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การพัฒ นาความคิด สรางสรรคของนักศึก ษาดวยสื่อ ความจริงเสมือ น โดยการเรียนรูแบบ
Active Learning
Creativity Development of The Student with Augmented Reality by Active Learning
สุธิดา เลขะวัฒนะ*

บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ เ ป น การพั ฒ นาความคิ ด สร า งสรรค ต ามแนวคิ ด ของกิ ล ฟอร ด (Guilford, 1970 : 715 - 753)
ดวยสื่อความจริงเสมือนโดยการเรียนรูแบบ Active Learning ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
คณะครุศาสตร มหาวิท ยาลัย นครพนม ชั้นปที่ 3 ภาคเรีย นที่ 1/2559 จํานวน 155 คน ผลการวิจัย พบวา 1) นักศึก ษา
มีความพึงพอใจตอการเรียนรูการสรางสื่อความจริงเสมือนโดยการเรียนรูแบบ Active Learning โดยรวมอยูในระดับ มาก
(  = 4.38) 2) นักศึกษามีความคิดสรางสรรคโดยรวมอยูในระดับดีมาก (  = 13.54) ถาพิจารณารายดานพบวา ดานคิดริเริ่ม
อยู ใ นระดั บ ดี ม าก (  =13.95) ด านคิ ด คล องแคล วอยู ใ นระดั บ ดี ม าก (  = 13.41) และด านคิ ด ยื ด หยุ นอยู ใ นระดั บ ดี
(  = 13.26) ซึ่งดานคิดริเริ่มกับดานคิดคลองแคลวและดานคิดริเริ่มกับดานคิดยืดหยุนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
แตดานคิดคลองแคลวกับดานคิดยืดหยุนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
Abstract
This research is the development of creativity based on Guilford concepts with augmented reality
by active learning,. The population of research were 155 students of education computer, department of
computer, Nakhonphanom University, who studied in the third year, semester 2016. The research results
found that: 1) students satisfied the learning to create augmented reality by active learning at very high level
(  = 4.38). 2) students had a very good overall level of creativity (  = 13.54), if you consider by item you
found that : the initiative was very good (  =13.95), fluency was very good (  = 13.41), and flexibility was
very good (  = 13.26), initiative and fluency were significant difference at .05 level, initiative and flexibility
were significant difference at .05 level, fluency and flexibility were not significant difference at .05 level.
คําสําคัญ : ความคิดสรางสรรค, สื่อความจริงเสมือน, Active Learning
Keywords : Creativity, Augmented Reality, Active Learning
บทนํา
ในศตวรรษที่ 21 นานาประเทศตางกําลังกาวสูยุคเศรษฐกิจฐานความรูและนวัตกรรม (Knowledge Based Economy
and Innovation) ซึ่งเปนยุคที่ตองอาศัยความรูและนวัตกรรมเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรือง
และมีศักยภาพในการแขงขัน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2549.) ดังนั้นการพัฒนาคนใหมีทักษะทีเ่ หมาะสม เพื่อใหเขาสามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในยุคเศรษฐกิจฐานความรูและนวัตกรรม จึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญ อยางยิ่ง
โดยเฉพาะทักษะความสามารถใชความรูอยางสรางสรรคเปนทักษะที่ตองใชความคิดสรางสรรคเปนฐาน เพราะความคิดสรางสรรค
จะทําใหเปนบุคคลที่มีความรูสึกไวตอปญหา มีความตื่นตัว กระตือรือรนอยูตลอดเวลา นับถือและเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถ
ในการคิดหลายแงมุม มีจินตนาการสูง มีสมาธิสามารถพินิจพิเคราะหความคิด อยางถี่ถวน ชอบเสาะแสวงหาและทดลอง
