
ชื่อผลงานวิจัย   การพัฒนาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่
   และการเรียนรู้ ตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดับชั้น 
   ปวช.3/2 แผนกช่างยนต์ ปีการศึกษา 2560  วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
ชื่อผู้วิจัย   นางรัชนีบูลย์  วรากุล 
ต าแหน่ง   หัวหน้าหมวดวิชาสามัญ 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต 
สถานศึกษาที่ติดต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
ปีท่ีท าวิจัยเสร็จ   2560 
ประเภทงานวิจัย  ประเภทการเรียนการสอน (ชั้นเรียน)  
 
บทคัดย่อ   
 งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้มีวินัยและ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  และการเรียนรู้ ตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาระดับชั้น  
ปวช.3/2 แผนกช่างยนต์ ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสังเกต  การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียนรู้ ของแต่ละวิชา และการตอบแบบสอบถามจากผู้เรียน  การใช้
แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค าชมเชยแก่ผู้เรียน  รวมทั้งดูแลด้านการเรียนรู้ ให้มีความรับผิดชอบ  สนใจเรียน  
และติดตามจากผู้ปกครอง  อาจารย์ที่เข้าสอนแต่ละวิชา  ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนมาก
ขึ้น  มีความเอาใจใส่ต่อการเรียนรู้     รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น  ท าให้บรรยากาศการเรียนภายใน
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย  
ท างานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ                   
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา  
 ปัจจุบันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุก  ๆ  ด้าน  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง การ
ปกครอง   จึงจ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ   มาเกื้อหนุนกัน ตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ซึ่งต้องมีการพัฒนาโดยต้องค านึงถึงทรัพยากรที่มีคุณภาพ และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ทรัพยากรบุคคล 
ที่มีคุณภาพโดยจะต้องมีคุณสมบัติด้านสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดี  มีสติปัญญา มีความรู้
ความสามารถ  มีความอดทน ขยันขันแข็ง   ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก  กล้าเผชิญปัญหาและอุปสรรคด้วย
ความมุ่งมั่น   ถ้ามนุษย์ทุกคนมีคุณสมบัติดังกล่าวก็จะเป็นผู้มีวินัยในตนเองซึ่งจะเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนใน
สังคมต้องปฏิบัติ เพราะจะท าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข วินัยจึงเป็นคุณธรรมที่ควรสร้างและปลูกฝังให้
ทุกคนใช้เป็นแนวทางส าหรับบังคับพฤติกรรมของตนเองท าให้บรรลุตามจุดหมายของชีวิต และประสบ
ความส าเร็จในชีวิต สอดคล้องตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะฉะนั้นครูควรสร้างสรรค์วินัย
ให้เกิดแก่ผู้เรียน  เมื่อผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน จะท าให้สามารถควบคุมพฤติกรรมของ
ตน ให้เป็นไปในทางที่ดีงาม จึงควรมีการปลูกฝังให้ยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ถ้าหากในสังคมไม่มีการ
ปลูกฝังและพัฒนาเด็กให้มีวินัยและมีคุณภาพแล้ว การพัฒนาสังคมและประเทศก็จะเป็นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ  จึงควรต้องปลูกฝังวินัยในตนเองให้เป็นพ้ืนฐาน ในที่สุดก็จะสามารถพัฒนาประเทศชาติให้มี
ความก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน ดังนั้น การศึกษาตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ และมี
ค ว า ม จ า เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก  ใ น ก า ร ที่ จ ะ พั ฒ น า ใ ห้ ม นุ ษ ย์ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ สู ง สุ ด                                                                                                                                                                                      
 จากการเป็นอาจารย์ประจ าชั้นนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/2 แผนกช่างยนต์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลผู้เรียนด้าน
พฤติกรรมและการเรียนของผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน พบว่า  พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนบาง
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คนในห้องเรียนไม่สนใจเรียนขาดความรับผิดชอบและระเบียบวินัยจึงท าให้บรรยากาศการเรียนรู้ไม่เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน และมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จึงท าให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้จะส่งผลต่อผู้เรียนบางคน ที่มี
ผลการเรียนค่อนข้างต่ า จึงต้องใช้กระบวนการวิจัยมาแก้ปัญหา โดยการน าทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีแรงจูงใจ  
และทฤษฎีการวางเงื่อนไขมาใช้กับผู้เรียนเพ่ือเป็นการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน และส่งเสริม
ศักยภาพ ของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพและความสามารถของตนเอง  ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีวินัย   
ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม เป็นการปลูกฝังระเบียบวินัย  การ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  ท าให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลการ
เรียนดีขึ้น 
 
