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บทคััดย่่อ
การศึึกษาครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์ (1) เพื่่�อหาประสิิทธิิภาพการพััฒนาการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วย
เทคนิิค STAD ประกอบหนัังสืือประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented Reality) ตามเกณฑ์์ 80/80
(2) เพื่่�อหาค่่าดััชนีีประสิิทธิิผลของการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD ประกอบหนัังสืือประยุุกต์์ใช้้
เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented Reality) (3) เพื่่�อเปรีียบเทีียบคะแนนการทดสอบระหว่่างก่่อนเรีียนและ
หลัังเรีียนโดยการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD ประกอบหนัังสืือประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีความเป็็น
จริิงเสริิม (Augmented Reality) กัับเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด (4) เพื่่�อศึึกษาทัักษะกระบวนการกลุ่่�ม โดยการจััดกิิจกรรม
การเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD ประกอบหนัังสืือประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented
Reality) (5) เพื่่�อศึึกษาความพึึงพอใจของนัักเรีียนที่่�มีีต่่อการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD
ประกอบหนัังสืือประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented Reality) กัับกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 48 คน
ได้้มาโดยวิิธีีการสุ่่�มแบบกลุ่่�ม (Cluster Random Sampling) เรีียนโดยใช้้หนัังสืือประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิง
เสริิม โดยใช้้ห้้องเรีียนเป็็นหน่่วยของการสุ่่�มและนัักเรีียนแต่่ละห้้องคละความสามารถกััน เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการศึึกษามีี
5 ชนิิด คืือ 1) ประสิิทธิิภาพของการพััฒนาการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD ประกอบหนัังสืือ
ประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented Reality) 2) ค่่าดััชนีีประสิิทธิิผล 3) การเปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์�
ทางการเรีียน 4) ศึึกษาทัักษะกระบวนการกลุ่่�ม และ 5) แบบวัดั ความพึึงพอใจ สถิิติิที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล ได้้แก่่
ค่่าเฉลี่่ย� ( X ) ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิิติที่่ิ ใ� ช้ใ้ นการทดสอบสมมติิฐานได้้แก่่ t-test (Dependent Samples)
กำำ�หนดนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05
_____________
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ผลการวิิจัยั ปรากฏดัังนี้้										
�
		
1. ประสิิทธิิภาพของการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD ประกอบหนัังสืือ		
		
2. ประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented Reality) มีีประสิิทธิิภาพ (E1/E2) เท่่ากัับ
84.79/80.69 เป็็นไปตามเกณฑ์์ที่่�กำ�ำ หนด									
		
3. ค่่าดััชนีีประสิิทธิิผลของการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD ประกอบหนัังสืือ
ประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented Reality) มีีค่่าเท่่ากัับ 0.6538 แสดงว่่าผู้้�เรีียนมีีความก้้าวหน้้า
ทางการเรีียนเพิ่่�มขึ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 65.38 									
		
4. คะแนนการทดสอบการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD ประกอบหนัังสืือประยุุกต์์ใช้้
เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented Reality) หลัังสููงกว่่าก่่อนเรีียน อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05
		
5. ทัักษะกระบวนการกลุ่่�ม มีีค่่า ( X = 4.33 , S.D. = 2.09 ) อยู่่�ในระดัับมาก			
		
6. ความพึึงพอใจต่่อการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD ประกอบหนัังสืือประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี
ความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented Reality) มีีค่่า ( X = 4.86 , S.D. = 0.14 ) อยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด
คำำ�สำำ�คััญ: การเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD,เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented Reality)

ABSTRACT
The purposes of this study are (1) to find the efficiency of STAD-Cooperative Learning Method, with
Augmented Reality Books based on the 80/80 criteria; (2) to find the effectiveness index outcome of the
STAD-Cooperative Learning Method, with Augmented Reality-Applied Books; (3) to compare the testing scores
between pre-test and post-test scores, by employing the STAD Technique Supplemented, with Augmented
Reality-Applied Books, according to the specified criteria; (4) to study group process skills, applying the STAD
Technique Supplemented with Augmented Reality-Applied Books and (5) to study student satisfaction towards
the STAD Technique Supplemented with Augmented Reality-Applied Books. Sampling of 48 students was
conducted by means of Cluster Random Sampling. The units of randomness are counted as a classroom. In
each classroom will have students who are clearly of different levels and study using by Augmented Reality-Applied Books. Tools of this study include 5 items, namely, the efficiency of STAD-Cooperative Learning
Method applying Augmented Reality Technology, the effectiveness index outcome, the comparison of learning achievements and a satisfaction evaluation form. Statistics for data analysis comprise of Mean ( ) and
standard deviation (S.D.) and a statistic for hypothesis testing is T-Test (Dependent Samples). The statistical
significance was determined at .05
The research results are as follows.								
		
1. The effectiveness of STAD-Cooperative Learning Method, with Augmented Reality Books
is equal to 84.79/80.69 that has met specified criteria.							
		
2. The effectiveness index outcome of the STAD-Cooperative Learning Method, with Augmented Reality-Applied Books is equal to 0.6538. It has shown that the students progressed in their studies
by 65.38 percent												
		
3. The post-test scores from the STAD-Cooperative Learning Method, with Augmented Reality-Applied Books was higher than pre-test score at level .05						
		