เพื่อที่จะคนพบความจริงหรือคําตอบดวยตนเอง (กิ่งแกว ทรัพยพระวงศ, 2551 : 9 - 21) สามารถสรางองคค วามรูแ ละ
พัฒนานวัตกรรมใหมๆ ได
* ผูชวยศาสตราจารย อาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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ความคิดสรางสรรคเปนรูปแบบการคิดของมนุษยที่หลากหลาย กลาวคือบุคคลสามารถคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกไป
อยางไมมีที่สิ้นสุด เปนความคิดเชิงบวก เชน การคิดคนสิ่งประดิษฐใหม การคิดหาวิธีการนําเสนอสินคาแบบใหม เปนตน
การคิดเชนนี้ตองอาศัยความสามารถในการใชความรูข ั้นสูงและกระบวนการทํางานอยางเปนขั้นเปนตอนของสมอง ซึ่งประกอบดวย
การคิดริเริ่ม การคิดคลองแคลว การคิดยืดหยุนและการคิดละเอียดลออ (Guilford, 1980 : 715 - 753) ความคิดสรางสรรค
เปนเรื่องสลับซับซอนยากแกการใหความหมายที่ตายตัว สามารถพิจารณาความหมายไดห ลายมุม มอง ไดแ ก ความหมาย
ในเชิงผลงาน (Product) ตองเปนผลงานที่มีคุณคาและแปลกใหม ความหมายในเชิงกระบวนการ (Process) เปนการบูรณา
การเชื่อมโยงความสัมพันธของสิ่งของหรือความคิดที่แตกตางกันมากๆ เขาดวยกัน ความหมายเชิงปจเจกบุคคล บุคคลนั้นตอง
มีความคิดริเริ่ม แปลกใหมอยูในตัวเอง (Originality) เปนผูที่มีความคิดคลองแคลว (Fluency) ยืดหยุน (Flexibility) และ
สามารถอธิบายรายละเอียดของความคิดได (Elaboration) หากพิจารณาตามขอบเขตของความคิดสรางสรรคจะหมายถึง
การขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยูสูความคิดใหมๆ ที่ไมเคยมีมากอน เพื่อคนหาคําตอบที่ดีที่สุด
ใหกับปญหาที่เกิดขึ้น (มณฑาทิพย ไชยศักดิ,์ 2552.) แตหากพิจารณาจากผลของความคิดสรางสรรคจะหมายถึง การคิดสรรค
สรางสิ่งใหมๆ (Creative Thinking) ที่แตกตางไปจากเดิมและใชประโยชนไดเปนอยางดี หากมองในลักษณะองคการจะหมายถึง
กระบวนการหรือความคิดแปลกใหมที่มีประโยชนแ ละเหมาะสมสําหรับ การแกไ ขปญ หา สามารถเพิ่ม ประสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลของงาน การคิดริเริ่มในสิ่งแปลกใหมนับเปนปจจัยสําคัญในการสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อความสําเร็จขององคการ
(Amabile et al., 1996 อางถึงใน เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 2554 : 75 - 82)
โดยสรุปความคิดสรางสรรคเปนความคิดเชิงบวก ที่ดัดแปลงหรือประยุกตจากประสบการณ ความรู ความสามารถ
ตลอดจนการปรับปรุงสิ่งที่มีอยูเดิมใหมีความแปลกใหม เกิดประโยชนและมีคุณคามากยิ่งขึ้น องคประกอบและกระบวนการ
ของความคิ ด สร างสรรค ป ระกอบด วย ความคิ ด ริ เ ริ่ ม ความคิ ด คล องแคล ว ความคิ ด ยื ด หยุ น และความคิ ด ละเอี ย ดลออ
สําหรับการนําไปใชจะใช 3 องคประกอบไดแก ความคิดริเริ่ม ความคิดคลองแคลว และความคิดยืดหยุน เนื่องจากความคิด
ละเอียดลออจะสอดแทรกอยูในองคประกอบทั้ง 3 แลว อีกเหตุผลคือความละเอียดลออ มีขอจํากัดเกี่ยวกับอายุ เพศ และ
การสังเกตอีกดวย (Guilford, 1980 : 715 - 753)
ประเทศไทยกาวสูยุคเศรษฐกิจฐานความรูและนวัตกรรม โดยการประกาศใชโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจ Thailand 4.0
เพื่อหนีกับดักการเปนประเทศที่มีรายไดปานกลาง เปนโมเดลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศดวยนวัตกรรม ดังนั้นคนไทย
จึงตองปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด และวิธีการทํางานใหมโดยการใชนวัตกรรมในการขับเคลื่อนหรือพัฒนาประเทศในทุกๆ ดาน
เชน การเกษตรตองปรับเปลี่ยนเปน Smart Farmer จาก SME ตองเปลี่ยนเปน Startup และ Smart Enterprises จากจังหวัด
