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บทที่ 1    

ความเปนมาและความสําคัญ 

 สภาพสังคมปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทุกๆดานท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง   

จึงจําเปนตองอาศัยองคประกอบตางๆ มาเกื้อหนุนกัน ซึ่งตองมีการพัฒนาโดยตองคํานึงถึงทรัพยากรท่ีมี

คุณภาพและส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพโดยจะตองมีคุณสมบัติดานสมรรถภาพทางรางกาย

และจิตใจท่ีดี  มีสติปญญา มีความรูความสามารถ มีความอดทน ขยันขันแข็ง ไมยอทอตอความยากลําบาก  

กลาเผชิญปญหาและอุปสรรคดวยความมุงมั่นเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนถามนุษยทุกคนมี

คุณสมบัติดังกลาวก็จะเปนผูมีวินัยในตนเอง  ซึ่งจะเปนวัฒนธรรมท่ีทุกคนในสังคมตองปฏิบัติ เพราะจะทําให

สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  วินัยจึงเปนคุณธรรมท่ีควรสรางและปลูกฝงใหทุกคนใชเปนแนวทางสําหรับ

บังคับพฤติกรรมของตนเอง  ทําใหบรรลุตามจุดหมายของชีวิตและประสบความสําเร็จในชีวิต เพราะฉะนัน้ครู

ควรสรางสรรควินัยใหเกิดแกนักเรียน  เมื่อนักเรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนจะทําใหสามารถ

ควบคุมพฤติกรรมของตนใหเปนไปในทางท่ีดีงาม  จึงควรมีการปลูกฝงใหยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัด  ถา

หากในสังคมไมมีการปลูกฝงและพัฒนาเด็กใหมีวินัยและมีคุณภาพแลว  การพัฒนาสังคมและประเทศก็จะ

เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพจึงควรตองปลูกฝงวนิัยในตนเองใหเปนพื้นฐาน   ในท่ีสุดก็จะสามารถพัฒนา

ประเทศชาติใหมีความกาวหนามากยิ่งข้ึน  ดังนั้น การศึกษาจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญและมีความจําเปนอยางมากใน

การท่ีจะพัฒนาใหมนุษยมีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด                                                                                                                                                                                      

 จากการเปนครูผูสอนในรายวิชาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม นักเรียนดานพฤติกรรมและการเรียนของ

นักเรียนท้ังภายในและภายนอกหองเรียน พบวา พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนบางคนในหองเรียนไมสนใจ

เรียน ขาดความรบัผิดชอบและระเบียบวินัย  จึงทําใหบรรยากาศการเรียนรูไมเอื้อตอการเรียนการสอนและมี

พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคจึงทําใหเกิดปญหาในการเรียนรูจะสงผลตอนักเรียนบางคนท่ีมีผลการเรียนคอนขาง

ตํ่า   จึงตองใชกระบวนการวิจัยมาแกปญหาโดยการนําทฤษฎีการเรียนรู  ทฤษฎีแรงจูงใจและทฤษฎีการวาง

เงื่อนไขมาใชกับนักเรียน เพื่อเปนการพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน เพื่อสงเสริมศักยภาพของ

นักเรียนใหเกิดการเรียนรูเต็มศักยภาพและความสามารถของตนเอง   ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนมีวินัย   ความ

รับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง มีบรรยากาศการเรียนรูท่ีเหมาะสม เปนการปลูกฝงระเบียบวินัย การรับผิดชอบ

ตอตนเองและผูอื่น  ทําใหสามารถพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดีข้ึน 

ความสําคัญของการศึกษา 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทําใหทราบถึงดานพฤติกรรมการเรียน  เมื่อนักเรียนมีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมใหเปนผูท่ีมีวินัยในตนเองและความรับผิดชอบ  จะทําใหนักเรียนสนใจเรียนและมีความขยันอดทน  

มีแรงจูงใจ 



ทําใหมีผลการเรียนดีข้ึน  ซึ่งจะเปนประโยชนตอครูผูสอน  และครูทุกทานท่ีจะนํามาเสริมสราง  

พัฒนานักเรียนใหมีคุณคามีคุณประโยชนตอครอบครัว  โรงเรียน  สังคมและประเทศชาติตอไป 

วัตถุประสงค 

 เพื่อเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาท่ีและการ

เรียนดีข้ึนของนักเรียนชออ 1/2 กลุมตัวอยางจํานวน 8 คน 
 

สมมุติฐานการวิจัย 

 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาท่ีของนักเรียน  ทําให

สามารถพัฒนาศักยภาพดานพฤติกรรมและการเรียนใหดีข้ึน 

 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

 1.  ประชากร ในการศึกษาคนควาเปนนักเรียนชออ.1/2 จํานวน  8   คน 

 2.  ตัวแปรท่ีศึกษา  

      2.1 ตัวแปรอิสระ คือ พฤติกรรมดานวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองไดแก  

     - วินัยในตนเอง  

                   - ความรับผิดชอบ 

           - แรงจูงใจในการเรียน  

                   2.2 ตัวแปรตาม คือ  พฤติกรรมดานความมีวินัยในตนเอง 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

  ความมีวินัยในตนเอง  หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบและไมทําผิดตอกฎระเบียบใน

การเปนนักเรียน 

 ความรับผิดชอบ หมายถึง  ความมุงมั่นของนักเรียนท่ีจะงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงดวยดี  

และต้ังใจเรียนอยางเต็มความสามารถ   

 แรงจูงใจในการเรียน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมเมื่อถูกกระตุนจากส่ิงเรา เชน คําชมเชย  การให

รางวัล ฯลฯ  แลวสามารถประพฤติตนไดบรรลุเปาหมายโดยการเรียนรูของแตละคน 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 2 

เอกสารและทฤษฎทีี่เก่ียวของ 
 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการจัดทํางานวิจัย   มีดังนี้ 

               หลักการจัดช้ันเรียน 

 จิตวิทยาการศึกษา 

 เจตคติ  (Attitude) 

 ทฤษฎีแรงจูงใจ 

 ทฤษฎีการเรียนรูแบบวางเงื่อนไข แบบแบบการกระทําของสกนิเนอร          

หลักการจัดช้ันเรียน 

          เนื่องจากช้ันเรียนมีความสําคัญ เปรียบเสมือนบานท่ีสองของนักเรียน นักเรียนจะใชเวลาอยูในช้ันเรียน

ประมาณวันละ6-7 ช่ัวโมง อิทธิพลของช้ันเรียนจึงมีมากพอท่ีจะปลูกผังลักษณะของเด็กใหเปนแบบท่ีตอง การ

ได เชน ใหเปนตัวของตัวเอง ใหสามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี ใหชอบแสวงหาความรูอยูเสมอ ใหมีความ

รับผิดชอบ ใหรูจักคิดวิเคราะห   ดังนั้นเพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยดังประสงค และมีความรูสึกอบอุน

สบายใจในการอยูในช้ันเรียนครูจึงควรคํานึงถึงหลักการ จัดช้ันเรียน ดังตอไปนี้ 

          1. การจัดช้ันเรียนควรใหยืดหยุนไดตามความเหมาะสม ช้ันเรียนควรเปนหองใหญหรือกวางเพื่อ

สะดวกในการโยกยายโตะเกาอี้ จัดเปนรูปตางๆ เพื่อประโยชนในการเรียนการสอน ถาเปนหองเล็ก ๆ หลาย ๆ 

หองติดกนั ควรทําฝาเล่ือน เพื่อเหมาะแกการทําใหหองกวางข้ึน 

          2. ควรจัดช้ันเรียนเพื่อสรางเสริมความรูทุกดาน โดยจัดอุปกรณในการทํากิจกรรมหรือหนังสืออาน

ประกอบท่ีหนาสนใจไวตามมุมหอง เพื่อนักเรียนจะไดคนควาทํากิจกรรมควรติดอุปกรณรูปภาพและผลงานไว 

เพื่อใหเกิดการเรียนรู 

          3. ควรจัดช้ันเรียนใหมีสภาพแวดลอมท่ีดี ไดแก สภาพแวดลอมทางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม 

ซึ่งมีอิทธิผลตอความเปนอยูและการเรียนของนักเรียนเปนอันมาก ครูมีสวนชวยเสริมสรางสภาพแวดลอมใหดี

ได เชน ใหนกัเรียนจัดหรือติดอุปกรณใหมีสีสวยงาม จัดกระถางตนไมประดับช้ันเรียน จัดท่ีวางของช้ันเรียนให

นักเรียนทํากิจกรรม คอยใหคําแนะนําในการอานหนังสือ คนควาแกปญหา และครูควรสรางบรรยากาศในช้ัน

เรียน ไมใหเครียด เปนกันเองกับนักเรียน ใหนักเรียนรูสึกมีความปลอดภัย สะดวกสบายเหมือนอยูท่ีบาน 

          4. ควรจัดช้ันเรียนเพื่อเสริมสรางลักษณะนิสัยท่ีดีงาม ช้ันเรียนจะนาอยูก็ตรงท่ีนักเรียนรูจักรักษาความ

สะอาด ต้ังแตพื้นช้ันเรียน โตะมานั่ง ขอบประตูหนาตาง ขอบกระดานชอลก แปลงลบกระดาน ฝาผนังเพดาน 

ซอกมุมของหอง ถังขยะตองลางทุกวนั เพื่อไมใหมีกล่ินเหม็น และบริเวณท่ีต้ังถังขยะจะตองดูแลเปนพิเศษ 

เพราะเปนแหลงบอเกิดเช้ือโรค  

          5. ควรจัดช้ันเรียนเพื่อสรางความเปนระเบียบ ทุกอยางจัดใหเปนระเบียบท่ังอุปกรณของใชตางๆ เชน

การจัดโตะ ช้ันวางของและหนังสือ แมแตการใชส่ิงของก็ใหนักเรียนไดรูจักหยิบใช เก็บในท่ีเดิม จะใหนักเรียน



เคยชินกับความเปนระเบียบ 

          6. ควรจัดช้ันเรียนเพื่อสรางเสริมประชาธิปไตย โดยครูอาจจัดดังนี้ 

             6.1 จัดใหนักเรียนเขากลุมทํางาน โดยใหมีการหมุนเวียนกลุมกันไป เพื่อฝกการทํางานรวมกับผูอื่น 

             6.2 จัดท่ีนั่งของนักเรียนใหสลับท่ีกันเสมอ เพื่อใหทุกคนไดมีสิทธิท่ีจะนั่งในจุดตางๆ ของหองเรียน 

             6.3 จัดโอกาสใหนักเรียนไดหมุนเวียนกันเปนผูนํากลุม เพื่อฝกการเปนผูนําและผูตามท่ีดี 

          7. ควรจัดช้ันเรียนใหเอื้อตอหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานฉบับปจจุบันเนนการจัดการเรียน

