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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อ ศึกษาหาสาเหตุท่นี ักศึกษามีผลการเรียนคะแนนไม่สมบูรณ์ในรายวิชาปัญหา
พิเศษตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2557 และหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อแก้ ไขปั ญหาผลการเรียนคะแนนไม่สมบูรณ์ใน
รายวิชาปัญหาพิเศษปี การศึกษา 2558 ของนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ได้ ลงทะเบียนเรียนวิชาปัญหาพิเศษ ในภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2558 จานวน 2 กลุ่ม จานวน 31 คน โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงพฤติกรรมและเก็บข้ อมูลผลการเรียนที่ได้
จากการมีและไม่ มีมาตรการติดตามเพื่ อกระตุ้นนักศึกษา ต่ อผลการเรียนที่ได้ คะแนนไม่ สมบูรณ์ พบว่ า ปี การศึกษา
2555-2557 มีนักศึกษาที่มผี ลการเรียนคะแนนไม่สมบูรณ์ในรายวิชาปัญหาพิเศษ มีค่าระหว่าง 64.3-77.8 เปอร์เซ็นต์
สาเหตุหลักที่มคี ะแนนไม่สมบูรณ์เนื่องจากนักศึกษาการขาดความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีความสนใจต่อการทาปัญหาพิเศษสูง
ถึง 75.7 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือการขาดความลงตัวในเรื่องของเวลาระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษาในการปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับงานปัญหาพิเศษมีค่าเท่ากับ 15.9 เปอร์เซ็นต์ ตามด้ วยปัญหาเหตุสดุ วิสยั 4.8 เปอร์เซนต์ แนวทางแก้ ไขคือการ
มีมาตรการติดตามเพื่อกระตุ้นนักศึกษา โดยมีข้อกาหนดให้ กับนักศึกษาคือ นักศึกษาทุกคนต้ องนาเสนอโครงร่างงาน
ปัญหาพิเศษ และการรายงานความก้ าวหน้ าของงานที่ทาการศึกษาทดลอง การมีมาตรการกระตุ้น (รูปแบบที่ 2) ส่งผลให้
นักศึกษาสามารถสอบผ่านรายวิชาปัญหาพิเศษ ตลอดระยะเวลาการลงทะเบียนได้ สงู ถึง 92.9 เปอร์เซนต์ ส่วนรูปแบบที่
1 ที่ไม่มกี ารมาตรการ พบว่านักศึกษามีผลการเรียนสอบผ่านได้ คิดเป็ น 70.6 เปอร์เซนต์ ดังนั้นรูปแบบการจัดการที่ใช้
มีประสิทธิภาพ สามารถลดจานวนนักศึกษาที่มีคะแนนไม่ สมบูรณ์ในรายวิชาปั ญหาพิ เศษได้ และส่งผลให้ นักศึกษา
สามารถสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลากาหนดในหลักสูตรได้
คาสาคัญ: ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ วิชาปัญหาพิเศษ การแก้ ไขปัญหา
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บทนา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็ นสาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิตด้ านประมงหรือนักเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ ที่มคี วามรู้ความสามารถออกไปรับใช้
สังคมและประเทศชาติอย่ างต่ อเนื่องมากกว่ า 20 ปี ปั จจุ บันพบว่ า มีปัญญาเรื่องนักศึกษาที่ไม่ สาเร็จ การศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดเพิ่ มสูงขึ้น เมื่อวิเคราะห์ สาเหตุท่ีแท้ จ ริงพบว่ า 95 เปอร์เซนต์ของนักศึกษาที่ไม่ ส าเร็จ
การศึกษาตามกาหนด เนื่องจากนัก ศึกษามีคะแนนไม่สมบูรณ์หรือติดไอ (incomplete score, I) ในรายวิชาปั ญหาพิเศษ
ทางการประมงทั้งที่สอบผ่านในรายวิชาอื่นๆแล้ วก็ตาม เมื่อดูข้อมูลเปอร์เซ็นต์นักศึกษาที่มผี ลการเรียนไม่สมบูรณ์ต้งั แต่ปี
การศึกษา 2555-2557 พบว่านักศึกษาที่มผี ลการเรียนไม่สมบูรณ์อยู่ในช่วงสูงตั้งแต่ 64.29-72.79 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่
1-3) รายวิ ชาปั ญหาพิ เศษของสาขาวิชาเป็ นรายวิช าบังคับที่นัก ศึก ษาทุก คนจะต้ อ งสอบผ่ าน ลั กษณะรายวิชาเป็ น
โครงงานที่นักศึกษาต้ องเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษเพื่อศึกษาวิจัยในหัวข้ อที่นักศึกษาสนใจภายใต้ การดูแลของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาปั ญหาพิเศษ ทาการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล สอบปั ญหาพิเศษ (นาเสนอผลการทดลองและสอบปาก
เปล่า) รวมทั้งจัดทารูปเล่มรายงานส่งตามระยะเวลาที่กาหนด แต่พบว่าจานวนนักศึกษาที่ไม่สามารถสอบและส่งรูปเล่ ม
ปั ญหาพิเศษได้ ตามระยะเวลาที่สาขาวิชากาหนดมีจานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี อย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อการจัดการ
การศึกษาของสาขาวิชานั่นคือจานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาต่าลง ทางผู้วิจัยวิเคราะห์ด้วยการสัมภาษณ์พบว่าสาเหตุท่ี
ทาให้ นักศึกษามีคะแนนไม่สมบูรณ์ เกิดจากสาเหตุหลักห้ าประการคือ 1) นักศึกษาขาดมุ่งมั่นตั้งใจและขาดความสนใจต่อ
การทาปั ญหาพิเศษ 2) นักศึกษาขาดทักษะการค้ นคว้ า การอ่าน และวิเคราะห์ซ่ึงเป็ นสาเหตุทาให้ นักศึกษาไม่สามารถ
วิจารณ์ผลการทดลองของตนได้ และขาดทักษะในการเขียนรายงาน และการใช้ ภาษาในการนาเสนอทางวิชาการ 3) ขาด
การเข้ าปรึกษากับอาจารย์ท่ปี รึกษา หรือขาดความลงตัวในเรื่องของเวลาระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาเพื่อปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับงานปัญหาพิเศษ 4) อาจเกิดจากปัญหาข้ อผิดพลาดหรือเกิดเหตุสดุ วิสยั ในระหว่างทาการทดลอง เช่น ไฟฟ้ าดับ
ปลาป่ วยเป็ นโรค ฯลฯ จากสาเหตุต่ างๆดังกล่าวประกอบกับสาขาวิชายังขาดมาตรการการติดตามเพื่อกระตุ้นนักศึกษา
ตื่นตัวในการทาปั ญหาพิเศษ เพื่อลดปั ญหานักศึกษาที่มีคะแนนไม่สมบูรณ์ จากสาเหตุและปั ญหาดังกล่าวคณาจารย์ของ
สาขาวิชาจึงได้ ประชุมเพื่อระดมความคิด หาแนวทางการแก้ ปัญหา จึงมีมติในที่ประชุมเห็นพ้ องว่ าควรมีมาตรการการ
ติดตามเพื่อกระตุ้นนักศึกษา โดยสร้ างเงื่อนไขข้ อกาหนดเพิ่มเติมให้ กบั นักศึกษา เพื่อคาดหวังว่านักศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์
และประสิทธิผลในการศึกษาในรายวิชานี้ได้ ดีข้ ึน โดยสร้ างเงื่อนไขเพื่ อเพิ่ มกระบวนการในมาตรการการติดตามเพื่อ
