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วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกจิ 
 
 

รายงานการวิจัยในชัน้เรียน 
 

เร่ือง 
การศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการใช้ทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement  Theory)   
ในการสร้างความรับผิดชอบต่อผู้เรียนที่รับรู้ได้ช้า ในวิชาการขายเบือ้งต้น 2 

รหสัวิชา  2200-1005 
 
 
 
 
 

ผู้วิจัย 
 

นางกานต์ชนา  คงฤทธ์ิระจนั 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการวิจยักบันกัศกึษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชัน้ปีท่ี 1 ห้อง 403ช 
ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2558 
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ค าน า 
 การท าวิจัยในชัน้เ รียนในครัง้นี เ้ป็นการศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการใช้ทฤษฎีเสริมแรง 
(Reinforcement Theory) ในการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อผู้ เรียนท่ีรับรู้ได้ช้าในวิชาการขายเบือ้งต้น 1                        
รหสัวิชา 2200-1004  ท่ีผ่านมาก็ประสบความส าเร็จไปในระดบัหนึ่ง  ในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี 
เพ่ือเป็นก าลงัใจ เกิดความมัน่ใจในการกล้าแสดงออก แตย่งัขาดความกล้าในการแสดงออกมาน าเสนอ
หน้าชัน้เรียน  ซึง่ครูวิจยัอยากท าการพฒันากลุ่มเป้าหมายนีอ้ย่างตอ่เน่ืองในภาคเรียนท่ี 2  วิชาการขาย
เบือ้งต้น 2  รหสัวิชา 2200-1005  เพ่ือพฒันาผู้ เรียนกลุม่เป้าหมายนีใ้ห้มีผลการเรียนท่ีดีขึน้  พร้อมทัง้ท า
ให้ผู้ เรียนกลุ่มท่ีมีก าลงัใจ มีความมัน่ใจ กล้าแสดงออก การปฏิบตัิงานขายมากขึน้ส่งผลท าให้ผู้ เรียน
กลุ่มนีมี้ก าลงัใจในการเรียนท่ีสูงขึน้ต่อไป ซึ่งเป็นเป้าหมายในการท าวิจัยในครัง้นี ้ หากมีข้อบกพร่อง
ประการใดครูผู้วิจยัขออภยัไว้ ณ ท่ีนีด้้วย  
 
 

นางกานต์ชนา  คงฤทธ์ิระจนั 
            ครูผู้วิจยัและจดัท า 
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ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
 

จากการศกึษาวิจยัการพฒันาผลสมัฤทธ์ิการใช้ทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement  Theory)  ใน
การสร้างทศันคตท่ีิดีตอ่ผู้ เรียนท่ีรับรู้ได้ช้าบางคนในระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 1 ห้อง 403ช 
ในวิชาการขายเบือ้งต้น 1  รหสัวิชา  2200-1004  ท่ีผ่านมาในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศกึษา  2558  พบว่า 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 คน ผู้ เรียนบางคนมีการพฒันาการเรียนท่ีดีขึน้ โดยดจูากผลการเรียนท่ีดีขึน้  
ผู้ เรียนกลุ่มนีมี้ทศันคติตอ่การเรียนรู้ได้ดีขึน้ หลายคนมีก าลงัใจ แต่ยงัขาดความมัน่ใจในการแสดงออก
อยูห่ลายคนและภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา  2558  ครูผู้ท าวิจยัได้มีการท าวิจยัตอ่เน่ืองจากภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศกึษา  2558  เพ่ือจะพฒันาผู้ เรียนท่ีรับรู้ได้ช้าในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
ก าลงัใจ มีความมัน่ใจในการกล้าแสดงออก รวมทัง้ความรับผิดชอบการท างานตอ่ตนเอง และเพ่ือนกลุ่ม
อ่ืนๆ ได้ อย่างมีความสุขให้มีการพัฒนาท่ีดีขึน้  อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยใช้ทฤษฎีเสริมแรงของ 
F.Skinner ท่ีเช่ือว่าพฤติกรรมของคนสามารถเปล่ียนแปลงได้ โดยใช้เสริมแรงทางบวก (Positive 
Reinforcement) โดยการใช้รางวลั เช่น การกล่าวค าชมเชย การให้คะแนนพฤติกรรม ถ้าผู้ เรียนมีการ
พฒันาท่ีดี ก็สง่ผลให้ผู้ เรียนมีผลการเรียนท่ีดีขึน้ 
 
