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ค าน า 

 ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาวจิยั เร่ือง การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมี้วนิยัและความรับผดิชอบ

ของนกัเรียน ระดบัชั้นปวช. 2 / 1 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพจึงน าผลงานวจิยัน้ีมา

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาต่อและปรับปรุงพฒันาเคร่ืองมือ

วจิยัใหค้รอบคลุมมากยิง่ข้ึน โดยไดท้  าการศึกษากบันกัเรียนวทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 

 
เบญจนี  สุคนัธเมศวร์ 

                                                                                                    ผูว้จิยั 
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บทคัดย่อ 

             งานวจิยัในชั้นเรียนฉบบัน้ี  มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเ้ป็นผูมี้วนิยั

และความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและการเรียนดีข้ึนของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช. 2 / 1 ปีการศึกษา 2558    

วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกต  การสัมภาษณ์ 

ขอ้มูลดา้นการเรียนของแต่ละวชิา และการตอบแบบสอบถามจากนกัเรียน  การใชแ้รงจูงใจเสริมแรงโดยให้

ค  าชมเชยแก่นกัเรียน  รวมทั้งดูแลดา้นการเรียนใหมี้ความรับผดิชอบ  สนใจเรียน  และติดตามจากผูป้กครอง  

คุณครูท่ีเขา้สอนแต่ละวชิา  ท าใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากข้ึน  มีความ

เอาใจใส่ต่อการเรียน  รับผดิชอบและสนใจในการเรียนมากข้ึน  ท าใหบ้รรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนท่ี

เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีความตั้งใจเรียนมากข้ึน  มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี การขาดเรียนหรือมาสายลดนอ้ยลง  

ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายและส่งงานตรงก าหนดเวลา  รู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัดว้ยความเตม็ใจ 
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บทที ่1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจุบนัสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ดา้น  ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง การปกครอง   
จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัองคป์ระกอบต่าง ๆ มาเก้ือหนุนกนัซ่ึงตอ้งมีการพฒันาโดยตอ้งค านึงถึงทรัพยากรท่ีมี
คุณภาพและส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ โดยจะตอ้งมีคุณสมบติัดา้นสมรรถภาพทาง
ร่างกายและจิตใจท่ีดี  มีสติปัญญา  มีความรู้ความสามารถ  มีความอดทน ขยนัขนัแขง็ ไม่ยอ่ทอ้ต่อความ
ยากล าบาก  กลา้เผชิญปัญหาและอุปสรรคดว้ยความมุ่งมัน่  ถา้มนุษยทุ์กคนมีคุณสมบติัดงักล่าวก็จะเป็นผูมี้
วนิยัในตนเอง  ซ่ึงจะเป็นวฒันธรรมท่ีทุกคนในสังคมตอ้งปฏิบติั  เพราะจะท าใหส้ังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  วนิยัจึงเป็นคุณธรรมท่ีควรสร้างและปลูกฝังใหทุ้กคนใชเ้ป็นแนวทางส าหรับบงัคบัพฤติกรรมของ
ตนเอง  ท าใหบ้รรลุตามจุดหมายของชีวติและประสบความส าเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นครูควรสร้างสรรคว์นิยั
ใหเ้กิดแก่นกัเรียน  เม่ือนกัเรียนมีวนิยั  มีความรับผิดชอบในหนา้ท่ีของตนจะท าใหส้ามารถควบคุมพฤติกรรม
ของตนให้เป็นไปในทางท่ีดีงาม  จึงควรมีการปลูกฝังใหย้ดึถือและปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  ถา้หากในสังคมไม่มี
การปลูกฝังและพฒันาเด็กให้มีวนิยัและมีคุณภาพแลว้  การพฒันาสังคมและประเทศก็จะเป็นไปอยา่งไม่มี
ประสิทธิภาพจึงควรตอ้งปลูกฝังวนิยัในตนเองให้เป็นพื้นฐาน  ในท่ีสุดก็จะสามารถพฒันาประเทศชาติใหมี้
ความกา้วหนา้มากยิง่ข้ึน  ดงันั้น การศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัและมีความจ าเป็นอยา่งมากในการท่ีจะพฒันาให้
มนุษยมี์ประสิทธิภาพและศกัยภาพสูงสุด                                                                                                                                                                                      
 จากการเป็นคุณครูท่ีปรึกษานกัเรียนระดบัชั้น ปวช. 2 / 1 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจ
กรุงเทพ  ซ่ึงมีหนา้ท่ีดูแลนกัเรียนดา้นพฤติกรรมและการเรียนของนกัเรียนทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน 
พบวา่  พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนบางคนในหอ้งเรียนไม่สนใจเรียน  ขาดความรับผดิชอบและระเบียบ
วนิยัจึงท าใหบ้รรยากาศการเรียนรู้ไม่เอ้ือต่อการเรียนการสอนและมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคจึ์งท าใหเ้กิด
ปัญหาในการเรียนรู้จะส่งผลต่อนกัเรียนบางคนท่ีมีผลการเรียนค่อนขา้งต ่า  จึงตอ้งใชก้ระบวนการวิจยัมา
แกปั้ญหา  โดยการน าทฤษฎีการเรียนรู้  ทฤษฎีแรงจูงใจ  และทฤษฎีการวางเง่ือนไข  มาใชก้บันกัเรียนเพื่อ
เป็นการพฒันาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนและส่งเสริมศกัยภาพของนกัเรียน  ใหเ้กิดการเรียนรู้เตม็
ศกัยภาพและความสามารถของตนเอง  ซ่ึงจะส่งผลใหน้กัเรียนมีวนิยั  ความรับผดิชอบในหนา้ท่ีของตนเอง  
มีบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม เป็นการปลูกฝังระเบียบวนิยั  การรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น  ท าให้
สามารถพฒันานกัเรียนใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดีข้ึน 
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ความส าคัญของการศึกษา 

การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงดา้นพฤติกรรมการเรียน  เม่ือนกัเรียนมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมใหเ้ป็นผูท่ี้มีวินยัในตนเองและความรับผดิชอบ  จะท าใหน้กัเรียนสนใจเรียนและมีความขยนั
อดทน  มีแรงจูงใจ 

ท าใหมี้ผลการเรียนดีข้ึน  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อน  และครูทุกท่านท่ีจะน ามาเสริมสร้าง  
พฒันานกัเรียนใหมี้คุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  สังคมและประเทศชาติต่อไป 

วตัถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเ้ป็นผูมี้วนิยัและความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและการ
เรียนดีข้ึนของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช. 2 / 1 ปีการศึกษา 2558วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 

สมมุติฐานการวจัิย 
 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมี้วนิยัและความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของนกัเรียน  ท าให้
สามารถพฒันาศกัยภาพดา้นพฤติกรรมและการเรียนให้ดีข้ึน 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
 1.  ประชากร ในการศึกษาคน้ควา้เป็นนกัเรียนระดบัชั้น ปวช. 2 / 1  ของวทิยาลยัอาชีวศึกษา
เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ  จ านวน  16  คน 
 2.  ตวัแปรท่ีศึกษา  
      2.1 ตวัแปรอิสระ คือ พฤติกรรมดา้นวนิยัและความรับผิดชอบต่อตนเองไดแ้ก่  
        วนิยัในตนเอง 
        ความรับผดิชอบ 
       แรงจูงใจในการเรียน  
                    2.2 ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมดา้นความมีวนิยัในตนเอง 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
  ความมีวนิยัในตนเอง  หมายถึง  การประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบและไม่ท าผดิต่อกฎระเบียบ
ในการเป็นนกัเรียน 
 ความรับผดิชอบ หมายถึง  ความมุ่งมัน่ของนกัเรียนท่ีจะงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จลุล่วง
ดว้ยดี  และตั้งใจเรียนอยา่งเต็มความสามารถ   
 แรงจูงใจในการเรียน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมเม่ือถูกกระตุน้จากส่ิงเร้า เช่น ค าชมเชย  การ

ใหร้างวลั ฯลฯ  แลว้สามารถประพฤติตนไดบ้รรลุเป้าหมายโดยการเรียนรู้ของแต่ละคน 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 การศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัคร้ังน้ี   ผูว้จิยัไดศึ้กษารายละเอียดต่างๆ  ดงัน้ี 
เอกสารที่เกีย่วข้องมีดังนี้ 
 จิตวทิยาการศึกษา 
 เจตคติ  (Attitude) 
 ทฤษฎีแรงจูงใจ 

จิตวทิยาการศึกษา 
 จิตวทิยาการศึกษา มีบทบาทส าคญัในการจดัการศึกษา การสร้างหลกัสูตรและการเรียนการสอน
โดยค านึงถึงความแตกต่างของบุคคล นกัศึกษาและครู  จ  าเป็นตอ้งมีความรู้พื้นฐานทางจิตวทิยาการศึกษา 
เพื่อจะไดเ้ขา้ใจพฤติกรรมของผูเ้รียนและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนถึงปัญหาต่างๆเก่ียวกบัการเรียนการ 

