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ช่ืองานวิจัย                  ปัญหาการส่งงานล่าชา้ของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช.1 
 
ช่ือผู้วิจัย                      นายพชรพล  วรินทร์เวช 
 
บทคัดย่อ 
 
 จากการส ร้างแบบสอบถาม เพื่ อ ศึก ษาปัญหาการส่ งงานล่ าช้ าของนัก เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ในคร้ังน้ี
สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาปัญหาการส่งงานล่าชา้ของนกัเรียนระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคพิษณุโลก แสดงให้เห็นว่า 

สาเหตุของปัญหาการส่งงานล่าชา้ของนกัเรียน ล าดบัท่ี 1 คือ ผูส้อนสั่งงานไม่ชดัเจน คิดเป็นร้อยละ  

46.8 อนัดบัท่ี 2 มีเหตุผลส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ  40.4 อนัดบัท่ี 3 เพราะเป็นการเรียนออนไลน์ คิดเป็น

ร้อยละ 38.3 โดยความเห็นจากนกัเรียน  47  คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บทที่  1 

ความส าคญัและความเป็นมา 

 
เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาเป็นไปอยา่งมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ดว้ยรูปแบบการจดั

การศึกษาท่ีหลากหลาย และ มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมยัเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูเ้รียนและสังคมได้อย่างต่อเน่ือง จนน าไปสู่การเป็นต้นแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
วิทยาลยั ส าหรับรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของวิทยาลยัจะเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ใชว้ิธีการ
จดัการความรู้ (Knowledge Management) กระบวนการสร้างคุณค่า (Value Creation Process) และ
สร้างวฒันธรรมแห่งองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยเน้นการพฒันาคุณภาพการ
จดัการศึกษาและการบริการวิชาการ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 การเรียนการสอนมุ่งให้มีการพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนสูงขึ้น มี
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ดังนั้นเม่ือมีปัญหาให้การเรียนการสอนจึงมุ่งท่ีจะคน้ควา้หาตน้ตอปัญหา เพื่อ
หาทางแกไ้ข จากการท่ีนกัเรียนมีปัญหาการส่งงานล่าชา้ส่งผลต่อการเก็บคะแนนและการประเมินผล
ของนกัเรียน  ซ่ึงยงัส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอีกดว้ย 
 ในการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนั ตอ้งให้ความส าคญัความตอ้งการของผูเ้รียน คือการ
เรียนรู้โดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (หวน  พินธุพนัธ์, 2553) เพื่อก่อให้เกิดการรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อคน้หาองค์ความรู้ในการพฒันาการเรียนการสอน ผูว้ิจยัจึงศึกษาปัญหาท่ีเกิดวิจยัในชั้นเรียนขึ้น
โดยใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการพฒันา 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. นกัเรียนมีกิจกรรมอ่ืนแทรกขณะท างานส่งครู 
2. นกัเรียนมีส่ิงอ่ืนท่ีน่าสนใจกวา่การท างานส่งครู 
3. นกัเรียนเกิดความเบ่ือหน่ายต่อการเรียนในรูปแบบออนไลน์ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพือ่ทราบเหตุผลส่วนใหญ่ของนกัเรียนท่ีส่งงานล่าชา้  
2. แกไ้ขปัญหาการส่งงานล่าชา้ใหดี้ยิง่ขึ้น 
 

 
 



  

ความส าคัญของการวิจัย 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ส่งผล

โดยตรงต่อ สัมฤทธ์ิในผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และคุณภาพของผูเ้รียน ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งแกไ้ขปัญหาท่ีจะส่งผลดว้ยการเรียนรู้ บางปัญหาอาจเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง เช่น การมีส่ือการสอนไม่
เพียงพอ ครูดูแลไม่ทัว่ถึง ครูสอนเขา้ใจยาก แต่เน่ืองจากยงัไม่เคยมีการศึกษาผลกระทบอย่างจริงจงั 
ท าให้ผูส้อนตอ้งใชก้ารแก้ปัญหาเฉพาะหนา้ ไม่สามารถท าให้ปัญหาหมดส้ินไป ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ี
มุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหาคุณภาพของการเรียนการสอนในระยะยาว 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

การจัดการเรียนการสอน หมายถึง วิธีการ กระบวนการจดัการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ชั้นเรียน โดยมุ่งท่ีจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและเกิดประสิทธิภาพจากการเรียนรู้ 

การส่งงาน หมายถึง การท่ีครูผูส้อนมอบหมายงานหรือการบา้นให้นกัเรียนท าส่งครู เพื่อเป็น
การเก็บคะแนนในทุกสัปดาห์และน าคะแนนไปประเมินผลการเรียนต่อไป 

