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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษา 1) สาเหตุของการเข้าช้ันเรียนสาย และ 2) เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะการเข้าช้ันเรียนสายของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ช้ันปีที่ 2 
จํานวน  33 คน เคร่ืองมือวิจัยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละและการ
วิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมท่ีเป็นสาเหตุของการเข้าช้ันเรียนสายของนักศึกษาเกิดมาจาก
ปัจจัยท่ีสําคัญ 2 ประการ ได้แก่ พฤติกรรมส่วนตัวของนักศึกษาเองท่ีส่วนใหญ่มักจะนอนดึกและ
สภาพแวดล้อมท่ัวไป 2) ข้อเสนอแนะสําหรับการแก้ปัญหา คือ นักศึกษาเองจะต้องปรับพฤติกรรม
รวมทั้งการมีระเบียบวินัยในตนเองให้มากข้ึน อาจารย์ผู้สอนจะต้องปรับวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความกระตือรือร้นในการมาเรียนมากข้ึน  
คําสําคัญ: นักศึกษา สาเหตุของการเข้าช้ันเรียนสาย 
 
Abstract 

The objectives of this research were 1) to studythe cause of late class 
attending of the students and 2) to suggest the solutions of the problem. The 
participants of the study were 33 second – year undergraduate students of politics 
branch. The instrument was a questionnaire. Data were analyzed by using frequency, 
percentage and content analysis.  

The results showed that 1) there are two causes of attending classes lately of 
the students. The first cause was their personal behaviors of going to bed late. The 
second cause was the general environments.2) The suggestion to solve the problem 
is the students need to change their behavior and have more self-discipline. For the 
lecturers, they should adjust the teaching methods for the students to be more 
active and enthusiastic in classes. 
Keywords:students,cause of late class attending 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
จากการทําหน้าท่ีสอนและคุมสอบนักศึกษาในระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในภาคเรียนท่ี 1/2557 ที่ผ่านมาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มักเข้าช้ัน
เรียนสาย บางคนใกล้หมดคาบสอนแล้วจึงเข้าช้ันเรียนก็มี แม้แต่ในวันที่มีการสอบก็ยังมีนักศึกษาบาง
คนเข้าสอบสาย พอครูผู้สอนสอบถามถึงสาเหตุของการเข้าช้ันเรียนสาย นักศึกษามักจะอ้างเหตุผล
ส่วนตัวต่างๆนานา ซ่ึงบางครั้งก็ไม่ใช่เหตุผลท่ีสมควร เช่น เม่ือคืนเล่นเกม เม่ือคืนไปเท่ียว ต่ืนแล้ว
นอนต่ออีก เป็นต้น เหตุผลดังที่ผู้วิจัยยกตัวอย่างมาน้ีสามารถบ่งบอกได้ว่านักศึกษาไม่ค่อยใส่ใจในการ
ตรงต่อเวลาเท่าที่ควร ไม่ค่อยรู้จักวางแผนและเตรียมตัวในการมาเรียน 

การเข้าช้ันเรียนสายน้ีอาจจะมีสาเหตุที่สําคัญมาจากพฤติกรรมส่วนตัวของนักศึกษาเองด้วย
ส่วนหนึ่ ง ท่ี ไ ม่มีความกระตือรือร้นเท่า ท่ีควรและอีกส่วนหน่ึง น้ันมาจากสภาพแวดล้อมทั้ ง
สภาพแวดล้อมท่ัวไป เช่น สภาพดิน ฟ้า อากาศ ฯลฯ และสภาพแวดล้อมภายในสถาบันการศึกษา 
เช่น การจัดตารางเวลาเรียน เน้ือหาวิชา อาจารย์ผู้สอน และสภาพห้องเรียน ฯลฯ การเข้าช้ันเรียนสาย
จึงเป็นปัญหาที่ทําให้เกิดปัญหาต่างๆในห้องเรียนตามมา เช่น ทําให้ผู้สอนต้องหยุดสอนในช่ัวขณะหน่ึง
ที่นักศึกษาเดินเข้าช้ันเรียน และเม่ือเข้ามาในห้องเรียนแล้วก็จะสอบถามกับเพ่ือนท่ีนั่งใกล้ว่าอาจารย์
ได้สอนอะไรไปบ้าง สอนถึงตรงไหนแล้ว (วรวรรณ ชาลีพรหม,2554,น.3) บางครั้งอาจารย์ผู้สอนก็ต้อง
เริ่มสอนใหม่ซ่ึงก่อให้เกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายและเสียเวลาของทั้งผู้ที่เข้าเรียนอยู่ก่อนและผู้สอน (สุ
พรรษา ศรีสังข์,2557,น.2) นอกจากนี้ การมาเรียนสายยังทําให้นักศึกษาติดตามเร่ืองที่เรียนไม่ทัน
เพ่ือน ทําให้สูญเสียโอกาสในการรับความรู้อย่างเต็มที่และขาดสมาธิในการเรียน รวมท้ังทําให้
นักศึกษาขาดความน่าเช่ือถือจากบุคคลอ่ืนอีกด้วย ซ่ึงถ้าหากนักศึกษาไม่รีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ตนเองต้ังแต่ต้นก็จะส่งผลให้เกิดความเคยชินจนติดเป็นนิสัยและจะแก้ไขได้ยากข้ึนจนอาจติดตัวถึง
ชีวิตวัยทํางานก็อาจเป็นได้   

