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รายงานผลการวิจยัในชั้นเรียนเร่ือง “การพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพทุธพิสยัของ
นกัศึกษากลุ่มเส่ียงในรายวิชา อย 411 การแปรรูปพลาสติก” เป็นงานวจิยัท่ีดาํเนินการในระหวา่ง
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วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ผูว้จิยัหวงัวา่คงจะเป็นประโยชน์ต่อการวจิยั
ในชั้นเรียนเพือ่พฒันาการเรียนการสอนในวิชาอ่ืน 
 
ผศ.ดร.ฐิตินนัท ์รัตนพรหม 
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รายงานผลการวจิยั 
 
เร่ือง “การพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพทุธพิสยัของนกั
ศึกษกลุ่มเส่ียงในรายวิชา อย 411 การแปรรูปพลาสติก”   
 
ผู้วจัิย:  นางฐิตนัินท์ รัตนพรหม  
คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 วชิาการแปรรูปพลาสติก เป็นวชิาเอกเลือกท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัทฤษฎีเบ้ืองตน้ของการไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลว  
กระบวนการแปรรูปพลาสติก เช่น กระบวนการอดัรีด การฉีด และการเป่าเป็นตน้ หากนกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจไม่เพียงพออาจ
ทาํใหน้กัศึกษาไปทาํงานดา้นการดูแลการแปรรูปพลาสติกมีปัญหาได ้
 วชิาน้ีเป็นวชิาสาํหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความรับผดิชอบมากข้ึน มาเรียนตรงเวลา มีเพียงนกัศึกษา
บางส่วนท่ีมาเรียน แต่ใจลอย ไม่มีสมาธิ อาจรับเน้ือหาท่ีเรียนไดไ้ม่เท่ากบัเพื่อนอีกทั้งไม่ทบทวนเน้ือหา จึงทาํใหไ้ม่สามารถสรุป
ประเดน็ และอธิบายได ้
 นกัศึกษากลุ่มเส่ียง  ไดแ้ก่ผูท่ี้มีผลการเรียนเฉล่ียตํ่ากวา่ 2.00  นกัศึกษากลุ่มน้ีอาจไม่รู้จกัวธีิการเรียนท่ีเหมาะสม เช่น
วธีิการจดบรรยาย การจดัระบบความคิด การคน้ควา้ขอ้มูล การเรียบเรียงขอ้มูลและการส่ือสารอยา่งถูกตอ้ง   กระบวนการเรียนดว้ย
สมุดกิจกรรมและเทคนิค K W L E น่าจะเป็นวธีิท่ีช่วยใหน้กัศึกษากลุ่มเส่ียงมีความสนใจในการเรียน รู้วธีิการจดบรรยาย การ
จดัระบบความคิด สามารถรู้ เขา้ใจ คน้ควา้ขอ้มูล เรียบเรียงเน้ือหาท่ีเรียน และส่ือสารอยา่งถูกตอ้งได ้
2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย      
2.1.เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพทุธพิสยัของนกัศึกษากลุ่มเส่ียง 
2.2.เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัวธีิการเรียนท่ีทาํใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ และอธิบายได ้
3. ขอบเขตของการวจิัย      
 ติดตามนกัศึกษากลุ่มเส่ียง ในวชิา อย 411 การแปรรูปพลาสติก จาํนวน 10 คน ในภาคเรียนท่ี 2/2554 
4. สมมติฐานการวจิัย 

