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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือปรับพฤติกรรมการเรียนและการส่งงาน/การบ้าน โดยมี
คะแนนการเข้าเรียนและคะแนนการส่งงานในแต่ละครั้ง 2) เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการ
ปรับพฤติกรรมการเรียนและการส่งงาน โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 30 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบทดสอบปรนัยก่อนการเรียน และหลังการเรียน แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่า 
ร้อยละ   
 สรุปผลการวิจัยพบว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 1-3 พบว่า มีพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสาย ขาดเรียน
บ่อย ไม่ตั้งใจเรียน พูดคุยกันเอง เล่น facebook ผ่านมือถือ และ I-pad  โดยไม่ยอมจดบันทึกเนื้อหาที่
ผู้สอนบรรยาย จากการทดสอบก่อนการเรียน พบว่า คะแนนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (5-6 คะแนน)  
ร้อยละ 46.67 และ 16.67 ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน แสดงให้เห็นถึงพ้ืนความรู้ก่อนการ
เรียนอยู่ในระดับปานกลาง ภายหลังจากการปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานแล้ว ได้ท า
การทดสอบหลังการเรียน พบว่า คะแนนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (7-8 คะแนน) ร้อยละ 23.33 และ 26.67 
ตามล าดับ  เมื่อเปรียบเทียบผลทดสอบก่อนการเรียน และหลังการเรียน แสดงให้เห็นว่าหลังจากปรับ
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พฤติกรรมในชั้นเรียน จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น เนื่องจากคะแนนที่ใช้สอบ 
(post-test) จะเป็นคะแนนเก็บระหว่างภาค ถ้านักศึกษาสอบได้คะแนนน้อยในแต่ละครั้งก็จะส่งผลต่อ
เกรดที่ได้ ดังนั้นการสอบจึงเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้นักศึกษามีความตั้งใจเรียนหนังสือมากขึ้น  
ค าส าคัญ: งานวิจัย  นักศึกษา  การปรับพฤติกรรม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  pre-test  post-test  การบ้าน  

 

Abstract  
The objectives of this research are as follows: 1) to adjust the learning behaviors 

and job / homework 2) to Find out the result after adjusting the learning behavior and 
delivery in public administration, Suan Dusit Rajabhat University Center for education 
outside the location, Trang, registered course psychology for their development in the 
first semester of the academic year 2556 /2 were 30 people. The instruments used in 
this study, pre-test and objective test after studying post - test were analyzed by 
percentage. 

Results showed that during the week of 1-3 found that the behavior at school 
absences often inattentive to play facebook friendly talk on the phone and I-pad and 
did not note the content of the lecture. From the pre-test learning (pre-test) showed 
that the majority are moderate (5-6 points), 46.67 and 16.67 percent, respectively, 
demonstrating the knowledge of students is moderate. After adjusting behavior in classes 
and transmission work, the tests were conducted after learning showed that the majority 
was good (7-8 points), 23.33 and 26.67 percent, respectively compared to pre-test scores 
and after the test, learning showed that the behavior in the classroom will result in 
improved student achievement.  
Keyword: Research, Students, Behavioral improvement, Achievement,  
  Pre-test, Post-test, Homework 
 