ความส าคัญของการศึกษาจิตวทิยาการศึกษา 
 ความส าคญัของวตัถุประสงคข์องการศึกษาและบทเรียน นกัจิตวทิยาการศึกษาไดเ้นน้
ความส าคญัของความชดัเจนของการระบุวตัถุประสงคข์องการศึกษาบทเรียนตลอดจนถึงหน่วยการเรียน    
เน่ืองจากวตัถุประสงคจ์ะเป็นตวัก าหนดการจดัการเรียนการสอน  ทฤษฎีพฒันาการ และทฤษฎีบุคลิกภาพ    
เป็นเร่ืองท่ีนกัการศึกษาและครูจะตอ้งมีความรู้เพราะจะช่วยใหเ้ขา้ใจเอกลกัษณ์ของผูเ้รียนในวยัต่าง ๆ         
โดยเฉพาะวยัอนุบาล วยัเด็ก และวยัรุ่น ซ่ึงเป็นวยัท่ีก าลงัศึกษาในโรงเรียน  ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและ
กลุ่ม นอกจากมีความเขา้ใจพฒันาการของเด็กวยัต่าง ๆ แลว้  นกัการศึกษาและครูจะตอ้งเรียนรู้ถึงความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลและกลุ่มทางดา้นระดบัเชาวน์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค ์เพศ สถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม  ซ่ึงนกัจิตวทิยาไดคิ้ดวธีิการวจิยัท่ีจะช่วยช้ีใหเ้ห็นวา่  ความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นตวัแปรท่ี
ส าคญัในการเลือกวธีิสอนและในการสร้างหลกัสูตรท่ีเหมาะสม  ทฤษฎีการเรียนรู้  นกัจิตวทิยาท่ีศึกษาวจิยั
เก่ียวกบัการเรียนรู้  นอกจากจะสนใจวา่ทฤษฎีการเรียนรู้จะช่วยนกัเรียนใหเ้รียนรู้และจดจ าอยา่งมี
ประสิทธิภาพไดอ้ยา่งไรแลว้  ยงัสนใจองคป์ระกอบเก่ียวกบัตวัของ  ผูเ้รียน  เช่น แรงจูงใจวา่มีความสัมพนัธ์
กบัการเรียนรู้อยา่งไร ความรู้เหล่าน้ีก็มีความส าคญัต่อการเรียนการสอน  ทฤษฎีการสอนและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  นกัจิตวทิยาการศึกษาไดเ้ป็นผูน้ าในการบุกเบิกตั้งทฤษฎีการสอน  ซ่ึงมีความส าคญัและมี
ประโยชน์เท่าเทียมกบัทฤษฎีการเรียนรู้และพฒันาการในการช่วยนกัการศึกษาและครูเก่ียวกบัการเรียนการ
สอน ส าหรับเทคโนโลยใีนการสอนท่ีจะช่วยครูไดม้ากก็คือ คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน หลกัการสอนและวธีิ
สอนนกัจิตวทิยาการศึกษาไดเ้สนอหลกัการสอนและวธีิการสอนตามทฤษฎีทางจิตวทิยาท่ีแต่ละท่านยดึถือ 
เช่น หลกัการสอนและวธีิสอนตามทศันะนกัจิตวทิยาพฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม และมนุษยนิ์ยม  หลกัการ
วดัผลและประเมินผลการศึกษา  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเร่ืองน้ีจะช่วยใหน้กัการศึกษา และครูทราบวา่ การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือผูเ้รียนไดส้ัมฤทธิผลตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะของแต่ละวชิาหรือ
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หน่วยเรียนหรือไม่   เพราะถา้ผูเ้รียนมีสัมฤทธิผลสูง ก็จะเป็นผลสะทอ้นวา่โปรแกรมการศึกษามี
ประสิทธิภาพและการสร้างบรรยากาศของหอ้งเรียน เพื่อเอ้ือการเรียนรู้และช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของ
นกัเรียน ความส าคญัของจิตวิทยาการศึกษาต่ออาชีพครูมีความส าคญัในเร่ืองต่อไปน้ี 
 1. ช่วยใหค้รูรู้จกัลกัษณะนิสัยของนกัเรียนท่ีครูตอ้งสอนโดยทราบหลกัพฒันาการทั้งทาง
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และบุคลิกภาพเป็นส่วนรวม 
 2. ช่วยใหค้รูมีความเข่าใจพฒันาการทางบุคลิกภาพบางประการของนกัเรียน เช่น อตัมโนทศัน์ 
วา่เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร และเรียนรู้ถึงบทบาทของครูในการท่ีช่วยนกัเรียนใหมี้อตัมโนทศัน์ท่ีดีและถูกตอ้งได้
อยา่งไร 
 3. ช่วยครูใหมี้ความเขา้ใจในความแตกต่างระหวา่งบุคคลเพื่อจะไดช่้วยนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ใหพ้ฒันาตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
 4. ช่วยใหค้รูรู้วธีิจดัสภาพแวดลอ้มของห้องเรียนใหเ้หมาะสมแกว้ยัและขั้นพฒันาการของ
นกัเรียน 
เพือ่จูงใจให้นกัเรียนมีความสนใจและมีความท่ีอยากจะเรียนรู้ 
 5. ช่วยใหค้รูทราบถึงตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนเช่นแรงจูงใจอตัมโน
ทศัน์ และการตั้งความคาดหวงัของครูท่ีมีต่อนกัเรียน 
 6. ช่วยครูในการเตรียมการสอนวางแผนการเรียน เพื่อท าใหก้ารสอนมีประสิทธิภาพสามารถ
ช่วยใหน้กัเรียนทุกคนเรียนตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล  โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี 
  6.1ช่วยครูเลือกวตัถุประสงคข์องบทเรียนโดยค านึงถึงลกัษณะนิสัยและความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลของนกัเรียนท่ีจะตอ้งสอนและสามารถท่ีจะเขียนวตัถุประสงคใ์ห้นกัเรียนเขา้ใจวา่ส่ิงคาดหวงัให้
นกัเรียนรู้มีอะไรบา้ง  โดยถือวา่วตัถุประสงคข์องบทเรียนคือส่ิงท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนทราบ เม่ือจบบทเรียน
แลว้นกัเรียนสามารถท าอะไรไดบ้า้ง 
  6.2 ช่วยครูในการเลือกหลกัการสอนและวธีิสอนท่ีเหมาะสม โดยค านึงลกัษณะนิสัยของ
นกัเรียนและวชิาท่ีสอน และกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน 
  6.3 ช่วยครูในการประเมินไม่เพียงแต่เฉพาะเวลาครูไดส้อนจนจบบทเรียนเท่านั้นแต่ใช้
ประเมินความพร้อมของนกัเรียนก่อนสอน ในระหวา่งท่ีท าการสอน เพื่อทราบวา่นกัเรียนมีความกา้วหนา้
หรือมีปัญหาในการเรียนรู้อะไรบา้ง 
 7. ช่วยครูใหท้ราบหลกัการและทฤษฎีของการเรียนรู้ท่ีนกั ไดพ้ิสูจน์แลว้วา่ไดผ้ลดี เช่น การ
เรียนจากการสังเกตหรือการเลียนแบบ 
 8. ช่วยครูใหท้ราบถึงหลกัการสอนและวธีิสอนท่ีมีประสิทธิภาพรวมทั้งพฤติกรรมของครูท่ีมี
การสอนอยา่งมีประสิทธิภาพวา่มีอะไรบา้ง เช่น การใชค้  าถาม การใหแ้รงเสริม และการท าตนเป็นตน้แบบ 
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 9. ช่วยครูใหท้ราบวา่นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดีไม่ไดเ้ป็นเพราะระดบัเชาวน์ปัญญาเพียงอยา่ง
เดียวแต่มีองคป์ระกอบอ่ืน ๆ เช่น แรงจูงใจ  ทศันคติ หรือ อตัมโนทศัน์ของนกัเรียนและความคาดหวงัของครู
ท่ีมีต่อนกัเรียน 
 10. ช่วยครูในการปกครองชั้นและการสร้างบรรยากาศของหอ้งเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของนกัเรียน ครูและนกัเรียนมีความรักและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนันกัเรียน ต่างก็
ช่วยเหลือกนัและกนั ท าใหห้้องเรียนเป็นสถานท่ีท่ีทุกคนมีความสุขและนกัเรียนรักโรงเรียน อยากมา
โรงเรียน  
 เน่ืองจากการศึกษามีบทบาทส าคญัในการช่วยใหเ้ยาวชนพฒันาการทั้งทางดา้นเชาวน์ปัญญา   
และทางบุคลิกภาพ เพื่อช่วยใหเ้ยาวชนมีความส าเร็จในชีวิต   ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาใหมี้
คุณภาพ มีมาตรฐานความเป็นเลิศ           ความรู้เก่ียวกบัจิตวทิยาการศึกษาจึงส าคญัในการช่วยทั้งครูและ
นกัศึกษาผูมี้ความรับผดิชอบในการปรับปรุงหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