   การใหน้กัศึกษามีสมุดกิจกรรมและเทคนิค K W L E น่าจะทาํใหน้กัศึกษากลุ่มเส่ียงมีพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพทุธ
พิสยัดีข้ึน  
5. นิยามศัพท์เฉพาะ(ถ้าม)ี 
5.1  พฤติกรรมดา้นพทุธพิสยั (Cognitive domain) เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงศกัยภาพของสมองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดจาํขอ้มูล
ต่างๆ และนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาประมวลผลก่อใหเ้กิดผลผลิตทางความคิดแบบต่างๆ ในงานวจิยัน้ีสนใจเฉพาะความรู้ (Knowledge) 
และ ความเขา้ใจ (Comprehension)   
5.2 นกัศึกษากลุ่มเส่ียงหมายถึงนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 2.00 
5.3 สมุดกิจกรรม หมายถึงสมุดสรุปการบรรยายและสมุดการทดสอบยอ่ย ท่ีมีการตรวจคาํตอบจากเพื่อน ตรวจคาํตอบจากอาจารย ์
และขอ้แนะนาํจากอาจารย ์ สมุดกิจกรรมน้ีไดใ้ชก้ระดาษเหลือจากกระดาษคาํตอบท่ีไม่ใชแ้ลว้ (reuse) และใหน้ศ.ไปทาํรูปเล่ม และ
ออกแบบปกเองเพือ่ใหน้ศ.มีความภาคภูมิใจในสมุดทาํดว้ยมือของตนเองและมีส่วนช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
5.4 เทคนิค K W L E หมายถึง การเรียนรู้ผา่นคาํถาม 4 คาํถาม (1) What do you KNOW? (2) What do you WANT? (3) What do you 
LEARN? (4) What do you get EXTRA? 
6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ      
6.1. อาจารยแ์ละนกัศึกษาไดมี้การส่ือสาร แลกเปล่ียนความรู้ 
6.2 นกัศึกษามีการทบทวนบทเรียนสมํ่าเสมอ 
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6.3 นกัศึกษารู้จกัเทคนิค K W L E และนาํไปใชใ้นวชิาอ่ืนๆ 
7. สรุปสาระสําคญัจากเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

พฤติกรรมการเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาจะใหเ้กิดข้ึน มีข้ึนในตวัผูเ้รียนภายหลงัจากท่ีไดผ้า่นกระบวนการ
เรียนการสอน หรือฝึกอบรมแลว้ ส่วนพฤติกรรมดา้นพทุธพิสยั (Cognitive domain) เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงศกัยภาพของสมอง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดจาํขอ้มูลต่างๆ และนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาประมวลผลก่อใหเ้กิดผลผลิตทางความคิดแบบต่างๆ แบ่งเป็น 6 ระดบั 
คือ ความรู้ (Knowledge) ความเขา้ใจ (Comprehension) การประยกุตใ์ช ้ (Application) การวเิคราะห์ (Analysis) การสงัเคราะห์ 
(Synthesis) การประเมินค่า (Evaluation) โดยท่ี ความรู้ หมายถึง ความสามารถทรงไวซ่ึ้งเร่ืองราว ขอ้เทจ็จริงต่างๆ ท่ีไดรั้บมาไม่วา่
ดว้ยการอ่าน การฟัง หรือดว้ยประสาทสมัผสัใดๆ และสามารถถ่ายทอดส่ิงท่ีทรงไวน้ั้นออกมาไดใ้นสภาพเดียวกบัท่ีรับรู้เอาไว ้ 
 
ความสามารถอนัน้ีมกัจะเรียกกนัทัว่ไปวา่ความจาํ และความเขา้ใจหมายถึง ความสามารถในการปรับเปล่ียนข่าวสาร ขอ้มูลท่ีไดรั้บ
ใหมี้ความหมายสาํหรับตนเอง และแสดงออกในรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากสถานท่ีรับเขา้มาแต่ยงัคงความหมายเดิมไว ้ ตวัอยา่ง
พฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพทุธพิสยัแสดงดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 แสดงพฤติกรรมเรียนรู้ดา้นพทุธพิสยั* 

 

พฤติกรรม  ตัวอย่างพฤตกิรรมการเรียนรู้  ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้  

ความจํา  บอก อธิบาย เก่ียวกบันิยามศพัท ์
ความหมาย ขอ้ตกลง เกณฑจ์าํแนก 
หลกัการ กฎเกณฑ ์ฯลฯ  

