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บทคัดย่อ 

ช่ืองานวจิยั การพฒันาพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนไม่ตรงเวลาเรียนในรายวิชา การขายเบ้ืองตน้ 2  ของ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 หอ้ง 7 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ 

ช่ือผู้วจิยั  นางภสัฉฐั  ภาคีฉาย 

สาขาวิชา สาขาการตลาด 

ปีการศึกษา 2560 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือแกไ้ขปัญหาการเขา้ชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนกัศึกษาและ การ

ปรับพฤติกรรมการตรงต่อเวลาของนักศึกษา  กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ   สาขา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ชั้นปีท่ี 1/7  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา   2560  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ 

จาํนวน 52 คน โดยใช ้แบบประเมินพฤติกรรมการเขา้เรียน และ  สัญญาเง่ือนไขการปรับพฤติกรรมการเขา้เรียน

ของนกัศึกษา เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ  

 ผลการวิจยัพบวา่พฤติกรรมการเขา้เรียนของนักศึกษาก่อนการใชส้ัญญาเง่ือนไขจากการศึกษาพบวา่ ใน

สัปดาห์แรกก่อนการใชส้ัญญาเง่ือนไขมีนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนทั้งหมด 51 คน คิดเป็นร้อยละ 98.08 ซ่ึงในจาํนวนน้ี

เป็นนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนตรงเวลา 21 คน คิดเป็นร้อยละ 40.38 และนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนไม่ตรงเวลาจาํนวน 30 คน 

คิดเป็นร้อยละ 57.69  ส่วนนกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ขา้เรียนมีทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.92  จากขอ้มูลดงักล่าวแสดง

ให้เห็นวา่ นักศึกษาส่วนใหญ่เขา้เรียน แต่ส่วนมากเป็นนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนไม่ตรงเวลา จากการสังเกตพฤติกรรม

ของนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนไม่ตรงเวลา พบว่า นกัศึกษาเหล่าน้ีจะเขา้เรียนสายประมาณ 10 นาที หรือบางรายจะเขา้

เรียนสายประมาณ 15-20ชัว่โมงผ่านไป จากการสอบถามนกัศึกษาถึงสาเหตุท่ีเขา้เรียนสาย มีสาเหตุต่างๆ เช่น มี

เรียนวชิาอ่ืนก่อนหนา้ รอเพ่ือน ระยะเวลาในการเดินมาหอ้งเรียนมีการแวะกินนํ้ าและทานขา้ว เขา้หอ้งนํ้ า เป็นตน้ 

 พฤติกรรมการเขา้เรียนของนักศึกษาหลงัการใชส้ัญญาเง่ือนไขจากการศึกษาพบว่า หลงัการใชส้ัญญา

เง่ือนไขตลอดสัปดาห์ท่ี 1-4 พฤติกรรมการเขา้เรียนของนักศึกษามีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน จากการ

สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา พบว่า หลงัการใชส้ัญญาเง่ือนไขนักศึกษามีการปรับพฤติกรรมของตนเอง โดย

นกัศึกษาท่ีเคยเขา้เรียนสายจะมีความกระตือรือร้นในการเขา้เรียนมากข้ึน และพยายามท่ีจะเขา้เรียนให้ตรงเวลา 

หรือนกัศึกษาบางกลุ่มท่ีเคยเขา้เรียนสายทั้งกลุ่ม ก็จะเขา้เรียนตรงเวลาพร้อมกนั ส่วนนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนตรงเวลา

อยูก่่อนแลว้ก็จะเขา้เรียนตรงเวลาอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ ซ่ึงบางรายจะมาถึงหอ้งเรียนก่อนเวลา ส่วนนกัศึกษา

บางรายท่ีเขา้เรียนสายก็จะสายไม่เกิน 5นาที และไม่พบนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนสายประมาณ 15-20ชัว่โมงผ่านไป จาก

การสอบถามนักศึกษาถึงสาเหตุการปรับพฤติกรรมการเขา้เรียนให้ตรงเวลา พบว่า การใชส้ัญญาเง่ือนไขทาํให้

นกัศึกษาความกระตือรือร้นในการเขา้เรียนให้ตรงเวลามากข้ึน เช่นเม่ือเรียนวิชาอ่ืนเสร็จก็จะพยายามมาเขา้เรียน

ใหเ้ร็วท่ีสุด พยายามเดินใหเ้ร็วข้ึน  

 

คําสําคัญ : การเขา้ชั้นเรียนไม่ตรงเวลา



กติตกิรรมประกาศ 

 งานวิจยัในชั้นเรียนฉบบัน้ีสําเร็จอยา่งสมบูรณ์ ไดด้ว้ยความช่วยเหลืออยา่งดียิ่งจาก  บุคคลหลาย

ท่าน ท่ีไดก้รุณาใหค้าํแนะนาํปรึกษา  และขอ้มูลต่างๆ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณอาจารยศิ์ริ ซาํมาซา รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ ขอขอบพระคุณ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด ท่ีได้กรุณาให้คาํแนะนาํตลอดจนตรวจสอบ

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

ขอขอบคุณผูอ้าํนวยการ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ และขอขอบคุณอาจารยทุ์ก

ท่าน และนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์อาํนวยความสะดวก 

และใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดียิง่ในการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 

คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากการศึกษาวิจยัน้ี ผูว้ิจยัขอน้อมบูชาพระคุณบิดามารดาและ

บูรพาจารยทุ์กท่านท่ีไดอ้บรมสั่งสอนวิชาความรู้ และให้ความเมตตาแก่ผูว้ิจยัมาโดยตลอด  เป็นกาํลงัใจ

สํ า คั ญ ท่ี ทํ า ใ ห้ ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ฉ บั บ น้ี สํ า เ ร็ จ ลุ ล่ ว ง ไ ด้ ด้ ว ย ดี
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บทที ่ 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ในยุคปัจจุบนั มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากข้ึน พฤติกรรมการเลียนแบบในโลกโซเชียลมี

มากมายซ่ึงเป็นปัญหาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนท่ีมกัพบเป็นประจาํ เช่น การไม่เขา้เรียนและการ

เขา้เรียนไม่ตรงเวลา ลว้นแต่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนและส่งผล ต่อผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน 

ทั้งน้ีผูส้อนในฐานะท่ีเป็นผูมี้หนา้ท่ีโดยตรงในการปรับพฤติกรรมการเรียนท่ีเป็น ปัญหาให้เป็นไป

ในทางท่ีพึงประสงค ์เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความพร้อมในทุกดา้นตามความมุ่งหมายของ การศึกษา 

จึงมีความสําคญัท่ีผูส้อนควรให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว วิธีการหน่ึงท่ีนิยม มาใช ้

ไดแ้ก่ การปรับพฤติกรรมการเรียนโดยการใช้สัญญาเง่ือนไข (Contingency Contract) ระหว่าง

ผูส้อนและ ผูเ้รียน โดยสัญญาเง่ือนไขดังกล่าวจะกาํหนดพฤติกรรมท่ีผูส้อนต้องการให้ผูเ้รียน

เปล่ียนแปลง และผลท่ีผูเ้รียน จะไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้น ซ่ึงส่ิงท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บ

อาจเป็นแนวทางของการเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) เช่น การชมเชย การให้

คะแนน การให้รางวลั หรืออาจเป็นแนวทางของการ เสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) 

เช่น การตกัเตือน การลดคะแนน เป็นตน้ 

 ปัญหาการเขา้ชั้นเรียนไม่ตรงต่อเวลาในแต่ละรายวิชา เป็นปัญหาท่ีพบมากในการจดัการ

เรียนการสอนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเกิดจากพฤติกรรมของนกัเรียนในแต่ละคน 

เพราะนกัเรียนแต่ละคนมีความรับผิดชอบท่ีต่างกนั ปัญหาดงักล่าวควรจะตอ้งพฒันาการหาวิธีการ

แกไ้ขอยูต่ลอดเวลา เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนไม่ตรงต่อเวลาของนกัศึกษา 

