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บทคัดย่ อ
นัก ศึ ก ษาในโครงการผลิ ตพยาบาลวิช าชี พ เพิม เพื อแก้ไ ขปั ญหาในพื#นที จงั หวัดชายแดนภาคใต้
เป็ นนัก ศึ ก ษาที ม าจาก 5 จัง หวัดชายแดนภาคใต้ ซึ ง มี ภูมิ หลัง ที มี ล ัก ษณะเฉพาะ ที อาจมี ผ ลต่ อการเรี ย น
การวิ จ ัย เชิ ง พรรณนานี# จึ ง จัด ทํา ขึ# น เพื อ ศึ ก ษาปั ญ หาและความต้อ งการด้า นการเรี ย นของนัก ศึ ก ษาใน
โครงการผลิ ต พยาบาลวิ ช าชี พ เพิ ม เพื อ แก้ไ ขปั ญ หาในพื# น ที จ ัง หวัด ชายแดนภาคใต้ กลุ่ ม ตัว อย่า ง คื อ
นักศึ กษาชั#นปี ที 1 ในโครงการฯ จากพื#นที จงั หวัดชายแดนภาคใต้ทีเข้าศึกษา ณ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นครราชสี มา ในปี การศึกษา 2550 จํานวน 199 คน เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามปลายเปิ ด
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื#อหา (Content Analysis) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีปัญหาด้านการ
เรี ยน 3 ประเด็น คือ 1) ปั ญหาทีเกิดจากการบริ หารจัดการของวิทยาลัย ได้แก่ จัดตารางเรี ยนให้เรี ยนทุกวันไม่
มีวนั หยุด ปั จจัยสนับสนุ นการเรี ยนไม่เพียงพอ และสภาพแวดล้อมในห้องเรี ยนไม่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ 2)
ปั ญหาทีเกิดจากผูส้ อน ได้แก่ สอนเร็ วเกินไป และวิธีการสอนน่าเบือ และ 3) ปั ญหาทีเกิดจากนักศึกษา ได้แก่
ความจําไม่ดี และมีพฤติ กรรมการเรี ยนไม่เหมาะสม นักศึกษามี ความต้องการให้วิทยาลัย 1) ปรั บการจัด
ตารางเรี ยนให้เหมาะสมและจัดชั#นเรี ยนให้เล็กลง 2) ปรับวิธีการสอบให้เว้นช่วงจากการเรี ยน 3) จัดหาสิ ง
สนับสนุ นการเรี ยนให้เพียงพอ 4) พัฒนาระบบการให้บริ การคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด และ 5)ให้อาจารย์
ปรับวิธีการสอน ผลการศึกษาครั#งนี#สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนให้
สอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการด้า นการเรี ย น เพื อให้นักศึ ก ษาสามารถเรี ย นได้สํา เร็ จตามความ
มุ่งหมายของโครงการ
คําสํ าคัญ: นักศึกษาพยาบาล, ปั ญหาด้านการเรี ยน, ความต้องการด้านการเรี ยน
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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 nonpromotive 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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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ตามมติ ค ณะรั ฐมนตรี เมื อวันที 24 เมษายน 2550 อนุ ม ตั ิ ใ นหลัก การให้ก ระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงสาธารณสุ ข จัดทําโครงการ “ผลิตพยาบาลวิชาชีพ เพือแก้ไขปั ญหาในพื#นทีจงั หวัดชายแดนภาคใต้”
เพือผลิตพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 3000 คน ในปี การศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา
เป็ นหนึ งใน 25 แห่ งของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ทีได้รับมอบหมายให้ดาํ เนิ นโครงการ
โดยให้วทิ ยาลัยรับนักศึกษาจาก 5 จังหวัด จํานวน 199 คน โดยทีนกั ศึกษาในโครงการจะได้รับงบประมาณ
สนับสนุ นการดําเนิ นการตลอดโครงการ จากงบประมาณของรั ฐ และเมื อสําเร็ จการศึกษาได้รับบรรจุ ใน
ตําแหน่งข้าราชการพลเรื อน ให้กลับไปปฏิบตั ิงานในภูมิลาํ เนา
วิทยาลัยได้จดั เตรี ยมความพร้อมเพือรับนักศึกษาเข้ามาเรี ยนทั#งในด้านการเตรี ยมความพร้อมอาจารย์
ผูส้ อน การเตรี ยมทีพกั และสิ งอํานวยความสะดวก การจัดเตรี ยมปั จจัยสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ รวมทั#งวางแผน
การจัดการเรี ยนการสอนตลอด 4 ปี การศึกษา โดยวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายทีตอ้ งการหล่อหลอม บ่มเพาะและ
ปลูกฝั งความคิดให้กบั นักศึกษาร่ วมไปกับการให้ความรู ้ และจิตสํานึ กทางวิชาชี พ เพือให้นกั ศึกษากลับไป
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานมวลชนทีมีคุณภาพ เมือรับนักศึกษามาจากภูมิลาํ เนาในจังหวัดทางภาคใต้ นักศึกษาต้องมา
จากท้องถินหรื อชุมชนทีตนคุน้ เคย เพือมาศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา ซึ งมีวิถีชีวิต
