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ค าน า 

 

รายงานผลการวิจัยในช้ันเรียนเรื่องการกระตุ้นความกระตอืรอืร้นและการมสี่วนรว่มใน

ช้ันเรยีนของนักศึกษาในการเรียนวิชาสารเคมีส าหรับยาง เป็นงานวิจัยที่ด าเนินการในระหว่าง

การสอนในภาคการศกึษาที่ 2/2555 เพื่อหาแนวทางในการกระตุน้ความกระตอืรือร้นและการมี

ส่วนรว่มในชั้นเรียนของนักศึกษา รวมทั้งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักศึกษาในวิชา 

สารเคมีส าหรับยางของนักศกึษาระดับปริญญาตร ีหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะ

วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผูว้ิจัยหวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็น

ประโยชน์ตอ่อาจารย์และผู้สนใจท่านอื่น 

      

        ดริญญา มูลชัย 

                  17 พฤษภาคม 2556 
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รายงานวิจัยในชั้นเรยีน 

 

เรื่อง การกระตุน้ความกระตอืรือร้นและการมสี่วนร่วมในช้ันเรียนของนักศึกษาในการเรียน

วิชาสารเคมีส าหรับยาง 

 

ผู้วิจัย  อาจารย์ดริญญา มูลชัย 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วิชาสารเคมีส าหรับยางเป็นวิชาที่สอนเกี่ยวกับการวัลคาไนซ์ยาง สารตัวเร่งส าหรับ

การวัลคาไนซ์โดยใช้ก ามะถัน สารกระตุ้นและสารหน่วง สารแอนติออกซิแดนซ์และสาร 

แอนตโิอโซแนนท์ สารตัวเติม พลาสติไซเซอร์ การผสมยางกับสารเคมี และการออกสูตรยาง 

ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานส าคัญในการเรียนวิชาอื่นๆต่อไป รวมทั้งในการน าไปใช้ท างานที่เกี่ยวข้อง

กับอุตสาหกรรมยาง ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่าน ๆ มาผู้สอนได้ท าวิจัยในช้ันเรียนวิชาสารเคมี

เรื่องการใช้แผนผังความคิดเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาสารเคมีส าหรับยาง (ดริญญา, 

2553) และการส่งเสริมการทบทวนบทเรียนในการเรียนวิชาสารเคมีส าหรับยางโดยใช้

แบบทดสอบ (ดริญญา, 2554) มุ่งหวังเพื่อช่วยพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษา พบว่าการใช้

แผนผังความคิดช่วยให้นักศึกษาจดจ าเนื้อหาได้ดขีึ้น ท าให้มผีลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีขึ้น และ

การส่งเสริมการทบทวนบทเรียนในการเรียนวิชาสารเคมีส าหรับยางโดยใช้แบบทดสอบมีสว่น

ช่วยปรับปรุงผลการเรียนของนักศึกษา เนื่องจากท าใหน้ักศึกษามีโอกาสทบทวนบทเรียนอย่าง

สม่ าเสมอ แตท่ี่ผ่านมาผูส้อนยังพบปัญหานักศึกษาขาดความกระตอืรอืร้นขณะเรียนและการมี

ส่วนรว่มในชั้นเรียน นอกจากนั้นยังไม่กล้าตอบค าถาม ดังนัน้ในปีการศึกษาที่ 2/2555 นีผู้ส้อน

จงึท าวิจัยในช้ันเรยีนเพื่อกระตุ้นความกระตอืรอืร้นและการมสี่วนรว่มในชัน้เรียนของนักศกึษา 

โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาท ากิจกรรมถามตอบ การเล่นเกมส์ในชั้นเรียน โดยมุ่งหวังว่าการท า

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกลุ่มจะช่วยส่งเสริมความมั่นใจท าให้นักศึกษากล้าตอบค าถามและมีส่วน

ร่วมในช้ันเรยีนมากขึ้น และส่งเสริมความกระตือรือรน้ในการเรียน ลดปัญหานักศึกษางว่งนอน

ระหว่างการเรียนการสอน ท าให้มคีวามตื่นตัวขณะเรียน และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

วิชาสารเคมีส าหรับยางของนักศึกษา 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย      

 1.ศกึษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมกระตุ้นความกระตอืรอืร้นและการมี

