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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้  สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  เพราะผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์   และ                   
ความกรุณาอย่างยิ่งจาก คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ได้ ให้
คำปรึกษา  แนะนำ  ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์ยิ่งสำหรับงานวิจัย ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ  โอกาสนี้   
 ขอขอบพระคุณ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และคณะครู
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการวิจัย  รวมทั้งผู้เรียนที่ได้ให้ความร่วมมือในการวิจัย
ครั้งนี้  จนกระทั่งการศึกษาการวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 
 

 
     นางสาวโสภาวรรณ  ศรีปัญญา 
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  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน”  
ชื่อผู้วิจัย นางสาวโสภาวรรณ  ศรีปัญญา 

 
บทคัดย่อ 

จากการศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน เพื่อนำผลการวิจัยมาเก็บเป็นข้อมูล เพื่อหาสาเหตุ 
และนำไปแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนและเพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการส่งงาน และ
การบ้าน โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อศึกษาพฤติกรรม 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2563  จำนวน  1  ห้อง 
ทั้งหมด 30  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  ระยะเวลาในการวิจัย  จำนวน  1 เดือน 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ  เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  และนำค่าร้อยละที่แต่ละสาเหตุ 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 

5 ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน แสดงให้เห็นว่า สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ลำดับที่ 1 คือ  
ข้ีเกียจ โดยคิดจากนักเรียน 30 คน ที่เลือกเป็นสาเหตุอันดับที่ 1 จำนวน 27 คน คิดเป็น ร้อยละ   90 
ซึ่งในเรื่องการไม่สง่งาน / การบ้าน ได้ทำให้ทราบถึงสาเหตุที่สำคัญมากทีสุ่ด จนถึงสาเหตุที่น้อยที่สุด ใน
การไม่ส่งงาน / การบ้านคือ การบ้านมากเกินไป   ครูอธิบายเร็ว แบบฝึกหัดยากทำไม่ได้ ไม่ได้นำสมุด
มา ไม่เข้าใจคำสั่ง   ไม่น่าสนใจ   เบื่อหน่าย ไม่อยากทำ   หนังสือหาย   ลืมทำ ไม่มีคนคอยให้
คำปรึกษา ออกงานกับผู้ปกครอง  ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง   เวลาน้อย   ทำกิจกรรมโรงเรียน  
และเตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น 

 
บทที่ 1 
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บทนำ 
 

ความสำคัญและท่ีมา 
ปัจจุบันจากการสอบถามครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  

พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มักจะส่งงาน / การบ้านไม่ตรงเวลาที่ครูผู้สอนกำหนด หรือบางคนก็ไม่ส่งงาน / 
หรือการบ้านเลย ซึ่งทำให้ครูผู้สอนไม่สามารถวัดความรู้ หรือติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนได้ ซึ่งใน
บางรายวิชาอาจมีผลต่อคะแนนเก็บของนักเรียนด้วย ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งในฐานะที่เป็นทั้งครูผู้สอนและครู
ประจำวิชาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ ทำการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน / 
การบ้านต่อไป 

ทางเลือกท่ีคาดว่าจะแก้ปัญหา 
 จัดทำแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมชองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาล
ภูเก็ต ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน เพื่อนำผลจากการวิจัยมาเก็บเป็นข้อมูลเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาใน
การไม่ส่งงาน / การบ้าน แก้ปัญหาการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการส่ง
งาน  / การบ้าน 

จุดมุ่งหมาย 
 1.  เพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5   
 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการแก้ปัญหาการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรียน 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
 1.  แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมชองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียน                 
อนุบาลภูเก็ต เรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน 
 2.  ระดับคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถาม 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนใน ช้ันประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียน                 
อนุบาลภูเก็ต ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรียน
จำนวน 20 ข้อ โดยให้นักเรียนเรียงลำดับสาเหตุการไม่ส่งงาน / การบ้านตามลำดับที่มากที่สุดจนถึง
น้อยที่สุดจากลำดับ 1 – 20 และได้ทำการนำผลของแต่ละสาเหตุ มาหาค่า ร้อยละ แล้วนำข้อมูล                  
มาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้งนำเสนอในรูปของตารางประกอบคำบรรยาย เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
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1. ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรียน 
2. ได้แนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในการไม่ส่ง
งาน / การบ้านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ข้อความที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของการไม่ส่ง
งาน / การบ้าน จำนวน 20 ข้อ และได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1.ประชากร   ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  คือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กำลังศึกษาอยู่ใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2563 ห้อง ป.5/5 โดยกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 30  คน 
 2. แบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษา เป็นเป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน จำนวน 20 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 
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เอกสารและทฤษฎีทีเ่ก่ียวข้อง 
 
 งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน” ได้มีการศึกษาเอกสาร ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

 1. ความหมายของพฤติกรรม  
 2. ความหมายของการบ้าน 
 3. ความรับผิดชอบ  
 4. พฤติกรรมในการเรียน 

1. พฤติกรรม 
  ยุวลี  สายสังข์ (2556 : หน้า 6)  ได้กล่าวถึงความหมายของพฤติกรรมไว้ว่า พฤติกรรม 
หมายถึง ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิตแม้ว่าจะสังเกตได้หรือไม่ก็ตาม เช่น คน สัตว์ มีนัก
พฤติกรรมศาสตร์บางคนได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมมีความหมายกว้างขาวงครอบคลุมไปถึง
พฤติกรรมของสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วย เช่น การไหลของน้า คลื่นของน้าทะเล กระแสลมที่พัด การปลิวของฝุ่น
ละออง การเดือดของน้า เป็นต้น สิ่งที่กล่าวมาเป็นการเคลื่อนไหวของสิ่งไม่มีชีวิต แต่มีการเปลี่ยนแปลง
จากลักษณะหนึ่งไปยังอีกลักษณะหนึ่ง เลยถือว่าคล้าย ๆ กับเป็นปฏิกิริยาหรือเป็นกิจกรรมที่ปรากฏ
ออกมาจากสิ่งนั้นจึงนับว่าเป็นกิจกรรมด้วย การศึกษาเรื่องพฤติกรรมส่วนใหญ่จะมุ่งศึกษาเฉพาะ
พฤติกรรมของคนส่วนพฤติกรรมของสัตว์กระทาเป็นบางครั้ง เพื่อนามาเป็นส่วนประกอบให้เข้าใจใน
พฤติกรรมของคนได้ดียิ่งขึ้น 
 อำนาจ วัดจินดา ( 2560 : หน้า 1) ได้พูดถึงพฤติกรรมคือ พฤติกรรม(Behavior) หมายถึง 
กิริยาอาการที่แสดงออกในรูปแบบต่างๆของมนุษย์ซึ่งเราสามารถสังเกตุเห็นได้จากภายนอก ทั้งนีก้็เพื่อ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ 
 จากความหมายที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น  จึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมเป็นอากัปกิริยา การกระทำ               
ที่แสดงออกให้เห็นในรูปแบบต่าง ๆ  ซึ่งสามารถแสดงออกมาให้เห็นได้จากภายนอก   

