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ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ 

 



กติติกรรมประกาศ 

 

 รายงานวจิยัในชั้นเรียน  เร่ือง “การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผดิชอบการส่งงานของนกัศึกษา

ระดบัชั้น  ปวช 1.สาขาวชิาการตลาดโดยการใชก้ารเสริมแรงทางบวก”  เป็นรายงานวิจยัในชั้นเรียนท่ีจดัทาํข้ึน

เพื่อใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงความสาํคญั  เล็งเห็นถึงประโยชน์และเจตคติท่ีดีต่อการส่งงานท่ีสามารถนาํไปใชไ้ด้

จริงในชีวิตประจาํวนัและปลูกฝังความรับผดิชอบ 

 ผูจ้ดัทาํขอกราบขอบพระคุณคณะผูบ้ริหาร คณาจารยทุ์กท่าน วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชการ  

ท่ีใหข้อ้มูลของนกัศึกษาและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อรายงานวิจยัในชั้นเรียน 

 ผูจ้ดัทาํขอขอบคุณ นกัศึกษาระดบัชั้น ปวช.1 สาขาวชิาการตลาด ท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีต่อการ

ทาํรายงานวจิยัในชั้นเรียนคร้ังน้ี  และใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ยิง่ 

 

 

         นายมาโนชน์  จิตสาํโรง 

              ผูว้จิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทคัดย่อ 

 

ช่ือเร่ือง     :การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผดิชอบการส่งงานของนกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัร 

                  วชิาชีพ (ปวช.1)โดยการใช ้การเสริมแรงทางบวก                                                           

ช่ือผู้วจัิย     : นายมาโนชน์  จิตสาํโรง  ปีการศึกษา  : 2560 

 รายงานวจิยัในชั้นเรียนคร้ังน้ีมีจุดประสงค ์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกบัการส่งงานของนกัศึกษาใน

รายวชิาภาษาไทยพื้นฐาน  ของนกัศึกษาระดบัชั้น ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.1)  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถ

วทิยพ์ณิชการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โดยการวิจยัคร้ังน้ีไดท้าํแบบบนัทึกการส่งงานของนกัศึกษาท่ีมี

ความรับผดิชอบในการส่งงานในรายวชิาภาษาไทยพื้นฐาน ตามท่ีอาจารยก์าํหนดเวลาท่ีสั่ง  ใหเ้ป็นลกัษณะ

นิสัยท่ีดีติดตวันกัศึกษาไป  และจะไดเ้ป็นพื้นฐานในความรับผดิชอบในทุกๆดา้นของนกัศึกษาท่ีตอ้งนาํไปใช้

จริงๆในชีวติประจาํวนั 

 จากผลการวจิยั 

 ๑.นกัศึกษาระดบัชั้น ปวช.1/4 จาํนวน 5 คน มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการเรียนในวชิาภาษาไทย

พื้นฐาน มีกาํลงัใจและทาํคะแนนไดดี้ข้ึน และสามารถลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการทาํงานได้

เป็นอยา่งดี 
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บทที ่1 

บทนํา 

หลกัการและเหตุผล 

 ความสาํคญัการวิตกอยา่งหน่ึงของคนท่ีเป็นอาจารย ์ คืออยากใหลู้กศิษยท่ี์เรากาํลงัสอนนั้นเกิดการ

เรียนรู้  การเรียนรู้ไม่ไดห้มายถึงการท่ีเขาตอบคาํถามท่ีเราถามไดเ้ท่านั้น  แต่หมายถึงการท่ีเขารู้วา่ส่ิงท่ีเขากาํลงั

เรียนคืออะไร  สามารถใชค้วามรู้ท่ีมีอยูม่าเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ท่ีเรากาํลงัสอนหรือไม่ และสามารถนาํส่ิงท่ี

เราสอนไปประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์อ่ืนๆไดห้รือไม่  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งทาํเองอาจารยไ์ม่

สามารถทาํใหเ้ขาได ้ ส่ิงท่ีอาจารยจ์ะทาํไดคื้อตอ้งเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดท้าํส่ิงดงักล่าว  โดยสร้าง

บรรยากาศการเรียนท่ีเอ้ือกบัส่ิงเหล่าน้ีการสร้างบรรยากาศในการเรียนเพื่อช่วยใหน้กัศึกษาไดเ้กิดการเรียนรู้คือ 

ตอ้งทาํใหน้กัศึกษาเรียนอยา่งกระตือรือร้น (active learning) และตระหนกัวา่ตนกาํลงัเรียนอะไรอยู ่อาจารยจ์ะ

สามารถสร้างบรรยากาศแบบน้ีไดจ้าก การจดัการในชั้นเรียน  การสร้างแบบเรียนและกิจกรรมในหอ้งเรียน 

และการหาเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนไดพู้ดถึงส่ิงท่ีเรียนออกมาเพื่อจะไดรั้บรู้วา่ตวัเขาเองกาํลงัทาํอะไรอยู ่

(seft-awareness) เช่น การเขียนไดอาร่ีท่ีพดูถึงการเรียน ปัญหาท่ีพบและส่ิงท่ีไดเ้รียนการจดัการในชั้นเรียน  

การสร้างตารางงานสาํหรับนกัศึกษาเพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสเขา้มาตรวจสอบงานท่ีตนเองยงัไม่ไดส่้ง  ควร

จะใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสทาํงานกลุ่มเพื่อท่ีจะไดแ้ลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็นกบัเพื่อน  การสร้าง

แบบเรียนและกิจกรรมในหอ้งเรียนควรจะใหน้กัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรม  เลือกการบา้น  และ

เลือกกลุ่มคนท่ีเขาอยากทาํกิจกรรมในห้องเรียนดว้ย  นกัศึกษาควรจะรู้วา่เขาถูกคาดหวงัใหเ้รียนอะไรในวชิา

นั้น  เพื่อจะไดรู้้วา่วธีิการเรียนท่ีเขาเรียนเหมาะสมหรือไม่ และเขาบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งเอาไวห้รือไม่ 

