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บทคดัยอ่ 
 การศกึษาวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ เปรยีบเทยีบผลการเรยีนเฉลีย่ของนักเรยีนทีม่ผีลการเรยีนต ่า ก่อนและหลงั
การใชก้จิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อกระตุน้ความเพยีร และเพื่อแกปั้ญหาพฤตกิรรมการเรยีน และพฒันาความกา้วหน้า ของ
นกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนต ่า กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ นกัเรยีน ทีม่ผีลการเรยีนต ่า จ านวน 60 คน ซึง่ไดม้าจากการสุม่ตวัอย่าง
แบบเจาะจง  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ตารางกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละกระตุ้นความเพยีร จากการประชุม Focus 
group อาจารย์ผู้ดูแลนักเรยีน และแบบประเมนิการเข้าร่วมกจิกรรม เก็บรวมขอ้มูลจากท ากจิกรรมการเรยีนรู้ การ
สมัภาษณ์และบนัทกึรายงาน วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลการเรยีนเฉลี่ย โดยใช ้Paired t-test ผลการวจิยัพบว่า อาจารย์
ส่วนใหญ่ใช้กจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายเพื่อพฒันานักเรยีน  กจิกรรมทีส่ าคญัมากทีสุ่ดคอื อาจารยใ์หค้วามดูแล
และให้ค าปรกึษาในทุกๆ เรื่อง และพ่อ แม่ มสี่วนส าคญัในการกระตุ้นความเพยีรและความรบัผดิชอบของนักเรยีน 
รองลงมา คอื การสอดแทรกความรูแ้ละคุณธรรมจรยิธรรม ส าหรบัการพฒันานักเรยีน และอาจารยท์ี่ดูแลนักเรยีนมี
ความเขา้ใจปัญหาที่แตกต่างกนัของนักเรยีนทุกคน และโดยภาพรวม การท ากจิกรรมการสอนเสรมิความรู้และการ
กระตุ้นความเพยีร อยู่ในระดบัมาก ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทียบผลการเรยีนเฉลีย่ ภาคเรยีนที ่1/2560 ก่อนเขา้ร่วม
กจิกรรม และ ภาคเรยีนที่ 2/2560 หลงัเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า ไม่แตกต่างกนั โดยผลการเรียนเฉลี่ยโดยรวมของ
นักเรยีน ในภาคเรยีนที่ 2/2560 เพิ่มขึ้น0.02 และจากการรวบรวม พรรณนาข้อมูลกิจกรรมทัง้หมด สามารถน ามา
สงัเคราะห ์พฒันารปูแบบกจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อกระตุน้ความเพยีรได้ 
 
ค าส าคญั : การกระตุน้ความเพยีร นกัเรยีนผลการเรยีนต ่า กจิกรรมการเรยีนรู ้
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Abstract 

 This research aims to compare the average achievement with low academic achievement students 
before and after using the learning activity to stimulate perseverance and solve the problem of learning with 
low academic achievement students. The sample consisted of 60 students from the purposive sampling. The 
instruments used schedule learning activities, focus groups teachers meeting and the evaluation of 
participation in activities. The collected data from learning activities, interviews, summarized recordings and 
compare grade average of students used paired t-test. The result found that teachers use a variety of 
learning activities to develop students. A survey of teaching activities and stimulate perseverance for low 
academic achievement students by questionnaire found that the most important activity was the teacher 
provides care and counseling in all matters, and parents play an important role in motivating the student's 
perseverance and responsibility, secondary the teachers who supervise the students have a better 
understanding of the problems different of each students, and overall, the activities of teaching, learning, and 
perseverance for students with low academic achievement is very high level. The comparative analysis of the 
average grade of students found that in 1/2060 semester before participating in learning activities to stimulate 
the perseverance and 2/2060 semester after participating in learning activities by Paired t-test statistics is 
found that nondifference. The average student's overall grade in 2/2060 semester increase was 0.02. The 
collected and  describe all activities can be synthesized and development of a learning activity model to 
stimulate perseverance. 
 
