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บทท่ี 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้รับหน้าที่ให้จัดการเรียนการสอน ในวิชา
คณิตศาสตร์ นักเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ท าการสอนในภาคเรียนที่ 2 นั้น คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 จ านวน 3 ห้อง คือ ห้อง ม.4/2 ม.4/3 และ ม.4/9 จากภาคเรียนที่ผ่านมา ครูผู้สอนพบว่านักเรียน       
ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในระหว่างการจัดการเรียนการสอน และมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม คือ การพูดคุย
เสียงดัง ชวนเพื่อนนักเรียนในห้องเรียนด้วยกันร่วมกันก่อกวน และไม่ท างานตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งผล
ต่อครูผู้สอน ท าให้ครูผู้สอนต้องตามงาน หรือ เคี่ยวเข็ญให้น ามาส่งในหลายๆ ครั้ง และจากพฤติกรรมที่   
ไม่ดีนี้จะติดเป็นพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในภาระงานที่นักเรียนได้รับ เกิดภาวการณ์สะสมงาน 
ยิ่งมีปริมาณงานมากขึ้นนักเรียนก็จะไม่ท า ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ทาง
โรงเรียนเทิงวิทยาคมได้ก าหนดไว้  
 ดั้งนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของนักเรียน จึง เป็นหน้าที่ของ
ครูผู้สอนโดยตรง เพ่ือไม่ให้นักเรียนมีพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบ เพราะจะเป็นอุปสรรคต่อ          
ความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียน และเป็นคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ในสังคม และใน      
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ผู้วิจัยจะน าวิธีการเสริมแรง(Reinforcement) มาใช้ในการแก้ปัญหา เช่น      
การกล่าวค าชมเชย หรือ การให้รางวัล เป็นการตอบแทน โดยวิธีการนี้อาจจะเป็นวิธีการพัฒนาพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการท างานของนักเรียน และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นกว่าเดิม     
เป็นต้น 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัย มีความสนใจที่จะศึกษา การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ต่อภาระงาน กรณีศึกษา : วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน            
เทิงวิทยาคม 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาหาสาเหตุของพฤติกรรมของนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบต่อภาระงาน 
 2. เพ่ือศึกษาหาสาเหตุที่นักเรียนมีพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบต่อภาระงาน 
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สมมติฐำนของกำรวิจัย 

 นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น เกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 
และมีความรับผิดชอบในการที่จะท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ 
 1.1 ประชำกร (Poputation) 
  ประชากรของการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม     
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 339 คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) 
  กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2        
ปีการศึกษา 2561 ห้อง ม.4/2 จ านวน 39 คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง 

2. ตัวแปรที่ศึกษำ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม 
       พฤติกรรมการติดเกม ,เล่น ,      
ขี้เกียจ,พูดคุยเสียงดัง ,ติดโทรศัพท์
,เข้าห้องเรียนช้า,ไม่ท าการบ้านหรือ
งานที่ได้รับมอบหมาย,,ก่อกวนเพ่ือน
ร่วมชั้นเรียน 

      นักเรียนที่มีความรับผิดชอบต่อ
ภาระงาน 

3. ระยะเวลำในกำรท ำวิจัย 

 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถึงสาเหตุของพฤติกรรมของนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบต่อภาระงาน 

 2. ท าให้ทราบถึงแนวทางแก้ไข เพ่ือนักเรียนจะได้มีพฤติกรรมที่ดีข้ึน และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ตามท่ีโรงเรียนเทิงวิทยาคมได้ก าหนดไว้ 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 ภำระงำน  หมายถึง สิ่งที่นักเรียนได้รับมอบหมายจากครูผู้สอน เช่น ใบงาน แบบฝึกหัด การบ้าน 

เป็นต้น 
 นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 ห้อง ม.4/2 จ านวน 39 คน  
 พฤติกรรม หมายถึง การกระท าที่ไม่เหมาะสมในการท างานที่ได้รับมอบหมายจากครูผู้สอน เช่น    
การไม่ท างาน ไม่ส่งงาน หรือ ส่งช้าไม่ตามก าหนดที่ครูผู้สอนได้ก าหนดไว้ เป็นต้น 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนโดยการเสริมแรงทั้งทางบวก (Positive Reinforcement)          
และ  ทางลบ (Negative Reinforcement) เพ่ือเป็นผลให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ
พัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนไปในทางที่ดีขึ้น มีความรับผิดชอบต่อภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

การเสริมแรงทางบวก และ

การเสริมแรงทางลบ 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของนักเรียน 
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บทท่ี 2 
เอกสำร และงำนวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงาน กรณีศึกษา : วิชา
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการท าวิจัย ดังนี้ 
 1. พฤติกรรม 
 2. เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 3. วัตถุประสงค์ของงาน 
  4. ทฤษฎีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 5. ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivution) 
 6. ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement)   
 7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. พฤติกรรม 

 พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิตแม้ว่าจะสังเกตได้หรือไม่ก็ตาม  
เช่น คน สัตว์ มีนักพฤติกรรมศาสตร์บางคนได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมมีความหมายกว้างขาวง
ครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมของสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วย เช่น การไหลของน้ า คลื่นของน้ าทะเล กระแสลมที่พัด  
การปลิวของฝุ่นละออง การเดือดของน้ า เป็นต้น สิ่งที่กล่าวมาเป็นการเคลื่อนไหวของสิ่งไม่มีชีวิต แต่มี   
การเปลี่ยนแปลงจากลักษณะหนึ่งไปยังอีกลักษณะหนึ่ง เลยถือว่าคล้ายๆ กับเป็นปฏิกิริยาหรือเป็น
กิจกรรมที่ปรากฏออกมาจากสิ่งนั้นจึงนับว่าเป็นกิจกรรมด้วยการศึกษาเรื่องพฤติกรรมส่วนใหญ่จะมุ่ง
ศึกษาเฉพาะพฤติกรรมของคนส่วนพฤติกรรมของสัตว์กระท าเป็นบางครั้ ง เพ่ือน ามาเป็นส่วนประกอบให้
เข้าใจในพฤติกรรมของคนได้ดียิ่งขึ้น 

 1.1 พฤติกรรมภำยนอก   (Overt Behavior)  
 พฤติกรรมภายนอก หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลหรือกิจกรรมของบุคคลที่ปรากฏออกมาให้
บุคคลอ่ืนได้เห็น ทั้งทางวาจาและการกระท าท่าทางอ่ืนๆ ที่ปรากฏออกมาให้เห็นได้ พฤติกรรมที่ปรากฏ
ออกมาให้เห็นภายนอกนั้นเป็นสิ่งที่คนมองเห็นตลอดเวลา เป็นปฏิกิริยาที่คนเราได้แสดงพฤติกรรมออกมา
ตลอดเวลา พฤติกรรมภายนอกที่แสดงออกมามีความส าคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสังคมใดที่ประเมิน
คุณภาพของคนว่าเป็นคนดี มีระเบียบวินัย สุภาพ ซื่อสัตย์ ทารุณ เป็นต้น ล้วนแต่ประเมินคุณภาพของ
พฤติกรรมภายนอกทั้งสิ้น ถ้าไม่แสดงออกมาสังคมก็ไม่ทราบว่าบุคคลนั้นเป็นคนอย่างไร พฤติกรรมที่คน
แสดงออกมาให้เห็นภายนอกจึงนับว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
สังคม สังคมชอบตัดสินคนด้วยพฤติกรรมภายนอก ดังนั้นพฤติกรรมที่เราเห็นได้ทราบอาจไม่ใช่พฤติกรรมที่
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แท้จริงของเขา และไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงคือการกระท าไม่ตรงกับความคิดความรู้สึก บางคนอาจสวม
หน้ากากเข้าหากัน หรือแสดงไปตามบทบาทที่เขาเป็นบางครั้งจึงก าหนดไม่ได้ว่าเป็นเรื่องจริง เพราะไม่ได้
สะท้อนความเป็นจริงออกมาทั้งหมด 