ซ่ึงปัญหาน้ีเป็นความรับผิดชอบของครูผูส้อน ท่ีจะเขา้มาแกไ้ขปัญหา เพราะจากปัญหาดงักล่าวจะ

ก่อให้เกิดการจดัการเรียนการสอนในชั่วโมงเรียนนั้นมีปัญหาเกิดข้ึนและอาจจะไม่เป็นไปตาม

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีกําหนดไวใ้นแต่คาบเรียน ทาํให้ผลของการจดัการเรียนรู้ไม่ตรงตาม

วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ผูว้ิจยัไดจ้ดัการเรียนการสอนในในรายวิชาการขายเบ้ืองตน้ 2  ของนกัศึกษา

ระดบัชั้นปวช.1/7  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ซ่ึงมีกลุ่ม

นักศึกษาท่ีเข้าชั้นเรียนสายเป็นประจาํ ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นครูผูส้อน จึงศึกษาหาแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา และปรับปรุงพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนใหต้รงต่อเวลาของผูเ้รียน ผูส้อนพบวา่ปัญหาการเขา้

ชั้นเรียนไม่ตรงเวลาเป็นปัญหาท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ในการจดัการเรียนการสอนจึงไดจ้ดัทาํการวจิยัข้ึน 
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วตัถุประสงค์การวจิัย 

 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ไวด้งัน้ี 

1. เพื่อศึกษาการปรับพฤติกรรมการตรงต่อเวลาของนกัศึกษา โดยใชว้ธีิทาํสัญญาเง่ือนไข 

สมมติฐานการวจิัย 

 ผูเ้รียนมีการปรับพฤติกรรมเพื่อเขา้ชั้นเรียนไดต้รงต่อเวลา 

ขอบเขตของการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

 ประชากร 

 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ชั้นปีท่ี 1/7  ภาคเรียนท่ี  

2  ปีการศึกษา   2560  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํนวน 52 คน 

 กลุ่มตวัอยา่ง 

 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ชั้นปีท่ี 1/7 ภาคเรียนท่ี  

2  ปีการศึกษา   2560  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํนวน 52 คน 

 ตวัแปรท่ีศึกษา 

 ตวัแปรตน้ สัญญาเง่ือนไขการปรับพฤติกรรมการเขา้เรียนของนกัศึกษา 

 ตวัแปรตาม นกัศึกษามีพฤติกรรมการเขา้เรียนตรงต่อเวลา 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

 1. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ ชั้นปีท่ี 1/7 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 2. การเขา้ชั้นเรียน หมายถึง การมาเรียนในชั้นเรียนวิชาการขายเบ้ืองตน้ 21และร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละคาบเรียน 

 3.  การมาสาย  หมายถึง    นกัศึกษาท่ีมาไม่ทนัเวลาเขา้เรียน หรือเกินเวลาเขา้เรียนท่ี

อาจารยผ์ูส้อนไดก้าํหนด 

 4.  ตรงต่อเวลา หมายถึง ความตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียน หรือตามเวลาท่ีอาจารย์

ผูส้อนกาํหนด 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิัย 

1. นกัศึกษามีพฤติกรรมในการเขา้ชั้นเรียนในรายวิชาการขายเบ้ืองตน้ 2 ของนกัศึกษา

ระดับชั้ น ปวช.1/7 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน เน่ืองจากการเขา้ชั้นเรียนไดต้รงเวลา 

2. นกัศึกษามีพฤติกรรมในการเชา้ชั้นเรียนในรายวชิาอ่ืน ๆ ตรงเวลามากข้ึน 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

  

 

 

 

-วธีิการสอน 

-แรงจูงใจ 

-สัญญาเง่ือนไขการเขา้เรียน 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

-ความตรงต่อเวลา 



บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัพฤติกรรมและการ

ปรับปรุงการเข้าชั้นเรียนสาย สําหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1/7 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ในรายวิชาการขายเบ้ืองต้น 2  ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด 

ทฤษฏี ท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร ตาํรา  และงานวจิยั  ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการทาํวจิยั ดงัน้ี 

1.  พฤติกรรม  

2.  การเสริมแรง   

3.  การมีวนิยัและขอบข่ายการมีวนิยั 

4.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. พฤติกรรม 

พฤติกรรม (Behavior) คือ การกระทาํหรือการแสดงออกของบุคคลเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้า 

(Stimulus) ซ่ึงการตอบสนองดงักล่าวอาจเป็นการเคล่ือนไหวท่ีสังเกตไดห้รือวดัได ้เช่น การเดิน 

การพดู การคิด การเตน้ของหวัใจ (ภคัธณชั ม่วงศรี: 2554, 5)  

พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา คือ พฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน รวมไปถึงการฝ่าฝืน

กฎ ระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน ประพฤติในลกัษณะท่ีไม่เป็นท่ียอมรับในสังคม (คู่มือการปรับ

พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของนกัเรียนสู่การวจิยัในชั้นเรียน: 2555, 5)  

การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) คือ การประยุกต์หลักการเรียนรู้เพื่อ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล โดยใชเ้ทคนิคหรือวธีิการใดวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธีการประสม

ประสานกนัเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคใ์หเ้ป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงคต์ลอดทั้งการ

สร้างสรรคแ์ละเสริมสร้างใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค(์คู่มือการปรับพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของ

นกัเรียนสู่การวจิยัในชั้นเรียน:2555, 5)  

เทคนิคการปรับพฤติกรรมท่ี สกินเนอร์ นักจิตวิยาให้ความสนใจ คือ การเสริมแรง 

(Reinforcement) (จิรศกัด์ิ เทียมขนุทด: 2552, 4)  

2.  การเสริมแรง 

การเสริมแรง (Reinforcement) (วายุพา เหมือนมาตย:์ 2554, 3) หมายถึง การทาํให้ความถ่ี

ของพฤติกรรมเพิ่มข้ึน อนัเป็นผลเน่ืองมาจากผลกรรมท่ีตามหลงัพฤติกรรมนั้น แบ่งเป็น 2 ประเภท 

คือ 
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1 การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) หมายถึง ส่ิงของ คาํพูด หรือ

สภาพการณ์ท่ีจะช่วยให้พฤติกรรมเกิดข้ึนอีก หรือส่ิงท่ีทาํให้เพิ่มความน่าจะเป็นไปไดข้องการเกิด

พฤติกรรม เช่น การชมเชยการใหค้ะแนน การใหร้างวลั 

2. การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) หมายถึง การเปล่ียนสภาพการณ์หรือ

เปล่ียนแปลงบางอย่างก็อาจจะทาํให้บุคคลแสดงพฤติกรรมได ้การเสริมแรงทางลบเก่ียวขอ้งกบั

พฤติกรรมใน2ลักษณะ คือ พฤติกรรมหลีกหนี (Escape Behavior) และพฤติกรรมหลีกเลียง 

(Avoidance Behavior) เช่นการอ่านหนงัสือก่อนสอบเพื่อหลีกเล่ียงการสอบตก 

การเสริมแรงทางบวก แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ (คู่มือการปรับพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของ

นกัเรียนสู่การวจิยัในชั้นเรียน: 2555, 7-8) 

1 แรงเสริมทางสังคม (Social Reinforcement) ไดแ้ก่ คาํชมเชย เช่น “ดี” “ดีมาก” การ

ยอมรับและการให้ความสนใจ เช่น พยกัหน้า ยิ้ม แรงเสริมทางสังคมตอ้งมีการวางเง่ือนไข และ

สามารถนาํไปใชใ้นทุกสถานการณ์อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งง่าย สะดวก และประหยดั 

 2. แรงเสริมท่ีเป็นส่ิงของและสัญลกัษณ์ท่ีนาํไปแลกเปล่ียนส่ิงท่ีตอ้งการได ้(Tangible and 

Token Reinforcement) ส่ิงของและสัญลกัษณ์ท่ีนาํไปแลกเปล่ียนส่ิงท่ีตอ้งการนั้นเรียกวา่ เบ้ียอรรถ

กร เช่น คะแนนดาว เพื่อนาํไปแลกเปล่ียนส่ิงท่ีตอ้งการ ส่ิงของดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีกินได ้จบัตอ้งได ้