Keywords : Stimulate perseverance,  Low academic achievement students, Learning activities 
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1. บทน า 
 ในปัจจุบัน สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
สภาวการณ์ทีต่อ้งดิน้รนมากขึน้ของผูค้น ท าใหส้ถาบนั
ครอบครวัอ่อนแอลง ผู้ปกครองต้องออกไปท างาน ท า
ให้การอยู่รวมกนัของคนในครอบครวัลดน้อยลง เมื่อ
ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการดูแลสัง่สอนลูก จึงมกัหวงั
พึง่พาใหส้ถาบนัการศกึษาหรอืโรงเรยีนเป็นผูท้ าหน้าที่
รบัภาระแทน และมกัจะแสดงความรกัต่อลูกด้วยการ
เอาอกเอาใจ ตามใจในสิง่ทีเ่ดก็ต้องการ เพยีงเพื่อหวงั
จะทดแทนการไม่มีเวลาของตน และมกัคาดหวงักับ
สถาบนัการศกึษาหรอืโรงเรยีนสงู ว่าจะช่วยขดัเกลาลกู
ใ ห้ เ ป็ น ค น เ ก่ ง แ ล ะ ค น ดี  ถึ ง แ ม้ ปั จ จุ บั น จ ะ ม ี
พระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546  มาตราที ่23 
ทีก่ าหนดใหพ้่อ แม่ เอาใจใส่ดูแลเดก็ และมาตราที ่26 
การห้ามให้เด็กเข้าไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม การ
หา้มจ าหน่ายสรุา อบายมุขใหเ้ดก็ทีม่อีายุต ่ากว่า 18 ปี 
(ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. 
2459) แต่ผลจากการไม่ก ากบัดูแลของครอบครวัท าให้
เดก็ เยาวชนจ านวนไม่น้อยทีห่นัไปสู่การคบเพื่อนหรอื
เขา้สงัคมทีม่อีบายมุข การใหส้ทิธเิสรภีาพกบัเดก็มาก
จนเกนิควร จนท าให้บางครัง้เดก็ใช้สทิธิเสรภีาพของ
ตนเองจนเกนิขอบเขต ท าใหข้าดระเบยีบวนิยัในการใช้
ชวีิต ส่งผลกระทบต่อการศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน 
เดก็มกัจะน าพฤตกิรรมทีไ่ม่ดมีาปฏบิตัใินโรงเรยีน ขาด
ความรบัผดิชอบในการเรยีน ขาดแรงจูงใจและความ
เพยีรพยายามต่อการเรยีน  
 ดงันัน้ในการจดัการศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้
พื้นฐานที่จะท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการ
เรียน ผู้วิจ ัยมีความเห็นว่าจะต้องฝึกให้ผู้เรียนเกิด
ความเพียร กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่การเรียน และที่ส าคัญคือการ 
กระตุ้นความเพยีรคอืการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์การ
จดัการศกึษาตามหลกัปรชัญาสิง่แวดลอ้มศกึษา ทีเ่น้น
การฝึกพฒันาคน ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
หากผู้เรยีน ซึ่งเป็นทรพัยากรมนุษย์ ที่มีความส าคญั
ต่อการพฒันาประเทศและเป็นก าลงัส าคญั ในอนาคต 
มคีวามเพยีรพยายามต่อการศกึษา มคีวามรบัผดิชอบ
ที่ดี ย่อมจะน าไปสู่การเป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่มี
คุณภาพ  

2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อเปรยีบเทยีบผลการเรยีนเฉลีย่ของนักเรยีนทีม่ี
ผลการเรียนต ่ า ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) ก่อนและหลงัการใชก้จิกรรม
การเรยีนรูเ้พื่อกระตุน้ความเพยีร 
2.2 เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมการเรียน และพัฒนา
ความก้าวหน้าในการเรียน ของนักเรียนที่มีผลการ
เรียนต ่ า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายมธัยม) หลงัการใชก้จิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อกระตุ้น
ความเพยีรและพฒันารูปแบบกจิกรรมการเรยีนรู้เพื่อ
กระตุน้ความเพยีรส าหรบันกัเรยีน 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรได้แก่  นัก เรียนโรง เรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 1,690 คน กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นักเรยีน
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) ที่
มีผลการเรียนต ่าที่เข้าร่วมโครงการสอนเสริมความรู ้
จ านวน 60 คน ซึง่ไดม้าจากการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)  
3.2 รปูแบบการวิจยั 
 ผู้วิจ ัยได้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) และการวจิยัเชงิ 
คุณภาพโดยการสมัภาษณ์และพรรณนา และส ารวจการ
เขา้ร่วมกจิกรรม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ ประกอบด้วย
เครื่องมอื 2 ชุด ไดแ้ก่ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการด าเนินการ
วิจัย และเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี
รายละเอยีด ดงันี้ 
 ชุดที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัย 
ไดแ้ก่ กระบวนการพฒันาออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้
ที่ เน้นการสร้างความเพยีร ความรบัผดิชอบและการ
สรา้งแรงบนัดาลใจต่อผูเ้รยีน 
 ชุดที ่2 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
แบ่งเป็น 2 ชนิด ดงันี้ 
  2.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้แบบสมัภาษณ์
แบบเจาะลกึ และการประชุม Focus  
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Group กบัอาจารยท์ีม่หีน้าทีจ่ดักจิกรรมสง่เสรมิผูเ้รยีน  
  2.2 ข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบประเมินการ
เข้าร่วมกิจกรรม และแบบรายงานผลการเรียนของ
นักเรยีนระหว่างภาคเรียนที่ 1 ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
และภาคเรยีนที ่2 หลงัเขา้ร่วมกจิกรรม  
   สว่นที ่1 แบบรายงานผลการเรียน
ของนักเรียนระหว่างภาคเรียนที่ 1 ก่อนเข้าร่วม
กจิกรรม และภาคเรยีนที ่2 หลงัเขา้ร่วมกจิกรรม  
   ส่วนที่  2 แบบประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม ของนักเรียนโดย เป็นแบบประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดบั คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยทีส่ดุ และการพรรณนา บรรยายจากการ
สงัเกต พฤตกิรรมของนักเรยีนในการเขา้ร่วมกจิกรรม
และการพฒันาตนเองของอาจารยท์ีม่หีน้าทีจ่ดักจิกรรม
สง่เสรมิผูเ้รยีน 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ระยะท่ี 1 
1. ผูว้จิยัศกึษาหาความรูจ้ากเอกสาร ต ารา 

แนวคดิ ทฤษฎแีละผลการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. ตรวจสอบคดักรองนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีน

ต ่า ทีม่ผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมไม่เกนิ 2.25 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่าย
มธัยม) จากระบบงานทะเบยีน  

3. จัดการประชุมนักเรียนและผู้ปกครอง 
เพื่อใหท้ราบถงึการด าเนินโครงการพฒันา 
นกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนต ่า 

4. จดัประชุม Focus group อาจารย ์ระดม
สมองในการออกแบบกจิกรรม การเรยีนรู ้
และกจิกรรมเสรมิความรู ้กจิกรรมการสรา้งแรงบนัดาล
ใจ ในการเรยีนส าหรบันกัเรยีน  

ระยะท่ี 2 
1. ผู้วิจ ัยเขียนเค้าโครงการวิจัย ปรึกษา

ผูเ้ชีย่วชาญ  ในการบรูณาการกจิกรรมการเรยีนรู ้
เพื่อกระตุ้นความเพยีรเขา้กบักระบวนการเรยีนรู ้และ
กจิกรรมเสรมินอกเวลาเรยีน ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีน
สาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 

2. จดัท าเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
และหาคุณภาพเครื่องมอืวจิยั โดยด าเนินการขอความ
อนุเคราะหค์ณาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญในมหาวทิยาลยัมหา

สาคาม และครูช านาญการพิเศษในโรงเรียนระดับ
การศกึษาขัน้พื้นฐาน เป็นผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบ
และประเมนิคุณภาพเครื่องมอืวจิยั  

ระยะท่ี 3 
1. ด าเนินโครงการพฒันานักเรยีนทีม่ผีลการ

เรียนต ่ า จัดประชุมอาจารย์และนักเรียน โดยจัด
อาจารย ์1 คน ดแูลนกัเรยีนเป็นกลุ่มเฉพาะ กลุ่มละ 4-
5 คน อาจารย์ท าหน้าที่ดูแลก ากบั การเรยีนรู้ของ
นักเรียน โดยจดักิจกรรมช่วงหลงัเลิกเรียน 3 วนัต่อ
สปัดาห ์และประสานงานผูป้กครอง 

2. ผูว้จิยัน าตารางการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
เพื่อกระตุ้นความเพียร และปฏิทินด าเนินกิจกรรม 
ให้กับอาจารย์ เพื่อน าไปสอดแทรกในกิจกรรมการ
เรียนรู้ในรายวิชาปกติ หรือ น าไปใช้ท ากิจกรรม
สง่เสรมิการเรยีนรูน้อกเวลาส าหรบันกัเรยีน 

3. ผู้วจิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จาก
การท าแบบประเมนิการมีส่วนร่วมโดยอาจารย์ที่ดูแล
นกัเรยีน  

4. เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสมัภาษณ์
และแบบประเมินการมีส่วนร่วมในกจิกรรมการสร้าง
ความเพยีรและความรบัผดิชอบหลงัจากนักเรยีนผ่าน
การท ากจิกรรมทัง้หมดในช่วงปลายภาคเรยีน 

5. ผู้วจิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จาก
การสัมภาษณ์ นักเรียนและอาจารย์ ถึงการพัฒนา 
ตนเองของนกัเรยีน  

6. เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผลการเรยีนเฉลี่ย
ก่อนนักเรยีนเขา้ร่วมกจิกรมในภาคเรยีนที่ 1 และ ผล
การเรยีนเฉลี่ยหลงัจากนักเรียนเขา้ร่วมกจิกรรมและ
ผ่านการทดสอบปลายภาคเรยีนในรายวชิาต่างๆ เป็น
ทีเ่รยีบรอ้ย 
3.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
 1. วเิคราะห ์แผนการด าเนิน จดัประชุม Focus 
group อาจารย์ ระดมสมองในการออกแบบกจิกรรม 
การเรยีนรู้และการน าแผนตารางการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อกระตุ้นความเพียร และปฏิทินด าเนิน
กิจกรรม ให้กับอาจารย์ เพื่อน าไปสอดแทรกใน
กจิกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาปกติ หรือ น าไปใช้ท า
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ หลังเลิกเรียนส าหรับ
นกัเรยีน 
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 2. วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง และค่า
ความเหมาะสมของแบบสอบถาม จากการประเมนิของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 
 3. วเิคราะห์ขอ้มูล การมสี่วนร่วมของนักเรยีน 
จากการท าแบบประเมนิการมีส่วนร่วมโดยอาจารย์ที่
ดแูลนกัเรยีน  
 4. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลการเรยีนเฉลีย่ของ
นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ก่อนและหลงั 
การใช้กจิกรรมการเรยีนรู้เพื่อกระตุ้นความเพยีร โดย
ใช ้Paired t-test 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 การศึกษาวิจยั การพฒันากิจกรรมการเรยีนรู้
เพื่อกระตุน้ความเพยีร ของนักเรยีนทีม่ผีลการเรยีนต ่า
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 
โดยการ ประชุมอาจารย์ในระดบัสายชัน้เพื่อคดักรอง
นักเรยีน และจดัอาจารย์รบัผดิชอบดูแลนักเรยีน โดย
อตัราส่วนอาจารย์ 1 คนต่อนักเรียน จ านวน 4-5 คน 
จากนัน้ประชุม Focus group กบัครูผู้รบัผิดชอบ
นักเรยีนเพื่อก าหนด แนวทางและตารางกจิกรรมการ
เรยีนรูแ้ละกระตุน้ความเพยีรใหเ้กดิขึน้กบันักเรยีนโดย
จดักิจกรรม ช่วงหลงัเลิกเรียน 3 วนัต่อสปัดาห์ หรือ
สอดแทรกกิจกรรมในการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ ช่วงเวลาปกติ  จากผลการจดักิจกรรม พบว่า 
อาจารย์ส่วนใหญ่ใช้กจิกรรมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 
เช่น การรับ ฟังปัญหาให้ค าที่ปรึกษาทุกๆเรื่ อง 
กจิกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน การก ากบัตดิตามพฤตกิรรม
การเรยีน การกระตุน้ความรบัผดิชอบ ต่อการเรยีนการ
ท างานส่งในรายวชิาต่างๆ การก ากบัตดิตามการสอบ
แกไ้ขผลการเรยีน ในภาคเรยีนเดมิ ทีน่กัเรยีนมผีลการ
เรยีนไม่ผ่านเกณฑ ์ การท ากจิกรรมสรา้งแรงบนัดาลใจ 
และการประสานงานกับผู้ปกครอง ในการให้ความ
ร่วมมอืเพื่อแกไ้ขปัญหาพฤตกิรรมของนกัเรยีน  
 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยของ
นกัเรยีน ภาคเรยีนที ่1/2560 และ ภาคเรยีนที ่2/2560
ของนักเรียนผลการเรียนต ่า ที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้และกระตุ้นความเพียร ตลอดภาคเรียนที ่
2/2560 พบว่า กระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละ
การกระตุ้นความเพียร รวมทัง้การแก้ไขปัญหา

พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน สามารถท าให้
นักเรียนมีผลการเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น จ านวน    
28 คน คิดเป็น 46.7% และจ านวน 32 คน คดิเป็น 
53.3% ทีม่ผีลการเรยีนลดต ่าลง แต่ผลการเรยีนเฉลีย่
โดยรวมทัง้หมดของนกัเรยีน ภาคเรยีนที ่1/2560 มคี่า
เท่ากบั 1.87 และ ผลการเรยีนเฉลี่ยโดยรวมทัง้หมด
ของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 มีค่าเท่ากับ 1.89 
เพิม่ขึน้เลก็น้อยเพยีง 0.02  
 จากการส ารวจการท ากิจกรรมการสอนเสริม
ความรู้และการกระตุ้นความเพยีรส าหรบันักเรยีนที่มี
ผลการเรยีนต ่า โดยใชแ้บบสอบถาม พบว่า กจิกรรมที่
ส าคัญมากที่สุดคือ อาจารย์ให้ความดูแลและให้
ค าปรกึษาในทุกๆเรื่อง และพ่อ แม่ มสีว่นส าคญัในการ
กระตุ้นความเพียรและความรบัผิดชอบของนักเรียน 
รองลงมา คือ อาจารย์ได้สอดแทรกทัง้ความรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม ส าหรับการพัฒนานักเรียน และ
อาจารย์ทีดู่แลนักเรยีนมคีวามเขา้ใจปัญหาที่แตกต่าง
กันของนักเรียนทุกคน และโดยภาพรวม การท า
กิจกรรมการสอนเสริมความรู้และการกระตุ้นความ
เพียรส าหรบันักเรียนที่มีผลการเรียนต ่า อยู่ในระดบั
มาก 
 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลการเรยีนเฉลี่ย 
ภาคเรียนที่ 1/2560 ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อกระตุ้นความเพยีร และ ภาคเรยีนที่ 2/2560 หลงั
เขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อกระตุ้นความเพยีร โดย
สถิติ Paired t-test พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยของ
นักเรียน ในภาคเรียนที่  1/2560 กับ ภาคเรียนที ่
2/2560 ไม่แตกต่างกนั โดยผลการเรยีนเฉลี่ยโดยรวม
ของนกัเรยีน ในภาคเรยีนที ่2/2560 เพิม่ขึน้เพยีง 0.02 
จากการด าเนินการ ออกแบบตารางกจิกรรมการเรยีนรู้
เพื่อกระตุ้นความเพียร และการด าเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อกระตุ้นความเพียรร่วมกัน ของอาจารย ์
ผู้ปกครองและนักเรียน และผลการส ารวจการท า
กิจกรรมการสอนเสริมความรู้และการกระตุ้นความ
เพยีรส าหรบันกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนต ่า และการแกไ้ข
ปัญหาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ผู้วิจ ัยจึง
รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์การพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นความเพียรได้ ดัง
แผนภาพที ่1 
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ตารางที ่1 ผลการส ารวจการท ากจิกรรมการสอนเสรมิความรูแ้ละการกระตุน้ความเพยีรส าหรบันกัเรยีนทีม่ี 
ผลการเรยีนต ่า 

ข้อ รายการ  S.D. 

