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งานวิจยั ในชั้นเรี ยนฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนให้มีความรับผิดชอบ
และสร้างแรงจูงใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนเทศบาลบูรพาอุบล 2) เพื่อ
นําผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น โดยมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรี ยนของแต่ละวิชา และการตอบแบบสอบถามจาก
นักเรี ยน การใช้และสร้างแรงจูงใจ การเสริ มแรงทางบวก โดยให้คาํ ชมเชยแก่นกั เรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนที่
แสดงถึงความรับผิดชอบ การมีแรงจูงใจ สนใจเรี ยน และติดตามจากผูป้ กครอง คุณครู ที่เข้าสอนแต่ละวิชา
ทําให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้นต่อการเรี ยนและเอาใจใส่ ต่อการเรี ยนมากขึ้น มีความกระตือรื อร้นต่อการ
เรี ยน รับผิดชอบและสนใจเรี ยนมากขึ้น ทําให้บรรยากาศการเรี ยนภายในห้องเรี ยนมีผลต่อการเรี ยนรู ้ ทําให้
นักเรี ยนมีความตั้งใจเรี ยนมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่เฉื่อยชาไม่ขาดเรี ยนหรื อไม่มาเรี ยน ทํางานที่
ครู มอบหมายและส่ งงานตรงตามกําหนดเวลา มีน้ าํ ใจรู ้จกั ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ เกิดความรัก
และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ในชั้นเรี ยนฉบับนี้ มีจุดมุง่ หมาย 1) เพือ่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนให้มีความรับผิดชอบ
และสร้างแรงจูงใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนเทศบาลบูรพาอุบล 2) เพื่อ
นําผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น โดยมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรี ยนของแต่ละวิชา และการตอบแบบสอบถามจาก
นักเรี ยน การใช้และสร้างแรงจูงใจ การเสริ มแรงทางบวก โดยให้คาํ ชมเชยแก่นกั เรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนที่
แสดงถึงความรับผิดชอบ การมีแรงจูงใจ สนใจเรี ยน และติดตามจากผูป้ กครอง คุณครู ที่เข้าสอนแต่ละวิชา
ทําให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้นต่อการเรี ยนและเอาใจใส่ ต่อการเรี ยนมากขึ้น มีความกระตือรื อร้นต่อการ
เรี ยน รับผิดชอบและสนใจเรี ยนมากขึ้น ทําให้บรรยากาศการเรี ยนภายในห้องเรี ยนมีผลต่อการเรี ยนรู ้ ทําให้
นักเรี ยนมีความตั้งใจเรี ยนมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่เฉื่ อยชาไม่ขาดเรี ยนหรื อไม่มาเรี ยน ทํางานที่
ครู มอบหมายและส่ งงานตรงตามกําหนดเวลา มีน้ าํ ใจรู ้จกั ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ เกิดความรัก
และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น

บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การศึกษาเป็ นปั จจัยสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
การพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าและนําสมัยนั้น ต้องอาศัยกําลังคนเป็ นปั จจัยสําคัญ และการศึกษาเป็ น
กระบวนการที่ทาํ ให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้สามารถดําเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีสนั ติสุข
และสามารถเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ทุก ๆ ด้าน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 จึงได้กาํ หนดแนวทางการจัดการศึกษา โดยยึดหลัก
ว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ให้ ส อดคล้อ งกับ ความสนใจและความถนั ด ของผูเ้ รี ย น คํานึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลฝึ กทัก ษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู ้มาใช้ในการป้ องกัน แก้ปัญหาและ
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิด
ทั้ง ผลดี แ ละผลเสี ย ต่ อ การดํา เนิ น ชี วิ ต ในปั จ จุ บ ัน ของบุ ค คลทํา ให้ เกิ ด ความยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นมากยิ่ ง ขึ้ น
จําเป็ นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนิ นชี วิตให้สามารถดํารงชี วิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศกั ดิ์ ศรี และมี
ความสุ ข (กรมวิชาการ 2545 : 1-4)
หลักสู ตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานกําหนดให้มีสาระการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน เป็ น
กิ จกรรมที่จดั ขึ้นเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งส่ งเสริ มเจตคติ
คุ ณ ค่าชี วิ ต ปลูก ฝั งคุ ณ ธรรม และค่ านิ ยมอัน พึ งประสงค์ ส่ งเสริ ม ให้ผูเ้ รี ยนรู ้ จ ัก และเข้าใจตนเอง สร้ าง
จิตสํานึ กในธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ปรับตัว และปฏิบตั ิตนให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และ
ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุ ข (กรมวิชาการ 2545 : 1-4)
จากการเป็ นคุณครู ประจําชั้นสายชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ทําหน้าที่ครู แนะแนว สอนกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน ทั้งกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักเรี ยน กิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีหน้าที่ตอ้ งพัฒนาผูเ้ รี ยน ช่วยเหลือผูเ้ รี ยน ทั้งด้านการเรี ยน อาชีพ
ส่ วนตัวและสังคม แนะแนว ชี้แนะแนวทางให้ผเู ้ รี ยนสามารถค้นพบตนเอง แก้ปัญหาตนเอง พัฒนาตนเอง
อย่างเต็มศักยภาพ พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนส่ วนใหญ่ในห้องเรี ยนไม่สนใจเรี ยน มีความ
ทําให้บรรยากาศการเรี ยนไม่เอื้อ
เฉื่ อยชา ขาดความกระตือรื อร้น ขาดความรับผิดชอบและระเบียบวินยั
ต่อการเรี ยนการสอนและมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จึงทําให้เกิดปั ญหาในการเรี ยนรู ้ ส่ งผลต่อนักเรี ยนบาง

คนที่มีผลการเรี ยนค่อนข้างตํ่า จึงต้องใช้กระบวนการวิจยั มาแก้ปัญหา โดยการนําทฤษฎีการเรี ยนรู ้ ทฤษฎี
แรงจูงใจ และทฤษฎีการวางเงื่อนไข
มาใช้กบั นักเรี ยนเพื่อเป็ นการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เรี ยนและส่ งเสริ มศักยภาพของนักเรี ยน ให้เกิดการเรี ยนรู ้เต็มศักยภาพและความสามารถของตนเอง ซึ่งจะ
ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีวินยั ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง มีบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม เป็ นการ
ปลูกฝังระเบียบวินยั การรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น ทําให้สามารถพัฒนานักเรี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและมีผลการเรี ยนดีข้ ึน
ความสํ าคัญของการศึกษา
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ทาํ ให้ทราบถึงพฤติกรรมด้านการเรี ยน เมื่อนักเรี ยนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้เป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบด้านการเรี ยน จะทําให้นกั เรี ยนสนใจเรี ยนและมีความขยันอดทน มีแรงจูงใจมาก
ขึ้น ส่ งผลต่อการเรี ยน ทําให้นกั เรี ยนมีแรงขับจากภายใน เป็ นผูท้ ี่สามารถฟันฝ่ าอุปสรรค เอาชนะความ
ยากลําบาก มีความอดทน เป็ นผูท้ ี่ประสบความสําเร็ จในชีวิตได้อย่างง่าย
สิ่ งเหล่านี้ ครู ในยุคปัจจุบนั ต้องทําให้เกิดในผูเ้ รี ยน เพราะครู ในยุคการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 นี้จะ
เปลี่ยนจากผูส้ อนมาเป็ นผูอ้ าํ นวยการสอน เป็ นทั้งผูฝ้ ึ กนักเรี ยนให้สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์สูงเพี่อให้นกั เรี ยนเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนให้เป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบและสร้างแรงจูงใจของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2558 ของโรงเรี ยนเทศบาลบูรพาอุบล
สมมุติฐานการวิจัย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนให้มีความรับผิดชอบและสร้างแรงจูงใจของนักเรี ยน ทําให้
นักเรี ยนสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ไปสู่เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
ขอบเขตของการศึกษาค้ นคว้า
1. ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนเทศบาลบูรพาอุบล
จํานวน 43 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและการสร้างแรงจูงใจ
2.2 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในด้านความรับผิดชอบด้านการเรี ยนและแรงจูงใจ

นิยามศัพท์ เฉพาะ
ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมัน่ ตั้งใจของนักเรี ยนที่จะทํางานที่ได้รับมอบหมายด้วยความ
เอาใจใส่ ให้สาํ เร็ จลุล่วงด้วยดี และตั้งใจเรี ยนอย่างเต็มความสามารถของตนเอง
แรงจูงใจ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมเมื่อถูกกระตุน้ จากสิ่ งเร้าที่ได้รับ เช่น การได้รับคําชมเชย
การให้รางวัล การได้รับการทักทายด้วยกิริยาท่าทางที่เป็ นมิตร ฯลฯ แล้วสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง
ได้บรรลุเป้ าหมาย