ส่วนรว่มในชั้นเรียนในวิชาสารเคมีส าหรับยาง 

  

ขอบเขตของการวิจัย      

 1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสารเคมีส าหรับยาง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 

2555 จ านวน 36 คน 

 2. เนือ้หาวิชาสารเคมีส าหรับยางจ านวน 7 บท ดังนี ้ การวัลคาไนซ์ยาง สารตัวเร่ง

ส าหรับการวัลคาไนซ์โดยใช้ก ามะถัน สารกระตุ้นและสารหนว่ง สารแอนติออกซิแดนซ์ และ

สารแอนติโอโซแนนท์ สารตัวเติม พลาสติไซเซอร์ และสารเคมีอื่นๆ  

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. นักศึกษามีความกระตอืรือร้นในการเรยีนมากขึ้น 

2. นักศึกษามีส่วนรว่มในชัน้เรียนมากขึ้น 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ      

1. นักศึกษากล้าตอบค าถามในชัน้เรียนมากขึ้น 

2. นักศึกษาตั้งใจฟังการบรรยายมากขึ้น 

3. เป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยกล้าแสดงออกของนักศึกษา 

4. ท าให้บรรยากาศในช้ันเรียนสนุกสนาน นักศึกษาไม่ง่วงนอน 

 

สรุปสาระส าคัญจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ที่ผ่านมาผูส้อนได้ท าวิจัยในช้ันเรยีนเพื่อพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษาในวิชาสารเคมี

ส าหรับยางมดีังนี้  

ดริญญา มูลชัย (2553) พบว่าการน าแผนผังความคิด และการสอบย่อยหลังเรียนจบ

ในแต่ละบทมาใช้ในการเรียนการสอน พบว่านักศึกษามีความสนใจเรียน เข้าช้ันเรียนอย่าง

สม่ าเสมอ มคีวามตื่นตัวในการเรียนมากขึ้น 

 ดริญญา มูลชัย (2554) พบว่าการส่งเสริมการทบทวนบทเรียนในการเรียนวิชาสารเคมี

ส าหรับยางโดยใช้แบบทดสอบท าให้นักศึกษามีโอกาสทบทวนบทเรียนอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งมีสว่น

ช่วยปรับปรุงผลการเรียนของนักศึกษา 
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แผนการด าเนินงานและวิธีการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่าง  

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสารเคมีส าหรับยางในภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศึกษา 

2555 จ านวน 36 คน  

 

2. เคร่ืองมือ 

 2.1.แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศกึษาต่อรูปแบบกิจกรรมกระตุน้ความ

กระตอืรอืร้นและการมสี่วนร่วมในช้ันเรยีนในการเรียนวิชาสารเคมีส าหรับยาง  

2.2. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 

2.3. ข้อสอบที่ใชว้ัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักศึกษา  

 

3. ขั้นตอนการด าเนินการ 

3.1.ชีแ้จงนักศึกษาเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการจัด

กิจกรรมเพื่อกระตุ้นความกระตอืรอืร้นและการมีสว่นร่วมในชั้นเรียนในการเรียนวิชาสารเคมี

ส าหรับยางประจ าภาคการศกึษาที่ 2/2555 

3.2. รายละเอียดของกิจกรรมมดีังนี้ 

 -  แบ่งกลุ่มนักศึกษาจ านวน 36 คนออกเป็น 12 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน 

 -  ให้นักศึกษาตั้งชื่อประจ ากลุ่ม ส่งรายชื่อกลุ่มและสมาชิกในกลุ่มให้อาจารย์

ผูส้อน 

 - ให้นักศึกษานั่งเรียนเป็นกลุ่ม ในแต่ละคาบให้อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมซึ่ง

อาจเป็นการเล่นเกมส์จับคู่หรอืเกมส์ถามตอบ   โดยให้ช่วยกันตอบภายในกลุ่ม กลุ่มไหนจับคู่

ผดิหรอืตอบค าถามไม่ได้ให้ออกมาแสดงความสามารถพิเศษหนา้หอ้ง เช่น เต้น ร้องเพลง เป็น

ต้น โดยรายละเอียดของเกมส์มีดังนี้ 

 ก. เกมส์จับคู่  

อาจารย์ผู้สอนตั้งค าถามไว้ซึ่งเป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในคาบที่ก าลังจะเรียน