1 นกัเรยีนมคีวามเขา้ใจถงึกจิกรรมทีต่อ้งการส่งเสรมิตวันกัเรยีน 4.04 0.94 

2 นกัเรยีนเขา้ใจว่าผลการเรยีนต ่าเกดิจากการขาดความเพยีรและความรบัผดิชอบของตนเอง 4.09 0.94 

3 กจิกรรมและการใหค้ าปรกึษาของอาจารยม์สี่วนกระตุน้ความเพยีรและความรบัผดิชอบของ
นกัเรยีนมากขึน้ 

4.09 0.94 

4 พ่อ แม ่มสี่วนส าคญัในการกระตุน้ความเพยีรและความรบัผดิชอบของนกัเรยีน 4.18 0.95 
5 นกัเรยีนใหค้วามใส่ใจและเขา้ร่วมกจิกรรม 3.58 0.95 
6 อาจารยใ์หค้วามใส่ใจในการสรา้งแรงบนัดาลใจและกระตุน้ความเพยีร 4.04 0.94 
7 นกัเรยีนใหค้วามร่วมมอืในการพฒันาตนเองใหม้ผีลการเรยีนดขีึน้ 3.82 0.95 
8 นกัเรยีนใหค้วามร่วมมอืในการท างาน  การแกไ้ขผลการเรยีนทีไ่มผ่่าน 3.80 0.95 
9 อาจารยใ์หค้วามดแูลและใหค้ าปรกึษาในทุกๆเรือ่ง 4.20 0.94 
10 อาจารยผ์ูด้แูลนกัเรยีนประสานงานกบัผูป้กครองอย่างต่อเนื่อง 3.89 0.94 
11 นกัเรยีนทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรม 100 % 3.75 0.94 
12 อาจารยใ์ชส้ือ่ วดีทิศัน์ ชว่ยในการสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บันกัเรยีน 3.76 0.93 
13 อาจารยไ์ดส้อดแทรกทัง้ความรูแ้ละคณุธรรมจรยิธรรม ส าหรบัการพฒันานกัเรยีน 4.16 0.91 
14 อาจารยท์ีด่แูลนกัเรยีนมคีวามเขา้ใจปัญหาทีแ่ตกต่างกนัของนกัเรยีนทุกคน 4.16 0.91 
15 การดแูบบอย่างของบุคคลทีม่คีวามเพยีรหรอื บุคคลทีป่ระสบความส าเรจ็ เป็นการสรา้ง

แรงจงูใจทีด่ต่ีอการกระตุน้ความเพยีรของนกัเรยีน 
4.02 0.91 

16 ความเพยีรพยายามและความรบัผดิชอบเป็นพืน้ฐานส าคญัของการพฒันาการเรยีนและ
น าไปสู่ความส าเรจ็ 

4.16 0.90 

17 นกัเรยีนมคีวามเพยีรและความรบัผดิชอบมากขึน้จากการดแูลของอาจารย์ 3.82 0.89 
18 นกัเรยีนคน้ควา้ความรูจ้ากสือ่การเรยีนรูท้ีห่ลากหลายเพือ่พฒันาตนเอง 3.89 0.87 
19 ความร่วมมอื ระหว่างนกัเรยีน อาจารยแ์ละผูป้กครอง จ าเป็นส าหรบัการพฒันากระตุน้ความ

เพยีรและความรบัผดิชอบ ของนกัเรยีน  
4.20 0.81 

20 หลงัจากการด าเนินกจิกรรม นกัเรยีนทุกคนน่าจะม ีความเพยีร ความรบัผดิชอบและผลการ
เรยีนทีด่ขี ึน้ 

4.15 0.79 

รวม 3.99 0.90 

 จากตารางที ่1 ผลการส ารวจการท ากจิกรรมการ
สอนเสริมความรู้และการกระตุ้นความเพียรส าหรับ
นักเรยีนทีม่ผีลการเรยีนต ่า พบว่า กจิกรรมทีส่ าคญัมาก
ที่สุดคอื อาจารย์ให้ความดูแลและให้ค าปรึกษาในทุกๆ
เรื่อง และพ่อ แม่ มสี่วนส าคญัในการกระตุ้นความเพยีร
และความรบัผดิชอบของนักเรยีน รองลงมา คอื อาจารย์
ได้สอดแทรกทัง้ความรู้และคุณธรรมจริยธรรม ส าหรบั
การพฒันานักเรียน และอาจารย์ที่ดูแลนักเรียนมีความ
เขา้ใจปัญหาที่แตกต่างกนัของนักเรียนทุกคน และโดย
ภาพรวม การท ากจิกรรมการสอนเสริมความรู้และการ
กระตุน้ความเพยีรส าหรบันกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนต ่า อยู่
ในระดบัมาก 

