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บทคัดย่อ

การวิจยั เชิงพรรณนานี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมหนีเรียน และปัจจัย
ท�ำนายพฤติกรรมหนีเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาชัน้ ปีที่ 1-3 จ�ำนวน 315 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 7 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม
พฤติกรรมหนีเรียน ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียน ส่วนที่ 4 แบบสอบถามรูปแบบการเลี้ยงดู
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามความเอาใจใส่ของผูป้ กครองต่อการเรียนของนักเรียน ส่วนที่ 6 แบบสอบถามสัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และส่วนที่ 7 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สมั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์
แบบเพียร์สันและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย
13.8 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีพฤติกรรมหนีเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
หนีเรียน ได้แก่ อายุ ผลการเรียน และเจตคติต่อการเรียน ส่วนปัจจัยที่สามารถร่วมกันท�ำนายพฤติกรรมหนีเรียน
ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตริ อ้ ยละ 28.1 (R2=.281, p<.05) คือ ผลการเรียน เจตคติตอ่ การเรียน และสัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับครู
ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมหนีเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจัยท�ำนาย
วันที่รับบทความ 22 กันยายน 2562 วันที่แก้ไขบทความเสร็จ 9 กันยายน 2563 วันที่ตอบรับบทความ 17 กันยายน 2563
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Factors affecting to truant behaviors of high school students grade 1-3
in Muang District, Udonthani Province*
Nirut Manomai B.N.S.* Saowamas KhunLan Thaunnadee Ph.D.** Jirawon Tanwattanakul Ph.D.*** Wilawan Panpruk M.Ed.***

Abstract

This descriptive research aimed to study factors related to truant behaviors and factors predicting
truant behaviors of 315 high school students grade 1-3. Data collection was performed using a questionnaire
developed by the researchers and Comprised of seven parts, including 1) demographic data 2) truant behaviors
3) attitude towards learning 4) parenting style 5) parental attention to students’ learning 6) relationship
between students and friends 7) relationship between students and teachers. Data were analyzed using
descriptive statistics, including frequency, percentage, mean, standard deviation; Pearson’s product moment
correlation coefficient; and stepwise multiple regression coefficient. The results found that average age of
students was 13.8 years, most were male, truant behaviors was at moderate level. Factors related to truant
behaviors were age, academic performance, attitude towards learning, and relationship between students and
teachers. Factors predicting truant behaviors were academic performance, attitude towards learning,
and relationship between students and teachers, accounting for 28.1 percent (R2=.281, p <.05)
keywords: truant behavior; high school students; predicting factors
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บทน�ำ

