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คํานํา 

 
งานวิจยัในชั�นเรียนเรื�อง การแก้ปัญหานกัศึกษาตกค้างวชิา กธ 320 หลกัการชลประทาน ด้วย

กระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคล  เป็นงานวิจยัที�ดาํเนินการในระหว่างการเรียนการสอน

วิชานี� ในภาคการศกึษาที� 2/2551 โดยแลว้เสร็จสมบูรณ์ตอนสิ�นสุดภาคการศกึษาเดียวกนั งานวจิยันี�

ไดรั้บการสนบัสนุนจากกองทุนสนบัสนุนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผูท้าํวจิยั

จึงขอขอบคุณไว ้ณ โอกาสนี�  และหวงัว่า งานวจิยันี�จะมีส่วนช่วยกระตุน้ใหอ้าจารยท่์านอื�นๆของคณะฯ

ไดห้นัมาใหค้วามสนใจการทาํวจิยัในชั�นเรียนมากยิ�งขึ�น ทั�งนี� เพื�อช่วยพฒันาการเรียนการสอนแบบเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญัใหม้ีความสมบูรณ์ยิ�งขึ�นตามมาตรการประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะวิศวกรรมและ

อุตสาหกรรมเกษตร 

งานวิจยันี�สาํเร็จลุล่วงลงไดด้ว้ยความร่วมมืออยา่งดียิ�งของนกัศกึษาสาขาอารักขาพืช (รหสั 48) 

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้  ซึ�งผูท้าํวจิยัขอขอบคุณนกัศึกษาทุกคนที�ใหข้อ้มลูอยา่ง

ตรงไปตรงมา และจะไดน้าํผลงานวิจยันี� ไปใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอนในวิชา กธ 320 หลกัการ

ชลประทาน ใหเ้กิดผลสมัฤทธิ� ยิ�งขึ�นในภาคการศึกษาต่อๆไป 
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 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 

วิชา กธ 320 หลกัการชลประทาน เป็นวิชาบงัคบัในหลกัสูตรอารักขาพืช(ทั�งเอกกีฏวิทยาและ

โรคพืช) โดยเป็นวิชาที�ถกูจดัใหเ้รียนแทนวิชา กธ 321 อุตุนิยมวิทยาเกษตร สาํหรับนกัศกึษาที�เขา้เรียน

ตั�งแต่ปีการศกึษา 2548 (รหสั 48) เป็นตน้มา 

เนื�องจากในภาคการศกึษาที� 2/2551 มีนกัศึกษาตกคา้งวชิา กธ 320 หลกัการชลประทาน 

(นกัศกึษารหสัก่อน 49) ไดม้าลงทะเบียนเรียนจาํนวนมาก ทั�งนี� เป็นผลอนัเนื�องมาจากในปีการศึกษาที�

ผา่นมา(ปีการศกึษา 2550) มีนกัศึกษาที�ไดล้งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที� 2/2550(นกัศกึษารหสั 48) 

ขอยกเลิก(Drop) และสอบตก (F) จาํนวนมากถึง 37 คน จากนกัศึกษาที�ลงทะเบียนไวจ้าํนวน 81 คน ซึ�ง

คิดเป็นร้อยละ 45.68 นอกจากนี� ยงัมีนกัศกึษาสาขาอื�นที�เคยลงทะเบียนวิชานี�มามากกว่า 2 ครั� งอีกจาํนวน

หนึ�งดว้ย เป็นเหตุใหผู้ส้อนตอ้งเปิดสอนเพิ�มจากแผนปกติอีก 1 กลุ่ม ซึ�งแสดงใหเ้ห็นถึงภารกิจที�เพิ�มมาก

ขึ�นโดยไม่จาํเป็น ซึ�งนบัเป็นความสูญเปล่าทางการศกึษาที�ค่อนขา้งสูง 

นกัศกึษาที�ตกคา้งโดยมากมีผลการเรียนตํ�าเพราะมีปัญหาต่างๆกนัดา้นการเรียนรู้ อาทิเช่น ความ

สนใจในการเรียน ความสามารถในการเรียน วิธีการเรียน และปัญหาอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง  

ดงันั�น เพื�อป้องกนัการสูญเปล่าทางการศึกษาที�อาจเกิดขึ�นไดอ้ีกในภาคการศึกษานี�  ผูส้อนจึง