4. Group process skills are good level, at ( X = 4.33, S.D. = 2.09) 				
		
5. Satisfaction to the STAD-Cooperative Learning Method, with Augmented Reality-Applied
Books are very good level, at ( X = 4.86, S.D. = 0.14)
Keywords: STAD-Cooperative Learning Method, Augmented Reality Technology
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สภาพแวดล้้อมทางการเรีียนให้้แก่่ผู้้�เรีียนได้้เรีียนร่่วมกััน
บทนำำ� 						
ทัักษะศตวรรษที่่� 21 เป็็นการเรีียนรู้้�เพื่่�อให้้ได้้วิิชา
แกนและแนวคิิดสำำ�คััญในศตวรรษที่่� 21 ต้้องให้้ได้้ทั้้�ง
สาระวิิชาและได้้ทัักษะ 3 กลุ่่�ม คืือ ทัักษะชีีวิิตและการ
ทำำ�งาน ทัักษะการเรีียนรู้้�และนวััตกรรม และทัักษะด้้าน
สารสนเทศ สื่่อ� และเทคโนโลยีีที่่�บอกว่่าต้้องเรีียนให้้ได้้ทัักษะ
แปลว่่าอะไร แปลว่่าการเรีียนต้้องเป็็นการฝึึก การฝึึกแปลว่่า
อะไร คืือการลงมืือทำำ�สััจธรรมของการเรีียนรู้้ส� มััยใหม่่ ก็็คืือ
คนเราจะเรีียนได้้ต้้องลงมืือทำำ�ด้้วยตนเองเท่่านั้้�น เพราะ
ฉะนั้้�นในการเรีียนสาระวิิชานี้้�แหละเป็็นการฝึึกลงมืือทำำ�
Learning by Doing and Thinking ด้้วย เพื่่�อที่่�จะให้้เกิิด
ทัักษะ 3 ด้้าน คืือทัักษะชีีวิิตและการทำำ�งาน ทัักษะการเรีียนรู้้�
และนวัตั กรรม และทัักษะด้้านสารสนเทศ สื่่อ� และเทคโนโลยีี
ทัักษะของคนในศตวรรษที่่� 21 ที่่�คนทุุกคนต้้องเรีียนรู้้ตั้� ง�้ แต่่
อนุุบาลไปจนถึึงมหาวิิทยาลััย และตลอดชีีวิิตคืือ 3Rx7C ซึ่่ง�
3R ได้้แก่่ การอ่่านออก เขีียนได้้ และ คิิดเลขเป็็น ส่่วน 7C
ได้้แก่่ ทัักษะด้้านการคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณและทัักษะใน
การแก้้ปััญหา ทัักษะด้้านการสร้้างสรรค์์ และนวััตกรรม
ทัักษะด้้านความเข้้าใจต่่างวััฒนธรรม ต่่างกระบวนทััศน์์
ทัักษะด้้านความร่่วมมืือ การทำำ�งานเป็็นทีีม และภาวะผู้้�นำำ�
ทัักษะด้้านการสื่่ � อ สาร สารสนเทศ และรู้้ � เ ท่่ า ทัันสื่่ � อ
ทัักษะด้้านคอมพิิวเตอร์์ และเทคโนโลยีี สารสนเทศและ
การสื่่�อสาร ทัักษะอาชีีพ และทัักษะการเรีียนรู้้� (วิิจารณ์์
พานิิช. 2554).						
	ทัักษะกระบวนการกลุ่่�ม จะทำำ�ให้้นัักเรีียนรู้้�และ
เข้้าใจถึึงความสำำ�คััญของการแบ่่งหน้้าที่่�ในการรัับผิิดชอบ
การวางแผนการทำำ � งานอย่่ า งเป็็ น ระบบ การยอมรัับ
ความคิิดเห็็นของผู้้อื่� น�่ และการปรัับตััวในการทำำ�งานเพื่่อ� ให้้
สามารถทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�นได้้อย่่างปกติิสุุข การทำำ�งาน
เป็็นกลุ่่�มเป็็นกระบวนการฝึึกทำำ�กิิจกรรม กระบวนการ
ทำำ�งานกลุ่่�มมีีตั้้�งแต่่ 2 คนขึ้้�นไป แต่่ละคนมีีบทบาทที่่�
แตกต่่างกััน มีีการนำำ�เสนอความคิิดเห็็นพร้้อมกัับรัับฟััง
ความคิิดเห็็นของสมาชิิกอย่่างมีีเหตุุผล มีีการวางแผน
ปฏิิบััติิงานตามแผนและเกิิดการกำำ �หนดภาระหน้้าที่่�ที่่�
ชััดเจน โดยกระบวนการทำำ�งานเป็็นกลุ่่�ม มุ่่�งเน้้นให้้นัักเรีียน
รู้้�จัักการทำำ�งานร่่วมกััน และสื่่�อชนิิดหนึ่่�งที่่�ช่่วยส่่งเสริิมให้้
นัักเรีียนเกิิดกระบวนการเรีียนรู้้ดัั� งกล่่าว ซึ่่ง� การเรีียนรู้้แ� บบ
ร่่วมมืือแต่่ละรููปแบบจะมีีความเหมาะสมทางด้้านเนื้้�อหา
และวิิ ธีี การสอนที่่� แ ตกต่่ า งกััน การเรีียนแบบร่่ วมมืื อ
ด้้วยเทคนิิค STAD เป็็นวิิธีีการจััดการเรีียนการสอนที่่�จััด
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โดยแต่่ละคนจะมีีส่่วนร่่วมอย่่างแท้้จริิงในการเรีียนรู้้�และ
ความสำำ�เร็็จของกลุ่่�ม ที่่�เน้้นการจััดสภาพแวดล้้อมทาง
การเรีียน ให้้ผู้้ � เรีียนได้้เรีียนรู้้ � ร่ ่ วมกััน เป็็ น กลุ่่�มเล็็ ก ๆ
แต่่ละกลุ่่�ม ประกอบด้้วยสมาชิิกที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ
แตกต่่างกััน แต่่ละคนมีีส่่วนร่่วมอย่่างแท้้จริิงในการเรีียนรู้้�
มีีการแลก เปลี่่�ยนความคิิดเห็็นการแบ่่งปัันทรััพยากรการ
เรีียนรู้้� รวมทั้้ง� เป็็นกำ�ลัั
ำ งใจแก่่กัันและกััน คนที่่�เรีียนเก่่งจะช่่วย
เหลืือคนที่่�อ่่อนกว่่า เป็็นกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�มุ่่�งพััฒนาให้้
ผู้้�เรีียน สนุุกกัับวิิธีีการคิิดที่่�หลากหลาย การเน้้นคุุณธรรม
จริิยธรรม ทัักษะสัังคม การสร้้างนิิสััยความร่่วมมืือ
ภายในกลุ่่�มเกิิดความรัับผิิดชอบ (สุุคนธ์์ สิินธพานนท์์
และคณะ. 2551).						
เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented
Reality) เป็็ น เทคโนโลยีีผสานเอาโลกแห่่ ง ความจริิ ง
และความเสมืือนจริิงเข้้าด้้วยกััน ผ่่านวััสดุุและอุุปกรณ์์
ต่่าง ๆ เช่่น Computer Tablet หรืือ Smartphone
รวมถึึงอุุปกรณ์์อื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งภาพเสมืือนจริิง
ที่่�ปรากฎขึ้้น� จะมีปี ฏิิสััมพัันธ์กัั์ บผู้้ชม
� ได้้ทัันทีี อาจมีีลัักษณะ
ทั้้�งที่่�เป็็นภาพนิ่่�ง 3 มิิติิดููได้้รอบด้้านภาพเคลื่่�อนไหว และ
รวมถึึงภาพเคลื่่�อนไหวที่่�มีีเสีียงประกอบดัังนั้้�นการนำำ�
เทคโนโลยีีมาประยุุกต์์ใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ในวงการการ
ศึึ ก ษาของประเทศ จึึ ง นัับว่่ า มี ี ค วามสำำ �คัั ญมาก
ทำำ�ให้้สื่่�อมีีความทัันสมััยมาก สื่่�อมััลติิมีีเดีียก็็เป็็นอีีกหนึ่่�ง
ทางเลืือกที่่�ครููนำำ�มาใช้้โดยเฉพาะ AR เป็็นเทคนิิคเพิ่่�มความ
เสมืือนจริิง โดยการผสานโลกแห่่งความจริิง ที่่�จะทำำ�ให้้เกิิด
ภาพสามมิิติมุิ มม
ุ อง 360 องศา สื่่อ� มััลติิมีเี ดีียที่่�ถููกสร้้างด้้วย
AR มีีข้้อดีีต่่างจากสื่่�อประเภทอื่่�น ๆ คืือสามารถสร้้าง
ความน่่าสนใจ ให้้กัับผู้้�เรีียนในชั้้�นเรีียน ทำำ�ให้้เรื่่�องที่่�เรีียน