บทที่ 2
เอกสารและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนให้มีความรับผิดชอบและสร้างแรงจูงใจ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2558 ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
จิตวิทยาการศึกษา
เจตคติ (Attitude)
ทฤษฎีแรงจูงใจ
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบวางเงื่อนไข แบบการกระทําของสกินเนอร์ (Skinner )
จิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา มีความสําคัญในการจัดการเรี ยนรู ้ การเรี ยนการสอนโดยคํานึงถึงความแตกต่าง
ของบุคคล ความเข้าใจผูเ้ รี ยน พัฒนาการตามวัย ความต้องการ ความรู ้ความสามารถของแต่ละคน ซึ่งครู
จําเป็ นต้องมีความรู ้พ้ืนฐานทางจิตวิทยาการศึกษา เพื่อจะได้เข้าใจพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนและจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ตลอดจนถึงปั ญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้
ความสํ าคัญของการศึกษาจิตวิทยาการศึกษา
ความสําคัญของวัตถุประสงค์ของการศึกษาและบทเรี ยน นักจิตวิทยาการศึกษาได้เน้นความสําคัญ
ของความชัดเจนของการระบุวตั ถุประสงค์ของการศึกษาบทเรี ยนตลอดจนถึงหน่วยการเรี ยน เนื่องจาก
วัตถุประสงค์จะเป็ นตัวกําหนดการจัดการเรี ยนการสอน ทฤษฎีพฒั นาการ และทฤษฎีบุคลิกภาพ เป็ นเรื่ องที่
นักการศึกษาและครู จะต้องมีความรู ้เพราะจะช่วยให้เข้าใจเอกลักษณ์ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนในวัยต่าง ๆ
โดยเฉพาะวัยอนุบาล วัยเด็ก และวัยรุ่ น ซึ่งเป็ นวัยที่กาํ ลังศึกษาในโรงเรี ยน ความแตกต่างระหว่างบุคคล นอก
ความพร้อมของผูเ้ รี ยน พื้นฐานความรู ้เดิม นอกจากมีความเข้าใจจิตวิทยาพัฒนาการของวัยต่าง ๆ แล้ว นัก
การศึกษาและครู จะต้องรู ้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและกลุ่มทางด้านระดับเชาวน์ปัญญา ความคิด สถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งนักจิตวิทยาได้คิดวิธีการวิจยั ที่จะช่วยชี้ให้เห็นว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็ น
ตัวแปรที่สาํ คัญในการเลือกวิธีสอนและในการสร้างหลักสู ตรที่เหมาะสม ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ นักจิตวิทยาที่
ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ นอกจากจะสนใจว่าทฤษฎีการเรี ยนรู ้จะช่วยนักเรี ยนให้เรี ยนรู ้และจดจําอย่างมี
ประสิ ทธิภาพได้อย่างไรแล้ว ยังสนใจองค์ประกอบเกี่ยวกับตัวของ ผูเ้ รี ยน เช่น แรงจูงใจว่ามี
ความสัมพันธ์กบั การเรี ยนรู ้อย่างไร ความรู ้เหล่านี้กม็ ีความสําคัญต่อการเรี ยนการสอน ทฤษฎีการสอนและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา นักจิตวิทยาการศึกษาได้เป็ นผูน้ าํ ในการบุกเบิกตั้งทฤษฎีการสอน
ซึ่งมี
ความสําคัญและมีประโยชน์เท่าเทียมกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้และพัฒนาการในการช่วยนักการศึกษาและครู เกี่ยวกับ
การเรี ยนการสอน สําหรับเทคโนโลยีในการสอนที่จะช่วยครู ได้มากก็คือ คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน หลักการ

สอนและวิธีสอน นักจิตวิทยาการศึกษาได้เสนอหลักการสอนและวิธีการสอนตามทฤษฎีทางจิตวิทยาที่แต่ละ
ท่านยึดถือ เช่น หลักการสอนและวิธีสอนตามทัศนะนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม และมนุษยนิยม
หลักการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับเรื่ องนี้จะช่วยให้นกั การศึกษา และครู ทราบว่า
การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิภาพหรื อไม่
ความสําคัญของจิตวิทยาการศึกษาต่ออาชีพครู มีความสําคัญในเรื่ องต่อไปนี้
1. ช่วยให้ครู รู้จกั ลักษณะนิสยั ของนักเรี ยนที่ครู ตอ้ งสอนโดยทราบหลักพัฒนาการทั้งทางร่ างกาย
สติปัญญา อารมณ์ สังคม และบุคลิกภาพเป็ นส่ วนรวม
2. ช่วยให้ครู มีความเข่าใจพัฒนาการทางบุคลิกภาพบางประการของนักเรี ยน เช่น อัตมโนทัศน์ ว่า
เกิดขึ้นได้อย่างไร และเรี ยนรู ้ถึงบทบาทของครู ในการที่ช่วยนักเรี ยนให้มีอตั มโนทัศน์ที่ดีและถูกต้องได้อย่างไร
3. ช่วยครู ให้มีความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อจะได้ช่วยนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลให้
พัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
4. ช่วยให้ครู รู้วิธีจดั สภาพแวดล้อมของห้องเรี ยนให้เหมาะสมแก้วยั และขั้นพัฒนาการของนักเรี ยน
เพื่อจูงใจให้นกั เรี ยนมีความสนใจและมีความที่อยากจะเรี ยนรู ้
5. ช่วยให้ครู ทราบถึงตัวแปรต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนเช่นแรงจูงใจอัตมโนทัศน์
และการตั้งความคาดหวังของครู ที่มีต่อนักเรี ยน
6. ช่วยครู ในการเตรี ยมการสอนวางแผนการเรี ยน เพื่อทําให้การสอนมีประสิ ทธิภาพสามารถช่วย
ให้นกั เรี ยนทุกคนเรี ยนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยคํานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้
7. ช่วยครู ให้ทราบหลักการและทฤษฎีของการเรี ยนรู ้ที่นกั ได้พิสูจน์แล้วว่าได้ผลดี เช่น การเรี ยน
จากการสังเกตหรื อการเลียนแบบ
8. ช่วยครู ให้ทราบถึงหลักการสอนและวิธีสอนที่มีประสิ ทธิภาพรวมทั้งพฤติกรรมของครู ที่มีการ
สอนอย่างมีประสิ ทธิภาพว่ามีอะไรบ้าง เช่น การใช้คาํ ถาม การให้แรงเสริ ม และการทําตนเป็ นต้นแบบ
9. ช่วยครู ให้ทราบว่านักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนดีไม่ได้เป็ นเพราะระดับเชาวน์ปัญญาเพียงอย่างเดียว
แต่มีองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น แรงจูงใจ ทัศนคติหรื ออัตมโนทัศน์ของนักเรี ยนและความคาดหวังของครู ที่มีต่อ
นักเรี ยน
10. ช่วยครู ในการปกครองชั้นและการสร้างบรรยากาศของห้องเรี ยนให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และ
เสริ มสร้างบุคลิกภาพของนักเรี ยน ครู และนักเรี ยนมีความรักและไว้วางใจซึ่งกันและกันนักเรี ยน ต่างก็ช่วยเหลือ
กันและกัน ทําให้หอ้ งเรี ยนเป็ นสถานที่ที่ทุกคนมีความสุ ขและนักเรี ยนรักโรงเรี ยน อยากมาโรงเรี ยน
เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสําคัญในการช่วยให้เยาวชนพัฒนาการทั้งทางด้านเชาวน์ปัญญา และ
ทางบุคลิกภาพ เพื่อช่วยให้เยาวชนมีความสําเร็ จในชีวติ ทุกประเทศจึงหาทางส่ งเสริ มการศึกษาให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานความเป็ นเลิศ
ความรู ้เกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาจึงสําคัญในการช่วยทั้งครู และนักศึกษาผูม้ ีความ
รับผิดชอบในการปรับปรุ งหลักสูตรและการเรี ยนการสอน

วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา การศึกษาทางจิตวิทยาใช้หลาย ๆ วิธีการมาผสมผสานและทําการ
วิเคราะห์บนสมมุติฐาน นักจิตวิทยาจะใช้วิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เช่น การตรวจสอบตนเอง การสังเกต
การศึกษาบุคคลเป็ นรายกรณี การสัมภาษณ์ การทดสอบ ดังจะอธิบายเรี ยงตามลําดับต่อไปนี้
1. การตรวจสอบตนเอง (Introspection) หมายถึง วิธีการให้บุคคลสํารวจ ตรวจสอบตนเองด้วย
การย้อนทบทวนการกระทําและความรู ้สึกนึกคิดของตนเองในอดีต ที่ผา่ นมา แล้วบอกความรู ้สึกออกมา โดย
การอธิบายถึงสาเหตุและผลของการกระทําในเรื่ องต่าง ๆ เช่น ต้องการทราบว่าทําไมเด็กนักเรี ยนคนหนึ่งจึง
ชอบพูดปดเสมอ ๆ ก็ให้เล่าเหตุหรื อเหตุการณ์ในอดีต ที่เป็ นสาเหตุให้มีพฤติกรรมเช่นนั้นก็จะทําให้ทราบที่มา
ของพฤติกรรมและได้แนวทางในการที่จะช่วยเหลือแก้ไขพฤติกรรมดังกล่าวได้
การตรวจสอบตนเองจะได้รับข้อมูลตรงตามความเป็ นจริ งและเป็ นประโยชน์ เพราะผูร้ ายงานที่มี
ประสบการณ์และอยูใ่ นเหตุการณ์น้ นั จริ ง ๆ แต่หากผูร้ ายงานจดจําเหตุการณ์ได้แม่นยํา และมีความจริ งใจใน
การรายงานอย่างซื่อสัตย์ไม่ปิดบังและบิดเบือนความจริ ง
แต่หากผูร้ ายงานจําเหตุการณ์หรื อเรื่ องราวไม่ได้
หรื อไม่ตอ้ งการรายงานข้อมูลที่แท้จริ งให้ทราบก็จะทําให้การตีความหมายของเรื่ องราวต่าง ๆ หรื อเหตุการณ์
ผิดพลาดไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
2. การสังเกต (Observation) หมายถึง การเฝ้ าดูพฤติกรรมในสถานการณ์ที่เป็ นจริ ง อย่างมี
จุดมุ่งหมาย โดยไม่ให้ผถู ้ ูกสังเกตรู ้ตวั
การสังเกตช่วยให้ได้ขอ้ มูลละเอียด ชัดเจนและตรงไปตรงมา เช่น การสังเกต อารมณ์ ความรู ้สึก
ของบุคคลต่อสถานการณ์ต่าง ๆ จะทําให้เห็นพฤติกรรมได้ชดั เจนกว่าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการอื่น ๆ แต่การ
สังเกตที่ดีมีคุณภาพมีส่วนประกอบหลายอย่าง เช่น ผูส้ งั เกตจะต้องมีใจเป็ นกลางไม่อคติหรื อลําเอียงอย่างหนึ่ง
อย่างใด และสังเกตได้ทวั่ ถึง ครอบคลุม สังเกตหลาย ๆ สถานการณ์หลาย ๆ หรื อหลายๆ พฤติกรรม และใช้
เวลาในการสังเกต ตลอดจนการจดบันทึกการสังเกตอย่างตรงไปตรงมาและแยกการบันทึกพฤติกรรมจากการ
ตีความไม่ปะปนกัน ก็จะทําให้การสังเกตได้ขอ้ มูลตรงตามความเป็ นจริ งและนํามาใช้ประโยชน์ตามจุดมุ่งหมาย
3. การศึกษารายกรณี (Case Study) หมายถึง การศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่สาํ คัญของบุคคล แต่
ต้องใช้เวลาศึกษาติดต่อกันเป็ นระยะเวลาหนึ่ง แล้วรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์พิจารณาตีความเพื่อให้
เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม หรื อลักษณะพิเศษที่ผศู ้ ึกษาต้องการทราบ ทั้งนี้เพื่อจะได้หาทางช่วยเหลือแก้ไข
ปรับปรุ ง
ตลอดจนส่ งเสริ มพฤติกรรมให้เป็ นไปในทางสร้างสรรค์ที่สาํ คัญของบุคคลแต่ตอ้ งใช้เวลาศึกษา
ติดต่อกันเป็ นระยะหนึ่ง แล้วรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์พิจารณาตีความเพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม
หรื อลักษณะพิเศษที่ผศู ้ ึกษาต้องการทราบ ทั้งนี้ เพื่อจะได้หาทางช่วยเหลือแก้ไข ปรับปรุ ง ตลอดจนส่ งเสริ ม
พฤติกรรมให้เป็ นไปในทางสร้างสรรค์
4. การสัมภาษณ์ (Interview) หมายถึง การสนทนากันระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยมี
จุดมุ่งหมาย ซึ่งการสัมภาษณ์กม็ ีหลายจุดมุ่งหมาย เช่น การสัมภาษณ์เพื่อความคุน้ เคย สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก
บุคคลเข้าทํางาน สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ตลอดจนสัมภาษณ์เพื่อการแนะแนวและการให้
คําปรึ กษา เป็ นต้น แต่ท้ งั การสัมภาษณ์กเ็ พื่อให้ได้ขอ้ มูลหรื อข้อเท็จจริ งต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ

5. การทดสอบ (Testing) หมายถึง การใช้เครื่ องมือที่มีเกณฑ์ในการวัดลักษณะของพฤติกรรม
ใด พฤติกรรมหนึ่ง หรื อหลาย ๆ พฤติกรรม โดยให้ผรู ้ ับการทดสอบเป็ นผูต้ อบสนองต่อแบบทดสอบซึ่ง
อาจเป็ นแบบทดสอบภาษาและแบบปฏิบตั ิการหรื อลงมือทํา ทั้งนี้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบุคคลนั้นตาม
จุดมุ่งหมายที่ผทู ้ ดสอบวางไว้แบบทดสอบที่นาํ มาใช้ในการทดสอบหาข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบบุคลิกภาพ
แบบทดสอบความสนใจ เป็ นต้น
การทดสอบก็มีสิ่งที่ควรคํานึงถึงเพื่อผลของข้อมูลที่ได้รับ
ซึ่งแบบทดสอบที่นาํ มาใช้ควร
เป็ นแบบทดสอบที่เชื่อถือได้เป็ นมาตรฐาน ตลอดจนการแปรผลได้อย่างถูกต้อง เป็ นต้น
เจตคติ (Attitude)
ความหมายของเจตคติ
เจตคติ หมายถึงอะไร ขัตติยา กรรณสู ต (2516:2) ให้ความหมายไว้ คือ ความรู ้สึกที่คนเรามีต่อสิ่ ง
หนึ่งสิ่ งใดหรื อหลายสิ่ งในลักษณะที่เป็ นอัตวิสยั (Subjective) อันเป็ นพื้นฐานเบื้องต้นหรื อการแสดงออกที่
เรี ยกว่า พฤติกรรม
สุ ชา จันทร์เอม และ สุ รางค์ จันทร์เอม (2520:104) ให้ความหมายเจตคติ คือความรู ้สึก หรื อท่าที
ของบุคคลที่มีต่อบุคคล วัตถุสิ่งของ หรื อสถานการณ์ต่างๆ ความรู ้สึก หรื อท่าทีจะเป็ นไปในทํานองที่พึงพอใจ
หรื อไม่พอใจ เห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยก็ได้
สงวนศรี วิรัชชัย (2527:61) ให้ความหมายเจตคติ คือสภาพความคิด ความเข้าใจและความรู ้สึกเชิง
ประเมินที่มีต่อสิ่ งต่างๆ(วัตถุ สถานการณ์ ความคิด ผูค้ น ฯลฯ) ซึ่งทําให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรม
ต่อสิ่ งนั้น ในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของทัศนคติที่มีอยู่
“เจตคติ” คือ สภาพความรู ้สึกทางด้านจิตใจที่เกิดจากประสบการณ์และการเรี ยนรู ้ของบุคคลอัน
เป็ นผลทําให้เกิดมีท่าทีหรื อมีความคิด เห็นรู ้สึกต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งในลักษณะที่ชอบหรื อไม่ชอบ เห็นหรื อไม่เห็น
ด้วย
ดังนั้นอาจสรุ ปความหมายของเจตคติ คือ ความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใด ๆ ซึ่งแสดงออกมาเป็ น
พฤติกรรมในลักษณะชอบ ไม่ชอบ อาจเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย พอใจ ไม่พอใจ ต่อสิ่ งใด ๆ ในลักษณะเฉพาะตัว
ตามทิศทางของทัศนคติที่มีอยูแ่ ละทําให้จะเป็ นตัวกําหนดแนวทางของบุคคลในการที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนอง

องค์ ประกอบของเจตคติ
องค์ประกอบของเจตคติที่สาํ คัญ 3 ประการ คือ
1. การรู ้ (COGNITION) ประกอบด้วยความเชื่อของบุคคลที่มีต่อเป้ าหมาย เจตคติ เช่น ทัศนคติต่อ
ลัทธิคอมมิวนิสต์ สิ่ งสําคัญขององค์ประกอบนี้ ก็คือ จะประกอบด้วยความเชื่อที่ได้ประเมินค่าแล้วว่าน่าเชื่อถือ
หรื อไม่น่าเชื่อถือ ดีหรื อไม่ดี และยังรวมไปถึงความเชื่อในใจว่าควรจะมีปฏิกริ ยาตอบโต้อย่างไรต่อเป้ าหมาย
ทัศนคติจึงจะเหมาะสมที่สุด ดังนั้นการรู ้และแนวโน้มพฤติกรรมจึงมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
2. ความรู ้สึก (FEELING) หมายถึง อารมณ์ที่มีต่อเป้ าหมาย เจตคติ นั้น เป้ าหมายจะถูกมองด้วย
อารมณ์ชอบหรื อไม่ชอบ ถูกใจหรื อไม่ถูกใจ ส่ วนประกอบด้านอารมณ์ ความรู ้สึกนี้เองที่ทาํ ให้บุคคลเกิดความ
ดื้อดึงยึดมัน่ ซึ่งอาจกระตุน้ ให้มีปฎิกริ ยาตอบโต้ได้หากมีสิ่งที่ขดั กับความรู ้สึกมากระทบ
3. แนวโน้มพฤติกรรม(ACTION TENDENCY) หมายถึง ความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมที่สอดคล้อง
กับเจตคติ ถ้าบุคคลมีเจตคติที่ดีต่อเป้ าหมาย เขาจะมีความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมช่วยเหลือหรื อสนับสนุน
เป้ าหมายนั้น ถ้าบุคคลมีเจตคติในทางลบต่อเป้ าหมาย เขาก็จะมีความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมทําลาย หรื อทําร้าย
เป้ าหมายนั้นเช่นกัน
การเกิดเจตคติ และเจตคติเกิดจากอะไร
เจตคติเกิดจากการเรี ยนรู ้ของบุคคลไม่ใช่เป็ นสิ่ งมีติดตัวมาแต่กาํ เนิด หากแต่วา่ จะชอบหรื อไม่ชอบ
สิ่ งใดต้องภายหลัง เมื่อตนเองได้มีประสบการณ์ในสิ่ งนั้น ๆ แล้ว ดังนั้น จึงพอสรุ ปได้วา่ เจตคติเกิดขึ้นจากเรื่ อง
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การรวบรวมความคิดอันเกิดจากประสบการณ์หลาย ๆ อย่าง
2. เกิดจากความรู ้สึกที่รอยพิมพ์ใจ
3. เกิดจากการเห็นตามคนอื่น
ชม ภูมิภาค (2516:66-67) ได้อธิบายเรื่ องการเกิดเจตคติวา่ เกิดจากการเรี ยนรู ้และโดยมากก็เป็ นการ
เรี ยนรู ้ทางสังคม(social learning)ดังนั้นปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดเจตคติจึงมีหลายประการเช่น
1. ประสบการณ์เฉพาะ เมื่อคนเราได้รับประสบการณ์ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งอาจจะมีลกั ษณะในรู ปแบบ
ที่ผไู ้ ด้รับรู ้สึกว่าได้รางวัลหรื อถูกลงโทษ ประสบการณ์ที่ผรู ้ ู ้สึกเกิดความพึงพอใจย่อมจะทําให้เกิดเจตคติที่ดีต่อ
สิ่ งนั้นแต่ถา้ เป็ นประสบการณ์ท่ีไม่เป็ นที่พงึ พอใจก็ยอ่ มจะเกิดเจตคติที่ไม่ดี
2. การสอน การสอนนั้นอาจจะเป็ นทั้งแบบที่เป็ นแบบแผนหรื อไม่เป็ นแบบแผนก็ได้ซ่ ึงเราได้รับ
จากคนอื่น องค์การที่ทาํ หน้าที่สอนเรามีมากมายอาทิเช่น บ้าน วัด โรงเรี ยน สื่ อมวลชนต่าง ๆ เรามักจะได้รับ
เจตคติที่สงั คมมีอยูแ่ ละนํามาขยายตามประสบการณ์ของเรา การสอนที่ไม่เป็ นแบบแผนนั้นส่วนใหญ่เริ่ มจาก
ครอบครัวตั้งแต่เด็ก ๆ มาแล้ว
พ่อแม่พี่นอ้ งมักจะบอกเราว่าสิ่ งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีหรื อใครควรทําอะไรมี
ความสําคัญอย่างไร การสอนส่ วนมากเป็ นแบบยัดทะนานและมักได้ผลดีเสี ยด้วยในรู ปแบบการปลูกฝังเจตคติ
3. ตัวอย่าง (Model) เจตคติบางอย่างเกิดขึ้นจากการเลียนแบบในสถานการณ์ต่าง ๆ เราเห็นคนอื่น
ประพฤติ เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนอื่นออกมาเป็ นรู ปของเจตคติถา้ เรายอมรับนับถือหรื อเคารพคนๆนั้นเรา

ก็มกั ยอมรับความคิดของเขาตามที่เราเข้าใจ เช่น เด็กชายแดงเห็นบิดาดูรายการกีฬาทางโทรทัศน์ประจําเขาก็จะ
แปลความหมายว่า กีฬานั้นเป็ นเรื่ องน่าสนใจและจะต้องดูหรื อถ้าเขาเห็นพ่อแม่ระมัดระวังต่อชุดรับแขกในบ้าน
มากกว่าของที่อยูใ่ นสนามหญ้าหลังบ้านเขาก็จะเกิดความรู ้สึกว่าของในบ้านต้องระวังรักษาเป็ นพิเศษ ซึ่งการ
เรี ยนรู ้เช่นนี้พอ่ ไม่ไม่จาํ เป็ นต้องพูดว่าอะไรเลย เด็กจะเฝ้ าสังเกตการณ์ปฏิบตั ิของพ่อแม่ต่อบุคคลอื่นอย่างถี่ถว้ น
จะเรี ยนรู ้วา่ ใครควรคบใครควรนับถือ ใครไม่ควรนับถือ
4. ปั จจัยที่เกี่ยวกับสถาบัน ปัจจัยทางสถาบันมีอยูเ่ ป็ นอันมากที่มีส่วนสร้างสนับสนุนเจตคติของเรา
ตัวอย่างเช่น การปฏิบตั ิตนในวัด ในโบสถ์ การแต่งกายของคนในสถานการณ์ทางสังคมต่าง ๆ เป็ นสิ่ งให้แนว
เจตคติของคนเราเป็ นอันมาก
องค์ ประกอบของเจตคติ
องค์ประกอบของเจตคติมี 3 ประการ ได้แก่
1. ด้านความคิด ( Cognitive Component) หมายถึง การรับรู ้และวินิจฉัยข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ แสดง
ออกมาในแนวคิดที่วา่ อะไรถูก อะไรผิด
2. ด้านความรู ้สึก ( Affective Component) หมายถึง ลักษณะทางอารมณ์ของบุคคลที่สอดคล้องกับ
ความคิด เช่น ถ้าบุคคลมีความคิดในทางที่ไม่ดีต่อสิ่ งใด ก็จะมีความรู ้สึกที่ไม่ดีต่อสิ่ งนั้นด้วย จึงแสดงออกมา
ในรู ปของความรู ้สึกไม่ชอบหรื อไม่พอใจ
3. ด้านพฤติกรรม ( Behavior Component) หมายถึง ความพร้อมที่จะกระทําซึ่งเป็ นผลมาจาก
ความคิดและความรู ้สึกและจะออกมาในรู ปของการยอมรับหรื อปฏิเสธ การปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิ
ทฤษฎีแรงจูงใจ
ความหมายและองค์ ประกอบของแรงจูงใจ ( Motivation)
แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะที่อินทรี ยถ์ ูกกระตุน้ ให้แสดงพฤติกรรมเพื่อไปยังจุดมุ่งหมายดังนั้นแรงจูงใจ
จึงเป็ นความปรารถนา ที่บุคคลมีความต้องการที่จะบรรลุเป้ าหมายโดยการเรี ยนรู ้ของแต่ละคนนัน่ เอง เมื่อบุคคล
ได้รับการกระตุน้ จากสิ่ งเร้าต่างๆ และบุคคลจะเกิดความต้องการ ( Needs ) และถ้าความต้องการของบุคคล
ไม่ได้รับการตอบสนอง บุคคลจะเกิดความเครี ยด ( stress ) เมื่อบุคคลสะสมความเครี ยดไว้มาก ๆ บุคคลจะขาด
ความสุ ขในการดําเนินชีวิต การสะสมความเครี ยด ความวิตกกังวลมาก ๆ จะทําให้บุคคลเกิดแรงขับ ( drive )
ที่จะกระทํากิจกรรมบางอย่างหรื อแสดงพฤติกรรมบางอย่างให้ลดความเครี ยดนั้นลงมากระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในนี้เอง ซึ่งจะทําการกระตุน้ ให้บุคคลไปสู่ การกระทําบางอย่างที่ไปสู่ เป้ าหมาย กระบวนการเช่นนี้เรี ยกว่า
แรงจูงใจ ( Motivation )

