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ค าน า 

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการสนับสนุนให้คณาจารย์ ในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมี

ทางเลือกในการท างานวิจัยชั้นเรียน ตามที่คณะผลิตกรรมการเกษตรได้สนับสนุนทุนวิจัยชั้นเรียนมาโดยตลอด 

เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของด้านการเรียนการสอนซึ่งจะท าให้ประสิทธิภาพของ

ทักษะในด้านการสอนของอาจารย์ และประสิทธิภาพของการเรียนของนักศึกษามีความสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น 

งานวิจัยชั้นเรียนในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยชั้นเรียนในรายวิชาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึ่งเป็นวิชาแกนของ

นักศึกษาสาขาปฐพีศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต โดยหวังว่าผลสรุปของงานวิจัยชั้นเรียนในครั้งนี้จะ

สามารถในไปปรับปรุงและพัฒนารายวิชาดังกล่าวในอนาคต และเป็นแบบอย่างของการน าผลการวิจัยชั้นเรียน

ไปใช้กับผลงานวิจัยอ่ืนๆอีกด้วย 

          จีราภรณ์   อินทสาร 
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วัตถุประสงค ์

 เพื่อพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนในรายวิชาความอุดมสมบูรณ์ของดินและกระตุ้นความสนใจเพื่อ

เป็นแนวทางในการเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน  
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บททดสอบก่อนเร่ิมต้นเรียน 

การเข้าห้องเรียนครั้งแรกในรายวิชาความอุดมสมบูรณ์นั้นผู้สอนได้อธิบายและชี้แจงรายละเอียดของ

เนื้อหา ซึ่งแบ่งบทเรียนเป็น 12 บทย่อย ทั้งนี้ในส่วนของบทน าสู่การเข้าบทเรียนในคาบแรกของการศึกษาได้ท า

การประมวลความต้องการ ของนักศึกษาแต่ละคนว่ามีความคาดหวัง ต่อสิ่งที่คิดว่าอยากจะได้รับจากรายวิชานี้

มากน้อยเพียงใด  

 ผู้สอนได้ให้โจทย์ส าหรับนักศึกษาและเขียนข้อความหรือความรู้ที่คาดว่าจะได้และร่วมกับให้เลือกชนิด

ของพืชที่นักศึกษาแต่ละคนสนใจ มาเป็นพืชต้นแบบคู่กับการจินตนาการให้มีความสัมพันธ์ของเนื้อหาในแต่ละ

บทย่อย เพื่อง่ายต่อการเข้าใจและเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนยังให้นักศึกษาน าข้อมูลดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนที่

อยู่ในชั้นเรียนร่วมกันมาช่วยตอบปัญหาที่นักศึกษาแต่ละคนได้เขียนไว้ในครั้งแรก 

 ผลจากการให้นักศึกษาเลือกชนิดของพืชท าให้พบว่ามากกว่า 38 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนนักศึกษา

ทั้งหมดเลือกพืชต้นแบบที่น ามาเชื่อมกับเนื้อหารายวิชาความอุดมสมบูรณ์ของดินคือข้าว รองลงมาคือล าไย 

ข้าวโพด  อ้อย เบญจมาศ ถ่ัว พริก ปาล์มน้ ามัน หญ้า ผักหวาน มะเขือเทศ ถ่ัวลิสง ทุเรียน กาแฟ และองุ่น   
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ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณการเลือกพืชต้นแบบของนักศึกษาในช้ันเรียน 

ชนิดพืช จ านวนนักศึกษา เปอร์เซ็นต์ 
ข้าว 15 38.46 
ล าไย 3 7.69 

ข้าวโพด 2 5.13 
อ้อย 1 2.56 

เบญจมาศ 1 2.56 
ถั่ว 1 2.56 
พริก 1 2.56 

ปาล์มน้ ามัน 1 2.56 
หญ้า 1 2.56 

ผักหวาน 1 2.56 
มะเขือเทศ 1 2.56 
ถั่วลิสง 1 2.56 
ทุเรียน 1 2.56 
กาแฟ 1 2.56 
องุ่น 1 2.56 
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สิ่งที่นักศึกษาส่วนมากต้องการได้รับจากการเรียนในรายวิชา 

1.การเพิ่มผลผลิตพืช 

2. ควรจะใช้ปุ๋ยอย่างไรให้เหมาะสม 

3.ถ้าเกิดปัญหาต้องท าอย่างไร 

4.อยากให้อาจารย์สอนตรงตามเนื้อหาตรงต่อเวลา สอดแทรกความรู้เพิ่มเติมและสอนด้วยความอดทน 

5.ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและธาตุอาหาร 

6.วิธีการแก้ไขเมื่อดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 

7. อยากท าการวิเคราะห์ดินและพืช 

8. ความต้องการธาตุอาหารพืช 

9. ต้องท าอย่างไรเพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 

10.การใช้ปุ๋ยและสารเคมีมีผลต่อดินอย่างไร 

11.คุณสมบัติของดินที่ใช้ในการปลูกพืช 

12. วิธีการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินท าอย่างไร 

13.การใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตรงตามพืชต้องท าอย่างไร 

14.ถ้าขาดธาตุอาหารแต่ละธาตุแล้วพืชจะแสดงอาการอย่างไร   

1 5.วิธีการบ ารุงรักษาธาตุอาหารที่อยู่ในดิน 

16.กระบวนการท างานของธาตุอาหารพืช 

17. ความส าคัญของอินทรียวัตถุ 

18. แหล่งที่มาของธาตุอาหารในดิน 

19.   วิธีสังเกตเมื่อดินขาดธาตุอาหาร 

20.ธาตุอาหารที่ได้จากวัสดุธรรมชาติและจากเคมีอย่างไหนดีกว่ากัน 
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ผลการประเมินประสิทธิภาพจากการน าเสนองานกลุ่มจากชนิดของพืชท่ีแต่ละคนเลือกใน
ต้นเทอมแบ่งเป็น 8 กลุม่คือ 