และมองเห็นได ้เช่น ขนมตุก๊ตา กิจกรรมต่างๆ ท่ีพอใจ 

3. แรงเสริมท่ีอยู่ภายในตวับุคคล (Intrinsic Reinforcement) เป็นแรงเสริมท่ีเกิดจาก

ภายในตวับุคคลหลงัจากแสดงพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา หรือทาํส่ิงต่างๆ ไดส้าํเร็จ 

ในการนําการเสริมแรงทางบวกไปใช้ นักจิตวิยาและนักวิจยับางท่านอาจจะมีการวาง

เง่ือนไขในการแสดงพฤติกรรมเป้าหมายควบคู่ไปดว้ย วธีิการหน่ึงในการวางเง่ือนไขท่ีนิยมนาํมาใช้

คือ การใชส้ัญญาเง่ือนไข 

การใช้สัญญาเง่ือนไข (Contingency Contract) (คู่มือการปรับพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของ

นกัเรียนสู่การวิจยัในชั้นเรียน: 2555, 14-15) คือ การปรับพฤติกรรมโดยการใชเ้ทคนิคต่างๆ เช่น 

การเสริมแรง การลงโทษและการให้รางวลัพิเศษมาผสมผสานกนัโดยการทาํสัญญาระหวา่งผูป้รับ

พฤติกรรม เช่น ผูส้อน ผูป้กครองและผูท่ี้ถูกปรับพฤติกรรม เช่น นกัเรียน ลูก สัญญาท่ีทาํข้ึนจะตอ้ง

กระทําร่วมกันทั้ งสองฝ่าย และต้องมีความเข้าใจตรงกัน รวมถึงระบุความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤติกรรมท่ีกระทาํและผลท่ีไดรั้บ 

หลกัการของการใชส้ัญญาเง่ือนไข 

1. ในสัญญาจะตอ้งระบุรายละเอียดของเง่ือนไขท่ีแต่ละฝ่ายตอ้งกระทาํและไดรั้บเม่ือทาํ

ตามสัญญาท่ีกาํหนดไว ้เช่น การใหค้ะแนนเม่ือเขา้เรียนตรงเวลา 
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2. ในสัญญาจะตอ้งระบุพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนาซ่ึงไดส้ังเกตไวแ้ลว้ และตอ้งการให้

เปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจน 

3.  ในสัญญาจะต้องระบุตัวเสริมแรงและอัตราท่ีให้อย่างชัดเจน การให้รางวลัพิเศษ 

(Bonus) เม่ือผูท่ี้ถูกปรับพฤติกรรมสามารถกระทาํตามสัญญาไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ การระบุโทษเม่ือไม่

สามารถกระทาํตามสัญญาได ้

ขอ้ดีของการใชส้ัญญาเง่ือนไข 

1. ผูท่ี้ถูกปรับพฤติกรรมได้มีส่วนร่วมในการดาํเนินการ ทาํให้ยินยอมท่ีจะกระทาํตาม

สัญญาเง่ือนไขไดง่้าย ช่วยลดความรู้สึกวา่ถูกบงัคบั 

2. สัญญามีความยดืหยุน่ ถา้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่พอใจ ก็สามารถท่ีจะตกลงและแกไ้ขใหม่ได ้

3. สัญญาระบุเง่ือนไขของพฤติกรรมและผลท่ีไดรั้บอย่างชัดเจน ทาํให้เป็นแนวทางใน

การกระทาํตามสัญญาไดง่้ายข้ึน 

4. การใช้สัญญาเง่ือนไขมีประโยชน์ในการสร้างสัมพนัธภาพระหว่างผูป้รับพฤติกรรม

และผูท่ี้ถูกปรับพฤติกรรม 

3. การมวีนัิยและขอบข่ายการมวีนัิย 

วินยั คือ การควบคุมพฤติกรรมของนกัเรียนให้เป็นไปในทางท่ีพึงปรารถนา เพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้และบุคลิกภาพให้เป็นท่ีน่าพึงปรารถนาของสังคม  วินัยท่ีดี  คือ การท่ีบุคคลรู้จกัการ

ปกครองตนเองและกระทาํตามระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆดว้ยความสมคัรใจ เพราะไดเ้ห็นคุณค่าวา่ การ

ปฏิบติัตามระเบียบนั้นจะนาํมาซ่ึงความมีระเบียบและความสงบสุขในสังคม 

 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม( ม.ป.ป.: 73 )    วินยันกัเรียน    หมายถึงความประพฤติของ

นกัเรียนโดยนกัเรียนปฏิบติัตามคาํสั่ง   หรือระเบียบหรือระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียน นอกจากน้ี

ยงัรวมถึงการให้นกัเรียนรู้จกัควบคุมตนเอง หรือเห็นพอ้งกบัขอ้บงัคบัท่ีกาํหนดไวเ้พื่อให้เกิดความ

สงบเรียบร้อย  อนัจะนาํมาเพื่อความเสมอภาคและเกิดความสันติสุขแก่สมาชิกในโรงเรียนเก่ียวกบั

เร่ืองวนิยัคุณธรรมและจริยธรรม  

กรมวชิาการ  (2542 ก:21 อา้งถึงในสุจริต  คาํมะสอน  2548 :19 ) ให้ความหมายของวินยัวา่ 

หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์  ขอ้ตกลงท่ีกาํหนดข้ึน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้บุคคลประพฤติ

ปฏิบติัในการดาํรงชีวิตร่วมกนัเพื่อให้อยูอ่ยา่งราบร่ืน  มีความสุข ความสําเร็จ โดยอาศยัการฝึกให้

รู้จกัการปฏิบติัตน  รู้จกัควบคุมตนเอง 

ธนู วุฒิเกียรติไพบูลย(์2524อา้งถึงใน สุรจิต  คาํมะสอน  2548 : 20) กล่าววา่วินยัหมายถึง 

ระเบียบแบบแผน ขอ้ปฏิบติัและขอ้บงัคบัท่ีกาํหนดไว ้เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการปฏิบติั  หากไม่ปฏิบติั
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ตาม อาจจะเกิดความเสียหาย   หรือความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นเหตุให้เกิดความผิดและถูก

ลงโทษในท่ีสุด 

 สมบูรณ์ สิงห์คาํป้อง  (2542:36  อา้งถึงใน สุรจิต  คาํมะสอน 2548:16) สรุปความหมาย

ของคาํวา่วนิยั หมายถึง   คุณลกัษณะท่ีอยูภ่ายในบุคคล ท่ีสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง  ให้

ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนตามท่ีสังคมกาํหนดเอาไว ้โดยให้ถือวา่เป็นการบงัคบัให้

กระทาํ 

 พนัส  หันนาคินทร์ และคณะ(2542:38 อ้างถึงในสุรจิต  ค ํามะสอน 2548 :16 )ให้

ความหมายการมีวนิยั หมายถึง การปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั คาํสั่ง กติกา และกฎหมายตามท่ี

สังคมได้วางไวห้รือตามท่ีกลุ่มได้ตกลง อนัจะนาํมาซ่ึงความสุข ความเจริญก้าวหน้าความมัน่คง 

และความปลอดภยั 

 วินยั  พฒันรัตน์และคณะ( ม.ป.ป.:9  อา้งถึงใน สุรจิต  คาํมะสอน 2548 : 20 )  ไดใ้ห้ความ

หมายความมีระเบียบวินยัหมายถึงการปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัและกติกาต่างๆ ท่ีสังคมกาํหนดข้ึน

เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบติั  และใช้ควบคุมความประพฤติ ของคนในสังคม เช่น กฎหมาย 

คาํสั่ง คาํประกาศระเบียบโรงเรียนเป็นตน้ 

 รุจิร์ ภู่สาระ และคณะ( ม.ป.ป. อา้งถึงในสุรจิต  คาํมะสอน 2548:20) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความมี

ระเบียบวินยั หมายถึง กติกา กฎ ขอ้บงัคบัคาํสั่งหรือขอ้กฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นแนวปฏิบติัของคน