 อาจารยค์วรจะคาํนึกถึงความแตกต่างระหวา่งนกัศึกษาวา่  เด็กในชั้นเรียนมีความสามารถ  ความชอบ  

และมีแรงจูงใจในการเรียนแตกต่างกนั  ถา้หากกาํหนดให้เด็กทาํงานแบบเดียวกนัคนทุกคนจะเกิดการเรียนรู้

ไม่เท่ากนั  นอกจากน้ีอาจารยค์วรจะใหค้วามสาํคญักบัการสอนใหเ้ด็กตระหนกัวา่เขากาํลงัเรียนอะไร  และ

เรียนอยา่งไร 

 ส่วนนกัศึกษาในระดบัชั้น ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.1) ปัญหาในการเรียนรู้ท่ีพบมากคือไม่ส่ง

งานตามระยะเวลาท่ีอาจารยก์าํหนดทาํใหเ้กิดปัญหาทางดา้นการเรียนการสอนดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ี  ผูว้จิยัจึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผดิชอบในการทาํงานของนกัศึกษาระดบัชั้น 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 1. วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชการ  โดยการใชก้ารเสริมแรงทางบวก 

 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผดิชอบในการทาํงานของนกัศึกษาระดบัชั้น ประกาศนียบตัร

วชิาชีพ (ปวช.1)วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชการ  โดยการใชก้ารเสริมแรงทางบวก 

 



ขอบเขตการวจัิย 

๑. กลุ่มตัวอย่าง 

นกัศึกษาระดบัชั้น ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.1)จาํนวน 10 คน วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิช

การ  ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา  2560 

๒.ตัวแปรที่ศึกษา 

ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  การส่งงานของนกัศึกษา 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความคิดเห็น  ความพึงพอใจ  และความรับผดิชอบท่ีดีต่อการส่งงาน 

 

๓.เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจัิย 

เวลา  ไดแ้ก่ ช่วงเวลาการทดลองใชใ้นชัว่โมงเรียนวชิาการขายปลีกและการขายส่ง 

   ตั้งแต่วนัท่ี  1 มิถุนายน  2560 –29กนัยายน  2560 

สถานท่ี  ไดแ้ก่ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชการ 

๔.เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจัิย 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีดีต่อการส่งงานท่ีตนเองไดรั้บมอบหมาย 

คํานิยามศัพท์เฉพาะ 

๑. การสํารวจการส่งงาน  หมายถึง  การสังเกตและช่วยปรับพฤติกรรมความรับผดิชอบท่ีดีต่อการส่งงาน

ของนกัศึกษาในรายวชิาการขายปลีกและการขายส่ง 

      ๒.หน้าทีค่วามรับผดิชอบ  หมายถึง  การปลูกฝังความรับผดิชอบใหผู้เ้รียนไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัและ

เล็งเห็นถึงประโยชน์ต่องานท่ีตนเองไดรั้บมอบหมาย  ท่ีสามารถนาํไปปรับใชไ้ดจ้ริงในชีวติประจาํวนั 

ประโยชน์ของการวจัิย 

๑. นกัศึกษามีความรับผดิชอบในการทาํงานโดยการใชแ้รงเสริมทางบวก 

     ๒. นกัศึกษาตระหนกัถึงความสาํคญัเล็งเห็นถึงประโยชน์และเจตคติท่ีดีต่อการส่งงานและสามารถนาํ

ช้ินงาน/ใบงานไปใชใ้นวชิาอ่ืนๆและผูเ้รียนมีความรับผดิชอบเพิ่มมากข้ึน 

 

 

 

 

 



บทที ่2 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 

การสาํรวจคร้ังน้ีคณะผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นพื้นฐานประกอบ

รายงานวจิยัในชั้นเรียนเร่ืองการศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทาํงานของนกัศึกษาระดบัชั้น 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.1) โดยการใชก้ารเสริมแรงทางบวก  จากเอกสารต่างๆดงัน้ี 

1. ความหมายของความคิดเห็น 

2.ความหมายของความพึงพอใจ 

         3.ความหมายของความรับผดิชอบ 

         4.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

๑. ความหมายของความคิดเห็น 

ความคิดเห็นมีความหมายแตกต่างกนั  ตามคาํนิยามของแต่ละบุคคลดงัน้ี  สํานกังานคณะกรรมการ

วจิยัแห่งชาติ (2519) ระบุไวว้า่ ทศันคติจะปรากฏอยูใ่นความคิดเห็นเป็นเร่ืองการตดัสินใจเฉพาะประเด็นหน่ึง  

การเรียงลาํดบัจากคุณธรรมไปทศันคติไปถึงความคิดเห็นเป็นการกา้วจากเร่ืองทัว่ไปไปยงัเร่ืองเฉพาะ  จาก

สภาพจิตหรือความโน้นเอียงท่ีเร่ิมกวา้งๆและแคบเขา้จนในท่ีสุดแสดงออกมาเป็นความคิดเห็นเฉพาะเร่ือง

ความคิดเห็นอ่ืนกบัสถานการณ์  บุคคลอาจมีความคิดเห็นขดัแยง้กบัความยึดมัน่ใจของตนเอง  เน่ืองจากความ

กดดนัในสถานการณ์เฉพาะหนา้  และความคิดเห็นมกัมีผลซบัซอ้นของทศันคติหลายเร่ือง 

อุทยั หิรัญโต (2519) กล่าววา่ ความคิดเห็นของคนมีหลายระดบัอยา่งผิวเผิน  หรืออยา่งลึกซ้ึงสําหรับ

ความคิดเห็นท่ีเป็นทศันคตินั้น เป็นความคิดเห็นอยา่งลึกซ้ึงและติดตวัเป็นเวลานาน  เป็นความคิดทัว่ๆ ไปไม่

