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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 

ปัจจุบันยอมรับว่าเทคโนโลยีด้านเครือข่ายและสารสนเทศมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก 
ความเร็วของระบบเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นและมีโปรแกรมประยุกต์ต่างๆให้ใช้มากมาย การนําระบบ
เครือข่ายมาใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาจะช่วยให้การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้ง่าย สะดวก ทุกที่ทุก
เวลา อีกทั้งยังเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างไม่จํากัด ด้วยเหตุนี้จึงเป็น
ที่มาของการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการระหว่างการเข้าช้ันเรียน และการใช้สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิคส์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน

มีความรับผิดชอบและกํากับตนเองในการเรียนรู้ซึ่งเป็น กระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

(Blended learning) โดยนํามาใช้ในวิชากระบวนการแปรรูปยาง (Rubber Processing) 

 วิชากระบวนการการแปรรูปยาง เป็นวิชาเอกบังคับสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใน
รายวิชา อย 341 การแปรรูปยาง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
(อุตสาหกรรมการยาง) (หลักสูตรเดิม) และรายวิชา ยพ 341 กระบวนการแปรรูปยาง หลักสูตรใหม่
ที่ได้รับการปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ. 2554 คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์ เนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปและเทคนิคการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง โดย
อาศัยเทคโนโลยีและเครื่องจักรต่างๆ เช่น เครื่องผสมยางสองลูกกลิ้ง (Two roll mill) เครื่องผสม
ยางแบบปิด (Internal mixer) เครื่องอัดเบ้า (Moulding) เครื่องคาร์เลนเดอร์ (Calender) และเครื่อง
เอ็กซ์ทรูด (Extruder) เป็นต้น ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสําคัญทางด้านเทคโนโลยียางที่ผู้เรียนต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ จนกระทั่งสามารถเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับกระบวนการแปรรูปและขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์ยางได้อย่างถูกต้อง  
 ในรายวิชานี้ประกอบด้วยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจในทฤษฎีและ
สามารถฝึกปฏิบัติจนมีทักษะและความชํานาญในการแปรรูปยางมากขึ้นจนสามารถเช่ือมโยง
ความรู้จากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัตไิด้ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา คือ 1/2555 มี
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านวิชานี้เป็นจํานวน 3 คน จากจํานวนนักศึกษา 42 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 ซึ่ง
จากการวิเคราะห์และประเมินผลการเรียนของนักศึกษากลุ่มนี้ พบว่านักศึกษาขาดการจดบันทึกสิ่ง
ที่อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมในช้ันเรียน ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ขาดการศึกษาค้นคว้า ขาด
ทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์และการสรุปประเด็น  นักศึกษาจึงไม่สามารถเช่ือมโยงความรู้กับ
เนื้อหาแต่ละบทได้ รวมทั้งการขาดส่งงานและทําแบบทดสอบหลังเรียน จึงทําให้คะแนนสอบ 
คะแนนรายงานภาคปฏิบัติ และผลรวมของคะแนนทั้งหมดอยู่ในระดับตํ่า ส่งผลให้นักศึกษาสอบไม่
ผ่านตามเกณฑ์ประเมินผล 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความสามารถในการแสวงหาความรู้และสามารถคิด
วิเคราะห์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล งานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนแบบผสมผสาน
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ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งน่าจะเป็นเทคนิคการเรียน
การสอนที่ตอบสนองนโยบายผู้เรียนเป็นสิ่งสําคัญได้ดีกว่าการสอนแบบบรรยายในช้ันเรียนเพียง
อย่างเดียว 
 

วัตถุประสงค์ 
 

 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบผสมผสานของนักศึกษาใน
วิชากระบวนการแปรรูปยาง  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ
ผสมผสาน  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

การสอนแบบผสมผสาน หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่

หลากหลาย ผสมผสานสื่อของจริงกับสื่อเสมือน ผสมผสานการเรียนรู้ในช้ันเรียนกับการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนที่ผู้เรียนผู้สอนไม่เผชิญหน้ากัน หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลายโดยทั้งหมดมุ่งไป
ยังการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการใช้เวลาในการเรียนรู้ทั้งในและนอกช้ันเรียนได้อย่างมี
คุณภาพ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ระดับความสําเร็จที่ได้รับจากการเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน ซึ่งเครื่องมือเป็นข้อสอบและกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

ความสามารถการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการคิดพิจารณาอย่างรอบ

ครอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของนักศึกษาต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน ซึ่งเครื่องมือเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

E-learning หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

โดยใช้ร่วมกับเนื้อหาที่เป็นสื่อประสม ร่วมกับระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) ซึ่งผู้เรียนและผู้สอน
ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกัน โดยมีส่วนประกอบที่สําคัญ ได้แก่ ส่วนจัดการระบบ ส่วน
ของเนื้อหา การนําส่งเนื้อหาหรือการจัดการเรียน เครื่องมือช่วยจัดการเรียน การปฏิสัมพันธ์ และ
กระบวนการในการเรียน ทําให้ไม่มีขีดจํากัดทางการเรียนในระยะทาง เวลา และสถานที่ ทําให้
ตอบสนองต่อความสนใจและความสามารถของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

มูดเดิ้ล (Moodle) ย่อมาจากคําว่า “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 ผู้พัฒนา Moodle คือ Dr.Martin Dougiamas ชาวออสเตรเลีย 
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หลักการและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 
22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือ
ว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดรูปแบบการสอนต้องมีแบบแผนการดําเนินการสอนที่จัดไว้
อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดหมาย โดยทั่วไป
รูปแบบการสอนมีหลากหลายวิธี เช่น สอนโดยการบรรยาย สอนโดยการสาธิต สอนโดยการ
ทดลอง สอนโดยการนิรนัยและการอุปนัย สอนโดยการอภิปรายกลุ่มย่อย สอนโดยการใช้การแสดง
บทบาทสมมติ สอนโดยใช้โครงงานหรือโครงการ ลักษณะของการจัดช้ันเรียนมี 2 แบบ คือ ขึ้นอยู่
กับผู้สอน และยึดผู้เรียนเป็นหลัก แสดงดังตารางที่ 1 
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นการจัดการช้ันเรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นหลัก 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมีหลากหลายรูปแบบที่
เน้นตัวผู้เรียน จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่ต่างกันจะทําให้
เราจดจําสิ่งที่ได้เรียนรู้แตกต่างกัน คิดเป็นร้อยละดังนี้ 
 