กระตุ้นนักศึกษาขึ้น ดังนี้ คือ 1)ให้ นักศึกษาทุกคนต้ องนาเสนอโครงร่างงานปั ญหาพิเศษในชั้นปี ที่ 3 (ก่อนลงทะเบียน
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Abstract
The purpose of this study is to find out cause of incomplete score in special problem subject during academic
year 2012-2014 and to find the suitable management methods for solving incompleted score problem of students in
Fisheries Science Division, Rajamangala University of Technology, Suvarnaphumi. Thirty one students were registered
in this subject in 2nd semester, year 2015. Interview technique as well as socre result were approached for data
collecting and was calculated in percentage. The result showed that during academic year 2012-2014 students got
incompeted score highly to 64.3-77.8 percentages. The main cause of this problem is lack of intention or not focus
(75.7%) and the 2nd cause is gab of time management between student and advisor (15.9%). Tools were used to
increased commitment to finish special problem on time. Using Type 2 tool: presenting proposal in 3rd Year (before
register) and report progressive work of special problem in 4th Year (register) increased the percentage of
achievement student whom can passed these subject 92.9 percentages. Students with using Type 1 tool, it found
that only 70.6 can pass. It cans concluse that the typy 2 tool can eliminate the incompleted score in special problem
subject of Fisheries Science Division.
Keywords: incompleted score, special problem subject, solving problem
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เรียนวิชาดังกล่าว) และ 2)ให้ นักศึกษาทุกคนต้ องมีการนาเสนอรายงานความก้ าวหน้ าของปั ญหาพิเศษที่ได้ ดาเนินการ
แล้ วเสร็จไปแล้ วในบางส่วนในภาคการเรียนที่ 2 ของชั้นปี ที่ 4 ซึ่งเป็ นภาคเรียนที่นักศึกษาได้ ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้
เพื่ อแก้ ไขปั ญหาดังกล่ าวข้ างต้ นให้ เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาหา
สาเหตุท่แี ท้ จริงที่ทาให้ นักศึกษามีผลการเรียนคะแนนไม่สมบูรณ์ในรายวิชาปัญหาพิเศษตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2557
และหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อแก้ ไขปั ญหาผลการเรียนคะแนนไม่สมบูรณ์ในรายวิชาปั ญหาพิเศษปี การศึกษา 2558 ซึ่ง
คาดว่าจะส่งผลให้ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปั ญหาพิเศษ สามารถแก้ ปัญหาดังกล่าว และมีผลการเรียนผ่านใน
รายวิชานี้และส่งผลต่อเนื่องให้ นักศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษาได้ ตามระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตรได้ เพิ่มมากขึ้น
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ทาการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ทาการวิจัยในครั้งนี้ จะทาการเก็บข้ อมูลกลุ่มตัวอย่ างนักศึกษาจากกลุ่ม
นักศึกษา 2 กลุ่ม ตามหลักสูตรที่เปิ ดสอน ดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้คอื
กลุ่ม A คือ กลุ่มนักศึกษาที่เข้ ามาศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตลอดหลักสูตรนาน 4 ปี
กลุ่ ม B คื อ กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า มาศึ ก ษาในระบบเที ย บโอน โดยรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้ ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี นักศึกษากลุ่มนี้จะศึกษาในสาขาวิชาตลอด
หลักสูตรนาน 2 ปี
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะแยกศึกษาประเด็นของงานวิจัยออกเป็ น 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ
1. ศึกษาหาสาเหตุท่นี ักศึกษามีผลการเรียนคะแนนไม่สมบูรณ์ในรายวิชาปัญหาพิเศษตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2557
เก็บข้ อมูลจากกลุ่มนักศึกษาทั้งสองกลุ่ม กลุ่ม A และ B ที่ได้ ลงทะเบียนเรียนวิชาปั ญหาพิเศษ ในปี การศึกษา
2555-2557 จานวน 3 ปี การศึกษา (ตารางที่ 1) ซึ่งนักศึกษาทั้งสองกลุ่มมีกระบวนการจัดการที่ต่างกัน ดังแสดงรายละ
อียดดังตารางที่ 2
2. ศึกษาทดสอบแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ ไขปั ญหาผลการเรียนคะแนนไม่สมบูรณ์ในรายวิชาปั ญหาพิเศษ
ประจาปี การศึกษา 2558
เก็บข้ อมูลนักศึกษาสองกลุ่ม คือ กลุ่ม A และ B ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปั ญหาพิ เศษ ในปี การศึกษา 2558
จานวนทั้งหมด 31 คน ซึ่งนักศึกษา 2 กลุ่มนี้จะใช้ แนวทางการจัดการที่แตกต่างกัน 2 แนวทางคือ
รูปแบบที่ 1 ไม่ มีมาตรการการติดตามเพื่ อกระตุ้นนักศึกษา (ดังตารางที่ 3) คือ จะใช้ กับนักศึกษากลุ่ม A
จานวน 17 คน ลงทะเบียนเรียนวิชาปั ญหาพิเศษในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 และนักศึกษาต้ องสอบปากเปล่ า
ปัญหาพิเศษและส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ก่อนสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
รุปแบบที่ 2 มีมาตรการาการติดตามเพื่อกระตุ้นนักศึกษา โดยมีมาตรกระตุ้นให้ กบั นักศึกษาคือ นาเสนอโครง
ร่างงานปั ญหาพิเศษในปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 และรายงานความก้ าวหน้ าของงานปัยหาพิเศษ ในปี ที่ 4 ภาคการเรียนที่ 2
ซึ่งเป็ นภาคเรียนที่นักศึกษาได้ ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ (ดังตารางที่ 3) มาตรการนี้กบั นักศึกษากลุ่ม B จานวน 14 คน
ตารางที่ 1 จานวนนักศึกษา (คน) ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปัญหาพิเศษในปี การศึกษา 2555-2557

