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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั� งนี� มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื�อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังได้รับการจัด          

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยีเสมือนจริง �) เพื�อเปรียบเทียบทกัษะการคิดวิเคราะห์ก่อน

และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยีเสมือนจริง 3) เพื�อเปรียบเทียบทักษะ

การคิดแกปั้ญหาก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยีเสมือนจริงและ  

4) เพื�อศึกษาความพึงพอใจที�มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยีเสมือนจริง กลุ่ม

ตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัเป็นนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4 โรงเรียนเมรี� อิมมาคุเลตคอนแวนต์ จังหวดัชลบุรีที�

ก �าลงัศึกษาในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2560 ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม จ�านวน 1 ห้องเรียน รวม 37 คน 

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยีเสมือนจริง

แบบวดัความรู้ความเข้าใจ แบบวดัทักษะการคิดวิเคราะห์ แบบวดัทกัษะการคิดแกปั้ญหา และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนรู้ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวจิยัพบวา่ �) ความรู้ความเขา้ใจวิชาเคมีของนักเรียนหลงัได้รับการจดัการ

เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยเีสมือนจริง สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

2) ทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยี

เสมือนจริง สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 3) ทกัษะการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนหลงั

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยเีสมือนจริง สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทาง

สถิติที�ระดับ .01 4) ความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยี

เสมือนจริง สูงกวา่เกณฑที์�ก�าหนดอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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Abstract 

The purposes of this research aimed 1) to compare the knowledge and comprehension between 

before and after the problem-based learning with augmented reality technology; 2) to compare analytical 

thinking skill between before and after the  problem-based learning with augmented reality technology; 3) to 

compare the problem solving thinking skills between  before and after the problem-based learning with 

augmented reality technology; and 4) to study the students satisfaction toward in the problem-based learning 

with augmented reality technology. The samples used in this study were 37 students of Mathayomsuksa IV of 

Mary Immaculate Convent School, Chonburi, who were studying in second semester of academic year 2017 by 

cluster random sampling. The research includes chemistry instruments using problem-based learning with 

augmented reality technology on the chemistry leaning plan, student knowledge and comprehension test, 

analytical thinking skills test, problem solving thinking skills test and the student satisfaction questionnaire 

towards the learning of problem-based learning with augmented reality technology. The collected data were 

analyzed by frequency, percentage, means, standard deviation, a ndt – test. The research findings were 

summarized as follows: 1) After the experiment, an experimental group had an average score of knowledge and 

comprehension result higher than before the experiment at .01 level of significance. 2) After the experiment, an 

experimental group had an average score of analytical thinking skills higher than before the experiment at .01 

level of significance. 3) After the experiment, an experimental group had an average score of problem solving 

thinking skills higher than before the experiment at .01 level of significance. 4) After the experiment, an 
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experimental group had an average score of satisfaction by problem-based learning with augmented reality 

technology learning was the higher than standard at .01 level of significance. 

 

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้วนมีบทบาทที�ส�าคัญอย่างยิ�งในสังคมปัจจุบนัและอนาคต เพราะ

วิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาประเทศ วิทยาศาสตร์ล้วนมีความเกี�ยวข้องกับทุกคนทั� งใน

ชีวิตประจ�าวนัและการประกอบอาชีพต่างๆ เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยทีี�กา้วหนา้อยา่งรวดเร็วท�า

ให้มนุษย์คิดค้นเครื�องอ �านวยความสะดวก ซึ� งเทคโนโลยีเหล่านี� ล้วนเป็นผลมาจากการน�าความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์มาผสมผสานกบัศาสตร์ด้านอื�นๆ วิทยาศาสตร์จึงช่วยให้คนเรานั�นไดพ้ฒันากระบวนการคิด ทั�ง

ความคิดที�เป็นเหตุเป็นผล  ความคิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และที�ส�าคญัท�าให้เกิดทกัษะในการคน้ควา้

