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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) เพื่อหาประสิทธิภาพส่ือเทคโนโลยีความจริงเสริมตามรูปแบบ 

การเรียนรู ้แบบสืบเสาะเร่ืองพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของรัชกาลที่ ๙ ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ  

(๒) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู ้ก ่อนและหลังจากการใช้ส่ือเทคโนโลยีความจริงเสริม และ  

(๓) เพื่อหาความพึงพอใจต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียน
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ  

จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ ทั้งหมด ๑ ห้องเรียน จ�านวน ๔๐ คน โดยการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (๑) สื่อเทคโนโลยี

ความจริงเสริม (๒) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนจากการใช้ส่ือเทคโนโลยีความจริงเสริม และ  

(๓) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าประสิทธิภาพของสื่อ

 ผลการวิจัยพบว่า (๑) เทคโนโลยีความจริงเสริมตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง  

พระอัจฉริยภาพรัชกาลท่ี ๙ ด้านศิลปวัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ์โดยเฉลี่ยเท่ากับ ๘๕.๔๒/๙๗.๔๐ (๒) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

มคีวามแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ .๐๕ และ (๓) ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมต่ีอเทคโนโลยี

ความจริงเสริม อยู่ในระดับมากที่สุด

ค�าส�าคัญ : สื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม; การเรียนรู้แบบสืบเสาะ; พระอัจฉริยภาพ
              รัชกาลที่ ๙; ศิลปวัฒนธรรม

Abstract
  The objectives of this research were: (1) to determine the effectiveness of  

instructional media based on augmented reality technology with inquiry-based learning 

on the genius of King RAMA IX in Art and Culture for Secondary 3 (Grade 9) students,  

(2) to compare learning achievement before and after learning from augmented  

reality technology media, and (3) to determine student satisfaction towards the use  

of augmented reality technology media. 

 The sample comprised one class of forty students studying in Secondary 3  

(Grade 9) at Teepangkorn Wittayapat Hathasarn Agricultural Secondary School under  

the Royal Patronage in Pathum Thani province in the second semester of the academic 

year 2021. Participants were drawn by simple random sampling technique. The research 

tools were augmented reality technology media, a pretest before and a posttest after 

learning from augmented reality technology media, and a questionnaire for assessing 

student satisfaction towards augmented reality technology media. The statistical  

devices used in the data analysis were mean, percentage, standard deviation, and  

efficiency of the instructional media. 
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  The research results revealed that instructional media based on augmented  

reality technology with inquiry-based learning on the genius of King RAMA IX in Art  

and Culture for Secondary 3 (Grade 9) students had the average efficiency according to 

the criteria of 85.42/97.40. The students’ achievement after learning by using the  

media was higher than before exposing it to them. There was a statistically significant 

difference at the .05 level. Additionally, student satisfaction towards the augmented  

reality technology media was at the highest level. 

Keywords : Augmented Reality Media; Inquiry-Based Learning; the genius of King 
                RAMA 9; Art and Culture

บทน�า
 การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ ๒๑  

ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้และดึงดูดผู้เรียนโดยการน�าส่ือเทคโนโลยีความจริงเสริม 

(Augmented Reality: AR) เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างโลกของความจริง (Real World) เข้ากับ

โลกเสมือน (Virtual World) โดยใช้วิธีซ้อนภาพในโลกเสมือนไว้บนภาพในโลกความเป็นจริง ผ่านอุปกรณ์

ดิจิทัล ได้แก่ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์แสดงผลภาพอื่น ๆ เพื่อให้เห็นภาพเสมือนอยู่ในสภาพ

แวดล้อมจริง
1
 ซึ่งนิยมใช้มากในทางการแพทย์ การท่องเที่ยว ด้านธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ 

เป็นต้น การน�าเทคโนโลยีความจริงเสริมมาใช้เป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงโลกความเป็นจริงผ่านการ 

รับรู้ด้านประสาทสัมผัสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการมอง การฟัง หรือการสัมผัส เมื่อน�าเทคโนโลยีความจริง

เสริมมาใช้ทางการศึกษาจะสามารถสร้างรูปแบบการตอบสนองและปฏิสัมพันธ์ที่แปลกใหม่ในการจัด 

การเรียนการสอนเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการโดยการน�าเอาเทคโนโลยีมาบูรณาการเข้ากับการสอน

ในปัจจุบันเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการเรียนให้กับผู้เรียน ท�าให้ผู้เรียนเกิดความน่าสนใจ ไม่เบื่อหน่าย 

สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นความอยากรู้ และประสบการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งเทคโนโลยีความจริงเสริมนั้น

ก่อให้เกิดผลในเชิงบวกต่อผู้เรียน สามารถเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้ดีขึ้น หากน�ามาจัดรูปแบบการ 

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning: 5E’s) ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ให้เสาะแสวงหาความรู้ ส�ารวจ ค้นพบ 

ความรู้ด้วยเหตุและผลให้ได้คิดวิเคราะห์ ค้นคว้าค�าตอบด้วยตนเอง ซึ่งประกอบด้วย ๕ ขั้นตอนที่ส�าคัญ

 1
 กฤษณพงศ์ เลศิบ�ารงุชยั, “การประยกุต์ใช้สือ่ AR : Augmented Reality กบัการศึกษาในยคุดจิทัิล”, [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา: http://surl.li/bptfx [๙ มกราคม ๒๕๖๔]
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ดังนี้
2
 ขั้นที่ ๑ สร้างความสนใจ (Engagement) ขั้นที่ ๒ ส�ารวจและค้นหา (Exploration) ขั้นที่ ๓  

อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) ขั้นที่ ๔ ขยายความรู้ (Elaboration) และข้ันท่ี ๕ ประเมินผล 

(Evaluation) ซึ่งข้ันตอนท้ังหมดท่ีกล่าวข้างต้นเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ  

การเรยีนแบบสบืเสาะหาความรูย้งัเป็นการเรียนรู้ตามแนวทางทฤษฎกีารสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หรือ

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือกระท�าด้วยตนเองจากสถานการณ์จริง 

ตามที่ผู้สอนได้วางแผนไว้ท�าให้ผู้เรียนเกิดค�าถามส�ารวจ และตรวจสอบ ดังนั้น ความรู้ที่เกิดขึ้นของผู้เรียน 

จึงเกิดจากประสบการณ์เรียนรู้และโครงสร้างทางปัญญาของผู้เรียน โดยมีผู้สอนคอยเป็นผู้ช่วยสนับสนุน

และสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และเป็นการสนับสนุน

การเรียนของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่เหมาะสมกับผู้เรียนในยุคปัจจุบัน
3

 พระบาทสมเด็จมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงด�ารัสไว้ว่า “ภาษาทั้งหลาย 

เป็นเครื่องมือของมนุษย์ชนิดหนึ่ง คือ เป็นทางส�าหรับแสดงความเห็นอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งสวยงามอย่างหนึ่ง 

เช่น ในทางวรรณคดี เป็นต้น ฉะนั้น จึงจ�าเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี ประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเอง 

ซึ่งต้องหวงแหนไว้ให้มั่น เราโชคดีท่ีมีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้และ

พัฒนาให้เจริญรุ่งเรือง”
4
 จากค�ากล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงตระหนักถึงความส�าคัญ

ของภาษา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรม ซ่ึงพระองค์ท่านทรงเป็นเลิศในศิลปะหลายสาขา ทรงได้รับ

การยกย่องสดุดีในพระเกียรติคุณ จากบรรดาศิลปินที่ตระหนักในพระปรีชาสามารถอย่างหาที่เปรียบ 

มิได้ จึงพร้อมใจกันเทิดทูนพระเกียรติยศให้เป็นที่ปรากฏ โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวาย

พระสมัญญาว่า “อัครศิลปิน” โดยค�านี้สามารถแปลตามศัพท์ว่า ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศหรือผู้เป็นใหญ่ 

ในศิลปิน พระองค์ท่านทรงเป็นเลิศในศิลปะท้ังมวล เป็นท่ีประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรชาวไทยและศิลปิน 

ทั่วโลก ในพระปรีชาสามารถอย่างหาที่เปรียบมิได้
5
 แม้ว่าในวันนี้พระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตแล้ว 

