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รายงานวิจยัในชั้นเรียน 
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสยาม 

 
ชื่อเร่ือง   ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปรับพฤติกรรมการ เข้าเรียนโดยการใช้สัญญาเงื่อนไข                

ในรายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ 
ผู้วิจัย  อาจารย์อริสรา  อัครพิสิฐ      สาขาวิชา/ภาควิชา  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ      คณะ  บริหารธุรกิจ 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การเรียนการสอนในห้องเรียน  นอกจากจะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้แก่ผู้เรียนแล้ว  ยังเป็นสถานที่ ฝึก
พฤติกรรมของผู้เรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยตามความประสงค์ของสังคม  ปัญหาพฤติกรรมการเรียนที่มักพบเป็น
ประจ า  เช่น  การไม่เข้าเรียนและการเข้าเรียนไม่ตรงเวลา  ล้วนแต่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนและส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  ทั้งนี้ผู้สอนในฐานะที่เป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงในการปรับพฤติกรรมการเรียนที่เป็น
ปัญหาให้เป็นไปในทางที่พึงประสงค์  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในทุกด้านตามความมุ่งหมายของ
การศึกษา  จึงมีความส าคัญที่ผู้สอนควรให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  วิธีการหนึ่งที่นิยมน ามาใช้
ได้แก่  การปรับพฤติกรรมการเรียนโดยการใช้สัญญาเงื่อนไข  (Contingency  Contract)  ระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน  โดยสัญญาเงื่อนไขดังกล่าวจะก าหนดพฤติกรรมที่ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลง  และผลที่ผู้เรียน
จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น  ซึ่งสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับอาจเป็นแนวทางของการเสริมแรงทางบวก  
(Positive  Reinforcement)  เช่น  การชมเชย  การให้คะแนน  การให้รางวัล  หรืออาจเป็นแนวทางของการ
เสริมแรงทางลบ  (Negative  Reinforcement)  เช่น  การตักเตือน  การลดคะแนน  เป็นต้น  
 จากการสอนรายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ  (International  Business)  ในภาคการศึกษาที่  2  
ปีการศึกษา  2555  ผู้วิจัยพบว่า  ปัญหาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาที่มักพบเป็นประจ า  คือ  การไม่เข้าเรียน  
และการเข้าเรียนไม่ตรงเวลา  ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาในการเรียนการสอน  เช่น  การไม่เข้าเรียน  
จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  การเข้าเรียนไม่ตรงเวลาเมื่อนักศึกษาที่มาสายเดินเข้าห้องเรียนจะท าให้
นักศึกษาที่ก าลังเรียนอยู่เสียสมาธิในการเรียน  จากปัญหาและแนวคิดดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจใน
การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยการใช้สัญญาเงื่อนไข  ผู้วิจัยได้ตั้งค าถามของการวิจัยเพื่อน าไปสู่การหา
ค าตอบ  ซึ่งค าตอบที่ได้รับจะน าไปพัฒนาวิธีการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์แก่ผู้เรียนต่อไป  ค าถามของการวิจัยในคร้ังนี้คือ  ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปรับพฤติกรรม
การเข้าเรียนโดยการใช้สัญญาเงื่อนไข  ในรายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ 
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เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง   
 พฤติกรรม  (Behavior)  คือ  การกระท าหรือการแสดงออกของบุคคลเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า  
(Stimulus)  ซึ่งการตอบสนองดังกล่าวอาจเป็นการเคลื่อนไหวที่สังเกตได้หรือวัดได้  เช่น  การเดิน  การพูด  การ
คิด  การเต้นของหัวใจ  (ภัคธณัช  ม่วงศรี: 2554, 5) 
 พฤติกรรมที่เป็นปัญหา  คือ  พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน  รวมไปถึงการฝ่าฝืนกฎ  ระเบียบ
ต่างๆ ของโรงเรียน  ประพฤติในลักษณะที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม  (คู่มือการปรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของ
นักเรียนสู่การวิจัยในชั้นเรียน: 2555, 5)   
 การปรับพฤติกรรม  (Behavior  Modification)  คือ  การประยุกต์หลักการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคล  โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการประสมประสานกันเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์  ตลอดทั้งการสร้างสรรค์และเสริมสร้าง
ให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์  (คู่มือการปรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนสู่การวิจัยในชั้นเรียน : 2555, 
5)   
 เทคนิคการปรับพฤติกรรมที่  สกินเนอร์  นักจิตวิยาให้ความสนใจ  คือ  การเสริมแรง  (Reinforcement)  
(จิรศักดิ์  เทียมขุนทด: 2552, 4) 
 การเสริมแรง  (Reinforcement)  (วายุพา  เหมือนมาตย์: 2554, 3)  หมายถึง  การท าให้ความถี่ของ
พฤติกรรมเพิ่มขึ้น  อันเป็นผลเน่ืองมาจากผลกรรมที่ตามหลังพฤติกรรมนั้น  แบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ 
 1. การเสริมแรงทางบวก  (Positive  Reinforcement)  หมายถึง  สิ่งของ  ค าพูด  หรือสภาพการณ์ที่จะ
ช่วยให้พฤติกรรมเกิดขึ้นอีก  หรือสิ่งที่ท าให้เพิ่มความน่าจะเป็นไปได้ของการเกิดพฤติกรรม  เช่น  การชมเชย  
การให้คะแนน  การให้รางวัล 
 2. การเสริมแรงทางลบ  (Negative  Reinforcement)  หมายถึง  การเปลี่ยนสภาพการณ์หรือ
เปลี่ยนแปลงบางอย่างก็อาจจะท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมได้  การเสริมแรงทางลบเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใน  2  
ลักษณะ  คือ  พฤติกรรมหลีกหนี  (Escape  Behavior)  และพฤติกรรมหลีกเลียง  (Avoidance  Behavior)  เช่น  
การอ่านหนังสือก่อนสอบเพื่อหลีกเลี่ยงการสอบตก 
 การเสริมแรงทางบวก  แบ่งเป็น  3  ประเภท  คือ  (คู่มือการปรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนสู่
การวิจัยในชั้นเรียน: 2555, 7-8)   
 1. แรงเสริมทางสังคม  (Social  Reinforcement)  ได้แก่  ค าชมเชย  เช่น  “ดี”  “ดีมาก”  การยอมรับและ
การให้ความสนใจ  เช่น  พยักหน้า  ยิ้ม  แรงเสริมทางสังคมต้องมีการวางเงื่อนไข  และสามารถน าไปใช้ในทุก
สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งง่าย  สะดวก  และประหยัด 
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 2. แรงเสริมที่เป็นสิ่งของและสัญลักษณ์ที่น าไปแลกเปลี่ยนสิ่งที่ต้องการได้  (Tangible  and  Token  
Reinforcement)  สิ่งของและสัญลักษณ์ที่น าไปแลกเปลี่ยนสิ่งที่ต้องการนั้นเรียกว่า  เบี้ยอรรถกร  เช่น  คะแนน  
ดาว  เพื่อน าไปแลกเปลี่ยนสิ่งที่ต้องการ  สิ่งของดังกล่าวเป็นสิ่งที่กินได้  จับต้องได้  และมองเห็นได้  เช่น  ขนม  
