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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชาการบัญชี
เบือ้ งต้น 2ของนักศึกษาสาขาพณิชยกรรม ห้อง CD102 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี
พายัพและบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 และเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาด
เรียนของนักศึกษา โดยนาผลการศึกษาที่ได้ไปเป็นแนวทางในการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม ถามนักศึกษาห้อง CD 101 จานวน
40 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชาย 16 คน นักศึกษาหญิง 24 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาห้อง CD 101 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 16 ปี เกรด
เฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.01 – 3.00 และส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่กับพ่อ แม่ นักศึกษาให้ความสาคัญกับ
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุปัญหาพฤติกรรมการขาดเรียนโดยรวมทุกด้านในระดับปานกลาง
ซึ่งให้
ความสาคัญกับปัจจัยด้านกฎระเบียบของวิทยาลัยมากที่สุดเป็นลาดับแรก ลาดับที่ 2 คือ ปัจจัย
ด้านครู ลาดับที่ 3 คือ ปัจจัยด้านครอบครัว ลาดับที่ 4 คือ ปัจจัยด้านเพื่อน และลาดับสุดท้าย
คือ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เมื่อพิจารณารายละเอียดของปัจจัยย่อยต่างๆที่มคี ่าเฉลี่ย
สูงสุด สามารถสรุปได้ดังนี้
ด้านครอบครัว พบว่านักศึกษาให้ความสาคัญต่อปัจจัยย่อยอันดับแรกคือ การที่
ผู้ปกครองบังคับให้เรียนในสาขาที่ไม่ชอบ
ด้านกฎระเบียบของวิทยาลัย พบว่านักศึกษาให้ความสาคัญต่อปัจจัยย่อยอันดับ
แรก คือ การติดตามแก้ไขปัญหาการขาดเรียนของวิทยาลัย
ด้านครู
พบว่านักศึกษาให้ความสาคัญต่อปัจจัยย่อยอันดับแรกคือ อาจารย์ที่
ปรึกษามีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาและให้คาปรึกษา
ด้านเพื่อน พบว่านักศึกษาให้ความสาคัญต่อปัจจัยย่อยอันดับแรก คือ
การที่
นักศึกษามีพฤติกรรม เที่ยวเตร่ เสี่ยงสารเสพย์ติด
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม พบว่านักศึกษาให้ความสาคัญต่อปัจจัยย่อยอันดับแรก
คือ สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปญญหา
ในปัจจุบันการศึกษาเป็นสิ่งสาคัญที่สุดในการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาประเทศชาติ
ไทยให้กา้ วหน้าทัดเทียมต่างชาติ จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้
ความหมายของการศึกษาไว้ว่า “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญ
งอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจาก
การจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต ดังนั้นการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคน สามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (คลังปัญญาไทย, 2555: ออนไลน์) ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึง
มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศ การศึกษามีความจาเป็นสาหรับทุกคน เป็นรากฐานที่
สาคัญในการสร้างบุคคล ให้มคี วามรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถดารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างปกติสุข
การที่นักศึกษาจะสามารถเรียนจนจบการศึกษาได้นั้นจะต้องอาศัยบุคคลหลายคนที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ ผู้ปกครอง เพื่อนร่วมชัน้ สังคมที่อยู่อาศัย
ตลอดจนตัวของนักศึกษาเองที่จะต้องให้ความร่วมมือในการศึกษาให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ใน
การดูแลนักศึกษาเป็นหน้าที่ของบุคคลหลายฝ่ายที่ต้องช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่างที่เรียน เช่น ปัญหาการขาดเรียนของนักศึกษาที่ต้องมีการ
ดูแลและตรวจสอบรายชื่อของนักศึกษาก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง ถ้าพบว่ามีการขาดเรียนบ่อยครั้งก็
อาจจะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาในกระบวนการเรียนรู้
การสอบ
และส่งผลกระทบถึง
ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ วิทยาลัย ส่งผลกระทบต่อสังคม และเกิดปัญหาอื่นๆตามมาได้ใน
ภายหลัง ได้แก่ ปัญหายาเสพย์ติด การยกพวกทะเลาะวิวาท การมั่วสุมในแหล่งบันเทิง แหล่ง
อบายมุขต่างๆ การติดเกมส์ และปัญหาการก้าวร้าว เป็นต้น (สุภาพ กาละปลูก ,2544)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เป็นสถานอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
ที่มุ่งมั่นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติเพื่อสร้างให้นักเรียนนักศึกษา มีทักษะในการคิดชีน้ าการปฏิบัติ เป็นพืน้ ฐานในการ
จัดการและเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีนักศึกษาประมาณ 1,500
คน ครูและบุคลากร 80 คน วิทยาลัยได้รับการคัดเลือกเป็นวิทยาลัยต้นแบบ ได้รับรางวัล
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สถานศึกษาพระราชทาน และได้รับการประเมินคุณภาพอันดับ 1 ในประเทศไทยด้วยคะแนนเต็ม
5.0 คะแนน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจเป็นวิทยาลัยที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน มีสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เพียบพร้อมให้กับนักศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอน
นั้นสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี สามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้ สามารถดารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข จากการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการบัญชีเบือ้ งต้น 2
ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาพณิชยกรรม ห้อง CD102 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 มีจานวนนักศึกษารวม 40 คน พบปัญหา
พฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษาอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งปัญหาการขาดเรียนดังกล่าวได้สร้างปัญหา
และผลกระทบต่อนักศึกษาตามมา เช่น นักศึกษาเรียนไม่ทันเพื่อนในชั้นเรียน การไม่มคี ะแนนเก็บ
จากการส่งงาน ทั้งจากใบงาน การบ้าน และงานในชั้นเรียน จึงทาให้นักศึกษาไม่มสี ทิ ธิ์ในการเข้า
สอบ อาจทาให้นักศึกษาต้องเรียนซ้าชั้น หรือเรียนไม่จบการศึกษาได้
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็น
ความสาคัญของปัญหาดังกล่าว
เพื่อต้องการศึกษาถึงพฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา
รวมถึงสาเหตุของปัญหา เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดเรียน
ของนักศึกษา และเป็นแนวทางในการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชา การบัญชีเบือ้ งต้น 2 ของ
นักศึกษาสาขาพณิชยกรรม ห้อง CD102 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2555
1.2.2 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดเรียนของนักศึกษา สาขาการพณิชย
กรรม ห้องCD102 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ และเป็นแนวทางในการเรียนการ
สอนในภาคเรียนถัดไป
1.3 ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชา การบัญชีเบือ้ งต้น 2 นักศึกษา
สาขาพณิชยกรรม ห้อง CD102 ได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้
1.3.1
ขอบเขตประชากร
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพณิชยกรรม ชั้นปีที่ 1 ห้อง CD102
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จานวน 40 คน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2555 โดยแบ่งได้ดังนี้
นักศึกษาชาย จานวน 16 คน
นักศึกษาหญิง จานวน 24 คน
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1.3.2

ขอบเขตของเนื้อหา
เนือ้ หาในการศึกษาครั้งนีป้ ระกอบด้วยการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการขาด
เรียน ซึ่งมาจากสาเหตุในด้านต่างๆดังต่อไปนี้
1. ด้านครอบครัว
2. ด้านกฎระเบียบของวิทยาลัย
3. ด้านครู
4. ด้านเพื่อน
5. ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
1.4 วิธีดาเนินการวิจัย
1.4.1 กาหนดหัวข้อวิจัยในชั้นเรียนจากปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
1.4.2 จัดทาโครงร่างการวิจัยชั้นเรียนเสนอต่อฝ่ายวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
1.4.3 สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.4.4 เก็บรวบรวมข้อมูลจริง โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยคือ บันทึกการเข้าเรียน
(Teaching) และแบบสอบถามพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชาการบัญชีเบือ้ งต้น 2 ของ
นักศึกษาสาขาพณิชยกรรม ห้อง CD102 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จานวน 40 คน
1.4.5 นาข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้ มาวิเคราะห์ข้อมูล หาความถี่ ค่าเฉลีย่
และร้อยละ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS
1.4.6 สรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ จัดทารูปเล่มงานวิจัยชั้น
เรียนฉบับสมบูรณ์
ในการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 ของ
นักศึกษาสาขาพณิชยกรรม ห้อง CD102 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ได้กาหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยไว้ดังภาพที่ 1 ดังนี้
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กรอบแนวคิดงานวิจัย

1.
2.
3.
4.

