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อาจารย์อนิทริา    หุตะนาวนิ 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวชิาปฎบัิติสํานักงาน 

 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 

ประจําปีการศึกษา 2560 

 



บทคัดย่อ 

 

ช่ืองานวจิยั การศึกษาความสัมพนัธ์ ระหวา่งจิตสานึก ความรับผิดชอบ กบัพฤติกรรมการมา

โรงเรียนสาย ของนกัเรียน 

ช่ือผูว้จิยั อาจารยอิ์นทิรา    หุตะนาวนิ 

สาขาวชิา สาขาวชิาปฎิบติัสาํนกังาน 

ปีการศึกษา 2560 

 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษาความสัมพนัธ์ ระหว่างจิตสํานึก ความรับผิดชอบ กบั

พฤติกรรมการมาโรงเรียนสายของนกัเรียนวทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการและหาวิธีแกไ้ข

ปัญหาการมาโรงเรียนสายของนกัเรียน ส่งเสริมและปลูกฝังให้นกัเรียนเป็นผูมี้ระเบียบวินยั มีความ

ซ่ือสัตย ์ สุจริต และมีความรับผิดชอบในการพฒันาตนเองให้เป็นคนตรงต่อเวลา เพื่อปลูกฝังให้

นกัเรียนปฏิบติัตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาการมาสาย

ของนกัเรียน และนาขอ้มูลท่ีไดม้าจาก  

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 10 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม

เร่ืองพฤติกรรมการมาโรงเรียนสายของนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการมา

วเิคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน วา่เกิดข้ึนโดยสาเหตุใด แลว้มีผลเสียต่อตนเองอยา่งไร และนาขอ้มูล

เหล่าน้ีมาพิจารณาหาวิธีปรับเปล่ียนพฤติกรรมการมาโรงเรียนสาย และทาํให้ผูท้าํเคร่ืองมือวิจยั

ตระหนกัถึงผลเสียมากมายของการมาโรงเรียนสาย โดยกาํหนดให้สถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล การ

ติดต่อประสานกบัผูป้กครองเร่ืองการมาสายของนกัศึกษาเป็นรายบุคคล คือ วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวิทยพ์ณิชยการ ด้วยการคิดคาํนวณเป็นร้อยละแล้วนํามาจดัทาํเป็นแผนภูมิ และสรุป

ผลการวิจยัไดว้า่ สาเหตุท่ีนกัเรียน มาสายมากท่ีสุด คือ บา้นอยูไ่กล ต่ืนสาย รองลงมา คือ ติดธุระ 

และรอรับเพื่อน มีความถ่ีในการมาโรงเรียนสายมากท่ีสุด คือ มาโรงเรียนสายนอ้ยกวา่ 2 คร้ังต่อ

เดือน รองลงมา คือ การมาโรงเรียนสายมากกวา่ 2 – 3 คร้ังต่อเดือน และมาโรงเรียนสาย 2 -3 คร้ังต่อ

เดือน โดยผลเสียของการมาโรงเรียนสายท่ีนกัเรียน คิดว่ามากท่ีสุด คือ ทาให้เขา้เรียนไม่ทนั 

รองลงมา คือ การท่ีไม่สามารถรับข่าวสารของทางโรงเรียนในช่วงเช้าได ้ และโดนทาํโทษหัก

คะแนนพฤติกรรม ทาให้โดนเช็คช่ือในใบรายช่ือนกัเรียนท่ีมาโรงเรียนสาย และทาํให้เสียการเรียน 

ตามลาดบั ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะมีประโยชน์ทั้งต่อตวัของนกัเรียนเองและมีประโยชน์ต่อครูดว้ย 

 

 

 



กติติกรรมประกาศ 

 

 จากการทาํงานวิจยัน้ี ขอกราบขอบพระคุณท่าน ดร.สมศกัด์ิ รุ่งเรือง ท่ีให้โอกาสในการ

ทาํงานวจิยัคร้ังน้ี 

 งานวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาของ อาจารยเ์ลอพงษ ์ วชัรมยั รองผูอ้าํนวยการฝ่าย

กิจการนกัศึกษา  และอาจารยว์ีณา  พ่วงเพ็ง หวัหน้าระดบั ปวช.3  ท่ีกรุณาให้คาํปรึกษาและแกไ้ข

ขอ้บกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะ  ท่ีเป็นประโยชน์จนกระทัง่ไดส้ําเร็จลุล่วงไปด้วยดี    

