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บทคัดย่อ 
 การท าวิจัย การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป่ี 6 โรงเรียนพญาไทในเรื่องการไม่ส่ง
งานวิชาภาษาอังกฤษ และศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ และเพื่อรวบรวมข้อมูล
ส าหรับการแก้ปัญหาการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
พญาไท ประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อสามารถปรับเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้นกัเรียนได้มี
ศักยภาพอย่างเต็มความสามารถมากยิ่งขึ้น 
 จากการศึกษาปรากฏว่า พฤติกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน
วิชาภาษาอังกฤษ แสดงให้เห็นว่า สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ล าดับท่ี 1 คือ การให้การบ้านมากเกินไป 
และแบบฝึกหัดยากท าไม่ได้ โดยคิดจากนักเรียน 41 คน ท่ีเลือกเป็นสาเหตุอันดับท่ี 1 และ 2 จ านวน 27 คน  
คิดเป็น ร้อยละ  65.85 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ค าน า 

  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี่ 6 
โรงเรียนพญาไทในเรื่องการไม่ส่งงานวิชาภาษาอังกฤษ และเพื่อรวบรวมข้อมูลแนวทางการแก้ปัญหาการไม่ส่ง
งาน / การบ้านวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนพญาไท ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพื่อสามารถปรับเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้มีศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งท าการคิดวิเคราะห์ผลคะแนนโดยใช้วิธีการหาค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ 

 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การวิจัยเรื่องนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ทางด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 1 
บทน า 

ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา 
 กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าท่ีหลักในการจัดการศึกษาท่ีจะต้องพัฒนาก าลังคนให้มีขีดความสามารถ
และศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลกจึงได้มีแผนการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ (พ.ศ.2550-2564) มีแผนการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของชาติ (พ.ศ.2557) ท่ีให้
ความส าคัญในการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน และจากแนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศได้ให้
ความส าคัญอย่างมากกับ “ทักษะ” (Skill) หรือความช านาญในการปฏิบัติมากยิ่งกว่าเนื้อหาตามต ารา 
(Content) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้แนะน าว่า ผู้เรียนควรมีทักษะท่ีครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะพื้นฐาน คือ 
ทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะเพื่อการท างาน คือ ทักษะพื้นฐานใน
การท างานของทุกอาชีพ  

ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 2560 – 2579 ในส่วนของสาระส าคัญมีการเปล่ียนแปลงจากเดิมท่ีเน้น
การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสถานศึกษาไปสู่แนวคิดท่ีให้ความส าคัญกับการเข้าถึงเด็กท่ีด้อยโอกาสทุกกลุ่ม 
ปัญหาความเท่าเทียมของหญิงและชายในการเข้าถึงการศึกษา และต้องเป็นการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดย
เช่ือมโยงกับความต้องการของตลาดงานจึงต้องแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ทักษะการท างานท่ีภาคเอกชนต้องการ รวมถึงกลุ่มผู้ใหญ่ท่ีมีปัญหาการอ่านออกเขียนได้และการขาดทักษะ
ใหม่ ๆ ท่ีตลาดต้องการให้กลับเข้ามาศึกษาต่อเพื่อเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง เป้าประสงค์ท่ีส าคัญของ SDGs 2030 คือการสร้างหลักประกันทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพเสมอภาค
และเท่าเทียม ส าหรับเด็กทุกคนในทุกระดับต้ังแต่ปฐมวัยถึงอุดมศึกษา เป้าประสงค์ข้างต้นได้ส่งผลต่อระบบ
การศึกษาท่ัวโลกท่ีต้องปรับตัวและจัดการศึกษาตาม 

ทิศทางเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development 
Goals : SDGs 2030) ประเทศไทยจึงต้องน าเป้าหมายดังกล่าวมาก าหนดยุทธศาสตร์และมาตรการเชิงนโยบาย 
วางแผนและขับเคล่ือนให้มีหลักประกันโอกาสทางการศึกษา และลดความเหล่ือมล้ าในสังคม เพื่อบรรลุ
เป้าหมายของสัญญาประชาคมโลกท่ีได้ตกลงร่วมกัน 

การศึกษาเป็นหนึ่งในประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรม  แต่มีบทบาทท้ังใน 3 เสาหลักในด้าน
เศรษฐกิจ การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้และส่งผลกระทบท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ ตลาดการค้าของภูมิภาคมีขนาดเพิ่มขึ้นเกือบ 10 เท่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับขนาดตลาดของประเทศไทยในปัจจุบัน เนื่องจากมีประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคน อาเซียน
กลายเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียว มีการไหลเวียนอย่างเสรีของแรงงาน สินค้า บริการ การลงทุน และ
เงินทุน โดยในปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการจัดท าข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการเคล่ือนย้ายแรงงาน
ฝีมือ (Mutual Recognition Agreement : MRA) ใน 8 สาขาอาชีพ ได้แก่ วิศวกร สถาปนิก แพทย์ ทันต
แพทย์ ช่างส ารวจ โลจิสติกส์ นักการบัญชีและท่องเท่ียวและการโรงแรม ในด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ประชาชนในภูมิภาคอาเซียนสามารถเดินทางไปมาระหว่างกันได้สะดวกรวดเร็วขึ้น มีการแลกเปล่ียนความรู้ 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยีมากขึ้น เกิดสังคมพหุวัฒนธรรม ในด้านการเมืองและความมั่นคง การเปิดชายแดน
และการเคล่ือนย้ายประชาชนข้ามแดนส่งผลต่อภัยคุกคามข้ามชาติ และจากการท่ีอาเซียนใช้ภาษาอังกฤษเป็น



 

ภาษาการท างาน คนไทยจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น  ท้ังด้านทักษะ 
ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะการท างาน รวมท้ังภาษาเพื่อการส่ือสาร เพื่อให้ประเทศไทยมีบทบาท
ส าคัญต่อความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบข้อตกลงต่าง ๆ และสามารถด ารงชีวิตในประชาคมอาเซียนได้
อย่างมั่นคงและสันติ 

