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           การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความถี่ในการสงงานของนักเรียนกอน-หลังการพัฒนา
ความรับผิดชอบในการสงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดยใชตาราง
บันทึกการสงงานและการเสริมแรงทางบวก  
  กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/5 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
ที่เรียนในรายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2562 โดยการเลือกแบบเจาะจง  
จำนวน  29 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ แบบบันทึกการสงงานของนักเรียนและการสะทอนการความ
คิดเห็นของนักเรียน 
  ผลการวิจัยพบวา  
  1. ความถี่เฉลี่ยในการสงงานของนักเรียนกอนการพัฒนาเทากับ 6.52 คิดเปนรอยละ 65.15 
ในขณะที่ความถี่เฉลี่ยในการสงงานของนักเรียนหลังการพัฒนาเทากับ 8.79 คิดเปนรอยละ 87.88 แสดงให
เห็นวา นักเรียนมีพัฒนาการในการสงงานมากข้ึน  
  2.  ความถี่เฉลี่ยในการสงงานของนักเรียนหลังการพัฒนาพฤติกรรมสูงกวากอนการพัฒนา
พฤติกรรมเทากับ 2.27 คิดเปนรอยละ 22.73   

      จากผลการวิเคราะหขอมูลการสะทอนการเรียนรูของนักเรียนพบวา นักเรียนรอยละ 70.59 เห็น

วา ตารางบันทึกการสงงานชวยใหนักเรียนทำงานเปนระเบียบเรียบรอยมากขึ้น นักเรียนรอยละ 50 เห็นวา 

ตารางบันทึกการสงงานชวยใหนักเรียนตามงานและเช็คงานไดงาย นักเรียนรอยละ 29.41  เห็นวา ตาราง

บันทึกการสงงานชวยใหนักเรียนมีวินัยและตรงตอเวลา นักเรียนรอยละ 11.76 เห็นวา นักเรียนดีใจ ภูมิใจ

และมีกำลังใจในการสงงาน นักเรียนรอยละ 5.88 เห็นวา ตารางบันทึกการสงงานชวยใหนักเรียนรู

รายละเอียดและเห็นภาพรวมของงานไดชัดเจน และนักเรียนรอยละ 2.94 เห็นวา ตารางบันทึกการสงงาน

ชวยใหมีความรอบคอบมากข้ึน 
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บทที่ 1 

บทนำ 

ความเปนมาและความสำคัญ 

 
 การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญรุงเรืองและมีความมั่นคงนั้น  คุณภาพของคนในประเทศมีผลตอ
ความสำเร็จอยางสำคัญยิ่ง    โดยเฉพาะคุณภาพของเด็ก     ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีมีคาสูงสุดเหนือทรัพยากรใดๆ
ในโลก  กลาวคือ  การพัฒนาเด็กควรไดรับการพัฒนารอบดานทั้งรางกาย  จิตใจ  อารมณ   สังคม  และ
สติปญญา  ไดรับการตอบสนองความตองการพื้นฐานทางรางกายอยางพอเพียงมีความปลอดภัย  มีความรัก
ความผูกพัน  ความเอื้ออาทร  ความอบอุน  มีการอบรมบมนิสัยใหเปนคนดี  มีความรับผิดชอบ     มีความ
มานะบากบั่น    มีเหตุผล    รู จักควบคุมตนเองไดอยางเหมาะสม มีความเขาใจและรู จักตนเอง  ดูแล
ชวยเหลือตนเองและพึ่งตนเองไดอยางเหมาะสม   ตลอดจนสามารถดำเนินชีวิตที ่มีคุณคาตอตนเอง  
ครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติยามวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมไดอยางมีความสุข  และประสบ
ความสำเร็จ  นั่นคือการเปนคนดี  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีแข็งแรงม่ันคง ( กรมสุขภาพจิต. 2544 : 5 ) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  มาตราที่  6  กลาวไววา  การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  คุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
( กระทรวงศึกษาธิการ . 2546:5 )  และมาตราที่  28  ไดกลาวถึงหลักสูตรการศึกษา ตองมีลักษณะท่ี 
หลากหลาย  มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของแตละบุคคลใหเหมาะสมกับวัยตามศักยภาพ  และมุงพัฒนาคน ใหมี
ความสมดุลท้ังดานความรู  ความคิด  ความสามารถ  ความดีงาม  และความรับผิดชอบตอสังคม 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546:13 )  ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีเปาหมายใน
การพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ที่เปนผลผลิตทางการศึกษา  โดยมุงเนนที่จะพัฒนาใหผูเรียนมีลักษณะที่พึง
ประสงค  คือ  เปนคนดี  คนเกง  และคนมีความสุข  คนดี  คือ  คนที่ดำเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ  มีจิตใจที่ดี
งาม  มีคุณธรรมจริยธรรม  คนเกง  คือ  คนที่มีสมรรถภาพในการดำเนินชีวิตหรือมีความพิเศษเฉพาะทาง  
คนมีความสุข  คือคนท่ีมีสุขภาพดีท้ังทางกายและจิตใจ      เปนคนราเริง  แจมใส  รางกายแข็งแรง   มีมนุษย
สัมพันธ  มีความรักตอทุกสรรพสิ่งมีอิสรภาพ  ปลอดพนจากการเปนทาสของอบายมุขและสามารถดำรงชีวิต
ไดอยางเพียงพอแกอัตภาพ ( คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู.2543:11-12 )  จึงถือวาการศึกษาเปน
กระบวนการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที ่สมบูรณ  เปนเครื ่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ    สังคม    
วัฒนธรรม   คานิยมและระบบการเมืองของประเทศ การท่ีจะจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายขางตนนั้นข้ึนอยู
กับองคประกอบตางๆหลายประการดวยกัน  ดังที่  วิชัย  วงษใหญ ( 2526 : 12-13 )  กลาวไววา  การท่ี
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงหรือต่ำนั้นข้ึนอยูกับปจจัยหลายดานดวยกันคือ  ตัวผูสอน  เนื้อหาสาระท่ี
สอน  กิจกรรมการเรียนการสอน  และตัวผูเรียนเอง ตัวผูเรียนเปนปจจัยสำคัญมากที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ถานักเรียนไมใหความรวมมือในการเรียน  เชน  ไมตั้งใจเรียน  คุยหรือเลนในขณะที่ครูสอน  
ไมทำงานที่ครูสั่ง  เปนตน  ก็จะทำใหกิจกรรมการเรียนการสอนตองหยุดชะงักลง ซึ่งทำใหการเรียนการสอน
ไมบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว   นักเรียนก็จะไมประสบผลสำเร็จในการเรียนเทาที่ควร  และการที่นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำนั้น ไมไดขึ้นอยูกับความสามารถทางสติปญญา เพียงประการเดียว  องคประกอบ



อ่ืนๆอาจมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได  เชน  วุฒิภาวะ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  สภาพครอบครัว  และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน   (เยาวภา กันทรวชิยากุล. 2530:1 ) 

จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/5 ประจำ
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  มีนักเรียนจำนวน 34 คน จำแนกเปนนักเรียน
ชาย 14 คน และนักเรียนหญิง 20 คน โดยธรรมชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/5 เปนหองเรียนท่ี
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ นักเรียนมีปญหาดานการเรียน และมีปญหาดานพฤติกรรมอันพึง
ประสงค  อีกท้ังนักเรียนไมมีพ้ืนฐานหรือมีพ้ืนฐานนอย จึงทำใหไมสามารถปรับตัว และไมสนใจเรียน ไมตั้งใจ
เรียน ขาดความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ไมสงงานตามที่กำหนด ขาดความใสใจในการทำงาน 
ทำงานไมเปนระเบียบ บางคนก็ลืมวันกำหนดสงงานและขาดแรงจูงใจที่จะเรียน ทำใหเกิดพฤติกรรมที่เปน
ปญหาตามมา  และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนจากการจัดการเรียนการสอน 2 หนวยการเรียนรูท่ี
ผานพบวานักเรียนทำงานไมเปนระเบียบ ขาดความใสใจในการทำงาน ไมสนใจทำงานสง และสงงานไมครบ 
จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 91.18 ของนักเรียนทั้งหมด จากปญหานี้จึงสงผลใหนักเรียนมีคะแนนเก็บ
คอนขางต่ำ เกิดพฤติกรรมที่ไมพึ่งประสงคในดานระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ  ซึ่งปญหานี้ผูวิจัยเหน็วา
เปนปญหาท่ีตองแกไข ปรับปรุง พัฒนาและชวยเหลือใหนักเรียน เพราะหากปลอยไว ยอมสงผลใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ และไมบรรลุตามวัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอน จากการศึกษา
งานวิจัยตางๆและการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของพบวาการใชตารางบันทึกการสงงานและการเสริมแรงทางบวก
เปนวิธีการท่ีสามารถนำมาใชในการพัฒนาความรับผิดชอบในการสงงานขอนักเรียนได ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจทำ
การพัฒนาความรับผิดชอบในการสงงานของนักเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยใชตารางบันทึกการสงงานและการเสริมแรงทางบวก 

 

วัตถุประสงของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความรับผิดชอบในการสงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
โพธิ์ไทรพิทยาคาร โดยใชตารางบันทึกการสงงานและการเสริมแรงทางบวก 

2. เพื่อเปรียบเทียบความถี่ในการสงงานของนักเรียนกอน-หลังการพัฒนาความรับผิดชอบในการสง
งานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดยใชตารางบันทึกการสงงานและการ
เสริมแรงทางบวก 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เปนแนวทางสำหรับครูผูสอนในการเลือกใชวิธีการพัฒนาความรับผิดชอบในการสงงาน และเปน
แนวทางในการพัฒนาความรับผิดชอบและแกปญหาพฤติกรรมในการสงงานของนักเรียน 

2. สงเสริมใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/5 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ที่เรียนในรายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนท่ี 
1 ปการศึกษา 2562 โดยเลือกแบบเจาะจงจำนวน 34 คน 



ตัวแปรท่ีศึกษา 
            ตัวแปรตน คือ  ตารางบันทึกการสงงานและการเสริมแรงทางบวก 

ตัวแปรตาม คือ ความรับผิดชอบในการสงงานของนักเรียน รายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร   

ระยะเวลาในการทดลอง 

ดำเนินการทดลอง เดือน 3 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2562 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562  

นิยามศัพทเฉพาะ 
 
ตารางบันทึกการสงงาน หมายถึง ตารางที่นักเรียนจดบันทึกลำดับที่ ชื่อชิ้นงาน วันกำหนดสง วันที่สงชิ้นงาน 
ลายมือชื่อครูผูสอนและคะแนน 
การเสริมแรงทางบวก หมายถึง จำนวนดาวท่ีนักเรียนไดรับจากการสงงานในแตละครั้ง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความร ับผ ิดชอบในการส งงานของนักเร ียน 
รายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  

 

1. ตารางบันทึกการสงงาน 

2. การเสริมแรงทางบวก 

 

 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรับผิดชอบในการสงงานของนักเรียนของชั้น

มัธยมศึกษาปที่  3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยใชตารางบันทึกการสงงานและการ

เสริมแรงทางบวก ผูวิจัยไดศึกษาคนควารายละเอียด ตามหัวขอตอไปนี้ 

1. การนำเสนอขอมูลแบบตาราง 

2. การปรับพฤติกรรม 

2.1 ความหมายของการปรบัพฤติกรรม 

2.2 วิธีปรับพฤติกรรม 

3. การเสริมแรง (reinforcement) 
3.1 ประเภทของการเสริมแรง 
3.2 หลักการท่ัวไปในการใชเสริมแรงทางบวกอยางมีประสิทธิภาพ 
3.3 ขอควรคำนึงถึงและการเลือกใชตัวเสริมแรงประเภทตางๆ 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

1. การนำเสนอขอมูลแบบตาราง 

การนำสนอเปนการจัดรูปในการนำเสนอขอมูลในลักษณะแถว (row) และสดมภ (column) แถว 
หมายถึง การเรียงตามแนวนอน สดมภ หมายถึง การเรียงตามแนวตั้ง เพ่ือจัดขอมูลใหเปนระเบียบหรือการ
จัดขอมูลใหอยูในรูปท่ีอานความหมาย ไดท้ังแถวตั้งและแถวนอน สัมพันธกัน ลักษณะของตารางไมตายตัว 
ข้ึนอยูกับจุดมุงหมายของผูจัดทำ ถาตองการท่ีจะใหตารางเปนท่ีเก็บขอความทางสถิติอยางละเอียด ตารางนั้น
จะตองมีขนาดและขอบเขตกวางขวางมากพอ 

         โดยท่ัวไปการนำเสนอขอมูลในรูปตาราง  จะจำแนกตามลักษณะตางๆ ท่ีแบงตามหัวเรื่อง โดย
แบงเปน 3 ชนิด คือ 

          1.1  ตารางแบบทางเดียว (one-way table) หมายถึง ตารางท่ีมีการจำแนกเพียงลักษณะเดียว
เทานั้น       

1.2  ตารางแบบสองทาง (two-way table) หมายถึง ตารางท่ีมีการจำแนกลักษณะสองลักษณะ  

1.3  ตารางแบบหลายทาง (multi-way table) หมายถึง ตารางท่ีมีการจำแนกตั้งแตสามลักษณะ 
(three-way table) ข้ึนไปนั่นเอง  

2. การปรับพฤติกรรม 

  2.1 ความหมายของการปรับพฤติกรรม 
 ผองพรรณ เกิดพิทักษ (2536 : 10) กลาววา การปรับพฤติกรรม เปนการประยุกตหลักพฤติกรรม 
โดยใชเทคนิคหรือวิธีการปรับพฤติกรรม วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีประสมประสานกันเพื่อปรับหรือ



เปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคใหเปนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ตลอดท้ังการสรางสรรคและเสริมสรางใหเกิด
พฤติกรรมท่ีประสงค  
 ผดุง อารยะวิญู (2533 : 103 ) กลาวา การปรับพฤติกรรม หมายถึง กระบวนการในการปรับปรุง
เปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมจากพฤติกรรมที ่ไมพึงประสงคเปนพฤติกรรมที ่พึงประสงค ตลอดจนการสราง
พฤติกรรมใหมท่ีพึงประสงค  
 ประเทือง ภูมิภัทราคม (2535 : 20) กลาวา การปรับพฤติกรรม หมายถึง การประยุกตหลักการ
ปรับพฤติกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค  
 พรรณี ชูชัย เจนจิต (2538 :323) กลาวา การปรับพฤติกรรม หมายถึง การนำเทคนิคของการวาง
เงื่อนไขผลกรรม (0perantConditioning) มาใชในการปรับพฤติกรรมที่ตองการโดยการไมใหความสนใจกับ
พฤติกรรมท่ีไมพึงปรารถนา และใหความสนใจกับการแสดงพฤติกรรมท่ีปรารถนา 
 จากความหมายของการปรับพฤติกรรมดังที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การปรับพฤติกรรม คือ การ
นำวิธีหรือเทคนิคตาง ๆ มาปรับเปลี่ยนบุคคลที่มีพฤติกรรมไมพึงประสงคใหเปนบุคคลที่มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค และเสริมสรางใหเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงคเพ่ิมมากข้ึน 
         
 2.2 วิธีปรับพฤติกรรม 
 การปรับพฤติกรรมมีหลายวิธี ขอยกตัวอยางการปรับพฤติกรรมเพ่ือเปนตัวอยางเพียง  
9 วิธี ดังตอไปนี้  
 1.2.1 แรงเสริมเชิงบวก (Positive Reinforcement) หมายถึง ขบวนการที่สงเสริมพฤติกรรม
ของเด็ก เพื่อใหเด็กแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคซ้ำอีก เมื่อไดรับคำชมเชย หรือรางวัล เชนเมื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดสำเร็จ ครูควรพูดวาเกง ดี วิเศษ เยี่ยม เปนตน อุปกรณเสริมแรงที่เปนสิ่งของอาจไดแก อาหารหรือขนม 
ของเลน การใหเสริมแรงควรใหสม่ำเสมอในตอนแรกเม่ือพฤติกรรมเริ่มคงท่ีแลวควรลดเสริมแรงลงและใหแรง
เสริมเปนครั้งคราวเทานั้นเม่ือพฤติกรรมคงท่ีแลว 
 1.2.2  แรงเสริมเชิงลบ (Negative Reinforcement) หมายถึง ขบวนการที่สงเสริมพฤติกรรม
ของเด็ก เพื่อใหเด็กแสดงพฤติกรรมที ่พึงประสงคซ้ำอีก เด็กแสดงพฤติกรรมที ่พึงประสงคเพื่อตองการ
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เด็กไมพึงพอใจ ตัวอยางเชน ครูบอกนักเรียนวา “แบบฝกหัดคณิตศาสตรมี 2 ตอน หาก
ใครทำตอนแรกถูกหมด ก็ไมตองทำแบบฝกหัดตอนที่ 2 ” นักเรียนจึงตั้งใจทำแบบฝกหัดตอนแรกถูกหมด 
และทำอยางดีใหคำตอบถูกหมด เพ่ือหลีกเลี่ยงการทำแบบฝกหัดตอนท่ี 2 ดังนั้น แบบฝกหัดตอนท่ี 2 เปนแรง
เสริมเชิงลบเพราะเปนสิ่งท่ีเด็กหลีกเลี่ยง แตแบบฝกหัดตอนท่ี 2 นี้ ทำใหเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
 1.2.3 การหยุดยั้ง (Extinction)  เปนการงดใหรางวัล งดใหความสนใจตอพฤติกรรมของเด็ก ซ่ึง
เปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ครูควรใหแรงเสริมแกพฤติกรรมท่ีพึงประสงคควบคูไปดวย เชนเม่ือเด็กลุกจาก
ที่นั่ง ครูแสดงอาการไมสนใจ แตเมื่อเด็กนั่งเรียบรอยครูจะชม เปนตน การเพิกเฉยของครู หรือผูปกครอง
เหมาะสำหรับพฤติกรรมที่ไมรุนแรงเทานั้น วิธีนี้ไมเหมาะสำหรับพฤติกรรมที่รุนแรง เชนการชกตอย ซึ่งครู
หรือผูปกครองควรหยุดพฤติกรรมนั้นทันที 
 1.2.4 เหรียญรางวัล (Token Economy) เปนการสะสมเหรียญหรือคะแนนเพื่อใหเด็กมีสิทธิ์
ไดรับรางวัลอยางใดอยางหนึ่ง หรือทำกิจกรรมที่เด็กชอบ โดยครูกำหนดคะแนนหรือเหรียญเปนระดับตางๆ 
แตละระดับมีรางวัลแตกตางกัน เชน ครูจะให 1 คะแนนแกเด็กทุกครั้งที่ทำงานเสร็จภายในเวลาที่กำหนดให 
และใหอีก 1 คะแนนหากเด็กไมลุกออกจากท่ีนั่งในเวลาท่ีกำหนดไว ถาใครสะสมคะแนนได 10 คะแนนครูจะ



มีรางวัลใหเปนรูปลอก 1 แผน สะสมได 20 คะแนน ไดสมุด 1 เลม เปนตน การใหรางวัลควรจัดตามระดับ
ความสำคัญของรางวัล การใหคะแนนควรใหสำหรับพฤติกรรมท่ีเด็กสามารถทำได 
 1.2.5 Overcorrection  เปนการแกไขผลการกระทำของเด็กและแกไขในปริมาณท่ีมากกวาเดิม 
เชนเด็กคนหนึ่งคว่ำโตะเรียนในหองเรียน จนโตะระเกะระกะเต็มไปหมด ครูจึงสั่งใหเด็กจัดโตะใหเปนระเบียบ
เหมือนเดิม ยิ่งไปกวานั้น ครูยังใหนักเรียนคนนี้ ทำความสะอาดโตะทุกตัวดวย จะเห็นวาเทคนิคการปรับ
พฤติกรรมนี้มี 2 ข้ันตอน ข้ันตอนแรกคือ เด็กจะตองแกไขผลการกระทำของตนเสียกอน สวนข้ันท่ี 2 เปนการ
ใหเด็กทำสิ่งท่ีดีแตเด็กไมชอบ การใหเด็กทำเชนนี้เปนการลงโทษสถานเบา 
 1.2.6 Timeout   เปนการงดใหรางวัลในชวงเวลาจำกัด เชนนักเรียนท่ีคุยกันจะถูกตัดสิทธิ์ไมให
เลนเกมคอมพิวเตอรในชั่วโมงคอมพิวเตอร เปนตน เด็กที่รองใหไมหยุดอาจถูกสงเขาไปกักขังไวในหองนอน
เปนเวลา 5 นาที หรือจนกวาเด็กจะหยุดรองให เปนตน การงดใหรางวัลควรทำใหเหมาะสม ควรงดในสิ่งท่ี
เด็กชอบและไมงดนานจนเกินไป 
  1.2.7 การทำสัญญากับเด็ก (Behavioral contract)  เปนการเซ็นสัญญาระหวางครูกับนักเรียน 
ในลักษณะที่เปนลายลักษณอักษร เชน นักเรียนสัญญากับครูวาจะไมขโมยของเพื่อนอีก ตลอดระยะเวลา 2 
เดือน เปนตน สิ่งที่จะใหเด็กทำสัญญาควรเปนสิ่งที่เด็กสามารถทำได ระยะเวลาในสัญญาไมควรนานเกินกวา
ที่เด็กจะทำไดมีการตรวจสอบตลอดเวลาวาเด็กปฏิบัติตามสัญญาหรือไมหากผิดสัญญาควรมีการลงโทษ หาก
ปฏิบัติตามสัญญาครบถวน ควรใหรางวัลแกเด็ก   
 1.2.8 การลงโทษ (Punishment)  เปนขบวนการในการจัดกิจกรรมที่ไมพึงประสงคที ่เด็ก
แสดงออกและไมใหเด็กแสดงพฤติกรรมเชนนี้อีกในอนาคต การลงโทษอาจเปนการลงโทษดวยวาจา เชน การ
ตำหนิ หรือการลงโทษทางกาย เชนการตี ครูควรพึงระวังวาการลงโทษคือการหยุดพฤติกรรมไมใชเปนการ
เสริมพฤติกรรม หากลงโทษแลวเด็กยังแสดงพฤติกรรมดังเดิมอีกแสดงวาการลงโทษเปนการปรับพฤติกรรมท่ี
ไมมีประสิทธิภาพสำหรับเด็กคนนั้น 
 1.2.9 การหลอหลอมพฤติกรรม (Shaping)  เปนการเลือกใหแรงเสริมเฉพาะพฤติกรรมที่พึง
ประสงคเทานั้น เชน ในหองเรียนครูชมเด็กท่ีตั้งใจฟงครูสวนเด็กท่ีคุยกันนั้น ครูไมตำหนิ แตครูจะแสดงอาการ
ไมสนใจ การเลือกชมเฉพาะพฤติกรรมท่ีพึงประสงค จะชวยใหเด็กแสดงพฤติกรรมนั้นซ้ำอีกครูหรือผูปกครอง
ควรเปนตัวอยางที่ดี เด็กอาจยึดครูหรือผูปกครองเปนแบบอยางในหลายดานในการปรับพฤติกรรม หากครู
หรือผูปกครองไมสามารถเปนแบบอยางได อาจใชนักเรียนเปนแบบอยางได เชน ตัวอยางของการพูดไพเราะ 
ความขยันหม่ันเพียรการมีสัมมาคาราวะตอครู การรับผิดชอบในสิ่งท่ีครูมอบหมายให เปนตน 
 