2. การบ้านหรือภาระงาน 
 ยุวลี  สายสังข์ (2556 : หน้า 4) ได้ให้ความหมาย ของการบ้าน หรือภาระงานไว้ว่า การบ้าน 
หมายถึงงานหรือกิจกรรมที่ครมูอบหมายให้นักเรียนไดท้ำนอกเวลาเรียนเพื่อเป็นการฝึกทักษะค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ภาระงานคือ ภาระงานที่นักเรียนได้รับมอบหมายใน 
การดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในช่ัวโมงเรียน แบบฝึกหัดที่ครูให้ในช่ัวโมงเรียน แบบฝึกหัดที่ครู
ให้เป็นการบ้าน ใบงาน รวมถึงการทางานเป็นกลุ่มและช้ินงาน 
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 สมนึก ทองไหม ( 2560 : หน้า 8) ได้อธิบายความหมายของการบ้านไว้ว่า การบ้าน หมายถึง 
งานหรือกิจกรรมที่ครูมอบหมายให้นักเรียนได้ทำ นอกเวลาเรียนเพื่อเป็นการฝึกทักษะ ค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2560) ได้ความหมายของคำว่าการบ้านไว้ว่า การบ้านหรืองาน
มอบหมาย หมายถึงงานที่ครูหรืออาจารย์มอบหมายให้นักเรียนหรือนักศึกษาทำให้สำเร็จนอกห้องเรียน 
การบ้านทั่วไปอาจประกอบด้วย ระยะเวลาให้นักเรียนได้อ่านเพิ่มเติม และแสดงออกผ่านการเขียนหรือ
การพิมพ์, การแสดงออกถึงทักษะในการแก้ปัญหา, การเขียนโครงงาน หรือการฝึกฝนทักษะอื่น ๆ 
 จากความหมายที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น  จึงสรุปได้ว่าการบ้านหรืองานบ้านคือ ภาระงานที่ครู
มอบหมายให้กับนักเรียนนำไปปฏิบัตินอกเวลาเรียนในคาบเรียนปกติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะ 
ด้านต่าง ๆ โดยการบ้านที่ครูมอบหมายนักเรียนจะมีรูปแบบที่หลากหลายเช่น ใบงาน โครงงาน 
แบบฝึกหัด รายงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกทักษะของนักเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

3. ความรับผิดชอบ 
 สมพิศ ศิริโยธา (2558 : หน้า 11) ได้ให้ความหมายของคำว่า ความรับผิดชอบไว้ว่า                   
ความรับผิดชอบ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความตั้งใจในการ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่มีต่อ
ตนเองและที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ด้วยความรอบคอบ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
เกิดผลดี ยอมรับผลของการกระทาไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสีย พร้อมทั้งพยายามหาทางปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติหน้าที่ให้ดีย่ิงข้ึน 
 สุธิดา  พานิชกิจโกศลกุล ( 2556 : หน้า  17 )   ความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญและมี                    
ความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของทุกคนดังนั้น พฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน หมายถึง 
ความรับผิดชอบที่บุคคลแสดงออกถึงการทำหน้าที่ของตนเองและงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจ
ใส่ มีความละเอียดรอบคอบ มีการว่างแผนมีความขยันหมั่นเพียร อดทนและกระตือรือร้นใน                   
การแก้ปัญหา ตรงต่อเวลา ไม่ละเลยทอดทิ้งานหรือเลี่ยงเลี่ยงจนกว่างานจะแล้วเสร็จ ยอมรับผลของ
การกระทำไม่ว่าจะเป็นผลดีและผลเสีย พยายามทำหน้าที่ ต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ โดยมี                   
ความตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ยึดมั่นตามระเบียบ ข้อบังคับ 
คำสั่งและข้อกำหนดต่าง  ขององค์กร รวมถึงเป็นผู้ใช้และรักษาทรัพย์สินขององค์กรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล 
 จากความหมายในเบื้องต้นจึงสรุปได้ว่า  ความรับผิดชอบ หมายถึง การมีความตั้งใจใน                  
การปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเสียสละทุ่มเทอย่างเต็มที่ เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงมีความรับผิดชอบ
ต่อผลการกระทำที่จะเกิดข้ึน ทั้งผลดีและผลเสีย  