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการเรียนรู้  เมื่อผู้เรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้เป็นผู้ที่มีวินัยในตนเองและความรับผิดชอบ จะท าให้ผู้เรียนสนใจเรียนและมีความขยันอดทน มีแรงจูงใจท า
ให้มีผลการเรียนรู้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนและครูทุกท่านที่จะน ามาเสริมสร้างพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  สังคมและประเทศชาติต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือเป็นการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการ
เรียนรู้ ตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดับชั้นปวช.3/2 แผนกช่างยนต์ ปีการศึกษา 
2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
          
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
             การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ ให้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของผู้เรียน  ท าให้
สามารถพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมและการเรียนรู้ ให้ดีขึ้น 
 
นิยามค าศัพท์ 
 ความมีวินัยในตนเอง  หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบและไม่ท าผิดต่อกฎระเบียบใน
การเป็นนักเรียน 

ตัวแปรต้น 

พฤติกรรมด้านวินัยและความ
รับผิดชอบต่อตนเอง 
แรงจูงใจในการเรียนรู้ 

ตัวแปรตาม 

ศักยภาพด้านพฤติกรรมและ
การเรียนรู้ 
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 ความรับผิดชอบ หมายถึง  ความมุ่งมั่นของนักเรียนที่จะท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
และตั้งใจเรียนอย่างเต็มความสามารถ   
 แรงจูงใจในการเรียนรู้ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมเมื่อถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า เช่น ค าชมเชย  การให้
รางวัล ฯลฯ  แล้วสามารถประพฤติตนได้บรรลุเป้าหมายโดยการเรียนรู้ของแต่ละคน 
 
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1  จิตวิทยาการศึกษา      
     ความส าคัญของจิตวิทยาการศึกษาต่ออาชีพครูมีความส าคัญในเรื่องต่อไปนี้ 
  1. ช่วยให้ครูรู้จักลักษณะนิสัยของนักเรียนที่ครูต้องสอนโดยทราบหลักพัฒนาการทั้งทาง
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และบุคลิกภาพเป็นส่วนรวม 
  2. ช่วยให้ครูมีความเข้าใจพัฒนาการทางบุคลิกภาพบางประการของนักเรียน เช่น    
อัตมโนทัศน์ ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และเรียนรู้ถึงบทบาทของครูในการที่ช่วยนักเรียนให้มีอัตมโนทัศน์ที่ดีและ
ถูกต้องได้อย่างไร 
  3. ช่วยครูให้มีความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือจะได้ช่วยนักเรียนเป็น
รายบุคคลให้พัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  4. ช่วยให้ครูรู้วิธีจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เหมาะสมแก่วัยและขั้นพัฒนาการของ
นักเรียนเพื่อจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจและมีความท่ีอยากจะเรียนรู้ 
  5. ช่วยให้ครูทราบถึงตัวแปรต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเช่นแรงจูงใจ  อัต
มโนทัศน์ และการตั้งความคาดหวังของครูที่มีต่อนักเรียน 
  6. ช่วยครูในการเตรียมการสอนวางแผนการเรียน  เพ่ือท าให้การสอนมีประสิทธิภาพสามารถ
ช่วยให้นักเรียนทุกคนเรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
  7. ช่วยครูให้ทราบหลักการและทฤษฎีของการเรียนรู้ที่นัก ได้พิสูจน์แล้วว่าได้ผลดี เช่น การ
เรียนจากการสังเกตหรือการเลียนแบบ 
  8. ช่วยครูให้ทราบถึงหลักการสอนและวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งพฤติกรรมของครูที่มี
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพว่ามีอะไรบ้าง เช่น การใช้ค าถาม การให้แรงเสริม และการท าตนเป็นต้นแบบ 
  9. ช่วยครูให้ทราบว่านักเรียนที่มีผลการเรียนดีไม่ได้เป็นเพราะระดับเชาวน์ปัญญาเพียงอย่าง
เดียวแต่มีองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น  แรงจูงใจ  ทัศนคติหรืออัตมโนทัศน์ของนักเรียนและความคาดหวังของครูที่
มีต่อนักเรียน 
  10. ช่วยครูในการปกครองชั้นและการสร้างบรรยากาศของห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของนักเรียน ครูและนักเรียนมีความรักและไว้วางใจซึ่งกันและกันนักเรียน ต่างก็ช่วยเหลือ
กันและกัน ท าให้ห้องเรียนเป็นสถานที่ที่ทุกคนมีความสุขและนักเรียนรักโรงเรียน อยากมาโรงเรียน
 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทส าคัญในการช่วยให้เยาวชนพัฒนาการทั้งทางด้านเชาวน์ปัญญา   และ
ทางบุคลิกภาพ เพื่อช่วยให้เยาวชนมีความส าเร็จในชีวิต   ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานความเป็นเลิศ  ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาจึงส าคัญในการช่วยทั้งครูและนักศึกษาผู้มีความ
รับผิดชอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน  
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 2.  เจตคติ  (Attitude) 
      ความหมายของเจตคติ 
  เจตคติ หมายถึงอะไร ขัตติยา กรรณสูต (2516:2) ให้ความหมายไว้ คือ ความรู้สึกที่คนเรามี
ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือหลายสิ่งในลักษณะที่เป็นอัตวิสัย (Subjective)     อันเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นหรือการ
แสดงออกท่ีเรียกว่า พฤติกรรม 
  สุชา จันทร์เอม และ สุรางค์ จันทร์เอม (2520:104) ให้ความหมายเจตคติ คือความรู้สึก หรือ
ท่าทีของบุคคลที่มีต่อบุคคล วัตถุสิ่งของ หรือสถานการณ์ต่างๆ ความรู้สึก หรือท่าทีจะเป็นไปในท านองที่พึง
พอใจ หรือไม่พอใจ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได ้
  สงวนศรี วิรัชชัย (2527:61) ให้ความหมายเจตคติ คือสภาพความคิด ความเข้าใจและ
ความรู้สึกเชิงประเมินที่มีต่อสิ่งต่างๆ(วัตถุ สถานการณ์ ความคิด ผู้คน ฯลฯ) ซึ่งท าให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะ
แสดงพฤติกรรมต่อสิ่งนั้น ในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของทัศนคติที่มีอยู่ 
ดังนั้นอาจสรุปความหมายของเจตคติ คือ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใด ๆ ซึ่งแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมใน
ลักษณะชอบ ไม่ชอบ    อาจเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย พอใจ ไม่พอใจ ต่อสิ่งใด ๆ ในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทาง
ของทัศนคติที่มีอยู่และท าให้จะเป็นตัวก าหนดแนวทางของบุคคลในการที่จะมีปฏิกริยาตอบสนอง  
องค์ประกอบของเจตคต ิ
 ดังนั้นอาจสรุปความหมายของเจตคติ คือ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใด ๆ ซึ่งแสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมในลักษณะชอบ ไม่ชอบ    อาจเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย พอใจ ไม่พอใจ ต่อสิ่งใด ๆ ในลักษณะเฉพาะตัว
ตามทิศทางของทัศนคติที่มีอยู่และท าให้จะเป็นตัวก าหนดแนวทางของบุคคลในการที่จะมีปฏิกริยาตอบสนอง
  
