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บทคัดย่อ
งานวิจยั ในชั้นเรี ยนฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนให้เป็ นผูม้ ีวนิ ยั และ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรี ยนดีข้ ึนในการเรี ยนวิชาการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม นักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 2/6 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค
บริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ ปี การศึกษา 2558 โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการ
เรี ยนของแต่ละวิชา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรี ยน การใช้แรงจูงใจเสริ มแรงโดยให้คาชมเชยแก่
นักเรี ยน รวมทั้งดูแลด้านการเรี ยนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้นต่อการมา
เรี ยนและการเรี ยนมากขึ้น ทาให้บรรยากาศการเรี ยนภายในห้องเรี ยนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ มีความตั้งใจเรี ยนมาก
ขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรี ยนหรื อมาสาย ทางานที่ได้รับมอบหมายและส่ งงานตรงกาหนดเวลา
รู ้จกั ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันด้วยความเต็มใจ

ความเป็ นมาของการวิจยั
ปั จจุบนั สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง จึง
จาเป็ นต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ มาเกื้อหนุ นกันซึ่ งต้องมีการพัฒนาโดยต้องคานึ งถึ งทรัพยากรที่มีคุณภาพ
และสิ่ งที่สาคัญที่สุดคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดา้ นสมรรถภาพทางร่ างกายและจิตใจ
ที่ดี มีสติปัญญา มีความรู ้ความสามารถ มีความอดทน ขยันขันแข็ง ไม่ยอ่ ท้อต่อความยากลาบาก กล้าเผชิญปั ญหา
และอุ ป สรรคด้วยความมุ่ง มัน่ ถ้ามนุ ษ ย์ทุก คนมี คุณสมบัติดังกล่ าวก็จะเป็ นผูม้ ี วินัยในตนเอง ซึ่ งจะเป็ น
วัฒนธรรมที่ทุกคนในสังคมต้องปฏิบตั ิ เพราะจะทาให้สังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข วินยั จึงเป็ นคุณธรรมที่
ควรสร้างและปลูกฝังให้ทุกคนใช้เป็ นแนวทางสาหรับบังคับพฤติกรรมของตนเอง ทาให้บรรลุตามจุดหมายของ
ชีวิตและประสบความสาเร็ จในชีวิต เพราะฉะนั้นครู ควรสร้างสรรค์วินยั ให้เกิดแก่นกั เรี ยนเมื่อนักเรี ยนมีวินยั มี
ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนจะทาให้สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนให้เป็ นไปในทางที่ดีงามจึงควรมี
การปลูกฝังให้ยึดถือและปฏิ บตั ิอย่างเคร่ งครัด ถ้าหากในสังคมไม่มีการปลู กฝั งและพัฒนาเด็กให้มีวินยั และมี
คุณภาพแล้วการพัฒนาสังคมและประเทศก็จะเป็ นไปอย่างไม่มีประสิ ทธิ ภาพจึงควรต้องปลูกฝังวินยั ในตนเองให้
เป็ นพื้นฐาน ในที่สุดก็จะสามารถพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้ามากยิง่ ขึ้น
จากการเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 2 สาขาการ
โรงแรมและการท่องเที่ ยว วิทยาลัยอาชี วศึ กษาเทคนิ คบริ หารธุ รกิ จกรุ งเทพ ซึ่ งมีหน้าที่ดูแลนักเรี ยนด้าน
พฤติกรรมและการเรี ยนของนักเรี ยนทั้งภายในและภายนอกห้องเรี ยน พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
บางคนในห้องเรี ยนไม่สนใจเรี ยน ขาดความรับผิดชอบและระเบียบวินยั จึงทาให้บรรยากาศการเรี ยนรู ้ไม่เอื้อต่อ
การเรี ยนการสอนและมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จึงทาให้เกิดปั ญหาในการเรี ยนรู ้จะส่ งผลต่อนักเรี ยนบางคนที่
มีผลการเรี ยนค่อนข้างต่า จึงต้องใช้กระบวนการวิจยั มาแก้ปัญหาโดยการนาทฤษฎี การเรี ยนรู ้ ทฤษฎีแรงจูงใจ
และทฤษฎีการวางเงื่อนไขมาใช้กบั นักเรี ยนเพื่อเป็ นการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนและส่ งเสริ ม
ศักยภาพของนักเรี ยนให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ เต็มศักยภาพและความสามารถของตนเอง ซึ่ งจะส่ งผลให้นกั เรี ยนมี
สมรรถนะวิชาชีพ มีวินยั ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง มีบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม เป็ นการ
ปลูกฝังระเบียบวินยั การรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น ทาให้สามารถพัฒนานักเรี ยนให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและมีผลการเรี ยนดีข้ ึน
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงด้านพฤติกรรมการเรี ยน เมื่อนักเรี ยนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้เป็ นผูท้ ี่มีวนิ ยั ในตนเองและความรับผิดชอบ จะทาให้นกั เรี ยนสนใจเรี ยนและมีความขยันอดทน มีแรงจูงใจ
ทาให้มีผลการเรี ยนดีข้ ึน ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อครู ผสู ้ อน และครู ทุกท่านที่จะนามาเสริ มสร้าง พัฒนานักเรี ยนให้
มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อครอบครัว สถานศึกษา สังคมและประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนให้เป็ นผูม้ ีวนิ ยั และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรี ยนดี
ขึ้นของนักศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 2/6 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ ยว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ ปี การศึกษา 2558
สมมุติฐานการวิจัย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนให้มีวนิ ยั และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรี ยน ทาให้สามารถ
พัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมและการเรี ยนให้ดีข้ ึน
ขอบเขตของการศึกษาค้ นคว้ า
1. ประชากร ในการศึกษาค้นคว้าเป็ นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 2/6
สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ จานวน 24 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ พฤติกรรมด้านวินยั และความรับผิดชอบต่อตนเองได้แก่ วินยั ในตนเอง ความ
รับผิดชอบ แรงจูงใจในการเรี ยน
2.2 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมด้านความมีวินยั ในตนเอง
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความมีวนิ ยั ในตนเอง หมายถึง การประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและไม่ทาผิดต่อกฎระเบียบในการ
เป็ นนักเรี ยน
ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมัน่ ของนักเรี ยนที่จะทางานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จลุล่วงด้วยดี
และตั้งใจเรี ยนอย่างเต็มความสามารถ
แรงจูงใจในการเรี ยน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมเมื่อถูกกระตุน้ จากสิ่ งเร้า เช่น คาชมเชย การให้
รางวัล ฯลฯ แล้วสามารถประพฤติตนได้บรรลุเปูาหมายโดยการเรี ยนรู ้ของแต่ละคน
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการจัดทางานวิจยั มีดงั นี้
จิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา มีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษา การสร้างหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนโดย
คานึ งถึงความแตกต่างของบุคคล นักศึกษาและครู จาเป็ นต้องมีความรู ้พ้ืนฐานทางจิตวิทยาการศึกษาเพื่อจะได้
เข้าใจพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนและกระบวนการเรี ยนรู ้ ตลอดจนถึงปั ญหาต่างๆเกี่ยวกับการเรี ยนการ
ความสาคัญของการศึกษาจิตวิทยาการศึกษา
ความสาคัญของวัตถุประสงค์ของการศึกษาและบทเรี ยน นักจิตวิทยาการศึกษาได้เน้นความสาคัญของ
ความชัดเจนของการระบุวตั ถุประสงค์ของการศึกษาบทเรี ยนตลอดจนถึงหน่วยการเรี ยน เนื่องจากวัตถุประสงค์

