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ช่ืองานวจัิย  เร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนกัเรียน  
สาขางานไฟฟ้ากาํลงั วิทยาลยัเทคโนโลยช่ีางกลภาคใต ้  

ช่ือผู้วจัิย  นายสมนึก  ทองไหม 
 

บทคดัย่อ 
 

  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนกัเรียน สาขางานไฟฟ้า
กาํลงั วิทยาลยัเทคโนโลยช่ีางกลภาคใต ้ผูว้จิยัไดจ้ดัทาํแบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงานหรือ 
การบา้นของนกัเรียนจาํนวน 15 ขอ้ โดยใหน้กัเรียนเรียงลาํดบัสาเหตุการไม่ส่งงาน หรือการบา้นตามลาํดบัท่ีมาก
ท่ีสุดจนถึงนอ้ยท่ีสุดจากลาํดบั 1 – 15 และไดท้าํการนาํผลของแต่ละสาเหตุ มาหาค่า ร้อยละ แลว้นาํขอ้มูลมา
วิเคราะห์และหาขอ้สรุปพร้อมทั้งนาํเสนอในรูปของตาราง 

ประกอบคาํบรรยาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมชองนกัเรียนในเร่ืองการไม่ส่งงานหรือการบา้น 
ผลการศึกษาปรากฏวา่  จากการศึกษาและวเิคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน

ของนกัเรียน แสดงใหเ้ห็นวา่ สาเหตุของการไม่ส่งงาน หรือการบา้น ลาํดบัท่ี 1 คือ การใหก้ารบา้นมากเกินไป 
และแบบฝึกหดัยากทาํไม่ได ้โดยคิดจากนกัเรียน 49 คน ท่ีเลือกเป็นสาเหตุอนัดบัท่ี 1 และ 2 จาํนวน 16 คน คิด
เป็น ร้อยละ   73.85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที ่1  
บทนํา 

ความสําคญัและทีม่า 
ปัจจุบนัจากการสอบถามครูผูส้อนในรายวชิาต่างๆของนกัเรียนในสาขางานไฟฟ้ากาํลงัวิทยาลยั

เทคโนโลยช่ีางกลภาคใตพ้บวา่นกัเรียนส่วนใหญ่มกัจะส่งงาน หรือ การบา้นไม่ตรงเวลาท่ีครูผูส้อนกาํหนด หรือ
บางคนกไ็ม่ส่งงาน  หรือการบา้นเลย ซ่ึงทาํใหค้รูผูส้อนไม่สามารถวดัความรู้ หรือติดตามความกา้วหนา้ของ
นกัเรียนได ้ซ่ึงในบางรายวิชาอาจมีผลต่อคะแนนเกบ็ของนกัเรียนดว้ย ดงันั้นผูว้ิจยัซ่ึงในฐานะท่ีเป็นทั้งครูผูส้อน
และครูประจาํวิชาสงัคมศึกษาเห็นความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว จึงได ้ทาํการวจิยัเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่ง
งานของนกัเรียน สาขางานไฟฟ้ากาํลงั วิทยาลยัเทคโนโลยช่ีางกลภาคใต ้เพื่อนาํมาเป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหาของ
นกัเรียนในเร่ืองการไม่ส่งงาน หรือ  การบา้นต่อไป 
 
ทางเลอืกทีค่าดว่าจะแก้ปัญหา 

จดัทาํแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนกัเรียน สาขางานไฟฟ้ากาํลงั วิทยาลยั
เทคโนโลยช่ีางกลภาคใต ้ เพื่อนาํผลจากการวิจยัมาเกบ็เป็นขอ้มูลเพื่อนาํไปแกไ้ขปัญหาในการไม่ส่งงาน หรือ
การบา้น แกปั้ญหาการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อใหน้กัเรียนเห็นความสาํคญัของการส่งงาน  หรือการบา้น 
 
จุดมุ่งหมาย 

1.เพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน หรือการบา้น ของนกัเรียนสาขางานไฟฟ้ากาํลงั  
2.เพื่อรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการแกปั้ญหาการไม่ส่งงาน  หรือการบา้นของนกัเรียน 

 
ตัวแปรทีศึ่กษา 

1. แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนกัเรียนสาขางานไฟฟ้ากาํลงั วทิยาลยั
เทคโนโลยช่ีางกลภาคใต ้ 

2. ระดบัคะแนนเฉล่ียของแบบสอบถาม 
 

กรอบแนวคดิในการวจัิย 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียน สาขางานไฟฟ้ากําลัง วิทยาลัย

เทคโนโลยีช่างกลภาคใต ้ผูว้ิจยัได้จดัทาํแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน หรือการบา้นของ
นกัเรียนจาํนวน 15 ขอ้ โดยให้นกัเรียนเรียงลาํดบัสาเหตุการไม่ส่งงาน หรือการบา้นตามลาํดบัท่ีมากท่ีสุดจนถึง
นอ้ยท่ีสุดจากลาํดบั 1 – 15 และไดท้าํการนาํผลของแต่ละสาเหตุ มาหาค่า ร้อยละ แลว้นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์และ



