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บทที่ ๑  
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเปน็มำ/ควำมส ำคญัของกำรวิจยั 

ปัญหาการเข้าช้ันเรียนไม่ตรงต่อเวลาเป็นปัญหาท่ีมาจากพฤติกรรมของนักเรียนท่ีเกิดขึ้นต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหานี้ควรจะหาวิธีการแก้ไขให้ถูกต้อง และน ามาปรับปรุงพฤติกรรมอันพึงประสงค์
ของนักเรียนในช่ัวโมง จึงเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของครูผู้สอนทุกคนท่ีจะแก้ไขปัญหานี้ เพราะเป็น
ปัญหาท่ีท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในช้ันเรียน เช่น ท าให้เกิดการหยุดการสอนในช่วงหนึ่ง เมื่อนักเรียนท่ีมา
สายเดินเข้าในช้ันเรียนในขณะท่ีครูก าลังพูดและนักเรียนก าลังเรียน  และเมื่อเข้าไปนั่งเรียนแล้วก็จะ
สอบถามเพื่อนท่ีนั่งใกล้ว่า อาจารย์สอนอะไรบ้างท าให้เกิดการพูดคุยในเวลาเรียน บางครั้งครูผู้สอนต้อง
เริ่มใหม่ท าให้นักเรียนท่ีต้ังใจเรียนอยู่ก่อนเกิดความเบื่อหน่ายท าให้เสียเวลาในการเรียนการสอน ผู้วิจัย
จึงเห็นว่าปัญหาการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาเป็นปัญหาท่ีส าคัญอย่างยิ่ง จึงได้น ามาเป็นหัวข้อการวิจัย
ดังกล่าวในภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕65 ผู้วิจัยได้ท าการสอนในวิชา เขียนแบบไฟฟ้าด้วย
คอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาช้ัน ปวส. ๑/๑ แผนกวิชาไฟฟ้าก าลังโดยจะมีนักเรียนนักศึกษากลุ่มท่ีเข้า
เรียนสายประมาณ ๑๐-๒๐ นาที เป็นประจ าในช่ัวโมงแรกของการท าการเรียนการสอน ผู้วิจัยซึ่งเป็น
ครูผู้สอนจึงน าปัญหานี้มาศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนให้
ตรงต่อเวลาของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าช้ันเรียนไม่ตรงต่อเวลาของนักศึกษา 
๒. สร้างจิตส านึกด้านความตรงต่อเวลาให้กับนักศึกษา 
๓. เพื่อให้การเรียนการสอนมีความต่อเนื่อง 

 
๑.๓ วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้เกณฑ์ด้านเวลาเรียน ในการแก้ไขปัญหากับกลุ่มเป้าหมาย 
๑.๓.๑ กลุ่มเป้ำหมำย 

นักศึกษาระดับช้ัน ปวส.๑/๑ แผนกวิชาไฟฟ้าก าลังจ านวน 18 คน ใน
รายวิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 
๑.๓.๒ เคร่ืองมือในกำรวิจัย 

๑. สมุดบันทึกการเข้าเรียน  
๒. เอการประกอบการเรียน 
๓. แบบประเมินผลการเรียน 
๔. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 

 
 
 
 



 

 

 

๑.๓.๓ กำรรวบรวมข้อมูล 
๑. ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมคัดเลือกนักเรียนท่ีมีปัญหาการเข้าเรียนสาย โดยมี

กลุ่มเป้าหมาย ได้จ านวน 18 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาช้ัน ปวส. ๑/๑ สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง
ท่ีเรียนวิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา ๑/๒๕65 

๒. ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายช่วยกันส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาการ
เข้าเรียนสายโดยให้นักเรียนเขียนระบุสาเหตุในการเข้าเรียนสาย 

๓. ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเขียนแนวทางในการแก้ปัญหาของแต่ละคนว่า มี
สาเหตุมาจากอะไรและมีแนวทาง แก้ไขอย่างไร 

๔. วิเคราะห์สาเหตุท่ีนักเรียนได้ระบุในแบบสอบถามและแนวทางการแก้ไข
โดยครูช่วยวิเคราะห์หาทางแก้ไขให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลเพิ่มเติมเพราะสาเหตุ
การมาสายแต่ละคนจะต่างกัน พร้อมกับให้นักเรียนท าสัญญาการเรียนกับครูผู้สอน 
(เป็นความลับระหว่างครู - กับนักเรียนท่ีท าสัญญา) 

๕. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เป็นระยะเวลา ๑๘ สัปดาห์ โดย
ใช้แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออก 

๖. บันทึกคะแนนในแบบสังเกตพฤติกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย 
 

๑.๓.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการบันทึกพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนหลังจากการท า

สัญญาการเรียนผลการบันทึกพฤติกรรมจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนสาย
ของนักเรียนแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 18 คน พบว่านักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนเปล่ียนไปดังรายงานผลการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

บทที่ ๒ 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 

๒.๑ แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัพฤตกิรรม     
พฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ดังกล่าวข้างต้น การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

