
 

 

 

 

 

เรื่อง           การศกึษาพฤติกรรมของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3  

  วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมบิริหารธุรกิจ ในเรื่องของการไม่สง่งานในรายวิชาการบัญชีกิจการพิเศษ 

ชื่อผู้วิจัย     นางสาวธนัชญา   พันธุ์รังกา 

สอนวิชา    การบัญชีกิจการพิเศษ รหัสวิชา 2201-2105  ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา   2559 
 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในการจัดการเรียนการสอนของวิชาการภาษีอากรของอาจารย์ธนัชญา พันธุ์รังกา ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ ระดับช้ัน ปวช.3 สาขาวิชา การบัญชี พบว่าการวัดประเมินตามสภาพจริงในการจัดการเรียนการ

สอน คะแนนเก็บของผู้เรยีนมีผลต่อการวัดผลการเรียนในตอนปลายภาคเป็นอย่างมาก เนื่องจากคะแนนเก็บมี

มากกว่าคะแนนสอบปลายภาค ฉะนั้น หากนักเรียนไม่ท ารายงาน การบ้านส่งครู จะมีผลต่อคะแนนการตัด

เกรดการเรียน ซึ่งใบงานแต่ละใบที่นักเรียนต้องท าระหว่างภาคเรียนจะเป็นการสะสมคะแนนเป็นอย่างดี อีกทั้ง

การที่นักเรียนขยันท างาน การบ้าน ในแต่ละใบงานส่งครูจะช่วยให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และฝึกท ากิจกรรม

การเรียนรู้ได้ดี จากการสังเกตการจัดการเรยีนการสอนในปีที่แล้ว พบว่า เมื่อท าการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนผ่านไปช่วงหนึ่ง ครูสังเกตได้ว่านักเรียนที่ไม่ท างานส่งนั้นมีค่อนข้างมาก อาจเป็นเพราะการจัดการ

กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงแรกครูให้นักเรียนท างานทุกครั้งและให้ท าการบ้านเป็นคะแนนเก็บทุกครั้ง

นักเรียนที่ขาดเรียนในคาบใดคาบหนึ่งไปก็มักจะตามเพื่อนไม่ทันจึงน าไปสู่การไม่ส่งงาน ส่งการบ้านในที่สุด

หรือ นักเรียนบางคนมาโรงเรียนแต่ไม่เคยท างานส่งเลย ซึ่งสังเกตได้จากสมุดส่งงานของนักเรียน ครูจึงตั้ง

ข้อสังเกตได้ว่าใบงานใดที่แจกใหน้ักเรียนท าแลว้ส่งท้ายชั่วโมง จ านวนนักเรียนที่ส่งงานในครั้งนั้นก็จะมีมาก แต่

หากให้เป็นการบ้านก็จะมีนักเรียนที่ไม่ส่งงานหรือส่งงานไม่ตรงตามก าหนดค่อนข่างมากจากการสอบถาม

สาเหตุ ได้ค าตอบคือ ลืมเอามา หรือท าหายไปแล้วก็มี ครูจึงบอกให้นักเรียนที่ไม่ได้น าใบงานมาในช่ัวโมงนี ้

น ามาให้ครูดูในชั่วโมงถัดไป ซึ่งปรากฏว่ามีนักเรียนเพียงไม่กี่คนที่น าใบงานมาส่งครูในภายหลัง 

 ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งในฐานะที่เป็นทั้งครูผู้สอนเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ ท าการวิจัยเพื่อ

ส ารวจสาเหตุของการไม่ส่งงานของนักเรียนในระดับช้ัน ปวช.3 ปีการศึกษา 2/2559 วิชาการบัญชีกิจการ

พิเศษ รหัสวิชา 2201-2105  

 

 

 

 



วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่ อส ารวจสาเหตุ ของการไม่ส่ ง งาน ของนัก เรียนระดับ ช้ัน ปวช.  3  ภาคเรี ยนที่  2                      

ปีการศึกษา 2559 วิชาการบัญชีกิจการพิเศษ รหัสวิชา 2201-2105 

2. เพื่อรวบรวมข้อมูลส าหรับการแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียน 

 

สมมติฐานการวจิัย 

 การจัดท าแบบสอบถามส ารวจสาเหตุของการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับช้ัน ปวช. 3 ภาคเรียนที่ 2                      

