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บทคดัย่อ 

 

ช่ืองานวจิยั  ศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผดิชอบในการส่งวชิาโครงการ สาํหรับนกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ปีท่ี 2/11และ 2/16  สาขาวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ช่ือผูว้จิยั นางสาวสุธารัตน์  ทองใหม่ 

สาขาวชิา สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ปีการศึกษา 2560 

 

 ศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งวิชาโครงการ สําหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ปีท่ี 2/11และ 2/16  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวทิยพ์ณิชยการ  ผูว้จิยัไดจ้ดัทาํแบบสอบถามเพื่อศึกษาการปรับเปล่ียนพฤติกรรมความรับผิดชอบ

ในการส่งวิชาโครงการของนักศึกษาจาํนวน 5 ขอ้ โดยให้นักเรียนเรียงลาํดบัสาเหตุการไม่ส่งงาน /

ตามลาํดบัท่ีมากท่ีสุดจนถึงนอ้ยท่ีสุดจากลาํดบั 1 –5 และไดท้าํการนาํผลของแต่ละสาเหตุ มาหาค่า ร้อย

ละ แลว้นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์และหาขอ้สรุปพร้อมทั้งนาํเสนอในรูปของตารางประกอบคาํบรรยาย เพื่อ

ศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนในเร่ืองการไม่ส่งงาน 

ผลการศึกษาปรากฏวา่  จากการศึกษาและวิ เคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาการปรับ

พฤติกรรมความรับผดิชอบในการส่งวชิาโครงการ สาํหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  

ปีท่ี 2/11และ 2/16  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  แสดงให้เห็นว่า สาเหตุของพฤติกรรมความ

รับผดิชอบในการส่งวิชาโครงการ  ลาํดบัท่ี 1 คือ ติดเกมส์นกัศึกษาเลือก  13 คน  คิดเป็นร้อยละ  38.98  

อนัดบัท่ี  2  ใหเ้วลานอ้ยเกินไป นกัศึกษาเลือก  12  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.90   อนัดบัท่ี  3  ให้งานมาก

เกินไป นกัศึกษา เลือก  10  คน  คิดเป็นร้อยละ 32.20  โดยคิดจากนกัศึกษา   14  คน 
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กติติกรรมประกาศ 

 

วิจยัศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งวิชาโครงการ สําหรับนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ปีท่ี 2/11และ 2/16  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวิทยพ์ณิชยการ  จะสําเร็จลุล่วงไปไม่ไดห้ากไม่ไดรั้บความกรุณาจากผูท่ี้ปรึกษา ช่วยเหลือแนะนาํ

และตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ  

วิจยัศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งวิชาโครงการ สําหรับนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ปีท่ี 2/11และ 2/16  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวิทยพ์ณิชยการ  ขอมอบประโยชน์ท่ีเกิดจากการวิจยัการเรียนรู้ ในคร้ังน้ี แด่ท่านผูมี้พระคุณ  ทุก

ท่านท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย  

ทา้ยท่ีสุด ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ ผูเ้ป็นท่ีรัก ผูใ้ห้กาํลงัใจและให้โอกาสการศึกษา

อนัมีค่ายิง่ 

 

สุธารัตน์   ทองใหม่ 
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บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทุก  ๆ  ดา้น  ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง การ

ปกครอง   จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัองคป์ระกอบต่าง ๆ   มาเก้ือหนุนกนั ซ่ึงตอ้งมีการพฒันาโดยตอ้งคาํนึงถึง

ทรัพยากรท่ีมีคุณภาพและส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดคือทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ โดยจะตอ้งมีคุณสมบติัดา้น

สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจท่ีดี  มีสติปัญญา  มีความรู้ความสามารถ   มีความอดทน ขยนัขนัแข็ง     

ไม่ย่อท้อต่อความยากลาํบาก  กล้าเผชิญปัญหาและอุปสรรคด้วยความมุ่งมัน่    ถ้ามนุษย์ทุกคนมี

คุณสมบติัดงักล่าวก็จะเป็นผูมี้วินยัในตนเอง  ซ่ึงจะเป็นวฒันธรรมท่ีทุกคนในสังคมตอ้งปฏิบติั  เพราะ

จะทาํให้สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  วินยัจึงเป็นคุณธรรมท่ีควรสร้างและปลูกฝังให้ทุกคนใชเ้ป็น

แนวทางสาํหรับบงัคบัพฤติกรรมของตนเอง  ทาํให้บรรลุตามจุดหมายของชีวิตและประสบความสําเร็จ

ในชีวิต   เพราะฉะนั้นอาจารย์ควรสร้างสรรค์วินัยให้เกิดแก่นักศึกษา  เม่ือนักศึกษามีวินัย  มีความ

รับผดิชอบในหนา้ท่ีของตนจะทาํใหส้ามารถควบคุมพฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางท่ีดีงาม  จึงควร

มีการปลูกฝังให้ยึดถือและปฏิบติัอย่างเคร่งครัด  ถา้หากในสังคมไม่มีการปลูกฝังและพฒันาเด็กให้มี

วินยัและมีคุณภาพแลว้  การพฒันาสังคมและประเทศก็จะเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพจึงควรตอ้ง

ปลูกฝังวินยัในตนเองให้เป็นพื้นฐาน   ในท่ีสุดก็จะสามารถพฒันาประเทศชาติให้มีความกา้วหนา้มาก

ยิ่งข้ึน ดงันั้น การศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ีสําคญัและมีความจาํเป็นอย่างมากในการท่ีจะพฒันาให้มนุษย์มี

ประสิทธิภาพและศกัยภาพสูงสุด 

 จากการเป็นอาจารย์ผูส้อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง  ปีท่ี 2  สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ซ่ึงมีหน้าท่ีดูแลนักศึกษาด้าน

พฤติกรรมและการเรียนของนกัศึกษา พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาบางคนในห้องเรียนไม่

สนใจเรียน   ขาดความรับผดิชอบและระเบียบวนิยั จึงทาํใหบ้รรยากาศการเรียนรู้ไม่เอ้ือต่อการเรียนการ

สอนและมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคจึ์งทาํให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้จะส่งผลต่อนกัศึกษาบางคนท่ีมี

