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ABSTRACT
The purpose of this research was to investigate the pre-service science teachers’ learning achievements
and the correlations of online homework scores, post-test scores, final grading scores and normalized gain
in general chemistry. The sample group consisted of 60 first year pre-service science teachers who were
enrolled in General Chemistry (SCE 1401) at Suan Sunandha Rajabhat University. The tools for data
collection were a learning achievement test and online homework of each unit. The statistics used for data
analysis were mean, t-test for dependent samples, as well as normalized grain.
The results revealed that student post-test scores in general chemistry course were significantly higher
than their pre-test scores at the 0.01 level. Student learning progression as, represented by normalized gain,
increased after the online homework treatment. There was a positive correlation (0.309–0.845) among
online homework scores, final grading scores and the normalized gain in this study. For this reason, online
homework was considered as a qualified predictor of the student learning achievement score and final
grading score. It is likely that the immediate feedback given after the online homework may have helped
students realize which areas of development they needed to focus on before the examination. Additionally,
it was discovered that the online homework may improve student learning habits in this general chemistry
course.
Keywords: Online homework; Learning achievement; General Chemistry; Correlation; Normalized gain

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาเคมีทั่วไป โดยใช้
การบ้านออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 2) ศึกษาค่าสหสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ของคะแนนการบ้านออนไลน์ คะแนน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู้ ผลรวมของคะแนนตัดเกรด และค่า normalized gain กลุ่มตัวอย่างของ
งานวิจัยนี้คือ นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 จํานวน 60 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเคมีทั่วไป 1 (SCE 1401) ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีทั่วไป
และการบ้านออนไลน์ประจําบท ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ ค่าเฉลี่ย การทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระ
และค่า normalized gain
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ผลการวิจัยพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู้ในแต่ละบทของรายวิชาเคมีทั่วไปนี้สูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์
ก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าความก้าวหน้าทางการเรียนของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นจริงซึ่งถูก
แสดงผ่านค่า normalized gain มีค่าเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ high gain ถึง medium gain ผู้วิจัยยังค้นพบความสัมพันธ์เชิงบวก
(0.309–0.845) ระหว่างคะแนนการบ้านออนไลน์ ผลรวมคะแนนตัดเกรด และค่า normalized gain ในงานวิจัยนี้ด้วย ซึ่งผล
นี้แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้การบ้านออนไลน์เป็นเสมือนเป็นเครื่องทํานายคะแนนสอบและเกรดของนักศึกษาได้ ผู้วิจัยคาดว่า
อาจเป็นเพราะข้อมูลป้อนกลับของการบ้านออนไลน์ซึ่งจะสามารถช่วยให้นักศึกษารู้ว่าต้องศึกษาบทเรียนใดเพิ่มเติมก่อนลง
สนามสอบจริง นอกจากนี้ผู้วิจัยยังค้นพบว่าการบ้านออนไลน์อาจช่วยปรับปรุงลักษณะนิสัยในการเรียนของนักศึกษาใน
รายวิชาเคมีทั่วไปนี้ได้
คําสําคัญ: การบ้านออนไลน์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เคมีทั่วไป สหสัมพันธ์ ความก้าวหน้าทางการเรียน

