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รายงานผลการวจิยัในช้ันเรียน 
 

เร่ืองการใช้แผนผงัความคดิเพือ่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวชิาสารเคมีสําหรับยาง 
 
ผู้วจัิย: อาจารยด์ริญญา มูลชยั 
            คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
            มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
 
 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

วิชาสารเคมีสาํหรับยางเป็นวชิาท่ีสอนเก่ียวกบัการวลัคาไนซ์ยาง สารตวัเร่งสาํหรับการวลัคาไนซ์
โดยใชก้าํมะถนั สารกระตุน้และสารหน่วง สารแอนติออกซิแดนซ์และสารแอนติโอโซแนนท ์ สารตวัเติม 
พลาสติไซเซอร์ สารอ่ืนๆ การผสมยางกบัสารเคมี และการออกสูตรยาง ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีตอ้งท่องจาํ
ค่อนขา้งมาก ในการสอนนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปี 2552 ในช่วงแรกผูส้อนไดแ้กปั้ญหาโดย
การใหมี้การสอบยอ่ยหลงัจากเรียนจบในแต่ละบท จากการสงัเกตโดยผูส้อนพบวา่นกัศึกษามีความต่ืนตวัใน
การเรียนมากข้ึน และจากการสมัภาษณ์นกัศึกษาไดข้อ้มูลวา่ การสอบยอ่ยบ่อยคร้ังเป็นการช่วยใหมี้การ
ทบทวนบทเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ แต่จากผลการประเมินในการสอบยอ่ย 2 บทแรกปรากฏวา่นกัศึกษายงัทาํ
ขอ้สอบไดไ้ม่ดีนกั ซ่ึงปัญหาท่ีพบคือนกัศึกษาไม่สามารถจาํรายละเอียดเน้ือหาท่ีมีค่อนขา้งมากไดแ้ละไม่
สามารถเช่ือมโยงความคิดและขอ้มูลระหวา่งหมวดหมู่  

ความเขา้ใจกบัความจาํ เป็นส่วนประกอบสาํคญัท่ีตอ้งอยูเ่คียงคู่กนัไป ถา้เรียนรู้ดว้ยความเขา้ใจจะยิง่
จดจาํไดแ้ม่นยาํข้ึน นอกจากนั้นการเช่ือมโยงยงัเป็นส่ิงหน่ึงท่ีช่วยใหส้ามารถจาํส่ิงต่างๆไดดี้ข้ึน แผนผงั
ความคิด (Mind mapping) เป็นการสร้างความจาํจากการมองภาพรวม ทาํใหจ้าํรายละเอียดไดง่้าย เช่ือมโยง
ความคิดและขอ้มูลท่ีสาํคญัเป็นกลุ่มๆ ดงันั้นในวิชาสารเคมีสาํหรับยางจึงกาํหนดใหน้กัศึกษานาํแผนผงั
ความคิดมาใชใ้นการอ่านทบทวนก่อนสอบ ซ่ึงน่าจะเป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ใจและจดจาํ
เน้ือหาไดดี้ยิง่ข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
     
 1.เพื่อใหน้กัศึกษารู้และเขา้ใจเน้ือหาในวิชาสารเคมีสาํหรับยางไดดี้ข้ึน 

2.เพื่อกระตุน้ใหน้กัศึกษามีความสนใจเรียนและมีการทบทวนบทเรียนสมํ่าเสมอ 
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ขอบเขตของการวจัิย  
     
 - นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาสารเคมีสาํหรับยาง ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 จาํนวน 25 
คน 

- ใหน้กัศึกษาเขียนแผนผงัความคิดส่ง และทาํการสอบยอ่ยเน้ือหาวิชาสารเคมีสาํหรับยางจาํนวน 5 
บท (บทท่ี 3- 7) ดงัน้ี สารกระตุน้และสารหน่วง สารแอนติออกซิแดนซ์และสารแอนติโอโซแนนท ์สารตวั
เติม พลาสติไซเซอร์ และสารอ่ืนๆ 