ด้วยเหตุนี้การศึกษาทางด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษจึงเป็นส่ิงส าคัญกับนักเรียนทุกคนเพื่อใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โรงเรียนพญาไทได้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต้ังแต่ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 โดยนักเรียนในแต่ละระดับช้ันได้มีการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพของตนเองเป็นปี
การศึกษา โดยแบ่งการเก็บคะแนนประจ าภาคเรียนท่ี 1 เป็นการเก็บคะแนน 40 คะแนน และภาคเรียนท่ี 2 
เป็นการเก็บคะแนน 40 คะแนนท่ีได้จากกระบวนการเรียนการเรียนการสอน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนน
ท้ังหมด โดยในร้อยละ 80 ได้จากการเก็บคะแนนโดยการทดสอบเป็นรายหน่วย การเรียนรู้  และงานท่ี
มอบหมายให้นักเรียนท าส่ง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและทบทวนบทเรียนท่ีผ่านมา ครูผู้สอนได้
ก าหนดงานให้นักเรียนท าในคาบเรียนหรือฝึกท าหลังจากท่ีเรียนเนื้อหานั้นๆ เสร็จแล้ว ซึ่งเป็นส่วนท่ีส าคัญมาก
ในกระบวนการเรียนการสอน เพราะนอกจากจะมีคะแนนในส่วนงานท่ีมอบหมายแล้ว ยังมีผลต่อการเรียนการ
สอนในคาบถัดไปด้วย เนื่องจากงานท่ีมอบหมายให้ท าจะเป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจในบทเรียนของ
นักเรียนว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด อีกท้ังยังเป็นการวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนได้อีกทางหนึ่งถ้า
หากนักเรียนไม่ได้ท าใบงาน หรือแบบฝึกหัดท่ีครูผู้สอนมอบหมายให้นักเรียนก็จะขาดคะแนนเก็บในส่วนนั้น
และครูจะไม่สามารถประเมินความรู้ความเข้าใจของ นักเรียนได้ ซึ่งครู ผู้สอนสังเกตและพบว่า มีนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีนักเรียนท่ีไม่ส่งงานท่ีมอบหมายหรือส่งไม่ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

ปัจจุบันจากการสอบถามครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่มักจะส่งงาน / การบ้านไม่ตรงเวลาท่ีครูผู้สอนก าหนด หรือบางคนก็ไม่ส่งงาน / หรือการบ้าน
เลย ซึ่งท าให้ครูผู้สอนไม่สามารถวัดความรู้ หรือติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนได้ ซึ่งในบางรายวิชาอาจมี
ผลต่อคะแนนเก็บของนักเรียนด้วย ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งในฐานะท่ีเป็นท้ังครูผู้สอนและครูประจ าวิชาเห็นความส าคัญ
ของปัญหาดังกล่าว จึงได้ ท าการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อ
น ามาเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาภาอังกฤษต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1 เพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมปีท่ี 6 
โรงเรียนพญาไท ประจ าปีการศึกษา 2562  

2 เพื่อรวบรวมข้อมูลส าหรับการแก้ปัญหาการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนพญาไท ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ขอบเขตการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในการไม่ส่งงาน / 

การบ้านในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้ข้อความท่ีคาดว่าจะเป็นสาเหตุ
ของการไม่ส่งงาน / การบ้าน จ านวน 15 ข้อ และได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 

1. ประชากร   ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือนักเรียนโรงเรียนพญาไทท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน
ประถมปีท่ี 6 ในภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 41 คน 
 2. แบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับช้ัน
ประถมปีท่ี 6 ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 15 ข้อ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
งาน หมายถึง แบบฝึกหัดท่ีครูให้ในช่ัวโมงเรียน แบบฝึกหัดท่ีครูให้เป็นการบ้าน ใบงานรวมถึงการ

ท างานเป็นกลุ่มและช้ินงานท่ีครูมอบหมายให้ท า 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน 
7.2 ได้แนวทางในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
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บทที่ 2 
แนวทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 

ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนพญาไท ประจ าปีการศึกษา 2562 ผู้วิจัยได้ศึกษา ต ารา เอกสาร และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง โดยน าเสนอเนื้อหาแยกตามล าดับ ดังรายละเอียดนี้คือ  

1. ทักษะการเรียนรู้  

2. ทักษะปฏิบัติ  

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

1 ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้มีความส าคัญต่อผู้เรียนและมีหลายประเภทดังนี้  

1.1 ความส าคัญของทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการแสวงหาความรู้ 
และเลือกใช้แหล่งข้อมูลด้วยวิธี การต่างๆ ได้เหมาะสมกับท่ีต้องการ สามารถประมวลและสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ตามกรอบการเรียนรู้ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทยเป็นการ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีนักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเอง จากประสบการณ์ท่ี ได้รับระหว่าง
ศึกษา กรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 
ด้าน ดังนี้ 8.1.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติ 
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังในส่วนตนและส่วนรวมความสามารถในการปรับวิถี  
ชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม ศีลธรรม ท้ังในเรื่องส่วนตัวและ สังคม 
8.1.1.2 ด้านความรู้(Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และ การ น าเสนอข้อมูล 
การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่างๆ และ สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ 8 .1.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการ วิเคราะห์  
สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ ในการคิด วิเคราะห์
และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีไม่ได้คาดคิดมาก่อน 8.1.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถใน
การท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น าความ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผน
และรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของตนเอง 8.1.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 
หมายถึง ความ สามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ความสามารถ ในการส่ือสารท้ังการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากผลการเรียนรู้ท้ัง 5 
ด้านนี้ บางสาขาวิชาต้องการทักษะทางกายภาพสูง เช่น การเต้นร า ดนตรีการวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา 
การแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงต้องเพิ่มการเรียนรู้ทางด้านทักษะพิสัย ( Domain of Psychomotor 



 

