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งานวิจัยฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาทางการศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณชิยการ กรุงเทพมหานคร 

ปการศึกษา 2560 
 



 

บทที่ ๑ 

บทนํา 

หลักการและเหตุผล 

 ความสําคัญการวิตกอยางหน่ึงของคนที่เปนครู  คืออยากใหลูกศิษยที่เรากําลังสอนน้ันเกิดการเรียนรู  

การเรียนรูไมไดหมายถึงการที่เขาตอบคําถามที่เราถามไดเทาน้ัน  แตหมายถึงการที่เขารูวาสิ่งที่เขากําลังเรียนคือ

อะไร  สามารถใชความรูที่มีอยูมาเชื่อมโยงกับความรูใหมที่เรากําลังสอนหรือไม และสามารถนําสิ่งที่เราสอน

ไปประยุกตใชกับสถานการณอ่ืนๆไดหรือไม  สิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งที่นักเรียนตองทําเองครูไมสามารถทําใหเขาได  

สิ่งที่ครูจะทําไดคือตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดทําสิ่งดังกลาว  โดยสรางบรรยากาศการเรียนที่เอ้ือกับสิ่งเหลาน้ี

การสรางบรรยากาศในการเรียนเพื่อชวยใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูคือ ตองทําใหนักเรียนเรียนอยาง

กระตือรือรน (active learning) และตระหนักวาตนกําลังเรียนอะไรอยู ครูจะสามารถสรางบรรยากาศแบบน้ีได

จาก การจัดการในชั้นเรียน  การสรางแบบเรียนและกิจกรรมในหองเรียน และการหาเคร่ืองมือที่จะชวยใหผูเรียน

ไดพูดถึงสิ่งที่เรียนออกมาเพื่อจะไดรับรูวาตัวเขาเองกําลังทําอะไรอยู (seft-awareness) เชน การเขียนไดอาร่ีที่พูด

ถึงการเรียน ปญหาที่พบและสิ่งที่ไดเรียนการจัดการในชั้นเรียน  การสรางตารางงานสําหรับนักเรียนเพื่อให

นักศึกษาไดมีโอกาสเขามาตรวจสอบงานที่ตนเองยังไมไดสง  ควรจะใหนักเรียนไดมีโอกาสทํางานกลุมเพื่อที่จะ

ไดแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นกับเพื่อน  การสรางแบบเรียนและกิจกรรมในหองเรียนควรจะใหนักเรียน

ไดมีสวนรวมในการเลือกกิจกรรม  เลือกการบาน  และเลือกกลุมคนที่เขาอยากทํากิจกรรมในหองเรียนดวย  

นักเรียนควรจะรูวาเขาถูกคาดหวังใหเรียนอะไรในวิชาน้ัน  เพื่อจะไดรูวาวิธีการเรียนที่เขาเรียนเหมาะสมหรือไม 

และเขาบรรลุเปาหมายที่ต้ังเอาไวหรือไม 

 ครูควรจะคํานึกถึงความแตกตางระหวางนักเรียนวา  เด็กในชั้นเรียนมีความสามารถ  ความชอบ  และมี

แรงจูงใจในการเรียนแตกตางกัน  ถาหากกําหนดใหเด็กทํางานแบบเดียวกันคนทุกคนจะเกิดการเรียนรูไมเทากัน  

นอกจากน้ีครูควรจะใหความสําคัญกับการสอนใหเด็กตระหนักวาเขากําลังเรียนอะไร  และเรียนอยางไร 

 สวนนักเรียนในระดับชั้น ปวช.2/10 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปญหาในการเรียนรูที่พบมากคือ

ไมสงงานตามระยะเวลาที่ครูกําหนดทําใหเกิดปญหาทางดานการเรียนการสอนดวยเหตุผลดังกลาวน้ี  ผูวิจัยจึงมี

ความสนใจที่จะศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/10สาขา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยอรรถวิทยพาณิชยการโดยการใชการเสริมแรงทางบวก 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/10สาขา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยอรรถวิทยพาณิชยการโดยการใชการเสริมแรงทางบวก 

 



 

ขอบเขตการวิจัย 

๑. กลุมตัวอยาง 

นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/10 วิสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยทยาลัยอรรถวิทยพาณิชยการ

จํานวน 37 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา  2560 

กลุมสาระการเรียนรู    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หนวยการเรียนรูเร่ือง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๒.ตัวแปรท่ีศึกษาล 

ตัวแปรอิสระ  ไดแก  การสงงานของนักเรียน 

ตัวแปรตาม   ไดแก  ความคิดเห็น  ความพึงพอใจ  และความรับผิดชอบที่ดีตอการสงงาน 

 

๓.เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย 

เวลา  ไดแก  ชวงเวลาการทดลองใชในชั่วโมงเรียนวิชาเครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน 

 ต้ังแตวันที่  6 มิถุนายน 2560 – 29 กันยายน  2560 

สถานที่ ไดแก วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

๔.เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย 

หนาที่ความรับผิดชอบที่ดีตอการสงงานที่ตนเองไดรับมอบหมาย 

คํานิยามศัพทเฉพาะ 

๑. การสํารวจการสงงาน  หมายถึง  การสังเกตและชวยปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบที่ดีตอการสงงาน

ของนักเรียนในรายวิชาการขายปลีกและการขายสง 

      ๒.หนาท่ีความรับผิดชอบ  หมายถึง  การปลูกฝงความรับผิดชอบใหผูเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญและ

เล็งเห็นถึงประโยชนตองานที่ตนเองไดรับมอบหมาย  ที่สามารถนําไปปรับใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 

 