ข้อมูลทั่วไป
เพศ
อายุ
เกรดเฉลี่ย
การอยู่อาศัย

ผลลัพธ์
แนวทางการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักศึกษา

เครื่องมือ
1. บันทึกการเข้าเรียน
(Teaching)
2. แบบสอบถาม

ขั้นตอน/วิธีการศึกษา
1. ศึกษาจากเอกสารบันทึกการเข้า
เรียน (Teaching)
2. ศึกษาจากการสังเกตนักศึกษา
ในขณะเรียน
3. ศึกษาจากแบบสอบถาม
นักศึกษาในชั้นเรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชาการบัญชีเบือ้ งต้น 2
ของนักศึกษาสาขาพณิชยกรรม ห้อง CD 101 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ
1.5.1 ทาให้ทราบพฤติกรรมและสาเหตุการขาดเรียนของนักศึกษาสาขาพณิชยก
รรมห้อง CD 101 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
1.5.2 เพื่อสามารถประเมินคะแนนการเข้าชั้นเรียนจากพฤติกรรมการขาดเรียนของ
นักศึกษาได้
1.5.3 เพื่อทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดเรียนของนักศึกษาสาขาพณิชยก
รรมห้องCD 101 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
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1.6 คาอธิบายศัพท์ที่ใช้ในงานวิจัย
1.6.1 พฤติกรรมการขาดเรียน หมายถึง การขาดเรียนของนักศึกษาสาขาพณิช
ยกรรม ห้อง CD102 ในรายวิชาการบัญชีเบือ้ งต้น 2
1.6.2 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพณิชยก
รรม ชั้นปีที่ 1 ห้อง CD102 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
จานวน 40 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
1.6.3 วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 หมายถึง ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและ
ความสาคัญของการโฆษณาประเภทของการโฆษณาการสื่อด้วยความคิดภาพ สื่อการ
โฆษณา การตกแต่งร้าน การคิดตามผลการโฆษณา อาชีพโฆษณาและจรรยาบรรณของ
อาชีพ และการนาเทคโนโลยีประยุกต์ให้ในการโฆษณา

