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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 

วิชาการแปรรูปยาง (Rubber Processing) เป็นวิชาเอกบังคับส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมการยาง) ที่เรียนรู้เกี่ยวกับ

กระบวนการแปรรูปและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง โดยอาศัยเทคโนโลยีและเครื่องจักรต่างๆ เช่น เครื่อง

ผสมยางสองลูกกลิง้ เครื่องผสมยางแบบปิด เครื่องอัดเบ้า และเครื่องเอ็กซ์ทรูด เป็นต้น ซึ่งถือเป็น

พื้นฐานส าคัญทางด้านเทคโนโลยียางที่นักศึกษาผู้เรียนในสาขาวิชานี้ต้องมีความรู้และความเข้าใจ

เป็นอย่างด ี

 รายวิชานีป้ระกอบไปด้วยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจในทฤษฎี

และสามารถฝึกปฏิบัติจนมีทักษะและความช านาญในการแปรรูปยางมากขึ้นจนสามารถเชื่อมโยง

ความรู้จากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติได้ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา  คือ ภาค

การศึกษาที่ 1/2554 มีนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านวิชานี้เป็นจ านวนถึง 6 คน จากจ านวนนักศึกษา 23 

คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และผลการเรียนของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ า ซึ่งจากการ

วิเคราะหแ์ละประเมินผลการเรียนของนักศกึษาทุกคนพบว่า นักศกึษาส่วนใหญ่ขาดการจดบันทึกสิ่ง

ที่อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมในชั้นเรียน ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ขาดทักษะทางด้านการคิด

วิเคราะหแ์ละการสรุปประเด็นส าคัญ นักศึกษาจงึไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้กับเนื้อหาแต่ละบทเข้า

ด้วยกันได้ นอกจากนั้นพบว่านักศึกษายังขาดทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานและทักษะการใช้

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และรายงานผลการทดลอง จึงท าให้คะแนนสอบทั้งภาค

บรรยายและภาคปฏิบัติอยู่ในระดับต่ า สง่ผลให้นักศึกษาไม่สามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ประเมินผล

ได้ 

ดังนั้นเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลาง คือ ผู้เรียนส่วนใหญ่เฉื่อย ไม่

กระตือรือร้น คิดไม่เก่ง อ่อนทักษะการแสวงหาความรู้ ท างานเป็นกลุ่มไม่เป็น และน าเสนอไม่เก่ง 

ผู้วิจัยจึงได้พยายามออกแบบการเรียนรู้แบบ Active learning ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆ 

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความใฝ่รู้และสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่ง

น่าจะเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่ตอบสนองนโยบายผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญอันจะส่งผลให้ผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ มีความกระตือรือร้น คิดเป็น มีทักษะการแสวงหาความรู้ ท างานเป็นกลุ่มและ

น าเสนอข้อมูลได้ดีกว่าการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว 

 

วัตถุประสงค์ 
 

 1. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาการแปรรูปยาง  

2. ศกึษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้แบบ Active Learning  

 3. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้แบบ Active Learning  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

Active learning หมายถึง การเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องหาความหมายและท าความเข้าใจด้วย

ตนเอง หรือร่วมกันสืบค้นหาค าตอบกับเพื่อน ร่วมกันอภิปราย ร่วมกันน าเสนอ และสรุปความคิด

รวบยอดร่วมกัน หรืออีกนัยหนึ่งคือการเปลี่ยนจากการเป็นผู้นั่งฟังอย่างเดียว (Passive) มาเป็น

ผูเ้รียนที่รว่มกิจกรรมการแสวงหาความรูท้ี่ผู้สอนก าหนด 

สมุดกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Log Book) หมายถึง สมุดที่ใช้ท ากิจกรรมใน

หอ้งเรียนโดยการเขียนสรุปการบรรยายในแต่ละคาบ จดค าศัพท์ประจ าวัน และการทดสอบย่อยที่มี

การตรวจค าตอบจากเพื่อนและตรวจค าตอบจากอาจารย์ 

E-learning หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

โดยใช้รว่มกับเนื้อหาที่เป็นสื่อประสม ร่วมกับระบบจัดการเรยีนการสอน (LMS) ซึง่ผูเ้รียนและผู้สอน

ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกัน โดยมีส่วนประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ส่วนจัดการระบบ ส่วน

ของเนื้อหา การน าส่งเนื้อหาหรือการจัดการเรียน เครื่องมือช่วยจัดการเรียน การปฏิสัมพันธ์ และ

กระบวนการในการเรียน ท าให้ไม่มีขีดจ ากัดทางการเรียนในระยะทาง เวลา และสถานที่  ท าให้

ตอบสนองตอ่ความสนใจและความสามารถของผูเ้รียนได้เป็นอย่างดี 

มูดเดิ้ล (Moodle) ย่อมาจากค าว่า “Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment” เป็น ระบบจัดการคอร์ส (Course Management System, CMS) และระบบจัดการ

เรียนรู้ (Learning Management System, LMS) แบบซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source 

Software, OSS) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบการเรียนแบบ

ออนไลน์ ให้มีบรรยากาศเหมือนเรียนในห้องเรียนจริง (Virtual classroom) ซึ่งผู้สอนกับผู้เรียน

สามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ ผูพ้ัฒนา Moodle คือ Dr.Martin Dougiamas ชาวออสเตรเลีย 

 

หลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว, 2555) 

 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ได้ก าหนดแนวการจัดการศึกษาของชาติ

ไว้ในหมวดที่ 4 ตั้งแตม่าตรา 22 ถึงมาตรา 30 ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1.1 การจัดการศึกษาต้องเน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/

ประสบการณก์ารเรียนรูย้ึดหลักดังนี้ 

(1) ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ดังนั้นจึงต้องจัดสภาวะ

แวดล้อม บรรยากาศรวมทั้งแห่งเรียนรู้ต่างๆ ให้หลากหลาย เพื่อเอื้อต่อความสามารถของแต่ละ

บุคคล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจ 
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เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของผู้เรยีน เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่และเป็นการ

เรียนรู้กันและกัน อนัก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ ์เพื่อการมีสว่นร่วมในการพัฒนาตนเอง 

ชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง 

บุคคล ชุมชนและทุกส่วนของสังคม 

(2) ผูเ้รียนมีความส าคัญที่สุด การเรียนการสอนมุ่งเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จึงต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น มีนิสัยรักการเรียนรู้ 

และเกิดการใฝรู่้ใฝเ่รียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ 
 

 1.2 มุ่งปลูกฝังและสร้างลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน โดยเน้นความรู้ คุณธรรม 

ค่านิยมที่ดีงามและบูรณาการความรู้ในเรื่องต่างๆ อย่างสมดุล รวมทั้งการฝึกทักษะและ

กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้โดยให้ผู้เรียนมี

ความรูแ้ละประสบการณใ์นเรื่องตา่งๆ ดังนี้ 

(1) ความรูเ้รื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว 

ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและ

ระบบการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

(2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ

ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 

(3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการรู้จัก

ประยุกต์ใชภู้มปิัญญา 

 (4) ความรูแ้ละทักษะด้านคณิศาสตร์และดา้นภาษา เน้นการใชภ้าษาไทยอย่างถูกต้อง 

(5) ความรูแ้ละทักษะในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวติอย่างมคีวามสุข 
 

