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กติตกิรรมประกาศ 
 
 การศกึษางานวจิยัในครัง้นี้ ส าเรจ็ไดด้ว้ยความอนุเคราะหจ์ากครูแผนกช่างกลโรงงาน ครู
พีเ่ลีย้งคณะครตู่างๆในวทิยาลยัฯและครูนิเทศการสอนจากคณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอื ใหค้วามรู ้ ความคดิ ให้
ค าแนะน า ค าปรกึษาตลอดจนการตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ เป็นอย่างด ี จนการศกึษาวจิยัใน
ครัง้นี้เสรจ็สมบูรณ์  ผูว้จิยัขอขอบคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ 
 ขอขอบพระคุณท่านผูอ้ านวยการและรองผูอ้ านวยการหวัหน้าแผนกวชิาช่างกลโรงงา
วทิยาลยัเทคนิคเพชรบุร ี ทีใ่หก้ารสนับสนุนในการท าวจิยั กรุณาใหค้วามอนุเคราะห ์ ใหค้ าแนะน า 
ใหค้วามรู ้ ความคดิทีม่ปีระโยชน์ และอ านวยความสะดวกในการศกึษาวจิยัในครัง้นี้เป็นอย่างด ี
และขอขอบใจนกัเรยีนระดบัชัน้ ปวช.1 กลุ่ม 2 ช่างยนต ์ ของวทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน ทุก
คนทีใ่หค้วามร่วมมอืเป็นอย่างดใีนการวจิยัและเกบ็ขอ้มูลทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้  จนกระทัง่
การศกึษาวจิยัครัง้นี้เสรจ็สมบูรณ์ 
 

 
  เทวนาถ สุดใจ                                                              
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บทคดัย่อ 
 

  การศกึษาวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระดบัชัน้ปวช.1 
กลุ่ม 3 แผนกช่างกลโรงงาน  ผูว้จิยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามเพือ่ศกึษาสาเหตุของการไม่สง่งาน / 
การบา้นของนกัเรยีนจ านวน 1๔ ขอ้ แบ่งออกเป็นแบบสอบถามจากการเรยีนภาคทฤษฎ ี๑ – ๗ 
ขอ้ และภาคปฏบิตั ิ ๑ – ๗ ขอ้ โดยใหน้กัเรยีนเรยีงล าดบัสาเหตุการไม่สง่งาน / การบา้น
ตามล าดบัทีม่ากทีสุ่ดจนถงึน้อยทีสุ่ดจากล าดบั 1 – ๗ ของแบบสอบถามทัง้สองภาค และไดท้ า
การน าผลของแต่ละสาเหตุมาหาค่ารอ้ยละ แลว้น าขอ้มลูมาวเิคราะหแ์ละหาขอ้สรุปพรอ้มทัง้
น าเสนอในรปูของตารางประกอบค าบรรยาย เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมของนกัเรยีนในเรื่องการไม่สง่
งาน / การบา้น 
             ผลการศกึษาปรากฏว่า จากการศกึษาและวเิคราะหแ์บบสอบถามเพือ่ศกึษาพฤตกิรรม
ของนกัเรยีนชัน้    ปวช.1 กลุ่ม 3 ช่างกลโรงงาน  ในเรื่องการไม่สง่การบา้น (ภาคทฤษฎ)ี แสดง
ใหเ้หน็ว่า สาเหตุของการไม่สง่การบา้น ล าดบัที ่ 1 , 2 และ3 คอื ลมืท า,ไม่เขา้ใจค าสัง่,การบา้น
มากเกนิไป ตามล าดบั โดยมจี านวนผูต้อบคอื จ านวน 6,5 และ 3 คน ตามล าดบั คดิเป็น รอ้ยละ   
33.3,27.7 และ 16.6 9 ตามล าดบั ล าดบัที ่4 , 5  เบื่อหน่าย ไม่อยากท า และแบบฝึกหดัยากท า
ไม่ได ้ตามล าดบั โดยมจี านวนผูต้อบคอื จ านวน 2,1 คน ตามล าดบั คดิเป็น รอ้ยละ 11.1 และ 5.5 
ตามล าดบั โดยคดิจากนกัเรยีน 18 คน  ทีเ่ลอืกเป็นสาเหตุอนัดบัที ่1,2,3 และ 4,5  
 จากการศกึษาและวเิคราะหแ์บบสอบถามเพือ่ศกึษาพฤตกิรรมของนกัเรยีนชัน้ ปวช.1 
กลุ่ม 3 ช่างช่างกลโรงงาน   ในเรื่องการไม่สง่งาน (ภาคปฏบิตั)ิ แสดงใหเ้หน็ว่า สาเหตุของการไม่
สง่งาน ล าดบัที ่1 คอื เวลาน้อย จ านวน 11 คน คดิเป็น รอ้ยละ   61.1  ล าดบัที ่2 เบื่อหน่าย ไม่
อยากท าจ านวน 4 คน คดิเป็น รอ้ยละ   22.2 ล าดบัที ่3 สภาพแวดลอ้มไม่น่าปฏบิตังิาน จ านวน 
3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.6  โดยคดิจากนกัเรยีน 18 คน  ทีเ่ลอืกเป็นสาเหตุอนัดบัที ่1,2 และ 3 
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บทท่ี 1 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้าน ปวช.1 กลุ่ม 2 แผนกช่างกลโรงงาน 

ในรายวิชางานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
วิทยาลยัเทคนิคเพชรบุรี 

 
1.1 ความส าคัญและท่ีมา 

ปัจจุบนัจากการสอบถามครูผูส้อนในรายวิชาต่างๆของนกัเรียนในระดบัชั้นปวช. 1 กลุ่ม 2
แผนกช่างกลโรงงาน / การบา้นไม่ตรงเวลาท่ีครูผูส้อนก าหนด หรือบางคนไม่ส่งงาน / หรือการบา้น 
ซ่ึงท าใหค้รูผูส้อนไม่สามารถวดัความรู้ หรือติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียนได ้ ซ่ึงในบางรายวิชา
อาจมีผลต่อคะแนนเก็บของนกัเรียนดว้ย ดงันั้นผูวิ้จยัซ่ึงในฐานะท่ีเป็นทั้งครูผูส้อนและครูประจ าวิชา
เห็นความส าคญัของปัญหาดงักล่าว จึงไดท้ าการวิจยัเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนในระดบัชั้น 
ปวช. 1 กลุ่ม 3  แผนกช่างกลโรงงานเพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหาของนกัเรียนในเร่ืองการไม่
ส่งงาน / การบา้นต่อไป 
 
ทางเลือกท่ีคาดว่าจะแก้ปัญหา 
 จดัท าแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมชองนกัเรียนชั้นปวช. 1 กลุ่ม 2 แผนกช่างกลโรงงาน
วิทยาลยัเทคนิคเพชรบุรีในเร่ืองการไม่ส่งงาน / การบา้น เพื่อน าผลจากการวิจยัมาเก็บเป็นขอ้มูลเพื่อ
น าไปแกไ้ขปัญหาในการไม่ส่งงาน / การบา้น แกปั้ญหาการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อใหน้กัเรียนเห็น
ความส าคญัของการส่งงาน  / การบา้น 
 
จุดมุ่งหมาย 
 ๑. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบา้น ของนกัเรียนชั้นนกัเรียนชั้น ปวช. 1 กลุ่ม 2
แผนกช่างกลโรงงาน 
 ๒. เพื่อรวบรวมขอ้มูลส าหรับการแกปั้ญหาการไม่ส่งงาน / การบา้นของนกัเรียน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

๑. แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมชองนกัเรียนชั้นนกัเรียนชั้นปวช. 1 กลุ่ม 2  
แผนกช่างกลโรงงานในเร่ืองการไม่ส่งงาน / การบา้น 
 ๒. ระดบัคะแนนเฉล่ียของแบบสอบถาม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนในระดบัชั้นนกัเรียนชั้นปวช. 1 กลุ่ม 2 
แผนกช่างกลโรงงาน ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบา้นของ
นกัเรียนจ านวน 14 ขอ้ แบ่งออกเป็นแบบสอบถามจากการเรียนภาคทฤษฎี 1 – 7 ขอ้ และภาคปฏิบติั 1 
– 7 ขอ้ โดยใหน้กัเรียนเรียงล าดบัสาเหตุการไม่ส่งงาน / การบา้น ตามล าดบัท่ีมากท่ีสุดจนถึงนอ้ยท่ีสุด
จากล าดบั 1 – 7 และไดท้ าการน าผลของแต่ละสาเหตุ มาหาค่า ร้อยละ แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์และ
หาขอ้สรุปพร้อมทั้งน าเสนอในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมชองนกัเรียนใน
เร่ืองการไม่ส่งงาน / การบา้น 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบา้นของนกัเรียน 
2. ไดแ้นวทางในการแกปั้ญหาการเรียนการสอน 

