วิจยั
เรื่ อง
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการเรียนให้ มีวนิ ัยและความรับผิดชอบ
ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 / 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
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คานา
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนให้มีวนิ ยั และความรับผิดชอบ
ของนักเรี ยน ระดับชั้นปวช. 2 / 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพจึงนาผลงานวิจยั นี้มา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั จึงได้ศึกษาต่อและปรับปรุ งพัฒนาเครื่ องมือ
วิจยั ให้ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น โดยได้ทาการศึกษากับนักเรี ยนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ
เบญจนี สุ คนั ธเมศวร์
ผูว้ จิ ยั
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ชื่อผลงานวิจยั

: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้ มีวนิ ัยและความรับผิดชอบของนักเรียน
ระดับชั้นปวช. 2 / 1 วิทยาลัยอาชี วศึกษาเทคนิคบริ หารธุรกิจกรุ งเทพ
ชื่อผูว้ จิ ยั
: นางสาวเบญจนี สุ คนั ธเมศวร์
ตาแหน่ง
: ครู ผสู ้ อน สาขาวิชาสัมพันธ์วชิ าชีพ
วุฒิการศึกษา
: ศึกษาศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (พละศึกษา) กรุ งเทพมหานคร
สถานศึกษาที่ติดต่อ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ 88 สุ ขมุ วิท 73
พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10260 โทร.086-097-9860
ปี ที่ทาวิจยั เสร็ จ
: ปี การศึกษา 2558
ประเภทงานวิจยั
: ประเภทวิจยั การเรี ยนการสอน

