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บทคัดยอ 

 
 โครงการวิจัยในชั้นเรียน เร่ืองการศึกษาการใชเทคนิคการสอน เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน 
ท่ีไมทํางานสง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6/2 ปการศึกษา 2551 มีจุดประสงคดังนี้คือ 
 1.    เพื่อตองการศึกษาพัฒนาใหนักเรียนเขยีนหนังสือไดรวดเร็ว 
 2.    เพื่อตองการแกปญหาการทํางานชา 
 3.    เพื่อตองการใหนักเรียนรูจักพัฒนาตนเอง เก่ียวกับการเขียนหนังสือและการทํางานใหเร็ว 
 4.    เพื่อตองการฝกใหนักเรียน รักการเขียน รักการทํางานเพื่อนําไปใชในดานการศึกษา และในชีวติ 
ประจําวัน 
 5.    เพื่อพัฒนาคุณภาพการเขียน การทํางานของนักเรียนชั้น ป.6/2 ใหมีผลสัมฤทธ์ิดีขึน้ 
 จากจุดประสงคดังกลาวมาแลวนั้น ผูวิจัยจึงไดหาวิธีการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีไมทํางานสง จึงตองใช
เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายเขาไปชวยกับนักเรียนท้ัง 2 คน  
 การคนควาการศึกษาการใชส่ือ และการสอนท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาพฤติกรรม ของนักเรียนท่ีไมทํางาน 
ครูจําเปนตองเนนผูเรียนเปนสําคัญท่ีสุด เพราะตองการใหทํางานในชัน้เรียนใหทันกับเพื่อนๆ ครูตองให 
ความสําคัญกับนักเรียน สรางความคุนเคยใกลชิดกับนกัเรียน สนใจเอาใจใสตอการทํางานของนักเรียนใหมากๆ  
 ดังนัน้ กอนทําวิจัยไดสังเกตพฤติกรรม รวมท้ังสัมภาษณคุณครูท่ีสอนในวิชาตางๆ และเพ่ือนๆใน 
หองเรียนของผูเรียน ทราบวาพฤติกรรมของเด็กหญิงอารียา จะหวงเลน หวงคุย ชอบอานหนังสือการตูน 
เด็กชายชญานนท ชอบเลนกีฬา เม่ือมีเวลาวางชวงพักก็จะไปเตะฟุตบอล สรุปแลวเวลาเรียนไมตัง้ใจเรียน 
เวลาวางหมดไปกับการเลน การคุย ผูทําวิจัยจึงตองเขาไปใหความใกลชิด ใหกําลังใจ พูดคุย ไมดไุมวาเวลาไม
ทํางานสง แตจะถามถึงปญหาวาทําไมงานถึงไมเสร็จ เม่ือทราบสาเหตุก็จะใหคําปรึกษา เพื่อชวยแกปญหาทุก
ปญหาท่ีเก่ียวกับการเรียน เม่ือไมมีอุปกรณการเรียน ผูทําวิจัยจะจัดหาให เชน เรียนการเขียนการดอวยพร 
อุปกรณแจกใหแลวแตทําหาย ก็แจกใหอีกเพื่อจะไดมีงานสง ใบงาน ปากกา แบบฝกหัดไมเอามาเรียน ก็จะให 
ไปถายเอกสารหนาท่ีทําแบบฝกหัด วิชาศิลปะ ไมมีกระดาษ ไมมีสี จะจัดหาใหเพื่อจะไดมีงานทําและสงครู 
พรอมกับเปนกําลังใจใหเวลาทํางาน พูดคยุเปนกันเองโดยใชเวลาชวงพกั 20 นาที ชวงพักหลังจากรับประทาน
อาหารกลางวัน ถามีการบานจะใหเอามาทํา เพื่องานจะไดเสร็จสงตามเวลาท่ีกําหนด ไมมีงานตกคาง ในชวง 
เทอม 2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนท่ีทําวิจัยท้ัง 2 คนเปล่ียนไป เชน กลาพูด กลาถาม กลาเขามาปรึกษากับ
ผูทําวิจัยมากขึน้ ผูทําวิจัยจะทําตัวเปนกันเองกับนักเรียน เม่ือมีเวลาวางในชวงพักจะพูดคุย และถามเก่ียวกับ 
การบานแตละวันวามีหรือเปลา ถามีใหนํามาทําจะไดเสร็จเรียบรอยและสงตามเวลา นอกจากนี้นักเรียนท้ัง  
2 คน ยงัมีเพื่อนๆท่ีเรียนดีเพือ่ใหคําปรึกษา อธิบายในแบบฝกหัดท่ียังไมเขาใจหรือทําไมได เพื่อใหเขาใจแลว 
ทําแบบฝกหัดไดถูกตองสงครู 
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คํานํา 

