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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปีที่ 1/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ภาคเรียนที่ 111 ปีการศึกษา
2561 จานวน 37 คน
จากการวิ จั ย พบว่ า การศึ ก ษาและวิ เคราะห์ แ บบสอบถามความคิ ด เห็ น ถึ ง สาเหตุ ที่ ไม่ ส่ ง งานตาม
ก าหนดเวลา ของนั กเรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ชั้ น ปี ที่ 1/2 สาขางานคอมพิ ว เตอร์ธุรกิ จ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ แสดงให้เห็นว่าสาเหตุที่ไม่ส่งงานตามกาหนด โดยทาการเรียงลาดับจากสาเหตุที่
นักเรียนคิดว่าเป็นสาเหตุที่สาคัญที่สุดจนถึงสาเหตุที่น้อยที่สุด 3 อันดับดังต่อไปนี้ ลาดับที่ 1 ไม่มีคอมพิวเตอร์ใน
การทางาน จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 78.37 ลาดับที่ 2 งานหาย ไม่ได้บันทึก จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ
67.56 ลาดับที่ 3 งานที่ได้รับมอบหมายมากเกินไป จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 54.05
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการจั ด การศึ ก ษาที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาก าลั ง คนให้ มี ขี ด
ความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันบนเวลทีโลกจึงได้มีแผนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ (พ.ศ.
2550-2564) มี แ ผผนการผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คน เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
นโยบายของชาติ (พ.ศ.2557) ที่ให้ความสาคัญในการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน และจากแนวโน้มการปฏิรูป
การศึกษาในหลายประเทศได้ให้ความสาคัญอย่างมากกับ “ทักษะ” (Skill) หรือความชานาญในการ
ปฏิบัติมากยิ่งกว่าเนื้อหาตามตารา (Content) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้แนะนาว่า ผู้เรียนควรมีทักษะที่
ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะพื้นฐาน คือ ทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต เช่น อ่านออก เขียนได้ คิด
เลขเป็น ทักษะเพื่อการทางาน คือ ทักษะพื้นฐานในการทางานของทุกอาชีพ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์ การทางานเป็นทีม และการสื่อสาร ทักษะเฉพาะอาชีพ คือ ทักษะ
เบื้องต้นของอาชีพที่สนใจ
การเรียนการสอนในรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2204-2104 ของนักเรียนระดับชั้น
ปวช. ปี ที่ 1/2 สาขาคอมพิว เตอร์ ธุ รกิ จ วิท ยาลั ย เทคนิ ค ประจวบคี รี ขัน ธ์ ประจาภาคเรี ย นที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 แบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน คือ คะแนนที่ได้จากกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 80ของคะแนนทั้งหมด โดยในร้อยละ 80 ได้จากการเก็บคะแนนโดยการทดสอบเป็นรายหน่วย
การเรียนรู้ และงานที่มอบหมายให้นักเรียนทาส่ง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและทบทวนบทเรีย
ที่ผ่านมา ครูผู้สอนได้กาหนดงานให้นักเรียนทาในคาบเรียนหรือฝึกทาหลังจากที่เรียนเนื้อหานั้นๆเสร็จ
แล้ว ซึ่งเป็นส่วนที่สาคัญมากในกระบวนการเรียนการสอน เพราะนอกจากจะมีคะแนนในส่วนงานที่
มอบหมายแล้ว ยังมีผลต่อการเรียนการสอนในคาบถัดไปด้วย เนื่องจากงานที่มอบหมายให้ทาจะเป็นการ
ประเมิน ความรู้ ความเข้าใจในบทเรี ยนของนักเรี ยนว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด อีกทั้ว ยัว เป็นการวั ด
พฤติ ก รรมความรั บ ผิ ด ชอบของนั ก เรี ย นได้ อี ก ทางหนึ่ ง ถ้ า หากนั ก เรี ย นไม่ ไ ด้ ท าใบงานที่ ค รู ผู้ ส อน
มอบหมายให้นักเรียนก็จะขาดคะแนนเก็บในส่วนนั้นและครูจะไม่สามารถประเมินความรู้ความเข้าใจของ
นักเรียนได้ ซึ่งครูผู้สอนสังเกตุและพบว่า มีนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปี่ที่ 1 สามขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ไม่
ส่งงานที่มอบหมายหรือส่งไม่ตรงตามเวลาที่กาหนด
จากสาเหตุดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงาน
ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปีที่ 1/2 สาชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียนรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อ
พัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบการจัดกระบวนการเรียนการสอน ให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลสาหรับแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/2 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1/2
สาขางานคอมพิ ว เตอร์ ธุร กิ จ วิทยาลั ยเทคนิค ประจวบคีรี ขันธ์ ภาคเรีย นที่ 1 ปี การศึ กษา 2561
ทั้งหมดจานวน 37 คน
2. วิธีการศึกษาค้นคว้า
ในการวิจัยครั้งนีค้ รูผู้สอนใช้วิธีการวิจัยแบบกึ่งทดลอง
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ใช้ระยะเวลา 72 ชั่วโมง
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการไม่ส่ งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/2 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
2. ได้แนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน

1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ
งาน หมายถึง แบบฝึกหัดที่ครูให้ในชั่วโมงเรียน แบบฝึกหัดที่ครูให้เป็นการบ้าน ใบงาน
รวมถึงการทางานเป็นกลุ่มและชิ้นงาน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน ของนักเรียน
ชั้นประกาศนียบัตร ปีที่ 1/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยได้ศึกษา
ตารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยนาเสนอเนื้อหาแยกตามลาดับ ดังรายละเอียดนี้
2.1 ทักษะการเรียนรู้
2.2 ทักษะปฏิบัติ
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการเรียนรู้มีความสาคัญต่อผู้เรียนและมีหลายประเภทดังนี้
2.1.1 ความสาคัญของทักษะการเรียนรู้
ทักษะการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการแสวงหาความรู้ และเลือกใช้ แหล่งข้อมูลด้วยวิธี
การต่างๆ ได้เหมาะสมกับที่ต้องการ สามารถประมวลและสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ตามกรอบการเรียนรู้
และมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาของประเทศไทยเป็ น การ
เปลี่ย นแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเอง จากประสบการณ์ที่ ได้รับระหว่างศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน
ดังนี้
2.1.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติ
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวมความสามารถในการปรับวิถี
ชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม ศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและ
สังคม
2.1.1.2 ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และ การ
นาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่างๆ และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
2.1.1.3 ด้านทัก ษะทางปั ญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการ วิเ คราะห์
สถานการณ์และใช้ค วามรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลั กการ ทฤษฎีและกระบวนการต่ างๆ ในการคิ ด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
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2.1.1.4 ด้านทักษะความสั มพันธ์ร ะหว่างบุคคลและความรั บผิ ดชอบ (Interpersonal Skills
and Responsibility) หมายถึ ง ความสามารถในการท างานเป็ น กลุ่ ม การแสดงถึ ง ภาวะผู้ น าความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของตนเอง
2.1.1.5 ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความ
สามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถ
ในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านนี้
บางสาขาวิชาต้องการทักษะทางกายภาพสูง เช่น การเต้นรา ดนตรีการวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา
การแพทย์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ จึ ง ต้ อ งเพิ่ ม การเรี ย นรู้ ท างด้ า นทั ก ษะพิ สั ย ( Domain of
Psychomotor Skill) มาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ ข้อกาหนดเฉพาะซึ่งเป็นผลที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้น
จากการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่ได้รับการพัฒนาดังกล่าว และแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจและความสามารถ
จากการเรียนรู้เหล่านั้นได้อย่างเป็นที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแล้ว
มาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งมีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของ
บัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิโดยแต่ละด้านจะมีระดับความซับซ้อนเพิ่มขึ้น เมื่อระดับคุณวุฒิสูงขึ้น
ทักษะและความรู้จะเป็นการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ากว่าสู่ระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้
ของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขา /สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิ
ที่ต่ากว่าด้วย มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใช้กับนักศึกษาทุกคน แม้ว่าบางสาขา/สาขา
วิชานักศึกษาจาเป็นต้องพัฒนาเป็นการเฉพาะ เช่น จรรยาบรรณของแพทย์ นักบัญชี และ นักกฎหมาย