11

12

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชาการบัญชีเบือ้ งต้น 2ของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพณิชยกรรม ชั้นปีที่ 1 ห้อง
CD102 จานวน 40 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2555 ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 พฤติกรรมการเรียนรู้
การเรียนรู้ (สุราษฎร์ พรมจันทร์, 2555 :หน้า 2-5) เป็นสิ่งที่เกิดขึน้ ในตัว
ผู้เรียนโดยผู้เรียนเอง ครูเป็นเพียงผู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน ครูสามารถวัดหรือสังเกตได้โดยการใช้เครื่องมือไปวัดหรือ
ตรวจสอบแล้วแปลความออกมาอีกทีหนึ่ง
พฤติกรรม จึงหมายถึง การกระทาการแสดงออก อากัปกริยา รวมถึงลักษณะสี
หน้าท่าทาง ซึ่งบ่งบอกถึงความรู้สึกภายใน ความชอบหรือไม่ชอบของบุคคล ตัวอย่าง ของ
พฤติกรรม เช่น การพูด การอธิบาย การเดิน การยืน การแสดงออกทางสีหน้า จังหวะการพูด
ความดังของเสียง เป็นต้น พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการจากผูเ้ รียนนั้นอาจแบ่งออกได้เป็น 3
ลักษณะคือ
1.
ต้องการให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาได้
มีความสามารถทางสติปัญญา
(Intellectual Skills)
มีความเฉลียวฉลาดเพิ่มขึ้น
ความสามารถทางสติปัญญา คือ
ความสามารถในการใช้ความรู้ (Knowledge) ที่มีอยูใ่ นสมองไปคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้สาเร็จ
ลุล่วงลงไป เนื่องจากคนเราแต่ละคนมีความรูไ้ ม่เท่ากัน ทั้งประสบการณ์ในการแก้ปัญหา ก็ไม่
เท่ากัน จึงเป็นผลให้ความสามารถทางสติปญ
ั ญาของคนเราแตกต่างกันไปด้วย อย่างไรก็ดี
เป็นหน้าที่ของครูที่จะให้ Information (ข้อมูลข่าวสารทั่วไปภายนอกตัวผู้เรียน ) อย่างเป็นระบบ
ตามหลักของการให้เนือ้ หา คือ ต้องมีการแยกย่อยและจัดเรียงลาดับเนือ้ หาตามสมควร โดย
คานึงถึงปริมาณที่เหมาะสมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ที่ซึ่งผู้เรียนจะสามารถจดจาและเข้าใจได้
มากที่สุด
2. ต้องการให้ผู้เรียนทางานได้โดยให้กล้ามเนือ้ หรือประสาทสัมผัส ไม่ว่าจะเป็น
การมอง การชิม การดม การฟัง หรือสัมผัสร่วมด้วย ความสามารถทางทักษะกล้ามเนือ้
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(Physical or Motor Skills) หมายถึง การใช้กล้ามเนือ้ ทางานร่วมกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตาม
ลักษณะที่ควรจะเป็น แล้วได้ชิน้ งานหรือผลงานที่ถูกต้องภายในเวลาที่เหมาะสม จานวนครัง้ ใน
การฝึกรวมถึงความถี่ในการใช้ทักษะ ส่งผลต่อความชานาญและความคงอยู่ของทักษะฝีมือนั้น
ด้วย กล่าวคือ การฝึกบ่อยทาบ่อยส่งผลให้เกิดทักษะความชานาญได้มากและการใช้ทักษะ
เหล่านั้นบ่อยๆ จะเป็นการเสริมความคงคงทนและให้เกิดความชานาญเพิ่มมากขึ้น
3. ต้องการให้ผู้เรียนเป็นผู้มีกจิ นิสัยที่ดีในการทางาน มีความตระหนักรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ เป็นคนตรงต่อเวลา ซือ่ สัตย์สุจริต เป็นพลเมืองดีในสังคม กิจนิสัยของบุคคลในการ
ทางาน (Work Habit) เป็นการสะท้อนออกจากภาวะจิตใจที่ พร้อมจะแสดงให้เห็นถึงความตระหนัก
ความรับผิดชอบ ความเอาใจใส่ ฯลฯ ในภาวะและเหตุการณ์ต่าง ๆ การให้เนือ้ หา (Information) ใน
เรื่องกิจนิสัยมิได้เป็นการสร้างกิจนิสัยโดยตรง
แต่เป็นการสร้างความรู้เพือ่ เป็นข้อมูลในการ
เปรียบเทียบว่าสิ่งนั้นควรหรือไม่ควรปฏิบัติ ควรกระทาหรือควรที่จะละเว้น ซึ่งการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในด้านนี้ จะต้องมีสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่เอือ้ อานวยในสิ่งที่ตอ้ งการจะให้
เกิดขึน้ ในตัวผู้เรียน เช่น ถ้าต้องการไม่ให้ผู้เรียนเข้าทางานสาย ครูผู้สอนก็ต้องไม่สาย เป็นต้น
2.1.2 สาเหตุของปญญหาพฤติกรรมการขาดเรียน
2.1.2.1 ด้านครอบครัว
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544,หน้า 17-18) ได้กล่าวไว้ว่าอิทธิพลจาก
ครอบครัว ได้แก่ พ่อแม่พี่น้องในครอบครัว ซึ่งมีลักษณะดังนี้
1. พ่อแม่ไม่ปรองดองกัน มีลักษณะของบ้านแตก เช่น พ่อแม่แยกทางกันอยู่
หย่าร้างกัน ทะเลาะเบาะแว้งกัน ทาให้ผู้เรียนขาดความปลอดภัย ขาดความอบอุ่น ต้องออกจาก
บ้านมาพึ่งผู้อื่นโดยเฉพาะเพื่อน
2. การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ มักเลี้ยงดูแบบปล่อยปละ ละเลย หรือเอาใจใส่
มากเกินไป ทาให้ผู้เรียนปรับตัวเข้ากับสภาพความเป็นจริงไม่ได้ เกิดความขัดแย้งและปมด้อยขึน้
อาจหันไปพึ่งพาเหล้า บุหรี่ ยาเสพย์ติด
3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับพ่อแม่ หากมีความเข้าใจที่ดตี ่อกันจะลด
ปัญหาของวัยรุ่นให้ลดน้อยลงได้ เพราะสามารถพึ่งพาพ่อแม่ได้
4. ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในครอบครัว พี่น้องที่ไม่เข้าใจกัน ทะเลาะกัน
พ่อแม่รักน้องเกินกว่าพี่ จะเกิดความแตกแยกกันในหมู่พี่น้องได้
2.1.2.2 ด้านกฎระเบียบของวิทยาลัย
ระเบียบของวิทยาลัยเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้คะแนนของ
นักศึกษา (มหศักดิ์ ร่วมรักษ์, 2540: หน้า 4-5)
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1. เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายปกครอง เพื่อเป็นแกนกลางรับผิดชอบ ในการปฏิบัตงิ าน ควบคุมความเรียบร้อยภายใน
วิทยาลัย
2. เกี่ยวกับการสร้างระเบียบวินัยของนักศึกษา ได้แก่ การอบรมชีแ้ จง แนะนา
นักศึกษาให้เข้าใจกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ นอกจากนีย้ ังมีการติดต่อประสานงานกับ
อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายปกครอง เพื่อแก้ไขปัญหาความประพฤติของ
นักศึกษา ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆที่วางไว้
3. เกี่ยวการรักษาวินัยของนักศึกษา การฝ่าฝืนไม่ทาตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ของวิทยาลัย เป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองที่ตอ้ งมีการประสานงานกับผู้ปกครอง ให้รับทราบ
และทาการแก้ไขความประพฤติของนักศึกษาร่วมกัน
2.1.2.3 ด้านครู
ประสาร ทิพย์ธารา (2527, หน้า 138-139) ได้กล่าวว่า ครูเป็นส่วนหนึ่งที่มี
ผลต่อการขาดเรียน โดยแบ่งครูได้ดังนี้
1. ครูไม่เข้าใจเด็ก ครูต้องเป็นทั้งผูส้ อนและเป็นที่ปรึกษา เป็นที่พึ่งให้กับเด็กได้
เมื่อเด็กไม่เข้าในครู ก็จะเกิดความเหินห่างเป็นเหตุให้ขาดเรียนได้
2. ครูไม่พอกับจานวนนักเรียน ทาให้บางวันได้เรียนบ้าง ไม่ได้เรียนบ้าง ทาให้
เด็กคิดว่าการมาเรียนมีค่าเท่ากับการไม่มาเรียน จึงอยูบ่ ้านช่วยพ่อแม่ทางาน หรือไปเที่ยวเตรี
ดีกว่ามาวิทยาลัย
3. ปัญหาครูสอนไม่ดี ไม่ได้เตรียมตัวสอนมา ให้เด็กทางานอย่างเดียว ทาให้
เด็กเกิดความเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียน ไม่อยากมาวิทยาลัย
4. ครูไม่สนใจและไม่ติดตามเด็ก ครูบางคนไม่ติดตามว่าเด็กมาเรียนหรือไม่
จึงทาให้เด็กคิดว่าการไม่มาเรียน ครูคงไม่รู้
5. ครูดุเกินไป ขาดความเห็นใจ ขาดความเมตตา ทาอะไรไม่ถูกใจก็ทาโทษ
ทาให้เด็กเกิดความหวาดระแวง ไม่สบายใจ ขาดความอบอุ่น ไม่อยากมาวิทยาลัย
6. ครูไม่ให้ความเป็นธรรมกับเด็ก ไม่ยุติธรรม มีความลาเอียง ทาให้เด็กเกลียด
ครู เกลียดวิทยาลัย และจะขาดเรียนไม่เรียนกับครูคนนั้น
7. ครูขาดการติดต่อกับผู้ปกครอง เด็กบางคนไม่มาวิทยาลัย แต่ทางวิทยาลัย
ไม่แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ และผู้ปกครองไม่แจ้งสาเหตุของการขาดเรียน
2.1.2.4 ด้านเพื่อน
เพื่อนเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ทาให้เด็กขาดเรียน เพื่อนมีหลายประเภท ถ้าเด็ก
คบเพื่อนที่ดี ก็จะชักนาไปในทางที่ดี แต้ถ้าคบเพื่อนไม่ดีก็จะชักนาการขาดเรียนเพื่อไปเที่ยวเตร่
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หาความสนุกสนานจากที่อื่น หรือหากคบเพื่อนที่เกเรก็จะทาให้เป็นเด็กเกเรไปด้วย เพื่อนที่เป็น
ต้นเหตุทาให้เด็กขาดเรียน มีดังนี้ (สุภาพ กาละปลูก ,2544 : หน้า 13)
1. เพื่อนเสเพล จะชวนกันไปหมกมุ่นกับอบายมุข ไปติดยาเสพย์ติด เล่นการ
พนัน เด็กจะไม่มีเวลาเรียนหนังสือ หรือไปเรียนก็จะไม่รู้เรื่อง
2. เพื่อนเกเร ร่วมมือกันรังแกเพื่อน ถูกทางวิทยาลัยทาโทษ จึงไม่กล้ามา
วิทยาลัย หรืออาจโดนเด็กนักเรียนที่โตกว่าทาร้ายร่างกาย ทาให้เด็กไม่อยากมาวิทยาลัย
2.1.2.5 ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
ประสาร ทิพย์ธารา (2527, หน้า 137-142) ได้กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมที่เด็ก
อาศัยอยู่เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เด็กขาดเรียน เพราะสิ่งแวดล้อมทางสังคมไม่ดี ชักนาให้เด็กเสีย
ฝักใฝ่ในอบายมุข บางแห่งเป็นแหล่งมั่วสุมทางการพนัน อบายมุขต่างๆ สถานเริงรมย์ต่างๆ เด็ก
จะเอาอย่างผู้ใหญ่ จากรุ่นพี่ เมือ่ เด็กเห็นผู้ใหญ่มั่วสุมกันเด็กก็จะไปอยู่ด้วย นานๆเข้าเด็กก็เริ่ม
เล่นการพนัน และเห็นว่าสนุกกว่าการไปวิทยาลัย จนลืมไปวิทยาลัยและไม่อยากไปวิทยาลัยได้
เห็นสิ่งยั่วยวนดีกว่าการเรียนหนังสือ นอกจากนีใ้ นบริเวณบ้านที่เด็กอาศัยอยู่ มีเด็กที่ไม่เรียน
หนังสือ ก็มักจะชวนกันไปเที่ยวเตร่ จนเด็กที่เรียนหนังสือ จะเห็นว่าการที่ไม่เรียนมีอิสระ ไปไหน
ก็ได้ ไม่มีใครบังคับ ไม่มีกฎเกณฑ์เหมือนวิทยาลัย จึงประพฤติตนในทางที่ไม่ดีได้
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544, หน้า 19) กล่าวว่า สื่อมวลชน ใน
การเผยแพร่ ส่ื อ ต่ า งๆ เป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง หนั ง สื อ พิ ม พ์ โทรทั ศ น์ อิ น เตอร์ เ น็ ต
วิทยุกระจายเสียง มีอิทธิพลต่อชีวิตประจาวันมาก โดยมีทั้งผลดีผลเสีย ถ้าเผยแพร่ส่ิงที่ มี
ประโยชน์ ผู้รับสื่อก็ได้ความรูใ้ หม่ๆ ถ้าเผยแพร่ในสิ่งที่ไม่มปี ระโยชน์ก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี
2.2 งานวิจัยภายในประเทศ
เนาวรัตน์ ภิญวัย (2547) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ความเอาใจใสของครูเพื่อการแก้
พฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียน กรณีศึกษา นายธรรศ บุณยนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4/3 ” มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชื่อ นายธรรศ
บุณยนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โดยได้ดาเนินการประสานงานกับฝ่ายปกครอง เรื่องการขาด
เรียนของนักเรียน และติดต่อกับผู้ปกครองโดยตรง เพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบถึงการหนีเรียนของ
บุตร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี ผลการศึกษาพบว่า หลังจากได้เรียกนาย
ธรรศ มานั่งคุยสอบถามถึงสาเหตุของการหนีเรียน และครูได้ให้คาแนะนาชีแ้ นะ ติดตามผลการ
มาขาดเรียนของนายธรรศทุกวันและพบว่าผลการขาดเรียนน้องลงกว่าเดิม
วินิจ วนิชธัญญาทรัพย์ (2550) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการมา
เรียน ขาดเรียนของนักเรียน ปวช. ปีที่ 3 คณะช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี” มี
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วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาพฤติกรรมการมาเรียนขาดเรียนของนักเรียน ปวช.3 วิทยาลัย
เทคโนโลยีชลบุรี และศึกษาถึงสาเหตุที่ทาให้เกิดพฤติกรรม การหนีเรียนในปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 4
ด้าน คือ ด้านตัวนักเรียน ด้านครู / วิทยาลัย ด้านสิ่งแวดล้อม และครอบครัว กลุม่ ตัวอย่าง
ผู้ให้ขอ้ มูลของการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ ตัวนักเรียนเทคโนโลยีชลบุรีระดับ ปวช.3 คณะช่าง
อุตสาหกรรม โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการสังเกต
ศึกษาพฤติกรรม การหนีเรียนขาดเรียนของนักเรียนเทคโนโลยีชลบุรี การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การ
วิเคราะห์จากแบบสอบถามเชิงพฤติกรรมของนักเรียน และแบบสัมภาษณ์ปัญหา และนาไป
วิเคราะห์โดยวิธีการทาเป็นเปอร์เซ็นต์ จากแบบสอบถาม และจากทางสมุดสถิติการมาเรียน ใน
การวิจัยครั้งนี้ จะนาไปสูก่ ารปรับลด หรือเลิกพฤติกรรมการขาดเรียนหนีเรียนของนักเรียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีต่อไป
นายณรงค์เดช อินอุทัย (2550) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “การแก้ปัญหาการขาดเรียนของ
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาวงจรพัลซ์และดิจิตอล ประจา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โดยใช้วิธีการเรียนแบบกลุม่ ” มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหา
การขาดเรียนของนักเรียน กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาวงจรพัลซ์และดิจิตอล ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ วิธีการเรียนการสอนแบบกลุม่ ความร่วมมือ โดยใช้ชุด Learning By
Doing ซึ่งมีจาหน่ายในท้องตลาด โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากใบบันทึกผลการเก็บคะแนน
กลุม่
ใบบันทึกผลการเก็บคะแนนปฏิบัติรายบุคคล
และแบบบันทึกความก้าวหน้าด้าน
พฤติกรรม/จิตพิสัย ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 คน มีคะแนนการประเมิน
คะแนนเก็บที่สูง จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน ซึ่งการใช้วิธกี ารสอนแบบกลุม่ ความร่วมมือนั้น
สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ควรนาวิธอี ื่นๆเข้าร่วมด้วย เพื่อการพัฒนาการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 รูปแบบการศึกษา
การทาวิจัยชั้นเรียนในครั้งนีม้ ุ่งศึกษาพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชาการบัญชี
เบือ้ งต้น 2ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาพณิชยกรรม ห้อง CD 101 วิทยาลัยเทคโนโลยี
พายัพและบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้มาเป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาการขาดเรียนของนักศึกษาและเป็นแนวทางในการเรียนการสอนในภาคเรียน
ถัดไป
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการทาวิจัยชั้นเรียน คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
คณะบริหารธุรกิจ สาขาพณิชยกรรม ชั้นปีที่ 1 ห้อง CD 101 จานวน 40 คน วิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย นักศึกษาชาย จานวน 16 คน และ นักศึกษา
หญิง จานวน 24 คน
3.3 เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการศึกษา
3.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นีป้ ระกอบด้วย
3.3.1.1 บันทึกการเข้าเรียน(Teaching)
3.3.1.2 แบบสอบถามพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชาการบัญชีเบือ้ งต้น
2แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย
และการอยู่อาศัย
ตอนที่ 2 ข้อมูลสาเหตุปัญหาพฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.3.2 วิธีศกึ ษา
3.3.2.1 ศึกษาจากเอกสารบันทึกการเข้าเรียน (Teaching) การสังเกต
นักศึกษาในขณะเรียนของนักศึกษาห้อง CD 101 ในรายวิชาการบัญชีเบือ้ งต้น 2 โดยเฝ้าสังเกต
พฤติกรรมการมาเรียนของนักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อย
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3.3.2.2 ศึกษาจากแบบสอบถามนักศึกษาในชั้นเรียน โดยแจก
แบบสอบถาม ให้กลุ่มนักศึกษาสาขาพณิชยกรรม ห้อง CD 101 เพื่อเก็บข้อมูลทั่วไป สาเหตุของ
การขาดเรียน และการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการขาดเรียน
3.3.2.3 สรุปผลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยการนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สถิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS เพื่อให้ทราบสาเหตุของการขาดเรียนและความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อการขาดเรียน
3.3.2.4 หาแนวทางการแก้ไขพฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา เพื่อ
นามาปรับใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาการบัญชีเบือ้ งต้น 2ในภาคเรียนต่อไป
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลของการทาวิจัยชั้นเรียนในครัง้ นี้
ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวม
เอกสารข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามสาเหตุ
ของพฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา (Questionnaire) จากเอกสารบันทึกการเข้าเรียน
(Teaching) และการสังเกตในขณะเรียน
3.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมของ
งานวิจัยภายในประเทศ เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษาในชั้นเรียน
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมการมาเรียนของนักศึกษาสาขาพณิชยกรรมห้อง CD
101 ในรายวิชาการบัญชีเบือ้ งต้น 2โดยการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มนักศึกษาที่ขาดเรียน
บ่อย โดยการเช็ครายชื่อการเข้าเรียนของนักศึกษาจากเอกสารบันทึกการเข้าเรียน (Teaching)
และการสังเกตนักศึกษาในขณะเรียน
3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ผู้วิจัยได้กาหนดการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
พฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา มาวิเคราะห์ดังนี้
3.5.2.1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
แบบสอบถาม จะนามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)
3.5.2.2 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ลในแบบสอบถามเกี่ ยวกั บ สาเหตุ ของปั ญ หา
พฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา เป็นการวัดระดับความสาคัญของแต่ละปัจจัยในแต่ละ
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คาถาม จะใช้เกณฑ์การแบ่งระดับออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สาคัญมากที่สุด สาคัญมาก
สาคัญปานกลาง สาคัญน้อย สาคัญน้อยที่สุด ตามวิธี Rating Scales (กุณฑลี เวชสาร, 2545:
111-123) โดยแต่ละระดับ มีการกาหนดคะแนนตามระดับความสาคัญดังนี้
ระดับความสาคัญ
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
และค่าเฉลี่ยจะนามาแปลผลตามระดับความสาคัญดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ระดับการแปลผล
มีความสาคัญมากที่สุด
มีความสาคัญมาก
มีความสาคัญปานกลาง
มีความสาคัญน้อย
มีความสาคัญน้อยที่สุด