พฤติ ก รรมหนี เ รี ย น (truancy) หมายถึ ง
พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกถึงการไม่อยากไปโรงเรียน
ออกจากโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครู จงใจ
หลีกเหลีย่ งการเรียน เป็นพฤติกรรมทีเ่ ป็นปัญหาทีต่ อ้ ง
ได้รับการแก้ไขเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
เด็กในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการเรียน พฤติกรรมหนี
เรียนของนักเรียนเป็นปัญหาส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อ
สังคมและเป็นอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ก่อให้เกิดผลเสียมากมาย1 และเป็นภาระหน้าที่ของ
โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ที่ต้องตระหนักถึงปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาพฤติกรรมหนีเรียน ผลส�ำรวจข้อมูล
เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมหนี เ รี ย นในโรงเรี ย นแห่ ง หนึ่ ง
ในจังหวัดอุดรธานี โดยรับนักเรียนเข้าเรียนตั้งแต่
ชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1-3
รวมจ�ำนวนนักเรียนทัง้ สิน้ 645 คน พบว่า มีเด็กนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3 จ�ำนวน 178 คน
ในจ�ำนวนนี้มีนักเรียน จ�ำนวน 15 คน ที่มีพฤติกรรม
หนี เ รี ย น หลี ก เลี่ ย งการเข้ า เรี ย นและกระท� ำ ผิ ด
กฎระเบียบวินัยของโรงเรียน โดยแบ่งเป็นเพศชาย
จ�ำนวน 10 คน และเพศหญิง จ�ำนวน 5 คน อายุระหว่าง
13-15 ปี จากปรากฏการณ์พบว่า หนึ่งในจ�ำนวนเด็ก
ทีม่ พี ฤติกรรมหนีเรียนนัน้ ได้ถกู คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนพิจารณาให้พ้นจากสภาพการเป็นนักเรียน
เนือ่ งจากไม่สามารถก�ำกับให้อยูใ่ นระเบียบได้หลังจาก
ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ แล้ ว สอดคล้ อ งกั บ การทบทวน
วรรณกรรมที่พบว่านักเรียนที่มีพฤติกรรมหนีเรียน
มักพบมากในช่วงอายุ 13-14 ปี
จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีความพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคม เทคโนโลยี ขึ้นอย่างรวดเร็ว
มีแหล่งอ�ำนวยความสะดวก ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
โรงภาพยนตร์ ร้านเกมส์ใหม่ๆ ทีท่ นั สมัย และสถานบันเทิง
อืน่ ๆ ซึง่ สถานทีเ่ หล่านี้ เป็นแหล่งจูงใจส�ำหรับเด็กและ
เยาวชน ที่มีโรงเรียนอยู่ในเขตชุมชนเมือง จากการ
ส�ำรวจพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โดดเรียน
หรือไม่เข้าเรียนเป็นประจ�ำ จังหวัดอุดรธานีติดอันดับ
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
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5 ของประเทศ จากการทบทวนวรรณกรรม ผลงานวิจยั
และผลงานวิ ช าการ พบว่ า นั ก เรี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรม
หนีเรียน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย
พฤติ ก รรมหนี เ รี ย นส่ ง ผลกระทบต่ อ เด็ ก
โดยตรง ได้แก่ ส่งผลให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์การเรียนต�่ำ
อันเนื่องมาจาก ไม่สนใจเรียน มีภาวะเจ็บป่วยด้าน
ร่ า งกายและจิ ต ใจ 2,3 จากการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหนีเรียนของ
นักเรียน พบว่า มีการศึกษาจ�ำนวน 7 เรื่อง พบปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัจจัยด้านตัวเด็ก ได้แก่ เจตคติต่อ
การเรียน ผลการเรียนต�่ำ ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่
ครอบครัวเกิดความขัดแย้ง ผูป้ กครองขาดความเอาใจ
ใส่ ใ นการเรี ย นของเด็ ก แต่ ใ นการศึ ก ษารู ป แบบ
การเลี้ยงดูยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจน ด้านสังคมและ
สิง่ แวดล้อม ได้แก่ การคบเพือ่ นทีม่ พี ฤติกรรมหนีเรียน
มีพฤติกรรมต่อต้านสังคม ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียน ยังไม่ได้มีการศึกษาถึงปัจจัยในเรื่อง
สัมพันธภาพระหว่างเพือ่ นและสัมพันธภาพระหว่างครู
ผูส้ อน ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาปัจจัยทีย่ งั ไม่ชดั เจนดังกล่าว
ว่ามีผลต่อพฤติกรรมหนีเรียน เพือ่ ศึกษาปัจจัยดังกล่าว
เพิ่มเติม จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงสร้าง
วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของลักษณะครอบครัว
จึงมีความจ�ำเป็นต้องศึกษาปัจจัยด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างเพื่อนและสัมพันธภาพระหว่างครูผู้สอนและ
รูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัว เพื่อหาปัจจัยที่ร่วม
ท�ำนายพฤติกรรมหนีเรียน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจท�ำการ
ศึกษาพฤติกรรมหนีเรียน ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
หนีเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่พบ
อุบตั กิ ารณ์มากทีส่ ดุ เพือ่ เป็นประโยชน์ในการวางแผน
หาแนวทางในการป้ อ งกั น แก้ ไ ขช่ ว ยเหลื อ เด็ ก
ที่ มี พ ฤติ ก รรมหนี เ รี ย น ให้ ก ลั บ สู ่ ร ะบบการศึ ก ษา
ให้ เ ร็ ว ที่ สุ ด และป้ อ งกั น ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ
ตัวนักเรียน
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วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมหนี เ รี ย นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อ�ำเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมหนีเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ท� ำ นายพฤติ ก รรม
หนีเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี

ค�ำถามการวิจัย

1. พฤติ ก รรมหนี เ รี ย นของนั ก เรี ย น
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-3 โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นอย่างไร
2. ปัจจัยใดทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
หนีเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
3. ปัจจัยใดสามารถท�ำนายพฤติกรรมหนี
เรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

