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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1)เพื่อศึกษาพฤติกรรมดานการตรงตอเวลาและการเขาเรียนของนักศึกษา กอนการใช
แรงจูงใจภายนอก (2)เพื่อศึกษาพฤติกรรมดานการตรงตอเวลาและการเขาเรียนของนักศึกษา หลังการใชแรงจูงใจภายนอก (3)เพื่อศึกษา
พัฒนาการเชิงพฤติกรรมดานการตรงตอเวลาและการเขาเรียนของนักศึกษา หลังไดรับการกระตุนจากแรงจูงใจภายนอก การวิจัย
ในครั้งนี้ดําเนินการโดยใชวิธีการทดลอง เก็บขอมูลจากนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ที่ลงทะเบียนวิชาพฤติกรรม
ผูบริโภค ผลการวิจัยพบวา กอนการใชแรงจูงใจภายนอก นักศึกษามีพฤติกรรมดานการตรงตอเวลาและการเขาเรียนคิดเปนรอย
ละ 82.4 คิดเปนคะแนนเทากับ 140 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.2 หลังการใชแรงจูงใจภายนอก นักศึกษามีพฤติกรรมดานการ
ตรงตอเวลาและการเขาเรียนคิดเปนรอยละ 95.3 คิดเปนคะแนนเทากับ 162 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเทากับ 9.5 หลังการใชแรงจูงใจ
ภายนอก นักศึกษามีพฤติกรรมดานการตรงตอเวลาและการเขาเรียนดีขึ้น ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p<0.05, t=3.930, Sig.
2-tailed=0.000)
คําสําคัญ : แรงจูงใจภายนอก การตรงตอเวลาของนักศึกษา การเขาเรียนของนักศึกษา

Abstract
The purposes of this research were (1) To explore punctuality and attendance habits of the students before using extrinsic
motivation (2) To explore punctuality and attendance habits of the students after using extrinsic motivation (3) To explore improvement
of punctuality and attendance habits of the students after using extrinsic motivation This research was conducted by using experimental
method. Data was collected from students of Thai-Nichi Institute of Technology who registered in consumer behavior subject. The
research revealed that, before using extrinsic motivation, 82.4 % of the students have punctuality and attendance habits. (Punctual
score=140, Mean=0.82) After using extrinsic motivation, 95.3 % of the students have punctuality and attendance habits. (Punctual
score=162, Mean=0.95) After using extrinsic motivation, the students could improve their punctuality and attendance habits, 95%
confidence. (p<0.05, t=3.930, Sig. 2-tailed=0.000)
Keywords : Extrinsic motivation, Student punctuality, Student attendance.

1. บทนํา
เวลาเปนสิ่งที่มีคา ความไมตรงตอเวลาจึงนับไดวาเปนการสูญเสียประการหนึ่ง นอกจากนั้นความไมตรงตอเวลายังเปน
เครื่องสะทอนถึงอารยธรรม ในประเทศที่พัฒนาแลวประชาชนมักเห็นความสําคัญของเวลา จะทําการสิ่งใดจะตรงตอเวลาเสมอ ตางกับ
ประเทศที่กําลังพัฒนา ประชาชนมักไมเห็นความสําคัญของเวลา เมื่อมีการนัดหมายมักจะไมตรงตอเวลา ความไมตรงตอเวลาเปน
ปญหาที่สงผลเสียทั้งดานบุคลิกภาพของบุคคลและกิจการ หนาที่การงาน รวมถึงการเรียนการสอน ซึ่งปญหาความไมตรงตอเวลาใน
การเขาเรียนของนักศึกษานับเปนปญหาเชิงพฤติกรรม ที่สงผลเสียทั้งกับตัวนักศึกษาเอง ไดแก ทําใหไมสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาของ
การเรียนที่เริ่มไปแลว และยังเปนการรบกวนผูอื่น คือ ทําใหผูอื่นเสียสมาธิในการเรียน เนื่องจากเมื่อมีนักศึกษาเขาชั้นเรียนชา การเดินเขา
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มาในชั้นเรียนขณะที่มีการเรียนการสอน ทําใหเกิดการเบี่ยงเบนความสนใจของผูเรียนคนอื่น และทําใหเกิดการพูดคุยในชั้นเรียน เชน
มีการสอบถามวาทําไมมาสาย เรียนไปถึงไหนแลว เปนตน
พฤติกรรมของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ชั้นปที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจญี่ปุน ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ในวิชาพฤติกรรมผูบริโภค ชั่วโมงเรียนเวลา 14.00-17.00 น. พบวา ถึงแมนักศึกษาสวนใหญจะมี
ความตรงตอเวลา แตมีนักศึกษาบางกลุมที่มีพฤติกรรมไมใหความสําคัญดานการตรงตอเวลาในการเขาเรียน ผูวิจัยไดทดลองใช
แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) ไดแก การชี้ใหเห็นผลเสียตอตนเองและผูอื่นอันเนื่องจากการไมตรงตอเวลาในการเขาชั้น
เรียน และชี้ใหเห็นผลดีของการเขาชั้นเรียนตรงเวลา จากการสังเกตพบวา พฤติกรรมของนักศึกษาไมมีการเปลี่ยนแปลง คือ
ยังคงไมใหความสําคัญตอการตรงเวลาในการเขาชั้นเรียน จึงสนใจทดลองใชแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation) เพื่อ
พัฒนาการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน

2. วิธีการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เก็บตัวอยางจากนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ชั้นปที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชา
บริหารธุรกิจญี่ปุน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ใชวิธีการเลือกหนวยตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ไดแกการเก็บ
ตัวอยางจากนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาพฤติกรรมผูบริโภค จํานวน 34 คน
งานแบบแรงจูงใจภายนอกที่ใชในการทดลองเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานการตรงตอเวลาและการเขา
ชั้นเรียน ไดแก การออกการสอบยอย 1 นาที โดยเปนคําถามแบบปรนัยมี 2 ทางเลือก เชน ถูก หรือ ผิด / ใช หรือไมใช / ควร
หรือไมควร เปนตน ใชเวลาในการถามคําถามและตอบคําถามไมเกิน 1 นาที เพื่อใชวัดการตรงตอเวลาและการเขาเรียน โดยเริ่ม
ถามคําถามตามกําหนดเวลาเขาเรียน คือเวลา 14.00 น. (ใชเวลาถามคําถามและตอบคําถามไมเกิน 14.01 น.) โดยแจงลวงหนากับ
นักศึกษาวาจะมีการสอบยอย 1 นาที ในเวลา 14.00-14.01 น. จํานวน 5 ครั้ง และแจงกําหนดวันที่จะมีการสอบยอย 1 นาที
ลวงหนา และทําการสอบยอย 1 นาทีตามกําหนดที่ไดแจงลวงหนา การวิจัยกําหนดใหมีการสอบยอย 1 นาที โดยใหนักศึกษา
เขียนชื่อและคําตอบในกระดาษ และสงคืนไมเกินเวลา 14.01 น. และทําการเก็บขอมูลจํานวนนักศึกษาที่มาทันการถามคําถาม
เพื่อเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่มาทันเวลา 14.00 น. กอนที่จะเริ่มทํากิจกรรมสอบยอย 1 นาที โดยเปรียบเทียบจํานวน 10
ครั้ง ไดแก กอนมีกิจกรรมสอบยอย 1 นาที จํานวน 5 ครั้ง และหลังมีกิจกรรมสอบยอย 1 นาที จํานวน 5 ครั้ง ถานักศึกษามา
ทันเวลา 14.00 น. จะบันทึกคะแนน 1 คะแนน แตถานักศึกษามาไมทันเวลาหรือขาดเรียนจะบันทึกคะแนน 0 คะแนน และเมื่อ
ผานไป 10 ครั้ง ไดรวมคะแนน และนําผลที่ไดไปวิเคราะหตอไป
การวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของขอมูล ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic
mean) รอยละ (Percentage) และสถิติเชิงอนุมาน (Inference statistics) เพื่อประเมินคาพารามิเตอร ไดแก Paired t-test ดังนี้
1. การวัดพฤติกรรมการตรงตอเวลาและการเขาเรียน กอนการใชแรงจูงใจภายนอก ใชสถิติเชิงพรรณนาคาเฉลี่ยเลข
คณิตและคารอยละ เพื่อสรุปผลเชิงพฤติกรรม
2. การวัดพฤติกรรมการตรงตอเวลาและการเขาเรียน หลังการใชแรงจูงใจภายนอก ใชสถิติเชิงพรรณนาคาเฉลี่ยเลข
คณิตและคารอยละ เพื่อสรุปผลเชิงพฤติกรรม
3. การวัดพัฒนาการเชิงพฤติกรรมดานการตรงตอเวลาและการเขาเรียน หลังไดรับการกระตุนจากแรงจูงใจภายนอก
ใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก Paired t-test
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3. ผลการทดลองและวิจารณผล
ตารางที่ 1 สรุปคะแนนการตรงตอเวลาและการเขาเรียนของนักศึกษากอนการใชแรงจูงใจภายนอก
คะแนนการตรงตอเวลาและการเขาเรียนของนักศึกษา