หาขอ้สรุปพร้อมทั้งนาํเสนอในรูปของตารางประกอบคาํบรรยายเพื่อศึกษาพฤติกรรมชองนกัเรียนในเร่ืองการไม่
ส่งงาน หรือการบา้น 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการไม่ส่งงานหรือการบา้นของนกัเรียน 
2. ไดแ้นวทางในการแกปั้ญหาการเรียนการสอน 

 
ขอบเขตของการวจัิย 

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการสร้างแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนกัเรียน สาขา
งานไฟฟ้ากาํลงั วิทยาลยัเทคโนโลยช่ีางกลภาคใต ้โดยใชข้อ้ความท่ีคาดวา่จะเป็นสาเหตุของการไม่ส่งงานหรือ
การบา้น จาํนวน 15 ขอ้ และไดก้าํหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ี 

1. ประชากร   ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  คือนกัเรียนสาขางานไฟฟ้ากาํลงั วิทยาลยัเทคโนโลยช่ีางกล
ภาคใต ้ประจาํปีการศึกษา 2560   จาํนวนหอ้งเรียนจาํนวน  49 คน 

 2. แบบสอบถามทีใ่ช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนกัเรียนสาขา
งานไฟฟ้ากาํลงั วิทยาลยัเทคโนโลยช่ีางกลภาคใต ้จาํนวน 15 ขอ้ 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

20  มิถุนายน  2560  -   24 ตุลาคม 2560 
วนั  เดือน ปี กจิกรรม หมายเหตุ 

20 - 30 มิถุนายน 2560 - ศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์
ปัญหา 

 

1 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม  2560 - เขียนเคา้โครงงานวิจยัในชั้นเรียน 
- ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถาม 
- ออกแบบและสร้างแบบสอบถามท่ีจะ
ใชใ้นงานวจิยั 

 

10  สิงหาคม 2560 - นกัเรียนทาํแบบสอบถาม ผูว้ิจยับนัทึกขอ้มูล 
1- 30 กนัยายน 2560 - เกบ็รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยับนัทึกขอ้มูล 
1-30 ตุลาคม 2560 - สรุปและอภิปรายผล  

- จดัทาํรูปเล่ม 
 

 



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
1.  แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่2  
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
เพื่อ เป็นพื้นฐานในงานวิจยัเร่ือง  การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน / การบา้นตามกาํหนด  ของ นกัเรียน

สาขางานไฟฟ้ากาํลงัวิทยาลยัเทคโนโลยช่ีางกลภาคใต ้  
ผูว้ิจยัจึงศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยเสนอตามลาํดบัหวัขอ้ดงัน้ี 
 1. ความหมายของพฤติกรรม  
2. ความหมายของการบา้น  
3. แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัการบา้น  
4. วิธีการเรียนท่ีดีหรือพฤติกรรมเรียนรู้ท่ีส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิในการเรียน  
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 พฤติกรรม ( Behavior )  
พฤติกรรม  หมายถึง  ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของส่ิงมีชีวตแมว้า่ จะสงัเกตุไดห้รือไม่กต็าม เช่น คน 

สตัว ์มีนกัพฤติกรรมศาสตร์บางคนไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ พฤติกรรมมีความหมายกวา้งขวาง ครอบคลุมไปถึง
พฤติกรรมของส่ิงท่ีไม่มีชีวติไวด้ว้ย เช่น การไหลของนํ้า คล่ืนของนํ้า ทะเล กระแสลมท่ีพดั การปลิวของฝุ่ น
ละออง การเดือดของนํ้า  เป็นตน้  ส่ิงท่ีกล่าวมาเป็นการเคล่ือนไหวของส่ิงไม่มีชีวิต แต่มีการเปล่ียนแปลงจาก
ลกัษณะหน่ึงไปยงัอีกลกัษณะหน่ึง เลยถือวา่คลา้ยๆ กบัปฏิกิริยาหรือเป็นกิจกรรมท่ีปรากฏออกมาจากส่ิงนั้น  จึง
นบัวา่ เป็นกิจกรรมดว้ย  การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมส่วนใหญ่จะมุ่งศึกษาเฉพาะพฤติกรรมของคน พฤติกรรมของ
สตัว ์กระทาํเป็นบางคร้ัง เพื่อนาํ มาเป็นส่วนประกอบใหเ้ขา้ใจในพฤติกรรมของคนไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

 พฤติกรรมภายนอก ( Overt Behavior )  
พฤติกรรมภายนอก  หมายถึง  ปฏิกิริยาของบุคคลหรือกิจกรรมของบุคคลท่ีปรากฏออกมาให ้บุคคลอ่ืน

