
           ก 
คํานํา 

 
  จากการศึกษาปญหาการทํางานนักเรยีนเปนรายบุคคล ในระดับประถมศึกษาปที่ 5 
 มีนักเรียนบางคนยังทํางานลาชามาก ซ่ึงเปนจํานวนนอย แตก็ทําใหเกดิปญหาใหกับครูผูสอนได 
 เหมือนกนั เนือ่งจากครูผูสอนตองคอยดแูลเอาใจใสเปนพิเศษเกีย่วกับการทํางาน เพราะการศึกษา 
   ในระดับประถมจะตองเนนเรื่องการพูด ฟง อาน และเขยีนใหมากที่สุด ดังนั้นผูวิจยัจึงเล็งเห็นถึง 
 ความสําคัญของการเขียน เพราะนักเรียนตั้งใจเขียนหนงัสือ งานทุกอยางจะไมลาชา 
  ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสังเกตมาวิเคราะหหาวิธีแกปญหา โดยนําเทคนิคแรงจูงใจมาใช 

ประกอบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานกัเรียนใหมีความรับผิดชอบ ในการทํางานและสงงานสม่ําเสมอ 
 การทําวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยขอขอบคุณทานผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ที่ได 
ใหคําแนะนําเสนอแนวทางในการทําวิจัย ตลอดทั้งผูรวมงานที่ใหคําปรึกษา ทําใหงานวิจยัฉบับนี ้
สําเร็จไปดวยดี 
 
           ผูวิจยั 
 
       

     ( นางอัมพร     ศรีวิชา )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            ข 
บทคัดยอ 

 

การจัดการเรยีนการสอนในปจจุบัน  เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยใชส่ือการเรียนการสอนที่ใชเทคนิคที่
หลากหลาย  ซ่ึงผูเรียนตองลงมือปฏิบัติจริง  เชน  กิจกรรมกลุม  ใบงาน  แบบฝกหดั  เมื่อลงมือปฏิบัติเสร็จแลว
จะตองนําผลงานสงทุกครั้ง 

จากการเรยีนการสอนที่ผานมาพบวานกัเรยีนบางคนบกพรองในหนาที่ที่รับผิดชอบตอการงานนักเรียน
ไมสงงาน  ดังนั้นผูวิจยัจึงไดนําขอมูลดังกลาวมาปรับปรุงแกไขพฤติกรรมของนักเรียนใหมีความรบัผิดชอบตอ
หนาที่ของตนใหมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             