บทน า  
 วิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน (psychology for self-development) เป็นรายวิชาในหมวด
การศึกษาพ้ืนฐานทั่วไป วิชาบังคับ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานด้านพฤติกรรม
มนุษย์ รู้จักตนเอง เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน สามารถพัฒนาชีวิตของตนเอง และปรับตัวเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทั้งส่วนตนและสังคม และพัฒนาชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนได้น าเสนอโดยใช้โปรแกรม microsoft office: power point 
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ในการบรรยาย ปรากฏว่าผู้เรียนไม่สนใจที่จะฟังการบรรยาย และไม่จดบันทึกการเรียนการสอน และไม่
สนใจที่จะอ่านหนังสือเพ่ิมเติม เนื่องจากมี power point ส าหรับอ่านสรุปก่อนสอบ ซึ่งหนังสือเพ่ิมเติม
เป็นหนังสือหลักที่นักศึกษาสามารถอ่านหลังจากที่ผู้สอน สอนเนื้อหาเสร็จ นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมขาด
ความรับผิดชอบในการส่งรายงาน การบ้านและงานที่ได้มอบหมายอีกด้วย ส่งผลให้ผลการเรียนของผู้เรียน
ต่ าลงเรื่อย ๆ ดังนั้นผู้สอนจึงมุ่งที่จะท าการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังจากท่ีได้ท าการปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน โดยใช้แบบทดสอบก่อนการเรียน (pre-test) และ
แบบทดสอบหลังการเรียน (post-test) มาเป็นเครื่องมือในการวัดประเมินผลครั้งนี้ เพราะคะแนนที่สอบ
แต่ละครั้ง (post-test) จะเป็นคะแนนเก็บระหว่างภาค ถ้านักศึกษาสอบได้คะแนนน้อยในแต่ละครั้งก็จะ
ส่งผลต่อเกรดที่ได้ ดังนั้นการสอบจึงเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้นักศึกษามีความตั้งใจเรียนหนังสือมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือปรับพฤติกรรมการเรียนและการส่งงานของนักศึกษา โดยผู้สอนให้นักศึกษาทดสอบก่อน
การเรียน (pre-test) และทดสอบหลังการเรียน (post-test) แบบข้อสอบปรนัย 

2. เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการปรับพฤติกรรมการเรียนและการส่งงานสมมติฐาน
การวิจัย  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้สอนได้วิธี และเทคนิคในการสอนเพ่ือน ามาใช้ในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนให้ เรียน
หนังสือดีขึ้น  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น หลังจากได้มีการท าแบบทดสอบ pre-test /post- 
test และการมอบหมายการบ้านในแต่ละครั้งที่สอนเนื้อหาจบ โดยมีคะแนนเป็นตัวช่วยจูงใจจะท าให้
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น  

 
ขอบเขตการวิจัย  

1) ขอบเขตเนื้อหา: เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นบทเรียนในรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือการ
พัฒนาตน 10 บท 
    2) ขอบเขตประชากร: นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง รหัสนักศึกษา 55 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน/การบ้านวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน

ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยใช้แบบทดสอบปรนัยก่อนการเรียน (pre-test) และแบบทดสอบปรนัยหลัง
การเรียน (post- test) จะท าให้พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น เพราะคะแนนที่สอบแต่ละครั้ง 
(post-test) จะเป็นคะแนนเก็บระหว่างภาค ถ้านักศึกษาสอบได้คะแนนน้อยในแต่ละครั้งก็จะส่งผลต่อ
เกรดที่ได้ ดังนั้นการสอบจึงเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้นักศึกษามีความตั้งใจเรียนหนังสือมากขึ้น 
 

กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย 
 
 การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน      
 ประเทือง ภูมิภัทราคม (2540) อ้างถึงในขวัญเฉลิม ตันประเสริฐ (2553) ได้อธิบายว่า “การปรับ
พฤติกรรม หมายถึง การประยุกต์หลักการพฤติกรรมหรือหลักการเรียนรู้เพ่ือเปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรม
โดยเน้นที่พฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได้หรือวัดได้เป็นส าคัญ และมีความเชื่อพ้ืนฐานว่า พฤติกรรมปกติ
และไม่ปกติพัฒนามาจากหลักการเรียนรู้” วิธีการปรับพฤติกรรมสามารถกระท าได้หลากหลายวิธี ซึ่ง
สามารถเลือกใช้วิธีการให้เหมาะสมกับผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการปรับพฤติกรรม โดยทั่วไปนิยมใช้ 
5 วิธี ดังนี้ 
 1. แรงเสริมเชิงบวก (positive reinforcement) เป็นวิธีการที่เสริมแรงเพ่ือให้ผู้เรียนแสดง
พฤติกรรมที่ต้องการออกมาอย่างสม่ าเสมอ เช่น การชมเชยเมื่อตอบค าถามได้ถูกต้อง เป็นต้น 
 2. แรงเสริมเชิงลบ (negative reinforcement) เป็นวิธีการที่เสริมแรงในทางลบ เพ่ือให้ผู้เรียน
แสดงพฤติกรรมที่ต้องการออกมา โดยการหลีกเลี่ยงการกระท าอีกสิ่งหนึ่ง เช่น ก าหนดแบบฝึกหัด 2 ส่วน 
ให้ผู้เรียนเลือกท าเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ถ้าผู้เรียนคนใดเลือกท าทั้ง 2 ส่วนจะมีคะแนนพิเศษให้ 
เป็นต้น 

