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ช่ือเร่ืองวจิยั        ศึกษาการพฒันาพฤติกรรมของนกัศึกษา ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 3/5                                                      

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการในรายวิชาการประกนัภยั โดยการใช ้       

กระบวนการกลุ่มและเสริมแรง 

ผูว้จิยั                  นายเจตน์ตวร์ี  พนัธ์ุคาํ 

สาขาวชิา            การตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  

ปีการศึกษา         2560 
 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาพฤติกรรมของนกัศึกษา ระดบัชั้นประกาศนียบตัร

วิชาชีพ ปีท่ี 3/5  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ในรายวิชาการประกนัภยั โดยการใช้

กระบวนการกลุ่มและเสริมแรง กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนักศึกษาระดบัชั้น

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 3/5สาขาวิชาการตลาด ท่ีเรียนรายวิชาการประกนัภยั ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2560 จาํนวน 13 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แผนการจดัการเรียนรู้โดยการใช้

กระบวนการกลุ่ม และเสริมแรง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ประกอบดว้ย  แบบบนัทึก

พฤติกรรมการสนใจเรียน การเขา้ชั้นเรียน ขณะเรียน  แบบบนัทึกพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ

ตั้งคาํถาม และคาํตอบ แบบทดสอบวดัความรู้วิชาการประกนัภยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

1.  จากการบนัทึกและสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษา และไดว้ิเคราะห์ผลจากการมีส่วน

ร่วมการ   ตั้งคาํถาม การตอบคาํถามและไดรั้บการเสริมแรง สรุปไดว้า่ จากการทาํขอ้ตกลงกนั

ระหวา่งผูส้อน  (ผูว้ิจยั)  กบันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดป้ระเมินพฤติกรรมของนกัศึกษากลุ่ม

ตวัอยา่ง และเม่ือทราบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้แลว้ นกัศึกษามีพฤติกรรมความสนใจและกระตือรือร้นใน

การเรียนเพิ่มข้ึน มีความรับผดิชอบมากข้ึนและนกัศึกษามีความสนุกสนานในการเรียน จึงส่งผลให้

นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  

2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัการใชก้ระบวนการกลุ่ม และ

เสริมแรง โดยวิธีการทางสถิติ t – test พบว่า หลงัจากใช้กระบวนการกลุ่ม และเสริมแรง มี

ผลสัมฤทธ์ิสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี

กาํหนดไวว้า่  การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มและเสริมแรง ทาํใหน้กัศึกษามีความ

ตั้งใจเรียนมากข้ึน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  
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กติติกรรมประกาศ 

รายงานฉบบัน้ีสําเร็จได้ดว้ยดีเน่ืองจากได้รับคาํแนะนําจากอาจารย์ธัญศญา ธรรมิสกุล 

หวัหนา้ศูนยว์จิยัและพฒันาและไดรั้บความร่วมมือร่วมใจจากนกัศึกษาชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปี

ท่ี 3/5 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ รวมถึงขอขอบพระคุณท่าน

ผูอ้าํนวยการ  ดร.สมศกัด์ิ รุ่งเรือง ท่ีให้การสนบัสนุนและส่งเสริมอบรมเก่ียวกบัเร่ืองของการวิจยั

กระทัง่สาํเร็จลุล่วงดว้ยดีจึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว ้ณ โอกาสน้ี 

       นายเจตน์ตวร์ี  พนัธ์ุคาํ 

        ผู ้ วิ จ ั ย
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บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การศึกษาถือเป็นปัจจยท่ีัสําคญัอย่างหน่ึงสําหรับปูพื้นฐานสร้างความเจริญก้าวหน้าของ

ประเทศชาติ ดว้ยสาเหตุเหล่าน้ี การศึกษาจึงมีความจาํเป็นสําหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวยั โดยเฉพาะผู ้

ท่ีอยู่ในวยัศึกษา       เล่าเรียน เพราะการศึกษาเป็นตวัช่วยสนบัสนุนให้บุคคลนั้น เป็นผูท่ี้รู้จกัคิด 

รู้จกัทาํ รู้จกัการแกไ้ขปัญหาและสามารถดาํรงชีวิตอยูร่่วมในสังคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และยงัเป็นตวั

ช่วยใหส้ังคมเกิดความเจริญกา้วหนา้ในทุก ๆ ดา้นดว้ย ดงัมีผูก้ล่าวไวว้า่ (สุรางค ์โคว้ตระกูล :2539) 

การเรียนรู้(Learning) คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงเน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีคนเรามี

ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มหรือจากการฝึกหดั ครูเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีโดยตรงในการปรับพฤติกรรมท่ี

เป็นปัญหาให้เป็นไปในทางท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้เด็กไทยเจริญทุกดา้น ตามความมุ่งหมายของ

การศึกษา พฤติกรรมการขาดความรับผดิชอบในการทาํงานของนกัเรียน นกัศึกษา เป็นอุปสรรคต่อ

ความเจริญกา้วหนา้ทางการศึกษา และเป็นคุณลกัษณะไม่พึงประสงค ์ ในสังคม ครูอาจารย ์จะตอ้ง

พฒันาในการจดกัารเรียนการสอน การจดัทาแผนการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียน เพราะ

การเรียนของผูเ้รียนมีความแตกต่างกนั การเรียนรู้แบบเรียนรู้ดว้ยตนเองกบัการเรียนรู้เป็นกลุ่ม มี

ความ แตกต่างกนั การเรียนรู้ดว้ยตนเองนั้น บางคร้ังไดรั้บความรู้ไม่ดีเท่าท่ีควร เน่ืองจากความรู้บาง

องค์ความรู้นั้น ตอ้งอาศยัเพื่อน หรือกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพราะฉะนั้นการจดัการ

เรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน ไดรั้บความรู้จากการลงมือร่วมกนั

ปฏิบติัเป็นกลุ่ม กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อการ เรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน และสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มก็

มีอิทธิพลและปฏิสัมพนัธ์ต่อกัน การท่ีนักศึกษาจะ ประสบความสําเร็จในการเรียน โดยใช้

กระบวนการกลุ่มนั้น จาํเป็นตอ้งมีปัจจยัหลายประการ หน่ึงในปัจจยัสาํคญั คือการสร้างแรงจูงใจใน

การเรียนใหเกิดข้ึนกบันกัศึกษา แต่ทั้งน้ีตวัของครู อาจารยจ์ะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความกระตือรือร้น หมัน่

ส ร้า ง แ รง จูง ใ นก า ร พัฒ นา ก า ร จัด ก า ร เ รีย นก า รส อน  ข อง ต นเ อง อย่ า ง ส มํ่ า เส ม อ ด้ว ย   

               เน่ืองจากการเรียนการสอนท่ีผ่านมา ผูว้ิจยัมกัจะประสบปัญหาคือ ผูเ้รียนมกัจะขาดความ

รับผดิชอบ ทางดา้นการส่งงาน ไม่มีความพร้อมทางดา้นการเรียน ไม่ค่อยตั้งใจเรียน ชอบพดูคุยกนั
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ในขณะท่ีครู อาจารยก์าํลงัทาํการสอน บางคนนัง่เล่นเกมในโทรศพัท์มือถือ บางคนรับประทาน

อาหาร บางคนนัง่ หลบัในหอ้งเรียน ทาํใหน้กัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า และนกัศึกษาขาด

แรงจูงในการเรียน ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ี ผูว้ิจิยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพฒันาพฤติกรรม ของ

ศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 3/5 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ โดยการใช้

กระบวนการกลุ่มและเสริมแรง  เพื่อใหน้กัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน  

วตัถุประสงค์  

1.  เพื่อศึกษาการพฒันาพฤติกรรมของนักศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 3/5          

วิทยาลัย เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ  โดยการใช้กระบวนการก ลุ่ม และเส ริมแรง                     

              2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัการใช้กระบวนการกลุ่มและ

เสริมแรง  

สมมติฐานการวจัิย 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการประกนัภยั ของนกัศึกษาชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 

3/5 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

ขอบเขตการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นกัศึกษา ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ ปีท่ี 3/5 สาขาวชิาการตลาด 

กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ ปีท่ี 3/5 สาขาวชิาการตลาด 

จาํนวน      13 คน 

2. ตัวแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ กระบวนการกลุ่มและเสริมแรง 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการตั้งใจเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เ น้ือหาสาระการเรียนรู้ท่ีใช้ในการวิจัย เป็นเน้ือหาวิชาการประกันภัย  โดยการใช้

กระบวนการกลุ่ม และเสริมแรง ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 3/ 5 วิทยาลัย

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

3. ระยะเวลา 

ระยะเวลาท่ีผูว้จิยัทาํการทดลองในคร้ังน้ี คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยการใชก้ระบวนการกลุ่ม 

และเสริมแรง                                                                                                                              

             2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการ

ประกนัภยั 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 

 

 

 

                                                    ภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

1. การเสริมแรง หมายถึง การเพิ่มความถ่ีของพฤติกรรมอนัเป็นผลเน่ืองมาจากการใหส่ิ้งใดส่ิง

หน่ึงภายหลงัพฤติกรรมนั้น 

2. สถานศึกษา หมายถึง วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

3. นักศึกษา หมายถึง นกัศึกษาท่ีเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 3/5 สาขาวิชา

การตลาด     ปีการศึกษา 2560  

4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังจากเรียนโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม และเสริมแรง ซ่ึงวดัได้จากวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน                                                                                                                          
 

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ  

1. เป็นแนวทางสําหรับอาจารย์ผูส้อน สามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียน โดยการใช้

กระบวนการกลุ่ม และเสริมแรง 

2. นกัศึกระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3/5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และสอบ

ผา่นเกณฑ์

ตัวแปรต้น 

กระบวนการกลุ่ม และเสริมแรง 

 

ตัวแปรตาม 

พฤติกรรมการตั้งใจเรียน และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 



 

 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาผลการพฒันาพฤติกรรมของนกัศึกษา โดยการใชก้ระบวนการกลุ่ม และเสริมแรง

ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวชิาการประกนัภยั ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ปีท่ี 3/5 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี ท่ีเก่ียวข้องจาก

เอกสาร ตาํราและงานวจิยั ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการทาํวจิยั ดงัน้ี 

1. ทฤษฎีการวางเง่ือนไขการกระทาํ 

2. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม 

3. ทฤษฎีความรับผดิชอบ 

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนแบบร่วมมือ 

5. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.  ทฤษฎกีารวางเง่ือนไขการกระทาํ (Operant Conditioning)  

ผูคิ้ดคน้ทฤษฎีน้ี คือ เบอร์รัส เอฟ สกินเนอร์ (Burrhus F.Skinner) นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั

ใช้ทฤษฎีน้ี อธิบายกระบวนการเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ทั้งของมนุษยแ์ละสัตว ์ สกิน

เนอร์ ทาํการทดลองการวางเง่ือนไขแบบโอเปอร์แรนท ์(Operant Conditioning) โดยมีความเช่ือมัน่

วา่ “แรงเสริม” เป็นตวัแปรสําคญัในการเปล่ียนพฤติกรรมหรือการเรียนรู้ของเด็ก ตามทศันะของ

นกัจิตวทิยากลุ่มพฤติกรรมนิยม ใหค้วามสนใจเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีเห็นไดช้ดั สามารถวดัได ้สังเกต

ไดแ้ละทดสอบได ้ แนวคิดของนกัจิตวิทยากลุ่มน้ีถือวา่  “ส่ิงแวดลอ้มหรือประสบการณ์” จะเป็น

ตวักาํหนดพฤติกรรม และ “การเรียนรู้” จะเกิดข้ึนเม่ือมีการเช่ือมโยงระหวา่ง “ส่ิงเร้า” กบั “การ

ตอบสนอง” การแสดงพฤติกรรมจะมีความถ่ีมากข้ึนถา้หากไดรั้บการเสริมแรง (สุรางค ์โคว้ตระกูล, 

2544)  

การเสริมแรงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การเสริมแรงทางบวก หมายถึง การเพิ่มความถ่ี

ของพฤติกรรมอนัเป็นผลเน่ืองมาจากการให้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงภายหลงัพฤติกรรมนั้น อีกประเภทหน่ึง 

คือ การเสริมแรงทางลบ หมายถึง   การเพิ่มความถ่ีของพฤติกรรม อนัเน่ืองมาจากการแสดง

พฤติกรรมนั้นแลว้สามารถถอดถอนส่ิงเร้าท่ีไม่พึงปรารถนาออกได ้ ส่วนการลงโทษนั้นก็สามารถ