ผลการเรียนค่อนขา้งตํ่า จึงตอ้งใช้กระบวนการวิจยัมาแก้ปัญหา  โดยการนาํทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎี

แรงจูงใจ  และทฤษฎีการวางเง่ือนไขมาใช้กบันกัศึกษา เพื่อเป็นการพฒันาและปรับเปล่ียนพฤติกรรม
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การเรียนและส่งเสริมศกัยภาพของนกัศึกษาให้เกิดการเรียนรู้เต็มศกัยภาพและความสามารถของตนเอง   

ซ่ึงจะส่งผลใหน้กัศึกษามีวนิยั   ความรับผดิชอบในหนา้ท่ีของตนเอง มีบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

เป็นการปลูกฝังระเบียบวินยั  การรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น  ทาํให้สามารถพฒันานกัศึกษาให้เกิด

การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดีข้ึน 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

 เพื่อศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผดิชอบในการส่งวชิาโครงการ สาํหรับนกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ปีท่ี 2/11และ 2/16  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  วทิยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

3. สมมติฐานการวจัิย 

 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมี้วนิยัและความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของนกัศึกษา  ทาํให้

สามารถพฒันาศกัยภาพดา้นพฤติกรรมและการเรียนใหดี้ข้ึน 

4.  ขอบเขตของการวจัิย 

 4.1  รูปแบบการวจัิย การวจิยัเชิงวจิยัและพฒันา 

 4.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  4.2.1 ประชากรไดแ้ก่นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2/11และ2/16  

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ  ปีการศึกษา 2560  จาํนวน 14 

คน 

  4.2.2 กลุ่มตัวอย่างไดแ้ก่นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2/11และ

2/16    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ  ภาคเรียนท่ี 2/2560 

จาํนวน  14   คน 

 4.3  เนือ้หา 

  เน้ือหาท่ีนาํมาทดลอง ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

 4.4  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ในการทาํวจิยัคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสังเกต แบบสอบถาม ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง 

 

5.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
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 5.1 ความมีวินัยในตนเอง  หมายถึง  การประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบและไม่ทาํผิดต่อ

กฎระเบียบในการเป็นนกัศึกษา 

 5.2 ความรับผิดชอบ หมายถึง  ความมุ่งมัน่ของนกัศึกษาท่ีจะงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้

สาํเร็จลุล่วงดว้ยดี  และตั้งใจเรียนอยา่งเตม็ความสามารถ   

 5.3 แรงจูงใจในการเรียน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมเม่ือถูกกระตุน้จากส่ิงเร้า เช่น คาํ

ชมเชย  การใหร้างวลั ฯลฯ  แลว้สามารถประพฤติตนไดบ้รรลุเป้าหมายโดยการเรียนรู้ของแต่ละคน 

 

6.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ไดป้รับเปล่ียนพฤติกรรมความรับผดิชอบในการส่งวชิาโครงการ สาํหรับนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ปีท่ี 2  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์

พณิชยการ 

 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

 

- วิธีการสอน 

- การสัง่งาน 

 

ตัวแปรตาม 

 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ 

- พฤติกรรมในชัน้เรียนและการสง่งาน 
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บทที ่2 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 

 ในการศึกษาผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผดิชอบในการส่งวิชา

โครงการ สาํหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ปีท่ี 2/11และ 2/16  สาขาวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ มีองคป์ระกอบท่ีจะทาํใหมี้ความครบถว้นสมบูรณ์

ไดแ้บ่งเอกสารและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งออกเป็นหวัขอ้ดงัน้ี 

 1. ความหมายของพฤติกรรม  

2. ความหมายของการบา้น  

3. แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบา้น 

4. การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน 

 

2.1  ความหมายของพฤติกรรม  

 (นางสุนิภา    สวสัดิวงษ ์ 2553)   พฤติกรรม  หมายถึง  ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของ

ส่ิงมีชีวิตแม้ว่าจะสังเกตได้หรือไม่ก็ตาม  เช่น  คน  สัตว์  มีนักพฤติกรรมศาสตร์บางคนได้ให้

ความหมายไวว้่า  พฤติกรรมมีความหมายกวา้งขาวงครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมของส่ิงท่ีไม่มีชีวิตดว้ย  

เช่น  การไหลของนํ้า  คล่ืนของนํ้าทะเล  กระแสลมท่ีพดั  การปลิวของฝุ่ นละออง  การเดือดของนํ้ า  เป็น

ตน้  ส่ิงท่ีกล่าวมาเป็นการเคล่ือนไหวของส่ิงไม่มีชีวิต  แต่มีการเปล่ียนแปลงจากลกัษณะหน่ึงไปยงัอีก

ลกัษณะหน่ึง  เลยถือว่าคลา้ย ๆ  กบัเป็นปฏิกิริยาหรือเป็นกิจกรรมท่ีปรากฏออกมาจากส่ิงนั้นจึงนบัว่า

เป็นกิจกรรมดว้ย 

 การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมส่วนใหญ่จะมุ่งศึกษาเฉพาะพฤติกรรมของคนส่วนพฤติกรรมของ

สัตวก์ระทาํเป็นบางคร้ัง  เพื่อนาํมาเป็นส่วนประกอบใหเ้ขา้ใจในพฤติกรรมของคนไดดี้ยิง่ข้ึน 

2.2.1  พฤติกรรมภายนอก   (  Overt Behavior  )  

 พฤติกรรมภายนอก  หมายถึง  ปฏิกิริยาของบุคคลหรือกิจกรรมของบุคคลท่ีปรากฏออกมาให้

บุคคลอ่ืนได้เห็น  ทั้งทางวาจาและการกระทาํท่าทางอ่ืนๆ  ท่ีปรากฏออกมาให้เห็นได ้ พฤติกรรมท่ี
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ปรากฎออกมาให้เห็นภายนอกนั้นเป็นส่ิงท่ีคนมองเห็นตลอดเวลา  เป็นปฏิกิยาท่ีคนเราไดแ้สดงออกมา

ตลอดเวลาของการมีชีวิต  ถา้ลาํดบัตั้งแต่ต่ืนนอนจนกระทัง่นอนหลบั  จะเห็นว่าไดแ้สดงพฤติกรรม

