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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยัในชั้นเรียนฉบบัน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผูมี้วนิยัและ
ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและการเรียนดีข้ึนในการเรียนวิชาการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม นกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2/6 สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ ปีการศึกษา 2558 โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ขอ้มูลดา้นการ
เรียนของแต่ละวชิา และการตอบแบบสอบถามจากนกัเรียน การใชแ้รงจูงใจเสริมแรงโดยใหค้  าชมเชยแก่
นกัเรียน รวมทั้งดูแลดา้นการเรียนใหมี้ความรับผดิชอบ สนใจเรียน ท าใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมา
เรียนและการเรียนมากข้ึน ท าใหบ้รรยากาศการเรียนภายในหอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความตั้งใจเรียนมาก
ข้ึน มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายและส่งงานตรงก าหนดเวลา 
รู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัดว้ยความเตม็ใจ 
 

 

 

 

 
 



ความเป็นมาของการวิจยั 
 ปัจจุบนัสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ดา้นทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง จึง
จ าเป็นตอ้งอาศยัองค์ประกอบต่าง ๆ มาเก้ือหนุนกนัซ่ึงตอ้งมีการพฒันาโดยตอ้งค านึงถึงทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ
และส่ิงท่ีสาคญัท่ีสุดคือทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ โดยจะตอ้งมีคุณสมบติัดา้นสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ
ท่ีดี มีสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ มีความอดทน ขยนัขนัแขง็ ไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากลาบาก กลา้เผชิญปัญหา
และอุปสรรคด้วยความมุ่งมัน่ ถ้ามนุษยทุ์กคนมีคุณสมบติัดังกล่าวก็จะเป็นผูมี้วินัยในตนเอง ซ่ึงจะเป็น
วฒันธรรมท่ีทุกคนในสังคมตอ้งปฏิบติั เพราะจะทาให้สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข วินยัจึงเป็นคุณธรรมท่ี
ควรสร้างและปลูกฝังใหทุ้กคนใชเ้ป็นแนวทางส าหรับบงัคบัพฤติกรรมของตนเอง ท าให้บรรลุตามจุดหมายของ
ชีวิตและประสบความส าเร็จในชีวิต เพราะฉะนั้นครูควรสร้างสรรคว์ินยัให้เกิดแก่นกัเรียนเม่ือนกัเรียนมีวินยั มี
ความรับผิดชอบในหนา้ท่ีของตนจะทาให้สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางท่ีดีงามจึงควรมี
การปลูกฝังให้ยึดถือและปฏิบติัอย่างเคร่งครัด ถา้หากในสังคมไม่มีการปลูกฝังและพฒันาเด็กให้มีวินยัและมี
คุณภาพแลว้การพฒันาสังคมและประเทศก็จะเป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพจึงควรตอ้งปลูกฝังวินยัในตนเองให้
เป็นพื้นฐาน ในท่ีสุดก็จะสามารถพฒันาประเทศชาติใหมี้ความกา้วหนา้มากยิง่ข้ึน  
 จากการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2 สาขาการ
โรงแรมและการท่องเท่ียว วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ซ่ึงมีหน้าท่ีดูแลนักเรียนด้าน
พฤติกรรมและการเรียนของนกัเรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน
บางคนในหอ้งเรียนไม่สนใจเรียน ขาดความรับผิดชอบและระเบียบวินยัจึงทาให้บรรยากาศการเรียนรู้ไม่เอ้ือต่อ
การเรียนการสอนและมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคจึ์งท าใหเ้กิดปัญหาในการเรียนรู้จะส่งผลต่อนกัเรียนบางคนท่ี
มีผลการเรียนค่อนขา้งต ่า จึงตอ้งใช้กระบวนการวิจยัมาแกปั้ญหาโดยการน าทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีแรงจูงใจ 
และทฤษฎีการวางเง่ือนไขมาใชก้บันกัเรียนเพื่อเป็นการพฒันาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนและส่งเสริม
ศกัยภาพของนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้เต็มศกัยภาพและความสามารถของตนเอง ซ่ึงจะส่งผลให้นกัเรียนมี
สมรรถนะวิชาชีพ มีวินยั ความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง มีบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม เป็นการ
ปลูกฝังระเบียบวินยั การรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ท าให้สามารถพฒันานกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดีข้ึน 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงดา้นพฤติกรรมการเรียน เม่ือนกัเรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ใหเ้ป็นผูท่ี้มีวนิยัในตนเองและความรับผดิชอบ จะท าใหน้กัเรียนสนใจเรียนและมีความขยนัอดทน มีแรงจูงใจ  
ท าใหมี้ผลการเรียนดีข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อน และครูทุกท่านท่ีจะน ามาเสริมสร้าง พฒันานกัเรียนให้
มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อครอบครัว สถานศึกษา สังคมและประเทศชาติต่อไป  
วตัถุประสงค์  