- บอกช่ือส่ิงต่างๆ รวมทั้งช่ือภาพ ช่ือสญัลกัษณ์ หรือช่ือเตม็ของ
อกัษรยอ่ 
- บอกคาํแปลของคาํศพัท ์คาํยาก หรือคาํราชาศพัท ์
- บรรยายความหมาย คาํนิยาม หรือคาํจาํกดัความ 
- ช้ีบ่ง ตวัอยา่ง ท่ีเคยเขียนมาแลว้  
- เขียนสูตรหรือกฎต่างๆ 
- ระบุขนาด จาํนวน เวลา และสถานท่ีท่ีเป็นความจริง  

ความเข้าใจ  ขยายความ แปลความ สรุปความเสนอ
ในรูปแบบใหม่  

- แปลความหมายของภาพท่ีกาํหนดให ้- ถอดความภาษาองักฤษ
เป็นภาษาไทยได ้
- เปล่ียนขอ้ความท่ีกาํหนดใหเ้ป็นคาํพดูของนกัเรียนได ้
- ตีความหมายของการกระทาํต่างๆ ได ้
- คาดคะเนเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในภายหลงั 
- คาดหมายความรู้สึกของผูพ้ดูได ้
- ทาํนายผลท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปได ้ 

การนําไปใช◌้  การนาํไปใชใ้นสาขาเดียวกนั การนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นสาขาอ่ืนๆ  

- คาํนวณผลลพัธ์จากโจทยท่ี์กาํหนดได ้
- แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได ้
- เลือกใชเ้คร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบังาน 
- แกไ้ขวธีิปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัๆ 
- หลกัการท่ีเรียนไป 
- วนิิจฉยัส่ิงท่ีกาํหนดใหว้า่เหมาะสมหรือขดัแยง้กบัหลกัวชิา
หรือไม่ 
- เลือกทาํกิจกรรมต่าง ๆ  

การวเิคราะห์  ความสมัพนัธ์ ความสาํคญั ระบุปัจจยั
นาํ ปัจจยักระตุน้ ปัจจยัท่ีทาํใหค้งอยู ่
การจาํแนกองคป์ระกอบ - จาํแนก
องคป์ระกอบขอส่ิงต่างๆ ได ้ 

- สืบหาจุดสาํคญัของเร่ืองได ้
- บอกความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบยอ่ยๆ ได ้
- เปรียบเทียบความสาํคญัของส่วนต่างๆ  
- ระบุจุดประสงคส์าํคญั หรือ เลศนยัท่ีซ่อนอยูไ่ด ้ 

การสังเคราะห์  กาํหนดวธีิการ รูปแบบ โครงสร้าง การ
ดาํเนินงาน หลกัการ  

- สร้างแผนงานในการดาํเนินงาน 
- วางโครงการท่ีจะทาํงานทีกาํหนดไห ้
- ออกแบบแปลนสาํหรับการประดิษฐส่ิ์งต่าง ๆ 
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*ขอ้มูลจาก www.thaigoodview.com 

  ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของมนุษยด์ว้ยพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัแสดงในแผนภูมิท่ี 1  จะเห็นไดว้า่การเรียนรู้ของ
มนุษยด์ว้ยพฤติกรรมการอ่าน การฟัง และการเห็นนั้นค่าร้อยละของการเรียนรู้อยูใ่นระดบัตํ่า ดงันั้นการจะเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพ
และสร้างองคค์วามรู้ท่ีคงทนใหก้บัตนเอง จาํเป็นตอ้งมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และถา้ไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมหรือไดรั้บประสบการณ์
หรือไดค้น้พบความรู้ไดด้ว้ยตนเองกจ็ะยิง่ทาํใหเ้กิดการสร้างความรู้ท่ีคงทนมากยิง่ข้ึน 

  

แผนภูมิท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของการเรียนรู้จากพฤติกรรมการเรียนรู้ * 

* ขอ้มูลจาก wwww.thaigoodview.com 

            

