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บทคัดย่อ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชาการบัญชี

เบือ้งต้น 2ของนักศึกษาสาขาพณิชยกรรม ห้อง CD102 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี

พายัพและบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 และเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาด

เรียนของนักศึกษา โดยน าผลการศึกษาที่ได้ไปเป็นแนวทางในการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป   

ซึ่งการศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม  ถามนักศึกษาห้อง CD 101 จ านวน  

40 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชาย 16  คน  นักศึกษาหญิง  24 คน  การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่  ค่าความถี่  ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย   

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาห้อง CD 101 สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 16 ป ี เกรด

เฉล่ียอยู่ในช่วง 2.01 – 3.00 และสว่นใหญจ่ะอาศัยอยู่กับพ่อ แม่  นักศึกษาให้ความส าคัญกับ

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุปัญหาพฤติกรรมการขาดเรียนโดยรวมทุกดา้นในระดับปานกลาง ซึ่งให้

ความส าคัญกับปัจจัยดา้นกฎระเบียบของวิทยาลัยมากที่สุดเป็นล าดับแรก  ล าดับที่ 2 คือ ปัจจัย

ดา้นครู  ล าดับที่ 3 คือ ปัจจัยดา้นครอบครัว ล าดับที่ 4 คือ ปัจจัยดา้นเพ่ือน และล าดับสุดท้าย

คือ ปัจจัยดา้นสิ่งแวดลอ้มและสังคม เมื่อพิจารณารายละเอียดของปัจจัยย่อยต่างๆที่มคี่าเฉล่ีย

สูงสุด สามารถสรุปไดด้ังน้ี 

ด้านครอบครัว พบว่านักศึกษาให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยอันดับแรกคือ การที่

ผู้ปกครองบังคับให้เรียนในสาขาที่ไมช่อบ  

ด้านกฎระเบียบของวิทยาลัย พบว่านักศึกษาให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยอันดับ

แรก คือ การติดตามแก้ไขปัญหาการขาดเรยีนของวิทยาลัย   

ด้านคร ู  พบว่านักศึกษาให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยอันดับแรกคือ อาจารย์ที่

ปรกึษามีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาและให้ค าปรึกษา  

ด้านเพื่อน พบว่านักศึกษาให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยอันดับแรก คือ  การที่

นักศึกษามีพฤติกรรม เที่ยวเตร่ เสี่ยงสารเสพย์ติด  

ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม  พบว่านักศึกษาให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยอันดับแรก

คือ สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย    
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บทท่ี  1 

บทน า 

 

1.1  ที่มาและความส าคญัของปญญหา 

 ในปัจจุบันการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาประเทศชาติ

ไทยให้กา้วหน้าทัดเทียมต่างชาติ จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้

ความหมายของการศึกษาไว้ว่า “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญ

งอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสบืสานทาง

วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจาก

การจัดสภาพแวดลอ้ม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอด

ชีวิต ดังน้ันการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรยีนมีความส าคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคน สามารถ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองได ้ กระบวนการจัดการศึกษาต้องสง่เสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  (คลังปัญญาไทย, 2555: ออนไลน์)  ดังน้ันสถาบันการศึกษาจึง

มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศ  การศึกษามีความจ าเป็นส าหรับทุกคน เป็นรากฐานที่

ส าคัญในการสร้างบุคคล ให้มคีวามรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถด ารงชีวิตอยู่

ในสังคมได้อย่างปกติสุข   

การที่นักศึกษาจะสามารถเรียนจนจบการศึกษาได้น้ันจะต้องอาศัยบุคคลหลายคนที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ ผู้ปกครอง เพ่ือนร่วมชัน้ สังคมที่อยู่อาศัย

ตลอดจนตัวของนักศึกษาเองที่จะตอ้งให้ความร่วมมือในการศึกษาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยด ี  ใน

การดูแลนักศึกษาเป็นหน้าที่ของบุคคลหลายฝ่ายที่ต้องชว่ยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่างที่เรยีน  เช่น ปัญหาการขาดเรียนของนักศึกษาที่ต้องมีการ

ดูแลและตรวจสอบรายช่ือของนักศึกษาก่อนเข้าเรยีนทุกคร้ัง ถ้าพบว่ามกีารขาดเรียนบ่อยครั้งก็

อาจจะสง่ผลกระทบต่อนักศึกษาในกระบวนการเรียนรู้ การสอบ และสง่ผลกระทบถึง

ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ วิทยาลัย สง่ผลกระทบต่อสังคม และเกิดปัญหาอื่นๆตามมาไดใ้น

ภายหลัง ได้แก่ ปัญหายาเสพย์ติด  การยกพวกทะเลาะวิวาท  การมั่วสุมในแหลง่บันเทิง แหลง่

อบายมุขต่างๆ  การติดเกมส์ และปัญหาการกา้วร้าว เป็นต้น  (สุภาพ กาละปลูก ,2544)   

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เป็นสถานอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 

ที่มุ่งมั่นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือสร้างให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้ผ่าน

การปฏิบัติเพ่ือสร้างให้นักเรียนนักศึกษา มีทักษะในการคิดชีน้ าการปฏิบัติ เป็นพืน้ฐานในการ

จัดการและเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย  มีนักศึกษาประมาณ 1,500 

คน ครูและบุคลากร 80 คน วิทยาลัยไดรั้บการคัดเลอืกเป็นวิทยาลัยต้นแบบ ไดรั้บรางวัล
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สถานศึกษาพระราชทาน และไดรั้บการประเมินคุณภาพอันดับ 1 ในประเทศไทยดว้ยคะแนนเต็ม 

5.0 คะแนน ดังน้ันจะเห็นไดว้่า วทิยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจเป็นวิทยาลัยที่มี

คุณภาพ มีมาตรฐาน มีส่ิงแวดลอ้มต่างๆที่เพียบพร้อมให้กับนักศึกษา เพ่ือให้การเรียนการสอน

น้ันส าเร็จลุล่วงไปดว้ยด ี สามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได ้ สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้

อย่างมีความสุข จากการที่ไดรั้บมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการบัญชีเบือ้งต้น 2  

ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  สาขาพณิชยกรรม ห้อง CD102 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ

บริหารธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  มีจ านวนนักศึกษารวม 40 คน   พบปัญหา

พฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษาอยู่บ่อยคร้ัง  ซึ่งปัญหาการขาดเรียนดังกลา่วได้สร้างปัญหา

และผลกระทบต่อนักศึกษาตามมา เช่น นักศึกษาเรียนไม่ทันเพ่ือนในช้ันเรียน การไม่มคีะแนนเก็บ

จากการสง่งาน ทั้งจากใบงาน การบ้าน และงานในช้ันเรียน จึงท าให้นักศึกษาไม่มสีทิธิ์ในการเข้า

สอบ อาจท าให้นักศึกษาต้องเรียนซ้ าช้ัน หรือเรียนไม่จบการศึกษาได ้  ผู้วิจัยจึงเล็งเหน็

ความส าคัญของปัญหาดังกลา่ว เพ่ือต้องการศึกษาถึงพฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา 

รวมถึงสาเหตุของปัญหา เพ่ือน าผลการวิจัยที่ไดม้าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดเรียน

ของนักศึกษา และเป็นแนวทางในการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชา การบัญชีเบือ้งต้น 2 ของ

นักศึกษาสาขาพณิชยกรรม ห้อง CD102 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบรหิารธุรกิจ ภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2555 

1.2.2  เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดเรียนของนักศึกษา สาขาการพณิชย 

กรรม ห้องCD102 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ และเป็นแนวทางในการเรียนการ

สอนในภาคเรียนถัดไป 

 

1.3  ขอบเขตการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชา การบัญชีเบือ้งต้น 2 นักศึกษา

สาขาพณิชยกรรม ห้อง CD102 ได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 

1.3.1  ขอบเขตประชากร 

   นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพณิชยกรรม ช้ันปีที่ 1  ห้อง CD102  

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จ านวน 40 คน ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2555 โดยแบ่งไดด้ังน้ี 

   นักศึกษาชาย จ านวน      16    คน 

   นักศึกษาหญงิ จ านวน      24    คน 
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1.3.2  ขอบเขตของเนื้อหา 

   เนือ้หาในการศึกษาคร้ังนีป้ระกอบดว้ยการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการขาด

เรียน ซึ่งมาจากสาเหตุในดา้นต่างๆดังต่อไปนี้ 

 1.  ดา้นครอบครัว 

 2.  ดา้นกฎระเบียบของวิทยาลัย 

 3.  ดา้นคร ู

 4.  ดา้นเพ่ือน 

 5.  ดา้นสิ่งแวดล้อมและสังคม 

1.4  วิธีด าเนนิการวิจัย 

1.4.1  ก าหนดหัวข้อวิจัยในช้ันเรียนจากปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

1.4.2  จัดท าโครงร่างการวิจัยช้ันเรียนเสนอต่อฝ่ายวิจัยในช้ันเรียน วิทยาลัย

เทคโนโลยีพายัพและบรหิารธุรกิจ 

1.4.3  สร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   

1.4.4  เก็บรวบรวมข้อมูลจริง โดยใช้เคร่ืองมือในการวิจัยคือ  บันทึกการเข้าเรยีน 

(Teaching)   และแบบสอบถามพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชาการบัญชีเบือ้งต้น 2 ของ

นักศึกษาสาขาพณิชยกรรม ห้อง  CD102 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบรหิารธุรกิจ ภาคเรียน

ที่ 2  ปีการศึกษา 2555 จ านวน 40 คน    

1.4.5  น าข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้  มาวิเคราะห์ข้อมูล หาความถี่  ค่าเฉล่ีย  

และร้อยละ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS  

1.4.6 สรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ จัดท ารูปเลม่งานวิจัยช้ัน

เรียนฉบับสมบูรณ์ 

 

ในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 ของ

นักศึกษาสาขาพณิชยกรรม ห้อง CD102 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  ภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2555  ได้ก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยไว้ดังภาพที่ 1  ดังนี ้
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กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชาการบัญชีเบือ้งต้น 2  

ของนักศึกษาสาขาพณิชยกรรม ห้อง CD 101  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบรหิารธุรกิจ 

