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คาํนํา 
 

งานวิจยัในชั้นเรียนเร่ือง การสอนแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ด้วยเทคนิคกระบวนการกลุ่ม 
สําหรับวชิา วก 350 ปฐพวีทิยาสําหรับวศิวกรรมเกษตร เป็นงานวิจยัท่ีไดด้าํเนินการในระหวา่งการเรียน
การสอนวิชาน้ี ในภาคการศึกษาท่ี 2/2552 โดยแลว้เสร็จสมบูรณ์ตอนส้ินสุดภาคการศึกษาเดียวกนั 
งานวิจยัน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจากกองทุนสนบัสนุนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
ผูท้าํวิจยัจึงขอขอบคุณไว ้ณ โอกาสน้ี  

งานวิจยัน้ีสาํเร็จลุล่วงลงไดด้ว้ยความร่วมมืออยา่งดียิง่ของนกัศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตร คณะ
วิศวกรรมและกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้  ซ่ึงผูท้าํวิจยัขอขอบคุณนกัศึกษาทุกคนท่ีใหข้อ้มูลอยา่ง
ตรงไปตรงมา และจะไดน้าํผลงานวิจยัน้ีไปใชป้รับปรุงการเรียนการสอนวิชา วก 350 ปฐพีวิทยาสาํหรับ
วิศวกรรมเกษตรใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิยิง่ข้ึนในปีการศึกษาต่อๆไป และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ งานวิจยัน้ีจะมี
ส่วนช่วยกระตุน้ใหอ้าจารยท่์านอ่ืนๆของคณะฯ ไดห้นัมาใหค้วามสนใจการทาํวิจยัในชั้นเรียนมากยิง่ข้ึน 
ทั้งน้ีเพื่อช่วยพฒันาการเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของคณะฯ ใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ๆข้ึนไป
ในอนาคต ตามมาตรการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
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 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

เน่ืองจากวิชา วก 350 ปฐพีวิทยาสาํหรับวิศวกรรมเกษตร เป็นวิชาท่ีมีเน้ือหาคาบเก่ียวกนั
ระหวา่งศาสตร์ดา้นเกษตรกรรมและศาสตร์ดา้นวิศวกรรม ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้พื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (ทั้งฟิสิกส์ เคมี และชีววทิยา) เป็นหลกัในการเรียนรู้ ดงันั้น การเรียนการสอนวชิาน้ีจึง
ตอ้งใชว้ิธีบูรณาการความรู้ทุกดา้นเขา้ดว้ยกนัจึงจะเกิดสมัฤทธิผลแก่ผูเ้รียนอยา่งเตม็ท่ี แต่การเรียนการ
สอนดงัท่ีเคยปฏิบติัมาดว้ยการบรรยาย (2 ชม./สปัดาห์) และปฏิบติั (3 ชม./สปัดาห์) ยงัไดผ้ลไม่เป็นท่ีน่า
พอใจ  และเน่ืองจากวิชาน้ีเป็นวิชาเอกเลือกจึงมีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ีมีจาํนวนนอ้ย ทาํใหมี้
โอกาสท่ีผูส้อนจะไดน้าํกระบวนการเรียนรู้แบบท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัมาใชไ้ดอ้ยา่งเตม็รูปแบบ และ
ผูส้อนไดว้างแผนท่ีจะใชว้ิธีการสอนแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual study) ซ่ึงเป็นวิธีการ
เรียนรู้ท่ีเคยใชไ้ดผ้ลมาแลว้ในวิชา กธ 320 หลกัการชลประทาน (สุพจน์, 2552) โดยเนน้ท่ีเทคนิค
กระบวนกลุ่ม (Group process) แต่วิธีการเรียนรู้แบบน้ียงันบัวา่ใหม่และไม่เคยชินสาํหรับการเรียนรู้ทั้ง
ของผูเ้รียนและผูส้อน ดว้ยเหตุน้ี จึงมีความจาํเป็นท่ีผูส้อนจะตอ้งทาํการวิจยัในชั้นเรียนควบคูก่นัไปดว้ย 
ทั้งน้ีเพื่อทดสอบผลสมัฤทธ์ิของการเรียนรู้ในรายวิชา วก 350 ปฐพีวทิยาสาํหรับวิศวกรรมเกษตร ดว้ย
วิธีการดงักล่าว โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1. เพื่อพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตร  