องค์ ประกอบในการเกิดแรงจูงใจ มี 4 ขั้นตอน คือ

1. ขั้นความต้องการ ( needs stage ) ออความต้องการเป็ นสภาวะขาดสมดุลที่เกิดได้เมื่อบุคคลขาดสิ่ งที่
จะทําให้ส่วนต่าง ๆ ภายในร่ างกายทําหน้าที่ไปตามปกติ สิ่ งที่อาจจะเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นต่อการดําเนินชีวิตจึงทําให้
เกิดแรงขับและเกิดแรงกระตุน้ เช่น ความหิ ว เมื่อบุคคลหิ วบุคคลก็ตอ้ งพยายามหาอาหาร คนที่ลดนํ้าหนักโดย
การใช้ยาลดความอ้วน ยาจะไปกดประสาทไม่ให้หิวแต่พอหลังจากไม่ใช้ยาลดนํ้าหนัก จะเห็นว่าคนที่ลด
นํ้าหนักโดยใช้ยาจะกินอาหารชดเชยมากขึ้นและอาจจะกลับมาอ้วนใหม่อีก หรื อเด็กเล็กที่ไม่กินนมตอนป่ วย
แต่พอให้ป่วยเด็กจะเริ่ มกินนมมากขึ้นเพื่อชดเชยตอนที่ป่วย ความกระหายก็เป็ นความต้องการอีกอย่างที่เมื่อ
เกิดแล้วบุคคลต้องหาวิธีการเพื่อให้หายกระหาย ความต้องการทางเพศและความต้องการการพักผ่อนก็จดั เป็ น
ความต้องการขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิต และไม่มีใครในโลกนี้ที่พยายามฝื นเพื่อไม่ให้ตนเองหลับ มนุษย์
ทุกคนต้องการการพักผ่อนด้วยกันทั้งสิ้ น
2. ขั้นแรงขับ ( drive stage ) หรื อภาวะที่บุคคลถูกกระตุน้ ให้เกิดแรงขับ เมื่อบุคคลเกิดแรงขับ
แล้วบุคคลจะนิ่งอยูเ่ ฉย ๆ ไม่ได้บุคคลอาจจะรู ้สึกไม่มีความสุ ข กระวนกระวายใจ ดังนั้นบุคคลจะคิดค้นหา
วิธีการที่ทาํ ให้ตนเองรู ้สึกว่าได้รับการตอบสนองจากความหิ ว ความกระหาย ความต้องการทั้งปวงที่เกิดขึ้น
เพื่อผลักดันให้ไปสู่ จุดหมายปลายทาง ตามที่บุคคลต้องการ เช่น เมื่อเราวิ่งเหนื่อยๆ อากาศก็ร้อนจัด ทําให้เรา
เหนื่อยและคอแห้งอยากกินนํ้า สิ่ งที่เราต้องการบําบัดความกระหายในช่วงเวลานั้นคือนํ้า บุคคลจะพยายามทุก
วิธีทางที่จะหานํ้ามาดื่ม
3. ขั้นพฤติกรรม ( behavior stage ) เป็ นขั้นที่เกิดแรงขับอย่างมากที่ทาํ ให้บุคคลเดินไปหานํ้าดื่ม
โดยการเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วเปิ ดขวดดื่มแล้วจึงเดินมาจ่ายสตางค์หรื อถ้าทนต่อความกระหายนํ้าได้ก็
รี บเดินอย่างรวดเร็ วไปจ่ายสตางค์แล้วยกนํ้าดื่มรวดเดียวหมดขวด ชื่นใจ ความกระหายก็บรรเทาลง
4. ขั้นลดแรงขับ ( drive reduction stage ) เป็ นขั้นสุ ดท้ายที่อินทรี ยไ์ ด้รับการตอบสนองคือ ได้ดื่มนํ้า
เป็ นขั้นที่บุคคลเกิดความพึงพอใจ ความต้องการต่างๆ ก็จะลดลง
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงือ่ นไข แบบแบบการกระทําของสกินเนอร์
สกินเนอร์ (B.F. Skinner) เกิดในมลรัฐเพนซิลวาเนีย ในปี ค.ศ. 1904 มีบทบาทสําคัญในการนําบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปและเครื่ องมือมาใช้ บางคนเรี ยกว่า ทฤษฎีเสริ มแรง การเสริ มแรงเป็ นการช่วยตอบสนองสิ่ งเร้าให้
ปรากฏขึ้นซํ้าอยูเ่ สมอจนทําให้เกิดความเคยชินสิ่ งเร้าเดิม การตอบสนองเช่นเดิม ก็ตามมาคือ เกิดเป็ นการเรี ยนรู ้
การทดลองของสกินเนอร์
การประยุกต์ ใช้ ในการสอน
1. การตั้งจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
2. การใช้ตวั เสริ มแรง ได้แก่ ยิม้ แย้ม การชมเชยจากครู .คะแนน
3. การใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป

บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษาค้ นคว้ าวิธีการ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยน ให้มีความ
รับผิดชอบและสร้างแรงจูงใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนเทศบาลบูรพา
อุบล ได้ดาํ เนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขั้นตอนในการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฏีจิตวิทยาการศึกษา เจตคติ (Attitude) ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้แบบวางเงื่อนไข แบบแบบการกระทําของสกินเนอร์ ลักษณะด้านวินยั ในห้องเรี ยน ความขยันอดทน
และความรับผิดชอบ
2. กําหนดกรอบความคิดในการวิจยั เพือ่ ทําการศึกษาความมีวนิ ยั ในตนเอง ความรับผิดชอบ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนเทศบาลบูรพาอุบล
3. กําหนดวัตถุประสงค์
4. กําหนดกลุ่มประชากร ในการวิจยั ครั้งนี้ได้กาํ หนดกลุ่มประชากร คือ นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนเทศบาลบูรพาอุบล จํานวน 43 คน
5. สร้างเครื่ องมือการวิจยั โดยผูว้ จิ ยั ศึกษาจากหลักการ ทฤษฎี แนวคิด วัตถุประสงค์ เพื่อ
จําแนกว่า ควรสร้างเครื่ องมือวัดด้านใดบ้างให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ของ
โรงเรี ยนเทศบาลบูรพาอุบล จํานวน 43 คน ที่นาํ มาทําการวิจยั ในครั้งนี้
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั นําได้ดาํ เนินการเก็บข้อมูลดัวยตัวเองโดยการสังเกต ให้นกั เรี ยน
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถาม
7. การสรุ ปผลการวิจยั และนําเสนอผลการวิจยั โดยนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลและเขียน
สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

2. ประชากร/กลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร / กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นนักเรี ยนนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ของ
โรงเรี ยนเทศบาลบูรพาอุบล จํานวน 43 คน
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า
ในการทําวิจยั ครั้งนี้ เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสังเกต แบบสอบถาม ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเอง
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ใช้การสังเกตและนําเครื่ องมือที่สร้างขึ้นให้นกั เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนเทศบาลบูรพาอุบล จํานวน 43 คน ได้ตอบแบบสอบถามและเก็บข้อมูลด้วย
ตนเอง
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ใช้ค่าร้อยละในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนให้มีความรับผิดชอบและสร้างแรงจูงใจของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนเทศบาลบูรพาอุบล ปรากฏว่าได้รับความร่ วมมือจาก
นักเรี ยนเป็ นอย่างดี จึงทําให้นกั เรี ยนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทําให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนที่ดีข้ ึน
มีความรับผิดชอบและมีแรงจูงใจต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและทําให้มีผลการเรี ยนดีข้ ึน
ผูว้ ิจยั ได้
ดําเนินการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้การดําเนินติดตามข้อมูลด้วยตัวเองโดยการสังเกต สัมภาษณ์ ให้
นักเรี ยนตอบแบบสอบถามและมีการติดตามดูแลพฤติกรรมและการเรี ยนของนักเรี ยนอย่างใกล้ชิด ดังนี้
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2558
โรงเรี ยนเทศบาลบูรพาอุบล โดยการสังเกตพฤติกรรมและการเรี ยนของนักเรี ยนในชัว่ โมงกิจกรรมแนะแนว
การทํากิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมนอกห้องเรี ยน การอบรมสายชั้นมัธยม และสอบถามจากครู แต่ละวิชาที่ทาํ
การสอน ซึ่งพบว่ามีนกั เรี ยนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมการเรี ยน ขาดความรับผิดชอบไม่มีแรงจูงใจ เช่น ไม่
สนใจการเรี ยน ส่ งงานไม่เป็ นไปตามกําหนดเวลา บางครั้งไม่มาเรี ยน มีการจดบันทึกและติดตามนักเรี ยนเป็ น
รายกรณี โดยการว่ากล่าวตักเตือนและมีการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีการให้นกั เรี ยนตอบแบบสอบถาม
สรุ ปได้ดงั นี้

ตารางที่ 1 ตารางแสดงความรับผิดชอบต่ อการเรียนและความสนใจการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (ครั้งที่ 1)

ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ

ทําเป็ น
ประจํา

ทําเป็ น
บางครั้ง

ไม่ เคยทํา

นักเรี ยนทํางานวิชาอื่น ไม่สนใจวิชาที่เรี ยน
นักเรี ยนพูดคุยกันจะเล่นกับเพื่อนในขณะที่ครู กาํ ลังสอน
นักเรี ยนส่ งงานและการบ้านไม่ตรงเวลาที่ครู กาํ หนดไว้
นักเรี ยนนอนหลับในห้องเรี ยนขณะชัว่ โมงเรี ยนในห้อง
นักเรี ยนไม่ทาํ การบ้านและลอกการบ้านจากเพื่อน
เมื่อนักเรี ยนทําผิดพลาดจะพยายามแก้ไขโดยทันที
นักเรี ยนมีความรับผิดชอบต่องานที่ครู ได้รับมอบหมายให้
นักเรี ยนมาเรี ยนทันเวลาและตั้งใจเรี ยนทุกครั้ง
นักเรี ยนรู ้จกั การวางแผนและมีเป้ าหมายในชีวิต
นักเรี ยนรู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ที่บา้ นและโรงเรี ยน

