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การวิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง “ปจจัยและอุปสรรค ในการศึกษา ของนิสิตในชั้นเรียน วิชา
จิตวิทยาเด็ก 459262 ภาคตน ปการศึกษา 2548 ”

โดย

อาจารย รัก ชุณหกาญจน

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร
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การวิจัยในชัน้ เรียน (Classroom Action Research)
เรื่อง

ปจจัยและอุปสรรค ในการศึกษา ของนิสิตในชั้นเรียน วิชาจิตวิทยาเด็ก 459262 ภาคตน
ปการศึกษา2548
หลักการและเหตุผล
จากระบบการศึกษาการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนเขามามีสวนรวมในการเรียนการ
สอน ผูศึกษาไดวิเคราะหสภาพชั้นเรียนและพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียนของนิสิตที่เรียน
ในวิชา จิตวิทยาเด็ก 459262ในปการศึกษาที่ผานๆมาโดยวิเคราะหจากผูสอนเอง ซึ่งจากการศึกษา
พบวายังขาดขอมูลที่ชัดเจน เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่สงเสริมและเปนอุปสรรคในการเรียนรูของ
นิสิตในวิชาจิตวิทยาเด็ก จึงไดทําการศึกษาปจจัยและอุปสรรคในการเรียนการสอนจากนิสิตผู
ลงทะเบียนเรียน ในวิชา 459262 ภาคตน ปการศึกษา 2548 จํานวน 27 คน
วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงเสริมการเรียนรูของนิสิต ในชั้นเรียน 459262 ภาคตน ปการศึกษา
2548
2. เพื่อศึกษาอุปสรรคในการเรียนรูของนิสิต ในชั้นเรียน 459262 ภาคตน ปการศึกษา 2548
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ
ระยะเวลา และสถานที่ทําการวิจัย
ภาคตนปการศึกษา 2548 สถานที่ทําการวิจัย ในชั้นเรียนวิชาจิตวิทยาเด็ก
จํานวน นิสิต 27 คน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ทราบผลของปจจัยที่สงเสริมการเรียนรู และอุปสรรคในการเรียนรู ของนิสิต ในวิชา
459262 ภาคตน 2548 เพื่อใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
วิธีการเก็บขอมูลการวิจัย
ใหแบบสอบถามปลายเปด โดยใหนิสิตใชนามสมมุติในการตอบ เวลาในการเก็บขอมูล 2
วัน
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ผลการวิจัย
1. ปจจัยที่ทําใหนิสิตเขาใจในเนื้อหา และการเรียนการสอน
ลําดับที่ 1 การยกตัวอยาง การอธิบาย (8) ความใกลตัว เนื้อหา (3) ตัวผูสอน (8) ความรูเดิม
สื่อการสอน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเปลี่ยนความคิดเห็น การเขาเรียนสม่ําเสมอ
ความสนใจ
ลําดับที่ 2 การอธิบายที่ละเอียด (2) มีความชัดเจน เขาใจงาย (3) วิธีการสอน(3) บรรยากาศใน
หองเรียน(2) เนื้อหา (2) การนึกยอนถึงอดีต (2) สื่อการสอนที่ทันสมัย (6 ) การเขาเรียน
สม่ําเสมอ การทบทวนบทเรียน ความตั้งใจเรียน การเปดโอกาสใหถามตอบ ตัวผูสอน
ลําดับที่ 3 ภาพประกอบ (8) จํานวนนักเรียนที่ไมมาก การทบทวนบทเรียน(2) ความแปลกใหม
ตัวอยาง ความสนใจในชั้นเรียน การคนควาเพิ่มเติม การอธิบายที่เขาใจงาย บรรยากาศใน
ชั้นเรียน (4) การใหนิสิตไดคิดและแสดงความคิดเห็น การคนควาเนื้อหามากอน ความ