เป็นต้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา จะเกี่ยวข้อง โดยตรงกับสาขา/
สาขาวิชาที่เรียน ซึ่งต้องระบุรายละเอียดของความรู้และทักษะของสาขา /สาขาวิชา ที่เหมาะสมกับระดับ
คุณวุฒิไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา มาตรฐานผล การเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่า จะเป็นระดับคุณวุฒิและ
สาขา/สาขาวิชาใด ต้องบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านเหล่านี้ มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งหวัง ให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็น
ระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด ต้องบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้าน นี้ แต่สาหรับนักศึกษาที่เรียนใน
สาขา /สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับมาตรฐานผลการเรียนรู้นี้ จะต้องเน้นให้มีความชานาญมากกว่า
นักศึกษาสาขา /สาขาวิชาอื่นๆ เช่นนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีความชานาญ
และทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางด้านหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ทักษะการเรียนรู้เป็นสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนา ทักษะ
การเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรียนรู้ การจัดการความรู้ การคิดเป็น และ
การวิจัยอย่างง่าย โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกาหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้ได้ด้วย
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ตนเอง สามารถเข้าถึงและเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ จัดการความรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา และตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการชี้นาตนเองในการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
จะเห็นได้ว่าทักษะการเรียนรู้มีความสาคัญกับคนเราอย่างมากจึงควรมีการส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนและเรียนรู้อย่างมีความหมาย สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้
2.1.2 ประเภทของทักษะการเรียนรู้
ตามจุ ดมุ่ งหมายของชุดวิช าอาหารและอนามัยส าหรับเด็กปฐมวัยนั้น มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้และเข้าใจแนวคิดหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับอนามัยโภชนาการและสุขภาพรู้และเข้าใจ
ในหลักโภชนาการและการจัดบริการอาหารสาหรับเด็กปฐมวัย ตระหนักถึง คุณค่าและความสาคัญของ
สุขอนามัยของแม่และเด็กที่มีต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จัดโครงงานบริการอาหารให้แก่เด็กปฐมวัยและ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพและอนามัยให้แก่แม่และเด็กปฐมวัย ซึ่งทักษะการเรียนรู้ดังกล่าวสอดคล้องกับ
เป้าหมาย หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ กาหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังที่เป็นข้อกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดเป้าหมายการเรียนรู้ในแต่ละระดับ
การศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ของดังนี้
2.1.2.1 การเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเองสามารถประมวลความรู้ และสรุปเป็นสารสนเทศ ทางานบน
ฐานข้อมูลด้วยการแสวงหาความรู้จนเป็นลักษณะนิสัยมีความชานาญในทักษะการอ่าน ทักษะ การฟัง และ
ทักษะการจดบันทึก อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว
2.1.2.2 การใช้แหล่งเรียนรู้ สามารถวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ตามความต้องการจาเป็นของแต่
ละบุคคล ใช้แหล่งเรียนรู้ตามความต้องการจาเป็นจนเป็นกิจนิสัย และใช้แหล่งเรียนรู้อย่างแคล่วคล่องจน
เป็นนิสัยส่วนตัว
2.1.2.3 การจัดการความรู้ สามารถออกแบบผลิ ตภัณฑ์ สร้างสูตร สรุปองค์ความรู้ใหม่ ของ
ขอบเขตความรู้ประพฤติตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2.1.2.4 การคิดเป็น สามารถวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ
คิดเป็น จนเป็นลักษณะนิสัยและปฏิบัติการใช้กระบวนการคิดเป็นการแก้ปัญหาอย่างแคล่วคล่อง
2.1.2.5 การวิจั ย อย่ างง่าย สามารถออกแบบการวิจัย เพื่อค้นหาความรู้ ความจริงที่ ต้องการ