ตุ๊กตา  กิจกรรมต่างๆ ที่พอใจ   
 3. แรงเสริมที่อยู่ภายในตัวบุคคล  (Intrinsic  Reinforcement)  เป็นแรงเสริมที่เกิดจากภายในตัวบุคคล
หลังจากแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา  หรือท าสิ่งต่างๆ ได้ส าเร็จ 
 ในการน าการเสริมแรงทางบวกไปใช้  นักจิตวิยาและนักวิจัยบางท่านอาจจะมีการวางเงื่อนไขในการ
แสดงพฤติกรรมเป้าหมายควบคู่ไปด้วย  วิธีการหนึ่งในการวางเงื่อนไขที่นิยมน ามาใช้คือ  การใช้สัญญาเงื่อนไข   
 การใช้สัญญาเงื่อนไข  (Contingency  Contract)  (คู่มือการปรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนสู่การ
วิจัยในชั้นเรียน: 2555, 14-15)  คือ  การปรับพฤติกรรมโดยการใช้เทคนิคต่างๆ เช่น  การเสริมแรง  การลงโทษ  
และการให้รางวัลพิเศษมาผสมผสานกันโดยการท าสัญญาระหว่างผู้ปรับพฤติกรรม  เช่น  ผู้สอน  ผู้ปกครอง  
และผู้ที่ถูกปรับพฤติกรรม  เช่น  นักเรียน  ลูก  สัญญาที่ท าขึ้นจะต้องกระท าร่วมกันทั้งสองฝ่าย  และต้องมีความ
เข้าใจตรงกัน  รวมถึงระบุความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมที่กระท าและผลที่ได้รับ 
 หลักการของการใช้สัญญาเงื่อนไข 
 1. ในสัญญาจะต้องระบุรายละเอียดของเงื่อนไขที่แต่ละฝ่ายต้องกระท าและได้รับเมื่อท าตามสัญญาที่
ก าหนดไว้  เช่น  การให้คะแนนเมื่อเข้าเรียนตรงเวลา 
 2. ในสัญญาจะต้องระบุพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาซึ่งได้สังเกตไว้แล้ว  และต้องการให้เปลี่ยนแปลง
อย่างชัดเจน 
 3. ในสัญญาจะต้องระบุตัวเสริมแรงและอัตราที่ให้อย่างชัดเจน  การให้รางวัลพิเศษ  (Bonus)  เมื่อผู้ที่
ถูกปรับพฤติกรรมสามารถกระท าตามสัญญาได้อย่างสม่ าเสมอ  การระบุโทษเมื่อไม่สามารถกระท าตามสัญญา
ได้ 
 ข้อดีของการใช้สัญญาเงื่อนไข 
 1. ผู้ที่ถูกปรับพฤติกรรมได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ  ท าให้ยินยอมที่จะกระท าตามสัญญาเงื่อนไข
ได้ง่าย  ช่วยลดความรู้สึกว่าถูกบังคับ 
 2. สัญญามีความยืดหยุ่น  ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจ  ก็สามารถที่จะตกลงและแก้ไขใหม่ได้ 
 3. สัญญาระบุเงื่อนไขของพฤติกรรมและผลที่ได้รับอย่างชัดเจน  ท าให้เป็นแนวทางในการกระท าตาม
สัญญาได้ง่ายขึ้น 
 4. การใช้สัญญาเงื่อนไขมีประโยชน์ในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ปรับพฤติกรรมและผู้ที่ถูกปรับ
พฤติกรรม   
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 คชภัค  กุลกวีวุฒิ  (2554)  ได้ท าการศึกษาเร่ือง  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมปีที่  5B  โดยจุดมุ่งหมายของการศึกษาคร้ังนี้  คือ  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการบริหารเวลา  และมาเรียนให้
ทันเวลาในคาบเรียนที่ 1  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมปีที่  5B  ในปีการศึกษา  2554  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  แบบบันทึกการรายงานตัวประจ าวันของนักเรียนที่มีสถิติการมาสายบ่อยๆ 
โดยเก็บเป็นสถิติในแต่ละวัน  และสรุปเป็นรายเดือนตามเอกสารของทางโรงเรียน  ผลการศึกษาพบว่า  หลังมี
การปรับพฤติกรรมตามเงื่อนไข  เช่น  การพูดคุยและรายงานตัวในตอนเช้ากับครูประจ าชั้นเป็นประจ า  การตอบ
ค าถามบางคร้ังตามความเหมาะสมซึ่งเป็นค าถามสั้นๆ อย่างสม่ าเสมอ  พร้อมทั้งร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น  ท าให้นักเรียนมีการพัฒนาการด้านการมาเรียน  และมีความรับผิดชอบในการมาเรียนดีขึ้น 
 ภัคธณัช  ม่วงศรี  (2554)  ได้ท าการศึกษาเร่ือง  การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา
โดยใช้สัญญาการเรียนกับนักศึกษาระดับชั้นปวช. 3  สาขาการบัญชี  ที่เรียนวิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย  
โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาในคร้ังนี้  คือ  เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลา  กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา  ได้แก่  นักศึกษาระดับชั้นปวช. 3  สาขาการบัญชี  ห้องปวช. 3/1 - 3/2  ที่เรียนวิชาการบัญชีร่วมค้าและ
ฝากขาย  จ านวน  7  คน  ที่โรงเรียนเทคนิคพณิชยการพิษณุโลก  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554  เคร่ืองมือที่ใช้
ในการศึกษา  ได้แก่  สมุดบันทึกการเข้าเรียน  สัญญาการเรียน  แบบสังเกตพฤติกรรม  และแบบสอบถาม  ผล
การศึกษาพบว่า  จากการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างเป็นระยะเวลา  5  สัปดาห์  โดยใช้แบบสังเกตและ
แบบบันทึกพฤติกรรมของนักศึกษา  พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนหลังการท าสัญญาการเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น  นักศึกษามาเข้าเรียนได้ตรงเวลา  และบางคนมาก่อนเวลา  ท าให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นมาก
ขึน้  มีความรับผิดชอบมากขึ้น     
 วรวรรณ  ชาลีพรหม  (2554)  ได้ท าการศึกษาเร่ือง  การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อ
เวลาโดยการใช้ข้อตกลงกับนักศึกษา  ในรายวิชา  กค 301  วัสดุเกษตรเบื้องต้น  โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ในคร้ังนี้  คือ  เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าชั้นให้ตรงต่อเวลา  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา  ได้แก่  นักศึกษาชั้นปีที่   3  
สาขาวิชาเกษตรเคมีที่เรียนวิชา  กค  301  วัสดุเกษตรเบื้องต้น  จ านวน  10  คน  ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในภาค
การศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2554  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ใบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและ
ใบบันทึกคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรม  และข้อตกลงในการเข้าชั้นเรียนโดยแจ้งข้อตกลงกับนักศึกษาตั้งแต่คร้ัง
แรกของชั่วโมงเรียน  โดยข้อตกลงคือ  การให้คะแนนเข้าเรียนทั้งหมด  10  คร้ัง  คิดเป็น  10%  ของคะแนน
ทั้งหมด  หากนักศึกษาเข้าเรียนสาย  15  นาทีจะไม่ได้รับคะแนนเข้าชั้นเรียน  ผลการศึกษาพบว่า  จากการสังเกต
พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างเป็นระยะเวลา  10  สัปดาห์  พฤติกรรมการเข้าเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้น  นักศึกษามาเข้าเรียนตรงเวลาและมาเรียนก่อนเวลา  10 -15  นาที  
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาโดยการใช้สัญญาเงื่อนไข  ในรายวิชา        
135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ   
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยการใช้สัญญาเงื่อนไข  
ในรายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ   
 3. เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา  135-201  ธุรกิจ-
ระหว่างประเทศ 
 