1 
บทนํา

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนในปจจุบนั เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการใชส่ือการเรียนการสอน 
และเทคนิคทีห่ลากหลายซึ่งผูเรียนตองลงมือปฏิบัติจริง เชน กิจกรรมกลุม ใบงาน แบบฝกหัด แบบทดสอบ ฯลฯ 
เมื่อลงมือปฏิบัติเสร็จสิ้นแลว จะตองนําผลงานสงทุกครั้งใหเปนปจจุบัน เพื่อตรวจความถูกตองและแกไข เมื่อมี
ขอผิดพลาด เพื่อจะทําใหไดผลการเรียนรูที่ถูกตอง 
 จากการเรยีนการสอนที่ผานมา พบวามีนกัเรียนบางสวนบกพรอง ในหนาที่รับผิดชอบตอการทํางาน เชน 
แบบฝกหัด ใบงาน และแบบทดสอบ ผูวิจัยรูสึกเปนหวงจึงมีความตองการที่จะชวยเหลือนักเรียน จึงศึกษาหา
วิธีการที่จะทําใหผูเรียนมีความตั้งใจในการทํางานของนักเรียน เพื่อจะไดเรียนทันเพือ่นในหอง ขั้นแรกผูวิจยัพบ
และไดพูดคุยกับผูปกครอง ถึงการทํางานของนักเรียน ไดทราบวานกัเรียนบอกผูปกครองวาทํางานเสร็จสงครูแลว 
ทําใหทราบวานักเรียนพูดไมจริง ดังนั้นผูวจิัยจึงไดนําขอมูลดังกลาว มาเปนพื้นฐานในการปรับปรุงแกไข
พฤติกรรมของนักเรียน ใหมีความรับผิดชอบตอหนาทีข่องตนใหมากขึ้น 
วัตถุประสงคของการวิจยั
 1.  เพื่อตองการแกไขปญหาการไมทํางานของนักเรียน 
 2.  เพื่อพัฒนานักเรียน ใหมคีวามรับผิดชอบตอการทํางานมากขึ้น 
 3.  เพื่อตองการฝกใหนกัเรียน สงานสม่ําเสมอ 
 4.  เพื่อพัฒนาคุณภาพในการทํางานของนักเรียน ใหมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 
สมมุติฐานของการวิจยั
 1.  ผลสัมฤทธ์ิในการทํางาน มีความรับผิดชอบมากขึ้น 
 2.  การสอนไดใชเทคนิคในการในการจูงใจในการทํางาน เชน กลาวคําชมเชย ใหความใกลชิด พรอมทั้ง
ใหรางวัลเมื่อเขาทําดี จะสงผลใหนักเรยีนมีพฤติกรรมที่ดีในการรับผิดชอบ ตอการทํางานและสงงาน 
 3.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอความสําเร็จในการทํางาน  จะสงผลใหนักเรยีนมีความรับผิดชอบมากขึ้น 
ขอบเขตของการวิจัย
 1.  ประชากร 
 นักเรียนที่บกพรองในหนาที่รับผิดชอบตอการทํางาน ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ
นครราชสีมา ในภาคเรยีนที ่1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 3 คน นักเรยีนที่บกพรองในหนาที่รับผิดชอบตอการ
ทํางาน 
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 2.  กลุมตัวอยาง 
  นักเรียนบกพรองในหนาที่ทีรั่บผิดชอบตอการทํางาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียน
อัสสัมชัญนครราชสีมา  ปการศึกษา 2551  จํานวน 3 คน 
 3.  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ไดแกวิจยัเชิงทดลอง 

3.1 ตัวแปรอิสระ 
- การสอนโดยใชเทคนิคหลากหลายจูงใจในการทํางาน 

3.2 ตัวแปรตาม 
- ผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน มีการพัฒนาความรับผิดชอบที่ดีขึ้น 

 4.  ระยะเวลาในการศึกษา 
  ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2551 ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2551 – เดือนกุมภาพันธ  2552 
คําจํากัดความที่ใชในการวิจยั
 1.  เทคนิค      หมายถึง กลวิธีที่ใชในการทาํใหนกัเรียน เกิดแรงจูงใจในการทํางาน 
 2.  แรงจูงใจ   หมายถึง ชักนําหรือเกล้ียกลอม ใหเหน็คลอยตามในการทํางาน ครูใหความสนใจและ 
ใหคําปรึกษา เมื่อนักเรียนมปีญหา 
 3.  ผลสัมฤทธ์ิในการทํางาน หมายถึง ความเต็มใจและความเพยีรพยายามในการทํางาน นักเรยีนมีการ 
พัฒนาความรบัผิดชอบในการสงงานดีขึ้น 
ประโยชนที่ไดรับจากการวจิัย
 1.  เพื่อเปนแนวทางในการพฒันาสื่อเทคนิคการสอน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2.  สามารถนําผลการวิจัย ไปประยุกตใชในการพัฒนาจดัการเรียนการสอน ใหมีคณุภาพความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ในการทํางานมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

 
แนวคดิ ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 กฎแหงการเรยีนรู
  กฎการเรียนรู ของสกินเนอรก็คือ กฎการเสริมแรง ซ่ึงมี 2 เรื่อง คือ 

1. ตารางกําหนดการเสริมแรง ( Schedule of Reinforcement ) เปนการใชกฎเกณฑบางอยาง 
             เชน เวลาพฤติกรรม เปนตัวกําหนดในการเสริมแรง 

2. อัตราการตอบสนอง ( Response Rate ) เปนการตอบสนองที่เกิดจากการ   เสริมแรงตางๆ  
ซ่ึงจะเกดิขึ้นมากนอยและนานคงทนถาวรเทาใด ยอมแลวแตตาราง   กาํหนดการเสริมแรงนั้นๆ เชน 
ตารางกําหนดการเสริมแรงบางอยาง ทําใหมีอัตราการตอบสนองมาก และบางอยางก็มีอัตราการ
ตอบสนองนอย เปนตน 

