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บทคดัย่อ 
นักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ�มเพื�อแก้ไขปัญหาในพื#นที�จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

เป็นนักศึกษาที�มาจาก 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึ� งมีภูมิหลังที�มีลักษณะเฉพาะ ที�อาจมีผลต่อการเรียน   
การวิจัยเชิงพรรณนานี# จึงจัดทําขึ# นเพื�อศึกษาปัญหาและความต้องการด้านการเรียนของนักศึกษาใน
โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ�ม เพื�อแก้ไขปัญหาในพื#นที�จังหวดัชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นกัศึกษาชั#นปีที� 1 ในโครงการฯ จากพื#นที�จงัหวดัชายแดนภาคใตที้�เขา้ศึกษา ณ  วิทยาลยัพยาบาล 
บรมราชชนนี   นครราชสีมา ในปีการศึกษา 2550  จาํนวน 199 คน เก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถามปลายเปิด  
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เนื#อหา (Content Analysis) ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีปัญหาดา้นการ
เรียน 3 ประเด็น คือ 1) ปัญหาที�เกิดจากการบริหารจดัการของวทิยาลยั ไดแ้ก่ จดัตารางเรียนให้เรียนทุกวนัไม่
มีวนัหยุด   ปัจจยัสนบัสนุนการเรียนไม่เพียงพอ  และสภาพแวดลอ้มในห้องเรียนไม่ส่งเสริมการเรียนรู้  2) 
ปัญหาที�เกิดจากผูส้อน ไดแ้ก่ สอนเร็วเกินไป และวธีิการสอนน่าเบื�อ และ 3) ปัญหาที�เกิดจากนกัศึกษา ไดแ้ก่ 
ความจาํไม่ดี และมีพฤติกรรมการเรียนไม่เหมาะสม นกัศึกษามีความตอ้งการให้วิทยาลยั  1) ปรับการจดั
ตารางเรียนให้เหมาะสมและจดัชั#นเรียนให้เล็กลง  2) ปรับวิธีการสอบให้เวน้ช่วงจากการเรียน  3) จดัหาสิ�ง
สนบัสนุนการเรียนให้เพียงพอ  4) พฒันาระบบการให้บริการคอมพิวเตอร์และห้องสมุด และ 5)ให้อาจารย์
ปรับวธีิการสอน ผลการศึกษาครั# งนี#สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการจดัการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับปัญหาและความตอ้งการด้านการเรียน  เพื�อให้นักศึกษาสามารถเรียนได้สําเร็จตามความ 
มุ่งหมายของโครงการ  
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Learning Problems and Needs of the Nursing Students of the Increase Nursing 

Workforce Project for the Boarder Provinces of Southern Thailand 

 

Abstract 
The nursing students recruited for the increase nursing workforce project for the boarder provinces 

of southern Thailand were from five provinces located at the boarder of southern Thailand. They all had 
certain socio-cultural background that might affect their learning matters. This descriptive study was 
conducted to identify their learning problems and needs. The samples were composed of 199 nursing 
students recruited for the project studying at Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima in 
academic year 2006. The data were collected by an open-ended questionnaire and analyzed with content 
analysis. The results indicated that learning problems were related to three factors included 1) learning 
management concerning over cramped learning schedule, inadequate learning facilities, and non-
promotive learning atmosphere, 2) instructor factors regarding rapid talk and boring teaching technique, 
and, 3) learner factors comprising poor cognitive skill and inappropriate learning behaviors. The students 
expressed their needs including appropriate schedule, smaller size classes, providing time to review before 
the examination, adequate learning facilities, improving computer and library service system, and more 
interesting teaching methods. The research results can be applied as a guideline for instructors to develop a 
plan of learning management that can solve students’ learning problems and support their needs. 
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื�อวนัที� 24 เมษายน 2550 อนุมติัในหลักการให้กระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงสาธารณสุข จดัทาํโครงการ “ผลิตพยาบาลวชิาชีพ เพื�อแกไ้ขปัญหาในพื#นที�จงัหวดัชายแดนภาคใต”้ 
เพื�อผลิตพยาบาลวชิาชีพ จาํนวน 3000 คน ในปีการศึกษา 2550  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
เป็นหนึ�งใน 25 แห่งของวิทยาลยัในสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก ที�ไดรั้บมอบหมายให้ดาํเนินโครงการ
โดยใหว้ทิยาลยัรับนกัศึกษาจาก 5 จงัหวดั จาํนวน 199 คน  โดยที�นกัศึกษาในโครงการจะไดรั้บงบประมาณ
สนับสนุนการดาํเนินการตลอดโครงการ จากงบประมาณของรัฐ และเมื�อสําเร็จการศึกษาได้รับบรรจุใน
ตาํแหน่งขา้ราชการพลเรือน ใหก้ลบัไปปฏิบติังานในภูมิลาํเนา  
  วทิยาลยัไดจ้ดัเตรียมความพร้อมเพื�อรับนกัศึกษาเขา้มาเรียนทั#งในดา้นการเตรียมความพร้อมอาจารย์
ผูส้อน  การเตรียมที�พกัและสิ�งอาํนวยความสะดวก  การจดัเตรียมปัจจยัสนบัสนุนการเรียนรู้  รวมทั#งวางแผน
การจดัการเรียนการสอนตลอด 4 ปีการศึกษา  โดยวิทยาลยัมีจุดมุ่งหมายที�ตอ้งการหล่อหลอม  บ่มเพาะและ 
ปลูกฝังความคิดให้กบันกัศึกษาร่วมไปกบัการให้ความรู้และจิตสํานึกทางวิชาชีพ  เพื�อให้นกัศึกษากลบัไป
เป็นผูป้ฏิบติังานมวลชนที�มีคุณภาพ  เมื�อรับนกัศึกษามาจากภูมิลาํเนาในจงัหวดัทางภาคใต ้ นกัศึกษาตอ้งมา
จากทอ้งถิ�นหรือชุมชนที�ตนคุน้เคย  เพื�อมาศึกษาในวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  ซึ� งมีวิถีชีวิต
รวมทั#งศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณีที�แตกต่างจากที�นกัศึกษาคุน้เคย  วิทยาลยัจึงไดมี้การเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาก่อนเขา้ศึกษาจริงโดยใช้เวลา 2 สัปดาห์  จดัสอนเสริมแก่นักศึกษาในเนื#อหาวิชาภาษาไทย  
ภาษาองักฤษ  ชีววทิยา  เคมี  คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  และทกัษะที�จาํเป็นในการเรียนการสอนของหลกัสูตรและ
เป็นทกัษะที�นักศึกษามีขอ้จาํกดั เช่น การเขียนภาษาไทย  การเขียนศพัท์เทคนิคในวิชากายวิภาคศาสตร์  
เนื�องจากนกัศึกษาเขา้ศึกษาช้ากวา่ภาคปกติ 1 เดือน ดงันั#นวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  จึง
กาํหนดให้นกัศึกษาเรียนวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ เพื�อให้เรียนทนันกัศึกษาหลกัสูตรปกติที�เรียนไปก่อนหน้านี#
ประมาณ 1 เดือน  โดยจดัให้นกัศึกษาในโครงการเรียนรวมกนัทั#งหมดจาํนวน 199 คน  ในรายวิชาทฤษฎีที�
เป็นการบรรยาย โดยใชห้อ้งประชุมของวทิยาลยัเป็นหอ้งเรียน  และมีการแบ่งนกัศึกษาออกเป็นกลุ่มยอ่ยเมื�อ
มีการเรียนในรายวชิาที�เป็นภาคทดลอง  
 เนื�องจากนกัศึกษาที�เขา้มาเรียนส่วนใหญ่มีความแตกต่างและหลากหลายดา้นอายุ  สถานภาพสมรส 
พื#นฐานการศึกษา  สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  จากความแตกต่างเหล่านี# อาจส่งผลต่อการเรียน  
จากการศึกษาของประนอม  รอดวินิจ และคณะ (2551) ไดท้าํการศึกษาการพฒันารูปแบบการจดัการเรียน
การสอน โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ�มเพื�อแก้ไขปัญหาในพื#นที�จงัหวดัชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา 
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ โดยการวิจยัเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษาจาํนวน 12 
คน  ผลการศึกษาพบว่า การเรียนการสอนในภาคเรียนที� 1 และ ภาคเรียนที� 2 ไม่ตอ้งปรับตวัมากนกั แต่ใน
ภาคเรียนที� 3 ตารางเรียนแน่น เนื#อหามาก ตอ้งปรับตวั บางครั# งเรียนไม่ตรงเวลา อาจารยบ์างท่านสอนเร็ว แต่
สามารถปรับตวัได ้ ปัญหาที�พบมากคือ อาจารยไ์ม่วา่งมาสอน สอนชดเชยในวนัหยุดและนอกเวลาบ่อยมาก 
ทาํให้เรียนไม่รู้เรื� อง  ปัญหาเรื� องภาษา  สื� อภาษาไม่ค่อยรู้เรื� อง  วิชาที�ยากคือ Anatomy เรียนไม่เข้าใจ  