2. เพื่อยกระดบัผลสมัฤทธ์ิของการเรียนวิชา วก 350 ปฐพีวิทยาสาํหรับวศิวกรรมเกษตร  
     ใหสู้งข้ึน  
 

บทนํา 
 

วิชา วก 350 ปฐพีวิทยาสาํหรับวิศวกรรมเกษตร เป็นวิชาเอกเลือกในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร ซ่ึงเป็นวิชาท่ีจดัใหน้กัศึกษาเรียนในชั้นปีท่ี 3 และเป็นวิชาท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวเน่ืองกบัวชิา วก 450 วิศวกรรมชลประทาน ซ่ึงเป็นวชิาบงัคบัสาํหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ในหลกัสูตร
เดียวกนั ตามแผนการศึกษาของหลกัสูตรวศิวกรรมเกษตร  

การเรียนการสอนวิชา วก 350 ปฐพีวิทยาสาํหรับวิศวกรรมเกษตร เป็นวิชา 3 หน่วยกิต ซ่ึง
ประกอบดว้ยการสอนภาคบรยาย 2 ชม./สปัดาห์ และภาคปฏิบติั 3 ชม./สปัดาห์ และในภาคการศึกษาท่ี 
2/2552  มีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ีเพยีง 25 คน จึงเป็นโอกาสดีท่ีทาํใหผู้ส้อนสามารถนาํ
กระบวนการเรียนรู้แบบท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัมาใชไ้ดอ้ยา่งเตม็รูปแบบ โดยผูส้อนไดว้างแผนท่ีจะใช้
วิธีการสอนแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual study) ดว้ยเทคนิคกระบวนการกลุ่ม (Group 
process) ดงัน้ี 



 

 แบ่งนกัศึกษาออกเป็น 5 กลุ่มๆละ 5 คน โดยใหแ้ต่ละกลุ่มประกอบดว้ยนกัศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนดี (เกรดเฉล่ียมากกวา่ 2.5) ผลการเรียนปานกลางปานกลาง (เกรดเฉล่ียระหวา่ง 2.0-2.5) และผลการ
เรียนไม่ดี(เกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่ 2.0) คละกนั ทั้งน้ีใหน้กัศึกษาเลือกกลุ่มตามความสมคัรใจ 
 ผูส้อนกาํหนดหวัขอ้เร่ืองตามกรอบของเน้ือหาในรายวิชา วก 350 สปัดาห์ละ 5 เร่ือง ให้
นกัศึกษาแต่ละกลุ่มเลือกคน้ควา้ดว้ยตนเองเป็นกลุ่ม และตอ้งนาํเสนอหนา้ชั้นเรียนทุกสปัดาห์ ทั้งน้ี
กาํหนดใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกนกัศึกษา 1 คนทาํหนา้ท่ีเขียนรายงาน อีก 1 คนทาํหนา้ท่ีนาํเสนอหนา้ชั้น 
นกัศึกษาส่วนท่ีเหลือทาํหนา้ท่ีช่วยกนัตอบคาํถาม โดยกาํหนดใหแ้ต่ละคนทาํหนา้ท่ีผดัเปล่ียนหมุนเวยีน
กนัไปจนครบทุกคน (จาํนวน 5 คร้ัง) หลงัจากนั้น ผูส้อนจะสรุปผลการเรียนในแต่ละสปัดาห์และ
บรรยายเพ่ิมเติมในหวัขอ้ท่ีนกัศึกษาคน้ควา้ยงัไม่ครอบคลุมเน้ือหาตามท่ีกาํหนดในรายวิชาหลกั จากนั้น
มีการสอบวดัผลการเรียน (สอบกลางภาค) และประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากแบบสอบถาม 
(คร้ังท่ี 1) 
 ผูส้อนสรุปประเดน็ปัญหาและขอ้บกพร่องจากแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อปรับปรุงแกไ้ข 
เช่น การจดักลุ่มใหม่ การเพิ่มรายละเอียดในการบรรยาย และการปรับปรุงขอ้กาํหนดในการใหค้ะแนน 
เป็นตน้ จากนั้นดาํเนินการตามกระบวนการเดิมรอบใหม่อีกจาํนวน 5 คร้ัง มีการสอบวดัผลการเรียน 
(สอบปลายภาค) และประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากแบบสอบถาม (คร้ังท่ี 2) 
 นอกจากน้ี ในการเรียนยงัมีการออกภาคสนามอีก 4 คร้ัง เป็นการออกสาํรวจดินตามภูมิประเทศ
ต่างๆ 3 คร้ัง และการลงมือเกบ็ตวัอยา่งดินมาศึกษาสมบติับางประการอีก 1 คร้ัง 
 การประเมินผลการเรียนรู้จะใชว้ิธีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) อนั
ประกอบดว้ย คะแนนจากการสอบวดัผลร้อยละ 60 (เป็นการสอบกลางภาคร้อยละ 30 และสอบปลาย
ภาคร้อยละ 30) อีกร้อยละ 40 เป็นคะแนนจากการปฏิบติัและการคน้ควา้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา (มีทั้ง
คะแนนกลุ่มและรายบุคคล) ประกอบดว้ยคะแนนการนาํเสนอร้อยละ 10 (ผูเ้รียนใหค้ะแนนกนัเอง) 
คะแนนการทาํรายงานร้อยละ 10 (ผูส้อนเป็นผูใ้หค้ะแนน) และคะแนนภาพรวมการทาํงานของกลุ่มอีก
ร้อยละ 20 (ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัใหค้ะแนน) นอกจากน้ียงัมีคะแนนจิตพิสยั จากการประเมินกนัเอง
ภายในกลุ่มอีกร้อยละ 5 (เป็นโบนสัพิเศษ) 
 