 1.2 พฤติกรรมภำยใน  (Covert Behavior) 
 พฤติกรรมภายใน หมายถึง กิจกรรมภายในที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล ซึ่งสมองท าหน้าที่รวบรวม  
สะสมและสั่งการ ซึ่งเป็นผลจากการกระท าของระบบประสาทและกระบวนการเปลี่ ยนแปลงทางด้าน
ชีวเคมีของร่างกาย พฤติกรรมภายในมีทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่เป็นรูปธรรมคนอ่ืนจะสังเกตเห็นไม่ได้แต่
จะใช้เครื่องมือทางการแพทย์ทดสอบได้ สัมผัสได้ เช่น การเต้นของหัวใจการหดและการขยายตัวของ
กล้ามเนื้อ การบีบของล าไส้ การสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกาย เป็นต้น ที่เป็นนามธรรมได้แก่ ความคิด  
ความรู้สึก เจตคติ ความเชื่อ ค่านิยม ซึ่งจะอยู่ในสมองของคน บุคคลภายนอกไม่สามรถจะมองเห็นได้  
หรือสัมผัสได้เพราะไม่มีตัวตน  และจะทราบว่าเขาคิดอย่างไรก็ต่อเมื่อเขาแสดงออกมา เช่น การแสดง
อาฆาตมาดร้าย ใช้ค าพูดข่มขู่หรือระท าดังท่ีคิดไว้ พฤติกรรมภายในจะมีเหมือนกนัหมดทุกวัยไม่ว่าเด็กหรือ
ผู้ใหญ่ เพศชาย เพศหญิง หรือต่างเชื้อชาติ  ส่วนที่จะแตกต่างกันจะอยู่ที่จ านวน ปริมาณหรือคุณภาพ
เท่านั้น พฤติกรรมภายในมีความส าคัญต่อคน เป็นคุณสมบัติที่ท าให้คนเหนือกว่าสัตว์ คนมีแนวคิดที่มี
ระบบและคาดการณ์ในสิ่งต่างๆ ในอนาคตได้ พฤติกรรมภายในของคนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ภายนอกที่แสดงออกมา บางสถานการณ์ก็ไม่อาจสอดคล้องกันได้ เช่น บางครั้งไม่พอใจในการกระท าของ
ผู้ อ่ืนก็อาจจะท าเฉยเพราะไม่กล้าต่อว่าหรือท าร้ายเขา เพราะถ้ากระท าอะไรลงไปอาจท าให้เกิด         
การทะเลาะวิวาทกันขึ้นได้ มนุษย์จะแสดงพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกตั้งแต่เกดจนตาย  
พฤติกรรมที่แสดงออกมาอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเลี้ยงดูและอบรมจากครอบครัวหรือในทางตรงกัน
ข้ามอาจสืบเนื่องมาจากการขาดการเลี้ยงดูและอบรมจากครอบครัวหรือในทางตรงกันข้ามอาจสืบ
เนื่องมาจากการขาดการเลี้ยงดูอบรมจากครอบครัว จึงท าให้มีปัญหาอยู่มาก ในแต่ละช่วงของชีวิตจะมี
พัฒนาการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องปรับพฤติกรรมให้เข้ากับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกๆด้าน  
เมื่อขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของคนจึงท าให้ตนเปลี่ยนพฤติกรรมได้ยาก เช่น  
บางชุมชนมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ เป็นต้น 

 1.3 กำรสร้ำงพฤติกรรมใหม่ 
 การปรับพฤติกรรม(Behavior Modification) คือการน าเอาหลักการและทฤษฎีต่างๆ ทาง
จิตวิทยาที่ได้ผ่านการวิจัย ทดสอบแล้ว มาใช้ในการศึกษาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยวิธีการอย่างเป็น
ระบบ และเป็นวิทยาศาสตร์ โดยเทคนิคในการปรับพฤติกรรมซึ่งมีวิธีการหลักๆ 4 วิธี คือ 
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  1.3.1 กำรควบคุมตนเองและกำรบังคับตนเอง 
   คือการที่บุคคลสามารถควบคุมพฤติกรรม หรือการกระท าของตนเองได้ โดยที่เขา
สามารถเลือกพฤติกรรมเป้าหมาย และกระบวนการที่จะน าไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยตัวเขาเอง การควบคุม
ตนเองและการบังคับตนเองถือว่า เป็นเป้าหมายส าคัญของการปรับพฤติกรรม เพราะการปรับพฤติกรรม
มุ่งหมายที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยเขา
สามารถบังคับและควบคุมตัวเขาเองได้ ให้ประพฤติปฏิบัติหรือกระท าแต่ในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม จึงถือว่าได้
บรรลุเป้าหมายของการปรับพฤติกรรมการปรับพฤติกรรม โดยการพัฒนาการควบคุมตนเองนั้น            
เราสามารถน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้ได้หลายประการ เช่น การควบคุมสิ่งเร้าไม่ให้มากระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การสังเกตตนเองในพฤติกรรที่แสดงออกต่างๆ และหมั่นยับยั้ง การเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นในตนเองในเรื่องพฤติกรรมที่ถูกต้อง และการพัฒนาความรับผิดชอบให้มากขึ้นหรือในระดับที่
สูงขึ้น  
  1.3.2 กำรสร้ำงพฤติกรรมใหม่  
  เป็นเทคนิคส าหรับใช้ในการเสริมสร้างพฤติกรรมใหม่โดยการเสริมแรงต่อพฤติกรรมที่เรา
คาดหมายว่าจะน าไปสู่พฤติกรรมที่ต้องการเช่นต้องการมาท างานเช้ากว่าเดิม หรือท างานให้มีความ
ผิดพลาดน้อยลง โดยด าเนินการตามขั้นตอน คือ ขั้นแรกเลือกพฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
ขั้นตอนที่สอง เลือกตัวเสริมแรงทางบวกที่เหมาะสม ขั้นตอนที่สาม ลงมือปฏิบัติแต่งพฤติกรรมพร้อมกับ
การให้การเสริมแรงคือการให้รางวัลในพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างเหมาะสม และให้การลงโทษใน
พฤติกรรมที่บกพร่อง แต่ทั้งนี้มีวิธีหนึ่งที่น่าสนใจคือเทคนิคการเลียนแบบ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้โดย
อาศัยการสังเกตจากพฤติกรรมของตัวแบบซึ่งได้แก่พฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งพฤติกรรมของตัวแบบ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างพฤติกรรมใหม่ให้แก่ตนเองหรือบุคคลที่เราต้องการสร้าง
พฤติกรรมได ้
 1.4 กำรลดพฤติกรรม 
 การลดพฤติกรรมหมายถึงการตัดทอนหรือลบพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ออกไปซึ่งพฤติกรรม
ดังกล่าวอาจจะสร้างปัญหาและความเดือดร้อนให้ตัวเองและผู้ อ่ืนได้ซึ่งเราสามารถใช้เทคนิคต่างๆ 
เช่น  การลงโทษ   ซึ่งผู้ลงโทษจะต้องเข้าใจหลักการในการลงโทษ ดังนี้ 
  1.4.1 ถ้าจะลงโทษต้องลงโทษให้รุนแรงที่สุดโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับประสบการณ์
ของแต่ละบุคคลว่าเคยได้รับโทษสถานใดมาแล้ว 
  1.4.2 การลงโทษไม่ควรเพิ่มโทษอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพราะอาจท าให้ผู้ถูกลงโทษค่อยๆ 
ปรับตัวและทนต่อการลงโทษได้ จนท าให้การลงโทษไม่ได้ผล 
  1.4.3 ลงโทษทันทีและทุกครั้งที่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ปรากฏขึ้น 
  1.4.5 ควรให้แรงเสริมแก่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ควบคู่กันไปด้วย 
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 1.5 กำรเพิ่มพฤติกรรมหรือคงพฤติกรรมไว้  
 เมื่อมีการสร้างพฤติกรรมให้กับบุคลากรแล้วส่งที่ส าคัญยิ่งคือการธ ารงรักษาพฤติกรรมให้คงอยู่
ถาวรหรือนานที่สุด ซึ่งคงต้องอาศัยหลักการเสริมแรงในทางบวกเป็นหลัก แต่หากจ าเป็นอาจเสริมแรง
ในทางลบก็ได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1.5.1 กำรเสริมแรงทำงบวก  