    1. การเสริมแรงทันท ีหรือ การเสริมแรงแบบตอเนื่อง ( Immediately or   Continuous 
Reinoforcement ) หมายถึงการเสริมแรงทุกครั้ง  เมื่อผูเรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรู เปนการ
เสริมแรงที่ใหดวยความสม่ําเสมอ 
    2. การเสริมแรงเปนครั้งคราว ( Partialy Reinforcement ) หมายถึง  การสริมแรงที่ไมสม่ําเสมอ 
กลาวคือการเสริมแรงบางครั้งที่แสดงพฤติกรรมการเรียนรู  หรืออาจไมเสริมแรงบางครั้งที่แสดง
พฤติกรรมการเรียนรูสลับกันไป 

 การเสริมแรงวธีินี้แบงเปน 4 วิธีคือ 
     1. การเสริมแรงโดยใชเวลากําหนดแบบแนนอน ( Fixed Interval ) เปนวิธีที่ใชเวลา 
                           ที่คงที่กําหนดเปนมาตรฐานวาจะใหทุก 3 นาที หรือ 6 นาที เปนตน 
     2. การเสริมแรงโดยใชพฤติกรรมกําหนดแบบแนนอน ( Fixed Ratio ) เปนวิธีทีใ่ช            
                           พฤติกรรมการตอบสนองที่คงที่ เปนเกณฑวาจะใหการตอบสนองเกิดขึ้นกี่คร้ัง จึงจะให 
                           มีการเสริมหนึ่งครั้ง เชน ถานกพิลาปจกิแปน 5 คร้ัง จะไดกินถ่ัวเขยีว 1 คร้ัง เปนตน 

    3. การเสริมแรงโดยใชชวงเวลาเปนเกณฑ ( Variable Interval ) เปนวธีิที่กําหนด                  
โดยการใชชวงเวลา 2 – 5 นาที จะใหการเสริมแรง 1 คร้ัง คืออาจเปนชวงหนึ่งระหวาง  
 ชวงเวลานีไ้มกําหนดแนนอนลงไป  
     4. การเสริมแรง โดยใชชวงของพฤติกรรมเปนเกณฑ ( Variable Ratio ) เปนวิธีที่ใช 
 ชวงของพฤติกรรมกําหนดเปนเกณฑในการใหการเสริมแรงแตละครั้ง เชน ถานกพริาบ 
  กดคานในชวง 3 – 5 ครั้ง จะไดรับการเสริมแรงคือถ่ัวเขียว 1 คร้ัง วิธีนี้สกินเนอรพบวา  
  พฤติกรรมการเรียนรูนานทีสุ่ด สวนการเสริมแรงบางครั้งบางคราวแบบเปนชวง ไมวาจะ 
  เปนชวงเวลาหรือชวงพฤตกิรรม จะทําใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรูสูงสุด 
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จากการทดลองของสกินเนอร โดยการเสริมแรงนี้สรุปไดวาระยะแรกของการฝกนั้น ตองใหรางวัล 
ตอบสนองทุกครั้ง การเรียนรูจะเร็วขึน้และดําเนนิไปอยางไดผลเปนทีน่าพอใจ แตเมือ่เกิดการเรยีนรูแลว ควรจะ 
เวนการเสริมแรงแนนอนเสยี หันมาใชการเสริมแรงแบบเปนระยะ ทั้งนี้เพื่อเปนการชวยผูเรียนใหสามารถปรับตัว 
เขากับสภาพความเปนจริงของเหตุการณปจจุบันในชีวิตจริง ซ่ึงการตอบสนองของบุคคลไมจําเปนตองไดรับการ 
เสริมแรงทุกครั้ง 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาผลการทํางานของนักเรียนจากการสอน โดยใชเทคนิคการจงูใจในการทํางาน เปนการวิจยั 
ในระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 เพื่อแกไขปญหานักเรยีนบางคนที่บกพรองในหนาที่ที่รับผิดชอบตอการทํางาน 
ผูวิจัยไดดําเนนิการวจิัย มีขั้นตอนดังนี ้
ขั้นตอนที ่1   การศึกษาปญหา 
 กลุมตัวอยางทีน่ักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่5   ปการศึกษา 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา มี
นักเรียนที่บกพรองในหนาที่ที่รับผิดชอบตอการทํางาน ไมสงงานจํานวน 3   คน ผูวจิัยจึงศกึษาปญหาที่แกไข คือ 
 1. สังเกตการทํางานของนักเรียนเปนรายบคุคล พบวามนีกัเรียนบางสวนที่ไมสงงานเปนประจํา 
 2. สัมภาษณนกัเรยีนเพื่อสอบถาม ถึงสาเหตุของปญหาที่ทําใหนกัเรียนไมสงงานตามเวลาที่กําหนด 
ขั้นตอนที ่2   วิธีการที่ใชดําเนินการแกไขปญหา 
 1. สรางแบบสอบถามผูปกครองถึงพฤติกรรมการทํางาน ที่นักเรียนตองรับผิดชอบในระหวางอยูบาน 
 2. ใชเทคนิคในการจูงใจในการทํางานในรูปแบบที่หลากหลาย 
ขั้นตอนที ่3   การทดลอง 
 ผูวิจัยไดกลุมตวัอยางนกัเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที ่5   จํานวน 3   คน ทดลองใชเทคนิคแรงจูงใจ 
เพื่อเปนการเสริมในการทํางาน 
ขั้นตอนที ่4   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมดังนี ้
 -  สัมภาษณนกัเรียนเกี่ยวกับปญหาการทํางาน 
 -  แบบสอบถามผูปกครองเกี่ยวกับขอมูลตัวนักเรียน 
 -  ผลการทํางานของนักเรียนกอนและหลังการวิจยั 
ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูล
 ผูวิจัยไดวเิคราะหการทํางานของนักเรียนกอนและหลังการทําวิจัย ไดเปรียบเทียบดังนี้ 
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1.   เด็กชายธวชัชัย   ฉลอมพงษ 