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี 

 ผูท่ี้ให้ความอนุเคราะห์ให้ขอ้มูลสถิติการมาเรียนของนกัเรียนตลอดปีการศึกษาและคณะ

อาจารย ์ท่ีใหค้วามร่วมมือในการเช็คช่ือนกัเรียนประจาชั้นทุกวนั จนทาํให้งานวิจยัน้ีสาเร็จลุล่วงไป

ไดด้ว้ยดี 

 

         

         อาจารยอิ์นทิรา    หุตะนาวนิ 
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บทที ่1 

บทนํา 

ที่มาและความสาคญัของปัญหา 

 

พระราชบญัญติัการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542มาตรา ๖ การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อ

พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม

และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข มาตรา ๗ ใน

กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ 

ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ มีความภาคภูมิใจในความเป็น

ไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 

วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจน

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง มี

ความริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ย ตนเองอยา่งต่อเน่ือง  

 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ตั้งอยูท่ี่ 280 ถนนสรรพาวธุ  แขวงบางนา  เขตบาง

นา  กรุงเทพฯ  10260   ไดจ้ดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช. ) ประเภทวิชา

พาณิชยกรรม สาขางานการบญัชี สาขางานการขาย  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ  จากการศึกษาระเบียบของวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ วา่ดว้ย

ระเบียบของการปฏิบติัเม่ือมาวทิยาลยัสาย ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ( พฒันาโดยสานกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ) เพื่อให้มีความรู้ ทกัษะ สมรรถนะ และประสบการณ์ในงานอาชีพ

ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้เป็นผูมี้ปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค ์ เพื่อพฒันา

คุณภาพชีวติและการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ รักงาน รักหน่วยงาน เพื่อให้เป็นผู ้

ท่ีมีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดี เพื่อให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย และเพื่อเสริมสร้างใหน้กัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม การเจริญเติบโตข้ึนเป็นบุตรท่ีดีของ

บิดา มารดา เป็นศิษยท่ี์ดีของครูและ เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ พร้อมทั้งสนบัสนุนให้การเรียน

การสอนมีประสิทธิภาพ โดยการอาศยัระเบียบ การควบคุมความประพฤติของนกัเรียนในเร่ืองของ

การมาสาย  



 

 

 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาจิตสานึกกบัพฤติกรรมการมาโรงเรียนสาย ของนกัศึกษา 

2. เพื่อศึกษาความรับผดิชอบกบัพฤติกรรมการมาโรงเรียนสาย ของนกัศึกษา 

3. เพื่อศึกษาความสาพนัธ์ระหวา่งจิตสานึกความรับผิดชอบกบัพฤติกรรมการมาโรงเรียนสาย ของ

นกัศึกษา  

4. เพื่อสร้างความร่วมมือกบัผูป้กครองพฤติกรรมการมาโรงเรียนสาย ของนกัศึกษา 

 

สมมุติฐานของงานวจัิย  

ขอ้ปฏิบติัของการเป็นนกัเรียนในเร่ืองการมาสาย นกัเรียนตอ้งมาถึงโรงเรียนก่อนเขา้แถวเคารพธง

ชาติ ระหวา่งเวลา 08.00-08.30 น. นกัเรียนท่ีมาโรงเรียนไม่ทนัเขา้แถวเคารพธงชาติจะถือวา่มาสาย  

ให้รายงานตวัดว้ยและลงช่ือต่ออาจารยป์ระจาํสํานกักิจการนกัศึกษาวนันั้น ๆ และให้เขา้แถวอยู่

ต่างหากเฉพาะนกัเรียนท่ีมาสาย นกัเรียนท่ีมาสายจะถูกพิจารณาโทษในแต่ละคร้ังโดยให้อยูใ่นดุลย

พินิจของอาจารยป์ระจาํสํานกักิจการนกัศึกษาวนันั้น ๆ และเสนอช่ือให้หัวหนา้ช่วงชั้นปกครอง

ดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยถา้นกัเรียนมาสายเกิน 5 คร้ัง จะถูกตดัคะแนนความประพฤติ 20 

คะแนน  

 

ขอบเขตการวจัิย 

 เพื่อใหก้ารวจิยัสามารถดาํเนินการศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์ใหเ้ป็นผลสาํเร็จบรรลุไดด้งั

วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวจึ้งกาํหนดขอบเขตการวิจยัดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชาการ คือ นกัศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.3) สาขาวชิาการขาย 