 องค์ประกอบของเจตคติ 
  องค์ประกอบของเจตคติมี 3 ประการ  ได้แก่ 
  1.  ด้านความคิด ( Cognitive  Component)  หมายถึง  การรับรู้และวินิจฉัยข้อมูลต่าง ๆ 
ที่ได้รับ  แสดงออกมาในแนวคิดที่ว่าอะไรถูก  อะไรผิด 
  2.  ด้านความรู้สึก  ( Affective  Component)  หมายถึง  ลักษณะทางอารมณ์ของบุคคลที่
สอดคล้องกับความคิด  เช่น  ถ้าบุคคลมีความคิดในทางที่ไม่ดีต่อสิ่งใด  ก็จะมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อสิ่งนั้นด้วย  จึง
แสดงออกมาในรูปของความรู้สึกไม่ชอบหรือไม่พอใจ 
  3.  ด้านพฤติกรรม  ( Behavior  Component)  หมายถึง  ความพร้อมที่จะกระท าซึ่งเป็น
ผลมาจากความคิดและความรู้สึกและจะออกมาในรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธ การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ   
 ลักษณะของเจตคติ 
 ทิตยา สุวรรรณชฎ (2520:602-603) กล่าวถึงลักษณะส าคัญของเจตคติ 4 ประการ คือ 
               1.  เจตคติ  เป็นสภาวะก่อนที่พฤติกรรมโต้ตอบ   (PREDISPOSITION TO RESPOND)        
ต่อเหตุการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะหรือจะเรียกว่าสภาวะพร้อมที่จะมีพฤติกรรมจริง 
               2. เจตคติ จะมีความคงตัวอยู่ในช่วงระยะเวลา (PERSISTENCE OVERTIME) แต่มิได้
หมายความว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
  3. เจตคติ   เป็นตัวแปรหนึ่งน าไปสู่ความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดไม่ว่า
จะเป็นการแสดงออกโดยวาจา หรือการแสดงความรู้สึก ตลอดจนการที่จะต้องเผชิญหรือหลีกเลี่ยงต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง 
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               4. เจตคติ มีคุณสมบัติของแรงจูงใจ ในอันที่จะท าให้บุคคลประเมินผล หรือเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ซึ่งหมายความต่อไปถึงการก าหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงด้วย  
                  เจตคตินับว่าเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในการท างานอย่างหนึ่ง นอกจากความพร้อมและการ
จูงใจ บุคคลที่มีเจตคติที่ดีต่อการท างานจะช่วยให้ท างานได้ผลทั้งนี้เพราะเจตคติเป็นต้นก าเนิดของความคิด
และการแสดงการกระท าออกมานั่นเอง  
  กล่าวโดยสรุป   เจตคติเป็นลักษณะทางจิตของบุคคลที่เป็นแรงขับแรงจูงใจของบุคคล แสดง
พฤติกรรมที่จะแสดงออกไปในทางต่อต้านหรือสนับสนุนต่อสิ่งนั้นหรือสถานการณ์นั้น   ถ้าทราบทัศนคติของ
บุคคลใดที่สามารถท านายพฤติกรรมของบุคคลนั้นได้ โดยปกติคนเรามักแสดงพฤติกรรมในทิศทางที่สอดคล้อง
กับทัศนคติที่มีอยู ่
 3.  ทฤษฎีแรงจูงใจ 
      ความหมายและองค์ประกอบของแรงจูงใจ ( Motivation) 
                แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะที่อินทรีย์ถูกกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมเพ่ือไปยังจุดมุ่งหมายดังนั้น
แรงจูงใจจึงเป็นความปรารถนา ที่บุคคลมีความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายโดยการเรียนรู้ของแต่ละคนนั่นเอง 
เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าต่างๆ และบุคคลจะเกิดความต้องการ ( Needs )  และถ้าความต้องการ
ของบุคคลไม่ได้รับการตอบสนอง บุคคลจะเกิดความเครียด ( stress ) เมื่อบุคคลสะสมความเครียดไว้มาก ๆ 
บุคคลจะขาดความสุขในการด าเนินชีวิต  การสะสมความเครียด ความวิตกกังวลมาก  ๆ จะท าให้บุคคลเกิด
แรงขับ  ( drive ) ที่จะกระท ากิจกรรมบางอย่างหรือแสดงพฤติกรรมบางอย่างให้ลดความเครียดนั้นลงมา
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในนี้เอง ซึ่งจะท าการกระตุ้นให้บุคคลไปสู่การกระท าบางอย่างที่ไปสู่เป้าหมาย 
กระบวนการเช่นนี้เรียกว่า แรงจูงใจ( Motivation ) 
 4.  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไข แบบการกระท าของสกินเนอร์ 
            สกินเนอร์ (B.F. Skinner) เกิดในมลรัฐเพนซิลวาเนีย ในปี ค.ศ. 1904    มีบทบาทส าคัญใน
การน าบทเรียนส าเร็จรูปและเครื่องมือมาใช้  บางคนเรียกว่า ทฤษฎีเสริมแรง   การเสริมแรงเป็นการช่วย
ตอบสนองสิ่งเร้าให้ปรากฏขึ้นซ้ าอยู่เสมอจนท าให้เกิดความเคยชินสิ่งเร้าเดิม การตอบสนอง เช่น เดิม ก็ตามมา
คือ เกิดเป็นการเรียนรู้ 