 
นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
          งาน หมายถึง แบบฝึกหดัท่ีครูใหใ้นชัว่โมงเรียน แบบฝึกหดัท่ีครูให้เป็นการบา้น ใบงาน รวมถึง
การท างานเป็นกลุ่มและช้ินงาน 
 การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน หมายถึง การหาแนวทางแกไ้ขปัญหาการขาดความ
รับผิดชอบของนกัเรียนท่ีไม่ส่งช้ินงานภาคปฏิบติัจากการเรียนวิชาผลิตช้ินส่วนดว้ยเคร่ืองซีเอน็ซี 
 การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งการบ้าน หมายถึง การหาแนวทางแกไ้ขปัญหาการขาดความ
รับผิดชอบของนกัเรียนท่ีไม่ส่งการบา้นในการเรียนภาคทฤษฎีของรายวิชาผลิตช้ินส่วนดว้ยเคร่ือง
ซีเอน็ซี 
  
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนในการไม่
ส่งงาน / การบา้นของนกัเรียนชั้น ปวช. 1 กลุ่ม 3 แผนกช่างกลโรงงาน โดยใชข้อ้ความท่ีคาดวา่จะเป็น
สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบา้น จ านวน 14 ขอ้ และไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ี 
 1. ประชากร   ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา      คือนกัเรียนวิทยาลยัเทคนิคเพชรบุรี     ท่ีก าลงั
ศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นปวช. 1 กลุ่ม 2 แผนกช่างกลโรงงาน ในภาคเรียนท่ี 2  ประจ าปีการศึกษา  
2565 จ านวน 18  คน 
 2. แบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนใน
ระดบัชั้นปวช. 1 กลุ่ม 2 แผนกช่างกลโรงงาน ในเร่ืองการไม่ส่งงาน / การบา้น จ านวน 14 ขอ้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ระยะเวลาในการด าเนินงาน  
 30  พฤศจิกายน 2564 –  11 มีนาคม 2565 
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วัน  เดือน ปี กจิกรรม หมายเหตุ 
30 – 31 ธนัวาคม 2564 - ศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา  
1 มกราคม  – 30 มกราคม 2565 - เขียนเคา้โครงงานวิจยัในชั้นเรียน 

- ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถาม 
-ออกแบบและสร้างแบบสอบถามท่ีจะใชใ้น
งานวิจยั 

 

1 กุมภาพนัธ์ 2565 - นกัเรียนท าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ผูว้ิจยับนัทึกขอ้มูล 
7 – 17 กุมภาพนัธ์ 2565 - เก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยับนัทึกขอ้มูล 
18 กุมภาพนัธ์ – 11 มีนาคม 2565 - สรุปและอภิปรายผล  

- จดัท ารูปเล่ม 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
             พฤติกรรม หมายความถึง การแสดงและกิริยาท่าทางซ่ึงส่ิงมีชีวิต ระบบหรืออตัลกัษณ์
ประดิษฐ์ ท่ีเกิดร่วมกนักบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงรวมระบบอ่ืนหรือส่ิงมีชีวิตโดยรวมเช่นเดียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ พฤติกรรมเป็นการตอบสนองของระบบหรือส่ิงมีชีวิตต่อส่ิงเร้าหรือการรับเขา้ทั้งหลาย 
ไม่วา่จะเป็นภายในหรือภายนอก มีสติหรือไม่มีสติระลึก ชดัเจนหรือแอบแฝง และโดยตั้งใจหรือ
ไม่ไดต้ั้งใจ 

พฤติกรรมมนุษย ์และพฤติกรรมของส่ิงมีชีวิตอ่ืนและกลไก สามารถเป็นไดท้ั้งท่ีพบไดท้ัว่ไป 
ผิดปกติ ยอมรับได ้หรือยอมรับไม่ได ้มนุษยป์ระเมินการยอมรับไดข้องพฤติกรรมโดยใช้บรรทดัฐาน
ทางสังคมและควบคุมพฤติกรรมดว้ยวิธีการควบคุมทางสังคม ในทางสังคมวิทยา พฤติกรรมถูกมอง
วา่ไม่มีความหมาย คือ การไม่ถูกช้ีน าโดยบุคคลอ่ืนและดงันั้นจึงเป็นการแสดงออกท่ีพื้นฐานท่ีสุดของ
มนุษย ์แมว้า่พฤติกรรมสามารถมีส่วนในการวินิจฉยัความผิดปกติ อาทิ กลุ่มอาการออทิซึม (autism 
spectrum disorders) พฤติกรรมสัตวไ์ดรั้บการศึกษาในจิตวิทยา พฤติกรรมวิทยา นิเวศวิทยา
พฤติกรรม และชีวสังคมวิทยาเปรียบเทียบ ตามค่านิยมทางจริยธรรม พฤติกรรมมนุษยย์งัอาจขึ้นอยู่
กบัพฤติกรรมทัว่ไป ผิดปกติ ท่ียอมรับไดห้รือยอมรับไม่ไดข้องผูอ่ื้น 

พฤติกรรมกลายมาเป็นแนวคิดท่ีส าคญัในจิตวิทยาคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ดว้ยการปรากฏขึ้นของ
กระบวนทศัน์ ท่ีในภายหลงัรู้จกักนัในช่ือ "พฤติกรรมนิยม" (behaviorism) พฤติกรรมนิยมเป็น
ปฏิกิริยาต่อตา้นจิตวิทยาท่ีวา่ดว้ยองคป์ระกอบของจิต (faculty psychology) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
มองลึกเขา้ไปในจิตใจหรือท าความเขา้ใจจิตใจโดยปราศจากประโยชน์ของการทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์ พฤติกรรมนิยมตั้งมัน่ในการท างานเฉพาะแต่กบัส่ิงท่ีมองเห็นหรือจบัตอ้งได ้และใน
มุมมองแรกเร่ิมของจอห์น บี. วตัสัน ผูก่้อตั้งสาขาวิชาดงักล่าว ไม่มีส่ิงใดจะอนุมานไดใ้นเร่ือง
ธรรมชาติของอตัลกัษณ์ท่ีเป็นก่อใหเ้กิดพฤติกรรมนั้น การเปล่ียนแปลงมุมมองของวตัสันต่อมาและ 
"การวางเง่ือนไขแบบดั้งเดิม" น าไปสู่การเป็นท่ีนิยมของการวางเง่ือนไขของผลของการกระท า 
(operant conditioning) หรือ "พฤติกรรมนิยมสุดขั้ว" (radical behaviorism) 

ทฤษฎีการเรียนรู้ (learning theory) การเรียนรู้คือกระบวนการท่ีท าใหค้นเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนไดจ้ากการไดย้นิการสัมผสั การอ่าน การใช้เทคโนโลย ีการ
เรียนรู้ของเด็กและผูใ้หญ่จะต่างกนั เด็กจะเรียนรู้ดว้ยการเรียนในหอ้ง การซกัถาม ผูใ้หญ่มกัเรียนรู้
ดว้ยประสบการณ์ท่ีมีอยู ่แต่การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ท่ีผูส้อนน าเสนอ โดยการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน ผูส้อนจะเป็นผูท่ี้สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาท่ีเอ้ืออ านวยต่อ
การเรียนรู้ ท่ีจะให้เกิดขึ้นเป็นรูปแบบใดก็ไดเ้ช่น ความเป็นกนัเอง ความเขม้งวดกวดขนั หรือความไม่
มีระเบียบวินยั ส่ิงเหล่าน้ีผูส้อนจะเป็นผูส้ร้างเง่ือนไข และสถานการณ์เรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน ดงันั้น 
ผูส้อนจะตอ้งพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมทั้งการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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ความหมายของการบ้าน กู๊ด ( Good , 1973 : 224 )  กล่าวว่า  การบา้น  หมายถึง  งานท่ีครู
มอบหมายใหน้กัเรียนกลบัไปท าท่ีบา้น  เพื่อทบทวนความรู้ท่ีเรียนไปแลว้  และเป็นการฝึกทกัษะ  
การใชก้ฎ  หรือสูตรต่างๆท่ีเรียนไปแลว้ ไพโรจน์  โตเทศ  (  2529  : 9  -  12  )   กล่าวถึงการบา้นไวว้า่  
การบา้นเป็นงานท่ีครูผูส้อนมอบหมาย ใหก้บันกัเรียนไปท าท่ีบา้น  เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ท่ี
นกัเรียนไดเ้รียนไปแลว้จากโรงเรียนประการหนึ่ง  อีกประหน่ึงเป็นการใหง้านท่ีมุ่งวางพื้นฐานในการ
เรียนต่อไป  เพื่อความเขา้ใจตรงกนัหรือความง่ายต่อการสอน ในเน้ือหาวิชาต่อไป 