กรอบแนวคิดการวิจัย
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กับระบบบริการสุขภาพ เพื่อนกับห้องเรียน เป็นต้น
3. ระบบภายนอก (exo-system) เป็ น
สิ่งแวดล้อมภายนอกซึ่งส่งผลโดยตรงต่อบุคคล เช่น
ชุมชน เพื่อนบ้าน เทคโนโลยีสื่อสาร สถานที่ท�ำงาน
สถานะภาพของบิดามารดา เป็นต้น และ
4. ระบบมหภาค (macro-system) เป็น
ระบบใหญ่ทสี่ ดุ ของสังคม ซึง่ เป็นทีร่ วมทุกระบบทีก่ ล่าว
มาให้ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั น ที่ ป ระกอบไปด้ ว ย บทบาท
กฎหมาย มาตรฐานของสังคมและหน้าที่ ก่อให้เกิด
ทัศนคติและจารีตทีม่ ผี ลต่อการสืบทอดจากคนรุน่ หนึง่
ไปยั ง อี ก รุ ่ น ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย ได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ โ ดยการศึ ก ษา
ตัวแปรดังต่อไปนี้
1) ระดับตัวบุคคล (personal or individual
level) เป็นปัจจัยในส่วนของตัวนักเรียน ประกอบด้วย
อายุ เพศ ผลการเรียน และเจตคติต่อการเรียน
2) ระดับระหว่างบุคคล (interpersonal
level) ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและกลุ ่ ม บุ ค คล
ประกอบด้ ว ย สถานภาพทางครอบครั ว รายได้
รูปแบบการเลีย้ งดู รวมถึงความเอาใจใส่ของผูป้ กครอง
ด้านการเรียน
3) ระดับองค์กร (organizational) และ
ชุมชน (community) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน
กับครู และ ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน

การวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด
ตามโมเดลนิเวศวิทยาเชิงสังคมของ Bronfenbrenner4
เกี่ยวกับแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของ
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน 4 ระบบ โดยแต่ละระบบจะมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันด้วย คือ
1. ระบบจุลภาค (micro-system) เป็น
สิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดตัวบุคคลมากที่สุด ประกอบด้วย
ความเชื่อ การรับรู้ทัศนคติ และความรู้ของบุคคล
ส่วนอิทธิพลระหว่างบุคคลเป็นอิทธิพลจากครอบครัว
เพื่อนสนิท หรือกลุ่มทางสังคมต่างๆ
2. ระบบปฏิสมั พันธ์ (meso-system) เป็น
ระบบสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงระบบจุลภาคต่างๆ ให้มี
ปฏิสัมพันธ์กัน เช่น ครอบครัวกับโรงเรียน ครอบครัว
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
Journal of Nursing Science & Health

ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) 2563
Volume 43 No.4 (October-December) 2020

