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ช่ืองานวจัิย ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการ
เสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement)ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทาง
ธุรกิจระหวา่งประเทศ 

ช่ือผู้วจัิย นางสาวอริสรา อคัรพิสิฐ 
สาขาวชิา บริหารธุรกิจ 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ การส่งเสริมพฤติกรรม
การท าการบา้นดว้ยการเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement)ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษ
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ
และภาคค ่าท่ีลงทะเบียนเรียน ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ ในภาค
การศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 255 8 จ านวน 96 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ แบบสอบถาม ความ
คิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการเสริมแรงทางบวก ใน
รายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศแบบสอบถามท่ีไดก้ลบัคืนมาจ านวน 89 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 92.71 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี สาเหตุท่ีนกัศึกษาไม่ท าการบา้นในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทาง
ธุรกิจระหวา่งประเทศท่ีมีระดบัความคิดเห็นในระดบัปานกลางสามอนัดบัแรกคือ ไม่มัน่ใจในตนเอง 
กลวัท าการบา้นไม่ถูก ( x  = 3.21) รองลงมาคือ มีการบา้นพร้อมกนัหลายวชิาจึงท าไม่ทนั    ( x  = 
3.13) และอนัดบัท่ีสามคือ ไม่กลา้ถามอาจารยเ์ม่ือเกิดขอ้สงสัย ( x  = 2.87)   
 โดยภาพรวม ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการ
เสริมแรงทางบวก ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มากทุกขอ้ 
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Abstract 
 

 The purpose of this research was to study students’ opinions on using positive reinforcement 
to enhance doing homework behavior in English for International Business (135-301). The 
population of this research comprised 96 undergraduate students, day and evening programs, of 
Siam University enrolled in English for International Business (135-301) in the first semester in 
the academic year 2015.The research tool was a questionnaire asking students’ opinion on using 
positive reinforcement to enhance doing homework behavior in English for International Business 
(135-301). The returned questionnaires were 89 (92.71%). The data were analyzed by using means 
of percentage, arithmetic mean, and standard deviation. 
 The results were as follows: 
 1. The first three reasons that students did not do their homework in English for International 
Business (135-301) at the medium level opinion are lack of confidence to do homework by 
themselves ( x  = 3.21), a lot of homework from many subjects ( x  = 3.13), and reluctance to ask 
questions ( x  = 2.87) respectively. 
 2. Overall, students’ opinions on using positive reinforcement to enhance doing homework 
behavior in English for International Business (135-301) were agreed at much level on every 
aspect. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาของปัญหา  
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542มาตราท่ี24ไดก้ าหนดแนวทางการจดัการเรียนการสอน
โดยผสมผสานความรู้ดา้นต่างๆอยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนัรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิย มท่ีดีงาม 
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นทุกวชิาดงันั้นการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน  นอกจากจะ
เป็นการใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียนแลว้ ยงัเป็นการฝึกพฤติกรรมของผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ  และอยูใ่น
ระเบียบวนิยัตามความประสงคข์องสังคมการท่ีผูเ้รียนขาดความรับผดิชอบในการท างานถือเป็น
พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ อนัเป็นผลท าใหก้ารสอนไม่สามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวไ้ดด้งันั้นผูส้อนจึงมีหนา้ท่ีโดยตรงในการปรับพฤติกรรมการเรียนท่ีเป็นปัญหาให้
เป็นไปในทางท่ีพึงประสงค ์เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมในทุกดา้นตามความมุ่งหมายของ
การศึกษา 
  
1.2 ความส าคัญของปัญหา  
 รายวชิา135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ  เป็นรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ กลุ่ม
วชิาเอกบงัคบั ของหลกัสูตรคณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ โดยเป็น
รายวชิาท่ีมุ่งเนน้ค าศพัท ์ไวยากรณ์ และการเขียน ทกัษะการอ่านและการพดูภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการ
ติดต่อธุรกิจระหวา่งประเทศ ธุรกิจการส่งออกและน าเขา้ การแลกเปล่ียนเงินตรา องคก์รระหวา่ง
ประเทศ การขนส่งระหวา่งประเทศ และเอกสารการคา้ระหวา่งประเทศ ทั้งน้ีเพื่อใหผู้เ้รียน สามารถ
น าความรู้ท่ีไดรั้บไปประกอบอาชีพในอนาคตได ้
 จากการสอนรายวชิา135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศในภาค การศึกษาท่ี 1 ปี
การศึกษา255 8ผูว้จิยัพบวา่นกัศึกษา จ านวนหน่ึง มีพฤติกรรมไม่ท าการบา้นซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าว
จดัเป็นปัญหาในการเรียนการสอนเน่ืองจากนกัศึกษา จะไม่ไดท้บทวนในส่ิงท่ีตนเองไดเ้รียนไปดว้ย
เหตุน้ีผูว้จิยัในฐานะท่ีเป็นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาและเป็นอาจารยผ์ู ้ สอนจึงมีความสนใจท่ีจะท า
การวจิยัในชั้นเรียนเร่ือง ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ย
การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement)ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่ง
ประเทศซ่ึงค าตอบท่ีไดรั้บจะน าไปพฒันาการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึนและเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียนต่อไป 
 



1.3 วตัถุประสงค์ของงานวจัิย  
        1.  เพื่อศึกษา สาเหตุท่ีนกัศึกษาไม่ท าการบา้นในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 
        2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการ
เสริมแรงทางบวก ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 
1.4 ขอบเขตของการวจัิย  
        ขอบเขตด้านเนือ้หา  
        การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษา สาเหตุท่ีนกัศึกษาไม่ท าการบา้นในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทาง
ธุรกิจระหวา่งประเทศ  และ ศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ การส่งเสริมพฤติกรรมการท า
การบา้นดว้ยการเสริมแรงทางบวกในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่นกัศึกษามหาวทิยาลยัสยามระดบัปริญญาตรีภาคปกติและ
ภาคค ่าท่ีลงทะเบียนเรียน ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ ในภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558จ านวน 96 คน 
  
1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
        1.  เพื่อทราบ สาเหตุท่ีนกัศึกษาไม่ท าการบา้นในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 
        2.  เพื่อทราบความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการ
เสริมแรงทางบวก ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
        3.  เพื่อน าผลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนในรายวชิา 
135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 

 

  



บทที ่2 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การวจิยัเร่ือง ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการ
เสริมแรงทางบวก ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศผูว้จิยัไดท้  าการศึกษา
คน้ควา้เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดน้ าเสนอตามล าดบัดงัน้ี 