แบ่งออก เป็น 2 ประเภท เช่นเดียวกนั คือ การลงโทษทางบวก หมายถึง การให้ส่ิงใด ๆ ก็ตาม

ภายหลงัพฤติกรรมของอินทรียแ์ลว้ มีผลทาํให้พฤติกรรมนั้นยุติหรือลดลง ส่วนการลงโทษทางลบ

หมายถึง การถอดถอนส่ิงใด ๆ ก็ตามภายหลงัพฤติกรรมของอินทรียแ์ลว้มีผลทาํให้พฤติกรรมนั้นยุติ

หรือลดลง  (ศศิพนัธ์ุ ไตรทาน, 2543) 
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                   ส่ิงเร้าทีพ่งึประสงค์             ส่ิงเร้าทีไ่ม่พงึประสงค์ 

การเสริมแรงทางบวก การลงโทษทางบวก 

การลงโทษทางลบ การเสริมแรงทางลบ 

การใหส่ิ้งเร้า การถอดถอนส่ิงเร้า 

                                                   แผนผงัแสดงลกัษณะของการลงโทษและการเสริมแรง 

 

2.  ทฤษฎกีารเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social Cognitive Learning Theory)  

ทฤษฎีน้ีพฒันาโดยนกัจิตวิทยาชาวแคนาดา ช่ือ อลัเบิร์ต บนัดูร่า (Albert Bandura) ได้

พฒันาทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Cognitive Learning Theory) และไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่เป็น 

Social Cognitive Theory แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม มีทศันะในเร่ืองการ

เรียนรู้วา่การเรียนรู้เกิดข้ึนไม่จาํเป็นตอ้งแสดงพฤติกรรมออกมาทนัที แต่การเรียนรู้เป็นการไดม้าซ่ึง

ความรู้ใหม่ (Acquired New Knowledge) ดงันั้น การเรียนรู้ในแนวทฤษฎีน้ีคือ การเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโดยไม่จาํเป็นตอ้งแสดงออกมาให้เห็น แต่ถา้มีการแสดงออกมาเป็น

พฤติกรรมภายนอก ก็เป็นการยืนยนัวา่เกิดการเรียนรู้ ซ่ึงบนัดูร่าเนน้การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการสังเกต

ตวัแบบ หรือ      การเรียนรู้โดยการสังเกต (Observation Learning) เม่ือบุคคลสังเกตตวัแบบแสดง

พฤติกรรมต่าง ๆ ก็จะจดจาํพฤติกรรมต่าง ๆ ของตวัแบบเอาไว ้แต่มิไดแ้สดงพฤติกรรมตามตวัแบบ

ในทนัทีทนัใด ต่อมาเม่ือมีโอกาสจึงไดแ้สดงพฤติกรรมนั้นออกมา (สุรางค ์โคว้ตระกลู, 2544)  

การปรับพฤติกรรม คือ การนาํแนวความคิดของสกินเนอร์ในเร่ืองกฎแห่งผล มาใช้อยา่ง

เป็นระบบเพื่อทาํการปรับพฤติกรรมของบุคคล หลกัการน้ีอาจจะใชท้ั้งการเสริมแรงทางบวกและ

การเสริมแรงทางลบประกอบกนั อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาวิจยัของทิฟเนอร์ และคณะ พบวา่ใน

หลาย ๆ คร้ังท่ีการใชห้ลกัดงักล่าวไม่เกิดผลนัน่ก็คือ แมจ้ะใชห้ลกัการชม แต่ผูเ้รียนก็ยงัคงมีการ

กระทาํผิดต่อไป ดงันั้นการใช้หลกัดงักล่าว ควรจะใชร่้วมกบัเทคนิคอ่ืน ๆ ดว้ย หลกัการชมท่ีมี

ประสิทธิภาพ ควรจะมีลกัษณะดงัน้ี  

(1)  ควรชมพฤติกรรมท่ีสมควรไดรั้บการยกยอ่ง  

(2)  ระบุพฤติกรรมท่ีสมควรยกยอ่งอยา่งชดัเจน  

(3)  ชมดว้ยความจริง 
3.   ทฤษฎคีวามรับผดิชอบ  

3.1  ความหมายของความรับผดิชอบ  

นกัจิตวิทยาและนกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของความรับผิดชอบ (Responsibility) ไว้

แตกต่างกนั ดงัน้ี  
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กู๊ด (ศิรินนัท ์ วรรัตนกิจ. 2545: 8 ; อา้งอิงจาก Good. 1959: 498) ไดก้ล่าววา่ในหนงัสือ 

Dictionary of Education ไดใ้หค้วามหมายของคาวา่ ความรับผิดชอบไวห้ลายนยั เช่น นยัแรกได้

อธิบายวา่เป็นหนา้ท่ีประจาํของแต่ละบุคคล เม่ือไดรั้บมอบหมายอยา่งใดอ่างหน่ึง ส่วนอีกนยัหน่ึง

ให้ความหมายไว้ว่า การปฏิบัติงานและหน้าท่ีโดยเฉพาะซ่ึงได้รับมอบหมายให้ดีท่ีสุดตาม

ความหมายของตน  

ฟังค์ และแวคเนลส์ (Funk and Wagnall. 1961: 1073) ไดใ้ห้ความหมายของความ

รับผิดชอบไวว้า่ ความรับผิดชอบ คือ การแสดงออกถึงความรับผิดและรับชอบในการกระทาํของ

ตน มีความซ่ือสัตย์ไวใ้จได้ สามารถจดัหาเงินและทาํหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และยงัหมายถึง ความสามารถในการตอบสนองต่อหนา้ท่ีหรือขอ้ตกลงท่ีตั้งไวต้าม

อุดมคติ กฎของศีลธรรมและหลกัธรรมอีกดว้ย  

แคทเทล (Cattell. 1963: 145) ไดก้ล่าวถึงบุคคลท่ีมีความสามารถในความรับผิดชอบไวว้า่ 

คือ บุคคลท่ีรับผดิชอบในหนา้ท่ีมีความบากบัน่พากเพียร ถือศกัด์ิศรี ยึดมัน่ในกฎเกณฑ์ลกัษณะของ

คนท่ีไม่มีความรับผดิชอบ คือคนท่ีถือความสะดวกเป็นเกณฑ ์หลีกเล่ียงขอ้บงัคบั  

โกฟว ์(ศิรินนัท ์วรรัตนกิจ. 2545: 8 ; อา้งอิงจาก Gove. 1965: 1935) ไดก้ล่าววา่ ในหนงัสือ 

Webster’s Third New International Dictionary ไดอ้ธิบายความหมายของคาํวา่ ความรับผิดชอบไว้

หลายนยั ซ่ึงนยัแรกให้ความหมายไวว้า่เป็นคุณสมบติัหรือเง่ือนไขท่ีบุคคลจะตอ้งรับผิดชอบ เช่น 

ความรับผิดชอบทางดา้นศีลธรรม กฎหมาย หรือทางดา้นจิตใจ ความเช่ือใจได ้ความเช่ือถือได ้ อีก

นยัหน่ึงไดอ้ธิบายวา่ เป็นบางส่ิงบางอยา่งซ่ึงบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะตอ้งรับผิดชอบ เช่น ความเป็น

ผูน้าํจะตอ้งมีความรับผดิชอบอยา่งสูง  

ท่านพุทธทาสภิกข ุ (ศิรินนัท ์วรรัตนกิจ. 2545: 9 ; อา้งอิงจาก พุทธทาสภิกขุ. 2520 :376 - 

377) กล่าวว่า   ความรับผิดชอบ คือการยอมรับรู้แลว้กระทาํตอบสนองดว้ยความสมคัรใจต่อส่ิงท่ี

ตอ้งกระทาํ ในฐานะท่ีเป็นหนา้ท่ีของตนไม่ใช่เพียงแต่คิดหรือรับรู้อยูใ่นใจ  

ถวลิ จนัทร์สวา่ง (2545: 10) ไดก้ล่าววา่ ความรับผิดชอบ หมายถึง การทาํตามหนา้ท่ีปฏิบติั

ตามกฎระเบียบการงานท่ีไดรั้บมอบหมาย การทาํตามท่ีตนไดพู้ดหรือใหค้าํมัน่สัญญาไว ้ และการ

ยอมรับในส่ิงท่ีตนเองไดพู้ดหรือไดก้ระทาํลงไป ทั้งในดา้นท่ีเป็นผลดี และขอ้บกพร่องต่าง ๆ ทุก

คร้ัง  

ศิรินนัท ์วรรัตนกิจ (2545: 13) ไดก้ล่าววา่ ความรับผิดชอบ หมายถึง การท่ีบุคคลประพฤติ

ปฏิบติังานต่าง ๆดว้ยความเต็มใจ เอาใจใส่ ระมดัระวงัท่ีจะทาํงาน และติดตามผลงานท่ีทาํไปแลว้

เพื่อปรับปรุงแกไ้ขใหส้าํเร็จดว้ยดี ยอมรับในส่ิงท่ีตนเองกระทาํลงไป ทั้งดา้นท่ีเป็นผลดี และผลเสีย 

อีกทั้งยงัไม่ปัดหนา้ท่ีของตนใหแ้ก่ผูอ่ื้น  



7 

 

จากความหมายของความรับผิดชอบตามท่ีนกัจิตวิทยา นกัการศึกษา ไดใ้หค้วามหมายไว ้

สามารถสรุปไดว้า่ ความรับผิดชอบ หมายถึง การท่ีบุคคลประพฤติปฏิบติัหนา้ท่ีหรือการงานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย ดว้ยความตั้งใจและเอาใจใส่ เพื่อให้การทาํงานนั้นสําเร็จไปตามเป้าหมาย โดยมี

การวางแผนการทางาน มีความขยนัหมัน่เพียร อดทน ไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรคต่าง ๆ ไม่ผลกั

ภาระหนา้ท่ีของตนเองให้ผูอ่ื้นและติดตามผลงานท่ีทาํไปแลว้เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สําเร็จดว้ยดี 

รวมทั้งยงัยอมรับในการกระทาํของตนเองทั้งในส่วนท่ีเป็นผลดี และผลเสีย และผูว้ิจยัขอสรุป

ความหมายของ พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายในการศึกษาคร้ังน้ี 

หมายถึง การท่ีนกัศึกษาแสดงพฤติกรรมความตั้งใจในการทาํงาน พฤติกรรมการทางานเสร็จและส่ง

งานตามท่ีกาํหนด และพฤติกรรมการปรับปรุงแกไ้ขงานในรายวิชาการประกนัภยั ซ่ึงพฤติกรรม

ความรับผดิชอบในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย จาํแนกไดเ้ป็น  

1.  พฤติกรรมตั้งใจทางาน ซ่ึงสังเกตไดจ้าก  

     1.1  ปฏิบติัตามคาแนะนาํของครู  

                   1.2  ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสัยในงานท่ีครุมอบหมายใหท้าํ  

     1.3  ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากครูอยา่งต่อเน่ืองจนงานนั้นสาํเร็จ  

2. พฤติกรรมการทาํงานเสร็จและส่งงานตามกาํหนด  

3. พฤติกรรมการปรับปรุงแกไ้ขงาน  

3.2  ประเภทของความรับผดิชอบ  

จุรีรัตน์ นนัทยัทวีกุล (2538: 5) ไดศึ้กษาการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลกัษณะความ

รับผดิชอบออกเป็น        8 ดา้น คือ  

1. ความรับผิดชอบต่อตนเอง หมายถึง การรักษาป้องกนัตนเองให้ปลอดภยัจากอนัตราย 

โรคภยัไขเ้จบ็ รักษาร่างกายใหแ้ขง็แรง บงัคบัควบคุมจิตใจไม่ใหต้กเป็นทาสของกิเลส ประพฤติตน

อยูใ่นศีลธรรมและละเวน้ความชัว่ รู้จกัประมาณการใชจ่้ายตามสมควรแก่ฐานะ จดัหาเคร่ืองอุปโภค

ท่ีเหมาะสม  

2. ความรับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียน หมายถึง การท่ีนกัเรียนศึกษาเล่าเรียนจนประสบ

ความสําเร็จตามความมุ่งหมาย ดว้ยความขยนัหมัน่เพียร อดทน เขา้ห้องเรียน และส่งงานท่ีไดรั้บ

มอบหมายตรงตามเวลา เม่ือมีปัญหาหรือไม่เขา้ใจบทเรียนก็พยายามแกไ้ขปรับปรุงใหถู้กตอ้ง  

3. ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย หมายถึง การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย

ดว้ยความเอาใจใส่ ขยนัหมัน่เพียร อดทนต่อสู้อุปสรรคโดยไม่ย่อทอ้ มีความละเอียดรอบคอบ 

ซ่ือสัตย ์ ตรงต่อเวลา ไม่ละเลยทอดทิ้งหรือหลีกเล่ียง พยายามปรับปรุงการงานของตนใหดี้ยิ่งข้ึน 

รู้จกัวางแผนงานและป้องกนัความบกพร่องเส่ือมเสียในงานท่ีตนรับผดิชอบ  
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4. ความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตน หมายถึง การยอมรับการกระทาํของตนทั้งท่ีเป็น

ผลดีและผลเสีย ไม่ปัดความรับผิดชอบในหนา้ท่ีของตนให้ผูอ่ื้น พร้อมท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้

ไดผ้ลดียิ่งข้ึน ไตร่ตรองใหร้อบคอบวา่ส่ิงท่ีตนทาํลงไปนั้น จะเกิดผลเสียข้ึนหรือไม่ปฏิบติัแต่ส่ิงท่ี

ทาํใหเ้กิดผลดี และกลา้เผชิญต่อความจริง  

5. ความรับผิดชอบต่อครอบครัว หมายถึง การท่ีนกัเรียนตั้งใจช่วยเหลืองานต่าง ๆ ภายใน

บา้น เพื่อแบ่งเบาภาระซ่ึงกนัและกนัตามความสามารถของตน รู้จกัแสดงความคิดเห็นและปฏิบติั

ตน เพื่อความสุขและช่ือเสียงของครอบครัว ช่วยแกปั้ญหาท่ีสมาชิกของครอบครัวไม่เขา้ใจกนั เม่ือ

มีปัญหาก็ปรึกษา และใหพ้่อแม่รับทราบปัญหาของตนทุกเร่ือง ช่วยครอบครัวประหยดัไฟฟ้า นํ้ า 

อาหาร ส่ิงของเคร่ืองใชภ้ายในบา้นและอ่ืน ๆ  

6. ความรับผิดชอบต่อเพื่อน หมายถึง การท่ีนกัเรียนช่วยกนัตกัเตือนแนะนาํ เม่ือเห็นเพื่อน

กระทาํผดิช่วยเหลือเพื่อนตามความถูกตอ้งและเหมาะสม ใหอ้ภยัเม่ือเพื่อนทาํผิด ไม่เอาเปรียบเพื่อน 

เคารพสิทธิซ่ึงกนัและกนั  

7. ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน หมายถึง การท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ

โรงเรียน รักษาผลประโยชน์เกียรติยศช่ือเสียงของโรงเรียน ช่วยกนัรักษาความสะอาดของโรงเรียน 

ไม่ขีดเขียนผนงัห้องเรียน ห้องนํ้ า ห้องส้วม แต่งเคร่ืองแบบนกัเรียนเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกบั

นกัเรียนโรงเรียนอ่ืน เม่ือโรงเรียนตอ้งการความร่วมมือหรือขอความช่วยเหลือ ก็เต็มใจให้ความ

ร่วมมืออย่างเต็มท่ี เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจและความสามารถของตน เพื่อสร้าง

ช่ือเสียงใหแ้ก่โรงเรียน  

8. ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ

ชุมชนและสังคม บาํเพ็ญประโยชน์และสร้างสรรค์ความเจริญให้ชุมชนและสังคมอย่างเต็ม

ความสามารถ ช่วยสอดส่องพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะเป็นภยัต่อสังคม ให้ความรู้ ความสนุกสนาน

เพลิดเพลินแก่ประชาชนตามความสามารถของตน ช่วยคิดและแกปั้ญหาต่าง ๆ ของสังคม 

จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเภทของความรับผดิชอบ ผูว้จิยัเลือกท่ีจะศึกษาความ

รับผดิชอบต่อการศึกษาเล่าเรียนในดา้นการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากครู  

1.3  ความสําคัญของความรับผดิชอบ  

อรรถวรรณ นิยะโต (2536 : 51) กล่าววา่ ความรับผิดชอบเป็นส่ิงท่ีเก้ือหนุนให้ปฏิบติังาน

สอดคลอ้งกบั      กฎจริยธรรมและหลกัเกณฑ์ของสังคม โดยไม่ตอ้งมีการบงัคบัจากผูอ่ื้น ไม่ทาํให้

เป็นต้นเหตุของความเส่ือมและ  ความเสียหายแก่ส่วนรวม ทาํให้เกิดความก้าวหน้าสงบสุข 

เรียบร้อยแก่สังคม  

อนุวติั คูณแกว้ (2538: 52) กล่าววา่ ความรับผิดชอบเป็นลกัษณะหน่ึงท่ีมีความสําคญัมาก 

เพราะจะทาํให้หน้าท่ีหรืองานท่ีมอบหมายให้รับผิดชอบประสบความสําเร็จและเสร็จตามเวลาท่ี
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กาํหนด ซ่ึงมีผลทาํใหเ้ป็นคนท่ีมีคุณภาพ ดงันั้นหลกัสูตรในปัจจุบนัจึงกาํหนดใหมี้การปลูกฝังและ

พฒันาใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบ  

จินตนา ธนวบิูลยช์ยั (2540 : 81-82) กล่าววา่ ความรับผดิชอบเป็นคุณลกัษณะทางจริยธรรม

ท่ีสาํคญัประการหน่ึง ผูท่ี้มีความรับผดิชอบจะสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดด้ว้ยความสงบสุข 

เพราะบุคคลแต่ละบุคคลยอ่มตอ้งมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งกระทาํมากมาย ถา้ทุกคนในสังคมมีความ

รับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตนเป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมทําให้เกิดความสันติสุขและความ

เจริญก้าวหน้าในชีวิต ในประเทศท่ีความเจริญทางเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนั้น ยิ่ง

ตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบอยา่งยิ่ง ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีในปัจจุบนัความเจริญ

ทางเทคโนโลย ีซ่ึงเป็นการพฒันาดา้นวตัถุ ทั้ง ๆ ท่ีการพฒันาทางดา้นจริยธรรมนั้น ท่ีมีความจาํเป็น

ไม่น้อยกว่าความเจริญทางวตัถุจึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้เกิดปัญหาสังคมมากข้ึน การให้

ความสาํคญัในการพฒันาดา้นจิตใจนั้นจะพิจารณาไดว้า่ยงัไม่สามารถพฒันาไดร้วดเร็วดงั เช่น การ

พฒันาเทคโนโลย ีดงันั้น การพฒันาจริยธรรมดา้นความรับผดิชอบจึงมีความสาํคญัมาก  

จากเอกสารดงักล่าว สรุปไดว้า่ ความรับผิดชอบเป็นส่ิงสําคญั และจาํเป็นตอ้งปลูกฝังหรือ

เสริมสร้างใหก้บันกัเรียน ทั้งน้ีเพราะบุคคลท่ีมีความรับผดิชอบจะมีความเพียรพยายาม อดทน ตั้งใจ 

ทาํงานใหส้าํเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้อีกทั้งลกัษณะนิสัยและทศันคติของบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบ 

เป็นเคร่ืองผลกัดนัให้บุคคลปฏิบติัตามระเบียบ เคารพสิทธิผูอ่ื้น ทาํตามหนา้ท่ีของตน และมีความ

ซ่ือสัตย์สุจริต อีกทั้งความรับผิดชอบเป็นส่ิงท่ีเก้ือหนุนให้บุคคลปฏิบติังานสอดคลอ้งกบักฎ

จริยธรรมและหลกัเกณฑ์ของสังคม เป็นเหตุให้เกิดความกา้วหนา้สงบสุข เรียบร้อยแก่สังคม และ

ประเทศชาติยอ่มพฒันาไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว เน่ืองมาจากบุคคลในชาติมีความรับผดิชอบ 

1.4  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการพฒันาความรับผดิชอบ 

ประดินนัท ์ อุปรมยั (สมวาสนา ธนเมธีกุล. 2546: 12-13; อา้งอิงจาก ประดินนัท ์ อุปร

มยั.2530) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาพฤติกรรมรับผดิชอบ ดงัน้ี  

       1. ปัจจยัในครอบครัว ไดแ้ก่ 1) ความสมํ่าเสมอของพ่อแม่ในการปลูกฝังความ

รับผิดชอบให้กบัเด็ก  2) ทศันคติของพ่อแม่ 3) การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของพ่อแม่ 4) สภาพ

เศรษฐกิจของครอบครัว 5) ลาํดบัการเกิดของเด็กในครอบครัว และ 6) บุคคลอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใน

ครอบครัว  

                   2. ปัจจยัภายในสถานศึกษา ไดแ้ก่ 1) ครูมีอิทธิพลต่อการพฒันาพฤติกรรมความ

รับผิดชอบของเด็กดว้ยการปฏิบติัตนของครู และดว้ยการให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเขาจะตอ้ง

รับผิดชอบโดยตรง และ 2) เพื่อนมีอิทธิพลต่อการมีความรับผิดชอบของเด็ก เพราะปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งเด็กกบัเพื่อนแต่ละคนจะทาํใหต่้างฝ่ายต่างถ่ายทอดลกัษณะนิสัยใหแ้ก่กนัและกนั  
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       3. ปัจจยัในสังคม ไดแ้ก่ 1) การปฏิบติัตนของคนในสังคมท่ีเด็กเขา้ไปเป็นสมาชิกและ 

2) ส่ือสารมวลชน 

 1.5  การวดัความรับผดิชอบ  

ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2542: 184 - 186) กล่าววา่ ความรู้สึกรับผิดชอบเป็น

จริยธรรมอย่างหน่ึงท่ีควรไดรั้บการปลูกฝัง พฒันาให้มีข้ึน ซ่ึงการท่ีจะรู้ไดว้่าความรับผิดชอบ

เกิดข้ึนหรือไม่นั้น จะสามารถวดัไดโ้ดยการใชว้ิธีการไดห้ลายรูปแบบ เพราะการท่ีจะวดัจริยธรรม

ใหค้รอบคลุมชดัเจนแน่นอน ควรจะตอ้งจดัออกแบบเคร่ืองมือการวดัให้ไดท้ั้ง 3 ส่วน คือ 1. ความรู้

ในเน้ือหาทางจริยธรรม 2. ความรู้สึกเก่ียวกบัจริยธรรม  3. พฤติกรรมทางจริยธรรม  

เน่ืองจากความรับผิดชอบเป็นจริยธรรมแบบหน่ึง ดงันั้นการวดัความรับผิดชอบจึงใช้

เคร่ืองมือวดัแบบเดียวกบัเคร่ืองมือวดัจริยธรรม ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี  

      1. กาํหนดจริยธรรมท่ีจะวดั ในขั้นน้ีเป็นเหมือนจุดประสงค์ว่าตอ้งการวดัจริยธรรม

อะไรเป็นแบบรวม ๆ หรือแบบเดียวเฉพาะอยา่ง  

                   2. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหเ้ขา้ใจจริยธรรมนั้นใหดี้ข้ึน เพื่อนิยามให้ชดัเจน  

                   3. เลือกรูปแบบของเคร่ืองมือในการสร้างเคร่ืองมือการวดัจริยธรรม ซ่ึงมีหลายรูปแบบ

โดยจะตอ้งเลือกตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย โดยมีรูปแบบดงัน้ี  

         - แบบสัมภาษณ์ - แบบสังเกต  

                       - แบบเขียนตอบ - แบบสร้างจินตนาการ  

                    ในแบบเขียนตอบท่ีนิยมใชมี้แบบเติมเสรี กบัแบบมีตวัเลือก  

      4. เขียนขอ้ความ ภาพ หรือสถานการณ์ และขอ้คาํถามใหส้ามารถวดัจริยธรรมท่ี

ตอ้งการวดั โดยจะตอ้งมีความเหมาะสมกบัรูปแบบของเคร่ืองมือ  

                    5. ตรวจสอบเคร่ืองมือโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนั้น และผูช้าํนาญการทางดา้นวดัผล

ตรวจสอบ 

       6. ตรวจสอบคุณสมบติัรายขอ้ โดยนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมายเพื่อดูวา่แต่ละขอ้

วดัจริยธรรมไดห้รือไม่ และคดัเลือกเฉพาะขอ้ท่ีมีคุณภาพดี 

         7. จดัขอ้สอบเป็นชุด โดยจะตอ้งมีขอ้สอบท่ีมีคุณภาพตรงตามจุดมุ่งหมาย ในการวดั

จริยธรรมมีการสร้างคาํช้ีแจงการสอบ จดัวางแบบของขอ้สอบพร้อมกาํหนดเวลาในการดาเนินการ