จินตนา   ใบกาซูย ี( 2531  : 40  )   กล่าวถึงการบา้นไวว้า่  หมายถึง  ส่ิงจ าเป็นท่ีเด็กทุกชั้น
จะตอ้งปฏิบติั  ท าให้เด็กรู้จกัวินยั  รู้จกัควบคุมตนเอง  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  แบ่งเวลาเป็น  
และรู้จกัเรียนดว้ยตนเอง จนัทนา  คุณกิตติ  ( 2532  : 14  )   กล่าวถึงการบา้นไวว้า่  หมายถึง  งานหรือ
กิจกรรมท่ีครูมอบหมาย ใหน้กัเรียนท านอกเวลาเรียนปกติตามขอ้ก าหนดท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งครู
กบันกัเรียนเพื่อใหน้กัเรียนไดค้ิด  คน้ควา้  ทบทวนความรู้ท่ีเรียนไปแลว้  เพื่อฝึกทกัษะหรือเตรียมสู่
บทเรียนใหม่ตลอดจนเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของนกัเรียน 

ยอวนี์  ( Yvonne )   กล่าวถึงการบา้นไวว้า่  หมายถึง  งานท่ีมอบหมายใหน้กัเรียนท านอกเวลา
เรียน  Yvonne .  1984 . Developing  Homework  Policies. ( ออนไลน์ )   สืบคน้ไดจ้าก : www. 
Eg.gov./databases/ERIC Digests/ed256473.html   [20  พฤศจิการยน  2544 ] บทเัลอร์  ( Butler )  
กล่าวถึงการบา้นไวว้า่  หมายถึง  การใหน้กัเรียนใชเ้วลานอกชั้นเรียนในการท ากิจกรรมจาก
แบบฝึกหดั  เป็นการเสริมแรงหรือประยกุตท์กัษะหรือความรู้ใหม่และเรียนรู้ทกัษะขั้นพื้นฐาน ดว้ย
ตนเองอยา่งอิสระ  Butler. 1987. Homework. ( ออนไลน์)   สืบคน้ไดจ้าก : www.bigchalk.com  
 [ 5  กุมภาพนธั์  2541 ] กระทรวงศึกษาธิการ  ( 2539  : 2 )   กล่าวถึงการบา้นไวว้า่  การบา้น  หมายถึง  
กิจกรรมท่ีครูมอบหมาย ใหน้กัเรียนท านอกเวลาเรียน  ตามขอ้ก าหนดท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งครูกบั
นกัเรียนหรืออาจเป็นกิจกรรมท่ี นกัเรียนคิดขึ้นเองโดยความเห็นชอบของครู จากความหมายขา้งตน้  
พอสรุปไดว้า่  การบา้นหมายถึง  งานหรือกิจกรรมท่ีครูมอบหมายใหน้กัเรียนไดท้ านอกเวลาเรียนเพื่อ
เป็นการฝึกทกัษะ  คนัควา้หาความรู้เพิ่มเติมและใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 

