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หน่วยงาน โปรแกรมวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา และเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
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บทคดัย่อ 

  

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาสาเหตุของนกัศึกษาในพฤติกรรมการไม่สนใจเรียน  และเพ่ือปรับพฤติกรรม

การไม่สนใจเรียนของนกัศึกษาโปรแกรมวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีท่ี 4 หมู ่3 ในรายวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ ดว้ย

วธีิเทคนิคแบบเสริมแรงและการใชกิ้จกรรมเสริม โดยทดลองกบันกัศึกษาโปรแกรมวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีท่ี 4 

หมู ่3 จาํนวน 16 คน ประจาํภาคเรียนท่ี 1       ปีการศึกษา 2552 โดยเคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับการวิจยัไดแ้ก่แบบบนัทึกการ

สงัเกตพฤติกรรมในการเรียน แบบสอบถามขอ้มลู และแบบประเมินความพึงพอใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน 

 ผลการวจิยัพบวา่พฤติกรรมการไม่สนใจเรียนของนกัศึกษา มีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนคือ จาก  

13 คน คิดเป็น 81.25% ลดลงเหลือ 0 คน คิดเป็น 0% ส่วนสาเหตุท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการไม่สนใจเรียน สรุปได ้

3 ประเดน็หลกัไดแ้ก่ ประเดน็แรกดา้นความรู้สึกต่ออาจารยผ์ูส้อน พบวา่นกัศึกษา 56.25% รู้สึกเฉยต่ออาจารย์

ผูส้อน ประเด็นท่ีสองส่ิงท่ีนกัศึกษาสนใจในระหว่างเรียนพบว่า 68.75% ชอบเล่น HI5 และ MSN ในระหว่าง

เรียน และประเด็นสุดทา้ยปัญหาท่ีนกัศึกษาตอ้งประสบและส่ิงแวดลอ้มอ่ืน พบว่า 68.75% นกัศึกษาเห็นว่า

อุปกรณ์การเรียนมีปัญหา 43.75% หอ้งเรียนไม่เหมาะสม ซ่ึงการจะไดผ้ลอยา่งชดัเจนคงตอ้งมีการศึกษาอยา่ง

ละเอียดต่อไป 
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ABSTRACT 

  The purpose of this study were to determine a cause of students unconcern behavior, and to 

adjust the behavior of students in studying software engineering subject for student of Computer Science 

program class 4 group 3, by a reinforcing technique and the use of supplementary activities. The Population 

was students of computer science program class 4 group 3 among 16 people, semester of 1/2552. A tools used 

for research were combination Anecdotal Record, Questionnaires, and documentation assess of satisfaction 

with teaching and learning. 

 The results showed that the unconcern behavior of students. There were changed in a way that was 

better were 13 people, representing 81.25% down to 0%. The causes that affect behavior were not interested 

in learning can be summarized as three main issues. The first issue was feeling to teachers 56.25% felt that the 

students were indifferent to the teacher. The second issue was that students interested other thing during in 

study, there were 68.75% that MSN and HI5 enthusiasts during the study. Finally, a problems and issues 

different environment it was found that 68.75% was not school supplies, 43.75% was not appropriate in the 

classroom. The result was a clear need to continue to study in detail. 

 


