รายงานผลโครงการวิจัยในชั้นเรียน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่ โจ้
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เรื่ อง
ปั จจัยที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาประสบความสําเร็ จ
ในการเรี ยนวิชากีฏวิทยาเบื้องต้น
โดย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วารุ ณี ศิริจรจารุ
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คํานํา
วิชากีฏวิทยาเบื้องต้น (กฎ 300) เป็ นรายวิชาเอกบังคับของนักศึกษาในหลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช เป็ นรายวิชาที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับวิวฒั นาการและประวัติ
ความเป็ นมาของแมลง การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะสัณฐานภายนอกและภายในของแมลง การ
เปลี่ยนแปลงรู ปร่ างและการเจริ ญเติบโตของแมลง ชีพจักร สรี ระวิทยา และนิเวศวิทยาของแมลง การเก็บ
และรวบรวมตัวอย่างแมลงเพือ่ การศึกษาและวิจยั
ประโยชน์และโทษของแมลง
แมลงศัตรู ที่สาํ คัญบางชนิด ตลอดจนวิธีป้องกันและกําจัดแมลง จัดเป็ นรายวิชาพื้นฐานที่มีความสําคัญ
อย่างมากต่อการเรี ยนการสอนในรายวิชาอื่นๆ ในระดับที่สูงขึ้นไปของสาขาวิชาอารักขาพืช และเป็ น
ความรู ้พ้นื ฐานสําคัญต่อการประกอบอาชีพในฐานะนักวิชาการอารักขาพืชในอนาคตของนักศึกษา
ดังนั้น การวิจยั ในชั้นเรี ยนครั้งนี้ จึงศึกษาในเรื่ องของปัจจัยที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาประสบ
ความสําเร็ จในการเรี ยนวิชากีฏวิทยาเบื้องต้น โดยมุ่งเน้นที่รูปแบบและกิจกรรมการเรี ยนการสอนเป็ น
หลัก
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุ งกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อนักศึกษาและอาจารย์ผสู ้ อนต่อไป