ตัวแปรอิสระ 

- วิธีการสอนใช้ power 
point/pre-test/post-test 
แบบข้อสอบปรนัย 

- การสั่งงานหลังจากสอนเนื้อหา
เสร็จในคาบ 

ตัวแปรตาม 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 

- พฤติกรรมในชั้นเรียนและการ
ส่งงาน 
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 3. การหยุดยั้ง (extinction) เป็นวิธีการที่ผู้สอนงดการให้รางวัล ค าชมเชยต่อพฤติกรรมในชั้น
เรียนที่ไม่พึงประสงค์ และใช้วิธีเสริมแรงเชิงบวกควบคู่ไปด้วย แต่วิธีการนี้เหมาะส าหรับพฤติกรรมที่ไม่
รุนแรง เช่น การคุยในชั้นเรียน ผู้สอนจะท าการเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว แต่เมื่อผู้เรียนที่คุยในชั้น
เรียนสามารถตอบค าถามถูกต้อง ก็ให้ค าชมเชยหรือรางวัล เป็นต้น 
 4. การท าสัญญากับผู้เรียน (behavioral contract) เป็นวิธีการผู้สอนท าสัญญากับผู้เรียน เช่น 
หากผู้เรียนจดบันทึกการบรรยายในสมุดและส่งท้ายชั่วโมงครบทุกสัปดาห์  จะได้รับคะแนนจิตพิสัย 5 
คะแนน เป็นต้น 
 5. การลงโทษ (punishment) เป็นวิธีการที่ผู้สอนพยายามขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในชั้น
เรียนออกไป โดยการต าหนิ หักคะแนน หรือการลงโทษทางกาย เช่น เมื่อผู้เรียนขาดเรียนในสัปดาห์ใด 
จะต้องเขียนสรุปบทเรียนของสัปดาห์นั้น ๆ ด้วยลายมือลงในกระดาษ A4 จ านวน 1 แผ่น เป็นต้น 
 ความหมายของการบ้าน 
  การบ้าน หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่ครูมอบหมายให้นักเรียนได้ท านอกเวลาเรียนเพ่ือเป็นการฝึก
ทักษะ คันคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและใช้ว่างให้เกิดประโยชน์ 
 ซัลลิแวน และซีคิวรา (Sullivan & Sequeira, 1996) ได้เสนอรูปแบบการบ้านไว้ 4 ประเภทดังนี้  
 1. ประเภทแบบฝึกหัด (practice) เป็นการท าซ้ าและเป็นการฝึกฝนซึ่งจะเป็นการเสริมแรงให้กับ
การเรียนรู้ต่อเนื้อหาวิชา ตลอดจนเป็นการเพิ่มความเร็วและความเชี่ยวชาญของทักษะเฉพาะด้าน 
  2. ประเภทเตรียมความพร้อม (preparation) มีผลการเรียนรู้ของการท างานและกระตุ้นให้
นักเรียนรวบรวมข้อมูลของบทเรียน ซึ่งเขาจ าเป็นจะต้องเตรียมพร้อมในชั้นเรียนต่อไป 
  3. ประเภทเสริมบทเรียน (extension) อนุญาตให้นักเรียนได้ขยายความรู้ที่มีต่อเนื้อหาหรือ
ประยุกต์ทักษะการเรียนในการท างานใหม่ 
  4. งานประดิษฐ์ (creative) อนุญาตให้นักเรียนรวมกลุ่มเพื่อสร้างความคิดดั้งเดิมหรือคิดงานใหม่ 
 ลักษณะของการบ้าน        
 การบ้านเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และทัศนคติของ
ผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของครูในการจัดการบ้านที่ดีให้แก่นักเรียนกระทรวงศึกษาธิการ 
(2539 : 5 – 6) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่ดีของการบ้านไว้ดังนี้  
  1. ตรงตามหลักการ จุดหมาย และจุดประสงค์ของหลักสูตร 
  2. สัมพันธ์และสอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชา และแผนการเรียนการสอน 
  3. ชัดเจน ไม่มากและยากเกินไป สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของนักเรียน 
  4. ยั่วยุและท้าทายความถนัด ความสามารถ และความสนใจของนักเรียน 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาการ ด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของนักเรียน 
  6. ใช้เวลาพอเหมาะกับวัยและความสามารถของนักเรียน 
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 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสอน 
 นักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน ได้เสนอทฤษฎีการสอนไว้มากมายหลายทฤษฎี ซึ่งสามารถสรุปเป็น 4 
ทฤษฎีใหม่ ๆ ด้วยกัน ดังนี้ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533: 65-67) ทฤษฎีการสอนของกาเย่ (Gagne) เป็น
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ กล่าวถึง การเรียนรู้ของบุคคลว่าจะเกิดขึ้นได้ดีหรือไม่เพียงใดขึ้นอยู่กับ
สภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอกผู้เรียน และเหตุการณ์ในการเรียน จัดเป็นล าดับสภาพการณ์ในการ
เรียนรู้เป็น 9 ขั้น คือ     
 1. การเร้าความสนใจ 
  2. แจ้งจุดมุ่งหมายแก่ผู้เรียน 
 3. สร้างสถานการณ์เพ่ือดึงความรู้เดิม 
  4. เสนอบทเรียน 
  5. ชี้แนวทางการเรียนรู้ 
  6. ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ 
  7. การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
  8. การจัดการปฏิบัติ 

