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บทที ่1 
บทน า  

1.    ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การท าวจิยัในชั้นเรียน มีความส าคญัต่อวชิาชีพครูเป็นอยา่งยิง่  เน่ืองจากครูตอ้งมีการพฒันา
และหาแนวทางวธีิการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงจูงใจใหผู้เ้รียนเกิดความอยากเรียน อยากรู้และให้
ความสนใจกบัการเรียน การพฒันาพฤติกรรมของผูเ้รียน  การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตลอดจน
การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    ปัจจุบนัวิวฒันาการ
ของโลกไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วตลอดเวลา   ทุกประเทศอยูท่่ามกลางการเปล่ียนแปลง 
แมแ้ต่ประเทศไทยเรา  ดงันั้นเพื่อใหส้ังคมไดก้า้วทนัโลก  ท่ีมีการเปล่ียนแปลงประกอบกบัการกา้ว
เขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งเสรี   เราจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนแนวคิด    และพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรในประเทศ   ซ่ึงหน่ึงในนั้นก็คือการพฒันาเร่ืองการศึกษา    เพื่อให้เยาวชนของชาติ   ไดมี้
ความใฝ่รู้  ใฝ่เรียน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  ให้เป็นคนยุคใหม่    กา้วทนักบัการเปล่ียนแปลงใน
ปัจจุบนัและรองรับกบัอนาคต   การศึกษาเป็นพื้นฐานท่ีช่วยให้คุณภาพชีวิตของบุคลากร   ไดมี้การ
ปรับตวั เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 จากการเปล่ียแปลงในปัจจุบนั ส่งผลกระทบต่อวงการศึกษา  ดา้นพฤติกรรมและเจตคติของ
นกัเรียน/นกัศึกษาท่ีแสดงออก   ซ่ึงจะเห็นวา่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม มีทั้งดา้นบวกและดา้นลบ และ
จากการท่ีไดพ้ดูคุยและสอบถามอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิาท่ีสอนนกัศึกษาห้องปวช.1/3   สาขา  
วชิาการตลาด    จะไดค้  าตอบในท านองเดียวกนัคือ   นกัศึกษาไม่ค่อยสนใจเรียน   ไม่สนใจท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมายหรือไม่ส่งงานตามก าหนด  ซ่ึงพฤติกรรม  ท่ีบ่งบอกวา่นกัศึกษาไม่สนใจส่งงาน คือ 
ไม่เขา้เรียนตามเวลา  เขา้หอ้งเรียนสาย  ไม่เขา้เรียนหรือขาดเรียน   ไม่สนใจท างานให้ทนัตามก าหนด  
ท าใหผู้ส้อนไม่สามารถวดัความรู้และติดตามความกา้วหนา้ของนกัศึกษาได ้  เพราะการส่งงาน   การ
เขา้ชั้นเรียน  เป็นส่วนยหน่ึงของการเก็บคะแนนของนกัศึกษาดว้ยเช่นเดียวกนั    แต่จากพฤติกรรมท่ี
นกัศึกษาแสดงออก  ส่งผลกระทบต่อการจดัการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ  และจากเหตุผลดงักล่าว  
ผูว้จิยัเห็นความถึงส าคญัของปัญหา    จึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษา     เพื่อหาสาเหตุของการไม่สนใจส่งงาน
ของนกัศึกษา และน ามาพฒันาปรับเปล่ียนพฤติกรรม น ามาเป็นขอ้มูลในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 
2.   วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
              1.  เพื่อหาสาเหตุของการไม่สนใจส่งงานวชิาการบญัชีเบ้ืองตน้ 1 ของนกัศึกษา หอ้งปวช. 
                   1/3  สาขาวชิาการตลาด 
             2.   เพื่อรวบรวมขอ้มูลส าหรับน าไปแกปั้ญหาการไม่สนใจส่งงานวชิาการบญัชีเบ้ืองตน้ 1   
                    ของนกัศึกษา ห้องปวช.1/3 สาขาวชิาการตลาด  
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จากการศึกษาปัญหา สาเหตุของการไม่สนใจส่งงาน  ของนกัศึกษาหอ้งปวช.1/3  
สาขาวชิาการตลาดเห็นวา่   ท่ีนกัศึกษาไม่ส่งงานมากท่ีสุด คือ ไม่ส่งงานเพราะยากท าไม่ได ้9 คน 
จากนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 11 คนจึงแกไ้ขดว้ยวธีิการสร้างแรงจูงใจ โดยใหค้  าแนะน าช้ีแจง   
ท าความเขา้ใจกบันกัศึกษา เร่ืองการเรียน ใหค้วามสนใจกบัการเรียนขณะท่ีอาจารยส์อน  ตั้งใจให้
มากข้ึน ไม่คุยขณะท่ีครูสอน  พร้อมทั้งมอบหมายงานใหน้กัศึกษาท าในชัว่โมงมากข้ึน ก าหนดส่ง
ใหท้นัตามเวลา ใหค้ะแนนเป็นส่ิงจูงใจ ใหค้  าชม รวมถึงการลงโทษในบางคร้ังตามความเหมาะสม
จากการแกไ้ขดว้ยวธีิดงักล่าวท าใหน้กัศึกษา  10 คน จาก 11 คน  มีการเปล่ียนแปลงในการส่งงานดี
ข้ึน อีก 1 คน ยงัตอ้งปรับปรุง เน่ืองจากไม่มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรม   
3.   ขอบเขตการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษา หอ้งปวช.1/3  สาขาวชิาการตลาด จ านวน 
11 คน 

2. ระยะเวลาในการศึกษาภาคเรียนท่ี 1/2560 
3. เก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ สอบถาม  เพื่อหาสาเหตุของการไม่สนใจส่งงาน 
      วชิาการบญัชีเบ้ืองตน้ 1 ของนกัศึกษาหอ้งปวช.1/3 สาขาวชิาการตลาด 
4. รวบรวมขอ้มูลสาเหตุการไม่สนใจส่งงานของนกัศึกษาพร้อมแนวทางในการ

แกปั้ญหาเบ้ืองตน้ 
4.   วธีิการด าเนินการวจัิย 
         1.   ส ารวจและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมและเจตคติท่ีท าใหน้กัศึกษาไม่สนใจ 
                            ส่งงาน 
          2.   วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูเ้รียนจากการสัมภาษณ์นกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษา 
                             อาจารยผ์ูส้อน 
           3.   ด าเนินการจดัเก็บขอ้มูล 
           4.   รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล 
           5.   หาแนวทางและมาตรการในการแกปั้ญหา เพื่อการน าไปใช ้
           6.   สรุปผลและน าเสนอ 
5.   ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
           1.  ทราบสาเหตุการไม่สนใจส่งงานวชิาการบญัชีเบ้ืองตน้ 1 ของนกัศึกษาหอ้ง                             
                            ปวช.1/3 สาขาวชิากการตลาด 
           2. ไดข้อ้มูลในการปรับการเรียนการสอน เพื่อผูส้อนไดว้างแผนการสอนและ 
                            ช่วยเหลือนกัศึกษาต่อไป 
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6.   นิยามศัพท์เฉพาะ 
                      ในการท าวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชศ้พัทส์ าคญั ซ่ึงมีนิยามศพัทด์งัน้ี 