 พฒันาการจิตวทิยาการศึกษา 
 จิตวทิยา เป็นศาสตร์ท่ีมีคนสนใจมาตั้งแต่สมยักรีกโบราณก่อนคริสตกาล  มีนกัปรัชญาช่ือ   
พลาโต (Plato  427 – 347  ก่อนคริสตก์าล)  อริสโตเติล (Aristotle  384 – 322  ก่อนคริสตก์าล)  ไดก้ล่าวถึง
ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษยใ์นเชิงปรัชญามากกวา่แนวคิดทางวทิยาศาสตร์ การศึกษาในยคุนั้นเป็น
แบบเกา้อ้ีโตะ๊กลมหรือเรียกวา่  Arm  Chair  Method  เรียกจิตวทิยาในยคุนั้นวา่  จิตวทิยายคุเก่าเพราะ
นกัจิตวทิยานัง่ศึกษาอยูก่บัโต๊ะท างาน โดยใชค้วามคิดเห็นของตนเองเพียงอยา่งเดียวไม่มีการทดลอง ไม่มี
การวเิคราะห์ใด ๆ ทั้งส้ิน  ต่อมาอริสโตเติลไดส้นใจจิตวทิยาไดท้  าการศึกษาและไดเ้ขียนต าราเล่มแรกของ
โลกเป็นต าราท่ีวา่ดว้ยเร่ือง วิญญาณช่ือ  De  Anima  แปลวา่  ชีวติ  เขากล่าววา่  วิญญาณเป็นตน้เหตุใหค้น
ตอ้งการเรียนจิตวทิยา คนในสมยัโบราณจึงศึกษาจิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวญิญาณ โดยมีความเช่ือวา่วญิญาณ
จะสิงอยูใ่นร่างกายของมนุษยข์ณะมีชีวติอยู ่ เม่ือคนส้ินชีวติก็หมายถึงร่างกายปราศจากวญิญาณและวญิญาณ
ออกจากร่างล่องลอยไปชัว่ระยะหน่ึงแลว้อาจจะกลบัสู่ร่างกายคืนอีกได ้ และเม่ือนั้นคน ๆ นั้นก็จะฟ้ืนคืนชีพ
ข้ึนมาอีก  ชาวกรีกจึงมีการคิดคน้วธีิการป้องกนัศพไม่ใหเ้น่าเป่ือยท่ีเรียกวา่ มมัม่ี  เพื่อคอยการกลบัมาของ
วญิญาณ  ต่อมาประมาณศตวรรษท่ี 11 -  12  ไดเ้กิดลทัธิความจริง (Realism)   เป็นลทัธิท่ีเช่ือสภาพความเป็น
จริงของส่ิงต่าง ๆ  และลทัธิความคิดรวบยอด  (Conceptualism)  ท่ีกล่าวถึงความคิดท่ีเกิดหลงัจากไดว้เิคราะห์
พิจารณาส่ิงต่าง ๆ  ถ่ีถว้นแลว้ จากลทัธิทั้งสองน้ีเองท าใหผู้ค้นมีความคิดมากข้ึนมีการคิด วเิคราะห์ ไตร่ตรอง   
จึงเป็นเหตุใหผู้ค้นเร่ิมหนัมาสนใจในทางวทิยาศาสตร์  และจึงเร่ิมมาสนใจในเร่ืองจิตวทิยาในเชิง
วทิยาศาสตร์มากข้ึน  ในขณะเดียวกนัก็ยงัสนใจศึกษาเร่ืองจิตมากข้ึนดว้ย  รวมทั้งใหค้วามสนใจศึกษา
เก่ียวกบัเร่ืองจิตส านึก  (Conscious)   อนัไดแ้ก่   การมีสมาธิ  การมีสติสัมปชญัญะ  และเช่ือวา่จะเป็นมนุษย์
ไดจ้ะตอ้งประกอบไปดว้ย  ร่างกายกบัจิตใจ  จึงมีค าพูดติดปากวา่  “A Sound  mind  is  in  a  sound  body”  
จิตท่ีผอ่งใสอยูใ่นร่างกายท่ีสมบูรณ์  ความสนใจเร่ืองจิตจึงมีมากข้ึนตามล าดบั นอกจากน้ียงัเช่ือวา่  จิต 
สามารถแบ่งเป็นส่วนๆ ไดแ้ก่   ความคิด  (Idea)  จินตนาการ  (Imagine)  ความจ า  (Memory)  การรับรู้  
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(Concept)  ส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดเรียกวา่  Faculty  of  will  เป็นส่วนหน่ึงของจิตท่ีสามารถสั่งการเคล่ือนไหวต่าง 
ๆ  ของร่างกายต่อมา  Norman  L. Mumm   มีความสนใจเร่ืองจิต เขากล่าววา่  จิตวทิยา คือ การศึกษาเร่ืองจิต  
ในปี  ค.ศ.  1590   ค  าวา่  Psychology   จึงเป็นท่ีรู้จกัและสนใจของคนทัว่ไป 
         จอห์น  ลอค  (John  Locke  ค.ศ.  1632 - 1704)  ไดช่ื้อวา่เป็น บิดาจิตวทิยาแผนใหม่  เขาเช่ือวา่  
ความรู้สึกตวั  ( Conscious )  และส่ิงแวดลอ้มเป็นตวัท่ีมีอิทธิพลต่อจิต 
 วธีิการศึกษาทางจิตวทิยาการศึกษาทางจิตวทิยาใชห้ลาย  ๆ วธีิการมาผสมผสานและท าการ
วเิคราะห์บนสมมุติฐาน  นกัจิตวทิยาจะใชว้ธีิการต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  เช่น  การตรวจสอบตนเอง   การสังเกต  
การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี  การสัมภาษณ์  การทดสอบ  ดงัจะอธิบายเรียงตามล าดบัต่อไปน้ี  
 1.  การตรวจสอบตนเอง (Introspection)   หมายถึง  วธีิการใหบุ้คคลส ารวจ ตรวจสอบตนเอง
ดว้ยการยอ้นทบทวนการกระท าและความรู้สึกนึกคิดของตนเองในอดีต ท่ีผา่นมา  แลว้บอกความรู้สึกออกมา  
โดยการอธิบายถึงสาเหตุและผลของการกระท าในเร่ืองต่าง ๆ  เช่น  ตอ้งการทราบวา่ท าไมเด็กนกัเรียนคน
หน่ึงจึงชอบพูดปดเสมอ ๆ  ก็ใหเ้ล่าเหตุหรือเหตุการณ์ในอดีต ท่ีเป็นสาเหตุใหมี้พฤติกรรมเช่นนั้นก็จะท าให้
ทราบท่ีมาของพฤติกรรมและไดแ้นวทางในการท่ีจะช่วยเหลือแกไ้ขพฤติกรรมดงักล่าวได ้
 การตรวจสอบตนเองจะไดรั้บขอ้มูลตรงตามความเป็นจริงและเป็นประโยชน์  เพราะผูร้ายงานท่ี
มีประสบการณ์และอยูใ่นเหตุการณ์นั้นจริง ๆ   แต่หากผูร้ายงานจดจ าเหตุการณ์ไดแ้ม่นย  า  และมีความจริงใจ
ในการรายงานอยา่งซ่ือสัตยไ์ม่ปิดบงัและบิดเบือนความจริง  แต่หากผูร้ายงานจ าเหตุการณ์หรือเร่ืองราวไม่ได้
หรือไม่ตอ้งการรายงานขอ้มูลท่ีแทจ้ริงใหท้ราบก็จะท าใหก้ารตีความหมายของเร่ืองราวต่าง ๆ หรือเหตุการณ์
ผดิพลาดไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง 
 2. การสังเกต  (Observation)  หมายถึง  การเฝ้าดูพฤติกรรมในสถานการณ์ท่ีเป็นจริง อยา่งมี
จุดมุ่งหมาย  โดยไม่ใหผู้ถู้กสังเกตรู้ตวั  การสังเกตแบ่งเป็น  2  ลกัษณะคือ 
  2.1  การสังเกตอยา่งมีแบบแผน  ( Formal  Observation )  หมายถึง  การสังเกตท่ีมีการ
เตรียมการล่วงหนา้  มีการวางแผน  มีก าหนดเวลา  สถานการณ์  สถานท่ี พฤติกรรมและบุคคลท่ีจะสังเกต ไว้
เรียบร้อยเม่ือถึงเวลาท่ีนกัจิตวทิยาวางแผน ก็จะเร่ิมท าการสังเกตพฤติกรรมตามท่ีก าหนดและผูส้ังเกต
พฤติกรรมจะจดพฤติกรรมทุกอยา่งในช่วงเวลานั้นอยา่งตรงไปตรงมา 
                       2.2  การสังเกตอยา่งไม่มีแบบแผน  ( Informal  Observation )  หมายถึง  การสังเกตโดยไม่
ตอ้งมีการเตรียมการล่วงหนา้หรือวางแผนล่วงหนา้  แต่สังเกตตามความสะดวกของผูส้ังเกตคือจะสังเกต
ช่วงเวลาใดก็ไดแ้ลว้ท าการจดบนัทึกพฤติกรรมท่ีตนเห็นอยา่งตรงไปตรงมา 
 การสังเกตช่วยใหไ้ดข้อ้มูลละเอียด  ชดัเจนและตรงไปตรงมา  เช่น  การสังเกต อารมณ์  
ความรู้สึก  ของบุคคลต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  จะท าให้เห็นพฤติกรรมไดช้ดัเจนกวา่การเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการ
อ่ืน ๆ   แต่การสังเกตท่ีดีมีคุณภาพมีส่วนประกอบหลายอยา่ง  เช่น  ผูส้ังเกตจะตอ้งมีใจเป็นกลางไม่อคติหรือ
ล าเอียงอยา่งหน่ึงอยา่งใด  และสังเกตไดท้ัว่ถึง  ครอบคลุม  สังเกตหลาย ๆ  สถานการณ์หลาย ๆ หรือหลายๆ  
พฤติกรรม  และใชเ้วลาในการสังเกต  ตลอดจนการจดบนัทึกการสังเกตอยา่งตรงไปตรงมาและแยกการ
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บนัทึกพฤติกรรมจากการตีความไม่ปะปนกนั  ก็จะท าใหก้ารสังเกตไดข้อ้มูลตรงตามความเป็นจริงและ
น ามาใชป้ระโยชน์ตามจุดมุ่งหมาย 
 3.  การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี  (Case Study)  หมายถึง  การศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ท่ีส าคญั
ของบุคคล  แต่ตอ้งใชเ้วลาศึกษาติดต่อกนัเป็นระยะเวลาหน่ึง  แลว้รวบรวมขอ้มูลมาวเิคราะห์พิจารณาตีความ
เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม  หรือลกัษณะพิเศษท่ีผูศึ้กษาตอ้งการทราบ   ทั้งน้ีเพื่อจะไดห้าทาง
ช่วยเหลือแกไ้ข  ปรับปรุง   ตลอดจนส่งเสริมพฤติกรรมให้เป็นไปในทางสร้างสรรคท่ี์ส าคญัของบุคคลแต่
ตอ้งใชเ้วลาศึกษาติดต่อกนัเป็นระยะหน่ึง  แลว้รวบรวมขอ้มูลมาวเิคราะห์พิจารณาตีความเพื่อใหเ้ขา้ใจถึง
สาเหตุของพฤติกรรม  หรือลกัษณะพิเศษท่ีผูศึ้กษาตอ้งการทราบ  ทั้งน้ี   เพื่อจะไดห้าทางช่วยเหลือแกไ้ข  
ปรับปรุง  ตลอดจนส่งเสริมพฤติกรรมให้เป็นไปในทางสร้างสรรค ์
 4.  การสัมภาษณ์  (Interview)  หมายถึง  การสนทนากนัระหวา่งบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป  โดย
มีจุดมุ่งหมาย  ซ่ึงการสัมภาษณ์ก็มีหลายจุดมุ่งหมาย  เช่น  การสัมภาษณ์เพื่อความคุน้เคย  สัมภาษณ์เพื่อ
คดัเลือกบุคคลเขา้ท างาน  สัมภาษณ์เพื่อคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาต่อ  ตลอดจนสัมภาษณ์เพื่อการแนะแนวและ
การใหค้  าปรึกษา เป็นตน้  แต่ทั้งการสัมภาษณ์ก็เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ  เพื่อใชใ้นการตดัสินใจ 
 การสัมภาษณ์ท่ีดี  จ  าเป็นตอ้งมีการเตรียมการล่วงหนา้  วางแผน  ก าหนดสถานท่ี  เวลาและ
เตรียมหวัขอ้หรือค าถามในการสัมภาษณ์  และนอกจากนั้นในขณะสัมภาษณ์ผูส้ัมภาษณ์ควรจะใชเ้ทคนิคอ่ืน 
ๆ  ประกอบดว้ยก็ยิง่จะไดผ้ลดี  เช่น  การสังเกต  การฟัง  การใชค้  าถาม  การพูด  การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งผูใ้หส้ัมภาษณ์และผูส้ัมภาษณ์ก็จะช่วยใหก้ารสัมภาษณ์ไดด้ าเนินไปดว้ยดี 
 5. การทดสอบ (Testing)  หมายถึงการใชเ้คร่ืองมือท่ีมีเกณฑใ์นการวดัลกัษณะของพฤติกรรมใด        
พฤติกรรมหน่ึง  หรือหลาย ๆ  พฤติกรรม โดยใหผู้รั้บการทดสอบเป็นผูต้อบสนองต่อแบบทดสอบซ่ึงอาจ
เป็นแบบทดสอบภาษาและแบบปฏิบติัการหรือลงมือท า  ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบับุคคลนั้นตาม
จุดมุ่งหมายท่ีผูท้ดสอบวางไวแ้บบทดสอบท่ีน ามาใชใ้นการทดสอบหาขอ้มูล  ไดแ้ก่  แบบทดสอบบุคลิกภาพ  
แบบทดสอบความสนใจ  เป็นตน้ 
                การทดสอบก็มีส่ิงท่ีควรค านึงถึงเพื่อผลของขอ้มูลท่ีไดรั้บ  ซ่ึงแบบทดสอบท่ีน ามาใชค้วรเป็น
แบบทดสอบท่ีเช่ือถือไดเ้ป็นมาตรฐาน  ตลอดจนการแปรผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เป็นตน้ 
 6.  การทดสอบ  (Experiment)  หมายถึง  วธีิการรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นระบบ   มีขั้นตอนและเป็น
วธีิการทางวทิยาศาสตร์  ซ่ึงมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี  ตั้งปัญหา  ตั้งสมมุติฐาน  การรวบรวมขอ้มูล  การทดสอบ
สมมุติฐาน  การแปลความหมายและรายงานผล  ตลอดจนการน าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาหรือส่งเสริม
ต่อไป  การทดลองจึงเป็นการจดัสภาพการณ์ข้ึนมาเพื่อดูผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
กลุ่มหรือสถานการณ์  คือ 
 1.  กลุ่มทดลอง (Experiment  Group)  คือ  กลุ่มท่ีไดรั้บการจดัสภาพการณ์ทดลองเพื่อศึกษาผล
ท่ีปรากฏจากสภาพนั้นเช่นการสอนดว้ยเทคนิคระดมพลงัสมอง  จะท าใหก้ลุ่มเกิดความคิดสร้างสรรคห์รือไม่ 
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 2.  กลุ่มควบคุม  (Control  Group)  คือ   กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บการจดัสภาพการณ์ใด  ๆ  ทุกอยา่งถูก
ควบคุมใหค้งภาพเดิม  ใชเ้พื่อเปรียบเทียบกบักลุ่มทดลอง ส่ิงท่ีผูท้ดลองตอ้งการศึกษาเรียกวา่ ตวัแปร ซ่ึงมีตวั
แปรอิสระหรือตวัแปรตน้  (Independent  Variable)  และตวัแปรตาม  ( Dependent  Variable )        
 
เจตคติ  (Attitude) 
ความหมายของเจตคติ 
 เจตคติ หมายถึงอะไร ขตัติยา กรรณสูต (2516:2) ใหค้วามหมายไว ้คือ ความรู้สึกท่ีคนเรามีต่อ
ส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือหลายส่ิงในลกัษณะท่ีเป็นอตัวสิัย (Subjective)  อนัเป็นพื้นฐานเบ้ืองตน้หรือการแสดงออก
ท่ีเรียกวา่ พฤติกรรม 
 สุชา จนัทร์เอม และ สุรางค ์จนัทร์เอม (2520:104) ใหค้วามหมายเจตคติ คือความรู้สึก หรือท่าที
ของบุคคลท่ีมีต่อบุคคล วตัถุส่ิงของ หรือสถานการณ์ต่างๆ ความรู้สึก หรือท่าทีจะเป็นไปในท านองท่ีพึง
พอใจ หรือไม่พอใจ เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยก็ได ้
 สงวนศรี วิรัชชยั (2527:61) ใหค้วามหมายเจตคติ คือสภาพความคิด ความเขา้ใจและความรู้สึก
เชิงประเมินท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ(วตัถุ สถานการณ์ ความคิด ผูค้น ฯลฯ) ซ่ึงท าใหบุ้คคลมีแนวโนม้ท่ีจะแสดง
พฤติกรรมต่อส่ิงนั้น ในลกัษณะเฉพาะตวัตามทิศทางของทศันคติท่ีมีอยู ่
 ชม ภูมิภาค (2516:64) ใหค้วามหมายเจตคติ คือวถีิทางท่ีบุคคลเกิดความรู้สึกต่อบางส่ิงบางอยา่ง 
ค าจ  ากดัความเช่นน้ีมิใช่ค าจ  ากดัความเชิงวชิาการมากนกัแต่หากเราจะพิจารณาโดยละเอียดแลว้เราก็พอจะ
มองเห็นความหมายของมนัลึกซ้ึงชดัเจนพอดู  เม่ือพูดวา่คือความรู้สึกต่อส่ิงนั้นก็หมายความวา่เจตคตินั้นมี
วตัถุ วตัถุท่ีเจคติจะมุ่งตรงต่อนั้นจะเป็นอะไรก็ไดอ้าจจะเป็นบุคคล ส่ิงของ สถานการณ์   นโยบายหรืออ่ืน ๆ 
อาจจะเป็นไดท้ั้งนามธรรมและรูปธรรม ดงันั้น  วตัถุแห่งเจตคตินั้นอาจจะเป็นอะไรก็ไดท่ี้คนรับรู้หรือคิดถึง
ความรู้สึกเช่นน้ีอาจจะเป็นในดา้นการจูงใจหรืออารมณ์และเช่นเดียวกนัแรงจูงใจแบบอ่ืนๆคือดูไดจ้าก
พฤติกรรม  ตวัอยา่งเช่น เจคติต่อศาสนาหากเป็นเจตคติท่ีดีเราจะเกิดความเคารพในวดัเราจะเกิดความรู้สึกวา่
ศาสนาหรือวดันั้นจะเป็นส่ิงจรรโลงความสงบสุข   เรายนิดีบริจาคท าบุญร่วมกบัวดัเราจะพูดไดอี้กอยา่งหน่ึง
วา่เป็นความพร้อมท่ีจะถูกกระตุน้ดว้ยวตัถุ  การกระท าต่างๆของคนนั้นมกัถูกก าหนดดว้ยเจตคติท่ีจะ
ตดัสินใจวา่จะบริจาคเงินแก่วดัสักเท่าใดนั้นยอ่มมีปัจจยัต่างๆเขา้เก่ียวขอ้ง เช่น ชอบสมภาร รายไดต้นเองดี
ข้ึน เห็นความส าคญัของวดั  เห็นวา่ส่ิงท่ีจะตอ้งบูรณะมาก 
                “เจตคติ” คือ สภาพความรู้สึกทางดา้นจิตใจท่ีเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคลอนั
เป็นผลท าใหเ้กิดมีท่าทีหรือมีความคิด เห็นรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในลกัษณะท่ีชอบหรือไม่ชอบ เห็นหรือไม่
เห็นดว้ย  เจตคติมี   ๒ ประเภทคือ เจตคติทัว่ไป เจตคติเฉพาะอยา่ง 
   COLLINS (1970:68) ใหค้วามหมายเจตคติ คือการท่ีบุคคลตดัสินในส่ิงต่างๆวา่ดี –ไม่ดี เห็น
ดว้ย-ไม่เห็นดว้ย ยอมรับได-้ยอมรับไม่ได ้
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 ROKEACH (1970:10) ใหค้วามหมายเจตคติ คือการผสมผสานหรือจดัระเบียบของความเช่ือท่ีมี
ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือสถานการณ์หน่ึงสถานการณ์ใด ผลรวมของความเช่ือน้ีจะเป็นตวัก าหนดแนวทางของ
บุคคลในการท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลกัษณะท่ีชอบหรือไม่ชอบ 
 BELKIN และ HKYDELL (1979:13) ใหค้วามหมายเจตคติ คือ  แนวโนม้ท่ีบุคคลจะตอบสนอง 
ในทางท่ีเป็นความพอใจ ไม่พอใจ ต่อผูค้น เหตุการณ์ และส่ิงต่างๆอยา่งสม ่าเสมอและคงท่ี  
 ดงันั้นอาจสรุปความหมายของเจตคติ คือ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใด ๆ ซ่ึงแสดงออกมา
เป็นพฤติกรรมในลกัษณะชอบ ไม่ชอบ  อาจเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย พอใจ ไม่พอใจ ต่อส่ิงใด ๆ ในลกัษณะ
เฉพาะตวัตามทิศทางของทศันคติท่ีมีอยูแ่ละท าใหจ้ะเป็นตวัก าหนดแนวทางของบุคคลในการท่ีจะมีปฏิกิริยา
ตอบสนอง  