จะเป็ นตัวกาหนดการจัดการเรี ยนการสอนทฤษฎีพฒั นาการและทฤษฎีบุคลิกภาพ เป็ นเรื่ องที่นกั การศึกษาและ
ครู จะต้องมีความรู ้เพราะจะช่ วยให้เข้าใจเอกลักษณ์ของผูเ้ รี ยนในวัยต่าง ๆ โดยเฉพาะวัยอนุบาล วัยเด็ก และ
วัยรุ่ น ซึ่งเป็ นวัยที่กาลังศึกษาในโรงเรี ยน ความแตกต่างระหว่างบุคคลและกลุ่ม นอกจากมีความเข้าใจพัฒนาการ
ของเด็กวัยต่าง ๆ แล้ว นักการศึกษาและครู จะต้องเรี ยนรู ้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและกลุ่มทางด้านระดับ
เชาวน์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ เพศ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ งนักจิตวิทยาได้คิดวิธีการวิจยั ที่จะช่วย
ชี้ ให้เห็ นว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็ นตัวแปรที่สาคัญในการเลื อกวิธีสอนและในการสร้ างหลักสู ตรที่
เหมาะสม ทฤษฎีการเรี ยนรู ้นกั จิตวิทยาที่ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ นอกจากจะสนใจว่าทฤษฎีการเรี ยนรู ้จะ
ช่วยนักเรี ยนให้เรี ยนรู ้และจดจาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้อย่างไรแล้ว ยังสนใจองค์ประกอบเกี่ยวกับตัวของผูเ้ รี ยน
เช่น แรงจูงใจว่ามีความสัมพันธ์กบั การเรี ยนรู ้อย่างไร ความรู ้เหล่านี้ ก็มีความสาคัญต่อการเรี ยนการสอน ทฤษฎี
การสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษานัก จิตวิทยาการศึกษาได้เป็ นผูน้ าในการบุกเบิกตั้งทฤษฎีการสอน ซึ่ งมี
ความสาคัญและมีประโยชน์เท่าเทียมกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้และพัฒนาการในการช่วยนักการศึกษาและครู เกี่ยวกับ
การเรี ยนการสอน สาหรับเทคโนโลยีในการสอนที่จะช่วยครู ได้มากก็คือ คอมพิวเตอร์ ช่วยการสอน หลักการ
สอนและวิธีสอนนักจิตวิทยาการศึกษาได้เสนอหลักการสอนและวิธีการสอนตามทฤษฎีทางจิตวิทยาที่แต่ละท่าน
ยึดถือ เช่น หลักการสอนและวิธีสอนตามทัศนะนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม และมนุษยนิยม หลักการ
วัดผลและประเมินผลการศึกษา ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่ องนี้ จะช่วยให้นกั การศึกษา และครู ทราบว่า การเรี ยน
การสอนมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ หรื อผูเ้ รี ยนได้สัมฤทธิ ผลตามวัตถุประสงค์เฉพาะของแต่ละวิชาหรื อหน่วยเรี ยน
หรื อไม่ เพราะถ้าผูเ้ รี ยนมีสัมฤทธิ ผลสู งก็จะเป็ นผลสะท้อนว่าโปรแกรมการศึกษามีประสิ ทธิ ภาพและการสร้าง
บรรยากาศของห้องเรี ยนเพื่อเอื้อการเรี ยนรู ้และช่วยเสริ มสร้างบุคลิกภาพของนักเรี ยน ความสาคัญของจิตวิทยา
การศึกษาต่ออาชีพครู มีความสาคัญในเรื่ องต่อไปนี้
1. ช่ วยให้ครู รู้จกั ลักษณะนิ สัย ของนัก เรี ยนที่ ครู ตอ้ งสอนโดยทราบหลักพัฒนาการทั้งทางร่ างกาย
สติปัญญา อารมณ์ สังคม และบุคลิกภาพเป็ นส่ วนรวม
2. ช่ วยให้ครู มีความเข่าใจพัฒนาการทางบุคลิ กภาพบางประการของนักเรี ยน เช่ น อัตมโนทัศน์
ว่าเกิ ดขึ้นได้อย่างไร และเรี ยนรู ้ ถึงบทบาทของครู ในการที่ ช่วยนักเรี ยนให้มีอตั มโนทัศน์ที่ดีและถู กต้องได้
อย่างไร
3. ช่วยครู ให้มีความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อจะได้ช่วยนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลให้พฒั นา
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
4. ช่วยให้ครู รู้วธิ ี จดั สภาพแวดล้อมของห้องเรี ยนให้เหมาะสมแก้วยั และขั้นพัฒนาการของนักเรี ยน
เพื่อจูงใจให้นกั เรี ยนมีความสนใจและมีความที่อยากจะเรี ยนรู ้