 
  จากการศึกษาปญหาการทํางานนักเรียนเปนรายบุคคล ในระดับประถมศึกษาปท่ี 6 / 2 
 มีนักเรียนบางคนยงัทํางานลาชามาก ซ่ึงเปนจํานวนนอย แตก็ทําใหเกิดปญหาใหกับครูผูสอนได 
 เหมือนกัน เนื่องจากครูผูสอนตองคอยดูแลเอาใจใสเปนพิเศษเก่ียวกับการทํางาน เพราะการศึกษา 
   ในระดับประถมจะตองเนนเร่ืองการพูด ฟง อาน และเขียนใหมากท่ีสุด ดังนัน้ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึง 
 ความสําคัญของการเขียน เพราะนักเรียนตั้งใจเขียนหนงัสือ งานทุกอยางจะไมลาชา 
  ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสังเกตมาวิเคราะหหาวิธีแกปญหา โดยนาํเทคนิคแรงจูงใจมาใช 

ประกอบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีความรับผิดชอบ ในการทํางานและสงงาน 
สมํ่าเสมอ 
 การทําวิจัยคร้ังนี ้ผูวิจัยขอขอบคุณทานผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ท่ีได 
ใหคําแนะนําเสนอแนวทางในการทําวิจัย ตลอดท้ังผูรวมงานท่ีใหคาํปรึกษา ทําใหงานวิจัยฉบับนี ้
สําเร็จไปดวยดี 
 
       ผูวิจัย 
 
       

     ( นางวันเพญ็   ชื่นชม )  
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บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปจจุบนั เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการใชส่ือการเรียนการสอน 
และเทคนิคท่ีหลากหลายซ่ึงผูเรียนตองลงมือปฏิบัติจริง เชน กิจกรรมกลุม ใบงาน แบบฝกหัด แบบทดสอบ ฯลฯ  
เม่ือลงมือปฏบิัติเสร็จสิ้นแลว จะตองนําผลงานสงทุกคร้ังใหเปนปจจุบัน เพื่อตรวจความถูกตองและ 
แกไข เม่ือมีขอผิดพลาด เพื่อจะทําใหไดผลการเรียนรูท่ีถูกตอง 
 จากการเรียนการสอนท่ีผานมา พบวามีนักเรียนบางสวนบกพรอง ในหนาท่ีรับผดิชอบตอการทํางาน เชน 
แบบฝกหัด ใบงาน และแบบทดสอบ ผูวิจัยรูสึกเปนหวงจึงมีความตองการท่ีจะชวยเหลือนักเรียน จึงศึกษาหา
วิธีการท่ีจะทําใหผูเรียนมีความตั้งใจในการทํางานของนักเรียน เพื่อจะไดเรียนทันเพื่อนในหอง ขั้นแรกผูวิจัยพบ
และไดพูดคยุกับผูปกครอง ถึงการทํางานของนักเรียน ไดทราบวานักเรียนบอกผูปกครองวาทํางานเสร็จ 
สงครูแลว ทําใหทราบวานักเรียนพูดไมจริง ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนาํขอมูลดังกลาว มาเปนพื้นฐานในการปรับปรุง
แกไขพฤติกรรมของนักเรียน ใหมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนใหมากขึ้น 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.    เพื่อตองการแกไขปญหาการไมทํางานของนักเรียน 
 2.    เพื่อพัฒนานักเรียน ใหมีความรับผดิชอบตอการทํางานมากขึ้น 
 3.    เพื่อตองการฝกใหนักเรียน รูจักพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการทํางาน 
 4.    เพื่อพัฒนาคุณภาพในการทํางานของนักเรียน ใหมีผลสัมฤทธ์ิท่ีดีขึ้น 

