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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงคกอน

เรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

โดยการใชการเสริมแรงในการจัดการเรียนการสอน 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  จำนวน 15  คน  เปนกลุมทดลองไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง    

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะ

แนว จำนวน 5  แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 10 ขอ เปนขอสอบแบบอัตนัย 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบวา 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน การสอนท่ีใชการเสริมแรงในการจัดการ

เรียนการสอน สงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยนักเรียนจำนวน 15 คน ทำ

แบบทดสอบกอนเรยีนไดคะแนนเฉลี่ย 2.93 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเปนรอยละ 27.5 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.703 และคะแนนทดสอบหลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.93 จาก

คะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเปนรอยละ 83.75 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.703    
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Abstract 

 The purposes of this research were : to compare the students achievement 

before and after study using of reinforcement to development student’s 

characteristics of prathomsuksa 5/1 at Demonstration School Buriram Rajabhat 

University.      

 The sample group in the research was students in prathomsuksa 5/1 at 

Demonstration School Buriram Rajabhat University. There are total 15 students. The 

sample was selected by Purposive sampling.  

 The research instruments were 5 lesson plans and 10 items of Mathematics 

learning achievement test with subjective test. Data were analyzed for percentage, 

average value and standard deviation. 

 Results of the study were revealed as follows : 

 The score of after learning achievement is higher than before learning 

achievement. The teaching by reinforcement is affect to development student’s 

characteristics. The findings indicated that the 15 students take the test before 

learning, get an average score of 2.93 from 10 full points, equivalent to 27.5 percent, 

the standard deviation is 0.703, and the post-test scores have an average score of 

8.93 from the full 10 points, representing 83.75 percent, the standard deviation is 

0.703. 
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บทนำ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 พุทธศักราช 

2545) บทบัญญัติหลายมาตราท่ีไดกำหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน  ให

เปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีคุณธรรมจริยธรรมในการ

ดำเนินชีวิต สามารถอยูกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข (มาตรา 6) และแนวการจัดการศึกษายังให

ความสำคัญกับผูเรียนทุกคน โดยยึดหลักวา ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือ

วาผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

(มาตรา 22) และการจัดการศึกษาตองนั้นความสำคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และ



บูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา (มาตรา 23) จัดกระบวนการเรียนรูโดย

ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค (มาตรา 24) ท้ังนี้ การจัดการ

ศึกษาแกเยาวชนนับเปนรากฐานท่ีสำคัญประการหนึ่งในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไข

ปญหาตาง ๆ และการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียน

รูจักประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไชปญหา ใหรูจักคิดเปน ทำเปน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม 

คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคไวในทุกวิชา อีกท้ังมีการประสานความรวมมือกับบิดา

มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551,  หนา 15) 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันฟนฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรอิงมาตรฐานซ่ึง

กำหนดสิ่งท่ีผูเรียนพึงรูและปฏิบัติไดไวในมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ซ่ึงจะประกอบดวยความรู

ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม คำนิยมอันพึงประสงค เม่ือผูเรียนไดรับการพัฒนาไปแลว นอกจาก

จะมีความสามารถ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมท่ีกำหนดไวในมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดแลว 

จะนำไปสูการมีสมรรถนะสำคัญ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกำหนดจุดมุงหมายเพ่ือใหเกิดข้ึนกับผูเรียนเม่ือจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คือ การมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตาม

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความ

รักชาติ มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ไทย อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะท่ีมุงทำประโยชนและสรงสิ่งท่ีตีงามในสังคม และ

อยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข เพ่ือจุดหมายดังกลาวขางตัน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน จึงมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมได

อยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลกดังนี้ 1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 2. ซ่ือสัตยสุจริต 

3. มีวินัย 4. ใฝเรียนรู 5. อยูอยางพอเพียง 6. มุงม่ันในการทำงาน 7. รักความเปนไทย และ8. มีจิต

