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บทคดัย่อ 
การวิจยัในชั้นเรียนวิชา ดป ๔๗๕ ดินเขตร้อนไดถู้กจดัทาํข้ึนเน่ืองจากอาจารยผ์ูส้อนไดส้งัเกตุเห็น

วา่นกัศึกษาชายใหค้วามสนใจค่อนขา้งนอ้ยในการเรียนเม่ือเปรียบเทียบกบันกัศึกษาหญิง ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึง
มีวตัถุประสงคเ์พื่อปรียบเทียบการใหค้วามสนใจในการเรียนระหวา่งนกัศึกษาหญิงกบัชายในรายวิชา ดป 
๔๗๕ ดินเขตร้อนโดยดูจากผลการทดสอบแต่ละคร้ัง การทาํรายงานและนาํเสนอ power point ของนกัศึกษา
หญิงและชาย พร้อมทั้งสงัเกตุปัญหาท่ีเกิดข้ึนของนกัศึกษาหญิงและชายในหอ้งเรียน ไดท้าํการศึกษา
นกัศึกษาชาย ๔ คน และหญิง ๕ คน ระหวา่งเดือนมิถุนายน-กนัยายน ๒๕๕๔ โดยใหน้กัศึกษาทาํการ
ทดสอบแบบอตันยั และทาํรายงานพร้อมนาํเสนองานในรูปแบบ power point  และศึกษาความสนใจในวิชา
เรียนน้ีโดยบนัทึกการเขา้เรียนและปัญหาท่ีพบในหอ้งเรียน จากการศึกษาพบวา่คะแนนเฉล่ียของนกัศึกษา
หญิงและชายไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ี p < 0.05 แต่คะแนนเฉล่ียจากการสอบกลางภาค ปลายภาค และ
การทาํรายงานและนาํเสนอของนกัศึกษาหญิงมีแนวโนม้สูงกวา่นกัศึกษาชายอยา่งเห็นไดช้ดั ในขณะท่ี
นกัศึกษาหญิงใหค้วามสนใจในการเขา้เรียนมากกวา่นกัศึกษาชาย  และปัญหาท่ีพบบ่อยๆสาํหรับนกัศึกษา
ชายคือ สภาพร่างกายท่ีไม่พร้อมสาํหรับการเรียน ในขณะท่ีนกัศึกษาหญิงจะคุยกนัค่อนขา้งมากในชั้นเรียน 
 
ความเป็นมาของการวจัิย 
 วิชา ดป ๔๗๕ ดินเขตร้อน เป็นวิชาในหมวดเอกเลือก ท่ีมีวตัถุประสงคใ์หน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ถึงการ
กาํเนิดดินและนิเวศวิทยาดินในเขตร้อน ชนิดของดินและปัญหาท่ีพบ การจดัการดินและพื้นท่ีลุ่มนํ้าในเขต
ร้อน  การจดัการเรียนการสอนประกอบดว้ยการนาํเสนอเน้ือหาการเรียนในรูปแบบของ power point 
ประกอบกบัการสอบวดัผลนกัศึกษา โดยจดัขอ้สอบแบบอตันยัเพื่อพยายามส่งเสริมใหน้กัศึกษาฝึกทกัษะใน
การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลต่างๆท่ีไดเ้รียนรู้ในหอ้งเรียนและจากการคน้หาขอ้มูลบนฐานขอ้มูล
ออนไลน์ และฝึกทกัษะการนาํเสนองานในรูปแบบของ power point ภายใตห้วัขอ้ท่ีสนใจ ซ่ึงปัญหาท่ีนาํมา
สู่งานวิจยัคร้ังน้ีกคื็อ อาจารยผ์ูส้อนไดส้งัเกตุเห็นวา่นกัศึกษาชายใหค้วามสนใจค่อนขา้งนอ้ยในการเรียน 
วิชา ดป ๔๗๕ ดินเขตร้อน เม่ือเปรียบเทียบกบันกัศึกษาหญิง งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อปรียบเทียบการ
ใหค้วามสนใจในการเรียนระหวา่งนกัศึกษาหญิงกบัชายในรายวิชา ดป ๔๗๕ ดินเขตร้อนโดยดูจากผลการ
สอบแต่ละคร้ังของนกัศึกษาหญิงและชาย พร้อมทั้งสงัเกตุปัญหาท่ีเกิดข้ึนของนกัศึกษาหญิงและชายใน
หอ้งเรียน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

๑. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการใหค้วามสนใจในการเรียนระหวา่งนกัศึกษาหญิงกบัชายใน 
หอ้งเรียนวิชา ดป ๔๗๕ ดินเขตร้อน 