การเรียน
ชาย

หญิง

รวม

ครั้งที่ 1

10

20

30

ครั้งที่ 2

8

18

26

ครั้งที่ 3

10

20

30

ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
รวม
คะแนนเฉลีย่ ตอครัง้
คะแนนเฉลีย่ ตอนักศึกษา
รอยละ

10
5
43
8.6
0.72
71.7

20
19
97
19.4
0.88
88.2

30
24
140
28
0.82
82.4

ตารางที่ 1 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมดานการตรงตอเวลาและการเขาเรียนของนักศึกษา กอนการใชแรงจูงใจ
ภายนอก ผลการวิเคราะห มีดังนี้
การเรียนครั้งที่ 1 คะแนนรวมดานการตรงตอเวลาและการเขาเรียนของนักศึกษา เทากับ 30 คะแนน โดยเปนคะแนน
ของนักศึกษาชาย 10 คะแนน และคะแนนของนักศึกษาหญิงเทากับ 20 คะแนน
การเรียนครั้งที่ 2 คะแนนรวมดานการตรงตอเวลาและการเขาเรียนของนักศึกษา เทากับ 26 คะแนน โดยเปนคะแนน
ของนักศึกษาชาย 8 คะแนน และคะแนนของนักศึกษาหญิงเทากับ 18 คะแนน
การเรียนครั้งที่ 3 คะแนนรวมดานการตรงตอเวลาและการเขาเรียนของนักศึกษา เทากับ 30 คะแนน โดยเปนคะแนน
ของนักศึกษาชาย 10 คะแนน และคะแนนของนักศึกษาหญิงเทากับ 20 คะแนน
การเรียนครั้งที่ 4 คะแนนรวมดานการตรงตอเวลาและการเขาเรียนของนักศึกษา เทากับ 30 คะแนน โดยเปนคะแนน
ของนักศึกษาชาย 10 คะแนน และคะแนนของนักศึกษาหญิงเทากับ 20 คะแนน
การเรียนครั้งที่ 5 คะแนนรวมดานการตรงตอเวลาและการเขาเรียนของนักศึกษา เทากับ 24 คะแนน โดยเปนคะแนน
ของนักศึกษาชาย 5 คะแนน และคะแนนของนักศึกษาหญิงเทากับ 19 คะแนน
คะแนนรวมดานการตรงตอเวลาและการเขาเรียนของนักศึกษา เทากับ 140 คะแนน โดยเปนคะแนนของนักศึกษา
ชาย 43 คะแนน และคะแนนของนักศึกษาหญิงเทากับ 97 คะแนน คะแนนเฉลี่ยดานการตรงตอเวลาและการเขาเรียนของ
นักศึกษา เทากับ 28 คะแนน โดยเปนคะแนนของนักศึกษาชาย 8.6 คะแนน และคะแนนของนักศึกษาหญิงเทากับ 19.4 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยตอนักศึกษาชายเทากับ 0.72 คะแนนเฉลี่ยตอนักศึกษาหญิงเทากับ 0.88 คะแนนเฉลี่ยตอนักศึกษารวมเทากับ 0.82
จํานวนนักศึกษาชายที่มีความตรงตอเวลาและเขาชั้นเรียนตลอด 5 ครั้ง คิดเปนรอยละ 71.7 จํานวนนักศึกษาหญิงที่มีความตรงตอ
เวลาและเขาชั้นเรียนตลอด 5 ครั้ง คิดเปนรอยละ 88.2 จํานวนนักศึกษารวมที่มีความตรงตอเวลาและเขาชั้นเรียนตลอด 5 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 82.4
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ตารางที่ 2 สรุปคะแนนการตรงตอเวลาและการเขาเรียนของนักศึกษาหลังการใชแรงจูงใจภายนอก
คะแนนการตรงตอเวลาและการเขาเรียนของนักศึกษา