สาธารณะ คุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีหลักสูตรกำหนดนั้นตองไดรับการปลูกฝงและพัฒนา ผานการ

จัดการเรียนการสอน การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในลักษณะตาง ๆ จนตกผลึกเปนคุณลักษณะ

อันพึงประสงคในตัวผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, อางถึงใน ละออง วงคกระจาง, 2554,  

หนา 2-3) 

 จากการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ไดจัดให

ผูเรียนไดรับการพัฒนาดานกิจกรรมใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติตนใหเปนผูมีสุขนิสัยท่ีดีถาวร 

มีสุขภาพจิตท่ีดี และควรไดรับการพัฒนาดานกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง   

มีการคนควาหาความรูดวยตนเองมากข้ึน นอกจากนั้นวิธีการเสริมแรงตามทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบ



การกระทำ ยังชวยกระตุนการแสดงพฤติกรรมอันพึงประสงคใหคงอยูถาวรมากข้ึน โดยทฤษฎีนี้มี

หลักการวา “การเรียนรูเกิดจากการท่ีบุคคลไดมีการกระทำแลวไดรับการเสริมแรง” จากหลักการ

เรียนรูแบบการกระทำ ทำใหนักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม  เชื่อวา พฤติกรรมของมนุษยมีกฎเกณฑ

และสามารถทำนายได เม่ือบุคคลตัดสินใจกระทำพฤติกรรมใด เปนเพราะผลของเง่ือนไขอยางใดอยาง

หนึ่ง และสามารถคนหาเง่ือนไขนั้นได ก็สามารถทำนายพฤติกรรมตลอดจนสามารถควบคุมและปรับ

พฤติกรรมนั้นดวยตนเอง แนวโนมท่ีบุคคลจะกระทำพฤติกรรมนั้นซ้ำอีกถาพฤติกรรมนั้นทำใหไดรับ

แรงเสริม หลักการวางเง่ือนไขแบบการกระทำอธิบายถึงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมและสิ่งท่ี

เกิดข้ึนภายหลังการแสดงพฤติกรรม พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงหรือพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเนื่องมาจากผล

ท่ีตามมาเปนสาเหตุ ฉะนั้นการควบคุมท่ีตามมาจึงเปนหลักของการปรับพฤติกรรม  โดยการจัด

สภาพแวดลอมเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (ลักขณา สริวัฒน. 2551, หนา 153) 

 ดังนั้นเพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู เปนผูมีความรูและมีทักษะท่ีจำเปนตามหลักสูตร ตาม

ทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ดังนั้นสถานศึกษาควรมีทิศทางในการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานของสถานศึกษา โดยวางแผนจุดเดนของสถานศึกษาใหคงอยูอยางยั่งยืน ไดแก ผูเรียนมี

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีตองการ มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน ทำงานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2552 : หนา 3) ในสวนของพฤติกรรม

นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5/1 พบวามีพฤติกรรมการปฏิบัติตนบางพฤติกรรมท่ีตองไดรับ

การปรับปรุงพัฒนาเพ่ิม เพ่ือการเปนนักเรียนท่ีดีและเปนการพัฒนาตนใหเปนคนดีในสังคมขางหนา 

จากการประชุมระดมความคิดเห็นของครูประจำชั้น ครูผูสอน และนักวิจัย จึงไดขอสรุปวาการใช

วิธีการปรับพฤติกรรมของนักเรียน นอกเหนือจากการเสริมสรางความรูแลว ยังควรเสริมกิจกรรมท่ี

สอดคลองกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคไปในระหวางการเรียนการสอนดวย  

 จากท่ีกลาวมาขางตน การพัฒนานักเรียนใหไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเปนผู

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ผูวิจัยไดความตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการสงเสริม พัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงคดังกลาว ดังนั้นผูวิจัยจึงไดจัดทำวิจัยผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย โดยใชการ

เสริมแรงในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนไปตาม

หลักสูตรแกนลางการศึกษาชข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สงผลใหนักเรียนเปนคนดี มีความรู