การสอนโดยใหผู เรียนเปนศูนยกลาง และใหใชกระบวนการสอนตางๆ ดังนัน้ครูจึงควรจัดสภาพหองให

เอื้ออํานวยตอการเรียนรู เชน การจัดท่ีนั่งในรูปแบบตางๆ อาจเปนรูปตัวยู ตัวที หรือครึ่งวงกลม หรือจัดเปน

แถวตอนลึกใหเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดบรรยากาศ ทางดานจิตวิทยาใหผูเรียนรูสึก

กลาถามกลาตอบ กลาแสดงความคิดเห็น เกิดความใครรู ใครเรียน ซึ่งจะเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตน 

พัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคม และเปนคนเกง ดี มีความสุขไดในท่ีสุด 

         จากท่ีกลาวมาท่ังหมด สรุปไดวา หลักการจัดช้ันเรียน คือ การจัดบรรยากาศทางดานกายภาพ และการ

จัดบรรยากาศทางดานจิตวิทยาในช้ันเรียนใหเอื้ออํานวยตอการเรียนรู และเพื่อการพัฒนาผูเรียนท่ังดาน

รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติตอไป 

  

ลักษณะของช้ันเรียนท่ีดี 

         เพื่อใหการจัดช้ันเรียนท่ีถูกตองตามหลักการ ผูสอนควรไดทราบถึงลักษณะของช้ันเรียนท่ีดี สรุปไดดังนี้ 

         1. ช้ันเรียนท่ีดีควรมีสีสันท่ีนาดู สบายตา อากาศถายเทไดดี ถูกสุขลักษณะ 

         2. จัดโตะเกาอี้และส่ิงท่ีท่ีอยูในช้ันเรียนใหเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน และกิจกรรมประเภทตางๆ 

         3. ใหนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข   มีอิสรเสรีภาพ และมีวินัยในการดูแลตนเอง 

         4. ใชประโยชนช้ันเรียนใหคุมคา ครูอาจดัดแปลงใหเปนหองประชุม หองฉายภาพยนตรและอื่น ๆ 

         5. จัดเตรียมช้ันเรียนใหมีความพรอมตอการสอนในแตละครั้ง เชน การทํางานกลุม การสาธิตการแสดง

บทบาทสมมุติ 

         6. สรางบรรยากาศใหอบอุน ใหความเปนกันเองกับผูเรียน 

รูปแบบการจัดช้ันเรียน 

          การจัดช้ันเรียนจัดไดหลายรูปแบบ โดยจัดใหเหมาะสมกับบทเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน จํานวน

นักเรียน สภาพแวดลอมในช้ันเรียน ขนาดของหองเรียน เปนตน ครูควรไดปรับเปล่ียนรูปแบบของการจัดโตะ 

เกาอี้ มุมวิชาการ และมุมตาง ๆ ในหองเรียน เพื่อสรางบรรยากาศของหองเรียนใหนาสนใจไมซ้ําซากจําเจ ไม

นาเบ่ือหนาย นักเรียนจะเกิดความกระตือรือรนและกระฉับกระเฉงในการเรียนดีข้ึน การจัดช้ันเรียนถาแบง

ตามวิธีการสอนจะได 2 แบบ คือ 

          1. ช้ันเรียนแบบธรรมดา 

          2. ช้ันเรียนแบบนวัตกรรม 



 
 

  

1. ช้ันเรียนแบบธรรมดา 

          ช้ันเรียนแบบธรรมดาเปนช้ันเรียนท่ีมีครูเปนศูนยกลาง  เปนผูนําการเรียนรู โดยมีผูเรียนเปนผูรับ

ความรูจากครู การจัดช้ันเรียนแบบนี้จะมีโตะครูอยูหนาช้ันเรียน และมีโตะเรียนวางเรียงกนัเปนแถว โดยหัน

หนาเขาหาครูแสดงดังรูป รูปแสดง การจัดช้ันเรียนแบบธรรมดา 

          1.1 ลักษณะการจัดช้ันเรียน   การจัดช้ันเรียนแบบธรรมดานี้ โตะเรียนของนักเรียน อาจเปนโตะเด่ียว

หรือโตะคูก็ได ผนังหองเรียนอาจจะมีกระดานปายนิเทศ หรือส่ือการสอน เชน แผนภูมิ รูปภาพ   แผนท่ีติดไว 

ซึ่งส่ือการสอนเหลานี้จะไมเปล่ียนบอยนัก การตกแตงผนังหองเรียนจะแตกตางกันออกไปตามแตสถานท่ีต้ัง

ของโรงเรียน โรงเรียนท่ีอยูในตัวเมืองอาจจะมีการตกแตง มากกวาโรงเรียนท่ีอยูหางไกลออกไปตมชนบท 

เพราะหาส่ือการสอนไดยากกวา บางหองเรียนอาจจะมีมุมความสนใจ แตก็ไมไดถือเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนการสอน 

          1.2 บทบาทของครูและนักเรียน    บทบาทของครูและนักเรียนในช้ันเรียนแบบธรรมดานี้ ครูจะเปนผู

รอบรูในดานตางๆ ใชวิธีการสอนแบบปอนความรูใหแกนักเรียนโดยการบรรยาย   และอธิบายใหนักเรียนฝงอยู

ตลอดเวลา ครูจะเปนผูแสดงกิจกรรมตางๆ เอง แมกระท่ังการทดลองอยางงายๆ ไมเปดโอกาสใหนักเรียนได

ยิบจับ หรือแตะตองส่ือการสอนท่ีครูนํามาแสดง นักเรียนจึงตองฟงครู มีมีโอกาสไดพูด หรือทํางานเปนกลุม 

เพื่อคนหาคําตอบใดๆ ส่ือการสอนท่ีใชสวนมาก ไดแก ชอลก กระดานดํา และแบบเรียนการจัดช้ัน เรียนแบบนี้

ไมเอื้อตอการสอนตามหลักสูตรใหม นักการศึกษาจึงไมแนะนําใหใชมากนัก อาจใชไดเปนบางครั้งเทานั้นถา

จําเปนตอวิธีการสอนวิธีใดวิธีหนึ่ง แตไมควรยึดถือเปนแบบอยางตลอดไป 

  

2. ช้ันเรียนแบบนวัตกรรม 

          ช้ันเรียนแบบนวัตกรรม เปนช้ันเรียนท่ีเอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธี 

สอนใหมๆ เชน การเรียนรูแบบรวมมือ แบบโฟรแมท แบบสตอรี่ไลน แบบโครงงาน เปนตน ซึ่งนักเรียนจะมี

อิสระในการเรียน อาจเรียนเปนกลุม หรือเปนรายบุคคล โดยมีครูเปนผูใหคําปรึกษา การจัดช้ันเรียนจึงมี

รูปแบบการจัดโตะเกาอี้ในลักษณะตางๆไมจําเปนตองเรยีงแถวหันหนาเขาหาครูเชนจัดเปนรูปตัวที ตัวยู 

วงกลม หรือจัดเปนกลุม 

          2.1 ลักษณะการจัดช้ันเรียน การจัดช้ันเรียนแบบนวัตกรรมนี้ โตะครูไมจําเปนตองอยูหนาช้ัน อาจ

เคล่ือนยายไปตามมุมตางๆ การจัดโตะนักเรียนจะเปล่ียนรูปแบบไปตามลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน ของครู สวนใหญนิยมจัดโตะเปนกลุม เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน มีการจัดศูนยสนใจ มีส่ือการ

สอนในรูปของชุดการสอน หรือเครื่องชวยสอนตางๆ ไวใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง หรือศึกษารวมกับเพื่อน มี

การตกแตงผนังหองและเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับเรื่องท่ีนัก เรียนกําลังเรียน 

          2.2 บทบาทของครูและนักเรียน การจัดช้ันเรียนแบบนี้ครูจะเปนผูกํากับและแนะแนวนักเรยีนเปนผู

แสดงบทบาท ครูจะพูดนอยลง ใหนกัเรียนไดคิด ไดถาม ไดแกปญหาและไดทํากิจกรรมดวยตนเอง นักเรียน



อาจจะเรียนดวยตนเองจากส่ือประสมเชน บทเรียนแบบโปรแกรม ชุดการสอน คอมพิวเตอรชวยสอน ครจูะ

เปนผูใหคําแนะนํา และชวยเหลือเมื่อจําเปน ดังนั้น การจัดช้ันเรียนแบบนี้ จึงเปนการจัดช้ันเรียนท่ีสอดคลอง

กับเจตนารมณของหลักสูตรท่ีตองการใหผูเรียนไดคิดคนควา วิเคราะหวิจารณ และลงมือปฏิบัติจริงทุกข้ันตอน 

จนสามารถเรียนรูไดตนเอง 

 

 การสรางบรรยากาศการเรียนรูอยางมีความสุข 

          ดวยหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานฉบับปจจุบัน มุงหวังใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง มีสุขภาพอนามัยท่ี

สมบูรณ ท้ังดานรางกายและจิตใจ ทํางานและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขครูจึงเปนบุคคลท่ีสําคัญอยาง

ยิ่งท่ีจะตองสรางบรรยากาศใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข 

 

ความหมายของการสรางบรรยากาศการเรียนรูอยางมีความสุข 

          บรรยากาศการเรียนรูอยางมีความสุข คือ การจัดสภาพการเรียนการสอนใหมีบรรยากาศท่ีผอนคลาย 

นักเรียนรูสึกเปนอิสระ ไดเรียนรูโดยวิธีการตางๆ อยางหลากหลาย ครูยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลและ

เปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาตน เองอยางเต็มศักยภาพ 

 

ความสําคัญของการสรางบรรยากาศการเรียนรูอยางมีความสุข 

          การสรางบรรยากาศใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข กอใหเกิดประโยชนตอผูเรียนท้ังปจจุบันและ

อนาคต ดังนี ้

          1. ทําใหผูเรียนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข สดช่ืน เบิกบาน ซึ่งเปนพื้นฐานของการเปนผูใหญท่ีมีสุขภาพ

ท่ีดีในอนาคต 

          2. ทําใหผูเรียนเกิดกําลังใจ ใฝเรียนรู ไมทอแท หรือทอถอย เปนการสงเสริมนิสัย ใฝรู ใฝเรียน และรัก

การเรียนรูส่ิงตางๆ ตลอดชีวิต  

          3. ทําใหผูเรียนมีจิตใจท่ีดีงาม เพราะเด็กท่ีเจริญเติบโตข้ึนในบรรยากาศแหงความรักก็จะรูจักรักผูอื่น 

