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 รายงานวจิยัในชัน้เรยีนครัง้น้ีมจุีดประสงค ์ เพือ่ศกึษาสภาพปญัหาเกีย่วกบัการสง่งานของ
นกัเรยีนในรายวชิาการบรกิารลกูคา้  ของนกัเรยีนระดบัชัน้ ปวส ๑   สาขาการจดัการธุรกจิคา้ปลกี
วทิยาลยับรหิารธุรกจิและการทอ่งเทีย่วนครราชสมีา  ภาคเรยีนที ่๒ ปีการศกึษา ๒๕๕๕ โดยการวจิยัครัง้
น้ีไดท้าํแบบบนัทกึการสางานของนกัเรยีนทีม่คีวามรบัผดิชอบในการสง่งานในรายวชิาการบรกิารลกูคา้ 
ตามทีค่รกูาํหนดเวลาทีค่รสู ัง่  ใหเ้ป็นลกัษณะนิสยัทีด่ตีดิตวันกัเรยีนไป  และจะไดเ้ป็นพืน้ฐานในความ
รบัผดิชอบในทุกๆดา้นของนกัเรยีนทีต่อ้งนําไปใชจ้รงิๆในชวีติประจาํวนั 
 จากผลการวจิยั 
 ๑.นกัเรยีนระดบัชัน้ ปวส.๑ สาขาการจดัการธุรกจิคา้ปลกี  จาํนวน ๓ คน มกีารปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมในการเรยีนในวชิาการบรกิารลกูคา้ มกีาํลงัใจและทาํคะแนนไดด้ขีึน้ และสามารถลดพฤตกิรรม
การขาดความรบัผดิชอบในการทาํงานไดเ้ป็นอยา่งด ี
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บทท่ี ๑ 
บทนํา 

หลกัการและเหตผุล 
 ความสาํคญัการวติกอยา่งหน่ึงของคนทีเ่ป็นคร ู คอือยากใหล้กูศษิยท์ีเ่รากาํลงัสอนนัน้เกดิการ
เรยีนรู ้ การเรยีนรูไ้มไ่ดห้มายถงึการทีเ่ขาตอบคาํถามทีเ่ราถามไดเ้ทา่นัน้  แต่หมายถงึการทีเ่ขารูว้า่สิง่ที่
เขากาํลงัเรยีนคอือะไร  สามารถใชค้วามรูท้ีม่อียูม่าเชื่อมโยงกบัความรูใ้หมท่ีเ่รากาํลงัสอนหรอืไม ่และ
สามารถนําสิง่ทีเ่ราสอนไปประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์อื่นๆไดห้รอืไม ่ สิง่เหล่าน้ีเป็นสิง่ทีน่กัเรยีนตอ้งทาํเอง
ครไูมส่ามารถทาํใหเ้ขาได ้ สิง่ทีค่รจูะทาํไดค้อืตอ้งเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดท้าํสิง่ดงักล่าว  โดยสรา้ง
บรรยากาศการเรยีนทีเ่อือ้กบัสิง่เหล่าน้ีการสรา้งบรรยากาศในการเรยีนเพือ่ชว่ยใหน้กัเรยีนไดเ้กดิการ
เรยีนรูค้อื ตอ้งทาํใหน้กัเรยีนเรยีนอยา่งกระตอืรอืรน้ (active learning) และตระหนกัวา่ตนกาํลงัเรยีนอะไร
อยู ่ครจูะสามารถสรา้งบรรยากาศแบบน้ีไดจ้าก การจดัการในชัน้เรยีน  การสรา้งแบบเรยีนและกจิกรรมใน
หอ้งเรยีน และการหาเครือ่งมอืทีจ่ะชว่ยใหผู้เ้รยีนไดพ้ดูถงึสิง่ทีเ่รยีนออกมาเพือ่จะไดร้บัรูว้า่ตวัเขาเองกาํลงั
ทาํอะไรอยู ่(seft-awareness) เชน่ การเขยีนไดอารีท่ีพ่ดูถงึการเรยีน ปญัหาทีพ่บและสิง่ทีไ่ดเ้รยีนการ
จดัการในชัน้เรยีน  การสรา้งตารางงานสาํหรบันกัเรยีนเพือ่ใหน้กัเรยีนไดม้โีอกาสเขา้มาตรวจสอบงานที่
ตนองยงัไมไ่ดส้ง่  ควรจะใหน้กัเรยีนไดม้โีอกาสทาํงานกลุ่มเพือ่ทีจ่ะไดแ้ลกเปลีย่นความรูแ้ละความคดิเหน็
กบัเพือ่น  การสรา้งแบบเรยีนและกจิกรรมในหอ้งเรยีนควรจะใหน้กัเรยีนไดม้สีว่นรว่มในการเลอืกกจิกรรม  
เลอืกการบา้น  และเลอืกกลุม่คนทีเ่ขาอยากทาํกจิกรรมในหอ้งเรยีนดว้ย  นกัเรยีนควรจะรูว้า่เขาถูก
คาดหวงัใหเ้รยีนอะไรในวชิานัน้  เพือ่จะไดรู้ว้า่วธิกีารเรยีนทีเ่ขาเรยีนเหมาะสมหรอืไม ่และเขาบรรลุ
เป้าหมายทีต่ ัง้เอาไวห้รอืไม ่
 ครคูวรจะคาํนึกถงึความแตกต่างระหวา่งนกัเรยีนวา่  เดก็ในชัน้เรยีนมคีวามสามารถ  ความชอบ  
และมแีรงจงูใจในการเรยีนแตกต่างกนั  ถา้หากกาํหนดใหเ้ดก็ทาํงานแบบเดยีวกนัคนทุกคนจะเกดิเรยีนรู้
ไมเ่ทา่กนั  นอกจากน้ีครคูวรจะใหค้วามสาํคญักบัการสอนใหเ้ดก็ตระหนกัวา่เขากาํลงัเรยีนอะไร  และเรยีน
อยา่งไร 
 สว่นนกัเรยีนในระดบัชัน้ ปวส ๑ สาขาการจกัการธุรกจิคา้ปลกี  ปญัหาในการเรยีนรูท้ีพ่บมากคอื
ไมส่ง่งานตามระยะเวลาทีค่รกูาํหนดทาํใหเ้กดิปญัหาทางดา้นการเรยีนการสอนดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ี  
ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาการปรบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการทาํงานของนกัเรยีนระดบัชัน้ 
ปวส ๑.สาขาการจดัการธุรกจิคา้ปลกี  วทิยาลยับรหิารธุรกจิและการทอ่งเทีย่วนครราชสมีา  โดยการใช้
การเสรมิแรงทางบวก 
 
วตัถปุระสงค ์
 เพือ่ศกึษาการปรบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการทาํงานของนกัเรยีนระดบัชัน้ ปวส ๑.สาขา
งานการจดัการธุรกจิคา้ปลกี วทิยาลยับรหิารธุรกจิและการทอ่งเทีย่วนครราชสมีา  โดยการใชก้ารเสรมิแรง
ทางบวก 
 
 
 



ขอบเขตการวิจยั 
๑. กลุ่มตวัอย่าง 

นกัเรยีนระดบัชัน้ ปวส ๑ สาขาการจดัการธุรกจิคา้ปลกี  จาํนวน ๙ คน วทิยาลยับรหิารธุรกจิและ