รอบเชา้ วทิยาลยั 

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  ระดบัชั้น ปวช.3/4  จาํนวน  37 คน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั  คือ นกัศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.3) 

สาขาวชิาการขาย   



รอบเชา้ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

  นกัศึกษาชาย จาํนวน   5    คน 

  นกัศึกษาหญิง จาํนวน    5    คน 

2. ตั้งแต่วนัท่ี 1  มิถุนายน 2560  ถึง วนัท่ี 30  กนัายายน  2560  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2560 

 

 

 



คํานิยามศัพท์เฉพาะ  
 

จิตสํานึก คือ จิตใจระดบัเหตุผล ทาํให้เกิดการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมต่างๆ โดยเลือกแลว้ วา่จะทาํ

หรือไม่ทาํอะไร  
 

ความรับผิดชอบ  หมายถึง การยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทาํใด ๆ ทั้งท่ี ตนเอง กระทาํหรือผูอ่ื้น

กระทาํไม่วา่ส่ิงนั้นจะดีหรือไม่ จะสาํเร็จหรือไม่ เช่น ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของนกัศึกษาในการ

มาเรียน  
 

พฤติกรรม กิริยาของส่ิงมีชีวิตท่ีแสดงออกมาเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีมากระตุน้ทั้งส่ิงเร้าภายใน 

และส่ิงเร้าภายนอก  
 

การมาสาย  นกัศึกษาท่ีมาหลงั 08.30น. และมาไม่ทนัเขา้แถวเคารพธงชาติ ใหถื้อวา่มาสาย  
 

กจิการนักศึกษา  งานท่ีดูแลนกัศึกษาใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยัของโรงเรียน  

 

สร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง   โดยการแจง้ให้ผูป้กครองรับทราบเร่ืองการมาสายของนกัศึกษา

เป็นรายบุคคล 

 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. เป็นแนวทางใหน้กัศึกษามีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม  

2. เป็นแนวทาง ใหน้กัศึกษาเป็นคนตรงต่อเวลา  

3. เป็นแนวทางใหน้กัศึกษารู้จกัหนา้ท่ีตองตนเอง  

4. เป็นแนวทางใหน้กัศึกษายูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  

5. เป็นแนวทางใหน้กัศึกษาเคารพกฎ ระเบียบ วนิยัของโรงเรียน/วทิยาลยั  

6. เป็นแนวทางใหน้กัศึกษามีผลการเรียนท่ีดีข้ึน  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

บทที ่2 

แนวคดิทฤษฎบีทความและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้าการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการวิจยั โดย

ให้มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา ผูว้ิจยัจึงขอนาเสนอแนวคิดและทฤษฎีหลกั ๆ 

คือ ทฤษฎีความรับผดิชอบ ทฤษฎีแรงจูงใจในการทางานโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 

2.1 แนวคิด และทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง  

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้าการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการวิจยั โดย

ให้มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา ผูว้ิจยัจึงขอนาเสนอแนวคิดและทฤษฎีหลกั ๆ 

คือ ทฤษฎีความรับผดิชอบ ทฤษฎีการตรงต่อเวลาในการทางานโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 

2.1.1 ทฤษฎคีวามรับผดิชอบ  

สาคญัท่ีสุด ตอ้งเขา้ใจความหมายของคาวา่ “ความรับผิดชอบ” ให้ถูกตอ้ง ขอให้เขา้ใจวา่ 

“รับผิด” ไม่ใช่การรับโทษหรือถูกลงโทษ “รับชอบ” ไม่ใช่รางวลัหรือรับคาชมเชย การรู้จกัรับผิด 

หรือยอมรับวา่ อะไรผดิพลาดเสียหาย และเสียหายเพราะอะไร เพียงใดนั้น มีประโยชน์ ทาให้บุคคล

รู้จกัพิจารณาตนเอง ยอมรับความผิดของตนเองโดยใจจริง เป็นทางท่ีจะช่วยแกไ้ขความผิดได ้และ

ให้รู้วา่จะตอ้งปฏิบติัแกไ้ขใหม่ ส่วนการรู้จกัรับชอบหรือรู้วา่อะไรถูก อนัไดแ้ก่ถูกตามความมุ่ง

หมาย ถูกตามหลกัวิชา ถูกตามวิธีการนั้น มีประโยชน์ทาให้ทราบแจง้วา่ จะทาให้งานเสร็จสมบูรณ์

ไดอ้ยา่งไร จกัไดถื้อปฏิบติัต่อไป .…….......... ความรับผิดชอบ คือ หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายให้ทา 