1.   การไม่สนใจเรียน  หมายถึง  การไม่เขา้เรียน  การขาดเรียน  การเขา้เรียนสายเกิน
เวลาท่ีก าหนด  การไม่ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามก าหนด 

2.   งาน  หมายถึง แบบฝึกหดั  โจทยพ์ิเศษท่ีครูใหท้  าในชัว่โมงเรียน  แบบฝึกหดัหรือ
โจทยพ์ิเศษท่ีท าเป็นการบา้น  ใบงาน รวมถึงช้ินงานท่ีท าคนเดียวหรือท าเป็นกลุ่ม 

3.   เจตคติ หมายถึง   ความรู้สึกท่ีแสดงออกทั้งในทางบวกหรือทางลบ เช่น  ความพอใจ  
ความไม่พอใจ  ในการท างานหรือส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   ความพอใจท่ีจะเขา้
เรียน หรือไม่เขา้เรียน หรือความพอใจท่ีจะเขา้เรียนสาย 

4.    การสอบถามหรือการสัมภาษณ์ หมายถึง การสอบถามท่ีเป็นขอ้มูลท่ีผูจ้ดัเก็บขอ้มูล
ตอ้งการทราบ โดยการถามใหผู้ต้อบ ตอบค าถามโดยปราศจากขอ้เสนอแนะใด ๆ 

           

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
       ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. เพศ 
2. สาขาวชิา 

1. สาเหตุของการไม่สนใจส่ง
งานวชิาการบญัชีเบ้ืองตน้ 1   
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 การวจิยัคร้ังน้ีผูจ้ดัท า  ไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง     เพื่อเป็นพื้นฐาน
ประกอบรายงานวจิยัในชั้นเรียนเร่ือง  สาเหตุของการไม่สนใจส่งงานวชิาการบญัชีเบ้ืองตน้ 1 ของ
นกัศึกษาหอ้งปวช.1/3 สาขาวชิาการตลาอ โดยน าเสนอดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
2. ความหมายของความรับผดิชอบ 
3. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมวยัรุ่น 
4. เทคนิคการเสริมแรง 

1.   ความหมายของความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ความพึงพอใจ  เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง   ท่ีมีผลต่อความส าเร็จของงาน  ท่ีวางไวอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  อนัเป็นผลจากการไดรั้บการตอบสนอง  ต่อแรงจูงใจหรือความตอ้งการของแต่ละคน
ในส่ิงท่ีเขาประสงค ์ ความหมายค าวา่ “ความพึงพอใจ” พอจะสรุปไดด้งัน้ี 
 ธงชัย  สันติวงษ์ (2543, หน้า 359)  กล่าววา่ ถา้บุคคลใดบุคคลหน่ึงไดม้องเห็นช่องทางหรือ
โอกาสท่ีตนจะสามารถตอบสนองแรงจูงใจท่ีตนมีอยูแ่ลว้ก็จะท าใหค้วามพึงพอใจของเขาดีข้ึน หรือ
อยูใ่นระดบัสูง  หากฝ่ายบริหารจดัใหค้นไดมี้โอกาสสนองแรงจูงใจของตนเองแลว้   ความพึงพอใจ
ของคนงานก็จะสูงและผลงานก็จะดีตามไปดว้ย 
 ปรียาพร   วงศ์อนุตรโรจน์ (2545, หน้า143) ใหค้วามหมายของความพึงพอใจในการท างานวา่ 
เป็นความรู้สึกส่วนรวมของบุคคลต่อการท างานในทางบวก  เป็นความสุขของบุคคล    ท่ีเกิดข้ึนจาก
การปฏิบติังานและไดรั้บผลตอบแทนคือ  ผลท่ีเป็นความพึงพอใจ   ท่ีท าใหบุ้คคลเกิดความกระตือรือร้น 
มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน   มีขวญัและก าลงัใจ        ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพของการท างาน
รวมทั้งการส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององกรค ์
 มอส (Morse 1958:19)  กล่าววา่  ความพึงพอใจหมายถึง สภาวะจิตท่ีปราศจากความเครียด 
ทั้งน้ีเพราะธรรมชาติของมนุษยมี์ความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วน ความเครียดก็
จะนอ้ยลงความพึงพอใจ ก็จะเกิดข้ึนและในทางกลบักนัถา้ความตอ้งการนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง 
ความเครียดและความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 

วรูม (Vroom.1964:8) กล่าววา่ ความพึงพอพอใจหมายถึง ผลท่ีไดจ้ากการท่ีบุคคล เขา้ไปมี
ส่วนร่วมในส่ิงนั้น   ทศันคติดา้นบวก   จะแสดงใหเ้ป็นสภาพความพึงพอใจและทศันคติดา้นลบ จะ
แสดงใหเ้ห็นสภาพความไม่พึงพอใจนัน่เอง      
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Smith (1974,P.A)  ใหค้วามหมายวา่   ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง   ผลรวมทาง
จิตวทิยา สรีระวทิยาและส่ิงแวดลอ้ม   ซ่ึงท าใหผู้ท้  างานในหน่วยงานนั้น พดูไดอ้ยา่งจริงใจวา่ เขา
พอใจในการท างาน 
 อารี  เพชรผุด (2536, หน้า 49)  กล่าววา่ความพึงพอใจ เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ 
ความคิดเห็นท่ีคน มีต่องานและต่อนายจา้ง  มีอารมณ์พีงพอใจท่ีผลงานนั้น  ไดท้  าใหค้วามตอ้งการ
ไดรั้บการตอบสนอง 
 กติติมา (2529)   กล่าววา่ความพึงพอใจ หมายถึง   ความรู้สึกชอบหรือพอใจท่ีมีต่อ
องคป์ระกอบและส่ิงจูงใจในดา้นต่าง ๆ เม่ือไดรั้บการตอบสนอง 
 สง่า (2540)  กวา่ววา่ ความพึงพอใจหมายถึง    ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน    เม่ือไดรั้บผลส าเร็จตาม
ความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดทา้ยท่ีไดรั้บผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์
 จากความหมายท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้พอสรุปไดว้า่ “ความพึงพอใจ” หมายถึงความรู้สึก
ท่ีเป็นการยอมรับความรู้สึกชอบ ความรู้สึกท่ียนิดีกบัการปฏิบติังาน ทั้งการใหบ้ริการและรับบริการ
ในทุกสถานการณ์ทุกสถานท่ี 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 
 สุปราณ ี  วศินอมร ( 2533 อ้างถึงใน อุกฤษฎ์  ทรงชัยสงวน, 2543 หน้า 11)     ไดแ้บ่ง
พฤติกรรมมนุษยท่ี์ไดรั้บการตอบสนองแลว้เกิความพึงพอใจเป็น 2 ประเภทคือ 

1. ความตอ้งการทางธรรมชาติหรือความตอ้งการขั้นพิ้นฐานไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม 
และความตอ้งการทางเพศ 