ดังน้ัน ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าวว่า
การเข้าช้ันเรียนสายนั้นเป็นปัญหาท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งจึงได้นํามาเป็นหัวข้อวิจัยในการศึกษา
พฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนสายของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพ่ือนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการแก้ไขพฤติกรรมของนักศึกษาในเรื่อง
การเข้าช้ันเรียนไม่ตรงเวลาหรือการเข้าช้ันเรียนสายต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสาเหตุของการเข้าช้ันเรียนสายของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 2 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะสําหรับการแก้ปัญหาการเข้าช้ันเรียนสายของนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีช้ันปีที่ 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 2 ในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive 
Selection) ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ เอกการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามจํานวน 33 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) การสัมภาษณ์  2) การสนทนากลุ่ม 3) แบบสอบถาม
และ 4) การสังเกต ผู้วิจัยได้ลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในทุกข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือต่างๆ
ดังที่กล่าวมาในข้างต้นดังน้ี 

1) การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ที่เตรียมไว้ไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายโดย
มีการบันทึกถ้อยคําของผู้ให้สัมภาษณ์ลงในแบบสัมภาษณ์พร้อมทั้งบันทึกเสียงประกอบเพื่อ 
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 

2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้จัดเตรียมประเด็นที่จะใช้ในการ
สนทนาโดยยึดตามคําถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลัก คอยกํากับให้การสนทนาดําเนินไป
ด้วยดีตามแนวคําถามท่ีเตรียมไว้ ไม่ให้ออกนอกเรื่อง คอยกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มได้แสดงความรู้ 
ความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง เป็นธรรมชาติ และคอยเตรียมประเด็นเพ่ือการซักต่อไป โดยผู้ให้ข้อมูลใน
การสนทนากลุ่มในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาที่เข้าช้ันเรียนสายเป็นประจําจํานวน 5 คน 

3) การให้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามที่ผ่านการปรับแก้ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้ให้คําแนะนําแล้วพร้อมทั้งอธิบายวิธีบันทึกให้แก่กลุ่มตัวอย่างทราบแล้วผู้วิจัยจะกลับมารับ
แบบสอบถามตามวัน เวลาท่ีนัดหมายไว้ ถ้าการบันทึกแบบสอบถามไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อยก็จะได้
มีการสอบถามหรือสัมภาษณ์เพ่ิมเติมจนกระท่ังได้ข้อมูลตามที่ต้องการ  

4) การสังเกต ผู้วิจัยได้ทําการสังเกตพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนของกลุ่มตัวอย่างวิจัยตาม
ประเด็น หัวข้อ และเค้าโครงท่ีได้กําหนดไว้ ซ่ึงเม่ือได้พบเห็นหรือได้ผลจากการสังเกตเป็นอย่างไรจะ
จดบันทึกลงในแบบสังเกตที่เตรียมไว้ รวมทั้งได้สอบถามพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนจากอาจารย์ผู้สอน
ท่านอ่ืนที่ได้สอนนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่างวิจัย 