สอบ  

      8. ศึกษาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยดูความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ 

(Reliability) วา่ถึงเกณฑท่ี์ดีของขอ้สอบตามทฤษฎีทางการวดัผลท่ีกาํหนดไวห้รือไม่  

      9. สร้างเกณฑป์กติของเคร่ืองมือวดัจริยธรรมฉบบันั้น  
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ณัฐภทัร ธรณี (2548: 38) กล่าววา่ การวดัความรับผิดชอบเป็นการวดัดา้นความร๎ูสึกหรือ

อารมณ์ เป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนและซบัซ้อน จึงทาํให้การวดัพฤติกรรมทางดา้นน้ีกระทาํไดย้าก 

ทั้งน้ีเพราะการสร้างเคร่ืองมือท่ีจะใชว้ดัพฤติกรรมดงักล่าว เราไม่แน่ใจวา่วดัไดต้รงกบัความเป็น

จริงหรือไม่ แต่นกัจิตวิทยาและนกัวดัผลการศึกษาก็ไดห้าวิธีการและสร้างเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพดี

เพียงพอท่ีจะกระตุน้ใหเ้ห็นลกัษณะท่ีแทจ้ริงของผูถู้กวดัเพื่อใหไ้ด ้ขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้

จากเอกสารท่ีผูว้ิจยัได้รวบรวมมาแลว้ขา้งตน้ สรุปได้ว่า การวดัความรับผิดชอบนั้น

สามารถใชเ้คร่ืองมือวดัไดห้ลายประเภท ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาให้เหมาะสมกบัจุดมุ่งหมาย วิธีการวิจยั

ลกัษณะของผูถู้กประเมิน โดยเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความรับผิดชอบไดแ้ก่ แบบทดสอบ แบบสอบถาม 

แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ และในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชเ้คร่ืองมือวดัประเภทแบบ

สังเกต เพื่อบันทึกพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทาํงานท่ีได้รับมอบหมายในรายวิชาการ

ประกันภยั ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 3/5 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัย

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

4. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการเรียนแบบร่วมมือ 

1. ความหมาย 

มีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการเรียนแบบร่วมมือ ดงัน้ี 

อาร์ซท และนิวแมน (Artzt and newman. 1990 : 448 – 449) กล่าววา่ การเรียนแบบร่วมมือ

เป็นวิธีท่ีผูเ้รียนทาํการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความสําคญัต่อ

ความสาํเร็จหรือความลม้เหลวของกลุ่ม เพื่อบรรลุเป้าหมายสมาชิกทุกคนจึงช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั

ใหเ้กิดการเรียนรู้และแกปั้ญหาครูไม่ใชเ้ป็นแหล่งความรู้ท่ีคอยป้อนแก่นกัเรียน แต่จะมีบทบาทเป็น

ผูค้อยใหค้วามช่วยเหลือจดัหาและช้ีแนะแหล่งขอ้มูลในการเรียนตวันกัเรียนเองจะเป็นแหล่งความรู้

ซ่ึงกนัและกนัในกระบวนการเรียนรู้ 

จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson. 1991 : 6-7)  กล่าวว่า  การเรียนแบบ

ร่วมมือเป็นการเรียนท่ีจดัข้ึนโดยการคละกนัระหว่างนักเรียนท่ีมีความสามารถต่างกนั นักเรียน

ทาํงานร่วมกนัและช่วยเหลือกนัเพื่อใหก้ลุ่มของตนประสบผลสาํเร็จในการเรียน 

สลาวิน (Slavin. 1995 : 2 – 7) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีสอนท่ี

นาํไปประยุกตใ์ชไ้ดห้ลายวิชาและหลายระดบัชั้น  โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยโดยทัว่ไปมี

สมาชิก 4  คน  ท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัเป็นนกัเรียนเก่ง 1 คน  ปานกลาง  2  คน  และอ่อน 1 

คน นกัเรียนในกลุ่มท่ีตอ้งเรียนและรับผดิชอบงานกลุ่มร่วมกนั นกัเรียนจะประสบผลสําเร็จก็ต่อเม่ือ

เพื่อนสมาชิกในกลุ่มทุกคนประสบผลสําเร็จบรรลุเป้าหมายร่วมกนั จึงทาํให้นักเรียนช่วยเหลือ

พึ่งพากนั  และสมาชิกในกลุ่มจะไดรั้บรางวลัร่วมกนั เม่ือกลุ่มทาํคะแนนไดถึ้งเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้     

              วฒันาพร  ระงับทุกข์ (2542 : 34) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง วิธีการจดั
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กิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเนน้การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนให้แก่นกัเรียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั

เป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกนั โดยท่ีแต่ละคน

มีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงในการเรียนรู้และในความสําเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นกาํลงัใจแก่กนัและกนั คนท่ีเรียนเก่งจะ

ช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกวา่ สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่

จะตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 

พิมพพ์นัธ์  เดชะคุปต ์(2544 : 6) กล่าววา่ การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง วิธีสอนแบบหน่ึง

โดยกาํหนดให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถต่างกนัทาํงานพร้อมกนัเป็นกลุ่มขนาดเล็กโดยทุกคนมี

ความรับผิดชอบงานของตนเอง และงานส่วนรวม ร่วมกนัมีปฏิสัมพนัธ์กนัและกนัมีทกัษะการ

ทาํงานกลุ่ม เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดความพอใจอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม

ร่วมมือ 

สุวทิย ์มูลคาํ และอรมยั มูลคาํ (2547, หนา้ 134) ไดใ้ห้ความหมายการเรียนรู้แบบร่วมมือวา่ 

เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีจดัใหผู้เ้รียนไดร่้วมมือและช่วยเหลือกนัในการเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มผูเ้รียน

ท่ีมีความสามารถต่างกนัออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซ่ึงเป็นลกัษณะการรวมกลุ่มอยา่งมีโครงสร้างท่ีชดัเจน 

มีการทาํงานร่วมกนั มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั มีความ

รับผิดชอบร่วมกนัทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบ

ความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

สรุปไดว้า่ การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง การจดัการเรียนรู้ท่ีแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 

ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มมีความสามารถท่ีแตกต่างกนั มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการสนับสนุน

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยมีความรับผิดชอบส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้กลุ่มประสบ

ความสาํเร็จตามเป้าหมาย 

2.  แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการเรียนแบบร่วมมือ 

ทิศนา แขมมณี ไดร้วบรวมทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือไวด้งัน้ี    

Johnson and Johnson (1994:31-32) กล่าวไวว้า่ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนมี 3 ลกัษณะคือ 

1. ลกัษณะแข่งขนักนั ในการศึกษาเรียนรู้ ผูเ้รียนแต่ละคนจะพยายามเรียนให้ไดดี้กวา่คน

อ่ืน เพื่อใหไ้ดค้ะแนนดี ไดรั้บการยกยอ่งหรือไดรั้บการตอบแทนในลกัษณะต่าง ๆ 

2. ลกัษณะต่างคนต่างเรียน คือ แต่ละคนต่างก็รับผดิชอบดูแลตนเองให้เกิดการเรียนรู้ ไม่ยุง่

เก่ียวกบัผูอ่ื้น 

3. ลกัษณะร่วมมือกนัหรือช่วยกนัในการเรียนรู้ คือ  แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบในการเรียนรู้

ของตน และในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยให้สมาชิกคนอ่ืนเรียนรู้ด้วย การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย           

โดยสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัประมาณ 3 – 6 คน ช่วยกนัเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมาย
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ของกลุ่ม  โดยผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัในลกัษณะแข่งขนักนั  ต่างคนต่างเรียนและร่วมมือ

กนัหรือช่วยกนัในการเรียนรู้  การจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ีจะเนน้ให้ผูเ้รียนช่วยกนัในการ

เรียนรู้ โดยมีกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนมีการพึ่งพาอาศยักนัในการเรียนรู้  มีการปรึกษาหารือกนัอย่าง

ใกลชิ้ด  มีการสัมพนัธ์กนั  มีการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  มีการวเิคราะห์กระบวนการของกลุ่ม  และ

มีการแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบงานร่วมกนั ส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ควรมีการประเมินทั้งทางดา้น

ปริมาณและคุณภาพ โดยวิธีการท่ีหลากหลายและควรให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมิน  และครู

ควรจดัใหผู้เ้รียนมีเวลาในการวิเคราะห์การทาํงานกลุ่มและพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม  เพื่อให้กลุ่ม

มีโอกาสท่ีจะปรับปรุงส่วนบกพร่องของกลุ่มเดียว 

Johnson and Johnson (1994: 31 - 37) ไดส้รุปวา่ Cooperative Learning มีองคป์ระกอบท่ี

สาํคญั 5 ประการ ดงัน้ี 

1. ความเกีย่วข้องสัมพนัธ์กนัในทางบวก (Positive Interdependent) หมายถึง การพึ่งพากนั 

ในทางบวก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การพึ่งพากนัเชิงผลลพัธ์ คือการพึ่งพากนัในดา้น

การไดรั้บผลประโยชน์จากความสําเร็จของกลุ่มร่วมกนั ซ่ึงความสําเร็จของกลุ่มอาจจะเป็นผลงาน

หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่ม ในการสร้างการพึ่งพากนัในเชิงผลลัพธ์ได้ดีนั้น ตอ้งจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนทาํงาน โดยมีเป้าหมายร่วมกนั จึงจะเกิดแรงจูงใจให้ผูเ้รียนมี

การพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั สามารถร่วมมือกนัทาํงานใหบ้รรลุผลสําเร็จได ้และการพึ่งพาในเชิงวิธีการ 

คือ การพึ่งพากนัในดา้นกระบวนการทาํงานเพื่อให้งานกลุ่มสามารถบรรลุไดต้ามเป้าหมาย ซ่ึงตอ้ง

สร้างสภาพการณ์ให้ผูเ้รียนแต่ละคนในกลุ่มไดรั้บรู้วา่ตนเองมีความสําคญัต่อความสําเร็จของกลุ่ม  

ในการสร้างสภาพการพึ่งพากนัในเชิงวธีิการ มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

  1.1  การทาํให้เกิดการพึ่งพาทรัพยากรหรือขอ้มูล (Resource Interdependence) คือ 

แต่ละบุคคล จะมีขอ้มูลความรู้เพียงบางส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่องานของกลุ่ม ทุกคนตอ้งนาํขอ้มูลมา

รวมกนัจึงจะทาํให้งานสําเร็จได ้ในลกัษณะท่ีเป็นการให้งานหรืออุปกรณ์ท่ีทุกคนตอ้งทาํหรือใช้

ร่วมกนั 

  1.2  ทาํให้เกิดการพึ่งพาเชิงบทบาทของสมาชิก (Role Interdependence) คือ การ

กาํหนด บทบาทของการทาํงานให้แต่ละบุคคลในกลุ่ม และการทาํให้เกิดการพึ่งพาเชิงภาระงาน 

(Task Interdependence) คือ แบ่งงานใหแ้ต่ละบุคคลในกลุ่มมีทกัษะท่ีเก่ียวเน่ืองกนั ถา้สมาชิกคนใด

คนหน่ึงทาํงานของตนไม่เสร็จ จะทาํใหส้มาชิกคนอ่ืนไม่สามารถทาํงานในส่วนท่ีต่อเน่ืองได ้

2. การมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม (Face to Face Primitives 

Interdependence) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนช่วยเหลือกนั มีการติดต่อสัมพนัธ์กนั การ

อภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด การอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มได้เกิดการเรียนรู้ การรับฟัง

เหตุผลของสมาชิกในกลุ่ม การมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงระหวา่งสมาชิกในกลุ่มไดเ้กิดการเรียนรู้ การ
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รับฟังเหตุผลของสมาชิกภายในกลุ่ม จะก่อใหเ้กิดการพฒันากระบวนการคิดของผูเ้รียน เป็นการเปิด

โอกาสให้ ผูเ้รียนไดรู้้จกัการทาํงานร่วมกนัทางสังคม จากการช่วยเหลือสนบัสนุนกนั การเรียนรู้

เหตุผลของกันและกัน ทําให้ได้รับข้อมูลย ้อนกลับเก่ียวกับ การทํางานของตนเอง จากการ

ตอบสนองทางวาจา และท่าทางของเพื่อนสมาชิกช่วยให้รู้จกัเพื่อนสมาชิกไดดี้ยิ่งข้ึน ส่งผลให้เกิด

สัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั 

3.    ความรับผดิชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล (Individual Accountability) หมายถึง ความ

รับผดิชอบในการ 

เรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน โดยต้องทํางานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ต้อง

รับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเองและเพื่อนสมาชิก ให้ความสําคญัเก่ียวกบัความสามารถและความรู้

ท่ีแต่ ละคนจะไดรั้บ มีการตรวจสอบเพื่อความแน่ใจวา่ ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือไม่ 

โดยประเมินผลงานของสมาชิกแต่ละคน ซ่ึงรวมกนัเป็นผลงานของกลุ่มให้ขอ้มูลยอ้นกลบัทั้งกลุ่ม

และรายบุคคลใหส้มาชิกทุกคนรายงานหรือมีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยทัว่ถึง ตรวจสรุปผลการ

เรียนเป็นรายบุคคลหลงัจบบทเรียน เพื่อเป็นการประกนัวา่สมาชิกทุกคนในกลุ่มรับผิดชอบทุกอยา่ง

ร่วมกบักลุ่ม ทั้งน้ีสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะตอ้งมีความมัน่ใจ และพร้อมท่ีจะไดรั้บการทดสอบเป็น

รายบุคคล 

4.  การใช้ทกัษะการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและทกัษะการทาํงานกลุ่มย่อย  

(Interpersonal and Small Group Skills) หมายถึง การมีทกัษะทางสังคม (Social 

Skill) เพื่อให้สามารถทาํงานร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข คือ มีความเป็นผูน้ํา รู้จกัตดัสินใจ 

สามารถสร้างความไวว้างใจ รู้จกัติดต่อส่ือสาร และสามารถแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ในการทาํงาน

ร่วมกนั ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับการทาํงานร่วมกนัท่ีจะช่วยใหก้ารทาํงานกลุ่มประสบความสาํเร็จ 

                5.   กระบวนการทํางานของกลุ่ม (Group Processing) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ของ

กลุ่ม โดยผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้จากกลุ่มให้มากท่ีสุด มีความร่วมมือทั้งดา้นความคิด การทาํงาน และ

ความ รับผิดชอบร่วมกนัจนสามารถบรรลุเป้าหมายได้ การท่ีจะช่วยให้การดาํเนินงานของกลุ่ม

เป็นไปได้อย่าง มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายนั้น  กลุ่มจะตอ้งมีหัวหน้าท่ีดี สมาชิกดี และ

กระบวนการทาํงานดี นัน่คือ มีการเขา้ใจในเป้าหมายการทาํงานร่วมกนั 

(http://www.wijai48.com/learning_stye/learningprocess.htm) กล่าวว่า 

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative Learning) แนวคิด

ของทฤษฏีน้ี คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัประมาณ 

3 – 6 คน ช่วยกนัเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม โดยผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัในลกัษณะ

แข่งขนักนั ต่างคนต่างเรียนและร่วมมือกนัหรือช่วยกนัในการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอนตาม

ทฤษฏีน้ีจะเนน้ใหผู้เ้รียนช่วยกนัในการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนมีการพึ่งพาอาศยักนัในการ
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เรียนรู้ มีการปรึกษาหารือกนัอย่างใกลชิ้ด มีการสัมพนัธ์กนั มีการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม มีการ

วเิคราะห์กระบวนการของกลุ่ม และมีการแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบงานร่วมกนั ส่วนการประเมินผลการ

เรียนรู้ควรมีการประเมินทั้งทางดา้นปริมาณและคุณภาพ โดยวิธีการท่ีหลากหลายและควรให้ผูเ้รียน

มีส่วนร่วมในการประเมิน และครูควรจดัให้ผูเ้รียนมีเวลาในการวิเคราะห์การทาํงานกลุ่มและ

พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงส่วนบกพร่องของกลุ่มบริหาร

การศึกษากลุ่มดอนทอง 52 (http://dontong52.blogspot.com/) กล่าววา่ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เป็นการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย โดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั ช่วยกันเรียนรู้ เพื่อ

นาํไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม นกัศึกษาคนสาํคญั ไดแ้ก่ สลาวนิ เดวดิ จอห์นสัน และโรเจอร์ จอห์นสัน 

3.   หลกัและกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ 

มีนกัการศึกษาทั้งต่างประเทศและในประเทศกล่าวถึงลกัษณะของการเรียนแบบร่วมมือไว้

ดงัน้ี 

จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson. 1991 : 10-15) กล่าวถึงลกัษณะสําคญัของ

การเรียนแบบร่วมมือ ไว ้5 ประการ ดงัน้ี 

1. กา รสร้า งค วาม รู้ สึ กพึ่ ง พา กันท า ง บวก ให้ เ กิด ข้ึ นใ นก ลุ่ม นัก เ รียน  (Positive 

interdependence) 

วธีิการท่ีทาํใหน้กัเรียนเกิดความรู้สึกพึ่งพากนัจะตอ้งจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้มีการ

พึ่งพากนัในดา้นการไดรั้บประโยชน์จากความสําเร็จของกลุ่มร่วมกนั เช่น รางวลัหรือคะแนน  และ

พึ่ งพากันในด้านกระบวนการทาํงานเพื่อให้งานกลุ่มสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายโดยมีการ

กาํหนดบทบาทของแต่ละคนท่ีเท่าเทียมกนัและสัมพนัธ์ต่อกนัจึงจะทาํให้งานสําเร็จ และการแบ่ง

งานใหน้กัเรียนแต่ละคนในกลุ่มใหมี้ลกัษณะท่ีต่อเน่ืองกนั   ถา้ขาดสมาชิกคนใดจะทาํใหง้านดาํเนิน

ต่อไปไม่ได ้

2. การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีส่งเสริมกนัระหวา่งนกัเรียน (Face-to-face promotive interaction)  

คือ  นกัเรียนในแต่ละกลุ่มจะมีการอภิปราย  อธิบาย  ซกัถาม  แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึง

กนัและกนั    เพื่อใหส้มาชิกแต่ละคนในกลุ่มเกิดการเรียนรู้  และการเรียนรู้เหตุผลซ่ึงกนัและกนั  ให้

ขอ้มูลยอ้นกลับเก่ียวกบัการทาํงานของตน   สมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือ สนับสนุน กระตุ้น 

ส่งเสริมและให้กาํลังใจกันและกันในการทาํงานและการเรียนเพื่อให้ประสบผลสําเร็จบรรลุ

เป้าหมายของกลุ่ม 

3. ความรับผดิชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล (Individual  accountability)  

คือ ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคนโดยตอ้งทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย

อยา่งเตม็ความสามารถ  ตอ้งรับผดิชอบในผลการเรียนของตนเองและของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม  ทุก

คนในกลุ่มจะรู้วา่ใครตอ้งการความช่วยเหลือ  ส่งเสริมสนบัสนุนในเร่ืองใด  มีการกระตุน้กนัและ
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กนัใหท้าํงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้มบูรณ์  มีการตรวจสอบ  เพื่อให้แน่ใจวา่นกัเรียนเกิดการเรียนรู้

เป็นรายบุคคลหรือไม่โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มตอ้งมีความมัน่ใจ  และพร้อมท่ีจะไดรั้บการทดสอบ

เป็นรายบุคคลเพื่อเป็นการประกนัวา่สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความรับผดิชอบร่วมกนักบักลุ่ม 

4. ทกัษะระหวา่งบุคคลและทกัษะการทาํงานกลุ่มยอ่ย (Interpersonal and small group 

skills)  

การทาํงานกลุ่มย่อยจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนทกัษะทางสังคมและทกัษะในการทาํงานกลุ่ม 

เพื่อให้สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข   ดงันั้นนกัเรียนควรจะตอ้งทาํความรู้จกักนั 

เรียนรู้ลกัษณะนิสัยและสร้างความไวว้างใจต่อกนัและกนั รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น

อยา่งมีเหตุผล รู้จกัติดต่อส่ือสาร และสามารถตดัสินใจแกปั้ญหา ขอ้ขดัแยง้ในการทาํงานร่วมกนัได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการกลุ่ม (Group process) เป็นกระบวนการทาํงานท่ีมีขั้นตอนหรือวิธีการท่ีจะช่วย

ใหก้ารดาํเนินงานของกลุ่มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได ้ โดยสมาชิกกลุ่มตอ้ง

ทาํความเขา้ใจในเป้าหมายการทาํงาน วางแผนปฏิบติังานและดาํเนินงานตามแผนร่วมกนัและท่ี

สาํคญัจะตอ้งมีการประเมินผลงานของกลุ่ม  ประเมินกระบวนการทาํงานกลุ่ม  ประเมินบทบาทของ

สมาชิกวา่ สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มสามารถปรับปรุง การทาํงานของตนให้ดีข้ึนไดอ้ยา่งไร สมาชิก

ทุกคนในกลุ่มช่วยกนัแสดงความคิดเห็น และตดัสินใจวา่ควรมีการปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงอะไร 

และอยา่งไรดงันั้นกระบวนการกลุ่มจะเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จของกลุ่ม 

คาแกน (Kagan. 1994 : 1-11) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะสําคญัของการเรียนแบบร่วมมือวา่ตอ้งมี

โครงสร้างท่ีชดัเจนโดยมีแนวคิดสาํคญั  6  ประการ สรุปไดด้งัน้ี 

1. เป็นกลุ่ม (Team) ซ่ึงเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ประมาณ 2-6 คน เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมมือ

อยา่งเท่าเทียมกนั 

 ภายในกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ีแตกต่างกนั 

2.  มีความตั้งใจ (Willing) เป็นความตั้งใจท่ีร่วมมือในการเรียนและทาํงาน โดยช่วยเหลือ

กนัและกนั มีการยอมรับซ่ึงกนัและกนั 

3.   มีการจดัการ (Management) การจดัการเพื่อใหก้ารทาํงานกลุ่มเป็นไปอยา่งราบร่ืนและมี

ประสิทธิภาพ  

4.   มีทกัษะ (Skills) เป็นทกัษะทางสังคมรวมทั้งทกัษะการส่ือความหมาย การช่วยสอน

และการแกปั้ญหาความขดัแยง้  ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีจะช่วยใหส้ามารถทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.   มีหลกัการสําคญั 4 ประการ (Basic principles) เป็นตวับ่งช้ีวา่เป็นการเรียนเป็นกลุ่ม

หรือการเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบร่วมมือตอ้งมีหลกัการ 4 ประการ ดงัน้ี 
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1) การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัเชิงบวก (Positive interdependence) การช่วยเหลือ

พึ่งพาซ่ึงกนัและกนัเพื่อสู้ความสําเร็จและตระหนกัวา่ความสําเร็จของแต่ละคนคือความสําเร็จของ

กลุ่ม 

2) ความรับผิดชอบรายบุคคล (Individual accountability) ทุกคนในกลุ่มมีบทบาท

หนา้ท่ี   ความรับผิดชอบในการคน้ควา้ทาํงาน  สมาชิกทุกคนตอ้งเรียนรู้ในส่ิงท่ีเรียนเหมือนกนัจึง

ถือวา่เป็นความสาํเร็จของกลุ่ม 

3) ความเท่าเทียมกนัในการมีส่วนร่วม (Equal participation) ทุกคนตอ้งมีส่วนร่วม

ในการทาํงาน ซ่ึงทาํไดโ้ดยกาํหนดบทบาทของแต่ละคน 

4) การมีปฏิสัมพนัธ์ไปพร้อม ๆ กนั (Simultaneous interaction) สมาชิกทุกคนจะ

ทาํงาน  คิด อ่าน  ฟัง ฯลฯ  ไปพร้อม ๆ กนั 

               6.  มีเทคนิคหรือรูปแบบการจดักิจกรรม (Structures) รูปแบบการจดักิจกรรมหรือเทคนิค

การเรียนแบบร่วมมือเป็นส่ิงท่ีใชเ้ป็นคาํสั่งให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กนั  เทคนิคต่าง ๆ จะตอ้งเลือกใช้

ใหต้รงกบัเป้าหมายท่ีตอ้งการแต่ละเทคนิคนั้นออกแบบไดเ้หมาะกบัเป้าหมายท่ีต่างกนั 

คลีย ์(Kley. 1991 อา้งถึงใน วรรณทิพา  รอดแรงคา้. 2540: 101) นอกจากองคป์ระกอบน้ี

แลว้ยงัมีลกัษณะอ่ืนท่ีสามารถบ่งบอกใหเ้ห็นความแตกต่างท่ีชดัเจนระหวา่งการเรียนแบบร่วมมือ

