 7.40, standard deviation was 0.81 before learning. The mean was 13.40, standard deviation
as 0.72 after learning and T-test was 37.73 2) students after learning by task based learning through augmented reality have significantly
higher than learning by normal teaching methods at .05 level. Students in the experimental group, the mean was 13.40, standard deviation
was 0.72 after learning. Students in the Control group, the mean was 8.57, standard deviation was 0.86 after learning. T-test was 23.58,
respectively.
Keywords : Task Based Learning, Augmented Reality, Normal Teaching Methods, Useful to Technology

บทนา
ประเทศไทยได้ก าหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร พ.ศ. 2554 - 2563 หรื อ ICT 2020
ในยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาทุนมนุ ษย์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีวิจารณญาณและ
รู ้เท่าทัน โดยมีนโยบายให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาที่เน้นการสร้างนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสในการเข้าถึง
การเรี ยนรู ้ของเด็กและเยาวชน โดยกาหนดให้สถาบันการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารมาใช้เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนการสอนเพิ่มมากขึ้น มีสัดส่ วนของจานวนชัว่ โมงเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่ งของจานวน
ชัว่ โมงเรี ยนทั้งหมดในหลักสู ตร และปรั บปรุ งเนื้ อหาการสอนที่ เสริ มสร้ างทักษะ 3 ประการ คือ ทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT literacy) การรอบรู ้ เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมี วิจารณญาณ (Information
literacy) และการรู ้ เ ท่ า ทัน สื่ อ (Media literacy) เพื่ อ ให้ ผู เ้ รี ย นสามารถเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน อย่า งสนุ ก มี แ รงจู ง ใจในการเรี ย นและ
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน [1]
สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนด้านเทคโนโลยีที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหานักเรี ยนขาดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ทั้งในการเรี ยนและการดาเนิ นชี วิตประจาวัน ซึ่ งเกิ ดจากครู ผูส้ อนขาดเทคนิ คการสอนที่ ดี ใช้การสอนแบบเดิ ม ๆ ที่ เน้นครู เป็ น
ศูนย์กลาง สอนแบบบรรยายแล้วให้ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตาม ซึ่ งผูเ้ รี ยนบางคนอาจตามครู ไม่ทนั ไม่สามารถจดจาและไม่สามารถนาไป
ปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเอง ดังบทความของรัชนี อมาตยกุล [2] ที่ได้กล่าวว่า บ้านเราครู สอนดีก็มีมาก ครู สอนให้ยากก็มีไม่นอ้ ย การสอน
สับสนขาดเทคนิคที่ชดั เจน ทาให้เด็กไม่อยากเรี ยน ไม่เก่ง สมองไม่เปิ ด ดูจากคะแนนสอบของเด็กแล้ว ครู ส่วนใหญ่ตอ้ งมีปัญหาเรื่ อง
เทคนิ คการสอนแน่นอน จากปั ญหาดังกล่าว จึงถือเป็ นปั ญหาสาคัญที่ครู ผสู ้ อนต้องคิดหาวิธีจดั การเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
อย่างเร่ งด่วน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีสอนจากผูน้ าเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา ช่วยเหลือ เน้นให้ผเู ้ รี ยนคิดและเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ปฏิบตั ิเอง
แก้ปัญหาเอง ทั้งนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ด้านการเรี ยนคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานของอานนท์ สายคาฟู [3] ที่ พบว่า เด็กไทยปั จจุบนั
ชานาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์มากขึ้น แต่ไม่สามารถเป็ นผูพ้ ฒั นาทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้ เพราะเด็กไทย
มักได้เรี ยนรู ้ในรู ปแบบทฤษฎี ฝึ กปฏิบตั ินอ้ ย ไม่มีการนาความรู ้มาต่อยอดทางความคิด ซึ่ งธรรมชาติของการจัดการเรี ยนการสอน
คอมพิวเตอร์ ควรสอนทฤษฎีนอ้ ย เน้นให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิ ถ้านักเรี ยนคนใดพบปั ญหาหรื อมีขอ้ ซักถามผูส้ อนควรเข้าไปอธิ บายที่
เครื่ องโดยตรง อีกทั้งจากรายงานการประเมินสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา ปี การศึกษา 2561 สังกัดองค์กรปกครอง