1.3 กระบวนการเรียนรู้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดแนวทางในการ

จัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศกึษาและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 

โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(2) ให้มีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ

ประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

(3) การจัดกิจกรรมใหผู้เ้รียนได้เรียนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ ฝกึการปฏิบัติให้ท าได้ คิด

เป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝรู่้อย่างตอ่เนื่อง 

(4) การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน

สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
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(5) ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้ส้อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ

อ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 

(6) ผู้เรียนและผู้สอนเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ

ประเภทต่างๆ 

(7) การเรียนรูเ้กิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มกีารประสานความร่วมมือกับบิดามารดา 

ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝา่ย เพื่อร่วมกันพัฒนาผูเ้รียนตามศักยภาพ 
 

1.4 การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรยีนรู้ 

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ของรัฐ

และสถานศกึษาต่างๆ ดังนี้ 

(1) รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 

ได้แก่ หอ้งสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้ อย่าง

พอเพียงและมีประสทิธิภาพ 

(2) ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ 

(3) ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดี

ของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

(4) หลักสูตรการศกึษาระดับต่างๆ ต้องมีลักษณะหลากหลายเหมาะสมกับแต่ละระดับ 

โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ วิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนา

คนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อ

สังคม 

(5) ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม

อื่นๆ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัด

การศกึษาอบรม มีการแสวงหาความรู ้ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา และวิทยาการ

ต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุน

ให้มกีารเปลี่ยนแปลงประสบการณก์ารพัฒนาระหว่างชุมชน 
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(6) ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการ

ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ

การศกึษา 
 

1.5 การประเมินผลการเรียนรู้ 

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ระบุถึงวิธีการประเมินผลการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ไว้ว่า ให้สถานศกึษาจัดการประเมินผลผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความ

ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการ

เรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา นอนจากนั้นการ

ประเมินผลผูเ้รียนยังต้องเกี่ยวข้องกับหลักการส าคัญ คือ 

(1) ใช้วธิีการที่หลากหลายในการประเมนิผู้เรยีน 

(2) ใช้วธิีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสเข้าศกึษาต่อ 

(3) ใช้การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเ้รียน 

(4) มุ่งการประกันคุณภาพ โดยสถานศึกษาท าการประเมินผลภายในทุกปีและรายงาน

ผลการประเมินผลต่อตน้สังกัดและสาธารณชน 

(5) สถานศกึษาได้รับการประเมินภายนอกอย่างนอ้ย 1 ครั้ง ทุก 5 ป ี

 

2. กระบวนการทางปัญญา (พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว, 2555) 

2.1 ฝึกสังเกต สังเกตในสิ่งที่เราพบ เห็นหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ดูนก ดูผีเสื้อ หรือในขณะ

ท างาน การฝึกสังเกตจะท าให้เกิดปัญญา โลกทรรศน์ และวิธีคิด ส่วนสติ-สมาธิ จะเข้าไปมีผลต่อ

การสังเกตและสิ่งที่สังเกต 

2.2 ฝึกบันทึก เมื่อสังเกตอะไรแล้ว ควรบันทึกไว้ จะวาดรูป จดบันทึกข้อความ ถ่ายภาพ 

ถ่ายวีดโิอ ละเอียดมากน้อยตามวัย และตามสถานการณ ์การบันทึกเป็นการพัฒนาปัญญา 

2.3 ฝึกการน าเสนอ เมื่อท างานกลุ่ม เรียนรู้อะไร บันทึกอะไร ควรน าเสนอให้เพื่อนหรือ

ครูรู้เรื่อง ต้องฝึกการน าเสนอ การน าเสนอได้ดีจึงเป็นการพัฒนาปัญญาทั้งของผู้น าเสนอและของ

กลุ่ม 

2.4 ฝึกการฟัง ถ้ารู้จักฟังคนอื่นก็จะท าใหฉ้ลาดขึน้ โบราณเรียกว่าเป็นพหูสูต บางคนไม่ได้

ยินคนอื่นพูด เพราะหมกมุ่นอยู่ในความคิดของตนเองหรือมีความฝังใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนเรื่อง

อื่นเข้าไม่ได้ ฉันทะ สต ิสมาธิจะช่วยใหฟ้ังได้เร็วขึ้น 

2.5 ฝึกปุจฉา-วิสัชนา เมื่อมีการน าเสนอและการฟังแล้ว ฝึกปุจฉา-วิสัชนา หรือถาม-

ตอบ ซึ่งเป็นการฝึกใช้เหตุผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ท าให้เกิดความแจ่มแจ้งในเรื่องนั้นๆ ถ้าเราฟัง

โดยไม่ถาม-ตอบก็จะเข้าใจไม่แจม่แจ้ง 
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2.6 ฝึกตั้งสมมติฐานและตั้งค าถาม เวลาเรียนรู้อะไรไปแล้ว เราต้องสามารถตั้งค าถาม

ได้วา่ สิ่งนี้คอือะไร สิ่งนั้นเกิดจากอะไร อะไรมีประโยชน์ ท าอย่างไรจะส าเร็จประโยชน์นั้น และมีการ

ฝกึการตัง้ค าถาม ถ้ากลุ่มช่วยกันคิดค าถามที่มีคุณค่าและมีความส าคัญก็จะอยากได้ค าตอบ 

2.7 ฝึกการค้นหาค าตอบ เมื่อมีค าถามแล้วก็ควรไปค้นหาค าตอบจากหนังสือ จากต ารา 

จากอินเตอร์เน็ต หรือไปคุยกับคนเฒ่าคนแก่ แล้วแต่ธรรมชาติของค าถาม การค้นหาค าตอบต่อ

ค าถามที่ส าคัญจะสนุกและท าให้ได้ความรู้มาก ต่างจากการท่องหนังสือโดยไม่มีค าถาม บาง

ค าถาม เมื่อค้นหาค าตอบทุกวิถีทางจนหมดแล้วก็ไม่พบ แต่ค าถามยังอยู่ และมีความส าคัญมาก 

ต้องหาค าตอบต่อไปด้วยการวิจัย 

2.8 การวิจัย เพื่อหาค าตอบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทุกระดับ การวิจัยจะท า

ให้ค้นพบความรูใ้หม่ ซึ่งจะท าให้เกิดความภาคภูมใิจ สนุกและมีประโยชนม์าก 

2.9 เชื่อมโยงบูรณาการ ให้เห็นความเป็นทั้งหมดและเห็นตัวเอง ธรรมชาติของสรรพสิ่ง

ล้วนเชื่อมโยง เมื่อเรียนรู้อะไรมาอย่าให้ความรู้นั้นแยกเป็นส่วนๆ แต่ควรจะเชื่อมโยงเป็นบูรณาการ

ให้เห็นความเป็นทั้งหมด ในความเป็นทั้งหมดจะมีความงามและมิติผุดบังเกิดออกมาเหนือความเป็น

