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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ด้วยผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2 จากการสอนใน
ระยะเวลา 1 เดือน พบว่ามีนักเรียน5 คนท่ีมักจะส่งงานไม่ตรงเวลา ตามท่ีครูผู้สอนก าหนด หรือบาง
คนก็ไม่ส่งงานหรือการบ้านเลยซึ่งท าให้ครูผู้สอนไม่สามารถ วัดความรู้ หรือติดตามความก้าวหน้าของ
นักเรียนได้หากปล่อยไว้ต่อไปอาจส่งผลถึงผลการประเมินผลสมฤทธิ์ทางการเรียนได้ ดังนั้นผู้วิจัยเห็น
ความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ท าการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
มาเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน/ การบ้านต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2 
2.เพื่อรวบรวมข้อมูลส าหรับการแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการไม่ส่งงาน 
2.ได้แนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ เรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่ส่งงาน ในรายวิชาสังคมศึกษา จ านวน 5 คน   
เป็นการท างานวิจัยภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 เพื่อเป็นพื้นฐานในงานวิจัยเรื่อง  การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  ผู้วิจัยจึงศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยเสนอตามล าดับหัวข้อดังนี้ 
                1.  ความหมายของพฤติกรรม 
                2.  ความหมายของการบ้าน 
                3.  แนวคิดทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับการบ้าน 
 
พฤติกรรม  ( Behavior ) 
 พฤติกรรม  หมายถึง  ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของส่ิงมีชีวิตแม้ว่าจะสังเกตได้หรือไม่ก็
ตาม  เช่น  คน  สัตว์  มีนักพฤติกรรมศาสตร์บางคนได้ให้ความหมายไว้ว่า  พฤติกรรมมีความหมาย
กว้างขาวงครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมของส่ิงท่ีไม่มีชีวิตด้วย  เช่น  การไหลของน้ า  คล่ืนของน้ าทะเล  
กระแสลมท่ีพัด  การปลิวของฝุ่นละออง  การเดือดของน้ า  เป็นต้น  ส่ิงท่ีกล่าวมาเป็นการเคล่ือนไหว
ของส่ิงไม่มีชีวิต  แต่มีการเปล่ียนแปลงจากลักษณะหนึ่งไปยังอีกลักษณะหนึ่ง  เลยถือว่าคล้าย ๆ  กับ
เป็นปฏิกิริยาหรือเป็นกิจกรรมท่ีปรากฏออกมาจากส่ิงนั้นจึงนับว่าเป็นกิจกรรมด้วย 
 การศึกษาเรื่องพฤติกรรมส่วนใหญ่จะมุ่งศึกษาเฉพาะพฤติกรรมของคนส่วนพฤติกรรมของ
สัตว์กระท าเป็นบางครั้ง  เพื่อน ามาเป็นส่วนประกอบให้เข้าใจในพฤติกรรมของคนได้ดียิ่งขึ้น 
 