บทคัดย่อ
งานวิจยั ในชั้นเรี ยนฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนให้เป็ นผูม้ ีวนิ ยั
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรี ยนดีข้ ึนของนักเรี ยนระดับชั้น ปวช. 2 / 1 ปี การศึกษา 2558
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์
ข้อมูลด้านการเรี ยนของแต่ละวิชา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรี ยน การใช้แรงจูงใจเสริ มแรงโดยให้
คาชมเชยแก่นกั เรี ยน รวมทั้งดูแลด้านการเรี ยนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรี ยน และติดตามจากผูป้ กครอง
คุณครู ที่เข้าสอนแต่ละวิชา ทาให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้นต่อการมาเรี ยนและการเรี ยนมากขึ้น มีความ
เอาใจใส่ ต่อการเรี ยน รับผิดชอบและสนใจในการเรี ยนมากขึ้น ทาให้บรรยากาศการเรี ยนภายในห้องเรี ยนที่
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ มีความตั้งใจเรี ยนมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การขาดเรี ยนหรื อมาสายลดน้อยลง
ทางานที่ได้รับมอบหมายและส่ งงานตรงกาหนดเวลา รู ้จกั ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันด้วยความเต็มใจ
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบนั สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง
จึงจาเป็ นต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ มาเกื้อหนุนกันซึ่ งต้องมีการพัฒนาโดยต้องคานึงถึงทรัพยากรที่มี
คุณภาพและสิ่ งที่สาคัญที่สุดคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดา้ นสมรรถภาพทาง
ร่ างกายและจิตใจที่ดี มีสติปัญญา มีความรู ้ความสามารถ มีความอดทน ขยันขันแข็ง ไม่ยอ่ ท้อต่อความ
ยากลาบาก กล้าเผชิญปั ญหาและอุปสรรคด้วยความมุ่งมัน่ ถ้ามนุษย์ทุกคนมีคุณสมบัติดงั กล่าวก็จะเป็ นผูม้ ี
วินยั ในตนเอง ซึ่ งจะเป็ นวัฒนธรรมที่ทุกคนในสังคมต้องปฏิบตั ิ เพราะจะทาให้สังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
ความสุ ข วินยั จึงเป็ นคุณธรรมที่ควรสร้างและปลูกฝังให้ทุกคนใช้เป็ นแนวทางสาหรับบังคับพฤติกรรมของ
ตนเอง ทาให้บรรลุตามจุดหมายของชีวติ และประสบความสาเร็ จในชีวิตเพราะฉะนั้นครู ควรสร้างสรรค์วนิ ยั
ให้เกิดแก่นกั เรี ยน เมื่อนักเรี ยนมีวนิ ยั มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนจะทาให้สามารถควบคุมพฤติกรรม
ของตนให้เป็ นไปในทางที่ดีงาม จึงควรมีการปลูกฝังให้ยดึ ถือและปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ถ้าหากในสังคมไม่มี
การปลูกฝังและพัฒนาเด็กให้มีวนิ ยั และมีคุณภาพแล้ว การพัฒนาสังคมและประเทศก็จะเป็ นไปอย่างไม่มี
ประสิ ทธิภาพจึงควรต้องปลูกฝังวินยั ในตนเองให้เป็ นพื้นฐาน ในที่สุดก็จะสามารถพัฒนาประเทศชาติให้มี
ความก้าวหน้ามากยิง่ ขึ้น ดังนั้น การศึกษาจึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญและมีความจาเป็ นอย่างมากในการที่จะพัฒนาให้
มนุษย์มีประสิ ทธิภาพและศักยภาพสู งสุ ด
จากการเป็ นคุณครู ที่ปรึ กษานักเรี ยนระดับชั้น ปวช. 2 / 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจ
กรุ งเทพ ซึ่ งมีหน้าที่ดูแลนักเรี ยนด้านพฤติกรรมและการเรี ยนของนักเรี ยนทั้งภายในและภายนอกห้องเรี ยน
พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนบางคนในห้องเรี ยนไม่สนใจเรี ยน ขาดความรับผิดชอบและระเบียบ
วินยั จึงทาให้บรรยากาศการเรี ยนรู ้ไม่เอื้อต่อการเรี ยนการสอนและมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จึงทาให้เกิด
ปั ญหาในการเรี ยนรู ้จะส่ งผลต่อนักเรี ยนบางคนที่มีผลการเรี ยนค่อนข้างต่า จึงต้องใช้กระบวนการวิจยั มา
แก้ปัญหา โดยการนาทฤษฎีการเรี ยนรู ้ ทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีการวางเงื่อนไข มาใช้กบั นักเรี ยนเพื่อ
เป็ นการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนและส่ งเสริ มศักยภาพของนักเรี ยน ให้เกิดการเรี ยนรู ้เต็ม
ศักยภาพและความสามารถของตนเอง ซึ่ งจะส่ งผลให้นกั เรี ยนมีวนิ ยั ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
มีบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม เป็ นการปลูกฝังระเบียบวินยั การรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น ทาให้
สามารถพัฒนานักเรี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีผลการเรี ยนดีข้ ึน
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ความสาคัญของการศึกษา
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ทาให้ทราบถึงด้านพฤติกรรมการเรี ยน เมื่อนักเรี ยนมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็ นผูท้ ี่มีวินยั ในตนเองและความรับผิดชอบ จะทาให้นกั เรี ยนสนใจเรี ยนและมีความขยัน
อดทน มีแรงจูงใจ
ทาให้มีผลการเรี ยนดีข้ ึน ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อครู ผสู ้ อน และครู ทุกท่านที่จะนามาเสริ มสร้าง
พัฒนานักเรี ยนให้มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรี ยน สังคมและประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนให้เป็ นผูม้ ีวนิ ยั และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการ
เรี ยนดีข้ ึนของนักเรี ยนระดับชั้น ปวช. 2 / 1 ปี การศึกษา 2558วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิ คบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ
สมมุติฐานการวิจัย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนให้มีวนิ ยั และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรี ยน ทาให้
สามารถพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมและการเรี ยนให้ดีข้ ึน
ขอบเขตของการศึกษาค้ นคว้ า
1. ประชากร ในการศึกษาค้นคว้าเป็ นนักเรี ยนระดับชั้น ปวช. 2 / 1 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ จานวน 16 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ พฤติกรรมด้านวินยั และความรับผิดชอบต่อตนเองได้แก่
วินยั ในตนเอง
ความรับผิดชอบ
แรงจูงใจในการเรี ยน
2.2 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมด้านความมีวนิ ยั ในตนเอง
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความมีวนิ ยั ในตนเอง หมายถึง การประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและไม่ทาผิดต่อกฎระเบียบ
ในการเป็ นนักเรี ยน
ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมัน่ ของนักเรี ยนที่จะงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จลุล่วง
ด้วยดี และตั้งใจเรี ยนอย่างเต็มความสามารถ
แรงจูงใจในการเรี ยน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมเมื่อถูกกระตุน้ จากสิ่ งเร้า เช่น คาชมเชย การ
ให้รางวัล ฯลฯ แล้วสามารถประพฤติตนได้บรรลุเป้ าหมายโดยการเรี ยนรู ้ของแต่ละคน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษารายละเอียดต่างๆ ดังนี้
เอกสารที่เกีย่ วข้ องมีดังนี้
จิตวิทยาการศึกษา
เจตคติ (Attitude)
ทฤษฎีแรงจูงใจ
จิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา มีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษา การสร้างหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
โดยคานึงถึงความแตกต่างของบุคคล นักศึกษาและครู จาเป็ นต้องมีความรู ้พ้นื ฐานทางจิตวิทยาการศึกษา
เพื่อจะได้เข้าใจพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนและกระบวนการเรี ยนรู ้ ตลอดจนถึงปั ญหาต่างๆเกี่ยวกับการเรี ยนการ
ความสาคัญของการศึกษาจิตวิทยาการศึกษา
ความสาคัญของวัตถุประสงค์ของการศึกษาและบทเรี ยน นักจิตวิทยาการศึกษาได้เน้น
ความสาคัญของความชัดเจนของการระบุวตั ถุประสงค์ของการศึกษาบทเรี ยนตลอดจนถึงหน่วยการเรี ยน
เนื่องจากวัตถุประสงค์จะเป็ นตัวกาหนดการจัดการเรี ยนการสอน ทฤษฎีพฒั นาการ และทฤษฎีบุคลิกภาพ
เป็ นเรื่ องที่นกั การศึกษาและครู จะต้องมีความรู ้เพราะจะช่วยให้เข้าใจเอกลักษณ์ของผูเ้ รี ยนในวัยต่าง ๆ
โดยเฉพาะวัยอนุบาล วัยเด็ก และวัยรุ่ น ซึ่ งเป็ นวัยที่กาลังศึกษาในโรงเรี ยน ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
กลุ่ม นอกจากมีความเข้าใจพัฒนาการของเด็กวัยต่าง ๆ แล้ว นักการศึกษาและครู จะต้องเรี ยนรู ้ถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและกลุ่มทางด้านระดับเชาวน์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ เพศ สถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่ งนักจิตวิทยาได้คิดวิธีการวิจยั ที่จะช่วยชี้ให้เห็นว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็ นตัวแปรที่
สาคัญในการเลือกวิธีสอนและในการสร้างหลักสู ตรที่เหมาะสม ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ นักจิตวิทยาที่ศึกษาวิจยั
เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ นอกจากจะสนใจว่าทฤษฎีการเรี ยนรู ้จะช่วยนักเรี ยนให้เรี ยนรู ้และจดจาอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพได้อย่างไรแล้ว ยังสนใจองค์ประกอบเกี่ยวกับตัวของ ผูเ้ รี ยน เช่น แรงจูงใจว่ามีความสัมพันธ์
กับการเรี ยนรู ้อย่างไร ความรู ้เหล่านี้ก็มีความสาคัญต่อการเรี ยนการสอน ทฤษฎีการสอนและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา นักจิตวิทยาการศึกษาได้เป็ นผูน้ าในการบุกเบิกตั้งทฤษฎีการสอน ซึ่งมีความสาคัญและมี
ประโยชน์เท่าเทียมกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้และพัฒนาการในการช่วยนักการศึกษาและครู เกี่ยวกับการเรี ยนการ
สอน สาหรับเทคโนโลยีในการสอนที่จะช่วยครู ได้มากก็คือ คอมพิวเตอร์ ช่วยการสอน หลักการสอนและวิธี
สอนนักจิตวิทยาการศึกษาได้เสนอหลักการสอนและวิธีการสอนตามทฤษฎีทางจิตวิทยาที่แต่ละท่านยึดถือ
เช่น หลักการสอนและวิธีสอนตามทัศนะนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม ปั ญญานิยม และมนุษย์นิยม หลักการ
วัดผลและประเมินผลการศึกษา ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับเรื่ องนี้จะช่วยให้นกั การศึกษา และครู ทราบว่า การ
เรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ หรื อผูเ้ รี ยนได้สัมฤทธิ ผลตามวัตถุประสงค์เฉพาะของแต่ละวิชาหรื อ
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หน่วยเรี ยนหรื อไม่ เพราะถ้าผูเ้ รี ยนมีสัมฤทธิ ผลสู ง ก็จะเป็ นผลสะท้อนว่าโปรแกรมการศึกษามี
ประสิ ทธิ ภาพและการสร้างบรรยากาศของห้องเรี ยน เพื่อเอื้อการเรี ยนรู ้และช่วยเสริ มสร้างบุคลิกภาพของ
นักเรี ยน ความสาคัญของจิตวิทยาการศึกษาต่ออาชีพครู มีความสาคัญในเรื่ องต่อไปนี้
1. ช่วยให้ครู รู้จกั ลักษณะนิสัยของนักเรี ยนที่ครู ตอ้ งสอนโดยทราบหลักพัฒนาการทั้งทาง
ร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และบุคลิกภาพเป็ นส่ วนรวม
2. ช่วยให้ครู มีความเข่าใจพัฒนาการทางบุคลิกภาพบางประการของนักเรี ยน เช่น อัตมโนทัศน์
ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และเรี ยนรู ้ถึงบทบาทของครู ในการที่ช่วยนักเรี ยนให้มีอตั มโนทัศน์ที่ดีและถูกต้องได้
อย่างไร
3. ช่วยครู ให้มีความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อจะได้ช่วยนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
ให้พฒั นาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
4. ช่วยให้ครู รู้วธิ ี จดั สภาพแวดล้อมของห้องเรี ยนให้เหมาะสมแก้วยั และขั้นพัฒนาการของ
นักเรี ยน
เพือ่ จูงใจให้นกั เรี ยนมีความสนใจและมีความที่อยากจะเรี ยนรู ้
5. ช่วยให้ครู ทราบถึงตัวแปรต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนเช่นแรงจูงใจอัตมโน
ทัศน์ และการตั้งความคาดหวังของครู ที่มีต่อนักเรี ยน
6. ช่วยครู ในการเตรี ยมการสอนวางแผนการเรี ยน เพื่อทาให้การสอนมีประสิ ทธิภาพสามารถ
ช่วยให้นกั เรี ยนทุกคนเรี ยนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้
6.1ช่วยครู เลือกวัตถุประสงค์ของบทเรี ยนโดยคานึงถึงลักษณะนิสัยและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของนักเรี ยนที่จะต้องสอนและสามารถที่จะเขียนวัตถุประสงค์ให้นกั เรี ยนเข้าใจว่าสิ่ งคาดหวังให้
นักเรี ยนรู ้มีอะไรบ้าง โดยถือว่าวัตถุประสงค์ของบทเรี ยนคือสิ่ งที่จะช่วยให้นกั เรี ยนทราบ เมื่อจบบทเรี ยน
แล้วนักเรี ยนสามารถทาอะไรได้บา้ ง
6.2 ช่วยครู ในการเลือกหลักการสอนและวิธีสอนที่เหมาะสม โดยคานึงลักษณะนิสัยของ
นักเรี ยนและวิชาที่สอน และกระบวนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
6.3 ช่วยครู ในการประเมินไม่เพียงแต่เฉพาะเวลาครู ได้สอนจนจบบทเรี ยนเท่านั้นแต่ใช้
ประเมินความพร้อมของนักเรี ยนก่อนสอน ในระหว่างที่ทาการสอน เพื่อทราบว่านักเรี ยนมีความก้าวหน้า
หรื อมีปัญหาในการเรี ยนรู ้อะไรบ้าง
7. ช่วยครู ให้ทราบหลักการและทฤษฎีของการเรี ยนรู ้ที่นกั ได้พิสูจน์แล้วว่าได้ผลดี เช่น การ
เรี ยนจากการสังเกตหรื อการเลียนแบบ
8. ช่วยครู ให้ทราบถึงหลักการสอนและวิธีสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งพฤติกรรมของครู ที่มี
การสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพว่ามีอะไรบ้าง เช่น การใช้คาถาม การให้แรงเสริ ม และการทาตนเป็ นต้นแบบ
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9. ช่วยครู ให้ทราบว่านักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนดีไม่ได้เป็ นเพราะระดับเชาวน์ปัญญาเพียงอย่าง
เดียวแต่มีองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น แรงจูงใจ ทัศนคติ หรื อ อัตมโนทัศน์ของนักเรี ยนและความคาดหวังของครู
ที่มีต่อนักเรี ยน
10. ช่วยครู ในการปกครองชั้นและการสร้างบรรยากาศของห้องเรี ยนให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และ
เสริ มสร้างบุคลิกภาพของนักเรี ยน ครู และนักเรี ยนมีความรักและไว้วางใจซึ่ งกันและกันนักเรี ยน ต่างก็
ช่วยเหลือกันและกัน ทาให้ห้องเรี ยนเป็ นสถานที่ที่ทุกคนมีความสุ ขและนักเรี ยนรักโรงเรี ยน อยากมา
โรงเรี ยน
เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสาคัญในการช่วยให้เยาวชนพัฒนาการทั้งทางด้านเชาวน์ปัญญา
และทางบุคลิกภาพ เพื่อช่วยให้เยาวชนมีความสาเร็ จในชี วิต ทุกประเทศจึงหาทางส่ งเสริ มการศึกษาให้มี
คุณภาพ มีมาตรฐานความเป็ นเลิศ
ความรู ้เกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาจึงสาคัญในการช่วยทั้งครู และ
นักศึกษาผูม้ ีความรับผิดชอบในการปรับปรุ งหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
พัฒนาการจิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยา เป็ นศาสตร์ ที่มีคนสนใจมาตั้งแต่สมัยกรี กโบราณก่อนคริ สตกาล มีนกั ปรัชญาชื่อ
พลาโต (Plato 427 – 347 ก่อนคริ สต์กาล) อริ สโตเติล (Aristotle 384 – 322 ก่อนคริ สต์กาล) ได้กล่าวถึง
ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ในเชิงปรัชญามากกว่าแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาในยุคนั้นเป็ น
แบบเก้าอี้โต๊ะกลมหรื อเรี ยกว่า Arm Chair Method เรี ยกจิตวิทยาในยุคนั้นว่า จิตวิทยายุคเก่าเพราะ
นักจิตวิทยานัง่ ศึกษาอยูก่ บั โต๊ะทางาน โดยใช้ความคิดเห็นของตนเองเพียงอย่างเดียวไม่มีการทดลอง ไม่มี
การวิเคราะห์ใด ๆ ทั้งสิ้ น ต่อมาอริ สโตเติลได้สนใจจิตวิทยาได้ทาการศึกษาและได้เขียนตาราเล่มแรกของ
โลกเป็ นตาราที่วา่ ด้วยเรื่ อง วิญญาณชื่ อ De Anima แปลว่า ชีวติ เขากล่าวว่า วิญญาณเป็ นต้นเหตุให้คน
ต้องการเรี ยนจิตวิทยา คนในสมัยโบราณจึงศึกษาจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณ โดยมีความเชื่อว่าวิญญาณ
จะสิ งอยูใ่ นร่ างกายของมนุษย์ขณะมีชีวติ อยู่ เมื่อคนสิ้ นชี วติ ก็หมายถึงร่ างกายปราศจากวิญญาณและวิญญาณ
ออกจากร่ างล่องลอยไปชัว่ ระยะหนึ่งแล้วอาจจะกลับสู่ ร่างกายคืนอีกได้ และเมื่อนั้นคน ๆ นั้นก็จะฟื้ นคืนชีพ
ขึ้นมาอีก ชาวกรี กจึงมีการคิดค้นวิธีการป้ องกันศพไม่ให้เน่าเปื่ อยที่เรี ยกว่า มัมมี่ เพื่อคอยการกลับมาของ
วิญญาณ ต่อมาประมาณศตวรรษที่ 11 - 12 ได้เกิดลัทธิ ความจริ ง (Realism) เป็ นลัทธิที่เชื่อสภาพความเป็ น
จริ งของสิ่ งต่าง ๆ และลัทธิความคิดรวบยอด (Conceptualism) ที่กล่าวถึงความคิดที่เกิดหลังจากได้วเิ คราะห์
พิจารณาสิ่ งต่าง ๆ ถี่ถว้ นแล้ว จากลัทธิ ท้ งั สองนี้เองทาให้ผคู ้ นมีความคิดมากขึ้นมีการคิด วิเคราะห์ ไตร่ ตรอง
จึงเป็ นเหตุให้ผคู ้ นเริ่ มหันมาสนใจในทางวิทยาศาสตร์ และจึงเริ่ มมาสนใจในเรื่ องจิตวิทยาในเชิง
วิทยาศาสตร์ มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยงั สนใจศึกษาเรื่ องจิตมากขึ้นด้วย รวมทั้งให้ความสนใจศึกษา
เกี่ยวกับเรื่ องจิตสานึก (Conscious) อันได้แก่ การมีสมาธิ การมีสติสัมปชัญญะ และเชื่อว่าจะเป็ นมนุษย์
ได้จะต้องประกอบไปด้วย ร่ างกายกับจิตใจ จึงมีคาพูดติดปากว่า “A Sound mind is in a sound body”
จิตที่ผอ่ งใสอยูใ่ นร่ างกายที่สมบูรณ์ ความสนใจเรื่ องจิตจึงมีมากขึ้นตามลาดับ นอกจากนี้ยงั เชื่อว่า จิต
สามารถแบ่งเป็ นส่ วนๆ ได้แก่ ความคิด (Idea) จินตนาการ (Imagine) ความจา (Memory) การรับรู ้
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(Concept) ส่ วนที่สาคัญที่สุดเรี ยกว่า Faculty of will เป็ นส่ วนหนึ่งของจิตที่สามารถสั่งการเคลื่อนไหวต่าง
ๆ ของร่ างกายต่อมา Norman L. Mumm มีความสนใจเรื่ องจิต เขากล่าวว่า จิตวิทยา คือ การศึกษาเรื่ องจิต
ในปี ค.ศ. 1590 คาว่า Psychology จึงเป็ นที่รู้จกั และสนใจของคนทัว่ ไป
จอห์น ลอค (John Locke ค.ศ. 1632 - 1704) ได้ชื่อว่าเป็ น บิดาจิตวิทยาแผนใหม่ เขาเชื่อว่า
ความรู ้สึกตัว ( Conscious ) และสิ่ งแวดล้อมเป็ นตัวที่มีอิทธิ พลต่อจิต
วิธีการศึกษาทางจิตวิทยาการศึกษาทางจิตวิทยาใช้หลาย ๆ วิธีการมาผสมผสานและทาการ
วิเคราะห์บนสมมุติฐาน นักจิตวิทยาจะใช้วธิ ี การต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เช่น การตรวจสอบตนเอง การสังเกต
การศึกษาบุคคลเป็ นรายกรณี การสัมภาษณ์ การทดสอบ ดังจะอธิ บายเรี ยงตามลาดับต่อไปนี้
1. การตรวจสอบตนเอง (Introspection) หมายถึง วิธีการให้บุคคลสารวจ ตรวจสอบตนเอง
ด้วยการย้อนทบทวนการกระทาและความรู ้สึกนึกคิดของตนเองในอดีต ที่ผา่ นมา แล้วบอกความรู ้สึกออกมา
โดยการอธิ บายถึงสาเหตุและผลของการกระทาในเรื่ องต่าง ๆ เช่น ต้องการทราบว่าทาไมเด็กนักเรี ยนคน
หนึ่งจึงชอบพูดปดเสมอ ๆ ก็ให้เล่าเหตุหรื อเหตุการณ์ในอดีต ที่เป็ นสาเหตุให้มีพฤติกรรมเช่นนั้นก็จะทาให้
ทราบที่มาของพฤติกรรมและได้แนวทางในการที่จะช่วยเหลือแก้ไขพฤติกรรมดังกล่าวได้
การตรวจสอบตนเองจะได้รับข้อมูลตรงตามความเป็ นจริ งและเป็ นประโยชน์ เพราะผูร้ ายงานที่
มีประสบการณ์และอยูใ่ นเหตุการณ์น้ นั จริ ง ๆ แต่หากผูร้ ายงานจดจาเหตุการณ์ได้แม่นยา และมีความจริ งใจ
ในการรายงานอย่างซื่ อสัตย์ไม่ปิดบังและบิดเบือนความจริ ง แต่หากผูร้ ายงานจาเหตุการณ์หรื อเรื่ องราวไม่ได้
หรื อไม่ตอ้ งการรายงานข้อมูลที่แท้จริ งให้ทราบก็จะทาให้การตีความหมายของเรื่ องราวต่าง ๆ หรื อเหตุการณ์
ผิดพลาดไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
2. การสังเกต (Observation) หมายถึง การเฝ้าดูพฤติกรรมในสถานการณ์ที่เป็ นจริ ง อย่างมี
จุดมุ่งหมาย โดยไม่ให้ผถู ้ ูกสังเกตรู ้ตวั การสังเกตแบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ
2.1 การสังเกตอย่างมีแบบแผน ( Formal Observation ) หมายถึง การสังเกตที่มีการ
เตรี ยมการล่วงหน้า มีการวางแผน มีกาหนดเวลา สถานการณ์ สถานที่ พฤติกรรมและบุคคลที่จะสังเกต ไว้
เรี ยบร้อยเมื่อถึงเวลาที่นกั จิตวิทยาวางแผน ก็จะเริ่ มทาการสังเกตพฤติกรรมตามที่กาหนดและผูส้ ังเกต
พฤติกรรมจะจดพฤติกรรมทุกอย่างในช่วงเวลานั้นอย่างตรงไปตรงมา
2.2 การสังเกตอย่างไม่มีแบบแผน ( Informal Observation ) หมายถึง การสังเกตโดยไม่
ต้องมีการเตรี ยมการล่วงหน้าหรื อวางแผนล่วงหน้า แต่สังเกตตามความสะดวกของผูส้ ังเกตคือจะสังเกต
ช่วงเวลาใดก็ได้แล้วทาการจดบันทึกพฤติกรรมที่ตนเห็นอย่างตรงไปตรงมา
การสังเกตช่วยให้ได้ขอ้ มูลละเอียด ชัดเจนและตรงไปตรงมา เช่น การสังเกต อารมณ์
ความรู ้สึก ของบุคคลต่อสถานการณ์ต่าง ๆ จะทาให้เห็นพฤติกรรมได้ชดั เจนกว่าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการ
อื่น ๆ แต่การสังเกตที่ดีมีคุณภาพมีส่วนประกอบหลายอย่าง เช่น ผูส้ ังเกตจะต้องมีใจเป็ นกลางไม่อคติหรื อ
ลาเอียงอย่างหนึ่งอย่างใด และสังเกตได้ทวั่ ถึง ครอบคลุม สังเกตหลาย ๆ สถานการณ์หลาย ๆ หรื อหลายๆ
พฤติกรรม และใช้เวลาในการสังเกต ตลอดจนการจดบันทึกการสังเกตอย่างตรงไปตรงมาและแยกการ
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บันทึกพฤติกรรมจากการตีความไม่ปะปนกัน ก็จะทาให้การสังเกตได้ขอ้ มูลตรงตามความเป็ นจริ งและ
นามาใช้ประโยชน์ตามจุดมุ่งหมาย
3. การศึกษาบุคคลเป็ นรายกรณี (Case Study) หมายถึง การศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่สาคัญ
ของบุคคล แต่ตอ้ งใช้เวลาศึกษาติดต่อกันเป็ นระยะเวลาหนึ่ง แล้วรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์พิจารณาตีความ
เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม หรื อลักษณะพิเศษที่ผศู ้ ึกษาต้องการทราบ ทั้งนี้เพื่อจะได้หาทาง
ช่วยเหลือแก้ไข ปรับปรุ ง ตลอดจนส่ งเสริ มพฤติกรรมให้เป็ นไปในทางสร้างสรรค์ที่สาคัญของบุคคลแต่
ต้องใช้เวลาศึกษาติดต่อกันเป็ นระยะหนึ่ง แล้วรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์พิจารณาตีความเพื่อให้เข้าใจถึง
สาเหตุของพฤติกรรม หรื อลักษณะพิเศษที่ผศู ้ ึกษาต้องการทราบ ทั้งนี้ เพื่อจะได้หาทางช่วยเหลือแก้ไข
ปรับปรุ ง ตลอดจนส่ งเสริ มพฤติกรรมให้เป็ นไปในทางสร้างสรรค์
4. การสัมภาษณ์ (Interview) หมายถึง การสนทนากันระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดย
มีจุดมุ่งหมาย ซึ่ งการสัมภาษณ์ก็มีหลายจุดมุ่งหมาย เช่น การสัมภาษณ์เพื่อความคุน้ เคย สัมภาษณ์เพื่อ
คัดเลือกบุคคลเข้าทางาน สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ตลอดจนสัมภาษณ์เพื่อการแนะแนวและ