ส่วนๆ และในความเป็นทั้งหมดนั้นมองเห็นตัวเอง เกิดการรู้ตัวเองตามความเป็นจริงว่าสัมพันธ์กับ

ความเป็นทั้งหมดอย่างไร จริยธรรมอยู่ที่ตรงนี้คือการเรียนรู้ตัวเองตามความเป็นจริงว่าสัมพันธ์กับ

ความเป็นทั้งหมดอย่างไร ดังนั้นไม่ว่าการเรียนรู้อะไรๆ ก็มีมิติทางจริยธรรมอยู่ในนั้นเสมอ มิติทาง

จริยธรรมอยู่ในความเป็นทั้งหมดนั่นเอง ต่างจากการเอาจริยธรรมไปเป็นวิชาๆ หนึ่งแบบแยกส่วน

แล้วก็ไม่คอ่ยได้ผล 

2.10  ฝึกการเขียนเรียบเรียงทางวิชาการ ถึงกระบวนการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่ได้มา 

การเรียบเรียงทางวิชาการ เป็นการเรียบเรียงความคิดให้ประณีตขึ้น ท าให้ค้นคว้าหาหลักฐาน ที่มา

ที่อ้างอิงของความรู้ให้ถี่ถ้วนแม่นย าขึ้น การเรียบเรียงทางวิชาการจึงเป็นการพัฒนาปัญญาของ

ตนเองอย่างส าคัญ และเป็นประโยชน์ในการเรียนรูข้องผู้อื่นในวงกว้างออกไป 

 

3. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ประภัสรา โคตะขุน, 2554) 

Active Learning คือ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลง

มอืกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่าน การ

เขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การ

วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า Active Learning คือกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระท าลงไป

(Bonwell, 1991) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการคือ (1) การ

เรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ และ (2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่
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แตกต่างกัน (Meyers and Jones, 1993) โดยผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receive) 

ไปสู่การมีสว่นร่วมในการสรา้งความรู้ (co-creators)( Fedler and Brent, 1996)  

 

3.1 ลักษณะของ Active Learning (ประภัสรา โคตะขุน, 2554) 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (มปป.) ได้อธิบายถึงลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning ดังนี้ 

(1) เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา 

และการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ 

(2) เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 

(3) ผูเ้รียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรูด้้วยตนเอง 

(4) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้าง

ปฏิสัมพันธ์รว่มกัน และร่วมมือกันมากกว่าการแขง่ขัน 

(5) ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างาน และการแบ่ง

หนา้ที่ความรับผดิชอบ 

(6) เป็นการสรา้งสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะจัดระบบ

การเรียนรูด้้วยตนเอง 

(7) เป็นกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขัน้สูง 

(8) เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และ

หลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด 

(9) ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ

ด้วยตนเอง 

(10) ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของ

ผูเ้รียน 

 

การจัดประสบการณ์การเรียนที่ช่วยเสริมกิจกรรมการเรียนแบบ Active learning แสดงดัง

ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ความแตกต่างระหว่าง Passive Learning และ Active Learning 

(ที่มา: http://mathsimulationtechnology.wordpress.com/2012/02/16/active-learning-passive-

teaching/) 

 

 3.2 บทบาทของครู กับ Active Learning (ประภัสรา โคตะขุน, 2554) 

ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ (2550) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวทางของ Active Learning ดังนี้ 

(1) จัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความ

ต้องการในการพัฒนาผูเ้รียนและเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวติจรงิของผูเ้รียน  

(2) สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผูส้อนและเพื่อนในชัน้เรียน  

(3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุก

กิจกรรมรวมทั้งกระตุ้นใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้  

(4) จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการรว่มมอืในกลุ่มผู้เรยีน 

(5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่

หลากหลาย  

http://mathsimulationtechnology.wordpress.com/2012/02/16/active-learning-passive-teaching/
http://mathsimulationtechnology.wordpress.com/2012/02/16/active-learning-passive-teaching/
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(6) วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา 

และกิจกรรม  

(7) ครูผูส้อนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเของ

ที่ผู้เรยีน  

 3.3 รูปแบบของ Active Learning (ประภัสรา โคตะขุน, 2554) 

การจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สามารถ

สร้างให้เกิดขึน้ได้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน รวมทั้งสามารถใช้ได้กับผูเ้รียนทุกระดับ ทั้งการเรียนรู้เป็น

รายบุคคล การเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก และการเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่ McKinney (2008) ได้เสนอ

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู้แบบ Active Learning ได้ด ีได้แก่ 

(1) การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) คือ การจัดกิจกรรม

การเรียนรูท้ี่ให้ผู้เรยีนคิดเกี่ยวกับประเด็นที่ก าหนดคนเดียว 2-3 นาที (Think) จากนั้นให้แลกเปลี่ยน

ความคิดกับเพื่อนอีกคน 3-5 นาที (Pair) และน าเสนอความคิดเห็นตอ่ผูเ้รียนทั้งหมด (Share)  

(2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning group) คือ การจัดกิจกรรม

การเรียนรูท้ี่ให้ผู้เรยีนได้ท างานรว่มกับผูอ้ื่น โดยจัดกลุ่มๆ ละ 3-6 คน  

(3) การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน (Student-led review sessions) คือ การ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และพิจารณาข้อสงสัยต่าง  ๆ ในการ

ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูจะคอยช่วยเหลือกรณีที่มปีัญหา  

(4) การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนน าเกม

เข้าบูรณาการในการเรียนการสอน ซึ่งใช้ได้ทั้งในขั้นการน าเข้าสู่บทเรียน การสอน การมอบหมาย

งาน และหรอืขั้นการประเมินผล  

(5) การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ (Analysis or reactions to videos) คือ การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ดูวีดีโอ 5-20 นาที แล้วให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น หรือสะท้อน

ความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู อาจโดยวิธีการพูดโต้ตอบกัน การเขียน หรือ การร่วมกันสรุปเป็นราย

กลุ่ม  

(6) การเรียนรู้แบบโต้วาที (Student debates) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัด

ให้ผู้เรียนได้น าเสนอข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ เพื่อยืนยันแนวคิดของตนเองหรือ

กลุ่ม  
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(7) การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ (Student generated exam 

questions) คือการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ให้ผู้เรยีนสร้างแบบทดสอบจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว  

(8) การเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย (Mini-research proposals or project) คือ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่อิงกระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนก าหนดหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้ วาง

แผนการเรียน เรียนรู้ตามแผน สรุปความรู้หรือสร้างผลงาน และสะท้อนความคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

หรืออาจเรียกว่าการสอนแบบโครงงาน (project-based learning) หรือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น

ฐาน (problem-based learning)  

(9) การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) คือ การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้อ่านกรณีตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จากนั้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์และแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นหรอืแนวทางแก้ปัญหาภายในกลุ่ม แล้วน าเสนอความคิดเห็นตอ่ผูเ้รียนทั้งหมด  