 เพื่อเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเ้ป็นผูมี้วนิยัและความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีและการเรียนดี
ข้ึนของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2/6 สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว      
วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ปีการศึกษา 2558 
สมมุติฐานการวจัิย  
 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมี้วนิยัและความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของนกัเรียน ท าใหส้ามารถ
พฒันาศกัยภาพดา้นพฤติกรรมและการเรียนให้ดีข้ึน  
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า  
 1. ประชากร ในการศึกษาคน้ควา้เป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2/6      
สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จ านวน 24 คน  
 2. ตวัแปรท่ีศึกษา  
      2.1 ตวัแปรอิสระ คือ พฤติกรรมดา้นวนิยัและความรับผิดชอบต่อตนเองไดแ้ก่ วนิยัในตนเอง ความ
รับผดิชอบ แรงจูงใจในการเรียน  
      2.2 ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมดา้นความมีวินยัในตนเอง 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
 ความมีวนิยัในตนเอง หมายถึง การประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบและไม่ท าผดิต่อกฎระเบียบในการ
เป็นนกัเรียน  
 ความรับผดิชอบ หมายถึง ความมุ่งมัน่ของนกัเรียนท่ีจะท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
และตั้งใจเรียนอยา่งเตม็ความสามารถ 
 แรงจูงใจในการเรียน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมเม่ือถูกกระตุน้จากส่ิงเร้า เช่น คาชมเชย การให้
รางวลั ฯลฯ แลว้สามารถประพฤติตนไดบ้รรลุเปูาหมายโดยการเรียนรู้ของแต่ละคน 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท างานวจิยั มีดงัน้ี   
จิตวทิยาการศึกษา 
 จิตวิทยาการศึกษา มีบทบาทสาคญัในการจดัการศึกษา การสร้างหลกัสูตรและการเรียนการสอนโดย
คานึงถึงความแตกต่างของบุคคล นกัศึกษาและครู จ าเป็นตอ้งมีความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาการศึกษาเพื่อจะได้
เขา้ใจพฤติกรรมของผูเ้รียนและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนถึงปัญหาต่างๆเก่ียวกบัการเรียนการ  
 
ความสาคญัของการศึกษาจิตวทิยาการศึกษา  
 ความสาคญัของวตัถุประสงคข์องการศึกษาและบทเรียน  นกัจิตวิทยาการศึกษาไดเ้นน้ความสาคัญของ
ความชดัเจนของการระบุวตัถุประสงคข์องการศึกษาบทเรียนตลอดจนถึงหน่วยการเรียน เน่ืองจากวตัถุประสงค์



จะเป็นตวักาหนดการจดัการเรียนการสอนทฤษฎีพฒันาการและทฤษฎีบุคลิกภาพ  เป็นเร่ืองท่ีนกัการศึกษาและ
ครูจะตอ้งมีความรู้เพราะจะช่วยให้เขา้ใจเอกลกัษณ์ของผูเ้รียนในวยัต่าง ๆ โดยเฉพาะวยัอนุบาล วยัเด็ก และ
วยัรุ่น ซ่ึงเป็นวยัท่ีกาลงัศึกษาในโรงเรียน ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและกลุ่ม นอกจากมีความเขา้ใจพฒันาการ
ของเด็กวยัต่าง ๆ แลว้ นกัการศึกษาและครูจะตอ้งเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลและกลุ่มทางดา้นระดบั
เชาวน์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค ์เพศ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงนกัจิตวิทยาไดคิ้ดวิธีการวิจยัท่ีจะช่วย
ช้ีให้เห็นว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นตวัแปรท่ีสาคญัในการเลือกวิธีสอนและในการสร้างหลกัสูตรท่ี
เหมาะสม ทฤษฎีการเรียนรู้นกัจิตวิทยาท่ีศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้ นอกจากจะสนใจวา่ทฤษฎีการเรียนรู้จะ
ช่วยนกัเรียนใหเ้รียนรู้และจดจ าอยา่งมีประสิทธิภาพไดอ้ยา่งไรแลว้ ยงัสนใจองคป์ระกอบเก่ียวกบัตวัของผูเ้รียน 
เช่น แรงจูงใจวา่มีความสัมพนัธ์กบัการเรียนรู้อยา่งไร ความรู้เหล่าน้ีก็มีความสาคญัต่อการเรียนการสอน ทฤษฎี
การสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษานกั จิตวิทยาการศึกษาไดเ้ป็นผูน้าในการบุกเบิกตั้งทฤษฎีการสอน ซ่ึงมี
ความสาคญัและมีประโยชน์เท่าเทียมกบัทฤษฎีการเรียนรู้และพฒันาการในการช่วยนกัการศึกษาและครูเก่ียวกบั
การเรียนการสอน สาหรับเทคโนโลยีในการสอนท่ีจะช่วยครูไดม้ากก็คือ คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน หลกัการ
สอนและวธีิสอนนกัจิตวทิยาการศึกษาไดเ้สนอหลกัการสอนและวธีิการสอนตามทฤษฎีทางจิตวทิยาท่ีแต่ละท่าน
ยดึถือ เช่น หลกัการสอนและวธีิสอนตามทศันะนกัจิตวทิยาพฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม และมนุษยนิยม หลกัการ
วดัผลและประเมินผลการศึกษา ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเร่ืองน้ีจะช่วยให้นกัการศึกษา และครูทราบวา่ การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือผูเ้รียนไดส้ัมฤทธิผลตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะของแต่ละวิชาหรือหน่วยเรียน
หรือไม่ เพราะถา้ผูเ้รียนมีสัมฤทธิผลสูงก็จะเป็นผลสะทอ้นวา่โปรแกรมการศึกษามีประสิทธิภาพและการสร้าง
บรรยากาศของห้องเรียนเพื่อเอ้ือการเรียนรู้และช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของนกัเรียน ความส าคญัของจิตวิทยา
การศึกษาต่ออาชีพครูมีความสาคญัในเร่ืองต่อไปน้ี  
 1. ช่วยให้ครูรู้จกัลกัษณะนิสัยของนักเรียนท่ีครูตอ้งสอนโดยทราบหลกัพฒันาการทั้งทางร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม และบุคลิกภาพเป็นส่วนรวม  
 2. ช่วยให้ครูมีความเข่าใจพฒันาการทางบุคลิกภาพบางประการของนักเรียน เช่น อตัมโนทศัน์            
ว่าเกิดข้ึนไดอ้ย่างไร และเรียนรู้ถึงบทบาทของครูในการท่ีช่วยนักเรียนให้มีอตัมโนทศัน์ท่ีดีและถูกตอ้งได้
อยา่งไร  
 3. ช่วยครูใหมี้ความเขา้ใจในความแตกต่างระหวา่งบุคคลเพื่อจะไดช่้วยนกัเรียนเป็นรายบุคคลให้พฒันา
ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล  
 4. ช่วยใหค้รูรู้วธีิจดัสภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียนใหเ้หมาะสมแกว้ยัและขั้นพฒันาการของนกัเรียน  
เพื่อจูงใจใหน้กัเรียนมีความสนใจและมีความท่ีอยากจะเรียนรู้  