การส่งงานล่าช้า หมายถึง การท่ีครูผูส้อนมอบหมายงานหรือการบา้นให้นักเรียนท าส่งครู 
เพื่อเป็นการเก็บคะแนนในทุกสัปดาห์และน าคะแนนไปประเมินผลการเรียน แต่นักเรียนส่งช้า เกิน
กวา่ก าหนดเวลา หรือ ไม่ส่งงานเลย ส่งผลท าใหไ้ม่มีคะแนนเพื่อน าไปใชป้ระเมินผลการเรียน 
 
กรอบความคิดของการวิจัย 

กรอบแนวคิดพิจารณาทฤษฎีและหลกัการต่อไปน้ี 1) ทศันคติและความรู้สึก 2) ความพึง
พอใจ 3) แรงจูงใจ 4) สัมฤทธ์ิผลในการเรียน และการเรียนท่ีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

รูป 1.1 กรอบความคิดของการวิจัย 
 
 

วธีิด าเนินการศึกษา 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นกัเรียนมีพฤติกรรมการส่งงานตรงเวลา 
2. นกัเรียนมีผลการเรียนท่ีดีขึ้น 

 
ตัวแปรท่ีศึกษา 

1. ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนระดบัประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
วิทยาลยัเทคนิคพิษณุโลก หลงัทราบสาเหตุและแกไ้ขปัญหาการส่งงานล่าชา้แลว้ 

อาการ 
นกัเรียนไม่สง่งาน
ตามเวลา หรือ ไม่สง่
งานเลย 

ผลกระทบ 
ไม่สามารถประเมินผล
การเรียนได ้ผลการเรียน

ต ่า 
 
 

ส่ิงทีศ่ึกษา 
ปัญหาการสง่งานลา่ชา้
ของนกัเรียน 



  

ขอบเขตของการวิจัย 
กลุ่มประชากรของการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้น ปวช.1 ท่ีลงทะเบียนกบัผูว้ิจยั ในภาคการศึกษา 1 
ปีการศึกษาท่ี 2564 จ านวน 47 คน 

กลุ่มผูใ้หส้ัมภาษณ์ คือ นกัศึกษาจากกลุ่มประชากรจ านวน 47 คน 
เน้ือหาสาระท่ีใชใ้นการวิจยั 

 เนน้คน้หาสาเหตุของการส่งงานหรือการบา้นล่าชา้กวา่ก าหนด โดยมุ่งท าความเขา้ใจนกัเรียน 
หาสาเหตุของส่งงานชา้ เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาในระยะยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 สัมฤทธ์ิผลทางการศึกษาท่ีตกต ่าของนักศึกษาส่งผลต่อการสูญเสียทางสังคมและ
เศรษฐกิจของทั้ งนักศึกษาและมหาวิทยาลัยทั้ งในปัจจุบันและอนาคต นักศึกษามีต้นทุนค่าบ ารุง
การศึกษา ค่าใชจ่้ายในการเรียนอ่ืนๆ และค่าท่ีพกัอาศยั นกัศึกษาจ านวนมากยงัมีตน้ทุนทางการเงินท่ี
สูงขึ้น เน่ืองจากการกูเ้งินเพื่อการศึกษา นกัศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียนยงัอาจมีปัญหาทางจิตใจในแง่
เจตคติท่ีมีต่อตนเอง ต่อการเรียนรู้ มีปัญหาทางสังคมเน่ืองจากตอ้งลงเรียนวิชาเดิมซ ้ า ท าให้ไม่ได้
เรียนร่วมกับเพื่อนร่วมรุ่น วิทยาลัยนอกจากจะในการจัดการศึกษา ยงัอาจจะมีต้นทุนทางสังคม 
เน่ืองจากการวิพากษ์วิจารณ์จากบุคคลภายนอก ดังนั้นสถานศึกษาจึงเล็งเห็นความส าคญัของการ
พฒันาการเรียนการสอนเพื่อก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ในการสรรสร้างเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ การจดักิจกรรมการเรียนรู้จะตอ้งค า นึงถึงหลกัท่ี
ส าคญั คือ การเรียนรู้โดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ซ่ึงรองศาสตราจารย ์ดร.สมศกัด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ 
(อา้งถึงใน หวน  พินธุพนัธ์, 2553) อาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดแ้ยกเป็น 7 ขอ้ 
ดงัน้ี 

1. ความตอ้งการหรือความสนใจของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2. การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากท่ีสุด 
3. การสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง ผูเ้รียนสามารถสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ในสภาพ

