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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ 1) ศึกษาผลการสร้างสือ่ การสอนเสมือนจริงประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อศึกษาผลการใช้สื่อการสอนเสมือนจริง
ประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อการสอนเสมือนจริงประกอบ
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส จำ�นวน 60 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
ควบคุม จำ�นวน 30 คน และกลุ่มทดลอง จำ�นวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
(1) สือ่ การสอนเสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 (2)
แผนการจัดการเรียนรูเ้ ทคโนโลยีเสมือนจริงในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 5 (3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
และ (4) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนผ่านสื่อการสอนเสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษา
อังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ค่า t-test แบบไม่อิสระ และ t-test แบบอิสระ
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. สื่อการสอนเสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลเฉลี่ย 4.51 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
2. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 กลุม่ ทดลองทีเ่ รียนโดยใช้สอื่ การสอนเสมือนจริงประกอบวิชา
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มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการเรียนของนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้สื่อการสอนเสมือนจริง
ประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมาก ( X =3.71)
คำ�สำ�คัญ
เทคโนโลยีเสมือนจริง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ
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Abstract
The objectives of this research were to 1) Develop Instructional Augmented
Reality Media in English language teaching for grade 11 students, 2) study the effect
of using Augmented Reality Media in English language teaching for grade 11 students,
3) investigate the student attitude toward Instructional Augmented Reality Media in
English language teaching for grade 11 students. The samples of the study were 60 students
of Saengtham Wittaya School, Sungaikolok, Narathiwat devided to 2 groups (control
group 30 students and experimental group 30 students). The research instruments
consisted of : (1) the Instructional Augmented Reality Media in English language teaching
for grade 11 students, (2) the learning achievement test in English language teaching for
grade 11 students, (3) lesson plan quality on the augmented reality in English language
teaching for grade 11 students, (4) the assessment of student attitude toward Instructional
Augmented Reality Media in English language teaching for grade 11 students. Data
was analyzed using average ( X ), standard deviation (S.D.) t-test dependent and t-test
independent.
The results of the study were as follows:
1. The average result of Instructional Augmented Reality Media in English
language teaching for grade 11 students was at very good level.
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2. The learning achievement of students who were studying by using Instructional
Augmented Reality Media in English language teaching for grade 11 the students was
higher than the students in normal studying statistically significant at .01 level.
3. The students' attitude toward Instructional Augmented Reality Media in
English language teaching for grade 11 students was in a very satisfied level.
Keywords
Augmented reality, Learning achievement, Attitude

Vol. 11 No. 2 (July - December 2019)