 การเรียนในห้องเรียน (Lecture) เช่น น่ังฟังบรรยาย จะจําได้เพียง  5 % 
 การอ่านด้วยตนเอง (Reading) จะจําได้เพิ่มขึ้นเป็น   10 % 
 การฟังและได้เห็น (Audiovisual) เช่น การดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ จะจําได้ 20 % 
 การได้เห็นตัวอย่าง (Demonstration) จะช่วยให้จําได้   30 % 
 การได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน (Discussion) เช่น การพูดคุยแลกเปลี่ยนในกลุ่ม 
 จะช่วยให้จําได้ถึง       50 % 
 การได้ทดลองปฏิบัติเอง (Practice doing) จะจําได้ถึง   75 % 
 การได้สอนผู้อื่น (Teaching) เช่น การติว การสอน จะช่วยให้จําได้ถึง 90 % 
 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มซึ่งประกอบด้วยการ
บรรยาย การอ่าน การได้ดูและได้ยิน การสาธิต ซึ่งเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ในเชิงรับ (Passive 
learning) ส่วนกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยการพูดคุยกันในกลุ่มย่อย การลงมือปฏิบัติ และการได้
ถ่ายทอดสิ่งที่ทําได้ให้คนอื่นทราบ เป็นการเรียนรู้ที่ต้องทําความเข้าใจด้วยตนเองแล้วสะท้อน
ออกมาด้วยการปฏิบัติ เรียกการเรียนรู้แบบนี้ว่า การเรียนรู้ในเชิงรุก (Active learning) ซึ่งพบว่าการ
เรียนรู้แบบ active learning จะมีประสิทธิภาพของการเรียนรู้ดีกว่า กล่าวคือ มีความเข้าใจในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งในระดับที่ลึกกว่า  
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ตารางท่ี 1 รูปแบบการจัดช้ันเรียน (สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์, มปป.)  

ขึ้นกับผู้สอน  
(Teacher-directed) 

ยึดผู้เรียนเป็นหลัก  
(Learner-centered) 

สอน 
ความรู้ 
เนื้อหา 

ช่วงเวลา 
ทักษะพื้นฐาน 

เหมือนกันทั้งห้อง 
แข่งขัน 

ห้องเรียน 
ตามตํารา 

สอบความรู้ 
เรียนเพื่อโรงเรียน 

ข้อเท็จจริงและหลักการ 
ทฤษฎี 

หลักสูตร 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทักษะ 

กระบวนการ 
ตามความต้องการ 

ทักษะประยุกต์ 
เหมาะสมรายบุคคล 

ร่วมมือ 
ชุมชนทั่วโลก 

ใช้เว็บ 
ทดสอบการเรียนรู้ 

เรียนเพื่อชีวิต 
คําถามและปัญหา 

ปฏิบัติ 
โครงการ 

 

1. กลยุทธ์ของการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
การผสมผสานเป็นกลยุทธ์แบบบูรณาการของการทําให้เกิดการเรียนรู้และผลที่เกิดจาก

การเรียนรู้ โดยผสมผสานระหว่างกลวิธีที่วางแผนไว้ล่วงหน้า เช่น การให้คําปรึกษา การนิเทศ กับ
วิธีอื่นๆ ที่ หลากหลาย เช่น การเข้าไปมีส่วนร่วมทางช้ันเรียนออนไลน์ (Online classroom) การพบ
กันอย่างไม่เป็นทางการ การอ่านคู่มือ ตํารา สิ่งพิมพ์ในสถานที่ต่างๆ ตามสะดวก การมี
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การเข้าร่วมสัมมนา การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการเข้าร่วม
ชุมชนออนไลน์ 

การศึกษาวิ จัยโดยปี เตอร์  ดีน และคณะ พบว่าการจัดหาช่องทางที่หลากหลาย
นอกเหนือจากการเข้าช้ันเป็นการเพิ่มเติมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ในปี 2002 Harvard Business School 
โดยเดลาซี และลีโอนาร์ด รายงานว่าไม่เพียงแต่นักศึกษาจะเรียนรู้ได้มากขึ้นเมื่อมีการเพิ่มวิชาที่
เรียนทางออนไลน์ การมีส่วนร่วมของนักศึกษารวมถึงความพอใจของนักศึกษายังเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
ต่อมาในปี 2003 Thomas และ NETg ได้ตีพิมพ์เอกสารที่บ่งช้ีว่าผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยกลยุทธ์แบบ
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ผสมผสานสามารถทํางานได้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่าผู้เรียนที่ผ่านการเรียนแบบ E-learning 
เพียงอย่างเดียว 

วิธีสําหรับการเรียนแบบผสมผสานนั้นก้าวไปไกลกว่าการเรียนในช้ันเรียน กล่าวคือ เป็นทั้ง
การเรียนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นทั้งการเรียนที่อาศัยฐานทางเทคโนโลยีและฐานทาง
บุคคล เป็นทั้งการเรียนที่อิสระและเป็นกันเอง รวมถึงเป็นการเรียนรูโ้ดยทางตรงและโดยทางอ้อม 

 

ตารางท่ี 2 ความเป็นไปได้ของสิ่งที่ทําให้เกิดกลวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสาน (สํานักวิชาการศึกษา

ทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์, มปป.)  

Live face-to-face (formal) 

• Instructor-led classroom 

• Workshops 

• Coaching/mentoring 

• On-the-job (OTJ) training 

Live face-to-face (informal) 

• Collegial connections 

• Work teams 

• Role modeling 

Virtual collaboration/synchronous 

• Living e-learning classes 

• E-mentoring 

Virtual collaboration/asynchronous 

• Email 

• Online bulletin boards 

• Listservs 

• Online communities 

Self-paced learning 

• Web learning modules 

• Online resource links 

• Simulations 

• Scenarios 

• Video and audio CD/DVDs 

• Online self-assessments 

• Workbooks 

Performance support 

• Help systems 

• Print job aids 

• Knowledge databases 

• Documentation 

• Performance/decision support tools 
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2. องค์ประกอบการเรียนรู้หลักท่ีใช้ในการเรียนรู้แบบผสมผสาน มี 3 กลุ่ม คือ 

