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ค าน า 

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการสนับสนุนให้คณาจารย์ ในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมี

ทางเลือกในการท างานวิจัยชั้นเรียน ตามที่คณะผลิตกรรมการเกษตรได้สนับสนุนทุนวิจัยชั้นเรียนมาโดยตลอด 

เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของด้านการเรียนการสอนซึ่งจะท าให้ประสิทธิภาพของ

ทักษะในด้านการสอนของอาจารย์ และประสิทธิภาพของการเรียนของนักศึกษามีความสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น 

งานวิจัยชั้นเรียนในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยชั้นเรียนในรายวิชาธาตุอาหารพืช ซึ่งเป็นวิชาบังคับของบัณฑิตศึกษา

สาขาปฐพีศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(พ.ศ. 2552) ซึ่งการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาใน

ปัจจุบัน ได้มีการแนบต าราเอกสารประกอบการสอนรวมทั้งบทความวิชาการเพิ่มเติมในแต่ละรายวิชา ซึ่ง

ส่วนมากเนื้อหาและเอกสารต่างๆ ดังกล่าวมานั้นเป็นภาษาอังกฤษมากกว่า 90% โดยรายวิชาดินและธาตุ

อาหารพืชนี้ เป็นอีกหนึ่งวิชาที่ผู้สอนเตรียมเอกสารประกอบการสอนและเอกสารเพิ่มเติมต่างๆ เป็น

ภาษาอังกฤษ จึงคาดหวังว่าการสร้างแรงกระตุ้นและจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนของ

รายวิชานี้ จะสามารถท าให้นักศึกษาน าไปพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาได้ดียิ่งขึ้น โดยหวังว่าผลสรุปของ

งานวิจัยชั้นเรียนในครั้งนี้จะสามารถในไปปรับปรุงและพัฒนารายวิชาดังกล่าวในอนาคต และเป็นแบบอย่าง

ของการน าผลการวิจัยชั้นเรียนไปใช้กับผลงานวิจัยอ่ืนๆอีกด้วย 

          จีราภรณ์   อินทสาร 
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วัตถุประสงค์ 

 

 เพื่อพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนในรายวิชาดินและธาตุอาหารพืช ให้เกิดแรงกระตุ้นและจูงใจใน

การใช้ภาอังกฤษให้มากขึ้นและ สามารถน าไปพัฒนาทักษะพื้นฐานในรายวิชาอ่ืนๆของระดับบัณฑิตศึกษาและ

สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ  
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บทสอบถามระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเริ่มต้นเรียน 

 

การเข้าห้องเรียนครั้งแรกในรายวิชาดินและธาตุอาหารพืช นั้นผู้สอนได้อธิบายและชี้แจงรายละเอียด

ของเนื้อหา ซึ่งแบ่งบทเรียนเป็น 10 บทย่อย ทั้งนี้ในส่วนของบทน าสู่การเข้าบทเรียนในคาบแรกของการศึกษา

ได้ท าการประมวลความต้องการ ของนักศึกษาแต่ละคนว่ามีความคาดหวัง ต่อสิ่งที่คิดว่าอยากจะได้รับจาก

รายวิชานี้มากน้อยเพียงใด และทางผู้สอนได้แจ้งให้นักศึกษาทราบว่ารายวิชานี้จะจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 

เอกสารการสอนท่ีเตรียมผ่านโปรแกรม Power point และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่านเอกสารตลอดภาค

การศึกษา รวมทั้งได้ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลและแจกเอกสารเพิ่มเติมในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

รายวิชาซึ่งเป็นภาอังกฤษ 

 ผู้สอนได้ให้โจทย์ส าหรับนักศึกษาเกี่ยวกับระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนในรายวิชาดิน

และธาตุอาหารพืช แบ่งเป็น 3 ค าถามดังนี้  

 

1.นักศึกษาคิดว่าภาษาอังกฤษมีความส าคัญต่อการเรียนการสอนอย่างไร 

2.นักศึกษาให้ระดับความรู้ภาษาอังกฤษของตัวเองในระดับใดและพอใจในระดับความรู้ท่ีมี

มากแค่ไหน 

3.นักศึกษาคาดหวังว่าการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในชั้นเรียนจะช่วยส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ

ได้หรือไม่ 
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ผลของการตอบค าถามสามารถสรุปตามข้อได้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 .นักศึกษาคิดว่าภาษาอังกฤษมีความส าคัญต่อการเรียนการสอนอย่างไร 

ความคิดเห็นนักศึกษา 

 -ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความส าคัญต่อการสื่อสาร 

 -ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความส าคัญต่อการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

