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รายงานผลการวิจัย 

 

เรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนเรือ่งความสัมพันธ์ระหว่างสูตร

โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของยาง” 

 

ผู้วิจัย:  นางพิไลวรรณ พรประสิทธิ์ 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วิชาเคมีและฟิสิกส์ยาง (Rubber Chemistry and Physics) เป็นวิชาเอกบังคับส าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมการ

ยาง) ที่เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของยาง ปฏิกิริยาการวัลคาไนซ์ สมดุลของความยืดหยุ่นของยาง 

และสมบัติทางฟิสิกส์ของยาง  

 รายวิชานีป้ระกอบไปด้วยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจในทฤษฎี

และสามารถฝึกปฏิบัติจนมีทักษะและความช านาญในการวิเคราะห์โครงสร้างของยางมากขึ้นจน

สามารถเชื่อมโยงความรู้จากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติได้ เนื่องจากรายวิชานี ้ไม่ได้มีข้อก าหนดว่าต้อง

ผ่านการเรียนวิชาทางเคมีมาก่อน จึงท าให้นักศึกษาบางส่วนไม่เคยเห็นสูตรโครงสร้างทางเคมีของ

ยาง รวมถึงไม่เข้าใจถึงหมูฟ่ังก์ชันของยางอีกด้วย รวมถึงรายวิชานีม้ีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง

ของยางชนิดตา่งๆ ซึ่งถ้านักศึกษาสามารถจ าโครงสร้างทางเคมีของยางชนิดต่างๆ ได้ และสามารถ

แยกหมู่ฟังก์ชันของยางชนิดต่างๆได้แล้วจะมีแนวโน้มอย่างมากที่นักศึกษาจะสามารถบอกถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีของยางกับสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของยางชนิดนัน้ๆ ได้ 

ดังนัน้ เพื่อท าให้นักศกึษาสามารถจ าสูตรโครงสร้างของยางชนิดต่างๆ ได้ ทางผูส้อนจงึได้

เพิ่มกิจกรรมในการเรียนการสอน โดยการใชแ้ผนผังความคิด การใช้แบบฝกึหัดหลังเรียน และการ

ใชชุ้ดกิจกรรมซึ่งประกอบไปด้วย การท างานกลุ่ม และเกมส์ มาใช้ประกอบการเรียนการสอน 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อพัฒนาความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีของยางกับ

สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของยาง 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลังเรยีนรายวิชา อย331 เคมีและฟิสิกส์ยาง 

2.3 เพื่อศกึษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่กิจกรรม  
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3. ขอบเขตของการวิจัย 

3.1 ส าหรับนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเคมีและฟิสิกส์ยาง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 

2555 จ านวน 32 คน 
3.2 เกี่ยวกับเนือ้หาในบทที่ 2 โครงสรา้งยาง บทที่ 4 สมดุลความยืดหยุ่นของยาง และบทที่ 5 

สมบัติทางฟิสิกส์ 
4. สมมุติฐานการวิจัย 

การใชแ้ผนผังความคิด การท างานกลุ่ม แบบฝกึหัดหลังเรียน และการใชเ้กมส์เข้ามาใช้

ประกอบการเรียนการสอน จะท าให้นักศกึษาจดจ า สูตรโครงสรา้งทางเคมีของยางได้ดมีากขึ้น 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

ชุดกิจกรรม หมายถึง การน าเอาเกมส์มาใช้ในการช่วยใหน้ักศึกษาสามารถจดจ าได้ เชน่ 

การท าการด์สูตรโครงสร้างของยางชนิดต่างๆ ชื่อชนิดของยาง และสมบัติเด่นของยาง มาให้

นักศึกษาจับคู่ จับกลุ่มใหถู้กต้อง เป็นต้น 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 ท าให้การเรยีนการสอนเป็นแบบสองทิศทาง อาจารย์และนักศกึษาได้มกีารสื่อสาร 

แลกเปลี่ยนความรู้ 
6.2 นักศึกษามีการทบทวนบทเรียนสม่ าเสมอ 

7. สรุปสาระส าคัญจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ปราณี วราสวัสดิ์ (2552) ได้ใชเ้ทคนิคการเรียนการสอนแบบผสมผสานใน รายวิชา ทอ 