ระยะเวลาที่ท าการวิจัย 
 4  เดือน   
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์  ภาคปกติ  จ านวน  332  คน  ที่เรียนในรายวิชา  135-201  
ธุรกิจระหว่างประเทศ  ในภาคศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2555  กลุ่มที่  6-11   
 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีจ านวน  294  คน  ซึ่งคิดเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80  ของจ านวน
ประชากรเป้าหมาย 

 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. ใบบันทึกคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาในแต่ละสัปดาห์ 
 2. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยการใช้สัญญา
เงื่อนไข  ในรายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ  ซึ่งแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  ได้แก่ 
  ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ชื่อ-นามสกุล  อายุ  เพศ  ชั้นปีการศึกษา  สาขาวิชา  
เกรดเฉลี่ยสะสม  (GPA)  และนักศึกษาเคยมีการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยการใช้สัญญาเงื่อนไขใน
รายวิชาอื่นมาก่อนหรือไม่  
  ส่วนที่  2   ข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยการใช้สัญญา
เงื่อนไข  ในรายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ   
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยได้ท าการศึกษานี้ในภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2555  โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ตามความสะดวก  (กัลยา  วานิชบัญชา, 2550)  ซึ่งได้แก่  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์  ภาค
ปกติ  ที่เรียนในรายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ  ในภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2555  กลุ่มที่  6-11 
 2. ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 
  1) จัดท าใบบันทึกคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาในแต่ละสัปดาห์  โดยจะ
พิจารณาจากพฤติกรรม  2  ด้าน  คือ 

  1) ความสม่ าเสมอในการเข้าเรียน 
  2) การเข้าเรียนตรงเวลา 
  2) สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาก่อนการใช้สัญญาเงื่อนไข  และบันทึกคะแนนลงใน
ใบบันทึกคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษา  เป็นระยะเวลา  1  สัปดาห์ 
  3) จัดท าสัญญาเงื่อนไขการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษา   
  4) แจ้งการใช้สัญญาเงื่อนไขกับนักศึกษา  และสังเกตพฤติกรรมหลังการใช้สัญญาเงื่อนไข  โดย
บันทึกคะแนนลงในใบบันทึกคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษา  เป็นระยะเวลา  4  
สัปดาห ์
  5) แจกแบบสอบถามให้แก่นักศึกษาเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปรับพฤติกรรม
การเข้าเรียนโดยการใช้สัญญาเงื่อนไข  ในรายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ  
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากใบบันทึกคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษา  มาศึกษาการ
ปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษา 
 2. ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนโดย
การใช้สัญญาเงื่อนไข  ในรายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ  มาประมวลผลและประเมินหาค่าเฉลี่ยทาง
สถิต ิ
 
 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ 

 1.  แบบแจกแจงความถี่  ร้อยละ   
 2. ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อทราบการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาโดยการใช้สัญญาเงื่อนไข  ในรายวิชา         
135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ   
 2.  เพื่อทราบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยการใช้สัญญาเงื่อนไข  
ในรายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ 
 3.  เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา  135-201  ธุรกิจ-
ระหว่างประเทศ 
 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล   
 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยออกเป็น  3  ส่วน  ดังน้ี 
 1. ลักษณะการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาโดยการใช้สัญญาเงื่อนไข   
 2. ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 3.  ลักษณะข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยการใช้
สัญญาเงื่อนไข  ในรายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ   
 
1. ลักษณะการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาโดยการใช้สัญญาเงื่อนไข   
 
 ตารางท่ี  1.1   แสดงพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาก่อนการใช้สัญญาเงื่อนไข 
 

                        กลุ่ม 
พฤติกรรม / 
จ านวนนักศึกษา  (คน) 

6 7 8 9 10 11 รวม 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดในกลุ่มที่  6-11 70 49 57 76 43 37 332 

 
จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนตรงเวลา 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

รวมจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าเรียน 

26 
19 

5 
25 

20 
19 

10 
50 

11 
21 

10 
16 

82 
150 

45 30 39 60 32 26 232 

 
รวมจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่ไม่เข้าเรียน 25 19 18 16 11 11 100 
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 ตารางท่ี  1.2   แสดงพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาหลังการใช้สัญญาเงื่อนไขสัปดาห์ท่ี  1 
 

                        กลุ่ม 
พฤติกรรม / 
จ านวนนักศึกษา  (คน) 

6 7 8 9 10 11 รวม 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดในกลุ่มที่  6-11 70 49 57 76 43 37 332 

 
จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนตรงเวลา 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

รวมจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าเรียน 

32 
15 

19 
12 

38 
7 

47 
13 

18 
14 

23 
3 

177 
64 

47 31 45 60 32 26 241 

 
รวมจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่ไม่เข้าเรียน 23 18 12 16 11 11 91 

 
 

 ตารางท่ี  1.3   แสดงพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาหลังการใช้สัญญาเงื่อนไขสัปดาห์ท่ี  2 
 

                        กลุ่ม 
พฤติกรรม / 
จ านวนนักศึกษา  (คน) 

6 7 8 9 10 11 รวม 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดในกลุ่มที่  6-11 70 49 57 76 43 37 332 

 
จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนตรงเวลา 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

รวมจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าเรียน 

36 
13 

21 
13 

42 
3 

55 
7 

22 
12 

20 
4 

196 
52 

49 34 45 62 34 24 248 

 
รวมจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่ไม่เข้าเรียน 21 15 12 14 9 13 84 
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 ตารางท่ี  1.4   แสดงพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาหลังการใช้สัญญาเงื่อนไขสัปดาห์ท่ี  3 
 

                        กลุ่ม 
พฤติกรรม / 
จ านวนนักศึกษา  (คน) 

6 7 8 9 10 11 รวม 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดในกลุ่มที่  6-11 70 49 57 76 43 37 332 

 
จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนตรงเวลา 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

รวมจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าเรียน 

37 
13 

24 
10 

43 
0 

53 
9 

25 
11 

23 
3 

205 
46 

50 34 43 62 36 26 251 

 
รวมจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่ไม่เข้าเรียน 20 15 14 14 7 11 81 

 
 

 ตารางท่ี  1.5   แสดงพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาหลังการใช้สัญญาเงื่อนไขสัปดาห์ท่ี  4 
 

                        กลุ่ม 
พฤติกรรม / 
จ านวนนักศึกษา  (คน) 

6 7 8 9 10 11 รวม 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดในกลุ่มที่  6-11 70 49 57 76 43 37 332 

