
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลโครงการวจิัยในช้ันเรียน 
คณะผลติกรรมการเกษตร 

มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
เร่ือง 

ปัจจยัท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษาประสบความสาํเร็จ
ในการเรียนวชิากีฏวทิยาเบ้ืองตน้ 

 
โดย 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วารุณี  ศิริจรจารุ 
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คาํนํา 
 

  วิชากีฏวิทยาเบ้ืองตน้ (กฎ 300) เป็นรายวิชาเอกบงัคบัของนกัศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช  เป็นรายวิชาท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัวิวฒันาการและประวติั
ความเป็นมาของแมลง การศึกษาเบ้ืองตน้เก่ียวกบัลกัษณะสณัฐานภายนอกและภายในของแมลง การ
เปล่ียนแปลงรูปร่างและการเจริญเติบโตของแมลง ชีพจกัร สรีระวิทยา และนิเวศวิทยาของแมลง การเกบ็
และรวบรวมตวัอยา่งแมลงเพ่ือการศึกษาและวจิยั ประโยชนแ์ละโทษของแมลง 
แมลงศตัรูท่ีสาํคญับางชนิด ตลอดจนวิธีป้องกนัและกาํจดัแมลง  จดัเป็นรายวิชาพื้นฐานท่ีมีความสาํคญั
อยา่งมากต่อการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ ในระดบัท่ีสูงข้ึนไปของสาขาวิชาอารักขาพืช และเป็น
ความรู้พื้นฐานสาํคญัต่อการประกอบอาชีพในฐานะนกัวิชาการอารักขาพืชในอนาคตของนกัศึกษา   

    
  ดงันั้น  การวิจยัในชั้นเรียนคร้ังน้ี  จึงศึกษาในเร่ืองของปัจจยัท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษาประสบ

ความสาํเร็จในการเรียนวิชากีฏวิทยาเบ้ืองตน้ โดยมุ่งเนน้ท่ีรูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
หลกั เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีก่อใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อนต่อไป  

 
 

       ................................................. 
           (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วารุณี  ศิริจรจารุ) 
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การวจิัยในช้ันเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เร่ือง  “ปัจจัยทีส่่งเสริมให้นักศึกษาประสบความสําเร็จ 

ในการเรียนวชิากฏีวทิยาเบือ้งต้น” 
-------------------------------- 

1. เร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษาประสบความสาํเร็จในการเรียนวิชากีฏวิทยาเบ้ืองตน้” 
 

2. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ  สาขาวิชาอารักขาพืช  คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
3. ผู้ดําเนินงานวจัิย 

นางสาววารุณี  ศิริจรจารุ  (MISS WARUNEE  SIRIJORNJARU) 
คุณวฒิุ      ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ชีววิทยา) 
ตาํแหน่ง    ผูช่้วยศาสตราจารย ์
สงักดั         สาขาวิชาอารักขาพืช  คณะผลิตกรรมการเกษตร 
 

4 .ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 
  วิชากีฏวิทยาเบ้ืองตน้ (กฎ 300) เป็นรายวิชาเอกบงัคบัของนกัศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตร

บณัฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช  เป็นรายวิชาท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัวิวฒันาการและประวติั
ความเป็นมาของแมลง การศึกษาเบ้ืองตน้เก่ียวกบัลกัษณะสณัฐานภายนอกและภายในของแมลง การ
เปล่ียนแปลงรูปร่างและการเจริญเติบโตของแมลง ชีพจกัร สรีระวิทยา และนิเวศวิทยาของแมลง การเกบ็
และรวบรวมตวัอยา่งแมลงเพ่ือการศึกษาและวจิยั ประโยชนแ์ละโทษของแมลง 
แมลงศตัรูท่ีสาํคญับางชนิด ตลอดจนวิธีป้องกนัและกาํจดัแมลง  จดัเป็นรายวิชาพื้นฐานท่ีมีความสาํคญั
อยา่งมากต่อการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ ในระดบัท่ีสูงข้ึนไปของสาขาวิชา และเป็นความรู้พื้นฐาน
สาํคญัต่อการประกอบอาชีพในฐานะนกัวิชาการอารักขาพืชในอนาคตของนกัศึกษา   