320 (เคมีอาหาร) ซึ่งประกอบด้วย 4 วิธี คือ วิธีที่ 1 ให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาที่จะเรียนมาล่วงหน้า 

แล้วมาอภปิรายซักถามในช้ันเรียนโดยผู้สอนช่วยแนะให้ได้เนื้อหาที่ถูกต้อง หลังการอภปิรายมีการ

ทดสอบย่อย วิธีที ่ 2 มีการทดสอบย่อยของเนือ้หาทีเรยีนในครั้งก่อนซึ่งเรียนโดยวิธีบรรยายและ

ซักถาม ก่อนการเรียนในครั้งตอ่ไป วิธีที ่ 3 ให้นักศึกษาน าผลที่ได้จากการทดลองในภาคปฎิบัติไป

ค้นคว้าเพิ่มเติม แล้วมาอภิปรายในช้ันเรยีนโดยเชื่อมโยงกับหลักทฤษฎีที่เรียน และวิธีที ่ 4 เป็นการ

สอนแบบบรรยายปกติ จากการศกึษาพบว่าการสอนแบบผสมผสานและการทดสอบย่อย จะท าให้

นักศึกษามีความตื่นตัว ติดตาม เอาใจใส่มากขึ้น และท าให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีขึน้ 

สุเนตร สืบค้า (2552) ได้ศึกษาการสร้างรายวิชาส าหรับระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ

ด้วยโปรแกรม Moodle e-Learning และศกึษาทัศนคติของนักศึกษาต่อการใชร้ะบบ โดยวิธีการวิจัย

เชงิส ารวจจากนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา วก 341 หลักกระบวนการทางวิศวกรรมเกษตร 

พบว่าผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนการสอนผ่าน Moodle ว่ามีสว่นช่วยใหผู้เ้รียนเกิด
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ความเข้าใจในบทเรียนมากขึน้ และเป็นระบบที่ท าให้สามารถสื่อสารกับผู้สอนได้ตลอดเวลา 

ส่งเสริมให้ผู้เรยีนมคีวามกระตอืรอืร้น มีความรับผดิชอบ มกีารแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา  

ฐิตินันท์ รัตนพรหม (2552) ได้สง่เสริมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรม “หอ้งแหง่การ

เรียนรู”้ ของนักศึกษาในรายวิชา อย 411 การแปรรูปพลาสตกิ โดยกิจกรรมห้องแหง่การเรียนรู้

ประกอบด้วย (1) การตดิตามการจดบรรยายของนักศกึษากลุ่มเสี่ยง (2) การท าแผนผังความคิด 

(Mind Mapping) (3) การท าบทปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปแบบ Thermoforming และการท ารายงาน 

(4) การน านักศึกษาไปทัศนศึกษาโรงงานแปรรูปพลาสตกิและมีการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน

หอ้งเรียน (5) การค้นคว้าและการรายงานหนา้ช้ันเรยีน และ (6) การจัดบอร์ดและเปิดโอกาสให้

เพื่อนและอาจารย์ซักถาม จากการศกึษาพบว่าการใช้กิจกรรรมหอ้งแห่งการเรยีนรู้ ยังไม่สามารถ

ปรับนักศกึษากลุ่มเสี่ยงและนักศึกษานอกกลุ่มเป้าหมายให้มผีลสัมฤทธิม์ากกว่า C ได้ทั้งหมด  

ดริญญา มูลชัย (2552) ได้น าแผนผังความคิดมาใช้ในการเรียนการสอนในวิชาสารเคมี

ส าหรับยาง พบว่าการส่งเสริมให้นักศกึษาท าแผนผังความคิดจะเป็นการช่วยใหน้ักศึกษาจดจ า

เนือ้หาได้ดขีึน้ และเป็นการกระตุน้ให้นักศึกษามีความเอาใจใส่และมีความตื่นตัวในการเรียนมากขึ้น 