องค์ประกอบของเจตคติ 
 องคป์ระกอบของเจตคติท่ีส าคญั 3 ประการ คือ      
 1. การรู้ (COGNITION) ประกอบดว้ยความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อเป้าหมาย เจตคติ เช่น ทศันคติ
ต่อลทัธิคอมมิวนิสต ์ส่ิงส าคญัขององคป์ระกอบน้ี ก็คือ จะประกอบดว้ยความเช่ือท่ีไดป้ระเมินค่าแลว้วา่
น่าเช่ือถือหรือไม่น่าเช่ือถือ  ดีหรือไม่ดี  และยงัรวมไปถึงความเช่ือในใจวา่ควรจะมีปฏิกิริยาตอบโตอ้ยา่งไร
ต่อเป้าหมายทศันคติจึงจะเหมาะสมท่ีสุด  ดงันั้นการรู้และแนวโนม้พฤติกรรมจึงมีความเก่ียวขอ้งและ
สัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ด 
 2. ความรู้สึก (FEELING)   หมายถึง อารมณ์ท่ีมีต่อเป้าหมาย เจตคตินั้น  เป้าหมายจะถูกมองดว้ย
อารมณ์ชอบหรือไม่ชอบ ถูกใจหรือไม่ถูกใจ ส่วนประกอบดา้นอารมณ์  ความรู้สึกน้ีเองท่ีท าใหบุ้คคลเกิด
ความด้ือดึงยึดมัน่ ซ่ึงอาจกระตุน้ใหมี้ปฏิกิริยาตอบโตไ้ดห้ากมีส่ิงท่ีขดักบัความรู้สึกมากระทบ  
 3. แนวโนม้พฤติกรรม (ACTION TENDENCY) หมายถึง ความพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมท่ี
สอดคลอ้ง  กบัเจตคติ  ถา้บุคคลมีเจตคติท่ีดีต่อเป้าหมาย  เขาจะมีความพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมช่วยเหลือหรือ
สนบัสนุนเป้าหมายนั้น  ถา้บุคคลมีเจตคติในทางลบต่อเป้าหมาย เขาก็จะมีความพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรม
ท าลาย หรือท าร้าย เป้าหมายนั้นเช่นกนั 

การเกดิเจตคติ และเจตคติเกดิจากอะไร 
                เจตคติเกิดจากการเรียนรู้ของบุคคลไม่ใช่เป็นส่ิงมีติดตวัมาแต่ก าเนิด หากแต่วา่จะชอบหรือไม่
ชอบส่ิงใดตอ้งภายหลงั เม่ือตนเองไดมี้ประสบการณ์ในส่ิงนั้น ๆ แลว้ ดงันั้น จึงพอสรุปไดว้า่ เจตคติเกิดข้ึน
จากเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี       
 1. การรวบรวมความคิดอนัเกิดจากประสบการณ์หลาย ๆ อยา่ง 
                 2. เกิดจากความรู้สึกท่ีรอยพิมพใ์จ 
                 3. เกิดจากการเห็นตามคนอ่ืน 
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 ชม ภูมิภาค (2516:66-67) ไดอ้ธิบายเร่ืองการเกิดเจตคติวา่เกิดจากการเรียนรู้และโดยมากก็เป็น
การเรียนรู้ทางสังคม(social learning)ดงันั้นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดเจตคติจึงมีหลายประการเช่น 
 1. ประสบการณ์เฉพาะ เม่ือคนเราไดรั้บประสบการณ์ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงอาจจะมีลกัษณะใน
รูปแบบท่ีผูไ้ดรั้บรู้สึกวา่ไดร้างวลัหรือถูกลงโทษ ประสบการณ์ท่ีผูรู้้สึกเกิดความพึงพอใจยอ่มจะท าใหเ้กิด
เจตคติท่ีดีต่อส่ิงนั้นแต่ถา้เป็นประสบการณ์ท่ีไม่เป็นท่ีพึงพอใจก็ยอ่มจะเกิดเจตคติท่ีไม่ดี 
 2. การสอน การสอนนั้นอาจจะเป็นทั้งแบบท่ีเป็นแบบแผนหรือไม่เป็นแบบแผนก็ไดซ่ึ้งเรา
ไดรั้บจากคนอ่ืน องคก์ารท่ีท าหนา้ท่ีสอนเรามีมากมายอาทิเช่น บา้น วดั โรงเรียน ส่ือมวลชนต่าง ๆ  เรามกัจะ
ไดรั้บเจตคติท่ีสังคมมีอยูแ่ละน ามาขยายตามประสบการณ์ของเรา  การสอนท่ีไม่เป็นแบบแผนนั้นส่วนใหญ่
เร่ิมจากครอบครัวตั้งแต่เด็ก ๆ มาแลว้   พอ่แม่พี่นอ้งมกัจะบอกเราวา่ส่ิงนั้นไม่ดีส่ิงน้ีไม่ดีหรือใครควรท า
อะไรมีความส าคญัอยา่งไร การสอนส่วนมากเป็นแบบยดัทะนานและมกัไดผ้ลดีเสียดว้ยในรูปแบบการ
ปลูกฝังเจตคติ 
 3. ตวัอยา่ง (Model)   เจตคติบางอยา่งเกิดข้ึนจากการเลียนแบบในสถานการณ์ต่าง ๆ เราเห็นคน
อ่ืนประพฤติ  เราเปล่ียนแปลงพฤติกรรมคนอ่ืนออกมาเป็นรูปของเจตคติถา้เรายอมรับนบัถือหรือเคารพคนๆ
นั้นเราก็มกัยอมรับความคิดของเขาตามท่ีเราเขา้ใจ เช่น  เด็กชายแดงเห็นบิดาดูรายการกีฬาทางโทรทศัน์
ประจ าเขาก็จะแปลความหมายวา่ กีฬานั้นเป็นเร่ืองน่าสนใจและจะตอ้งดูหรือถา้เขาเห็นพอ่แม่ระมดัระวงัต่อ
ชุดรับแขกในบา้นมากกวา่ของท่ีอยูใ่นสนามหญา้หลงับา้นเขาก็จะเกิดความรู้สึกวา่ของในบา้นตอ้งระวงั
รักษาเป็นพิเศษ  ซ่ึงการเรียนรู้เช่นน้ีพอ่ไม่ไม่จ  าเป็นตอ้งพูดวา่อะไรเลย เด็กจะเฝ้าสังเกตการณ์ปฏิบติัของพอ่
แม่ต่อบุคคลอ่ืนอยา่งถ่ีถว้นจะเรียนรู้วา่ใครควรคบใครควรนบัถือ ใครไม่ควรนบัถือ 
 4. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสถาบนั ปัจจยัทางสถาบนัมีอยูเ่ป็นอนัมากท่ีมีส่วนสร้างสนบัสนุนเจตคติของ
เราตวัอยา่งเช่น การปฏิบติัตนในวดั ในโบสถ ์การแต่งกายของคนในสถานการณ์ทางสังคมต่าง ๆ   เป็นส่ิงให้
แนวเจตคติของคนเราเป็นอนัมาก 
 สภาวะท่ีมีผลต่อการก่อเกิดของเจตคตินั้นมีหลายอยา่ง อาทิเช่น ประการแรก  ข้ึนอยูก่บัการท่ี
เราคิดวา่เราเป็นพวกเดียวกนั (identification)     เด็กท่ียอมรับวา่ตนเองเป็นพวกเดียวกบัพอ่แม่ยอ่มจะรับเจต
คติของพ่อแม่ง่ายข้ึน หรือท่ีโรงเรียนหากเด็กถือวา่ครูเป็นพวกเดียวกบัตนเด็กยอ่มจะรับความเช่ือถือหรือเจต
คติของครู 
           ประการท่ีสอง  ข้ึนอยูก่บัวา่   เจตคตินั้นคนอ่ืนๆเป็นจ านวนมากเช่ืออยา่งนั้นหรือคิดอยา่งนั้น
(uniformity)  การท่ีเราจะมีเจตคติเขา้กลมเกลียวเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัไดน้ั้นอาจจะมีสาเหตุอ่ืนอีกเช่น
โอกาสท่ีจะไดรั้บเจตคติแตกต่างไปนั้นไม่มีประการหน่ึงอีกประการหน่ึงหากไม่เห็นดว้ยกบัส่วนใหญ่เราเกิด
ความรู้สึกวา่ส่วนใหญ่ปฏิเสธเรา   นอกจากน้ีประการท่ีสามการท่ีเรามีเจตคติตรงกบัคนอ่ืนท าให้เราพูดติดต่อ
กบัคนอ่ืนเขา้ใจ เม่ือเราเจริญเติบโตจากเด็กเป็นผูใ้หญ่นั้นแน่ท่ีสุดท่ีเราจะพบความแตกต่างของเจตคติ
มากมาย ในบา้นนั้นนบัวา่เป็นแหล่งเกิดเจตคติตรงกนัท่ีสุด   แต่พอมีเพื่อนฝงูเราจะเห็นวา่เจตคติของเพื่อนฝงู
และของพอ่แม่ของเขาแตกต่างกนับา้ง  ในโรงเรียนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัการศึกษาชั้นสูงเราจะพบ
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ความแตกต่างของเจตคติมากมาย  ดงันั้นเราจะเห็นไดว้า่เจตคติแรกๆท่ีเราไดรั้บนั้นค่อนขา้งจะคงทนถาวร 
เจตคตินั้นจะสามารถน าไปใชก้บัสถานการณ์ใหม่ท่ีคลา้ยกนั เช่น   คนท่ีมีพ่อดุดนัเขม้งวดเขาจะเกิดความมุ่ง
ร้ายต่อพ่อ  อาจจะคิดวา่ผูบ้งัคบับญัชานั้นดุดนัเขม้งวดและเกิดความรู้สึกมุ่งร้ายต่อผูบ้งัคบับญัชาก็ได ้หรือ
คนงานท่ีไม่ชอบหวัหนา้งานอาจจะน าความไม่ชอบนั้นไปใชต่้อบริษทัหรือเกลียดบริษทัไปดว้ย 