พฤติกรรมภายนอก   (  Overt Behavior  )  
 พฤติกรรมภายนอก  หมายถึง  ปฏิกิริยาของบุคคลหรือกิจกรรมของบุคคลท่ีปรากฏออกมา
ให้บุคคลอื่นได้เห็น  ท้ังทางวาจาและการกระท าท่าทางอื่นๆ  ท่ีปรากฏออกมาให้เห็นได้  พฤติกรรมท่ี
ปรากฎออกมาให้เห็นภายนอกนั้นเป็นส่ิงท่ีคนมองเห็นตลอดเวลา  เป็นปฏิกิยาท่ีคนเราได้แสดงออกมา
ตลอดเวลาของการมีชีวิต  ถ้าล าดับต้ังแต่ต่ืนนอนจนกระท่ังนอนหลับ  จะเห็นว่าได้แสดงพฤติกรรม
ออกมาตลอดเวลา 
 พฤติกรรมภายนอกท่ีแสดงออกมามีความส าคัญมาก   โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสังคมใดท่ี
ประเมินคุณภาพของคนว่าเป็นคนดี  มีระเบียบวินัย   สุภาพ  ซื่อสัตย์  ทารุณ  เป็นต้น  ล้วนแต่
ประเมินคุณภาพของพฤติกรรมภายนอกท้ังสิน  ถ้าไม่แสดงออกมาสังคมก็ไม่ทราบว่าบุคคลนั้นเป็นคน
อย่างไร 
 พฤติกรรมท่ีคนแสดงออกมาให้เห็นภายนอกจึงนับว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม  สังคมชอบตัดสินคนด้วยพฤติกรรมภายนอก  ดังนั้นพฤติกรรมท่ี
เราเห็นได้ทราบอาจไม่ใช่พฤติกรรมท่ีแท้จริงของเขา   และไม่ใช่ตัวตนท่ีแท้จริง  คือการกระท าไม่ตรง
กับความคิดความรู้สึก  บางคนอาจสวมหน้ากากเข้าหากัน  หรือแสดงไปตามบทบาทท่ีเขาเป็น
บางครั้งจึงก าหนดไม่ได้ว่าเป็นเรื่องจริง  เพราะไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงออกมาท้ังหมด 
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พฤติกรรมภายใน  (  Covert Behavior ) 
พฤติกรรมภายใน   หมายถึง  กิจกรรมภายในท่ีเกิดขึ้นในตัวบุคคล  ซึ่งสมองท าหน้าท่ีรวบรวม  สะสม
และส่ังการ  ซึ่งเป็นผลจากการกระท าของระบบประสาทและกระบวนการเปล่ียนแปลงทางด้าน
ชีวเคมีของร่างกาย  พฤติกรรมภายในมีท้ังรูปธรรมและนามธรรม  ท่ีเป็นรูปธรรมคนอื่นจะสังเกตเห็น
ไม่ได้แต่จะใช้เครื่องมือทางการแพทย์ทดสอบได้  สัมผัสได้  เช่น  การเต้นของหัวใจการหดและการ
ขยายตัวของกล้ามเนื้อ  การบีบของล าไส้  การสูบฉีดโลหิตไปเล้ียงร่างกาย  เป็นต้น  ท่ีเป็นนามธรรม
ได้แก่  ความคิด  ความรู้สึก  เจตคติ  ความเช่ือ  ค่านิยม  ซึ่งจะอยู่ในสมองของคน   บุคคลภายนอก
ไม่สามรถจะมองเห็นได้  หรือสัมผัสได้เพราะไม่มีตัวตน  และจะทราบว่าเขาคิดอย่างไรก็ต่อเมื่อเขา
แสดงออกมา  เช่น  การแสดงอาฆาตมาดร้าย  ใช้ค าพูดข่มขู่หรือระท าดังท่ีคิดไว้  พฤติกรรมภายในจะ
มีเหมือนกันหมดทุกวัยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่  เพศชาย  เพศหญิง  หรือต่างเช้ือชาติ  ส่วนท่ีจะแตกต่าง
กันจะอยู่ท่ีจ านวน  ปริมาณหรือคุณภาพเท่านั้น 
พฤติกรรมภายในมีความส าคัญต่อคน  เป็นคุณสมบัติท่ีท าให้คนเหนือกว่าสัตว์  คนมีแนวคิดท่ีมีระบบ
และคาดการณ์ในส่ิงต่างๆ  ในอนาคตได้  พฤติกรรมภายในของคนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ภายนอกท่ีแสดงออกมา  บางสถานการณ์ก็ไม่อาจสอดคล้องกันได้  เช่น  บางครั้งไม่พอใจในการ
กระท าของผู้อื่นก็อาจจะท าเฉยเพราะไม่กล้าต่อว่าหรืท าร้ายเขา  เพราะถ้ากระท าอะไรลงไปอาจท าให้
เกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นได้ 
มนุษย์จะแสดงพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกต้ังแต่เกดจนตาย  พฤติกรรมท่ีแสดงออกมา
อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเล้ียงดูและอบรมจากครอบครัวหรือในทางตรงกันข้ามอาจสืบ
เนื่องมาจากการขาดการเล้ียงดูและอบรมจากครอบครัวหรือในทางตรงกันข้ามอาจสืบเนื่องมาจากการ
ขาดการเล้ียงดูอบรมจากครอบครัว  จึงท าให้มีปัญหาอยู่มาก 
ในแต่ละช่วงของชีวิตจะมีพัฒนาการปรับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต้องปรับพฤติกรรมให้เข้ากับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ   รวมท้ังการ
เปล่ียนแปลงของสังคมในทุกๆด้าน  เมื่อขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของคนจึง
ท าให้ตนเปล่ียนพฤติกรรมได้ยาก  เช่น  บางชุมชนมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารสุก ๆ  ดิบๆ  
เป็นต้น 
 