ตอ้งการใหอ้าจารยท์บทวนความรู้ก่อนสอบ  การเรียนร่วมกบัหลกัสูตรปกติ 2 ห้องรวมกนั  ทาํให้ผูส้อนดูแล
ไม่ทั�วถึง ได้รับเนื#อหาไม่ต่อเนื�อง  วิชาที�อ่อนคือวิชาเลข  วิชาที�ชอบคือ  ภาษาองักฤษ  ตอ้งการให้มีการ
ทบทวนความรู้ก่อนสอบและมีการเรียนคอมพิวเตอร์เพราะบางคนใชค้อมพิวเตอร์ยงัไม่เป็น  ซึ� งผลการศึกษา
ดงักล่าวคลา้ยคลึงกบัผลการศึกษาของ พชัรินทร์  เพิ�มยินดี และดวงชีวนั เบญจมาศ (2551) ลาํเจียก  กาํธร 
(2551) จนัทร์จิรา  จนัทร์บก และคณะ (2551)  สุจิตรา ทดัเที�ยงและคณะ (2551) วภิา  ประสิทธิโชค และคณะ 
(2551) ที�ทาํการศึกษาสภาพและการปรับตวัเกี�ยวกบัการเรียน และความเป็นอยูข่องนกัศึกษาภายใตโ้ครงการ
ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ�มเพื�อแกไ้ขปัญหาในพื#นที�จงัหวดัชายแดนใตที้�เขา้มาศึกษาที�วิทยาลยัพยาบาลบรม
ราช-ชนนี ขอนแก่น วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช และวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค ์ ที�
พบวา่นกัศึกษาในโครงการมีปัญหาดา้นการเรียนเช่นกนั 
 จากพื#นฐานการเรียน  อายุ  สถานภาพสมรส  ความหลากหลายทางวฒันธรรม  ภาษาประเพณี การ
ดาํเนินชีวิตที�แตกต่างกนัเหล่านี#  อาจจะส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษา  ผูว้ิจยัจึงมีความตอ้งการศึกษาว่า
นกัศึกษามีปัญหาดา้นการเรียนและมีความตอ้งการดา้นการเรียนอยา่งไร  ซึ� งเรื�องเหล่านี# เป็นสิ�งที�ตอ้งศึกษา
ติดตามดว้ยความเอาใจใส่และต่อเนื�องเพราะเป็นเรื�องละเอียดอ่อน  และเกี�ยวขอ้งกบันกัศึกษาและอาจารย์
โดยตรง  การทราบปัญหาที�เกิดขึ#นจริงในกระบวนการจดัการเรียนการสอนจะทาํให้สามารถปรับปรุงแกไ้ข
กระบวนการจดัการเรียนการสอนให้ตอบสนองความตอ้งการและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา
ใหม้ากที�สุด  เพื�อใหว้ทิยาลยัสามารถผลิตพยาบาลวชิาชีพสามารถกลบัไปปฏิบติังานในภูมิลาํเนาสมดงัความ
มุ่งหมายของโครงการ 
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 
เพื�อศึกษาปัญหาและความต้องการด้านการเรียนของนักศึกษาพยาบาลในโครงการผลิตพยาบาล

วชิาชีพเพิ�มเพื�อแกไ้ขปัญหาในพื#นที�จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ประโยชน์ที!คาดว่าจะได้รับ 

          เป็นขอ้มูลพื#นฐานในการวางแผนการจดัการเรียนการสอนเพื�อแกไ้ขปัญหาและป้องกนัไม่ให้นกัศึกษา
มีปัญหาดา้นการเรียน 

 