5. ช่ วยให้ครู ทราบถึ งตัวแปรต่างๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนเช่ นแรงจูงใจอัตมโนทัศน์
และการตั้งความคาดหวังของครู ที่มีต่อนักเรี ยน
6. ช่ วยครู ในการเตรี ยมการสอนวางแผนการเรี ยน เเพื่อทาให้การสอนมีประสิ ทธิ ภาพสามารถช่วยให้
นักเรี ยนทุกคนเรี ยนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้
6.1 ช่วยครู เลือกวัตถุประสงค์ของบทเรี ยนโดยคานึงถึงลักษณะนิสัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของนักเรี ยนที่ จะต้องสอนและสามารถที่จะเขียนวัตถุ ประสงค์ให้นกั เรี ยนเข้าใจว่าสิ่ งคาดหวังให้นกั เรี ยนรู ้ มี
อะไรบ้าง โดยถื อว่าวัตถุ ประสงค์ของบทเรี ยนคือสิ่ งที่จะช่ วยให้นกั เรี ยนทราบ เมื่อจบบทเรี ยนแล้วนักเรี ยน
สามารถทาอะไรได้บา้ ง
6.2 ช่วยครู ในการเลือกหลักการสอนและวิธีสอนที่เหมาะสม โดยคานึงลักษณะนิสัยของนักเรี ยน
และวิชาที่สอน และกระบวนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
6.3 ช่วยครู ในการประเมินไม่เพียงแต่เฉพาะเวลาครู ได้สอนจนจบบทเรี ยนเท่านั้นแต่ใช้ประเมินความ
พร้อมของนักเรี ยนก่อนสอน ในระหว่างที่ทาการสอนเพื่อทราบว่านักเรี ยนมีความก้าวหน้าหรื อมีปัญหาในการ
เรี ยนรู ้อะไรบ้าง
7. ช่วยครู ให้ทราบหลักการและทฤษฎีของการเรี ยนรู ้ที่นกั ได้พิสูจน์แล้วว่าได้ผลดี เช่น การเรี ยนจาก
การสังเกตหรื อการเลียนแบบ
8. ช่วยครู ให้ทราบถึงหลักการสอนและวิธีสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งพฤติกรรมของครู ที่มีการสอน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพว่ามีอะไรบ้าง เช่น การใช้คาถาม การให้แรงเสริ ม และการทาตนเป็ นต้นแบบ
9. ช่วยครู ให้ทราบว่านักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนดีไม่ได้เป็ นเพราะระดับเชาวน์ปัญญาเพียงอย่างเดียว แต่มี
องค์ประกอบอื่น ๆ เช่น แรงจูงใจ ทัศนคติหรื ออัตมโนทัศน์ของนักเรี ยนและความคาดหวังของครู ที่มีต่อนักเรี ยน
10. ช่วยครู ในการปกครองชั้นและการสร้างบรรยากาศของห้องเรี ยนให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และเสริ มสร้าง
บุคลิกภาพของนักเรี ยน ครู และนักเรี ยนมีความรักและไว้วางใจซึ่ งกันและกันนักเรี ยน ต่างก็ช่วยเหลือกันและกัน
ทาให้หอ้ งเรี ยนเป็ นสถานที่ที่ทุกคนมีความสุ ขและนักเรี ยนรักโรงเรี ยน อยากมาโรงเรี ยน
เนื่ องจากการศึกษามีบทบาทสาคัญในการช่ วยให้เยาวชนพัฒนาการทั้งทางด้านเชาวน์ปัญญาและทาง
บุคลิ กภาพ เพื่อช่ วยให้เยาวชนมี ความสาเร็ จในชี วิต ทุ กประเทศจึงหาทางส่ งเสริ มการศึกษาให้มีคุณภาพ
มี มาตรฐานความเป็ นเลิ ศความรู ้ เกี่ ยวกับจิ ตวิทยาการศึ กษาจึ งสาคัญในการช่ วยทั้งครู และนักศึ กษาผูม้ ี ความ
รับผิดชอบในการปรับปรุ งหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
พัฒนาการจิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยา เป็ นศาสตร์ ที่มีคนสนใจมาตั้งแต่สมัยกรี กโบราณก่อนคริ สต์กาล มีนกั ปรัชญาชื่อ พลาโต
(Plato 427 – 347 ก่อนคริ สต์กาล) อริ สโตเติล (Aristotle 384 – 322 ก่อนคริ สต์กาล) ได้กล่าวถึงธรรมชาติและ