หรือเมืองที่เปนอยูในปจจุบันตองพัฒนาเปน Smart City และจากมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการแบบเดิมตองพัฒนาเปน
Smart University เป น ต น การเปลี่ ย นแปลงโมเดลการพั ฒ นาในทุ ก ภาคส ว นของประเทศจะเกิ ด ขึ้ นได นั้ นคนไทย
ตองมีความคิดสรางสรรคเปนฐานที่สําคัญ ดังนั้นการพัฒนาความคิดสรางสรรคของประชากรของประเทศจึงมีความสําคัญ
อยางยิ่ง ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมและเปนไปไดมากที่สุดตองเริ่มที่ระบบการจัดการศึกษาของประเทศ ตั้งแตระดับ
ขั้นพื้นฐานถึงระดับ อุดมศึกษา นั่นคือตองเริ่มจากการพัฒนานักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งเปนประชากรในวัยที่กําลัง เรีย นรู
ใหเจริญเติบโตและจบการศึกษาออกไปเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและเปนกําลังสําคัญตอการพัฒนาประเทศในอนาคต
ปจจุบันการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาที่เอื้อตอการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียน
คอนขางหลากหลายและมีประสิทธิภาพสูง มีการบูรณาการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชรวมกับกระบวนการจัดการเรียนรู
เกิดเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในยุคเศรษฐกิจฐานความรู นั่นคือ การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning
เป นการจั ด การเรี ย นรู ที่ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ นให ผู เ รี ย นมี บ ทบาทในการแสวงหาความรู แ ละเรี ย นรู อ ย า งมี ป ฏิ สั ม พั น ธ
จนเกิดความรู ความเขาใจ นําไปประยุกตใช สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาหรือสรางสรรคสิ่งตางๆ และพัฒนาตนเอง
ไดเต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณการเรียนรู ใหผูเรียนมีโอกาสรวมอภิปราย มีโ อกาสฝกทักษะการสื่อสาร
สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการ มีการเรียนรูในสถานการณจําลอง มีการฝกปฏิบัติในสภาพจริง
และมีการเชื่อมโยงกับสถานการณตางๆ สงผลใหการเรียนรูของผูเรียนเกิดขึ้นถึง 90% โดยธรรมชาติ (Edgar Dale, 1969,
อางถึงใน AKSORN, 2560)
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ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดในการนําเทคโนโลยีค วามจริง เสมือน (Augmented Reality Technology: AR
Technology) ซึ่งเปนเทคโนโลยีสมัยใหมที่ใชเพื่อการนําเสนอขอมูล ขาวสาร ภาพกราฟก วีดิทัศน รูปทรงสามมิติ ขอความ
และเสียง ผนวกซอนทับกับภาพในโลกจริงสรางเปนสื่อความจริงเสมือน (Augmented Reality: AR) รวมกับกระบวนการ
จั ด การเรี ย นรู แ บบ Active Learning ในการพั ฒ นาความคิ ด สร างสรรค ด านความคิ ด ริ เ ริ่ ม ความคิ ด คล อ งแคล ว และ
ความคิดยืดหยุนของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
วัตถุประสงค
งานวิจัยนี้เปนการพัฒนาความคิดสรางสรรคตามแนวคิดของกิลฟอรด ดวยสื่อความจริงเสมือนโดยการเรียนรูแบบ
Active Learning มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนรูการสรางสื่อความจริงเสมือนโดยการเรียนรูแบบ Active Learning
2. ประเมินความคิดสรางสรรคของนักศึกษาจากสื่อความจริงเสมือนที่นักศึกษาสรางขึ้นหลังจากการเรียนรูการสรางสื่อ
ความจริงเสมือนโดยการเรียนรูแบบ Active Learning
3. เปรียบเทียบองคประกอบความคิดสรางสรรคของนักศึกษา
สมมติฐานการวิจัย
ความคิดสรางสรรคของนักศึกษาอยางนอยสององคประกอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากร
ประชากร ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่
1/2559 จํานวน 155 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 แผนการสอนการสรางสื่อความจริงเสมือนโดยการเรียนรูแ บบ Active Learning ตามคุณลักษณะของ
Active Learning (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, อางถึงใน AKSORN, 2560) ไดแก การเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเพื่อใหนักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง การจัดกระบวนการสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา
ไดอาน ฟง พูด และคิด การจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน การเปดโอกาสใหนักศึกษาบูรณาการ
ข อมู ล ข าวสาร สารสนเทศและหลั กการสู การสร างความคิ ด รวบยอดออกมาเป นสื่ อเสมื อนจริ ง โดยผ านการตรวจสอบ
ความถูกตองเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดแก
1) ศาสตราจารยเมธี ดร.สุทธิพงศ หกสุวรรณ ดานนวัตกรรมการเรียนรูและการออกแบบการเรียนรู
2) รองศาสตราจารยวิรัตน พงษศิริ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ และวิจัย
3) รองศาสตราจารยฉวีวรรณ พลสนะ
ดานการสอน
2.2 แบบประเมินความพึงพอใจตอการเรียนรูการสรางสื่อความจริงเสมือนโดยการเรียนรูแบบ Active Learning
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยรายการประเมินประกอบดวย 1) การเปดโอกาสใหนักศึกษา
มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 2) การจัดกิจกรรมเพื่อใหนักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง -3) การจัดกระบวนการ
สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาไดอาน ฟง พูด และคิด 4) การจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน และ
5) การเปดโอกาสใหนักศึกษาบูรณาการขอมูล ขาวสาร สารสนเทศและหลักการสู การสรางความคิด รวบยอดออกมาเปน
สื่อเสมือนจริง และแบบประเมินความพึง พอใจดัง กลาวมีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้ง แต 0.59–0.85 และมีค วามเชื่อมั่น
เทากับ 0.95
2.3 แบบประเมิ น ความคิ ด สร า งสรรค เป น แบบประเมิ น ความคิ ด สร า งสรรค ต ามแนวคิ ด ของกิ ล ฟอร ด
ที่ผานการประเมินความถูกตองเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญชุดเดิม โดยมีรายการและเกณฑการประเมินดังตาราง 1
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ตาราง 1 แบบประเมินความคิดสรางสรรค
ระดับความคิดสรางสรรค
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช (2)
1.คิดริเริ่ม
AR ที่นําเสนอเปนสื่อ AR ที่นําเสนอเปนสื่อที่ AR ที่นําเสนอเปนสื่อที่
ที่แปลกใหมแตกตาง แปลกใหมแตกตางจาก แปลกใหมแตกตางจาก
จากเดิม/ดัดแปลง/
เดิม/ดัดแปลง/ประยุกต เดิม/ดัดแปลง/ประยุกต
ประยุกตและสามารถ และสามารถนําไปใช
และสามารถนําไปใชได
นําไปใชไดอยาง
ไดอยางถูกตองตรงตาม อยางถูกตองตรงตาม
ถูกตองตรงตาม
วัตถุประสงคเปนสวน วัตถุประสงคเปน
วัตถุประสงค
ใหญ
บางสวน
2. คิดคลองแคลว AR ที่นําเสนอ
AR ที่นําเสนอสามารถ AR ที่นําเสนอสามารถ
สามารถสื่อ
สื่อความหมายได
สื่อความหมายได
ความหมายได
ถูกตอง 70% ขึ้นไป
ถูกตอง 50% ขึ้นไป
ถูกตอง 90% ขึ้นไป ภายในเวลาที่กําหนด
ภายในเวลาที่กําหนด
ภายในเวลาที่กําหนด
3.คิดยืดหยุน
AR ที่นําเสนอ
AR ที่นําเสนอมี
AR ที่นําเสนอมี
มีลักษณะ/ประเภท/ ลักษณะ/ประเภท/
ลักษณะ/ประเภท/
ของสื่อที่นําเสนอ
ของสื่อที่นําเสนอ
ของสื่อที่นําเสนอ
อยางหลากหลาย
อยางหลากหลาย
อยางหลากหลาย
เปนสวนใหญ
เปนบางสวน
รายการประเมิน