(10) การเรียนรู้แบบการเขียนบันทึก (Keeping journals or logs) คือ การจัด

กิจกรรมการเรียนรูท้ี่ผู้เรยีนจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่ได้พบเห็น หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 

รวมทั้งเสนอความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกที่เขียน  

(11) การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว (Write and produce a newsletter) 

คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนร่วมกันผลิตจดหมายข่าว อันประกอบด้วย  บทความ 

ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร และเหตุการณท์ี่เกิดขึน้ แล้วแจกจ่ายไปยังบุคคลอื่นๆ  

(12) การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept mapping) คือ การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนออกแบบแผนผังความคิด เพื่อน าเสนอความคิดรวบยอด และความเชื่อมโยง

กันของกรอบความคิด โดยการใช้เส้นเป็นตัวเชื่อมโยง อาจจัดท าเป็นรายบุคคลหรืองานกลุ่ม แล้ว

น าเสนอผลงานต่อผู้เรียนอื่นๆ จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคนอื่นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติม  

 

3.4 การประยุกต์การสอนบรรยายให้เป็น Active Learning (หรือ Interactive 

Lecture) (ศักดา ไชกิจภิญโญ, 2548) 

 สามารถท าตามขั้นตอนได้ดังตอ่ไปนี้ 

(1) เริ่มการสอนด้วย Advanced Organizer (AO) 3-5 นาที โดยการแสดงใหเ้ห็นถึง 

ความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาที่จะบรรยายกับสิ่งที่ผู้เรียนมีพื้นฐานอยู่ก่อนแล้ว พร้อมทั้งระบุโครง

ร่างเนื้อหา แนวคิด ประเด็นหลักในการบรรยาย ผู้เรียนจะเห็นความส าคัญและอยากเรียนรู้เรื่องนั้น

มากขึ้น 
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(2) บรรยายเนื้อหา (10-15 นาที) ตามด้วย Collaborative activities (CA) 3-4 นาที 

ปกติผู้สอนบรรยายมักจะสอนติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเฉื่อย และไม่กระตุ้นการ

เรียนรู้ จากการศึกษา (Stuart, 1978) พบว่าสมาธิหรือความสนใจของผู้เรียนจะลดลงอย่างรวดเร็ว

ภายใน 15 นาที ดังนั้นในรูปแบบ Interactive Lecture จึงแนะน าการสอนบรรยายเนื้อหา 10-15 

นาที ตามด้วยกิจกรรมอื่น 3-4 นาที เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและเป็นการให้โอกาสผู้สอนมี

ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน เช่น การตั้งค าถามให้ผู้เรียนตอบ หรือจะให้ผู้เรียนช่วยกันคิดเป็นกลุ่มเพื่อ

ตอบ ผู้เรียนจะเข้าใจเนื้อหาและจ าได้นานกว่าถ้ามีการอภิปรายร่วมกัน (Johnson, 1991b) ผู้สอน

สามารถท าซ้ าโดยบรรยายเนือ้หาสลับกับกิจกรรมเรื่อยๆ ไป จนใกล้หมดเวลาสอน 

(3) ผูเ้รียนสรุปเนือ้หาที่เรยีนด้วยตนเอง Individual Summaries (IS) 4-6 นาที ผู้สอนให้

ผู้เรียนสรุปความเข้าใจของตนเอง โดยเขียนใจความส าคัญของเนื้อหาเพียงประโยคเดียวลงใน

แผ่นกระดาษ และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนข้างๆ กันอ่าน หรอืผูส้อนอาจสุ่มใหผู้เ้รียนมาอ่านหนา้ช้ัน 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 การบรรยายสลับกิจกรรมการเรียนรู้อื่นภายใน 60 นาที 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ปราณี วราสวัสดิ์ (2552) ได้ใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบผสมผสานใน รายวิชา ทอ 

320 (เคมีอาหาร) ซึ่งประกอบด้วย 4 วิธี คือ วิธีที่ 1 ให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาที่จะเรียนมาล่วงหน้า 

แล้วมาอภิปรายซักถามในช้ันเรียนโดยผู้สอนช่วยแนะให้ได้เนื้อหาที่ถูกต้อง หลังการอภิปรายมีการ

ทดสอบย่อย วิธีที่ 2 มีการทดสอบย่อยของเนื้อหาทีเรียนในครั้งก่อนซึ่งเรียนโดยวิธีบรรยายและ

ซักถาม ก่อนการเรียนในครั้งต่อไป วิธีที่ 3 ให้นักศึกษาน าผลที่ได้จากการทดลองในภาคปฎิบัติไป

ค้นคว้าเพิ่มเติม แล้วมาอภิปรายในช้ันเรียนโดยเชื่อมโยงกับหลักทฤษฎีที่เรียน และวิธีที่ 4 เป็นการ

สอนแบบบรรยายปกติ จากการศึกษาพบว่าการสอนแบบผสมผสานและการทดสอบย่อย จะท าให้

นักศึกษามีความตื่นตัว ตดิตาม เอาใจใส่มากขึ้น และท าให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีขึ้น 

สุเนตร สืบค้า (2552) ได้ศึกษาการสร้างรายวิชาส าหรับระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ

ด้วยโปรแกรม Moodle e-Learning และศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อการใช้ระบบ โดยวิธีการวิจัย

เชิงส ารวจจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา วก 341 หลักกระบวนการทางวิศวกรรมเกษตร 

พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน Moodle ว่ามีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิด

Lecture I Lecture II 

 
Lecture III 

 
C-A C-A A-O I-S 

0-3 min. 3-20 min. 25-35 min. 40-55 min. 20-25 min. 35-40 min. 55-60 min. 
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ความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น และเป็นระบบที่ท าให้สามารถสื่อสารกับผู้สอนได้ตลอดเวลา 

ส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีความกระตอืรอืร้น มีความรับผดิชอบ มกีารแสวงหาความรูอ้ยู่ตลอดเวลา  

ฐิตินันท์ รัตนพรหม (2552) ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรม “ห้องแห่งการ

เรียนรู้” ของนักศึกษาในรายวิชา อย 411 การแปรรูปพลาสติก โดยกิจกรรมห้องแห่งการเรียนรู้

ประกอบด้วย (1) การติดตามการจดบรรยายของนักศึกษากลุ่มเสี่ยง (2) การท าแผนผังความคิด 

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

(4) การน านักศึกษาไปทัศนศึกษาโรงงานแปรรูปพลาสติกและมีการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน

ห้องเรียน (5) การค้นคว้าและการรายงานหน้าช้ันเรียน และ (6) การจัดบอร์ดและเปิดโอกาสให้

เพื่อนและอาจารย์ซักถาม จากการศึกษาพบว่าการใช้กิจกรรรมห้องแห่งการเรียนรู้ ยังไม่สามารถ

ปรับนักศกึษากลุ่มเสี่ยงและนักศึกษานอกกลุ่มเป้าหมายให้มผีลสัมฤทธิม์ากกว่า C ได้ทั้งหมด  