  การประยุกต์ใช้ในการสอน 
             1.  การตั้งจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
             2.  การใช้ตัวเสริมแรง  ได้แก่ ยิ้มแย้ม การชมเชยจากครู คะแนน 
             3.  การใช้บทเรียนส าเร็จรูป 
 5.  แนวทางพัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   เป็นการฝึกให้คิด  พูด  ท า  อย่างพอดี  พอเหมาะ  พอควร  บนหลักเหตุผล  ไม่ประมาท  โดยใช้สติ
และปัญญาในทางที่ถูกต้อง  เพ่ือเพ่ิมทางเลือกและพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนให้สามารถอุ้มชูตัวเองและ
ครอบครัวได้  โดยไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อ่ืน  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างสงบสุข  รู้รักสามัคคี  อยู่
ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืน  และมีค่านิยมท่ีดีงาม  ร่วมรักษาคุณค่าของความเป็นไทย (ปรียานุช  
พิบูลสราวุธ, 2550 : 2)  การจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินการได้ใน  2  ส่วน 
  1. การบริหารสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ 
  2. การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  ซึ่งประกอบด้วย 
             2.1  การสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ในห้องเรียน 
            2.2  การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียน 
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    การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น  ครูเป็นบุคลากรที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้และ
ปลูกฝังหลักคิดต่าง ๆ  ให้แก่เด็ก  โดยครูต้องเข้าใจอย่างถูกต้อง  สามารถวิเคราะห์ความพอเพียง  ไม่พอเพียง
ของตนเองได้  และท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  แนวทางการปฏิบัติตนและการด าเนิน
ชีวิตอันพึงประสงค์  ดังนี้ 
  1.  ปฏิบัติตนให้มีความพอประมาณ  รู้จักการประมาณตน  รู้จักศักยภาพของตนที่มีอยู่ 
  2.  ปฏิบัติตนอย่างมีเหตุผลปฏิบัติสิ่งต่างๆบนพ้ืนฐานของความมีสติปัญญายึดทางสายกลาง
ในการปฏิบัติ 
  3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ 
  4.  มีความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  สามารถคิดวิเคราะห์และปฏิบัติด้วยความรอบคอบ  
ระมัดระวัง 
  5. ปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต  ขยัน  อดทน  เพียรพยายาม  แบ่งปัน  มีสติปัญญา  มีวินัย  พ่ึงตนเอง  แบ่งปัน  เอ้ือ
อาทร  รับผิดชอบ  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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ระเบียบวิธีวิจัย  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร / กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับชั้น  ปวช.3/2 แผนกช่างยนต์ ปี
การศึกษา 2560  วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จ านวน 25  คน 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล/การรวบรวมข้อมูล 
  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้การด าเนินติดตามข้อมูลด้วยตัวเองโดยการสังเกต  สัมภาษณ์  ให้
ผู้เรียนตอบแบบสอบถามและมีการติดตามดูแลพฤติกรรมและการเรียนรู้ ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด  ดังนี้ 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/2 แผนกช่างยนต์ ปี
การศึกษา 2560  วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก โดยการสังเกตพฤติกรรมและการเรียนรู้ ของผู้เรียนในชั่วโมง
โฮมรูม  ขณะที่ท าการสอน  และสอบถามจากผู้สอนแต่ละวิชาที่ท าการสอน ซึ่งพบว่ามีผู้เรียนที่มีปัญหาด้าน
พฤติกรรมการเรียนรู้  ขาดวินัยและความรับผิดชอบ เช่น  มาสาย  ไม่สนใจเรียน  ไม่ส่งงานตามก าหนดเวลา  
บางครั้งไม่มาเรียน  มีการจดบันทึกและติดตามผู้เรียนเป็นรายกรณี  โดยการว่ากล่าวตักเตือนและมีการบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถาม  สรุปได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 1    แสดงความมีวินัย ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียน 
                   ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/2 แผนกช่างยนต์ (ครั้งที่ 1) 