  ดงันั้น  การวิจยัในชั้นเรียนในเร่ืองของปัจจยัท่ีส่งเสริมให้นกัศึกษาประสบความสาํเร็จในการ
เรียนวิชากีฏวิทยาเบ้ืองตน้ จึงมีความสาํคญั  โดยเฉพาะเร่ืองของเทคนิคการสอนในแบบต่างๆ เพราะจะทาํ
ให้ทราบถึงรูปแบบและเทคนิคการสอนท่ีเก้ือหนุนให้นักศึกษาท่ีเรียนวิชาน้ีประสบความสําเร็จในการ
เรียนและมีพื้นฐานความรู้เก่ียวกบัแมลงท่ีเขม้แขง็ เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ดา้นการเรียนการสอนในรายวชิา
อ่ืนๆของนกัศึกษาต่อไป ยิ่งไปกว่านั้นผลการศึกษาท่ีไดจ้ะนาํมาซ่ึงขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
ดา้นการเรียนการสอนในรายวิชาดงักล่าวใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 

 
5. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 5.1   เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบและเทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษาประสบ
ความสาํเร็จในการเรียนวิชากีฏวิทยาเบ้ืองตน้  
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6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
 6.1  ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบและเทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษาประสบความสาํเร็จใน
การเรียนวิชากีฏวิทยาเบ้ืองตน้  
 6.2  ไดแ้นวทางการพฒันาการเรียนการสอนในรายวิชากีฏวิทยาเบ้ืองตน้ 
 
7. ขอบเขตของการวจัิย 
 ผูว้ิจยัมีขอบเขตการศึกษาในเชิงคุณภาพ เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษาประสบความสาํเร็จใน
การเรียนวิชากีฏวิทยาเบ้ืองตน้  โดยเนน้เร่ืองรูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอน  

 
8. กรอบแนวความคดิการวจัิย 
 เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบและเทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษาประสบความสาํเร็จใน
การเรียนวิชากีฏวิทยาเบ้ืองตน้   และสามารถนาํขอ้มูลดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรียน
การสอนในรายวิชากีฏวิทยาเบ้ืองตน้ต่อไป 
 

9. วธีิดําเนินการวจัิย 
 1.  ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือออกแบบแบบสอบถาม 
 2.  นาํแบบสอบถามไปทดสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมของภาษาโดยการทดลองทาํเด่ียว
แลว้ปรับปรุงก่อนนาํไปเกบ็ขอ้มูลจริง 

3. วิเคราะห์คุณภาพแบบสอบถาม เป็นการนาํแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บั
กลุ่มตวัอยา่งเลก็ ๆ เพื่อนาํผล มาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ซ่ึงการวิเคราะห์หรือตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถาม 
 4. ทาํการสาํรวจประชากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจากการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random 
sampling) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
 5.  วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ  โดยใชค่้าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ค่าเฉล่ีย  ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ  
 7.  นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และแปรผล 
 

10. ระยะเวลาในการวจัิย 
 มิถุนายน – กนัยายน  2554 
 
 
 
 
 
 
 



การวิจยัในชั้นเรียน ประจาํปีงบประมาณ 2554 5

11. แผนการดาํเนินงาน 

ปี 2554 กจิกรรม 

มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1. ศึกษาเอกสาร จดัทาํแบบสอบถาม     
2. ทดสอบแบบสอบถาม และปรับปรุง     
3. ดาํเนินการสุ่มตวัอยา่งเป้าหมาย     
4. เกบ็ขอ้มูลเชิงสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถาม     
5. วิเคราะห์ขอ้มูล และแปรผล     
6. จดัทาํรายงานฉบบัสมบูรณ์     

 
12. ผลการวจัิย 
 จากการสาํรวจขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการใชแ้บบสอบถามกบันกัศึกษาสาขาวิชาอารักขาพืชท่ีลง
เรียนในรายวิชา กฎ 300  กีฏวิทยาเบ้ืองตน้  ประจาํปีการศึกษา 2554  จาํนวน 65 คน  เก่ียวกบัเร่ือง รูปแบบ
และเทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ และส่งเสริมใหป้ระสบความสาํเร็จในการ
เรียนวิชากีฏวทิยาเบ้ืองตน้  พบวา่ 
 ระดบัความรู้ความเขา้ใจท่ีนกัศึกษาไดรั้บจากกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เรียง
ตามลาํดบัจากมากไปนอ้ย โดยใหค่้าของคะแนนมากท่ีสุด คือ 5  และนอ้ยท่ีสุดคือ 1  ผลการสาํรวจท่ีไดมี้
ดงัน้ี ระดบัความรู้ความเขา้ใจท่ีไดจ้ากการสาธิตใหดู้  , การลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง, และการพาไปศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี  อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยมีค่าระดบัของคะแนนเท่ากบั 4.2, 4.2, และ 4 
ตามลาํดบั  ส่วนระดบัความรู้ความเขา้ใจท่ีไดจ้ากการเปิดวีดิทศันค์วามรู้เก่ียวกบัแมลง, การบรรยาย
ประกอบสไลดม์ลัติวิชัน่, และการมอบหมายงานใหค้น้ควา้ดว้ยตนเอง  อยูใ่นระดบัปานกลางถึงมาก โดย
มีค่าระดบัของคะแนนเท่ากบั 3.8, 3.7, และ 3.3  ตามลาํดบั (ภาพท่ี 1) 
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สาธิตให้ดู

ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

ศึกษาดูงานนอกสถานที่

ดูวดีทิัศน์

บรรยายประกอบสไลด์

ค้นคว้าด้วยตนเอง

 
ภาพท่ี 1  ระดบัความรู้ความเขา้ใจท่ีนกัศึกษาไดรั้บจากกิจกรรมการสอนในรูปแบบต่างๆ 
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 ส่วนเร่ืองของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเป็นปัจจยัส่งเสริมให้นกัศึกษาประสบความสาํเร็จใน
การเรียนรายวิชากีฏวิทยาเบ้ืองตน้ เรียงตามลาํดบัจากมากไปนอ้ย โดยให้ค่าของคะแนนมากท่ีสุด คือ 5  
และนอ้ยท่ีสุดคือ 1  ผลการสาํรวจท่ีไดมี้ดงัน้ี การสาธิตใหดู้  , การลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง, และการพาไป
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  เป็นปัจจยัส่งเสริมให้นกัศึกษาประสบความสาํเร็จในการเรียนรายวิชากีฏวิทยา
เบ้ืองตน้อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยมีค่าระดบัของคะแนนเท่ากบั 4.3, 4.3, และ 4.2  ตามลาํดบั  ส่วน
การเปิดวีดิทศัน์ความรู้เก่ียวกบัแมลง, การบรรยายประกอบสไลด์มลัติวิชัน่, และการมอบหมายงานให้
คน้ควา้ดว้ยตนเอง  อยู่ในระดบัปานกลางถึงมาก โดยมีค่าระดบัของคะแนนเท่ากบั 3.8, 3.6, และ 3.5  
ตามลาํดบั (ภาพท่ี 2) 
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สาธติใหดู้
ลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง
ศกึษาดงูานนอกสถานที่
ดวูดีทิศัน์
บรรยายประกอบสไลด์
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ภาพท่ี 2  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษา 
ประสบความสาํเร็จในการเรียนวิชากีฏวิทยาเบ้ืองตน้ 

 
13. สรุปผลการวจัิย 
 จากผลการสาํรวจความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีลงเรียนรายวิชากีฏวิทยาเบ้ืองตน้ ประจาํปีการศึกษา 
2554 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัศึกษามีความเห็นวา่ การสาธิตใหดู้, การลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง และการพาไป
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  จะช่วยใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้และมีความเขา้ใจในเน้ือหาสาระของการเรียน
การสอน  ตลอดจนเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษาประสบความสาํเร็จในการเรียนวิชากีฏวิทยาเบ้ืองตน้ 
อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด ส่วนการเปิดวีดิทศัน์ความรู้เก่ียวกบัแมลง , การบรรยายประกอบสไลดม์ลัติ
วิชัน่ และ การมอบหมายงานใหค้น้ควา้ดว้ยตนเองเพิ่มเติม  จะมีค่าผลของคะแนนอยูใ่นระดบัปานกลางถึง
มาก   

ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดส้อดคลอ้งกบัสุภาษิตโบราณท่ีวา่  “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น  สิบตาเห็นไม่เท่าลงมือ
ทาํ” 

ดงันั้นในรายวชิาท่ีเนน้เร่ืองความรู้พื้นฐานจาํเป็นตอ้งมีการสอดแทรกเร่ืองของการฝึกทกัษะ ไป
พร้อมๆกบักิจกรรมการบรรยายในเชิงทฤษฎี เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ ตลอดจนมีส่วน
ส่งเสริมใหน้กัศึกษาประสบความสาํเร็จในการเรียนรายวชิานั้นๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  


