รายงานผลการวิจยั ในชั้นเรียน
เปรียบเทียบการให้ ความสนใจระหว่ างนักศึกษาหญิงกับชายในการเรียน
วิชา ดป ๔๗๕ ดินเขตร้ อน

ดร.วีณา นิลวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ โจ้
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในชั้นเรี ยนวิชา ดป ๔๗๕ ดินเขตร้อนได้ถูกจัดทําขึ้นเนื่องจากอาจารย์ผสู ้ อนได้สงั เกตุเห็น
ว่านักศึกษาชายให้ความสนใจค่อนข้างน้อยในการเรี ยนเมื่อเปรี ยบเทียบกับนักศึกษาหญิง ดังนั้นงานวิจยั นี้จึง
มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรี ยบเทียบการให้ความสนใจในการเรี ยนระหว่างนักศึกษาหญิงกับชายในรายวิชา ดป
๔๗๕ ดินเขตร้อนโดยดูจากผลการทดสอบแต่ละครั้ง การทํารายงานและนําเสนอ power point ของนักศึกษา
หญิงและชาย พร้อมทั้งสังเกตุปัญหาที่เกิดขึ้นของนักศึกษาหญิงและชายในห้องเรี ยน ได้ทาํ การศึกษา
นักศึกษาชาย ๔ คน และหญิง ๕ คน ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน ๒๕๕๔ โดยให้นกั ศึกษาทําการ
ทดสอบแบบอัตนัย และทํารายงานพร้อมนําเสนองานในรู ปแบบ power point และศึกษาความสนใจในวิชา
เรี ยนนี้โดยบันทึกการเข้าเรี ยนและปัญหาที่พบในห้องเรี ยน จากการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษา
หญิงและชายไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ p < 0.05 แต่คะแนนเฉลี่ยจากการสอบกลางภาค ปลายภาค และ
การทํารายงานและนําเสนอของนักศึกษาหญิงมีแนวโน้มสูงกว่านักศึกษาชายอย่างเห็นได้ชดั ในขณะที่
นักศึกษาหญิงให้ความสนใจในการเข้าเรี ยนมากกว่านักศึกษาชาย และปัญหาที่พบบ่อยๆสําหรับนักศึกษา
ชายคือ สภาพร่ างกายที่ไม่พร้อมสําหรับการเรี ยน ในขณะที่นกั ศึกษาหญิงจะคุยกันค่อนข้างมากในชั้นเรี ยน
ความเป็ นมาของการวิจัย
วิชา ดป ๔๗๕ ดินเขตร้อน เป็ นวิชาในหมวดเอกเลือก ที่มีวตั ถุประสงค์ให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ถึงการ
กําเนิดดินและนิเวศวิทยาดินในเขตร้อน ชนิดของดินและปัญหาที่พบ การจัดการดินและพื้นที่ลุ่มนํ้าในเขต
ร้อน การจัดการเรี ยนการสอนประกอบด้วยการนําเสนอเนื้อหาการเรี ยนในรู ปแบบของ power point
ประกอบกับการสอบวัดผลนักศึกษา โดยจัดข้อสอบแบบอัตนัยเพื่อพยายามส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาฝึ กทักษะใน
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆที่ได้เรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนและจากการค้นหาข้อมูลบนฐานข้อมูล
ออนไลน์ และฝึ กทักษะการนําเสนองานในรู ปแบบของ power point ภายใต้หวั ข้อที่สนใจ ซึ่งปัญหาที่นาํ มา
สู่งานวิจยั ครั้งนี้กค็ ือ อาจารย์ผสู ้ อนได้สงั เกตุเห็นว่านักศึกษาชายให้ความสนใจค่อนข้างน้อยในการเรี ยน
วิชา ดป ๔๗๕ ดินเขตร้อน เมื่อเปรี ยบเทียบกับนักศึกษาหญิง งานวิจยั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อปรี ยบเทียบการ
ให้ความสนใจในการเรี ยนระหว่างนักศึกษาหญิงกับชายในรายวิชา ดป ๔๗๕ ดินเขตร้อนโดยดูจากผลการ
สอบแต่ละครั้งของนักศึกษาหญิงและชาย
พร้อมทั้งสังเกตุปัญหาที่เกิดขึ้นของนักศึกษาหญิงและชายใน
ห้องเรี ยน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบการให้ความสนใจในการเรี ยนระหว่างนักศึกษาหญิงกับชายใน
ห้องเรี ยนวิชา ดป ๔๗๕ ดินเขตร้อน
๒. สังเกตุปัญหาที่เกิดขึ้นของนักศึกษาหญิงและชายในห้องเรี ยนวิชา ดป ๔๗๕ ดินเขตร้อน
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วิธีการวิจัย