รวมทั#งศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ทีแตกต่างจากทีนกั ศึกษาคุน้ เคย วิทยาลัยจึงได้มีการเตรี ยมความพร้อม
ของนักศึ กษาก่อนเข้าศึ กษาจริ งโดยใช้เวลา 2 สัปดาห์ จัดสอนเสริ มแก่ นักศึกษาในเนื# อหาวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา เคมี คณิ ตศาสตร์ ฟิ สิ กส์ และทักษะทีจาํ เป็ นในการเรี ยนการสอนของหลักสู ตรและ
เป็ นทักษะที นักศึ ก ษามี ขอ้ จํากัด เช่ น การเขี ยนภาษาไทย การเขี ยนศัพท์เทคนิ คในวิชากายวิภาคศาสตร์
เนื องจากนักศึกษาเข้าศึกษาช้ากว่าภาคปกติ 1 เดือน ดังนั#นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา จึง
กําหนดให้นกั ศึกษาเรี ยนวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เพือให้เรี ยนทันนักศึกษาหลักสู ตรปกติทีเรี ยนไปก่อนหน้านี#
ประมาณ 1 เดื อน โดยจัดให้นกั ศึกษาในโครงการเรี ยนรวมกันทั#งหมดจํานวน 199 คน ในรายวิชาทฤษฎี ที
เป็ นการบรรยาย โดยใช้หอ้ งประชุมของวิทยาลัยเป็ นห้องเรี ยน และมีการแบ่งนักศึกษาออกเป็ นกลุ่มย่อยเมือ
มีการเรี ยนในรายวิชาทีเป็ นภาคทดลอง
เนื องจากนักศึกษาทีเข้ามาเรี ยนส่ วนใหญ่มีความแตกต่างและหลากหลายด้านอายุ สถานภาพสมรส
พื# น ฐานการศึ ก ษา สภาพทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ จากความแตกต่ า งเหล่ า นี# อาจส่ ง ผลต่ อ การเรี ย น
จากการศึกษาของประนอม รอดวินิจ และคณะ (2551) ได้ทาํ การศึกษาการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยน
การสอน โครงการผลิ ตพยาบาลวิชาชี พ เพิม เพื อแก้ไขปั ญหาในพื# นที จงั หวัดชายแดนภาคใต้ กรณี ศึ กษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุ รินทร์ โดยการวิจยั เชิ งคุ ณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาจํานวน 12
คน ผลการศึกษาพบว่า การเรี ยนการสอนในภาคเรี ยนที 1 และ ภาคเรี ยนที 2 ไม่ตอ้ งปรับตัวมากนัก แต่ใน
ภาคเรี ยนที 3 ตารางเรี ยนแน่น เนื#อหามาก ต้องปรับตัว บางครั#งเรี ยนไม่ตรงเวลา อาจารย์บางท่านสอนเร็ ว แต่
สามารถปรับตัวได้ ปั ญหาทีพบมากคือ อาจารย์ไม่วา่ งมาสอน สอนชดเชยในวันหยุดและนอกเวลาบ่อยมาก
ทํา ให้เรี ยนไม่รู้เรื อง ปั ญหาเรื องภาษา สื อภาษาไม่ ค่อยรู ้ เรื อง วิช าที ย ากคื อ Anatomy เรี ย นไม่ เข้า ใจ

ต้องการให้อาจารย์ทบทวนความรู ้ก่อนสอบ การเรี ยนร่ วมกับหลักสู ตรปกติ 2 ห้องรวมกัน ทําให้ผสู ้ อนดูแล
ไม่ทวั ถึ ง ได้รับเนื# อหาไม่ต่อเนื อง วิชาที อ่อนคื อวิชาเลข วิชาที ชอบคื อ ภาษาอังกฤษ ต้องการให้มีการ
ทบทวนความรู ้ก่อนสอบและมีการเรี ยนคอมพิวเตอร์ เพราะบางคนใช้คอมพิวเตอร์ ยงั ไม่เป็ น ซึ งผลการศึกษา
ดังกล่าวคล้ายคลึ งกับผลการศึกษาของ พัชริ นทร์ เพิมยินดี และดวงชี วนั เบญจมาศ (2551) ลําเจียก กําธร
(2551) จันทร์ จิรา จันทร์ บก และคณะ (2551) สุ จิตรา ทัดเทียงและคณะ (2551) วิภา ประสิ ทธิ โชค และคณะ
(2551) ทีทาํ การศึกษาสภาพและการปรับตัวเกียวกับการเรี ยน และความเป็ นอยูข่ องนักศึกษาภายใต้โครงการ
ผลิ ตพยาบาลวิชาชี พเพิมเพือแก้ไขปั ญหาในพื#นที จงั หวัดชายแดนใต้ทีเข้ามาศึกษาทีวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราช-ชนนี ขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชิ นราช และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ที
พบว่านักศึกษาในโครงการมีปัญหาด้านการเรี ยนเช่นกัน
จากพื#นฐานการเรี ยน อายุ สถานภาพสมรส ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษาประเพณี การ
ดําเนิ นชี วิตที แตกต่างกันเหล่ านี# อาจจะส่ งผลต่อการเรี ยนของนักศึ กษา ผูว้ ิจยั จึ งมีความต้องการศึ กษาว่า
นักศึกษามีปัญหาด้านการเรี ยนและมีความต้องการด้านการเรี ยนอย่างไร ซึ งเรื องเหล่านี# เป็ นสิ งทีตอ้ งศึกษา
ติดตามด้วยความเอาใจใส่ และต่อเนื องเพราะเป็ นเรื องละเอียดอ่อน และเกี ยวข้องกับนักศึกษาและอาจารย์
โดยตรง การทราบปั ญหาทีเกิดขึ#นจริ งในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนจะทําให้สามารถปรับปรุ งแก้ไข
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนให้ตอบสนองความต้องการและเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
ให้มากทีสุด เพือให้วทิ ยาลัยสามารถผลิตพยาบาลวิชาชีพสามารถกลับไปปฏิบตั ิงานในภูมิลาํ เนาสมดังความ
มุ่งหมายของโครงการ

วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
