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ค าน า 

เอกสารการวิจัยฉบับนีจ้ัดท าขึน้มาเพ่ือศึกษาแก้ปัญหาการเข้าเรียนสายของผู้ เรียนและปรับ
พฤตกิรรมการเข้าเรียนของผู้ เรียน โดยการใช้สญัญากบัผู้ เรียน ของนกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ชัน้ปีท่ี 2 สาขาการตลาดในรายวิชาการจดัจ าหน่ายสินค้าและบริการ เพ่ือให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้ เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ น าผลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์หาข้อสรุปและการท าวิจยัในครัง้นีย้ังเป็น
ประโยชน์ตอ่อาจารย์ผู้สอน และผู้ ท่ีจะน าไปเป็นแบบอยา่งในการศกึษาตอ่ไป 
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ความส าคัญและความเป็นมาของงานวิจัย 
 ในรายวิชาการจดัจ าหน่ายสินค้าและบริการ นอกจากจะให้ความรู้กับผู้ เรียนแล้ว ยงัเป็นการฝึก
พฤติกรรมให้มีความรับผิดชอบและการตรงตอ่เวลา  ซึ่งในรายวิชาการจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการจะมี
ชัว่โมงเรียนในคาบแรกของการเรียนเป็นส่วนใหญ่ ผู้วิจยัจะพบกับปัญหาการเข้าชัน้เรียนไม่ตรงเวลาของ
ผู้ เรียนเป็นประจ า ปัญหานีค้วรจะแก้ไขให้ถูกต้องและน ามาปรับพฤติกรรมอันพึ่งประสงค์ของผู้ เรียนใน
ชัว่โมงเรียน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น การเรียนไม่ทันเพ่ือน การพูดคยุซกัถามเพ่ือนท าให้เกิดการ
หยดุชะงกัของผู้ เรียนและผู้สอนท าให้ผู้สอนต้องเร่ิมต้นการสอนใหม ่  
 ในการเรียนรายวิชาระบบการการจดัจ าหน่ายสินค้าและบริการ รหสัวิชา 2202-2004 นกัศกึษาใน
ระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด ผู้ เรียนจ านวน  14 คน ประสบกบัปัญหาการเข้าเรียน
ไม่ตรงเวลา จึงท าให้ผู้ วิจยัสนใจศึกษาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าวขึน้ โดยใช้สญัญาการ
เรียนกับผู้ เรียน จากนัน้จึงสังเกตพฤติกรรมและท าการบนัทึกข้อมูล  เพ่ือให้กระบวนการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนในรายวิชาดงักลา่ว 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการเข้าชัน้เรียนไม่ตรงเวลาของนกัเรียนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 2 
จ านวน 14 คน  โดยการใช้สญัญาการเรียนกบัผู้ เรียน   
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
             พฤตกิรรม  หมายความถึง การแสดงและกิริยาทา่ทางซึง่สิ่งมีชีวิต ระบบหรืออตัลกัษณ์
ประดษิฐ์ ท่ีเกิดร่วมกนักบัสิ่งแวดล้อม ซึง่รวมระบบอ่ืนหรือสิ่งมีชีวิตโดยรวมเชน่เดียวกบัสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ พฤติกรรมเป็นการตอบสนองของระบบหรือสิ่งมีชีวิตตอ่สิ่งเร้าหรือการรับเข้าทัง้หลาย ไมว่า่จะ
เป็นภายในหรือภายนอก มีสตหิรือไมมี่สตริะลกึ ชดัเจนหรือแอบแฝง และโดยตัง้ใจหรือไมไ่ด้ตัง้ใจ 
             สัญญา  หมายถึง ข้อตกลงระหวา่งบคุคลสองฝ่าย (หรือหลายฝ่าย) วา่จะกระท าการหรืองดเว้น
กระท าการอย่างใดอยา่งหนึง่ สญัญามกัจะเป็นรูปแบบเอกสารลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ระบเุง่ือนไขและ
ข้อตกลงตา่ง ๆ ลงท้ายด้วยลายมือช่ือของทัง้สองฝ่าย และอาจมีของพยานด้วยก็ได้  
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ ความสามารถทางการเรียนในด้านตา่ง ๆ ซึง่เกิดจากผู้ เรียนได้รับ
ประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

- กลุม่เป้าหมายคือ นกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชัน้ปีท่ี 2 สาขาวิชาการตลาด จ านวน 14 
คน ท่ีเรียนวิชา การจดัจ าหนา่บสินค้าและบริการ 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99


ระยะเวลาในการด าเนินการ 
- การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัด าเนินการวิจยัในภาคเรียนท่ี 2/2558 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบบนัทกึการเข้าชัน้เรียน จ านวน 1 ชดุ 
2. สญัญาการเรียน (การตดัคะแนน) 

 
ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. สงัเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้ เรียนในรายวิชา การจดัจ าหนา่ยสินค้าและบริการ 
2. สร้างแบบบนัทกึข้อมลู จ านวน 1 ชดุ ในรายวิชา การจดัจ าหนา่ยสินค้าและบริการ 
3. น ารูปแบบการบนัทกึข้อมลูการเข้าเรียนท าการเก็บข้อมลู 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
               การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาของผู้ เรียนโดยใช้สญัญากบัผู้ เรียน มีการเก็บข้อมูล 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. การสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าเรียนไมต่รงเวลาของผู้ เรียนกลุม่เป้าหมาย จ านวน 14 คน 
2. การพดูคยุกบัผู้ เรียนเป็นรายบคุคลระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียนเพ่ือสอบถามปัญหาท่ีท าให้เข้าเรียน