คาตอบใช้กระบวนการวิจัย เป็ น เครื่ องมือในการดาเนินชีวิตจนเป็นลั กษณะนิสั ยดาเนินการ ตามแบบ
แผนการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสารสนเทศความรู้ และความจริงที่ต้องการคาตอบอย่างแคล่วคล่อง
จะเห็นได้ว่าทักษะการเรียนรู้มีหลายประการและมีความสาคัญต่อการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง ทักษะการเรียนรู้
เหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝน กระทาอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย
2.2 ทักษะปฏิบัติ
ทักษะปฏิบัติมีความหมายและประเภทตามรายละเอียดดังนี้คือ
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2.2.1 ความหมายของทักษะปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( 2544) ได้ให้ความหมายของทักษะปฏิบัติไว้ว่า ทักษะปฏิบัติ
(performance) เป็นการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในการประยุกต์ความรู้และทักษะต่างๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานโดยการประเมินตามสภาพจริง เป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียนจากงานที่ให้ปฏิบัติจริง
หรือในสภาพที่เป็น จริง เพื่อพิจารณาว่าผู้ เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ กาหนดได้ดีเพียงใด และปฏิบัติได้
อย่างไร นอกจากนี้ควรมีการประเมินจากแฟ้มสะสมงานเป็นการประเมินที่เน้นความสาเร็จของผู้เรียนจาก
ผลงานทีผ่ ู้เรียนเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบในแฟ้ม กล่อง หรือกระเป๋าแล้วแต่ลักษณะของงาน เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความสามารถ เจตคติ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียนในเนื้อหาวิชาต่างๆ
ซิมพ์ซัน (Simpson : 1972) กล่าวว่า ทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน ซึ่งหาก
ได้รับการฝึกฝนดีแล้ว จะเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความเชี่ยวชาญชานาญการ และความคงทน
ผลของพฤติกรรมหรือการกระทาสามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว ความแม่นยา ความแรงหรือความ
ราบรื่นในการจัดการ ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบนี้มี ทั้งหมด 7 ขั้น คือ
1. ขั้ น การรั บ รู้ ( Perception) เป็ น ขั้ น การให้ ผู้ เ รี ย นรั บ รู้ ใ นสิ่ ง ที่ จ ะท า โดยการให้ ผู้ เ รี ย น
สังเกตการณ์ทางานนั้นอย่างตั้งใจ
2. ขั้น การเตรี ย มความพร้ อม (Readiness) เป็นขั้ นการปรับตั ว ให้ พ ร้อมเพื่อการทางานหรื อ
แสดงพฤติกรรมนั้น ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์โดยการปรับตัวให้พร้อมที่จะทาการ เคลื่อนไหว
หรือแสดงทักษะนั้นๆ และมีจิตใจและสภาวะอารมณ์ที่ดีต่อการที่จะทาหรือแสดงทักษะนั้น ๆ
3. ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุม (Guided Response) เป็นขั้นที่ให้โอกาสแก่ผู้เรียน ใน
การตอบสนองต่อสิ่งที่รับรู้ ซึ่งอาจใช้วิธีการให้ผู้เรียน เลียนแบบการกระทา หรือการแสดงทักษะนั้น หรือ
อาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนลองผิดลองถูก (Trial and Error) จนกระทั่งสามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้อง
4. ขั้นการให้ลงมือกระทาจนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระทาได้เอง (Mechanism) เป็นขั้นที่
ช่วยให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จในการปฏิบัติและเกิดความเชื่อมั่นในการทาสิ่งนั้นๆ
5. ขั้นการกระทาอย่างชานาญ ( Complex Overt Response) เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ ฝึกฝน
การกระทานั้นๆ จนผู้เรียนสามารถทาได้อย่างคล่องแคล่ว ชานาญเป็นไปโดยอัตโนมัติและด้วยความเชื่อมั่น
ในตนเอง
6. ขั้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ (Adaptation) เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนปรับปรุงทักษะหรือ
การปฏิบัติของตนให้ดียิ่งขึ้น และประยุกต์ใช้ทักษะที่ตนได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ต่างๆ
7. ขั้ น การคิ ด ริ เ ริ่ ม (Origination) เมื่ อ ผู้ เ รี ย นสามารถปฏิ บั ติ ห รื อ กระท าสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง อย่ า ง
ชานาญ และสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายแล้วผู้ปฏิบัติจะเริ่มเกิดความคิดใหม่ๆ ในการ