ทฤษฏีหรือกรอบแนวความคดิของโครงการวจิยั 
 

การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual study) เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัอีก
รูปแบบหน่ึง ซ่ึงมีเทคนิคหลายประการท่ีผูส้อนสามารถนาํมาใชก้ระตุน้ผูเ้รียนใหเ้กิดความสนใจในการ
เรียนรู้ และสามารถช่วยพฒันาขีดความสามารถของผูเ้รียนใหสู้งข้ึนไดอี้กวิธีหน่ึง แต่สาํหรับการเรียน
เป็นกลุ่มใหญ่จาํเป็นท่ีผูส้อนจะตอ้งใชเ้ทคนิคหลายๆวธีิประกอบกนั ทั้งน้ีเพือ่ตอบสนองผูเ้รียนท่ีมี
ปัญหาแตกต่างกนัดว้ย อาทิเช่น การใชเ้ทคนิค Concept Mapping เทคนิค Learning Contracts เทคนิค 
Know-Want-Learn และเทคนิคกระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นตน้  



 

สุพจน์ (2552) ไดส้รุปผลการวิจยัในชั้นเรียนเร่ือง การแกปั้ญหานกัศึกษาตกคา้งวิชา กธ 320 
หลกัการชลประทาน ดว้ยกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคลวา่ สามารถนาํกระบวนการ
สอนแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคลมาใชใ้นวิชา กธ 320 หลกัการชลประทานไดผ้ลดีในระดบัท่ีน่าพอใจ 
เพราะมีส่วนช่วยใหผ้ลการเรียนของนกัศึกษาดีข้ึน  

งานวิจยัน้ี เนน้การนาํผลงานการวจิยัในชั้นเรียนขา้งตน้มาประยกุตใ์ช ้ โดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิในการ
เรียนรู้ของนกัศึกษาเป็นสาํคญั  

 
วธีิการดาํเนินการวจิยั 

 

1. กลุ่มตวัอยา่ง 
ศึกษาจากประชากรคือ นกัศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตรท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา วก 350ปฐพีวิทยา