.................................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วารุ ณี ศิริจรจารุ )
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การวิจัยในชั้นเรียน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เรื่อง “ปัจจัยทีส่ ่ งเสริมให้ นักศึกษาประสบความสํ าเร็จ
ในการเรียนวิชากีฏวิทยาเบือ้ งต้ น”
-------------------------------1. เรื่อง “ปั จจัยที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาประสบความสําเร็ จในการเรี ยนวิชากีฏวิทยาเบื้องต้น”
2. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ สาขาวิชาอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. ผู้ดําเนินงานวิจัย
นางสาววารุ ณี ศิริจรจารุ (MISS WARUNEE SIRIJORNJARU)
ั ฑิต (ชีววิทยา)
คุณวุฒิ ปรัชญาดุษฎีบณ
ตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สังกัด สาขาวิชาอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร
4 .ทีม่ าและความสํ าคัญของปัญหา
วิชากีฏวิทยาเบื้องต้น (กฎ 300) เป็ นรายวิชาเอกบังคับของนักศึกษาในหลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช เป็ นรายวิชาที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับวิวฒั นาการและประวัติ
ความเป็ นมาของแมลง การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะสัณฐานภายนอกและภายในของแมลง การ
เปลี่ยนแปลงรู ปร่ างและการเจริ ญเติบโตของแมลง ชีพจักร สรี ระวิทยา และนิเวศวิทยาของแมลง การเก็บ
และรวบรวมตัวอย่างแมลงเพือ่ การศึกษาและวิจยั
ประโยชน์และโทษของแมลง
แมลงศัตรู ที่สาํ คัญบางชนิด ตลอดจนวิธีป้องกันและกําจัดแมลง จัดเป็ นรายวิชาพื้นฐานที่มีความสําคัญ
อย่างมากต่อการเรี ยนการสอนในรายวิชาอื่นๆ ในระดับที่สูงขึ้นไปของสาขาวิชา และเป็ นความรู ้พ้นื ฐาน
สําคัญต่อการประกอบอาชีพในฐานะนักวิชาการอารักขาพืชในอนาคตของนักศึกษา
ดังนั้น การวิจยั ในชั้นเรี ยนในเรื่ องของปั จจัยที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาประสบความสําเร็ จในการ
เรี ยนวิชากีฏวิทยาเบื้องต้น จึงมีความสําคัญ โดยเฉพาะเรื่ องของเทคนิคการสอนในแบบต่างๆ เพราะจะทํา
ให้ทราบถึงรู ปแบบและเทคนิ คการสอนที่เกื้อหนุ นให้นักศึกษาที่เรี ยนวิชานี้ ประสบความสําเร็ จในการ
เรี ยนและมีพ้นื ฐานความรู ้เกี่ยวกับแมลงที่เข้มแข็ง เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ดา้ นการเรี ยนการสอนในรายวิชา
อื่นๆของนักศึกษาต่อไป ยิ่งไปกว่านั้นผลการศึกษาที่ได้จะนํามาซึ่ งข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ด้านการเรี ยนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้มีประสิ ทธิภาพดียงิ่ ขึ้น
5. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
5.1 เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับรู ปแบบและเทคนิคการสอนที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาประสบ
ความสําเร็ จในการเรี ยนวิชากีฏวิทยาเบื้องต้น
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6. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
6.1 ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับรู ปแบบและเทคนิคการสอนที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาประสบความสําเร็ จใน
การเรี ยนวิชากีฏวิทยาเบื้องต้น
6.2 ได้แนวทางการพัฒนาการเรี ยนการสอนในรายวิชากีฏวิทยาเบื้องต้น
7. ขอบเขตของการวิจัย
ผูว้ ิจยั มีขอบเขตการศึกษาในเชิงคุณภาพ เรื่ อง ปัจจัยที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาประสบความสําเร็ จใน
การเรี ยนวิชากีฏวิทยาเบื้องต้น โดยเน้นเรื่ องรู ปแบบและกิจกรรมการเรี ยนการสอน
8. กรอบแนวความคิดการวิจยั
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับรู ปแบบและเทคนิคการสอนที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาประสบความสําเร็ จใน
และสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยน
การเรี ยนวิชากีฏวิทยาเบื้องต้น
การสอนในรายวิชากีฏวิทยาเบื้องต้นต่อไป
9. วิธีดําเนินการวิจัย
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถามไปทดสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษาโดยการทดลองทําเดี่ยว
แล้วปรับปรุ งก่อนนําไปเก็บข้อมูลจริ ง
3. วิเคราะห์คุณภาพแบบสอบถาม เป็ นการนําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้กบั
กลุ่มตัวอย่างเล็ก ๆ เพื่อนําผล มาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ซึ่งการวิเคราะห์หรื อตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถาม
4. ทําการสํารวจประชากรที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random
sampling) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
5. วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ โดยใช้ค่าสูงสุ ด ค่าตํ่าสุ ด ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
7. นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และแปรผล
10. ระยะเวลาในการวิจัย
มิถุนายน – กันยายน 2554
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11. แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
มิ.ย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปี 2554
ก.ค ส.ค

ก.ย

ศึกษาเอกสาร จัดทําแบบสอบถาม
ทดสอบแบบสอบถาม และปรับปรุ ง
ดําเนินการสุ่ มตัวอย่างเป้ าหมาย
เก็บข้อมูลเชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม
วิเคราะห์ขอ้ มูล และแปรผล
จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์

12. ผลการวิจัย
จากการสํารวจข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการใช้แบบสอบถามกับนักศึกษาสาขาวิชาอารักขาพืชที่ลง
เรี ยนในรายวิชา กฎ 300 กีฏวิทยาเบื้องต้น ประจําปี การศึกษา 2554 จํานวน 65 คน เกี่ยวกับเรื่ อง รู ปแบบ
และเทคนิคการสอนที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจ และส่ งเสริ มให้ประสบความสําเร็ จในการ
เรี ยนวิชากีฏวิทยาเบื้องต้น พบว่า
ระดับความรู ้ความเข้าใจที่นกั ศึกษาได้รับจากกิจกรรมการเรี ยนการสอนในรู ปแบบต่างๆ เรี ยง
ตามลําดับจากมากไปน้อย โดยให้ค่าของคะแนนมากที่สุด คือ 5 และน้อยที่สุดคือ 1 ผลการสํารวจที่ได้มี
ดังนี้ ระดับความรู ้ความเข้าใจที่ได้จากการสาธิตให้ดู , การลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง, และการพาไปศึกษาดู
งานนอกสถานที่ อยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีค่าระดับของคะแนนเท่ากับ 4.2, 4.2, และ 4
ตามลําดับ
ส่ วนระดับความรู ้ความเข้าใจที่ได้จากการเปิ ดวีดิทศั น์ความรู ้เกี่ยวกับแมลง, การบรรยาย
ประกอบสไลด์มลั ติวิชนั่ , และการมอบหมายงานให้คน้ คว้าด้วยตนเอง อยูใ่ นระดับปานกลางถึงมาก โดย
มีค่าระดับของคะแนนเท่ากับ 3.8, 3.7, และ 3.3 ตามลําดับ (ภาพที่ 1)
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