ดริญญา มูลชยั (2554) ไดท้าํกิจกรรมส่งเสริมการทบทวนบทเรียนในการเรียนวชิาสารเคมีสาํหรับยางโดยใชแ้บบทดสอบ
พบวา่ทาํใหน้กัศึกษามีโอกาสทบทวนบทเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ และเป็นการกระตุน้ความสนใจและตั้งใจเรียน อีกทั้งมีส่วนช่วย
ปรับปรุงผลการเรียนของนกัศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการทบทวนบทเรียนเร่ิมจากใหน้กัศึกษากลบัไปทบทวนบทเรียนหลงัเรียนจบใน
แต่ละคาบเพื่อทาํแบบทดสอบในตน้ชัว่โมงของการเรียนคาบถดัไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (1) อาจารยผ์ูส้อนกาํหนดโจทยใ์ห้
นกัศึกษาทาํ ไม่อนุญาตใหเ้ปิดเอกสาร (2) เม่ือนกัศึกษาทาํเสร็จในเวลาท่ีกาํหนดแลว้ ใหแ้ลกกบัเพื่อนตรวจ โดยใหน้กัศึกษาเปิด
เอกสารในการตรวจใหเ้พื่อน กรณีเพื่อนตอบผดิใหน้กัศึกษาเขียนเฉลยใหด้ว้ย (3)ใหส่้งสมุดกลบัคืนใหเ้จา้ของ หลงัจากนั้นอาจารย์
เฉลยอีกคร้ัง นกัศึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของคาํตอบ โดยผูเ้รียนจะเกิดการทบทวนทั้งหมด 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอ้นท่ี 1 จากการ
ทบทวนหลงัเรียนก่อนการทาํแบบทดสอบ ขั้นตอนท่ี 2 ระหวา่งการตรวจใหเ้พื่อน ขั้นตอนท่ี 3 จากการฟังเฉลยจากอาจารย ์

ปราณี วราสวสัด์ิ (2552) พบวา่ การสอนแบบผสมผสาน และการทดสอบยอ่ย ทาํใหน้กัศึกษามีความต่ืนตวั ติดตาม เอาใจ
ใส่มากข้ึน ทาํใหผ้ลสมัฤทธ์ิในการเรียนดีข้ึน นอกจากน้ียงัมีขอ้เสนอแนะในการประเมินผลดว้ยวธีิการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

คณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปการศึกษากล่าววา่ สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนท่ีไม่เอ้ือใหน้กัศึกษาใหคิ้ดเป็น  ทาํ
เป็น    และแกปั้ญหาเป็น     การเรียนการสอนมุ่งเนน้การท่องจาํมากกวา่การเนน้ใหผู้เ้รียนไดคิ้ด     ไดล้งมือปฏิบติั     กระทาํ
เอง      ขาดการแสวงหาความรู้    ขาดปฏิสมัพนัธ์กบัเพือ่น    อาจารยแ์ละชุมชน   ส่ิงแวดลอ้ม   เพราะการศึกษาเนน้การฟังบรรยาย
ภายใตก้รอบอนัจาํกดัของหอ้งเรียน   ทาํใหเ้ป็นตวัขดัขวางการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้และการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น      ขาดทกัษะการ
ติดต่อส่ือสารขาดมนุษยสมัพนัธ์ (คณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปการศึกษา, 2543) 
แผนการดาํเนินงานและวธีิการดาํเนินการวจิัย 8. 