กระทาหรือปรับการกระทานั้นให้เป็นไปตามที่ตนต้องการจากความหมายของทักษะปฏิบัติสามารถสรุปได้
ว่าทักษะปฏิบัติเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียนรู้
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2.2.2 รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ
นั้นมีหลายรูปแบบและมีขั้นตอนที่แตกต่างกันดังนี้
2.2.2.1 รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ ( Harrow. 1972: 96-99) ได้จัดลาดับขั้นของ
การเรียนรู้ทางด้านทักษะปฏิบัติโดยเริ่มจากระดับที่ซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อนมาก ซึ่ง
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบมีทั้งหมด 5 ขั้น คือ
1) ขั้นการเลียนแบบ เป็น ขั้ นที่ให้ผู้เรียนสังเกตการกระทาที่ต้องการให้ ผู้เรียนทาได้ซึ่งผู้เรียน
ย่อมจะรับ รู้ห รื อสั งเกตเห็น รายละเอียดต่างๆ ได้ไม่ครบถ้ว นแต่ อย่างน้อยผู้ เรียนจะสามารถบอกได้ว่า
ขั้นตอนหลักของการกระทานั้นๆ มีอะไรบ้าง
2) ขั้นการลงมือกระทาตามคาสั่ง เมื่อผู้เรียนได้เห็นและสามารถบอกขั้นตอนของการกระทาที่
ต้องการเรียนรู้แล้วให้ผู้เรียนลงมือทาโดยไม่มีแบบอย่างให้เห็นผู้เรียนอาจลงมือทาตามคาสั่งของผู้สอน หรือ
ทาตามคาสั่งที่ผู้สอนเขียนไว้ในคู่มือก็ได้ การลงมือปฏิบัติตามคาสั่งนี้ แม้ผู้เรียนจะยังไม่สามารถทาได้อย่าง
สมบูรณ์ แต่อย่างน้อยผู้เรียนก็ได้ประสบการณ์ในการลงมือ ทาและค้นพบปัญหาต่างๆ ซึ่งช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ และการปรับการกระทาให้ถูกต้องสมบูรณ์ขึ้น
3) ขั้นการกระทาอย่างถูกต้องสมบูรณ์ (Precision) ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้องฝึกฝนจนสามารถ
ทาสิ่งนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์โดยไม่จาเป็นต้องมีแบบอย่างหรือมีคาสั่งนาทางการกระทาการกระทาที่
ถูกต้องแม่นยาตรง พอดีสมบูรณ์แบบ เป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะต้อง สามารถทาได้ในขั้นนี้
4) ขั้นการแสดงออก (Articulation) ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนมากขึ้น จนกระทั่ง
สามารถกระทาสิ่งนั้นได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบรื่น และ ด้วยความมั่นใจ
5) ขั้นการกระทาอย่างเป็นธรรมชาติ (Naturalization) ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียน สามารถกระทาสิ่ง
นั้นๆ อย่างสบายเป็นไปอย่างอัตโนมัติโดยไม่รู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษ ซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติ
บ่อยๆ ในสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย
2.2.2.2 รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ( Davies. 1971: 50-56) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะปฏิบัติว่า ทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อย ๆ จานวนมากดั งนั้นควรฝึกให้
ผู้เรียนสามารถทาทักษะย่อยๆ เหล่านั้นได้ก่อน แล้วค่อยเชื่อมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่จะช่วยให้ผู้เรียน
ประสบผลสาเร็จได้ดีและรวดเร็วขึ้น ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบนี้มีทั้งหมด 5 ขั้น คือ
1) ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระทาเป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือการกระทาที่ต้องการให้
ผู้เรียนทาได้ในภาพรวม โดยการสาธิตให้ผู้เรียนดูทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ ทักษะหรือการกระทาที่สาธิตให้
ผู้เรียนดูนั้นจะต้องเป็นการกระทาในลักษณะที่เป็นธรรมชาติไม่ช้า หรือเร็วเกินปกติก่อนการสาธิต ครูควร
ให้คาแนะนาแก่ผู้เรียนในการสังเกต ควรชี้แนะจุดสาคัญที่ ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในการสังเกต
2) ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย เมื่อผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของการกระทาหรือทักษะ
ทั้งหมดแล้ว ผู้สอนควรจะแตกทักษะทั้งหมดให้เป็นทักษะย่อย ๆ หรือแบ่งสิ่งที่ กระทาออกเป็นส่วนย่อย ๆ
และสาธิตส่วนย่อยแต่ละส่วนให้ผู้เรียนสังเกตและทาตามไปทีละส่วนอย่างช้า ๆ