 
พฤติกรรมการทํางานกอนทําการวิจยั พฤติกรรมการทํางานหลังการวิจัย 

             
            ในชวงของการเรียนเทอมตน พฤติกรรมของ 
ตัวนักเรียน ชอบคุย เยาแหยเพื่อน หวงเลน โดยเฉพาะ 
ฟุตบอล เวลาเรียนในหองจะทําเหมือนตั้งใจเรียน  
สังเกตดูเขาสนใจเรยีน แตพอมอบหมายใหทํางาน เชน 
แบบฝกหัด  เดก็ชายธวัชชัย   ฉลอมพงษ ก็จะลงมือทํา 
ตามที่ครูอธิบาย แตพอเวลาผานไปประมาณ 10 นาที 
เขาจะเอาสมุดแบบฝกหัดหรือใบงานใสใตโตะ จะเอา 
การตูนหรือคุยกับเพื่อน เมื่อครูเดินตรวจไปถึงครูจะด ุ
เร่ืองไมทํางาน เขาก็เอาขึ้นมาทําตอ ถาไมเสร็จในชั่วโมง
ก็จะตองทําตอใหเสร็จในชวงพัก 20 นาทีเปนการ
ลงโทษ 
การที่เด็กชายธวัชชัย  ฉลอมพงษ ไมทํางานที่ครู 
มอบหมายใหทํา เชนใบงาน สมุดแบบฝกหัด หรือแบบ 
ทดสอบ จึงทําใหคะแนนเกบ็ในภาคปฏิบตัิไดนอย และ 
เมื่อปลายภาคเรียนที ่2 ได 52.00  
            จากการสังเกตการเรียนและการทํางาน เห็นวา 
บกพรองมากกวาเพื่อนคนอืน่ๆในหอง ผูวจิัยจึงใชวิธี 
ดังนี ้
            - ผูวิจยัเรียกเพื่อนสนทิมาสัมภาษณ ถามถึง 
สาเหตุที่ไมสงงานที่ไดรับมอบหมาย 
            - สงแบบสอบถามผูปกครอง ถึงพฤติกรรมที่อยู 
ที่หอพัก 
            - ผูวิจยัใชเทคนิคแรงจูงใจ เพื่อเสริมแรงจูงใจ  
เพื่อเสริมใหนกัเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
             