 8.1 กลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษาจาํนวน 10 คน  
 8.2 เคร่ืองมือ 

8.2.1 เอกสารประกอบการสอนวชิาการแปรรูปพลาสติก 
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8.2.2 สมุดกิจกรรม 
8.2.3 เทคนิค K W L E 

 8.3 ขั้นตอนการดาํเนินการ 
8.3.1 การติดตามการจดบรรยายในสมุดกิจกรรมของนกัศึกษากลุ่มเส่ียง โดยมีอาจารยใ์หค้าํแนะนาํ
กิจกรรมส่งเสริมการทบทวนบทเรียนในสมุดกิจกรรม  ตามวธีิของ ดริญญา มูลชยั (2554) 
8.3.2   การใชเ้ทคนิค K W L E ในหวัขอ้การรีดกล้ิง (Calendaring)  

• ถามนกัศึกษาวา่ “นกัศึกษารู้อะไรบา้งเก่ียวกบัการรีดกล้ิง” What do you KNOW about calendering? แลว้ใหน้ศ.เขียน
ตอบในสมุดกิจกรรมภายใตอ้กัษร K 

• ถามนกัศึกษาวา่ “นกัศึกษาตอ้งการเรียนอะไรเก่ียวการรีดกล้ิง” What do you WANT from calendering?  แลว้ใหน้ศ.เขียน
ตอบในสมุดกิจกรรมภายใตอ้กัษร W 

• ถามนกัศึกษาวา่ “นกัศึกษาเรียนรู้อะไรเก่ียวการรีดกล้ิง” What do you LEARN from calendering? โดยใหอ่้านจากเอกสาร
ประกอบการสอนเร่ืองการรีดกล้ิง แลว้ใหน้ศ.เขียนตอบในสมุดกิจกรรมภายใตอ้กัษร L 

• ถามนกัศึกษาวา่ “นกัศึกษาไดค้วามรู้เพิม่เติมอะไรบา้งเก่ียวกบัการรีดกล้ิง” What do you get EXTRA from calendering? 
โดยใหน้ศ.คน้ควา้จากหนงัสือ วารสารในหอ้งสมุด รวมถึงขอ้มูลออนไลน์ แลว้เขียนสรุปลงในสมุดกิจกรรมภายใตอ้กัษร 
E 

8.3.3 การใชเ้ทคนิค K W L E ในหวัขอ้การข้ึนรูปแบบเบา้หมุน (Rotational molding) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

• ถามนกัศึกษาวา่ “นกัศึกษารู้อะไรบา้งเก่ียวกบัการข้ึนรูปแบบเบา้หมุน” What do you KNOW about rotational molding? 
แลว้ใหน้ศ.เขียนตอบในสมุดกิจกรรมภายใตอ้กัษร K 

• ถามนกัศึกษาวา่ “นกัศึกษาตอ้งการเรียนอะไรเก่ียวการข้ึนรูปแบบเบา้หมุน” What do you WANT from rotational 
molding?  แลว้ใหน้ศ.เขียนตอบในสมุดกิจกรรมภายใตอ้กัษร W 

• ถามนกัศึกษาวา่ “นกัศึกษาเรียนรู้อะไรเก่ียวการข้ึนรูปแบบเบา้หมุน” What do you LEARN from rotational molding? 
โดยใหฟั้งการบรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอนเร่ืองการข้ึนรูปแบบเบา้หมุน แลว้ใหน้ศ.เขียนตอบในสมุด
กิจกรรมภายใตอ้กัษร L 

• ถามนกัศึกษาวา่ “นกัศึกษาไดค้วามรู้เพิม่เติมอะไรบา้งเก่ียวกบัการข้ึนรูปแบบเบา้หมุน” What do you get EXTRA about 
rotational molding? โดยใหน้ศ.คน้ควา้จากหนงัสือ วารสารในหอ้งสมุด รวมถึงขอ้มูลออนไลน์ แลว้เขียนสรุปลงในสมุด
กิจกรรมภายใตอ้กัษร E 

 
 8.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

8.4.1 ขอ้มูลจากการเขา้เรียน  
8.4.2 คะแนนจากขอ้สอบยอ่ยและวธีิการจดการบรรยายในสมุดกิจกรรม   
8.4.3 ผลงานของนศ.จากเทคนิค K W L E 

 8.5 วธีิวเิคราะห์และสถิติท่ีใช ้ 
จากการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้เรียน การติดตามวธีิการจดการบรรยาย  คะแนนการทดสอบยอ่ยในสมุด

