รายงานโครงการวิจัยในชั้นเรียน
ประจําปี การศึกษา 2554 ภาคการเรียนที่ 1
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ โจ้
เรื่อง

พฤติกรรมการสื บค้นความรู ้พ้นื ฐานจากแหล่งข้อมูลอื่นเพือ่ เพิม่ ทักษะ และ
ความรู ้ของนักศึกษาที่เรี ยนวิชาพืชอุตสาหกรรม เทอมต้น ปี การศึกษา 2554

หลักสู ตรปริ ญญาตรี สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดย
ดร. เศรษฐา ศิริพินทุ์
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1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาทีท่ าํ การวิจัย ( วิชาที่ศึกษา)
ความสําริ ดผลของการเรี ยนวิชาพืชไร่ อุตสาหกรรมของนักศึกษา นอกจากเนื้อหาที่นกั ศึกษาได้รับ
จากการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนแล้ว การสื บค้นหาความรู ้จากแหล่งข้อมูลอื่นที่ทนั สมัย ทันเหตุการณ์
ดังนั้นการทราบถึง
และมีความเกี่ยวข้องกับพืชไร่ อุตสาหกรรมแต่ละชนิดนับว่ามีความสําคัญอย่างมาก
พฤติกรรม ความรู ้พ้นื ฐาน ความพยายามสื บเสาะหาความรู ้จากแหล่งอื่นๆนอกเหนือจากห้องเรี ยน รวมทั้ง
กระตุน้ เตือน ชี้แนะให้แก่นกั ศึกษา ย่อมมีโอกาสทําให้นกั ศึกษาสนใจ ติดตาม รํ่าเรี ยน ประผลสําเร็ จตาม
ภาระหน้าที่ของนักศึกษา และมหาวิทยาลัยอย่างมากที่สุด ดังนั้นการวิจยั ในหัวข้อดังกล่าวข้างต้นจึงมีความ
จําเป็ นอย่างยิง่ เพื่อการพัฒนาการเรี ยน การสอนในระดับหลักสูตรปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อทราบถึงความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับพืชไร่ อุตสาหกรรม ของนักศึกษาที่เรี ยนวิชาพืชอุตสาหกรรม
ทั้งก่อน และหลังการลงทะเบียนเรี ยน
2. เพื่อกระตุน้ ชี้แนะให้นกั ศึกษารับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ในการเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ และ
สติปัญญา ประสบการณ์ แนวคิด แนวปฏิบตั ิ เกี่ยวกับพืชไร่ อุตสาหกรรม
3. เพื่อเป็ นดัชนีช้ ีวดั ผลสําเร็ จของการเรี ยนการสอนวิชาพืชไร่ อุตสาหกรรม
4.เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับการปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลง เนื้อหาวิชาพืชไร่ อุตสาหกรรมในโอกาส
ต่อไป
3. วิธีการวิจัย
1. การสื บประวัติประจําตัวนักศึกษา ประวัติผลการเรี ยนของนักศึกษาก่อนเรี ยนวิชาพืชไร่ อุตสาหกรรม
2. การมอบหมายงาน และชี้แนะแหล่งสื บค้นความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาเรี ยน
3. การสอน ประเด็นเนื้อหาสาระสําคัญของพืชไร่ อุตสาหกรรมแต่ละชนิด
4. ผลการสอบเก็บคะแนนในแต่ละเนื้อหา ที่แนะนําให้นกั ศึกษา สื บหาจากแหล่งความรู ้อื่น
5.การนําเสนอหน้าชั้นเรี ยนของนักศึกษาแบบเป็ นกลุ่มตามประเด็นที่สาํ คัญๆ เป็ นการฝึ กฝนให้เกิด
ทักษะการสื บค้น และนําเสนอข้อมูลทางวิชาการ ต่อที่ประชุม
6. การประเมินผล ความสําเร็ จของนักศึกษาที่เรี ยนวิชาพืชไร่ อุตสาหกรรม จากผล ความร่ วมมือ การ
มีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน ในแปลงปฏิบตั ิงานสภาพไร่ จริ ง และผลการสอบของนักศึกษาที่เรี ยนวิชาพืช
อุตสาหกรรม
4. การวัดผลและวิเคราะห์ ข้อมูล
การวัดผลความสําเร็ จของการเรี ยนวิชาพืชไร่ อุตสาหกรรม คือ
1. ผลของการพัฒนาทักษะ ความรู ้ที่เพิ่มพูนมากขึ้น ของนักศึกษา ตามเกณฑ์ที่ต้ งั ระดับมาตรฐาน