สมมุติฐานของการวิจัย 

 1.    ผลสัมฤทธ์ิในการทํางาน มีความรับผดิชอบมากขึน้ 
 2.    การสอนไดใชเทคนิคในการในการจูงใจในการทํางาน เชน กลาวคําชมเชย ใหความใกลชิด พรอม 
ท้ังใหรางวัลเม่ือเขาทําด ีจะสงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีในการรับผดิชอบ ตอการทํางานและสงงาน 
 3.    เจตคติของนักเรียน ครูตองเนนผูเรียนเปนส่ิงสําคญั ครูสรางความคุนเคยและใกลชิด พูดคุยกับ
นักเรียนใหมากกวาเดิม 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1.    ประชากร 
  นักเรียนท่ีบกพรองในหนาท่ีรับผิดชอบตอการทํางาน ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน 
อัสสัมชัญนครราชสีมา ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 2 คน นักเรียนท่ีบกพรองในหนาท่ี 
รับผิดชอบตอการทํางาน 
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 2.    กลุมตัวอยาง 
        นักเรียนบกพรองในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบตอการทํางาน ในระดับชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6/2  
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปการศึกษา 2551 จํานวน 2 คน 
 3.    ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย ไดแกวิจัยเชิงทดลอง 

3.1  ตัวแปรอิสระ 
- การสอนโดยใชเทคนิคจูงใจในการทํางาน 

3.2  ตัวแปรตาม 
- ผลสัมฤทธ์ิในการทํางาน มีการพัฒนาความรับผิดชอบท่ีดีขึ้น 

 4.    ระยะเวลาในการศึกษา 
  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2551 ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2551 – เดือนมกราคม 2552 

คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 

 1.    เทคนิค      หมายถึง กลวิธีท่ีใชในการทําใหนักเรียน เกิดแรงจูงใจในการทํางาน 
 2.    แรงจูงใจ   หมายถึง ชักนําหรือเกล้ียกลอม ใหเห็นคลอยตามในการทํางาน ครูใหความสนใจ 
และใหคําปรึกษา เม่ือนักเรียนมีปญหา ใหความใกลชิดสรางความคุนเคย เปนกันเองกับนักเรียน พรอมท้ัง 
อนุเคราะหอุปกรณการเรียนเวลานักเรียนไมมี เชน ปากกา ดินสอ กระดาษ สี พจนานุกรม ฯลฯ 

3.    ผลสัมฤทธ์ิในการทํางาน หมายถึง ความเต็มใจและความเพียรพยายามในการทํางาน นักเรียน 
มีการพัฒนาความรับผิดชอบในการสงงานดีขึ้น 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

 1.    เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาส่ือเทคนิคการสอน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2.    สามารถนาํผลการวิจัย ไปประยุกตใชในการพัฒนาจัดการเรียนการสอน ใหมีคุณภาพ 
ความรับผดิชอบตอหนาท่ีในการทํางานมากขึ้น 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 กฎแหงการเรยีนรู 
  กฎการเรียนรู ของสกินเนอรก็คือ กฎการเสริมแรง ซ่ึงมี 2 เร่ือง คือ 

1.    ตารางกําหนดการเสริมแรง ( Schedule of Reinforcement ) เปนการใชกฎเกณฑ            
                                  บางอยางเชน เวลาพฤติกรรม เปนตัวกําหนดในการเสริมแรง 

2. อัตราการตอบสนอง ( Response Rate )  เปนการตอบสนองท่ีเกิดจากการเสริมแรงตางๆ   
      ซ่ึงจะเกิดขึ้นมากนอยและนานคงทนถาวรเทาใด ยอมแลวแตตารางกําหนดการเสริมแรง  
      นั้นๆ เชน ตารางกําหนดการเสริมแรงบางอยาง ทําใหมีอัตราการตอบสนองมาก และ   
       บางอยางก็มีอัตราการตอบสนองนอย เปนตน 