พฤติกรรมของมนุ ษย์ในเชิ งปรัชญามากกว่าแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาในยุคนั้นเป็ นแบบเก้าอี้โต๊ะกลม
หรื อเรี ยกว่า Arm Chair Method เรี ยกจิตวิทยาในยุคนั้นว่า จิตวิทยายุคเก่าเพราะนักจิตวิทยานัง่ ศึกษาอยูก่ บั โต๊ะ
ทางาน โดยใช้ความคิดเห็นของตนเองเพียงอย่างเดียวไม่มีการทดลอง ไม่มีการวิเคราะห์ใด ๆ ทั้งสิ้ น ต่อมา
อริ สโตเติลได้สนใจจิตวิทยาได้ทาการศึกษาและได้เขียนตาราเล่มแรกของโลกเป็ นตาราที่วา่ ด้วยเรื่ อง วิญญาณ
ชื่อ De Anima แปลว่า ชีวิต เขากล่าวว่า วิญญาณเป็ นต้นเหตุให้คนต้องการเรี ยนจิตวิทยา คนในสมัยโบราณจึง
ศึกษาจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณ โดยมีความเชื่ อว่าวิญญาณจะสิ งอยูใ่ นร่ างกายของมนุ ษย์ขณะมีชีวิตอยู่ เมื่อ
คนสิ้ นชี วิตก็หมายถึ งร่ างกายปราศจากวิญญาณและวิญญาณออกจากร่ างล่องลอยไปชั่วระยะหนึ่ งแล้วอาจจะ
กลับสู่ ร่างกายคืนอีกได้ และเมื่อนั้นคน ๆ นั้นก็จะฟื้ นคืนชี พขึ้นมาอีกชาวกรี กจึงมีการคิดค้นวิธีการปูองกันศพ
ไม่ให้เน่าเปื่ อยที่เรี ยกว่า มัมมี่ เพื่อคอยการกลับมาของวิญญาณ
เจตคติ (Attitude)
ความหมายของเจตคติ
เจตคติ หมายถึงอะไร ขัตติยา กรรณสู ต (2516:2) ให้ความหมายไว้ คือ ความรู ้สึกที่คนเรามีต่อสิ่ งหนึ่ง
สิ่ งใดหรื อหลายสิ่ งในลักษณะที่เป็ นอัตวิสัย (Subjective) อันเป็ นพื้นฐานเบื้องต้นหรื อการแสดงออกที่เรี ยกว่า
พฤติกรรม
สุ ชา จันทร์ เอม และ สุ รางค์ จันทร์ เอม (2520:104) ให้ความหมายเจตคติ คือความรู ้สึก หรื อท่าทีของ
บุคคลที่มีต่อบุคคล วัตถุสิ่งของ หรื อสถานการณ์ ต่างๆ ความรู ้สึก หรื อท่าทีจะเป็ นไปในทานองที่พึงพอใจ
หรื อไม่พอใจ เห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยก็ได้
สงวนศรี วิรัชชัย (2527:61) ให้ความหมายเจตคติ คือสภาพความคิด ความเข้าใจและความรู ้สึกเชิ ง
ประเมินที่มีต่อสิ่ งต่างๆ(วัตถุ สถานการณ์ ความคิด ผูค้ น ฯลฯ) ซึ่ งทาให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรม
ต่อสิ่ งนั้น ในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของทัศนคติที่มีอยู่
ชม ภูมิภาค (2516:64) ให้ความหมายเจตคติ คือวิถีทางที่บุคคลเกิดความรู ้สึกต่อบางสิ่ งบางอย่าง คาจา
กัดความเช่นนี้ มิใช่ คาจากัดความเชิ งวิชาการมากนักแต่หากเราจะพิจารณาโดยละเอียดแล้วเราก็พอจะมองเห็ น
ความหมายของมันลึกซึ้ งชัดเจนพอดู เมื่อพูดว่าคือความรู ้สึกต่อสิ่ งนั้นก็หมายความว่าเจตคติน้ นั มีวตั ถุ วัตถุที่เจ
คติจะมุ่งตรงต่อนั้นจะเป็ นอะไรก็ได้อาจจะเป็ นบุคคล สิ่ งของ สถานการณ์ นโยบายหรื ออื่น ๆ อาจจะเป็ นได้ท้ งั
นามธรรมและรู ปธรรม ดังนั้น วัตถุ แห่ งเจตคติน้ นั อาจจะเป็ นอะไรก็ได้ที่คนรับรู ้ หรื อคิดถึ งความรู ้ สึกเช่ นนี้
อาจจะเป็ นในด้านการจูงใจหรื ออารมณ์และเช่นเดียวกันแรงจูงใจแบบอื่นๆคือดูได้จากพฤติกรรม ตัวอย่างเช่น เจ
คติต่อศาสนาหากเป็ นเจตคติที่ดีเราจะเกิ ดความเคารพในวัดเราจะเกิ ดความรู ้สึกว่าศาสนาหรื อวัดนั้นจะเป็ นสิ่ ง
จรรโลงความสงบสุ ข เรายินดีบริ จาคทาบุญร่ วมกับวัดเราจะพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็ นความพร้อมที่จะถูกกระตุน้
ด้วยวัตถุ การกระทาต่างๆของคนนั้นมักถูกกาหนดด้วยเจตคติที่จะตัดสิ นใจว่าจะบริ จาคเงินแก่วดั สักเท่าใดนั้น