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3) ขั้ น ให้ ผู้ เ รี ย นปฏิ บั ติ ทั ก ษะย่ อ ย ผู้ เ รี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ ทั ก ษะย่ อ ยโดยไม่ มี ก ารสาธิ ต หรื อ มี
แบบอย่างให้ดู หากติดขัดจุดใดผู้สอนควรให้คาชี้แนะ และช่วยแก้ไขจนผู้เรียนทาได้ เมื่อได้แล้วผู้สอนจึงเริ่ม
สาธิตทักษะย่อยส่วนต่อไป และให้ผู้ เรียนปฏิบัติทักษะย่อยนั้นจนทาได้ ทาเช่นนี้เรื่อยไปจนกระทั่งครบทุก
ส่วน
4) ขั้นให้เทคนิควิ ธี การ เมื่อผู้ เรียนปฏิบัติได้แล้ วผู้ สอนอาจแนะนาเทคนิควิธี การที่จะช่ว ยให้
ผู้ เ รี ย นสามารถทางานนั้ น ได้ดี ขึ้ น เช่ น ท าได้ป ระณีต สวยงามขึ้ น ท าได้ ร วดเร็ ว ขึ้ น ทาได้ ง่า ยขึ้ น หรื อ
สิ้นเปลืองน้อยลง เป็นต้น
5) ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์ เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติแต่ละส่วน
ได้แล้ว จึงให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยๆ ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ และฝึกปฏิบัติหลายๆ ครั้งจนกระทั่ง
สามารถปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ์ได้อย่างที่ชานาญ
2.2.2.3 รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติของนวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2535) เป็น
ผู้พัฒนารูป แบบนี้ขึ้น รูปแบบการเรี ยนการสอน ประกอบด้วยยุทธวิธี 3 ยุทธวิธี ให้ผู้ สอนได้เลือ กใช้ให้
เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ทาและเกิดทักษะในการทางานนั้นได้อย่าง
ชานาญตามเกณฑ์รวมทั้งมีเจตคติที่ดีและลักษณะนิสัยที่ดีในการทางานด้วย ได้แก่
ยุทธวิธีที่ 1 การสอนทฤษฏีก่อนสอนงานปฏิบัติเหมาะสาหรับการสอน เนื้อหาปฏิบัติที่มีลักษณะ
ซับซ้อน เสี่ยงอันตราย และเนื้อหาสามารถแยกส่วนภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ได้ชัดเจน มีขั้นตอนดังนี้คือ
1) ขั้นนา แนะนางาน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และเห็นคุณค่าใน งานนั้น
2) ขั้นให้ความรู้ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่จะทา
3) ขั้นฝึกปฏิบัติ ผู้เรียนลงมือทางาน ทาตามแบบหรือเลียนแบบ หรือลอง ผิดลองถูก ก่อนแล้ว
ลองทาเอง ครูคอยสังเกตให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นระยะๆ จนทาได้ถูกต้องฝึกหลายครั้งจนชานาญ
4) ขั้นประเมินผล ผู้เรียนได้รับการประเมินทักษะปฏิบัติ และลักษะนิสัยในการทางาน และความ
ยั่งยืนคงทน โดยดูความชานาญ ถ้าชานาญก็จะจาได้ดีและนาน
ยุทธวิธีที่ 2 การสอนงานปฏิบัติก่อนสอนทฤษฏี เหมาะสาหรับเนื้อหางาน ปฏิบัติที่มีลักษณะไม่
ซับซ้อนหรือเป็นงานปฏิบัติที่ผู้ เรียนเคยมีประสบการณ์มาบ้างแล้ว เป็นงานเสี่ยงต่อชีวิตน้อย มีขั้นตอน
ดังนี้คือ
1) ขั้นนา แนะนางาน กระตุ้นความสนใจ และเห็นคุณค่า
2) ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ และสังเกตการณ์ ผู้เรียนมีการปฏิบัติ สังเกต และ จดบันทึก
3) ขั้น วิ เ คราะห์ การปฏิ บั ติ แ ละสั ง เกตการณ์ ร่ว มกั น วิ เ คราะห์ พฤติ ก รรม การปฏิ บั ติ และ
อภิปรายผล
4) ขั้น เสริ ม ความรู้ จากผลการวิ เ คราะห์ แ ละอภิ ป รายการปฏิ บั ติ ผู้ ส อนเสริ ม ความรู้ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์
5) ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติงานใหม่ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
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6) ขั้นประเมินผล ประเมินทักษะปฏิบัติ ลักษณะนิสัยและความคงทนของการเรียนรู้จากความ
ชานาญ
ยุทธวิธีที่ 3 การสอนทฤษฏีและปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน เหมาะสาหรับบทเรียน ที่มีลักษณะของ
เนื้อหาภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ที่ไม่สามารถแยกจากกันได้เด็ดขาด
1) ขั้นนา แนะนางาน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และเห็นคุณค่าใน งานนั้น
2) ขั้นให้ความรู้ ให้ปฏิบัติ และให้ข้อมูลย้อนกลับไปพร้อม ๆ กัน
3) ขั้นให้ปฏิบัติงานตามลาพัง
4) ขั้นประเมินผล นักเรียนได้รับการประเมินทักษะปฏิบัติ ลักษณะนิสัยใน การทางาน และความ
ยั่งยืนคงทน โดยดูความชานาญ การสอนทักษะปฏิบัติทั้ง 3 ลักษณะ ได้แก่ การสอนทฤษฎีก่อนปฏิบัติการ
สอนปฏิบัติก่อน สอนทฤษฎีและการสอนทฤษฎีและปฏิบัติไปพร้อมๆกัน สามารถเลือกใช้ตามเงื่อนไขหรือ
สถานการณ์ที่เหมาะสมตามเกณฑ์เ สนอแนะในรูปแบบลักษณะดังกล่าว ทาให้รูปแบบและมีความยืดหยุ่น