เป็็นเรื่่�องสนุุก น่่าสนใจและสามารถเพิ่่�มความเข้้าใจในการ
เรีียนรู้้ข� องผู้้เ� รีียนได้้ดีียิ่่�งขึ้้น� ซึ่ง�่ ในปััจจุบััน
ุ มีกี ารนำำ�เทคโนโลยีี
ผสานความจริิงเสริิมมาประยุุกต์์ใช้้เป็็นหนัังสืือเพื่่�อให้้เข้้า
กัับการเรีียนการสอนได้้อย่่างแพร่่หลาย โดยเฉพาะอย่่าง
ยิ่่�งการเรีียนรู้้�ที่่�จำำ�เป็็นต้้องอาศััยจิินตนาการ ซึ่่�งเทคโนโลยีี
ผสานความจริิงเสริิมเป็็นเทคโนโลยีีที่่�สามารถแสดงสื่่�อ
สามมิิติิซ้้อนบนสภาพแวดล้้อมปกติิได้้ ซึ่่�งจะสามารถสร้้าง
พััฒนาการเรีียนรู้้� ก่่อให้้เกิิดความกระตืือรืือร้้นความคิิด
สร้้างสรรค์์ รวมถึึงการสร้้างจิินตนาการให้้กัับผู้้�เรีียนในการ
เรีียนรู้้�อย่่างสนุุกสนาน ดัังนั้้�นสื่่�อที่่�พััฒนาด้้วยเทคโนโลยีี
ผสานความจริิงเสริิม จึึงเป็็นทางเลืือกใหม่่สำ�ำ หรัับการพััฒน
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าสื่่�อการสอนในศตวรรษที่่� 21 เพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาของ
ผู้้ � เรีียนที่่� ส มบููรณ์์ ยิ่่ � ง ขึ้้� น (ธีีรเดช บุุ ญ นภา และคณะ.
2558).							
	ดัังนั้้ � น จากสภาพปัั ญ หาผู้้ � เรีียนต่่ า งศึึ ก ษาหา
ความรู้้ด้้ว
� ยตนเอง ไม่่ได้้มีีการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ซึ่�ง่ กัันและ
กััน เมื่่�อเปรีียบเทีียบความสามารถในการทำำ�งานเป็็นกลุ่่�ม
กัับความสามารถในการทำำ�งานเป็็นรายบุุคคล ผู้้�เรีียนจะ
สามารถทำำ�งานคนเดีียวได้้ดีีกว่่าการทำำ�งานเป็็น กลุ่่�ม และ
หากมีี ก ารแบ่่ ง กลุ่่�มผู้้ � เรีียนจะจัั บ กลุ่่�มกัันเองโดยแยก
ประเภท เด็็กเก่่ง เด็็กลาง และเด็็กอ่่อน ได้้อย่่างชััดเจน
และเมื่่�อมีีการทำำ�งานเป็็นกลุ่่�มเด็็กเก่่งจะจัับกลุ่่�มอยู่่�ด้้วยกััน
โดยไม่่สนใจเด็็กที่่�อ่อ่ นกว่่า ผู้้วิ� จัิ ยั จึึงจััดกระบวนการ เรีียนรู้้�
แบบกลุ่่�มร่่วมมืือที่่�จะช่่วยลดปััญหาดัังกล่่าว โดยได้้ นำำ�เนื้้�อ
หาในบทเรีียนมาจััดทำำ�เป็็นหนัังสืือประยุุกต์์เรื่่�อง การเจริิญ
เติิ บ โตและพััฒนาการของมนุุ ษ ย์์ สำำ � หรัับนัักเรีียนชั้้ � น
ประถมศึึกษาปีีที่่� 6 เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�
แบบร่่วมมืือ รวมทั้้�งต้้องจััดกระบวนการเรีียนรู้้ที่่� �มีีความน่่า
สนใจ การจััดการเรีียนการสอนที่่�นำำ�กระบวนการเรีียนรู้้�
ต่่าง ๆ นำำ�เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented
Reality) มาใช้้ร่่วมกัับการเรีียนการเรีียนการสอนในชั้้�น
เรีียน เพื่่�อช่่วยส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนมีีทัักษะการทำำ�งานเป็็น
กลุ่่�มร่่วมกััน รู้้จั� กั แลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้� กล้้าแสดงความคิิดเห็็น
และเป็็ น การสร้้างความหน้้าสนใจในการเรีียนอีีกด้้วย
(ประพัันธ์์ศิิริิ สุุเสารััจ. 2540). จากสภาพปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
ผู้้เ� รีียนขาดทัักษะการเรีียนรู้้แ� บบร่่วมมืือ ซึ่่ง� ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้ตระหนััก
ถึึงปััญหาของการเรีียนรู้้�แบบทัักษะกระบวนการกลุ่่�มและ
การจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือ มีีความสำำ�คััญและ
มีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องปรัับปรุุงแก้้ไขและพััฒนา ดัังนั้้�นผู้้�
วิิจััยพิิจารณาเห็็นว่่าการนำำ�เทคโนโลยีีดัังกล่่าวมาประยุุกต์์
ใช้้ร่่วมกัับการเรีียนการสอน โดยการนำำ�เอาหนัังสืือเรีียนมา
สร้้างเป็็นหนัังสืือประยุุกต์์ใช้้ให้้กัับการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�
เหมาะสม เพื่่อ� ที่่�จะช่่วยเพิ่่�มคุณ
ุ ภาพการเรีียนการสอน โดย
สร้้างและพััฒนาเนื้้�อหาในส่่วนของหน่่วยการเรีียนรู้้� โดย
การพััฒนาการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วย
เทคนิิค STAD ประกอบหนัังสืือประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี
ความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented Reality) เพื่่�อเป็็นการ
ช่่วยกระตุ้้�นและพััฒนาความสนใจของนัักเรีียน ทำำ�ให้้
ประสิิทธิิภาพการเรีียนรู้้�ต่่อไป
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วััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย				
1. เพื่่�อหาประสิิทธิิภาพของการพััฒนาการจััด
กิิ จ กรรมการเรีียนรู้้ � แ บบร่่ วมมืื อด้้วยเทคนิิ ค STAD
ประกอบหนัังสืือประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม
(Augmented Reality) ตามเกณฑ์์ 80/80			
2. เพื่่อ� หาค่่าดััชนีีประสิิทธิิผลของการจััดกิิจกรรม
การเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD ประกอบหนัังสืือ
ประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented
Reality) ที่่�พััฒนาขึ้้�น 					
3. เพื่่�อเปรีียบเทีียบคะแนนการทดสอบของการ
จััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD
ประกอบหนัังสืือประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม
(Augmented Reality) ระหว่่างก่่อนเรีียนและหลัังเรีียน	
4. เพื่่�อศึึกษาทัักษะกระบวนการกลุ่่�ม โดยการ
เรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD ประกอบหนัังสืือ
ประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม(Augmented
Reality) ที่่�พััฒนาขึ้้�น					
5. เพื่่�อศึึกษาความพึึงพอใจของนัักเรีียนที่่�มีีต่่อ
การเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD ประกอบหนัังสืือ
ประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented
Reality) ที่่�พััฒนาขึ้้�น