กิจกรรม คะแนนผลงานของนศ.จากเทคนิค K W L E และ คะแนนสอบกลางภาค  
9. สถานทีท่าํการวจิัยและเกบ็ข้อมูล 
หอ้งเรียนตึกเทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรแม่โจ ้
 10. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการดาํเนินการวจิยั 
พฤศจิกายน 2554 ถึง มกราคม 2554 
11. ผลการวจิัย 
  จากการติดตามการเขา้เรียนของนกัศึกษากลุ่มเส่ียงพบวา่นศ.กลุ่มเส่ียงส่วนใหญ่เขา้เรียนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 แสดงดงั
ตารางท่ี 1  เม่ือดาํเนินกิจกรรมส่งเสริมการทบทวนบทเรียน และการทดสอบยอ่ย พบวา่ในช่วงแรก นศ.กลุ่มเส่ียงส่วนใหญ่มีความ
ตั้งใจท่ีจะปรับปรุงตวั ตั้งใจเรียน การดาํเนินกิจกรรมเป็นไปอยา่งสมํ่าเสมอ  ผลคะแนนการทดสอบยอ่ย มีคะแนนเกินร้อยละ 50 
จาํนวน 5 คน อาจเป็นเพราะนกัศึกษามีการทบทวนบทเรียนสมํ่าเสมอตามวธีิของดริญญา (2554)  จึงทาํใหน้กัศึกษาแสดงใหเ้ห็นถึง
พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีผูส้อนพึงปรารถนาใหเ้กิดข้ึน เช่นนศ.สามารถบอกและอธิบาย ความหมายนิยามศพัทไ์ด ้
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ตารางที ่1 แสดงร้อยละของเวลาการเขา้เรียน ผลคะแนนการทดสอบยอ่ย และผลคะแนนสอบกลางภาค ของนกัศึกษากลุ่มเส่ียง 

นกัศึกษา การเขา้เรียน  คะแนนการทดสอบยอ่ย คะแนนสอบกลางภาค 
F1 95 41.67 57.50 
F2 80 33.33 15.00 
TK1 100 79.17 56.25 
TY2 100 54.17 37.50 
TP3 100 41.67 35.00 
TN4 95 50.00 35 
TM5 100 62.50 43.75 
TD6 100 62.50 42.50 
TS7 100 54.17 77.50 
TA8 100 58.33 65.00 

 
จากการติดตามการจดบรรยายในสมุดกิจกรรม พบวา่นกัศึกษามีความตั้งใจ และพยายามในการจดบรรยาย แสดงผลดงั

ตารางท่ี 2 นศ.แสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมความจาํ นศ.สามารถบอกและอธิบาย ความหมายเก่ียวกบันิยามศพัทไ์ด ้แต่นศ.ยงัไม่สามารถ
ขยายความ แปลความ สรุปความแลว้นาํเสนอในรูปแบบใหม่ได ้ 

ส่วนการดาํเนินกิจกรรมกระตุน้การเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  K W L E แสดงผลดงัตารางท่ี 2 พบวา่ พวา่เทคนิคน้ีช่วยกระตุน้
การเรียนรู้ไดบ้า้ง นกัศึกษาสามารถสรุปเน้ือหา และนาํเสนอในรูปแบใหม่ไดบ้างส่วน แต่นกัศึกษามีการคน้หาเพิ่มเติมนอ้ย หลงัจาก
นั้นไดมี้การสอบกลางภาค ไดผ้ลดงัตารางท่ี 1 พบวา่ นกัศึกษาไดค้ะแนนเกินร้อยละ 50 เพียง 4 คน และนกัศึกษาส่วนใหญ่ไดค้ะแนน
ค่อนขา้งตํ่า อาจเป็นเพราะช่วงตน้เดือน ธนัวาคม นกัศีกษาและอาจารยต์อ้งเขา้ร่วมงานวนัเกษตรแม่โจ ้หรือเน้ือหาขอ้สอบกลางภาค
ยากข้ึน มีสดัส่วนคะแนนมากข้ึรกอ็าจเป็นได ้
 
