
      
การแก้ปัญหาการการคยุกนัในชัน้เรียน 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี6  โดยใช้แอปพลิเคชัน่ class dojo 
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ช่ือเร่ือง                     :  การแก้ปัญหาการคยุกนัในชัน้เรียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  6   
                                          โดยใช้แอปพลิเคชัน่ class dojo 
ผูวิ้จยั                      :  นางพรทพิย ์ เอีย่มประเสรฐิ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :   สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ปีการศึกษา  :   2561 
 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
  

 จากการเรยีนวชิาประวตัศิาสตรใ์นระดบัประถมศกึษาตอนปลาย เป็นวชิาทีเ่น้นเนื้อหาใหผู้เ้รยีนได้

คดิ วเิคราะห ์และจดจ าเนื้อหา ดงันัน้เมื่อนักเรยีนสามารถจดจ าได้แม่นย าแล้ว กจ็ะมพีฤตกิรรมคุยและเล่น

กนั ซึ่งในบางครัง้เป็นการรบกวนผู้อื่น อีกทัง้ท าให้เสียบรรยากาศในการเรยีนด้วย  ผู้สอนจงึต้องปรบั

รปูแบบการสอนเพื่อช่วยนกัเรยีนใหม้สีมาธใินการเรยีน และปรบัพฤตกิรรมการคุย และ เล่นในคาบเรยีน 

ทัง้น้ีผูว้จิยัมคีวามสนใจและตอ้งการหาค าตอบจากปญัหาทีเ่กดิขึน้ว่า จะท าอย่างไรใหน้ักเรยีนไม่คุย

เล่นกนัในระหว่างคาบเรยีน จงึมแีนวคดิในการน าแอปพลเิคชัน่ class dojo มาใชใ้นการท าวจิยั เพื่อศกึษา

ว่าวธิกีารนี้จะช่วยนกัเรยีนไมคุ่ยเล่นในระหว่างคาบเรยีนได้หรอืไม่  โดยเป็นการแก้ปญัหานักเรยีนระดบัชัน้

ประถมศกึษาปีที ่6 วชิาประวตัศิาสตร ์ ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2561 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

            นกัเรยีนคุยกนัไมส่นใจเรยีนวชิาประวตัศิาสตร ์ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 

 

ประโยชน์ของการวิจยั 

  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จะมรีะเบยีบวนิัยในการเรยีน รูจ้กักาลเทศะ และสามารถอยู่

รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งด ี

 

ตวัแปรในการวิจยั 
 

     ตวัแปรตน้    การใชแ้อปพลเิคชัน่ class dojo  

          ตวัแปรตาม   พฤตกิรรมการไมคุ่ยเล่นในชัน้เรยีน 

 

 

 
 



ขอบเขตของการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 โรงเรยีนเซนตด์อมนิิก  

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา  2561   จ านวน  233  คน  

กลุ่มตวัอยา่ง 

    กลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling)     

เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6/1 โรงเรยีนเซนตด์อมนิิก ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2561   

จ านวน  49  คน 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

     1. ครจูดัการเรยีนการสอนวชิาประวตัศิาสตร ์หอ้งเรยีนป. 6/1 และสงัเกตพฤตกรรมในชัน้เรยีน 

     2. เมื่อพบว่านักเรยีนพูดคุยเล่นกนัเสยีงดงัในระหว่างเรยีน ครไูดต้กัเตอืนเป็นระยะ พรอ้มวางเงื่อนไข

การหกัคะแนน จากนัน้สงัเกตพฤตกิรรม  

     3. เมือ่พบนกัเรยีนยงัไมส่ามารถหยดุการคุยเล่นในคาบเรยีนได ้ครวูางแผนการวจิยัโดยน าแอปพลเิคชัน่ 

class dojo มาใชใ้นระยะเวลา 4 สปัดาห ์  

     4. ครดู าเนินการวจิยัในสปัดาหท์ี ่1   

4.1  ครูแนะน าแอปพลเิคชัน่กบันักเรยีน พรอ้มทัง้เลอืกตวัการต์ูนแทนตวันักเรยีน วางเงื่อนไขใน

คาบร่วมกนัว่า ทุกคนจะไดค้ะแนนพืน้ฐาน เรยีกว่าคะแนนGoodboy คนละ 5 คะแนน แต่หากคุย 1 ครัง้จะ

ถูกหกัคะแนนครัง้ละ -3 คะแนน จากนัน้ครสูงัเกตพฤตกิรรมนกัเรยีน (ครบูนัทกึขอ้มลูระหว่างการสงัเกต) 

4.2  ระหว่างคาบเรยีนมกีารแสดงผลคะแนนทีห่น้าจอทวีขีองหอ้งตลอดเวลา และเมื่อหมดคาบเรยีน

กส็รปุคะแนนในครัง้ที ่1   

     

 

 

การใชแ้อปพลเิคชัน่ 

class dojo 
 

พฤตกิรรมการไม่คยุเล่นในชัน้เรยีน 



 5. ครดู าเนินการวจิยัในสปัดาหท์ี ่2 

5.1  ครวูางเงือ่นไขพเิศษเฉพาะสปัดาหน์ี้ โดยใหเ้ฉพาะคะแนน Goodboy คนละ 5 คะแนน เท่านัน้ 