เผ่ือแผความรูสึกและความสัมพันธท่ีดีกวางอออกไป และพรอมท่ีจะชวยเหลือผูอื่นตอไป 

          4. ทําใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง และมีกําลังใจท่ีจะทําส่ิงท่ีดีงามตลอดไป 

          5. ทําใหผูเรียนไดเรียนรูการอยูรวมกับผูอืน่ เพราะการเรียนรูท่ีมีความสุขเปนการเรียนรูท่ีผูเรียนไดมี

ปฏิสัมพันธกับเพื่อนเปนการฝกการยอมรับ การเขาใจ เห็นใจผูอื่น ไมมุงมั่นเอาชนะ มีเหตุผล ฝกความอดทน 

อดกล้ัน รูจักผอนปรน รูจักใหอภัย เปนตน 

 

ประเภทของการเรียนรูอยางมีความสุข 

          ทานพระธรรมปฎก ไดจัดแบบของการเรียนรูอยางมีความสุขไว 2 แบบคือ 

          1. ความสุขท่ีอาศัยปจจัยภายนอก    เปนความสุขท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม คือมีกัลยาณมิตร เชนครู 



 
 

อาจารย เปนผูสรางบรรยากาศแหงความรัก ความเมตตา และชวยใหสนุก ซึ่งตองระวงัเพราะถาควบคุมไมดี 

ความสุขแบบนี้จะทําใหนักเรียนออนแอลง ยิ่งถากลายเปนการเอาใจ หรือตามใจ จะยิ่งออนแอลงไปทําใหเกิด

ลักษณะพึ่งพา 

          2. ความสุขท่ีเกิดจากปจจัยภายใน    เปนความสุขท่ีเกิดจากภายในตัวผูเรียนเอง ซึ่งเปนอิสระ ไมตอง

พึ่งผูอื่น กลาวคือ ผูเรียนเกิดนิสัยใฝรู ใฝเรียน ใฝสรางสรรค และมีความสุขจากการสนองความใฝรู ความสุข

แบบนี้ทําใหคนเขมแข็ง เขาจะมีความสุขเมื่อไดเรียนรู เมื่อยิ่งทําก็ยิ่งมีความสุข และยิ่งมีความเขมแข็ง 

         ดังนั้น การสรางบรรยากาศใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุขจึงควรมุงสรางความสุข จากปจจัยภายใน 

โดยมีปจจัยภายนอกเปนองคประกอบนําทาง ก็จะชวยพัฒนานักเรียนใหเปนผูรักการเรียนรูอยางแทจริง 

  

แนวคิดของการสรางสรรคบรรยากาศการเรียนรูท่ีมีความสุข 

          ดวยการสรางความสุขท่ีอาศัยปจจัยภายนอกแตเพียงอยางเดียวอาจทําใหเกิดโทษ ไดเชน ทําให

นักเรียนเรียกรองเอาแตใจตัวเอง เกิดนิสัยชอบพึ่งพาผูอื่น และมีความสุขแบบพึ่งพาดังนั้น ครูผูนําทางแหงการ

เรียนรู จึงตองเขาใจหลักการและมีแนวปฏิบัติไดถูกตอง 

          1. การสรางบรรยากาศแหงความรักใหเด็กมีความสุขนั้นไมใชจุดหมาย แตเปนการสรางปจจัยเอื้อตอ

การกาวสูเปาหมาย คือ หนุนการเรียนรูและการทําอะไรท่ีเปนการสรางสรรค 

          2. ใหเด็กอยูในบรรยากาศแหงความรัก หรือไดรับความรักในลักษณะท่ีไมรวมศูนยเขาหาตัว แตให

ขยายความรักออกไปรักครู รักเพื่อน และอยากชวยเหลือผูอื่น 

          3. ครูควรสรางนิสัยชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่น และการรวมกันคิดรวมกันทําใหมากกวาการพึ่งพาผูอื่น เปน

การสรางความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อันเปนลักษณะของสังคมท่ีพึงปรารถนา 

          4. ครูควรใชปจจัยภายนอกชวยทําใหสถานการณนั้นเช่ือมโยงไปสูการพัฒนาปจจัยภายใน คือ ความใฝ

รู ใฝสรางสรรคในตัวเด็ก 

          5. สถานการณการเรยีนท่ีสนุก ตองไมทําใหเด็กติดในความสนุก หรือเห็นแกความสนุก ตองดําเนินไป

ในลักษณะท่ีความสนุกนั้นเปนปจจัยนําไปสูการใฝรู ใฝเรียน ในเชิงสรางสรรค ตลอดชีวิต 

          จากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวาการสรางบรรยากาศการเรียนรูอยางมีความสุขนั้นครูผูนํา

ทางการ เรียนรู จําเปนตองมีเปาหมายของการจัดบรรยากาศการเรียนรูท่ีถูกตองกลาวคือ เพื่อมุงสรางนิสัยของ

การใฝรู รักการเรียนรูตลอดชีวิต  มิใชเพื่อมุงใหนักเรียนเกิดความสุขสนุกในการเรียนเพียงอยางเดียว ควรมุง

สรางคุณลักษณะ ของการเห็นแกประโยชนสวนรวม การชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่น การพึ่งตนเองใหมากกวาพึ่ง

ผูอื่น และการเปนคนมีความคิดใฝสรางสรรค เพื่อดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตอไปในอนาคต 

  

องคประกอบของการเรียนรูท่ีมีความสุข 

          เพื่อใหนักเรียนเกิดการพัฒนารอบดาน และเติบโตไปเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพ การสรางบรรยากาศของ

การเรียนรูท่ีมีความสุขจึงเปนส่ิงจําเปน ครูจึงควรไดทราบถึงองคประกอบท่ีชวยใหการเรียนดําเนินไปอยางมี



ความสุข ซึ่งมี 6 ประการ 

          1. เด็กแตละคนไดรับการยอมรับวาเปนมนุษยท่ีมีหัวใจและสมอง เด็กควรไดมีโอกาสเลือกเรียนตาม

ถนัดและความสนใจ มีโอกาสเลือกอนาคตของตนเอง และมีสิทธิ์ไดรบัปฏิบัติจากผูใหญอยางมนุษยคนหนึ่ง 

          2. ครูมีความเมตตา จริงใจ และออนโยนตอเด็กทุกคนโดยท่ัวถึง มีความเขาใจในทฤษฎีแหงพัฒนาการ

ตามธรรมชาติของเด็กทุกคนครูควรใหความเอาใจ ใส ตอเด็กทุกคนเทาเทียมกันมีการเตรียมตัวเพื่อการสอนให

มีคุณภาพ มีความมุงมั่นท่ีจะชวยเหลือเด็กใหรูจักตนเอง รูจักแกปญหาและเรียนรูวิธีการนําตังเองไปสูความ

เจริญรุงเรืองอยางมี สติ และเพียบพรอมดวยคุณธรรม 

          3. เด็กเกิดความรักและภูมิใจในตัวเอง รูจักปรับตัวไดทุกท่ีทุกเวลา รูจักตัวเอง เห็นคุณคาของชีวิต 

และความเปนมนษุยของตน ยอมรับท้ังจุดดีและจุดดอยของตน รูจักเกรงใจและใหเกียรติผูอื่น มีเหตุผลละใจ

กวาง พรอมท่ีจะดําเนินชีวิตในบทบาทของผูใหญท่ีมีความรับผิดชอบ 

          4. เด็กแตละคนไดมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ไดคนพบความสามารถของตน ได

เรียนรูอยางลึกซึ่งและกวางไกล เรียนใหเขาใจและทําได รูเคล็ดลับของการทําส่ิงตางๆ ใหประสบความสําเร็จ 

และเรียนจนรูจักวิธีคิด วิธีปฏิบัติของตนในอาชีพนั้น เสมือนเปนคนท่ีอยูในอาชีพนั้นจริงๆ ตลอดจนสามารถ

ประยุกตใชความรูไดอยางสรางสรรคเพื่อความสุขของตนเองและ ผูอื่น 

          5. เด็กไดรูจักคิดและพัฒนาความคิดจากความรูท่ีไดรับขยายวงไปสูความรูใหม เกิดความอยากรูอยาก

เห็น อยากทดลอง อยากศึกษาใหลึกซึ้งเพิ่มเติม รักการเรียนมีระบบในการเรียนและเห็นประโยชนของการ

เรียนซึ่งไมไดขีดวง จํากัดอยูแตในหองเรียน แตอาจสัมพันธกับวิถีชีวิตในแตละทองถ่ิน 

          6. การเรียนรูไมจํากัดอยูเฉพาะในบทเรียน แตสามารถนํามาประยุกตใชไดในสภาพความเปนจริง เกิด

ประโยชนและมีความหมายตอตัวเขา รูจักสืบเสาะหาคําตอบ ขอสงสัยตางๆไดอยางมีเหตุผล มีความคิดเปน

ของตนเอง มีความเช่ือมั่นในตนเอง ไมตกเปนเครื่องมือของใคร รูวิธีดําเนินชีวิตอยางมีคุณคา และสามารถให

ความชวยเหลือและแนะนําผูอื่นไดเมื่อเขาเติบโตข้ึน ครูจึงตองเปนผูท่ีมีความเปนครูอยางแทจริง ท้ังดาน

คุณลักษณะนิสัย จิตใจ และดานความรูความสามารถท่ีจะจัดกิจกรรมใหผูเรียนเกิดพัฒนา มีความสมบูรณท้ัง

ดานสติปญญา ดานอารมณ และดานจิตใจ เพื่อเปนสมาชิกท่ีมีคุณคาของสังคมตอไป 

 

ขอควรคํานึงในการจัดการเรียนรู 

          เพื่อใหผูเรียนเกิดความสุขในการเรียน ผูสอนไดจัดการเรียนรู โดยคํานึงถึงขอตอไปนี ้

          1. บทเรียนเริ่มจากงายไปยาก โดยคํานึงถึงวุฒิภาวะและความสามารถในการรับรูของเด็กแตละวัย มี

ความตอเนื่องในเนื้อหาวิชาและขยายวงไปสูความรูแขนงอื่นๆ เพื่อเสริมสรางความเขาใจตอชีวิตและโลก

รอบตัว 

          2. วิธีการเรียนสนุกไมนาเบ่ือ และตอบสนองความสนใจใครรูของนักเรียน การนําเสนอเปนไปตาม

ธรรมชาติ ไมยัดเยียดหรือกดดัน เนื้อหาท่ีเรียนไมมากเกินไปจนเด็กหมดความสนใจ 

          3. ทุกข้ันตอนของการเรียนรูมุงพัฒนาและสงเสริมกระบวนการคิดในแนวตางๆของ เด็ก รวมท้ัง



 
 

ความคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห จากการประมวลผลขอมูลและเหตุผลตางๆ และคิดแกปญหาอยางมีระบบ 

          4. แนวการเรียนรูควรสัมพันธ และสอดคลองกับธรรมชาติ เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดสัมผัสความงาม

และความเปนไปของสรรพส่ิงรอบตัว บทเรียนไมจํากัดสถานท่ี หรือเวลา และทุกคนมีสิทธิ์เรียนรูเทาเทียมกัน 

          5. มีกิจกรรมหลากหลาย สนุก ชวนใหนักเรียนเกิดความสนใจตอบทเรียนนั้นๆ เปดโอกาสใหนักเรียน

ทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรม ใชภาษาท่ีนุมนวลใหกําลังใจและเปนไปในทางสรางสรรค 

          6. ส่ือท่ีใชประกอบการเรียน เราใจใหเกิดการเรียนรู บรรลุผลตามเปาหมายซึ่งกําหนดไวอยางชัดเจน 

คือ มุงเนนใหผูเรียนสามารถเรียนรูจนรูชัด เรียนจนทําได และเรียนเพื่อจะเปน 

          7. การประเมินผล มุงเนนพัฒนาการของนักเรียนในภาพรวมมากกวาจะพิจารณาจากผลการทดสอบ

ทาง วิชาการ และเปดโอกาสใหนักเรียนไดประเมินผลตนเองดวย 

          จากท่ีกลาวมาท้ังหมด จะเห็นไดวา ครูเปนบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุดในการสรางบรรยากาศการเรียนรูใหกับ

ผูเรียน ครูจึงควรตองมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

          1. ดานบุคลิกภาพ 

             1.1 มีกิริยาวาจาเหมาะสม 

             1.2 อารมณดี มีเมตตา 

             1.3 ใชภาษาแจมชัด 

             1.4 ขจัดความลําเอียง 

             1.5 หลีกเล่ียงการตําหนิ 

             1.6 หมั่นคิดริเริ่มสรางสรรค 

             1.7 อารมณขันแทรกสราง 

             1.8 สรางสัมพันธฉันทมิตร 

             1.9 ติดตามทันโลกเสมอ 

             1.10 คนใหเจอความสามารถเด็ก 

          2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

             2.1 เกม เพลง นํามาใช 

             2.2 ใหเลานิทานสนุก 

             2.3 ปลุกใจใหหมั่นคิด  

             2.4 ไมเกาะติดในหองเรียน 

             2.5 ผลัดเปล่ียนเวียนรายงาน 

             2.6 บูรณาการทุกวิชา 

             2.7 สรรหาส่ือหลากหลาย 

             2.8 เลิกบรรยายใหปฏิบัติ 



             2.9 จัดตามหลัก Child-Centered 

 

จิตวิทยาการศึกษา 

 จิตวิทยาการศึกษา มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษา การสรางหลักสูตรและการเรียนการสอน

โดยคํานึงถึงความแตกตางของบุคคล นักศึกษาและครู  จําเปนตองมีความรูพื้นฐานทางจิตวิทยาการศึกษา เพื่อ

จะไดเขาใจพฤติกรรมของผูเรียนและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนถึงปญหาตางๆเกี่ยวกับการเรียนการ 

 

ความสําคัญของการศึกษาจิตวิทยาการศึกษา 

 ความสําคัญของวัตถุประสงคของการศึกษาและบทเรียน นักจิตวิทยาการศึกษาไดเนนความสําคัญ

ของความชัดเจนของการระบุวัตถุประสงคของการศึกษาบทเรียนตลอดจนถึงหนวยการเรียน เนื่องจากวัตถุ 

ประสงคจะเปนตัวกําหนดการจัดการเรียนการสอน  ทฤษฎีพัฒนาการ และทฤษฎีบุคลิกภาพ  เปนเรื่องท่ี

นักการศึกษาและครูจะตองมีความรูเพราะจะชวยใหเขาใจเอกลักษณของผูเรียนในวัยตางๆ โดยเฉพาะวัย

อนุบาล วัยเด็ก และวัยรุน ซึ่งเปนวัยท่ีกําลังศึกษาในโรงเรียน ความแตกตางระหวางบุคคลและกลุม นอกจากมี

ความเขาใจพัฒนาการของวัยตางๆ แลว นักการศึกษาและครูจะตองเรียนรูถึงความแตกตางระหวางบุคคลและ

กลุมทางดานระดับเชาวนปญญา ความคิดสรางสรรค เพศ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งนักจิตวิทยาไดคิด

วิธีการวิจัยท่ีจะชวยช้ีใหเห็นวา   ความแตกตางระหวางบุคคลเปนตัวแปรท่ีสําคัญในการเลือกวิธีสอนและใน

การสรางหลักสูตรท่ีเหมาะสม ทฤษฎีการเรียนรู นักจิตวิทยาท่ีศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู นอกจากจะสนใจ

วาทฤษฎีการเรียนรูจะชวยนักเรียนใหเรียนรูและจดจําอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไร แลวยังสนใจ

องคประกอบเกี่ยวกับตัวของ ผูเรียน  เชน แรงจูงใจวามีความสัมพันธกับการเรียนรูอยางไร ความรูเหลานี้ก็มี

ความสําคัญตอการเรียนการสอน ทฤษฎีการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา นักจิตวิทยาการศึกษาไดเปน

ผูนําในการบุกเบิกต้ังทฤษฎีการสอน ซึ่งมีความสําคัญและมีประโยชนเทาเทียมกับทฤษฎีการเรียนรูและ

พัฒนาการในการชวยนักการศึกษาและครูเกี่ยวกบัการเรียนการสอน สําหรับเทคโนโลยีในการสอนท่ีจะชวยครู

ไดมากก็คือ คอมพิวเตอรชวยการสอน หลักการสอนและวิธีสอน    นักจิตวิทยาการศึกษาไดเสนอหลักการสอน

และวิธีการสอนตามทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีแตละทานยึดถือ เชน หลักการสอนและวิธีสอนตามทัศนะนักจิตวิทยา

พฤติกรรมนิยม ปญญานิยม และมนุษยนิยม  หลักการวัดผลและประเมินผลการศึกษา    ความรูพื้นฐาน

เกี่ยวกับเรื่องนี้จะชวยใหนักการศึกษา และครูทราบวา การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพหรือไม หรือผูเรียนได 

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคเฉพาะของแตละวิชาหรือหนวยเรียนหรือไม   เพราะถาผูเรียนมีสัมฤทธิผลสูง ก็จะ

เปนผลสะทอนวาโปรแกรมการศึกษามีประสิทธิภาพและการสรางบรรยากาศของหองเรียน เพื่อเอื้อการเรียนรู

และชวยเสริมสรางบุคลิกภาพของนักเรียน ความสําคัญของจิตวิทยาการศึกษาตออาชีพครูมีความสําคัญใน

เรื่องตอไปนี ้

 1. ชวยใหครูรูจักลักษณะนิสัยของนักเรียนท่ีครูตองสอนโดยทราบหลักพัฒนาการท้ังทางรางกาย 

สติปญญา อารมณ สังคม และบุคลิกภาพเปนสวนรวม 



 
 

 2. ชวยใหครูมีความเขาใจพัฒนาการทางบุคลิกภาพบางประการของนกัเรียน เชน อัตมโนทัศน 

วาเกิดข้ึนไดอยางไร และเรียนรูถึงบทบาทของครูในการท่ีชวยนักเรียนใหมีอัตมโนทัศนท่ีดีและถูกตองได

อยางไร 

 3. ชวยครูใหมีความเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคลเพื่อจะไดชวยนักเรียนเปนรายบุคคลให

พัฒนาตามศักยภาพของแตละบุคคล 

 4. ชวยใหครูรูวิธีจัดสภาพแวดลอมของหองเรียนใหเหมาะสมแกวัยและข้ันพัฒนาการของนักเรียน 

เพื่อจูงใจใหนักเรียนมีความสนใจและมีความท่ีอยากจะเรียนรู 

 5. ชวยใหครูทราบถึงตัวแปรตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนรูของนกัเรียนเชนแรงจูงใจอัตมโนทัศน 

และการต้ังความคาดหวังของครูท่ีมีตอนักเรียน 

 6. ชวยครูในการเตรียมการสอนวางแผนการเรียน เพือ่ทําใหการสอนมีประสิทธิภาพสามารถชวย

ใหนกัเรียนทุกคนเรียนตามศักยภาพของแตละบุคคล โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี ้

  6.1 ชวยครูเลือกวัตถุประสงคของบทเรียนโดยคํานึงถึงลักษณะนิสัยและความแตกตางระหวาง

บุคคลของนักเรียนท่ีจะตองสอนและสามารถท่ีจะเขียนวัตถุประสงคใหนักเรียนเขาใจวาส่ิงคาดหวังใหนักเรียนรู

มีอะไรบาง โดยถือวาวัตถุประสงคของบทเรียนคือส่ิงท่ีจะชวยใหนักเรียนทราบ เมื่อจบบทเรียนแลวนักเรียน

สามารถทําอะไรไดบาง 

  6.2 ชวยครูในการเลือกหลักการสอนและวิธีสอนท่ีเหมาะสม โดยคํานึงลักษณะนิสัยของ

นักเรียนและวิชาท่ีสอน และกระบวนการเรียนรูของนักเรียน 

  6.3 ชวยครูในการประเมินไมเพียงแตเฉพาะเวลาครูไดสอนจนจบบทเรียนเทานั้นแตใชประเมิน

ความพรอมของนักเรียนกอนสอน ในระหวางท่ีทําการสอน เพื่อทราบวานักเรียนมีความกาวหนาหรือมีปญหา

ในการเรียนรูอะไรบาง 

 7. ชวยครูใหทราบหลักการและทฤษฎีของการเรียนรูท่ีนัก ไดพิสูจนแลววาไดผลดี เชน การเรียน

จากการสังเกตหรือการเลียนแบบ 

 8. ชวยครูใหทราบถึงหลักการสอนและวิธีสอนท่ีมีประสิทธิภาพรวมท้ังพฤติกรรมของครูท่ีมีการ

สอนอยางมีประสิทธิภาพวามีอะไรบาง เชน การใชคําถาม การใหแรงเสริม และการทําตนเปนตนแบบ 

 9. ชวยครูใหทราบวานักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีไมไดเปนเพราะระดับเชาวนปญญาเพียงอยางเดียว 

แตมีองคประกอบอื่น ๆ เชน  แรงจูงใจ  ทัศนคติหรืออัตมโนทัศนของนักเรียนและความคาดหวังของครูท่ีมีตอ

นักเรียน 

 10. ชวยครูในการปกครองช้ันและการสรางบรรยากาศของหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูและ

เสริมสรางบุคลิกภาพของนักเรียน ครูและนักเรียนมีความรักและไววางใจซึ่งกันและกนันักเรียน ตางก็ชวยเหลือ

กันและกัน ทําใหหองเรียนเปนสถานท่ีท่ีทุกคนมีความสุขและนักเรียนรักโรงเรียน อยากมาโรงเรียน  

 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสําคัญในการชวยใหเยาวชนพัฒนาการท้ังทางดานเชาวนปญญา   

และทางบุคลิกภาพ เพื่อชวยใหเยาวชนมีความสําเร็จในชีวิต   ทุกประเทศจึงหาทางสงเสริมการศึกษาใหมี



คุณภาพ มีมาตรฐานความเปนเลิศ           ความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาจึงสําคัญในการชวยท้ังครูและ

นักศึกษาผูมีความรับผิดชอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 พัฒนาการจิตวิทยาการศึกษา 

 จิตวิทยา เปนศาสตรท่ีมีคนสนใจมาต้ังแตสมัยกรีกโบราณกอนคริสตกาล มีนักปรัชญาช่ือ พลาโต 

(Plato  427 – 347  กอนคริสตกาล)    อริสโตเติล (Aristotle  384 – 322  กอนคริสตกาล)  ไดกลาวถึง

ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษยในเชิงปรัชญามากกวาแนวคิดทางวิทยาศาสตร การศึกษาในยุคนั้นเปนแบบ

เกาอี้โตะกลมหรือเรียกวา  Arm  Chair  Method    เรียกจิตวิทยาในยุคนั้นวา     จิตวิทยายุคเกาเพราะ

นักจิตวิทยานั่งศึกษาอยูกับโตะทํางาน โดยใชความคิดเห็นของตนเองเพียงอยางเดียวไมมีการทดลอง ไมมีการ

วิเคราะหใด ๆ ท้ังส้ิน      ตอมาอริสโตเติลไดสนใจจิตวิทยาไดทําการศึกษาและไดเขียนตําราเลมแรกของโลก

เปนตําราท่ีวาดวยเรื่อง วิญญาณช่ือ  De  Anima  แปลวา  ชีวิต    เขากลาววา   วิญญาณเปนตนเหตุใหคน

ตองการเรียนจิตวิทยา คนในสมัยโบราณจึงศึกษาจิตวิทยาท่ีเกี่ยวของกับวิญญาณ  โดยมีความเช่ือวาวิญญาณ

จะสิงอยูในรางกายของมนุษยขณะมีชีวิตอยู   เมื่อคนส้ินชีวิตก็หมายถึงรางกายปราศจากวิญญาณและวิญญาณ

ออกจากรางลองลอยไปช่ัวระยะหนึง่แลวอาจจะกลับสูรางกายคืนอีกได  และเมื่อนั้นคนๆ นั้นก็จะฟนคืนชีพ

ข้ึนมาอีก ชาวกรีกจึงมีการคิดคนวิธีการปองกันศพไมใหเนาเปอยท่ีเรียกวามัมมี่ เพื่อคอยการกลับมาของ

วิญญาณ ตอมาประมาณศตวรรษท่ี 11 -  12  ไดเกิดลัทธิความจริง (Realism)    เปนลัทธิท่ีเช่ือสภาพความ

เปนจริงของส่ิงตางๆ และลัทธิความคิดรวบยอด  (Conceptualism)   ท่ีกลาวถึงความคิดท่ีเกิดหลังจากได

วิเคราะหพิจารณาส่ิงตาง ๆ  ถ่ีถวนแลว     จากลัทธิท้ังสองนี้เองทําใหผูคนมีความคิดมากข้ึนมีการคิด 

วิเคราะห ไตรตรอง  จึงเปนเหตุใหผูคนเริ่มหันมาสนใจในทางวิทยาศาสตร  และจึงเริ่มมาสนใจในเรื่องจิตวิทยา

ในเชิงวิทยาศาสตรมากข้ึน ในขณะเดียวกันก็ยังสนใจศึกษาเรื่องจิตมากข้ึนดวย  รวมท้ังใหความสนใจศึกษา

เกี่ยวกับเรื่องจิตสํานึก  (Conscious)    อันไดแก      การมีสมาธิ  การมีสติสัมปชัญญะ  และเช่ือวาจะเปน

มนุษยไดจะตองประกอบไปดวย  รางกายกับจิตใจ  จึงมีคําพูดติดปากวา  “A Sound  mind  is  in  a  

sound  body”  จิตท่ีผองใสอยูในรางกายท่ีสมบูรณ     ความสนใจเรื่องจิตจึงมีมากข้ึนตามลําดับ นอกจากนี้

ยังเช่ือวา  จิต  แบงสามารถเปนสวนๆ  ไดแก   ความคิด  (Idea)     จินตนาการ  (Imagine)  ความจํา  

(Memory)  การรับรู  (Concept)  สวนท่ีสําคัญท่ีสุดเรียกวา  Faculty  of  will  เปนสวนหนึ่งของจิตท่ี

สามารถส่ังการเคล่ือนไหวตางๆ  ของรางกายตอมา  Norman  L. Mumm มีความสนใจเรื่องจิต เขากลาววา  

จิตวิทยา คือ การศึกษาเรื่องจิต  ในป  ค.ศ. 1590 คําวา  Psychology จึงเปนท่ีรูจักและสนใจของคนท่ัวไป 

         จอหน  ลอค  (John  Locke  ค.ศ.  1632 - 1704)  ไดช่ือวาเปน บิดาจิตวิทยาแผนใหม  เขาเช่ือ

วา  ความรูสึกตัว  ( Conscious )  และส่ิงแวดลอมเปนตัวท่ีมีอิทธิพลตอจิต 

 วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา  การศึกษาทางจิตวิทยาใชหลาย  ๆ วิธีการมาผสมผสานและทําการ

วิเคราะหบนสมมุติฐาน  นักจิตวิทยาจะใชวิธีการตาง ๆ ดังตอไปนี ้ เชน  การตรวจสอบตนเอง    การสังเกต  

การศึกษาบุคคลเปนรายกรณี  การสัมภาษณ  การทดสอบ  ดั งจะอธิบายเรียงตามลําดับตอไปนี้  



 
 

 1.  การตรวจสอบตนเอง (Introspection) หมายถึง วิธีการใหบุคคลสํารวจ ตรวจสอบตนเองดวย

การยอนทบทวนการกระทําและความรูสึกนึกคิดของตนเองในอดีต ท่ีผานมา แลวบอกความรูสึกออกมา โดย

การอธิบายถึงสาเหตุและผลของการกระทําในเรื่องตาง ๆ เชน     ตองการทราบวาทําไมเด็กนักเรียนคนหนึ่งจึง

ชอบพูดปดเสมอ ๆ ก็ใหเลาเหตุหรือเหตุการณในอดีต ท่ีเปนสาเหตุใหมีพฤติกรรมเชนนั้นก็จะทําใหทราบท่ีมา

ของพฤติกรรมและไดแนวทางในการท่ีจะชวยเหลือแกไขพฤติกรรมดังกลาวได 

 การตรวจสอบตนเองจะไดรับขอมูลตรงตามความเปนจริงและเปนประโยชน  เพราะผูรายงานท่ีมี

ประสบการณและอยูในเหตุการณนั้นจริงๆแตหากผูรายงานจดจําเหตุการณไดแมนยําและมีความจริงใจในการ

รายงานอยางซื่อสัตยไมปดบังและบิดเบือนความจริง แตหากผูรายงานจําเหตุการณหรือเรื่องราวไมไดหรือไม

ตองการรายงานขอมูลท่ีแทจริงใหทราบก็จะทําใหการตีความหมายของเรื่องราวตาง ๆ    หรือเหตุการณ

ผิดพลาดไมตรงตามขอเท็จจริง 

 2. การสังเกต (Observation) หมายถึง การเฝาดูพฤติกรรมในสถานการณท่ีเปนจริง อยางมี

จุดมุงหมาย  โดยไมใหผูถูกสังเกตรูตัว  การสังเกตแบงเปน  2  ลักษณะคือ 

  2.1 การสังเกตอยางมีแบบแผน ( Formal  Observation )  หมายถึง  การสังเกตท่ีมีการ

เตรียมการลวงหนา  มีการวางแผน  มีกําหนดเวลา สถานการณ สถานท่ี พฤติกรรมและบุคคลท่ีจะสังเกต ไว

เรียบรอยเมื่อถึงเวลาท่ีนักจิตวิทยาวางแผนก็จะเริ่มทําการสังเกตพฤติกรรมตามท่ีกําหนดและผูสังเกต

พฤติกรรมจะจดพฤติกรรมทุกอยางในชวงเวลานั้นอยางตรงไปตรงมา 

                 2.2 การสังเกตอยางไมมีแบบแผน ( Informal  Observation )  หมายถึง  การสังเกตโดยไม

ตองมีการเตรียมการลวงหนาหรือวางแผนลวงหนา  แตสังเกตตามความสะดวกของผูสังเกตคือจะสังเกต

ชวงเวลาใดก็ไดแลวทําการจดบันทึกพฤติกรรมท่ีตนเห็นอยางตรงไปตรงมา 

 การสังเกตชวยใหไดขอมูลละเอียด  ชัดเจนและตรงไปตรงมา  เชน  การสังเกต อารมณ  

ความรูสึก    ของบุคคลตอสถานการณตาง ๆ  จะทําใหเห็นพฤติกรรมไดชัดเจนกวาการเก็บขอมูลดวยวิธีการ

อื่น ๆ    แตการสังเกตท่ีดีมีคุณภาพมีสวนประกอบหลายอยาง  เชน  ผูสังเกตจะตองมีใจเปนกลางไมอคติหรือ

ลําเอียงอยางหนึ่งอยางใด  และสังเกตไดท่ัวถึง  ครอบคลุม  สังเกตหลาย ๆ  สถานการณหลาย ๆ หรือหลายๆ  

พฤติกรรม  และใชเวลาในการสังเกต     ตลอดจนการจดบันทึกการสังเกตอยางตรงไปตรงมาและแยกการ

บันทึกพฤติกรรมจากการตีความไมปะปนกัน  ก็จะทําใหการสังเกตไดขอมูลตรงตามความเปนจริงและนํามาใช

ประโยชนตามจุดมุงหมาย 

 3.  การศึกษาบุคคลเปนรายกรณี  (Case Study)  หมายถึง  การศึกษารายละเอียดตาง ๆ ท่ี

สําคัญของบุคคล  แตตองใชเวลาศึกษาติดตอกันเปนระยะเวลาหนึ่ง  แลวรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหพิจารณา

ตีความเพื่อใหเขาใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม  หรือลักษณะพิเศษท่ีผูศึกษาตองการทราบ   ท้ังนี้เพื่อจะไดหาทาง

