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บทคดัย่อ 
การวิจยัในชั้นเรียนวิชา ดป ๔๗๔ ดินป่าไม ้ไดถู้กจดัทาํข้ึนเน่ืองจากพบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่มี

ขอ้ดอ้ยในการทาํการทดสอบแบบอตันยั เน่ืองจากนกัศึกษาคุน้เคยกบัการทาํขอ้สอบแบบปรนยั และขาด
ทกัษะในวิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลต่างๆท่ีไดรั้บจากทั้งในหอ้งเรียนและส่ืออ่ืนๆ ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิท่ีไดจ้ากการฝึกใหน้กัศึกษาทาํขอ้สอบแบบอตันยัและสงัเกตุปัญหาของ
นกัศึกษาท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนวิชา ดป ๔๗๔ ดินป่าไม ้ไดท้าํการศึกษานกัศึกษาท่ีเรียนวิชาน้ีจาํนวน ๑๙ คน 
ระหวา่งเดือนมิถุนายน-กนัยายน ๒๕๕๔ โดยใหน้กัศึกษาทาํการทดสอบแบบอตันยัเพื่อนาํคะแนนท่ีไดม้า
วิเคราะห์การพฒันาทกัษะ และศึกษาความสนใจในวิชาเรียนน้ีโดยบนัทึกการเขา้เรียนและปัญหาท่ีพบใน
หอ้งเรียน จากการศึกษาพบวา่นกัศึกษามีการพฒันาทกัษะทางดา้นการตอบคาํถามโดยการบรรยายเพิม่ข้ึน 
๖.๔%  นกัศึกษาส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจเขา้หอ้งเรียน ๗๓.๗% แต่กมี็ปัญหามากมายท่ีเกิดข้ึนจากนกัศึกษา
ในหอ้งเรียนวชิา ดป ๔๗๔ ดินป่าไม ้ไดแ้ก่ นกัศึกษามีสภาพไม่พร้อมสาํหรับการเรียน  นกัศึกษาใหค้วาม
สนใจกบัเพื่อนมากกวา่การฟังอาจารยส์อน ฯลฯ 

 
ความเป็นมาของการวจัิย 
 วิชา ดป ๔๗๔ ดินป่าไม ้ เป็นวิชาในหมวดเอกเลือก ท่ีมีวตัถุประสงคใ์หน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ถึงชนิด
และการกาํเนิดของดินภายใตส้ภาพป่าไม ้  ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมบติัทางเคมี ฟิสิกส์ และชีวภาพของดินท่ี
มีต่อการเจริญเติบโตของป่าไม ้  การจดัการเรียนการสอน ๓ ชัว่โมง/สปัดาห์ จาํนวน ๑๕ สปัดาห์ 
ประกอบดว้ยการนาํเสนอเน้ือหาการเรียนในรูปแบของ power point ประกอบกบัการสอบวดัผลนกัศึกษาทั้ง
กลางภาค และปลายภาค โดยจดัขอ้สอบแบบอตันยัเพื่อพยายามส่งเสริมใหน้กัศึกษาฝึกทกัษะในการ
วิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลต่างๆท่ีไดเ้รียนรู้ในหอ้งเรียนและจากการคน้หาขอ้มูลบนฐานขอ้มูลออนไลน์ 
ซ่ึงปัญหาท่ีนาํมาสู่งานวิจยัคร้ังน้ีกคื็อ ขอ้ดอ้ยของนกัศึกษาในการทาํการทดสอบแบบอตันยั เน่ืองจาก
นกัศึกษาคุน้เคยกบัการทาํขอ้สอบแบบปรนยั และขาดทกัษะในวิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลต่างๆท่ีไดรั้บ
จากทั้งในหอ้งเรียนและส่ืออ่ืนๆ ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิท่ีไดจ้ากการฝึกให้
นกัศึกษาทาํขอ้สอบแบบอตันยัและสงัเกตุปัญหาของนกัศึกษาท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนวชิา ดป ๔๗๔ ดินป่าไม ้ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 ๑   เพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิท่ีไดจ้ากการเรียนวิชา ดป ๔๗๔ ดินป่าไม ้ โดยเนน้การพฒันาทกัษะ
ทางดา้นการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเรียนและส่ืออ่ืนๆ 
 ๒       เพื่อศึกษาปัญหาในหอ้งเรียนวิชา ดป ๔๗๔ ดินป่าไม ้
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วธีิการวจัิย 
 ๑. กลุ่มเป้าหมาย นกัศึกษาท่ีลงเรียนวิชา ดป ๔๗๔ ดินป่าไม ้จาํนวน ๑๙ คน ในระหวา่งเดือน
มิถุนายน ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เคร่ืองมือในการวจิยั  
  ๒.๑ แบบทดสอบแบบอตันยัในลกัษณะสอบยอ่ย เน้ือหาในขอบเขตท่ีนกัศึกษาเรียนใน
หอ้งเรียนและท่ีไดท้าํการคน้ควา้ดว้ยตวัเองจากฐานขอ้มูลออนไลน์และส่ืออ่ืนๆ  โดยกาํหนดใหน้กัศึกษา
ตอบคาํถามในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