 ผลการเปรยีบเทยีบผลการเรยีนเฉลีย่ของนักเรยีน 
ภาคเรยีนที่ 1/2560 และ ภาคเรยีนที ่2/2560ของนักเรยีน
ผลการเรียนต ่า ที่เขา้ร่วมกิจกรรมการเรยีนรู้และกระตุ้น
ความเพยีร ตลอดภาคเรยีนที่ 2/2560 พบว่า กระบวนการ
จดักิจกรรมการเรยีนรู้และการกระตุ้นความเพยีร รวมทัง้
การแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการเรยีนของนักเรยีน สามารถ
ท าให้นักเรยีนมผีลการเรยีนมผีลการเรยีนที่ดขี ึน้ จ านวน 
28 คน คดิเป็น 46.7% และจ านวน 32 คน คดิเป็น 53.3% 
ที่มีผลการเรียนลดต ่ าลง แต่ผลการเรียนเฉลี่ยโดยรวม
ทัง้หมดของนกัเรยีน ภาคเรยีนที ่1/2560 มคี่าเท่ากบั 1.87 
และ ผลการเรยีนเฉลี่ยโดยรวมทัง้หมดของนักเรยีน ภาค
เรยีนที ่2/2560 มคี่าเท่ากบั 1.89 เพิม่ขึน้เลก็น้อย 

X
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ตารางที ่2  ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลการเรยีนเฉลีย่ ภาคเรยีนที ่1/2560 และ ภาคเรยีนที ่2/2560 โดยสถติ ิ
Paired t-test  

ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ 
ผลการเรียน 

n X  S.D. t Sig. 

ภาคเรยีนที ่1/2560 60 1.87 0.30 -5.22 
 

0.60 
 ภาคเรยีนที ่2/2560 60 1.89 0.34 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบผล
การเรยีนเฉลีย่ ภาคเรยีนที ่1/2560 ก่อนเขา้ร่วมกจิกรรม
การเรียนรู้เพื่อกระตุ้นความเพียร และ ภาคเรียนที ่
2/2560 หลงัเขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อกระตุ้นความ
เพยีร โดยสถิต ิPaired t-test พบว่า ผลการเรยีนเฉลี่ย
ของนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2560 กับ ภาคเรียนที ่
2/2560 ไม่แตกต่างกนั โดยผลการเรียนเฉลี่ยโดยรวม
ของนกัเรยีน ในภาคเรยีนที ่2/2560 เพิม่ขึน้เพยีง 0.02 
 ผลการสงัเคราะหก์ารพฒันารูปแบบกจิกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อกระตุ้นความเพียรจากการด าเนินการ 

ออกแบบตารางกิจกรรมการเรียนรู้เพื่ อกระตุ้นความ
เพียร และการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้น
ความเพยีรร่วมกนั ของอาจารย ์ผูป้กครองและนักเรยีน 
และผลการส ารวจการท ากิจกรรมการสอนเสริมความรู้
และการกระตุ้นความเพียรส าหรบันักเรียนที่มีผลการ
เรียนต ่า และการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน ผู้วิจ ัยจึงรวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์การ
พฒันารปูแบบกจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อกระตุ้นความเพยีร
ได ้ดงัแผนภาพที ่1 

 

แผนภาพที ่1 การพฒันารปูแบบกจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อกระตุน้ความเพยีร 

 