 -ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความส าคัญต่อการเรียนการสอน 

 -ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความส าคัญต่อการสืบค้นงานวิจัยและข้อมูลวิจัยในด้านใหม่ 

 -ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความส าคัญต่อการน าเสนอผลงานและเผยแร่งานวิจัย 

 -ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความส าคัญต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในอนาคต 

 -ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความส าคัญต่อการกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ใหม่ๆในชีวิตการเรียน 

 -ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความส าคัญต่อการสื่อสาร 

 -ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความส าคัญต่อการเปรียบเทียบและรับข้อมูลทางวิชาการมากกว่า

ภาษาไทย 

  



4 
 

ข้อ 2.นักศึกษาให้ระดับความรู้ภาษาอังกฤษของตัวเองในระดับใดและพอใจในระดับความรู้ที่มีมาก

แค่ไหน 

ความคิดเห็นนักศึกษา 

 - 100% ของ นักศึกษา มีค าตอบว่า ไม่พอใจกับระดับความรู้ที่ตัวเองมี โดยมีความต้องการจะพัฒนา

และปรับปรุงความรู้ทางภาษาให้มากขึ้นกว่าเดิม ระดับความเร็วในการอ่านและการแปลอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่า

มาตรฐาน 

 

ข้อ 3.นักศึกษาคาดหวังว่าการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในชั้นเรียนจะช่วยส่งเสริมความรู้ทางวิชาการได้

หรือไม่ 

 -ทักษะภาษาอังกฤษจะท าให้ความรู้ทางวิชาการได้ดีขึ้น 

 - ทักษะภาษาอังกฤษสามารถน าไปใช้กับชีวิตประจ าวัน 

 - ทักษะภาษาอังกฤษถูกคาดหวังว่าจะท าให้พัฒนาตนเองในทางบวกได้มากยิ่งขึ้น 

 - ทักษะภาษาอังกฤษจะท าให้มีความสามารถในการจดจ าความหมายของค าศัพท์ได้มากขึ้น 

 -ทักษะภาษาอังกฤษจะสามารถน ามาใช้ในการอ่านบทความวิชาการได้เร็วขึ้น 
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บทสอบถามระดับความรู้ภาษาอังกฤษหลังจากจบการเรียนในรายวิชานี้แล้ว 

 

 เมื่อมีการเรียนการสอนจนครบ 15 สัปดาห์แล้ว โดยก่อนจบรายวิชาได้ให้นักศึกษาน าเสนองาน ท่ีแต่

ละคนสนใจเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินและพืชและเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ พืชชนิดใดชนิดและน าเสนอผลงาน

ในรูปแบบการใช้โปรแกรม Power Point  แล้วนั้น และวัดผลการศึกษาทั้งกลางภาคการศึกษาและปลายภาค

การศึกษา โดยให้นักศึกษาท าแบบสอบถามหลังสอบปลายภาคดังค าถามต่อไปนี้ 

1.นักศึกษาคิดว่าการได้รับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมีผลต่อความเข้าใจในบทเรียนอย่างไรบ้าง 

2.นักศึกษาให้ระดับความรู้ภาษาอังกฤษของตัวเองในระดับใดและพอใจในระดับความรู้ท่ีมีเพิ่มมาก

ขึ้นหลังจากที่ได้รับมอบหมายงานในรายวิชาเป็นภาอังกฤษอย่างไรบ้าง 

3.นักศึกษาได้อะไรจากการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและคิดว่าจะสามารถน าประโยชน์จาก

การใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนนี้ไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่นๆได้หรือไม่ 

 

ผลของการตอบแบบสอบถามหลังจากจบรายวิชา  

 

ข้อ 1.นักศึกษาคิดว่าการได้รับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมีผลต่อความเข้าใจในบทเรียนอย่างไร

บ้าง 

 - เทคนิคที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนท าให้มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของค าศัพท์เพิ่มมาก
ข้ึน 

 - ท าให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาที่ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอ่ืนเพิ่มมากขึ้น เช่น บทความ หนังสือ 
อินเตอร์เน็ต  

 - ท าให้มีความสนใจใฝ่รู้กระตือรือล้นในการสืบค้นมากขึ้น 
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ข้อ 2.นักศึกษาให้ระดับความรู้ภาษาอังกฤษของตัวเองในระดับใดและพอใจในระดับความรู้ที่มีเพิ่ม