ในสังคม เพื่อใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยเช่น กฎ ลูกเสือ เป็นตน้ 

 สุรจิต  คาํมะสอน (2548: 20 ) จากความหมายของวินยัท่ีผ่านมาขา้งตน้สรุปไดว้่า   วินยั

หมายถึง การอยูใ่นระเบียบแบบแผน และขอ้บงัคบัของสังคม    ดงันั้นการส่งเสริมวินยัให้นกัเรียน 

จึงควรครอบคลุมถึงการส่งเสริมพฒันานกัเรียนให้สามารถประพฤติ  ปฏิบติัตนในระเบียบแบบ

แผนและขอ้บงัคบัของสถานศึกษาและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 อมรา   เล็กเริงสินธุ   (2540: 205-206) ระเบียบวนิยัเป็นส่ิงสาํคญั ดงัน้ี 

1) วินัย เป็นส่ิงท่ีช่วยให้คนสามารถควบคุมตนเอง การท่ีนักเรียนมีวินัย และสามารถ

ควบคุมตนเอง   จะมีผลดีในขณะท่ีเป็นนกัเรียนสามารถควบคุมตนเองให้อยูใ่นระเบียบวินยัในชั้น

เรียน ทาํใหก้ารดาํเนินงานของครูในชั้นเรียนเป็นไปดว้ยดี 

2) วินัยจะช่วยเตรียมตวัเด็กสําหรับการดาํเนินชีวิตในภายหน้า เพื่อเป็นสมาชิกท่ีสร้าง

ความมีระเบียบ และความสงบสุขในสังคม 

3) ประเทศใดท่ีมีพลเมืองมีระเบียบวนิยั     ประเทศนั้นสามารถพฒันาไดอ้ยา่งรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ  
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4) ระ เบียบวินัย   เ ป็นส่ิงจํา เ ป็นในระบอบประชาธิปไตย  ระเ บียบในระบอบ

ประชาธิปไตยไม่ควรเป็นส่ิงท่ีบงัคบัมาจากเบ้ืองบนแต่เพียงอย่างเดียว หากควรเป็นส่ิงท่ีตระหนกั

จากภายในแต่ละบุคคล 

พนสั  หนันาคินทร์  ( 2526 : 239 ) วนิยัเป็นกฎขอ้ปฏิบติัท่ีใชค้วบคุมความประพฤติของคน 

เพื่อใหเ้กิดความเป็นระเบียบในสังคมดงันั้น ระเบียบวินยัจึงเป็นส่ิงสําคญั มีผูเ้สนอความสําคญัของ

ระเบียบวินยัไวห้ลายท่าน ซ่ึงพอสรุปไดด้งัน้ี  วินยัช่วยเสริมสร้างให้ผูป้ฏิบติัตามเกิดความรู้สํานึก

และความเคยชินท่ีจะประพฤติปฏิบติัตนไปในทางท่ีดีงามเป็นมาตรฐานระหวา่งความประพฤติของ

กลุ่มบุคคลผูป้ฏิบติังานในองคก์าร   ช่วยเตรียมตวันกัเรียนสําหรับการดาํเนินชีวิตในอนาคต จะได้

ใช้สิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบอย่างถูกตอ้ง ช่วยสร้าง   และรักษาไวซ่ึ้งสภาพการณ์อนั

จาํเป็นต่อความเจริญกา้วหนา้ของโรงเรียนหากขาดระเบียบวินยั การดาํเนินงานของโรงเรียนจะเต็ม

ไปดว้ยอุปสรรค  

เชาว ์ มณีวงศ ์ (168  ) ช่วยให้นกัเรียนควบคุม ดูแลตนเองและสังคมส่วนรวมไดด้ว้ยความ

สงบสุขเกิดสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการเล่าเรียน  การทาํงาน ช่วยนาํคนไปสู่การทาํความดี ความเจริญ 

เวน้ขอ้หา้มทาํตามคาํสั่งบางประการเพิ่มพลงัในการทาํงาน เกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของ

งาน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน สังคมเป็นสุขร่วมเยน็    ดงันั้นพอสรุปความสําคญั

ของวินยัไดว้า่ วินยัช่วยให้คนมีระเบียบในตนเอง ลดความขดัแยง้ เกิดความสามคัคี ดาํรงตนอยูใ่น

สังคม และทาํกิจกรรมในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งมีความสุข 

ประดินนัท ์ อุปรมยั ( 2518  อา้งถึงใน น.ส. ทิวาวรรณ แสงพนัธ์   2542: 12 )    กล่าวถึง

ความสําคญัของวินยัไวว้า่ เม่ือบุคคลอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม ยอ่มมีความคิดเห็น   และพฤติกรรมต่างๆ 

กนั ถา้ปล่อยให้บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมทุกอยา่งไดต้ามความพอใจ      สังคมก็จะเกิดความ

สับสนวุน่วายเน่ืองจากแต่ละคนก็ทาํในส่ิงท่ีตนพอใจเท่านั้นดงันั้นการมีกฎเกณฑห์รือระเบียบจาํกดั

พฤติกรรมของบุคคลไวบ้า้งจะช่วยให้กลุ่มคน หรือสังคมดงักล่าวอยูด่ว้ยกนัอยา่งเรียบร้อยมากข้ึน

วนิยัมิไดห้มายถึงกฎเกณฑ ์หรือระเบียบขอ้บงัคบัเฉพาะกลุ่มบุคคลเท่านั้น ยงัหมายถึงกฏเกณฑ์หรือ

ระเบียบวนิยัภายในตวับุคคลดว้ยในกลุ่มสังคมใดท่ีมีสมาชิกมีวินยัในตนเองมากแสดงวา่กลุ่มสังคม

นั้นประกอบไปดว้ยสมาชิกท่ีมีความรับผดิชอบมาก ในกรณีน้ีวนิยัในสังคมอาจไม่ตอ้งสร้างข้ึนมาก

นกั  เช่นโรงเรียนใดมีนกัเรียนท่ีมีวินยัในตนเองมาก คือรู้วา่ตนเองจะตอ้งมาโรงเรียนเวลาเท่าใด จะ

ออกจากโรงเรียนไดเ้ม่ือใด    ควรแต่งกายอย่างไร ควรแสดงกิริยามารยาทกบัครูอาจารยอ์ย่างไร   

และควรมีหน้าท่ีในฐานะนักเรียนอย่างไร เป็นตน้   โรงเรียนนั้นแทบจะไม่ตอ้งสร้างวินัยข้ึนมา

บงัคบัเพื่อให้นกัเรียนตอ้งปฏิบติัตามอีกเลย แต่โดยความเป็นจริงแลว้จะพบวา่นกัเรียนในโรงเรียน

หน่ึงๆ นั้นมาจากสภาพแวดลอ้มท่ีต่างกนั บางคนไม่เคยไดรั้บการฝึกให้มีวินยัมาก่อนเลย บางคน
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เคยไดรั้บการฝึกอบรมให้มีวินยัในตนเองมาแลว้  บางคนขาดการดูแลดูแลเอาใจใส่ดา้นการอบรม

สั่งสอนใหมี้วินยั       ฉะนั้นจึงจาํเป็นอยูเ่องท่ีโรงเรียนจะตอ้งสร้างวินยัข้ึนมาเป็นระเบียบขอ้บงัคบั

ให้ทุกคนปฏิบติัตามเหมือนๆกัน เช่น ระเบียบการแต่งกาย    อนัได้แก่การไวท้รงผม การแต่ง

เคร่ืองแบบ การสวมถุงเทา้และลกัษณะของรองเทา้ หรือวินยัภายในห้องเรียน อนัไดแ้ก่การไม่นาํ

ขนมหรืออาหารมารับประทานในห้องเรียน ไม่คุยหรือเล่นกนัเสียงดงัในเวลาเรียน และไม่นอน

