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Abstract 
 The objective of this study was to modify the 1

st
 year vocational certificate students’ 

behavior for modifying their discipline, learning motivation and responsibility. The samples 

were 43 the students of Charinrat Technology College attending in the first semester of 2014. 

The research tools used in this study were the process of behavior modification, observation 

form and questionnaire. The data was analyzed by content analysis and percentage.                       

The results of the study were as follow; 

After behavior modification, 1
st
 year vocational certificate students had the 

development of their discipline, learning motivation and responsibility better. They paid more 

attention and willingness to learn in the class, had more responsibility in doing and handing 

over assignments in time as well as came to the class on time. In addition, they helped each 

other willingly. The comparison of the data from questionnaire about students’ discipline, 

responsibility and learning motivation in overall showed obviously that they had the better 

development of behavior after getting behavior modification. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือเร่ือง   การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน  ให้เป็นผู้ มีวินยั  และมีความ
รับผิดชอบของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลยัเทคโนโลยี
ชรินรัตน์ล าพนู 

ผู้วิจัย                 รศ.ดร.ชรินรัตน์  พทุธปวน ต าแหนง่ ผู้ รับใบอนญุาต  
ประชากรที่ศึกษา นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)   
ระยะเวลา   เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2557 ถึง เดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 
                ภาคการศกึษา 1  ปีการศกึษา 2557 
 
บทคัดย่อ 

 
การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ เพื่อปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน  ให้เป็นผู้ มีวินยั             

มีแรงจูงใจในการเรียน และมีความรับผิดชอบตอ่หน้าที่  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศกึษา 
2557  วิทยาลยัเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพนู ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง คือนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.)  ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนท่ี 1/2557 จ านวน 43 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
คือกระบวนการปรับเปลีย่นพฤติกรรม  แบบสงัเกต แบบสอบถาม  ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เอง   สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ การวิเคราะห์เนือ้หา ( Content analysis )  และคา่ร้อยละ  ผลการวิจยัมีดงันี ้

หลงัการปรับเปลีย่นพฤติกรรม นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลยัเทคโนโลยี
ชรินรัตน์ล าพนู  มีผู้ มีวินยัและความรับผิดชอบตอ่หน้าที่และการเรียนดีขึน้ เอาใจใสต่อ่การเรียน  รับผิดชอบ
และสนใจเรียนมากขึน้  มีความตัง้ใจเรียนมากขึน้  มีความรับผิดชอบตอ่หน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย  
ท างานท่ีได้รับมอบหมายและสง่งานตรงก าหนดเวลา รู้จกัช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัด้วยความเต็มใจ ผลการ
เปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัความมีวินยั ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียนของ
นกัเรียนในภาพรวม หลงัการปรับเปลีย่นพฤติกรรม ดีขึน้กวา่ก่อนการปรับเปลีย่นพฤติกรรมอยา่งเห็นได้
ชดัเจน 

 
 
 
 
 
 