วัตถุประสงค์ในงานวิจัย 
 

1. เพ่ือให้ผู้ เรียนกลุ่มเป้าหมายมีทศันคติตอ่การเรียนรู้ในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่ตนเอง  การ
อยูร่่วมกบัเพ่ือนกลุม่อ่ืนได้ 

2. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีการเรียนรู้ได้ดีขึน้ ก่อให้เกิดก าลังใจ มีความมั่นใจ การแสดงออกในการ
น าเสนอหน้าชัน้มากขึน้ 

3. เพ่ือให้ผู้ เรียนกลุม่เป้าหมายท่ีรับรู้ช้า มีผลการเรียนไมต่ ่ากวา่ 60% ของคะแนนรวม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 กลุม่ตวัอยา่ง 
- ผู้ เรียนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชัน้ปีท่ี 1 ห้อง 403ช จ านวน 5 คน  ท่ีมี

ปัญหาการรับรู้ช้าตอ่เน่ืองจากภาคเรียนท่ี 1  ปีการศกึษา  2558 

 ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 
- ท าการวิจยัในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  ระหว่างสปัดาห์ท่ี 1 ถึงสปัดาห์ท่ี 

15 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
1. แบบส ารวจพืน้ฐานก่อนเรียน-หลงัเรียนในวิชาการขายเบือ้งต้น 2 รหสัวิชา 2200-

1005 
2. ดคูะแนนทดสอบระหวา่งเรียน 2 ครัง้ๆ ละ 15 คะแนน 
3. ใบบนัทกึคะแนนการสง่แบบฝึกหดัท่ีได้รับมอบหมายทัง้ 9 แบบฝึกหดั 
4. ใบบนัทึกคะแนนภาคปฏิบตัิท่ีได้รับมอบหมายในการปฏิบตัิงานขายทัง้งานเด่ียว

และงานกลุม่ 
5. การใช้ทฤษฎีเสริมแรงทางบวก (Positive  Reinforcement)  มาใช้ในการปรับ

พฤตกิรรมของผู้ เรียนท่ีรับรู้ได้ช้า 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย 

1. ใช้วิธีการสังเกตและพูดคุยกับผู้ เรียนในห้องเรียน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายทัง้ 5 คน  ใน
ชั่วโมงเรียน วิชาการขายเบือ้งต้น 2  รวมทัง้เง่ือนไขต่างๆ ในการเรียนในเทอมนี ้มีทัง้
ภาคทฤษฎี เก็บคะแนนสอบ 50 คะแนน  ภาคปฏิบตัิ (ทกัษะนิสยั) 20 คะแนน การส่งงาน 
10 คะแนน  จิตพิสยั  20 คะแนน 

2. ท าแบบส ารวจพืน้ฐานก่อนเรียน  เก็บคะแนนผู้ เรียนกลุ่มเป้าหมายแต่ละคนว่าผู้ เรียนมี
พืน้ฐานในวิชาการขายเบือ้งต้นท่ีผา่นมามากน้อยแคไ่หนในแตล่ะคน 

3. ท าแบบบันทึกการส่งแบบฝึกหัดครบ 9 บท พร้อมทัง้สังเกตพฤติกรรมของผู้ เ รียน
กลุ่มเป้าหมายว่ามีความรับผิดชอบท่ีครูผู้สอนได้มอบหมายในแต่ละคนมากน้อยแค่ไหน  
ถ้าใครส่งงานครบ ส่งตรงเวลา ครูผู้ วิจยัจะชมเชยให้ก าลังใจแก่ผู้ เรียน แต่ถ้าใครส่งงาน
ลา่ช้าครูผู้วิจยัจะเข้าไปตกัเตือน หรือถ้าท าผิดครูผู้วิจยัก็จะให้กลบัไปแก้ไขท าเพิ่มเตมิใหม ่

4. ท าใบคะแนนภาคปฏิบตัิ การน าเสนอการขายท่ีครูผู้ สอนมอบหมายทัง้งานเด่ียวและงาน
กลุม่ 