การให้คาปรึ กษา เป็ นต้น แต่ท้ งั การสัมภาษณ์ก็เพื่อให้ได้ขอ้ มูลหรื อข้อเท็จจริ งต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
การสัมภาษณ์ที่ดี จาเป็ นต้องมีการเตรี ยมการล่วงหน้า วางแผน กาหนดสถานที่ เวลาและ
เตรี ยมหัวข้อหรื อคาถามในการสัมภาษณ์ และนอกจากนั้นในขณะสัมภาษณ์ผสู ้ ัมภาษณ์ควรจะใช้เทคนิคอื่น
ๆ ประกอบด้วยก็ยงิ่ จะได้ผลดี เช่น การสังเกต การฟัง การใช้คาถาม การพูด การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผูใ้ ห้สัมภาษณ์และผูส้ ัมภาษณ์ก็จะช่วยให้การสัมภาษณ์ได้ดาเนิ นไปด้วยดี
5. การทดสอบ (Testing) หมายถึงการใช้เครื่ องมือที่มีเกณฑ์ในการวัดลักษณะของพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่ง หรื อหลาย ๆ พฤติกรรม โดยให้ผรู ้ ับการทดสอบเป็ นผูต้ อบสนองต่อแบบทดสอบซึ่งอาจ
เป็ นแบบทดสอบภาษาและแบบปฏิบตั ิการหรื อลงมือทา ทั้งนี้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบุคคลนั้นตาม
จุดมุ่งหมายที่ผทู ้ ดสอบวางไว้แบบทดสอบที่นามาใช้ในการทดสอบหาข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบบุคลิกภาพ
แบบทดสอบความสนใจ เป็ นต้น
การทดสอบก็มีสิ่งที่ควรคานึ งถึงเพื่อผลของข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งแบบทดสอบที่นามาใช้ควรเป็ น
แบบทดสอบที่เชื่ อถือได้เป็ นมาตรฐาน ตลอดจนการแปรผลได้อย่างถูกต้อง เป็ นต้น
6. การทดสอบ (Experiment) หมายถึง วิธีการรวบรวมข้อมูลที่เป็ นระบบ มีข้ นั ตอนและเป็ น
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งมีลาดับขั้นตอนดังนี้ ตั้งปั ญหา ตั้งสมมุติฐาน การรวบรวมข้อมูล การทดสอบ
สมมุติฐาน การแปลความหมายและรายงานผล ตลอดจนการนาผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาหรื อส่ งเสริ ม
ต่อไป การทดลองจึงเป็ นการจัดสภาพการณ์ข้ ึนมาเพื่อดูผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบ
กลุ่มหรื อสถานการณ์ คือ
1. กลุ่มทดลอง (Experiment Group) คือ กลุ่มที่ได้รับการจัดสภาพการณ์ทดลองเพื่อศึกษาผล
ที่ปรากฏจากสภาพนั้นเช่นการสอนด้วยเทคนิคระดมพลังสมอง จะทาให้กลุ่มเกิดความคิดสร้างสรรค์หรื อไม่
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2. กลุ่มควบคุม (Control Group) คือ กลุ่มที่ไม่ได้รับการจัดสภาพการณ์ใด ๆ ทุกอย่างถูก
ควบคุมให้คงภาพเดิม ใช้เพื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มทดลอง สิ่ งที่ผทู ้ ดลองต้องการศึกษาเรี ยกว่า ตัวแปร ซึ่ งมีตวั
แปรอิสระหรื อตัวแปรต้น (Independent Variable) และตัวแปรตาม ( Dependent Variable )
เจตคติ (Attitude)
ความหมายของเจตคติ
เจตคติ หมายถึงอะไร ขัตติยา กรรณสู ต (2516:2) ให้ความหมายไว้ คือ ความรู ้สึกที่คนเรามีต่อ
สิ่ งหนึ่งสิ่ งใดหรื อหลายสิ่ งในลักษณะที่เป็ นอัตวิสัย (Subjective) อันเป็ นพื้นฐานเบื้องต้นหรื อการแสดงออก
ที่เรี ยกว่า พฤติกรรม
สุ ชา จันทร์เอม และ สุ รางค์ จันทร์เอม (2520:104) ให้ความหมายเจตคติ คือความรู ้สึก หรื อท่าที
ของบุคคลที่มีต่อบุคคล วัตถุสิ่งของ หรื อสถานการณ์ต่างๆ ความรู ้สึก หรื อท่าทีจะเป็ นไปในทานองที่พึง
พอใจ หรื อไม่พอใจ เห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยก็ได้
สงวนศรี วิรัชชัย (2527:61) ให้ความหมายเจตคติ คือสภาพความคิด ความเข้าใจและความรู ้สึก
เชิงประเมินที่มีต่อสิ่ งต่างๆ(วัตถุ สถานการณ์ ความคิด ผูค้ น ฯลฯ) ซึ่ งทาให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะแสดง
พฤติกรรมต่อสิ่ งนั้น ในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของทัศนคติที่มีอยู่
ชม ภูมิภาค (2516:64) ให้ความหมายเจตคติ คือวิถีทางที่บุคคลเกิดความรู ้สึกต่อบางสิ่ งบางอย่าง
คาจากัดความเช่นนี้มิใช่คาจากัดความเชิงวิชาการมากนักแต่หากเราจะพิจารณาโดยละเอียดแล้วเราก็พอจะ
มองเห็นความหมายของมันลึกซึ้ งชัดเจนพอดู เมื่อพูดว่าคือความรู ้สึกต่อสิ่ งนั้นก็หมายความว่าเจตคติน้ นั มี
วัตถุ วัตถุที่เจคติจะมุ่งตรงต่อนั้นจะเป็ นอะไรก็ได้อาจจะเป็ นบุคคล สิ่ งของ สถานการณ์ นโยบายหรื ออื่น ๆ
อาจจะเป็ นได้ท้ งั นามธรรมและรู ปธรรม ดังนั้น วัตถุแห่งเจตคติน้ นั อาจจะเป็ นอะไรก็ได้ที่คนรับรู ้หรื อคิดถึง
ความรู ้สึกเช่นนี้ อาจจะเป็ นในด้านการจูงใจหรื ออารมณ์และเช่นเดียวกันแรงจูงใจแบบอื่นๆคือดูได้จาก
พฤติกรรม ตัวอย่างเช่น เจคติต่อศาสนาหากเป็ นเจตคติที่ดีเราจะเกิดความเคารพในวัดเราจะเกิดความรู ้สึกว่า
ศาสนาหรื อวัดนั้นจะเป็ นสิ่ งจรรโลงความสงบสุ ข เรายินดีบริ จาคทาบุญร่ วมกับวัดเราจะพูดได้อีกอย่างหนึ่ง
ว่าเป็ นความพร้อมที่จะถูกกระตุน้ ด้วยวัตถุ การกระทาต่างๆของคนนั้นมักถูกกาหนดด้วยเจตคติที่จะ
ตัดสิ นใจว่าจะบริ จาคเงินแก่วดั สักเท่าใดนั้นย่อมมีปัจจัยต่างๆเข้าเกี่ยวข้อง เช่น ชอบสมภาร รายได้ตนเองดี
ขึ้น เห็นความสาคัญของวัด เห็นว่าสิ่ งที่จะต้องบูรณะมาก
“เจตคติ” คือ สภาพความรู ้สึกทางด้านจิตใจที่เกิดจากประสบการณ์และการเรี ยนรู ้ของบุคคลอัน
เป็ นผลทาให้เกิดมีท่าทีหรื อมีความคิด เห็นรู ้สึกต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งในลักษณะที่ชอบหรื อไม่ชอบ เห็นหรื อไม่
เห็นด้วย เจตคติมี ๒ ประเภทคือ เจตคติทวั่ ไป เจตคติเฉพาะอย่าง
COLLINS (1970:68) ให้ความหมายเจตคติ คือการที่บุคคลตัดสิ นในสิ่ งต่างๆว่าดี –ไม่ดี เห็น
ด้วย-ไม่เห็นด้วย ยอมรับได้-ยอมรับไม่ได้
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ROKEACH (1970:10) ให้ความหมายเจตคติ คือการผสมผสานหรื อจัดระเบียบของความเชื่อที่มี
ต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดหรื อสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ใด ผลรวมของความเชื่ อนี้ จะเป็ นตัวกาหนดแนวทางของ
บุคคลในการที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะที่ชอบหรื อไม่ชอบ
BELKIN และ HKYDELL (1979:13) ให้ความหมายเจตคติ คือ แนวโน้มที่บุคคลจะตอบสนอง
ในทางที่เป็ นความพอใจ ไม่พอใจ ต่อผูค้ น เหตุการณ์ และสิ่ งต่างๆอย่างสม่าเสมอและคงที่
ดังนั้นอาจสรุ ปความหมายของเจตคติ คือ ความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใด ๆ ซึ่ งแสดงออกมา
เป็ นพฤติกรรมในลักษณะชอบ ไม่ชอบ อาจเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย พอใจ ไม่พอใจ ต่อสิ่ งใด ๆ ในลักษณะ
เฉพาะตัวตามทิศทางของทัศนคติที่มีอยูแ่ ละทาให้จะเป็ นตัวกาหนดแนวทางของบุคคลในการที่จะมีปฏิกิริยา
ตอบสนอง
องค์ ประกอบของเจตคติ
องค์ประกอบของเจตคติที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1. การรู ้ (COGNITION) ประกอบด้วยความเชื่ อของบุคคลที่มีต่อเป้ าหมาย เจตคติ เช่น ทัศนคติ
ต่อลัทธิ คอมมิวนิสต์ สิ่ งสาคัญขององค์ประกอบนี้ ก็คือ จะประกอบด้วยความเชื่ อที่ได้ประเมินค่าแล้วว่า
น่าเชื่อถือหรื อไม่น่าเชื่อถือ ดีหรื อไม่ดี และยังรวมไปถึงความเชื่อในใจว่าควรจะมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างไร
ต่อเป้ าหมายทัศนคติจึงจะเหมาะสมที่สุด ดังนั้นการรู ้และแนวโน้มพฤติกรรมจึงมีความเกี่ยวข้องและ
สัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
2. ความรู ้สึก (FEELING) หมายถึง อารมณ์ที่มีต่อเป้ าหมาย เจตคติน้ นั เป้ าหมายจะถูกมองด้วย
อารมณ์ชอบหรื อไม่ชอบ ถูกใจหรื อไม่ถูกใจ ส่ วนประกอบด้านอารมณ์ ความรู ้สึกนี้เองที่ทาให้บุคคลเกิด
ความดื้อดึงยึดมัน่ ซึ่ งอาจกระตุน้ ให้มีปฏิกิริยาตอบโต้ได้หากมีสิ่งที่ขดั กับความรู ้สึกมากระทบ
3. แนวโน้มพฤติกรรม (ACTION TENDENCY) หมายถึง ความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมที่
สอดคล้อง กับเจตคติ ถ้าบุคคลมีเจตคติที่ดีต่อเป้ าหมาย เขาจะมีความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมช่วยเหลือหรื อ
สนับสนุนเป้ าหมายนั้น ถ้าบุคคลมีเจตคติในทางลบต่อเป้ าหมาย เขาก็จะมีความพร้อมที่จะมีพฤติกรรม
ทาลาย หรื อทาร้าย เป้ าหมายนั้นเช่นกัน
การเกิดเจตคติ และเจตคติเกิดจากอะไร
เจตคติเกิดจากการเรี ยนรู ้ของบุคคลไม่ใช่เป็ นสิ่ งมีติดตัวมาแต่กาเนิ ด หากแต่วา่ จะชอบหรื อไม่
ชอบสิ่ งใดต้องภายหลัง เมื่อตนเองได้มีประสบการณ์ในสิ่ งนั้น ๆ แล้ว ดังนั้น จึงพอสรุ ปได้วา่ เจตคติเกิดขึ้น
จากเรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การรวบรวมความคิดอันเกิดจากประสบการณ์หลาย ๆ อย่าง
2. เกิดจากความรู ้สึกที่รอยพิมพ์ใจ
3. เกิดจากการเห็นตามคนอื่น
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ชม ภูมิภาค (2516:66-67) ได้อธิ บายเรื่ องการเกิดเจตคติวา่ เกิดจากการเรี ยนรู ้และโดยมากก็เป็ น
การเรี ยนรู ้ทางสังคม(social learning)ดังนั้นปั จจัยที่ทาให้เกิดเจตคติจึงมีหลายประการเช่น
1. ประสบการณ์เฉพาะ เมื่อคนเราได้รับประสบการณ์ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งอาจจะมีลกั ษณะใน
รู ปแบบที่ผไู ้ ด้รับรู ้สึกว่าได้รางวัลหรื อถูกลงโทษ ประสบการณ์ที่ผรู ้ ู ้สึกเกิดความพึงพอใจย่อมจะทาให้เกิด
เจตคติที่ดีต่อสิ่ งนั้นแต่ถา้ เป็ นประสบการณ์ที่ไม่เป็ นที่พึงพอใจก็ยอ่ มจะเกิดเจตคติที่ไม่ดี
2. การสอน การสอนนั้นอาจจะเป็ นทั้งแบบที่เป็ นแบบแผนหรื อไม่เป็ นแบบแผนก็ได้ซ่ ึ งเรา
ได้รับจากคนอื่น องค์การที่ทาหน้าที่สอนเรามีมากมายอาทิเช่น บ้าน วัด โรงเรี ยน สื่ อมวลชนต่าง ๆ เรามักจะ
ได้รับเจตคติที่สังคมมีอยูแ่ ละนามาขยายตามประสบการณ์ของเรา การสอนที่ไม่เป็ นแบบแผนนั้นส่ วนใหญ่
เริ่ มจากครอบครัวตั้งแต่เด็ก ๆ มาแล้ว พ่อแม่พี่นอ้ งมักจะบอกเราว่าสิ่ งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีหรื อใครควรทา
อะไรมีความสาคัญอย่างไร การสอนส่ วนมากเป็ นแบบยัดทะนานและมักได้ผลดีเสี ยด้วยในรู ปแบบการ
ปลูกฝังเจตคติ
3. ตัวอย่าง (Model) เจตคติบางอย่างเกิดขึ้นจากการเลียนแบบในสถานการณ์ต่าง ๆ เราเห็นคน
อื่นประพฤติ เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนอื่นออกมาเป็ นรู ปของเจตคติถา้ เรายอมรับนับถือหรื อเคารพคนๆ
นั้นเราก็มกั ยอมรับความคิดของเขาตามที่เราเข้าใจ เช่น เด็กชายแดงเห็นบิดาดูรายการกีฬาทางโทรทัศน์
ประจาเขาก็จะแปลความหมายว่า กีฬานั้นเป็ นเรื่ องน่าสนใจและจะต้องดูหรื อถ้าเขาเห็นพ่อแม่ระมัดระวังต่อ
ชุดรับแขกในบ้านมากกว่าของที่อยูใ่ นสนามหญ้าหลังบ้านเขาก็จะเกิดความรู ้สึกว่าของในบ้านต้องระวัง
รักษาเป็ นพิเศษ ซึ่ งการเรี ยนรู ้เช่นนี้พอ่ ไม่ไม่จาเป็ นต้องพูดว่าอะไรเลย เด็กจะเฝ้าสังเกตการณ์ปฏิบตั ิของพ่อ
แม่ต่อบุคคลอื่นอย่างถี่ถว้ นจะเรี ยนรู ้วา่ ใครควรคบใครควรนับถือ ใครไม่ควรนับถือ
4. ปั จจัยที่เกี่ยวกับสถาบัน ปั จจัยทางสถาบันมีอยูเ่ ป็ นอันมากที่มีส่วนสร้างสนับสนุนเจตคติของ
เราตัวอย่างเช่น การปฏิบตั ิตนในวัด ในโบสถ์ การแต่งกายของคนในสถานการณ์ทางสังคมต่าง ๆ เป็ นสิ่ งให้
แนวเจตคติของคนเราเป็ นอันมาก
สภาวะที่มีผลต่อการก่อเกิดของเจตคติน้ นั มีหลายอย่าง อาทิเช่น ประการแรก ขึ้นอยูก่ บั การที่