การเรียน
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
ครั้งที่ 9
ครั้งที่ 10
รวม
คะแนนเฉลีย่ ตอครัง้
คะแนนเฉลีย่ ตอนักศึกษา
รอยละ

ชาย

หญิง

รวม

12
11
11
11
12
57
11.4
0.95
95.0

21
21
22
20
21
105
21.0
0.95
95.5

33
32
33
31
33
162
32.4
0.95
95.3

ตารางที่ 2 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมดานการตรงตอเวลาและการเขาเรียนของนักศึกษา หลังการใชแรงจูงใจ
ภายนอก ผลการวิเคราะห มีดังนี้
การเรียนครั้งที่ 6 คะแนนรวมดานการตรงตอเวลาและการเขาเรียนของนักศึกษา เทากับ 33 คะแนน โดยเปนคะแนน
ของนักศึกษาชาย 12 คะแนน และคะแนนของนักศึกษาหญิงเทากับ 21 คะแนน
การเรียนครั้งที่ 7 คะแนนรวมดานการตรงตอเวลาและการเขาเรียนของนักศึกษา เทากับ 32 คะแนน โดยเปนคะแนน
ของนักศึกษาชาย 11 คะแนน และคะแนนของนักศึกษาหญิงเทากับ 21 คะแนน
การเรียนครั้งที่ 8 คะแนนรวมดานการตรงตอเวลาและการเขาเรียนของนักศึกษา เทากับ 33 คะแนน โดยเปนคะแนน
ของนักศึกษาชาย 11 คะแนน และคะแนนของนักศึกษาหญิงเทากับ 22 คะแนน
การเรียนครั้งที่ 9 คะแนนรวมดานการตรงตอเวลาและการเขาเรียนของนักศึกษา เทากับ 31 คะแนน โดยเปนคะแนน
ของนักศึกษาชาย 11 คะแนน และคะแนนของนักศึกษาหญิงเทากับ 20 คะแนน
การเรียนครั้งที่ 10 คะแนนรวมดานการตรงตอเวลาและการเขาเรียนของนักศึกษา เทากับ 33 คะแนน โดยเปน
คะแนนของนักศึกษาชาย 12 คะแนน และคะแนนของนักศึกษาหญิงเทากับ 21 คะแนน
คะแนนรวมดานการตรงตอเวลาและการเขาเรียนของนักศึกษา เทากับ 162 คะแนน โดยเปนคะแนนของนักศึกษา
ชาย 57 คะแนน และคะแนนของนักศึกษาหญิงเทากับ 105 คะแนน คะแนนเฉลี่ยดานการตรงตอเวลาและการเขาเรียนของ
นักศึกษา เทากับ 32.4 คะแนน โดยเปนคะแนนของนักศึกษาชาย 11.4 คะแนน และคะแนนของนักศึกษาหญิงเทากับ 21 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยตอนักศึกษาชายเทากับ 0.95 คะแนนเฉลี่ยตอนักศึกษาหญิงเทากับ 0.95 คะแนนเฉลี่ยตอนักศึกษารวมเทากับ 0.95
จํานวนนักศึกษาชายที่มีความตรงตอเวลาและเขาชั้นเรียนตลอด 5 ครั้ง คิดเปนรอยละ 95.0 จํานวนนักศึกษาหญิงที่มีความตรงตอ
เวลาและเขาชั้นเรียนตลอด 5 ครั้ง คิดเปนรอยละ 95.5 จํานวนนักศึกษารวมที่มีความตรงตอเวลาและเขาชั้นเรียนตลอด 5 ครั้ง คิด
เปนรอยละ 95.3
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ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของคะแนนการตรงตอเวลาและการเขาเรียนของนักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษาชาย
นักศึกษาหญิง
นักศึกษารวม