ประโยชนของการวิจัย 

๑. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางานโดยการใชแรงเสริมทางบวก 



     ๒. นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญเล็งเห็นถึงประโยชนและเจตคติท่ีดีตอการสงงานและสามารถนํา

ช้ินงาน/ใบงานไปใชในวิชาอื่นๆและผูเรียนมีความรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๒ 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 

การสํารวจคร้ังน้ีคณะผูจัดทําไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐานประกอบ

รายงานวิจัยในชั้นเรียนเร่ืองการศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนระดับชั้น 

ปวช.2/10 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการใชการเสริมแรงทางบวก จากเอกสารตางๆดังน้ี 

๑. ความหมายของความคิดเห็น 

๒.ความหมายของความพึงพอใจ 

        ๓.ความหมายของความรับผิดชอบ 

        ๔.งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

๑. ความหมายของความคิดเห็น 

ความคิดเห็นมีความหมายแตกตางกัน  ตามคํานิยามของแตละบุคคลดังน้ี  สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (2519) ระบุไววา ทัศนคติจะปรากฏอยูในความคิดเห็นเปนเร่ืองการตัดสินใจเฉพาะประเด็นหน่ึง  การ

เรียงลําดับจากคุณธรรมไปทัศนคติไปถึงความคิดเห็นเปนการกาวจากเร่ืองทั่วไปไปยังเร่ืองเฉพาะ  จากสภาพจิต

หรือความโนนเอียงที่เร่ิมกวางๆและแคบเขาจนในที่สุดแสดงออกมาเปนความคิดเห็นเฉพาะเร่ืองความคิดเห็น

อ่ืนกับสถานการณ  บุคคลอาจมีความคิดเห็นขัดแยงกับความยึดมั่นใจของตนเอง  เน่ืองจากความกดดันใน

สถานการณเฉพาะหนา  และความคิดเห็นมักมีผลซับซอนของทัศนคติหลายเร่ือง 

อุทัย หิรัญโต (2519) กลาววา ความคิดเห็นของคนมีหลายระดับอยางผิวเผิน  หรืออยางลึกซึ้งสําหรับ

ความคิดเห็นที่เปนทัศนคติน้ัน เปนความคิดเห็นอยางลึกซึ้งและติดตัวเปนเวลานาน  เปนความคิดทั่วๆ ไปไม

เฉพาะอยางซึ่งมีประจําตัวของบุคคลทุกคน  สวนความคิดเห็นเฉพาะอยางและมีอยูเปนเวลาสั้นเรียกวา opinion 

ประคอง  กรรณสูต  (2520)  กลาววา  ความคิดเห็นถือไดวาเปนการแสดงออกทางดานทัศนคติอยาง

หน่ึงแตการแสดงความคิดเห็นน้ันมักจะมีอารมณเปนสวนที่พรอมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอยางตอสถานการณ

ภายนอก 

นิศา  (2523)  สรุปวา ความคิดเห็น  หมายถึง  การแสดงออกดานความรูสึกของบุคคลตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด

ดวยการพูด  การเขียน  โดยมีพื้นฐานความรู  และประสบการณเต็มที่  บุคคลไดรับตลอดสภาพแวดลอมของ

บุคคลน้ันเปนหลักในการแสดงความคิดเห็น 

อุดล  (2530)  กลาววา  ความคิดเห็น  หมายถึง  ความรูสึกเฉพาะตัวบุคคลที่ตอบสนองคําถามในเร่ือง

ตางๆ โดยวินิจฉัยไมไดวาถูกหรือผิด ดีหรือไมดี 



หทัยรัตน (2530)  กลาววา  ความคิดเห็น  หมายถึง  แนวคิดตางๆซึ่งแสดงออกมาตามทรรศนะของ

บุคคลที่มีตอวัตถุ  สิ่งของ  ตลอดจนบุคคลและสถานการณ ซึ่งมีความคิดเห็นเกิดจากพื้นฐานขอเท็จและ

ประสบการณของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งน้ันๆ 

บุญมี (2531) สรุปวา ความคิดเห็น  หมายถึง  ทาทีความรูสึกที่มีตอบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง  อันเปนผล

ที่เกิดจากการเรียนรูหรือประสบการณ  ซึ่งมีทั้งในลักษณะสงเสริม  คือสนใจ  พอใจนิยมชมชอบ  สนับสนุน  

และปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ  และลักษณตอตานคือ ขัดแยง  เบื่อหนายไมสนใจ  ไมรวมมือ  หรือไมปฏิบัติ 

สุกัญญา  และสําราญ (2539)  สรุปวา  ความคิดเห็น  หมายถึง  การแสดงออกซึ่งวิจารณญาณที่มีตอสิ่ง

ใดสิ่งหน่ึง  โดยเฉพาะเปนการแสดงออกดานความเชื่อ  และความรูสึกของแตละบุคคล  โดยอาศัยพื้นความรู

ประสบการณ และสภาพแวดลอม 

 

๒.ความหมายของความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจเปนปจจัยที่สําคัญประการหน่ึงที่มีผลตอความสําเร็จของงานที่บรรลุเปาหมายที่วางไว

อยางมีประสิทธิภาพ  อันเปนผลจากการไดรับการตอบสนองตอแรงจูงใจหรือความตองการของแตละบุคคลใน

แนวทางที่เขาประสงค  ความพึงพอใจโดยทั่วไปตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา  Satisfaction และยังมีผูให

ความหมายคําวา “ความพึงพอใจ”  พอสรุปไดดังน้ี 

 คณิต  ดวงหัสดี (2537)  ใหความหมายไววา  เปนความรูสึกชอบ  หรือพอใจของบุคคลที่มีตอการ