นอกจากน้ี ผู้ วิจัยยังได้ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างวิจัยเขียนบันทึกประจําวันและเขียน
อัตชีวประวัติของตนเองตามความเป็นจริงส่งเพ่ือนํามาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับ 
ในส่วนข้อมูลทุติยภูมิหรือเอกสาร ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยศึกษาจากข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในรูป
ส่ิงพิมพ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ บทความ หนังสือ ตํารา รายงานวิจัย และบทความท่ีเกี่ยวข้อง  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาทําการวิเคราะห์เชิงเน้ือหาและเชิงพรรณนาเพ่ือสรุปหา
ข้อเท็จจริงสําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้การแจกแจงความถ่ี (frequency) 
การหาค่าร้อยละ (Percentage)  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. พฤติกรรมที่เป็นสาเหตุของการเข้าช้ันเรียนสายของนักศึกษาท่ีเกิดจากตัวนักศึกษาเอง 
ที่สําคัญคือ นอนดึกคิดเป็นร้อยละ 45.45 รองลงมาทํากิจวัตรส่วนตัวและต่ืนสายคิดเป็นร้อยละ 
24.24 และ 15.15 ตามลําดับ สาเหตุของการเข้าช้ันเรียนสายของนักศึกษาที่เกิดจากปัจจัย
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สภาพแวดล้อมท่ัวไปท่ีสําคัญคือ ฝนตกคิดเป็นร้อยละ 39.39 รองลงมาสภาพอากาศและสภาพ
การจราจรคิดเป็นร้อยละ 27.27 และ 15.15 ตามลําดับ  

ส่วนสาเหตุของการเข้าช้ันเรียนสายของนักศึกษาท่ีเกิดจากปัจจัยสภาพแวดล้อมได้แก่ 
สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยท่ีสําคัญคือ ตารางเวลาเรียนคิดเป็นร้อยละ  51.51 รองลงมาคือ
เน้ือหาวิชาและผู้สอนคิดเป็นร้อยละ 21.21 และ 18.18 ตามลําดับ  

2. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยพบว่านักศึกษาจะต้องปรับพฤติกรรมของตนเองโดยต้องรู้จัก
บริหารเวลาให้เป็น อาทิไม่เล่นเกม/เฟซบุ๊กดึกเกินไป มาเรียนก่อนเวลา ออกจากหอแต่เช้า เข้านอนให้
เร็วขึ้นต่ืนแต่เช้าด้านผู้สอนพบว่าผู้สอนควรมาสอนให้ตรงเวลา ควรมีกิจกรรมระหว่างเรียนหรือสื่อการ
สอนท่ีหลากหลายจะได้กระตุ้นให้นักศึกษาอยากมาเรียนและเกิดความสนใจมากขึ้นและไม่ควรมีเนื้อหา
มากเกินไป รวมท้ังไม่ควรอ่านตามสไลด์สอนเพราะน่าเบื่อ ทําให้นักศึกษาไม่อยากเข้าเรียนและในด้าน
มหาวิทยาลัยพบว่ามหาวิทยาลัยควรปรับตารางเวลาเรียนในช่วงเช้าจากเวลา 08.30 น.เป็นเวลา 
09.00 น. ในช่วงเช้าควรเป็นวิชาท่ีเรียนไม่หนักเกินไป ควรเป็นวิชาเบาๆ และตารางเรียนไม่ควร
สลับกันเพราะจะทําให้นักศึกษาเกิดความสับสนและทําให้มาเรียนสายได้ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผู้วิจัยจะขออภิปรายผลข้อค้นพบจากการวิจัยโดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นที่สําคัญดังน้ี 
สาเหตุของการเข้าช้ันเรียนสายของนักศึกษาที่เกิดจากตัวนักศึกษาเอง 
จากผลการวิจัยพบว่าสาเหตุของการเข้าช้ันเรียนสายของนักศึกษาท่ีเกิดจากตัวนักศึกษาเอง