ข้อ รายการ 
ท าเป็น
ประจ า 

ท าเป็น
บาง ครั้ง 

ไม่เคย
ท า 

1 นักเรียนมักน างานวิชาอ่ืนมาท า ขณะที่ก าลังเรียนวิชาหนึ่ง   76.74 13.96 9.30 
2 นักเรียนพูดคุยและเล่นเพ่ือนในขณะที่ครูสอน 69.77 25.58 4.65 
3 นักเรียนส่งงานและการบ้านตรงเวลาที่ครูก าหนด 72.09 18.60 9.31 
4 นักเรียนนอนหลับในห้องเรียนขณะชั่วโมงเรียน 58.14 25.58 16.28 
5 นักเรียนไม่ท าการบ้านและลอกการบ้านเพ่ือน 74.42 16.28 9.30 
6 นักเรียนท าผิดจะพยายามแก้ไขโดยไม่ท้อแท้ 41.86 44.19 13.95 
7 นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 46.51 46.51 6.98 
8 นักเรียนมาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน 44.19 51.16 4.65 
9 นักเรียนรู้จักวางแผนและเตรียมพร้อมที่จะศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัย 
25.58 46.51 27.91 

10 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการอ่านหนังสือ 41.89 46.57 11.54 
     

  หลังจากที่ผู้วิจัยได้ท าการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและได้ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความมีวินัย 
ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/2 แผนกช่างยนต์  จ านวน  25 
คน ตอบแบบสอบถามด้วยความจริงแล้วน ามาสรุปโดยใช้ค่าร้อยละในการวิเคราะห์ผลการวิจัย  (จากแบบ
สรุปผลการตอบแบบสอบถาม)  และประกอบกับผลการเรียนของภาคเรียนที่  1  ท าให้ผู้วิจัยได้ท าการสังเกต
ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวและมีผลการเรียนค่อนข้างต่ าซึ่งผู้วิจัยจะท าการวิจัยเพ่ือเป็น
ปรับเปลี่ยนด้านพฤติกรรมให้ผู้เรียนในห้องเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบ ตั้งใจเรียน จึงได้ด าเนินการโดยให้
แต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมกันสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียน
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การสอน โดยการวางเงื่อนไขกันภายในห้องเรียน  สร้างแรงจูงใจ  และสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นถึงผล
ของการไม่มีวินัย  ขาดความรับผิดชอบ และไม่ตั้งใจเรียน  โดยได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
  1.  ให้ผู้เรียนแต่ละคนเขียนค ามั่นสัญญา 
             2. ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองร่วมกันดูแลพฤติกรรมและการเรียนรู้ ของผู้เรียน ให้ผู้ปกครองแจ้ง
พฤติกรรมของผู้เรียนขณะอยู่บ้านเมื่อผู้เรียนขาดเรียนหรือมาสายให้ครูทราบและครูก็มีการติดตามผู้เรียน
รว่มกัน 
  3. ขอความร่วมมือจากครูที่ท าการสอนทุกท่านให้ข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้เรียนขณะเรียนในแต่ 
ละวิชา 
    4. ขอความร่วมมือกับเพ่ือนภายในห้องเรียนโดยการจัดเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน  จ านวน  3 
กลุ่ม และกลุ่มละ 7 คน จ านวน 1 กลุ่ม รวมเป็นทั้งสิ้นจ านวน 25 คน โดยครูจะคัดเลือกผู้เรียนที่มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจเรียนและมีผลการเรียนค่อนข้างดีเป็นหัวหน้ากลุ่มเพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงภายในกลุ่มและให้ผู้เรียนที่
เหลือเข้ารวมกลุ่มกันเองตามความสมัครใจให้ครบจ านวนตามที่ก าหนดหลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มเขียนค ามั่น
สัญญาร่วมกันและร่วมกันวางแผนการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยซึ่งผู้เรียนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า
กลุ่มจะด าเนินการแต่งตั้งกรรมการแต่ละด้านร่วมกันดูแลภายในกลุ่ม  เช่น ดูแลเกี่ยวกับพฤติกรรม  การขาด