หมายความว่านักเรยีนต้องปฏบิตัตินเรยีนอยู่ในกตกิาถงึจะได้ (เสรมิแรงทางบวก) ส่วนคนที่คุยก็จะไม่ได้

คะแนนนี้  (ครบูนัทกึขอ้มลูระหว่างการสงัเกต) 

     6.  ครดู าเนินการวจิยัในสปัดาหท์ี ่3 

6.1  ครูวางเงื่อนไขพิเศษเฉพาะสัปดาห์นี้  โดยจะให้หักคะแนนคุย คนละ -3 คะแนน เท่านัน้ 

หมายความว่านักเรยีนต้องปฏบิตัตินเรยีนอยู่ในกตกิาถงึจะไม่โดนหกัคะแนน (เสรมิแรงทางลบ) ส่วนคนที่

ไมคุ่ยกจ็ะไมไ่ดห้กัคะแนนใดๆเลย เป็นการรกัษาคะแนนใหม้ากทีสุ่ด  (ครบูนัทกึขอ้มลูระหว่างการสงัเกต) 

     7.  ครดู าเนินการวจิยัในสปัดาหท์ี ่4 

7.1  ครวูางเงื่อนไขพเิศษเฉพาะสปัดาหน์ี้ โดยจะใหม้คีะแนน Goodboy เป็นช่วงๆ ช่วงละ10 นาที

และหกัคะแนนคุย เป็นช่วงๆ เช่นกนั โดยสลบักนั เพื่อใหน้ักเรยีนไดร้บัการกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา และรกัษา

กตกิามารยาท  (ครบูนัทกึขอ้มลูระหว่างการสงัเกต) 

     8. ครสูรปุผลคะแนนใหน้กัเรยีน พรอ้มใหข้อ้คดิว่า แมไ้มม่เีครือ่งมอืใดมาก ากบันักเรยีน นักเรยีนกย็งัคง

ตอ้งปฏบิตัตินอยา่งดใีนคาบเรยีน 

     9.  ครสูรปุผลการวจิยั 

      

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

1. แอปพลเิคชัน่ Class dojo 

เป็นแอปพลเิคชัน่ทีบ่รหิารชัน้เรยีน แสดงความเคลื่อนไหวของการใหค้ะแนนและหกั 

คะแนนในรปูแบบต่างๆตามทีค่รกู าหนด พรอ้มมตีวัการต์ูนแทนนกัเรยีนทุกคน 

สรปุผลการวิจยั 
 

จากการวจิยันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที6่/1  จ านวน   49 คน ทีม่พีฤตกิรรมคุยเล่นในชัน้เรยีน 

สรปุผลไดด้งันี้ 

1. จากการสงัเกตนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที6่/1 ครัง้ที ่1 ในการใหค้ะแนนพืน้ฐานคนละ  

5 คะแนน และหกัคะแนน -3 คะแนนทุกครัง้ทีคุ่ย จากทัง้หมด 49 คน มนีักเรยีนทีไ่ม่คุยเล่นจ านวน 38 คน 

และมนีักเรยีนที่โดนหกัคะแนนจากการคุยทัง้หมด 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22 แสดงว่านักเรยีนส่วนหนึ่งยงั

ควบคุมตนเองไมไ่ดแ้ต่โดยส่วนใหญ่เริม่ตอบรบักตกิาทีใ่ห ้จากการสงัเกตเพิม่เตมิพบว่านักเรยีนชื่นชอบกบั

ตวัการต์ูนทีแ่ทนตวัเอง มคีวามสนุกสนานเมือ่เหน็ตวัการต์ูนของตนเอง  การคุยในหอ้งเรยีนลดลง ไม่ขดัต่อ

บรรยากาศการสอน 

2.จากการสังเกตนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่6/1 ครัง้ที่ 2 ในการให้คะแนนGoodboyคนละ 5 

คะแนน เท่านัน้ จากทัง้หมด  49  คน มนีักเรยีนทีไ่ดค้ะแนนGoodboy ทัง้หมด 45 คน นักเรยีนทีไ่ม่คุยเล่น



จ านวน 45 คน และนักเรยีนที่ยงัคุยเล่นอยู่  4  คน คดิเป็นรอ้ยละ 8  แสดงว่านักเรยีนส่วนใหญ่เริม่ปรบั

พฤตกิรรมและใหค้วามรว่มมอืต่อกจิกรรม  บรรยากาศในหอ้งเรยีนเงยีบขึน้ คนคุยเล่นลดน้อยมาก 

3. จากการสงัเกตนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่6/1  ครัง้ที่ 3 ในการให้หักคะแนนคุยคนละ -3 

คะแนน เท่านัน้ จากทัง้หมด 49 คน มนีักเรยีนทีโ่ดนหกัคะแนนเพราะคุย ทัง้หมด 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4 

แสดงว่านักเรยีนส่วนใหญ่เริม่ปรบัพฤตกิรรมและใหค้วามร่วมมอืต่อกจิกรรม  บรรยากาศในหอ้งเรยีนเงยีบ