3.  การเสริมแรง (reinforcement) 

 3.1 ประเภทของการเสริมแรง 
 การเสริมแรงคือการทำใหความถ่ีของพฤติกรรมเพ่ิมข้ึน อันเปนผลเนื่องมากจากผลกรรมท่ีตามหลัง
พฤติกรรมนั้น ผลกรรมท่ีทำใหพฤติกรรมมีความถ่ีเพ่ิมข้ึน เรียกวา ตัวเสริมแรง (reinforcer) ตัวเสริมแรงท่ีใช
กันอยูจะมี 2 ชนิดคือ 
                1. ตัวเสริมแรงปฐมภูมิ เปนตัวเสริมแรงที่มีคุณสมบัติดวยตัวของมันเองในการตอบสนองความ
ตองการทางชีวภาพหรือมีผลตอผูไดรับโดยตรงเชน อาหาร ความเย็น เปนตน 
                2. ตัวเสริมแรงทุติยภูมิ เปนตัวเสริมแรงที่ตองผานกระบวนการพัฒนาคุณสมบัติของการเปนตัว
เสริมแรง โดยการนำไปสัมพันธกับตัวเสริมแรงปฐมภูมิ เชน เงิน รางวัล คำชมเชย เปนตน 



นอกจากนี้ การเสริมแรงยังแบงไดอีก 2 ลักษณะคือ 
                        2.1 การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) คือการเสริมแรงที ่มีผลทำให
พฤติกรรมท่ีไดรับการเสริมแรงนั้นมีความถ่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีการใหรางวัลเปนการใหตอพฤติกรรมท่ีบุคคลทำ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งตามวาระและโอกาสที่สำคัญ โดยไมจำเปนวาตองทำใหพฤติกรรมนั้นมีความถี่เพิ่มขึ้น (Kazdin, 
1984 อางถึงใน สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2541) นอกจากนี้ยังพบวา การใชคำตำหนิหรือการตีบุคคลอาจจะ
เปนการเสริมแรงทางบวกไดถาการกระทำดังกลาวสงผลทำใหพฤติกรรมท่ีไดรับการกระทำมีความถี่เพิ่มข้ึน 
เชน สุพจนมาเขาทำงานตรงเวลา หัวหนางานจึงชมเชยสุพจนในที่ประชุมวาขยันขันแข็งมาทำงานตรงเวลา 
ผลที่ตามมือคือสุพจยมาทำงานตรงเวลาทุกวัน แสดงวาพฤติกรรมดังกลาวไดรับการเสริมแรงทางบวกจากคำ
ชมของหัวหนา 
                        2.2 การเสร ิมแรงทางลบ (Negative reinforcement) ค ือ การทำให ความถ ี ่ ของ
พฤติกรรมเพิ่มมากขึ้น อันเปนผลมาจากการแสดงพฤติกรรมดังกลาวนั้น สามารถถอดถอนจากสิ่งเราที่ไมพึง
พอใจ (Aversive stimuli) ออกไปได การเสริมแรงทางลบจะมี 2 ลักษณะคือ พฤติกรรมการหลีกหนี (Escape 
behavior) และพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง (Avoidance behavior) 
 
 3.2   หลักการท่ัวไปในการใชเสริมแรงทางบวกอยางมีประสิทธิภาพ 
 การเสริมแรงทางบวกนั้น สามารถใชไดกับพฤติกรรมที่ตองการพัฒนาหรือพฤติกรรมพึงประสงค 
เพียงแตผูนำไปใชจะตองสามารถเลือกตัวเสริมแรงไดอยางเหมาะสมและมีหลักการนำไปใชดังนี้ (สมโภชน 
เอ่ียมสุภาษิต, 2541 และ ประทีป จินง่ี, 2540) 
  1. เสริมแรงทางบวกจะตองใหหลังจากการเกิดพฤติกรรมเปาหมายเทานั้น 
 2. การเสริมแรงจะตองกระทำทันท่ีท่ีเกิดพฤติกรรมเปาหมาย 
 3. การเสริมแรงควรใหอยางสม่ำเสมอ 
 4. ควรมีการบอกเง่ือนไขการใหการเสริมแรง 
 5. ตัวเสริมแรงนั้นควรจะมีปริมาณพอเหมาะท่ีจะเสริมแรงพฤติกรรมโดยไมกอใหเกิดการหมด  
สภาพการเปนตัวเสริมแรง 
 6. ตัวเสริมแรงนั้นจะตองเลือกใหเหมาะกับแตละบุคคล 
 7. ถาเปนไปไดควรใชตัวเสริมแรงท่ีมีอยูในสภาพแวดลอมนั้น 
 8. ควรมีการใชตัวแบบหรือการชี้แนะควบคูไปกับการเสริมแรงดวย 
 9. ควรมีการวางแผนการใชตารางการเสริมแรงหรือยืดเวลาการเสริมแรง 
 