คาํตอบท่ีตอ้งการ คือนกัศึกษาสามารถตอบคาํถาม โดยการบรรยายอยา่งมีเหตุผลท่ีสามารถบ่งช้ีได้
วา่นกัศึกษาไดว้ิเคราะห์และสงัเคราะห์เน้ือหาท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ในหอ้งเรียนและคน้ควา้ดว้ยตวัเองเพื่อตอบ
แบบทดสอบ 

๒.๒ แบบฟอร์มบนัทึกจาํนวนคร้ังการเขา้เรียน และสงัเกตุพฤติกรรมการเรียนของ
นกัศึกษาท่ีเขา้เรียนในแต่ละคร้ัง 

 ๓. การดาํเนินกิจกรรม  
  ๓.๑ อาจารยผ์ูส้อนอธิบายใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงประโยชน์ของการพฒันาทกัษะในการเขียน
คาํตอบแบบบรรยายโดยวิธีการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเรียนในหอ้งเรียนและการคน้ควา้
ดว้ยตวัเองจากฐานขอ้มูลออนไลน์  
  ๓.๒ ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบแบบอตันยั ๒ คร้ัง ไดแ้ก่ การสอบกลางภาค (การทดสอบ
คร้ังท่ี ๑) และปลายภาค (การทดสอบคร้ังท่ี ๒) ของภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๓  
  ๓.๓ ทาํการบนัทึกการเขา้เรียนและสงัเกตุพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนในแต่
ละคร้ัง 

๔. การวดัผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 
  ๔.๑  อาจารยต์รวจกระดาษคาํตอบจากนกัศึกษา เพื่อวดัผลโดยการใหค้ะแนนตามคุณภาพ
ของคาํบรรยาย และเปรียบเทียบคะแนนระหวา่งการทดสอบคร้ังท่ี ๑ และ ๒ เพื่อดูการพฒันาทกัษะในการ
ตอบคาํถามของนกัศึกษา 
  ๔.๒ นบัจาํนวนคร้ังการเขา้เรียนและสรุปปัญหาท่ีพบระหวา่งท่ีนกัศึกษาเขา้เรียนในแต่ละ
คร้ัง 
  
ผล และวจิารณ์ผลการทดลอง 
๑  เปรียบเทยีบความสามารถในการตอบคาํถามโดยวเิคราะห์จากคะแนนทีไ่ด้จากการทดสอบแบบอตันัยใน
คร้ังที ่๑ และ ๒  