เห็นถึงความจาํเป็นที�จะตอ้งศึกษาหาทางป้องกนัปัญหาดงักล่าวดว้ยการทาํวิจยัในชั�นเรียน ทั�งนี� เพื�อให้

นกัศกึษาตกคา้งสามารถสอบผา่นวิชานี� ไดใ้นสดัส่วนที�มากขึ�นไมต่่างจากนกัศึกษาปกติ     

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

นักศึกษาตกค้าง หมายถึงนกัศกึษาในหลกัสูตรอารักขาพืช(รหสั 48) ที�มาลงทะเบียนเรียนวิชา 

กธ 320 หลกัการชลประทาน เป็นครั� งที� 2 เนื�องจากขอยกเลิก(Drop)ไวห้รือสอบตก(ไดเ้กรด F)มาก่อน 

นักศึกษาปกต ิหมายถึงนกัศึกษาในหลกัสูตรอารักขาพืช(รหสั 49) ที�มาลงทะเบียนเรียนวิชา กธ 

320 หลกัการชลประทาน เป็นครั� งที�แรก(ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนของหลกัสูตร)  

 

 

 

 

 

 



 

บทนํา 
 

การเรียนการสอนวิชา กธ 320 หลกัการชลประทาน(Principles of Irrigation) ประกอบดว้ยภาค

บรรยาย 2 ชม./สปัดาห์(2 หน่วยกิต) และปฏิบติั 3 ชม./สปัดาห์(1 หน่วยกิต) ภาคบรรยายผูส้อนจะ

บรรยายตามปกติ แต่สาํหรับภาคปฏิบติั ผูส้อนจะใหแ้บบฝึกหดัตอนตน้ชั�วโมงแก่นกัศึกษา แลว้ปล่อย

ใหน้กัศึกษาทบทวนหลกัการ(ทฤษฎี)ที�เกี�ยวขอ้ง และศึกษาโจทยใ์นแบบฝึกหดัดว้ยตนเองประมาณครึ� ง

ชั�วโมง  จากนั�นผูส้อนจะอธิบายโจทยแ์ละตอบขอ้ซกัถามก่อนปล่อยใหน้กัศึกษาทาํแบบฝึกหดัร่วมกนั

เป็นกลุ่มตามความสมคัรใจ โดยผูส้อนจะเนน้ใหน้กัศกึษาปรึกษาและแกปั้ญหากนัเองภายในกลุ่ม หาก

ไม่สามารถหาทางออกไดจึ้งค่อยสอบถามผูส้อน  

เมื�อนกัศึกษาส่วนใหญ่ทาํแบบฝึกหดัเสร็จแลว้หรือใกลห้มดเวลาเรียน ผูส้อนจะใหน้กัศึกษา

ออกมาเฉลยแบบฝึกหดัหนา้ชั�นเรียน และใหน้กัศกึษาทั�งชั�นตรวจสอบ หากมีนกัศึกษารายใดเห็นว่าตน

หรือกลุ่มของตนไดผ้ลลพัทห์รือมีวิธีทาํที�แตกต่างออกไป นกัศึกษาจะตอ้งออกมาแสดงเพื�อเปรียบเทียบ 

ส่วนผูส้อนจะคอยสรุปและชี�ใหเ้ห็นความถกูผดิหรือขอ้บกพร่องที�เกิดขึ�น 

สาํหรับการทาํวิจยัในชั�นเรียนนี�  ผูส้อนจะใชเ้วลาที�นกัศึกษาว่างใหต้อบแบบสอบถามจาํนวน 2 

ชุด โดยชุดแรก(เกี�ยวกบัปัญหาการเรียนของนกัศึกษา)ตอนตน้เทอม และชุดที�สอง(เกี�ยวกบัวิธีการสอน

ของผูส้อน)ตอนปลายเทอม ผูส้อนจะใชเ้วลาระหว่างที�นกัศึกษาทาํแบบฝึกหดัในชั�วโมงปฏิบติั เรียก

นกัศกึษามาพบเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม(กรณีที�มีปัญหาการเรียนเหมือนกนั) ผูส้อนจะชี�ใหน้กัศกึษา

เห็นปัญหาการเรียนของตน นาํเทคนิคและวิธีการแกปั้ญหาแบบต่างๆมาชี�แนะ และพดูคุยโนม้นา้วให้

นกัศกึษาเขา้ใจเพื�อนาํไปปฏิบติัอยา่งจริงจงัต่อไป 

 

 