คาํจํากดัความ 
 ปัญหาดา้นการเรียน หมายถึง ขอ้ขดัขอ้ง หรือปัจจยัใดๆที�ส่งผลให้นกัศึกษา โครงการผลิตพยาบาล
วชิาชีพเพิ�ม เพื�อแกไ้ขปัญหาในพื#นที�จงัหวดัชายแดนภาคใต ้วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ไม่
สามารถเรียนรู้ไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละแผนที�กาํหนดไวไ้ด ้จาํแนกเป็น 1) ปัญหาที�เกิดจากการบริหารจดัการ
ของวทิยาลยั   2) ปัญหาที�เกิดจากผูส้อน และ 3) ปัญหาที�เกิดจากนกัศึกษา 



 ความตอ้งการดา้นการเรียน หมายถึง สิ�งที�นกัศึกษาตอ้งการให้วิทยาลยัฯ ปรับปรุงเพื�อให้นกัศึกษา
สามารถเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 นกัศึกษา หมายถึง นักศึกษาพยาบาลโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ�ม เพื�อแก้ไขปัญหาในพื#นที�
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ที�เขา้ศึกษาในปีการศึกษา 2550 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  

 

วธีิดําเนินการวจิัย 
วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูลและพทิกัษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล   ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง  มีขั#นตอนดงันี#  

1. จดัทาํโครงการวจิยัเพื�อขออนุมติัคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวจิยัและจริยธรรม 
2. ทาํบนัทึกขอ้ความขออนุญาตจากผูอ้าํนวยการวทิยาลยัฯ  เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3. พบนกัศึกษาทั#งชั#นปีเพื�อชี#แจงโครงการวจิยั  ผูว้จิยัอธิบายอยา่งละเอียดเกี�ยวกบัการศึกษา    

ประโยชน์ที�คาดวา่จะไดรั้บ  การดาํเนินการวจิยั  สิทธิของผูถู้กวจิยั  การปกปิดความลบั และความรับผิดชอบ
ของผูว้ิจยั  ตลอดจนเบอร์โทรศพัทที์�สามารถติดต่อไดเ้มื�อมีปัญหาเกี�ยวกบัการวิจยั ให้อิสระในการยินยอม
โดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการเรียน หรือความเป็นอยูใ่นวิทยาลยั  ซึ� งการยินยอมอาจยินยอมดว้ยวาจาหรือ
แสดงพฤติกรรม เช่น ใหค้วามร่วมมือตอบแบบสอบถามหรือไม่ตอบแบบสอบถามถา้ไม่ยนิยอมเขา้ร่วมวจิยั   

4. แจกแบบสอบถามใหน้กัศึกษา ใหเ้วลาในการตอบ 1 สัปดาห์ หลงัจากนั#นปิดผนึกใส่ซอง 
เอกสารปกปิดเป็นความลบัส่งผูว้จิยัโดยตรง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากร  คือ นกัศึกษาพยาบาลหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั#นปีที� 1 โครงการผลิตพยาบาล
วิชาชีพเพิ�ม เพื�อแกไ้ขปัญหาในพื#นที�จงัหวดัชายแดนภาคใต ้วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
จาํนวน 199 คน ศึกษาจากประชากรทั#งหมด 
เครื!องมือที!ใช้ในการวจัิย 

 การศึกษาครั# งนี# เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด ที�เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด และแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีการชกันาํความคิดจากผูว้ิจยั  ประเด็นคาํถาม
หลกั  ผูว้ิจยัสร้างภายใตก้รอบแนวคิดการวิจยัเพื�อประเมินผลเพื�อพฒันาการดาํเนินงานในโครงการในดา้น
การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
 การวเิคราะห์ข้อมูล   
 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เนื#อหา (Content Analysis) โดยการรวบรวมขอ้มูลและรายละเอียด
ขอ้ความหรือประโยคจากขอ้มูลการตอบคาํถามปลายเปิดเกี�ยวกบัปัญหาและความตอ้งการด้านการเรียน  
อ่านทบทวนข้อมูลที�ได้ทั# งหมด  ซึ� งนักศึกษาหนึ� งรายอาจมีปัญหาและความต้องการมากกว่า  1 ด้าน  
วเิคราะห์เนื#อหา แยกประโยคที�สาํคญัและทาํความเขา้ใจความหมายของแต่ละประโยค  แลว้จดักลุ่มขอ้มูลให้
เป็นหมวดหมู่   



ผลการวจิัย 
1. ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง  
 กลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวน 199 คน เป็นนกัศึกษาชาย 43 คน นกัศึกษาหญิง 156 คนมาจากจงัหวดัปัตตานี 
64 คน ยะลา 37 คน นราธิวาส 68 คน สงขลา 19 คน และสตูล 10 คน ร้อยละ 68.34 หรือ 136 คนมีอายุ 20 ปี
ขึ# นไป อายุที�มากที�สุดคือ 33 ปี ร้อยละ 86.93 หรือ 173 คน จบการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  
มีระยะเวลาตั#งแต่สําเร็จการศึกษาชั#นสูงสุดจนถึงมาเรียนพยาบาลนานกวา่ 1 ปี 123 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
61.81 และมีคะแนนสอบวดัความรู้ในการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาเฉลี�ยนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ทุกรายวชิา  
2. ปัญหาดา้นการเรียน 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลคุณภาพ สามารถสรุปปัญหาได ้3 ประเด็น คือ 1) ปัญหาที�เกิดจากการบริหาร
จดัการของวทิยาลยั   2) ปัญหาที�เกิดจากผูส้อน และ   3) ปัญหาที�เกิดจากตวันกัศึกษา  มีรายละเอียดดงันี#  
 2.1 ปัญหาที�เกิดจากการบริหารจดัการของวทิยาลยั 
 นกัศึกษาสะทอ้นปัญหาที�เกิดขึ#นสามารถสรุปได ้3 ประเด็นคือ ปัญหาเกี�ยวกบัการจดัตารางเรียน 
ปัจจยัสนบัสนุนการเรียน และสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียน ดงัรายละเอียด 
   2.1.1 ปัญหาการจดัตารางเรียนเตม็เวลามากเกินไป 

  นกัศึกษา จาํนวน 73 คน เห็นว่า การจดัตารางเรียนของวิทยาลยัจดัให้นกัศึกษาเรียนหนัก 
เรียนครบ 7 วนั บางวนัเลิกเรียนดึก เรียนติดต่อกนั 4 ชั�วโมง โดยไม่มีเวลาพกั  เรียนหลายวิชา และมีแต่วิชา
ยากๆ ผลจากการจดัตารางที�อดัแน่น ทาํใหน้กัศึกษาไม่มีเวลาพกัผอ่น ทาํใหเ้กิดความเครียด เหนื�อยลา้และไม่
มีเวลาอ่านหนงัสือหรือเตรียมตวัก่อนสอบ จึงทาํใหผ้ลการเรียนออกมาไม่ดี ดงัตวัอยา่งคาํตอบ 