กบัการเรียนเป็นกลุ่มแบบเดิม  

5.  แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

   เม่ือกล่าวถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแล้ว ทุกคนตอ้งนึกถึงนักเรียนท่ีมีความเก่ง ฉลาด 

สามารถใช้สติปัญญาท่ีตนเองมีอยูเพื่ออยู่ร่วมกบสังคมไดอ้ย่างปกติสุข นอกจากการปรับตวัทาง

สังคมท่ีเหมาะสมกบัตวัเองแล้ว นักเรียนทั้งหมดต่างต้องการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน

ทั้งนั้น เพราะผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสามารถเป็นตวักาํหนดความกา้วหน้าในอนาคตได ้ (อุรางค ์

อุตสาหะ. 2549 : 22-23)  

1. ความหมายของการเรียนรู้                                                                                                                              

เม่ือมนุษยเ์กิดมามนุษยต์อ้งเรียนรู้ท่ีจะพูดเพื่อส่ือสารกบบุคคลอ่ืนรอบขา้ง เรียนรู้ท่ีจะเดิน 

เล่น อ่านหนงัสือ เขียนหนงัสือ และกระทาํกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ดาํรงชีวิตอยูได้ การเรียนรู้เป็น

พื้นฐานของการดาํเนินชีวติ นกัจิตวทิยาเช่ือวามนุษยมี์การเรียนรู้ตั้งแต่เกิดจนถึงก่อนตาย สัตวต่์าง ๆ 

ก็ตอ้งเรียนรู้ดาําเนินชีวิตเช่นกนั เช่น ลิงเรียนรู้วิธีการเก็บลูกมะพร้าวและสุนขัเรียนรู้การขบัถ่ายให้

เป็นท่ี พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์เหล่าน้ี   เป็นผลเน่ืองมาจากการเรียนรู้ การเรียนรู้เป็น

กระบวนการท่ีสําคญั ซ่ึงช่วยให้เขา้ใจพฤติกรรมของมนุษยแ์ละสัตว ์ดงันั้นบุคคลจึงจาํเป็นตอ้ง

เขา้ใจกระบวนการต่างๆของการเรียนรู้  

นกัจิตวทิยาและนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของการเรียนรู้ไวต้่าง ๆ ดงัน้ี  
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  เมดนิค (อา้งอิงใน กมลรัตน์ หลา้สุวงษ.์ 2528 : 126) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนรู้ไวว้า่ 

การเรียนรู้ทาํ ให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม การเรียนรู้เป็นผลมาจากการฝึกฝน การเรียนรู้เป็น

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีค่อนขา้งถาวรจนเกิดเป็นนิสัย มิใช่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมชวัคราว

เท่านั้น การเรียนรู้มิอาจสังเกตไดโ้ดยตรง เราทราบแต่การกระทาํท่ีเกิดจากการเรียนรู้แลว้เท่านั้น  

  กมลรัตน์ หลา้สุวงษ ์(2528 : 129) กล่าววาการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีทาํให้มีการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเดิมไปเป็นพฤติกรรมใหม่ท่ีค่อนข้างถาวร ซ่ึงเป็นผลจากการได้รับ

ประสบการณ์หรือไดรั้บการฝึกฝน มิใช่เป็นผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติหรือสัญชาตญาณ 

วฒิุภาวะ พิษยาต่าง ๆ รวมทั้งอุบติัเหตุหรือความบงัเอิญ  

  อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย ์(2542 : 29 - 36) ก ารเรียนรู้เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงของ

พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกฝน หรือมีประสบการณ์โดยตรง การเรียนรู้ของเด็กข้ึนอยูกบัอาย ุ

แรงจูงใจ ความสนใจ ความตั้งใจ ความจาํและความสามารถทางสติปัญญา รวมทั้งลกัษณะของส่ิงท่ี

จะเรียนรู้ แนวความคิดในเร่ืองการเรียนรู้        มีรากฐานมาจากกลุ่มต่างๆ ทางจิตวิทยา ดงัน้ี กลุ่ม

โครงสร้างของจิต กลุ่มหน้าท่ีของจิต กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มจิตวิเคราะห์ กลุ่มจิตวิทยาเกสตลัท ์

กลุ่มมนุษยนิยม และกลุ่มปัญญานิยม  

  สุชา จนัทน์เอม (2542 : 78) อธิบายวา่ การเรียนรู้คือกระบวนการเจริญงอกงามของอินทรีย์

หรือพฒันาการของอินทรีย ์ทาํให้อินทรียส์ามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆไดดี้ข้ึน หรือปรับตวัเขา้กบ

สถานการณ์ใหม่ ๆ ไดเ้ป็นอยางดี  

  สุรางค ์โคว้ตระกลู (2544 : 185) อธิบายวาการเรียนรู้หมายถึงการเปล่ียนพฤติกรรม ซ่ึงเป็น

ผลเน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีคนเรามีปฏิสัมพนัธ์กบส่ิงแวดลอ้ม หรือจากการฝึกหัด รวมทั้งการ

เปล่ียนปริมาณความรู้ของผูเ้รียน  

  สรุปไดว้า่ การเรียนรู้หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเดิมเป็นพฤติกรรมใหม่

ท่ีถาวร ซ่ึงเกิดจากการฝึกฝนและการไดรั้บประสบการณ์ แต่ไม่ใช่เกิดจากสัญชาตญาณ วุฒิภาวะ 

หรือจากการเปล่ียนแปลงของร่างกาย  

  2. องค์ประกอบที่เกีย่วข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

   Prescott (1963 , อา้งอิงในก่ิงดาว ทาสี. 2544 : 7-8) ไดส้รุปวา่ องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนทั้งในและนอกห้องเรียน ประกอบดว้ยลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี  

 

  1.  องคป์ระกอบทางร่างกาย ไดแ้ก่ อตัราการเจริญเติบโตของร่างกาย ความบกพร่องทาง

กาย  

  2.  องคป์ระกอบทางความรัก ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ของบิดามารดากบลูก และความสัมพนัธ์

ระหวา่งสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว  
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  3.  องคป์ระกอบทางวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความ

เป็นอยูข่องครอบครัว สภาพแวดลอ้มทางบา้น การอบรมทางบา้นและฐานะทางบา้น  

  4.  องคป์ระกอบทางดา้นความสัมพนัธ์ในหมู่เพื่อนวยัเดียวกน ั 

  5. องคป์ระกอบทางการพฒันาแห่งตน ไดแ้ก่ ปัญหาการปรับตวัและการแสดงอารมณ์เพื่อ

ช่วยใหต้นเองเกิดการเรียนรู้ โดยผลท่ีเกิดจากจากกระบวนการเรียนรู้จะตกแก่ผูเ้รียนและโดยผูเ้รียน

เท่านั้น (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2546 : 17)  

นกัจิตวิทยาและนกัการศึกษาหลายท่าน ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการต่าง ๆ ในการเรียนรู้ไว้

แตกต่างกนัดงัน้ี  

  Gagng. (1977, อา้งอิงในกมลรัตน์ หลา้สุวงษ์. 2528 : 129) ไดแ้บ่งกระบวนการเรียนรู้

ออกเป็น 8 ขั้น คือ  

  1.  การจูงใจ หมายถึง การสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนสนใจ อยากเรียนรู้ เพื่อใหบ้รรลุตาม

เป้าหมายท่ีวางไว ้โดยกาเยเนน้วา่การท่ีผูเ้รียนตั้งเป้าหมายหรือมีความคาดหวงันั้นจะเป็นแรงจูงใจ

สาํคญัยิง่ในการเรียนรู้ของบุคคล  

  2.  การรับรู้เร่ืองต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กบความคาดหวงัของผูเ้รียน หมายถึงการเขา้ใจถึงความ

คาดหวงัของผูเ้รียนในเร่ืองต่าง ๆ เช่น ความตั้งใจ ซ่ึงผูเ้รียนจะเลือกรับรู้ในส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบความ

ตั้งใจของคน เม่ือความตั้งใจเปล่ียนไปการเลือกการรับรู้จะเปล่ียนไปดว้ย  

  3.  การปรุงแต่งส่ิงท่ีรับรู้ไวเ้ป็นความจาํ หมายถึง การพยายามจดัสรร ปรุงแต่ง ขยายการ

รับรู้ไวเ้ป็นความจาํ ซ่ึงมีทั้งความจาํระยะสั้น ซ่ึงเลือนหายไปไดเ้ร็ว และความจาํระยะยาว ซ่ึงมกัจาํ

ไดน้านกวา่ และเลือนหายไปชา้กวา่ 

  4.  การสะสมส่ิงท่ีเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการเก็บรักษาหรือสะสมส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้

ใหค้งอยู ่โดยเฉพาะบนัทึกไวใ้นความจาํระยะยาว ทั้งน้ีข้ึนอยกูบัสมรรถภาพการจาํของแต่ละบุคคล  

  5.  การระลึกได้ หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปแล้วได้ เช่น 

สามารถอธิบายกฎการแทนท่ีนํ้า หรือจาํเบอร์โทรศพัทข์องเพื่อนทั้งห้องได ้เป็นตน้  

  6. การนาํไปประยุกต์ใช้กบส่ิงท่ีเคยเรียนรู้มาแลว้ หมายถึงความสามารถในการนาํความรู้

หรือกฎเกณฑท่ี์ไดจ้ากการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้เช่น เรียนการบวกลบเลข แลว้นาํไปใช้

ในการทอนเงินเม่ือไปซ้ือของได ้เป็นตน้  

  7.  ความสามารถในการปฏิบติั หมายถึง การท่ีผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการ

เรียนรู้ เช่น ผูเ้รียนท่ีเรียนภาษาองักฤษ สามารถพดูสนทนาภาษาองักฤษกบัชาวต่างชาติได ้เป็นตน้  

  8.  การแสดงผลยอ้นกลบั หมายถึง การแจง้ผลการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้รับทราบว่าผูเ้รียน 

เรียนได้ถูกต้องเพียงใด สอดคล้องกบจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดให้หรือไม่ เพื่อจะได้นําข้อมูลไป
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ปรับปรุงการเรียนรู้ให้ดีข้ึน ซ่ึงถา้ผูเ้รียนทราบผลการเรียนรู้เร็วเท่าใด ก็จะทาํให้การเรียนรู้มีผลดี

หรือมีประสิทธิภาพมากข้ึนเท่านั้น  

  พรรณี ช. เจนจิต. (2550 : 46) ในการจดัการเรียนการสอนให้ไดผ้ลนั้น มิใช่ครูจะคาํนึงถึง

เพียงประสบการณ์ของผูเ้รียนเท่านั้น แต่จะตอ้งคาํนึงถึงขั้นพฒันาการของแต่ละบุคคล ซ่ึง Jean 

Piaget ไดเ้สนอขั้นต่าง ๆ ของพฒันาการทางสติปัญญาซ่ึงใหป้ระโยชน์ต่อการจดัการศึกษาอยา่งมาก 

ไดใ้หข้อ้คิดวาครูควรจะสอนเพื่อเร่งเด็กหรือไม่  

  Jean Piaget (พรรณี ช. เจนจิต. 2550 : 64 - 67) นกัจิตวิทยาชาวสวิส เป็นผูท่ี้สนใจศึกษา

คน้ควา้เก่ียวกบัเด็กและมีความเห็นเก่ียวกบัเด็กวา่ คือ ผูท่ี้พยายามศึกษาสํารวจโลกของตนเอง ทั้งท่ี

เป็นวตัถุส่ิงของและบุคคล จากการท่ีเด็กไดมี้โอกาสปะทะสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มรอบขา้ง ทาํให้

เด็กเกิดความคิดเก่ียวกบส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็น รูปธรรมและมีพฒันาการต่อไปเร่ือย ๆ จนในท่ีสุดสามารถ

คิดในส่ิงท่ีเป็ นนามธรรมได ้ทฤษฎีการพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจ มีความเช่ือวา่ เป้าหมาย

ของพฒันาการนั้นคือ ความสามารถท่ีจะคิดอยางมีเหตุผลกบัส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ความสามารถท่ีจะ

คิดตั้งสมมติฐานอยางสมเหตุสมผล และความสามารถท่ีจะตั้งกฏเกณฑแ์ละการแกปั้ญหา  

  John B. Watson (พรรณี ช. เจนจิต. 2550 : 64 - 67) เป็นผูท่ี้ทาํให้เกิดทฤษฎีการเรียนรู้ของ 