ไดเ้ห็นทั้งทางวาจาและการกระทาํ ท่าทางอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏออกมาใหเ้ห็นได ้พฤติกรรมท่ีปรากฎออกมาใหเ้ห็นภาย
นอกนั้น  เป็นส่ิงท่ีคนมองเห็นตลอดเวลา เป็นปฏิกิยาท่ีคนเราไดแ้สดงออกมาตลอดเวลา ของการมีชีวติ ถา้ลาํดบั
ตั้งแต่ต่ืนนอนจนกระทัง่นอนหลบั จะเห็นวา่ไดแ้สดงพฤติกรรมออกมาตลอดเวลา  พฤติกรรมภายนอกท่ีแสดง
ออกมามีความสาํคญัมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ถา้สงัคมใดท่ีประเมิน คุณภาพของคนวา่ เป็นคนดี มีระเบียบวนิยั  
สุภาพ ซ่ือสตัย ์ทารุณ เป็นตน้ ลว้นแต่ประเมินคุณภาพของพฤติกรรมภายนอกทั้งสิน ถา้ไม่แสดงออกมาสงัคมก็
ไม่ทราบวา่ บุคคลนั้น เป็นคนอยา่งไร พฤติกรรมท่ีคนแสดงออกมาใหเ้ห็นภายนอกจึงนบัวา่ เป็นองคป์ระกอบ
สาํคญัเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลในสงัคม สงัคมชอบตดัสินคนดว้ยพฤติกรรมภายนอก ดงันั้น
พฤติกรรมท่ีเราไดเ้ห็นไดท้ราบ อาจไม่ใช่พฤติกรรมท่ีแทจ้ริงของเขา และไม่ใช่ตวัตนท่ีแทจ้ริง  คือการกระทาํ ไม่



ตรงกบั ความคิด ความรู้สึก บางคนอาจสวมหนา้กากเขา้หากนั หรือแสดงไปตามบทบาทท่ีเขาเป็นบางครั้งจึง
กาํหนดไม่ไดว้า่ เป็นเร่ืองจริง เพราะไม่ไดส้ะทอ้นความเป็นจริงออกมาทั้งหมด 

 

 พฤติกรรมภายใน ( Covert Behavior )  
พฤติกรรมภายใน  หมายถึง กิจกรรมภายในท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคลซ่ึงสมองทาํหนา้ท่ีรวบรวม สะสมและ

สัง่การ ซ่ึงเป็นผลจากการกระทาํ ของระบบประสาทและกระบวนการเปล่ียนแปลงทางดา้น ชีวเคมีของร่างกาย 
พฤติกรรมภายในมีทั้งรูปธรรมและนามธรรม ท่ีเป็นรูปธรรมคนอ่ืนจะสงัเกตเห็น ไม่ไดแ้ต่จะใชเ้คร่ืองมือทาง
การแพทยท์ดสอบไดส้มัผสัได ้เช่น การเตน้ของหวัใจการหดและการขยายตวัของกลา้มเน้ือ การบีบของลาํไส ้
การสูบฉีดโลหิตไปเล้ียงร่างกาย เป็นตน้ ท่ีเป็นนามธรรมไดแ้ก่ ความคิด ความรู้สึก เจตคติความเช่ือ ค่านิยม ซ่ึงจะ
อยูใ่นสมองของคนบุคคลภายนอกไม่สามารถจะมองเห็นไดห้รือสมัผสัไดเ้พราะไม่มีตวัตน และจะทราบวา่ เขา
คิดอยา่งไร กต่็อเม่ือเขาแสดงออกมา เช่น การแสดงอาฆาตมาดร้าย ใชค้าํ พดู ข่มขู่หรือกระทาํดงัท่ีคิดไว ้
พฤติกรรมภายในจะมีเหมือนกนัหมดทุกวยั  ไม่วา่ เดก็หรือผูใ้หญ่  เพศชาย เพศหญิง หรือต่างเช้ือชาติส่วนท่ีจะ
แตกต่างกนัจะอยูท่ี่จาํ นวนปริมาณ หรือคุณภาพเท่านั้น 

 พฤติกรรมภายในมีความสาํคญัต่อคน เป็นคุณสมบติัท่ีทาํใหค้นเหนือกวา่สตัว ์คนมีแนวคิดท่ีมีระบบและ
คาดการณ์ในส่ิงต่างๆ ในอนาคตได ้ พฤติกรรมภายในของคนมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมภายนอกท่ีแสดง
ออกมาบางสถานการณ์กไ็ม่อาจสอดคลอ้งกนัได ้ เช่น บางคร้ังไม่พอใจในการกระทาํ ของผูอ่ื้นกอ็าจจะทาํ เฉย
เพราะไม่กลา้ต่อวา่  หรือทาํร้ายเขา  เพราะถา้กระทาํ อะไรลงไปอาจทาํใหเ้กิดการทะเลาะวิวาทกนัข้ึนได ้