ตามจ านวนกลุ่มของนักศึกษา และท าบัตรค าตอบส าหรับค าถามแต่ละข้อ จากนั้นแจกบัตร

ค าตอบใหน้ักศึกษาแต่ละกลุ่มแบบสุ่ม ในระหว่างการเรียนอาจารย์ผู้ถามจะถามค าถามทีละข้อ

ให้สัมพันธ์กับเนือ้หาที่ก าลังบรรยาย ถ้ากลุ่มไหนมีบัตรค าตอบซึ่งเป็นค าตอบที่ถูกต้องของ

ค าถามนั้นให้ยกมอื ถ้ากลุ่มที่มบีัตรค าตอบที่ถูกต้องอยู่แตไ่ม่ยกมอืให้ออกมาแสดง

ความสามารถพิเศษหนา้หอ้ง  
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 ข. เกมส์ถามตอบ 

อาจารย์ผู้สอนจะคอยยิงค าถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน โดยถามแบบสุ่มตามช่ือ

กลุ่ม ในแต่ละคาบตั้งค าถามตามเนือ้หาให้ครบตามจ านวนกลุ่ม เมื่อถามค าถามแล้วกลุ่มไหน

ตอบถูกถือว่าผา่น สว่นกลุ่มไหนตอบผดิให้ออกมาแสดงความสามารถพิเศษหนา้หอ้ง  

 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.1.สร้างแบบสอบถามประเมินผลความพึงพอใจของนักศกึษาต่อรูปแบบกิจกรรม

กระตุน้ความกระตอืรอืร้นและการมสี่วนรว่มในช้ันเรียนในการเรียนวิชาสารเคมีส าหรับยาง  

4.2. แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนในชัน้เรียน 

 

5. วิธีวิเคราะห์และสถติิท่ีใช้  

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตคิ่าเฉลี่ยจากคะแนนการท าแบบส ารวจ ส าหรับค าถาม

เกี่ยวกับประเมินผลความพึงพอใจของนักศกึษาต่อรูปแบบกิจกรรมกระตุน้ความกระตอืรอืร้น

และการมีสว่นร่วมในชัน้เรียนในการเรียนวิชาสารเคมีส าหรับยาง ใช้มาตราส่วนประมาณค่า

ของลเิคิร์ท (Likert scale) (กนกพร, 2553) โดยจัดแบ่งระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจ 

ออกเป็น 5 ระดับดังนี้ 

มากที่สุด 5 คะแนน 

มาก  4 คะแนน 

ปานกลาง 3 คะแนน 

น้อย  2 คะแนน 

น้อยที่สุด 1 คะแนน 

โดยการแปลความหมายของผลการวิเคราะหจ์ากค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑไ์ว้ดังนี้ 

คะแนนค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 ระดับมากที่สุด 

  3.51-4.50 ระดับมาก 

  2.51-3.50 ระดับปานกลาง 

  1.51-2.50 ระดับน้อย 

  1.00-1.50 ระดับน้อยที่สุด 

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย 

พฤศจกิายน 2555 ถึง กุมภาพันธ์ 2556 
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ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมกระตุ้นความกระตอืรอืร้นและการมสี่วน 

 ร่วมในช้ันเรียนในการเรียนวิชาสารเคมีส าหรับยางประจ าภาคการศกึษาที่ 2 /2555 

 

รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

เฉลี่ย 

 

1.ท าให้นักศึกษามีความกระตอืรอืร้นใน

การเรียน 

8 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 4.23±0.43 

2. ท าให้นักศึกษาตั้งใจฟังอาจารย์สอนใน

ช้ันเรยีน 

11 

 

23 

 

1 

 

 

 

 

 4.28±0.52 

3. ท าให้นักศึกษามีสว่นร่วมในชั้นเรียน 13 17 5  

 

 4.23±0.69 

 4. ท าให้นักศึกษามีโอกาสทบทวน

บทเรียนที่เรยีนผา่นไปแล้ว 

11 

 

20 

 

4 

 

 

 

 4.2±0.63 

5. ท าให้นักศึกษาได้ใชค้วามคิดใน

ระหว่างการเรียน 

11 

 

23 

 

 

 

 

 