  

 
            เมื่อไดศึกษาปญหาเกีย่วกับการทํางาน และสง 
งานของเด็กชายธวัชชัย  ฉลอมพงษ แลวผูวจิัยใช 
เทคนิคตางๆกับนักเรียน เชน 
            - ใหความใกลชิดคอยเปนที่ปรึกษา เมื่อนักเรียน
มีปญหาเกี่ยวกบัการทํางาน 
            - กลาวชมเชยตอหนาเพื่อนๆในหองเรียน พรอม 
กับใหเพื่อนแสดงความยินดโีดยปรบมือ ตวันักเรียนจะ 
รูสึกดีใจ ภูมิใจในความดีที่เขาไดปฏิบัติ 
            - ใหรางวัลเพื่อตอบแทนในความด ีที่เขาได
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดี 
            - หลังจากใชเทคนิคแรงจูงใจแลว ตัวนักเรียนได 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดี เชน 
            - สงงานสม่ําเสมอไมวาจะเปนสมุดแบบฝกหัด
ใบงาน โดยเฉพาะแบบทดสอบ เขาจะตั้งใจทําอยางด ี 
แมวาจะทําถูกบางผิดบาง แตสวนใหญจะถกูมากกวา 
            - มีความสนใจเรียนดขีึ้นมาก 
            - ผลการเรียนดีขึ้นในเทอม 2 ดีขึ้น กลาง 
ภาคเรียนที ่2 ได 52 . 00 ซ่ึงเปนสิ่งบงบอกถึงพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนไปในทางที่ดี และจะเปนการปลูกฝงนิสัย
รับผิดชอบใหกับนักเรยีน ผูวิจัยก็รูสึกดใีจที่ทําให
นักเรียนมีการเรียนที่ดีขึ้น  และมีพฤติกรรมที่ดีในดาน
รักการทํางาน 
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2.   เด็กชายสรรเพชร     จันทรมา 

 
พฤติกรรมการทํางานกอนทําการวิจยั พฤติกรรมการทํางานหลังการวิจัย 

             
            ในชวงของการเรียนเทอมตน พฤติกรรมของ 
ตัวนักเรียน ชอบคุย เยาแหยเพื่อน หวงเลน โดยเฉพาะ 
ฟุตบอล เวลาเรียนในหองจะทําเหมือนตั้งใจเรียน  
สังเกตดูเขาสนใจเรยีน แตพอมอบหมายใหทํางาน เชน 
แบบฝกหัด  เดก็ชายสรรเพชร   จันทรมา กจ็ะลงมือทํา 
ตามที่ครูอธิบาย แตพอเวลาผานไปประมาณ 10 นาที 
เขาจะเอาสมุดแบบฝกหัดหรือใบงานใสใตโตะ จะเอา 
การตูนหรือคุยกับเพื่อน เมื่อครูเดินตรวจไปถึงครูจะด ุ
เร่ืองไมทํางาน เขาก็เอาขึ้นมาทําตอ ถาไมเสร็จในชั่วโมง
ก็จะตองทําตอใหเสร็จในชวงพัก 20 นาทีเปนการ
ลงโทษ 
การที่เด็กชายสรรเพชร    จันทรมา ไมทํางานที่ครู 
มอบหมายใหทํา เชนใบงาน สมุดแบบฝกหัด หรือแบบ 
ทดสอบ จึงทําใหคะแนนเกบ็ในภาคปฏิบตัิไดนอย และ 
เมื่อปลายภาคเรียนที ่2 ได 54.00  
            จากการสังเกตการเรียนและการทํางาน เห็นวา 
บกพรองมากกวาเพื่อนคนอืน่ๆในหอง ผูวจิัยจึงใชวิธี 
ดังนี ้
            - ผูวิจยัเรียกเพื่อนสนทิมาสัมภาษณ ถามถึง 
สาเหตุที่ไมสงงานที่ไดรับมอบหมาย 
            - สงแบบสอบถามผูปกครอง ถึงพฤติกรรมที่อยู 
ที่หอพัก 
            - ผูวิจยัใชเทคนิคแรงจูงใจ เพื่อเสริมแรงจูงใจ  
เพื่อเสริมใหนกัเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
             