สนใจสวนตัว ประสบการณตรงกับตัว การซักถาม
2.อุปสรรคที่ทําใหนิสิตเกิดความยากลําบากในการเรียน
ลําดับที1่ จดเนื้อหาไมทัน3 สนใจสิ่งอื่น ไฟฟาดับ เนื้อหามากไป งวง (3) ความชอบสวนตัว
เหมอลอย(2) การทํางานไมสนใจเรียน ความรูพื้นฐานนอย (2) ขี้เกียจ (1) การขาดวินัยในตนเอง
เนื้อหาบางตอนละเอียดเกินไป มาสาย(3) ตัวนิสิต ความรับผิดชอบ
ลําดับที2่ ฟงอาจารยไมทัน ความงวง (2) วิธีการสอน เนื้อหาละเอียด Power point สีออน (2)
แอรเย็นเกินไป มาเขาเรียนไมทัน(2) การเขาเรียนที่ไมสม่ําเสมอ (2) ขี้เกียจ เขาเรียนสาย อาจารย
สอนเร็ว ขาดประสบการณจริง การเรียกตอบในชั้นเรียน ไมตั้งใจเรียน ความทรงจําที่ลางเลือน
การขาดเรียน หองเรียนไมกลาซักถาม
ลําดับที3่ เนื้อหาบางตอน บางชวงคลายกัน ความผิดปกติทางรางกาย (สายตาสั้น) จดไม
ทัน3 งวงนอน(นอนดึก)2 ขาดความรับผิดชอบในตนเอง ขาดสมาธิในการเรียน ไมได
เตรียมตัวกอนเรียน ไมกลาถามสิ่งที่สงสัย ฟงไมทัน(หูไมคอยดี) การไมชอบสงสัย สื่อ
การสอน สติปญญา
อภิปรายผลการศึกษา
ปจจัยที่ทําใหนิสิตเขาใจในเนื้อหา และการเรียนการสอน
จากผลการศึกษาสามารถวิเคราะหปจจัยได เปน 3 ประเด็นใหญ คือ ตัวผูสอน ตัวผูเรียน
และบรรยากาศในชั้นเรียน
1. ตัวผูสอน ปจจัยที่นิสิตตอบมากที่สุด คือ การยกตัวอยาง การอธิบายที่มีความละเอียด
และชัดเจน ใชภาษาที่สามารถเขาใจไดงาย สอดแทรกความขบขัน และสวนใหญมีการใช
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ภาพประกอบในการอธิบายเนื้อหา ทําใหนิสิตเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น การใหนิสิตเรียนโดยใหนิสิต
นึกถึงตนเองในวัยที่เรียน การยกตัวอยางที่ใกลตัวทําใหนิสิตเกิดความเขาใจในเนื้อหาไดมากขึ้น
การมีวินัยในตนเองของผูสอนในเรื่องของเวลาการเขาชั้นเรียนและเลิกเรียน ซึ่งจะตรงเวลา ชวยให
นิสิตมีการเขาชั้นเรียนไดตรงเวลามากขึ้นสามารถตามบทเรียนไดทัน จะมีเพียงสวนนอยที่ไม
สามารถปรับปรุงได
2. ตัวผูเรียน ปจจัยที่สําคัญ คือความสนใจของนิสิตในเนื้อหาที่เรียน ทําใหนิสิตมีสมาธิ
และไมคอยคุยกันในชั้นเรียน การเขาเรียนสม่ําเสมอทําใหสามารถตามเนื้อหาไดทัน การที่นิสิตมี
ความรูพื้นฐานมาบางทําใหเกิดความเขาใจไดงายขึ้น การทบทวนบทเรียน และการคนควาเพิ่มเติม
ดวยตนเอง ทําใหเกิดความเขาใจมากขึ้นหรือทําใหเกิดขอสงสัยซึ่งนํามาพูดคุยไดในชั้นเรียน
3. บรรยากาศในชั้นเรียน พบวา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียนสามารถกระตุนให
นิสิตไดมี โอกาสมีสวนรวมในชั้นเรียน โดยผูสอนไดใชการใหหัวขอ แลวกลับมาคุยกันในการเรียน
ครั้งตอไป และการที่ผูสอนนําเรื่องราวขาวสารในปจจุบันมาเปนประเด็นในการแสดงความคิดเห็น
ของนิสิตบนพื้นฐานการใชความรูในชัน้ เรียน ทําใหบรรยากาศในชั้นเรียนเปนกันเอง สื่อการสอน
ที่ใช ถามีภาพประกอบมากจะทําใหนิสิตเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น และดึงดูดความสนใจของนิสิตไดดี
การเปดโอกาสใหมีการซักถาม ซึ่งจะมีเกือบทุกครั้งกอนการเริ่มตนบทเรียนและการจบบทเรียนทํา