3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.6.1
ความถี่ (Frequency) คือ จานวนครัง้ ที่มีค่าจากการสังเกตนั้น
ปรากฏในข้อมูล ซึ่งใช้สัญลักษณ์ f แทนความถี่
3.6.2 ร้อยละ (Percent) อัตราร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ (percentage/percent)
คือ การนาเสนอจานวนโดยใช้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 100 มักใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมาย
เปอร์เซ็นต์ (%)
3.6.3 ค่าเฉลี่ย (Average หรือ Mean) คือ ค่ากลาง ซึ่งคานวณจากผลบวกของ
ข้อมูลและหารด้วยจานวนของข้อมูล สัญลักษณ์ที่ใช้คือ อ่านว่า เอ็กซ์บาร์ โดย
ผลบวก (sum) ของข้อมูล
เขียน
หมายถึง การบวกข้อมูล n จานวนจาก X1 ถึง Xn เมื่อ n คือ จานวน
ของข้อมูล ดังนั้นสูตรที่คานวณคือ
N

สูตร

X

=

X
i 1

i

N
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เมื่อ

X
Xi
N

คือ ค่าเฉลี่ย
คือ ข้อมูลทั้งหมด
คือ จานวนข้อมูลทั้งหมด

3.7 สถานที่ในการดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครัง้ นี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสารวจข้อมูลนักศึกษา
จะดาเนินการที่ห้องเรียน A302 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
3.8 ระยะเวลาในการศึกษา
ระยะเวลาทั้งหมดในการวิจัยครัง้ นี้รวม 5 เดือน ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2555เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักศึกษา
สาขาพณิชยกรรม ห้อง CD 101 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยได้แบ่งผล
การศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย และ
การอยู่อาศัย โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา นาเสนอในรูปแบบตารางความถี่และร้อยละ ในตารางที่
1-4
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสาเหตุปญญหาพฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา นาเสนอในรูปแบบตารางความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยในตารางที่ 5-10
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้ อ เสนอแนะที่ นั ก ศึ ก ษาได้ เ สนอแนะเพิ่ ม เติ ม โดยรายละเอี ย ดผล
การศึกษา มีดังต่อไปนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของนักศึกษา จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ชาย
16
หญิง
24
รวม
40

ร้อยละ
36
64
100.0

จากตารางที่ 1 พบว่านักศึกษา เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64 เป็นเพศชาย ร้อยละ 36
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ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของนักศึกษา จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
16 ปี
28
17 ปี
10
18 ปี
1
19 ปี
1
รวม
25

ร้อยละ
60
24
8
8
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 แสดงจานวนและร้อยละของนักศึกษา จาแนกตามเกรดเฉลี่ย
เกรดเฉลี่ย
จานวน
เกรดเฉลี่ยต่ากว่าหรือเท่ากับ 1.00
3
เกรดเฉลี่ย 1.01 - 2.00
3
เกรดเฉลี่ย 2.01 – 3.00
17
เกรดเฉลี่ย 3.01 – 4.00
5
รวม
40