เราคิดว่าเราเป็ นพวกเดียวกัน (identification) เด็กที่ยอมรับว่าตนเองเป็ นพวกเดียวกับพ่อแม่ยอ่ มจะรับเจต
คติของพ่อแม่ง่ายขึ้น หรื อที่โรงเรี ยนหากเด็กถือว่าครู เป็ นพวกเดียวกับตนเด็กย่อมจะรับความเชื่อถือหรื อเจต
คติของครู
ประการที่สอง ขึ้นอยูก่ บั ว่า เจตคติน้ นั คนอื่นๆเป็ นจานวนมากเชื่ออย่างนั้นหรื อคิดอย่างนั้น
(uniformity) การที่เราจะมีเจตคติเข้ากลมเกลียวเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันได้น้ นั อาจจะมีสาเหตุอื่นอีกเช่น
โอกาสที่จะได้รับเจตคติแตกต่างไปนั้นไม่มีประการหนึ่งอีกประการหนึ่งหากไม่เห็นด้วยกับส่ วนใหญ่เราเกิด
ความรู ้สึกว่าส่ วนใหญ่ปฏิเสธเรา นอกจากนี้ประการที่สามการที่เรามีเจตคติตรงกับคนอื่นทาให้เราพูดติดต่อ
กับคนอื่นเข้าใจ เมื่อเราเจริ ญเติบโตจากเด็กเป็ นผูใ้ หญ่น้ นั แน่ที่สุดที่เราจะพบความแตกต่างของเจตคติ
มากมาย ในบ้านนั้นนับว่าเป็ นแหล่งเกิดเจตคติตรงกันที่สุด แต่พอมีเพื่อนฝูงเราจะเห็นว่าเจตคติของเพื่อนฝูง
และของพ่อแม่ของเขาแตกต่างกันบ้าง ในโรงเรี ยนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับการศึกษาชั้นสู งเราจะพบ
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ความแตกต่างของเจตคติมากมาย ดังนั้นเราจะเห็นได้วา่ เจตคติแรกๆที่เราได้รับนั้นค่อนข้างจะคงทนถาวร
เจตคติน้ นั จะสามารถนาไปใช้กบั สถานการณ์ใหม่ที่คล้ายกัน เช่น คนที่มีพ่อดุดนั เข้มงวดเขาจะเกิดความมุ่ง
ร้ายต่อพ่อ อาจจะคิดว่าผูบ้ งั คับบัญชานั้นดุดนั เข้มงวดและเกิดความรู ้สึกมุ่งร้ายต่อผูบ้ งั คับบัญชาก็ได้ หรื อ
คนงานที่ไม่ชอบหัวหน้างานอาจจะนาความไม่ชอบนั้นไปใช้ต่อบริ ษทั หรื อเกลียดบริ ษทั ไปด้วย
ลักษณะของเจตคติ
ทิตยา สุ วรรรณชฎ (2520:602-603) กล่าวถึงลักษณะสาคัญของเจตคติ 4 ประการ คือ
1. เจตคติ เป็ นสภาวะก่อนที่พฤติกรรมโต้ตอบ (PREDISPOSITION TO RESPOND)
ต่อเหตุการณ์หรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งโดยเฉพาะหรื อจะเรี ยกว่าสภาวะพร้อมที่จะมีพฤติกรรมจริ ง
2. เจตคติ จะมีความคงตัวอยูใ่ นช่วงระยะเวลา (PERSISTENCE OVERTIME) แต่มิได้
หมายความว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
3. เจตคติ เป็ นตัวแปรหนึ่งนาไปสู่ ความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรม ความรู ้สึกนึกคิดไม่วา่ จะ
เป็ นการแสดงออกโดยวาจา หรื อการแสดงความรู ้สึกตลอดจนการที่จะต้องเผชิ ญหรื อหลีกเลี่ยงต่อสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ง
4. เจตคติ มีคุณสมบัติของแรงจูงใจในอันที่จะทาให้บุคคลประเมินผล หรื อเลือกสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
ซึ่ งหมายความต่อไปถึงการกาหนดทิศทางของพฤติกรรมจริ งด้วย
เจตคตินบั ว่าเป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญในการทางานอย่างหนึ่ง นอกจากความพร้อมและการจูง
ใจ บุคคลที่มีเจตคติที่ดีต่อการทางานจะช่วยให้ทางานได้ผลทั้งนี้เพราะเจตคติเป็ นต้นกาเนิดของความคิดและ
การแสดงการกระทาออกมานัน่ เอง
กล่าวโดยสรุ ป เจตคติ เป็ นลักษณะทางจิตของบุคคลที่เป็ นแรงขับแรงจูงใจของบุคคล แสดง
พฤติกรรมที่จะแสดงออกไปในทางต่อต้านหรื อสนับสนุ นต่อสิ่ งนั้นหรื อสถานการณ์น้ นั ถ้าทราบทัศนคติ
ของบุคคลใดที่สามารถทานายพฤติกรรมของบุคคลนั้นได้ โดยปกติคนเรามักแสดงพฤติกรรมในทิศทางที่
สอดคล้องกับทัศนคติที่มีอยู่
อย่างไรก็ดีเจตคติเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจจะมีลกั ษณะที่ค่อนข้างถาวรและคงทน ความรังเกียจที่
เรี ยนรู ้ในวัยเด็กอาจจะคงอยูต่ ่อไปจนชัว่ ชีวติ เจตคติทางการเมือง ศาสนาและอื่นๆมักจะมีความคงทนเป็ น
อันมาก สาเหตุที่ทาให้เจตคติบางอย่างมีความคงทนอาจมีสาเหตุดงั ต่อไปนี้
1. เนื่องจากเจตคติน้ นั เป็ นแนวทางปรับตัวได้อย่างพอเพียงคือ ตราบใดที่สถานการณ์น้ นั ยัง
สามารถจะใช้เจตคติเช่นนั้นในการปรับตัวอยูเ่ จตคติน้ นั ก็จะยังคงไม่เปลี่ยนแต่เนื่ องจากไม่สามารถที่จะ
ใช้ได้เนื่องจากสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเจตคติน้ นั ก็มกั จะเปลี่ยนแปลงไป เช่น ในสหรัฐอเมริ กา
คนส่ วนใหญ่มกั จะคัดค้านการช่วยเหลือของรัฐบาลอย่างรุ นแรง แต่พอเกิดเศรษฐกิจตกต่าอย่างรุ นแรงก็
อาจจะรับความช่วยเหลือของรัฐบาลมากขึ้น
2. เหตุที่เจตคติไม่เปลี่ยนแปลง่ายๆก็เพราะว่าผูม้ ีเตคติน้ นั จะไม่ยอมรับรู ้สิ่งยกเว้นใด ๆ
เหตุการณ์เช่นนี้เรี ยกว่า Selective perception เช่น คนที่เกลียดยิว เกิดความคิดว่า พวกยิวนี้ข้ ีเหนียวเอารัดเอา
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เปรี ยบต่อมา มียวิ มาอยูบ่ า้ นใกล้ ๆ ทั้ง ๆ ที่ยวิ คนนั้นแสนจะดีเป็ นกันเองให้ความช่วยเหลือเราดีเจตคติของเรา
มีอยูเ่ ดิมจะไม่ยอมรับรู ้ความดีของยิวเช่นนั้น ดังนั้นเจตคติจึงไม่เปลี่ยน
3. สาเหตุอีกอย่างหนึ่งคือ ความภักดีต่อหมู่กลุ่มที่เราเป็ นสมาชิกคนเราไม่อยากได้ชื่อว่าทรยศต่อ
พวก ตัวอย่างเช่น หญิงสาวถูกอบรมมาในครอบครัวซึ่ งเคร่ ง ไม่ยอมให้เล่นการพนัน สู บบุหรี่ เพราะการ
กระทาเช่นนั้นครอบครัวถือว่าเป็ นการกระทามิใช่วสิ ัยสตรี ที่ดี ที่จะพึงกระทา ต่อมาแม้วา่ จะมีโอกาสที่จะ
กระทาได้แต่ไม่ทา เพราะเห็นว่าขัดต่อเจตคติของพ่อแม่ที่เคยสั่งสอนไว้
4. ความต้องการป้ องกันตนเองบุคคลที่ไม่ยอมเปลี่ยนเจตคติที่เขามีอยูเ่ ดิมนั้นอาจเนื่ องจาก
เหตุผลว่าหากเขาเปลี่ยนแปลงแล้วจะทาให้คนอื่นเห็นว่าเขาอ่อนแอ เช่น คนขายของเสนอวิธีการขายใหญ่ให้
หัวหน้า หัวหน้าเห็นว่าดีเหมือนกันแต่ไม่ยอมรับเพราะเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่ทาให้คนอื่นเห็นหัวหน้าไม่มี
ความสามารถ
5. การได้รับการสนับสนุนจากสังคมนั้นคือการที่เราเชื่ออย่างนั้นมีเจตคติอยูอ่ ย่างนั้นเรายังได้รับ
การสนับสนุนกับคนที่มีความเชื่ออย่างเดียวกับเราอยู่
หน้ าที่และประโยชน์ ของเจตคติ
Katz (อ้างในนพมาศ 2534:130) มองว่าเจตคติมีประโยชน์และหน้าที่ คือ
1. เป็ นประโยชน์โดยการเป็ นเครื่ องมือ ปรับตัว และเป็ นประโยชน์ในการใช้เพื่อทาการต่าง ๆ
2. ทาประโยชน์โดยการใช้ป้องกันสภาวะจิตใจ หรื อปกป้ องสภาวะจิตของบุคคล
(EGODEFENSIVE FUNCTION) เพราะความคิด หรื อความเชื่อบางอย่างสามารถทาให้ผเู ้ ชื่อหรื อคิดสบาย
ใจ ส่ วนจะผิดจะถูกเป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง
3. เจตคติทาหน้าที่แสดงค่านิ ยมให้คนเห็นหรื อรับรู ้ (VALUE EXPRESSIVE FUNCTION)
4. มีประโยชน์หรื อให้คุณประโยชน์ทางความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผูค้ นและสิ่ งต่างๆ
5. ช่วยให้บุคคลมีหลักการและกฎเกณฑ์ในการแสดงพฤติกรรมหรื อช่วยพัฒนาค่านิยมให้กบั
บุคคล การที่บุคคลมีทศั นคติที่ดีต่อบุคคล สถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคมจะเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้บุคคลสามารถ
ประเมินและตัดสิ นได้วา่ ควรจะเลือกประพฤติอย่างไรจึงจะเหมาะสมและดีงาม
ชม ภูมิภาค (2516:65) หน้าที่ของเจตคติ เจตคติทาหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู ้อยูม่ าก เจตคติมีส่วน
กาหนดการมองเห็นของคน นอกจากนี้ยงั ทาหน้าที่อื่น ๆ อีกเช่น
1. เตรี ยมบุคคลเพื่อให้พร้อมต่อการปฏิบตั ิการ
2. ช่วยให้บุคคลได้คาดคะเนล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้น
3. ทาให้บุคคลได้รับความสาเร็ จตามหลักชัยที่วางไว้
การเปลีย่ นแปลงเจตคติ
สุ ชา จันเอม และสุ รางค์ จันเอม (2520:110-111) กล่าวว่า ทัศนคติของบุคคลสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้เนื่องมาจาก
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1) การชักชวน (PERSUASION) ทัศนคติจะเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ งใหม่ได้หลังจากที่ได้รับ
คาแนะนา บอกเล่า หรื อได้รับความรู ้เพิ่มพูนขึ้น
2) การเปลี่ยนแปลงกลุ่ม (GROUP CHANGE) ช่วยเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลได้
3) การโฆษณาชวนเชื่อ (PROPAGANDA) เป็ นการชักชวนให้บุคคลหันมาสนใจหรื อรับรู ้โดย
การสร้างสิ่ งแปลกๆใหม่ๆขึ้น
สิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อเจตคติ คือ
1. บิดา มารดา ของเด็ก
2. ระเบียบแบบแผน วัฒนธรรมของสังคม
3. การศึกษาเล่าเรี ยน
4. สิ่ งแวดล้อมในสังคม
5. การพักผ่อนหย่อนใจที่แต่ละคนใช้ประจาตัว
การแก้ไขเจตคติหรื อวิธีสร้างเจตคติ
เจตคติเป็ นเรื่ องที่แก้ไขได้อยากถ้าจาเป็ นจะต้องช่วยแก้ไขเปลี่ยนเจตคติของคนอาจใช้วธิ ี เหล่านั้น คือ
1. การค่อย ๆ ชื้นลงให้เข้าใจ
2. หาสิ่ งเร้าและสิ่ งจูงใจอย่างเข้มข้นมายัว่ ยุ
3. คบหาสมาคมกับเพื่อนดีดี
4. ให้อ่านหนังสื อดีมีประโยชน์
5. ให้ลองทาจนเห็นชอบแล้วกลับตัวดีเอง
ชม ภูมิภาค (2516:65) ได้อธิ บายว่าเจตคติเปลี่ยนแปลงได้ ปั จจัยที่จะช่วยให้เจคติเปลี่ยนแปลงได้มี
หลายประการเช่น
1. ความกดดันของกลุ่ม(Group pressure) หากกลุ่มจะสามารถให้รางวัลหรื อลงโทษได้ยอ่ มจะมีแรง
กดดันมากในการที่จะกดดันทิศทางเจตคติของเราสิ่ งยัว่ ยุที่เป็ นรางวัลนั้น ได้แก่ ความเป็ นผูม้ ีคนรู ้จกั มากการ
เลื่อนตาแหน่งการงาน สัญลักษณ์ของการยอมรับนับถือเป็ นต้น ส่ วนสิ่ งยัว่ ยุที่เป็ นการลงโทษก็เช่น การเสี ย
เพื่อนฝูง เสี ยชื่อเสี ยง เสี ยตาแหน่ง เป็ นต้น ยิง่ เรามีความผิดปกติไปจากกลุ่มเท่าใดแรงบีบบังคับของหมู่มีมาก
เท่าใดหรื อยิง่ หมู่กลุ่มนั้น ยิง่ เราต้องการเป็ นสมาชิกของหมู่ใด แรงบีบบังคับของหมู่ยอ่ มมีมากเท่านั้นหรื อยิง่
หมู่กลุ่มต้องการเรามากเท่าใดกลุ่มก็ยงิ่ ต้องการให้เราปฏิบตั ิตามมาตรฐานของกลุ่มเท่านั้น กลุ่มที่มีเกียรติ
ศักดิ์หรื อศักดิ์ศรี ต่าในหมู่อาจจะกระทาผิดแปลกไปได้บา้ ง แต่ยงิ่ มีตาแหน่งสู งหรื อศักดิ์ศรี สูงแล้วกระทาผิด
มาตรฐานเพียงนิดเดียวแรงกดดันของหมู่จะเกิดขึ้นทันทีเพื่อให้ปฏิบตั ิอยูใ่ นแนว
นอกจากนี้ แรงกดดันของกลุ่มจะมีมากก็คือ การที่ไม่มีมาตรฐานอื่นที่จะปฏิบตั ิหรื อมีนอ้ ยทางที่จะ
เลือกหรื อเราไม่มีความรู ้มากมายนักในเรื่ องนั้น บุคคลมักจะเปลี่ยนความคิดเห็นหรื อเจตคติหากกลุ่มของเขา
ที่ยดึ อยูเ่ ปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น กรรมกร แรกๆอาจไม่สนใจกันรวมเป็ นสมาคมแต่ต่อมาหากรู ้วา่ คนอื่น
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ๆ ในกลุ่มรับฟังความคิดเห็นนั้น เขาก็อาจเปลี่ยนความคิดยิง่ กลุ่มมีความเป็ นเอกภาพเท่าใดแรงกดดันของ
กลุ่มยิง่ มีผลเท่านั้นเรื่ องอานาจของความกดดันของกลุ่มอันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะเป็ นไปได้
4 กรณี คือ
1.1 เราอาจปฏิเสธบรรทัดฐานของกลุ่มและยึดมัน่ ในเจตคติของเราและเราอาจจะก้าวร้าว
ยิง่ ขึ้นหากเราเชื่อว่ากลุ่มไม่มีผลบีบบังคับเรามากนักหรื อเรามีความภักดีต่อกลุ่มอื่นมากกว่า
1.2 เราอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงต่อเจตคติของเราแต่เราปฏิบตั ิตามกลุ่มเพราะเหตุผลภายนอก
อย่างอื่นโดยถือว่าเป็ นส่ วนตัวและเราไม่เห็นด้วยแต่ส่วนรวมทาเช่นนั้นก็ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