เฉพาะอยา่งซ่ึงมีประจาํตวัของบุคคลทุกคน  ส่วนความคิดเห็นเฉพาะอยา่งและมีอยูเ่ป็นเวลาสั้นเรียกวา่ opinion 

ประคอง  กรรณสูต  (2520)  กล่าววา่  ความคิดเห็นถือไดว้า่เป็นการแสดงออกทางดา้นทศันคติอยา่ง

หน่ึงแต่การแสดงความคิดเห็นนั้นมกัจะมีอารมณ์เป็นส่วนท่ีพร้อมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์

ภายนอก 

นิศา  (2523)  สรุปวา่ ความคิดเห็น  หมายถึง  การแสดงออกดา้นความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด

ดว้ยการพูด  การเขียน  โดยมีพื้นฐานความรู้  และประสบการณ์เต็มท่ี  บุคคลไดรั้บตลอดสภาพแวดลอ้มของ

บุคคลนั้นเป็นหลกัในการแสดงความคิดเห็น 

อุดล  (2530)  กล่าววา่  ความคิดเห็น  หมายถึง  ความรู้สึกเฉพาะตวับุคคลท่ีตอบสนองคาํถามในเร่ือง

ต่างๆ โดยวนิิจฉยัไม่ไดว้า่ถูกหรือผดิ ดีหรือไม่ดี 

หทยัรัตน์ (2530)  กล่าวว่า  ความคิดเห็น  หมายถึง  แนวคิดต่างๆซ่ึงแสดงออกมาตามทรรศนะของ

บุคคลท่ีมีต่อวตัถุ  ส่ิงของ  ตลอดจนบุคคลและสถานการณ์ ซ่ึงมีความคิดเห็นเกิดจากพื้นฐานขอ้เท็จและ

ประสบการณ์ของบุคคลเก่ียวกบัส่ิงนั้นๆ 



บุญมี (2531) สรุปวา่ ความคิดเห็น  หมายถึง  ท่าทีความรู้สึกท่ีมีต่อบุคคลหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง  อนัเป็น

ผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์  ซ่ึงมีทั้ งในลักษณะส่งเสริม  คือสนใจ  พอใจนิยมชมชอบ  

สนับสนุน  และปฏิบติัตามด้วยความเต็มใจ  และลกัษณ์ต่อตา้นคือ ขดัแยง้  เบ่ือหน่ายไม่สนใจ  ไม่ร่วมมือ  

หรือไม่ปฏิบติั 

สุกญัญา  และสาํราญ (2539)  สรุปวา่  ความคิดเห็น  หมายถึง  การแสดงออกซ่ึงวิจารณญาณท่ีมีต่อส่ิง

ใดส่ิงหน่ึง  โดยเฉพาะเป็นการแสดงออกดา้นความเช่ือ  และความรู้สึกของแต่ละบุคคล  โดยอาศยัพื้นความรู้

ประสบการณ์ และสภาพแวดลอ้ม 

 

๒.ความหมายของความพงึพอใจ 

 ความพึงพอใจเป็นปัจจยัท่ีสําคญัประการหน่ึงท่ีมีผลต่อความสําเร็จของงานท่ีบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  อนัเป็นผลจากการไดรั้บการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความตอ้งการของแต่ละบุคคล

ในแนวทางท่ีเขาประสงค ์ ความพึงพอใจโดยทัว่ไปตรงกบัคาํในภาษาองักฤษว่า  Satisfaction และยงัมีผูใ้ห้

ความหมายคาํวา่ “ความพึงพอใจ”  พอสรุปไดด้งัน้ี 

 คณิต  ดวงหัสดี (2537)  ให้ความหมายไวว้า่  เป็นความรู้สึกชอบ  หรือพอใจของบุคคลท่ีมีต่อการ

ทาํงานและองคป์ระกอบหรือส่ิงจูงใจอ่ืนๆ ถา้งานท่ีทาํงานและองคป์ระกอบเหล่านั้นตอบสนองความตอ้งการ

ของบุคคลได ้ บุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจในงานข้ึน  จะอุทิศเวลา  แรงกาย  แรงใจ  รวมทั้งสติปัญญาให้แก่

งานของตนใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีคุณภาพ 

 Gillmer (1965-254-255  อา้งถึงใน  เพญ็แข  ช่อมณี .2544,หนา้ 6) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ผลของเจต

คติต่างๆของบุคคลท่ีมีต่อองค์กร  องค์ประกอบของแรงงานและมีส่วนสัมพันธ์กับลักษณะงานและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานซ่ึงความพึงพอใจนั้นไดแ้ก่  ความรู้สึกมีความสาํเร็จในผลงาน  ความรู้สึกวา่ไดรั้บ

การยกยอ่งนบัถือ  และความรู้สึกวา่มีความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน 

 Morse (1955  อา้งถึงใน  สันติ  ธรรมชาติ.หนา้ 24) ไดก้ล่าววา่  ความพึงพอใจในงาน  หมายถึง  ทุกส่ิง

ทุกอย่างท่ีลดความตึงเครียดของผูท้าํงานให้น้อยลง  ถา้มีความตึงเครียดมากก็จะเกิดความไม่พึงพอใจในการ

ทาํงานความเครียดเป็นผลรวมจากความตอ้งการของมนุษย ์ เม่ือคราวใดความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองก็

จะทาํใหค้วามเครียดเป็นผลรวมจากความตอ้งการของมนุษย ์ เม่ือคราวใดความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองก็

จะทาํใหค้วามเครียดลงนอ้ยลง  ซ่ึงเป็นผลทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ  จากคาํนิยามของ Morse ทาํให้มีนกัวิชาการ

อีกหลายท่านไดใ้ห้ความหมายไปในทิศทางท่ีคลา้ยคลึงกนั  โดยเน้นว่าความพึงพอใจเกิดจากการไดรั้บการ

ตอบสนอง เช่น Hoy  and  Miskel  กล่าววา่  ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีดีต่องานซ่ึงมกัเก่ียวขอ้งกบัคุณค่า