สาํหรับวิศวกรรมเกษตร เท่านั้น 
2. เคร่ืองมือ 

(1) แบบฟอร์มขอ้ตกลงในการเรียนรู้ 
(2) เทคนิคกระบวนการกลุ่ม (Group process) 
(3) แบบสอบถามความพึงพอใจผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
(4) ขอ้สอบวดัผลการเรียนวชิา วก 350 ปฐพีวิทยาสาํหรับวิศวกรรมเกษตร    

3. ขั้นตอนการดาํเนินการ 
(1) ช้ีแจงทาํความเขา้ใจกบันกัศึกษาและใหน้กัศึกษากรอกแบบฟอร์มขอ้ตกลงในการเรียนรู้  
(2) ผูส้อนวางแผนการใชเ้ทคนิคกระบวนการกลุ่มสาํหรับการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
(3) ใหน้กัศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้หลงัสอบกลางภาค 
(4) สรุปผลจากแบบสอบถามและผลจากคะแนนสอบกลางภาค 
(5) ปรับแผนและเทคนิคการสอนตามความเหมาะสม 
(5) ใหน้กัศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้หลงัสอบปลายภาค 
(6)  สรุปผลจากแบบสอบถามร่วมกบัเกรดท่ีนกัศึกษาไดรั้บ 
(7) สรุปผลและเขียนรายงาน  

4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
(1) รวบรวมและแจกแจงคะแนนความถ่ีจากแบบสอบถาม  
(2) รวบรวมและแจกแจงคะแนนจากผลการสอบ (เกรด)   

5. วิธีวิเคราะห์และสถิติท่ีใช ้ 
ใชส้ถิติเชิงพรรณนาและค่าร้อยละวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามและคะแนนจากผลการเรียน 

(เกรด)ของนกัศึกษา   
 



 

ผลการวจิยั 
 

ผลการวิจยัมาจากขอ้มูล 2 ส่วนคือ จากแบบสอบถาม 2 คร้ัง และจากคะแนนการวดัผลการเรียน
ของนกัศึกษา อีก 2 คร้ัง (สอบกลางภาคและปลายภาค) สาํหรับผลจากแบบสอบถามทั้ง 2 ชุดสามารถ
สรุปไดด้งัตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 สรุปผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน 

 
หวัขอ้แบบสอบถาม ร้อยละท่ีตอบวา่ใช่ 

(หลงัสอบกลางภาค) 
ร้อยละท่ีตอบวา่ใช่ 

(หลงัสอบปลายภาค) 
ร้อยละ 

(เพิ่ม+ ลด-) 
1. ท่านเคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ตาม
แนวทางการสอนแบบน้ีมาก่อนหรือไม่ 

29 48 +19 

2. ท่านเขา้ใจการช้ีแจงถึงแนวทางการสอน
ของวิชาน้ีเม่ือตอนตน้เทอมหรือไม่ 

96 100 +4 

3. ท่านเห็นวา่แนวทางการสอนแบบน้ีน่าจะ
ดีกวา่การบรรยายลว้นๆหรือไม่ 

75 86 +11 

4. ท่านเห็นวา่แนวทางการสอนแบบน้ีมี
ความเหมาะสมกบัรายวิชาน้ีหรือไม่ 

67 95 +28 

5. ท่านคิดวา่แนวทางการสอนแบบน้ีน่าจะ
ใชก้บัวิชาอ่ืนๆไดบ้า้งหรือไม่ 

79 81 +2 

6. ท่านคิดวา่เน้ือหาวิชาท่ีไดเ้รียนมีความ
เหมาะสมกบัรายวิชาหรือไม่ 

100 100 +0 

7. ท่านไดรั้บความรู้ความเขา้ใจใน
เน้ือหาวิชาท่ีเรียนน้ีดีพอหรือไม่ 

50 86 +36 

8. ท่านมีความสุขกบัแนวทางการเรียนรู้ใน
การเรียนวิชาน้ีหรือไม่ 

79 95 +16 

9. ท่านเช่ือวา่เพื่อนร่วมชั้นเรียนพอใจแนว
ทางการเรียนรู้แบบน้ีหรือไม่ 

58 95 +37 

10. ท่านมีความคิดจะแนะนาํใหเ้พื่อนคน
อ่ืนๆเลือกลงทะเบียนเรียนวชิาน้ีหรือไม่ 

96 100 +4 

จาํนวนนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวน 24 ราย จาํนวน 21 ราย  
 