    1. การเสริมแรงทันที หรือ การเสริมแรงแบบตอเนื่อง ( Immediately or Continuous  
        Reinoforcement ) หมายถึงการเสริมแรงทุกคร้ัง เม่ือผูเรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรู  
        เปนการเสริมแรงท่ีใหดวยความสมํ่าเสมอ 
    2. การเสริมแรงเปนคร้ังคราว ( Rartialy Reinforcement ) หมายถึงการสริมแรงท่ีไม     
        สมํ่าเสมอ กลาวคือการเสริมแรงบางคร้ังท่ีแสดงพฤติกรรมการเรียนรู หรืออาจไมเสริมแรง 
        บางคร้ังท่ีแสดงพฤติกรรมการเรียนรูสลับกันไป 

 การเสริมแรงวิธีนี้แบงเปน 4 วิธีคือ 
  1. การเสริมแรงโดยใชเวลากําหนดแบบแนนอน ( Fixed Interval ) เปนวิธีท่ีใชเวลาท่ีคงท่ีกําหนด 
      เปนมาตรฐานวาจะใหทุก 1 นาที หรือ 6 นาที เปนตน 
  2. การเสริมแรงโดยใชพฤติกรรมกําหนดแบบแนนอน ( Fixed Ratio ) เปนวิธีท่ีใช พฤติกรรม 
      การตอบสนองท่ีคงท่ี เปนเกณฑวาจะใหการตอบสนองเกิดขึ้นก่ีคร้ัง จึงจะใหมีการเสริมหนึ่ง 
      คร้ัง เชน ถานกพิลาปจิกแปน 5 คร้ัง จะไดกินถ่ัวเขียว 1 คร้ัง เปนตน 
  3. การเสริมแรงโดยใชชวงเวลาเปนเกณฑ ( Variable Interval ) เปนวิธีท่ีกําหนดโดยการใชชวง              
                                เวลา 2 – 5 นาที จะใหการเสริมแรง 1 คร้ัง คืออาจเปนชวงหนึ่งระหวางชวงเวลานี้ไมกําหนด 
                                แนนอนลงไป  

4. การเสริมแรง โดยใชชวงของพฤติกรรมเปนเกณฑ ( Variable Ratio ) เปนวิธีท่ีใชชวงของ 
    พฤติกรรมกําหนดเปนเกณฑในการใหการเสริมแรงแตละคร้ัง เชน ถานกพิลาปกดคานในชวง  
     3 – 5 คร้ัง จะไดรับการเสริมแรงคือถ่ัวเขียว 1 คร้ัง วิธีนี้สกินเนอรพบวาพฤติกรรมการเรียนรู 
     นานท่ีสุด สวนการเสริมแรงบางคร้ังบางคราวแบบเปนชวง ไมวาจะเปนชวงเวลาหรือชวง 
     พฤติกรรม จะทําใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรูสูงสดุ 
 