76.74
69.77
72.09
58.14
74.42
41.86
46.51
44.19
25.58
41.89

13.96
25.58
18.60
25.58
16.28
44.19
46.51
51.16
46.51
46.57

9.30
4.65
9.31
16.28
9.30
13.95
6.98
4.65
27.91
11.54

จากตารางที่ 1 พบว่า ความมีวินยั และรับผิดชอบในห้องเรี ยน (ครั้งที่ 1) สรุ ปได้ ดังนี้
นักเรี ยนทํางานวิชาอื่น ไม่สนใจวิชาที่เรี ยน นักเรี ยนที่ทาํ เป็ นประจํา มากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 76.74
นักเรี ยนพูดคุยกันจะเล่นกับเพื่อนในขณะที่ครู กาํ ลังสอน นักเรี ยนที่ทาํ เป็ นประจํามากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 69.77
นักเรี ยนส่ งงานและการบ้านไม่ตรงเวลาที่ครู กาํ หนดไว้ นักเรี ยนที่ทาํ เป็ นประจํามากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 72.09
นักเรี ยนนอนหลับในห้องเรี ยนขณะชัว่ โมงเรี ยนในห้อง นักเรี ยนที่ทาํ เป็ นประจํามากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 58.14
นักเรี ยนไม่ทาํ การบ้านและลอกการบ้านจากเพื่อน นักเรี ยนที่ทาํ เป็ นประจํา มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
74.41
เมื่อนักเรี ยนทําผิดพลาดจะพยายามแก้ไขโดยทันที นักเรี ยนที่ทาํ บางครั้ง มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
44.19
นักเรี ยนมีความรับผิดชอบต่องานที่ครู ได้รับมอบหมายให้
นักเรี ยนที่ทาํ เป็ นประจําและทําเป็ น
บางครั้ง มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 46.51
นักเรี ยนมาเรี ยนทันเวลาและตั้งใจเรี ยนทุกครั้ง นักเรี ยนที่ทาํ บางครั้ง มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 51.16

นักเรี ยนรู ้จกั การวางแผนและมีเป้ าหมายในชีวิต นักเรี ยนที่ทาํ บางครั้ง มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
46.51
นักเรี ยนรู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ที่บา้ นและโรงเรี ยน นักเรี ยนที่ทาํ บางครั้ง มากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 46.57
หลังจากที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทาํ การสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนและได้ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความมีวินยั
ความรับผิดชอบและความสนใจการเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จํานวน 43 คน ตอบ
แบบสอบถามด้วยความจริ งแล้วนํามาสรุ ปโดยใช้ค่าร้อยละในการวิเคราะห์ผลการวิจยั (จากแบบสรุ ปผลการ
ตอบแบบสอบถาม) และประกอบกับผลการเรี ยนของภาคเรี ยนที่ 1 ทําให้ผวู ้ จิ ยั ได้ทาํ การสังเกตนักเรี ยนที่มี
พฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวและมีผลการเรี ยนค่อนข้างตํ่า
ซึ่งผูว้ ิจยั จะทําการวิจยั เพื่อเป็ นปรับเปลี่ยนด้าน
พฤติกรรมให้นกั เรี ยนในห้องเรี ยนมีความรับผิดชอบ ตั้งใจเรี ยน มีแรงจูงใจ จึงได้ดาํ เนินการโดยให้แต่ละคน
ร่ วมกันแสดงความคิดเห็นและร่ วมกันสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ภายในห้องเรี ยนให้เอื้อต่อการเรี ยนการสอน
โดยการวางเงื่อนไขกันภายในห้องเรี ยน สร้างแรงจูงใจ และสร้างความตระหนักให้นกั เรี ยนเห็นถึงผลของการ
ขาดความรับผิดชอบ และไม่ต้ งั ใจเรี ยน โดยได้ดาํ เนินการ ดังนี้
* ให้นกั เรี ยนแต่ละคนเขียนคํามัน่ สัญญา
* ขอความร่ วมมือจากผูป้ กครองร่ วมกันดูแลพฤติกรรมและการเรี ยนของนักเรี ยน ให้ผปู ้ กครอง
แจ้งพฤติกรรมของนักเรี ยนขณะอยูบ่ า้ น
เมื่อนักเรี ยนขาดเรี ยนหรื อมาสายให้ครู ทราบและครู กม็ ีการติดตาม
นักเรี ยนร่ วมกัน
* ขอความร่ วมมือจากครู ที่ทาํ การสอนทุกท่านให้ขอ้ มูลด้านพฤติกรรมของนักเรี ยนขณะเรี ยน
ในแต่ละวิชา
* ขอความร่ วมมือกับเพือ่ นภายในห้องเรี ยน โดยการจัดเป็ นกลุ่ม 7 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน จํานวน
6 กลุ่ม และกลุ่มละ 7 คน จํานวน 1 กลุ่ม รวมเป็ นทั้งสิ้ นจํานวน 43 คน โดยครู จะคัดเลือกนักเรี ยนที่มี
ความรับผิดชอบ ตั้งใจเรี ยนและมีผลการเรี ยนค่อนข้างดี เป็ นหัวหน้ากลุ่มเพื่อเป็ นพี่เลี้ยงภายในกลุ่ม และให้
นักเรี ยนที่เหลือเข้ารวมกลุ่มกันเองตามความสมัครใจให้ครบจํานวนตามที่กาํ หนด หลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่ม
เขียนคํามัน่ สัญญาร่ วมกัน และร่ วมกันวางแผนการศึกษาต่อระดับเมื่อจบชั้น ม.3 ซึ่งนักเรี ยนที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็ นหัวหน้ากลุ่มจะดําเนินการแต่งตั้งกรรมการแต่ละด้านร่ วมกันดูแลภายในกลุ่ม
เช่น ดูแลเกี่ยวกับ
พฤติกรรม การขาดเรี ยน มาสาย การเรี ยนฯลฯ นักเรี ยนจะเข้ากลุ่มร่ วมกันทํางานและเป็ นพี่เลี้ยงคอยให้
คําปรึ กษา ช่วยเหลือกรณี ไม่เข้าใจบทเรี ยน อ่านหนังสื อ และทํางานแต่ละวิชาได้สาํ เร็ จ
ผูว้ ิจยั ได้ติดตาม ดูแลและสังเกตนักเรี ยนเป็ นระยะ ๆ และในกรณี ที่นกั เรี ยนมีปัญหาไม่วา่ จะเป็ น
ปัญหาด้านพฤติกรรมและการเรี ยน หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มจะรายงานครู และร่ วมกันแก้ปัญหาทั้งด้านการมา
เรี ยน ถ้ามีนกั เรี ยนขาดเรี ยนภายในกลุ่มจะแจ้งให้ครู ทราบและมีการติดตามให้มาเรี ยนและชี้ให้นกั เรี ยนเห็น
ความสําคัญของการเรี ยน
ต้องมีวินยั และความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ทําให้บรรยากาศการเรี ยนรู ้ภายใน
ห้องเรี ยนดีข้ ึน รู ้จกั เสี ยสละ มีความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภายในห้องเรี ยนมีการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ร่ วมกัน เช่น ร่ วมกันทําความสะอาดห้องเรี ยนนอกเหนือจากเวรทําความสะอาดประจําวันแล้ว แข่งขัน
กีฬาภายในห้องเรี ยน นอกจากนี้มีการจัดให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมรักการอ่าน การรู ้จกั การออมโดยในแต่ละ
สัปดาห์จะมีการให้นกั เรี ยนนําเงินที่เหลือมาฝากเงินกับสหกรณ์โรงเรี ยน ทั้งนี้เพื่อเป็ นฝึ กให้นกั เรี ยนมีความ
รับผิดชอบและรู ้จกั ประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผูว้ ิจยั ได้สงั เกตพบว่า พฤติกรรมของนักเรี ยนภายในห้องหลังจากมีการแบ่งกลุ่มเป็ นกลุ่มย่อย ๆ แล้ว
ให้เพื่อนคอยเป็ นพี่เลี้ยงแนะนําเพื่อนไม่วา่ จะเป็ นด้านพฤติกรรมและการเรี ยน ทําให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรี ยนการสอนมากขึ้น เมื่อนํานักเรี ยนมาร่ วมกันทํากิจกรรมของโรงเรี ยน พบว่านักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นใน
การเข้าร่ วมกิจกรรม และเอาใจใส่ ต่อการเรี ยนมากขึ้น ขณะเข้าแถวก็มีความเป็ นระเบียบและมีวินยั มากขึ้น
ตามลําดับ เมื่อแต่ละวิชาทําการสอบก็จะพบว่านักเรี ยนจะเข้ากลุ่มร่ วมกันอ่านหนังสื อและมีการซักถามบทเรี ยน
ที่ไม่เข้าใจ เพือ่ นที่เข้าใจก็จะอธิบายให้กบั เพื่อนที่ไม่เข้าใจบทเรี ยนทําให้ได้คะแนนดีข้ ึน ครู กใ็ ห้คาํ ชมเชยและ
ให้กาํ ลังใจนักเรี ยนเพื่อที่จะได้มีกาํ ลังใจทําต่อไป รู ้จกั หน้าที่และมีความรับผิดชอบมากขึ้น ทําให้นกั เรี ยนเห็น
ความสําคัญของตัวเอง สนใจเรี ยนมากขึ้น มีการซักถามเกี่ยวกับบทเรี ยนกับครู ให้อธิบายให้เข้าใจ โดยดูจาก
พฤติกรรมการเรี ยน การส่ งงานตรงกําหนดเวลา และได้รับคําชมเชยจากครู แต่ละวิชาที่ทาํ การสอน โดยภาพ
ร่ วมของนักเรี ยนในห้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรี ยน ตั้งใจเรี ยน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น มี
นํ้าใจ รู ้จกั เสี ยสละ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมาเรี ยนให้มาทันเรี ยน
หลังจากผูว้ จิ ยั เห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้นกั เรี ยนเป็ นผูม้ ีวินยั มีความรับผิดชอบต่อการเรี ยน
และมีบรรยากาศภายในห้องเรี ยนดีข้ ึน ครู กม็ ีการพูดคุยและร่ วมกันประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
แต่ละคน โดยการสัมภาษณ์และให้นกั เรี ยนแต่ละคนตอบแบบสอบถามชุดเดิมอีกครั้ง
แล้วนํามาสรุ ป
เปรี ยบเทียบกับการตอบแบบสอบถามครั้งแรก พบว่า นักเรี ยนมีความรับผิดชอบด้านการเรี ยนและมีแรงจูงใจ
สู งขึ้น มาเรี ยนเป็ นประจํา ตั้งใจเรี ยนและทํางานที่ได้รับมอบหมาย มีผลการเรี ยนดีข้ ึน ทําให้เห็นคุณค่าใน
ตนเอง เกิดความรักและภาคภูมิใจในตนเอง มีแรงขับที่จะนําตนเองไปสู่ เป้ าหมายที่ต้งั ไว้
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรี ยนของแต่ละวิชา การตอบ
แบบสอบถามจากนักเรี ยนและจากการใช้แรงจูงใจเสริ มแรงโดยให้คาํ ชมเชยแก่นกั เรี ยน รวมทั้งดูแลด้านการ
เรี ยนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรี ยน และติดตามจากผูป้ กครอง คุณครู ที่เข้าสอนแต่ละวิชา ปรากฏว่า
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนเทศบาลบูรพาอุบล มีความเอาใจใส่ ต่อการเรี ยน
รับผิดชอบและสนใจเรี ยนมากขึ้น โดยสังเกตจากบรรยากาศการเรี ยนภายในห้องเรี ยนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ทํา
ให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้นต่อการมาเรี ยนและการเรี ยน มีความตั้งใจเรี ยน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่
ขาดเรี ยนหรื อมาสาย ทํางานที่ได้รับมอบหมายและส่ งงานตรงกําหนดเวลา รู ้จกั ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วย
ความเต็มใจ ยังส่ งผลทําให้ผลการเรี ยนมีวนิ ยั ความรับผิดชอบและความสนใจการเรี ยนของนักเรี ยน โดยสรุ ป
จากผลการเปรี ยบเทียบจากการตอบแบบสอบถาม ดังนี้