แต่พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์พระราชทานแก่คนไทยมาตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีและไม่ว่าเวลาจะผ่าน

ไปอีกนานเพียงใดพระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจ ตลอดจนพระราชจริยวัตร อันงดงามของพระองค์ 

จะยังคงสถิตอยู่ในดวงใจและความทรงจ�าของคนไทยตลอดไป

 2
 Biological Science Curriculum Society. “Teacher’s guide BSCS biology: A human approach”. 

(Kendell//Hunt, 1997), pp. 22.
 3

 นิสรีน พรหมปลัด, “การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพ
แวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัส เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๖๐), หน้า ๒๑.
 4

 ฐะปะนีย์ นาครทรรพ, “พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าด้วยภาษาไทยและความส�าคัญของ
หนังสือ”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://surl.li/bptin [๑๔ มกราคม ๒๕๖๔]
 5

 อัครศิลปิน, “พระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมรัชกาลที่ ๙”, (ม.ป.พ., ๒๕๕๙), หน้า ๙-๓๗.
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166 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

 อย่างไรก็ตาม จากการส�ารวจโดยการท�าแบบสอบถามล่วงหน้าเพ่ือทราบถึงปัญหาพบว่า ปัจจุบัน

เด็กรุ่นใหม่ท่ีมีช่วงอายุตั้งแต่ ๑๓ – ๑๕ ปีส่วนใหญ่มักไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับศิลปวัฒนธรรมของชาติ

มากนัก เนื่องจากมีสิ่งเร้าต่าง ๆ รอบตัว หวั่นเกรงว่าเม่ือปล่อยผ่านเนิ่นนานไปอาจจะสูญหายไปตาม 

กาลเวลา ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ อยู่ในช่วง

วยัรุน่ตอนกลางซึง่ถือว่าเป็นช่วงหัวเลีย้วหัวต่อทีส่�าคญัในช่วงนีจ้ะมกีารเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการ

เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเป็นช่วงวัยที่ไฟแรง มีความคิดสร้างสรรค์ 

ตื่นตัวต่อสิ่งรอบตัว มีความมุ่งมั่นและความฝัน
6
 ซึ่งการเป็นมัธยมศึกษาตอนต้นปีสุดท้ายและเตรียม 

ความพร้อมก้าวเข้าสู่ระดับสายสามัญตอนปลายหรือสายอาชีพ ให้ได้เรียนรู้และรักษาวัฒนธรรมท่ีส�าคัญ

ไม่ให้สูญหายหรือถูกบิดเบือนไป โดยน�าเรื่องพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของรัชกาลที่ ๙ ไปใช้กับ

รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อีกทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการ

สอนใหม่ เพราะถ้าหากใช้วิธีการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย 

ดูรูปภาพตามหนังสือเรียน ไม่มีการท�ากิจกรรมร่วมด้วย จะท�าให้ผู้เรียนเบ่ือหน่ายไม่สนใจที่จะเรียนรู้  

ส่งผลให้ขาดความรู้พื้นฐาน ขาดความเข้าใจ จึงมีความจ�าเป็นต้องสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาหรือ 

สิง่เรยีนรู้ใหม่ๆ ผสานขึน้มาเพือ่ช่วยแก้ปญัหาและพฒันาให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมาก

ยิ่งขึ้น

 จากความส�าคัญและที่มาของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาข้อมูล เรื่องพระอัจฉริยภาพ

ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการสร้าง

สื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมและใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้กลุ่มเป้าหมาย 

เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เนื่องจากวัยนี้เป็นกุญแจหลักของช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อเพื่อฝึกให ้

กล้าแสดงออก ได้ทดลอง ได้ปฏิบัติจริง รู้จักวิธีการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา รู้จักแสวงหาความรู้ 

 ผู้วิจัยจึงอยากปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในรุ่นนี้ด้วยการสร้างแบบส�ารวจล่วงหน้าให้เด็กได้รู ้

ขอบเขตของเนื้อหาที่จะศึกษาโดยใช้วิธีเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อที่จะได้รู้จักพระอัจฉริยภาพ

และพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยผ่านการศึกษาในรายวิชาประวัติศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้ง  