พบข้อมูลที่น่าสนใจประการหนึ่งว่าสาเหตุสําคัญท่ีทําให้นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าชั้นเรียนสายก็คือ 
นักศึกษาจะมีพฤติกรรมการนอนดึกจนเป็นกิจวัตร สําหรับสาเหตุที่นักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
นอนดึกก็คือ เล่นเกมออนไลน์ (ติดเกม) รองลงมาคือ เล่นไลน์/เฟสบุ๊ค (ติดแชท) มีนักศึกษาบางส่วนที่
ตอบว่าทํารายงาน และเป็นที่น่าสังเกตว่าคําตอบที่นักศึกษาตอบส่วนใหญ่ไม่มีการตอบว่าอ่านหนังสือ
เรียน และเม่ือผู้วิจัยสอบถามว่านักศึกษานอนกี่โมงก็จะได้คําตอบจากนักศึกษาส่วนใหญ่ว่านอนต้ังแต่
หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป อาทิ นอนตี 1 ตี 2 ตี 3 ตี 4 จนถึงตี 5 ก็มี แล้วผู้วิจัยก็ถามต่อว่านักศึกษา 
ต่ืนนอนก่ีโมง คําตอบที่ได้ส่วนใหญ่จะตอบว่าต่ืนนอนเวลา 08.00 น. ซ่ึงตามตารางเรียนในภาคเช้า
คาบแรกของมหาวิทยาลัยนั้นจะเริ่มเรียนเวลา 08.30 น. 

พฤติกรรมการนอนดึกเป็นสาเหตุที่สําคัญท่ีสุดที่ทําให้นักศึกษาเข้าช้ันเรียนสาย/มาเรียน 
ไม่ตรงเวลา/มาเรียนไม่ทัน เพราะพฤติกรรมการนอนดึกจะทําให้นักศึกษาตื่นสายและบางคนให้ข้อมูล
ว่าถึงแม้จะต้ังนาฬิกาปลุกแล้วแต่พอถึงเวลาปลุกจริงก็นอนต่อเพราะต่ืนไม่ไหว รู้สึกข้ีเกียจมาเรียน
หรือไม่อยากมาเรียน พอต่ืนแล้วก็ต้องทํากิจวัตรส่วนตัว เช่น อาบน้ํา ล้างหน้า แต่งตัวไปเรียน และ
บางคนยังต้องไปรอรับเพ่ือนที่หอพักอ่ืนอีกกว่าจะเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยก็ต้องใช้เวลานาน
พอสมควรผลสุดท้ายก็คือทําให้นักศึกษาเข้าเรียนสายแล้วเรียนไม่ทันเพ่ือน และนักศึกษาบางคนจาก
การที่ผู้ วิจัยได้สังเกตในขณะท่ีสอนโดยเฉพาะในช่วงคาบเช้าจะมีอาการสัปหงกหรือน่ังหลับบน 
โต๊ะเรียนก็มีซ่ึงพฤติกรรมเช่นน้ีจะส่งผลกระทบตามมาเป็นลูกโซ่อีกมากมายจากพฤติกรรมการนอนดึก
ของนักศึกษาเอง ผู้วิจัยคิดและเข้าใจว่านักศึกษารู้อยู่แล้วว่าพฤติกรรมการนอนดึกจะทําให้ต่ืนสาย
แล้วส่งผลให้มาเรียนไม่ทันแต่ก็ยังกระทําพฤติกรรมเช่นน้ีอยู่ก็เพราะเป็นความเคยชินจนติดเป็นนิสัยที่
ยากจะแก้ไขพฤติกรรมเช่นนี้ได้ซ่ึงผลการวิจัยน้ีมีความใกล้เคียงกับผลการศึกษาของณิตชาธร ภาโนมัย 
(2554) ที่ได้ศึกษา การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาโดยการใช้ค่าคะแนนและแรงจูงใจ
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ทางบวก ผลการวิจัยพบว่าสาเหตุของการเข้าเรียนสายเกิดจากการนอนต่ืนสายมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ
61.51และยังพบว่าการให้แรงเสริมทางบวก (คําชมเชย/รางวัล) สามารถแก้ไขพฤติกรรมการเข้าเรียน
ให้ดีขึ้นได้ และมีความใกล้เคียงกับพิศุทธ์ิ บัวเปรมและสุชิรา นวลกําแหง (2555)ที่ได้ศึกษา พฤติกรรม
การเข้าเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2555ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมท่ีเป็นสาเหตุของการมา
เ รี ย น ส า ย ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ส่ ว น ใ ห ญ่ ที่ สํ า คั ญ คื อ ต่ื น น อ น ส า ย กั บ ร อ เ พ่ื อ น คิ ด เ ป็ น 
ร้อยละ 23.33 เท่ากัน 