มนุษยจ์ะแสดงพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกตั้งแต่เกิดจนตาย พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาอาจ
เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเล้ียงดูและอบรมจากครอบครัวหรือในทางตรงกนัขา้ม อาจสืบเน่ืองมาจากการขาดการ
เล้ียงดูและอบรมจากครอบครัว หรือในทางตรงกนัขา้มอาจสืบเน่ืองมาจากการขาดการเล้ียงดูอบรมจากครอบครัว 
จึงทาํใหมี้ปัญหาอยูม่ากในแต่ละช่วงของชีวิตจะมีพฒันาการปรับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปบา้ง
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ตอ้งปรับพฤติกรรมใหเ้ขา้กบัขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของชุมชนนั้นๆ  รวมทั้ง
การเปล่ียนแปลงของสงัคมในทุกๆ ดา้น เม่ือขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมของคนจึงทาํ ให้
ตนเปล่ียนพฤติกรรมไดย้าก เช่น บางชุมชนมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ เป็นตน้   
 

ความหมายของการบ้าน  

กู๊ด( Good , 2008: 224 ) กล่าววา่ การบา้น หมายถึง งานท่ีครูมอบหมายใหน้กัเรียนกลบัไปทาํท่ีบา้น เพื่อ
ทบทวนความรู้ท่ีเรียนไปแลว้ และเป็นการฝึกทกัษะ การใชก้ฎ หรือสูตรต่างๆ ท่ีเรียนไปแลว้  

ไพโรจน์ โตเทศ ( 25 53 : 9 - 12 ) กล่าวถึงการบา้นไวว้า่ การบา้นเป็นงานท่ีครูผูส้อน มอบหมายให้
นกัเรียนไปทาํท่ีบา้น เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนไปแลว้จากโรงเรียน ประการหน่ึง อีกประหน่ึง 
เป็นการใหง้านท่ีมุ่งวางพื้นฐานในการเรียนต่อไป เพื่อความเขา้ใจตรงกนั หรือ ความง่ายต่อการสอนในเน้ือหาวชิา
ต่อไป 



 จินตนา  ใบกาซูย ี( 2551 : 40 ) กล่าวถึงการบา้นไวว้า่  หมายถึง ส่ิงจาํ เป็นท่ีเดก็ทุกชั้นจะตอ้งปฏิบติัทาํ
ใหเ้ดก็รู้จกัวินยั  รู้จกัควบคุมตนเอง มีความรับผดิชอบต่อตนเอง แบ่งเวลาเป็น และรู้จกัเรียน ดว้ยตนเอง  

จนัทนา คุณกิตติ( 25 52 : 14 ) กล่าวถึงการบา้นไวว้า่ หมายถึง งานหรือกิจกรรมท่ีครูมอบหมายให้
นกัเรียนทาํ นอกเวลาเรียนปกติตามขอ้กาํ หนดท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งงครูกบันกัเรียนเพ่ือให ้นกัเรียนไดคิ้ ดคน้ค
วา้ ทบทวนความรู้ท่ีเรียนไปแลว้ เพื่อฝึ กทกัษะหรือเตรียมสู่บทเรียนใหม่ตลอดจน เพื่อส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียน 

 บทัเลอร์ ( Butler ) กล่าวถึงการบา้นไวว้า่  หมายถึง การใหน้กัเรียนใชเ้วลานอกชั้นเรียนในการทาํ
กิจกรรมจากแบบฝึกหดั เป็นการเสริมแรงหรือประยกุตท์กัษะหรือความรู้ใหม่และเรียนรู้ทกัษะ ขั้นพื้นฐานดว้ย
ตนเองอยา่งงอิสระ  Butler. 2007. Homework. (ออนไลน์) สืบคน้ไดจ้าก : www.bigchalk.com  [ 5 กมุภาพนัธ์ 
2551 ] 

กระทรวงศึกษาธิการ  ( 25 51 : 2 ) ก ล่าวถึงการบา้นไวว้า่ หมายถึง กิจกรรมท่ีครูมอบหมายใหน้กัเรียนทาํ 
นอกเวลาเรียน ตามขอ้กาํหนดท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งครูกบันกัเรียนรืออาจเป็นกิจจกรรมท่ีนกัเรียนคิดข้ึนเอง โดย
ความเห็นชอบของครู  

จากความหมายขา้งตน้ พอสรุปไดว้า่ การบา้น  หมายถึง งานหรือกิจกรรมท่ีครูมอบหมายใหน้กัเรียนได้
ทาํ นอกเวลาเรียนเพื่อเป็นการฝึกทกัษะ  คน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมและใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์ 
 

แนวคดิทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัการบ้าน  
วตัถุประสงค์ของการบ้าน  
สแตรง  (Strang , 2007 อา้งถึงใน สุขดี  ตั้งทรงสวัสด์ิ. 2550 : 9)  กล่าวถึงวตถุัประสงคข์องการ 