9. ย้ าให้เกิดความจ าและการถ่ายโอนความรู้ 
ทฤษฎีการสอนของเมอร์ริลไรเกลท (Merrill - Reigelath) แสดงทัศนะว่าการสอนเป็น

กระบวนการที่เสนอเป็นขั้นตอนที่ละเอียดและต่อเนื่อง ดังนี้ 
1. เลือกหัวข้อปฏิบัติทั้งหลายที่จะสอนด้วยการวิเคราะห์ภารกิจ 
2. ตัดสินใจว่าจะสอนข้อภารกิจใดเป็นอันดับแรก 
3. จัดล าดับก่อนหลังของข้อภารกิจที่เหลือ 
4. ชี้บ่งเนื้อหาที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ 
5. จัดเนื้อหาเข้าบทเรียนและจัดล าดับบทเรียน 
6. จัดล าดับการสอนภายในบทเรียนต่าง ๆ 
7. ออกแบบการสอนในแต่ละบทเรียน   
ทฤษฎีการสอนของเคส (Case) ให้แนวคิดเกี่ยวกับการสอนด้านพฤติกรรมในระหว่างการสอนแต่

ละขั้นของพัฒนาการทางสติปัญญานั้นขึ้นกับการเพ่ิมความซับซ้อนของยุทธศาสตร์การคิด ผู้เรียนจะใช้
ความคิดที่ซับซ้อนได้เมื่อได้รับประสบการณ์อย่างมีขั้นตอน การจัดการสอนลักษณะนี้จัดล าดับตามความ
มุ่งหมายของภารกิจที่จะเรียน จัดล าดับขั้นการปฏิบัติเพื่อน าไปสู่ความมุ่งหมายนั้น ๆ โดยการเปรียบเทียบ
การคิดกับทักษะที่ผู้เรียนได้รับ มีการจัดระดับความสามารถและการปฏิบัติของผู้เรียน มีแบบฝึกหัดหรือ
ตัวอย่างให้ผู้เรียนได้ศึกษา 

ทฤษฎีการสอนของลันดา (Landa) เป็นการด าเนินการสอนโดยใช้การจัดล าดับขั้นการแก้ปัญหา
โดยบ่งชี้กิจกรรมการ เรียนก่อนที่ผู้เรียนจะลงมือเรียน และจัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการตามที่ได้ออกแบบไว้ 
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละครั้งผู้สอนมักน าทฤษฎีการสอนทั้ง 4 ประการมา
ประยุกต์ใช้ในการสอนของตน การจะเลือกใช้ทฤษฎีการสอนใดนั้นควรขึ้นกับจุดประสงค์รายวิชา จุดประสงค์
การสอนและเนื้อหาการสอนแต่ละครั้งอาจใช้ทฤษฎีการสอนหลายประการผสม ผสานกันก็ได้ และจากทฤษฎี
การสอนนี้ครูอาจารย์ ผู้สอน วิทยากรที่มีหน้าที่สอน และให้มีการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อาจมองเห็น
แนวทางที่จะน าไปประยุกต์ใช้กับการสอนของตน  
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
 Mehren (1984: 73 อ้างถึงในปัญจา ชูช่วย, 2551: 12) ได้ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง ความรู้ ทักษะและสมรรถภาพของสมองด้านต่าง ๆ ของผู้ เรียนต่อการเรียน แต่ละวิชา  
ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น 
 Good (1973: 7) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ (achievement) หมายถึง ความส าเร็จ 
ความคล่องแคล่ว ความช านาญในการใช้ทักษะหรือการประยุกต์ใช้ความรู้ต่าง ๆ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (academic achievement) หมายถึง ความรู้หรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ ที่ได้
เรียนมาแล้ว ซ่ึงได้จากการทดสอบของครูผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบในการสอนหรือทั้งสองอย่างร่วมกัน 
 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ประภัสสร วงษ์ศรี (2541: 46) กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ซึ่งเก่ียวข้องกับองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย 