 3.3  ขอควรคำนึงถึงและการเลือกใชตัวเสริมแรงประเภทตางๆ 
 1. ตัวเสริมแรงที่เปนสิ่งของหรืออาหาร เชน ขนม เครื่องเขียน ของรางวัล เปนตน จะใชไปผลเม่ือ
บุคคลเกิดความขาดแคลนเทานั้น การใชอาหารหรือสิ่งเสพไดจะเกิดปญหาการหมดสภาพไดถาใหมากเกินไป
หรือชวงเวลาไมเหมาะสมเชน ไมสามารถใหไดทันทีจะรบกวนกิจกรรมท่ีกำลังดำเนินอยู เปนตน วิธีการใหเม่ือ
บุคคลแสดงพฤติกรรมเปาหมายที่กำหนดทันที นำไปใชกับทั้งเด็กและผูใหญในหลายพฤติกรรมควรมีใหเลือก
มากชนิด 
  2. ตัวเสริมแรงทางสังคม เชน ชมเชย ยิ้ม จับมือ สบตา เปนตน อาจแสดงออกดวยคำพูดหรือ
ทาทางตางๆ จำเปนตองใชคูกับตัวเสริมแรงอื่นๆและเมื่อตองการใหพฤติกรรมที่เกิดคงอยูตอไป หลักการคือ
ตองชมตอหนา ทันทีทันใจ ตองบอกวาชมพฤติกรรมอะไรที่ดี และความรูสึกที่คุณมีตอผูแสดงพฤติกรรม 



หลังจากพูดใหหยุดชั่วขณะใชการแสดงความชื่นชมทางสีหนา กระตุนในเพิ่มความถี่พฤติกรรม แตแรงเสริม
ทางสังคมไมสามารถใชไดทุกคน ผูใชควรจัดประสบการในการใหแรงเสริมนี้คูกับตัวอ่ืนๆกอน 
 3. ตัวเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรมหรือหลักของพรีแม็ค คือ การใชกิจกรรมท่ีบุคคลชอบทำมากท่ีสุดหรือ
กิจกรรมที่บุคคลทำบอยที่สุดมาเสริมแรงกิจกรรมที่บุคคลทำนอยที่สุด เหมาะกับพฤติกรรมพึงประสงคที่ตอง
ยืดเวลาใหการเสริมแรงออกไป ไมสามารถใหไดทันทีขณะนั้น ตองใหหรือไมใหกิจกรรมเทานั้น และมีกิจกรรม
ใหเลือกหลากหลาย 
 4. ตัวเสริมแรงที่เปนเบี้ยอรรถกร เชน การใชเงิน ดาว แตมสะสม คะแนน เปนตนโดยสามารถ
นำไปแลกเปนตัวเสริมแรงอ่ืนๆไดมากกวา 1 ตัวข้ึนไป มีประสิทธิภาพสูงมากและคงพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปนั้นไดในระดับสูง สามารถใชงานไดงายและไมรบกวนพฤติกรรมที่กำลังทำอยู แตอาจเกิดปญหาจากความ
โลภได และเม่ือยุติการใชอยางทันทีทันใดจะทำใหพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปนั้นกลับสูสภาพเดิมทันที 
 5. ตัวเสริมแรงที่เปนขอมูลปอนกลับ เชน ผลการตรวจสุขภาพ ประกาศคะแนนสอบ เปนตน ควร
ใหขอมูลปอนกลับที่เปนพฤติกรรมทางบวกมีความชัดเจนถูกตองของขอมูล ผูใหขอมูลตองเปนบุคคลที่ผูถูก
ปรับพฤติกรรมเชื่อถือ ควรอธิบายใหบุคคลเห็นความสำคัญของขอมูลเพื่อนำไปปรับปรุงพฤติกรรมตนเอง 
และกำหนดเปาหมายของพฤติกรรมที่ตองการปรับปรุง ควรใชคูกับตัวเสริมแรงอื่นๆโดยเฉพาะตัวเสริมแรง
ทางสังคมหรือเบี้ยอรรถกรจะทำใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
        
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 โสภิดา ลิ ้มวัฒนาพันธ. (2538) ไดทำการวิจัยเชิงทดลองเรื ่อง การเปรียบเทียบผลของการปรับ
พฤติกรรมโดยใชการควบคุมตนเองกับการเสริมแรงทางบวกดวยเบี้ยอรรถกร ที่มีตอการเพิ่มและการคงอยู
ของพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย ชั้นปท่ี 1 ที่มี
พฤติกรรมความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายต่ำ จำนวน 15 คน โดยแบงกลุมตัวอยางเปน 3 กลุม กลุม
ละ 5 คน มีลักษณะดังนี้ กลุมทดลอง 1 ไดรับเทคนิคการควบคุมตนเอง กลุมทดลอง 2 ไดรับการเสริมแรง
ทางบวกดวยเบี้ยอรรถกร และกลุมควบคุม รูปแบบการทดลองใช ABF Control Group Design เครื่องมือท่ี
ใชในการทดลอง คือ แบบบันทึกพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย พบวา 1). นักศึกษากลุม
ที่ใชเทคนิคการควบคุมตนเองและกลุมที่ไดรับการเสริมแรงทางบวกดวยเบี้ยอรรถกร มีพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย ในระยะทดลองและระยะติดตามผลสูงกวาระยะเสนฐานอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 2). นักศึกษากลุม ที่ใชเทคนิคการควบคุมตนเองและกลุมที่ไดรับการเสริมแรงทางบวก
ดวยเบี้ยอรรถกร มีพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายสูงกวานักศึกษากลุมควบคุมท้ังในระยะ
ทดลองและระยะติดตามผล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  3). ในระยะทดลอง พบวา นักศึกษากลุมนี้
ไดรับเทคนิคควบคุมตนเองและกลุ มที ่ไดรับการเสริมแรงทางบวกดวยเบี ้ยอรรถกร มีพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายไมแตกตางกัน และ 4). ในระยะติดตามผล พบวา นักศึกษาท่ีไดรับเทคนิค
ควบคุมตนเอง มีพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายสูงกวา นักศึกษากลุมท่ีไดรับการเสริมแรง
ทางบวกดวยเบี้ยอรรถกร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 

วิธีการดำเนินการ 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการพัฒนาความรับผิดชอบในการสงงานของนักเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยใชตารางบันทึกการสงงานและการเสริมแรงทางบวก 
มีลำดับข้ันตอนการทำวิจัยตามลำดับตอไปนี้ 

1. กลุมตัวอยาง 
 2. เครื่องท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3. วิธีการพัฒนา 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
 5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/5 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ที่เรียนในรายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนท่ี 
1 ปการศึกษา 2562 โดยเลือกแบบเจาะจงจำนวน 35 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
        1. แบบบันทึกการสงงานของนักเรียน 
        2. การสะทอนการความคิดเห็นของนักเรียน 

 
วิธีการพัฒนา 

1. ผูวิจัยพุดคุย สนทนา และอบรมนักเรียน  เพ่ือชี้แจงถึงประโยชนของการสงงาน พรอมยกตัวอยาง
ใหนักเรียนเห็นวา ถาไมสงงานและการบานจะสงผลอยางไร  

2. ผูวิจัยใหนักเรียนทำตารางบันทึกการสงงาน โดยมีสดมภดังนี้ 
 

ท่ี ช้ินงาน วันกำหนดสง วันสง ลายมือชือครูผูสอน คะแนน 
      
      
      
      