 1.  ความหมายของพฤติกรรม 
 2.  ความหมายและประโยชน์ของการบา้น 
 3.  ทฤษฎีการเสริมแรง 
 4.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1. ความหมายของ พฤติกรรม   
 พฤติกรรม (Behavior) คือการกระท าหรือการแสดงออกของบุคคลเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้ า 
(Stimulus) ซ่ึงการตอบสนองดงักล่าวอาจเป็นการเคล่ือนไหวท่ี สามารถสังเกตเห็นไดจ้ากภายนอก
เช่น การพดู การเดิน หรือการเคล่ือนไหวท่ี ไม่สามารถสังเกตเห็นไดจ้ากภายนอก เช่น การเตน้ของ
หวัใจการคิด (ภคัธณชั ม่วงศรี: 2554, 5) 
 1.1 พฤติกรรมภายนอก  
  พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) หมายถึงปฏิกิริยาของบุคคลหรือกิจกรรมของบุคคล
ท่ีปรากฏออกมาใหบุ้คคลอ่ืนไดเ้ห็นทั้งทางวาจาและการกระท าท่าทางอ่ืนๆในสังคมท่ีประเมิน
คุณภาพของคนวา่เป็นคนดีมีระเบียบวนิยั สุภาพ ฯลฯ หรือไม่ลว้นแต่ประเมินคุณภาพของพฤติกรรม
ภายนอกทั้งส้ิน อยา่งไรก็ตามพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาอาจไม่ใช่พฤติกรรมท่ีแทจ้ริงและไม่ใช่ตวัตน
ท่ีแทจ้ริง หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือการกระท าไม่ตรงกบัความคิดความรู้สึก (สุธี สุกิจธรรมภาณ : 
2552, 7) 
 1.2 พฤติกรรมภายใน  
  พฤติกรรมภายใน  (Covert Behavior) หมายถึง กิจกรรมภายในท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคลซ่ึง
สมองท าหนา้ท่ีรวบรวมสะสมและสั่งการซ่ึงเป็นผลจากการกระท าของระบบประสาทและ
กระบวนการเปล่ียนแปลงทางดา้นชีวเคมีของร่างกายพฤติกรรมภายในมีทั้งรูปธรรมและนามธรรม 
ท่ีเป็นรูปธรรมนั้น คนอ่ืนจะสังเกตเห็นไม่ได ้แต่สามารถใชเ้คร่ืองมือทางการแพทยว์ดัได ้เช่น การ
เตน้ของหวัใจ การหดและขยายตวัของกลา้มเน้ือ เป็นตน้ ส่วนท่ีเป็นนามธรรม เช่น ความคิด 



ความรู้สึก ซ่ึงจะอยูใ่นสมองของคน คนอ่ืนจะไม่สามารถสังเกตเห็นได ้เพราะไม่มีตวัตน จะทราบวา่
คนนั้นคิดอยา่งไรก็ต่อเม่ือเขาแสดงออกมา (สุธี สุกิจธรรมภาณ: 2552, 7-8) 
 
2. ความหมายและประโยชน์ของการบ้าน 
 2.1  ความหมายของการบ้าน  
   กู๊ด(Good, 1973: 224 อา้งถึงในสุนิภา สวสัดิวงษ:์ 2553)กล่าววา่ การบา้นหมายถึงงานท่ีครู
มอบหมายใหน้กัเรียนกลบัไปท าท่ีบา้นเพื่อทบทวนความรู้ท่ีเรียนไปแลว้ และเป็นการฝึกทกัษะกา ร
ใชก้ฎหรือสูตรต่างๆท่ีเรียนไปแลว้ 
  กระทรวงศึกษาธิการ(2539: 2 อา้งถึงในสุนิภา สวสัดิวงษ:์ 2553)กล่าววา่ การบา้นหมายถึ ง 
กิจกรรมท่ีครูมอบหมายใหน้กัเรียนท านอกเวลาเรียน ตามขอ้ก าหนดท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งครูกบั
นกัเรียนหรืออาจเป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนคิดข้ึนเองโดยความเห็นชอบของครู 
 2.2 ประโยชน์ของการบ้าน  
  กระทรวงศึกษาธิการ(2539: 9 อา้งถึงในสุธี สุกิจธรรมภาณ : 2552, 12)  กล่าวถึงประโยชน์
ของการบา้นท่ีมีต่อผูเ้รียน ผูป้กครอง และผูส้อน ดงัน้ี 
  2.2.1  ต่อผู้เรียน  
   1) ไดพ้ฒันาแนวคิดอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
   2)  ไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยให้ ผูเ้รียน เช่ือมัน่ใน
ความสามารถของตนเอง ปลูกฝังใหรั้กและพยายามคน้ควา้หาความรู้และความกา้วหนา้มาสู่ตนเอง 
   3) ไดส้ ารวจและพฒันาตนเองในดา้นความรู้ ความถนดัความสามารถและความ
สนใจ 
   4) ใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน์ซ่ึงเป็นการสร้างนิสัยท่ีดีใหก้บัผูเ้รียน 
   5) ปลูกฝังความมีระเบียบความรับผดิชอบและความเสียสละรู้จกัแบ่งเวลาเพื่อ
พฒันาตนเองรู้วา่เวลาไหนควรท าอะไรล าดบักิจกรรมก่อนหลงัวางแผนงานเป็นไปในแต่ละวนั 
  2.2.2  ต่อผู้ปกครอง  
  1) ลดความวติกกงัวลในเร่ืองความประพฤติของบุตรหลาน 
  2) ทราบพฒันาการและขอ้บกพร่องทางการเรียนของบุตรหลาน 
   3) เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูป้กครองผูส้อน และผูเ้รียน 
 
 
 