นั้น มีเจตนาให้ผู้เรียนมีการกระท าในรูปแบบใหม่ต่างจากเดิม หรือลดพฤติกรรมในรูปแบบเก่าลง จึงเป็น
การท าให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ การเกิดพฤติกรรมขึ้นมาและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม จึงเป็นการเรียนรู้
โดยหลักการเดียวกัน เทคนิควิธีการท่ีใช้เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม อาศัยแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้
หลายทฤษฎีท่ีจะกล่าวถึงในท่ีนี้ มี ๒ กลุ่มทฤษฎี คือ 

๑. แนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้จากเงื่อนไข เป็นแนวคิดจากกลุ่มพฤติกรรมนิยม ซึ่งให้
ความส าคัญกับอิทธิพลของส่ิงเร้าหรือส่ิงแวดล้อมในการก าหนดพฤติกรรมการเรียนรู้ของตน
เงื่อนไขส่ิงเร้า เป็นแนวคิดท่ีพัฒนามาจากทฤษฎีการวางเงื่อนไขแง Ivan P.Pavlow (๑๘๗๙-
๑๙๔๘) การจัดเงื่อนไขส่ิงเร้า คือ การจัดส่ิงเร้าท่ีคาดว่าผู้เรียนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองท่ีดี ให้
เข้าคู่กับส่ิงเร้าท่ีต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตามท่ีผู้สอน
ต้องการเงื่อนไขการกระท า เป็นแนวคิดจากทฤษฎีการวางเงื่อนไขของ B.F Skinner (๑๙๐๔-
๑๙๙๐) เป็นการท าให้ผู้เรียน เรียนรู้ว่าถ้าท าหรือไม่ท าพฤติกรรมนั้นแล้วจะได้หรือไม่ได้รับผล
อะไร จากแนวคิดท่ีว่าถ้าคนเรารู้ว่าท าส่ิงนั้นแล้วได้ผลเป็นทีพ่อใจก็จะต่อไป และถ้าท าแล้วไม่
บังเกิดผลท่ีพอใจหรือได้ผลท่ีไม่พอใจ ก็จะไม่ท าอีก เป็นการเรียนรู้จากเงื่อนไข เงื่อนไขท่ีจัดให้
เด็กเกิดการเรียนรู้ ควรจะเป็นเงื่อนไขทางบวก คือท าแล้วได้รับความพอใจ แนวคิดจากทฤษฎีนี้
คือ การใช้หลักการเสริมแรงและการลงโทษให้มีประสิทธิภาพ 

๒. แนวคิดจากลุ่มปัญญานิยม เป็นกลุ่มท่ีให้ความส าคัญกับองค์ประกอบจากตัวผู้เรียน
ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ ในท่ีนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมของ Albert Bandura 
(๑๙๒๕) แนวคิดนี้ให้ความส าคัญต่อปัจจัยจากตัวบุคคลท่ีมีผลต่อการเรียนรู้  นอกเหนือจาก
ปัจจัยจากส่ิงแวดล้อม ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ ลักษณะทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ ความคิด 
เหล่านี้มีอิทธิพลร่วมกันกับส่ิงแวดล้อมในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล และอธิบายว่าท้ัง
ส่ิงแวดล้อม ตัวบุคคลและพฤติกรรม ๓ ประการนี้ จะมีอิทธิพลซึ่งกันและกันด้วย กล่าวคือ 
ความคิดความเข้าใจ ความรู้สึกของบุคคล เป็นผลมาจากการรับรู้และการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ส่ิงแวดล้อม และความคิดความรู้สึกของบุคคลก็เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคลนั้น ใน
ขณะเดียวกันพฤติกรรมของบุคคลก็มีผลต่อการเปล่ียนแปลงในส่ิงแวดล้อมด้วย 

 แนวคิดจากฤษฎีปัญญาสังคม จะช่วยให้ครูจัดพฤติกรรมเด็กในช้ันเรียนด้วยความ
เข้าใจว่า พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นเป็นผลร่วมกันระหว่างคุณสมบัติเฉพาะตัวของเด็กกับอิทธิพลจาก
สภาพแวดล้อม ซึ่งรวมท้ังตัวครูด้วย และการจะท าให้เด็กเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจะต้องท าให้
เด็กรับรู้ส่ิงแวดล้อม รับรู้ความสามารถของตัวเองท่ีถูกต้อง ฝึกให้เด็กคิดเกี่ยวกับการกระท าของ
ตัวเอง ควบคุมการกระท าตัวเองและให้เด็กมีตัวแบบท่ีดีในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์เทคนิคกำรจัดกำรพฤติกรรมในชั้นเรียนรวมต่อไปนี้เป็นเทคนิคบางประการท่ีครูจะ
สามารถน าไปปรับใช้ได้กับการจัดการพฤติกรรมเด็กแต่ละบุคคล 

กำรเสนอตัวแบบ (Modeling) ให้เด็กสังเกตเห็นตัวแบบท่ีกระท าพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์แล้วได้รับการเสริมแรงท่ีเด็กรู้สึกพอใจ ให้เด็กเกิดความสนใจท่ีจะท าตาม โดยคาดหวัง



 

 

 