1. ผู้สอน ควรมีการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ อ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจให้มาก เป็น
ประสบการณ์ทางการเรียนการสอน ความรู้ของครูผู้สอน การถ่ายทอดความรู้ของคุณภาพของการสอน 
อุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย มีทัศนะที่ดีต่อนักเรียน มีคุณธรรมและมีความยุติธรรม การจูงใจและการ
กระตุ้นเสริมแรงผู้เรียน ให้ความช่วยเหลือ และสามารถแก้ปัญหาให้กับนักเรียนได้บรรยากาศในการสอน
และสิ่งแวดล้อม 

2. ผู้เรียน ได้แก่ พันธุกรรม เชาว์ปัญญา ความถนัด ความสนใจ อารมณ์ ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของครอบครัว การศึกษาของบิดามารดา การปรับตัว แรงจูงใจ หลักสูตรหรือวิชาที่เรียน วัฒนธรรม 
ทัศนคติต่อสถาบันและผู้สอน บรรยากาศในการเรียนและสิ่งแวดล้อม 
 Bloom (1976: 175 อ้างถึงในปัญจา ชูช่วย, 2551: 12) ได้ศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พบว่ามีตัวแปรอยู่ 3 ประการที่เกี่ยวข้อง คือ 

1. พฤติกรรมด้านความรู้และความคิด (cognitive entry behaviors) หมายถึง ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ความถนัด และพ้ืนฐานของผู้เรียนที่มีมาก่อน 

2. คุณลักษณะทางจิตใจ (affective entry characteristics) หมายถึง แรงจูงใจที่ท าให้ผู้เรียน
เกิดความอยากเรียน อยากรู้สิ่งใหม่ ได้แก่ ความสนใจในวิชาเรียน เจตคติต่อเนื้อหาวิชา ระบบการเรียน
และสถาบัน การยอมรับความสามารถของตนเอง เป็นต้น 
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3. คุณภาพทางการเรียนการสอน (quality of instruction) หมายถึง การเรียนการสอน หรือ
ประสิทธิผลที่ผู้เรียนจะได้รับ ผลส าเร็จในการเรียน ได้แก่ การได้รับค าแนะน าการปฏิบัติและแรงเสริมของ
ผู้สอนที่มีต่อผู้เรียน เป็นต้น 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ (2553) วิจัยชั้นเรียนพฤติกรรมการไม่ตรงต่อเวลาและการไม่รับผิดชอบ
เข้าชั้นเรียนวิชาอนุกรมวิธานแมลง I ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชากีฏวิทยา ประจ าภาคการศึกษา 
2/2553 พบว่าหากมีการกระตุ้นหรือมีกิจกรรมที่ท าให้นักศึกษาได้ตื่นตัวอยู่เสมอโดยไม่ทิ้งช่วงระยะเวลา
มากนักก็จะท าให้นักศึกษามีความกระตือรือร้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอารยา อินจันทร์ (2548) ได้
ท าการวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการปรับพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบของนักศึกษาชั้น ปวส. 2 แผนก
วิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิด้วยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ พบว่า ภายหลังการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจและการปรับพฤติกรรมแบบยอมรับ
พฤติกรรมของผู้เรียนนั้น ผู้เรียนขาดความรับผิดชอบไม่ส่งงานตามก าหนดลดลง คิดเป็นร้อยละ 12.97 ใน
บางกรณี บางรายที่ไม่พัฒนาขึ้นพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากผู้เรียนมีภาระงานทางครอบครัวที่ต้อง
รับผิดชอบมาก ท าให้ไม่สามารถจัดการภาระงานที่ผู้สอนมอบหมายได้ทันตามก าหนดจ านวน 1 ราย 
ผู้สอนจึงใช้การยอมรับพฤติกรรมนั้น ๆ และให้ผู้เรียนเสนอเงื่อนไขร่วมกับครูผู้สอนโดยตกลงกันว่าให้
ผู้เรียนส่งงานช้ากว่าก าหนดได้ 1 วันเป็นกรณีพิเศษ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จ านวน 30 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบทดสอบปรนัยก่อนการเรียน (pre-test) และแบบทดสอบปรนัยหลังการเรียน (post-test) แล้วน ามา
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ใบบนัทึกพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน 
(post-test) โดยใช้ข้อสอบปรนัย จ านวน 10  ข้อ โดยแบ่งค่าระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี 
ปานกลาง พอใช้และไม่ดี ดังนี้ 
 9-10 คะแนน  หมายถึง  การเรียนอยู่ในระดับดีมาก 
 7-8 คะแนน  หมายถึง  การเรียนอยู่ในระดับดี 
 5-6 คะแนน  หมายถึง  การเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
 3-4 คะแนน  หมายถึง  การเรียนอยู่ในระดับพอใช้ 
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 1-2 คะแนน  หมายถึง  การเรียนอยู่ในระดับไม่ด ี 
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ  

