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คาํนํา 
 

รายงานผลการวิจยัในชั้นเรียนเร่ืองการสาํรวจผลสมัฤทธ์ิของการเรียนท่ีสอนแบบผสมผสาน 
 เป็นงานวิจยัท่ีดําเนินการในระหว่างการสอนในภาคการศกึษาท่ี 1/2552 เพื่อหาแนวทางในการพฒันา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาใน รายวิชา ทอ 320 (เคมีอาหาร) ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
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แม่โจ ้ผูว้ิจยัหวงัวา่คงจะเป็นประโยชน์ต่ออาจารยผ์ูส้อนท่านอ่ืน  
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รายงานผลการวจิยั 
 

เร่ืองการสํารวจผลสัมฤทธ์ิของการเรียนทีส่อนแบบผสมผสาน 

 
:  

 

ผู้วจัิย: นางปราณ ี วราสวสัดิ์ 
  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

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

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
วิชาเคมีอาหารเป็นวิชาพื้นฐานท่ีนกัศึกษาตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจจีงจะสามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้นการถนอมและแปรรูปอาหารเพ่ือใหอ้าหารมีคุณภาพดี   เกิดประโยชนต่์อสุขภาพของ
ผูบ้ริโภค   โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัศึกษาท่ีจบส่วนใหญ่ทาํงานอยูใ่นสายงานการกระบวนการผลิต 
ผลิตภณัฑ ์และสายงานการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ ์ ถา้มีความรู้ความเขา้ใจไม่เพยีงพอ  จะทาํใหก้าร
ทาํงานมีปัญหาได ้ ดงันั้น การเขา้ชั้นเรียนและตั้งใจเรียน  และการอ่านหนงัสือ  บทความวจิยั  จะช่วย
ใหน้กัศึกษา มีความรู้  ความเขา้ใจ  และมีผลสมัฤทธ์ิของการเรียนดีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ทาํงานได ้  การจะใหน้กัศึกษาเขา้เรียนและตั้งใจเรียนและมีผลสมัฤทธ์ิของการเรียนดีอาจทาํไดโ้ดยใช้
วิธีการสอนแบบผสมผสานท่ีนกัศึกษามีส่วนร่วมเพิ่มข้ึนแทนการสอนแบบบรรยายลว้นในภาคทฤษฎี  

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.เพื่อใหน้กัศึกษาตั้งใจเรียน  และ  เพื่อใหน้กัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 
2. เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลวา่วิธีการสอนใดใน 4 วธีิท่ียกมา ใหผ้ลสมัฤทธ์ิในการเรียนดี 
3. เพื่อหาผลสมัฤทธ์ิของการสอนโดยวิธีผสมผสานหลายวิธี 

 
ขอบเขตของการวจัิย 
วิจยัเฉพาะวิชาเคมีอาหารในส่วนท่ีสอนโดยอาจารย ์ ปราณี วราสวสัด์ิ 
สมมุติฐานงานวจัิย 
1  การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนภาคทฤษฎีจะกระตุน้ใหน้กัศึกษาเขา้ชั้นเรียน  ตั้งใจ

เรียน  และมีผลสมัฤทธ์ิการเรียนดีข้ึน 
2  ผลการสอบกลางภาคของนกัศึกษา ดีข้ึนกวา่เทอมท่ีผา่นมา 



2 

 

  
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ไดแ้นวทางในการสอนท่ีพฒันาผลสมัฤทธ์ิในการเรียนของนกัศึกษาในวิชาเคมีอาหาร 
2.  อาจใชเ้ป็นแนวทางในการสอนในวิชาอ่ืนๆ ท่ีคลา้ยกนั 
 
แผนการดําเนินงานและวธีิการดําเนินการวจัิย 
1. กลุ่มเป้าหมาย 
       นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเคมีอาหารในภาคการศึกษาท่ี1/2552   (นกัศึกษาชั้นปีท่ี สาม) 
 2. เคร่ืองมือ   
       Courseware e-learning   วิชาเคมีอาหารในเวบ็ของมหาวิทยาลยั   
        ตาํราวิชาเคมีอาหาร 
        คู่มือบทปฎิบติัการเคมี อาหาร  
         หอ้งปฎิบติัการ  และอุปกรณ์การปฎิบติั 
3. ขั้นตอนการดําเนินการวจัิย       
    ดาํเนินการสอนหลายวิธีผสมผสานคือวิธีละ  2 สปัดาห์ 