ความหมายของการบ้าน 
กู๊ด ( Good , 1973 : 224 )  กล่าวว่า  การบ้าน  หมายถึง  งานท่ีครูมอบหมายให้นักเรียนกลับไปท า
ท่ีบ้าน  เพื่อทบทวนความรู้ท่ีเรียนไปแล้ว  และเป็นการฝึกทักษะ  การใช้กฎ  หรือสูตรต่างๆท่ีเรียนไป
แล้ว 
ไพโรจน์  โตเทศ  (  2529  : 9  -  12  )   กล่าวถึงการบ้านไว้ว่า  การบ้านเป็นงานท่ีครูผู้สอน
มอบหมายหันักเรียนไปท าท่ีบ้าน  เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ท่ีนักเรียนได้เรียนไปแล้วจากโรงเรียน  
ประการหนึ่ง  อีกประหนึ่ง  เป็นการให้งานท่ีมุ่งวางพื้นฐานในการเรียนต่อไป  เพื่อความเข้าใจตรงกัน
หรือความง่ายต่อการสอนในเนื้อหาวิชาต่อไป 
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จินตนา   ใบกาซูยี  ( 2531  : 40  )   กล่าวถึงการบ้านไว้ว่า  หมายถึง  ส่ิงจ าเป็นท่ีเด็กทุกช้ันจะต้อง
ปฏิบัติ  ท าให้เด็กรู้จักวินัย  รู้จักควบคุมตนเอง  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  แบ่งเวลาเป็น  และรู้จัก
เรียนด้วยตนเอง 
จันทนา  คุณกิตติ  ( 2532  : 14  )   กล่าวถึงการบ้านไว้ว่า  หมายถึง  งานหรือกิจกรรมท่ีครู
มอบหมายหันักเรียนท านอกเวลาเรียนปกติตามข้อก าหนดท่ีตกลงร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนเพื่อให้
นักเรียนได้คิด  ค้นคว้า  ทบทวนความรู้ท่ีเรียนไปแล้ว  เพื่อฝึกทักษะหรือเตียมสู่ทเรียนใหม่ตลอดจน
เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ยอว์นี  ( Yvonne )   กล่าวถึงการบ้านไว้ว่า  หมายถึง  งานท่ีมอบหมายให้นักเรียนท านอกเวลาเรียน  
Yvonne .  1984 . Developing  Homework  Policies.          ( ออนไลน์ )   สืบค้นได้จาก : 
www. Eg.gov./databases/ERIC  Digests/ed256473.html   [20  พฤศจิการยน  2544 ] 
บัทเลอร์  ( Butler )  กล่าวถึงการบ้านไว้ว่า  หมายถึง  การให้นักเรียนใช้เวลานอกช้ันเรียนในการท า
กรรมกิจกรรมจากแบบฝึกหัด  เป็นการเสริมแรงหรือประยุกต์ทักษะหรือความรู้ใหม่และเรียนรู้ทักษะ
ขั้นพื้นฐานด้วยตนเองอย่างอิสระ  Butler. 1987. Homework.             ( ออนไลน์)   สืบค้นได้จาก 
: www.bigchalk.com  [ 5  กุมภาพันธ์  2541 ] 
กระทรวงศึกษาธิการ  ( 2539  : 2 )   กล่าวถึงการบ้านไว้ว่า  การบ้าน  หมายถึง  กิจกรรมท่ีครู
มอบหมายให้นักเรียนท านอกเวลาเรียน  ตามข้อก าหนดท่ีตกลงร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนหรืออาจ
เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนคิดขึ้นเองโดยความเห็นชอบของครู 
จากความหมายข้างต้น  พอสรุปได้ว่า  การบ้านหมายถึง  งานหรือกิจกรรมท่ีครูมอบหมายให้นักเรียน
ได้ท านอกเวลาเรียนเพื่อเป็นการฝึกทักษะ  คันคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและใช้ว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการบ้าน 
วัตถุประสงค์ของการบ้าน  
สแตรง  ( Strang , 1960  อ้างถึงใน  สุขดี  ต้ังทรงสวัสด์ิ. 2533 : 9 )   กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการ
มอบหมายการบ้านไว้ดังนี้ 
1.  เพื่อช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความพยายาม  ความคิดริเริ่ม  ความเป็นอิสระ  มีโอกาสใช้ความคิด
ของตนเอง 
2.   ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างจากการเรียนในโรงเรียนให้เป็นประโยชน์ 
3.   เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ท่ีได้รับจากโรงเรียนโดยท ากิจกรรม 
4.   สนับสนุนการเรียนรู้โดยมีการเตรียมตัวฝึกปฏิบัติ 
กระทรวงศึกษาธิการ (  2539 : 3  )    ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการบ้านไว้ดังนี้ 
1.   เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์จากส่ิงท่ีได้เรียนรู้มาแล้ว 
2.   เพื่อให้รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
3.   เพื่อให้รู้จักตนเองเกี่ยวกับความถนัด  ความสามารถ  ความสนใจและข้อบกพร่องในการเรียนวิชา
นั้น ๆ 
4.   เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นในส่ิงท่ีเรียนรู้และท าให้กล้าตัดสินใจ 
5.   เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
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6.   เพื่อให้มีวินัยรักการท างาน  มีความรับผิดชอบและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
7.   เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  รู้จักเสียสละ  ช่วยเหลือสังคมและท างานเป็นหมู่คณะได้ 
8.   เพื่อให้ครูและผู้ปกครองสามารถสนับสนุน  และช่วยเหลือในข้อบกพร่องต่างๆ  ของ  
      นักเรียนท่ีเกิดจากการเรียนการสอนได้ 
 