จะหลีกเล่ียง ละเลยไม่ได ้ 

 

2.1.2 ทฤษฎกีารมีวนัิยในตัวเอง  

ความหมาย การตรงต่อเวลาในการมาโรงเรียน การเขา้เรียน การมีวินยัในเร่ืองการแต่งกาย 

แต่งเคร่ืองแบบนกัเรียน ชุดพละ สะอาดเรียบร้อยตามระเบียบของโรงเรียน เหมาะสมกบัวยัและ

กาลเทศะ การส่งงานตามกาหนด  



มีวินยั ในเร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอ้ม รักษาความสะอาดของห้องเรียน อาคารเรียน ทาเวรประจาวนั 

ปิดไฟ พดัลม เคร่ืองปรับอากาศ ก๊อกนา้ เม่ือเลิกใช ้ทิ้งขยะในท่ีรองรับขยะ เขา้แถวรับส่ิงของหรือ

รับบริการตามลาดบัก่อนหลงั ปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียน   

 

2.1.3 ทฤษฎกีารเกดิวนัิยในตนเอง  

ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ ( 2523:58 อา้งถึงในสุรจิต คามะสอน 2542 : 16) ลกัษณะวนิยัใน

ตนเอง มีความสาคญัต่อการแสดงออกทางจริยธรรมและคุณธรรมของบุคคลมาก และอาจสาคญั

มากกวา่ลกัษณะทางความรู้ดีชัว่ และความสามารถกระทาส่ิงดีชัว่ดว้ย ฉะนั้นการใหค้วามสนใจ

เก่ียวกบักาเนิดและการเจริญเติบโตของจิต ลกัษณะการมีวนิยัแห่งตน จึงเป็นส่ิงจาเป็นในเร่ืองน้ี 

นกัจิตวทิยาพฒันาการไดใ้ห้ความสนใจมานานแลว้ และมีความเห็นวา่ความมีวนิยัแห่งตนอยา่ง

ถูกตอ้ง จึงเป็นหลกัชยัของพฒันาการทางจิตของบุคคลนัน่คือความมีวินยัแห่งตนเอง เป็นลกัษณะ

สาคญัของผูท่ี้บรรลุภาวะทางจิต ฉะนั้นการมีวนิยัแห่งตน จึงสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัระดพัฒันา

การทางจิตของบุคคลไดด้ว้ยทฤษฎีท่ีสาคญั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการของวนิยัแห่งตน มี 2 ทฤษฎี 

คือ ทฤษฎีของเมาเรอร์ (Mowrer) วา่ดว้ยจุดกาเนิดของการควบคุมตน และทฤษฎีของเพคและแฮวคิ

เฮิสต ์(peck havighurst) วา่ดว้ยพฒันาการแรงจูงใจทางจริยธรรม ซ่ึงยดึการควบคุมของ อีโก ้และ

ซูปเปอร์อีโกเ้ป็นหลกั  

 

แนวคิดเกีย่วกบัวนัิย  

1. ความหมายของวินัย       

จากพจนานุกรมฉบบับณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2525 (774) ไดใ้ห้ความหมายของวินยั

หมายถึง การอยูใ่นระเบียบแบบแผนขอ้บงัคบัปฏิบติั  

อมรา เล็กเริงสินธุ (2540 : 205-206) ไดก้ล่าวถึงระเบียบ หมายถึง ขอ้บงัคบัต่างๆทีโรงเรียน

กาหนดข้ึนให้นกัเรียนปฏิบติัตาม เช่น ระเบียบการเขา้เรียนตรงต่อเวลา ระเบียบเป็นส่ิงท่ีทาให้คน

สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติ 8 วนิยั คือ การควบคุมพฤติกรรมของนกัเรียนใหเ้ป็นไปในทางท่ีพึง

ปรารถนา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และบุคลิกภาพใหเ้ป็นท่ีน่าพึงปรารถนาของสังคม วินยัท่ีดี คือ การ

ท่ีบุคคลรู้จกัการปกครองตนเองและกระทาตามระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆดว้ยความสมคัรใจ เพราะได้

เห็นคุณค่าวา่ การปฏิบติัตามระเบียบนั้นจะนามาซ่ึงความมีระเบียบและความสงบสุขในสังคม   

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ( ม.ป.ป.: 73 ) วินยันกัเรียน หมายถึงความประพฤติของนกัเรียน