  คือ สิ่งเร้าที่ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ และส่งผลต่อพฤติกรรมที่จะด ารงอยู่กล่าวคือ
เกิดการตอบสนองท่ีจะมีพฤติกรรมนั้นๆ บ่อยข้ึน ซึ่งหลักการเสริมแรงทางบวกมีดังนี้ 
   1.5.1.1ให้แรงเสริมทันทีที่พฤติกรรมที่พึงประสงค์เกิด 
   1.5.1.2ตัวเสริมแรงท่ีให้ต้องมีขนาดและมีปริมาณมากพอ 
   1.5.1.3ถ้าเป็นแรงเสริมทางสังคมผู้ให้ต้องแสดงออกอย่างจริงใจ 
   1.5.1.4ต้องใช้การเสริมแรงไปตามขั้นตอนเริ่มต้นจากพฤติกรรมย่อยที่เป็น
พ้ืนฐานก่อน 
  1.5.2 แรงเสริมทำงลบ  
    คือ สิ่งเร้าหรือสถานการณ์ที่บุคคลไม่พึงพอใจ ซึ่งบุคคลอาจหลบเลี่ยงหรือลีกหนีได้ด้วย
การท าพฤติกรรมบางอย่าง บุคคลจะกระท าพฤติกรรมนั้นมากขึ้น ถ้าเขาเชื่อว่าจะช่วยให้เขาหลีกเลี่ยงสิ่งที่
ไม่พึงปรารถนาได้ หลักของการเสริมแรงทางลบก็คือ การให้สิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจตลอดเวลาเพ่ือจะได้แสดง
พฤติกรรมหลีกหนีจากสิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจนั้น 
              ในการบริหารงานที่ต้องอาศัยบุคลากรในการช่วยขับเคลื่อนองค์การให้มุ่งไปสู่เป้าหมายนั้น
พฤติกรรมเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าถึงแม้บุคลากรจะมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การมากเพียงใด แต่
ถ้าไม่ได้แสดงพฤติกรรมออกมาแล้ว การท างานจะลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรซึ่งเราอาจเคยได้ยิน
ค าพูดที่กล่าวกันเล่นๆว่า “รักนะแต่ไม่แสดงออก” ดังนั้นสิ่งส าคัญยิ่งในการบริหารคนคือให้การท าให้
บุคลากรรักองค์การและแสดงออกมาในการท างานอย่างชัดเจน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า พฤติกรรม หมายถึง  ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิตแม้ว่าจะ
สังเกตได้หรือไม่ก็ตาม  ดังนั้น การศึกษาเรื่องพฤติกรรมส่วนใหญ่จะมุ่งศึกษาเฉพาะพฤติกรรมของคนส่วน
พฤติกรรมของสัตว์กระท าเป็นบางครั้ง  เพื่อน ามาเป็นส่วนประกอบให้เข้าใจในพฤติกรรมของคนได้ดียิ่งขึ้น 

2. เทคนิคกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 การเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กโดยใช้พฤติกรรมบ าบัด สามารถน าไปใช้ได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
โดย อาจใช้เทคนิค ต่างๆดังนี้ 
  2.1 จัดสิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศให้เหมาะสม เช่นเวลาเรียน ควรปิดโทรทัศน์ ไม่ควร
มีสิ่งรบกวน 
   2.2 ใช้สิ่งกระตุ้น ตัวกระตุ้น ที่ช่วยส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ เช่นรูปนักกีฬาที่ชื่นชอบ         
ช่วยกระตุ้นให้ฝึกซ้อมกีฬา ตารางการดูหนังสือ ช่วยกระตุ้นให้อ่านหนังสือ 
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  2.3 การสร้างเงื่อนไข เช่น จะดูโทรทัศน์ได้เมื่อท าการบ้านเสร็จแล้วเท่านั้น 
  2.4 ใช้รางวัล เมื่อท าดี มีรางวัล อาจเป็นค าชม สิ่งของ เงิน หรือโอกาสพิเศษ หรือ ใช้
รางวัลที่เป็นแต้ม ที่สามารถสะสมมากข้ึนเพื่อแลกเป็นรางวัลที่ใหญ่ขึ้น 
  2.5 แก้ไขด้วยการท าซ้ า เช่น ล้างจานไม่สะอาดก็ให้ล้างจานไปอีก 5 วัน เขียนค าที่ผิดให้
ถูกต้องบนกระดาน 100 จบ 
  2.6 ดัดพฤติกรรม ค่อยๆฝึกหรือแก้ไขพฤติกรรมทีละน้อย เช่น การสอนให้สวมเสื้อ เริ่ม
จาก การฝึกใส่กระดุม  
  2.7 เป็นแบบอย่างท่ีดี และต้องมีพ้ืนความสัมพันธ์ที่ดีมาก่อน  
  2.8 ใช้สิ่งทดแทน หรือใช้น้ าดีไล่น้ าเน่า หากิจกรรมที่ดี มาทดแทน หรือเบนความสนใจ
ไปจากกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น เล่นกีฬาแทนที่การเล่นเกม ให้โอกาสช่วยเหลือคนอ่ืนแทนการแกล้ง
น้อย 
  2.9 ลงโทษ การท าให้เกิดความไม่พอใจเมื่อท าความผิด เช่น การตี ตัดรางวัล ตัดโอกาส 
เพ่ือไม่ให้ท าความผิดอีก การใช้ควรระมัดระวัง อาจเกิดผลเสียตามมาได้มาก ต้องมีการตกลงกันล่วงหน้า  
  2.10 ถอนพฤติกรรม ลดการลงโทษ ดุด่า ที่ไม่ได้ผล และยังท าให้พฤติกรรมนั้นยังคงมีอยู่ 

3. วัตถุประสงค์ของงำน 

สแตรง  (Strang , 1960  อ้างถึงใน  สุขดี  ตั้งทรงสวัสดิ์. 2533 : 9)   กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ
การมอบหมายงานไว้ดังนี้ 

 1.  เพื่อช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความพยายาม  ความคิดริเริ่ม  ความเป็นอิสระ  มี
โอกาสใช้ความคิดของตนเอง 

 2.   ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างจากการเรียนในโรงเรียนให้เป็นประโยชน์ 
 3.   เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ที่ได้รับจากโรงเรียนโดยท ากิจกรรม 
 4.   สนับสนุนการเรียนรู้โดยมีการเตรียมตัวฝึกปฏิบัติ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2539 : 3)    ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการบ้านไว้ดังนี้ 
 1.   เพ่ือเพ่ิมทักษะและประสบการณ์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว 
 2.   เพ่ือให้รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 3.   เพ่ือให้รู้จักตนเองเกี่ยวกับความถนัด  ความสามารถ  ความสนใจและข้อบกพร่องใน
การเรียนวิชานั้นๆ 
 4.   เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในสิ่งที่เรียนรู้และท าให้กล้าตัดสินใจ 
 5.   เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 6.   เพ่ือให้มีวินัยรักการท างาน  มีความรับผิดชอบและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 7.   เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม  รู้จักเสียสละ  ช่วยเหลือสังคมและท างานเป็นหมู่คณะได ้
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 8.   เพ่ือให้ครูและผู้ปกครองสามารถสนับสนุน  และช่วยเหลือในข้อบกพร่องต่างๆ  ของ
นักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนได้ 

4. ทฤษฎีควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน 

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ต่างๆ กัน ดังนี้   
 ธงชัย สันติวงษ์ (2543 : 359) กล่าวว่า ถ้าบุคคลใดได้ มองเห็นช่องทางหรือโอกาสที่ตนสามารถ
ตอบสนองแรงจูงใจที่ตนมีอยู่แล้วก็จะท าให้ความพึง พอใจของเขาดีขึ้น  หากฝ่ายบริหารจัดให้คนงานได้มี
โอกาสสนองแรงจูงใจของตนเองแล้ว ความพึงพอใจของคนท างานจะสูงและผลงานก็จะดีตามไปด้วย 
ดังนั้นความพึงพอใจทีจ่ะท างานจะท าให้ผลงานออกมาในทิศทางที่ดีด้วย    
 ปรียำพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2545 : 143) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการท างานเป็นความรู้สึกของ
บุคคลในทางบวก ซึ่งเป็นความสุขของบุคคลที่ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และได้รับผลตอบแทนคือ ผลที่
เป็นความพึงพอใจที่ท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญและก าลังใจ สิ่ง
เหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการท างาน รวมทั้งการส่งผลต่อความส าเร็จและ
เป็นไปตามเป้าหมายของ องค์การ อะไรก็ตามท่ีได้มาจากความพึงพอใจของบุคคลสิ่งนั้นจะมีประสิทธิภาพ
เสมอ 