มอบหมายการบา้นไวด้งัน้ี 
1. เพื่อช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียนมีความพยายาม ความคิดริเร่ิม ความเป็นอิสระ มีโอกาสใช ้ความคิดของ

ตนเอง  
2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนใชเ้วลาวา่งจากการเรียนในโรงเรียนใหเ้ป็นประโยชน ์ 
3. เพื่อเพิ่มพนู ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากโรงเรียนโดยทาํ กิจกรรม 
 4. สนบัสนุนการเรียนรู้โดยมีการเตรียมตวัฝึ กปฏิบติั 

 
กระทรวงศึกษาธิการ ( 2552 : 3 ) ได้กล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการบ้านไว้ดังนี ้ 

1. เพื่อเพิ่มทกัษะและประสบการณ์จากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาลว้  
2. เพื่อใหรู้้จกัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  
3. เพื่อใหรู้้จกัตนเองเก่ียวกบัความถนดั ความสามารถ ความสนใจและขอ้บกพร่องในการเรียนวิชานั้นๆ  
4. เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ ในส่ิงท่ีเรียนรู้และทาํใหก้ลา้ตดัสินใจ  
5. เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ 



6. เพื่อใหมี้วินยัรักการทาํ งาน มีความรับผดิชอบและรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์  
7. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม รู้จกัเสียสละ ช่วยเหลือสงัคมและทาํ งานเป็นหมู่คณะได ้ 
8. เพื่อใหค้รูและผูป้กครองสามารถสนบัสนุน และช่วยเหลือในขอ้บกพร่องต่างๆ ของนกัเรียนท่ีเกิดจาก

การเรียนการสอนได ้ 
 
บัทเลอร์ ( Butler ) ได้ให้วตัถุประสงค์ของการบ้านไว้ Butler. 2008 . Homework. ( ออนไลน์ ) สืบค้นได้

จาก : www.bigchalk.com [ 5 กมุ ภาพนัธ์ 2553]  
1. การบา้นควรจะเป็นการเสริมทกัษะท่ีถูกแนะนาํในหอ้งเรียน  
2. เพื่อบรรลุผลในความเช่ียวชาญต่อบทเรียนพื้นฐาน เช่น กฎทางคณิตศาสตร์ เป็นตน้  
3. สนบัสนุนใหเ้ลือกหวัขอ้ท่ีจะศึกษาไดอ้ยา่งอิสระ  
4. ใหโ้อกาสในการํา กิจกรรมท่ีมีคุณค่าอยา่งอิสระ  
5. สนบัสนุนใหใ้ชเ้วลาวา่งอยา่งฉลาดและเป็นระเบียบ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่3 
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
ขั้นตอนการดาํเนินการ 
           ในการดาํเนินการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนกัเรียน 
สาขางานไฟฟ้ากาํลงั วิทยาลยัเทคโนโลยช่ีางกลภาคใต ้โดยใชแ้บบสอบถามเพื่อหาสาเหตุของการไม่ส่งงาน หรือ
การบา้น ผูว้ิจยัไดว้างแผนการดาํเนินการศึกษา สร้างแบบสอบถาม โดยใชข้อ้ความท่ีคาดวา่จะเป็นสาเหตุของการ
ไม่ส่งงาน หรือการบา้น  และไดด้าํเนินการซ่ึงมีรายละเอียดเป็นขั้นตอนดงัน้ี 
 
     1.ขั้นวเิคราะห์  ( Analysis) 

1.1  วเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานของผู้เรียน    การวิเคราะห์ผูเ้รียนไดก้าํหนดไวด้งัน้ี 
ประชากร  คือนกัเรียนสาขางานไฟฟ้ากาํลงั ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยช่ีางกลภาคใต ้ 
จาํนวน  จาํนวน 49  คน  
1.2  วเิคราะห์สาเหตุของการไม่ส่งงาน หรือการบ้าน ของนักเรียน  โดยการหาค่าร้อยละ 

      
   2.  ขั้นออกแบบ (Design) 
 ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างแบบสอบถามเพ่ือวดัพฤติกรรมการไม่ส่งงานหรือการบา้น โดยมีลาํดบัขั้นตอนการ
สร้างดงัน้ี 
       ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารต่างๆ สร้างแบบสอบถามเพ่ือวดัพฤติกรรมการไม่ส่ง 
งาน หรือการบา้นของนกัเรียนสาขางานไฟฟ้ากาํลงั วิทยาลยัเทคโนโลยช่ีางกลภาคใต ้จาํนวน 15 ขอ้ โดยให้
นกัเรียนใส่หมายเลขลาํดบัสาเหตุของการไม่ส่งงานจากลาํดบัมากท่ีสุด ( 1 ) ไปจนถึงลาํดบันอ้ยท่ีสุด ( 15 ) นาํ
แบบวดัเจตคติ ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อท่ีปรึกษางานวิจยัเพื่อตรวจสอบแกไ้ขนาํแบบวดัเจตคติมาปรับปรุงแกไ้ขก่อน
นาํไปใชจ้ริง 
 