ออกมาตลอดเวลา 

 พฤติกรรมภายนอกท่ีแสดงออกมามีความสําคญัมาก   โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้สังคมใดท่ีประเมิน

คุณภาพของคนวา่เป็นคนดี  มีระเบียบวินยั   สุภาพ  ซ่ือสัตย ์ ทารุณ  เป็นตน้  ลว้นแต่ประเมินคุณภาพ

ของพฤติกรรมภายนอกทั้งสิน  ถา้ไม่แสดงออกมาสังคมก็ไม่ทราบวา่บุคคลนั้นเป็นคนอยา่งไร 

 พฤติกรรมท่ีคนแสดงออกมาให้เห็นภายนอกจึงนับว่าเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญเก่ียวกับ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในสังคม  สังคมชอบตดัสินคนดว้ยพฤติกรรมภายนอก  ดงันั้นพฤติกรรมท่ี

เราเห็นไดท้ราบอาจไม่ใช่พฤติกรรมท่ีแทจ้ริงของเขา   และไม่ใช่ตวัตนท่ีแทจ้ริง  คือการกระทาํไม่ตรง

กบัความคิดความรู้สึก  บางคนอาจสวมหนา้กากเขา้หากนั  หรือแสดงไปตามบทบาทท่ีเขาเป็นบางคร้ัง

จึงกาํหนดไม่ไดว้า่เป็นเร่ืองจริง  เพราะไม่ไดส้ะทอ้นความเป็นจริงออกมาทั้งหมด 

2.2.2  พฤติกรรมภายใน  (  Covert Behavior ) 

พฤติกรรมภายใน   หมายถึง  กิจกรรมภายในท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล  ซ่ึงสมองทาํหนา้ท่ีรวบรวม  

สะสมและสั่งการ  ซ่ึงเป็นผลจากการกระทาํของระบบประสาทและกระบวนการเปล่ียนแปลงทางดา้น

ชีวเคมีของร่างกาย  พฤติกรรมภายในมีทั้งรูปธรรมและนามธรรม  ท่ีเป็นรูปธรรมคนอ่ืนจะสังเกตเห็น

ไม่ไดแ้ต่จะใช้เคร่ืองมือทางการแพทยท์ดสอบได้  สัมผสัได ้ เช่น  การเตน้ของหัวใจการหดและการ

ขยายตวัของกลา้มเน้ือ  การบีบของลาํไส้  การสูบฉีดโลหิตไปเล้ียงร่างกาย  เป็นตน้  ท่ีเป็นนามธรรม

ไดแ้ก่  ความคิด  ความรู้สึก  เจตคติ  ความเช่ือ  ค่านิยม  ซ่ึงจะอยูใ่นสมองของคน   บุคคลภายนอกไม่

สามรถจะมองเห็นได ้ หรือสัมผสัไดเ้พราะไม่มีตวัตน  และจะทราบวา่เขาคิดอยา่งไรก็ต่อเม่ือเขาแสดง

ออกมา  เช่น  การแสดงอาฆาตมาดร้าย  ใช้คาํพูดข่มขู่หรือระทาํดงัท่ีคิดไว ้ พฤติกรรมภายในจะมี

เหมือนกนัหมดทุกวยัไม่วา่เด็กหรือผูใ้หญ่  เพศชาย  เพศหญิง  หรือต่างเช้ือชาติ  ส่วนท่ีจะแตกต่างกนัจะ

อยูท่ี่จาํนวน  ปริมาณหรือคุณภาพเท่านั้น 

พฤติกรรมภายในมีความสําคญัต่อคน  เป็นคุณสมบติัท่ีทาํให้คนเหนือกวา่สัตว ์ คนมีแนวคิดท่ี

มีระบบและคาดการณ์ในส่ิงต่างๆ  ในอนาคตได้  พฤติกรรมภายในของคนมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมภายนอกท่ีแสดงออกมา  บางสถานการณ์ก็ไม่อาจสอดคลอ้งกนัได ้ เช่น  บางคร้ังไม่พอใจใน

การกระทาํของผูอ่ื้นก็อาจจะทาํเฉยเพราะไม่กลา้ต่อว่าหรืทาํร้ายเขา  เพราะถา้กระทาํอะไรลงไปอาจทาํ

ใหเ้กิดการทะเลาะววิาทกนัข้ึนได ้
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มนุษยจ์ะแสดงพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกตั้งแต่เกดจนตาย  พฤติกรรมท่ีแสดง

ออกมาอาจเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเล้ียงดูและอบรมจากครอบครัวหรือในทางตรงกนัขา้มอาจสืบ

เน่ืองมาจากการขาดการเล้ียงดูและอบรมจากครอบครัวหรือในทางตรงกนัขา้มอาจสืบเน่ืองมาจากการ

ขาดการเล้ียงดูอบรมจากครอบครัว  จึงทาํใหมี้ปัญหาอยูม่าก 

ในแต่ละช่วงของชีวติจะมีพฒันาการปรับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปบา้งโดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งตอ้งปรับพฤติกรรมให้เขา้กบัขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของชุมชนนั้นๆ  รวมทั้ง

การเปล่ียนแปลงของสังคมในทุกๆดา้น  เม่ือขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมของคน

จึงทาํให้ตนเปล่ียนพฤติกรรมไดย้าก  เช่น  บางชุมชนมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารสุก ๆ  ดิบๆ  

เป็นตน้ 

 

ความหมายของการบ้าน 

กู๊ด ( Good , 1973 : 224 )  กล่าววา่  การบา้น  หมายถึง  งานท่ีครูมอบหมายให้นกัเรียนกลบัไป

ทาํท่ีบา้น  เพื่อทบทวนความรู้ท่ีเรียนไปแลว้  และเป็นการฝึกทกัษะ  การใชก้ฎ  หรือสูตรต่างๆท่ีเรียนไป

แลว้ 

ไพโรจน์  โตเทศ  (  2529  : 9  -  12  )   กล่าวถึงการบา้นไวว้่า  การบา้นเป็นงานท่ีครูผูส้อน

มอบหมายหันกัเรียนไปทาํท่ีบา้น  เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนไปแลว้จากโรงเรียน  