2. ความตอ้งการท่ีสร้างใหม่ได ้ซ่ึงไดแ้ก่ ความตอ้งการดา้นสังคมและจิตวทิยา เช่นความ 
ตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่ง 
2.  ความหมายของความรับผิดชอบ 
 ความรับผดิชอบ  หมายถึง ลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความเอาใจใส่ จดจ่อ    ตั้งใจ 
มุ่งมัน่ ต่อหนา้ท่ีการงาน  ศึกษาความเป็นอยูข่องตนเอง และผูอ้ยูใ่นความดูแล ตลอดจนสังคมอยา่ง
เตม็ความสามารถ เพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาท่ีก าหนด  ยอมรับการกระท าทั้ง
ผลดีและผลเสียท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึนเช่นมีความพยามยามในการปฏิบติั
ภารกิจหนา้ท่ีการงาน การศึกษา หรือหนา้ท่ี   ท่ีไดรั้บหมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ เช่น   ไม่
หลีกเล่ียงงาน ปฏิบติังานตามแผนท่ีวางไว ้ไม่มาเรียนสาย ส่งงานตามก าหนด  ไม่ผิดเวลานดัหมาย  
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ปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง  ท างานโดยค านึงถึงคุณภาพของงาน   โดยมีขั้นตอนในการ
ท างาน ยอมรับการกระท าของตนเองและปรับปรุงแกไ้ข   เป็นแบบอยา่งท่ีดี   สร้างแรงจูงใจและ
เสริมแรงใหเ้กิดความรับผดิชอบ ผูส้อนและนกัศึกษาร่วมกนัสร้างเกณฑก์ารประเมิน 
3.  แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมวยัรุ่น 
 วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีปัญหาทางดา้นจิตใจไดม้ากวยัหน่ีง  อนัจะแสดงออกเป็นปัญหา     ทางดา้น
พฤติกรรมไดห้ลายประการ เช่น ด้ือ ไม่เช่ือฟัง ต่อตา้น ละเมิดกฎเกณฑต่์าง ๆท่ีก าหนดไว ้ใชย้าเสพติด 
การมีเพศสัมพนัธ์  ชอบท าผิดกฎหมาย  ประชดประชนั ซ่ึงพฤติกรรมบางอยา่งอาจจะเกิดข้ึนมานาน
จนกลายเป็นปัญหาท่ียากเกินกวา่จะเยยีวยาแกไ้ข  การป้องกนัปัญหา  เป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญัมากกวา่
การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้การป้องกนัปัญหาดงักล่าว ตอ้งเร่ิมตน้ ดว้ยการส่งเสริมดา้นสุขภาพจิต
ตั้งแต่วยัเด็กจนถึงวยัรุ่น  เพราะจะเป็นภูมิตา้นทานโรคทางจิตเวชไดเ้ป็นอยา่งดี  ซ่ึงพอ่แม่ครูอาจารย์
และผูท่ี้ท  างานเก่ียวขอ้งกบัเด็กตอ้งใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมสุขภาพจิตของเด็กตลอดจนส่ิงแวดลอ้ม
และสังคมก็ตอ้งมีส่วนร่วม   ในการส่งเสริมพฒันาการ    ของเด็กและวยัรุ่นเช่นเดียวกนั  พฤติกรรม
ท่ีวยัรุ่นมกัแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆเช่น 

1. ปัญหาอารมณ์และพฤติกรรม  สาเหตุอาจเกิดจากการร้องให ้เพื่อตอ้งการเรียกร้อง
ความสนใจ ซ่ึงกรณีท่ีติดเป็นนิสัยจะตอ้งใชเ้วลานานในการรักษา 

2. วยัรุ่นกบัความเหงา  ซ่ึงเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีในแต่ละช่วงท่ีอยูค่นเดียวในบางขณะ บาง
บรรยากาศหรือบางสถานการณ์ อาจจะเกิดความรู้สึกเหงา เช่น การถูกปล่อยใหอ้ยูค่น
เดียวนาน ๆ อยูห่่างญาติพี่นอ้ง การฟังเพลงเศร้า ๆเป็นตน้ 

3. วยัรุ่นชอบโกหก  จะเห็นวา่วยัรุ่นชอบโกหก  โหกเก่ง  โกหกบ่อย หรือไม่ยอมพดู
ความจริง  พดูจริงบา้ง ไม่จริงบา้ง สาเหตุหลกัก็คือไม่ตอ้งการพดูความจริง  ไม่กลา้พดู
ความจริง เพราะกลวัถูกต าหนิหรือถูกวา่กล่าว 

4. วยัรุ่นชอบขโมยของ  สาเหตุของการลกัขโมยของวยัรุ่นส่วนมากจะมาจาก การขาดการ
อบรม ขาดคุณธรรม จริยธรรม ความอยากไดใ้คร่มี  ขาดแคลนในส่ิงท่ีตอ้งการ  อยากมี
เหมือนคนอ่ืน ประชดประชนั  ตอ้งการแกแ้คน้พ่อแม่  ผูป้กครอง  หรืออาจจะมีปัญหา
ทางจิต 

5. วยัรุ่นมีนิสัยเกียจคร้าน  ปัญหาวยัรุ่นท่ีมกัพบบ่อย ๆคือเกียจคร้าน  ไม่อยากท าอะไร 
อยากอยูแ่บบสบาย ๆ นอน ดูทีว ีรับประทานอาหาร ไม่อยากเรียนหนงัสือ ข้ีเกียจท า
การบา้น  ซ่ึงปัญหาน้ีอาจจะเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวก็ได ้ 
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6. วยัรุ่นท่ีใชเ้งินเปลือง  ปัญหาการใชจ่้ายฟุ่มเฟือยของวยัรุ่น เช่นการใชจ่้ายเกินตวั  ชอบ
ซ้ือของเพราะอยากมีเหมือนเพื่อน  เห่อของใหม่  ซ่ึงเด็กท่ีมีพฤติกรรมเช่นน้ีจะตอ้งฝึก
ใหเ้ขารู้จกัรับผดิชอบเร่ืองค่าใชจ่้ายดว้ยตวัเอง 

7. วยัรุ่นชอบคิดมาก  เป็นปัญหาอีกอยา่งท่ีมกัพบในหมู่วยัรุ่น คือชอบวติกกงัวลกบัเร่ืองท่ี
ผา่นมาแลว้ในอดีต ท าใหคิ้ดไปถึงอนาคตท่ียงัมาไม่ถึง ท าใหเ้กิดความไม่สบายใจ เป็น
ทกข ์ความรู้สึกนอ้ยใจจากการท่ีมีความรู้สึกวา่พ่อแม่ล าเอียง รักลูกไม่เท่ากนั หรือ                     

8. ความนอ้ยใจท่ีพอ่แม่เปรียบเทียบลูกวา่คนหน่ึงดอ้ยกวา่อีกคนหน่ึง ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลถึง
จิตใจของวยัรุ่นมาก 