2.1 การเรียนพบหน้า (Face-to-face) ประกอบด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการบรรยายหรือการ
นําเสนอ (Lecture-presentations) การสาธิต (Demonstration) การทบทวน (Tutorial) การลงมือ
ปฏิบัติ (Workshop) การสัมมนา (Seminar) การแสดงบทบาทสมมติ (Role play) การจําลอง
สถานการณ์ (Simulation) การทําโครงงาน (Project) การเยี่ยมชมสถานที่ (Site visits) เป็นต้น 

วิธีการหลักที่มีใช้กันคือการบรรยาย สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถ
ดําเนินการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กระดานดํา กระดานไวท์บอร์ด ไสลด์ที่สร้างจาก
โปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ หรือโปรแกรมอื่นๆ และสื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น 

2.2 ออฟไลน์แบบเรียนด้วยตนเอง (Offline: Individual work) ผู้เรียนเรียนด้วยการใช้สิ่ง
ต่างๆ เช่น หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สารสาร ซีดีบันทึกเสียง วีดิทัศน์ ดีวีดี โทรทัศน์ วิทยุ เป็น
ต้น รวมทั้งสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive media) เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer 
assisted instruction: CAI) ในการเรียนการสอน 

2.3 ออนไลน์ (Online) หมายถึง วิธีการส่งแบบออนไลน์ การส่งผ่านซีดี/ดีวีดี การเรียนผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) อีเมลล์ห้องสนทนา (Chat room) เว็บบอร์ด (Web board) การ
ประชุมด้วยวีดิโอ (Video conference) การใช้ฐานความรู้ (Knowledge-based) การใช้เครื่องมือ
ค้นหา (Search engine) การใช้เว็บไซต์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media เช่น twitter หรือ 
facebook) การเรียนผ่านสื่อเคลื่อนที่ (Mobile learning) เป็นต้น 

องค์ประกอบทั้งสามกลุ่มนั้น เมื่อนํามาใช้ในการเรียนรู้แบบผสมผสานจะต้องมีการนํามา
ออกแบบเพื่อให้เสริมข้อดีและลดจุดด้อยซึ่งกันและกัน เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดเมื่อนํามาใช้ร่วมกันแล้ว
สิ่งที่ต้องมใีนการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ชลีนุช คนซื่อ และคณะ (2552) ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานทางด้าน

กิจกรรมในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ พบว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานที่เหมาะสมที่สุดมี 5 กิจกรรม ประกอบด้วยการเรียนการสอนแบบออฟไลน์ 3 กิจกรรม 
ได้แก่ การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า การจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนด้วยการจด
บันทึก และการจัดการเรียนการสอนแบบกําหนดงานหรือมอบหมายงาน ส่วนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์มี 2 กิจกรรม ได้แก่ การเรียนการสอนผ่านเว็บ และการเรียนการสอน
โดยนําเสนอเนื้อหาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ดริญญา มูลชัย (2552) ได้นําแผนผังความคิดมาใช้ในการเรียนการสอนในวิชาสารเคมี
สําหรับยาง พบว่าการส่งเสริมให้นักศึกษาทําแผนผังความคิดจะเป็นการช่วยให้นักศึกษาจดจํา
เนื้อหาได้ดีขึ้น และเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความเอาใจใส่และมีความตื่นตัวในการเรียนมากขึ้น 
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สุเนตร สืบค้า (2552) ได้ศึกษาการสร้างรายวิชาสําหรับระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ด้วยโปรแกรม Moodle e-Learning และศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อการใช้ระบบ โดยวิธีการวิจัย
เชิงสํารวจจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา วก 341 หลักกระบวนการทางวิศวกรรมเกษตร 
พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน Moodle ว่ามีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น และเป็นระบบที่ทําให้สามารถสื่อสารกับผู้สอนได้ตลอดเวลา 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ มีการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา  

ดริญญา มูลชัย (2553) ได้ทํากิจกรรมส่งเสริมการทบทวนบทเรียนในการเรียนวิชาสารเคมี
สําหรับยางโดยใช้แบบทดสอบผ่านสมุดกิจกรรม พบว่าทําให้นักศึกษามีโอกาสทบทวนบทเรียน
อย่างสมํ่าเสมอ และเป็นการกระตุ้นความสนใจและตั้งใจเรียน อีกทั้งมีส่วนช่วยปรับปรุงผลการ
เรียนของนักศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการทบทวนบทเรียนเริ่มจากให้นักศึกษากลับไปทบทวน
บทเรียนหลังเรียนจบในแต่ละคาบเพื่อทําแบบทดสอบในต้นช่ัวโมงของการเรียนคาบถัดไป โดยมี
รายละเอียดดังนี  ้(1) อาจารย์ผู้สอนกําหนดโจทย์ให้นักศึกษาทําแต่ไม่อนุญาตให้เปิดเอกสาร (2) 
เมื่อนักศึกษาทําเสร็จในเวลาที่กําหนดแล้ว ให้แลกกับเพื่อนตรวจ โดยให้นักศึกษาเปิดเอกสารใน
การตรวจให้เพื่อน กรณีเพื่อนตอบผิดให้นักศึกษาเขียนเฉลยให้ด้วย (3) ให้ส่งสมุดกลับคืนให้เจ้าของ 
หลังจากนั้นอาจารย์จะเฉลยอีกครั้ง นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบ โดยผู้เรียนจะเกิด
การทบทวนทั้งหมด 3 ขั้นตอนคือ ขั้นต้อนที่ 1 จากการทบทวนหลังเรียนก่อนการทําแบบทดสอบ 
ขั้นตอนที่ 2 ระหว่างการตรวจให้เพื่อน ขั้นตอนที่ 3 จากการฟังเฉลยจากอาจารย์ 