ปรับปรุง (1)
AR ที่นําเสนอเปนสื่อ
ที่แปลกใหมแตกตาง
จากเดิม/ดัดแปลง/
ประยุกตและสามารถ
นําไปใชไดอยางถูกตอง
ตรงตามวัตถุประสงค
เปนสวนนอย
AR ที่นําเสนอสามารถ
สื่อความหมายได
ถูกตองนอยกวา 50%
ภายในเวลาที่กําหนด
AR ที่นําเสนอมี
ลักษณะ/ประเภท/
ของสื่อที่นําเสนอ
อยางหลากหลาย
ไม หลากหลาย

เกณฑแปลความหมายระดับความคิดสรางสรรค:
ดีมาก
(4) ไดคะแนน 13 – 16 คะแนน
ดี
(3) ไดคะแนน 9 – 12 คะแนน
พอใช
(2) ไดคะแนน 5 – 8 คะแนน
ปรับปรุง (1) ไดคะแนน 1 – 4 คะแนน
3. การดําเนินการวิจัย
การพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักศึกษาดวยสื่อความจริงเสมือนโดยการเรียนรูแบบ Active Learning
แบงการดําเนินการวิจัยเปน 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเรีย นรูการสรางสื่อ ความจริง เสมือนโดยการเรีย นรูแ บบ Active Learning เปนขั้นตอน
การจัดการเรีย นรูการสรางสื่อดวยเทคโนโลยีค วามจริง เสมือน (Augmented Reality Technology) โดยใชโ ปรแกรม
ออรัสมาสตูดิโอ (Aurasma Studio) ซึ่งเปนโปรแกรมประยุกตสําหรับสรางสื่อความจริงเสมือน ที่ใชงานงายแตมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูง และจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนการสรางสื่อความจริงเสมือนโดยการเรียนรูแบบ Active Learning
ขั้นตอนที่ 2 การนําความรูไปใชสรางสื่อความจริงเสมือน เปนขั้นตอนที่นักศึกษานําความรูที่ไดจากการเรียนรู
ในขั้นตอนที่ 1 ไปใชสรางสือ่ ความจริงเสมือน โดยใหนักศึกษาแตละคนมีอิสระในการคิดกําหนดเรื่อง กําหนดเนื้อหา การออกแบบ
และสรางสื่อความจริงเสมือนของตนเอง
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนรูก ารสรางสื่อความจริงเสมือนโดยการเรียนรูแบบ
Active Learning และประเมินความคิดสรางสรรคของนักศึกษาจากสื่อความจริงเสมือนที่นักศึกษาสรางขึ้นดวยแบบประเมิน
ความคิดสรางสรรค แลวทําการเปรียบเทียบองคประกอบความคิดสรางสรรคของนักศึกษาดวยการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยภายหลังการวิเคราะหความแปรปรวนดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe')
ขั้นตอนที่ 4 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนรูการสรางสื่อความจริงเสมือน
โดยการลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง ดํา เนิ น การโดยให นั ก ศึ ก ษาตอบแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต อ การเรี ย นรู
การสรางสื่อความจริงเสมือนโดยการเรียนรูแบบ Active Learning กอนเลิกเรียนในชั่วโมงสุดทายของแผนการสอน
4.2 การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหความคิดสรางสรรคของนักศึกษา ดําเนินการโดยประเมินความคิดสรางสรรค
ของนักศึกษารายบุคคลจากสื่อความจริงเสมือนของนักศึกษาแตละคนดวยแบบประเมินความคิดสรางสรรคที่สรางขึ้น
5. การวิเคราะหขอมูล
5.1 การวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนรูการสรางสื่อ ความจริงเสมือนโดยการเรียนรูแ บบ
Active Learning ใชคาเฉลี่ย (Mean:  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation:  )
5.2 การวิเคราะหค วามคิด สรางสรรคข องนั กศึกษา ใชคาเฉลี่ย (Mean:  ) และสวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Diviation:  )
5.3 การเปรียบเทียบองคประกอบความคิดสรางสรรคของนักศึกษาดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
ใช F-test และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยภายหลังการวิเคราะหความแปรปรวนดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe')
สรุปผล
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนรูการสรางสื่อความจริงเสมือนโดยการเรียนรูแบบ Active Learning
ผลการวิจัยดังตาราง 2
ตาราง 2 ความพึงพอใจของศึกษาตอการเรียนรูการสรางสื่อความจริงเสมือนโดยการเรียนรูแบบ Active Learning
รายการประเมิน
1. การเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน
2. การจัดกิจกรรมเพื่อใหนักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
3. กระบวนการสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาไดอาน ฟง พูด และคิด
4. การจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
5. การเปดโอกาสใหนักศึกษาบูรณาการขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ
และหลักการสูการสรางความคิดรวบยอดออกมาเปนสื่อเสมือนจริง
โดยรวม