ทักษะปฏิบัติ ทกัษะปฏิบติัมีความหมายและประเภทตามรายละเอียดดงัน้ีคือ ความหมายของ
ทกัษะปฏิบติั มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ( 2544) ไดใ้หค้วามหมายของทกัษะปฏิบติัไวว้า่ ทกัษะ
ปฏิบติั (performance) เป็นการประเมินพฤติกรรมของผูเ้รียนในการประยกุตค์วามรู้และทกัษะต่างๆ 
มาใชใ้นการ ปฏิบติังานโดยการประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินความสามารถของผูเ้รียนจาก
งานท่ีใหป้ฏิบติัจริง หรือในสภาพท่ีเป็นจริง เพื่อพิจารณาว่าผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานท่ีก าหนดไดดี้
เพียงใด และปฏิบติัได ้อยา่งไร นอกจากน้ีควรมีการประเมินจากแฟ้มสะสมงานเป็นการประเมินท่ี
เนน้ความส าเร็จของผูเ้รียนจาก ผลงานท่ีผูเ้รียนเก็บรวบรวมไวอ้ยา่งเป็นระบบในแฟ้ม กล่อง หรือ
กระเป๋าแลว้แต่ลกัษณะของงาน เพื่อแสดง ใหเ้ห็นถึงความสามารถ เจตคติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเ้รียนในเน้ือหาวิชาต่างๆ ซิมพซ์นั (Simpson : 1972) กล่าววา่ ทกัษะปฏิบติัน้ีสามารถพฒันาได้
ดว้ยการฝึกฝน ซ่ึงหาก ไดรั้บการฝึกฝนดีแลว้ จะเกิดความถูกตอ้ง ความคล่องแคล่ว ความเช่ียวชาญช 
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านาญการ และความคงทน ผลของพฤติกรรมหรือการกระท าสามารถสังเกตไดจ้ากความรวดเร็ว 
ความแม่นย า ความแรงหรือความ ราบร่ืนในการจดัการ ซ่ึงกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบน้ีมี
ทั้งหมด 7 ขั้น คือ 1. ขั้นการรับรู้ ( Perception) เป็นขั้นการใหผู้เ้รียนรับรู้ในส่ิงท่ีจะท า โดยการให้
ผูเ้รียน สังเกตการณ์ท างานนั้นอยา่งตั้งใจ 2. ขั้นการเตรียมความพร้อม (Readiness) เป็นขั้นการ
ปรับตวัใหพ้ร้อมเพื่อการท างานหรือ แสดงพฤติกรรมนั้น ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ และอารมณ์โดย
การปรับตวัใหพ้ร้อมท่ีจะท าการ เคล่ือนไหว หรือแสดงทกัษะนั้นๆ และมีจิตใจและสภาวะอารมณ์ท่ี
ดีต่อการท่ีจะท าหรือแสดงทกัษะนั้น ๆ 3. ขั้นการสนองตอบภายใตก้ารควบคุม (Guided Response) 
เป็นขั้นท่ีให้โอกาสแก่ผูเ้รียน ใน การตอบสนองต่อส่ิงท่ีรับรู้ ซ่ึงอาจใชว้ิธีการให้ผูเ้รียน เลียนแบบการ
กระท า หรือการแสดงทกัษะนั้น หรือ อาจใชว้ิธีการใหผู้เ้รียนลองผิดลองถูก (Trial and Error) 
จนกระทัง่สามารถตอบสนองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 4. ขั้นการใหล้งมือกระท าจนกลายเป็นกลไกท่ีสามารถ
กระท าไดเ้อง (Mechanism) เป็นขั้นท่ี ช่วยใหผู้เ้รียนประสบผลส าเร็จในการปฏิบติัและเกิดความ
เช่ือมัน่ในการท าส่ิงนั้นๆ 5. ขั้นการกระท าอยา่งช านาญ ( Complex Overt Response) เป็นขั้นท่ีช่วย
ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝน การกระท านั้นๆ จนผูเ้รียนสามารถท าไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ช านาญเป็นไปโดย
อตัโนมติัและดว้ยความเช่ือมัน่ ในตนเอง 6. ขั้นการปรับปรุงและประยกุตใ์ช ้(Adaptation) เป็นขั้นท่ี
ช่วยใหผู้เ้รียนปรับปรุงทกัษะหรือ การปฏิบติัของตนให้ดียิ่งขึ้น และประยกุตใ์ชท้กัษะท่ีตนไดรั้บการ
พฒันาในสถานการณ์ต่างๆ 7. ขั้นการคิดริเร่ิม (Origination) เม่ือผูเ้รียนสามารถปฏิบติัหรือกระท าส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงอยา่ง ช านาญ และสามารถประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ท่ีหลากหลายแลว้ผูป้ฏิบติัจะเร่ิมเกิด
ความคิดใหม่ๆ ในการ กระท าหรือปรับการกระท านั้นให้เป็นไปตามท่ีตนตอ้งการจากความหมาย
ของทกัษะปฏิบติัสามารถสรุปได ้วา่ทกัษะปฏิบติัเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจากการประยกุตใ์ชค้วามรู้
จากการเรียนรู้ 7 2.2.2 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะปฏิบติัรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้
ทกัษะปฏิบติั นั้นมีหลายรูปแบบและมีขั้นตอนท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 2.2.2.1 รูปแบบการสอนทกัษะ
ปฏิบติัของแฮร์โรว ์( Harrow. 1972: 96-99) ไดจ้ดัล าดบัขั้นของ การเรียนรู้ทางดา้นทกัษะปฏิบติัโดย
เร่ิมจากระดบัท่ีซบัซอ้นนอ้ยไปจนถึงระดบัท่ีมีความซบัซ้อนมาก ซ่ึง กระบวนการเรียนการสอนของ
รูปแบบมีทั้งหมด 5 ขั้น คือ 1) ขั้นการเลียนแบบ เป็นขั้นท่ีใหผู้เ้รียนสังเกตการกระท าท่ีตอ้งการให้
ผูเ้รียนท าไดซ่ึ้งผูเ้รียน ย่อมจะรับรู้หรือสังเกตเห็นรายละเอียดต่างๆ ไดไ้ม่ครบถว้นแต่อยา่งนอ้ย
ผูเ้รียนจะสามารถบอกไดว้า่ ขั้นตอนหลกัของการกระท านั้นๆ มีอะไรบา้ง 2) ขั้นการลงมือกระท า
ตามค าสั่ง เม่ือผูเ้รียนไดเ้ห็นและสามารถบอกขั้นตอนของการกระท าท่ี ตอ้งการเรียนรู้แลว้ใหผู้เ้รียน
ลงมือท าโดยไม่มีแบบอยา่งใหเ้ห็นผูเ้รียนอาจลงมือท าตามค าสั่งของผูส้อน หรือ ท าตามค าสั่งท่ี
ผูส้อนเขียนไวใ้นคู่มือก็ได ้การลงมือปฏิบติัตามค าสั่งน้ี แมผู้เ้รียนจะยงัไม่สามารถท าไดอ้ยา่ง 
สมบูรณ์ แต่อยา่งนอ้ยผูเ้รียนก็ไดป้ระสบการณ์ในการลงมือท าและคน้พบปัญหาต่างๆ ซ่ึงช่วยใหเ้กิด
การ เรียนรู้ และการปรับการกระท าใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ขึ้น 3) ขั้นการกระท าอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 
(Precision) ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีผูเ้รียนจะตอ้งฝึกฝนจนสามารถ ท าส่ิงนั้นๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์โดย
ไม่จ าเป็นตอ้งมีแบบอยา่งหรือมีค าสั่งน าทางการกระท าการกระท าท่ี ถูกตอ้งแม่นย าตรง พอดี
สมบูรณ์แบบ เป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนจะตอ้ง สามารถท าไดใ้นขั้นน้ี 4) ขั้นการแสดงออก (Articulation) ขั้นน้ี
เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนมีโอกาสไดฝึ้กฝนมากขึ้น จนกระทัง่ สามารถกระท าส่ิงนั้นไดถู้กตอ้งสมบูรณ์
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แบบอยา่งคล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบร่ืน และ ดว้ยความมัน่ใจ 5) ขั้นการกระท าอยา่งเป็นธรรมชาติ 
(Naturalization) ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีผูเ้รียน สามารถกระท าส่ิง นั้นๆ อยา่งสบายเป็นไปอยา่งอตัโนมติัโดย
ไม่รู้สึกวา่ตอ้งใชค้วามพยายามเป็นพิเศษ ซ่ึงตอ้งอาศยัการปฏิบติั บ่อยๆ ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ี
