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รายงานผลการวจิยั 
 
เร่ือง การสํารวจผลสัมฤทธ์ิของกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัผ่าน
กจิกรรม “ห้องแห่งการเรียนรู้” 
 
ผู้วจัิย:  นางฐิตนัินท์ รัตนพรหม  
คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 วชิาการแปรรูปพลาสติก เป็นวชิาเอกเลือกท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัทฤษฎีเบ้ืองตน้ของการไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลว  
กระบวนการแปรรูปพลาสติก เช่น กระบวนการอดัรีด การฉีด และการเป่าเป็นตน้ หากนกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจไม่เพียงพออาจ
ทาํใหน้กัศึกษาไปทาํงานดา้นการดูแลการแปรรูปพลาสติกมีปัญหาได ้
 วชิาน้ีเป็นวชิาสาํหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความรับผดิชอบ มาเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียนในหอ้งเรียน มี
เพียงนกัศึกษาบางส่วนท่ีมาเรียน แต่รับเน้ือหาท่ีเรียนไดไ้ม่เท่ากบัเพื่อน จึงทาํใหก้ารเรียนรู้ไดผ้ลไม่เตม็ท่ี 
 นกัศึกษากลุ่มเส่ียง  ไดแ้ก่ผูท่ี้มีผลการเรียนเฉล่ียตํ่ากวา่ 2.00 หรือผูท่ี้ลงทะเบียนไม่เป็นไปตามแผนการศึกษา หรือผูท่ี้
ไดผ้ลการเรียน D วชิาวสัดุพอลิเมอร์พื้นฐาน นกัศึกษากลุ่มน้ีมกัไม่รู้จกัวธีิการเรียนท่ีเหมาะสม เช่นวธีิการจดบรรยาย การจดัระบบ
ความคิด การคน้ควา้ขอ้มูล การเรียบเรียงขอ้มูลและการส่ือสารอยา่งถูกตอ้ง   กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนักบัอาจารยแ์ละนกัศึกษาใน
หอ้งเรียน การแบ่งปันความรู้ระหวา่งนกัศึกษาท่ีเก่งกวา่กบันกัศึกษาท่ีอ่อนกวา่ ผา่นกิจกรรม “หอ้งแห่งการเรียนรู้” น่าจะเป็นวธีิท่ี
ช่วยใหน้กัศึกษากลุ่มเส่ียงรู้วธีิการจดบรรยาย การจดัระบบความคิด สามารถคน้ควา้ขอ้มูล เรียบเรียงเน้ือหาท่ีเรียน และส่ือสารอยา่ง
ถูกตอ้งได ้
วตัถุประสงค์ของการวจิัย      
 1.เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัวธีิการเรียนท่ีเหมาะสม 

เพื่อหาผลสมัฤทธ์ิของกิจกรรมหอ้งแห่งการเรียนรู้ 2.
ขอบเขตของการวจิัย      

ติดตามนกัศึกษากลุ่มเส่ียง ในวชิา อย 411 การแปรรูปพลาสติก จาํนวน 7 คน ในภาคเรียนท่ี 2/2552  
สมมติฐานการวจิัย 

1. การใหน้กัศึกษามีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัผา่นหอ้งแห่งการเรียนรู้น่าจะทาํใหน้กัศึกษากลุ่มเส่ียงมีผลสมัฤทธ์ิการ
เรียนดี 

2. ผลการเรียนของนกัศึกษาไดไ้ม่ตํ่ากวา่เกรด C              
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ      

นกัศึกษามีกิจกรรมร่วมกนั แบ่งปันความรู้ และเกิดความสามคัคี  1. 
2.  ไดแ้นวทางในการพฒันาการเรียนการสอนในวชิาอ่ืนๆ 

แผนการดาํเนินงานและวธีิการดาํเนินการวจิัย 
1. กลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษากลุ่มเส่ียงจาํนวน 7 คน  
2. เคร่ืองมือ 
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         2.1 เอกสารประกอบการสอนวชิาการแปรรูปพลาสติก 
         2.2 หอ้งปฏิบติัการ และอุปกรณ์การปฏิบติั 
         2.3 โรงงานการแปรรูปพลาสติก 

3. ขั้นตอนการดาํเนินการ 
กิจกรรมหอ้งแห่งการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 

3.1 การติดตามการจดบรรยายของนกัศึกษากลุ่มเส่ียง โดยมีอาจารยใ์หค้าํแนะนาํ 
3.2 การทาํแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) และนาํเอาของนกัศึกษาท่ีเขียนดีท่ีสุด จาํนวน 4 คน ไปติดในหอ้ง E412 
3.3 การทาํบทปฏิบติัการเร่ืองการแปรรูปแบบ Thermoforming และการทาํรายงาน 
3.4 การนาํนกัศึกษาไปทศันศึกษาโรงงานแปรรูปพลาสติก หลงัจากนั้นมีการแลกเปล่ียนส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ในหอ้งเรียน 
3.5 การคน้ควา้และการรายงานหนา้ชั้นเรียน 
3.6 การจดับอร์ดและเปิดโอกาสใหเ้พื่อนและอาจารยเ์ขียนคาํถาม และกลุ่มท่ีจดับอร์ดเป็นผูต้อบ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
นกัศึกษากลุ่มเส่ียงหมายถึง 