ความเป็นจริง สามารถวิจยัเชิงปฏิบติัการ และสืบคน้หาความรู้ดว้ยตนเอง 
4. การพึ่งพาตนเอง เพื่อให้เกิดทกัษะท่ีจะน าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั และสามารถ

เข้าใจวิธีการเรียนรู้ของตนได้ คือ รู้วิธีคิดของตนเอง สามารถปรับเปล่ียนวิธีคิดอย่าง
เหมาะสม ไม่เนน้ท่ีการจดจ าเพียงเน้ือหา 

5. การประเมินตนเอง แต่เดิมผูส้อนเป็นผูป้ระเมิน จะเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนประเมินตนเองอย่าง
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง จะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจตนเองไดช้ดัเจนขึ้น รู้จุดเด่นจุดดอ้ย และพร้อม
ท่ีจะปรับปรุงหรือพฒันาตนเองให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การประเมินในส่วนน้ีเป็นการประเมิน
ตามสภาพจริงและใชแ้ฟ้มสะสมผลงานช่วย 

6. ความร่วมมือ ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีส าคญัในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
7. รูปแบบการเรียนรู้ ซ่ึงอาจจดัไดท้ั้งในรูปเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล 

ผูว้ิจยัเห็นความส าคญัของความตอ้งการและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการจดัการเรียน
การสอน  ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ี จึงศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น และน าขอ้เสนอแนะจากนักศึกษา 



  

เพื่อมาใชใ้นปรับปรุงวิธีการและองคป์ระกอบอ่ืนๆ เพื่อก่อให้เกิดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตรงต่อนโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

 
ในการศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนนั้ น นักวิชาการค่อนข้างให้

ความส าคญัต่อการศึกษาระดบัพื้นฐาน เช่น นักเรียนระดบัปฐมวยั ประถม และมธัยม ดงัจะเห็นได้
จากการท่ีพบงานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาในการเรียนรู้ และสัมฤทธ์ิ
ผลทางการศึกษาของนกัเรียนมีจ านวนมากกว่าของนักศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั และจากการคน้ควา้
วารสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบว่ายงัไม่มีงานวิจยัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุยกนัเองในชั้น
เรียนของนักศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั แต่อย่างไรก็ดี นักวิชาการจ านวนมากเล็งเห็นความส าคญัของ
สัมฤทธ์ิผลทางการศึกษาของนักศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั เน่ืองจากการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยันั้น
ตอ้งใช้เงินลงทุนสูง และการศึกษาระดบัน้ีมีผลต่อความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีจะเป็นก าลงั
ส าคญัในการพฒันาประเทศชาติ ดงันั้นการศึกษาปัญหาใดๆ ท่ีเกิดขึ้นต่อการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั 
และการหาแนวทางการแกปั้ญหาจึงมีความส าคญัและมีความจ าเป็นมาก 

 
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนกัศึกษามีความส าคญัเป็นอยา่งมาก แซดเคอร์ และ แซดเคอร์ 

(cited in Crombie, Pyke, Silverthorn, Jones, & Piccinin, 2003) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมี
ความสัมพันธ์โดยตรงต่อประสิทธิผลทางการเรียนและทัศนคติท่ีดีต่อประสบการณ์การเรียนใน
มหาวิทยาลยั การเรียนบางรูปแบบส่งผลต่อการเรียนรู้ทั้งในทางท่ีดี เช่น ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียน
ความรู้ หรือ ในทางท่ีลบ เช่น การรบกวนระหว่างการเรียน (Crombie et al., 2003). ครอมบ้ี และพวก 
(2003) ยงักล่าวว่า จ านวนนกัศึกษาในชั้นเรียน สัดส่วนของเพศชาย-หญิง รวมทั้งเพศและพฤติกรรม
ของผูส้อน ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน นกัวิชาการทัว่ไปตระหนกัดีวา่ขนาดของชั้นเรียนท่ีไม่
ใหญ่มากนักจะช่วยกระตุน้ให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ เม่ือสัดส่วนของเพศชายสูงกว่าหญิง จะมี
แนวโน้มท่ีการแลกเปล่ียนความรู้ในชั้นเรียนจะโน้มเอียงไปทางเพศชาย สัดส่วนน้ียงัส่งผลชดัไม่ว่า
ผูส้อนจะเป็นเพศใดก็ตาม นอกจากน้ี ลกัษณะเฉพาะของวิชา ก็เป็นอีกปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน ในบางวิชาจะเน้นหนักไปในทางการบรรยายโดยผูส้อน บางวิชาจะเน้นไปในทางการ
อภิปรายหรือการปฏิบติั ในขณะท่ีบางวิชามีการประสมประสานรูปแบบของการเรียนรู้ 

ความสัมฤทธิผลทางการศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเข้าชั้นเรียน ดังนั้นการจัด
การศึกษาควรมุ่งเนน้การสร้างแรงจูงใจในการเขา้ชั้นเรียน ทั้งจากเทคนิคการสอนของตวัผูส้อน และ
การใช้เทคนิคกระตุน้ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น  โดยการถือเอาการเขา้ชั้นเรียน
เป็นส่วนหน่ึงของการประเมิน เช่น มีมาตรการบังคบัให้ตอ้งเขา้ชั้นเรียน การเขา้ชั้นเรียนเป็นส่วน
หน่ึงของการตดัเกรดในขณะเดียวกนั เป็นตน้ รวมทั้งผูส้อนควรเอาใจใส่และกวดขนัให้นักศึกษาท่ี
เคยลงทะเบียนเรียนมาก่อน (ศภุโชค โกยดุลย,์ 2545) 



  

หากแต่การเขา้ชั้นเรียนมิใช่เป็นเพียงเดียวท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การศึกษา
ของ ปัญจา ชูช่วย (2551) พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี โดยมีนิสัยในการเรียน และการปรับตวัของนักศึกษา เป็นตวั
แปรท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งปลูกฝัง จะ
ช่วยท าให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนา เน่ืองจากพลเมืองมีความมุ่งมั่นท่ีจะท าส่ิงต่างๆ ให้เกิด
ความส าเร็จ (ประจวบ ทองศรี, 2546) ดังนั้น จากการศึกษาขา้งตน้จึงพอสรุปไดว้่า เทคนิคการสอน
และกฎระเบียบท่ีมาบังคบนักศึกษาให้เข้าเรียนมิใช่ปัจจยัท่ีจะก่อให้เกิดสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน 
ลกัษณะส่วนบุคคลและความต้องการในการเรียนของนักศึกษาเองก็เป็นส่วนส าคัญท่ีจะก าหนด
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 
ประจวบ ทองศรี  (2546) ได้ศึกษาปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนของนิสิตท่ีส่งผลต่อ

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา 4 ปัจจยั คือ 
(1) สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน ได้แก่ ความเหมาะสมของเน้ือหาวิชา วิธีการสอน 
บรรยากาศการเรียน ความสัมพนัธ์ของผูเ้รียนและผูส้อน การให้ค  าปรึกษา เป็นตน้ (2) สภาพแวดลอ้ม
ดา้นการบริหาร ไดแ้ก่ การอ านวยความสะดวก การจดับริการ การให้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหาร เป็นตน้ (3) สภาพแวดลอ้มดา้นกลุ่มเพื่อน และ (4) สภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานท่ี และ
พบว่าโดยเรียงล าดบัจากท่ีส่งผลมากไปยงัผลน้อย ปัจจยัดา้นกลุ่มเพื่อนและดา้นการเรียนการสอน
สามารถใช้ในการพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเพื่อนมี
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 

 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ดวงกมล บุญธิมา (2549) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ไดแ้ก่ เจตคติต่อการศึกษาในระดบัปริญญาโท บรรยากาศในชั้นเรียน มโนภาพ
เก่ียวกับตนเอง พฤติกรรมในการเรียน ความสนใจใน การเรียน  คุณภาพการสอน โดยตัวแปรท่ีมี
อิทธิพลทางตรงอย่างเดียวสูงสุด คือ ความสนใจในการเรียน  รองลงมา ไดแ้ก่ พฤติกรรมในการเรียน 
ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางออ้มอย่างเดียวสูงสุด คือ คุณภาพการสอน และตวัแปรท่ีมีอิทธิพลรวมต ่าสุด 
คือ มโนภาพเก่ียวกบัตนเอง  

 
 

งานวิจยัของ โรม่ี เลวิส และแคทซ์  (2009) พบว่า การก าหนดกฎเกณฑ์มากขึ้นจะช่วยให้
นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมชั้นเรียนมากขึ้น หากแต่กฎเกณฑ์ท่ีมากขึ้นไม่
สามารถใช้จดัการพฤติกรรมท่ีไม่ดีในชั้นเรียน ความรับผิดชอบส่วนบุคคลมีส่วนเก่ียวพนัอย่างมาก
กบัระดบัของพฤติกรรมท่ีไม่ดี แต่พฤติกรรมท่ีไม่ดีไม่เก่ียวพนักบัความรับผิดชอบของกลุ่ม นกัเรียนท่ี



  