ส่ วนท้อ งถิ่ นทั่ว ประเทศ (Local Competency Test : LCT) ด้านที่ 5 เรื่ องความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ส าหรั บนัก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปรากฏว่า ในภาพรวมของสถานศึกษาทัว่ ประเทศมีคะแนนต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ [4]
กระทรวงศึกษาธิ การ แบ่งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีตามการประเมินสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) เลื อกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย 2) มี ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
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3) สามารถนาเทคโนโลยีไปใช้พฒั นาตนเอง 4) ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 5) มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการใช้
เทคโนโลยี [5] องค์ประกอบเหล่านี้ เป็ นสิ่ งสาคัญที่ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข เนื่องจากโลกในยุคปั จจุบนั
มี การนาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในทุกด้านของชี วิต โดยเฉพาะการศึกษา ที่เน้นให้ผูเ้ รี ยนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู ้
หากผูเ้ รี ยนไม่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีจะเรี ยนรู ้ได้ชา้ ใช้ชีวิตลาบาก
จากปั ญหาดังกล่าว ทาให้ผูว้ ิจยั สนใจในการศึกษาค้นคว้าเทคนิ ควิธีสอนจนพบว่าการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรี ยน
การสอนโดยเน้นการปฏิบตั ิผา่ นการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงาน (Task - based learning) เป็ นวิธีที่ช่วยให้การเรี ยนการสอนแบบ
ดั้งเดิมเปลี่ยนไป เนื่องจากภาระงานเป็ นสิ่ งที่วดั ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผูเ้ รี ยนได้อย่างชัดเจน การออกแบบภาระงาน
จึ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่ ผูส้ อนควรคานึ งถึ ง เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการนามาสร้ างภาระงาน ได้แก่ เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม
(Augmented Reality : AR) เนื่ องจากเป็ นเทคโนโลยีที่ ผสมโลกของความจริ ง (RealWorld) เข้ากับโลกเสมื อ น (Virtual World)
โดยใช้วิธีซ้อนภาพสามมิ ติที่อยู่ในโลกเสมื อนไปอยู่บนภาพในโลกของความจริ ง ทาให้ผูใ้ ช้ได้เห็ น ได้รู้สึกเหมื อนเข้าไปอยู่ใน
สิ่ งแวดล้อมนั้นจริ งผ่านกล้องดิจิตอลของแท็บเล็ต สมาร์ ตโฟน หรื ออุปกรณ์อื่น ๆ รักษพล ธนานุวงศ์ [6] และในปั จจุบนั มนุษย์มี
การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดนิ่ ง มี การนาเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ มมาใช้โดยการสแกนผ่านคิ วอาร์ โค้ด เพื่อนามาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวันด้านการแพทย์ การทหาร การใช้ชีวิต และที่สาคัญ คือ ด้านการศึกษาหรื อที่เรี ยกว่า นวัตกรรมการศึกษา
ซึ่ งช่วยให้การจัดการเรี ยนการสอนดาเนิ นไปได้อย่างรวดเร็ ว เข้าใจง่าย และการนาเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ มเข้ามาใช้ในการ
เรี ยน จะช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ มีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรี ยน ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้สัมผัสประสบการณ์
ใหม่ในการเรี ยน
จากเหตุผลข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะนาการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ มมา
ใช้จดั การเรี ยนการสอน เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ส่ งเสริ มความสุ ขในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
สร้ างสรรค์ชิ้นงานที่ เป็ นนวัตกรรมการเรี ย นการสอนอิ เล็กทรอนิ กส์ ที่มีความน่ าสนใจ สามารถแสดงรู ปภาพแบบ 3 มิ ติเพื่อ
ประกอบการเรี ยนได้อย่างสมจริ ง เพิ่มแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มความสามัคคี การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนในการทางาน
และเกิดเป็ นชิ้นงานที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น และยังเป็ นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีของผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้นได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีก่อนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
เน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรี ยนระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ แบบเน้นภาระงานผ่าน
เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ มกับวิธีสอนแบบปกติ