16

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมหนีเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กรอบแนวคิดของทฤษฎีนเิ วศวิทยาเชิงสังคม
(social ecological model) ประยุกต์มาจาก model ของ
บรอนเฟนเบรนเนอร์ ปรับปรุง 2011
วิ ธี ก ารศึ ก ษา  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิงพรรณนา (descriptive research) แบบการศึกษา
เชิงท�ำนาย (predictive study)
ประชากร คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ปีที่ 1-3 จ�ำนวน 3 โรงเรียน จ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด
9,088 คน ที่ก�ำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้วิจัยก�ำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการเปิดตารางของโพลิทและฮังเกอร์ 5
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 315 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่าง
แบบ 2 ขั้นตอน คือ การสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified
random sampling) โรงเรียนที่ 1 จ�ำนวน 488 คน
โรงเรียนที่ 2 จ�ำนวน 1,436 คน และโรงเรียนที่ 3
จ�ำนวน 1,848 คน จากนัน้ สุม่ แบบมีระบบ (systematic
random sampling) ได้ค่า (sampling interval : I)
แล้วท�ำการสุ่มโดย หาค่าเริ่มต้น ได้ค่า (random start)
ได้อันดับหมายเลข 11,12 และ 14 แล้วหาค่าเริ่มต้น
ดังนั้นจึงท�ำการเริ่มสุ่ม จากหมายเลข R, R+1, R+2I,
R+3I, R+4I,…R+ (n-1)I จนได้จ�ำนวน n ที่ต้องการ
ได้ดังนี้ โรงเรียนที่ 1 จ�ำนวน n=40 คน โรงเรียนที่ 2
จ� ำ นวน n=120 คน และโรงเรี ย นที่ 3 จ� ำ นวน
n=155 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม
ที่ ผู ้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น จากการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ผลการเรียน
ข้ อ มู ล ครอบครั ว ได้ แ ก่ สถานภาพสมรส ระดั บ
การศึกษาของบิดามารดา อาชีพ รายได้ ข้อมูลผู้ดูแล
ในปัจจุบัน ได้แก่ ลุง ป้า น้า อา ปู่/ย่า ตา/ยาย ลักษณะ
ค�ำถามเป็นการเลือกค�ำตอบและการเติมข้อความ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมหนีเรียน
ทัง้ หมด 20 ข้อ โดยข้อค�ำถามได้จากการทบทวน นิยาม
พฤติกรรมการหนีเรียนจากงานวิจัยต่างประเทศและ
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ในประเทศซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรม ต่อต้านสังคม
ขาดความสนใจหรื อ ความรั บ ผิ ด ชอบ ปกปิ ด และ
แยกตัว เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)
มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด ซึ่งมีค่าพิสัย ดังนี้ กลุ่มที่ไม่มีพฤติกรรม
หนีเรียน ระดับคะแนน น้อยกว่า 30 คะแนน กลุ่ม
ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหนีเรียน ระดับคะแนน 31-60
คะแนน และกลุม่ ทีม่ พี ฤติกรรมหนีเรียน ระดับคะแนน
61 คะแนน เป็นต้นไป
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียน
เป็ น ค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ เจตคติ ต ่ อ
การเรียนของนักเรียน จ�ำนวน 16 ข้อ ใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการของ Linkert ซึ่งเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating
scale) มี 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ
ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีข้อค�ำถาม
เชิงบวก (ข้อ 1, 2, 5, 6, 10, 12, 15, และ 16) และ
ให้คะแนนกลับด้าน 5 ผกผันลดลง ในค�ำถามเชิงลบ
(ข้อ 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, และ 14) ซึ่งมีค่าพิสัย
5-80 คะแนน คะแนนรวมทีม่ คี า่ สูง หมายถึง มีเจตคติ
ต่อการเรียนดี คะแนนรวมที่มีค่าต�่ำหมายถึง มีเจตคติ
ไม่ดีต่อการเรียน
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามรูปแบบการเลี้ยงดู
เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับพ่อแม่/ผู้ปกครองปฏิบัติ
ต่อนักเรียน จ�ำนวน 12 ข้อ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ พัฒนา
ตามแนวความคิดของ Diana Baumrind6,7 ได้แบ่งรูป
แบบการอบรมเลี้ยงดูเป็น 4 รูปแบบ 4 ตัวเลือก ได้แก่
ตัวเลือกที่ 1 การเลีย้ งดูแบบยอมตาม ตัวเลือกที่ 2 การ
เลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย ตัวเลือกที่ 3 การเลี้ยงดู
แบบมี เ หตุ ผ ลและตั ว เลื อ กที่ 4 การเลี้ ย งดู แ บบ
เคร่งครัด
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามความเอาใจใส่ของ
ผูป้ กครองต่อการเรียนของนักเรียน เป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ
คื อ มากที่ สุด มาก ปานกลาง น้ อย และน้ อยที่ สุด
มีข้อค�ำถาม 18 ข้อโดยมีข้อค�ำถามเชิงบวก (ข้อ 1, 2,
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4, 5, 6, 9, 12, 13, 16, และ 17) และให้คะแนนกลับ
ด้าน 5 ผกผันลดลง ในค�ำถามเชิงลบ (ข้อ 3, 7, 8, 10,
11, 14, 15, และ 18) ซึ่งมีค่าพิสัย 5-90 คะแนน
คะแนนรวมที่มีค่าสูง หมายถึง มีความเอาใจใส่ของ
