
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน โดยการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกด้วยการ
บวกคะแนนเพิ่ม 
ผู้วิจัย นางสาวสุพรรษา  ศรีอินทร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ระดับช้ัน  ป.1 
โรงเรียน วัดสันติธรรมราษฎร์บ ารุง 
 

ความเป็นมาของงานวจิยั  

การเรยีนการสอนในชัน้เรียน นอกจากจะเป็นสถานทีใ่หค้วามรูแ้ลว้ ยงัเป็นสถานทีฝึ่กพฤตกิรรมใหอ้ยู่ในระเบยีบ

วนิยัตามความประสงคข์องสงัคม การขาดความรบัผดิชอบในการทางานเป็นพฤตกิรรมทีเ่ป็นปญัหา และเป็นอปุสรรคต่อการ

เรียนรูอ้นัเป็นผลทาใหก้ารสอนไม่สามารถบรรลุจดุมุ่งหมายทีต่ ัง้ไว ้ 

นกัจติวทิยาไดเ้สนอวธิกีารปรบัพฤตกิรรมทีเ่ป็นปญัหาของนกัเรียนใหม่โดย เนน้การใหร้างวลัแทนการลงโทษ ซึ่งใชท้ฤษฎี

หลกัการเรียนรูม้าประยุกตใ์ชก้บัพฤตกิรรมของมนุษย ์สกนิเนอร ์นกัจติวทิยาทีส่นใจในการปรบัพฤตกิรรมมคีวามเชื่อว่า 

อนิทรียเ์มือ่กระทาพฤตกิรรมหนึ่งแลว้ไดร้บัการเสริมแรง แนวโนม้ทีจ่ะกระทาพฤตกิรรมนัน้บ่อยครัง้ขึ้น แต่ถา้พฤตกิรรมนัน้

ไม่ไดร้บัการเสริมแรง พฤตกิรรมนัน้จะมคีวามถี่ลดลงจนหายไป นอกจากน้ียงัพบว่า อตัราการตอบสนองในพฤตกิรรมทีพ่งึ

ประสงคจ์ะเพิม่ขึ้นอย่างชดัเจนมากในระยะทีไ่ดร้บัการเสริมแรง ทฤษฎน้ีีสามารถนาไปประยุกตป์รบัพฤตกิรรมทีเ่ป็นปญัหา

ในชัน้เรียนได ้คอืเมือ่เดก็แสดงพฤตกิรรมทีด่ ีแลว้ไดร้บัแรงเสริมจากครู เดก็มแีนวโนม้ในการแสดงพฤตกิรรมนัน้เพิม่ขึ้น 

เดก็จะเหน็ความสาคญัของการไดร้บัรางวลัและคาชมเชย การสญัญาว่าจะใหร้างวลัจงึเป็นแรงจูงใจใหเ้ดก็กระทาความดไีด ้

มากกว่าการดุ หรือการขู่ว่าจะลงโทษ เนื่องจากครูเป็นผูท้ีม่หีนา้ที ่โดยตรงในการปรบัพฤตกิรรมทีเ่ป็นปญัหาใหเ้ป็นไปในทาง

ทีพ่งึประสงค ์เพือ่ใหเ้ดก็ไทยเจริญทกุดา้น ตามความมุ่งหมายของการศึกษา พฤตกิรรมการขาดความรบัผดิชอบในการทา

งานและส่งของนกัเรียน เป็นอปุสรรคต่อความเจริญกา้วหนา้ทางการศึกษา และเป็นคุณลกัษณะไม่พงึประสงคใ์นสงัคม  

ดว้ยเหตผุลดงักล่าวนี้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะการศึกษาการปรบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบการส่งงานของ

นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่1 โรงเรยีนวดัสนัตธิรรม จงัหวดันครนายก โดยการใชก้ารเสริมแรงทางบวกดว้ยการบวก

คะแนนเพิม่  

วตัถปุระสงคก์ารวจิยั  

1. เพือ่ศึกษาการปรบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบการส่งงานของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่1 โรงเรยีนวดัสนัติ     

ธรรม จงัหวดันครนายก โดยการใชก้ารเสริมแรงทางบวก  

2. เพือ่ใชว้ธิกีารเสริมแรงทางบวกดว้ยการเพิม่คะแนน เพือ่ป้องกนัการไม่ส่งงานตามเวลาทีก่  าหนด 

3. ศึกษาแนวทางในการปรบัปรุงและวธิกีารสอนและนวตักรรมทางการสอนแบบใหม่ๆ  

 

 



สมมติฐานการวจิยั  

1. การปรบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบการส่งงาน โดยการใชก้ารเสริมแรงทางบวกดว้ยการบวก คะแนนเพิม่เพือ่ใช ้

แกป้ญัหาการส่งงานของนกัเรยีนได ้ 

2. การส่งงานของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บ ารุง จังหวัดนครนายก ดว้ย
วธิกีารปรบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบการส่งงาน โดยการใชก้ารเสริมแรงทางบวกดว้ยการบวกคะแนนเพิม่หลงัการใชว้ธิกีาร