 

1.5  ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.5.1  ท าให้ทราบพฤติกรรมและสาเหตุการขาดเรียนของนักศึกษาสาขาพณิชยก

รรมห้อง CD 101 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบรหิารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 

1.5.2  เพ่ือสามารถประเมินคะแนนการเข้าช้ันเรียนจากพฤติกรรมการขาดเรียนของ

นักศึกษาได้ 

1.5.3  เพ่ือทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดเรียนของนักศึกษาสาขาพณิชยก

รรมห้องCD 101 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 

 

 

ข้อมูลทั่วไป 

1.  เพศ 

2.  อายุ 

3.  เกรดเฉล่ีย 

4.  การอยู่อาศัย 

ผลลัพธ์ 

แนวทางการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของนักศึกษา 

 

ขั้นตอน/วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาจากเอกสารบันทึกการเข้า

เรียน (Teaching)  

2. ศึกษาจากการสังเกตนักศึกษา

ในขณะเรียน 

3. ศึกษาจากแบบสอบถาม

นักศึกษาในช้ันเรียน   

 

เครื่องมือ 

1. บันทึกการเข้าเรยีน 

(Teaching)    

2. แบบสอบถาม 
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1.6  ค าอธิบายศัพท์ที่ใช้ในงานวิจัย 

 1.6.1  พฤติกรรมการขาดเรียน  หมายถึง  การขาดเรียนของนักศึกษาสาขาพณิช

ยกรรม ห้อง CD102 ในรายวิชาการบัญชีเบือ้งต้น 2 

1.6.2  นักศึกษา  หมายถึง  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพณิชยก

รรม ช้ันปีที่ 1  หอ้ง CD102 คณะบรหิารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบรหิารธุรกิจ 

จ านวน 40 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 

1.6.3 วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 หมายถึง ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและ

ความส าคัญของการโฆษณาประเภทของการโฆษณาการสื่อด้วยความคิดภาพ สื่อการ

โฆษณา การตกแต่งร้าน การคิดตามผลการโฆษณา อาชีพโฆษณาและจรรยาบรรณของ

อาชีพ และการน าเทคโนโลยีประยุกต์ให้ในการโฆษณา 
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บทท่ี  2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

การวิจัยเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชาการบัญชีเบือ้งต้น 2ของ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพณิชยกรรม ช้ันปีที่ 1 หอ้ง 

CD102 จ านวน 40 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2555   ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 

 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1  พฤตกิรรมการเรยีนรู้    

    การเรียนรู้  (สุราษฎร์ พรมจันทร์, 2555 :หน้า 2-5)  เป็นสิ่งที่เกิดขึน้ในตัว

ผู้เรียนโดยผู้เรียนเอง ครูเป็นเพียงผู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนไดเ้กิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน ครูสามารถวัดหรือสังเกตไดโ้ดยการใช้เคร่ืองมือไปวัดหรือ

ตรวจสอบแลว้แปลความออกมาอีกทีหน่ึง     

  พฤติกรรม จึงหมายถึง การกระท าการแสดงออก อากัปกริยา รวมถึงลักษณะสี

หน้าท่าทาง ซึ่งบ่งบอกถึงความรู้สึกภายใน ความชอบหรือไม่ชอบของบคุคล ตัวอย่าง ของ

พฤติกรรม เช่น การพูด การอธิบาย  การเดนิ การยืน การแสดงออกทางสหีน้า จังหวะการพูด 

ความดังของเสยีง เป็นต้น  พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการจากผูเ้รียนน้ันอาจแบ่งออกไดเ้ป็น  3 

ลักษณะคือ  

  1. ต้องการให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาได้ มีความสามารถทางสติปัญญา 

(Intellectual Skills)  มีความเฉลียวฉลาดเพ่ิมขึ้น  ความสามารถทางสติปัญญา คือ 

ความสามารถในการใช้ความรู้  (Knowledge)  ที่มีอยูใ่นสมองไปคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ส าเร็จ

ลุล่วงลงไป เน่ืองจากคนเราแต่ละคนมีความรูไ้มเ่ท่ากัน ทั้งประสบการณใ์นการแก้ปัญหา ก็ไม่

เท่ากัน จึงเป็นผลให้ความสามารถทางสติปญัญาของคนเราแตกต่างกันไปด้วย  อย่างไรก็ดี 

เป็นหน้าที่ของครูที่จะให ้ Information (ข้อมูลข่าวสารทั่วไปภายนอกตัวผู้เรยีน ) อย่างเป็นระบบ 

ตามหลักของการให้เนือ้หา คือ ต้องมีการแยกย่อยและจัดเรียงล าดับเนือ้หาตามสมควร โดย

ค านึงถึงปริมาณที่เหมาะสมในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ที่ซึ่งผู้เรียนจะสามารถจดจ าและเข้าใจได้

มากที่สุด 

   2. ต้องการให้ผู้เรียนท างานได้โดยให้กล้ามเนือ้หรือประสาทสัมผัส ไม่ว่าจะเป็น

การมอง การชิม การดม การฟัง หรือสัมผัสร่วมดว้ย  ความสามารถทางทักษะกลา้มเนือ้ 
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(Physical or Motor Skills) หมายถึง การใช้กลา้มเนือ้ท างานร่วมกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตาม

ลักษณะที่ควรจะเป็น แล้วไดช้ิ้นงานหรือผลงานที่ถูกต้องภายในเวลาที่เหมาะสม จ านวนครัง้ใน

การฝึกรวมถึงความถี่ในการใช้ทักษะ สง่ผลต่อความช านาญและความคงอยู่ของทักษะฝีมือน้ัน

ดว้ย กล่าวคือ การฝึกบ่อยท าบ่อยส่งผลให้เกิดทักษะความช านาญได้มากและการใช้ทักษะ

เหลา่น้ันบ่อยๆ จะเป็นการเสริมความคงคงทนและให้เกิดความช านาญเพ่ิมมากขึ้น 

  3.  ต้องการใหผู้้เรียนเป็นผู้มีกิจนิสัยที่ดีในการท างาน มีความตระหนักรับผิดชอบ

ต่อหน้าที ่ เป็นคนตรงต่อเวลา ซือ่สัตย์สุจริต เป็นพลเมืองดใีนสังคม  กิจนิสัยของบุคคลในการ

ท างาน (Work Habit) เป็นการสะท้อนออกจากภาวะจิตใจที ่พร้อมจะแสดงให้เห็นถึงความตระหนัก 

ความรับผิดชอบ ความเอาใจใส ่ฯลฯ ในภาวะและเหตุการณ์ต่าง ๆ การใหเ้นือ้หา (Information)  ใน

เร่ืองกิจนิสัยมิไดเ้ป็นการสร้างกิจนิสัยโดยตรง แต่เป็นการสร้างความรู้เพ่ือเป็นขอ้มูลในการ

เปรียบเทียบวา่สิ่งน้ันควรหรือไม่ควรปฏิบัติ ควรกระท าหรือควรที่จะละเว้น ซึ่งการจัดกจิกรรมการ

เรียนการสอนในดา้นน้ี จะต้องมีส่ิงแวดลอ้มและสถานการณ์ที่เอือ้อ านวยในสิ่งที่ต้องการจะให้

เกิดขึน้ในตัวผู้เรียน เช่น ถ้าต้องการไม่ให้ผู้เรียนเข้าท างานสาย ครูผู้สอนก็ต้องไม่สาย เป็นต้น 

2.1.2  สาเหตุของปญญหาพฤติกรรมการขาดเรยีน 

  2.1.2.1  ด้านครอบครัว 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544,หน้า 17-18) ไดก้ลา่วไว้ว่าอิทธิพลจาก

ครอบครัว ไดแ้ก่ พ่อแม่พ่ีน้องในครอบครัว ซึ่งมลีักษณะดังนี้ 

  1. พ่อแม่ไม่ปรองดองกัน มีลักษณะของบ้านแตก เช่น พ่อแม่แยกทางกันอยู่ 

หย่าร้างกัน ทะเลาะเบาะแว้งกัน ท าให้ผู้เรียนขาดความปลอดภัย ขาดความอบอุ่น ต้องออกจาก

บ้านมาพ่ึงผู้อื่นโดยเฉพาะเพ่ือน 

  2. การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ มักเลี้ยงดูแบบปลอ่ยปละ ละเลย หรือเอาใจใส่

มากเกินไป ท าให้ผู้เรียนปรับตัวเข้ากับสภาพความเป็นจริงไม่ได ้ เกิดความขัดแยง้และปมดอ้ยขึน้ 

อาจหันไปพ่ึงพาเหล้า บุหร่ี ยาเสพย์ติด 

  3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับพ่อแม่ หากมีความเข้าใจที่ดต่ีอกันจะลด

ปัญหาของวัยรุ่นให้ลดน้อยลงได้ เพราะสามารถพ่ึงพาพ่อแม่ได้ 

  4.  ความสัมพันธ์ระหว่างพ่ีน้องในครอบครัว พ่ีน้องที่ไม่เข้าใจกัน ทะเลาะกัน 

พ่อแม่รักน้องเกินกว่าพ่ี จะเกิดความแตกแยกกันในหมู่พ่ีน้องได้ 

  2.1.2.2  ด้านกฎระเบียบของวิทยาลัย 

  ระเบียบของวิทยาลัยเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผดิชอบและการให้คะแนนของ

นักศึกษา (มหศักด์ิ ร่วมรักษ์, 2540: หน้า 4-5) 
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  1.  เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอ้ยในวิทยาลัย ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ

ฝ่ายปกครอง เพ่ือเป็นแกนกลางรับผิดชอบ ในการปฏิบัตงิาน ควบคุมความเรียบรอ้ยภายใน

วิทยาลัย 

  2.  เกี่ยวกับการสร้างระเบียบวินัยของนักศึกษา ได้แก่ การอบรมช้ีแจง แนะน า

นักศึกษาให้เข้าใจกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ  นอกจากน้ียังมีการติดต่อประสานงานกับ

อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายปกครอง เพ่ือแก้ไขปัญหาความประพฤติของ

นักศึกษา ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆที่วางไว้ 

  3.  เกี่ยวการรักษาวินัยของนักศึกษา การฝ่าฝืนไมท่ าตามกฎระเบียบข้อบังคับ

ของวิทยาลัย เป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองที่ต้องมีการประสานงานกับผู้ปกครอง ให้รับทราบ 