ร้อยละ
12
68
20
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
นอกจากนี้ยังพบว่าเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาห้อง CD 101 จานวน 25 คน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
2.60
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4.2 ข้อมูลสาเหตุปญ
ญ หาพฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา
ตารางที่ 5 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและระดับความสาคัญของปัจจัยที่เป็นสาเหตุปัญหา
พฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา จาแนกตามปัจจัยด้านครอบครัว

ปัจจัยด้านครอบครัว

มาก
ที่สุด

ระดับความสาคัญ
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

ลาดับ
ที่

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

การที่ผู้ปกครองบังคับ
ให้เรียนในสาขาที่ไม่
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

1
(20.0)

4
(12.0)

12
(44.0)

3
(12.0)

5
(12.0)

2.72
(ปานกลาง)

4

5
(16.0)
4
(16.0)
4
(16.0)

3
(20.0)
5
(20.0)
3
(12.0)

11
(12.0)
3
(12.0)
6
(24.0)

3
(28.0)
7
(28.0)
4
(16.0)

3
(24.0)
6
(24.0)
8
(32.0)

3.16
2
(ปานกลาง)
2.76
3
(ปานกลาง)
2.64
6
(น้อย)
3.51
(ปานกลาง)

ผู้ปกครองไม่มีเวลาว่าง
ให้คาปรึกษาชีแ้ นะ
เกี่ยวกับการเรียน
ผู้ปกครองมีเวลาดูแล
เอาใจใส่นักศึกษาน้อย
การที่ผู้ปกครองแยก
ทางกัน
การที่ผู้ปกครองตามใจ
นักศึกษามากเกินไป

ค่าเฉลี่ย (แปลผล)

จากตารางที่ 5 พบว่า นักศึกษาให้ความสาคัญต่อปัจจัยด้านครอบครัวโดยรวมใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.51 ซึ่งในปัจจัยย่อยด้านครอบครัวที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปาน
กลาง ได้แก่ การที่ผู้ปกครองบังคับให้เรียนในสาขาที่ไม่ชอบ (3.60) ผู้ปกครองมีเวลาดูแลเอา
ใจใส่นักศึกษาน้อย (3.16) ผู้ปกครองไม่มีเวลาว่างให้คาปรึกษาชี้แนะเกี่ยวกับการเรียน (2.72)
ฐานะของผู้ปกครอง (2.68) และ การทีผ่ ู้ปกครองแยกทางกัน (2.76)
ส าหรั บ ปั จ จั ย ย่ อ ยที่ มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย ได้ แ ก่ การที่ ผู้ ป กครองตามใจ
นักศึกษามากเกินไป (2.64)
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ตารางที่ 6 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและระดับความสาคัญของปัจจัยที่เป็นสาเหตุปัญหา
พฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา จาแนกตามปัจจัยด้านกฎระเบียบของวิทยาลัย
ปัจจัยด้านกฎระเบียบ
ของวิทยาลัย
การจัดตารางเรียนของ
นักศึกษา
กฎระเบียบการลงโทษ
นักศึกษาที่ขาดเรียน
การติดตามแก้ไขปัญหา
การขาดเรียนของ
วิทยาลัย
การประสานงาน
ระหว่างวิทยาลัยและ
ผู้ปกครอง

มาก
ที่สุด

ระดับความสาคัญ
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

ลาดับ
ที่

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

0
(0.0)
4
(12.1)

7
(21.2)
13
(39.4)

10
(30.3)
10
(30.3)

8
(24.2)
5
(15.2)

8
(24.2)
1
(3.0)

2.48
(น้อย)
3.42
(ปานกลาง)

7
(21.2)

14
(42.2)

8
(24.2)

3
(9.1)

1
(3.0)

3.70
(มาก)

1

3
(9.1)

9
(27.3)

14
(42.4)

4
(12.1)

3
(9.1)

3.15
(ปานกลาง)

3

ค่าเฉลี่ย (แปลผล)

4
2

3.19
(ปานกลาง)

จากตารางที่ 6 พบว่า นักศึกษาให้ความสาคัญต่อ ปัจจัยด้านกฎระเบียบของ
วิทยาลัยโดยรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.19 ซึ่งในปัจจัยย่อยด้านกฎระเบียบของ
วิทยาลัยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การติดตามแก้ไขปัญหาการขาดเรียนของวิทยาลัย
(3.70)
สาหรับปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ กฎระเบียบการลงโทษ
นักศึกษาที่ขาดเรียน (3.42) และการประสานงานระหว่างวิทยาลัยและผู้ปกครอง (3.15)
ส าหรั บ ปั จ จั ย ย่ อ ยที่ มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย ได้ แ ก่ การจั ด ตารางเรี ย นของ
นักศึกษา (2.48)
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ตารางที่ 7 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและระดับความสาคัญของปัจจัยที่เป็นสาเหตุปัญหา
พฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา จาแนกตามปัจจัยด้านครู

ปัจจัยด้านครู

การสอนของครูผู้สอนใน
รายวิชานี้
ครูผู้สอนในรายวิชา
ต่างๆ มีสว่ นช่วยในการ
แก้ไขปัญหาการขาด
เรียน
อาจารย์ที่ปรึกษา มีสว่ น
ช่วยในการแก้ไขปัญหา
และให้คาปรึกษา

มาก
ที่สุด

ระดับความสาคัญ
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

ลาดับ
ที่

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

3
(9.1)

2
(6.1)

7
(21.2)

10
(30.3)

11
(25.3)

2.27
(น้อย)

3

4
(12.1)

10
(30.3)

14
(42.4)

4
(12.1)

1
(3.0)

3.36
(ปานกลาง)

2

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 นักศึกษาให้ความสาคัญต่อ ปัจจัยด้านครูโดยรวมในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.09 ซึ่งในปัจจัยย่อยด้านครูที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่
อาจารย์ที่ปรึกษา มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาและให้คาปรึกษา (3.64)
สาหรับปัจ จัยย่อยที่ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ครูผู้สอนในรายวิช า
ต่างๆ มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาการขาดเรียน (3.36)
สาหรับ ปัจ จัย ย่อยที่มี ค่า เฉลี่ยอยู่ใ นระดั บน้อ ย ได้ แก่ การสอนของครูผู้ สอนใน
รายวิชานี้(2.27)
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ตารางที่ 8 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและระดับความสาคัญของปัจจัยที่เป็นสาเหตุปัญหา
พฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา จาแนกตามปัจจัยด้านเพื่อน

ปัจจัยด้านเพื่อน

มาก
ที่สุด

ระดับความสาคัญ
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

ลาดับ
ที่

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

4
(12.1)
5
(15.2)

6
(18.2)
6
(18.2)

7
(21.2)
5
(15.2)

6
(18.2)
5
(15.2)

10
(30.3)
12
(36.4)

2.64
(ปานกลาง)
2.60
(ปานกลาง)

การที่นักศึกษาไม่มี
เพื่อนสนิท

5
(15.2)

5
(15.2)

3
(9.1)

6
(18.2)

14
(42.2)

2.42
(น้อย)

4

การที่นักศึกษามี
พฤติกรรม เที่ยวเตร่
เสี่ยงสารเสพย์ตดิ

12
(36.4)

8
(24.2)

4
(12.1)

4
(12.1)

5
(15.2)

3.55
(มาก)

1

เพื่อนมีสว่ นให้นักศึกษา
ไม่อยากมาวิทยาลัย
การคบเพื่อนต่างเพศ

ค่าเฉลี่ย (แปลผล)

2
3

2.80
(ปานกลาง)

จากตารางที่ 8 พบว่า นักศึกษาให้ความสาคัญต่อปัจจัยด้านเพื่อนโดยรวมใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.80 ซึ่งในปัจจัยย่อยด้านเพื่อนที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ การที่นักศึกษามีพฤติกรรม เที่ยวเตร่ เสี่ยงสารเสพย์ติด (3.55)
สาหรับปัจจัยย่อยที่มคี ่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ เพื่อนมีส่วนให้นักศึกษา
ไม่อยากมาวิทยาลัย (2.64) และการคบเพื่อนต่างเพศ (2.60)
สาหรับปัจจัยย่อยที่มคี ่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ การที่นักศึกษาไม่มีเพื่อนสนิท
(2.42)
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ตารางที่ 9 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและระดับความสาคัญของปัจจัยที่เป็นสาเหตุปัญหา
พฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา จาแนกตามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคม
ระยะทางในการเดินทาง
มาวิทยาลัย
สภาพบรรยากาศใน
การเรียนในห้อง A307
กิจกรรมในวิทยาลัย
สภาพแวดล้อมภายใน
วิทยาลัย
สภาพแวดล้อมบริเวณที่
พักของนักศึกษา

มาก
ที่สุด

ระดับความสาคัญ
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

1
(3.0)
6
(18.2)
1
(3.0)
1
(3.0)
0
(0.0)