ไว้ จากความรู ้ ประสบการณ์เดิม ก่อนการเรี ยนวิชาพืชไร่ อุตสาหกรรม โดยชี้วดั เป็ นกลุ่ม ร้อยละ
ต่างๆกัน
2. ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญาของนักศึกษาทั้งก่อนและหลังเรี ยนวิชาพืชไร่ อุตสาหกรรม
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3. จํานวนผลงานที่นกั ศึกษาสามารถสื บค้นได้ จากการให้คาํ ชี้แนะ และที่นอกเหนือจากการชี้แนะ
4. ผลของการสอบ การนําเสนอความรู ้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับพืชอุตสาหกรรมในหน้าชั้นเรี ยน แบ่ง
ออกเป็ นระดับ ดีมาก ดี ปานกลาง และต้องแก้ไขปรับปรุ ง
5. ระดับคะแนน และเกรด ผลจากการเรี ยนของนักศึกษา ทั้ง ภาคทฤษฏี และปฏิบตั ิ
6. การวิจารณ์ผลการศึกษาวิจยั และการเสนอแนวปรับปรุ งให้สาํ เร็ จผลมากยิง่ ขึ้น
5. แผนการดําเนินงาน
ปี พ.ศ. 2554
เดือน
กิจกรรม
1
2
3
4
5
6
1.การสื บประวัติความรู ้
นักศึกษาก่อนการเรี ยน
2. การสอนตามเนื้อหา
3. การสอบเก็บคะแนน
4.การสื บค้นและนําเสนอ
ข้อมูล จากแหล่งอื่นๆ
5. การปฏิบตั ิในสภาพไร่ จริ ง
6. การสอบขั้นสุ ดท้าย
7. การเขียนรายงานวิจยั ฯ
6. รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 3,000 บาท
7. ระยะเวลาทํางานวิจัย มิถุนายน ถึง ตุลาคม 2554
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ผลการวิจยั
1. ผลการสื บประวัตปิ ระจําตัวนักศึกษาก่ อนเรียนวิชาอุตสาหกรรม
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาพืชอุตสาหกรรมมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 100 คน ในจํานวนนั้นมี
นักศึกษาที่ตอ้ งพ้นสภาพจากการเป็ นนักศึกษา 1 คน และนักศึกษาที่ตอ้ งพักการเรี ยนตลอดภาค
เรี ยนเทอมต้น ปี 2554 จํานวน 2 คน เนื่องจากมีพฤติกรรมขัดต่อข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่ องการจัดให้มีการรับน้องใหม่ ที่ไม่เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนั้นจึงมีจาํ นวน
นักศึกษาที่สามารถเรี ยนครบตามแผนดําเนินการสอนของวิชาพืชอุตสาหกรรมจํานวน 97 คน
ซึ่ งแบ่งเป็ นนักศึกษาเพศชาย 47 คน และนักศึกษาเพศหญิง 50 คน (ตารางที่ 1)
ผลการเรี ยนของนักศึกษาที่ลงเรี ยนวิชาพืชอุตสาหกรรม พบว่า นักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ย
สู งกว่า 3.00 มีจาํ นวน 12 คน โดยแบ่งเป็ นเพศชาย 2 คน และนักศึกษาหญิง 10 คน
นักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 2.51 ถึง 3.00 ทั้งหมดจํานวน 37 คน โดยแบ่งเป็ น
นักศึกษาเพศชาย 16 คน และนักศึกษาเพศหญิง 21 คน
นักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 2.00 ถึง 2.50 ทั้งหมดจํานวน 41 คน โดยแบ่งเป็ น
นักศึกษาเพศชาย 25 คน และนักศึกษาเพศหญิง 16 คน
นักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ยตํ่ากว่า 2.00 มีท้ งั หมดจํานวน 7 คน โดยแบ่งเป็ นนักศึกษาเพศ
ชาย 4 คน และนักศึกษาเพศหญิง 3 คน
นักศึกษาที่ลงเรี ยนวิชาพืชอุตสาหกรรม มีท้ งั มาจากหลักสูตรปริ ญญาตรี 2 ปี และ 4 ปี
โดยมีนกั ศึกษาพืชไร่ หลักสูตร 2 ปี จํานวย 39 คน และนักศึกษาพืชไร่ หลักสู ตร 4 ปี จํานวน 58
คน
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักศึกษาที่เรี ยนวิชาพืชอุตสาหกรรม และประวัติผลการเรี ยนเกรดเฉลี่ยสะสม
จํานวน
นักศึกษา
(คน)
เพศชาย
เพศหญิง
รวม