ทํางานและองคประกอบหรือสิ่งจูงใจอ่ืนๆ ถางานที่ทํางานและองคประกอบเหลาน้ันตอบสนองความตองการ

ของบุคคลได  บุคคลน้ันจะเกิดความพึงพอใจในงานขึ้น  จะอุทิศเวลา  แรงกาย  แรงใจ  รวมทั้งสติปญญาใหแก

งานของตนใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีคุณภาพ 

 Gillmer (1965-254-255  อางถึงใน  เพ็ญแข  ชอมณี .2544,หนา 6) ไดใหความหมายไววาผลของเจตคติ

ตางๆของบุคคลที่มีตอองคกร  องคประกอบของแรงงานและมีสวนสัมพันธกับลักษณะงานและสภาพแวดลอม

ในการทํางานซึ่งความพึงพอใจน้ันไดแก  ความรูสึกมีความสําเร็จในผลงาน  ความรูสึกวาไดรับการยกยองนับ

ถือ  และความรูสึกวามีความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 

 Morse (1955  อางถึงใน  สันติ  ธรรมชาติ.หนา 24) ไดกลาววา  ความพึงพอใจในงาน  หมายถึง  ทุกสิ่ง

ทุกอยางที่ลดความตึงเครียดของผูทํางานใหนอยลง  ถามีความตึงเครียดมากก็จะเกิดความไมพึงพอใจในการ

ทํางานความเครียดเปนผลรวมจากความตองการของมนุษย  เมื่อคราวใดความตองการไดรับการตอบสนองก็จะ

ทําใหความเครียดเปนผลรวมจากความตองการของมนุษย  เมื่อคราวใดความตองการไดรับการตอบสนองก็จะ

ทําใหความเครียดลงนอยลง  ซึ่งเปนผลทําใหเกิดความพึงพอใจ  จากคํานิยามของ Morse ทําใหมีนักวิชาการอีก

หลายทานไดใหความหมายไปในทิศทางที่คลายคลึงกัน  โดยเนนวาความพึงพอใจเกิดจากการไดรับการ

ตอบสนอง เชน Hoy  and  Miskel  กลาววา  ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่ดีตองานซึ่งมักเกี่ยวของกับคุณคา

และความตองการของบุคคลดวย  Dessler  อธิบายความพึงพอใจวาเปนระดับความรูสึกตองานเพื่อความ



ตองการที่สําคัญของคนเรา  เชน  ความมีสุขภาพดี มีความมั่นคง  มีความสมบูรณพูนสุข  มีพวกพอง  มีคนยก

ยองตางๆเหลาน้ีไดรับการตอบสนองแลวทําใหมีผลตองาน 

 Silmer (1984,230 อางถึงใน ประภาภรณ สุรปภา .2544,หนา 9) กลาวไววา  ความพึงพอใจเปนระดับ

ขั้นตอนความรูสึกในทางบวกหรือทางลบของคนที่มีลักษณะตางๆ ของงานรวมทั้งงานที่ไดรับมอบหมาย  การ

จัดระบบงานและความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

 Strauss  (1980 อางถึงใน  เพ็ญแข  ชอมณี .2544,หนา7) ไดใหความหมายความพึงพอไววาความพึง

พอใจหมายถึง  ความรูสึกพอใจในงานที่ทําและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานน้ันใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  คน

จะรูสึกพอใจในงานที่ทําเมื่องานน้ันใหผลประโยชนทั้งดานวัตถุและดานจิตใจ  ซึ่งสามารถตอบสนองความ

ตองการพื้นฐานของเขาได 

 ในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจน้ัน  โดยทั่วไปนิยมศึกษากันในสองมิติ  คือ  มิติความพึงพอใจของ

ผูปฏิบัติงานและมิติความพึงพอใจในการรับบริการในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาในรูปแบบผูรับบริการ  ซึ่งมี

นักการศึกษาไดใหความหมายไว  ดังน้ี 

 Oskamps (1984, อางถึงใน  ประภาภรณ  สุรปภา  2544,หนา 11) ไดกลาวไววา ความพึงพอใจมี

ความหมายอยู 3 นับ 

๑. ความพึงพอใจ  หมายถึง  สภาพการณที่ผลการปฏิบัติจริงไดเปนไปตามที่บุคคลคาดหวังไว 

๒. ความพึงพอใจ  หมายถึง ระดับของความสําเร็จที่เปนไปตามความตองการ 

             ๓. ความพึงพอใจ  หมายถึง  งานที่ไดตอบสนองตอคุณคาของบุคคล 

จากความหมายที่กลาวมาทั้งหมดขางตนผูวิจัยสรุปไดวา  “ความพึงพอใจ”  หมายถึง ความรูสึกที่เปน

การยอมรับความรูสึกชอบ  ความรูสึกที่ยินดีกับการปฏิบัติงาน  ทั้งการใหบริการและรับบริการในทุก

สถานการณทุกสถานที่ 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

 Bemard  (1968  อางถึงใน  อํานวย  บุญศรี,2531)  ไดกลาวถึง  สิ่งจูงใจที่ใชเปนเคร่ืองกระตุนบุคคลให

เกิดความพึงพอใจในงานไว 8 ประการ คือ 

๑.สิ่งจูงใจที่เปนวัตถุ  ไดแก  เงิน  สิ่งของ  หรือสภาวะทางกายที่ใหแกผูปฏิบัติงานเปนกาตอบแทน

ชดเชย หรือเปนรางวัลที่เขาไดปฏิบัติงานใหแกหนวยงานน้ันมาเปนอยางดี 

๒.สิ่งจูงใจที่เปนโอกาสของบุคคลที่มิใชวัตถุ  เปนสิ่งจูงใจสําคัญที่ชวยสงเสริมความรวมมือในการ