9. วยัรุ่นอารมณ์รุนแรง   โดยทัว่ไปวยัรุ่นมกัมีอารมณ์รุนแรงเป็นธรรมชาติอยูแ่ลว้ ซ่ึงถา้
รุนแรงเพียงเล็กนอ้ยเช่น หงุดหงิด    ต าหนิผูอ่ื้น   การคิดเร็วและท าเร็ว   ส่วนอารมณ์
รุนแรงเช่น ออกอาการกา้วร้าว  ด้ือดึง  ด่าทอ ชวนทะเลาะววิาทหรือถา้อารมณ์รุนแรง
มาก ๆ อาจจะถึงขั้นยกพวกตีกนั  ท าลายขา้วของ ก่อความไม่สงบในชุมชน บางคนติด
เกมมากเกินไปจนไม่มีเวลาเป็นของตวัเองในการท่ีจะท าประโยชน์อยา่งอ่ืน เช่น การ
เรียนหนงัสือ การท าการบา้น อ่านหนงัสือ เป็นตน้ 

เอกสารที่เกีย่วข้อง  งานวิจยัของ สุวมิล   เทียกทุม  เร่ือง  สาเหตุท่ีท าใหน้กัศึกษา  สาขาวชิา
เทคโนโลยกีารผลิตหมู่เรียน 5511021371  มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบูรณ์ ไม่ตั้งใจเรียน 
4.  เทคนิคการเสริมแรง 
 การเสริมแรง หมายถึง การท าใหผู้ท้  าพฤติกรรมเกิดความพึงพอใจ     เม่ือท าพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหน่ึงแลว้ เพื่อใหท้  าพฤติกรรมนั้นซ ้ า ๆ อีก เช่น   เม่ือนกัเรียนตอบค าถามถูกตอ้ง  ครูให้
รางวลั (นกัเรียนพอใจ) นกัเรียนจะตอบค าถามอีกหากครูถามค าถามคร้ังต่อ ๆ ไป    การท าใหผู้ท้  า
พฤติกรรม 

 ประเภทของการเสริมแรง  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1. การเสริมแรงบวก คือ การใหต้วั   เสริมแรงบวก เม่ือท าพฤติกรรมท่ีก าหนด (ตอ้งการ) 
แลว้ เช่น ท างานเสร็จแลว้ไดรั้บค่าจา้ง ท างานเป็นพฤติกรรมท่ีก าหนด เงินค่าจา้งเป็นตวัเสริมแรง
บวก  

2. การเสริแรงลบ  คือ การให้ตวัเสริมแรงลบ   เม่ือท าพฤติกรรมท่ีก าหนด (ตอ้งการ) แลว้ 
เช่น เม่ืออยูใ่นห้องท่ีอบอา้วเราจะเปิดหนา้ต่าง เปิดหนา้ต่างเป็นพฤติกรรมท่ีก าหนด หายอบอา้วเป็น 

ตวัเสริมแรงลบ หรือนกัเรียนท่ีตอบค าถามครูถูกจะไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งท ารายงานมาส่ง เป็นตน้ 
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การเสริมแรง  ท าไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ  

1. เสริมแรงต่อเน่ือง คือ  เสริมแรงทุกคร้ังท่ีท าพฤติกรรมถูกตอ้ง เหมาะสมกบัการเรียนรู้
พฤติกรรมใหม่   

2. เสริมแรงเป็นบางคร้ัง เหมาะส าหรับการรักษาพฤติกรรมท่ีเรียนรู้แลว้ โดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
มีการเสริมทุกคร้ัง 

(Skinner) กล่าววา่ ปฏิกริยาตอบสนองหน่ึงอาจไม่ใช่เน่ืองมาจากส่ิงเร้าส่ิงเดียว ส่ิงเร้านั้นๆ ก็คงจะ
ท าใหเ้กิดการตอบสนองเช่นเดียวกนัได ้ถา้ไดมี้การวางเง่ือนไขท่ีถูกตอ้ง การน าทฤษฎีการเรียนรู้
ของกลุ่มพฤติกรรมมาใชก้บัเทคโนโลยกีารศึกษาน้ีจะใชใ้นการออกแบบการเรียนการสอนใหเ้ขา้
กบัลกัษณะดงัต่อไปน้ีคือ 1. การเรียนรู้เป็นขั้นเป็นตอน (Step by Step) 2. การมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน (Interaction) 3. การไดท้ราบผลในการเรียนรู้ทนัที (Feedback) 4. การไดรั้บการ
เสริมแรง (Reinforcement) 

แนวคิดของสกินเนอร์นั้น น ามาใชใ้นการสอนแบบส าเร็จรูป หรือการสอนแบบโปรแกรม 
(Program Inattention) สกินเนอร์เป็นผูคิ้ดบทเรียนโปรแกรมเป็นคนแรก 

              การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัการเสริมแรง  การเสริมแรงทางบวกจะดีกวา่ทางลบ การ
เรียนรู้จะเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัความใกลชิ้ด  ระหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนอง การเสริมแรง มีหลาย
วธีิอาจใชว้ตัถุส่ิงของหรือถอ้ยค าท่ีแสดงความรู้สึกก็ได ้ ท่ีสามารถสร้างบรรยากาศกระตุน้ให้ความ
พึงพอใจ เกิดความส าเร็จหรือเป็นเคร่ืองบอกผลการกระท า    วา่ถูกผดิและอาจเป็นการส่งเสริมใหเ้กิด
การเสริมแรงต่อๆ ไป  การเสริมแรงควรจะตอ้งใหส้ม ่าเสมอ  นอกจากนั้นหลกัการเสริมแรง  ยงัท า
ใหส้ามารถปรับพฤติกรรมได ้ควรจะใหก้ารเสริมแรงทนัทีท่ีมีการตอบสนองไดอ้ยา่งถูกตอ้งซ่ึงควร
จะเกิดข้ึนภายใน ประมาณ 10 วนิาที ถา้หากมีการตอบสนอง  ท่ีตอ้งการซ ้ าหลายคร้ัง ๆ  ก็ควรเลือก
ใหมี้การเสริมแรงเป็นบางคราว แทนท่ีจะเสริมแรงทุกคร้ังไปควรจะจดักิจกรรมการเรียนใหเ้ป็นไป
ตามล าดบัจากง่ายไปยาก และเป็นตอนสั้น ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียน 

เอกสารอ้างองิ ประทีป จินง่ี (2540). เอกสารประกอบการสอนวชิา: การวเิคราะห พฤติกรรมและ
การปรับพฤติกรรม (Behavior analysis and behavior modification).         สถาบนัวจิยัพฤติกรรม
ศาสตร์มหาวทิยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ. สมโภชน์เอ่ียมสุภาษิต.(2526).      การปรับ
พฤติกรรม (Behavior modification). พิมพ คร้ังท่ี1.  ส านกัพิมพ โอเดียนสโตร . กรุงเทพฯ.  
สมโภชน  เอีย่มสุภาษิต.(2541)  ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม (Theories and Techniques in 
Behavior modification). พิมพค์ร้ังท่ี 3. ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ มหาวทิยาลยั. กรุงเทพฯ.  
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โสภิดา ลิม้วฒันาพนัธ . (2538). การเปรียบเทียบผลของการปรับพฤติกรรมโดยใช การควบคุม
ตนเองกบั การเสริมแรงทางบวกด วยเบ้ียอรรถกร ท่ีมีต อการเพิ่มและการคงอยู ของ
พฤติกรรมความ รับผดิชอบในงานท่ีได รับมอบหมายของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคนิคบุรีรัมย  
ชั้นป ท่ี 1. 
ปริญญา นิพนธ  วท.ม. (พฤติกรรมศาสตร ). สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ 
Miner (1992) ได สรุปว า  การเสริมแรง คือ  การกระท าใดๆก็ตามท่ีดูมีท าทางว าจะเพิ่ม 
พฤติกรรมเป นพิเศษ 
ศิริวรรณ (2550)  กล าวว า  การเสริมแรงเป นส่ิงล อใจท่ีสามารถก อให เกิดแรงกระตุ