เพื อศึ กษาปั ญหาและความต้องการด้า นการเรี ย นของนัก ศึ ก ษาพยาบาลในโครงการผลิ ตพยาบาล
วิชาชีพเพิมเพือแก้ไขปั ญหาในพื#นทีจงั หวัดชายแดนภาคใต้
ประโยชน์ ทคี! าดว่ าจะได้ รับ
เป็ นข้อมูลพื#นฐานในการวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนเพือแก้ไขปั ญหาและป้ องกันไม่ให้นกั ศึกษา
มีปัญหาด้านการเรี ยน

คําจํากัดความ
ปั ญหาด้านการเรี ยน หมายถึง ข้อขัดข้อง หรื อปั จจัยใดๆทีส่งผลให้นกั ศึกษา โครงการผลิตพยาบาล
วิชาชีพเพิม เพือแก้ไขปั ญหาในพื#นทีจงั หวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา ไม่
สามารถเรี ยนรู ้ได้ตามวัตถุประสงค์และแผนทีกาํ หนดไว้ได้ จําแนกเป็ น 1) ปั ญหาทีเกิดจากการบริ หารจัดการ
ของวิทยาลัย 2) ปั ญหาทีเกิดจากผูส้ อน และ 3) ปั ญหาทีเกิดจากนักศึกษา

ความต้องการด้านการเรี ยน หมายถึ ง สิ งทีนกั ศึกษาต้องการให้วิทยาลัยฯ ปรับปรุ งเพือให้นกั ศึกษา
สามารถเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
นักศึ กษา หมายถึ ง นักศึ กษาพยาบาลโครงการผลิ ตพยาบาลวิชาชี พเพิม เพือแก้ไขปั ญหาในพื#นที
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทีเข้าศึกษาในปี การศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา

วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูลและพิทกั ษ์ สิทธิผ้ ใู ห้ ข้อมูล ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง มีข# นั ตอนดังนี#
1. จัดทําโครงการวิจยั เพือขออนุมตั ิคณะกรรมการพิจารณาโครงร่ างวิจยั และจริ ยธรรม
2. ทําบันทึกข้อความขออนุญาตจากผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยฯ เพือเก็บรวบรวมข้อมูล
3. พบนักศึกษาทั#งชั#นปี เพือชี#แจงโครงการวิจยั ผูว้ จิ ยั อธิ บายอย่างละเอียดเกียวกับการศึกษา
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ การดําเนินการวิจยั สิ ทธิ ของผูถ้ ูกวิจยั การปกปิ ดความลับ และความรับผิดชอบ
ของผูว้ ิจยั ตลอดจนเบอร์ โทรศัพท์ทีสามารถติดต่อได้เมือมีปัญหาเกียวกับการวิจยั ให้อิสระในการยินยอม
โดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการเรี ยน หรื อความเป็ นอยูใ่ นวิทยาลัย ซึ งการยินยอมอาจยินยอมด้วยวาจาหรื อ
แสดงพฤติกรรม เช่น ให้ความร่ วมมือตอบแบบสอบถามหรื อไม่ตอบแบบสอบถามถ้าไม่ยนิ ยอมเข้าร่ วมวิจยั
4. แจกแบบสอบถามให้นกั ศึกษา ให้เวลาในการตอบ 1 สัปดาห์ หลังจากนั#นปิ ดผนึกใส่ ซอง
เอกสารปกปิ ดเป็ นความลับส่ งผูว้ จิ ยั โดยตรง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาลหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั#นปี ที 1 โครงการผลิตพยาบาล
วิชาชี พเพิม เพือแก้ไขปั ญหาในพื#นทีจงั หวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา
จํานวน 199 คน ศึกษาจากประชากรทั#งหมด
เครื!องมือทีใ! ช้ ในการวิจัย
การศึ ก ษาครั# งนี# เก็ บ รวบรวมข้อมู ล โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิ ด ที เปิ ดโอกาสให้นัก ศึ ก ษาได้
แสดงออกถึ งความรู ้สึกนึ กคิด และแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีการชักนําความคิดจากผูว้ ิจยั ประเด็นคําถาม
หลัก ผูว้ ิจยั สร้างภายใต้กรอบแนวคิดการวิจยั เพือประเมินผลเพือพัฒนาการดําเนิ นงานในโครงการในด้าน
การพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื#อหา (Content Analysis) โดยการรวบรวมข้อมูลและรายละเอียด
ข้อความหรื อประโยคจากข้อมูลการตอบคําถามปลายเปิ ดเกี ยวกับปั ญหาและความต้องการด้านการเรี ยน
อ่ า นทบทวนข้อ มู ล ที ไ ด้ท# งั หมด ซึ งนัก ศึ ก ษาหนึ ง รายอาจมี ปั ญ หาและความต้อ งการมากกว่า 1 ด้า น
วิเคราะห์เนื#อหา แยกประโยคทีสาํ คัญและทําความเข้าใจความหมายของแต่ละประโยค แล้วจัดกลุ่มข้อมูลให้
เป็ นหมวดหมู่

ผลการวิจัย
1. ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวน 199 คน เป็ นนักศึกษาชาย 43 คน นักศึกษาหญิง 156 คนมาจากจังหวัดปั ตตานี
64 คน ยะลา 37 คน นราธิ วาส 68 คน สงขลา 19 คน และสตูล 10 คน ร้อยละ 68.34 หรื อ 136 คนมีอายุ 20 ปี
ขึ# นไป อายุ ที ม ากที สุ ดคื อ 33 ปี ร้ อยละ 86.93 หรื อ 173 คน จบการศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