5. ทฤษฎีแรงจูงใจ          
  

ควำมหมำยของแรงจูงใจ 
แรงจูงใจเป็นค าที่ใช้กันมากแต่บางครั้งก็ใช้กันไม่ค่อยถูกต้อง ความจริงแล้วแรงจูงใจใช้เพ่ืออธิบาย

ว่าท าไมอินทรีย์จึงการกระท าอย่างนั้นและท าให้เกิดอะไรขึ้นมาบ้าง  ค าว่า “แรงจูงใจ” มาจากค ากริยาใน
ภาษาละตินว่า “Movere”(Kidd, 1973 : 101) ซึ่งมีความหมายตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “to 
move” อันมีความหมายว่า “เป็นสิ่งที่โน้มน้าวหรือมักชักน าบุคคลเกิดการกระท าหรือปฏิบัติการ          
(To move a person to a course of action) ดังนั้นแรงจูงใจจึงได้รับความสนใจมากในทุกๆวงการ 

 โลเวลล ์(Lovell, 1980 : 109) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า”เป็นกระบวนการที่ชักน าโน้มน้าว
ให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพ่ือที่จะสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผลส าเร็จ” 
ไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996 : 199) อธิบายว่าการจูงใจเป็นภาวะในการเพ่ิมพฤติกรรมการกระท า
กิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระท าพฤติกรรมนั้ น เ พ่ือให้บรรลุ เป้ าหมายที่ ต้ องการ  
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การจูงใจเป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจให้กระท าหรือ
ดิ้นรนเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์บางอย่างซึ่งจะเห็นได้พฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเป็นพฤติกรรมที่มิใช่เป็น
เพียงการตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดา ยกตัวอย่างลักษณะของการตอบสนองสิ่งเร้าปกติคือ การขานรับ
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เมื่อได้ยินเสียงเรียก แต่การตอบสนองสิ่งเร้าจัดว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเช่น พนักงานตั้งใจ
ท างานเพ่ือหวังความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ     

6. ทฤษฎีกำรเสริมแรง (Reinforcement)       
  

สกินเนอร์ (Skinner) กล่าวว่า "การเสริมแรง จะเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมซ้ า 
และพฤติกรรมของบุคคลส่วนใหญ่ จะเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติ (Operant Learning) และ
พยายามเน้นว่า การตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดๆ ของบุคคล สิ่งเร้านั้นจะต้องมีสิ่งเสริมแรงอยู่ในตัว หากลดสิ่ง
เสริมแรงลงเมื่อใด การตอบสนองจะลดลงเมื่อนั้น 

 ธอร์นไดค์ (Thorndike) ให้ข้อสรุปว่า การเสริมแรง จะช่วยให้เกิดความกระหายใคร่รู้เกิดความ
พอใจ และน าไปสู่ความส าเร็จ  

7. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

 กฤษฎ์ รุ่งโรจน์ (2559:5) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องการศึกษาการปรับพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โดยการเสริมแรงทางบวก โรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนโดยการเสริมแรงทางบวก จาก
การศึกษาวิจัยเรื่องพบว่า การให้แรงเสริมทางบวกคือ การให้รางวัลและค าชมเชย สามารถลดพฤติกรรม
การขาดความรับผิดชอบในการท างานของนักเรียน ทั้ง 3 คนได้เป็นอย่างดี เพราะนักเรียนมีความพึงพอใจ
ที่  ่ได้รับรางวัลและค าชมเชยเป็นแรงเสริม จึงท าให้มีความกระตือรือร้นในการท างานมากขึ้น เพ่ือจะได้
รางวัล หรือค าชมเชย จึงสามารถน าวิธีการนี้ไปใช้กบการปรับพฤติกรรมของนักเรียนคนอ่ืนๆ ได้ต่อไป 
 จันทร์อรุณ พนำลัย (2558 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องการพัฒนาพฤติกรรม 
จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ
เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ด้านความมีระเบียบวินัยด้าน
ความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความอดทน และด้ายความขยันหมั่นเพียร จากการศึกษาวิจัย
พบว่า หลังจากการศึกษาพฤติกรรมจากแบบสัมภาษณ์ พบว่านักเรียนโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม มี
พฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัยมากที่สุด ด้านความอดทน  ความซื่อสัตว์ ด้านความรับผิดชอบ และ
ด้านความขยันหมั่นเพียรตามล าดับ นักเรียนมีพฤติกรรมก่อนและหลังต่างกันตามค่าสถิติ .05 ซึ่งถือเป็น
พฤติกรรมที่ดีขึ้นหลังจากการเสริมแรง 
 จรัส เนำวะเศษ (2559:62) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมการมีวินัยในตนเอง
โดยใช้แบบฝึกความมีวินัย ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนชุมชนบัวค า อ าเภอโพธิ์ชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลของการมีวินัยในตนเองก่อนและหลังการใช้
แบบฝึกความมีวินัย จากการศึกษาวิจัยพบว่า นักเรียนได้รับการฝึกความมีวินัยและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
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ในทางที่ดีขึ้นโดยมีการให้คะแนน และกล่าวชมเชย นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้นและมีพฤติกรรม
เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น โดยมีคะแนนก่อนการฝึกความมีวินัยในตนเองโดยมีคะแนนรวม 264.44 คะแนน
ค่าเฉลี่ย 3.84 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยจ าแนกเป็นรายละเอียดดังนี้ ด้านการตรงต่อเวลา         
ด้านการเข้าแถว ด้านการท าความเคารพ ด้านความรับผิดชอบ นักเรียนที่ได้รับการฝึกมีการพัฒนา      
ด้านพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้น 
 นันทกำญจน์ รัตนวิจิตร (2554:47) ได้ท าการศึกษาค้นความวิจัยเรื่องการพัฒนาพฤติกรรม
ความรับผิดชอบการเข้าห้องเรียนของนักเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจและการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างระเบียบวินัยที่ดีให้แก่นักเรียน และให้นักเรียนมีความรับผิ ดชอบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน จากการศึกษาวิจัยพบว่า ภายหลังจากการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียน
รายวิชา ส31101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3  จ านวน 38 คน โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ
และการเรียนรู้อย่างมีระบบ พบว่านักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนและท างานที่ ได้รับมอบหมายได้
ส าเร็จ ในทุกด้านดีขึ้นตามล าดับและในสัปดาห์ที่ 10 พบว่านักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบดีทุกด้าน มี
บุคลิกภาพดีขึ้น ผลการปรับพฤติกรรมในครั้งนี้ท าให้นักเรียนทุกคนสามารถท าแบบทดสอบหลังหน่วย   
การเรียนทุกหน่วยผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด สรุปนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
 พิณนำภำ แสงสำคร (2550:59) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมความ
รับผิดชอบด้านการเรียนบนฐานการฝึกสติ แผนกวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับพฤติกรรมความ
รับผิดชอบของผู้เรียน จากการศึกษาวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการอบรมตามโปรแกรมฝึกสถิติเพ่ือพัฒนา
ความรับผิดชอบด้านการเรียน (MTPEAR) มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสถิติและพฤติกรรมรับผิดชอบด้านการ
เรียนเมื่อวัดหลังการอบรมทันทีสูงกว่าก่อนเข้ารับการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P<.01 
นักศึกษาที่ได้รับการอบรมตามโรแกรมพุทธวิถี (MTPUBM) มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสถิติเมื่อวัดหลังการ
อบรมทันที สูงกว่าการเข้าการอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P< .001 อย่างไรก็ตามพบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียนมีความแตกต่างกันหลังจากได้รับการอบรม 
และมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ึนโดยการกระตุ้น 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงาน กรณีศึกษา : 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ผู้วิจัยได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ 
 1.1 ประชำกร (Poputation) 
 ประชากรของการวิจัยในครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม             
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  จ านวน 339  คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) 
 กลุ่มตัวอย่างประชากรของการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียน          
เทิงวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  จ านวน 39  คนได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงาน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
คือ  มีความรับผิดชอบในระดับดีมาก  มีความรับผิดชอบในระดับดี  มีความรับผิดชอบในระดับปานกลาง  
มีความรับผิดชอบในระดับพอใช้  และควรปรับปรุง 
 2.2 แบบสอบถามพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงาน เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ คือ  
เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง  เห็นด้วยน้อย  และเห็นด้วยน้อยที่สุด 
  

3. ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ 

 3.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการจัดการเรียนการสอน และขณะมอบหมายงาน การบ้าน หรือ 
ใบงานให้นักเรียน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
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 3.2 สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมแบบให้คะแนน โดยใช้วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
 3.3 น าแบบสังเกตพฤติกรรมแบบให้คะแนนสังเกตเป็นรายสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
 3.4 น ารูปแบบการให้คะแนนไปใช้จริง และท าการเก็บข้อมูลท าการประเมินคะแนน และผลงาน
ของนักเรียนตามชิ้นงานที่ส่งครูผู้สอน ในวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 

4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การพัฒนาพฤติกรรมครั้งนี้เป็นการทดลองแบบใช้การสังเกต แบบสอบถาม บันทึกพฤติกรรม 
และการให้คะแนนของนักเรียนใช้เวลาทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็น 4 ระยะดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 เป็นระยะสังเกตพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบต่อภาระงานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เวลาการสังเกต 1 สัปดาห์ ซึ่งแบ่งเป็นสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 
 ครั้งที่ 2 เป็นระยะที่ใช้การเสริมแรง คือ ใช้วิธีการการกล่าวชมเชยผู้ที่ส่งงานก่อน และท าได้
ถูกต้อง และใช้คะแนนเป็นเกณฑ์นักเรียนที่ส่งตามเวลาที่ก าหนดจะได้คะแนนเต็ม ส่วนนักเรียนที่ส่งช้า
คะแนนจะลดลงไปเรื่อยๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนด ในการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงานของ
นักเรียนนั้นใช้ระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยผู้ปรับพฤติกรรมเป็นผู้ให้คะแนนในการส่งงาน และจะให้คะแนน
เต็มแก่นักเรียนที่ส่งตามเวลาที่ก าหนด และมีแบบบันทึกผลคะแนนเป็นรายสัปดาห์เพ่ือแจ้งให้นักเรียนได้
ทราบผลคะแนน 
 ครั้งที่ 3 เป็นระยะตรวจสอบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนจะใช้เวลา 1 สัปดาห์ โดยจะ
มีการกระตุ้นนักเรียนโดยการให้รางวัล และมีการต าหนิและกล่าวตักเตือนนักเรียนผู้ที่ไม่มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับมอบหมาย และท าโทษโดยการเพ่ิมภาระงานให้แก่นักเรียนผู้ที่ไม่ส่งงาน 
 ครั้งที่ 4 เป็นระยะการตรวจสอบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนจะใช้เวลา 1 สัปดาห์ โดย
จะไม่มีการกระตุ้น และการให้รางวัลนักเรียน มีเพียงการมอบหมายภาระงานให้ท าตามปกติ  แต่เนื่องจาก
ความเคยชินของนักเรียน และกลัวถูกตัดคะแนน นักเรียนก็จะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และพัฒนา
พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงานไปในทางที่ดีข้ึน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น  

5. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  5.1 คิดจากจ านวนนักเรียนที่ส่งงานตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยคิดค านวณเป็นร้อยละ 
ของการส่งงานตรงเวลา โดยแบ่งเป็นส่งงานตามก าหนดระยะเวลา ส่งช้ากว่าก าหนดระยะเวลา และไม่ส่ง
งาน 
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  5.2 น าค่าสถิติร้อยละ และค่าสถิติค่าเฉลี่ยของคะแนนในการส่งงานแต่ละสัปดาห์มา
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่ส่งงานตามเวลาว่ามีการปรับพัฒนาพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ มีผล
การเรียนดีขึ้นหรือไม่ โดยใช้สูตรการค านวณ ดังนี้     
   สามารถค านวณได้จากสูตร 

ค่าร้อยละ =  
จ านวนข้อมูลที่บันทึกได้     

จ านวนตัวอย่าง
 

 การค านวณเพ่ือเปรียบเทียบ ในแต่ครั้งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนไปในทางที่ดีข้ึน 
คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์/ ครั้ง  โดยการใช้สูตรการค านวณ ดังนี้ 

 ค่าร้อยละ = n / N × 100  
   เมื่อ n คือ จ านวนที่ต้องการเปรียบเทียบ 
   เมื่อ N คือ จ านวน ข้อมูลทั้งหมด 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน  ( ) โดยค านวณจากสูตร  
ดังนี้    (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์.  2543 : 351)  
 

    สูตร   =



 

      

    เมื่อ    แทน    คะแนนเฉลี่ย 
        แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
        แทน    จ านวนข้อมูล 
 

 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน ใชสู้ตร ดังนี้      
(บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์.  2543 : 352)     
 

    สูตร  S.D.    =      
)(

2



  

  
    เมื่อ  S.D. แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   2   แทน  ผลรวมของก าลังสองของคะแนนทั้งหมด 
     แทน  จ านวนข้อมูล 
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บทท่ี 4  
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงาน กรณีศึกษา : วิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
หาสาเหตุของพฤติกรรมของนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบต่อภาระงานและศึกษาหาสาเหตุที่นักเรียนมี
พฤติกรรมขาดความรับผิดชอบต่อภาระงานจากการวิจัยในครั้ งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสังเกต 
แบบสอบถาม และแบบบันทึกเวลาการส่งงาน/การให้คะแนน โดยการใช้กลุ่มตัวอย่างของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จ านวน 39 คน โดยผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ตอนที่ 1  ผลการสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบที่มีต่อภาระงาน 
 ตอนที่ 2  ผลของสาเหตุที่นักเรียนมีพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบต่อภาระงาน 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการเสนอข้อมูลเป็นตารางจ านวนทั้งหมด 4 ตาราง ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ผลกำรสังเกตพฤติกรรมควำมรับผิดชอบที่มีต่อภำระงำน 

ตำรำงท่ี 1 แสดงควำมถี่ของผลกำรสังเกตพฤติกรรมควำมรับผิดชอบท่ีมีต่อภำระงำน 

รำยกำร 
ระดับคะแนน (คน) 

รวม 
5 4 3 2 1 

1. เริ่มต้นงานที่ได้รับมอบหมาย
ทันที 

4 9 0 0 26 39 

2. มีความกระตือรือร้น 
ในการท างาน 

5 8 1 0 25 39 

3. ท างานเสร็จเรียบร้อยตามเวลา 
ที่ก าหนด 

6 7 0 2 24 39 

4. ขอค าแนะน าจากครูหรือเพ่ือน
เมื่อไม่เข้าใจ 

0 0 10 11 18 39 

5. ท างานที่ได้รับมอบหมายด้วย
ความเต็มใจ 

7 7 0 9 16 39 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงควำมถี่ของผลกำรสังเกตพฤติกรรมควำมรับผิดชอบท่ีมีต่อภำระงำน (ต่อ) 

รำยกำร 
ระดับคะแนน (คน) 

รวม 
5 4 3 2 1 

6. ท างานที่ได้รับมอบหมาย 
อย่างสม่ าเสมอ 

6 5 0 9 19 39 

7. สนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ด้วยตนเอง 

8 5 0 7 19 39 

8. ไม่น างานอ่ืนขึ้นมาท าระหว่าง
เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

27 5 4 3 0 39 

9. มีความตั้งใจในการท างาน 26 5 5 3 0 39 

10. ไม่แกล้ง หยอกล้อ เพื่อนขณะ
ท างาน 

25 7 7 0 0 39 

 
ตำรำงท่ี 2  แสดงค่ำเฉลี่ยของผลกำรสังเกตพฤติกรรมควำมรับผิดชอบที่มีต่อภำระงำน 

รำยกำร ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ล ำดับที่ 

1. เริ่มต้นงานที่ได้รับมอบหมายทันที 2.10 1.59 9 
2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน 2.18 1.62 8 

3. ท างานเสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่ก าหนด 2.21 1.64 7 
4. ขอค าแนะน าจากครูหรือเพ่ือนเมื่อไม่เข้าใจ 1.79 0.82 10 

5. ท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ 2.49 1.60 4 

6. ท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ าเสมอ 2.23 1.53 6 
7. สนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 2.38 1.64 5 

8. ไม่น างานอ่ืนขึ้นมาท าระหว่างเรียนวิชา
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