1.3 เราอาจยอมรับบรรทัดฐานของกลุ่มเพียงผิวเผิน ภายในส่ วนลึกของจิตใจเราไม่ยอมเปลี่ยน
แต่พอเราออกไปอยูก่ ลุ่มอื่นเราจะได้เห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
1.4 เราอาจจะนาเอาบางส่ วนของบรรทัดฐานของกลุ่มมาผนวกกับความเชื่อของเราและ
ปฏิเสธบางส่ วน
2. ประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจหรื อไม่น่าพึงพอใจ เราอาจเปลี่ยนแปลงเจตคติไปได้เมื่อได้รับ
ประสบการณ์ที่น่าพอใจหรื อไม่น่าพอใจ เช่น นายแดงเข้าทางานบริ ษทั หนึ่งเพราะเขาเชื่อว่าจะมี
ความก้าวหน้าแต่พบว่า หัวหน้าของเขาเป็ นคนขี้อิจฉาเมื่อเขาเกิดเสนอความคิดเห็นดีๆเพื่อปฏิบตั ิหวั หน้า
อาจจะเห็นว่าการเสนอแนะของเขาเช่นนั้นทาให้ฐานะของเขาสัน่ คลอนและนอกจากนั้นยังทราบดีวา่ เพื่อน
ร่ วมงานของเขาไปฟ้องแก่หวั หน้างานบ่อยๆเขาจึงอาจเปลี่ยนเจตคติไปอีกแบบหนึ่งคือมองไม่เห็น
ความก้าวหน้าในการทางานกับบริ ษทั นี้ เช่นนี้เป็ นต้น
3. อิทธิ พลของกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสี ยง บุคคลที่มีชื่อเสี ยงในความหมายนี้ อาจจะเป็ นเพื่อนซึ่ งเรานับ
ถือความคิดของเขาหรื ออาจจะเป็ นผูเ้ ชียวชาญทางด้านความพิเศษต่างๆ ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั ในเรื่ องนี้ก็คือ
การโฆษณา ซึ่ งมักจะใช้คนมีชื่อเสี ยงไปยุง่ เกี่ยว เช่น ดาราภาพยนตร์ ชื่อดังคนนั้นใช้สบู่ยหี่ อ้ นั้น ๆ เป็ นต้น
เจตคติเป็ นความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งต่าง ๆ อันเป็ นผลเนื่ องมาจากการเรี ยนรู ้ ประสบการณ์
และเป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรื อแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อสิ่ งเร้านั้น ๆ ไปในทิศทางหนึ่ง
อาจเป็ นไปในทางสนับสนุนหรื อคัดค้านก็ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ขบวนการการอบรมให้การเรี ยนรู ้ระเบียบวิธี
ของสังคม ซึ่ งเจตคตินี่จะแสดงออกหรื อปรากฏให้เห็นชัดในกรณี ที่สิ่งเร้านั้นเป็ นสิ่ งเร้าทางสังคม
องค์ ประกอบของเจตคติ
องค์ประกอบของเจตคติมี 3 ประการ ได้แก่
1. ด้านความคิด ( Cognitive Component) หมายถึง การรับรู ้และวินิจฉัยข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ
แสดงออกมาในแนวคิดที่วา่ อะไรถูก อะไรผิด
2. ด้านความรู ้สึก ( Affective Component) หมายถึง ลักษณะทางอารมณ์ของบุคคลที่สอดคล้อง
กับความคิด เช่น ถ้าบุคคลมีความคิดในทางที่ไม่ดีต่อสิ่ งใด ก็จะมีความรู ้สึกที่ไม่ดีต่อสิ่ งนั้นด้วย จึงแสดง
ออกมาในรู ปของความรู ้สึกไม่ชอบหรื อไม่พอใจ
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3. ด้านพฤติกรรม ( Behavior Component) หมายถึง ความพร้อมที่จะกระทาซึ่งเป็ นผลมาจาก
ความคิดและความรู ้สึกและจะออกมาในรู ปของการยอมรับหรื อปฏิเสธ การปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิ
ทฤษฎีแรงจูงใจ
ความหมายและองค์ ประกอบของแรงจูงใจ ( Motivation)
แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะที่อินทรี ยถ์ ูกกระตุน้ ให้แสดงพฤติกรรมเพื่อไปยังจุดมุ่งหมายดังนั้น
แรงจูงใจจึงเป็ นความปรารถนา ที่บุคคลมีความต้องการที่จะบรรลุเป้ าหมายโดยการเรี ยนรู ้ของแต่ละคน
นัน่ เอง เมื่อบุคคลได้รับการกระตุน้ จากสิ่ งเร้าต่างๆ และบุคคลจะเกิดความต้องการ ( Needs ) และถ้าความ
ต้องการของบุคคลไม่ได้รับการตอบสนอง บุคคลจะเกิดความเครี ยด ( stress ) เมื่อบุคคลสะสมความเครี ยดไว้
มาก ๆ บุคคลจะขาดความสุ ขในการดาเนินชีวิต การสะสมความเครี ยด ความวิตกกังวลมาก ๆ จะทาให้
บุคคลเกิดแรงขับ ( drive ) ที่จะกระทากิจกรรมบางอย่างหรื อแสดงพฤติกรรมบางอย่างให้ลดความเครี ยดนั้น
ลงมากระบวนการที่เกิดขึ้นภายในนี้เอง ซึ่ งจะทาการกระตุน้ ให้บุคคลไปสู่ การกระทาบางอย่างที่ไปสู่
เป้ าหมาย กระบวนการเช่นนี้ เรี ยกว่า แรงจูงใจ ( Motivation )
องค์ ประกอบในการเกิดแรงจูงใจ มี 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นความต้องการ ( needs stage ) ออความต้องการเป็ นสภาวะขาดสมดุลที่เกิดได้เมื่อบุคคลขาด
สิ่ งที่จะทาให้ส่วนต่าง ๆ ภายในร่ างกายทาหน้าที่ไปตามปกติ สิ่ งที่อาจจะเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นต่อการดาเนินชีวิต
จึงทาให้เกิดแรงขับและเกิดแรงกระตุน้ เช่น ความหิ ว เมื่อบุคคลหิ วบุคคลก็ตอ้ งพยายามหาอาหาร คนที่ลด
น้ าหนักโดยการใช้ยาลดความอ้วน ยาจะไปกดประสาทไม่ให้หิวแต่พอหลังจากไม่ใช้ยาลดน้ าหนัก จะเห็น
ว่าคนที่ลดน้ าหนักโดยใช้ยาจะกินอาหารชดเชยมากขึ้นและอาจจะกลับมาอ้วนใหม่อีก หรื อเด็กเล็กที่ไม่กิน
นมตอนป่ วย แต่พอให้ป่วยเด็กจะเริ่ มกินนมมากขึ้นเพื่อชดเชยตอนที่ป่วย ความกระหายก็เป็ นความต้องการ
อีกอย่างที่เมื่อเกิดแล้วบุคคลต้องหาวิธีการเพื่อให้หายกระหาย ความต้องการทางเพศและความต้องการการ
พักผ่อนก็จดั เป็ นความต้องการขั้นพื้นฐานในการดารงชี วติ และไม่มีใครในโลกนี้ที่พยายามฝื นเพื่อไม่ให้
ตนเองหลับ มนุษย์ทุกคนต้องการการพักผ่อนด้วยกันทั้งสิ้ น
2. ขั้นแรงขับ ( drive stage ) หรื อภาวะที่บุคคลถูกกระตุน้ ให้เกิดแรงขับ เมื่อบุคคลเกิดแรงขับ
แล้วบุคคลจะนิ่งอยูเ่ ฉย ๆ ไม่ได้บุคคลอาจจะรู ้สึกไม่มีความสุ ข กระวนกระวายใจ ดังนั้นบุคคลจะคิดค้นหา
วิธีการที่ทาให้ตนเองรู ้สึกว่าได้รับการตอบสนองจากความหิ ว ความกระหาย ความต้องการทั้งปวงที่เกิดขึ้น
เพื่อผลักดันให้ไปสู่ จุดหมายปลายทาง ตามที่บุคคลต้องการ
3. ขั้นพฤติกรรม ( behavior stage ) เป็ นขั้นที่เกิดแรงขับอย่างมากที่ทาให้บุคคลเดินไปหาน้ าดื่ม
โดยการเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้ อแล้วเปิ ดขวดดื่มแล้วจึงเดินมาจ่ายสตางค์หรื อถ้าทนต่อความกระหายน้ า
ได้ก็รีบเดินอย่างรวดเร็ วไปจ่ายสตางค์แล้วยกน้ าดื่มรวดเดียวหมดขวด ชื่นใจ ความกระหายก็บรรเทาลง
4. ขั้นลดแรงขับ ( drive reduction stage ) เป็ นขั้นสุ ดท้ายที่อินทรี ยไ์ ด้รับการตอบสนองคือ ได้ดื่ม
น้ าเป็ นขั้นที่บุคคลเกิดความพึงพอใจ ความต้องการต่างๆ ก็จะลดลง
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยน ให้เป็ นผูม้ ี
วินยั และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรี ยนดีข้ ึนของนักเรี ยนระดับชั้น ปวช. 2 / 1 ปี การศึกษา 2558
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ ได้ดาเนิ นการตามขั้นตอนดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. แบบแผนการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขั้นตอนในการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฏีจิตวิทยาการศึกษา เจตคติ (Attitude) ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้แบบวางเงื่อนไข ลักษณะด้านวินยั ในห้องเรี ยน ความขยันอดทนและความรับผิดชอบ
2. กาหนดกรอบความคิดในการวิจยั เพื่อทาการศึกษาความมีวนิ ยั ในตนเอง ความรับผิดชอบ
ของนักเรี ยนระดับชั้น ปวช. 2 / 1 ปี การศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ
3. กาหนดวัตถุประสงค์
4. กาหนดกลุ่มประชากร ในการวิจยั ครั้งนี้ได้กาหนดกลุ่มประชากร คือ นักเรี ยนระดับชั้น
ปวช. 2 /1 ปี การศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ จานวน 16 คน
5. สร้างเครื่ องมือการวิจยั โดยผูว้ จิ ยั ศึกษาจากหลักการ ทฤษฎี แนวคิด วัตถุประสงค์ เพื่อ
จาแนกว่า ควรสร้างเครื่ องมือวัดด้านใดบ้างให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรี ยนระดับชั้น ปวช. 2 / 1
ปี การศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ จานวน 16 คน ที่นามาทาการวิจยั ในครั้ง
นี้
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั นาได้ดาเนินการเก็บข้อมูลดัวยตัวเองโดยการสังเกต ให้
นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถาม
7. การสรุ ปผลการวิจยั และนาเสนอผลการวิจยั โดยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลและเขียน
สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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2. ประชากร/กลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร / กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนระดับชั้น ปวช. 2 / 1 ปี การศึกษา
2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ จานวน 16 คน
3. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการทาวิจยั ครั้งนี้ เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสังเกต แบบสอบถาม ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นเอง
4. การดาเนินการวิจัย/การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ใช้การสังเกตและนาเครื่ องมือที่สร้างขึ้นให้นกั เรี ยน
ระดับชั้น ปวช. 2 / 1 ปี การศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ จานวน 16 คน ได้
ตอบแบบสอบถามและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
5. สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้ค่าร้อยละในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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บทที่ 4
ผลการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนให้เป็ นผูม้ ีวินยั และ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรี ยนดีข้ ึนของนักเรี ยนระดับชั้น ปวช. 2/ 1 ปี การศึกษา 2558
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพปรากฏว่าได้รับความร่ วมมือจากนักเรี ยนเป็ นอย่างดีจึงทาให้
นักเรี ยนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถตอบสนองต่อตัวนักเรี ยนเองทาให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยน
ที่ดีข้ ึน มีวนิ ยั ในตนเองและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและการเรี ยนดีข้ ึน
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้การดาเนินติดตามข้อมูลด้วยตัวเองโดยการสังเกต สัมภาษณ์
ให้นกั เรี ยนตอบแบบสอบถามและมีการติดตามดูแลพฤติกรรมและการเรี ยนของนักเรี ยนอย่างใกล้ชิด
ดังนี้
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนระดับชั้น ปวช. 2 / 1 ปี การศึกษา 2558
โดยการสังเกตพฤติกรรมและการเรี ยนของนักเรี ยนในชัว่ โมงโฮมรู ม ขณะที่ทาการสอน และสอบถามจากครู
แต่ละวิชาที่ทาการสอนซึ่ งพบว่ามีนกั เรี ยนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมการเรี ยนขาดวินยั และความรับผิดชอบ
เช่น มาสา ไม่สนใจเรี ยน ไม่ส่งงานตามกาหนดเวลา บางครั้งไม่มาเรี ยน มีการจดบันทึกและติดตามนักเรี ยน
เป็ นรายกรณี โดยการว่ากล่าวตักเตือนและมีการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีการให้นกั เรี ยนตอบ
แบบสอบถาม สรุ ปได้ดงั นี้
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ตารางแสดงความมีวนิ ัย ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียน
ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/1 (ครั้งที่ 1)
ทาเป็ น
ทาเป็ น
ข้ อ
รายการ
ไม่ เคยทา