1. บทนํา
วิชาเคมีเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร การแปรรูปสาร โดยมีการกําหนดสัญลักษณ์ธาตุต่างๆ เพื่อใช้
ในการอธิบ ายการเปลี่ย นแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้น วิ ช าเคมีทั่ว ไปเป็ น วิ ช าพื้ น ฐานที่นั ก ศึก ษาชั้ น ปีที่หนึ่ ง ของคณะทางสาย
วิทยาศาสตร์ทุกคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต้องเรียนไม่ว่าจะเป็น คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ตลอดจน คณะครุศาสตร์ รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ โครงสร้างอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี
ปริมาณสารสัมพันธ์ และของแข็ง ของเหลว แก๊ส นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่นักศึกษาสาขาเคมีมักมองว่าเป็นวิชาที่ซับซ้อนยาก
แก่ความเข้าใจ วิชาเคมีนี้เป็นวิชาที่ต้องการให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดจากระดับที่เล็กมาก (microscopic) ไปจนถึงระดับที่มอง
ภาพใหญ่ขึ้น (macroscopic)
ด้วยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของรายวิชานี้เป็นวิชาบรรยายจํานวน 3 หน่วยกิต (3-0-6) คือ
บรรยาย 3 ชั่วโมง ไม่มีปฏิบัติ และนักศึกษาศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชั่วโมง จึงทําให้นักศึกษาต้องทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมด้วย
ตนเองมาก นักศึกษาที่เพิ่งเข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 อาจไม่คุ้นชินกับการทบทวนบทเรียนหรือศึกษาเพิ่มเติมด้วย
ตนเอง ประกอบกับธรรมชาติของวิชานี้ผู้เรียนต้องใช้ทักษะกระบวนการสร้างแนวความคิด (conceptualization) และ การ
สร้างภาพขึ้นในความคิด (visualization) ซึ่งเป็นกระบวนการทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจสําหรับเรื่องที่จินตนาการยาก เช่น
เมื่ออ่านหนังสือสามารถเปลี่ยนตัวอักษรในหนังสือให้กลายเป็นสมการเคมีหรือมองเห็นภาพของอะตอมของธาตุในสมการเคมี
เข้าทําปฏิกิริยากัน [1], [2], [3] บางบทเรียนของรายวิชานี้ยังต้องประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ทางเคมีอีกด้วย ทําให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ของปีการศึกษาที่ผ่านๆ มา ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ค่อนข้างต่ํา
คณะผู้วิจัยจึงพยายามค้นหาเครื่องมือทางการเรียนรู้ (learning tools) ที่จะสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีทั่วไป
และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาให้สูงขึ้นได้ จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการผนวก
การบ้านออนไลน์เข้ากับการจัดการเรียนรู้เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ การบ้านออนไลน์เป็น
นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่สามารถช่วยให้นักเรียนนักศึกษาทบทวนบทเรียนผ่านการทําแบบฝึกหัดออนไลน์ได้จาก
ทุกที่ทุกเวลา [4], [5], [6] จากงานวิจัยที่ผ่านมาข้อดีของการบ้านออนไลน์ที่เหนือกว่าการบ้านแบบกระดาษคือ สามารถช่วย
ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ [7] ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่อยู่ห่างไกลหรือในเขตทุรกันดาร [8] ช่วย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเคมีได้สูงกว่าการบ้านแบบกระดาษ [9] ช่วยลดความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาเคมี ระหว่างนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงไม่ให้ต่างกันมากนัก [10] และยังช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะ
นิสัยอันดีในการทบทวนบทเรียนของนักศึกษา อันเป็นผลมาจากการกําหนดวันสิ้นสุดการทําการบ้านออนไลน์ในแต่ละบทเรียน
ทําให้นักศึกษากระตือรือร้นที่จะติดตามและหาเวลาทบทวนบทเรียนเพื่อเข้าทําการบ้านออนไลน์ [11], [12] ลักษณะสําคัญอีก
ประการหนึ่งที่ค่อนข้างโดดเด่นของการบ้านออนไลน์คือ สามารถช่วยประเมินผลคะแนนและเฉลยคําตอบได้ทันทีหลังจากที่ทํา
แบบฝึกหัดเสร็จ โดยไม่จําเป็นต้องรอให้อาจารย์ผู้สอนเป็นคนตรวจซึ่งบางกรณีอาจต้องรอถึง 2–3 สัปดาห์ [13], [14], [15],
[16], [17] จากข้อดีนี้เองทําให้อาจารย์ผู้สอนประหยัดเวลาและมีเวลาว่างในการเตรียมการสอนมากขึ้นและไม่เหนื่อยในการ
ตรวจงานนักศึกษา จากที่กล่าวมานี้ทําให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งเริ่มใช้ระบบออนไลน์เข้ามาช่วยในการสร้างแบบฝึกหัด
ออนไลน์เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้นักศึกษาทบทวนบทเรียนมากขึ้น
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แม้ว่าจะมีการใช้การบ้านออนไลน์ในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในงานวิจัยที่ผ่านมา [9], [10], [11] แต่บางระบบ
ซอฟต์แวร์ หรือบางโปรแกรมยังห่างไกลจากการนํามาใช้ได้จริงในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน เนื่องจากโปรแกรมบางอย่าง
ต้องให้ผู้ที่มีความรู้เฉพาะในการเขียนโปรแกรมพัฒนาขึ้นมา หรือบางเว็บเบสแอปพลิเคชัน (web-based application) ที่
ใช้ไ ด้สํา เร็จ รูป ผ่า นเว็บไซต์ก็ มีค่ าใช้จ่า ยที่สูง ครูผู้สอนหรือ ทางสถาบันการศึกษาต้องใช้งบประมาณสูงในการจัดซื้อเพิ่ม
นอกจากนี้การบ้านออนไลน์สําเร็จรูปยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนข้อคําถามให้สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตรสถานศึกษานั้นๆ
ได้ ผู้วิจัยจึงพยายามค้นหาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ใช้ง่ายไม่ซับซ้อน สามารถปรับเปลี่ยนคําถามให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาได้ และมีค่าใช้จ่ายน้อยหรือไม่มีค่าใช่จ่ายเมื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน
บริการหนึ่งของ Google doc ที่ตอบสนองการสร้างการบ้านออนไลน์นี้ได้ดีคือ Google form ซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชัน
ของกลุ่ม Google doc ที่ช่วยในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ แบบทดสอบหรือการบ้านออนไลน์ และยังสามารถใช้สําหรับ
รวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ข้อดีอย่างอื่นของ Google form คือสามารถสร้างแบบทดสอบหรือ
ข้อสอบได้หลายชนิด เช่น แบบทดสอบเติมคําตอบสั้นๆ แบบทดสอบแบบตัวเลือก แบบทดสอบแบบเรียงลําดับคําตอบ เป็น
ต้น Google form ยังมีระบบที่สามารถตรวจคําตอบ พร้อมเฉลยได้อย่างอัตโนมัติหลังทําแบบฝึกหัดเสร็จ นอกจากนี้ตัว
Google form เองยังใช้งานง่าย ครูผู้สอนแม้ไม่ชํานาญการใช้เว็บแอปพลิเคชันก็สามารถใช้ได้ง่ายไม่ซับซ้อน
ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงพยายามพัฒนาการบ้านออนไลน์ในรายวิชาเคมีท่ัวไป 1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้เพิ่มสูงขึ้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติร่วมกับการบ้านออนไลน์ในรายวิชาเคมีทั่วไป 1 โดยใช้ Google form ในการ
สร้างการบ้านออนไลน์ นอกจากนี้การบ้านออนไลน์ที่เป็นผลลัพธ์รูปธรรมจากงานวิจัยนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัยและในระดับมัธยมศึกษา

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
การบ้านออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติของรายวิชาเคมีทั่วไป 1
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของคะแนนการบ้านออนไลน์ คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู้ (post-test) และ
ผลรวมของคะแนนตัดเกรด (final grading scores)
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของคะแนนการบ้านออนไลน์กับความก้าวหน้าทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นจริง (normalized gain)

3. นิยามศัพท์
การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบปกติ ร่ ว มกั บ การบ้ า นออนไลน์ คื อ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก ารบรรยายเพื่ อ อธิ บ ายเนื้ อ หา
ประกอบการใช้การบ้านออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ ตามลักษณะของวิชาในระดับอุดมศึกษาที่มีหน่วยกิต แบบ 3-0-6 คือ
บรรยาย 3 ชั่วโมง ไม่มีปฏิบัติ และศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชั่วโมง

4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการทําวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาเคมีทั่วไป 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 347 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 60 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster random sampling)
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบปกติร่วมกับการบ้านออนไลน์ ในรายวิชาเคมีทั่วไป 1
ตัวแปรตาม คือ คะแนนการบ้านออนไลน์ คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู้ (post-test) ผลรวมคะแนนตัด
เกรด และความก้าวหน้าทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นจริง (normalized gain)
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4.3 ขอบเขตเนื้อหาและเวลาที่ใช้ในงานวิจัย
เนื้อหาของรายวิชาเคมีทั่วไป 1 เป็นไปตามหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 ปี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2555) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีคําอธิบายรายวิชาดังนี้ “สมบัติของสสาร ปริมาณสารสัมพันธ์
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย และการบูรณาการสาระ
ความรู้ทางเคมีกับชีวิตประจําวัน” จากคําอธิบายรายวิชานี้ เนื้อหาของบทเรียนจึงถูกแบ่งเป็น 5 บท ดังแสดงในตารางที่ 1
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้เวลาในการวิจัยรวม 17 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3
ชั่วโมง ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 15 สัปดาห์ ส่วนอีก 2 สัปดาห์ เป็นเวลาสําหรับทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาเคมีทั่วไป 1

5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ และ 2) การบ้านออนไลน์ที่
สร้างขึ้นในแต่ละบท
ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ เป็นข้อสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก ซึ่งได้รับการหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item objective congruence: IOC) ค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบ
มาก่อนแล้ว โดยทดลองใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนการบ้านออนไลน์จะใช้ Google form ช่วยในการสร้างแบบฝึกหัดออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาได้ในระหว่าง
ภาคเรียน Google form เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่ช่วยในการทําแบบสอบถามหรือแบบทดสอบต่างๆ สามารถตรวจคําตอบ
ประเมินคะแนนและเก็บข้อมูลของผู้เข้าทําได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และสามารถใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยัง
สามารถกําหนดวันสิ้นสุดการเข้าทําการบ้านออนไลน์ได้อีกด้วย ลักษณะการบ้านออนไลน์ในงานวิจัยนี้จะเป็นแบบทดสอบ
ปรนัย 5 ตัวเลือก คัดเลือกจากข้อสอบที่มีมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติที่สอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชา หากเป็นข้อสอบ
ระดับนานาชาติ ผู้สอนจะทําการแปลเป็นภาษาไทยก่อนเพื่อลดปัญ หาด้านความเข้า ใจที่คลาดเคลื่อนของภาษาอัง กฤษ
หลังจากนั้นการบ้านออนไลน์จะถูกเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเครื่องมือวิจัยชิ้นนี้
ตัวอย่างหน้าตาของการบ้านออนไลน์แสดงในรูปที่ 1 การบ้านออนไลน์นี้มีทั้งสิ้น 11 ชุด แบ่งเป็น บทที่ 1 เรื่องสสารและการ
เปลี่ยนแปลง จํานวน 1 ชุด บทที่ 2 เรื่องโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ จํานวน 2 ชุด บทที่ 3 เรื่องพันธะเคมีพื้นฐาน
จํานวน 2 ชุด บทที่ 4 เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์และสารละลาย จํานวน 4 ชุด และบทที่ 5 ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส จํานวน
2 ชุ ด นั ก ศึ ก ษาสามารถเข้ า ทํ า การบ้ า นออนไลน์ จ ากที่ ใ ดก็ ไ ด้ ที่ มี สั ญ ญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องผู้ ส อน
(https://goo.gl/nfk2T2) หรือลิงก์จาก QR code แสดงในรูปที่ 1 หลังจากเข้าทําการบ้านออนไลน์เสร็จสิ้น ระบบจะส่ง
คะแนน ข้อที่ตอบถูกและผิด รวมทั้งวิธีคิดและเฉลยคําตอบผ่านทางอีเมลทันที ซึ่งในบางกรณีที่นักศึกษาเข้าทําซ้ําจะมีการ
สลับข้อ หรือตัวเลือกให้ นอกจากนี้จะมีระยะเวลากําหนดให้เข้าทําได้ถึงเมื่อใด เพื่อส่งเสริมลักษณะนิสัยอันดีของนักศึกษาใน
การกระตือรือร้นในการทบทวนบทเรียน