เสริมแรงทางบวกดว้ยการบวกคะแนนเพิม่สูงกว่า ก่อนการใชว้ธิกีารเสริมแรงทางบวกดว้ยการบวกคะแนนเพิม่  

ของเขตของการวจิยั  

กลุ่มเป้าหมายของการวจิยัในคร ัง้น้ีไดแ้ก่ นกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บ ารุง จังหวัด
นครนายก จ านวน 1 หอ้ง เป็นนกัเรียนชายจ านวน 19 คน เป็นนกัเรียนหญงิจ านวน 24 คน  

รวมจ านวน 43 คน  

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การศึกษาการปรบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบการส่งงาน  

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การใชก้ารเสริมแรงทางบวกดว้ยการบวกคะแนนเพิม่  

ตวัแปรควบคุม ไดแ้ก่ เวลาและใบกิจกรรม  

ระยะเวลาในการวจิยั   16 พฤษภาคม  -  21 กนัยายน 2561     



นิยามตวัแปร การเสรมิแรง  

การเสรมิแรง หมายถงึ การท าใหผู้ท้  าพฤตกิรรมเกิดความพงึพอใจ เมือ่ท  าพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหนึ่งแลว้ 

เพือ่ใหท้  าพฤตกิรรมนัน้ซา้ ๆ อกี เช่น เมือ่นกัเรียนตอบค าถามถูกตอ้ง ครูใหร้างวลั (นกัเรียนพอใจ) นกัเรียนจะตอบค าถาม

อกีหากครูถามค าถามครัง้ต่อ ๆ ไป การท าใหผู้ท้  าพฤตกิรรมเกิดความพงึพอใจท าไดโ้ดยใหต้วัเสริมแรง (Reinforcer) เมือ่

ท  าพฤตกิรรมแลว้  

ประเภทของการเสรมิแรง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื  

1. การเสริมแรงทางบวก คอื การใหต้วัเสริมแรงบวก เมือ่ท  าพฤตกิรรมทีก่  าหนด (ตอ้งการ) แลว้ เช่น ท างานเสร็จ

แลว้ไดร้บัค่าจา้ง ท างานเป็นพฤตกิรรมทีก่  าหนด เงนิค่าจา้งเป็นตวัเสริมแรงบวก  

2. การเสริมแรงทางลบ คอื การใหต้วัเสริมแรงลบ เมือ่ทาพฤตกิรรมทีก่  าหนด (ตอ้งการ) แลว้ เช่น เมือ่อยู่ในหอ้งที่

อบอา้วเราจะเปิดหนา้ต่าง เปิดหนา้ต่างเป็นพฤตกิรรมทีก่าหนด หายอบอา้วเป็นตวัเสริมแรงลบ หรือนกัเรยีนทีต่อบคาถามครู

ถูกจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งท  ารายงานมาส่ง เป็นตน้ 

ประชากร หมายถึง สมาชิกทุกหน่วยของส่ิงท่ีสนใจศึกษา ซึ่งไม่ได้หมายถึงคนเพียงอย่างเดียว ประชากร
อาจจะเป็นส่ิงของ เวลา สถานท่ี ฯลฯ เช่นถ้าสนใจว่าความคิดเห็นของคนไทยท่ีมีต่อการเลือกตั้ง ประชากร คือคน
ไทยทุกคน หรือถ้าสนใจอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อหนึ่ง ประชากร คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อนั้น
ทุกเครื่อง แต่การเก็บข้อมูลกับประชากรทุกหน่วยอาจท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายท่ีสูงมากและบางครั้งเป็นเรื่องท่ี
ต้องตัดสินใจภายในเวลาจ ากัด การเลือกศึกษาเฉพาะบางส่วนของประชากรจึงเป็นเรื่องท่ีมีความจาเป็น เรียกว่า
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง ส่วนหนึ่งของประชากรท่ีน ามาศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนของประชากร การท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างจะเป็นตัวแทนท่ีดีของประชากรเพื่อการอ้างอิงไปยังประชากรอย่างน่าเช่ือถือได้นั้น จะต้องมีการเลือก
ตัวอย่างและขนาดตัวอย่างท่ีเหมาะสม ซึ่งจะต้องอาศัยสถิติเข้ามาช่วยในการสุ่มตัวอย่างและการก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ผู้วิจัยเริ่มแก้ปัญหาโดยแจ้งให้นักเรียนทราบก่อนท่ีผู้วิจัยจะด าเนินการวิจัย ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม  -  

21 กนัยายน 2561    ก่อนการท าการวิจัย ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนท าใบกิจกรรม เรื่อง ส่วนประกอบของดิน แล้ว
ก าหนดให้นักเรียนส่งในช่วงท้ายช่ัวโมงเรียน เมื่อท้ายช่ังโมงนักเรียนได้ส่งใบกิจกรรม เรื่อง ส่วนประกอบของดิน 
ปรากฏว่านักเรียนบางคนท าเสร็จแต่ตอบค าถามไม่ครบก็ส่ง นักเรียนท างานไม่เรียบร้อย นักเรียนตอบค าถามไม่
ถูกต้อง 
ดังนั้นผู้วิจัยได้คิดหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการเสริมแรงทางบวกด้วยการบวกคะแนนเพิ่ม เพื่อการเป็นกระตุ้น
นักเรียนได้อยากท าใบกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายมากขึ้น โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 



