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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยก่ีอนและหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บ

การจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 2) เปรียบเทียบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน
ระหว่างการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผ่านเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมกบัวิธีสอนแบบปกติ แบบแผนการวิจยัเป็นการวิจยัแบบก่ึง
ทดลอง กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สังกดัเทศบาลเมืองชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย จ านวน 60 คน 
เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แผนการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวาม
เป็นจริงเสริม แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบปกติ แบบประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ีย  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที   
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยดีว้ยการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 7.40  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.81 
หลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 13.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72 ค่า t-test เท่ากบั 37.73  2) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ
เนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยหีลงัเรียนสูงกวา่วิธีสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 13.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72 กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.57  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.86  ค่า t-test เท่ากบั 23.58  ตามล าดบั 
 

ค าส าคญั : การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน  เทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม  วธีิสอนแบบปกติ  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
 

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    
 
 

บทน า   
ประเทศไทยได้ก าหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. 2554 - 2563 หรือ ICT 2020  

ในยทุธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาทุนมนุษยท่ี์มีความสามารถในการสร้างสรรคแ์ละใชส้ารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและ
รู้เท่าทนั โดยมีนโยบายใหค้วามส าคญักบัการจดัการศึกษาท่ีเนน้การสร้างนวตักรรม ลดความเหล่ือมล ้า สร้างโอกาสในการเขา้ถึง
การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน โดยก าหนดให้สถาบนัการศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตอ้งน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน มีสัดส่วนของจ านวนชัว่โมงเรียนไม่นอ้ยกว่าคร่ึงหน่ึงของจ านวน
ชัว่โมงเรียนทั้ งหมดในหลกัสูตร และปรับปรุงเน้ือหาการสอนท่ีเสริมสร้างทกัษะ 3 ประการ คือ ทกัษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT literacy) การรอบรู้ เขา้ถึง สามารถพฒันาและใชส้ารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ (Information 
literacy) และการรู้เท่าทันส่ือ (Media literacy) เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุก  มีแรงจูงใจในการเรียนและ 
มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั [1]  
 ส าหรับการจดัการเรียนการสอนดา้นเทคโนโลยีท่ีผ่านมา พบว่ามีปัญหานกัเรียนขาดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  
ทั้งในการเรียนและการด าเนินชีวิตประจ าวนั ซ่ึงเกิดจากครูผูส้อนขาดเทคนิคการสอนท่ีดี ใชก้ารสอนแบบเดิม ๆ ท่ีเน้นครูเป็น
ศูนยก์ลาง สอนแบบบรรยายแลว้ให้ผูเ้รียนปฏิบติัตาม ซ่ึงผูเ้รียนบางคนอาจตามครูไม่ทนั ไม่สามารถจดจ าและไม่สามารถน าไป
ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง ดงับทความของรัชนี อมาตยกุล [2] ท่ีไดก้ล่าววา่ บา้นเราครูสอนดีก็มีมาก ครูสอนให้ยากก็มีไม่นอ้ย การสอน
สับสนขาดเทคนิคท่ีชดัเจน ท าใหเ้ดก็ไม่อยากเรียน ไม่เก่ง สมองไม่เปิด ดูจากคะแนนสอบของเดก็แลว้ ครูส่วนใหญ่ตอ้งมีปัญหาเร่ือง
เทคนิคการสอนแน่นอน จากปัญหาดงักล่าว จึงถือเป็นปัญหาส าคญัท่ีครูผูส้อนตอ้งคิดหาวิธีจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
อยา่งเร่งด่วน  พร้อมทั้งปรับเปล่ียนวิธีสอนจากผูน้ าเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา ช่วยเหลือ เนน้ให้ผูเ้รียนคิดและเรียนรู้ดว้ยตนเอง ปฏิบติัเอง  
แกปั้ญหาเอง ทั้งน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัดา้นการเรียนคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานของอานนท์  สายค าฟู [3] ท่ีพบว่า เด็กไทยปัจจุบนั
ช านาญในการใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์มากข้ึน แต่ไม่สามารถเป็นผูพ้ฒันาทางดา้นคอมพิวเตอร์ได ้เพราะเด็กไทย
มกัไดเ้รียนรู้ในรูปแบบทฤษฎี ฝึกปฏิบติันอ้ย ไม่มีการน าความรู้มาต่อยอดทางความคิด ซ่ึงธรรมชาติของการจดัการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ควรสอนทฤษฎีนอ้ย เนน้ให้นกัเรียนฝึกปฏิบติั ถา้นกัเรียนคนใดพบปัญหาหรือมีขอ้ซักถามผูส้อนควรเขา้ไปอธิบายท่ี
