รายงานผลการวิจยั ในชั้นเรียน
การศึกษาปัญหาและผลสั มฤทธิ์ในการเรียนวิชา ดป ๔๗๔ ดินป่ าไม้

ดร.วีณา นิลวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ โจ้
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในชั้นเรี ยนวิชา ดป ๔๗๔ ดินป่ าไม้ ได้ถูกจัดทําขึ้นเนื่องจากพบว่านักศึกษาส่ วนใหญ่มี
ข้อด้อยในการทําการทดสอบแบบอัตนัย เนื่องจากนักศึกษาคุน้ เคยกับการทําข้อสอบแบบปรนัย และขาด
ทักษะในวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆที่ได้รับจากทั้งในห้องเรี ยนและสื่ ออื่นๆ ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการฝึ กให้นกั ศึกษาทําข้อสอบแบบอัตนัยและสังเกตุปัญหาของ
นักศึกษาที่เกิดขึ้นจากการเรี ยนวิชา ดป ๔๗๔ ดินป่ าไม้ ได้ทาํ การศึกษานักศึกษาที่เรี ยนวิชานี้จาํ นวน ๑๙ คน
ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน ๒๕๕๔ โดยให้นกั ศึกษาทําการทดสอบแบบอัตนัยเพื่อนําคะแนนที่ได้มา
วิเคราะห์การพัฒนาทักษะ และศึกษาความสนใจในวิชาเรี ยนนี้โดยบันทึกการเข้าเรี ยนและปัญหาที่พบใน
ห้องเรี ยน จากการศึกษาพบว่านักศึกษามีการพัฒนาทักษะทางด้านการตอบคําถามโดยการบรรยายเพิม่ ขึ้น
๖.๔% นักศึกษาส่ วนใหญ่ให้ความสนใจเข้าห้องเรี ยน ๗๓.๗% แต่กม็ ีปัญหามากมายที่เกิดขึ้นจากนักศึกษา
ในห้องเรี ยนวิชา ดป ๔๗๔ ดินป่ าไม้ ได้แก่ นักศึกษามีสภาพไม่พร้อมสําหรับการเรี ยน นักศึกษาให้ความ
สนใจกับเพื่อนมากกว่าการฟังอาจารย์สอน ฯลฯ
ความเป็ นมาของการวิจัย
วิชา ดป ๔๗๔ ดินป่ าไม้ เป็ นวิชาในหมวดเอกเลือก ที่มีวตั ถุประสงค์ให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ถึงชนิด
และการกําเนิดของดินภายใต้สภาพป่ าไม้ ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางเคมี ฟิ สิ กส์ และชีวภาพของดินที่
มีต่อการเจริ ญเติบโตของป่ าไม้ การจัดการเรี ยนการสอน ๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์ จํานวน ๑๕ สัปดาห์
ประกอบด้วยการนําเสนอเนื้อหาการเรี ยนในรู ปแบของ power point ประกอบกับการสอบวัดผลนักศึกษาทั้ง
กลางภาค และปลายภาค โดยจัดข้อสอบแบบอัตนัยเพื่อพยายามส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาฝึ กทักษะในการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆที่ได้เรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนและจากการค้นหาข้อมูลบนฐานข้อมูลออนไลน์
ซึ่งปัญหาที่นาํ มาสู่ งานวิจยั ครั้งนี้กค็ ือ ข้อด้อยของนักศึกษาในการทําการทดสอบแบบอัตนัย เนื่องจาก
นักศึกษาคุน้ เคยกับการทําข้อสอบแบบปรนัย และขาดทักษะในวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆที่ได้รับ
จากทั้งในห้องเรี ยนและสื่ ออื่นๆ ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการฝึ กให้
นักศึกษาทําข้อสอบแบบอัตนัยและสังเกตุปัญหาของนักศึกษาที่เกิดขึ้นจากการเรี ยนวิชา ดป ๔๗๔ ดินป่ าไม้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
๑ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการเรี ยนวิชา ดป ๔๗๔ ดินป่ าไม้ โดยเน้นการพัฒนาทักษะ
ทางด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการเรี ยนและสื่ ออื่นๆ
๒ เพื่อศึกษาปัญหาในห้องเรี ยนวิชา ดป ๔๗๔ ดินป่ าไม้
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วิธีการวิจัย
