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บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญั 

  ในการพฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับต่างประเทศจะต้องอาศัยบุคลากรท่ีมี

ความสามารถ  และการท่ีบุคลากรจะมีความสามารถได้จะต้องได้รับการศึกษาเพื่อให้เป็นผู ้มี

ความสามารถและมีความพร้อมในการพฒันาประเทศ  จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

ไดใ้หค้วามหมายของการศึกษาไวว้า่ “การศึกษา” หมายความวา่ กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอก

งามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การ

สร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม 

สังคมการเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต ดงันั้นการจดัการศึกษาตอ้ง

ยดึหลกัผูเ้รียนมีความสาคญัท่ีสุด ผูเ้รียนทุกคน สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้กระบวนการจดัการ

ศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน ไดพ้ฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ (คลงัปัญญาไทย, 2555: 

ออนไลน์) ดงันั้นสถาบนัการศึกษาจึงมีบทบาทสาคญัในการพฒันาประเทศ การศึกษามีความจาเป็นสา

หรับทุกคน แต่ในการศึกษาให้สําเร็จนั้นนกัศึกษาเองท่ีจะตอ้งให้ความร่วมมือในการศึกษาให้สาเร็จ

ลุล่วงไปดว้ยดี ในการดูแลนกัศึกษาเป็นหนา้ท่ีของบุคคลหลายฝ่ายท่ีตอ้งช่วยกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหา

เก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัศึกษาในระหวา่งศึกษา เช่น ปัญหาพฤติกรรมการขาดเรียนของนกัศึกษาก็อาจ

ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของนกัศึกษาได ้   

 สถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างให้นกัศึกษามีทกัษในการเรียนรู้ผา่นการปฏิบติัเพื่อสร้าง

ให้นกัศึกษา มีทกัษะในการคิดและสามารถนาํมาปฏิบติัไดจ้ริง  จากสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษา

ควรมีการส่งเสริมให้นกัศึกษาได้ร่วมปฏิบติัในการลงมือกระทาํกิจกรรม และโครงการต่างๆ เพื่อให้

นกัศึกษามีจิตสํานึก รับรู้  ร่วมกระทาํ เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะท่ีดีแก่โรงเรียน และส่วนรวม ซ่ึง

สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะ เป็นการขดัเกลาและกล่อมเกลา

จิตใจและฝึกใหน้กัศึกษาเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่ายิง่ต่อการพฒันาชาติ  

 ผูว้ิจ ัยได้ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง พบว่านักศึกษามี

พฤติกรรมการขาดเรียนอยู่บ่อยคร้ัง ซ่ึงปัญหาการขาดเรียนดงักล่าวไดส้ร้างปัญหาและผลกระทบต่อ

นกัศึกษาตามมา เช่น นกัศึกษาเรียนไม่ทนัเพื่อนในชั้นเรียน การไม่มีคะแนนเก็บจากการส่งงาน ทั้งจาก

ใบงาน การบา้น และงานในชั้นเรียน จึงทาํให้นกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิในการเขา้สอบ ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็น

ความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว เพื่อตอ้งการศึกษาถึงพฤติกรรมการขาดเรียนของนกัศึกษา รวมถึงสาเหตุ

ของปัญหา เพื่อนาํผลการวจิยัท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการขาดเรียนของนกัศึกษาต่อไป 



 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

     1. เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการมาเรียนในรายวิชาการบญัชีชั้นสูง 2  ของนกัศึกษาสาขาวิชา

การบญัชี  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี 2 ห้อง 2 และ 12  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ 

 2.  เพื่อใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมของนกัศึกษาร่วมกบัทางวิทยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ขอบเขตการวจิัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี 2 

หอ้ง 2 ประจาํปีการศึกษา 2560  ซ่ึงมีพฤติกรรมการขาดเรียนวชิาการบญัชีชั้นสูง 2 จาํนวน 4  คน  

สมมติฐานของการวจิัย 

 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการมาเรียนในรายวิชาการบัญชีชั้ นสูง 2 ของนักศึกษาสาขา        

วิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง ชั้ นปีท่ี 2 ห้อง 2 และ 12 วิทยาลัยเทคโนโลย ี        

อรรถวทิยพ์ณิชยการโดยขอความร่วมมือจากผูป้กครองและการร่วมกนัหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาเพื่อ

ลดจาํนวนคร้ังของการขาดเรียนของนกัศึกษาได ้

นิยามศัพท์เฉพาะ 

  พฤติกรรม หมายถึง กิริยาอาการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัมนุษยห์รือท่ีมนุษยไ์ดแ้สดงหรือปฏิกิริยาท่ี

เกิดข้ึนกบัมนุษยเ์ม่ือไดเ้ผชิญกบัส่ิงเร้า  รูปแบบพฤติกรรมของมนุษย ์แบ่งไดเ้ป็น 2 อยา่งคือ (ณรงค ์เส็ง

ประชา, 2528 : 22)  

1. พฤติกรรมเปิดเผยหรือพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดง

ออกมา ทาํใหผู้อ่ื้นสามารถมองเห็นได ้สังเกตได ้เช่น การเดิน การหวัเราะ การพดู ฯลฯ  

2. พฤติกรรมปกปิดหรือพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงแลว้ 

แต่ผูอ่ื้นไม่สามารถมองเห็นได้ สังเกตไดโ้ดยตรงจนกว่าบุคคลนั้นจะเป็นผูบ้อกหรือแสดงบางอย่าง

เพื่อใหค้นอ่ืนรับรู้ได ้เช่น ความคิด อารมณ์ การรับรู้  

 การไดม้าซ่ึงพฤติกรรมของมนุษย ์จะไดม้าจาก 2 ทางใหญ่ๆ คือ  

1. พฤติกรรมท่ีไดม้าแต่กาํเนิดหรือโดยสัญชาตญาณ เป็นพฤติกรรมท่ีติดตวัมากบับุคคลตั้งแต่

กาํเนิด โดยท่ีบุคคลไม่ไดเ้รียนรู้หรือฝึกฝนดว้ยตนเอง เป็นพฤติกรรมท่ีไดม้าจากสัญชาตญาณต่างๆ เช่น 

การร้องไห ้การหวัเราะ ตวัสั่นเม่ือเกิดอาการตกใจ เป็นตน้  



 
 

2. พฤติกรรมท่ีไดม้าภายหลงั เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลไดม้าภายหลงัโดยการเรียนหรือฝึกฝนดว้ย

ตนเอง โดยไดรั้บอิทธิพลมาจากวฒันธรรมของกลุ่มหรือของสังคม ตลอดจนอิทธิพลของสภาพแวดลอ้ม

ทางภูมิศาสตร์  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  ทาํใหส้ามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการมาเรียนในรายวิชาการบญัชีชั้นสูง 2  ของนกัศึกษา

สาขาวิชาการบญัชี  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี 2 ห้อง 2 และ 12  วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 2.  ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการขาดเรียนของนกัศึกษาร่วมกบัทาง

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

      ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤตกิรรมการมาเรียนของ

นกัศกึษา 

 

 

 

ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง 



 
 

บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการมาเรียนในรายวิชาการบญัชีชั้นสูง 2 ของ

นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี 2 ห้อง 2 และห้อง 12 วิทยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร ตาํรา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการขาดเรียน 

2. เอกสารท่ีเก่ียวกบัลกัษณะของการปรับพฤติกรรม 

3. เอกสารท่ีเกียวกบัทฤษฎีการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 

4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัพฤติกรรมการขาดเรียน 

พฤติกรรม หมายถึง การกระทาํการแสดงออก อากปักริยา รวมถึงลกัษณะสีหนา้ท่าทาง ซ่ึงบ่ง

บอกถึงความรู้สึกภายใน ความชอบหรือไม่ชอบของบุคคล ตวัอยา่ง ของพฤติกรรม เช่น การพูด การ

อธิบาย การเดิน การยืน การแสดงออกทางสีหนา้ จงัหวะการพูด ความดงัของเสียง เป็นตน้ พฤติกรรม

การเรียนรู้ท่ีตอ้งการจากผูเ้รียนนั้นอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะคือ 

1.  ตอ้งการใหผู้เ้รียนคิดแกปั้ญหาได ้มีความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skills) มีความ

เฉลียวฉลาดเพิ่มข้ึน ความสามารถทางสติปัญญา คือ ความสามารถในการใชค้วามรู้ (Knowledge) ท่ีมีอยู่

ในสมองไปคิดแกปั้ญหาต่าง ๆ ให้สาเร็จลุล่วงลงไป เน่ืองจากคนเราแต่ละคนมีความรู้ไม่เท่ากนั ทั้ง

ประสบการณ์ในการแกปั้ญหา ก็ไม่เท่ากนั จึงเป็นผลให้ความสามารถทางสติปัญญาของคนเราแตกต่าง

กนัไปดว้ย อยา่งไรก็ดี เป็นหนา้ท่ีของครูท่ีจะให้ Information (ขอ้มูลข่าวสารทัว่ไปภายนอกตวัผูเ้รียน ) 

อยา่งเป็นระบบ ตามหลกัของการให้เน้ือหา คือ ตอ้งมีการแยกยอ่ยและจดัเรียงลาดบัเน้ือหาตามสมควร 

โดยคาํนึงถึงปริมาณท่ีเหมาะสมในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงผูเ้รียนจะสามารถจดจาํและเขา้ใจไดม้าก

ท่ีสุด 

2.  ตอ้งการให้ผูเ้รียนทาํงานไดโ้ดยให้กลา้มเน้ือหรือประสาทสัมผสั ไม่วา่จะเป็นการมอง การ

ชิม การดม การฟัง หรือสัมผสัร่วมดว้ย ความสามารถทางทกัษะกลา้มเน้ือ (Physical or Motor Skills) 

หมายถึง การใชก้ลา้มเน้ือทาํงานร่วมกบัเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ตามลกัษณะท่ีควรจะเป็น แลว้ไดช้ิ้นงาน

หรือผลงานท่ีถูกตอ้งภายในเวลาท่ีเหมาะสม จาํนวนคร้ังในการฝึกรวมถึงความถ่ีในการใชท้กัษะ ส่งผล

ต่อความชาํนาญและความคงอยูข่องทกัษะฝีมือนั้นดว้ย กล่าวคือ การฝึกบ่อยๆ ส่งผลให้เกิดทกัษะความ

ชาํนาญไดม้ากและการใชท้กัษะเหล่านั้นบ่อยๆ จะเป็นการเสริมความคงทนและให้เกิดความชาํนาญเพิ่ม

มากข้ึน 



 
 

3.  ตอ้งการใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้กิจนิสัยท่ีดีในการทาํงาน มีความตระหนกัรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี เป็น

คนตรงต่อเวลา ซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นพลเมืองดีในสังคม กิจนิสัยของบุคคลในการทาํงาน (Work Habit) 

เป็นการสะทอ้นออกจากภาวะจิตใจท่ี พร้อมจะแสดงให้เห็นถึงความตระหนกั ความรับผิดชอบ ความ

เอาใจใส่ ฯลฯ ในภาวะและเหตุการณ์ต่าง ๆ การให้เน้ือหา (Information) ในเร่ืองกิจนิสัยมิไดเ้ป็นการ

สร้างกิจนิสัยโดยตรง แต่เป็นการสร้างความรู้เพื่อเป็นขอ้มูลในการเปรียบเทียบวา่ส่ิงนั้นควรหรือไม่ควร

ปฏิบติั ควรกระทาํหรือควรท่ีจะละเวน้ ซ่ึงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในด้านน้ี จะตอ้งมี

ส่ิงแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีเอ้ืออาํนวยในส่ิงท่ีตอ้งการจะใหเ้กิดข้ึนในตวัผูเ้รียน เช่น ถา้ตอ้งการไม่ให้

ผูเ้รียนเขา้สาย ครูผูส้อนก็ตอ้งไม่สาย เป็นตน้ 

เอกสารทีเ่กีย่วกบัลกัษณะของการปรับพฤติกรรม 

 1. มุ่งท่ีพฤติกรรมโดยตรงท่ีสังเกตได ้วดัไดต้รงกนั ( พฤติกรรม หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลกระทาํ 

แสดงออกตอบสนอง หรือโต้ตอบต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง  สามารถ

สังเกตเห็นได ้ ไดย้นิได ้ นบัไดแ้ละวดัไดต้รงกนัดว้ยเคร่ืองมือท่ีเป็นวตัถุนิสัย  ไม่วา่การแสดงออกหรือ

การตอบสนองมั้นเป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม)  

 2.ไม่ใชค้าํท่ีเป็นการตีตรา เช่น  กา้วร้าว  โง่  เกเร  ข้ีเกียจ  เก่ง เพราะคาํเหล่าน้ีมีความหมายกวา้ง 

การรวมพฤติกรรมหลายๆ ลกัษณะเขา้ดว้ยกนั ทาํให้ยากแก่การจดัโปรแกรมปรับพฤติกรรมให้บรรลุ

เป้าหมายได ้และยงัทาํใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเกิดความอบัอายได ้เช่น ตีตราเด็กวา่ เป็นคนเห็นแก่ตวั 

 3. พฤติกรรมย่อมเกิดจากการเรียนรู้ในอดีต จึงสามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้ 

 4. การปรับพฤติกรรมจะเนน้ท่ีสภาพและเวลาในปัจจุบนัเท่านั้น เพราะเง่ือนไขส่ิงเร้า และผล

กรรมในสภาพปัจจุบนัเป็นตัวกําหนดว่า พฤติกรรมท่ีเรียนรู้ในอดีตนั้ น จะมีแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึน

บ่อยคร้ังหรือลดลงสามารถปรับส่ิงเร้าและผลกรรมให้เหมาะสมเพื่อจะให้พฤติกรรมดังกล่าว

เปล่ียนแปลงไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

 5. วิธีการปรับพฤติกรรมนั้นสามารถใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมตามลกัษณะปัญหาของแต่ละบุคคล  

เพราะบุคคลท่ีและบุคคลนั้นมีความแตกต่างกนั  การลงโทษอาจใชไ้ดผ้ลกบัคนๆ หน่ึงแต่อาจใช้ไม่ได้