ประการหน่ึง  อีกประหน่ึง  เป็นการให้งานท่ีมุ่งวางพื้นฐานในการเรียนต่อไป  เพื่อความเขา้ใจตรงกนั

หรือความง่ายต่อการสอนในเน้ือหาวชิาต่อไป 

จินตนา   ใบกาซูยี  ( 2531  : 40  )   กล่าวถึงการบา้นไวว้่า  หมายถึง  ส่ิงจาํเป็นท่ีเด็กทุกชั้น

จะตอ้งปฏิบติั  ทาํให้เด็กรู้จกัวินยั  รู้จกัควบคุมตนเอง  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  แบ่งเวลาเป็น  และ

รู้จกัเรียนดว้ยตนเอง 

จนัทนา  คุณกิตติ  ( 2532  : 14  )   กล่าวถึงการบา้นไวว้่า  หมายถึง  งานหรือกิจกรรมท่ีครู

มอบหมายหนักัเรียนทาํนอกเวลาเรียนปกติตามขอ้กาํหนดท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งครูกบันกัเรียนเพื่อให้

นกัเรียนไดคิ้ด  คน้ควา้  ทบทวนความรู้ท่ีเรียนไปแลว้  เพื่อฝึกทกัษะหรือเตียมสู่ทเรียนใหม่ตลอดจน

เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

ยอวนี์  ( Yvonne )   กล่าวถึงการบา้นไวว้า่  หมายถึง  งานท่ีมอบหมายให้นกัเรียนทาํนอกเวลา

เรียน  Yvonne .  1984 . Developing  Homework  Policies.          ( ออนไลน์ )   สืบคน้ไดจ้าก : www. 

Eg.gov./databases/ERIC  Digests/ed256473.html   [20  พฤศจิการยน  2544 ] 
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บทัเลอร์  ( Butler )  กล่าวถึงการบา้นไวว้า่  หมายถึง  การให้นกัเรียนใชเ้วลานอกชั้นเรียนใน

การทาํกรรมกิจกรรมจากแบบฝึกหดั  เป็นการเสริมแรงหรือประยุกต์ทกัษะหรือความรู้ใหม่และเรียนรู้

ทกัษะขั้นพื้นฐานดว้ยตนเองอยา่งอิสระ  Butler. 1987. Homework.             ( ออนไลน์)   สืบคน้ไดจ้าก : 

www.bigchalk.com  [ 5  กุมภาพนัธ์  2541 ] 

กระทรวงศึกษาธิการ  ( 2539  : 2 )   กล่าวถึงการบา้นไวว้า่  การบา้น  หมายถึง  กิจกรรมท่ีครู

มอบหมายให้นกัเรียนทาํนอกเวลาเรียน  ตามขอ้กาํหนดท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งครูกบันกัเรียนหรืออาจ

เป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนคิดข้ึนเองโดยความเห็นชอบของครู 

จากความหมายขา้งตน้  พอสรุปไดว้า่  การบา้นหมายถึง  งานหรือกิจกรรมท่ีครูมอบหมายให้

นักเรียนได้ทํานอกเวลาเรียนเพื่อเป็นการฝึกทักษะ  คันควา้หาความรู้เพิ่มเติมและใช้ว่างให้เกิด

ประโยชน์ 

 

แนวคิดทฤษฏีทีเ่กี่ยวข้องกบัการบ้าน 

วตัถุประสงค์ของการบ้าน  

สแตรง  ( Strang , 1960  อา้งถึงใน  สุขดี  ตั้งทรงสวสัด์ิ. 2533 : 9 )   กล่าวถึงวตัถุประสงคข์อง

การมอบหมายการบา้นไวด้งัน้ี 

1.  เพื่อช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียนมีความพยายาม  ความคิดริเร่ิม  ความเป็นอิสระ  มีโอกาสใช้

ความคิดของตนเอง 

2.   ส่งเสริมใหน้กัเรียนใชเ้วลาวา่งจากการเรียนในโรงเรียนใหเ้ป็นประโยชน์ 

3.   เพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากโรงเรียนโดยทาํกิจกรรม 

4.   สนบัสนุนการเรียนรู้โดยมีการเตรียมตวัฝึกปฏิบติั 

 

กระทรวงศึกษาธิการ (  2539 : 3  )    ได้กล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการบ้านไว้ดังนี้ 

1.   เพื่อเพิ่มทกัษะและประสบการณ์จากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้ 

2.   เพื่อให้รู้จกัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

3.   เพื่อให้รู้จกัตนเองเก่ียวกบัความถนดั  ความสามารถ  ความสนใจและขอ้บกพร่องในการ

เรียนวชิานั้น ๆ 

4.   เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในส่ิงท่ีเรียนรู้และทาํใหก้ลา้ตดัสินใจ 

5.   เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค ์

http://www.bigchalk.com/
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6.   เพื่อใหมี้วนิยัรักการทาํงาน  มีความรับผิดชอบและรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 

7.   เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  รู้จกัเสียสละ  ช่วยเหลือสังคมและทาํงานเป็นหมู่คณะได ้

8.   เพื่อใหค้รูและผูป้กครองสามารถสนบัสนุน  และช่วยเหลือในขอ้บกพร่องต่างๆ  ของ  

      นกัเรียนท่ีเกิดจากการเรียนการสอนได ้

 

บัทเลอร์  ( Butler )  ได้ให้วตัถุประสงค์ของการบ้านไว้  Butler. 1987 .  