 5. ช่วยให้ครูทราบถึงตวัแปรต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนเช่นแรงจูงใจอตัมโนทศัน์       
และการตั้งความคาดหวงัของครูท่ีมีต่อนกัเรียน  
 6. ช่วยครูในการเตรียมการสอนวางแผนการเรียน เเพื่อทาให้การสอนมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้
นกัเรียนทุกคนเรียนตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล โดยคานึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี  
      6.1 ช่วยครูเลือกวตัถุประสงคข์องบทเรียนโดยคานึงถึงลกัษณะนิสัยและความแตกต่างระหวา่งบุคคล
ของนักเรียนท่ีจะตอ้งสอนและสามารถท่ีจะเขียนวตัถุประสงค์ให้นกัเรียนเขา้ใจว่าส่ิงคาดหวงัให้นกัเรียนรู้มี
อะไรบา้ง โดยถือว่าวตัถุประสงค์ของบทเรียนคือส่ิงท่ีจะช่วยให้นกัเรียนทราบ เม่ือจบบทเรียนแลว้นกัเรียน
สามารถทาอะไรไดบ้า้ง  
      6.2 ช่วยครูในการเลือกหลกัการสอนและวิธีสอนท่ีเหมาะสม โดยคานึงลกัษณะนิสัยของนกัเรียน
และวชิาท่ีสอน และกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน 
      6.3 ช่วยครูในการประเมินไม่เพียงแต่เฉพาะเวลาครูไดส้อนจนจบบทเรียนเท่านั้นแต่ใชป้ระเมินความ
พร้อมของนกัเรียนก่อนสอน ในระหวา่งท่ีทาการสอนเพื่อทราบวา่นกัเรียนมีความกา้วหนา้หรือมีปัญหาในการ
เรียนรู้อะไรบา้ง  
 7. ช่วยครูให้ทราบหลกัการและทฤษฎีของการเรียนรู้ท่ีนกั ไดพ้ิสูจน์แลว้วา่ไดผ้ลดี เช่น การเรียนจาก
การสังเกตหรือการเลียนแบบ  
 8. ช่วยครูให้ทราบถึงหลกัการสอนและวิธีสอนท่ีมีประสิทธิภาพรวมทั้งพฤติกรรมของครูท่ีมีการสอน
อยา่งมีประสิทธิภาพวา่มีอะไรบา้ง เช่น การใชค้าถาม การใหแ้รงเสริม และการทาตนเป็นตน้แบบ  
 9. ช่วยครูให้ทราบวา่นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดีไม่ไดเ้ป็นเพราะระดบัเชาวน์ปัญญาเพียงอยา่งเดียว แต่มี
องคป์ระกอบอ่ืน ๆ เช่น แรงจูงใจ ทศันคติหรืออตัมโนทศัน์ของนกัเรียนและความคาดหวงัของครูท่ีมีต่อนกัเรียน 
 10. ช่วยครูในการปกครองชั้นและการสร้างบรรยากาศของห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของนกัเรียน ครูและนกัเรียนมีความรักและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนันกัเรียน ต่างก็ช่วยเหลือกนัและกนั 
ท าใหห้อ้งเรียนเป็นสถานท่ีท่ีทุกคนมีความสุขและนกัเรียนรักโรงเรียน อยากมาโรงเรียน  
 เน่ืองจากการศึกษามีบทบาทส าคญัในการช่วยให้เยาวชนพฒันาการทั้งทางดา้นเชาวน์ปัญญาและทาง
บุคลิกภาพ เพื่อช่วยให้เยาวชนมีความสาเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ            
มีมาตรฐานความเป็นเลิศความรู้เก่ียวกบัจิตวิทยาการศึกษาจึงสาคญัในการช่วยทั้งครูและนักศึกษาผูมี้ความ
รับผดิชอบในการปรับปรุงหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
พฒันาการจิตวทิยาการศึกษา  
 จิตวิทยา เป็นศาสตร์ท่ีมีคนสนใจมาตั้งแต่สมยักรีกโบราณก่อนคริสตก์าล มีนกัปรัชญาช่ือ พลาโต 
(Plato 427 – 347 ก่อนคริสตก์าล) อริสโตเติล (Aristotle 384 – 322 ก่อนคริสตก์าล) ไดก้ล่าวถึงธรรมชาติและ