ตารางที่ 2 ตารางแสดงความมีวนิ ัย ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (ครั้งที่ 2)
ข้ อ

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นักเรี ยนทํางานวิชาอื่น ไม่สนใจวิชาที่เรี ยน
นักเรี ยนพูดคุยกันจะเล่นกับเพื่อนในขณะที่ครู กาํ ลังสอน
นักเรี ยนส่ งงานและการบ้านไม่ตรงเวลาที่ครู กาํ หนดไว้
นักเรี ยนนอนหลับในห้องเรี ยนขณะชัว่ โมงเรี ยนในห้อง
นักเรี ยนไม่ทาํ การบ้านและลอกการบ้านจากเพื่อน
เมื่อนักเรี ยนทําผิดพลาดจะพยายามแก้ไขโดยทันที
นักเรี ยนมีความรับผิดชอบต่องานที่ครู ได้รับมอบหมายให้
นักเรี ยนมาเรี ยนทันเวลาและตั้งใจเรี ยนทุกครั้ง
นักเรี ยนรู ้จกั การวางแผนและมีเป้ าหมายในชีวิต
นักเรี ยนรู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ที่บา้ นและโรงเรี ยน

ทําเป็ น
ประจํา
9.30
13.95
4.65
0.00
0.00
90.69
93.03
90.70
76.74
79.06

ทําเป็ น
บางครั้ง
37.21
46.51
30.23
4.65
11.63
9.31
6.97
9.30
23.26
20.94

ไม่ เคยทํา
53.49
39.54
65.12
95.35
88.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

จากตารางที่ 2 พบว่านักเรี ยนมีวินยั และรับผิดชอบในห้องเรี ยนครั้งที่ 2 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
3 โรงเรี ยนเทศบาลบูรพาอุบล มีความรับผิดชอบและแรงจูงใจ สู งขึ้น โดยสรุ ปได้ ดังนี้
นักเรี ยนทํางานวิชาอื่น ไม่สนใจวิชาที่เรี ยน นักเรี ยนไม่เคยทํา มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 53.49
นักเรี ยนพูดคุยกันจะเล่นกับเพื่อนในขณะที่ครู กาํ ลังสอน นักเรี ยนที่ทาํ เป็ นบางครั้งมากที่สุดคิดเป็ น
ร้อยละ 46.51
คิดเป็ นร้อยละ
นักเรี ยนส่ งงานและการบ้านไม่ตรงเวลาที่ครู กาํ หนดไว้นกั เรี ยนที่ไม่เคยทํามากที่สุด
65.12
นักเรี ยนนอนหลับในห้องเรี ยนขณะชัว่ โมงเรี ยนในห้อง นักเรี ยนที่ไม่เคยทํา มากที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 95.35
นักเรี ยนไม่ทาํ การบ้านและลอกการบ้านจากเพื่อน นักเรี ยนที่ไม่เคยทํา มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
88.37
เมื่อนักเรี ยนทําผิดพลาดจะพยายามแก้ไขโดยทันที นักเรี ยนที่ทาํ เป็ นประจํามากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ
90.69
นักเรี ยนมีความรับผิดชอบต่องานที่ครู ได้รับมอบหมายให้ นักเรี ยนที่ทาํ เป็ นประจํามากที่สุดคิดเป็ น
ร้อยละ 93.02

นักเรี ยนมาเรี ยนทันเวลาและตั้งใจเรี ยนทุกครั้ง นักเรี ยนที่ทาํ เป็ นประจํา มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
90.70
นักเรี ยนรู ้จกั การวางแผนและมีเป้ าหมายในชีวิต นักเรี ยนที่ทาํ เป็ นประจํา มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
76.74
นักเรี ยนรู ้จกั การวางแผนและมีเป้ าหมายในชีวิต นักเรี ยนที่ทาํ เป็ นประจํา มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
79.06

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั ในชั้นเรี ยนครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนให้มีความรับผิดชอบ
และสร้างแรงจูงใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนเทศบาลบูรพาอุบล 2) เพื่อ
นําผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ประชากร ที่ใช้ในการวิจยั ชั้นเรี ยนครั้งนี้เป็ นนักเรี ยนนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ยน
เทศบาลบูรพาอุบล จํานวน 43 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ 5E แบบสังเกต และ
แบบสัมภาษณ์ พูดคุย การใช้คาํ มัน่ สัญญาและทฤษฎีเสริ มแรง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คํานวณหาค่าร้อยละ
สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสังเกต ข้อมูลด้านการเรี ยนของแต่ละวิชา และการตอบ
แบบสอบถามจากนักเรี ยน การใช้แรงจูงใจเสริ มแรงโดยให้คาํ ชมเชยแก่นกั เรี ยน รวมทั้งดูแลด้านการเรี ยนให้มี
ความรับผิดชอบ สนใจเรี ยน และติดตามจากผูป้ กครอง คุณครู ที่เข้าสอนแต่ละวิชา ซึ่งนักเรี ยนให้ความ
ร่ วมมือเป็ นอย่างดี ทําให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบต่อการเรี ยนและมีแรงจูงใจมากขึ้น ในการทําวิจยั ชั้นเรี ยน
ครั้งนี้ปรากฏว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนเทศบาลบูรพาอุบล มีความเอาใจใส่ต่อการเรี ยน
รับผิดชอบและสนใจเรี ยนมีแรงจูงใจมากขึ้น โดยสังเกตจากบรรยากาศการเรี ยนภายในห้องเรี ยนที่
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ มีความตั้งใจเรี ยนมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรี ยนหรื อมาสาย ทํางานที่
ได้รับมอบหมายและส่ งงานตรงกําหนดเวลา รู ้จกั ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ โดยดูจากการสังเกต
การสัมภาษณ์ ผลการเรี ยนและสรุ ปผลการเปรี ยบเทียบจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความมีวนิ ยั ความ
รับผิดชอบและความสนใจการเรี ยนของนักเรี ยน ดังนี้

ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบ ความรับผิดชอบและแรงจูงใจต่ อการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)

ข้ อ

รายการ

1

นักเรี ยนทํางานวิชาอื่น
ไม่สนใจวิชาที่
เรี ยน
นักเรี ยนพูดคุยกันจะเล่นกับเพื่อนในขณะที่
ครู กาํ ลังสอน
นักเรี ยนส่ งงานและการบ้านไม่ตรงเวลาที่
ครู กาํ หนดไว้
นักเรี ยนนอนหลับในห้องเรี ยนขณะชัว่ โมง
เรี ยนในห้อง
นักเรี ยนไม่ทาํ การบ้านและลอกการบ้าน
จากเพื่อน
เมื่อนักเรี ยนทําผิดพลาดจะพยายามแก้ไข
โดยทันที
นักเรี ยนมีความรับผิดชอบต่องานที่ครู
ได้รับมอบหมายให้
นักเรี ยนมาเรี ยนทันเวลาและตั้งใจเรี ยนทุก
ครั้ง
นักเรี ยนรู ้จกั การวางแผนและมีเป้ าหมายใน
ชีวิต
นักเรี ยนรู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ที่
บ้านและโรงเรี ยน