  2.2.3  ต่อผู้สอน  
   1) ช่วยเสริมใหแ้ผนการสอนของผูส้อนเป็นระบบและครบถว้น 
   2)  เป็นเคร่ืองมือช่วยจ าแนกความแตกต่างของผูเ้รียนเพื่อก าหนดวธีิสอนให้
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
   3) ทราบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
3. ทฤษฎกีารเสริมแรง  
 ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) เป็นทฤษฎีท่ีเนน้การท างานใหบุ้คคลตอ้งกระท า
ในส่ิงท่ีเราตอ้งการใหเ้ขากระท า  (Getting people to do what you want them to do) เป็นทฤษฎีการจูง
ใจท่ีพฒันามาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของ  B. F. Skinnerซ่ึงมีหลกัส าคญัคือ เราสามารถควบคุม
พฤติกรรมของคนไดโ้ดยวธีิการใหร้างวลัหรือวธีิการเสริมแรง  ในทางจิตวทิยาเรียกทฤษฎีน้ีวา่ การ
ปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) หรือการวางเง่ือนไขปฏิบติัการ  (Operant Conditioning) ซ่ึง
ใหค้วามส าคญักบัผลกรรม  (Consequence of Behavior) หรือผลต่อเน่ืองเป็นตวัควบคุมพฤติกรร ม 
(ปรารถนาเชาวน์เสฏฐกุล: 2556, 9) 
 การเสริมแรง  (Reinforcement) หมายถึง การท าใหค้วามถ่ีของพฤติกรรมเพิ่มข้ึน อนัเป็นผล
เน่ืองมาจากผลกรรมท่ีตามหลงัพฤติกรรมนั้น (วายพุา เหมือนมาตย:์ 2554, 3) แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
 3.1  การเสริมแรงทางบวก 
   การเสริมแรงทางบวก(Positive Reinforcement) หมายถึง ส่ิงของ ค าพดู หรือสภาพการณ์ท่ี
จะช่วยใหพ้ฤติกรรมเกิดข้ึนอีก หรือส่ิงท่ีท าใหเ้พิ่มความน่าจะเป็นไปไดข้องการเกิดพฤติกรรม เช่ น 
การชมเชย การใหค้ะแนน การใหร้างวลั 
  การเสริมแรงทางบวกแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ(คู่มือการปรับพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของ
นกัเรียนสู่การวจิยัในชั้นเรียน: 2555, 7-8)     
  1) ตวัเสริมแรงท่ีเป็นส่ิงของ (Material Reinforcers) เป็นตวัเสริมแรงท่ีมีประสิทธิภาพมาก 
เป็นอาหาร ของท่ีเสพได ้และส่ิงของต่างๆ เช่น ขนม ของเล่น เส้ือผา้ เป็นตน้ 
  2) ตวัเสริมแรงทางสังคม  (Social Reinforcers) เป็นค าพดูและการแสดงออกทางท่าทา ง 
ไดแ้ก่การชมเชยการยกยอ่งการยิม้เป็นตน้ ตวัเสริมแรงทางสังคมตอ้งมีการวางเง่ือนไขและสามารถ
น าไปใชใ้นทุกสถานการณ์อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งง่าย สะดวก และประหยดั   
  3) ตวัเสริมแรงท่ีเป็นกิจกรรม  (Activity Reinforcers) เป็นการใชกิ้จกรรมท่ีชอบมากกวา่
มาเสริมแรงกิจกรรมท่ีชอบนอ้ยกวา่ เช่นถา้ทีมงานใดสามารถใหบ้ริการไดป้ระทบัใจลูกคา้จนมี
ลูกคา้เพิ่มข้ึนไดต้ามเป้าหมายทีมงานนั้นจะไดไ้ปเท่ียวต่างประเทศเป็นตน้ 



  4) ตวัเสริมแรงท่ีเป็นเบ้ียอรรถกร  (Token Reinforcers) เป็นแรงเสริมท่ีเป็นส่ิงของและ
สัญลกัษณ์ท่ีน าไปแลกเปล่ียนส่ิงท่ีตอ้งการได ้เช่น คะแนน ดาว เพื่อน าไปแลกเปล่ียนส่ิงท่ีตอ้งการ  
ส่ิงของดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีกินได ้จบัตอ้งได ้และมองเห็นได ้เช่น ขนม ตุก๊ตา กิจกรรมต่างๆ ท่ีพอใจ 
  5) ตวัเสริมแรงภายใน  (CovertReinforcers)เป็นตวัเสริมแรงท่ีครอบคลุมถึงความคิ ด 
ความรู้สึกต่างๆ เช่นความพึงพอใจความสุขความภาคภูมิใจ เป็นตน้ใชไ้ดดี้ในการปรับพฤติกรรม
เพื่อควบคุมตนเองและบงัคบัตนเอง 
 3.2 การเสริมแรงทางลบ  
  การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) หมายถึง การเปล่ียนสภาพการณ์หรือ
เปล่ียนแปลงบางอยา่งก็อาจจะท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมได ้การเสริมแรงทางลบเก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรมใน 2 ลกัษณะ คือ พฤติกรรมหลีกหนี (Escape Behavior) และพฤติกรรมหลีกเล่ี ยง 
(Avoidance Behavior) เช่น การอ่านหนงัสือก่อนสอบเพื่อหลีกเล่ียงการสอบตก 
 
4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
 สุธีสุกิจธรรมภาณ  (2552) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานหรือการบา้ น
ของนกัศึกษาระดบัปวส . ชั้นปีท่ี2กลุ่ม2แผนกวชิาไฟฟ้าก าลงัวทิยาลยัเทคนิคสุโขทยัโดย มี
วตัถุประสงคใ์นการวจิยัเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานหรือการบา้ นของนกัศึกษากลุ่มประชากร
ท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่  นกัศึกษาระดบัปวส . ชั้นปีท่ี2แผนกวชิาไฟฟ้าก าลงัวทิยาลยัเทคนิคสุโขทยัท่ี
ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี1ปีการศึกษา2552 จ านวน 38 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ 
แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานหรือการบา้ นของนกัศึกษา โดยมีขอ้ค าถามจ านวน 
15 ขอ้ โดยใหน้กัศึกษาเลือกล าดบัสาเหตุของการ ไม่ส่งงานหรือการบา้ นและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถิติร้อยละ ผลการวจิยัพบวา่ สาเหตุของการไม่ส่งงานหรือการบา้นล าดบัท่ี1และ 2 คืองานท่ีมอบ
มากเกินไปและแบบฝึกหดัยากท าไม่ได ้ตามล าดบั โดยมาจากนกัศึกษาจ านวน 23คนคิดเป็นร้อยละ
65.85 
 วนัดี จูเป่ียม (2554) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การศึกษาผลของการใชแ้รงเสริมทางบวกดว้ยเบ้ียอรรถ
กรท่ีมีต่อพฤติกรรมความรับผดิชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายในรายวชิาวทิยาศาสตร์ของ
นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/5โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวจิยัเพื่อ ศึกษาผลของการใชแ้รง
เสริมทางบวกดว้ยเบ้ียอรรถกรท่ีมีต่อพฤติกรรมความรับผดิชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใน
รายวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/5กลุ่มเป้าหมาย ท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่  
นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี3/5 ภาคเรียนท่ี2ปีการศึกษา2553โรงเรียนอสัสัมชญัแผนกประถม
แขวงยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครจ านวน 45คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่  แบบบนัทึก