พฤติกรรมของมนุษยใ์นเชิงปรัชญามากกวา่แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาในยุคนั้นเป็นแบบเกา้อ้ีโต๊ะกลม
หรือเรียกวา่ Arm Chair Method เรียกจิตวิทยาในยุคนั้นวา่ จิตวิทยายุคเก่าเพราะนกัจิตวิทยานัง่ศึกษาอยูก่บัโต๊ะ
ทางาน โดยใชค้วามคิดเห็นของตนเองเพียงอย่างเดียวไม่มีการทดลอง ไม่มีการวิเคราะห์ใด ๆ ทั้งส้ิน ต่อมา
อริสโตเติลไดส้นใจจิตวิทยาไดท้าการศึกษาและไดเ้ขียนตาราเล่มแรกของโลกเป็นตาราท่ีวา่ดว้ยเร่ือง วิญญาณ
ช่ือ De Anima แปลวา่ ชีวิต เขากล่าววา่ วิญญาณเป็นตน้เหตุให้คนตอ้งการเรียนจิตวิทยา คนในสมยัโบราณจึง
ศึกษาจิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวญิญาณ โดยมีความเช่ือวา่วิญญาณจะสิงอยูใ่นร่างกายของมนุษยข์ณะมีชีวิตอยู ่เม่ือ
คนส้ินชีวิตก็หมายถึงร่างกายปราศจากวิญญาณและวิญญาณออกจากร่างล่องลอยไปชั่วระยะหน่ึงแลว้อาจจะ
กลบัสู่ร่างกายคืนอีกได ้และเม่ือนั้นคน ๆ นั้นก็จะฟ้ืนคืนชีพข้ึนมาอีกชาวกรีกจึงมีการคิดคน้วิธีการปูองกนัศพ
ไม่ใหเ้น่าเป่ือยท่ีเรียกวา่ มมัม่ี เพื่อคอยการกลบัมาของวญิญาณ 
เจตคติ (Attitude)  
ความหมายของเจตคติ  
 เจตคติ หมายถึงอะไร ขตัติยา กรรณสูต (2516:2) ใหค้วามหมายไว ้คือ ความรู้สึกท่ีคนเรามีต่อส่ิงหน่ึง
ส่ิงใดหรือหลายส่ิงในลกัษณะท่ีเป็นอตัวสิัย (Subjective) อนัเป็นพื้นฐานเบ้ืองตน้หรือการแสดงออกท่ีเรียกวา่ 
พฤติกรรม  
 สุชา จนัทร์เอม และ สุรางค ์จนัทร์เอม (2520:104) ให้ความหมายเจตคติ คือความรู้สึก หรือท่าทีของ
บุคคลท่ีมีต่อบุคคล วตัถุส่ิงของ หรือสถานการณ์ต่างๆ ความรู้สึก หรือท่าทีจะเป็นไปในทานองท่ีพึงพอใจ 
หรือไม่พอใจ เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยก็ได ้ 
 สงวนศรี วิรัชชยั (2527:61) ให้ความหมายเจตคติ คือสภาพความคิด ความเขา้ใจและความรู้สึกเชิง
ประเมินท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ(วตัถุ สถานการณ์ ความคิด ผูค้น ฯลฯ) ซ่ึงทาให้บุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรม
ต่อส่ิงนั้น ในลกัษณะเฉพาะตวัตามทิศทางของทศันคติท่ีมีอยู ่
 ชม ภูมิภาค (2516:64) ให้ความหมายเจตคติ คือวิถีทางท่ีบุคคลเกิดความรู้สึกต่อบางส่ิงบางอยา่ง คาจา
กดัความเช่นน้ีมิใช่คาจากดัความเชิงวิชาการมากนกัแต่หากเราจะพิจารณาโดยละเอียดแลว้เราก็พอจะมองเห็น
ความหมายของมนัลึกซ้ึงชดัเจนพอดู เม่ือพูดวา่คือความรู้สึกต่อส่ิงนั้นก็หมายความวา่เจตคตินั้นมีวตัถุ วตัถุท่ีเจ
คติจะมุ่งตรงต่อนั้นจะเป็นอะไรก็ไดอ้าจจะเป็นบุคคล ส่ิงของ สถานการณ์ นโยบายหรืออ่ืน ๆ อาจจะเป็นไดท้ั้ง
นามธรรมและรูปธรรม ดงันั้น วตัถุแห่งเจตคตินั้นอาจจะเป็นอะไรก็ไดท่ี้คนรับรู้หรือคิดถึงความรู้สึกเช่นน้ี
อาจจะเป็นในดา้นการจูงใจหรืออารมณ์และเช่นเดียวกนัแรงจูงใจแบบอ่ืนๆคือดูไดจ้ากพฤติกรรม ตวัอยา่งเช่น เจ
คติต่อศาสนาหากเป็นเจตคติท่ีดีเราจะเกิดความเคารพในวดัเราจะเกิดความรู้สึกวา่ศาสนาหรือวดันั้นจะเป็นส่ิง
จรรโลงความสงบสุข เรายนิดีบริจาคทาบุญร่วมกบัวดัเราจะพูดไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่เป็นความพร้อมท่ีจะถูกกระตุน้
ดว้ยวตัถุ การกระทาต่างๆของคนนั้นมกัถูกกาหนดดว้ยเจตคติท่ีจะตดัสินใจวา่จะบริจาคเงินแก่วดัสักเท่าใดนั้น