ทํางานมากกวารางวัลที่เปนวัตถุ  เพราะสิ่งจูงใจที่เปนโอกาสน้ีบุคลากรจะไดรับแตกตางกัน  เชน  

เกียรติภูมิ  การใชสิทธิพิเศษ เปนตน 



          ๓.สภาพทางกายที่พึงปรารถนา  หมายถึง  สิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน  ไดแก  สถานที่ทํางาน   

เคร่ืองมือการทํางาน  สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานตางๆ ซึ่งเปนสิ่งอันกอใหเกิดความสุขทางกายในการ

ทํางาน 

           ๔.ผลประโยชนทางอุดมคติ  หมายถึง  สมรรถภาพของหนวยงานที่สนองความตองการของบุคคลดาน

ภาคภูมิใจที่ไดแสดงฝมือ  การไดมีโอกาสชวยเหลือครอบครัวตนเองและผูอ่ืน ทั้งไดแสดงความภักดีตอ

หนวยงาน 

            ๕.ความดึงดูดใจในสังคม  หมายถึง  ความสัมพันธฉันทมิตร  ถาความสัมพันธเปนไปดวยดีจะทําใหเกิด

ความผูกพันและความพอใจที่รวมงานกับหนวย 

            ๖.การปรับสภาพการทํางานใหเหมาะสมกับวิธีการและทัศนคติของบุคคล  หมายถึง  การปรับปรุง

ตําแหนงวิธีทํางานใหสอดคลองกับความสามารถของบุคลากร 

             ๗.โอกาสที่รวมมือในการทํางาน  หมายถึง  การเปดโอกาสใหบุคลากรรูสึกวามีสวนรวมในงานเปน

บุคคลสําคัญคนหน่ึงของหนวยงาน  มีความรูสึกเทาเทียมกันในหมูผูรวมงานและมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

             ๘.สภาพของการอยูรวมกัน  หมายถึง  ความพึงพอใจของบุคคลในดานสังคมหรือความมั่นคงในการ

ทํางาน Herzberg (1959,  อางถึงใน  เพ็ญแข  ชอมณี 2544,หนา 19) ไดศึกษาทดลองเกี่ยวกับการจูงใจในการ

ทํางานโดยการสัมภาษณวิศวกรในเมืองพิทสเบอรก  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ผลการศึกษาทดลองสรุปไดวา

สาเหตุที่ทําใหวิศวกรและนักบัญชีเกิดความพึงพอใจและไมพึงพอใจในทางน้ันมีสององคประกอบคือ 

1.  องคประกอบกระตุน  (Motivation  Factors)  หรือปจจัยจูงใจมีลักษณะสัมพันธกับเร่ืองของงาน

โดยตรงเปนสิ่งที่จูงใจบุคคลใหมีความต้ังใจในการทํางาน ปจจัยน้ีไดแก 

1.1 ความสําเร็จของงาน  หมายถึง  การที่บุคคลสามารถทํางานไดเสร็จสิ้นและประสบผลสําเร็จ 

1.2 การไดการยอมรับนับถือ  หมายถึง  การที่บุคคลไดรับการยอมรับนับถือไมวาจากกลุมเพื่อน

ผูบังคับบัญชา  หรือจากกลุมบุคคลอ่ืน 

1.3 ลักษณะของงาน  หมายถึง  ความรูสึกที่ดีหรือไมดีของบุคคลที่มีตอลักษณะของงาน 

1.4 ความรับผิดชอบ  หมายถึง  ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการที่ไดรับการมอบหมายใหรับผิดชอบ

งานใหมๆ และมีอํานาจรับผิดชอบอยางเต็มที่ 

1.5 ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงในสถานะหรือตําแหนงของ

บุคลากรในองคกร 

2. องคประกอบค่ําจุน (Hygine  Factors) หรือปจจัยค่ําจุนเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในการ

ทํางานหรือสวนประกอบของงาน  ทําหนาที่ปองกันไมใหคนเกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน  

กลาวคือ  หากขาดปจจัยเหลาน้ีจะทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางานแตแมวาจะมีปจจัยเหลาน้ีอยู

ก็ไมอาจยืนยันไดวาเปนสิ่งจูงใจของผูปฏิบัติงาน  ปจจัยน้ีไดแก 



2.1 เงินเดือน  หมายถึง  ความพึงพอใจและไมพึงพอใจในเงินเดือนหรืออัตราการเพิ่มเงินเดือน 

2.2 โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคตนอกจากจะหมายถึง  การที่บุคคลไดรับการแตงต้ัง

โยกยายตําแหนงภายในองคกรแลว  ยังหมายถึงสถานการณที่บุคคลสามารถไดรับความกาวหนา

ในทักษะหรือวิชาชีพของเขาดังน้ันจึงหมายถึงการที่บุคคลไดรับสิ่งใหมๆ ในการเพิ่มพูนทักษะที่

จะชวยเอ้ือตอวิชาชีพของเขา 

2.3 ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา  หมายถึง  การติดตอไมวาจะเปนกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึง

ความสัมพันธอันดีตอกัน 

2.4 สถานะของอาชีพ  หมายถึง  ลักษณะของงานหรือสถานะที่เปนองคประกอบทําใหบุคคลเกิด

ความรูสึกตองาน  เชน  การมีรถประจําตําแหนง เปนตน 

2.5 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  หมายถึง  การติดตอพบปะกัน  โดยกิริยาหรือวาจาแตมิไดรวมถึง