4. พฤติกรรมในการเรียน 
  พิษณุ ลิมพะสูตร ( 2555 : หน้า 16 – 17 )  พฤติกรรมในการเรียน หมายถึง พฤติกรรม              
ที่แสดงถึงความสนใจและเอาใจใส่ต่อการเรียน ประกอบด้วยการเข้าเรียน และเลิกเรียนตรงเวลา ตั้งใจ
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ฟังขณะที่ อาจารย์สอน มีสมาธิ มีการตั้ งคำถาม ตอบคำถาม แล ะกล้าแสดงความคิดเห็น                        
มีความกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือในขณะที่มีการเรียนการสอน ไม่พูดคุยขณะที่มีการเรียน                  
การสอน หรือไม่ส่งเสียงรบกวน กิจกรรมการการเรียนการสอน ส่งการบ้านหรือส่งรายงานภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด มีการทบทวนบทเรียน วางแผนการเรียนให้คุณค่าหรือความสำคัญต่อการเรียน               
มีความอยากรู้อย่าเห็น มีความพยายาม และมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
 ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์ ( 2550 : หน้า 12 )  หมายถึง การกระทำกิจกรรม การตอบสนอง 
ปฏิกิริยา หรือวิธีการและเทคนิคในการเรียนของนักเรียน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ  
เจตคติ ให้บรรลุจุดประสงค์ที่กำหนดในวิชาต่าง ๆ โดยมีการแสดงออกอย่าสม่ำเสมอดว้ยความพึงพอใจ 
และมานะพยายามที่จะพัฒนาการเรียนให้ดีข้ึน โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
 ผ่องใส เพ็ชรรักษ์ และคณะ ( 2555 : หน้า 8 ) พฤติกรรมการเป็นการแสดงออกใน                     
การปฏิบัตติัวของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการศึกษา
เล่าเรียนซึ่งสามารถพัฒนาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การรู้จักใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมีการเตรียมตัวใน
การเรียน การจดบันทึก การมีสมาธิการจำ การใช้เทคนิคต่าง ๆ การอ่าน การเลือกใจความสำคัญ 
กระบวนการรวบรวมข้อมูล หรือการเตรียมตัวอบ และพฤติกรรมการเรียนที่พัฒนาด้วยการฝึกฝน และ
มีประสบการณ์  โดยเฉพาะวิธีการเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นประจำหรือปฏิบัติบ่อยครั้งจะนำไปสู่นิสัยใน
การเรียนที่ดี ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ เจตคติ ให้บรรลุจุดประสงค์ที่กำหนดในการเรียน  
 จากความหมายท่ีได้กล่าวในเบื้อต้นจึงสรุปได้ว่า  พฤติกรรมในการเรียนนั้น หมายถึง 
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกต่อการศึกษาเล่าเรียนในรายวิชาต่าง ๆ อันจะบ่งบอกถึง เจตคติของ
นักเรียนแต่ละบุคคลที่มีต่อวิชาน้ัน ทั้งด้านบวกและลบ เช่นการมีสมาธิจดจ่อในการตั้งเรียนเรียน หรือ 
การไม่สนใจใส่ใจติดตามงาน การบ้านที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น 
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บทที่ 3 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน 

1 กันยายน 2563 – 30 กันยายน 2563 
วัน  เดือน ปี กิจกรรม หมายเหต ุ

1-5 กันยายน 2563 - ศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์ปญัหา  
6-10 กันยายน 2563 - เขียนเค้าโครงงานวิจัยในช้ันเรียน 

- ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถาม 
-ออกแบบและสร้างแบบสอบถามที่จะใช้ใน
งานวิจัย 

 

12 กันยายน 2563 - นักเรียนทำแบบสอบถาม ผู้วิจัยบันทึกข้อมลู 
13 – 20 กันยายน 2563 - เก็บรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยบันทึกข้อมลู 
21 – 30 กันยายน 2563 - สรปุและอภิปรายผล 

- จัดทำรปูเล่ม 
 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 แบบสอบถาม 
ขั้นตอนการดำเนินการ 
 ในการดำเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในเรื่อง                      
การไม่ส่งงาน / การบ้าน โดยใช้ แบบสอบถามเพื่อหาสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ผู้วิจัยได้วาง
แผนการดำเนินการศึกษา สร้างแบบสอบถาม โดยใช้ข้อความที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของการมาส่งงาน / 
การบ้าน  และได้ดำเนินการซึ่งมีรายละเอียดเป็นข้ันตอนดังนี ้
     1.ขั้นวิเคราะห์  ( Analysis) 

1.1  วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียน    การวิเคราะห์ผู้เรียนได้กำหนดไว้ดังนี้ 
ประชากร  คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน

อนบุาลภูเก็ต จำนวน   30 คน 
1.2  วิเคราะห์สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักเรียน  โดยการหาค่าร้อยละ 
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   2.  ขั้นออกแบบ (Design) 
 ผู้วิจัยดำเนินการสร้างแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมของนักเรียนในการไม่ส่งงาน/ การบ้าน 
โดยมีลำดับข้ันตอนการสร้างดังนี้ 
 ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารต่างๆ 
  สร้างแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อหาสาเหตุในการไม่ส่งงาน/การบ้านของ
นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 20 ข้อ โดยให้นักเรียนใส่หมายเลขลำดับสาเหตุของ        
การไม่ส่งงานจากลำดับมากที่สุด ( 1 ) ไปจนถึงลำดับน้อยที่สุด ( 20 )  
 -  นำแบบวัดเจตคติที่สร้างขึ้นเสนอต่อที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อตรวจสอบแก้ไข 
 -  นำแบบวัดเจตคติมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้จริง 

      3. ขั้นดำเนินการ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการดำเนินการดังนี้ 

3.1  นำแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรม ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จำนวน 30 คน เพื่อหาสาเหตุของการไม่ส่งงาน และทำ                
การบันทึกคะแนน 

3.2  ดำเนินการหาค่าร้อยละของแต่ละข้อสาเหตุ 

4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 วิเคราะห์ข้อมูล 
  - วิเคราะห์ผลจากคะแนนที่ได้จากการทำแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรม 

4.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2.1 การหาค่าร้อยละ  
                         ค่าร้อยละ   =   X    x  100     
                                                    N    
                          เมื่อ  X       =  คะแนนที่ได้ 
       N      =  จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน เพื่อนำผลการวิจัยมาเก็บเป็นข้อมูลเพื่อหาสาเหตุ 
และนำไปแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนและเพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการส่งงาน  และ
การบ้าน โดยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมจำนวน  20  ข้อ  โดยกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  5 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  จำนวน 30 คน                      
โดยสามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ 

1 ผลการประเมินแบบสอบถามของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน เกี่ยวกับการหา
สาเหตุที่ไม่ส่งงาน การบ้านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  

ตาราง  1 ผลการประเมินแบบสอบของนักเรียนถึงสาเหตุที่ผู้เรียนไม่ส่งงาน / การบ้าน 
 

สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ลำดับท่ี ร้อยละ 
1. การบ้านมากเกินไป 1-2 65.85 
2. แบบฝึกหัดยากทำไม่ได ้ 4 17.07 
3. ไม่น่าสนใจ 8 14.63 
4. เวลาน้อย 14 14.63 
5. ครูอธิบายเร็ว 3 12.20 
6. ไม่เข้าใจคำสั่ง 6-7 30.46 
7. ไม่ได้นำสมุดมา 5 14.63 
8. เบื่อหน่ายมาอยากทำ 9 17.07 
9. ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง 13 17.07 
10. หนังสือหาย 9 17.07 
11. ลืมทำ 10 14.63 
12. ไม่มีคนคอยให้คำปรึกษา 11 4.88 
13. เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น 15 17.07 
14. ออกงานกับผู้ปกครอง 12 19.51 
15. ทำกิจกรรมของโรงเรียน 15 19.51 
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 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการตอบแบบสอบถามของนักเรียนในเรื่องสาเหตุของการไม่ส่ง
งาน / การบ้านโดยทำการเรียงลำดับจากสาเหตุที่นักเรียนที่นักเรียนคิดว่าเป็นสำเหตุที่สำคัญที่สุดจนถึง
สาเหตุที่น้อยที่สุด ตามลำดับ 1 – 20 ดังต่อไปนี้ 

ลำดับที่ 1 ข้ีเกียจ มีจำนวนนักเรียน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90.0 
ลำดับที่ 2 ลืมทำ มีจำนวนนักเรียน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.7 
ลำดับที่ 3 แบบฝึกหัดยากทำไม่ได้ มีจำนวนนักเรียน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 
ลำดับที่ 4 การบ้านมากเกินไป มีจำนวนนักเรียน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 
ลำดับที่ 5 ติดละคร (เมื่อถึงเวลาละครเล่นจึงไม่อยากทำ