ยอ่มมีปัจจยัต่างๆเขา้เก่ียวขอ้ง เช่น ชอบสมภาร รายไดต้นเองดีข้ึน เห็นความสาคญัของวดั เห็นวา่ส่ิงท่ีจะตอ้ง
บูรณะมาก 
 “เจตคติ” คือ สภาพความรู้สึกทางดา้นจิตใจท่ีเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคลอนัเป็นผล
ทาใหเ้กิดมีท่าทีหรือมีความคิด เห็นรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในลกัษณะท่ีชอบหรือไม่ชอบ เห็นหรือไม่เห็นดว้ย เจต
คติมี ๒ ประเภทคือ เจตคติทัว่ไป เจตคติเฉพาะอยา่ง  
 COLLINS (1970:68) ใหค้วามหมายเจตคติ คือการท่ีบุคคลตดัสินในส่ิงต่างๆวา่ดี –ไม่ดี เห็นดว้ย-ไม่
เห็นดว้ย ยอมรับได-้ยอมรับไม่ได ้
องคป์ระกอบของเจตคติ  
องคป์ระกอบของเจตคติท่ีสาคญั 3 ประการ คือ  
 1. การรู้ (COGNITION) ประกอบดว้ยความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อเปูาหมาย เจตคติ เช่น ทศันคติต่อลทัธิ
คอมมิวนิสต์ ส่ิงสาคญัขององค์ประกอบน้ี ก็คือ จะประกอบดว้ยความเช่ือท่ีไดป้ระเมินค่าแลว้ว่าน่าเช่ือถือ
หรือไม่น่าเช่ือถือ ดีหรือไม่ดี และยงัรวมไปถึงความเช่ือในใจวา่ควรจะมีปฏิกริยาตอบโตอ้ย่างไรต่อเปูาหมาย
ทศันคติจึงจะเหมาะสมท่ีสุด ดงันั้นการรู้และแนวโนม้พฤติกรรมจึงมีความเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ด  
 2. ความรู้สึก (FEELING) หมายถึง อารมณ์ท่ีมีต่อเปูาหมาย เจตคติ นั้น เปูาหมายจะถูกมองดว้ยอารมณ์
ชอบหรือไม่ชอบ ถูกใจหรือไม่ถูกใจ ส่วนประกอบดา้นอารมณ์ ความรู้สึกน้ีเองท่ีทาให้บุคคลเกิดความด้ือดึงยึด
มัน่ ซ่ึงอาจกระตุน้ใหมี้ปฎิกริยาตอบโตไ้ดห้ากมีส่ิงท่ีขดักบัความรู้สึกมากระทบ  
 3. แนวโนม้พฤติกรรม(ACTION TENDENCY) หมายถึง ความพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้ง กบั
เจตคติ ถา้บุคคลมีเจตคติท่ีดีต่อเปูาหมายเขาจะมีความพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมช่วยเหลือหรือสนบัสนุนเปูาหมาย
นั้น ถา้บุคคลมีเจตคติในทางลบต่อเปูาหมาย เขาก็จะมีความพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมทาลาย หรือทาร้าย เปูาหมาย
นั้นเช่นกนั 
การเกิดเจตคติ และเจตคติเกิดจากอะไร  
 เจตคติเกิดจากการเรียนรู้ของบุคคลไม่ใช่เป็นส่ิงมีติดตวัมาแต่กาเนิด หากแต่วา่จะชอบหรือไม่ชอบส่ิงใด
ตอ้งภายหลงั เม่ือตนเองไดมี้ประสบการณ์ในส่ิงนั้น ๆ แลว้ ดงันั้น จึงพอสรุปไดว้า่ เจตคติเกิดข้ึนจากเร่ืองต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี  
 1. การรวบรวมความคิดอนัเกิดจากประสบการณ์หลาย ๆ อยา่ง  
 2. เกิดจากความรู้สึกท่ีรอยพิมพใ์จ  
 3. เกิดจากการเห็นตามคนอ่ืน  
 ชม ภูมิภาค (2516:66-67) ไดอ้ธิบายเร่ืองการเกิดเจตคติว่าเกิดจากการเรียนรู้และโดยมากก็เป็นการ
เรียนรู้ทางสังคม(social learning)ดงันั้นปัจจยัท่ีทาใหเ้กิดเจตคติจึงมีหลายประการเช่น 



 1. ประสบการณ์เฉพาะ เม่ือคนเราไดรั้บประสบการณ์ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงอาจจะมีลกัษณะในรูปแบบท่ีผู ้
ไดรั้บรู้สึกวา่ไดร้างวลัหรือถูกลงโทษ ประสบการณ์ท่ีผูรู้้สึกเกิดความพึงพอใจยอ่มจะทาให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อส่ิง
นั้นแต่ถา้เป็นประสบการณ์ท่ีไม่เป็นท่ีพึงพอใจก็ยอ่มจะเกิดเจตคติท่ีไม่ดี  
2. การสอน การสอนนั้นอาจจะเป็นทั้งแบบท่ีเป็นแบบแผนหรือไม่เป็นแบบแผนก็ไดซ่ึ้งเราไดรั้บจากคนอ่ืน 
องคก์ารท่ีทาหนา้ท่ีสอนเรามีมากมายอาทิเช่น บา้น วดั โรงเรียน ส่ือมวลชนต่าง ๆ เรามกัจะไดรั้บเจตคติท่ีสังคม
มีอยูแ่ละนามาขยายตามประสบการณ์ของเรา การสอนท่ีไม่เป็นแบบแผนนั้นส่วนใหญ่เร่ิมจาก ครอบครัวตั้งแต่
เด็ก ๆ มาแลว้ พ่อแม่พี่นอ้งมกัจะบอกเราวา่ส่ิงนั้นไม่ดีส่ิงน้ีไม่ดีหรือใครควรทาอะไรมีความสาคญัอยา่งไร การ
สอนส่วนมากเป็นแบบยดัทะนานและมกัไดผ้ลดีเสียดว้ยในรูปแบบการปลูกฝังเจตคติ  
 3. ตวัอยา่ง (Model) เจตคติบางอย่างเกิดข้ึนจากการเลียนแบบในสถานการณ์ต่าง ๆ เราเห็นคนอ่ืน
ประพฤติ เราเปล่ียนแปลงพฤติกรรมคนอ่ืนออกมาเป็นรูปของเจตคติถา้เรายอมรับนบัถือหรือเคารพคนๆนั้นเราก็
มกัยอมรับความคิดของเขาตามท่ีเราเขา้ใจ เช่น เด็กชายแดงเห็นบิดาดูรายการกีฬาทางโทรทศัน์ประจาเขาก็จะ
แปลความหมายวา่ กีฬานั้นเป็นเร่ืองน่าสนใจและจะตอ้งดูหรือถา้เขาเห็นพ่อแม่ระมดัระวงัต่อชุดรับแขกในบา้น
มากกวา่ของท่ีอยู่ในสนามหญา้หลงับา้นเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าของในบา้นตอ้งระวงัรักษาเป็นพิเศษ ซ่ึงการ
เรียนรู้เช่นน้ีพอ่ไม่ไม่จาเป็นตอ้งพูดวา่อะไรเลย เด็กจะเฝูาสังเกตการณ์ปฏิบติัของพ่อแม่ต่อบุคคลอ่ืนอยา่งถ่ีถว้น
จะเรียนรู้วา่ใครควรคบใครควรนบัถือ ใครไม่ควรนบัถือ  
 4. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสถาบนั ปัจจยัทางสถาบนัมีอยู่เป็นอนัมากท่ีมีส่วนสร้างสนบัสนุนเจตคติของเรา
ตวัอยา่งเช่น การปฏิบติัตนในวดั ในโบสถ ์การแต่งกายของคนในสถานการณ์ทางสังคมต่าง ๆ เป็นส่ิงให้แนวเจต
คติของคนเราเป็นอนัมาก 
การเปล่ียนแปลงเจตคติ  
 สุชา จนัเอม และสุรางค ์จนัเอม (2520:110-111) กล่าววา่ ทศันคติของบุคคลสามารถเปล่ียนแปลงได้
เน่ืองมาจาก  
 1) การชกัชวน (PERSUASION) ทศันคติจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงใหม่ไดห้ลงัจากท่ีไดรั้บคาแนะ
นา บอกเล่า หรือไดรั้บความรู้เพิ่มพูนข้ึน  
 2) การเปล่ียนแปลงกลุ่ม (GROUP CHANGE) ช่วยเปล่ียนทศันคติของบุคคลได ้ 
 3) การโฆษณาชวนเช่ือ (PROPAGANDA) เป็นการชกัชวนให้บุคคลหนัมาสนใจหรือรับรู้โดยการสร้าง
ส่ิงแปลกๆใหม่ๆข้ึน 
องคป์ระกอบของเจตคติ  
องคป์ระกอบของเจตคติมี 3 ประการ ไดแ้ก่  