เรียน  มาสาย  การเรียนรู้ ฯลฯ   ผู้เรียนจะเข้ากลุ่มร่วมกันท างานและเป็นพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าปรึกษา  ช่วยเหลือ
กรณีไม่เข้าใจบทเรียน  อ่านหนังสือ  และท างานแต่ละวิชาได้ส าเร็จ   
      ผู้วิจัยได้ติดตามดูแลและสังเกตผู้เรียนเป็นระยะๆและในกรณีที่ผู้เรียนมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ด้านพฤติกรรมและการเรียนรู้หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มจะรายงานครูและร่วมกันแก้ปัญหาทั้งด้านการมาเรียน ถ้า
มีผู้เรียนขาดเรียนภายในกลุ่มจะแจ้งให้ครูทราบและมีการติดตามให้มาเรียนและชี้ให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญ
ของการเรียนรู้  ต้องมีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ท าให้บรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องเรียนดีขึ้น  
รู้จักเสียสละ  มีความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภายในห้องเรียนมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเช่น 
ร่วมกันท าความสะอาดห้องเรียน แข่งขันกีฬาภายใน  นอกจากนี้มีการจัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน  
การรู้จักการออมโดยในแต่ละสัปดาห์จะมีการให้ผู้เรียนน าเงินที่เหลือมาฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและรู้จักประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
      ผู้วิจัยได้สังเกตพบว่าพฤติกรรมของผู้เรียนภายในห้องหลังจากมีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยๆแล้ว  
ให้เพ่ือนคอยเป็นพ่ีเลี้ยงแนะน าเพ่ือนไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรมและการเรียนรู้  ท าให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนการสอนมากขึ้น เมื่อน าผู้เรียนมาร่วมกันท ากิจกรรมของวิทยาลัย พบว่าผู้เรียนมีความกระตือรือร้นใน
การเข้าร่วมกิจกรรม  และเอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ มากขึ้น  ขณะเข้าแถวก็มีความเป็นระเบียบและมีวินัยมากขึ้น
ตามล าดับ เมื่อแต่ละวิชาท าการสอบก็จะพบว่าผู้เรียนจะเข้ากลุ่มร่วมกันอ่านหนังสือและมีการซักถามบทเรียน
ที่ไม่เข้าใจ  เพ่ือนที่เข้าใจก็จะอธิบายให้กับเพ่ือนที่ไม่เข้าใจบทเรียนท าให้ได้คะแนนดีขึ้น  ครูก็ให้ค าชมเชยและ
ให้ก าลังใจผู้เรียนเพ่ือที่จะได้มีก าลังใจท าต่อไป  รู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบมากขึ้น  ท าให้ผู้เรียนเห็น
ความส าคัญของตัวเอง สนใจเรียนมากขึ้น มีการซักถามเกี่ยวกับบทเรียนกับครูให้อธิบายให้เข้าใจ  โดยดูจาก
พฤติกรรมการเรียนรู้  การส่งงานตรงก าหนดเวลา    และได้รับค าชมเชยจากครูแต่ละวิชาที่ท าการสอนโดย
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ภาพรวมของผู้เรียนในห้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัย ตั้งใจเรียน   ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันมากขึ้น  มี
น้ าใจ  รู้จักเสียสละ  มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมาเรียนให้มาทันเรียน 
  หลังจากผู้วิจัยเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีวินัยมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ 
และมีบรรยากาศภายในห้องเรียนดีขึ้น ครูก็มีการพูดคุยและร่วมกันประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
แต่ละคนโดยการสัมภาษณ์และให้ผู้เรียนแต่ละคนตอบแบบสอบถามชุดเดิมอีกครั้ง แล้วน ามาสรุปเปรียบเทียบ
กับการตอบแบบสอบถามครั้งแรก พบว่า  ผู้เรียนมีความรัก สามัคคีในหมู่คณะ  มีความรับผิดชอบ  มาเรียน
เป็นประจ า  ตั้งใจเรียนและท างานที่ได้รับมอบหมาย  มีผลการเรียนรู้ ดีขึ้น ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