สมมติิฐานการวิิจััย					
	นัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 ที่่�ได้้จััดกิิจกรรม
เรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD ประกอบหนัังสืือ
ประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented
Reality) มีีคะแนนการทดสอบระหว่่างหลัังเรีียนสููงกว่่า
ก่่อนเรีียน

ขอบเขตของการวิิจัยั 					
1. ประชากร					
ประชากรที่่�ใช้้ในการวิิจััยครั้้�งนี้้� ได้้แก่่ นัักเรีียน
ชั้้ � น ประถมศึึ ก ษาปีี ที่่ � 6 โรงเรีียนกาฬสิิ นธุ์์�พิ ิ ท ยาสััย
จัังหวััดกาฬสิินธุ์์� ทั้้�ง 8 ห้้องเรีียน จำำ�นวน 377 คน		
2. กลุ่่�มตััวอย่่าง					
กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ใช้้ในการวิิจัยั ครั้้�งนี้้� ได้้แก่่ นัักเรีียน
ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6/1 โรงเรีียนกาฬสิินธุ์์�พิิทยาสััย
จัังหวััดกาฬสิินธุ์์� จำำ�นวน 48 คน ได้้มาโดยวิิธีีการสุ่่�มแบบ
กลุ่่�ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้้ห้้องเรีียนเป็็น
หน่่ ว ยของการสุ่่�มและนัักเรีียนแต่่ ล ะห้้องคละความ
สามารถกััน
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3. เนื้้�อหาวิิชาที่่�ใช้้ในการวิิจัยั 				
เนื้้�อหาที่่�ใช้้ในการวิิจัยั ในครั้้�งนี้้� เป็็นเนื้้�อหาในหลััก
สููตรสถานศึึ ก ษาขั้้ � นพื้้ � น ฐาน พุุ ท ธศัักราช 2551 ของ
โรงเรีียนกาฬสิินธุ์์� พิิทยาสััย ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 กลุ่่�ม
สาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษา หน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่�
1 เรื่่�อง การเจริิญเติิบโตและพััฒนาการของมนุุษย์์		
4. ตััวแปรที่่�ใช้้ในการศึึกษา				
		 4.1 ตััวแปรต้้นคืือ การเรีียนโดยใช้้การเรีียน
รู้แ�้ บบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD ประกอบหนัังสืือประยุุกต์์ใช้้
เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented Reality) 		
		
4.2 ตััวแปรตาม คืือ การวััดทัักษะกระบวนการ
กลุ่่�ม ความพึึงพอใจ และผลการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียนชั้้นจ
� าก
การเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD ประยุุกต์์ใช้้
เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented Reality)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 กันยายน-ธันวาคม 2563

และน้้อยที่่�สุุด จำำ�นวน 20 ข้้อ ซึ่่�งมีีค่่าความเชื่่�อมั่่�นทั้้�งฉบัับ
เท่่ากัับ 0.94

ขั้้�นตอนดำำ�เนิินการวิิจััย					

	ผู้้�วิิจััยได้้ดำำ�เนิินการสร้้างแผนการจััดการเรีียนรู้้�
แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD ประกอบหนัังสืือประยุุกต์์
ใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented Reality)
แบบวัดั คะแนนการทดสอบระหว่่างก่่อนเรีียนและหลัังเรีียน
แบบวัดั ทัักษะกระบวนการกลุ่่�ม และแบบวัดั ความพึึงพอใจ
โดยดำำ�เนิินการหาคุุณภาพและตรวจสอบเครื่่�องมืือจาก
ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญทั้้ง� หมด 10 ท่่านซึ่่ง� มีีการประเมิินทั้ง�้ หมด 3 ด้้าน
ได้้แก่่ ด้้านสื่่ � อ การเรีียนการสอน ด้้านเนื้้� อ หา และ
ด้้านนวััตกรรมการเรีียนรู้้� และนำำ�ไปดำำ�เนิินการทดลอง
ดัังนี้้								
�
		 1. ขอหนัังสืือขอความอนุุเคราะห์์ในการเก็็บ
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย				
ข้้อมููลเพื่่�อใช้้ในการวิิจัยั จากบััณฑิิตวิิทยาลััยมหาวิิทยาลััย
1. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการพััฒนา ได้้แก่่			 มหาสารคาม						
		 1.1 แผนการจััดการเรีียนรู้้�กลุ่่�มสาระการ 		 2. นำำ�แผนการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้� รายวิิชา
เรีียนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษา สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นประถม สุุขศึึกษา เรื่่�อง การเจริิญเติิบโตและพััฒนาการ ของมนุุษย์์
ศึึกษาปีีที่่� 6 จำำ�นวน 12 ชั่่�วโมง 				 ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 ไปใช้้กัับนัักเรีียน กลุ่่�มทดลอง (Try		 1.2 หนัังสืือประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีความ out) 								
เป็็นจริิงเสริิม (Augmented Reality) เรื่่�อง การเจริิญ 		 3. จากนั้้นดำ
� ำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขและนำำ�มา
เติิ บ โตและพััฒนาการของมนุุ ษ ย์์ สำำ � หรัับนัักเรีียนชั้้ � น ทดลองกัับนัักเรีียนกลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน 48 คน 		
ประถมศึึกษาปีีที่่� 6 หน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่� 1 			 		 4. ให้้นัักเรีียนกลุ่่�มตััวอย่่างเริ่่�มเรีียนทีีละตอน
2. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการรวบรวมข้้อมููล ได้้แก่่		 โดยเริ่่�มเรีียนจากตอนที่่�หนึ่่�ง และในขณะที่่�เรีียนตอนที่่�หนึ่่�ง
		
2.1 แบบทดสอบทางการเรีียน จำำ�นวน 30 ให้้ทำำ�แบบฝึึกหััดระหว่่างเรีียนควบคู่่�กัันไปด้้วย แล้้วก็็ให้้
ข้้อ เป็็นแบบทดสอบแบบเลืือกตอบมีี 4 ตััวเลืือก ค่่า p เริ่่�มเรีียนตอนที่่�สองและตอนที่่�สามตามลำำ�ดัับเช่่นเดีียวกัับ
อยู่่�ระหว่่าง 0.20 ถึึง 0.80 แสดงว่่าข้้อสอบมีีคุุณภาพ ค่่า r ตอนที่่�หนึ่่�ง ครููผู้้�จะต้้องประเมิินทัักษะกระบวนการกลุ่่�ม
อยู่่�ระหว่่าง 0.20 ถึึง 1.00 แสดงว่่าข้้อสอบมีีคุุณภาพ ระหว่่างที่่�นัักเรีียนทำำ�กิิจกรรม และเมื่่�อเรีียนจบให้้ผู้้�เรีียน
ซึ่่�งค่่าความเชื่่�อมั่่�นทั้้�งฉบัับ เท่่ากัับ 0.79			 ทำำ�แบบทดสอบหลัังเรีียน เพื่่�อวััดผลการเรีียนรู้้�ทางการ
2.2 แบบวั ั ด ทัักษะกระบวนการกลุ่่�ม เรีียน 								
เป็็นแบบมาตราส่่วนประมาณค่่า (Rating Scales) ตามวิิธีี 		 5. หลัังจากทำำ�แบบทดสอบหลัังเรีียน เพื่่�อ
การของลิิเคิิร์์ท (Likert) มีี 5 ระดัับ คืือ มากที่่�สุุด มาก วัดั ผลการเรีียนรู้้ท� างการเรีียน แล้้ว ให้้นัักเรีียนทำำ�แบบสอบ
ปานกลาง น้้อย และน้้อยที่่�สุุด จำำ�นวน 12 ข้้อ 			 ถามวััดความพึึงพอใจที่่�มีีต่่อการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วย
2.3 แบบวััดความพึึงพอใจ เป็็นแบบสอบถาม เทคนิิค STAD ประกอบหนัังสืือประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี
แบบปลายเปิิด แบ่่งออกเป็็น 2 ตอน เป็็นแบบมาตราส่่วน ความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented Reality) 			
ประมาณค่่า (Rating Scales) ตามวิิธีีการของลิิเคิิร์์ท 		 6. นำำ�ผลคะแนนที่่�ได้้จากการทำำ�แบบทดสอบ
(Likert) มีี 5 ระดัับ คืือ มากที่่�สุุด มาก ปานกลาง น้้อย มาวิิเคราะห์์ทางสถิิติต่ิ ่อไป
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การวิิเคราะห์์ข้้อมููล					 ตอนที่่� 4 การวิิเคราะห์์การศึึกษาทัักษะกระบวน