กลุ่มวิจัยสถาบัน

ปี การศึกษา
2555
2556
2557
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กลุ่ม A
12
16
10

กลุ่ม B
6
6
4

นักศึกษาทั้งหมด(คน) ที่เก็บข้ อมูล
18
22
14

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

ตารางที่ 2 กาหนดการระยะเวลาเกี่ยวกับงานปัญหาพิเศษของสาขาวิชาของนักศึกษาปี 2555-2557
รายละเอียดของกระบวนการทาปัญหาพิเศษ
1 จับฉลากเลือกอาจารย์ท่ปี รึกษาโครงงานปั ญหาพิเศษ
2 ส่งโครงร่างปัญหาพิเศษ
3 ทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรูปเล่มปัญหาพิเศษ
4 ลงทะเบียนเรียนวิชาปัญหาพิเศษ
5 สอบปากเปล่าปัญหาพิเศษ
6 ส่งรูปเล่มปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์

ชั้นปี ที่/ภาคเรียนที่
กลุ่ม A
3/1 (เดือนที่ 1)
3/1 (สิ้นภาคเรียน)
3/1-4/2
4/2
4/2
4/2 (สิ้นภาคเรียน)

กลุ่ม B
3/1 (เดือนที่ 4)
3/2 (เดือนที่ 1)
3/2-4/2
4/2
4/2
4/2 (สิ้นภาคเรียน)

ตารางที่ 3 รายละเอียดรูปแบบการจัดการรายวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษาที่ลงทะเบียนจานวน 2 แนวทาง
รายละเอียด
กลุ่มนักศึกษา
ปี ที่เข้ ามาศึกษาที่สาขาวิชา
พื้นฐานคุณวุฒิเดิม
ระยะเวลาที่ศกึ ษา
ระยะเวลาที่เลือกอาจารย์ท่ปี รึกษาปัญหาพิเศษ
ระยะเวลาที่ต้องส่งโครงร่างปั ญหาพิเศษ
นาเสนอโครงร่างปั ญหาพิเศษ
นาเสนอความก้าวหน้าของปั ญหาพิเศษ
สอบและจัดทารูปเล่มปัญหาพิเศษ

รูปแบบที่ 1 ไม่มีมาตรการกระตุ้น
กลุ่ม A
พ.ศ. 2555
ม.6
4 ปี
ปี การศึกษา 2557 เดือนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ปี การศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1
ไม่มีการนาเสนอ
ไม่มีการนาเสนอ
ปี การศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2