          4 
 จากการทดลองของสกินเนอร โดยการเสริมแรงนี้สรุปไดวาระยะแรกของการฝกนัน้ ตองใหรางวลั 
ตอบสนองทุกคร้ัง การเรียนรูจะเร็วขึ้นและดําเนินไปอยางไดผลเปนท่ีนาพอใจ แตเม่ือเกิดการเรียนรูแลว ควร 
จะเวนการเสริมแรงแนนอนเสีย หันมาใชการเสริมแรงแบบเปนระยะ ท้ังนี้เพื่อเปนการชวยผูเรียนใหสามารถ
ปรับตัวเขากับสภาพความเปนจริงของเหตกุารณปจจุบันในชีวติจริง ซ่ึงการตอบสนองของบุคคลไมจําเปน 
ตองไดรับการเสริมแรงทุกคร้ัง 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาผลการทํางานของนักเรียนจากการสอน โดยใชเทคนิคการจูงใจในการทํางาน เปนการวิจัย 
ในระดับชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6 เพื่อแกไขปญหานักเรียนบางคนท่ีบกพรองในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบตอการทํางาน 
ผูวิจัยไดดําเนนิการวิจัย มีขัน้ตอนดงันี ้
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาปญหา 
 กลุมตัวอยางท่ีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6/2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนอัสสัมชญันครราชสีมา มี 
นักเรียนท่ีบกพรองในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบตอการทํางาน ไมสงงานจํานวน 2 คน ผูวิจัยจึงศึกษาปญหาท่ีแกไข  
คือ 
 1. สังเกตการทํางานของนักเรียนเปนรายบุคคล พบวามีนักเรียนบางสวนท่ีไมสงงานเปนประจํา 
 2. สัมภาษณนกัเรียนเพ่ือสอบถาม ถึงสาเหตุของปญหาท่ีทําใหนักเรียนไมสงงานตามเวลาท่ีกําหนด 
ขั้นตอนท่ี 2 วิธีการท่ีใชดําเนนิการแกไขปญหา 
 1. สรางแบบสอบถามผูปกครองถึงพฤติกรรมการทํางาน ท่ีนักเรียนตองรับผิดชอบในระหวางอยูบาน 
 2. ใชเทคนิคในการจูงใจในการทํางานในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
ขั้นตอนท่ี 3 การทดลอง 
 ผูวิจัยไดกลุมตัวอยางนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6/2 จํานวน 2 คน ทดลองใชเทคนิคแรงจูงใจ 
เพื่อเปนการเสริมในการทํางาน 
ขั้นตอนท่ี 4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมดังนี ้
 -  สัมภาษณนกัเรียนเก่ียวกับปญหาการทํางาน 
 -  แบบสอบถามผูปกครองเกี่ยวกับขอมูลตวันักเรียน 
 -  ผลการทํางานของนักเรียนกอนและหลังการวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 5 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหการทํางานของนักเรียนกอนและหลังการทําวิจัย ไดเปรียบเทียบดังนี ้
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พฤติกรรมการทํางานกอนทําการวิจัย 

 
เด็กชายชญานนท   ภูเลาเงิน 
 

            ในชวงของการเรียนเทอมตน พฤติกรรมของตัวนักเรียนชอบเยาแหยเพื่อน หวงเลน หวงคุย ชอบอาน 
หนังสือการตนูในเวลาเรียน จะเฉื่อยชาในการทํางาน ความตั้งใจเรียนมีนอย อุปกรณการเรียนจะลืมเอามา 
เปนประจํา ใบงานแจกใหจะทําหาย เปนเดก็ไมรับผิดชอบงานหรือการบานท่ีครูมอบหมาย กลับไปบานจะบอก 
ผูปกครองวาทําเสร็จแลว 
 
เด็กหญิงอารียา  ปานส ี
 
 จากการสังเกตพฤติกรรมในชวงเทอมตน จะเปนเด็กราเริง สนุกสนาน ชอบคุยในหองเรียน ชอบอาน 
หนังสือการตนู ไมชอบทํางานหรือการบานท่ีครูมอบหมาย เวลาเรียนชอบคุย เลนกับเพื่อน เวลาครูเดินตรวจ 
การทํางานจะรีบทํา แตพอครูเดินผานก็จะหันไปเลน คยุกับเพื่อนเหมือนเดิม ดังนั้นจึงถูกครูดุบอยๆ เม่ือกลับ 
ไปถึงบานก็จะเลน ดูหนัง ผูปกครองถามถึงการบาน ก็จะบอกวาทําเสร็จแลว ผูปกครองไมตรวจดูวาเสร็จจริง 
หรือเปลา เพราะไมมีเวลาเนื่องจากมีอาชีพคาขาย และตัวนักเรียนบางครั้งก็ชวยผูปกครองขายของดวย 
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พฤติกรรมการทํางานหลังการวิจัย 

           หลังจากการทําวิจัย เด็กชายชญานนท ภูเลาเงิน และเด็กหญิงอารียา ปานสี ผูวจัิยไดใชเทคนคิตางๆ 
ท่ีไดกลาวมาแลวขางตนในบทคัดยอ เพื่อชวยเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนท้ัง 2 คน ท่ีทําวิจัย เชน 