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสขุสืบไป 

 

 

 

 



วิธีการดำเนินการวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย ปการศึกษา 2562 จำนวน 15 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive sampling)  

 

 2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย    

     เครื่องมือในการวิจัย เรื่อง ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย โดยใชการเสริมแรงในการจัดการ

เรียนการสอน ผูวิจัยไดใชเครื่องมือและการดำเนินการพัฒนาเครื่องมือ แยกตามประเภทดังนี้  

     2.1  แผนการจัดการเรียนรู มีท้ังหมด 8 แผนการจัดการเรียนรู เวลาท่ีใชในการสอน

จำนวน 1 ชั่วโมง  

    2.2  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบอัตนัยถาม ตอบ จำนวน 10 ขอ 

  

 3.  วิธีการดำเนินการเกบ็รวบรวมขอมูล 

   3.1  แผนการจัดการเรียนรูเปนแผนการจัดการเรียนรูท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  และดำเนินการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอนดวยตนเอง  ซ่ึงมีข้ันตอนการสรางและพัฒนาดังนี้  
    3.1.1 ศึกษารายละเอียดเนื้อหาท่ีจะนำมาสรางแผนการจัดการเรียนรู  

3.1.2 กำหนดจุดประสงคการเรียนรูของแตละเนื้อหา  

3.1.3 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู ใหสอดคลองและเปนไปตามจุดประสงคของแตละ

เนื้อหา จำนวน 5 คาบ       

3.1.4 นำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีปรับปรุงแกไขแลวพรอมแบบประเมินเสนอตอ

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพ่ือประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการพิจารณาเก่ียวกับสาระสำคัญ

จุดประสงคการเรียนรูเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนสื่อแหลงเรียนรูและการวัดผลประเมินผล  

     3.1.5 นำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู มาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน และประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

     3.1.6 นำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไปปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ

ท้ัง 3 ทาน จำนวน 1 แผน  แลวนำไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5/2 ท่ีไมใชกลุม

ทดลอง  เพ่ือศึกษาความชัดเจนของลำดับข้ันตอนของการจัดกิจกรรมและความเหมาะสมของเวลา  



     3.1.7 นำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสรางข้ึนจัดพิมพเปนฉบับสมบูรณ  สำหรับ

นำไปใชทดลองสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย ซ่ึงเปนนักเรียนกลุมทดลองตอไป  

 3.2  ผูวิจัยไดดำเนินการศึกษาการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีลักษณะเปน

ขอสอบอัตนัยจำนวนท้ังหมด 10 ขอ โดยมีลำดับการสรางตามข้ันตอนดังนี้  
 3.2.1  ศึกษาเทคนิคการสรางแบบทดสอบท่ีดีและการวิเคราะหแบบทดสอบจากหนังสือ

วัดผลการศึกษา  
3.2.2  กำหนดจุดประสงคการเรียนรูจำนวนแบบทดสอบและกำหนดข้ันตอนในการ

วัดผล  
3.2.3  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสอดคลองกับตารางวิเคราะห  

แบบทดสอบเพ่ือใชสอบกอนเรียนและหลังเรียนโดยสรางเปนขอสอบจำนวนท้ังหมด 10 ขอ   
3.2.4  นำแบบทดสอบเสนอผูเชี่ยวชาญดานเพ่ือตรวจสอบและหาคาความสอดคลอง  

ระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรูโดยใชสูตร IOC ซ่ึงมีคาเทากับ 1 ทุกขอ  
3.2.5  นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีตรวจสอบแกไขขอบกพรองแลว  ไป

ทดลองใช (Try out) กับนักเรียนซ่ึงไมใชกลุมทดลอง  ท่ีจะทดลองจริงจำนวน  27  คน เปนนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย  
3.2.6  นำคำตอบมาตรวจใหคะแนนแตละขอ  มีคะแนนเต็ม  10 คะแนน โดยใชเกณฑใน