ปีการศึกษา 2559 วิชาการบัญชีกิจการพิเศษ รหัสวิชา 2201-2105  สามารถน าผลจากการวิจัยมาเก็บเป็น

ข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไขปัญหาในการไม่สง่งาน ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศกึษาวิจัยครั้งนีเ้ป็นการสรา้งแบบสอบถามเพื่อส ารวจสาเหตุของการไม่ส่งงาน ของนักศึกษาใน 

ระดับช้ันปวช. ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วิชาการบัญชีกิจการพิเศษ รหัสวิชา 2201-2105 โดย

ใช้ข้อความที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของการไม่ส่งงาน จ านวน 10 ข้อ และได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้

ดังนี้ 

1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนในระดับช้ัน ปวช. ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2559 วิชาการบัญชีกิจการพิเศษ รหัสวิชา 2201-2105 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ

บริหารธุรกิจ จ านวนหอ้งเรียน 1 หอ้ง จ านวน 30 คน 

2. แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาในระดับช้ัน 

ปวช. ปีที่ 3 ในเรื่องการไมส่่งงาน จ านวน 10 ข้อ 
    

ระยะเวลาในการด าเนินการวจิัย 

 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2559 

 

วิธีด าเนินการศึกษา 

 ขั้นเตรยีมการ 

 ผูส้อนได้เตรยีมการวิจัย โดยด าเนินการในเรื่องตอ่ไปนี้ 

1. ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) 

   1.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรยีน การวิเคราะหผ์ูเ้รียนก าหนดไว้ดังนี้ 

ประชากร คือ นักศึกษาในระดับช้ัน ปวช. ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วิชาการบัญชี

กิจการพิเศษ รหัสวิชา 2201-2105 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ  จ านวนห้องเรียน 1 

หอ้ง จ านวน 30 คน 

  1.2 วิเคราะหส์าเหตุของการไม่ส่งงาน ของนักศึกษา โดยการหาค่าร้อยละ 

 



2. ขั้นออกแบบ (Design) 

  ผูว้ิจัยด าเนินการสรา้งแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมการไม่ส่งงานตามก าหนด โดยมี

ล าดับขั้นตอนการสร้างดังนี ้

2.1 ศกึษาเทคนิคการสรา้งแบบสอบถามจากเอกสารตา่งๆ  

2.2 สร้างแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อส ารวจสาเหตุของการไม่ส่ง

งาน ของนักศึกษาในระดับช้ัน ปวช. ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วิชาการบัญชีกิจการ

พิเศษ  รหัสวิชา 2201-2105 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ จ านวนห้องเรียน 1 ห้อง 

จ านวน 30 คน 

 3. ขั้นด าเนินการ 

   ในการวิจัยครั้งนี ้ผูว้ิจัยได้มีการด าเนนิการดังนี้ 

  3.1 น าแบบสอบถามเพื่อส ารวจสาเหตุของการไม่ส่งงานของนักศึกษา นักเรียนใน

ระดับช้ัน ปวช. ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วิชาการบัญชีกิจการพิเศษ  รหัสวิชา 

2201-2105  จ านวนหอ้งเรียน 1 หอ้ง จ านวน 30 คน เพื่อหาสาเหตุของการไม่ส่งงานตามก าหนด 

และท าการบันทึกคะแนน 

 4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 

   4.1 วิเคราะห์ข้อมูล 

   วิเคราะหผ์ลจากคะแนนที่ได้จากการท าแบบสอบถามเพื่อศกึษาพฤติกรรม 

   4.2 สถติิท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

    4.2.1 การหาค่าร้อยละ 

    ค่าร้อยละ = 
      

 
 

    เมื่อ  X = คะแนนที่ได้ 

     N = จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการด าเนินการวจิัย  

1. จากแบบสอบถามส ารวจสาเหตุการไม่สง่งาน จ านวน 10 ข้อ โดยกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น  นักเรียน

ระดับช้ัน ปวช.1 ภาคเรียนที่ 2 การศกึษา2559  วิชาการบัญชีกิจการพิเศษ รหัสวิชา 2201-2105