 
สมมติฐานการวจัิย 
 

1.  นกัศึกษามีความสนใจเรียนมากข้ึน 
2. นกัศึกษามีผลการเรียนท่ีดีข้ึน           

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
      

1.เป็นการส่งเสริมใหน้กัศึกษามีการทบทวนเน้ือหาอยา่งสมํ่าเสมอ จดัขอ้มูลท่ีไดรั้บไดเ้ป็นหมวดหมู่ 
และเป็นเคร่ืองมือช่วยจาํเน้ือหาในวิชาสารเคมีสาํหรับยางไดดี้ข้ึน 

2. นกัศึกษาสามารถนาํการเขียนแผนผงัความคิดไปใชใ้นวิชาอ่ืนๆ 
3. ไดแ้นวทางในการพฒันาการเรียนการสอนในวิชาอ่ืนๆ     
      

สรุปสาระสําคญัจากเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 การจาํโดยการทาํแผนผงัความคิดเป็นการสร้างความจาํจากการมองภาพรวม ทาํใหจ้าํรายละเอียดได้
ง่าย เช่ือมโยงความคิดและขอ้มูลท่ีสาํคญัเป็นกลุ่มๆ สามารถใชง้านไดท้ั้งเร่ืองเรียน การวางแผนงาน และการ
อ่านตาํรา การใชส้ญัลกัษณ์รูปภาพและการใชสี้ ทาํใหก้ารจาํนั้นสนุก ไม่ลืมง่ายและฟ้ืนความจาํไดดี้ (จิตรา, 
2551) 

ปราณี วราสวสัด์ิ (2552) พบวา่ การสอนแบบผสมผสาน และการทดสอบยอ่ย ทาํใหน้กัศึกษามีความ
ต่ืนตวั ติดตาม เอาใจใส่มากข้ึน ทาํใหผ้ลสมัฤทธ์ิในการเรียนดีข้ึน 

นิพทัธา แยม้ศรี (2551) พบวา่การเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสรุปความโดยใชแ้ผนผงัความคิด
ทาํใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
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แผนการดาํเนินงานและวธีิการดําเนินการวจัิย 

 1. กลุ่มตัวอย่าง  
นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาสารเคมีสาํหรับยางในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2552  

จาํนวน 25 คน  
2. เคร่ืองมือ 
 - แผนผงัความคิด 

- ขอ้สอบยอ่ย  
- ขอ้สอบกลางภาค 
-  ขอ้สอบปลายภาค 

3. ขั้นตอนการดําเนินการ 
- ใหน้กัศึกษาเขียนแผนผงัความคิดของเน้ือหาในแต่ละบทส่งก่อนการทดสอบยอ่ย จาํนวน     
    5 บท (บทท่ี 3-7) 

 - ทาํการทดสอบยอ่ยเม่ือเรียนจบแลว้ในแต่ละบท 
 - ทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

- เปรียบเทียบคะแนนสอบยอ่ยบทท่ี 3-7 หลงัจากใหน้กัศึกษาเขียนแผนผงัความคิดกบัคะแนนสอบ
ยอ่ยบทท่ี 1และ 2  (สารทาํใหย้างคงรูปและสารตวัเร่ง) ก่อนท่ีมีการเขียนแผนผงัความคิด 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การส่งงาน การทดสอบยอ่ย การสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา 
5. วธีิวเิคราะห์และสถิติทีใ่ช้  

- ดูพฒันาการของคะแนนจากการสอบยอ่ยในแต่ละคร้ัง 
- เปรียบเทียบคะแนนสอบยอ่ยโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นตก่์อนและหลงัการเขียนแผนผงัความคิด 
-คิดคะแนนเฉล่ียเป็นเปอร์เซ็นตข์องคะแนนสอบกลางภาคและคะแนนปลายภาค รวมทั้งหา

ค่าความถ่ีของผูท่ี้ไดค้ะแนนในระดบัต่างๆ 
 
ระยะเวลาทีใ่ช้ในการดําเนินการวจัิย 

 
ธนัวาคม 2552 ถึง กมุภาพนัธ์ 2553 
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ผลการวจัิย 
 