ว่าถ้าตนเองกระท าเช่นนั้นก็จะได้รับผลท่ีพอใจเช่นกัน และเมื่อเด็กกระท าตามก็จะได้รับการ
เสริมแรงจริง ๆ เป็นผลให้เกิดพฤติกรรมใหม่ท่ีพึงประสงค์ขึ้นกำรหยุดยั้ง (Extinction) เป็น
การระงับการเสริมแรง เป็นเงื่อนไขให้ผู้เรียนรู้ว่าถ้าท าเช่นนั้นจะไมได้รับการเสริมแรงท่ีเคยได้
อีกต่อไป วิธีการนี้ผู้ใช้ต้องรู้จักสังเกตว่าเด็กเคยได้รับการเสริมแรงจากวิธีการใดมามากน้อย
เพียงใด และพฤติกรรมชนิดใดจะใช้วิธีการหยุดยั้งได้ผล  

กำรท ำสัญญำเง่ือนไข (Contingency Contraction) เป็นการตกลงกันระหว่างครู
กับเด็กโดยการพูดคุยกันว่า เด็กจะต้องเปล่ียนพฤติกรรมอะไร จะต้องท าอะไร และครูจะต้อง
ท าอะไรบ้าง การเสริมแรงรวมถึงการระบุว่าท าแล้วจะได้รับอะไร ถ้าไม่ท าจะได้รับอะไรอย่าง
ชัดเจน วิธีการนี้จะใช้ได้กับเด็กท่ีมีความสามารถทางสมองเป็นปกติสามารถเข้าใจเหตุผลได้กำร
แต่งพฤติกรรม (Shaping) เป็นการท าให้เกิดการเปล่ียนพฤติกรรมทีละน้อยตามล าดับจน
เปล่ียนแปลงไปสู่พฤติกรรมท่ีต้องการ เช่นเด็กกลัวไม่ยอมเข้าใกล้ ไม่กล้าจับตุ๊กตาหรือส่ิงของท่ี
มีลักษณะฟู ๆ นิ่ม ๆ ครูจะต้องจัดแจงพฤติกรรมท่ีจะปรับโดยแบ่งเป็นขั้นๆ เริ่มจากวางส่ิงของ
นั้นในระยะท่ีใกล้ท่ีสุดท่ีเด็กจะยอมอยู่ใกล้ได้ เช่น ห่าง ๕ ฟุต ให้เด็กดูแล้วบอกเด็กว่าตุ๊กตาหัว
ฟูน่ารัก เต้นได้ด้วยให้คนท่ีเด็กชอบเล่นกับตุ๊กตาหัวฟู แล้วค่อย ๆ ขยับเข้ามาใกล้ โดยให้เด็ก
ได้รับความพอใจทุกครั้งท่ีเล่ือนตุ๊กตาหัวฟูเข้ามา 

กำรช้ีแนะ (Prompting) เป็นเจตนาท่ีจะให้เด็กเปล่ียนพฤติกรรมจากท่ีก าลังกระท า
อยู่หรือก าลังจะกระท าพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ โดยการใช้กริยาท่าทาง หรือค าพูดให้เด็กรับรู้ 
ได้คิด และกระท าตาม หรือกระท าโดยวิธีการท่ีพึงประสงค์ขึ้น และเมื่อเด็กท าแล้วจะได้รับการ
เสริมแรงเพื่อให้คงพฤติกรรมนั้นไว้  
ขอเน้นว่า ในการจัดการพฤติกรรมไม่ว่าจะใช้วิธีการใดก็ตาม ครูหรือผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นตัวแบบ

ท่ีดีให้แก่เด็ก ควบคู่กันกับการให้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ให้เด็กไว้ใจและเช่ือถือ จึงจะท าให้การ
จัดการแก้ปัญหาพฤติกรรม หรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเด็กสัมฤทธิ์ผล 
 
๒.๒ เป้ำหมำยของกำรจัดกำรพฤติกรรม 

เพื่อให้เด็กแต่ละคนเรียนรวมอยู่กับคนอื่น ๆ ในช้ันเรียนได้ และกระบวนการเรียนการสอนท้ัง
กลุ่มเป็นไปได้อย่างราบรื่น ครูจะต้องพัฒนาเด็กให้มีพฤติกรรมเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้เด็กเรียนรู้ท่ีจะควบคุมตัวเองได้มากขึ้น เช่น เวลาต้องการส่ิงใด จะอดทนรอได้ 
แสดงกิริยาตอบโต้ด้วยอารมณ์ท่ีสมเหตุสมผล ลดปฏิกิริยาตอบโต้ท่ีรุนแรงลง  ลดการกระท า
ตามใจตัวเอง 
  ๒. ให้เด็กเรียนรู้ท่ีจะเข้าใจและยอมรับผลการกระท าของตัวเอง  เด็กต้องเรียนรู้ว่าถ้า
ตัวเองกระท าเช่นนั้นแล้ว จะเกิดผลตามมาอย่างไร เช่น การลุกจากท่ีบ่อย ๆ จะไม่มีงานของ
ตัวเองส่งครู หรือการพูดจาไม่สุภาพ เพื่อนจะไม่พูดด้วย 