และความตอ้งการของบุคคลดว้ย  Dessler  อธิบายความพึงพอใจว่าเป็นระดบัความรู้สึกต่องานเพื่อความ

ตอ้งการท่ีสําคญัของคนเรา  เช่น  ความมีสุขภาพดี มีความมัน่คง  มีความสมบูรณ์พูนสุข  มีพวกพอ้ง  มีคนยก

ยอ่งต่างๆเหล่าน้ีไดรั้บการตอบสนองแลว้ทาํใหมี้ผลต่องาน 



 Silmer (1984,230 อา้งถึงใน ประภาภรณ์ สุรปภา .2544,หนา้ 9) กล่าวไวว้า่  ความพึงพอใจเป็นระดบั

ขั้นตอนความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบของคนท่ีมีลกัษณะต่างๆ ของงานรวมทั้งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  การ

จดัระบบงานและความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

 Strauss  (1980 อา้งถึงใน  เพญ็แข  ช่อมณี .2544,หนา้7) ไดใ้ห้ความหมายความพึงพอไวว้า่ความพึง

พอใจหมายถึง  ความรู้สึกพอใจในงานท่ีทาํและเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานนั้นใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร  คน

จะรู้สึกพอใจในงานท่ีทาํเม่ืองานนั้นให้ผลประโยชน์ทั้งดา้นวตัถุและดา้นจิตใจ  ซ่ึงสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการพื้นฐานของเขาได ้

 ในการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจนั้น  โดยทัว่ไปนิยมศึกษากนัในสองมิติ  คือ  มิติความพึงพอใจ

ของผูป้ฏิบติังานและมิติความพึงพอใจในการรับบริการในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในรูปแบบผูรั้บบริการ  

ซ่ึงมีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายไว ้ ดงัน้ี 

 Oskamps (1984, อา้งถึงใน  ประภาภรณ์  สุรปภา  2544,หน้า 11) ได้กล่าวไวว้่า ความพึงพอใจมี

ความหมายอยู ่3 นบั 

1. ความพึงพอใจ หมายถึง  สภาพการณ์ท่ีผลการปฏิบติัจริงไดเ้ป็นไปตามท่ีบุคคลคาดหวงัไว ้

2. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัของความสาํเร็จท่ีเป็นไปตามความตอ้งการ 

           3. ความพึงพอใจ  หมายถึง  งานท่ีไดต้อบสนองต่อคุณค่าของบุคคล 

จากความหมายท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่  “ความพึงพอใจ”  หมายถึง ความรู้สึกท่ีเป็น

การยอมรับความรู้สึกชอบ  ความรู้สึกท่ียินดีกับการปฏิบัติงาน  ทั้ งการให้บริการและรับบริการในทุก

สถานการณ์ทุกสถานท่ี 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 

 Bemard  (1968  อา้งถึงใน  อาํนวย  บุญศรี,2531)  ไดก้ล่าวถึง  ส่ิงจูงใจท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองกระตุน้บุคคลให้

เกิดความพึงพอใจในงานไว ้8 ประการ คือ 

1.ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ  ไดแ้ก่  เงิน  ส่ิงของ  หรือสภาวะทางกายท่ีใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานเป็นกาตอบแทน

ชดเชย หรือเป็นรางวลัท่ีเขาไดป้ฏิบติังานใหแ้ก่หน่วยงานนั้นมาเป็นอยา่งดี 

2.ส่ิงจูงใจท่ีเป็นโอกาสของบุคคลท่ีมิใช่วตัถุ  เป็นส่ิงจูงใจสาํคญัท่ีช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการ

ทาํงานมากกวา่รางวลัท่ีเป็นวตัถุ  เพราะส่ิงจูงใจท่ีเป็นโอกาสน้ีบุคลากรจะไดรั้บแตกต่างกนั  เช่น  เกียรติภูมิ  

การใชสิ้ทธิพิเศษ เป็นตน้ 

           3.สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา  หมายถึง  ส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังาน  ไดแ้ก่  สถานท่ีทาํงาน   

เคร่ืองมือการทาํงาน  ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการทาํงานต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงอนัก่อใหเ้กิดความสุขทางกายใน

การทาํงาน 

           4.ผลประโยชน์ทางอุดมคติ  หมายถึง  สมรรถภาพของหน่วยงานท่ีสนองความตอ้งการของบุคคลดา้น

ภาคภูมิใจท่ีไดแ้สดงฝีมือการไดมี้โอกาสช่วยเหลือครอบครัวตนเองและผูอ่ื้นทั้งไดแ้สดงความภกัดีต่อ

หน่วยงาน 



            5.ความดึงดูดใจในสังคม  หมายถึง  ความสัมพนัธ์ฉนัทมิ์ตร  ถา้ความสัมพนัธ์เป็นไปดว้ยดีจะทาํใหเ้กิด

ความผกูพนัและความพอใจท่ีร่วมงานกบัหน่วย 

           6.การปรับสภาพการทาํงานใหเ้หมาะสมกบัวธีิการและทศันคติของบุคคล  หมายถึง  การปรับปรุง

ตาํแหน่งวธีิทาํงานใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถของบุคลากร 

            7.โอกาสท่ีร่วมมือในการทาํงาน  หมายถึง  การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรรู้สึกวา่มีส่วนร่วมในงานเป็น

บุคคลสาํคญัคนหน่ึงของหน่วยงาน  มีความรู้สึกเท่าเทียมกนัในหมู่ผูร่้วมงานและมีกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 

             8.สภาพของการอยูร่่วมกนั  หมายถึง  ความพึงพอใจของบุคคลในดา้นสังคมหรือความมัน่คงในการ

ทาํงาน 

Herzberg (1959,  อา้งถึงใน  เพญ็แข  ช่อมณี 2544,หนา้ 19) ไดศึ้กษาทดลองเก่ียวกบัการจูงใจในการทาํงาน

โดยการสัมภาษณ์วศิวกรในเมืองพิทส์เบอร์ก  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ผลการศึกษาทดลองสรุปไดว้า่สาเหตุท่ี