Skill) มาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ ข้อก าหนดเฉพาะซึ่งเป็นผลท่ีมุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้น จากการเรียนรู้ท้ัง   
5 ด้านท่ีได้รับการพัฒนาดังกล่าว และแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจและความสามารถ  จากการเรียนรู้
เหล่านั้นได้อย่างเป็นท่ีเช่ือถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแล้ว มาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งมีอย่าง
น้อย 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ บัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิโดยแต่ละด้าน
จะมีระดับความซับซ้อนเพิ่มขึ้น เมื่อระดับคุณวุฒิสูงขึ้น ทักษะและความรู้จะเป็นการสะสมจากระดับคุณวุฒิท่ี
ต่ ากว่าสู่ระดับท่ีสูงขึ้น ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในสาขา /สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิ ท่ีต่ ากว่าด้วย มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ใช้กับนักศึกษาทุกคน แม้ว่าบางสาขา/สาขา วิชานักศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาเป็นการเฉพาะ เช่น 
จรรยาบรรณของแพทย์ นักบัญชี และ นักกฎหมาย เป็นต้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ และด้านทักษะ
ทางปัญญา      จะเกี่ยวข้อง โดยตรงกับสาขา/ สาขาวิชาท่ีเรียน ซึ่งต้องระบุรายละเอียดของความรู้และทักษะ
ของสาขา /สาขาวิชา ท่ีเหมาะสมกับระดับ คุณวุฒิไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา 
มาตรฐานผล การเรียนรู้ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคน
ไม่ว่า จะเป็นระดับคุณวุฒิและ สาขา/สาขาวิชาใด ต้องบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านเหล่านี้ มาตรฐาน ผล
การเรียนรู้ด้านทักษะการ วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งหวัง ให้นักศึกษา
ทุกคนไม่ว่าจะเป็น ระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด ต้องบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้าน นี้ แต่ส าหรับ
นักศึกษาท่ีเรียนใน สาขา /สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับมาตรฐานผลการเรียนรู้นี้จะต้องเน้นให้มีความ
ช านาญมากกว่า นักศึกษาสาขา /สาขาวิชาอื่นๆ เช่นนักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมี
ความช านาญ และทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทางด้านหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ทักษะการเรียนรู้เป็นสาระการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา ทักษะ การ
เรียนรู้ของผู้เรียนในด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรียนรู้ การจัดการความรู้การคิดเป็น และ การวิจัย
อย่างง่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้ได้ด้วย 5 ตนเอง 
สามารถเข้าถึงและเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ จัดการความรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา และตัดสินใจ อย่างมี
เหตุผล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการช้ีน าตนเองในการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จะเห็นได้ว่าทักษะการ
เรียนรู้มีความส าคัญกับคนเราอย่างมากจึงควรมีการส่งเสริมทักษะการ เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ
ในการเรียนและเรียนรู้อย่างมีความหมาย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวันได้  

1.2 ประเภทของทักษะการเรียนรู้ ตามจุดมุ่งหมายของชุดวิชาอาหารและอนามัยส าหรับเด็กปฐมวัย
นั้น มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้และเข้าใจแนวคิดหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับอนามัยโภชนาการ
และสุขภาพรู้และเข้าใจ ในหลักโภชนาการและการจัดบริการอาหารส าหรับเด็กปฐมวัย ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของ สุขอนามัยของแม่และเด็กท่ีมีต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จัดโครงงานบริการอาหารให้แก่
เด็กปฐมวัยและ กิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพและอนามัยให้แก่แม่และเด็กปฐมวัย ซึ่งทักษะการเรียนรู้ดังกล่าว
สอดคล้องกับ เป้าหมาย หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ี 
ก าหนดผลการ เรียนรู้ท่ีคาดหวังท่ีเป็นข้อก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดเป้าหมายการเรียนรู้ใน
แต่ละระดับ การศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ของดังนี้ 1.2.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถประมวล
ความรู้ และสรุปเป็นสารสนเทศ ท างานบน ฐานข้อมูลด้วยการแสวงหาความรู้จนเป็นลักษณะนิสัยมีความ
ช านาญในทักษะการอ่าน ทักษะ การฟัง และ ทักษะการจดบันทึก อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว 1.2.2 การใช้
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แหล่งเรียนรู้สามารถวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ตามความต้องการจ าเป็นของแต่ ละบุคคล ใช้แหล่งเรียนรู้ตาม
ความต้องการจ าเป็นจนเป็นกิจนิสัย และใช้แหล่งเรียนรู้อย่างแคล่วคล่องจน เป็นนิสัยส่วนตัว 1.2.3 การจัดการ
ความรู้ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้างสูตร สรุปองค์ความรู้ใหม่ ของ ขอบเขตความรู้ประพฤติตนเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา 1.2.4 การคิดเป็น สามารถวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ คิดเป็น จนเป็นลักษณะนิสัยและปฏิบัติการใช้กระบวนการคิดเป็นการแก้ปัญหา
อย่างแคล่วคล่อง 1.2.5 การวิจัยอย่างง่าย สามารถออกแบบการวิจัย เพื่อค้นหาความรู้ความจริงท่ีต้องการ ค า
ตอบใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิตจนเป็นลักษณะนิสัยด าเนินการ ตามแบบ แผนการวิจัย 
และวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสารสนเทศความรู้ และความจริงท่ีต้องการค าตอบอย่างแคล่วคล่อง จะเห็นได้ว่า
ทักษะการเรียนรู้มีหลายประการและมีความส าคัญต่อการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง ทักษะการเรียนรู้ เหล่านี้ต้อง
อาศัยการฝึกฝน กระท าอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย  