รูปที่ 1 ตัวอย่างหน้าตาของการบ้านออนไลน์ในรายวิชาเคมีทั่วไป 1
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6. ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนของการวิจัยนี้ออกแบบการทําวิจัยจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ [4], [6], [18] โดยใช้กลุ่มทดลองกลุ่มเดียวเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ (One Group Pre-test Post-test Design) ซึ่งจะดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
6.1 พัฒนาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีทั่วไป 1 ซึ่งเป็นชนิดเลือกตอบมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก มีคําตอบที่ถูก
1 ตัวเลือก ซึ่งในขั้นต้นได้สร้างแบบทดสอบ แล้วนําไปประเมินคุณภาพโดยให้ผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี 3 ท่าน
ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) หลังจากปรับปรุงตามผู้เชี่ยวชาญแนะนําแล้ว นําข้อสอบที่ได้ไปทดลองใช้กับกลุ่ม
นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เรียนในรายวิชานี้เมื่อปีการศึกษา 2559 วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และ
อํานาจจําแนก (r) แล้วทําการเลือกข้อสอบไว้ 130 ข้อ ซึ่งมีค่า p อยู่ระหว่าง 0.25–0.76 ค่า r อยู่ระหว่าง 0.22–0.72 ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.90 ข้อสอบที่ทําการเลือกไว้มีจํานวนข้อของแบบทดสอบแบ่งตามการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับ มคอ. 3 ของรายวิชา โดยบทที่ 1 เรื่องสสารและการเปลี่ยนแปลงมีจํานวน 5 ข้อ บทที่ 2 โครงสร้างอะตอมและ
ตารางธาตุ 30 ข้อ บทที่ 3 พันธะเคมีเบื้องต้น 30 ข้อ บทที่ 4 ปริมาณสารสัมพันธ์และสารละลาย 42 ข้อ และบทที่ 5 ของแข็ง
ของเหลวและแก๊ส 23 ข้อ ซึ่งข้อสอบทั้ง 130 ข้อนี้แบ่งเป็นข้อสอบกลางภาค 65 ข้อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทที่ 1–3 และ
ข้อสอบปลายภาค 65 ข้อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทที่ 4 และ 5
6.2 สร้างการบ้านออนไลน์โดยจะสร้างเป็นชนิดแบบทดสอบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก มีคําตอบที่ถูก 1 ตัวเลือก โดยใช้
Google form ขั้นตอนการสร้างการบ้านออนไลน์โดยใช้ Google form แสดงรายละเอียดในเอกสารอ้างอิง [12], [19] ข้อ
คําถามในการบ้านออนไลน์จะคัดเลือกจากข้อสอบมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ [20], [21] หากเป็นข้อสอบระดับ
นานาชาติ ผู้วิจัยจะทําการแปลเป็นภาษาไทยก่อนเพื่อลดปัญหาด้านความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของภาษาอังกฤษ แล้วจะเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของการบ้านออนไลน์ชิ้นนี้
6.3 ดําเนินการนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียน (ก่อนเรียน) ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยให้เวลาในการทํา
แบบทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ 3 ชั่วโมง หลังจากนั้นดําเนินการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีทั่วไป 1 โดยใช้วิธีบรรยายซึ่งเป็นไป
ตาม มคอ. 3 และหน่วยกิตของรายวิชา (3-0-6) การจัดการเรียนรู้ในรายวิชานี้จะมีการใช้การบ้านออนไลน์มาร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ด้วย หลังจากจัดการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อเสร็จสิ้น ลิงก์ของการบ้านออนไลน์และวันเวลาที่หมดเขตเข้าทําจะถูก
โพสต์ในเว็บไซต์ของผู้สอน เมื่อนักศึกษาเข้าทําการบ้านออนไลน์เสร็จ จะได้ทราบคะแนนและเฉลยคําตอบหลังจากทําการบ้าน
ออนไลน์เสร็จสิ้น เมื่อดําเนินการจัดการเรียนรู้ในส่วนก่อนกลางภาค (บทที่ 1 ถึง 3) เรียบร้อยแล้ว ดําเนินการจัดสอบกลาง
ภาคโดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกับก่อนการจัดการเรียนรู้
6.4 ดําเนินการนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค (ก่อนเรียน) ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยขั้นตอนและรายละเอียด