การบ้าน) 
มีจำนวนนักเรียน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 

ลำดับที่ 5 ติดสื่อสังคมออนไลน์ มีจำนวนนักเรียน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 
ลำดับที่ 6 ติดเกมส์ มีจำนวนนักเรียน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 
ลำดับที่ 7 เป็นวิชาที่เรียนแล้วไม่เข้าใจเลยไม่ทำ มีจำนวนนักเรียน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 
ลำดับที่ 8 ครูอธิบายเร็ว มีจำนวนนักเรียน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 
ลำดับที่ 9 ข้ีเกียจอ่านหนังสือ ไม่อยากหาข้อมูลความรู้ที่

นอกเหนือจากหนังสือเรียน 
มีจำนวนนักเรียน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 

ลำดับที่ 10 ไม่มีแรงกระตุ้นในทำงาน ไม่มีการแข่งขันกันใน
ห้องเรียน 

มีจำนวนนักเรียน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 

ลำดับที่ 11 รายละเอียดของการบ้านมีมากจึงไม่อยากทำ มีจำนวนนักเรียน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 
ลำดับที่ 12 ผู้ปกครองไม่กวดขันเรื่องทำการบ้าน มีจำนวนนักเรียน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 
ลำดับที่ 13 ไม่มีคนคอยให้คำปรึกษา มีจำนวนนักเรียน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 
ลำดับที่ 13 ไม่มีแรงกระตุ้นในทำงาน ไม่มีการแข่งขันกันใน

ห้องเรียน 
มีจำนวนนักเรียน 

13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 

43.3 
ลำดับที่ 14 ไม่เข้าใจคำสั่ง มีจำนวนนักเรียน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 
ลำดับที่ 15 เวลาน้อย มีจำนวนนักเรียน 6  คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 
ลำดับที่ 16 ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง มีจำนวนนักเรียน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 
ลำดับที่ 17 หนังสือหาย มีจำนวนนักเรียน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 
ลำดับที่ 18 ทำกิจกรรมของโรงเรียน มีจำนวนนักเรียน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
5 ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน แสดงให้เห็นว่า สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ลำดับที่ 1 คือ  
ข้ีเกียจ โดยคิดจากนักเรียน 30 คน ที่เลือกเป็นสาเหตุอันดับที่ 1 จำนวน 27 คน คิดเป็น ร้อยละ   90
  
2. อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 ใน              
เรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 พบว่าแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  ในเรื่องการไม่ส่ง
งาน / การบ้าน ได้ทำให้ทราบถึงสาเหตุที่สำคัญมากที่สุด จนถึงสาเหตุที่น้อยที่สุด ในการไม่ส่งงาน / 
การบ้านคือ การบ้านมากเกินไป   ครูอธิบายเร็ว แบบฝึกหัดยากทำไม่ได้ ไม่ได้นำสมุดมา ไม่เข้าใจคำสั่ง   
ไม่น่าสนใจ   เบื่อหน่าย ไม่อยากทำ   หนังสือหาย   ลืมทำ ไม่มีคนคอยให้คำปรึกษา ออกงานกับ
ผู้ปกครอง  ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง   เวลาน้อย   ทำกิจกรรมโรงเรียน  และเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน
วิชาอื่น 
3. ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ในเรื่อง
การไม่ส่งงาน / การบ้าน อาจจัดทำกับนักเรียนทั้งระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  เพื่อเป็นการศึกษาใน
ภาพรวม เพราะการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นเพียงนักเรียนในระดับ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เท่านั้น  
ซึ่งอาจจะได้ผลการวิจัยที่แตกต่างกันก็ได้  
 2. ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจเจาะจงทำการวิจัยกลุ่มนักเรียนในระดับช้ันอื่น ๆ ต่อไป และ                
อาจแยกหัวข้อเป็นรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ระเอียดข้ึน ซึ่งจะได้นำผลการทดลองที่ได้ไปแก้ไข
ปัญหาในการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรียนต่อไป 
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บรรณานุกรม 
 