 1. ดา้นความคิด ( Cognitive Component) หมายถึง การรับรู้และวินิจฉยัขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ แสดง
ออกมาในแนวคิดท่ีวา่อะไรถูก อะไรผดิ  
 2. ดา้นความรู้สึก ( Affective Component) หมายถึง ลกัษณะทางอารมณ์ของบุคคลท่ีสอดคลอ้งกบั
ความคิด เช่น ถา้บุคคลมีความคิดในทางท่ีไม่ดีต่อส่ิงใด ก็จะมีความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อส่ิงนั้นดว้ย จึงแสดงออกมาใน
รูปของความรู้สึกไม่ชอบหรือไม่พอใจ  
 3. ดา้นพฤติกรรม ( Behavior Component) หมายถึง ความพร้อมท่ีจะกระทาซ่ึงเป็นผลมาจากความคิด
และความรู้สึกและจะออกมาในรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธ การปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติั 
ทฤษฎีแรงจูงใจ  
ความหมายและองคป์ระกอบของแรงจูงใจ ( Motivation)  
 แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะท่ีอินทรียถู์กกระตุน้ใหแ้สดงพฤติกรรมเพื่อไปยงัจุดมุ่งหมายดงันั้นแรงจูงใจ

จึงเป็นความปรารถนา ท่ีบุคคลมีความตอ้งการท่ีจะบรรลุเปูาหมายโดยการเรียนรู้ของแต่ละคนนัน่เอง เม่ือบุคคล

ไดรั้บการกระตุน้จากส่ิงเร้าต่างๆ และบุคคลจะเกิดความตอ้งการ (Needs) และถา้ความตอ้งการของบุคคลไม่ได้

รับการตอบสนอง บุคคลจะเกิดความเครียด (stress) เม่ือบุคคลสะสมความเครียดไวม้าก ๆ บุคคลจะขาดความสุข

ในการดาเนินชีวิต การสะสมความเครียด ความวติกกงัวลมาก ๆ จะทาใหบุ้คคลเกิดแรงขบั (drive) ท่ีจะกระทา

กิจกรรมบางอยา่งหรือแสดงพฤติกรรมบางอยา่งใหล้ดความเครียดนั้นลงมากระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในน้ีเอง ซ่ึง

จะทาการกระตุน้ใหบุ้คคลไปสู่การกระทาบางอยา่งท่ีไปสู่เปูาหมาย กระบวนการเช่นน้ีเรียกวา่ แรงจูงใจ 

 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน ใหเ้ป็นผูมี้วนิยัและความ
รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีและการเรียนดีข้ึนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2/6 สาขาการ
โรงแรมและการท่องเท่ีว วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี  
1. ขั้นตอนการดาเนินการวจิยั  
ผูว้จิยัไดก้าหนดขั้นตอนในการวจิยัไวด้งัน้ี  
 1. ศึกษาหลกัการทฤษฏีจิตวิทยาการศึกษา เจตคติ (Attitude) ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวาง
เง่ือนไข แบบแบบการกระทาของสกินเนอร์ลกัษณะดา้นวนิยัในหอ้งเรียน ความขยนัอดทนและความรับผดิชอบ  
 2. ก าหนดกรอบความคิดในการวจิยัเพื่อท าการศึกษาความมีวนิยัในตนเองความรับผิดชอบของนกัศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2/6 สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ีว วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ 
 3. ก าหนดวตัถุประสงค ์ 



