วิจัยในชั้นเรียน
การวิเคราะห์ ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการเข้ าเรียนสายของนักศึกษาใน
รายวิชา พร. 440 ภาคการศึกษาที่ 1/2554

ชื่อผู้วจิ ยั
นางศุภิสรา สิ งหบํารุง
อาจารย์ ประจําสาขาพืชไร่
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ โจ้

บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลองเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าเรี ยนสายของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี สาขาพืชไร่ ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา พร 440 เทคนิ คเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ ช่วงเวลาในการ
เรี ยนภาคบรรยาย วันอังคารเวลา 9.00-11.00 น. เรี ยนปฏิบตั ิการ วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00น.ในภาค
การศึกษาที่ 1/2554 จํานวน 54 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามปั จจัยที่ทาํ ให้เข้า
ห้องเรี ยนสาย
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษานอนดึกทําให้ตื่นสายมาเรี ยนไม่ทนั 71.3 เปอร์ เซ็นต์ ไม่มีแรงจูงใจใน
การมาเรี ยน 26.8 เปอร์เซ็นต์ มีรายวิชาอื่นก่อนเรี ยนในวิชา พร.440 1.4 เปอร์ เซ็นต์ และเวลาในการสอนไม่
เหมาะต่อการเรี ยน 0.5 เปอร์เซ็นต์ จากการวิจยั ในครั้งนี้ พบว่า พฤติกรรมของนักศึกษาโดยส่ วนใหญ่ในช่วง
การเรี ยนภาคบรรยายซึ่ งเป็ นช่วงเวลา 09.00-11.00 น. นักศึกษาจะมาสายประมาณ 15-20 นาที และหลับใน
ห้องเรี ยนซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้คือ พฤติกรรมของนักศึกษาส่ วนใหญ่จะนอนดึกทําให้มาเรี ยน
สาย และหลับในห้องเรี ยนบ่อยๆ

บทนํา
จุดมุ่งหมายสําคัญของการศึกษา คือการพัฒนาบุคคล โดยการคํานึ งถึงการจัดและส่ งเสริ มให้
นักศึกษา ได้พฒั นาศักยภาพ ใช้ความสามารถของตนเองให้เป็ นประโยชน์อย่างเต็มที่ นอกจากการพัฒนา
ความรู ้ ความสามารถในการเรี ยนแล้ว จําเป็ นต้องมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ความรับผิดชอบ และ
ระเบียบวินยั ควบคู่กนั ไปเพื่อนักศึกษาจะได้มีความรู ้ควบคู่คุณธรรม ซึ่ งปั ญหาของการเข้าชั้นเรี ยนไม่ตรงต่อ
เวลา เป็ นปั ญหามาจากพฤติกรรมของนักศึกษา ที่เกิ ดขึ้นตั้งแต่อดี ตจนถึงปั จจุบนั ปั ญหานี้ ตอ้ งหาวิธีการ
แก้ไขให้ถูกต้อง และนํามาปรับปรุ งพฤติกรรม อันพึงประสงค์ของนักศึกษาในชัว่ โมง จึงเป็ นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของครู ผสู ้ อนทุกคน ที่จะแก้ไชปั ญหานี้ เพราะเป็ นปั ญหา ที่ทาํ ให้เกิดปั ญหาต่าง ๆ ในชั้นเรี ยน
เช่น ทําให้เกิดการหยุดการสอนในช่วงหนึ่ ง เมื่อนักศึกษาที่มาสายเดินเข้าในชั้นเรี ยน ในขณะที่ทุกคนกําลัง
เรี ยน และเมื่อเข้าไปนัง่ เรี ยนแล้ว ก็จะสอบถามก็จะสอบถามเพื่อนที่นงั่ เรี ยนว่า อาจารย์สอนอะไรบ้าง ทําให้
เกิดการพูดคุยในเวลาเรี ยน บางครั้งครู ผสู ้ อนต้องเริ่ มใหม่ ทําให้นักเรี ยนที่ต้ งั ใจเรี ยนอยู่ก่อนเกิ ดความเบื่อ
หน่าย
การแก้ปัญหาของการเข้าชั้นเรี ยนสายของนักศึกษาจําเป็ นต้องทราบสาเหตุที่แน่ชดั ซึ่ งจะนําไปสู่
การแก้ปัญหาที่ตรงจุด ซึ่งจากการที่นกั ศึกษาเข้าห้องเรี ยนช้านั้นจะส่ งผลกระทบต่อการเรี ยนการสอนทั้งตัว
ผูเ้ รี ยนและตัวผูส้ อน เวลาที่จะใช้สาํ หรับในการเรี ยนรู ้เนื้อหาสาระวิชาของนักศึกษาจะลดน้อยลง
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลองมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขและป้ องกันพฤติกรรม
ของนักเรี ยนเกี่ยวกับการเข้าเรี ยนในชั้นเรี ยนช้า มีข้ นั ตอนการดําเนินการวิจยั ดังนี้
วิธีการดําเนินวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความรู ้ความเข้าใจ และปรับตัวในการเรี ยนการจัดการเรี ยน
การสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยน โดยมีข้ นั ตอนการวิจยั ดังนี้
1. กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้