โดยนกัเรียนปฏิบติัตามคาสั่ง หรือระเบียบหรือระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียน นอกจากน้ียงัรวมถึง

การให้นักเรียนรู้จกัควบคุมตนเอง หรือเห็นพอ้งกบัขอ้บงัคบัท่ีกาหนดไวเ้พื่อให้เกิดความสงบ



เรียบร้อย อนัจะนามาเพื่อความเสมอภาคและเกิดความสันติสุขแก่สมาชิกในโรงเรียนเก่ียวกบัเร่ือง

วนิยัคุณธรรมและจริยธรรม  

กรมวิชาการ (2542 ก:21 อา้งถึงในสุจริต คามะสอน 2548 :19 ) ให้ความหมายของวินยัวา่ 

หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ ์ ขอ้ตกลงท่ีกาหนดข้ึน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการให้บุคคลประพฤติ

ปฏิบติัในการดารงชีวิตร่วมกนั เพื่อให้อยูอ่ยา่งราบร่ืน มีความสุข ความสาเร็จ โดยอาศยัการฝึกให้

รู้จกัการปฏิบติัตน รู้จกัควบคุมตนเอง  

ธนู วฒิุเกียรติไพบูลย ์(2524 อา้งถึงใน สุรจิต คามะสอน 2548 : 20) กล่าววา่วนิยัหมายถึง ระเบียบ

แบบแผน ขอ้ปฏิบติัและขอ้บงัคบัท่ีกาหนดไว ้เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการปฏิบติั หากไม่ปฏิบติัตาม 

อาจจะเกิดความเสียหาย หรือความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นเหตุใหเ้กิดความผดิและถูกลงโทษ

ในท่ีสุด  

สมบูรณ์ สิงห์คาป้อง (2542:36 อา้งถึงใน สุรจิต คามะสอน 2548:16) สรุปความหมายของ

คาวา่วนิยั หมายถึง คุณลกัษณะท่ีอยูภ่ายในบุคคล ท่ีสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ให้ปฏิบติั

ตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนตามท่ีสังคมกาหนดเอาไว ้โดยใหถื้อวา่เป็นการบงัคบัใหก้ระทาํ 

 

2. ความสําคัญและความจําเป็นในการสร้างระเบียบวินัย  

อมรา เล็กเริงสินธุ (2540: 205-206) ระเบียบวนิยัเป็นส่ิงสาคญั ดงัน้ี  

1) วนิยั เป็นส่ิงท่ีช่วยให้คนสามารถควบคุมตนเอง การท่ีนกัเรียนมีวินยั และสามารถควบคุมตนเอง 

จะมีผลดีในขณะท่ีเป็นนกัเรียนสามารถควบคุมตนเองให้อยูใ่นระเบียบวินยัในชั้นเรียน ทาให้การ

ดาํเนินงานของครูในชั้นเรียนเป็นไปดว้ยดี  

2) วินัยจะช่วยเตรียมตวัเด็กสําหรับการดาเนินชีวิตในภายหน้า เพื่อเป็นสมาชิกท่ีสร้างความมี

ระเบียบ และความสงบสุขในสังคม  

3) ประเทศใดท่ีมีพลเมืองมีระเบียบวินัย ประเทศนั้นสามารถพฒันาได้อย่างรวดเร็วและ มี

ประสิทธิภาพ  

4) ระเบียบวนิยั เป็นส่ิงจาํเป็นในระบอบประชาธิปไตย ระเบียบในระบอบประชาธิปไตยไม่ควรเป็น

ส่ิงท่ีบงัคบัมาจากเบ้ืองบนแต่เพียงอยา่งเดียว หากควรเป็นส่ิงท่ีตระหนกัจากภายในแต่ละบุคคล  

 

3. ขอบข่ายของวนัิยนักเรียน  

ความหมายของการตรงต่อเวลา  



พนสั หนันาคินทร์และคณะ (2542 : 60 อา้งถึงในสุรจิต คามะสอน 2548: 27 ) ไดใ้ห้

ความหมายการตรงต่อเวลาไวว้า่ หมายถึงการทางานหรือทากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดส้าเร็จตาม

กาหนดเวลา  

วนิยั พฒันรัตน์ และคณะ (ม.ป.ป. :16 อา้งถึงในสุรจิต คามะสอน 2548 :27 ) ไดส้รุปวา่การ

ตรงต่อเวลาหมายถึงการทางานหรือการปฏิบติัหนา้ท่ีใหต้รงเวลาหรือทนัเวลาตามท่ีกาหนด การฝึก