๒. สงัเกตุปัญหาท่ีเกิดข้ึนของนกัศึกษาหญิงและชายในหอ้งเรียนวิชา ดป ๔๗๕ ดินเขตร้อน 
 



3 

  3

วธีิการวจัิย 
 ๑. กลุ่มเป้าหมาย นกัศึกษาท่ีลงเรียนวิชา ดป ๔๗๕ ดินเขตร้อน นกัเรียนหญิงจาํนวน ๕ คน 
นกัเรียนชาย จาํนวน ๕ คน ในระหวา่งเดือนมิถุนายน ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เคร่ืองมือในการวจิยั  
  ๒.๑ แบบทดสอบแบบอตันยัในลกัษณะสอบยอ่ยกลางภาค ปลายภาค  เน้ือหาในขอบเขตท่ี
นกัศึกษาเรียนในหอ้งเรียนและท่ีไดท้าํการคน้ควา้ดว้ยตวัเองจากฐานขอ้มูลออนไลน์  โดยกาํหนดให้
นกัศึกษาตอบคาํถามในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

คาํตอบท่ีตอ้งการ คือนกัศึกษาสามารถตอบคาํถาม โดยการบรรยายอยา่งมีเหตุผลท่ีสามารถบ่งช้ีได้
วา่นกัศึกษาไดว้ิเคราะห์และสงัเคราะห์เน้ือหาท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ในหอ้งเรียนและคน้ควา้ดว้ยตวัเองเพื่อตอบ
แบบทดสอบ 

๒.๒ แบบฟอร์มบนัทึกคะแนนท่ีไดจ้ากการนาํเสนองานในรูปแบบของ power point 
ภายใตห้วัขอ้ท่ีนกัศึกษาแต่ละคนสนใจ โดยพิจารณาใหค้ะแนนจากความสมบูรณ์ของเน้ือหาใน
รายงาน รูปแบบ power point และความพร้อมในการนาํเสนอของแต่ละคน 

๒.๓  แบบฟอร์มบนัทึกจาํนวนคร้ังการเขา้เรียน  
 ๓. การดาํเนินกิจกรรม  
  ๓.๑ อาจารยผ์ูส้อนอธิบายใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงประโยชน์ของการพฒันาทกัษะในการเขียน
คาํตอบแบบบรรยายโดยวิธีการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเรียนในหอ้งเรียนและการคน้ควา้
ดว้ยตวัเองจากฐานขอ้มูลออนไลน์  
  ๓.๒ ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบแบบอตันยั ๒ คร้ัง ไดแ้ก่ การสอบกลางภาค  และปลาย
ภาค ของภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๓  

๓.๓  นาํเสนองานในรูปแบบ power point ภายใตห้วัขอ้ท่ีนกัศึกษาสนใจ ซ่ึงนกัศึกษาทุก 
คนตอ้งส่งไฟล ์power point และรายงาน ๑ ฉบบั  

๓.๔ ทาํการบนัทึกการเขา้เรียนของนกัศึกษา 
๔. การวดัผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  ๔.๑  อาจารยต์รวจกระดาษคาํตอบจากนกัศึกษา เพื่อวดัผลโดยการใหค้ะแนนตามคุณภาพ
ของคาํบรรยาย และเปรียบเทียบคะแนนระหวา่งนกัศึกษาหญิงและชาย เพื่อดูการพฒันาทกัษะในการตอบ
คาํถามของนกัศึกษาและการใหค้วามสนใจในการสอบ  

๔.๒ การทาํรายงานและนาํเสนองานภายใตห้วัขอ้ท่ีสนใจโดยอาจารยผ์ูส้อนจะใหค้ะแนน 
โดยพิจารณาจากความสมบูรณ์ของเน้ือหาในรายงาน รูปแบบ power point และความพร้อมในการนาํเสนอ
ของแต่ละคน 
  ๔.๓ นบัจาํนวนคร้ังการเขา้เรียน 



4 

  4

 ๔.๔ วิเคราะห์การกระจายของคะแนนท่ีไดจ้ากการสอบกลางภาค ปลายภาค การนาํเสนอ
งาน  และจาํนวนคร้ังการเขา้เรียนของนกัศึกษาหญิงและชาย 
  
ผล และวจิารณ์ผลการทดลอง 
๑.  การกระจายของคะแนน และความแตกต่างของการคะแนนทีไ่ด้จากการทดสอบแบบอตันัยในการสอบ
กลางภาค ปลายภาค  และการทาํรายงานและนําเสนองาน ของนักศึกษาหญงิและชาย 
 จากการวิเคราะห์สถิติเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนนกัศึกษาหญิงและชายโดยใช ้T-test  (ตาราง
ท่ี ๑) พบวา่ คะแนนเฉล่ียของนกัศึกษาหญิงและชายจากการทดสอบกลางภาค ปลายภาค และการทาํรายงาน
และนาํเสนอ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ี p < 0.0๕ แต่จะสงัเกตุวา่ คะแนนเฉล่ียจากการสอบกลางภาค 
ปลายภาค และการทาํรายงานและนาํเสนอของนกัศึกษาหญิงมีแนวโนม้สูงกวา่นกัศึกษาชายอยา่งเห็นไดช้ดั  
 
ตารางที ่๑ เปรียบเทียบความสามารถในการทาํแบบทดสอบกลางภาค ปลายภาค   และรายงานและการ
นาํเสนอของนกัศึกษาชายและหญิงท่ีเรียนวชิา ดป ๔๗๕ ดินเขตร้อน 
 