 
จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนตรงเวลา 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

รวมจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าเรียน 

43 
8 

30 
5 

43 
3 

55 
9 

27 
9 

25 
6 

223 
40 

51 35 46 64 36 31 263 

 
รวมจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่ไม่เข้าเรียน 19 14 11 12 37 36 69 
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 ตารางท่ี  1.6   แสดงสรุปพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้สัญญาเงื่อนไข 
   (คิดเป็นจ านวนคน) 
 

                        กลุ่ม 

พฤติกรรม / 

จ านวนนักศึกษา  (คน) 

ก่อน 

การใช้สัญญา

เงื่อนไข 

หลังการใช้สัญญาเงื่อนไข 

สัปดาห์ท่ี  1 สัปดาห์ท่ี  2 สัปดาห์ท่ี  3 สัปดาห์ท่ี  4 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดในกลุ่มที ่ 6-11 332 332 332 332 332 

 
จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนตรงเวลา 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนไม่ตรงเวลา 
รวมจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทีเ่ข้าเรียน 

82 
150 

177 
64 

196 
52 

205 
46 

223 
40 

232 241 248 251 263 
 

รวมจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่ไม่เข้าเรียน 100 91 84 81 69 

 
 ตารางท่ี  1.7   แสดงสรปุพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้สัญญาเงื่อนไข 
   (คิดเป็นร้อยละ) 
 

                        กลุ่ม 

พฤติกรรม / 

จ านวนนักศึกษา  (ร้อยละ) 

ก่อน 

การใช้สัญญา

เงื่อนไข 

หลังการใช้สัญญาเงื่อนไข 

สัปดาห์ท่ี  1 สัปดาห์ท่ี  2 สัปดาห์ท่ี  3 สัปดาห์ท่ี  4 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดในกลุ่มที ่ 6-11 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
- จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนตรงเวลา   
- จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนไม่ตรงเวลา   
รวมจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทีเ่ข้าเรียน 

24.70 
45.18 

53.31 
19.28 

59.04 
15.66 

61.75 
13.85 

67.17 
12.05 

69.88 72.59 74.70 75.60 79.22 
 

รวมจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่ไม่เข้าเรียน 30.12 27.41 25.30 24.40 20.78 
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2. ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วย  ชื่อ-นามสกุล  อายุ  เพศ  ชั้นปีการศึกษา  สาขาวิชา  เกรดเฉลี่ย
สะสม  (GPA)  และนักศึกษาเคยมีการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยการใช้สัญญาเงื่อนไขในรายวิชาอ่ืนมา
ก่อนหรือไม่  
 2.1 อายุ  จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ  22.50  ปี  โดยอายุ
น้อยที่สุดคือ  19  ปี  และอายุมากที่สุดคือ  26  ปี   
  อันดับท่ี  1 อายุ  20  ปี  มีจ านวน  155   คน  คิดเป็นร้อยละ  52.72   
  อันดับท่ี  2 อายุ  21  ปี  มีจ านวน  57   คน  คิดเป็นร้อยละ  19.39   
  อันดับท่ี  3 อายุ  19  ปี  มีจ านวน  39 คน  คิดเป็นร้อยละ  13.27   
  อันดับท่ี  4 อายุ  22  ปี  มีจ านวน  22 คน  คิดเป็นร้อยละ  7.48   
  อันดับท่ี  5 อายุ  23  ปี  มีจ านวน  12 คน  คิดเป็นร้อยละ  4.08   
  อันดับท่ี  6 อายุ  24  ปี  มีจ านวน  5 คน  คิดเป็นร้อยละ  1.70   
  อันดับท่ี  7 อายุ  25  ปี  มีจ านวน  3 คน  คิดเป็นร้อยละ  1.02   
  อันดับท่ี  8 อายุ  26  ปี  มีจ านวน  1 คน  คิดเป็นร้อยละ  0.34 
 
  ตารางท่ี  2.1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามอายุ 

 
อายุ  (ปี) จ านวน  (คน) ร้อยละ 

19 39 13.27 
20 155 52.72 
21 57 19.39 
22 22 7.48 
23 12 4.08 
24 5 1.70 
25 3 1.02 
26 1 0.34 
รวม 294 100.00 

ค่าเฉลี่ย  (Mean)  =  22.50  ป ี
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 2.2  เพศ  จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  และรองลงมาเป็นเพศ
ชาย   
  อันดับท่ี  1 เพศหญิง  มีจ านวน  201 คน  คิดเป็นร้อยละ  68.37   
  อันดับท่ี  2 เพศชาย  มีจ านวน  93 คน  คิดเป็นร้อยละ  31.63   
 
  ตารางท่ี  2.2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเพศ 

 
เพศ จ านวน  (คน) ร้อยละ 
หญิง 201 68.37 
ชาย 93 31.63 
รวม 294 100.00 

  
 2.3 ชั้นปีการศึกษา  จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง  พบว่า   
  อันดับท่ี  1 ชั้นปีการศึกษาที่  2  มีจ านวน  259   คน  คิดเป็นร้อยละ  88.10   
  อันดับท่ี  2 ชั้นปีการศึกษาที่  3  มีจ านวน  21  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.14   
  อันดับท่ี  3 ชั้นปีการศึกษาที่  1  มีจ านวน  7  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.38   
     ชั้นปีการศึกษาที่  4  มีจ านวน  7  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.38   
    
  ตารางท่ี  2.3  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามชั้นปีการศึกษา 

 
ชั้นปีการศึกษา จ านวน  (คน) ร้อยละ 

1 7 2.38 
2 259 88.10 
3 21 7.14 
4 7 2.38 

รวม 294 100.00 
 
 2.4 สาขาวิชา  จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง  พบว่า   
  อันดับท่ี  1 สาขาการบัญชี    มีจ านวน  78  คน  คิดเป็นร้อยละ  26.53   
  อันดับท่ี  2 สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   มีจ านวน  75  คน  คิดเป็นร้อยละ  25.51   
  อันดับท่ี  3 ยังไม่ได้เลือกสาขา     มีจ านวน  71  คน  คิดเป็นร้อยละ  24.15   
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  อันดับท่ี  4 สาขาการจัดการทั่วไป     มีจ านวน  48  คน  คิดเป็นร้อยละ  16.33   
  อันดับที่  5 สาขาการตลาด      มีจ านวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.08   
  อันดับท่ี  6 สาขาการเงินและการธนาคาร     มีจ านวน  9    คน  คิดเป็นร้อยละ  3.06   
  อันดับท่ี  7 สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ     มีจ านวน  1    คน  คิดเป็นร้อยละ  0.34   
   
  ตารางท่ี  2.4  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามสาขาวิชา 

 
สาขาวิชา จ านวน  (คน) ร้อยละ 

 
 

คณะบริหารธุรกิจ 

การบัญชี 78 26.53 
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 75 25.51 
การเงินและการธนาคาร 9 3.06 
การจัดการทั่วไป 48 16.33 
การตลาด 12 4.08 

คณะศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 1 0.34 
ยังไม่ได้เลือกสาขา 71 24.15 