หาความรู้ มีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ สามารถตดัสินใจโดยใช้ข้อมูลที�หลากหลายและมี

ประจักษ์พยานที�ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซึ� งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

(กระทรวงศึกษาธิการ,2551)  

 จากการวิจัยของสถาบันวิจัยเพื�อการพฒันาประเทศไทยไดก้ล่าวไวต้อนหนึ� งว่า “ระบบการศึกษา

ของไทยยงัมีการเหลื�อมล��าของคุณภาพการศึกษาในระดบัสูง  และระบบการเรียนการสอนไม่เหมาะสมกบับริบท

ของศตวรรษที� �� โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ทกัษะด้านการเรียนรู้และนวตักรรม ที�ส�าคญัไดแ้ก่ ความคิดสร้างสรรค์

และนวตักรรม  การคิดเชิงวิพากษ์และการแกปั้ญหา การสื�อสารและการร่วมมือ รวมทั�งทกัษะด้านสารสนเทศ 

สื�อและเทคโนโลยี ซึ�งนักเรียนจะตอ้งมีความรู้พื�นฐานในดา้นสารสนเทศ ด้านสื�อและด้านไอซีที” (สุพรรณี ชาญ

ประเสริฐ,����,น.��-11 ) นวตักรรมและเทคโนโลยใีนปัจจุบนันั�นไดเ้กิดขึ�นมากมายเทคโนโลยทีี�น่าสนใจอยา่ง

หนึ�งในการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาขาเคมีคือนวตักรรมเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) การศึกษาวิชาเคมีบาง

บทเรียนมีเนื�อหาเป็นนามธรรมที�ต้องใช้จินตนาการ  ดังนั�นการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) จะช่วยให้

นกัเรียนร่วมกนัเรียนรู้ในห้องเรียนหรือเรียนรู้เพิ�มเติมดว้ยตนเองได ้(ศิริรัตน์  พริกสี,����, น.��) การจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ที�เริ� มตน้จากปัญหาที�เกิดขึ�นโดยสร้างความรู้จาก

กระบวนการท�างานกลุ่ม  เพื�อแกปั้ญหาหรือสถานการณ์เกี�ยวกบัชีวิตประจ�าวนัและมีความส�าคญัต่อผูเ้รียน  ตวั

ปัญหาจะเป็นจุดตั�งตน้ของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตวักระตุน้กระบวนการพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาดว้ย

เหตุผลและการสืบคน้ หาขอ้มูลเพื�อเขา้ใจกลไกของตวัปัญหา รวมทั�งวิธีการแกปั้ญหา การเรียนรู้แบบนี� มุ่งเน้น

พฒันาผูเ้รียนในด้านทกัษะและกระบวนการเรียนรู้  และพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารรถเรียนรู้โดยการชี�น�าตนเอง  ซึ�ง

ผูเ้รียนจะไดฝึ้กฝนการสร้างองคค์วามรู้โดยผา่นกระบวนการคิดดว้ยการแกปั้ญหา (อนุชา  โสมาบุตร, 2556) 
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 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที�จะศึกษาเกี�ยวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยเีสมือนจริง  เพื�อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์และทกัษะการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียน

ซึ� งการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานจะท�าให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้การแกปั้ญหาที�มาจากการคิดวิเคราะห์ของ

ตนเอง ท�าให้นกัเรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ที�พฒันาขึ�นและสามารถน�าทกัษะนี� ไปใชใ้นชีวิตประจ�าวนัได้ตลอด

ชีวิต 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื�อเปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ร่วมกบัเทคโนโลยเีสมือนจริง 

2. เพื�อเปรียบเทียบทกัษะการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน

ร่วมกบัเทคโนโลยเีสมือนจริง 

3. เพื�อเปรียบเทียบทกัษะการคิดแกปั้ญหาก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน

ร่วมกบัเทคโนโลยเีสมือนจริง 

4. เพื�อศึกษาความพึงพอใจที�มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยเีสมือน

จริง 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. นกัเรียนที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยีเสมือนจริงมีความรู้

ความเขา้ใจวชิาเคมีหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

2. นกัเรียนที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยีเสมือนจริงมีทกัษะการ

คิดวเิคราะห์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

3. นกัเรียนที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยีเสมือนจริงมีทกัษะการ

คิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน4. นักเรียนที�ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ

เทคโนโลยเีสมือนจริงมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 
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วิธีการด�าเนินการวิจัย 

ประชากรในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4 ของโรงเรียนเมรี� อิมมาคุเลตคอนแวนต์

จังหว ัดชลบุรี  ที�ก �าลังศึกษาในภาคเรียนที�  2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน  3 ห้องเรียน รวมทั� งหมด 106 คน  

ซึ� งแต่ละหอ้งการจดัการเรียนเป็นแบบคละผลการเรียนและคุณลกัษณะของนกัเรียนในห้องคลา้ยคลึงกนั 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั� นมัธยมศึกษาปีที�  �  จ�านวน 1 ห้องเรียน รวม 37 คน 

ของโรงเรียนเมรี� อิมมาคุเลตคอนแวนต์ จังหว ัดชลบุรี ที�ก �าลังศึกษาในภาคเรียนที�  2 ปีการศึกษา 2560  

ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  

ตัวแปรที�ศึกษา 

ตวัแปรตน้ คือ การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยเีสมือนจริง 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

1) ความรู้ความเขา้ใจวิชาเคมี  

2) ทกัษะการคิดวิเคราะห์  

3) ทกัษะการคิดแกปั้ญหา และ 

4) ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ 

 เนื�อหา 

เนื�อหาวิชาเคมี ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4 ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมรี� อิมมาคุเลตคอนแวนต์

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานพุทธศกัราช 2551 โดยมีรายละเอียดเนื�อหา คือ 1) พนัธะโคเวเลนต์ 

2) พนัธะไอออนิก  และ 3) พนัธะโลหะ  

ระยะเวลา  

ระยะเวลาในการด�าเนินการวิจยัครั� งนี� ใช้เวลาจ�านวน 7 สัปดาห์ รวม 25 ชั�วโมง โดยท�าการทดสอบ

ก่อนเรียน 2 ชั�วโมง ด�าเนินกิจกรรมจดัการเรียนรู้ 21 ชั�วโมง และทดสอบหลงัเรียน 2 ชั�วโมง 

 

เครื�องมือที�ใช้และการสร้างเครื�องมือในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง มีขั�นตอนการ

สร้างดงันี�  

1) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมรี� อิมมาคุเลตคอนแวนต์และหลักสูตร แกนกลาง

การศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551     

460447464462463
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2) สร้างแผนการจ ัดการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้จ�านวน 7 แผน และน�าเสนอต่ออาจารย์ที�

ปรึกษาวทิยานิพนธ์พิจารณา และปรับปรุงแกไ้ขตามค�าแนะน�า 

3) น�าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี�ยวชาญ เพื�อประเมินความสอดคล้อง พบว่ามีค่าดชันีความ

สอดคลอ้งตั�งแต่ 0.67 – 1.00  

2. แบบวดัความรู้ความเข้าใจวชิาเคมี มีขั�นตอนการสร้างดงันี�  

1) ศึกษาวิธีสร้างและการหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

2) สร้างแบบวัดความรู้ความเข้าใจวิชาเคมีจ �านวน 34 ข้อ และเสนอให้อาจารย์ที�ปรึกษา

วทิยานิพนธ์พิจารณา และปรับปรุงแกไ้ขตามค�าแนะน�า 

3) น�าแบบวัดความรู้ความเข้าใจวิชาเคมี  เสนอต่อผู้เชี�ยวชาญพิจารณา เพื�อประเมินความ

สอดคล้องพบวา่มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั�งแต่ 0.67 – 1.00 จ�านวน �� ขอ้ และน�าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