หลบัในขณะท่ีครูกาํลงัสอน 

ศุภนิตย ์วฒันธาดา ( 2518  อา้งถึงใน  ทิวาวรรณ  แสงพนัธ์ 2542: 13) ได้สรุปถึงความ

จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีวนิยัไวด้งัน้ี 

1) ช่วยใหน้กัเรียนเป็นผูมี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 

2) ช่วยสร้างความรับผดิชอบแก่บุคคล 

3) ช่วยสร้างความสามคัคีปรองดองในหมู่คณะ 

4) ช่วยส่งเสริมหลกัประชาธิปไตยทุคนจะตอ้งรับผดิชอบควบคุมตนเอง 

5) ช่วยใหค้รุและนกัเรียนอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งปกติสุข 

6) ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนใหป้ระสบความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมาย 

สุรางค์ จนัทน์เอม (2524 อา้งถึงในน.ส.ทิวาวรรณ  แสงพนัธ์  2542: 13 )   ได้กล่าวถึง

หลกัการสร้างวนิยัท่ีสาํคญัมี 4 ประการคือ  

1) เด็กจะตอ้งประพฤติตนในส่ิงท่ีดีและขจดัพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนา 

2) เด็กจะต้องสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจกบัการกระทาํดีและความพึง

พอใจกบัการกระทาํไม่ดี  นัน่คือให้เด็กพอใจท่ีจะปฏิบติัในส่ิงท่ีดีควรหลีกเล่ียงการปฏิบติัในส่ิงท่ี

ไม่ดีไม่ควร 

3) เด็กจะตอ้งกระทาํความดีจนกระทัง่เกิดความเคยชินหรือเกิดเป็นนิสัยโดยไม่ตอ้งมีใคร

แนะนาํ 

4) เด็กจะตอ้งเรียนรู้ถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่ดี ไม่พึงปรารถนาของสังคม 

 ดงันั้นเม่ือกล่าวถึงระเบียบวินยัจาํเป็นท่ีจะตอ้งกล่าวถึงกฎและระเบียบควบคู่กนัไปด้วย

เพราะท่ีใดจะมีระเบียบวนิยัไดท่ี้นัน่จะตอ้งมีกฎเกณฑ์ต่างๆตั้งไว ้ประโยชน์ของกฎเกณฑ์ท่ีสําคญัมี  

2 ประการ คือ ประการแรก เป็นส่ิงท่ีทาํให้เด็กเรียนรู้ถึงมาตรฐานของการปฏิบติั ท่ีจะทาํให้สังคมท่ี

เขาอยูอ่าศยัยอมรับ ประการท่ีสอง เป็นตวัท่ีหยดุย ั้งพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนาได ้

นวลศิริ  เปาโรหิต  (2520อา้งถึงใน น.ส. ทิวาวรรณ  แสงพนัธ์  2542: 13)  ไดก้ล่าวไวว้่า     

วินยัจดัว่าเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัและมีความจาํเป็นต่อเด็กเพราะวินัยเป็นเคร่ืองช่วยแนะแนวทาง

ความประพฤติของเด็ก ความมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงของวนิยัก็คือ การท่ีเด็กเกิดความตอ้งการท่ีจะทาํส่ิงท่ี
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ดีและเป็นประโยชน์แก่สังคมดว้ยตนเองวินัยท่ีแทจ้ริงนั้นไม่ใช่การบงัคบัให้กระทาํตาม แต่เป็น

เกณฑ์ท่ีวางไวเ้พื่อให้ทุกคนในสังคมได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบติั    วินัยท่ีสูงสุด  คือ การมีวินัยใน

ตนเอง ซ่ึงไดแ้ก่การรู้จกัปกครองตนเอง ควบคุม  และแนะนาํตนเองให้ประพฤติในทางท่ีดีงามอยู่

เสมอ 

มาโนช  ตัณชวานิชย์  ( 2525 อ้างถึงใน น.ส.ทิวาวรรณ   แสงพนัธ์ 2542:13)   เขียน

บทความให้เห็นถึงคุณค่าของระเบียบวินัย   กบัความสงบเรียบร้อยของส่วนรวมไวว้่าในการอยู่

ร่วมกนัของสังคมแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยคนจาํนวนมาก  ซ่ึงมีพื้นฐานระดบัการศึกษา ความรู้ จิตใจ 

การอบรม ความนึกคิดแตกต่างกนั ความตอ้งการส่ิงต่างๆ ในการดาํรงชีวิตก็ยอ่มแตกต่างกนัไปดว้ย 

นอกจากน้ีผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มก็ไม่ตรงกนั แต่จะให้สังคมอยูอ่ยา่งอิสระตามความพึงพอใจ 

เป็นไปไม่ได ้ความสับสนวุ่นวายในสังคมย่อมเกิดข้ึนไม่มีส้ินสุด เพื่อความสงบเรียบร้อยของคน

ส่วนรวมในการอยู่ร่วมกนั   จึงตอ้งมีระเบียบแบบแผนควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคม 

หรือจะกล่าวอีกอยา่งหน่ึงวา่ระเบียบแบบแผนขอ้บงัคบั   ขอ้ปฏิบติัทั้งปวงเรียกวา่วนิยั วินยัเป็นส่ิงท่ี

ควบคุมให้บุคคลประพฤติปฏิบติัต่อกนัเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยของสังคมนั้นๆ      เช่น สมาชิก

ของสังคมตอ้งปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัของทางราชการท่ีกาํหนดไว ้นกักีฬาตอ้งปฏิบติัตามกติกาใน

การแข่งขนั นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสถานศึกษาท่ีกาํหนด 

พระสงฆ์ตอ้งปฏิบติัตามศีลหรือวินยัท่ีพระพุทธเจา้ทรงบญัญติั ขา้ราชการพลเรือนและทหารตอ้ง

ปฏิบติัตามวนิยัเป็นตน้ การมุ่งให้การศึกษาแก่พลเรือนให้มีวิชาความรู้และมีสุขภาพทั้งร่างกายและ

ใจสมบูรณ์ยงัไม่เป็นการเพียงพอ ตอ้งมุ่งผลผลิตคนให้มีวินยัรู้จกัรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน และประเทศชาติดว้ย 

ขอบข่ายของวนิยันกัเรียน 

 การวจิยัผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตของวนิยันกัเรียนไว ้ ดงัน้ี 

 วนิยัการตรงต่อเวลา    

 ความหมายของการตรงต่อเวลา 

พนัส หันนาคินทร์และคณะ (2542 :  60อ้างถึงในสุรจิต คาํมะสอน 2548: 27) ได้ให้

ความหมายการตรงต่อเวลาไวว้า่ หมายถึงการทาํงานหรือทาํกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดส้ําเร็จตาม

กาํหนดเวลา 

 วินยั  พฒันรัตน์ และคณะ   (ม.ป.ป. :16  อา้งถึงในสุรจิต  คาํมะสอน  2548 :27)ไดส้รุปวา่

การตรงต่อเวลาหมายถึงการทาํงานหรือการปฏิบติัหนา้ท่ีใหต้รงเวลาหรือทนัเวลาตามท่ีกาํหนด การ

ฝึกใหต้รงต่อเวลาเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างความมีระเบียบวนิยั 
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 รุจิน์ ภู่สาระ และคณะ (ม.ป.ป. : 29  อา้งถึงใน  สุรจิต  คาํมะสอน  2548: 27) กล่าวไวว้า่การ

ตรงต่อเวลา หมายถึงการทาํกิจกรรมใดๆใหส้าํเร็จไปตามท่ีกาํหนดไว ้ไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง และเม่ือ

รู้วา่ทาํส่ิงใดล่าชา้ กวา่ท่ีกาํหนดก็ไม่น่ิงนอนใจควรรีบทาํงานนั้นใหส้าํเร็จ เพื่อมิให้ล่าชา้กวา่กาํหนด

มากกวา่เดิม 

 สวสัด ์ ปทุมราช (ม.ป.ป.:2  อา้งถึงใน สุรจิต คาํมะสอน 2548: 27)ไดใ้ห้คาํจาํกดัความการ

ตรงต่อเวลาหมายถึง การปฏิบติังานหรือกิจกรรมอย่างหน่ึงอย่างใดให้เสร็จตามท่ีกาํหนด เช่น