รวม 294 100.00 
 
 2.5 เกรดเฉลี่ยสะสม  (GPA)  จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง  พบว่า   
  อันดับท่ี  1 เกรดเฉลี่ยสะสม  2.01 – 2.25  มีจ านวน  66  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.45 
    อันดับท่ี  2 เกรดเฉลี่ยสะสม  2.26 – 2.50  มีจ านวน  55  คน  คิดเป็นร้อยละ  18.71 
  อันดับท่ี  3 เกรดเฉลี่ยสะสม  2.51 – 2.75  มีจ านวน  49  คน  คิดเป็นร้อยละ  16.67 
  อันดับท่ี  4 เกรดเฉลี่ยสะสม  1.76 – 2.00  มีจ านวน  48  คน  คิดเป็นร้อยละ  16.33 
    อันดับท่ี  5 เกรดเฉลี่ยสะสม  2.76 – 3.00  มีจ านวน  28  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.52 
  อันดับท่ี  6     เกรดเฉลี่ยสะสม  3.01 – 3.25  มีจ านวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.80 
  อันดับท่ี  7 เกรดเฉลี่ยสะสม  3.26 – 3.50  มีจ านวน  9    คน  คิดเป็นร้อยละ  3.06 
  อันดับท่ี  8 เกรดเฉลี่ยสะสม  1.51 – 1.75  มีจ านวน  8    คน  คิดเป็นร้อยละ  2.72 
     เกรดเฉลี่ยสะสม  3.51 – 3.75  มีจ านวน  8    คน  คิดเป็นร้อยละ  2.72 
  อันดับท่ี  9 เกรดเฉลี่ยสะสม  3.76 – 4.00  มีจ านวน  3    คน  คิดเป็นร้อยละ  1.02 
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  ตารางท่ี  2.5  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม  (GPA) 
 

เกรดเฉลี่ยสะสม จ านวน  (คน) ร้อยละ 
1.51 – 1.75 8 2.72 
1.76 – 2.00 48 16.33 
2.01 – 2.25 66 22.45 
2.26 – 2.50 55 18.71 
2.51 – 2.75 49 16.67 
2.76 – 3.00 28 9.52 
3.01 – 3.25 20 6.80 
3.26 – 3.50 9 3.06 
3.51 – 3.75 8 2.72 
3.76 – 4.00 3 1.02 

รวม 294 100.00 
ค่าเฉลี่ย  (Mean)  GPA  =  2.46  

 
 2.6 นักศึกษาเคยมีการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยการใช้สัญญาเงื่อนไขในรายวิชาอื่นมาก่อนหรือไม่  
จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง  พบว่า   
  อันดับท่ี  1 ไม่เคย   มีจ านวนความถี่  246  คิดเป็นร้อยละ  83.67   
  อันดับท่ี  2 เคย   มีจ านวนความถี่  48    คิดเป็นร้อยละ  16.33   

   
  ตารางท่ี  2.6   แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามการเคยมีปรับพฤติกรรม 
     การเข้าเรียนโดยการใช้สัญญาเงื่อนไขในรายวิชาอื่นมาก่อนหรือไม่   

 
นักศึกษาเคยมีปรับพฤติกรรมการเข้าเรียน 

โดยการใช้สัญญาเงื่อนไขในรายวิชาอื่นมาก่อนหรือไม่   
จ านวนความถี่ ร้อยละ 

ไม่เคย 246 83.67 
เคย 48 16.33 
รวม 294 100.00 
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3. ลักษณะข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยการใช้สัญญา
เงื่อนไข  ในรายวิชา  135-201  ธุรกจิระหว่างประเทศ   

 
 ตารางท่ี 3.1   แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยการใช้สัญญา
เงื่อนไข  ในรายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ   
 

รายการ 

  ระดับความคิดเห็น  

รวม 

 

ค่าเฉลี่ย เห็นด้วย 

มากที่สุด 

เห็นด้วย 

มาก 

เห็นด้วย 

ปานกลาง 

เห็นด้วย 

น้อย 

เห็นด้วย 

น้อยที่สุด 

1. การใช้สัญญาเงื่อนไขท าให้ผู้เรียนเข้าเรียนสม่ าเสมอ 
 

115 
(39.12%) 

144 
(48.98%) 

35 
(11.90%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

294 4.27 

2. การใช้สัญญาเงื่อนไขท าให้ผู้เรียนเข้าเรียนตรงเวลา 
 

126 
(42.86%) 

145 
(49.32%) 

22 
(7.48%) 

1 
(0.34%) 

0 
(0.00%) 

294 4.35 

3. การใช้สัญญาเงื่อนไขท าให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 
 

101 
(34.35%) 

159 
(54.08%) 

34 
(11.57%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

294 4.43 

4. การใช้สัญญาเงื่อนไขท าให้ผู้เรียนรู้จักบริหารเวลา 
 

116 
(39.46%) 

150 
(51.02%) 

27 
(9.18%) 

1 
(0.34%) 

0 
(0.00%) 

294 4.30 

5. การใช้สัญญาเงื่อนไขท าให้ผู้เรียนมีความ 
    กระตือรือร้น 

152 
(51.70%) 

116 
(39.46%) 

25 
(8.50%) 

1 
(0.34%) 

0 
(0.00%) 

294 4.43 

6. การใช้สัญญาเงื่อนไขเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 
 

140 
(47.62%) 

133 
(45.24%) 

19 
(6.46%) 

2 
(0.68%) 

0 
(0.00%) 

294 4.40 

7. การใช้สัญญาเงื่อนไขเป็นประโยชน์ต่อการเรียน 
    การสอน 

129 
(43.88%) 

136 
(46.26%) 

29 
(9.86%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

294 4.34 

8. ควรมีการใช้สัญญาเงื่อนไขต่อไปหรือน าไปใช้ใน 
    รายวิชาอื่นในอนาคต 

110 
(37.41%) 

134 
(45.58%) 

48 
(16.33%) 

1 
(0.34%) 

1 
(0.34%) 

294 4.19 

ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยการใช้สัญญาเงื่อนไข 
ในรายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ 

4.34 

 
  ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยการใช้สัญญาเงื่อนไข  ในรายวิชา      
135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ  สามารถสรุปได้  ดังนี ้
  1. การใช้สัญญาเงื่อนไขท าให้ผู้เรียนเข้าเรียนสม่ าเสมอ 
   ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษามีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  ( x  = 4.27)  โดยนักศึกษา
มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากมากที่สุด  จ านวนร้อยละ  48.98  รองลงมาคือ  ความคิดเห็นในระดับเห็น