( )
4.45
4.38
4.23
4.38

( )
0.62
0.63
0.66
0.60

ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก

4.45

0.61

มาก

4.38

0.57

มาก

จากตาราง 2 พบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนรูการสรางสื่อความจริงเสมือนโดยการเรีย นรูแ บบ
Active Learning โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.38,  =0.57 ) หากพิจารณาเปนรายดานพบวานักศึกษามีความพึงพอใจ
ตอการเรียนรูการสรางสื่อความจริงเสมือนโดยการเรียนรูแบบ Active Learning ทุกดานอยูในระดับมาก
2. ระดับความคิดสรางสรรคของนักศึกษาหลังจากการพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักศึกษาดวยสื่อความจริงเสมือน
โดยการเรียนรูแบบ Active Learning ผลการวิจัยดังตาราง 3
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ตาราง 3 ระดับความคิดสรางสรรคของนักศึกษาหลังจากการพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักศึกษาดวยสื่อความจริงเสมือน
โดยการเรียนรูแบบ Active Learning
รายการประเมิน
1. คิดริเริ่ม
2. คิดคลองแคลว
3. คิดยืดหยุน
โดยรวม

( )
13.95
13.41
13.26
13.54

( )
0.73
1.20
1.12
0.60

ระดับความคิดสรางสรรค
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตาราง 3 พบวา ระดับความคิดสรางสรรคของนักศึกษาโดยรวมอยูในระดับดีมาก (  = 13.54,  =0.60 )
หากพิจารณาเปนรายดานพบวา นักศึกษามีร ะดับ ความคิด สรางสรรคอยูใ นระดับ ดีม ากทุกดาน เรีย งลําดับ ตามคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คือ คิดริเริ่ม (  = 13.95,  =0.73) คิดคลองแคลว(  = 13.41,  =1.20) และคิดยืดหยุน(  = 13.26,
 =1.12)
3. การเปรียบเทียบองคประกอบความคิดสรางสรรคของนักศึกษา ผลการวิจัยดังตาราง 4
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยองคประกอบความคิดสรางสรรคของนักศึกษาโดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
แหลงความแปรปรวน
ระหวางรายดาน
ภายในกลุม
รวม

SS
40.93
496.41
537.34

df
2
462
464

MS
20.47
1.07

F
19.05*

* มีนัยสําคัญที่ระดับ .05

จากตาราง 4 พบว า องค ป ระกอบความคิ ด สร างสรรค ข องนั กศึ กษาได แ ก คิ ด ริ เ ริ่ ม คิ ด คล อ งแคล ว และ
คิดยืดหยุน มีอยางนอย 2 องคประกอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบวามีองคประกอบใดบาง
ที่แตกตางกัน ดังตาราง 5
ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดสรางสรรคของนักศึกษาดานคิดริเริ่ม คิดคลองแคลว และคิดยืดหยุน
โดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe')
องคประกอบความคิดสรางสรรค (1)
คิดริเริ่ม
คิดคลองแคลว
คิดยืดหยุน

องคประกอบความคิดสรางสรรค (2)
คิดคลองแคลว
คิดยืดหยุน
คิดริเริ่ม
คิดยืดหยุน
คิดริเริ่ม
คิดคลองแคลว