หลากหลาย 2.2.2.2 รูปแบบการสอนทกัษะปฏิบติัของเดวีส์ ( Davies. 1971: 50-56) ไดใ้หแ้นวคิด
เก่ียวกบั การพฒันาทกัษะปฏิบติัวา่ทกัษะส่วนใหญ่จะประกอบไปดว้ยทกัษะยอ่ย ๆ จ านวนมาก
ดงันั้นควรฝึกให ้ผูเ้รียนสามารถท าทกัษะยอ่ยๆ เหล่านั้นไดก่้อน แลว้ค่อยเช่ือมโยงต่อกนัเป็นทกัษะ
ใหญ่จะช่วยใหผู้เ้รียน ประสบผลส าเร็จไดดี้และรวดเร็วขึ้น ซ่ึงกระบวนการเรียนการสอนของ
รูปแบบน้ีมีทั้งหมด 5 ขั้น คือ 1) ขั้นสาธิตทกัษะหรือการกระท าเป็นขั้นท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นทกัษะหรือ
การกระท าท่ีตอ้งการให ้ผูเ้รียนท าไดใ้นภาพรวม โดยการสาธิตใหผู้เ้รียนดูทั้งหมดตั้งแต่ตน้จนจบ 
ทกัษะหรือการกระท าท่ีสาธิตให ้ผูเ้รียนดูนั้นจะตอ้งเป็นการกระท าในลกัษณะท่ีเป็นธรรมชาติไม่ชา้ 
หรือเร็วเกินปกติก่อนการสาธิต ครูควร ใหค้ าแนะน าแก่ผูเ้รียนในการสังเกต ควรช้ีแนะจุดส าคญัท่ี
ควรใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการสังเกต 2) ขั้นสาธิตและใหผู้เ้รียนปฏิบติัทกัษะยอ่ย เม่ือผูเ้รียนได้
เห็นภาพรวมของการกระท าหรือทกัษะ ทั้งหมดแลว้ ผูส้อนควรจะแตกทกัษะทั้งหมดใหเ้ป็นทกัษะ
ยอ่ย ๆ หรือแบ่งส่ิงท่ี กระท าออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ และสาธิตส่วนยอ่ยแต่ละส่วนใหผู้เ้รียนสังเกตและท 
าตามไปทีละส่วนอยา่งชา้ ๆ 8 3) ขั้นใหผู้เ้รียนปฏิบติัทกัษะยอ่ย ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัทกัษะยอ่ยโดยไม่
มีการสาธิตหรือมี แบบอยา่งใหดู้ หากติดขดัจุดใดผูส้อนควรใหค้ าช้ีแนะ และช่วยแกไ้ขจนผูเ้รียนท 
าได ้เม่ือไดแ้ลว้ผูส้อนจึงเร่ิม สาธิตทกัษะยอ่ยส่วนต่อไป และใหผู้เ้รียนปฏิบติัทกัษะยอ่ยนั้นจนท าได ้
ท าเช่นน้ีเร่ือยไปจนกระทัง่ครบทุก ส่วน 4) ขั้นให้เทคนิควิธีการ เม่ือผูเ้รียนปฏิบติัไดแ้ลว้ผูส้อนอาจ
แนะน าเทคนิควิธีการท่ีจะช่วยให้ ผูเ้รียนสามารถท างานนั้นไดดี้ขึ้น เช่น ท าไดป้ระณีตสวยงามขึ้นท 
าไดร้วดเร็วขึ้น ท าไดง้่ายขึ้น หรือ ส้ินเปลืองนอ้ยลง เป็นตน้ 5) ขั้นใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงทกัษะยอ่ย ๆ 
เป็นทกัษะท่ีสมบูรณ์ เม่ือผูเ้รียนสามารถปฏิบติัแต่ละส่วน ไดแ้ลว้ จึงใหผู้เ้รียนปฏิบติัทกัษะยอ่ยๆ 
ต่อเน่ืองกนัตั้งแต่ตน้จนจบ และฝึกปฏิบติัหลายๆ คร้ังจนกระทัง่ สามารถปฏิบติัทกัษะท่ีสมบูรณ์ได้
อยา่งท่ีช านาญ 2.2.2.3 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะปฏิบติัของนวลจิตต ์เชาวกีรติพงศ ์
(2535) เป็น ผูพ้ฒันารูปแบบน้ีขึ้นรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบดว้ยยทุธวิธี 3 ยทุธวิธี ใหผู้ส้อน
ไดเ้ลือกใชใ้ห ้เหมาะสม เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานท่ีท าและเกิดทกัษะในการท 
างานนั้นไดอ้ยา่ง ช านาญตามเกณฑร์วมทั้งมีเจตคติท่ีดีและลกัษณะนิสยัท่ีดีในการท างานดว้ย ไดแ้ก่ 
ยทุธวิธีท่ี 1 การสอนทฤษฏีก่อนสอนงานปฏิบติัเหมาะส าหรับการสอน เน้ือหาปฏิบติัท่ีมีลกัษณะ 
ซบัซอ้น เส่ียงอนัตราย และเน้ือหาสามารถแยกส่วนภาคทฤษฏีและปฏิบติัไดช้ดัเจน มีขั้นตอนดงัน้ีคือ 
1) ขั้นน า แนะน างาน กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ และเห็นคุณค่าใน งานนั้น 2) ขั้นใหค้วามรู้ 
ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานท่ีจะท า 3) ขั้นฝึกปฏิบติั ผูเ้รียนลงมือท างาน ท าตามแบบหรือ
เลียนแบบ หรือลอง ผิดลองถูก ก่อนแลว้ ลองท าเอง ครูคอยสังเกตใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเป็นระยะๆ 
จนท าไดถู้กตอ้งฝึกหลายคร้ังจนช านาญ 4) ขั้นประเมินผล ผูเ้รียนไดรั้บการประเมินทกัษะปฏิบติั 
และลกัษะนิสยัในการท างาน และความ ยัง่ยนืคงทน โดยดูความช านาญ ถา้ช านาญก็จะจ าไดดี้และ
นาน ยทุธวิธีท่ี 2 การสอนงานปฏิบติัก่อนสอนทฤษฏี เหมาะส าหรับเน้ือหางาน ปฏิบติัท่ีมีลกัษณะไม่ 
ซบัซอ้นหรือเป็นงานปฏิบติัท่ีผูเ้รียนเคยมีประสบการณ์มาบา้งแลว้เป็นงานเส่ียงต่อชีวิตนอ้ย มี
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ขั้นตอน ดงัน้ีคือ 1) ขั้นน า แนะน างาน กระตุน้ความสนใจ และเห็นคุณค่า 2) ขั้นใหผู้เ้รียนปฏิบติั 
และสังเกตการณ์ ผูเ้รียนมีการปฏิบติั สังเกต และ จดบนัทึก 3) ขั้นวิเคราะห์การปฏิบติัและ
สังเกตการณ์ ร่วมกนัวิเคราะห์ พฤติกรรม การปฏิบติั และ อภิปรายผล 4) ขั้นเสริมความรู้ จากผลการ
วิเคราะห์และอภิปรายการปฏิบติั ผูส้อนเสริมความรู้ท่ีเป็น ประโยชน ์5) ขั้นใหผู้เ้รียนปฏิบติังานใหม่ 
เพื่อปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 9 6) ขั้นประเมินผล ประเมินทกัษะปฏิบติั ลกัษณะนิสยัและความ
คงทนของการเรียนรู้จากความ ช านาญ ยทุธวิธีท่ี 3 การสอนทฤษฏีและปฏิบติัไปพร้อมๆ กนั เหมาะส 
าหรับบทเรียน ท่ีมีลกัษณะของ เน้ือหาภาคทฤษฏีและปฏิบติั ท่ีไม่สามารถแยกจากกนัไดเ้ด็ดขาด 1) 
ขั้นน า แนะน างาน กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ และเห็นคุณค่าใน งานนั้น 2) ขั้นใหค้วามรู้ ให้
ปฏิบติั และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัไปพร้อม ๆ กนั 3) ขั้นใหป้ฏิบติังานตามล าพงั 4) ขั้นประเมินผล 
นกัเรียนไดรั้บการประเมินทกัษะปฏิบติั ลกัษณะนิสยัใน การท างาน และความ ยัง่ยนืคงทน โดยดู
ความช านาญ การสอนทกัษะปฏิบติัทั้ง 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การสอนทฤษฎีก่อนปฏิบติัการ สอนปฏิบติั
ก่อน สอนทฤษฎีและการสอนทฤษฎีและปฏิบติัไปพร้อมๆกนั สามารถเลือกใชต้ามเง่ือนไขหรือ 
สถานการณ์ท่ีเหมาะสมตามเกณฑเ์สนอแนะในรูปแบบลกัษณะดงักล่าว ท าใหรู้ปแบบและมีความ
ยดืหยุน่ และใชไ้ดค้รอบคลุมกบัการสอนทกัษะปฏิบติัในสายอาชีพสายต่างๆ สรุปไดว้า่รูปแบบการ
สอนทกัษะปฏิบติัมีหลายรูปแบบสามารถเลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสมกบั ลกัษณะการเรียนการ
สอน ซ่ึงทิศนา แขมมณี(2547 : 103-106) กล่าววา่การเรียนการสอนวิชาอาชีพส่วน ใหญ่จะเนน้ทกัษะ
ปฏิบติั โดยอาศยัแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะ ปฏิบติั การพฒันาผูเ้รียน ใหเ้กิดทกัษะ
ปฏิบติัท่ีดีนั้น ผูส้อนควรเร่ิมตั้งแต่การวิเคราะห์งานท่ีจะใหผู้เ้รียนท าโดยแบ่งงานออกเป็น ส่วนยอ่ยๆ 
และล าดบังานจากง่ายไปหายาก แลว้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้ก ท างานยอ่ย ๆ มีความรู้เขา้ใจงานท่ีจะท า เรียนรู้
ลกัษณะนิสัยท่ีดีในการท างาน ฝึกท างานใน สถานการณ์ใกลเ้คียง 

 ความหมายและลกัษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพ ขอ้มูล (data) หมายถึง ขอ้เทจ็จริงหรือ
รายละเอียดของส่ิงต่างๆ ซ่ึงอาจเป็นตวัเลขหรือขอ้ความเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีจะน ามาเป็นหลกัฐาน
ในการหาขอ้ยุติเป็นค าตอบต่อส่ิงท่ีผูวิ้จยัศึกษา ทั้งน้ีหากจดัประเภทของขอ้มูล โดยใชค้่าการวดัของ
ขอ้มูลเป็นเกณฑใ์นการจจ าแนก อาจจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative data) ซ่ึง หมายถึง ขอ้มูลท่ีสามารถวดัออกมาเป็นจ านวนหรือตวัเลขไดโ้ดยตรง เช่น 
จ านวนนกัศึกษา คะแนนผลการสอบของนกัเรียน รายได ้ ขอ้มูลอีกประเภทหน่ึง คือ ขอ้มูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative data) ขอ้มูลท่ีไม่ไดแ้สดงเป็นตวัเลขแต่จะเป็น ขอ้มูลท่ีแสดงถึงคุณลกัษณะท่ี
เป็นขอ้ความ เช่น เพศ ศาสนาท่ีนบัถือ สีผิว เป็นตน้ ทั้งน้ีส าหรับงานวิจยัเชิงคุณภาพนั้น ความหมาย
ของขอ้มูล หมายถึงขอ้เท็จจริงหรือรายละเอียดท่ีไดม้าจากการบนัทึกปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงนกัวิจยั
ไดส้ังเกต และศึกษาดว้ยตนเอง หรือไดรั้บการบอกเล่าอีกทอดหน่ึงโดยผา่นการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล 
(informant) ดงัท่ีทวีศกัด์ิ นพเกษร, 2548: 111) ไดส้รุปความหมายของขอ้มูลเชิงคุณภาพ ไว ้ดงัน้ี 
 ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) หมายถึง รายละเอียดหรือขอ้เทจ็จริงท่ีมีลกัษณะเป็น
ความคิดเห็น ความ เช่ือ เจตคติ คุณค่า โลกทศัน์ ความรู้ พฤติกรรม วิถีชีวิต ปฏิสัมพนัธ์ โครงสร้าง
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ทางสังคม กระบวนการภายในกลุ่มหรือองคก์ร การรับรู้ อารมณ์ ความรู้สึก เป็นขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็น
ขอ้ความหรือเป็นการพรรณนา (Descriptive) เชิงวิเคราะห์  
 ขอ้มูลเชิงคุณภาพปฐมภูมิ (primary qualitative data) หมายถึง ขอ้มูลท่ีมาจากการสังเกต การ
สัมภาษณ์ หรือ การมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมาย  
 ขอ้มูลเชิงคุณภาพทุติยภูมิ (secondary qualitative data) หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข หรือ
ขอ้ความ (text) ท่ีอยูใ่นส่ิงบนัทึกต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วรรณกรรม บนัทึกการประชุม บญัชีงบดุล 
ภาพ เสียง 
 ส าหรับกระบวนการในการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัเชิงคุณภาพนั้น เม่ือนกัวิจยัเก็บ
รวบรวมขอ้มูลมาแลว้ก่อนท่ี จะน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ ตีความสร้างขอ้สรุปต่อไปนั้น ขั้นตอนส าคญัท่ี
จะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ สมบูรณ์ครบถว้น นกัวิจยัควรตรวจสอบขอ้มูลเสียก่อน ดงัเน้ือหาท่ี
ผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไวเ้ป็นล าดบัแรกของกระบวนการในการวิเคราะห์ และน าเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ 
 การสัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ กล่าวอยา่งใหเ้ขา้ใจง่ายๆ การสัมภาษณ์คือการสนทนา
กนัอยา่งมีทิศทาง จุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์โดยทัว่ไปก็คือการท าความเขา้ใจบุคคลท่ีนกัวิจยั
สัมภาษณ์ในดา้นมุมต่างๆของเขาหรือเธอ การสัมภาษณ์ท่ีท าไดผ้ลดงัท่ีนกัวิจยัประสงคถื์อไดว้า่เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม ขอ้มูลท่ีมีประสิทธิผลอยา่งสูง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการวิจยัเชิงคุณภาพ
ในงานสวสัดิการสังคม การสัมภาษณ์ท าใหน้กัวิจยัเชิงคุณภาพมีโอกาสในการเรียนรู้และเขา้ใจใน
เร่ืองราว ประสบการณ์ พฤติกรรม ความรู้สึก และความคิดเห็นดา้นต่างๆของบุคคลท่ีนกัวิจยัจะไม่มี
ทางล่วงรู้ไดจ้ากการเพียงสังเกตอยูห่่างๆ ยิง่ไปกวา่นั้นการสัมภาษณ์ยงัช่วยใหน้กัวิจยัสามารถประเมิน
ลึกซ้ึงไปถึงการ รับรู้ของบุคคลวา่มีความส าคญัต่อบุคคลผูน้ั้นอยา่งไร 
 การสัมภาษณ์ในการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นเช่นเดียวกบัการสัมภาษณ์อ่ืนๆ คือ ประกอบดว้ยชุด
ของความสัมพนัธ์เชิงพลวตัท่ีมีความสลบัซบัซอ้นระหวา่งผูส้ัมภาษณ์กบัผูถู้กสัมภาษณ์ ซ่ึงใน
กระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพนิยมเรียกวา่ "ผูว้ิจยักบัผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยั" (Researcher and research 
participant) หรือ "ผูว้ิจยักบัผูใ้ห้ขอ้มูลการวิจยั" (Researcher and research informant) คุณภาพของ
ขอ้มูล จ านวนปริมาณขอ้มูล หรือประเภทของขอ้มูลท่ีรวบรวม นั้นจะเป็นผลมาจากปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งผูว้ิจยักบัผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยั หรือกล่าวอีกอยา่งหน่ึงก็ คือ สัมพนัธภาพระหวา่งผูว้ิจยักบัผู ้
มีส่วนร่วมในการวิจยัเป็นตวัก าหนดลกัษณะและประเภทของ ขอ้มูลท่ีตอ้งการจะเก็บ จ านวนปริมาณ
ขอ้มูล ตลอดจนคุณภาพของขอ้มูลท่ีจะจดัเก็บ อยา่งไรก็ตามคุณภาพของขอ้มูลและสาระท่ีนกัวิจยัเชิง
คุณภาพจะจดัเก็บนั้นขึ้นอยูก่บัพื้นฐานความรู้ของนกัวิจยั ทกัษะความช านาญในการสัมภาษณ์ 
ตลอดจนความฉบัไวในการรับรู้ (Sensitivities) ของ นกัวิจยัดว้ยเป็นส าคญั 
 เม่ือไม่นานมาน้ีไดมี้ความตระหนกัในหมู่นกัวิจยัเชิงคุณภาพวา่ กระบวนการสัมภาษณ์ใน
วิจยัเชิงคุณภาพสามารถเป็นส่วนหน่ึงของการกระตุน้เร้าใหผู้ถู้กสัมภาษณ์หรือผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยั
ไดเ้ปล่ียนแปลงตนเองในระดบัส่วนบุคคลและเปล่ียนแปลงสังคมไดอี้กดว้ย (Tutty, Rothery, & 
Grinnell, 1996, p. 52) ยิง่ไปกวา่นั้น ยงัไดมี้ความตระหนกัยิง่ขึ้นในหมู่นกัวิจยัเชิงคุณภาพใน เร่ือง
ของพลวตัรในการท างานกบัความแตกต่างอยา่งหลากหลายของผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยั อาทิ ความ
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แตกต่างในเร่ืองของเพศภาวะ (Gender) เช้ือชาติ (Race) เผา่พนัธุ์ (Ethnicity) สถานภาพทางสังคม 
(Social status) ตลอดจนแบบแผนการด าเนินชีวิต (Lifestyles) 
 ความตระหนกัดงักล่าวไดน้ าไปสู่ทิศทางการพฒันาการสัมภาษณ์ของการวิจยัเชิงคุณภาพทั้ง
ในส่วนของแนวความคิดและการด าเนินการ ท่ีเห็นไดช้ดัเจนก็คือ  
 (1) ความพยายามท่ีจะจดัวางความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้ัมภาษณ์และผูถู้กสัมภาษณ์ใหมี้ศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษยท่ี์เท่าเทียมกนัยิง่ขึ้น ในปัจจุบนัน้ีผูถู้กสัมภาษณ์ไม่ใช่ "ตวัอยา่ง" หรือ "วตัถุใน
การศึกษาทดลอง" อีกต่อไป ทวา่เป็นผูท่ี้มีความเท่าเทียมกนักบัผูส้ัมภาษณ์ในงานวิจยั โดยนกัวิจยัจะ
เรียกผูถู้กสัมภาษณ์วา่ "ผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยั" หรืออยา่งนอ้ยก็เป็น "ผูใ้หข้อ้มูลใน การวิจยั" 
 (2) ในต่างประเทศไดค้  านึงถึงการรักษาสิทธิส่วนบุคคลของผูมี้ส่วนรวมในการวิจยัมากขึ้น 
ก่อนจะเร่ิมด าเนินการสัมภาษณ์ นกัวิจยัจะตอ้งยืน่ขอ้เสนอหรือเคา้โครงการวิจยัผา่นการพิจารณา ของ
คณะกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณในการวิจยั (Ethical Review Committee) ของ สถาบนัการศึกษา
เสียก่อน คณะกรรมการน้ีจะพิจารณาวา่นกัวิจยัด าเนินการสัมภาษณ์อยา่งละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือ
สร้างความเส่ือมเสียแก่ผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยัหรือไม่ เม่ือคณะกรรมการลงความเห็นวา่การเก็บ
รวบรวมและการด าเนินงานวิจยัดงักล่าวไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยั จึงจะ
อนุมติัให้ด าเนินการวิจยัได ้ หากคณะกรรมการไม่มัน่ใจก็จะเชิญนกัวิจยัใหเ้ขา้พบ ช้ีแจงและปรับปรุง
แกไ้ขในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 (3) การปิดบงัสถานภาพท่ีแทจ้ริงของนกัวิจยัหรือโครงการวิจยั ไม่ใหผู้มี้ส่วนร่วมในการวิจยั
ทราบ เช่น การแสดงตนใหผู้มี้ส่วนร่วมในการวิจยัเขา้ใจผิดวา่นกัวิจยัมีอาชีพและสถานะความเป็นอยู่
เช่นเดียวกบัเขา อาทิ การปลอมตนเป็นผูติ้ดยาเสพติด การปลอมตนเป็นผูติ้ดเช้ือ เอดส์ หรือการปลอม
ตนเป็นหญิงหรือเป็นชายท่ีมีอาชีพบริการทางเพศ เหล่าน้ีก็ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลท่ี
ร้ายแรง นอกจากน้ีนกัวิจยัยงัตอ้งอธิบายเคา้โครงการวิจยัของตนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วม
ของผูใ้หข้อ้มูลในการวิจยัอย่างเคร่งครัด มีการขออนุญาตใชเ้คร่ืองอดัเสียง เคร่ืองบนัทึกภาพและเสียง 
หรือถ่ายรูปอยา่งมีลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน มีการช้ีแจงสิทธิท่ีจะไม่ใหค้วามร่วมมือ สิทธิท่ีจะฟ้องร้อง
ไม่ใหมี้การตีพิมพผ์ลงานวิจยันั้น และมีการลงนามในแบบฟอร์มแสดงการยนิยอม (Informed consent 
form) ก่อนท่ีจะเขา้ร่วมในการวิจยั 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการ 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบสัมภาษณ์ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
           ในการด าเนินการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนใน
เร่ืองการไม่ส่งงาน / การบา้น โดยใช ้ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เพื่อหาสาเหตุของการไม่ส่ง
งาน / การบา้น ผูว้ิจยัไดว้างแผนการด าเนินการศึกษา สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยใช้
ขอ้ความและหวัขอ้สัมภาษณ์ท่ีคาดวา่จะเป็นสาเหตุของการมาส่งงาน / การบา้น  และไดด้ าเนินการซ่ึง
มีรายละเอียดเป็นขั้นตอนดงัน้ี 
     1.ขั้นวิเคราะห์  ( Analysis) 