 

การสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนคร้ังแรก (หลงัการสอบกลางภาค) มีผูต้อบแบบสอบถาม
จาํนวน 24 ราย (ขาดเรียน 1 ราย) คะแนนในคร้ังแรกอยูใ่นเกณฑน่์าพอใจหลายหวัขอ้ ยกเวน้หวัขอ้ท่ี 7 
และ 9 กล่าวคือ ผูเ้รียนเพยีงร้อยละ 50 เท่านั้นท่ีคิดวา่ ตนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจวิชาน้ีดีพอ และเพยีง
ร้อยละ 58 ท่ีเช่ือวา่เพื่อนร่วมชั้นเรียนมีความพอใจในแนวทางการเรียนรู้แบบน้ีเช่นเดียวกนั นอกจากน้ี
ร้อยละ 67 ยงัเห็นวา่ การสอนแบบน้ีมีความเหมาะสมกบัรายวิชาน้ี ส่วนคะแนนในขอ้ท่ี 1 ช้ีใหเ้ห็นวา่ 
เป็นเพราะผูเ้รียนยงัไม่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้แบบน้ี เพราะมีเพียงร้อยละ 29 เท่านั้นท่ีตอบวา่เคยมี
ประสบการณ์มาก่อน ดงันั้นผูเ้รียนจึงตอ้งการการปรับตวัในการเรียนรู้แบบน้ี 

การสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนคร้ังท่ีสอง (หลงัสอบปลายภาค) มีผูต้อบแบบสอบถาม
จาํนวน 21 ราย (ขาดเรียน 3 ราย ถอนไป 1 ราย) คะแนนความพึงพอใจของผูเ้รียนหลงัสอบปลายภาคอยู่
ในเกณฑดี์มากในทุกหวัขอ้ (มากกวา่ร้อยละ 80 ทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ท่ี 1 ท่ีมีเพียงร้อยละ 48) และมีคะแนน
เตม็ร้อยละ 100 ถึง 3 หวัขอ้ คือ ขอ้ 2 เขา้ใจในคาํช้ีแจงถึงแนวทางการสอนตอนตน้เทอม ขอ้ 6 คิดวา่
เน้ือหามีความเหมาะสมกบัรายวิชาน้ี และขอ้ 9 คิดวา่จะแนะนาํใหเ้พือ่นคนอ่ืนมาลงทะเบียนเรียนวิชาน้ี 
ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนัเป็นอยา่งยิง่ 

เม่ือนาํผลสรุปจากแบบสอบถามทั้งสองคร้ังมาเปรียบเทียบกนัพบวา่ ในการสาํรวจคร้ังท่ีสอง 
ทุกหวัขอ้ท่ีสอบถามมีคะแนนสูงข้ึนจากคร้ังแรกอยา่งชดัเจน นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูเ้รียนมีการพฒันาการ
เรียนรู้ดีข้ึนเป็นอยา่งมาก 

สาํหรับการประเมินผลการเรียนของนกัศึกษา (เกรด) จากการวดัผลการเรียนกลางภาคและปลาย
ภาค (คะแนนสอบ) สามารถจาํแนกได ้ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 การจาํแนกเกรดของนกัศึกษา 
 

เกรด ช่วงคะแนน จาํนวนเกรด ร้อยละ หมายเหตุ 
A 71-79 2 8 สูงสุด 78.7 

B+ 69-70 1 4  
B 61-68 7 28  

C+ 59-60 4 16  
C 51-58 5 20 เฉล่ีย 58.92 

D+ 49-50 2 8  
D 46-48 2 8 ตํ่าสุด 46.1 
F < 39.35 1 4 ทุจริตปรับตก 

ถอน  1 4  
หมายเหตุ นกัศึกษาจะไดเ้กรด F กรณีไดค้ะแนนไม่ถึงร้อยละ 50 ของผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุด 



 