การยอมรับนับถือ 

2.6 นโยบายและการบริหารงานองคกร  หมายถึง  การจัดการและการบริหารงานขององคกร 

2.7 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

2.8 สถานภาพการทํางาน  ไดแก  สถานภาพทางกายภาพที่เอ้ือตอความเปนสุขในการทํางาน 

2.9 ความเปนสวนตัว  หมายถึง  สถานการณซึ่งลักษณะบางประการของงานสงผลตอชีวิตสวนตัวใน

ลักษณะของผลงงานน้ันเปนองคประกอบหน่ึงที่ทําใหบุคคลมีความรูสึกอยางใด  อยางหน่ึงตอ

งานของเขา 

2.10 ความมั่นคงในงาน  หมายถึง  ความรูสึกของบุคคลที่มีความมั่นคงของงานความมั่นคงในองคกร 

2.11 วิธีการปกครองบังคับบัญชา  หมายถึง  ความรูความสามารถของผูบังคับบัญชาในการดําเนินงาน

หรือความยุติธรรมในการบริหารงาน 

สรุปไดวา  ปจจัยจูงใจเปนปจจัยที่กอใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  สวนปจจัยค้ําจุนจะเปน

ปจจัยที่ปองกันไมใหบุคคลเกิดความเบื่อหนายหรือรูสึกไมพอใจในการทํางานซึ่งทฤษฎีสอง

องคประกอบของ Herzberg  น้ีเชื่อวาการสนองความตองการของมนุษยแบงเปน  2  องคประกอบ  คือ  

องคประกอบที่ 1  หรือปจจัยจูงใจที่สรางความพึงพอใจ  เปนความตองการขั้นสูงประกอบดวย

ลักษณะงาน  ความสําเร็จของงาน  การยอมรับนับถือ  การไดรับการยกยองและสถานภาพ  สวน

องคประกอบที่ 2  หรือปจจัยค้ําจุน  หรือองคประกอบที่สรางความไมพึงพอใจ  เปนความตองการขั้น

ตํ่า  ประกอบดวยสภาพการทํางาน  การบังคับบัญชา  ความสัมพันธระหวางบุคคล  นโยบายและการ

บริหารงาน  ความมั่นคงในงานและเงินเดือน  ไมเปนการสรางเสริมบุคคลใหปฏิบัติดีขึ้นแตตองดํารง

รักษาไวเพื่อความพึงพอใจในขั้นสูงตอไป 



3.ความหมายของความรับผิดชอบ 

 ความรับผิดชอบ  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความเอาใจใสจดจอต้ังใจมุงมั่นตอหนาที่

การงานศึกษาการเปนอยูของตนเอง  และผูอยูในความดูแลตลอดจนสังคมอยางเต็มความสามารถ  เพื่อให

บรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมายในเวลาที่กําหนด  ยอมรับผลการกระทําทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น  รวมทั้ง

ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น 

ตัวบงชี้คุณลักษณะความรับผิดชอบ 

1. มีความพยายามปฏบิัติภารกิจหนาที่การงาน  การศึกษา  หรือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ 

โดย 

1.1 ไมหลีกเลี่ยงงาน 

1.2  ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 

1.3  ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไวจนสําเร็จ 

2. ตรงตอเวลา 

2.1  ทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนด 

2.2  ไมมาเรียนสาย 

2.3  สงงานตามกําหนด 

2.4  ไมผิดเวลานัดหมาย 

3. ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ตนเอง 

3.1  ชวยงานครอบครัว 

3.2  ชวยกิจกรรมของโรงเรียน,มหาวิทยาลัย 

3.3  ชวยกิจกรรมของชุมชน 

3.4  ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 

3.5  ปฏิบัติตามกฎของชุมชน 

3.6  ไมทํากิจกรรมอ่ืนในขณะที่อาจารยสอน 

3.7  เตรียมอุปกรณพรอมที่จะเรียน 

4. ทํางานโดยคํานึงถึงคุณภาพของงาน 

4.1 มีขั้นตอนในการทํางาน 

4.2 ปฏิบัติงานตามขั้นตอน 

4.3 บอกจุดเดน  จุดดอย  ของงานที่ทํา 

4.4 เสนอแนะแนวทางแกไข  ปรับปรุงงานใหดีขึ้น 

5. ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ 

5.1 ไมขีดเขียนหรือทําลายทรัพยสินของมหาวิทยาลัยและชุมชน 



5.2 ตักเตือนหรือหามผูอ่ืนไมใหทําลายสาธารณสมบัติ 

5.3 รวมกิจกรรมดูแลรักษาสาธารณสมบัติ 

6. ยอมรับการกระทําของตนเองและปรับปรุงแกไข 

6.1 รับฟงคําติชมของผูอ่ืน 

6.2 รับขอเสนอแนะในการปรับปรุงงาน 

วิธีการพัฒนาความรับผิดชอบ 

1.  เปนแบบอยางที่ดี 

2. พัฒนาในชั้นเรียน  เชน  ใชบทบาทสมมุติ  กรณีตัวอยาง  สถานการณจําลอง  เปนตน 

3. สรางเจตคติที่ดีตอความรับผิดชอบ 

4. กําหนดงานใหทํา 

5. มีสวนรวมในการกําหนดกฎกติกาและระเบียบตางๆ 

6. สรางแรงจูงใจ  และเสริมแรงใหเกิดความรับผิดชอบ 

วิธีการประเมินความรับผิดชอบ 

1.  ประเมินจากงานที่ทํา 

2. สังเกตจากพฤติกรรม 

3. ประเมินโดยใชวิธีการที่หลากหลาย เชน  การรายงานตนเอง  ประเมินโดยผูสอน และประเมินโดยเพื่อน 

