
 

      
 

รายงานการวิจยั 

เรือ่ง ผลการปรบัพฤติกรรมการคุยกนัในชั้นเรียน 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยการเสริมแรงทางบวก  

และการเสริมแรงทางลบ ในรายวิชาวิทยาศาสตร ์

 

 

 

 

 

ว่าท่ีรอ้ยตรีหญิงศิริเพญ็  ปงใจดี 

ครู 

 

 
 

 

 

 

โรงเรียนบา้นสบเมย  ต าบลแม่สามแลบ  อ าเภอสบเมย 

ส านกังานเขตพื้ นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 



 

 
ชื่อเรื่อง   ผลการปรับพฤติกรรมการคุยกันในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
                 ด้วยการเสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ผู้ศึกษา ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริเพญ็   ปงใจดี 
ปีการศึกษา 2563 
 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง ผลการปรับพฤติกรรมการคุยกันในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการ
เสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาผลการปรับ
พฤติกรรมการคุยกันในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเสริมแรงทางบวก และการเสริมแรง
ทางลบในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการคุยกันในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ระหว่างก่อนและหลัง โดยใช้ แบบประเมินการแก้ปัญหาการคุยกันในชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ด้วยการเสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ท าการเก็บข้อมูล 4 สัปดาห์ 
  ผลการวิจัยเรื่องการปรับพฤติกรรมการคุยกันในชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการ
เสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบ  ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  สัปดาห์ที่ 1 พบว่านักเรียนที่ไม่คุยกัน 13 
คน นักเรียนที่คุยกัน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 31.58  สัปดาห์ที่ 2 พบว่านักเรียนที่ไม่คุยกัน 14 คน นักเรียนที่คุยกัน 5 
คนคิดเป็นร้อยละ 26.32  สัปดาห์ที่ 3 พบว่านักเรียนที่ไม่คุยกัน 17 คน นักเรียนที่คุยกัน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 
10.53  สัปดาห์ที่ 4 พบว่านักเรียนที่ไม่คุยกัน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนที่คุยกัน 0 คน  คิดเป็นร้อยละ 
0 
  ดังนั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสบเมย  จ านวน 19 คน ที่ได้รับการปรับพฤติกรรม
การคุยกันในชั้นเรียน ด้วยการเสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบ  มีพฤติกรรมการคุยกันหรือพฤติกรรมที่ 
ไม่พึงประสงคห์ลังเรียน ดีขึ้น 100 เปอร์เซ็น 
 
 
 

 

 

 
 



 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

การเรียนการสอนในชั้นเรียน นอกจากจะเป็นสถานที่ฝึกพฤติกรรมให้อยู่ในระเบียบวินัยของห้องเรียนและ
โรงเรียน ตามความประสงค์ของสังคม เพ่ือให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสภาพ
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในชั้นเรียนส่วนมากที่พบในปัจจุบันนี้ ได้แก่ พฤติกรรมลุกจากที่นั่ง คุยกัน เล่นกัน ส่งเสียง
ดัง ซึ่งเป็นปัญหาในขณะที่ท ากิจกรรมการเรียนการสอนท าให้นักเรียนมีความสนใจต่อการเรียนน้อยลงเพราะมักจะ
พูดคุยกันในขณะที่ก าลังเรียนท าให้ครูต้องหยุดการเรียนการสอน และหันมาตักเตือนแทน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นผลท าให้ไม่สามารถด าเนินการสอนไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
 นักจิตวิทยาที่ได้เสนอวิธีปรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนโดยเน้นการให้รางวัลแทนการลงโทษซึ่งใช้
ทฤษฎีหลักการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับพฤติกรรมของมนุษย์ สกินเนอร์นักจิตวิทยาผู้ก่อตั้งทฤษฎีการวางเงื่อนไข
แบบการกระท าได้เน้นถึงการเสริมแรง และสนใจในการปรับพฤติกรรมมีความเชื่อว่าเมื่อกระท าพฤติกรรมหนึ่งแล้ว
ได้รับการเสริมแรงแนวโน้มที่จะกระท าพฤติกรรมนั้นบ่อยครั้งขึ้นแต่ถ้าพฤติกรรมนั้นไม่ได้รับการเสริมแรง
พฤติกรรมนั้นจะมีความถี่ลดลงจนหายไป และสกินเนอร์พบว่าอัตราการตอบสนองในพฤติกรรมที่พึงประสงค์จะ
เพ่ิมข้ึนอยา่งชัดเจนมากในระยะที่ได้รับการเสริมแรง ทฤษฎีนี้สามารถน าไปประยุกต์ปรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาใน
ชั้นเรียนได้ คือ เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ดีแล้วได้รับแรงเสริมจากครู เด็กมีแนวโน้มในการแสดงพฤติกรรมนั้น
เพ่ิมขึ้นและถ้าเด็กไม่ได้รับการเสริมแรงเมื่อแสดงพฤติกรรมที่ไม่ พึงประสงค์ เช่น คุยกัน ลุกออกจากที่ เป็นต้น 
พฤติกรรมนั้นจะมีความถี่ลดลงจนกระทั้งพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจะหายไปในที่สุด เด็กจะเห็นความส าคัญของการ
ได้รับรางวัลและค าชมเชย การสัญญาว่าจะให้รางวัลจึงเป็นแรงจูงใจให้เด็กกระท าความดีได้มากกว่าการดุหรือการ
ขู่ว่าจะลงโทษ 