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสอบยอ่ยจาํนวนทั้งหมด 7 คร้ัง (คะแนนเตม็คร้ังละ 5 คะแนน)โดย
คร้ังท่ี 1 และ 2 ยงัไม่มีการนาํแผนผงัความคิดมาใช ้ส่วนคร้ังท่ี 3 ถึง 7 เป็นคะแนนสอบยอ่ยหลงัจากมีการนาํ
แผนผงัความคิดมาใชใ้นการเรียนการสอน โดยใหน้กัศึกษาเขียนแผนผงัความคิดหลงัจากเรียนจบในแต่ละ
บทส่งก่อนการสอบยอ่ยทุกคร้ัง ผลคะแนนท่ีไดแ้สดงดงัภาพท่ี 1 พบวา่หลงัจากมีการใชแ้ผนผงัความคิด 
นกัศึกษามีแนวโนม้ทาํคะแนนสอบยอ่ยไดดี้ข้ึน เม่ือคิดคะแนนสอบยอ่ยเฉล่ียเป็นเปอร์เซ็นตเ์ปรียบเทียบ
ระหวา่งก่อนและหลงัการใชแ้ผนผงัความคิด พบวา่ก่อนใชแ้ผนผงัความคิดนกัศึกษามีคะแนนสอบยอ่ยเฉล่ีย 
(คิดจากคร้ังท่ี 1-2) เท่ากบั 58.6% เม่ือมีการนาํแผนผงัความคิดมาใชน้กัศึกษามีคะแนนสอบยอ่ยเฉล่ีย (คิดจาก
คร้ังท่ี 3-6*) เท่ากบั 68.6%  
 
*หมายเหตุ สาเหตุท่ีไม่นาํคะแนนสอบยอ่ยคร้ังท่ี 7 มาคิดเฉล่ียดว้ย เน่ืองจากลกัษณะขอ้สอบยอ่ยคร้ังท่ี 7  จะ
ใชค้วามจาํอยา่งเดียวโดยคาํถามคือใหน้กัศึกษาเขียนสรุปเน้ือหาท่ีเรียนมา ปรากฎวา่นกัศึกษาสามารถทาํ
ขอ้สอบไดค้ะแนนดีกวา่ทุกคร้ัง ต่างจากขอ้สอบคร้ังท่ี 1-6 ซ่ึงถามทั้งความจาํและมีการคิดวิเคราะห์ดว้ย จาก
ผลดงักล่าวแสดงวา่นกัศึกษาสามารถจดจาํเน้ือหาได ้แต่ยงัขาดทกัษะในการคิดวิเคราะห์  
 
 
 
 

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

คร ัง้ที่

ค
ะแ
น
น

 
 
 
 
 
 

6 7
 
 
 
ภาพที1่ คะแนนสอบยอ่ยคร้ังท่ี 1 ถึง 7  
 



 5

2. ผลคะแนนสอบกลางภาคเฉล่ียของนกัศึกษาเท่ากบั 59.32% มีจาํนวนนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนตั้งแต่ 
50% อยู ่ 17 คน จากจาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด 25 คน ดงัแสดงในตารางท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 68 ของจาํนวน
นกัศึกษาทั้งหมด  

 
    ตารางที ่1 ค่าความถ่ีของคะแนนสอบกลางภาคในแต่ละช่วง 

ช่วงคะแนน (%) จํานวน (คน) 

มากกว่า 80 
70-80 
60-69 
50-59 

น้อยกว่า 50 
 

5 
2 
7 
3 
8 

 
3. ผลคะแนนสอบปลายภาคเฉล่ียของนกัศึกษาเท่ากบั 58.26% มีจาํนวนนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนตั้งแต่ 
50% อยู ่ 19 คน จากจาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด 25 คน ดงัแสดงในตารางท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 76 ของจาํนวน
นกัศึกษาทั้งหมด 

 
      ตารางที ่2 ค่าความถ่ีของคะแนนสอบปลายภาคในแต่ละช่วง 

ช่วงคะแนน (%) จํานวน (คน) 