ไมต่รงเวลา 
3. ผู้ วิจัยแจ้งไปยังผู้ปกครองถึงพฤติกรรมของผู้ เรียนเร่ืองการเข้าเรียนไม่ตรงเวลา เพ่ือเป็นการ

กระตุ้นผู้ เรียนอีกทาง 
4. ให้ผู้ เรียนท าสญัญาการเรียนกบัผู้สอน 
5. สงัเกตพฤตกิรรมกลุม่เป้าหมายทัง้ 14 คน หลงัจากใช้สญัญาการเรียน 
6. บนัทกึแบบสงัเกตพฤตกิรรมกลุม่เป้าหมาย 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค านวณผลการบนัทกึข้อมลูจากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 14 คน โดยคิดเป็นร้อยละของการเข้าเรียน
ก่อนเวลาเรียน การเข้าเรียนตรงเวลา การเข้าเรียนไมต่รงเวลา 

2. น าคา่ร้อยละในการเข้าเรียนมาวิเคราะห์หาผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนเก่ียวกบัการเข้าเรียน 
 
 
 
 



 
 
 
ตารางท่ี 1 สงัเกตพฤตกิรรมการเข้าเรียนไมต่รงเวลา  

รายการ สปัดาห์ท่ี 1 สปัดาห์ท่ี 2 คา่เฉล่ียจาก 2 สปัดาห์ 
โดยการประเมิน (ร้อยละ) จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.เข้าเรียนก่อนเวลาเล็กน้อย - - - - - 
2.เข้าเรียนตรงเวลา 4 28.57 3 21.43 25 
3.เข้าเรียนไมต่รงเวลา 10 71.43 11 78.57 75 

รวม 14 100 14 100 100 
 

จากตารางท่ี 1 ผลการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าเรียนใน 2 สปัดาห์แรก สรุปผลได้ดงันี ้

-  เข้าเรียนก่อนเวลาเล็กน้อย   คดิเป็นร้อยละ 0 
-  เข้าเรียนตรงเวลา                คดิเป็นร้อยละ 25 
- เข้าเรียนไมต่รงเวลา             คดิเป็นร้อยละ 75        

 
ตารางท่ี 2 ใช้สญัญาการเรียนกบัผู้ เรียน บนัทกึพฤตกิรรม ใช้เวลา 4 สปัดาห์ 

รายการ สปัดาห์ที่ 1 สปัดาห์ที่ 2 สปัดาห์ที่ 3 สปัดาห์ที่ 4 คา่แฉลี่ยจาก 4 
สปัดาห์ โดยการ
ประเมิน (ร้อยละ) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1.เข้าเรียนก่อนเวลา - - 1 7.14 1 7.14 3 26.43 8.92 
2.เข้าเรียนตรงเวลา 8 57.14 9 64.29 13 92.86 11 78.57 73.22 
3.เข้าเรียนไมต่รงเวลา 6 42.86 4 28.57 - - - - 17.86 

รวม 14 100 14 100 12 100 14 100 100 

 
   จากตารางท่ี 2 สรุปผลได้ดงันี ้

- เข้าเรียนก่อนเวลาเล็กน้อย       คดิเป็นร้อยละ  8.92 
- เข้าเรียนตรงเวลา                    คดิเป็นร้อยละ   73.22 
- เข้าเรียนไมต่รงเวลา                 คดิเป็นร้อยละ   17.86 

 
 
 
 

 



สรุปผลการวิจัย 
1. จากผลการวิจยัในระยะแรก เป็นระยะการสงัเกตพฤติกรรมผู้ เรียน กลุ่มตวัอย่างทัง้ 14 คน ขาด

ความกระตือรือร้นในการเรียนยงัเข้าเรียนไมต่รงเวลา ขาดความรับผิดชอบเร่ืองเวลาเรียน ท าให้
กระบวนการเรียนการสอนในชัว่โมงเรียนได้รับผลกระทบ 

2. ผลการวิจัยในช่วงท่ี 2 ผู้ วิจัยได้ท าสัญญากับผู้ เรียน  โดยการแจ้งเง่ือนไขกับกลุ่มตวัอย่าง 
พฤตกิรรมโดยรวมของกลุม่ตวัอยา่งมีการปรับพฤติกรรมเร่ืองการเข้าเรียนตรงเวลาเพิ่มมากขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. กลุ่มตวัอย่างท่ีเข้าเรียนไม่ตรงเวลาจะมีปัจจยัท่ีท าให้เข้าเรียนไม่ตรงเวลาแตกต่างกนั เช่น การ
ชว่ยงานผู้ปกครอง  การต่ืนสาย  ความเกียจคร้านไมอ่ยากมาเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 



แบบบันทกึพฤตกิรรมการเข้าเรียน 
 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ สปัดาห์ที่1 สปัดาห์ที่2 สปัดาห์ที่3 สปัดาห์ที่4 สปัดาห์ที่5 สปัดาห์ที่6 
1 นางสาวไปรยา เจตนากลู       
2 นายศภุฤกษ์ มาลาภิรมณ์       
3 นางสาวมณีรัตน์  เสาว์ใย       
4 นายธีราทร  บรรจง       
5 นายพนาย ุ ระดิ่งหิน       
6 นางสาวศรัญญา  คณูคร่อง       
7 นางสาวสภุาพร  ออทอง       
8 นางสาวลนินา  สาอาจ       
9 นายนนัทพงศ์ เหลอืธนานนท์       
10 นายปรเมศวร์  วาปี       
11 นางสาวเก็จมณี  งามแสง       
12 นางสาวกาญจนาพร ประเสริฐธรรม       
13 นายพิทยพล   เอีย้งมีธนาตลุ       
14 นายนนัทวฒัน์  วงศ์สงวน       

        
 
 