นอกจากการควบคุมและปรับพฤติกรรมตนเองของตัวนักศึกษาให้มีระเบียบวินัยแล้ว 
ครอบครัวและอาจารย์ผู้สอนเองก็จะต้องมีหน้าที่ปรับพฤติกรรมของนักศึกษาที่นอนดึกและมาสายด้วย 
กล่าวคือ บิดามารดามีหน้าที่ปรับพฤติกรรมบุตรโดยเฉพาะพฤติกรรมการนอนดึกต่ืนสาย อาจารย์
ผู้สอนมีหน้าท่ีปรับพฤติกรรมนักศึกษาท่ีมาเรียนสาย ซ่ึงพฤติกรรมของนักศึกษาจะเปลี่ยนแปลงได้ก็
ด้วยอาศัยการเรียนรู้ที่เกิดจากสามปัจจัยร่วมกันคือ พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม และปัญญาของแต่ละ
บุคคล ดังนั้น หากจะให้นักศึกษาเปล่ียนพฤติกรรมก็ต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
ปัญญาของตนดังท่ีสกินเนอร์ (Skinner) เจ้าของทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทําอธิบายการเกิด
พฤติกรรมได้ว่า“พฤติกรรมของอินทรีย์ถูกควบคุมโดยเงื่อนไขผลกรรมอันได้แก่ การเสริมแรงและการ
ลงโทษ หากพฤติกรรมหนึ่งกระทําแล้วได้รับการเสริมแรง พฤติกรรมน้ันก็มีแนวโน้มจะเกิดข้ึนด้วย
ความถ่ีสูง ในทางตรงข้าม หากพฤติกรรมใดกระทําแล้วได้รับการลงโทษ พฤติกรรมนั้นก็มีแนวโน้มจะ
ค่อยๆหดหายไป” 

ดังนั้น การที่ครอบครัวจะจูงใจให้นักศึกษาแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ไม่นอนดึกต่ืนสายอีก
ต่อไปจะต้องใช้การเสริมแรงหรือสิ่งจูงใจต่างๆที่จะทําให้เขาเกิดความพอใจ เช่น การให้รางวัล  
ให้คําชมเชยแก่เขาถ้าเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้นและไม่กระทําพฤติกรรมเช่นน้ัน 
อีกต่อไปหรืออาจใช้การเสริมแรงทางลบ เช่น การดุด่า การลงโทษ การตําหนิถึงพฤติกรรมท่ี 
ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวก็จะทําให้เขาเกิดการการเรียนรู้ด้วยปัญญาของตนว่าท่ีตนเองกําลังกระทําอยู่
น้ันเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ดี ไม่พึงประสงค์ ครอบครัวไม่เห็นด้วยและจะทําให้เสียการเรียนได้ถ้ายังนอนดึก
ต่ืนสายสุดท้ายเขาก็จะเกิดความตระหนักและเรียนรู้ด้วยตนเองรวมทั้งจะค่อยๆปรับลดพฤติกรรม
น้ันๆไปจนกระท่ังไม่กระทําพฤติกรรมเช่นน้ันอีกต่อไป ในส่วนของอาจารย์ผู้สอนก็เช่นเดียวกัน 
อาจารย์ผู้สอนควรจะสอน/ปลูกฝังให้นักศึกษามีความเช่ือและมีค่านิยมในเรื่องความมีวินัยในตนเอง
โดยเฉพาะการสอนให้เช่ือในเร่ืองความตรงต่อเวลาว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากต่อชีวิตนักศึกษาและ
ชีวิตการทํางานในอนาคต เป็นการแสดงถึงความเคารพในตนเองและการให้เกียรติผู้ อ่ืน ซ่ึงถ้า
นักศึกษาคนใดมีความเช่ือและยึดถือค่านิยมในเร่ืองความมีวินัยในตนเอง (การตรงต่อเวลา) ก็จะส่งผล
ต่อพฤติกรรมของนักศึกษาในการประพฤติปฏิบัติตนตามความเช่ือและค่านิยมท่ีตนยึดถือน้ัน น่ันก็คือ 
การแสดงความกระตือรือร้นในการมาเรียนให้เร็วข้ึน/มาเรียนตรงต่อเวลา การแสดงความรับผิดชอบ
ในงานท่ีได้รับมอบหมายและการส่งงานตรงเวลา เป็นต้น  ผลวิจัยน้ีมีความใกล้เคียงกับวรวรรณ  ชาลีพรหม 
(2554)ที่ได้ศึกษาการปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยการใช้ข้อตกลงกับ
นักศึกษาในรายวิชากค.301 วัสดุเกษตรเบ้ืองต้น สาขาวิชาเกษตรเคมี คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 1/2554ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนเวลาเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเข้าเรียนเร็วขึ้น พยายามปรับตัวและมาเข้าเรียนให้ตรงเวลา ต้ังใจเรียนและไม่พูดคุยกัน
ในระหว่างเรียน 
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จากท้ังหมดที่กล่าวมาน้ีจะเห็นได้ว่าการท่ีจะปรับพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนสายของนักศึกษา
ในส่วนพฤติกรรมท่ีเป็นสาเหตุของการมาเรียนสายของนักศึกษาที่เกิดจากตัวนักศึกษาเองจะต้องอาศัย
หลายปัจจัยประกอบกันโดยจะต้องเริ่มต้นมาจากการตระหนักรู้ด้วยตัวของนักศึกษาเองและการ
ควบคุมตนเองในการปรับเปลี่ยนไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ รวมทั้งจะต้องได้รับการเสริมแรง การ
อบรมสั่งสอน และการปลูกฝังทั้งจากครอบครัวและอาจารย์ผู้สอนด้วย 

