
ช่ือเร่ือง:   การปรับพฤติกรรมของนกัเรียนในการเรียนรู้และการส่งงานในชั้นเรียน 

ผู้วิจัย:                นายสุรศกัด์ิ วณะเจริญ     ต าแหน่ง อาจารย ์ 

ประชากรที่ศึกษา: นกัศึกษาหลกัสูตรการบริหารธุรกิจ สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ จ านวน 25 คน  

ระยะเวลา:  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557  ถึง เดือนกนัยายน พ.ศ. 2557  

ภาคการศึกษา 1  ปีการศึกษา 2557 

 

บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี เพือ่ปรับพฤติกรรมการเรียนและการส่งงานของนกัศึกษารายวชิา
2001–1004 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั และเพือ่วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภายหลงัการปรับพฤติกรรม      
การเรียนและการส่งงาน   ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษาหลกัสูตรการบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1                             
ที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2557 จ านวน 25 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั แบบทดสอบก่อนการเรียน
(pre-test)และแบบทดสอบหลงัการเรียน ( post-test) แบบ 2 ค  าตอบ คือ ถูกและผดิ จ านวน 10 ขอ้ สถิติที่ใช้
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ค่ ร้อยละ ผลการวจิยัมีดงัน้ี 

ผูว้จิยัไดส้งัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนในช่วงสปัดาห์ที่ 1-4 พบวา่มีพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนสาย 
ขาดเรียนบ่อย ไม่ตั้งใจเรียน พดูคุยกนัเองและเล่น Facebook ผา่นมือถือและ I-pad  โดยไม่ยอมจดบนัทึก
เน้ือหาที่ผูส้อนบรรยาย จากการทดสอบก่อนการเรียน ( pre-test) พบวา่ คะแนนส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปาน
กลาง( 5-6 คะแนน ) ร้อยละ 50 และ 15.38 ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นถึงพื้นความรู้ก่อน       การเรียนของ
นกัศึกษาชั้นปีที่ 1 เก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยูใ่นระดบัปานกลาง  ภายหลงัจากการปรับ
พฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานแลว้ ไดท้  าการทดสอบหลงัการเรียน ( post-test) พบวา่ 
คะแนนส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดี ( 7-8 คะแนน) ร้อยละ 23.07 และ 30.76 ตามล าดบั  เม่ือเปรียบเทียบผล
คะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และคะแนนทดสอบหลงัการเรียน ( post-test) แสดงใหเ้ห็นวา่
หลงัจากปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน จะส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาดีขึ้น 
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Abstract  

 

                    The purposes of this study were to modify the students’ behavior in learning and 

handing over assignments in the subject 2001 – 1004: Occupational Health and Safety (and to 

investigate the student’s academic achievement after behavior modification in learning and 

handing over the assignments. The sample was the 25 students of 1
st
 year vocational 

certificate in Business Computer studying Occupational Health and Safety subject in the first 

semester of 2014.  The tools used in this research were pre-test and post –test that consists of 

10 items . The data was analyzed by using T-test and percentage. The results of the study 

were as follow; 

         From observation of students’ behavior in the classroom during 1
st
 – 4

th
 week , 

many students came to the class late, didn’t pay attention on their learning, talked and went 

on Facebook through mobile phones and I-pad and didn’t take note while teacher was 

teaching.  From analyzing Pre and Post test scores, most students got the Pre-test score 5- 6 

scores at moderate level, percentage of 50 and 15.38 respectively. After behavior 

modification in learning and handing over assignments, most students got 7-8 scores at good 

level, percentage of 23.07 and 30.76 respectively. It was showed that behavior modification 

could promote the students’ academic achievement better.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