ชวยเหลือแกไข  ปรับปรุง ตลอดจนสงเสริมพฤติกรรมใหเปนไปในทางสรางสรรคท่ีสําคัญของบุคคลแตตองใช

เวลาศึกษาติดตอกันเปนระยะหนึ่ง แลวรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหพิจารณาตีความเพื่อใหเขาใจถึงสาเหตุของ



พฤติกรรม  หรือลักษณะพิเศษท่ีผูศึกษาตองการทราบท้ังนี้เพื่อจะไดหาทางชวยเหลือแกไข ปรับปรุง  ตลอดจน

สงเสริมพฤติกรรมใหเปนไปในทางสรางสรรค 

 4.  การสัมภาษณ  (Interview)  หมายถึง  การสนทนากันระหวางบุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไป  โดย

มีจุดมุงหมาย    ซึ่งการสัมภาษณก็มีหลายจุดมุงหมาย  เชน  การสัมภาษณเพื่อความคุนเคย  สัมภาษณเพื่อ

คัดเลือกบุคคลเขาทํางาน  สัมภาษณเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอสัมภาษณเพื่อการแนะแนวและการให

คําปรึกษา เปนตน   แตท้ังการสัมภาษณก็เพื่อใหไดขอมูลหรือขอเท็จจริงตาง ๆ  เพื่อใชในการตัดสินใจ 

 การสัมภาษณท่ีดี  จําเปนตองมีการเตรียมการลวงหนา  วางแผน  กําหนดสถานท่ี  เวลาและ

เตรียมหัวขอหรือคําถามในการสัมภาษณ  และนอกจากนั้นในขณะสัมภาษณผูสัมภาษณควรจะใชเทคนิคอื่น ๆ  

ประกอบดวยก็ยิ่งจะไดผลดี  เชน  การสังเกต   การฟง   การใชคําถาม   การพูด  การสรางความสัมพันธท่ีดี

ระหวางผูใหสัมภาษณและผูสัมภาษณก็จะชวยใหการสัมภาษณไดดําเนินไปดวยดี 

 5. การทดสอบ (Testing)   หมายถึง  การใชเครื่องมือท่ีมีเกณฑในการวัดลักษณะของพฤติกรรม

ใด        พฤติกรรมหนึ่ง  หรือหลายๆพฤติกรรม โดยใหผูรับการทดสอบเปนผูตอบสนองตอแบบทดสอบซึ่ง

อาจเปนแบบทดสอบภาษาและแบบปฏิบัติการหรือลงมือทํา  ท้ังนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้นตาม

จุดมุงหมายท่ีผูทดสอบวางไวแบบทดสอบท่ีนํามาใชในการทดสอบหาขอมูลไดแก  แบบทดสอบบุคลิกภาพ  

แบบทดสอบความสนใจ  เปนตน 

                การทดสอบก็มีส่ิงท่ีควรคํานงึถึงเพื่อผลของขอมูลท่ีไดรับ ซึ่งแบบทดสอบท่ีนํามาใชควรเปน

แบบทดสอบท่ีเช่ือถือไดเปนมาตรฐาน  ตลอดจนการแปรผลไดอยางถูกตอง  เปนตน 

 6.  การทดสอบ (Experiment) หมายถึงวิธีการรวบรวมขอมูลท่ีเปนระบบมีข้ันตอนและเปน

วิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งมีลําดับข้ันตอนดังนี้ ต้ังปญหา ต้ังสมมุติฐาน การรวบรวมขอมูล การทดสอบ

สมมุติฐาน การแปลความหมายและรายงานผล ตลอดจนการนําผลท่ีไดไปใชในการแกปญหาหรือสงเสริมตอไป 

การทดลองจึงเปนการจัดสภาพการณข้ึนมาเพื่อดูผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกลุมหรือ

สถานการณ คือ 

 1.  กลุมทดลอง (Experiment Group) คือ กลุมท่ีไดรับการจัดสภาพการณทดลองเพื่อศึกษาผลท่ี

ปรากฏจากสภาพนั้นเชนการสอนดวยเทคนิคระดมพลังสมอง จะทําใหกลุมเกิดความคิดสรางสรรคหรือไม 

 2.  กลุมควบคุม (Control Group) คือ   กลุมท่ีไมไดรับการจัดสภาพการณใดๆทุกอยางถูก

ควบคุมใหคงภาพเดิมใชเพื่อเปรียบเทียบกับกลุมทดลอง ส่ิงท่ีผูทดลองตองการศึกษาเรียกวา ตัวแปร ซึ่งมีตัว

แปรอิสระหรือตัวแปรตน (Independent Variable) และตัวแปรตาม ( Dependent  Variable )        

เจตคติ  (Attitude) 

ความหมายของเจตคติ 

 เจตคติ หมายถึงอะไร ขัตติยา กรรณสูต ใหความหมายไว คือ ความรูสึกท่ีคนเรามตีอส่ิงหนึ่งส่ิงใด

หรือหลายส่ิงในลักษณะท่ีเปนอัตวิสัย (Subjective)     อันเปนพื้นฐานเบ้ืองตนหรือการแสดงออกท่ีเรียกวา 

พฤติกรรม 



 
 

 สุชา จันทรเอม และ สุรางค จันทรเอม (2557:104) ใหความหมายเจตคติ คือความรูสึก หรือทาที

ของบุคคลท่ีมีตอบุคคล วัตถุส่ิงของ หรือสถานการณตาง ๆ ความรูสึก หรือทาทีจะเปนไปในทํานองท่ีพึงพอใจ 

หรือไมพอใจ เห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได 

 สงวนศรี วิรัชชัย (2557:61) ใหความหมายเจตคติ คือสภาพความคิด ความเขาใจและความรูสึก

เชิงประเมินท่ีมีตอส่ิงตางๆ(วัตถุ สถานการณ ความคิด ผูคน ฯลฯ) ซึ่งทําใหบุคคลมีแนวโนมท่ีจะแสดง

พฤติกรรมตอส่ิงนั้น ในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของทัศนคติท่ีมีอยู 

 ชม ภูมิภาค (2556:64) ใหความหมายเจตคติ คือวิถีทางท่ีบุคคลเกิดความรูสึกตอบางส่ิงบางอยาง 

คําจํากัดความเชนนี้มิใชคําจํากัดความเชิงวิชาการมากนักแตหากเราจะพิจารณาโดยละเอียดแลวเราก็พอจะ

มองเห็นความหมายของมันลึกซึ้งชัดเจน พอดูเมื่อพูดวาคือความรูสึกตอส่ิงนั้นก็หมายความวา เจตคตินั้นมีวัตถุ 

ท่ีเจคติจะมุงตรงตอนั้นจะเปนอะไรกไ็ดอาจจะเปนบุคคล ส่ิงของ สถานการณ   นโยบายหรืออื่น ๆ อาจจะ

เปนไดท้ังนามธรรมและรูปธรรม ดังนั้น    วัตถุแหงเจตคตินั้นอาจจะเปนอะไรก็ไดท่ีคนรับรูหรือคิดถึงความรูสึก

เชนนี้อาจจะเปนในดานการจูงใจหรืออารมณและเชนเดียวกัน แรงจูงใจแบบอื่นๆคือ ดูไดจากพฤติกรรม 

ตัวอยางเชน เจคติตอศาสนาหากเปนเจตคติท่ีดีเราจะเกิดความเคารพในวัด เราจะเกิดความรูสึกวาศาสนาหรือ

วัดนั้นจะเปนส่ิงจรรโลงความสงบสุข เรายินดีบริจาคทําบุญรวมกับวัดเราจะพูดไดอีกอยางหนึ่งวาเปนความ

พรอมท่ีจะถูกกระตุนดวยวัตถุ การกระทําตางๆของคนนั้นมักถูกกําหนดดวยเจตคติท่ีจะตัดสินใจวาจะบริจาค

เงินแกวัดสักเทาใดนั้นยอมมีปจจัยตางๆเขาเกี่ยวของ เชน ชอบสมภาร รายไดตนเองดีข้ึน เห็นความสําคัญของ

วัด เห็นวาส่ิงท่ีจะตองบูรณะมาก 

                “เจตคติ” คือ สภาพความรูสึกทางดานจิตใจท่ีเกิดจากประสบการณและการเรียนรูของบุคคลอัน

เปนผลทําใหเกิดมีทาทีหรือมีความคิด เห็นรูสึกตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งในลักษณะท่ีชอบหรือไมชอบ เห็นหรือไมเห็น

ดวย   เจตคติมี   ๒ ประเภทคือ เจตคติท่ัวไป เจตคติเฉพาะอยาง 

   COLLINS (2011:68) ใหความหมายเจตคติ คือการท่ีบุคคลตัดสินในส่ิงตาง ๆวาดี –ไมดี เห็น

ดวย-ไมเห็นดวย ยอมรับได-ยอมรับไมได 

 ROKEACH (2012:10) ใหความหมายเจตคติ คือการผสมผสานหรือจัดระเบียบของความเช่ือท่ีมี

ตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดหรือสถานการณหนึ่งสถานการณใด ผลรวมของความเช่ือนี้จะเปนตัวกําหนดแนวทางของ

บุคคลในการท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะท่ีชอบหรือไมชอบ 

 BELKIN และ HKYDELL ( 2012 :13) ใหความหมายเจตคติ คือ   แนวโนมท่ีบุคคลจะตอบสนอง 

ในทางท่ีเปนความพอใจ ไมพอใจ ตอผูคน เหตุการณ และส่ิงตาง ๆอยางสม่ําเสมอและคงท่ี  

 ดังนั้นอาจสรุปความหมายของเจตคติ คือ ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใด ๆ ซึ่งแสดงออกมาเปน

พฤติกรรมในลักษณะชอบ ไมชอบ    อาจเห็นดวย ไมเห็นดวย พอใจ ไมพอใจ ตอส่ิงใด ๆ ในลักษณะเฉพาะตัว

ตามทิศทางของทัศนคติท่ีมีอยูและทําใหจะเปนตัวกําหนดแนวทางของบุคคลในการท่ีจะมปีฏิกิริยาตอบสนอง  

องคประกอบของเจตคติ 

 องคประกอบของเจตคติท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ      



 1. การรู (COGNITION) ประกอบดวยความเช่ือของบุคคลท่ีมีตอเปาหมาย เจตคติ เชน ทัศนคติ

ตอลัทธิคอมมิวนิสต ส่ิงสําคัญขององคประกอบนี้   ก็คือ จะประกอบดวยความเช่ือท่ีไดประเมินคาแลววา