 1. ก าหนดเนื้อหาแบบทดสอบก่อนการเรียน และหลังการเรียน 
 2. สร้างแบบทดสอบ  
 3. น าแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญทดลองท า  
 4. ประเมินผลการทดลอง และน าไปปรับปรุงแบบทดสอบ 
 5. ท าการทดสอบ  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
           1. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน เช่น การเข้าเรียน การส่งงาน ความกระตือรือร้นเข้าเรียน 
           2. เก็บคะแนนจากแบบทดสอบปรนัยก่อนการเรียนเนื้อหา (pre-test) ทั้งหมด 10 บท 
           3. ปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน และเก็บคะแนนจากแบบทดสอบปรนัยหลังการเรียนเนื้อหาจบ 
(post-test) ทั้งหมด 10 บท 
           4. รวบรวมคะแนนทั้ง pre-test/post-test คะแนนการส่งการบ้าน และการเข้าชั้นเรียน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) วิเคราะห์ผลคะแนนการท าแบบทดสอบปรนัยก่อนเรียน (pre-test) และแบบทดสอบปรนัย
หลังการเรียน (post-test) แล้วน าผลคะแนนมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 2) สังเกตพฤติกรรมก่อนการเรียน (pre-test) และหลังการเรียน (post-test) โดยดูจากความ
ตั้งใจเรียนของนักศึกษา  
 3) บันทึกการส่งงานของนักศึกษาในแต่ละครั้งที่เรียนเนื้อหาจบ โดยผู้สอนจะท าการเก็บคะแนน
เนื้อหาแต่ละบท  
 
ผลการวิจัย  
ตารางท่ี 1 ค่าร้อยละคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (pre-test) 

คะแนน pre-test จ านวน (คน) ร้อยละ 
3 3 10.00 
4 2 6.67 
5 14 46.67 
6 5 16.67 
7 4 13.33 
8 2 6.66 
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 จากตารางที่ 1 แสดงว่า คะแนนทดสอบก่อนการเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง  (5-6 
คะแนน) ร้อยละ 46.67 และ 16.67 ตามล าดับ แสดงให้เห็นถึงพ้ืนความรู้ก่อนการเรียนของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 2 เกี่ยวกับวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตนอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี 2 ค่าร้อยละคะแนนทดสอบหลังการเรียน (post-test)  

คะแนน post-test จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 5 16.67 
6 5 16.67 
7 7 23.33 
8 8 26.67 
9 3 10 
10 2 6.66 

  
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าคะแนนทดสอบหลังการเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (7-8 คะแนน) 