2 ทักษะปฏิบัติ ทักษะปฏิบัติมีความหมายและประเภทตามรายละเอียดดังนี้คือ  

2.1 ความหมายของทักษะปฏิบัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( 2544) ได้ให้ความหมายของ
ทักษะปฏิบัติไว้ว่า ทักษะปฏิบัติ (performance) เป็นการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในการประยุกต์ความรู้
และทักษะต่างๆ มาใช้ในการ ปฏิบัติงานโดยการประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินความสามารถของ
ผู้เรียนจากงานท่ีให้ปฏิบัติจริง หรือในสภาพท่ีเป็นจริง เพื่อพิจารณาว่าผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานท่ีก าหนดได้ดี
เพียงใด และปฏิบัติได้ อย่างไร นอกจากนี้ควรมีการประเมินจากแฟ้มสะสมงานเป็นการประเมินท่ีเน้น
ความส าเร็จของผู้เรียนจาก ผลงานท่ีผู้เรียนเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบในแฟ้ม กล่อง หรือกระเป๋าแล้วแต่
ลักษณะของงาน เพื่อแสดง ให้เห็นถึงความสามารถ เจตคติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในเนื้อหาวิชา
ต่างๆ ซิมพ์ซัน (Simpson : 1972) กล่าวว่า ทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน ซึ่งหาก ได้รับการ
ฝึกฝนดีแล้ว จะเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความเช่ียวชาญช านาญการ และความคงทน ผลของ
พฤติกรรมหรือการกระท าสามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว ความแม่นย าความแรงหรือความ ราบรื่นในการ
จัดการ ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบนี้มีท้ังหมด 7 ขั้น คือ 1. ขั้นการรับรู้ ( Perception) เป็นขั้น
การให้ผู้เรียนรับรู้ในส่ิงท่ีจะท า โดยการให้ผู้เรียน สังเกตการณ์ท างานนั้นอย่างต้ังใจ 2. ขั้นการเตรียมความ
พร้อม (Readiness) เป็นขั้นการปรับตัวให้พร้อมเพื่อการท างานหรือ แสดงพฤติกรรมนั้น ท้ังทางด้านร่างกาย 
จิตใจ และอารมณ์โดยการปรับตัวให้พร้อมท่ีจะท าการ เคล่ือนไหว หรือแสดงทักษะนั้นๆ และมีจิตใจและ
สภาวะอารมณ์ท่ีดีต่อการท่ีจะท าหรือแสดงทักษะนั้น ๆ 3. ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุม (Guided 
Response) เป็นขั้นท่ีให้โอกาสแก่ผู้เรียน ใน การตอบสนองต่อส่ิงท่ีรับรู้ ซึ่งอาจใช้วิธีการให้ผู้เรียน เลียนแบบ
การกระท า หรือการแสดงทักษะนั้น หรือ อาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนลองผิดลองถูก (Trial and Error) จนกระท่ัง
สามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้อง 4. ขั้นการให้ลงมือกระท าจนกลายเป็นกลไกท่ีสามารถกระท าได้เอง 
(Mechanism) เป็นขั้นท่ี ช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติและเกิดความเช่ือมั่นในการท าส่ิงนั้นๆ   
5. ขั้นการกระท าอย่างช านาญ ( Complex Overt Response) เป็นขั้นท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน การกระท า
นั้นๆ จนผู้เรียนสามารถท าได้อย่างคล่องแคล่ว ช านาญเป็นไปโดยอัตโนมัติและด้วยความเช่ือมั่น ในตนเอง    
6. ขั้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ (Adaptation) เป็นขั้นท่ีช่วยให้ผู้เรียนปรับปรุงทักษะหรือ การปฏิบัติของ
ตนให้ดียิ่งขึ้น และประยุกต์ใช้ทักษะท่ีตนได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ต่างๆ 7. ขั้นการคิดริเริ่ม (Origination) 
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เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งอย่าง ช านาญ และสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์          
ท่ีหลากหลายแล้วผู้ปฏิบัติจะเริ่มเกิดความคิดใหม่ๆ ในการ กระท าหรือปรับการกระท านั้นให้เป็นไปตามท่ีตน
ต้องการจากความหมายของทักษะปฏิบัติสามารถสรุปได้ ว่าทักษะปฏิบัติเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจากการ
ประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียนรู้  