 เนื่องจากครูเป็นผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงที่ปรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาให้เป็นไปในทางที่พึงประสงค์และ
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เด็กไทยเจริญทุกด้านตามความมุ่งหมายของการศึกษา 
พฤติกรรมการคุยกันของนักเรียนขณะที่ท ากิจกรรมการเรียนการสอนเป็นปัญหามากที่สุดซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ
ตามมา เช่นปัญหาการขาดระเบียบวินัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ปัญหาต่อกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้น
เรียน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความเจริญกาวหน้าทางการศึกษา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงด าเนินการ  ปรับพฤติกรรมการคุยกัน
ในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการเสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบ ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์  ซึ่งเด็กจะให้ความสนใจเมื่อได้รับรางวัล และค าชมเชย พฤติกรรมการคุยกัน จะลดลงและมีความ
ยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เ พ่ือศึกษาผลการปรับพฤติกรรมการคุยกันในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6             
โดยการเสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการคุยกันในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนและ
หลัง  



 

สมมติฐานการวิจัย 
 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ โรงเรียนบ้านสบเมย  จ านวน 19 คน ที่ได้รับการปรับพฤติกรรมการคุยกันใน
ชั้นเรียน ด้วยการเสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบ  มีพฤติกรรมการคุยกัน หรือ พฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์มีจ านวนน้อยลง 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มเดียวกัน ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนบ้านสบเมย  จ านวน 19  คน 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1 ตัวแปรต้น  

  - การเสริมแรงทางบวกด้วยการให้คะแนน Superboy  
  - การเสริมแรงทางลบ ด้วยการหักคะแนนครั้งละ 3 คะแนน 
 2.2  ตัวแปรตาม  
  - พฤติกรรมการไม่คุยเล่นในชั้นเรียน 

 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
  ผู้วิจัยก าหนดระยะเวลาการแก้ปัญหาการคุยกันในชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนสบเมย  จ านวน 19  คน อยู่ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  จ านวน 4 สัปดาห์  ในชั่วโมงสอน
วิทยาศาสตร์  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

 การปรับพฤติกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยใช้วิธีการประยุกต์หลัก ทฤษฎีการเรียนรู้ 
แบบวางเงื่อนไขแบบกระท ามาใช้อย่างเป็นระบบ 
 พฤติกรรมการคุยกันในชั้นเรียน หมายถึง พฤติกรรมการคุยกันของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในชั้นเรียน
ขณะที่ครูสอนหรือตอนให้นักเรียนท างาน 
 การเสริมแรงทางบวก หมายถึง การกล่าวค าชมเชยจากครูผู้สอนเมื่อกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการพูดคุย
ในชั้นเรียนน้อยลง 
 การเสริมแรงทางลบ หมายถึง การกล่าวค าตักเตือน /การหักคะแนนเมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมการพูดคุยใน
ชั้นเรียน 
 