ลกัษณะของเจตคติ 
 ทิตยา สุวรรรณชฎ (2520:602-603) กล่าวถึงลกัษณะส าคญัของเจตคติ 4 ประการ คือ 
               1.  เจตคติ  เป็นสภาวะก่อนท่ีพฤติกรรมโตต้อบ  (PREDISPOSITION TO RESPOND)   
ต่อเหตุการณ์หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะหรือจะเรียกวา่สภาวะพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมจริง 
               2. เจตคติ จะมีความคงตวัอยูใ่นช่วงระยะเวลา  (PERSISTENCE OVERTIME)  แต่มิได้
หมายความวา่จะไม่มีการเปล่ียนแปลง  
 3. เจตคติ  เป็นตวัแปรหน่ึงน าไปสู่ความสอดคลอ้งระหวา่งพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดไม่วา่จะ
เป็นการแสดงออกโดยวาจา หรือการแสดงความรู้สึกตลอดจนการท่ีจะตอ้งเผชิญหรือหลีกเล่ียงต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึง 
               4. เจตคติ มีคุณสมบติัของแรงจูงใจในอนัท่ีจะท าใหบุ้คคลประเมินผล หรือเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ซ่ึงหมายความต่อไปถึงการก าหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงดว้ย  
                 เจตคตินบัวา่เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในการท างานอยา่งหน่ึง นอกจากความพร้อมและการจูง
ใจ บุคคลท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อการท างานจะช่วยใหท้ างานไดผ้ลทั้งน้ีเพราะเจตคติเป็นตน้ก าเนิดของความคิดและ
การแสดงการกระท าออกมานัน่เอง 
               กล่าวโดยสรุป  เจตคติ  เป็นลกัษณะทางจิตของบุคคลท่ีเป็นแรงขบัแรงจูงใจของบุคคล แสดง
พฤติกรรมท่ีจะแสดงออกไปในทางต่อตา้นหรือสนบัสนุนต่อส่ิงนั้นหรือสถานการณ์นั้น  ถา้ทราบทศันคติ
ของบุคคลใดท่ีสามารถท านายพฤติกรรมของบุคคลนั้นได ้ โดยปกติคนเรามกัแสดงพฤติกรรมในทิศทางท่ี
สอดคลอ้งกบัทศันคติท่ีมีอยู ่ 
                อยา่งไรก็ดีเจตคติเม่ือเกิดข้ึนแลว้อาจจะมีลกัษณะท่ีค่อนขา้งถาวรและคงทน ความรังเกียจท่ี
เรียนรู้ในวยัเด็กอาจจะคงอยูต่่อไปจนชัว่ชีวติ  เจตคติทางการเมือง ศาสนาและอ่ืนๆมกัจะมีความคงทนเป็น
อนัมาก สาเหตุท่ีท าใหเ้จตคติบางอยา่งมีความคงทนอาจมีสาเหตุดงัต่อไปน้ี 
               1. เน่ืองจากเจตคตินั้นเป็นแนวทางปรับตวัไดอ้ยา่งพอเพียงคือ  ตราบใดท่ีสถานการณ์นั้นยงั
สามารถจะใชเ้จตคติเช่นนั้นในการปรับตวัอยูเ่จตคตินั้น  ก็จะยงัคงไม่เปล่ียนแต่เน่ืองจากไม่สามารถท่ีจะ
ใชไ้ดเ้น่ืองจากสถานการณ์ไดเ้ปล่ียนแปลงไปแลว้เจตคตินั้นก็มกัจะเปล่ียนแปลงไป  เช่น ในสหรัฐอเมริกา
คนส่วนใหญ่มกัจะคดัคา้นการช่วยเหลือของรัฐบาลอยา่งรุนแรง แต่พอเกิดเศรษฐกิจตกต ่าอยา่งรุนแรงก็
อาจจะรับความช่วยเหลือของรัฐบาลมากข้ึน 
               2. เหตุท่ีเจตคติไม่เปล่ียนแปลง่ายๆก็เพราะวา่ผูมี้เตคตินั้นจะไม่ยอมรับรู้ส่ิงยกเวน้ใด ๆ 
เหตุการณ์เช่นน้ีเรียกวา่ Selective perception  เช่น คนท่ีเกลียดยวิ  เกิดความคิดวา่  พวกยวิน้ีข้ีเหนียวเอารัดเอา
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เปรียบต่อมา มียวิมาอยูบ่า้นใกล ้ๆ ทั้ง ๆ ท่ียวิคนนั้นแสนจะดีเป็นกนัเองใหค้วามช่วยเหลือเราดีเจตคติของเรา
มีอยูเ่ดิมจะไม่ยอมรับรู้ความดีของยวิเช่นนั้น  ดงันั้นเจตคติจึงไม่เปล่ียน 
               3. สาเหตุอีกอยา่งหน่ึงคือ ความภกัดีต่อหมู่กลุ่มท่ีเราเป็นสมาชิกคนเราไม่อยากไดช่ื้อวา่ทรยศต่อ
พวก ตวัอยา่งเช่น หญิงสาวถูกอบรมมาในครอบครัวซ่ึงเคร่ง ไม่ยอมใหเ้ล่นการพนนั สูบบุหร่ีเพราะการ
กระท าเช่นนั้นครอบครัวถือวา่เป็นการกระท ามิใช่วสิัยสตรีท่ีดี ท่ีจะพึงกระท า ต่อมาแมว้า่จะมีโอกาสท่ีจะ
กระท าไดแ้ต่ไม่ท า เพราะเห็นวา่ขดัต่อเจตคติของพ่อแม่ท่ีเคยสั่งสอนไว ้
               4. ความตอ้งการป้องกนัตนเองบุคคลท่ีไม่ยอมเปล่ียนเจตคติท่ีเขามีอยูเ่ดิมนั้นอาจเน่ืองจาก
เหตุผลวา่หากเขาเปล่ียนแปลงแลว้จะท าใหค้นอ่ืนเห็นวา่เขาอ่อนแอ  เช่น คนขายของเสนอวธีิการขายใหญ่ให้
หวัหนา้ หวัหนา้เห็นวา่ดีเหมือนกนัแต่ไม่ยอมรับเพราะเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีท าใหค้นอ่ืนเห็นหวัหนา้ไม่มี
ความสามารถ 
               5. การไดรั้บการสนบัสนุนจากสังคมนั้นคือการท่ีเราเช่ืออยา่งนั้นมีเจตคติอยูอ่ยา่งนั้นเรายงัไดรั้บ
การสนบัสนุนกบัคนท่ีมีความเช่ืออยา่งเดียวกบัเราอยู ่
หน้าที่และประโยชน์ของเจตคติ 
                Katz (อา้งในนพมาศ 2534:130) มองวา่เจตคติมีประโยชน์และหนา้ท่ี คือ 
 1. เป็นประโยชน์โดยการเป็นเคร่ืองมือ ปรับตวั และเป็นประโยชน์ในการใชเ้พื่อท าการต่าง ๆ 
 2. ท าประโยชน์โดยการใชป้้องกนัสภาวะจิตใจ หรือปกป้องสภาวะจิตของบุคคล 
(EGODEFENSIVE FUNCTION)   เพราะความคิด หรือความเช่ือบางอยา่งสามารถท าใหผู้เ้ช่ือหรือคิดสบาย
ใจ ส่วนจะผดิจะถูกเป็นอีกเร่ืองหน่ึง  
 3. เจตคติท าหนา้ท่ีแสดงค่านิยมใหค้นเห็นหรือรับรู้   (VALUE EXPRESSIVE FUNCTION)   
 4. มีประโยชน์หรือใหคุ้ณประโยชน์ทางความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัผูค้นและส่ิงต่างๆ 
 5. ช่วยใหบุ้คคลมีหลกัการและกฎเกณฑใ์นการแสดงพฤติกรรมหรือช่วยพฒันาค่านิยมใหก้บั
บุคคล การท่ีบุคคลมีทศันคติท่ีดีต่อบุคคล สถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคมจะเป็นส่ิงท่ีช่วยใหบุ้คคลสามารถ
ประเมินและตดัสินไดว้า่ควรจะเลือกประพฤติอยา่งไรจึงจะเหมาะสมและดีงาม 
                  ชม ภูมิภาค (2516:65)  หนา้ท่ีของเจตคติ  เจตคติท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการรับรู้อยูม่าก  เจตคติมีส่วน
ก าหนดการมองเห็นของคน นอกจากน้ียงัท าหนา้ท่ีอ่ืน ๆ อีกเช่น 
 1.  เตรียมบุคคลเพื่อใหพ้ร้อมต่อการปฏิบติัการ 
 2. ช่วยใหบุ้คคลไดค้าดคะเนล่วงหนา้วา่อะไรจะเกิดข้ึน 
 3. ท าใหบุ้คคลไดรั้บความส าเร็จตามหลกัชยัท่ีวางไว  ้
การเปลีย่นแปลงเจตคติ 
            สุชา จนัเอม และสุรางค ์จนัเอม (2520:110-111)   กล่าววา่ ทศันคติของบุคคลสามารถ
เปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองมาจาก  
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               1)    การชกัชวน (PERSUASION) ทศันคติจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงใหม่ไดห้ลงัจากท่ีไดรั้บ
ค าแนะน า บอกเล่า หรือไดรั้บความรู้เพิ่มพูนข้ึน 
               2)    การเปล่ียนแปลงกลุ่ม (GROUP CHANGE) ช่วยเปล่ียนทศันคติของบุคคลได ้
               3)    การโฆษณาชวนเช่ือ (PROPAGANDA) เป็นการชกัชวนใหบุ้คคลหนัมาสนใจหรือรับรู้โดย
การสร้างส่ิงแปลกๆใหม่ๆข้ึน  
                 ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติ คือ 
                1. บิดา มารดา ของเด็ก 
                 2. ระเบียบแบบแผน วฒันธรรมของสังคม 
                 3. การศึกษาเล่าเรียน 
                 4. ส่ิงแวดลอ้มในสังคม 
                 5. การพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีแต่ละคนใชป้ระจ าตวั 
การแกไ้ขเจตคติหรือวธีิสร้างเจตคติ 
             เจตคติเป็นเร่ืองท่ีแกไ้ขไดอ้ยากถา้จ าเป็นจะตอ้งช่วยแกไ้ขเปล่ียนเจตคติของคนอาจใชว้ธีิเหล่านั้น คือ 
                 1. การค่อย ๆ ช้ืนลงใหเ้ขา้ใจ 
                 2. หาส่ิงเร้าและส่ิงจูงใจอยา่งเขม้ขน้มาย ัว่ยุ 
                3. คบหาสมาคมกบัเพื่อนดีดี 
                4. ใหอ่้านหนงัสือดีมีประโยชน์ 
                 5. ใหล้องท าจนเห็นชอบแลว้กลบัตวัดีเอง 
            ชม ภูมิภาค (2516:65) ไดอ้ธิบายวา่เจตคติเปล่ียนแปลงได ้ปัจจยัท่ีจะช่วยใหเ้จคติเปล่ียนแปลงไดมี้
หลายประการเช่น 
              1. ความกดดนัของกลุ่ม(Group pressure) หากกลุ่มจะสามารถใหร้างวลัหรือลงโทษไดย้อ่มจะมีแรง
กดดนัมากในการท่ีจะกดดนัทิศทางเจตคติของเราส่ิงย ัว่ยุท่ีเป็นรางวลันั้น ไดแ้ก่ ความเป็นผูมี้คนรู้จกัมากการ
เล่ือนต าแหน่งการงาน สัญลกัษณ์ของการยอมรับนบัถือเป็นตน้ ส่วนส่ิงย ัว่ยท่ีุเป็นการลงโทษก็เช่น การเสีย
เพื่อนฝงู เสียช่ือเสียง เสียต าแหน่ง เป็นตน้ ยิง่เรามีความผิดปกติไปจากกลุ่มเท่าใดแรงบีบบงัคบัของหมู่มีมาก
เท่าใดหรือยิง่หมู่กลุ่มนั้น ยิง่เราตอ้งการเป็นสมาชิกของหมู่ใด แรงบีบบงัคบัของหมู่ยอ่มมีมากเท่านั้นหรือยิง่
หมู่กลุ่มตอ้งการเรามากเท่าใดกลุ่มก็ยิง่ตอ้งการใหเ้ราปฏิบติัตามมาตรฐานของกลุ่มเท่านั้น  กลุ่มท่ีมีเกียรติ
ศกัด์ิหรือศกัด์ิศรีต ่าในหมู่อาจจะกระท าผดิแปลกไปไดบ้า้ง  แต่ยิง่มีต าแหน่งสูงหรือศกัด์ิศรีสูงแลว้กระท าผดิ
มาตรฐานเพียงนิดเดียวแรงกดดนัของหมู่จะเกิดข้ึนทนัทีเพื่อใหป้ฏิบติัอยูใ่นแนว 
              นอกจากน้ีแรงกดดนัของกลุ่มจะมีมากก็คือ การท่ีไม่มีมาตรฐานอ่ืนท่ีจะปฏิบติัหรือมีนอ้ยทางท่ีจะ
เลือกหรือเราไม่มีความรู้มากมายนกัในเร่ืองนั้น  บุคคลมกัจะเปล่ียนความคิดเห็นหรือเจตคติหากกลุ่มของเขา
ท่ียดึอยูเ่ปล่ียนแปลงไป   ตวัอยา่งเช่น กรรมกร แรกๆอาจไม่สนใจกนัรวมเป็นสมาคมแต่ต่อมาหากรู้วา่คนอ่ืน 
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ๆ ในกลุ่มรับฟังความคิดเห็นนั้น เขาก็อาจเปล่ียนความคิดยิง่กลุ่มมีความเป็นเอกภาพเท่าใดแรงกดดนัของ
กลุ่มยิง่มีผลเท่านั้นเร่ืองอ านาจของความกดดนัของกลุ่มอนัมีผลต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอาจจะเป็นไปได ้ 
4 กรณีคือ 
  1.1 เราอาจปฏิเสธบรรทดัฐานของกลุ่มและยดึมัน่ในเจตคติของเราและเราอาจจะกา้วร้าว
ยิง่ข้ึนหากเราเช่ือวา่กลุ่มไม่มีผลบีบบงัคบัเรามากนกัหรือเรามีความภกัดีต่อกลุ่มอ่ืนมากกวา่ 
  1.2 เราอาจจะไม่เปล่ียนแปลงต่อเจตคติของเราแต่เราปฏิบติัตามกลุ่มเพราะเหตุผลภายนอก
อยา่งอ่ืนโดยถือวา่เป็นส่วนตวัและเราไม่เห็นดว้ยแต่ส่วนรวมท าเช่นนั้นก็ตอ้งปฏิบติัตาม 
  1.3 เราอาจยอมรับบรรทดัฐานของกลุ่มเพียงผวิเผิน ภายในส่วนลึกของจิตใจเราไม่ยอมเปล่ียน
แต่พอเราออกไปอยูก่ลุ่มอ่ืนเราจะไดเ้ห็นวา่เราเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 
  1.4 เราอาจจะน าเอาบางส่วนของบรรทดัฐานของกลุ่มมาผนวกกบัความเช่ือของเราและ
ปฏิเสธบางส่วน 
 2. ประสบการณ์ท่ีน่าพึงพอใจหรือไม่น่าพึงพอใจ เราอาจเปล่ียนแปลงเจตคติไปไดเ้ม่ือไดรั้บ 
ประสบการณ์ท่ีน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ   เช่น นายแดงเขา้ท างานบริษทัหน่ึงเพราะเขาเช่ือวา่จะมี
ความกา้วหนา้แต่พบวา่  หวัหนา้ของเขาเป็นคนข้ีอิจฉาเม่ือเขาเกิดเสนอความคิดเห็นดีๆเพื่อปฏิบติัหวัหนา้
อาจจะเห็นวา่การเสนอแนะของเขาเช่นนั้นท าให้ฐานะของเขาสั่นคลอนและนอกจากนั้นยงัทราบดีวา่เพื่อน
ร่วมงานของเขาไปฟ้องแก่หวัหนา้งานบ่อยๆเขาจึงอาจเปล่ียนเจตคติไปอีกแบบหน่ึงคือมองไม่เห็น
ความกา้วหนา้ในการท างานกบับริษทัน้ี เช่นน้ีเป็นตน้ 
              3. อิทธิพลของกลุ่มบุคคลท่ีมีช่ือเสียง บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในความหมายน้ีอาจจะเป็นเพื่อนซ่ึงเรานบั
ถือความคิดของเขาหรืออาจจะเป็นผูเ้ชียวชาญทางดา้นความพิเศษต่างๆ ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัในเร่ืองน้ีก็คือ 
การโฆษณา ซ่ึงมกัจะใชค้นมีช่ือเสียงไปยุง่เก่ียว เช่น ดาราภาพยนตร์ช่ือดงัคนนั้นใชส้บู่ยีห่อ้นั้น ๆ เป็นตน้ 
              เจตคติเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ   อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการเรียนรู้  ประสบการณ์ 
และเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมหรือแนวโนม้ท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้น ๆ  ไปในทิศทางหน่ึง  
อาจเป็นไปในทางสนบัสนุนหรือคดัคา้นก็ได ้  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขบวนการการอบรมใหก้ารเรียนรู้ระเบียบวธีิ
ของสังคม  ซ่ึงเจตคติน่ีจะแสดงออกหรือปรากฏใหเ้ห็นชดัในกรณีท่ีส่ิงเร้านั้นเป็นส่ิงเร้าทางสังคม 
องค์ประกอบของเจตคติ 