นาเช่ือถือหรือไมนาเช่ือถือ    ดีหรือไมดี   และยังรวมไปถึงความเช่ือในใจวาควรจะมีปฏิกิริยาตอบโตอยางไร

ตอเปาหมายทัศนคติจึงจะเหมาะสมท่ีสุด     ดังนั้นการรูและแนวโนมพฤติกรรมจึงมีความเกี่ยวของและสัมพันธ

อยางใกลชิด 

 2. ความรูสึก (FEELING)  หมายถึง   อารมณท่ีมีตอเปาหมาย เจตคติ นั้น เปาหมายจะถูกมอง

ดวยอารมณชอบหรือไมชอบ ถูกใจหรือไมถูกใจ สวนประกอบดานอารมณ   ความรูสึกนี้เองท่ีทําใหบุคคลเกิด

ความด้ือดึงยึดมั่น    ซึ่งอาจกระตุนใหมีปฏิกิริยาตอบโตไดหากมีส่ิงท่ีขัดกับความรูสึกมากระทบ  

 3. แนวโนมพฤติกรรม (ACTION TENDENCY) หมายถึง ความพรอมท่ีจะมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอง       

กับเจตคติ    ถาบุคคลมีเจตคติท่ีดีตอเปาหมาย เขาจะมีความพรอมท่ีจะมีพฤติกรรมชวยเหลือหรือสนับสนุน

เปาหมายนั้น   ถาบุคคลมีเจตคติในทางลบตอเปาหมาย เขาก็จะมีความพรอมท่ีจะมีพฤติกรรมทําลาย หรือทํา

ราย เปาหมายนั้นเชนกัน 

การเกิดเจตคติ และเจตคติเกิดจากอะไร 

                เจตคติเกิดจากการเรียนรูของบุคคลไมใชเปนส่ิงมีติดตัวมาแตกําเนิด หากแตวาจะชอบหรือไม

ชอบส่ิงใดตองภายหลัง เมื่อตนเองไดมีประสบการณในส่ิงนั้น ๆ แลว ดังนั้น จึงพอสรุปไดวา เจตคติเกิดข้ึนจาก

เรื่องตางๆ ดังตอไปนี้       

 1. การรวบรวมความคิดอันเกิดจากประสบการณหลาย ๆ อยาง 

                 2. เกิดจากความรูสึกท่ีรอยพิมพใจ 

                 3. เกิดจากการเห็นตามคนอื่น 

 ชม ภูมิภาค (2556:66-67) ไดอธิบายเรื่องการเกิดเจตคติวาเกิดจากการเรียนรูและโดยมากก็เปน

การเรียนรูทางสังคม(social learning)ดังนั้นปจจัยท่ีทําใหเกิดเจตคติจึงมีหลายประการเชน 

 1. ประสบการณเฉพาะ เมื่อคนเราไดรับประสบการณตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งอาจจะมีลักษณะในรูปแบบ

ท่ีผูไดรับรูสึกวาไดรางวัลหรือถูกลงโทษ ประสบการณท่ีผูรูสึกเกิดความพึงพอใจยอมจะทําใหเกิดเจตคติท่ีดีตอ

ส่ิงนั้นแตถาเปนประสบการณท่ีไมเปนท่ีพึงพอใจก็ยอมจะเกิดเจตคติท่ีไมดี 

 2. การสอน การสอนนั้นอาจจะเปนท้ังแบบท่ีเปนแบบแผนหรือไมเปนแบบแผนก็ไดซึ่งเราไดรับ

จากคนอื่น องคการท่ีทําหนาท่ีสอนเรามีมากมายอาทิเชน บาน วัด โรงเรียน ส่ือมวลชนตาง ๆ     เรามักจะ

ไดรับเจตคติท่ีสังคมมีอยูและนํามาขยายตามประสบการณของเรา      การสอนท่ีไมเปนแบบแผนนั้นสวนใหญ

เริ่มจากครอบครัวต้ังแตเด็ก ๆ มาแลว พอแมพี่นองมักจะบอกเราวาส่ิงนั้นไมดีส่ิงนี้ไมดีหรือใครควรทําอะไรมี

ความสําคัญอยางไร การสอนสวนมากเปนแบบยัดทะนานและมักไดผลดีเสียดวยในรูปแบบการปลูกฝงเจตคติ 

 3. ตัวอยาง (Model)   เจตคติบางอยางเกิดข้ึนจากการเลียนแบบในสถานการณตาง ๆ เราเห็น

คนอื่นประพฤติ  เราเปล่ียนแปลงพฤติกรรมคนอื่นออกมาเปนรูปของเจตคติถาเรายอมรับนับถือหรือเคารพ

คนๆนั้นเราก็มักยอมรับความคิดของเขาตามท่ีเราเขาใจ เชน  เด็กชายแดงเห็นบิดาดูรายการกีฬาทางโทรทัศน



 
 

ประจําเขาก็จะแปลความหมายวา กีฬานั้นเปนเรื่องนาสนใจและจะตองดูหรือถาเขาเห็นพอแมระมัดระวังตอ

ชุดรับแขกในบานมากกวาของท่ีอยูในสนามหญาหลังบานเขาก็จะเกิดความรูสึกวาของในบานตองระวังรักษา

เปนพิเศษ    ซึ่งการเรียนรูเชนนี้พอไมไมจําเปนตองพูดวาอะไรเลย เด็กจะเฝาสังเกตการณปฏิบัติของพอแมตอ

บุคคลอื่นอยางถ่ีถวนจะเรียนรูวาใครควรคบใครควรนับถือ ใครไมควรนับถือ 

 4. ปจจัยท่ีเกี่ยวกับสถาบัน ปจจัยทางสถาบันมีอยูเปนอันมากท่ีมีสวนสรางสนับสนุนเจตคติของ

เราตัวอยางเชน การปฏิบัติตนในวัด ในโบสถ การแตงกายของคนในสถานการณทางสังคมตาง ๆ   เปนส่ิงให

แนวเจตคติของคนเราเปนอันมาก 

 สภาวะท่ีมีผลตอการกอเกิดของเจตคตินั้นมีหลายอยาง อาทิเชนประการแรก ข้ึนอยูกับการท่ีเรา

คิดวาเราเปนพวกเดียวกัน (identification) เด็กท่ียอมรับวาตนเองเปนพวกเดียวกับพอแมยอมจะรบัเจตคติ

ของพอแมงายข้ึน หรือท่ีโรงเรียนหากเด็กถือวาครูเปนพวกเดียวกับตนเด็กยอมจะรับความเช่ือถือหรือเจตคติ

ของครู 

           ประการท่ีสอง   ข้ึนอยูกับวา เจตคตินั้นคนอื่นๆเปนจํานวนมากเช่ืออยางนั้นหรือคิดอยางนั้น

(uniformity)  การท่ีเราจะมีเจตคติเขากลมเกลียวเปนอันหนึ่งอนัเดียวกันไดนัน้อาจจะมีสาเหตุอื่นอีกเชน

โอกาสท่ีจะไดรับเจตคติแตกตางไปนั้นไมมีประการหนึ่งอีกประการหนึ่งหากไมเห็นดวยกับสวนใหญเราเกิด

ความรูสึกวาสวนใหญปฏิเสธเรา นอกจากนี้ประการท่ีสามการท่ีเรามีเจตคติตรงกับคนอื่นทําใหเราพูดติดตอกับ

คนอื่นเขาใจ เมื่อเราเจริญเติบโตจากเด็กเปนผูใหญนั้นแนท่ีสุดท่ีเราจะพบความแตกตางของเจตคติมากมาย ใน

บานนั้นนับวาเปนแหลงเกิดเจตคติตรงกันท่ีสุด   แตพอมีเพื่อนฝูงเราจะเห็นวาเจตคติของเพื่อนฝูงและของพอ

แมของเขาแตกตางกันบาง ในโรงเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับการศึกษาช้ันสูงเราจะพบความแตกตางของ

เจตคติมากมาย  ดังนั้นเราจะเห็นไดวาเจตคติแรกๆท่ีเราไดรับนั้นคอนขางจะคงทนถาวร เจตคตินั้นจะสามารถ

นําไปใชกับสถานการณใหมท่ีคลายกัน เชน   คนท่ีมีพอดุดันเขมงวดเขาจะเกิดความมุงรายตอพอ อาจจะคิดวา

ผูบังคับบัญชานั้นดุดันเขมงวดและเกิดความรูสึกมุงรายตอผูบังคับบัญชาก็ได หรือคนงานท่ีไมชอบหัวหนางาน

อาจจะนําความไมชอบนั้นไปใชตอบริษัทหรือเกลียดบริษัทไปดวย 

ลักษณะของเจตคติ 

 ทิตยา สุวรรรณชฎ (2555:602-603) กลาวถึงลักษณะสําคัญของเจตคติ 4 ประการ คือ 

               1.  เจตคติ เปนสภาวะกอนท่ีพฤติกรรมโตตอบ   (PREDISPOSITION TO RESPOND)  ตอ

เหตุการณหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยเฉพาะหรือจะเรียกวาสภาวะพรอมท่ีจะมีพฤติกรรมจริง 

               2. เจตคติ จะมีความคงตัวอยูในชวงระยะเวลา (PERSISTENCE OVERTIME) แตมิไดหมายความ

วาจะไมมีการเปล่ียนแปลง  

 3. เจตคติ   เปนตัวแปรหนึ่งนําไปสูความสอดคลองระหวางพฤติกรรม ความรูสึกนึกคิดไมวาจะ

เปนการแสดงออกโดยวาจา หรือการแสดงความรูสึก ตลอดจนการท่ีจะตองเผชิญหรือหลีกเล่ียงตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

               4. เจตคติ มีคุณสมบัติของแรงจูงใจ ในอันท่ีจะทําใหบุคคลประเมินผล หรือเลือกส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่ง

หมายความตอไปถึงการกําหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงดวย  



                 เจตคตินับวาเปนสวนประกอบท่ีสําคัญในการทํางานอยางหนึ่ง นอกจากความพรอมและการจูง

ใจ บุคคลท่ีมีเจตคติท่ีดีตอการทํางานจะชวยใหทํางานไดผลท้ังนี้เพราะเจตคติเปนตนกําเนิดของความคิดและ

การแสดงการกระทําออกมานั่นเอง 

               กลาวโดยสรุป    เจตคติเปนลักษณะทางจิตของบุคคลท่ีเปนแรงขับแรงจูงใจของบุคคล แสดง

พฤติกรรมท่ีจะแสดงออกไปในทางตอตานหรือสนับสนุนตอส่ิงนั้นหรือสถานการณนั้น   ถาทราบทัศนคติของ

บุคคลใดท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมของบุคคลนั้นได โดยปกติคนเรามักแสดงพฤติกรรมในทิศทางท่ีสอดคลอง