และท าการแก้ไขความประพฤติของนักศึกษาร่วมกัน 

  2.1.2.3  ด้านครู 

  ประสาร  ทิพย์ธารา (2527, หน้า 138-139) ได้กล่าวว่า ครูเป็นสว่นหน่ึงที่มี

ผลต่อการขาดเรียน โดยแบ่งครูได้ดังนี้ 

  1. ครูไม่เข้าใจเด็ก ครูต้องเป็นทั้งผูส้อนและเปน็ที่ปรกึษา เป็นที่พ่ึงให้กับเด็กได้ 

เมื่อเด็กไมเ่ข้าในครู ก็จะเกิดความเหินห่างเป็นเหตุให้ขาดเรียนได้ 

  2.  ครูไม่พอกับจ านวนนักเรยีน ท าให้บางวันได้เรยีนบ้าง ไมไ่ด้เรียนบ้าง ท าให้

เด็กคิดว่าการมาเรียนมีค่าเท่ากับการไม่มาเรียน จึงอยูบ่้านช่วยพ่อแม่ท างาน หรือไปเที่ยวเตรี

ดกีว่ามาวิทยาลัย 

  3.  ปัญหาครูสอนไม่ดี ไมไ่ด้เตรียมตัวสอนมา ให้เด็กท างานอย่างเดียว ท าให้

เด็กเกิดความเบื่อหน่าย ไมอ่ยากเรียน ไมอ่ยากมาวิทยาลัย 

  4.  ครูไม่สนใจและไมติ่ดตามเด็ก ครูบางคนไมติ่ดตามว่าเด็กมาเรียนหรือไม่ 

จึงท าให้เด็กคิดว่าการไม่มาเรียน ครูคงไมรู้่ 

  5.  ครูดุเกินไป  ขาดความเห็นใจ ขาดความเมตตา ท าอะไรไมถู่กใจก็ท าโทษ 

ท าให้เด็กเกิดความหวาดระแวง ไมส่บายใจ ขาดความอบอุ่น ไมอ่ยากมาวิทยาลัย 

  6. ครูไม่ให้ความเป็นธรรมกับเด็ก ไมยุ่ติธรรม มีความล าเอียง ท าให้เด็กเกลียด

ครู เกลียดวิทยาลัย และจะขาดเรยีนไมเ่รียนกับครูคนน้ัน 

  7.  ครูขาดการติดต่อกับผู้ปกครอง  เด็กบางคนไมม่าวิทยาลัย แตท่างวิทยาลัย

ไมแ่จ้งให้ผู้ปกครองทราบ และผู้ปกครองไมแ่จง้สาเหตุของการขาดเรียน  

  2.1.2.4  ด้านเพื่อน 

  เพ่ือนเป็นปัญหาอย่างหน่ึงที่ท าให้เด็กขาดเรยีน เพ่ือนมหีลายประเภท ถ้าเด็ก

คบเพ่ือนที่ด ี ก็จะชักน าไปในทางที่ดี แตถ้้าคบเพ่ือนไม่ดีก็จะชักน าการขาดเรียนเพ่ือไปเที่ยวเตร่ 
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หาความสนุกสนานจากที่อื่น หรือหากคบเพ่ือนที่เกเรก็จะท าให้เป็นเด็กเกเรไปดว้ย เพ่ือนที่เป็น

ต้นเหตุท าให้เด็กขาดเรยีน มีดังน้ี  (สุภาพ  กาละปลูก ,2544 : หน้า 13)   

  1. เพ่ือนเสเพล  จะชวนกันไปหมกมุ่นกับอบายมุข ไปติดยาเสพย์ติด เลน่การ

พนัน เด็กจะไมม่ีเวลาเรยีนหนังสือ หรือไปเรียนก็จะไมรู้่เรื่อง 

  2. เพ่ือนเกเร  ร่วมมือกันรังแกเพ่ือน ถูกทางวิทยาลัยท าโทษ จึงไม่กล้ามา

วิทยาลัย  หรืออาจโดนเด็กนักเรยีนที่โตกว่าท าร้ายร่างกาย ท าให้เด็กไม่อยากมาวิทยาลัย 

  2.1.2.5  ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 

  ประสาร  ทิพย์ธารา (2527, หน้า 137-142) ได้กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมที่เด็ก

อาศัยอยู่เป็นสว่นหน่ึงที่ท าให้เด็กขาดเรยีน เพราะสิ่งแวดล้อมทางสังคมไมด่ ี ชักน าให้เด็กเสยี 

ฝักใฝ่ในอบายมุข บางแห่งเป็นแหลง่มั่วสุมทางการพนัน อบายมุขต่างๆ สถานเริงรมย์ต่างๆ เด็ก

จะเอาอย่างผู้ใหญ ่ จากรุ่นพ่ี เมือ่เด็กเห็นผู้ใหญม่ั่วสุมกันเด็กก็จะไปอยู่ด้วย นานๆเข้าเด็กก็เร่ิม

เลน่การพนัน และเห็นว่าสนุกกว่าการไปวิทยาลัย จนลมืไปวิทยาลัยและไมอ่ยากไปวิทยาลัยได้  

เห็นสิ่งย่ัวยวนดกีว่าการเรียนหนังสอื นอกจากน้ีในบรเิวณบ้านที่เด็กอาศัยอยู่ มีเด็กที่ไม่เรียน

หนังสือ ก็มักจะชวนกันไปเที่ยวเตร่ จนเด็กที่เรียนหนังสือ จะเห็นว่าการที่ไม่เรยีนมีอิสระ ไปไหน

ก็ได ้ไมม่ีใครบังคับ ไมม่ีกฎเกณฑ์เหมือนวิทยาลัย จึงประพฤติตนในทางที่ไม่ดีได้  

 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544, หน้า 19) กล่าวว่า สื่อมวลชน ใน

การเผยแพร่สื่อ ต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเ ร็ว ทั้ งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เ น็ต 

วิทยุกระจายเสียง มีอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวันมาก  โดยมีทั้งผลดีผลเสีย ถ้าเผยแพร่สิ่งที่มี

ประโยชน์ ผู้รับสื่อก็ไดค้วามรูใ้หม่ๆ ถ้าเผยแพร่ในสิ่งที่ไม่มปีระโยชน์ก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี 

 

2.2  งานวิจัยภายในประเทศ 

เนาวรัตน์ ภิญวัย (2547) ได้ท าการวิจัยเร่ือง “ความเอาใจใสของครูเพ่ือการแก้

พฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียน  กรณีศึกษา  นายธรรศ  บุณยนิยม  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  

4/3 ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนช่ือ นายธรรศ  

บุณยนิยม  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/3 โดยไดด้ าเนินการประสานงานกับฝ่ายปกครอง เร่ืองการขาด

เรียนของนักเรียน และติดต่อกับผู้ปกครองโดยตรง เพ่ือเป็นการแจ้งให้ทราบถึงการหนีเรยีนของ

บุตร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างด ี ผลการศึกษาพบว่า หลังจากไดเ้รียกนาย

ธรรศ มาน่ังคุยสอบถามถึงสาเหตุของการหนีเรยีน และครูไดใ้ห้ค าแนะน าชีแ้นะ ติดตามผลการ

มาขาดเรียนของนายธรรศทุกวันและพบว่าผลการขาดเรียนน้องลงกว่าเดมิ 

  

วินิจ  วนิชธัญญาทรัพย์ (2550) ไดท้ าการวิจัยเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการมา

เรียน ขาดเรียนของนักเรียน ปวช. ปีที่ 3 คณะช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี” มี
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วัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาพฤติกรรมการมาเรียนขาดเรียนของนักเรียน ปวช.3 วิทยาลัย

เทคโนโลยีชลบุร ี และศึกษาถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดพฤติกรรม การหนีเรียนในปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 4 

ดา้น คือ ดา้นตัวนักเรียน ด้านครู / วิทยาลัย  ดา้นสิ่งแวดลอ้ม  และครอบครัว   กลุม่ตัวอย่าง

ผู้ให้ขอ้มูลของการศึกษาครัง้น้ี ได้แก่ ตัวนักเรียนเทคโนโลยีชลบุรีระดับ ปวช.3 คณะช่าง

อุตสาหกรรม โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการสังเกต

ศึกษาพฤติกรรม การหนีเรียนขาดเรียนของนักเรียนเทคโนโลยีชลบุร ี การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้การ

วิเคราะห์จากแบบสอบถามเชิงพฤติกรรมของนักเรียน และแบบสัมภาษณ์ปัญหา และน าไป

วิเคราะห์โดยวิธีการท าเป็นเปอร์เซ็นต์ จากแบบสอบถาม และจากทางสมุดสถิติการมาเรียน ใน

การวิจัยคร้ังน้ี จะน าไปสูก่ารปรับลด หรือเลกิพฤติกรรมการขาดเรียนหนีเรียนของนักเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีต่อไป 

นายณรงค์เดช อินอุทัย (2550) ไดท้ าการวิจัยเร่ือง “การแก้ปัญหาการขาดเรียนของ

นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์ รายวิชาวงจรพัลซ์และดจิิตอล ประจ า

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2550 โดยใช้วิธีการเรียนแบบกลุม่” มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหา

การขาดเรียนของนักเรียน กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาระดับช้ันปวช.2 แผนกวิชาช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาวงจรพัลซ์และดจิิตอล ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2550 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ วิธีการเรียนการสอนแบบกลุม่ความร่วมมือ โดยใช้ชุด Learning By 

Doing ซึ่งมีจ าหน่ายในท้องตลาด โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากใบบันทึกผลการเก็บคะแนน

กลุม่ ใบบันทึกผลการเก็บคะแนนปฏิบัติรายบุคคล และแบบบันทึกความก้าวหน้าด้าน

พฤติกรรม/จิตพิสัย  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 คน มีคะแนนการประเมิน

คะแนนเก็บที่สูง จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน ซึ่งการใช้วิธกีารสอนแบบกลุม่ความร่วมมือนั้น 

สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหน่ึง แต่ควรน าวิธอีื่นๆเข้าร่วมดว้ย เพ่ือการพัฒนาการสอนอย่าง