นกัศึกษาไดค้ะแนนสูงสุด 78.7 คะแนน และตํ่าสุด 46.1 คะแนน โดยมีค่าเฉล่ีย 58.92 คะแนนจ
ดงันั้น เม่ือตดัเกรดดว้ยพิสยั (Range) นกัศึกษาจึงไดเ้กรดตั้งแต่ C+ ข้ึนไป (คะแนนสูงกวา่ค่าเฉล่ีย) มี
จาํนวน 14 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 56 ซ่ึงตํ่ากวา่สมมุติฐานของงานวจิยัเพยีงเลก็นอ้ย (นกัศึกษาไดเ้กรด
ตั้งแต่ C+ ข้ึนไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60)  
 

สรุป 
 

ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ กระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ดว้ยเทคนิคกระบวนการ
กลุ่มสามารถนาํมาใชก้บัรายวิชา วก 350 ปฐพีวิทยาสาํหรับวิศวกรรมเกษตร ไดผ้ลตามวตัถุประสงคข์อง
งานวิจยัทั้งสองประการ และไดผ้ลดีในระดบัท่ีน่าพอใจทั้งของผูเ้รียนและผูส้อนเป็นอยา่งมาก เพราะมี
ส่วนช่วยใหน้กัศึกษามีพฒันาการและประสบการณ์ในการเรียนรู้ดว้ยตนเองสูงข้ึน และเกิดสมัฤทธิผล
ในการเรียนรู้ใกลเ้คียงกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้  

 

ข้อเสนอแนะ 
 

แมง้านวิจยัในชั้นเรียนน้ีจะบรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัทั้งสองประการ แต่ยงัมีขอ้น่าสงัเกต
วา่ นกัศึกษาอาจไดรั้บการฝึกปฏิบติังานจริงนอ้ยลงไป เพราะตอ้งใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการคน้ควา้และ
การนาํเสนอ นอกจากน้ี การใหค้ะแนนกมี็ความยุง่ยากซบัซอ้นเพราะผูส้อนตอ้งพิจารณาจากหลาย
องคป์ระกอบ ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองต่อวิธีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) อนัเป็นส่วน
สาํคญัของงานวิจยัในชั้นเรียน ดงันั้น ความแม่นยาํของงานวิจยัน้ี จึงข้ึนอยูก่บัความละเอียดรอบคอบใน
การประเมินและการควบคุมปัจจยัภายนอกท่ีน่าเช่ือไดว้า่มีผลกระทบต่อผลของการวิจยัเป็นสาํคญั ซ่ึง
การทาํวิจยัในชั้นเรียนคร้ังต่อๆไปจะตอ้งไม่ละเลยต่อส่ิงเหล่าน้ี 
 



 

บรรณานุกรม 
 

พงษศ์กัด์ิ แป้นแกว้. (2551). การจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคญั. เอกสารประกอบการ
สมัมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั. 2-3 
กนัยายน 2551 ณ อาคารศูนยก์ลว้ยไม.้ เชียงใหม่: กองบริการการศึกษามหาวิทยาลยัแม่โจ.้ 

สุพจน์ เอ้ียงกญุชร.(2552) การแก้ปัญหานักศึกษาตกค้างวชิา กธ 320 หลกัการชลประทานด้วย 
กระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคล รายงานการวิจยัในชั้นเรียน คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้เชียงใหม่. 

สุวิมล วอ่งวาณิช. (2548). การวจัิยปฏิบตักิารในช้ันเรียน. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั.  

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2550) คู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (ฉบบัปรับปรุง: ธนัวาคม 2550). กระทรวงศึกษาธิการ.  
 

…………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประวตัผู้ิวจิัย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบนั: ผูช่้วยศาสตราจารย ์  
ประวติัการศึกษา:  
 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 
ระดบั
ปริญญา 

คุณวฒิุ สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

2523 ตรี วท.บ.
(เกษตรศาสตร์) 

เกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

ไทย 

2531 โท วท.ม.
(เกษตรศาสตร์) 

ปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ 

ไทย 

2534 เอก - - - - 
 

 

 
 
 
 
 

 


