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Abstract  

             The purpose of this study were to modify the vocational certificate students’ 

behavior in order to attend the Basic Thai Typing class (2200 – 1006) on time in the 

1
st
 semester of 2014.  The tool used in this research was lesson plan, individual 

evaluation form and grading evaluation form. The data was analyzed by using content 

analysis and percentage.  

 The result of the study was found that when students have the agreements to 

get the extra score for on-time class attendance, the students’ behavior in coming to 

Basic Thai Typing class (2200 – 1006) on time is better. The study showed that 

students have more enthusiasm to study. They tried to adjust themselves and attend to 

the class on time and always asked for the extra score according to the agreement. 

From observation, students were proud of their extra scores, self-development and 

teachers’ admiration. These positive reinforcement could solve the unpunctual class 

attendance. Besides, extra scores for class attendance was related to students’ 

academic achievement.  
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ช่ือเร่ือง   การส ารวจการเขา้เรียนสายของนกัเรียน วชิา 2200-1006 พมิพดี์ดไทย
เบื้องตน้ ระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) วทิยาลยัเทคโนโลยี                  
ชรินรัตน์ล  าพนู 

ผูว้จิยั       นางสาวจิรนนัท ์ วงคส์ถาน ต าแหน่ง อาจารย์  
ประชากรที่ศึกษา นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)   
ระยะเวลา    เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึง เดือนกนัยายน พ.ศ. 2557  
                ภาคการศึกษา 1  ปีการศึกษา 2557  
 
บทคดัยอ่ 
 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพือ่ ปรับปรุงพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนใหต้รงต่อเวลา ของ
นกัศึกษาระดบัชั้น ปวช.1 ที่เรียนวชิา 2200-1006 พมิพดี์ดไทยเบื้องตน้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั คือ คือ  แผนการสอน แบบประเมินพฤติกรรมนกัศึกษารายบุคคล 
และระดบัผลการเรียน ชองนกัศึกษารายบุคคล   ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นเอง   สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ การวเิคราะห์เน้ือหา ( Content analysis )  และค่าร้อยละ   

ผลการวจิยัมีดงัน้ี การประเมินพฤติกรรม ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย สามารถปรับปรุง
ตนเองเม่ือทราบขอ้ตกลงเบื้องตน้ในการเขา้ชั้นเรียนที่ตรงเวลา กบัครูผูส้อนแลว้ ซ่ึงจากขอ้มูลที่
บนัทึกไว ้นกัศึกษาสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง โดยการเขา้เรียนในวชิา 2200-1006 
พมิพดี์ดไทยเบื้องตน้  พบวา่มีการกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น โดยนกัเรียนพยายามปรับตวัและ
มาเขา้เรียนตรงเวลา รวมทั้งพยายามถามย  ้าถึงการบนัทึกการบวกคะแนนเพิม่ ตามที่ตกลงกนัไวใ้น
ทุก ๆ คร้ังที่มีการเรียนการสอน จากการสงัเกต นกัศึกษามีความภาคภูมิใจต่อคะแนน และการพฒันา
ตนเองไดอ้ยา่งชดัเจน และครูผูส้อนไดช้มเชย และใหก้ าลงัใจดว้ยทุก ๆ คร้ังจึงเป็นแนวทางหน่ึงที่
สามารถแกปั้ญหาในเร่ืองการเขา้เรียนไม่ตรงเวลาของนกัเรียนไดดี้อีกแนวทางหน่ึง  และคะแนน
ความรับผดิชอบต่อการเขา้ชั้นเรียน มีความสมัพนัธก์บัผลการเรียน 
 
 
 
 
 
 

 