5. จดัท าใบเก็บคะแนนทดสอบระหวา่งภาคเรียน ครัง้ท่ี 1 , 2  คือสปัดาห์ท่ี 6 และสปัดาห์ท่ี 12  
เพ่ือดผูลการเรียนของผู้ เรียนกลุม่เป้าหมายวา่มีการเปล่ียนแปลงมากน้อยแคไ่หน   

6. ท าแบบส ารวจพืน้ฐานหลังเรียน (ข้อสอบเดียวกับพืน้ฐานก่อนเรียน)  เพ่ือเปรียบเทียบ           
ผลการเรียนก่อนเรียน-หลงัเรียนวา่มีผลการเรียนเปล่ียนแปลงอย่างไรในสปัดาห์ท่ี 15 

7. วิเคราะห์ข้อมลู เก็บรวบรวมตามสภาพจริงของผู้ เรียนกลุม่เป้าหมาย 
8. สรุปผลการเปล่ียนแปลงโดยดผูลสมัฤทธ์ิการเรียนของผู้ เรียนกลุ่มเป้าหมายแต่ละคนว่ามี

ผลดีขึน้หรือไม ่
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การวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย 
1. ผลประเมินการท าแบบส ารวจพืน้ฐานก่อนเรียน-หลงัเรียนของผู้ เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีมีการ

เรียนรู้ช้า จ านวน 5 คน  แล้วน าผลคะแนนทัง้ 2 ครัง้ มาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของ
ผู้ เรียนกลุม่นี ้
 

 ตารางท่ี 1  ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบคะแนนแบบส ารวจพืน้ฐานก่อนเรียน-หลัง
เรียนในวิชาการขายเบือ้งต้น 2  รหสัวิชา 2200-1005 

ช่ือผู้ เรียนเป้าหมายท่ีท าการวิจยั 
คะแนนแบบส ารวจ
พืน้ฐานก่อนเรียน 

10 คะแนน 

คะแนนแบบส ารวจ
พืน้ฐานหลงัเรียน 

10 คะแนน 
1. นายทวีศกัดิ ์  แตงเรือง 3.50 1.00 
2. นายไชยกร  วชัระมงคล 2.00 2.50 
3. นายนทัธพงศ์ เหลือธนานนท์ 5.00 3.50 
4. นายพนากร  กลิ่นหอม 3.00 4.00 
5. นางสาวพรทิพย์ เทศงามถ้วน 2.00 2.00 

- ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบแบบส ารวจพืน้ฐานก่อนเรียน-หลงัเรียนของกลุ่มเป้าหมาย 
ทัง้ 5  คน มีจ านวน 2 คน ท่ีมีคะแนนเปล่ียนแปลงสงูขึน้จากคะแนนแบบส ารวจพืน้ฐานหลงัเรียน คือ 
นายไชยกร และนายพนากร  ส่วนท่ีมีคะแนนแบบส ารวจพืน้ฐานก่อนเรียน-หลังเรียนคงเดิมไม่
เปล่ียนแปลง มีจ านวน 1 คน คือ นางสาวพรทิพย์ สว่นอีก 2 คน ท่ีมีคะแนนแบบส ารวจพืน้ฐานหลงัเรียน
ต ่ากว่าก่อนเรียน คือ นายทวีศกัดิ์ และนายนัทธพงศ์  จากการวิเคราะห์โดยภาพรวมจะสังเกตได้ว่า
ผู้ เรียนกลุ่มเป้าหมายทัง้ 5 คน  คะแนนแบบส ารวจทัง้ก่อนเรียน-หลงัเรียนมีผลคะแนนไม่ถึง 50% จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน  ทัง้ 2 ครัง้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ เรียนรู้ว่าไม่ได้น ามาใช้ในการให้คะแนนใน
รายวิชาท่ีเรียน และไมใ่ห้ความสนใจเทา่ท่ีควร 
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2. ผลประเมินการจัดส่งสมุดแบบฝึกหัดครบ 9 บท โดยดูความรับผิดชอบของผู้ เรียน
กลุม่เป้าหมายทัง้ 5 คน 

 ตารางท่ี 2  ผลการจดัสง่สมดุแบบฝึกหดัท่ีครูมอบหมายรับผิดชอบตอ่ตนเอง 
รายการสง่สมดุแบบฝึกหดั จ านวน / คน คดิเป็นร้อยละ 