นให เกิด พฤติกรรมข้ึน เช น การให รางวลัเป นเครองกระตุน้ใหบ  ุุคคลอยาก
กระท า เช น การชมเชย สามารถ ก อให เกิดพฤตกรรมท่ีต องการได  
กุลวดี (2536) ได ศึกษาผลของการเสริมแรงทางบวกในการสอนการคิดต อความรู และ 
ความสามารถของนกัศึกษาพยาบาล  ในการแก ป ญหาสุขภาพมารดาและทารกแรกเกิดใน
ชุมชน   ซ่ึงท าการศึกษาโดยในระหว างการสอน  มีการใช แผนการเสริมแรงทางบวก 2 แผน 
คือแผน A และ แผน B   โดยท่ี แผน A  เป นการเสริมแรงทางบวกด วยวาจาและท าทาง    
ใช เม่ือนกัศึกษาพยาบาล    ตอบค าถามได ถูกต องแผน B เป นการเสริมแรงทางบวกด
วยวาจาและท าทางเพ ุืุ่อให ก าลงัใจเม่ือนกัศึกษา พยาบาลตอบค าถามไม ถูกต อง    
ผลการวจิยัพบว า   ความรู ด านการค นหาป ญหาและวธีิการแก ป ญหา    และ
ความสามารถ   ในการแก ป ญหาสุขภาพมารดาและทารกแรกเกิดในชุมชน   ของนกัศึกษา
พยาบาล ก อนและหลงัได รับการเสริมแรงทางบวกในการสอน  การคิด  มีความแตกต า
งกนัอย างมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั .01  คะแนนเฉล่ียท่ีได ภายหลงัการเสริมแรงทางบวก 
ในการสอนการคิด   สูงกว า คะแนนเฉล่ียก อนการเสริมแรงทางบวกในการสอนการคิด 
กทัธรี(Grthrie) เช่ือวา่การเรียนรู้ จะเป็นผลมาจากส่ิงเร้าและการตอบสนอง ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนพร้อมๆ 
กนั ส่ิงเร้าทุกอยา่งยอ่มจะมีลกัษณะท่ีเร้า และก่อใหเ้กิดพฤติกรรมไดท้ั้งหมด ดงันั้นการ เสริมแรงไม่
จ  าเป็นตอ้งน ามาใชส้ าหรับการตอบสนอง 
เอกสารอ้างองิ  นายธีระศกัด์ิ ปะมาละการ   ใชห้ลกัการเสริมแรงทางบวกของอาจารยป์ระจ าวชิาเพื่อ
เพิ่ม ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนกัศึกษาในรายวชิาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ 
โรเจอร์ส (Rogers) กล่าววา่การเสริมแรงใหผู้เ้รียนรู้สึกประเมินผลส่ิงท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเองจะช่วยให้
เขามีความอิสระเป็นของตนเองมีความคิดสร้างสรรคแ์ละมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
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รายงานการวจัิย เร่ือง    การแกไ้ขผลสัมฤทธ์ิการเรียนเด็กไม่สนใจเรียน  โดย นางสาวศิรินภา     
วงษสุ์รียะ    วทิยาลยัอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 
Skinner อธิบายวา่ มนุษยเ์รียนรู้พฤติกรรมต่าง ๆ โดยผา่นประสบการณ์ ท่ีใหผ้ลกรรมเชิงบวกและ
เชิงลบ ใหผ้ลเป็นท่ีพอใจหรือไม่พอใจ เขาเช่ือวา่พฤติกรรมใด  ท่ีมีผลต่อเน่ืองเป็นบวก พฤติกรรม
นั้นยอ่มเกิดข้ึนซา้บ่อยคร้ัง ในขณะท่ีพฤติกรรมซ่ึงใหผ้ลเป็นผลมีแนวโนม้ท่ีจะไม่เกิดข้ึนอีกต่อไป 
กรอบความคิดในเร่ืองน้ีของ Skinner มีองคป์ระกอบส าคญั 3 ส่วน คือ  
                      ส่ิงเร้า (สถานการณ์) >> การตอบสนอง (พฤติกรรม) >> ผลกรรม (บวกหรือลบ)
เอกสารอ้างองิ  พรรณ ีชุติวฒันธาดา (2544) ท าวจิยัในชั้นเรียน เร่ือง พฤติกรรมการไม่ส่งงานตาม
ก าหนดของ นกัเรียนชั้น ม.5/5 ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2544 จ านวน 6 คน  
ผดุง อารยะวญิ ุู (2528 : 14) กล าวว า    ลกัษณะพฤติกรรมท่ีก อกวนในชั้นเรียน  ได
แก   การก่อความวุ นวายไม ท าการบ าน ไม ท างานตามท่ีได รับมอบหมายเดินไป
รอบห อง นัง่เหม อลอย เดินออกนอกห องเรียน ตบศีรษะเพื่อน 
พนม ลิม้อารีย  (2530 : 17) กล าวว า การศึกษารายกรณี หมายถึง การศึกษา รายละเอียด
เก่ียวกบับุคคลอย างลึกซ้ึงและวเิคราะห ถึงสาเหตุท่ีท าให บุคคลมีพฤติกรรมเช นนั้น หรือ
มีพฤติกรรมแปลกไปว ามีสาเหตุมาจากอะไร    รวมทั้งแปลความหมายของพฤติกรรมนั้น ๆ ว
ามี   ความสัมพนัธ กบัปัญหาและการปรับตวัของบุคคลนั้นอย างไร 
เอกสารอ้างองิ  นางปนัดดา กรีมละ  การศึกษารายกรณีนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมก อกวนในชั้นเรียน 
เสนอต อบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทยาลยัศรีนครินทรวโรฒิ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา ตาม
หลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาจิตวิทยาการแนะแนว   พฤษภาคม 2547 
ประเทอืงภูมิภัทราคม (2540) อ้ างถึงในขวญัเฉลิมตนัประเสริฐ (2553 : online) ได้ อธิบายว่
า “การ ปรับพฤติกรรมหมายถึง การประยกุต์ หลกัการพฤติกรรมหรือหลกัการเรียนรู้ เพื่อ
เปล่ียนแปลงแก้ ไขพฤติกรรม โดยเน้ นท่ีพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตเห็นได หรือวดัได้ เป็

นส าคญั และมีความเช่ือพื้นฐานวา่พฤติกรรมปกติและไม่  ปกติพฒันามาจากหลกัการเรียนรู้
” วธีิการปรับพฤติกรรมสามารถกระท าได้ หลากหลายวธีิ ซ่ึงสามารถเลือกใช้  วธีิการให้

เหมาะสมกบัผู ้ เรียนหรือกลุ มเป้าหมายท่ีต้ องการปรับพฤติกรรม โดยทัว่ไปนิยมใช ้5 วธีิ
ดงัน้ี  