สาธิตให้ ดู
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ดูวดี ทิ ัศน์
บรรยายประกอบสไลด์
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
ระด ับคะแนน

ภาพที่ 1 ระดับความรู ้ความเข้าใจที่นกั ศึกษาได้รับจากกิจกรรมการสอนในรู ปแบบต่างๆ
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ส่ วนเรื่ องของกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เป็ นปั จจัยส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาประสบความสําเร็ จใน
การเรี ยนรายวิชากีฏวิทยาเบื้องต้น เรี ยงตามลําดับจากมากไปน้อย โดยให้ค่าของคะแนนมากที่สุด คือ 5
และน้อยที่สุดคือ 1 ผลการสํารวจที่ได้มีดงั นี้ การสาธิ ตให้ดู , การลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง, และการพาไป
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็ นปั จจัยส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาประสบความสําเร็ จในการเรี ยนรายวิชากีฏวิทยา
เบื้องต้นอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีค่าระดับของคะแนนเท่ากับ 4.3, 4.3, และ 4.2 ตามลําดับ ส่ วน
การเปิ ดวีดิทศั น์ความรู ้เกี่ยวกับแมลง, การบรรยายประกอบสไลด์มลั ติวิชนั่ , และการมอบหมายงานให้
ค้นคว้าด้วยตนเอง อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยมีค่าระดับของคะแนนเท่ากับ 3.8, 3.6, และ 3.5
ตามลําดับ (ภาพที่ 2)
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

สาธิตให้ดู
ลงมือปฏิบ ัติดว้ ยตนเอง
ึ ษาดูงานนอกสถานที่
ศก
ดูวด
ี ท
ิ ัศน์
บรรยายประกอบสไลด์
ค้นคว้าด้วยตนเอง
ระด ับคะแนน

ภาพที่ 2 กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษา
ประสบความสําเร็ จในการเรี ยนวิชากีฏวิทยาเบื้องต้น
13. สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่ลงเรี ยนรายวิชากีฏวิทยาเบื้องต้น ประจําปี การศึกษา
2554 แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความเห็นว่า การสาธิตให้ดู, การลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง และการพาไป
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จะช่วยให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้และมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระของการเรี ยน
การสอน ตลอดจนเป็ นปัจจัยที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาประสบความสําเร็ จในการเรี ยนวิชากีฏวิทยาเบื้องต้น
อยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด ส่ วนการเปิ ดวีดิทศั น์ความรู ้เกี่ยวกับแมลง , การบรรยายประกอบสไลด์มลั ติ
วิชนั่ และ การมอบหมายงานให้คน้ คว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม จะมีค่าผลของคะแนนอยูใ่ นระดับปานกลางถึง
มาก
ซึ่งข้อมูลที่ได้สอดคล้องกับสุ ภาษิตโบราณที่วา่ “สิ บปากว่ าไม่ เท่ าตาเห็น สิ บตาเห็นไม่ เท่ าลงมือ
ทํา”
ดังนั้นในรายวิชาที่เน้นเรื่ องความรู ้พ้นื ฐานจําเป็ นต้องมีการสอดแทรกเรื่ องของการฝึ กทักษะ ไป
พร้อมๆกับกิจกรรมการบรรยายในเชิงทฤษฎี เพื่อช่วยเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจ ตลอดจนมีส่วน
ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาประสบความสําเร็ จในการเรี ยนรายวิชานั้นๆ ได้เป็ นอย่างดี