  “การเรียนพยาบาลเป็นสิ" งที"หนักมาก การเรียนแต่ละวิชาก็หนักพอ ๆ กัน ต้องท่องเกือบ
ทั,งหมด จากปกติเรียนวันจันทร์-ศุกร์ มาเรียนที"นี"เรียนทุกวันรวมเสาร์ และอาทิตย์ด้วยไม่ค่อยว่างเลย รู้สึก
เครียด เหนื"อย และท้อ”  

  2.1.2 ปัจจยัสนบัสนุนการเรียนไม่เพียงพอ 
  การรับนกัศึกษาโครงการเป็นยุทธศาสตร์ของชาติที�ดาํเนินการอยา่งเร่งด่วน วิทยาลยัมีเวลา

ในการเตรียมความพร้อมในการรับนกัศึกษาประมาณ 2 เดือน จึงทาํให้วิทยาลยัมีขอ้จาํกดัในการจดัหาสิ�ง
สนบัสนุนการเรียน เช่น ไม่มีหอ้งเรียน  นกัศึกษาตอ้งเรียนในหอ้งประชุมที�มีจอโปรเจ็คเตอร์อนัเดียวและเล็ก 
ทาํให้นกัศึกษาที�นั�งหลงัมองไม่เห็น  หนงัสือ  สื�อประกอบการสอน ตาํรา ไม่เพียงพอสําหรับให้นกัศึกษา
ศึกษาคน้ควา้ ดงัตวัอยา่งคาํตอบ 
  “จะหาหนังสือในห้องสมดุมาอ่านกมี็ไม่พอต่อจาํนวนนักศึกษา”  
  “จอโปรเจคเตอร์เลก็เกินไป ต้องใหญ่กว่านี,”  
   2.1.3 สภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

  วิทยาลยัจดัให้นกัศึกษาจาํนวน 199 คนเรียนรวมกนัที�ห้องประชุมวิทยาลยัในชั�วโมงที�เป็น
ภาคทฤษฎี โดยเฉพาะวิชาที�เชิญอาจารยพ์ิเศษสอน ทาํให้นกัศึกษา 30 คน สะทอ้นปัญหาว่าบรรยากาศใน



ห้องเรียนไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ เพราะเสียงดงั รบกวนสมาธิ และอาจารยดู์แลนกัศึกษาไม่ทั�วถึง ดงัอย่าง
คาํตอบ  

  “เรียนไม่ค่อยรู้เรื" อง เพราะเรียนเยอะเกิน (คนมาก) มีเสียงดังรบกวน ทาํให้เสียสมาธิในการ
เรียนไม่ได้ยินเสียงที"อาจารย์พูด”  

 
2.2 ปัญหาที�เกิดจากผูส้อน 
นักศึกษาสะท้อนปัญหาเกี�ยวกบัผูส้อนใน 2 ลักษณะ คือ สอนเร็วและสอนน่าเบื�อ โดยพบว่า

นกัศึกษา 33 คน เห็นวา่สาเหตุที�ทาํใหเ้รียนไม่รู้เรื�อง ไม่เขา้ใจ เป็นเพราะอาจารยส์อนเร็วเกินไป ทาํให้คิดตาม
ไม่ทนั นกัศึกษา 4 คน เห็นวา่อาจารยบ์างท่านมีวิธีการสอนน่าเบื�อ เสียงเบา ไม่น่าสนใจ ทาํให้ไม่อยากเรียน 
บางคนสอนไม่รู้เรื�อง นึกอยากสอนตรงไหนก็สอนไม่เรียงลาํดบัเนื#อหา ดงัตวัอยา่งคาํตอบ 

 “อาจารย์สอนไปเร็วมาก บางครั,งเวลานั"งเรียน lecture   กฟั็งไม่ทัน ทาํให้เรียนไม่รู้เรื" องในบาง
หัวข้อ ทาํให้รู้สึกเครียด” 

 “อาจารย์บางท่านกส็อนไม่ค่อยรู้เรื" อง  นึกจะสอนตรงไหนกส็อน ไม่เรียงลาํดับความสาํคัญ”  
 2.3 ปัญหาที�เกิดจากนกัศึกษา 

เนื�องจากโครงการนี# เป็นโครงการเร่งด่วน มีเป้าหมายเพื�อสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ให้มีช่องทางในการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพ และมีหลกัประกนัการมีงานทาํที�มั�นคง ดงันั#น
เกณฑ์ในการคดัเลือกนักศึกษาที�เข้าสู่โครงการจึงเปิดกวา้งเพื�อเปิดโอกาสให้เยาวชนมีสิทธิw ในการเข้า
โครงการ  จากข้อมูลคุณลักษณะของกลุ่มตวัอย่างที�พบว่านักศึกษามีความแตกต่างกันทางด้านพื#นฐาน
การศึกษา  อาย ุ แต่ตอ้งมาเรียนวชิาชีพพยาบาลซึ� งมีความจาํเพาะในเนื#อหาวิชา และนกัศึกษาบางคนมาเรียน
เพราะเห็นช่องทางโอกาสในการมีงานทาํที�มั�นคงแม้ว่าจะไม่ชอบวิชาชีพ จากเหตุผลดังกล่าวจึงทาํให้
นกัศึกษามีปัญหาดา้นการเรียน คือ มีปัญหาดา้นความจาํ และมีพฤติกรรมการเรียนไม่เหมาะสม  
             2.3.1 ความจาํไม่ดี  
  นกัศึกษา 23 คน รายงานวา่  เหตุผลที�ทาํให้มีปัญหาดา้นการเรียนเกิดจากตนเอง  มีความจาํ
ไม่ดี  จาํไม่ได ้ อ่านหนงัสือไม่รู้เรื�อง และมีนกัศึกษา 17 คน  ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะตนอายุมาก  เวน้วรรค
จากการเรียนมานาน พื#นฐานการเรียนในระดบัมธัยมศึกษาไม่ดี ทาํให้ลืมเนื#อหาบางวิชาที�เป็นพื#นฐานของ
การเรียน  ดงัตวัอยา่งคาํตอบ 