ของการจัดการเรียนรู้เหมือนดังที่แสดงในข้อ 6.3 เมื่อดําเนินการจัดการเรียนรู้ในส่วนหลังกลางภาค (บทที่ 4 และ 5) เสร็จสิ้น
ดําเนินการจัดสอบปลายภาค โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคฉบับเดียวกันกับก่อนการจัดการเรียนรู้หลังกลางภาค
6.5 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลที่ได้
6.5.1 เริ่มจากวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แยกเป็นบท (บทที่ 1 ถึง 5) นําคะแนนที่ได้มา
เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ 0.01 โดยใช้ ก ารทดสอบที ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งไม่ เ ป็ น อิ ส ระต่ อ กั น (t-test for
dependent samples)
6.5.2 ดําเนินการวิเคราะห์หาค่า normalized gain จากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ พร้อมทั้งแปลผลจากค่า
normalized gain ออกเป็น 3 ระดับ [22]
6.5.3 ดําเนินการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการ
เรียนรู้ ผลรวมของคะแนนตัดเกรด คะแนนของการบ้านออนไลน์ในแต่ละบท และค่า normalized gain เพื่อเป็นการยืนยันว่า
การบ้านออนไลน์ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเคมีทั่วไปนี้
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7. ผลการวิจัย
จากตารางที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีทั่วไป 1 ร่วมกับการบ้านออนไลน์ของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ในแต่ละบทจํานวน 5 บทเรียน โดยคะแนนหลังการจัดการเรียนรู้ของบทที่ 1 เรื่องสสารและการ
เปลี่ยนแปลงมีค่า (mean = 4.3, SD = 0.94, เต็ม 5 คะแนน) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดการเรียนรู้ (mean = 2.11, SD
= 0.99, เต็ม 5 คะแนน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในบทที่ 2 เรื่องโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ คะแนนเฉลี่ย
หลังการจัดการเรียนรู้ (mean = 20.69, SD = 4.89, เต็ม 30 คะแนน) มีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดการเรียนรู้ (mean
= 9.31, SD = 3.78, เต็ม 30 คะแนน) อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 คะแนนเฉลี่ย ในบทที่ 3 เรื่องพันธะเคมีพื้นฐานคะแนน
เฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้ (mean = 17.56, SD = 4.93, เต็ม 30 คะแนน) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดการเรียนรู้
(mean = 8.85, SD = 3.14, เต็ม 30 คะแนน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในบทที่ 4 เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์และ
สารละลาย คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้ (mean = 23.75, SD = 6.88, เต็ม 42 คะแนน) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการ
จัดการเรียนรู้ (mean = 9.73, SD = 3.44, เต็ม 42 คะแนน) อย่า งมีนั ยสํ า คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่ว นบทที่ 5 เรื่อง
ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้ (mean = 14.36, SD = 4.27, เต็ม 23 คะแนน) สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดการเรียนรู้ (mean = 5.16, SD = 2.16, เต็ม 23 คะแนน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การบ้าน
ออนไลน์ในแต่ละบทของวิชาเคมีทั่วไป 1
คะแนนก่อนเรียน
คะแนนหลังเรียน
บทที่ เรื่อง
คะแนนเต็ม
t
p-value
เฉลี่ย
SD
เฉลี่ย
SD
1 สสารและการเปลี่ยนแปลง
5
2.11
0.99
4.13
0.94 -12.38**
0.00
2 โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
30
9.31
3.78
20.69
4.89 -26.00**
0.00
3 พันธะเคมีพื้นฐาน
30
8.85
3.14
17.56
4.93 -15.21**
0.00
4 ปริมาณสารสัมพันธ์และสารละลาย
42
9.73
3.44
23.75
6.88 -18.32**
0.00
5 ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส
23
5.16
2.16
14.36
4.27 -16.89**
0.00
** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