1.1.1 แรงเสริมเชิงบวก (Positive Reinforcement) เป นวิธีการท่ีเสริมแรงเพื่อให้ ผู ้
เรียน แสดงพฤติกรรมท่ีตอ้งการออกมาอย างสม ่าเสมอ เช่น การชมเชยเม่ือตอบค าถามได้ ถูกต

องเป็นต้ น       
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1.1.2 แรงเสริมเชิงลบ (Negative Reinforcement) เป็นวธีิการท่ีเสริมแรงในทางลบ เพื่อใหผู้ ้

เรียนแสดงพฤติกรรมท่ีตอ้งการออกมา    โดยการหลีกเล่ียงการกระท าอีกส่ิงหน่ึง เช่น    ก าหนด
แบบฝึกหดั 2 ส่วน ให้ ผู ้ เรียนเลือกท าเพียงส่ วนใดส่ วนหน่ึเท่านั้น แต่ ถา้ผูเ้รียนคนใด
เลือกท าทั้ง 2 ส่วน จะมีคะแนนพิเศษใหเ้ป็นตน้ 

 1.1.3 การหยดุย ั้ง (Extinction) เป็นวธีิการท่ีผูส้อนงดการใหร้างวลัค าชมเชยต่อพฤติกรรม 
ในชั้นเรียนท่ีไม่ พึงประสงค์  และใช้ วธีิเสริมแรงเชิงบวกควบคู ไปด้ วย  แต่ วธีิการน้ี 
เหมาะส าหรับพฤติกรรมท่ีไม่ รุนแรง เช่ น การคุยในชั้นเรียน ผู ้ สอนจะท าการเพิกเฉย ต่
อพฤติกรรมดงักล่ าว แต่ เม่ือผู ้ เรียนท่ีคุยในชั้นเรียนสามารถตอบค าถามถูกตอ้งก็ให้  ค า
ชมเชยหรือรางวลัเป็นตน้ 

 1.1.4 การท าสัญญากบัผู ้ เรียน (Behavioral contract) เป็นวธีิการผูส้อนท าสัญญากบั ผู้
เรียน เช่น หากผู ้ เรียนจดบนัทึกการบรรยายในสมุดและส่ งทา้ยชัว่โมงครบทุกสัปดาห์  จะ
ไดรั้บคะแนนจิตพิสัย 5 คะแนน เป็นตน้ 

 1.1.5 การลงโทษ (Punishment)    เป็นวธีิการท่ีผผูส้อนพยายามขจดัพฤติกรรม   ท่ีไม่ พึง 
ประสงค์ ในชั้นเรียนออกไป โดยการต าหนิหกัคะแนน หรือการลงโทษทางกาย เช่น เม่ือผู ้
เรียนขาดเรียนในสัปดาห์ ใด จะต้ องเขียนสรุปบทเรียนของสัปดาห์ นั้น ๆ  ดว้ยลายมือ   ลง
ในกระดาษ A4 จ านวน 1 แผ น เป็นตน้ 
เอกสารอ้างองิ นางรจนา กวางรัมย์  ช่ือเร่ืองการปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่
งงาน   
เอกสารอ้างองิ สุรกจิ ค าวงศ ป น (2552)   ได้ ท าการวจิยัในชั้นเรียน   เร่ืองพฤติกรรมการ
เรียนของนกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาหลกัการบญัชีเบ้ืองต น ในภาค
การศึกษาท่ี 2/2551  
2.2 อารยา อนิจันทร  (2548) ได้ ท าการวจิยัในชั้นเรียน     เร่ืองการปรับพฤติกรรมการขาด
ความรับผดิชอบ ของนกัศึกษาชั้น ปวส. 2 แผนวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคนิคชยัภูมิดว้ยการสอน
แบบร วมแรงร วมใจ พบววา่ ภายหลงัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมความรับผิดชอบ     ในการ



เรียนการสอนแบบ    ร วมแรงร วมใจและการปรับ    พฤติกรรมแบบยอมรับพฤติกรรมของผ
ผูเ้รียนนั้น     ผู ้ เรียนขาดความรับผดิชอบไม่ส่งงานตามก าหนดลดลงคิดเป็น ร้อยละ 12.97%   ใน
บางกรณี  บางรายท่ีไม่พฒันาข้ึนพบวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึน  เน่ืองจากผู ้ เรียนมีภาระงานทางครอบครัว   
ท่ีตอ้งรับผดิชอบมาก      ท าใหไ้ม่สามารถจดัการภาระงานท่ีผูส้อนมอบหมายได้ ทนัตามก าหนด
จ านวน 1 ราย ผูส้อนจึงใชก้ารยอมรับพฤติกรรมนั้น ๆและให้ ผู ้ เรียนเสนอเง่ือนไขร่วมกบั
ครูผูส้อน  โดยตกลงกนัวา่ให้  ผู้ เรียนสส่งงานชา้กวา่ก าหนดได ้  1 วนัเป็นกรณีพิเศษ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           12 

บทที ่3 
วธิดี าเนินการวจิัย 

 ในการด าเนินการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี   มีวตัถุประสงค ์    เพื่อหาสาเหตุของการไม่สนใจส่งงาน
วชิาการบญัชีเบ้ืองตน้ 1 ของนกัศึกษาระดบัปวช.1 หอ้งปวช.1/3 สาขาวชิาการตลาด  เพื่อท าการ
รวบรวมขอ้มูลส าหรับแกปั้ญหาดงักล่าว 
 ผูว้จิยั ไดด้ าเนินการตามขั้นตอนการวิจยัดงัน้ี 

1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ก าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อในการแกปั้ญหา 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากรคือนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ระดบัปวช.1   ท่ีศึกษา
รายวชิาการบญัชีเบ้ืองตน้ 1  

กลุ่มตวัอยา่งการวจิยัในคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาหอ้งปวช.1/3 สาขาวชิาการตลาด ท่ีเรียนวชิาการ
บญัชีเบ้ืองตน้ 1 ในภาคเรียนท่ี 1/2560   จ  านวน  11  คน 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 
 ในการด าเนินการวจิยัคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย 

1. การสังเกต 
2. สอบถามสัมภาษณ์นกัศึกษา 
3. สอบถามอาจารยท่ี์ปรึกษา 
4. ใบเช็คส่งงาน 

 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินการวจัิย 
1. เช็คช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน 
2. นบัจ านวนนกัศึกษาหอ้งปวช.1/3สาขาวชิาการตลาด ท่ีเรียนวชิาการบญัชี

เบ้ืองตน้ 1 
3. สุ่มท าการวจิยั จ  านวน 11 คน 
4. สอบถามเหตุผลการไม่สนใจส่งงานวชิาการบญัชีเบ้ืองตน้ 1 
5. สอบถามอาจารยท่ี์ปรึกษา 
6. เก็บรวบรวมขอ้มูล 
7. สรุปผล และน าเสนอ                       
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ช้ีแจงเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการเขา้เรียนและการเช็คช่ือตามเวลาท่ีก าหนด

และการส่งงานทุกคร้ัง 
2. ติดตามสังเกตพฤติกรรมการเขา้เรียนตรงเวลาและความสนใจในการเรียน 
3. ด าเนินการติดตามแกไ้ขปรับปรุงพฤติกรรมความรับผดิชอบของผูเ้รียน 