4) หาค่าความยากง่าย และค่าอ�านาจจ�าแนก พบว่าแบบวดัความรู้ความเข้าใจวิชาเคมี มีค่าความ

ยาก (p) ตั�งแต่ 0.32 – 0.79 มีค่าอ�านาจจ�าแนก (r) ตั�งแต่ 0.33 – �.�� จ�านวน �� ขอ้   

5) หาค่าความเชื�อมั�นของวดัความรู้ความเข้าใจวิชาเคมีทั�งฉบบัโดยใช้สูตร KR-20 พบว่ามีค่า

ความเชื�อมั�น 0.85  

3. แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ มีขั�นตอนการสร้างดงันี�  

1) ศึกษาเอกสาร ต�ารา และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้วชิาเคมีโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน

ร่วมกบัเทคโนโลยเีสมือนจริง  

2) สร้างแบบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์จ�านวน �� ข้อและเสนอให้อาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์

พิจารณา และปรับปรุงแกไ้ขตามค�าแนะน�า 

3) น�าแบบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ เสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญ เพื�อประเมินความสอดคล้อง พบวา่มีค่า

ดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 0.67 – 1.00 จ�านวน �� ขอ้ และไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  

4) หาค่าความยากง่าย และค่าอ�านาจจ�าแนก พบวา่แบบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ มีค่าความยาก 

(p) ตั�งแต่ 0.32 – �.�� มีค่าอ�านาจจ�าแนก (r) ตั�งแต่ 0.32 – �.�� จ�านวน �� ขอ้  

 5) หาค่าความเชื�อมั�นของแบบวดัทักษะการคิดวิเคราะห์ทั�งฉบบัโดยใช้สูตร KR-20 พบว่ามีค่า

ความเชื�อมั�น 0.86  

4. แบบวัดทักษะการคิดแก้ปัญหา มีขั�นตอนการสร้างดงันี�  

1) ศึกษาเอกสาร ต�ารา และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้วชิาเคมีโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน

ร่วมกบัเทคโนโลยเีสมือนจริง  

461448465463464
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2) สร้างแบบวดัทกัษะการแก้ปัญหาจ�านวน �� ข้อและเสนอให้อาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์

พิจารณา และปรับปรุงแกไ้ขตามค�าแนะน�า 

3) น�าแบบวดัทักษะการคิดแก้ปัญหาจ�านวน �� ข้อเสนอต่อผูเ้ชี� ยวชาญ เพื�อประเมินความ

สอดคล้อง พบวา่มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.67 – 1.00 จ�านวน �� ขอ้ และไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  

4) หาค่าความยากง่าย และค่าอ�านาจจ�าแนก พบวา่แบบวดัทกัษะการคิดแกปั้ญหา มีค่าความยาก 

(p) ตั�งแต่ 0.21 – �.�� มีค่าอ�านาจจ�าแนก (r) ตั�งแต่ 0.32 – �.�� จ�านวน �� ขอ้    

5) หาค่าความเชื�อมั�นของแบบวดัทักษะการคิดวิเคราะห์ทั�งฉบบัโดยใช้สูตร KR-20 พบว่ามีค่า

ความเชื�อมั�น 0.87  

5. แบบสอบถามความพงึพอใจที�มีต่อการจัดการเรียนรู้  มีขั�นตอนการสร้างดงันี�  

1) ศึกษาเอกสาร ต�ารา และงานวจิยัที�เกี�ยวกบัวธีิการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ  

2) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที�มีต่อการจดัการเรียนรู้ 

3) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ และน�าแบบสอบถามเสนอให้อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์

พิจารณา และปรับปรุงแกไ้ขตามค�าแนะน�า 

4) น�าแบบสอบถามไปให้ผูเ้ชี�ยวชาญพิจารณา เพื�อประเมินความสอดคล้อง พบวา่มีค่าดชันีความ