ดริญญา มูลชัย (2553) ได้ท ากิจกรรมสง่เสริมการทบทวนบทเรียนในการเรียนวิชาสารเคมี

ส าหรับยางโดยใช้แบบทดสอบผา่นสมุดกิจกรรม พบว่าท าให้นักศึกษามีโอกาสทบทวนบทเรียน

อย่างสม่ าเสมอ และเป็นการกระตุน้ความสนใจและตั้งใจเรียน อีกทั้งมีสว่นช่วยปรับปรุงผลการ

เรียนของนักศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการทบทวนบทเรียนเริ่มจากใหน้ักศึกษากลับไปทบทวน

บทเรียนหลังเรยีนจบในแต่ละคาบเพื่อท าแบบทดสอบในต้นช่ัวโมงของการเรียนคาบถัดไป โดยมี

รายละเอียดดังนี้ (1) อาจารย์ผู้สอนก าหนดโจทย์ให้นักศึกษาท าแตไ่ม่อนุญาตให้เปิดเอกสาร (2) 

เมื่อนักศกึษาท าเสร็จในเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้แลกกับเพื่อนตรวจ โดยใหน้ักศึกษาเปิดเอกสารใน

การตรวจใหเ้พื่อน กรณีเพื่อนตอบผิดใหน้ักศึกษาเขียนเฉลยใหด้้วย (3) ให้ส่งสมุดกลับคืนใหเ้จ้าของ 

หลังจากนั้นอาจารย์จะเฉลยอีกครั้ง นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบ โดยผู้เรยีนจะเกิด

การทบทวนทั้งหมด 3 ขั้นตอนคอื ขั้นตอ้นที่ 1 จากการทบทวนหลังเรยีนก่อนการท าแบบทดสอบ 

ขั้นตอนที่ 2 ระหว่างการตรวจให้เพื่อน ขั้นตอนที่ 3 จากการฟังเฉลยจากอาจารย์ 

วรวรรณ เพชรอุไร (2555) ได้ออกแบบการเรียนรูแ้บบ Active learning ผา่นกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความใฝรู่้ และสามารถคิดวิเคราะหไ์ด้อย่างเป็น

เหตุเป็นผล ซึ่งเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่ตอบสนองนโยบายผู้เรยีนเป็นสิ่งส าคัญ อันจะส่งผล

ให้ผู้เรยีนสามารถเรียนรู้ มีความกระตอืรอืร้น คิดเป็น มีทักษะการแสวงหาความรู้ ท างานเป็นกลุ่ม

และน าเสนอข้อมูลได้ดีกว่าการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว 
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วธิีการด าเนนิการวจิัย 
 

การวิจัยจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คอื 

ตอนที่ 1 ประเมินความรู้เบื้องต้นของนักศึกษา 

 การประเมินความรู้ของนักศึกษาจะใช้แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยเนื้อหาใน

ข้อสอบประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยางที่ต้องน ามาบูรณาการกับวิชาเคมีและฟิสิกส์ยาง 

เช่น วิชาสารเคมีส าหรับยาง วิชายางธรรมชาติ วิชายางสังเคราะห์ และวิชาวัสดุพอลิเมอร์เบื้องต้น 

รวมถึงเนื้อหาที่จะได้เรยีนในรายวิชาเคมีและฟิสิกส์ยางบางส่วนด้วย 

 

ตอนที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย 

 น าข้อมูลคะแนนของนักศกึษาที่ได้จากตอนที่ 1 มาวิเคราะหเ์พื่อจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนทั้งในและนอกห้องเรยีนให้เหมาะสม เพื่อเป็นการกระตุ้นความรูค้วามเข้าใจของนักศึกษาทุก

ระดับ (วรวรรณ, 2555) แสดงดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ 

ประเภทของ

กิจกรรม 
ลักษณะของกิจกรรม 

1. กิจกรรม

การเรียนรู้ใน

หอ้งเรียน 

Mind map: (ดริญญา, 2552) ให้นักศึกษาท าแผนผังความคิดหลังจากเรียนจบบทเป็น

การช่วยให้นักศึกษาจดจ าเนื้อหาได้ดีขึ้น และเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความเอาใจ

ใส่และมีความตื่นตัวในการเรียนมากขึ้น 

Group working: หลังจากเรียนจบบทที่ 2 เรื่อง โครงสร้างของยาง ได้ให้นักศึกษาจับ
กลุ่มกลุ่มละ 8 คน เพื่อหาวิธีสังเคราะห์อนุพันธ์ของยางธรรมชาติ นอกเหนือจากที่วิธีที่

ผูส้อนได้สอนไป โดยเนื้อหาที่ตอ้งการประกอบไปด้วยชื่อ โครงสร้าง สมบัติของอนุพันธ์

ของยางธรรมชาติ หลังจากนั้นน ามาเสนอหน้าช้ัน 

Card game: หลังจากน าเสนอ ได้ให้นักศึกษาทบทวนบทเรียนก่อนจะเข้าสู่เกมส์ โดย

ให้นักศึกษาหยิบบัตรค าคนละ 1 ใบ มีทั้งหมด 32 ใบ ซึ่งจะแยกเป็นชื่อ สูตรโครงสร้าง 

และสมบัติเด่นของยาง 8 ชนิด ทุกคนอ่านบัตรค าของตัวเองและชูให้เพื่อนดู หลังจาก

นั้นให้นักศึกษาจัดกลุ่มข้อความที่เกี่ยวข้องกับยางชนิดนั้นๆ ก่อนทุกคนจะต้องออกมา

เขียนข้อความที่ตัวเองได้หนา้ช้ัน จากนั้นผู้สอนจะเฉลยหน้าช้ันเรียนว่าถูกต้องหรอืไม่ 

Quiz time: ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบย่อย (Quiz) โดยตอบค าถามลงในสมุดกิจกรรม 

แล้วแลกกันตรวจกับเพื่อน พร้อมแก้ไขให้ในกรณีที่เพื่อนตอบผิด และส่งสมุดให้

อาจารย์ตรวจค าตอบอีกรอบ (Double check) 
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ประเภทของ

กิจกรรม 
ลักษณะของกิจกรรม 

 Clay Molding: ให้นักศึกษาปั้นดินน้ ามันในส่วนการเรียน Newman Projection เพื่อการ

มองภาพการหมุนของโมเลกุลชัดเจนขึ้น 

2.กิ จ ก ร ร ม

ก า ร เ รี ย น รู้

ผ่ า น สื่ อ

อิเล็คทรอนิคส ์

( ว ร ว ร ร ณ , 

2555) 

Q & A time: ให้นักศึกษาทุกคนท าแบบทดสอบหลังเรียนใน Moodle e-learning เมื่อ

สิน้สุดเนือ้หาแตล่ะบท โดยจ ากัดระยะเวลาในการท าแบบทดสอบ  

Assignment room: ให้นักศึกษาส่งงานผ่านทาง Moodle e-learning โดยอาจารย์จะ

เป็นผู้ตรวจและเขียนข้อเสนอแนะตอบกลับไปเพื่อให้นักศึกษาแก้ไขและปรับปรุงในงาน

ครั้งต่อไป 

Other: ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและถามตอบปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนการ

สอน 

 

ผลการวจิัยและวจิารณ์ 
 

 จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนของนักศึกษาทั้งหมด 32 คน ได้ผลแสดงดังตารางที่ 2 

กล่าวคือ มีไม่มีผู้ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 70 ผู้ที่ได้คะแนนอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 45-69 

คิดเป็นร้อยละ 37.5 ในขณะที่มีนักศึกษากลุ่มอ่อนที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 45 มีจ านวนสูงถึง 

20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 62.5 ซึ่งพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ขาดความรู้พื้นฐานด้านสารเคมีส าหรับยาง

ซึ่งเป็นวิชาที่นักศึกษาเคยเรียนมาแล้ว และถือเป็นวิชาพื้นฐานส าคัญที่ต้องใช้ในการเรียนและการ

ท างานด้านอุตสาหกรรมยาง และนักศึกษาบางส่วนก็ยังขาดความรู้เรื่องสูตรเคมีของยาง รวมทั้ง