ดริญญา มูลชัย (2552) ได้น าแผนผังความคิดมาใช้ในการเรียนการสอนในวิชาสารเคมี

ส าหรับยาง พบว่าการส่งเสริมให้นักศึกษาท าแผนผังความคิดจะเป็นการช่วยให้นักศึกษาจดจ า

เนือ้หาได้ดขีึน้ และเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความเอาใจใส่และมีความตื่นตัวในการเรียนมากขึ้น 

ดริญญา มูลชัย (2553) ได้ท ากิจกรรมสง่เสริมการทบทวนบทเรียนในการเรียนวิชาสารเคมี

ส าหรับยางโดยใช้แบบทดสอบผ่านสมุดกิจกรรม พบว่าท าให้นักศึกษามีโอกาสทบทวนบทเรียน

อย่างสม่ าเสมอ และเป็นการกระตุ้นความสนใจและตั้งใจเรียน อีกทั้งมีส่วนช่วยปรับปรุงผลการ

เรียนของนักศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการทบทวนบทเรียนเริ่มจากให้นักศึกษากลับไปทบทวน

บทเรียนหลังเรียนจบในแต่ละคาบเพื่อท าแบบทดสอบในต้นช่ัวโมงของการเรียนคาบถัดไป  โดยมี

รายละเอียดดังนี้ (1) อาจารย์ผู้สอนก าหนดโจทย์ให้นักศึกษาท าแต่ไม่อนุญาตให้เปิดเอกสาร (2) 

เมื่อนักศึกษาท าเสร็จในเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้แลกกับเพื่อนตรวจ โดยให้นักศึกษาเปิดเอกสารใน

การตรวจใหเ้พื่อน กรณีเพื่อนตอบผิดใหน้ักศึกษาเขียนเฉลยใหด้้วย (3) ให้ส่งสมุดกลับคืนให้เจ้าของ 

หลังจากนั้นอาจารย์จะเฉลยอีกครั้ง นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบ โดยผู้เรียนจะเกิด

การทบทวนทั้งหมด 3 ขั้นตอนคือ ขั้นต้อนที่ 1 จากการทบทวนหลังเรียนก่อนการท าแบบทดสอบ 

ขั้นตอนที ่2 ระหว่างการตรวจให้เพื่อน ขั้นตอนที ่3 จากการฟังเฉลยจากอาจารย์ 
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วธิีการด าเนนิการวจิัย 
 

การวิจัยจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คอื 

ตอนที่ 1 ประเมินความรู้เบื้องต้นของนักศึกษา 

 การประเมินความรู้ของนักศึกษาจะใช้แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยเนื้อหาใน

ข้อสอบประกอบด้วย 

(1) ความรูพ้ืน้ฐานทางด้านเทคโนโลยียางที่ต้องน ามาบูรณาการกับวิชาการแปรรูปยาง เช่น 

วิชาสารเคมีส าหรับยาง วิชายางธรรมชาติ และวิชายางสังเคราะห์ 

(2) ความรูเ้รื่องเครื่องมือที่ใชใ้นการแปรรูปและขึ้นรูปผลติภัณฑ์ยาง (ก าลังจะเรียน) 

 

ตอนที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย 

 น าข้อมูลคะแนนของนักศึกษาที่ได้จากตอนที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนทั้งในและนอกห้องเรียนให้เหมาะสม เพื่อเป็นการกระตุ้นความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาทุก

ระดับ แสดงดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ 

ประเภทของ

กิจกรรม 
ลักษณะของกิจกรรม 

1. กิจกรรม

การเรียนรู้ใน

หอ้งเรียน 

Everyday vocabulary: ให้นักศึกษาค้นคว้าและน าเสนอค าศัพท์ด้านเทคโนโลยียาง

หนา้หอ้ง คาบละ 1 คน โดยใหน้ักศึกษาทุกคนจดค าศัพท์ลงในสมุดกิจกรรมของตัวเอง 

End of Class query: ให้นักศึกษาสรุปสาระส าคัญที่ได้จากการเรียนในแต่ละคาบลง

ในสมุดกิจกรรม โดยไม่เปิดเอกสารประกอบการสอน 

Quiz time: ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบย่อย (Quiz) โดยตอบค าถามลงในสมุดกิจกรรม 

แล้วแลกกันตรวจกับเพื่อน พร้อมแก้ไขให้ในกรณีที่เพื่อนตอบผิด และส่งสมุดให้

อาจารย์ตรวจค าตอบอีกรอบ (Double check) 
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ประเภทของ

กิจกรรม 
ลักษณะของกิจกรรม 

 Trade of Problem: แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะได้บัตรค าถามไม่เหมือนกัน 

ให้แต่ละกลุ่มเขียนค าตอบที่บัตรค าถามด้านหลัง เสร็จแล้วส่งให้เพื่อนกลุ่มอื่น ใน

ขณะเดียวกันกลุ่มตัวเองก็ได้รับบัตรค าถามจากกลุ่มอื่น โดยยังไม่ดูค าตอบ ให้สมาชิก

ในกลุ่มอ่านค าถาม และร่วมกันคิดหาค าตอบ เมื่อได้ค าตอบแล้วให้พลิกดูค าตอบของ

กลุ่มก่อนหน้านี้ ถ้าค าตอบตรงกันไม่ต้องเขียนอะไรเพิ่ม แต่ถ้าค าตอบของกลุ่มไม่

เหมือนค าตอบของกลุ่มอื่น ให้เขียนค าตอบลงหลังบัตรค าถามนั้นอีกค าตอบหนึ่ ง และ

ให้ยื่นบัตรค าถามส่งให้กลุ่มอื่นต่อไป ในขณะเดียวกันก็รับบัตรค าถามของกลุ่มอื่นมา ให้

ท าเชน่เดียวกันนี้จนครบ ผู้สอนรวบรวมบัตรค าถามที่มีค าตอบมากกว่าหนึ่งค าตอบ ให้

ทั้งหอ้งรว่มอภปิรายหาค าตอบที่เป็นที่ยอมรับของทั้งหอ้ง 

Think pair share: ให้นักศึกษาทุกคนตั้งค าถามมาจากบ้านคนละ 1 ข้อ ลงในกระดาษ 

แล้วให้นักศึกษาจับคู่กับเพื่อนหยิบค าถามขึ้นมา 1 ใบ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ร่วมกัน หลังจากนั้นจงึให้แตล่ะคูน่ าเสนอใหเ้พื่อนๆ ฟัง 

Voting: ให้ผู้เรียนยกมือเพื่อตอบค าถามของผู้สอนในลักษณะแสดงความเห็นด้วยและ

ไม่เห็นด้วยหรอืแขง่กันตอบ 

Card game: จัดให้นักศึกษานั่งเป็นวงกลม และใหน้ักศึกษาหยิบบัตรค าคนละ 1 ใบ ทุก

คนอ่านบัตรค าของตัวเองและชูให้เพื่อนดู หลังจากนั้นให้นักศึกษาจัดกลุ่มข้อความที่

เกี่ยวข้องกับเครื่องมือของตัวเอง แล้วจึงให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายหน้าที่ของ