ใหต้รงต่อเวลาเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างความมีระเบียบวนิยั  

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

ตรงต่อเวลา หมายถึงการทากิจกรรมใดๆใหส้าเร็จไปตามท่ีกาหนดไว ้ไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง และเม่ือ

รู้วา่ทาส่ิงใดล่าชา้ กวา่ท่ีกาหนดก็ไม่น่ิงนอนใจควรรีบทางานนั้นใหส้าเร็จ เพื่อมิใหล่้าชา้กวา่กาหนด

มากกวา่เดิม  

สวสัด์ ปทุมราช (ม.ป.ป.:2 อา้งถึงใน สุรจิต คามะสอน 2548: 27 )ไดใ้ห้คาํจาํกดัความการ

ตรงต่อเวลาหมายถึง การปฏิบติังานหรือกิจกรรมอย่างหน่ึงอย่างใดให้เสร็จตามท่ีกาหนด เช่น

นกัเรียนทาแบบฝึกหดัส่งทนัตามเวลาท่ีครูกาหนดทุกคร้ัง สรุปไดว้า่ การตรงต่อเวลาเป็นการกระทาํ

กิจกรรมใดๆ ท่ีตอ้งมีการวางแผนและให้เสร็จตามกาหนดเวลา ซ่ึงถือวา่เวลาเป็นส่ิงท่ีมีครูค่าท่ีสุด

เม่ือเวลาผา่นไปแลว้ เราไม่สามารถเรียกกลบัมาคืนได ้ดงันั้นเราตอ้งบริหารเวลาให้คุม้ค่ามากท่ีสุด

เท่าท่ีเป็นไปได ้ถา้หากปล่อยเวลาให้ผา่นไปโดยเปล่าประโยชน์ ไม่เกิดประโยชน์อะไรข้ึนมาเลย ก็

จะเสียโอกาสในภายหลงั การท่ีจะมีความสุขท่ีสุด คือการรู้จกัจดัการและมีการวางแผนการใชเ้วลา

ในการทากิจกรรมใดๆให้ถูกต้องและพยายามทาให้เสร็จส้ินตามกาหนดเวลาและเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีวางไวท้าใหชี้วติมีความสุขตลอดจนอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นและสังคมไดด้ว้ยดี 



บทที ่3 

วธีิดาเนินงาน 

ประชากรที่ใช้ในการวจิัย 

รูปแบบการศึกษา  

1. ศึกษาข้อมูลและแหล่งข้อมูล  

1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลการเขา้แถวของนกัศึกษาทุกวนั โดยการเช็คช่ือนกัศึกษา

ก่อนเรียน  

1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

ทาํการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนหลกัจากการเช็คช่ือ

เน่ืองจากวา่อาจารย ์

              จะเช็คช่ือนกัศึกษาหลกัจากหมดเวลาในแต่ละคาบเป็นเวลา 5 - 10 นาที 

ประชาการ คือนกัศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)ระดบัชั้น ปวช.3 

จาํนวน 130 คน 

สาขาวชิาการขาย  รอบเชา้ วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ   

       กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั  คือ ระดบัชั้น ปวช.3/4  จาํนวน  37 คน 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการจดัการความรู้สาหรับนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัร 

วิชาชีพ เก่ียวกบัฐานการให้คะแนน ของพฤติกรรมของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การตั้งใจเรียน

มารยาทในชั้นเรียน เน่ืองจากวา่เป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจเป็นการฝึกให้นกัศึกษามีความรับผิดชอบต่อ

หนา้ท่ีของตนเองและตอ้งคอยพฒันาตวัเองอยู่ตลอดเวลา กิจกรรมดงักล่าวเป็นกิจกรรมเพื่อฝึกให้

นกัศึกษามีทกัษะในการใชชี้วิต (Skill for life ) ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีโรงเรียนให้ความสาคญันอกเหนือจาก

วิชา  ความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยหลกัเกณฑ์ดงักล่าวไดมี้การแจง้นกัศึกษาให้

ทราบก่อนอยูแ่ลว้ เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาต่อไป  

 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ ( 

ปวช.) ระดบัชั้น  



ปวช.3 จาํนวน 130 คน สาขาวชิาการขาย รอบเชา้ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ระดบัชั้น ปวช.3/4  จาํนวน 37 คน 

 

 

 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

ในการเก็บขอ้มูลท่ีใชเ้พื่อการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดมี้แบบฟอร์มการบนัทึกเช็คช่ือใบเช็ค