2.2 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะปฏิบัติรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะปฏิบัติ นั้นมี
หลายรูปแบบและมีขั้นตอนท่ีแตกต่างกันดังนี้ 2.2.1 รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ ( Harrow. 
1972: 96-99) ได้จัดล าดับขั้นของ การเรียนรู้ทางด้านทักษะปฏิบัติโดยเริ่มจากระดับท่ีซับซ้อนน้อยไปจนถึง
ระดับท่ีมีความซับซ้อนมาก ซึ่ง กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบมีท้ังหมด 5 ขั้น คือ 1) ขั้นการเลียนแบบ 
เป็นขัน้ท่ีให้ผู้เรียนสังเกตการกระท าท่ีต้องการให้ผู้เรียนท าได้ซึ่งผู้เรียน ย่อมจะรับรู้หรือสังเกตเห็นรายละเอียด
ต่างๆ ได้ไม่ครบถ้วนแต่อย่างน้อยผู้เรียนจะสามารถบอกได้ว่า ขั้นตอนหลักของการกระท านั้นๆ มีอะไรบ้าง 2) 
ขั้นการลงมือกระท าตามค าส่ัง เมื่อผู้เรียนได้เห็นและสามารถบอกข้ันตอนของการกระท าท่ี ต้องการเรียนรู้แล้ว
ให้ผู้เรียนลงมือท าโดยไม่มีแบบอย่างให้เห็นผู้เรียนอาจลงมือท าตามค าส่ังของผู้สอน หรือ ท าตามค าส่ังท่ีผู้สอน
เขียนไว้ในคู่มือก็ได้ การลงมือปฏิบัติตามค าส่ังนี้ แม้ผู้เรียนจะยังไม่สามารถท าได้อย่าง สมบูรณ์ แต่อย่างน้อย
ผู้เรียนก็ได้ประสบการณ์ในการลงมือท าและค้นพบปัญหาต่างๆ ซึ่งช่วยให้เกิดการ เรียนรู้ และการปรับการ
กระท าให้ถูกต้องสมบูรณ์ขึ้น 3) ขั้นการกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ (Precision) ขั้นนี้เป็นขั้นท่ีผู้เรียนจะต้อง
ฝึกฝนจนสามารถ ท าส่ิงนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์โดยไม่จ าเป็นต้องมีแบบอย่างหรือมีค าส่ังน าทางการ
กระท าการกระท าท่ี ถูกต้องแม่นย าตรง พอดีสมบูรณ์แบบ เป็นส่ิงท่ีผู้เรียนจะต้อง สามารถท าได้ในขั้นนี้ 4) ขั้น
การแสดงออก (Articulation) ขั้นนี้เป็นขั้นท่ีผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนมากขึ้น จนกระท่ัง สามารถกระท าส่ิงนั้น
ได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบรื่น และ ด้วยความมั่นใจ  5) ขั้นการกรท าอย่างเป็น
ธรรมชาติ (Naturalization) ขั้นนี้เป็นขั้นท่ีผู้เรียน สามารถกระท าส่ิง นั้นๆ อย่างสบายเป็นไปอย่างอัตโนมัติ
โดยไม่รู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษ ซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติ บ่อยๆ ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีหลากหลาย 
2.2.2 รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ( Davies. 1971: 50-56) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ การพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติว่าทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อย ๆ จ านวนมากดังนั้นควรฝึกให้ ผู้เรียนสามารถท าทักษะ
ย่อยๆ เหล่านั้นได้ก่อน แล้วค่อยเช่ือมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่จะช่วยให้ผู้เรียน  ประสบผลส าเร็จได้ดีและ
รวดเร็วขึ้น ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบนี้มีท้ังหมด 5 ขั้น คือ 1) ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระท า
เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือการกระท าท่ีต้องการให้ ผู้เรียนท าได้ในภาพรวม โดยการสาธิตให้ผู้เรียนดู
ท้ังหมดต้ังแต่ต้นจนจบ ทักษะหรือการกระท าท่ีสาธิตให้ ผู้เรียนดูนั้นจะต้องเป็นการกระท าในลักษณะท่ีเป็น
ธรรมชาติไม่ช้า หรือเร็วเกินปกติก่อนการสาธิต ครูควร  ให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนในการสังเกต ควรช้ีแนะ
จุดส าคัญท่ีควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในการสังเกต 2) ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย เมื่อผู้เรียนได้
เห็นภาพรวมของการกระท าหรือทักษะ ท้ังหมดแล้ว ผู้สอนควรจะแตกทักษะท้ังหมดให้เป็นทักษะย่อย ๆ หรือ
แบ่งส่ิงท่ี กระท าออกเป็นส่วนย่อย ๆ และสาธิตส่วนย่อยแต่ละส่วนให้ผู้เรียนสังเกตและท าตามไปทีละส่วน
อย่างช้า ๆ  3) ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อยโดยไม่มีการสาธิตหรือมี แบบอย่าง
ให้ดู หากติดขัดจุดใดผู้สอนควรให้ค าช้ีแนะ และช่วยแก้ไขจนผู้เรียนท าได้ เมือ่ได้แล้วผู้สอนจึงเริ่ม สาธิตทักษะ
ย่อยส่วนต่อไป และให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยนั้นจนท าได้ ท าเช่นนี้เรื่อยไปจนกระท่ังครบทุก ส่วน 4) ขั้นให้
เทคนิควิธีการ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้วผู้สอนอาจแนะน าเทคนิควิธีการท่ีจะช่วยให้ ผู้เรียนสามารถท างานนั้นได้
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ดีขึ้น เช่น ท าได้ประณีตสวยงามขึ้นท าได้รวดเร็วขึ้น ท าได้ง่ายขึ้น หรือ ส้ินเปลืองน้อยลง เป็นต้น 5) ขั้นให้
ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะท่ีสมบูรณ์ เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติแต่ละส่วน  ได้แล้ว จึงให้ผู้เรียน
ปฏิบัติทักษะย่อยๆ ต่อเนื่องกันต้ังแต่ต้นจนจบ และฝึกปฏิบัติหลายๆ ครั้งจนกระท่ัง สามารถปฏิบัติทักษะท่ี
สมบูรณ์ได้อย่างท่ีช านาญ  