นกัเรยีน 

วเิคราะห ์ผลการ
เรยีนนกัเรยีน 

จดัอาจารย ์1 คนดแูล
นกัเรยีน 4-5 คน ครู
เขา้ใจพืน้ฐานและ
ปัญหานกัเรยีน 

การสรา้งแรงบนัดาลใจ 

กจิกรรมการเรยีนรูร้่วมกนั 
เพื่อนช่วยเพื่อน 

การก ากบัตดิตามของ
อาจารย ์และ
ประสานงาน 

ความร่วมมอืของ
ผูป้กครอง 

การใชว้ทิยากร 
สรา้งแรงบนัดาล
ใจและ Role 

model  
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5. อภิปรายผล 
 จากการเปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยของ
นกัเรยีน ภาคเรยีนที ่1/2560 และ ภาคเรยีนที่ 2/2560
ของนักเรียนผลการเรียนต ่า ที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้และกระตุ้นความเพียร ตลอดภาคเรียนที ่
2/2560 พบว่า กระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละ
การกระตุ้นความเพียร รวมทัง้การแก้ไ ขปัญหา
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน สามารถท าให้
นกัเรยีนมผีลการเรยีนมผีลการเรยีนทีด่ขี ึน้ จ านวน 28 
คน คดิเป็น 46.7 % และจ านวน 32 คน คดิเป็น 53.3 
% ทีม่ผีลการเรยีนลดต ่าลง แต่อาจารยผ์ูด้แูลนกัเรยีนก็
พยายามก ากบัตดิตามใหด้ าเนินการแกไ้ขผลการเรยีน
เดิม และแก้ไขพฤติกรรมการเรียนปัจจุบันไปด้วย
นกัเรยีนบางคน มผีลการเรยีนทีไ่ม่ผ่านสะสมไวจ้ านวน
มาก ท าใหแ้กไ้ขไดช้า้ และสง่ผลกระทบถงึการเขา้ร่วม
กจิกรรม นักเรยีนยงั ขาดความกระตอืรอืรน้ที่จะใส่ใจ
ต่อการเรยีน การท างาน แต่อย่างไรกต็ามจากผลการ
จัดกิจกรรมและกระบวนการดูแลนักเรียน ท าให้
อาจารย์เข้าใจปัญหาของนักเรียนมากยิ่งขึ้น มีการ
ก ากบัติดตามพฤติกรรมมากขึน้ การประสานงานกบั
ผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน มีประสทิธิภาพที่ดี มี
การใช้ระบบออนไลน์ ในการประสานงาน และบนัทึก
พฤติกรรมนักเรียนในระบบออนไลน์บนฐานข้อมูล
เวบ็ไซตข์องโรงเรยีน  ซึง่สอดคลอ้งกบั สมัคร นีรนาท
ธารา ( 2546) ในการใช้ เทคโนโลยี พัฒนาระบบ
ตดิตามพฤตกิรรมนกัเรยีน กรณีศกึษา : โรงเรยีน ผดุง
ศิษย์พิทยา โดยการสร้างฐานข้อมูลของนักเรียน 
ฐานข้อมูลของประวัติอาจารย์ ฐานข้อมูลพฤติกรรม
ของนักเรียนและฐานข้อมูลคะแนนพฤติกรรมของ
นกัเรยีน โดยระบบสามารถเรยีกดูขอ้มูล การออกแบบ
ฟอร์มรายงานเกี่ยวกับคะแนนและพฤติกรรมของ
นกัเรยีน สบืคน้ขอ้มลูและบนัทกึขอ้มลูในสว่นต่างๆ ได้
โดยผ่านทาง Web Browser    
 จากการส ารวจการท ากิจกรรมการสอนเสริม
ความรู้และการกระตุ้นความเพยีรส าหรบันักเรยีนที่มี
ผลการเรยีนต ่า โดยใชแ้บบสอบถาม พบว่า กจิกรรมที่
ส าคัญมากที่สุดคือ อาจารย์ให้ความดูแลและให้
ค าปรกึษาในทุกๆเรื่อง และพ่อ แม่ มสีว่นส าคญัในการ
กระตุ้นความเพียรและความรบัผิดชอบของนักเรียน 