ส่วนประกอบต่างๆ ที่ได้ 

Collaborative learning group: อาจารย์จัดกลุ่มให้นักศึกษาตามความเหมาะสม 

กล่าวคือแต่ละกลุ่มจะประกอบไปด้วยผู้ชายอย่างน้อย 2 คน และนักศึกษาที่มี

ประสบการณ์เคยเรียนรายวิชานี้มาแล้วเมื่อภาคการศึกษาที่ 1/2554 อีกกลุ่มละ 1-2 

คน เพื่อให้นักศึกษาสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้และฝึกทักษะการใช้เครื่องมือจริง 

(ภาคปฏิบัติ) 

2.กิ จ ก ร ร ม

ก า ร เ รี ย น รู้

ผ่ า น สื่ อ

อิเล็คทรอนิคส ์

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 
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ผลการวจิัยและวจิารณ์ 

 

 จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนของนักศึกษาทั้งหมด 38 คน ได้ผลแสดงดังตารางที่ 2 

กล่าวคือ มีผู้ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 70 เพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 ผู้ที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ

ปานกลางร้อยละ 45-69 คิดเป็นร้อยละ 28.9 ในขณะที่มีนักศึกษากลุ่มอ่อนที่ได้คะแนนน้อยกว่า

ร้อยละ 45 มีจ านวนสูงถึง 26 คน คิดเป็นร้อยละ 68.4 ซึ่งพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ขาดความรู้

พื้นฐานด้านสารเคมีส าหรับยางซึ่งเป็นวิชาที่นักศึกษาเคยเรียนมาแล้ว และถือเป็นวิชาพื้นฐาน

ส าคัญที่ต้องใช้ในการเรียนและการท างานด้านอุตสาหกรรมยาง และนักศึกษาบางส่วนก็ยังขาด

ความรู้เรื่องเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการแปรรูปและขึ้นรูปยาง รวมทั้งขาดทักษะด้านค าศัพท์

ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเทคโนโลยียาง 

 

ตารางท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

คะแนนสอบที่ได้ จ านวนนักศกึษา (คน) ร้อยละ 

มากกว่าร้อยละ 70 

ร้อยละ 45-69 

ต่ ากว่าร้อยละ 45 

1 

11 

26 

2.6 

28.9 

68.4 

รวม 38 100 

 

 น าข้อมูลที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนมาออกแบบเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มี

ความหลากหลาย โดยแบ่งเป็นกิจกรรมการเรยีนรู้ในห้องเรียน และกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ได้ผลแสดงดังตารางที่ 3



 

 

ตารางที่ 3 ลักษณะกิจกรรม เคร่ืองมือ และผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆ 
 

ประเภทของ

กิจกรรม 

ลักษณะของกิจกรรม เคร่ืองมือ ผลลัพธ ์

1.กิ จ ก ร ร ม ก า ร

เรยีนรู้ในห้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Everyday vocabulary: ให้

นั กศึ กษาค้ นคว้ าค าศัพท์ ด้ าน

เทคโนโลยียางและน าเสนอค าศัพท์

หน้าห้อง คาบละ 1 คน โดยให้

นักศึกษาทุกคนจดค าศัพท์ลงใน

สมุดกิจกรรมของตัวเอง 

(1) สมุดกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Log 

Book) 

(2) สื่ออนิเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ 

(3) หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยียาง 

(4) เอกสารประกอบการสอน 

 

 

นักศึกษาได้เรียนรู้และทบทวนค าศัพท์ด้านเทคโนโลยียาง

อย่างนอ้ย 42 ค าศัพท์ 

     

End of Class query: ให้

นักศึกษาสรุปสาระส าคัญที่ได้จาก

การเรียนในแต่ละคาบลงในสมุด

กิ จกรรม  โดย ไม่ เ ปิ ด เอกสาร

ประกอบการสอน 

สมุดกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Log 

Book) 

นักศึ กษาส่ วนใหญ่ เ ข้ า ใ จ เนื้ อหาและสามารถสรุ ป

สาระส าคัญที่ได้เรียนรู้ในแตล่ะคาบได้ 



 

 

ประเภทของ

กิจกรรม 
ลักษณะของกิจกรรม เคร่ืองมือ ผลลัพธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiz time: ให้นักศึกษาท า

แบบทดสอบย่อย (Quiz) โดยตอบ

ค าถามลงในสมุดกิจกรรม แล้ว

แลกกันตรวจกับเพื่อน พร้อมแก้ไข

ให้ในกรณีที่เพื่อนตอบผิด และส่ง

สมุดให้อาจารย์ตรวจค าตอบอีก

รอบ (Double check) 

สมุดกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Log 

Book) 

 
 

นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาและสามารถท าแบบทดสอบได้

คะแนนไม่ต่ ากว่า 50% 

 

 

 

Trade of Problem: แบ่งผู้เรียน

เป็น 6 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะได้

บัตรค าถามไม่เหมือนกัน ให้แต่ละ

กลุ่มเขียนค าตอบที่บัตรค าถาม

ด้านหลัง เสร็จแล้วส่งให้เพื่อนกลุ่ม

อื่น ในขณะเดียวกันกลุ่มตัวเองก็

ได้รับบัตรค าถามจากกลุ่มอื่น โดย

ยังไม่ดูค าตอบ ให้สมาชิกในกลุ่ม

อ่านค าถาม และร่วมกันคิดหา 

(1) บัตรค าถาม 6 ชุด 

(2) ปากกาเมจิกหลากสี 

 
 

 

(1) นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาและสามารถสรุปสาระส าคัญของ

แตล่ะหัวข้อได้ 

(2) นักศึกษาระดมสมองและสามารถท างานร่วมกันเป็นทีม

ได้ 

 



 

 

ประเภทของ

กิจกรรม 
ลักษณะของกิจกรรม เคร่ืองมือ ผลลัพธ ์

 ค าตอบ เมื่อได้ค าตอบแล้วให้พลิก

ดูค าตอบของกลุ่มก่อนหน้านี้ ถ้า

ค าตอบตรงกันไม่ต้องเขียนอะไร

เพิ่ม  แต่ถ้ าค าตอบของกลุ่มไม่

เหมอืนค าตอบของกลุ่มอื่น ใหเ้ขียน

ค าตอบลงหลังบัตรค าถามนั้นอีก

ค าตอบหนึ่ง และให้ยื่นบัตรค าถาม

ส่ ง ใ ห้ ก ลุ่ ม อื่ น ต่ อ ไ ป  ใ น

ขณะเดียวกันก็รับบัตรค าถามของ

กลุ่มอื่นมา ให้ท าเช่นเดียวกันนี้จน

ครบ ผู้สอนรวบรวมบัตรค าถามที่มี

ค าตอบมากกว่าหนึ่งค าตอบ ให้ทั้ง

หอ้งรว่มอภปิรายหาค าตอบที่เป็นที่

ยอมรับของทั้งห้อง 

 
 

 Think pair share: นักศึกษาทุก

คนตั้งค าถามมาจากบ้านคนละ 1 

ข้อ ลงในกระดาษ แล้วให้นักศึกษา 

(1) ค าถามจากนักศกึษา 42 ข้อ  

(2) สมุดกิจกรรมการเรียนรู ้

 