1. ท าสง่ 8 - 9 บท 4 80.00 
2. ท าสง่ 6 - 7 บท - - 
3. ท าสง่ 4 - 5 บท 1 20.00 
4. ท าสง่ 1 - 3 บท - - 
5. ไมท่ าสง่เลย - - 

รวม 5 100.00 
- ผลการวิเคราะห์ผู้ เรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรับผิดชอบดีมาก มีจ านวน 4 คน ท่ีจดัส่ง

สมุดแบบฝึกหดัท่ีครูมอบหมาย ท าครบทุกครัง้ คือ นายทวีศกัดิ์ , นายไชยกร , นายนทัธพงศ์ และนาย
พนากร  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ เรียนทัง้ 4 คน  มีพฤติกรรมท่ีดีขึน้โดยครูผู้ วิจยัจะเข้าไปบอกกล่าวและ
ตักเตือนให้ส่งงานก็จะท าส่งครบ  ส่งตรงเวลา ครูผู้ วิจัยก็จะกล่าวชมเชยในห้องเรียน ว่ามีความ
รับผิดชอบดี เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจแก่ผู้ เรียนกลุ่มเป้าหมาย ส่วนท่ีท าส่ง 4 บท มีความรับผิดชอบพอใช้ 
คือ นางสาวพรทิพย์  ซึง่ครูผู้วิจยัต้องคอยตกัเตือนทกุครัง้ เม่ือถึงก าหนดส่ง มีส่งบ้าง ไม่ส่งบ้าง ลืมท าส่ง
บ้าง  บางครัง้รับปากว่าจะท าส่งก็ไม่ส่งเป็นส่วนใหญ่  แสดงให้เห็นว่าผู้ เรียนคนนีข้าดความรับผิดชอบ
ตอ่ตนเอง 
 

3. ผลประเมินภาคปฏิบัติการน าเสนอหน้าชัน้เ รียน ทัง้งานเด่ียว -งานกลุ่ม ท่ีครูผู้ วิจัย
มอบหมายให้รับผิดชอบ 

 ตารางท่ี 3  ผลวิเคราะห์ภาคปฏิบตัเิปรียบเทียบคะแนนงานเดี่ยว-งานกลุม่ 

ช่ือผู้ เรียนเป้าหมายภาคปฏิบตักิารน าเสนอ
หน้าชัน้เรียน 

คะแนนภาคปฏิบตัิ 
งานเดี่ยว (10 คะแนน) 

คะแนนภาคปฏิบตัิ 
งานกลุม่เพ่ือนในห้อง 

(10 คะแนน) 
1. นายทวีศกัดิ ์ แตงเรือง ไมข่อสอบ 9 
2. นายไชยกร  วชัระมงคล 6 7 
3. นายนทัธพงศ์ เหลือธนานนท์ ไมข่อสอบ 9 
4. นายพนากร กลิ่นหอม 4 8 
5. นางสาวพรทิพย์ เทศงามถ้วน 6 9 
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- ผลการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป้าหมายในภาคปฏิบัติ งานเด่ียวท่ีได้รับมอบหมายจาก
ครูผู้สอน ผู้ ท่ีมีการพฒันาท่ีดีขึน้ มีความมัน่ใจในการกล้าแสดงออกในภาคปฏิบตัิ มีจ านวน 3 คน คือ 
นายไชยกร , นางสาวพรทิพย์ มีผลคะแนนเกินกว่าร้อยละ 50 ส่วนนายพนากร มีผลคะแนนต ่ากว่า                 
ร้อยละ 50 ซึ่งครูผู้สอนต้องคอยให้ก าลงัใจทัง้ครูและเพ่ือนในกลุ่มถึงจะยอมออกมาน าเสนอ ส่วนอีก 2 
คน ไมย่อมออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรียนเลยท าทกุวิธีทางทัง้ให้ก าลงัใจเสริมแรงทางบวก ก็แล้ว ให้ไปหา
ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ท่ีตนเองถนดัเป็นเร่ืองง่ายๆ ก็ไม่ยอมออกมาพดูหน้าชัน้เรียน คือ นายทวีศกัดิ์ และ
นายนทัธพงศ์ 

- ผลการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป้าหมายในภาคปฏิบตัิ งานกลุ่มกบัเพ่ือนๆ ในห้องท่ีครูผู้สอน
มอบหมาย โดยครูผู้สอนจะเป็นคนคดัเลือกคนเก่งเป็นหวัหน้าในแตล่ะกลุ่ม ในแตล่ะกลุ่มก็รวมทัง้คนเก่ง 
ปานกลาง และไมเ่ก่งอยูก่นัไมเ่กิน 4 คน ในแตล่ะกลุม่ จากนัน้ครูจะให้จบัฉลากเลือกสินค้าท่ีต้องออกมา
น าเสนอกลุ่มละ 1 ชนิด พร้อมทัง้ให้ไปหาความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสินค้าชนิดนัน้ๆ พร้อมแสดงบทบาท
ของผู้ ซือ้-ผู้ขาย โดยมีรุ่นพ่ีการขายมาสาธิตวิธีการพดูน าเสนอขายให้ดใูนห้องเรียน ให้กับน้องๆ ดเูป็น
ตวัอย่าง จากนัน้ครูผู้ สอนก็ให้แต่ละกลุ่มฝึกซ้อม 2 สปัดาห์ก่อนสอบภาคปฏิบตัิ ผลท่ีได้รับจากการ
ปฏิบัติงานกลุ่มท าให้ผู้ เรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรับผิดชอบตามแต่ถนัดของแต่ละคน บางคนกล้า
แสดงออกน าเสนอได้ดี สามารถช่วยเหลือรับผิดชอบงาน สามารถท างานรวมกับเพ่ือนในห้องได้ คือ 
นางสาวพรทิพย์ , นายไชยกร ส่วนอีกกลุ่มกล้าแสดงออกในระดับพอใช้มีบทพูดบ้างเป็นบางครัง้ 
สามารถท างานรวมกลุ่มกบัเพ่ือน พยายามปรับตวัเองให้เข้ากบัเพ่ือนในกลุ่มได้ หวัหน้ากลุ่ม แนะน าให้
ท าตามได้ คือ นายพนากร , นายทวีศกัดิ์ และนายนทัธพงศ์  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการท างานในภาคปฏิบตัิ
ของผู้ เรียนกลุม่เป้าหมายกบัเพ่ือนในห้อง ส าหรับคนท่ีไม่กล้าแสดงออกคนเดียว สามารถกล้าแสดงออก
มากขึน้ เพราะมีเพ่ือคอยชว่ยเหลือ โดยดจูากผลคะแนนของผู้ เรียนกลุ่มเป้าหมาย มีคะแนนเกินกว่าร้อย
ละ 50 จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน ต ่าสดุคือ 7 คะแนน  และสงูสดุคือ 9 คะแนน 

 
4. ผลประเมินการทดสอบระหวา่งภาค 2 ครัง้ เพ่ือดผูลการเรียนของกลุม่เป้าหมายทัง้ 5 คน 

 ตารางท่ี 4 ผลบนัทกึคะแนนทดสอบระหวา่งภาคทัง้ 2 ครัง้ตลอดภาคเรียน 

ช่ือผู้ เรียนเป้าหมายท่ีท าการวิจยั 
คะแนนสอบครัง้ท่ี 1 

(15 คะแนน) 
คะแนนสอบครัง้ท่ี 2 

(15 คะแนน) 
1. นายทวีศกัดิ ์  แตงเรือง 7 6 
2. นายไชยกร  วชัระมงคล 7 5 
3. นายนทัธพงศ์  เหลือธนานนท์ 8 7 
4. นายพนากร  กลิ่นหอม 5 6 
5. นางสาวพรทิพย์ เทศงามถ้วน 8 7 
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- ผลการทดสอบเก็บคะแนนระหว่างภาคทัง้ 2 ครัง้ ของผู้ เรียนกลุ่มเป้าหมายทัง้ 5 คน 
แสดงให้เห็นว่า ผู้ เรียนมีคะแนนสอบครัง้ท่ี 1 สงูกว่าคะแนนสอบครัง้ท่ี 2 มีจ านวน 4 คน  โดยเรียงจาก
คะแนนสูงสุดไปหาคะแนนน้อยในกลุ่มเป้าหมาย คือ นายนทัธพงศ์ , นางสาวพรทิพย์ , นายทวีศกัดิ์ , 
นายไชยกร ส่วนอีก 1 คน ท่ีผู้ เรียนมีคะแนนสอบครัง้ท่ี 2 สงูกว่าคะแนนสอบครัง้ท่ี 1 คือ นายพนากร ซึ่ง
แสดงให้เห็นวา่คะแนนของกลุ่มเป้าหมายทัง้ 5 คน ในการสอบทัง้ 2 ครัง้ต้องได้คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
60 จงึจะสอบผา่นตามเกณฑ์ คือ 9 คะแนนของคะแนนสอบในแตล่ะครัง้ ครูผู้วิจยัจึงต้องเรียกมาแนะน า
ให้ไปอา่นหนงัสือทบทวน แล้วให้มาสอบแก้ตวัใหม่ตามเง่ือนไขท่ีได้ก าหนดไว้จึงจะสอบผ่านการสอบใน
แตล่ะครัง้ 