เพื่อการประเมินผลความก้าวหน้าทางการเรียนในแต่ละบทของนักศึกษา ค่า normalized gain จึงถูกนํามาวิเคราะห์ ค่า
normalized gain เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นจริงของนักศึกษา ซึ่งคิดค้นโดย R. R. Hake
[22] ในปี ค.ศ. 1998 ซึ่งวิธีการนี้สามารถทําได้โดยใช้ผลต่างของร้อยละของคะแนนสอบหลังเรียนกับก่อนเรียนเป็นตัวตั้งแล้ว
หารด้ ว ยพจน์ ข อง 100 ลบร้ อ ยละของคะแนนสอบก่ อ นเรี ย น จะได้ ค่ า normalized gain อยู่ ร ะหว่ า ง 0.0–1.0 ค่ า
normalized gain สามารถแสดงเป็นสูตรได้ดังสมการที่ (1)
normalized gain =

%Posttest-%Pretest
…สมการที่ (1)
100-%Pretest

เมื่อ %Posttest คือ ร้อยละของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน, %Pretest คือ ร้อยละของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน
บางครั้งสูตรอาจไม่ต้องใช้ค่าร้อยละก็ได้ สามารถใช้คะแนนดิบของแบบทดสอบได้เลย เพียงแต่ตรง 100 ต้องแทนด้วยคะแนน
เต็มของแบบทดสอบนั้น ค่า normalized gain นิยมใช้ตัวย่อ <g> ซึ่ง R. R. Hake ได้แบ่งค่า normalized gain ออกเป็นสาม
ระดับดังนี้ เมื่อ <g> อยู่ระหว่าง 1.0–0.7 จะอยู่ในระดับ high gain ถ้า <g> อยู่ระหว่าง 0.7–0.3 จะอยู่ในระดับ medium
gain และถ้า <g> อยู่ระหว่าง 0.3–0.0 จะอยู่ในระดับ low gain
ประเภทของ normalized gain มี 4 ประเภท [23] แต่ที่จะใช้ในงานวิจัยนี้คือ single student normalized gain และ
class normalized gain ค่า single student normalized gain เป็นค่าที่แสดงความก้าวหน้าของนักศึกษารายบุคคล แต่ใน
บางกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีจํานวนมาก จะมีการหาค่า normalized gain ของนักศึกษาแต่ละคนแล้วนําค่านั้นมาหาค่าเฉลี่ยซึ่ง
มักจะเรียกว่า average normalized gain ส่วนค่า class normalized gain นั้นเป็นการพิจารณาความก้าวหน้าทางการเรียน
ของนักศึกษาทั้งชั้น ซึ่งจะใช้ในการพิจารณาภาพรวมของนักศึกษาทั้งชั้นตลอดเวลาการจัดการเรียนรู้ว่ามีความก้าวหน้ามากขึ้น
เพียงใด โดยคํานวณตามสูตรในสมการที่ (1) แต่ใช้ค่าคะแนนก่อนและหลังเรียนจากร้อยละค่าเฉลี่ยของแต่ละบทเรียน
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จากตารางที่ 2 ค่า average normalized gain ของบทที่ 1 เรื่องสสารและการเปลี่ยนแปลงมีค่า 0.70 ซึ่งอยู่ในระดับ
high gain ค่ า average normalized gain ของบทที่ 2 เรื่ อ งโครงสร้ า งอะตอมและตารางธาตุ แ ละบทที่ 5 เรื่ อ งของแข็ง
ของเหลวและแก๊ส มีค่า 0.55 และ 0.52 ตามลําดับ ซึ่งค่าทั้งสองจัดอยู่ในระดับ medium gain ส่วนในบทที่ 3 เรื่องพันธะเคมี
พื้นฐานและบทที่ 4 เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์และสารละลาย มีค่า average normalized gain ของทั้งสองบทใกล้เคียงกันคือ
0.41 และ 0.43 ตามลําดับ ซึ่งค่าทั้งสองอยู่ในระดับ medium gain จะเห็นว่าค่า average normalized gain ของบทที่ 3
และ 4 มีค่าน้อยที่สุด อย่ า งไรก็ ต ามความก้ า วหน้ า ทางการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาตลอดระยะเวลาการจั ด การ
เรี ย นรู้ (class normalized gain) โดยใช้การบ้านออนไลน์ในวิชาเคมีทั่วไปนี้มีค่า 0.51 ซึ่งอยู่ในระดับ medium gain นั่น
แสดงว่าความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งห้องที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติร่วมกับการบ้านออนไลน์มีค่าเพิ่ม
สูงขึ้นจริง
ตารางที่ 2 แสดงผลความก้าวหน้าทางการเรียน (average normalized gain) ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การบ้าน
ออนไลน์ในแต่ละบทของวิชาเคมีทั่วไป 1
Average normalized Gain
บทที่

เรื่อง

%Pretest

1
2
3
4
5

สสารและการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
พันธะเคมีพื้นฐาน
ปริมาณสารสัมพันธ์และสารละลาย
ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส
รวม
* ค่า class normalized gain

42.18
31.03
29.52
23.16
22.43
29.66

%Posttest
82.55
68.97
58.55
56.54
62.43
65.81

 %Pretest - %Posttest 


 100 - %Pretest 
0.70 (high gain)
0.55 (medium gain)
0.41 (medium gain)
0.43 (medium gain)
0.52 (medium gain)
0.51* (medium gain)

ในการยืนยันว่าการบ้านออนไลน์ส่งผลต่อการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงได้ทําการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (correlation coefficients) ของคะแนนการบ้านออนไลน์ คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการ
เรียนรู้ และผลรวมของคะแนนตัดเกรด ซึ่งผลที่ได้แสดงในตารางที่ 3 แม้ในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเคมีทั่วไป 1 นี้ คะแนนจาก
การสอบคิดเป็น 70% ของคะแนนตัดเกรด อีก 30% เป็นคะแนนจิตพิสัยและงานที่ได้รับมอบหมาย พบว่าคะแนนแบบทดสอบ
หลังการจัดการเรียนรู้ในแต่ละบทมีความสัมพันธ์ในทิศทางเชิงบวกกับผลรวมของคะแนนตัดเกรดของทั้งภาคการศึกษา (final
grading scores) ในรายวิชานี้ กล่าวคือเมื่อคะแนนแบบทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้เพิ่ม ผลรวมของคะแนนตัดเกรดก็
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย แม้จะพบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนในบทที่ 1 กับผลรวมคะแนนตัด
เกรดมีความสัมพันธ์กันในระดับที่ต่ํา (r = 0.407) แต่ในบทอื่นๆ (บทที่ 2–5) กลับพบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคะแนน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน กับผลรวมคะแนนตัดเกรดมีความสัมพันธ์กันอยู่ในเกณฑ์ที่สูง (0.693–0.845)
ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างคะแนนสอบหลังการจัดการเรียนรู้ ผลรวมของคะแนนตัดเกรด และคะแนนของ
การบ้านออนไลน์ในแต่ละบท
คะแนนการบ้านออนไลน์
ผลรวมคะแนนตัดเกรด
ตัวแปรที่ศึกษา
(final grading scores)
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
Post test บทที่ 1
0.407**
0.383**
Post test บทที่ 2
0.702**
0.532**
Post test บทที่ 3
0.845**
0.738**
Post test บทที่ 4
0.782**
0.587**
Post test บทที่ 5
0.693**
0.380**
ผลรวมคะแนนตัดเกรด
(final grading scores)