  

 
            เมื่อไดศึกษาปญหาเกีย่วกับการทํางาน และสง 
งานของเด็กชายสรรเพชร  จันทรมา แลวผูวิจัยใช 
เทคนิคตางๆกับนักเรียน เชน 
            - ใหความใกลชิดคอยเปนที่ปรึกษา เมื่อนักเรียน
มีปญหาเกี่ยวกบัการทํางาน 
            - กลาวชมเชยตอหนาเพื่อนๆในหองเรียน พรอม 
กับใหเพื่อนแสดงความยินดโีดยปรบมือ ตวันักเรียนจะ 
รูสึกดีใจ ภูมิใจในความดีที่เขาไดปฏิบัติ 
            - ใหรางวัลเพื่อตอบแทนในความด ีที่เขาได
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดี 
            - หลังจากใชเทคนิคแรงจูงใจแลว ตัวนักเรียนได 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดี เชน 
            - สงงานสม่ําเสมอไมวาจะเปนสมุดแบบฝกหัด
ใบงาน โดยเฉพาะแบบทดสอบ เขาจะตั้งใจทําอยางด ี 
แมวาจะทําถูกบางผิดบาง แตสวนใหญจะถกูมากกวา 
            - มีความสนใจเรียนดขีึ้นมาก 
            - ผลการเรียนดีขึ้นในเทอม 2 ดีขึ้น กลาง 
ภาคเรียนที ่2 ได 54 . 00 ซ่ึงเปนสิ่งบงบอกถึงพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนไปในทางที่ดี และจะเปนการปลูกฝงนิสัย
รับผิดชอบใหกับนักเรยีน ผูวิจัยก็รูสึกดใีจที่ทําให
นักเรียนมีการเรียนที่ดีขึ้น  และมีพฤติกรรมที่ดีในดาน
รักการทํางาน 
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3.   เด็กชายสหรัฐ   ทองอินทร 

 
พฤติกรรมการทํางานกอนทําการวิจยั พฤติกรรมการทํางานหลังการวิจัย 

             
            ในชวงของการเรียนเทอมตน พฤติกรรมของ 
ตัวนักเรียน ชอบคุย เยาแหยเพื่อน หวงเลน โดยเฉพาะ 
ฟุตบอล เวลาเรียนในหองจะทําเหมือนตั้งใจเรียน  
สังเกตดูเขาสนใจเรยีน แตพอมอบหมายใหทํางาน เชน 
แบบฝกหัด  เดก็ชายสหรัฐ   ทองอินทร ก็จะลงมือทํา 
ตามที่ครูอธิบาย แตพอเวลาผานไปประมาณ 10 นาที 
เขาจะเอาสมุดแบบฝกหัดหรือใบงานใสใตโตะ จะเอา 
การตนูหรือคุยกับเพื่อน เมื่อครูเดินตรวจไปถึงครูจะด ุ
เร่ืองไมทํางาน เขาก็เอาขึ้นมาทําตอ ถาไมเสร็จในชั่วโมง
ก็จะตองทําตอใหเสร็จในชวงพัก 20 นาทีเปนการ
ลงโทษ 
การที่เด็กชายสหรัฐ    ทองอินทร ไมทํางานที่ครู 
มอบหมายใหทํา เชนใบงาน สมุดแบบฝกหัด หรือแบบ 
ทดสอบ จึงทําใหคะแนนเกบ็ในภาคปฏิบตัิไดนอย และ 
เมื่อปลายภาคเรียนที ่2 ได 50.00  
            จากการสังเกตการเรียนและการทํางาน เห็นวา 
บกพรองมากกวาเพื่อนคนอืน่ๆในหอง ผูวจิัยจึงใชวิธี 
ดังนี ้
            - ผูวิจยัเรียกเพื่อนสนทิมาสัมภาษณ ถามถึง 
สาเหตุที่ไมสงงานที่ไดรับมอบหมาย 
            - สงแบบสอบถามผูปกครอง ถึงพฤติกรรมที่อยู 
ที่หอพัก 
            - ผูวิจยัใชเทคนิคแรงจูงใจ เพื่อเสริมแรงจูงใจ  
เพื่อเสริมใหนกัเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
             