บัทเลอร์  ( Butler )  ได้ให้วัตถุประสงค์ของการบ้านไว้  Butler. 1987 .  
Homework. (  ออนไลน์ )  สืบค้นได้จาก  : www.bigchalk.com                  [ 5  กุมภาพันธ์  
2545]   
 1.   การบ้านควรจะเป็นการเสริมทักษะท่ีถูกแนะน าในห้องเรียน 
 2.     เพื่อบรรลุผลในความเช่ียวชาญต่อบทเรียนพื้นฐาน  เช่น  กฎทางคณิตศาสตร์  เป็นต้น 
 3.    สนับสนุนให้เลือกหัวข้อท่ีจะศึกษาได้อย่างอิสระ 
 4.  ให้โอกาสในการท ากิจกรรมท่ีมีคุณค่าอย่างอิสระ 
 5.   สนับสนุนให้ใช้เวลาอย่างฉลาดและเป็นระเบียบ 
  
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
วิชยุตม์ ศรีสะอาด(2557) วิจัยเรื่อง การปรับพฤติกรรมการส่งงาน ในวิชาการขายเบื้องต้น2 ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการ โดยใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกพฤติกรรมการส่งงาน
ก่อนและหลังใช้การเสริมแรงทางบวก ในวิชาการขายเบื้องต้น2ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาการตลาด39 จ านวน 39คน เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย คือ วิธีการเสริมแรงทางบบบันทึกพฤติกรรมการส่งงานของนักศึกษา สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการส่งงานก่อนใช้การเสริมแรงทางบวก พบว่า 
การส่งงานตรงตามก าหนดระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 38.46 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 25.64 
และระดับต่ า คิดเป็นร้อยละละพฤติกรรมการส่งงานหลังใช้35.89  และการเสริมแรงทางบวก พบว่า 
การส่งงานตรงตามก าหนดระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 53.84 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 28.20 
และระดับต่ า  คิดเป็นร้อยละ 17.94 
 
ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ (2005) ได้ศึกษา ผลของแรงจูงใจและแรงเสริมต่อพฤติกรรมการสนใจ
เรียนวิชาความน่าจะเป็นและสถิติST2003)( ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชา วิทยาการ
คอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 3 คน 
โดยพิจารณาเลือกมาจากนักศึกษาท่ีมีความสนใจเรียนน้อยมากาดเรียนบ่อยข และเข้า เรียนไม่ตรง
เวลาในช่วง 2 สัปดาห์แรกของการเรียนการสอน โดยระดมความคิดเห็นระหว่างผู้สอน และนักศึกษา
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ท้ังหมดเพื่อหาแรงจูงใจและแรงเสริมในการปรับปรุงพฤติกรรมของนักศึกษาเพื่อให้ สนใจเรียนมากขึ้น 
ซึ่งจากการระดมความคิดพบว่า พฤติกรรมท่ีควรเป็นแรงจูงใจและแรงเสริมเพื่อ ท าให้นักศึกษามีความ
สนใจในการเรียนมากขึ้น ได้แก่ คะแนนสะสนท่ีได้จาก จ านวนครั้งของการ เข้าเรียน,การเข้าเรียนตรง
เวลา และ การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ผลปรากฏว่า จากการด าเนินการให้ แรงเสริมหรือแรงจูงในแก่
นักศึกษาระหว่างการเรียน เพื่อแก้ปัญหาท่ี3คนมีความสนใจเรียนน้อยเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ 
พบว่านักศึกษาท้ัง 3 คนมีความสนใจเรียนมากขึ้น 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้ 
แบบสอบถามเพื่อหาสาเหตุของการไม่ส่งงาน  ผู้วิ จัยได้วางแผนการด าเนินการศึกษา สร้าง
แบบสอบถาม  และได้ด าเนินการซึ่งมีรายละเอียดเป็นขั้นตอนดังนี้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2 
2.เพื่อรวบรวมข้อมูลส าหรับการแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ เรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่ส่งงาน ในรายวิชาสังคมศึกษา จ านวน 5 คน   
เป็นการท างานวิจัยภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1 กันยายน 2563 – 30 กันยายน 2563 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

ในการด าเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในเรื่องการ 
ส่งงาน โดยใช้แบบสอบถามเพื่อหาสาเหตุของการไม่ส่งงาน ผู้วิจัยได้วางแผนการด าเนินการศึกษา 
สร้างแบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดเป็นขั้นตอนดังนี้ 

1.ขั้นวิเคราะห ์
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนการวิเคราะห์ผู้เรียนได้ก าหนดไว้ดังนี้ 

 
ประชากร คือตัวแทนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ีภาคเรียนท่ี1 ปีการศึกษา2563 โรงเรียน                       
หนองโพธิ์ประชานุกูล จ านวน 5 คน 

1.2 วิเคราะห์สาเหตุของการไม่ส่งงานของนักเรียนโดยการหาค่าร้อยละ 
 

2.ขั้นออกแบบ 
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมของนักเรียนในการไม่ส่งงาน  โดยมี

ล าดับข้ันตอนการสร้างดังนี้ 
1.1 ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารต่างๆ 
1.2 สร้างแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อหาสาเหตุในการไม่ส่งงานของ

นักเรียน  
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3.ขั้นด าเนินการ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการด าเนินการดังนี้ 
3.1 น าแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมในเรื่องการไม่ส่งงานไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
3.2 ด าเนินการหาค่าร้อยละของแต่ละข้อสาเหตุ 

 
4.ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 วิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ผลจากคะแนนท่ีได้จากการท าแบบสอบถามเพื่อศึกษา
พฤติกรรม 

4.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2.1 หาค่าร้อยละ 

                         ค่าร้อยละ   =  X    x  100     
                                                  N    
                         เมื่อ   X  =    คะแนนท่ีได้ 
         N      =    จ านวนนักเรียนท้ังหมด 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
จากการศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนบช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี2 ในเรื่องการไม่ส่งงาน ผลการวิจัยมาเก็บเป็นข้อมูลเพื่อหาสาเหตุและน าไปแก้ไข
ปัญหาในการเรียนการสอนและเพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการส่งงานและการบ้าน โดยใช้
แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรม โดยสามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ 
 