ยุวลี สายสังข์. 2556. วิจัยในช้ันเรียน เรื่องการศึกษาพฤติกรรมเรือ่งการไม่สง่งาน/การบ้าน ของ 
  นักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3/8 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ไทยบรหิารธุรกิจ. 
ปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล. 2556. วิจัยในช้ันเรียน เรื่องการแก้ปัญหาการไมส่่งงานของนักศึกษา 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปทีี่ 2 สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
  รายวิชาการประเมินผลการปฏิบัติงาน รหสัวิชา 3207-2009.  
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แบบฟอร์มรายงานการวิจัยชั้นเรียน   ปีการศึกษา 2563 

 
ช่ืองานวิจัย     การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  
  เรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน 
ช่ือผู้วิจัย           นางสาวโสภาวรรณ  ศรีปัญญา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 
 เค้าโครงการทำวิจัยในช้ันเรียน  มี  ไม่มี 
 ที่มาความสำคัญของการวิจัย  มี  ไม่มี 
 ออกแบบเก็บข้อมูล   เสร็จ  ไม่เสร็จ 
 เก็บข้อมูลเรียบร้อย   เสร็จ  ไม่เสร็จ 
 แปลผลและอภิปรายผล   เสร็จ  ไม่เสร็จ 
 สรุปเป็นรูปเล่ม    เสร็จ  ไม่เสร็จ 
 
 
 
 
        
                                                   นางสาวโสภาวรรณ  ศรีปัญญา 
               ผู้วิจัย 
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ตารางการทำวิจัยในชั้นเรียน 
 

วัน  เดือน ปี กิจกรรม หมายเหต ุ
1-5 กันยายน 2562 - ศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา  
6-10 กันยายน 2562 - เขียนเค้าโครงงานวิจัยในช้ันเรียน 

- ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถาม 
-ออกแบบและสร้างแบบสอบถามที่จะใช้ใน
งานวิจัย 

 

12 กันยายน 2562 - นักเรียนทำแบบสอบถาม ผู้วิจัยบันทึกข้อมลู 
13 – 20 กันยายน 2562 - เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยบันทึกข้อมลู 
21 – 30 กันยายน 2562 - สรุปและอภิปรายผล  

- จัดทำรูปเล่ม 
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แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนอนุบาลภูเกต็ ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน 

คำชี้แจง : 
1. แบบสอบถามฉบับนี้สร้างขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุท่ีผู้เรียนไม่ส่งงาน / การบ้าน 
2. แบบสอบถามฉบับนี้ มี 2 ตอน 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบ 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุท่ีไม่ส่งงาน / การบ้านของผู้เรียน 

ตอนท่ี 1    ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ 
            เพศ ………อายุ ……….ปี ……….. ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ……………………. 
 
ตอนท่ี 2: ความคิดเห็นของผู้ตอบที่มีต่อการไม่ส่งงาน / การบ้าน  
คำชี้แจง :  แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือสอบถามสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้านของผู้เรียน 
โปรดอ่านข้อความด้วยความรอบคอบและใส่หมายเลขตามหัวข้อที่นักเรียนคิดว่าเป็นสาเหตุของการไม่
ส่งงานการบ้าน โดยเรียงลำดับจากสาเหตุที่สำคัญที่สุดจนถึงสาเหตุที่น้อยมี่สุด ตามลำดับ  1 – 20 
 
 

สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบา้น ลำดับท่ี 
จำนวน
นักเรียน 

1. การบ้านมากเกินไป 4 21 

2. แบบฝึกหัดยากทำไม่ได ้ 3 22 
3. เป็นวิชาที่เรียนแล้วไม่เข้าใจเลยไม่ทำ 7 17 
4. เวลาน้อย 15 6 
5. ครูอธิบายเร็ว 8 16 
6. ไม่เข้าใจคำสั่ง 14 7 
7. ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง 16 6 
8.. หนงัสือหาย 17 4 
9. ลืมทำ 2 23 
10. ไม่มีคนคอยให้คำปรึกษา 13 8 
11. ทำกิจกรรมของโรงเรียน 18 3 
12. ผู้ปกครองไม่กวดขันเรื่องทำการบ้าน 12 9 
13.ขี้เกียจ 1 27 
14. ติดละคร (เมื่อถึงเวลาละครเล่นจึงไม่อยากทำการบ้าน) 5 20 
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สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบา้น ลำดับท่ี 
จำนวน
นักเรียน 