ตารางท่ี 2   แสดงความมีวินัย ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียน  ของนักศึกษาระดับชั้น  
                 ปวช.3/2 แผนกช่างยนต์ (ครั้งที่ 2) 

ข้อ รายการ 
ท าเป็น
ประจ า 

ท าเป็น
บางครั้ง 

ไม่เคย
ท า 

1 นักเรียนมักน างานวิชาอ่ืนมาท า ขณะที่ก าลังเรียนวิชาหนึ่ง   9.30 37.21 53.49 
2 นักเรียนพูดคุยและเล่นเพ่ือนในขณะที่ครูสอน 13.95 46.51 39.54 
3 นักเรียนส่งงานและการบ้านตรงเวลาที่ครูก าหนด 4.65 30.23 65.12 
4 นักเรียนนอนหลับในห้องเรียนขณะชั่วโมงเรียน 0.00 4.65 95.35 
5 นักเรียนไม่ท าการบ้านและลอกการบ้านเพ่ือน 0.00 11.63 88.37 
6 นักเรียนท าผิดจะพยายามแก้ไขโดยไม่ท้อแท้ 90.69 9.31 0.00 
7 นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 93.03 6.97 0.00 
8 นักเรียนมาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน 90.70 9.30 0.00 
9 นักเรียนรู้จักวางแผนและเตรียมพร้อมที่จะศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัย 
76.74 23.26 0.00 

10 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการอ่านหนังสือ 79.06 20.94 0.00 
     

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยใช้ค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต  การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียนรู้ ของแต่ละวิชา การ
ตอบแบบสอบถามจากผู้เรียนและจากการใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค าชมเชยแก่ผู้เรียน  รวมทั้งดูแลด้านการ
เรียนรู้ ให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจากผู้ปกครอง อาจารย์ที่เข้าสอนแต่ละวิชา ปรากฏว่า  
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/2 แผนกช่างยนต์ มีความเอาใจใส่ต่อการเรียนรู้  รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น 
โดยสังเกตจากบรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นต่อ
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การมาเรียนและการเรียนรู้ มีความตั้งใจเรียน  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่ขาดเรียนหรือมาสายท างานที่
ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ ยังส่งผลท าให้ผลการ
เรียนรู้ ดีขึ้น มีวินัย ความรับผิดชอบและมีความสนใจต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยสรุปจากผลการเปรียบเทียบ
จากการตอบแบบสอบถาม    
 
อภิปรายผล  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต       ข้อมูลด้านการเรียนรู้ ของแต่ละวิชา และการตอบ
แบบสอบถามจากผู้เรียน  การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค าชมเชยแก่ผู้เรียน  รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มี
ความรับผิดชอบ   สนใจเรียน   และติดตามจากผู้ปกครอง    อาจารย์ที่เข้าสอนแต่ละวิชา     ซึ่งผู้เรียนให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนรู้ มากขึ้น  ในการท าวิจัยครั้ง
นี้ปรากฏว่านักศึกษาระดับชั้น  ปวช.3/2 แผนกช่างยนต์ ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
จ านวน 25 คน    มีความเอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น  โดยสังเกตจากบรรยากาศ
การเรียนภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาด
เรียนหรือมาสาย  ท างานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความ
เต็มใจ โดยดูจากการสังเกต การสัมภาษณ์  ผลการเรียนรู้ และสรุปผลการเปรียบเทียบจากการตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความมีวินัย ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียนรู้ ของผู้เรียน   ดังนี้ 