 คะแนน Superboy หมายถึง คะแนนพิเศษนอกเหนือจากคะแนนที่ได้จากการท างานส่งครู 



 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
1. เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และลดพฤติกรรมการคุยกันในชั้นเรียนของนักเรียนทุกชั้นได้ 
2. นักเรียนจะมีระเบียบวินัยในการเรียน รู้จักกาลเทศะ และสามารถอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ผลการปรับพฤติกรรมการคุยกันในชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการ
เสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรในการวิจัย 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. ขัน้ตอนด าเนินการวิจัย 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มเดียวกัน ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนบ้านสบเมย จ านวน 19  คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบประเมินการแก้ปัญหาการคุยกันของนักเรียนในแต่ละวัน 

 - การคุยในห้องเรียน 
 - การคุยในช่วงครูปฏิบัติการสอน 
 - การคุยในช่วงท ากิจกรรมที่ครูมอบหมาย 
 - การคุยในช่วงสิ้นสุดคาบเรียน 

 
ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
  1. ครูจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรช์ั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และสังเกตพฤตกรรมในชั้นเรียน  
  2. เมื่อพบว่านักเรียนพูดคุยเล่นกันเสียงดังในระหว่างเรียน ครูได้ตักเตือนเป็นระยะ พร้อมวางเงื่อนไข 
การหักคะแนน จากนั้นสังเกตพฤติกรรม  
  3. เมื่อพบนักเรียนยังไม่สามารถหยุดการคุยเล่นในคาบเรียนได้ ครูวางแผนการวิจัย  โดยใช้ในระยะเวลา 
4 สัปดาห์  
  4. ครูด าเนินการวิจัยใน 4 สัปดาห์ดังนี้ 
   4.1 ครูด าเนินการวิจัยในสัปดาห์ที่ 1 ครูเตรียมกระดานไวท์บอร์ด แล้วท าตารางให้มีชื่อนักเรียนทุก
คน และมีช่องให้คะแนน และช่องหักคะแนน  ติดกระดานบริเวณมุมที่นักเรียนมองเห็นได้ชัด ครูและนักเรียนวาง
เงื่อนไขในคาบร่วมกันว่า ทุกคนจะได้คะแนนพ้ืนฐาน เรียกว่าคะแนน Superboy คนละ 5 คะแนน แต่หากคุย 1 



 

ครั้งจะ ถูกหักคะแนนครั้งละ 3 คะแนน จากนั้นครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ในขณะสอน และเมื่อหมดคาบเรียน 
ก็สรุปคะแนนในแต่ละครั้ง  
   4.2 ครูด าเนินการวิจัยในสัปดาห์ที่ 2 ครูวางเงื่อนไขพิเศษเฉพาะสัปดาห์นี้  โดยจะให้คะแนน 
Superboy คนละ 5 คะแนน เฉพาะนักเรียนที่ไม่คุยเท่านั้น หมายความว่านักเรียนต้องปฏิบัติตนเรียนอยู่ในกติกา
ถึงจะได้ (เสริมแรงทางบวก) ส่วนคนที่คุยก็จะไม่ได้คะแนนนี้ (ครูบันทึกข้อมูลระหว่างการสังเกต)  
   4.3 ครูด าเนินการวิจัยในสัปดาห์ที่ 3  ครูวางเงื่อนไขพิเศษเฉพาะสัปดาห์นี้ โดยจะไม่ให้คะแนน 
Superboy  แต่จะหักคะแนนคนคุย  ครั้งละ 3 คะแนน หมายความว่านักเรียนต้องปฏิบัติตนอยู่ในกติกาถึงจะไม่
โดนหักคะแนน (เสริมแรงทางลบ) ส่วนคนที่ ไม่คุยก็จะไม่ได้หักคะแนนใดๆเลย เป็นการรักษาคะแนนให้มากที่สุด 
(ครูบันทึกข้อมูลระหว่างการสังเกต)  
   4.4  ครูด าเนินการวิจัยในสัปดาห์ที่ 4 ครูวางเงื่อนไขพิเศษเฉพาะสัปดาห์นี้ โดยจะให้คะแนน 
Superboy คนละ 5 คะแนนเป็นช่วงๆช่วงละ10 นาที  และหักคะแนนคนคุยเป็นช่วงๆเช่นกัน ครั้งละ 3 คะแนน  
เพ่ือให้นักเรียนได้รับการกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา และรักษา กติกามารยาท (ครูบันทึกข้อมูลระหว่างการสังเกต)  
 5. ครูสรุปผลคะแนนให้นักเรียน พร้อมมอบรางวัลให้นักเรียนที่ได้คะแนน Superboy มากที่สุด 3 อันดับ  
รางวัลอาจเป็นกล่องดินสอ  สายคล้องแมส สมุด ปากกา ฯลฯ พร้อมให้ข้อคิดว่า แม้ไม่มีเครื่องมือใดมาก ากับ
นักเรียน นักเรียนก็ยังคง ต้องปฏิบัติตนอย่างดีในคาบเรียน  
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

          ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้ใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ(%)  

 
ผลการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง ผลการปรับพฤติกรรมการคุยกันในชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการ
เสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  ได้ผลการวิจัยแยกเป็น 4 สัปดาห์ ดังนี้ 
 
ผลด าเนินการวิจัย 
 สัปดาห์ที่  1 
  จากการสังเกตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1 ในการให้คะแนนพ้ืนฐานคนละ 5 คะแนน และ
หักคะแนน 3 คะแนนทุกครั้งที่คุย จากทั้งหมด 19  คน มีนักเรียนที่ไม่คุยเล่นจ านวน 13 คน และมีนักเรียนที่โดน
หักคะแนนจากการคุยทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58  แสดงว่านักเรียนส่วนหนึ่งยัง ควบคุมตนเองไม่ได้แต่
โดยส่วนใหญ่เริ่มตอบรับกติกาท่ีให้  
 สัปดาห์ที่  2 
  จากการสังเกตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2 ในการให้คะแนน Superboy คนละ 5 คะแนน
เท่านั้น จากทั้งหมด 20 คน มีนักเรียนที่ได้คะแนน Superboy ทั้งหมด 14 คน นักเรียนที่ไม่คุยเล่น  จ านวน 14 



 

คน และนักเรียนที่ยังคุยเล่นอยู่ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32  แสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่เริ่มปรับ พฤติกรรมและให้
ความร่วมมือต่อกิจกรรม บรรยากาศในห้องเรียนเงียบขึ้น คนคุยเล่นลดน้อยมาก 
 สัปดาห์ที่  3 
  จากการสังเกตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 3 ในการให้หักคะแนนคุยคนละ 3 คะแนน เท่านั้น 
จากทั้งหมด 19 คน มีนักเรียนที่โดนหักคะแนนเพราะคุย ทั้งหมด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53  แสดงว่านักเรียน
ส่วนใหญ่เริ่มปรับพฤติกรรมและให้ความร่วมมือต่อกิจกรรม บรรยากาศในห้องเรียนเงียบ ขึ้น คุยเล่นลดน้อยมาก  
 สัปดาห์ที่  4 
  จากการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ครั้งที่ 4 ในการให้คะแนน Superboy คนละ 5 คะแนน 
และหักคะแนนคุยคนละ 3 คะแนน จากทั้งหมด 20 คน ไม่มีนักเรียนที่โดนหักคะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 แสดงว่า
นักเรียนทุกคนเริ่มปรับพฤติกรรมและให้ความร่วมมือต่อกิจกรรม บรรยากาศในห้องเรียน เงียบขึ้น นักเรียนรู้
กาลเทศะ แม้ไม่ไดต้ั้งเงื่อนไขใดๆ นักเรียนก็มีระเบียบในการเรียน 

ผลการสังเกตพฤติกรรมการคุยกันในชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการเสริมแรง
ทางบวก และการเสริมแรงทางลบ  ช่วงเวลาที่คุย แยกดังนี้ คุยในช่วงเวลาเริ่มเรียน  คุยในช่วงเวลาครูปฏิบัติการ
สอน  คุยในช่วงกิจกรรมที่ครูมอบหมาย  คุยในช่วงสิ้นสุดคาบเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางบันทึกผล  การสังเกตพฤติกรรมการคุยกัน การคุยกันในชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
     ด้วยการเสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์   
 
สัปดาห์

ที ่
 

กติกา 
จ านวน

นักเรียนที่
เข้าเรียน 

จ านวน
นักเรียน
ที่ไม่คุย 

จ านวน
นักเรียน

ที่คุย 

จ านวน
นักเรียนที่
คุยร้อยละ 

1 ทุกคนจะได้คะแนนพื้นฐาน เรียกว่าคะแนน 
Superboy คนละ 5 คะแนน ทุกครั้งที่เรียน
วิทยาศาสตร์ แต่หากคุย 1 ครั้งจะ ถูกหักคะแนน
ครั้งละ 3 คะแนน 