ช่ือการมาเขา้แถวของนกัศึกษา และสมุดบนัทึกการมาเรียนของนกัศึกษา (เล่มฟ้า)  การแจง้ให้

ผูป้กครองรับทราบเร่ืองการมาสายของนกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

 

ข้ันตอนและวสัดุและวธีิการดาเนินงาน  

1. เช็คจาํนวนของนกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ ( ปวช. ) ระดบัชั้น ปวช.3/4  

2. สุ่มใหท้าํเคร่ืองมือวจิยัเป็นจาํนวน 37 คน  

4. สอบถามถึงเหตุผลในการมาโรงเรียนสาย และโทษของการมาโรงเรียนสาย  

5. การแจง้ใหผู้ป้กครองรับทราบเร่ืองการมาสายของนกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

6. เก็บรวบรวมขอ้มูล  

7. สรุปผล และนาํเสนอ  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

- แบบฟอร์มการบนัทึกเช็คช่ือใบเช็คช่ือการมาเขา้แถวของนกัศึกษา 

- สมุดบนัทึกการมาเรียนของนกัศึกษา (เล่มฟ้า) 

- ผูว้จิยัไดใ้หน้กัเรียนกลุ่มเป้าหมายช่วยกนัสาํรวจและวเิคราะห์ปัญหาการเขา้เรียนสาย โดยให้

นกัเรียนเขียนระบุ   

  สาเหตุในการเขา้เรียนสาย  

- ใหน้กัเรียนกลุ่มเป้าหมายเขียนแนวทางในการแกปั้ญหาของแต่ละคนวา่ มีสาเหตุมาจาก อะไรและ

มีแนวทาง    

   แกไ้ขอยา่งไร  

- วเิคราะห์สาเหตุท่ีนกัเรียนไดร้ะบุในแบบสอบถามและแนวทางการแกไ้ขโดยครูช่วย  



- วเิคราะห์หาทางแกไ้ขใหก้บันกัเรียนเป็นรายบุคคลเพิ่มเติมเพราะสาเหตุการมาสายแต่ ละคนจะ

ต่างกนั พร้อมกบั        

  ใหน้กัเรียนทาขอ้ตกลงกบัครูผูส้อน (เป็นความลบัระหวา่งครู-กบันกัศึกษาท่ีมาทาขอ้ตกลงกบั

ครูผูส้อน)  

- สังเกตพฤติกรรมนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยใชแ้บบสังเกต และบนัทึก

พฤติกรรมท่ี 

  นกัเรียนแสดงออก  

- การแจง้ให้ผูป้กครองรับทราบเร่ืองการมาสายของนกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

 

 

 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ผูศึ้กษาจึงทาการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยวธีิวิเคราะห์

เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) จากขอ้มูลการเช็คช่ือการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษาท่ี อาจารย์

โดยเทียบปริมาณร้อยละจากจานวนวนัทั้งหมดคือ 20 วนัของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง รวมทั้งการ

วเิคราะห์หาจุดแขง็ จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรคและโอกาส (SWOT Analysis)  

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 

Analysis)  ปริมาณการเขา้แถวของนกัศึกษา การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  



บทที ่4 

ผลการวจิยั 

 

จากการสารวจและรวบรวมขอ้มูลโดยแบบสอบถามนกัศึกษาท่ีเคยมาโรงเรียนสาย พบว่า 

เหตุผลท่ีนกัศึกษา ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช. ) ระดบัชั้น ปวช. 3  จาํนวน 130 คน  

กลุ่มตวัอยา่ง ปวช.3/4 จาํนวน 37 คน  มาสายมากท่ีสุด คือ บา้นอยูไ่กล 34 %    มาสายเพราะรถ

ประจาํทาง 30 %  มาสายเพราะช่วยงานบา้น 25 %  มาสายเพราะเส้นทางลาบาก 25 %   มาสาย

เพราะต่ืนสาย 21 %   มาสายเพราะติดธุระเร่ืองอ่ืน 19 %  มาสายเพราะรอเพื่อน 14 %  สามารถ

วเิคราะห์เป็นตารางแสดงผลไดด้งัน้ี  

 

สรุปผลและอภิปรายผล  

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุสาคญัของการมาสายของ

นกัศึกษา วทิยาลยั เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

48.65  และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.35 ผลการวิจยัมีสาเหตุเรียงตามลาดบัความสาคญั ดงัน้ี  มา