 
3. ผูวิจัยชี้แจงแนวปฏิบัติในการสงงานและเกณฑการรับคะแนนพิเศษ (ดาว) ดังนี้ 

3.1 นักเรียนตองสงงานตามวันเวลาท่ีกำหนด 
3.2 งานทุกชิ้นของนักเรียนเรียบรอย เปนระเบียบ และขีดเสนค่ัน 

4. เม่ือสิ้นสุดการพัฒนา ผูวิจัยใหนักเรียนสะทอนความรูสึก โดยเปนแบบสะทอนแบบปลายเปด 

 
 



การวิเคราะหขอมูล     
          1. วิเคราะหขอมูลโดยนำความถี่ในการสงงานของนักเรียนทุกคนหลังการพัฒนาความรับผิดชอบใน
การสงงานมารวมกัน แลวหาคาเฉลี่ยความถ่ีและรอยละเทียบกับคาเฉลี่ยความถ่ีและรอยละในการสงงานของ
นักเรียนทุกคนกอนการพัฒนาความรับผิดชอบในการสงงาน 
         2. เปรียบเทียบผลตางความถี่และรอยละในการสงงานของนักเรียนทุกคนกอนการพัฒนาความ
รับผิดชอบในการสงงานและหลังพัฒนาความรับผิดชอบในการสงงาน 

   3. ประเมินพัฒนาการในการสงงานของนักเรียน โดยดูจากคาตางความถี่และรอยละในการสงงาน
ของนักเรียนกอนการพัฒนาความรับผิดชอบในการสงงานและหลังพัฒนาความรับผิดชอบในการสงงานเปน
รายบุคคลและภาพรวมโดยใชเกณฑการประเมินดังนี้  

คาตางเปนบวก      แปลผลวา    มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึน 

คาตางเปนศูนย    แปลผลวา    มีพัฒนาการเทาเดิม 

คาตางเปนลบ         แปลผลวา   มีพัฒนาการลดลง  
4. วิเคราะหเนื้อหาเชิงคุณภาพจากการสะทอนความคิดเห็นของนักเรียน 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1.   คำนวณคาเฉลี่ย (�̅�𝑥) โดยใชสูตร ดังนี้ 

                 �̅�𝑥  = ∑𝑥𝑥
𝑁𝑁

 

เม่ือ  

 �̅�𝑥    แทน คาเฉลี่ย 

  ∑𝑥𝑥 แทน ผลรวมความถ่ีในการสงงานท้ังหมด 

       N       แทน     จำนวนนักเรียนท้ังหมด 

 

2.  คำนวณคารอยละ (Percentage)  โดยใชสูตร ดังนี้ 

P = 100×
N
f

 

เม่ือ    

 P แทน รอยละ 

  f    แทน   ความถ่ีตองการแปลงเปนรอยละ 

N  แทน   จำนวนขอมูลท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

การพัฒนาพความรับผิดชอบในการสงงานของนักเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 โรงเรียนโพธิ์ไทร
พิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยใชตารางบันทึกการสงงานและการเสริมแรงทางบวก ภาคเรียนท่ี 1  
ปการศึกษา 2562 จำนวน 34 คน ไดผลดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบความถ่ี รอยละ คาตาง คาเฉลี่ย และพัฒนาการในการสงงานของนักเรียนกอน
และหลังการพัฒนาความรับผิดชอบในการสงงาน โดยใชตารางบันทึกการสงงานและการเสริมแรงทางบวก 
 

เลขท่ี 

กอนพัฒนา
พฤติกรรม  

หลังพัฒนาพฤติกรรม คาตาง 
คะแนนพิเศษ 

(ดาว) 
พัฒนาการ 

ความถี่ 
(10) 

รอยละ 
ความถ่ี 
(10) 

รอยละ ความถี่ รอยละ 

1 6 60 8 80 2 20 3 เพ่ิมข้ึน 
2 5 30 3 40 -2 -20 0 ลดลง 
3 4 40 10 100 6 60 1 เพ่ิมข้ึน 
4 4 40 10 100 6 60 1 เพ่ิมข้ึน 
5 9 90 10 100 1 10 3 เพ่ิมข้ึน 
6 8 80 10 100 2 20 3 เพ่ิมข้ึน 
7 7 70 10 100 3 30 3 เพ่ิมข้ึน 
8 8 80 10 100 2 20 1 เพ่ิมข้ึน 
9 8 80 10 100 2 20 1 เพ่ิมข้ึน 
10 2 20 10 100 8 80 1 เพ่ิมข้ึน 
11 7 70 10 100 3 30 2 เพ่ิมข้ึน 
12 1 10 5 50 4 40 1 เพ่ิมข้ึน 
13 2 20 5 50 3 30 0 เพ่ิมข้ึน 
14 1 10 5 50 4 40 1 เพ่ิมข้ึน 
15 1 10 4 40 3 30 0 เพ่ิมข้ึน 
16 6 60 6 60 0 0 2 เทาเดิม 
17 5 50 10 100 5 50 2 เพ่ิมข้ึน 
18 9 90 10 100 1 10 2 เพ่ิมข้ึน 
19 10 100 10 100 0 0 4 เทาเดิม 
20 8 80 10 100 2 20 2 เพ่ิมข้ึน 
21 8 80 10 100 2 20 3 เพ่ิมข้ึน 
22 9 90 10 100 1 10 3 เพ่ิมข้ึน 



เลขท่ี 

กอนพัฒนา
พฤติกรรม 

หลังพัฒนาพฤติกรรม คาตาง คะแนน
พิเศษ 
(ดาว) 

พัฒนาการ 
ความถี่ 
(10) 

รอยละ 
ความถ่ี 
(10) 

รอยละ ความถี่ รอยละ 

23 6 60 8 80 2 20 3 เพ่ิมข้ึน 
24 3 30 4 40 1 10 0 เพ่ิมข้ึน 
25 10 100 10 100 0 0 5 เทาเดิม 
26 9 90 10 100 1 10 5 เพ่ิมข้ึน 
27 8 80 10 100 2 20 2 เพ่ิมข้ึน 
28 10 100 10 100 0 0 5 เทาเดิม 
29 8 80 8 80 0 0 4 เทาเดิม 
30 9 90 10 100 1 10 3 เพ่ิมข้ึน 
31 8 80 10 100 2 20 3 เพ่ิมข้ึน 
32 4 40 5 50 1 10 1 เพ่ิมข้ึน 
33 8 80 10 100 2 20 2 เพ่ิมข้ึน 
34 8 80 10 100 2 20 3 เพ่ิมข้ึน 