ตารางที ่2 ผลการติดตามการจดบรรยายในสมุดกิจกรรม และคะแนนผลงานจากเทคนิค K W L E 

นกัศึกษา พฤติกรรมการจดบรรยาย เทคนิค K W L E เร่ือง 
Calendering 

เทคนิค K W L E เร่ือง 
Rotational molding 

F1 พยามยามจด จบัใจความไดบ้างส่วน B C 
F2 พยายามจด ช่วงตน้การจดบรรยายดีมาก มีการคน้หาเพิ่มเติม 

ช่วงหลงัส่งงานชา้ สามารถจบัใจความไดบ้างส่วน 
A 

 
ไม่ส่งงาน 

TK1 พยามยามจด จบัใจความไดบ้างส่วน มีการคน้หาเพิ่มเติม A A 
TY2 พยามยามจด จบัใจความไดบ้างส่วน A C 
TP3 พยามยามจด จบัใจความไดบ้างส่วน C C 
TN4 พยามยามจด จบัใจความไดดี้ ทาํผดิหวัขอ้ A 
TM5 พยามยามจด จบัใจความไดบ้างส่วน A C 
TD6 พยามยามจด จบัใจความไดบ้างส่วน C C 
TS7 พยามยามจด จบัใจความไดบ้างส่วน มีการคน้หาเพิ่มเติม C C 
TA8 พยามยามจด จบัใจความไดดี้ มีการคน้หาเพิ่มเติม A B 
 

จากตารางท่ี 2 ผลคะแนน A แทน นศ.ไดแ้สดงเห็นถึงความรู้ และความเขา้ใจในเน้ือหา สามารถสรุปเน้ือหา และนาํเสนอ
ในรูปแบบใหม่ มีการอธิบายดว้ยรูป และมีการคน้หาเพิ่มเติม  

ผลคะแนน B แทน นศ.แสดงใหเ้ห็นถึงความรู้ และความเขา้ใจในเน้ือหา สามารถสรุปเน้ือหาไดบ้างส่วน ไม่มีการคน้หา
เพิ่มเติม 

ผลคะแนน C แทน นศ.แสดงใหเ้ห็นถึงความรู้ และความเขา้ใจในเน้ือหาบางส่วน 
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12. สรุปผลการวจิยั 
 การติดตามพฤติกรรมการจดบรรยาย กิจกรรมส่งเสริมการทบทวนบทเรียน และการทดสอบยอ่ย ช่วยกระตุน้ความสนใจ 
การทบทวนบทเรียน และการจดจาํของนกัศึกษากลุ่มเส่ียง ส่วนเทคนิค K W L E เป็นเทคนิคท่ีช่วยใหน้กัศึกษากลุ่มเส่ียงมีการสรุป
เน้ือหา และนาํเสนอรูปแบบใหม่ เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจและสามารถอธิบายได ้
 
13. เอกสารอ้างองิ 
1.สืบคน้จาก  www.thaigoodview.com [28 พฤศจิกายน 2554] 
2. ดริญญา มูลชยั (2554) การส่งเสริมการทบทวนบทเรียนในการเรียนวชิาสารเคมสํีาหรับยางโดยใช้แบบทดสอบ รายงานการวจิยัใน
ชั้นเรียน คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
3 ปราณี วราสวสัด์ิ (2552) การสํารวจผลสัมฤทธ์ิของการเรียนทีส่อนแบบผสมผสาน รายงานการวจิยัในชั้นเรียน คณะวศิวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
 4. คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ (2543) ปฏิรูปการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั  กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 
 
 
 

  ลงช่ือ.............................................. 
                                                                           (ฐิตินนัท ์รัตนพรหม)     

                                                                                         วนั เดอืน ปี 30 เมษายน 2555  