6
(18.2)
3
(9.1)
5
(15.2)
4
(12.1)
3
(9.1)

12
(36.4)
10
(30.3)
5
(15.2)
9
(27.3)
5
(15.2)

4
(12.1)
11
(25.3)
15
(45.5)
10
(30.3)
10
(30.3)

10
(30.3)
3
(9.1)
7
(21.2)
9
(27.3)
15
(45.5)

ค่าเฉลี่ย (แปลผล)

ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

ลาดับ
ที่

2.52
3
(ปานกลาง)
2.94
2
(ปานกลาง)
2.25
4
(น้อย)
3.24
1
(ปานกลาง)
1.88
5
(น้อย)
2.58
(ปานกลาง)

จากตารางที่ 9 พบว่า นักศึกษาให้ความสาคัญต่อ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและ
สังคมโดยรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.58 ซึ่งในปัจจัยย่อยด้านสิ่งแวดล้อมและ
สังคมที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย (3.24) สภาพ
บรรยากาศในการเรียนในห้อง A307 (2.94) และระยะทางในการเดินทางมาวิทยาลัย (2.52)
สาหรับปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ กิจกรรมในวิทยาลัย (2.25)
และ สภาพแวดล้อมบริเวณที่พักของนักศึกษา (1.88)
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความสาคัญโดยรวมของปัจจัยที่เป็นสาเหตุปัญหา
พฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุปัญหาพฤติกรรม
ระดับ
ค่าเฉลี่ย
ลาดับที่
การขาดเรียน
ความสาคัญ
ปัจจัยด้านครอบครัว
2.81
ปานกลาง
3
ปัจจัยด้านกฎระเบียบของวิทยาลัย
3.19
ปานกลาง
1
ปัจจัยด้านครู
3.09
ปานกลาง
2
ปัจจัยด้านเพื่อน
2.80
ปานกลาง
4
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
2.58
ปานกลาง
5
จากตารางที่ 10 พบว่านักศึกษาให้ความสาคัญกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุปัญหา
พฤติกรรมการขาดเรียนโดยรวมทุกด้านในระดับปานกลาง ซึ่งให้ความสาคัญกับปัจจัยด้าน
กฎระเบียบของวิทยาลัยมากที่สุดลาดับแรก ลาดับที่ 2 คือ ปัจจัยด้านครู ลาดับที่ 3 คือ
ปัจจัยด้านครอบครัว ลาดับที่ 4 คือ ปัจจัยด้านเพื่อน และลาดับสุดท้าย คือ ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคม
4.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่นักศึกษาห้อง CD 101 บางส่วนได้เสนอ มีดังต่อไปนี้
1. สาเหตุ ข องการขาดเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาห้ อ ง CD 101 อาจจะมาจาก
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรีย น เนื่องจากอุปกรณ์ การเรียนการสอนบางอย่างยั งไม่พร้อ ม
อยากให้มีการปรับปรุงให้มีความพร้อมมากกว่านี้ เช่น กระดานไวท์บอร์ดที่ชุดรุด ฝาผนังที่สี
หลุ ด ลอกเป็ น แผ่ น ๆ เป็ น ฝุ่ น กระจายทั่ ว พื้ น ห้ อ ง ฝนตกน้ าซึ ม พื้ น ลื่ น หน้ า ต่ า งช ารุ ด
เครื่องปรับอากาศไม่เย็น ห้องอับชื้น เป็นต้น
2. สาเหตุของการขาดเรียนขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษาเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความ
เกียจคร้านที่ไม่อยากมาวิทยาลัย ขี้เกียจตื่นเช้า ขี้เกียจทาการบ้าน เป็ นต้น เพราะฉะนั้นการ
ขาดเรียนหรือไม่นั้น ขึน้ อยู่กับจิตสานึกและความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนเอง
3. อยากให้อาจารย์ส่ือสารกับผู้ปกครองให้ชัดเจนมากกว่านี้ เกี่ยวกับเรื่องการ
เรียนของนักศึกษาว่าเป็นอย่างไร ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียน และระบบการเรียนการ
สอน กฎระเบียบต่างๆของวิทยาลัยเป็นแบบใด เพื่อจะได้หาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่าง
อาจารย์และผู้ปกครอง
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
5.1.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชา การโฆษณาของนักศึกษาสาขา
พณิชยกรรม ห้อง CD 101 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2555
5.1.2 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดเรียนของนักศึกษา สาขาการ ตลาดห้อง
CD 101 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ และเป็นแนวทางในการเรียนการสอนในภาค
เรียนถัดไป
5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการทาวิจัยชั้นเรียน คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คณะ
บริหารธุรกิจ สาขาพณิชยกรรม ชั้นปีที่ 1 ห้อง CD 101 จานวน 40 คน วิทยาลัยเทคโนโลยี
พายัพและบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย นักศึกษาชาย จานวน 16 คน และ นักศึกษาหญิง
จานวน 24 คน
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
5.3.1 บันทึกการเข้าเรียน(Teaching)
5.3.2 แบบสอบถามพฤติกรรมการขาดเรียน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย และการ
อยู่อาศัย
ตอนที่ 2 ข้อมูลสาเหตุปัญหาพฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
5.4.1 สรุปผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
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จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาห้อง CD 101 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 16 ปี
เกรดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.01 – 3.00 และส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่กับพ่อ แม่
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสาเหตุปญญหาพฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา
จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาให้ความสาคัญกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุปัญหาพฤติกรรม
การขาดเรียนโดยรวมทุกด้านในระดับปานกลาง ซึ่งให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านกฎระเบียบของ
วิทยาลัยมากที่สุดลาดับแรก ลาดับที่ 2 คือ ปัจจัยด้านครู ลาดับที่ 3 คือ ปัจจัยด้านครอบครัว
ลาดับที่ 4 คือ ปัจจัยด้านเพื่อน และลาดับสุดท้ายคือ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เมื่อ
พิจารณาในส่วนของปัจจัยย่อยในแต่ละด้าน ได้ผลดังนี้
ด้านครอบครัว พบว่านักศึกษาให้ความสาคัญต่อปัจจัยด้านครอบครัวโดยรวมใน
ระดับปานกลาง ซึ่งปัจจัยย่อยที่มคี ่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 3 ลาดับแรก คือ การที่
ผู้ปกครองบังคับให้เรียนในสาขาที่ไม่ชอบ ผู้ปกครองมีเวลาดูแลเอาใจใส่นักศึกษาน้อย และ
ผู้ปกครองไม่มเี วลาว่างให้คาปรึกษาชีแ้ นะเกี่ยวกับการเรียน
ด้ า นกฎระเบี ย บของวิ ท ยาลั ย พบว่ า นั ก ศึ ก ษาให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ปั จ จั ย ด้ า น
กฎระเบียบของวิทยาลัยโดยรวมในระดับปานกลาง ซึ่งปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
คือ การติดตามแก้ไขปัญหาการขาดเรียนของวิทยาลัย และในระดับปานกลาง 2 ลาดับถัดมา
คือ กฎระเบียบการลงโทษนักศึกษาที่ขาดเรียน และการประสานงานระหว่างวิทยาลัยและ
ผู้ปกครอง
ด้านครู พบว่านักศึกษาให้ความสาคัญต่อปัจจัยด้านครูโดยรวมในระดับปานกลาง
ซึ่งปัจจัยย่อยที่มคี ่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ อาจารย์ที่ปรึกษา มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหา
และให้คาปรึกษา และในระดับปานกลาง คือ ครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆ มีส่วนช่วยในการแก้ไข
ปัญหาการขาดเรียน
ด้านเพื่อน พบว่านักศึกษาให้ความสาคัญต่อปัจจัยด้านเพื่อนโดยรวมในระดับปาน
กลาง ซึ่งปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ การที่นักศึกษามีพฤติกรรม เที่ยวเตร่ เสี่ยง
สารเสพย์ติด และในระดับปานกลาง 2 ลาดับถัดมา คือ เพื่อนมีส่วนให้นักศึกษาไม่อยากมา
วิทยาลัย และการคบเพื่อนต่างเพศ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม พบว่ า นั ก ศึ ก ษาให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ปั จ จั ย ด้ า น
สิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวมในระดับปานกลาง ซึ่งปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง 3 ลาดับแรก คือ สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย สภาพบรรยากาศในการเรียนในห้อง
A307 และระยะทางในการเดินทางมาวิทยาลัย
สามารถสรุปความสาคัญของปัจจัยที่เป็นสาเหตุปัญหาพฤติกรรมการขาดเรียน 10
ลาดับแรก โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 สรุปความสาคัญของปัจจัยที่เป็นสาเหตุปัญหาพฤติกรรมการขาดเรียน 10 ลาดับ
แรก โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
ลาดั
ปัจจัยย่อย
บ
1 การติดตามแก้ไขปัญหาการขาด
เรียนของวิทยาลัย
2 อาจารย์ที่ปรึกษา มีส่วนช่วยใน
การแก้ไขปัญหาและให้คาปรึกษา
3 การที่นักศึกษามีพฤติกรรม เที่ยว
เตร่ เสี่ยงสารเสพย์ติด
4 กฎระเบียบการลงโทษนักศึกษาที่
ขาดเรียน
5 ครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆ มีส่วน
ช่วยในการแก้ไขปัญหาการขาด
เรียน
6 การที่ผู้ปกครองบังคับให้เรียนใน
สาขาที่ไม่ชอบ
7
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย
8
9
10