๑. กลุ่มเป้ าหมาย นักศึกษาที่ลงเรี ยนวิชา ดป ๔๗๔ ดินป่ าไม้ จํานวน ๑๙ คน ในระหว่างเดือน
มิถุนายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. เครื่ องมือในการวิจยั
๒.๑ แบบทดสอบแบบอัตนัยในลักษณะสอบย่อย เนื้อหาในขอบเขตที่นกั ศึกษาเรี ยนใน
ห้องเรี ยนและที่ได้ทาํ การค้นคว้าด้วยตัวเองจากฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ ออื่นๆ โดยกําหนดให้นกั ศึกษา
ตอบคําถามในระยะเวลาที่กาํ หนด
คําตอบที่ตอ้ งการ คือนักศึกษาสามารถตอบคําถาม โดยการบรรยายอย่างมีเหตุผลที่สามารถบ่งชี้ได้
ว่านักศึกษาได้วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนและค้นคว้าด้วยตัวเองเพื่อตอบ
แบบทดสอบ
๒.๒ แบบฟอร์มบันทึกจํานวนครั้งการเข้าเรี ยน และสังเกตุพฤติกรรมการเรี ยนของ
นักศึกษาที่เข้าเรี ยนในแต่ละครั้ง
๓. การดําเนินกิจกรรม
๓.๑ อาจารย์ผสู ้ อนอธิบายให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงประโยชน์ของการพัฒนาทักษะในการเขียน
คําตอบแบบบรรยายโดยวิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการเรี ยนในห้องเรี ยนและการค้นคว้า
ด้วยตัวเองจากฐานข้อมูลออนไลน์
๓.๒ ให้นกั ศึกษาทําแบบทดสอบแบบอัตนัย ๒ ครั้ง ได้แก่ การสอบกลางภาค (การทดสอบ
ครั้งที่ ๑) และปลายภาค (การทดสอบครั้งที่ ๒) ของภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๓
๓.๓ ทําการบันทึกการเข้าเรี ยนและสังเกตุพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาที่เข้าเรี ยนในแต่
ละครั้ง
๔. การวัดผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
๔.๑ อาจารย์ตรวจกระดาษคําตอบจากนักศึกษา เพื่อวัดผลโดยการให้คะแนนตามคุณภาพ
ของคําบรรยาย และเปรี ยบเทียบคะแนนระหว่างการทดสอบครั้งที่ ๑ และ ๒ เพื่อดูการพัฒนาทักษะในการ
ตอบคําถามของนักศึกษา
๔.๒ นับจํานวนครั้งการเข้าเรี ยนและสรุ ปปัญหาที่พบระหว่างที่นกั ศึกษาเข้าเรี ยนในแต่ละ
ครั้ง
ผล และวิจารณ์ ผลการทดลอง
๑ เปรียบเทียบความสามารถในการตอบคําถามโดยวิเคราะห์ จากคะแนนทีไ่ ด้ จากการทดสอบแบบอัตนัยใน
ครั้งที่ ๑ และ ๒
คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบอัตนัยครั้งที่ ๑ และ ๒ (ตารางที่ ๑) ชี้ให้เห็นว่า
นักศึกษาที่เรี ยนวิชา ดป ๔๗๔ ดินป่ าไม้ มีการพัฒนาทางด้านการตอบคําถามโดยการบรรยายอย่างมีเหตุผล
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ที่สามารถบ่งชี้ได้วา่ นักศึกษาได้วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนและค้นคว้า
ด้วยตัวเอง โดยเฉลี่ย ๖.๔ % และมีนกั ศึกษาประมาณ ๒๑% (จํานวน ๔คน) ที่ไม่มีการพัฒนา
ตารางที่ ๑ เปรี ยบเทียบความสามารถในการทําแบบทดสอบอัตนัยครั้งที่ ๑ และ ๒ของนักศึกษาที่เรี ยนวิชา
ดป ๔๗๔ ดินป่ าไม้ จํานวน ๑๙ คน (คะแนนเต็ม ๑oo คะแนน)
ชื่อ-นามสกุล
นักศึกษาคนที่ ๑
นักศึกษาคนที่ ๒
นักศึกษาคนที่ ๓
นักศึกษาคนที่ ๔
นักศึกษาคนที่ ๕
นักศึกษาคนที่ ๖
นักศึกษาคนที่ ๗
นักศึกษาคนที่ ๘
นักศึกษาคนที่ ๙
นักศึกษาคนที่ ๑o
นักศึกษาคนที่ ๑๑
นักศึกษาคนที่ ๑๒
นักศึกษาคนที่ ๑๓
นักศึกษาคนที่ ๑๔
นักศึกษาคนที่ ๑๕
นักศึกษาคนที่ ๑๖
นักศึกษาคนที่ ๑๗
นักศึกษาคนที่ ๑๘
นักศึกษาคนที่ ๑๙
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