ขาดทักษะด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเทคโนโลยียาง 
 

ตารางท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

คะแนนสอบที่ได้ จ านวนนักศกึษา (คน) ร้อยละ 

มากกว่าร้อยละ 70 

ร้อยละ 45-69 

ต่ ากว่าร้อยละ 45 

0 

12 

20 

0 

37.5 

62.5 

รวม 32 100 

 น าข้อมูลที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนมาออกแบบเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มี

ความหลากหลาย โดยแบ่งเป็นกิจกรรมการเรยีนรู้ในห้องเรียน และกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ได้ผลแสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ลักษณะกิจกรรม เคร่ืองมือ และผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆ 
 

ประเภทของ

กิจกรรม 

ลักษณะของกิจกรรม เคร่ืองมือ ผลลัพธ ์

1.กิ จ ก ร ร ม ก า ร

เรยีนรู้ในห้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mind map: ให้นักศึกษาท า

แผนผังความคิดหลังจากเรียนจบ

บทเป็นการช่วยให้นักศึกษาจดจ า

เนือ้หาได้ดขีึน้ 

(1) กระดาษวาดเขียน 

(2) ปากกาสีตา่งๆ 

 

นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจเนื้อหาและสามารถสรุป

สาระส าคัญ ที่ได้เรียนรู้ในแต่ละบทได้ 

Group working: หลังจากเรียน

จบบทที่ 2 เรื่อง โครงสร้างของยาง 

ได้ให้นักศึกษาจับกลุ่มกลุ่มละ 8 

คน เพื่อหาวิธีสังเคราะห์อนุพันธ์

ของยางธรรมชาติ นอกเหนือจากที่

วิธีที่ผู้สอนได้สอนไป โดยเนื้อหาที่

ต้ อ ง ก า รป ร ะ กอบ ไ ปด้ ว ย ชื่ อ 

โครงสร้าง สมบัติของอนุพันธ์ของ

ยางธรรมชาติ หลังจากนั้นน ามา

เสนอหน้าช้ัน 

(1) Power point presentation 

(2) Internet 

 

1) การท างานเป็นกลุ่ม  

2) สามารถสืบค้นขอ้มูลได้ 

3) ทราบวิธีการสังเคราะห์อนุพันธ์ของยาง

โ ด ย วิ ธี อื่ น น อ ก เ ห นื อ จ า ก เ อ ก ส า ร

ประกอบการสอน 

4) สามารถน าเสนอผลการค้นคว้าแก่เพื่อน

นักศึกษากลุ่มอื่นๆ ได้ 
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ประเภทของ

กิจกรรม 
ลักษณะของกิจกรรม เคร่ืองมือ ผลลัพธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Card game: หลังจากน าเสนอ ได้

ให้นักศึกษาทบทวนบทเรียนก่อน

จะเข้าสู่เกมส์ โดยให้นักศึกษาหยิบ

บัตรค าคนละ 1 ใบ มีทั้งหมด 32 

ใ บ  ซึ่ ง จ ะ แ ย ก เ ป็ น ชื่ อ  สู ต ร

โครงสร้าง และสมบัติเด่นของยาง 

8 ชนิด ทุกคนอ่านบัตรค าของ

ตัวเองและชูให้เพื่อนดู หลังจากนั้น

ให้นักศึกษาจัดกลุ่มข้อความที่

เกี่ยวข้องกับยางชนิดนั้นๆ ก่อนทุก

คนจะต้องออกมาเขียนข้อความที่

ตัวเองได้หน้าช้ัน จากนั้นผู้สอนจะ

เฉลยหน้าช้ันเรียนว่าถูกต้องหรอืไม่ 

(1) บัตรค า 8 ชุด 

(2) ปากกา white board  

 

1) นักศึกษาส่วนใหญ่ทราบชื่อ สูตรโครงสร้าง 

และสมบัติของยาง แต่ไม่ทุกชนิด 

2) นักศึกษาสามารถแยกกลุ่มของยางแต่ละ

ชนิดได้ 
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ประเภทของ

กิจกรรม 

ลักษณะของกิจกรรม เคร่ืองมือ ผลลัพธ ์

 Clay Molding: ให้นักศึกษาปั้น

ดิ น น้ า มั น ใ น ส่ ว น ก า ร เ รี ย น 

Newman Projection เพื่อการมอง

ภาพการหมุนของโมเลกุลชัดเจน

ขึน้ 

(1) ดินน้ ามัน 

(2) ไม้จิ้มฟัน 

 