 
5. ใบประเมินผลสมัฤทธ์ิการเรียนของผู้ เรียนกลุม่เป้าหมายทัง้ 5 คน 

 ตารางท่ี 5  ผลสมัฤทธ์ิการเรียนตลอดทัง้ภาคเรียนของกลุม่เป้าหมายทัง้ 5 คน 

ช่ือผู้ เรียนเป้าหมายท่ีท าการวิจยั 
คะแนนท่ีได้ 

(เตม็ 100 คะแนน) 
ผลการเรียนท่ีได้ 

1. นายทวีศกัดิ ์  แตงเรือง 61 2.00 
2. นายไชยกร   วชัระมงคล 62 2.00 
3. นายนทัธพงศ์  เหลือธนานนท์ 66 2.50 
4. นายพนากร  กลิ่นหอม 66 2.50 
5. นางสาวพรทิพย์  เทศงามถ้วน 60 2.00 

- ผลสมัฤทธ์ิการเรียนของผู้ เรียนกลุ่มเป้าหมายทัง้ 5 คน  มีผลการเรียนเกินกว่า 60% อยู ่
4 คน คือ นายทวีศกัดิ์ (61 คะแนน) , นายไชยกร (62 คะแนน) , นายนทัธพงศ์ (66 คะแนน) และนาย
พนากร (66 คะแนน) สว่นผู้ เรียนท่ีมีผลคะแนน  60% พอดี คือ นางสาวพรทิพย์ (60 คะแนน) ซึ่งแสดงให้
เห็นวา่ผู้ เรียนกลุม่เป้าหมายทัง้ 5 คน สามารถท าผลการเรียนไมต่ ่ากวา่ 60 คะแนน ได้เป็นสว่นใหญ่ 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจยัทัง้ 5 ตารางดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้ เรียนกลุ่มเป้าหมายโดยส่วนใหญ่มีผล
การเรียนอยู่ในเกณฑ์ไม่ต ่ากว่า 60% จากคะแนนรวม 100 คะแนน และผู้ เรียนกลุ่มนีมี้ทศันคติตอ่การ
เรียนรู้ได้ดีขึน้หลายคน มีความมั่นใจในการกล้าแสดงออกมากขึน้ มีความรับผิดชอบต่องานท่ีรับ
มอบหมายได้ดีในล าดบัหนึ่ง โดยดูจากตารางท่ี 1 ผลการส ารวจพืน้ฐานก่อนเรียน-หลังเรียน มีผล
คะแนนไม่ถึง 50% จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ทัง้ 2 ครัง้ แตค่นท่ีท าคะแนนได้สงู คือ นายนทัธพงศ์ 
รองลงมา คือ นายพนากร ต ่าท่ีสุด คือ นางสาวพรทิพย์ ส่วนตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ เรียน
กลุ่มเป้าหมายมีความรับผิดชอบดีสามารถท างานครบ มีอยู่ 4 คน คือ นายทวีศกัดิ์ , นายไชยกร , นาย
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นทัธพงศ์ และนายพนากร และท่ีมีความรับผิดชอบพอใช้ คือ นางสาวพรทิพย์  และเม่ือมาดตูารางท่ี 3 
เป็นงานท่ีได้รับมอบหมายในภาคปฏิบตั ิการน าเสนอหน้าชัน้เรียนทัง้งานเด่ียว-งานกลุ่ม ก็สามารถแสดง
ให้เห็นว่าผู้ เรียนกลุ่มเป้าหมาย สามารถท างานรวมกบัเพ่ือนๆ ในห้องได้ดี โดยดจูากคะแนนภาคปฏิบตัิ
งานกลุ่ม สามารถท าคะแนนได้ดีทัง้ 5 คน แต่ส่วนคะแนนภาคปฏิบตัิงานเด่ียวท่ีได้รับมอบหมายจาก