๓. ให้รับผิดชอบตัวเอง และพึ่งพาคนอื่นตามความจ าเป็นได้อย่างเหมาะสม เด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษอาจมีส่ิงท่ีต้องพึ่งพิงหรือขอให้คนอื่นช่วยในหลายกรณี  เช่น เด็กหูตึง 
อาจจะให้เพื่อนท่ีอยู่ใกล้บอกส่ิงท่ีครูพูดให้ฟัง 
 
 
 
 



 

 

 

๒.๓ วิธีกำรจัดกำรพฤติกรรมเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ 
กำรจัดกำรพฤติกรรม อำจแบ่งได้เป็น ๓ ระดับ 

ระดับท่ี ๑ การป้องกันพฤติกรรมทีเป็นปัญหาในช้ันเรียน โดยการสร้างความสัมพันธ์ท่ี
ดีระหว่างครูกับเด็ก ให้เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อครู ต่อห้องเรียน ต่อการเรียน เป็นวิธีการท่ีต้อง
จัดการ 

ระดับท่ี ๒ การคิดหาวิธีการแก้ปัญหา หรือจัดการพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
เมื่อเด็กคนใดมีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาเกิดขึ้น ครูจะต้องสามารถจัดการให้เด็กเรียนรู้ใหม่ เกิด
พฤติกรรมใหม่ท่ีดีกว่าเดิม และถ้าเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหน้าท่ีเป็นผลเสีย หรือเป็น
อันตราย ครูจะสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม ไม่ท าให้เกิดผลเสียต่อตัวเด็กและคนอื่น ๆ 
หรือเกิดผลเสียน้อยท่ีสุด 

ระดับท่ี ๓ การใช้วิธีจัดการพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม
บางอย่างท่ีเป็นปัญหา โดยการลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ลง  และเพิ่มพฤติกรรมท่ีพึ่ง
ประสงค์ให้เกิดข้ึนอย่างถาวร 

     
๒.๔ ข้อควรค ำนึงก่อนกำรจัดพฤติกรรม 

ส่ิงท่ีครูทุกคนควรรู้ และเข้าใจเป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กในช้ันเรียนมีหลาย
ประการต่อไปนี้ 

๑. ครูต้องมีข้อมูลเด็กทุกคน รู้ว่าเด็กคนใดมีความบกพร่อง ต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษในลักษณะใดบ้าง 

๒. การจัดการพฤติกรรม ปัญหาคือ พฤติกรรม ไม่ใช่ เด็ก เป็นปัญหา การคิดเช่นนี้จะ
ช่วยให้จัดการพฤติกรรมได้ตรงประเด็น 

๓. ศึกษาว่าพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียนเป็นผลมาจากความบกพร่องเฉพาะตัวของ
เด็กหรือเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมหรือมาจากตัวครู 

๔. พฤติกรรมท่ีครูคิดว่าเป็นปัญหานั้นจะเกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตร เนื้อหาในการ
เรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเป็นเบ้ืองต้น 

๕. พฤติกรรมของเด็กสามารถเปล่ียนแปลงได้ โดยใช้วิธีการสร้างความรู้สึกท่ีดีให้
เกิดขึ้นและใช้วิธีการทางบวกในการแก้ไข 

 
๒.๕ หลักกำรเสริมแรงและกำรลงโทษในกำรจัดกำรพฤติกรรม 

เมื่อมีพฤติกรรมทีเป็นปัญหาเกิดขึ้น ครูต้องคิดหาวิธีการจัดการแก้ไข วิธีการท่ัวไปท่ีครูใช้คือ 
เสริมแรงและการลงโทษ การเสริมแรงและการลงโทษเพื่อจัดการพฤติกรรม  จะเกิดผลอย่างมี
ประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อครูมีความเข้าใจสาเหตุท่ีมาของพฤติกรรมและความต้องการของเด็ก ตัวครูเป็นผู้มี
อารมณ์มั่นคง มีเหตุผล และใช้หลักการของการเสริมแรงและการลงโทษอย่างเหมาะสม 

เป้าหมายของการเสริมแรง คือให้เกเรียนรู้ว่าพฤติกรรมใด พึ่งประสงค์ควรท าต่อไป และรู้ว่าถ้า
ไม่ท าส่ิงท่ีไม่พึงประสงค์แล้วจะได้รับการเสริมแรง เช่น เมื่อเด็กไม่ลุกจากโต๊ะ ครูส่งสายตาพอใจ และยิ้ม
ให้ทุกครั้ง เด็กจะนั่งกับท่ีมากขึ้น 

ส่ิงท่ีใช้ในการเสริมแรงได้แก่ ค าชม ท่าทีท่ีแสดงความรัก ความพอใจ รางวัล สิทธิพิเศษ การได้
ท าส่ิงท่ีตัวเองชอบ เป็นต้น 



 

 

 

ควำมหมำยของกำรเสริมแรง เป็นการท าให้ผู้เรียนมีพลังในการกระท าส่ิงท่ีพึงประสงค์มากขึ้น
เป็นการเสริมแรง ซึ่งมี ๒ ชนิดคือ การเสริมชนิดบวก และการเสริมแรงชนิดลบ 

