
 

ช่ือเร่ือง      การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 2 

                   โดยใชเ้ทคโนโลยเีคร่ืองมือส่ือสาร 
ช่ือผู้วจัิย     นายพรพิทกัข ์   รัตนสุนทรสิทธ์ิ 

สอนวชิา     โครงการ   รหัสวิชา     2204-8504     ภาคเรียนที่    2 

ปีการศึกษา 2559  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในการพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดปัญญามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่เรียนรู้ ในการเรียนรู้วชิาโครงการ 

ในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ เป็นการพฒันาท่ีเนน้การสอน ในการจดัท าโครงการการน าเสนอ ในขณะ

การสอนท่ีผา่นมาพบวา่  นกัเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจในโลกเทคโนโลยทีางโทรศพัทมื์อถือ ทั้งน้ีเกิดจาก

สาเหตุส าคญั คือผูเ้รียนไม่สนใจเรียน เห็นวา่ยาก จากการเรียนการสอนของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัร

วชิาชีพปีท่ี 2 จ  านวนนกัเรียนทั้งหมด 24 คน มีนกัเรียนท่ีไม่สนใจเรียน ดงันั้นผูท้  าการวิจยัจึงหาวธีิการ

ด าเนินการพฒันาโดยการเปล่ียนวกิฤตใหเ้ป็นโอกาส โดยใหผู้เ้รียนใชเ้ทคโนโลยโีทรมือถือมาใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์ 

 ดงันั้นในการพฒันาการเรียนการสอนคร้ังน้ี จึงจดัควบคู่ไปกบักิจกรรมการเรียนการสอน

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดดยใชเ้ทคโนโลยี

เคร่ืองมือส่ือสาร 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง  ประชากรท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ของวทิยาลยัเทคโนโลยชียัภูมิบริหารธุรกิจ ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จ  านวน 3 หอ้งเรียน จ านวน 120 คน 
     กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังน้ี ไดแ้ก่ประชากร คือนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 2 ภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 วทิยาลยัเทคโนโลยชียัภูมิบริหารธุรกิจ สังกดัส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 24 คน  



 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย/นวัตกรรม   

1. ใบมอบหมายงาน 

2. ใบประเมินช้ินงาน 
             3. แบบวดัความพึงพอใจ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

              ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ผูว้จิยัน าใบงานใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัตาม 

 2. ผูว้จิยัด าเนินการประเมินช้ิน 
3. ท าการวดัความพึงพอใจผูเ้รียนหลงัจากไดป้ฏิบติัตามใบงานท่ีก าหนด 

การวเิคราะห์ข้อมูล/สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

         สถิติพื้นฐาน 

            -ค่าร้อยละ(Percentage) 
            -ค่าเฉล่ีย(Arithmetic Mean) 
            -คา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
ผลการวจัิย 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิงทั้งหมดมี  จ  านวน 21  คน คิดเป็นร้อยละ  87.5 ชาย  
จ  านวน 3  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.5    
ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนเพื่อ 
  พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชเ้ทคโนโลยเีคร่ืองมือส่ือสาร 
ขอ้ท่ี รายการ  ̅ SD ระดบัความคิดเห็น 
1 ตั้งใจเรียนเขา้เรียน     ท างานสม ่าเสมอ 3.67 0.84 มาก 
2 มีสมาธิเม่ือครูก าลงัสอนหรือใหท้ างาน 2.88 0.97 ปานกลาง 
3 เล่นเคร่ืองมือส่ือสารในขณะท่ีครูสอนหรือให้

ท างาน 
3.99 1.02 มาก 

4 ใหค้วามเคารพในสิทธิของผูอ่ื้นในขณะครูสอน
หรือใหท้ างาน 

3.96 0.56 มาก 

5 ไม่เคยนอนหลบัในขณะท่ีครูสอนหรือใหท้ างาน 4.57 0.70 มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.08 0.81 ปานกลาง 

 



จากตารางท่ี1 พบวา่พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้
เทคโนโลยเีคร่ืองมือส่ือสาร อยูใ่นระดบัมาก ส่วนระดบัความคิดเห็นในรายขอ้มีดงัน้ี นกัเรียนไม่เคยนอน
หลบัในขณะท่ีครูสอนหรือใหท้ างาน  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.70 และ
อนัดบัสุดทา้ย คือ ไม่เล่นเหยา้แหยก่บัเพื่อนในขณะท่ีครูสอนหรือใหท้ างาน อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
3.99 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.02 
          นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการสร้างสรรคเ์พิ่มข้ึนสามารถน าขอ้ดีของเทคโนโลยเีคร่ืองมือ
ส่ือสาร มาประยกุตใ์ชใ้นเกิดประโยชน์ 
อภิปรายผล 

          การจดักิจกรรมพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 โดยใช้

เทคโนโลยเีคร่ืองมือส่ือสารท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท าวจิยัทั้งส้ิน โดยเร่ิมท าการวิจยั

ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2558 

 ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนจ านวนหน่ึงมีการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นสร้างสรรคเ์พิ่มมาก
ข้ึนโดยใชเ้ทคโนโลยเีคร่ืองมือส่ือสาร สร้างสรรคก์ารน าเสนอผลงานท่ีไดจ้ดัท าและต่อยอดในรายวชิาอ่ืนๆ
ท่ีไดรั้บมอบหมายงาน 
   ข้อเสนอแนะ 

1. ครูผูส้อน สามารถน าแบบใบงาน ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนไปใชแ้ละพฒันาต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาเจตคติต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอน 
3. ควรมีการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งต่อเน่ือง และในระดบัชั้นอ่ืนๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสอบ 
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเพือ่พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้เทคโนโลยเีคร่ืองมือส่ือสาร 

ค าช้ีแจง แบบสอบถาม  
1. เพื่อใหผู้จ้ดัไดมี้โอกาสรับทราบผลการด าเนินงานของตนเอง และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง

โครงการใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. โปรดเติมเคร่ืองหมาย  และกรอกขอ้ความใหส้มบูรณ์ 
ความพงึพอใจต่อโครงการ 
ระดบั  5 = มากท่ีสุด    4 = มาก    3 = ปานกลาง   2 = พอใช ้  1 = นอ้ยท่ีสุดหรือตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
 
ขอ้ท่ี รายการ 5 4 3 2 1 
1 ตั้งใจเรียนเขา้เรียน     ท างานสม ่าเสมอ      
2 มีสมาธิเม่ือครูก าลงัสอนหรือใหท้ างาน      
3 เล่นเคร่ืองมือส่ือสารในขณะท่ีครูสอนหรือให้

ท างาน 
     

4 ใหค้วามเคารพในสิทธิของผูอ่ื้นในขณะครูสอน
หรือใหท้ างาน 

     

5 ไม่เคยนอนหลบัในขณะท่ีครูสอนหรือใหท้ างาน      
 
ข้อเสนอแนะ 
1.ส่ิงท่ีท่านพึงพอใจในการร่วมโครงการ/กิจกรรมคร้ังน้ี 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
2.ส่ิงท่ีควรเสนอแนะน าไปพฒันาการจดัโครงการ/กิจกรรมคร้ังต่อไป 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 



รายละเอยีดการประเมินช้ินงาน 
 

 ประเด็นหัวข้อการประเมิน ดีมาก 

(A) 

ดี 

(B) 

ได้

มาตรฐาน 

(C) 

ตอ้ง

ปรับปรุง 

(D) 

1. ครบถว้นตามเน้ือหาท่ีก าหนด     

2. ความสมบูรณ์ของช้ินงาน     

3. ความสร้างสรรคก์ารด าเนินเร่ืองราวของช้ินงาน     

4. ความเหมาะสมของการใชห้ลกัฐานและเหตุผลในการรายงาน     

5. ความถูกตอ้งและความชดัเจนของการใชภ้าษา การเรียบเรียง

ประเด็นและเน้ือหาไดอ้ยา่งชดัเจนและเป็นล าดบั ง่ายต่อความเขา้ใจ 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบมอบหมายงาน 
 

1.ใหน้กัเรียนจดักลุ่ม 5-6 คน 
2.ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกหมู่บา้นท่ีจะน าเสนอในคลิป เสนออาจารยผ์ูส้อน 
 ส่ิงจะตอ้งน าเสนอ 
  -ภาพถ่ายทางโทรศพัทมื์อ 
  -บอกท่ีตั้ง 
  -จุดเด่นของหมู่บา้น 
  -เน้ือท่ีจะน าเสนอ  
3.เม่ือผา่นการน าเสนอแลว้ แต่ละกลุ่มจะตอ้งจดัท าคลิปแนะน าหมู่บา้นท่ีเลือกไว ้
 -ประวติัของช่ือหมู่บา้น ความเป็นมาโดยเป็นการสนทนากบัวทิยากรในหมู่บา้นนั้น 
  (วทิยากร คือผูใ้ห้ขอ้มูล เช่นผูอ้าวุโสในหมู่บา้น ผูมี้ความรู้เก่ียวกบัหมู่บา้น ฯ) 
 -แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว หรือสถานท่ีส าคญัของหมู่ 
 -อาชีพหลกัของหมู่บา้น 
 -สินคา้ส่งออกของหมู่ OTOP 
 -จุดเด่นของหมู่บา้น เช่นเป็นหมู่บา้นคุณธรรม หมู่ตน้แบบการก าจดัขยะ อ่ืนๆ 
4.เม่ือท าคลิปเสร็จส่งตรวจ คร้ังท่ี1 
5.น าคลิปท่ีจดัท าแชร์ใน Facebook  
6.น าคลิปท่ีจดัท าลงใน YouTube 
7.น าคลิปท่ีจดัท าลงแผน่ CD ส่งพร้อม ภาพถ่ายหนา้จอ Facebook และ YouTube ของแต่ละกลุ่ม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