พิเชฐ คูชลธารา และคณะ (2555) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน
และการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วัยทํางาน พบว่ารูปแบบ
การเรียนรู้ในห้องเรียนอยู่ในระดับความต้องการมากที่สุด 12.7% เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการ
เรียนรูใ้นแบบออนไลน์อยู่ในระดับความต้องการมากที่สุด 41.8% แสดงว่าผู้ใหญ่วัยทํางานต้องการ
รูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นสื่อออนไลน์มากกว่าการใช้เวลาในห้องเรียน  
 วรวรรณ เพชรอุไร (2555) ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ในรายวิชา 
อย 341 การแปรรูป พบว่าไม่สามารถทําให้นักศึกษาทุกคนมีผลการเรียนไม่ตํ่ากว่าเกรดซี (C) ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ามีนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในครั้งนี้
ลดลง และนักศึกษาที่เคยสอบไม่ผ่านในรายวิชานี้ในภาคการศึกษาที่แล้ว (ภาคการศึกษาที่ 1/2554) 
มีผลการเรียนดีขึ้น และจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาพบว่าการเรียนแบบ Active 
learning โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ต่างๆ เป็นอย่างมาก มีความกระตือรือร้น และมีความสนใจที่อยากจะร่วมกิจกรรมมากกว่าการ
สอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว  
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วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 

1. ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยข้อสอบจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยียางที่ต้องนํามาบูรณาการกับวิชากระบวนการแปรรูปยาง เช่น วิชา
สารเคมีสําหรับยาง วิชายางธรรมชาติ วิชายางสังเคราะห์ เป็นต้น (เรียนมาแล้ว) และ (2) ความรู้
เครื่องเครื่องมือที่ใช้ในการแปรรูปและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง (กําลังจะเรียน) 

2. นําข้อมูลที่ได้จากการทําแบบทดสอบของนักศึกษามาวิเคราะห์ผล เพื่อดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน แบ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภายในช้ันเรียน และกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (นอกห้องเรียน) โดยให้นักศึกษาเรียนรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์ ดังตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3 ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

ประเภทของ
กิจกรรม 

ลักษณะของกิจกรรม 

1. กิจกรรม
การเรียนรู้ใน
ห้องเรียน 
 

Everyday vocabulary: ให้นักศึกษาค้นคว้าและนําเสนอคําศัพท์ด้านเทคโนโลยียาง

หน้าห้อง คาบละ 1 คน โดยให้นักศึกษาทุกคนจดคําศัพท์ลงในสมุดกิจกรรมของตัวเอง 

End of Class query: ให้นักศึกษาสรุปสาระสําคัญที่ได้จากการเรียนในแต่ละคาบลง

ในสมุดกิจกรรม โดยไม่เปิดเอกสารประกอบการสอน 

Think pair share: ให้นักศึกษาทุกคนตั้งคําถามมาจากบ้านคนละ 1 ข้อ ลงในกระดาษ 

แล้วให้นักศึกษาจับคู่กับเพื่อนหยิบคําถามขึ้นมา 1 ใบ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน หลังจากนั้นจึงให้แต่ละคู่นําเสนอให้เพื่อนๆ ฟัง 

Voting: ให้ผู้เรียนยกมือเพื่อตอบคําถามของผู้สอนในลักษณะแสดงความเห็นด้วยและ

ไม่เห็นด้วยหรือแข่งกันตอบ 
Collaborative learning group: อาจารย์จัดกลุ่มให้นักศึกษาตามความเหมาะสม 

กล่าวคือแต่ละกลุ่มจะประกอบไปด้วยผู้ชายอย่างน้อย 2 คน และนักศึกษาที่มี
ประสบการณ์เคยเรียนรายวิชานี้มาแล้วเมื่อภาคการศึกษาที่ 1/2555 อีกกลุ่มละ 1 คน 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถทํางานร่วมกันเป็นทีมได้และฝึกทักษะการใช้เครื่องมือจริง 
(ภาคปฏิบัติ) 
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ลักษณะของกิจกรรม 

 Trade of Problem: แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะได้บัตรคําถามไม่เหมือนกัน 

ให้แต่ละกลุ่มเขียนคําตอบที่บัตรคําถามด้านหลัง เสร็จแล้วส่งให้เพื่อนกลุ่มอื่น ใน
ขณะเดียวกันกลุ่มตัวเองก็ได้รับบัตรคําถามจากกลุ่มอื่น โดยยังไม่ดูคําตอบ ให้สมาชิก
ในกลุ่มอ่านคําถาม และร่วมกันคิดหาคําตอบ เมื่อได้คําตอบแล้วให้พลิกดูคําตอบของ
กลุ่มก่อนหน้านี้ ถ้าคําตอบตรงกันไม่ต้องเขียนอะไรเพิ่ม แต่ถ้าคําตอบของกลุ่มไม่
เหมือนคําตอบของกลุ่มอื่น ให้เขียนคําตอบลงหลังบัตรคําถามนั้นอีกคําตอบหนึ่ง และ
ให้ยื่นบัตรคําถามส่งให้กลุ่มอื่นต่อไป ในขณะเดียวกันก็รับบัตรคําถามของกลุ่มอื่นมา ให้
ทําเช่นเดียวกันนี้จนครบ ผู้สอนรวบรวมบัตรคําถามที่มีคําตอบมากกว่าหนึ่งคําตอบ ให้
ทั้งห้องร่วมอภิปรายหาคําตอบที่เป็นที่ยอมรับของทั้งห้อง 

Six thinking hats: แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ 6 คน โดยนักศึกษาแต่ละคนมี

บทบาทที่ต่างกันตามสีหมวกที่ได้รับ ดังนี้ 
  หมวกสีขาว คือ ข้อมูล ความจริง 
  หมวกสีแดง คือ อารมณ์ ความรู้สึก 
  หมวกสีเขียว คือ ความคิดสร้างสรรค์ 
  หมวกสีเหลือง คือ ข้อดี ประโยชน์ 
  หมวกสีดํา คือ ข้อเสีย ข้อควรระวัง 
  หมวกสีน้ําเงิน คือ ภาพรวมของความคิด สรุป 
แล้วให้นักศึกษาในกลุ่มร่วมกันอภิปรายตามหัวข้อที่ได้รับตามบทบาทของตัวเอง และ
สรุปผลให้เพื่อนฟังในช้ันเรียน 

Concept map: ให้ผู้เรียนจับคู่กัน ให้แต่ละคู่เขียนประเด็นหลักและประเด็นรองที่

เกี่ยวข้อง โดยเช่ือมโยงประเด็นหลักกับประเด็นรองในลักษณะคล้ายลูกโซ่ ใยแมงมุม 
หรือรูปดาวลงในกระดาษ 

2.กิ จ ก ร ร ม
ก า ร เ รี ย น รู้
ผ่ า น สื่ อ
อิเล็คทรอนิคส์ 
(นอกช้ันเรียน) 