การทอ่งเทีย่วนครราชสมีา  ภาคเรยีนที ่๑   ปีการศกึษา  ๒๕๕๕ 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้   วชิาการบรกิารลกูคา้ 

หน่วยการเรยีนรูเ้รือ่ง เทคนิคการใหบ้รกิาร   

 

๒.ตวัแปรท่ีศึกษา 

ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  การสง่งานของนกัเรยีน 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความคดิเหน็  ความพงึพอใจ  และความรบัผดิชอบทีด่ต่ีอการสง่งาน 

 

๓.เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 

เวลา  ไดแ้ก่ ชว่งเวลาการทดลองใชใ้นชัว่โมงเรยีนการบรกิารลกูคา้ 

   ตัง้แต่วนัที ่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๒๒ กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๖ 

สถานที ่ ไดแ้ก่ วทิยาลยับรหิารธุรกจิและการทอ่งเทีย่วนครราชสมีา 

 

๔.เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีด่ต่ีอการสง่งานทีต่นเองไดร้บัมอบหมาย 

 

คาํนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
๑. การสาํรวจการส่งงาน  หมายถงึ  การสงัเกตและชว่ยปรบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบทีด่ต่ีอการสง่

งานของนกัเรยีนในรายวชิาการบรกิารลกูคา้ 

      ๒.หน้าท่ีความรบัผิดชอบ  หมายถงึ  การปลกูฝงัความรบัผดิชอบใหผู้เ้รยีนไดต้ระหนกัถงึ

ความสาํคญัและเลง็เหน็ถงึประโยชน์ต่องานทีต่นเองไดร้บัมอบหมาย  ทีส่ามารถนําไปปรบัใชไ้ดจ้รงิใน

ชวีติประจาํวนั 

ประโยชน์ของการวิจยั 
๑. นกัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบในการทาํงานโดยการใชแ้รงเสรมิทางบวก 

     ๒. นกัเรยีนตระหนกัถงึความสาํคญัเลง็เหน็ถงึประโยชน์และเจตคตทิีด่ต่ีอการสง่งานและสามารถนํา

ชิน้งาน/ใบงานไปใชใ้นวชิาอื่นๆและผูเ้รยีนมคีวามรบัผดิชอบเพิม่มากขึน้ 

 



บทท่ี ๒ 
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 
การสาํรวจครัง้น้ีคณะผูจ้ดัทาํไดศ้กึษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เป็นพืน้ฐาน

ประกอบรายงานวจิยัในชัน้เรยีนเรือ่งการศกึษาการปรบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการทาํงานของ
นกัเรยีนระดบัชัน้ ปวส ๒ แผนกวชิาการจดัการธุรกจิคา้ปลกี  โดยการใชก้ารเสรมิแรงทางบวก  จาก
เอกสารต่างๆดงัน้ี 

๑. ความหมายของความคดิเหน็ 

๒.ความหมายของความพงึพอใจ 

        ๓.ความหมายของความรบัผดิชอบ 

        ๔.งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
๑. ความหมายของความคิดเหน็ 

ความคดิเหน็มคีวามหมายแตกต่างกนั  ตามคาํนิยามของแต่ละบุคคลดงัน้ี  สาํนกังาน
คณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(2519) ระบุไวว้า่ ทศันคตจิะปรากฏอยูใ่นความคดิเหน็เป็นเรือ่งการตดัสนิใจ
เฉพาะประเดน็หน่ึง  การเรยีงลาํดบัจากคุณธรรมไปทศันคตไิปถงึความคดิเหน็เป็นการกา้วจากเรือ่งทัว่ไป
ไปยงัเรือ่งเฉพาะ  จากสภาพจติหรอืความโน้นเอยีงทีเ่ริม่กวา้งๆและแคบเขา้จนในทีส่ดุแสดงออกมาเป็น
ความคดิเหน็เฉพาะเรือ่งความคดิเหน็อื่นกบัสถานการณ์  บุคคลอาจมคีวามคดิเหน็ขดัแยง้กบัความยดึ
มัน่ใจของตนเอง  เน่ืองจากความกดดนัในสถานการณ์เฉพาะหน้า  และความคดิเหน็มกัมผีลซบัซอ้นของ
ทศันคตหิลายเรือ่ง 

อุทยั หริญัโต (2519) กล่าววา่ ความคดิเหน็ของคนมหีลายระดบัอยา่งผวิเผนิ  หรอือยา่งลกึซึง้
สาํหรบัความคดิเหน็ทีเ่ป็นทศันคตนิัน้ เป็นความคดิเหน็อยา่งลกึซึง้และตดิตวัเป็นเวลานาน  เป็นความคดิ
ทัว่ๆ ไปไมเ่ฉพาะอยา่งซึง่มปีระจาํตวัของบุคคลทุกคน  สว่นความคดิเหน็เฉพาะอยา่งและมอียูเ่ป็นเวลาสัน้
เรยีกวา่ opinion 

  
ประคอง  กรรณสตู  (2520)  กล่าววา่  ความคดิเหน็ถอืไดว้า่เป็นการแสดงออกทางดา้นทศันคติ

อยา่งหน่ึงแต่การแสดงความคดิเหน็นัน้มกัจะมอีารมณ์เป็นสว่นทีพ่รอ้มจะมปีฏกิริยิาเฉพาะอยา่งต่อ
สถานการณ์ภายนอก 

นิศา  (2523)  สรปุวา่ ความคดิเหน็  หมายถงึ  การแสดงออกดา้นความรูส้กึของบุคคลต่อสิง่หน่ึง
สิง่ใดดว้ยการพดู  การเขยีน  โดยมพีืน้ฐานความรู ้ และประสบการณ์เตม็ที ่ บุคคลไดร้บัตลอด
สภาพแวดลอ้มของบุคคลนัน้เป็นหลกัในการแสดงความคดิเหน็ 



อุดล  (2530)  กล่าววา่  ความคดิเหน็  หมายถงึ  ความรูส้กึเฉพาะตวับุคคลทีต่อบสนองคาํถามใน
เรือ่งต่างๆ โดยวนิิจฉยัไมไ่ดว้า่ถูกหรอืผดิ ดหีรอืไมด่ ี

หทยัรตัน์ (2530)  กล่าววา่  ความคดิเหน็  หมายถงึ  แนวคดิต่างๆซึง่แสดงออกมาตามทรรศนะ
ของบุคคลทีม่ต่ีอวตัถุ  สิง่ของ  ตลอดจนบุคคลและสถานการณ์ ซึง่มคีวามคดิเหน็เกดิจากพืน้ฐานขอ้เทจ็
และประสบการณ์ของบุคคลเกีย่วกบัสิง่นัน้ๆ 

บุญม ี(2531) สรปุวา่ ความคดิเหน็  หมายถงึ  ทา่ทคีวามรูส้กึทีม่ต่ีอบุคคลหรอืสิง่ใดสิง่หน่ึง  อนั
เป็นผลทีเ่กดิจากการเรยีนรูห้รอืประสบการณ์  ซึง่มทีัง้ในลกัษณะสง่เสรมิ  คอืสนใจ  พอใจนิยมชมชอบ  
สนบัสนุน  และปฏบิตัติามดว้ยความเตม็ใจ  และลกัษณ์ต่อตา้นคอื ขดัแยง้  เบื่อหน่ายไมส่นใจ  ไมร่ว่มมอื  
หรอืไมป่ฏบิตั ิ