2. ช่วงท่ี 1 ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้ท าใบกิจกรรม เรื่อง ส่วนประกอบของดิน ก่อนท่ี
นักเรียนท าใบกิจกรรมผู้วิจัยได้แจ้งให้นักเรียนทราบทุกครั้งว่า ถ้านักเรียนคนใดท างานส่งในช่ัวโมง และท างาน
เรียบร้อยจะบวกคะแนนเพิ่มให้อีก 1 คะแนน จากนั้นผู้วิจัยก็แจกใบกิจกรรมให้นักเรียนท า 

วันท่ี จ านวนนักเรียนส่งงาน จ านวนนักเรียนไม่ส่งงาน 
     30 พ.ค. 2561 30 13 

 
สรุป การส่งงานของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 69.76 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  

คะแนน เกณฑ์ 
2 1. ตอบค าถามได้ครบและถูกต้อง  

2. มีการขีดเส้นใต้ครบทุกจุด  
3. มีการเว้นวรรคค าได้ถูกต้อง  
4. ส่งงานท้ายช่ัวโมงเรียน  

1 1. ตอบค าถามไม่ครบและไม่ถูกต้องบ้าง  
2. มีการขีดเส้นใต้บ้าง  
3. มีการเว้นวรรคค าบ้าง  
4. ส่งงานวันถัดไป  

0 ไม่ท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 3. ช่วงที่ 2 ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท าใบกิจกรรม เรื่อง ประโยชน์ของดิน  ก่อนท่ี
นักเรียนท าใบกิจกรรมผู้วิจัยได้แจ้งให้นักเรียนทราบทุกครั้งว่า ถ้านักเรียนคนใดท างานส่งในช่ัวโมง และท างาน
เรียบร้อยจะบวกคะแนนเพิ่มให้อีก 2 คะแนน จากนั้นผู้วิจัยก็แจกใบกิจกรรมให้นักเรียนท า 

วันท่ี จ านวนนักเรียนส่งงาน จ านวนนักเรียนไม่ส่งงาน 
     6 มิ.ย. 2561 35 8 

 
สรุป การส่งงานของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 81.40 
 



4. ช่วงที่ 3 ผูว้จิยัไดใ้หน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไดท้  าใบกิจกรรม เร่ือง ลกัษณะของพชื ก่อนที่
นกัเรียนท าใบกิจกรรมผูว้ิจยัไดแ้จง้ใหน้กัเรียนทราบทุกคร้ังวา่ ถา้นกัเรียนคนใดท างานส่งในชัว่โมง และท างาน
เรียบร้อยจะบวกคะแนนเพิม่ใหอี้ก 2 คะแนน จากนั้นผูว้จิยัก็แจกใบกิจกรรมใหน้กัเรียนท า 

วันท่ี จ านวนนักเรียนส่งงาน จ านวนนักเรียนไม่ส่งงาน 
     20 มิ.ย. 2561 43 0 

 
สรุป การส่งงานของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการแก้ปัญหาของนักเรียนด้วยการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยการใช้การเสริมแรงทางบวกด้วยการบวก นักเรียนชายจ านวน 19 คน เป็นนักเรียนหญงิ
จ านวน 24 คน รวมจ านวน 43 คน พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการส่งงานและมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมายดีขึ้น สามารถท าใบกิจกรรมและส่งงานได้ตามเวลาท่ีก าหนด 

2. ปัญหา และอุปสรรค ในการสอนซ่อมเสริม ปัญหาในด้านของเวลาในการจัดการเรียนรู้และการท าใบ
กิจกรรมน้อยเกินเนื่องจากนักเรียนเข้าห้องเรียนช้า ท าให้ การจัดการเรียนรู้และการท าใบกิจกรรมน้อยเกินท าให้
คุณภาพของงานไม่สมบรูณ์แต่ช่วงหลังมีการปรับให้ครูสอนก่อนคาบท่ีสอนได้ปล่อยนักเรียนให้ตรงเวลา จึงท าให้
การจัดการเรียนรู้และการท าใบกิจกรรมมากขึ้นและช้ินงานมีคุณภาพมาก  
อภิปรายผล  

ผลการวิจัยท่ีพบว่า การเสริมแรงทางบวกด้วยการบวก ไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 และ 2 แสดงให้เห็นว่า
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยการใช้การเสริมแรงทางบวกด้วยการบวกพบว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

ครูในระดับช้ันอื่นสามารถน าวิธีการเสริมแรงทางบวกด้วยการบวกไปปรับใช้กับการสอนในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง
กับการสอนของตนเองเนื่องจากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่านักเรียนมีการการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่ง
งานเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะถ้านักเรียนส่งงานครบทุกช้ินก็ลดปัญหาการค้างส่งงานของนักเรียนได้ นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อข้อมูลแล้วทางานส่งในคาบได้ทันไม่ต้องกลับไปท าท่ีบ้านลดภาระงานของนักเรียนให้น้อยลง 