การใหคะแนนคือ ขอท่ีตอบถูกให 1 คะแนน ขอท่ีตอบผิด 0 คะแนน   
3.2.7 นำคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหรายขอ  เพ่ือหาคาอำนาจจำแนก (B) ของแบบทดสอบ

แตละขอใชวิธีวิเคราะหขอสอบแบบอิงเกณฑท่ีมีคาอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต 0.2 ข้ึนไป มีขอสอบผาน

เกณฑจำนวน  10  ขอ  ซ่ึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคาอำนาจจำแนก 

ระหวาง  0.41 - 0.96  

3.2.8 นำแบบทดสอบท่ีผานเกณฑจำนวน 10 ขอ มาหาคาความเชื่อม่ัน โดยใชวิธี

สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ซ่ึงไดคาความเชื่อม่ัน 0.556  

3.2.9 พิมพแบบทดสอบฉบับจริงเพ่ือนำไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 

4.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชการวิเคราะหขอมูล เปนดังนี้ 

     4.1  สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ  

           4.1.1  การหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Context Validity) เปนการหาความ

เท่ียง ตรงของแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดนำแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอใหอาจารยท่ีปรึกษา



วิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ดานโครงเนื้อหาและภาษา โดยการ

คำนวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) เพ่ือใหมีความ

สมบูรณ เกิดความเขาใจแกผูตอบและสามารถวัดไดตรงกับเรื่องท่ีตองการศึกษาแลวนำมาปรับปรุงให

มีความเหมาะสม มีความถูกตองกอนท่ีจะนำไปใชเก็บขอมูลจริง 

            4.1.2  การหาคาอำนาจจำแนก (Discrimination) ในการหาคาอำนาจจำแนก

ของแบบสอบถามนั้น ผูวิจัยไดนำไปทดลองใชกับผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย แลวนำมาวิเคราะหหาคาอำนาจจำแนกเปนรายขอ 

โดยใชคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) โดยจะ

คัดเอาขอท่ีมีคาอำนาจจำแนก .20 ข้ึนไป เปนแบบสอบถามท่ีจะนำไปใชในการเก็บรวมรวมขอมูลจรงิ 

            4.1.3  ความเชื่อม่ัน (Reliability) ในการหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามนั้น 

ผูวิจัยไดนำไปทดลองใชกับผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี

ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย และนำแบบสอบถามมาหาคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับและจำแนกเปนราย

ขอโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 

     4.2  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

            4.2.1  ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยางทำการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) คาความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคารอยละ 

  

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย  

 สรุปผล 

 จากการเปรียบเทียบผลการเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงคระหวางกอนเรียนและหลังเรียน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย โดยการใชการ

เสริมแรงในการจัดการเรียนการสอนสามารถสรุปไดวา  

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน การสอนท่ีใชการเสริมแรงในการจัดการ

เรียนการสอน สงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยนักเรียนจำนวน 15 คน ทำ

แบบทดสอบกอนเรยีนไดคะแนนเฉลี่ย 2.93 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเปนรอยละ 27.5 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.703 และคะแนนทดสอบหลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.93 จาก

คะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเปนรอยละ 83.75 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.703    

 อภิปรายผล 

 จากการวิจัยผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5/1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย โดยใชการเสริมแรงในการจัดการเรียนการสอน สามารถ

อภิปรายผลไดวา  การจัดการเรียนสอนโดยการใชการเสริมแรงชวยพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค



ของนักเรียนได เนื่องจากการเสริมแรง (Reinforcement)  จะกระทำไดเม่ือผูเรียนไดเรียนรู ขณะ

แสดงพฤติกรรมออกมาไดรับการเสริมแรง จะรูสึกพึงพอใจ และการเสริมแรงนั้นจะเปนตัวกระตุนให

เกิดการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับปฏิกิริยาตอบสนองมากข้ึน จึงแสดงพฤตินั้นบอยข้ึน (Hilgard and 