ต่อเน่ือง 
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บทท่ี  3 

ระเบียบวธิีวิจัย 

 

3.1 รูปแบบการศึกษา 

การท าวิจัยช้ันเรียนในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชาการบัญชี

เบือ้งต้น 2ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาพณิชยกรรม ห้อง CD 101 วิทยาลัยเทคโนโลยี

พายัพและบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555   เพ่ือน าผลการวิจัยที่ไดม้าเป็นแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาการขาดเรียนของนักศึกษาและเป็นแนวทางในการเรียนการสอนในภาคเรียน

ถัดไป  

 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการท าวิจัยช้ันเรียน คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

คณะบรหิารธุรกิจ สาขาพณิชยกรรม ช้ันปีที่  1 ห้อง CD 101 จ านวน 40 คน วิทยาลัย

เทคโนโลยีพายัพและบรหิารธุรกิจ ประกอบดว้ย   นักศึกษาชาย จ านวน 16 คน และ นักศึกษา

หญงิ จ านวน 24  คน 

 

3.3 เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการศึกษา 

3.3.1   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีป้ระกอบดว้ย 

3.3.1.1  บันทึกการเข้าเรยีน(Teaching) 

3.3.1.2  แบบสอบถามพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชาการบัญชีเบือ้งต้น 

2แบ่งออกเป็น 3  ตอน ดังนี ้

  ตอนที่  1  ขอ้มูลทั่วไปของนักศึกษา ได้แก่  เพศ  อายุ  เกรดเฉล่ีย  

   และการอยู่อาศัย 

  ตอนที่  2  ข้อมูลสาเหตุปัญหาพฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา 

  ตอนที่  3  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

3.3.2   วิธีศกึษา 

3.3.2.1  ศึกษาจากเอกสารบันทึกการเข้าเรยีน (Teaching) การสังเกต

นักศึกษาในขณะเรียนของนักศึกษาห้อง CD 101 ในรายวิชาการบัญชีเบือ้งต้น 2 โดยเฝ้าสังเกต

พฤติกรรมการมาเรียนของนักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อย 
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3.3.2.2  ศึกษาจากแบบสอบถามนักศึกษาในช้ันเรียน  โดยแจก

แบบสอบถาม ให้กลุ่มนักศึกษาสาขาพณิชยกรรม ห้อง CD 101 เพ่ือเก็บขอ้มูลทั่วไป สาเหตุของ

การขาดเรียน และการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการขาดเรียน 

3.3.2.3  สรุปผลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยการน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลทาง

สถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  เพ่ือใหท้ราบสาเหตุของการขาดเรียนและความคิดเห็น

ของนักศึกษาต่อการขาดเรียน 

3.3.2.4  หาแนวทางการแก้ไขพฤติกรรมการขาดเรยีนของนักศึกษา  เพ่ือ

น ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาการบัญชีเบือ้งต้น 2ในภาคเรียนต่อไป 

 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลของการท าวิจัยช้ันเรียนในครัง้นี ้  ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวม

เอกสารข้อมูลจากแหลง่ข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

3.4.1  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามสาเหตุ

ของพฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา (Questionnaire)   จากเอกสารบันทึกการเข้าเรยีน 

(Teaching) และการสังเกตในขณะเรียน 

3.4.2  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมของ

งานวิจัยภายในประเทศ  เกี่ยวกับเร่ืองพฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษาในช้ันเรียน    

 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.5.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

 ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมการมาเรียนของนักศึกษาสาขาพณิชยกรรมห้อง CD 

101 ในรายวิชาการบัญชีเบือ้งต้น 2โดยการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มนักศึกษาที่ขาดเรียน

บ่อย โดยการเช็ครายช่ือการเข้าเรยีนของนักศึกษาจากเอกสารบันทึกการเข้าเรยีน (Teaching) 

และการสังเกตนักศึกษาในขณะเรียน 

3.5.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) 

  ผู้วิจัยได้ก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม

พฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา มาวิเคราะห์ดังนี้ 

  3.5.2.1  ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ข้อมูลที่รวบรวมได้จาก

แบบสอบถาม  จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ประกอบด้วย 

ความถี่ (Frequency)  ร้อยละ (Percentage)  และค่าเฉลี่ย (Mean)     

  3.5.2.2   การวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา

พฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา  เป็นการวัดระดับความส าคัญของแต่ละปัจจัยในแต่ละ
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ค าถาม  จะใช้เกณฑ์การแบ่งระดับออกเป็น 5 ระดับ  ได้แก่  ส าคัญมากที่สุด  ส าคัญมาก  

ส าคัญปานกลาง  ส าคัญน้อย ส าคัญน้อยที่สุด ตามวิธี Rating Scales (กุณฑลี  เวชสาร, 2545: 

111-123) โดยแต่ละระดับ  มีการก าหนดคะแนนตามระดับความส าคัญดังนี้   

  ระดับความส าคัญ   คะแนน 

  มากที่สุด    5 

  มาก     4 

  ปานกลาง    3 

  น้อย     2 

  น้อยที่สุด    1 

  และค่าเฉลี่ยจะน ามาแปลผลตามระดับความส าคัญดังนี้ 

 

  ค่าเฉลี่ย    ระดับการแปลผล 

  4.50 – 5.00    มีความส าคัญมากที่สุด 

  3.50 – 4.49    มีความส าคัญมาก 

  2.50 – 3.49    มีความส าคัญปานกลาง 

  1.50 – 2.49    มีความส าคัญน้อย 

  1.00 – 1.49    มีความส าคัญน้อยที่สุด 

 

3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.6.1   ความถี ่(Frequency)  คือ จ านวนครัง้ที่มีค่าจากการสังเกตน้ัน

ปรากฏในข้อมูล ซึ่งใช้สัญลักษณ์ f แทนความถี่   

3.6.2  ร้อยละ  (Percent)   อัตราร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ (percentage/percent) 

คือ การน าเสนอจ านวนโดยใช้เศษสว่นที่มีตัวส่วนเป็น 100 มักใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมาย

เปอร์เซ็นต์ (%) 

3.6.3  ค่าเฉลี่ย (Average หรอื Mean) คือ ค่ากลาง ซึ่งค านวณจากผลบวกของ

ข้อมูลและหารดว้ยจ านวนของข้อมูล สัญลักษณ์ที่ใช้คือ  อ่านว่า เอ็กซ์บาร ์โดย

ผลบวก (sum) ของข้อมูล 

เขียน หมายถึง การบวกขอ้มูล n จ านวนจาก X1 ถึง Xn  เมื่อ n คือ จ านวน

ของข้อมูล ดังน้ันสูตรที่ค านวณคือ 

สูตร   X    = 
N

X
N

i

i
1  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/100
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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เมื่อ X     คือ  ค่าเฉล่ีย 

 iX    คอื  ข้อมูลทั้งหมด 

 N    คือ  จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 

 

3.7  สถานที่ในการด าเนนิการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจัยครัง้น้ี  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามส ารวจข้อมูลนักศึกษา

จะด าเนนิการที่ห้องเรียน A302 คณะบรหิารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบรหิารธุรกิจ 

 

3.8  ระยะเวลาในการศึกษา 

 ระยะเวลาทั้งหมดในการวิจัยครัง้นี้รวม 5 เดอืน  ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2555เร่ิมต้ังแต่เดอืนมิถุนายน จนถึงเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2555 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ในการศึกษาพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2  ของนักศึกษา

สาขาพณิชยกรรม ห้อง CD 101  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  ผู้วิจัยได้แบ่งผล

การศึกษาออกเป็น 3  สว่น ดังน้ี  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 

  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ได้แก่  เพศ  อายุ เกรดเฉลี่ย และ

การอยู่อาศัย  โดยใช้สถิติเชงิพรรณนา น าเสนอในรูปแบบตารางความถี่และร้อยละ ในตารางที่ 

1-4 

ส่วนที ่2  ข้อมูลสาเหตุปญญหาพฤติกรรมการขาดเรยีนของนักศึกษา 

 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา น าเสนอในรูปแบบตารางความถี่  

ร้อยละ ค่าเฉล่ียในตารางที่ 5-10 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

 ข้อเสนอแนะที่ นักศึกษาได้เสนอแนะเพ่ิมเติม   โดยรายละเอียดผล

การศึกษา  มีดังต่อไปนี ้

 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษา จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 16 36 

หญงิ 24 64 

รวม 40 100.0 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่านักศึกษา เป็นเพศหญงิ ร้อยละ 64  เป็นเพศชาย ร้อยละ 36 
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ตารางที่ 2  แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษา จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

16 ป ี 28 60 

17 ป ี 10 24 

18 ป ี 1 8 

19 ป ี 1 8 

รวม 25 100.0 

  

 จากตารางที่ 2  พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่อายุ 16 ปี  ร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ อายุ 

17  ปี ร้อยละ 24.0  อายุ 18 ปี ร้อยละ 8.0  และอายุ 19 ปี ร้อยละ 8.0   

 

ตารางที่ 3  แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษา จ าแนกตามเกรดเฉล่ีย 

เกรดเฉล่ีย จ านวน ร้อยละ 

เกรดเฉล่ียต่ ากว่าหรือเท่ากับ 1.00 3  

เกรดเฉล่ีย 1.01 - 2.00 3 12 

เกรดเฉล่ีย 2.01 – 3.00 17 68 

เกรดเฉล่ีย 3.01 – 4.00 5 20 

รวม 40 100.0 

  

 จากตารางที่ 3  พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ย 2.01 – 3.00 ร้อยละ 68.0  

รองลงมาคือ  เกรดเฉลี่ย 1.01 - 2.00 ร้อยละ 12.0  และเกรดเฉลี่ย 3.01 – 4.00 ร้อยละ 20.0  

นอกจากน้ียังพบว่าเกรดเฉล่ียของนักศึกษาห้อง CD 101 จ านวน 25 คน มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 

2.60  
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4.2 ข้อมูลสาเหตุปญญหาพฤติกรรมการขาดเรยีนของนักศึกษา 

 

ตารางที่ 5  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดับความส าคัญของปัจจัยที่เป็นสาเหตุปัญหา

พฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา จ าแนกตามปัจจัยดา้นครอบครัว 

ปัจจัยด้านครอบครัว 

ระดับความส าคัญ  

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

 

ล าดับ

ท่ี 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

การท่ีผู้ปกครองบังคับ

ใหเ้รียนในสาขาท่ีไม่

ชอบ  

3 

(12.0) 

13 

(52.0) 

6 

(24.0) 

2 

(8.0) 

1 

(4.0) 

3.60 

(ปานกลาง) 
1 

ฐานะของผู้ปกครอง 
2 

(8.0) 

4 

(16.0) 

9 

(36,0) 

4 

(16.0) 

6 

(24,0) 

2.68 

(ปานกลาง) 
5 

ผู้ปกครองไมม่ีเวลาวา่ง

ใหค้ าปรึกษาชีแ้นะ

เกี่ยวกับการเรียน 

1 

(20.0) 

4 

(12.0) 

12 

(44.0) 

3 

(12.0) 

5 

(12.0) 

2.72 

(ปานกลาง) 
4 

ผู้ปกครองมีเวลาดูแล

เอาใจใส่นักศึกษาน้อย 

5 

(16.0) 

3 

(20.0) 

11 

(12.0) 

3 

(28.0) 

3 

(24.0) 

3.16 

(ปานกลาง) 
2 

การท่ีผู้ปกครองแยก

ทางกัน 

4 

(16.0) 

5 

(20.0) 

3 

(12.0) 

7 

(28.0) 

6 

(24.0) 

2.76 

(ปานกลาง) 
3 

การท่ีผู้ปกครองตามใจ

นักศึกษามากเกินไป 

4 

(16.0) 

3 

(12.0) 

6 

(24.0) 

4 

(16.0) 

8 

(32.0) 

2.64 

(น้อย)  
6 

ค่าเฉลี่ย  (แปลผล) 
3.51 

(ปานกลาง) 

 

จากตารางที่  5  พบว่า นักศึกษาให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านครอบครัวโดยรวมใน

ระดับปานกลาง  มีค่าเฉล่ีย 3.51    ซึ่งในปัจจัยย่อยด้านครอบครัวที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน

กลาง ได้แก่ การที่ผู้ปกครองบังคับให้เรียนในสาขาที่ไม่ชอบ (3.60)  ผู้ปกครองมีเวลาดูแลเอา

ใจใส่นักศึกษาน้อย (3.16)  ผู้ปกครองไม่มีเวลาว่างให้ค าปรึกษาชี้แนะเกี่ยวกับการเรียน (2.72)  

ฐานะของผู้ปกครอง (2.68) และ การทีผู่้ปกครองแยกทางกัน (2.76)   

ส าหรับปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ได้แก่  การที่ผู้ปกครองตามใจ

นักศึกษามากเกินไป (2.64)   
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ตารางที่ 6  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดับความส าคัญของปัจจัยที่เป็นสาเหตุปัญหา

พฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา จ าแนกตามปัจจัยดา้นกฎระเบียบของวิทยาลัย 

ปัจจัยด้านกฎระเบียบ

ของวทิยาลัย 

ระดับความส าคัญ  

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

 

ล าดับ

ท่ี 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

การจัดตารางเรียนของ

นักศึกษา 

0 

(0.0) 

7 

(21.2) 

10 

(30.3) 

8 

(24.2) 

8 

(24.2) 

2.48 

(น้อย) 
4 

กฎระเบียบการลงโทษ

นักศึกษาท่ีขาดเรียน 

4 

(12.1) 

13 

(39.4) 

10 

(30.3) 

5 

(15.2) 

1 

(3.0) 

3.42 

(ปานกลาง) 
2 

การติดตามแก้ไขปัญหา

การขาดเรียนของ

วทิยาลัย 

7 

(21.2) 

14 

(42.2) 

8 

(24.2) 

3 

(9.1) 

1 

(3.0) 

3.70 

(มาก) 
1 

การประสานงาน

ระหว่างวทิยาลัยและ

ผู้ปกครอง 

3 

(9.1) 

9 

(27.3) 

14 

(42.4) 

4 

(12.1) 

3 

(9.1) 

3.15 

(ปานกลาง) 
3 

ค่าเฉลี่ย  (แปลผล) 
3.19 

(ปานกลาง) 

 

จากตารางที่  6  พบว่า นักศึกษาให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านกฎระเบียบของ

วิทยาลัยโดยรวมในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 3.19   ซึ่งในปัจจัยย่อยด้านกฎระเบียบของ

วิทยาลัยที่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  ได้แก่  การติดตามแก้ไขปัญหาการขาดเรยีนของวิทยาลัย 

(3.70) 

ส าหรับปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  ได้แก่ กฎระเบียบการลงโทษ

นักศึกษาที่ขาดเรียน (3.42)  และการประสานงานระหว่างวิทยาลัยและผู้ปกครอง (3.15) 

ส าหรับปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ได้แก่  การจัดตารางเรียนของ

นักศึกษา (2.48)   
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ตารางที่ 7  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดับความส าคัญของปัจจัยที่เป็นสาเหตุปัญหา

พฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา จ าแนกตามปัจจัยดา้นครู 

ปัจจัยด้านครู 

ระดับความส าคัญ  

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

 

ล าดับ

ท่ี 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

การสอนของครูผู้สอนใน

รายวชิานี้ 

3 

(9.1) 

2 

(6.1) 

7 

(21.2) 

10 

(30.3) 

11 

(25.3) 

2.27 

(น้อย) 
3 

ครูผู้สอนในรายวชิา

ต่างๆ  มีสว่นช่วยในการ

แก้ไขปัญหาการขาด

เรียน 

4 

(12.1) 

10 

(30.3) 

14 

(42.4) 

4 

(12.1) 

1 

(3.0) 

3.36 

(ปานกลาง) 
2 

อาจารย์ท่ีปรึกษา มีสว่น

ช่วยในการแก้ไขปัญหา

และใหค้ าปรึกษา 

7 

(21.2) 

12 

(36.4) 

11 

(25.3) 

1 

(3.0) 

2 

(6.1) 

3.64 

(มาก) 
1 

ค่าเฉลี่ย  (แปลผล) 
3.09 

(ปานกลาง) 

 

จากตารางที่  7  พบว่า นักศึกษาให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านครูโดยรวมในระดับ

ปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 3.09   ซึ่งในปัจจัยย่อยด้านครูที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ได้แก่ 

อาจารย์ที่ปรึกษา มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาและให้ค าปรึกษา (3.64) 

ส าหรับปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  ได้แก่ ครูผู้สอนในรายวิชา

ต่างๆ  มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาการขาดเรยีน (3.36) 

ส าหรับปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ได้แก่  การสอนของครูผู้สอนใน

รายวิชานี้(2.27)   
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ตารางที่ 8  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดับความส าคัญของปัจจัยที่เป็นสาเหตุปัญหา

พฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา จ าแนกตามปัจจัยดา้นเพ่ือน 

ปัจจัยด้านเพื่อน 

ระดับความส าคัญ  

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

 

ล าดับ

ท่ี 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

เพื่อนมีสว่นใหน้ักศึกษา

ไม่อยากมาวทิยาลัย 

4 

(12.1) 

6 

(18.2) 

7 

(21.2) 

6 

(18.2) 

10 

(30.3) 

2.64 

(ปานกลาง) 
2 

การคบเพื่อนต่างเพศ 
5 

(15.2) 

6 

(18.2) 

5 

(15.2) 

5 

(15.2) 

12 

(36.4) 

2.60 

(ปานกลาง) 
3 

การท่ีนักศกึษาไม่มี 

เพื่อนสนิท 

5 

(15.2) 

5 

(15.2) 

3 

(9.1) 

6 

(18.2) 

14 

(42.2) 

2.42 

(น้อย) 
4 

การท่ีนักศกึษามี

พฤติกรรม เท่ียวเตร่  

เสี่ยงสารเสพย์ตดิ 

12 

(36.4) 

8 

(24.2) 

4 

(12.1) 

4 

(12.1) 

5 

(15.2) 

3.55 

(มาก) 
1 

ค่าเฉลี่ย  (แปลผล) 
2.80 

(ปานกลาง) 

 

จากตารางที่  8  พบว่า นักศึกษาให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านเพ่ือนโดยรวมใน

ระดับปานกลาง  มีค่าเฉล่ีย 2.80    ซึ่งในปัจจยัย่อยด้านเพ่ือนที่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  

ได้แก่  การที่นักศึกษามีพฤติกรรม เที่ยวเตร่ เสี่ยงสารเสพย์ติด (3.55) 

ส าหรับปัจจัยย่อยที่มคี่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง  ได้แก่ เพ่ือนมีส่วนให้นักศึกษา

ไมอ่ยากมาวิทยาลัย (2.64)  และการคบเพ่ือนต่างเพศ (2.60) 

ส าหรับปัจจัยย่อยที่มคี่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อย ได้แก่  การที่นักศึกษาไม่มีเพ่ือนสนิท

(2.42)   
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ตารางที่ 9  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดับความส าคัญของปัจจัยที่เป็นสาเหตุปัญหา

พฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา จ าแนกตามปัจจัยดา้นสิ่งแวดล้อมและสังคม 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

และสังคม 

ระดับความส าคัญ  

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

 

ล าดับ

ท่ี 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ระยะทางในการเดินทาง

มาวทิยาลัย 

1 

(3.0) 

6 

(18.2) 

12 

(36.4) 

4 

(12.1) 

10 

(30.3) 

2.52 

(ปานกลาง) 
3 

สภาพบรรยากาศใน

การเรียนในหอ้ง A307 

6 

(18.2) 

3 

(9.1) 

10 

(30.3) 

11 

(25.3) 

3 

(9.1) 

2.94 

(ปานกลาง) 
2 

กิจกรรมในวทิยาลัย 
1 

(3.0) 

5 

(15.2) 

5 

(15.2) 

15 

(45.5) 

7 

(21.2) 

2.25 

(น้อย) 
4 

สภาพแวดล้อมภายใน

วทิยาลัย 

1 

(3.0) 

4 

(12.1) 

9 

(27.3) 

10 

(30.3) 

9 

(27.3) 

3.24 

(ปานกลาง) 
1 

สภาพแวดล้อมบริเวณท่ี

พักของนักศึกษา 

0 

(0.0) 