การประสานงานระหว่างวิทยาลัย
และผู้ปกครอง
ผู้ปกครองมีเวลาดูแลเอาใจใส่
นักศึกษาน้อย
สภาพบรรยากาศในการเรียนใน
ห้อง A307

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
ความสาคัญ

ปัจจัยหลัก

3.70

มาก

ด้านกฎระเบียบ
ของวิทยาลัย

3.64

มาก

ด้านครู

3.55

มาก

ด้านเพื่อน

3.42

ปานกลาง

ด้านกฎระเบียบ
ของวิทยาลัย

3.36

ปานกลาง

ด้านครู

3.30

ปานกลาง

ด้านครอบครัว

3.24

ปานกลาง

3.15

ปานกลาง

2.97

ปานกลาง

ด้านครอบครัว

2.94

ปานกลาง

ด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคม
ด้านกฎระเบียบ
ของวิทยาลัย

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะที่นักศึกษาห้อง CD 101 เสนอเพิ่มเติมถึงสาเหตุของการขาดเรียนที่อาจ
เป็นไปได้ มีสาเหตุ 3 ประการ คือ จากสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน เนื่องจากอุปกรณ์การ
เรียนการสอนบางอย่างยังไม่พร้อม อยากให้มีการปรับปรุ งให้มีความพร้อมมากกว่านี้ สาเหตุ
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ประการที่สอง คือ ความเกียจคร้านของนักศึกษาเอง และประการสุดท้าย คือ การสื่อสาร
ระหว่างอาจารย์และผู้ปกครองในเรื่องการเรียนการสอน กฎระเบียบต่างๆของวิทยาลัย อยาก
ให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ เพื่อหาวิธกี ารแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างอาจารย์และผู้ปกครอง
5.4.2 อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชา การโฆษณาของนักศึกษา
สาขาพณิชยกรรม ห้อง CD 101 สามารถอภิปรายผลการศึกษาดังนี้
ด้านครอบครัว

พบว่าสาเหตุในปัจจัยด้านครอบครัวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการขาด

เรียน 3 ลาดับแรก คือ การที่ผู้ปกครองบังคับให้เรียนในสาขาที่ไม่ชอบ ผู้ปกครองมีเวลาดูแลเอา
ใจใส่นักศึกษาน้อย และผู้ปกครองไม่มเี วลาว่างให้คาปรึกษาชีแ้ นะเกี่ยวกับการเรียน สอดคล้องกับ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544) ได้กล่าวไว้ว่า การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่
มักเลี้ยงดูแบบปล่อยปละ ละเลย หรือเอาใจใส่มากเกินไป ทาให้ผเู้ รียนปรับตัวเข้ากับสภาพความ
เป็นจริงไม่ได้ เกิดความขัดแย้งและปมด้อยขึน้ อาจหันไปพึ่งพาเหล้า บุหรี่ ยาเสพย์ติด ไม่สนใจ
เรียน ออกนอกลูน่ อกทางได้
ด้านกฎระเบียบของวิทยาลัย พบว่าสาเหตุในปัจจัยด้านกฎระเบียบของวิทยาลัย
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการขาดเรียน 3 ลาดับแรก คือ การติดตามแก้ไขปัญหาการขาดเรียน
ของวิ ท ยาลั ย กฎระเบี ย บการลงโทษนั ก ศึ ก ษาที่ ข าดเรี ย น และการประสานงานระหว่ า ง
วิทยาลัยและผู้ปกครอง สอดคล้องกับการศึกษาของ มหศักดิ์ ร่วมรักษ์ (2540) ซึ่งได้กล่าวไว้
ว่า การสร้างระเบียบวินัยของนักศึกษา สามารถทาได้โดยการอบรมชี้แจง แนะนานักศึกษาให้
เข้าใจกฎระเบียบ การลงโทษ และข้อบังคับต่างๆ การติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายปกครอง เพื่อแก้ไขปัญหาความประพฤติของนักศึกษาให้
ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆที่วางไว้และการประสานงานกับผู้ปกครองให้
รับทราบและทาการแก้ไขความประพฤติของนักศึกษาร่วมกัน
ด้า นครู พบว่ า สาเหตุ ใ นปั จ จั ย ด้ า นครูที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการขาดเรี ย น คื อ
อาจารย์ที่ปรึกษา และครูผู้สอนมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาการขาดเรียนและให้คาปรึกษา
สอดคล้องกับการศึกษาของ ประสาร ทิพย์ธารา (2527) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า ครูเป็นส่วนหนึ่งที่มี
ผลต่ อการขาดเรีย น ถ้า ครู ไม่ สนใจและไม่ ติด ตามเด็ก ครูบ างคนไม่ติ ดตามว่า เด็ กมาเรีย น
หรือไม่ จึงทาให้เด็กคิดว่าการไม่มาเรียน ครูคงไม่รู้ ครูขาดการติดต่อกับผู้ปกครอง เด็กบาง
คนไม่มาวิทยาลัย แต่ทางวิทยาลัยไม่แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ และผู้ปกครองไม่แจ้งสาเหตุของ
การขาดเรียน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ เนาวรัตน์ ภิญวัย (2547) ที่ครูได้
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ดาเนินการประสานงานกับฝ่ายปกครอง เรื่องการขาดเรียนของนักเรียน และติดต่อกับผู้ปกครอง
โดยตรง เพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบถึงการหนีเรียนของบุตร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง
เป็นอย่างดี ผลการศึกษาพบว่า ผลการขาดเรียนน้องลงกว่าเดิม
ด้านเพื่อน พบว่าสาเหตุในปัจจัยด้านเพื่อนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการขาดเรียน 3
ลาดับแรก คือ การที่นักศึกษามีพฤติกรรม เที่ยวเตร่ เสี่ยงสารเสพย์ติด การที่เพื่อนมีส่วนให้
นักศึกษาไม่อยากมาวิทยาลัย และการคบเพื่อนต่างเพศ สอดคล้องกับการศึกษาของ สุภาพ กา
ละปลูก (2544) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า เพื่อนเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ทาให้เด็กขาดเรียน ถ้าเด็กคบ
เพื่อนที่ดี ก็จะชักนาไปในทางที่ดี แต้ถ้าคบเพื่อนไม่ดีก็จะชักนาการขาดเรียนเพื่อไปเที่ยวเตร่ จะ
ชวนกันไปหมกมุ่นกับอบายมุข ไปติดยาเสพย์ติด เล่นการพนัน เด็กจะไม่มีเวลาเรียนหนังสือ
หรือไปเรียนก็จะไม่รู้เรื่อง หรือหากคบเพื่อนที่เกเร ร่วมมือกันรังแกเพื่อน ถูกทางวิทยาลัยทา
โทษ จึงไม่กล้ามาวิทยาลัยหรืออาจโดนเด็กนักเรียนที่โตกว่าทาร้ายร่างกาย จึงทาให้เด็กไม่
อยากมาวิทยาลัย
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
พบว่าสาเหตุในปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการขาดเรียน 3 ลาดับแรก คือ สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย สภาพ
บรรยากาศในการเรียนในห้อง A307 และระยะทางในการเดินทางมาวิทยาลัย ไม่สอดคล้อง
กับการศึกษาของประสาร ทิพย์ธารา (2527) ได้กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมที่เด็กอาศัยอยู่ เป็นส่วน
หนึ่งที่ทาให้เด็กขาดเรียน เพราะสิ่งแวดล้อมทางสังคมไม่ดี อาจชักนาให้เด็กเสียคน ฝักใฝ่ใน
อบายมุข บางแห่งเป็นแหล่งมั่วสุมทางการพนัน อบายมุขต่างๆ สถานเริงรมย์ต่างๆ เด็กจะเอา
อย่างผู้ใหญ่ เห็นสิ่งยั่วยวนดีกว่าการเรียนหนังสือ นอกจากนีใ้ นบริเวณบ้านที่เด็กอาศัยอยู่ มี
เด็กที่ไม่เรียนหนังสือ ก็มักจะชวนกันไปเที่ยวเตร่ จนเด็กที่เรียนหนังสือ จะเห็นว่าการที่ไม่เรียนมี
อิสระ ไปไหนก็ได้ ไม่มีใครบังคับ ไม่มีกฎเกณฑ์เหมือนวิทยาลัย จึงประพฤติตนในทางที่ไม่ดีได้
ซึ่งการวิจัยของประสาร ทิพย์ธารา จะเน้นด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เด็กอาศัยอยู่มากกว่า
แต่การศึกษาในครัง้ นีผ้ ลการศึกษาพบว่า
นักศึกษาให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อมภายใน
วิทยาลัย ห้องเรียน รวมถึงอุปกรณ์การเรียนมากกว่าการเป็นอยู่ของตนเอง
5.4.3 ข้อเสนอแนะ
5.4.3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
ด้านครอบครัว ควรมีการดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด ไม่ควรบังคับ
กดดันนักศึกษามากเกินไป สนใจปัญหาการเรียนของนักศึกษา พร้อมรายงานผลให้กับทาง
วิทยาลัยและครูอาจารย์ทราบถึงความเคลื่อนไหวของนักศึกษา รวมถึงการทากิจกรรมร่วมกับ
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นักศึกษาให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มเติมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับนักศึกษา หากมีความ
เข้าใจที่ดีต่อกันจะลดปัญหาของวัยรุ่นให้ลดน้อยลงได้
ด้านกฎระเบียบของวิทยาลัย
ควรมีขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติที่
ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งครูอาจารย์ นักศึกษาและ
ผู้ปกครองอย่างทั่วถึง