 

นักศึกษาเข้าใจในบทเรียน สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กับเพื่อน และตอบค าถามได้ 

 

 



 

 

ประเภทของ

กิจกรรม 
ลักษณะของกิจกรรม เคร่ืองมือ ผลลัพธ ์

 จับคู่กับเพื่อนหยิบค าถามขึ้นมา 1 

ใบ อภิปรายแลกเปลี่ ยนความ

คิดเห็นร่วมกัน หลังจากนั้นจึงให้

แตล่ะคูน่ าเสนอใหเ้พื่อนๆ ฟัง 

 

 

 

 
 

Card game: จัดให้นักศึกษานั่ง

เป็นวงกลม และให้นักศึกษาหยิบ

บัตรค าคนละ 1 ใบ ทุกคนอ่านบัตร

ค าของตั ว เองและ ชู ให้ เพื่ อนดู 

หลังจากนั้นให้นักศึกษาจัดกลุ่มค า

ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือของตัวเอง 

แ ล้ ว จึ ง ใ ห้ แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม ร่ ว ม กั น

อภิปรายหน้าที่ของส่วนประกอบ

ต่างๆ ที่ได้ 

 

 

 

บัตรค า 42 ใบ นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนมาได้ 

 
 



 

 

ประเภทของ

กิจกรรม 

ลักษณะของกิจกรรม เคร่ืองมือ ผลลัพธ ์

 Collaborative learning group: 

อาจารย์จัดกลุ่มให้นักศึกษาตาม

ความเหมาะสม กล่าวคือแต่ละ

กลุ่มจะประกอบไปด้วยผู้ชายอย่าง

น้ อย  2  คน  และนั กศึ กษาที่ มี

ประสบการณ์เคยเรียนรายวิชานี้

ม า แ ล้ ว เ มื่ อ ภ าคก า รศึ ก ษ า ที่ 

1/2554 อีกกลุ่มละ 1-2 คน เพื่อ

นักศึกษาให้สามารถท างานร่วมกัน

เป็นทีมได้และฝึกทักษะการใ ช้

เครื่องมือจริง 

(1) อุปกรณ์และเครื่องมือแล็ป 

(2) คู่มอืปฏิบัติการ 

           

นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีมได้ มีการแบ่งงานกัน 

ช่วยกันทดลองและวิเคราะหผ์ล 

                                                                                         
 

Voting: ให้ผู้เรียนยกมือเพื่อตอบ

ค าถามของผู้สอนในลักษณะแสดง

ความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยหรือ

แขง่กันตอบ 

 

ค าถามจากอาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นทั้งในกรณีที่เห็นด้วยและไม่

เห็นด้วย ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าใจใน

บทเรียนมากขึ้น 

 

 

 



 

 

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 

 
 

นักศึกษากลับไปทบทวนบทเรียนอีกครั้งหลังจากการเรียน

การสอนในห้องเรียนก่อนที่จะเข้าไปท าแบบทดสอบ จึงท า

ให้นักศึกษาได้ทบทวนบทเรียนซ้ าไปในตัว 
 

 

 

Assignment room: ให้นักศึกษา

ส่งงานผ่านทาง Moodle e-

learning 

 

 

 

 

 

(1) สื่ออเิล็คทรอนิคส ์Moodle e-learning 

(2) โปรแกรม MS Offices 

(1) นักศึกษามีความช านาญในการใช้เทคโนโลยีสนเทศมาก

ขึน้ 

(2) นักศึกษาได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์และรายงานผลการ

ทดลองโดยใช้โปรแกรม MS Excel 

 

 

 



 

 

ประเภทของ

กิจกรรม 

ลักษณะของกิจกรรม เคร่ืองมือ ผลลัพธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อสังคมออนไลน์ facebook ในชื่อกลุ่ม 

Aj.koy student 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาได้ซึมซับคุณธรรมจริยธรรมผ่านข้อความ ค าคม 

และคติสอนใจต่างๆ ท าให้มีก าลังใจและสติในการใช้ชีวิต

มากขึ้น 

 
 

 

ถามตอบปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับ

การเรียน 

 

 

 

 

 

สื่อสังคมออนไลน์ facebook ในชื่อกลุ่ม 

Aj.koy student 
 

 

นักศึกษาช่วยกันแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความรู้ความ

เข้าใจตรงกัน โดยมีอาจารย์สรุปข้อสงสัยอีกครั้ง 
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจในกิจกรรมการเรยีนการสอนรูปแบบต่างๆ 
 

กิจกรรม คะแนนเฉลี่ย  

(เต็ม 5 คะแนน) 

1.กิจกรรมทาง Moodle E-learning 

1.1 บทเรียนออนไลน์ผ่าน Moodle e-learning 

1.2 การส่งการบ้านผ่าน Moodle e-learning 

1.3 การท าแบบทดสอบผา่น Moodle e-learning 

 

4.5 

4.4 

4.2 

2. กิจกรรมในห้องเรียน (Class Activity) 

2.1 การน าเสนอค าศัพท์ด้านเทคโนโลยียางผ่านสมุดกิจกรรมการเรยีนรู้ 

2.2 การสรุปความรูท้ี่ได้รับจากการเรียนแตล่ะคาบ 

2.3 เกมส์หรอืกิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน  

 

4.5 

4.4 

4.5 

3. เอกสารประกอบการเรียนการสอน (เชน่ ความชัดเจน ความน่าสนใจ)  

3.1 เอกสารประกอบการเรียนการสอนบรรยาย (Lecture)] 

3.2 เอกสารประกอบการเรียนการสอน คู่มอืปฏิบัติการ (Lab) 

3.3 ไสลด์ประกอบบการบรรยาย (Powerpoint presentation) 

 

4.3 

4.2 

4.2 

(4) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาง Social Media (Facebook)  

    ผ่านกลุ่ม Aj.koy student  

 

4.6 

คะแนนเฉลี่ยทุกกิจกรรม 4.4 

 

ตารางที่ 5 อุปสรรคในการเรียนการสอน (จากจ านวนนักศึกษา 31 คน) 
 

อุปสรรค จ านวนนักศกึษา

ที่เลือก (คน) 

ร้อยละ 

1. พืน้ฐานความรูท้ี่มอียู่เดิมของนักศกึษาน้อยเกินไป 

2. เนือ้หาของวิชามมีากเกินไป 

3. เนือ้หาของวิชายากเกินไป 

4. จ านวนนักศกึษาในชั้นเรียนมากเกินไป 

5. มีค าศัพท์ภาษาอังกฤษมากเกินไป 

6. อาจารย์สอนเร็วเกินไป 

7. งานที่ได้รับมอบหมายใหท้ ามากเกินไป 

20 

23 

2 

5 

11 

- 

- 

32.8 

37.7 

3.3 

8.2 

18.0 

- 

- 
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 จากตารางที่ 4 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอน

รูปแบบต่างๆ เป็นอย่างดี ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย 4.4 จาก 5 คะแนน โดยจะเห็นว่ากิจกรรมที่นักศึกษา