ประจา บางครั้ง
1 นักเรี ยนมักนางานวิชาอื่นมาทา ขณะที่กาลังเรี ยนวิชาหนึ่ง
76.74
13.96
9.30
2 นักเรี ยนพูดคุยและเล่นเพื่อนในขณะที่ครู สอน
69.77
25.58
4.65
3 นักเรี ยนส่ งงานและการบ้านตรงเวลาที่ครู กาหนด
72.09
18.60
9.31
4 นักเรี ยนนอนหลับในห้องเรี ยนขณะชัว่ โมงเรี ยน
58.14
25.58
16.28
5 นักเรี ยนไม่ทาการบ้านและลอกการบ้านเพื่อน
74.42
16.28
9.30
6 นักเรี ยนทาผิดจะพยายามแก้ไขโดยไม่ทอ้ แท้
41.86
44.19
13.95
7 นักเรี ยนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
46.51
46.51
6.98
8 นักเรี ยนมาเรี ยนตรงเวลาและตั้งใจเรี ยน
44.19
51.16
4.65
9 นักเรี ยนรู ้จกั วางแผนและเตรี ยมพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
25.58
46.51
27.91
มหาวิทยาลัย
10 นักเรี ยนใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์โดยการอ่านหนังสื อ
41.89
46.57
11.54
จากแบบสอบถามนักเรี ยนเกี่ยวกับความมีวนิ ยั และรับผิดชอบในห้องเรี ยน (ครั้งที่ 1) สรุ ปได้ ดังนี้
นักเรี ยนมักนางานวิชาอื่นมาทา ขณะที่กาลังเรี ยนวิชาหนึ่ง นักเรี ยนที่ทาเป็ นประจา มากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 76.74
นักเรี ยนพูดคุยและเล่นเพื่อนในขณะที่ครู สอน นักเรี ยนที่ทาเป็ นประจามากที่สุดคิดเป็ น
ร้อยละ 69.77
นักเรี ยนส่ งงานและการบ้านตรงเวลาที่ครู กาหนด นักเรี ยนที่ทาเป็ นประจามากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 72.09
นักเรี ยนนอนหลับในห้องเรี ยนขณะชัว่ โมงเรี ยน นักเรี ยนที่ทาเป็ นประจามากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 58.14
นักเรี ยนไม่ทาการบ้านและลอกการบ้านเพื่อน นักเรี ยนที่ทาเป็ นประจา มากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 74.41
นักเรี ยนทาผิดจะพยายามแก้ไขโดยไม่ทอ้ แท้ นักเรี ยนที่ทาบางครั้ง มากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 44.19
นักเรี ยนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักเรี ยนที่ทาเป็ นประจาและทาเป็ น
บางครั้ง มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 46.51
นักเรี ยนมาเรี ยนตรงเวลาและตั้งใจเรี ยน นักเรี ยนที่ทาบางครั้ง มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 51.16
นักเรี ยนรู ้จกั วางแผนและเตรี ยมพร้อมที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย นักเรี ยนที่ทาบางครั้ง
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มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 46.51
นักเรี ยนใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์โดยการอ่านหนังสื อ นักเรี ยนที่ทาบางครั้ง มากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 46.57
หลังจากที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนและได้ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความมี
วินยั ความรับผิดชอบและความสนใจการเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนระดับชั้น ปวช. 2/1 จานวน 16 คน
ตอบแบบสอบถามด้วยความจริ งแล้วนามาสรุ ปโดยใช้ค่าร้อยละในการวิเคราะห์ผลการวิจยั (จากแบบสรุ ปผล
การตอบแบบสอบถาม) และประกอบกับผลการเรี ยนของภาคเรี ยนที่ 1 ทาให้ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการสังเกตนักเรี ยน
ที่มีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวและมีผลการเรี ยนค่อนข้างต่าซึ่งผูว้ จิ ยั จะทาการวิจยั เพื่อเป็ นปรับเปลี่ยน
ด้านพฤติกรรมให้นกั เรี ยนในห้องเรี ยนมีวนิ ยั และความรับผิดชอบ ตั้งใจเรี ยน จึงได้ดาเนินการโดยให้แต่ละ
คนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นและร่ วมกันสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ภายในห้องเรี ยนให้เอื้อต่อการเรี ยนการ
สอนโดยการวางเงื่อนไขกันภายในห้องเรี ยน สร้างแรงจูงใจ และสร้างความตระหนักให้นกั เรี ยนเห็นถึง
ผลของการไม่มีวนิ ยั ขาดความรับผิดชอบ และไม่ต้ งั ใจเรี ยน โดยได้ดาเนินการ ดังนี้
๏ ให้นกั เรี ยนแต่ละคนเขียนคามัน่ สัญญา
๏ ขอความร่ วมมือจากผูป้ กครองร่ วมกันดูแลพฤติกรรมและการเรี ยนของนักเรี ยน ให้ผปู ้ กครองแจ้ง
พฤติกรรมของนักเรี ยนขณะอยูบ่ า้ นเมื่อนักเรี ยนขาดเรี ยนหรื อมาสายให้ครู ทราบและครู ก็มีการติดตาม
นักเรี ยนร่ วมกัน
๏ ขอความร่ วมมือจากครู ที่ทาการสอนทุกท่านให้ขอ้ มูลด้านพฤติกรรมของนักเรี ยนขณะเรี ยน
ในแต่ละวิชา
๏ ขอความร่ วมมือกับเพื่อนภายในห้องเรี ยน โดยการจัดเป็ นกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน รวมเป็ น
ทั้งสิ้ นจานวน 16 คน โดยครู จะคัดเลือกนักเรี ยนที่มีความรับผิดชอบ ตั้งใจเรี ยนและมีผลการเรี ยนค่อนข้างดี
เป็ นหัวหน้ากลุ่มเพื่อเป็ นพี่เลี้ยงภายในกลุ่ม และให้นกั เรี ยนที่เหลือเข้ารวมกลุ่มกันเองตามความสมัครใจให้
ครบจานวนตามที่กาหนดหลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มเขียนคามัน่ สัญญาร่ วมกัน และร่ วมกันวางแผนการศึกษา
ต่อระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ งนักเรี ยนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นหัวหน้ากลุ่มจะดาเนินการแต่งตั้งกรรมการแต่ละ
ด้านร่ วมกันดูแลภายในกลุ่ม เช่น ดูแลเกี่ยวกับพฤติกรรม การขาดเรี ยน มาสาย การเรี ยนฯลฯ นักเรี ยนจะ
เข้ากลุ่มร่ วมกันทางานและเป็ นพี่เลี้ยงคอยให้คาปรึ กษา ช่วยเหลือกรณี ไม่เข้าใจบทเรี ยน อ่านหนังสื อ และ
ทางานแต่ละวิชาได้สาเร็ จ
ผูว้ จิ ยั ได้ติดตาม ดูแลและสังเกตนักเรี ยนเป็ นระยะ ๆ และในกรณี ที่นกั เรี ยนมีปัญหาไม่วา่ จะเป็ น
ปัญหาด้านพฤติกรรม และการเรี ยนหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มจะรายงานครู และร่ วมกันแก้ปัญหาทั้งด้าน
การมาเรี ยน ถ้ามีนกั เรี ยนขาดเรี ยนภายในกลุ่มจะแจ้งให้ครู ทราบและมีการติดตามให้มาเรี ยนและชี้ให้
นักเรี ยนเห็นความสาคัญของการเรี ยน ต้องมีวนิ ยั และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทาให้บรรยากาศการ
เรี ยนรู ้ภายในห้องเรี ยนดีข้ ึน รู ้จกั เสี ยสละ มีความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ภายในห้องเรี ยนมีการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกัน เช่น ร่ วมกันทาความสะอาดห้องเรี ยนนอกเหนือจากเวรทาความสะอาดประจาวัน
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แล้ว แข่งขันกีฬาภายในห้องเรี ยน นอกจากนี้มีการจัดให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมรักการอ่าน การรู ้จกั การ
ออมโดยในแต่ละสัปดาห์จะมีการให้นกั เรี ยนนาเงินที่เหลือมาฝากเงินกับธนาคารโรงเรี ยนทั้งนี้เพื่อเป็ นฝึ กให้
นักเรี ยนมีความรับผิดชอบและรู ้จกั ประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผูว้ จิ ยั ได้สังเกต พบว่า พฤติกรรมของนักเรี ยนภายในห้องหลังจากมีการแบ่งกลุ่มเป็ นกลุ่มย่อย ๆ
แล้ว ให้เพื่อนคอยเป็ นพี่เลี้ยงแนะนาเพื่อนไม่วา่ จะเป็ นด้านพฤติกรรมและการเรี ยน ทาให้มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรี ยนการสอนมากขึ้น เมื่อนานักเรี ยนมาร่ วมกันทากิจกรรมของโรงเรี ยน พบว่านักเรี ยนมี
ความกระตือรื อร้นในการเข้าร่ วมกิจกรรม และเอาใจใส่ ต่อการเรี ยนมากขึ้น ขณะเข้าแถวก็มีความ
เป็ นระเบียบและมีวนิ ยั มากขึ้นตามลาดับ เมื่อแต่ละวิชาทาการสอบก็จะพบว่านักเรี ยนจะเข้ากลุ่มร่ วมกันอ่าน
หนังสื อและมีการซักถามบทเรี ยนที่ไม่เข้าใจ เพื่อนที่เข้าใจก็จะอธิ บายให้กบั เพื่อนที่ไม่เข้าใจบทเรี ยนทาให้
ได้คะแนนดีข้ ึน ครู ก็ให้คาชมเชยและให้กาลังใจนักเรี ยนเพื่อที่จะได้มีกาลังใจทาต่อไป รู ้จกั หน้าที่และมี
ความรับผิดชอบมากขึ้น ทาให้นกั เรี ยนเห็นความสาคัญของตัวเอง สนใจเรี ยนมากขึ้น มีการซักถามเกี่ยวกับ
บทเรี ยนกับครู ให้อธิ บายให้เข้าใจ โดยดูจากพฤติกรรมการเรี ยน การส่ งงานตรงกาหนดเวลา และได้รับคา
ชมเชยจากครู แต่ละวิชาที่ทาการสอนโดยภาพร่ วมของนักเรี ยนในห้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรี ยน
ตั้งใจเรี ยน ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันมากขึ้น มีน้ าใจ รู ้จกั เสี ยสละ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมาเรี ยน
ให้มาทันเรี ยน
หลังจากผูว้ จิ ยั เห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้นกั เรี ยนเป็ นผูม้ ีวนิ ยั มีความรับผิดชอบต่อการเรี ยน
และมีบรรยากาศภายในห้องเรี ยนดีข้ ึนครู ก็มีการพูดคุยและร่ วมกันประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของแต่ละคน โดยการสัมภาษณ์และให้นกั เรี ยนแต่ละคนตอบแบบสอบถามชุดเดิมอีกครั้ง แล้วนามาสรุ ป
เปรี ยบเทียบกับการตอบแบบสอบถามครั้งแรก พบว่า นักเรี ยนมีความรัก สามัคคีในหมู่คณะ มีความ
รับผิดชอบ มาเรี ยนเป็ นประจา ตั้งใจเรี ยนและทางานที่ได้รับมอบหมาย มีผลการเรี ยนดีข้ ึน ทาให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรี ยนของแต่ละวิชา
การตอบแบบสอบถามจากนักเรี ยนและจากการใช้แรงจูงใจเสริ มแรงโดยให้คาชมเชยแก่นกั เรี ยน รวมทั้งดูแล
ด้านการเรี ยนให้มีความรับผิดชอบสนใจเรี ยน และ ติดตามจากผูป้ กครองคุณครู ที่เข้าสอนแต่ละวิชาปรากฏ
ว่า นักเรี ยนระดับชั้น ปวช. 2 / 1 ปี การศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ มีความ
เอาใจใส่ ต่อการเรี ยนรับผิดชอบ และ สนใจเรี ยนมากขึ้น โดยสังเกตจากบรรยากาศการเรี ยนภายในห้องเรี ยน
ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ทาให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้นต่อการมาเรี ยนและการเรี ยนมีความตั้งใจเรี ยน มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรี ยน หรื อมาสาย ทางานที่ได้รับมอบหมาย และส่ งงานตรงกาหนดเวลา
รู ้จกั ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ด้วยความเต็มใจยังส่ งผลทาให้ผลการเรี ยนมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ และความ
สนใจการเรี ยนของนักเรี ยน โดยสรุ ปจากผลการเปรี ยบเทียบจากการตอบแบบสอบถาม ดังนี้
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ตารางแสดงความมีวนิ ัย ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียน
ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/1 (ครั้งที่ 2)
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
นักเรี ยนมักนางานวิชาอื่นมาทา ขณะที่กาลังเรี ยนวิชาหนึ่ง
นักเรี ยนพูดคุยและเล่นเพื่อนในขณะที่ครู สอน
นักเรี ยนส่ งงานและการบ้านตรงเวลาที่ครู กาหนด
นักเรี ยนนอนหลับในห้องเรี ยนขณะชัว่ โมงเรี ยน
นักเรี ยนไม่ทาการบ้านและลอกการบ้านเพื่อน
นักเรี ยนทาผิดจะพยายามแก้ไขโดยไม่ทอ้ แท้
นักเรี ยนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
นักเรี ยนมาเรี ยนตรงเวลาและตั้งใจเรี ยน
นักเรี ยนรู ้จกั วางแผนและเตรี ยมพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย
นักเรี ยนใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์โดยการอ่านหนังสื อ