1.1  วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน    การวิเคราะห์ผูเ้รียนไดก้ าหนดไวด้งัน้ี 
ประชากร  คือนกัเรียนชั้น ปวช.1 กลุ่ม 2 ช่างกลโรงงาน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 จ านวน 18 
คน  

1.2  วิเคราะห์สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรียน  โดยการหาค่าร้อยละ 
    2.  ขั้นออกแบบ ( Design ) 
 ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เพื่อวดัพฤติกรรมของนกัเรียนในการ
ไม่ส่งงาน / การบา้น โดยมีล าดบัขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
 ๒.๑ ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารต่างๆ 
  ๒.๒ สร้างแบบสอบถามเพื่อวดัพฤติกรรมของนกัเรียนเพื่อหาสาเหตุในการไม่ส่งงาน/ 
การบา้นของนกัเรียนในระดบัชั้น ปวช.1 กลุ่ม 3 ช่างกลโรงงาน จ านวน 7 ขอ้ โดยใหน้กัเรียนใส่
หมายเลขล าดบัสาเหตุของการไม่ส่งงานจากล าดบัมากท่ีสุด ( 1 ) ไปจนถึงล าดบันอ้ยท่ีสุด ( 7 ) น า
แบบวดัเจตคติท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อท่ีปรึกษางานวิจยั เพื่อตรวจสอบแกไ้ขน าแบบวดัเจตคติมาปรับปรุง
แกไ้ขก่อนน าไปใชจ้ริง 
      3. ขั้นด าเนินการ 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดมี้การด าเนินการดงัน้ี 

3.1 น าแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรม ในเร่ืองการไม่ส่งงาน / การบา้น ของนกัเรียนชั้น 
ปวช.1 กลุ่ม 3 ช่างกลโรงงาน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 จ านวน 18 คน เพื่อหาสาเหตุของการไม่
ส่งงาน และท าการบนัทึกคะแนน 

3.2 ด าเนินการหาค่าร้อยละของแต่ละขอ้สาเหตุ 
4. ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 วิเคราะห์ขอ้มูล 
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  - วิเคราะห์ผลจากคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรม 
4.2 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 4.2.1 การหาค่าร้อยละ  
                         ค่าร้อยละ   =     X     ×    100     
                                               N    
                          เม่ือ  X       =  คะแนนท่ีได ้
       N      =  จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

                                         
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการศึกษาวิจยัในชั้นเรียนคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนระดบัชั้น 
ปวช.1 กลุ่ม 3 ช่างกลโรงงาน ในเร่ืองการไม่ส่งงาน / การบา้น เพื่อน าผลการวิจยัมาเก็บเป็นขอ้มูลเพื่อ
หาสาเหตุ และน าไปแกไ้ขปัญหาในการเรียนการสอนและเพื่อใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัของการส่ง
งานและการบา้น โดยใชแ้บบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมจ านวน  14  ขอ้ แบ่งออกเป็น
แบบสอบถามจากการเรียนภาคทฤษฎี 1 – 7 ขอ้ และภาคปฏิบติั 1 – 7 ขอ้ โดยกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็น
นกัเรียนชั้น ปวช.1 กลุ่ม 2 ช่างกลโรงงาน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  จ านวน 18 คน  โดย
สามารถวิเคราะห์ผลไดด้งัน้ี 

4.1 ผลการประเมินแบบสอบถามของนกัเรียนในเร่ืองการไม่ส่งงาน / การบา้น เก่ียวกบัการ
หาสาเหตุท่ีไม่ส่งงาน การบา้นของนกัเรียนชั้น ปวช.1 กลุ่ม 2 ช่างกลโรงงาน 

 
ตารางท่ี  1 ผลการประเมินแบบสอบถามของนกัเรียนถึงสาเหตุท่ีผูเ้รียนไม่ส่งการบา้น 
 

ตารางแบบสอบถาม ภาคทฤษฎี  
 

สาเหตุของการไม่ส่งการบ้าน ล าดับที่ ร้อยละ 
1. การบา้นมากเกินไป 1 33.3 

2. แบบฝึกหดัยากท าไม่ได ้ 4 28 
3. ไม่น่าสนใจ 6 22.2 
๔. ไม่เขา้ใจค าสั่ง 7 22.2 
๕. เบ่ือหน่าย ไม่อยากท า 2 33.3 
๖. ช่วยเหลืองานผูป้กครองจึงไม่มีเวลาท าการบา้นส่งครู 5 28 
๗. ลืมท า 3 33.3 

 
 จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นวา่การตอบแบบสอบถามของนกัเรียนในเร่ืองสาเหตุของการไม่
ส่งการบา้น โดยท าการเรียงล าดบัจากสาเหตุท่ีนกัเรียนคิดวา่เป็นสาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุดจนถึงสาเหตุท่ี
นอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 1 – 7 ดงัต่อไปน้ี 
 
สาเหตุของการไม่ส่งการบ้าน (ภาคทฤษฎี) ล าดับที่ ร้อยละ จ านวน 

1. การบา้นมากเกินไป 1 33.3 6 
2. เบ่ือหน่าย ไม่อยากท า 2 33.3 6 
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3. ลืมท า 3 33.3 6 
4. แบบฝึกหดัยากท าไม่ได ้ 4 28 5 
5.ช่วยเหลืองานผูป้กครองจึงไม่มีเวลาท า
การบา้นส่งครู 5 28 5 
6. ไม่น่าสนใจ 6 22.2 4 
7. ไม่เขา้ใจค าสั่ง 7 22.2 4 

 
ตารางท่ี  2 ผลการประเมินแบบสอบถามของนกัเรียนถึงสาเหตุท่ีผูเ้รียนไม่ส่งงาน 
 

ตารางแบบสอบถาม ภาคปฏิบัติ 
 

สาเหตุของการไม่ส่งงาน ล าดับที่ ร้อยละ 
๑. เวลานอ้ย 1 50 
๒. เคร่ืองมืออุปกรณ์นอ้ยเกินไป 2 33.3 
๓. ไม่เขา้ใจค าสั่ง 3 28 
๔. เบ่ือหน่าย ไม่อยากท า 4 28 
๕. ไม่น่าสนใจ 5 28 
๖. งานยากเกินไป 7 22.2 
๗. สภาพแวดลอ้มไม่น่าปฏิบติังาน 6 28 

 
 

 จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นวา่การตอบแบบสอบถามของนกัเรียนในเร่ืองสาเหตุของการไม่
ส่งงานโดยท าการเรียงล าดบัจากสาเหตุท่ีนกัเรียนคิดวา่เป็นสาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุดจนถึงสาเหตุท่ีนอ้ย
ท่ีสุด ตามล าดบั 1 – 7 ดงัต่อไปน้ี 
 
 

สาเหตุของการไม่ส่งงาน (ภาคปฏิบัติ) ล าดับที่ ร้อยละ จ านวน 
๑. เวลานอ้ย 1 50 9 
๒. เคร่ืองมืออุปกรณ์นอ้ยเกินไป 2 33.3 6 
๓. ไม่เขา้ใจค าสั่ง 3 28 5 
๔. เบ่ือหน่าย ไม่อยากท า 4 28 5 
๕. ไม่น่าสนใจ 5 28 5 
6. สภาพแวดลอ้มไม่น่าปฏิบติังาน 6 28 5 
7. งานยากเกินไป 7 22.2 4 
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               ตารางท่ี  3 การวิเคราะห์เน้ือหาจากการสัมภาษณ์นกัเรียนเป็นรายบุคคลเก่ียวกบัการศึกษา
พฤติกรรมการไม่ส่งงาน / การบา้นของนกัเรียน โดยการจ าแนกขอ้มูลจากหวัขอ้การสัมภาษณ์และ
เลือกค าตอบท่ีมีการตอบมากท่ีสุด 
 

