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บทคดัย่อ 

การวิจยัในชั้นเรียนทาํโดยผูส้อนกบัผูเ้รียนในหอ้งเรียนเพ่ือแกปั้ญหา หรือเพื่อพฒันาการเรียนการ

สอน วิชา ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต จดัการเรียนการสอนโดยการบรรยายประกอบการนาํเสนอ power point 

VDO-clip การศึกษาจาก website คณะผลิตกรรมการเกษตร หรือส่ือการศึกษาอ่ืน และ ใชก้ารสอบวดัผล

นกัศึกษาเป็นขอ้สอบปรนยั อนัอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหน้กัศึกษาขาดทกัษะในการใชเ้หตุผลอธิบาย

สถานการณ์ท่ีกาํหนด งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคท่ี์จะพฒันาทกัษะการเขียนตอบคาํถามแบบบรรยายของ

นกัศึกษา โดยการสอบยอ่ยจาํนวน 5 คร้ัง ท่ีใหค้ะแนนตามเหตุผลท่ีสามารถเช่ือมโยงมิติต่างๆ เพื่อให้

นกัศึกษาไดใ้ชเ้หตุผลในการอธิบายสถานการณ์ท่ีกาํหนด ผลการวิจยัพบวา่ 1) ค่าเฉล่ียคะแนนของนกัศึกษา

ไดรั้บไม่มีสมํ่าเสมอ และ มีค่าเฉล่ียคะแนนการสอบเพ่ิมมากข้ึนในการสอบคร้ังหลงั 2) คะแนนการสอบของ

นกัศึกษาแต่ละคร้ังมีความสมัพนัธ์กนั ไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยสุ่ม 3) นกัศึกษามีพฒันาการดา้นคะแนนการสอบใน

การเขียนตอบคาํถามแบบบรรยาย 

 

Abstract 

 Classroom action research is conducted between lecturers and students to solve facing problems 

or to develop learning and teaching process.  AP 101, Agriculture for Life, has designed the learning 

and teaching activities through lecture with power point presentation, VDO-clips, E-lessons from website 

of the Faculty and others sources of information. The evaluation tools are multiple choice questions in 

examinations. This might result in lack of subjective examination answering skill in students. This 

research was designed to develop subjective examination answering skill in student by 5 lesson quiz that 

scoring upon dimensions of relevant answers. The results showed that 1) average scores was 

heterogeneous and increased in later quiz 2) scores from each quiz were significantly correlated and not 

independent 3) students showed development in subjective examination answering skill. 

 

 

 

 



3 

 

ความเป็นมาของการวจัิย 

 วินยั (มปป.) ใหค้วามหมายของการวจิยัในชั้นเรียนวา่เป็น การวจิยัโดยผูส้อนในหอ้งเรียนทาํกบั
ผูเ้รียนเพื่อแกปั้ญหา หรือเพือ่พฒันาการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนท่ีสาํคญั คือ 1) การสาํรวจ 
และวเิคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน 2) การศึกษาแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 3) การพฒันานวตักรรม
ทางการศึกษา 4)  การออกแบบการทดลอง 5) การสร้าง และพฒันาเคร่ืองมือวดั 6) การทดลอง การ
รวบรวม การวเิคราะห์ และสรุปผล 7) การเขียนรายงานการวิจยั  
 ดา้นคุณลกัษณะของการการวิจยัในชั้นเรียน กาญจนา (มปป.) รายงานวา่เป็นการวิจยัท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงของประเดน็ท่ีนาํมาวิจยัมากกวา่การวิจยัทางการศึกษาโดยมีคุณลกัษณะท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

