โครงงาน
เรื่อง สาเหตุการขาดเรียนของนักศึกษา กศน.ตาบลทุ่งปี้

จัดทาโดย
นายกมลศิษฐ์ รักภักดี
นางกมลพร แสงสุธีสถิต
นางสาวสายชล คีรีไพรภักดี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอแม่วาง
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่

โครงงาน
เรื่อง สาเหตุการขาดเรียนของนักศึกษา กศน.ตาบลทุ่งปี้

จัดทาโดย
นายกมลศิษฐ์ รักภักดี
นางกมลพร แสงสุธีสถิต
นางสาวสายชล คีรีไพรภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษา
นางกัลยา หอมดี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอแม่วาง
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่

ก

บทคัดย่อ
ชื่อโครงงาน
ชื่อผู้จัดทาโครงงาน

กศน.
อาจารย์ท่ปี รึกษา

สาเหตุการขาดเรียนของนักศึกษา กศน.ตาบลทุ่งปี้
นายกมลศิษฐ์ รักภักดี
นางกมลพร แสงสุธีสถิต
นางสาวสายชล คีรไี พรภักดี
ตาบลทุ่งปี้ อาเภอแม่วาง จังหวัดเขียงใหม่
อาจารย์กัลยา หอมดี

การศึกษา สาเหตุการขาดเรียนของนักศึกษา กศน.ตาบลทุ่งปี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สาเหตุการขาดเรียนของนักศึกษา กศน.ตาบลทุ่งปี้ มีวิธีดาเนินการดังนี้ กาหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง จัดทาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
จากนั้นบันทึกข้อมูลนักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อย และแจกแบบสอบถามนักศึกษา กศน.ตาบลทุ่งปี้
อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ขาดเรียนบ่อยแล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ
ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาที่เป็นสาเหตุทาให้นักศึกษาขาดเรียนมากที่สุด คือปัญหาส่วนตัวมีจานวน
22 คน คิดเป็นร้อยละ 26.83 รองลงมาคือปัญหาระยะทางและพาหนะเดินทางมีจานวน 20 คนเท่ากัน
คิดเป็นร้อยละ 24.39 และปัญหาด้านครอบครัวเป็นสาเหตุของการขาดเรียนน้อยที่สุด จานวน 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.85
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กิตติกรรมประกาศ
โครงงานเรื่อง สาเหตุการขาดเรียนของนักศึกษา กศน.ตาบลทุ่งปี้ อาเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่ ที่สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็เพราะได้ รับการช่วยเหลือจากนางกัลยา หอมดี ที่ให้คาปรึกษา
และให้คาแนะนาตลอดเวลาของการดาเนินงาน ขอขอบคุณ นัก ศึก ษาที่ใ ห้ความร่วมมือในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล จนทาให้โครงงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
โครงงานสาเหตุการขาดเรียนของนักศึกษา กศน.ตาบลทุ่งปี้ อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องนี้
จะเกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป

คณะผู้จัดทา
ธันวาคม 2555
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บทที่ 1
บทนา
1.1

ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
จากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ประถมศึกษา,มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ปีการศึกษาที่ผ่านมา กลุ่มผูศ้ กึ ษาเป็นครูผสู้ อนของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอแม่วาง ตาบลทุ่งปี้ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะขาดเรียนทาให้การจัดการศึกษามีปัญหา
โดยการจัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง ทาให้การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามกระบวนการ ตามแผนที่ครูผสู้ อนได้
กาหนดไว้ ทาให้นักศึกษาขาดความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดผลกระทบกับนักศึกษาทาให้มรี ะดับผลการ
เรียนต่ากว่าเกณฑ์
กลุ่มผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาสาเหตุและพฤติกรรมของนักศึกษาในการขาดเรียนเพื่อ
ช่วยกันแก้ปัญหาให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการสอนที่ได้กาหนดไว้ กลุ่มผู้
ศึกษาจึงได้จัดทาโครงงานนี้เพื่อสารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของการขาดเรียนของ
นักศึกษา กศน.ตาบลทุ่งปี้
1.2

วัตถุประสงค์ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้จัดทาได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้
- เพื่อศึกษาสาเหตุการขาดเรียนของนักศึกษา กศน.ตาบลทุ่งปี้