ปัญหาของการวิจัย ความรู้สึกต่อการ
เรียน 

ความรุ้สึกต่อ
ครูผู้สอน 

คุณลกัษณะของ
การเรียนท่ีต้องการ 

ส่ิงใดที่สามารถท าให้
นักเรียนอยากท างาน
และการบ้านส่งครู 

การศึกษาพฤติกรรม
การไม่ส่งงาน / 
การบา้นของ

นกัเรียนชั้น ปวช.๓ 
กลุ่ม ๑ ในรายวิชา
ผลิตช้ินส่วนดว้ย
เคร่ืองซีเอ็นซี 

- ชอบ 
- เรียนสนุก 
- ไดค้วามรู้ 
- เขา้ใจง่าย 
 

- สอนเขา้ใจง่าย 
-เป็นกนัเองกบั
ผูเ้รียน 

- เพิ่มเวลาใหม้าก
ขึ้น 
- ครูเปิดโอกาสให้
สอบถามไดต้ลอด 

- ครูผูส้อนสอนเขา้ใจ
ง่าย เป็นกนัเอง 

  
 จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นวา่ค าตอบจากการสัมภาษณ์ของนกัเรียนในเร่ืองสาเหตุของการ
ไม่ส่งงาน / การบา้นนั้น ครูผูส้อนมีอิทธิพลต่อผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากทุกหวัขอ้ค าสัมภาษณ์
ลว้นแลว้แต่มีปัจจยัส าคญั คือ ครูผูส้อนท่ีจะสามารถท าใหน้กัเรียนเกิดพฤติกรรมการส่งงานและ
การบา้น 
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บทท่ี 5 
สรุปผล  อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนชั้น    ปวช.1 กลุ่ม 
2 ช่างกลโรงงาน ในเร่ืองการไม่ส่งการบา้น (ภาคทฤษฎี) แสดงใหเ้ห็นวา่ สาเหตุของการไม่ส่ง
การบา้น ล าดบัท่ี 1 , 2 และ3 คือ การบา้นมากเกินไป , เบ่ือหน่าย ไม่อยากท า , ลืมท า ตามล าดบั โดยมี
จ านวนผูต้อบเท่ากนั คือ จ านวน 6 คน คิดเป็น ร้อยละ   33.3  ล าดบัท่ี 4 , 5  แบบฝึกหัดยากท าไม่ได ้
และช่วยเหลืองานผูป้กครองจึงไม่มีเวลาการบา้นส่งครู ตามล าดบั โดยมีจ านวนผูต้อบเท่ากนั คือ 
จ านวน 5 คน คิดเป็น ร้อยละ   28   โดยคิดจากนกัเรียน 18 คน  ท่ีเลือกเป็นสาเหตุอนัดบัท่ี 1,2,3 และ 
4,5  
 จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนชั้น    ปวช.1 กลุ่ม 
2 ช่างกลโรงงาน ในเร่ืองการไม่ส่งงาน (ภาคปฏิบติั) แสดงใหเ้ห็นวา่ สาเหตุของการไม่ส่งงาน ล าดบั
ท่ี 1คือ เวลานอ้ย จ านวน 9 คน คิดเป็น ร้อยละ   50  ล าดบัท่ี 2 เคร่ืองมืออุปกรณ์นอ้ยเกินไป จ านวน 6 
คน คิดเป็น ร้อยละ   33.3  โดยคิดจากนกัเรียน 18 คน  ท่ีเลือกเป็นสาเหตุอนัดบัท่ี 1 และ 2 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
นกัเรียนชั้น    ปวช.1 กลุ่ม 2 ช่างกลโรงงาน ในเร่ืองการไม่ส่งงานและการบา้น พบวา่ ครูผูส้อนมี
อิทธิพลต่อผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากทุกหวัขอ้ค าสัมภาษณ์ลว้นแลว้แต่มีปัจจยัส าคญั คือ 
ครูผูส้อนท่ีจะสามารถท าใหน้กัเรียนเกิดพฤติกรรมการส่งงานและการบา้น 
 
 อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนชั้น ปวช.1 กลุ่ม 2 ช่างกล
โรงงาน ในเร่ืองการไม่ส่งงาน / การบา้น ในคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. พบวา่แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนชั้นปวช.1 กลุ่ม 2 ช่างกลโรงงาน  
ในเร่ืองการไม่ส่งงาน / การบา้น ไดท้ าใหท้ราบถึงสาเหตุท่ีส าคญัมากท่ีสุด จนถึงสาเหตุ
ท่ีนอ้ยท่ีสุด ในการไม่ส่งการบา้น คือ การบา้นมากเกินไป  เบ่ือหน่ายไม่อยากท า ลืมท า 
แบบฝึกหดัยากท าไม่ได ้ ช่วยเหลืองานผูป้กครองจึงไม่มีเวลาท าการบา้นส่งครู ไม่
น่าสนใจ และไม่เขา้ใจค าสั่ง 

2. พบวา่แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนชั้นปวช.1 กลุ่ม 2 ช่างกลโรงงาน  
ในเร่ืองการไม่ส่งงาน / การบา้น ไดท้ าใหท้ราบถึงสาเหตุท่ีส าคญัมากท่ีสุด จนถึงสาเหตุ
ท่ีนอ้ยท่ีสุด ในการไม่ส่งงาน คือ เวลานอ้ย เคร่ืองมืออุปกรณ์นอ้ยเกินไป ไม่เขา้ใจค าสั่ง 
เบ่ือหน่ายไม่อยากท า ไม่น่าสนใจ สภาพแวดลอ้มไม่น่าปฏิบติังาน และงานยากเกินไป 

3. พบวา่แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนชั้นปวช.1 กลุ่ม 2 ช่างกลโรงงาน  
ในเร่ืองการไม่ส่งงาน / การบา้น ไดท้ าใหท้ราบถึงสาเหตุในการไม่ส่งงานและการบา้น 
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คือ ครูผูส้อนมีอิทธิพลต่อผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากทุกหวัขอ้ค าสัมภาษณ์ลว้น
แลว้แต่มีปัจจยัส าคญั คือ ครูผูส้อนท่ีจะสามารถท าใหน้กัเรียนเกิดพฤติกรรมการส่งงาน
และการบา้นได ้

 
 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ในการสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนชั้น
ปวช.1กลุ่ม 3 ช่างกลโรงงาน  ในเร่ืองการไม่ส่งงาน / การบา้น อาจจดัท ากบันกัเรียนทั้ง
ระดบัชั้นทั้งหมด เพื่อเป็นการศึกษาในภาพรวม       เพราะการวิจยัคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นเพียงนกัเรียนในระดบัชั้นปวช.1 กลุ่ม 3 ช่างกลโรงงาน  ซ่ึงอาจจะไดผ้ลการวิจยัท่ี
แตกต่างกนัก็ได ้ 

2. ในการวิจยัคร้ังต่อไปอาจเจาะจงท าการวิจยักลุ่มนกัเรียนในระดบัชั้นอ่ืนๆ ต่อไป และ
อาจแยกหวัขอ้เป็นรายวิชาต่างๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดขึ้น ซ่ึงจะไดน้ าผลการ
ทดลองท่ีไดไ้ปแกไ้ขปัญหาในการไม่ส่งงาน / การบา้นของนกัเรียนต่อไป 
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แบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนสาขาวิชาช่างยนต์  
ระดบัชัน้ ปวช.1 กลุ่ม 2 ในการไม่ส่งงาน / การบ้าน  

ในรายวิชางานเครื่องมอืกลเบือ้งต้น 
 

ค าช้ีแจง : 
1. แบบสอบถามฉบบัน้ีสร้างขึ้นเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุท่ีผู้เรียนไม่ส่งงาน / การบ้าน 
2. แบบสอบถามฉบบัน้ี มี 2 ตอน 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกบัผู้ตอบ 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกบัสาเหตุท่ีไม่ส่งงาน / การบ้านของผู้เรียน 

ตอนท่ี 1    ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบ 
            เพศ ……………อายุ ………….ปี    
 
ตอนท่ี 2: ความคิดเหน็ของผูต้อบท่ีมีต่อการไม่ส่งงาน / การบ้าน  
ค าช้ีแจง :  แบบสอบถามน้ี จดัท าขึ้นเพื่อสอบถามสาเหตุของการไมส่่งงาน / การบ้านของผู้เรียน 
โปรดอ่านขอ้ความดว้ยความรอบคอบและใส่หมายเลขตามหวัขอ้ทีน่ักเรยีนคดิว่าเป็นสาเหตขุองการไม่ส่งงาน
การบา้น  
โดยเรยีงล าดบัจากสาเหตทุีส่ าคญัทีสุ่ดจนถงึสาเหตุทีน้่อยทีสุ่ด ตามล าดบั  1 – ๗ ลงในตารางแบบสอบถามทัง้
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ
           
ตารางแบบสอบถาม ภาคทฤษฎี  
 

สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ล าดบัท่ี 
1. การบา้นมากเกนิไป  

2. แบบฝึกหดัยากท าไม่ได ้  
3. ไม่น่าสนใจ  
๔. ไม่เขา้ใจค าสัง่  
๕. เบื่อหน่าย ไม่อยากท า  
๖. ช่วยเหลอืงานผูป้กครองจงึไม่มเีวลาท างาน/การบา้นส่งคร ู  
๗. ลมืท า  

 
ตารางแบบสอบถาม ภาคปฏิบติั 

สาเหตุของการไม่ส่งงาน ล าดบัท่ี 
๑. เวลาน้อย  

๒. เครื่องมอือุปกรณ์น้อยเกนิไป  
๓. ไม่เขา้ใจค าสัง่  
๔. เบื่อหน่าย ไม่อยากท า  
๕. ไม่น่าสนใจ  
๖. งานยากเกนิไป  
๗. สภาพแวดลอ้มไม่น่าปฏบิตังิาน  
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