สาเหตุของการเข้าช้ันเรียนสายของนักศึกษาที่เกิดจากปัจจัยสภาพแวดล้อม 
สาเหตุของการเข้าช้ันเรียนสายของนักศึกษาท่ีเกิดจากปัจจัยสภาพแวดล้อม (มหาวิทยาลัย/

สถาบันการศึกษา) ผู้วิจัยมีประเด็นสําคัญท่ีจะนําเสนอและอภิปรายผลใน 4 ประเด็นย่อย ได้แก่ 
ตารางเวลาเรียน อาจารย์ผู้สอน สื่อและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนรวมท้ังมหาวิทยาลัยดังน้ี 
จากการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) กับนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างวิจัยในด้าน
พฤติกรรมที่เป็นสาเหตุของการมาเรียนสายของนักศึกษาที่เกิดจากสภาพแวดล้อม (มหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา) พบว่านักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างวิจัยเสนอให้ทางมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยน
ตารางเวลาเรียนในคาบแรกช่วงเช้าจากเวลา 08.30 น. เป็นเวลา 09.00 น. เพ่ือท่ีนักศึกษาจะมีเวลา
พักผ่อนที่เพียงพอและเห็นว่าเวลาเรียน 09.00 น.เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมซ่ึงนักศึกษาจะไม่มาเรียนสาย
ผลวิจัยน้ีมีความใกล้เคียงกับจันทนา กาญจน์กมล (2553) ที่ได้ศึกษาการปรับพฤติกรรมของนักศึกษา
ที่ขาดเรียนบ่อยวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําภาคเรียนที่ 1/2553 ผลการวิจัยพบว่าสาเหตุที่นักศึกษาไม่เข้าช้ันเรียนไม่ได้มาจากอาจารย์
ผู้สอนหรือตัวนักศึกษาเองเป็นสาเหตุหลักแต่ยังมีสาเหตุมาจากเวลาเข้าเรียนในตอนเช้าเร็วเกินไป 
ทําให้มาไม่ทันนอกจากนี้ นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างวิจัยได้เสนอว่ามหาวิทยาลัยควรจัดตารางเวลา
เรียนไม่ให้สลับกัน กล่าวคือ ถ้าจัดตารางเวลาเรียนในช่วงเช้าก็ควรจะจัดตารางเรียนในช่วงเช้าตลอด
ทั้งสัปดาห์หรือถ้าจัดตารางเรียนในช่วงบ่ายก็ควรจะจัดให้เรียนในช่วงบ่ายตลอดทั้งสัปดาห์เพ่ือไม่ให้
นักศึกษาเกิดความสับสนจะได้ไม่มาเรียนสาย และในการจัดตารางสอบน้ัน มหาวิทยาลัยควรท่ีจะจัด
รายวิชาที่จะสอบในแต่ละวันให้เหมาะสมและสมดุลกัน อาทิ ให้สอบวิชาหนักกับวิชาเบาสลับกันไป  
ไม่ควรที่จะจัดตารางสอบให้วิชาหนักอยู่ในวันเดียวกันเพราะนักศึกษาจะเกิดความเครียดและอ่าน
หนังสือไม่ทัน ในประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นน้ีผู้วิจัยเห็นว่าเป็นประเด็นสําคัญท่ีทางมหาวิทยาลัยควรจะ
นําไปศึกษาและพิจารณากันต่อไปถึงข้อดี – ข้อเสียของการเริ่มเรียนในช่วงเวลาดังกล่าวรวมทั้งการจัด
รายวิชาที่จะสอบในแต่ละวัน แต่สําหรับผู้วิจัยเองเห็นว่าการที่จะจัดตารางเวลาเรียนในช่วงเวลาไหน
ไม่สําคัญ สําคัญอยู่ที่ตัวผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอนเองมากกว่าว่าจะมีความพร้อม (ทั้งกายและใจ) ที่จะ
เรียนท่ีจะสอนหรือไม่ อย่างไร อันที่จริงการจัดตารางเรียนในช่วงเช้าคาบแรกท่ีเริ่มเวลา 08.30 น.น้ัน
ก็เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมเพราะจะทําให้นักศึกษามีสมองปลอดโปร่ง รู้สึกต่ืนตัวและทําให้ผลการเรียน
ดีขึ้นรวมท้ังเป็นการฝึกนิสัยท่ีดีให้นักศึกษาเกิดความเคยชินกับการต่ืนเช้าด้วย 

ตามแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการของมาสโลว์สามารถสรุปได้ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนแต่
มีความต้องการที่จะสนองความต้องการให้กับตนเองทั้งสิ้นนอกจากน้ีเขายังเห็นว่าโดยธรรมชาติแล้ว
มนุษย์เกิดมาดี และพร้อมท่ีจะทําสิ่งดีในลักษณะที่เป็นแรงจูงใจภายในถ้าความต้องการพ้ืนฐานได้รับ
การตอบสนองอย่างเพียงพอ เป็นผู้ที่มองว่าความดีที่อยู่ในตัวมนุษย์เป็นสิ่งท่ีติดตัวมาต้ังแต่กําเนิด  
การเรียนรู้หรือการแสดงพฤติกรรมเกิดจากแรงผลักดันภายในตัวบุคคล เด็กมีธรรมชาติพร้อมที่จะ
ศึกษาสํารวจสิ่งต่างๆ คนทุกคนมีแรงภายในท่ีจะไปถึงสภาพการณ์ที่เรียกว่า การรู้จักตนเองตรงตาม
สภาพท่ีเป็นจริง (self - actualization) หรือความต้องการท่ีจะตระหนักในความสามารถของตนเอง 
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ซ่ึงหมายถึง ความสามารถที่จะเข้าใจตนเอง ยอมรับตนเองทั้งในส่วนบกพร่องและส่วนดี รู้ทั้งจุดอ่อน
และตระหนักในความสามารถของตนเองพร้อมท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนที่ มีต่อตนเอง  
เป็นสภาพที่มีบุคคลพยายามใช้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่ได้อย่างเต็มท่ี ซ่ึงคนจะพัฒนาขึ้นมาขั้นน้ีได้ 
ถ้าความต้องการในขั้นต้นๆก่อนท่ีจะถึงขั้นน้ีได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอเสียก่อน จากการท่ีเขา
มองธรรมชาติของมนุษย์เช่นน้ี เขาจึงเน้นเกี่ยวกับความสามารถของแต่ละบุคคลในการควบคุม
พฤติกรรมของตนเอง มิใช่ถูกควบคุมจากสิ่งแวดล้อมแต่เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน และได้ให้ข้อคิด
เก่ียวกับการอบรมเล้ียงดูเด็กว่าในการอบรมเล้ียงดูเด็กน้ันไม่ควรที่ผู้ใหญ่จะคอยควบคุมบังคับทุกอย่าง 
แต่ควรเปิดโอกาสให้เด็กเลือกได้ตามความต้องการและความสนใจโดยท่ีผู้ใหญ่จะเป็นผู้มีบทบาทใน
การเตรียมสิ่งต่างๆเพ่ือช่วยให้เด็กได้มีการเลือกท่ีฉลาดที่เหมาะสม นั่นคือ การจัดสภาพแวดล้อมท่ี
สามารถสนองความต้องการต่างๆของเด็กได้ตามลําดับขั้น ซ่ึงในการสนองความต้องการเหล่าน้ีผู้ใหญ่
ควรจะได้ช่วยเหลือ และเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาขึ้นมาได้ด้วยตนเอง มิใช่ใช้การควบคุมบังคับ  