กบัอีกกลุ่มหน่ึงการปรับพฤติกรรมจึงตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 6. การปรับพฤติกรรมจะเน้นวิธีการทางบวกมากกว่าใช้วิธีการลงโทษในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมของบุคคล เพราะวิธีการทางบวกมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์น้อยกว่า

การใชว้ิธีการลงโทษ  การลงโทษใชเ้พื่อระงบัพฤติกรรม หยุดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคช์ัว่ขณะหน่ึง

เพื่อจะไดมี้เวลาพอท่ีจะเสริมพฤติกรรมใหม่ท่ีพึงประสงคไ์ด ้



 
 

 7. วิธีการปรับพฤติกรรมไดรั้บการพิสูจน์มาแลว้วา่มีประสิทธิภาพ และไดผ้ลโดยวิธีการทาง

วทิยาศาสตร์ 

ทฤษฎเีกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง 

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา คือ การเปิด

โอกาสให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม ในการบริหาร ร่วมในการตดัสินใจและดาํเนินการเพื่อพฒันา

คุณภาพการศึกษา การท่ีผูป้กครองเขา้มา มีส่วนร่วมในโรงเรียนมีทฤษฎีสนบัสนุนการมีส่วนร่วม ดงัน้ี  

1. ทฤษฎสัีงคมวทิยา 

    ทศันีย ์ ทองสวา่ง กล่าวว่า สถาบนัครอบครัว (Family Institution) เป็นสถาบนัแรกท่ี ให้

การศึกษาอบรมให้แก่สมาชิกในครอบครัว โดยท่ีพ่อแม่ผูป้กครองจะตอ้งเป็นผูค้อยดูแลเพราะมี ความ

ใกล้ชิดและผูกพันกันแต่ครอบครัวสมัยใหม่ไม่สามารถจะทําหน้าท่ีได้อย่างสมบูรณ์นัก จึงเป็น

ภาระหน้าท่ีของโรงเรียนให้เป็นแหล่งปลูกฝังความรู้ความคิดและวิทยาการต่างๆ ครอบครัวและ

โรงเรียนมีวิธีการให้การศึกษาท่ีมีลกัษณะสอดคล้องกบักระบวนการ สังคมประพฤติ(Socialization 

Process) กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) และกระบวนการถ่ายโยงความรู้ (Transfer Ability 

Process) โดยมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั คือ ตอ้งการใหเ้กิดการเรียนรู้และฝึกฝนให้นกัเรียนเป็น คนดีและมี

ความสามารถ เพื่อจะไดป้ระสบความสาํเร็จในชีวติและเป็นคนเก่งคนดีของสังคม 

2. ทฤษฎขีอบเขตทบัซ้อนของอทิธิพล (Overlapping Spheres of Influence Theory) 

    เอปสไตน์ และคณะได้เสนอทฤษฎีเพื่ออธิบายการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนดว้ยทฤษฎีขอบเขตทบัซอ้นของอิทธิพลมีแนวคิดหลกัดงัน้ี คือ หากนกัการศึกษา

มองเด็กว่าเป็น “นักเรียน” นักการศึกษานั้นก็จะมองครอบครัวแยกต่างหากจากโรงเรียน นั่นคือ 

ครอบครัวก็จะถูกคาดหวงัใหท้าํหนา้ท่ีไปตามลาํพงัและทิ้งหนา้ท่ีการจดัการศึกษาของเด็กไวใ้ห้โรงเรียน 

แต่หากนกัการศึกษามีมองวา่นกัเรียนเป็น“เด็ก” นกัการศึกษานั้นก็จะมองทั้งครอบครัว และชุมชนเป็น

เสมือนหุน้ส่วน(Partners) กบัโรงเรียนในการจดัการศึกษาและพฒันาเด็ก ความเป็น หุน้ส่วนจะตระหนกั

ถึงการแบ่งปันความสนใจ ความรับผิดชอบเพื่อเด็ก และจะทาํงานร่วมกนัเพื่อเด็กและความสําเร็จของ

ความเป็นหุน้ส่วนกนัน้ีก็คือ “การดูแลเด็ก” ซ่ึงเป็นแนวคิดหลกัพื้นฐาน เม่ือผูป้กครองมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษาถึงขนาดเป็นหุ้นส่วนกับโรงเรียนแล้ว ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูจะริเร่ิมบรรยากาศ 

“โรงเรียนเสมือนครอบครัว”(family-like school) มากข้ึนๆ โรงเรียนเสมือนครอบครัวจะตอ้นรับทุกๆ

ครอบครัว โรงเรียนเสมือนครอบครัวจะกระตุน้เตือนความเป็นปัจเจกบุคคลของเด็กแต่ละคน และทาํให้

เด็กแต่ ละคนรู้สึกวา่ตนเองเป็นคนพิเศษ  

 



 
 

3. ทฤษฎเีกีย่วกบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  

   แอนเจลลุชช่ี (Angelucci) ได้ศึกษาเก่ียวกับบทบาทของครูใหญ่ในสถานศึกษาระดับ 

ประถมศึกษาในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองระดบัประถมศึกษาในรัฐเพนซิลเวเนีย พบวา่ 

การท่ีผูป้กครองไดติ้ดต่อส่ือสารกบัครูอยูเ่สมอและไดผ้กูพนัต่อกนั การมีส่วนร่วมของผูป้กครองทาํให ้

เกิดความสัมพนัธ์และสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทาํงานร่วมกนั ส่วนทางด้านผูบ้ริหารก็ได้มีทฤษฎี 

เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมดงัน้ี  

3.1  ทฤษฎีการสร้างความสัมพนัธ์(Relationship-building Theory) ไดมี้ความพยายาม ในส่วน

ของสถานศึกษาท่ีจะทาํให้ผูป้กครองรู้สึกวา่ไดรั้บการตอ้นรับและไดรั้บการเชิญชวนให้มีส่วน ร่วมใน

ดา้นต่างๆ ของสถานศึกษา  

3.2 ทฤษฎีผูป้กครองเป็นผูช่้วย (Parent Assistance Theory) โดยกระตุน้ให้ผูป้กครองมี ส่วน

ร่วมอยา่งกระตือรือร้นและในวถีิทางของการปฏิบติัท่ีจะช่วยใหค้รูหรือครูใหญ่ในการทาํงานกบันกัเรียน

อยา่งเตม็กาํลงั  

3.3 ทฤษฎีการเป็นหุน้ส่วน (Partnership Theory) บนรากฐานของความไวว้างใจและ เคารพนบั

ถือซ่ึงกนัและกนั ความเป็นหุ้นส่วนไดถู้กสร้างข้ึนโดยสถานศึกษาและผูป้กครองร่วมกนั ดาํเนินการ 

ร่วมกนัในหลายทางเพื่อพฒันากระบวนการการตดัสินใจภายในสถานศึกษา  

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

เนาวรัตน์ ภิญวยั (2547) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง “ความเอาใจใสของครูเพื่อการแกพ้ฤติกรรมการ

ขาดเรียนของนกัเรียน กรณีศึกษา นายธรรศ บุณยนิยม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/3 ” มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ตอ้งการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนช่ือ นายธรรศ บุณยนิยม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/3 โดย