และใช้ได้ครอบคลุมกับการสอนทักษะปฏิบัติในสายอาชีพสายต่างๆ
สรุปได้ว่ารูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติมีหลายรูปแบบสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะการเรียนการสอน ซึ่งทิศนา แขมมณี (2547 : 103-106) กล่าวว่าการเรียนการสอนวิชาอาชีพส่วน
ใหญ่จะเน้นทักษะปฏิบัติ โดยอาศัยแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ ปฏิบัติ การพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดทักษะปฏิบัติที่ดีนั้น ผู้สอนควรเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์งานที่จะให้ ผู้เรียนทาโดยแบ่งงานออกเป็น
ส่วนย่อยๆ และลาดับงานจากง่ายไปหายาก แล้วให้ผู้เรียนได้ฝึก ทางานย่อย ๆ มีความรู้เข้าใจงานที่จะทา
เรียนรู้ลักษณะนิสัยที่ดีในการทางาน ฝึกทางานใน สถานการณ์ใกล้เคียง
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ยุวลี สายสังข์ (2556) ทาวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน
ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3/8 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3/8
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยได้จัดทาแบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุการ
ไม่ส่งงาน/การบ้านตามลาดับที่มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุดจากลาดับ 1-13 และได้นาผลขอลแต่ละสาเหตุมา
หาค่า ร้อยละ แล้ ว นาข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้งนาเสนอในรูปของตารางประกอบคา
บรรยายเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน ผลการศึกษาปรากฎว่า จาก
การศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3/8 สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ แสดงให้เห็นว่า สาเหตุ
ของการไม่ส่งงาน/การบ้าน ลาดับที่ 1 คือ ลืมทา โดยคิดจากนักเรียน 38 คน ที่เลือกสาเหตุอันดับที่ 1
จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 23.68
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ปรารถนา เชาวน์ เสฏฐกุ ล (2556) ทาวิจัย ในชั้ นเรี ยน เรื่อ งการแก้ปัญ หาการไม่ส่ ง งานของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคตรัง รายวิชา
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน รหั ส วิ ช า 3207-2009 เป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
แก้ปั ญหาการไม่ส่ งงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสู ง (ปวส.) ปีที่ 2 สาขาวิชาการ
เลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคตรัง วิชาการประเมินผลการปฏิบัติงาน รหัสวิชา 3207-2009 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
คือประชากรเป็นนักศึกษาในระดับ ปวส. ปีที่ 2 สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ที่ศึกษา
รายวิชาการประเมินผลการปฏิบัติงาน รหัสวิชา 3207-2009 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักศึกษา มีข้อ คาถามจานวน 15
ข้อโดยให้นักศึกษาเลือกลาดับสาเหตุของการไม่ส่งงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ แล้วนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ ส รุ ป พร้ อมทั้งน าเสนอในรู ปของตารางประกอบคาบรรยาย เพื่อแก้ปัญหาการไม่ส่ งงานของ
นักศึกษา ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเป็นข้อมูลที่ได้จากการใช้ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
ปวส. ปีที่ 2 สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ที่ศึกษาวิชาการประเมินผลการปฏิบัติงาน รหัส
วิ ช า 3207- 2009 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2556 ผลการวิ จั ย พบว่ า จากการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์
แบบสอบถามเพื่อแก้ปั ญหาการไม่ส่ งงานของนักศึกษาของนักศึกษาระดับ ปวส. ปีที่ 2 สาขาวิช าการ
เลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคตรัง แสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการไม่งาน ลาดับที่ 1 คือ แบบฝึกหัดยาก ทา
ไม่ได้ และติดงานในรายวิชาอื่นๆ โดยคิดจากนักศึกษา 5 คน ที่เลือกเป็นสาเหตุอันดับที่ 1 จานวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