1. เป็นกระบวนการท่ีผูป้ฏิบติัศึกษาส่ิงท่ีตนปฏิบติัอยูเ่พื่อแกปั้ญหาการปฏิบติังานของตนเอง  
ส่วนมากเป็นกิจกรรมร่วมกนัของผูท่ี้ปฏิบติังานเดียวกนั โดยช่วยกนัออกแบบ และดาํเนินการ
ศึกษา ในชั้นเรียนของตนเอง 
2. เก่ียวขอ้งกบัปัญหาในการปฏิบติังานประจาํวนัของผูว้จิยัมากกวา่ท่ีจะเป็นปัญหาทางทฤษฎี  
เป็นการออกแบบ ดาํเนินงาน และนาํผลไปใชโ้ดยครู เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของตนหรือ
ของกลุ่ม 
3. เป็นการขยายบทบาทของครูในการเป็นผูต้ ั้งคาํถามเก่ียวกบัการสอน และการเรียนดว้ยการวจิยั
ในชั้นเรียนอยา่งมีระบบ ใชว้ิธีการเชิงธรรมชาติ หรือก่ึงธรรมชาติ ใชเ้ทคนิคการสงัเกตเหมือนการ
วิจยัทางมานุษยวิทยา โดยอาศยัความร่วมมือ ร่วมกบัระเบียบวิธีการศึกษารายกรณี 
4. ทีมนกัวจิยัจะใหก้ารสนบัสนุนกนัและกนั และมีเวทีสาํหรับการแลกเปล่ียนคาํถาม และตอบ
คาํถาม มีการแนะนาํ การใหข้อ้คิดเห็นในความกา้วหนา้ในส่ิงท่ีแต่ละคนทาํ เป็นการขจดัความ
โดดเด่ียวอนัเป็นลกัษณะของการเรียนการสอนแต่ดั้งเดิม เป็นการส่งเสริมการพดูคุยของผูท่ี้อยูใ่น
วงการเดียวกนั เป็นการสร้างวฒันธรรมทางวิชาชีพในโรงเรียนและระหวา่งผูอ้ยูใ่นอาชีพครู 

 ส่วนการดาํเนินการวจิยัในชั้นเรียนนั้น มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งการผลในดา้น
คุณภาพของการเรียนการสอน บรรยากาศลอ้มรอบคือบรรยากาศของการเรียนรู้ การก่อใหเ้กิดความ
เปล่ียนแปลงท่ีพึงปรารถนาในตวัผูเ้รียน การวิจยัในชั้นเรียน จึงควรจดัใหก้ระบวนการและกิจกรรมการวิจยั
นั้นไม่แปลกปลอมจากสภาพแวดลอ้ม  เป็นส่ิงท่ีกลมกลืน เขา้กนัไดก้บัการเรียนการสอนของครูและนกัเรียน 

เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการในการเรียนการสอนของครูและนกัเรียน ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอน และคุณภาพของนกัเรียน  
 
 
 
 
 



4 

 

 วิชา ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต เป็นวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไป ท่ีมีวตัถุประสงคใ์หน้กัศึกษา ท่ีไม่มี

ความรู้พื้นฐานทางการเกษตร ไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ดา้นการผลิตทางการเกษตร ตามความประสงคข์อง

สภามหาวิทยาลยัแม่โจ ้ แต่การจดัการเรียนการสอนจะมีเพียงการบรรยายประกอบการนาํเสนอ power point 

VDO-clip การศึกษาจากขอ้มูลของวิชาน้ีใน website คณะผลิตกรรมการเกษตร หรือส่ือการศึกษาอ่ืน 

ประกอบกบัการสอบวดัผลนกัศึกษาทั้งกลางภาค และปลายภาค กเ็ป็นขอ้สอบปรนยั อนัอาจเป็นสาเหตุหน่ึง

ท่ีทาํใหน้กัศึกษาขาดทกัษะในการใชเ้หตุผลอธิบายสถานการณ์ท่ีกาํหนด งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะ

พฒันาทกัษะการเขียนตอบคาํถามแบบบรรยายของนกัศึกษา โดยการสอบยอ่ย (ท่ีเป็นกิจกรรมประจาํในวิชา

น้ี) โดยคาดหวงัวา่จะสามารถเห็นพฒันาการของนกัศึกษาไดใ้นระยะเวลาการวิจยั 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อพฒันาทกัษะการเขียนตอบคาํถามแบบบรรยาย ของนกัศึกษาท่ีเรียนวิชา ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1  ประจาํปีการศึกษา 2554 

 

วธีิการวจัิย 

 1. กลุ่มเป้าหมาย นกัศึกษาท่ีลงเรียนวิชา ผษ101 เกษตรเพ่ือชีวิต ภาคปกติ กลุ่มท่ี 3 จาํนวน 293 คน .

ในระหวา่งเดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม 2554 จากนกัศึกษาภาคปกติทั้งหมด 6 กลุ่ม จาํนวนนกัศึกษารวม 1587 

คน 

 2. เคร่ืองมือในการวจิยั ใชแ้บบทดสอบแบบอตันยัในลกัษณะสอบยอ่ย เน้ือหาในขอบเขตท่ี

นกัศึกษาเรียนมาแลว้ในบทก่อน โดยกาํหนดใหน้กัศึกษาตอบคาํถาม ในระยะเวลาจาํกดั คาํตอบท่ีตอ้งการ 