• นกัศึกษา.ท่ีมีเกรดเฉล่ียตํ่ากวา่ 2.00 

• นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามแผนการศึกษา 

• นกัศึกษาท่ีไดเ้กรด D วชิาเคมีพอลิเมอร์พื้นฐาน 
หอ้งแห่งการเรียนรู้หมายถึง หอ้งเรียน E412 หอ้งปฏิบติัการเทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ หอ้งสมุดคณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตรและหอ้งสมุดใกลเ้คียง รวมถึงโรงงานการแปรรูปพลาสติก 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล รวบรวมขอ้มูลจากการเขา้เรียน การส่งงาน การทดสอบยอ่ย การสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา 
วธีิวเิคราะห์และสถติิทีใ่ช้ จากการสงัเกต การติดตามวธีิการจดการบรรยาย  คะแนนการทดสอบยอ่ย คะแนนสอบกลางภาคและปลาย
ภาคการศึกษาโดยการตดัเกรดอิงเกณฑ ์(60 คะแนนได ้C) 
ผลการวจิัย 

เม่ือทาํกิจกรรมหอ้งการเรียนรู้ บนัทึกผลการสงัเกตพฤติกรรม ดงัตารางท่ี 1 และ 3 
 

ตารางที ่1 กิจกรรมก่อนสอบกลางภาค 

กจิกรรมก่อนสอบกลางภาค ผลการสังเกตุพฤตกิรรม 
1.การติดตามการจดบรรยายของนกัศึกษากลุ่มเส่ียง โดย
มีอาจารยใ์หค้าํแนะนาํ 

นศ.กลุ่มเส่ียงบางคนมีจดผดิบา้ง อาจารยไ์ดแ้กไ้ขและส่งคืนใหด้งัภาพท่ี 
1 
นศ.กลุ่มเส่ียงมีการทาํแผนท่ีความคิดผดิ ไดแ้กไ้ขและส่งคืน ดงัภาพท่ี 2  2.การทาํแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) และนาํเอา

ของนกัศึกษาท่ีเขียนดีท่ีสุด จาํนวน 4 คน ไปติดในหอ้ง 
E412 (ทาํ 2 เร่ือง) 

นศ.ไดมี้การทาํผงัความคิดดีข้ึนในคร้ังท่ี 2 

3.การทาํบทปฏิบติัการเร่ืองการแปรรูปแบบ 
Thermoforming และการทาํรายงาน 

นศ.ทาํรายงานไดดี้เป็นส่วนใหญ่ มีบางคนท่ีวจิารณ์ผลการทดลองไม่ดี 
ตอ้งไปแกไ้ขใหม่ 
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ภาพท่ี 1 กิจกรรมการจดบรรยาย 
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ภาพท่ี 2 กิจกรรมผงัความคิด 
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ภาพท่ี 3 ภาพตวัอยา่งการติดแผนท่ีความคิดไวห้ลงัหอ้ง 

  
 จากกิจกรรมหอ้งแห่งการเรียนรู้ไดน้ศ.กลุ่มเส่ียงมีผลคะแนนกลางภาพดงัตารางท่ี 2  
 

ตารางท่ี 2 ผลคะแนนการสอบกลางภาค 
คะแนนสอบกลางภาค นกัศึกษา พฤติกรรมและปัญหาของนศ. 

13.25กลุ่มเส่ียงคนท่ี 1   นศ.เรียนรอบท่ีสอง เน่ืองจากทุจริตในเทอมท่ี 2/2551 นศ.ขาดบ่อย ไม่
ช่วยงานกลุ่ม ตอ้งวา่กล่าวตกัเตือนจึงจะเขา้เรียน 

17กลุ่มเส่ียงคนท่ี 2   เขา้เรียนสมํ่าเสมอ มีเหม่อลอยบา้ง ทาํงานส่งไดดี้พอใช ้
17.5กลุ่มเส่ียงคนท่ี 3   นศ.ตั้งใจเรียนดี ความพยายามสูง คบเพื่อนดี 

16.25กลุ่มเส่ียงคนท่ี 4 นศ.ตั้งใจเรียนดี ตอบตรงคาํถาม 
12.5กลุ่มเส่ียงคนท่ี 5 นศ.จบัใจความไม่ได ้ตอบไม่ตรงคาํถาม สบัสน 