  “เรียนตามรุ่นน้องไม่ค่อยทัน เพราะจบ ม.6 มาแล้ว 10 ปี ต้องใช้เวลาทบทวนนานกว่าจะจาํ
และเข้าใจต้องให้อาจารย์อธิบายซํ,าเป็นบางครั,ง และวิชาที"เรียนต้องท่องจาํเยอะมาก”  

         
 
 
 



             2.3.2 พฤติกรรมการเรียนไม่เหมาะสม 
  นกัศึกษา 7 คนเห็นวา่สิ�งที�เป็นปัญหาเกิดจากตวัเองมีพฤติกรรมการเรียนไม่เหมาะสม เช่น 
ไม่ตั#งใจเรียน ไม่อ่านหนงัสือ เวลาเรียนมกัจะคุยกบัเพื�อน อ่านหนงัสือการ์ตูน ขี# เกียจอ่านหนงัสือ ไม่ชอบ
การท่องจาํ ดงัตวัอยา่งคาํตอบ 
  “ไม่ค่อยตั,งใจเรียน ไม่อ่านหนังสือ เวลาเรียนกม็กัจะคุยกับเพื"อน” 
3. ความตอ้งการดา้นการเรียน 
  จากปัญหาที�เกิดขึ#น นักศึกษาได้เสนอแนวคิดเพื�อนําไปสู่การแก้ไขปัญหา สรุปได้ 5 ประเด็น  
มีรายละเอียด ดงันี#   
  3.1  ปรับการจดัตารางเรียนและหอ้งเรียน 
  นกัศึกษา 33 คน  ตอ้งการให้วิทยาลยัจดัการเรียนการสอน เฉพาะในวนัเวลาราชการ และให้หยุด
เสาร์อาทิตย ์หรือวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ ไม่ควรจดัตารางเวลาเรียนอดัแน่นจนเกินไป นกัศึกษา 19 คน ตอ้งการ
ใหว้ทิยาลยัจดัชั#นเรียนของนกัศึกษาให้เล็กลง  เป็นห้องยอ่ยห้องละ 100 คน  เพื�อให้อาจารยดู์แลนกัศึกษาได้
ทั�วถึง  หอ้งเรียนเสียงไม่ดงัและทาํใหม้องเห็นสื�อไดช้ดัเจนขึ#น  นกัศึกษา 13 คน ตอ้งการให้วิทยาลยัมีการจดั
ตารางเวลาเรียนให้วิชาที�เรียนมีความยากง่ายคละกนัไปไม่ให้หนกัในเทอมใดเทอมหนึ� ง นกัศึกษา 10 คน 
ตอ้งการให้วิทยาลยัจดัการเรียนเฉพาะในเวลากลางวนั (08.00-17.00 น.)  หรือตอนเชา้  ไม่ควรจดัให้เรียน
หลงัเวลา 17.00 น. เพราะรบกวนเวลาพกัผ่อน ทาํให้ไม่มีเวลาทบทวนบทเรียน และทาํให้อ่อนเพลียใน
วนัรุ่งขึ#น ดงัตวัอยา่งคาํตอบ 
 “การเรียนพยาบาลเป็นสิ"งที"หนักมาก การเรียนแต่ละวิชาก็หนักพอ ๆ กัน  ต้องท่องเกือบทั,งหมด 
จากปกติเรียนวันจันทร์-ศุกร์ มาเรียนที"นี" เรียนทุกวัน รวมเสาร์-อาทิตย์  ไม่ค่อยว่างเลยรู้สึกเครียด  เหนื"อย
และท้อเป็นประจาํ  อยากให้อาจารย์ช่วยจัดตารางสอนให้มีวนัว่างบ้าง  เรียนกห็นักอยากมีเวลาพักเยอะ ๆ จะ
ได้มีเวลาอ่านหนังสือโดยเฉพาะเสาร์-อาทิตย์  พยายามจัดให้เรียนเช้า ๆ  เทอมนี,มีเรียนช่วงคํ"า เลิกดึก ทาํให้
ง่วงนอนแถมยงัเหนื"อยกลับมาถึงหอกน็อนเลยไม่ได้ทบทวนหนังสือ”  

“อยากให้ทางวิทยาลัยจัดห้องให้เป็นกลุ่มย่อย ๆ ไม่เอากลุ่มใหญ่แบบ 200 คนแบบนี, เพราะข้างหน้า
เรียน แต่ข้างหลังจะคุยกันเสียงดังมาก” 

“อยากให้วิทยาลัยจัดตารางเรียน โดยเฉพาะภาคเรียนที" 3 ซึ" งมีแต่วิชาที"ค่อนข้างยากเกือบทั,งหมด 
น่าจะกระจายวิชาที"ยากและง่ายให้อยู่ในภาคเรียนปกติในสัดส่วนเท่ากัน เพื"อจะได้ไม่เกิดความเครียด”   
 3.2 ปรับวธีิการจดัสอบ 

นกัศึกษา 30 คน ตอ้งการให้วิทยาลยัฯ ปรับระบบการสอบ นกัศึกษา 12 คน ตอ้งการให้วิทยาลยัฯ 
ติวก่อนสอบ นกัศึกษา 11 คน ตอ้งการใหว้ทิยาลยัฯ จดัใหมี้เวลาวา่งสาํหรับอ่านหนงัสือก่อนสอบ นกัศึกษา 1 
คน ตอ้งการให้อาจารยแ์บ่งหัวขอ้สําหรับสอบออกเป็นหัวขอ้ย่อยๆ สอบทีละประเด็น สอนเสร็จแลว้สอบ
เป็นเรื�องๆ ไป ดงัตวัอยา่งคาํตอบ 
  



            “อยากให้มีการทดสอบในบทเรียนไปทีละบท เพื"อจะได้ไม่สับสน”  
 “อยากให้อาจารย์จัดวิทยากรติวก่อนสอบหรือแบ่งช่วงการสอบ เว้นไว้ในแต่ละวัน แบ่งย่อยในการ
สอบแต่ละเรื" อง”   
 “ต้องการให้วิทยาลัยให้เวลาอ่านหนังสือสอบ เช่น หยดุ 1 วนัก่อนสอบ”  
 3.3 จดัหาสิ�งสนบัสนุนการเรียนรู้ 