ไดด้าํเนินการประสานงานกบัฝ่ายปกครอง เร่ืองการขาดเรียนของนกัเรียน และติดต่อกบัผูป้กครอง

โดยตรง เพื่อเป็นการแจง้ใหท้ราบถึงการหนีเรียนของบุตร ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครองเป็นอยา่ง

ดี ผลการศึกษาพบวา่ หลงัจากไดเ้รียกนายธรรศ มานัง่คุยสอบถามถึงสาเหตุของการหนีเรียน และครูได้

ให้คาแนะนาํช้ีแนะ ติดตามผลการมาขาดเรียนของนายธรรศทุกวนัและพบว่าผลการขาดเรียนน้องลง

กวา่เดิม 

นายสันติ เบ็ญจศิล (2551) กล่าววา่ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบันกัศึกษาส่วนมากนกัศึกษาจะเขา้เรียน

สายเป็น ประจาํและเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้นกัศึกษาเกิดแนวความคิดไม่เขา้เรียนจึงทาํให้ขาดเรียนเป็น

ประจาํและอีกสาเหตุ หน่ึงท่ีนกัศึกษาไม่เขา้เรียนก็คือแต่งตวัออกจากบา้นมาแลว้แต่ไม่เขา้มาเรียนได้

เล็งเห็นความสําคญัใน การแกไ้ขปัญหาการขาดเรียนของนกัศึกษา โดยการประสานความร่วมมือกบั

ผูป้กครองในการแกไ้ขปัญหาการ ขาดเรียนของนกัศึกษาเพื่อไม่ใหติ้ด ขร มส. ในรายวิชา ผลการวิจยัใน

การติดตามการขาดเรียนของนกัศึกษา แต่ละคนไดท้ราบการขาดเรียนของนกัศึกษาท่ีใกลจ้ะหมดสิทธิ



 
 

สอบและโดยคิดตามเกณฑ์แลว้มีเวลาเรียนไม่ถึง 80 % และจากผลการดาํเนินการกบันกัศึกษาท่ี ขาด

เรียน 4 คร้ังโดยเชิญผูป้กครองมาพบและร่วมการแกปั้ญหาพบวา่ผูป้กครองให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี 

เป็นผลทาํใหน้กัศึกษามีความตั้งใจดีข้ึน  

ประไพศรี โกมุทผล.2551. การเขา้แถวของเด็กอนุบาลก็มีความสําคญั การเขา้แถวเป็นการสร้าง

ระเบียบวนิยัใหก้บัเด็กรวมถึงเด็กไดท้าํกิจกรรมเคล่ือนไหวร่วมกนั แต่มีเด็กนกัเรียนบางคนชอบมาสาย 

บางคร้ังคุณครูสอนไปแลว้ตั้งเยอะเด็กพึ่งจะมาโรงเรียนซ่ึงถา้เป็นเช่นน้ีบ่อยๆ จะทาํให้เด็กเรียนไม่ทนั

เพื่อนเกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียน งานวิจยัของท่านน้ีเป็นการปรับพฤติกรรมเด็ก เพื่อให้เด็กไดม้า

ทันเวลาตามกําหนดของโรงเรียนโดยการสอบถามและพูดคุยและขอความร่วมมือผูป้กครองให้

ผูป้กครองเอาใจใส่เด็กในเร่ืองของการนอนให้เด็กไดน้อนแต่หัวคํ่าเพื่อเด็กจะไดไ้ม่ต่ืนสาย และให้มา

ส่งเด็กเขา้โรงเรียนก่อนท่ีจะเขา้แถวในตอนเชา้ จากการวิจยัในระยะเวลา 1 เดือนเด็กท่ีเคยมาสายไดม้า

ทนัเวลาเขา้แถวและไดร่้วมทาํกิจกรรมร่วมกบัเพื่อน 

จรัล นิลพลบั (2541 : 2 ) สถาบนัการศึกษามีบทบาทอนัสาํคญัในการพฒันาประเทศการศึกษามี

ความจาํเป็นและส าคญัอย่างยิ่งสาหรับทุกคน เป็นรากฐานท่ีสําคญัในการสร้างบุคคล ให้มีความรู้

ความสามารถใน การปฏิบติั หนา้ท่ีและสามารถดาํรงชีวติอยูไ่ดใ้นสังคมอยา่งปกติสุข การท่ีเยาวชนของ

ชาติสามารถเล่าเรียนจนจบหลกัสูตรหรือจบการศึกษาได้นั้นจะตอ้งอาศยัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัวงการศึกษา 

โดยเฉพาะครู อาจารยต์ลอดจนผู ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวันกัเรียนนกัศึกษาท่ีจะตอ้งร่วมมือร่วมแรงร่วมใจช่วย

ให้นักเรียนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมและพฒันากระบวนการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยกันป้องกันและหาแนวทางแก้ปัญหาเก่ียวกับพฤติกรรมของนักเรียน

นกัศึกษาในระหวา่งท่ีเรียนในการดูแลและพฒันาให้นกัเรียน นกัศึกษาเป็นบุคคลท่ีมีพฤติกรรมอนัพึง

ประสงคจ์าํเป็นท่ีผูป้กครองจะตอ้งมีความเขา้ใจในหลกัการปกครอง นกัเรียนท่ีถูกตอ้ง  

ประสิทธ์ิ สุวรรณมิสระ (2550) การแกปั้ญหาการขาดเรียนและการออกกลางคนัของนกัเรียน 

เน่ืองจาก ปัญหาจาํเป็นและป่วย ท่ีมีการพฒันาไดช้า้เน่ืองจากมีความบกพร่องทางร่างกายบา้ง ให้ครูเอา

ใจใส่อยา่งใกลชิ้ดและปรับตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อนไดน้กัเรียนจะมีความสุขต่อการเรียน 

สุวิกา สุทธิ (2550 ) การเรียนการสอน ดาํเนินไปแต่นกัเรียนไม่สนใจและขาดเรียน ส่งผล

กระทบต่อการเรียนการสอนได้ ปัญหาสําคญัอย่างยิ่งตอ้งทราบสาเหตของปัญหาและสามารถวาง

แนวทางในการท่ีจะปฏิบติั เพื่อแกไ้ขปัญหา  

บงัอร สง่าวงษ ์(2549) สาเหตุ การขาดเรียนของนกัศึกษา พบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่ท่ีเห็นวา่มี 2 ดา้น 

คือ ดา้นส่วนตวัของนกัศึกษาเอง ไดแ้ก่การมาสาย และการนอนต่ืนสาย และ ดา้นกฏระเบียบของสถานศึกษา 

ไดแ้ก่การใส่กระโปรงผดิระเบียบ(เฉพาะนกัศึกษาหญิง) เป็นตน้  

ประสาร ทิพย ์ธารา (2527, หนา้ 134-135) ได ้กล่าววา่ สภาพครอบครัวอาจส่งผลกระทบต่อตวั

เด็กปัญหาครอบครัวท่ีทาํใหเ้ด็กขาดเรียนนั้นพอจะแยกไดเ้ป็น 4 ประการ คือ  



 
 