 คะแนนเฉล่ียจากการทาํแบบทดสอบอตันยัคร้ังท่ี ๑ และ ๒ (ตารางท่ี ๑) ช้ีใหเ้ห็นวา่ 
นกัศึกษาท่ีเรียนวิชา ดป ๔๗๔ ดินป่าไม ้มีการพฒันาทางดา้นการตอบคาํถามโดยการบรรยายอยา่งมีเหตุผล
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ท่ีสามารถบ่งช้ีไดว้า่นกัศึกษาไดว้ิเคราะห์และสงัเคราะห์เน้ือหาท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ในหอ้งเรียนและคน้ควา้
ดว้ยตวัเอง โดยเฉล่ีย ๖.๔ % และมีนกัศึกษาประมาณ ๒๑% (จาํนวน ๔คน) ท่ีไม่มีการพฒันา  
 
ตารางที ่๑ เปรียบเทียบความสามารถในการทาํแบบทดสอบอตันยัคร้ังท่ี ๑ และ ๒ของนกัศึกษาท่ีเรียนวิชา 
ดป ๔๗๔ ดินป่าไม ้จาํนวน ๑๙ คน (คะแนนเตม็ ๑oo คะแนน) 
 
ช่ือ-นามสกลุ คะแนนสอบคร้ังท่ี ๑ คะแนนสอบคร้ังท่ี ๒ ความกา้วหนา้ 
นกัศึกษาคนท่ี ๑ ๖๘ ๗๕ ๗ 
นกัศึกษาคนท่ี ๒ ๗๒ ๗๓ ๑ 
นกัศึกษาคนท่ี ๓ ๕๓ ๘๒ ๒๙ 
นกัศึกษาคนท่ี ๔ ๕๔ ๖๔ ๑o 
นกัศึกษาคนท่ี ๕ ๘๓ ๘๔ ๑ 
นกัศึกษาคนท่ี ๖ ๖o ๕๔ -๖ 
นกัศึกษาคนท่ี ๗ ๖๗ ๗๕ ๘ 
นกัศึกษาคนท่ี ๘ ๗๕ ๗o -๕ 
นกัศึกษาคนท่ี ๙ ๘๑ ๘๔ ๓ 
นกัศึกษาคนท่ี ๑o ๘๑ ๘๘ ๗ 
นกัศึกษาคนท่ี ๑๑ ๔๗ ๗๔ ๒๗ 
นกัศึกษาคนท่ี ๑๒ ๗๓ ๙๒ ๑๙ 
นกัศึกษาคนท่ี ๑๓ ๘๖ ๙๑ ๕ 
นกัศึกษาคนท่ี ๑๔ ๗๒ ๘๕ ๑๓ 
นกัศึกษาคนท่ี ๑๕ ๖๕ ๖๖ ๑ 
นกัศึกษาคนท่ี ๑๖ ๗๔ ๘o ๖ 
นกัศึกษาคนท่ี ๑๗ ๘๓ ๘o -๓ 
นกัศึกษาคนท่ี ๑๘ ๗๖ ๘๔ ๘ 
นกัศึกษาคนท่ี ๑๙ ๘o ๗o -๑o 
คะแนนรวม ๑,๓๕ o ๑,๔๗๑ ๑๒๑ 
คะแนนเฉล่ีย ๗๑.๑ ๗๗.๔ ๖.๔ 
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๒ การเข้าเรียนและปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการเรียนของนักศึกษา 
๒.๑ ความสนใจเขา้เรียนวิชา ดป  ๔๗๔ ดินป่าไม ้

จากการบนัทึกจาํนวนคร้ังของการเขา้เรียน (ตารางท่ี ๒) พบวา่มีนกัศึกษาเขา้เรียนครบทุกชัว่โมง 
๗๓.๗%  ขาดเรียน ๒-๓ คร้ัง ๒๖.๓%  ช้ีใหเ้ห็นวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจในการเขา้หอ้งเรียน 
 