ตารางท่ี 3   เปรียบเทียบความมีวินัย  ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียนรู้ ของนักศึกษา                  
     ระดับชั้น ปวช.3/2 แผนกช่างยนต์ ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ รายการ 

คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 

ท าเป็น

ประจ า 

ท าเป็น

บาง คร้ัง 

ไม่เคย

ท า 

ท าเป็น

ประจ า 

ท าเป็น

บาง คร้ัง 

ไม่เคย

ท า 

1 นกัเรียนมกัน างานวชิาอ่ืนมาท า 

ขณะท่ีก าลงัเรียนวชิาหน่ึง   
76.74 13.95 9.30 9.30 37.21 53.49 

2 นกัเรียนพูดคุยและเล่นเพื่อนใน

ขณะท่ีครูสอน 
69.77 25.58 4.65 13.95 46.51 39.53 

3 นกัเรียนส่งงานและการบา้นตรง

เวลาท่ีครูก าหนด 
72.09 18.60 9.30 

4.65 30.23 65.12 

4 นกัเรียนนอนหลบัในหอ้งเรียน

ขณะชัว่โมงเรียน 
58.14 25.58 16.28 0.00 4.65 95.35 
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 จากแบบสอบถามผู้เรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและรับผิดชอบในห้องเรียน  เมื่อน าผลสรุปของการตอบ
แบบสอบถามครั้งที่ 1  และครั้งที่  2     พบว่านักศึกษาระดับชั้น  ปวช.3/2 แผนกช่างยนต์ ปีการศึกษา 2560 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จ านวน 25  คน  มีความกระตือรื้อร้น  เอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ และมีวินัยและ
ความรับผิดชอบมากขึ้น จากตารางพบว่า  ในการตอบแบบสอบถามครั้งที่ 2  ผู้เรียนมีพฤติกรรมดังกล่าว
มากกว่าครั้งที่ 1 หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  คือ   ผู้เรียนไม่น างานวิชาอ่ืนมาท า
ขณะที่ก าลังเรียนวิชาหนึ่ง ไม่คุยและเล่นกับเพ่ือนในขณะที่ครูสอน ส่งงานและการบ้านตรงเวลาที่ครูก าหนด   
ไม่นอนหลับในห้องเรียนขณะชั่วโมงเรียน   ท าการบ้านและไม่ลอกการบ้านเพ่ือน   ท าผิดจะพยายามแก้ไขโดย
ไม่ท้อแท้  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  มาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน  รู้จักวางแผนและ
เตรียมพร้อมที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการอ่านหนังสือท าให้ผู้เรียน
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ ให้เป็นผู้มีวินัย และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการเรียนรู้ ส่งผล
ให้การเรียนรู้ ดีขึ้น  และเป็นผู้ที่มีความส าเร็จในชีวิตตามจุดหมายที่ตั้งไว้ 

 
ข้อเสนอแนะ  
 1.  ควรมีการติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง       
 2.  ครู ผู้ปกครอง  ผู้เรียน และผู้ที่เก่ียวข้อง  ควรร่วมมือกันแก้ไขและสะท้อนปัญหาต่างๆ ของผู้เรียน  
ท าให้ผู้เรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเรียนรู้ 

 

5 นกัเรียนไม่ท าการบา้นและลอก

การบา้นเพื่อน 
74.41 16.28 9.30 0.00 11.62 88.37 

6 นกัเรียนท าผิดจะพยายามแกไ้ขโดย

ไม่ทอ้แท ้
41.86 44.19 13.95 90.69 9.30 0.00 

7 นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่องาน

ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
46.51 46.51 6.98 93.02 6.97 0.00 

8 นกัเรียนมาเรียนตรงเวลาและตั้งใจ

เรียน 
44.19 51.16 4.65 90.69 9.30 0.00 

9 นกัเรียนรู้จกัวางแผนและ

เตรียมพร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน

มหาวทิยาลยั 

25.58 46.51 27.91 76.74 23.25 0.00 

10 นกัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น

ประโยชน์โดยการอ่านหนงัสือ 
41.86 46.51 11.53 79.06 20.93 0.00 
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