 16 

ด้วยมากที่สุด  จ านวนร้อยละ  39.12  และความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง  จ านวนร้อยละ  11.90  
ตามล าดับ 
  2. การใช้สัญญาเงื่อนไขท าให้ผู้เรียนเข้าเรียนตรงเวลา 
   ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษามีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นดว้ยมาก  ( x  = 4.35)  โดยนักศึกษา
มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากมากที่สุด  จ านวนร้อยละ  49.32  รองลงมาคือ  ความคิดเห็นในระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด  จ านวนร้อยละ  42.86  ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง  จ านวนร้อยละ  7.48  และความ
คิดเห็นในระดบัเห็นด้วยน้อย  จ านวนร้อยละ  0.34  ตามล าดับ 
  3. การใช้สัญญาเงื่อนไขท าให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 
   ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษามีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  ( x  = 4.43)  โดยนักศึกษา
มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากมากที่สุด  จ านวนร้อยละ  54.08  รองลงมาคือ  ความคิดเห็นในระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด  จ านวนร้อยละ  34.35  และความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง  จ านวนร้อยละ  11.57  
ตามล าดับ 
  4. การใช้สัญญาเงื่อนไขท าให้ผู้เรียนรู้จักบริหารเวลา 
   ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษามีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  ( x  = 4.30)  โดยนักศึกษา
มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากมากที่สุด  จ านวนร้อยละ  51.02  รองลงมาคือ  ความคิดเห็นในระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด  จ านวนร้อยละ  39.46  ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง  จ านวนร้อยละ  9.18  และความ
คิดเห็นในระดับเห็นด้วยน้อย  จ านวนร้อยละ  0.34  ตามล าดับ   
  5. การใช้สัญญาเงื่อนไขท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น 
   ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษามีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  ( x  = 4.43)  โดยนักศึกษา
มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุดเป็นอันดับแรก  จ านวนร้อยละ  51.70  รองลงมาคือ  ความคิดเห็นใน
ระดับเห็นด้วยมาก  จ านวนร้อยละ  39.46  ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง  จ านวนร้อยละ  8.50  และ
ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยน้อย  จ านวนร้อยละ  0.34  ตามล าดับ   
  6. การใช้สัญญาเงื่อนไขเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 
   ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษามีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  ( x  = 4.40)  โดยนักศึกษา
มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุดเป็นอันดับแรก  จ านวนร้อยละ  47.62  รองลงมาคือ  ความคิดเห็นใน
ระดับเห็นด้วยมาก  จ านวนร้อยละ  45.24  ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง  จ านวนร้อยละ  6.46  และ
ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยน้อย  จ านวนร้อยละ  0.68  ตามล าดับ 
  7. การใช้สัญญาเงื่อนไขเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

   ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษามีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  ( x  = 4.34)  โดยนักศึกษา
มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากมากที่สุด  จ านวนร้อยละ  46.26  รองลงมาคือ  ความคิดเห็นในระดับเห็น
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ด้วยมากที่สุด  จ านวนร้อยละ  43.88  และความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง  จ านวนร้อยละ  9.86   
ตามล าดับ 
  8. ควรมีการใช้การใช้สัญญาเงื่อนไขต่อไปหรือน าไปใช้ในรายวิชาอ่ืนในอนาคต 

   ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษามีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  ( x  = 4.19)  โดยนักศึกษา
มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากมากที่สุดจ านวนร้อยละ  45.58  รองลงมาคือ  ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด  จ านวนร้อยละ  37.41  ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง  จ านวนร้อยละ  16.33  ความคิดเห็น
ในระดับเห็นด้วยน้อย  จ านวนร้อยละ  0.34  และความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด  จ านวนร้อยละ  0.34  
ตามล าดับ 
  นอกจากการส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถามข้างต้น  ยังมีความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่ม
ตัวอย่าง  ดังนี ้
  - การใช้สัญญาเงื่อนไขเป็นวิธีการที่ดี  ท าให้นักศึกษาตรงต่อเวลาและตั้งใจเรียนมากขึ้น 
  - การใช้สัญญาเงื่อนไขท าให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นที่จะมาเรียน 
  - การใช้สัญญาเงื่อนไขท าให้นักศึกษามีความรับผิดชอบมากขึ้น  จากที่เคยมาสาย  เดินเล่นอยู่ข้างนอกก็
จะรีบเข้าชั้นเรียน  ท าให้นักศึกษาได้เรียนบทเรียนตั้งแต่ เร่ิมต้น  เป็นสิ่งที่ดีส าหรับนักศึกษาที่จะได้เรียนอย่าง
เต็มที่ 
  - ควรมีการใช้สัญญาเงื่อนไขอย่างต่อเน่ือง  เพื่อให้กระตุ้นให้นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลา 
 

อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยไว้เป็น  3  ส่วน  ดังนี ้
 1. การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาโดยการใช้สัญญาเงื่อนไข   
 2. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยการใช้ 
 
 1. การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาโดยการใช้สัญญาเงื่อนไข  มีประเด็นส าคัญ  ดังนี ้   
  1.1 พฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาก่อนการใช้สัญญาเงื่อนไข   
   จากการศึกษาพบว่า  ในสัปดาห์แรกก่อนการใช้สัญญาเงื่อนไขมีนักศึกษาที่เข้าเรียนทั้งหมด  
232  คน  คิดเป็นร้อยละ  69.88  ซึ่งในจ านวนนี้เป็นนักศึกษาที่เข้าเรียนตรงเวลา  82  คน  คิดเป็นร้อยละ  24.70  
และนักศึกษาที่เข้าเรียนไม่ตรงเวลาจ านวน  150  คน  คิดเป็นร้อยละ  45.18  ส่วนนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าเรียนมี
ทั้งหมด  100  คน  คิดเป็นร้อยละ  30.12  จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าเรียนวิชา  
135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ  แต่ส่วนมากเป็นนักศึกษาที่เข้าเรียนไม่ตรงเวลา  จากการสังเกตพฤติกรรมของ
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นักศึกษาที่เข้าเรียนไม่ตรงเวลา  พบว่า  นักศึกษาเหล่านี้จะเข้าเรียนสายประมาณ  15-30  นาที  หรือบางรายจะเข้า
เรียนสายประมาณ  1  ชั่วโมงผ่านไป  จากการสอบถามนักศึกษาถึงสาเหตุที่เข้าเรียนสาย  มีสาเหตุต่างๆ เช่น  มี
เรียนวิชาอื่นก่อนหน้า  พักรับประทานอาหาร  รถติด  ตื่นสาย  รอเพื่อน  และลืมว่ามีเรียน  เป็นต้น 
 