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 1
ทําเป็ น ทําเป็ น ไม่ เคย ทําเป็ น ทําเป็ น ไม่ เคย
ประจํา บางครั้ง ทํา ประจํา บางครั้ง ทํา
76.74

13.95

9.30

9.30

37.21

53.49

69.77

25.58

4.65

13.95

46.51

39.53

72.09

18.60

9.30

4.65

30.23

65.12

58.14

25.58

16.28

0.00

4.65

95.35

74.41

16.28

9.30

0.00

11.62

88.37

41.86

44.19

13.95

90.69

9.30

0.00

46.51

46.51

6.98

93.02

6.97

0.00

44.19

51.16

4.65

90.69

9.30

0.00

25.58

46.51

27.91

76.74

23.25

0.00

41.86

46.51

11.53

79.06

20.93

0.00

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรี ยนมีวนิ ยั และรับผิดชอบในห้องเรี ยน เมื่อนําผลสรุ ปของการตอบ
แบบสอบถามครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนเทศบาลบูรพาอุบล มีความ
รับผิดชอบด้านการเรี ยนและมีแรงจูงใจมากขึ้น ในการตอบแบบสอบถามครั้งที่ 2 นักเรี ยนมีพฤติกรรม
ดังกล่าวมากกว่าครั้งที่ 1 หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้วา่ ดีข้ ึนอย่างเห็นได้ชดั คือ

นักเรี ยนทํางานวิชาอื่น ไม่สนใจวิชาที่เรี ยน นักเรี ยนพูดคุยกันจะเล่นกับเพื่อนในขณะที่ครู กาํ ลังสอน นักเรี ยน
ส่ งงานและการบ้านไม่ตรงเวลาที่ครู กาํ หนดไว้ นักเรี ยนนอนหลับในห้องเรี ยนขณะชัว่ โมงเรี ยนในห้อง
นักเรี ยนไม่ทาํ การบ้านและลอกการบ้านจากเพื่อน เมื่อนักเรี ยนทําผิดพลาดจะพยายามแก้ไขโดยทันที นักเรี ยน
มีความรับผิดชอบต่องานที่ครู ได้รับมอบหมายให้ นักเรี ยนมาเรี ยนทันเวลาและตั้งใจเรี ยนทุกครั้ง นักเรี ยนรู ้จกั
การวางแผนและมีเป้ าหมายในชีวิต นักเรี ยนรู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ที่บา้ นและโรงเรี ยน ส่ งผลให้
การเรี ยนดีข้ นึ และเป็ นผูท้ ี่มีความสําเร็ จในชีวิตตามจุดหมายที่ต้ งั ไว้
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ชั้นเรี ยนไปใช้
1.1 ครู ที่ทาํ หน้าที่ในการสอน เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิดกับนักเรี ยน ควรมีการดูแล สังเกต
พฤติกรรมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรี ยนให้มีความรับผิดชอบและสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
โดยครู จะต้องมีความอดทน เสี ยสละ และติดตามอย่างต่อเนื่อง
1.2 นักเรี ยนทุกคนสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีได้ แต่เวลาในการ
ปรับเปลี่ยนแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป ครู ควรหาวิธีที่จะช่วยให้การปรับเปลี่ยนประสบความสําเร็ จ นัน่
คือ การสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน ความเข้าใจ การแสดงออกด้วยความห่วงใย จริ งใจต่อนักเรี ยน
จะทําให้นกั เรี ยนสามารถรับรู ้ รักและเห็นคุณค่าในตนเอง เกิดความภูมิใจในตนเองและผูอ้ ื่น สามารถ
ปรับเปลี่ยนตนเองไปในทางที่ดี อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้และอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ชั้นเรี ยนครั้งต่อไป
2.1 ควรทําวิจยั ในชั้นเรี ยนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสายชั้นอื่นๆ ด้วย
2.2 ควรศึกษาพฤติกรรมในด้านอื่น ๆ เพือ่ ศึกษารู ปแบบในการแก้ปัญหา
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม
พฤติกรรมการเรี ยนให้มีความรับผิดชอบและสร้างแรงจูงใจ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2555
โรงเรี ยนเทศบาลบูรพาอุบล สํานักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงใน  ลงในช่องว่างตรงตามความเป็ นจริ ง

ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
นักเรี ยนทํางานวิชาอื่น ไม่สนใจวิชาที่เรี ยน
นักเรี ยนพูดคุยกันจะเล่นกับเพื่อนในขณะที่ครู กาํ ลังสอน
นักเรี ยนส่ งงานและการบ้านไม่ตรงเวลาที่ครู กาํ หนดไว้
นักเรี ยนนอนหลับในห้องเรี ยนขณะชัว่ โมงเรี ยนในห้อง
นักเรี ยนไม่ทาํ การบ้านและลอกการบ้านจากเพื่อน
เมื่อนักเรี ยนทําผิดพลาดจะพยายามแก้ไขโดยทันที
นักเรี ยนมีความรับผิดชอบต่องานที่ครู ได้รับมอบหมายให้
นักเรี ยนมาเรี ยนทันเวลาและตั้งใจเรี ยนทุกครั้ง
นักเรี ยนรู ้จกั การวางแผนและมีเป้ าหมายในชีวิต
นักเรี ยนรู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ที่บา้ นและโรงเรี ยน

ทําเป็ น
ประจํา

ทําเป็ น
บางครั้ง

ไม่ เคยทํา

ครั้งที่
1

สถานที่
ม.3

2

ม.3

3

ม.3

4

ม.3

5

ม.3

6

ม.3

7

ม.3

8

ม.3

แบบบันทึกการสั งเกต
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2558
วัน / เวลา
พฤติกรรม
2 พ.ย. 2558 นักเรี ยนส่ วนใหญ่ในห้องทํางานวิชาอื่น
09.30 น
ครู ได้ตกั เตือน อบรม มารยาท ความ
สนใจต่อวิชาเรี ยน
6 พ.ย. 2558 ครู เข้าสอน พบว่ามีนกั เรี ยนนอนหลับใน
12.30 น
ชัว่ โมงเรี ยน ไม่ส่งงานที่ครู ให้ไว้เมื่อ
สัปดาห์ที่แล้ว
6 พ.ย. 2558 คุยเสี ยงดังในชัว่ โมงเรี ยน ครู ตกั เตือน
10.30 น
รับฟัง แต่เสี ยงดังเหมือนเดิม
15 พ.ย. 2558 ครู พดู คุยด้วยเรื่ องเป้ าหมายในการเรี ยน
10.30 น
ส่ วนใหญ่ตอบไม่ได้วา่ ตัวเองมี
จุดมุ่งหมายอย่างไรในชีวติ มีบางคน
สับสน และเกิดความเครี ยด
15 พ.ย. 2558 ครู ทาํ ความเข้าใจพูดคุยด้วย และทําความ
10.30 น
ตกลงที่จะให้มีกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
เพื่อเป็ นการสร้างความแข็งแกร่ งภายใน
กลุ่มและฝึ กการควบคุมตนเอง
21 พ.ย. 2558 นักเรี ยนนัง่ ทํางานเป็ นกลุ่มที่เข้ากลุ่มด้วย
10.30 น
ความสมัครใจและเต็มใจ หัวหน้ากลุ่ม
หรื อพี่เลี้ยงทําหน้าที่เข้มแข็งมาก
30 พ.ย. 2558 นักเรี ยนส่ งงานในชัว่ โมงเรี ยนมี 4-5 คน
14.30 น
ทําไม่เรี ยบร้อย พี้เลี้ยงในกลุ่มก็ช่วยเหลือ
ชี้แนะ อธิบายให้เข้าใจและฝี กทําจน
เข้าใจ
30 พ.ย. 2558 ในชัว่ โมงกิจกรรมแนะแนวครู พดู คุยด้วย
14.30 น
นักเรี ยนสามารถบอกเป้ าหมายในชีวิต
ตนเองได้ สามารถวางแผนไปสู่
จุดมุ่งหมายได้ บอกจุดเด่น จุดอ่อน
ตนเองได้ ครู ให้ชมเชยและให้กาํ ลังใจ

ความคิดเห็น
รับฟังแต่ยงั ไม่
ปฏิบตั ิตาม
บางส่ วนนํางาน
ขึ้นมาทํา แต่ไม่
เสร็ จในชัว่ โมง
ครู เรี ยกอบรม
รายบุคคล
ครู ให้คาํ ปรึ กษา
รายบุคคล/รายกลุ่ม

นักเรี ยนส่ วนใหญ่
เห็นด้วยและยอมรับ
มติในห้อง
ในกลุ่มให้ความ
ช่วยเหลือกันด้วย
ความกระตือรื อร้น
นักเรี ยนที่ส่งงาน
แล้วก็ดูหนังสื อและ
ทําแบบฝึ กหัด
เพิ่มเติม
นักเรี ยนมีสีหน้ายิม้
แย้ม ร่ าเริ ง
หลังจากวันนั้นพบ
ครู ทุกครั้งก็กล้า
พูดคุยทักทาย