ผู้ปกครองต่อการเรียนของนักเรียนดี คะแนนรวมที่มี
ค่ า ต�่ ำ หมายถึ ง มี ค วามเอาใจใส่ ข องผู ้ ป กครองต่ อ
การเรียนของนักเรียนไม่ดี
ส่วนที่ 6 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับเพื่อน เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ทั้งหมด 20 ข้อ
โดยมีขอ้ ค�ำถามเชิงบวก (ข้อ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11,
13, 15, 16, และ 20) และให้คะแนนกลับด้าน 5
ผกผันลดลง ในค�ำถามเชิงลบ (ข้อ 4, 6, 9, 12, 14,
17, 18, และ 19) ซึง่ มีคา่ พิสยั 5-100 คะแนน คะแนน
รวมที่มีค่าสูง หมายถึง มีสัมพันธภาพระหว่างนักเรียน
กั บ เ พื่ อ น ดี ค ะ แ น น ร ว ม ที่ มี ค ่ า ต�่ ำ ห ม า ย ถึ ง
มีสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนไม่ดี
ส่วนที่ 7 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่าง
นั ก เรีย นกั บ ครู เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่ว น
ประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ทั้งหมด 14 ข้อ
โดยมีขอ้ ค�ำถามเชิงบวก (ข้อ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12,
และ 14) และให้คะแนนกลับด้าน 5 ผกผันลดลง ใน
ค�ำถามเชิงลบ (ข้อ 5, 6, 9, 10, และ 13) ซึ่งมีค่าพิสัย
5-60 คะแนน คะแนนรวมที่ มี ค ่ า สู ง หมายถึ ง
มีสมั พันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู ดี คะแนนรวมทีม่ ี
ค่าต�ำ่ หมายถึง มีสมั พันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูไม่ดี
การตรวจสอบเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเนือ้ หา 
(content validity) ผ่านการตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์
การพยาบาลจิตเวชจ�ำนวน 1 ท่าน นักจิตวิทยาบ�ำบัด
จ�ำนวน 1 ท่าน และครูฝ่ายแนะแนวจ�ำนวน 1 ท่าน โดย
ค�ำนวณค่า CVI ของแบบสอบถามส่วนที่ 2, 3, 4, 5, 6,
และ 7 ได้คา่ CVI เท่ากับ .86, .92, .92, 1.00, .94, และ .96
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การตรวจสอบความเที่ยง (reliability)
ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามการวิจัยที่ผ่านการแก้ไขแล้ว
ทดลองใช้ กั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งแห่ ง หนึ่ ง ที่ มี ลั ก ษณะ
คล้ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา จ�ำนวน 30 คน น�ำมา
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (cronbach ’s
alpha coefficient) ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม
เท่ากับ .84, .90, .92, 1.00, .92, และ.97 ตามล�ำดับ
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยนี้ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น และได้ รั บ การอนุ มั ติ เ ลขรหั ส
โครงการ เลขที่ HE 602318 เมื่อได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการแล้วจึงเริ่มด�ำเนินการเก็บข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล หลังผ่านการรับรอง
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
ผูว้ จิ ยั ส่งหนังสือเพือ่ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบ
รวมข้อมมูลไปยังผู้อ�ำนวยการโรงเรียนที่ท�ำการศึกษา
แล้วส่งแบบสอบถามทางจดหมายทางไปรษณีย์สอด
ซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย โดยเริ่มส่ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ตามที่อยู่ของโรงเรียน
โดยมีผชู้ ว่ ยวิจยั เป็นครูแนะแนว 3 โรงเรียนๆ ละ 1 ท่าน
เป็นผูร้ บั แบบสอบถามเพือ่ ให้ผตู้ อบแบบสอบถามและ
เก็บแบบสอบถามส่งกลับถึงผู้วิจัยภายใน 15 วันและ
ได้รับแบบสอบถามครบทุกฉบับในวันที่ 24 ตุลาคม
2561 หลั ง จากนั้ น ผู ้ วิ จั ย ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
สมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับก่อนท�ำการวิเคราะห์
ข้อมูลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไป โดยใช้ ค วามถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
พฤติกรรมหนีเรียนกับ เพศ อายุ รายได้ของครอบครัว
เจตคติต่อการเรียน รูปแบบการเลี้ยงดู ความเอาใจใส่
ของผู้ปกครองต่อการเรียนของนักเรียน สัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และสัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับครู โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สนั (pearson’s product moment correlation)
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3. วิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ท� ำ นายระหว่ า ง
พฤติกรรมหนีเรียนกับ เพศ อายุ รายได้ของครอบครัว
เจตคติต่อการเรียน รูปแบบการเลี้ยงดู ความเอาใจใส่
ของผู้ปกครองต่อการเรียนของนักเรียน สัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และสัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับครู โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน (stepwise multiple
regression analysis)