กำรเสริมแรงชนิดบวก (Position Reinforcement) เป็นการท าอะไรก็ตามท่ีท าให้ผู้เรียนมี
พลังตอบสนองเป็นพฤติกรรมมากขึ้น จากการได้รับส่ิงท่ีเขาพึงพอใจ เช่น เด็กต้องการค าชม ท าแล้วค า
ชมเด็กท างานแล้วครูเอาผลงานไปติด แสดงให้เพื่อนเห็นว่าท าได้ดี  ท าให้เด็กพอใจและอยากจะท า
เช่นนั้นอีก 

กำรเสริมแรงชนิดลบ (Negative Reinforcement) เป็นการกระท าใดก็ตามท่ีท าให้ผู้เรียนมี
พลังตอบสนองเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ขึ้น จากการท่ีไม่ต้องพบกับส่ิงเร้าท่ีไม่พึงพอใจ เช่นเด็กท่ีไม่
ยอมท างานให้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด ครูจึงบอกว่า "งานนี้ให้ท าเสร็จในเวลา ๑๕ นาที แล้วเราจะไปดู
วิดีโอท่ีห้องโสตฯ กัน ถ้าใครไม่เสร็จก็จะไม่ได้ไปดู" เด็กกลัวการต้องอยู่คนเดียวโดยไม่ได้ไปดู VDO 
เหมือนคนอื่น ๆ จึงรีบท าให้เสร็จเหมือนคนอื่น ๆ 
 

หลักกำรเสริมแรง  
การเสริมแรงท าได้ทุกท่ีทุกเวลาเมื่อพบว่าเด็กมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ แต่ในการใช้

วิธีการเสริมแรงเพื่อจัดการพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ จะต้องท าให้เด็กเรียนรู้วิธีปฏิบัติท่ีถูกต้อง 
และให้ท าพฤติกรรมนั้นก่อน แล้วตามด้วยการเสริมแรง เช่น เด็กท้ิงขยะไม่ถูกท่ี ครูจะบอก
ช้ีแจงให้เด็กเข้าใจก่อนแล้วให้เก็บขยะใส่ถัง เมื่อเด็กท าครูก็เสริมแรงด้วยค าชมและท่าทีท่ีแสดง
ความพอใจ และครูติดตามสังเกตต่อไปเมื่อพบว่าเด็กท าถูกก็จะเสริมแรงทุกครั้ง 
ในการเสริมแรงมีข้อควรค านึงถึงหลายประการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ตรงตามเป้าหมายมากท่ีสุด 

๑. เมื่อพบพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของเด็กคนใด เวลาใดก็
ตาม จะต้องเสริมแรงพฤติกรรมนั้นทันที ให้เด็กรู้ว่าส่ิงท่ีท านั้นดีแล้ว 

๒. ควรให้เพื่อนและบุคคลอื่นเสริมแรงเด็กด้วยและโดยวิธีการต่าง ๆ 
๓. การเสริมแรงเด็ก ต้องเกิดจากความจริงใจของครู และไม่ใช่วิธีการเดียว

ซ้ าๆ 
๔. ต้องแน่ใจว่าส่ิงท่ีใช่เสริมแรงเป็นส่ิงท่ีเด็กต้องการ 
๕. ควรเสริมแรงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ขึ้นอย่างถาวร 
๖. ในการเสริมแรงพฤติกรรมเด็กในช้ันเรียนต้องเสริมแรงเด็กอย่างท่ัวถึง  

ไม่ใช่เลือกเสริมแรงเฉพาะเด็กท่ีมีเป้าหมายจะแก้ไขพฤติกรรม 
๗. ใช้วิธีการไม่เสริมแรงกับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์หรือการไม่ใส่ใจกับ

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ การใส่ใจโดยวิธีการใดก็ตามอาจเป็นการเสริมแรงแก่
พฤติกรรมนั้นโดยครูไม่ต้ังใจ แต่จะเสริมแรงพฤติกรรมท่ีตรงกันข้ามแทน เช่น เด็กตอบ
โดยไม่ยกมือ ครูจะไม่แสดงกิริยารับรู้ แต่เมื่อเด็กยกมือ ครูจะใส่ใจเรียกช่ือให้พูดทันที 

๘. ครูต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในพฤติกรรมท่ีต้องการ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
กำรลงโทษ 

ครูทั่วๆ ไปมักจะนึกถึงวิธีการลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์โดยวิธีการลงโทษมากกว่า
ใช้วิธีการอื่น การลงโทษไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาท่ีแท้จริง เป็นเพียงการระงับพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์ในระยะส้ัน อาจมีผลท าให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้าน เกิดความก้าวร้าว และอาจจะแสดงหา
วิธีการกระท า หรือเกิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ขึ้นมาใหม่ทดแทนพฤติกรรมเดิมท่ีถูกลงโทษ 
นอกจากนั้นจะมีผลโดยตรงต่อการเรียนของเด็ก เด็กจะไม่ได้เรียนขณะท่ีถูกลงโทษ และผลทาง
อารมณ์ท าให้ไม่พร้อมท่ีจะเรียนรู้จึงควรหลีกเล่ียงการลงโทษเด็ก    
 

วิธีกำรลงโทษที่ใช้ได้ในห้องเรียน 
๑. การใช้เวลานอก (Time out) หมายถึง การแยกตัวเด็กออกจากสภาพท่ี