Q & A time: ให้นักศึกษาทุกคนทําแบบทดสอบหลังเรียนใน Moodle e-learning เมื่อ

สิ้นสุดเนื้อหาแต่ละบท โดยจํากัดระยะเวลาในการทําแบบทดสอบ  

Assignment room: ให้นักศึกษาส่งงานผ่านทาง Moodle e-learning โดยอาจารย์จะ

เป็นผู้ตรวจและเขียนข้อเสนอแนะตอบกลับไปเพื่อให้นักศึกษาแก้ไขและปรับปรุงในงาน
ครั้งต่อไป 

Other: ปลูกฝังจริยธรรม ให้กําลัง และถามตอบปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนการ

สอน 
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3. เก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยอาศัยเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

ดังนี้ 
1) แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้เทคนิคการสอนแบบผสมผสาน จํานวน 5 แผน 

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 หน้าที่และการใช้งานเครื่องผสมยางกับสารเคมี โดย
ใช้เทคนิคการสอนคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรม 6 Thinking hats 

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่และการใช้งานเครื่องอัดเบ้ายาง โดยใช้เทคนิค
การสอนคิดวิเคราะห์ ด้วยกิจกรรม Trade of problem 

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 หน้าที่และการใช้งานเครื่องเอ็กซทรูด โดยใช้เทคนิค
การสอนคิดวิเคราะห์ ด้วยกิจกรรม Think pair share  

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 หน้าที่และการใช้งานเครื่องคาร์เลนเดอร์ โดยใช้
เทคนิคการสอนคิดวิเคราะห์ ด้วยกิจกรรม Volting 

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เทคนิคการคงรูปยาง โดยใช้เทคนิคการสอนคิด
วิเคราะห์ ด้วยกิจกรรม Concept map 

2) แบบสังเกตพฤติกรรมจากการจัดการเรียนรู้  
- แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลในช้ันเรียน 

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- แบบทดสอบย่อยหลังเรียน 
- แบบรายงานผลปฏิบัติการ 
- ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค 

4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้เทคนิคการสอน
แบบผสมผสานมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 

 

 4. การวิเคราะห์และสถิติ 
(1) วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสมุดกิจกรรม คะแนนสอบกลางภาค และคะแนนสอบปลาย
ภาค 

(2) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยจากคะแนนการทําแบบสอบถามในการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาแต่ละคนต่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ใช้
มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert scale) (กนกพร, 2553) โดยจัดแบ่งระดับความคิดเห็น
และความพึงพอใจ ออกเป็น 5 ระดับดังนี้ 
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ระดับความพึงพอใจ คะแนน 
มากที่สุด 

มาก 
5  
4  

ปานกลาง 3  
น้อย 2  

น้อยที่สุด 1  

 
โดยการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ย กําหนดเกณฑไ์ว้ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
4.51-5.00  
3.51-4.50 

มากที่สุด 
มาก 

2.51-3.50 ปานกลาง 
1.51-2.50 น้อย 
1.00-1.50 น้อยที่สุด 
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ผลการวิจัยและวิจารณ์ 
 

 จากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนของนักศึกษาทั้งหมด 31 คน ได้ผลแสดงดังตารางที่ 4 
กล่าวคือ มีผู้ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 70 เพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ผู้ที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลางร้อยละ 45-69 คิดเป็นร้อยละ 25.8 ในขณะที่มีนักศึกษากลุ่มอ่อนที่ได้คะแนนน้อยกว่า
ร้อยละ 45 มีจํานวนสูงถึง 22 คน คิดเป็นร้อยละ 71.0 ซึ่งพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ขาดความรู้
พื้นฐานด้านสารเคมีสําหรับยางซึ่งเป็นวิชาที่นักศึกษาเคยเรียนมาแล้ว และถือเป็นวิชาพื้นฐาน
สําคัญที่ต้องใช้ในการเรียนและการทํางานด้านอุตสาหกรรมยาง และนักศึกษาบางส่วนก็ยังขาด
ความรู้เรื่องเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการแปรรูปและขึ้นรูปยาง รวมทั้งขาดทักษะด้านคําศัพท์
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเทคโนโลยียาง 
 

ตารางท่ี 4 คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาจากการทําแบบทดสอบก่อนเรียน 

คะแนนสอบท่ีได้ จํานวนนักศึกษา (คน) ร้อยละ 
มากกว่าร้อยละ 70 

ร้อยละ 45-69 
ตํ่ากว่าร้อยละ 45 

1 
8 
22 

3.2 
25.8 
71.0 

รวม 31 100 
 
 นําข้อมูลที่ได้จากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนมาออกแบบเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานและมีความหลากหลาย โดยแบ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน และ
กิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ผลแสดงดังตารางที่ 5 



 

 

ตารางที่ 5 ลักษณะกิจกรรม เครื่องมือ และผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆ 
 

ประเภทของ
กิจกรรม 

ลักษณะของกิจกรรม เครื่องมือ ผลลัพธ ์

1.กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เรียนรู้ในห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Everyday vocabulary: ให้

นัก ศึกษาค้ นคว้ า คํ า ศัพท์ ด้ าน
เทคโนโลยียางและนําเสนอคําศัพท์
หน้าห้อง คาบละ 1 คน โดยให้
นักศึกษาทุกคนจดคําศัพท์ลงใน
สมุดกิจกรรมของตัวเอง 

(1) สมุดกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Log 
Book) 
(2) สื่ออินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ 
(3) หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยียาง 
(4) เอกสารประกอบการสอน 

- นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาคําศัพทไ์ด้ 
- นักศึกษาได้เรียนรู้และทบทวนคําศัพท์ด้านเทคโนโลยียาง
มากขึ้น 

     

End of Class query: ให้

นักศึกษาสรุปสาระสําคัญที่ได้จาก
การเรียนในแต่ละคาบลงในสมุด
กิ จกรรม  โดย ไ ม่ เปิ ด เอกสาร
ประกอบการสอน 

สมุดกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Log 
Book) 
 

นัก ศึกษาส่ วนใหญ่ เ ข้ า ใ จ เนื้ อหาและสามารถส รุป
สาระสําคัญที่ได้เรียนรูใ้นแต่ละคาบได้ 

 



 

 

ประเภทของ
กิจกรรม 

ลักษณะของกิจกรรม เครื่องมือ ผลลัพธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Six Thinking Hats: แบ่ง

นักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 6 
ค น  โ ด ย นั ก ศึ ก ษ า แ ต่ ล ะค น มี
บทบาทที่ต่ างกันตามสีหมวกที่
ได้รับ แล้วให้นักศึกษาในกลุ่ม
ร่วมกันอภิปรายตามหัวข้อที่ได้รับ
ตามบ ทบาทขอ ง ตั ว เ อ ง  แล ะ
สรุปผลให้เพื่อนฟังในชั้นเรียน 

บัตรคําถามจากอาจารย์  
 

นักศึกษาแต่ละคนสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อดี 
ข้อเสีย แสดงความคิดสร้างสรรค์ ข้อควรระวัง และสรุป
ภาพรวมของหัวข้อที่ได้รับตามบทบาทของตัวเองได้ 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ประเภทของ
กิจกรรม 

ลักษณะของกิจกรรม เครื่องมือ ผลลัพธ ์

 Trade of Problem: แบ่งผู้เรียน

เป็น 5 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะได้
บั ต ร คํ าถ าม ไ ม่ เ หมื อนกั น  ใ ห้
สมาชิกในกลุ่มอ่านคําถาม และ
ร่วมกันคิดหาคําตอบ เขียนคําตอบ
ที่บัตรคําถามด้านหลัง เสร็จแล้วส่ง
ให้เพื่อนกลุ่มอื่น ในขณะเดียวกัน
กลุ่มตัวเองก็ได้รับบัตรคําถามจาก
กลุ่มอื่น ให้ทําเช่นเดียวกันนี้จน
ครบ 5 คําถาม ผู้สอนรวบรวมบัตร
คําถามที่ มี คําตอบมากกว่าหนึ่ง
คําตอบ ให้ทั้งห้องร่วมอภิปรายหา
คําตอบที่เป็นที่ยอมรับของทั้งห้อง 
 
 
 
 

(1) บัตรคําถาม 5 ชุด 
(2) ปากกาเมจิกหลากสี 
 

 

(1) นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาและสามารถสรุปสาระสําคัญของ
แต่ละหัวข้อได้ 
(2) นักศึกษาระดมสมองและสามารถทํางานร่วมกันเป็นทีม
ได้ 

 



 

 

ประเภทของ
กิจกรรม 

ลักษณะของกิจกรรม เครื่องมือ ผลลัพธ ์

 Think pair share: นักศึกษาทุก

คนตั้งคําถามมาจากบ้านคนละ 1 
ข้อ ลงในกระดาษ แล้วให้นักศึกษา
จับคู่กับเพื่อนหยิบคําถามขึ้นมา 1 
ใบ อภิปรายแลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน หลังจากนั้นจึงให้
ตัวแทนของแต่ละคู่ นํา เสนอให้
เพื่อนๆ ฟัง 

คําถามจากนักศึกษา 31 ข้อ  
 

 

- นักศึกษาสามารถตั้งคําถามที่เกี่ยวกับบทเรียนได้ 
- นักศึกษาร้อยละ 90 เข้าใจในบทเรียน สามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน และตอบคําถามได้
ถูกต้อง 

 

Voting: ให้ผู้เรียนยกมือเพื่อตอบ

คําถามของผู้สอนในลักษณะแสดง
ความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยหรือ
แข่งกันตอบ 
 

คําถามจากอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นทั้งในกรณีที่เห็นด้วยและไม่
เห็นด้วย ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าใจในบทเรียน 
และเกิดความสนุกสนานในการเรียนมากขึ้น 
 



 

 

ประเภทของ
กิจกรรม 

ลักษณะของกิจกรรม เครื่องมือ ผลลัพธ ์

 Concept map: ให้ผู้เรียนจับคู่กัน 

ให้แต่ละคู่เขียนประเด็นหลักและ
ประ เ ด็ นรองที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  โ ดย
เชื่อมโยงประเด็นหลักกับประเด็น
รองในลักษณะคล้ายลูกโซ่ ใยแมง
มุม หรือรูปดาวลงในกระดาษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) กระดาษวาดเขียน 
(2) ปากกาและดินสอสี 
 
 
 

นักศึกษาสามารถสรุป เขียนประเด็นสําคัญ และสามารถ
เชื่อมโยงประเด็นหลักกับประเด็นรองเกี่ยวกับการวัลคาไนซ์
ผลิตภัณฑ์ยางที่ขึ้นรูปแบบต่างๆ ในลักษณะของแผนภาพได้
เป็นอย่างดี 
 

 



 

 

ประเภทของ
กิจกรรม 

ลักษณะของกิจกรรม เครื่องมือ ผลลัพธ ์

 Collaborative learning group: 
อาจารย์จัดกลุ่มให้นักศึกษาตาม
ความเหมาะสม กล่าวคือแต่ละ
กลุ่มจะประกอบไปด้วยผู้ชายอย่าง
น้อย 2 คน และ/หรือนักศึกษาที่มี
ประสบการณ์เคยเรียนรายวิชานี้
ม า แ ล้ ว เ มื่ อ ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ที่ 
1 /2555 อีกกลุ่มละ 1 คน เพื่อ
นักศึกษาให้สามารถทํางานร่วมกัน
เป็นทีมได้และฝึกทักษะการใ ช้
เครื่องมือจริง 

(1) อุปกรณ์และเครื่องมือแล็ป 
(2) คู่มือปฏิบัติการ 
           
 
 
 

นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถทํางานเป็นทีมได้ มีการแบ่งงาน
กัน ช่วยกันทดลองและวิเคราะห์ผล และจากการสังเกต
พฤติกรรมรายบุคคลพบว่ามีนักศึกษาบางคนที่ไม่ค่อยให้
ความร่วมมือในการทําแล็ป 

                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประเภทของ
กิจกรรม 

ลักษณะของกิจกรรม เครื่องมือ 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

เข้าไปทําแบบทดสอบหลังเรียนใน 
Moodle e-learning 

(1) สื่ออิเล็คทรอนิคส์ Moodle e-learning 
(2) เอกสารประกอบการสอน 
 
 

นักศึกษาได้กลับไปทบทวนบทเรียนอีกครั้งหลังจากการ
เรียนการสอนในห้องเรียนก่อนที่จะเข้าไปทําแบบทดสอบ 
จึงทําให้นักศึกษาได้ทบทวนบทเรียนซ้ําไปในตัว แต่พบว่า
นักศึกษาบางคนก็ทําแบบทดสอบได้คะแนนไม่ถึง 50% ของ
แต่ละบทเรียน 