  1.2 พฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาหลังการใช้สัญญาเงื่อนไข   
   จากการศึกษาพบว่า  หลังการใช้สัญญาเงื่อนไขตลอดสัปดาห์ที่  1-4  พฤติกรรมการเข้าเรียน
ของนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  โดยจะเห็นได้จากจ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนเพิ่มขึ้นในแต่ละ
สัปดาห์  สัปดาห์ที่  1  จ านวน  241  คน  คิดเป็นร้อยละ  72.59  สัปดาห์ที่  2  จ านวน  248  คน  คิดเป็นร้อยละ  
74.70  สัปดาห์ที่  3  จ านวน  251  คน  คิดเป็นร้อยละ  75.60  และสัปดาห์ที่  4  จ านวน  263  คน  คิดเป็นร้อยละ  
79.22  ตามล าดับ  จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนตรงเวลาเพิ่มขึ้นในแต่ละสัปดาห์  สัปดาห์ที่  1  จ านวน  177  คน  
คิดเป็นร้อยละ  53.31  สัปดาห์ที่  2  จ านวน  196  คน  คิดเป็นร้อยละ  59.04  สัปดาห์ที่  3  จ านวน  205  คน  คิด
เป็นร้อยละ  61.75  และสัปดาห์ที่  4  จ านวน  223  คน  คิดเป็นร้อยละ  67.17  ตามล าดับ  จ านวนนักศึกษาที่เข้า
เรียนไม่ตรงเวลาลดลงในแต่ละสัปดาห์  สัปดาห์ที่  1  จ านวน  64  คน  คิดเป็นร้อยละ  19.28  สัปดาห์ที่  2  
จ านวน  52  คน  คิดเป็นร้อยละ  15.66  สัปดาห์ที่  3  จ านวน  46  คน  คิดเป็นร้อยละ  13.85  และสัปดาห์ที่  4  
จ านวน  40  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.05  ตามล าดับ  ส่วนจ านวนนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าเรียนลดลงในแต่ละสัปดาห์  
สัปดาห์ที่  1  จ านวน  91  คน  คิดเป็นร้อยละ  27.41  สัปดาห์ที่  2  จ านวน  84  คน  คิดเป็นร้อยละ  25.30  
สัปดาห์ที่  3  จ านวน  81  คน  คิดเป็นร้อยละ  24.40  และสัปดาห์ที่  4  จ านวน  69  คน  คิดเป็นร้อยละ  20.78  
ตามล าดับ  จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  การใช้สัญญาเงื่อนไขท าให้นักศึกษามีการปรับพฤติกรรมในการ
เข้าเรียน  จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  พบว่า  หลังการใช้สัญญาเงื่อนไขนักศึกษามีการปรับ
พฤติกรรมของตนเอง  โดยนักศึกษาที่เคยเข้าเรียนสายจะมีความกระตือรือร้นในการเข้าเรียนมากขึ้น  และ
พยายามที่จะเข้าเรียนให้ตรงเวลา  หรือนักศึกษาบางกลุ่มที่เคยเข้าเรียนสายทั้งกลุ่ม  ก็จะเข้าเรียนตรงเวลาพร้อม
กัน  ส่วนนักศึกษาที่เข้าเรียนตรงเวลาอยู่ก่อนแล้วก็จะเข้าเรียนตรงเวลาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  ซึ่งบางราย
จะมาถึงห้องเรียนก่อนเวลา  ส่วนนักศึกษาบางรายที่เข้าเรียนสายก็จะสายไม่เกิน  15  นาที  และไม่พบนักศึกษาที่
เข้าเรียนสายประมาณ  1  ชั่วโมงผ่านไป  จากการสอบถามนักศึกษาถึงสาเหตุการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนให้
ตรงเวลา  พบว่า  การใช้สัญญาเงื่อนไขท าให้นักศึกษาความกระตือรือร้นในการเข้าเรียนให้ตรงเวลามากขึ้น  เช่น  
เมื่อเรียนวิชาอื่นเสร็จก็จะพยายามมาเข้าเรียนให้เร็วที่สุด  พยายามตื่นให้เร็วขึ้น  จากที่เคยรอเพื่อนก่อนเข้าเรียนก็
จะไม่รอเพื่อนหากเพื่อนมาไม่ทัน  หรือถ้าเข้าเรียนตามวันเวลาที่ตนเองเรียนตามปกติไม่ได้ก็จะไปเข้าเรียนกับ
กลุ่มอื่นเพื่อไม่ให้ขาดเรียน  เป็นต้น 
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 2. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  มีประเด็นส าคัญ  ดังนี้ 
  จากการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีอายุตั้งแต่  19-26  ปี  ซึ่งอายุโดยเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  คือ  
22.50  ปี  โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ  20  ปี  มีจ านวน  155  คน  คิดเป็นร้อยละ  52.72   
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน  201  คน  คิดเป็นร้อยละ  68.37  และเพศชายมีจ านวน  
93  คน  คิดเป็นร้อยละ  31.63  
  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจ านวน  331  คน  คิดเป็นร้อยละ  99.66  และนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์จ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.34  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่  2  มี
จ านวน  259  คน  คิดเป็นร้อยละ  88.10  กลุ่มตัวอย่างที่เลือกสาขาแล้วมีจ านวน  261  คน  คิดเป็นร้อยละ  75.85  
ซึ่งส่วนใหญ่เลือกเรียนสาขาการบัญชีจ านวน  78  คน  คิดเป็นร้อยละ  26.53  ส่วนนักศึกษาที่ยังไม่ได้เลือกสาขา
มีจ านวน  71  คน  คิดเป็นร้อยละ  24.15   
  เกรดเฉลี่ยสะสม  (GPA)  โดยเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  คือ  2.46  โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเกรด
เฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง  2.01 - 2.25  มีจ านวน  66  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.45  โดยเกรดเฉลี่ยต่ าสุดคือ  1.63  และ
เกรดเฉลี่ยสูงสุด  คือ  3.94       
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยมีการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยการใช้สัญญาเงื่อนไขในรายวิชา
อ่ืนมาก่อน  มีจ านวน  246  คน  คิดเป็นร้อยละ  83.67  ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เคยมีการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียน
โดยการใช้สัญญาเงื่อนไขในรายวิชาอื่นมาก่อน  มีจ านวน  48  คน  คิดเป็นร้อยละ  16.33 
 
 3. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยการใช้สัญญาเงื่อนไข  ใน
รายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ  มีประเด็นส าคัญ  ดังนี้   
  จากการศึกษาพบว่า  โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นต่อการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยการ
ใช้สัญญาเงื่อนไขอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  ( x  = 4.34)  โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า  การใช้สัญญา
เงื่อนไขเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน  เนื่องจากท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอและ
ตรงเวลา  และยังท าให้ผู้เรียนรู้จักบริหารเวลาและมีระเบียบวินัย  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาพฤติกรรมการเข้า
เรียนของนักศึกษาหลังการใช้สัญญาเงื่อนไข  ที่แสดงให้เห็นถึงจ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนตรงเวลาและ
สม่ าเสมอที่เพิ่มขึ้นในแต่ละสัปดาห์  ในขณะที่จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนไม่ตรงเวลาและนักศึกษาที่ไม่เข้าเรียน
นั้นลดลงในแต่ละสัปดาห์  นอกจากนี้การใช้สัญญาเงื่อนไขยังเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  และควรมี
การใช้สัญญาเงื่อนไขต่อไปหรือน าไปใช้ในรายวิชาอื่นในอนาคต  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาและ
สม่ าเสมออย่างต่อเน่ือง 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเร่ือง  ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียน
โดยการใช้สัญญาเงื่อนไข  ในรายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ  โดยเป็นการศึกษาเฉพาะพฤติกรรมการ
เข้าเรียนเท่านั้น  ดังน้ันในการวิจัยคร้ังหน้าจึงควรมีการศึกษาพฤติกรรมในด้านอ่ืนๆ เช่น  พฤติกรรมการเรียนใน
ชั้นเรียน  พฤติกรรมการส่งงาน  เป็นต้น   
 2. นอกจากการใช้สัญญาเงื่อนไขในการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียน  ควรมีการศึกษาวิธีการอ่ืนๆ ที่จะ
ท าให้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมที่ถาวร  เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3. ผลการวิจัยเร่ือง  ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยการใช้สัญญา
เงื่อนไข  ในรายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ  เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา  และเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความพร้อมในทุกด้านตามนโยบายการจัดการศึกษา
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2545-2559     
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ส่วนที ่1 
ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 

 
ค าชี้แจง: ให้นักศึกษากรอกขอ้มูลตอ่ไปน้ีให้ครบถ้วน 
 
1. ชื่อ ...........................................................................   นามสกุล ........................................................................... 
 