เกิดความสนุกสนาน กระตุ้นการเรียนรู้ และกลายเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อและสานฝันอาชีพ 

ในวันข้างหน้า รวมถึงเพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร สถิตเป็นขวัญแก่ปวงชนชาวไทยสืบไปชั่วกาลนาน

 6
 ศุภกร ศรีแผ้ว, Working with adolescents in family medicine, (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาเวชศาสตร์

ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกันคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๖๒), หน้า ๓๘-๔๒.
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167การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะเรื่องพระอัจฉริยภาพฯ

วัตถุประสงค์การวิจัย
 ๑.  เพือ่พฒันาสือ่เทคโนโลยคีวามจรงิเสริมตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะเรือ่งพระอจัฉริยภาพ

ด้านศิลปวัฒนธรรมของรัชกาลท่ี ๙ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  

มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ

 ๒.  เพือ่เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูก่้อนและหลังจากการใช้ส่ือเทคโนโลยคีวามจริงเสริมตามรูปแบบ

การเรียนรู ้แบบสืบเสาะเร่ืองพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของรัชกาลที่ ๙ ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 ๓.  เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีความจริง 

เสริมด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะเรื่องพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของรัชกาลที่ ๙ โรงเรียน  

ทีปังกรวิทยาพัฒน์ มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ

สมมติฐาน
 สื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะเรื่องพระอัจฉริยภาพด้านศิลป-

วัฒนธรรมของรัชกาลท่ี ๙ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ มัธยม 

วัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพไม่ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐

ขอบเขตของการวิจัย
 ๑.  ขอบเขตด้านเนือ้หา ในการวจิยัครัง้นีผู้้วจัิยก�าหนดจากหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชา

ประวัติศาสตร์ 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์

 สาระส�าคัญ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย ท�าให้

คนไทยเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า และช่วยกันอนุรักษ์ไว้

 เร่ืองพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของรัชกาลที่ ๙ ได้แก่ ด้านจิตรกรรม ด้านถ่ายภาพ  

ด้านดนตรี 

 ๒.  ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ๒.๑ ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ มัธยม 

วัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภาคการศึกษา

ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีทั้งหมด ๑๑ ห้องเรียน จ�านวน ๔๔๐ คน 
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168 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

  ๒.๒ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ตัวแทนกลุ่มตัวอย่าง  

๑ ห้องเรียน จ�านวน ๔๐ คน โดยการเลือกด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)

 ๓.  ตัวแปรที่ศึกษา

 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ สื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมตามรูปแบบการเรียนรู้

แบบสืบเสาะ เรื่องพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของรัชกาลที่ ๙ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ ๓

 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่

  ๑.  ผลการเรียนรู้ก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้จากการใช้สื่อความจริงเสริมด้วยการเรียนรู้ 

แบบสืบเสาะเรื่องพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของรัชกาลที่ ๙ ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่ ๓

  ๒.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีต่อการใช้สื่อความจริงเสริมด้วยการ 

เรียนรู้แบบสืบเสาะเรื่องพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของรัชกาลที่ ๙

 ๔. ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

กรอบแนวคิดการวิจัย

ผลการเรียนรู้ก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้จาก
การใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมตามรูปแบบ
การเรียนรู้แบบสืบเสาะเรื่องพระอัจฉริยภาพ
ด้านศิลปวัฒนธรรมของรัชกาลที่ ๙ ส�าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ความพงึพอใจของนกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๓ 
ที่มีต่อการใช้ส่ือเทคโนโลยีความจริงเสริมด้วย
การเรียนรู้แบบสืบเสาะเรื่องพระอัจฉริยภาพ
ด้านศิลปวัฒนธรรมของรัชกาลที่ ๙

สื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
เรื่องพระอัจฉริยภาพรัชกาลที่ ๙ ด้านศิลปวัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดการวิจัย
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169การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะเรื่องพระอัจฉริยภาพฯ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ๑. ส่ือเทคโนโลยีความจริงเสริมตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะเรื่องพระอัจฉริยภาพด้าน 

ศิลป-วัฒนธรรมของรัชกาลที่ ๙ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพที่ไม่ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐

 ๒. นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีเรียนกับส่ือเทคโนโลยีความจริงเสริมตามรูปแบบการเรียนรู้แบบ 

สืบเสาะเรื่องพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของรัชกาลที่ ๙ ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ

 ๓.  ผู้ท่ีใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่องพระอัจฉริยภาพ 

ด้านศิลปวฒันธรรมของรชักาลที ่๙ สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้ไปเป็นแรงบนัดาลใจในการศึกษาต่อหรอืประกอบ

อาชีพที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคต

ผลการวิจัย
 การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่องพระอัจฉริยภาพ

ด้านศิลปวัฒนธรรมของรัชกาลที่ ๙ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผู้วิจัยได้ได้เสนอการวิเคราะห์

ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังต่อไปนี้  

 ๑.  ประสิทธิภาพของสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมตามรูปแบบการเรียนรู ้แบบสืบเสาะ เรื่อง 

พระอัจฉรยิภาพด้านศลิปวฒันธรรมของรชักาลที ่๙ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ ทีไ่ด้ท�าการสร้าง

และพัฒนามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ กล่าวคือ จากการหาประสิทธิภาพได้ค่าร้อยละของคะแนน

ระหว่างเรียนเท่ากับ ๘๕.๒๔ (E
1
) และร้อยละของคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ ๙๗.๔๐ (E

2
) 

 ๒.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนหลังการเรียนรู้จาก  

สื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะเรื่องพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรม

ของรัชกาลที่ ๙ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีค่าสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .๐๕

 ๓.   ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีความ 

พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

การอภิปรายผล
 การ วิจัยสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะเร่ืองพระอัจฉริยภาพ 

ด้านศิลปวัฒนธรรมของรัชกาลที่ ๙ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน

ของการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้
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170 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

 ๑)  สื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะเรื่องพระอัจฉริยภาพด้าน 

ศิลปวัฒนธรรมของรัชกาลที่ ๙ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ 

ที่มีความส�าคัญ ดังน้ี สื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมเป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างโลกความจริงเข้าไว้

ด้วย กัน เป็นการน�าภาพเคลื่อนไหว หรือภาพสามมิติมาทับซ้อนทับภาพท่ีต้องการ โดยผู้วิจัยจะผลิตส่ือ

เทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่องพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของรัชกาลที่ ๙ โดยผู้วิจัยจะสร้างเป็น 

AR Markers โดยให้สแกนผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพเสมือนอยู่ในสภาพแวดล้อม

จริง เมื่อส่องไปยังภาพที่มีรหัส AR Markers แล้ว จอภาพก็จะประมวลผลออกมาในลักษณะภาพนิ่ง  

วดีทิศัน์ และมเีสยีงประกอบตามท่ีผูพ้ฒันาได้สร้างไว้ ซึง่จะท�าให้ผู้เรยีนเกดิความสนใจ เกดิความสนกุ ท�าให้

เรือ่งทีเ่รยีนน่าสนใจและน�าไปสูก่ารเรยีนรูท้ีดี่ขึน้ แต่ถงึกระนัน้การเรียนรู้ผ่านส่ือเทคโนโลยคีวามจริงเสริม

ก็ย่ อมส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน อาจท�าให้กระบวนการจัดการเรียนรู้

ไม่เ ป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยได้จัดท�าคู่มือส�าหรับผู้เรียนเพื่อเตรียม

ความ พร้อมของผู้เรียนให้มีความพร้อมมากท่ีสุดก่อนท่ีจะเร่ิมกิจกรรมจากส่ือเทคโนโลยีความจริงเสริม  

จากก ารพัฒนาประสิทธิภาพของสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐  

ผลกา รวิจัยพบว่า ก่อนการใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เร่ือง  

พระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของรัชกาลที่ ๙ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในการจัด 

การเรียนการสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ท�าการทดสอบก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยของคะแนนเต็ม 

๒๕ ค ะแนน เท่ากับ ๑๑.๕๐ จากจ�านวนนักเรียนทั้งหมด ๔๐ คน หลังจากที่ท�าการทดสอบก่อนเรียน 