วินิจ วนิชธญัญาทรัพย ์ (2550) ไดท้าการวิจยัเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการมาเรียน ขาดเรียน

ของนกัเรียน ปวช. ปีท่ี 3 คณะช่างอุตสาหกรรม วทิยาลยัเทคโนโลยชีลบุรี” มีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษา

พฤติกรรมการมาเรียนขาดเรียนของนกัเรียน ปวช.3 วิทยาลยัเทคโนโลยีชลบุรี และศึกษาถึงสาเหตุท่ีทา

ให้เกิดพฤติกรรม การหนีเรียนในปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 4 ดา้น คือ ดา้นตวันกัเรียน ดา้นครู / วิทยาลยั ดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม และครอบครัว กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ห้ขอ้มูลของการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ตวันกัเรียนเทคโนโลยี

ชลบุรีระดบั ปวช.3 คณะช่างอุตสาหกรรม โดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล และการสังเกตศึกษาพฤติกรรม การหนีเรียนขาดเรียนของนกัเรียนเทคโนโลยชีลบุรี การวิเคราะห์

ขอ้มูลใชก้ารวเิคราะห์จากแบบสอบถามเชิงพฤติกรรมของนกัเรียน และแบบสัมภาษณ์ปัญหา และนาไป

วเิคราะห์โดยวิธีการทาํเป็นเปอร์เซ็นต ์จากแบบสอบถาม และจากทางสมุดสถิติการมาเรียน ในการวิจยั

คร้ังน้ี จะนาไปสู่การปรับลด หรือเลิกพฤติกรรมการขาดเรียนหนีเรียนของนกัเรียนวิทยาลยัเทคโนโลยี

ชลบุรีต่อไป 

นายณรงคเ์ดช อินอุทยั (2550) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง “การแกปั้ญหาการขาดเรียนของนกัเรียน 

ระดบัชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาวงจรพลัซ์และดิจิตอล ประจาํภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2550 โดยใชว้ิธีการเรียนแบบกลุ่ม” มีวตัถุประสงคเ์พื่อแกปั้ญหาการขาดเรียนของนกัเรียน 

กลุ่มเป้าหมายคือ นกัศึกษาระดบัชั้นปวช.2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาวงจรพลัซ์และดิจิตอล 

ประจาํภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ วิธีการเรียนการสอนแบบกลุ่มความ

ร่วมมือ โดยใชชุ้ด Learning By Doing ซ่ึงมีจาํหน่ายในทอ้งตลาด โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากใบ

บนัทึกผลการเก็บคะแนนกลุ่ม ใบบนัทึกผลการเก็บคะแนนปฏิบติัรายบุคคล และแบบบนัทึก

ความกา้วหนา้ดา้นพฤติกรรม/จิตพิสัย ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3 คน มีคะแนนการ

ประเมินคะแนนเก็บท่ีสูง จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน ซ่ึงการใชว้ิธีการสอนแบบกลุ่มความร่วมมือนั้น 

สามารถแก้ไขปัญหาไดใ้นระดบัหน่ึง แต่ควรนาํวิธีอ่ืนๆเขา้ร่วมดว้ย เพื่อการพฒันาการสอนอย่าง

ต่อเน่ือง 

มาลีรัตน์ เทียมฉตัร (2548) ทาํการศึกษาเร่ืองการปรับพฤติกรรมไม่เขา้ห้องเรียนในรายวิชางาน

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ ชั้น ปวช.1 แผนกช่างไฟฟ้ากาลงั โดยการเรียนการสอนแบบร่วม

แรงใจและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ พบว่า ผลจากการปรับพฤติกรรมในคร้ังน้ี ทาให้นกัศึกษาทุกคน

สามารถทาํแบบทดสอบหลงับทเรียนทุกหน่วย ผา่นเกณฑ์ท่ีกาหนด เช่นเดียวกบั งานวิจยัของ นฏัสินี 

ขวญัศรี (2550) เร่ืองการขาดเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของนกัศึกษาชั้น ปวช.1 แผนกช่างยนต ์ใน

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 ผลการศึกษา พบวา่ ปัญหาอนัดบัหน่ึงของนกัศึกษาคือการขาดเรียนโดย

ไม่แจง้สาเหตุแก่ครูผูส้อนและจากการประเมินพฤติกรรม พบวา่ นกัศึกษามกัไม่ค่อยมาเรียน ทาํให้ไม่มี

คะแนนเก็บ หรือถา้มาเรียนก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียน ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีจะส่งผลต่อผลการเรียน เม่ือผูว้ิจยั

ไดส้ัมภาษณ์และใหน้กัศึกษาทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยการพดูคุยทีละคนเก่ียวกบัปัญหาการขาดเรียน



 
 

และเชิญผูป้กครองมาสัมภาษณ์เก่ียวกับพฤติกรรมของนักศึกษา ทาํให้พฤติกรรมของนักศึกษา

เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 

นฤมล ฝางคา (2547) เร่ือง การปรับปรุงพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ในวิชา

วิทยาศาสตร์พื้นฐานของนกัศึกษา ชั้น ปวช.1 วิทยาลยัอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สาขาวิชาคหกรรม 

ประจาํภาคเรียนท่ี 1/2547 โดยใชส้ัญญาการเรียน พบวา่ นกัศึกษา มีการแสดงพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน

ดีข้ึนคือมาเรียนตรงเวลาหรือมาก่อนเวลา 3-5 นาที สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปเนต หมายมัน่ (2552) 

ซ่ึงศึกษา เร่ือง การปรับปรุงพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ในรายวิชา การออกแบบและ

พฒันาเวบ็ ประจาํภาคเรียนท่ี 1/2552 ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนยร์างนํ้ า

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต โดยให้นกัศึกษากลุ่มเป้าหมายช่วยกนัสํารวจและวิเคราะห์ปัญหาการเขา้

เรียนสาย และใหเ้ขียนระบุสาเหตุในการเขา้เรียนสายตลอดจนแนวทางการแกไ้ข พร้อมกบัให้นกัศึกษา

ทาํแบบสัญญาการเรียน ซ่ึงในขอ้สัญญากล่าวถึงการหกัคะแนนความประพฤติ การหมดสิทธิสอบ แต่

หากนกัศึกษาสามารถเขา้เรียนไดต้รงเวลา มีความสมํ่าเสมอ หรือสามารถมาเรียนก่อนเวลาได ้จะมีการ

บวกคะแนนในช่องคะแนนพฤติกรรมท่ีตั้งไว ้ผลการวิจยั พบวา่ นกัศึกษามีการแสดงพฤติกรรมการเขา้

ชั้นเรียนดีข้ึน คือ มาเรียนตรงเวลา หรือมาก่อนเวลา  

นิตยา งามยิ่งยง (2551) เร่ือง แนวทางการแกไ้ขปัญหาการขาดเรียน วิชาการโรงแรม สาขาการ

โรงแรม ระดบั ปวช. จาํนวน 45 คน พบวา่ นกัเรียนมีเหตุจาํเป็นในการขาดเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดซ่ึง

การขาดเรียนทุกคร้ังผูป้กครองรับทราบอยู่ในระดบัท่ีมากท่ีสุด สาเหตุของการขาดเรียนเกิดจากตวั