  3. ขั้นดําเนินการ 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดมี้การดาํเนินการดงัน้ี 

3.1 นาํแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนกัเรียน สาขางานไฟฟ้ากาํลงั ปีการศึกษา 
2560  วิทยาลยัเทคโนโลยช่ีางกลภาคใต ้ จาํนวน 49  คน เพื่อหาสาเหตุของการไม่ส่งงาน และทาํการบนัทึก
คะแนน 

3.2        ดาํเนินการหาค่าร้อยละของแต่ละขอ้สาเหตุ 
 



    4. ขั้นวเิคราะห์ข้อมูล 
 4.1 วเิคราะห์ข้อมูล 
  - วิเคราะห์ผลจากคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรม 

4.2 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 4.2.1 การหาค่าร้อยละ  
                         ค่าร้อยละ   =   X    x  100     
                                                N    
                          เม่ือ  X       =  คะแนนท่ีได ้
        N       =  จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 
                     
                
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่4 
ผลการดาํเนินงานวจิยั 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 จากการศึกษาวิจยัในชั้นเรียนคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนกัเรียน สาขา
งานไฟฟ้ากาํลงั วิทยาลยัเทคโนโลยีช่างกลภาคใต ้เพื่อนาํผลการวิจยัมาเก็บเป็นขอ้มูลเพื่อหาสาเหตุ และนาํไป
แก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนและเพ่ือให้นักเรียนเห็นความสําคญัของการส่งงานหรือการบ้าน โดยใช้
แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมจาํนวน  15  ขอ้  โดยกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัเรียนสาขางานไฟฟ้ากาํลงั วิทยาลยั
เทคโนโลยช่ีางกลภาคใต ้ปีการศึกษา 2554  จาํนวน 49  คน  โดยสามารถวิเคราะห์ผลไดด้งัน้ี 
  

ผลการประเมินแบบสอบถามของนกัเรียนในเร่ืองการไม่ส่งงาน  หรือการบา้นเก่ียวกบัการหาสาเหตุท่ีไม่
ส่งงาน การบา้นของนกัเรียนสาขางานไฟฟ้ากาํลงั วิทยาลยัเทคโนโลยช่ีางกลภาคใต ้

ตาราง  1 ผลการประเมินแบบสอบของนกัเรียนถึงสาเหตุท่ีผูเ้รียนไม่ส่งงาน / การบา้น 
สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบา้น ลาํดบัท่ี ร้อยละ 

1. การบา้นมากเกินไป 1-2 65.85 
2. แบบฝึกหดัยากทาํไม่ได ้ 4 17.07 
3. ไม่น่าสนใจ 8 14.63 
4. เวลานอ้ย 14 14.63 
5. ครูอธิบายเร็ว 3 12.20 
6. ไม่เขา้ใจคาํสัง่ 6-7 41.46 
7. ไม่ไดน้าํสมุดมา 5 14.63 
8. เบ่ือหน่ายมาอยากทาํ 9 17.07 
9. ช่วยเหลืองานผูป้กครอง 13 17.07 
10. หนงัสือหาย 9 17.07 
11. ลืมทาํ 10 14.63 
12. ไม่มีคนคอยใหค้าํปรึกษา 11 4.88 
13. เตรียมตวัสอบเกบ็คะแนนวิชาอ่ืน 15 17.07 
14. ออกงานกบัผูป้กครอง 12 19.51 
15. ทาํกิจกรรมของโรงเรียน 15 19.51 
  
 



จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่การตอบแบบสอบถามของนกัเรียนในเร่ืองสาเหตุของการไม่ส่งงาน หรือการบา้น
โดยทาํการเรียงลาํดบัจากสาเหตุท่ีนกัเรียนท่ีนกัเรียนคิดวา่เป็นสาํเหตุท่ีสาํคญัท่ีสุดจนถึงสาเหตุท่ีนอ้ยท่ีสุด 
ตามลาํดบั 1 – 15 ดงัต่อไปน้ี 
 