2.2.3 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะปฏิบัติของนวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2535) เป็น ผู้พัฒนา
รูปแบบนี้ขึ้นรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วยยุทธวิธี 3 ยุทธวิธี ให้ผู้สอนได้เลือกใช้ให้ เหมาะสม เพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานท่ีท าและเกิดทักษะในการท างานนั้นได้อย่าง ช านาญตามเกณฑ์
รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีและลักษณะนิสัยท่ีดีในการท างานด้วย ได้แก่ ยุทธวิธีท่ี 1 การสอนทฤษฏีก่อนสอนงาน
ปฏิบัติเหมาะส าหรับการสอน เนื้อหาปฏิบัติท่ีมีลักษณะ ซับซ้อน เส่ียงอันตราย และเนื้อหาสามารถแยกส่วน
ภาคทฤษฏีและปฏิบัติได้ชัดเจน มีข้ันตอนดังนี้คือ 1) ขั้นน า แนะน างาน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และ
เห็นคุณค่าใน งานนั้น 2) ขั้นให้ความรู้ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานท่ีจะท า 3) ขั้นฝึกปฏิบัติ ผู้เรียนลงมือ
ท างาน ท าตามแบบหรือเลียนแบบ หรือลอง ผิดลองถูก ก่อนแล้ว ลองท าเอง ครูคอยสังเกตให้ข้อมูลย้อนกลับ
เป็นระยะๆ จนท าได้ถูกต้องฝึกหลายครั้งจนช านาญ      4) ขั้นประเมินผล ผู้เรียนได้รับการประเมินทักษะ
ปฏิบัติ และลักษะนิสัยในการท างาน และความ ยั่งยืนคงทน โดยดูความช านาญ ถ้าช านาญก็จะจ าได้ดีและนาน 
ยุทธวิธีท่ี 2 การสอนงานปฏิบัติก่อนสอนทฤษฏี เหมาะส าหรับเนื้อหางาน ปฏิบัติท่ีมีลักษณะไม่ ซับซ้อนหรือ
เป็นงานปฏิบัติท่ีผู้เรียนเคยมีประสบการณ์มาบ้างแล้วเป็นงานเส่ียงต่อชีวิตน้อย มีขั้นตอน  ดังนี้คือ 1) ขั้นน า 
แนะน างาน กระตุ้นความสนใจ และเห็นคุณค่า 2) ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ และสังเกตการณ์ ผู้เรียนมีการปฏิบัติ 
สังเกต และ จดบันทึก 3) ขั้นวิเคราะห์การปฏิบัติและสังเกตการณ์ ร่วมกันวิเคราะห์ พฤติกรรม การปฏิบัติ 
และ อภิปรายผล 4) ขั้นเสริมความรู้ จากผลการวิเคราะห์และอภิปรายการปฏิบัติ ผู้สอนเสริมความรู้ ท่ี เป็น 
ประโยชน์ 5) ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติงานใหม่ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 9 6) ขั้นประเมินผล ประเมินทักษะ
ปฏิบัติ ลักษณะนิสัยและความคงทนของการเรียนรู้จากความ ช านาญ ยุทธวิธีท่ี 3 การสอนทฤษฏีและปฏิบัติ
ไปพร้อมๆ กัน เหมาะส าหรับบทเรียน ท่ีมีลักษณะของ เนื้อหาภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ท่ีไม่สามารถแยกจากกัน
ได้เด็ดขาด 1) ขั้นน า แนะน างาน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และเห็นคุณค่าใน งานนั้น 2) ขั้นให้ความรู้ 
ให้ปฏิบัติ และให้ข้อมูลย้อนกลับไปพร้อม ๆ กัน 3) ขั้นให้ปฏิบัติงานตามล าพัง 4) ขั้นประเมินผล นักเรียนได้รับ
การประเมินทักษะปฏิบัติ ลักษณะนิสัยใน การท างาน และความ ยั่งยืนคงทน โดยดูความช านาญ การสอน
ทักษะปฏิบัติท้ัง 3 ลักษณะ ได้แก่ การสอนทฤษฎีก่อนปฏิบัติการ สอนปฏิบัติก่อน สอนทฤษฎีและการสอ
นทฤษฎีและปฏิบัติไปพร้อมๆกัน สามารถเลือกใช้ตามเงื่อนไขหรือ สถานการณ์ท่ีเหมาะสมตามเกณฑ์เสนอแนะ
ในรูปแบบลักษณะดังกล่าว ท าให้รูปแบบและมีความยืดหยุ่น และใช้ได้ครอบคลุมกับการสอนทักษะปฏิบัติใน
สายอาชีพสายต่างๆ สรุปได้ว่ารูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติมีหลายรูปแบบสามารถเลือกใช้ได้ตามความ
เหมาะสมกับ ลักษณะการเรียนการสอน ซึ่งทิศนา แขมมณี(2547 : 103-106) กล่าวว่าการเรียนการสอนวิชา
อาชีพส่วน ใหญ่จะเน้นทักษะปฏิบัติ โดยอาศัยแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ ปฏิบัติ การ
พัฒนาผู้เรียน ให้เกิดทักษะปฏิบัติท่ีดีนั้น ผู้สอนควรเริ่มต้ังแต่การวิเคราะห์งานท่ีจะให้ผู้เรียนท าโดยแบ่งงาน
ออกเป็น ส่วนย่อยๆ และล าดับงานจากง่ายไปหายาก แล้วให้ผู้เรียนได้ฝึก ท างานย่อย ๆ  มีความรู้เข้าใจงานท่ี
จะท า เรียนรู้ลักษณะนิสัยท่ีดีในการท างาน ฝึกท างานใน สถานการณ์ใกล้เคียง  
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3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง คทาวุฒิ บุตรลพ (2558) ท าวิจัยในช้ันเรียน เรื่องการศึกษาพฤติกรรมของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน พบว่าเหตุของ
การไม่ส่งงาน / การบ้าน ล าดับท่ี 1 คือ การให้การบ้านมากเกินไป  โดยคิดจากนักเรียน 11 คน ท่ีเลือกเป็น
สาเหตุอันดับท่ี 1 จ านวน 10 คน คิดเป็น ร้อยละ 90.90 และทราบถึงสาเหตุท่ีส าคัญมากท่ีสุด จนถึงสาเหตุท่ี
น้อยท่ีสุด ในการไม่ส่งงาน / การบ้านคือ การบ้านมากเกินไป   ไม่เข้าใจค าส่ัง ไม่มีคนคอยให้ค าปรึกษา  ลืมท า 
ไม่น่าสนใจ เบ่ือหน่าย ไม่อยากท า  หนังสือหาย  แบบฝึกหัดยากท าไม่ได้  ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง  เวลาน้อย 
ครูอธิบายเร็วเกินไป  ออกงานกับผู้ปกครอง  ท ากิจกรรมของโรงเรียน และเตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น 
สมคิด  พานพ่วง (2558) ท าวิจัยในช้ันเรียนเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนบ้านห้วยมงคล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 2 พบว่า แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในเรื่องการไม่ส่งงาน / 
การบ้านตามก าหนดได้ท าให้ทราบถึงสาเหตุท่ีส าคัญมากท่ีสุดจนถึงสาเหตุท่ีน้อยท่ีสุดในการไม่ส่งงาน / 
การบ้านตามก าหนด คือแบบฝึกหัดยากท าไม่ได้ ครูอธิบายเร็วเกินไปเวลาน้อยเตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชา
อื่น สมุดหาย การบ้านมากเกินไป ไม่เข้าใจค าส่ัง สมุดหาย เบื่อหน่าย ไม่อยากท า ลืมท า ไม่ค่อยมีคนให้
ค าปรึกษา ติดเกม ติดท ากิจกรรมของโรงเรียน และขาดบุคคล ช่วยเหลือผู้ปกครองไม่น่าสนใจ                   
ธนันท์ สุพัฒน์ธนายุต (2557) ท าวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมในเรื่องการไม่ส่งงานและการบ้าน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ พบว่า สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน 
ล าดับท่ี 1 คือ การให้การบ้านมากเกินไป และแบบฝึกหัดยากท าไม่ได้โดยคิดจากนักเรียน 32 คน ท่ีเลือกเป็น
สาเหตุอันดับท่ี 1 การบ้านมากเกินไป และอันดับท่ี 2 แบบฝึกหัดยากเกินไป จ านวน 18 คน คิดเป็น           
ร้อยละ 65  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 



 

บทที่ 3 
ประชากร และกลุ่มตัวอยา่งในการวิจยั 

 

1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
นักเรียนโรงเรียนพญาไทท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมปีท่ี 6 ในภาคเรียนท่ี 2  

ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 41 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานวชิาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนพญาไทในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
3. ช้ันตอนการด าเนินการ 
  ในการด าเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีการด าเนินการและรายละเอียดเป็นขั้นตอนดังนี้ 