Mean Difference (1) - (2)
0.54*
0.69*
-0.54*
0.15
-0.69*
-0.15

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05

จากตาราง 5 พบวาความคิดสรางสรรคของนักศึกษาดานคิดริเริ่มกับดานคิดคลองแคลว และดานคิดริเริ่มกับ
ด านความคิ ด ยื ด หยุ นแตกต างกั นอย างมี นัย สําคั ญ ที่ ร ะดั บ .05 แต ด านคิ ด คล องแคล วกั บ ด านคิ ด ยื ด หยุ นไม แ ตกต างกั น
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
ผลการพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักศึกษาดวยสื่อ ความจริง เสมือนโดยการเรีย นรูแ บบ Active Learning
สามารถอภิปรายผลได 2 ประเด็นดังนี้
1. ความพึงพอใจตอการเรียนรูการสรางสื่อความจริงเสมือนโดยการเรียนรูแบบ Active Learning ผลการวิจัยพบวา
นักศึกษา มีความพึงพอใจตอการเรียนรูการสรางสื่อความจริงเสมือนโดยการเรียนรูแบบ Active Learning โดยรวมอยูในระดับมาก
ถาพิจารณาเปนรายการพบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนรูการสรางสื่อความจริงเสมือนโดยการเรียนรูแบบ Active Learning
ทุกรายการอยูในระดับมากเหมือนกัน สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการจัด การเรีย นรูการสรางสื่อ ความจริง เสมือน
โดยการเรียนรูแบบ Active Learning ผูวิจัยไดยึดรูปแบบหรือวิธีการสอนของการเรียนรูแบบ Active Learning อยางถูกตอง
ครบถวน ไดแก การเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเพื่อใหนักศึกษามีโอกาส
ลงมือทําหรือปฏิบัติจริง กระบวนการสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาไดอาน ฟง พูด และคิด การจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษา
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน และการเปดโอกาสใหนักศึกษาบูรณาการขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ และหลักการ สูการสราง
ความคิดรวบยอดออกมาเปนสื่อความจริงเสมือนดวยโปรแกรมออรัสมาสตูดิโอ (Aurasma Studio) ซึ่งเปนโปรแกรมประยุกต
สําหรับสรางสื่อความจริงเสมือนที่ใชงานงาย แตคุณภาพและประสิทธิภาพสูง จึงเปนการจัดการเรียนรูที่ทําใหเด็กสนุกสนาน
กับกิจกรรมการเรียนรูที่เราใจและทาทาย เห็นความสําคัญของตนเอง มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและสรางสรรคผลงาน
ตามที่ตนเองชอบและถนัด และมีเจตคติที่ดีตอการเรียน ซึ่งสอดคลองกับ Mckeachie, W. J.; Pintrich, P. R.; Lin, Y. G. and
Smith D. A. (1987) ที่กลาววานักศึกษาที่เรียนรูตามหลักการของ Active Learning จะมีเจตคติที่ดีตอการเรียน มีแรงจูงใจตอ
การศึกษาตอ มีความจําและทักษะการแกปญหาที่ดีกวา และสอดคลองกับ Renner and Abraham (2008 : 39–58) ที่พบวา
การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาที่สอนไดอยางถูกตอง ลึกซึ้ง เกิดความคงทนและการเชื่อมโยง
ความรูไดดี ผูเรียนสนุกสนานกับกิจกรรมที่ทาทายและเราใจ ชวนใหติดตามอยูเสมอ สามารถใชมโนทัศนในการแกปญหาและ
พัฒนาคําตอบ และบูรณาการมโนทัศนที่กําลังเรียนรูอยางเปนระบบ สงเสริมเจตคติทางบวกตอการเรียน เนื่องจากเห็นคุณคา
ของการเรียนรูดวยตนเองและไดลงมือปฏิบัติจริง
2. ความคิดสรางสรรคของนักศึกษา ผลการวิจัยพบวาความคิดสรางสรรคของนักศึกษาโดยรวมอยูในระดับดีมาก
ถาพิจารณารายดานพบวานักศึกษามีความคิดริเริ่ม คิดคลองแคลว และคิดยืดหยุน อยูในระดับดีมากทุกดาน สาเหตุที่เปนเชนนี้
อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูการสรางสื่อความจริงเสมือน โดยการเรียนรูแบบ Active Learning ผูสอนไดยึดรูปแบบหรือ
วิธีการสอนของการเรียนรูแ บบ Active Learning อยางครบถวน และเนนใน 5 ประเด็นหลักไดแก การเปดโอกาสใหนักศึกษา
มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเพื่อใหนักศึกษามีโอกาสลงมือทําหรือปฏิบัติจริง กระบวนการสงเสริม