มีระยะเวลาตั#งแต่สําเร็ จการศึกษาชั#นสู งสุ ดจนถึงมาเรี ยนพยาบาลนานกว่า 1 ปี 123 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ
61.81 และมีคะแนนสอบวัดความรู ้ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเฉลียน้อยกว่าร้อยละ 50 ทุกรายวิชา
2. ปั ญหาด้านการเรี ยน
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณภาพ สามารถสรุ ปปั ญหาได้ 3 ประเด็น คือ 1) ปั ญหาทีเกิดจากการบริ หาร
จัดการของวิทยาลัย 2) ปั ญหาทีเกิดจากผูส้ อน และ 3) ปั ญหาทีเกิดจากตัวนักศึกษา มีรายละเอียดดังนี#
2.1 ปั ญหาทีเกิดจากการบริ หารจัดการของวิทยาลัย
นักศึกษาสะท้อนปั ญหาทีเกิ ดขึ#นสามารถสรุ ปได้ 3 ประเด็นคือ ปั ญหาเกี ยวกับการจัดตารางเรี ยน
ปั จจัยสนับสนุนการเรี ยน และสภาพแวดล้อมในห้องเรี ยน ดังรายละเอียด
2.1.1 ปั ญหาการจัดตารางเรี ยนเต็มเวลามากเกินไป
นักศึกษา จํานวน 73 คน เห็ นว่า การจัดตารางเรี ยนของวิทยาลัยจัดให้นกั ศึ กษาเรี ยนหนัก
เรี ยนครบ 7 วัน บางวันเลิกเรี ยนดึก เรี ยนติดต่อกัน 4 ชัว โมง โดยไม่มีเวลาพัก เรี ยนหลายวิชา และมีแต่วิชา
ยากๆ ผลจากการจัดตารางทีอดั แน่น ทําให้นกั ศึกษาไม่มีเวลาพักผ่อน ทําให้เกิดความเครี ยด เหนื อยล้าและไม่
มีเวลาอ่านหนังสื อหรื อเตรี ยมตัวก่อนสอบ จึงทําให้ผลการเรี ยนออกมาไม่ดี ดังตัวอย่างคําตอบ
“การเรี ยนพยาบาลเป็ นสิ" งที" หนักมาก การเรี ยนแต่ ละวิ ชาก็หนักพอ ๆ กัน ต้ องท่ องเกื อบ
ทั,งหมด จากปกติ เรี ยนวันจันทร์ -ศุกร์ มาเรี ยนที" นี"เรี ยนทุกวันรวมเสาร์ และอาทิ ตย์ ด้วยไม่ ค่อยว่ างเลย รู้ สึ ก
เครี ยด เหนื"อย และท้ อ”
2.1.2 ปั จจัยสนับสนุนการเรี ยนไม่เพียงพอ
การรับนักศึกษาโครงการเป็ นยุทธศาสตร์ ของชาติทีดาํ เนิ นการอย่างเร่ งด่วน วิทยาลัยมีเวลา
ในการเตรี ยมความพร้อมในการรับนักศึกษาประมาณ 2 เดื อน จึงทําให้วิทยาลัยมีขอ้ จํากัดในการจัดหาสิ ง
สนับสนุนการเรี ยน เช่น ไม่มีหอ้ งเรี ยน นักศึกษาต้องเรี ยนในห้องประชุมทีมีจอโปรเจ็คเตอร์ อนั เดียวและเล็ก
ทําให้นกั ศึกษาทีนงั หลังมองไม่เห็ น หนังสื อ สื อประกอบการสอน ตํารา ไม่เพียงพอสําหรั บให้นกั ศึกษา
ศึกษาค้นคว้า ดังตัวอย่างคําตอบ
“จะหาหนังสื อในห้ องสมุดมาอ่ านก็มีไม่ พอต่ อจํานวนนักศึกษา”
“จอโปรเจคเตอร์ เล็กเกินไป ต้ องใหญ่ กว่ านี”,
2.1.3 สภาพแวดล้อมในห้องเรี ยนไม่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
วิทยาลัยจัดให้นกั ศึกษาจํานวน 199 คนเรี ยนรวมกันทีห้องประชุ มวิทยาลัยในชัว โมงทีเป็ น
ภาคทฤษฎี โดยเฉพาะวิชาทีเชิ ญอาจารย์พิเศษสอน ทําให้นกั ศึกษา 30 คน สะท้อนปั ญหาว่าบรรยากาศใน

ห้องเรี ยนไม่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ เพราะเสี ยงดัง รบกวนสมาธิ และอาจารย์ดูแลนักศึ กษาไม่ทวั ถึ ง ดังอย่าง
คําตอบ
“เรี ยนไม่ ค่อยรู้ เรื" อง เพราะเรี ยนเยอะเกิ น (คนมาก) มีเสี ยงดังรบกวน ทําให้ เสี ยสมาธิ ในการ
เรี ยนไม่ ได้ ยินเสี ยงที" อาจารย์ พูด”
2.2 ปั ญหาทีเกิดจากผูส้ อน
นัก ศึ กษาสะท้อนปั ญหาเกี ย วกับ ผูส้ อนใน 2 ลักษณะ คื อ สอนเร็ วและสอนน่ า เบื อ โดยพบว่า
นักศึกษา 33 คน เห็นว่าสาเหตุทีทาํ ให้เรี ยนไม่รู้เรื อง ไม่เข้าใจ เป็ นเพราะอาจารย์สอนเร็ วเกินไป ทําให้คิดตาม
ไม่ทนั นักศึกษา 4 คน เห็นว่าอาจารย์บางท่านมีวิธีการสอนน่าเบือ เสี ยงเบา ไม่น่าสนใจ ทําให้ไม่อยากเรี ยน
บางคนสอนไม่รู้เรื อง นึกอยากสอนตรงไหนก็สอนไม่เรี ยงลําดับเนื#อหา ดังตัวอย่างคําตอบ
“อาจารย์ สอนไปเร็ วมาก บางครั, งเวลานั"งเรี ยน lecture ก็ฟังไม่ ทัน ทําให้ เรี ยนไม่ ร้ ู เรื" องในบาง
หั วข้ อ ทําให้ ร้ ู สึกเครี ยด”
“อาจารย์ บางท่ านก็สอนไม่ ค่อยรู้ เรื" อง นึกจะสอนตรงไหนก็สอน ไม่ เรี ยงลําดับความสําคัญ”
2.3 ปั ญหาทีเกิดจากนักศึกษา
เนื องจากโครงการนี# เป็ นโครงการเร่ ง ด่ วน มี เป้ าหมายเพือสร้ างโอกาสให้แก่ เยาวชนในจัง หวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้มีช่องทางในการศึกษาต่อในสาขาวิชาชี พ และมีหลักประกันการมีงานทําทีมนั คง ดังนั#น
เกณฑ์ใ นการคัดเลื อกนัก ศึ ก ษาที เข้า สู่ โครงการจึ ง เปิ ดกว้า งเพื อเปิ ดโอกาสให้เยาวชนมี สิ ท ธิw ในการเข้า
โครงการ จากข้อมู ลคุ ณ ลัก ษณะของกลุ่ ม ตัวอย่า งที พ บว่า นัก ศึ ก ษามี ค วามแตกต่ า งกันทางด้า นพื#นฐาน
การศึกษา อายุ แต่ตอ้ งมาเรี ยนวิชาชี พพยาบาลซึ งมีความจําเพาะในเนื#อหาวิชา และนักศึกษาบางคนมาเรี ยน