สอดคล้องตั�งแต่ 0.67 – 1.00 และน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอยา่ง  

5) น�าแบบสอบถามความพึงพอใจหาค่าความเชื�อมั�นทั�งฉบบัโดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ�

แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเชื�อมั�น 0.80  

 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. น�าแบบวดัความรู้ความเข้าใจวิชาเคมี แบบวดัทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบวดัทักษะการคิด

แกปั้ญหาที�ผูว้จิยัสร้างขึ�น ไปทดสอบกบันกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4 โรงเรียนเมรี� อิมมาคุเลตคอนแวนต์ จงัหวดั

ชลบุรี จ�านวน 37 คน ใช้เวลาทดสอบ 2 ชั�วโมง แล้วบนัทึกคะแนนกลุ่มตวัอย่างจากการทดสอบครั� งนี� เป็น

คะแนนก่อนเรียน (Pre – test) 

 2. ด�าเนินการจดัการเรียนรู้วิชาเคมี โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยเีสมือนจริง กบันกัเรียน

ที�เป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยผูว้ิจยัเป็นผูด้ �าเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ใช้เวลาในการจดัการเรียนรู้ ทั�งหมด 7 

สัปดาห์ รวม 21 ชั�วโมง 

462449466464465
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3. น�าแบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจวิชาเคมี แบบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ แบบวดัทกัษะการคิด

แกปั้ญหา และแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปทดสอบกบันกัเรียนที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง ใช้เวลาทดสอบ 2 ชั�วโมง 

แลว้บนัทึกคะแนนกลุ่มตวัอยา่งจากการทดสอบครั� งนี� เป็นคะแนนหลงัเรียน (Post – test) 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูวิ้จยัท �าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ ไดแ้ก่  

 1. เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจวิชาเคมี ทกัษะการคิดวิเคราะห์และทกัษะความคิดแกปั้ญหาก่อน

และหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยการทดสอบค่าที (t-test for Dependent Samples)  

 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยความพึงพอใจที�มีต่อการจดัการเรียนรู้ กบัคะแนนเกณฑ์ 

โดยการทดสอบค่าทางสถิติที (One Sample t-test) 

 

ผลการวิจัย 

 �.ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจวิชาเคมีก่อนและหลงัเรียน พบวา่หลงัจากนักเรียนได้รับการ

จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยีเสมือนจริง นักเรียนมีคะแนนความรู้ความเข้าใจวิชาเคมี

สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .�� เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ � รายละเอียดดังตาราง

ที� � 

ตารางที� 1  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเขา้ใจวิชาเคมีก่อนและหลงัไดรั้บจดัการเรียนรู้วชิาเคมีโดย

ใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยเีสมือนจริง  

คะแนน N คะแนนเต็ม x  S.D. ∑ D ∑ D2 df t p 

ก่อนเรียน 37 25 10.05 3.01 
119 523 36 9.91* .00 

หลังเรียน 37 25 13.27 2.72 

*p < .01 

 �.ผลการเปรียบเทียบทกัษะการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัเรียน  พบว่าหลงัจากนกัเรียนไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยีเสมือนจริง  นกัเรียนมีคะแนนทกัษะการคิดวิเคราะห์สูง

กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .�� เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ � รายละเอียดดงัตารางที� � 

 

463450467465466
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ตารางที� 2  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยเีสมือนจริง 

คะแนน N คะแนนเต็ม x  S.D. ∑ D ∑ D2 df t p 

ก่อนเรียน 37 22 12.35 2.21 
252 1813 36 25.28* .00 

หลังเรียน 37 22 19.16 1.99 

*p < .01 

 �.ผลการเปรียบเทียบทกัษะการคิดแกปั้ญหาก่อนและหลงัเรียน  พบว่าหลงัจากนกัเรียนไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยีเสมือนจริง  นกัเรียนมีคะแนนทกัษะการคิดแกปั้ญหาสูง

กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .�� เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัขอ้ � รายละเอียดดงัตารางที� � 

ตารางที� 3 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการคิดแกปั้ญหาก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยเีสมือนจริง 

คะแนน N คะแนนเต็ม x  S.D. ∑ D ∑ D2 df t p 

ก่อนเรียน 37 25 13.49 2.13 
247 1951 36 14.02* .00 

หลังเรียน 37 25 20.19 2.37 

*p < .01 

�.ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยคะแนนความพึงพอใจที�มีต่อการจดัการเรียนรู้ พบวา่

หลังจากนักเรียนได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยีเสมือนจริง นกัเรียนมีค่าเฉลี�ย

ของคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากและสูงกว่าเกณฑ์ที�ก �าหนดอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติที�ระดับ .01  

เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ � รายละเอียดดงัตารางที� � 

ตารางที� 4 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยคะแนนความพึงพอใจที�มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยเีสมือนจริงโดยเทียบกบัเกณฑ์ 

องค์ประกอบของความพึงพอใจต่อ

การจัดการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 

   X 
S.D. 

ระดับ

ความเห็น 

คะแนน

เกณฑ์ 
t p 

1. ดา้นเนื�อหา 4.35 0.31 มาก 3.50 8.81* .00 

2. ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 4.32 0.21 มาก 3.50 12.53* .00 

รวม 4.33 0.25 มาก 3.50 14.68* .00 

*p < .01 
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สรุปผลการวจิัย 

1. ความรู้ความเข้าใจวิชาเคมีของนักเรียนหลังได้รับการจดัการเรียนรู้วิชาเคมีโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ร่วมกบัเทคโนโลยเีสมือนจริง สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ร่วมกบัเทคโนโลยเีสมือนจริง สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

3. ท ักษะความคิดแกปั้ญหาของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ร่วมกบัเทคโนโลยเีสมือนจริง สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีโดยใช้ปัญหาเป็นฐา นร่วมกับ

เทคโนโลยีเสมือนจริงสูงกวา่เกณฑที์�ก�าหนดอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 

อภิปรายผล 

 1. ความรู้ความเขา้ใจวิชาเคมี  นกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบั

เทคโนโลยีเสมือนจริง สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ .01 ซึ� งผลการวิจัยเป็นไปตาม

สมมติฐานข้อที� 1 ที�ตั�งไว ้เนื�องจากการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยีเสมือนจริง เป็น

การจดัการเรียนรู้ที�มุ่งเน้นควบคู่กบัการน�าเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื�อช่วย

ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัวิชาเคมีเพิ�มมากขึ�น  ซึ� งสามารถเพิ�มความเขา้ใจในเนื�อหาที�เรียน

ไดเ้ป็นอย่างดี จนส่งผลให้นกัเรียนมีผลคะแนนความรู้ความเขา้ใจทางการเรียนที�สูงขึ�น สอดคลอ้งกบั ทอร์พ 

และ แซก (Torp and Sage,1998, p. 14-16) ที�กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ที�ได้จากการส�ารวจค้นควา้ และการแกปั้ญหา ซึ� งดึงดูดนกัเรียนให้เขา้ไปมีส่วนร่วมใน

การแกปั้ญหา สอดคลอ้งกบันอ้งนาง  ปรืองามและนอ้ยทิพย ์ ลิ�มยิ�งเจริญ (2554, น. ��-��) ที�กล่าวถึงการพฒันา

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรายวิชาเคมี โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานไวว้า่ การจดักิจกรรม

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นสิ� งที�กระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็น  อยากหาค�าตอบ มีความ

กระตือรือร้นในการศึกษาค้นควา้ข้อมูล สามารถน�าความรู้ความเขา้ใจหาวิธีการแกปั้ญหาได ้ซึ� งสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของทิวาวรรณ จิตตะภาค (2548, น.33-34 ) ที�ศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนและทกัษะการสื�อสารดว้ย

การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  เพื�อพฒันาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิทยาศาสตร์แบบใช้

ปัญหาเป็นฐาน พบวา่ นกัเรียนกลุ่มที�เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  ที�ระดับ .�� อีกทั�งยงัสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของมานพ สวา่งจิตและไพฑูรย ์สีฟ้า (2557, น. 92 ) ที�ได้ศึกษาการพฒันาสื�อความจริงเสมือน รายวิชา
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วิทยาศาสตร์ โรงเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� ต��ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน สังกดัส�านกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา

นครนายก พบว่า ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติที�

ระดบั .��  

 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ

เทคโนโลยีเสมือนจริงหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ซึ� งผลการวิจยัเป็นไปตาม

สมมติฐานขอ้ที� 2 ที�ตั�งไว ้เนื�องจากการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยีเสมือนจริงนั�นเป็น

การจดัการเรียนรู้ที�เน้นให้นักเรียนได้ฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์ปัญหาโดยการน�าเอาเทคโนโลยี

เสมือนจริงมาร่วมในการศึกษาและวิเคราะห์ การน�าเทคโนโลยี Augmented Reality มาจัดการเรียนรู้ผู ้เรียนมี

ความสนใจใฝ่เรียนรู้ อยากรู้อยากเห็น เรียนรู้สิ�งใหม่ สร้างประสบการณ์ที�แปลกใหม่จากการคิดวิเคราะห์ และมี

ส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้เพิ�มมากขึ� น เกิดปฏิสัมพนัธ์เชื�อมโยงเข้าสู่ห้องเรียน น�าเอาประสบการณ์เข้าสู่

สถานการณ์จริงที�ผสมผสานกบัสถานการณ์เสมือนจริง (วิวฒัน์ มีสุวรรณ์, 2555)  เพื�อน�าไปสู่การพฒันาทกัษะ

การคิดวิเคราะห์ที�สูงขึ�น และยงัสอดคล้องกับเบนจามิน บลูมและคณะ (Bloom et al, 1956) ที�กล่าวว่า การ

วิเคราะห์นั�น  นกัเรียนสามารถคิด หรือแยกแยะเรื�องราวต่างๆออกเป็นส่วนยอ่ยๆได ้ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของนิตยา  ผลประดง (����, น.��) ที�สรุปถึงงานวจิยัที�เกี�ยวกบัการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั�น

มธัยมศึกษาปีที� � เรื�องอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ผลการวิจยัพบวา่ ทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลงัเรียน

สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .��  

 3. ทกัษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบั

เทคโนโลยีเสมือนจริงหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ซึ� งผลการวิจยัเป็นไปตาม

สมมติฐานขอ้ที� 3 ที�ตั�งไว ้เนื�องจากการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยีเสมือนจริงนั�นเป็น

การจดัการเรียนรู้ที�เนน้ให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะการแกปั้ญหา โดยการน�าเอาเทคโนโลยีเสมือนจริงมาร่วมในการ

แกปั้ญหาเพื�อเป็นการพฒันาและส่งเสริมให้นกัเรียนไดเ้กิดทกัษะการคิดแกปั้ญหาที�สูงขึ�น การน�าเทคโนโลยีใน

รูปแบบเสมือนจริง  มาใช้ในการเรียนการสอน ท�าให้ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน และเกิดทักษะ

ความสามารถต่างๆร่วมกนั เช่นการคิดแกปั้ญหา เมื�อเทคโนโลยีสารสนเทศกา้วหนา้มากขึ�น รูปแบบการเรียนรู้

แบบเสมือนจริงก็ปรับเปลี�ยนไปโดยเฉพาะที� เรียกว่า เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented 

Reality Technology) (วิวฒัน์ มีสุวรรณ์, 2555) ซึ� งสอดคลอ้งกบัมสัยา  ธิติธนานนัท ์(2552, น.3-4) ที�กล่าวไวว้่า 