 
19 

 
13 

 
6 

 
31.58 

2 ให้คะแนน Superboy คนละ 5 คะแนน เฉพาะ
นักเรียนที่ไม่คุยเท่านั้น(เสริมแรงทางบวก) ส่วนคน
ที่คุยก็จะไม่ได้คะแนนนี้ 

 
19 

 
14 

 
5 

 
26.32 

3 ไม่ให้คะแนน Superboy  แต่จะหักคะแนนคนคุย  
ครั้งละ 3 คะแนน (เสริมแรงทางลบ) ส่วนคนที่ ไม่
คุยก็จะไม่ได้หักคะแนนใดๆเลย เป็นการรักษา
คะแนนให้มากที่สุด  

 
19 

 
17 

 
2 

 
10.53 

4 ให้คะแนน Superboy คนละ 5 คะแนนเป็นช่วงๆ
ช่วงละ10 นาที  และหักคะแนนคนคุยเป็นช่วงๆ
เช่นกัน ครั้งละ 3 คะแนน 
 

 
19 

 
19 

 
0 

 
0 

 
 จากตาราง การสังเกตพฤติกรรมการคุยกัน การคุยกันในชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ด้วย
การเสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบ สัปดาห์ที่ 1 พบว่านักเรียนที่ไม่คุยกัน 13 คน นักเรียนที่คุยกัน 6 
คนคิดเป็นร้อยละ 31.58  สัปดาห์ที่ 2 พบว่านักเรียนที่ไม่คุยกัน 14 คน นักเรียนที่คุยกัน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 
26.32  สัปดาห์ที่ 3 พบว่านักเรียนที่ไม่คุยกัน 17 คน นักเรียนที่คุยกัน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 10.53  สัปดาห์ที่ 4 
พบว่านักเรียนที่ไม่คุยกัน 19 คน นักเรียนที่คุยกัน 0  คนคิดเป็นร้อยละ 0 
 
 
 

 

 
 



 

สรุปผล 
 ผลการวิจัยเรื่องการปรับพฤติกรรมการคุยกันในชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการ
เสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบ  ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  สัปดาห์ที่ 1 พบว่านักเรียนที่ไม่คุยกัน 13 
คน นักเรียนที่คุยกัน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 31.58  สัปดาห์ที่ 2 พบว่านักเรียนที่ไม่คุยกัน 14 คน นักเรียนที่คุยกัน 3 
คนคิดเป็นร้อยละ 26.32  สัปดาห์ที่ 3 พบว่านักเรียนที่ไม่คุยกัน 17 คน นักเรียนที่คุยกัน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 
10.53  สัปดาห์ที่ 4 พบว่านักเรียนที่ไม่คุยกัน 19 คน นักเรียนที่คุยกัน 0  คนคิดเป็นร้อยละ 0 
  ดังนั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสบเมย  จ านวน 19 คน ที่ได้รับการปรับพฤติกรรม
การคุยกันในชั้นเรียน ด้วยการเสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบ  มีพฤติกรรมการคุยกันหรือพฤติกรรมที ่
ไม่พึงประสงคห์ลังเรียน ดีขึ้น 100 เปอร์เซ็น 
 