พฤติกรรมความตั้งใจในการท างานแบบบนัทึกความถ่ีพฤติกรรมการท างานเสร็จและส่งงานตาม
ก าหนดสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือสถิติพื้นฐานผลการศึกษาพบวา่นกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3/5 มีพฤติกรรมความรับผดิชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายในรายวชิา
วทิยาศาสตร์มากข้ึนหลงัการใชแ้รงเสริมทางบวกดว้ยเบ้ียอรรถกรและมีพฤติกรรมความรับผดิชอบ
ในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายสูงกวา่ร้อยละ70ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้
 รุ้งมณีพนัธ์ุพฤกษช์าติ  (2556) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง พฤติกรรมการส่งงานของนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2/13สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยใชก้ารเสริมแรงบวกโดย มี
วตัถุประสงคใ์นการวจิยัเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการส่งงานของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นปีท่ี2ของวทิยาลยัเทคโนโลยหีาดใหญ่อ านวยวทิยใ์นรายวชิาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพกลุ่ม
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ นกัเรียนประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2/13จ านวน 42คนท่ีเรียน
รายวชิาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพโดยเจาะจงเลือกกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนท่ีเรียนรายวชิาน้ีมา จ านวน
10คนของภาคการเรียนท่ี2ปีการศึกษา2556เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่แบบบนัทึกการส่งงานของ
นกัเรียนและแบบสังเกตพฤติกรรมการส่งงาน  ผลการวจิยัพบวา่ การส่งงานของนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี2/13 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยใชท้ฤษฎีเสริมแรงทางบวก  โดย
สังเกตพฤติกรรมก่อนเรียนเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมหลงัเรียน พบวา่พฤติกรรมการส่งงานของ
นกัเรียนมีการพฒันาเพิ่มมากข้ึนนกัเรียนมีความรับผดิชอบและมีพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงชดัเจน
ข้ึนมากกวา่เดิมหลงัจากท่ีไดน้ าทฤษฎีเสริมแรงทางบวกมาเป็นแรงจูงใจในการส่งงานของนกัเรียน 
  



บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 
 
 ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการเสริมแรง
ทางบวก ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ ไดด้ าเนินการโดยกระบวนการ
ทางสถิติ คือ การก าหนดประชากรเป้าหมาย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล และ
การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 ประชากรเป้าหมาย  
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัศึกษามหาวทิยาลยัสยาม ระดบัปริญญาตรีภาคปกติ
และภาคค ่าท่ีลงทะเบียนเรียน ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ ในภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 96 คน 
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 3.2.1 บตัรบนัทึกคะแนนส าหรับนกัศึกษาท่ีสามารถตอบค าถามจากการท าการบา้นไดถู้กตอ้ง  
 3.2.2 แบบสอบถาม ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้น
ดว้ยการเสริมแรงทางบวก ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ 
  ส่วนท่ี1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มประชากรประกอบดว้ย เพศ อาย ุชั้นปีการศึกษ า 
สถานภาพนกัศึกษา(ภาคปกติหรือภาคค ่า)สาขาวชิาและเกรดเฉล่ียสะสม (GPA)     
  ส่วนท่ี  2 แบ่งเป็น 2 ส่วนยอ่ย  
   1) ขอ้มูลของสาเหตุท่ีนกัศึกษาไม่ท าการบา้นในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจ
ระหวา่งประเทศจ านวนขอ้ค าถาม 8 ขอ้ 
   2) ขอ้มูลของความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้น
ดว้ยการเสริมแรงทางบวก ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ จ านวนขอ้
ค าถาม 8 ขอ้ 
 
 
 



 3.2.3 เกณฑใ์นการวดัแบบสอบถาม 
   เกณฑก์ารประเมินระดบัความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดย
เกณฑใ์นการใหค้ะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง 
เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
     ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน 
    เห็นดว้ยมากท่ีสุด 5  
    เห็นดว้ยมาก 4  
    เห็นดว้ยปานกลาง 3  
    เห็นดว้ยนอ้ย 2  
    เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 1  
 
 3.2.4 เกณฑใ์นการแปลความหมาย 
  เกณฑก์ารแปลความหมายระดบัควา มพึงพอใจ โดยใชค้่าเฉล่ียของคะแนนเป็นตวัช้ีวดั  
โดยก าหนดช่วงในการวดัเป็น5 ระดบั (บุญชม ศรีสะอาด, 2546:162) 
     ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน 
    เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4.51- 5.00 
    เห็นดว้ยมาก 3.51- 4.50 
    เห็นดว้ยปานกลาง 2.51- 3.50 
    เห็นดว้ยนอ้ย 1.51- 2.50  
    เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 0.01- 1.50 
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาน้ีในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 255 8โดยประชากรเป้าหมายไดแ้ก่  
นกัศึกษามหาวทิยาลยัสยาม ระดบัปริญญาตรีภาคปกติและภาคค ่าท่ีลงทะเบียนเรียน ในรายวชิา 135-
301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 96 คน 
 2. ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
  1) ด าเนินการเรียนการสอนรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ โดย
การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการเสริมแรงทางบวกเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ 



  2) ในแต่ละสัปดาห์อาจารยผ์ูส้อนจะใหน้กัศึกษาตอบค าถามจากการท าการบา้น นกัศึกษาท่ี
ตอบค าถามและอธิบายสรุปไดถู้กตอ้งจะไดรั้บ 1 คะแนนและบนัทึกลงในบตัรคะแนน นกัศึกษาท่ี
ไม่ไดท้  าการบา้นหรือตอบค าถามไม่ถูกตอ้งจะไม่ไดรั้บคะแนน 
  3) แจกแบบสอบถามเพื่อศึกษา ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ การส่งเสริมพฤติกรรมการ
ท าการบา้นดว้ยการเสริมแรงทางบวก ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
  4) ตรวจแบบสอบถามท่ีไดก้ลบัคืนมาจ านวน 89ชุด และน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 
4. การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้จิยัน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษา ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ การส่งเสริมพฤติกรรมการท า
การบา้นดว้ยการเสริมแรงทางบวก ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศมา
ประมวลผลและประเมินหาค่าเฉล่ียทางสถิติ 
 4.1 สถิติทีใ่ช้วเิคราะห์ 
  4.1.1 ค่า ร้อยละ(Percentage) 
   
   ร้อยละ = ความถ่ีท่ีตอ้งการเปรียบเทียบ  × 100 
      จ  านวนทั้งหมด  
   
  4.1.2 ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) 
 
    x  = ƩX 
       n 
   
 

  



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ การส่งเสริมพฤติกรรม
การท าการบา้นดว้ยการเสริมแรงทางบวก ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่ง
ประเทศโดยน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 1. ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของ กลุ่มประชากร   
 2. ลกัษณะขอ้มูลเก่ียวกบั การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการ
ท าการบา้นดว้ยการเสริมแรงทางบวก ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่ง 
 
1. ลกัษณะข้อมูลทัว่ไปของประชากร 
 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มประชากร ประกอบดว้ย เพศ อาย ุชั้นปีการศึกษา สถานภาพนกัศึกษา(ภาค
ปกติหรือภาคค ่า)สาขาวชิาและเกรดเฉล่ียสะสม (GPA)    
  1.1 เพศจากการส ารวจกลุ่มประชากรพบวา่ กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และ
รองลงมาเป็นเพศชาย 
   อนัดับที1่ เพศหญิงมีจ านวน 55 คนคิดเป็นร้อยละ 61.80 
  อนัดับที2่ เพศชายมีจ านวน 34 คนคิดเป็นร้อยละ 38.20 
 