นกัศึกษา 39 คน ตอ้งการให้วิทยาลยัมีการจดัหาหรือเตรียมสิ�งสนบัสนุนการเรียนรู้ของนกัศึกษาให้
เพียงพอ นักศึกษา 9 คน ต้องการให้วิทยาลยัจดัซื#อจอ LCD ให้มีขนาดใหญ่และห้องเรียนใหญ่ ควรมี 
อย่างนอ้ย 2 จอ และติดตั#งจอให้ห่างจากพื#น และตอ้งการให้วิทยาลยัจดัซื#อหนงัสือ ตาํราประกอบการเรียน
การสอนในห้องสมุดให้เพียงพอต่อจาํนวนและความต้องการของนักศึกษา นักศึกษา 5 คน ต้องการให้
วิทยาลยัจดัทาํเอกสารประกอบการสอน สื�อการสอนให้เพียงพอ และควรแจกเอกสารประกอบการสอน
ล่วงหน้าและตอ้งการให้วิทยาลยัจดัหาที�อ่านหนังสือให้เพียงพอ เพราะว่าหอพกัแออดัเสียงดงั ไม่มีห้อง
สาํหรับอ่านหนงัสือ ดงัตวัอยา่งคาํตอบ 
 “Projector อยากให้มีขนาดใหญ่และอยู่สูงจากเก้าอี,”  
 “ต้องการให้ทางวิทยาลัยจัดหาหนังสือวิชาการมาเพิ"มในห้องสมุดเพราะจาํนวนเด็กเพิ"ม หนังสือไม่
พอการยืม หนังสือแต่ละเล่ม ควรยืมติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 ครั, ง มิเช่นนั,น นักศึกษาจะยืมมาเป็นลิขสิทธิNของ
ตนเอง ทาํให้คนอื"นไม่สามารถใช้ได้”   
 “อยากให้อาจารย์ที"สอนในแต่ละวิชาทาํเอกสารให้พร้อมก่อนที"จะมาสอนให้กับผู้อื"น”  
 “ข้าพเจ้าอยากให้วิทยาลัยช่วยในเรื" องห้องอ่านหนังสือ เพราะที"วิทยาลัยนี,อยู่กันอย่างแออัดทาํให้เกิด
มลพิษต่าง ๆ ตามมาด้วย เช่น มลพิษทางเสียง ซึ"งมีแต่ความวุ่นวาย อยากให้ทางวิทยาลัยจัดสถานที"หรือห้องให้
อ่านหนังสือ เพื"อความเข้าใจในเนื,อหาและเพื"อความมีสมาธิในการอ่านหนังสือตอนกลางคืน”  
 3.4 พฒันาระบบการใหบ้ริการคอมพิวเตอร์และหอ้งสมุด 

นกัศึกษา 3 คน ตอ้งการให้มี Wireless ในหอพกัตลอด 24 ชั�วโมง และตอ้งการให้ห้องสมุดขยาย
เวลาการใหบ้ริการโดยวนัศุกร์ และวนัเสาร์ เปิดให้บริการห้องสมุดถึงเวลา 20.00 น.  และควรมีการจดัระบบ
การยมื คืนหนงัสือไม่ใหย้มืติดต่อกนัโดยมีระบบการจองหนงัสือ นกัศึกษาบางส่วนตอ้งการใหว้ทิยาลยัแกไ้ข
ระเบียบ คือ ใหน้กัศึกษาชายอยูใ่นหอพกันกัศึกษาหญิงไดถึ้ง 23.00 น.  เพราะนกัศึกษาชายส่วนใหญ่เรียนเก่ง 
และเป็นคนติวให้นักศึกษาหญิง และต้องการให้วิทยาลัยลดความเคร่งครัดเรื� องการปิดไฟลง  เพื�อให้
นกัศึกษาสามารถเปิดไฟอ่านหนงัสือหลงัเวลา 23.00 น.ได ้ดงัตวัอยา่งคาํตอบ 

“กฎระเบียบของหอพักมีเยอะแต่ที"ลาํบากคือปิดไฟตอน 5 ทุ่ม ปกติเป็นคนนอนดึกมาก ตี 3-4 พอมา
อยู่ที"นี"ต้องปิดไฟนอนแล้ว ต้องเปิดโคมไฟอ่านหนังสือ สายตาสั,นกว่าเดิมอีก เพราะแสงไฟไม่พอ”   

“อยากให้ห้องสมดุปิดเวลา 2 ทุ่ม  (ศุกร์-เสาร์)  
“เปิดห้อง Computer หรือเปิด ไวเลต 24 ชั"วโมง เพื"อให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ"มเติมได้ทันโลก 

ยคุไอทีมากขึ,น” 



 3.5 ปรับวธีิการสอนของอาจารย ์
นกัศึกษา 14 คน ตอ้งการให้อาจารยป์รับปรุงวิธีการสอน นกัศึกษา 12 คน ตอ้งการให้อาจารยส์อน