อภิปรายผล 
 จากการสังเกตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1 ในการให้คะแนนพ้ืนฐานคนละ 5 คะแนน และหัก
คะแนน 3 คะแนนทุกครั้งที่คุย จากทั้งหมด 19 คน มีนักเรียนที่ไม่คุยเล่นจ านวน 13 คน และมีนักเรียนที่โดนหัก
คะแนนจากการคุยทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58 แสดงว่านักเรียนส่วนหนึ่งยัง ควบคุมตนเองไม่ได้แต่โดย
ส่วนใหญ่เริ่มตอบรับกติกาที่ให้   จากการสังเกตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ครั้งที่ 2 ในการให้คะแนน 
Superboy  คนละ 5 คะแนน เท่านั้น จากทั้งหมด 19 คน มีนักเรียนที่ได้คะแนน Superboy ทั้งหมด 14 คน 
นักเรียนที่ไม่คุยเล่น จ านวน 14 คน และนักเรียนที่ยังคุยเล่นอยู่ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32  แสดงว่านักเรียนส่วน
ใหญ่เริ่มปรับ พฤติกรรมและให้ความร่วมมือต่อกิจกรรม บรรยากาศในห้องเรียนเงียบขึ้น คนคุยเล่นลดน้อยมาก  
จากการสังเกตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ครั้งที่ 3 ในการให้หักคะแนนคุยคนละ 3 คะแนน เท่านั้น จาก
ทั้งหมด 19 คน มีนักเรียนที่โดนหักคะแนนเพราะคุย ทั้งหมด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53  แสดงว่านักเรียนส่วน
ใหญ่เริ่มปรับพฤติกรรมและให้ความร่วมมือต่อกิจกรรม บรรยากาศในห้องเรียนเงียบ ขึ้น คุยเล่นลดน้อยมาก  จาก
การศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 4 ในการให้คะแนน Superboy คนละ5 คะแนน และหักคะแนน
คุยคนละ 3 คะแนน จากทั้งหมด 19 คน ไม่มีนักเรียนที่โดนหักคะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 แสดงว่านักเรียนทุกคน
เริ่มปรับพฤติกรรมและให้ความร่วมมือต่อกิจกรรม บรรยากาศในห้องเรียน  เงียบขึ้น นักเรียนรู้กาลเทศะ แม้ไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ นักเรียนก็มีระเบียบในการเรียน  
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. อาจมีการพัฒนาวิธีการโดยให้นักเรียนร่วมสร้างกติกา หรือสะสมคะแนนเด็กดีเมื่อท าความดีเพ่ือ สร้าง
แรงจูงใจในการปรบัพฤติกรรม เป็นต้น  
 2. ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจจะเป็นการช่วยเหลือนักเรียนในพฤติกรรมด้านต่างๆเพ่ือช่วยให้นักเรียน 
สามารถเรียนรู้ได้ดีมากข้ึน 
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          วิธีการสอนแบบมีส่วนร่วม   
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แบบประเมินการแก้ปัญหาการคุยกันในชั้นเรียน  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยการเสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบ  

ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  โรงเรียนบ้านสบเมย 
สัปดาห์ที ่1   วันจันทร์ที่ 7  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น. 

 
ค าชี้แจง ให้ผู้บันทึกท าเครื่องหมาย / ลงช่องท่ีตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 

 
 

เลขท่ี 

 
 

ช่ือ-นามสกุล 

 
 

ไม่คุย 

ช่วงเวลาท่ีคุย  
คะแนนท่ีได้ การคุยใน

ห้องเรียน 
คุยในช่วงครู

ปฏิบัติการสอน 
คุยในช่วงท า
กิจกรรมท่ีครู
มอบหมาย 

การคุยในช่วงสิ้นสุด
คาบเรียน 

1 เด็กชายนฐนิช    ศรีสดใสบงกช       

2 เด็กชายนธชัย     ไม่มีชื่อสกุล       

3 เด็กชายอชิตพล     กรโชติสกุล       

4 เด็กชายนวพรรษ   เพ็ญเพชรศักดิ์       

5 เด็กชายจอแอะคือ    วนาลัยวิมาน       

6 เด็กชายอรรถนนท์   สุขสันต์วิมาน       

7 เด็กชายดิดี     วนาลัยวิมาน       

8 เด็กชายณภัทร     เพ็ญเพชรศักดิ์       

9 เด็กชายอภิชาติ     สดใสดาวเรือง       

10 เด็กชายเนติธร    ศรีสดใสดาวเรือง       

11 เด็กชายธิติวุฒิ     ไม่มีชื่อสกุล       

12 เด็กหญิงณัฐธิดา     สดใสบุษบา       

13 เด็กหญิงนันท์นภัส   สดใสดาวเรือง       

14 เด็กหญิงสุพิชชา     สดใสดาวเรือง       

15 เด็กหญิงพรธีรา     ศรีโสภาวิมาน       

16 เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรีสุขสันต์คงคา       

17 เด็กหญิงพุธิตา     พิมานสายชล       

18 เด็กหญิงรมัณยา   ศรีไสวดาวเรือง       

19 เด็กหญิงรุจยา     หมื่นตุ้ม       

 
 



 

แบบประเมินการแก้ปัญหาการคุยกันในชั้นเรียน  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยการเสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบ  

ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  โรงเรียนบ้านสบเมย 
สัปดาห์ที ่2   วันจันทร์ที่ 14  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น. 