ทฤษฏีหรือกรอบแนวความคดิของโครงการวจิยั 
 

การเรียนรู้เป็นรายบุคคล(Individual Study) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัอกี

รูปแบบหนึ�ง ซึ�งมีเทคนิคหลายประการที�ผูส้อนสามารถนาํมาใชก้ระตุน้ผูเ้รียนใหเ้กิดความสนใจในการ

เรียนรู้ และสามารถช่วยพฒันาขีดความสามารถของผูเ้รียนใหสู้งขึ�นไดอ้ีกวิธีหนึ�ง แต่สาํหรับการเรียน

เป็นกลุ่มใหญ่(มีนกัศกึษามากกว่า 30-40 คน)จาํเป็นที�ผูส้อนจะตอ้งใชเ้ทคนิคหลายๆวิธีประกอบกนัเพื�อ

ตอบสนองผูเ้รียนที�มีปัญหาแตกต่างกนัดว้ย อาทิเช่น การใชเ้ทคนิค Concept Mapping เทคนิค Learning 

Contracts เทคนิค Know-Want-Learn และเทคนิคกระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นตน้  

งานวิจยันี�มุ่งเนน้ที�จะกระตุน้และใหก้ารช่วยเหลือนกัศึกษาตกคา้ง ซึ�งส่วนใหญ่มีปัญหาเรื�องผล

การเรียนตํ�า และขาดแนวทางการเรียนที�มีประสิทธิภาพดว้ยวิธีการเรียนรู้เป็นรายบุคคล  

 

 



 

 

วธีิการดําเนินการวจิยั 
 

(1) ชี�แจงทาํความเขา้ใจกบันกัศึกษาตกคา้ง  

(2) ใหน้กัศกึษาตอบแบบสอบถามเกี�ยวปัญหาการเรียนรู้ 

(3) ผูส้อนวิเคราะห์แบบสอบถามและวางแผนแกปั้ญหาเป็นรายบุคคล 

(4) ใชเ้ทคนิคต่างๆสาํหรับการเรียนรู้เป็นรายบุคคลในการสอนตามที�วางแผน 

(5) นาํคะแนนการสอบกลางภาคมาวิเคราะห์เป็นรายบุคคล 

(6)  ปรับแผนการใชเ้ทคนิคการสอนใหเ้หมาะสมยิ�งขึ�น 

(7) รวบรวมจาํนวนนกัศกึษาที�สอบผา่นและนกัศึกษาปกติที�ลงทะเบียนเรียนเป็นครั� งแรก 

 (8) สรุปผลและเขียนรายงาน 

 

ผลการวจิยั 
 

จากแบบสอบถาม(ชุดแรก)ที�ใหน้กัศกึษาตกคา้งจาํนวนทั�งสิ�น 29 รายตอบตอนตน้เทอมเกี�ยวกบั

ปัญหาการเรียนของนกัศึกษาพบว่า นกัศึกษาตกคา้งส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยูใ่นเกณฑป์กติคือ ร้อยละ 

55.56 มีเกรดอยูร่ะหว่าง 2.0-2.5 และอีกร้อยละ 33.33 มีเกรดอยูร่ะหว่าง 2.5-3.0 แต่ที�นกัศกึษาตอ้ง Drop 

ในการลงทะเบียนเรียนครั� งก่อนเพราะเกรงว่าจะไดเ้กรด F ทาํให ้ GPA ตํ�าลงไป ส่วนผูที้�ไดเ้กรด F ใน

ครั� งก่อนจาํนวน 2 รายยอมรับว่า ไม่ค่อยตั�งใจเรียนเท่าที�ควรในการลงทะเบียนเรียนครั� งก่อน  

สาํหรับสาเหตุที�ทาํใหผ้ลการเรียนในครั� งก่อนไมดี่พบว่ามี 2 สาเหตุสาํคญัประกอบกนัเป็นส่วน

ใหญ่คือ นกัศึกษาไม่ค่อยไดอ้่านหนงัสือทบทวนและไม่ไดท้าํแบบฝึกหดัดว้ยตนเอง ร้อยละ 59.26 และ 

48.14 ตามลาํดบั นอกจากนี�นกัศกึษาส่วนใหญ่(ร้อยละ 81.48) เชื�อว่าเป็นเพราะตนเองเรียนไม่เก่ง และ