ไม่ค่อยหรือไม่ท าผิดไม่ค่อยมีส่วนกระตุน้ให้นักเรียนคนอ่ืนมีความรับผิดชอบ  งานวิจยัของ นี และ 
ลอ (2009) พบว่า การควบคุมพฤติกรรมเป็นตวับ่งช้ีเชิงลบอย่างมีนัยยะส าคญัต่อพฤติกรรมท่ีไม่ดีท่ี
มกัเกิดในชั้นเรียน ซ่ึงไดแ้ก่ ความไม่สนใจในการเรียน การพูดขดัในขณะเรียน การส่งเสียงดงั การ
เดินรอบห้อง และการปฏิเสธท่ีจะท าตามกฎเกณฑห์รือค าสั่งของผูส้อน ในขณะท่ีความเอาใจใส่ของ
ผูส้อนเป็นตัวบ่งช้ีเชิงบวกอย่างมีนัยยะส าคัญต่อความพึงพอใจในโรงเรียน ดังนั้ นเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนต้องมีการผสมผสานระหว่างความเอาใจใส่และการ
ควบคุมพฤติกรรม  
 

มาโนชย ์ตณัชวนิชย ์(2524) ช้ีให้เห็นว่า การอยู่ร่วมกนัในสังคมประกอบดว้ยคนเป็นจ านวน
มากท่ีมีความรู้ ความคิด และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั สังคมจะอยู่กนัอย่างอิสระตามความพอใจ
ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะจะเกิดความสับสนวุ่นวายไม่มีท่ีส้ินสุด เพื่อความ
สงบเรียบร้อยของสังคมส่วนรวม  สมาชิกทุกคนในสังคมจึงตอ้งมีวินัยแห่งตนเอง ท่ีเป็นส่ิงท่ีตอ้ง
ปลูกฝังเพื่อใช้ควบคุมตนเองโดยไม่ตอ้งอาศยักฎเกณฑ์จากภายนอกบังคับ  สามารถประพฤติไป
ในทางท่ีถูกท่ีควร ซ่ึงจะท าใหส้ังคมเป็นระเบียบเรียบร้อย  

 
ความมีวินัยในตนจะเกิดขึ้นไดโ้ดยการสอนของครู ดงันั้นครูควรจะมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ

ท างานทั้ งด้วยตนเองและเป็นหมู่คณะ ซ่ึงท าให้ผู ้เรียนรู้จักสิทธิและหน้าท่ีของตนเอง  มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ครูมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันานักเรียน ครูควรถือโอกาส
ปลูกฝังค่านิยมให้กับนักเรียนในขณะสอน  โดยแทรกลงไปในบทเรียน  เช่น ความมีวินัย เพื่อให้
นกัเรียนรู้จกับงัคบัใจและหกัหา้มใจตนเองท่ีจะท าในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง (สุจริต เพียรชอบ, 2536) 

 
ความพึงพอใจในหลกัสูตร การเรียนการสอน ผูส้อน และส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นปัจจยั

ส าคญัท่ีมีต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการ
สอนวิชาพื้นฐาน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี (วิภาวรรณ สิงห์
พร้ิง, ทศันีย ์ตนัติพิศาลกุล, องัสนา จัน่แดง, & ภุชงค ์แพรขาว, 2549) พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม
ขึ้นอยู่ กบั 1) การจดัการเรียนการสอน เช่น ส่ือการสอน 2) คุณลกัษณะของผูส้อน เช่น การเตรียมการ
สอน และ 3) เกรดเฉล่ียสะสม  นักศึกษายงัมีความเห็นว่าการเขา้ชั้นเรียนมีความจ าเป็นมากต่อการ
เรียนวิชาพื้นฐาน นอกจากน้ีในแง่ส่ิงอ านวยความสะดวก นกัศึกษาใหค้วามส าคญัต่อความสะอาดและ
ระบบเสียงของหอ้งเรียน 

 
 



  

จากการงานวิจยัต่างๆ ท่ีกล่าวขา้งตน้สามารถสรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดัง
แสดงในรูป 2.1 

 
รูป 2.1: สัมฤทธิ์ผลทางการเรียน 

 

 
ในแง่การบริหารการศึกษา  แมสซ่ี (2008) เสนอแนะว่า ผูส้อนควรให้ความส าคัญต่อทั้ ง

คุณภาพของการสอนและการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ การท่ีนักเรียนใช้เวลาในการนั่งเล่น หรือ 
คุยกบัเพื่อน เป็นความสูญเสีย การจดัการเวลาอยา่งมีคุณภาพจะช่วยเพิ่มพูนความส าเร็จต่อทั้งนกัเรียน
และโรงเรียน  