 
ค าชี้แจง ให้ผู้บันทึกท าเครื่องหมาย / ลงช่องท่ีตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 

เลขท่ี ช่ือ-นามสกุล ไม่คุย 

ช่วงเวลาท่ีคุย 

คะแนนท่ีได้ 
การคุยใน
ห้องเรียน 

คุยในช่วงครู
ปฏิบัติการสอน 

คุยในช่วงท า
กิจกรรมท่ีครู
มอบหมาย 

การคุยในช่วงสิ้นสุด
คาบเรียน 

1 เด็กชายอชิตพล     กรโชติสกุล       

2 เด็กชายดิดี     วนาลัยวิมาน       

3 เด็กชายธิติวุฒิ     ไม่มีชื่อสกุล       

4 เด็กหญิงนันท์นภัส   สดใสดาวเรือง       

5 เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรีสุขสันต์คงคา       

6 เด็กหญิงรมัณยา   ศรีไสวดาวเรือง       

 
 

แบบประเมินการแก้ปัญหาการคุยกันในชั้นเรียน  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยการเสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบ  

ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  โรงเรียนบ้านสบเมย 
สัปดาห์ที ่3   วันจันทร์ที่ 21  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น. 

 
ค าชี้แจง ให้ผู้บันทึกท าเครื่องหมาย / ลงช่องท่ีตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 

เลขท่ี ช่ือ-นามสกุล ไม่คุย 

ช่วงเวลาท่ีคุย 

คะแนนท่ีได้ 
การคุยใน
ห้องเรียน 

คุยในช่วงครู
ปฏิบัติการสอน 

คุยในช่วงท า
กิจกรรมท่ีครู
มอบหมาย 

การคุยในช่วงสิ้นสุด
คาบเรียน 

1 เด็กชายอชิตพล     กรโชติสกุล       

2 เด็กชายดิดี     วนาลัยวิมาน       

3 เด็กชายธิติวุฒิ     ไม่มีชื่อสกุล       

4 เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรีสุขสันต์คงคา       

5 เด็กหญิงรมัณยา   ศรีไสวดาวเรือง       

 



 

แบบประเมินการแก้ปัญหาการคุยกันในชั้นเรียน  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยการเสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบ  

ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  โรงเรียนบ้านสบเมย 
สัปดาห์ที ่4   วันจันทร์ที่ 28  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น. 

 
ค าชี้แจง ให้ผู้บันทึกท าเครื่องหมาย / ลงช่องท่ีตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 

เลขท่ี ช่ือ-นามสกุล ไม่คุย 

ช่วงเวลาท่ีคุย 

คะแนนท่ีได้ 
การคุยใน
ห้องเรียน 

คุยในช่วงครู
ปฏิบัติการสอน 

คุยในช่วงท า
กิจกรรมท่ีครู
มอบหมาย 

การคุยในช่วงสิ้นสุด
คาบเรียน 

1 เด็กชายอชิตพล     กรโชติสกุล       

2 เด็กชายธิติวุฒิ     ไม่มีชื่อสกุล       

 
** หมายเหตุ คะแนนที่ได้ ให้เป็นไปตาม กติกาที่ครูผู้สอนก าหนดในแต่ละสัปดาห์ 
 - สัปดาห์ที่ 1 ทุกคนจะได้คะแนนพ้ืนฐาน เรียกว่าคะแนน Superboy คนละ 5 คะแนน แต่หากคุย 1 ครั้ง
จะ ถูกหักคะแนนครั้งละ 3 คะแนน 
 - สัปดาห์ที่ 2 ให้คะแนน Superboy คนละ 5 คะแนน เฉพาะนักเรียนที่ไม่คุยเท่านั้นส่วนคนที่คุยก็จะไม่ได้
คะแนนนี้ 
 - สัปดาห์ที่ 3 ไม่ให้คะแนน Superboy  แต่จะหักคะแนนคนคุย  ครั้งละ 3 คะแนน (เสริมแรงทางลบ) ส่วน
คนที่ ไม่คุยก็จะไม่ได้หักคะแนนใดๆเลย เป็นการรักษาคะแนนให้มากที่สุด 
 - สัปดาห์ที่ 4 ให้คะแนน Superboy คนละ 5 คะแนนเป็นช่วงๆช่วงละ10 นาที  และหักคะแนนคนคุยเป็น
ช่วงๆเช่นกัน ครั้งละ 3 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