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี จ�ำนวน 315 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย ร้อยละ 60.6 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 39.4
มีอายุ 14 ปี ( =13.82 ปี) (SD=0.832) ก�ำลังศึกษา
ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ร้อยละ 49.2 มีผล
การเรียน (GPA) ปีการศึกษา 2561 ส่วนใหญ่พบว่า
อยู ่ ใ นช่ ว ง 2.51-3.00 ร้ อ ยละ 34.9 ( =2.90)

(SD=0.612) รายได้ของผู้ปกครองต่อเดือน ในช่วง
น้ อ ยกว่ า 10,000 บาท/ เดื อ น ร้ อ ยละ 35.2
( =9,939.01 บาทต่ อเดื อน) (SD=9,814.01)
พฤติกรรมหนีเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
( =37.04, S.D.=11.399) นักเรียนมีพฤติกรรม
ขาดความรับผิดชอบ นักเรียนมีพฤติกรรมแยกตัว
ไม่ส่งงานตามที่ครูมอบหมาย รู้สึกว่าเพื่อนไม่เห็น
ด้วยกับความคิดเห็นนักเรียนและนักเรียนมีพฤติกรรม
ต่ อ ต้ า น ค่ า เฉลี่ ย ที่ น ้ อ ยที่ สุ ด คื อ ออกนอกบริ เ วณ
โรงเรียนก่อนถึงเวลาเลิกเรียนและไม่รับฟังค�ำแนะน�ำ
จากครู เจตคติต่อการเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( =49.59, S.D.=7.082) ความเอาใจใส่
ของผู้ปกครองต่อการเรียนของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ( =63.18 S.D.=9.468) สัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับเพื่อนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( =63.18, S.D.=9.468) สั ม พั น ธภาพระหว่ า ง
นักเรียนกับครูมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =51.78,
S.D.=8.276) รูปแบบการเลี้ยงดู ส่วนใหญ่มีรูปแบบ
การเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล ร้อยละ 71.1 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมหนีเรียนและปัจจัยด้านต่างๆ ของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ( n=315)
พฤติกรรมหนีเรียนและปัจจัย
1. พฤติกรรมหนีเรียน
2. เจตคติต่อการเรียน
3. ความเอาใจใส่ของผู้ปกครองต่อการเรียนของนักเรียน
4. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน
5. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู
6. รูปแบบการเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล

2. ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหนีเรียน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ พบว่ า เจตคติ ต ่ อ
การเรียน มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมหนีเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r=-.46, p<0.01) รองลงมา
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37.04
49.59
63.18
63.18
51.78
71.10

S.D.
11.399
7.082
9.468
9.468
8.276
9.962

คือสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูกับพฤติกรรม
หนีเรียน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (r=-.45, p<0.01)
และผลการเรียนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมหนีเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r=-.22, p<0.01) ตาม
ล�ำดับ (ตารางที่ 2)
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นิรุธ มะโนมัย และคณะ

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมหนีเรียนกับปัจจัยด้านต่างๆ ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(n=315)
ตัวแปร

พฤติกรรมหนีเรียน
ค่าสหสัมพันธ์
P-value
-.13
.57
.22
.11
-.18
.74
-.22**
.005
-.46**
.00
-.38
.35
-.35
.80
-.45**
.004
-.08
.66
-.23
.06
-.17
.07
.32
.45

เพศ
อายุ
จ�ำนวนปีที่เรียน
ผลการเรียน
เจตคติต่อการเรียน
ความเอาใจใส่ของผู้ปกครองต่อการเรียนของนักเรียน
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู
การเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย
การเลี้ยงดูแบบยอมตาม
การเลี้ยงดูแบบเคร่งครัด
การเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล
**p<.01

3. ปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมหนีเรียนของ
นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-3 ผู ้ วิ จั ย
วิเคราะห์ปัจจัยท�ำนายระหว่างพฤติกรรมหนีเรียนกับ
เพศ อายุ รายได้ของครอบครัว เจตคติต่อการเรียน
รูปแบบการเลี้ยงดู ความเอาใจใส่ของผู้ปกครองต่อ
การเรียนของนักเรียน สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน
กั บ เพื่ อ น และสั ม พั น ธภาพระหว่ า งนั ก เรี ย นกั บ ครู
ตั ว แปรที่ ส ามารถร่ ว มท� ำ นายพฤติ ก รรมหนี เ รี ย น
มีทั้งหมด 3 ตัวแปร คือ ผลการเรียน เจตคติต่อการ
เรียน และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู สามารถ