1.3

ขอบเขตการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตของการศึกษาดังนี้
1.3.1 ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา
1.3.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษา กศน.ตาบลทุ่งปี๊ อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ขาด
เรียนบ่อย
1.3.3 ระยะเวลา วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2555
1.3.4 สถานที่ กศน.ตาบลทุ่งปี้ อาเภอแม่วาง จัหวัดเชียงใหม่
1.4ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
1.4.1.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอแม่วาง ได้ทราบสาเหตุที่
แท้จริงในการขาดเรียนของนักศึกษา กศน.
1.4.2. ผูส้ อนมีความเข้าใจนักศึกษามากขึน้
1.4.3. ใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาเพื่อจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
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1.5

นิยามปฏิบัติการ
- นักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อย หมายถึง นักศึกษาที่ขาดเรียนตั้งแต่ 3 ครั้งขึน้ ไป / ภาคเรียน
- นักศึกษา กศน. หมายถึง นักศึกษาระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษาตอนต้นมัธยม,ศึกษา
ตอนปลายที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาโครงงาน เรื่อง สาเหตุการขาดเรียนของนักศึกษา กศน. คณะผู้ศึกษา ได้ค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและจากเว็บไซด์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนี้
วไลพร พลอยขาว (2553 : เว็บไซค์) ได้ศึกษา เรื่อง การไม่มาพบกลุ่มของนักศึกษา กศน.ตาบลโคก
เคียน ภาคเรียนที่ 2 นักศึกษา 2553 ผลการศึกษาพบว่า
-นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนเวลาการทางานกับเพื่อนและสามารถมาพบกลุ่มได้ตามปกติ
-มอบหมายงานให้นักศึกษาไปทาที่บ้านเพื่อช่วยนักศึกษาแก้ปัญหา
ศูนย์การเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ (2553 : เว็บไซค์) ศึกษาเรื่อง การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อแก้ปัญหา
นักศึกษาไม่มเี วลามาพบกลุ่มในหมวดวิชา ภาษาไทย ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ผลการศึกษาพบว่า
นักศึกษาจานวน 3 คน มีความก้าวหน้าในการศึกษาแฟ้มสะสมงาน คิดเป็นร้อยละ 48.5 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 25) เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่า นักศึกษาที่ได้ศกึ ษา แฟ้มสะสมงาน
หมวดวิชาภาษาไทย มีความก้าวหน้าที่สูงขึน้ ทุกคน
ศมากรณ์ วิเทศสนธิ (2554: เว็บไซค์) ศึกษาเรื่องการไม่มาพบกลุ่มของนักศึกษา/ไม่สง่ การบ้าน พบว่า
สาเหตุสว่ นใหญ่มาจากหน้าที่การงานที่ไม่อานวยในการมาพบกลุ่มของนักศึกษาและการไม่ส่ง
การบ้านเนื่องจากครูผสู้ อนการให้การบ้านมากเกินไปและในบางที่แบบฝึกหัดทาไม่ได้ ได้คิดจาก
นักศึกษา จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 65.85
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการ
การทาโครงงานสารวจสาเหตุและการแก้ไขปัญหาการขาดเรียนของนักศึกษา กศน.ตาบลทุ่งปี้
อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ทาโครงงานนาเสนอข้อมูลตามลาดับดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษา กศน.ตาบลทุ่งปี้ อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ขาด
เรียนบ่อย ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2555 จานวน 111 คน
1.2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา กศน.ตาบลทุ่งปี้ อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่
ขาดเรียนบ่อย ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2555 จานวน 20 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล
2.1. ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามนักศึกษาเรื่อง
สาเหตุการขาดเรียนของนักศึกษา กศน.ตาบลทุ่งปี้ อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
2.2. กาหนดประเด็นในการสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามในการเรื่องสาเหตุการขาดเรียน
ของนักศึกษา กศน.ตาบลทุ่งปี้ อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดาเนินการจัดทาเครื่องมือ จานวน 1
ฉบับ คือ แบบสอบถามนักศึกษา กศน. ที่ขาดเรียนบ่อย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 สาเหตุของการขาดเรียน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1. บันทึกข้อมูลนักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อย
3.2. แจกแบบสอบถามนักศึกษา กศน.ตาบลทุ่งปี้ อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ที่ขาดเรียนบ่อย
3.3. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูท้ าโครงงาน ได้นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนักศึกษา กศน.ตาบลทุ่งปี้ อาเภอแม่
วาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ขาดเรียนบ่อยและวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามนักศึกษา กศน.ตาบลทุ่งปี้ อาเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่ ทีข่ าดเรียนบ่อย
2. นาข้อมูลจากแบบสอบถามนักศึกษา กศน.ตาบลทุ่งปี้ อาเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่ ที่ขาดเรียนบ่อย มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติจานวนและร้อยละ
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึกษาโครงงานเรื่อง สาเหตุการขาดเรียนของนักศึกษา กศน.ตาบลทุ่งปี้
อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ดาเนินการจัดทาเครื่องมือ จานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2
ตอน คือ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ปรากฏผล ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป

จานวน

ร้อยละ

1. เพศ
ชาย
หญิง

14
6

70
30

2. อายุ
15-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปีข้ึนไป

8
5
3
4

40
25
15
20

3
6
11

15
30
55

13
6
1

65
30
5

3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. อาชีพ
เกษตรกร
รับจ้าง
ค้าขาย
นักศึกษา
ผูน้ าชุมชน
อื่นๆ.......................
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ข้อมูลทั่วไป

จานวน

ร้อยละ

3
5
5
4
3

15
25
25
20
15

4
3
5
7
1
-

20
15
25
35
5
-

10
10

50
50

5. รายได้/เดือน
ต่ากว่า 3,000
3,001 – 5,000
5,001 – 8,000
8,001 – 10,000
10,001 – 14,000
15,000 ขึน้ ไป
6. จานวนครั้งที่ขาดเรียน / ภาคเรียน
3 ครั้ง
5 ครั้ง
7 ครั้ง
10 ครั้ง
13 ครั้ง
15 ครั้ง
อื่นๆระบุ......................
7. ช่วงระยะเวลาที่ขาดเรียน
มกราคม – มีนาคม
เมษายน – มิถุนายน
กรกฎาคม – กันยายน
ตุลาคม – ธันวาคม
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จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อยเป็นเพศชายจานวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70 ที่เหลือเป็นเพศหญิง จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 มีช่วงอายุ15-30 ปี มากที่สุดจานวน
8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา อายุ 31-40 ปี จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ระดับการศึกษาที่
ขาดเรียนมากทีส่ ุดได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาเป็น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ระดับ อาชีพเกษตรกรขาดเรียนมากที่สุด
จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ65 รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 นักศึกษา
ทีม่ ีรายได้ตอ่ เดือน 3,001-5,000 และ 5,001- 8,000 บาท ขาดเรียนมากที่สุด จานวน 5 คนเท่ากัน
คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมา 8,001 -10,000 บาท จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 จานวนครั้งที่ขาด
เรียน/ภาคเรียน พบว่า จานวนที่ขาดเรียนมากที่สุดคือ 10 ครั้ง/ภาคเรียน จานวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35 รองลงมา คือ 7 ครั้ง จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และช่วงระยะเวลาที่ขาดเรียน
มากที่สุด คือเดือนกรกฎาคม – กันยายน และระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม มีจานวน 10 คนเท่ากัน
คิดเป็นร้อยละ 50
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ตอนที่ 2 สาเหตุของการขาดเรียน แบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ปรากฏผล ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของสาเหตุการขาดเรียนของนักศึกษา กศน.ตาบลทุง่ ปี้
อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
รายการ
1. ปัญหาส่วนตัว
ติดเกมส์
ติดเพื่อน
เกียจคร้าน
ติดแฟน
ติดการพนัน
ติดยาเสพติด
ติดงาน/ธุระส่วนตัว
ทางานต่างถิ่น
เรียนไม่ทันเพื่อน
อื่นๆ.......................................

จานวน

ร้อยละ

1
1
16
4
-

4.55
4.55
82.72
18.18
-

10
3
-

76.92
23.08
-

2
5

28.57
71.43

2. ปัญหาครอบครัว
ยากจน
หย่าร้าง
ทะเลาะวิวาท
อาศัยอยู่กับผูอ้ ื่น
3. ปัญหาสุขภาพ
พิการ
ป่วย
อื่นๆระบุ...........................
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รายการ

จานวน

ร้อยละ

13
2
1
2
2

65
10
5
10
10

1
16
2
1

5
80
10
5

4. ระยะทาง
5-10 กม.
11-20 กม.
21 -30 กม.
31-40 กม.
41-50 กม.
51 กม. ขึน้ ไป
5. พาหนะเดินทาง
จักรยาน
จักรยานยนต์
รถยนต์
อื่น ระบุ ขับรถไม่เป็น