สกุญัญา  และสาํราญ (2539)  สรปุวา่  ความคดิเหน็  หมายถงึ  การแสดงออกซึง่วจิารณญาณทีม่ี
ต่อสิง่ใดสิง่หน่ึง  โดยเฉพาะเป็นการแสดงออกดา้นความเชื่อ  และความรูส้กึของแต่ละบุคคล  โดยอาศยั
พืน้ความรูป้ระสบการณ์ และสภาพแวดลอ้ม 
 
๒.ความหมายของความพึงพอใจ 
 ความพงึพอใจเป็นปจัจยัทีส่าํคญัประการหน่ึงทีม่ผีลต่อความสาํเรจ็ของงานทีบ่รรลุเป้าหมายทีว่าง
ไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  อนัเป็นผลจากการไดร้บัการตอบสนองต่อแรงจงูใจหรอืความตอ้งการของแต่ละ
บุคคลในแนวทางทีเ่ขาประสงค ์ ความพงึพอใจโดยทัว่ไปตรงกบัคาํในภาษาองักฤษวา่  Satisfaction และ
ยงัมผีูใ้หค้วามหมายคาํวา่ “ความพงึพอใจ”  พอสรปุไดด้งัน้ี 
 คณติ  ดวงหสัด ี(2537)  ใหค้วามหมายไวว้า่  เป็นความรูส้กึชอบ  หรอืพอใจของบุคคลทีม่ต่ีอการ
ทาํงานและองคป์ระกอบหรอืสิง่จงูใจอื่นๆ ถา้งานทีท่าํงานและองคป์ระกอบเหล่านัน้ตอบสนองความ
ตอ้งการของบุคคลได ้ บุคคลนัน้จะเกดิความพงึพอใจในงานขึน้  จะอุทศิเวลา  แรงกาย  แรงใจ  รวมทัง้
สตปิญัญาใหแ้ก่งานของตนใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมคีุณภาพ 
 Gillmer (1965-254-255  อา้งถงึใน  เพญ็แข  ชอ่มณ ี.2544,หน้า 6) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ผล
ของเจตคตต่ิางๆของบุคคลทีม่ต่ีอองคก์ร  องคป์ระกอบของแรงงานและมสีว่นสมัพนัธก์บัลกัษณะงานและ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานซึง่ความพงึพอใจนัน้ไดแ้ก่  ความรูส้กึมคีวามสาํเรจ็ในผลงาน  ความรูส้กึวา่
ไดร้บัการยกยอ่งนบัถอื  และความรูส้กึวา่มคีวามกา้วหน้าในการปฏบิตังิาน 
 Morse (1955  อา้งถงึใน  สนัต ิ ธรรมชาต.ิหน้า 24) ไดก้ล่าววา่  ความพงึพอใจในงาน  หมายถงึ  
ทุกสิง่ทุกอยา่งทีล่ดความตงึเครยีดของผูท้าํงานใหน้้อยลง  ถา้มคีวามตงึเครยีดมากกจ็ะเกดิความไมพ่งึ
พอใจในการทาํงานความเครยีดเป็นผลรวมจากความตอ้งการของมนุษย ์ เมือ่คราวใดความตอ้งการไดร้บั
การตอบสนองกจ็ะทาํใหค้วามเครยีดเป็นผลรวมจากความตอ้งการของมนุษย ์ เมือ่คราวใดความตอ้งการ
ไดร้บัการตอบสนองกจ็ะทาํใหค้วามเครยีดลงน้อยลง  ซึง่เป็นผลทาํใหเ้กดิความพงึพอใจ  จากคาํนิยามของ 
Morse ทาํใหม้นีกัวชิาการอกีหลายทา่นไดใ้หค้วามหมายไปในทศิทางทีค่ลา้ยคลงึกนั  โดยเน้นวา่ความพงึ
พอใจเกดิจากการไดร้บัการตอบสนอง เชน่ Hoy  and  Miskel  กล่าววา่  ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึทีด่ี
ต่องานซึง่มกัเกีย่วขอ้งกบัคณุคา่และความตอ้งการของบุคคลดว้ย  Dessler  อธบิายความพงึพอใจวา่เป็น
ระดบัความรูส้กึต่องานเพือ่ความตอ้งการทีส่าํคญัของคนเรา  เชน่  ความมสีขุภาพด ีมคีวามมัน่คง  มี
ความสมบรูณ์พนูสขุ  มพีวกพอ้ง  มคีนยกยอ่งต่างๆเหล่าน้ีไดร้บัการตอบสนองแลว้ทาํใหม้ผีลต่องาน 



 Silmer (1984,230 อา้งถงึใน ประภาภรณ์ สรุปภา .2544,หน้า 9) กล่าวไวว้า่  ความพงึพอใจเป็น
ระดบัขัน้ตอนความรูส้กึในทางบวกหรอืทางลบของคนทีม่ลีกัษณะต่างๆ ของงานรวมทัง้งานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย  การจดัระบบงานและความสมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงาน 
 Strauss  (1980 อา้งถงึใน  เพญ็แข  ชอ่มณ ี.2544,หน้า7) ไดใ้หค้วามหมายความพงึพอไวว้า่
ความพงึพอใจหมายถงึ  ความรูส้กึพอใจในงานทีท่าํและเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิานนัน้ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อง
องคก์ร  คนจะรูส้กึพอใจในงานทีท่าํเมือ่งานนัน้ใหผ้ลประโยชน์ทัง้ดา้นวตัถุและดา้นจติใจ  ซึง่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานของเขาได ้
 ในการศกึษาเกีย่วกบัความพงึพอใจนัน้  โดยทัว่ไปนิยมศกึษากนัในสองมติ ิ คอื  มติคิวามพงึ
พอใจของผูป้ฏบิตังิานและมติคิวามพงึพอใจในการรบับรกิารในการศกึษาครัง้น้ีเป็นการศกึษาในรปูแบบ
ผูร้บับรกิาร  ซึง่มนีกัการศกึษาไดใ้หค้วามหมายไว ้ ดงัน้ี 
 Oskamps (1984, อา้งถงึใน  ประภาภรณ์  สรุปภา  2544,หน้า 11) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความพงึพอใจ
มคีวามหมายอยู ่3 นบั 

๑. ความพงึพอใจ  หมายถงึ  สภาพการณ์ทีผ่ลการปฏบิตัจิรงิไดเ้ป็นไปตามทีบุ่คคลคาดหวงัไว ้

๒. ความพงึพอใจ  หมายถงึ ระดบัของความสาํเรจ็ทีเ่ป็นไปตามความตอ้งการ 

          ๓. ความพงึพอใจ  หมายถงึ  งานทีไ่ดต้อบสนองต่อคุณคา่ของบุคคล 
จากความหมายทีก่ล่าวมาทัง้หมดขา้งตน้ผูว้จิยัสรปุไดว้า่  “ความพงึพอใจ”  หมายถงึ ความรูส้กึที่

เป็นการยอมรบัความรูส้กึชอบ  ความรูส้กึทีย่นิดกีบัการปฏบิตังิาน  ทัง้การใหบ้รกิารและรบับรกิารในทุก
สถานการณ์ทกุสถานที ่