การบา้นมากเกินไป  อยูใ่นลาํดบัท่ี   1 – 2   คิดเป็นร้อยละ  73.85       ( 27 คน ) 
ครูอธิบายเร็วเกินไป  อยูใ่นลาํดบัท่ี   3    คิดเป็นร้อยละ  12.20       ( 5 คน ) 
แบบฝึกหดัยากทาํไม่ได ้  อยูใ่นลาํดบัท่ี   4    คิดเป็นร้อยละ  17.07       ( 7 คน ) 
ไม่ไดน้าํสมุดมา   อยูใ่นลาํดบัท่ี   5   คิดเป็นร้อยละ  14.63       ( 6 คน ) 
ไม่เขา้ใจคาํสัง่   อยูใ่นลาํดบัท่ี   6 – 7   คิดเป็นร้อยละ  41.46       ( 17 คน ) 
ไม่น่าสนใจ    อยูใ่นลาํดบัท่ี   8    คิดเป็นร้อยละ  14.63       ( 6 คน ) 
เบ่ือหน่าย ไม่อยากทาํ  อยูใ่นลาํดบัท่ี   9    คิดเป็นร้อยละ  17.07       ( 7 คน ) 
หนงัสือหาย   อยูใ่นลาํดบัท่ี   9    คิดเป็นร้อยละ  17.07       ( 7 คน ) 
ลืมทาํ    อยูใ่นลาํดบัท่ี   10   คิดเป็นร้อยละ  14.63       ( 6 คน ) 
ไม่มีคนคอยใหค้าํปรึกษา  อยูใ่นลาํดบัท่ี   11    คิดเป็นร้อยละ  4.88         ( 2 คน ) 
ออกงานกบัผูป้กครอง  อยูใ่นลาํดบัท่ี   12   คิดเป็นร้อยละ  19.51       ( 8 คน ) 
ช่วยเหลืองานผูป้กครอง  อยูใ่นลาํดบัท่ี   13   คิดเป็นร้อยละ  17.07       ( 7 คน ) 
เวลานอ้ย   อยูใ่นลาํดบัท่ี   14  คิดเป็นร้อยละ  14.63        ( 6 คน ) 
ทาํกิจกรรมของโรงเรียน  อยูใ่นลาํดบัท่ี   15   คิดเป็นร้อยละ  19.51       ( 8 คน ) 
เตรียมตวัสอบเกบ็คะแนนวิชาอ่ืน    อยูใ่นลาํดบัท่ี 15   คิดเป็นร้อยละ   19.51       ( 8 คน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่5 
สรุปผลการดาํเนินการวจิยั 

สรุปผลการศึกษาวจัิย 
 จากการศึกษาและวเิคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนกัเรียน สาขางานไฟฟ้า
กาํลงั วิทยาลยัเทคโนโลยช่ีางกลภาคใต ้ แสดงใหเ้ห็นวา่ สาเหตุของการไม่ส่งงาน หรือการบา้น ลาํดบัท่ี 1 คือ การ
ใหก้ารบา้นมากเกินไป และแบบฝึกหดัยากทาํไม่ได ้โดยคิดจากนกัเรียน 49 คน ท่ีเลือกเป็นสาเหตุอนัดบัท่ี 1 และ 
2 จาํนวน 16 คน คิดเป็น ร้อยละ   73.85 
  
อภิปรายผลการศึกษา 
จากการสร้างแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนกัเรียน สาขางานไฟฟ้ากาํลงั วทิยาลยั
เทคโนโลยช่ีางกลภาคใต ้ในคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. พบวา่แบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนกัเรียน สาขางานไฟฟ้ากาํลงั วิทยาลยั
เทคโนโลยช่ีางกลภาคใต ้ในเร่ืองการไม่ส่งงาน หรือการบา้น ไดท้าํใหท้ราบถึงสาเหตุท่ีสาํคญัมากท่ีสุด จนถึง
สาเหตุท่ีนอ้ยท่ีสุด ในการไม่ส่งงาน หรือการบา้นคือ การบา้นมากเกินไป   ครูอธิบายเร็ว    แบบฝึกหดัยากทาํ
ไม่ได ้   ไม่ไดน้าํสมุดมา    ไม่เขา้ใจคาํสัง่   ไม่น่าสนใจ   เบ่ือหน่าย ไม่อยากทาํ   หนงัสือหาย   ลืมทาํ     ไม่มีคน
คอยใหค้าํปรึกษา     ออกงานกบัผูป้กครอง  ช่วยเหลืองานผูป้กครอง   เวลานอ้ย   ทาํกิจกรรมโรงเรียน  และเตรียม
ตวัสอบเกบ็คะแนนวิชาอ่ืน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในการสร้างแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนกัเรียน สาขางานไฟฟ้ากาํลงั 
วิทยาลยัเทคโนโลยช่ีางกลภาคใต ้ ในเร่ืองการไม่ส่งงาน หรือการบา้น ซ่ึงสามารถจดัทาํกบันกัเรียนทั้งสาขางาน
ไฟฟ้ากาํลงั เพือ่เป็นการศึกษาในภาพรวม เพราะการวจิยัคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพียงนกัเรียนในสาขางานไฟฟ้า
กาํลงั เท่านั้น ซ่ึงอาจจะไดผ้ลการวิจยัท่ีแตกต่างกนักไ็ด ้ 

1. ในการวิจยัคร้ังต่อไปอาจเจาะจงทาํการวิจยักลุ่มนกัเรียนในระดบัแผนอ่ืนๆ ต่อไป และอาจแยก
หวัขอ้เป็นรายวิชาต่างๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีระเอียดข้ึน ซ่ึงจะไดน้าํผลการทดลองท่ีไดไ้ปแกไ้ขปัญหา
ในการไม่ส่งงาน หรือการบา้นของนกัเรียนต่อไป 