ย่อมมีปัจจัยต่างๆเข้าเกี่ยวข้อง เช่น ชอบสมภาร รายได้ตนเองดี ข้ ึน เห็นความสาคัญของวัด เห็นว่าสิ่ งที่จะต้อง
บูรณะมาก
“เจตคติ” คือ สภาพความรู ้สึกทางด้านจิตใจที่เกิดจากประสบการณ์และการเรี ยนรู ้ของบุคคลอันเป็ นผล
ทาให้เกิดมีท่าทีหรื อมีความคิด เห็นรู ้สึกต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งในลักษณะที่ชอบหรื อไม่ชอบ เห็นหรื อไม่เห็นด้วย เจต
คติมี ๒ ประเภทคือ เจตคติทวั่ ไป เจตคติเฉพาะอย่าง
COLLINS (1970:68) ให้ความหมายเจตคติ คือการที่บุคคลตัดสิ นในสิ่ งต่างๆว่าดี –ไม่ดี เห็นด้วย-ไม่
เห็นด้วย ยอมรับได้-ยอมรับไม่ได้
องค์ประกอบของเจตคติ
องค์ประกอบของเจตคติที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1. การรู ้ (COGNITION) ประกอบด้วยความเชื่ อของบุคคลที่มีต่อเปูาหมาย เจตคติ เช่น ทัศนคติต่อลัทธิ
คอมมิวนิ สต์ สิ่ งสาคัญขององค์ประกอบนี้ ก็คือ จะประกอบด้วยความเชื่ อที่ได้ประเมินค่าแล้วว่าน่ าเชื่ อถื อ
หรื อไม่น่าเชื่ อถือ ดี หรื อไม่ดี และยังรวมไปถึงความเชื่ อในใจว่าควรจะมีปฏิกริ ยาตอบโต้อย่างไรต่อเปูาหมาย
ทัศนคติจึงจะเหมาะสมที่สุด ดังนั้นการรู ้และแนวโน้มพฤติกรรมจึงมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
2. ความรู ้สึก (FEELING) หมายถึง อารมณ์ที่มีต่อเปูาหมาย เจตคติ นั้น เปูาหมายจะถูกมองด้วยอารมณ์
ชอบหรื อไม่ชอบ ถูกใจหรื อไม่ถูกใจ ส่ วนประกอบด้านอารมณ์ ความรู ้สึกนี้ เองที่ทาให้บุคคลเกิดความดื้อดึงยึด
มัน่ ซึ่ งอาจกระตุน้ ให้มีปฎิกริ ยาตอบโต้ได้หากมีสิ่งที่ขดั กับความรู ้สึกมากระทบ
3. แนวโน้มพฤติกรรม(ACTION TENDENCY) หมายถึง ความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมที่สอดคล้อง กับ
เจตคติ ถ้าบุคคลมีเจตคติที่ดีต่อเปูาหมายเขาจะมีความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมช่วยเหลือหรื อสนับสนุ นเปูาหมาย
นั้น ถ้าบุคคลมีเจตคติในทางลบต่อเปูาหมาย เขาก็จะมีความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมทาลาย หรื อทาร้าย เปูาหมาย
นั้นเช่นกัน
การเกิดเจตคติ และเจตคติเกิดจากอะไร
เจตคติเกิดจากการเรี ยนรู ้ของบุคคลไม่ใช่เป็ นสิ่ งมีติดตัวมาแต่กาเนิด หากแต่วา่ จะชอบหรื อไม่ชอบสิ่ งใด
ต้องภายหลัง เมื่อตนเองได้มีประสบการณ์ในสิ่ งนั้น ๆ แล้ว ดังนั้น จึงพอสรุ ปได้วา่ เจตคติเกิดขึ้นจากเรื่ องต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1. การรวบรวมความคิดอันเกิดจากประสบการณ์หลาย ๆ อย่าง
2. เกิดจากความรู ้สึกที่รอยพิมพ์ใจ
3. เกิดจากการเห็นตามคนอื่น
ชม ภูมิภาค (2516:66-67) ได้อธิ บายเรื่ องการเกิดเจตคติว่าเกิดจากการเรี ยนรู ้ และโดยมากก็เป็ นการ
เรี ยนรู ้ทางสังคม(social learning)ดังนั้นปั จจัยที่ทาให้เกิดเจตคติจึงมีหลายประการเช่น

1. ประสบการณ์เฉพาะ เมื่อคนเราได้รับประสบการณ์ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งอาจจะมีลกั ษณะในรู ปแบบที่ผู ้
ได้รับรู ้สึกว่าได้รางวัลหรื อถูกลงโทษ ประสบการณ์ที่ผรู ้ ู ้สึกเกิดความพึงพอใจย่อมจะทาให้เกิดเจตคติที่ดีต่อสิ่ ง
นั้นแต่ถา้ เป็ นประสบการณ์ที่ไม่เป็ นที่พึงพอใจก็ยอ่ มจะเกิดเจตคติที่ไม่ดี
2. การสอน การสอนนั้นอาจจะเป็ นทั้งแบบที่เป็ นแบบแผนหรื อไม่เป็ นแบบแผนก็ได้ซ่ ึ งเราได้รับจากคนอื่น
องค์การที่ทาหน้าที่สอนเรามีมากมายอาทิเช่น บ้าน วัด โรงเรี ยน สื่ อมวลชนต่าง ๆ เรามักจะได้รับเจตคติที่สังคม
มีอยูแ่ ละนามาขยายตามประสบการณ์ของเรา การสอนที่ไม่เป็ นแบบแผนนั้นส่ วนใหญ่เริ่ มจาก ครอบครัวตั้งแต่
เด็ก ๆ มาแล้ว พ่อแม่พี่นอ้ งมักจะบอกเราว่าสิ่ งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ ไม่ดีหรื อใครควรทาอะไรมีความสาคัญอย่างไร การ
สอนส่ วนมากเป็ นแบบยัดทะนานและมักได้ผลดีเสี ยด้วยในรู ปแบบการปลูกฝังเจตคติ
3. ตัวอย่าง (Model) เจตคติบางอย่างเกิ ดขึ้นจากการเลี ยนแบบในสถานการณ์ต่าง ๆ เราเห็นคนอื่น
ประพฤติ เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนอื่นออกมาเป็ นรู ปของเจตคติถา้ เรายอมรับนับถือหรื อเคารพคนๆนั้นเราก็
มักยอมรับความคิดของเขาตามที่เราเข้าใจ เช่น เด็กชายแดงเห็นบิดาดู รายการกี ฬาทางโทรทัศน์ประจาเขาก็จะ
แปลความหมายว่า กีฬานั้นเป็ นเรื่ องน่าสนใจและจะต้องดูหรื อถ้าเขาเห็นพ่อแม่ระมัดระวังต่อชุ ดรับแขกในบ้าน
มากกว่าของที่อยู่ในสนามหญ้าหลังบ้านเขาก็จะเกิดความรู ้ สึกว่าของในบ้านต้องระวังรักษาเป็ นพิเศษ ซึ่ งการ
เรี ยนรู ้เช่นนี้พอ่ ไม่ไม่จาเป็ นต้องพูดว่าอะไรเลย เด็กจะเฝูาสังเกตการณ์ปฏิบตั ิของพ่อแม่ต่อบุคคลอื่นอย่างถี่ถว้ น
จะเรี ยนรู ้วา่ ใครควรคบใครควรนับถือ ใครไม่ควรนับถือ
4. ปั จจัยที่เกี่ ยวกับสถาบัน ปั จจัยทางสถาบันมีอยู่เป็ นอันมากที่มีส่วนสร้ างสนับสนุ นเจตคติของเรา
ตัวอย่างเช่น การปฏิบตั ิตนในวัด ในโบสถ์ การแต่งกายของคนในสถานการณ์ทางสังคมต่าง ๆ เป็ นสิ่ งให้แนวเจต
คติของคนเราเป็ นอันมาก
การเปลี่ยนแปลงเจตคติ
สุ ชา จันเอม และสุ รางค์ จันเอม (2520:110-111) กล่าวว่า ทัศนคติของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้
เนื่องมาจาก
1) การชักชวน (PERSUASION) ทัศนคติจะเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ งใหม่ได้หลังจากที่ได้รับคาแนะ
นา บอกเล่า หรื อได้รับความรู ้เพิ่มพูนขึ้น
2) การเปลี่ยนแปลงกลุ่ม (GROUP CHANGE) ช่วยเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลได้
3) การโฆษณาชวนเชื่อ (PROPAGANDA) เป็ นการชักชวนให้บุคคลหันมาสนใจหรื อรับรู ้โดยการสร้าง
สิ่ งแปลกๆใหม่ๆขึ้น
องค์ประกอบของเจตคติ
องค์ประกอบของเจตคติมี 3 ประการ ได้แก่