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัญหาส่วนตัวที่นักศึกษาขาดเรียนมากที่สุด คือการติดงาน/ธุระ
ส่วนตัว จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 72.72 รองลงมา คือ ทางานต่างถิ่น จานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.18 สุดท้าย คือ ติดเกมและเกียจคร้าน จานวน 1 คน อย่างละเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 4.55
ปัญหาครอบครัว มากที่สุด คือ ความยากจน จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92
รองลงมา คือ การหย่าร้าง จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08
ปัญหาสุขภาพ มากที่สุด คือ ปัญหาอื่น ๆ จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 รองลงมา คือ
การเจ็บป่วย จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57
ปัญหาระยะทางในการเดินมาเรียน ระยะทางที่เป็นปัญหามากที่สุด คือ ระยะทางจาก 5-10
กม. จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมา คือ ระยะทาง 11 – 20 กม. , 41 – 50 กม. , 51 กม.
ขึน้ ไป มีจานวนนักศึกษาขาดเรียนเท่ากัน จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10
ปัญหาพาหนะเดินทาง พบว่านักศึกษาที่ใช้จักรยานยนต์ขาดเรียนมากที่สุด มีจานวน 16 คน
รองลงมา คือ รถยนต์ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 สุดท้าย คือ รถจักรยานและอื่นๆ มีจานวน 1
คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 5
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ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของสาเหตุการขาดเรียนของนักศึกษาตาบลทุ่งปี้โดยภาพรวม
ปัญหา
1.ปัญหาส่วนตัว
2.ปัญหาครอบครัว
3.ปัญหาสุขภาพ
4.ระยะทาง
5.พาหนะเดินทาง

จานวน
22
13
7
20
20

ร้อยละ
26.83
15.85
8.54
24.39
24.39

จากตารางที่ 3 พบว่า ปัญหาที่เป็นสาเหตุทาให้นักศึกษาขาดเรียนมากที่สุด คือปัญหาส่วนตัวมี
จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 26.83 รองลงมาคือปัญหาระยะทางและพาหนะเดินทางมีจานวน 20 คน
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 24.39 และปัญหาด้านครอบครัวเป็นสาเหตุของการขาดเรียนน้อยที่สุด จานวน
13 คน คิดเป็นร้อยละ 15.85 ดังแผนภูมิที่ 1
แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของสาเหตุการขาดเรียนของนักศึกษาตาบลทุ่งปี๊โดยภาพรวม
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาโครงงานเรื่องสาเหตุการขาดเรียนของนักศึกษา กศน.ตาบลทุ่งปี้ จะพบว่าสาเหตุ
ที่นักศึกษาขาดเรียนมากที่สุดมาจากสาเหตุปัญหาส่วนตัว เช่น ติดงาน/ธุระส่วนตัว ทางานต่างถิ่น ติด
เกม และเกิดจากความเกียจคร้านของนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นระยะทางและพาหนะที่ใช้ใน
การเดินทาง และ ปัญหาครอบครัว เช่น นักศึกษามีฐานะยากจน มีการหย่าร้างภายในครอบครัว ส่วน
ปัญหาสุขภาพเป็นสาเหตุทาให้นักศึกษาขาดเรียนน้อยที่สุด
5.2 อภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า สาเหตุที่นักศึกษาขาดเรียนมากที่สุดคือปัญหาส่วนตัว ได้แก่ ติดงาน/ธุระ
ส่วนตัว ทางานต่างถิ่น ติดเกม และเกิดจากความเกียจคร้านของนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของนายศมากรณ์ วิเทศสนธิ ที่ศกึ ษาเรื่องการไม่มาพบกลุ่มของนักศึกษา ได้กล่าวว่า
สาเหตุสว่ นใหญ่มาจากหน้าที่การงานที่ไม่อานวยของการมาพบกลุ่มของนักศึกษา อีกทั้งปัญหาไป
ทางานต่างถิ่น ต่างอาเภอ ต่างจังหวัด ทาให้นักศึกษาเหล่านีไ้ ม่สามารถมาเรียนได้และนักศึกษา
บางส่วนยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่มกี ารใช้อินเตอร์เน็ตในการสื่อสาร เล่นเกม จึงมีปัญหานักศึกษา
ติดเกมตามมา
5.3 ข้อเสนอแนะ
1. ในการสารวจข้อมูลควรจะมีกลุ่มตัวอย่างให้มากกว่านี้
2. การทาโครงงานนีส้ ามารถพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึน้
3. ควรเพิ่มระยะในการเก็บรวบรวมข้อมูลและครอบคลุมทุกพืน้ ที่
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามสาเหตุการขาดเรียนของนักศึกษา กศน.ตาบลทุง่ ปี้