เด็กพอใจ ในขณะท่ีเด็กท าพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
๒. การแก้ไขเกินกว่าความผิด (Overcorection) เป็นการให้เด็กแก้ไข

ความผิดมากกว่าท่ีได้ท าในขณะนั้น เช่น คัด ค าผิดซ้ า ๕ ค า ๑๐ ค า   เป็นต้น 
๓. การใช้เงื่อนไขท่ีเป็นการปรับ เป็นการดึงเอาส่ิงท่ีพอใจออกไป หรือลดตัว

เสริมแรงท่ีเด็กได้รับอยู่หรือก าลังจะได้รับในขณะนั้นออกไป เมื่อเด็กท าพฤติกรรมท่ีไม่
พึงประสงค์ ได้แก่ การริบของเล่น การหักคะแนน หรือตัดสิทธิ์การได้ออกไปเล่นนอก
ห้อง 

๔. การไม่ใส่ใจหรือการปฏิเสธพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ โดยครูจะไม่มี
ปฏิกิริยาตอบสนองใด ๆ เมื่อเด็กท าพฤติกรรมนั้น แต่จะหันไปสนใจเด็กท่ีมีพฤติกรรม
ดีในขณะนั้นแทน แต่เมื่อเด็กท าพฤติกรรมดีภายหลังก็จะสนใจและชมเชย วิธีการไม่ใส่
ใจหรือปฏิเสธนี้ ถ้าครูได้ฝึกให้เพื่อนในกลุ่มท าด้วยก็จะเป็นวิธีการท่ีให้ผลดี แต่ต้อง
ระวังไม่ใช้วิธีการไม่ใส่ใจกับพฤติกรรมบางอย่าง เช่น พฤติกรรมก้าวร้าวท่ีท าให้เกิด
ความเสียหาหรือเป็นอันตราย 

 
ข้อควรค ำนึงถึงในกำรลงโทษเด็ก 

มีข้อควรค านึงถึงบางประการท่ีช่วยให้การลงโทษเกิดผลตามเป้าหมาย ได้แก่ 
๑. ในการลงโทษจะต้องให้เด็กรู้ว่าได้รับโทษเนื่องจากกระท าพฤติกรรมใด 
๒. ต้องลงโทษทันทีในขณะท่ีเกิดพฤติกรรมนั้น ถ้าเวลาห่างไปนานเด็กจะลืม

และไม่ยอมรับว่าเป็นความผิด 
๓. การลงโทษต้องท าให้เด็กรู้สึกว่าเป็นการลงโทษจริง ๆ คือ ให้มีความแรง

พอ ถ้าเด็กรู้สึกว่าครูท าโทษไม่จริง ไม่รู้สึกว่าเป็นการลงโทษ การลงโทษก็จะไม่เกิดผล 
๔. การลงโทษทางกาย และการลงโทษทางจิตใจ ท่ีท าให้เด็กอายหรือรู้สึกว่า

ถูกประจาน เป็นส่ิงท่ีไม่ควรท า 
๕. วิธีการลงโทษเด็กแต่ละคน จะใช้วิธีการต่างกัน เช่น การติหรือต าหนิ

ส าหรับเด็กบางคนจะรู้สึกว่าถูกลงโทษอย่างรุนแรง แต่ส าหรับเด็กบางคนจะไม่รู้สึกว่า
ถูกลงโทษ 



 

 

 

๖. ในการลงโทษและถ้ามีข้อตกลงกันไว้ก่อนแล้ว ครูจะต้องใช้วิธีการนั้น โดย
ไม่อ่อนไหว ยึดหยุ่นจนท าให้เด็กขาดความเช่ือถือ จะท าให้การลงโทษขาด
ประสิทธิภาพ 

กำรจัดกำรพฤติกรรมทีเกิดขึ้นเฉพำะหน้ำ ในกรณีท่ีมีการป้องกันปัญหาและการจัดการใน
ขั้นต้นแล้ว อาจยังมีปัญหาพฤติกรรมบางอย่างเกิดขึ้น ซึ่งควรจะต้องจัดการทันทีเฉพาะหน้า ได้แก่  
ปัญหาท่ีจะเป็นอันตรายทางกายต่อตัวเด็กและต่อคนอื่น หรือเป็นความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมกับบุคคล 
ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีปริมาณสูง เช่น ตี ชก ท าร้ายตัวเองหรือคนอื่น ก้าวร้าวด้วยวาจาและ
กิริยาท่าทาง เป็นต้นปัญหาพฤติกรรมจะลดความรุนแรงลง หรือป้องกันปัญหารุนแรงได้ ถ้าครูหูตาไว 
สังเกตเด็กท่ัวห้องตลอดเวลา และคาดการณ์ได้ทันทีว่าจะมีปัญหาขึ้น  เมื่อเห็นสภาพท่ีแสดงว่าจะเป็น
ปัญหา ครูต้องจับตามอง และอาจไปอยู่ใกล้ๆ ตัวเด็ก เพื่อเตือนหรือกันไม่ให้เด็กกระท าส่ิงท่ีรุนแรง หาก
เกิดปัญหาข้ึน ส่ิงท่ีครูต้องท าขณะนั้น คือ 