เคร่ืองโดยตรง อีกทั้งจากรายงานการประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561 สังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศ (Local Competency Test : LCT)  ด้านท่ี 5 เร่ืองความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ปรากฏวา่ ในภาพรวมของสถานศึกษาทัว่ประเทศมีคะแนนต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้ [4] 
 กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยตีามการประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนในสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังน้ี 1) เลือกและใช้เทคโนโลยีไดเ้หมาะสมตามวยั   2) มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี   
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3) สามารถน าเทคโนโลยไีปใชพ้ฒันาตนเอง  4) ใชเ้ทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์5) มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยี [5] องคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยพฒันาผูเ้รียนใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  เน่ืองจากโลกในยคุปัจจุบนั
มีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใชใ้นทุกดา้นของชีวิต  โดยเฉพาะการศึกษา ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนใชเ้ทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้   
หากผูเ้รียนไม่มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยจีะเรียนรู้ไดช้า้ ใชชี้วิตล าบาก  
  จากปัญหาดงักล่าว  ท าให้ผูว้ิจยัสนใจในการศึกษาคน้ควา้เทคนิควิธีสอนจนพบว่าการเปล่ียนแปลงกระบวนการเรียน 
การสอนโดยเนน้การปฏิบติัผา่นการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน (Task - based learning) เป็นวิธีท่ีช่วยให้การเรียนการสอนแบบ
ดั้งเดิมเปล่ียนไป เน่ืองจากภาระงานเป็นส่ิงท่ีวดัความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยขีองผูเ้รียนไดอ้ยา่งชดัเจน   การออกแบบภาระงาน
จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูส้อนควรค านึงถึง เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่อการน ามาสร้างภาระงาน ไดแ้ก่  เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
(Augmented Reality : AR)  เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีท่ีผสมโลกของความจริง (RealWorld) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual World)  
โดยใชว้ิธีซ้อนภาพสามมิติท่ีอยู่ในโลกเสมือนไปอยู่บนภาพในโลกของความจริง ท าให้ผูใ้ชไ้ดเ้ห็น ไดรู้้สึกเหมือนเขา้ไปอยู่ใน
ส่ิงแวดลอ้มนั้นจริงผา่นกลอ้งดิจิตอลของแท็บเลต็  สมาร์ตโฟน หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ  รักษพล  ธนานุวงศ ์[6] และในปัจจุบนัมนุษยมี์
การพฒันาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดน่ิง  มีการน าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมมาใชโ้ดยการสแกนผ่านคิวอาร์โคด้ เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัดา้นการแพทย ์การทหาร การใชชี้วิต และท่ีส าคญั คือ  ดา้นการศึกษาหรือท่ีเรียกวา่ นวตักรรมการศึกษา  
ซ่ึงช่วยให้การจดัการเรียนการสอนด าเนินไปไดอ้ย่างรวดเร็ว  เขา้ใจง่าย และการน าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเขา้มาใชใ้นการ
เรียน จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ เร้าใจ มีปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดส้ัมผสัประสบการณ์
ใหม่ในการเรียน  
 จากเหตุผลขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะน าการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมมา
ใชจ้ดัการเรียนการสอน  เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี ส่งเสริมความสุขในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
สร้างสรรค์ช้ินงานท่ีเป็นนวตักรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความน่าสนใจ สามารถแสดงรูปภาพแบบ 3 มิติเพื่อ
ประกอบการเรียนไดอ้ยา่งสมจริง เพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู้ ส่งเสริมความสามคัคี การมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัเพ่ือนในการท างาน 
และเกิดเป็นช้ินงานท่ีมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น และยงัเป็นการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยขีองผูเ้รียนใหสู้งข้ึนไดอี้กดว้ย    
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ

เนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนระหว่างการจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานผ่าน
เทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมกบัวธีิสอนแบบปกติ    

 

วธีิด าเนินการวจิัย  
 ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สังกดัเทศบาลเมืองชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 9 โรงเรียน  447 คน   
    กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอ า (วนัครู 2501)  อ  าเภอชะอ า   
จงัหวดัเพชรบุรี  สังกดัเทศบาลเมืองชะอ า จ านวน 60 คน ดว้ยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) เพ่ือเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม จ านวน 30 คน และ
กลุ่มควบคุมใชว้ธีิสอนแบบปกติ จ านวน 30 คน  
  แบบแผนการวิจยั  เป็นการวจิยัแบบก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Design) กลุ่มตวัอยา่งมี 2 กลุ่ม ไดม้าโดยใชก้ารสุ่ม
อยา่งง่าย  (Simple Random Sampling) เพ่ือเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (Randomized 