3 

(9.1) 

5 

(15.2) 

10 

(30.3) 

15 

(45.5) 

1.88 

(น้อย) 
5 

ค่าเฉลี่ย  (แปลผล) 
2.58 

(ปานกลาง) 

 

จากตารางที่  9  พบว่า นักศึกษาให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและ

สังคมโดยรวมในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 2.58    ซึ่งในปัจจัยย่อยด้านสิ่งแวดล้อมและ

สังคมที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย (3.24)  สภาพ

บรรยากาศในการเรียนในห้อง A307  (2.94)  และระยะทางในการเดนิทางมาวิทยาลัย (2.52) 

ส าหรับปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ได้แก่  กิจกรรมในวิทยาลัย (2.25)  

และ  สภาพแวดล้อมบริเวณที่พักของนักศึกษา (1.88)   
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ตารางที่ 10  แสดงค่าเฉล่ียและระดับความส าคัญโดยรวมของปัจจัยที่เป็นสาเหตุปัญหา

พฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา  

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุปัญหาพฤติกรรม 

การขาดเรียน 
ค่าเฉล่ีย   

ระดับ

ความส าคัญ 
ล าดับที ่

ปัจจัยด้านครอบครัว 2.81   ปานกลาง 3 

ปัจจัยด้านกฎระเบียบของวิทยาลัย 3.19   ปานกลาง 1 

ปัจจัยด้านครู 3.09   ปานกลาง 2 

ปัจจัยด้านเพ่ือน 2.80   ปานกลาง 4 

ปัจจัยดา้นสิ่งแวดล้อมและสังคม 2.58 ปานกลาง 5 

 

จากตารางที่ 10  พบว่านักศึกษาให้ความส าคญักับปัจจัยที่เป็นสาเหตุปัญหา

พฤติกรรมการขาดเรียนโดยรวมทุกด้านในระดับปานกลาง   ซึ่งให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน

กฎระเบียบของวิทยาลัยมากที่สุดล าดับแรก  ล าดับที่ 2 คือ ปัจจัยด้านคร ู ล าดับที่ 3 คือ 

ปัจจัยด้านครอบครัว ล าดับที่ 4 คือ ปัจจัยด้านเพ่ือน  และล าดับสุดท้าย คือ ปัจจัยดา้น

สิ่งแวดล้อมและสังคม 

 

4.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิที่นักศึกษาห้อง CD 101 บางสว่นไดเ้สนอ มีดังต่อไปนี้ 

1.  สาเหตุของการขาดเรียนของนักศึกษาห้อง CD 101 อาจจะมาจาก

สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน เน่ืองจากอุปกรณ์การเรียนการสอนบางอย่างยังไม่พร้อม 

อยากให้มีการปรับปรุงให้มีความพร้อมมากกว่านี้ เช่น กระดานไวท์บอร์ดที่ชุดรุด ฝาผนังที่สี

หลุดลอกเป็นแผ่นๆ  เป็นฝุ่นกระจายทั่วพื้นห้อง  ฝนตกน้ าซึมพื้นลื่น หน้าต่างช ารุด 

เครื่องปรับอากาศไมเ่ย็น ห้องอับชื้น เป็นต้น 

2.  สาเหตุของการขาดเรียนขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษาเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความ

เกียจคร้านที่ไม่อยากมาวิทยาลัย ขี้เกียจต่ืนเช้า ขี้เกียจท าการบ้าน เป็นต้น เพราะฉะน้ันการ

ขาดเรียนหรือไมน้ั่น ขึน้อยู่กับจติส านึกและความรับผิดชอบของนักศึกษาแตล่ะคนเอง 

3.  อยากให้อาจารย์สื่อสารกับผู้ปกครองให้ชัดเจนมากกว่านี้  เกี่ยวกับเร่ืองการ

เรียนของนักศึกษาว่าเป็นอย่างไร ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียน  และระบบการเรียนการ

สอน กฎระเบียบตา่งๆของวิทยาลัยเป็นแบบใด เพ่ือจะได้หาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่าง

อาจารย์และผู้ปกครอง 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 

5.1  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

5.1.1  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชา การโฆษณาของนักศึกษาสาขา

พณิชยกรรม ห้อง CD 101 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบรหิารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2555 

5.1.2  เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดเรียนของนักศึกษา สาขาการ  ตลาดห้อง

CD 101 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบรหิารธุรกิจ และเป็นแนวทางในการเรียนการสอนในภาค

เรียนถัดไป 

 

5.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการท าวิจัยช้ันเรียน คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  คณะ

บรหิารธุรกิจ สาขาพณิชยกรรม ช้ันปีที่  1 หอ้ง CD 101 จ านวน 40 คน วิทยาลัยเทคโนโลยี

พายัพและบรหิารธุรกิจ ประกอบดว้ย   นักศึกษาชาย จ านวน 16 คน และ นักศึกษาหญงิ

 จ านวน 24  คน 

 

5.3  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

5.3.1  บันทึกการเข้าเรยีน(Teaching) 

5.3.2  แบบสอบถามพฤติกรรมการขาดเรียน  แบ่งออกเป็น 3  ตอน ดังนี ้

  ตอนที่  1  ขอ้มูลทั่วไปของนักศึกษา ได้แก่ เพศ  อายุ  เกรดเฉล่ีย และการ

อยู่อาศัย 

  ตอนที่  2  ข้อมูลสาเหตุปัญหาพฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา 

  ตอนที่  3  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเตมิ 

 

5.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 

5.4.1  สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
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จากการศึกษาพบว่า  นักศึกษาห้อง CD 101 สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 16 ปี 

เกรดเฉล่ียอยู่ในช่วง 2.01 – 3.00 และสว่นใหญจ่ะอาศัยอยู่กับพ่อ แม่   

ส่วนที่ 2  ข้อมูลสาเหตุปญญหาพฤติกรรมการขาดเรยีนของนักศึกษา 

จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาให้ความส าคัญกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุปัญหาพฤติกรรม

การขาดเรียนโดยรวมทุกดา้นในระดับปานกลาง ซึ่งให้ความส าคัญกับปัจจัยดา้นกฎระเบียบของ

วิทยาลัยมากที่สุดล าดับแรก  ล าดับที่ 2 คือ ปจัจัยดา้นครู  ล าดับที่ 3 คือ ปัจจัยดา้นครอบครัว 

ล าดับที่ 4 คือ ปัจจัยดา้นเพ่ือน และล าดับสุดท้ายคือ ปัจจัยดา้นสิ่งแวดลอ้มและสังคม เมื่อ

พิจารณาในสว่นของปัจจัยย่อยในแต่ละดา้น ไดผ้ลดังนี้ 

ด้านครอบครัว  พบว่านักศึกษาให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านครอบครัวโดยรวมใน

ระดับปานกลาง  ซึ่งปัจจัยย่อยที่มคี่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 3 ล าดับแรก คือ การที่

ผู้ปกครองบังคับให้เรียนในสาขาที่ไมช่อบ   ผู้ปกครองมีเวลาดูแลเอาใจใสนั่กศึกษาน้อย และ

ผู้ปกครองไม่มเีวลาวา่งใหค้ าปรึกษาชีแ้นะเกี่ยวกับการเรียน    

ด้านกฎระเบียบของวิทยาลัย  พบว่านักศึกษาให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้าน

กฎระเบียบของวิทยาลัยโดยรวมในระดับปานกลาง  ซึ่งปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

คือ การติดตามแก้ไขปัญหาการขาดเรยีนของวิทยาลัย  และในระดับปานกลาง  2 ล าดับถัดมา 

คือ กฎระเบียบการลงโทษนักศึกษาที่ขาดเรียน  และการประสานงานระหว่างวิทยาลัยและ

ผู้ปกครอง 

ด้านคร ู พบว่านักศึกษาให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านครูโดยรวมในระดับปานกลาง  

ซึ่งปัจจัยย่อยที่มคี่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  คือ อาจารย์ที่ปรึกษา มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหา

และให้ค าปรกึษา และในระดับปานกลาง  คือ  ครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆ มีส่วนช่วยในการแก้ไข

ปัญหาการขาดเรยีน  

ด้านเพื่อน  พบว่านักศึกษาให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านเพ่ือนโดยรวมในระดับปาน

กลาง  ซึ่งปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  คือ  การที่นักศึกษามีพฤติกรรม เที่ยวเตร่ เสี่ยง

สารเสพย์ติด และในระดับปานกลาง 2  ล าดับถัดมา คือ  เพ่ือนมีส่วนให้นักศึกษาไม่อยากมา

วิทยาลัย และการคบเพ่ือนต่างเพศ  

ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม   พบว่านักศึกษาให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้าน

สิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวมในระดับปานกลาง  ซึ่งปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน

กลาง 3 ล าดับแรก คือ สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย   สภาพบรรยากาศในการเรียนในห้อง 

A307  และระยะทางในการเดนิทางมาวิทยาลัย  

สามารถสรุปความส าคัญของปัจจัยที่เป็นสาเหตุปัญหาพฤติกรรมการขาดเรียน 10 

ล าดับแรก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังตารางที่ 11  
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ตารางที่ 11   สรุปความส าคัญของปัจจัยที่เป็นสาเหตุปัญหาพฤติกรรมการขาดเรียน 10 ล าดับ

แรก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

 