กระตุน้ใหผู้เ้รียนใหค้วามส าคญักบัการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. วเิคราะห์โดยภาพรวมของพฤติกรรมความรับผดิชอบ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
             การวเิคราะห์ขอ้มูล   จากการสังเกตพฤติกรรมการเขา้เรียน   การใหค้วามสนใจต่อ
การเรียน และการเช็คการส่งงานตามเวลาท่ีก าหนด ส าหรับนกัศึกษาท่ีเรียนวชิาการบญัชีเบ้ืองตน้ 1    
หอ้งปวช.1/3 สาขาวชิาการตลาด จ านวน 11 คน โดยใชค้่าร้อยละ 
             ได้ผลส าเร็จ  หมายถึง  จ  านวนผูเ้ขา้เรียนใหค้วามสนใจต่อการส่งงานมากกวา่หรือ
เท่ากบัร้อยละ 80.00 
             ไม่ได้ผล   หมายถึง จ  านวนผูเ้รียนเขา้เรียนใหค้วามสนใจต่อการส่งงานต ่ากวา่ร้อย
ละ 80.00 
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บทที ่4 
                                            ผลการวจัิย 

         การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาพฤติกรรมการไม่สนใจส่งงานของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง
หอ้งปวช.1/3 สาขาวชิาการตลาด  ท่ีเรียนวชิาการบญัชีเบ้ืองตน้  1   จ  านวน  11  คน 
        การส ารวจและรวบรวมข้อมูล  โดยการสอบถาม  การสัมภาษณ์ และการเช็คช่ือส่งงาน
ของนกัศึกษา ท่ีเขา้เรียนวชิาการบญัชีเบ้ืองตน้ 1   พบวา่มีนกัศึกษาท่ีไม่สนใจส่งงาน 
การวเิคราะห์ขอ้มูลสภาพทัว่ไป 

ข้อมูลสภาพทัว่ไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ   
หญิง 6 54.55 
ชาย 5 45.45 
รวม 11 100 

 
 
การวเิคราะห์ขอ้มูลสาเหตุของปัญหาการไม่สนใจส่งงาน(จากการสอบถามนกัศึกษา) 

พฤติกรรมท่ีเป็นสาเหตุของการไม่
สนใจเรียน 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. ไม่อยากเรียนบญัชีเพราะไม่ชอบการ 
    ค  านวณ 

- - 

2. ส่งงานไม่ทนัเพราะงานหลายวชิา 1  9.09 
3. ไม่ส่งงานเพราะยากท าไม่ได ้ 9 81.82 
4. ยาก เรียนไม่รู้เร่ือง 1  9.09 
5. สมาธิสั้น - - 

      
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     15 
 
สาเหตุและวธีิการแกไ้ขปัญหานกัศึกษาไม่สนใจส่งงาน 

สาเหตุ วธีิแกไ้ข 
1. ไม่อยากเรียนบญัชีเพราะไม่ชอบ 
     การค านวณ 

                                                - 

2.  ส่งงานไม่ทนัเพราะงานมีหลาย 
     วชิา 

ช้ีแจงท าความเขา้ใจเร่ืองการท างานส่ง ถา้นกัศึกษามีความ
ตั้งใจในการการท า ก็สามารถท าไดเ้พราะเรามีเวลาวา่งในแต่
ละวนัมาก ควรท าท่ีวทิยาลยัฯไม่ตอ้งเก็บไปท าท่ีบา้นก็ได ้
เพราะเม่ือไม่เขา้ใจก็สามารถถามอาจารยไ์ด ้

3.  ไม่ส่งงานเพราะยากท าไม่ได ้ เรียกนกัศึกษาพบท าความเขา้ใจ เร่ืองการใหค้วามสนใจกบั
การเรียนในแต่ละคาบ ฟังท าความเขา้ใจ เม่ือไม่เขา้ใจใหถ้าม
ทนัที และหาเวลาวา่งพบอาจารยห์ลงัเลิกเรียน แต่ท่ีผา่นมา
เม่ือใหง้านท านกัศึกษามกัจะลอกเพื่อน พอใหท้ าเองเป็น
การบา้น ท าไม่ได ้ เพราะฉะนั้นตอ้ง ฝึกท างานท่ีอาจารยใ์ห้
ดว้ยตวัเอง แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเพื่อน ถามเม่ือไม่เขา้ใจ  
ท าในหอ้งบ่อย ๆ เราก็จะเขา้ใจมากข้ึนและตอ้งไม่ลอกงาน
เพื่อน เพราะการลอกไม่ท าใหเ้ราเขา้ใจ บญัชีตอ้งเขา้ใจ ไม่ใช่
จ  าอยา่งเดียว 

4.  ยากเรียนไม่รู้เร่ือง 
 

เรียกนกัศึกษามาใหค้  าแนะน า ท าความเขา้ใจ เพราะท่ีพบวา่
เรียนไม่รู้เร่ืองเพราะง่วงนอน  หลบัเวลาอาจารยส์อน เขา้
หอ้งชา้  คุยกบัเพื่อน  สอบถามบางคนนอนดึก เล่นเกมส์และ
คุยโทรศพัทแ์นะน านกัศึกษาเร่ืองของเวลาในการพกัผอ่น
การนอน อยา่นอนดึก เพราะเป็นผลเสียต่อสุขภาพและท าให้
เรียนไม่รู้เร่ือง 

5. สมาธิสั้น                                            -                        
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บทที ่5 
สรุปผล  อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 

1.  สรุปตามวตัถุประสงค์ 
               จากการศึกษาเร่ือง การไม่สนใจส่งงานในวชิาการบญัชีเบ้ืองตน้ 1 ของนกัศึกษา
หอ้งปวช.1/3 สาขาวชิาการตลาดจ านวน 11  คน   ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยการสอบถามตวันกัศึกษา  
สอบถามอาจารยท่ี์ปรึกษา  การเช็คช่ือนกัศึกษา และเช็คการส่งงาน พบวา่สาเหตุของการไม่ส่งงาน 
ส่วนใหญ่คือ ยากท าไม่ได ้ 9  คน    
               ดงันั้นขอ้มูลเหล่าน้ี   จึงเป็นประโยชน์ต่ออาจารยแ์ละนกัศึกษา เพื่อหาวธีิการและ
ความร่วมมือกนั   ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เร่ืองการไม่สนใจส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ใหล้ด
นอ้ยลง ซ่ึงส่งผลอนัจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมในเร่ืองของความมีระเบียบวินยั 
 