เป็ นประชากรนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา พร

440 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ ภาคการศึกษาที่ 1/2554 จํานวน 54 คน ซึ่งจัดการเรี ยนการสอนใน
ภาคบรรยาย วันอังคารเวลา 9.00-11.00 น. และปฏิบตั ิการ วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.

2. เครื่ องมือการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้วิจยั ในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 การวางแผน และสํารวจปัญหา
ผูส้ อนชี้ให้เห็นถึงความสําคัญ ประโยชน์ และความจําเป็ นที่จะต้องให้นกั ศึกษาเข้าเรี ยนตรง
เวลา โดยสามารถเข้าสายได้ 5 นาที
3.2 การวัดผลสัมฤทธิ์
ผูส้ อนได้สาํ รวจสาเหตุการเข้าเรี ยนสายของนักศึกษาเมื่อสิ้ นภาคการศึกษา
ผลการวิจัย และอธิปรายผล
ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าเรี ยนสายของนักศึกษาในรายวิชา พร. 440 เทคนิคเกี่ยว
กับเมล็ดพันธุ์ ภาคการศึกษา ที่ 1/2554 พบว่านักศึกษาส่ วนใหญ่สาเหตุหลักในการเข้าเรี ยนสายเนื่องจาก
นักศึกษานอนดึกทําให้ตื่นสาย เนื่ องจากช่วงเวลาเรี ยนเป็ นช่วงเช้า ส่ วนสาเหตุอีกประการรองลงมาคือการ
ไม่มีแรงจูงใจในการเรี ยน ประมาณ 26.8 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งจะต้องเป็ นส่ วนที่อาจารย์ผสู ้ อนต้องหาวิธีการสอน
ให้เกิดการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาอยากมาเรี ยนให้มากขึ้น ส่ วนสาเหตุอื่นๆเช่ น เวลาในการสอนไม่
เหมาะต่อการเรี ยน มีเพียง 0.5 เปอร์ เซ็นต์ และอาจารย์ผสู ้ อนไม่เข้มงวดต่อการเข้าเรี ยนของนักศึกษาให้ตรง
ต่อเวลา 0 เปอร์ เซ็นต์ เนื่ องจากก่อนการเรี ยนวิชา พร. 440 เทคนิ คเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ได้มีขอ้ ตกลงก่อนเริ่ ม
เรี ยนในวิชานี้ คือ นักศึกษาต้องมาให้ตรงเวลา สามารถมาสายได้ไม่เกิน 5 นาที ซึ่ งข้อตกลงร่ วมกันระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา
สรุป
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าเรี ยนสายของนักศึกษาในรายวิชา พร. 440 เทคนิคเกี่ยว
กับเมล็ดพันธุ์ ได้ทราบถึงสาเหตุการเข้าชั้นเรี ยนไม่ตรงต่อเวลาของนักศึกษา ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ในการ
แก้ไขพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าเรี ยน และพฤติกรรมในการปรับการเรี ยนการสอนในรายวิชานี้ให้ดี
ยิง่ ขึ้น

ทั้งยังเป็ นแนวทางช่วยเหลือให้นกั ศึกษาได้มีคุณธรรมจริ ยธรรมในเรื่ องการตรงต่อเวลามากขึ้นและ

นําไปปรับใช้กบั รายวิชาอื่นได้

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรนําข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าชั้นเรี ยนที่ตรงเวลาไปใช้กบั นักศึกษาตั้งแต่ตน้ ภาคเรี ยน
2. ควรนําข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าชั้นเรี ยนที่ตรงเวลาไปใช้กบั กลุ่มรายวิชาอื่นๆ
3. อาจารย์ผสู ้ อนควรดําเนิ นการวิจยั ในเรื่ องการแก้ไขปั ญหาการเข้าเรี ยนไม่ตรงต่อเวลา เพื่อหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาอื่นๆ และนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
4. อาจารย์ผสู ้ อนควรให้ความสําคัญกับการเข้าเรี ยนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาเพื่อเป็ นประโยชน์
ในการทํางานในอนาคต เพราะการเป็ นผูต้ รงต่อเวลาจะสามารถทําให้คุณธรรม จริ ยธรรมด้าน
อื่นๆ พัฒนาง่ายขึ้น และยังเป็ นคุณธรรมที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด