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจ 

 Bemard  (1968  อา้งถงึใน  อาํนวย  บุญศร,ี2531)  ไดก้ล่าวถงึ  สิง่จงูใจทีใ่ชเ้ป็นเครือ่งกระตุน้
บุคคลใหเ้กดิความพงึพอใจในงานไว ้8 ประการ คอื 

๑.สิง่จงูใจทีเ่ป็นวตัถุ  ไดแ้ก่  เงนิ  สิง่ของ  หรอืสภาวะทางกายทีใ่หแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานเป็นกาตอบ
แทนชดเชย หรอืเป็นรางวลัทีเ่ขาไดป้ฏบิตังิานใหแ้ก่หน่วยงานนัน้มาเป็นอยา่งด ี

๒.สิง่จงูใจทีเ่ป็นโอกาสของบุคคลทีม่ใิชว่ตัถุ  เป็นสิง่จงูใจสาํคญัทีช่ว่ยสง่เสรมิความรว่มมอืในการ
ทาํงานมากกวา่รางวลัทีเ่ป็นวตัถุ  เพราะสิง่จงูใจทีเ่ป็นโอกาสน้ีบุคลากรจะไดร้บัแตกต่างกนั  เชน่  
เกยีรตภิมู ิ การใชส้ทิธพิเิศษ เป็นตน้ 

          ๓.สภาพทางกายทีพ่งึปรารถนา  หมายถงึ  สิง่แวดลอ้มในการปฏบิตังิาน  ไดแ้ก่  สถานทีท่าํงาน   

เครือ่งมอืการทาํงาน  สิง่อาํนวยความสะดวกในการทาํงานต่างๆ ซึง่เป็นสิง่อนัก่อใหเ้กดิความสขุทางกาย

ในการทาํงาน 



           ๔.ผลประโยชน์ทางอุดมคต ิ หมายถงึ  สมรรถภาพของหน่วยงานทีส่นองความตอ้งการของบุคคล

ดา้นภาคภมูใิจทีไ่ดแ้สดงฝีมอื  การไดม้โีอกาสชว่ยเหลอืครอบครวัตนเองและผูอ้ื่น ทัง้ไดแ้สดงความภกัดี

ต่อหน่วยงาน 

            ๕.ความดงึดดูใจในสงัคม  หมายถงึ  ความสมัพนัธฉ์นัทม์ติร  ถา้ความสมัพนัธเ์ป็นไปดว้ยดจีะทาํ

ใหเ้กดิความผกูพนัและความพอใจทีร่ว่มงานกบัหน่วย 

            ๖.การปรบัสภาพการทาํงานใหเ้หมาะสมกบัวธิกีารและทศันคตขิองบุคคล  หมายถงึ  การ

ปรบัปรงุตําแหน่งวธิทีาํงานใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถของบุคลากร 

             ๗.โอกาสทีร่ว่มมอืในการทาํงาน  หมายถงึ  การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรรูส้กึวา่มสีว่นรว่มในงาน

เป็นบุคคลสาํคญัคนหน่ึงของหน่วยงาน  มคีวามรูส้กึเทา่เทยีมกนัในหมูผู่ร้ว่มงานและมกีาํลงัใจในการ

ปฏบิตังิาน 

             ๘.สภาพของการอยูร่ว่มกนั  หมายถงึ  ความพงึพอใจของบุคคลในดา้นสงัคมหรอืความมัน่คงใน

การทาํงาน 

Herzberg (1959,  อา้งถงึใน  เพญ็แข  ชอ่มณ ี2544,หน้า 19) ไดศ้กึษาทดลองเกีย่วกบัการจงูใจในการ
ทาํงานโดยการสมัภาษณ์วศิวกรในเมอืงพทิสเ์บอรก์  ประเทศสหรฐัอเมรกิา  ผลการศกึษาทดลองสรปุได้
วา่สาเหตุทีท่าํใหว้ศิวกรและนกับญัชเีกดิความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจในทางนัน้มสีององคป์ระกอบคอื 

1.  องคป์ระกอบกระตุน้  (Motivation  Factors)  หรอืปจัจยัจงูใจมลีกัษณะสมัพนัธก์บัเรือ่งของงาน

โดยตรงเป็นสิง่ทีจ่งูใจบุคคลใหม้คีวามตัง้ใจในการทาํงาน ปจัจยัน้ีไดแ้ก่ 

1.1 ความสาํเรจ็ของงาน  หมายถงึ  การทีบุ่คคลสามารถทาํงานไดเ้สรจ็สิน้และประสบผลสาํเรจ็ 

1.2 การไดก้ารยอมรบันบัถอื  หมายถงึ  การทีบุ่คคลไดร้บัการยอมรบันบัถอืไมว่า่จากกลุ่มเพือ่น

ผูบ้งัคบับญัชา  หรอืจากกลุ่มบุคคลอื่น 

1.3 ลกัษณะของงาน  หมายถงึ  ความรูส้กึทีด่หีรอืไมด่ขีองบุคคลทีม่ต่ีอลกัษณะของงาน 

1.4 ความรบัผดิชอบ  หมายถงึ  ความพงึพอใจทีเ่กดิขึน้จากการทีไ่ดร้บัการมอบหมายให้

รบัผดิชอบงานใหม่ๆ  และมอีาํนาจรบัผดิชอบอยา่งเตม็ที ่



1.5 ความกา้วหน้าในตําแหน่งหน้าทีก่ารงาน  หมายถงึ  การเปลีย่นแปลงในสถานะหรอืตําแหน่ง

ของบุคลากรในองคก์ร 

2. องคป์ระกอบคํ่าจุน (Hygine  Factors) หรอืปจัจยัคํ่าจุนเป็นปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มในการ

ทาํงานหรอืสว่นประกอบของงาน  ทาํหน้าทีป้่องกนัไมใ่หค้นเกดิความไมพ่งึพอใจในการทาํงาน  

กล่าวคอื  หากขาดปจัจยัเหล่าน้ีจะทาํใหเ้กดิความไมพ่งึพอใจในการทาํงานแต่แมว้า่จะมปีจัจยั

เหล่าน้ีอยูก่ไ็มอ่าจยนืยนัไดว้า่เป็นสิง่จงูใจของผูป้ฏบิตังิาน  ปจัจยัน้ีไดแ้ก่ 

2.1 เงนิเดอืน  หมายถงึ  ความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจในเงนิเดอืนหรอือตัราการเพิม่เงนิเดอืน 

2.2 โอกาสทีจ่ะไดร้บัความกา้วหน้าในอนาคตนอกจากจะหมายถงึ  การทีบุ่คคลไดร้บัการแต่งตัง้

โยกยา้ยตําแหน่งภายในองคก์รแลว้  ยงัหมายถงึสถานการณ์ทีบุ่คคลสามารถไดร้บั

ความกา้วหน้าในทกัษะหรอืวชิาชพีของเขาดงันัน้จงึหมายถงึการทีบุ่คคลไดร้บัสิง่ใหม่ๆ  ใน

การเพิม่พนูทกัษะทีจ่ะชว่ยเอือ้ต่อวชิาชพีของเขา 

2.3 ความสมัพนัธก์บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  หมายถงึ  การตดิต่อไมว่า่จะเป็นกริยิาหรอืวาจาทีแ่สดงถงึ

ความสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั 

2.4 สถานะของอาชพี  หมายถงึ  ลกัษณะของงานหรอืสถานะทีเ่ป็นองคป์ระกอบทาํใหบุ้คคลเกดิ

ความรูส้กึต่องาน  เชน่  การมรีถประจาํตําแหน่ง เป็นตน้ 

2.5 ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา  หมายถงึ  การตดิต่อพบปะกนั  โดยกริยิาหรอืวาจาแต่มไิด้

รวมถงึการยอมรบันบัถอื 

2.6 นโยบายและการบรหิารงานองคก์ร  หมายถงึ  การจดัการและการบรหิารงานขององคก์ร 

2.7 ความสมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงาน 

2.8 สถานภาพการทาํงาน  ไดแ้ก่  สถานภาพทางกายภาพทีเ่อือ้ต่อความเป็นสขุในการทาํงาน 



2.9 ความเป็นสว่นตวั  หมายถงึ  สถานการณ์ซึง่ลกัษณะบางประการของงานสง่ผลต่อชวีติ

สว่นตวัในลกัษณะของผลงงานนัน้เป็นองคป์ระกอบหน่ึงทีท่าํใหบุ้คคลมคีวามรูส้กึอยา่งใด  

อยา่งหน่ึงต่องานของเขา 

2.10 ความมัน่คงในงาน  หมายถงึ  ความรูส้กึของบุคคลทีม่คีวามมัน่คงของงานความมัน่คงใน

องคก์ร 

2.11 วธิกีารปกครองบงัคบับญัชา  หมายถงึ  ความรูค้วามสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการ

ดาํเนินงานหรอืความยตุธิรรมในการบรหิารงาน 

สรปุไดว้า่  ปจัจยัจงูใจเป็นปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน  สว่นปจัจยัคํ้าจุน
จะเป็นปจัจยัทีป้่องกนัไมใ่หบุ้คคลเกดิความเบื่อหน่ายหรอืรูส้กึไมพ่อใจในการทาํงานซึง่
ทฤษฎสีององคป์ระกอบของ Herzberg  น้ีเชื่อวา่การสนองความตอ้งการของมนุษยแ์บ่งเป็น  
2  องคป์ระกอบ  คอื  องคป์ระกอบที ่1  หรอืปจัจยัจงูใจทีส่รา้งความพงึพอใจ  เป็นความ
ตอ้งการขัน้สงูประกอบดว้ยลกัษณะงาน  ความสาํเรจ็ของงาน  การยอมรบันบัถอื  การไดร้บั
การยกยอ่งและสถานภาพ  สว่นองคป์ระกอบที ่2  หรอืปจัจยัคํ้าจุน  หรอืองคป์ระกอบทีส่รา้ง
ความไมพ่งึพอใจ  เป็นความตอ้งการขัน้ตํ่า  ประกอบดว้ยสภาพการทาํงาน  การบงัคบั
บญัชา  ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล  นโยบายและการบรหิารงาน  ความมัน่คงในงานและ
เงนิเดอืน  ไมเ่ป็นการสรา้งเสรมิบุคคลใหป้ฏบิตัดิขี ึน้แต่ตอ้งดาํรงรกัษาไวเ้พือ่ความพงึพอใจ
ในขัน้สงูต่อไป 

3.ความหมายของความรบัผิดชอบ 

 ความรบัผดิชอบ  หมายถงึ  ลกัษณะของบุคคลทีแ่สดงออกถงึความเอาใจใสจ่ดจอ่ตัง้ใจมุง่มัน่ต่อ
หน้าทีก่ารงานศกึษาการเป็นอยูข่องตนเอง  และผูอ้ยูใ่นความดแูลตลอดจนสงัคมอยา่งเตม็ความสามารถ  
เพือ่ใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ตามความมุง่หมายในเวลาทีก่าํหนด  ยอมรบัผลการกระทาํทัง้ผลดแีละผลเสยีที่
เกดิขึน้  รวมทัง้ปรบัปรงุการปฏบิตังิานใหด้ขีึน้ 

ตวับง่ช้ีคณุลกัษณะความรบัผิดชอบ 

1. มคีวามพยายามปฏบิตัภิารกจิหน้าทีก่ารงาน  การศกึษา  หรอืหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งเตม็

ความสามารถ โดย 

1.1 ไมห่ลกีเลีย่งงาน 

1.2  ศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ 



1.3  ปฏบิตังิานตามแผนทีว่างไวจ้นสาํเรจ็ 

2. ตรงต่อเวลา 

2.1  ทาํงานเสรจ็ตามเวลาทีก่าํหนด 

2.2  ไมม่าเรยีนสาย 

2.3  สง่งานตามกาํหนด 

2.4  ไมผ่ดิเวลานดัหมาย 

3. ปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีต่นเอง 

3.1  ชว่ยงานครอบครวั 

3.2  ชว่ยกจิกรรมของโรงเรยีน,มหาวทิยาลยั 

3.3  ชว่ยกจิกรรมของชุมชน 

3.4  ดแูลสขุภาพอนามยัของตนเอง 

3.5  ปฏบิตัติามกฎของชุมชน 

3.6  ไมท่าํกจิกรรมอื่นในขณะทีอ่าจารยส์อน 

3.7  เตรยีมอุปกรณ์พรอ้มทีจ่ะเรยีน 

4. ทาํงานโดยคาํนึงถงึคุณภาพของงาน 

4.1 มขีัน้ตอนในการทาํงาน 

4.2 ปฏบิตังิานตามขัน้ตอน 

4.3 บอกจุดเดน่  จุดดอ้ย  ของงานทีท่าํ 

4.4 เสนอแนะแนวทางแกไ้ข  ปรบัปรงุงานใหด้ขีึน้ 

 



5. ดแูลรกัษาสาธารณสมบตั ิ

5.1 ไมข่ดีเขยีนหรอืทาํลายทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยัและชุมชน 

5.2 ตกัเตอืนหรอืหา้มผูอ้ื่นไมใ่หท้าํลายสาธารณสมบตั ิ

5.3 รว่มกจิกรรมดแูลรกัษาสาธารณสมบตั ิ

6. ยอมรบัการกระทาํของตนเองและปรบัปรงุแกไ้ข 

6.1 รบัฟงัคาํตชิมของผูอ้ื่น 

6.2 รบัขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุงาน 

วิธีการพฒันาความรบัผิดชอบ 

1.  เป็นแบบอยา่งทีด่ ี

2. พฒันาในชัน้เรยีน  เชน่  ใชบ้ทบาทสมมตุ ิ กรณตีวัอยา่ง  สถานการณ์จาํลอง  เป็นตน้ 

3. สรา้งเจตคตทิีด่ต่ีอความรบัผดิชอบ 

4. กาํหนดงานใหท้าํ 

5. มสีว่นรว่มในการกาํหนดกฎกตกิาและระเบยีบต่างๆ 

6. สรา้งแรงจงูใจ  และเสรมิแรงใหเ้กดิความรบัผดิชอบ 

วิธีการประเมินความรบัผิดชอบ 

1.  ประเมนิจากงานทีท่าํ 

2. สงัเกตจากพฤตกิรรม 



3. ประเมนิโดยใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย เชน่  การรายงานตนเอง  ประเมนิโดยผูส้อน และประเมนิโดย

เพือ่น 

4. ผูส้อนและนกัศกึษารว่มกนัสรา้งเกณฑก์ารประเมนิ 

 

๔.งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ช่ือเรื่อง:     การศกึษาการปรบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบการสง่งานของนกัเรยีนระดบัชัน้  ปวส ๑     

                สาขาการจดัการธุรกจิคา้ปลกี  โดยการใชก้ารเสรมิแรงทางบวก                                                     

ช่ือผูวิ้จยั:  นายศริชิยั   ฉมิสวุรรณ์ 

กลุ่มตวัอย่าง 

 นกัเรยีนระดบัชัน้  ปวส ๑  สาขาการจดัการธุรกจิคา้ปลกี  ปีการศกึษา  ๒๕๕๕  วทิยาลยั
บรหิารธุรกจิและการทอ่งเทีย่วนครราชสมีา  ทีม่พีฤตกิรรมการขาดความรบัผดิชอบในการทาํงานจาํนวน 
๓ คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจยั 

 แบบบนัทกึการสงัเกตการทาํงานในแต่ละวนั 

ผลการวิจยัพบว่า 

 การใหแ้รงเสรมิทางบวก  คอื  การใหด้าวสามารถลดพฤตกิรรมการขาดความรบัผดิชอบในการ
ทาํงานของนกัเรยีนทัง้ ๓ คน  ไดอ้ยา่งด ี เพราะนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจทีไ่ดร้บัดาวเป็นแรงเสรมิ  มคีวาม
กระตอืรอืรน้ในการทาํงานมากขึน้  เพือ่จะไดร้บัรางวลัหรอืคาํชมเชยจงึสามารถนําวธิกีารน้ีไปใชก้บัการ
ปรบัพฤตกิรรมของนกัเรยีนคนอื่นๆไดต่้อไป 

 

 

 

 
 
 



บทท่ี ๓ 
วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 
ประชากร 

 นกัเรยีนระดบัชัน้ ปวส ๑ สาขาการจดัการธุรกจิคา้ปลกี  จาํนวน ๙ คน วทิยาลยั

บรหิารธุรกจิและการทอ่งเทีย่วนครราชสมีา  ภาคเรยีนที ่๒  ปีการศกึษา  ๒๕๕๕ 

 

กลุ่มนักเรียนตวัอย่าง 

 นกัเรยีนระดบัชัน้ ปวส ๑ สาขาการจดัการธุรกจิคา้ปลกี  จาํนวนทัง้หมด  ๙  คน วทิยาลยั 

บรหิารธุรกจิและการทอ่งเทีย่วนครราชสมีา  ภาคเรยีนที ่๑ ปีการศกึษา  ๒๕๕๕  มนีกัเรยีนจาํนวน  ๓ คน 

ทีข่าดการสง่งานในรายวชิาการบรกิารลกูคา้ จาํนวน  ๓  งานขึน้ไป 

เครื่องมือท่ีใช้การวิจยั 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูในครัง้น้ีทีไ่ดส้รา้งขึน้ ดงัน้ี 

๑.แบบบนัทกึผลการสง่งาน (การใชแ้ป้น  GEU) 

๒.แบบบนัทกึผลการสง่งาน (กรใชแ้ป้น  R H .) 

๓.แบบบนัทกึผลการสง่งาน (การใชเ้ครือ่งคาํนวณ   การลบ) 

๔.แบบบนัทกึผลการสง่งาน (การใชเ้ครือ่งคาํนวณ   การคณู) 

๕.แบบบนัทกึผลการสง่งาน (การใชเ้ครือ่งคาํนวณ   การหาร) 

ขัน้ตอนการดาํเนินการวิจยั 

     ๑. คดัเลอืกนกัเรยีน ๓ คน จากนกัเรยีนระดบัชัน้ ปวส ๑ สาขาการจดัการธุรกจิคา้ปลกี จาํนวน

ทัง้หมด ๙ คน 

๒.สาํรวจพฤตกิรรมทาํการสงัเกต  และกวดขนัเรือ่งความรบัผดิชอบ 

๓.สงัเกตความรบัผดิชอบของนกัเรยีนในการสง่งานในวชิาการบรกิารลกูคา้(เทคนิคการใหบ้รกิาร)   

๔.บนัทกึผลการสง่งานของนกัเรยีนในกลุม่ทีท่าํการวจิยัในแบบบนัทกึงานของนกัเรยีนระดบัชัน้ 

ปวส ๑ สาขาการจดัการธุรกจิคา้ปลกี 

 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 

๓ คน  โดยจดัทาํตารางสง่งานของนกัเรยีนระดบัชัน้ ปวส.๑ สาขาการจดัการธุรกจิคา้ปลกี          

วทิยาลยับรหิารธุรกจิและการทอ่งเทีย่วนครราชสมีา ในรายวชิาการบรกิารลกูคา้ 

 



การวิเคราะหข้์อมลู 

 การวเิคราะหข์อ้มลู  ผูว้จิยัดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. จดัทาํตารางสง่งานของนกัเรยีนระดบัชัน้ ปวส ๑ สาขาการจดัการธุรกจิคา้ปลกี                      

วทิยาลยับรหิารธุรกจิและการทอ่งเทีย่วนครราชสมีา ในรายวชิาการบรกิารลกูคา้ 

2. รวบรวมขอ้มลูจากการสง่งานของนกัเรยีนระดบัชัน้ ปวส ๑ สาขาการจดัการธุรกจิคา้ปลกี

ทอ่งเทีย่ววทิยาลยับรหิารธุรกจิและการทอ่งเทีย่วนครราชสมีา ในรายวชิาการบรกิารลกูคา้บนัทกึ

ขอ้มลูจากการสง่งานอยา่งต่อเน่ือง  หลงัจากการใหแ้รงเสรมิ 

3. นําขอ้มลูจากการสง่งานของนกัเรยีนระดบัชัน้ ปวส ๑ สาขาการจดัการธุรกจิคา้ปลกี                      

วทิยาลยับรหิารธุรกจิและการทอ่งเทีย่วนครราชสมีา ในรายวชิาการบรกิารลกูคา้ก่อนการใหแ้รง

เสรมิมาเปรยีบเทยีบกบัหลงัจากการใหแ้รงเสรมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิจยั 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทาํการวจิยัตามขัน้ตอนต่างๆ ทีเ่ตรยีมไวแ้ละนําไปใชก้บันกัเรยีนในนกัเรยีน

ระดบัชัน้ ปวส ๑ สาขาการจดัการธุรกจิคา้ปลกี  วทิยาลยับรหิารธุรกจิและการทอ่งเทีย่วนครราชสมีา ใน

รายวชิาการบรกิารลกูคา้  ผลการสาํรวจพฤตกิรรมการสง่งานวชิาการบรกิารลกูคา้นกัเรยีนระดบัชัน้ ปวส 

๑ ภาคเรยีนที ่๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๕  นกัเรยีนจาํนวน ๙  คน  พบวา่มนีกัเรยีนจาํนวน ๓ คน ทีม่ผีลการ

สง่งานน้อยมากจงึสนใจจะนํานกัเรยีนกลุม่น้ีมาทดลองแกป้ญัหาการสง่งาน 

 

ตารางงานท่ี ๑  การส่งงานของนักเรียนในวิชาการบริการลกูค้า 

 

ลาํดบั รายช่ือ-นามสกลุ ห้อง ข้อมลูการส่งงาน หมายเหต ุ

๑ นางสาวลดารตัน์   ปล่องกระโทก ปวส.๑ธ.ป ขาดงาน ๓ งาน  

จากทัง้ ๕ 

ชิน้งาน 

๒ นางสาวอรชา   นอสงูเนิน ปวส.๑ธ.ป ขาดงาน ๔ งาน 

๓ นางสาวนนัทน์ภสั   งามเลศิ ปวส.๑ธ.ป ขาดงาน 3 งาน 

 
 

ตารางท่ี ๒ แบบบนัทึกผลการส่งงาน  เรื่อง  เทคนิคการให้บริการ 

 

รายช่ือนักเรียน 

 

การส่งงานท้าย
ชัว่โมง 

การติดตามงาน 

ครัง้ท่ี ๒ 
การติดตามงาน 

ครัง้ท่ี ๓ 

นางสาวลดารตัน์    

ปล่องกระโทก 

ขาดเรยีนจงึไดฝ้าก
เพือ่นไปบอกถงึ
กาํหนดการสง่งานใน
ชัว่โมงต่อไปให้
เรยีบรอ้ย 

มแีบบฝึกหดัทัง้หมด ๑0 

ขอ้  ทาํสง่เพยีง ๘ ขอ้ 
ใหท้าํแบบฝึกหดัทีเ่หลอืใน
ชัว่โมงเรยีน 

นางสาวอรชา   นอสงูเนิน ขาดเรยีนจงึฝาก
เพือ่นไปบอกถงึ
กาํหนดการสง่งานใน
ชัว่โมงต่อไปให้
เรยีบรอ้ย 

ทาํครบทุกขอ้แต่ทาํ
แบบฝึกหดัไมถู่กตอ้ง  ๒  
ขอ้ใหก้ลบัไปแกไ้ขและ
สง่ในครัง้ต่อไป 

ทาํสง่ครบและถูกตอ้ง 



นางสาวนนัทน์ภสั   งามเลศิ ขาดเรยีนจงึฝาก
เพือ่นไปบอกถงึ
กาํหนดการสง่งานใน
ชัว่โมงต่อไปให้
เรยีบรอ้ย 

ทาํแบบฝึกหดัเสรจ็ตามที่
ครสู ัง่ 

 

 

 

 

ตารางท่ี ๓ แบบบนัทึกผลการส่งงาน  เรื่อง  การบวก 

 

รายช่ือนักเรียน 

 

การส่งงานท้าย
ชัว่โมง 

การติดตามงาน 

ครัง้ท่ี ๒ 
การติดตามงาน 

ครัง้ท่ี ๓ 

นางสาวลดารตัน์   ปล่องกระ

โทก 

ขาดเรยีนจงึฝาก
เพือ่นไปบอกถงึ
กาํหนดการสง่งานใน
ชัว่โมงต่อไปให้
เรยีบรอ้ย 

ปฏบิตังิานครบตามคาํสัง่
ทีค่รกูาํหนดในใบงาน 

ปฏบิตังิานครบตาม
คาํสัง่ทีค่รกูาํหนดใน
แบบฝึกหดั 

นางสาวอรชา   นอสงูเนิน ขาดเรยีนจงึฝาก
เพือ่นไปบอกถงึ
กาํหนดการสง่งานใน
ชัว่โมงต่อไปให้
เรยีบรอ้ย 

ขาดเรยีนในสปัดาหถ์ดั
มาจงึไดฝ้ากเพือ่นไป
บอกถงึกาํหนดการสง่
งานในชัว่โมงต่อไปให้
เรยีบรอ้ย 

ปฏบิตังิานครบตาม
คาํสัง่ทีค่รกูาํหนดใน
แบบฝึกหดั 

นางสาวนนัทน์ภสั   งามเลศิ ขาดเรยีนจงึฝาก
เพือ่นไปบอกถงึ
กาํหนดการสง่งานใน
ชัว่โมงต่อไปให้
เรยีบรอ้ย 

ปฏบิตังิานครบตามคาํสัง่
ทีค่รกูาํหนดในใบงาน 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี ๔ แบบบนัทึกผลการส่งงาน  เรื่อง  การลบ 

 

รายช่ือนักเรียน 

 

การส่งงานท้าย
ชัว่โมง 

การติดตามงาน 

ครัง้ท่ี ๒ 
การติดตามงาน 

ครัง้ท่ี ๓ 

นางสาวลดารตัน์   ปล่องกระ

โทก 

ปฏบิตังิานครบตาม
คาํสัง่ทีค่รกูาํหนด
แบบฝึกหดั 

ปฏบิตังิานครบตามคาํสัง่
ทีค่รกูาํหนดใน
แบบฝึกหดั 

 

นางสาวอรชา   นอสงูเนิน ขาดเรยีนจงึฝาก
เพือ่นไปบอกถงึ
กาํหนดการสง่งานใน
ชัว่โมงต่อไปให้
เรยีบรอ้ย 

ปฏบิตังิานครบตามคาํสัง่
ทีค่รกูาํหนดใน
แบบฝึกหดั 

 

นางสาวนนัทน์ภสั   งามเลศิ ปฏบิตังิานครบตาม
คาํสัง่ทีค่รกูาํหนดใน
ใบงาน 

ปฏบิตังิานครบตามคาํสัง่
ทีค่รกูาํหนดในใบงาน 

 

 

 

ตารางท่ี ๕ แบบบนัทึกผลการส่งงาน  เรื่อง  การคณู 

 

รายช่ือนักเรียน 

 

การส่งงานท้าย
ชัว่โมง 

การติดตามงาน 

ครัง้ท่ี ๒ 
การติดตามงาน 

ครัง้ท่ี ๓ 

นางสาวลดารตัน์   ปล่องกระ

โทก 

ขาดเรยีนจงึฝาก
เพือ่นไปบอกถงึ
กาํหนดการสง่งานใน
ชัว่โมงต่อไปให้
เรยีบรอ้ย 

ปฏบิตังิานครบตามคาํสัง่
ทีค่รกูาํหนดใน
แบบฝึกหดั 

 

นางสาวอรชา   นอสงูเนิน ปฏบิตังิานครบตาม
คาํสัง่ทีค่รกูาํหนดใน
ใบงาน 

ปฏบิตังิานครบตามคาํสัง่
ทีค่รกูาํหนดใน
แบบฝึกหดั 

 

นางสาวนนัทน์ภสั   งามเลศิ ขาดเรยีนจงึฝาก
เพือ่นไปบอกถงึ
กาํหนดการสง่งานใน
ชัว่โมงต่อไปใหค้รบ 

ปฏบิตังิานครบตามคาํสัง่
ทีค่รกูาํหนดใน
แบบฝึกหดั 

 



 

 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาผลการศกึษาผลการวเิคราะหข์อ้มลู  โดยการศกึษาครัง้น้ีเป็น

การศกึษาครัง้น้ีเป็นการศกึษาจากกลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่ผลการวจิยั  ดงัน้ี 

 ระยะท่ี ๑ :  เป็นระยะเสน้ฐานพฤตกิรรม  ซึง่ยงัไมม่กีารเสรมิดว้ยการให ้ และผูท้ีถู่ก

สงัเกตยงัไมรู่ต้วั  ใชเ้วลา ๒ สปัดาหน์กัเรยีนจงึมพีฤตกิรรมการขาดความรบัผดิชอบในการทาํงาน 

โดยเฉพาะ 

 

 

ตารางท่ี ๖ แบบบนัทึกสภาพปัญหาและการปรบัพฤติกรรม 

ลาํดบัท่ี ช่ือ-สกลุ สภาพปัญหา การปรบัพฤติกรรม 

๑ นางสาวลดารตัน์   ปล่องกระ

โทก 

ไมท่าํการบา้นมาสง่ เรยีกมาตกัเตอืนหลายครัง้ 

คอยกระตุน้ใหท้าํงานอยู่

ตลอดเวลา 

๒ นางสาวอรชา   นอสงูเนิน ไมท่าํการบา้นมาสง่ คอยกระตุน้ใหท้าํงานอยู่

ตลอดเวลา 

๓ นางสาวนนัทน์ภสั   งามเลศิ ไมท่าํการบา้นมาสง่ 

ขาดเรยีนบอ่ย 

ตกัเตอืนหลายครัง้ 

คอยกระตุน้ใหท้าํงานอยู่

ตลอดเวลา 

 

 ระยะท่ี ๒ :  เป็นระยะทีเ่ริม่ใช ้ ในการปรบัพฤตกิรรมเป็นเวลา ๓ สปัดาห ์ โดยแจง้เงือ่นไขให้

ผูร้บัการปรบัพฤตกิรรมไดร้บัทราบวา่จะมกีารให ้ และจะให ้ ในแต่ละวนัทีน่กัเรยีนรบัผดิชอบในการ

ทาํงานเสรจ็ตามเวลาทีก่าํหนด  โดยมแีบบบนัทกึพฤตกิรรมตดิบนกระดานในหอ้งเรยีน  ถา้นกัเรยีนคนใด

ได ้ มากทีส่ดุเมือ่ถงึเวลาทีก่าํหนดจะไดร้บัรางวลัตามกตกิาทีก่าํหนดไว ้ จากการสงัเกตนกัเรยีนมี

ความพงึพอใจกบัการไดร้บัแรงเสรมิเป็น  ทัง้ ๓ คน มคีวามกระตอืรอืรน้และรบัผดิชอบในการทาํงาน

เสรจ็ตามกาํหนดเวลาของแต่ละวนั  แต่บางวนันกัเรยีน  บางคนขาดความรบัผดิชอบในการทาํงาน  แต่พอ

เหน็เพือ่นได ้ กจ็ะมคีวามรบัผดิชอบในการทาํงานดขีึน้ 

ระยะท่ี ๓ :  เป็นสปัดาหท์ี ่๕ ขอการปรบัพฤตกิรรม  และระยะน้ีจะงดการให ้ แต่จะใหแ้รง

เสรมิทางสงัคมแทนโดยการกล่าวคาํชมเชย  การสมัผสั  และการพยกัหน้า  นกัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบใน

การทาํงานมากขึน้และสามารถทาํงานไดเ้สรจ็ตามทีก่าํหนดเวลา 



 

 

ตารางท่ี ๘  แบบบนัทึกพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการทาํงาน 
                  วนัท่ี ๑๕  ตลุาคม ๒๕๕๕ – วนัท่ี ๒๙  ภมุภาพนัธ ์๒๕๕๖ 

 
          ช่ือ 

เวลา 
นางสาวลดารตัน์   ปล่องกระ

โทก 

นางสาวอรชา   นอสงูเนิน นางสาวนนัทน์ภสั   งาม

เลศิ 

สปัดาหท่ี์ ๑ 
๑๕ ตลุาคม ๒๕๕๕ 

   

สปัดาหท่ี์ ๒ 
๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๕ 

   

สปัดาหท่ี์ ๓ 
๒๙ ตลุาคม ๒๕๕๕ 

   

สปัดาหท่ี์ ๔ 
๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๕ 

   

สปัดาหท่ี์ ๕ 
๑๒ พฤศจิกายน 

๒๕๕๕ 

   

 
 
 

 

แบบบนัทึกพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการทาํงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ขาดความรบัผดิชอบในการทาํงาน 
        มคีวามรบัผดิชอบในการงาน 

 ใหค้าํชมเชย 



บทท่ี ๕ 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

สรปุผลการวิจยั 

 การใหแ้รงเสรมิทางบวกคอื  การใหด้าวสามารถลดพฤตกิรรมการขาดความรบัผดิชอบใน

การทาํงานของนกัเรยีนทัง้ ๓ คน ไดเ้ป็นอยา่งด ี เพราะนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจทีไ่ดร้บัดาวเป็น

แรงเสรมิ  มคีวามกระตอืรอืรน้ในการทาํงานมากขึน้  เพือ่จะไดร้างวลัหรอืคาํชมเชยจงึสามารถนํา

วธิกีารน้ีไปใชก้บัการปรบัพฤตกิรรมของนกัเรยีนคนอืน่ๆไดต่้อไป 

 

อภิปรายผล 

 จากผลของงานวจิยัสามารถอภปิรายผลได ้๒ ประการ ดงัน้ี 

1.  จะเหน็ไดว้า่การทีค่รใูหก้ารเสรมิแรงดว้ยการเรยีนในรายวชิาการบรกิารลกูคา้ มกีาํลงัใจและ

ทาํคะแนนไดด้ขีึน้และสามารถลดพฤตกิรรมการขาดความรบัผดิชอบในการทาํงานไดอ้ยา่งด ี

2. จากแนวคดิและวธิกีารใหแ้รงเสรมิทางบวกในงานวจิยัน้ีสามารถนําไปประยกุตใ์ช ้ และ

ปรบัปรงุเพือ่ใชใ้นรายวชิาอืน่ๆได ้

 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรมกีารสาํรวจการสง่งานในทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอนในระดบัชัน้ ปวส ๑ สาขาการจดัการ

ธุรกจิคา้ปลกีคา้ 

2. เพิม่วธิกีารแกป้ญัหาและหาสาเหตุหรอืปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการสง่งานล่าชา้หรอืไมส่ง่งานเลย 

3. ควรสง่รายชื่อผูเ้รยีนทีม่ปีญัหาเรือ่งการสง่งานใหค้รใูนระดบัชัน้ ปวส ๑. สาขางานการบรกิาร

ลกูคา้เพือ่ดาํเนินการแกป้ญัหาในลาํดบัต่อไป 

4. ควรจะมกีารสาํรวจการสง่งานในรายวชิาอื่นๆ 

5. ควรมกีารเปรยีบเทยีบสภาพปญัหา 

6. ควรประเมนิผลการเรยีนทีส่ะทอ้นความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีนไดต้รงตามจุดประสงคท์ี่

กาํหนด  และนําผลการประเมนิมาดาํเนินแกไ้ขดว้ยการวจิยัในชัน้เรยีนอยา่งต่อเน่ือง 

7. ควรจดัการทาํวจิยัในชัน้เรยีนเพราะเป็นหวัใจของการจดัการเรยีนรูท้ีค่รตูอ้งทาํเพือ่แกป้ญัหาที่

เกดิขึน้กบัผูเ้รยีนอยา่งต่อเน่ือง 
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