ร่วมกันท�ำนายพฤติกรรมหนีเรียนของกลุ่มตัวอย่างได้
ร้อยละ 28.1 ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05 และสามารถสร้าง
สมการถดถอยที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้
เพื่อท�ำนายพฤติกรรมหนีเรียนในรูปคะแนนดิบ (Y)
และคะแนนมาตรฐาน (Z) ได้ดงั นี้ Y= 85.788-.456
(เจตคติต่อการเรียน)-.354 (สัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับครู)-2.668 (ผลการเรียน) เขียนสมการ
พยากรณ์พฤติกรรมหนีเรียน ในรูปคะแนนมาตรฐาน
ได้ ดั ง นี้ Z= -.450Z(6)-.296Z(9)-.144Z(4)
ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุระหว่างตัวท�ำนายกับพฤติกรรมหนีเรียนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ขั้นที่
ตัวท�ำนาย
1 เจตคติต่อการเรียน
2 สัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับครู
3 ผลการเรียน

R
R2
.450a .203
.511b .261

Adjust R2
.200
.257

F
79.309
24.679

b
Beta
t
-.456 -.450 -8.906*
-.354 -.296 -5.112*

.530c .281
.274
8.281 -2.668 -.144 -2.878*
Constant (a) 85.788 Overall F= 40.287

p-values
0.001
0.001
0.01

* p-value <.05

อภิปรายผล

1. พฤติ ก รรมหนี เ รี ย นของนั ก เรี ย น
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-3 ผลการศึ ก ษา พบว่ า
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กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี พ ฤติ ก รรมหนี เ รี ย น โดยแบ่ ง ตาม
ลักษณะของกลุ่มได้ดังนี้ โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง
มีพฤติกรรมหนีเรียนในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
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อยู่ในระดับปานกลาง ( =37.04, S.D.=11.39)
สามารถอธิบายได้ว่า นักเรียนที่มีพฤติกรรมหนีเรียน
นั้น ส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมผิดระเบียบวินัย ขาดความ
รั บ ผิ ด ชอบ แยกตั ว และพฤติ ก รรมต่ อ ต้ า น
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Sunera M. Fernando,
Hemamali Perera8 Wilkins J9 และปิยธิดา ศรีจันดา10
Clare Nuttall and Kevin Woods11 ที่ได้ท�ำการทบทวน
ถึงสาเหตุและปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรม
ปฏิเสธการไปโรงเรียน12,13
2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
หนีเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาครั้งนี้
พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหนีเรียน
อย่ า งมี นัย ส� ำ คั ญ ทางสถิติ คือ โดยมีความสัม พันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมหนีเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) (r=0.22, p <.01) อธิบายได้วา่ นักเรียน
ที่ มี อ ายุ เ พิ่ ม ขึ้ น หรื อ อยู ่ ใ นระดั บ ชั้ น ที่ สู ง ขึ้ น จะมี
พฤติกรรมหนีเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
เคท แมคจี14 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์
ทางลบกับพฤติกรรมหนีเรียน ได้แก่ ผลการเรียน และ
เจตคติต่อการเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(r) (r=0.26, p <.01) และ (r=0.45, p <.01)
พิรุณโปรย ส�ำโรงทอง15,16 เจตคติต่อการเรียนมีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมหนี เ รี ย นในระดั บ ปานกลาง
แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนไม่ดี
นักเรียนจะมีพฤติกรรมหนีเรียน รูปแบบการเลี้ยงดู
แบบยอมตาม และการเลี้ยงดูแบบเคร่งครัดความ
สั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรมหนี เ รี ย น โดยมี ค ่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) (r=0.19, p <.01) และ
(r=0.18, p <.01) กล่ า วคื อ รู ป แบบการเลี้ ย งดู
ทั้ ง 2 แบบมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมหนี เ รี ย น
ในระดับต�่ำ อธิบายได้ว่า รูปแบบการเลี้ยงดูแบบยอม
ตามและการเลี้ ย งดู แ บบเคร่ ง ครั ด เป็ น รู ป แบบ
การเลีย้ งดูทมี่ สี ว่ นท�ำให้เกิดพฤติกรรมหนีเรียนได้ 17,18
ความเอาใจใส่ของผู้ปกครองต่อการเรียนและการเลี้ยงดู
แบบมีเหตุผล โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
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(r= 0.38, p <.01) และ (r= 0.27, p <.01) ความเอาใจใส่
ของผูป้ กครองต่อการเรียนของนักเรียนมีความสัมพันธ์
กั บ พฤติ ก รรมหนี เ รี ย น ผู ้ ป กครองที่ เ อาใจใส่ ดู แ ล
เกีย่ วกับเรือ่ งการเรียนของนักเรียนทีด่ ี นักเรียนจะไม่มี
พฤติกรรมหนีเรียน19 ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมหนีเรียน มี 2 ปัจจัย ได้แก่ รายได้และ
การเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยโดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) (r=0.05, p <.01) และ (r=0.09, p <.01)
กล่าวคือ รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหนี
เรียน ซึง่ ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง การศึกษา
ของดวงกมล วงษ์ศรีหัส20 ที่พบว่า ปัญหาการปรับตัว
ของนักเรียนมีสาเหตุมาจากการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่ถูก
ต้อง ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดี ฐานะทางเศรษฐกิจ
ในครอบครัวต�ำ่ 21 ดังนัน้ ปัจจัยด้านรายได้ทผี่ วู้ จิ ยั ศึกษา
อาจมีความแตกต่างของจ�ำนวนรายได้ของกลุม่ ตัวอย่าง
จึงเป็นผลให้รายได้ไม่สัมพันธ์กับพฤติกรรมหนีเรียน
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพือ่ น และสัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับครู โดยมีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
(r) (r=0.35, p <.01) และ (r=0.45, p <.01) กล่าวคือ
นักเรียนทีม่ สี มั พันธภาพทีด่ กี บั เพือ่ นจะไม่มพี ฤติกรรม
หนีเรียน ส่วนนักเรียนทีม่ สี มั พันธภาพทีด่ กี บั เพือ่ นไม่ดี
จะมี โ อกาสเกิ ด พฤติ ก รรมหนี เ รี ย นเช่ น เดี ย วกั บ
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู
3. ปั จ จั ย ร่ ว มกั น ท� ำ นายพฤติ ก รรมหนี
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปัจจัยที่
สามารถร่ ว มกั น ท� ำ นายพฤติ ก รรมหนี เ รี ย น ได้ แ ก่
ผลการเรียน เจตคติต่อการเรียน และความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนกับครู22,23 โดยสามารถร่วมกันท�ำนาย
พฤติกรรมหนีเรียนของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 28.1
ที่ ร ะดั บ นั ย ส� ำ คั ญ ที่ .05 นั ก เรี ย นที่ มี เ จตคติ ที่ ดี ต ่ อ
การเรี ย นจะมี พ ฤติ กรรมหนี เรี ย นน้ อยลง นั กเรี ย น
ที่มีผลการเรียนต�่ำและสัมพันธภาพกับครูน้อยจะมี
พฤติกรรมหนีเรียน24 ส่วนความผันแปรของพฤติกรรม
หนีเรียนที่เหลือ ร้อยละ 71.9 ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้
จากการศึกษาครัง้ นี้ อาจเป็นเพราะยังมีปจั จัยอืน่ ๆ ทีม่ ี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมหนีเรียน
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นิรุธ มะโนมัย และคณะ