คือนกัศึกษาสามารถตอบคาํถาม โดยการบรรยายอยา่งมีเหตุผล 

 3. การดาํเนินกิจกรรม  

  3.1 อาจารยอ์ธิบายใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงประโยชน์ของการพฒันาทกัษะในการเขียนคาํตอบ

แบบบรรยาย และกระตุน้ใหน้กัศึกษามุ่งมัน่ในการพฒันาตนเองในการเขียนตอบทุกๆ คร้ัง  

  3.2 ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบแบบอตันยัในลกัษณะสอบยอ่ย ในเวลาจาํกดัคร้ังละ 5 นาที 

(ก่อนจะเร่ิมเขา้สู่บทเรียนในคาบท่ีสอน)ใหท้าํแบบทดสอบ รวม 5 คร้ัง  กระจายตลอดระยะเวลาดาํเนินการ 
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 4. การวดัผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  4.1 อาจารยต์รวจกระดาษคาํตอบจากนกัศึกษา เพื่อวดัผล 2 ดา้น คือ  

   4.1.1 ใหค้ะแนนตามคุณภาพของคาํตอบโดยการบรรยายอยา่งมีเหตุผล จาํแนก

ออกเป็น  5 ระดบั คือ 

คะแนน 1  หมายถึง  คาํตอบท่ีแสดงเหตุผลเพียง 1 มิติ 

คะแนน 2  หมายถึง  คาํตอบท่ีแสดงเหตุผล และเช่ือมโยงได ้2 มิติ 

คะแนน 3  หมายถึง  คาํตอบท่ีแสดงเหตุผล และเช่ือมโยงได ้3 มิติ 

คะแนน 4  หมายถึง  คาํตอบท่ีแสดงเหตุผล และเช่ือมโยงได ้4 มิติ 

คะแนน 5  หมายถึง  คาํตอบท่ีแสดงเหตุผล และเช่ือมโยงได ้5 มิติ 

 

 4.2 เรียบเรียงคะแนนทั้งหมด ตามรหสันกัศึกษา แลว้คดัเลือกเฉพาะนกัศึกษาท่ีเขา้สอบทุก

คร้ังตั้งแต่คร้ังท่ี 1 ถึง 5 เพื่อใหค้ะแนนการสอบคร้ังท่ี 1 2 3 4 และ 5 มีจาํนวน 5 ซํ้าเท่ากนั 

 4.3 วิเคราะห์ธรรมชาติของคะแนนการสอบคร้ังท่ี 1 2 3 4 และ 5 โดยวธีิ One-way 

Analysis of Variance 

 4.4 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนการสอบแต่ละคร้ัง โดยใชค่้าสหสมัพนัธ์ 

(Simple Correlation) ของคะแนนจากการสอบแต่ละคร้ัง   

  4.5 ความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนการสอบคร้ังท่ี 5 กบั คะแนนการสอบคร้ังอ่ืนๆ โดยใช้

การวิเคราะห์รีเกรสชนั (Simple Linear Regression) โดยใหผ้ลจากการสอบคร้ังท่ี 5 เป็น dependent variable 

และ ผลจากการสอบคร้ังอ่ืนๆ เป็น independent variable 
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ผล และวจิารณ์ผลการทดลอง 

ธรรมชาติของคะแนน และระดับจํานวนบรรทดัทีเ่ขียนตอบ 

นกัศึกษาท่ีเขา้สอบทุกคร้ังตั้งแต่คร้ังท่ี 1 ถึง 5 มีจาํนวน 193 คน มีค่าเฉล่ียคะแนนการสอบคร้ังท่ี 1 

ถึง 5 ดงัแสดงในตาราง 1 แสดงใหเ้ห็นธรรมชาติของคะแนนท่ีไม่สมํ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียคะแนนการสอบเพ่ิมม 

มากข้ึนในการสอบคร้ังหลงั และมีความแตกต่างกนัทางสถิติระหวา่งค่าเฉล่ียคะแนนการสอบดว้ย 

 

ตาราง 1 ค่าเฉล่ียคะแนนนกัศึกษาตอบ จากการสอบคร้ังท่ี 1 2 3 4 และ 5 

การสอบคร้ังท่ี คะแนนการสอบ 

สอบคร้ังท่ี 1  2.38 ± 0.675 ก 

สอบคร้ังท่ี 2  2.29  ± 0.594 ก 

สอบคร้ังท่ี 3  2.67 ± 0.710 ข 

สอบคร้ังท่ี 4  2.74 ± 0.813 ขค 

สอบคร้ังท่ี 5  2.83 ± 0.719 ค 

 

หมายเหตุ : ค่าเฉล่ียคะแนนท่ีมีอกัษรกาํกบัต่างกนั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยิง่ทางสถิติ (p<0.01) 