  

 
            เมื่อไดศึกษาปญหาเกีย่วกับการทํางาน และสง 
งานของเด็กชายสหรัฐ  ทองอินทร แลวผูวจิัยใช 
เทคนิคตางๆกับนักเรียน เชน 
            - ใหความใกลชิดคอยเปนที่ปรึกษา เมื่อนักเรียน
มีปญหาเกี่ยวกบัการทํางาน 
            - กลาวชมเชยตอหนาเพื่อนๆในหองเรียน พรอม 
กับใหเพื่อนแสดงความยินดโีดยปรบมือ ตวันักเรียนจะ 
รูสึกดีใจ ภูมิใจในความดีที่เขาไดปฏิบัติ 
            - ใหรางวัลเพื่อตอบแทนในความด ีที่เขาได
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดี 
            - หลังจากใชเทคนิคแรงจูงใจแลว ตัวนักเรียนได 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดี เชน 
            - สงงานสม่ําเสมอไมวาจะเปนสมุดแบบฝกหัด
ใบงาน โดยเฉพาะแบบทดสอบ เขาจะตั้งใจทําอยางด ี 
แมวาจะทําถูกบางผิดบาง แตสวนใหญจะถกูมากกวา 
            - มีความสนใจเรียนดขีึ้นมาก 
            - ผลการเรียนดีขึ้นในเทอม 2 ดีขึ้น กลาง 
ภาคเรียนที ่2 ได 50 . 00 ซ่ึงเปนสิ่งบงบอกถึงพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนไปในทางที่ดี และจะเปนการปลูกฝงนิสัย
รับผิดชอบใหกับนักเรยีน ผูวิจัยก็รูสึกดใีจที่ทําให
นักเรียนมีการเรียนที่ดีขึ้น  และมีพฤติกรรมที่ดีในดาน
รักการทํางาน 
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จากตารางเปรยีบเทียบพฤติกรรมการทํางาน จะพบวาผลการทดลองหลังจากที่ไดใชเทคนิคแรงจงูใจใน

การทํางาน นักเรียนมกีารพฒันาพฤติกรรมในการทํางานที่ดีขึ้นมากเปนที่นาพอใจ ผูวิจัยคิดวาจะนํากลวิธีนี้ไปใช
กับนักเรยีนทีบ่กพรองในการทํางานตอไป 
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สรุปผลการวิจัย  
 
 
  สรุปผลการทํางานของนักเรยีนที่มีพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบ หลังจากที่ไดใชเทคนิค 
แรงจูงใจแลว ทําใหนกัเรียนที่มีความกระตอืรือรน และรับผิดชอบในการทํางานสงดีขึ้นกวาเดิมมาก 
 
 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะ 
 

 1.  ครูผูสอนตองเอาใจใสในการทํางานของนักเรียน โดยใหคําปรึกษาเมื่อมีนักเรียนมปีญหา 
ในการทํางาน 

2. ครูผูสอนควรใหกําลังใจนักเรียนในรูปแบบตางๆ เชน คําชมเชย หรือรางวัล ในบางโอกาส 
ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนเทคนิคจูงใจ ที่ครูผูสอนควรนํามาปฏิบัติ เพราะจะทําใหนกัเรียนมีกาํลังใจในการทํางาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บรรณานุกรม

 
 

สกินเนอร ( Skinner )  จิตวิทยาการศึกษา กรุงเทพมหานคร ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ. 2539 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
            หนา 
 
คํานํา            ก 
บทคัดยอ           ข 
บทนํา            1 
ความเปนมาและความสําคัญ         1-2 
แนวคิด  ทฤษฎี  และงานที่เกี่ยวของ        3-4 
วิธีดําเนินการวิจัย          5-9 
สรุปผลการวิจัย  ขอเสนอแนะ         10 
บรรณานุกรม           11 
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