เพราะเห็ นช่ องทางโอกาสในการมี ง านทํา ที ม นั คงแม้ว่า จะไม่ ช อบวิช าชี พ จากเหตุ ผ ลดัง กล่ า วจึ ง ทํา ให้
นักศึกษามีปัญหาด้านการเรี ยน คือ มีปัญหาด้านความจํา และมีพฤติกรรมการเรี ยนไม่เหมาะสม
2.3.1 ความจําไม่ดี
นักศึกษา 23 คน รายงานว่า เหตุผลทีทาํ ให้มีปัญหาด้านการเรี ยนเกิดจากตนเอง มีความจํา
ไม่ดี จําไม่ได้ อ่านหนังสื อไม่รู้เรื อง และมีนกั ศึกษา 17 คน ให้เหตุผลว่าเป็ นเพราะตนอายุมาก เว้นวรรค
จากการเรี ยนมานาน พื#นฐานการเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาไม่ดี ทําให้ลืมเนื# อหาบางวิชาทีเป็ นพื#นฐานของ
การเรี ยน ดังตัวอย่างคําตอบ
“เรี ยนตามรุ่ นน้ องไม่ ค่อยทัน เพราะจบ ม.6 มาแล้ ว 10 ปี ต้ องใช้ เวลาทบทวนนานกว่ าจะจํา
และเข้ าใจต้ องให้ อาจารย์ อธิ บายซํ,าเป็ นบางครั, ง และวิชาที" เรี ยนต้ องท่ องจําเยอะมาก”

2.3.2 พฤติกรรมการเรี ยนไม่เหมาะสม
นักศึกษา 7 คนเห็นว่าสิ งทีเป็ นปั ญหาเกิดจากตัวเองมีพฤติกรรมการเรี ยนไม่เหมาะสม เช่ น
ไม่ต# งั ใจเรี ยน ไม่อ่านหนังสื อ เวลาเรี ยนมักจะคุ ยกับเพือน อ่านหนังสื อการ์ ตูน ขี#เกี ยจอ่านหนังสื อ ไม่ชอบ
การท่องจํา ดังตัวอย่างคําตอบ
“ไม่ ค่อยตั,งใจเรี ยน ไม่ อ่านหนังสื อ เวลาเรี ยนก็มกั จะคุยกับเพื"อน”
3. ความต้องการด้านการเรี ยน
จากปั ญหาที เกิ ดขึ# น นักศึ ก ษาได้เสนอแนวคิ ดเพื อนําไปสู่ ก ารแก้ไ ขปั ญหา สรุ ปได้ 5 ประเด็ น
มีรายละเอียด ดังนี#
3.1 ปรับการจัดตารางเรี ยนและห้องเรี ยน
นักศึกษา 33 คน ต้องการให้วิทยาลัยจัดการเรี ยนการสอน เฉพาะในวันเวลาราชการ และให้หยุด
เสาร์ อาทิตย์ หรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ควรจัดตารางเวลาเรี ยนอัดแน่นจนเกินไป นักศึกษา 19 คน ต้องการ
ให้วทิ ยาลัยจัดชั#นเรี ยนของนักศึกษาให้เล็กลง เป็ นห้องย่อยห้องละ 100 คน เพือให้อาจารย์ดูแลนักศึกษาได้
ทัว ถึง ห้องเรี ยนเสี ยงไม่ดงั และทําให้มองเห็นสื อได้ชดั เจนขึ#น นักศึกษา 13 คน ต้องการให้วิทยาลัยมีการจัด
ตารางเวลาเรี ยนให้วิชาทีเรี ยนมีความยากง่ายคละกันไปไม่ให้หนักในเทอมใดเทอมหนึ ง นักศึกษา 10 คน
ต้องการให้วิทยาลัยจัดการเรี ยนเฉพาะในเวลากลางวัน (08.00-17.00 น.) หรื อตอนเช้า ไม่ควรจัดให้เรี ยน
หลังเวลา 17.00 น. เพราะรบกวนเวลาพักผ่อน ทําให้ไม่มีเวลาทบทวนบทเรี ยน และทําให้อ่อนเพลี ยใน
วันรุ่ งขึ#น ดังตัวอย่างคําตอบ
“การเรี ยนพยาบาลเป็ นสิ" งที" หนักมาก การเรี ยนแต่ ละวิ ชาก็หนักพอ ๆ กัน ต้ องท่ องเกื อบทั, งหมด
จากปกติ เรี ยนวันจันทร์ -ศุกร์ มาเรี ยนที" นี" เรี ยนทุกวัน รวมเสาร์ -อาทิ ตย์ ไม่ ค่อยว่ างเลยรู้ สึ กเครี ยด เหนื" อย
และท้ อเป็ นประจํา อยากให้ อาจารย์ ช่วยจัดตารางสอนให้ มีวนั ว่ างบ้ าง เรี ยนก็หนักอยากมีเวลาพักเยอะ ๆ จะ
ได้ มีเวลาอ่ านหนังสื อโดยเฉพาะเสาร์ -อาทิ ตย์ พยายามจัดให้ เรี ยนเช้ า ๆ เทอมนี ม, ีเรี ยนช่ วงคํา" เลิ กดึ ก ทําให้
ง่ วงนอนแถมยังเหนื"อยกลับมาถึงหอก็นอนเลยไม่ ได้ ทบทวนหนังสื อ”
“อยากให้ ทางวิทยาลัยจัดห้ องให้ เป็ นกลุ่มย่ อย ๆ ไม่ เอากลุ่มใหญ่ แบบ 200 คนแบบนี , เพราะข้ างหน้ า
เรี ยน แต่ ข้างหลังจะคุยกันเสี ยงดังมาก”
“อยากให้ วิทยาลัยจัดตารางเรี ยน โดยเฉพาะภาคเรี ยนที" 3 ซึ" งมี แต่ วิชาที" ค่อนข้ างยากเกื อบทั,งหมด
น่ าจะกระจายวิชาที" ยากและง่ ายให้ อยู่ในภาคเรี ยนปกติในสั ดส่ วนเท่ ากัน เพื"อจะได้ ไม่ เกิดความเครี ยด”
3.2 ปรับวิธีการจัดสอบ
นักศึกษา 30 คน ต้องการให้วิทยาลัยฯ ปรับระบบการสอบ นักศึกษา 12 คน ต้องการให้วิทยาลัยฯ
ติวก่อนสอบ นักศึกษา 11 คน ต้องการให้วทิ ยาลัยฯ จัดให้มีเวลาว่างสําหรับอ่านหนังสื อก่อนสอบ นักศึกษา 1
คน ต้องการให้อาจารย์แบ่งหัวข้อสําหรับสอบออกเป็ นหัวข้อย่อยๆ สอบทีละประเด็น สอนเสร็ จแล้วสอบ
เป็ นเรื องๆ ไป ดังตัวอย่างคําตอบ

“อยากให้ มีการทดสอบในบทเรี ยนไปที ละบท เพื"อจะได้ ไม่ สับสน”
“อยากให้ อาจารย์ จัดวิทยากรติ วก่ อนสอบหรื อแบ่ งช่ วงการสอบ เว้ นไว้ ในแต่ ละวัน แบ่ งย่ อยในการ
สอบแต่ ละเรื" อง”
“ต้ องการให้ วิทยาลัยให้ เวลาอ่ านหนังสื อสอบ เช่ น หยุด 1 วันก่ อนสอบ”
3.3 จัดหาสิ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
นักศึกษา 39 คน ต้องการให้วิทยาลัยมีการจัดหาหรื อเตรี ยมสิ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาให้