3.00 ขึ้นไป
2
10
12

เกรดเฉลี่ยของนักศึกษา
2.51 ถึง 3.00
2.00 ถึง 2.50
16
21
37

25
16
41

ตํ่ากว่า2.00

จํานวน

4
3
7

47
50
97

5

2. เนือ้ หารายละเอียดของวิชาพืชอุตสาหกรรม
รายละเอียดของวิชาพืชอุตสาหกรรมที่สอนมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับพืชไร่ อุตสาหกรรม4 ชนิด
ได้แก่ อ้อย สับปะรด ปาล์มนํ้ามัน และยางพารา หัวข้อที่มีสอน ดังนี้
1. ความสําคัญทางเศรษฐกิจของพืชอุตสาหกรรมทั้ง 4 ชนิด
2. แหล่งผลิตพืชอุตสาหกรรมในโลกและประเทศไทย
3.หลักเกณฑ์การผลิตพืชอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตและคุณภาพที่ดี ซึ่ งเน้นหนักถึง
ปัจจัยด้านพันธุ์พืช การจัดการไร่ ที่เหมาะสม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรู ปและการ
ใช้ประโยชน์จากพืช รวมถึงอุตสาหกรรมการเกษตรที่ตอ้ งใช้พืชไร่ อุตสาหกรรมเป็ นวัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้จาก
การส่ งออก
4. ปัญหาและอุปสรรคของการผลิต อุตสาหกรรมเกษตร และธุรกิจของพืชทั้ง 4 ชนิด
5. ยุทธศาสตร์การผลิต จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปั ญหา แนวทางการแก้ไข (SWOT)
นโยบายการดําเนินงานของภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคสังคม ที่เกี่ยวข้องกับพืชอุตสาหกรรม
6. การติดตามสถานการณ์การผลิต และธุรกิจพืชอุสาหกรรมทั้งในอดีต ปั จจุบนั และ
อนาคต เมื่อภาวะภูมิอากาศโลก และเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลง
7. งานวิจยั และพัฒนาพืชอุตสาหกรรมของไทยและโลกในทศวรรษที่ 21
3. ผลการสอบเก็บคะแนนในแต่ ละเนือ้ หาทีส่ อนของวิชาพืชอุตสาหกรรม
จํานวนครั้งที่มีการสอนตลอดเทอมมีท้ งั หมด 16 ครั้งต่อภาคเรี ยน โดยเฉลี่ยสอนพืชละ
4 ครั้งหรื อสัปดาห์ หรื อต้องสอนให้ครบทุกเนื้อหาของพืชไร่ อุตสาหกรรมแต่ละชนิดใน 4
สัปดาห์ จํานวนครั้งของการสอบเก็บคะแนนมีท้ งั หมด 8 ครั้ง โดยเฉลี่ยสอบเก็บคะแนนพืชละ
2 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีคะแนนเก็บ 100 คะแนน ข้อสอบเป็ นแบบอัตนัยทุกครั้ง เพื่อเป็ นการเพิ่ม
ทักษะในการเขียนตอบแบบบรรยายแก่นกั ศึกษา การสอบแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 20
นาทีข้ ึนอยูก่ บั ประเด็นเนื้อหาและความยากของคําถาม โดยนักศึกษาต้องแสดงหลักการและ
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์เกษตร อุสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์ และสังคม สิ่ งแวดล้อมและ
การเมือง ในสัปดาห์สุดท้ายของการเรี ยนได้จดั ให้มีการสอบไล่ คําถามหนึ่งข้อที่ตอ้ งการให้
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นักศึกษาเขียนตอบแสดงความคิดเห็นคือ นักศึกษาได้รับความรู ้ ประสบการณ์ อะไรบ้างจาก
การเรี ยนวิชาพืชอุตสาหกรรม นักศึกษาต้องการปรับปรุ งวิธีการสอน และเนื้อหาการเรี ยนการ
สอนเช่นใด นักศึกษาให้ความร่ วมมือในการเรี ยน การสอบเก็บคะแนนทุกคน และนักศึกษาได้
พัฒนา สื บค้น ความรู้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเกี่ยวกับพืชอุตสาหกรรมอย่างดียงิ่ สามารถ
ตรวจสอบได้จากคะแนนผลการสอบในแต่ละครั้งว่ามีการพัฒนาที่ดีข้ ึนจากเดิม
4. ผลการสื บค้ นความรู้ พชื อุตสาหกรรมจากแหล่ งข้ อมูลอืน่
นักศึกษาที่ลงเรี ยนวิชาพืชอุตสาหกรรมทั้งหมดทุกคน มีความกระตือรื อร้น ใฝ่ หาสื บค้น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของพืชอุตสาหกรรมทั้ง 4 ชนิดพืช แหล่งข้อมูลที่นกั ศึกษาได้สืบค้น
เพิ่มเติมมาจาก 4 แหล่งคือ 1. เอกสารทางวิชาการจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. ห้องสมุด
ศูนย์วจิ ยั พืชไร่ เชียงใหม่ 3. ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร และ 4. จากสารสนเทศผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์ ออน์ไลน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (information technology)