นกัเรียนเองอยูใ่นระดบัมาก การจดักิจกรรมท่ีหลากหลายในวิชาทาํให้นกัเรียนเกิดความตอ้งการในการ

เขา้เรียนเพิ่มข้ึน อาจารยผ์ูส้อนในรายวิชาเป็นปัจจยัท่ีทาํให้นกัเรียนอยากมาเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

พบว่า การกระตุน้ของผูส้อนและการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายในรายวิชา มีส่วนทาให้นกัเรียนสนใจ

และมีระดบัผลคะแนนเก็บท่ีมากข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อระดบัผลการเรียนท่ีสูงข้ึน  

วิมลศิริ ชาํนาญเวช (2552) เร่ือง พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา ในรายวิชากฎหมาย

ครอบครัว จากการสังเกตพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษาทั้งภาคปกติและนกัศึกษาภาคค่า พบวา่ 

ผูท่ี้ขาดเรียนบ่อยๆ เกินกวา่ 4 คร้ัง จะมีผลการเรียนตกตํ่าโดยนกัศึกษาให้เหตุผลของการขาดเรียน คือ 

นกัศึกษาภาคปกติท่ีขาดเรียนบ่อยๆ อา้งวา่บา้นอยูไ่กลตอ้งต่อรถเมล์หลายทอด ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง

สูง หากวนัใดมีเรียนวชิาเดียวก็จะไม่มาเรียน เพราะคิดวา่อ่านตาํราเองก็ได ้ส่วนนกัศึกษาภาคคํ่า เรียนวนั

ละ 1 วชิาอยูแ่ลว้ มกัอา้งวา่ติดราชการ และถา้มาเรียนทุกวนั จะทาํใหส้ิ้นเปลืองค่าเดินทางมากจึงเลือกมา

เรียนเฉพาะวิชาท่ียากเท่านั้น จากการสารวจพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา คณะ นิติศาสตร์ท่ี

ลงทะเบียนเรียนในวิชา กฎหมายครอบครัวในเทอม 2/2551 เปรียบเทียบกบัเทอม 1/2552 พบวา่ การใช้

เทคนิคการสอนแบบ Active Learning เพื่อกระตุน้ให้นกัศึกษาเขา้ชั้นเรียนมากข้ึนนั้น จะใชไ้ดผ้ลกบั

นกัศึกษาเฉพาะภาคปกติเท่านั้น ส่งผลใหน้กัศึกษาเขา้ชั้นเรียนมากข้ึนกวา่เดิม และเปอร์เซนตก์ารเขา้ชั้น



 
 

เรียนไม่ครบ 80% ลดลง ส่วนนกัศึกษาภาคคํ่ายงัคงมีสถิติเขา้ชั้นเรียนไม่ครบ 80% เป็นจาํนวนมาก 

ถึงแมว้า่เม่ือเทียบกบัเทอม 2/2551 จะมีเปอร์เซนตท่ี์นอ้ยกวา่ก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 การศึกษาวิจัยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการมาเรียนในรายวิชาการบญัชีชั้ นสูง 2  ของ

นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี 2 ห้อง 2 และห้อง 12 วิทยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการวจิยัเชิงสาํรวจ โดยดาํเนินการตามลาํดบัขั้นดงัน้ี 

1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4.การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี 2 ห้อง 2 

และหอ้ง 12  สาขาวชิาการบญัชี    

กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเป็นเป็นนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี 2 

หอ้ง 2 และหอ้ง 12 สาขาวชิาการบญัชี  กาํลงัศึกษาวชิาการบญัชีชั้นสูง 2 จาํนวน  4 คน 

 

เคร่ืองมือในการวจัิย 

 เพื่อให้การวิจยัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชาการบญัชีชั้นสูง 2  ของ

นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี 2 ห้อง 2   วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวิทยพ์ณิชยการ จาํนวน 4 คน ทั้งน้ีเพื่อประสบผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์ จึงกาํหนดการใช้

เคร่ืองมือในการวจิยัดงัน้ี  

1.  แบบสังเกต  

2.  แบบสาํรวจการเขา้เรียน  

3.  สัมภาษณ์ 

 

 



 
 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ข้ันตอน   กจิกรรม สาเหตุทีต้่องดําเนินการ 

1. คน้พบปัญหา  

 

 

 

 

 

2. หาวธีิแกปั้ญหา  

 

 

 

 

 

3. กาํหนดขั้นตอนปฎิบติั  

 

 

 

 

 

 

ในขณะสอนในรายวชิาการบญัชี

ชั้นสูง 2 นกัศึกษาส่วนใหญ่เขา้เรียน

ตามปกติ มีนกัศึกษาจาํนวน 4 คน  

ไม่ค่อยเขา้เรียน โดยใชว้ธีิการคือ  

1. สังเกต  

2. เช็คจาํนวนนกัเรียน  

 

1. เอาใจใส่ดูแลบอกกล่าวตกัเตือน  

2. ย ัว่ย ุยกยอ่ง ชมเชย ใหร้างวลั  

3. มอบหมายงาน/ติดตามงาน  

4. ตกัเตือนเร่ืองเวลาเรียน  

5. ขอความร่วมมือจากผูป้กครอง 

 

 

1. ศึกษาพฤติกรรมของเด็กนกัศึกษา

แต่ละคน และหาขอ้มูล  

2. พดูคุยกบัเด็ก สร้างขอ้ตกลง  

3. เพิ่มความดูแลเอาใจใส่เด็กกลุ่มน้ี

เป็นพิเศษ  

4. ติดตามผล  

 

 

 

 

 

นกัเรียนหญิงจาํนวน 4 คน ท่ีไม่

ค่อยเขา้เรียน มีรายช่ือดงัน้ี  

1. นส.ศิริวรรณ ลอดจาก  

2. นายปัณณวชิญ ์อติไชยไพศาล  

3. นส.ณฐันรี เอ่ียมขาํ 

4. นายชาญวทิย ์ทองโสม 

 

เพื่อกระตุน้ส่งเสริม ใหน้กัเรียน

อยากมาโรงเรียน และเขา้

หอ้งเรียน มีขวญัและกาํลงัใจการ

เรียน เอาใจใส่และรับผดิชอบงาน

ท่ีไดรั้บมอบหมาย แจง้ผูป้กครอง

เพื่อร่วมการแกไ้ข 

 

สังเกตการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

การมาเรียนของนกัศึกษา จาํนวน 

4 คน   

 

 

 

 



 
 

สถิติทีใ่ช้ในการวจิัย / การวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์  ไดแ้ก่  สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics)  เป็นหลกัการท่ีใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการนําเสนอและการคาํนวณค่าสถิติเบ้ืองต้น  ได้แก่  การหาค่าร้อยละ  

(Percentage)  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชาการบญัชีชั้นสูง 2  ของนักศึกษา

ข้ันตอน   กจิกรรม สาเหตุทีต้่องดําเนินการ 

4. ขั้นปฎิบติั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ประเมินผลและสรุป 

 

 

 

 

 

 

 