เสร็จแล้ว ผูว้จิยัได้น�าสือ่เทคโนโลยคีวามจรงิเสรมิตามรปูแบบการเรยีนรู้แบบสบืเสาะเรือ่งพระอจัฉรยิภาพ

ด้านศิลปวฒันธรรมของรชักาลที ่๙ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ทีไ่ด้ออกแบบสร้างไว้มาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนโดยก�าหนดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และ

ให้นักเรียนท�าใบกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง นักเรียนมีความสนใจ มีความกระตือรือร้น สนใจเรียน

มากขึ้น มีการบันทึกผลคะแนนระหว่างเรียนไว้แล้วน�าผลของคะแนนระหว่างเรียนมาหาค่าเฉลี่ยคิดเป็น

ร้อย ละได้เท่ากับ ๒๕.๒๘ หลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมตามรูปแบบ 

การเ รียนรู้แบบสืบเสาะเรื่องพระอัจฉริยภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรมของรัชกาลที่ ๙ ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จึงท�าการทดสอบหลังเรียน พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 

๒๔.๓ ๕ แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

เรื่ อง พระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของรัชกาลที่ ๙ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ผู้วิจัย

สร้า งขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๕.๔๒/๙๗.๔๐ ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนดคือ ๘๐/๘๐ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ ปริยวาทิต ที่กล่าวถึงผลการวิจัยไว้ว่า บทเรียน AR Code เรื่องค�าศัพท์
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171การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะเรื่องพระอัจฉริยภาพฯ

ภาษาจีนพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ โดยวิเคราะห์หาประสิทธิภาพจากการ

ใช้งานจริง ได้ค่าประสิทธิภาพ ๘๐.๗๙/๘๑.๐๐ ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดคือ ๘๐/๘๐
7

 ๒) จากการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนที่เรียน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม

ตามรปูแบบการเรียนรูแ้บบสืบเสาะเรือ่งพระอัจฉรยิภาพด้านศลิปวฒันธรรมของรชักาลท่ี ๙ ส�าหรับนกัเรยีน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ ในการทดสอบก่อนเรยีนมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั ๑๑.๕๐ มค่ีาเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD.) 

เท่า กับ ๒.๕๓ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมตามรูปแบบการเรียนรู้แบบ 

สืบเ สาะเรื่องพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของรัชกาลที่ ๙ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

แล้ว ท�าการทดสอบหลังเรียน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๒๔.๓๕ มีค่า

เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน (SD.) เท่ากับ ๐.๘๖ การวิเคราะห์ t-test ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 

๓๑.๕๓ มคีวามแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ .๐๕ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจัิยของ สุวชิยั พรรษา 

ที่ไ ด้ ท�าการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อความเป็นจริงเสริมเพื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย 

กล่าวถงึผลการวจิยัไว้ว่า มค่ีาประสทิธภิาพเท่ากบั ๐.๐๐๑ และคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าคะแนนเฉลีย่

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
8

 ๓)  จ า ก การวิจัยพบว่าผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้สื่อเทคโนโลยี

ความจริงเสริมตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะเรื่องพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของรัชกาลที่ 

๙ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๓ 

เนื่องจากสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมให้ความรู้และความเพลิดเพลิน ฝึกให้รู้จักคิดและปฏิบัติอย่างเป็น 

ขั้นตอน รวมทั้งได้เรียนตามเนื้อหาตามหลักสูตรในรายวิชา ช่วยเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 

และได้ศึกษาพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของรัชกาลที่ ๙ สามารถน�าไปต่อยอดเพื่อเป็นแนวทาง

ในการ ศึ ก ษ าต่อได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วจิราภรณ์ สารบรรณ ได้ท�าการวิจัยเร่ือง  

การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ ๓ มิติ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ กล่าวถึง

ผลการวิ จั ยไว้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด มีความ 

พึงพอใจต่อการใช้งานสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
9

 7
 พรทิพย์ ปรยิวาทิต, “ผลของการใช้บทเรยีน Augmented Reality Code เรือ่งค�าศพัท์ภาษาจนีพืน้ฐาน ส�าหรบั