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 สังกัดเทศบาลเมืองชะอา จังหวัดเพชรบุรี จานวน 9 โรงเรี ยน 447 คน
กลุ่ ม ตัวอย่าง ได้แ ก่ นักเรี ย นชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเทศบาล 8 สวนสนชะอา (วันครู 2501) อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดเทศบาลเมืองชะอา จานวน 60 คน ด้วยการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อเป็ นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองใช้วิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม จานวน 30 คน และ
กลุ่มควบคุมใช้วธิ ี สอนแบบปกติ จานวน 30 คน
แบบแผนการวิจยั เป็ นการวิจยั แบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่ม ได้มาโดยใช้การสุ่ ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (Randomized
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Control Group Pretest-posttest Design) โดยกลุม่ ทดลองใช้วธิ ี จดั การเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม
และกลุ่มควบคุมใช้วธิ ี สอนแบบปกติ แบบแผนการวิจยั เขียนเป็ นแผนภูมิ [7] ได้ดงั นี้
กลุ่ม
E
C

สอบก่อน
T1
T1

ตัวแปรอิสระ
X
-

สอบหลัง
T2
T2

ความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในรู ปแบบการวิจยั
X
แทน ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
คือ การจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริ ง
E
แทน กลุ่มทดลอง (Experimental Group)
C
แทน กลุ่มควบคุม (Control Group)
T1
แทน การสอบก่อนที่จะทาการทดลอง (Pretest)
T2
แทน การสอบหลังจากที่ทาการทดลองแล้ว (Posttest)
ในการทดลองครั้งนี้ ใช้เวลาดาเนิ นการทดลอง 16 ชัว่ โมง ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
การทดลองนี้ใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเทศบาล 8 สวนสนชะอา (วันครู 2501) จานวน 2 ห้องเรี ยน