ข้อจ�ำกัดในการศึกษา

การศึ ก ษาวิ จั ย ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรม
หนีเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุ ด รธานี มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ด้ า นกลุ ่ ม
ตัวอย่างเนื่องจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอาจไม่เพียงพอ
ส่ ง ผลให้ ก ารสะท้ อ นถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรม
หนีเรียนของวัยรุ่นไม่ได้ทั้งหมด

ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้

ครู ผู้ปกครอง และพยาบาลอนามัยโรงเรียน
ควรน� ำ ผลการวิ จั ย นี้ ไ ปใช้ ใ นการปรั บ พฤติ ก รรม
นักเรียน ด้านเจตคติตอ่ การเรียน การสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน ควรมีการวางแผนร่วมกัน
เพื่อป้องกันพฤติกรรมหนีเรียน โดยการให้ความรู้
ให้เกิดความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง พยาบาล
อนามัยโรงเรียนและนักเรียน เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวปัจจัย
ด้านต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมหนีเรียน

ข้อเสนอแนะการท�ำวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเขต
อ�ำเภอรอบนอก เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรม
หนีเรียนระหว่างนักเรียนในเขตอ�ำเภอเมืองกับอ�ำเภอ
รอบนอก พร้อมทั้งก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาให้
ชัดเจนมากขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนที่ดีและน่าเชื่อถือมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

ขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ปรึกษา ขอบคุณ
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ที่ ใ ห้ ก าร
สนั บ สนุ น ขอบพระคุ ณ ท่ า นผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาทั้ง 3 แห่ง สังกัดส�ำนักเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ทีใ่ ห้ความสะดวก
ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ตลอดจนกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ที่เข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้
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