 1.  ข้ันวิเคราะห์ 
  1.1 วิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์ผู้เรียนได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
                       ประชากร  คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/6 โรงเรียนพญาไท ภาคเรียนท่ี 2 ประจ า         
ปีการศึกษา 2561 จ านวนรวมจ านวนท้ังส้ิน 25 คน  

1.2 วิเคราะห์เนื้อหา  ขั้นตอนการด าเนินการมีดังนี้ 
         เนื้อหาท่ีจะใช้สร้างแบบสอบถามมาดังนี้  
 
 
แบบสอบถามนี้ จัดท าขึ้นเพือ่สอบถามสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้านของผู้เรียน 

โปรดอ่านข้อความด้วยความรอบคอบและใส่หมายเลขตามหัวข้อท่ีนักเรียนคิดว่าเป็นสาเหตุของการไม่ส่งงาน
การบ้าน โดยเรียงล าดับจากสาเหตุท่ีส าคัญท่ีสุดจนถึงสาเหตุท่ีน้อยมี่สุด ตามล าดับ  1 - 15 

           

สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ล าดับที่ 

1. การบ้านมากเกินไป  

2. แบบฝึกหัดยากท าไม่ได้  

3. ไม่น่าสนใจ  

4. เวลาน้อย  

5. ครูอธิบายเร็ว  



 

สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ล าดับที่ 

6. ไม่เข้าใจค าส่ัง  

7. ไม่ได้น าสมุดมา  

8. เบ่ือหน่าย ไม่อยากท า  

9. ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง  

10. หนังสือหาย  

11. ลืมท า  

12. ไม่มีคนคอยให้ค าปรึกษา  

13. เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น  

14. ออกงานกับผู้ปกครอง  

15. ท ากิจกรรมของโรงเรียน  

 

ข้อเสนอแนะ 

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

                                                  ขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ 
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บทที่ 4 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  ระยะเวลาในการด าเนินงาน  
 

กิจกรรม ช่วงเวลา 
1. ศึกษาแนวคิด เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

20 – 30 พฤศจิกายน 2562 

2. สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 1 - 30 ธันวาคม 2562 
3. เก็บรวบรวมข้อมูล 15  มกราคม 2563 
4. วิเคราะห์ข้อมูล 16 – 31 มกราคม 
5. สรุปและจัดท ารายงานการวิจัย 1 – 24 ก. พ. 2563 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าตามข้ันตอนดังนี้  

1. น าแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน / การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ ตามก าหนดของ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ท้ังหมดจ านวน 41 คน เพื่อหาสาเหตุ
ของการไม่ส่งงานตามก าหนด และท าการบันทึกคะแนน  

2. ด าเนินการหาค่าร้อยละของแต่ละข้อสาเหตุ  

5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1 วิเคราะห์ข้อมูล 
  - วิเคราะห์ผลจากคะแนนท่ีได้จากการท าแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรม 
 
5.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.2.1 การหาค่าร้อยละ  
                         ค่าร้อยละ   =   X    x  100     
                                                  N    
                          เมื่อ  X       =  คะแนนท่ีได้ 
       N      =  จ านวนนักเรียนท้ังหมด 
 



 

จากการศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อน าผลการวิจัยมาเก็บเป็นข้อมูลใน
การหาสาเหตุ และน าไปแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนและเพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการส่งงาน
และการบ้าน โดยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมจ านวน  15  ข้อ  โดยกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพญาไท จ านวน 41 คน  โดยสามารถวิเคราะห์
ผลได้ดังนี้ 

ผลการประเมินแบบสอบถามของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ
การหาสาเหตุท่ีไม่ส่งงาน การบ้านวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

ตาราง  1 ผลการประเมินแบบสอบของนักเรียนถึงสาเหตุท่ีผู้เรียนไม่ส่งงาน / การบ้าน 

 

สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ล าดับที่ ร้อยละ 

1. การบ้านมากเกินไป 1-2 65.85 

2. แบบฝึกหัดยากท าไม่ได้ 4 17.07 

3. ไม่น่าสนใจ 8 14.63 

4. เวลาน้อย 14 14.63 

5. ครูอธิบายเร็ว 3 12.20 

6. ไม่เข้าใจค าส่ัง 6-7 41.46 

7. ไม่ได้น าสมุดมา 5 14.63 

8. เบ่ือหน่ายมาอยากท า 9 17.07 

9. ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง 13 17.07 

10. หนังสือหาย 9 17.07 

11. ลืมท า 10 14.63 

12. ไม่มีคนคอยให้ค าปรึกษา 11 4.88 

13. เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น 15 17.07 

14. ออกงานกับผู้ปกครอง 12 19.51 

15. ท ากิจกรรมของโรงเรียน 15 19.51 
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 จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าการตอบแบบสอบถามของนักเรียนในเรื่องสาเหตุของการไม่ส่งงาน/ 
การบ้านวิชาภาษาอังกฤษ โดยท าการเรียงล าดับจากสาเหตุท่ีนักเรียนท่ีนักเรียนคิดว่าเป็นส าเหตุท่ีส าคัญท่ีสุด
จนถึงสาเหตุท่ีน้อยท่ีสุด ตามล าดับ 1 – 15 ดังต่อไปนี ้

- การบา้นมากเกินไป อยู่ในล าดับท่ี   1 – 2  คิดเป็นร้อยละ  65.85        ( 27 คน ) 

- ครูอธิบายเร็วเกินไป อยู่ในล าดับท่ี   3   คิดเป็นร้อยละ  12.20        ( 5 คน ) 

- แบบฝึกหัดยากท าไม่ได้ อยู่ในล าดับท่ี   4   คิดเป็นร้อยละ  17.07       ( 7 คน ) 

- ไม่ได้น าสมุดมา  อยู่ในล าดับท่ี   5  คิดเป็นร้อยละ  14.63       ( 6 คน ) 

- ไม่เข้าใจค าส่ัง  อยู่ในล าดับท่ี   6 – 7  คิดเป็นร้อยละ  41.46       ( 17 คน ) 

- ไม่น่าสนใจ   อยู่ในล าดับท่ี   8   คิดเป็นร้อยละ  14.63        ( 6 คน ) 