รูปแบบที่ 2 มีมาตรการกระตุ้น
กลุ่ม B
พ.ศ. 2557
ปวส.
2 ปี
ปี การศึกษา 2557 ปลายภาคเรียนที่ 1
ปี การศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2558 กลางภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2

การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ เก็บข้ อมูลของนักศึกษาต่างกันดังนี้คอื
1 ข้ อมูลคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนปั ญหาพิเศษในปี การศึกษา 2555-2557 โดยเก็บ
ข้ อมูลจากผลการเรียนของนักศึกษาและ สัมภาษณ์ของนักศึกษาและอาจารย์ท่ปี รึกษาปัญหาพิเศษ จานวน 54 คน ตลอด
ระยะเวลา 3 ปี การศึกษา และนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์หาสาเหตุ และวัดผลการศึกษาอยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ (%)

ผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะแยกศึกษาประเด็นของงานวิจัยออกเป็ น 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ
1.สาเหตุท่นี ักศึกษามีผลการเรียนคะแนนไม่สมบูรณ์ในรายวิชาปัญหาพิเศษตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2557
พบว่า นักศึกษาที่มผี ลการเรียนไม่สมบูรณ์มคี ่าระหว่าง 64.3-77.8 เปอร์เซ็นต์ (ดังแสดงในตารางที่ 4)

กลุ่มวิจัยสถาบัน

2 แนวทางการศึกษาเพื่อแก้ ไขปั ญหา ซึ่งมีสองรูปแบบ เก็บข้ อมูลจากนักศึกษาจานวน 31 คน โดยการเก็บ
ข้ อมูลแบ่งออกเป็ นสองส่วนคือ 1) ข้ อมูล ด้ านพฤติกรรมโดยการสัมภาษณ์ข้อมูลของนักศึกษา เช่น เรื่องความมั่นใจของ
นักศึกษาที่จะสามารถทาปัญหาพิเศษครบวงจรคือ ทาการทดลอง วิเคราะห์ผล เขียนรายงาน สอบ และจัดทารูปเล่มปัญหา
พิเศษส่งภายในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 2) การเก็บข้ อมูลด้ านความสามารถจากผลการปฎิบัติตามมาตรการจัดการ
หรื อ รูป แบบการศึ ก ษาในรายวิช าปั ญหาพิ เศษของนั กศึ ก ษา ตามระยะเวลาที่สาขาวิช าก าหนด โดยกาหนดรูปแบบ
การศึกษาเป็ น 2 รูปแบบ ซึ่งมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิง
พรรณนา โดยวัดผลการศึกษาอยู่ในรูปของ ความถี่และเปอร์เซ็นต์ (%)
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ตารางที่ 4 เปอร์เซนต์ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปัญหาพิเศษ และมีผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ (I)
ระหว่างปี การศึกษา 2555-2557
ปี การศึกษา
2555
2556
2557

จานวนรวมที่ลงทะเบียน(คน)
18
21
14

รายละเอียด
ไม่สมบูรณ์ (คน)
14
11
9

ไม่สมบูรณ์ (%)
77.8
72.7
64.3

จากข้ อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษา และอาจารย์ท่ปี รึกษาที่มผี ลการเรียนไม่สบูรณ์พบว่า สาเหตุหลักที่มี
คะแนนไม่สมบูรณ์มาจากนักศึกษาการขาดความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีความสนใจต่อการทาปัญหาพิเศษ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 75.7
เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือการขาดความลงตัวในเรื่องของเวลาระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษาในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับงาน
ปัญหาพิเศษมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.9 เปอร์เซ็นต์ ตามด้ วยปัญหาเหตุสดุ วิสยั 4.8 เปอร์เซนต์ (ดังตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 สาเหตุท่นี ักศึกษามีคะแนนไม่สมบูรณ์ในวิชาปัญหาพิเศษระหว่างปี การศึกษา 2555-2557
ปี การศึกษา
ขาดความมุ่งมั่นตั้งใจ
2555
2556
2557
เฉลี่ย

78.6
81.8
66.7
75.7

สาเหตุท่มี ีคะแนนไม่สมบูรณ์ (%)
ขาดทักษะในการ
ขาดความลงตัวในเรื่องของเวลา
เขียน
ระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา
0
7.2
0
18.2
11.1
22.2
3.7
15.9

เหตุสดุ วิสยั
14.3
0
0
4.8

2.ทดสอบแนวทางที่เหมาะสมเพื่อแก้ ไขปัญหาผลการเรียนคะแนนไม่สมบูรณ์ในรายวิชาปัญหาพิเศษปี การศึกษา