4.44 0.96 3 

9. มีความตั้งใจในการท างาน 4.46 0.82 2 

10. ไม่แกล้ง หยอกล้อ เพื่อนขณะท างาน 4.46 0.78 1 

 จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จ านวน 
39 คน จากการสังเกตพฤติกรรมที่มีเป็นอันดับที่ 1 คือ พฤติกรรมในข้อที่ 10. ไม่แกล้ง หยอกล้อ เพ่ือน

ขณะท างาน (   = 4.46, S.D. = 0.78) พฤติกรรมที่มีเป็นอันดับที่ 2 คือ พฤติกรรมในข้อที่ 9. มีความตั้งใจ

ในการท างาน (   = 4.46, S.D. = 0.82)  พฤติกรรมที่มีเป็นอันดับที่ 3 คือ พฤติกรรมในข้อที่ 8. ไม่น างาน
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อ่ืนขึ้นมาท าระหว่างเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (   = 4.44) พฤติกรรมที่มีเป็นอันดับที่ 4 คือ พฤติกรรม

ในข้อที่ 5. ท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ (   = 2.49) พฤติกรรมที่มีเป็นอันดับที่ 5 คือ 

พฤติกรรมในข้อที่ 7. สนใจศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง (   = 2.38) พฤติกรรมที่มีเป็นอันดับที่ 6 

คือ พฤติกรรมในข้อที่ 6. ท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ าเสมอ (   = 2.23) พฤติกรรมที่มีเป็นอันดับที่ 

7 คือ พฤติกรรมในข้อที่ 3. ท างานเสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่ก าหนด (   = 2.21) พฤติกรรมที่มีเป็นอันดับ

ที ่8 คือ พฤติกรรมในข้อที่ 2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน (   = 2.18) พฤติกรรมที่มีเป็นอันดับที่ 9 

คือ พฤติกรรมในข้อที ่1. เริ่มต้นงานที่ได้รับมอบหมายทันที (   = 2.10) และพฤติกรรมที่มีเป็นอันดับที่ 10 

คือ พฤติกรรมในข้อที ่4. ขอค าแนะน าจากครูหรือเพ่ือนเมื่อไม่เข้าใจ (   = 1.79) 
 จากการสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบที่มีต่อภาระงาน สิ่งที่นักเรียนปฏิบัติทันทีเมื่อได้รับ
มอบหมายงาน คือ ไม่แกล้ง หยอกล้อ เพ่ือนขณะท างาน 

ตอนที่ 2  ผลของสำเหตุที่นักเรียนมีพฤติกรรมขำดควำมรับผิดชอบต่อภำระงำน 

ตำรำงท่ี 3  แสดงควำมถี่ของสำเหตุที่นักเรียนมีพฤติกรรมขำดควำมรับผิดชอบต่อภำระงำน 

รำยกำร 
ระดับคะแนน (คน) 

รวม 
5 4 3 2 1 

1. นักเรียนมีพฤติกรรมติดเกม  
ติดโทรศัพท์ และไม่สนใจภาระงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

13 18 5 3 0 39 

2. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายยาก
เกินไปจึงท าให้เกิดการต่อต้าน 

12 3 8 2 14 39 

3. ระยะเวลาในการการท างานที่
ได้รับมอบหมายน้อยเกินไป 

6 7 8 2 16 39 

4. นักเรียนเกียจคร้านและไม่เห็น
ความส าคัญของงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

9 3 2 7 18 39 

5. นักเรียนขาดความรับผิดชอบใน
การท างาน 

7 5 1 9 17 39 

6. คะแนนที่ได้รับต่อชิ้นงานน้อย
เกินไป 

15 5 5 9 5 39 
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ตำรำงท่ี  3  แสดงควำมถี่ของสำเหตุที่นักเรียนมีพฤติกรรมขำดควำมรับผิดชอบต่อภำระงำน (ต่อ) 

รำยกำร 
ระดับคะแนน (คน) 

รวม 
5 4 3 2 1 

7. ภาระงานที่นักเรียนได้รับมี
จ านวนมากเกินไป 

3 15 2 7 12 39 

8. เพ่ือนร่วมชั้นเรียนก่อกวน และ
รบกวนเวลาท างาน 

26 5 4 3 1 39 

9. ครูผู้สอนอธิบายหรือมอบหมาย
งานให้ไม่ชัดเจน 

24 5 5 3 2 39 

10. นักเรียนไม่เห็นความส าคัญของ
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

23 5 6 1 4 39 

ตำรำงท่ี  4  แสดงค่ำเฉลี่ยของสำเหตุที่นักเรียนมีพฤติกรรมขำดควำมรับผิดชอบต่อภำระงำน 
รำยกำร ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ล ำดับที่ 

1. นักเรียนมีพฤติกรรมติดเกม ติดโทรศัพท์ 
และไม่สนใจภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

4.05 0.88 4 

2. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายยากเกินไปจึง
ท าให้เกิดการต่อต้าน 

2.87 1.72 6 

3. ระยะเวลาในการการท างานที่ได้รับ
มอบหมายน้อยเกินไป 

2.13 1.51 10 

4. นักเรียนเกียจคร้านและไม่เห็นความส าคัญ
ของงานที่ได้รับมอบหมาย 

2.44 1.65 8 

5. นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการท างาน 2.38 1.56 9 

6. คะแนนที่ได้รับต่อชิ้นงานน้อยเกินไป 3.41 1.52 5 

7. ภาระงานที่นักเรียนได้รับมีจ านวนมาก
เกินไป 

2.74 1.44 7 

8. เพ่ือนร่วมชั้นเรียนก่อกวน และรบกวน
เวลาท างาน 

4.33 1.10 1 

9. ครูผู้สอนอธิบายหรือมอบหมายงานให้ไม่
ชัดเจน 

4.18 1.22 2 

10. นักเรียนไม่เห็นความส าคัญของวิชา
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

4.08 1.34 3 
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จากตารางที่ 3 และตารางที่ 4 สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จ านวน 
39 คน มีพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบต่อภาระงานอันดับที่ 1 คือ พฤติกรรมข้อ 8. เพ่ือนร่วมชั้นเรียน

ก่อกวน และรบกวนเวลาท างาน (   = 4.33) พฤติกรรมขาดความรับผิดชอบต่อภาระงานอันดับที่ 2 คือ 

พฤติกรรมข้อ 9. ครูผู้สอนอธิบายหรือมอบหมายงานให้ไม่ชัดเจน (   = 4.18) พฤติกรรมขาด             
ความรับผิดชอบต่อภาระงานอันดับที่ 3 คือ พฤติกรรมข้อ 10. นักเรียนไม่เห็นความส าคัญของวิชา

คณิตศาสตร์พื้นฐาน (   = 4.08) พฤติกรรมขาดความรับผิดชอบต่อภาระงานอันดับที่ 4 คือ พฤติกรรมข้อ 

1. นักเรียนมีพฤติกรรมติดเกม ติดโทรศัพท์ และไม่สนใจภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  (   = 4.05) 
พฤติกรรมขาดความรับผิดชอบต่อภาระงานอันดับที่ 5 คือ พฤติกรรมข้อ 6. คะแนนที่ได้รับต่อชิ้นงานน้อย

เกินไป (   = 3.41)พฤติกรรมขาดความรับผิดชอบต่อภาระงานอันดับที่ 7 คือ พฤติกรรมข้อ 7. ภาระงานที่

นักเรียนได้รับมีจ านวนมากเกินไป (   = 2.74) พฤติกรรมขาดความรับผิดชอบต่อภาระงานอันดับที่ 8 คือ 

พฤติกรรมข้อ 4. นักเรียนเกียจคร้านและไม่เห็นความส าคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย (   = 2.44) 
พฤติกรรมขาด    ความรับผิดชอบต่อภาระงานอันดับที่ 9 คือ พฤติกรรมข้อ 5. นักเรียนขาดความ

รับผิดชอบในการท างาน (   = 2.38) และพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบต่อภาระงานอันดับที่ 10 คือ 

พฤติกรรมข้อ 3. ระยะเวลาในการการท างานที่ได้รับมอบหมายน้อยเกินไป (   = 2.13)   
 จากการสอบถามพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบต่อภาระงาน สาเหตุหลักๆ ที่นักเรียนขาด
ความรับผิดชอบต่อภาระงาน คือ เพ่ือนร่วมชั้นเรียนก่อกวน และรบกวนเวลาท างาน 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 จากการสรุปผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงาน กรณีศึกษา : 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ประกอบด้วยสาระส าคัญ 
ดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3. เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 
 4. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5. อภิปรายผล 
 6. ข้อเสนอแนะ 