นกัเรียนทาํแบบฝึกหดัส่งทนัตามเวลาท่ีครูกาํหนดทุกคร้ัง  

 สรุปได้ว่า การตรงต่อเวลาเป็นการกระทาํกิจกรรมใดๆ ท่ีตอ้งมีการวางแผนและให้เสร็จ

ตามกาํหนดเวลา ซ่ึงถือวา่เวลาเป็นส่ิงท่ีมีครูค่าท่ีสุดเม่ือเวลาผา่นไปแลว้ เราไม่สามารถเรียกกลบัมา

คืนได ้ดงันั้นเราตอ้งบริหารเวลาให้คุม้ค่ามากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ถา้หากปล่อยเวลาให้ผา่นไปโดย

เปล่าประโยชน์ ไม่เกิดประโยชน์อะไรข้ึนมาเลย ก็จะเสียโอกาสในภายหลงั การท่ีจะมีความสุขท่ีสุด 

คือการรู้จกัจดัการและมีการวางแผนการใชเ้วลาในการทาํกิจกรรมใดๆให้ถูกตอ้งและพยายามทาํให้

เสร็จส้ินตามกาํหนดเวลาและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวท้าํให้ชีวิตมีความสุขตลอดจนอยูร่่วมกบั

ผูอ่ื้นและสังคมไดด้ว้ยดี 

4.  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

เอกชัย เพชรแก้ว (2553) จากการวิเคราะห์ผลจากการประเมินพฤติกรรม ของนักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย สามารถปรับปรุงตนเองเม่ือทราบข้อตกลงเบ้ืองตน้ในการเข้าชั้นเรียนท่ีตรงเวลา กับ

ครูผูส้อนแลว้ ซ่ึงจากขอ้มูลท่ีบนัทึกไว ้นกัศึกษาสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง โดยการเขา้เรียน

ในวิชาการใช้โปรแกรมฐานขอ้มูล พบว่ามีการกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน โดยนกัเรียนพยายาม

ปรับตวัละมาเขา้เรียนตรงเวลา รวมทั้งพยายามถามย ํ้าถึงการบนัทึกการบวกคะแนนเพิ่ม ตามท่ีตกลงกนัไว้

ในทุก ๆ คร้ังท่ีมีการเรียนการสอน จากการสังเกต นกัศึกษามีความภาคภูมิใจต่อคะแนน และการพฒันา

ตนเองได้อย่างชัดเจน และครูผูส้อนได้ชมเชย และให้กาํลงัใจด้วยทุก ๆ คร้ังจึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ี

สามารถแกปั้ญหาในเร่ืองการเขา้เรียนไม่ตรงเวลาของนกัเรียนไดดี้อีกแนวทางหน่ึง 

วนิดา ภาชนะสุวรรณ (2550) ไดว้ิจยัในชั้นเรียนเร่ืองการปรับปรุงพฤติกรรมการเขา้ชั้น

เรียนให้ตรงต่อเวลาของ นกัศึกษาชั้นปวช.3/6 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลยเัทคนิคชลบุรีวชิา

ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ผลการวิจยัภายหลงัจากการปรับพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนสายของ

นกัศึกษากลุ่มดงักล่าว โดยใชข้อ้ตกลงบาํเพญ็ประโยชน์กรณีมาสาย พบวา่นกัศึกษามีพฤติกรรมการ

เขา้เรียนตรงต่อเวลามากข้ึน และถึงก่อนเวลา ประมาณ 3-5 นาทีโดยข้ึนมานัง่รอหนา้ห้องเรียน และ

อยู่ในความสงบไม่ส่งเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น และในผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบว่ามีการพฒันาไป

ในทางท่ีดีข้ึน 
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สารวิทย ์(2548) การแก้ไขปัญหาการเขา้ชั้นเรียนไม่ตรงตามเวลาเรียนของนักศึกษาชั้น 

ปวช. 2 กลุ่ม 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2548 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิชา เคร่ืองรับวิทยุ เอ.

เอม็.– เอฟ.เอม็. โดยใชแ้บบสอบถามปัญหาในชั้นเรียน แบบสัมภาษณ์นกัศึกษาพร้อมขอ้มูลส่วนตวั 

แบบประเมินพฤติกรรมนกัศึกษา มีกลุ่มเป้าหมาย 4 คน ผลจาการใชเ้คร่ืองมือ วิจยักบักลุ่มเป้าหมาย 

4คน พบวา่ นกัศึกษาทั้ง 4 คน ไม่มีใครมาสายอีกเลยในการใชเ้คร่ืองมือแบบประเมินพฤติกรรมใน

คร้ังท่ี 5 



บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง การพฒันาพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนไม่ตรงเวลาเรียนใน

รายวิชาการขายเบ้ืองตน้ 2 ของนกัศึกษาระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1/7 วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวทิยพ์ณิชยการ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

               ประชากร  ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ  นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ปีท่ี 1หอ้ง 7

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ประจาํภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์

พณิชยการ  จาํนวน  52  คน    

 กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตวัอยา่ง  ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ  นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ปีท่ี 1ห้อง 

7สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ประจาํภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2560  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์

พณิชยการ  จาํนวน  52  คน    

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

1.  แบบประเมินพฤติกรรมการเขา้เรียน 

         2.  สัญญาเง่ือนไขการปรับพฤติกรรมการเขา้เรียนของนกัศึกษา 

 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมอื 

   ผูว้จิยัสร้างแบบประเมินพฤติกรรมการเขา้เรียนรายบุคคลและสัญญาเง่ือนไขการ

ปรับพฤติกรรมการเขา้เรียนของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 หอ้ง 7 โดยมี

ขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
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  1.  ศึกษาเอกสาร  ตาํรา ผลงานวิจยั ผลงานการคน้ควา้ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษา

รูปแบบของการสร้างเคร่ืองมือเพื่อการวจิยั  

              2.  สร้างแบบประเมินพฤติกรรมการเขา้เรียนเพื่อบนัทึกคะแนน ใช้เป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวบขอ้มูล 

  3.  จดัทาํสัญญาเง่ือนไขการปรับพฤติกรรมการเขา้เรียนของนกัศึกษา 

             4.  นําแบบบนัทึกคะแนนและสัญญาเง่ือนไข ฉบบัสมบูรณ์ไปใช้เก็บรวบรวม

ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 

   

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผูว้ิจยัจะดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากการเช็คเวลาเรียนในชั้นเรียนดว้ยแบบประเมิน

พฤติกรรมการเขา้เรียนฉบบัสมบูรณ์ ไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1.  สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาก่อนการใช้สัญญาเง่ือนไขและบันทึก

คะแนนลงในใบบนัทึกคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้เรียนของนกัศึกษา เป็นระยะเวลา 1 

สัปดาห์ 

       2.  แจง้การใชส้ัญญาเง่ือนไขกบันกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ให้รับทราบขอ้สัญญาเง่ือนไข

ท่ีสร้างข้ึน 

        3.  สังเกตพฤติกรรมหลงัการใชส้ัญญาเง่ือนไข โดยบนัทึกคะแนนลงในใบบนัทึกคะแนน

แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้เรียนของนกัศึกษา เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินพฤติกรรมการเขา้เรียนเพื่อบนัทึกคะแนน ใชเ้ป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวบขอ้มูล   ตลอด 4 สัปดาห์ ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ปีท่ี 1 ห้อง 

7สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ประจาํภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2560  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ  จาํนวน  52  คนจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกวิเคราะห์โดย  ค่าประสิทธิภาพของสัญญา

เง่ือนไขการปรับพฤติกรรมการเขา้เรียนของนกัศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  โดยใชร้้อยละ 

(Percentage)  

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ค่าร้อยละ (Percentage) 



บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวจิยัแกปั้ญหาการขาดทกัษะดา้นการวจิยั เร่ือง  การพฒันาพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนไม่

ตรงเวลาเรียนในรายวชิา การขายเบ้ืองตน้ 2 ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 ห้อง 7 

