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ค าน า 

เอกสารการวิจยัฉบบันีจ้ดัท าขึน้มาเพ่ือแก้ไขปัญหานักเรียนไม่ส่งงานของห้อง 402  ช. เพ่ือให้

นกัเรียนได้ตระหนกัถึงความส าคญัตอ่งานท่ีได้รับมอบหมายและสง่ผลให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้ดีขึน้ 

อนึ่ง อาจารย์ท่ีปรึกษาเล็งว่าว่านักเรียนทุกคนต้องมีความรับผิดต่องานท่ีได้รับมอบหมาย แต่

อาจจะด้วยสาเหตุต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถท างานส่งได้ จึงมีแนวคิดท่ีจะหาเทคนิควิธีการช่วยให้นักเรียน

สามารถท างานท่ีอาจารย์ได้มอบหมายให้ท าส่ง โดยการหาวิธีตา่ง ๆ เพ่ือให้นกัเรียนห้อง 402 ช. มีงานส่ง

ในรายวิชาต่าง ๆ  และคิดค้นวิธีการช่วยเหลือในรูปแบบตา่ง ๆ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือทัง้จาก นกัเรียน 

ครู-อาจารย์ประจ าวิชาทกุท่าน ครูท่ีปรึกษา ตลอดจนผู้ปกครองเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในการท างานวิจยัใน

ครัง้นี ้

หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่งานวิจยัในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจเป็นอยา่งยิ่ง 
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ความเป็นมาและสภาพปัญหา 

 ผู้วิจยัได้รับต าแหนง่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาห้อง 402 รอบเช้า ได้พบวา่ปัญหาเร่ืองการไมท่ างานสง่

ในรายวิชาตา่ง ๆ ของนกัเรียนห้อง 402 เช้า  

 ดงันัน้ข้าพเจ้าในฐานะอาจารย์ท่ีปรึกษาห้อง 402 รอบเช้า จงึหาแนวทาง เทคนิควิธีการแก้ไข

ปัญหานกัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมไมส่ง่งานในรายวิชา ตา่ง ๆ  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือให้นกัเรียนมีงานสง่ในรายวิชาตา่ง ๆ  

2. เพ่ือให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึน้ 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 ใช้วิธีการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ดงันี ้

1.  สอบถามจากตวันกัเรียน 
2.  สอบถามจากครูผู้สอนในรายวิชาตา่ง  
3. แจ้งผู้ปกครองให้รับทราบในปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

-  การสมัภาษณ์เป็นรายบคุคลในห้องเรียน   
 ระยะเวลาในการด าเนิน 
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2558 
 
 
  



ขัน้ตอนด าเนินงานวิจัย 
 สอบถามกบัตวันกัเรียนห้อง 402 ช. วา่มีนกัเรียนคนใดท่ียงัไมไ่ด้ท างานสง่ในรายวิชาอะไรบ้าง 
ได้รับค าตอบ ดงันี:้ 

1. วิชาพลงังานและสิ่งแวดล้อม จ านวน  15 คน  ท่ียงัไมไ่ด้ส่งกงัหนัท าด้วยการกระดาษ 
2. วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ  จ านวน 10  คน  ท่ียงัไมไ่ด้สง่ใบงานรวมเลม่ 
3. วิชาบญัชี 2    6  คนท่ียงัไมไ่ด้สง่เซ็ตบญัชี 
4. วิชาคณิตศาสตร์  12  คน ท่ียงัไมไ่ด้สง่ใบงานและแบบฝึกหดั 
5. วิชาการขาย 4  คนไมส่ง่งานและน าเสนอขาย 
6. วิชาภาษาองักฤษในชีวิตจริง  ไมส่ง่หนงัสือเรียน 

แนวทางการแก้ไขของอาจารย์ที่ปรึกษา 
1. วิชาพลงังานและสิ่งแวดล้อม จ านวน 15 คนท่ียงัไมไ่ด้สง่งานเรียกพบหลงัเลิกเรียน ในวนั

พฤหสัท่ี  6  สิงหาคม  2558 เวลา 15.00 น. พร้อมทัง้ขอความร่วมมือจากนกัเรียนในห้อง 
402 ช.  ให้มาสอนเพ่ือกงัหนัและให้รุ่นพ่ีชว่ยสอนท า  ท่ีหน้าห้องประชาสมัพนัธ์  วิทยาลยั
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  

2. วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ แจ้งให้นกัเรียนทราบวา่ใครขาดใบงานใดเช็ค
รายละเอียดได้ท่ีอาจารย์ผู้สอน โดยอ.ให้ถึงวนัท่ี 25 กนัยายน 2558 ครูท่ีปรึกษาได้ย า้เตือน
ไปกบัตวันกัเรียนและแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบทางโทรศพัท์  

3. วิชาบญัชี 2 อาจารย์ประจ าวิชาชว่ยโทรศพัท์แจ้งกบัผู้ปกครองโดยตรง และครูท่ีปรึกษาได้ย า้
เตือนในเร่ืองของการสง่งานและแจ้งผู้ปกครองให้ทราบทางโทรศพัท์ 

4. วิชาคณิตศาสตร์แจ้งให้นกัเรียนทราบวา่ใครไมไ่ด้สง่งานและให้ด าเนินงานให้เสร็จสิน้และ
โทรศพัท์แจ้งผู้ปกครอง 

5. วิชาการขายแจ้งให้นกัเรียนทรายวา่ใครไมไ่ด้สง่งานและให้ด าเนินงานให้เสร็จสิน้และแจ้ง
ผู้ปกครอง แตน่กัเรียนก็ยงัไมท่ างานสง่ สาเหตท่ีุได้รับเน่ืองจากเป็นงานกลุม่ท าให้มีการเก่ียง
งานกนั สดุท้ายอาจารย์ประจ าวิชาให้เป็นงานเดี่ยว มี  2 คนท่ีท างานสง่ นกัเรียนเลขท่ี  18  
และ นกัเรียนเลขท่ี 31 

6. วิชาภาษาองักฤษในชีวิตจริงอาจารย์ให้น าหนงัสือเรียนมาสง่ในวนัท่ี  25  กนัยายน  2559 
  