นกัศกึษาเกือบทั�งหมด(ร้อยละ 96.30)มคีวามมุ่งมั�นที�จะเรียนใหผ้า่นในเทอมนี�ดว้ยการเขา้ชั�นเรียนอยา่ง

สมํ�าเสมอ พยายามทาํแบบฝึกหดัดว้ยตนเอง และอ่านหนงัสือและ lecture ใหม้ากขึ�นกว่าเดิมในระดบัที�

เท่าๆกนัคือร้อยละ 77.78   

สาํหรับผลการเรียนของนกัศึกษาตกคา้งในครึ� งเทอมแรกนี�  ดว้ยการวิเคราะห์จากคะแนนสอบ

กลางภาคโดยภาพรวมพบว่า นกัศกึษาส่วนใหญ่ไดค้ะแนนในระดบัที�น่าพอใจ  มีนกัศึกษาที�ผลการเรียน

อยูใ่นระดบัที�ควร Drop (ถา้ไม่ Drop มีโอกาสไดเ้กรด F ค่อนขา้งสูง) เพียง 5 ราย (ร้อยละ 17.24) ซึ�ง

แตกต่างจากการลงทะเบียนในครั� งแรกที�มจีาํนวนสูงมาก (ร้อยละ 45.68) ดว้ยเหตุนี�  จึงมีนกัศึกษาขอ 

Drop ในภาคการศกึษานี� เพียง 1 รายจากทั�งหมด 29 ราย (ร้อยละ 3.44) เท่านั�น ทั�งนี� เชื�อไดว้่า เป็นเพราะ

นกัศกึษาไดก้ระทาํตามที�ผูส้อนชี�แนะเป็นรายบุคคล และพยายามปรับปรุงตวัตามที�ตั�งใจไวแ้ต่แรกได้

เป็นอยา่งดี  



 

จากการวิเคราะห์ในรายละเอียดของคะแนนสอบสามารถแยกไดเ้ป็นสามส่วนคือ การตอบสั�นๆ 

การตอบบรรยาย และการทาํคาํนวณ พบว่านกัศึกษาทาํคะแนนในแต่ละส่วนไดแ้ตกต่างกนัตามความ

ถนดัของแต่ละราย ยกเวน้นกัศกึษา 5 รายที�ผลการเรียนอยูใ่นระดบัที�ควร Drop เพราะไดค้ะแนนตํ�าใน

ทุกส่วนของขอ้สอบ ซึ�งผูส้อนไดเ้รียกมาชี�ใหเ้ห็นขอ้บกพร่องและโอกาสความเป็นไปไดที้�จะสอบผา่น

วิชานี�  แต่อยา่งไรก็ดี นกัศกึษา 4 ใน 5 รายนี� ยนืยนัจะเรียนต่อไป ซึ�งผูส้อนไดชี้�แนะใหแ้กไ้ขปรับปรุง

ขอ้บกพร่องต่างๆที�มีและยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข ส่วนนกัศึกษาอีก 1 รายที�เหลือไดข้อ Drop 

จากการประเมินผลการเรียนปลายภาคการศึกษาปรากฎว่า  นกัศกึษาส่วนใหญ่สามารถสอบผา่น 

มีเพียง 3 รายสอบตก(ไดเ้กรด F) ซึ�งทั�ง 3 รายเป็นนกัศกึษาในจาํนวน 5 รายที�มีผลการเรียนอยูใ่นระดบัที�

ควร Drop ตั�งแต่สอบกลางภาค ดงันั�น จึงมีนกัศกึษาที�ไมผ่า่นวิชานี�  (สอบตกและขอ Drop) รวมทั�งสิ�น

เพียง 4 รายจาก 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.79 ซึ�งลดลงจากเดิมที�สูงถึงร้อยละ 45.68 จึงเป็นที�น่าพอใจ

เพราะมีความแตกต่างจากปีการศกึษาที�ผา่นมาอยา่งชดัเจนมาก แต่อยา่งไรกดี็ งานวิจยันี� ไม่อาจสรุปไดว้่า 

วิธีการสอนที�ใชเ้ป็นปัจจยัหลกัที�ทาํใหน้กัศึกษาสามารถสอบผา่นไดม้ากกว่าปีที�ผา่นมา เพราะยงัมีปัจจยั

แวดลอ้มอื�นๆที�อาจมีผลมากกว่า เนื�องจากผลการวิเคราะหแ์บบสอบถามตอนตน้เทอมพบว่า นกัศึกษามี