Pavlovเผยแพร่ออกไปอย่างกวา้งขวางมาก  Watson เป็นนกัจิตวิทยาชาวอเมริกนัเป็นผูต้ ั้งศพัท์ “ 

Behaviorism” เพราะเห็นว่าจิตวิทยาซ่ึงจะถือว่าเป็ นวิทยาศาสตร์อย่างแทจ้ริงนั้น จะตอ้งศึกษา

พฤติกรรมเฉพาะในส่ิงท่ีสังเกตได้อย่างเด่นชัดมีความเห็นว่าการศึกษาทางจิตวิทยาควรเป็น

การศึกษาส่ิงท่ีเป็นปรนยั มิใช่เป็นอตันยั ซ่ึงเก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิดของคน  

  3.  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นความสามารถของนกัเรียนในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงเกิดจากนกัเรียน

ไดรั้บประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูตอ้งศึกษาแนวทางในการวดัและ

ประเมินผล ผลสัมฤทธ์ิ (Achievement) เป็นผลการเรียนรู้ตามแผนท่ีกาหนดไวล่้วงหนา้อนัเกิดจาก

กระบวนการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ท่ีผา่นมามีนกัการศึกษาให้ความหมายของ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวด้งัน้ี  

  สมพร เช้ือพนัธ์ (2547 : 53) สรุปว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ

ความสาํเร็จและสมรรถภาพดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนท่ีไดจ้ากการเรียนรู้อนัเป็นผลมาจากการเรียนการ

สอน การฝึกฝนประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากการทดสอบดว้ยวธีิการต่าง ๆ  

  พิมพนัธ์ เตชะคุปต ์และพเยาว ์ยนิดีสุข (548 : 125) กล่าววาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หมายถึง ขนาดของความสาํเร็จท่ีไดจ้ากกระบวนการเรียนการสอน  

  ปราณี กองจินดา (2549 : 42) กล่าววาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือ

ผลสาํเร็จท่ีไดรั้บจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และประสบการณ์
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เรียนรู้ทางดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสัย และยงัไดจ้าํแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวต้าม

ลกัษณะของวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกนั 

  วชัลี บวัตา (2550 : 42) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบ ซ่ึง

เป็นแบบประเมินผลตามสภาพจริงวชิาภาษาองักฤษท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  

  อนาสตาซี (1970 อา้งอิงในอรทยั จนัใด. 2553 : 16) กล่าวไวว้า่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี

ความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบทางดา้นสติปัญญา และองคป์ระกอบทางดา้นท่ีไม่ใช่สติปัญญาดา้น

อ่ืน ๆ  

  ชวาล แพรัตกุล (2517 อ้างอิงในสมควร จาํเริญพฒัน์. 2553 : 21) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหมายถึง ความรู้ทกัษะและสมรรถภาพทางสมองในดา้นต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการ

สั่งสอนของครู ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดโ้ดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ (Achievement test)  

  อรทยั จนัใด (2553 : 18) กล่าววา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถ

ในการท่ีจะพยายามเขา้ถึงความรู้ หรือทกัษะซ่ึงเกิดจากการกระทาํท่ีประสานกนัตอ้งอาศยัความ

พยายามอยางมาก ทั้งองค์ประกอบทางด้านท่ีเก่ียวขอ้งกบสติปัญญา และองค์ประกอบท่ีใช้สถิติ

ปัญญา แสดงออกในรูปของความสาํเร็จ ซ่ึงสามารถสังเกตและวดัไดด้ว้ยเคร่ืองมือทางจิตวิทยาหรือ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทวัไป  

  สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้หรือทกัษะท่ีตอ้งใช้สติปัญญาและ

สมรรถภาพทางสมองท่ีไดรั้บมาจากการสั่งสอน แสดงออกมาในรูปความสําเร็จสามารถวดัไดโ้ดย

การแสดงออกมาทั้ ง 3 ด้าน คือพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย ด้านทักษะพิสัย และใช้แบบทดสอบ

ความสามารถในการเรียนรู้เก่ียวกบเน้ือหาวชิาท่ีเรียน 

5.  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

โสภิตา ล้ิมวฒันาพนัธ์. (2538) การเปรียบเทียบผลของการปรับพฤติกรรมโดยใช้การ

ควบคุมตนเองกบัการเสริมแรงทางบวกดว้ยเบ้ียอรรถกร ท่ีมีต่อการเพิ่มและการคงอยูข่องพฤติกรรม

ความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคนิคบุรีรัมย ์ชั้นปีท่ี 1 ผลการวิจยั

พบวา่นกัศึกษามีความรับผดิชอบมากข้ึน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน  

วรลกัษณ์ เลิศลอย.(2550) งานวิจยัเร่ืองการศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบใน

การทาํงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/1 โดยการใชก้ารเสริมแรงทางบวก ผลการวิจยั พบวา่ 

สามารถลดพฤติกรรมการขาดความรับผดิชอบในการทางาน มีความกระตือรือร้นในการทาํงานมาก

ข้ึน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน  

มนตรา ประถมภฎั (2548) ไดท้าํการศึกษาผลของการใชเ้บ้ียอรรถกรควบคู่กบัการช้ีแนะ

เพื่อพฒันาความมีวินยัของพลทหารกองประจาการ พบวา่ก่อนและหลงัการเสริมแรงดว้ยเบ้ียอรรถ

กรควบคู่กบัการช้ีแนะทหารกอง   ประจาํการมีวินยัแตกต่างกนั โดยพลทหารกองประจาํการมีวินยั
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เพิ่มมากข้ึนในทิศทางท่ีพึงประสงค ์และแนวโนม้ของอตัราการเปล่ียนแปลงของการผิดวินยัของพล

ทหารกองประจาการลดลง ทั้งระยะทดลองและระยะหลงัการทดลองเม่ือเทียบกบัระยะเส้นฐาน 

จากการศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัพบวา่ การพฒันา

พฤติกรรมการไม่ตั้งใจเรียนของนกัเรียนมีอยูห่ลายวิธี เช่น การให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม เช่น งานวิจยั

ของสงเคราะห์ แกว้ทาสี (2549) เป็นตน้ การใชท้ฤษฎีพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรม เช่น 

งานวิจยัของ                ฐิตินาฎ เหลืองอ่อน (2547) เป็นตน้ การพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเอง เช่น 

งานวิจยัของบุษบากร ตณัฑวรรณ (2545) เป็นตน้ การใชเ้ทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ เช่น งานวิจยั

ของสมฤดี เชยสะอาด (2547) เป็นตน้ การใชชุ้ดกิจกรรม แนะแนว เช่น งานวิจยัของพชัราภรณ์ รัก

ช่วย (2546) เป็นต้น และการปฏิบติัธรรม เช่น งานวิจยัของผุสดี เฉลิมสุข (2543)  

              วงศร์วี โพธ์ิสวสัด์ิ. (2549). ไดท้าํการพฒันาความรับผิดชอบดา้นการเรียนของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนปริยติัรังสรรค ์ อ.เมือง จงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ นกัเรียนกลุ่มควบคุมมี

คะแนนความรับผิดชอบก่อนและหลงัการทดลองไม่แตกต่างกนั นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนน

ความรับผดิชอบก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นกัเรียน

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีคะแนนความรับผิดชอบก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001  

            จิรัชญา ทิขตัติ. (2550). ไดท้าํการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความรับผิดชอบ

ทางการเรียนภาษาไทย ท่ีได้รับการสอนแบบร่วมมือและการสอนแบบปกติของนักเรียน ชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี พบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบร่วมมือกบันกัเรียน

ท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ มีความรับผิดชอบทาง      การเรียนวิชาภาษาไทย แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบร่วมมือก่อนและหลงัการทดลองมี

ความรับผิดชอบทางการเรียนวิชาภาษาไทยแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05



 

 

บทที ่3 

วธีิการดําเนินการวจิัย 

การวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเร่ือง การศึกษาผลของการใชก้ระบวนการกลุ่ม และเสริมแรง

ท่ีมีต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทาํงานท่ีได้รับมอบหมายในรายวิชาการประกนัภยั ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 3/5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ มี

วธีิดาํเนินการดงัน้ี 

1.  ประชากร ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัชั้น ระดบัชั้น ปวช.3/5 สาขาวิชาการตลาด ท่ีเรียนใน

รายวชิา  การประกนัภยั ปีการศึกษา 2560 จานวน 13 คน  

2.  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ สาขาวิชา

การตลาด ระดบัชั้น ปวช.3/5 ท่ีเรียนในรายวชิาการประกนัภยั 

3.  ตวัแปรท่ีศึกษา ประกอบดว้ย 

     1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ กระบวนการกลุ่มและเสริมแรง 

     2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการตั้งใจเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
             4.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล  

     1. แบบบนัทึกพฤติกรรมการสนใจเรียน การเขา้ชั้นเรียน ขณะเรียน  

     2. แบบบนัทึกพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการตั้งคาํถามและคาํตอบ 

     3. แบบทดสอบวดัความรู้วชิาการประกนัภยั สาํหรับนกัศึกษาสาขาวชิาการตลาด 

5.  การรวบรวมข้อมูล 

     ผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลโดยการบนัทึกผลลงในแบบประเมินผลการปฏิบติังาน 

ดงัน้ี 

ลาํดบั ขั้นตอน/

กระบวนการ 

วธีิการการดาํเนินเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1 ขั้นวางแผน  

 

- สังเกตพฤติกรรมการสนใจเรียน การเขา้ชั้นเรียน ขณะเรียน  

- ทดสอบก่อนเรียน  

2 ขั้นปฏิบติั  - แบ่งกลุ่ม แจง้เง่ือนไข ใหส้มาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่ม ดาํเนินการ

นาํเสนอ      

  หนา้ชั้นเรียนตามหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมายและตั้งคาํถาม 5 

คาํถาม   

   เพื่อท่ีจะถามกลุ่มเพื่อนท่ีกาํลงันัง่ฟัง ไดรั้บทราบวา่จะมีการให้
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คะแนน 

  บวก 1 คะแนน เฉพาะคาํถามท่ีตอบถูก และเพื่อนท่ีนัง่ฟัง

สามารถตั้งคาํ 

  ถามได ้ทุกคาํถามก็จะมีคะแนนบวก 1 คะแนนเช่นกนั ในแต่ละ

คาบท่ี 

  นาเสนอในชั้นเรียน  

- เสริมแรง โดยการกล่าวชมเชย และปรบมือ สาํหรับนกัศึกษาท่ี

ตอบถูก  

  และรับผดิชอบส่งงานตามวนัเวลาท่ีกาํหนด  

ลาํดบั ขั้นตอน/

กระบวนการ 

วธีิการการดาํเนินเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3 ขั้นตรวจสอบผล  

 

- บนัทึกการมีส่วนร่วมในการถาม – ตอบ  

- ทดสอบหลงัเรียน  

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

4 ขั้นสรุปผล  - กาํหนดเป็นขอ้ปฏิบติัสาหรับชั้นเรียน  

  

 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ 

1. ผูว้จิยัทาํการบนัทึกพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการตั้งคาํถามและตอบคาํถามทุก ๆ 

สัปดาห์ และนาํผลการบนัทึกมาตรวจสอบค่าความเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของนกัศึกษา  

2. การหาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและใชสู้ตร t – test แบบ 

Dependent



 

 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ 

การวเิคราะห์ข้อมูลสําคัญ  

ตาราง 2.1 แบบบันทึกการมีส่วนร่วมในการตั้งคําถาม การตอบคําถาม  

เวลาทั้งส้ิน 12 สัปดาห์ ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน 2560 ถึง เดือน กุมภาพนัธ์ 2561 

 

ลาดบั  

 

ช่ือ – สกุล 

ยกมือ 

ตอบคา

ถาม 

ยกมือ 

ตั้งคาถาม 

แรงเสริม

ทางสังคม 

 

คะแนน

รวม 

 คะแนน/

คร้ัง 

คะแนน/คร้ัง คะแนน/

คร้ัง 

กลุ่ม 1 นายศุภชยั           ฉาไธสง 5 5 Ω 4 14 

 นางสาวรุ่งอรุณ  ออ๊ดกนั 4 4 Ω 3 11 

 นายนพรัตน ์       ตุลยาภรณ์ 1 2 Ω 1 4 

 นายศุภโชค         จนัทร์ขนัศรี 2 1 Ω 1 4 

กลุ่ม 2 นายณฐัพล         เล็กนอ้ย 1 1 Ω 1 3 

 นายธณากร        ไวคงคา                                                                4 3 Ω 1 8 