ใหนิสิตสามารถซักถามขอสงสัย การใหงานนิสิตทํารวมกันภายในชั้นเรียนทําใหนิสิตเกิดการ
ปรับตัวและมีสัมพันธภาพที่ดีทําใหบรรยากาศในชั้นเรียนเกิดความเปนกันเอง โดยผูสอนใช
กิจกรรมกลุมสัมพันธในระยะแรก
อุปสรรคที่ทําใหนิสิตเกิดความยากลําบากในการเรียน
จากผลการศึกษาสามารถวิเคราะหอุปสรรคที่ทําใหนิสิตเกิดความยากลําบากในการเรียน
เปน 4 ประเด็น คือ ตัวผูเรียน เนื้อหาวิชา ตัวผูสอน และสิ่งแวดลอม
1. ตัวผูเรียน โดยสวนใหญอุปสรรคที่จัดเปนอันดับแรกๆ จะเกิดเนื่องมาจากตัวผูเรียน
เชน การเหมอลอย หรือการสนใจในสิ่งอื่น บางครั้งนํางานวิชาอืน่ ขึ้นมาทํา ซึ่งแสดงถึงการขาด
สมาธิในการเรียน การที่นิสิตขาดวินัยในตนเอง เขาเรียนสาย หรือขาดเรียน ทําใหไมสามารถเรียน
ตามไดทันเนื่องจากผูสอนเริ่มการสอนตรงเวลา บุคลิกภาพของนิสิต คือ ขี้เกียจ ชอบนอนหลับ มี
ลักษณะที่ไมชางสงสัยหรือไมกลาถาม ไมกลาแสดงความคิดเห็น ปญหาเนื่องมาจากสุขภาพ เชน
ความผิดปกติดานการไดยิน และสายตาสั้นแตชอบนั่งขางหลัง ขาดการเตรียมตัวในการเรียนขาด
ความรับผิดชอบ เนื่องจากบางเนื้อหาผูสอนจะใหหัวขอเพื่อนําขอมูลมาอภิปรายในชั้นเรียน ถาขาด
การเตรียมตัวก็จะหลุดประเด็น เรียนตามผูอื่นไมทัน
2. เนื้อหาวิชา มีเนื้อหาในการเรียนมากและละเอียดเนื่องจากผูสอนนําเสนอในรูปแบบ
ของ Power point มีการทําเอกสารประกอบการสอนเปนภาษาไทยเพียงเล็กนอย ทําใหนิสิตกังวล
กับการจดเนื้อหาทุกอยางมากเกินไป
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3. ตัวผูสอน การเริ่มตนการสอนที่ตรงเวลาทําใหนิสติ ที่มาสายไมสามารถตามบทเรียนได
ทัน และรบกวนสมาธิเพื่อน การสอนที่เร็วทําใหนิสิตตามไมทัน การเรียกตอบในชั้นเรียนทําให
นิสิตกังวล การเนนย้ําเนื้อหาบางชวงทําใหนิสิตคิดวาเนื้อหาซ้ํากัน
4. สิ่งแวดลอม เริ่มจากสื่อการสอน ซึ่งอาจจะมีขนาดเล็กและในบางครั้งสีคอ นขางจะจาง
ทําใหมองไมชัด อากาศที่เย็นเกินไปเนื่องจากนิสิตมาชาเลยตองนั่งบริเวณที่เครื่องปรับอากาศเปาลง
มาพอดี บางครั้งไฟฟาดับทําใหการเรียนการสอนขัดของ แมวาผูสอนจะสอนโดยใชการเขียนบน
กระดาน
ผลการศึกษานําสูการการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน
จากผลการศึกษาไดแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนดังนี้
1. ตัวผูสอน การเขาชั้นเรียนที่ตรงเวลาควรจะดําเนินกิจกรรมอื่นไปกอนการที่จะสอน
เนื้อหาที่สําคัญ การอธิบายตัวอยางควรจะไปแบบชาๆไมรวบรัดจนเกินไปใชภาพประกอบการ
อธิบายใหมากขึ้น และตรวจสอบความเขาใจของนิสิตเปนระยะ เมื่อนิสิตมีลักษณะงวงนอน ขาด
สมาธิ ตองมีกลวิธีในการดึงความสนใจกลับมาที่บทเรียนใหได การเรียกตอบในชั้นเรียนอาจตอง
เปลี่ยนเปนรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นมากกวาการตอบคําถาม
2. สื่อการสอน พัฒนาสื่อการสอนในเรื่องความคมชัด ขนาดตัวอักษรและสีที่ชัดเจน
และพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
3. ตัวผูเรียน แจงระเบียบการเขาชั้นเรียน และขอความรวมมือในการปฏิบัติ