 
ธรรมชาติของเด็กเวลามาอยู่รวมกนัมกัพูดคุยเสียงส่งดงั ถึงแมก้ารคุยกนัในชั้นเรียนจะเป็น

การรบกวนทั้งครูและเพื่อนนกัเรียน ในปัจจุบนักลบัพบว่าเป็นพฤติกรรมท่ีพบเห็นเป็นเร่ืองธรรมดา 
และการห้ามปรามก็จะท าให้เด็กหยุดคุยเพียงชัว่คราว (วราภรณ์ บุญออ้ย, 2553) วราภรณ์ บุญออ้ย
แนะน าให้มีการตั้งกฎเกณฑ์ร่วมกนัว่าเวลาไหนเป็นเวลาท่ีครูพูดและเวลาไหนนกัเรียนพูดได ้และท่ี
ส าคญัถา้มีการละเมิดกฎเกณฑค์รูจะท าเป็นเฉยๆ ไม่ได ้เพราะเด็กจะคิดว่าการคุยกนัเป็นเร่ืองท่ีท าได ้
นอกจากน้ี การท่ีนักเรียนพูดคุยกันในห้องเรียนมิใช่เป็นเร่ืองไร้ประโยชน์  นักเรียนก าลังสร้าง
ความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างกนัและกนั การเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดพู้ดคุยกนัจะท าให้นกัเรียน
รู้สึกผ่อนคลายและท างานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดงันั้นในการจดัการปัญหาน้ี ครูควรเปิดโอกาส
ให้นักเรียนคุยบา้ง แต่ครูตอ้งย  ้าถึงขอ้ตกลงท่ีท าไวร่้วมกนัว่าช่วงน้ีเป็นเวลาของครู นักเรียนควรจะ



  

ตั้งใจฟัง รอไวถึ้งเวลาของนกัเรียนแลว้ค่อยพูดคุยกนั จากนั้นจึงลงโทษนกัเรียนตามกติกาท่ีตกลงกนั
ไว ้

 
การติดตามดูแลและวดัผลการเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ

พฒันาการศึกษาอย่างต่อเน่ือง หากแต่ในความเป็นจริงนั้นกลบัไม่ไดท้ าอย่างเตม็ท่ี ในการติดตามและ
วดัผลต้องให้ความส าคัญต่อกระบวนการเรียนการสอน ไม่ใช่เพียงแค่ผลการเรียน เช่น จ านวน
นกัเรียนท่ีสอบผ่าน หรือ คะแนนสอบเท่านั้น เพราะการติดตามและวดัผลจะช่วยให้ทราบปัญหาท่ีจะ
เกิดขึ้นในชั้นเรียนแต่เน่ินๆ ผูส้อนสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของรายวิชาเพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสม 
เช่น จ านวนการบา้น จ านวนและเวลาการทดสอบ รวมทั้งศึกษาเจตนคติท่ีมีต่อวิชานั้นๆ (Kostyantyn 
& Stanislav, 2005)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

บทที่  3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัศึกษาปัญหาการส่งงานล่าช้าของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  วิทยาลยัเทคนิคพิษณุโลก โดยใช ้แบบสอบถามสาเหตุท่ี
ส่งผลต่อการส่งงานล่าชา้ ผูว้ิจยัไดว้างแผนการด าเนินการศึกษา สร้างแบบสอบถาม โดยใชข้อ้ความท่ี
คาดวา่จะเป็นสาเหตุของการส่งงานล่าชา้ และไดด้ าเนินการซ่ึงมีรายละเอียดเป็นขั้นตอนดงัน้ี 
ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 แผนก
วิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคพิษณุโลก   จ านวน 47  คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

1. แบบสอบถาม 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ในการด าเนินการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
1.ขั้นวิเคราะห์  ( Analysis) 

1.1  วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน    การวิเคราะห์ผูเ้รียนไดก้ าหนดไวด้งัน้ี 
ประชากร  คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 / 2564

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคพิษณุโลก   จ านวน 47  คน 
1.2  วิเคราะห์สาเหตุของการส่งงานล่าช้า โดยการหาค่าร้อยละ 

 2.  ขั้นออกแบบ (Design) 
 ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแบบสอบถามเพื่อรวบรวมสาเหตุของการส่งงานล่าช้า โดยมีล าดับ
ขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
       ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารต่างๆ 

สร้างแบบสอบถามเพื่อวดัพฤติกรรมของนกัเรียนเพื่อหาสาเหตุในการส่งงานล่าชา้ 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิค
พิษณุโลก จ านวน 10 ขอ้ โดยให้นักเรียนเลือกหมายเลข 1 ถึง 5 ในแต่ละสาเหตุของคิดว่าส่งผลต่อ
การส่งงานล่าช้าของนักเรียน โดยมีคะแนนคือ ส่งผลต่อการส่งงานช้ามากท่ีสุด ( 5 ) ไปจนถึงล าดบั
ส่งผลต่อการส่งงานชา้นอ้ยท่ีสุด ( 1 )  
 
 
 



  

3. ขั้นด าเนินการ 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดมี้การด าเนินการดงัน้ี 

3.1  น าแบบสอบถามปัญหาการส่งงานล่าชา้ของนกัเรียน 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคพิษณุโลก 
จ านวน 47 คน  
ตามก าหนด  และท าการบนัทึกคะแนน 
3.2   ด าเนินการหาค่าร้อยละของแต่ละขอ้สาเหตุ 

4. ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 วิเคราะห์ข้อมูล 
  - วิเคราะห์ผลจากคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรม 

4.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2.1 การหาค่าร้อยละ  
                         ค่าร้อยละ   =          X    x  100     
                                                              N    
                         เม่ือ   X      =    คะแนนท่ีได ้
         N      =    จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
 

4.2.2 การหาค่าเฉล่ียของคะแนน  
                         ค่าเฉล่ีย     =                 X     
                                                              N    
                         เม่ือ   X      =    ผลรวมคะแนนท่ีไดข้องนกัเรียน 
         N      =    จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจยัในชั้นเรียนคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการพฒันาทกัษะการกลึงเกลียว
สามเหล่ียมของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน กลุ่ม 1-2 
วิทยาลยัเทคนิคพิษณุโลก เพื่อน าผลการวิจยัมาเก็บเป็นขอ้มูลเพื่อหาสาเหตุ และน าไปแกไ้ขปัญหาใน
การเรียนการสอนและเพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียน ความรู้ท่ีจะสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ โดยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมจ านวน   5  ข้อ  โดยกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็น
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 / 2564 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน กลุ่ม 1-
2 วิทยาลยัเทคนิคพิษณุโลก จ านวน 34 คน  โดยสามารถวิเคราะห์ผลไดด้งัน้ี 
 

ตาราง  1     ผลการประเมินแบบสอบถามของนกัเรียนถึงสาเหตุท่ีผูเ้รียนส่งงานชา้ 
 

สาเหตุของการส่งงานล่าชา้ / การบา้นล่าชา้ ล าดบัท่ี ร้อยละ 
1. ผูส้อนสั่งงานไม่ชดัเจน 1 46.5 
2. มีเหตุผลส่วนตวั 2 40.4 
3. เน่ืองจากเป็นการเรียนแบบออนไลน ์ 3 38.3 
4. ตอ้งช่วยพ่อแม่ท างาน 4 36.2 
5. มีกิจกรรมอ่ืนท่ีน่าสนใจกวา่การส่งงาน 5 36.2 
6. เป็นวิชาท่ีเน้ือหาเขา้ใจยาก 6 34 
7. ส่ือการสอนไม่เพียงพอ 7 29.8 
8.เกิดความเบ่ือหน่ายต่อวิชาเรียน 8 29.8 
9.ส่ือการสอนไม่เหมาะสม 9 27.7 
10.ครูเอาใจใส่นกัเรียนนอ้ย 10 25.5 

 
 จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าการตอบแบบสอบถามของนักเรียนในเร่ืองสาเหตุของการส่ง
งานช้า  โดยท าการเรียงล าดับจากสาเหตุท่ีนักเรียนท่ีนักเรียนคิดว่าเป็นสาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุดจนถึง
สาเหตุท่ีนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั  1-5  ดงัต่อไปน้ี 
 
 
ผูส้อนสั่งงานไมช่ดัเจน              อยูใ่นล าดบัท่ี   1   คิดเป็นร้อยละ  46.5 



  

 

มีเหตุผลส่วนตวั                         อยูใ่นล าดบัท่ี   2   คิดเป็นร้อยละ  40.4 

 

เน่ืองจากเป็นการเรียนแบบออนไลน ์           อยูใ่นล าดบัท่ี   3  คิดเป็นร้อยละ 38.3 

 

ตอ้งช่วยพ่อแม่ท างาน          อยูใ่นล าดบัท่ี   4               คิดเป็นร้อยละ  36.2 

 

มีกิจกรรมอ่ืนท่ีน่าสนใจกวา่การส่งงาน   อยูใ่นล าดบัท่ี   5      คิดเป็นร้อยละ 36.2 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

บทที่   5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 
จากการศึกษาและวิ เคราะห์ แบบสอบถามเพื่ อ ศึกษ าการส่งงานล่ าช้าของนัก เรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคพิษณุโลก แสดงให้เห็นว่า 