 6.52 65.15 8.79 87.88 2.27 22.73 2.18 เพ่ิมข้ึน 

 
จากตารางที่ 1 พบวาคาเฉลี่ยความถี่ในการสงงานของนักเรียนกอนการพัฒนาความรับผิดชอบใน

การสงงาน เทากับ 6.52 คิดเปนรอยละ 65.15 ของชิ้นงานท้ังหมดของนักเรียน สวนคาเฉลี่ยความถ่ีในการสง
งานของนักเรียนหลังพัฒนาความรับผิดชอบในการสงงาน เทากับ 8.79 คิดเปนรอยละ 87.88 ของชิ้นงาน
ทั้งหมดของนักเรียน เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความถี่ของการสงงานของนักเรียนกอนและหลังการ พัฒนา
ความรับผิดชอบในการสงงานพบวา หลังการพัฒนาความรับผิดชอบในการสงงานมากกวากอนพัฒนาความ
รับผิดชอบในการสงงาน เทากับ 2.27 คิดเปนรอยละ 22.73 ของชิ้นงานท้ังหมดของนักเรียน ในสวนของคาเฉ
ลี่ของคะแนนพิเศษ (ดาว) เทากับ 2.18 เมื่อประเมินพัฒนาการในการสงงานของนักเรียนพบวา นักเรียนมี
พัฒนาการในการสงงานเพ่ิมขึ้น 28 คน คิดเปนรอยละ 82.35 ของนักเรียนทั้งหมดและนักเรียนมีพัฒนาการ
เทาเดิม จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 14.71 ของนักเรียนทั้งหมด และมีพัฒนาการลดลง จำนวน 1 คน คิด
เปนรอยละ 2.94  ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด แตเมื่อดูพัฒนาการในภาพรวมพบวานักเรียนมีพัฒนาเพิ่มข้ึน 
ในสวนของคะแนนพิเศษ (ดาว) พบวา มีนักเรียนที่ไดรับคะแนนพิเศษ (ดาว) จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 
88.24 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด และไมไดรับคะแนนพิเศษ (ดาว) จำนวน  4 คน คิดเปนรอยละ 11.76 
ของจำนวนนักเรียนท้ังหมด 

 
การเปล่ียนแปลงของผูเรียน 
 

ผลการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนจากการพัฒนาความรับผิดชอบในการสงงานของนักเรียน โดยการ
ประเมินเนื้อหาเชิงคุณภาพจากการวิเคราะหขอมูลการสะทอนการเรียนรูของนักเรียน จำนวน 34 คน คิดเปน
รอยละ 100 ซ่ึงมีรายละเอียดดังตารางท่ี 2 



 ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการสะทอนความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการการพัฒนา

ความรับผิดชอบในการสงงาน โดยใชตารางบันทึกการสงงานและการเสริมแรงทางบวก 

ลำดับท่ี รายการ 
จำนวน 
( คน ) 

รอยละ 

1 นักเรียนทำงานเปนระเบียบเรียบรอยมากข้ึน 24 70.59 
2 นักเรียนตามงานและเช็คงานไดงาย 17 50.00 
3 นักเรียนมีวินัยและตรงตอเวลา 10 29.41 
4 นักเรียนดีใจ ภูมิใจและมีกำลังใจในการสงงาน 4 11.76 
5 นักเรียนรูรายละเอียดและเห็นภาพรวมของงานไดชัดเจน 2 5.88 
6 นักเรียนมีความรอบคอบมากข้ึน 1 2.94 

จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวาจำนวนความถ่ีจากการสะทอนความคิดเห็นของนักเรียน มีตอการการ
พัฒนาความรับผิดชอบในการสงงาน โดยใชตารางบันทึกการสงงานและการเสริมแรงทางบวก เรียงลำดับมาก
ไปหานอย ดังนี้ ลำดับท่ี 1 นักเรียนทำงานเปนระเบียบเรียบรอยมากข้ึน จำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 70.59  
ลำดับที่ 2 นักเรียนตามงานและเช็คงานไดงาย จำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 50 ลำดับที่ 3 นักเรียนมีวินัย
และตรงตอเวลา จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 29.41  ลำดับท่ี 4 นักเรียนดีใจ ภูมิใจและมีกำลังใจในการสง
งาน จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 11.76 ลำดับท่ี 5 นักเรียนรูรายละเอียดและเห็นภาพรวมของงานไดชัดเจน 
จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.88 และลำดับท่ี 6 นักเรียนมีความรอบคอบมากข้ึน จำนวน 1 คน คิดเปนรอย
ละ 2.94 

 

ตัวอยางการสะทอนความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาความรับผิดชอบในการสงงาน

ของนักเรียน โดยใชตารางบันทึกการสงงานและการเสรมิแรงทางบวก 

 

        นักเรียนคนท่ี 1 สะทอนวา “การใชตารางบันทึกการสงงานดี เพราะเม่ือสงงาน ถาได Very good จะ

เปนกำลังใจในการสงงาน ในการทำงาน ในการเรียนและเปนสิ่งท่ีบอกวามีความเปนระเบียบและเรียบรอย” 

 

        นักเรียนคนที่ 2 สะทอนวา “ การใชตารางบันทึกการสงงานดี เพราะทำใหงานมีความระเบียบ

เรียบรอย สามารถจำงานท่ีทำได ท้ังยังสรางวินัยใหกับตนเองดวย” 

 

        นักเรียนคนท่ี 3 สะทอนวา  “การใชตารางบันทึกการสงงานดี เพราะเวลานับลายเซนหรือดูวา Good, 

Very good กดูงาย และเวลาทำงานก็เปนระเบียบดวย เพราะเวลาทำงานเสร็จหรือจะสงก็ตองเขียนงานลง 

จะทำใหรูวาเรเสร็จหรือไมเสร็จ และก็ชอบท่ีครูสอนดวย สนุก เขาใจงายดี ชอบท่ีครูบอกวา เราไมจำเปนตอง

พูดใหถูกหลักก็ได ขอแคเราสื่อสารกันเขาใจ มันทำใหกลาท่ีจะพูดมากข้ึน แตตางจากครูคนอ่ืนสอน เวลาถาม

ก็ตองตอบเปะทำใหไมกลาท่ีจะพูด เพราะกลัวผิด ” 

 



        นักเรียนคนท่ี 4 สะทอนวา “สำหรับหนู หนูวาดีคะ เพราะทำใหหนูรูวาหนูสงงานก่ีงาน ครูตรวจใหหนู

เหมือนกับเพื่อนไหมและเหมือนเปนการแจงเตือนและกระตุนใหหนูทำงานเหมือนกับเพื่อนทุกงาน หนูชอบ

การทำแบบนี้ ทำใหสมุดหนูเปนระเบียบมากข้ึนคะ” 

 

        นักเรียนคนที่ 5 สะทอนวา “ การใชตารางบันทึกการสงงานทำใหเห็นภาพรวมของงานไดชัดเจน ทำ

ใหรูสึกสงงานไดเปนระเบียบมากขึ้น รูสึกดีใจเวลาที่ครูเซ็นในตารางและรูสึกดีใจที่คุณครูให Very good ใน

ตาราง” 

 

        นักเรียนคนท่ี 6 สะทอนวา “มีการใชตารางบันทึกการสงงานดี เพราะตารางบันทึกการสงงานสามารถ

นับลายเซ็นโดยที่ไมตองเปดสมุดนับที่ละลายเซ็น ทีละหนา และรูจักวาเราขาดงานอะไร มีงานอะไร งานท่ี

เทาไหร สงเม่ือไหร สงงานวันไหน ตารางบันทึกการสงงานงานมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว” 

 

        นักเรียนคนท่ี 7 สะทอนวา “สำหรับหนู หนูวาดี เพราะทำใหนับลายเซ็นไดดีและสะดวก และครูตรวจ

และคอมเมนตไดดี และเราสามารถนำมาปรับปรุงแกไขใหดีกวาเดิม แตถาเราทำดี เราก็จะไดดาว และ Very 

good และ Good และครูจะตรวจทุกคำทุกประโยคทำใหเรารูวาเราจะพัฒนาตรงไหน และทำใหเราทำงาน

ใหดีและเช็คสมุดใหดีกอนจะสง” 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