ครูผู้สอนสามารถปฏิบตัไิด้ในระดบัหนึง่ คือ นายไชยกร และนางสาวพรทิพย์  รองลงมา คือ นายพนากร 
ซึง่แสดงให้เห็นวา่ ผู้ เรียนกลุม่เป้าหมายมี 2 คน ท่ีท าคะแนนงานเด่ียว และงานกลุม่ในภาคปฏิบตัิท่ีได้รับ
มอบหมายได้ดี คือ นางสาวพรทิพย์  รองลงมา คือ นายไชยกร ส่วนตารางท่ี 4 ผลบนัทึกคะแนนทดสอบ
ระหว่างภาค 2 ครัง้ ผู้ เรียนกลุ่มเป้าหมายไม่ผ่านเกณฑ์ทัง้ 2 ครัง้ แตเ่ม่ือน าผลคะแนนสอบทัง้ 2 ครัง้มา
รวมกนั ผู้ เรียนท่ีท าคะแนนได้มากท่ีสดุ คือ 15 คะแนน คือ นายนทัธพงศ์ และนางสาวพรทิพย์  ส่วนคนท่ี
ท าคะแนนได้ต ่าสดุ คือ 11 คะแนน คือ นายพนากร จงึแสดงให้เห็นวา่คะแนนระหว่างภาคมีคะแนนไม่ถึง 
60%  ของคะแนนท่ีสอบ จงึต้องเรียกผู้ เรียนทัง้ 5 คน มาพดูคยุ แล้วให้มาสอบแก้ตวัใหม่ตามเง่ือนไขท่ีได้
ระบุไว้ จึงจะผ่านในวิชานี ้ส่วนคนท่ีมีปัญหาไม่กล้าน าเสนอเวลาออกมาพูดหน้าชัน้ มี 2 คน คือ นาย
นทัธพงศ์ และนายทวีศกัดิ์  ครูต้องพยายามพดูคยุเสริมแรงทางบวก ก็ไม่ยอมสอบ บางครัง้ก็ไม่มาเรียน 
แตพ่อเปล่ียนวิธีการท าการสอบน าเสนอการขายเป็นงานกลุ่มกล้าออกมาแสดงกบัเพ่ือนได้ในระดบัหนึ่ง 
ก็ถือได้ว่าผู้ เรียนมีการพฒันาในล าดบัหนึ่ง ส่วนตารางท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิการเรียนตลอดภาคเรียนของ
กลุ่มเป้าหมายทัง้ 5 คน แสดงให้เห็นว่า คนท่ีท าคะแนนได้ดีมีผลการเรียนอยู่ระดบั 2.50 มีอยู่ 2 คน คือ 
นายนทัธพงศ์ และนายพนากร  สว่นรองลงมาท่ีมีผลการเรียนอยู่ระดบั 2.00 มีอยู่ 3 คน คือ นายไชยกร , 
นายทวีศกัดิ ์และนางสาวพรทิพย์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

- การท าวิจยัการศึกษาพฒันาผลสมัฤทธ์ิการใช้ทฤษฎีเสริมแรงทางบวก สามารถท าให้
ผู้ เรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถเปล่ียนแปลงตนเองได้ ให้เร่ืองความรับผิดชอบในระดบัหนึ่ง ดงันัน้ครู
ผู้วิจยัจงึต้องมีความตัง้ใจ อดทน และยอมเข้าใจในพฤตกิรรมของผู้ เรียนเป็นรายบคุคลอยา่งจริงใจ 

- กิจกรรมท่ีเลือกท าต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และความสามารถของผู้ เรียนใน
กลุ่มนี ้เลือกในสิ่งท่ีผู้ เรียนสนใจและอยากท า ส่วนครูผู้วิจยัจะคอยให้ค าแนะน าชีแ้นะให้แก่ผู้ เรียนอย่าง
อิสระ มีความสขุท่ีได้ท า ได้คดิ 