จากแนวคิดทฤษฎีของมาสโลว์ตามท่ีกล่าวมาในข้างต้นเม่ือนํามาพิจารณากับผลการสนทนา
กลุ่มที่ได้จากการวิจัยแล้วพบว่าสิ่งท่ีนักศึกษาต้องการน้ันอาจารย์ผู้สอนอาจจะยังไม่เข้าใจหรือยัง 
ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการน้ันได้ เช่น นักศึกษาต้องการให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 
การถาม - ตอบเพ่ือทบทวนความรู้ความเข้าใจ ต้องการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ต้องการแสดง
ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มท่ี ต้องการมีสื่อประกอบการเรียนท่ีหลากหลายและทันสมัยที่จะ
ดึงดูดความสนใจของนักศึกษาได้เพ่ือให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ต้องการที่จะเป็นที่
ยอมรับและได้รับการยกย่องชมเชยจากครูอาจารย์และเพ่ือนๆ แต่เม่ือนักศึกษายังไม่ได้รับการ
ตอบสนองความต้องการเหล่านั้นจากอาจารย์ผู้สอนอย่างเพียงพอหรือไม่ได้รับการตอบสนองใดๆเลยก็
จะทําให้นักศึกษายังไม่สามารถท่ีจะพัฒนาความต้องการของตนเองให้ไปสู่ความต้องการข้ันสูงต่อไปได้
จึงส่งผลทําให้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ตามที่กล่าวมาในข้างต้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การเรียนการสอนมีชีวิตชีวา มีความสนใจ มีความสนุกสนานและนักศึกษาเองก็
ได้รับความรู้อย่างเต็มท่ีและรู้สึกว่าได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างเพียงพอแล้ว อาจารย์ผู้สอน
ก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนโดยควรจะมีกิจกรรมและสื่อประกอบการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายและทันสมัยซ่ึงจะช่วยดึงดูดความสนใจของนักศึกษาได้มากข้ึน มีการเสริมแรงโดยการยกย่อง
ชมเชยนักศึกษาที่มาเรียนตรงเวลาหรือให้เพ่ือนๆปรบมือชมเชยนักศึกษาท่ีตอบคําถามได้ถูกต้อง
รวมทั้งควรจะรับฟังและเคารพความคิดเห็นของนักศึกษา ไม่ควรจะยึดติดกับเน้ือหา/ความคิดเห็นของ
ตนเองมากจนเกินไป ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในช้ันเรียนให้มากขึ้นในการแสดงความ
คิดเห็นในการซักถามและตอบคําถามซ่ึงวิธีการที่กล่าวมาน้ีผู้วิจัยเห็นว่าจะช่วยให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียนมากข้ึน ทําให้เขารู้สึกอิสระ เกิดความม่ันใจในตนเอง ยอมรับนับถือตนเอง 
ทําให้เกิดมีความกระตือรือร้นที่จะมาเรียนมากขึ้น เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนท่ีสนุกสนานและ
ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ร่วมกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. อาจารย์ผู้สอนสามารถนําผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการปรับพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน
ของนักศึกษาในรายวิชาและในระดับช้ันต่างๆได้ตามความเหมาะสม 
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2. ควรมีการติดตามพฤติกรรมของนักศึกษาในเร่ืองการเข้าช้ันเรียนให้ตรงต่อเวลาอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งนี้เพ่ือสังเกตการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม 

3. การนําผลการวิจัยไปใช้ในการปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสายของนักศึกษานอกจาก
จะหม่ันสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาแล้ว อาจารย์ผู้สอนควรที่จะให้ความสําคัญกับ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมด้วยเพราะสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลอย่างสําคัญท้ังต่อตัว
นักศึกษา ผู้สอน และสถาบันการศึกษา 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรทําวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับการเข้าช้ันเรียนสาย 
2. ควรทําวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งเสริมให้นักศึกษามาเรียนตรงต่อเวลา 
3. การวิจัยในครั้งต่อไป ควรมีการวางแผนดําเนินการป้องกันการเข้าช้ันเรียนสายโดย

พิจารณาเป็นรายบุคคล เพราะแต่ละคนอาจจะมีปัญหาหรือสาเหตุที่แตกต่างกัน  
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