Homework. (  ออนไลน์ )  สืบค้นได้จาก  : www.bigchalk.com                  [ 5  กุมภาพนัธ์  2545]   

 1.   การบา้นควรจะเป็นการเสริมทกัษะท่ีถูกแนะนาํในหอ้งเรียน 

 2.     เพื่อบรรลุผลในความเช่ียวชาญต่อบทเรียนพื้นฐาน  เช่น  กฎทางคณิตศาสตร์  เป็นตน้ 

 3.    สนบัสนุนใหเ้ลือกหวัขอ้ท่ีจะศึกษาไดอ้ยา่งอิสระ 

 4.  ใหโ้อกาสในการทาํกิจกรรมท่ีมีคุณค่าอยา่งอิสระ 

 5.   สนบัสนุนใหใ้ชเ้วลาอยา่งฉลาดและเป็นระเบียบ 

  

ประเภทของการบ้าน 

 สาํอาง  สีหาพงษ ์( 2531 : 43 - 47)  แบ่งการบา้นออกเป็น  3  ประเภท  คือ 

 1.  ภาคความรู้  คือ  การบา้นท่ีเป็นเร่ืองทกัษะ  ความรู้  ความคิด  เช่น  การศึกษาคน้ควา้ทาํ

รายงาน  การหาข่าว  ทาํแบบฝึกหดั  การตอบคาํถาม  การเติมคาํ  การอ่านหนงัสือเพิ่มเติม 

 2.  ภาคปฏิบติั  คือ  การบา้นท่ีทาํดว้ยมือเพื่อก่อใหเ้กิดความชาํนาญและประสบการณ์  เช่น  

การทาํกระบวยตกันํ้า  การจดันิทรรศการ  การตอนก่ิงไม ้ การทดลองต่างๆ  เป็นตน้ 

3.  ประเภทใหป้ระโยชน์สาธารณะ  เช่น  การช่วยงานโรงเรียน  การเขา้ร่วมกิจกรรมชุมนุมและ

การเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์  เป็นตน้ 

  

กระทรวงศึกษาธิการ  ( 2539 : 4  )  ได้แบ่งประเภทของการบ้านไว้ดังนี ้

 1.  ประเภทเสริมความรู้  เช่น  การศึกษาคน้ควา้  การศึกษานอกสถานท่ี  การทาํรายงาน  และ

การทาํแบบฝึกหดั  เป็นตน้ 

 2.   ประเภทเสริมการปฏิบติั  เช่น  การทาํช้ินงาน  การฝึกงาน  การจดันิทรรศการ  และการจดั

ป้ายนิเทศ  เป็นตน้ 

http://www.bigchalk.com/


(14) 
 

 3.  ประเภทใหป้ระโยชน์สาธารณะ  เช่น  การช่วยงานโรงเรียน  การเขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนและ

การเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์  เป็นตน้ 

  

 ซัลลิแวน  และซีคิวรา  ( Sullivan  and  sequeira )  ได้เสนอรูปแบบการบ้านไว้  4  ประเภท

ดังนี ้ Sullivan  and  sequeira. 1996. Homework  tips  for  Teacher.  [ 5   กุมภาพนัธ์  2545  ] 

 1.   ประเภทแบบฝึกหดั  (  Practice )  เป็นการทาํซํ้ าและเป็นการฝึกฝนซ่ึงจะเป็นการเสริมแรง

ใหก้บัการเรียนรู้ต่อเน้ือหาวชิา  ตลอดจนเป็นการเพิ่มความเร็วและความเช่ียวชาญของทกัษะเฉพาะดา้น 

 2.   ประเภทเตรียมความพร้อม  (  Preparation )  มีผลการเรียนรู้ของการทาํงานและกระตุน้ให้

นกัเรียนรวบรวมขอ้มูลของบทเรียน  ซ่ึงเขาจาํเป็นจะตอ้งเตรียมพร้อมในชั้นเรียนต่อไป 

 3.   ประเภทเสริมบทเรียน  ( Extension )  อนุญาตให้นกัเรียนไดข้ยายความรู้ท่ีมีต่อเน้ือหาหรือ

ประยกุตท์กัษะการเรียนในการทาํงานใหม่ 

 4.  งานประดิษฐ์  (  Creative )  อนุญาตใหันกัเรียนรวมกลุ่มเพื่อสร้างความคิดดั้งเดิมหรือคิด

งานใหม่ 

 

ลกัษณะของการบ้าน 

 การบ้านเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนการสอน  ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และ

ทศันคติของผูเ้รียนเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้น  จึงเป็นหน้าท่ีของครูในการจดัการบ้านท่ีดีให้แก่นักเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ  (  2539  :  5 – 6  ) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะท่ีดีของการบา้นไวด้งัน้ี 

 1.  ตรงตามหลกัการ  จุดหมาย  และจุดประสงคข์องหลกัสูตร 

 2.  สัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัจุดประสงคร์ายวชิา  และแผนการเรียนการสอน 

 3.  ชดัเจน  ไม่มากและยากเกินไป  สอดคลอ้งกบัสภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องนกัเรียน 

 4.  ย ัว่ยแุละทา้ทายความถนดั  ความสามารถ  และความสนใจของนกัเรียน 

 5.  ส่งเสริมและพฒันาการ  ดา้นความรู้  ทกัษะ  และประสบการณ์ของนกัเรียน 

 6.  ใชเ้วลาพอเหมาะกบัวยัและความสามารถของนกัเรียน           

 

 หลกัการสําคัญในการมอบหมายการบ้าน 

 ฟิลิป  และแดเนียล  ( Philip  and Daniel, 1972 : 55  -  57  )  ไดเ้สนอหลกัการมอบหมายการ้าน

ไวด้งัน้ี 
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 1.  ควรใหก้ารบา้นเป็นประจาํ  ไม่ใช่ใหบ้างคร้ังบางคราว  และควรกาํหนดส่งตามเวลา 

 2.  ควรใหเ้หมาะสมกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคลวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรและจุดมุ่งหมาย

ของครู  นกัเรียนเก่งควรใหก้ารบา้นประเภทศึกษาสารานุกรม  แลว้นาํมาสนทนาในห้องเรียน  นกัเรียน

อ่อนควรใหก้ารบา้นท่ีเป็นการฝึกฝนและเพิ่มพนูเน้ือหาความรู้ในบทเรียน 

 3.  ควรใหก้ารบา้นท่ีส่งเสริมสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน 

 4.  ไม่ควรเป็นงานซบัซอ้นหรือเป็นงานท่ีครูยดัเยยีดให้นกัเรียน  เพราะอาจจะทาํในส่ิงท่ีตนไม่

เขา้ใจ  ซ่ึงมีผลเสียอยา่งมากสาํหรับนกัเรียนท่ีอ่อน 

  

 อ้อม  ประนอม  ( 2529   อ้างถึงใน สุขดี  ตั้งทรงสวสัดิ์ , 2533 : 13  )  ได้เสนอหลกัการในการ