นักศึกษาสามารถมองการหมุนของโมเลกุล 

อะตอม ชัดเจนมากยิ่งขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiz time: ให้นักศึกษาท า

แบบทดสอบย่อย (Quiz) โดยตอบ

ค าถามลงในสมุดกิจกรรม แล้ว

แลกกันตรวจกับเพื่อน พร้อมแก้ไข

ให้ในกรณีที่เพื่อนตอบผิด และส่ง

สมุดให้อาจารย์ตรวจค าตอบอีก

รอบ  

สมุดกิจกรรม นักศึกษาได้มกีารทบทวนความรู ้ซ้ าๆ  
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ประเภทของ

กิจกรรม 

ลักษณะของกิจกรรม เคร่ืองมือ ผลลัพธ ์

2.กิ จ ก ร ร ม ก า ร

เ รี ย น รู้ ผ่ า น สื่ อ

อิเล็คทรอนิคส์ 

 

Q & A time: ให้นักศึกษาแต่ละคน

เข้าไปท าแบบทดสอบหลังเรียนใน 

Moodle e-learning 

 

(1) สื่ออเิล็คทรอนิคส ์Moodle e-learning 

(2) เอกสารประกอบการสอน 

 

นักศึกษากลับไปทบทวนบทเรียนอีกครั้งหลังจาก

การเรียนการสอนในห้องเรียนก่อนที่จะเข้าไปท า

แบบทดสอบ จึงท าให้นักศึกษาได้ทบทวนบทเรียน

ซ้ าไปในตัว 
 

 

 

 Assignment room: ให้นักศึกษา

ส่งงานผ่านทาง Moodle e-

learning 

 

 

 

 

 

(1) สื่ออเิล็คทรอนิคส ์Moodle e-learning 

(2) โปรแกรม MS Offices 

 

(1) นักศึกษามีความช านาญในการใช้เทคโนโลยี

สนเทศมากขึ้น 

(2) นักศึกษาได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์และรายงาน

ผลการทดลองโดยใช้โปรแกรม MS Excel 
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ประเภทของ

กิจกรรม 

ลักษณะของกิจกรรม เคร่ืองมือ ผลลัพธ ์

 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

สื่อสังคมออนไลน์ facebook ในชื่อกลุ่ม  Aj. Dream 

 

นักศึกษาได้ซึมซับคุณธรรมจริยธรรมผ่านข้อความ 

ค าคม และคติสอนใจต่างๆ ท าให้มีก าลังใจและสติ

ในการใชชี้วติมากขึ้น 

 

 

 

ถามตอบปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับ

การเรียน 

 

 

 

 

 

สื่อสังคมออนไลน์ facebook ในชื่อกลุ่ม Aj.Dream 

 

 

นักศึกษาช่วยกันแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจตรงกัน โดยมีอาจารย์สรุปข้อ

สงสัยอีกครั้ง 
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจในกิจกรรมการเรยีนการสอนรูปแบบต่างๆ (จากจ านวนนักศึกษา 31 คน) 

กิจกรรม คะแนนเฉลี่ย  

(เต็ม 5 คะแนน) 

1.กิจกรรมทาง Moodle E-learning 

1.1 บทเรียนออนไลน์ผา่น Moodle e-learning 

1.2 การส่งการบ้านผ่าน Moodle e-learning 

1.3 การท าแบบทดสอบผ่าน Moodle e-learning 

 

3.90  0.60 

3.74  0.68 

3.97  0.55 

2. กิจกรรมในห้องเรยีน (Class Activity) 

2.1 การท าผังความคิด 

2.2 การใช้ Internet คน้คว้าหาข้อมลู 

2.3 เกมส์การ์ดจับคูย่าง  

2.4 กจิกรรมปั้นดินน้ ามัน Newman Projection 

 

3.90  0.54 

4.13  0.62 

4.58  0.5 

4.65  0.49 

3. เอกสารประกอบการเรียนการสอน (เช่น ความชัดเจน ความน่าสนใจ)  

3.1 เอกสารประกอบการเรียนการสอนบรรยาย (Lecture)] 