  องคป์ระกอบของเจตคติมี 3 ประการ  ไดแ้ก่ 
  1.  ดา้นความคิด ( Cognitive  Component)  หมายถึง  การรับรู้และวนิิจฉยัขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ  
แสดงออกมาในแนวคิดท่ีวา่อะไรถูก  อะไรผดิ 
  2.  ดา้นความรู้สึก  ( Affective  Component)  หมายถึง  ลกัษณะทางอารมณ์ของบุคคลท่ีสอดคลอ้ง
กบัความคิด  เช่น  ถา้บุคคลมีความคิดในทางท่ีไม่ดีต่อส่ิงใด  ก็จะมีความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อส่ิงนั้นดว้ย  จึงแสดง
ออกมาในรูปของความรู้สึกไม่ชอบหรือไม่พอใจ 
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  3.  ดา้นพฤติกรรม  ( Behavior  Component)  หมายถึง  ความพร้อมท่ีจะกระท าซ่ึงเป็นผลมาจาก
ความคิดและความรู้สึกและจะออกมาในรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธ การปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติั 

ทฤษฎีแรงจูงใจ 

ความหมายและองค์ประกอบของแรงจูงใจ ( Motivation) 
            แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะท่ีอินทรียถู์กกระตุน้ใหแ้สดงพฤติกรรมเพื่อไปยงัจุดมุ่งหมายดงันั้น
แรงจูงใจจึงเป็นความปรารถนา ท่ีบุคคลมีความตอ้งการท่ีจะบรรลุเป้าหมายโดยการเรียนรู้ของแต่ละคน
นัน่เอง เม่ือบุคคลไดรั้บการกระตุน้จากส่ิงเร้าต่างๆ และบุคคลจะเกิดความตอ้งการ ( Needs )  และถา้ความ
ตอ้งการของบุคคลไม่ไดรั้บการตอบสนอง บุคคลจะเกิดความเครียด ( stress ) เม่ือบุคคลสะสมความเครียดไว้
มาก ๆ บุคคลจะขาดความสุขในการด าเนินชีวิต  การสะสมความเครียด ความวติกกงัวลมาก  ๆ จะท าให้
บุคคลเกิดแรงขบั  ( drive ) ท่ีจะกระท ากิจกรรมบางอยา่งหรือแสดงพฤติกรรมบางอยา่งใหล้ดความเครียดนั้น
ลงมากระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในน้ีเอง ซ่ึงจะท าการกระตุน้ใหบุ้คคลไปสู่การกระท าบางอยา่งท่ีไปสู่
เป้าหมาย  กระบวนการเช่นน้ีเรียกวา่ แรงจูงใจ ( Motivation ) 

องค์ประกอบในการเกดิแรงจูงใจ  มี 4 ขั้นตอน คือ 

  1.  ขั้นความตอ้งการ ( needs stage )  ออความตอ้งการเป็นสภาวะขาดสมดุลท่ีเกิดไดเ้ม่ือบุคคลขาด
ส่ิงท่ีจะท าใหส่้วนต่าง ๆ ภายในร่างกายท าหนา้ท่ีไปตามปกติ   ส่ิงท่ีอาจจะเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินชีวิต
จึงท าใหเ้กิดแรงขบัและเกิดแรงกระตุน้ เช่น ความหิว  เม่ือบุคคลหิวบุคคลก็ตอ้งพยายามหาอาหาร  คนท่ีลด
น ้าหนกัโดยการใชย้าลดความอว้น  ยาจะไปกดประสาทไม่ใหหิ้วแต่พอหลงัจากไม่ใชย้าลดน ้าหนกั  จะเห็น
วา่คนท่ีลดน ้าหนกัโดยใชย้าจะกินอาหารชดเชยมากข้ึนและอาจจะกลบัมาอว้นใหม่อีก  หรือเด็กเล็กท่ีไม่กิน
นมตอนป่วย  แต่พอใหป่้วยเด็กจะเร่ิมกินนมมากข้ึนเพื่อชดเชยตอนท่ีป่วย  ความกระหายก็เป็นความตอ้งการ
อีกอยา่งท่ีเม่ือเกิดแลว้บุคคลตอ้งหาวธีิการเพื่อให้หายกระหาย  ความตอ้งการทางเพศและความตอ้งการการ
พกัผอ่นก็จดัเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวติ  และไม่มีใครในโลกน้ีท่ีพยายามฝืนเพื่อไม่ให้
ตนเองหลบั  มนุษยทุ์กคนตอ้งการการพกัผอ่นดว้ยกนัทั้งส้ิน 
  2.  ขั้นแรงขบั ( drive  stage  )   หรือภาวะท่ีบุคคลถูกกระตุน้ใหเ้กิดแรงขบั  เม่ือบุคคลเกิดแรงขบั
แลว้บุคคลจะน่ิงอยูเ่ฉย  ๆ   ไม่ไดบุ้คคลอาจจะรู้สึกไม่มีความสุข กระวนกระวายใจ  ดงันั้นบุคคลจะคิดคน้หา
วธีิการท่ีท าใหต้นเองรู้สึกวา่ไดรั้บการตอบสนองจากความหิว ความกระหาย  ความตอ้งการทั้งปวงท่ีเกิดข้ึน  
เพื่อผลกัดนัใหไ้ปสู่จุดหมายปลายทาง ตามท่ีบุคคลตอ้งการ   
  3.  ขั้นพฤติกรรม ( behavior stage )   เป็นขั้นท่ีเกิดแรงขบัอยา่งมากท่ีท าใหบุ้คคลเดินไปหาน ้าด่ืม  
โดยการเดินเขา้ไปในร้านสะดวกซ้ือแลว้เปิดขวดด่ืมแลว้จึงเดินมาจ่ายสตางคห์รือถา้ทนต่อความกระหายน ้า
ไดก้็รีบเดินอยา่งรวดเร็วไปจ่ายสตางคแ์ลว้ยกน ้าด่ืมรวดเดียวหมดขวด  ช่ืนใจ  ความกระหายก็บรรเทาลง 
   4.  ขั้นลดแรงขบั ( drive  reduction stage ) เป็นขั้นสุดทา้ยท่ีอินทรียไ์ดรั้บการตอบสนองคือ ไดด่ื้ม
น ้าเป็นขั้นท่ีบุคคลเกิดความพึงพอใจ ความตอ้งการต่างๆ ก็จะลดลง  
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บทที ่ 3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน ใหเ้ป็นผูมี้
วนิยัและความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและการเรียนดีข้ึนของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช. 2 / 1 ปีการศึกษา 2558
วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ  ไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
 2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
   4.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 5.  การวเิคราะห์ขอ้มูล  

1. แบบแผนการวจัิย 
       ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนในการวจิยัไวด้งัน้ี 
 1.  ศึกษาหลกัการ  ทฤษฏีจิตวทิยาการศึกษา  เจตคติ  (Attitude)  ทฤษฎีแรงจูงใจ  ทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบวางเง่ือนไข ลกัษณะดา้นวนิยัในห้องเรียน  ความขยนัอดทนและความรับผิดชอบ 
 2.  ก าหนดกรอบความคิดในการวจิยั  เพื่อท าการศึกษาความมีวนิยัในตนเอง  ความรับผดิชอบ
ของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช. 2 / 1 ปีการศึกษา 2558 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 
 3.  ก าหนดวตัถุประสงค ์
 4.  ก าหนดกลุ่มประชากร  ในการวจิยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดกลุ่มประชากร คือ  นกัเรียนระดบัชั้น 
ปวช. 2 /1 ปีการศึกษา 2558 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จ านวน 16  คน 
 5.  สร้างเคร่ืองมือการวจิยั  โดยผูว้จิยัศึกษาจากหลกัการ ทฤษฎี  แนวคิด  วตัถุประสงค ์ เพื่อ
จ าแนกวา่  ควรสร้างเคร่ืองมือวดัดา้นใดบา้งใหเ้หมาะสมกบัสภาพของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช. 2 / 1              
ปีการศึกษา 2558 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จ านวน 16  คน ท่ีน ามาท าการวจิยัในคร้ัง
น้ี 
 6.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัน าไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลดวัยตวัเองโดยการสังเกต ให้
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งไดต้อบแบบสอบถาม 
 7.  การสรุปผลการวจิยัและน าเสนอผลการวิจยั  โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูลและเขียน
สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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2. ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร / กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนระดบัชั้น ปวช. 2 / 1 ปีการศึกษา 
2558 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ  จ  านวน 16  คน 
3.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ในการท าวจิยัคร้ังน้ี  เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสังเกต  แบบสอบถาม  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง   
 
