ชื่องานวิจัย

การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานล่าช้าของนักเรียนแกนมัธยมในรายวิชางานไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 1 และ 2

ชื่อผู้วิจัย

นายวุฒิพงศ์ พิเลิศ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
ภาคเรียนที่ 2 ปีกาศึกษา 2564
บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาสาเหตุของการส่งงานล่าช้าของนักเรียนแกนมัธยม ในรายวิชา
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 และ 2 ของนักเรียนแกนมัธยมที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 และ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากโรงเรียนไหล่หินวิทยา
จานวน 23 คนและโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา จานวน 22 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 45 คน โดยผู้วิจัยได้จัดทา
แบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุของการส่งงานล่าช้า/การไม่ส่งงาน ของนักเรียน จานวนของเหตุผลที่ทาให้
นักเรียนส่งงานล่าช้าจานวน 15 เหตุผล โดยให้นักเรียนเรียงลาดับสาเหตุการส่งงานล่าช้า/การไม่ล่งงาน
ตามลาดับทีม่ ากที่สุดจนถึงน้อยที่สุดจากลาดับ 1 – 15 และได้ทาการนาผลของแต่ละสาเหตุมาหาค่า ร้อยละ
แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้งนาเสนอในรูปของตารางประกอบคาบรรยาย
เพื่อศึกษา
พฤติกรรมของนักศึกษาในเรื่องการส่งงานล่าช้า/การไม่ส่งงาน ผลการศึกษาปรากฏว่า จากการศึกษาและ
วิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมเรื่องการส่งงานล่าช้าของนักเรียนแกนมัธยม ในรายวิชางานไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 1 และ 2 แสดงให้เห็นว่า สาเหตุของการส่งงานล่าช้า/การไม่ส่งงาน ลาดับที่ 1 คือ
แบบฝึกหัดยากทาไม่ได้ นักศึกษาเลือก 23 คน คิดเป็น ร้อยละ 51.11 อันดับที่ 2 ให้เวลาน้อยเกินไป นักศึกษา
เลือก 22 คน คิดเป็นร้อยละ 48.89 อันดับที่ 3 การบ้านมากเกินไปนักศึกษาเลือก 19 คน คิดเป็นร้อยละ
42.22
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและปัญหา
ในการจัดเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้น วิทยาลัยสารพัด
ช่างลาปาง เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.) ในสาขายานยนต์ และสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน ผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งนักเรียนแกมัธยม
ด้วย ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขางานนั้นมุ่งเน้นการฝึกทักษะในการปฏิบัติ การทาชิ้นงาน โครงงาน
ตามใบงาน ดังนั้นการทาใบงาน และการบ้านส่งครู ของนักเรียนจึงเป็นเรื่องที่สาคัญมากในการเรียนการสอน
เพราะนอกจากจะมีคะแนนในส่วนของใบงาน และการบ้านแล้ว ยังมีผลต่อการเรียนในคาบถัดไปด้วย เนื่องจากใบ
งานจะเป็นการประเมินความรู้
ความเข้าใจในบทเรียนของนักเรียนว่ามีมากน้อยเพียงใดอีกทั้งยังเป็นการวัด
พฤติกรรม ความรับผิดชอบของนักศึกษาได้อีกทางหนึ่ง ถ้าหากนักศึกษาไม่ได้ทาใบงานที่ครูแจกให้นักศึกษาก็จะ
ขาดคะแนนเก็บในส่วนนั้นและครูก็ไม่สามารถประเมินความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาได้
ผู้สอนในฐานะบุคลากรด้านการสอนคนหนึ่งของวิทยาลัยสารพัดช่างลาปาง ได้รับมอบหมายให้สอนทา
การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 รหัสวิชา
1104 – 1113 และรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 รหัสวิชา 1104 – 1114 ให้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา โรงเรียนไหล่หินวิทยา และโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ซึง่ ในการจัดการเรียนการสอนนั้นเน้นการฝึกทักษะ
การปฏิบัติ การจัดทาชิ้นงาน พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มักจะส่งงานช้ากว่าที่กาหนด หรือบางคนไม่ส่งงาน ซึ่งทาให้
ผู้สอนไม่สามารถวัดความรู้และติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนได้จากความสาคัญ และปัญหาดังกล่าวข้างต้น
ผู้สอนจึงได้ทาการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการส่งงานล่าช้าของนักเรียนแกนมัธยมในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 และ 2
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาสาเหตุของการส่งงานล่าช้าของนักเรียนแกนมัธยม ในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1 และ 2
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลสาหรับการแก้ปัญหาการส่งงานล่าช้าของนักเรียนแกนมัธยม
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการส่งงานล่าช้าของนักเรียนแกนมัธยม ในรายวิชางานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 1 และ 2
2. ได้แนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน

1.4 ตัวแปรที่ศึกษา
1. แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่ทะ
ในเรื่องการส่งงานล่าช้าและไม่ส่งงาน
2. ระดับคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถาม
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การบ้าน หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่ครูมอบหมายให้นักศึกษาได้ทานอกเวลาเรียนเพื่อ เป็นการฝึก
ทักษะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. งาน หมายถึง แบบฝึกหัดที่ครูให้ในชั่วโมงเรียน แบบฝึกหัดที่ครูให้เป็นการบ้าน ใบงาน รวมถึงการ
ทางานเป็นกลุ่ม และชิ้นงาน
3. ใบงาน หมายถึง แบบฝึกหัดที่ครูให้ทาในชั่วโมงเรียนหรือให้เป็นการบ้าน
4. ใบความรู้ หมายถึง เนื้อหาในบทเรียนแยกเป็นบท โดยครูมาแจกเมื่อเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนนั้น
1.6 ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการส่งงานล่าช้าของนักเรียนแกน
มัธยมในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 และ 2 โดยใช้ข้อความที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุ ของการส่งงาน
ล่าช้า / การไม่ส่งงาน จานวน 15 ข้อ และได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้
1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนแกนมัธยมทีล่ งทะเบียนเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น รายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 และ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากโรงเรียนไหล่หินวิทยา
จานวน 23 คนและโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา จานวน 22 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 45 คน
2. แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา เป็นเป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนแกนมัธยมที่ส่ง
ทะเบียนเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 และ 2 ในเรื่องการส่งงานล่าช้า /
การไม่ส่งงาน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากโรงเรียนไหล่หินวิทยา และโรงเรียนแม่ก๋งวิทยาจานวน
15 ข้อ