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

83

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

ที่มาและความสำ�คัญของปัญหา
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลและเป็นเครื่องมือที่สำ�คัญที่ใช้ในการสื่อสารกับประชาคมโลก
ได้อย่างไร้ขีดจำ�กัด ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และความรู้
ในแขนงต่าง ๆ ดังนัน้ ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการใช้ภาษาอังกฤษมาโดยตลอด เห็นได้
จากการจัดการศึกษาของชาติก�ำ หนดให้มกี ารเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับต่าง ๆ มาเป็นเวลานาน
เพื่อให้ประชากรของชาติสามารถสื่อสารกับนานาชาติด้วยภาษาอังกฤษ ทั้งทาง ด้านการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน (นงสมร พงษ์พานิช, 2554) การเรียนการสอนในสังคมปัจจุบัน การเรียนภาษา
ต่างประเทศมีความสำ�คัญและจำ�เป็นอย่างยิง่ ในชีวติ ประจำ�วัน เนือ่ งจากเป็นเครือ่ งมือสำ�คัญในการติดต่อ
สือ่ สาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับวัฒนธรรมและ
วิสัยทัศน์ของชุมชนโลก ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความ
แตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ
และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่าย ทำ�ให้ภาษาอังกฤษ
ถูกกำ�หนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
จากการลงพื้นที่สำ�รวจ พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา มีปัญหา
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เนือ่ งจาก นักเรียนขาดความรู้ ความเข้าใจ ด้านคำ�ศัพท์ ส่งผลให้มปี ญ
ั หาต่อผล
การเรียน และการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของเทศกาล
วัฒนธรรม ทีม่ เี นือ้ หาเน้นเรือ่ งการทำ�ความเข้าใจ อย่างลึกซึง้ ถึงความหมาย การปฏิบตั ขิ องแต่ละเทศกาล
จึงเป็นเรื่องอยากที่ผู้สอนจะอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างชัดเจน ทำ�ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ได้ไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ส่งผลให้คะแนนการทำ�แบบฝึกหัดท้ายคาบน้อยไปด้วย ทั้งนี้อาจเพราะ
ทางโรงเรียนยังไม่มสี อื่ การสอนทีจ่ ะนำ�มาใช้สอน ในหัวข้อดังกล่าวให้ผเู้ รียนเข้าใจ มองเห็นเป็นรูปธรรม
ด้วยก็เป็นได้ และผลสรุปการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน้ั พืน้ ฐาน (O-NET) ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6
ปีการศึกษา 2558 พบว่า สาระทีโ่ รงเรียนควรเร่งพัฒนาเนือ่ งจากคะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียนตํา่ กว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ ได้แก่ 1) ภาษาและวัฒนธรรม 2) ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3) ภาษากับความสัมพันธ์
กับชุมชนและโลก 4) ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งสาระภาษาเพื่อการสื่อสาร
คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.38 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.99
ซึ่งถือว่าน้อยมากควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2558)
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ในปัจจุบนั เทคโนโลยีเป็นสิง่ สำ�คัญอย่างยิง่ ในการช่วยแก้ปญ
ั หาทางด้านการศึกษาให้ส�ำ เร็จลุลว่ ง
ไปได้ ไม่วา่ จะเป็นการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการนำ�เทคโนโลยีทนั
สมัยมาใช้เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้แก่ผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)
เทคโนโลยีเสมือนจริงเป็นเทคโนโลยีทผี่ สมโลกของความจริง (Real World) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual
World) โดยใช้วธิ ซี อ้ นภาพสามมิตทิ อี่ ยูใ่ นโลกเสมือน ไปอยูบ่ นภาพทีเ่ ห็นจริงๆ ในโลกของความเป็นจริง
ผ่านกล้องบนสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อื่นๆ และแสดงผล ณ เวลาจริง เทคโนโลยีเสมือนจริงกำ�ลังจะ
เข้ามามีบทบาทมากขึน้ ในชีวติ ประจำ�วันของสังคมทีจ่ ะเต็มไปด้วย สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Google Glass (รักษพล ธนานุวงศ์, 2553) เทคโนโลยีเสมือนจริงเป็น
ประเภทหนึ่งของเทคโนโลยีความจริงเสมือนที่มีการนำ�ระบบความจริงเสมือนมาผนวกกับเทคโนโลยี
ภาพเพื่อสร้างสิ่งที่เสมือนจริงให้กับผู้ใช้แบบเฟรมต่อเฟรม ด้วยเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก
(พนิดา ตันสิริ, 2553)
จากปัญหาและความสำ�คัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีเสมือนจิรงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 พื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ทีน่ า่ ตืน่ เต้น ช่วยอธิบายเนือ้ หาทีเ่ ข้าใจยากให้เห็นภาพได้มากขึน้ ทำ�ให้เข้าใจในบทเรียนมากยิง่ ขึน้ และ
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้แม้ว่าสิ่งนั้นไม่ได้อยู่ในห้องเรียน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจิรงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาผลการสร้างสือ่ การสอนเสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. ศึกษาผลการใช้สื่อการสอนเสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การเรียนโดยใช้สอื่ การสอนเสมือนจริงประกอบการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
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สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อการสอนเสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำ�หรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อการสอนเสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ
ขอบเขตของการวิจัย
1. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง เทศกาลสำ�คัญ (Festival)
ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยแบ่งเป็น 2 เทศกาล ดังนี้
		 1.1 อีดิลฟิตรี
		 1.2 อีดิลอัฎฮา
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา จังหวัดนราธิวาส สังกัดสำ�นักงานการศึกษาเอกชน
จำ�นวน 315 คน
3. กลุ่มตัวอย่างที่ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา สังกัดสำ�นักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนราธิวาส
จำ�นวน 60 คน วิธีการโดยสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) แบ่งได้ ดังนี้
		 3.1 กลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนการสอนแบบปกติ จำ�นวน 30 คน
		 3.2 กลุม่ ทดลองทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยใช้สอื่ การสอนเสมือนจริงประกอบการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำ�นวน 30 คน
4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
		 4.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่
			 4.1.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
		 4.1.2 การจัดการเรียนรู้โดยการเรียนแบบปกติ
		 4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ,
ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำ�หรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
แบบแผนการทดลอง
วิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ดำ�เนินการวิจัยรูป
แบบมีชื่อว่า Nonrandomized Control Group Pretest – Posttest Design (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2536)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. สื่อการสอนเสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีผลเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.51 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.46 ซึ่งอยู่ระดับคุณภาพดีมากและทดสอบหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/
E2 พบว่ามีค่าเท่ากับ 81.90 /81.22
2. แผนการจัดการเรียนรู้ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญมีผลเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
เท่ากับ 0.52
3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5
มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.75 และมีค่าอำ�นาจจำ�แนกอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 1.60
4. แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนผ่านสื่อการสอนเสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษา
อังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ผู้เชี่ยวชาญ 3 ตรวจสอบประเมินความสอดคล้อง (Index
of Item- Objective Congruence หรือ IOC) มีคา่ ดัชนีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป และค่าความ
เชื่อมันของแบบสอบถามความพึงพอใจ เท่ากับ .72
เก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยมีการดำ�เนินการวิจัย ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั จัดทำ�หนังสือหนังสือจากภาควิชาการเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแสงธรรมวิทยา จังหวัดนราธิวาส สังกัด
สำ�นักงานการศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้วิจัยเลือกทำ�การวิจัย เพื่อขออนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัย
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2. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ผู้เรียนที่ศึกษาทราบ และอธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของ
นักเรียนและผู้วิจัย
3. ดำ�เนินการทดสอบก่อนเรียนโดยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านสื่อการสอนเสมือนจริง
ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน กรอกคะแนนในแบบบันทึกคะแนนก่อนเรียน และนำ�แบบบันทึกคะแนนส่งครูผู้สอน
4. ดำ�เนินจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ วลา 3 คาบ คาบละ 50 นาที และทำ�แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
ของแต่ละคาบ พร้อมกรอกคะแนนในแบบบันทึกคะแนนระหว่างเรียนทุกคาบเรียน
5. หลังจากนักเรียนเรียนเนือ้ หาจบโดยใช้สอื่ การสอนเสมือนจริงในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้ผเู้ รียนทำ�แบบทดสอบหลังเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่ทดลองก่อนเรียน
6. ให้นักเรียนทำ�แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนผ่านสื่อการสอนเสมือนจริงในการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
7. ผูว้ จิ ยั ทำ�การตรวจผลการสอบ และรวบรวมคะแนนทีไ่ ด้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ผ่านสื่อการสอนเสมือนจริงในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป
8. นำ�ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ประมวลผลและ
เรียบเรียงนำ�เสนอในรูปความเรียง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ด�ำ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยเริม่ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้คา่ สถิตพิ นื้ ฐานคือ
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยสือ่ การสอนเสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent) และวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีเ่ รียนแบบปกติกบั ทีเ่ รียนโดยใช้สอื่ การสอนเสมือนจริงประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษสำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การทดสอบ (t-Independent) หลังจาก
นั้นวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนโดยผ่านสื่อการสอนเสมือนจริงโดยใช้ค่าสถิติ
พื้นฐานคือค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนจากแบบวัดความพึงพอใจ

88

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

Vol. 11 No. 2 (July - December 2019)

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีสาระสำ�คัญ ดังนี้
1. ผลประเมินคุณภาพสื่อการสอนเสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
ตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพสื่อการสอนเสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
		 สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน
รายการประเมิน
ด้านการจัดรูปแบบการ์ด
ด้านการใช้งานสื่อเทคโนโลยีเหมือนจริง
ด้านภาพและเสียงสื่อเทคโนโลยีเหมือนจริง
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด

X

4.38
4.58
4.57
4.51

S.D.
0.44
0.44
0.49
0.46

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตาราง 1พบว่า ผลการประเมินคุณภาพสือ่ การสอนเสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษา
อังกฤษ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาพรวมของสือ่ อยูใ่ นระดับดีมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ ( X ) เท่ากับ 4.51
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.46 และเมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละด้านพบว่า
คุณภาพด้านการจัดรูปแบบการ์ดอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.38 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)เท่ากับ 0.44 คุณภาพด้านการใช้งานสื่อเทคโนโลยีเหมือนจริงอยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.58และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.44 และด้านภาพและเสียงสื่อ
เทคโนโลยีเหมือนจริงอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.49
2. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระหว่างนักเรียนทีเ่ รียนแบบปกติกบั นักเรียนทีเ่ รียน
โดยใช้สื่อการสอนเสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียนระหว่างนักเรียน
		 ทีเ่ รียนแบบปกติกบั นักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
		 สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่ม
ก่อนเรียน (ควบคุม)
ก่อนเรียน (ทดลอง)

n
30
30

X
28.00
28.56

S.D.
8.28
6.41

t-test
.29

P-Value
.39

จากตาราง 2 พบว่าผลการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนทั้งสองกลุ่ม ระหว่างนักเรียนที่เรียน
แบบปกติกับนักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนก่อนเรียน (กลุ่มควบคุม) ที่ได้จากการทำ�แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เท่ากับ 28.00 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 8.28 และค่าเฉลี่ย
( X ) ของคะแนนก่อนเรียน(กลุ่มทดลอง) ที่ได้จากการทำ�แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเท่ากับ 28.56 มี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 6.41 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนทดสอบระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนทั้งสองกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเทคโนโลยี
เสมือนจริงในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ตาราง 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนแบบปกติ ก่อนเรียนและหลังเรียน
กลุ่ม
ก่อนเรียน (ควบคุม)
หลังเรียน (ควบคุม)

n
30
30

X
28.00
67.55

S.D.
8.28
10.57

t-test
39.74

P-Value
.000

จากตาราง 3 พบว่าผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนแบบปกติ ค่าเฉลีย่
( X ) ของคะแนนนักเรียนก่อนเรียนที่ได้จากการทำ�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยี
เสมือนจริงในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 28.00 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 8.28 และค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนหลังเรียนที่ได้จากการทำ�แบบ
วัดผลสัมฤทธิท์ างการเทคโนโลยีเสมือนจริงในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5
เท่ากับ 67.55 มีสว่ นเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 10.57 เมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนทดสอบ
ผลการศึกษา พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตางราง 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในการสอน
		 วิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
กลุ่ม
ก่อนเรียน (ทดลอง)
หลังเรียน (ทดลอง)

n
30
30

S.D.
6.41
5.25

X

28.56
86.67

t-test
39.75

P-Value
.000

จากตาราง 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า
นักเรียนทีโ่ ดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยม ศึกษาปีที่ 5
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 5 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระหว่างนักเรียนทีเ่ รียนแบบปกติกบั นักเรียนทีเ่ รียน
		 โดยใช้สอ่ื การสอนเสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียน
		 ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5
กลุ่ม
หลังเรียน (ควบคุม)
หลังเรียน (ทดลอง)

n
30
30

X
67.55
86.67

S.D.
10.57
5.25

t-test
8.86

P-Value
.000

จากตาราง 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้สื่อการสอนเสมือน
จริงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สูงกว่าผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนกลุม่ ควบคุมทีเ่ รียน
แบบปกติ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทีม่ ตี อ่ การเรียนโดยใช้สอื่ การสอนเสมือน
จริงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ตาราง 6 ผลความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การเรียนโดยผ่านสือ่ การสอนเสมือนจริงประกอบการสอน
		 วิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5
ข้อที่ รายการประเมิน
1
2
3

เนื้อหาส่งเสริมความเข้าใจของผู้เรียน
เนื้อหาสอดคล้องกับภาพประกอบ
เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน

X

S.D.