 ยกเวน้ความแตกต่างระหวา่งคะแนนในการสอบคร้ังท่ี 3 และ 5 มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

 ทางสถิติ (p<0.05) 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนการสอบแต่ละคร้ัง  

 ค่าสหสมัพนัธ์ของคะแนนการสอบแต่ละคร้ัง แสดงไวใ้นตาราง 2 พบวา่คะแนนการสอบแต่ละคร้ัง

มีความสมัพนัธ์กบัคะแนนการสอบคร้ังอ่ืนๆ (ยกเวน้คะแนนการสอบคร้ังท่ี 2 กบัคะแนนการสอบคร้ังท่ี 4 

และ 5) แสดงใหเ้ห็นวา่คะแนนการสอบแต่ละคร้ังมีความสมัพนัธ์กนัไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยสุ่ม 

 

ตาราง 2 ค่าสหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนจากการสอบแต่ละคร้ัง  

คะแนน สอบคร้ังท่ี 2 สอบคร้ังท่ี 3 สอบคร้ังท่ี 4 สอบคร้ังท่ี 5 

สอบคร้ังท่ี 1 .232** .241** .170** .284** 

สอบคร้ังท่ี 2 ------ .303** .135ns .092ns 

สอบคร้ังท่ี 3 ------ ------ .202** .235** 

สอบคร้ังท่ี 4 ------ ------ ------ .324** 

 

หมายเหตุ :  ** หมายถึง ค่าสหสมัพนัธ์มีนยัสาํคญัยิง่ทางสถิติ (p<0.01) 

  ns หมายถึง ค่าสหสมัพนัธ์ไม่มีนยัสาํคญัยิง่ทางสถิติ (p>0.05) 

 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนการสอบคร้ังที ่5 กบั คะแนนการสอบคร้ังอืน่ๆในรูปของรีเกรสชัน 

 พฒันาการของนกัศึกษาในการสอบแต่ละคร้ังเทียบกบัการสอบคร้ังท่ี 5 ซ่ึงเป็นคร้ังสุดทา้ย แสดง

โดยค่า parameter ของสมการรีเกรสชนั ในตาราง 3 พบวา่ค่า slope มีค่าเป็นบวกทุกสมการ หมายความวา่ 

ในการสอบคร้ังท่ี 5 นกัศึกษามีการเพิ่มข้ึนของคะแนน (prediction) จากคะแนนการสอบในคร้ังก่อนทุกคร้ัง 

ดงัแสดงในภาพ 1  
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ตาราง 3 ค่า parameter ของสมการรีเกรสชนั เม่ือคะแนนการสอบคร้ังท่ี 5 คร้ังท่ี 5 เป็น dependent variable  

 และ คะแนนการสอบคร้ังอ่ืนๆ เป็น independent variable 

 

independent 

variable 

intercept ค่า slope R2 adjust probability 

สอบคร้ังท่ี 1 2.108 .303 7.60 .000 

สอบคร้ังท่ี 2 2.573 .112 0.30 .202 

สอบคร้ังท่ี 3 2.193 .238 5.00 .001 

สอบคร้ังท่ี 4 2.043 .287 10.10 .000 

 

2

2.2

2.4

2.6

2.8

3

3.2

3.4

3.6

3.8

1 2 3 4 5

คะแนนการสอบคร ัง้ท ี ่1ถงึ4

ค
ะแ
น
น
ก
าร
สอ
บ
ค
ร
ัง้ท
ี ่5

คะแนนการสอบครั้งที ่1

คะแนนการสอบครั้งที ่2

คะแนนการสอบครั้งที ่3

คะแนนการสอบครั้งที ่4

 

 

ภาพ 1 เสน้รีเกรสชนัเม่ือคะแนนการสอบคร้ังท่ี 5 คร้ังท่ี 5 เป็น dependent variable  และ คะแนนการสอบ

 คร้ังอ่ืนๆ เป็น independent variable 
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สรุปผล 

 1. ค่าเฉล่ียคะแนนของนกัศึกษาไดรั้บไม่มีความสมํ่าเสมอ และ มีค่าเฉล่ียคะแนนการสอบเพ่ิมมาก

ข้ึนในการสอบคร้ังหลงั 

 2. คะแนนการสอบของนกัศึกษาแต่ละคร้ังมีความสมัพนัธ์กนั ไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยสุ่ม 

 3. นกัศึกษามีพฒันาการดา้นคะแนนการสอบในการเขียนตอบคาํถามแบบบรรยาย 
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