  วิธีท่ี 1  ใหน้กัศึกษาอ่านเน้ือหาท่ีจะเรียนมาล่วงหนา้   แลว้มาอภิปรายซกัถามในชั้นเรียนโดย
ผูส้อนช่วยแนะใหไ้ดเ้น้ือหาท่ีถูกตอ้ง     หลงัการอภิปรายมีการทดสอบยอ่ย  
(บทท่ี 1 )   

   วิธีที  2  มีการทดสอบยอ่ยของเน้ือหาทีเรียนในคร้ังก่อนซ่ึงเรียนโดยวิธีบรรยายและ   ซกัถาม  
ก่อนการเรียนในคร้ังต่อไป   (บทท่ี  2 ) 

   วิธีท่ี  3  ใหน้กัศึกษานาํผลท่ีไดจ้ากการทดลองในภาคปฎิบติัไปคน้ควา้เพิ่มเติม   แลว้มา
อภิปรายในชั้น เรียนโดยเช่ือมโยงกบัหลกัทฤษฎีท่ีเรียน  (บทท่ี  3)               

   วิธีท่ี   4   เป็นการสอนแบบบรรยาย (ปีท่ีแลว้)  
4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
      รวมรวมขอ้มูลจากการทดสอบยอ่ยและการสอบกลางภาคถึงความเขา้ใจและการนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดข้องนกัศึกษา 
 

 5. วธีิวเิคราะห์และสถิตทิีใ่ช้ 
         วิเคราะห์ผลดว้ยการหาคะแนนฉล่ียเป็น เปอร์เซ็นของนกัศึกษาทั้งห้อง   และค่าความถ่ีของผูท่ี้ได้

คะแนนในระดบัต่างๆ     
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ผลการวจัิย 
1   การสอนแบบท่ี 1 คือใหน้กัศึกษาอ่านเน้ือหาท่ีจะเรียนมาล่วงหนา้   แลว้มาอภิปรายซกัถามในชั้น

เรียนโดยผูส้อนช่วยแนะขยายความใหไ้ดเ้น้ือหาท่ีถูกตอ้ง รวมทั้สรุปส่ิงท่ีจะตอ้งเรียนรู้ในร่ืองน้ี    
หลงัการอภิปรายและสรุปมีการทดสอบยอ่ย  ทาํใหน้กัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิในการเรียน คือ 

 
     มีคะแนนเฉล่ียของทั้งชั้นเรียน   ได ้  58   % 
     มีค่าความถ่ีของคะแนนในช่วง   
         มากกวา่   80  %                         จาํนวน    5 คน จาก 79 คน 
         มีคะแนนในช่วง 60-79   %        จาํนวน    33 คน จาก 79 คน 
         มีคะแนนในช่วง 50-59   %        จาํนวน    16 คน จาก 79 คน 
         มีคะแนนนอ้ยกวา่ 50  %             จาํนวน    25 คน จาก 79 คน 
 
2   การสอนแบบท่ี 2  คือมีการทดสอบยอ่ยของเน้ือหาทีเรียนในคร้ังก่อนซ่ึงเรียนโดยวิธีบรรยายและ   

ซกัถาม  ก่อนการเรียนในคร้ังต่อไป   คือ 
 

มีคะแนนเฉล่ียของทั้งชั้นเรียน   ได ้  53   % 
      มีค่าความถ่ีของคะแนนในช่วง   
         มากกวา่   80  %                         จาํนวน    1 คน จาก 79 คน 
         มีคะแนนในช่วง 60-79   %        จาํนวน    27 คน จาก 79 คน 
         มีคะแนนในช่วง 50-59   %        จาํนวน       25 คน จาก 79 คน  
         มีคะแนนนอ้ยกวา่ 50  %             จาํนวน    26 คน จาก 79 คน 
 