-  ใหความใกลชิด สรางความคุนเคย คอยพูดคุยใหคําปรึกษาเม่ือนักเรียนมีปญหา 
 -  ไมดุหรือวากลาวนักเรียนเม่ือไมทํางานสง แตจะถามถึงปญหาแลวชวยแกไขปญหาใหหมดไป เชน 
ไมมีอุปกรณการเรียนประเภท ปากกา สี กระดาษ หรือใบงานหาย ผูวจัิยจะจัดหาให พรอมดูแลการทํางาน 
อยางใกลชิด และใหกําลังใจ   
             -  กลาวคําชมเชยตอหนาเพื่อนๆในหองเรียน ท่ีนักเรียนท้ัง 2 คนมีพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปในทาง 
ท่ีดีเก่ียวกับการสงงาน พรอมกับใหเพื่อนแสดงความยินดีโดยปรบมือให เพ่ือนักเรียนจะไดรูสึกดีใจ ภูมิใจ ใน 
การทําความด ี
 เด็กชายชญานนท ภูเลาเงิน 
 หลังจากทําการวิจัยใชเทคนิค แรงจูงใจ ไดเปล่ียนพฤติกรรมไปในทางที่ดี เชน 

- สงงานสม่ําเสมอไมวาจะเปนสมุดแบบฝกหัด ใบงาน งานประดิษฐท่ีใชฝมือ จะสนใจเตรียมอุปกรณ 
มาเรียน ถึงแมวาจะทํางานไมเรียบรอยก็ตาม  

- ความสนใจเรียนดีขึน้ ไมอานหนังสือการตูนในเวลาเรียน 
- คะแนนเก็บภาคปฏิบตัิดีขึน้ สงผลใหผลการสอบกลางภาคเรียนท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิดีขึ้นไดผลการเรียน 
  72.67 % เม่ือเทียบกับปลายภาคเรียนท่ี 1 ไดผลการเรียนเพียง 70.33 % 
- กลาพูด กลาถาม มีปญหาจะมาปรึกษาครูเสมอ 
เด็กหญิงอารียา  ปานส ี
พฤติกรรมเปนเด็กราเริง ชอบคุย ชอบเลน หลังจากการทําวิจัยและใชเทคนิคท่ีกลาวมา พฤติกรรม 

การเรียน การสงงานของเขาก็เปล่ียนไปในทางท่ีดี เชน 
 - สงงานสม่ําเสมอไมวาจะเปนสมุดแบบฝกหัด ใบงาน งานประดิษฐท่ีใชฝมือ  
- ความสนใจเรียนดีขึน้ เวลาเรียนตั้งใจเรียน คุยนอยลง จะทํางานแลวจึงคุยโดยขออนุญาต 
- คะแนนเก็บภาคปฏิบตัิดีขึน้ สงผลใหผลการสอบกลางภาคเรียนท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิดีขึ้น ไดผลการเรียน 
  77.45 % เม่ือเทียบกับปลายภาคเรียนท่ี 1 ไดผลการเรียนเพียง 71.78 %  
- ใกลชิดครูมากข้ึน มีปญหาอะไรจะเขามาปรึกษา เพื่อใหครูชวยแนะ 
สังเกตพฤติกรรมดานความรูสึกของนักเรียนท่ีถูกทําวิจัยกับผูวิจัย มีความใกลชิดกันมากขึ้น เม่ือ 