บทที่ 3
วิธีดำเนินงำนวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ชั้นปี ที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้ วิจัยเสนอ
รายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1
สาขางานคอมพิ ว เตอร์ ธุร กิ จ วิทยาลั ยเทคนิค ประจวบคีรี ขันธ์ ภาคเรีย นที่ 1 ปี การศึ กษา 2561
ทั้งหมดจานวน 37 คน

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
- แบบสอบถาม

3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การดาเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาตามขั้นตอนดังนี้
1. น าแบบสอบถามเพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการไม่ ส่ ง งาน ตามก าหนดของนั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมดจานวน 37 คน เพื่อหาสาเหตุของการไม่ส่งงานตามกาหนด
และทาการบันทึกคะแนน
2. ดาเนินการหาค่าร้อยละของแต่ละข้อสาเหตุ

3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
- วิเคราะห์จากคะแนนที่ได้จากการทาแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรม
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3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
- ร้อยละ (Percentage)
ค่าร้อยละ =

𝑋 × 100
N

เมื่อ X = คะแนนที่ได้
N = จานวนนักเรียนทั้งหมด

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการไม่ ส่ ง งานของนั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
เพื่อน าผลการวิจั ย มาเก็ บ เป็ น ข้อมูล เพื่อหาสาเหตุ และนาไปแก้ปัญหาในการเรียนการสอนเพื่อให้
นักเรียนเห็นความสาคัญของการส่งงาน โดยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมจานวน 10 ข้อ โดย
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1/2 สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยสามารถวิเคราะห์ผลได้
ดังนี้
4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป
การศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1/2 สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย เพศ ดังแสดงในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
11
26
37

ร้อยละ
29.73
70.27
100

จากตารางที่ 4.1 เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน จานวน 37 คน พบว่า เป็นเพศชาย
จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 29.73 เป็นเพศหญิง จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 70.27
4.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่ไม่ส่งงานตามกาหนด
จากการเก็บข้อมูลของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1/2 สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จานวน 37 คน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นที่
นักเรียนไม่ส่งงานตามกาหนด ดังแสดงในตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่ไม่ส่งงานตามที่กาหนด
สาเหตุของการไม่ส่งงาน
1. งานที่ได้รับมอบหมายมากเกินไป
2. งานที่ได้รับมอบหมายยาก ทาไม่ได้
3. งานที่ได้รับมอบหมายไม่น่าสนใจ
4. ให้เวลาน้อยเกินไป
5. ครูอธิบายเร็วเกินไป
6. ไม่เข้าใจคาสั่ง
7. งานหาย ไม่ได้บันทึก
8. ไม่มีคอมพิวเตอร์ในการทางาน
9. ติดงานในรายวิชาอื่นๆ
10.ติดเกม

จานวน (คน)
20
18
17
7
9
25
29
5

ร้อยละ
54.05
48.65
45.95
18.19
24.32
67.56
78.37
13.51

ลาดับที่
3
4
5
7
6
2
1
8

จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่าการตอบแบบสอบถามของนักเรียนถึงสาเหตุของการไม่ส่งงาน
ตามกาหนด โดยทาการเรียงลาดับจากสาเหตุที่นักเรียนคิดว่าเป็นสาเหตุที่สาคัญที่สุดจนถึงสาเหตุที่น้อย
ที่สุด 3 อันดับดังต่อไปนี้ ลาดับที่ 1 ไม่มีคอมพิวเตอร์ในการทางาน จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 78.37
ลาดับที่ 2 งานหาย ไม่ได้บันทึก จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 67.56 ลาดับที่ 3 งานที่ได้รับมอบหมาย
มากเกินไป จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 54.05

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ชั้นปีที่ 1/2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีสาระสาคัญพอ
สรุปได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามความคิ ดเห็นถึงสาเหตุที่ไม่ส่งงานตามกาหนดเวลา
ของนั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ชั้ น ปี ที่ 1/2 สาขางานคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ แสดงให้เห็นว่าสาเหตุที่ไม่ส่งงานตามกาหนด โดยทาการเรียงลาดับ
จากสาเหตุที่นักเรียนคิดว่าเป็นสาเหตุที่สาคัญที่สุดจนถึงสาเหตุที่น้อยที่สุด 3 อันดับดังต่อไปนี้ ลาดับที่ 1
ไม่มีคอมพิวเตอร์ในการทางาน จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 78.37 ลาดับที่ 2 งานหาย ไม่ได้บันทึก
จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 67.56 ลาดับที่ 3 งานที่ได้รับมอบหมายมากเกินไป จานวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.05

5.2 ข้อเสนอแนะ
1. ครู ผู้ส อนควรสารวจเครื่องคอมพิว เตอร์ต่อจานวนของนักเรียนในชั่ว โมงเรียนว่ามีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อผู้ใช้กี่คน
2. ครูผู้สอนควรเน้นย้าเรื่องการบันทึกงานของผู้เรียน ว่าควรบันทึกงานใส่แฟรชไดร์ ตลอดเวลา
เพื่อป้องกันเครื่องดับระหว่างการทางาน
3. ครูผู้สอนควรประเมินปริมาณงานให้สอดคล้องกับเวลาและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนต้อง
แบ่งกันใช้ด้วย

บรรณานุกรม
ยุวลี สายสังข์. 2556. วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของ
นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3/8 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ไทยบริหารธุรกิจ.
ปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล. 2556. วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
รายวิชาการประเมินผลการปฏิบัติงาน รหัสวิชา 3207-2009.