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ  1. แกไ้ขปัญหาการเขา้ชั้น

เรียนใหต้รงต่อเวลาของนกัศึกษา   2. ศึกษาการปรับพฤติกรรมการตรงต่อเวลาของนกัศึกษา  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งเป็น 2 ตอน 

ตอนท่ี 1   แสดงสรุปพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้สัญญา

เง่ือนไข(คิดเป็นจาํนวนคน) 

ตอนท่ี 2  แสดงสรุปพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้สัญญา

เง่ือนไข(คิดเป็นร้อยละ) 

ตอนท่ี 1   แสดงสรุปพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้สัญญา

เง่ือนไข(คิดเป็นจาํนวนคน) 

ตารางท่ี 1 แสดงสรุปพฤติกรรมการเขา้เรียนของนักศึกษาก่อนและหลงัการใช้สัญญา

เง่ือนไข(คิดเป็นจาํนวนคน)รวมนกัศึกษาทั้งหมด 52 คน 

พฤติกรรม / 

จาํนวนนกัศึกษา (คน) 

ก่อนการใช้

สญัญาเง่ือนไข 

หลงัการใชส้ญัญาเง่ือนไข 

สปัดาห์ท่ี 1 สปัดาห์ท่ี 2 สปัดาห์ท่ี 3 สปัดาห์ท่ี 4 

จํานวนนักศึกษาท่ี

เขา้เรียนตรงเวลา 
21 27 33 41 47 

จํานวนนักศึกษาท่ี

เขา้เรียนไม่ตรงเวลา 
30 23 18 10 5 

รวมจาํนวนนกัศึกษา

ทั้งหมดท่ีเขา้เรียน 
51 50 51 51 52 

รวมจาํนวนนกัศึกษา

ทั้งหมดท่ีไม่เขา้เรียน 
1 2 1 1 0 

ตอนท่ี 2  แสดงสรุปพฤติกรรมการเขา้เรียนของนกัศึกษาก่อนและหลงัการใชส้ัญญา

เง่ือนไข(คิดเป็นร้อยละ) 
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ตารางท่ี 2 แสดงสรุปพฤติกรรมการเขา้เรียนของนักศึกษาก่อนและหลงัการใช้สัญญา

เง่ือนไข(คิดเป็นร้อยละ)รวมนกัศึกษาทั้งหมด 52 คน 

พฤติกรรม / 

จาํนวนนกัศึกษา (คน) 

ก่อนการใช้

สญัญาเง่ือนไข 

หลงัการใชส้ญัญาเง่ือนไข 

สปัดาห์ท่ี 1 สปัดาห์ท่ี 2 สปัดาห์ท่ี 3 สปัดาห์ท่ี 4 

จาํนวนนักศึกษาท่ีเขา้

เรียนตรงเวลา 
40.38 51.92 63.46 78.85 90.38 

จาํนวนนักศึกษาท่ีเขา้

เรียนไม่ตรงเวลา 
57.69 44.23 34.62 19.23 9.62 

รวมจํานวนนักศึกษา

ทั้งหมดท่ีเขา้เรียน 
98.08 96.15 98.08 98.08 100.00 

รวมจํานวนนักศึกษา

ทั้งหมดท่ีไม่เขา้เรียน 
1.92 3.85 1.92 1.92 0.00 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการบนัทึกการเขา้เรียน จากตารางแสดงสรุปพฤติกรรมการเขา้เรียน

ของนกัศึกษาก่อนและหลงัการใชส้ัญญาเง่ือนไขพบว่า จาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนตรงเวลาก่อนการใช้

สัญญาเง่ือนไขมีจาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 40.38 และหลงัการใช้สัญญาเง่ือนไขสัปดาห์ท่ี 1 จาํนวน 

27 คน คิดเป็นร้อยละ 51.92 สัปดาห์ท่ี 2 จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 63.46 สัปดาห์ท่ี 3 จาํนวน 41 คน 

คิดเป็นร้อยละ 78.85 และสัปดาห์ท่ี 4 จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 90.83 จาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนไม่

ตรงเวลา ก่อนการใช้สัญญาเง่ือนไขมีจาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 57.69  และหลังการใช้สัญญา

เง่ือนไขสัปดาห์ท่ี 1 จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 44.23 สัปดาห์ท่ี 2 จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 34.62 

สัปดาห์ท่ี 3 จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 และสัปดาห์ท่ี 4 จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.62  

จาํนวนนกัศึกษาทั้งหมดท่ีเขา้เรียน ก่อนการใชส้ัญญาเง่ือนไขมีจาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 98.08 และ

หลงัการใช้สัญญาเง่ือนไขสัปดาห์ท่ี 1 จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 96.15 สัปดาห์ท่ี 2 จาํนวน 51 คน 

คิดเป็นร้อยละ 98.08 สัปดาห์ท่ี 3 จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 98.08 และสัปดาห์ท่ี 4 จาํนวน 52 คน คิด

เป็นร้อยละ 100.00 จาํนวนนกัศึกษาทั้งหมดท่ีไม่เขา้เรียน ก่อนการใช้สัญญาเง่ือนไขมีจาํนวน 1 คน คิด

เป็นร้อยละ 1.92 และหลงัการใชส้ัญญาเง่ือนไขสัปดาห์ท่ี 1 จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 สัปดาห์ท่ี 

1 จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.92 สัปดาห์ท่ี 3 จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.92 และสัปดาห์ท่ี 4 

จาํนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การสรุปผลการวิจยั   เร่ือง การปรับพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนไม่ตรงเวลาในรายวิชาการ

ขายเบ้ืองตน้ 2 ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี1ประกอบดว้ยสาระท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 1. จุดมุ่งหมายของการวจิยั 

 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 3. เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล 

 4. สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 5. อภิปรายผล 

 6. ขอ้เสนอแนะ 

จุดมุ่งหมายของการวจิัย 

1. เพื่อแก้ไขปัญหาการเขา้ชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนกัศึกษารายวิชาการขายเบ้ืองตน้2ของ

นกัศึกษาระดบัชั้นปวช.1/7สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

2. เพื่อศึกษาการปรับพฤติกรรมการตรงต่อเวลาของนกัศึกษารายวชิาการขายเบ้ืองตน้2ของ

นกัศึกษาระดบัชั้น ปวช.1/7สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ชั้นปีท่ี 

1/7  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา   2560  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการจาํนวน 52 คน 

 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ชั้นปีท่ี 

1/7  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา   2560  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการจาํนวน 52 คน 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมเคร่ืองมอื 

1. แบบประเมินพฤติกรรมการเขา้เรียน 

 2. สัญญาเง่ือนไขการปรับพฤติกรรมการเขา้เรียนของนกัศึกษา 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิจัย พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมการเข้าชั้ นเรียนได้ตรงต่อเวลาข้ึน

ตามลาํดบัเพราะตอ้งมีการค่อย ๆ ปรับเปล่ียนเพื่อให้เป็นพฤติกรรมให้เกิดความเคยชิน  ส่งผลทาํให้

การจดัการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู้ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน

ตามลาํดบั 
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อภิปรายผล 

 จากผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการเขา้เรียนของนกัศึกษาก่อนการใชส้ัญญาเง่ือนไขจาก

การศึกษาพบวา่ ในสัปดาห์แรกก่อนการใชส้ัญญาเง่ือนไขมีนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนทั้งหมด51 คน คิด

เป็นร้อยละ 98.08 ซ่ึงในจาํนวนน้ีเป็นนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนตรงเวลา 21 คน คิดเป็นร้อยละ 40.38และ

นกัศึกษาท่ีเขา้เรียนไม่ตรงเวลาจาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 57.69 ส่วนนกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ขา้เรียนมี

ทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.92จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่เขา้เรียน แต่

ส่วนมากเป็นนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนไม่ตรงเวลา จากการสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนไม่

ตรงเวลา พบว่า นักศึกษาเหล่าน้ีจะเขา้เรียนสายประมาณ 10นาที หรือบางรายจะเข้าเรียนสาย