เพื่อให้ผู้ท่ปี ฏิบัติตามสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้วางไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการติดตามแก้ไขปัญหาการขาดเรียนของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ด้านครู บทบาทของครูอาจารย์ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรือครูผู้สอน
ในรายวิชาต่างๆ ควรร่วมมือกันช่วยกันแก้ไขปัญหาของนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่ควร
แบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบหรือเลือกปฏิบัติต่อนักศึกษาแต่ละคนไม่เท่าเทียมกัน
ยุติธรรม

อีกทั้งยังต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาในทุกๆเรื่อง

ต้องมีความ

นอกจากนีย้ ังต้องมีการ

ประสานงานกับผู้ปกครองในการติดตามพฤติกรรมของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
ด้านเพื่อน ควรให้คาแนะนากับนักศึกษาในการเลือกคบเพื่อน ไม่ว่าจะเป็น
เพื่อนต่างเพศ เพื่อนต่างห้อง หรือต่างวิทยาลัย ที่อาจจะเป็นสาเหตุในการขาดเรียนของ
นักศึกษาได้ ควรมีการดูแลอย่างใกล้ชิด สอบถาม พูดคุยกับนักศึกษาเรื่องเพื่อน พยายาม
ค้นหาถึงสาเหตุและปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ เพือ่ หาวิธปี ้องกันและรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึน้
ต่อไปได้
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม จากผลการศึกษา นักศึกษาให้ความสาคัญกับ
สิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัย ห้องเรียน รวมถึงอุปกรณ์การเรียนมากที่สุด ดังนั้นทางวิทยาลัย
ต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆให้มี
ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีความสะดวกสบาย เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน
ที่ดี สภาพแวดล้อมที่สวยงาม ดูอบอุ่นเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษา
5.4.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
การศึกษาพฤติกรรมการขาดเรียนในครัง้ ต่อไป ควรมีการสอบถามความ
คิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ และผู้ปกครอง ถึงสาเหตุของการ
ขาดเรียนที่อาจเป็นไปได้ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา เพื่อนาผลการศึกษา
ที่ได้จากหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มาสรุปหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากขึน้

นอกจากนี้ควรมีการศึกษาถึงวิธีการหรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ

ติดตามนักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อยให้กลับมาเรียนเหมือนเดิม และมีผลการขาดเรียนที่ลดน้อยลง
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แบบสอบถาม
เรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชาการบัญ ชีเบื้องต้น 2
ของนั ก ศึ ก ษาสาขาพณิ ช ยกรรม ห้ อ ง CD 101 วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ายั พ และ
บริหารธุรกิจ ”
แบบสอบถามนีจ้ ัดทาขึน้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัย เพื่อนาผลที่ได้ไปเป็น
แนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มคี ุณภาพยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอความร่วมมือนักศึกษา
โปรดกรอกแบบประเมินในแต่ละด้านตามสภาพเป็นจริงและปราศจากอคติ การแสดงความ
คิดเห็นของนักศึกษาจะไม่มีผลต่อการวัดผลประเมินผลการเรียนใด ๆ ทั้งสิ้น

คาชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามฉบับนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการจัดเก็บข้อมูลเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสาเหตุปัญหาพฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความ
เป็นจริง
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. อายุ ............................ปี
3. เกรดเฉลี่ยสะสม .............................
4. นักศึกษาอาศัยอยู่กับใคร
 1. พ่อ แม่
 2. ญาติ
 3. เพื่อน
 4. อื่นๆ (โปรดระบุ)
………………………
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ตอนที่ 2 ข้อมูลสาเหตุปญญหาพฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับความสาคัญ
สาเหตุปญ
ญ หาพฤติกรรมการขาดเรียน

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้อย
2

น้อย
ที่สุด
1

1. ด้านครอบครัว
1.1 การที่ผู้ปกครองบังคับให้เรียนในสาขาที่ไม่
ชอบ มีผลต่อการขาดเรียนในระดับใด
1.2 นักศึกษาคิดว่าฐานะของผู้ปกครองมีผลต่อ
การขาดเรียนในระดับใด
1.3 ผู้ปกครองไม่มเี วลาว่างให้คาปรึกษาชีแ้ นะ
เกี่ยวกับการเรียน มีผลต่อการขาดเรียนในระดับใด
1.4 ผู้ปกครองมีเวลาดูแลเอาใจใส่นักศึกษาน้อย
มีผลต่อการขาดเรียนในระดับใด
1.5 การที่ผู้ปกครองแยกทางกันมีผลต่อการขาด
เรียนในระดับใด
1.6 การที่ผู้ปกครองตามใจนักศึกษามากเกินไป
มีผลต่อการขาดเรียนในระดับใด
2. ด้านกฎระเบียบของวิทยาลัย
2.1 การจัดตารางเรียนของนักศึกษาส่งผลต่อ
การขาดเรียนในระดับใด
2.2 กฎระเบียบการลงโทษนักศึกษาที่ขาดเรียน
มีความสาคัญในระดับใด
2.3 การติดตามแก้ไขปัญหาการขาดเรียนของ
วิทยาลัยอยู่ในระดับใด
2.4 การประสานงานระหว่างวิทยาลัยและ
ผู้ปกครอง มีผลต่อการขาดเรียนในระดับใด
3. ด้านครู
3.1 การสอนของครูผู้สอนในรายวิชานี้ มีผลต่อ
การขาดเรียนในระดับใด
3.2 ครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆ มีส่วนช่วยในการ
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ระดับความสาคัญ
สาเหตุปญ
ญ หาพฤติกรรมการขาดเรียน

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้อย
2

น้อย
ที่สุด
1

แก้ไขปัญหาการขาดเรียนในระดับใด
3.3 อาจารย์ที่ปรึกษา มีส่วนช่วยในการแก้ไข
ปัญหาและให้คาปรึกษาในระดับใด
4. ด้านเพื่อน
4.1 เพื่อนมีสว่ นให้นักศึกษาไม่อยากมาวิทยาลัย
มากน้อยเพียงใด
4.2 เพื่อนต่างเพศมีผลต่อการขาดเรียนในระดับใด
4.3 การที่นักศึกษาไม่มเี พื่อนสนิท มีผลต่อการ
ขาดเรียนในระดับใด
4.4 การที่นักศึกษามีพฤติกรรม เที่ยวเตร่ เสี่ยง
สารเสพย์ติดมีผลต่อการขาดเรียนในระดับใด
5. ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
5.1 ระยะทางในการเดินทางมาวิทยาลัยมีผลต่อ
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
วันเกิด
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
เบอร์โทรศัพท์
E-mail
ประวัติการศึกษา
ระดับมัธยมต้น
ระดับอาชีวะศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ประวัติการทางาน
2550 – ปัจจุบัน

นางสาวรุ่งนภา ถมมา
22 กุมภาพันธ์ 2528
114/6 หมู่ 3 ต. ห้วยทราย อ. สันกาแพง จ. เชียงใหม่ 50130
084-3787702
piglet.net@hotmail.com
โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา
โรงเรียนพาณิชยการลานนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ
ประกอบอาชีพอยู่ที่โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ
จ.เชียงใหม่ ตาแหน่ง อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ แผนกการ
บัญชี
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