ขึน้ คุยเล่นลดน้อยมาก 

4. จากการศึกษานักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่6/1 ครัง้ที่ 4 ในการให้คะแนนGoodboyคนละ5 

คะแนน และหกัคะแนนคุยคนละ -3 คะแนน จากทัง้หมด 49 คน ไม่มนีักเรยีนทีโ่ดนหกัคะแนน คดิเป็นรอ้ย

ละ 0 แสดงว่านักเรยีนทุกคนเริม่ปรบัพฤตกิรรมและให้ความร่วมมอืต่อกจิกรรม  บรรยากาศในห้องเรยีน

เงยีบขึน้ นกัเรยีนรูก้าลเทศะ แมไ้มไ่ดใ้ชแ้อปพลเิคชัน่ นกัเรยีนกม็รีะเบยีบในการเรยีน  

 

ข้อเสนอแนะ 

        1. อาจมกีารพฒันาวธิกีารโดยใหน้ักเรยีนร่วมสรา้งกตกิา หรอืสะสมคะแนนเดก็ดเีมื่อท าความดเีพื่อ

สรา้งแรงจงูใจในการปรบัพฤตกิรรม เป็นตน้ 

       2.   ในการวจิยัครัง้ต่อไปอาจจะเป็นการช่วยเหลอืนักเรยีนในพฤตกิรรมดา้นต่างๆเพื่อช่วยใหน้ักเรยีน

สามารถเรยีนรูไ้ดด้มีากขึน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 



แบบสงัเกตพฤติกรรมการคยุเล่นในชัน้เรียนของนักเรียนจากการใช้แอปพลิเคชัน่ Class dojo 
 

สปั
ดา

หท์ี่
 

ลกัษณะท่ีพบในภาพรวม 

จ านวน

นักเรียนท่ี

เข้าเรียน 

จ านวน

นักเรียน

ท่ีไม่คยุ 

จ านวน

นักเรียน

ท่ีคยุ 

นักเรียนท่ี

คยุคิดเป็น

รอ้ยละ 

หมายเหต ุ

1 

      จากการสงัเกตนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที6่/1 ครัง้ที ่

1 ในการใหค้ะแนนพืน้ฐานคนละ5 คะแนน และหกัคะแนน -

3 คะแนนทุกครัง้ที่คุย นักเรยีนส่วนหนึ่งยงัควบคุมตนเอง

ไม่ไดแ้ต่โดยสว่นใหญ่เริม่ตอบรบักตกิาทีใ่ห ้จากการสงัเกต

เพิม่เตมิพบว่านกัเรยีนชื่นชอบกบัตวัการต์ูนทีแ่ทนตวัเอง มี

ความสนุกสนานเมื่อเห็นตวัการ์ตูนของตนเอง  การคุยใน

หอ้งเรยีนลดลง ไม่ขดัต่อบรรยากาศการสอน 

49 38 11 22  

2 

     จากการสงัเกตนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที6่/1 ครัง้ที ่2 

ในการให้คะแนนGoodboyคนละ5 คะแนน เท่านั ้น มี

นกัเรยีนทีย่งัคุยเล่นอยู่ 4 คน แสดงว่านกัเรยีนสว่นใหญ่เริม่

ปรบัพฤตกิรรมและใหค้วามร่วมมอืต่อกจิกรรม  บรรยากาศ

ในหอ้งเรยีนเงยีบขึน้ คนคุยเล่นลดน้อยมาก 

49 45 4 8  

3 

      จากการสงัเกตนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที6่/1 ครัง้ที ่

3 ในการให้หักคะแนนคุยคนละ -3 คะแนน เท่านัน้ จาก

ทัง้หมด 49 คน มนีักเรยีนทีโ่ดนหกัคะแนน ทัง้หมด 2 คน 

แสดงว่านักเรยีนส่วนใหญ่เริม่ปรบัพฤติกรรมและให้ความ

ร่วมมอืต่อกจิกรรม  บรรยากาศในห้องเรยีนเงียบขึน้ คุย

เล่นลดน้อยมาก 

49 47 2 4  

4 

       จากการศกึษานักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที6่/1 ครัง้ที ่

4 ในการให้คะแนนGoodboyคนละ5 คะแนน และหัก

คะแนนคุยคนละ -3 คะแนน จากทัง้หมด 49 คน ไม่มี

นกัเรยีนทีโ่ดนหกัคะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 0 แสดงว่านกัเรยีน

ทุกคนเริม่ปรบัพฤติกรรมและให้ความร่วมมือต่อกิจกรรม  

บรรยากาศในห้องเรียนเงียบขึ้น นักเรียนรู้กาลเทศะ แม้

ไม่ไดใ้ชแ้อปพลเิคชัน่ นกัเรยีนกม็รีะเบยีบในการเรยีน 

49 49 0 0  

 

 
 
 
 



ภาพประกอบการวิจยั 
 

ลกัษณะแอปพลิเคชัน่ class dojo 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
บรรยากาศการเรียนการสอนขณะใช้แอปพลิเคชัน่ class dojo 
 

 