1. ศึกษาพฤติกรรมของนกัศึกษาแต่

ละคนและหาขอ้มูล สาเหตุของการ

ไม่ค่อยเขา้เรียนเป็นรายบุคคล 

2. พดูคุยกบันกัศึกษาสร้างขอ้ตกลง

ในการเขา้ห้องเรียและเสริมแรง

เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้เรียน  

3. เพิ่มความดูแลเอาใจใส่นกัศึกษา

กลุ่มน้ีเป็นพิเศษ 

4.  ขอความร่วมมือจากผูป้กครองให้

พดูคุยกบันกัศึกษาและพดูเสริมแรง

เพื่อช่วยแกไ้ขหากนกัศึกษาไม่

สามารถมาเขา้เรียนได ้ 

4. ติดตามและบนัทึกผล 

 

1. สังเกตการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ของนกัศึกษากลุ่มเป้าหมาย สังเกตุดู

พฤติกรรมการมาเรียนและการขาด

เรียนตลอดจนพฤติกรรมทัว่ไปท่ีพึง

ประสงคแ์ละพฤติกรรมท่ีไม่พึง

ประสงค ์

2. นาํพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคม์า

ปรับปรุงแกไ้ข และทาํการวจิยัต่อไป  

อาจารยส์ังเกตการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของนกัศึกลุ่มเป้าหมาย  

อาจารยส์ังเกตพฤติกรรม  

พร้อมบนัทึกขอ้มูลของนกัศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย และนาํไปปรับปรุง 



 
 

สาขาวิชาการบญัชี  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี 2 ห้อง 2 และห้อง 12   วิทยาลัย

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ   จาํนวน 4 คน 

จากการเปรียบเทียบจาํนวนคาบท่ีนกัศึกษามาเรียนก่อนการวิจยัจาํนวน 9 สัปดาห์ และจาํนวน

คาบท่ีนกัศึกษามาเรียนเรียนหลงัการวจิยั  โดยใชก้ารหาค่าร้อยละ (Percentage)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการมาเรียนในรายวชิาการบญัชีชั้นสูง 2  ของ

นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี 2 หอ้ง 2 และหอ้ง 12  วทิยาลยั

เทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ  จาํนวน 4 คน ในการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีใชว้ิธีการสังเกตสัมภาษณ์ และ

บนัทึกขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสํารวจการเขา้เรียน ในระยะเวลา 8 

สัปดาห์ ซ่ึงผลการวจิยัในคร้ังน้ี สรุปผลการวจิยั ไดด้งัน้ี  

พฤติกรรมการมาเรียน (ก่อนวจัิย) 

ตารางที่ 1 แสดงการมาเรียนของนกัศึกษาจาํนวน 4 คน  ในระยะเวลา 9 สัปดาห์ จาํนวน 33 คาบ 

ที่ ช่ือ-สกลุ จาํนวนคาบที่นักศึกษามาเรียน รวม 

จาํนวนคาบ 

ที่มาเรียน 

สรุป 

ร้อยละ 

การมาเรียน 

สัปดาห์ที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 นส.ศิริวรรณ ลอดจาก 3 4 0 0 4 4 2 0 4 21 63.64 

2 นายปัณณวิชญ ์อติไชยไพศาล 0 2 2 2 4 4 0 4 4 22 66.67 

3 นส.ณฐันรี  เอ่ียมขาํ 2 2 0 4 4 4 2 4 4 26 78.79 

4 นายชาญวิทย ์ ทองโสม 2 2 0 2 2 2 2 4 4 20 60.61 

รวมทั้งส้ินเวลาเรียนคิดเป็นร้อยละ 67.42 

พฤติกรรมการมาเรียน (หลงัวจัิย) 

ตารางที่ 2 แสดงการมาเรียนของนกัศึกษาจาํนวน 4 คน ในระยะเวลา  9  สัปดาห์ จาํนวน  34  คาบ 

ที่ ช่ือ-สกลุ จาํนวนคาบที่นักศึกษามาเรียน รวม 

จาํนวนคาบ 

ที่มาเรียน 

สรุป 

ร้อยละ 

การมาเรียน 

สัปดาห์ที่ 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 นส.ศิริวรรณ ลอดจาก 4 4 0 4 4 2 2 0 4 24 70.59 

2 นายปัณณวิชญ ์อติไชยไพศาล 4 4 2 4 4 2 4 2 4 30 88.24 

3 นส.ณฐันรี  เอ่ียมขาํ 4 4 4 2 2 2 4 2 4 28 82.35 

4 นายชาญวิทย ์ ทองโสม 2 4 4 4 0 4 4 2 4 28 82.35 

รวมทั้งส้ินเวลาเรียนคิดเป็นร้อยละ 80.88 



 
 

 

จากผลการวิจัยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการมาเรียนในรายวิชาการบัญชีชั้ นสูง 2  ของ

นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี 2 หอ้ง 2 และหอ้ง 12  วทิยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ  พบวา่  พฤติกรรมการมาเรียนของนกัศึกษาก่อนการวิจยัรวมทั้งส้ินคิด

เป็นร้อยละ 67.42  หลงัการวิจยัพฤติกรรมการมาเรียนของนกัศึกษาคิดเป็นร้อยละ  80.88  เม่ือแยกตาม

รายบุคคลเป็นดงัน้ี 

1.  นางสาวศิริวรรณ  ลอดจาก   ก่อนการวิจยัเวลามาเรียนทั้งหมด 21 คาบ  คิดเป็นร้อยละ 63.64  

หลงัการวจิยัเวลามาเรียนทั้งหมด  24  คาบ  คิดเป็นร้อยละ 70.59 

2.  นายปัณณวชิญ ์ อติไชยไพศาล ก่อนการวิจยัเวลามาเรียนทั้งหมด 22 คาบ  คิดเป็นร้อยละ 

66.67  หลงัการวจิยัเวลามาเรียนทั้งหมด  30  คาบ  คิดเป็นร้อยละ 88.24 

3.  นางสาวณัฐนรี  เอ่ียมขาํ ก่อนการวจิยัเวลามาเรียนทั้งหมด 26 คาบ  คิดเป็นร้อยละ 78.79  

หลงัการวจิยัเวลามาเรียนทั้งหมด  28  คาบ  คิดเป็นร้อยละ 82.35 

4.  นายชาญวทิย ์  ทองโสม  ก่อนการวจิยัเวลามาเรียนทั้งหมด 20 คาบ  คิดเป็นร้อยละ 60.61  

หลงัการวจิยัเวลามาเรียนทั้งหมด  28  คาบ  คิดเป็นร้อยละ 82.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่5 

สรุปผลอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาผลการวิจยัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการมาเรียนในรายวิชาการบญัชีชั้นสูง 2  ของ

นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี 2 หอ้ง 2 และหอ้ง 12  วทิยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  สรุปผลดงัน้ี 

สรุปผลการศึกษา 

  ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้ารดาํเนินติดตามขอ้มูลดว้ยตวัเองโดยการสังเกต  สัมภาษณ์ 

และมีการติดตามดูแลพฤติกรรมการมาเรียนของนกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด  และเม่ือพบวา่มีนกัศึกษาบางคน