สายมากท่ีสุด   คือ บา้นอยูไ่กล  34 %   มาสายเพราะรถประจาํทาง  30 %   มาสายเพราะช่วยงาน

บา้น 25 %    มาสายเพราะเส้นทางลาบาก 25 %   มาสายเพราะต่ืนสาย 21 %    มาสายเพราะติดธุระ

เร่ืองอ่ืน 19 %   และมาสายเพราะรอเพื่อน 14 %   สามารถวเิคราะห์เป็นตารางแสดงผลไดด้งัน้ี  

 

ข้อเสนอแนะ  

1. ควรสอบถามขอ้มูลจากผูป้กครองนักศึกษาเพื่อนําข้อมูลมาเปรียบเทียบกบัข้อมูลท่ีได้จาก

นกัศึกษา 

2. ควรนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการศึกษาเป็นรายบุคคลต่อไป  

3. ควรนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปศึกษาเพื่อหาวธีิการแกไ้ขการไม่ผา่นกิจกรรมของนกัศึกษาต่อไป 

 

ตาราง 1 จํานวนและร้อยละข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   สถานภาพ    จาํนวน (คน)  ร้ อ ย

ละ 

1. เพศ 



1.1 ชาย 19                   

51.35  

1.2 หญิง                   18                                  

48.65 

 

ตาราง 2 จํานวนและร้อยละสาเหตุการมาสาย  

  ลาํดับความสําคัญ 

สาเหตุการมาสาย มาก ปานกลาง น้อย 

  3 2 1 

1. บา้นอยูไ่กล 44 53 33 

  34% 41% 25% 

2.รอเพื่อน 19 35 76 

  14% 27% 59% 

3.ต่ืนสาย 27 46 57 

  21% 35% 44% 

4.โดยสารรถประจาทาง 39 26 65 

  30% 20% 50% 

5.โดยสารรถรับ-ส่งนกัเรียน 14 23 93 

  11% 17% 72% 

6.ช่วยงานบา้น 33 50 47 

  25% 39% 36% 

7.ส่งนอ้ง 22 27 81 

  17% 21% 62% 

8.เส้นทางลาบาก 32 40 58 

  25% 31% 44% 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

บทที ่5 

สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

สรุปตามวตัถุประสงค์ 

 

สาเหตุของการมาเรียนสายส่วนใหญ่ คือ บา้นอยูไ่กล รองลงมาคือมาสายเพราะรถประจาํ

ทาง–รถโดยสาร ทาํให้เพิ่มสถิติการมาสายเพิ่มข้ึนทุกวนั และขาดระเบียบวินยัในตนเองและสังคม 

การมาสายถือวา่เป็นส่ิงสําคญัในการเขา้ร่วมสังคมท่ีไม่ควรจะเกิดข้ึน ควรจะตรงเวลา ดงันั้นขอ้มูล

เหล่าน้ีจึงเป็นประโยชน์ต่ออาจารย ์ และนกัศึกษา ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการมาสายให้ลด

นอ้ยลง และสถิติการมาสายก็จะลดไป มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมในเร่ืองระเบียบวินยั ให้คาํ

ตกัเตือนและลงโทษนกัศึกษาท่ีมีพฤติกรรมมาสายบ่อยคร้ัง  

 

อภิปรายผลการวจัิย  

จากการวิจยั โดยการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือและใช้กลุ่มตวัอย่างเป็น

นกัเรียนดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช.)  ระดบัชั้น ปวช. 3  จาํนวน 130 คน   กลุ่มตวัอยา่ง 

ปวช.3/4  จาํนวน 37 คน เป็นเพศชาย 19  คน เพศหญิง 18 คน พบวา่ สาเหตุการมาสายมากท่ีสุด  คือ 

บา้นอยูไ่กล  34 %   มาสายเพราะรถประจาํทาง 30 %    มาสายเพราะช่วยงานบา้น 25 %    มาสาย

เพราะเส้นทางลาบาก  25 %    มาสายเพราะต่ืนสาย  21 %     มาสายเพราะติดธุระเร่ืองอ่ืน 19 %    

และมาสายเพราะรอเพื่อน 14 % ตามลาดบั  

 

ข้อเสนอแนะ  

1. ควรมีการลงโทษนกัเรียนท่ีมาสายอยา่งเขม้งวด  

2. ควรจะตรวจสอบสถิติของนกัเรียนท่ีมาสายเป็นประจาํเพื่อหาวธีิแกไ้ขปัญหาการมาโรงเรียนสาย  
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