  ตารางที ่1แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 55 61.80 
ชาย 34 38.20 
รวม 89 100.00 

 
 1.2 อายุจากการส ารวจกลุ่มประชากรพบวา่ กลุ่มประชากรมีอายโุดยเฉล่ียประมาณ 25ปีโดย
อายนุอ้ยท่ีสุดคือ 20 ปี และอายมุากท่ีสุดคือ34 ปี 
  อนัดับที ่1 อาย2ุ1 ปี มีจ  านวน33คน คิดเป็นร้อยละ37.08 
  อนัดับที ่2 อาย ุ22ปี มีจ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ22.47 
  อนัดับที ่3 อาย ุ20ปี มีจ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ17.98 
  อนัดับที ่4 อาย ุ23 ปี มีจ  านวน 8คน คิดเป็นร้อยละ 8.99 



  อนัดับที ่ 5 อาย ุ24ปี มีจ  านวน 5คน คิดเป็นร้อยละ 5.62 
     อาย ุ25 ปี มีจ  านวน 5คน คิดเป็นร้อยละ 5.62 
  อนัดับที ่ 6 อาย ุ27 ปี มีจ  านวน 1คน คิดเป็นร้อยละ 1.12 
     อาย ุ34 ปี มีจ  านวน 1คน คิดเป็นร้อยละ 1.12 
 
  ตารางที2่แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

 
อายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 

20 16 17.98 
21 33 37.08 
22 20 22.47 
23 8 8.99 
24 5 5.62 
25 5 5.62 
27 1 1.12 
34 1 1.12 
รวม 89 100.00 

ค่าเฉล่ีย (Mean) =25 ปี 
 
 1.3 ช้ันปีการศึกษาจากการส ารวจกลุ่มประชากรพบวา่  
  อนัดับที ่1 ชั้นปีการศึกษาท่ี 3มีจ านวน55คนคิดเป็นร้อยละ 61.80 
  อนัดับที ่2 ชั้นปีการศึกษาท่ี 4มีจ านวน 27คนคิดเป็นร้อยละ30.33 
  อนัดับที ่3 ต่อเน่ือง 2ปีชั้นปีท่ี 2มีจ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 7.87  
   
  ตารางที3่แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช้ันปีการศึกษา 

 
ช้ันปีการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

3 55 61.80 
4 27 30.33 

ต่อเน่ือง 2 ปีชั้นปีท่ี 2 7 7.87 
รวม 89 100.00 

  



 1.4  สถานภาพนักศึกษา (ภาคปกติหรือค ่า) จากการส ารวจกลุ่มประชากร พบวา่   
  อนัดับที ่1 ภาคปกติมีจ านวน78คน คิดเป็นร้อยละ 87.64 
  อนัดับที ่2 ภาคค ่ามีจ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.36 
 
  ตารางที4่แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพนักศึกษา 

 
สถานภาพนักศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

ภาคปกติ 78 87.64 
ภาคค ่า  11 12.36 
รวม 89 100.00 

  
 1.5 สาขาวชิาจากการส ารวจกลุ่มประชากรพบวา่ 
   อนัดับที1่ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ มีจ านวน  80 คน คิดเป็นร้อยละ  
89.89 
  อนัดับที ่2 สาขาวชิาการบญัชี มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ10.11 
    
  ตารางที5่แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสาขาวชิา 

 
สาขาวชิา จ านวน(คน) ร้อยละ 

การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ   80 89.89 
การบญัชี   9 10.11 
รวม 89 100.00 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.6  เกรดเฉลีย่สะสม  (GPA)  จากการส ารวจกลุ่มประชากรพบวา่   



  อนัดับที ่1 เกรดเฉล่ียสะสม 2.01 – 2.25 มีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 29.21 
  อนัดับที ่2 เกรดเฉล่ียสะสม 2.26 – 2.50 มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 15.73 
     เกรดเฉล่ียสะสม 3.01 – 3.25 มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 15.73 
  อนัดับที ่3 เกรดเฉล่ียสะสม 2.76 – 3.00 มีจ านวน10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.24 
  อนัดับที4่ เกรดเฉล่ียสะสม 2.51 – 2.75 มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ10.11 
  อนัดับที ่5 เกรดเฉล่ียสะสม 1.76 – 2.00 มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.78 
  อนัดับที6่ เกรดเฉล่ียสะสม 3.26 – 3.50 มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.74   
  อนัดับที7่ เกรดเฉล่ียสะสม 3.51 – 3.75 มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.37 
   
  ตารางที่6แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเกรดเฉลีย่สะสม 
(GPA) 
 

เกรดเฉลีย่สะสม จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.76 – 2.00 7 7.87 
2.01 – 2.25 26 29.21 
2.26 – 2.50 14 15.73 
2.51 – 2.75 9 10.11 
2.76 – 3.00 10 11.24 
3.01 – 3.25 14 15.73 
3.26 – 3.50 6 6.74 
3.51 – 3.75 3 3.37 

รวม 89 100.00 
ค่าเฉล่ีย (Mean) GPA =2.58 

  
 
 
 
 
 
2. ลกัษณะข้อมูลเกีย่วกบั การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ีต่อ การส่งเสริมพฤติกรรมการท า

การบ้านด้วยการเสริมแรงทางบวก ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหว่างประเทศ 



 
ตารางที่ 7 แสดง สาเหตุทีนั่กศึกษาไม่ท าการบ้านในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกจิ

ระหว่างประเทศ 
 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น  

N 

 

x  

 

S.D. 5 
เห็นด้วย 
มากท่ีสุด 

4 
เห็นด้วย 
มาก 

3 
เห็นด้วย 
ปานกลาง 

2 
เห็นด้วย 
น้อย 

1 
เห็นด้วย 
น้อยท่ีสุด 

1. ขาดความสนใจในการเรียน เช่น คุย ง่วงนอน เป็นตน้ 6 
(6.75%) 

15 
(16.85%) 

37 
(41.57%) 

16 
(17.98%) 

15 
(16.85%) 

89 2.79 1.12 

2. ไม่กลา้ถามอาจารยเ์ม่ือเกิดขอ้สงสัย 3 
(3.37%) 

27 
(30.34%) 

28 
(31.46%) 

17 
(19.10%) 

14 
(15.73%) 

89 2.87 1.11 

3. ไม่มัน่ใจในตนเอง กลวัท าการบา้นไม่ถูก 11 
(12.36%) 

26 
(29.21%) 

30 
(33.71%) 

15 
(16.85%) 

7 
(7.87%) 

89 3.21 1.11 

4. มีการบา้นพร้อมกนัหลายวชิาจึงท าไม่ทนั 11 
(12.36%) 