ข้อมูลที่นกั ศึกษาสื บค้นมาประกอบการเรี ยน และนํามาเสนอหน้าห้องเรี ยนส่ วนใหญ่
เป็ นบทความทางวิชาการ และสถานการณ์การผลิต การธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เป็ นภาษาไทย
ทั้งจากบทความทางวิชาการ จากการวารสาร และหนังสื อพิมพ์รายวัน หรื อสัปดาห์ มีนอ้ ยครั้งที่
เป็ นเรื่ องราวเนื้อหาภาษาอังกฤษ แม้แต่การสื บค้นจาก google แสดงให้เห็นว่านักศึกษาส่ วน
ใหญ่มีจุดอ่อน ข้อด้อยทางด้านการใช้ สื่ อสารภาษาสากล โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
5. ผลการนําเสนอหน้ าห้ องเรียนของนักศึกษา
เมื่อนักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลทางวิชาการและเศรษฐกิจที่ทนั ต่อสถานการณ์ของพืชแต่
ละชนิดแล้ว ได้คดั เลือกให้ตวั แทนของกลุ่มนักศึกษา ซึ่ งผูส้ อนได้แนะนําการจัดแบ่งกลุ่มแบบ
คละเคล้ากันของนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนดี ดีมาก และดีพอใช้ รวมอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน และให้
ทุกคนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่ได้มอบหมาย เน้นให้นกั ศึกษาที่มีผลการเรี ยนที่อ่อน หรื อพอใช้
มานําเสนอหน้าห้องเรี ยน โดยอธิ บายแสดงความคิดเห็นร่ วมกัน ที่สาํ คัญผูส้ อนต้องสรุ ปความ
ถูกต้องของเนื้อหานั้นๆ ให้นกั ศึกษาเข้าใจในสิ่ งที่ถูกต้องที่สุดของแต่ละครั้งของการนําเสนอ
หน้าห้องเรี ยน เป็ นการป้ องกันความคลาดเคลื่อนไปจากสถานการณ์ความเป็ นจริ ง
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6. ผลการมีส่วนร่ วมในชั้นเรียนและในแปลงปฏิบัตงิ านสภาพไร่
การจัดบรรยากาศในห้องเรี ยนนั้นผูส้ อนได้พยายามให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วม เช่น การจัด
ระเบียบ ตําแหน่งของโต๊ะเก้าอี้ของนักศึกษาให้เป็ นระเบียบ นักศึกษาต้องเปิ ด ปิ ดพัดลม
เครื่ องปรับอากาศ ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดภายในห้องเรี ยน การดูแลความพร้อมของ
ระบบไฟฟ้ า ระบบเสี ยง คอมพิวเตอร์ และโปรเจ็กเตอร์ โดยผูส้ อนได้ให้นกั ศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท ที่อยูใ่ นการดูแล ช่วยกํากับ ทํางานร่ วมกับนักศึกษาที่เรี ยนวิชาพืชอุตสาหกรรม การ
ทํางานในแปลงปลูกพืชในความรับผิดชอบของวิชาพืชอุสาหกรรมนั้น ส่ วนใหญ่เป็ นการจัดการ
ไร่ เตรี ยมดิน ขึ้นแปลงปลูกพืช การปลูก การจัดการวัชพืช การป้ องกันกําจัดแมลงและโรคที่
สําคัญของพืช การใส่ ปุ๋ย การจัดการนํ้าชลประทานในแปลงปลูก การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการ
แปรรู ป ในทุกครั้งของการปฏิบตั ิงานในแปลงต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้ าหมายของการ
ดําเนินงานให้นกั ศึกษาได้เข้าใจ และผูส้ อนต้องดูแล ให้ความใกล้ชิด แนะนํา ให้กาํ ลังใจ ร่ วม
ทํางานกับนักศึกษาให้ทวั่ ถึง นักศึกษาต้องพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานในแปลง เรี ยนรู ้ และเลียนรู้ใน
การปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม และไม่เหมาะสม โดยเน้นให้นกั ศึกษาทั้งหลักสูตร 2 ปี และ 4 ปี
ทํางานร่ วมกัน ในทุกครั้งของการปฏิบตั ิงานในแปลงต้องจัดเตรี ยมนํ้าดื่ม และอุปกรณ์การ
บริ โภคให้นกั ศึกษา การชี้แนะ ให้ขอ้ คิด สอนวิธีการทํางานให้นกั ศึกษาที่อ่อนประสบการณ์ใน
การปฏิบตั ิงานในแปลงปลูกนั้นมีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง่ (learning by doing) พยายาม
ให้นกั ศึกษาแสดงภาวะความเป็ นผูน้ าํ และมีจิตอาสา แสดงความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่
ได้รับการมอบหมายในเวลาจํากัดที่เหมาะสม รวมถึงต้องสร้างจิตวิญญาณความเป็ นนักวิชาการ
และนักปฏิบตั ิการทางการเกษตรให้เกิดขึ้น
7. ผลการประเมินผลการเรียนวิชาพืชอุตสาหกรรมของนักศึกษา
ผลการเรี ยนการสอบของนักศึกษาทั้งหมด 97 คนนั้นแบ่งผลคะแนนสอบออกเป็ น 4
ช่วงคะแนน คือ
+

1. นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบอยูใ่ นช่วง 45 ถึง 54 ได้เกรด C
2. นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบอยูใ่ นช่วง 55 ถึง 69 ได้เกรด B

+

3. นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบอยูใ่ นช่วง 70 ถึง 84 ได้เกรด B
4. นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบอยูใ่ นช่วง 85 ถึง 100 ได้เกรด A
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นักศึกษาที่ได้เกรด A มีจาํ นวน 36 คน แบ่งเป็ นนักศึกษาชาย 9 คน และหญิง 27 คน
+

นักศึกษาที่ได้เกรด B มีจาํ นวน 42 คน แบ่งเป็ นนักศึกษาชาย 24 คน และหญิง 18 คน
นักศึกษาที่ได้เกรด B มีจาํ นวน 19 คน แบ่งเป็ นนักศึกษาชาย 14 คน และหญิง 5 คน
ตารางที่ 2 แสดงผลการสอบของนักศึกษาที่เรี ยนวิชาพืชอุตสาหกรรม
นักศึกษา

ผลการเรี ยน(เกรด)

(เพศ)

A

B

+

B

รวม

เพศชาย
เพศหญิง
รวม

9
27
36

24
18
42

14
5
19

47
50
97

+

ผลการเรี ยบของนักศึกษาพบว่าอยูใ่ นระดับดี (B ) และดีมาก (A) รวมการถึง 78 คนคิด
เป็ น 80 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาทั้งหมด แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีพฤติกรรม มีการพัฒนาให้
ความสําคัญในการเรี ยน ตามหน้าที่ ภาระรับผิดชอบของตนเองมากยิง่ ขึ้น
8. แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการเรียน การสอนวิชาพืชอุตสาหกรรม
การสอนวิชาพืช
นักศึกษาทั้งหมดแสดงความเห็นชอบและพอใจต่อการเรี ยน
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะวิธีการสอนที่ได้สอดแทรก ความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นของ
ผูส้ อนในแต่ละเนื้อหาที่นอกเหนือจากภาควิชาการ ทฤษฎี นักศึกษามากกว่า 90 เปอร์ เซ็นต์
พอใจกับการติดตามสถานการณ์การผลิต การอุตสาหกรรมเกษตร และการธุรกิจของพืชไร่
อุตสาหกรรมที่ทนั เหตุการณ์ ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของภาวะอุปสงค์ และอุปทานของพืช
ปั ญหาและอุปสรรคทางด้านการผลิต สังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ตลอดจนการแก้ไขปั ญหาที่
เกิดขึ้นอย่างตรงประเด็น ตรงจุด นักศึกษาต้องการให้มีการเดินทางออกไปดูงานนอกสถานที่