 4.32±0.47 

6. ท าให้นักศึกษาเข้าใจในบทเรียนมาก

ขึน้ 

6 26 3   4.08±0.51 

7. ช่วยส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่มของ

นักศึกษา 

11 22 2   4.26±0.56 

8. ช่วยส่งเสริมการกล้าแสดงออกของ

นักศึกษา 

12 14 8 1  4.06±0.84 

9. ท าให้บรรยากาศในช้ันเรียนเป็นไปด้วย

ความสนุกสนาน 

16 

 

18 

 

1 

 

  4.43±0.56 

10. มีสว่นช่วยปรับปรุงผลการเรียนของ

นักศึกษา 

9 21 4   4.15±0.61 

*ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจได้จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 35 คน ยกเว้นข้อ 5 

และ 10 เฉลี่ยจากนักศกึษาจ านวน 34 คน 
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สรุปผลการประเมิน: ความพึงพอใจตอ่กิจกรรมกระตุ้นความกระตอืรอืร้นและการมสี่วนรว่ม 

ในชั้นเรียนในการเรียนวิชาสารเคมีส าหรับยางประจ าภาคการศกึษาที่ 2 /2555 

 

จากผลการประเมิน พบว่านักศึกษามีความพอใจต่อกิจกรรมกระตุ้นความกระตอืรอืร้น

และการมีสว่นร่วมในชัน้เรียนในการเรียนวิชาสารเคมีส าหรับยางประจ าภาคการศึกษาที่ 

2/2555 ในระดับมาก จากค่าเฉลี่ยของผลการประเมินในทุกข้ออยู่ในช่วง 3.51-4.50 เมื่อเรยีง 

ตามระดับคะแนนความพึงพอใจสามารถเรียงผลการประเมินจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

 

1. ท าให้บรรยากาศในชัน้เรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนาน (4.43) 

2. ท าให้นักศึกษาได้ใชค้วามคิดในระหว่างการเรียน (4.32) 

3. ท าให้นักศึกษาตั้งใจฟังอาจารย์สอนในชั้นเรียน (4.28) 

4. ช่วยส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่มของนักศึกษา (4.26) 

5. ท าให้นักศึกษามีความกระตือรอืร้นในการเรยีน (4.23) 

   ท าให้นักศึกษามีสว่นร่วมในช้ันเรยีน (4.23) 

6.  ท าให้นักศึกษามีโอกาสทบทวนบทเรียนที่เรยีนผา่นไปแล้ว (4.20) 

7.  มีสว่นชว่ยปรับปรุงผลการเรียนของนักศึกษา (4.15) 

8.  ท าให้นักศึกษาเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น (4.08) 

9.  ช่วยส่งเสริมการกล้าแสดงออกของนักศกึษา (4.06) 

 

 จะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อกระตุน้ความกระตอืรือร้นและการมสี่วนรว่มในช้ัน

เรียนในการเรียนวิชาสารเคมีส าหรับยาง สามารถช่วยสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนใหม้ีความ

สนุกสนาน ช่วยใหน้ักศึกษาได้ใชค้วามคิดในระหว่างการเรียน สนับสนุนให้นักศกึษามีความ

กระตอืรอืร้นและมีช่วยร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น นอกจากนั้นเป็นการช่วยใหน้ักศึกษามีโอกาส

ทบทวนบทเรียนที่เรยีนผา่นไปแล้ว และยังเป็นการส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่มและการกล้า

แสดงออกของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องการการสังเกตพฤติกรรมของอาจารย์ผู้สอนว่ากิจกรรม

ดังกล่าวสามารถช่วยส่งเสริมเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวส าหรับนักศกึษาส่วนใหญ่ได้ แตย่ังมี

นักศึกษาบางคนในแตล่ะกลุ่มที่ยังไม่มีสว่นร่วมในการตอบค าถาม และนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่

กล้าแสดงออกเมื่อตอบค าถามผิดและต้องออกมาแสดงความสามารถหนา้ช้ันเรยีน เชน่ ร้อง

เพลง หรอืเต้น  เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ผลแสดงดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนนักศกึษาที่ได้เกรดในระดับต่างๆ  

 

เกรด จ านวน (คน) 

A 

   B+ 

B 

  C+ 

C 

   D+ 

D 

F 

- 

1 

2 

10 

14 

6 

3 

- 

 