 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามเพือ่ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียน  
สาขางานไฟฟ้ากาํลงั  

วทิยาลยัเทคโนโลยช่ีางกลภาคใต้  
คาํช้ีแจง : 

1. แบบสอบถามฉบับนีส้ร้างขึน้เพือ่ให้ทราบถึงสาเหตุทีผู้่เรียนไม่ส่งงาน หรือการบ้าน 
2. แบบสอบถามฉบับนี ้ม ี2 ตอน 

ตอนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ตอบ 
ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัสาเหตุที่ไม่ส่งงาน หรือการบ้านของผู้เรียน 

ตอนที ่1    ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ 
            เพศ ……………อายุ ………….ปี ……….. ผลการเรียนภาคเรียนที่ผ่านมา……………………. 
 
ตอนที ่2: ความคดิเห็นของผู้ตอบทีม่ต่ีอการไม่ส่งงาน  หรือการบ้าน  
คาํช้ีแจง :  แบบสอบถามนี ้จัดทําขึน้เพือ่สอบถามสาเหตุของการไม่ส่งงาน  หรือการบ้านของผู้เรียน 
โปรดอ่านขอ้ความดว้ยความรอบคอบและใส่หมายเลขตามหวัขอ้ท่ีนกัเรียนคิดวา่เป็นสาเหตุของการไม่ส่งงานการบา้น โดย
เรียงลาํดบัจากสาเหตุท่ีสาํคญัท่ีสุดจนถึงสาเหตุท่ีนอ้ยม่ีสุด ตามลาํดบั  1 - 15 
           

สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ลาํดบัที่ 
1. การบา้นมากเกินไป  
2. แบบฝึกหดัยากทาํไม่ได ้  
3. ไม่น่าสนใจ  
4. เวลานอ้ย  
5. ครูอธิบายเร็ว  
6. ไม่เขา้ใจคาํสั่ง  
7. ไม่ไดน้าํสมุดมา  
8. เบ่ือหน่าย ไม่อยากทาํ  
9. ช่วยเหลืองานผูป้กครอง  
10. หนงัสือหาย  
11. ลืมทาํ  
12. ไม่มีคนคอยใหค้าํปรึกษา  
13. เตรียมตวัสอบเกบ็คะแนนวิชาอ่ืน  
14. ออกงานกบัผูป้กครอง  
15. ทาํกิจกรรมของโรงเรียน  
ขอ้เสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
                                                                               ขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือ 



ตาราง  1 ผลการประเมินแบบสอบของนักเรียนถึงสาเหตุทีผู้่เรียนไม่ส่งงาน หรือการบ้าน 
 

สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบา้น ลาํดบัท่ี ร้อยละ 
1. การบา้นมากเกินไป 1-2 65.85 
2. แบบฝึกหดัยากทาํไม่ได ้ 4 17.07 
3. ไม่น่าสนใจ 8 14.63 
4. เวลานอ้ย 14 14.63 
5. ครูอธิบายเร็ว 3 12.20 
6. ไม่เขา้ใจคาํสัง่ 6-7 41.46 
7. ไม่ไดน้าํสมุดมา 5 14.63 
8. เบ่ือหน่ายมาอยากทาํ 9 17.07 
9. ช่วยเหลืองานผูป้กครอง 13 17.07 
10. หนงัสือหาย 9 17.07 
11. ลืมทาํ 10 14.63 
12. ไม่มีคนคอยใหค้าํปรึกษา 11 4.88 
13. เตรียมตวัสอบเกบ็คะแนนวิชาอ่ืน 15 17.07 
14. ออกงานกบัผูป้กครอง 12 19.51 
15. ทาํกิจกรรมของโรงเรียน 15 19.51 

 
ข้อเสนอแนะ 

- อยากไดก้ารบา้นท่ีนอ้ยลง 
- อยากไดก้ารบา้นแบบพอดีๆไม่นอ้ยไม่มากเกินไป 
- อยากใหมี้งานและการบา้นนอ้ยๆ 
- อยากไดก้ารบา้นนอ้ยๆ วนัละ  1 อยา่ง 
- อยากใหก้ารบา้นพอสมควรกบัเวลา 
- อยากเรียนอยา่งเดียวไม่มีการบา้น 
- การบา้นไม่ยากเกินไป 
- อยากไดก้ารบา้นวนัละ  1 วิชา 
- อยากใหมี้การบา้นสปัดาห์ละ  1 วิชา 
- ควรใหเ้วลาในการทาํการบา้นและลดการบา้นลง 
- ไม่อยากมีการบา้น ใหส้อนแลว้ให ้นกัเรียนจดในกระดานแลว้เอาไปอ่านเตรียมสอน 