การกลุ่่�ม โดยทางการเรีียนของผู้้�เรีียนที่่�เรีียนการเรีียนรู้้�
	ผู้้�วิิจััยวิิเคราะห์์ข้้อมููลตามขั้้�นตอน ดัังต่่อไปนี้้		
�
ตอนที่่� 1 การวิิเคราะห์์หาประสิิทธิิภาพ ตามเกณฑ์์ แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD ประกอบหนัังสืือประยุุกต์์
ใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented Reality)
80/80 (ชััยยงค์์ พรหมวงศ์์. 2556)				
ตอนที่่� 2 การวิิเคราะห์์หาดััชนีีประสิิทธิิผลการจััด จากผู้้�เชี่่�ยวชาญโดยใช้้ค่่าเฉลี่่�ย ( X ) และส่่วนเบี่่�ยงเบน
กิิ จ กรรมการเรีียนรู้้ � แ บบร่่ วมมืื อด้้วยเทคนิิ ค STAD มาตรฐาน (S.D.)						
ตอนที่่� 5 การวิิเคราะห์์ความพึึงพอใจของนัักเรีียน
ประกอบ หนัังสืือประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม
(Augmented Reality) (ไชยยศ เรืืองสุุวรรณ. 2552).		 ที่่�มีีต่่อการเรีียนของผู้้�เรีียนที่่�เรีียนการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือ
ตอนที่่� 3 การวิิเคราะห์์เพื่่�อเปรีียบเทีียบคะแนน ด้้วยเทคนิิค STAD ประกอบหนัังสืือประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี
การทดสอบทางการเรีียนของผู้้�เรีียน ระหว่่างก่่อนเรีียน ความเป็็นจริงิ เสริิม (Augmented Reality) จากผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ
โดยใช้้ค่่าเฉลี่่�ย ( X ) และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และหลัังเรีียน (สมบััติิ ท้้ายเรืือคำำ�. 2553).

ผลการวิิจัยั
จากการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการพััฒนาการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD ประกอบ
หนัังสืือประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented Reality) เรื่่�อง การเจริิญเติิบโตและพััฒนาการของมนุุษ
ย์์ สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 ผู้้�วิิจััยสรุุปผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลดัังนี้้�
ตอนที่่� 1 ประสิิทธิิภาพของการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD โดยใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม
(Augmented Reality) เรื่่�องการเจริิญเติิบโตและพััฒนาการของมนุุษย์์ ที่่�มีีประสิิทธิิภาพตามเกณฑ์์ 80/80ดัังตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1 ประสิิทธิิภาพของการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD ประกอบหนัังสืือประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี		
ความเป็็นจริิงเสริิม เรื่่�องการเจริิญเติิบโตและพััฒนาการของมนุุษย์์ สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้น� ประถมศึึกษาปีีที่่� 6

จํานวนนักเรียน
48

ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1)
คะแนนในแตละหนวยการเรียน
(คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
รอยละ
X
63.59
84.79

ประสิทธิภาพกระบวนการผลลัพธ (E2)
คะแนนหลังเรียน
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
รอยละ
X
24.21
80.69

	จากตาราง 1 พบว่่า ประสิิทธิิภาพของกระบวนการ (E1/ E2) มีีค่่าที่่เ� ท่่ากัับ 84.79 /80.69 ซึ่่ง� เป็็นไปตามเกณฑ์์ที่่ตั้� ง�้ ไว้้
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ตอนที่่� 2 ค่่าดััชนีีประสิิทธิิผลในการเรีียนของนัักเรีียนที่่�เรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD โดยใช้้เทคโนโลยีี
ความเป็็นจริิงเสริิม (AR) เรื่่�องการเจริิญเติิบโตและพััฒนาการของมนุุษย์์ ดัังตารางที่่� 2
ตาราง 2 ค่่าดััชนีีประสิิทธิิผลของการจััดการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD โดยใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม
(Augmented Reality)
จํานวน
ผูเรียน

คะแนนเต็ม
แบบทดสอบ

48

30

คะแนนรวม

E.I.

คะแนนเฉลี่ย

กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน
750
1,162
13.27

หลังเรียน
24.21

0.5971

	จากตาราง 2 ค่่าดััชนีีประสิิทธิิผลในการเรีียนของนัักเรีียนที่่�เรีียนการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD
เรื่่�องการเจริิญเติิบโตและพััฒนาการของมนุุษย์์ มีีค่่าประสิิทธิิผล (E.I.) เท่่ากัับ 0.5971 แสดงว่่าผู้้�เรีียนมีีความก้้าวหน้้า
ทางการเรีียนเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 59.71
ตอนที่่� 3 เพื่่�อเปรีียบเทีียบคะแนนการทดสอบระหว่่างก่่อนเรีียนและหลัังเรีียนของการเรีียนด้้วยบทเรีียนแบบร่่
วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD ดัังตารางที่่� 3
ตาราง 3 การเปรีียบเทีียบคะแนนการทดสอบระหว่่างก่่อนเรีียนและหลัังเรีียน ที่่�เรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD
โดยใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented Reality) ระหว่่างก่่อนเรีียนและหลัังเรีียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน

nN

48
48

Χ

13.27
24.21

S .D.
2.32
2.42

t

p

26.539

.000*

	จากตาราง 3 พบว่่าคะแนนการทดสอบทางการเรีียนระหว่่างก่่อนเรีียนและหลัังเรีียนของการเรีียนด้้วยการเรีีย
นรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD ประกอบหนัังสืือประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented Reality)
ก่่อนเรีียน ( X = 13.27, S.D.=2.32) หลัังเรีียน ( X = 24.21, S.D.=2.42) อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05
เป็็นไปตามสมติิฐานที่่�ตั้้�งไว้้
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ตอนที่่� 4 การศึึกษาทัักษะกระบวนการกลุ่่�มของนัักเรีียนที่่�มีีต่่อการจัดั การเรีียนเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค
STAD ประกอบหนัังสืือประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented Reality) เรื่่�อง การเจริิญเติิบโตและพััฒ
นาการของมนุุษย์์ ดัังตารางที่่� 4
ตารางที่่� 4 การศึึกษาทัักษะกระบวนการกลุ่่�มของนัักเรีียนที่่�มีีต่่อการจััดการเรีียนเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD
ประกอบหนัังสืือประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented Reality)
รายการประเมิน
1. การวางแผนการปฏิบัติงาน
1.1 ทําความเขาใจเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติกอนทําจริง
1.2 มีการวางแผนรวมกันกอนลงมือปฏิบัติ
1.3 มีการแบงหนาที่การรับผิดชอบ
2. การแสดงความคิดเห็น
2.1 อธิบายในสิ่งที่ตนเองเขาใจใหเพื่อนฟง
2.2 เสนอความคิดเห็นและเหตุผลที่ชัดเจน
2.3 มีสวนรวมในการแกปญหาและสรุปผลของงานกลุม
3. การชวยเหลือซึ่งกันและกัน
3.1 ชวยอธิบายเพื่อนเมื่อเพื่อนไมเขาใจและทําไมได
3.2 ตรวจสอบและอธิบายเพื่อนใหทุกคนเขาใจตรงกัน
3.3 ใหขอมูลและขอเสนอที่เปนประโยชนตอกลุม
4. การยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม
4.1 ยอมรับขอตกลงตามเสียงสวนใหญโดยไมโตแยง
4.2 ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนเมื่อเพื่อนอธิบายใหฟง
4.3 สนับสนุนในเหตุผลที่นาเชื่อถือของเพื่อน
โดยรวม

X

S.D.

กระบวนการ
กลุม

4.58
4.45
4.61

1.83
2.67
1.79

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.26
4.3
4.1

1.29
2.12
2.70

มาก
มาก
มาก

4.26
4.16
4.06

2.28
2.21
2.22

มาก
มาก
มาก

4.35
4.43
4.35
4.33

1.62
2.22
2.10
2.09

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 4 เมื่่ � อ พิิ จ ารณาค่่ า เฉลี่่� ย รายข้้อ พบว่่ า นัักเรีียนมี ี ก ารศึึ ก ษาทัักษะกระบวนการกลุ่่�ม
ที่่�มีีต่่อการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD โดยใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented Reality)
อยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด 2 ข้้อ และมาก 10 ข้้อ โดยมีีค่่า ( X = 4.33 , S.D. = 2.09 ) เมื่่�อนำำ�ไปเทีียบกัับเกณฑ์์พบว่่านัักเ
รีียนมีีการศึึกษาทัักษะกระบวนการกลุ่่�ม อยู่่�ในระดัับมาก

81

วารสาร เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม

ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 กันยายน-ธันวาคม 2563

ตอนที่่� 5 ความพึึงพอใจของนัักเรีียนที่่�มีีต่่อการจััดการเรีียนรู้้� แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD ประกอบหนัังสืือป
ระยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented Reality) เรื่่�อง การเจริิญเติิบโตและพััฒนาการของมนุุษย์์ สำำ�หรัับ
นัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 ดัังตาราง 5
ตารางที่่� 5 ความพึึงพอใจของนัักเรีียนที่่�มีีต่่อการจััดการเรีียนรู้้� แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD 			
ประกอบหนัังสืือประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented Reality)

รายการประเมิน
ดานบรรยากาศ
1. บรรยากาศของการเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
2. บรรยากาศของการเรียนทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม
3. บรรยากาศของการเรียนทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน
4. บรรยากาศของการเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนทํากิจกรรมไดอยางอิสระ
5. บรรยากาศของการเรียนทําใหนักเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย
ดานกิจกรรมการเรียน
1. กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
2. กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูความคิด
3. กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการคิดและตัดสินใจ
4. กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหามากขึ้น
5. กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการเรียนรูรวมกัน
ดานสื่อการเรียนการสอน
1. อธิบายเนื้อหาเขาใจงาย
2. ภาพและเนื้อหาสอดคลองกับบทเรียน
3. มีความสวยงาม นาสนใจ
4. ตัวหนังสือชัดเจน อานงาย ไมแสบตา
5. ความสะดวกในการเรียนบทเรียน
ดานประโยชนที่ไดรับ
1. การจัดการเรียนรูทําใหเขาใจเนื้อหาไดงาย
2. การจัดการเรียนรูทําใหจําเนื้อหาไดนาน
3. การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนสรางความรู ความเขาใจดวยตนเองได
4. การจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น
5. การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนตัดสินใจโดยใชเหตุผล
โดยรวม

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.94
4.83
4.92
4.96
4.96

0.25
0.38
0.28
0.20
0.20

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.96
4.77
4.81
4.85
4.79

0.20
0.43
0.39
0.41
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.92
4.90
4.71
4.96
4.90

0.28
0.31
0.46
0.20
0.31

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.83
4.73
4.88
4.73
4.87
4.86