3.  การสอนแบบท่ี 3  คือใหน้กัศึกษานาํผลท่ีไดจ้ากการทดลองในภาคปฎิบติัไปคน้ควา้เพิ่มเติม   แลว้มา

อภิปรายในชั้น เรียนโดยเช่ือมโยงกบัหลกัทฤษฎีท่ีเรียน คือ 
 
    มีคะแนนเฉล่ียของทั้งชั้นเรียน   ได ้  55   % 

มีค่าความถ่ีของคะแนนในช่วง   
         มากกวา่   80  %                         จาํนวน    3 คน จาก 79 คน 
         มีคะแนนในช่วง 60-79   %        จาํนวน    28 คน จาก 79 คน 
         มีคะแนนในช่วง 50-59   %        จาํนวน       17 คน จาก 79 คน  
         มีคะแนนนอ้ยกวา่ 50  %             จาํนวน    31 คน จาก 79 คน 
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                                      จะพบวา่การเรียนการสอนโดยใชว้ิธีการสอนภาคทฤษฎี ทั้งสามวิธีนั้นวิธี ท่ี1 
นกัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิในการเรียนดีท่ีสุดโดยมีคะแนนเฉล่ียของทั้งชั้นเรียนสูงสุด  และมีค่าความถ่ีของ
คะแนนในช่วงมากกวา่ 80  %   และช่วง 60-79   มากกวา่ อีก 2วิธีท่ีเหลือ รวมทั้ง มีความถ่ีของคะแนน 
ตํ่ากวา่ 50 %   นอ้ยกวา่ ท่ีพบในอีก 2 วืธีการสอนท่ีเหลือ    ทั้งน้ีเพราะนกัศึกษาส่วนใหญ่อ่านมา
ล่วงหนา้แลว้มาซกัถามท่ีไม่เขา้ใจ  และอภิปรายรวมกบัเพื่อนโดยผูส้อน ช่วยขยายอธิบายเพิ่มเติมรวมทั้ง
สรุปในส่ิงท่ีเขาตอ้งรู้และเขา้ใจ  หลงัจากนั้นจึงมีการทดสอบยอ่ย  จึงยงัจาํไดอ้ยู ่ ยงัไม่ลืม จึงทาํใหไ้ด้
คะแนนดี  แต่ ควรปรับแกโ้ดยใหใ้ชค้วามเขา้ใจ  และ หาตวัอยา่งมาเพิม่เติมให ้เพื่อใหจ้าํไดง่้ายข้ึนและ
นาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง   
 
4  การเปรียบเทียบการสอนภาคทฤษฎีแบบบรรยายลว้นในปีท่ีผา่นมาเทียบกบัการสอนแบบผสมผสาน
ในปีน้ีพบวา่นกัศึกษาในปีท่ีผา่นมามีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนคือมีคะแนนเฉล่ียของการสอบกลางภาค
เรียน คิดเป็น  45%  ของคะแนนเตม็     ขณะท่ีปีน้ีสอนภาคทฤษฎีแบบผสมผสาน นกัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิ
ในการเรียนคือมีคะแนนเฉล่ียของการสอบกลางภาค คิดเป็น   52 %   ซ่ึงสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา  ทั้งๆท่ี
คณาจารยท์ั้งหลายวิจารณ์วา่ นกัศึกษาป่ีท่ีสามป่ีท่ีแลว้คุณภาพดีกวา่นกัศึกษาปีท่ีสามปัจจุบนั 
 
สรุปผล  การสอนแบบผสมผสานและการทดสอบยอ่ยทาํใหน้กัศึกษามีความต่ืนตวั ติดตาม เอาใจใส่มาก
ข้ึน จึงทาํใหผ้ลสมัฤทธ์ิในการเรียนดีข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ  ควรใชว้ิธีการประเมินผลหลายๆวิธี  เช่นวิธีการเรียนรู้ วิธีการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นตน้ 
แทนท่ีจะสอบวดัความรู้อยา่งเดียว 

 
เอกสารอ้างองิ 
ทิศนา  แขมมณี    พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์ และ  ชนาธิป  พรกลุ  .2545. กระบวนการเรียนรู้. บริษทัพฒันา
คุณภาพวิชาการ.
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