ความตั�งใจเรียนสูงกว่าการลงทะเบียนเรียนในครั� งที�ผา่นมามาก เพราะเป็นปีสุดทา้ยของหลกัสูตร(ปี 4) 

อีกทั�งการมีประสบการณ์จากการลงทะเบียนเรียนในครั� งแรกกน่็าจะมีผลไม่นอ้ยต่อผลการเรียนในครั� งนี�  

นอกจากนี�  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี�ยวกบัวิธีการสอน ซึ�งไดส้อบถามตอนปลายภาค

การศึกษาพบว่า นกัศกึษามคีวามพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิชานี� ในดา้นต่างๆอยูร่ะดบัสูง ดงัผลสรุป

ในภาคผนวก(ตารางที� 2)    

 

สรุป 
 

ผลการวิจยัสรุปไดว้่า กระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคล สามารถนาํมาใชใ้นวิชา 

กธ 320 หลกัการชลประทานไดผ้ลดีในระดบัที�น่าพอใจ เพราะมีส่วนช่วยใหน้กัศึกษามีผลการเรียนดีขึ�น 

สามารถแกปั้ญหานกัศกึษาตกคา้งซึ�งเป็นวตัถุประสงคส์าํคญัของงานวจิยันี� ได ้  

 

ข้อเสนอแนะ 
 

แมว้ตัถุประสงคข์องวจิยัในชั�นเรียนจะมุ่งแกปั้ญหาและพฒันาการเรียนการสอนในชั�นเรียนเป็น 

สาํคญั ปัจจยัภายในชั�นเรียน(กระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคล)จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อ

ผลการเรียนของนกัศกึษา แต่งานวจิยันี� ชี� ใหเ้ห็นว่า ผูท้าํวิจยัจะตอ้งไม่ละเลยปัจจยัภายนอกที�น่าเชื�อไดว้่า

มีผลกระทบต่อผลของการวิจยัดว้ย อาทิเช่น เพื�อนร่วมชั�นเรียน(ต่างรุ่น ต่างรหสั) ปีที�นกัศึกษาเรียนอยู ่

และช่วงเวลาที�เรียน เป็นตน้ เพราะปัจจยัภายนอกเหล่านี�มีผลต่อการเรียนการสอนไม่นอ้ยไปกว่าปัจจยั

ภายในชั�นเรียน ซึ�งการทาํวจิยัในครั� งต่อๆไปจะตอ้งตระหนกัและใหค้วามสาํคญัถึงผลกระทบเหล่านี�  
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

สรุปแบบสอบถาม 
เกี�ยวกับปัญหาการเรียนวชิา กธ 320 หลักการชลประทาน 

สําหรับ น.ศ. รหัส 48 ที�เคย Drop หรือ F เท่านั �น  
 ------------------------------ 

โปรดให้คาํตอบตามความเป็นจริงเพื�อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง 

(แตล่ะข้อตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ) 

1. ปัจจบุนัท่านมีเกรดเฉลี�ย(GPA)  55.55 %(2.0-2.5) และ 33.33 %(2.5-3.0) 

2. เหตผุลที�ท่านต้อง Drop ในครั �งก่อน (กรณีได้ F ให้ตอบข้อ ง.) 

ก. คาดวา่คงไมร่อด(F แน่)    77.78 % 

ข. เกรงจะได้เกรดไมด่(ีกลวั GPA ตก)  22.22 % 

ค. วิชานี �ไมน่่าสนใจ(เลยขี �เกียจลุ้น)       0.00 % 

ง. อื�นๆ(ระบ)ุ...................................    7.40 % .................................... 

3. ท่านคิดวา่ครั �งก่อนได้คะแนน(midterm)น้อยเพราะเหตใุด 

ก. ขาดเรียนมากไป(มากกวา่ 3 ครั �ง)       0.00 % 

ข. ไมค่อ่ยได้ทําแบบฝึกหดัด้วยตนเอง   48.10 % 

ค. ไมค่อ่ยได้อา่นหนงัสือทบทวน(ไมพ่ร้อมในการสอบ) 59.26 % 

ง. อื�นๆ(ระบ)ุ................................... 29.63 % .................................... 

4. ท่านคิดวา่อปุสรรคของการเรียนวชิานี �คืออะไร 

ก. ผู้สอนไมเ่ก่ง        0.00 % 

ข. ผู้เรียนไมเ่ก่ง     81.48 % 

ค. ลกัษณะเนื �อหาวิชาไมน่่าเรียน       7.40 % 

ง. อื�นๆ(ระบ)ุ................................... 22.22 % ....................................... 