กลุ่มวิจัยสถาบัน

2558
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เมื่อทราบสาเหตุหลักของการที่มผี ลการเรียนไม่สมบูรณ์ว่ามาจากนักศึกษาการขาดความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีความ
สนใจต่อการทาปั ญหาพิเศษ ทางสาขาวิชามีมติให้ มีกระบวนการติดตามเพื่อกระตุ้นให้ นักศึกษาที่ลงทะเบียนปฎิบัติตาม
ข้ อกาหนดใหม่เพิ่มเติมคือ ต้ องนาเสนอโครงร่างงานปัญหาพิเศษในปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 และการรายงานความก้ าวหน้ า
ของงานที่ท าการศึก ษาทดลองในปี ที่ 4 ภาคการเรี ย นที่ 2 ทางสาขาวิช าได้ น าแนวทางนั้น ไปปฎิบัติกับ นัก ศึ กษาที่
ลงทะเบียนเรียนในปี การศึกษา 2558 โดยทาการวิจัยรูปแบบ 1 (ไม่มีมาตรการ) กับนักศึกษากลุ่ม A และรูปแบบที่ 2
(มีมาตรการ) กับนักศึกษากลุ่ม B ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปัญหาพิเศษ จานวน 31 คน พบว่า
เป็ นเพศชาย 77.42 เปอร์เซ็นต์ (24 คน) และเป็ นเพศหญิง 22.58 เปอร์เซ็นต์ (7 คน) ในช่วงเปิ ดภาคเรียน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ได้ สอบถามนักศึกษาเรื่องความมั่นใจของนักศึ กษาที่จะสามารถทาปั ญหาพิ เศษสาเร็จ ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด พบว่า นักศึกษาทุกคนมั่นใจว่าสามารถเรียนผ่านปัญหาพิเศษภายในภาคเรียนนี้ได้ แต่ในเดือนที่ 3
ของภาคเรียนที่ 2 ได้ สอบถามนักศึกษาใหม่อกี ครั้งพบว่า มีนักศึกษาเพียง 51.33 เปอร์เซ็นต์ ที่ม่นั ใจว่าตนเองสามารถ
จบตามระยะเวลาที่กาหนดได้ และมีนักศึกษา 48.67 เปอร์เซ็นต์คดิ ว่าตนเองไม่สามารถสอบทันตามระยะเวลาที่กาหนด
ได้ เหตุผลที่สอบไม่ทนั ตามระยะเวลาที่กาหนดมีสาเหตุหลักคือ มีปัญหาขาดความมุ่งมั่นในการทางาน 100% โดยแบ่ง
สาเหตุย่อยเป็ น ขาดความมุ่งมั่นในการเขียนรายงาน คิดเป็ น 52.38 เปอร์เซ็ นต์ รองลงมาคือปั ญหาขาดความมุ่งมั่นใน
การทาการทดลอง คิดเป็ นจานวน 28.77 เปอร์เซ็นต์
ข้ อมู ล ด้ า นความสามารถของนักศึกษาจากการปฎิบัติต ามแนวทางการจัด การวิช าปั ญ หาพิ เ ศษ พบว่ า เมื่อ
พิจารณาข้ อมูลการส่งโครงร่างปั ญหาพิเศษตามระยะเวลาที่สาขาวิชากาหนด นักศึกษาในแนวทางที่ 1 ส่งโครงร่างตาม
ระยะเวลาที่กาหนดเพียง 35.29 เปอร์เซ็นต์ ส่วนนักศึกษาที่ใช้ รปู แบบที่ 2 ที่มมี าตรการติดตามเพื่อกระตุ้นนักศึกษา
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พบว่า นาเสนอโครงร่าง 100 เปอร์เซนต์ และมีนักศึกษาที่นาเสนอรายงานความก้ าวหน้ าของงานปั ญหาพิเศษจานวน
13 คน คิดเป็ นจานวน 92.9 เปอร์เซ็นต์
การศึกษาแนวทางการจัดการแบบที่ไม่มีและมีมาตรการติดตามเพื่อกระตุ้นนักศึกษาต่อความสามารถของนักศึกษา
ให้ สอบผ่านรายวิชานี้ภายในระยะเวลาที่กาหนด พบว่า นักศึกษาที่มีมาตรการติดตามเพื่อกระตุ้น (รุปแบบที่ 2) สามารถสอบ
ผ่านรายวิชาปั ญหาพิเศษคิดเป็ นจานวน 42.9 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่ามากกว่านักศึกษากลุ่มที่ใช้ รูปแบบที่ 1 ถึงหนึ่งเท่าตัว ซึ่งมี
นักศึกษาสอบผ่านในรายวิชานี้เพียง 23.5 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 1) แต่เปอร์เซนต์ของนักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชานี้มอี ตั ราส่วน
น้ อยกว่ า 50 เปอร์เซ็นต์ และนักศึกษาทุกคนที่สอบผ่ านทุกคนเป็ นนักศึกษาที่สามารถสาเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 ดังนั้นอาจจะล่ าวได้ ว่าวิชาปั ญหาพิเศษทางการประมงเป็ นวิชาที่มีความสาคัญต่อการสาเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา
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ภาพที่ 1 รุปแบบการจัดการที่มีผลต่อความสามารถของนักศึกษาในการสอบผ่านวิชาปั ญหาพิเศษ ตาม
ระยะเวลาที่สาขาวิชากาหนด (ภาคเรียนที่2 ปี การศึกษา 2558)