Bower 1981 : 213) ดังจะเห็นไดจากผลการวิเคราะหคะแนนคาเฉลี่ย และคารอยละของคะแนนหลัง

เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5/1 สูงกวากอนเรียน โดยคะแนนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 

83.75 ผานเกณฑ 80 เปอรเซ็นตตามท่ีกำหนด สอดคลองกับงานวิจัยของพระสุวรรณ สุเมธปฺุโญ

และคณะ (บทคัดยอ : 2561) ไดทำการวิจัยเรื่องการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรเพ่ือพัฒนาระเบียบวินัย

ของนักเรียนในวิชาประวัติศาสตร ผลการวิจัยพบวาการใชแรงจูงใจโดยการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร

โดยการชมเชย หรือสิ่งของตามท่ีตกลงกันในหองเรียน รวมท้ังดูแลดานการเรียนใหมีความรับผิดชอบ 

สนใจการเรียน และติดตามผลการเรียน ทำใหนักเรียนมีความกระตือรือรนตอการเขาเรียน และการ

เรียนมากข้ึน มีความรับผิดชอบความเอาใจใสการเรียนมากยิ่งข้ึน ทำใหบรรยากาศการเรียนภายใน

หองเรียนเอ้ือตอการเรียนรู มีความตั้งใจเรียนมากข้ึน มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ไมขาดเรียนหรือมา

สาย สนใจเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนในหองเรียน ท่ีโรงเรียนจัดข้ึน ท้ังยังทำงานท่ีไดรับ

มอบหมายและสงงานตรงตามกำหนดเวลา รูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกันดวยความเต็มใจ และมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของดารัตน พงษสุวรรณ (บทคัดยอ : 2554) เรื่องการจัดการ

เรียนรูแบบโครงงานเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ   อันพึงประสงคของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

โรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม ผลการวิจัยพบวา 1. ระดับพฤติกรรมบงชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม หลังจากไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบโครงานในชั้นเรียนภาษาอังกฤษสูงข้ึน 2. ระดับพฤดิกรรมบงชี้คุณลักษณอันพึงประสงค

ของนักเรียนระดับชั้นประถตึกษาปท่ี 5 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ในชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษโดยครูประเมิน มีความแดกดางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3. ระดับพฤ

ดิกรรมบงชี้คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 กอนและหลังการ

จัดการเรียนรูแบบโครงงาน ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษโดยนักเรียนประเมินตนเอง มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 4. ผลหารเปรียบเทียบพฤติกรรมบงชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค

ของโครงงานท้ัง 5 โครงงาน พบวามีเพียง 2 โครงงาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 โดยโครงานท่ี 5 มี คะแนนสูงกวาโครงงานท่ี 1  

 

 

 

 



ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะซ่ึงเปนผลท่ีไดจากการดำเนินการวิจัยครั้งนี้มีดังตอไปนี้ 

 1. ขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ 

 1.1  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนนี้ สามารถนำไปใชประกอบการเรียนการ

สอนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ไดเปนอยางดี แตท้ังนี้ตองคำนึงถึงความพรอมและความสนใจของ

ผูเรียนเปนสำคัญ   

 1.2  การออกแบบใบกิจกรรมเพ่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ผูสอนควรคำนึงถึง

จุดประสงคการเรียนรู และใชขอความท่ีเหมาะสมชัดเจนเขาใจงาย 

 1.3  ในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูผูสอนควรใหกำลังใจนักศึกษาโดยการเสริมแรง 

เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความสนใจเรียน  และมีความกระตือรือรนยิ่งข้ึนในการรวมกิจกรรมการเรียน 

 2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 2.1  ควรใชการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชการเสริมแรงในพัฒนาทักษะ

กระบวนการเรียนรูเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนดานเฉพาะเจาะจงลงไป 

 2.2  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการสอนดวยการเสริมแรง

กับวิธีการสอนอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชนในการนำไปประยุกตใชในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให

เหมาะสมตอไป 
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