4.40
4.55
4.50

0.58
0.50
0.59

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มากที่สุด
มาก
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ข้อที่ รายการประเมิน
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น
เนื้อหามีประโยชน์สามารถประยุกต์ในชีวิตจริงได้
คำ�อธิบายในการใช้ชัดเจน
สื่อใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
รูปแบบของสื่อมีความแปลกใหม่ กระตุ้นความสนใจ
สื่อมีความสวยงาม ทันสมัย
สื่อทำ�ให้เกิดความสนุกสนาน
การนำ�เสนอต่อเนื่อง
ทำ�ให้เข้าใจเนื้อหาเร็วขึ้น
สามารถตรวจคำ�ตอบได้ด้วยตนเอง
สะดวกในการเรียน
ทบทวนเนื้อหาเองได้
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
นักเรียนได้ฝึกทักษะจากบทเรียน AR Code ได้มากขึ้น
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
เวลาในแต่ละตอนมีความเหมาะสม
ความพอใจของสื่อในเรียนการเรียนการสอน
ภาพรวม

X

S.D.

4.35
3.80
4.30
4.70
4.30
4.45
4.40
3.95
4.45
4.05
4.35
4.25
4.40
4.55
4.85
4.40
4.50
3.71

0.57
0.68
0.46
0.46
0.46
0.50
0.49
0.38
0.59
0.59
0.48
0.43
0.49
0.50
0.36
0.49
0.50
0.16

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 6 พบว่า ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยผ่านสื่อการสอนเสมือน
จริงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.71 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด 4 ข้อ ระดับมาก 15 ข้อ และระดับปานกลาง 1 ข้อ

สรุปผลการวิจัย
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. สื่อการสอนเสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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ปีที่ 5 ผลเฉลี่ย 4.51 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
2. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทีเ่ รียนโดยใช้สอื่ การสอนเสมือนจริงประกอบวิชาภาษาอังกฤษ
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกว่าการเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนแบบปกติ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้สื่อการสอนเสมือนจริง
ประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ย 3.71 อยู่ในระดับ
พอใจมาก