ทาํใหว้ศิวกรและนกับญัชีเกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในทางนั้นมีสององคป์ระกอบคือ 

1.  องคป์ระกอบกระตุน้  (Motivation  Factors)  หรือปัจจยัจูงใจมีลกัษณะสัมพนัธ์กบัเร่ืองของงานโดยตรงเป็น

ส่ิงท่ีจูงใจบุคคลใหมี้ความตั้งใจในการทาํงานปัจจยัน้ีไดแ้ก่ 

1.1 ความสาํเร็จของงาน  หมายถึง  การท่ีบุคคลสามารถทาํงานไดเ้สร็จส้ินและประสบผลสาํเร็จ 

1.1 การไดก้ารยอมรับนบัถือ  หมายถึง  การท่ีบุคคลไดรั้บการยอมรับนบัถือไม่วา่จากกลุ่มเพื่อนผูบ้งัคบับญัชา  

หรือจากกลุ่มบุคคลอ่ืน 

1.2 ลกัษณะของงาน  หมายถึง  ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีของบุคคลท่ีมีต่อลกัษณะของงาน 

1.3 ความรับผดิชอบ  หมายถึง  ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีไดรั้บการมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ 

และมีอาํนาจรับผดิชอบอยา่งเตม็ท่ี 

1.4 ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงในสถานะหรือตาํแหน่งของบุคลากร

ในองคก์ร 

2 องคป์ระกอบคํ่าจุน (Hygine  Factors) หรือปัจจยัคํ่าจุนเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานหรือ

ส่วนประกอบของงาน  ทาํหนา้ท่ีป้องกนัไม่ใหค้นเกิดความไม่พึงพอใจในการทาํงาน  กล่าวคือ  หากขาดปัจจยั

เหล่าน้ีจะทาํใหเ้กิดความไม่พึงพอใจในการทาํงานแต่แมว้า่จะมีปัจจยัเหล่าน้ีอยูก่็ไม่อาจยนืยนัไดว้า่เป็นส่ิงจูงใจ

ของผูป้ฏิบติังาน  ปัจจยัน้ีไดแ้ก่ 

2.1 เงินเดือน  หมายถึง  ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในเงินเดือนหรืออตัราการเพิ่มเงินเดือน 

2.2 โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคตนอกจากจะหมายถึง  การท่ีบุคคลได้รับการแต่งตั้ งโยกยา้ย

ตาํแหน่งภายในองค์กรแลว้  ยงัหมายถึงสถานการณ์ท่ีบุคคลสามารถไดรั้บความกา้วหน้าในทกัษะหรือ



วิชาชีพของเขาดงันั้นจึงหมายถึงการท่ีบุคคลไดรั้บส่ิงใหม่ๆ ในการเพิ่มพูนทกัษะท่ีจะช่วยเอ้ือต่อวิชาชีพ

ของเขา 

2.3 ความสัมพันธ์กับผู ้ใต้บังคับบัญชา  หมายถึง  การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาท่ีแสดงถึง

ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 

2.4 สถานะของอาชีพ  หมายถึง  ลกัษณะของงานหรือสถานะท่ีเป็นองคป์ระกอบทาํให้บุคคลเกิดความรู้สึกต่อ

งาน  เช่น  การมีรถประจาํตาํแหน่ง เป็นตน้ 

2.5 ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  หมายถึง  การติดต่อพบปะกนั  โดยกิริยาหรือวาจาแต่มิได้รวมถึงการ

ยอมรับนบัถือ 

2.6 นโยบายและการบริหารงานองคก์ร  หมายถึง  การจดัการและการบริหารงานขององคก์ร 

2.7 ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

2.8 สถานภาพการทาํงาน  ไดแ้ก่  สถานภาพทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อความเป็นสุขในการทาํงาน 

2.9 ความเป็นส่วนตวั  หมายถึง  สถานการณ์ซ่ึงลกัษณะบางประการของงานส่งผลต่อชีวิตส่วนตวัในลกัษณะ

ของผลงงานนั้นเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีทาํใหบุ้คคลมีความรู้สึกอยา่งใด  อยา่งหน่ึงต่องานของเขา 

2.10 ความมัน่คงในงาน  หมายถึง  ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีความมัน่คงของงานความมัน่คงในองคก์ร 

2.11 วธีิการปกครองบงัคบับญัชา  หมายถึง  ความรู้ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการดาํเนินงานหรือ

ความยติุธรรมในการบริหารงาน 

สรุปไดว้า่  ปัจจยัจูงใจเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  ส่วนปัจจยัคํ้าจุนจะเป็นปัจจยัท่ี

ป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความเบ่ือหน่ายหรือรู้สึกไม่พอใจในการทาํงานซ่ึงทฤษฎีสององค์ประกอบของ 

Herzberg  น้ีเช่ือวา่การสนองความตอ้งการของมนุษยแ์บ่งเป็น  2  องคป์ระกอบ  คือ  องคป์ระกอบท่ี 1  หรือ

ปัจจยัจูงใจท่ีสร้างความพึงพอใจ  เป็นความตอ้งการขั้นสูงประกอบดว้ยลกัษณะงาน  ความสําเร็จของงาน  การ

ยอมรับนับถือ  การได้รับการยกย่องและสถานภาพ  ส่วนองค์ประกอบท่ี 2  หรือปัจจยัคํ้ าจุน  หรือ

องค์ประกอบท่ีสร้างความไม่พึงพอใจ  เป็นความตอ้งการขั้นตํ่า  ประกอบดว้ยสภาพการทาํงาน  การบงัคบั

บญัชา  ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  นโยบายและการบริหารงาน  ความมัน่คงในงานและเงินเดือน  ไม่เป็น

การสร้างเสริมบุคคลใหป้ฏิบติัดีข้ึนแต่ตอ้งดาํรงรักษาไวเ้พื่อความพึงพอใจในขั้นสูงต่อไป 

 