0.38
0.45
0.33
0.49
0.33
0.14

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

	จากตาราง 5 เมื่่อ� พิิจารณาค่่าเฉลี่่�ยรายข้้อ พบว่่า นัักเรีียนมีีความพึึงพอใจต่่อการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค
STAD โดยใช้เ้ ทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (AR) อยู่่�ในระดัับดีีมาก ทั้้�ง 20 ข้้อ โดยมีีค่่า ( X = 4.86 , S.D. = 0.14)
เมื่่�อนำำ�ไปเทีียบกัับเกณฑ์์พบว่่านัักเรีียนมีีความพึึงพอใจ อยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด
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(E.I.) เท่่ากัับ 0.6538 คิิดเป็็นร้้อยละ 59.71 ของคะแนน
อภิิปรายผล						
การศึึกษาวิิจััยเรื่่�อง การพััฒนาการจััดกิิจกรรม
การเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD ประกอบหนัังสืือ
ประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented
Reality) เรื่่�อง กาเจริิญเติิบโตและพััฒนาการของมนุุษย์์
สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 ผู้้�วิิจััยอภิิปรายผล
ดัังนี้้							
�
1. ประสิิทธิิภาพของกระบวนการ (E1) เท่่ากัับ
84.79 และประสิิทธิิภาพของผลลััพธ์์ (E2) เท่่ากัับ 80.69
ดัังนั้้�น การเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD เรื่่�องการ
เจริิญเติิบโตและพััฒนาการของมนุุษย์์ ชั้้น� ประถมศึึกษาปีีที่่�
6 มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ (E 1 /E 2 ) เท่่ า กัับ 84.79/80.69
หมายความว่่า การพััฒนาการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบ
ร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD ประกอบหนัังสืือประยุุกต์์ใช้้
เทคโนโลยีีความเป็็นจริงิ เสริิม (Augmented Reality) เรื่่อ� ง
การเจริิ ญ เติิ บ โตและพััฒนาการของมนุุ ษ ย์์ สำ ำ � หรัับ
นัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 ทำำ�ให้้นัักเรีียนเกิิดการ
เรีียนรู้้ � ร ะหว่่ า งเรีียนเฉลี่่� ย ร้้อยละ 84.79 ถืือเป็็ น
ประสิิทธิิภาพของกระบวนการและทำำ�ให้้นัักเรีียนมีีผลการ
เรีียนรู้้ห� ลัังเรีียนเฉลี่่ย� 80.69 ถืือเป็็นประสิิทธิิภาพของผลลััพธ์์
สอดคล้้องกัับการวิิจััยของ ปิ่่�นสุุดา มัังคะรััตน์์ (2561) ได้้
ทำำ � การพััฒนาชุุ ด การเรีียนรู้้ � แ บบจำำ � ลองสถานการณ์์
เพื่่ � อ เสริิ ม สร้้างทัักษะภาษาอัังกฤษ โดยใช้้ เ ทคโนโลยีี
Augmented Reality (AR) สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นประถม
ศึึกษาปีีที่่� 4 ผลการวิิจัยั พบว่่า ชุุดการเรีียนรู้้แ� บบจำำ�ลอง สถ
านการณ์์เพื่่อ� เสริิมสร้้างทัักษะภาษาอัังกฤษ ที่่ผู้� วิ�้ จัิ ยั สร้้างขึ้้น�
มีปี ระสิิทธิิภาพ 81.34/84.29 ตามเกณฑ์์มาตรฐาน ที่่�ตั้ง�้ ไว้้
ค่่าดััชนีีประสิิทธิิผลเท่่ากัับ 0.72 หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 72
นัักเรีียนที่่�เรีียนด้้วยชุุดการเรีียนรู้้�แบบจำำ�ลองสถานการณ์์
เพื่่�อเสริิมสร้้างทัักษะ ภาษาอัังกฤษมีีคะแนนผลสััมฤทธิ์์�
ทางการเรีียนหลัังเรีียนสููงกว่่าเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดอย่่างมีีนััย
สำำ�คััญ ทางสถิิติิที่่ร� ะดัับ .05 นัักเรีียนชั้้น� ประถมศึึกษาปีีที่่� 4
มีีความพึึงพอใจต่่อการเรีียนด้้วยชุุดการเรีียนรู้้�แบบจำำ�ลอง
สถานการณ์์ เ พื่่ � อ เสริิ ม สร้้างทัักษะภาษาอัังกฤษ
โดยใช้เ้ ทคโนโลยีี AR (Augmented Reality) โดยรวมอยู่่�ใน
ระดัับมากที่่�สุุด (X= 4.58, S.D. = 0.60) เมื่่�อพิิจารณา
รายด้้านพบว่่าทุุกด้้านนัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4
มีีความพึึงพอใจในระดัับมากที่่�สุุด 				
2. ค่่าดััชนีีประสิิทธิิผลในการเรีียนของนัักเรีียนที่่�
เรีียนการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD เรื่่�องการ
เจริิญเติิบโตและพััฒนาการของมนุุษย์์ มีีค่่าประสิิทธิิผล