- เบ่ือหน่าย ไม่อยากท า อยู่ในล าดับท่ี   9   คิดเป็นร้อยละ  17.07        ( 7 คน ) 

- หนังสือหาย  อยู่ในล าดับท่ี   9   คิดเป็นร้อยละ  17.07        ( 7 คน ) 

- ลืมท า   อยู่ในล าดับท่ี   10  คิดเป็นร้อยละ  14.63        ( 6 คน ) 

- ไม่มีคนคอยให้ค าปรึกษา อยู่ในล าดับท่ี   11   คิดเป็นร้อยละ  4.88          ( 2 คน ) 

- ออกงานกับผู้ปกครอง อยู่ในล าดับท่ี   12  คิดเป็นร้อยละ  19.51        ( 8 คน ) 

- ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง อยู่ในล าดับท่ี   13  คิดเป็นร้อยละ  17.07        ( 7 คน ) 

- เวลาน้อย  อยู่ในล าดับท่ี   14 คิดเป็นร้อยละ  14.63       ( 6 คน ) 

- ท ากิจกรรมของโรงเรียน อยูใ่นล าดับท่ี   15   คิดเป็นร้อยละ  19.51       ( 8 คน ) 

- เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น    อยู่ในล าดับท่ี 15  คิดเป็นร้อยละ  19.51       ( 8 คน ) 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6    ใน
เรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาภาษาอังกฤษ แสดงให้เห็นว่า สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ล าดับท่ี 1 
คือ การให้การบ้านมากเกินไป และแบบฝึกหัดยากท าไม่ได้ โดยคิดจากนักเรียน 41 คน ท่ีเลือกเป็นสาเหตุอันดับ
ท่ี 1 และ 2 จ านวน 27 คน คิดเป็น ร้อยละ  65.85 

  

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ในเรื่องการไมส่่ง
งาน / การบ้านวิชาภาษาอังกฤษ ในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. พบว่าแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ในเรื่องการไม่
ส่งงาน / การบ้านวิชาภาษาอังกฤษ ได้ท าให้ทราบถึงสาเหตุท่ีส าคัญมากท่ีสุด จนถึงสาเหตุท่ีน้อยท่ีสุด ในการ
ไม่ส่งงาน / การบ้านคือ การบ้านมากเกินไป ครูอธิบายเร็ว แบบฝึกหัดยากท าไม่ได้ ไม่ได้น าสมุดมา ไม่เข้าใจ
ค าส่ัง ไม่น่าสนใจ เบ่ือหน่าย ไม่อยากท า หนังสือหาย  ลืมท า ไม่มีคนคอยให้ค าปรึกษา ออกงานกับผู้ปกครอง  
ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง  เวลาน้อย ท ากิจกรรมโรงเรียน  และเตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ในการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในเรื่องการ
ไม่ส่งงาน / การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ จัดท ากับนักเรียนท้ังระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อเป็นการศึกษาใน
ภาพรวม เพราะการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นเพียงนักเรียนในระดับช้ัน ป.6 เท่านั้น ซึ่งอาจจะได้ผลการวิจัย
ท่ีแตกต่างกันก็ได้  

2. ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจเจาะจงท าการวิจัยกลุ่มนักเรียนในระดับช้ันอื่นๆ ต่อไป และอาจแยก
หัวข้อเป็นรายวิชาต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีระเอียดขึ้น ซึ่งจะได้น าผลการทดลองท่ีได้ไปแก้ไขปัญหาในการไม่ส่ง
งาน / การบ้านของนักเรียนต่อไป 
 

 
 
 
 
 



 

เอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้อง 
คทาวฒุิ บุตรลพ. 2558. วิจัยในช้ันเรียน เรื่องการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
            โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน 
ธนันท์ สุพัฒน์ธนายุต. 2557. วิจัยในช้ันเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมในเรื่องการไม่ส่งงานและการบ้าน 
            ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 
สมคิด  พานพ่วง. 2558. ท าวิจัยในช้ันเรียนเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้านของนกัเรียน 
            ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560 – 2575. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสอบถามเพือ่ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ท่ีไม่ส่งงาน การบ้านวิชาภาษาอังกฤษ  

ค าช้ีแจง : 
1. แบบสอบถามฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุท่ีผู้เรียนไม่ส่งงาน / การบ้าน 
2. แบบสอบถามฉบับนี้ มี 2 ตอน 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบ 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุท่ีไม่ส่งงาน / การบ้านของผู้เรียน 
 

ตอนที่ 1    ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ 
            เพศ ……………อายุ ………….ปี มผีลการเรียนภาคเรียนท่ี 1 ……………………. คะแนน 
 
 

ตอนที่ 2: ความคิดเห็นของผู้ตอบที่มีต่อการไม่ส่งงาน / การบ้าน  

ค าช้ีแจง :  แบบสอบถามนี้ จัดท าขึ้นเพื่อสอบถามสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้านของผู้เรียน 

 

โปรดอ่านข้อความด้วยความรอบคอบและใส่หมายเลขตามหัวข้อท่ีนักเรียนคิดว่าเป็นสาเหตุของการไม่ส่งงาน
การบ้าน โดยเรียงล าดับจากสาเหตุท่ีส าคัญท่ีสุดจนถึงสาเหตุท่ีน้อยมี่สุด ตามล าดับ  1 - 15 

สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ล าดับที่ 

1. การบ้านมากเกินไป  

2. แบบฝึกหัดยากท าไม่ได้  

3. ไม่น่าสนใจ  

4. เวลาน้อย  

5. ครูอธิบายเร็ว  

6. ไม่เข้าใจค าส่ัง  

7. ไม่ได้น าสมุดมา  

8. เบ่ือหน่าย ไม่อยากท า  

9. ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง  

10. หนังสือหาย  

11. ลืมท า  



 

สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ล าดับที่ 

12. ไม่มีคนคอยให้ค าปรึกษา  

13. เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น  

14. ออกงานกับผู้ปกครอง  

15. ท ากิจกรรมของโรงเรียน  

 

ข้อเสนอแนะ 

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

                                                  ขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ 

 

 
 

ครูผู้วิจัย ช้ีแจงการท าแบบแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
ท่ีไม่ส่งงาน การบ้านวิชาภาษาอังกฤษ 

 
 