 4. ก าหนดกลุ่มประชากร ในการวจิยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดกลุ่มประชากร คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2/6 สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ีว วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 
จ านวน 24 คน 
 5. สร้างเคร่ืองมือการวจิยั โดยผูว้ิจยัศึกษาจากหลกัการ ทฤษฎี แนวคิด วตัถุประสงค์ เพื่อจ าแนกวา่ ควร
สร้างเคร่ืองมือวดัดา้นใดบา้งให้เหมาะสมกบัสภาพของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 
2/6 สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ีว วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จ านวน 24 คน ท่ีน ามาท า
การวจิยัในคร้ังน้ี  
 6. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัน าไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลดวัยตวัเองโดยการสังเกต ให้นกัศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งไดต้อบแบบสอบถาม 
 7. การสรุปผลการวจิยัและน าเสนอผลการวจิยั โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูลและเขียนสรุปผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูล  
2. ประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง  
 ประชากร / กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี
ท่ี 2/6 สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ีว วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จ านวน 24 คน  
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้  
 ในการท าวจิยัคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสังเกต แบบสอบถาม ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจ ัยได้ใช้การสังเกตและน าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนให้นักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2/6  สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ จ านวน 53 คน ไดต้อบแบบสอบถามและเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง  
5. การวเิคราะห์ขอ้มูล  
 ผูว้จิยัใชค้่าร้อยละในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูล  
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.) ชั้นปี
ท่ี 2/6 สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ีว วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ โดยการสังเกต
พฤติกรรมและการเรียนของนกัเรียนในชัว่โมง Home-room ขณะท่ีท าการสอน และสอบถามจากครูผูส้อนในแต่
ละวิชา พบวา่มีนกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นพฤติกรรมการเรียน ขาดวินยัและความรับผิดชอบ เช่น มาสาย ไม่สนใจ
เรียน ไม่ส่งงานตามก าหนดเวลา บางคร้ังไม่มาเรียน มีการจดบนัทึกและติดตามนกัเรียนเป็นรายกรณี โดยการวา่
กล่าวตกัเตือนและมีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการใหน้กัเรียนตอบแบบสอบถาม สรุปไดด้งัน้ี 



 
ตารางแสดงความมีวนิยั ความรับผดิชอบและความสนใจการเรียน (คร้ังท่ี 1) 

 
ขอ้ 

 
รายการ 

เกณฑก์ารประเมิน  
ท าเป็นประจ า ท าเป็นบางคร้ัง ไม่เคยท า 

1 นกัเรียนน างานวชิาอ่ืนมาท า ขณะท่ีครู
ก าลงัสอน 

79.1 12.5 8.3 

2 นกัเรียนพูดคุยและเล่นกบัเพื่อนในขณะท่ี
ครูสอน 

70.8 25 4.1 

3 นกัเรียนส่งงานและการบา้นตรงตามเวลาท่ี
ครูก าหนด 

54.1 33.3 12.5 

4 นกัเรียนนอนหลบัในหอ้งเรียนขณะท่ีครู
สอน 

37.5 16.6 45.8 

5 นกัเรียนไม่ท าการบา้นและลอกการบา้น
เพื่อน 

50 29.1 20.8 

      
     จากแบบสอบถามนกัเรียนเก่ียวกบัความมีวนิยัและรับผดิชอบในห้องเรียน (คร้ังท่ี 1) สรุปได ้ดงัน้ี  
 - นกัเรียนน างานวชิาอ่ืนมาท า ขณะครูก าลงัสอน ท าเป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ  
 - นกัเรียนพูดคุยและเล่นกบัเพื่อนในขณะท่ีครูสอน ท าเป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ  
 - นกัเรียนส่งงานและการบา้นตรงตามเวลาท่ีครูก าหนด ท าเป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ  
 - นกัเรียนนอนหลบัในห้องเรียนขณะท่ีครูสอน ท าเป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ  
 - นกัเรียนไม่ท าการบา้นและลอกการบา้นเพื่อน ท าเป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ  
 หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและไดใ้ช้แบบสอบถามเก่ียวกบัความมีวินัย 
ความรับผดิชอบและความสนใจการเรียน โดยใหน้กัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2/6 สาขา
การโรงแรมและการท่องเท่ียว วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จ านวน 24 คน ตอบ
แบบสอบถามด้วยความจริงแล้วน ามาสรุปโดยใช้ค่าร้อยละ ท าให้ผูว้ิจยัได้ท าการสังเกตเห็นนักเรียนท่ีมี 
พฤติกรรมในลกัษณะดงักล่าวและมีผลการเรียนค่อนขา้งต ่า ซ่ึงผูว้ิจยัจะท าการวิจยัเพื่อเป็นปรับเปล่ียนดา้น
พฤติกรรมใหน้กัเรียนมีวนิยัและความรับผดิชอบ ตั้งใจเรียน  
 ผูว้จิยัไดส้ังเกตพบวา่ พฤติกรรมของนกัเรียนภายในหอ้งหลงัจากมีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ แลว้ ให้
เพื่อนคอยเป็นพี่เล้ียงแนะน าเพื่อนไม่วา่จะเป็นดา้นพฤติกรรมและการเรียน ท าให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียน



การสอนมากข้ึน เม่ือน านกัเรียนมาร่วมกนัท ากิจกรรมของโรงเรียน พบวา่นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เขา้ร่วมกิจกรรม และเอาใจใส่ต่อการเรียนมากข้ึน 
 หลงัจากผูว้จิยัเห็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้นกัเรียนเป็นผูมี้วินยั มีความรับผิดชอบต่อการเรียนและ
มีบรรยากาศภายในหอ้งเรียนดีข้ึน ครูก็มีการพูดคุยและร่วมกนัประเมินผลการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของแต่ละ
คน โดยการสัมภาษณ์และให้นกัเรียนแต่ละคนตอบแบบสอบถามชุดเดิมอีกคร้ัง แลว้น ามาสรุปเปรียบเทียบกบั
การตอบแบบสอบถามคร้ังแรก พบวา่ นกัเรียนมีความรัก สามคัคีในหมู่คณะ มีความรับผิดชอบ มาเรียนเป็น
ประจ า ตั้งใจเรียนและท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีผลการเรียนดีข้ึน ท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ขอ้มูลดา้นการเรียนของแต่ละวิชา การตอบ
แบบสอบถามจากนกัเรียนและจากการใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค  าชมเชยแก่นกัเรียน รวมทั้งดูแลดา้นการ
เรียนใหมี้ความรับผดิชอบ สนใจเรียน ปรากฏวา่ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2/6 สาขา
การโรงแรมและการท่องเท่ีว วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน 
รับผดิชอบและสนใจเรียนมากข้ึน โดยสังเกตจากบรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ท าให้
นกัเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียน มีความตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ไม่ขาดเรียนหรือมา
สาย ยงัส่งผลท าใหผ้ลการเรียนมีวนิยั โดยสรุปจากผลการเปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถาม ดงัน้ี 
 