1. ด้านความคิด ( Cognitive Component) หมายถึง การรับรู ้และวินิจฉัยข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ แสดง
ออกมาในแนวคิดที่วา่ อะไรถูก อะไรผิด
2. ด้านความรู ้สึก ( Affective Component) หมายถึง ลักษณะทางอารมณ์ของบุคคลที่สอดคล้องกับ
ความคิด เช่น ถ้าบุคคลมีความคิดในทางที่ไม่ดีต่อสิ่ งใด ก็จะมีความรู ้สึกที่ไม่ดีต่อสิ่ งนั้นด้วย จึงแสดงออกมาใน
รู ปของความรู ้สึกไม่ชอบหรื อไม่พอใจ
3. ด้านพฤติกรรม ( Behavior Component) หมายถึง ความพร้อมที่จะกระทาซึ่ งเป็ นผลมาจากความคิด
และความรู ้สึกและจะออกมาในรู ปของการยอมรับหรื อปฏิเสธ การปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิ
ทฤษฎีแรงจูงใจ
ความหมายและองค์ประกอบของแรงจูงใจ ( Motivation)
แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะที่อินทรี ยถ์ ูกกระตุน้ ให้แสดงพฤติกรรมเพื่อไปยังจุดมุ่งหมายดังนั้นแรงจูงใจ
จึงเป็ นความปรารถนา ที่บุคคลมีความต้องการที่จะบรรลุเปูาหมายโดยการเรี ยนรู ้ของแต่ละคนนัน่ เอง เมื่อบุคคล
ได้รับการกระตุน้ จากสิ่ งเร้าต่างๆ และบุคคลจะเกิดความต้องการ (Needs) และถ้าความต้องการของบุคคลไม่ได้
รับการตอบสนอง บุคคลจะเกิดความเครี ยด (stress) เมื่อบุคคลสะสมความเครี ยดไว้มาก ๆ บุคคลจะขาดความสุ ข
ในการดาเนินชีวิต การสะสมความเครี ยด ความวิตกกังวลมาก ๆ จะทาให้บุคคลเกิดแรงขับ (drive) ที่จะกระทา
กิจกรรมบางอย่างหรื อแสดงพฤติกรรมบางอย่างให้ลดความเครี ยดนั้นลงมากระบวนการที่เกิดขึ้นภายในนี้เอง ซึ่ง
จะทาการกระตุน้ ให้บุคคลไปสู่ การกระทาบางอย่างที่ไปสู่ เปูาหมาย กระบวนการเช่นนี้ เรี ยกว่า แรงจูงใจ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยน ให้เป็ นผูม้ ีวนิ ยั และความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรี ยนดีข้ ึนของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 2/6 สาขาการ
โรงแรมและการท่องเที่ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ ได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขั้นตอนในการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ศึกษาหลักการทฤษฏีจิตวิทยาการศึกษา เจตคติ (Attitude) ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบวาง
เงื่อนไข แบบแบบการกระทาของสกินเนอร์ ลกั ษณะด้านวินยั ในห้องเรี ยน ความขยันอดทนและความรับผิดชอบ
2. กาหนดกรอบความคิดในการวิจยั เพื่อทาการศึกษาความมีวนิ ยั ในตนเองความรับผิดชอบของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 2/6 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค
บริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ
3. กาหนดวัตถุประสงค์

4. กาหนดกลุ่มประชากร ในการวิจยั ครั้งนี้ได้กาหนดกลุ่มประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 2/6 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ว วิทยาลัยอาชี วศึกษาเทคนิ คบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ
จานวน 24 คน
5. สร้างเครื่ องมือการวิจยั โดยผูว้ ิจยั ศึกษาจากหลักการ ทฤษฎี แนวคิด วัตถุประสงค์ เพื่อจาแนกว่า ควร
สร้างเครื่ องมือวัดด้านใดบ้างให้เหมาะสมกับสภาพของนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ชั้นปี ที่
2/6 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ จานวน 24 คน ที่นามาทา
การวิจยั ในครั้งนี้
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั นาได้ดาเนิ นการเก็บข้อมูลดัวยตัวเองโดยการสังเกต ให้นกั ศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถาม
7. การสรุ ปผลการวิจยั และนาเสนอผลการวิจยั โดยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลและเขียนสรุ ปผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
ประชากร / กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ชั้นปี
ที่ 2/6 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ จานวน 24 คน
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ในการทาวิจยั ครั้งนี้ เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสังเกต แบบสอบถาม ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นเอง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ผูว้ ิ จ ัย ได้ใ ช้ก ารสั ง เกตและน าเครื่ อ งมื อ ที่ ส ร้ า งขึ้ น ให้ นัก เรี ย นระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 2/6 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิ ค
บริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ จานวน 53 คน ได้ตอบแบบสอบถามและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ใช้ค่าร้อยละในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี
ที่ 2/6 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ว วิทยาลัยอาชี วศึกษาเทคนิ คบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ โดยการสังเกต
พฤติกรรมและการเรี ยนของนักเรี ยนในชัว่ โมง Home-room ขณะที่ทาการสอน และสอบถามจากครู ผสู ้ อนในแต่
ละวิชา พบว่ามีนกั เรี ยนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมการเรี ยน ขาดวินยั และความรับผิดชอบ เช่น มาสาย ไม่สนใจ
เรี ยน ไม่ส่งงานตามกาหนดเวลา บางครั้งไม่มาเรี ยน มีการจดบันทึกและติดตามนักเรี ย นเป็ นรายกรณี โดยการว่า
กล่าวตักเตือนและมีการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีการให้นกั เรี ยนตอบแบบสอบถาม สรุ ปได้ดงั นี้

ตารางแสดงความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบและความสนใจการเรี ยน (ครั้งที่ 1)
ข้อ
1
2
3
4
5

รายการ
นักเรี ยนนางานวิชาอื่นมาทา ขณะที่ครู
กาลังสอน
นักเรี ยนพูดคุยและเล่นกับเพื่อนในขณะที่
ครู สอน
นักเรี ยนส่ งงานและการบ้านตรงตามเวลาที่
ครู กาหนด
นักเรี ยนนอนหลับในห้องเรี ยนขณะที่ครู
สอน
นักเรี ยนไม่ทาการบ้านและลอกการบ้าน
เพื่อน

เกณฑ์การประเมิน
ทาเป็ นประจา ทาเป็ นบางครั้ง
79.1
12.5

ไม่เคยทา
8.3

70.8

25

4.1

54.1

33.3

12.5

37.5

16.6

45.8

50

29.1

20.8

จากแบบสอบถามนักเรี ยนเกี่ยวกับความมีวนิ ยั และรับผิดชอบในห้องเรี ยน (ครั้งที่ 1) สรุ ปได้ ดังนี้
- นักเรี ยนนางานวิชาอื่นมาทา ขณะครู กาลังสอน ทาเป็ นประจา คิดเป็ นร้อยละ
- นักเรี ยนพูดคุยและเล่นกับเพื่อนในขณะที่ครู สอน ทาเป็ นประจา คิดเป็ นร้อยละ
- นักเรี ยนส่ งงานและการบ้านตรงตามเวลาที่ครู กาหนด ทาเป็ นประจา คิดเป็ นร้อยละ
- นักเรี ยนนอนหลับในห้องเรี ยนขณะที่ครู สอน ทาเป็ นประจา คิดเป็ นร้อยละ
- นักเรี ยนไม่ทาการบ้านและลอกการบ้านเพื่อน ทาเป็ นประจา คิดเป็ นร้อยละ
หลังจากที่ผูว้ ิจยั ได้ทาการสังเกตพฤติ กรรมของนักเรี ยนและได้ใช้แบบสอบถามเกี่ ยวกับความมีวินัย
ความรับผิดชอบและความสนใจการเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 2/6 สาขา
การโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชี วศึ กษาเทคนิ คบริ หารธุ รกิ จกรุ งเทพ จานวน 24 คน ตอบ
แบบสอบถามด้วยความจริ งแล้วนามาสรุ ป โดยใช้ค่า ร้ อยละ ทาให้ผูว้ ิจยั ได้ท าการสังเกตเห็ นนัก เรี ยนที่ มี
พฤติ กรรมในลักษณะดังกล่ าวและมี ผลการเรี ยนค่อนข้างต่ า ซึ่ งผูว้ ิจยั จะทาการวิจยั เพื่อเป็ นปรับเปลี่ยนด้าน
พฤติกรรมให้นกั เรี ยนมีวนิ ยั และความรับผิดชอบ ตั้งใจเรี ยน
ผูว้ จิ ยั ได้สังเกตพบว่า พฤติกรรมของนักเรี ยนภายในห้องหลังจากมีการแบ่งกลุ่มเป็ นกลุ่มย่อย ๆ แล้ว ให้
เพื่อนคอยเป็ นพี่เลี้ยงแนะนาเพื่อนไม่วา่ จะเป็ นด้านพฤติกรรมและการเรี ยน ทาให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยน

การสอนมากขึ้น เมื่อนานักเรี ยนมาร่ วมกันทากิจกรรมของโรงเรี ยน พบว่านักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการ
เข้าร่ วมกิจกรรม และเอาใจใส่ ต่อการเรี ยนมากขึ้น
หลังจากผูว้ จิ ยั เห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้นกั เรี ยนเป็ นผูม้ ีวินยั มีความรับผิดชอบต่อการเรี ยนและ
มีบรรยากาศภายในห้องเรี ยนดีข้ ึน ครู ก็มีการพูดคุยและร่ วมกันประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแต่ละ
คน โดยการสัมภาษณ์และให้นกั เรี ยนแต่ละคนตอบแบบสอบถามชุ ดเดิมอีกครั้ง แล้วนามาสรุ ปเปรี ยบเทียบกับ
การตอบแบบสอบถามครั้งแรก พบว่า นักเรี ยนมีความรัก สามัคคีในหมู่คณะ มีความรับผิดชอบ มาเรี ยนเป็ น
ประจา ตั้งใจเรี ยนและทางานที่ได้รับมอบหมาย มีผลการเรี ยนดีข้ ึน ทาให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรี ยนของแต่ละวิชา การตอบ
แบบสอบถามจากนักเรี ยนและจากการใช้แรงจูงใจเสริ มแรงโดยให้คาชมเชยแก่นกั เรี ยน รวมทั้งดูแลด้านการ
เรี ยนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรี ยน ปรากฏว่า นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 2/6 สาขา
การโรงแรมและการท่องเที่ว วิทยาลัยอาชี วศึกษาเทคนิ คบริ หารธุ รกิ จกรุ งเทพ มีความเอาใจใส่ ต่อการเรี ยน
รับผิดชอบและสนใจเรี ยนมากขึ้น โดยสังเกตจากบรรยากาศการเรี ยนภายในห้องเรี ยนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ทาให้
นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นต่อการมาเรี ยน มีความตั้งใจเรี ยน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรี ยนหรื อมา
สาย ยังส่ งผลทาให้ผลการเรี ยนมีวนิ ยั โดยสรุ ปจากผลการเปรี ยบเทียบจากการตอบแบบสอบถาม ดังนี้
ตารางแสดงความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบและความสนใจการเรี ยน (ครั้งที่ 2)
ข้อที่
รายการ
ทาเป็ นประจา
1
นักเรี ยนนางานวิชาอื่นมาทา ขณะครู กาลัง
16.6
สอน
2
นักเรี ยนพูดคุยและเล่นกับเพื่อนในขณะที่ครู
20.8
สอน
3
นักเรี ยนส่ งงานและการบ้านตรงตามเวลาที่
79.1
ครู กาหนด
4
นักเรี ยนนอนหลับในห้องเรี ยนขณะที่ครู
12.5
สอน
5
นักเรี ยนไม่ทาการบ้านและลอกการบ้าน
8.3
เพื่อน