มากขึ้นหลังจากที่ได้รับมอบหมายงานในรายวิชาเป็นภาอังกฤษอย่างไรบ้าง 

 นักศึกษาทุกคนมีความพึงพอใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองมากขึ้น และสามารถน าทักษะที่
ได้จากการเรียนและการได้รับมอบหมายงานเป็นภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่นๆได้ค่อนข้างดี  

 นักศึกษาส่วนมากสามารถเพิ่มระดับความเร็วในการอ่านและความสามารถในการจ าความหมายของ
ค าและความหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาดินและธาตุอาหารพืชได้มากขึ้น 

 

3.นักศึกษาได้อะไรจากการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและคิดว่าจะสามารถน าประโยชน์จาก

การใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนนี้ไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่นๆได้หรือไม่ 

 - สามารถยกระดับมาตรฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษในเรื่องเกี่ยวกับดินและธาตุอาหารพืชได้มากขึ้ 

 - สามารถน าความหมายของค าศัพท์ที่เป็นกริยาไปใช้กับรายวิชาที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น 

 - สามารถเข้าใจเนื้อหาและบทความ หนังสือ ที่อาจารย์แนะน าให้อ่านเพิ่มเติมได้ดีขึ้น 

 -  นอกจากเพิ่มทักษะการอ่านแล้วยังช่วยในด้านทักษะการขียนได้มาขึ้น 
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การสังเกตุการณ์และประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษหลังจากจบรายวิชาดินและธาตุอาหารพืช 

การส่งเสริมให้นักศึกษาเสนองานโดยใช้ Program PowerPoint เป็นภาษาอังกฤษแล้วนั้นในท้ายเทอม
ผนวกกับการถามตอบในชั้นเรียนพบว่า ความก้าวของนักศึกษาที่น าเอาศัพท์เทคนิคมาพูดทับก่อนการอธิบาย
ในหัวเรื่องต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น 

ผู้สอนพบว่าในสับดาหืที่ 1-3 ของภาคการศึกษาผู้สอนเสียเวลากับการอธิบายความหมายของศัพท์ที่
ส่วนมากเป็น กลุ่มค าที่ท าหน้าที่เป็นประธานและกิริยาค่อนข้างมาก ท าให้การสอนช้ากว่าก าหนด และในระยะ
หลังต้ังแต่สัปดาห์ที่ 4 เป็นต้นมา กลับพบว่าความคล่องตัวในการตอบค าถามและการเรียนการสอนเริ่มสนุก
และไม่มีความตึงเครียดในชั้นเรียน ผู้สอนสามารถสื่อสารและใช้ศัพทืเทคนิคในการเรียนการสอนได้มาขึ้นและ
ระดับความเร็วของการเรียนการสอนดีขึ้น  ผู้สอนพบว่านักศึกษาในชั้นเรียนเริ่มกล้าที่จะตอบค าถามและน า
ความค าศัพท์เทคนิคมาเขียนตอบในข้อสอบได้มากขึ้น 
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สรุป 

 

 การวิจัยชั้นเรียนของรายวิชา ดป 535 ดินและธาตุอาหารพืช หลักสูตรวิทยาศาตร์มหาบัณฑิต สา

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (เกษตรศาสตร์) ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เรื่อง แรงจูงใจในการพัฒนา

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชาดินและธาตุอาหารนั้น พบว่าการให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ

รายวิชานี้ มีความสารถในการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น เนื่องจากการแนะน าและการออกแปลการ

เรียนการสอนโดยให้งานที่มอบหมายส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ และสามารถประเมินได้จากงานการน าเสนอที่

นักศึกษาทุกคนส่งนั้นได้ใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอและอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก่อนการเริ่มศึกษาในระยะแรกของ

ภาคการศึกษา 

 ส าหรับตัวผูส้อนมีความคิดว่าการน าข้อมูลดังกล่าวและแนวคิดที่ใช้ในรายวิชานี้ท าให้เกิดแรงจูงใจที่ดี

ต่อกระบวนการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษได้ดีมาก นักศึกษาสามารถใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษในการน าเสนอและ

การตอบค าถามของข้อสอบกลางภาคและปลายภาคได้ค่อนข้างดีและมากขึ้นโดยเฉพาะข้อสอบปลายภาคที่มี

การตอบค าถามโดยใช้ศัพท์ทางภาษาอังกฤษมากกว่า การตอบค าถามกลางภาคอย่างเห็นได้ชัด  

 การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษสามารถกระตุ้นและเพิ่มศักยภาพของการใช้ทักษะทาง

ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นท าให้นักศึกษาคุ้นเคยและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอ่ืนๆได้อย่างเหมาะสม 
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