มีปัญหาด้านพฤติกรรมการมาเรียน คือขาดเรียนบ่อย  มาสาย ไม่สนใจเรียน จะมีการจดบนัทึกและ

ติดตามนกัเรียนเป็นรายกรณี  โดยการว่ากล่าวตกัเตือนและขอความร่วมมือให้ผูป้กครองติดตามดูแล

พฤติกรรมการมาเรียนของนกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด สรุปดงัน้ี 

  1.  นางสาวศิริวรรณ  ลอดจาก  มีพฤติกรรมการขาดเรียนเน่ืองจากนักศึกษามีปัญหาด้าน

สุขภาพ คือกระเพาะอาหารอกัเสบ ลาํใส้อกัเสบ มีอาการปวดทอ้งตอ้งไปหาหมอเป็นระยะๆ อีกทั้งยงั

ประสบอุบติัเหตุรถมอเตอร์ไซด์ชนล้มถึง 2 คร้ัง ไดรั้บบาดเจ็บศีรษะด้านซ้ายบวม เจ็บฝ่ามือขา้งขวา   

และขอ้เทา้ซ้าย ทาํให้นกัศึกษาขาดเรียนบ่อยจึงขอความร่วมมือจากผูป้กครองและช้ีแจงผลกระทบหาก

นักศึกษาขาดเรียนบ่อยจะทาํให้หมดสิทธิสอบ   ซ่ึงผูป้กครองได้ให้ความร่วมมือโดยเดินทางมาส่ง

นกัศึกษาในช่วงท่ีบาดเจ็บเดินลาํบากผูป้กครองจะมาส่งและมารับจนอาการดีข้ึนสามารถเดินทางมา

เรียนตามลาํพงัเองได ้จนทาํให้นกัศึกษามีพฤติกรรมการมาเรียนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 63.64 เป็นร้อยละ 

70.59 

  2.  นายปัณณวิชญ์  อติไชยไพศาล  มีพฤติกรรมการขาดเรียนเน่ืองจากผูป้กครองแยกกนัอยู ่ 

โดยนกัศึกษาอยู่กบับิดาซ่ึงมีอาชีพขายบะหม่ีเก๊ียว นกัศึกษามีหน้าท่ีตอ้งดูแลอากง กบัอาม่าซ่ึงแก่มาก

แลว้และสุขภาพไม่ดีกลา้มเน้ืออ่อนแรงลม้บ่อยและตอ้งไปหาหมอตามนดั โดยเป็นหนา้ท่ีของนกัศึกษา

ท่ีตอ้งพาไปหาหมอบ่อยๆ จึงขอความร่วมมือจากผูป้กครองให้แกปั้ญหาในกรณีท่ีนกัศึกษาตอ้งพาอากง

และอาม่าไปหาหมอซ่ึงจะทาํใหข้าดเรียนจนอาจหมดสิทธิสอบได ้ซ่ึงผูป้กครองก็ให้ความร่วมมือแกไ้ข

ปัญหาให้นกัศึกษาจนสามารถมาเรียนได้ตามปกติ จึงทาํให้พฤติกรรมการมาเรียนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 

66.67  เป็นร้อยละ  88.24 

  3.  นางสาวณัฐนรี  เอ่ียมขาํ  มีพฤติกรรมการขาดเรียนเน่ืองจากผูป้กครองแยกทางกัน 

นกัศึกษาอยูก่บัมารดาซ่ึงมีสามีใหม่ จึงทาํใหน้กัศึกษาไม่ค่อยอยูบ่า้นมกัจะไปคา้งบา้นเพื่อนบ่อยๆ ซ่ึงทาํ



 
 

ให้ต่ืนสายไม่อยากมาเรียน จึงขอความร่วมมือผูป้กครองดูแลให้นกัศึกษาอยูบ่า้นและให้มาเรียนทุกวนั  

จนทาํใหพ้ฤติกรรมการมาเรียนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 78.79  เป็นร้อยละ 82.35 

  4.  นายชาญวิทย ์ ทองโสม  มีพฤติกรรมการขาดเรียนเน่ืองจากบิดามารดาอยู่จงัหวดัชุมพร  

นกัศึกษาอาศยัอยูก่บัพี่สาวและนอ้งสาวในกรุงเทพ โดยนกัศึกษามีพฤติกรรมมกัเท่ียวกลางคืนกบัเพื่อน

บ่อยจึงทาํใหต่ื้นสายไม่มาเรียน ไดข้อความร่วมมือใหผู้ป้กครองดูแลและวา่กล่าวตกัเตือนซ่ึงผูป้กครองก็

ใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี จนทาํใหน้กัศึกษามีพฤติกรรมการมาเรียนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 60.61  เป็นร้อย

ละ  82.35    

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการมาเรียนในรายวิชาการบญัชีชั้นสูง 2  ของ

นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี 2 หอ้ง 2 และหอ้ง 12  วทิยาลยั

เทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ พบว่าพฤติกรรมของบุคคลแต่ละอย่างตอ้งมีสาเหตุ พฤติกรรมหน่ึง

อาจจะหาสาเหตุได้หลายอย่าง  ซ่ึงมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน  พฤติกรรมอย่างเดียวกันอาจจะ

เน่ืองมาจากสาเหตุต่างกนั อาจกล่าวได้ว่าพฤติกรรมของแต่ละบุคคลเปล่ียนไปถ้าหากส่ิงแวดล้อม

เปล่ียนแปลง วิธีการปรับพฤติกรรมนั้น   สามารถใช้ไดอ้ย่างเหมาะสมตามลกัษณะปัญหาของแต่ละ

บุคคล  เพราะบุคคลท่ีและบุคคลนั้นมีความแตกต่างกนั   การลงโทษอาจใชไ้ดผ้ลกบัคนๆ หน่ึง  แต่อาจ

ใช้ไม่ไดก้บัอีกกลุ่มหน่ึง  การปรับพฤติกรรมจึงตอ้งหาสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมนั้นๆ  โดยไดข้อ

ความร่วมมือจากผูป้กครองใช้ช่วยแกไ้ขสาเหตุท่ีนกัศึกษามีพฤติกรรมไม่มาเรียน   จึงทาํให้พฤติกรรม

การมาเรียนของนกัศึกษาดีข้ึน  ดงันั้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการมาเรียนของนกัศึกษาตอ้งอาศยัความ

ร่วมมือจากผูป้กครอง  ในการแกไ้ขปัญหาดงัเช่นงานวิจยัของ (นฏัสินี ขวญัศรี,2550 และสันติ เบ็ญจศิล

,2551)   

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

 อาจารยผ์ูส้อน ผูป้กครอง นกัศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรร่วมมือกนัแกไ้ขและสะทอ้นปัญหาต่าง 

ๆ ของวิทยาลยัมีการติดตามอย่างใกลชิ้ดและต่อเน่ืองเพื่อให้นกัศึกษาปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน

ของนกัศึกษา   

 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการมาเรียนของนกัศึกษาในรายวิชาอ่ืนหรือในชั้นเรียนอ่ืน ๆ เพื่อ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการขาดเรียนของนกัศึกษาเพราะการขาดเรียนจะส่งผลกระทบต่อเวลาเรียนและ

ผลการเรียนของนกัศึกษา 
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