จ านวน 30 คน สามารถวิเคราะหผ์ลสรุปได้ดังนี้ 

ตาราง  ผลการประเมินแบบสอบถามของนักเรียนถึงสาเหตุที่ผูเ้รียนไม่ส่งงานและการบ้าน 
 

สาเหตุของการไม่ส่งงาน ล าดับที่ ร้อยละ 

1. การบ้านมากเกินไป 8 26.67 

2. แบบฝกึหัดยาก ท าไม่ได้ 2 26.67 

3. ให้เวลานอ้ยเกินไป 5 40.00 

4. ครูอธิบายเร็วจนเกินไป 3 33.33 

5. สมุดหาย/หนังสอืหาย 7 33.33 

6. เบื่อหนา่ยไม่อยากท า 4 26.67 

7. ลมืท า 1 43.33 

8. เตรยีมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น 10 26.67 

9. ตดิเกมส์ 6 26.67 

10. ท ากิจกรรมของวิทยาลัย 9 30.00 
 

 จากตาราง   แสดงให้เห็นว่าการตอบแบบสอบถามของการส ารวจสาเหตุการไม่ส่งงานตามก าหนด 

ของ นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา2559 วิชาการบัญชีกิจการพิเศษ  รหัสวิชา 2201-

2105 พบว่า โดยท าการเรียงล าดับจากสาเหตุที่นักเรียนคิดว่าเป็นส าเหตุที่ส าคัญที่สุดจนถึงสาเหตุที่นอ้ยที่สุด 

ตามล าดับ 1 – 10 ดังต่อไปนี้ 

1. ลืมท า     อยู่ในล าดับที่  1  คิดเป็นรอ้ยละ 43.33    (13 คน) 

2. แบบฝกึหัดยาก ท าไม่ได้  อยู่ในล าดับที่  2  คิดเป็นรอ้ยละ 26.67    (8 คน) 

3. ครูอธิบายเร็วจนเกินไป  อยู่ในล าดับที่  3  คิดเป็นรอ้ยละ 33.33    (10 คน) 

4. เบื่อหน่ายไม่อยากท า  อยู่ในล าดับที่  4  คิดเป็นรอ้ยละ 26.67    (8 คน) 

5. ให้เวลานอ้ยเกินไป   อยู่ในล าดับที่  5  คิดเป็นรอ้ยละ 40.00    (12 คน) 

6. ติดเกม    อยู่ในล าดับที่  6  คิดเป็นรอ้ยละ 26.67    (8 คน) 

7. สมุดหนังสือหาย   อยู่ในล าดับที่  7  คิดเป็นรอ้ยละ 33.33    (10 คน) 

8. การบ้านมากเกินไป  อยู่ในล าดับที่  8  คิดเป็นรอ้ยละ 26.67     (8 คน) 

9. ท ากิจกรรมของวิทยาลัย  อยู่ในล าดับที่  9  คิดเป็นรอ้ยละ  30.00      (9 คน) 

10. เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น  อยู่ในล าดับที่  10 คิดเป็นรอ้ยละ  26.67    (8 คน) 
 

 



สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยสาเหตุที่นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3/2 สาขาการบัญชี ไม่ส่งงานและการบ้านวิชาการ

บัญชีกิจการพิเศษ พบว่า สาเหตุที่พบมากที่สุดในล าดับที่ 1 คือลืมท า อยู่ในล าดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 43.33 

แบบฝกึหัดยากท าไม่ได้อยู่ในล าดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 26.67 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ครูผู้สอนทุกวิชา ควรส ารวจสาเหตุของปัญหาการจัดการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ในการคิด วางแผน และด าเนนิการแก้ปัญหา เพื่อการแก้ปัญหาจะได้มปีระสิทธิภาพ 

2. ไม่ควรปล่อยให้ผู้เรียนด าเนินการแก้ปัญหาเองจนจบภาคเรียน แต่ครูต้องติดตาม ระหว่างการ

แก้ปัญหา เพื่อช่วยนักเรียนใหแ้ก้ปัญหาได้ดีขึ้น และนักเรียน ยังไม่เป็นผู้ใหญ่พอที่จะแก้ปัญหาเอง

ได้ทุกเรื่อง 

3. ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจเจาะจงท าการวิจัยกลุ่มนักเรียนในระดับชัน้อื่นๆ หรือวิชาอื่นๆ ต่อไป และ

อาจปรับเนือ้หารายข้อเพื่อให้ได้ขอ้มูลที่ละเอียดขึน้ ซึ่งจะได้น าผลการทดลองที่ได้ไปแก้ไขปัญหา

ในการไม่ส่งงานตามก าหนดของนักเรียนต่อไป  