คะแนนเฉลี่ยการตรงตอเวลาและการเขาเรียน
หลังใช
กอนใช
แรงจูงใจภายนอก
แรงจูงใจภายนอก
0.95
0.72
0.95
0.88
0.95
0.82

t

Sig.
(2-tailed)

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง

3.394
2.174
3.930

0.001
0.032
0.000

ดีขึ้น
ดีขึ้น
ดีขึ้น

ตารางที่ 3 การวิเคราะหขอมูลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานการตรงตอเวลาและการเขาเรียนของนักศึกษา หลัง
การใชแรงจูงใจภายนอกผลการวิเคราะห มีรายละเอียดดังนี้
คาเฉลี่ยคะแนนการตรงตอเวลาและการเขาเรียนหลังไดรับแรงจูงใจภายนอกของนักศึกษาชาย มีคาสูงกวาคาเฉลี่ย
คะแนนการตรงตอเวลาและการเขาเรียนกอนไดรับแรงจูงใจภายนอก (p<0.05, t=3.934, Sig. 2-tailed=0.001)
คาเฉลี่ยคะแนนการตรงตอเวลาและการเขาเรียนหลังไดรับแรงจูงใจภายนอกของนักศึกษาหญิง มีคาสูงกวาคาเฉลี่ย
คะแนนการตรงตอเวลาและการเขาเรียนกอนไดรับแรงจูงใจภายนอก (p<0.05, t=2.174, Sig. 2-tailed=0.032)
คาเฉลี่ยคะแนนการตรงตอเวลาและการเขาเรียนหลังไดรับแรงจูงใจภายนอกของนักศึกษารวม มีคาสูงกวาคาเฉลี่ย
คะแนนการตรงตอเวลาและการเขาเรียนกอนไดรับแรงจูงใจภายนอก (p<0.05, t=2.174, Sig. 2-tailed=0.032)
จากการทดลองพบวาหลังไดรับแรงจูงใจภายนอก นักศึกษามีพฤติกรรมการตรงตอเวลาและการเขาเรียนดีขึ้น
สอดคลองกับ ปยะวรรณ สุทธิประพันธ (2554) ที่ใชการปรับพฤติกรรมนักศึกษาโดยจัดใหมีการสอบยอย 3 ครั้ง หางกัน 1 เดือน
และ 2 เดือนตามลําดับ โดยพบวานักศึกษามีพฤติกรรมที่ตรงเวลามากขึ้น และสอดคลองกับ เอกชัย เพชรแกว (2553) ไดทดลอง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา โดยใชการทําขอตกลงเบื้องตนในการเขาชั้นเรียนที่ตรงเวลา รวมกับการให
คะแนน พบวานักศึกษาสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง โดยมีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น และมาเขาเรียนตรง
เวลา

4. สรุปผล
จากการทดลองการใชแรงจูงใจภายนอกไดแกการสอบยอย 1 นาที เพื่อพัฒนาการตรงตอเวลาและการเขาเรียนของ
นักศึกษา พบวาการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของนักศึกษาดานการตรงตอเวลาและการเขาเรียน พบวา หลังไดรับแรงจูงใจ
ภายนอกนักศึกษาทั้งชายและหญิงมีพฤติกรรมการตรงตอเวลาและการเขาเรียนดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชไดดังนี้
อาจารยผูสอนสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความตรงตอเวลาและเขาเรียนมากขึ้น
โดยการออกแบบการสอบยอย 1 นาที และแจงใหนักศึกษาทราบลวงหนา นอกจากการสอบยอยจะชวยในการพัฒนาพฤติกรรม
ของนักศึกษาใหมีความตรงตอเวลาและเขาเรียนมากขึ้นแลว อาจารยผูสอนยังสามารถใชชวงเวลาสั้น ๆ ในการเฉลยคําตอบ เพื่อ
เปนการทบทวนบทเรียนที่ผานมา อันเปนประโยชนตอนักศึกษาอีกทางหนึ่ง และผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการสราง
เครื่องมืออื่น ๆ ที่เปนแรงจูงใจภายนอก เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เชน การใหคําถามกอนจบชั่วโมง
เรียน และใชการสุมใหนักศึกษาตอบคําถามในคราวถัดไป เปนตน
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