๑. กลุ่มเป้ าหมาย นักศึกษาที่ลงเรี ยนวิชา ดป ๔๗๕ ดินเขตร้อน นักเรี ยนหญิงจํานวน ๕ คน
นักเรี ยนชาย จํานวน ๕ คน ในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. เครื่ องมือในการวิจยั
๒.๑ แบบทดสอบแบบอัตนัยในลักษณะสอบย่อยกลางภาค ปลายภาค เนื้อหาในขอบเขตที่
นักศึกษาเรี ยนในห้องเรี ยนและที่ได้ทาํ การค้นคว้าด้วยตัวเองจากฐานข้อมูลออนไลน์ โดยกําหนดให้
นักศึกษาตอบคําถามในระยะเวลาที่กาํ หนด
คําตอบที่ตอ้ งการ คือนักศึกษาสามารถตอบคําถาม โดยการบรรยายอย่างมีเหตุผลที่สามารถบ่งชี้ได้
ว่านักศึกษาได้วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนและค้นคว้าด้วยตัวเองเพื่อตอบ
แบบทดสอบ
๒.๒ แบบฟอร์มบันทึกคะแนนที่ได้จากการนําเสนองานในรู ปแบบของ power point
ภายใต้หวั ข้อที่นกั ศึกษาแต่ละคนสนใจ โดยพิจารณาให้คะแนนจากความสมบูรณ์ของเนื้อหาใน
รายงาน รู ปแบบ power point และความพร้อมในการนําเสนอของแต่ละคน
๒.๓ แบบฟอร์มบันทึกจํานวนครั้งการเข้าเรี ยน
๓. การดําเนินกิจกรรม
๓.๑ อาจารย์ผสู ้ อนอธิบายให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงประโยชน์ของการพัฒนาทักษะในการเขียน
คําตอบแบบบรรยายโดยวิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการเรี ยนในห้องเรี ยนและการค้นคว้า
ด้วยตัวเองจากฐานข้อมูลออนไลน์
๓.๒ ให้นกั ศึกษาทําแบบทดสอบแบบอัตนัย ๒ ครั้ง ได้แก่ การสอบกลางภาค และปลาย
ภาค ของภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๓
๓.๓ นําเสนองานในรู ปแบบ power point ภายใต้หวั ข้อที่นกั ศึกษาสนใจ ซึ่งนักศึกษาทุก
คนต้องส่ งไฟล์ power point และรายงาน ๑ ฉบับ
๓.๔ ทําการบันทึกการเข้าเรี ยนของนักศึกษา
๔. การวัดผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
๔.๑ อาจารย์ตรวจกระดาษคําตอบจากนักศึกษา เพื่อวัดผลโดยการให้คะแนนตามคุณภาพ
ของคําบรรยาย และเปรี ยบเทียบคะแนนระหว่างนักศึกษาหญิงและชาย เพื่อดูการพัฒนาทักษะในการตอบ
คําถามของนักศึกษาและการให้ความสนใจในการสอบ
๔.๒ การทํารายงานและนําเสนองานภายใต้หวั ข้อที่สนใจโดยอาจารย์ผสู ้ อนจะให้คะแนน
โดยพิจารณาจากความสมบูรณ์ของเนื้อหาในรายงาน รู ปแบบ power point และความพร้อมในการนําเสนอ
ของแต่ละคน
๔.๓ นับจํานวนครั้งการเข้าเรี ยน
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๔.๔ วิเคราะห์การกระจายของคะแนนที่ได้จากการสอบกลางภาค ปลายภาค การนําเสนอ
งาน และจํานวนครั้งการเข้าเรี ยนของนักศึกษาหญิงและชาย
ผล และวิจารณ์ ผลการทดลอง
๑. การกระจายของคะแนน และความแตกต่ างของการคะแนนทีไ่ ด้ จากการทดสอบแบบอัตนัยในการสอบ
กลางภาค ปลายภาค และการทํารายงานและนําเสนองาน ของนักศึกษาหญิงและชาย
จากการวิเคราะห์สถิติเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนนักศึกษาหญิงและชายโดยใช้ T-test (ตาราง
ที่ ๑) พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาหญิงและชายจากการทดสอบกลางภาค ปลายภาค และการทํารายงาน
และนําเสนอ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ p < 0.0๕ แต่จะสังเกตุวา่ คะแนนเฉลี่ยจากการสอบกลางภาค
ปลายภาค และการทํารายงานและนําเสนอของนักศึกษาหญิงมีแนวโน้มสู งกว่านักศึกษาชายอย่างเห็นได้ชดั
ตารางที่ ๑ เปรี ยบเทียบความสามารถในการทําแบบทดสอบกลางภาค ปลายภาค และรายงานและการ
นําเสนอของนักศึกษาชายและหญิงที่เรี ยนวิชา ดป ๔๗๕ ดินเขตร้อน
ชื่อ-นามสกุล