21 
(23.60%) 

32 
(35.95%) 

19 
(21.34%) 

6 
(6.75%) 

89 3.13 1.09 

5. ไม่มีเวลาท าการบา้นเพราะตอ้งท างานพิเศษนอกเวลา 8 
(8.99%) 

8 
(8.99%) 

28 
(31.46%) 

19 
(21.34%) 

26 
(29.21%) 

89 2.47 1.25 

6. การบา้นยากเกินไป 2 
(2.25%) 

3 
(3.37%) 

42 
(49.17%) 

22 
(24.72%) 

20 
(22.47%) 

89 2.38 0.94 

7. อาจารยส์ั่งการบา้นมากเกินไป 2 
(2.25%) 

1 
(1.12%) 

29 
(32.58%) 

30 
(33.71%) 

27 
(30.34%) 

89 2.11 0.93 

8. ไม่ชอบเรียนภาษาองักฤษ 1 
(1.12%) 

5 
(5.63%) 

29 
(32.58%) 

23 
(25.84%) 

31 
(34.83%) 

89 2.12 0.99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 8แสดง สาเหตุทีนั่กศึกษาไม่ท าการบ้านในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกจิ

ระหว่างประเทศ เรียงล าดับค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 
 



ล าดับ รายการ x  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

1 ไม่มัน่ใจในตนเอง กลวัท าการบา้นไม่ถูก 3.21 1.11 เห็นดว้ยปานกลาง 
2 มีการบา้นพร้อมกนัหลายวชิาจึงท าไม่ทนั 3.13 1.09 เห็นดว้ยปานกลาง 
3 ไม่กลา้ถามอาจารยเ์ม่ือเกิดขอ้สงสัย 2.87 1.11 เห็นดว้ยปานกลาง 
4 ขาดความสนใจในการเรียน เช่น คุย ง่วงนอน เป็นตน้ 2.79 1.12 เห็นดว้ยปานกลาง 
5 ไม่มีเวลาท าการบา้นเพราะตอ้งท างานพิเศษนอกเวลา 2.47 1.25 เห็นดว้ยนอ้ย 
6 การบา้นยากเกินไป 2.38 0.94 เห็นดว้ยนอ้ย 
7 ไม่ชอบเรียนภาษาองักฤษ 2.12 0.99 เห็นดว้ยนอ้ย 
8 อาจารยส์ั่งการบา้นมากเกินไป 2.11 0.93 เห็นดว้ยนอ้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่9 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ีต่อ การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบ้านด้วยการ

เสริมแรงทางบวก ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหว่างประเทศ 
 

 ระดับความคิดเห็น    



รายการ 
5 

เห็นด้วย 
มากท่ีสุด 

4 
เห็นด้วย 
มาก 

3 
เห็นด้วย 
ปานกลาง 

2 
เห็นด้วย 
น้อย 

1 
เห็นด้วย 
น้อยท่ีสุด 

N x  S.D. 

1. การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการ
เสริมแรงทางบวกท าให้นกัศึกษาตั้งใจเรียนมากข้ึน 
 

17 
(19.11%) 

57 
(64.04%) 

15 
(16.85%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 89 4.02 0.60 

2. การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการ
เสริมแรงทางบวกท าให้นกัศึกษามีความกระตือรือร้นใน
การท าการบา้นมากข้ึน 

15 
(16.85%) 

62 
(69.67%) 

12 
(13.48%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 89 4.03 0.55 

3. การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการ
เสริมแรงทางบวกท าให้นกัศึกษาพยายามท าการบา้นดว้ย
ตนเองมากข้ึน 

14 
(15.73%) 

63 
(70.79%) 

12 
(13.48%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 89 4.02 0.54 

4. การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการ
เสริมแรงทางบวกสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดี 
 

17 
(19.11%) 

57 
(64.04%) 

15 
(16.85%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 89 4.02 0.60 

5. การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการ
เสริมแรงทางบวกเป็นแรงจูงใจในการเรียนการสอนท่ีดี 
 

16 
(17.97%) 

66 
(74.16%) 

7 
(7.87%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 89 4.10 0.50 

6. การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการ
เสริมแรงทางบวกไม่สร้างความกดดนัให้นกัศึกษา 
 

20 
(22.47%) 

45 
(50.57%) 

23 
(25.84%) 

1 
(1.12%) 

0 
(0.00%) 89 3.94 0.72 

7. การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการ
เสริมแรงทางบวกเป็นวธีิท่ีเหมาะสมกบัวชิาภาษาองักฤษ 
 

18 
(20.22%) 

60 
(67.42%) 

11 
(12.36%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 89 4.08 0.57 

8. นกัศึกษาคิดวา่ควรมีการใชก้ารส่งเสริมพฤติกรรมการ
ท าการบา้นดว้ยการเสริมแรงทางบวกในรายวชิาน้ีต่อไป 
 

18 
(20.22%) 

58 
(65.17%) 

13 
(14.61%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 89 4.06 0.59 

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบ้านด้วยการเสริมแรงทางบวก 
 ในรายวิชา 135-301ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ 

4.04  

 
 
 
 

  

 

 



ตารางที1่0แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ีต่อ การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบ้านด้วยการ
เสริมแรงทางบวก ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหว่างประเทศเรียงล าดับค่าเฉลีย่จาก
มากไปหาน้อย 

 

ล าดับ รายการ x  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

1 การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการเสริมแรง
ทางบวกเป็นแรงจูงใจในการเรียนการสอนท่ีดี 

4.10 0.50 เห็นดว้ยมาก 

2 การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการเสริมแรง
ทางบวกเป็นวธีิท่ีเหมาะสมกบัวชิาภาษาองักฤษ 

4.08 0.57 เห็นดว้ยมาก 

3 นกัศึกษาคิดวา่ควรมีการใช้ การส่งเสริมพฤติกรรมการท า
การบา้นดว้ยการเสริมแรงทางบวกในรายวชิาน้ีต่อไป 

4.06 0.59 เห็นดว้ยมาก 

4 การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการเสริมแรง
ทางบวกท าใหน้กัศึกษามีความกระตือรือร้นในการท า
การบา้นมากข้ึน 

4.03 0.55 เห็นดว้ยมาก 

5 
 

การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการเสริมแรง
ทางบวกท าใหน้กัศึกษาตั้งใจเรียนมากข้ึน 

4.02 0.60 เห็นดว้ยมาก 

การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการเสริมแรง
ทางบวกท าใหน้กัศึกษาพยายามท าการบา้นดว้ยตนเอง
มากข้ึน 

4.02 0.54 เห็นดว้ยมาก 

การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการเสริมแรง
ทางบวกสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดี 

4.02 0.60 เห็นดว้ยมาก 

6 การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการเสริมแรง
ทางบวกไม่สร้างความกดดนัใหน้กัศึกษา 