๑. ยุติพฤติกรรมนั้นทันโดยวิธีการท่ีเหมาะสม  
๒. คิดว่าจะท าอย่างไรในทัน ด้วยอารมณ์เย็นและมั่นคง 
๓. บอก อธิบาย ให้รู้ว่าการกระท านั้นผิดเพราะอะไร 
การจัดการพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเด็กเป็น

ส าคัญครูที่มีข้อมูล รู้จักลักษณะเฉพาะของเด็กอยู่แล้ว จะเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้น
นั้นได้ดี การแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามีความสัมพันธ์กับสาเหตุท่ีมาของพฤติกรรม  พฤติกรรม
บางอย่างท่ีเด็กแสดงออกมาท้ังโดยต้ังใจและไม่ต้ังใจ อาจจะเกิดจากความไม่เช้าใจ และไม่รู้ว่า
จะเป็นผลเสียต่อตัวเอง และคนอื่นอย่างไร แต่ถ้าได้รับการบอก การอธิบายให้เข้าใจอย่าง
ชัดเจน หากเด็กเช่ือถือครู พฤติกรรมดังกล่าวอาจจะหายไปได้ 

 
โปรแกรมกำรจัดกำรพฤติกรรมเฉพำะบุคคลในชั้นเรียนรวม 

ในกรณีท่ีครูป้องกันปัญหาพฤติกรรมในช้ันเรียนข้างต้นแล้ว แก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่ี
เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าพฤติกรรมบางอย่างยังไม่เปล่ียนแปลง ยังคงเป็นปัญหา จะต้องจัดการแก้ไข
อย่างเป็นระบบต่อไป วิธีการนี้ดูจะเป็นเรื่องยุ่งยาก ส าหรับครูท่ีจะปฏิบัติไปพร้อมกับ
กระบวนการเรียนการสอน ในเวลาปกติด้วยตัวเองคนเดียว แต่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องท า 
เพราะจะท าให้ประสบความส าเร็จในการจัดการพฤติกรรมได้ ถ้าได้ต้ังใจท าอย่างต่อเนื่องไม่เลิก
ล้มเสียกลางคัน อาจจะต้องอาศัยครูคนอื่นช่วยในบางขั้นตอน 

 
ขั้นที่ ๑ ขั้นสังเกต เมื่อพบว่ามีพฤติกรรมท่ีจะต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบ ครูจะต้องเริ่ม

ด้วยการสังเกต และบันทึกพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจริง รอบช่ัวโมง / วัน / สัปดาห์ ว่าเด็กท าอะไร 
อย่างไร มีปริมาณมากน้อยเพียงใด เป็นการบันทึกพฤติกรรมท้ังท่ีดีและไม่ดีควบคู่กัน  เพื่อให้
แน่ใจว่าพฤติกรรมนั้นเป็นปัญหาจริง ๆ เช่น พบว่า ด.ญ. แวว มีปัญหาการเล่นกับเพื่อนทุกครั้ง
ท่ีเล่น  

ขั้นท่ี ๒ เขียนพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา และต้ังจุดมุ่งหมายกว้าง ๆ ว่าต้องการจะ
เปล่ียนแปลงให้เป็นอย่างไร  

ขั้นที่ ๓ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมระบุชัดเจนว่า เด็กจะมีพฤติกรรมอะไรเกิดขึ้น ระบุ
สถานการณ์ท่ีเด็กท า และระบุเกณฑ์ท่ีบ่งบอกว่าเกิดพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายหรือไม่  



 

 

 

ขั้นท่ี ๔ เลือกเทคนิควิธีการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม เช่น  การ
สอนการอธิบายให้เข้าใจ การให้ดูตัวแบบ การช้ีแนะกระตุ้นเตือน การท าสัญญา เป็นต้น 

ขั้นท่ี ๕ สรุปจากการประเมินพฤติกรรมหลังจากปฏิบัติตามโปรแกรม ถ้ามีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามเป้าหมาย ก็ท าการปรับพฤติกรรมต่อไป โดยค่อย ๆ  ลดตัว
เสริมแรงลง จนแน่ใจว่ามีพฤติกรรมใหม่เกิดข้ึนแล้วจึงยุติโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

บทที่ ๓ 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

๓.๑ วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้เกณฑ์ด้านเวลาเรียน ในการแก้ไขปัญหากับกลุ่มเป้าหมาย 

๓.๓.๑ กลุ่มเป้ำหมำย 
นักศึกษาระดับช้ัน ปวส.๑/๑ แผนกวิชาไฟฟ้าก าลังจ านวน 18 คน ใน

รายวิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 

๓.๓.๒ เคร่ืองมือในกำรวิจัย 
๑. สมุดบันทึกการเข้าเรียน  
๒. เอการประกอบการเรียน 
๓. แบบประเมินผลการเรียน 
๔. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 

 
๓.๓.๓ กำรรวบรวมข้อมูล 

๑. ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมคัดเลือกนักเรียนท่ีมีปัญหาการเข้าเรียนสาย โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย ได้จ านวน 18 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาช้ัน ปวส. ๑/๑ สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง
ท่ีเรียนวิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา ๑/๒๕65 