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

28 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่10 (ฉบบัที ่3)  กนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563 

Control Group Pretest-posttest Design)  โดยกลุ่มทดลองใชว้ธีิจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม 
และกลุ่มควบคุมใชว้ธีิสอนแบบปกติ แบบแผนการวจิยัเขียนเป็นแผนภูมิ [7] ไดด้งัน้ี  
 

กลุ่ม สอบก่อน ตวัแปรอิสระ สอบหลงั 
E T1 X T2 
C T1 - T2 

 

ความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นรูปแบบการวจิยั 
  X แทน ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)   
                         คือ การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยเีสมือนจริง   
  E   แทน กลุ่มทดลอง (Experimental Group) 
  C  แทน กลุ่มควบคุม (Control Group) 
  T1  แทน การสอบก่อนท่ีจะท าการทดลอง (Pretest) 
  T2 แทน การสอบหลงัจากท่ีท าการทดลองแลว้ (Posttest) 
 

ในการทดลองคร้ังน้ี ใชเ้วลาด าเนินการทดลอง 16 ชัว่โมง ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
การทดลองน้ีใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  โรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอ า  (วนัครู 2501)  จ านวน 2 หอ้งเรียน  

 

การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย  
 แผนจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาเทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ) เร่ือง การน าเสนอขอ้มูลด้วยซอฟต์แวร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีใช้ส าหรับกลุ่มทดลอง จ านวน 5 แผน 
การจดัการเรียนรู้ รวม 16 ชัว่โมง โดยมีขั้นตอนการสร้างดงัต่อไปน้ี 1) ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 
2551  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  รายวชิาเทคโนโลย ี(วิทยาการค านวณ)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   
2) ศึกษาเอกสาร งานวิจยั แนวคิด ทฤษฏี รูปแบบการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานและเทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสริม 3) จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การน าเสนอขอ้มูลดว้ยซอฟตแ์วร์  ซ่ึงเนน้ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ทั้งทฤษฎีและ 
การปฏิบติั เรียนรู้ดว้ยการคน้ควา้หาความรู้จากอินเทอร์เน็ต  เน้นฝึกการท างานร่วมกบัเพ่ือนในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้
เทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม  และน าเสนอผลงานของตนเองพร้อมทั้งน าผลงานของตนเองไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง  ดงัตารางท่ี 1 
จากนั้น 4) น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และปรับปรุงแกไ้ข แลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าเท่ากบั 0.90   5) น าแผนการ
จดัการเรียนรู้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นชะอ า อ  าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบุรี ท่ีไม่ใช่
กลุ่มทดลอง ผลการทดลองพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม สามารถวดัผลได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้   
6) น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมไปจัดพิมพ์เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ฉบบั
สมบูรณ์  น าไปใชก้บักลุ่มทดลองต่อไป 
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ตารางท่ี 1 แผนการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม  

  ภาระงาน คือ ใหผู้เ้รียนจบักลุ่มกบัเพ่ือน แลว้ช่วยกนัสร้างช้ินงานโดยใชเ้ทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม โปรแกรม Zappar  
เร่ือง โรงเรียนของเรา 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  มีขั้นตอนการสร้างดงัต่อไปน้ี 1) ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ รายวชิาเทคโนโลย ี (วทิยาการค านวณ) ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4  2) ศึกษาเอกสารงานวิจยั แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีสอนแบบปกติ 3) จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบ
ปกติ จ านวน 5 แผนการจดัการเรียนรู้ 16 ชัว่โมง ส าหรับแผนการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมและ
แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ เร่ือง การน าเสนอขอ้มูลดว้ยซอฟตแ์วร์ มีความแตกต่างกนั เปรียบเทียบไดด้งัตารางท่ี 2 
ตารางที ่2  การเปรียบเทียบแผนการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมกบัแบบปกติ 

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
ผ่านเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม 

การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

1.  ขั้นก่อนปฏิบัติงาน 
 ครูเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนการปฏิบัติงาน  
โดยกระตุ้นให้ผู ้เ รียนกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมในขั้นตอนน้ีครูผูส้อนจะเตรียมรูปภาพ เสียง วีดีโอ
ท่ีจะใชใ้นการปฏิบติังานใหผู้เ้รียนรับรู้ก่อนท่ีจะเรียน 
2.  ขั้นปฏิบัติงาน 
 2.1 ขั้นปฏิบัติ 
 ครูผูส้อนสอนส่ิงท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนเรียนรู้ แจง้ภาระ
งานให้ผู ้เ รี ยนทราบ พร้อมทั้ งก าหนดเวลาในการ
ปฏิบติังานและใหผู้เ้รียนปฏิบติัภาระงาน 
 2.2 ขั้นวางแผน 
 ผูเ้รียนวางแผนและเรียบเรียงขอ้มูลตามกระบวนการท่ี
ตนเองท าในภาระงาน ครูผู ้สอนจะท าหน้าท่ีให้ความ
ช่วยเหลือ แนะน า เพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจใหผู้เ้รียน 
 2.3 ขั้นรายงาน 
     ผูเ้รียนน าเสนอผลการปฏิบติังานของตนเอง โดยใชก้าร
พูดรายงานหนา้ชั้น   การเขียนเล่าเร่ือง   หรือการใช้วีดีโอ
ประกอบการรายงาน     

1.  ขั้นน า 
 ครูผูส้อนยกสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีเก่ียวขอ้ง
กับเร่ืองท่ีเรียน และบอกเร่ืองท่ีจะเรียนให้ผูเ้รียนทราบ  
ครูทบทวนความรู้พ้ืนฐานท่ีเ ก่ียวข้องกับเ ร่ืองท่ีเรียน  
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใหผู้เ้รียน 
2.  ขั้นสอน 
 ครูผูส้อนสอนตามแนวทางของคู่มือการจดักิจกรรม การ
เรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชา เทคโนโลยี  
(วิทยาการค านวณ) หลกัสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560) ดงัน้ี ครูผูส้อน
บรรยายความรู้ให้ผูเ้รียนฟัง โดยการใช ้หนงัสือเรียน ส่ือวีดี
ทัศน์จาก Microsoft PowerPoint พร้อมทั้ งจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาส ลงมือปฏิบติั ท างานร่วมกนั และ
ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น ครูผูส้อนใชเ้ทคนิควิธีการสอน
ต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ใหผู้เ้รียนใชค้วามรู้ ความเขา้ใจ
ในการท าแบบฝึกหดัจากใบงาน  ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติังานตาม
กิจกรรมท่ีครูผูส้อนก าหนดใหน้กัเรียนไดท้ างานร่วมกนั และ
น าเสนอผลงานของตนเองใหค้รูผูส้อน และเพื่อนฟัง  

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง จ านวน (ช่ัวโมง) 

1 สืบคน้ใหต้รงใจโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต   3 
2 รู้จกัฉนั...ผา่นไมโครซอฟตเ์วร์ิด   3 
3 โปรแกรมจดัการตวัเลข   3 
4 นกัพรีเซนตค์นเก่ง   3 
5 น าเสนองานใหปั้ง...ดึงดูดคนฟังตั้งแต่เร่ิม                      4 

 รวม 16 
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ตารางที ่2  (ต่อ) 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
ผ่านเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม 

การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

3.  ขั้นหลงัปฏิบัติงาน 
 3.1 ขั้นวเิคราะห์ 
 ผูเ้รียนทุกคนในห้องจะร่วมกนัคิดวิเคราะห์จากผลงาน
การปฏิบัติภาระงาน โดยครูผู ้สอนจะเป็นเพียงผู ้ให้
ค  าแนะน าใหส้มบูรณ์มากยิง่ข้ึนเท่านั้น   
 3.2 ขั้นฝึกหัด 
 ครูผู ้สอนเน้นและให้เวลาผู ้เ รียนฝึกฝนตนเองให้ 
มีความคล่องแคล่วในการปฏิบติัภาระงานใหม้ากยิง่ข้ึน 
 3.3 ขั้นติดตามผล 
 ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับภาระงาน  ปัญหา 
อุปสรรค การแกไ้ข การพฒันาให้ดีข้ึน โดยครูผูส้อนอาจ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนน าเสนอผลงานของตนเองให้ผูอ่ื้นนอก
หอ้งเรียนไดช้มต่อไป 

 3.  ขั้นสรุป 
 ครูผูส้อนและนกัเรียนอภิปรายความรู้จากเร่ืองท่ี เรียน
ร่วมกัน โดยครูผู ้สอนอาจใช้ค  าถามให้นักเรียน  สรุป
บทเรียนเป็นรายบุคคล หรือให้นักเรียนช่วยกัน สรุป
บทเรียน 