   
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความถี่ในการสงงานของนักเรียนกอน-หลัง
การพัฒนาความรับผิดชอบในการสงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดยใช
ตารางบันทึกการสงงานและการเสริมแรงทางบวก กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3/5 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ท่ีเรียนในรายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนท่ี 1   
ปการศึกษา  2562 โดยการเลือกแบบเจาะจง  จำนวน  34 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  คือ แบบบันทึกการ
สงงานของนักเรียนและการสะทอนการความคิดเห็นของนักเรียน 
 
สรุปผลการวิจัย 
        1. ผลการวิจัยการพัฒนาความรับผิดชอบในการสงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยใชตารางบันทึกการสงงานและการเสริมแรงทางบวกพบวา
ชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการการสงงานเพ่ิมข้ึน  
         2. เมื่อเปรียบเทียบความถี่ในการสงงานของนักเรียนกอน-หลังการพัฒนาความรับผิดชอบในการ

สงงานโดยใชตารางบันทึกการสงงานและการเสริมแรงทางบวก พบวา ความถี่ในการสงงานของนักเรียนหลัง

การพัฒนาพฤติกรรมสูงกวากอนการพัฒนาพฤติกรรมเทากับ 2.27  คิดเปนรอยละ 22.73 ของนักเรียน

ท้ังหมด 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

         1. ผลการวิจัยท่ีพบวา ความถ่ีเฉลี่ยในการสงงานของนักเรียนกอนการพัฒนาเทากับ 6.52 คิดเปน
รอยละ 65.15 ในขณะที่ความถี่เฉลี่ยในการสงงานของนักเรียนหลังการพัฒนาเทากับ 8.79 คิดเปนรอยละ 
87.88 แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีพัฒนาการในการสงงานมากข้ึน ซ่ึงชี้ใหเห็นวาใชตารางบันทึกการสงงานและ
การเสริมแรงทางบวก ชวยใหนักเรียนสงงานมากข้ึน  
     2.  ผลการวิจัยที่พบวา  ความถี่เฉลี่ยในการสงงานของนักเรียนหลังการพัฒนาความรับผิดชอบใน
การสงงานสูงกวากอนการพัฒนาพฤติกรรมเทากับ 2.27 คิดเปนรอยละ 22.73   ผลการวิจัยดังกลาวเปนการ
ยืนยันวาใชตารางบันทึกการสงงานและการเสริมแรงทางบวก ชวยพัฒนาความรับผิดชอบในการสงงานของ
นักเรียนได อีกทั้งยังชวยเตือนความจำ และสงเสริมใหนักเรียนมีระเบียบวินัย ทำงานมีคุณภาพและตรงตอ
เวลา ซึ่งดูไดจากผลการวิเคราะหขอมูลการสะทอนการเรียนรูของนกัเรียนพบวา นักเรียนรอยละ 70.59 เห็น
วา ตารางบันทึกการสงงานชวยใหนักเรียนทำงานเปนระเบียบเรียบรอยมากขึ้น นักเรียนรอยละ 50 เห็นวา 
ตารางบันทึกการสงงานชวยใหนักเรียนตามงานและเช็คงานไดงาย นักเรียนรอยละ 29.41  เห็นวา ตาราง
บันทึกการสงงานชวยใหนักเรียนมีวินัยและตรงตอเวลา นักเรียนรอยละ 11.76 เห็นวา นักเรียนดีใจ ภูมิใจ
และมีกำลังใจในการสงงาน นักเรียนรอยละ 5.88 เห็นวา ตารางบันทึกการสงงานชวยใหนักเรียนรู
รายละเอียดและเห็นภาพรวมของงานไดชัดเจน และนักเรียนรอยละ 2.94 เห็นวา ตารางบันทึกการสงงาน
ชวยใหมีความรอบคอบมากข้ึน 



  การอภิปรายผลดังกลาวเปนการสนับสนุนผลการวิจัยท้ัง 2 ขอ และในสวนท่ีเปนการเปรียบเทียบผล
การพัฒนาความรับผิดชอบในการสงงานของนักเรียน วากอนการพัฒนาและหลังการพัฒนามีผลตางการสง
งานโดยเฉลี ่ยเปนอยางไร เปรียบเทียบกอนการพัฒนาและหลังการพัฒนาแตกตางกันเปนอยางไร ซ่ึง
ผลการวิจัยดังกลาวก็แสดงใหเห็นวา คาเฉลี่ยของผลตางของความถี่ในการสงงานหลังการพัฒนาสูงกวากอน
การพัฒนา ผลการวิจัยนี้ จึงเปนการยืนยันแนวคิดในการพัฒนาความรับผิดชอบในการสงงานโดยใชการ
ตารางบันทึกการสงงานและการเสริมแรงทางบวก ที่สรุปจากนักวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศวา  
การพัฒนาความรับผิดชอบในการสงงานใชการตารางบันทึกการสงงานและการเสริมแรงทางบวก เปนวิธีการ
ท่ีสงผลใหนักเรียนสงงานมากข้ึน อีกท้ังยังชวยเตือนความจำ ตามงานไดงายและสงเสริมใหนักเรียนมีระเบียบ
วินัย ทำงานมีคุณภาพและตรงตอเวลา 
 
ปญหาและอุปสรรคในการทำการวิจัย 

1.  ในระหวางทำการวิจัยมีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่มักขาดเรียนบอย เนื่องสาเหตุจากทางครอบครัว
และปญหาจากตัวนักเรียนเอง ทำใหนักเรียนไมรูวาครูผูสอนสั่งงานอะไรบาง และเรียนไมทันเพื่อน จึงเปน
สาเหตุท่ีทำใหนักเรียนไมสงงาน ครูผูสอนควรมีการศึกษานักเรียนท่ีมีปญหาเหลานี้เปนรายกรณี 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป 

1.ในการทำการวิจัยควรมีการสำรวจตัวเสริมแรงกอนใหแรงเสริม เพื ่อใหแรงเสริมที่ใชในการ
เสริมแรงสอดคลองกับความตองการของนักเรียน 

2.ควรใชเวลาในการดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มขึ้น เพื่อใหนักเรียนไดปรับตัวกับการจัดการ
เรียนการสอน โดยใชการเสริมแรง เพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3.การศึกษาสาเหตุของปญหาที่ทำใหนักเรียนมีพฤติกรรมไมพึงประสงค จะชวยใหครูสามารถ
แกปญหาหรือปรับพฤติกรรมของนักเรียนไดดียิ่งข้ึน 
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 ตำแหนงหนาท่ีการทำงานปจจุบัน ครู คศ. 2  โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  อำเภอโพธิ์ไทร 

จังหวัดอุบลราชธานี 
 สถานท่ีทำงาน   โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  อำเภอโพธิ์ไทร   

จังหวัดอุบลราชธานี 
 ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2557   จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2554 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร  

วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   
จังหวัดอุบลราชธานี  

พ.ศ.  2548 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร   
อำเภอโพธิ์ไทร  จังหวัดอุบลราชธานี 

พ.ศ.  2545 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานโสกชัน 
อำเภอโพธิ์ไทร  จังหวัดอุบลราชธานี 

พ.ศ.  2542 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนบานโสกชัน 
อำเภอโพธิไ์ทร  จังหวัดอุบลราชธานี 
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