สนับสนุนใหนักศึกษาไดอาน ฟง พูด และคิด การจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน และการเปดโอกาส
ใหนักศึกษาบูรณาการขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ และหลักการสูการสรางความคิดรวบยอดออกมาเปนสื่อความจริงเสมือน
ดวยโปรแกรมออรัสมาสตูดิโอ (Aurasma Studio) ซึ่งเปนโปรแกรมประยุกตสําหรับสรางสื่อความจริงเสมือน ที่ใชงานงาย
แตมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง ซึ่ง สอดคลองกับ งานวิจัย ของ Balasubramanian and Greethapriya (2007 : 181)
ที่ไดศึกษาประสิทธิผลของการเรียนรูแบบ Active Learning โดยใชแบบวัดคุณลักษณะภายในของผูเรียน ศึกษาวิเคราะหและ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพ ที่เกิดจากการเรียนรูแบบ Active Learning กับการสอนแบบบรรยาย โดยกําหนดการประเมินตาม
แบบของโบนเวล ผลการศึกษาพบวากลุ ม การเรีย นรูแ บบ Active Learning เกิด การคิด อยางสรางสรรค มีเ จตคติแ ละ
ความสามารถในการคิ ด เพิ่ ม ขึ้ น และสอดคล องกั บ ศิ ริ พ ร มโนพิ เ ชษฐ วั ฒ นา (2547).ได ส รุ ป ว า ธรรมชาติ ก ารเรี ย นรู
แบบ Active Learning เปนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในบทบาทการเรียนรู ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง
เกิดการคิดอยางสรางสรรค พัฒนาความรู และพัฒนาความคิดความเขาใจจนเกิด เปนทักษะ ทําใหผูเรียนสามารถนําความรู
ไปใชไดจริง และอีกประเด็นหนึ่งคือ สื่อความจริงเสมือนเปนสื่อที่สามารถถายทอดหรือนําเสนอความคิดของผูเรียนตอคนอื่ น
ไดเสมือนจริง จึงเปนการเพิ่มศักยภาพของการจัดการเรียนรูแ บบ Active Learning มากยิ่งขึ้น ในการพัฒนาความคิดสรางสรรค
ของผูเรียน
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 ผลการวิจัยพบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนรูการสรางสื่อความจริงเสมือนโดยการเรียนรูแบบ
Active Learning โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก ถ า พิ จ ารณาเป น รายการพบว า นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต อ การเรี ย นรู
การสรางสื่อความจริงเสมือนโดยการเรียนรูแบบ Active Learning ทุกรายการอยูในระดับมากเหมือนกัน ดังนั้น จึงควรนํา
วิธีการจัดการเรียนรูดวยสื่อความจริงเสมือน โดยการเรียนรูแบบ Active Learning ไปใชสําหรับการจัดการเรียนรูแกนักศึกษา
สาขาคอมพิวเตอรศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่นตอไป
1.2 ผลการวิจัยพบวาความคิดสรางสรรคของนักศึกษาโดยรวมอยูในระดับดีมาก ถาพิจารณารายดานพบวา
นักศึกษามีความคิดริเริ่ม คิดคล องแคลว และคิดยืดหยุน อยูในระดับดีมากทุกดาน หลัง การพัฒนาความคิดสรางสรรคของ
นักศึกษาดวยสื่อความจริงเสมือนโดยการเรียนรูแบบ Active Learning ดังนั้นอาจารยผูสอนนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรศึกษา
ควรนํากระบวนการจัดการเรียนรูดวยสื่อความจริงเสมือนโดยการเรียนรูแ บบ Active Learning ไปใชเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค
ของนักศึกษาในสถาบันอื่นตอไป
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
จากผลการวิจัยนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการทําการวิจัยตอไปคือ ควรทําการวิจัยเกี่ย วกับ การพัฒ นาทักษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ดวยสื่อความจริงเสมือนหรือเทคโนโลยีความจริงเสมือน โดยการเรีย นรูแ บบ Active Learning
เชน ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการคิดเชิงบวก ทักษะการแกปญหา ทักษะการทํางานเปนทีม ทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทักษะการสื่อสาร และทักษะความสามารถใชความรูอยางสรางสรรค เปนตน
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