มอบหมายการบ้านดังนี้ 

 1.  ครูใหก้ารบา้นเม่ือนกัเรียนเขา้ใจบทเรียนดีแลว้ 

 2.  แบบฝึกหดัท่ีใหก้ารบา้นนั้น  ควรมีความยากง่ายเหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียน

และเหมาะสมกบัเวลาท่ีทาํ 

 3.  การบา้นตอ้งใหส้มํ่าเสมอและติดตามผอยา่งใกลชิ้ด 

 4.  ครูควรมีสมุดบนัทึกการบา้นเป็นการตระเตรียมบทเรียนท่ีจะใหก้ารบา้นท่ีเหมาะสมยิง่ข้ึน 

 

 หลกัในการให้การบ้านได้ประมวลจากแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่านทีม่ีความสอดคล้อง

กนั  กรทรวงศึกษาธิการ  (  2539  : 6  )   สรุปได้ดังนี้ 

 1.  ตอ้งจดัใหส้ัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัราบวชิา  กลุ่มวชิา  และแผนการเรียนการสอน 

 2.  ตอ้งเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

 3.  ตอ้งจดัใหส้อดคลอ้งกบัความแตกต่างของนกัเรียนแต่ละคน  มีความยากง่ายและปริมาณ

พอเหมาะกบัความสามารถและเวลาของนกัเรียน 

 4.  ตอ้งไม่เพิ่มภาระใหผู้ป้กครองมากเกินไป 

 5.  ตอ้งเป็นการสร้างความร่วมมือและความเขา้ใจอนัดีระหวา่งโรงเรียนกบับา้น 

 6.  ตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพการดาํเนินชีวิตของนกัเรียนและชุมชน 

 7.  ควรสอนความสามารถเบ้ืองตน้ท่ีเด็กจาํเป็นตอ้งใชใ้นการทาํการบา้น  เพราะเม่ือนกัเรียนทาํ

การบา้นถูกจะก่อใหเ้กิดความช่ืนชมตนเอง  ครูจึงควรให้การบา้นท่ีช่วยใหก้าํลงัใจแก่นกัเรียนมากกวา่

เป็นการฉุดร้ังให้เกิดความลม้เหลวในการเรียน 
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 8.  ควรให้อยา่งสมํ่าเสมอ  ใหแ้ต่นอ้ยๆ  และบ่อยๆ  อยา่งต่อเน่ือง  การทาํทุกคร้ังให้เด็กประสบ

ความสาํเร็จเสมอ  คือทาํแลว้ไดเ้คร่ืองหมายถูกมากกวา่ผดิ  เพราะถือวา่การฝึกฝนในปริมาณท่ีพอดีกบั

เวลาก่อใหเ้กิดผลดี  การฝึกมากเกินไปจะใหผ้ลเสียมากกวา่  เพราะจะทาํใหน้กัเรียนเบ่ือหน่าย  

หลีกเล่ียง  หรือทาํแบบขอไปที 

 9.  ใหก้ารบา้นหลายๆ  แบบ  เพราะคนเราชอบความแปลกใหม่  จึงไม่ควรใหก้ารบา้นลกัษณะ

เดียวกนัตลอดปี 

 10.  เม่ือใหก้ารบา้นแลว้ครูตอ้งกาํหนดวนัส่ง  พร้อมทั้งจะตอ้งตรวจการบา้นและติดตามผล

อยา่งใกลชิ้ดวา่นกัเรียนยงับกพร่องในเร่ืองใด  ตรงไหนควรช่วยเหลือเป็นรายบุคคลหรือช่วยเป็นกลุ่ม 

 ประโยชน์ของการบ้าน 

การบา้นมีประโยชน์หลายประการดงัน้ีคือ  (  กระทรวงศึกษาธิการ  , 2539 :  9  ) 

 ก.  ต่อนักเรียน 

 1.  ไดพ้ฒันาแนวคิดอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

 2.  ไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยใหเ้ด็กเช่ือมัน่ในความสามารถของ

ตนเอง  ปลูกนิสัยใหรั้กเด็กและพยายามคน้ควา้หาความรู้  และความกา้วหนา้มาสู่ตนเอง 

 3.  ไดส้าํรวจและพฒันาตนเองในดา้นความรู้  ความถนดั  ความสามารถ  และความสนใจ 

 4.   ใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน์  ซ่ึงเป็นการสร้างนิสัยท่ีดีใหก้บันกัเรียน 

 5.  ปลูกฝังความมีระเบียบ  ความรับผดิชอบและความเสียสละ  รู้จกัแบ่งเวลาเพื่อพฒันาตนเอง  

รู้วา่เวลาไหนควรทาํอะไร  ลาํดบักิจกรรมก่อนหลงั วางแผนงานเป็นไปในแต่ละวนั 

 ข.  ต่อผู้ปกครอง 

1.  ลดความวติกกงัวลในเร่ืองความประพฤติของบุตรหลาน 

2.  ทราบพฒันาการและขอ้บกพร่องทางการเรียนของบุตรหลาน 

3.  เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูป้กครอง  ครู  และนกัเรียน 

ค.  ต่อครูผู้สอน 

1.  ช่วยเสริมใหแ้ผนการสอนของครูเป็นระบบและครบถว้น 

2.  เป็นเคร่ืองมือช่วยจาํแนกความแตกต่างของนกัเรียนเพื่อกาํหนดวธีิสอนใหเ้หมาะสมกบั

นกัเรียน 

3.  ทราบผลการเรียนรู้ของนกัเรียนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ข้อควรคํานึงในการมอบหมายการบ้าน 
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 กระทรวงศึกษาธิการ  ( 2539  : 13 ) ไดก้ล่าววา่  ในการมอบหมายการบา้น  อาจจะประสบ

ปัญหาต่างๆ  เช่น  ขาดการประสานงานระหวา่งครู  การบา้นยาก  มากหรือนอ้ยเกินไป  นกัเรียนเกิด

ความวติกกงัวล  เบ่ือหน่ายการเรียนและหนีเรียน  ทาํใหผู้ป้กครองเดือดร้อน  และขาดแหล่งศึกษา

คน้ควา้  เป็นตน้  เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาดงักล่าว  ในการมอบหมายการบา้น  โรงเรียนและครูควรคาํนึงถึง

แนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1.    ควรหลีกเล่ียงการใชก้ารบา้นเป็นเคร่ืองมือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

2.    ควรกาํหนดปริมาณ  ความยากง่ายใหพ้อเหมาะกบัสภาพและพน้ฐานของนกัเรียนโดย 

ไม่จาํเป็นตอ้งใหเ้ท่ากนัทุกคนและตอ้งชดัเจน 

3.   ควรหลีกเล่ียงการใชก้ารบา้นเป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหากาสอนไม่จบหลกัสูตร 

4.   ควรอาํนวยความสะดวกและเตรียมการล่วงหนา้สาํหรับการบา้นท่ีตอ้งใชว้สัดุอุปกรณ์ 

5.   ควรจูงใจให้นกัเรียนเห็นประโยชน์และคุณค่าของกาบา้น 

6.  ควรสร้างเสริมการบา้นให้มีลกัษณะยัว่ย ุ และทา้ทา้ยความถนดัความสามารถและความ 

สนใจของนกัเรียน 

7.  ควรมอบหมายการบา้นหลายรูปแบบและไม่ซํ้ าซาก 

8.  ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการทาํการบา้น 

9.  ควรหลีกเล่ียงการใชก้ารบา้นเป็นเคร่ืองมือในการลงโทษนกัเรียน 

 

ทศันีย ์ ศุภเมธี  (  2532 : 113 )  กล่าววา่  การใหแ้บบฝึกหดัของการใหท้าํการบา้นเป็น 

กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียน  ผลงานจากาทาํแบบฝึกหดัจะบอกใหค้รูทราบวา่นกัเรียน

เขา้ใจบทเรียนท่ีเยนไปหรือไม่  ถา้นกัเรียนทาํแบบฝึกหดัหรือการบา้นไม่ค่อยได ้ ก็แสดงใหเ้ห็นวา่  ครู

ตอ้งสอนซ่อมเสริมหรืออาจจะตอ้งทบทวนบทเรียนใหม่ 

ข้อเสนอแนะในการให้ทาํแบบฝึกหัดหรือการให้ทาํการบ้าน 

 1.  ควรจะใหท้นัทีหลงัจากสอนจบบทเรียน 

 2.  ควรใหใ้นปริมาณพอสมควรและเหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียน 

 3.  ครูควรจะร่วมมือกบัผูป้กรองในการเอาใจใส่ดูแลการทาํการบา้นของนกัเรียน 

 4.  การใหก้ารบา้นหรือแบบฝึกหดัแต่ละคร้ังครูตอ้งแน่ใจวา่นกัเรียนเขา้ใจคาํสั่งในงานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

 5.  ใหน้กัเรียนเขา้ใจจุดหมายและปะโยชน์ของการทาํแบบฝึกหดัและการบา้น 
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 6.   การใหก้ารบา้นของครูไม่ควรเนน้ท่ีงานหนงัสืออยา่งเดียว   ครูควรใหก้ารบา้นท่ีนกัเรียนจะ

ลงปฏิบติัดว้ยตนเองดว้ย  เช่น  ใหต้ดัเล็บใหส้ั้นทุกวนัศุกร์  ปลูกตน้ไมก้ระถาง       ให้ใส่ปุ๋ยตน้ไม ้ 7  

วนัต่อคร้ัง 

 คูเปอร์  ( Cooper )  ได้ศึกษาถึงข้อควรคํานึงในการให้การบ้านดังนี ้ Cooper.1999. Homewort 

: Time To  Turn  It  In ?  ( ออนไลน์ )   สบค้นได้จาก :  www.bigchalk.com [ 21 มีนาคม 2545 ] 

1. ไม่ควรใหก้ารบา้นเป็นการลงโทษ 

2. หลีกเล่ียงการบา้นท่ีเป็นงานซ่ึงเด็กสามารถทาํไดดี้อยูแ่ลว้ 

3. การใหก้ารบา้นควรจะมีปริมาณไม่มาก  และไม่ยากเกินไป  และควรเป็นการบา้นท่ี

น่าสนใจซ่ึงเด็กสามารถจะทาํไดด้ว้ยตนเอง 

4. ควรจะใหก้ารบา้นท่ีเหมาะสมกบัระดบัการศึกษาของเด็ก  
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บทที ่3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 การดาํเนินการศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งวชิาโครงการ สาํหรับนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ปีท่ี 2/11และ 2/16  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ คร้ังนีไ้ด้ดาํเนินการวจิยัครอบคลุมขั้นตอน ดงันี ้

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั  

 1.  แบบสอบถาม 
ขั้นตอนการดาํเนินการ 

 ในการดาํเนินการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 

1.ขั้นวเิคราะห์  ( Analysis) 

1.1  วิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานของผู้เรียน    การวิเคราะห์ผูเ้รียนไดก้าํหนดไวด้งัน้ีประชากรคือ นกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ปีท่ี 2/11และ 2/16  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการจาํนวน  14  คน 

1.2  วเิคราะห์สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักเรียน  โดยการหาค่าร้อยละ 

 2.  ขั้นออกแบบ (Design) 

 ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างแบบสอบถามเพ่ือวดัพฤติกรรมการไม่ส่งงาน / การบ้านตามกาํหนด โดยมีลาํดับ

ขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

       ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารต่างๆ 

สร้างแบบสอบถามเพ่ือวดัพฤติกรรมของนกัเรียนเพ่ือหาสาเหตุในการไม่ส่งงาน/การบา้น 

ตามกาํหนดของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ปีท่ี 2/11และ 2/16  จาํนวน 15 ขอ้ โดยให้นกัเรียนใส่

หมายเลขลาํดบัสาเหตุของการไม่ส่งงานจากลาํดบัมากท่ีสุด ( 1 ) ไปจนถึงลาํดบันอ้ยท่ีสุด ( 15 )  

3. ขั้นดาํเนินการ 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดมี้การดาํเนินการดงัน้ี 

3.1  นําแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน / การบ้านตามกาํหนดของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ปีท่ี 2/11และ 2/16  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการจาํนวน  14  คน เพ่ือหาสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบา้นตามกาํหนด  และทาํ