พบหนากันจะเขามาไหว พูดคุย เม่ือมีปญหาจะบอกใหทราบ เชน “วันนีผ้มมาสาย เพราะนองตืน่สายครับ”  
“หนูลืมเอาสมุดแบบฝกหัดมา” บอกกอนท่ีครูจะถาม ผูวิจัยจะบอกวาไมเปนไรไมใชปญหาใหญโต เม่ือมี 
ปญหามันยอมมีทางแกไขปญหา อยาหนีปญหา แลวจะแสดงความใกลชิดกับเขา โดยลูบหลังแสดงความรัก 
เขาจะยิ้มและยกมือไหวขอบคุณ นักเรียนผูถูกทําวิจัยกลาพูดกับครูมากขึ้น ทําใหปญหาไมสงงานของนักเรียน 
ท้ัง 2 คนในเทอมท่ี 2 หมดไป ผูวิจัยคิดวาจะนํากลวิธีนี้ไปใชกับนักเรียนท่ีบกพรองไมสงงานตอไป 
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สรุปผลการวิจัย  
 
 

  สรุปผลการทํางานของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบ หลังจากท่ีไดใชเทคนิค 
แรงจูงใจแลว ทําใหนักเรียนท่ีมีความกระตือรือรน และรับผิดชอบในการทํางานสงดีขึ้นกวาเดิมมาก 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะ 
 

  1.  ครูผูสอนตองเอาใจใสในการทํางานของนักเรียน โดยใหคําปรึกษาเมื่อมีนักเรียนมีปญหา 
ในการทํางาน 

2. ครูผูสอนควรใหกําลังใจนักเรียนในรูปแบบตางๆ เชน คําชมเชย หรือรางวัล ในบางโอกาส 
ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนเทคนิคจูงใจ ท่ีครูผูสอนควรนํามาปฏิบตั ิเพราะจะทําใหนักเรียนมีกําลังใจในการทํางาน   
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    บรรณานุกรม 
 

 
สกินเนอร ( Skinner )  จิตวิทยาการศึกษา กรุงเทพมหานคร ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ. 2539 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามความคิดเห็นผูปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาการทํางาน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อนําขอมูลท่ีได ไปเปนพื้นฐาน
การศึกษาปญหาการทํางานของนักเรียน และแกไขปญหาการทํางานท่ีบกพรองของนักเรียนเปนรายบุคคล 
 ขอความกรุณาผูปกครองชวยกรอกขอมูลตามความเปนจริง และสงคนืครูประจําชัน้เพื่อเปนประโยชน 
ตอบุตรหลานของทาน ในการนําขอมูลท่ีไดไปพัฒนาการทํางานของนักเรียนใหดียิ่งขึ้น 
 โดยมี มิสวันเพ็ญ  ชื่นชม เปนผูดําเนนิการวิจัย 
................................................................................................................................................................................ 
ชื่อ ______________________________ นามสกุล _________________________ ชั้น ป. 6/____ เลขท่ี _____ 
คําชี้แจง กรุณาใสเคร่ืองหมาย   √     ลงหนาขอความ ตามความเปนจริงท่ีตรงกับความคิดเห็นของผูปกครอง 
หรือตอบขอความส้ันๆในชองเสนอแนะ 
ตอนท่ี 1  ขอมูลสวนตัว 
1.  นักเรียนมีพี่นองจํานวน 
      ...... 1  คน     ......  2  คน    ......  3  คน 
      ......  มากกวา 3 คน 
2.  นักเรียนอาศัยอยูกับ 
      ......  บิดา – มารดา   ......  ญาติสนทิ    ......  อ่ืนๆ 
3.  นักเรียนมีโรคประจําตัวหรือไม 
      ......  ไมมี    ......  มีโปรดระบุ 
4.  นักเรียนมีสุขภาพโดยปกติ 
      ......  แข็งแรงด ี   ......  คอนขางออนแอ   ......  เจ็บปวยบอย 
5.  นักเรียนเขาศึกษาในโรงเรียนอัสสัมชัญตั้งแตชัน้ใด 
      ......  กอนอนุบาล   ......  อนุบาล    ......  ประถม 
6.  นักเรียนมาถึงโรงเรียนเวลาใดโดยประมาณ ( กอนเขาเรียน ) 
      ......  กอน 07.00 น.   ......  07.00 – 08.00 น.   ......  หลัง 08.00 น. 
7.  นักเรียนกลับถึงบานเวลาใดโดยประมาณ ( หลังเลิกเรียน ) 
      ......  กอน 17.00 น.   ......  หลัง  17.00 น.   ......  ไมแนนอน 
8.  นักเรียนทําการบานเวลาใด 
      ......  ทําทีโรงเรียนกอนกลับบาน ......  ทําเวลาประมาณ 17.00 – 19.00 น. 
      ......  ไมแนนอน   ......  ทําตอนเรียนพิเศษท่ีโรงเรียน 
 