นักศึกษาคนที่ ๑
นักศึกษาคนที่ ๒
นักศึกษาคนที่ ๓
นักศึกษาคนที่ ๔
นักศึกษาคนที่ ๕
ค่าเฉลี่ย
SD

ผลการทดสอบกลางภาค
หญิง
๖๘
๖o
๖๕
๗๔
๘๓
๗๐
๘.๙

ชาย
๗๒
๕๓
๕๔
๘๓
๖o
๖๔.๔
๑๒.๘

ผลการทดสอบปลายภาค
หญิง
๗๕
๗๓
๖๖
๘o
๘o
๗๔.๘
๕.๘

ชาย
๗๓
๘๒
๖๔
๘๔
๕๔
๗๑.๔
๑๒.๖

ผลการทํารายงาน
และการนําเสนอ
หญิง
ชาย
๓o
๒๕
๒๕
๒๘
๓o
๒๕
๒๘
๒๕
๒๕
๒๘
๒๗.๖
๒๖.๒
๒.๕๑
๑.๖

๒. จํานวนครั้งการเข้ าเรียนของนักศึกษาหญิงและชาย
จากการบันทึกจํานวนครั้งของการเข้าเรี ยน (ตารางที่ ๒) พบว่า ๘o% ของนักศึกษาหญิงเข้าเรี ยน
ครบทุกชัว่ โมง ในขณะที่นกั ศึกษาชายเข้าเรี ยนครบทุกชัว่ โมงแค่เพียง ๒o% โดยส่ วนใหญ่ ๘o% ของ
นักศึกษาชายขาดเรี ยนอย่างน้อย ๑ ครั้ง ชี้ให้เห็นว่านักศึกษาหญิงให้ความสนใจในเข้าเรี ยนมากกว่านักศึกษา
ชายอย่างเห็นได้ชดั
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ตารางที่ ๒ ผลการเข้าเรี ยนของนักศึกษาชาย จํานวน ๕ คน และหญิง จํานวน ๕ คน ที่เรี ยนวิชา ดป ๔๗๕
ดินเขตร้อน (จํานวนครั้งของการเข้าเรี ยนทั้งหมด ๑๕ ครั้ง)
จํานวนครั้งของการเข้าเรี ยน
เข้าเรี ยนครบ ๑๕ ครั้ง
ขาดเรี ยน ๑ ครั้ง
ขาดเรี ยน ๒ ครั้ง
ขาดเรี ยน ๓ ครั้ง
รวม

จํานวนนักศึกษา
หญิง
ชาย
๔
๑
๑
๑
๑
๒
๕
๕

๓.ปัญหาทีพ่ บในห้ องเรียนของนักศึกษาหญิงและชาย
ปั ญหาที่พบในห้องเรี ยนสามารถสรุ ปดังตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓ ปัญหาที่พบในห้องเรี ยนของนักศึกษาหญิงและชายที่เรี ยนวิชา ดป ๕๗๕ ดินเขตร้อน
นักศึกษาหญิง
- คุยกันค่อนข้างมากในขณะเรี ยน

- ห่วงเรื่ องความสวยความงามในขณะเรี ยน
(นัง่ ส่ องกระจก, แต่งหน้า)
- นัง่ เล่น หรื อลอกการบ้านหรื อรายงานวิชา
อื่นๆ
- มีอาการนัง่ เหม่อ

นักศึกษาชาย
- สภาพร่ างกายไม่พร้อมสําหรับการเรี ยน
(แฮงค์จากการดื่มสุ รา, นอนไม่พอเนื่องจาก
ดูการแข่งขันฟุตบอล,)
- นัง่ เล่น ลอกการบ้าน ทํารายงานวิชาอื่นๆ

สรุปผล
๑. คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาหญิงและชายจากการทดสอบกลางภาค ปลายภาค และการทํารายงาน
และนําเสนอ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ p < 0.05 แต่พบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการสอบกลางภาค ปลายภาค
และการทํารายงานและนําเสนอของนักศึกษาหญิงมีแนวโน้มสู งกว่านักศึกษาชายอย่างเห็นได้ชดั
๒. นักศึกษาหญิงให้ความสนใจในการเข้าเรี ยนมากกว่านักศึกษาชายอย่างเห็นได้ชดั
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๓. ปัญหาที่พบบ่อยๆสําหรับนักศึกษาชายคือ สภาพร่ างกายที่ไม่พร้อมสําหรับการเรี ยน ในขณะที่
นักศึกษาหญิงจะคุยกันค่อนข้างมากในชั้นเรี ยน
เอกสารอ้ างอิง
กาญจนา วัธนสุ นทร. มปป. การวิจยั ในชั้นเรี ยน และคุณภาพการเรี ยนการสอน. ระบบออนไลน์.
แหล่งที่มา http://area.obec.go.th/mukdahan1/knowledge/post_photo/research.pdf. (๑ ธันวาคม
๒๕๕๔).
ปราโมช ศีตะโกเศศ. ๒๕๕๔. การวิจยั ในชั้นเรี ยน: การพัฒนาทักษะการเขียนตอบคําถามแบบบรรยายของ
นักศึกษา. คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้. ๑o หน้า
ไพจิตร สะดวกการ และ ศิริกานต์ โกสุ มภ์. มปป. การวิจยั ในชั้นเรี ยน: หลักการและตัวอย่าง ระบบ
ออนไลน์. แหล่งที่มา http://www.krupai.net/action1.htm (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔).
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ. ๒๕๔๗. ตําราชุดฝึ กอบรมนักวิจยั . กลุ่มงานฝึ กอบรมการวิจยั .
ระบบออนไลน์.http://www.ardothailand.com/ardoold/upload/download/army1.pdf. (๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๔).
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