ชา้ลง นกัศึกษา 2 คน ตอ้งการใหอ้าจารยส์อนใหส้นุกจะไดไ้ม่น่าเบื�อ ดงัตวัอยา่งคาํตอบ 
 “ให้อาจารย์ที"สอนเร็วกใ็ห้สอนช้าลง  อาจารย์ใช้ศัพท์อังกฤษมากไป ให้อธิบายภาษาอังกฤษที"พูด
ออกไปด้วย”  
 “การสอนของอาจารย์อยากให้อาจารย์สอนแบบให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ,น  อย่าเร่งการสอนให้มาก
เพราะเรียนไม่ค่อยรู้เรื" อง”   
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 นกัศึกษาส่วนใหญ่สะทอ้นปัญหาที�เกิดจากการบริหารจดัการของวิทยาลยัใน 3 ประเด็น คือ การจดั
ตารางเรียนเต็มเวลามากเกินไป 2) ความไม่พร้อมของปัจจยัสนบัสนุนการเรียน  และ 3) สภาพแวดลอ้มใน
ห้องเรียน การจดัตารางเรียนให้นกัศึกษาเรียนวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ ตั#งแต่เวลา  08.00-17.00น. หรือจดัการ
เรียนการสอนนอกตารางเรียน ทาํให้ไม่มีเวลาพกัผ่อน ไม่มีเวลาอ่านหนงัสือก่อนสอบ  ทั#งนี# เป็นผลมาจาก
นกัศึกษาในโครงการเขา้รับการศึกษาในภาคการศึกษาที� 1 ชา้ไปกวา่ปกติ 1 เดือน  ดงันั#นจึงตอ้งจดัให้เรียน
ชดเชยในวนัหยดุและตอ้งจดัชั�วโมงสอนเสริมเพิ�มเติมในเนื#อหาและทกัษะที�นกัศึกษามีปัญหา  การเรียนวิชา
ในชั#นปีที� 1 ส่วนใหญ่เป็นวิชาพื#นฐานทางดา้นวิทยาศาสตร์ที�ตอ้งจา้งอาจารยพ์ิเศษจากภายนอกมาสอน ซึ� ง
อาจารย์ดังกล่าวไม่สามารถมาสอนในวนัเวลาราชการได้  ดังนั# นจึงทําให้นักศึกษาต้องเรียนเนื# อหา
ค่อนขา้งมากและไม่มีเวลาพกัสําหรับอ่านหนงัสือก่อนสอบเพราะเรียนเลิกหลงัเวลา 17.00 น. ไม่มีเวลา
พกัผ่อนเพราะตอ้งเรียนในวนัหยุดหรือนอกเวลา มีการจดัให้นกัศึกษาเรียนวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ ตั#งแต่เวลา  
08.00-17.00น. เพื�อชดเชยเวลาที�นกัศึกษาเขา้ศึกษาล่าช้า และให้เรียนทนันกัศึกษาชั#นปีที� 1  เพราะว่าในปี
การศึกษา 2551 วิทยาลยัวางแผนจะจดัชั#นเรียนนกัศึกษาใหม่ให้คละกนัระหวา่งนกัศึกษาปกติและนกัศึกษา
ในโครงการเพื�อให้เกิดสัมพนัธภาพและการช่วยเหลือซึ� งกนัและกัน  ซึ� งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ลดาวลัย์ ประทีปชัยกูร และคณะ (2551) ที�พบว่าวิทยาลัยพยาบาลทุกแห่งที�รับนักศึกษาในโครงการนี#    
มีการจดัการเรียนการสอนที�ตระหนกัถึงการปรับตวัของนกัศึกษาและใหท้นันกัศึกษาปกติในปีการศึกษาแรก  
โดยการจดัสอนแยกจากกลุ่มนักศึกษาปกติ  สอนอย่างเร่งรีบ จากรายวิชาง่ายไปยาก  สอนวิชาเฉพาะ   
ถา้นกัศึกษาเรียนไดค้ะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์  ตอ้งมีการสอนเสริมและสอบซ่อม การเรียนในชั#นปีที� 2  
จะมีการจดัใหมี้การเรียนรวมกนักบันกัศึกษาภาคปกติ  จากลกัษณะวิชาที�มีความยากในเนื#อหา และมีการจดั
ตารางเรียนติดต่อกนัเป็นเวลาหลายชั�วโมง ร่วมกบัมีความรู้พื#นฐานดา้นวชิาการนอ้ย  เนื�องจากกลุ่มตวัอยา่งมี
ความหลากหลายด้านอายุ พื#นฐานการศึกษา จึงทําให้นักศึกษาเห็นว่าการจัดตารางเรียนที�อัดแน่น  
เป็นอุปสรรคทาํใหน้กัศึกษาเรียนไดไ้ม่ดีเท่าที�ควร  

ส่วนปัญหาปัจจยัสนบัสนุนการเรียนไม่เพียงพอและห้องเรียนเสียงดงั  ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ ทั#งนี#
เป็นเพราะจาํนวนนกัศึกษาที�เรียนมีจาํนวนมาก จึงทาํให้เสียงดงั  รบกวนสมาธิ ร่วมกบัสภาพห้องเรียนเป็น



ห้องพื#นราบ  ทาํให้นักศึกษาไม่เห็นด้านหน้าชั#นอย่างทั�วถึง  จึงส่งผลให้มีความสนใจในการเรียนลดลง 
(จนัทร์จิรา  จนัทร์บก และคณะ, 2551)  

สิ� งสนับสนุนการเรียนที�ไม่เพียงพอนั#นเกิดจากมีการเพิ�มจาํนวนนักศึกษาในปีการศึกษานี# อย่าง
รวดเร็ว และถา้รวมจาํนวนนกัศึกษาชั#นปีที� 1 ภาคปกติดว้ยจะมีนกัศึกษาชั#นปีที� 1 ทั#งหมด จาํนวน 299 คน 
ดงันั#นจึงทาํให้ปัจจยัสนบัสนุนการเรียนรู้ เช่น ตาํรา หนงัสือ มีไม่เพียงพอซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
บุษกร โกมลภมร และคณะ (2551) ที�ทาํการศึกษาเกี�ยวกบัการปรับตวัในชีวิตการเป็นนกัศึกษาในโครงการ 
นกัศึกษามีความเห็นวา่ สิ�งอาํนวยความสะดวกในการเรียนและการพกัอาศยัมีไม่เพียงพอกบัจาํนวนนกัศึกษา
และชาํรุดเป็นส่วนใหญ่  และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ลดาวลัย ์ประทีปชยักูรและคณะ (2551) ที�พบวา่ 
โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ�ม เป็นโครงการเร่งด่วน จึงทาํให้มีปัญหาในการจดัการศึกษา ไดแ้ก่ อาจารย์
และสิ� งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่ เพียงพอ  เช่น ห้องเรียน หอพัก แหล่งฝึก สื� อการสอนไม่เพียงพอ   
ซึ� งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการการช่วยเหลือที�นกัศึกษาไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะไวว้่าวิทยาลยัควรมีการจดัหาสิ�ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ และปรับระบบการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ ให้มี Wireless ในหอพกั
ตลอด 24 ชั�วโมง   ขยายเวลาการใหบ้ริการหอ้งสมุด โดยวนัศุกร์ และวนัเสาร์ เปิดให้บริการห้องสมุดถึงเวลา 
20.00 น.  และควรมีการจดัระบบการยืม คืนหนงัสือไม่ให้ยืมติดต่อกนัโดยมีระบบการจองหนงัสือ  เพื�อให้
สอดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการของนกัศึกษาเพื�อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนของนกัศึกษา 
ซึ� งความต้องการของนักศึกษาดังกล่าวข้างต้นยงัสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาที�เข้าศึกษาที�
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ที�เสนอแนะให้วิทยาลยัมีการปรับปรุง จดัหาสิ�งสนบัสนุนการเรียน
อาํนวยความสะดวกแก่การพกัอาศยัแก่นกัศึกษา เช่น ปรับปรุงหอ้งเรียน เพิ�มจาํนวนคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