ผลการทดสอบกลางภาค ผลการทดสอบปลายภาค ผลการทาํรายงาน 
และการนาํเสนอ 

ช่ือ-นามสกลุ 

หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย 
นกัศึกษาคนท่ี ๑ ๖๘ ๗๒ ๗๕ ๗๓ ๓o ๒๕ 
นกัศึกษาคนท่ี ๒ ๖o ๕๓ ๗๓ ๘๒ ๒๕ ๒๘ 
นกัศึกษาคนท่ี ๓ ๖๕ ๕๔ ๖๖ ๖๔ ๓o ๒๕ 
นกัศึกษาคนท่ี ๔ ๗๔ ๘๓ ๘o ๘๔ ๒๘ ๒๕ 
นกัศึกษาคนท่ี ๕ ๘๓ ๖o ๘o ๕๔ ๒๕ ๒๘ 
ค่าเฉล่ีย ๗๐  ๖๔.๔  ๗๔.๘  ๗๑.๔  ๒๗.๖ ๒๖.๒  
SD ๘.๙ ๑๒.๘ ๕.๘ ๑๒.๖ ๒.๕๑ ๑.๖ 
  
๒. จํานวนคร้ังการเข้าเรียนของนักศึกษาหญงิและชาย 

จากการบนัทึกจาํนวนคร้ังของการเขา้เรียน (ตารางท่ี ๒) พบวา่ ๘o%  ของนกัศึกษาหญิงเขา้เรียน
ครบทุกชัว่โมง ในขณะท่ีนกัศึกษาชายเขา้เรียนครบทุกชัว่โมงแค่เพยีง ๒o%  โดยส่วนใหญ่ ๘o% ของ
นกัศึกษาชายขาดเรียนอยา่งนอ้ย ๑ คร้ัง ช้ีใหเ้ห็นวา่นกัศึกษาหญิงใหค้วามสนใจในเขา้เรียนมากกวา่นกัศึกษา
ชายอยา่งเห็นไดช้ดั 
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ตารางที ่๒ ผลการเขา้เรียนของนกัศึกษาชาย จาํนวน ๕ คน และหญิง จาํนวน ๕ คน ท่ีเรียนวิชา ดป ๔๗๕ 
ดินเขตร้อน (จาํนวนคร้ังของการเขา้เรียนทั้งหมด  ๑๕ คร้ัง) 
 

จาํนวนนกัศึกษา จาํนวนคร้ังของการเขา้เรียน 
หญิง ชาย 

เขา้เรียนครบ ๑๕ คร้ัง ๔ ๑ 
ขาดเรียน ๑  คร้ัง ๑ ๑ 
ขาดเรียน ๒ คร้ัง - ๑ 
ขาดเรียน ๓ คร้ัง - ๒ 
รวม ๕ ๕ 

 
๓.ปัญหาทีพ่บในห้องเรียนของนักศึกษาหญงิและชาย 
  ปัญหาท่ีพบในหอ้งเรียนสามารถสรุปดงัตารางท่ี ๓ 
 
ตารางที ่๓ ปัญหาท่ีพบในหอ้งเรียนของนกัศึกษาหญิงและชายท่ีเรียนวิชา ดป ๕๗๕ ดินเขตร้อน 
 

นกัศึกษาหญิง นกัศึกษาชาย 
- คุยกนัค่อนขา้งมากในขณะเรียน - สภาพร่างกายไม่พร้อมสาํหรับการเรียน 

(แฮงคจ์ากการด่ืมสุรา, นอนไม่พอเน่ืองจาก
ดูการแข่งขนัฟตุบอล,) 

- ห่วงเร่ืองความสวยความงามในขณะเรียน 
(นัง่ส่องกระจก, แต่งหนา้) 

- นัง่เล่น ลอกการบา้น ทาํรายงานวิชาอ่ืนๆ 

- นัง่เล่น หรือลอกการบา้นหรือรายงานวิชา
อ่ืนๆ 

 

- มีอาการนัง่เหม่อ  
 
สรุปผล 
 ๑. คะแนนเฉล่ียของนกัศึกษาหญิงและชายจากการทดสอบกลางภาค ปลายภาค และการทาํรายงาน
และนาํเสนอ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ี p < 0.05 แต่พบวา่คะแนนเฉล่ียจากการสอบกลางภาค ปลายภาค 
และการทาํรายงานและนาํเสนอของนกัศึกษาหญิงมีแนวโนม้สูงกวา่นกัศึกษาชายอยา่งเห็นไดช้ดั  
 ๒. นกัศึกษาหญิงใหค้วามสนใจในการเขา้เรียนมากกวา่นกัศึกษาชายอยา่งเห็นไดช้ดั 
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 ๓. ปัญหาท่ีพบบ่อยๆสาํหรับนกัศึกษาชายคือ สภาพร่างกายท่ีไม่พร้อมสาํหรับการเรียน ในขณะท่ี
นกัศึกษาหญิงจะคุยกนัค่อนขา้งมากในชั้นเรียน 
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