Assignment room: ให้นักศึกษา

ส่งงานผ่านทาง Moodle e-
learning 

 
 
 

(1) สื่ออิเล็คทรอนิคส์ Moodle e-learning 
(2) โปรแกรม MS Offices 
 
 
 
 

(1) นักศึกษามีความชํานาญในการใช้เทคโนโลยีสนเทศมาก
ขึ้น 
(2) นักศึกษาได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์และรายงานผลการ
ทดลองโดยใช้โปรแกรม MS Excel แต่พบว่านักศึกษาหลาย
คนก็ใช้วิธีคัดลอก (Copy) กราฟของเพื่อนมาส่ง 
 

ช่อ งทางติ ดต่ อกั บ ผู้ สอนแบบ
ออนไลน์ 

 
 

สื่อสังคมออนไลน์ facebook ในชื่อกลุ่ม 
Aj.koy’s student 
 
 
 

นักศึกษาชื่นชอบและนิยมใช้ช่องทางนี้ในการติดต่อถาม
ปัญหาข้อสงสัยกับผู้สอนเนื่องจากมีความสะดวกและ
รวดเร็ว ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด
ของนักศึกษา 
 
 



 

 

ประเภทของ
กิจกรรม 

ลักษณะของกิจกรรม เครื่องมือ ผลลัพธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสอนจริยธรรม และให้กําลังใจ 
 
 

สื่อสังคมออนไลน์ facebook ในชื่อกลุ่ม 
Aj.koy’s student 

 

นักศึกษามีสติในการบริหารชีวิตและมีกําลังใจในการเรียน
มากขึ้น โดยใช้ข้อความ คําคม และคติสอนใจต่างๆ 
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ตารางท่ี 6 ความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ (จากจํานวนนักศึกษา 22 คน) 
 

กิจกรรม/สื่อการสอน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

เฉลี่ย 

1.กิจกรรมทาง Moodle E-learning 

1.1 บทเรียนออนไลน์ผ่าน Moodle e-learning 
1.2 การทําแบบทดสอบผ่าน Moodle e-learning 

 
3 
2 

 
13 
15 

 
6 
5 

   
3.86±0.64 
3.86±0.56 

2. กิจกรรมในห้องเรียน (Class Activity) 
2.1 การนําเสนอคําศัพท์ด้านเทคโนโลยียางผ่านสมุด

กิจกรรมการเรียนรู้ 
2.2 การสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเรียนแต่ละคาบ 
2.3 เกมส์หรือกิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน  
2.4 การทํา Concept map 

 
6 
 
7 
9 
3 

 
14 
 

12 
11 
17 

 
2 
 
3 
2 
2 

   
4.18±0.59 

 
4.18±0.66 
4.32±0.65 
4.05±0.49 

3. เอกสารประกอบการเรียนการสอน (เช่น ความ

ชัดเจน ความน่าสนใจ)  
3.1 เอกสารประกอบการเรียนการสอนบรรยาย  
3.2  เอกสารประกอบการเรียนการสอน คู่มือ

ปฏิบัติการ  
3.3 ไสลด์ประกอบบการบรรยาย (Powerpoint 

presentation) 

 
 
5 
5 
 
4 

 
 

12 
11 
 

14 

 
 
5 
6 
 
4 

 
 

 
 

 
 

4.00±0.69 
3.95±0.72 

 
4.00±0.62 

4.การติดต่อสื่อสารทาง Social Media (Facebook) 
ผ่านกลุ่ม Aj.koy’s student  

8 13 1   4.32±0.57 

คะแนนเฉลี่ยทุกกิจกรรม 4.07±0.62 
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จากผลการประเมินความพึงพอใจในตารางที่ 6 พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การสอนแบบผสมผสานในวิชากระบวนการแปรรูปยาง ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556 โดยได้ค่า
ผลการประเมินอยูใ่นช่วง 3.86-4.32 ซึ่งคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินทุกกิจกรรมเท่ากับ 
4.07 ซึ่งภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสามารถเรียงตามระดับคะแนนความพึงพอใจจากผลการ
ประเมินจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 
 

1. เกมส์หรือกิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน (4.32) 
2. การติดต่อสื่อสารทาง Social Media (Facebook) ผ่านกลุ่ม Aj.koy’s student (4.32) 
3. การนําเสนอคําศัพท์ด้านเทคโนโลยียางผ่านสมุดกิจกรรมการเรียนรู้ (4.18) 
4. การสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเรียนแต่ละคาบ (4.18) 
5. การทํา Concept map (4.05) 
6.  เอกสารประกอบการเรียนการสอนบรรยาย (4.00) 
7.  ไสลด์ประกอบบการบรรยาย (4.00) 
8.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน คู่มือปฏิบัติการ (3.95) 
9. บทเรียนออนไลน์ผ่าน Moodle e-learning (3.86) 
10. การทําแบบทดสอบผ่าน Moodle e-learning (3.86) 
 
จะเห็นได้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเกมส์หรือกิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน และ

การติดต่อสื่อสารทาง Facebook มากที่สุด ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมกลุ่มพบว่าการทํากิจกรรม
ในห้องเรียนช่วยลดความเครียดจากการเรียนแบบบรรยายและนักศึกษาสามารถช่วยกันระดม
สมองกับสมาชิกในกลุ่มทําให้เกิดความสนุกสนานจากการทํากิจกรรมมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังมี
นักศึกษาบางคนที่ไมใ่ห้ความร่วมมือ น่ังเงียบๆ ไม่แสดงความคิดเห็นแก่สมาชิกในกลุ่ม นอกจากนั้น
พบว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร การติดตามงาน ถาม
ตอบปัญหาข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรียนการสอน ซึ่งเป็นวิธีที่มีความสะดวก
รวดเร็ว ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน และนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือใช้
โทรศัพท์มือถือแบบ smartphone ในการออนไลน์ในชีวิตประจําวันเป็นส่วนมาก จึงทําให้นักศึกษา
รับทราบข้อมูลได้รวดเร็วทําให้เป็นที่พึงพอใจของนักศึกษาเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน 