3.ความหมายของความรับผิดชอบ 

 ความรับผดิชอบ  หมายถึง  ลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความเอาใจใส่จดจ่อตั้งใจมุ่งมัน่ต่อ

หนา้ท่ีการงานศึกษาการเป็นอยูข่องตนเอง  และผูอ้ยูใ่นความดูแลตลอดจนสังคมอยา่งเตม็ความสามารถ  

เพื่อใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาท่ีกาํหนด  ยอมรับผลการกระทาํทั้งผลดีและผลเสียท่ีเกิดข้ึน  

รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 



ตัวบ่งช้ีคุณลกัษณะความรับผดิชอบ 

1. มีความพยายามปฏิบติัภารกิจหนา้ท่ีการงาน  การศึกษา  หรือหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารโดย 

1.1 ไม่หลีกเล่ียงงาน 

1.2  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 

1.3  ปฏิบติังานตามแผนท่ีวางไวจ้นสาํเร็จ 

2. ตรงต่อเวลา 

2.1  ทาํงานเสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด 

2.2  ไม่มาเรียนสาย 

2.3  ส่งงานตามกาํหนด 

2.4  ไม่ผดิเวลานดัหมาย 

3. ปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีตนเอง 

3.1  ช่วยงานครอบครัว 

3.2  ช่วยกิจกรรมของโรงเรียน,มหาวทิยาลยั 

3.3  ช่วยกิจกรรมของชุมชน 

3.4  ดูแลสุขภาพอนามยัของตนเอง 

3.5  ปฏิบติัตามกฎของชุมชน 

3.6  ไม่ทาํกิจกรรมอ่ืนในขณะท่ีอาจารยส์อน 

3.7  เตรียมอุปกรณ์พร้อมท่ีจะเรียน 

4. ทาํงานโดยคาํนึงถึงคุณภาพของงาน 

4.1 มีขั้นตอนในการทาํงาน 

4.2 ปฏิบติังานตามขั้นตอน 

4.3 บอกจุดเด่น  จุดดอ้ย  ของงานท่ีทาํ 

4.4 เสนอแนะแนวทางแกไ้ข  ปรับปรุงงานใหดี้ข้ึน 

5. ดูแลรักษาสาธารณสมบติั 

5.1 ไม่ขีดเขียนหรือทาํลายทรัพยสิ์นของมหาวทิยาลยัและชุมชน 

5.2 ตกัเตือนหรือหา้มผูอ่ื้นไม่ให้ทาํลายสาธารณสมบติั 

5.3 ร่วมกิจกรรมดูแลรักษาสาธารณสมบติั 

6. ยอมรับการกระทาํของตนเองและปรับปรุงแกไ้ข 

6.1 รับฟังคาํติชมของผูอ่ื้น 

6.2 รับขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงงาน 

 



วธีิการพฒันาความรับผดิชอบ 

1.  เป็นแบบอยา่งท่ีดี 

2. พฒันาในชั้นเรียน  เช่น  ใชบ้ทบาทสมมุติ  กรณีตวัอยา่ง  สถานการณ์จาํลอง  เป็นตน้ 

3. สร้างเจตคติท่ีดีต่อความรับผิดชอบ 

4. กาํหนดงานใหท้าํ 

5. มีส่วนร่วมในการกาํหนดกฎกติกาและระเบียบต่างๆ 

6. สร้างแรงจูงใจ  และเสริมแรงใหเ้กิดความรับผดิชอบ 

วธีิการประเมินความรับผดิชอบ 

1.  ประเมินจากงานท่ีทาํ 

2. สังเกตจากพฤติกรรม 

3. ประเมินโดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย เช่น  การรายงานตนเอง  ประเมินโดยผูส้อน และประเมินโดยเพื่อน 

4. ผูส้อนและนกัศึกษาร่วมกนัสร้างเกณฑก์ารประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่3 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

 

ประชากร 

นกัศึกษาระดบัชั้น ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.1)จาํนวน 10 คน วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิช

การ ภาคเรียนท่ี 1                       ปีการศึกษา  2560 

 

กลุ่มนักศึกษาตัวอย่าง 

นกัศึกษาระดบัชั้น ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.1)จาํนวนทั้งหมด  10  คน วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถ

วทิยพ์ณิชการ  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2560 มีนกัศึกษาจาํนวน 5 คน ท่ีขาดการส่งงานในรายวชิาการขาย

ปลีกและการขายส่ง จาํนวน  5  งานข้ึนไป 

เคร่ืองมือทีใ่ช้การวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีท่ีไดส้ร้างข้ึน ดงัน้ี 

1. แบบบนัทึกผลการส่งงาน (นิราศพระบาท) 

2. แบบบนัทึกผลการส่งงาน (การพดู) 

3. แบบบนัทึกผลการส่งงาน (การเขียนจดหมาย) 

4. แบบบนัทึกผลการส่งงาน (การกรอกแบบฟอร์ม) 

5. แบบบนัทึกผลการส่งงาน (ทดสอบยอ่ย) 

ข้ันตอนการดําเนินการวจัิย 

      1. คดัเลือกนกัศึกษา 5 คน จากนกัศึกษาระดบัชั้น ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.1)สาขางานการขาย 

จาํนวนทั้งหมด 10 คน 

2.สาํรวจพฤติกรรมทาํการสังเกต  และกวดขนัเร่ืองความรับผดิชอบ 

3.สังเกตความรับผิดชอบของนกัศึกษาในการส่งงานในวชิาภาษาไทยพื้นฐาน   

4.บนัทึกผลการส่งงานของนกัศึกษาในกลุ่มท่ีทาํการวจิยัในแบบบนัทึกงานของนกัศึกษาระดบัชั้น 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.1) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 5คน  

โดยจดัทาํตารางส่งงานของนกัศึกษาระดบัชั้น ปวช.1/4  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชการ ในรายวชิา

ภาษาไทยพื้นฐาน 



 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยัดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. จดัทาํตารางส่งงานของนกัศึกษาระดบัชั้น ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.1)วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถ

วทิยพ์ณิชการ ในรายวชิาภาษาไทยพื้นฐาน 

2. รวบรวมขอ้มูลจากการส่งงานของนกัศึกษาระดบัชั้น ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.1)วิทยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชการ ในรายวชิาภาษาไทยพื้นฐานส่งบนัทึกขอ้มูลจากการส่งงานอยา่ง

ต่อเน่ือง  หลงัจากการใหแ้รงเสริม 

3. นาํขอ้มูลจากการส่งงานของนกัศึกษาระดบัชั้น ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.1)สาขางานการขาย 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชการ ในรายวชิาภาษาไทยพื้นฐาน ส่งก่อนการใหแ้รงเสริมมา

เปรียบเทียบกบัหลงัจากการใหแ้รงเสริม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่4 

ผลการวจัิย 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทาํการวจิยัตามขั้นตอนต่างๆ ท่ีเตรียมไวแ้ละนาํไปใชก้บันกัศึกษาในนกัศึกษา

ระดบัชั้น ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.1) วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชการ ในรายวชิาภาษาไทย

พื้นฐาน  ผลการสาํรวจพฤติกรรมการส่งงานวชิาการขายปลีกและการขายส่งนกัศึกษาระดบัชั้น 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.1)ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  นกัศึกษาจาํนวน 10  คน  พบวา่มีนกัศึกษา

จาํนวน 5 คน ท่ีมีผลการส่งงานนอ้ยมากจึงสนใจจะนาํนกัศึกษากลุ่มน้ีมาทดลองแกปั้ญหาการส่งงาน 

ตารางงานที ่๑  การส่งงานของนักศึกษาในวชิาการบริการลูกค้า 

 

ลาํดับ รายช่ือ-นามสกุล ห้อง ข้อมูลการส่งงาน หมายเหตุ 

1 นาย ก. ปวช.1/4 ขาดงาน 3 งาน  

จากทั้ง 5 

ช้ินงาน 

2 นาย ข. ปวช.1/4 ขาดงาน 4 งาน 

3 นางสาว ค. ปวช.1/4 ขาดงาน 3 งาน 

4 นาย ง. ปวช.1/4 ขาดงาน 3 งาน 

5 นาย จ. ปวช.1/4 ขาดงาน 2 งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที ่2 แบบบันทกึผลการส่งงาน   

 

รายช่ือนักศึกษา 

 

การส่งงานท้ายช่ัวโมง 

การติดตามงาน 

คร้ังที ่2 

การติดตามงาน 

คร้ังที ่3 

นาย ก. ขาดเรียนจึงไดฝ้าก

เพื่อนไปบอกถึง

กาํหนดการส่งงานใน

ชัว่โมงต่อไปให้

เรียบร้อย 

มีแบบฝึกหดัทั้งหมด 10 

ขอ้  ทาํส่งเพียง 8 ขอ้ 

ใหท้าํแบบฝึกหดัท่ีเหลือใน

ชัว่โมงเรียน 

นาย ข. ขาดเรียนจึงฝากเพื่อน

ไปบอกถึงกาํหนดการ

ส่งงานในชัว่โมง

ต่อไปใหเ้รียบร้อย 

ทาํครบทุกขอ้แต่ทาํ

แบบฝึกหดัไม่ถูกตอ้ง  2  

ขอ้ใหก้ลบัไปแกไ้ขและ

ส่งในคร้ังต่อไป 

ทาํส่งครบและถูกตอ้ง 

นางสาว ค. ขาดเรียนจึงฝากเพื่อน

ไปบอกถึงกาํหนดการ

ส่งงานในชัว่โมง

ต่อไปใหเ้รียบร้อย 

ทาํแบบฝึกหดัเสร็จตามท่ี

อาจารยส์ั่ง 

ทาํส่งครบและถูกตอ้ง 

นาย ง. ทาํครบทุกขอ้แต่ทาํ

แบบฝึกหดัไม่ถูกตอ้ง  

2  ขอ้ใหก้ลบัไปแกไ้ข

และส่งในคร้ังต่อไป 

ทาํครบทุกขอ้แต่ทาํ

แบบฝึกหดัไม่ถูกตอ้ง  2  

ขอ้ใหก้ลบัไปแกไ้ขและ

ส่งในคร้ังต่อไป 

ทาํส่งครบและถูกตอ้ง 

นาย จ. ไม่ทาํงานส่งตามท่ึ

กาํหนด 

ทาํแต่ไม่เสร็จ ใหก้ลบัไป

ทาํใหเ้สร็จแลว้นาํมาส่ง 

ทาํส่งครบและถูกตอ้ง 

 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลการศึกษาผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  โดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาคร้ัง

น้ีเป็นการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่ผลการวจิยั  ดงัน้ี 

ระยะที ่1 :  เป็นระยะเส้นฐานพฤติกรรม  ซ่ึงยงัไม่มีการเสริมดว้ยการให ้ และผูท่ี้ถูกสังเกตยงัไม่

รู้ตวั  ใชเ้วลา 2 สัปดาห์นกัศึกษาจึงมีพฤติกรรมการขาดความรับผดิชอบในการทาํงาน โดยเฉพาะ 

 

 



 

 

ตารางที ่3 แบบบันทกึสภาพปัญหาและการปรับพฤติกรรม 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล สภาพปัญหา การปรับพฤติกรรม 

1 นาย ก. ไม่ทาํการบา้นมาส่ง เรียกมาตกัเตือนหลายคร้ัง 

คอยกระตุน้ใหท้าํงานอยู่

ตลอดเวลา 

2 นาย ข. ไม่ทาํการบา้นมาส่ง คอยกระตุน้ใหท้าํงานอยู่

ตลอดเวลา 

3 นางสาว ค. ไม่ทาํการบา้นมาส่ง 

ขาดเรียนบ่อย 

ตกัเตือนหลายคร้ัง 

คอยกระตุน้ใหท้าํงานอยู่

ตลอดเวลา 

4 นาย ง. ไม่ทาํการบา้นมาส่ง 

ขาดเรียนบ่อย 

ตกัเตือนหลายคร้ัง 

คอยกระตุน้ใหท้าํงานอยู่

ตลอดเวลา 

5 นาย จ. ไม่ทาํการบา้นมาส่ง 

ขาดเรียนบ่อย 

ตกัเตือนหลายคร้ัง 

คอยกระตุน้ใหท้าํงานอยู่

ตลอดเวลา 

 