2. อายุ ........................... ปี  
 
3. เพศ   หญิง    ชาย 
 
4. ชั้นปี    1   2    3    4  
    อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................... 
 
5. สาขาวิชา  การบัญช ี       การจัดการอุตสาหการ 
    การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ      การจัดการทั่วไป 
    การเงินและการธนาคาร       การตลาด 
     ยังไมไ่ด้เลือกสาขา       อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................... 
 
6. เกรดเฉลี่ยสะสม ...........................   
 
7. นักศึกษาเคยมกีารปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยการใช้สัญญาเงื่อนไขในรายวิชาอื่นมาก่อนหรอืไม่     
   เคย   ไม่เคย 
 

 
 

 
 
 
 
 

.....ส่วนที่  2 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ีต่อการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยการใช้สญัญาเง่ือนไข  
 ในรายวชิา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ 
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ส่วนที่ 2 
ความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ีต่อการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยการใชส้ญัญาเง่ือนไข  

 ในรายวชิา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ 
 

ค าชี้แจง: ท าเคร่ืองหมาย    ในช่องทีต่รงกับระดับความคิดเห็นของนักศึกษามากที่สุด  
 (กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ) 
     1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
      2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
      3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
      4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
      5  หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
น้อยที่สุด 

1. การใช้สญัญาเงื่อนไขท าให้ผู้เรยีนเข้าเรียนสม่ าเสมอ 
 

     

2. การใช้สญัญาเงื่อนไขท าให้ผู้เรยีนเข้าเรียนตรงเวลา 
 

     

3. การใช้สญัญาเงื่อนไขท าให้ผู้เรยีนมีระเบียบวินัย 
 

     

4. การใช้สญัญาเงื่อนไขท าให้ผู้เรยีนรู้จักบริหารเวลา 
 

     

5. การใช้สญัญาเงื่อนไขท าให้ผู้เรยีนมีความกระตอืรอืร้น 
 

     

6. การใช้สญัญาเงื่อนไขเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 
 

     

7. การใช้สญัญาเงื่อนไขเป็นประโยชน์ต่อการเรยีน 
    การสอน 

     

8. ควรมีการใช้สญัญาเงือ่นไขตอ่ไปหรอืน าไปใช้ใน 
    รายวิชาอื่นในอนาคต 

     

 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
 

ขอบคุณค่ะ 
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สัญญาเง่ือนไข 

 

ค าชี้แจง: 1. สัญญาเงื่อนไขนี้จัดท าขึ้นระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในรายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ  

ในภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2555  กลุ่มที่  6-11  ภาคปกติ   
 
 2. สัญญาเงื่อนไขนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการให้คะแนนตามพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา  ซึ่งจะพิจารณาจาก

พฤติกรรม  2  ด้าน  คือ 

  1) ความสม่ าเสมอในการเข้าเรียน 

  2) การเข้าเรียนตรงเวลา 
 
 3. หลักเกณฑ์การให้คะแนนตามพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา  มีดังนี้ 

  3.1 คะแนนเต็ม  4  คะแนน  แบ่งตามพฤติกรรม  2  ด้าน  คือ 

   1) ความสม่ าเสมอในการเข้าเรียน 1 คะแนน 

   2) การเข้าเรียนตรงเวลา 3 คะแนน 

  3.2 ในกรณีที่นักศึกษา: เข้าเรียนตามวัน-เวลาที่เรียน จะได้คะแนนคร้ังละ  1  คะแนน 

     เข้าเรียนตรงเวลา    จะได้คะแนนคร้ังละ  3  คะแนน 

  3.3 ในกรณีที่นักศึกษา: เข้าเรียนตามวัน-เวลาที่เรียน จะได้คะแนนคร้ังละ  1  คะแนน 

     แต่เข้าเรียนไม่ตรงเวลา   จะไม่ได้คะแนนในส่วนนี้ 

  3.4 ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้เข้าเรียนในสัปดาห์นั้น  จะไม่ได้คะแนนเลย 

  3.5 ในกรณีที่นักศึกษาเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอและตรงเวลาทุกคร้ัง  จะได้คะแนนพิเศษ  

   ครั้งละ  1  คะแนน  รวมทั้งหมดจะได้คะแนนเต็ม  5  คะแนน 
 
 4. ถ้านักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนตามวัน-เวลาที่เรียนตามปกติ  สามารถเข้าเรียนกับกลุ่มอื่นภายในสัปดาห์

เดียวกัน  โดยยึดหลัดเกณฑ์การให้คะแนนตามเดิม 
 
 5. ถ้านักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนตามวัน-เวลาที่เรียนตามปกติ  เนื่องจากลากิจ  ลาป่วย  หรือต้องร่วมท า

กิจกรรมของสาขา  คณะ  หรือมหาวิทยาลัย  ต้องมีหลักฐานแสดงอย่างชัดเจน  การให้คะแนนจะขึ้นอยู่กับภาพรวมทั้งหมด 
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 6. อาจารย์ผู้สอนจะถือเวลา  15  นาทีนับจากเวลาเริ่มเรียนตามปกติเป็นเวลาที่เริ่มสอนจริง  (เนื่องจาก

นักศึกษาบางรายอาจมีเรียนรายวิชาอื่นก่อนหน้า  หรืออาจต้องใช้เวลาในการเปล่ียนอาคารเรียน)  และจะท าการเช็ครายชื่อ

นักศึกษาที่เข้าเรียนทันที  ดังนี ้

  กลุ่ม  6   วันจันทร์ เวลาเริ่มเรียนตามปกติ  11.15  น. / เวลาตามสัญญาเงื่อนไข  11.30  น. 

  กลุ่ม  7   วันอังคาร เวลาเริ่มเรียนตามปกติ  08.30  น. / เวลาตามสัญญาเงื่อนไข  08.45  น. 

  กลุ่ม  8 วันอังคาร เวลาเริ่มเรียนตามปกติ  14.00  น. / เวลาตามสัญญาเงื่อนไข  14.15  น.  

   กลุ่ม  9 วันพุธ เวลาเริ่มเรียนตามปกติ  11.15  น. / เวลาตามสัญญาเงื่อนไข  11.30  น.   

  กลุ่ม  10 วันพฤหัสบดี เวลาเริ่มเรียนตามปกติ  08.30  น. / เวลาตามสัญญาเงื่อนไข  08.45  น.   

  กลุ่ม  11  วันศุกร์ เวลาเริ่มเรียนตามปกติ  08.30  น. / เวลาตามสัญญาเงื่อนไข  08.45  น. 
 
 7. นักศึกษาลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบการใช้สัญญาเงื่อนไข 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