มากกว่า 80 
70-80 
60-69 
50-59 

น้อยกว่า 50 
 

1 
3 
8 
7 
6 

 
 จากผลคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคพบวา่นกัศึกษาทาํคะแนนสอบไดค่้าเฉล่ียใกลเ้คียงกนัใน
การสอบแต่ละคร้ัง คือ 59.32% และ 58.26% แต่ในการสอบปลายภาคมีจาํนวนนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนตั้งแต่ 
50% ข้ึนไปมากกวา่ แต่พบวา่มีจาํนวนนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนมากกวา่ 80% นอ้ยกวา่คือมีแค่ 1 คน ลดลงจาก
การสอบกลางภาคซ่ึงมีนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนมากกวา่ 80% อยูจ่าํนวน 5 คน เน่ืองมาจากในการสอบปลายภาค
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4. ผลคะแนนรวมทั้งหมด 100% ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนสอบยอ่ย คะแนนความสนใจเรียน  
คะแนนสอบกลางภาคภาค และคะแนนสอบปลายภาคเฉล่ียอยูท่ี่ 64.16% และมีจาํนวนนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนน
ตั้งแต่ 50% อยู ่ 23 คน จากจาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด 25 คน ดงัแสดงในตารางท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 92 ของ
จาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด 
 
     ตารางที ่3  ค่าความถ่ีของผลรวมคะแนนทั้งหมด (100%) ในแต่ละช่วง 

ช่วงคะแนน (%) จํานวน (คน) 

มากกว่า 80 
70-80 
60-69 
50-59 

น้อยกว่า 50 
 

2 
4 

10 
7 
2 

 
จากผลดงักล่าวพบวา่เม่ือนาํคะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาค รวมเขา้กบัคะแนน 

เกบ็จากการสอบยอ่ยทั้งหมด 7 คร้ัง และคะแนนความสนใจเรียน ทาํใหน้กัศึกษามีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึนเป็น 
64.16% และมีจาํนวนนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนตั้งแต่ 50% ข้ึนไปสูงถึง 92% แสดงวา่คะแนนจากการสอบยอ่ยมี
ส่วนทาํใหน้กัศึกษามีผลการเรียนท่ีดีข้ึน เน่ืองจากการสอบยอ่ยท่ีบ่อยคร้ัง และการใหน้กัศึกษาเขียนแผนผงั
ความคิดส่งก่อนสอบยอ่ยทุกคร้ัง ทาํใหน้กัศึกษามีการทบทวนบทเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ และการสอบยอ่ย
หลงัจากเรียนจบแต่ละบท ทาํใหเ้น้ือหาท่ีนกัศึกษาตอ้งเตรียมตวัในการสอบแต่ละคร้ังมีไม่มาก ส่งผลใหไ้ด้
คะแนนดีกวา่การสอบกลางภาค และปลายภาค และเม่ือมีการนาํแผนผงัความคิด และการสอบยอ่ยหลงัเรียน
จบในแต่ละบทมาใชใ้นการเรียนการสอน พบวา่นกัศึกษามีความสนใจเรียน เขา้ชั้นเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ มี
ความต่ืนตวัในการเรียนมากข้ึน สงัเกตไดจ้ากนกัศึกษาใหค้วามร่วมมือเขียนแผนผงัความคิดส่งก่อนสอบยอ่ย
ทุกคร้ัง และจากการตรวจดูผงัความคิดท่ีนกัศึกษาส่งมา นกัศึกษาจะมีรูปแบบการเขียนของตนเอง ไม่ลอก
เพื่อนมาส่ง 
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1. การใชแ้ผนผงัความคิดและการสอบยอ่ยท่ีบ่อยคร้ังสามารถกระตุน้ความสนใจเรียนของนกัศึกษาได้

ดี ทาํใหน้กัศึกษามีความต่ืนตวั ติดตาม เอาใจใส่การเรียนมากข้ึน 
2. การใชแ้ผนผงัความคิดช่วยใหน้กัศึกษาจดจาํเน้ือหาไดดี้ข้ึน ทาํใหมี้ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนดีข้ึน  
3. นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะการคิดวเิคราะห์ ส่งผลใหน้กัศึกษาทาํขอ้สอบท่ีตอ้งอาศยัทกัษะ

ดงักล่าวไดไ้ม่ดีพอ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 ควรทาํวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนใหมี้เพิ่มข้ึน 
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