คะแนนสอบครั้งที่ ๑
๖๘
๗๒
๕๓
๕๔
๘๓
๖o
๖๗
๗๕
๘๑
๘๑
๔๗
๗๓
๘๖
๗๒
๖๕
๗๔
๘๓
๗๖
๘o
๑,๓๕ o
๗๑.๑

คะแนนสอบครั้งที่ ๒
๗๕
๗๓
๘๒
๖๔
๘๔
๕๔
๗๕
๗o
๘๔
๘๘
๗๔
๙๒
๙๑
๘๕
๖๖
๘o
๘o
๘๔
๗o
๑,๔๗๑
๗๗.๔

ความก้าวหน้า
๗
๑
๒๙
๑o
๑
-๖
๘
-๕
๓
๗
๒๗
๑๙
๕
๑๓
๑
๖
-๓
๘
-๑o
๑๒๑
๖.๔
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๒ การเข้ าเรียนและปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่ างการเรียนของนักศึกษา
๒.๑ ความสนใจเข้าเรี ยนวิชา ดป ๔๗๔ ดินป่ าไม้
จากการบันทึกจํานวนครั้งของการเข้าเรี ยน (ตารางที่ ๒) พบว่ามีนกั ศึกษาเข้าเรี ยนครบทุกชัว่ โมง
๗๓.๗% ขาดเรี ยน ๒-๓ ครั้ง ๒๖.๓% ชี้ให้เห็นว่านักศึกษาส่ วนใหญ่ให้ความสนใจในการเข้าห้องเรี ยน
ตารางที่ ๒ ผลการเข้าเรี ยนของนักศึกษาที่เรี ยนวิชา ดป ๔๗๔ ดินป่ าไม้ จํานวน ๑๙ คน (จํานวนครั้งของการ
เข้าเรี ยนทั้งหมด ๑๕ ครั้ง)
จํานวนครั้งของการเข้าเรี ยน
เข้าเรี ยนครบ ๑๕ ครั้ง
ขาดเรี ยน ๒ ครั้ง
ขาดเรี ยน ๓ ครั้ง
รวม

จํานวนนักศึกษา
๑๔
๓
๒
๑๙

คิดเป็ นเปอร์เซนต์ (%)
๗๓.๗
๑๕.๘
๑o.๕
๑oo

๒.๒ ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนวิชา ดป ๔๗๔ ดินป่ าไม้
จากการสังเกตุพบว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนวิชา ดป ๔๗๔ ดินป่ าไม้ ได้แก่
- มีนกั ศึกษาเข้าเรี ยนสายอย่างน้อย ๒ คน ทุกครั้งที่มีการเรี ยน
- นักศึกษาอยูใ่ นสภาพที่ไม่พร้อมสําหรับการเรี ยน ได้แก่ มีอาการแฮงค์เหล้า มีอาการง่วงนอนและ
หิ วข้าว
- นักศึกษาคุยกันในห้องเรี ยนในขณะที่อาจารย์กาํ ลังพูด
- นักศึกษามีทีท่าเหมือนฟังอาจารย์สอนแต่เมื่อตั้งคําถามถึงสิ่ งที่สอนไป มักจะตอบไม่ได้
- นักศึกษาไม่ชอบการทดสอบแบบอัตนัย
- นักศึกษาไม่คุน้ เคยกับการตอบคําถามโดยแสดงอาการสะดุง้ หรื อตกใจ ในห้องเรี ยนเมื่ออาจารย์ต้ งั
คําถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่กาํ ลังสอน ณ ขณะนั้น และเรี ยกให้ตอบให้หอ้ งเรี ยน
- นักศึกษาส่ วนใหญ่ไม่สามารถตั้งคําถามและสรุ ปประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรี ยนไปในแต่ละครั้งได้
สรุ ป
๑. นักศึกษามีการการพัฒนา ทางด้านการตอบคําถามโดยการบรรยายอย่างมีเหตุผลที่สามารถ

บ่งชี้ได้วา่ นักศึกษาได้วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนและค้นคว้าด้วยตัวเอง
ประมาณ ๖.๔%
๒. นักศึกษาส่ วนใหญ่ (๗๓.๗%) ให้ความสนใจเข้าห้องเรี ยนวิชา ดป ๔๗๔ ดินป่ าไม้
๓. มีปัญหามากมายที่เกิดขึ้นจากนักศึกษาในห้องเรี ยนวิชา ดป ๔๗๔ ดินป่ าไม้
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ออนไลน์. แหล่งที่มา http://www.krupai.net/action1.htm (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔).
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ. ๒๕๔๗. ตําราชุดฝึ กอบรมนักวิจยั . กลุ่มงานฝึ กอบรมการวิจยั .
ระบบออนไลน์.http://www.ardothailand.com/ardoold/upload/download/army1.pdf. (๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๔).
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