การบนัทึกคะแนน 

3.2   ดาํเนินการหาค่าร้อยละของแต่ละขอ้สาเหต ุ
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4. ขั้นวเิคราะห์ข้อมูล 

 4.1 วเิคราะห์ข้อมูล 

  - วเิคราะห์ผลจากคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรม 

4.2 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 4.2.1 การหาค่าร้อยละ  

                         ค่าร้อยละ   =          X    x  100     

                                                              N    

                         เม่ือ   X      =    คะแนนท่ีได ้

         N      =    จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผดิชอบในการส่งวชิาโครงการ สําหรับนกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ปีท่ี 2/11และ 2/16  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลยั

เทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ เพื่อนาํผลการวิจยัมาเก็บเป็นขอ้มูลเพื่อหาสาเหตุ และนาํไปแกไ้ข

ปัญหาในการเรียนการสอนและเพื่อให้นกัเรียนเห็นความสําคญัของการส่งงานและการบา้น โดยใช้

แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมจาํนวน  5  ขอ้  โดยกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นศึกษาการปรับพฤติกรรม

ความรับผดิชอบในการส่งวชิาโครงการ สําหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ปีท่ี 2/11

และ 2/16  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ  จาํนวน 14  คน  

โดยสามารถวเิคราะห์ผลไดด้งัน้ี 

  ผลการประเมินแบบสอบถามของนกัเรียนในเร่ืองการไม่ส่งงาน/การบา้นตามกาํหนด เก่ียวกบั

การหาสาเหตุท่ีไม่ส่งงาน การบา้นของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ปีท่ี 2/11และ 2/16   

ตาราง  1     ผลการประเมินแบบสอบถามของนกัเรียนถึงสาเหตุท่ีผูเ้รียนไม่ส่งงาน / การบา้น

ตามกาํหนด 

สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบา้น ลาํดบัท่ี ร้อยละ 

1.   ใหง้านมากเกินไป 3 32.20 

2.   ติดเกมส์ 1 38.98    

3.   ใหเ้วลานอ้ยเกินไป 2 33.90 

4.   อาจารยอ์ธิบายเร็วจนเกินไป 5 20.33      

5.   เตรียมตวัสอบเก็บคะแนนวชิาอ่ืน 4 28.81 

 จากตารางที ่1 แสดงใหเ้ห็นวา่การตอบแบบสอบถามของนกัเรียนในเร่ืองสาเหตุของการไม่ส่ง

งาน / การบา้นตามกาํหนด  โดยทาํการเรียงลาํดบัจากสาเหตุท่ีนกัเรียนท่ีนกัเรียนคิดว่าเป็นสาเหตุท่ี

สาํคญัท่ีสุดจนถึงสาเหตุท่ีนอ้ยท่ีสุด ตามลาํดบั  1-5  ดงัต่อไปน้ี 

ติดเกมส์    อยูใ่นลาํดบัท่ี   1   คิดเป็นร้อยละ  38.98      ( 13  คน ) 
 

ใหเ้วลานอ้ยเกินไป  อยูใ่นลาํดบัท่ี   2   คิดเป็นร้อยละ  33.90 (12 คน ) 
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ใหง้านมากเกินไป  อยูใ่นลาํดบัท่ี   3   คิดเป็นร้อยละ 32.20 ( 10  คน ) 
 

เตรียมตวัสอบเก็บคะแนนวชิาอ่ืน อยูใ่นลาํดบัท่ี   4  คิดเป็นร้อยละ  28.81 ( 19 คน ) 
 

อาจารยอ์ธิบายเร็วจนเกินไป อยูใ่นลาํดบัท่ี   5  คิดเป็นร้อยละ 20.33   ( 2 คน ) 
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บทที ่5 

สรุปการวจิัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษาวจัิย 

จากการศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งวชิาโครงการ สาํหรับนกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ปีท่ี 2/11และ 2/16  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  วทิยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการแสดงใหเ้ห็นวา่ สาเหตุของพฤติกรรมความรับผดิชอบในการส่งวชิา

โครงการลาํดบัท่ี 1 คือ ติดเกมส์นกัศึกษาเลือก  13 คน  คิดเป็นร้อยละ  38.98  อนัดบัท่ี  2  ใหเ้วลานอ้ย

เกินไป นกัศึกษาเลือก  12  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.90   อนัดบัท่ี  3  ใหง้านมากเกินไป นกัศึกษา เลือก  

10  คน  คิดเป็นร้อยละ 32.20  โดยคิดจากนกัศึกษา   14  คน  

  

อภิปรายผลการศึกษาวจัิย 

 จากการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งวิชา

โครงการ สาํหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ปีท่ี 2/11และ 2/16  สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

พบวา่แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ปีท่ี 

2/11และ 2/16  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเร่ืองพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งวิชา

โครงการได้ทาํให้ทราบถึงสาเหตุท่ีสําคญัมากท่ีสุด จนถึงสาเหตุท่ีน้อยท่ีสุด ในพฤติกรรมความ

รับผดิชอบในการส่งวชิาโครงการ คือ    ติดเกมส์ ใ ห้ เ ว ล า น้ อ ย เ กิ น ไ ป    ใ ห้ ง า น ม า ก เ กิ น ไ ป

ข้อเสนอแนะ 

1. ในการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมความรับผดิชอบในการส่งวิชาโครงการ 

อาจจดัทาํกบันกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ปีท่ี 2/11และ 2/16  สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อเป็นการศึกษาในภาพรวม    เพราะการวิจยัคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพียงนกัศึกษาใน

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ปีท่ี 2/11และ 2/16  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เท่านั้น ซ่ึง

อาจจะไดผ้ลการวจิยัท่ีแตกต่างกนัก็ได ้ 

2. ในการวจิยัคร้ังต่อไปอาจเจาะจงทาํการวจิยักลุ่มนกัศึกษาในระดบัชั้นอ่ืนๆ ต่อไป และ 
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อาจแยกหวัขอ้เป็นรายวิชาต่างๆ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีละเอียดข้ึน ซ่ึงจะไดน้าํผลการทดลองท่ีไดไ้ปแกไ้ข

ปัญหาในพฤติกรรมความรับผดิชอบในการส่งวชิาโครงการ ตามกาํหนดของนกัเรียนต่อไป  
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