การสร้ างเครื่ องมือในการวิจยั
แผนจัดการเรียนรู้ แบบเน้ นภาระงานผ่ านเทคโนโลยีความเป็ นจริงเสริม เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในรายวิชาเทคโนโลยี
(วิท ยาการค านวณ) เรื่ อ ง การนาเสนอข้อ มู ลด้วยซอฟต์แ วร์ ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ที่ ใช้ส าหรั บ กลุ่ ม ทดลอง จ านวน 5 แผน
การจัดการเรี ยนรู ้ รวม 16 ชัว่ โมง โดยมีข้ นั ตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 1) ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
2) ศึกษาเอกสาร งานวิจยั แนวคิด ทฤษฏี รู ปแบบการสอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานและเทคโนโลยีความ
เป็ นจริ งเสริ ม 3) จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การนาเสนอข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่ งเน้นให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ท้ งั ทฤษฎี และ
การปฏิ บตั ิ เรี ยนรู ้ ดว้ ยการค้นคว้าหาความรู ้ จากอินเทอร์ เน็ต เน้นฝึ กการทางานร่ วมกับเพื่อนในการสร้ างสรรค์ผลงานโดยใช้
เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม และนาเสนอผลงานของตนเองพร้อมทั้งนาผลงานของตนเองไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง ดังตารางที่ 1
จากนั้น 4) นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และปรั บปรุ งแก้ไข แล้วเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่ าน
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากับ 0.90 5) นาแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเทศบาล 1 บ้านชะอา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ที่ไม่ใช่
กลุ่ ม ทดลอง ผลการทดลองพบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้ มีความเหมาะสม สามารถวัดผลได้ตรงตามจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้
6) นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ มไปจัดพิมพ์เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ฉบับ
สมบูรณ์ นาไปใช้กบั กลุ่มทดลองต่อไป
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ตารางที่ 1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม
จานวน (ชั่วโมง)
เรื่ อง
สื บค้นให้ตรงใจโดยใช้อินเทอร์เน็ต
3
รู ้จกั ฉัน...ผ่านไมโครซอฟต์เวิร์ด
3
โปรแกรมจัดการตัวเลข
3
นักพรี เซนต์คนเก่ง
3
นาเสนองานให้ปัง...ดึงดูดคนฟั งตั้งแต่เริ่ ม
4
รวม
16
ภาระงาน คือ ให้ผเู ้ รี ยนจับกลุ่มกับเพื่อน แล้วช่วยกันสร้างชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม โปรแกรม Zappar
เรื่ อง โรงเรี ยนของเรา
2. แผนการจั ด การเรี ยนรู้ แ บบปกติ มี ข้ นั ตอนการสร้ างดังต่ อไปนี้ 1) ศึ กษาหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 2) ศึกษาเอกสารงานวิจยั แนวคิด ทฤษฎี รู ปแบบการสอนที่เกี่ยวข้องกับวิธีสอนแบบปกติ 3) จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ปกติ จานวน 5 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ 16 ชัว่ โมง สาหรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ มและ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ เรื่ อง การนาเสนอข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ มีความแตกต่างกัน เปรี ยบเทียบได้ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ มกับแบบปกติ
การจัดการเรียนรู้ แบบเน้ นภาระงาน
การจัดการเรียนรู้ แบบปกติ
ผ่านเทคโนโลยีความเป็ นจริงเสริม
1. ขั้นก่อนปฏิบัติงาน
1. ขั้นนา
ครู เตรี ยมความพร้ อมของผูเ้ รี ยนก่ อนการปฏิ บ ัติ งาน
ครู ผูส้ อนยกสถานการณ์ในชี วิตประจาวันที่ เกี่ ยวข้อง
โดยกระตุ ้น ให้ ผู ้เ รี ยนกระตื อ รื อร้ น ในการปฏิ บั ติ ง าน กับ เรื่ อ งที่ เรี ย น และบอกเรื่ อ งที่ จ ะเรี ย นให้ผูเ้ รี ย นทราบ
กิจกรรมในขั้นตอนนี้ ครู ผสู ้ อนจะเตรี ยมรู ปภาพ เสี ยง วีดีโอ ครู ทบทวนความรู ้ พ้ื น ฐานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เรื่ องที่ เ รี ยน
ที่จะใช้ในการปฏิบตั ิงานให้ผเู ้ รี ยนรับรู ้ก่อนที่จะเรี ยน
เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้ผเู ้ รี ยน
2. ขั้นปฏิบัติงาน
2. ขั้นสอน
ครู ผสู ้ อนสอนตามแนวทางของคู่มือการจัดกิจกรรม การ
2.1 ขั้นปฏิบัติ
ครู ผูส้ อนสอนสิ่ งที่ ตอ้ งการให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ แจ้งภาระ เรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ รายวิชา เทคโนโลยี
งานให้ ผู ้ เ รี ยนทราบ พร้ อ มทั้ งก าหนดเวลาในการ (วิทยาการคานวณ) หลักสู ตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2560) ดังนี้ ครู ผูส้ อน
ปฏิบตั ิงานและให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิภาระงาน
บรรยายความรู ้ให้ผูเ้ รี ยนฟั ง โดยการใช้ หนังสื อเรี ยน สื่ อวีดี
2.2 ขั้นวางแผน
ผูเ้ รี ยนวางแผนและเรี ยบเรี ยงข้อมูลตามกระบวนการที่ ทัศน์ จาก Microsoft PowerPoint พร้ อ มทั้งจัดกิ จ กรรมการ
ตนเองท าในภาระงาน ครู ผู ้ส อนจะท าหน้า ที่ ใ ห้ ค วาม เรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาส ลงมือปฏิบตั ิ ทางานร่ วมกัน และ
ร่ วมกันแสดงความคิ ดเห็ น ครู ผูส้ อนใช้เทคนิ ควิธีการสอน
ช่วยเหลือ แนะนา เพื่อเพิม่ ความมัน่ ใจให้ผเู ้ รี ยน
ต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ ม การเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนใช้ความรู ้ ความเข้าใจ
2.3 ขั้นรายงาน
ผูเ้ รี ยนนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง โดยใช้การ ในการทาแบบฝึ กหัดจากใบงาน ผูเ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิงานตาม
พูดรายงานหน้าชั้น การเขียนเล่าเรื่ อง หรื อการใช้วีดีโอ กิจกรรมที่ครู ผสู ้ อนกาหนดให้นกั เรี ยนได้ทางานร่ วมกัน และ
นาเสนอผลงานของตนเองให้ครู ผสู ้ อน และเพื่อนฟัง
ประกอบการรายงาน
แผนการจัดการเรียนรู้
1
2
3
4
5
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
การจัดการเรียนรู้ แบบเน้ นภาระงาน
ผ่านเทคโนโลยีความเป็ นจริงเสริม
3. ขั้นหลังปฏิบัติงาน
3.1 ขั้นวิเคราะห์
ผูเ้ รี ยนทุกคนในห้องจะร่ วมกันคิดวิเคราะห์จากผลงาน
การปฏิ บั ติ ภ าระงาน โดยครู ผู ้ส อนจะเป็ นเพี ย งผู ้ใ ห้
คาแนะนาให้สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้นเท่านั้น
3.2 ขั้นฝึ กหัด
ครู ผู ้ส อนเน้ น และให้ เ วลาผู ้เ รี ยนฝึ กฝนตนเองให้
มีความคล่องแคล่วในการปฏิบตั ิภาระงานให้มากยิง่ ขึ้น
3.3 ขั้นติดตามผล
ผูเ้ รี ย นแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ภาระงาน ปั ญ หา
อุปสรรค การแก้ไข การพัฒนาให้ดีข้ ึน โดยครู ผูส้ อนอาจ
ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนนาเสนอผลงานของตนเองให้ผูอ้ ื่นนอก
ห้องเรี ยนได้ชมต่อไป