ล าดั

บ 
ปัจจัยย่อย ค่าเฉล่ีย 

ระดับ

ความส าคัญ 
ปัจจัยหลัก 

1 การติดตามแก้ไขปัญหาการขาด

เรียนของวิทยาลัย 
3.70 มาก 

ดา้นกฎระเบียบ

ของวิทยาลัย 

2 อาจารย์ที่ปรึกษา มีส่วนช่วยใน

การแก้ไขปัญหาและให้ค าปรกึษา 
3.64 มาก ดา้นครู 

3 การที่นักศึกษามีพฤติกรรม เที่ยว

เตร่ เสี่ยงสารเสพย์ติด 
3.55 มาก ดา้นเพ่ือน 

4 กฎระเบียบการลงโทษนักศึกษาที่

ขาดเรียน 
3.42 ปานกลาง 

ดา้นกฎระเบียบ

ของวิทยาลัย 

5 ครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆ  มีส่วน

ช่วยในการแก้ไขปัญหาการขาด

เรียน 

3.36 ปานกลาง ดา้นครู 

6 การที่ผู้ปกครองบังคับให้เรียนใน

สาขาที่ไมช่อบ 
3.30 ปานกลาง ดา้นครอบครัว 

7 
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย 3.24 ปานกลาง 

ดา้นสิ่งแวดล้อม

และสังคม 

8 การประสานงานระหว่างวิทยาลัย

และผู้ปกครอง 
3.15 ปานกลาง 

ดา้นกฎระเบียบ

ของวิทยาลัย 

9 ผู้ปกครองมีเวลาดูแลเอาใจใส่

นักศึกษาน้อย 
2.97 ปานกลาง ดา้นครอบครัว 

10 สภาพบรรยากาศในการเรียนใน

ห้อง A307 
2.94 ปานกลาง 

ดา้นสิง่แวดล้อม

และสังคม 

 

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ข้อเสนอแนะที่นักศึกษาห้อง CD 101 เสนอเพ่ิมเตมิถึงสาเหตุของการขาดเรียนที่อาจ

เป็นไปได้ มีสาเหตุ 3 ประการ คือ  จากสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน เน่ืองจากอุปกรณ์การ

เรียนการสอนบางอย่างยังไมพ่ร้อม อยากให้มีการปรับปรุงให้มีความพร้อมมากกว่านี้  สาเหตุ
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ประการที่สอง คือ ความเกียจคร้านของนักศึกษาเอง  และประการสุดท้าย คือ การสื่อสาร

ระหว่างอาจารย์และผู้ปกครองในเร่ืองการเรียนการสอน กฎระเบียบต่างๆของวิทยาลัย อยาก

ให้มีความชัดเจนมากกว่านี ้ เพ่ือหาวิธกีารแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างอาจารย์และผู้ปกครอง 

 

5.4.2  อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชา การโฆษณาของนักศึกษา

สาขาพณิชยกรรม ห้อง CD 101 สามารถอภิปรายผลการศึกษาดังน้ี 

ด้านครอบครัว  พบว่าสาเหตุในปัจจัยดา้นครอบครัวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการขาด

เรียน 3 ล าดับแรก คอื การที่ผู้ปกครองบังคบัให้เรียนในสาขาที่ไม่ชอบ   ผู้ปกครองมีเวลาดูแลเอา

ใจใสนั่กศึกษาน้อย และผู้ปกครองไม่มเีวลาว่างให้ค าปรึกษาชีแ้นะเกี่ยวกับการเรียน สอดคลอ้งกับ

การศึกษาของมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544) ไดก้ลา่วไว้ว่า การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ 

มักเลี้ยงดูแบบปลอ่ยปละ ละเลย หรือเอาใจใสม่ากเกินไป ท าให้ผูเ้รียนปรับตัวเขา้กับสภาพความ

เป็นจริงไม่ได ้ เกิดความขัดแย้งและปมดอ้ยขึน้ อาจหันไปพ่ึงพาเหลา้ บุหร่ี ยาเสพย์ติด ไม่สนใจ

เรียน ออกนอกลูน่อกทางได ้

ด้านกฎระเบียบของวิทยาลัย  พบว่าสาเหตุในปัจจัยด้านกฎระเบียบของวิทยาลัย

ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการขาดเรียน 3 ล าดับแรก คือ  การติดตามแก้ไขปัญหาการขาดเรียน

ของวิทยาลัย  กฎระเบียบการลงโทษนักศึกษาที่ขาดเรียน และการประสานงานระหว่าง

วิทยาลัยและผู้ปกครอง   สอดคลอ้งกับการศึกษาของ มหศักด์ิ ร่วมรักษ์ (2540)  ซึ่งไดก้ล่าวไว้

ว่า การสร้างระเบียบวินัยของนักศึกษา สามารถท าได้โดยการอบรมชี้แจง  แนะน านักศึกษาให้

เข้าใจกฎระเบียบ การลงโทษ และข้อบังคับต่างๆ  การติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน

และอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายปกครอง   เพ่ือแก้ไขปัญหาความประพฤติของนักศึกษาให้

ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆที่วางไว้และการประสานงานกับผู้ปกครองให้

รับทราบและท าการแก้ไขความประพฤติของนักศึกษาร่วมกัน  

ด้านครู  พบว่าสาเหตุในปัจจัยด้านครูที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการขาดเรียน คือ  

อาจารย์ที่ปรึกษา และครูผู้สอนมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาการขาดเรียนและให้ค าปรึกษา 

สอดคลอ้งกับการศึกษาของ ประสาร  ทิพย์ธารา (2527) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า  ครูเป็นส่วนหน่ึงที่มี

ผลต่อการขาดเรียน ถ้าครูไม่สนใจและไม่ติดตามเด็ก ครูบางคนไม่ติดตามว่าเด็กมาเรียน

หรือไม ่จึงท าให้เด็กคิดว่าการไม่มาเรียน ครูคงไม่รู้  ครูขาดการติดต่อกับผู้ปกครอง  เด็กบาง

คนไม่มาวิทยาลัย แต่ทางวิทยาลัยไม่แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ และผู้ปกครองไม่แจ้งสาเหตุของ

การขาดเรียน  นอกจากน้ียังสอดคล้องกับการศึกษาของ เนาวรัตน์ ภิญวัย (2547) ที่ครูได้
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ด าเนินการประสานงานกับฝ่ายปกครอง เร่ืองการขาดเรียนของนักเรียน และติดต่อกับผู้ปกครอง

โดยตรง เพ่ือเป็นการแจ้งให้ทราบถึงการหนีเรียนของบุตร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง

เป็นอย่างด ีผลการศึกษาพบว่า ผลการขาดเรียนน้องลงกว่าเดมิ 

ด้านเพื่อน  พบว่าสาเหตุในปัจจัยดา้นเพ่ือนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการขาดเรียน 3 

ล าดับแรก  คอื    การที่นักศึกษามีพฤติกรรม เที่ยวเตร่ เสี่ยงสารเสพย์ติด   การที่เพ่ือนมีส่วนให้

นักศึกษาไม่อยากมาวิทยาลัย และการคบเพ่ือนต่างเพศ   สอดคลอ้งกับการศึกษาของ สุภาพ  กา

ละปลูก (2544) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า  เพ่ือนเป็นปัญหาอย่างหน่ึงที่ท าให้เด็กขาดเรยีน ถ้าเด็กคบ

เพ่ือนที่ด ีก็จะชักน าไปในทางที่ดี แตถ้้าคบเพ่ือนไม่ดีก็จะชักน าการขาดเรียนเพ่ือไปเที่ยวเตร่ จะ

ชวนกันไปหมกมุ่นกับอบายมุข ไปติดยาเสพย์ติด เลน่การพนัน เด็กจะไมม่ีเวลาเรยีนหนังสอื 

หรือไปเรียนก็จะไมรู้่เรื่อง หรือหากคบเพ่ือนที่เกเร ร่วมมือกันรังแกเพ่ือน ถูกทางวิทยาลัยท า

โทษ จึงไม่กล้ามาวิทยาลัยหรืออาจโดนเด็กนักเรยีนที่โตกว่าท าร้ายร่างกาย จึงท าให้เด็กไม่

อยากมาวิทยาลัย  

ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม  พบว่าสาเหตุในปัจจัยดา้นสิ่งแวดล้อมและสังคมที่

สง่ผลต่อพฤติกรรมการขาดเรียน 3 ล าดับแรก  คือ    สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย   สภาพ

บรรยากาศในการเรียนในห้อง A307  และระยะทางในการเดนิทางมาวิทยาลัย  ไมส่อดคล้อง

กับการศึกษาของประสาร  ทิพย์ธารา (2527)  ได้กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมที่เด็กอาศัยอยู่ เป็นส่วน

หน่ึงที่ท าให้เด็กขาดเรยีน  เพราะสิ่งแวดล้อมทางสังคมไมด่ ี อาจชักน าให้เด็กเสยีคน  ฝักใฝ่ใน

อบายมุข บางแห่งเป็นแหลง่มั่วสุมทางการพนัน อบายมุขต่างๆ สถานเริงรมย์ต่างๆ เด็กจะเอา

อย่างผู้ใหญ ่  เห็นสิ่งย่ัวยวนดกีว่าการเรียนหนังสือ นอกจากน้ีในบรเิวณบ้านที่เด็กอาศัยอยู่ มี

เด็กที่ไม่เรยีนหนังสือ ก็มักจะชวนกันไปเที่ยวเตร่ จนเด็กที่เรียนหนังสือ จะเห็นว่าการที่ไม่เรยีนมี

อิสระ ไปไหนก็ได ้ ไมม่ีใครบังคับ ไมม่ีกฎเกณฑ์เหมือนวทิยาลัย จึงประพฤติตนในทางที่ไม่ดีได้  

ซึ่งการวิจัยของประสาร  ทิพย์ธารา จะเน้นดา้นสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เด็กอาศัยอยู่มากกว่า 

แตก่ารศึกษาในครัง้น้ีผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาให้ความส าคัญกับส่ิงแวดล้อมภายใน

วิทยาลัย ห้องเรียน รวมถึงอุปกรณ์การเรียนมากกว่าการเป็นอยู่ของตนเอง 

 

5.4.3  ข้อเสนอแนะ 

    5.4.3.1  ข้อเสนอแนะทั่วไป 

    ด้านครอบครัว  ควรมีการดูแลเอาใจใสนั่กศึกษาอย่างใกล้ชิด ไมค่วรบังคับ

กดดันนักศึกษามากเกินไป สนใจปัญหาการเรียนของนักศึกษา พร้อมรายงานผลให้กับทาง

วิทยาลัยและครูอาจารย์ทราบถึงความเคลื่อนไหวของนักศึกษา  รวมถึงการท ากิจกรรมร่วมกับ
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นักศึกษาให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมเตมิความสัมพันธ์อันดรีะหว่างผู้ปกครองกับนักศึกษา หากมีความ

เข้าใจที่ดีต่อกันจะลดปัญหาของวัยรุ่นให้ลดน้อยลงได ้ 

    ด้านกฎระเบียบของวิทยาลัย    ควรมีขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติที่

ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดยีวกัน มีการสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งครูอาจารย์ นักศึกษาและ

ผู้ปกครองอย่างทั่วถึง เพ่ือให้ผู้ที่ปฏิบัติตามสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่ไดว้างไว้อย่างมี

ประสทิธิภาพ ตลอดจนมีการติดตามแก้ไขปัญหาการขาดเรียนของนักศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

    ด้านคร ู  บทบาทของครูอาจารย์ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรือครูผู้สอน

ในรายวิชาต่างๆ ควรร่วมมือกันช่วยกันแก้ไขปัญหาของนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเน่ือง ไม่ควร

แบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบหรือเลอืกปฏิบัติต่อนักศึกษาแตล่ะคนไม่เท่าเทียมกัน ต้องมีความ

ยุติธรรม อีกทั้งยังต้องเป็นที่ปรกึษาให้กับนักศึกษาในทุกๆเร่ือง นอกจากนียั้งต้องมีการ

ประสานงานกับผู้ปกครองในการติดตามพฤติกรรมของนักศึกษาอย่างต่อเน่ืองเช่นกัน 

    ด้านเพื่อน   ควรให้ค าแนะน ากับนักศึกษาในการเลอืกคบเพ่ือน ไม่ว่าจะเป็น

เพ่ือนต่างเพศ  เพ่ือนต่างห้อง หรือต่างวิทยาลัย ที่อาจจะเป็นสาเหตุในการขาดเรียนของ

นักศึกษาได ้ ควรมีการดูแลอย่างใกล้ชิด สอบถาม พูดคุยกับนักศึกษาเร่ืองเพ่ือน พยายาม

ค้นหาถึงสาเหตุและปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้  เพ่ือหาวิธปี้องกันและรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึน้

ต่อไปได้  

    ดา้นสิ่งแวดล้อมและสังคม จากผลการศึกษา นักศึกษาใหค้วามส าคัญกับ

สิ่งแวดลอ้มภายในวิทยาลัย ห้องเรียน รวมถึงอุปกรณ์การเรียนมากที่สุด ดังน้ันทางวิทยาลัย

ต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆให้มี

ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีความสะดวกสบาย  เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน

ที่ดี สภาพแวดล้อมที่สวยงาม ดูอบอุ่นเปรยีบเสมอืนบ้านหลังที่สองของนักศึกษา    

 

    5.4.3.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

      การศึกษาพฤติกรรมการขาดเรียนในครัง้ต่อไป  ควรมีการสอบถามความ

คิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาน้ันๆ และผู้ปกครอง ถึงสาเหตุของการ

ขาดเรียนที่อาจเป็นไปได้  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา  เพ่ือน าผลการศึกษา

ที่ไดจ้ากหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มาสรุปหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ

มากขึน้  นอกจากน้ีควรมีการศึกษาถึงวธิีการหรือเครื่องมือที่มีประสทิธิภาพสูงสุดในการ

ติดตามนักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อยให้กลับมาเรียนเหมือนเดมิ และมีผลการขาดเรียนที่ลดน้อยลง 
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http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://www.nathawee.ac.th/wijai/50/Narongdech_r2_50.pdf
http://www.acr.ac.th/acr/Wijaii/wijai2/26.pdf
http://tulip.bu.ac.th/~wathna.s/index3.htm
http://tulip.bu.ac.th/~wathna.s/fundstat.htm
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

 

สุภาพ  กาละปลูก.  2544.  แนวทางการแก้ไขปญญหาการขาดเรยีนของนักเรยีน นักศึกษา

วิทยาลัยล าปางเทคโนโลยี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง.  การค้นคว้าแบบอิสระ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

สุราษฎร์ พรมจันทร์.  2555.  “พฤติกรรมการเรียนรู้และกระบวนการเรียนการสอน.”  [ระบบ

ออนไลน์].  แหลง่ที่มา  

http://www.vrdp.net/data/Download/Books%20tactical%20teaching 

%20techniques/01.pdf   (30 กรกฎาคม 2555). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vrdp.net/data/Download/Books%20tactical%20teaching%0b%20techniques/01.pdf
http://www.vrdp.net/data/Download/Books%20tactical%20teaching%0b%20techniques/01.pdf
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ภาคผนวก 
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แบบสอบถาม 

 

เรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2  

ของนักศึกษาสาขาพณิชยกรรม ห้อง CD 101  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ

บรหิารธุรกิจ  ” 

 

แบบสอบถามน้ีจัดท าขึน้เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย เพ่ือน าผลที่ได้ไปเป็น

แนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มคีุณภาพย่ิงขึ้น   จึงใครข่อความร่วมมือนักศึกษา

โปรดกรอกแบบประเมินในแต่ละด้านตามสภาพเป็นจริงและปราศจากอคติ  การแสดงความ

คิดเห็นของนักศึกษาจะไม่มีผลต่อการวัดผลประเมินผลการเรยีนใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

 

ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามฉบับน้ี  ผู้วิจัยได้แบ่งการจัดเก็บข้อมูลเป็น 3 สว่นด้วยกัน คือ 

สว่นที ่1    ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 

สว่นที ่2   ข้อมูลสาเหตุปัญหาพฤติกรรมการขาดเรยีนของนักศึกษา 

สว่นที ่3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิ 

 

ตอนที่ 1    ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 

ค าชี้แจง    โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  หรือเติมขอ้ความลงในช่องว่างตรงตามความ

เป็นจริง 

1.   เพศ 

 1.  ชาย      2.  หญงิ 

2.   อายุ ............................ป ี

3.   เกรดเฉล่ียสะสม ............................. 

4.   นักศึกษาอาศัยอยู่กับใคร 

  1.  พ่อ แม ่    2.  ญาติ 

  3.  เพ่ือน     4.  อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………… 
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ตอนที่ 2   ข้อมูลสาเหตุปญญหาพฤติกรรมการขาดเรยีนของนักศึกษา 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

สาเหตุปญญหาพฤติกรรมการขาดเรยีน 

ระดับความส าคญั 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

1.  ด้านครอบครัว      

1.1  การที่ผู้ปกครองบังคับให้เรยีนในสาขาที่ไม่

ชอบ มีผลต่อการขาดเรียนในระดับใด 

     

1.2  นักศึกษาคิดว่าฐานะของผู้ปกครองมีผลต่อ

การขาดเรียนในระดับใด 

     

1.3  ผู้ปกครองไม่มเีวลาว่างให้ค าปรึกษาชีแ้นะ

เกี่ยวกับการเรียน มผีลต่อการขาดเรียนในระดับใด 

     

1.4  ผู้ปกครองมีเวลาดูแลเอาใจใสนั่กศึกษาน้อย 

มีผลต่อการขาดเรียนในระดับใด 

     

1.5  การที่ผู้ปกครองแยกทางกันมีผลต่อการขาด

เรียนในระดับใด 

     

1.6  การที่ผู้ปกครองตามใจนักศึกษามากเกินไป 

มีผลต่อการขาดเรียนในระดับใด 

     

2.  ด้านกฎระเบียบของวิทยาลัย      

2.1  การจัดตารางเรียนของนักศึกษาสง่ผลต่อ

การขาดเรียนในระดับใด 

     

2.2  กฎระเบียบการลงโทษนักศึกษาที่ขาดเรียน 

มีความส าคัญในระดับใด 

     

2.3  การติดตามแก้ไขปัญหาการขาดเรียนของ

วิทยาลัยอยู่ในระดับใด 

     

2.4  การประสานงานระหว่างวิทยาลัยและ

ผู้ปกครอง มีผลต่อการขาดเรียนในระดับใด 

     

3.  ด้านครู      

3.1  การสอนของครูผู้สอนในรายวิชานี ้มีผลต่อ

การขาดเรียนในระดับใด 

     

3.2  ครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆ  มีส่วนช่วยในการ      
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สาเหตุปญญหาพฤติกรรมการขาดเรยีน 

ระดับความส าคญั 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

แก้ไขปัญหาการขาดเรยีนในระดับใด 

3.3  อาจารย์ที่ปรึกษา มีส่วนช่วยในการแก้ไข

ปัญหาและให้ค าปรึกษาในระดับใด 

     

4.  ด้านเพื่อน      

4.1 เพ่ือนมสีว่นให้นักศึกษาไม่อยากมาวิทยาลัย

มากน้อยเพียงใด 

     

4.2  เพ่ือนต่างเพศมีผลต่อการขาดเรียนในระดบัใด      

4.3  การที่นักศึกษาไม่มเีพ่ือนสนิท มีผลต่อการ

ขาดเรียนในระดับใด 

     

4.4  การที่นักศึกษามีพฤติกรรม เที่ยวเตร่ เสี่ยง

สารเสพย์ติดมผีลต่อการขาดเรียนในระดับใด 

     

5.  ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม      

5.1  ระยะทางในการเดนิทางมาวิทยาลัยมีผลต่อ

การขาดเรียนในระดับใด 

     

5.2  สภาพบรรยากาศในการเรียนในห้อง A307 

มีผลต่อการขาดเรียนในระดับใด 

     

5.3  กิจกรรมในวิทยาลัยมีผลต่อการขาดเรียนใน

ระดับใด 

     

5.4  สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยมีผลต่อการ

ขาดเรียนในระดับใด 

     

5.5  สภาพแวดล้อมบริเวณที่พักของนักศึกษา มี

ผลต่อการขาดเรียนในระดับใด 

     

ตอนที่ 3   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

 

*** ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม*** 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ-สกุล    นางสาวรุ่งนภา  ถมมา     

วันเกดิ    22  กุมภาพันธ์  2528 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้ 114/6 หมู่ 3 ต. ห้วยทราย อ. สันก าแพง จ. เชียงใหม่ 50130 

เบอร์โทรศัพท์   084-3787702 

E-mail    piglet.net@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 

ระดับมัธยมต้น   โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา 

ระดับอาชีวะศึกษา   โรงเรียนพาณิชยการลานนา เชียงใหม่   

ระดับอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยพายัพ  

ประวัติการท างาน  

2550 – ปัจจุบัน   ประกอบอาชีพอยู่ที่โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ   

 จ.เชียงใหม่ ต าแหน่ง อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ แผนกการ

บัญชี   

 

 

    

 

 