5.1 ผลการประเมินแบบสอบถามของนักเรียนในเร่ืองการไม่ส่งงาน เก่ียวกับการหาสาเหตุที่ไม่ส่ง
งาน ได้ดังนี้ 
ตาราง 1 ผลการประเมินแบบสอบถามของนักเรียนถึงสาเหตุที่ผู้เรียนไม่ส่งงาน 
 

นักเรียนคนที ่ สาเหตุของการไม่ส่งงาน 
1 ไม่ชอบท าการบ้าน 
2 น่าเบ่ือ ไม่น่าสนใจเท่าเล่นเกม 
3 ท าไม่ถูก ไม่เข้าใจ 
4 ยาก ท าไม่ถูก 
5 ไม่มีแรงใจท า เบ่ือ 

 
จากตารางพบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 5 คน มีสาเหตุท่ีไม่ส่งงานใกล้เคียงกันแยกได้

เป็นประเด็นหลัก 2 ประเด็น คือ การเบ่ือหน่าย/ไม่มีก าลังใจในการท างาน และการไม่เข้าใจในเนื้อหา
   
ตาราง 1 สรุปผลการประเมินแบบสอบถามของนักเรียนถึงสาเหตุที่ผู้เรียนไม่ส่งงาน 

สาเหตุของการไม่ส่งงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

การเบ่ือหน่าย/ไม่มีก าลังใจในการท างาน 3 60 
การไม่เข้าใจในเนื้อหา 2 40 
 

จากตารางพบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 5 คน มีสาเหตุท่ีไม่ส่งงานเนื่องจาก การเบื่อ
หน่าย/ไม่มีก าลังใจในการท างาน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ60 และการไม่เข้าใจในเนื้อหา คิดเป็นร้อย
ละ 40 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี2  พบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 5 คน มีสาเหตุท่ีไม่ส่งงานเนื่องจาก การเบื่อ
หน่าย/ไม่มีก าลังใจในการท างาน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ60 และการไม่เข้าใจในเนื้อหา คิดเป็นร้อย
ละ 40 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการสร้างแบบสอบถามเพื่อการศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 ในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 5 คน มีสาเหตุท่ีไม่ส่งงาน
เนื่องจาก การเบื่อหน่าย/ไม่มีก าลังใจในการท างาน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ60  จากการพูดคุย
นักเรียนมีลักษณะทางอารมณ์ท่ีชอบเล่นเกมและท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย มองว่าการบ้านเป็นเรื่อง
จ าเจ มีหลายงานจนท าให้เครียด ผู้ปกครองไม่ได้สอบถามจึงขาดแรงจูงใจในการท า และสาเหตุการไม่
เข้าใจในเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 40  จากการพูดคุยนักเรียนกลุ่มนี้จะเป็นนักเรียนท่ีมีผลการเรียนค่อย
ข้างต่ า และรู้สึกว่าตนเองเรียนรู้ช้ากว่าคนอื่น จึงรู้สึกเครียดในการท าการบ้าน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.ในการวิจัยครั้งต่อไปควรท าการส ารวจนักเรียนในระดับช้ันอื่นๆเพื่อเปรียบเทียบสาเหตุของ
พฤติกรรมการม่ส่งงานต่อไป 
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แบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรมการไม่สง่งานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าช้ีแจง :แบบสอบถามฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุท่ีผู้เรียนไม่ส่งงาน  
แบบสอบถามฉบับนี้ มี 2 ตอน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบ 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุท่ีไม่ส่งงาน  
**************************************************************** 

 
ตอนที่ 1    ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ 
            เพศ ……………อายุ ………….ปี ……….. ผลการเรียน ……………………. 
 
 
ตอนที่ 2 : ความคิดเห็นของผู้ตอบท่ีมีต่อการไม่ส่งงาน  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                      
 
 
 
 
 