 ระยะที ่2 :  เป็นระยะท่ีเร่ิมใช ้ ในการปรับพฤติกรรมเป็นเวลา 3 สัปดาห์  โดยแจง้เง่ือนไขใหผู้รั้บ

การปรับพฤติกรรมไดรั้บทราบวา่จะมีการให ้ และจะให ้ ในแต่ละวนัท่ีนกัศึกษารับผดิชอบในการ

ทาํงานเสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด  โดยมีแบบบนัทึกพฤติกรรมติดบนกระดานในห้องเรียน  ถา้นกัศึกษาคนใดได ้

 มากท่ีสุดเม่ือถึงเวลาท่ีกาํหนดจะไดรั้บรางวลัตามกติกาท่ีกาํหนดไว ้ จากการสังเกตนกัศึกษามีความพึง

พอใจกบัการไดรั้บแรงเสริมเป็น  ทั้ง 5 คน มีความกระตือรือร้นและรับผดิชอบในการทาํงานเสร็จตาม

กาํหนดเวลาของแต่ละวนั  แต่บางวนันกัศึกษา  บางคนขาดความรับผิดชอบในการทาํงาน  แต่พอเห็นเพื่อนได ้

 ก็จะมีความรับผดิชอบในการทาํงานดีข้ึน 



ระยะที ่3 :  เป็นสัปดาห์ท่ี 5 ขอการปรับพฤติกรรม  และระยะน้ีจะงดการให ้ แต่จะใหแ้รงเสริม

ทางสังคมแทนโดยการกล่าวคาํชมเชย  การสัมผสั  และการพยกัหนา้  นกัศึกษามีความรับผดิชอบในการ

ทาํงานมากข้ึนและสามารถทาํงานไดเ้สร็จตามท่ีกาํหนดเวลา 

 

 

ตารางที ่4  แบบบันทกึพฤติกรรมความรับผดิชอบในการทํางาน 

                  วนัที ่1  สิงหาคม 2560 – วนัที ่29  กนัยายน 2560 

 

          ช่ือ 

เวลา 

นาย ก. นาย ข. นางสาว ค. นาย ง. นาย จ. 

สัปดาห์ที ่1 

   14 สิงหาคม 2560 

     

สัปดาห์ที ่2 

21 สิงหาคม 2560 

     

สัปดาห์ที ่3 

28 สิงหาคม 2560 

     

สัปดาห์ที ่4 

11 กนัยายน 2560 

     

สัปดาห์ที ่5 

25 กนัยายน 2560 

     

 

 

 

 

แบบบันทกึพฤติกรรมความรับผดิชอบในการทาํงาน 

 

 

 

 

 

 

   ขาดความรบัผดิชอบในการทาํงาน 
        มคีวามรบัผดิชอบในการงาน 

 ใหค้าํชมเชย 



 

 

 

 

บทที ่๕ 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจัิย 

 การใหแ้รงเสริมทางบวกคือ  การใหด้าวสามารถลดพฤติกรรมการขาดความรับผดิชอบใน

การทาํงานของนกัศึกษาทั้ง 5 คน ไดเ้ป็นอยา่งดี  เพราะนกัศึกษามีความพึงพอใจท่ีไดรั้บดาวเป็นแรง

เสริม  มีความกระตือรือร้นในการทาํงานมากข้ึน  เพื่อจะไดร้างวลัหรือคาํชมเชยจึงสามารถนาํวธีิการน้ี

ไปใชก้บัการปรับพฤติกรรมของนกัศึกษาคนอ่ืนๆไดต่้อไป 

 

อภิปรายผล 

 จากผลของงานวจิยัสามารถอภิปรายผลได ้2 ประการ ดงัน้ี 

1.  จะเห็นไดว้า่การท่ีอาจารยใ์ห้การเสริมแรงดว้ยการเรียนในรายวชิาภาษาไทยพื้นฐาน มีกาํลงัใจ

และทาํคะแนนไดดี้ข้ึนและสามารถลดพฤติกรรมการขาดความรับผดิชอบในการทาํงานไดอ้ยา่งดี 

2. จากแนวคิดและวธีิการใหแ้รงเสริมทางบวกในงานวิจยัน้ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ช ้ และปรับปรุง

เพื่อใชใ้นรายวชิาอ่ืนๆได ้

 

ข้อเสนอแนะ 

1. เพิ่มวธีิการแกปั้ญหาและหาสาเหตุหรือปัจจยัท่ีส่งผลต่อการส่งงานล่าชา้หรือไม่ส่งงานเลย 

2. ควรส่งรายช่ือผูเ้รียนท่ีมีปัญหาเร่ืองการส่งงานใหอ้าจารยใ์นระดบัชั้น ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 1. 

เพื่อดาํเนินการแกปั้ญหาในลาํดบัต่อไป 

3. ควรจะมีการสาํรวจการส่งงานในรายวชิาอ่ืนๆ 

4. ควรมีการเปรียบเทียบสภาพปัญหา 

5. ควรประเมินผลการเรียนท่ีสะทอ้นความรู้ความสามารถของผูเ้รียนไดต้รงตามจุดประสงคท่ี์

กาํหนด  และนาํผลการประเมินมาดาํเนินแกไ้ขดว้ยการวิจยัในชั้นเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

6. ควรจดัการทาํวิจยัในชั้นเรียนเพราะเป็นหวัใจของการจดัการเรียนรู้ท่ีอาจารยต์อ้งทาํเพื่อแกปั้ญหา

ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
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