ปัญหาที�เกิดจากอาจารยผ์ูส้อน นกัศึกษาสะทอ้นปัญหาวา่อาจารยส์อนเร็วและมีวิธีการสอนน่าเบื�อ 
ทั#งนี# เนื�องจากการจดัการเรียนการสอนให้นกัศึกษาในโครงการ  อาจารยต์อ้งสอนละเอียด เพราะนกัศึกษา 
แต่ละคนมีพื#นฐานการศึกษาไม่เท่ากนั  ดงันั#นจึงตอ้งใช้เวลาในการอธิบายค่อนขา้งมาก ในขณะเดียวกนั
อาจารย์ก็ต้องสอนให้ครอบคลุมประเด็นสําคัญตามที�กาํหนด อาจารย์จึงต้องสอนในเวลาจาํกัด ทาํให้
นกัศึกษาที�มีพื#นฐานไม่ดีคิดตามไม่ทนั จึงทาํใหน้กัศึกษาบางคนบอกวา่อาจารยส์อนน่าเบื�อเพราะตนไม่เขา้ใจ 
และอาจารยดู์แลนกัศึกษาจาํนวนมากไม่ทั�วถึง  ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นิภาพร  กรัยวิเชียร และ
เพียรพนัธ์  อศัวพิทยา (2539) ได้ทาํการศึกษาปัญหาดา้นการเรียนและการปรับตวัของนกัศึกษาหลกัสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อ เนื� อง)  โควตาพิ เศษ และโควตาปกติ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล พบว่า นกัศึกษา มีปัญหาดา้นการเรียนที�เกี�ยวกบัผูส้อนในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ จดคาํ
บรรยายไม่ทนั ทาํความเขา้ใจตามอาจารยไ์ม่ทนั ฟังคาํบรรยายของอาจารยไ์ม่เขา้ใจทาํใหเ้บื�อวชิานั#น มีปัญหา
ในระดบัตํ�า 2 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) ไม่ชอบอาจารยเ์ป็นการส่วนตวั  ทาํใหไ้ม่อยากเรียน และ 2) อาจารยไ์ม่เปิดโอกาส
ให้ซักถามในเนื#อหาวิชาที�ไม่เขา้ใจ ดงันั#นจึงเป็นหน้าที�ของอาจารยที์�ตอ้งหาวิธีการสอนให้น่าสนใจ ทาํให้
นกัศึกษาอยากเรียนและเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



 ปัญหาที�เกิดจากตวันักศึกษา   นักศึกษาส่วนใหญ่สะทอ้นปัญหาว่านักศึกษามีความจาํไม่ดี ทั#งนี#
อธิบายไดว้่าเป็นเพราะนกัศึกษาในโครงการมีอายุมาก มีพื#นฐานการศึกษาที�ไม่ดีพิจารณาจากมีคะแนนการ
สอบคดัเลือกเขา้ศึกษาไม่ถึงร้อยละ 50 และมีระยะเวลาหลงัจบการศึกษานานมากกวา่ 1 ปีเป็นส่วนใหญ่ ซึ� ง
นกัศึกษาที�สะทอ้นปัญหานี# จะเป็นนกัศึกษาที�มีอายุมาก  จบการศึกษามานาน และบางรายก็จบการศึกษาจาก
โรงเรียนสอนศาสนา  มีนักศึกษาจาํนวนน้อยรายงานว่าตนมีพฤติกรรมการเรียนไม่เหมาะสม ซึ� งจาก
การศึกษาภูมิหลังจะพบว่าเป็นเด็กที�มีทศันคติทางลบต่อการเรียน มาเรียนเพราะเป็นความต้องการของ
ผูป้กครอง ซึ� งสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ลดาวลัย ์ประทีปชัยกูร และคณะ (2551) ที�พบว่า ความ
หลากหลายของผูเ้รียน  เนื�องจากนกัศึกษาที�ไดรั้บการคดัเลือกมีความหลากหลายทั#งในแง่ความคิด ทศันคติ
ต่อวิชาชีพ  เหตุผลในการเขา้มาเรียน  ความรับผิดชอบ  ความรู้ความสามารถ  จึงทาํให้นกัศึกษาเกิดปัญหา
ดา้นการเรียน เช่น ความจาํไม่ดี ขาดความรับผดิชอบในการเรียน โดดเรียน เขา้เรียนสาย จึงทาํให้ผลการเรียน
ออกมาไม่ดี  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การคดัเลือกนักศึกษาควรเลือกนักศึกษาที�มีทศันคติที�ดีต่อวิชาชีพเพราะมีผลต่อพฤติกรรมการเรียน 
นอกจากนี#ควรพิจารณาพื#นฐานดา้นการศึกษาดว้ย เพราะถา้นกัศึกษามีความรู้พื#นฐานดา้นวิชาการนอ้ย  อาจ
ทาํใหไ้ม่สามารถเรียนไดส้าํเร็จตามความมุ่งหมายของโครงการ 
 ขอ้เสนอแนะต่อวทิยาลยั 

1. ควรเร่งหาสิ�งสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของนกัศึกษา 
2. ควรมีมาตรการสรรหาอาจารยพ์ิเศษที�สามารถสอนในเวลาราชการได ้นอกจากนี# ควรมีระบบการ

ช่วยเหลือนกัศึกษาที�มีปัญหาดา้นการเรียนนอกเหนือจากการติวโดยเพื�อนช่วยเพื�อน 
3. ควรมีระบบใหค้าํปรึกษาเพื�อช่วยเหลือนกัศึกษาที�มีพฤติกรรมการเรียนไม่เหมาะสม 

 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครั&งต่อไป 

 เนื�องจากการศึกษาครั# งนี# เป็นการศึกษาเบื#องตน้  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการให้นักศึกษาตอบคาํถาม
ปลายเปิดเกี�ยวกบัปัญหาและความตอ้งการด้านการเรียน  ดังนั#นการรวบรวมขอ้มูลจึงมีขอ้จาํกดั  เพราะ
นกัศึกษาที�ไม่ไดเ้ขียนรายละเอียด  อาจมีปัญหาและความตอ้งการดา้นการเรียนหรือไม่มีก็ได ้ ดงันั#นควรมี
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพิ�ม เช่น focus group สัมภาษณ์ สังเกต  เป็นตน้  โดยอาจนาํขอ้มูลคุณภาพไปสร้างขอ้
คาํถามสอบถามนกัศึกษาทั#งหมดเพื�อให้ทราบขนาดหรือความรุนแรงของปัญหา และควรสัมภาษณ์เชิงลึก
นกัศึกษาที�สอบตกเพื�อใหผ้ลการศึกษามีความถูกตอ้งและชดัเจนมากขึ#น  
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