3.94 0.72 เห็นดว้ยมาก 

 
 

 

  



บทที ่5 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษา ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการ
เสริมแรงทางบวก ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศผลการวจิยัสรุปได ้
ดงัน้ี 
 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 89 คน เป็นเพศ
หญิงจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 61.80และเป็นเพศชายจ านวน 34คน คิดเป็นร้อยละ 38.20 
 2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 89คน มีอายุ
ระหวา่ง  20-34 ปี โดยอายเุฉล่ียของ นกัศึกษาคือ 25 ปี นกัศึกษา ส่วนใหญ่มีอาย ุ2 1ปีจ านวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.08 
 3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 89คน 
นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาภาคปกติ จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 87.64 และเป็นนกัศึกษาภาค
ค ่า จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.36 
 4. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 89 คน 
นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 89.89 และนกัศึกษาส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 3 จ านวน 55 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.80 
 4. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 89 คน ส่วน
ใหญ่มีเกรดเฉล่ียสะสมอยูใ่นช่วง2.01– 2.25จ านวน26คน คิดเป็นร้อยละ 29.21เกรดเฉล่ียสะสมโดย
เฉล่ียของนกัศึกษาคือ 2.58ซ่ึงเกรดเฉล่ียต ่าสุดคือ1.88 และเกรดเฉล่ียสูงสุดคือ 3.67 
 5. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สาเหตุท่ีนกัศึกษาไม่ท าการบา้นในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทาง
ธุรกิจระหวา่งประเทศอนัดบัแรกคือไม่มัน่ใจในตนเอง กลวัท าการบา้นไม่ถูก ( x  = 3.21)และอนัดบั
สุดทา้ยคืออาจารยส์ั่งการบา้นมากเกินไป( x  = 2.11) 
 6. ผลการวเิคราะห์ ขอ้มูลความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ การส่งเสริมพฤติกรรมการท า
การบา้นดว้ยการเสริมแรงทางบวก ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ โดย
ภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก ( x  = 4.04) 
 
 
 



อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการศึกษา ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการ
เสริมแรงทางบวก ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศอภิปรายผลการวจิยั ได้
ดงัน้ี  
 สาเหตุท่ีนกัศึกษาไม่ท าการบา้นในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเท ศท่ีมี
ระดบัความคิดเห็นในระดบัปานกลางเรียงตามอนัดบัไดแ้ก่ อนัดบัแรกคือไม่มัน่ใจในตนเอง กลวัท า
การบา้นไม่ถูก ( x  = 3.21)รองลงมาคือ มีการบา้นพร้อมกนัหลายวชิาจึงท าไม่ทนั ( x  = 3.13)ไม่กลา้
ถามอาจารยเ์ม่ือเกิดขอ้สงสัย ( x  = 2.87)และอนัดบัสุดทา้ยคือ ขาดความสนใจในการเรียน เช่น คุย 
ง่วงนอน เป็นตน้ ( x  = 2.79)ส่วนสาเหตุท่ีนกัศึกษาไม่ท าการบา้นในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษ
ทางธุรกิจระหวา่งประเท ศท่ีมีระดบัความคิดเห็นในระดบั นอ้ยเรียงตามล าดบัไดแ้ก่ ไม่มีเวลาท า
การบา้นเพราะตอ้งท างานพิเศษนอกเวลา ( x  =2.47)รองลงมาคือการบา้นยากเกินไป ( x =2.38)ไม่
ชอบเรียนภาษาองักฤษ ( x =2.12)และอนัดบัสุดทา้ยคือ อาจารยส์ั่งการบา้นมากเกินไป ( x =2.11)ซ่ึง
สามารถอภิปรายไดว้า่นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่มัน่ใจในตนเองในการท าการบา้นซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจาก
ไม่กลา้ถามอาจารยเ์ม่ือเกิดขอ้สงสัยและขาดความสนใจในการเรียน เช่น คุย ง่วงนอน เป็นตน้  อีกทั้ง
มีการบา้นพร้อมกนัหลายวชิาจึงท าไม่ทนั นอกจากน้ีสาเหตุบางประการท่ีท าใหน้กัศึกษาบางส่วน ไม่
ท าการบา้นในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเท ศ ไดแ้ก่ ไม่มีเวลาท าการบา้น
เพราะตอ้งท างานพิเศษนอกเวลาการบา้นยากเกินไปไม่ชอบเรียนภาษาองักฤษ และอาจารยส์ั่ง
การบา้นมากเกินไ ป ซ่ึงสามประการหลงัอาจเป็นธรรมชาติของนกัศึกษาในปัจจุบนัท่ีขาดความ
อดทนและความพยายาม เพราะเม่ือท าการบา้นไม่ไดก้็จะลอกเพื่อนจึงไม่ไดมี้ความพยายามท า
การบา้นดว้ยตวัเอง 
 ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการเสริมแรง
ทางบวก ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ อนัดบัท่ี
หน่ึงคือการส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการเสริมแรงทางบวก เป็นแรงจูงใจ ในการเรียน
การสอนท่ีดี ( x  = 4.10)อนัดบัท่ีสองคือการส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการเสริมแรง
ทางบวกเป็นวธีิท่ีเหมาะสมกบัวชิาภาษาองักฤษ ( x  = 4.08) อนัดบัท่ีสามคือควรมีการใชก้ารส่งเสริม
พฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการเสริมแรงทางบวกในรายวชิาน้ีต่อไป ( x  = 4.06)อนัดบัท่ีส่ีคือการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการเสริมแรงทางบวกท าใหน้กัศึกษามีความกระตือรือร้นใน
การท าการบา้นมากข้ึน ( x  = 4.02)อนัดบัท่ีหา้คือ การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการ
เสริมแรงทางบวกท าใหน้กัศึกษาตั้งใจเรียนมากข้ึน การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการ
เสริมแรงทางบวกท าใหน้กัศึกษาพยายามท าการบา้นดว้ยตนเอง มากข้ึน และการส่งเสริมพฤติกรรม



การท าการบา้นดว้ยการเสริมแรงทางบวกสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดี ( x  = 4.02)และ
อนัดบัท่ีหกคือการส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการเสริมแรงทางบวก ไม่สร้างความกดดนั
ใหน้กัศึกษา ( x  = 3.94)ซ่ึงสามารถอภิปรายไดว้า่ การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการ
เสริมแรงทางบวก เป็นแรงจูงใจในการเรียนการสอนท่ีดี  เพราะนอกจากจะท าใหน้กัศึกษา ตั้งใจเรียน
มากข้ึน แลว้ ยงัส่งผลใหน้กัศึกษา มีความกระตือรือร้นในการท าการบา้น และมีความพยายามท า
การบา้นดว้ยตวัเองมากข้ึน นอกจากน้ี การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการเสริมแรง
ทางบวกเหมาะสมกบัวชิาภาษาองักฤษ  และควรมีการใช้การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ย
การเสริมแรงทางบวกในรายวชิาน้ีต่อไป  ซ่ึงจะน ามาซ่ึง บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดี  และช่วย
สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการ
เสริมแรงทางบวก ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ ผูว้จิยัไดแ้นวคิดท่ีจะ
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนดงัน้ี 
   