 
สรุปการวิจัย 
 จากการตดิตามด าเนินงานท่ีผา่นสรุปได้ดงันี ้

ที่ 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ - สกุล 

เกรดเฉลี่ย
เทอม 1 

เกรดเฉลี่ย
เทอม 2 

1 58-7384-1 นายทศพล  ประถงัธาน ี 1.80 1.78 

2 58-7445-1 นายภทัร์ศรุต  ชเูชิด 2.47 1.62 

3 58-7473-1 นายธนาพร  วอนเหมือน 1.36 0.31 

4 58-7479-1 นางสาวนนัทิดา  พรมชาต ิ 2.19 2.62 

5 58-7482-1 นางสาวนนัธิยา  สขุเกษม 3.61 3.34 

6 58-7486-1 นางสาวสภุาภรณ์  ทกุขนิโรธ 3.27 3.18 

7 58-7487-1 นายธาดา  ข าภกัดิ ์ 1.44 1.59 

8 58-7488-1 นางสาวนาถวด ี มาตนาเรียง 2.41 2.46 

9 58-7490-1 นางสาวปริชาติ  สขุคง 3.66 3.62 

10 58-7492-1 นางสาวเปรมกมล  เชิดช ู 2.66 2.15 

11 58-7497-1 นางสาวทิพภาวรรณ  จงฉิม 2.16 2.06 

12 58-7498-1 นางสาววิภาวรรณ  ออ่นสวา่ง 3.44 3.21 

13 58-7499-1 นางสาวปริญา  เกียรติจ านงค์ 2.97 2.59 

14 58-7500-1 นางสาวอ าเอ้ย  ตาสงัฆ์ 3.38 3.03 

15 58-7501-1 นางสาวศิริวรรณ  ชพูทุธพงศ์ 3.36 3.09 

16 58-7507-1 นายธรรมรัตน  วิโย 1.44 1.75 

17 58-7509-1 นายชญานนท์  แสงใหญ่ 2.83 2.81 

18 58-7510-1 นายยศพล  จ านงค์พนัธ์ 2.97 2.87 

19 58-7521-1 นางสาวสรีุรัตน์  กิติภทัร์ถาวร 2.55 1.90 

20 58-7525-1 นายมนสั  สวุรรณลาภา 0.97 0.37 

21 58-7527-1 นางสาวขนิษฐา  พลทอง 2.72 1.96 

22 58-7528-1 นางสาวเพชรรัตน์  ป้อมขาว 1.58 2.71 

23 58-7532-1 นายวิธวิทย์  เงินรวง  2.19 2.15 

24 58-7538-1 นางสาวสนุนัทา  ศรีท้วม 2.22 2.75 

25 58-7547-1 นางสาวดวงแก้ว  โฮมจมูจงั 1.83 1.81 

26 58-7548-1 นางสาวภทัราวดี  รัตนไพบลูย์ 2.75 2.90 



ที่ 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ - สกุล 

เกรดเฉลี่ย
เทอม 1 

เกรดเฉลี่ย
เทอม 2 

27 58-7550-1 นางสาวอมัพรพรรณ  ภิรมสขุ 3.30 2.96 

28 58-7559-1 นายพนทตั  หิรัญรักษ์ 2.63 3.28 

29 58-7562-1 นางสาวณิรชา  นรารัตน์ 3.00 2.90 

30 58-7563-1 นางสาวมรกต  จนัทสาร 3.50 2.90 

31 58-7566-1 นางสาวขวญัจิรา  ชาวนา 3.63 3.43 

32 58-7572-1 นายอภิชาต ิ ภิรมกิจ 1.58 1.68 

33 58-7580-1 นางสาวอารียา  นิยมวนั 3.16 3.31 

34 58-7581-1 นายธนากร  ปัตตะเกสา 3.25 3.25 

35 58-7586-1 นายธิติธญั  เหลอืงออ่น  0.00 0.00 

36 58-7590-1 นายสมชาย  สมบง 2.58 2.28 

37 58-7608-1 นางสาวนารีรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร 1.44 1.15 

38 58-7609-1 นายอคัรพล  เขื่อนนอก 3.11 3.28 

39 58-7624-1 นายกฤษณพรรณ  สเีสน 2.00 1.15 

40 58-7629-1 นางสาวอินทิรา  จนัทร์งาม 2.75 1.15 

41 58-7643-1 นางสาวทิตยา  อรุณรัศม ี 2.08 1.59 

42 58-7647-1 นายเอกวสัส์  อลุศินนัท์   1.88 1.40 

43 58-7695-1 นายณฐัพงศ์  จุ้ยคง 2.08 1.25 

44 58-7698-1 นายอนนัตชา  อาจณะรงค์ 1.30 0.87 

45 58-7801-1 นางสาวดารินทร์  วงษ์สวุรรณ 2.66 2.59 

 
 จากการผลการเรียนท่ีได้น ามาเปรียบเทียบกนัพบว่ามีนกัเรียนท่ีเรียนดีขึน้จ านวน   11  คน    
และได้สาเหตขุองการไมส่ง่งานดงันี ้

1.  ท างานไมเ่ป็น  
2.  ท างานพิเศษระหวา่งเรียนท าให้ไมมี่เวลาท างาน 
3.  ท ากิจกรรมในเทอมท่ี 2 มีกิจกรรม กีฬาสี  ท าให้นกัเรียนมุง่มัน่ในการท ากิจกรรมมากกวา่

การเรียนท าให้มีผลการเรียนท่ีตกต ่า 
4. ไมเ่ข้าใจงานท่ีอาจารย์สัง่   
5. ไมก่ล้าน าเสนอ ขาดความมัน่ใจ 



และการท่ีจะท าให้นกัเรียน ท างานสง่ได้ต้องได้รับความร่วมมือจากตวันกัเรียน  ครูประจ าวิชา ครูท่ีปรึกษา 
ผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมกนัแก้ไขปัญหาซึง่จะสามารถท าให้นกัเรียนมีผลการเรียนท่ีดีขึน้ได้   
  
ข้อเสนอแนะ 
 -. อาจารย์ท่ีปรึกษาสอบถามการเร่ืองการสง่งานทกุครัง้ เพ่ือคอยกระตุ้นเตือนให้นกัเรียนท างาน
สง่ให้ทนัเวลา 
 -. แจ้งผู้ปกครองให้ทราบถึงพฤติกรรมการเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างสม ่าเสมอ และให้
ผู้ปกครองชว่ยกวดขนัเร่ืองการท างานสง่อาจารย์ประจ าวิชาตา่ง ๆ  
 -.  ได้รับความร่วมมือจากทา่นอาจารย์ประจ าวิชาตา่ง ๆ ท่ีแจ้งข้อมลูให้ทราบ เพ่ือท่ีจะด าเนินการ
ตดิตามให้นกัเรียนสง่งาน   
 