4. ผูสอนและนักศึกษารวมกันสรางเกณฑการประเมิน 

๔.งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ชื่อเร่ือง:     การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการสงงานของนักเรียนระดับชั้น  ปวช ๒/๑o 

                สาขางานการขาย  โดยการใชการเสริมแรงทางบวก                                                             

ชื่อผูวิจัย:  นายศิริชัย ฉิมสุวรรณ 

กลุมตัวอยาง 

 นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/10 สาขางานการขาย  ปการศึกษา 2560 วิสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่มี

พฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการทํางานจํานวน ๓ คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 

 แบบบันทึกการสังเกตการทํางานในแตละวัน 

ผลการวิจัยพบวา 

 การใหแรงเสริมทางบวก  คือ  การใหดาวสามารถลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการทํางาน

ของนักเรียนทั้ง ๓ คน  ไดอยางดี  เพราะนักเรียนมีความพึงพอใจที่ไดรับดาวเปนแรงเสริม  มีความกระตือรือรน

ในการทํางานมากขึ้น  เพื่อจะไดรับรางวัลหรือคําชมเชยจึงสามารถนําวิธีการน้ีไปใชกับการปรับพฤติกรรมของ

นักเรียนคนอ่ืนๆไดตอไป 

 



บทท่ี ๓ 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

ประชากร 

 นักเรียนระดับชั้น ปวช.๒/๑o สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน ๘ คน วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ ภาคเรียนที่ ๑  ปการศึกษา  ๒๕๖o 

กลุมนักเรียนตัวอยาง 

 นักเรียนระดับชั้น ปวช.๒/๑o สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวนทั้งหมด  ๘  คน วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา  ๒๕๖o  มีนักเรียนจํานวน  ๓ คน ที่ขาดการ

สงงานในรายวิชาการขายปลีกและการขายสง จํานวน  ๓  งานขึ้นไป 

เคร่ืองมือท่ีใชการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในคร้ังน้ีที่ไดสรางขึ้น ดังน้ี 

๑.แบบบันทึกผลการสงงาน (การใชแปน  GEU) 

๒.แบบบันทึกผลการสงงาน (กรใชแปน  R H .) 

๓.แบบบันทึกผลการสงงาน (การใชเคร่ืองคํานวณ   การลบ) 

๔.แบบบันทึกผลการสงงาน (การใชเคร่ืองคํานวณ   การคูณ) 

๕.แบบบันทึกผลการสงงาน (การใชเคร่ืองคํานวณ   การหาร) 

ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

      ๑. คัดเลือกนักเรียน ๓ คน จากนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒/๑o สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

          จํานวนทั้งหมด ๙ คน 

๒.สํารวจพฤติกรรมทําการสังเกต  และกวดขันเร่ืองความรับผิดชอบ 

๓.สังเกตความรับผิดชอบของนักเรียนในการสงงานในวิชาการขายปลีกและการขายสง(การประกอบ

อาชีพคาปลีกและคาสง)   

๔.บันทึกผลการสงงานของนักเรียนในกลุมที่ทําการวิจัยในแบบบันทึกงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช 

๒ สาขางานการขาย 

 

 

 



การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองกับกลุมตัวอยาง จํานวน ๓ คน  

โดยจัดทําตารางสงงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ ๒/๑o สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน ๘ คน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปน้ี 

1. จัดทําตารางสงงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช ๒/๑o สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน ๘ คน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ รวบรวมขอมูลจากการสงงานของนักเรียนระดับชั้น ๒/๑o 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน ๘ คน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

2. นําขอมูลจากการสงงานของนักเรียนระดับชั้น ๒/๑o สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน ๘ คน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 ผูวิจัยไดดําเนินการทําการวิจัยตามขั้นตอนตางๆ ที่เตรียมไวและนําไปใชกับนักเรียนในนักเรียนระดับชั้น 

ปวช ๒/๑o สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน ๘ คน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ในรายวิชาการขาย

ปลีกและการขายสง  ผลการสํารวจพฤติกรรมการสงงานวิชาการขายปลีกและการขายสงนักเรียนระดับชั้น ปวช ๒ 

ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖  นักเรียนจํานวน ๘  คน  พบวามีนักเรียนจํานวน ๓ คน ที่มีผลการสงงานนอย

มากจึงสนใจจะนํานักเรียนกลุมน้ีมาทดลองแกปญหาการสงงาน 

ตารางงานท่ี ๑  การสงงานของนักเรียนในวิชาการบริการลูกคา 

 

ลําดับ รายชื่อ-นามสกุล หอง ขอมูลการสงงาน หมายเหตุ 

๑ นาย ปรัชญา ยุนชัยภูมิ ปวช ๒/๑o ขาดงาน ๓ งาน  

จากทั้ง ๕ 

ชิ้นงาน 

๒ นาย สุทธิพงษ บุญรอด ปวช ๒/๑o ขาดงาน ๔ งาน 

๓ นาย ณัฐวุฒิ มะลิทอง ปวช ๒/๑o ขาดงาน 3 งาน 

 

 

ตารางท่ี ๒ แบบบันทึกผลการสงงาน  เร่ือง  เทคนิคการใหบริการ 

 

รายชื่อนักเรียน 

 