13กลุ่มเส่ียงคนท่ี 6 นศ.จบัใจความไม่ได ้ตอบไม่ตรงคาํถาม สบัสน 
11.5กลุ่มเส่ียงคนท่ี 7 นศ.ตั้งใจเรียนดี เหมือนจะตั้งใจอยา่งดีท่ีสุดแลว้ แต่ทาํไดเ้พียงเท่าน้ี 

11นอกกลุ่มเส่ียงคนท่ี 1 ปกติเป็นคนท่ีตั้งใจเรียนดี ทาํงานดี แต่เทอมสองมีปัญหาทางบา้น พี่ชาย
เสียชีวติ และแม่เขา้โรงพยาบาล 

13.25นอกกลุ่มเส่ียงคนท่ี 2 ตอบสั้น อธิบายนอ้ย ตวัหนงัสือเลก็ อ่านยาก 
 

คะแนนสอบกลางภาคเกบ็ 35 คะแนนนศ.กลุ่มเส่ียงไดค้ะแนนตํ่ากวา่คะแนนเฉล่ีย (17.8) ทุกคน โดยท่ีมีนศ.นอกกลุ่มเส่ียง 
จาํนวน 2 คน ไดค้ะแนนตํ่ากวา่คะแนนเฉล่ีย  
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ตารางที ่3 กิจกรรมหลงัสอบกลางภาค 
 

กจิกรรมหลงัสอบกลางภาค ผลการสังเกตุพฤตกิรรม 

4.การนาํนกัศึกษาไปทศันศึกษาโรงงานแปรรูป
พลาสติก หลงัจากนั้นมีการแลกเปล่ียนส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ใน
หอ้งเรียน 

นศ.ใหค้วามร่วมมือดีมาก มีการใหข้อ้เสนอแนะ และซกัถามในหอ้งเรียน 
เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกนั ดงัภาพท่ี 4 

5.การคน้ควา้และการรายงานหนา้ชั้นเรียน นศ.ใหค้วามร่วมมืออยา่งดี มีการซกัถามในหอ้งเรียน ดงัภาพท่ี 5 
6.การจดับอร์ดและเปิดโอกาสใหเ้พื่อนและอาจารย์
เขียนคาํถาม และกลุ่มท่ีจดับอร์ดเป็นผูต้อบ 

นศ.ไม่แสดงความคิดเห็น จนกระทัง่ตอ้งบงัคบัใหแ้สดงความคิดเห็น
พร้อมบอกรหสั ตอนทา้ยเทอม นศ.ท่ีจดับอร์ดจึงไม่ไดม้าตอบ ดงัภาพท่ี 6 
และ 7 

 

 
ภาพท่ี 4 รูปไปดูโรงงานแปรรูปพลาสติก 
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ภาพท่ี 5-6 นศ.รายงานหนา้ชั้นและแสดงความคิดเห็น 
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ภาพท่ี 6 บอร์ดหลงัหอ้งท่ีปราศจากขอ้คิดเห็นจากนกัศึกษา 
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ภาพท่ี 7 การแสดงความคิดเห็นพร้อมรหสันกัศึกษา 

 
สรุปผล 

1. นศ.กลุ่มเส่ียงไดเ้กรด C ข้ึนไปจาํนวน  3 คน  ไดเ้กรด C, B, C    
2. นศ.กลุ่มเส่ียงไดเ้กรดตํ่ากวา่ C จาํนวน 4 คน ไดเ้กรด D+ 3 คน และ D 1 คน 
3. นศ.นอกกลุ่มเส่ียง ไดเ้กรดตํ่ากวา่ C จาํนวน 2 คน ไดเ้กรด D+ ทั้ง 2 คน    
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ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
1. กิจกรรรมหอ้งแห่งการเรียนรู้ ยงัไม่สามารถปรับนกัศึกษากลุ่ม
เส่ียง ใหมี้ผลสมัฤทธ์ิมากกวา่ C ได ้ 

• ปรับกิจกรรมใหน้ศ.ทาํรายงานและนาํเสนอร่วมกนัมากข้ึน 

• การแบ่งกลุ่มควรคละนศ.ท่ีมีระดบัการเรียนตํ่า ปานกลาง 
และเก่ง 

• ขยายหอ้งแห่งการเรียนรู้สู่ระบบ online เช่น การทาํ E-
learning ผา่นระบบ LMS ของมหาวทิยาลยั  การทาํ 
twitter/facebook เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระหวา่งอาจารยก์บันศ. และระหวา่งนศ.ดว้ยกนัเอง 

2. นศ.นอกกลุ่มเป้าหมาย ไดผ้ลสมัฤทธ์ิตํ่ากวา่ C • มีการสอบก่อนเรียน (pre-test) เพื่อจดักลุ่มนศ. นศ.ท่ีได้
เกรดสูงในวชิาวสัดุพอลิเมอร์พืนฐานไม่จาํเป็นจะตอ้งได้
คะแนนดีในวชิาการแปรรูปพลาสติก 
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