สอดคล้องกับ Brantingham (2001 : 161-170) ที่
พบว่า ความมอีสิระกบัความรบัผดิชอบเป็นสิง่ส าคญั 
ทุกคนยอมรบัว่าความมีอิสระต้องควบคู่ไปกับความ
รบัผิดชอบ และการสอนให้รู้จกัรบัผิดชอบท าได้โดย
การทีค่รตูอ้งเขา้ไปมสีว่นร่วม และ Romi (2009 : 439-
453) พบว่า ครทูีใ่ชเ้ทคนิคในการส่งเสรมิทางวนิัยของ
นกัเรยีนมากขึน้ จะสง่ผลใหน้ักเรยีนมคีวามรบัผดิชอบ
เพิม่มากขึน้ ทัง้ต่อตนเองและต่อเพื่อน รองลงมา คือ 
อาจารยไ์ดส้อดแทรกทัง้ความรูแ้ละคุณธรรมจรยิธรรม 
ส าหรบัการพฒันานักเรยีน และอาจารยท์ีดู่แลนักเรยีน
มคีวามเขา้ใจปัญหาที่แตกต่างกนัของนักเรยีนทุกคน 
และโดยภาพรวม การท ากจิกรรมการสอนเสรมิความรู้
และการกระตุ้นความเพยีรส าหรบันักเรยีนที่มผีลการ
เรียนต ่ า อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การจัด
อาจารย์ดูแลนักเรียน ในอตัราส่วน อาจารย์ 1 คนต่อ 
นักเรียน 4-5 คน ท าให้อาจารย์มีความใกล้ชิดกับ
นกัเรยีนมากขึน้ สามารถใหค้วามดแูลและใหค้ าปรกึษา
ได้ดยีิง่ขึน้ ท าให้อาจารย์เขา้ใจในปัญหาของนักเรยีน
เป็นรายบุคคล และพ่อแม่ มีส่วนส าคญัอย่างมากต่อ
การเอาใจใส่และการกระตุ้นการเรียนรู้และความ
รบัผดิชอบของนักเรยีน สอดคลอ้งกบั วชัระ โสมรกัษ์ 
(2550) การด าเนินการป้องกนัช่วยเหลือนักเรียนที่มี
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง กลุ่มปัญหา ด้วยการควบคุม
ตนเองและการมีส่วนร่วม โดยใช้กิจกรรมฝึกปฏิบัติ
ธรรมตามหลักไตรสิกขาของนักเรียน โรงเรียนแก้ง
เหนือพทิยาคม  เป็นการน าวธิกีารควบคุมตนเองและ
การมสี่วนร่วมมาใช้กบันักเรยีนกลุ่มเสีย่ง กลุ่มปัญหา 
โดยการฝึกปฏบิตัิธรรมตามหลกัไตรสกิขา โดยอาศยั
ความร่วมมอืของ คร ูผูป้กครองและผูน้ าชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบ ในทุก
ขัน้ตอน เพื่อป้องกนัช่วยเหลอืนักเรยีนกลุ่มเสีย่ง กลุ่ม
ปัญหาในโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ท าให้นักเรยีน
กลุ่มเสีย่งและกลุ่มมปัีญหา ลดน้อยลง และสอดคล้อง
กบัจนิตนา จติต์จ านงษ์, โรจนี หอมชาล ี( 2551) การ
จดัการเรยีนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  โดยการ
เปรยีบเทยีบคุณธรรมจรยิธรรมของนิสติ ก่อนเรยีนและ
หลัง เรียน ก ลุ่มตัวอย่าง เ ป็นนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคามที่เรียนใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
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2551 จ านวน 313 คน พบว่า  นิสิตมีคุณธรรม 
จรยิธรรมก่อนและหลงัเรยีนอยู่ในระดบัสงู คดิเป็นรอ้ย
ละ 57.6 และ 57.9 ตามล าดบั โดยหลงัเรียนนิสิตมี
คุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคญั (p<0.05) 
และสอดคลอ้งกบัศุภมติ ศริโิสภณภวิฒัน์ (2560 ) การ
พัฒนารูปแบบเพื่ อเสริมสร้างค่านิยมด้านความ
รบัผดิชอบของนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ที่
พบว่า ค่านิยมด้านความรบัผิดชอบ ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ คือ 1) ความรู้และเข้าใจในคุณค่าของ
ความรบัผดิชอบ 2) ความศรทัธาในการเป็นผู้มคีวาม
รบัผดิชอบ 3) การแสดงออกถึงความรบัผดิชอบ ส่วน
สภาพปัญหา ความต้องการ พบว่า ค่านิยมด้านความ
รบัผดิชอบของนักเรยีนควรเสรมิสร้างให้เกดิขึน้อย่าง
เร่งด่วน 
 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทียบผลการเรยีนเฉลี่ย 
ภาคเรยีนที่ 1/2560 ก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อกระตุ้นความเพยีร และ ภาคเรยีนที่ 2/2560 หลงั
เขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อกระตุ้นความเพยีร โดย
สถิติ Paired t-test พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยของ
นักเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2560 กับ ภาคเรียนที ่
2/2560 ไม่แตกต่างกนั โดยผลการเรยีนเฉลีย่โดยรวม

ของนกัเรยีน ในภาคเรยีนที ่2/2560 เพิม่ขึน้เพยีง 0.02 
แต่สามารถท าใหน้กัเรยีนมผีลการเรยีนมผีลการเรยีนที่
ดีขึ้น  จ านวน 28 คน คิดเ ป็น 46 .7% ถือได้ว่ า
กระบวนการจดักิจกรรม มีผลท าให้เกิดกระบวนการ
แกไ้ขปัญหาผูเ้รยีนใหเ้กดิการพฒันาตนเองได ้ในระดบั
หนึ่ง เพราะหากไม่มกีารออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้
และกระตุน้ความเพยีรมาใชแ้กไ้ขปัญหานกัเรยีนทีม่ผีล
การเรียนต ่ า อาจจะท าให้ นักเรียนทัง้หมด 60 คน
ไม่ได้รบัการพฒันา หรือมปัีญหาทางด้านพฤติกรรม 
และผลการเรยีนทีไ่ม่ดมีากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ การที่จะ
ท าใหก้จิกรรมการเรยีนรูเ้กดิประสทิธภิาพกบันักเรยีน
ใหม้ากยิง่ขึน้ จะต้องมกีารสรา้งความเขา้ใจร่วมกนักบั
อาจารย์ผูดู้แลนักเรยีนให ้มกีารใช้ตารางกจิกรรมเป็น
แผนด าเนินงานอย่าง มีข ัน้ตอน และเพิ่มการสร้าง
แรงจูงใจ แรงบันดาลใจให้เกิดกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
และความร่วมมอืกบัผูป้กครอง ทีต่้องตดิตาม เอาใจใส่
ต่อนกัเรยีนใหม้ากขึน้ ช่วยเหลอืร่วมกนักบัอาจารย ์ใน
การควบคุม ก ากบัตดิตามนักเรยีนในการกระตุ้นความ
รบัผดิชอบต่อการเรยีน การส่งงานที่ได้รบัมอบหมาย 
เพื่อใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนพฒันาดขีึน้ 
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