-

0.449**

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
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คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคะแนนการบ้านออนไลน์ในแต่ละบท
(r อยู่ระหว่าง 0.380–0.738) ดังแสดงในตารางที่ 3 ซึ่งหมายความว่ายิ่งคะแนนการบ้านออนไลน์ในบทนั้นๆ เพิ่ม คะแนน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู้ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างคะแนน
การบ้านออนไลน์กับผลรวมของคะแนนตัดเกรด (r อยู่ระหว่าง 0.415–0.695) ซึ่งมีความหมายในทํานองเดียวกันคือยิ่งคะแนน
การบ้านออนไลน์เพิ่ม ผลรวมของคะแนนตัดเกรดก็เพิ่มขึ้นด้วย ผลที่ได้นี้เป็นสัญญาณหนึ่งที่อาจบ่งบอกว่าการบ้านออนไลน์
เป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และอาจเป็นเสมือนเครื่องมือที่ใช้ทํานายผลรวมของ
คะแนนตัดเกรดในรายวิชาเคมีทั่วไป 1 นี้ได้ [6], [11], [12], [18], [24]
ตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างค่า normalized gain กับคะแนนการบ้านออนไลน์ในแต่ละบท
คะแนนการบ้านออนไลน์
normalized gain
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 1
0.309*
บทที่ 2
0.446**
บทที่ 3
0.601**
บทที่ 4
0.506**
บทที่ 5
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed), **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

บทที่ 5

0.371**

ตารางที่ 4 แสดงผลของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างค่า normalized gain กับ คะแนนของการบ้าน
ออนไลน์ ใ นแต่ ล ะบท ซึ่ ง จะเห็ น ว่ า ค่ า normalized gain ที่ แ สดงถึ ง ความก้ า วหน้ า ของผลการเรี ย นรู้จ ริ ง ของนัก ศึก ษามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคะแนนเฉลี่ยการบ้านออนไลน์ในแต่ละบท กล่าวคือเมื่อคะแนนการบ้านออนไลน์เพิ่มสูงขึ้น ค่า
normalized gain ของนักศึกษาก็เพิ่มขึ้นด้วย

8. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเคมีทั่วไป 1 ของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่มีการจัดการเรียนรู้แบบปกติร่วมกับการบ้านออนไลน์ พบว่าคะแนนแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู้แบบปกติร่วมกับการบ้านออนไลน์ ของทั้ง 5 บทเรียน สูงกว่าคะแนนแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ตารางที่ 1) ความก้าวหน้าทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นจริง
ของนักศึกษาที่ถูกแสดงผ่านค่า normalized gain ซึ่งแสดงในตารางที่ 2 นั้น จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติร่วมกับการบ้านออนไลน์มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นในทุกบท การที่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและค่า
normalized gain ที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากการใช้การบ้านออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบปกตินั้นสอดคล้องกับงานวิจัยที่มี
มาก่อนหน้านี้ [10], [11], [12], [24] ที่ค้นพบว่าหลังการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการใช้การบ้านออนไลน์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเป็นเพราะผลของการที่การบ้านออนไลน์จะส่งคําตอบ รวมทั้งข้อที่นักศึกษาทําผิดและ
เฉลยคําตอบที่ถูกต้องทันทีที่นักศึกษาทําการบ้านออนไลน์เสร็จ ทําให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในช่วงเวลาที่อยากรู้คําตอบที่ถูก
นั้น ซึ่งถ้าหากเป็นการบ้านแบบกระดาษเมื่อนักศึกษานําส่งผู้สอนแล้วอาจต้องรอ 1–2 สัปดาห์จึงรู้คําตอบที่ถูก ซึ่งนักศึกษา
อาจเกิดการลืมในสิ่งที่ตนเองเคยคิดผิดพลาดก็เป็นได้
แม้ว่าความก้าวหน้าในการเรียนที่แสดงผ่านค่า average normalized gain โดยรวมแล้วจะเพิ่มสูงขึ้นและอยู่ในระดับ
medium gain (ตารางที่ 2) แต่บทที่ 3 เรื่องพันธะเคมีพื้นฐาน และบทที่ 4 เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์และสารละลาย มีค่า
average normalized gain ต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับบทอื่นๆ คือมีค่า 0.41 และ 0.43 ตามลําดับ อาจเป็นเพราะบทที่ 3 นี้ เป็น
บทสุดท้ายก่อนการสอบกลางภาคทําให้นักศึกษามีเวลาทบทวนน้อย ประกอบกับนักศึกษาอยู่ในช่วงจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งในบทนี้เป็นบทที่เริ่มมีการฝึกเขียนโครงสร้างลิวอิสของสารซึ่งอาจต้องอาศัยทักษะและเวลาในการ
ฝึกฝนในระดับหนึ่ง ส่วนบทที่ 4 ที่มีค่า average normalized gain น้อยรองลงมา อาจเป็นเพราะธรรมชาติของบทนี้คือ
ปริมาณสารสัมพันธ์ซึ่งจัดเป็นบทที่ค่อนข้างยาก เพราะต้องใช้ทักษะการคํานวณเข้ามาร่วมด้วย และยังมีหน่วยหรือหลักการ
คํานวณทางเคมีที่มีความซับ ซ้อน เช่น การเปลี่ยนหน่วยโมลเป็นปริมาณต่างๆ การคํานวณแก้ปัญหาในสมการเคมี การ
คํานวณหาปริมาณของตัวกําหนดปฏิกิริยา (limiting reactant) เป็นต้น
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จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู้ กับผลรวม
ของคะแนนตัดเกรด พบว่ามีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ซึ่งเป็นปกติที่เมื่อคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนที่สูงขึ้น จะทําให้
ผลรวมคะแนนตัดเกรดของนักศึกษาสูงขึ้นด้วยอยู่แล้ว (ตารางที่ 3) แต่สิ่งที่น่าสนใจคือคะแนนการบ้านออนไลน์ในแต่ละบทมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู้ (ตารางที่ 3) กล่าวคือเมื่อคะแนนการบ้าน
ออนไลน์เพิ่มขึ้น คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ผลที่ได้นี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยที่มีมาก่อนหน้านี้ [10], [11], [12], [18] ที่ค้นพบว่าคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู้ สัมพันธ์
กับคะแนนการบ้านออนไลน์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลนี้แสดงให้เห็นว่านักศึกษาสามารถใช้คะแนนการบ้านออนไลน์ในการ
ช่วยประเมินความพร้อมของตนเองก่อนการสอบ เสมือนกับการบ้านออนไลน์นี้เป็นเครื่องมือในการช่วยคาดการณ์คะแนนสอบ
กลางภาคและปลายภาคได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะหลังจากทําการบ้านออนไลน์คะแนนและคําตอบที่ถูกต้องจะแสดงให้นักศึกษา
เห็นแบบทันทีทันใด ทําให้เกิดการเรียนรู้และประเมินตนเองได้ในขณะนั้นว่า ตนเองยังไม่เข้าใจในบทใดหรือหัวข้อเรื่องใด จะ
ได้ทบทวนและเรียนรู้เพิ่มในบทหรือหัวข้อนั้นๆ
ข้อค้นพบที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งในงานวิจัยนี้คือ ความสัมพันธ์เชิงบวกของคะแนนการบ้านออนไลน์ในแต่ละบทกับ
ผลรวมคะแนนตั ด เกรด (ตารางที่ 3) และความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกของคะแนนเฉลี่ ย การบ้ า นออนไลน์ ใ นแต่ ล ะบทกั บ ค่ า
normalized gain (ตารางที่ 4) กล่าวคือยิ่งคะแนนการบ้านออนไลน์เพิ่ม ความก้าวหน้าในการเรียนรู้และผลรวมของคะแนน
ตัดเกรดก็เพิ่มขึ้นด้วย ผลที่ได้นี้สอดคล้องกับงานวิจัย [10], [11], [12], [18] ที่กล่าวถึงปรากฏการณ์ที่คะแนนการบ้านออนไลน์
ส่งผลต่อผลรวมคะแนนตัดเกรดและความก้าวหน้า ในการเรียนที่เพิ่มขึ้นจริงของนักศึกษา อันเป็นผลจากการที่การบ้า น
ออนไลน์สามารถช่วยปรับปรุงลักษณะนิสัยในการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ดีขึ้นได้ [11], [12], [25] อาจเป็นเพราะมีการกําหนด
วันสิ้นสุดของการเข้าทําการบ้านออนไลน์ในแต่ละชุดหลังจากเรียนจบในหัวข้อนั้นๆ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาต้องเข้าทํา
การบ้านออนไลน์ ในระหว่างที่ทําการบ้านออนไลน์เสมือนเป็นการทบทวนบทเรียนอยู่ตลอดเวลา ในหนึ่งภาคเรียนใช้เวลา
ประมาณเกือบ 4 เดือน ในแต่ละครั้งที่เรียนจบจะต้องกลับไปเข้าทําการบ้านออนไลน์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ําๆ จึงอาจ
เกิดเป็นนิสัยในการทบทวนบทเรียนอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ความก้าวหน้าในการเรียนรู้และเกรดของนักศึกษาสูงขึ้น
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