๒. ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายช่วยกันส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาการ
เข้าเรียนสายโดยให้นักเรียนเขียนระบุสาเหตุในการเข้าเรียนสาย 

๓. ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเขียนแนวทางในการแก้ปัญหาของแต่ละคนว่า มี
สาเหตุมาจากอะไรและมีแนวทาง แก้ไขอย่างไร 

๔. วิเคราะห์สาเหตุท่ีนักเรียนได้ระบุในแบบสอบถามและแนวทางการแก้ไข
โดยครูช่วยวิเคราะห์หาทางแก้ไขให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลเพิ่มเติมเพราะสาเหตุ
การมาสายแต่ละคนจะต่างกัน พร้อมกับให้นักเรียนท าสัญญาการเรียนกับครูผู้สอน 
(เป็นความลับระหว่างครู - กับนักเรียนท่ีท าสัญญา) 

๕. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เป็นระยะเวลา ๑๘ สัปดาห์ โดย
ใช้แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออก 

๖. บันทึกคะแนนในแบบสังเกตพฤติกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย 
 

๓.๓.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการบันทึกพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนหลังจากการท า

สัญญาการเรียนผลการบันทึกพฤติกรรมจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนสาย
ของนักเรียนแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  18 คน พบว่านักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนเปล่ียนไปดังรายงานผลการวิจัย 

 
 



 

 

 

บทที่ ๔ 
 ผลกำรวิจัย 

 
จากการแก้ปัญหาโดยให้นักศึกษาท าสัญญาโดยการใช้เกณฑ์เวลาเรียนเป็นข้อก าหนดในวิชา

เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ จ านวนเวลาเรียนจ านวน ๖ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ สามารถสรุปผลการท า
การวิจัยนักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนได้ว่าในจ านวนครั้งท่ีตรวจสอบพบได้ว่ามี
พฤติกรรมการเข้าเรียนเปล่ียนแปลงไป และเข้าช้ันเรียนก่อนเวลา ๓-๕ นาที พฤติกรรมการตรวจนับเริ่ม
ต้ังแต่สัปดาห์ท่ี ๕-๑๘ ซึ่งสามารถบันทึกได้ดังตารางต่อไปนี้คือ 

ตำรำงแสดงพฤติกรรมกำรเข้ำชั้นเรียนของนักศึกษำระดับชั้น ปวส.๑/๑ 
แผนกไฟฟ้ำก ำลัง วิชำเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 

 

สัปดำห์ 
กลุ่มตัวอย่ำง ๑๖ คน

(โดยกำรสุ่ม) 
มำสำย ตรงเวลำ ก่อนเวลำ 

๑ ๑๖ ๕ ๘ ๓ 
๒ ๑๖ ๓ ๖ ๗ 
๓ ๑๖ ๑ ๘ ๖ 
๔ ๑๖ ๐ ๑๓ ๓ 
๕ ๑๖ ๐ ๑๒ ๔ 
๖ ๑๖ ๐ ๑๑ ๕ 
๗ ๑๖ ๐ ๑๐ ๖ 
๘ ๑๖ ๐ ๑๐ ๖ 
๙ ๑๖ ๐ ๙ ๗ 

๑๐ ๑๖ ๐ ๗ ๙ 
๑๑ ๑๖ ๐ ๖ ๑๐ 
๑๒ ๑๖ ๐ ๖ ๑๐ 
๑๓ ๑๖ ๐ ๕ ๑๑ 
๑๔ ๑๖ ๐ ๓ ๑๓ 
๑๕ ๑๖ ๐ ๒ ๑๔ 
๑๖ ๑๖ ๐ ๑ ๑๕ 
๑๗ ๑๖ ๐ ๐ ๑๖ 
๑๘ ๑๖ ๐ ๐ ๑๖ 

 
 
 
 
 



 

 

 

บทที่  ๕ 
สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
จากตารางแสดงผลในบทท่ี ๔ สามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีเกณฑ์การลงโทษมาเป็นตัวก าหนด

พฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนผู้เรียนสามารถปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนได้ดีขึ้นเพราะมีสัญญามา
เป็นตัวบังคับ ซึ่งหมายถึงการถูกตัดคะแนน และบทลงโทษอื่นๆตามล าดับความรุนแรงต่างๆท่ีจัดท าไว้ใน
สัญญาข้อบังคับ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวยังไม่น่าเช่ือมั่นได้ว่าจะเกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมท่ีถือปฏิบัติได้อย่าง
ถาวรของนักศึกษา จึงควรจัดท าการศึกษาในล าดับต่อๆไปเพื่อน าผลมาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขให้ได้เป็น
พฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติและเกิดขึ้นอย่างถาวร  และควรมีการลงโทษในแต่ละดับซึ่งไม่เหมือนกัน  เช่น 
ขาดสาย ๑ ครั้ง ถูกท าโทษโดยการล้างห้องน้ า ขาดสาย ๒ ครั้ง ถูกท าโทษโดยการยืนเรียนหน้าช้ันเรียน 
๑ ช่ัวโมง ขาดสาย ๓ ครั้ง ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าช้ันเรียน และควรเพิ่มความถี่ในการตรวจเช็คพฤติกรรม
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการศึกษาในวิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ในล าดับต่อๆไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