ให้ความสนใจและมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ในการ

ติดตามงาน ถามตอบปัญหาข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรียนการสอน เป็นต้น ซึ่งอาจ

เป็นผลเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน และนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่หน้า

คอมพิวเตอร์หรือใช้โทรศัพท์มอืถือในการออนไลน์ในชวีิตประจ าวันเป็นส่วนมาก 

 จากตารางที่ 5 พบว่าอุปสรรคในการเรียนการสอนในรายวิชานี้ส่วนใหญ่มาจาก 2 ประเด็น

ด้วยกัน คอื พื้นฐานความรู้ที่มอียู่เดิมของนักศึกษาน้อยเกินไป คิดเป็นร้อยละ 32.8 และเนื้อหาของ

วิชามีมากเกินไป คอืมีทั้งหมด 8 บทเรียน จึงท าให้นักศึกษาไม่สามารถจดจ าเนื้อหาได้ทั้งหมดซึ่งจะ

เป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับคนที่อาศัยความจ าแทนความเข้าใจ 
 

ตารางที่ 6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากนักศกึษา 
 

นักศกึษา ข้อเสนอแนะ 

คนที่ 1 วิชานีเ้ป็นวิชาที่เรยีนแล้วไม่มีความกดดันที่สุดเทา่ที่เคยเรยีนมาคะ่ หมายถงึวิชาของอาจารย์นะ

คะ่ หนูคดิว่าเรยีนกับอาจารย์แล้วเรียนสนุกแถมยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเพื่อนๆและ

น้องได้ด้วย หนูชอบที่อาจารย์เป็นกันเอง อันไหนที่ไม่ได้หนูจะกล้าถามอาจารย์เพราะอาจารย์

ให้ค าตอบที่ดีค่ะ อาจารย์เขา้ใจนักศึกษามากๆค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์ 

คนที่ 2 ขอบคุณครบัอาจารย์ อ.ท าใหผ้มรู้อะไรอย่างอื่นนอกจากบทเรียนที่สอน 

คนที่ 3 อยากให้อาจารยส์อนแล้วมีขอ้คิดหรอืเตอืนสติให้นักศึกษาทุกช่ัวโมงเลยคับ 

คนที่ 4 อาจารย์มีความกระตือรือร้นในการสอน ท าให้นักเรียนที่เข้าเรียนสนุกสนานและมีความสุขไป

กับการเรยีน 

คนที่ 5 อยากให้หนังสือเรียน (เอกสารประกอบการสอน) มีสีสันมากกว่าที่จะเป็นแบบขาวด า เพราะว่า

เวลาเรียนมันอาจจะช่วยให้เพิ่มความเข้าใจ และเพิ่มความสนใจอยากรู้อยากเห็นมากกว่าแบบ

ที่เป็นสีขาวด า  

คนที่ 6 รักและเคารพอาจารย์กอ้ยมาก  อาจารย์สอนได้ดีมากคะ   

คนที่ 7 วิธีการสอนที่หลากหลายของอาจารย์ ท าให้ผู้เรียนรูส้ึกสนกุและไมน่่าเบื่อ อีกทั้งยังมีกิจกรรม

ต่างๆให้ท ารวมถงึการเปิดโอกาสใหน้ักศึกษามสี่วนร่วมในเนือ้หาวิชายิ่งท าใหส้นุกมากค่ะ 

คนที่ 8 วิธีการสอนของอาจารย์ดีมากคะ่ เพราะท าให้ผูเ้รียนรูส้ึกสนุก และรูส้ึกไม่เบื่อค่ะรวมถงึ

กจิกรรมในห้องเรียนก็ช่วยท าให้การเรยีนมสีีสนัมากขึ้น 

คนที่ 9 อาจารย์เปน็กันเองกับนักศึกษา ท าให้ไม่เครียด 

คนที่ 10 สอนได้ตรงเนือ้หา มีวิธีการสอนที่ดีเยี่ยม 

คนที่ 11 สอนสนุกครับ มีมุกให้เลน่ทุกคาบเลยครับ 

คนที่ 12 อาจารยส์อนสนุกครับ มีแง่คิด คติเตอืนใจ แต่เนือ้หาเยอะไปนิดครับ 



 

 
25 

ตารางที่ 7 การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
   

ระดับคะแนน  (เกรด) จ านวน (คน) ร้อยละ 

A 3 7.1 

B+ 2 4.8 

B 4 9.5 

C+ 6 14.3 

C 7 16.7 

D+ 10 23.8 

D 7 16.7 

F 3 7.1 

รวม 42 100 

 

 จากตารางที่ 7 เป็นระดับคะแนนรวมของนักศึกษา 42 คน ซึ่งพบว่านักศึกษากลุ่มเป้าหมาย

ที่เคยสอบไม่ผ่านรายวิชานี้เมื่อภาคการศึกษาที่ 1/2554 จ านวน 6 คน ท าคะแนนได้ดีขึ้น สามารถ

สอบผา่นในภาคการศกึษานี้ โดยแบ่งเป็นคนที่ได้เกรดดีบวก (D+) 4 คน ดี (D) 1 คน และซี (C) 1 คน 

คิดเป็นร้อยละ 66.7, 16.7 และ 16.7 ตามล าดับ แต่อย่างไรก็ตามจากจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

พบว่ายังมีนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในรายวิชานี้จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 ซึ่งเป็นผลจากได้

คะแนนสอบทั้งกลางภาคและปลายภายในระดับต่ า และขาดการท าแบบทดสอบหลังเรียนทาง 

Moodle e-learning  
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สรุปผลการวจิัย 

 

 จากการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active learning ในรายวิชา อย 341 การแปรรูป
ยาง ในภาคการศึกษาที่ 1/2555 พบว่าไม่สามารถท าให้นักศึกษาทุกคนมผีลการเรียนไม่ต่ ากว่าเกรด

ซี (C) ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ได้ แตอ่ย่างไรก็ตาม พบว่ามีนักศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินในครั้งนี้ลดลง 

จากเดิมที่มีผู้ไม่ผ่านการประเมินร้อยละ 28.57 ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 ลดลงเหลือร้อยละ 7.1 

ในภาคการศึกษาที่ 1/2555 นอกจากนั้นพบว่านักศึกษาที่เคยสอบไม่ผ่านการประเมินในภาค

การศึกษาที่ 1/2554 มีผลการเรียนดีขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ กล่าวคือสามารถสอบผ่านการ

ประเมินในครั้งนีทุ้กคน และจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาพบว่าการเรียนแบบ Active 

learning โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรม

ต่างๆ เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้น และมีความสนใจที่อยากจะร่วมกิจกรรมมากกว่าการสอน

แบบบรรยายเพียงอย่างเดียว  

 

การประยุกต์ใช้งานวจิยั 

 

 ผลจากการวิจัยที่ได้นี้สามารถน าไปใช้กับรายวิชาอื่นๆ ได้ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ

กระตือรือร้น มีความเข้าใจในเนื้อหารายวิชา และมีความสนุกกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่

หลากหลาย  
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