4.  การด าเนินการวจัิย/การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้จิยัไดใ้ชก้ารสังเกตและน าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนให้นกัเรียน
ระดบัชั้น ปวช. 2 / 1 ปีการศึกษา 2558 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ  จ านวน 16 คน ได้
ตอบแบบสอบถามและเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง 
 
5.  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัใชค้่าร้อยละในการวิเคราะห์ขอ้มูล  
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บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเ้ป็นผูมี้วินยัและ
ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและการเรียนดีข้ึนของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช. 2/ 1 ปีการศึกษา 2558  
วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพปรากฏวา่ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียนเป็นอยา่งดีจึงท าให้
นกัเรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสามารถตอบสนองต่อตวันกัเรียนเองท าให้นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียน
ท่ีดีข้ึน มีวนิยัในตนเองและมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายและการเรียนดีข้ึน   
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 1. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้ารด าเนินติดตามขอ้มูลดว้ยตวัเองโดยการสังเกต สัมภาษณ์   
ใหน้กัเรียนตอบแบบสอบถามและมีการติดตามดูแลพฤติกรรมและการเรียนของนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด   
ดงัน้ี 
  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช. 2 / 1 ปีการศึกษา 2558
โดยการสังเกตพฤติกรรมและการเรียนของนกัเรียนในชัว่โมงโฮมรูม ขณะท่ีท าการสอน และสอบถามจากครู
แต่ละวชิาท่ีท าการสอนซ่ึงพบวา่มีนกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นพฤติกรรมการเรียนขาดวนิยัและความรับผดิชอบ 
เช่น มาสา ไม่สนใจเรียน ไม่ส่งงานตามก าหนดเวลา บางคร้ังไม่มาเรียน  มีการจดบนัทึกและติดตามนกัเรียน
เป็นรายกรณีโดยการวา่กล่าวตกัเตือนและมีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการใหน้กัเรียนตอบ
แบบสอบถาม  สรุปไดด้งัน้ี 
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ตารางแสดงความมีวนัิย ความรับผดิชอบและความสนใจการเรียน 
ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.  2/1  (คร้ังที ่1) 

ข้อ รายการ 
ท าเป็น
ประจ า 

ท าเป็น
บางคร้ัง 

ไม่เคยท า 

1 นกัเรียนมกัน างานวชิาอ่ืนมาท า ขณะท่ีก าลงัเรียนวชิาหน่ึง   76.74 13.96 9.30 
2 นกัเรียนพูดคุยและเล่นเพื่อนในขณะท่ีครูสอน 69.77 25.58 4.65 
3 นกัเรียนส่งงานและการบา้นตรงเวลาท่ีครูก าหนด 72.09 18.60 9.31 
4 นกัเรียนนอนหลบัในหอ้งเรียนขณะชัว่โมงเรียน 58.14 25.58 16.28 
5 นกัเรียนไม่ท าการบา้นและลอกการบา้นเพื่อน 74.42 16.28 9.30 
6 นกัเรียนท าผิดจะพยายามแกไ้ขโดยไม่ทอ้แท ้ 41.86 44.19 13.95 
7 นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 46.51 46.51 6.98 
8 นกัเรียนมาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน 44.19 51.16 4.65 
9 นกัเรียนรู้จกัวางแผนและเตรียมพร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน

มหาวทิยาลยั 
25.58 46.51 27.91 

10 นกัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์โดยการอ่านหนงัสือ 41.89 46.57 11.54 
  จากแบบสอบถามนกัเรียนเก่ียวกบัความมีวนิยัและรับผดิชอบในหอ้งเรียน (คร้ังท่ี 1)  สรุปได ้ดงัน้ี     
  นกัเรียนมกัน างานวชิาอ่ืนมาท า ขณะท่ีก าลงัเรียนวชิาหน่ึง นกัเรียนท่ีท าเป็นประจ า มากท่ีสุด   
คิดเป็นร้อยละ  76.74 
  นกัเรียนพูดคุยและเล่นเพื่อนในขณะท่ีครูสอน  นกัเรียนท่ีท าเป็นประจ ามากท่ีสุดคิดเป็น 
ร้อยละ  69.77 
  นกัเรียนส่งงานและการบา้นตรงเวลาท่ีครูก าหนด นกัเรียนท่ีท าเป็นประจ ามากท่ีสุด คิดเป็น 
ร้อยละ 72.09  
  นกัเรียนนอนหลบัในหอ้งเรียนขณะชัว่โมงเรียน  นกัเรียนท่ีท าเป็นประจ ามากท่ีสุด  คิดเป็น 
ร้อยละ  58.14 
  นกัเรียนไม่ท าการบา้นและลอกการบา้นเพื่อน  นกัเรียนท่ีท าเป็นประจ า มากท่ีสุด  คิดเป็น 
ร้อยละ  74.41 
  นกัเรียนท าผิดจะพยายามแกไ้ขโดยไม่ทอ้แท ้ นกัเรียนท่ีท าบางคร้ัง มากท่ีสุด  คิดเป็น 
ร้อยละ  44.19 
  นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนท่ีท าเป็นประจ าและท าเป็น 
บางคร้ัง มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  46.51 
  นกัเรียนมาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน  นกัเรียนท่ีท าบางคร้ัง มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  51.16 
  นกัเรียนรู้จกัวางแผนและเตรียมพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในมหาวทิยาลยั  นกัเรียนท่ีท าบางคร้ัง  
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มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  46.51 
  นกัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์โดยการอ่านหนงัสือ  นกัเรียนท่ีท าบางคร้ัง มากท่ีสุด   
คิดเป็นร้อยละ  46.57 
  หลงัจากท่ีผูว้จิยัไดท้  าการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนและไดใ้ชแ้บบสอบถามเก่ียวกบัความมี
วนิยั ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียน โดยใหน้กัเรียนระดบัชั้น ปวช.  2/1 จ านวน 16 คน  
ตอบแบบสอบถามดว้ยความจริงแลว้น ามาสรุปโดยใชค้่าร้อยละในการวเิคราะห์ผลการวจิยั (จากแบบสรุปผล
การตอบแบบสอบถาม) และประกอบกบัผลการเรียนของภาคเรียนท่ี 1 ท าให้ผูว้จิยัไดท้  าการสังเกตนกัเรียน 
ท่ีมีพฤติกรรมในลกัษณะดงักล่าวและมีผลการเรียนค่อนขา้งต ่าซ่ึงผูว้จิยัจะท าการวิจยัเพื่อเป็นปรับเปล่ียน 
ดา้นพฤติกรรมใหน้กัเรียนในหอ้งเรียนมีวนิยัและความรับผดิชอบ  ตั้งใจเรียน  จึงไดด้ าเนินการโดยใหแ้ต่ละ
คนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและร่วมกนัสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียนการ
สอนโดยการวางเง่ือนไขกนัภายในหอ้งเรียน  สร้างแรงจูงใจ  และสร้างความตระหนกัใหน้กัเรียนเห็นถึง 
ผลของการไม่มีวนิยั  ขาดความรับผดิชอบ และไม่ตั้งใจเรียน  โดยไดด้ าเนินการ  ดงัน้ี 
  ๏   ใหน้กัเรียนแต่ละคนเขียนค ามัน่สัญญา 
               ๏ ขอความร่วมมือจากผูป้กครองร่วมกนัดูแลพฤติกรรมและการเรียนของนกัเรียน ใหผู้ป้กครองแจง้
พฤติกรรมของนกัเรียนขณะอยูบ่า้นเม่ือนกัเรียนขาดเรียนหรือมาสายใหค้รูทราบและครูก็มีการติดตาม
นกัเรียนร่วมกนั 
  ๏   ขอความร่วมมือจากครูท่ีท าการสอนทุกท่านใหข้อ้มูลดา้นพฤติกรรมของนกัเรียนขณะเรียน 
ในแต่ละวชิา 
    ๏ ขอความร่วมมือกบัเพื่อนภายในหอ้งเรียน  โดยการจดัเป็นกลุ่ม 4  กลุ่ม  กลุ่มละ  4  คน รวมเป็น
ทั้งส้ินจ านวน 16 คน  โดยครูจะคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีความรับผดิชอบ  ตั้งใจเรียนและมีผลการเรียนค่อนขา้งดี  
เป็นหวัหนา้กลุ่มเพื่อเป็นพี่เล้ียงภายในกลุ่ม  และใหน้กัเรียนท่ีเหลือเขา้รวมกลุ่มกนัเองตามความสมคัรใจให้
ครบจ านวนตามท่ีก าหนดหลงัจากนั้นใหแ้ต่ละกลุ่มเขียนค ามัน่สัญญาร่วมกนั และร่วมกนัวางแผนการศึกษา
ต่อระดบัมหาวทิยาลยั ซ่ึงนกัเรียนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นหวัหนา้กลุ่มจะด าเนินการแต่งตั้งกรรมการแต่ละ
ดา้นร่วมกนัดูแลภายในกลุ่ม เช่น ดูแลเก่ียวกบัพฤติกรรม  การขาดเรียน  มาสาย  การเรียนฯลฯ   นกัเรียนจะ
เขา้กลุ่มร่วมกนัท างานและเป็นพี่เล้ียงคอยใหค้  าปรึกษา  ช่วยเหลือกรณีไม่เขา้ใจบทเรียน  อ่านหนงัสือ  และ
ท างานแต่ละวชิาไดส้ าเร็จ   
      ผูว้จิยัไดติ้ดตาม ดูแลและสังเกตนกัเรียนเป็นระยะ ๆ  และในกรณีท่ีนกัเรียนมีปัญหาไม่วา่จะเป็น
ปัญหาดา้นพฤติกรรม  และการเรียนหวัหนา้กลุ่มแต่ละกลุ่มจะรายงานครู  และร่วมกนัแกปั้ญหาทั้งดา้น 
การมาเรียน  ถา้มีนกัเรียนขาดเรียนภายในกลุ่มจะแจง้ใหค้รูทราบและมีการติดตามใหม้าเรียนและช้ีให้ 
นกัเรียนเห็นความส าคญัของการเรียน  ตอ้งมีวนิยัและความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี  ท าให้บรรยากาศการ 
เรียนรู้ภายในห้องเรียนดีข้ึน  รู้จกัเสียสละ  มีความสามคัคีและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ภายในหอ้งเรียนมีการ
จดักิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั  เช่น  ร่วมกนัท าความสะอาดห้องเรียนนอกเหนือจากเวรท าความสะอาดประจ าวนั 
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แลว้  แข่งขนักีฬาภายในหอ้งเรียน  นอกจากน้ีมีการจดัใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมรักการอ่าน การรู้จกัการ
ออมโดยในแต่ละสัปดาห์จะมีการใหน้กัเรียนน าเงินท่ีเหลือมาฝากเงินกบัธนาคารโรงเรียนทั้งน้ีเพื่อเป็นฝึกให้
นกัเรียนมีความรับผิดชอบและรู้จกัประหยดัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
      ผูว้จิยัไดส้ังเกต  พบวา่  พฤติกรรมของนกัเรียนภายในห้องหลงัจากมีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ 
แลว้  ให้เพื่อนคอยเป็นพี่เล้ียงแนะน าเพื่อนไม่วา่จะเป็นดา้นพฤติกรรมและการเรียน ท าใหมี้บรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนการสอนมากข้ึน เม่ือน านกัเรียนมาร่วมกนัท ากิจกรรมของโรงเรียน พบวา่นกัเรียนมี 
ความกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมกิจกรรม  และเอาใจใส่ต่อการเรียนมากข้ึน  ขณะเขา้แถวก็มีความ 
เป็นระเบียบและมีวนิยัมากข้ึนตามล าดบั เม่ือแต่ละวชิาท าการสอบก็จะพบวา่นกัเรียนจะเขา้กลุ่มร่วมกนัอ่าน
หนงัสือและมีการซกัถามบทเรียนท่ีไม่เขา้ใจ  เพื่อนท่ีเขา้ใจก็จะอธิบายใหก้บัเพื่อนท่ีไม่เขา้ใจบทเรียนท าให้
ไดค้ะแนนดีข้ึน  ครูก็ใหค้  าชมเชยและใหก้ าลงัใจนกัเรียนเพื่อท่ีจะไดมี้ก าลงัใจท าต่อไป  รู้จกัหนา้ท่ีและมี
ความรับผดิชอบมากข้ึน  ท าใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัของตวัเอง สนใจเรียนมากข้ึน มีการซกัถามเก่ียวกบั
บทเรียนกบัครูใหอ้ธิบายใหเ้ขา้ใจ  โดยดูจากพฤติกรรมการเรียน  การส่งงานตรงก าหนดเวลา    และไดรั้บค า
ชมเชยจากครูแต่ละวชิาท่ีท าการสอนโดยภาพร่วมของนกัเรียนในห้องปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียน  
ตั้งใจเรียน   ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน  มีน ้าใจ  รู้จกัเสียสละ  มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการมาเรียน
ใหม้าทนัเรียน 
  หลงัจากผูว้จิยัเห็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหน้กัเรียนเป็นผูมี้วนิยัมีความรับผดิชอบต่อการเรียน
และมีบรรยากาศภายในหอ้งเรียนดีข้ึนครูก็มีการพูดคุยและร่วมกนัประเมินผลการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของแต่ละคน โดยการสัมภาษณ์และใหน้กัเรียนแต่ละคนตอบแบบสอบถามชุดเดิมอีกคร้ัง แลว้น ามาสรุป
เปรียบเทียบกบัการตอบแบบสอบถามคร้ังแรก พบวา่  นกัเรียนมีความรัก สามคัคีในหมู่คณะ  มีความ
รับผดิชอบ  มาเรียนเป็นประจ า  ตั้งใจเรียนและท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย  มีผลการเรียนดีข้ึน ท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสังเกต  การสัมภาษณ์ ขอ้มูลดา้นการเรียนของแต่ละวชิา 
การตอบแบบสอบถามจากนกัเรียนและจากการใชแ้รงจูงใจเสริมแรงโดยใหค้  าชมเชยแก่นกัเรียน รวมทั้งดูแล
ดา้นการเรียนใหมี้ความรับผิดชอบสนใจเรียน  และ  ติดตามจากผูป้กครองคุณครูท่ีเขา้สอนแต่ละวชิาปรากฏ
วา่  นกัเรียนระดบัชั้น ปวช. 2 / 1 ปีการศึกษา 2558 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ    มีความ
เอาใจใส่ต่อการเรียนรับผดิชอบ และ  สนใจเรียนมากข้ึน  โดยสังเกตจากบรรยากาศการเรียนภายในหอ้งเรียน
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ท าใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมีความตั้งใจเรียน  มีความ
รับผดิชอบต่อหนา้ท่ี  ไม่ขาดเรียน  หรือมาสาย  ท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย และส่งงานตรงก าหนดเวลา  
รู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ดว้ยความเตม็ใจยงัส่งผลท าใหผ้ลการเรียนมีวนิยัความรับผดิชอบ  และความ 
สนใจการเรียนของนกัเรียน  โดยสรุปจากผลการเปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถาม   ดงัน้ี 
 