ทาเป็ น
ประจา
9.30
13.95
4.65
0.00
0.00
90.69
93.03
90.70

ทาเป็ น
บางครั้ง
37.21
46.51
30.23
4.65
11.63
9.31
6.97
9.30

76.74

23.26

0.00

79.06

20.94

0.00

ไม่เคยทา
53.49
39.54
65.12
95.35
88.37
0.00
0.00
0.00

จากแบบสอบถามนักเรี ยนเกี่ยวกับความมีวนิ ยั และรับผิดชอบในห้องเรี ยนครั้งที่ 2 พบว่านักเรี ยน
ระดับชั้น ปวช.2/1 มีความกระตือรื้ อร้น เอาใจใส่ ต่อการเรี ยน และมีวนิ ยั และความรับผิดชอบมากขึ้น
โดยสรุ ปได้ ดังนี้
นักเรี ยนมักนางานวิชาอื่นมาทา ขณะที่กาลังเรี ยนวิชาหนึ่ง นักเรี ยนไม่เคยทา มากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 53.49
นักเรี ยนพูดคุยและเล่นเพื่อนในขณะที่ครู สอน นักเรี ยนที่ทาเป็ นบางครั้งมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 46.51
นักเรี ยนส่ งงานและการบ้านตรงเวลาที่ครู กาหนด นักเรี ยนที่ไม่เคยทามากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 65.12
นักเรี ยนนอนหลับในห้องเรี ยนขณะชัว่ โมงเรี ยน นักเรี ยนที่ไม่เคยทา มากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 95.35
นักเรี ยนไม่ทาการบ้านและลอกการบ้านเพื่อน นักเรี ยนที่ไม่เคยทา มากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 88.37
นักเรี ยนทาผิดจะพยายามแก้ไขโดยไม่ทอ้ แท้ นักเรี ยนที่ทาเป็ นประจามากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 90.69
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นักเรี ยนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักเรี ยนที่ทาเป็ นประจามากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 93.02
นักเรี ยนมาเรี ยนตรงเวลาและตั้งใจเรี ยน นักเรี ยนที่ทาเป็ นประจา มากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 90.70
นักเรี ยนรู ้จกั วางแผนและเตรี ยมพร้อมที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย นักเรี ยนที่ทาเป็ นประจา
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 76.74
นักเรี ยนใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์โดยการอ่านหนังสื อ นักเรี ยนที่ทาเป็ นประจามากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 79.06
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
ความมุ่งหมาย
เพื่อเป็ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนให้เป็ นผูม้ ีวนิ ยั และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
การเรี ยนดีข้ ึนของนักเรี ยนระดับชั้น ปวช. 2/ 1 ปี การศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจ
กรุ งเทพ
ประชากร/กลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร / กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนนักเรี ยนระดับชั้น ปวช. 2/ 1
ปี การศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ จานวน 16 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษาค้ นคว้า
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ การสังเกต และการสัมภาษณ์ การพูดคุย การใช้คามัน่
สัญญาและทฤษฎีเสริ มแรง
วิธีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการทาวิจยั ครั้งนี้ เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสังเกต แบบสอบถาม ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นเอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้ค่าร้อยละในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสังเกตข้อมูลด้านการเรี ยนของแต่ละวิชาและการตอบ
แบบสอบถามจากนักเรี ยน การใช้แรงจูงใจเสริ มแรงโดยให้คาชมเชยแก่นกั เรี ยน รวมทั้งดูแลด้านการเรี ยน
ให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรี ยน และติดตามจากผูป้ กครอง คุณครู ที่เข้าสอนแต่ละวิชา ซึ่งนักเรี ยนให้
ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี ทาให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้นต่อการมาเรี ยนและการเรี ยนมากขึ้น ในการทา
วิจยั ครั้งนี้ปรากฏว่า นักเรี ยนระดับชั้น ปวช. 2/1 ปี การศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจ
กรุ งเทพ มีความเอาใจใส่ ต่อการเรี ยนรับผิดชอบ และสนใจเรี ยนมากขึ้นโดยสังเกตจากบรรยากาศ
การเรี ยนภายในห้องเรี ยนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ มีความตั้งใจเรี ยนมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาด
เรี ยนหรื อมาสาย ทางานที่ได้รับมอบหมายและส่ งงานตรงกาหนดเวลา รู ้จกั ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันด้วยความ
เต็มใจ โดยดูจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ผลการเรี ยนและสรุ ปผลการเปรี ยบเทียบจากการตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบและความสนใจการเรี ยนของนักเรี ยน ดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบความมีวนิ ัย ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียน
ของของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/1 ปี การศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)

ข้ อ

รายการ

1

นักเรี ยนมักนางานวิชาอื่นมาทา ขณะที่
กาลังเรี ยนวิชาหนึ่ง
นักเรี ยนพูดคุยและเล่นเพื่อนในขณะที่ครู
สอน
นักเรี ยนส่ งงานและการบ้านตรงเวลาที่ครู
กาหนด
นักเรี ยนนอนหลับในห้องเรี ยนขณะชัว่ โมง
เรี ยน
นักเรี ยนไม่ทาการบ้านและลอกการบ้าน
เพื่อน
นักเรี ยนทาผิดจะพยายามแก้ไขโดยไม่
ท้อแท้
นักเรี ยนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
นักเรี ยนมาเรี ยนตรงเวลาและตั้งใจเรี ยน
นักเรี ยนรู ้จกั วางแผนและเตรี ยมพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
นักเรี ยนใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์โดย
การอ่านหนังสื อ

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ทาเป็ น ทาเป็ น ไม่ เคย ทาเป็ น ทาเป็ น
ประจา บางครั้ง ทา ประจา บางครั้ง

ไม่ เคย
ทา

76.74

13.95

9.30

9.30

37.21

53.49

69.77

25.58

4.65

13.95

46.51

39.53

72.09

18.60

9.30

4.65

30.23

65.12

58.14

25.58

16.28

0.00

4.65

95.35

74.41

16.28

9.30

0.00

11.62

88.37

41.86

44.19

13.95

90.69

9.30

0.00

46.51

46.51

6.98

93.02

6.97

0.00

44.19

51.16

4.65

90.69

9.30

0.00

25.58

46.51

27.91

76.74

23.25

0.00

41.86

46.51

11.53

79.06

20.93

0.00

จากแบบสอบถามนักเรี ยนเกี่ยวกับความมีวนิ ยั และรับผิดชอบในห้องเรี ยน เมื่อนาผลสรุ ป
ของการตอบแบบสอบถามครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พบว่านักเรี ยนระดับชั้น ปวช.2/1 มีความกระตือรื้ อร้น
เอาใจใส่ ต่อการเรี ยน และมีวินยั และความรับผิดชอบมากขึ้น จากตารางพบว่า ในการตอบแบบสอบถาม
ครั้งที่ 2 นักเรี ยนมีพฤติกรรมดังกล่าวมากกว่าครั้งที่ 1 หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้วา่ ดีข้ ึนอย่างเห็น
ได้ชดั คือ นักเรี ยนไม่นางานวิชาอื่นมาทาขณะที่กาลังเรี ยนวิชาหนึ่ง ไม่คุย และเล่นเพื่อนในขณะที่ครู สอน
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ส่ งงานและการบ้านตรงเวลาที่ครู กาหนด ไม่นอนหลับในห้องเรี ยนขณะชัว่ โมงเรี ยน ทาการบ้านและไม่
ลอกการบ้านเพื่อน ทาผิดจะพยายามแก้ไขโดยไม่ทอ้ แท้ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
มาเรี ยนตรงเวลาและตั้งใจเรี ยน รู ้จกั วางแผนและเตรี ยมพร้อมที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์โดยการอ่านหนังสื อ ทาให้นกั เรี ยนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนให้เป็ นผูม้ ีวนิ ยั
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรี ยน ส่ งผลให้การเรี ยนดีข้ ึน และเป็ นผูท้ ี่มีความสาเร็ จในชีวิตตาม
จุดหมายที่ต้ งั ไว้
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ควรมีการติดตามอย่างต่อเนื่ อง
2. ครู ผูป้ กครอง นักเรี ยนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ควรร่ วมมือกันแก้ไขและสะท้อนปั ญหา
ต่าง ๆ ของนักเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเรี ยน
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