1.ข้าวโพดฝักอ่อน 

2.มะเขือเทศ 

3.ลิ้นจี่ 

4.กะหล่ า 

5.ถั่วลิสง 

6.มะม่วง 

7.แอปเป้ิล 

8.ข้าว 

 การส่งเสริมให้นักศึกษาเสนองานกลุ่มโดยใช้ Program PowerPoint พบว่านักศึกษาสามารถน า
ความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วตลอดทั้งเทอมมาช่วยตอบปัญหา ของเพื่อนที่อยู่ต่างกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ การตอบค าถามยังคงช่วยท าให้นักศึกษามีความกล้า
แสดงออกมากขึ้นและสามารถสื่อสารในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
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พฤติกรรมการเรียนหลังสอบกลางภาค 

 หลังจากที่นักศึกษาได้ทราบคะแนนหลังสอบกลางภาคพบว่ามีนักศึกษาบางกลุ่มที่ขาดความใส่ใจใน
การเข้าชั้นเรียน กลับมามีพฤติกรรมในทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามอาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากคะแนนของ
นักศึกษากลุ่มดังกล่าวต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของนักศึกษาทั้งชั้นเรียน ส าหรับนักศึกษากลุ่มใหญ่ สามารถท าคะแนน
ในการสอบกลางภาคเกินครึ่งหนึ่งถึง 35 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่กลุ่มที่ต่ ากว่า 40 เปอร์เซ็นต์มีเพียง 7.69 เปอร์เซ็นต์
เท่านั้น  

 

การประมวลความรู้ของนักศึกษาหลังจากจบก่อนสอบปลายภาค 

 ผู้สอนได้แจกกระดาษที่นักศึกษาเคยเขียนไว้ว่ามีความต้องการอะไรจากรายวิชาความอุดมสมบูรณ์
ของดินและการจัดการปริมาณธาตุอาหารหรือการผลิตพืชต้นแบบของแต่ละคน โดยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่
สามารถให้ความรู้มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวันแรกที่นักศึกษาได้ชี้แจงโดยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่สามารถ
อธิบาย ให้รายละเอียดเสนอเงื่อนไขในการจัดการธาตุอาหาร หาทางเลือกให้กับเทคนิควิธีการใช้ปุ๋ย เชื่อม
ความสัมพันธ์ปริมาณธาตุอาหารกับพืชต้นแบบของแต่ละคนได้อย่างชัดเจน น าความรู้ที่ ได้ประโยชน์จากการ
เรียนในแต่ละบทมาประมวลและตอบค าถามได้อย่างชัดเจนทั้งนี้เมื่อนักศึกษาท าการตอบค าถามของตนเอง
เรียบร้อยแล้ว ผู้สอนได้ส่งกระดาษตอบค าถามดังกล่าวให้ผู้อ่ืนประเมินระดับความรู้ที่ได้หลังการเรียน โดย
พบว่านัก ศึกษากลุ่ ม ใหญ่สามารถตอบค าถามไ ด้  70 -80 เปอร์ เซ็น ต์สู งที่ สุ ด  ดังตาราง ต่อไปนี้  
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ตารางท่ี 2 แสดงเปอร์เซ็นต์ความเข้าใจในการตอบค าถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปอร์เซ็นต์ความเข้าใจในการตอบค าถาม จ านวนนักศึกษา 
50 1 
60 1 
65 5 
70 13 
80 10 
85 1 
90 2 
95 1 
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สรุป 

 การวิจัยชั้นเรียนของรายวิชา ดป 422 ความอุดมสมบูรณ์ของดินเรื่องแนวทางในการสร้างแรงจูงใจต่อ

การเรียนในรายวิชา ดป 422 รายวิชาความอุดมสมบูรณ์ของดิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฐพี

ศาสตร์ (เกษตรศาสตร์) พบว่าการให้นักศึกษาบอกป้าหมายของสิ่งที่นักศึกษาต้องการได้รับท าให้ผู้สอนมีความ

กระตือรือร้นในการหาข้อมูล หรือวิธีการสอนแบบใหม่มากขึ้น โดยผู้สอนได้เพิ่มเติมรูปภาพและตารางในเนื้อหา

ส่วนของ PowerPoint นอกจากนี้การที่นักศึกษาเลือกชนิดของพืช ในตอนต้นของการเริ่มศึกษาในวิชาดังกล่าว

ท าให้ตัวนักศึกษามีความชัดเจนและมุ่งเน้น หรือมีสมาธิจดจ่ออยู่กับเนื้อหาที่ตัวเองต้องการทราบและค้นหา

ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นซึ่งสามารถวัดได้จากประสิทธิภาพของการตอบค าถามของตัวเองหลังจากที่เรียนจบ

รายวิชานีเ้ป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 ส าหรับตัวผู้สอนมีความคิดว่าการน าข้อมูลดังกล่าวและแนวคิดที่ใช้ในรายวิชานี้ท าให้เกิดแรงจูงใจของ

นักศึกษากลุ่มใหญ่ในระดับที่ดีถึงดีมาก สังเกตได้จากตลอดระยะเวลา 1ภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถ

โต้ตอบและคิดค าถามในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น นักศึกษากล้าแสดงออกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม

นักศึกษาเอง ทั้งในและนอกชั้นเรียน 
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เอกสารแนบ 

 