 

3. แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  มีขั้นตอนการสร้างดงัต่อไปน้ี 1) ศึกษาแบบประเมินสมรรถนะส าคญั
ของผูเ้รียนดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี ของกระทรวงศึกษาธิการตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 
2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560)  2) สร้างแบบประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี ท่ีประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ เลือกและใช้
เทคโนโลยไีดเ้หมาะสมตามวยั, มีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี, สามารถน าเทคโนโลยีไปใชพ้ฒันาตนเอง, ใชเ้ทคโนโลยีใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค,์ มีคุณธรรม จริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลยี จ านวน 5 ขอ้ 3) น าแบบประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และปรับปรุงแกไ้ข แลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูก
ตอ้ง ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าเท่ากบั 0.93 4) น าแบบประเมินความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยท่ีีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นชะอ า อ  าเภอชะอ า 
จงัหวดัเพชรบุรี สังกดัเทศบาลเมืองชะอ า ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน ผลการทดลองพบวา่ แบบประเมินความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยีท่ีน าไปใชมี้ความเหมาะสม  สามารถน าไปใชว้ดัความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีของผูเ้รียนไดต้รงตาม
เป้าหมายของการจดัการศึกษา 

 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 1 ผลงานการปฏิบติัภาระงานของผูเ้รียน เร่ือง โรงเรียนของเรา (ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั)   
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รูปท่ี 2 ผลงานการปฏิบติัภาระงานของผูเ้รียน เร่ือง โรงเรียนของหนู...ชอบดู AR (ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั) 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีของนกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผ่าน
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมและวิธีสอนแบบปกติ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการหาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
    2. เปรียบเทียบความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบเนน้
ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม โดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent 
  3. เปรียบเทียบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานผ่าน
เทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมกบัวธีิสอนแบบปกติ  โดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Independent  
 

ผลการวิจัย  
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยก่ีอนและหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ
เนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม 

กลุ่มทดลอง n X S.D. t P 
ก่อนเรียน 30 7.40 0.81 

37.73* 0.00 
หลงัเรียน 30 13.40 0.72 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีก่อนและหลงัเรียนของนักเรียนกลุ่มท่ีได้รับ 

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 7.40  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.81 และหลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 13.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72 มีค่า t-test เท่ากบั 37.73  
ค่า Sig เท่ากบั 0.00 ซ่ึงเม่ือพิจารณาคะแนน t-test พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวาม
เป็นจริงเสริม มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยหีลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระ
งานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมกบัวธีิสอนแบบปกติ 

กลุ่มตวัอย่าง n X S.D. t P 
กลุ่มทดลอง 30 13.40 0.72 

23.58* 0.00 
กลุ่มควบคุม 30 8.57 0.86 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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  จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยหีลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บ การจดัการเรียนรู้
แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมกบัวิธีสอนแบบปกติ  กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 13.40 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.72  และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.86  มีค่า t-test เท่ากบั 23.58  
ค่า Sig เท่ากบั 0.00 ซ่ึงเม่ือพิจารณาคะแนน t-test พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวาม
เป็นจริงเสริมมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสูีงกวา่วธีิสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

อภิปรายผลการวิจัย  
1. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยก่ีอนเรียนกบัหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวาม

เป็นจริงเสริม ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม   
มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยหีลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้
ท่ี 1 ทั้งน้ีเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เป็นการสอนท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเรียนรู้
จากการปฏิบติัจริง มีการแจง้เป้าหมายของภาระงานอยา่งชดัเจน นกัเรียนไดคิ้ด ไดป้ฏิบติั และไดท้ างานอยา่งเป็นขั้นตอนโดยใช้
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมท่ีเป็นการซ้อนภาพสามมิติท่ีประกอบดว้ยขอ้ความ  รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอทบัลงไปบนภาพท่ีมี
สภาพแวดลอ้มจริงในเวลานั้นเป็นพ้ืนหลงั เกิดเป็นการสร้างสรรคช้ิ์นงานดา้นเทคโนโลยีท่ีมีคุณค่า ส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนุสรา ดาราพงษ ์[8] ท่ีไดศึ้กษา เร่ือง การพฒันาผลการเรียนรู้การแปลงทาง
เรขาคณิตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียน  ความสามารถในการปฏิบัติภาระงานของนักเรียนอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของสราลี หลงแยม้ [9]  
ไดท้ าการศึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันาทกัษะการฟัง พูด  ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้
แบบเนน้ภาระงาน ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานมีทกัษะการฟัง พดู ภาษาองักฤษหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีเน่ืองจากการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานท าใหน้กัเรียนไดฝึ้กสมองใน
การท างาน ฝึกการแกปั้ญหา ฝึกการใหเ้หตุผลในการท างาน รู้จกัคิดอยา่งเป็นระบบ ไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง มีความเขา้ใจท่ียาวนาน  มี
ความรับผิดชอบ ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบังานวิจยัของนงคราญ  ศรีสะอาด [10] ไดศึ้กษา เร่ือง  การสร้างสภาพแวดลอ้ม
ทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้   เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ผลการวิจยัพบวา่ เทคโนโลยเีสมือนจริงท าใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มีความสามารถ
ในการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก  
 2. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริมกบัวิธีสอนแบบปกติ  จากการวิจยัพบว่า  นกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผ่านเทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสริมมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีหลังเรียนสูงกว่าวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ทั้งน้ีเพราะการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม ท าใหน้กัเรียน
ทราบถึงเป้าหมายท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนหลงัการจดัการเรียนรู้  ผูเ้รียนมีการท างานร่วมกบัเพ่ือน  ส่งเสริมการปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีผ่านการใชเ้ทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสนุกสนานในการ
เรียนรู้  เขา้ใจบทเรียนไดง่้ายข้ึน สนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีการศึกษาคน้ควา้ คิดวิเคราะห์ดว้ยตนเอง อีกทั้งยงัส่งเสริมการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี เกิดความคงทนในการเรียนรู้มากกว่าการสอนแบบปกติท่ีเป็นการมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการฟัง
ครูผูส้อนบรรยายและไดป้ฏิบติังานเพียงเลก็นอ้ยในบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีตึงเครียด ไม่สนุกสนานในการเรียน ส่งผลให้เกิดการ
เบ่ือหน่ายและปิดกั้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนได้  สอดคล้องกับงานวิจัยของดนุภัค เชาว์ศรีกุล [11] ได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ือง  
การพฒันาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในศตวรรษท่ี  21 ส าหรับนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
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ตอนตน้โดยมีการเปรียบเทียบนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ กลุ่มละ 30 คน 
ผลการวิจยัพบว่า  นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารสูงกวา่กลุ่มควบคุม มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  และมีความพึงพอใจในการเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนุสรา ปัญญานะ 
[12] ไดท้ าการศึกษาวิจยั เร่ืองการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อพฒันาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยแีละผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลอง
ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนแบบโครงงาน มีคะแนนความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีเรียนรู้
แบบบรรยายอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 อีกทั้งยงัมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 
และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนคอมพิวเตอร์สูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 ทั้งน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของทศัรินทร์  บุญพร้อม  [13] ท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันาบทเรียนแบบผสมผสานดว้ยเทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด 
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนแบบผสมผสานดว้ยเทคนิค การเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยหีลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  นกัเรียนมีความสุขในการเรียน  
มีความพึงพอใจต่อบทเรียนแบบผสมผสานอยู่ในระดับมาก และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของสรรเสริญ เลาหสถิต [14] ท่ีได้
ท าการศึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันาแอปพลิเคชนัการเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารผ่านบทสนทนาภาษาองักฤษใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ดว้ยการ์ตูนเคล่ือนไหว ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีความรู้ดา้นไวยากรณ์สูงข้ึน นกัเรียนมีความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลย ี และมีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชนัการ์ตูนเคล่ือนไหวอยูใ่นระดบัมาก   

 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 

   จากผลการวจิยัพบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม ท าใหผู้เ้รียนมี ความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยีสูงข้ึน เขา้ใจบทเรียนง่ายข้ึน ไดคิ้ด ปฏิบติั ท างานอย่างเป็นขั้นตอน เกิดเป็น การสร้างสรรค์ช้ินงานดา้น
เทคโนโลยท่ีีมีคุณค่า น าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง  ดงันั้นทางโรงเรียนควรไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุนใหน้ าการจดัการเรียนรู้แบบ
เนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนใหม้ากข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมท่ีมีต่อตวัแปรอ่ืน 
นอกเหนือจากความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เช่น ดา้นความคิดสร้างสรรค์ ดา้นความฉลาดทาง
อารมณ์ ดา้นกระบวนการกลุ่ม เป็นตน้   
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