อภิปรายผลการวิจัย
1. จากวัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลการสร้างสือ่ การสอนเสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษา
อังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจยั พบว่า โดยการประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่าน
มีผลเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ0.46 ซึ่งอยู่ระดับคุณภาพดีมาก
เนือ่ งจากสือ่ การสอนเสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5
มีขั้นตอนการสร้างและพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยอาศัยสมมุติฐานและหลักเหตุผล มีการศึกษาข้อมูล
วางแผนกำ�หนดสิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั หิ ลายขัน้ ตอนเพือ่ ให้ได้สอื่ การสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีส่ ดุ ผ่านกระบวนการคิด
วิเคราะห์ และตัดสินใจอย่างละเอียด โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา นอกจากนี้สื่อการสอนเสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ยังผ่านกระบวนการผลิตจากหลากหลายโปรแกรม ให้ได้มาซึ่งสื่อการ
สอนใหม่ๆ ทีผ่ เู้ รียนสามารถสัมผัสจากการเรียนด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรงทีอ่ ยูใ่ นสภาพแวดล้อม
ในขณะนั้น สะดวกและง่ายในการใช้งาน ที่ประกอบไปด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง
บรรยาย เสียงดนตรีและภาพเคลื่อนไหวซึ่งสอดคล้องกับ สมชาย รัตนทองคำ� (2556) กล่าวว่า การ
ทำ�งานเป็นกระบวนการต่อเนือ่ ง ทีม่ กี ารวิเคราะห์ผเู้ รียนเนือ้ หาและวางแผนอย่างเป็นลำ�ดับขัน้ จะทำ�ให้
เกิดผลสัมฤทธิท์ มี่ คี วามน่าเชือ่ ถือและมีประสิทธิภาพ ซึง่ สอดคล้องกับ วิวฒ
ั น์ มีสวุ รรณ์ (2554) ได้เสนอ
แนวทางการพัฒนาสื่อการสอนเสมือนจริง โดยการศึกษาข้อมูลเนื้อหาในรูปแบบความจริงเสมือนให้
สอดคล้องกับบริบทของโลกจริง ทำ�การวิเคราะห์เนื้อหา โดยเฉาะการสร้างภาพดิจิทัลที่เป็นภาพสาม
มิติให้เหมาะ ผู้ใช้มีความสะดวกต่อการใช้งาน และตรงตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหาที่นำ�เสนอ ซึ่งต้อง
เป็นลักษณะที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม ได้ปฏิสัมพันธ์กับความจริงเสมือน สอดคล้องกับทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ ทีเ่ ชือ่ ว่า การเรียนรู้ หรือการสร้างความรู้ เป็นกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ภายในของผู้เรียน
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โดยทีผ่ เู้ รียนเป็นผูส้ ร้างความรู้ โดยการนำ�ประสบการณ์หรือสิง่ ทีพ่ บเห็นในสิง่ แวดล้อมหรือสารสนเทศ
ใหม่ทไี่ ด้รบั มาเชือ่ มโยงกับความรูค้ วามเข้าใจทีม่ อี ยูเ่ ดิม มาสร้างเป็น ความเข้าใจของตนเอง หรือ เรียกว่า
โครงสร้างทางปัญญาดังนั้น จะมุ่งเน้นการสร้างความรู้ใหม่อย่างเหมาะสมของแต่ละบุคคล และเชื่อว่า
สิง่ แวดล้อมมีความสำ�คัญในการสร้างความหมายตามความเป็นจริง (Duffy and Cunningham, 1996)
2. จากวัตถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนแบบปกติกบั
เรียนโดยใช้สอ่ื การสอนเสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5
ค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนหลังเรียนโดยใช้สื่อการสอนเสมือนจริง (กลุ่มทดลอง) เท่ากับ 86.67 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 5.25 และค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนหลังการจัดการเรียนรู้เรียนแบบ
ปกติ (กลุ่มควบคุม) เท่ากับ 67.55 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 10.57 เมื่อเปรียบเทียบค่า
เฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียน ผลการวิเคราะห์พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอน
เสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (กลุ่มทดลอง)
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรูเ้ รียนแบบปกติ (กลุม่ ควบคุม) มีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
เนื่องจาก นำ�เสนอด้วยเนื้อหาที่เป็นแอนิเมชั่นสั้น ๆ แต่ได้ใจความ ตามลำ�ดับขั้นตอน เนื้อเรื่องมีความ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการใช้ภาพเคลื่อนไหว และเสียง
ในการอธิบายเพือ่ กระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดความสนใจทีจ่ ะเรียน และเพือ่ เพิม่ ความเข้าใจในบทเรียน อีกทัง้
ยังเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของผูเ้ รียนทำ�ให้ผเู้ รียนสนใจและตัง้ ใจเรียน
มากขึน้ จึงทำ�ให้ผลการเรียนสูงขึน้ สอดคล้องกับเขมณัฏฐ์ มิง่ ศิรธิ รรม (2552) กล่าวว่า การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
เป็นสิง่ สำ�คัญทีจ่ ะทำ�ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีความหมาย เกิดความสนใจและตัง้ ใจทีจ่ ะเรียนรู้ รู้จักการ
แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองอย่างไม่มที สี่ นิ้ สุดซึง่ นำ�ไปสูเ่ รียนรูต้ ลอดชีวติ เป็นการเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพ
3. จากวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อการสอน
เสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิเคราะห์
พบว่า ความคิดเห็นนักเรียนโดยรวมเท่ากับ 3.71 อยูใ่ นเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมาก เนือ่ งจาก เนือ้ หา
สาระชัดเจนทำ�ให้นักเรียนเข้าใจง่ายจากสื่อการสอนเสมือนจริงมากขึ้น และสื่อการสอนเสมือนจริงยัง
มีแรงจูงใจในการเรียนมากกว่าปกติและสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง จากสื่อการสอน ทำ�ให้ผู้เรียนเกิด
ความน่าสนใจและกระตือรือร้นทีจ่ ะเรียนรู้ แสดงว่าสือ่ การสอนเสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษา
อังกฤษ สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาสามารถนำ�ไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ Maslow (n.d.) กล่าวว่า นักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม ให้ทัศนะเกี่ยว
กับการจูงใจว่า เครือ่ งล่อหรือสิง่ ล่อใจ (Incentive) โดยเฉพาะผลทีจ่ ะได้มคี วามสำ�คัญในการจูงใจบุคคล
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ให้มพี ฤติกรรมเกิดขึน้ สิง่ ล่อใจทีด่ จี ะต้องสามารถดึงดูดให้อยากกระทำ� และมีความพึงพอใจทีไ่ ด้รบั หลัง
จากการกระทำ�เสร็จสิน้ ลง นักจิตวิทยากลุม่ นีจ้ งึ ให้ความสำ�คัญของการจูงใจภายนอกมาก ซึง่ สอดคล้อง
กับชวนพิศ จะรา (2556) กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนด้วยสือ่ การสอนเสมือนจริง มีสว่ นกระตุน้ ให้ผเู้ รียน
มีความตัง้ ใจ และสนใจเรียน อาจเป็นเพราะนำ�เสนอเนือ้ หาในแบบทีแ่ ปลกใหม่ ทีด่ งึ ดูดความสนใจของ
ผูเ้ รียน รวมทัง้ เนือ้ หามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ซึง่ สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ ศรีฟา้ (2556) กล่าวว่า การ
ทำ�สือ่ การสอนเสมือนจริงมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ปรากฏว่า ผูเ้ รียนมีความสนใจต่อสือ่ การสอน
เสมือนจริงอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และสามารถสร้างเป็นสือ่ การสอนเพือ่ เตรียมความพร้อมในการออกไป
ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพได้เป็นอย่างดี และยังสอดคล้องกับปราณี อ่อนศรี (2552) พบว่าผูเ้ รียนมีความ
พึงพอใจอยูใ่ นเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมาก เนือ่ งจาก เนือ้ หาทีเ่ รียนมีความชัดเจน ต่อเนือ่ งและเข้าใจ
ง่าย ผู้เรียนได้มีการผ่อนคลายก่อนเข้าสู่บทเรียน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. จากการวิจัย พบว่า ในขั้นเตรียมลงแอพพลิเคชั่นใช้เวลาค่อนข้างมาก ดังนั้น ก่อนทำ�การ
เรียนก่อนโดยใช้สื่อการสอนเสมือนจริง ครูควรชี้แจง และแนะนำ�การใช้เบื้องต้นแก่นักเรียน หรือ
ให้นักเรียนอ่านวิธีการใช้อย่างเข้า เพื่อความรวดเร็วในการติดตั้ง
2. จากการศึกษาเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการสอนเสมือนจริง พบว่า สามารถนำ�ไปประยุกต์
ใช้กบั การเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย ดังนัน้ ผูส้ อนสามารถนำ�รูปแบบการเรียนรูจ้ ากสือ่ การสอนเสมือน
จริงไปประยุกต์ร่วมกับรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนอื่น ๆ ได้ตามเหมาะสมเช่น นำ�มาทำ�เป็นสื่อ
การสอนสำ�หรับการฝึกอ่าน ฝึกเขียน เป็นการเรียนรู้ที่ลงมือปฏิบัติตามสื่อการสอน เป็นต้น
3. จากการนำ�สือ่ การสอนเสมือนจริงไปทดลองกับกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
บางเครื่องเกิดการขัดข้องระหว่างการทดลอง สาเหตุเป็นเพราะว่า ความจำ�เครื่องน้อย แอนดรอย
เวอร์ชั่นตํ่า ดังนั้น ผู้สอนต้องเตรียมสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ที่มีความจำ�เพียงต่อการอัพโหลดแอพพลิ
เคชั่น และแอนดรอยเวอร์ชั่นตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป เพราะส่งผลต่อความเสถียรของแอพพลิเคชั่นและควรมี
อุปกรณ์ประเภทหูฟงั หรือลำ�โพงสำ�หรับการฟังเสียงจากวีดโิ อให้เพียงพอต่อการใช้การเพือ่ ความสะดวก
ในการเรียนการสอน
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ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรเพิ่มหัวข้อเรื่องของการเรียนรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับรายวิชาภาษาอังกฤษให้มากกว่าที่ใช้
ในงานวิจัยเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับการออกแบบการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมกับสือ่ การสอนเสมือนจริง
เพื่อใช้ประกอบการสอนในรายวิชาต่าง ๆเช่น ออกแบบการเรียนการสอนการอ่าน พูด ฟัง เขียน
ในรายวิชาภาษาไทย สถานการณ์จำ�ลองของงรายวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
3. ศึกษาคุณลักษณะที่ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนจากง่ายไปยาก และสอดคล้อง
กับความสามารถของนักเรียน
4. เพิ่มคุณลักษณะของผู้เรียนมีความเป็นอิสระในการเลือกบทเรียนในการเรียนรู้
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