5. ท่านมีแผนในการเรียนเทอมนี �อย่างไร(ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

ก. ตั �งใจเข้าเรียนอย่างสมํ�าเสมอ   77.78 % 

ข. พยายามทําแบบฝึกหดัด้วยตนเอง  77.78 % 

ค. อา่นหนงัสือและ lecture ให้มากขึ �นกวา่เดิม 77.78 % 

ง. เรียนเหมือนเดิม(ครั �งก่อนแคทํ่าข้อสอบพลาดไป)   3.70 % 

 ข้อเสนอแนะ 

........................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................  

--------------------------------------------------- 



 

 

สรุปแบบสอบถาม 
เกี�ยวกับวธีิการสอนวชิา กธ 320 หลักการชลประทาน 

สําหรับ น.ศ. รหัส 48 ที�เคย Drop หรือ F เท่านั �น  

(ตวัเลขในตารางคิดเป็นร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 29 ราย) 

 ------------------------------ 

จง X เพื�อให้ระดบัความมีประโยชน์ของกิจกรรมที�เกิดขึ �นในชั �นเรียน กธ 320 หลกัการชลประทาน   

โดยกําหนดให้ระดบั 1 มีประโยชน์น้อยที�สดุ ไปจนถึงระดบั 5 มีประโยชน์มากที�สดุ 
 

หัวข้อคาํถาม 1 2 3 4 5 

1 การที�ผู้สอนให้ นศ.กําหนดคะแนนปฏิบตัิและคะแนนสอบแตล่ะครั �งเอง

ตั �งแตช่ั�วโมงแรก 

    51.

72 

2 การที�ผู้สอนเน้นให้ นศ.ทําแบบฝึกหดัด้วยตนเอง แตใ่ห้รวมกลุม่กนัตาม

ความสมคัรใจเพื�อให้สอบถามหรือปรึกษากนัเองภายในและภายนอกกลุม่ 

ก่อนถามผู้สอน 

   58.

62 

 

3 การที�ผู้สอนไมต่รวจแบบฝึกหดัและไมเ่ฉลยคําตอบ  แตใ่ห้ นศ.เฉลยกนัเอง

บนกระดานหน้าห้อง โดยผู้สอนเพียงคอยชี �แนะและวิจารณ์ข้อผิดพลาดหรือ

บกพร่อง 

  34.

48 

34.

48   

 

4 การที�ผู้สอนให้คะแนนพิเศษสําหรับ นศ.ที�มีสว่นร่วมในการเรียนการสอน

ภาคปฏิบตัิ 

   51.

27 

 

5 การที�ผู้สอนคอยชี �ให้เห็นจดุออ่นด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ นศ.

และคอยพดูยํ �าเสมอๆ 

   41.

38 

 

6 ข้อแนะนําในการเรียนที�ผู้ เรียนได้จากผู้สอนในระหวา่งการเรียนการสอน

(นอกเหนือจากเนื �อหาวิชา กธ 320) 

  48.

28 

  

7 การที�ผู้สอนเรียก นศ.บางคนบางกลุม่ไปพดูคยุเป็นการเฉพาะเรื�อง

จดุบกพร่องของวิธีการเรียนรู้ 

   44.

83 

 

8 ความพยายามในเรื�องอื�นๆของผู้สอนนอกเหนือจากการบรรยายตามปกติที�

มีผลตอ่การเรียนรู้ 

   48.

28 

 

9 เนื �อหาและวิธีการเรียนการสอนวชิานี �มีประโยชน์ตอ่ นศ.ในหลกัสตูร วท.บ.

(เกษตรศาสตร์) 

   41.

38 

 

10 ประโยชน์ที�ได้จากการที�ผู้เรียนต้องกลบัมาเรียนใหม(่เพราะเคย Drop หรือ

ได้เกรด F มาก่อน)  

   62.

07 

 



 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบนั: ผูช่้วยศาสตราจารย ์

 ประวติัการศึกษา:  

ปีที�จบ

การศึกษา 

ระดบั

ปริญญา 

คุณวฒิุ สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

2537 ตรี วท.บ.

(เกษตรศาสตร์) 

เกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ 

ไทย 

2541 โท วท.ม.

(เกษตรศาสตร์) 

ปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

เชียงใหม่ 

ไทย 
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