กลุ่มวิจัยสถาบัน

เมื่อพิจารณาข้ อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) ในรายวิชาปัญหาพิเศษของภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 พบว่า นักศึกษาที่ใช้ มาตรการติดตามเพื่อกระตุ้นนักศึกษา ( รู ป แบบที่ 2) มี นั ก ศึ ก ษาที่ ผ ลการเรี ย น
คะแนนไม่สมบูรณ์คิดเป็ น 57.1 เปอร์เซนต์ ส่วนนักศึกษาที่ไม่มีมาตรการติดตามเพื่อกระตุ้นนักศึกษา (รูปแบบที่ 1 ) มี
นักศึกษาที่ผลการเรียนคะแนนไม่สมบูรณ์สงู ถึง 76.5 เปอร์เซนต์ (ดังภาพที่ 2) จะเห็นได้ ว่ามาตรการติดตามเพื่อกระตุ้น
นักศึกษา สามารถลดจานวนนักศึกษาที่ได้ คะแนนไม่สมบูรณ์ (I) ได้ ประมาณ 19.4 เปอร์เซนต์
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ภาพที่ 2 รูปแบบการจัดการที่มีผลต่อการเปอร์เซนต์นักศึกษาที่มีผลการเรียนคะแนนไม่สมบรูณ์ (I)
ในรายวิชาปั ญหาพิเศษในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
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นักศึกษามีผลการเรียนคะแนนที่ไม่สมบูรณ์ (I) ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 นักศึกษามีแนวทางเลือก
ได้ ส องทางเลื อกคือ ทางเลื อ กที่ 1) นั กศึ กษาสามารถยื่ น ขอแก้ ไขผลการเรี ย นที่ไม่ ส มบู ร ณ์ในภาคเรี ย นที่ 3 ของปี
การศึกษานั้น หรือ ทางเลือกที่ 2) นักศึกษายื่นขอแก้ ไขผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ในภาคเรียนที่ 1 ของปี การศึกษาถัดไป
นั่นคือปี การศึกษา 2559 แต่ถ้านักศึกษาไม่ปฏิบัตติ ามแนวทางที่ 1 หรือ 2 นักศึกษาจะถูกปรับผลการเรียนเป็ นสอบตก
(Fail, F) โดยอัตโนมัตติ ามระเบียบการศึกษาของมหาวิทยาลัย
สาหรับทางเลือกที่ 1 ยื่นขอแก้ ไขคะแนนที่ไม่สมบูรณ์ในภาคเรียนที่ 3 ของปี การศึกษา 2558 พบว่า นักศึกษา
กลุ่ม A ยื่นขอแก้ ไขคะแนนไม่สมบูรณ์ จานวน 5 ราย คิดเป็ น 38.46 เปอร์เซนต์ และ ไม่ย่ ืนขอจานวน 8 ราย คิดเป็ น
61.54 เปอร์เซนต์ ส่วนนักศึกษากลุ่ม B ที่มีมาตรการติดตามเพื่อกระตุ้นนักศึกษา มีนักศึกษาขอแก้ ไขคะแนนไม่สมบูรณ์
จานวน 6 ราย คิดเป็ น 75.0 เปอร์เซนต์ และ ไม่ย่ นื ขอจานวน 2 ราย คิดเป็ น 25.0 เปอร์เซนต์ จากผลการศึกษาพบว่า
รูปแบบที่ 1 นักศึกษาทุกคนที่ย่ ืนขอแก้ ไอสามารถสอบผ่านทุกคน คิดเป็ น 100 เปอร์เซนต์ ส่วนนักศึกษาที่มีมาตรการ
ติดตามรูปแบบที่ 2 พบว่ านักศึกษาที่ย่ ืนขอสามารถแก้ ไขคะแนนไม่สมบูรณ์ได้ สาเร็จจานวน 4 คน คิดเป็ น 66.67
เปอร์เซนต์ และมีนักศึกษา 2 คนที่มผี ลการเรียนสอบตก คิดเป็ น 33.33 เปอร์เซนต์
ทางเลือกที่ 2 ยื่นขอแก้ ไขคะแนนที่ไม่สมบูรณ์ ในภาคเรียนที่ 1 ของปี การศึกษา 2559 พบว่า นักศึกษากลุ่ม
A มีนักศึกษายื่นขอแก้ ไขคะแนนไม่สมบูรณ์จานวน 8 คน ส่วนนักศึกษากลุ่ม B มีนักศึกษายื่นขอแก้ ไขคะแนนไม่สมบูรณ์
1คน ส่วนนักศึกษาอีก 1คน ขาดการติดต่ อ จากผลการเรียนพบว่ า นักศึกษาที่ไม่ มีมาตรการติดตาม (รูปแบบที่ 1)
สามารถสอบผ่ า นจ านวน 3 คน คิด เป็ น 37.5 เปอร์ เ ซนต์ และมีนั ก ศึ ก ษาที่ส อบตกจ านวน 5 คน คิด เป็ น 62.5
เปอร์เซนต์ ส่วนกลุ่มนักศึกษาที่มมี าตรการติดตามรูปแบบที่ 2 พบว่ามีนักศึกษามีผลการเรียนสอบผ่าน 1 คน คิดเป็ น
50 เปอร์เซนต์ และมีนักศึกษาไม่ย่ นื ขอแก้ ไขคะแนน ส่งผลให้ ผลการเรียนสอบตก คิดเป็ น 50 เปอร์เซนต์
เมื่อพิจารณาภาพรวมรูปแบบการจัดการที่ต่างกัน 2 รูปแบบ คือ ไม่มีและมีมาตรการติดตาม ต่อการกระตุ้น
นักศึกษาให้ สอบผ่านรายวิชาปั ญหาพิเศษ ตลอดระยะเวลาการลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 และภาค
เรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 พบว่ารูปแบบที่ 2 การมีมาตรการติดตามเพื่อกระตุ้นนักศึกษา โดยการนาเสนอโครงร่างและ