1. วัตถปุระสงค์ในกำรวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาหาสาเหตุของพฤติกรรมของนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบต่อภาระงาน 
 2. เพ่ือศึกษาหาสาเหตุที่นักเรียนมีพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบต่อภาระงาน 

2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 2.1 ประชำกร (Poputation) 
  ประชากรของการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม     
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 339 คน 
 2.2 กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) 
  กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2        
ปีการศึกษา 2561 ห้อง ม.4/2 จ านวน 39 คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง 

3. เครื่องมือในกำรรวบรวมข้อมูล 
 3.1 แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงาน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า           
5 ระดับ  คือ  มีความรับผิดชอบในระดับดีมาก  มีความรับผิดชอบในระดับดี  มีความรับผิดชอบในระดับ
ปานกลาง  มีความรับผิดชอบในระดับพอใช้  และควรปรับปรุง 
  
 

 



21 
 

 3.2 แบบสอบถามพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงาน เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ คือ  
เห็นด้วยมากที่สุด  เห็นด้วยมาก  เห็นด้วยปานกลาง  เห็นด้วยน้อย  และเห็นด้วยน้อยที่สุด 
  

4. สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อ
ภาระงาน กรณีศึกษา : วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
สรุปได้ดังนี้ 
 4.1. จากการศึกษาหาสาเหตุของพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนที่มีต่อภาระงาน พบว่า 
สาเหตุของพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงานมาเป็นอันดับที่ 1 คือ พฤติกรรม ไม่แกล้ง หยอกล้อ
เพ่ือนขณะท างาน รองลงมา คือ มีความตั้งใจในการท างาน และน้อยที่สุด คือ พฤติกรรมขอค าแนะน าจาก
ครูหรือเพ่ือนเมื่อไม่เข้าใจ  
 4.2  จากการศึกษาหาสาเหตุของพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบต่อภาระงาน พบว่า สาเหตุของ
พฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบต่อภาระงานมาเป็นอันดับที่ 1 คือ พฤติกรรม เพ่ือนร่วมชั้นเรียน
ก่อกวน และรบกวนเวลาท างาน รองลงมา คือ ครูผู้สอนอธิบายหรือมอบหมายงานให้ไม่ชัดเจน และน้อย
ที่สุด คือ ระยะเวลาในการการท างานที่ได้รับมอบหมายน้อยเกินไป 

5. อภิปรำยผล 

 จากการวิจัยพบว่านักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นมีความรับผิดชอบต่อภาระ
งานที่ได้รับ มีความกระตือรือร้นในการท างานมากเพราะมีการใช้การเสริมแรงทางบวก โดยการกล่าว
ชมเชย การให้รางวัล ซึ่งจะสอดคล้องกับวิจัยของ กฤษฎ์ รุ่งโรจน์ ได้ท าการศึกษาค้นคว้าวิจัย เรื่อง
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โดย      
การเสริมแรงทางบวก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของ
นักเรียนโดยการเสริมแรงทางบวก  เพราะมีการให้แรงเสริมทางบวก คือ การให้รางวัลและกล่าวค าชมเชย 
สามารถลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการท างานของนักเรียน ทั้ง 3 คนได้เป็นอย่างดี เพราะ
นักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้รับรางวัลและค าชมเชยเป็นแรงเสริม จึงท าให้มีความกระตือรือร้นในการ
ท างานมากขึ้น เพ่ือจะได้รางวัล หรือค าชมเชย จึงสามารถน าวิธีการนี้ไปใช้กบการปรับพฤติกรรมของ
นักเรียนชั้น ม.3/4 ให้เป็นไปในทางที่ดีข้ึน 
 จากวิจัยของ จันทร์อรุณ พนาลัย ได้ท าการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องการพัฒนาพฤติกรรม จริยธรรม 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้านความมีระเบียบวินัยด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความอดทน และด้ายความขยันหมั่นเพียรพบว่า หลังจากการศึกษา
พฤติกรรมจากแบบสัมภาษณ์ พบว่านักเรียนโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม มีพฤติกรรมด้ าน             
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ความมีระเบียบวินัยมากที่สุด ด้านความอดทน  ความซื่อสัตว์  ด้านความรับผิดชอบ และด้าน            
ความขยันหมั่นเพียรตามล าดับ นักเรียนมีพฤติกรรมก่อนและหลังต่างกันตามค่าสถิติ .05 ซึ่งถือเป็น
พฤติกรรมที่ดีขึ้นหลังจากการเสริมแรง และวิจัยของ  จรัส เนาวะเศษ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนา
พฤติกรรมการมีวินัยในตนเองโดยใช้แบบฝึกความมีวินัย ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนชุมชนบัวค า 
อ าเภอโพธิ์ชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลของการมี
วินัยในตนเองก่อนและหลังการใช้แบบฝึกความมีวินัย พบว่า นักเรียนได้รับการฝึกความมีวินัยและมี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโดยมีการให้คะแนน และกล่าวชมเชย นักเรียนมีความรับผิดชอบมาก
ขึ้นและมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ึน โดยมีคะแนนก่อนการฝึกความมีวินัยในตนเองโดยมีคะแนนรวม 
264.44 คะแนนค่าเฉลี่ย 3.84 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยจ าแนกเป็นรายละเอียดดังนี้              
ด้านการตรงต่อเวลา ด้านการเข้าแถว ด้านการท าความเคารพ ด้านความรับผิดชอบ นักเรียนที่ได้รับ     
การฝึกมีการพัฒนาด้านพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องกับวิจัยของผู้วิจัย เพราะมีการใช้    
การเสริมแรงเช่นเดียวกัน เป็นการเสริมแรงทางลบ โดยการต าหนิ และลงโทษให้นักเรียนมีภาระงาน
เพ่ิมขึ้นจนกระทั่งนักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คือมีความรับผิดชอบมากขึ้นในภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 จากวิจัยของ นันทกาญจน์ รัตนวิจิตร ได้ท าการศึกษาค้นความวิจัย เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรม
ความรับผิดชอบการเข้าห้องเรียนของนักเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจและการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างระเบียบวินัยที่ดีให้แก่นักเรียน และให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืนพบว่า ภายหลังจากการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนรายวิชา ส31101 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3  จ านวน 38 คน โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจและการเรียนรู้อย่างมี
ระบบ พบว่านักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนและท างานที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ ในทุกด้านดีขึ้น
ตามล าดับและในสัปดาห์ที่ 10 พบว่านักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบดีทุกด้าน มีบุคลิกภาพดีขึ้น         
ผลการปรับพฤติกรรมในครั้งนี้ท าให้นักเรียนทุกคนสามารถท าแบบทดสอบหลังหน่วยการเรียนทุกหน่วย
ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด สรุปนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น และวิจัยของ พิณนาภา แสงสาคร 
ได้ท าการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียนบนฐานการฝึกสติ 
แผนกวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา     
วิทยาเขตพายัพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของผู้เรี ยนพบว่า นักเรียนที่ได้รับ
การอบรมตามโปรแกรมฝึกสถิติเพ่ือพัฒนาความรับผิดชอบด้านการเรียน (MTPEAR) มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนสถิติและพฤติกรรมรับผิดชอบด้านการเรียนเมื่อวัดหลังการอบรมทันทีสูงกว่าก่อนเข้ารับการอบรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P< .01 นักศึกษาที่ได้รับการอบรมตามโรแกรมพุทธวิถี (MTPUBM)      
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสถิติเมื่อวัดหลังการอบรมทันที สูงกว่าการเข้าการอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ P< .001 อย่างไรก็ตามพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียนมี      
ความแตกต่างกันหลังจากได้รับการอบรม และมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโดยการกระตุ้นซึ่งจะ
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สอดคล้องกับวิจัยของผู้วิจัย คือ นักเรียนมีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับที่ดีขึ้นอันจะ
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นตามล าดับ 