เพี ยงพอ นักศึ กษา 9 คน ต้องการให้วิทยาลัย จัดซื# อจอ LCD ให้มีข นาดใหญ่ และห้องเรี ยนใหญ่ ควรมี
อย่างน้อย 2 จอ และติดตั#งจอให้ห่างจากพื#น และต้องการให้วิทยาลัยจัดซื# อหนังสื อ ตําราประกอบการเรี ยน
การสอนในห้องสมุ ดให้เพี ย งพอต่ อจํา นวนและความต้องการของนักศึ ก ษา นัก ศึ ก ษา 5 คน ต้องการให้
วิทยาลัยจัดทําเอกสารประกอบการสอน สื อการสอนให้เพียงพอ และควรแจกเอกสารประกอบการสอน
ล่วงหน้าและต้องการให้วิทยาลัยจัดหาที อ่านหนังสื อให้เพียงพอ เพราะว่าหอพักแออัดเสี ยงดัง ไม่มีห้อง
สําหรับอ่านหนังสื อ ดังตัวอย่างคําตอบ
“Projector อยากให้ มีขนาดใหญ่ และอยู่สูงจากเก้ าอี ”,
“ต้ องการให้ ทางวิ ทยาลัยจั ดหาหนังสื อวิ ชาการมาเพิ" มในห้ องสมุดเพราะจํานวนเด็กเพิ" ม หนังสื อไม่
พอการยื ม หนังสื อแต่ ละเล่ ม ควรยื มติ ดต่ อกันได้ ไม่ เกิ น 2 ครั, ง มิ เช่ นนั,น นักศึ กษาจะยื มมาเป็ นลิ ขสิ ทธิN ของ
ตนเอง ทําให้ คนอื" นไม่ สามารถใช้ ได้ ”
“อยากให้ อาจารย์ ที"สอนในแต่ ละวิชาทําเอกสารให้ พร้ อมก่ อนที" จะมาสอนให้ กับผู้อื"น”
“ข้ าพเจ้ าอยากให้ วิทยาลัยช่ วยในเรื" องห้ องอ่ านหนังสื อ เพราะที" วิทยาลัยนี อ, ยู่กันอย่ างแออัดทําให้ เกิ ด
มลพิษต่ าง ๆ ตามมาด้ วย เช่ น มลพิษทางเสี ยง ซึ" งมีแต่ ความวุ่นวาย อยากให้ ทางวิทยาลัยจัดสถานที" หรื อห้ องให้
อ่ านหนังสื อ เพื"อความเข้ าใจในเนือ, หาและเพื"อความมีสมาธิ ในการอ่ านหนังสื อตอนกลางคื น”
3.4 พัฒนาระบบการให้บริ การคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด
นักศึกษา 3 คน ต้องการให้มี Wireless ในหอพักตลอด 24 ชัวโมง และต้องการให้ห้องสมุดขยาย
เวลาการให้บริ การโดยวันศุกร์ และวันเสาร์ เปิ ดให้บริ การห้องสมุดถึงเวลา 20.00 น. และควรมีการจัดระบบ
การยืม คืนหนังสื อไม่ให้ยมื ติดต่อกันโดยมีระบบการจองหนังสื อ นักศึกษาบางส่ วนต้องการให้วทิ ยาลัยแก้ไข
ระเบียบ คือ ให้นกั ศึกษาชายอยูใ่ นหอพักนักศึกษาหญิงได้ถึง 23.00 น. เพราะนักศึกษาชายส่ วนใหญ่เรี ยนเก่ง
และเป็ นคนติ ว ให้ นัก ศึ ก ษาหญิ ง และต้อ งการให้ วิท ยาลัย ลดความเคร่ ง ครั ด เรื องการปิ ดไฟลง เพื อ ให้
นักศึกษาสามารถเปิ ดไฟอ่านหนังสื อหลังเวลา 23.00 น.ได้ ดังตัวอย่างคําตอบ
“กฎระเบียบของหอพักมีเยอะแต่ ที"ลาํ บากคื อปิ ดไฟตอน 5 ทุ่ม ปกติเป็ นคนนอนดึ กมาก ตี 3-4 พอมา
อยู่ที"นี"ต้องปิ ดไฟนอนแล้ ว ต้ องเปิ ดโคมไฟอ่ านหนังสื อ สายตาสั, นกว่ าเดิมอี ก เพราะแสงไฟไม่ พอ”
“อยากให้ ห้องสมุดปิ ดเวลา 2 ทุ่ม (ศุกร์ -เสาร์ )
“เปิ ดห้ อง Computer หรื อเปิ ด ไวเลต 24 ชั"วโมง เพื"อให้ นักศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ เพิ" มเติ มได้ ทันโลก
ยุคไอที มากขึน, ”

3.5 ปรับวิธีการสอนของอาจารย์
นักศึกษา 14 คน ต้องการให้อาจารย์ปรับปรุ งวิธีการสอน นักศึกษา 12 คน ต้องการให้อาจารย์สอน
ช้าลง นักศึกษา 2 คน ต้องการให้อาจารย์สอนให้สนุกจะได้ไม่น่าเบือ ดังตัวอย่างคําตอบ
“ให้ อาจารย์ ที"สอนเร็ วก็ให้ สอนช้ าลง อาจารย์ ใช้ ศัพท์ อังกฤษมากไป ให้ อธิ บายภาษาอังกฤษที" พูด
ออกไปด้ วย”
“การสอนของอาจารย์ อยากให้ อาจารย์ สอนแบบให้ นักศึ กษาเข้ าใจมากขึน, อย่ าเร่ งการสอนให้ มาก
เพราะเรี ยนไม่ ค่อยรู้ เรื" อง”

อภิปรายผลการวิจัย
นักศึกษาส่ วนใหญ่สะท้อนปั ญหาทีเกิดจากการบริ หารจัดการของวิทยาลัยใน 3 ประเด็น คือ การจัด
ตารางเรี ยนเต็มเวลามากเกินไป 2) ความไม่พร้อมของปั จจัยสนับสนุ นการเรี ยน และ 3) สภาพแวดล้อมใน
ห้องเรี ยน การจัดตารางเรี ยนให้นกั ศึกษาเรี ยนวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ ตั#งแต่เวลา 08.00-17.00น. หรื อจัดการ
เรี ยนการสอนนอกตารางเรี ยน ทําให้ไม่มีเวลาพักผ่อน ไม่มีเวลาอ่านหนังสื อก่อนสอบ ทั#งนี# เป็ นผลมาจาก
นักศึกษาในโครงการเข้ารับการศึกษาในภาคการศึกษาที 1 ช้าไปกว่าปกติ 1 เดือน ดังนั#นจึงต้องจัดให้เรี ยน
ชดเชยในวันหยุดและต้องจัดชัว โมงสอนเสริ มเพิมเติมในเนื#อหาและทักษะทีนกั ศึกษามีปัญหา การเรี ยนวิชา
ในชั#นปี ที 1 ส่ วนใหญ่เป็ นวิชาพื#นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ ทีตอ้ งจ้างอาจารย์พิเศษจากภายนอกมาสอน ซึ ง
อาจารย์ดัง กล่ า วไม่ ส ามารถมาสอนในวัน เวลาราชการได้ ดัง นั#น จึ ง ทํา ให้ นัก ศึ ก ษาต้อ งเรี ย นเนื# อ หา