 



9.  นักเรียนมีการทบทวนการอานท่ีบานหรือไมในแตละวัน 
      ......  มี เปนประจํา   ......  มี เปนบางคร้ัง  ......  ไมเคยทบทวน 
10. ทานคิดวาบุตรหลานของทานมีปญหาดานการทํางานหรือไม ในระดับใด    
       ......  ไมมี ทําเสมอ   ......  มีเล็กนอย ทําบางไมทําบาง 
       ......  มีมาก ไมทําเลย   ......  มีเปนปญหาหลัก ทําไมไดเลย 
11. โดยปกตินกัเรียนมีนิสัยอยางไร  ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 
       ......  ราเริง แจมใส   ......  เงียบขรึม เก็บตัว 
       ......  ดื้อร้ัน เอาแตใจ   ......  งอแง หงดุหงิดงาย 
12. นักเรียนชอบส่ิงใดเปนพเิศษ จนมักจะเกิดปญหาในดานการเรียนหรือไม 
      ......  ไมมี 
      ......  มี โปรดระบุ เชน ............................................................................... 
13. นักเรียนมีพฤติกรรมเหลานี้หรือไม ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 
      ......  ชอบเลนคนเดียว   ......  สนใจส่ิงแวดลอม ชอบถาม 
      ......  ใจนอยเกง   ......  แบงปนของใหเพื่อนเสมอ 
      ......  หวงของ   ......  คุยเกง 
      ......  ขยัน    ......  เกียจคราน 
      ......  คลองแคลว วองไว  ......  เฉื่อยชา 
      ......  กาวราว    ......  สุภาพ 
14. ผลการเรียนท่ีผานมาของนักเรียนอยูในเกณฑใด 
      ......  ดีมาก    ......  ดี    ......  ปานกลาง 
      ......  ออน    ......  ออนมาก 
15. เวลาวางนกัเรียนชอบทําส่ิงใด ( โปรดระบุ )  
      .................................................................................................................................................................... 
16. ผูปกครองเคยพานักเรียนไปเลือกซ้ือหนังสือหรือไม 
      ......  เคย    ......  ไมเคย 
17. ทานคิดวาส่ิงใดท่ีเปนอุปสรรคในการทํางานของนักเรียน ( โปรดระบุ ) 
      ................................................................................................................................................................... 
18. ทานตองการใหผูสอนทําส่ิงใดเปนพิเศษหรือไม เพื่อเปนการชวยพฒันาการทํางานของนักเรียน 
      ......  ไมตองการ   ......  ตองการ ( โปรดระบุ ) ........................................................ 
19. ทานมีขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาการทํางานของนักเรียนอยางไร 
      ................................................................................................................................................................ 
      ................................................................................................................................................................ 

ขอบพระคุณทานผูปกครองท่ีใหความรวมมือ 



 
 
 
     

 
 

พฤติกรรมการทํางานและผลสัมฤทธิ์การเรียน 
 

ของ 
 

เด็กหญิง อารียา  ปานสี 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 



 
 
ประมวลภาพการทําวิจัย 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
         หนา 

บทคัดยอ          ก 
คํานํา           ข 
บทนํา           1 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา       1 
วัตถุประสงคของการวิจัย         1 
สมมติฐานการวิจัย         1 
ขอบเขตการวจัิย          1 
คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย        2 
ประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัย        2 
แนวคิดทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเก่ียวของ                 3 - 4 
วิธีดําเนินงานวิจัย         5 
พฤติกรรมการทํางานกอนทําการวิจัย       6 
พฤติกรรมการทํางานหลังทําการวิจัย       7 
สรุปผลการวิจัย          8 
ขอเสนอแนะ          8 
บรรณานุกรม          9 
ภาคผนวก                      10 
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