6. ข้อเสนอแนะ 

 1. ครูผู้สอนควรลดภาระงานที่ท าเป็นรายบุคคลลงและหากิจกรรมเสริมเป็นภาระงานที่เป็น     
รายกลุ่มเ พ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันเ พ่ือที่นักเรียนจะได้พัฒนาพฤติกรรม             
ความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองแล้ว นักเรียนจะได้มีการพัฒนาพฤติกรรมด้านความสามัคคีที่มีต่อสังคม
ส่วนรวมหรือเพ่ือนร่วมชั้นเรียนด้วย 
 2. จากการตรวจผลงานของนักเรียนที่น ามาส่งตามก าหนดระยะเวลานั้นพบว่า นักเรียนรีบท าให้
ภาระงานเสร็จตามก าหนดเวลา แต่นักเรียนไม่ไตร่ตรองว่าภาระงานที่น ามาส่งนั้นถูกต้องและเรียบร้อย
หรือไม่ ก่อนที่นักเรียนจะน ามาส่งนักเรียนควรตรวจดูความเรียบร้อยของงานนั้นๆ ก่อน 

 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป   

 ครูควรให้ภาระงานที่หลากหลายมากกว่านี้ที่นอกเหนือจากใบงาน และรายงานเพ่ือที่จะได้พัฒนา
ทั้งทางด้านพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงานแล้ว ยังได้พัฒนาทางด้านทักษะทางวิชาการให้แก่
นักเรียน ควรให้งานกลุ่มบ้างเพ่ือดูความสามัคคีในหมู่คณะ และปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนที่มีต่อเพ่ือน
ร่วมงาน 
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ภำคผนวก ก 
แบบสังเกตพฤติกรรมควำมรับผิดชอบต่อภำระงำน 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมควำมรับผิดชอบต่อภำระงำน 

รำยกำร 
ระดับคะแนน  

5 4 3 2 1 

1. เริ่มต้นงานที่ได้รับมอบหมายทันที      

2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน      

3. ท างานเสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่ก าหนด      

4. ขอค าแนะน าจากครูหรือเพ่ือนเมื่อไม่เข้าใจ      

5. ท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ      

6. ท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ าเสมอ      

7. สนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง      

8. ไม่น างานอ่ืนขึ้นมาท าระหว่างเรียนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน      

9. มีความตั้งใจในการท างาน      

10. ไม่แกล้ง หยอกล้อ เพื่อนขณะท างาน      
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ภำคผนวก ข 
แบบสอบถำมพฤติกรรมควำมรับผิดชอบต่อภำระงำน 
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แบบสอบถำมพฤตกิรรมควำมรับผิดชอบต่อภำระงำน 

รำยกำร 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1. นักเรียนมีพฤติกรรมติดเกม  
ติดโทรศัพท์ และไม่สนใจภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย 

     

2. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายยาก
เกินไปจึงท าให้เกิดการต่อต้าน 

     

3. ระยะเวลาในการการท างานที่ได้รับ
มอบหมายน้อยเกินไป 

     

4. นักเรียนเกียจคร้านและไม่เห็น
ความส าคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย 

     

5. นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการ
ท างาน 

     

6. คะแนนที่ได้รับต่อชิ้นงานน้อยเกินไป      

7. ภาระงานที่นักเรียนได้รับมีจ านวน
มากเกินไป 

     

8. เพ่ือนร่วมชั้นเรียนก่อกวน และ
รบกวนเวลาท างาน 

     

9. ครูผู้สอนอธิบายหรือมอบหมายงาน
ให้ไม่ชัดเจน 

     

10. นักเรียนไม่เห็นความส าคัญของวิชา
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
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ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
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    พ.ศ.  2550   ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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รำยงำนกำรวิจัย 

 
กำรพัฒนำพฤติกรรมควำมรับผิดชอบต่อภำระงำน  

กรณีศึกษำ : วิชำคณิตศำสตร์พื้นฐำน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
โรงเรียนเทิงวิทยำคม 

 

 

 โดย 

 

นำยอำหนึ่ง  ชูไวย 
ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ช ำนำญกำร 

 

 

 

 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์โรงเรียนเทงิวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 

ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
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กิตติกรรมประกำศ 

 วิจัยฉบับนี้  ส าเร็จลงด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนเทิงวิทยาคม ที่ได้ให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่าง 
ดียิ่ง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส าเร็จสมบูรณ์ผู้ศึกษาค้นคว้าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้     
ณ ที่นี ้
 ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทิงวิทยาคม  
จังหวัดเชียงรายที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง ในการเก็บ
ข้อมูลและตอบแบบสอบถาม ท าให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้  ผู้ศึกษาค้นคว้าขอมอบและเทิดไว้เป็น
เครื่องบูชาพระคุณแด่บิดา มารดา คณาจารย์และผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน 

 

             อาหนึ่ง  ชูไวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก 
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ชื่อเรื่อง             : การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงาน  
                                          กรณีศึกษา : วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ของนักเรียน 

         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
ผู้เขียน            : นายอาหนึ่ง  ชูไวย 
ประเภทสำรนิพนธ์                 : รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
ภำคเรียน/ปีกำรศึกษำ             : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยในครั้งนี้จุดมุ่งหมาย ดังนี้ 1. เพ่ือศึกษาหาสาเหตุของพฤติกรรมของนักเรียนที่ขาด       
ความรับผิดชอบต่อภาระงาน 2. เพ่ือศึกษาหาสาเหตุที่นักเรียนมีพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบต่อภาระ
งานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม  
อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย จ านวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบสังเกต
พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงานและแบบสอบถามพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงาน  
 ผลการวิจัยพบว่าสาเหตุของพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนที่ มีต่อภาระงาน คือ 
พฤติกรรม ไม่แกล้ง หยอกล้อเพ่ือนขณะท างาน และสาเหตุของพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบต่อภาระ
งาน คือ พฤติกรรม เพ่ือนร่วมชั้นเรียนก่อกวน  
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

ข 
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สำรบัญ 
เรื่อง หน้ำ 

กิตติกรรมประกาศ ก 
บทคัดย่อ ข 
สารบัญ ค 
สารบัญตาราง จ 
บทที่ 1 บทน า 1 
 ความเป็นมาและความส าคัญ 1 
 วัตถุประสงค์การวิจัย 1 
 สมมติฐานของการวิจัย 2 
 ขอบเขตการวิจัย 2 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 3 
 กรอบแนวคิดการวิจัย 3 
บทที่ 2 เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 4 
 พฤติกรรม 4 
 เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 7 
 วัตถุประสงค์ของงาน 8 
 ทฤษฎีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 9 
 ทฤษฎีแรงจูงใจ 9 
 ทฤษฎีการเสริมแรง 10 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 10 
บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย 12 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 12 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 12 
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 12 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 13 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 13 
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 15 
 ตอนที่ 1 ผลการสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบที่มีต่อภาระงาน 15 
 ตอนที่ 2 ผลของสาเหตุพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบต่อภาระงาน 17 
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 20 

ค 
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สำรบัญ (ต่อ) 
เรื่อง หน้ำ 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 20 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 20 
 เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 20 
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 21 
 อภิปรายผล 21 
 ข้อเสนอแนะ 23 
บรรณานุกรม 24 
ภาคผนวก 27 
 ภาคผนวก ก แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงาน 28 
 ภาคผนวก ข แบบสอบถามพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงาน 30 
 ภาคผนวก ค ประวัติผู้วิจัย 32 
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สำรบัญตำรำง 

ตำรำง หน้ำ 

ตารางที่ 1 แสดงความถี่ของผลการสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบที่มีต่อภาระงาน 15 
ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยของผลการสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบที่มีต่อภาระงาน 16 
ตารางที่ 3  แสดงความถ่ีของสาเหตุที่นักเรียนมีพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบต่อภาระงาน 17 
ตารางที่  4  แสดงค่าเฉลี่ยของสาเหตุที่นักเรียนมีพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบต่อภาระงาน 18 
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รำยงำนกำรวิจัย 
 

กำรพัฒนำพฤติกรรมควำมรับผิดชอบต่อภำระงำน  
กรณีศึกษำ : วิชำคณิตศำสตร์พื้นฐำน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

โรงเรียนเทิงวิทยำคม 
 

 

 โดย 

 

นำยอำหนึ่ง  ชูไวย 
ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ช ำนำญกำร 

 

 

 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์โรงเรียนเทงิวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 

ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
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