ค่อนข้างมากและไม่มีเวลาพักสําหรับอ่านหนังสื อก่ อนสอบเพราะเรี ยนเลิ กหลังเวลา 17.00 น. ไม่มีเวลา
พักผ่อนเพราะต้องเรี ยนในวันหยุดหรื อนอกเวลา มีการจัดให้นกั ศึกษาเรี ยนวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ ตั#งแต่เวลา
08.00-17.00น. เพือชดเชยเวลาทีนกั ศึกษาเข้าศึกษาล่าช้า และให้เรี ยนทันนักศึกษาชั#นปี ที 1 เพราะว่าในปี
การศึกษา 2551 วิทยาลัยวางแผนจะจัดชั#นเรี ยนนักศึกษาใหม่ให้คละกันระหว่างนักศึกษาปกติและนักศึกษา
ในโครงการเพือให้เกิ ดสัมพันธภาพและการช่ วยเหลื อซึ งกันและกัน ซึ ง สอดคล้องกับผลการศึ ก ษาของ
ลดาวัล ย์ ประที ป ชัย กู ร และคณะ (2551) ที พ บว่า วิท ยาลัย พยาบาลทุ ก แห่ ง ที รับ นัก ศึ ก ษาในโครงการนี#
มีการจัดการเรี ยนการสอนทีตระหนักถึงการปรับตัวของนักศึกษาและให้ทนั นักศึกษาปกติในปี การศึกษาแรก
โดยการจัดสอนแยกจากกลุ่ ม นัก ศึ ก ษาปกติ สอนอย่า งเร่ ง รี บ จากรายวิช าง่ า ยไปยาก สอนวิช าเฉพาะ
ถ้านักศึกษาเรี ยนได้คะแนนไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ ต้องมีการสอนเสริ มและสอบซ่ อม การเรี ยนในชั#นปี ที 2
จะมีการจัดให้มีการเรี ยนรวมกันกับนักศึกษาภาคปกติ จากลักษณะวิชาทีมีความยากในเนื#อหา และมีการจัด
ตารางเรี ยนติดต่อกันเป็ นเวลาหลายชัว โมง ร่ วมกับมีความรู ้พ#ืนฐานด้านวิชาการน้อย เนื องจากกลุ่มตัวอย่างมี
ความหลากหลายด้า นอายุ พื# น ฐานการศึ ก ษา จึ ง ทํา ให้ นัก ศึ ก ษาเห็ น ว่ า การจัด ตารางเรี ย นที อ ัด แน่ น
เป็ นอุปสรรคทําให้นกั ศึกษาเรี ยนได้ไม่ดีเท่าทีควร
ส่ วนปั ญหาปั จจัยสนับสนุ นการเรี ยนไม่เพียงพอและห้องเรี ยนเสี ยงดัง ไม่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ทั#งนี#
เป็ นเพราะจํานวนนักศึกษาทีเรี ยนมีจาํ นวนมาก จึงทําให้เสี ยงดัง รบกวนสมาธิ ร่ วมกับสภาพห้องเรี ยนเป็ น

ห้องพื#นราบ ทํา ให้นักศึ ก ษาไม่เห็ นด้านหน้าชั#นอย่า งทัว ถึ ง จึ งส่ งผลให้มีความสนใจในการเรี ยนลดลง
(จันทร์ จิรา จันทร์ บก และคณะ, 2551)
สิ ง สนับสนุ นการเรี ย นที ไ ม่เพีย งพอนั#นเกิ ดจากมี ก ารเพิ ม จํา นวนนัก ศึ ก ษาในปี การศึ ก ษานี# อย่า ง
รวดเร็ ว และถ้ารวมจํานวนนักศึกษาชั#นปี ที 1 ภาคปกติดว้ ยจะมีนกั ศึกษาชั#นปี ที 1 ทั#งหมด จํานวน 299 คน
ดังนั#นจึงทําให้ปัจจัยสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ เช่น ตํารา หนังสื อ มีไม่เพียงพอซึ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
บุษกร โกมลภมร และคณะ (2551) ทีทาํ การศึกษาเกียวกับการปรับตัวในชี วิตการเป็ นนักศึกษาในโครงการ
นักศึกษามีความเห็นว่า สิ งอํานวยความสะดวกในการเรี ยนและการพักอาศัยมีไม่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
และชํารุ ดเป็ นส่ วนใหญ่ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูรและคณะ (2551) ทีพบว่า
โครงการผลิตพยาบาลวิชาชี พเพิม เป็ นโครงการเร่ งด่วน จึงทําให้มีปัญหาในการจัดการศึกษา ได้แก่ อาจารย์
และสิ ง สนั บ สนุ น การเรี ยนรู ้ ไ ม่ เ พี ย งพอ เช่ น ห้ อ งเรี ยน หอพัก แหล่ ง ฝึ ก สื อ การสอนไม่ เ พี ย งพอ
ซึ งสอดคล้องกับความต้องการการช่วยเหลื อทีนกั ศึกษาได้ให้ขอ้ เสนอแนะไว้ว่าวิทยาลัยควรมีการจัดหาสิ ง
สนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ให้เพียงพอ และปรั บระบบการให้บริ การห้องคอมพิวเตอร์ ให้มี Wireless ในหอพัก
ตลอด 24 ชัว โมง ขยายเวลาการให้บริ การห้องสมุด โดยวันศุกร์ และวันเสาร์ เปิ ดให้บริ การห้องสมุดถึงเวลา
20.00 น. และควรมีการจัดระบบการยืม คืนหนังสื อไม่ให้ยืมติดต่อกันโดยมีระบบการจองหนังสื อ เพือให้
สอดคล้องและตรงกับความต้องการของนักศึกษาเพือเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการเรี ยนการสอนของนักศึกษา
ซึ ง ความต้องการของนัก ศึ กษาดัง กล่ า วข้างต้นยัง สอดคล้องกับความต้องการของนัก ศึ ก ษาที เข้าศึ ก ษาที
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ทีเสนอแนะให้วิทยาลัยมีการปรับปรุ ง จัดหาสิ งสนับสนุ นการเรี ยน
อํานวยความสะดวกแก่การพักอาศัยแก่นกั ศึกษา เช่น ปรับปรุ งห้องเรี ยน เพิมจํานวนคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
ปั ญหาทีเกิดจากอาจารย์ผสู ้ อน นักศึกษาสะท้อนปั ญหาว่าอาจารย์สอนเร็ วและมีวิธีการสอนน่ าเบือ