15. ติดสื่อสังคมออนไลน์ 5 20 
16. ติดเกมส์ 6 19 
17.ไม่ทำการบ้านตามเพื่อน ๆ  10 13 
18. รายละเอียดของการบ้านมีมากจึงไม่อยากทำ 11 10 
19. ข้ีเกียจอ่านหนังสือ ไม่อยากหาข้อมูลความรู้ที่นอกเหนือจากหนังสือเรียน 9 15 
20. ไม่มีแรงกระตุ้นในทำงาน ไม่มีการแข่งขันกันในห้องเรียน 10 13 

 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมอื 
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ตาราง  1 ผลการประเมินแบบสอบของนักเรียนถึงสาเหตุที่ผู้เรียนไม่ส่งงาน / การบ้าน 
 

สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบา้น ลำดับท่ี 
จำนวน
นักเรียน 

คิดเป็นร้อยละ 

ข้ีเกียจ 1 27 90.0 
ลืมทำ 2 23 76.7 
แบบฝึกหัดยากทำไม่ได้ 3 22 73.3 
การบ้านมากเกินไป 4 21 70.0 
ติดละคร (เมื่อถึงเวลาละครเล่นจึงไม่อยากทำการบ้าน) 5 20 66.7 
ติดสื่อสังคมออนไลน์ 5 20 66.7 
ติดเกมส์ 6 19 63.3 
เป็นวิชาที่เรียนแล้วไม่เข้าใจเลยไม่ทำ 7 17 56.7 
ครูอธิบายเร็ว 8 16 53.3 
ข้ีเกียจอ่านหนังสือ ไม่อยากหาข้อมูลความรู้ที่นอกเหนือจาก
หนังสือเรียน 

9 
15 

50.0 
ไม่มีแรงกระตุ้นในทำงาน ไม่มีการแข่งขันกันในห้องเรียน 10 13 43.3 
รายละเอียดของการบ้านมีมากจึงไม่อยากทำ 11 10 33.3 
ผู้ปกครองไม่กวดขันเรื่องทำการบ้าน 12 9 30.0 
ไม่มีคนคอยให้คำปรึกษา 13 8 26.7 
ไม่มีแรงกระตุ้นในทำงาน ไม่มีการแข่งขันกันในห้องเรียน 13 13 43.3 
ไม่เข้าใจคำสั่ง 14 7 23.3 
เวลาน้อย 15 6 20.0 
ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง 16 6 20.0 
หนังสือหาย 17 4 13.3 
ทำกิจกรรมของโรงเรียน 18 3 10.0 
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ข้อเสนอแนะ 
- อยากได้การบ้านที่น้อยลง 
- อยากได้การบ้านแบบพอดีๆไม่น้อยไม่มากเกินไป 
- อยากให้มีงานและการบ้านน้อยๆ 
- อยากได้การบ้านน้อยๆ วันละ  1 อย่าง 
- อยากให้การบ้านพอสมควรกับเวลา 
- อยากเรียนอย่างเดียวไม่มีการบ้าน 
- การบ้านไม่ยากเกินไป 
- อยากได้การบ้านวันละ  1 วิชา 
- อยากให้มีการบ้านสัปดาห์ละ  1 วิชา 
- ควรให้เวลาในการทำการบ้านและลดการบ้านลง 
- ไม่อยากมีการบ้าน ให้สอนแล้วให้ นักเรียนจดในกระดานแล้วเอาไปอ่านเตรียม

สอบแทน 
- น่าจะให้การบ้านน้อยกว่าน้ีนิดนึง 
- อยากให้มีการบ้านง่าย ๆ  และน้อยๆ 
- อยากให้อธิบายให้เข้าให้เข้าใจง่ายข้ึน  การบ้านก็ให้พอประมาณ การบ้านวันหนึ่ง

ให้แค่  2 วิชา ลืมทำการบ้าน ไม่ต้องตี 
- การบ้านให้แค่  2- 3 หน้า พอ 
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ภาพการตอบแบบสอบถาม 
 
 
 