สาเหตุของการส่งงานล่าช้า ล าดบัท่ี 1 คือ ผูส้อนสั่งงานไม่ชดัเจน คิดเป็นร้อยละ  46.8 อนัดบัท่ี 2 มี

เหตุผลส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ  40.4 อนัดบัท่ี 3 เพราะเป็นการเรียนออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 38.3 โดย

ความเห็นจากนกัเรียน  47  คน  

 

อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
 จากการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาปัญหาการส่งงานล่าช้านักเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคพิษณุโลก ในคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลได้
ดงัน้ี 

พบว่าแบบสอบถามเพื่อศึกษาปัญหาการส่งงานล่าช้าของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคพิษณุโลก คือ ผูส้อนสั่งงานไม่ชดัเจน , มี

เหตุผลส่วนตวั , เพราะเป็นการเรียนออนไลน์ , ตอ้งช่วยพ่อแม่ท างาน , มีกิจกรรมอ่ืนท่ีน่าสนใจกว่า

การส่งงาน 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาปัญหาการส่งงานล่าช้าของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1-3 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคพิษณุโลกในภายหลงั 
เพื่อเป็นการศึกษาในภาพรวม     เพราะการวิจัยคร้ังน้ี  กลุ่มตัวอย่างเป็นเพียงนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน เท่านั้น ซ่ึงอาจจะไดผ้ลการวิจยัท่ีแตกต่าง
กนัก็ได ้ 

2. ในการวิจยัคร้ังต่อไปอาจเจาะจงท าการวิจยักลุ่มนกัเรียนในระดบัชั้นอ่ืนๆ ต่อไป และ 
อาจแยกหัวขอ้เป็นรายวิชาต่างๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดขึ้น ซ่ึงจะสามารถน าผลการทดลองท่ีไดไ้ป
แกไ้ขปัญหาและพฒันาการจดัการเรียนการสอนต่อไป 
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แบบสอบถามเพ่ือศึกษาปัญหาการส่งงานล่าช้าของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคพษิณุโลก ค  าช้ีแจง : 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ีสร้างขึ้นเพื่อใหท้ราบถึงปัญหาท่ีนกัเรียนส่งงานล่าชา้ได ้
2. แบบสอบถามฉบบัน้ี มี 2 ตอน 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบ 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัสาเหตุท่ีนกัเรียนส่งงานล่าชา้กวา่ก าหนดได ้

ตอนท่ี 1    ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ 
            เพศ ……………อาย ุ………….ปี ………..  
ตอนท่ี 2 : ความคิดเห็นของผูต้อบท่ีมีต่อการส่งงานล่าชา้ 
ค าชี้แจง :  แบบสอบถามน้ี จดัท าขึ้นเพื่อสอบถามสาเหตุของการส่งงานท่ีล่าชา้ 
โปรดอ่านขอ้ความดว้ยความรอบคอบและใส่หมายเลข 1-5 ตามหวัขอ้ท่ีนกัเรียนคิดว่าเป็นสาเหตุของ
การส่งงานล่าชา้ โดย 1 คือมีผลนอ้ย และ 5 คือมีผลมากท่ีสุด  
           

สาเหตุของการส่งงานล่าช้า / ส่งการบ้านล่าช้า จงเลือกระดับของการ
ส่งผลต่อการส่งงานล่าช้า 

1. ผูส้อนสั่งงานไม่ชดัเจน …..1….2…..3….4…..5….. 

2. มีเหตุผลส่วนตวั …..1….2…..3….4…..5….. 

3. เน่ืองจากเป็นการเรียนแบบออนไลน ์ …..1….2…..3….4…..5….. 

4. ตอ้งช่วยพ่อแม่ท างาน …..1….2…..3….4…..5….. 

5. มีกิจกรรมอ่ืนท่ีน่าสนใจกวา่การส่งงาน …..1….2…..3….4…..5….. 

6. เป็นวิชาท่ีเน้ือหาเขา้ใจยาก …..1….2…..3….4…..5….. 

7. ส่ือการสอนไม่เพียงพอ …..1….2…..3….4…..5….. 

8.เกิดความเบ่ือหน่ายต่อวิชาเรียน …..1….2…..3….4…..5….. 

9.ส่ือการสอนไม่เหมาะสม …..1….2…..3….4…..5….. 

10.ครูเอาใจใส่นกัเรียนนอ้ย …..1….2…..3….4…..5….. 

 

ขอ้เสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….......... 

                                                    ขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือ 

                          (นายพชรพล วรินทร์เวช) 