การสงงานทายชั่วโมง 

การติดตามงาน 

คร้ังท่ี ๒ 

การติดตามงาน 

คร้ังท่ี ๓ 

นาย ปรัชญา ยุนชัยภูมิ ขาดเรียนจึงไดฝาก

เพื่อนไปบอกถึง

กําหนดการสงงานใน

ชั่วโมงตอไปให

เรียบรอย 

มีแบบฝกหัดทั้งหมด ๑0 

ขอ  ทําสงเพียง ๘ ขอ 

ใหทําแบบฝกหัดที่เหลือใน

ชั่วโมงเรียน 

นาย สุทธิพงษ บุญรอด ขาดเรียนจึงฝากเพื่อน

ไปบอกถึงกําหนดการ

สงงานในชั่วโมง

ตอไปใหเรียบรอย 

ทําครบทุกขอแตทํา

แบบฝกหัดไมถูกตอง  ๒  

ขอใหกลับไปแกไขและ

สงในคร้ังตอไป 

ทําสงครบและถูกตอง 



นาย ณัฐวุฒิ มะลิทอง ขาดเรียนจึงฝากเพื่อน

ไปบอกถึงกําหนดการ

สงงานในชั่วโมง

ตอไปใหเรียบรอย 

ทําแบบฝกหัดเสร็จตามที่

ครูสั่ง 

 

 

ตารางท่ี ๓ แบบบันทึกผลการสงงาน  เร่ือง  การบวก 

 

รายชื่อนักเรียน 

 

การสงงานทายชั่วโมง 

การติดตามงาน 

คร้ังท่ี ๒ 

การติดตามงาน 

คร้ังท่ี ๓ 

นาย ปรัชญา ยุนชัยภูมิ ขาดเรียนจึงฝากเพื่อน

ไปบอกถึงกําหนดการ

สงงานในชั่วโมง

ตอไปใหเรียบรอย 

ปฏิบัติงานครบตามคําสัง่

ที่ครูกําหนดในใบงาน 

ปฏิบัติงานครบตาม

คําสั่งที่ครูกําหนดใน

แบบฝกหัด 

นาย สุทธิพงษ บุญรอด ขาดเรียนจึงฝากเพื่อน

ไปบอกถึงกําหนดการ

สงงานในชั่วโมง

ตอไปใหเรียบรอย 

ขาดเรียนในสัปดาหถัดมา

จึงไดฝากเพื่อนไปบอกถึง

กําหนดการสงงานใน

ชั่วโมงตอไปใหเรียบรอย 

ปฏิบัติงานครบตาม

คําสั่งที่ครูกําหนดใน

แบบฝกหัด 

นาย ณัฐวุฒิ มะลิทอง ขาดเรียนจึงฝากเพื่อน

ไปบอกถึงกําหนดการ

สงงานในชั่วโมง

ตอไปใหเรียบรอย 

ปฏิบัติงานครบตามคําสั่ง

ที่ครูกําหนดในใบงาน 

 

 

ตารางท่ี ๔ แบบบันทึกผลการสงงาน  เร่ือง  การลบ 

 

รายชื่อนักเรียน 

 

การสงงานทายชั่วโมง 

การติดตามงาน 

คร้ังท่ี ๒ 

การติดตามงาน 

คร้ังท่ี ๓ 

นาย สุทธิพงษ บุญรอด ปฏิบัติงานครบตาม

คําสั่งที่ครูกําหนด

แบบฝกหัด 

ปฏิบัติงานครบตามคําสั่ง

ที่ครูกําหนดใน

แบบฝกหัด 

 

นาย ณัฐวุฒิ มะลิทอง ขาดเรียนจึงฝากเพื่อน

ไปบอกถึงกําหนดการ

สงงานในชั่วโมง

ปฏิบัติงานครบตามคําสั่ง

ที่ครูกําหนดใน

แบบฝกหัด 

 



ตอไปใหเรียบรอย 

นาย ณัฐวุฒิ มะลิทอง ปฏิบัติงานครบตาม

คําสั่งที่ครูกําหนดใน

ใบงาน 

ปฏิบัติงานครบตามคําสั่ง

ที่ครูกําหนดในใบงาน 

 

 

ตารางท่ี ๕ แบบบันทึกผลการสงงาน  เร่ือง  การคูณ 

 

รายชื่อนักเรียน 

 

การสงงานทายชั่วโมง 

การติดตามงาน 

คร้ังท่ี ๒ 

การติดตามงาน 

คร้ังท่ี ๓ 

นาย ปรัชญา ยุนชัยภูมิ ขาดเรียนจึงฝากเพื่อน

ไปบอกถึงกําหนดการ

สงงานในชั่วโมง

ตอไปใหเรียบรอย 

ปฏิบัติงานครบตามคําสั่ง

ที่ครูกําหนดใน

แบบฝกหัด 

 

นาย ณัฐวุฒิ มะลิทอง ปฏิบัติงานครบตาม

คําสั่งที่ครูกําหนดใน

ใบงาน 

ปฏิบัติงานครบตามคําสั่ง

ที่ครูกําหนดใน

แบบฝกหัด 

 

นาย ณัฐวุฒิ มะลิทอง ขาดเรียนจึงฝากเพื่อน

ไปบอกถึงกําหนดการ
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 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาผลการศึกษาผลการวิเคราะหขอมูล  โดยการศึกษาคร้ังน้ีเปน

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาจากกลุมตัวอยาง  ไดแกผลการวิจัย  ดังน้ี 

 ระยะท่ี ๑ :  เปนระยะเสนฐานพฤติกรรม  ซึ่งยังไมมีการเสริมดวยการให  และผูที่ถูกสังเกต

ยังไมรูตัว  ใชเวลา ๒ สัปดาหนักเรียนจึงมีพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการทํางาน โดยเฉพาะ 

ตารางท่ี ๖ แบบบันทึกสภาพปญหาและการปรับพฤติกรรม 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล สภาพปญหา การปรับพฤติกรรม 