ตารางที ่๒ ผลการเขา้เรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนวิชา ดป ๔๗๔ ดินป่าไม ้จาํนวน ๑๙ คน (จาํนวนคร้ังของการ
เขา้เรียนทั้งหมด  ๑๕ คร้ัง) 
 

จาํนวนคร้ังของการเขา้เรียน จาํนวนนกัศึกษา คิดเป็นเปอร์เซนต ์(%) 
เขา้เรียนครบ ๑๕ คร้ัง ๑๔ ๗๓.๗ 
ขาดเรียน ๒ คร้ัง ๓ ๑๕.๘ 
ขาดเรียน ๓ คร้ัง ๒ ๑o.๕ 
รวม ๑๙ ๑oo 

 
๒.๒  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนวิชา ดป ๔๗๔ ดินป่าไม ้
 จากการสงัเกตุพบวา่มีปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนวิชา ดป ๔๗๔ ดินป่าไม ้ไดแ้ก่ 

- มีนกัศึกษาเขา้เรียนสายอยา่งนอ้ย ๒ คน ทุกคร้ังท่ีมีการเรียน 
- นกัศึกษาอยูใ่นสภาพท่ีไม่พร้อมสาํหรับการเรียน ไดแ้ก่  มีอาการแฮงคเ์หลา้  มีอาการง่วงนอนและ

หิวขา้ว 
- นกัศึกษาคุยกนัในหอ้งเรียนในขณะท่ีอาจารยก์าํลงัพดู 
- นกัศึกษามีทีท่าเหมือนฟังอาจารยส์อนแต่เม่ือตั้งคาํถามถึงส่ิงท่ีสอนไป มกัจะตอบไม่ได ้
- นกัศึกษาไม่ชอบการทดสอบแบบอตันยั 
- นกัศึกษาไม่คุน้เคยกบัการตอบคาํถามโดยแสดงอาการสะดุง้หรือตกใจ ในหอ้งเรียนเม่ืออาจารยต์ั้ง

คาํถามเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีกาํลงัสอน ณ ขณะนั้น และเรียกใหต้อบใหห้อ้งเรียน 
- นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถตั้งคาํถามและสรุปประเดน็เก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียนไปในแต่ละคร้ังได ้ 

 
สรุป 

๑. นกัศึกษามีการการพฒันา ทางดา้นการตอบคาํถามโดยการบรรยายอยา่งมีเหตุผลท่ีสามารถ 
บ่งช้ีไดว้า่นกัศึกษาไดว้ิเคราะห์และสงัเคราะห์เน้ือหาท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ในหอ้งเรียนและคน้ควา้ดว้ยตวัเอง
ประมาณ ๖.๔% 

๒. นกัศึกษาส่วนใหญ่ (๗๓.๗%) ใหค้วามสนใจเขา้หอ้งเรียนวิชา ดป ๔๗๔ ดินป่าไม ้
๓. มีปัญหามากมายท่ีเกิดข้ึนจากนกัศึกษาในหอ้งเรียนวิชา ดป ๔๗๔ ดินป่าไม ้ 



6 

  6

เอกสารอ้างองิ  
ปราโมช ศีตะโกเศศ. ๒๕๕๔. การวจิยัในชั้นเรียน: การพฒันาทกัษะการเขียนตอบคาํถามแบบบรรยายของ

นกัศึกษา. คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ.้  ๑o หนา้ 
ไพจิตร สะดวกการ และ ศิริกานต ์โกสุมภ.์  มปป. การวจิยัในชั้นเรียน: หลกัการและตวัอยา่ง ระบบ

ออนไลน์. แหล่งท่ีมา  http://www.krupai.net/action1.htm  (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔). 
สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. ๒๕๔๗. ตาํราชุดฝึกอบรมนกัวิจยั. กลุ่มงานฝึกอบรมการวจิยั. 

ระบบออนไลน์.http://www.ardothailand.com/ardoold/upload/download/army1.pdf. (๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔).  

 
 