ร้อยละ 23.33 และ 26.67 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (pre-test) 
(ตารางที่ 1) และคะแนนทดสอบหลังการเรียน (post-test) (ตารางที่ 2) แสดงให้เห็นว่าหลังจากปรับ
พฤติกรรมในชั้นเรียน และการส่งงานของนักศึกษารายวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน โดยผู้สอนให้
นักศึกษาทดสอบก่อนการเรียน (pre-test) และทดสอบหลังการเรียน (post-test) แบบข้อสอบปรนัยจะ
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น 
 จากผลการวิจัยทดลอง ทั้ง pre-test/post-test และการมอบหมายการบ้านหลังเรียนเนื้อหาจบ
ช่วยท าให้การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน/การบ้านวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน
ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรังดีขึ้น โดยเครื่องมือที่ใช้ คือ แบบทดสอบปรนัยก่อนการเรียน (pre-test) และ
แบบทดสอบปรนัยหลังการเรียน (post-test) ทั้งหมดมีคะแนนเป็นตัวกระตุ้น จูงใจในการเข้าเรียน และ
อ่านหนังสือเพ่ิมมากขึ้น จะเห็นว่าระดับคะแนนที่ได้แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลท าให้พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาดีขึ้น 
 
สรุปและอภิปรายผล  

ในช่วงสัปดาห์ที่ 1-3 พบปัญหา ดังนี้ นักศึกษาไม่ฟังการบรรยายและไม่ใส่ใจเรียน เล่นไลน์ เกมส์ 
facebook ผ่านมือถือและ I-pad ถ่ายรูปเล่นในชั้นเรียน พูดคุยในชั้นเรียน หลับ มาเรียนสายหรือขาด
เรียน และท าการบ้านวิชาอ่ืน 

 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

 

1336 | P a g e  

 

 สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้เริ่มท าการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ 4 เป็นต้นไป โดยใช้วิธีการปรับ
พฤติกรรม 2 วิธี คือ วิธีการเสริมแรงเชิงบวก (positive reinforcement) หลังจากการบรรยายเสร็จสิ้นลง 
ซึ่งจะใช้เวลาโดยประมาณ 1 ชั่วโมง ส าหรับ 1 ชั่วโมงจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ถาม-ตอบประเด็นข้อ
สงสัย ซึ่งกรณีที่นักศึกษาคนใดสามารถตอบค าถามได้ถูกต้องตามเนื้อหา จะบวกคะแนนเพ่ิมให้ 1 คะแนน/
ค าถาม และการท าสัญญากับผู้เรียน (behavioral contract) โดยก าหนดให้นักศึกษาจดบันทึกสรุปการ
บรรยายในสมุด และส่งท้ายชั่วโมงทุกสัปดาห์ รวมถึงการสั่งการบ้าน โดยให้ท าใส่ในสมุด เขียนด้วยลายมือ 
ส่งก่อนเข้าเรียนในสัปดาห์ถัดไป พบว่า นักศึกษามีความตั้งใจและใส่ใจการเรียนมากขึ้น พูดคุยและเล่นใน
ชั้นเรียนน้อยลง เข้าชั้นเรียนเร็วขึ้น แต่ยังคงมีนักศึกษาจ านวน 2 คน ที่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียนสาย ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมและการพูดคุยเป็นการส่วนตัว ผลปรากฏว่านักศึกษาคนดังกล่าวพัก
อาศัยอยู่กับญาติ ที่ อ.กันตัง จ.ตรังส่วนบิดามารดาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นักศึกษาคนดังกล่าว
จ าเป็นต้องช่วยงานของญาติ  ประกอบกับเดินทางไกล จึงท าให้มาสาย นอกจากนี้พฤติกรรมส่วนตัว จาก
การสังเกตพบว่านักศึกษาคนดังกล่าวเป็นคนอารมณ์ดี คิดอะไรง่าย ๆ ท าง่าย ๆ ไม่ค่อยสนใจระเบียบวินัย 
จึงไม่สนใจเกี่ยวกับการเข้าเรียน หรือเห็นความส าคัญของการเข้าชั้นเรียน อ่านหนังสือเอง ซึ่งในการท า
แบบทดสอบก็สามารถท าคะแนนได้ดีกว่าคนที่เข้าชั้นเรียน แต่ผลการเรียนปลายภาคอยู่ในระดับต่ า 
เนื่องจากขาดการส่งงานหลายชิ้น ส่วนอีก 1 คน พบว่า พักอยู่ที่จังหวัดกระบี่ เดินทางไกล มีภาระและ
ปัญหาส่วนตัวทางบ้าน ไม่สบายบ่อย ท าให้ขาดแรงจูงใจในการมาเรียน  