3.2 เอกสารประกอบการเรียนการสอน คูม่ือปฏิบัติการ (Lab) 

3.3 สไลด์ประกอบบการบรรยาย (Powerpoint presentation) 

 

3.97  0.55 

3.94  0.51 

4.13  0.61   

4. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาง Social Media (Facebook)  

    ผ่านกลุ่ม Aj.Dream  

 

4.61  0.50 

คะแนนเฉลี่ยทุกกิจกรรม 4.14  0.07 

ความพึงพอใจในการเรียนการสอนวิชานี้โดยรวม 4.39  0.56 

ตารางที่ 5 อุปสรรคในการเรียนการสอน (จากจ านวนนักศึกษา 31 คน) 

อุปสรรค จ านวนนักศึกษาท่ี

เลือก (คน) 

ร้อยละ 

1. พืน้ฐานความรู้ที่มีอยู่เดิมของนักศึกษาน้อยเกินไป 

2. เนือ้หาของวิชามมีากเกนิไป 

3. เนือ้หาของวิชายากเกนิไป 

4. อาจารยส์อนเร็วเกนิไป 

5. มีค าศัพท์ภาษาอังกฤษมากเกนิไป 

6. มีสูตรโครงสรา้งทางเคมีมากเกนิไป 

7. งานที่ได้รับมอบหมายให้ท ามากเกนิไป 

19 

1 

3 

- 

13 

10 

- 

41.3 

2.2 

6.5 

- 

28.3 

21.7 

- 
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 จากตารางที่ 4 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ

ต่างๆ เป็นอย่างดี ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย 4.14 จาก 5 คะแนน โดยจะเห็นว่ากิจกรรมที่นักศึกษาให้ความ

สนใจและมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ในการติดตามงาน 

ถามตอบปัญหาข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรียนการสอน เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นผลเนื่องจาก

มีความสะดวกรวดเร็ว ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน และนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือใช้

โทรศัพท์มอืถือในการออนไลน์ในชวีิตประจ าวันเป็นส่วนมาก 

 จากตารางที่ 5 พบว่าอุปสรรคในการเรียนการสอนในรายวิชานีส้่วนใหญ่มาจาก 3 ประเด็น

ด้วยกัน คือ 1)พืน้ฐานความรูท้ี่มอียู่เดิมของนักศึกษาน้อยเกินไป คิดเป็นรอ้ยละ 41.3 เนื่องจากวิชานี้

สามารถเรียนได้โดยไม่ต้องผา่นวิชาทางเคมีอื่นๆ มาก่อน จงึท าให้นักศกึษาบางสว่นที่ยังไม่ได้เรียน

เกี่ยวกับพื้นฐานเคมี พอลิเมอร์ อาจจะมีปัญหาอยู่บ้าง 2) เนือ้หามีค าศัพท์ภาษาอังกฤษมากเกินไป คิด

เป็นรอ้ยละ 28.3 จากเอกสารประกอบการสอนผู้สอนได้พยายามท าให้มภีาษาอังกฤษแทรกอยู่ในทุก

บท ทุกหัวข้อ จงึท าให้นักศึกษาส่วนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ มีปัญหา และ 3) มีสูตรโครงสรา้งทางเคมี

มากเกินไป คิดเป็นรอ้ยละ 21.7  ด้วยเหตุผลเดียวกับข้อ 1) จะท าให้นักศึกษาที่ไม่คุ้นชิน หรอืไม่เคยเห็น

สูตรโครงสร้างทางเคมีมปีัญหาได้ 

 นอกจากนีย้ังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากนักศกึษาเกี่ยวกับการสอนโดยมีกิจกรรม แสดงดัง

ตารางที่ 6  
 

ตารางที่ 6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากนักศกึษา 
 

นักศกึษา ข้อเสนอแนะ 

คนที่ 1 ควรจะเน้นเนื้อหาที่ตอ้งใชม้ากๆ เพราะอาจมบีางคนไม่เข้าใจได้ 

คนที่ 2 ควรมีกิจกรรมการเรียนมากกว่านี ้ เพื่อเป็นการสร้างความผ่อนคลายและความเข้าใจ