การจัดการเรียนรู้ แบบปกติ
3. ขั้นสรุ ป
ครู ผสู ้ อนและนักเรี ยนอภิปรายความรู ้จากเรื่ องที่ เรี ยน
ร่ ว มกัน โดยครู ผู ้ส อนอาจใช้ค าถามให้ นั ก เรี ยน สรุ ป
บทเรี ยนเป็ นรายบุ ค คล หรื อให้ นั ก เรี ยนช่ ว ยกัน สรุ ป
บทเรี ยน

3. แบบประเมินความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี มีข้ นั ตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 1) ศึกษาแบบประเมินสมรรถนะสาคัญ
ของผูเ้ รี ยนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ของกระทรวงศึกษาธิ การตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) 2) สร้างแบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ที่ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ เลือกและใช้
เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย, มีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี, สามารถนาเทคโนโลยีไปใช้พฒั นาตนเอง, ใช้เทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์, มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการใช้เทคโนโลยี จานวน 5 ข้อ 3) นาแบบประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และปรับปรุ งแก้ไข แล้วเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูก
ต้อง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากับ 0.93 4) นาแบบประเมินความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั นักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเทศบาล 1 บ้านชะอา อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดเทศบาลเมืองชะอา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ผลการทดลองพบว่า แบบประเมินความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีที่นาไปใช้มีความเหมาะสม สามารถนาไปใช้วดั ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผูเ้ รี ยนได้ตรงตาม
เป้าหมายของการจัดการศึกษา

รู ปที่ 1 ผลงานการปฏิบตั ิภาระงานของผูเ้ รี ยน เรื่ อง โรงเรี ยนของเรา (ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั )
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รู ปที่ 2 ผลงานการปฏิบตั ิภาระงานของผูเ้ รี ยน เรื่ อง โรงเรี ยนของหนู...ชอบดู AR (ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั )

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรี ยนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานผ่าน
เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ มและวิธีสอนแบบปกติ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
2. เปรี ยบเทียบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีก่อนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้น
ภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม โดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent
3. เปรี ย บเที ย บความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยีข องนัก เรี ย นระหว่า งการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบเน้น ภาระงานผ่า น
เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ มกับวิธีสอนแบบปกติ โดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Independent

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีก่อนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
เน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม
กลุ่มทดลอง
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

n
30
30

X
7.40
13.40

S.D.
0.81
0.72

t

P

37.73*

0.00

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 ผลการเปรี ย บเที ย บความสามารถในการใช้เทคโนโลยีก่อ นและหลังเรี ย นของนักเรี ย นกลุ่ ม ที่ ได้รั บ
การจัดการเรี ย นรู ้ แ บบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีค วามเป็ นจริ งเสริ ม ก่ อ นเรี ย นมี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ ากับ 7.40 ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ ากับ 0.81 และหลังเรี ยนมี คะแนนเฉลี่ ยเท่ ากับ 13.40 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.72 มี ค่า t-test เท่ ากับ 37.73
ค่า Sig เท่ากับ 0.00 ซึ่ งเมื่อพิจารณาคะแนน t-test พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความ
เป็ นจริ งเสริ ม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระ
งานผ่านเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ มกับวิธีสอนแบบปกติ
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

n
30
30

X
13.40
8.57

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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S.D.
0.72
0.86

t

P

23.58*

0.00

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
32
10 (September - December) 25 - 34 (2020) Vol. 10, No. 3

จากตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มที่ได้รับ การจัดการเรี ยนรู ้
แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ มกับวิธีสอนแบบปกติ กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.40 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.72 และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.57 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86 มีค่า t-test เท่ากับ 23.58
ค่า Sig เท่ากับ 0.00 ซึ่ งเมื่อพิจารณาคะแนน t-test พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความ
เป็ นจริ งเสริ มมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสูงกว่าวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความ
เป็ นจริ งเสริ ม ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อ
ที่ 1 ทั้งนี้ เป็ นเพราะการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม เป็ นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้
จากการปฏิบตั ิจริ ง มีการแจ้งเป้ าหมายของภาระงานอย่างชัดเจน นักเรี ยนได้คิด ได้ปฏิบตั ิ และได้ทางานอย่างเป็ นขั้นตอนโดยใช้
เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ มที่เป็ นการซ้อนภาพสามมิติที่ประกอบด้วยข้อความ รู ปภาพ เสี ยง หรื อวิดีโอทับลงไปบนภาพที่มี
สภาพแวดล้อมจริ งในเวลานั้นเป็ นพื้นหลัง เกิดเป็ นการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้านเทคโนโลยีที่มีคุณค่า ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของนุ สรา ดาราพงษ์ [8] ที่ได้ศึกษา เรื่ อง การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้การแปลงทาง
เรขาคณิ ตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงาน พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยน ความสามารถในการปฏิ บ ัติ ภ าระงานของนั ก เรี ยนอยู่ ใ นระดับ สู ง สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของสราลี หลงแย้ม [9]
ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาทักษะการฟั ง พูด ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบเน้นภาระงาน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานมีทกั ษะการฟั ง พูด ภาษาอังกฤษหลัง
เรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานทาให้นกั เรี ยนได้ฝึกสมองใน
การทางาน ฝึ กการแก้ปัญหา ฝึ กการให้เหตุผลในการทางาน รู ้จกั คิดอย่างเป็ นระบบ ได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง มีความเข้าใจที่ยาวนาน มี
ความรับผิดชอบ ซึ่ งเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจยั ของนงคราญ ศรี สะอาด [10] ได้ศึกษา เรื่ อง การสร้างสภาพแวดล้อม
ทางการเรี ยนจากเทคโนโลยีเสมือนจริ งโดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ผลการวิจยั พบว่า เทคโนโลยีเสมือนจริ งทาให้นกั เรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้น ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก
2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีหลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็ นจริ ง
เสริ มกับวิธีสอนแบบปกติ จากการวิจยั พบว่า นักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความ
เป็ นจริ ง เสริ ม มี ค วามสามารถในการใช้เ ทคโนโลยีห ลัง เรี ย นสู ง กว่า วิ ธี ส อนแบบปกติ อ ย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05
ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้เพราะการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม ทาให้นกั เรี ยน
ทราบถึงเป้ าหมายที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นหลังการจัดการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนมีการทางานร่ วมกับเพื่อน ส่ งเสริ มการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีผ่านการใช้เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความสนุ กสนานในการ
เรี ยนรู ้ เข้าใจบทเรี ยนได้ง่ายขึ้น สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนมีการศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ดว้ ยตนเอง อีกทั้งยังส่ งเสริ มการทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี เกิดความคงทนในการเรี ยนรู ้มากกว่าการสอนแบบปกติที่เป็ นการมุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้จากการฟั ง
ครู ผสู ้ อนบรรยายและได้ปฏิบตั ิงานเพียงเล็กน้อยในบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ตึงเครี ยด ไม่สนุ กสนานในการเรี ยน ส่ งผลให้เกิดการ
เบื่ อ หน่ า ยและปิ ดกั้น การเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย นได้ สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของดนุ ภ ัค เชาว์ศ รี กุล [11] ได้ท าการศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ ง
การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในศตวรรษที่ 21 สาหรั บนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษา
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ตอนต้นโดยมีการเปรี ยบเทียบนักเรี ยนเป็ น 2 กลุ่ม แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบปกติ กลุ่มละ 30 คน
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารสู งกว่ากลุ่มควบคุม มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และมีความพึงพอใจในการเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของนุ สรา ปั ญญานะ
[12] ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องการศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยวิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลอง
ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการสอนแบบโครงงาน มีคะแนนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรี ยนรู ้
แบบบรรยายอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01 อีกทั้งยังมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01
และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนคอมพิวเตอร์ สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01 ทั้งนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั
ของทัศริ นทร์ บุญพร้อม [13] ที่ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนแบบผสมผสานด้วยเทคนิ คการเรี ยนรู ้แบบเพื่อนคู่คิด
เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรั บนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค การเรี ยนรู ้แบบเพื่อนคู่คิด มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน นักเรี ยนมีความสุ ขในการเรี ยน
มี ค วามพึ งพอใจต่ อ บทเรี ย นแบบผสมผสานอยู่ใ นระดับ มาก และสอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของสรรเสริ ญ เลาหสถิ ต [14] ที่ ไ ด้
ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาแอปพลิเคชันการเรี ยนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารผ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการ์ ตูนเคลื่อนไหว ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีความรู ้ดา้ นไวยากรณ์สูงขึ้น นักเรี ยนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี และมีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันการ์ ตูนเคลื่อนไหวอยูใ่ นระดับมาก

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจยั พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม ทาให้ผเู ้ รี ยนมี ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสูงขึ้ น เข้าใจบทเรี ยนง่ายขึ้ น ได้คิด ปฏิ บตั ิ ทางานอย่างเป็ นขั้นตอน เกิ ดเป็ น การสร้ างสรรค์ชิ้นงานด้าน
เทคโนโลยีที่มีคุณค่า นาไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง ดังนั้นทางโรงเรี ยนควรได้รับการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้นาการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
เน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ มไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มากขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบวิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ มที่มีต่อตัวแปรอื่น
นอกเหนื อจากความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เช่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความฉลาดทาง
อารมณ์ ด้านกระบวนการกลุ่ม เป็ นต้น
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