เต็็มแสดงว่่าผู้้�เรีียนมีีความก้้าวหน้้าทางการเรีียนเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 65.38 หมายความว่่า หลัังการเรีียนด้้วยการเรีียนรู้้�
แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD แล้้วนัักเรีียนมีีความก้้าว
หน้้าทางการเรีียนเพิ่่�มขึ้้น� เป็็นร้้อยละ 65.38 ทั้้ง� นี้้เ� ป็็นเพราะ
การเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD มีีรููปแบบการนำำ�
เสนอเนื้้�อหาที่่�ผู้้�เรีียนสนใจมองเห็็นเป็็นรููปธรรมมากขึ้้�น
มีีการเชื่่�อมโยงเนื้้�อหาในบทเรีียน ทบทวนและทำำ�แบบ
ฝึึกหััดได้้ตามความต้้องการ อีีกทั้้�งการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือ
ด้้วยเทคนิิค STAD ช่่วยเพิ่่�มความสะดวกในการเรีียน
สามารถควบคุุมการเรีียนรู้้�ได้้ด้้วยตนเอง ทำำ�ให้้นัักเรีียนมีี
ความก้้าวหน้้าทางการเรีียนสููงขึ้้น� สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ของ
อภิิวััฒน์์ โตชััยภููมิิ. (2560). ได้้ทำำ�การวิิจััยการจััดการเรีียน
รู้้�แบบร่่วมมืือเทคนิิค STAD เรื่่�อง ความปลอดภััยในชีีวิิต
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้สุ� ขุ ศึึกษาและพลศึึกษามีีประสิิทธิิภาพ
เท่่ากัับ 83.47/83.17 ซึ่่�งสููงกว่่าเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด 80/80 ค่่า
ดััชนีีประสิิทธิิผลการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษา
ปีีที่่� 2 ที่่�เรีียนโดยการจััดการเรีียนแบบกลุ่่�มร่่วมมืือเทคนิิค
STAD เรื่่�อง ความปลอดภััยในชีีวิิต กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
สุุขศึึกษาและพลศึึกษามีีค่่า เท่่ากัับ 0.7332 แสดงว่่า
นัักเรีียนมีีความก้้าวหน้้าในการเรีียนรู้้� คิิดเป็็นร้้อยละ 73.32
นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 2 ที่่�เรีียนโดยการจััดการ
เรีียนรู้้�แบบกลุ่่�มร่่วมมืือเทคนิิค STAD เรื่่�อง ความปลอดภััย
ในชีีวิิต กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษามีี
คะแนนสอบหลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติที่่ิ �ระดัับ .01 					
3. คะแนนการทดสอบระหว่่างก่่อนเรีียนและ
หลัังเรีียน ของการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD
โดยใช้้ เ ทคโนโลยีีความเป็็ นจริ ิ ง เสริิ ม (Augmented
Reality) ไม่่แตกต่่างกััน อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระ
ดัับ.05 ทั้้�งนี้้�อาจเนื่่�องมาจากการจััดการเรีียนรู้้�การเรีียนรู้้�
แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD โดยใช้้เทคโนโลยีีความเป็็น
จริิงเสริิม (AR) เรื่่�องการเจริิญเติิบโตและพััฒนาการของ
มนุุษย์์ ช่่วยให้้การเรีียนในรายวิิชาสุุขศึึกษาเป็็นเรื่่�องที่่�น่่า
สนใจ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ อนุุชาวดีี ไชยทองศร. (2560).
ได้้ทำำ�การวิิจััยเรื่่�อง การพััฒนาทัักษะการเรีียนรููและผล
สััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนของนัักศึึกษาในการเรีียนวิิชาภาษา
จาวาโดยใชเทคนิิคการเรีียนรููแบบมีีสวนร่่วม (Active
Learning) เนนการฝกปฏิิ บััติ ิ ด วยกระบวนการกลุุ ม
ผลการวิิจััย พบว่่า คะแนนสอบก่่อนเรีียนและหลัังเรีียน
นัักศึึกษาผลการทดสอบได้้ค่่าเฉลี่่�ยของคะแนนก่่อนเรีียน
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เท่ากัับ 4.41 ค่าเฉลี่่�ยของคะแนนหลัังเรีียนเท่ากัับ 6.30
ผลต่่างของข้้อสอบรายข�อรวมเท่่ากัับ 51 ผลรวมผลต่่าง
รายข�อเท่ากัับ 221 ค่่าสหสััมพัันพัันธเท่ากัับ 0.93 เท่ากัับ
ร�อยละ 88.36 สรุุปคืือค่าสััมประสิิทธิิสููงถึึง 0.93 แปลวา
ข�อมููลการทดสอบก่่อนเรีียน-หลัังเรีียนทั้้�ง 2 ชุุดมีีความ
สััมพัันธกััน สวนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน เท่ากัับ 1.34 ความ
พึึงพอใจต่อการเรีียนการ ของผู้้�ตอบแบบสอบถามเป็็น
เพศชาย 12 คิิดเป็็นร้้อยละ44.4 เพศหญิิง 15 คน คิิดเป็็น
ร้้อยละ 55.6 รวมผู้้�ตอบแบบสอบถามทั้้�งหมดเท่ากัับ 27
คน คิิดเป็็นร้้อยละ 100 ระดัับความพึึงพอใจของผู้้�ตอบ
แบบสอบถาม พบวาเอกสารประกอบการอบรม/หนัังสืือ
มีีความเหมาะสมกัับรายวิิชา ระดัับความพึึงพอใจเฉลี่่�ย
เท่ากัับ 4.52 ความเหมาะสมของห�องเรีียนจัดั กิิจกรรมกลุุม
ระดัับความพึึงพอใจเฉลี่่�ยเท่ากัับ 4.58 อุุปกรณ์์การเรีียน
การสอนมีคี วามเหมาะสม ระดัับความพึึงพอใจเฉลี่่ย� เท่ากัับ
4.59 ค่าเฉลี่่ย� รวมเท่ากัับ 4.40 และสวนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากัับ 0.71 อยู่่�ในระดัับความพึึงพอใจเฉลี่่�ยเท่ากัับมาก
ที่่�สุุด							
4. ทัักษะกระบวนการกลุ่่�ม ประกอบหนัังสืือ
ประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม (Augmented
Reality) อยู่่�ในระดัับดีีมาก โดยมีีค่่า อยู่่�ระหว่่าง 4.06 4.58 และค่่าเฉลี่่�ยของทุุกข้้อ คืือ 4.33 เมื่่�อนำำ�ไปเทีียบกัับ
เกณฑ์์พบว่่านัักเรีียนมีีทัักษะกระบวนการกลุ่่�มต่่อการเรีียน
รู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD โดยใช้้เทคโนโลยีีความ
เป็็นจริิงเสริิม (AR) อยู่่�ในระดัับดีีมาก ซึ่่�งสอดคล้้องกัับงาน
วิิจััยของ ชวนพิิศ จะรา. (2556). ได้้ทำำ�วิิจััยเรื่่�อง การ
พััฒนาการเรีียนด้้วยเทคโนโลยีีผสานความจริิง (AR) ร่่วม
กัับหนัังสืือนิิทานสองภาษาโดยใช้้กระบวนการกลุ่่�มเพื่่�อ
ส่่งเสริิมความสามารถทางภาษาด้้านการฟัังและการพููด
ของเด็็กปฐมวัยั ผลการประเมิินความพึึงพอใจของผู้้เ� รีียนที่่�
มีีต่่อกิิจกรรมการเรีียนด้้วยเทคโนโลยีีผสานความจริิง (AR)
ร่่วมกัับหนัังสืือนิิทานสองภาษาโดยใช้้กระบวนการกลุ่่�ม
พบว่่าผู้้�เรีียนมีีระดัับความพึึงพอใจอยู่่�ใน ระดัับดีีมาก
(X=4.68)		
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5. ความพึึงพอใจของนัักเรีียนระดัับชั้้�นประถม
ศึึกษาปีีที่่� 6 ที่่มี� ีต้้อการจััดการรเรีียนรู้้แ� บบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค
STAD ประกอบหนัังสืือประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีความเป็็น
จริิงเสริิม (Augmented Reality) อยู่่�ในระดัับดีีมาก ทั้้�ง
20 ข้้อ โดยมีีค่่าอยู่่�ระหว่่าง 4.71 - 4.96 และค่่าเฉลี่่ย� ของทุุกข้้อ
คืือ 4.86 เมื่่�อนำำ�ไปเทีียบกัับเกณฑ์์พบว่่านัักเรีียนมีีความ
พึึงพอใจต่่อการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือด้้วยเทคนิิค STAD
ประกอบหนัังสืือประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม
(Augmented Reality) อยู่่�ในระดัับดีีมาก และสอดคล้้องกัับ
ณััฐฐาน์์ นิิธิิภััทร์์มณีีโชค. (2558). ได้้พััฒนาบทเรีียน
คอมพิิ วเตอร์์ ช่ ่ วยสอนเรื่่ � องระบบหมุุ นเวีียนโลหิิ ตด้้วย
เทคโนโลยีีเสมืือนจริิงพบว่่าผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนของ
ผู้้�เรีียนด้้วยบทเรีียนหลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียนอย่่างมีีนััย
สำำ�คััญทางสถิิติที่่ิ ร� ะดัับ0.5 มีีความพึึงพอใจต่่อบทเรีียนของ
ผู้้�เรีียนอยู่่�ในระดัับดีีมาก (X= 4.53)

ข้้อเสนอแนะ						
1.ข้้อเสนอแนะที่่�ได้้จากวิิจัยั 				
		 1.1 ผู้้�วิิจััยควรศึึกษารายวิิชาที่่�นำำ�เสนอว่่ามีี
ความเหมาะสมกัับการเรีียนรู้้�หรืือไม่่ และวิิเคราะห์์เนื้้�อหา
ในรายวิิชานั้้น� ๆ ควรพััฒนากิิจกรรมการเรีียนรู้้ใ� ห้้เร้้าความ
สนใจของนัักเรีียน และทำำ�ให้้นัักเรีียนเข้้าใจต่่อเนื้้�อหาที่่�ได้้
จััดการเรีียนการสอนนั้้น� ได้้ง่่ายขึ้้�น				
		 1.2 ผู้้�วิิจััยควรมีีการแบ่่งกลุ่่�มเพื่่�อให้้มีีความรวด
เร็็วและสะดวกในการจัับกลุ่่�ม โดยการใช้้รููปภาพเป็็นการ
แสดงสััญลัักษณ์์ ในการจัับกลุ่่�มเพื่่�อความชััดเจนและยััง
เป็็นการกระตุ้้น� ให้้มีีความน่่าสนใจในการจััดกิิจกรรมได้้ง่่าย
ขึ้้�น								
2 ข้้อเสนอแนะในการวิิจัยั ครั้้�งต่่อไป			
		 2.1 แท็็บเล็็ตควรเป็็นเครื่่�องที่่�มีีการประมวลผล
ในระดัับสููง มีีจอที่่�สามารถรองรัับความละเอีียดสููงเพื่่�อให้้
การแสดงผลมีีความคมชััด มีีสีีสัันที่่�สวยงามและประมวล
ผลได้้อย่่างรวดเร็็ว 					
		 2.2 การใช้ ้ เ ทคโนโลยีีความเป็็ นจริ ิ ง เสริิ ม
อาจจะนำำ�ไปใช้้ในการสอนเสริิม โดยการนำำ�ไปใช้้สอน
นอกเวลาเรีียนได้้
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