เมื่อพจิารณาจากผลการเรียนของนักศึกษาพบว่าในเทอมการศึกษา 2/2555 นี้

นักศึกษาสอบผา่นทุกคน ส่วนใหญ่ได้ผลการเรียนอยู่ในระดับ c และ c+ ซึ่งสัมพันธ์กับผลการ

เรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนดังแสดงตามตารางที่ 3 จะเห็นว่านักศึกษากลุ่มนี้สว่นใหญ่

จัดอยู่ในกลุ่มเรยีนปานกลาง และอ่อน ในส่วนของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษา ผูส้อนมีความคิดเห็นว่ายังขึน้อยู่กับปัจจัยอื่นอีกนอกเหนอืจากพฤติกรรมการเรยีนใน

หอ้งเรียน ได้แก่ การกลับไปทบทวนเนือ้หาเองหลังจากเรียนเสร็จ  การทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ 

รวมทั้งพืน้ฐานความรู้ ความสามารถของนักศึกษาที่แตกต่างกัน กิจกรรมนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่

มีสว่นชว่ยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของศึกษา ผา่นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นความ

กระตอืรอืร้นและการมสี่วนร่วมในช้ันเรยีน ซึ่งเมื่อนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนที่ดีขึน้ มีความ

สนุกในการเรียนมากขึ้น ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ช่วยปรับปรุงผลการเรียนของนักศกึษาได้ 

 

 

ตารางที่ 3 ผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสารเคมีส าหรับยางปีการศกึษา 

2/2555 

เกรดเฉลี่ย จ านวน (คน) 

3.01-3.50 

2.51-3.00 

2.00-2.50 

น้อยกว่า 2.00 

1 

7 

20 

8 
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ในจ านวนนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี ้ มีนักศึกษาจ านวน 2 คน ที่เคยเรียนผา่น

มาแล้วในปีการศกึษา 2/2554 แตเ่รียนไม่ผา่น (F) จงึต้องลงเรียนซ้ า พบว่านักศึกษาทั้ง 2 ได้

เกรด C และ C+ ในปีการศึกษาที่ 2/2555 นี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถมีส่วนช่วยพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาได้ สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของนักศึกษาคนหนึ่งที่เคย

เรียนไม่ผ่านท าให้ตอ้งลงเรียนซ้ าอีกครั้ง ดังนี้ “จากการเข้ามาเรียนวิชานีอ้ีกครั้ง หนูรูส้ึกว่าครั้ง

นีม้ีความตั้งใจมากกว่าครั้งที่แล้ว รู้สกึให้ความสนใจกับสิ่งที่อาจารย์พูดมากกว่าครั้งที่แล้ว มัน

เหมอืนได้ทบทวนความรูท้ี่เรียนผ่านมาให้แนน่ขึ้น กิจกรรมของอาจารย์ท าให้หนูกระตอืรอืร้นที่

จะฟัง จด ในสิ่งที่ตนเองไม่รู้ และพยายามคิดหาค าตอบจากค าถามของอาจารย์”  

 

สรุปผลการวิจัย 

1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมกระตุ้นความกระตอืรอืร้นและการมสี่วนรว่มในชัน้เรียน

ในวิชาสารเคมีส าหรับยางที่จัดขึน้ในปีการศึกษา 2/2555 

2.กิจกรรมดังกล่าวมีสว่นชว่ยส่งเสริมความกระตอืรอืร้นและการมสี่วนรว่มในชัน้เรียนของ

นักศึกษาได้เป็นอย่างดี 

3. กิจกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศกึษาได้ 
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เอกสารอ้างอิง 

ดริญญา มูลชัย (2553) การใช้แผนผังความคิดเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาสารเคมี 

ส าหรับยาง การประชุมวิชาการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนใน 

ระดับอุดมศกึษา” มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ดริญญา มูลชัย (2554) การส่งเสรมิการทบทวนบทเรยีนในการเรียนวิชาสารเคมีส าหรับ 

ยางโดยใช้แบบทดสอบ รายงานวิจัยในช้ันเรยีน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม 

เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

กนกพร วงศ์น่าน (2553) ประเมินผลความพึงพอใจของนักศกึษาต่อรูปแบบกิจกรรมใน 

การท างานกลุ่ม รายวิชา วย. 4205 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ 

โทรทัศน์ รายงานวิจัยในช้ันเรียน คณะนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

 

   

   