ประมาณ 15-20ชัว่โมงผา่นไป จากการสอบถามนกัศึกษาถึงสาเหตุท่ีเขา้เรียนสาย มีสาเหตุต่างๆ เช่น 

มีเรียนวชิาอ่ืนก่อนหนา้ รอเพื่อน ระยะเวลาในการเดินมาห้องเรียนมีการแวะกินนํ้ าและทานขา้ว เขา้

หอ้งนํ้า เป็นตน้ 

 พฤติกรรมการเขา้เรียนของนกัศึกษาหลงัการใชส้ัญญาเง่ือนไขจากการศึกษาพบวา่ หลงัการ

ใช้สัญญาเง่ือนไขตลอดสัปดาห์ท่ี 1-4 พฤติกรรมการเขา้เรียนของนกัศึกษามีการเปล่ียนแปลงไป

ในทางท่ีดีข้ึน โดยจะเห็นได้จากจาํนวนนักศึกษาท่ีเขา้เรียนเพิ่มข้ึนในแต่ละสัปดาห์ สัปดาห์ท่ี 1 

จาํนวน 27คน คิดเป็นร้อยละ 51.92 สัปดาห์ท่ี 2 จาํนวน 33คน คิดเป็นร้อยละ63.46 สัปดาห์ท่ี 3 

จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 78.85 และสัปดาห์ท่ี 4 จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 90.832

ตามลาํดบั จาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนไม่ตรงเวลาลดลงในแต่ละสัปดาห์ สัปดาห์ท่ี 1 จาํนวน 23 คน 

คิดเป็นร้อยละ 44.23 สัปดาห์ท่ี 2 จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 34.62 สัปดาห์ท่ี 3 จาํนวน 10 คน 

คิดเป็นร้อยละ 19.23 และสัปดาห์ท่ี 4 จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.62 ตามลาํดบั ส่วนจาํนวน

นักศึกษาท่ีไม่ได้เข้าเรียนลดลงในแต่ละสัปดาห์สัปดาห์ท่ี 1 จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 

สัปดาห์ท่ี 1 จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.92 สัปดาห์ท่ี 3 จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.92 และ

สัปดาห์ท่ี 4 จาํนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0ตามลาํดบั  

จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ การใชส้ัญญาเง่ือนไขทาํใหน้กัศึกษามีการปรับ

พฤติกรรมในการเขา้เรียน จากการสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษา พบวา่ หลงัการใชส้ัญญาเง่ือนไข

นกัศึกษามีการปรับพฤติกรรมของตนเอง โดยนกัศึกษาท่ีเคยเขา้เรียนสายจะมีความกระตือรือร้นใน

การเขา้เรียนมากข้ึน และพยายามท่ีจะเขา้เรียนให้ตรงเวลา หรือนกัศึกษาบางกลุ่มท่ีเคยเขา้เรียนสาย

ทั้งกลุ่ม ก็จะเขา้เรียนตรงเวลาพร้อมกนั ส่วนนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนตรงเวลาอยูก่่อนแลว้ก็จะเขา้เรียน

ตรงเวลาอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ ซ่ึงบางรายจะมาถึงห้องเรียนก่อนเวลา ส่วนนกัศึกษาบางรายท่ี

เขา้เรียนสายก็จะสายไม่เกิน 5นาที และไม่พบนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนสายประมาณ 15-20ชัว่โมงผา่นไป 
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จากการสอบถามนกัศึกษาถึงสาเหตุการปรับพฤติกรรมการเขา้เรียนให้ตรงเวลา พบวา่ การใชส้ัญญา

เง่ือนไขทาํให้นกัศึกษาความกระตือรือร้นในการเขา้เรียนใหต้รงเวลามากข้ึน เช่นเม่ือเรียนวชิาอ่ืน

เสร็จก็จะพยายามมาเขา้เรียนใหเ้ร็วท่ีสุด พยายามเดินใหเ้ร็วข้ึน  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด/งานวจิยัของ วนิดา ภาชนะสุวรรณ (2550)  

ท่ีวา่ไดว้จิยัในชั้นเรียนเร่ืองการปรับปรุงพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของ นกัศึกษาชั้น

ปวช.3/6 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วทิยาลยเัทคนิคชลบุรีวชิาระบบส่ือสารโทรคมนาคม ผลการวิจยั

ภายหลงัจากการปรับพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนสายของนักศึกษากลุ่มดงักล่าว โดยใช้ขอ้ตกลง

บาํเพ็ญประโยชน์กรณีมาสาย พบว่านกัศึกษามีพฤติกรรมการเขา้เรียนตรงต่อเวลามากข้ึน และถึง

ก่อนเวลา ประมาณ 3-5 นาทีโดยข้ึนมานั่งรอหน้าห้องเรียน และอยู่ในความสงบไม่ส่งเสียงดัง

รบกวนผูอ่ื้น และในผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวา่มีการพฒันาไปในทางท่ีดีข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

 1. จากผลการวจิยัพบวา่หากมีการกระตุน้หรือมีกิจกรรมท่ีทาํให้นกัศึกษาไดต่ื้นตวัอยูเ่สมอ

โดยไม่ทิ้งช่วงระยะเวลามากนักก็จะทาํให้นกัศึกษามีความกระตือรือร้น เพราะทาํให้ไม่รู้สึกเบ่ือ

หรือจาํเจ หรืออาจตอ้งการคะแนนพิเศษหรือไม่ตอ้งการถูกหกัคะแนนไป ดงันั้นจึงควรมีกิจกรรม

หรือการทดสอบอยูบ่่อยคร้ังเพื่อใหเ้กิดความต่ืนตวัเช่น สัปดาห์ละคร้ัง  โดยไม่ควรทิ้งระยะเวลาห่าง

นานเกินไป 

 2. ผูส้อนควรปลูกฝังใหผู้เ้รียนตระหนกั และเห็นความสาํคญัของการเป็นผูต้รงต่อเวลา 

เพื่อน าไปสู่การพฒันาตงัเองใหผู้ท่ี้มีความรับผิดชอบต่อตวัเองและสังคม 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมในด้านอ่ืนๆ เช่น พฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน พฤติกรรม         

การส่งงาน เป็นตน้ 

 2. ควรมีการศึกษาวิธีการอ่ืนๆ ท่ีจะทําให้พฤติกรรมท่ี เกิดข้ึนเป็นพฤติกรรมท่ีถาวร                    

เพื่อเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
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ภาคผนวก ก 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเข้าเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าเรียน 

 สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 
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ภาคผนวก ข 

สัญญาเงื่อนไขการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สัญญาเง่ือนไขการเข้าช้ันเรียน 

1. นกัศึกษาทุกคนเขา้ชั้นเรียนไดไ้ม่เกิน 5 นาที นบัตั้งแต่เวลาเขา้เรียน และมีคะแนนให้ 1 คะแนน

ทุกคร้ังท่ีเขา้เรียน 

2. นกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนสายจะหกัคะแนนไว ้1 คะแนนแต่ถา้ต่อไปมาไม่สายจะลบคะแนนท่ีหกัไป

ไดแ้ละถา้เขา้เรียน 2 คร้ัง ถือวา่ขาดเรียน 1 คร้ัง 

3. นกัศึกษาท่ีไม่เคยเขา้ชั้นเรียนสายเลยจะมีคะแนนพิเศษให ้ 

4. ถา้นกัศึกษาเขา้เรียนสาย จะตอ้งพิมพง์านท่ีผูส้อนสั่งใหพ้ิมพส่์งทาํเป็น 2 เท่าของงานปกติ  ใ น

กรณีท่ีสายสมํ่าเสมออาจตอ้งทาํงานเพิ่มตามท่ีผูส้อนพิจารณา 

5. นกัศึกษาท่ีเขา้เรียนตรงเวลา ส่งงานครบ จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 

6. ถา้นกัศึกษามาสายบ่อย จะทาํใหห้มดสิทธ์ิสอบและเกิดผลเสียต่อการเรียนทั้งหมดได ้

***หมายเหตุ*** ใหน้กัศึกษาลงช่ือรับทราบยอมรับสัญญาเง่ือนไข ในใบรายช่ือ 
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