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่๓ โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัตานนีรสโมสร”, วทิยานพินธ์ปรญิญามหาบณัฑติ, (มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์, ๒๕๕๗), หน้า ๑๐๙.
 8

 สุวิชัย พรรษา, การพัฒนาสื่อความเป็นจริงเสริมเพื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ศิลปะแม่ไม้มวยไทย, วารสาร
วชิาการการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรม,  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม,  ปีที ่๕ ฉบบัที ่๒ (กรกฎาคม 
- ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๗
 9

 วจิ ราภรณ์ สารบรรณ, “การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคนิคความจริงเสริม ๓ มิติเรื่อง ดาราศาสตร์และ
อวกาศ”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๖๐), หน้า ๑๐๕.
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  ข้อสงัเกตท่ีพบในระหว่างการเรยีนรูจ้ากสือ่เทคโนโลยคีวามจรงิเสรมิตามรปูแบบการเรยีนรูแ้บบสบื

เสาะเรือ่งพระอัจฉรยิภาพด้านศลิปวฒันธรรมของรชักาลที ่๙ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ ผูเ้รยีน

มีความตั้งใจและมีความกระตือรือร้น คอยซักถามครูผู้สอนทันที เมื่อไม่เข้าใจเนื้อหาครูผู้สอนต้องแนะน�า

วิธีก า ร ใช้งาน เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาหรือขั้นตอนการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้ผู้เรียน

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสนุกสนาน เกิดการเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นเพราะทุกคนได้ปฏิบัติจริงช่วยให้

เกดิการเรยีนรู ้รวมท้ังสามารถเรยีนรูไ้ด้เองโดยอสิระ อกีทัง้ครผููส้อนวางแผนร่วมกบัผูเ้รยีน กระตุ้น ท้าทาย 

แลกเปลี่ยนความคิดร่วมกัน คอยชี้แนะแนวทางการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องและผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน

เรียน รู้ ซึ่งกันและกัน ท�าให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ เป็นแบบอย่างท่ีดีเพื่อถ่ายทอดและช่วยพัฒนา 

ผู้อื่นได้ในอนาคต

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้
 ๑.  สือ่เทคโนโลยคีวามจรงิเสรมิ สามารถใช้ร่วมกบัสมาร์ทโฟนหรอืแทบ็เลต็ท่ีมกีล้องและอนิเตอร์เนต็

เท่านั้น

 ๒. ผู้ ใช้งานสามารถน�าแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม มาประยุกต์ใช้ใน

การพั ฒ น า สื่อการเรียนรู้ได้ โดยเลือกแอปพลิเคช่ันท่ีสามารถใช้งานได้ง่าย มีข้ันตอนการสร้างได้ด้วย

คอมพิวเตอร์หรือมือถือได้ทุกระบบปฏิบัติการ ไม่ซับซ้อน ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณ

ได้เป็นอย่างดี

 ๓. ค รู ผู้สอนหรือผู้ที่สร้างสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม ควรแนะน�าวิธีการใช้งานให้ถูกต้องให้แก่ 

ผู ้เรี ย น  เนื่องจากผู้เรียนยังไม่คุ ้นเคยกับการใช้สื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ควรมีคู่มือการใช้งานท่ีม ี

ภาพประกอบเพื่อให้ผู้เรียนเข้าในขั้นตอนการเรียนมากขึ้น

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
 ๑.  ควรมกีารศกึษาวจัิยเกีย่วกบัรปูแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยคีวามจริงเสริม

ร่วมกับวิธีการสอนอื่น ๆ เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

 ๒. ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อแสดงรูปแบบ

การท�า ง า น และการเคลื่อนไหวของสื่อ เช่น วิชาประวัติศาสตร์ วิชาภูมิศาสตร์ วิชาดาราศาสตร์ วิชา

คณิตศาสตร์ เป็นต้น

 ๓. ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ผู้ทีจั่ดท�าส่ือเทคโนโลยคีวามจริงเสริม ควรท�าการวางแผน

การสอน ใ ห้ เป็นอย่างดี เน่ืองปัญหาและข้อจ�ากัดมีอยู่มาก ควรใช้การเรียนแบบผสมผสานเพื่อให้ผู้เรียน 

ทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อที่สร้างได้
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