อภิปรายผลการวิจัย  
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ไม่ใส่ใจการเรียน ไม่ตระหนัก
ถึงความส าคัญในการศึกษาเท่าที่ควร ประกอบกับมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาดึงดูดความสนใจของนักศึกษา 
เช่น มือถือ ไลน์ ไอโฟน ไอแพด รวมถึงสังคมออนไลน์ เช่น facebook และ twitter เป็นต้น และการ
สนทนาผ่านมือถือ ท าให้นักศึกษามุ่งไปที่สิ่งดังกล่าวมากกว่าการเรียน โดยเห็นว่าการเรียนการสอนในชั้น
เรียนสามารถไปอ่านหนังสือและ power point ด้วยตนเองได้ ท าให้เรียนรู้สิ่งที่ผู้สอนบรรยายไม่ครบถ้วน
ตามเนื้อหา ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องหาวิธีการเพ่ือปรับพฤติกรรมผู้เรียน และดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจมากข้ึน  
 จากผลการวิจัยทดลอง ทั้ง pre-test/post-test และการมอบหมายการบ้านหลังเรียนเนื้อหาจบ
ช่วยท าให้การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน/การบ้านวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน
ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง ตรังดีขึ้น โดยเครื่องมือที่ใช้ คือ แบบทดสอบปรนัยก่อนการเรียน (pre-test) และ
แบบทดสอบปรนัยหลังการเรียน (post- test) โดยทั้งหมดมีคะแนนเป็นตัวกระตุ้น จูงใจในการเข้าเรียน 
และอ่านหนังสือเพ่ิมมากข้ึน ถ้านักศึกษาสอบได้คะแนนน้อยในแต่ละครั้งก็จะส่งผลต่อเกรดที่ได้ ดังนั้นการ
สอบจึงเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้นักศึกษามีความตั้งใจเรียนหนังสือมากขึ้น จะเห็นว่าระดับคะแนนที่ได้
แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลท าให้พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น ซึ่งตรงกับทฤษฎีการสอนของเมอร์ริลไร
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เกลท (Merrill - Reigelath) ที่ว่าการสอนเป็นกระบวนการที่เสนอเป็นขั้นตอนที่ละเอียดและต่อเนื่อง โดย
เริ่มตั้งแต่ผู้สอนต้องเลือกหัวข้อปฏิบัติทั้งหลายที่จะสอนด้วยการวิเคราะห์ภารกิจ การตัดสินใจว่าจะสอน
ข้อภารกิจใดเป็นอันดับแรก การจัดล าดับก่อนหลังของข้อภารกิจที่เหลือ การชี้บ่งเนื้อหาที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจ การจัดเนื้อหาเข้าบทเรียนและจัดล าดับบทเรียน การจัดล าดับการสอนภายในบทเรียนต่าง 
ๆ และออกแบบการสอนในแต่ละบทเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พรรณี ชุติวัฒนธาดา  (2552) 
ที่ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานตามก าหนดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ตัวอย่างประชากรประกอบด้วย ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ 
ปีการศึกษา 2544 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ ปีการศึกษา 2544 
ผลการวิจัยพบว่า ครูควรก าหนดวันที่แน่นอนเกี่ยวกับวันที่ใช้แบบเรียน และให้นักเรียนขอยืมแบบเรียน
เพ่ือใช้ในคาบเรียนจากศูนย์ภาษา ครูควรมีการจัดกลุ่มให้นักเรียนที่ไม่ส่งงานกระจายไปอยู่ในกลุ่มเพ่ือนที่
ตั้งใจเรียน และมีผลการเรียนดีเพ่ือช่วยเหลือกัน ครูควรท าเอกสารเสริมการสอนบทเรียนให้นักเรียน
สามารถน าไปทบทวนนอกเวลาเรียน ครูควรเพ่ิมคะแนนกลุ่มที่สามารถช่วยให้นักเรียนที่มีปัญหาการไม่ส่ง
งานได้ตามก าหนดทุกครั้ง และครูควรสอนเสริมนักเรียนที่ไม่ส่งงานทั้งหมดนอกเวลาเรียน 
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