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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ (1)  เพ่ือศึกษาลักษณะพฤติกรรมและสาเหตุของ
นักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดเรียนบ่อยครั้งในรายวิชา 321 `แนวคิดศิลปะ (CONCEPTUAL ART)  ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558  ของสาขาดิจิทัลอาร์ตส์  คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม  และ 
(2) เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมพฤติกรรมการเข้าเรียนอย่างสม่่าเสมอของนักศึกษาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีอาจารย์ผู้สอนก่าหนด ขอบเขตการวิจัย คือ มุ่งศึกษาลักษณะพฤติกรรมและสาเหตุของนักศึกษาที่
มีพฤติกรรมขาดเรียนบ่อยครั้งในรายวิชา 321 `แนวคิดศิลปะ (CONCEPTUAL  ART)  รวมทั้งมุ่งสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเข้าเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
อาจารย์ผู้สอนก่าหนด งานวิจัยเรื่องนี้ด่าเนินการในระยะเวลา 6 เดือน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่
ลงทะเบียนในรายวิชา DGA 321 `แนวคิดศิลปะ (CONCEPTUAL ART) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 และมีพฤติกรรมขาดเรียนบ่อยครั้ง จ่านวนทั้งสิ้น 5 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือการวิจัย คือ แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ และแบบบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรม  

ผลการวิจัย สรุปได้ว่า (1) สาเหตุของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดเรียนบ่อยครั้งในรายวิชา 321 `
แนวคิดศิลปะ (CONCEPTUAL  ART) คือ การนอนดึก และนิสัยส่วนตัวที่ชอบท่องเที่ยวหาประสบการณ์
ซ่ึงเป็นเวลาเดียวกับตารางการเรียน โดยสาเหตุ 2 ข้อนี้เป็นสาเหตุจากปัจจัยส่วนบุคคลที่เกิดจาก 
ตัวนักศึกษาเป็นหลัก และ (2) ผลลัพธ์จากการสร้างแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการเข้าเรียนอย่าง
สม่่าเสมอของนักศึกษากลุ่มดังกล่าว โดยใช้สิ่งจูงใจจากปัจจัยเสริมแรงด้านบวกและด้านลบ สรุปผลได้ว่า 
นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 4 จาก 5 คน มีพฤติกรรมการเข้าเรียนสม่่าเสมอมากขึ้นและน่าไปสู่ผลการเรียนที่
ดีขึ้น แต่ยังมีนักศึกษากลุ่มเป้าหมายอีก 1 จาก 5 คน ยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้าเรียนตามเกณฑ์ 
ซึ่งผู้วิจัยเสนอแนะให้ก่าหนดโครงการฝึกอบรมนักศึกษาด้านการพัฒนาตนเองควบคู่กับกิจกรรมที่สนองต่อ
ความต้องการของนักศึกษาที่เป็นประชากรในกลุ่มวัยรุ่น 
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ABSTRACT  
 

This research was conducted with two objectives, (1)  to study the targeted 
students’ way of living and cause of class absence in a subject of  DGA 321 Conceptual 
Art in semester 2/B.E. 2558 and (2) to develop a way of motivation to improve class 
attendance for the targeted student. The research scope was covered the key contents 
stated in the two objectives, with a six-month working period. Samples were five 
students, selected by purposive sampling technique, who registered in a subject of DGA 
321 Conceptual Art in semester 2/B.E. 2558 and frequently absented from DGA 321 
Conceptual Art class.  The reserch tool included an interview record form and an 
observation form.  

The results were the followings: (1) causes of class absence included (1.1) late-
night- sleep habit and (1.2) time spendng for personal activities. These two cuases were 
driven from the personal factors,  and (2) results of applying “Positive and Negative 
Motivation Technique” were (2.1) four from five targeted students attended the class 
following the attendance criteria and possessed a better performance on studying, while 
one from five targeted students still absent the class.  In ths regard, the researcher 
recommended an integrated project of self-development training with joyful activities 
for the teenage targeted students. 
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