ให้แก่นักเรียน 

คนที่ 3 อาจารย์สอนได้เข้าใจ และค่อยๆ เป็น คอ่ยๆ ไป สอนได้เห็นภาพ 

คนที่ 4 รู้สึกว่าอาจารย์สอนพอเข้าใจค่ะ ชอบที่อาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆ ให้ฟัง พอให้นึกภาพ

ตามได้ 
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ตารางที่ 7 การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
   

ระดับคะแนน  (เกรด) จ านวน (คน) ร้อยละ 

A 4 12.50 

B+ 2 6.25 

B 6 18.75 

C+ 7 21.88 

C 3 9.38 

D+ 6 18.75 

D 4 12.50 

F 0 0 

รวม 32 100 

 

 จากตารางที่ 7 เป็นระดับคะแนนรวมของนักศึกษา 32 คน ซึ่งพบว่านักศึกษากลุ่มที่ไม่เคยผ่าน

การเรียนวิชาวัสดุพอลิเมอร์เบื้องต้นเมื่อภาคการศึกษาที่ 1/2555 จ านวน 6 คน สามารถสอบผ่านใน

ภาคการศึกษานี้ โดยแบ่งเป็นคนที่ได้เกรดดีบวก (D+) 2 คน ดี (D) 2 คน ซีบวก (C+) 1 คนและซี (C) 1 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.3, 33.3, 16.7 และ 16.7 ตามล าดับ  

 เมื่อท าการวิเคราะห์การประเมินผลการสัมฤทธิ์หลังท ากิจกรรมโดยคิดเฉพาะส่วนการสอบ

ปลายภาคได้ผลดังตารางที่ 8 โดยพบว่าคะแนนส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างร้อยละ 45-69 และเมื่อท าการ

เปรียบเทียบผลการท าแบบทดสอบก่อนและหลังท ากิจกรรมใหผ้ลดังรูปที่ 1 โดยพบว่า จ านวนนักศึกษา

ที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 70 และร้อยละ 45-69 มีมากขึ้น ส่วนคะแนนที่ได้ต่ ากว่าร้อยละ 45 มี

จ านวนน้อยลง จงึสามารถสรุปได้วา่ การท ากิจกรรมช่วยเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาการเรียนได้ดขีึน้ 

 

ตารางท่ี 8 คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาจากการท าแบบทดสอบหลังท ากิจกรรม 

คะแนนสอบที่ได้ จ านวนนักศกึษา (คน) ร้อยละ 

มากกว่าร้อยละ 70 

ร้อยละ 45-69 

ต่ ากว่าร้อยละ 45 

7 

22 

3 

21.87 

68.75 

9.38 

รวม 32 100 
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รูป 1 เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังการเรยีนการสอน 

 

   

สรุปผลการวจิัย 

 

 จากการจัดรูปแบบการสอบโดยมีกิจกรรมเพื่อช่วยเพิ่มการจดจ าสูตรโครงสร้างทางเคมีของ

ยางชนิดต่างๆ ในรายวิชา อย331 เคมีและฟิสิกส์ยาง เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของยางแต่ละ

ชนิด พบว่าไม่สามารถท าให้นักศึกษาทุกคนเข้าใจอย่างถ่องแท้ได้ ส่วนใหญ่สามารถแยกประเภทของ

ยางแต่ละชนิดได้ แต่อย่างไรก็ตาม จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาพบว่าการเรียน โดยใช้

กิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี มี

ความกระตือรือร้น และมีความสนใจที่อยากจะร่วมกิจกรรมมากกว่าการสอนแบบบรรยายเพียงอย่าง

เดียว  

 

การประยุกต์ใช้งานวจิยั 

 

 ผลจากการวิจัยที่ได้นี้สามารถน าไปใช้กับรายวิชาอื่นๆ ที่มีสูตรทางเคมีได้ เพื่อช่วยเพิ่มการ

จดจ าสูตรโครงสร้างทางเคมีแก่ผู้เรียน การเพิ่มกิจกรรมจะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น มีความ

เข้าใจในเนือ้หารายวิชา และมีความสนุกกับการท ากิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  
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