รายงานความก้ าวหน้ าของโครงงานปัญหาพิเศษพบว่า ให้ ผลการศึกษาสอบผ่านที่มีค่าสูงถึง 92.9 เปอรเซนต์ นักศึกษามี
ผลการเรียนสอบผ่านจานวน 13 คนจากนักศีกษาที่ลงทะเบียนตลอดการศึกษา 14 คน มีเพียง 1คน ที่ขาดการติดต่อ
ส่วนรูปแบบที่ 1 ที่ไม่มีการมาตรการ พบว่านักศึกษามีผลการเรียนสอบผ่าน คิดเป็ น 70.6 เปอร์เซนต์ ส่วนนักศึกษาที่
สอบไม่ผ่าน คิดเป็ น 29.4 เปอร์เซนต์ (ภาพที่ 3)
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อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาเชิงพฤติกรรมที่ได้ จากการสัมภาษณ์นักศึกษาพบว่ า นักศึกษามีพฤติกรรมที่จะบ่งชี้ถึงนิสัยประมาท
เลินเล่อ ขาดความมุ่งมั่น ตั้งใจ เนื่องจากเมื่อเริ่มลงทะเบียนเรียนรายวิชาปั ญหาพิเศษ นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างมั่นใจว่ าตัว
นักศึกษาสามารถทาปั ญหาพิเศษได้ ครบวงจรคือ ทาการทดลอง วิเคราะห์ผล เขียนรายงาน สอบ และจัดทารูปเล่มปั ญหาพิเศษ
ส่งภายในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนสูงถึง 100 เปอร์เซนต์ แต่เมื่อระยะเวลาผ่านมาไปเพียงสามเดือนแล้ วสอบถามอีกครั้ง
พบว่ามีนักศึกษาเพียง 51.33 เปอร์เซ็นต์ ที่ม่นั ใจว่าตนเองสามารถจบตามระยะเวลาที่กาหนดได้ และมีนักศึกษา ประมาณ
48.67 เปอร์เซ็นต์ ประเมินว่าตนเองไม่สามารถสอบผ่านรายวิชาปั ญหาพิเศษตามระยะเวลาที่กาหนดได้ โดยมีสาเหตุมาจาก
การขาดความมุ่งมั่น ความตั้งใจในการเขียนสูงถึง 52.38 เปอร์เซ็นต์ นักศึกษากลุ่มนี้ส่วนมากเก็บข้ อมูลการทดลองแล้ ว แต่ไม่
วิเคราะห์ผลและการเขียนผลการทดลอง ซึ่งจะะสอดคล้ องกับข้ อมูลปี การศึกษา 2555-2557 และปั ญหาที่รองลงมาคือปั ญหา
ความล้ มเหลวในการทดลอง (28.77 %) แสดงว่านักศึกษาขาดประสบการณ์และขาดการแก้ ไขปัญหา นอกจากนี้ยังมีนักศึกษา
2 คนที่ขาดการติดต่อ แสดงให้ เห็นว่านักศึกษาไม่มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนให้ จบเพื่อให้ ได้ คุณวุฒิการศึกษาตามที่ต้องการ จะ
สอดคล้ องกับการศึกษามาลิณี จุโฑปะมา และคณะ (2552) ศึกษาสาเหตุท่นี ักศึกษามีผลการเรียนต่าเพราะความเกียจ
คร้ านเรื่องเรียน ไม่สนใจเรื่องเรียน และสมเกียรติ ไทยปรีชาและคณะ (2555) ที่ทาการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการสอบตก
ในรายวิชาพื้นฐานของนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน พบว่ามาจากสาเหตุเช่น นิสติ ไม่ค่อยทบทวน
รายวิชา ดูหนังสือไม่ทัน ไม่เข้ าใจเนื้อหา เรียนไม่ร้ ูเรื่องไม่ร้ ูจะถามใคร หรือการศึกษาของประจิม เมืองแก้ ว (2536)
รายงานว่าการจัดการเรียนที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งพฤติกรรมของนักศึกษา เช่น ขาดแรงจูงใจในการเรียน มีผลการเรียนที่
ต่า ย่อมเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการสอบตกหรือผลการเรียนที่ไม่ดีของนักศึกษาได้ จากสาเหตุดังกล่าวจะเห็นได้ ว่านักศึกษา
ขาดความมุ่งมั่นในการเรียน ขาดประสบการณ์ในการทางานและประมาท เพราะคิดว่าสามารถทาการทดลองสาเร็จได้ ใน
การทดลองครั้งเดียว เมื่อการทดลองล้ มเหลวพบว่านักศึกษามักจะรู้สกึ ผิดหวังและหยุดพักการทดลองไประยะหนึ่ง ส่งผล
ให้ ระยะเวลาที่ใช้ เขียนงานย่อมน้ อยลงตามไปด้ วย ประกอบกับนักศึกษาขาดทักษะในการวิเคราะห์ผลและการแปรผลการ
ทดลอง ส่งผลให้ ใช้ ระยะในเขียนผลการทดลองนานขึ้น ดังนั้นนักศึกษาควรทาการทดลองก่อนการลงทะเบียนจะดีกว่า
การทาการทดลองในภาคเรียนที่ลงทะเบียน ด้ วยในภาคเรียนที่ 2นี้นักศึกษาต้ องเรียนรายวิชาอื่นๆอีกประมาณ 9-12
หน่วยกิต หรือ 3-4 รายวิชา ส่งผลให้ การมุ่งมั่นทาปัญหาพิเศษมีการเบี่ยงเบนความมุ่งมั่นไป