กิจกรรมที่ได้ระดับความพึงพอใจตํ่าสุดคือ บทเรียนออนไลน์ และการทําแบบทดสอบหลัง
เรียนผ่าน Moodle e-learning ซึ่งอาจเป็นผลเนื่องจากระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมีปัญหาการ
เข้าไปใช้งานบ่อยๆ จึงทําให้นักศึกษาเกิดความเบื่อหน่ายในการใช้งาน รวมทั้งในการทําแบบทดสอบ
หลังเรียนผ่าน Moodle e-learning เนื่องจากมีการจับเวลาการทําข้อสอบ อาจทําให้เกิดความ
ตื่นเต้น จึงทําให้ได้ระดับความพึงพอใจตํ่าที่สุด 
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ตารางท่ี 7 อุปสรรคในการเรียนการสอน (จากจํานวนนักศึกษา 22 คน) 
 

อุปสรรค จํานวนนักศึกษา
ท่ีเลือก (คน) 

ร้อยละ 

1. พื้นฐานความรู้ที่มีอยู่เดิมของนักศึกษาน้อยเกินไป 
2. เนื้อหาของวิชามีมากเกินไป 
3. เนื้อหาของวิชายากเกินไป 
4. อาจารย์สอนเร็วเกินไป 
5. เครื่องมือไม่เพียงพอต่อการเรียนในภาคปฏิบัติ 
6. มีคําศัพท์ภาษาอังกฤษมากเกินไป 
7. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทํามากเกินไป 

16 
3 
11 
8 
13 
1 
0 

31 
6 
21 
15 
25 
2 
0 

  
จากตารางที่ 7 สามารถเรียงลําดับอุปสรรคในการเรียนการสอนจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 
1. พื้นฐานความรู้ที่มีอยู่เดิมของนักศึกษาน้อยเกินไป (ร้อยละ 31) 
2. เครื่องมือไม่เพียงพอต่อการเรียนในภาคปฏิบัติ (ร้อยละ 25) 
3. เนื้อหาของวิชายากเกินไป (ร้อยละ 21) 
4. อาจารย์สอนเร็วเกินไป (ร้อยละ 15) 
5. เนื้อหาของวิชามีมากเกินไป (ร้อยละ 6) 
6. มีคําศัพท์ภาษาอังกฤษมากเกินไป (ร้อยละ 2) 

 
จะเห็นได้ว่าอุปสรรคในการเรียนการการสอนส่วนใหญ่มาจากความรู้พื้นฐานของนักศึกษา

ที่น้อยเกินไป ซึ่งตรงกับการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลในห้องเรียน กล่าวคือ นักศึกษาไม่สามารถ
ตอบคําถามพื้นฐานได้หรือตอบไม่ถูกต้องไม่ตรงประเด็น ทั้งที่บางส่วนเป็นรายวิชาที่เคยเรียนผ่าน
มาแล้วและเป็นวิชาสําคัญที่ต้องใช้ในการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ รวมทั้ง
นักศึกษาที่เคยผ่านการเรียนรายวิชานี้มาแล้วบางคนก็ไม่สามารถตอบคําถามซึ่งเคยเรียนมาแล้วได้ 
ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับเกรดของนักศึกษาส่วนใหญ่ที่ค่อนข้างตํ่าในตารางที่ 8 
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ตารางท่ี 8 การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
   

ระดับคะแนน  (เกรด) จํานวน (คน) ร้อยละ 
A - - 

B+ - - 

B 2 6.1 

C+ 1 3.0 

C 5 15.2 

D+ 3 9.1 

D 18 54.5 

F 4 12.1 

รวม 33 100 

 
 จากตารางที่ 8 เป็นระดับคะแนนรวมของนักศึกษา 33 คน ซึ่งพบว่านักศึกษากลุ่มเป้าหมาย
ที่เคยสอบไม่ผ่านรายวิชานี้เมื่อภาคการศึกษาที่ 1/2555 จํานวน 3 คน ทําคะแนนได้ดีขึ้น ได้ระดับ
คะแนน D จึงสามารถสอบผ่านในภาคการศึกษานี้ นอกจากนี้พบว่านักศึกษาเกิน 50% ได้คะแนน
รวมตํ่า และมีนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในรายวิชานี้จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 ซึ่งเป็นผลจากได้
คะแนนสอบทั้งกลางภาคและปลายภายในระดับตํ่า และ/หรือขาดการทําแบบทดสอบหลังเรียนทาง 
Moodle e-learning และ/หรือขาดการเข้าร่วมในภาคปฏิบัตโิดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
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สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการจัดการเรียนแบบผสมผสานในวิชากระบวนการแปรรูปยาง ในภาคการศึกษาที่ 
1/2556 พบว่านักศึกษากลุ่มเป้าหมายจํานวน 3 คนที่เคยสอบไม่ผ่านเกณฑ์ในรายวิชานี้เมื่อภาค
การศึกษาที่ 1/2555 มีผลการเรียนดีขึ้นและสามารถสอบผ่านการเกณฑ์การประเมินในภาค
การศึกษานี้ แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีนักศึกษา 4 คนที่ไม่สามารถสอบผ่านเกณฑ์การประเมินในครั้ง
นี้ คิดเป็นร้อยละ 12.1 ซึ่งเป็นผลจากได้คะแนนสอบทั้งกลางภาคและ/หรือปลายภายในระดับตํ่า 
และ/หรือขาดการทําแบบทดสอบหลังเรียนทาง Moodle e-learning และ/หรือขาดการเข้าร่วมใน
ภาคปฏิบัติ นอกจากนี้จะพบว่าจากภาพรวมนักศึกษาเกินร้อยละ 50 ได้คะแนนรวมในระดับตํ่า และ
จากการประเมินภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาพบว่าการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กิจกรรม
ที่หลากหลายทั้งในห้องเรียน และการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นอกห้องเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมต่างๆ ในระดับมาก โดยนักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมหรือเกมส์ในห้องเรียน 
(กิจกรรมในช้ันเรียน) และการติดต่อสื่อสารทาง Facebook (กิจกรรมนอกห้องเรียน) มากที่สุด และ
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ Moodle E-learning น้อยที่สุด 
 

การประยุกต์ใช้งานวิจยั 
 

 ผลจากการวิจัยที่ได้นี้สามารถนําไปใช้กับรายวิชาอื่นๆ ได้ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้น มีความเข้าใจในเนื้อหารายวิชา และมีความสนุกกับกิจกรรมการสอนแบบผสมผสาน  
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