ตารางแสดงความมีวนิยั ความรับผดิชอบและความสนใจการเรียน (คร้ังท่ี 2) 

ขอ้ท่ี รายการ ท าเป็นประจ า ท าเป็นบางคร้ัง ไม่เคยท า 
1 นกัเรียนน างานวชิาอ่ืนมาท า ขณะครูก าลงั

สอน 
16.6 8.3 70.8 

2 นกัเรียนพูดคุยและเล่นกบัเพื่อนในขณะท่ีครู
สอน 

20.8 12.5 66.6 

3 นกัเรียนส่งงานและการบา้นตรงตามเวลาท่ี 
ครูก าหนด 

79.1 16.6 4.1 

4 นกัเรียนนอนหลบัในหอ้งเรียนขณะท่ีครู 
สอน 

12.5 8.1 79.1 

5 นกัเรียนไม่ท าการบา้นและลอกการบา้น 
เพื่อน 

8.3 25 66.6 

      



     จากแบบสอบถามนกัเรียนเก่ียวกบัความมีวนิยัและรับผดิชอบในห้องเรียนคร้ังท่ี 2 พบวา่  
 - นกัเรียนน างานวชิาอ่ืนมาท า ขณะครูก าลงัสอน ไม่เคยท า คิดเป็นร้อยละ  
 - นกัเรียนพูดคุยและเล่นกบัเพื่อนในขณะท่ีครูสอน ท าเป็นบางคร้ัง คิดเป็นร้อยละ  
 - นกัเรียนส่งงานและการบา้นตรงตามเวลาท่ีครูก าหนด ไม่เคยท า คิดเป็นร้อยละ  
 - นกัเรียนนอนหลบัในห้องเรียนขณะท่ีครูสอน ไม่เคยท า คิดเป็นร้อยละ  
 - นกัเรียนไม่ท าการบา้นและลอกการบา้นเพื่อน ไม่เคยท า คิดเป็นร้อยละ  
สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสังเกต ขอ้มูลดา้นการเรียนของแต่ละวิชา และการตอบแบบสอบถาม
จากนักเรียน การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค  าชมเชยแก่นักเรียน รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความ
รับผิดชอบ สนใจเรียน นกัเรียนให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี ท าให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียน
และการเรียนมากข้ึน ในการท าวิจยัคร้ังน้ีปรากฏวา่ นกัเรียน มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน รับผิดชอบและสนใจ
เรียนมากข้ึน โดยสังเกตจากบรรยากาศการเรียนภายในหอ้งเรียนท่ี เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความตั้งใจเรียนมากข้ึน มี
ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย รู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัดว้ยความเต็มใจ โดยดูจากการ
สังเกต การสัมภาษณ์ ผลการเรียนและสรุปผลการเปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัความมีวินยั 
ความรับผดิชอบและความสนใจการเรียนของนกัเรียน ดงัน้ี 
ตารางเปรียบเทียบความมีวินยั ความรับผดิชอบและความสนใจการเรียน  

 
 

ขอ้ 

 
 

รายการ 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 
ท าเป็น
ประจ า 

ท าเป็น
บางคร้ัง 

ไม่เคย
ท า 

ท าเป็น
ประจ า 

ท าเป็น
บางคร้ัง 

ไม่เคย
ท า 

1 นกัเรียนน างานวชิาอ่ืนมาท า ขณะท่ี
ก าลงัเรียน 

79.1 12.5 8.3 16.6 8.3 70.8 

2 นกัเรียนพูดคุยและเล่นกบัเพื่อนใน
ขณะท่ีครูสอน  

70.8 25 4.1 20.8 12.5 66.6 

3 นกัเรียนส่งงานและการบา้นตรงเวลาท่ี
ครูก าหนด  

54.1 33.3 12.5 79.1 16.6 4.1 

4 นกัเรียนนอนหลบัในหอ้งเรียนขณะ
ชัว่โมงเรียน  

37.5 16.6 45.8 12.5 8.1 79.1 

5 นกัเรียนไม่ท าการบา้นและลอก
การบา้นเพื่อน  

50 29.1 20.8 8.3 25 66.6 



 
 จากแบบสอบถามนกัเรียนเก่ียวกบัความมีวินยัและรับผิดชอบในห้องเรียน เม่ือน าผลสรุปของการตอบ
แบบสอบถามคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 พบวา่นกัเรียนมีความกระตือร้ือร้น เอาใจใส่ต่อการเรียน และมีวินยัและความ
รับผดิชอบมากข้ึน จากตารางพบวา่ ในการตอบแบบสอบถามคร้ังท่ี 2 นกัเรียนมีพฤติกรรมดงักล่าวมากกวา่คร้ัง
ท่ี 1 หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นไดว้า่ดีข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั ท าให้นกัเรียนสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
เรียนใหเ้ป็นผูมี้วนิยัและความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและการเรียน ส่งผลใหก้ารเรียนดีข้ึน และเป็นผูท่ี้มีความสาเร็จ
ในชีวติตามจุดหมายท่ีตั้งไว ้
ขอ้เสนอแนะ  
 1. ควรมีการติดตามอยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ือง ควรมีการติดตามอยา่งต่อเน่ือง  
 2. ครู ผูป้กครอง นกัเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ควรร่วมมือกนัแกไ้ขและสะทอ้นปัญหา ต่าง ๆ ของนกัเรียน 
ท าใหน้กัเรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการเรียน  
 