การน�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ในเนื�อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เพื�อเป็น

การฝึกกระบวนการแกปั้ญหาให้แก่นกัเรียนก่อนที�จะเผชิญกบัปัญหาจริง  จะส่งผลต่อการพฒันาผลการเรียนรู้

ของนักเรียนในด้านความสามารถในการแกปั้ญหาและยงัส่งเสริมใหน้กัเรียนคิดแกปั้ญหาไดด้ว้ย และสอดคล้อง
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กบังานวิจยัของชลอ จีนตุง  (2552, น. 3-4) ที�ศึกษาการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื�อง

บรรยากาศโดยใช้กิจกรรมการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคช์ั�นมธัยมศึกษาปีที� � พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถใน

การแกปั้ญหาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01   

 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยี

เสมือนจริงเพื�อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์และการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � สูงกวา่เกณฑ์

ที�ก �าหนดอยูใ่นระดบัมากอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ซึ� งผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานข้อที� 4 ที�ตั�ง

ไว ้เนื�องจากการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยีเสมือนจริงนั�น  นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน

แอพพลิเคชนัเสมือนจริงที�ท �าให้นกัเรียนเห็นภาพโมเลกุลที�เกิดการสร้างพนัธะระหวา่งกนัจริงๆ ท�าให้นกัเรียน

สามารถจินตนาการการเกิดพนัธะของสารประกอบอื�นๆไดด้ว้ย  ส่งผลให้นกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน

วิชาเคมีมากขึ�น และส่งผลให้นกัเรียนมีความอยากเรียนวิชาเคมีมากขึ�นโดยนกัเรียนได้มีขอ้เสนอแนะในการ

จดัการเรียนรู้ที�หลากหลายเช่น “...เขา้ใจการเกิดพนัธะเคมีมากขึ�น...”   “...อยากเรียนเคมีมากขึ�น...”  “...ท�าให้

เขา้ใจเนื�อหามากขึ�น...”   “...ท�าให้เห็นภาพการเกิดพนัธะเคมีที�ชัดเจนมากขึ�น...” จึงส่งผลให้นกัเรียนมีความ               

พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจัยของณัฏฐ์  ดิษเจริญและคณะ (2557, น. 21-27) ที�ศึกษาการ

พฒันาสื�อการเรียนรู้เรื�องโครงสร้างอะตอมและพนัธะเคมีดว้ยเทคโนโลยอีอกเมนเตด็เรียลลิตี�  พบวา่ ค่าเฉลี�ยของ

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก   

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ขอ้เสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจยัไปใช้ 

1) ความหลากหลายทางโครงสร้างของโมเลกุลในการศึกษาเรื�องพนัธะเคมี ที�ครูผูส้อนจะต้องมี

การคน้ควา้ใหมี้โครงสร้างที�มากกวา่โครงสร้างที�นกัเรียนรู้หรือพบเห็นไดท้ั�วไปในหนงัสือเรียน   

2) ความแม่นย �าในเนื�อหาวิชาเคมีที�ครูผูส้อนจะตอ้งมีความช�านาญในการเขา้ใจและจดจ�าการเกิด

สารประกอบของพนัธะเคมีชนิดต่างๆ 

 2.ขอ้เสนอแนะส�าหรับการวจิยัครั� งต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยีเสมือนจริงในหน่วย

การเรียนรู้อื�นๆในวิชาเคมี เพราะวา่วชิาเคมีเป็นวชิาที�นกัเรียนตอ้งใชจิ้นตนาการในการเขา้ใจเกี�ยวกบัอะตอมและ

โครงสร้างของสารประกอบทางเคมี 
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2) ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยีเสมือนจริงใน

รายวิชาอื�นๆ ทางดา้นวิทยาศาสตร์ เพื�อยกระดบัความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนในวิชาอื�น เช่น ฟิสิกส์  ชีววิทยา  

เป็นตน้ 
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