กลุ่มวิจัยสถาบัน

ภาพที่ 3 รูปแบบการจัดการที่มีผลต่อการตอบสนองด้ านความสามารถของนักศึกษา สามารถบรรลุผลสาเร็จตลอดระยะเวลาการ
ลงทะเบียน
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การมีมาตรการติดตามเพื่อกระตุ้นนักศึกษาในรายวิชาปัญหาพิเศษ โดยมีข้อกาหนดเพิ่มเติมให้ กบั นักศึกษาคือ
ให้ นักศึกษาทุกคนต้ องนาเสนอโครงร่างงานปั ญหาพิเศษและการรายงานความก้ าวหน้ าของงานที่ทาการศึกษาทดลองมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ นักศึกษาสามารถสอบผ่านรายวิชาปัญหาพิเศษ ตลอดระยะเวลาการลงทะเบียนได้ สงู ถึง 92.9 เปอร
เซนต์ เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบที่ 1 ที่ไม่มกี ารมาตรการ พบว่านักศึกษามีผลการเรียนสอบผ่านเพียง 70.6 เปอร์เซนต์
สามารถอธิบายได้ ว่าเมื่อนักศึกษารุปแบบที่ 2 ต้ องรายงานความก้ าวหน้ าของงาน นักศึกษาทุกคนจะพยายามทาการ
ทดลองของตนเองเพื่อจะนาผลการทดลองมารายงาน ส่งผลให้ รูปแบบการจัดการนี้มีประสิทธิภาพในการลดจานวน
นักศึกษาที่มีคะแนนไม่สมบูรณ์ในรายวิชาปั ญหาพิเศษได้ ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษา ของมาลิณี จุ โฑปะมา และคณะ
(2552) ที่บอกว่ าความสาเร็จของการศึกษามาจากความตั้งใจในการศึกษาของตัวนักศึกษา และจากการสัมภาษณ์
นักศึกษากลุ่ม B พบว่ านักศึกษาคิดว่ าการนาเสนอรายงานความก้ าวหน้ าเป็ นมาตรการที่กระตุ้นนักศึกษาสูงถึง 92.0
เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 8 เปอร์เซ็นต์ คิดว่าไม่จาเป็ นต้ องมีการรายงานความก้ าวหน้ า ด้ วยมีนักศึกษาให้ เหตุผลว่าสาเหตุท่ไี ม่
สามารถทาปั ญหาพิเศษได้ สาเร็จตามระยะเวลาเนื่องจาก ปั ญหาการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนผลการทดลอง ดังนั้น
ผู้วิจัยเห็นว่าในอนาคตทางสาขาวิชาควรมีมาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ ที่หลากหลายยิ่งขึ้น เช่ น การเสริมทักษะให้ นักศึกษา
สามารถพั ฒ นาทักษะการเขีย นโครงร่ า ง การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิติ การรายงานผล หรื อ ความถี่ใ นการรายงาน
ความก้ าวหน้ าให้ มากขึ้น และทางผู้วิจัยยังเก็บข้ อมูลการศึกษาต่อไปเพื่อหาแนวทางที่จะทาให้ นักศึกษาที่เรียนรายวิชานี้
สามารถสอบผ่านรายวิชาปัญหาพิเศษตามระยะเวลาที่กาหนด (ปี ที่4 ภาคเรียนที่2) ได้ 100เปอร์เซนต์
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่ าสาเหตุหลักที่ทาให้ นักศึกษาได้ คะแนนไม่ สมบู รณ์ในรายวิชาปั ญหาพิ เศษ ปี การศึกษา
2555-2557 คือ นักศึกษาขาดความมุ่งมั่นตั้งใจในการทางาน 75.7 เปอร์เซนต์ ตามด้ วยสาเหตุขาดความลงตัวในเรื่อง
ของเวลาระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา 15.9 เปอร์เซนต์ ดังนั้นการใช้ รูปแบบในการแก้ ปัญหาด้ วยการมีมาตรการติดตาม
คือ การนาเสนองโครงร่างและนาเสนอปั ญหาพิเศษพบว่าส่งผลให้ นักศึกษาสามารถสอบผ่านรายวิชาปั ญหาพิเศษตลอด
ระยะเวลาการลงทะเบียนได้ สงู ถึง 92.9 เปอรเซ็นต์ ดังนั้นรูปแบบในการจัดการเพื่อแก้ ไขปัญหาคะแนนไม่สมบูรณ์ในวิชา
ปั ญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงมีประสิทธิภาพสูงสามารถลดจานวนนักศึกษาที่มีคะแนนไม่
สมบูรณ์ลง และส่งผลต่อเนื่องให้ นักศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษาได้ ตามระยะเวลากาหนดในหลักสูตรเพิ่มขึ้น
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กิตติกรรมประกาศ
ทางผู้วิจัยขอขอบคุณนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปั ญหาพิเศษ และคณาจารย์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ให้ ความ
ร่วมมือในการให้ ข้อมูลเป็ นอย่างดี
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