 นายรัชพล           แป้นบางนา 2 1 Ω 1 4 

กลุ่ม 3 นางสาวเบญจมาภรณ์  คงสวา่ง 2 2 Ω 1 5 

 นายจกัรพรรด์ิ    ชมจนัทร์ 3 3 Ω 2 8 

 นายณฐันนท ์      วไิล 2 1 Ω 1 4 

กลุ่ม 4 นายณฐัดนยั        ล่ิมตระกลู 2 2 Ω 1 5 

 นายณฐัพนธ์        แซ่เจีย 3 2 Ω 2 7 

 นายธีรภทัร         แสงทอง 3 3 Ω 3 9 

 
 หมายถึง ยกมือตอบคาํถามถูกตอ้ง  

Ω หมายถึง ตั้งคาํถามไดช้ดัเจนและถูกตอ้ง  
 หมายถึง ใหแ้รงเสริมทางสังคมแทนโดยกล่าวคาชมเชย ปรบมือ พยกัหนา้ 
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จากตาราง 2.1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งของนกัศึกษาบางคนไม่ค่อยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

เรียนการสอนเท่าท่ีควรเน่ืองจากไม่กลา้แสดงออก อาจารยผ์ูส้อนตอ้งทาํหนา้ท่ีกาํกบัให้นกัศึกษาท่ี

ไม่กลา้แสดงออกใหมี้ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมการเรียนการสอน และช้ีแจงถึงประโยชน์ของการ

มีส่วนร่วมในการตั้งคาํถาม การตอบคาํถาม ทุกคร้ังท่ีทาํกิจกรรมจะมีคะแนนบวก และให้แรงเสริม

ทางสังคมดว้ย นกัศึกษาจึงไดค้ะแนนเป็นจาํนวนท่ีแตกต่างกนั เรียงลาดบัจากมากท่ีสุด ไปหานอ้ย

ท่ีสุด  

อนัดบัท่ี 1 นกัศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการตั้งคาํถาม การตอบคาํถามและแรงเสริมทางสังคม 

มากท่ีสุด คือ นายศุภชยั  ฉาไธสง ไดรั้บคะแนนรวม 14 คะแนน 
อนัดบัท่ี 2 นกัศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการตั้งคาํถาม การตอบคาํถามและแรงเสริมทางสังคม 

คือ         นางสาวรุ่งอรุณ  ออ๊ดกนั ไดรั้บคะแนนรวม 11 คะแนน  

อนัดบัสุดทา้ยท่ีมีส่วนร่วมในการตั้งคาํถาม การตอบคาํถามและแรงเสริมทางสังคม คือ                                     

นายณฐัพล  เล็กนอ้ย ไดรั้บคะแนนรวม 3 คะแนน 

          ตาราง 2.2 ตารางแสดงคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
ลาํดบั ช่ือ-สกุล Pretest Posttest 

1 นายศุภชยั           ฉาไธสง 23 28 

2 นางสาวรุ่งอรุณ  ออ๊ดกนั 19 24 

3 นายนพรัตน์        ตุลยาภรณ์ 20 26 

4 นายศุภโชค         จนัทร์ขนัศรี 19 23 

5 นายณฐัพล           เล็กนอ้ย 17 22 

6 นายธณากร          ไวคงคา                                                                18 23 

7 นายรัชพล            แป้นบางนา 17 24 

8 นางสาวเบญจมาภรณ์  คงสวา่ง 20 24 

9 นายจกัรพรรด์ิ      ชมจนัทร์ 21 25 

10 นายณฐันนท ์        วไิล 17 22 

11 นายณฐัดนยั          ล่ิมตระกลู 16 21 

12 นายณฐัพนธ์          แซ่เจีย 20 24 

13 นายธีรภทัร           แสงทอง 21 25 

 เฉลีย่รวม 19.08 23.92 

จากตาราง 2.2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งของนกัศึกษาทั้งหมด จานวน 13 คน ไดท้าํการทดสอบ

ก่อนเรียน ไดค้่าคะแนนเฉล่ียรวม 19.08 และทดสอบหลงัเรียนไดค่้าคะแนนเฉล่ียรวม 23.92 
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ตาราง 2.3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม และเสริมแรง และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน – ค่าเฉลี่ย

คะแนนหลงัเรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่มและเสริมแรง  
คะแนนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มและเสริมแรง N �̅� SD t-test Sig. 

คะแนนก่อนเรียน 13 19.08 2.02 
-19.44 .000* 

คะแนนหลงัเรียน 13 23.92 1.85 

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 จากตาราง 2.3 จากการสอนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม และเสริมแรง มีค่าเฉล่ียคะแนนก่อน

เรียน เท่ากบั 19.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.02 (�̅�= = 19.08 , SD =2.02) และค่าเฉล่ีย

คะแนนหลงัเรียน  เท่ากบั 23.92 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.85 (�̅�= = 23.92 , SD =1.85) จา

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนและค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียน พบวา่ ค่า  t-test เท่ากบั -

19.442 และค่า  Sig. เท่ากบั .000* พบวา่ คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่ จากการสอนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม และเสริมแรง ทาํให้นกัศึกษามี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน                



 

 

บทที ่5                                                                                                                                                                   

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจัิย  

1.  จากการท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการบนัทึกและสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษา และไดว้ิเคราะห์ผลจาก

การมีส่วนร่วมการตั้งคาถาม การตอบคาํถามและไดรั้บการเสริมแรง สรุปไดว้า่ จากการทาํขอ้ตกลงกนั

ระหวา่งผูส้อน (ผูว้ิจยั) กบันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดป้ระเมินพฤติกรรมของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 

และเม่ือทราบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้แล้ว นกัศึกษามีพฤติกรรมความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียน

เพิ่มข้ึน มีความรับผิดชอบมากข้ึนและนกัศึกษามีความสนุกสนานในการเรียน จึงส่งผลให้นกัศึกษามี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  

2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ ก่อนและหลงัการใชก้ระบวนการกลุ่มพร้อมการเสริมแรงทางบวก โดยวิธีการทางสถิติ t – 

test พบวา่ หลงัจากใช้กระบวนการกลุ่มพร้อมเสริมแรงทางบวก มีผลสัมฤทธ์ิสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไวว้า่ การจดัการเรียนการสอนโดยใช้

กระบวนการกลุ่มและการเสริมแรง ทาํให้นกัศึกษามีความตั้งใจเรียนมากข้ึน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงข้ึน  

อภิปรายผล  

จากผลการวจิยัท่ีไดรั้บผูว้จิยัสามารถนาผลมาอภิปรายไดด้งัน้ี  

ระยะท่ี 1 เป็นระยะสังเกตพฤติกรรม ซ่ึงยงัไม่มีการใชก้ระบวนการกลุ่ม การให้คะแนน 

และแรงเสริมทางสังคม และผูส้ังเกตยงัไม่รู้ตวัใชเ้วลา 1 สัปดาห์ นกัศึกษาจึงมีพฤติกรรมต่างคนต่าง

อยู ่ตวัใครตวัมนั ไม่มีความรับผดิชอบในการทาํงาน  

ระยะท่ี 2 เป็นระยะเร่ิมใช้กระบวนการกลุ่ม พร้อมเสริมแรง ในการทางานกลุ่มร่วมกนัเป็น

ระยะเวลา 1 เดือน โดยแจง้เง่ือนไข และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  และให้ตั้งคาํถาม 5 คาํถาม  เพื่อท่ีจะถาม 

กลุ่มเพื่อนท่ีกาลงันัง่ฟัง ไดรั้บทราบวา่จะมีการให้คะแนนบวก 1 คะแนน เฉพาะคาํถามท่ีตอบถูก และ

เพื่อนท่ีนัง่ฟังสามารถตั้งคาํถามได ้ ทุกคาํถามก็จะมีคะแนนบวก 1 คะแนน เช่นกนั ในแต่ละคาบท่ี

นาํเสนอในชั้นเรียน ผูส้อนก็จะใชก้ารเสริมแรง โดยการกล่าวชมเชย และปรบมือ สําหรับนกัศึกษาท่ีตอบ

ถูก จากการสังเกตนกัศึกษามีส่วนร่วมในการตั้งคาํถาม การตอบคาํถามและมีความพึงพอใจกบัการไดรั้บ

แรงเสริมทางสังคม   มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบทาํงานเสร็จตามกาํหนดเวลา แต่ยงัมีนกัศึกษา

บางคนไม่กลา้แสดงออกในการตั้งคาํถาม และตอบคาํถาม อาจารยผ์ูส้อนคอยกาํกบัดูแลนกัศึกษาท่ีไม่กลา้
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แสดงออกให้มีโอกาสใน   การตั้งคาํถามและตอบคาํถาม หลงัจากนั้นนักศึกษาก็มีส่วนร่วมและกล้า

แสดงออก  

ระยะท่ี 3 ระยะน้ีงดการใหค้ะแนนบวก แต่จะใหแ้รงเสริมทางสังคมแทน โดยการกล่าวคาํชมเชย 

และการพยกัหนา้ยอมรับในพฤติกรรมของนกัศึกษานกัศึกษามีความรับผดิชอบในการทาํงานกลุ่มมากข้ึน  
การใชก้ระบวนการกลุ่มพร้อมเสริมแรง คือ การให้คะแนน บวก 1 คะแนน หรือการใชแ้รงเสริม

ทางสังคม ทาํให้นกัศึกษามีพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มมากข้ึน มีความรับผิดชอบมากข้ึน ส่งผลให้

นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และผา่นเกณฑ์ท่ีกาํหนดได ้ โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน ใน

การใชก้ระบวนกลุ่มและการเสริมแรงสูงกวา่ก่อนเรียน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ อาจมีสาเหตุมา

จากการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเสริมแรง ไดเ้นน้การมีส่วนร่วมในการตั้งคาํถาม การตอบคาํถาม จน

ผูเ้รียนเกิด  การเขา้ใจมากข้ึน ส่งผลใหผู้เ้รียนไม่เบ่ือหน่ายในการเรียน มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่และ

ใหค้วามสนใจในการเรียน การทาํกิจกรรม ทาํใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑท่ี์กาํหนด ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วรลกัษณ์ เลิศลอย.(2550) งานวิจยัเร่ืองการศึกษาการปรับพฤติกรรมความ

รับผดิชอบในการทาํงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/1 โดยการใชก้ารเสริมแรง ผลการวิจยั พบวา่ 

สามารถลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการทาํงาน มีความกระตือรือร้นในการทาํงานมากข้ึน 

และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน  

ข้อเสนอแนะ  

1. ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัคร้ังน้ี  

     1.1  อาจารยผ์ูส้อนควรหันมาให้ความสนใจในเร่ืองการเป็นผูมี้ความรับผิดชอบต่อ

หนา้ท่ี และตรงต่อเวลาให้กบันกัศึกษา ตั้งแต่อยูใ่นวยัเรียนเพื่อประโยชน์ในการทาํงานในอนาคต 

เพราะการเป็นผูต้รงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนเอง จะสามารถทาํให้มีคุณธรรม 

จริยธรรมดา้นอ่ืน ๆ พฒันาง่ายข้ึน และเป็นคุณธรรมท่ีสถานประกอบการตอ้งการมากท่ีสุด  

     1.2  อาจารยผ์ูส้อนควรสร้างกิจกรรมการเรียนท่ีเน้นการทาํงานร่วมกนั เพื่อนสร้าง

ความคุน้เคยกนัในชั้นเรียน  

     1.3  อาจารยผ์ูส้อนควรศึกษาและหาแนวทางเพื่อแกปั้ญหาการเรียนในลกัษณะน้ีใหไ้ด ้ 

     1.4  อาจารยผ์ูส้อนควรหาวิธีการแกปั้ญหาในลกัษณะเดียวกนัน้ี ไปใชก้บันกัศึกษาใน

รายวชิาท่ีมีปัญหาอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจจะไดผ้ลสรุปของการวจิยัท่ีแตกต่างกนั  

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  

                  2.1  ควรมีการศึกษาตวัแปรท่ีมีผลต่อการใชก้ระบวนการกลุ่ม และเสริมแรง  

   2.2  ควรมีการเปรียบเทียบผลการใชก้ระบวนการกลุ่ม และเสริมแรง ในระหวา่งการเรียน 

การสอน  กบัวธีิการจดัการเรียนการสอนแบบอ่ืน
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