 ข้อเสนอแนะในการวจัิย 
 ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นประโยชน์แก่ผูส้อนในการจดัหากิจกรรมการเรียนการสอนดว้ย
การเสริมแรงทางบวกเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมท่ีพึงประสงคแ์ก่ผูเ้รียน ซ่ึงไม่ใช่เพียงความ
รับผดิชอบในการท าการบา้น แต่อาจเป็นการปรับพฤติกรรมของผูเ้รียนในดา้นอ่ืนๆ เช่น คุณภาพใน
การท างาน การเขา้ชั้นเรียน เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามผูส้อนควรช้ีแจงใหผู้เ้รียนทราบและมีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์เช่น ความรับผดิชอบในการท างาน
และรู้จกัหนา้ท่ีของตนโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน 
 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ในการวจิยัคร้ังต่อไปค วรท าการศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชก้ารเสริมแรงทางบวกในการ
ปรับพฤติกรรมของผูเ้รียนในดา้นอ่ืนๆ เช่น ความคงทนของพฤติกรรมความรับผดิชอบในการ
ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายในระยะยาว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นตน้ 
 2. ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษากบักลุ่มนกัศึกษาในระดบัอ่ืนๆ และอาจแยกหวัขอ้เป็น
รายวชิาต่างๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดข้ึน ซ่ึงจะไดน้ าผลท่ีไดไ้ปแกไ้ขปัญหาการไม่ท าการบา้นของ
ผูเ้รียนต่อไป 
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ค าช้ีแจง: 1. แบบสอบถามนีม้ีทั้งหมด3หน้า   
  2. แบบสอบถามนีป้ระกอบด้วยค าถาม 2 ส่วน ได้แก่ 
   ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษา 

ส่วนที ่2  
2.1  สาเหตุทีนั่กศึกษาไม่ท าการบ้านในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหว่าง

ประเทศ 
2.2  ความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ีต่อ การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบ้านด้วยการ

เสริมแรงทางบวก ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหว่างประเทศ 
 3. กรุณากรอกข้อมูลในแบบสอบถามนีใ้ห้ครบทุกข้อ  
 
 

ส่วนที1่ 
ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษา 

 
ค าช้ีแจง: กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนีใ้ห้ครบทุกข้อ 
 
1. เพศ     หญิง         ชาย  
 
2. อาย ุ............................ ปี  
 
3. ชั้นปี     1       ต่อเน่ือง 2 ปี ชั้นปีท่ี 1   
      2       ต่อเน่ือง 2 ปี ชั้นปีท่ี 2    
      3       อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  ............................ 
     4  
 
4. สถานภาพนกัศึกษา    ภาคปกติ     ภาคค ่า  
 
5. สาขาวชิา    การบญัชี       การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ  
      การเงินและการธนาคาร  ยงัไม่ไดเ้ลือกสาขา   
       การตลาด     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  ............................ 
       การจดัการทัว่ไป   
    
6. เกรดเฉล่ียสะสม ...........................   

ความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ีต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบ้าน 
ด้วยการเสริมแรงทางบวก ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหว่างประเทศ 



ส่วนที ่2 
 

ค าช้ีแจง: ท าเคร่ืองหมาย ในช่องทีต่รงกบัระดับความคิดเห็นของนักศึกษามากทีสุ่ด  
     1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด 
     2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
     3 หมายถึง เห็นด้วย ปานกลาง 
     4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
     5 หมายถึง เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
 
2.1 สาเหตุทีนั่กศึกษาไม่ท าการบ้านในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหว่างประเทศ 
 

 

สาเหตุท่ีนักศึกษาไม่ท าการบ้านในรายวิชา  

135-301ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ  

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

เห็นด้วย 

มากท่ีสุด 

เห็นด้วย 

มาก 

เห็นด้วย 

ปานกลาง 

เห็นด้วย 

น้อย 

เห็นด้วย 

น้อยท่ีสุด 

1. ขาดความสนใจในการเรียน เช่น คุย ง่วงนอน เป็นตน้      

2. ไม่กลา้ถามอาจารยเ์ม่ือเกิดขอ้สงสัย      

3.ไม่มัน่ใจในตนเอง กลวัท าการบา้นไม่ถูก      

4.มีการบา้นพร้อมกนัหลายวชิาจึงท าไม่ทนั      

5. ไม่มีเวลาท าการบา้นเพราะตอ้งท างานพิเศษนอกเวลา      

6.การบา้นยากเกินไป      

7. อาจารยส์ั่งการบา้นมากเกินไป      

8. ไม่ชอบเรียนภาษาองักฤษ      

 
 
 



 
 
 
 
 
2.2 ความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ีต่อ การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบ้านด้วยการเสริมแรง

ทางบวก ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหว่างประเทศ 
 

 

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบ้านด้วยการ

เสริมแรงทางบวก ในรายวิชา  

135-301ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ  

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

เห็นด้วย 

มากท่ีสุด 

เห็นด้วย 

มาก 

เห็นด้วย 

ปานกลาง 

เห็นด้วย 

น้อย 

เห็นด้วย 

น้อยท่ีสุด 

1. การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการเสริมแรง 

ทางบวกท าให้นกัศึกษาตั้งใจเรียนมากข้ึน 

     

2. การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการเสริมแรง 

ทางบวกท าให้นกัศึกษามีความกระตือรือร้นในการท า 

การบา้นมากข้ึน 

     

3. การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการเสริมแรง 

ทางบวกท าให้นกัศึกษาพยายามท าการบา้นดว้ยตนเอง 

มากข้ึน 

     

4. การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการเสริมแรง 

ทางบวกสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดี 

     

5. การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการเสริมแรง 

ทางบวกเป็นแรงจูงใจในการเรียนการสอนท่ีดี 

     

6. การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการเสริมแรง 

ทางบวกไม่สร้างความกดดนัให้นกัศึกษา 

     



7. การส่งเสริมพฤติกรรมการท าการบา้นดว้ยการเสริมแรง 

ทางบวกเป็นวธีิท่ีเหมาะสมกบัวชิาภาษาองักฤษ 

     

8. นกัศึกษาคิดวา่ควรมีการใชก้ารส่งเสริมพฤติกรรมการท า 

การบา้นดว้ยการเสริมแรงทางบวกในรายวชิาน้ีต่อไป 

     

 
ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

ขอบคุณค่ะ 
 

 