๑ นาย ปรัชญา ยุนชัยภูมิ ไมทําการบานมาสง เรียกมาตักเตือนหลายครั้ง 

คอยกระตุนใหทํางานอยู



ตลอดเวลา 

๒ นาย ณัฐวุฒิ มะลิทอง ไมทําการบานมาสง คอยกระตุนใหทํางานอยู

ตลอดเวลา 

๓ นาย ณัฐวุฒิ มะลิทอง ไมทําการบานมาสง 

ขาดเรียนบอย 

ตักเตือนหลายครั้ง 

คอยกระตุนใหทํางานอยู

ตลอดเวลา 

 

 ระยะท่ี ๒ :  เปนระยะที่เร่ิมใช  ในการปรับพฤติกรรมเปนเวลา ๓ สัปดาห  โดยแจงเงื่อนไขใหผูรับ

การปรับพฤติกรรมไดรับทราบวาจะมีการให  และจะให  ในแตละวันที่นักเรียนรับผิดชอบในการทํางาน

เสร็จตามเวลาที่กําหนด  โดยมีแบบบันทึกพฤติกรรมติดบนกระดานในหองเรียน  ถานักเรียนคนใดได  มาก

ที่สุดเมื่อถึงเวลาที่กําหนดจะไดรับรางวัลตามกติกาที่กําหนดไว  จากการสังเกตนักเรียนมีความพึงพอใจกับการ

ไดรับแรงเสริมเปน  ทั้ง ๓ คน มีความกระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานเสร็จตามกําหนดเวลาของ

แตละวัน  แตบางวันนักเรียน  บางคนขาดความรับผิดชอบในการทํางาน  แตพอเห็นเพื่อนได  ก็จะมีความ

รับผิดชอบในการทํางานดีขึ้น 

ระยะท่ี ๓ :  เปนสัปดาหที่ ๕ ขอการปรับพฤติกรรม  และระยะน้ีจะงดการให  แตจะใหแรงเสริม

ทางสังคมแทนโดยการกลาวคําชมเชย  การสัมผัส  และการพยักหนา  นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางาน

มากขึ้นและสามารถทํางานไดเสร็จตามที่กําหนดเวลา 

ตารางท่ี ๘  แบบบันทึกพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางาน 

                  วันท่ี ๕  สิงหาคม ๒๕๕๖ – วันท่ี ๒  กันยายน ๒๕๕๖ 

 

          ชื่อ 

เวลา 

นางสาวชลธิชา   ปอยมะเริง นางสาวพัชรี   ศรีรักษา นางสาวธรรมชาติ   สิริสม

พิศ 

สัปดาหท่ี ๑ 

    ๕ สิงหาคม ๒๕๖o 

   

สัปดาหท่ี ๒ 

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖o 

   

สัปดาหท่ี ๓    



๑๙ สิงหาคม ๒๕๖o 

สัปดาหท่ี ๔ 

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖o 

   

สัปดาหท่ี ๕ 

๒ กันยายน ๒๕๖o 

   

 

 

 

 

แบบบันทึกพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทําง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ขาดความรับผิดชอบในการทํางาน 
        มีความรับผิดชอบในการงาน 

 ใหคําชมเชย 



บทท่ี ๕ 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การใหแรงเสริมทางบวกคือ  การใหดาวสามารถลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการ

ทํางานของนักเรียนทั้ง ๓ คน ไดเปนอยางดี  เพราะนักเรียนมีความพึงพอใจที่ไดรับดาวเปนแรงเสริม  มี

ความกระตือรือรนในการทํางานมากขึ้น  เพื่อจะไดรางวัลหรือคําชมเชยจึงสามารถนําวิธีการน้ีไปใชกับ

การปรับพฤติกรรมของนักเรียนคนอ่ืนๆไดตอไป 

อภิปรายผล 

 จากผลของงานวิจัยสามารถอภิปรายผลได ๒ ประการ ดังน้ี 

1.  จะเห็นไดวาการที่ครูใหการเสริมแรงดวยการเรียนในรายวิชาการบริการลูกคา มีกําลังใจและทํา

คะแนนไดดีขึ้นและสามารถลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการทํางานไดอยางดี 

2. จากแนวคิดและวิธีการใหแรงเสริมทางบวกในงานวิจัยน้ีสามารถนําไปประยุกตใช  และปรับปรุง

เพื่อใชในรายวิชาอ่ืนๆได 

ขอเสนอแนะ 

1.  ควรมีการสํารวจการสงงานในทุกรายวิชาที่เปดสอนในระดับชั้น ปวช ๒/๑o สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  จํานวน ๘ คน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

2. เพิ่มวิธีการแกปญหาและหาสาเหตุหรือปจจัยที่สงผลตอการสงงานลาชาหรือไมสงงานเลย 

3. ควรสงรายชื่อผูเรียนที่มีปญหาเร่ืองการสงงานใหครูในระดับชั้น ปวช ๒/๑o สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  จํานวน ๘ คน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เพื่อดําเนินการแกปญหาในลําดับตอไป 

4. ควรจะมีการสํารวจการสงงานในรายวิชาอ่ืนๆ 

5. ควรมีการเปรียบเทียบสภาพปญหา 

6. ควรประเมินผลการเรียนที่สะทอนความรูความสามารถของผูเรียนไดตรงตามจุดประสงคที่กําหนด  

และนําผลการประเมินมาดําเนินแกไขดวยการวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเน่ือง 

7. ควรจัดการทําวิจัยในชั้นเรียนเพราะเปนหัวใจของการจัดการเรียนรูที่ครูตองทําเพื่อแกปญหาที่เกิด

ขึ้นกับผูเรียนอยางตอเน่ือง 