26 

 

ตารางแสดงความมีวนัิย ความรับผดิชอบและความสนใจการเรียน 
ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2/1  (คร้ังที ่2) 

 

ขอ้ รายการ 
ท าเป็น
ประจ า 

ท าเป็น
บางคร้ัง 

ไม่เคยท า 

1 นกัเรียนมกัน างานวชิาอ่ืนมาท า ขณะท่ีก าลงัเรียนวชิาหน่ึง   9.30 37.21 53.49 
2 นกัเรียนพูดคุยและเล่นเพื่อนในขณะท่ีครูสอน 13.95 46.51 39.54 
3 นกัเรียนส่งงานและการบา้นตรงเวลาท่ีครูก าหนด 4.65 30.23 65.12 
4 นกัเรียนนอนหลบัในหอ้งเรียนขณะชัว่โมงเรียน 0.00 4.65 95.35 
5 นกัเรียนไม่ท าการบา้นและลอกการบา้นเพื่อน 0.00 11.63 88.37 
6 นกัเรียนท าผิดจะพยายามแกไ้ขโดยไม่ทอ้แท ้ 90.69 9.31 0.00 
7 นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 93.03 6.97 0.00 
8 นกัเรียนมาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน 90.70 9.30 0.00 
9 นกัเรียนรู้จกัวางแผนและเตรียมพร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน

มหาวทิยาลยั 
76.74 23.26 0.00 

10 นกัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์โดยการอ่านหนงัสือ 79.06 20.94 0.00 
 
  จากแบบสอบถามนกัเรียนเก่ียวกบัความมีวนิยัและรับผดิชอบในหอ้งเรียนคร้ังท่ี 2   พบวา่นกัเรียน
ระดบัชั้น ปวช.2/1  มีความกระตือร้ือร้น  เอาใจใส่ต่อการเรียน และมีวนิยัและความรับผดิชอบมากข้ึน   
โดยสรุปได ้ดงัน้ี     
  นกัเรียนมกัน างานวชิาอ่ืนมาท า ขณะท่ีก าลงัเรียนวชิาหน่ึง  นกัเรียนไม่เคยท า มากท่ีสุด  คิดเป็น 
ร้อยละ  53.49 
  นกัเรียนพูดคุยและเล่นเพื่อนในขณะท่ีครูสอน นกัเรียนท่ีท าเป็นบางคร้ังมากท่ีสุด  คิดเป็น 
ร้อยละ  46.51 
  นกัเรียนส่งงานและการบา้นตรงเวลาท่ีครูก าหนด นกัเรียนท่ีไม่เคยท ามากท่ีสุด  คิดเป็น 
ร้อยละ  65.12 
  นกัเรียนนอนหลบัในหอ้งเรียนขณะชัว่โมงเรียน นกัเรียนท่ีไม่เคยท า มากท่ีสุด  คิดเป็น 
ร้อยละ  95.35 
  นกัเรียนไม่ท าการบา้นและลอกการบา้นเพื่อน  นกัเรียนท่ีไม่เคยท า มากท่ีสุด  คิดเป็น 
ร้อยละ  88.37 
  นกัเรียนท าผิดจะพยายามแกไ้ขโดยไม่ทอ้แท ้ นกัเรียนท่ีท าเป็นประจ ามากท่ีสุด  คิดเป็น 
ร้อยละ 90.69  
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  นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนท่ีท าเป็นประจ ามากท่ีสุด  คิดเป็น 
ร้อยละ  93.02 
  นกัเรียนมาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน  นกัเรียนท่ีท าเป็นประจ า มากท่ีสุด  คิดเป็น 
ร้อยละ  90.70 
  นกัเรียนรู้จกัวางแผนและเตรียมพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในมหาวทิยาลยั  นกัเรียนท่ีท าเป็นประจ า  
มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  76.74 
  นกัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์โดยการอ่านหนงัสือ  นกัเรียนท่ีท าเป็นประจ ามากท่ีสุด   
คิดเป็นร้อยละ  79.06 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

ความมุ่งหมาย  
  เพื่อเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเ้ป็นผูมี้วนิยัและความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและ
การเรียนดีข้ึนของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช. 2/ 1 ปีการศึกษา 2558 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจ
กรุงเทพ 
ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร / กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนนกัเรียนระดบัชั้น ปวช. 2/ 1 
 ปีการศึกษา 2558 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ  จ านวน 16  คน  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาค้นคว้า  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้  คือ การสังเกต  และการสัมภาษณ์ การพูดคุย   การใชค้  ามัน่
สัญญาและทฤษฎีเสริมแรง 
วธีิการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ในการท าวจิยัคร้ังน้ี  เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสังเกต  แบบสอบถาม  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง     
การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ผูว้จิยัใชค้่าร้อยละในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสังเกตขอ้มูลดา้นการเรียนของแต่ละวชิาและการตอบ
แบบสอบถามจากนกัเรียน  การใชแ้รงจูงใจเสริมแรงโดยใหค้  าชมเชยแก่นกัเรียน  รวมทั้งดูแลดา้นการเรียน
ใหมี้ความรับผดิชอบ  สนใจเรียน  และติดตามจากผูป้กครอง  คุณครูท่ีเขา้สอนแต่ละวชิา   ซ่ึงนกัเรียนให้
ความร่วมมือเป็นอยา่งดี  ท าใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากข้ึน ในการท า
วจิยัคร้ังน้ีปรากฏวา่  นกัเรียนระดบัชั้น ปวช. 2/1 ปีการศึกษา 2558 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจ
กรุงเทพ มีความเอาใจใส่ต่อการเรียนรับผิดชอบ  และสนใจเรียนมากข้ึนโดยสังเกตจากบรรยากาศ 
การเรียนภายในหอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีความตั้งใจเรียนมากข้ึน  มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ไม่ขาด
เรียนหรือมาสาย  ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายและส่งงานตรงก าหนดเวลา รู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัดว้ยความ
เตม็ใจ โดยดูจากการสังเกต การสัมภาษณ์  ผลการเรียนและสรุปผลการเปรียบเทียบจากการตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกบัความมีวนิยั ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียนของนกัเรียน   ดงัน้ี 
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ตารางเปรียบเทียบความมีวนัิย   ความรับผดิชอบและความสนใจการเรียน 
ของของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2/1   ปีการศึกษา  2558  (คร้ังที ่1 และคร้ังที ่2) 

 

ข้อ รายการ 
คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 

ท าเป็น
ประจ า 

ท าเป็น
บางคร้ัง 

ไม่เคย
ท า 

ท าเป็น
ประจ า 

ท าเป็น
บางคร้ัง 

ไม่เคย
ท า 

1 นกัเรียนมกัน างานวชิาอ่ืนมาท า ขณะท่ี
ก าลงัเรียนวชิาหน่ึง   

76.74 13.95 9.30 9.30 37.21 53.49 

2 นกัเรียนพูดคุยและเล่นเพื่อนในขณะท่ีครู
สอน 

69.77 25.58 4.65 13.95 46.51 39.53 

3 นกัเรียนส่งงานและการบา้นตรงเวลาท่ีครู
ก าหนด 

72.09 18.60 9.30 
4.65 30.23 65.12 

4 นกัเรียนนอนหลบัในหอ้งเรียนขณะชัว่โมง
เรียน 

58.14 25.58 16.28 0.00 4.65 95.35 

5 นกัเรียนไม่ท าการบา้นและลอกการบา้น
เพื่อน 

74.41 16.28 9.30 0.00 11.62 88.37 

6 นกัเรียนท าผิดจะพยายามแกไ้ขโดยไม่
ทอ้แท ้

41.86 44.19 13.95 90.69 9.30 0.00 

7 นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

46.51 46.51 6.98 93.02 6.97 0.00 

8 นกัเรียนมาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน 44.19 51.16 4.65 90.69 9.30 0.00 
9 นกัเรียนรู้จกัวางแผนและเตรียมพร้อมท่ีจะ

ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยั 
25.58 46.51 27.91 76.74 23.25 0.00 

10 นกัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์โดย
การอ่านหนงัสือ 

41.86 46.51 11.53 79.06 20.93 0.00 

 
 จากแบบสอบถามนกัเรียนเก่ียวกบัความมีวนิยัและรับผดิชอบในหอ้งเรียน  เม่ือน าผลสรุป 
ของการตอบแบบสอบถามคร้ังท่ี 1  และคร้ังท่ี  2   พบวา่นกัเรียนระดบัชั้น ปวช.2/1   มีความกระตือร้ือร้น  
 เอาใจใส่ต่อการเรียน และมีวินยัและความรับผดิชอบมากข้ึน จากตารางพบวา่  ในการตอบแบบสอบถาม 
คร้ังท่ี 2  นกัเรียนมีพฤติกรรมดงักล่าวมากกวา่คร้ังท่ี 1   หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นไดว้า่ดีข้ึนอยา่งเห็น
ไดช้ดั  คือ   นกัเรียนไม่น างานวชิาอ่ืนมาท าขณะท่ีก าลงัเรียนวชิาหน่ึง ไม่คุย และเล่นเพื่อนในขณะท่ีครูสอน      



30 

 

ส่งงานและการบา้นตรงเวลาท่ีครูก าหนด   ไม่นอนหลบัในหอ้งเรียนขณะชัว่โมงเรียน   ท าการบา้นและไม่
ลอกการบา้นเพื่อน   ท าผดิจะพยายามแกไ้ขโดยไม่ทอ้แท ้  มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
มาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน  รู้จกัวางแผนและเตรียมพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในมหาวทิยาลยั  และใชเ้วลาวา่ง
ใหเ้ป็นประโยชน์โดยการอ่านหนงัสือ  ท าให้นกัเรียนสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเ้ป็นผูมี้วนิยั
และความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและการเรียน  ส่งผลใหก้ารเรียนดีข้ึน  และเป็นผูท่ี้มีความส าเร็จในชีวิตตาม
จุดหมายท่ีตั้งไว ้
 
ข้อเสนอแนะ  

1.  ควรมีการติดตามอยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ือง  ควรมีการติดตามอยา่งต่อเน่ือง 
2.  ครู  ผูป้กครอง  นกัเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ควรร่วมมือกนัแกไ้ขและสะทอ้นปัญหา 

ต่าง ๆ ของนกัเรียน  ท าใหน้กัเรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการเรียน   
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