ทั#งนี# เนื องจากการจัดการเรี ยนการสอนให้นกั ศึกษาในโครงการ อาจารย์ตอ้ งสอนละเอียด เพราะนักศึกษา
แต่ละคนมีพ#ืนฐานการศึ กษาไม่เท่ากัน ดังนั#นจึ งต้องใช้เวลาในการอธิ บายค่อนข้างมาก ในขณะเดี ยวกัน
อาจารย์ก็ ต้อ งสอนให้ค รอบคลุ ม ประเด็ นสํ า คัญตามที ก าํ หนด อาจารย์จึ ง ต้องสอนในเวลาจํา กัด ทํา ให้
นักศึกษาทีมีพ#นื ฐานไม่ดีคิดตามไม่ทนั จึงทําให้นกั ศึกษาบางคนบอกว่าอาจารย์สอนน่าเบือเพราะตนไม่เข้าใจ
และอาจารย์ดูแลนักศึกษาจํานวนมากไม่ทวั ถึง ซึ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิ ภาพร กรัยวิเชี ยร และ
เพียรพันธ์ อัศวพิทยา (2539) ได้ทาํ การศึกษาปั ญหาด้านการเรี ยนและการปรับตัวของนักศึกษาหลักสู ตร
สาธารณสุ ขศาสตรบั ณ ฑิ ต (ต่ อ เนื อ ง) โควตาพิ เ ศษ และโควตาปกติ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่า นักศึกษา มีปัญหาด้านการเรี ยนทีเกี ยวกับผูส้ อนในระดับปานกลาง ได้แก่ จดคํา
บรรยายไม่ทนั ทําความเข้าใจตามอาจารย์ไม่ทนั ฟังคําบรรยายของอาจารย์ไม่เข้าใจทําให้เบือวิชานั#น มีปัญหา
ในระดับตํา 2 ข้อ ได้แก่ 1) ไม่ชอบอาจารย์เป็ นการส่ วนตัว ทําให้ไม่อยากเรี ยน และ 2) อาจารย์ไม่เปิ ดโอกาส
ให้ซักถามในเนื#อหาวิชาทีไม่เข้าใจ ดังนั#นจึงเป็ นหน้าทีของอาจารย์ทีตอ้ งหาวิธีการสอนให้น่าสนใจ ทําให้
นักศึกษาอยากเรี ยนและเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ปั ญหาที เกิ ดจากตัวนักศึ กษา นักศึ ก ษาส่ วนใหญ่สะท้อนปั ญหาว่า นักศึ กษามี ความจํา ไม่ดี ทั#ง นี#
อธิ บายได้ว่าเป็ นเพราะนักศึกษาในโครงการมีอายุมาก มีพ#ืนฐานการศึกษาทีไม่ดีพิจารณาจากมีคะแนนการ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาไม่ถึงร้อยละ 50 และมีระยะเวลาหลังจบการศึกษานานมากกว่า 1 ปี เป็ นส่ วนใหญ่ ซึ ง
นักศึกษาทีสะท้อนปั ญหานี#จะเป็ นนักศึกษาทีมีอายุมาก จบการศึกษามานาน และบางรายก็จบการศึกษาจาก
โรงเรี ย นสอนศาสนา มี นัก ศึ ก ษาจํา นวนน้อยรายงานว่า ตนมี พ ฤติ ก รรมการเรี ย นไม่ เหมาะสม ซึ ง จาก
การศึ ก ษาภู มิ หลัง จะพบว่า เป็ นเด็ ก ที มีท ศั นคติ ทางลบต่ อการเรี ยน มาเรี ยนเพราะเป็ นความต้องการของ
ผูป้ กครอง ซึ งสอดคล้องกับ ผลการศึ ก ษาของ ลดาวัล ย์ ประที ป ชัยกูร และคณะ (2551) ที พบว่า ความ
หลากหลายของผูเ้ รี ยน เนื องจากนักศึกษาทีได้รับการคัดเลือกมีความหลากหลายทั#งในแง่ความคิด ทัศนคติ
ต่อวิชาชี พ เหตุผลในการเข้ามาเรี ยน ความรับผิดชอบ ความรู ้ ความสามารถ จึงทําให้นกั ศึกษาเกิ ดปั ญหา
ด้านการเรี ยน เช่น ความจําไม่ดี ขาดความรับผิดชอบในการเรี ยน โดดเรี ยน เข้าเรี ยนสาย จึงทําให้ผลการเรี ยน
ออกมาไม่ดี

ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การคัดเลื อกนักศึ กษาควรเลื อกนัก ศึ กษาที มี ทศั นคติ ทีดีต่อวิช าชี พ เพราะมี ผลต่ อพฤติ กรรมการเรี ย น
นอกจากนี# ควรพิจารณาพื#นฐานด้านการศึกษาด้วย เพราะถ้านักศึกษามีความรู ้ พ#ืนฐานด้านวิชาการน้อย อาจ
ทําให้ไม่สามารถเรี ยนได้สาํ เร็ จตามความมุ่งหมายของโครงการ
ข้อเสนอแนะต่อวิทยาลัย
1. ควรเร่ งหาสิ งสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา
2. ควรมีมาตรการสรรหาอาจารย์พิเศษทีสามารถสอนในเวลาราชการได้ นอกจากนี# ควรมีระบบการ
ช่วยเหลือนักศึกษาทีมีปัญหาด้านการเรี ยนนอกเหนือจากการติวโดยเพือนช่วยเพือน
3. ควรมีระบบให้คาํ ปรึ กษาเพือช่วยเหลือนักศึกษาทีมีพฤติกรรมการเรี ยนไม่เหมาะสม
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั&งต่ อไป
เนื องจากการศึ กษาครั#งนี# เป็ นการศึ กษาเบื#องต้น เก็บรวบรวมข้อมูลจากการให้นักศึ กษาตอบคําถาม
ปลายเปิ ดเกี ยวกับปั ญหาและความต้องการด้า นการเรี ยน ดังนั#นการรวบรวมข้อมูล จึ งมี ขอ้ จํากัด เพราะ
นักศึกษาทีไม่ได้เขียนรายละเอียด อาจมีปัญหาและความต้องการด้านการเรี ยนหรื อไม่มีก็ได้ ดังนั#นควรมี
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพิม เช่น focus group สัมภาษณ์ สังเกต เป็ นต้น โดยอาจนําข้อมูลคุณภาพไปสร้างข้อ
คําถามสอบถามนักศึกษาทั#งหมดเพือให้ทราบขนาดหรื อความรุ นแรงของปั ญหา และควรสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก
นักศึกษาทีสอบตกเพือให้ผลการศึกษามีความถูกต้องและชัดเจนมากขึ#น
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