ทาเป็ นบางครั้ง
8.3

ไม่เคยทา
70.8

12.5

66.6

16.6

4.1

8.1

79.1

25

66.6

จากแบบสอบถามนักเรี ยนเกี่ยวกับความมีวนิ ยั และรับผิดชอบในห้องเรี ยนครั้งที่ 2 พบว่า
- นักเรี ยนนางานวิชาอื่นมาทา ขณะครู กาลังสอน ไม่เคยทา คิดเป็ นร้อยละ
- นักเรี ยนพูดคุยและเล่นกับเพื่อนในขณะที่ครู สอน ทาเป็ นบางครั้ง คิดเป็ นร้อยละ
- นักเรี ยนส่ งงานและการบ้านตรงตามเวลาที่ครู กาหนด ไม่เคยทา คิดเป็ นร้อยละ
- นักเรี ยนนอนหลับในห้องเรี ยนขณะที่ครู สอน ไม่เคยทา คิดเป็ นร้อยละ
- นักเรี ยนไม่ทาการบ้านและลอกการบ้านเพื่อน ไม่เคยทา คิดเป็ นร้อยละ
สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสังเกต ข้อมูลด้านการเรี ยนของแต่ละวิชา และการตอบแบบสอบถาม
จากนักเรี ยน การใช้แรงจู งใจเสริ มแรงโดยให้คาชมเชยแก่ นักเรี ยน รวมทั้ง ดู แลด้านการเรี ยนให้มี ความ
รับผิดชอบ สนใจเรี ยน นักเรี ยนให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี ทาให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้นต่อการมาเรี ยน
และการเรี ยนมากขึ้น ในการทาวิจยั ครั้งนี้ ปรากฏว่า นักเรี ยน มีความเอาใจใส่ ต่อการเรี ยน รับผิดชอบและสนใจ
เรี ยนมากขึ้น โดยสังเกตจากบรรยากาศการเรี ยนภายในห้องเรี ยนที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ มีความตั้งใจเรี ยนมากขึ้น มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรี ยนหรื อมาสาย รู ้จกั ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันด้วยความเต็มใจ โดยดูจากการ
สังเกต การสัมภาษณ์ ผลการเรี ยนและสรุ ปผลการเปรี ยบเทียบจากการตอบแบบสอบถามเกี่ ยวกับความมีวินยั
ความรับผิดชอบและความสนใจการเรี ยนของนักเรี ยน ดังนี้
ตารางเปรี ยบเทียบความมีวินยั ความรับผิดชอบและความสนใจการเรี ยน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ทาเป็ น ทาเป็ น ไม่เคย ทาเป็ น ทาเป็ น ไม่เคย
ข้อ
รายการ
ประจา บางครั้ง ทา
ประจา บางครั้ง ทา
1 นักเรี ยนนางานวิชาอื่นมาทา ขณะที่
79.1
12.5
8.3
16.6
8.3
70.8
กาลังเรี ยน
2 นักเรี ยนพูดคุยและเล่นกับเพื่อนใน
70.8
25
4.1
20.8
12.5
66.6
ขณะที่ครู สอน
3 นักเรี ยนส่ งงานและการบ้านตรงเวลาที่
54.1
33.3
12.5
79.1
16.6
4.1
ครู กาหนด
4 นักเรี ยนนอนหลับในห้องเรี ยนขณะ
37.5
16.6
45.8
12.5
8.1
79.1
ชัว่ โมงเรี ยน
5 นักเรี ยนไม่ทาการบ้านและลอก
50
29.1
20.8
8.3
25
66.6
การบ้านเพื่อน

จากแบบสอบถามนักเรี ยนเกี่ยวกับความมีวินยั และรับผิดชอบในห้องเรี ยน เมื่อนาผลสรุ ปของการตอบ
แบบสอบถามครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พบว่านักเรี ยนมีความกระตือรื้ อร้น เอาใจใส่ ต่อการเรี ยน และมีวินยั และความ
รับผิดชอบมากขึ้น จากตารางพบว่า ในการตอบแบบสอบถามครั้งที่ 2 นักเรี ยนมีพฤติกรรมดังกล่าวมากกว่าครั้ง
ที่ 1 หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้วา่ ดีข้ ึนอย่างเห็นได้ชดั ทาให้นกั เรี ยนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เรี ยนให้เป็ นผูม้ ีวนิ ยั และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรี ยน ส่ งผลให้การเรี ยนดีข้ ึน และเป็ นผูท้ ี่มีความสาเร็ จ
ในชีวติ ตามจุดหมายที่ต้ งั ไว้
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ควรมีการติดตามอย่างต่อเนื่ อง
2. ครู ผูป้ กครอง นักเรี ยนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ควรร่ วมมือกันแก้ไขและสะท้อนปั ญหา ต่าง ๆ ของนักเรี ยน
ทาให้นกั เรี ยนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเรี ยน