2.  อภิปรายผลการวจัิย 
               จากผลการตอบค าถามและสัมภาษณ์เร่ือง สาเหตุการไม่สนใจส่งงานวชิาการบญัชี
เบ้ืองตน้1 ของนกัศึกษาห้องปวช.1/3 สาขาวชิาการตลาดของวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ    
พบวา่ สาเหตุของการไม่สนใจส่งงานมากท่ีสุดอนัดบัท่ี 1 คือ   ไม่ส่งงานเพราะยากท าไม่ได ้ซ่ึงจาก
สาเหตุดงักล่าว เราสามารถมองไดห้ลายมุมวา่   นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่  ซ่ึงมีทั้งผูห้ญิงและ
ผูช้ายอยูใ่นช่วงของวยัรุ่น   อยากสบาย แต่ขาดความรับผดิชอบ    อยากไดอ้ะไรง่าย ๆ เช่นเดียวกบั
เร่ืองเรียน อยากไดค้ะแนนดี ๆ โดยไม่ตอ้งเรียน ไม่ตอ้งท างานส่ง     ส่ิงเหล่าน้ีอาจมาจากนิสัยของ
นกัศึกษาเอง   ท่ีขาดความรับผดิชอบ   ไม่กระตือรือร้น   ชอบความสบาย    ไม่มีความตระหนกัใน
บทบาทหนา้ท่ีของตวัเอง ขาดวนิยั และอีกสาเหตุคือตามเพื่อน  ครูผูส้อนเป็นคนหน่ึงท่ีสามารถให้
ค  าแนะน าวธีิการแกปั้ญหาเบ้ืองตน้หรือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสนใจเรียนใหม้ากข้ึนเช่นการท า
ขอ้ตกลงเร่ิมตน้ของการเรียนการสอนระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อนเช่น การใหค้ะแนนพิเศษ   ในกรณี
นกัศึกษาไม่ขาดเรียนเลย  การใหค้ะแนนการส่งงานทุกคร้ัง  การกล่าวค ายกยอ่งชมเชยการใหร้างวลั 
เม่ิอส่งงานครบทุกคร้ังเป็นตน้  

ในการตอบค าถามของนกัศึกษาพบวา่ การลงโทษนกัศึกษา    ท่ีไม่สนใจเรียน และ 
ไมส่่งงานมากท่ีสุดคือ การเรียกใหน้กัศึกษาตอบค าถามบ่อย ๆ  ออกไปแสดงวธีิท าบนกระดาน  ให้
ท าโจทยพ์ิเศษเพิ่มข้ึนและตอ้งส่งใหท้นัในชัว่โมงเรียน  การตดัคะแนนจิตพิสัย ซ่ึงจากการลงโทษตาม
วธีิดงักล่าว  พบวา่นกัศึกษาบางคน  สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากท่ีไม่ค่อยส่งงานหนัมาสนใจเรียน
และส่งงานไดท้นัตามเวลาท่ีก าหนด    
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3.  ข้อเสนอแนะ  
  จากผลการวจิยัขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ปัจจยัท่ีท าใหน้กัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง   ไม่สนใจ
ส่งงานนั้นประกอบดว้ยสองส่วนคือ  นกัศึกษาและอาจารย ์  เพราะฉะนั้นทั้งสองส่วนน้ี     จะตอ้ง
ท างานร่วมกนัอยา่งสอดคลอ้ง  พบกนัในจุดท่ียอมรับไดท้ั้ง  2  ฝ่าย    โดยฝ่ายอาจารย ์   ตอ้งเขา้ใจ
ธรรมชาติของนกัศึกษา    ซ่ึงอยูใ่นช่วงวยัรุ่นและส่วนหน่ึงก็ตอ้งเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของความเป็น
อาจารย ์ส่วนตวันกัศึกษาเองก็ตอ้งมีความตระหนกัในหนา้ท่ีของตนเองและพร้อมท่ีจะเรียนรู้ฝึกฝน  
ในเร่ืองของความรับผิดชอบ   ใหค้วามร่วมมือกบัอาจารย ์   ใหค้วามสนใจกบัการเรียนมากข้ึน  ซ่ึง
งานวจิยัในชั้นเรียท าใหเ้ราเห็นประโยชน์และจุดบกพร่อง ท่ีบางคร้ังตวัอาจารยเ์องก็อาจจะมองขา้ม
ไปได ้ ซ่ึงทุกท่านสามารถท่ีจะหาวธีิการ ในการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

 
 
................................................................ 
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บรรณานุกรม 

 
สุวมิล   เทยีกทุม  เร่ือง  สาเหตุท่ีท าใหน้กัศึกษา  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตหมู่เรียน 5511021371  
มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบูรณ์ ไม่ตั้งใจเรียน 
นายธีระศักดิ์ ปะมาละการ   ใชห้ลกัการเสริมแรงทางบวกของอาจารยป์ระจ าวชิาเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนกัศึกษาในรายวชิาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ 
นางสาวศิรินภา     วงษ์สุรียะ    เร่ือง    การแกไ้ขผลสัมฤทธ์ิการเรียนเด็กไม่สนใจเรียน  วทิยาลยั
อาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 
พรรณ ีชุติวฒันธาดา (2544) ท าวจิยัในชั้นเรียน เร่ือง พฤติกรรมการไม่ส่งงานตามก าหนดของ 
นกัเรียนชั้น ม.5/5 ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2544 จ านวน 6 คน  
นางรจนา กวางรัมย์  ช่ือเร่ืองการปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่ งงาน   
สุรกจิ ค าวงศ ป น (2552) ได้ ท าการวจิยัในชั้นเรียน   เร่ืองพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาหลกัการบญัชีเบ้ืองต น ในภาคการศึกษาท่ี 2/2551  
อารยา อนิจันทร  (2548) ได้ ท าการวจิยัในชั้นเรียน เร่ืองการปรับพฤติกรรมการขาดความ
รับผดิชอบ ของนกัศึกษาชั้น ปวส. 2 แผนวชิาการตลาด วิทยาลยัเทคนิคชยัภูมิ 
ธิดา สนธิภักดี, นางสาวเบญจมาภรณ์ ตลบัเงิน, นางสาวสุภาพร เกดิช้าง   
พฤติกรรมการมาโรงเรียนสายของนกัเรียนโรงเรียนพฤติกรรมการมาโรงเรียน  สายของนกัเรียน
โรงเรียน บา้นหมอ “พฒันานุกลู” 

นางสาวเนาวรัตน์ รอดเพียน  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมี้วินยั และความรับผิดชอบ ของ 
นกัเรียน ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีท่ี 1 สาขางาน    การตลาด ปีการศึกษา 
2555 วทิยาลยัอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 
นางปนัดดา กรีมละ  การศึกษารายกรณีนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมก อกวนในชั้นเรียน 
เสนอต อบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทยาลยัศรีนครินทรวโรฒิ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา ตาม
หลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาจิตวิทยาการแนะแนว   พฤษภาคม 2547 
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ประวติผู้วจัิย 
 
 

ช่ือ  ช่ือสกุล  นางสุภาภรณ์ เผน่โผน 
วนั/เดือน/ปีเกิด  20  กุมภาพนัธ์  2503 
สถานท่ีเกิด  จงัหวดัระนอง 
วฒิุการศึกษา  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์บณัทิต 
   สถาบนั วทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา ปีพ.ศ 2532 
ต าแหน่งหนา้ท่ี  หวัหนา้ส านกักิจการนกัศึกษา 
   วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
 
 
  ................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

พฤติกรรมไม่สนใจส่งงานวชิาการบัญชีเบือ้งต้น 1  
ของนักศึกษาห้องปวช.1/3 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์สุภาภรณ์       เผ่นโผน 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวจิัยฉบับนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาทางการศึกษา 
วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ  กรุงเทพมหานคร 

ปีการศึกษา  2560 