กับทัศนคติท่ีมีอยู  

                อยางไรก็ดีเจตคติเมื่อเกิดข้ึนแลวอาจจะมีลักษณะท่ีคอนขางถาวรและคงทน ความรังเกียจท่ี

เรียนรูในวัยเด็กอาจจะคงอยูตอไปจนช่ัวชีวิต  เจตคติทางการเมือง ศาสนาและอื่นๆมักจะมีความคงทนเปนอัน

มาก สาเหตุท่ีทําใหเจตคติบางอยางมีความคงทนอาจมีสาเหตุดังตอไปนี ้

               1. เนื่องจากเจตคตินั้นเปนแนวทางปรับตัวไดอยางพอเพียงคือตราบใดท่ีสถานการณนั้นยัง

สามารถจะใชเจตคติเชนนั้นในการปรับตัวอยูเจตคตินั้น   ก็จะยังคงไมเปล่ียนแตเนื่องจากไมสามารถท่ีจะใชได

เนื่องจากสถานการณไดเปล่ียนแปลงไปแลวเจตคตินั้นก็มักจะเปล่ียนแปลงไป เชน ในสหรัฐอเมริกาคนสวน

ใหญมักจะคัดคานการชวยเหลือของรัฐบาลอยางรุนแรง แตพอเกิดเศรษฐกิจตกตํ่าอยางรุนแรงก็อาจจะรับ

ความชวยเหลือของรัฐบาลมากข้ึน 

               2. เหตุท่ีเจตคติไมเปล่ียนแปลงายๆก็เพราะวาผูมีเตคตินั้นจะไมยอมรับรูส่ิงยกเวนใด ๆ 

เหตุการณเชนนี้เรียกวา Selective perception เชน คนท่ีเกลียดยิว เกิดความคิดวาพวกยิวนี้ข้ีเหนียวเอารัด

เอาเปรียบตอมามียิวมาอยูบานใกล ๆ ท้ัง ๆ ท่ียิวคนนั้นแสนจะดีเปนกันเองใหความชวยเหลือเราดีเจตคติของ

เรามีอยูเดิมจะไมยอมรับรูความดีของยิวเชนนั้น ดังนั้นเจตคติจึงไมเปล่ียน 

               3. สาเหตุอีกอยางหนึ่งคือ ความภักดีตอหมูกลุมท่ีเราเปนสมาชิกคนเราไมอยากไดช่ือวาทรยศตอ

พวก ตั วอยางเชน หญิงสาวถูกอบรมมาในครอบครัวซึ่งเครง ไมยอมใหเลนการพนนั สูบบุหรี่เพราะการกระทํา

เชนนั้นครอบครัวถือวาเปนการกระทํามิใชวิสัยสตรีท่ีดี ท่ีจะพึงกระทํา ตอมาแมวาจะมีโอกาสท่ีจะกระทําไดแต

ไมทํา เพราะเห็นวาขัดตอเจตคติของพอแมท่ีเคยส่ังสอนไว 

               4. ความตองการปองกันตนเอง บุคคลท่ีไมยอมเปล่ียนเจตคติท่ีเขามีอยูเดิมนั้นอาจเนื่องจาก

เหตุผลวาหากเขาเปล่ียนแปลงแลวจะทําใหคนอื่นเห็นวาเขาออนแอ เชน    คนขายของเสนอวิธีการขายใหญให

หัวหนา หัวหนาเห็นวาดีเหมือนกันแตไมยอมรับเพราะเห็นวาเปนเรื่องท่ีทําใหคนอื่นเห็นหัวหนาไมมี

ความสามารถ 

               5. การไดรับการสนับสนุนจากสังคมนั้นคือการท่ีเราเช่ืออยางนั้นมีเจตคติอยูอยางนั้นเรายังไดรับ

การสนับสนุนกับคนท่ีมีความเช่ืออยางเดียวกับเราอยู 

หนาท่ีและประโยชนของเจตคติ 

                Katz (อางในนพมาศ 2554:130) มองวาเจตคติมีประโยชนและหนาท่ี คือ 

 1. เปนประโยชนโดยการเปนเครื่องมือ ปรับตัว และเปนประโยชนในการใชเพื่อทําการตาง ๆ 



 
 

 2. ทําประโยชนโดยการใชปองกันสภาวะจิตใจ หรือปกปองสภาวะจิตของบุคคล 

(EGODEFENSIVE FUNCTION)   เพราะความคิด หรือความเช่ือบางอยางสามารถทําใหผูเช่ือหรือคิดสบายใจ 

สวนจะผิดจะถูกเปนอีกเรื่องหนึ่ง  

 3. เจตคติทําหนาท่ีแสดงคานิยม ใหคนเห็นหรือรับรู   (VALUE EXPRESSIVE FUNCTION)   

 4. มีประโยชนหรือใหคุณประโยชนทางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผูคนและส่ิงตางๆ 

 5. ชวยใหบุคคลมีหลักการและกฎเกณฑในการแสดงพฤติกรรมหรือชวยพัฒนาคานิยมใหกับ

บุคคล การท่ีบุคคลมีทัศนคติท่ีดีตอบุคคล สถานการณตาง ๆ ในสังคมจะเปนส่ิงท่ีชวยใหบุคคลสามารถประเมิน

และตัดสินไดวาควรจะเลือกประพฤติอยางไรจึงจะเหมาะสมและดีงาม 

                  ชม ภูมิภาค (2556:65)   หนาท่ีของเจตคติ เจตคติทําหนาท่ีเกี่ยวกับการรับรูอยูมาก  เจตคติมี

สวนกําหนดการมองเห็นของคน นอกจากนี้ยังทําหนาท่ีอื่น ๆ อีกเชน 

 1.  เตรียมบุคคลเพื่อใหพรอมตอการปฏิบัติการ 

 2. ชวยใหบุคคลไดคาดคะเนลวงหนาวาอะไรจะเกดิข้ึน 

 3. ทําใหบุคคลไดรับความสําเร็จตามหลักชัยท่ีวางไว 

การเปลี่ยนแปลงเจตคติ 

            สุชา จันเอม และสุรางค จันเอม (2556:110-111)   กลาววา ทัศนคติของบุคคลสามารถ

เปล่ียนแปลงไดเนื่องมาจาก  

               1) การชักชวน (PERSUASION) ทัศนคติจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงใหมไดหลังจากท่ีไดรับ

คําแนะนํา บอกเลา หรือไดรับความรูเพิ่มพูนข้ึน 

               2) การเปล่ียนแปลงกลุม (GROUP CHANGE) ชวยเปล่ียนทัศนคติของบุคคลได 

               3) การโฆษณาชวนเช่ือ (PROPAGANDA) เปนการชักชวนใหบุคคลหันมาสนใจหรือรับรูโดยการ

สรางส่ิงแปลกๆใหมๆข้ึน  

                 ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอเจตคติ คือ 

                 1. บิดา มารดา ของเด็ก 

                 2. ระเบียบแบบแผน วฒันธรรมของสังคม 

                 3. การศึกษาเลาเรยีน 

                 4. ส่ิงแวดลอมในสังคม 

                 5. การพักผอนหยอนใจท่ีแตละคนใชประจําตัว 

การแกไขเจตคติหรือวิธีสรางเจตคติ 

            เจตคติเปนเรื่องท่ีแกไขไดอยากถาจําเปนจะตองชวยแกไขเปล่ียนเจตคติของคนอาจใชวิธีเหลานั้น คือ 

                 1. การคอย ๆ ช้ืนลงใหเขาใจ 

                 2. หาส่ิงเราและส่ิงจูงใจอยางเขมขนมายั่วยุ 

                 3. คบหาสมาคมกับเพื่อนดีดี 



                  4. ใหอานหนังสือดีมีประโยชน 

                 5. ใหลองทําจนเห็นชอบแลวกลับตัวดีเอง 

              ชม ภูมิภาค (2556:65) ไดอธิบายวาเจตคติเปล่ียนแปลงได ปจจัยท่ีจะชวยใหเจคติเปล่ียนแปลงได

มีหลายประการเชน 

              1. ความกดดันของกลุม(Group pressure) หากกลุมจะสามารถใหรางวัลหรือลงโทษไดยอมจะมี

แรงกดดันมากในการท่ีจะกดดันทิศทางเจตคติของเราส่ิงยัว่ยุท่ีเปนรางวัลนั้น ไดแก ความเปนผูมีคนรูจักมาก

การเล่ือนตําแหนงการงาน สัญลักษณของการยอมรับนับถือเปนตน สวนส่ิงยั่วยุท่ีเปนการลงโทษก็เชน การเสีย

เพื่อนฝูง เสียช่ือเสียง เสียตําแหนง เปนตน ยิ่งเรามีความผิดปกติไปจากกลุมเทาใดแรงบีบบังคับของหมูมีมาก

เทาใดหรือยิ่งหมูกลุมนั้น ยิ่งเราตองการเปนสมาชิกของหมูใด แรงบีบบังคับของหมูยอมมีมากเทานั้นหรือยิ่งหมู

กลุมตองการเรามากเทาใดกลุมก็ยิ่งตองการใหเราปฏิบัติตามมาตรฐานของกลุมเทานั้น   กลุมท่ีมีเกียรติศักด์ิ

หรือศักด์ิศรีตํ่าในหมูอาจจะกระทําผิดแปลกไปไดบาง      แตยิ่งมีตําแหนงสูงหรือศักด์ิศรีสูงแลวกระทําผิด

มาตรฐานเพียงนิดเดียวแรงกดดันของหมูจะเกิดข้ึนทันทีเพื่อใหปฏิบัติอยูในแนว 

              นอกจากนี้แรงกดดันของกลุมจะมีมากก็คือ การท่ีไมมีมาตรฐานอื่นท่ีจะปฏิบัติหรือมีนอยทางท่ีจะ

เลือกหรือเราไมมีความรูมากมายนักในเรื่องนั้น    บุคคลมักจะเปล่ียนความคิดเห็นหรือเจตคติหากกลุมของเขา

ท่ียึดอยูเปล่ียนแปลงไป   ตัวอยางเชน กรรมกร แรกๆอาจไมสนใจกันรวมเปนสมาคมแตตอมาหากรูวาคนอื่น 

ๆ ในกลุมรับฟงความคิดเห็นนั้น เขาก็อาจเปล่ียนความคิดยิ่งกลุมมีความเปนเอกภาพเทาใดแรงกดดันของกลุม

ยิ่งมีผลเทานั้นเรื่องอํานาจของความกดดันของกลุมอันมีผลตอการเปล่ียนแปลงนั้นอาจจะเปนไปได 4 กรณีคือ 

  1.1 เราอาจปฏิเสธบรรทัดฐานของกลุมและยึดมั่นในเจตคติของเราและเราอาจจะกาวราวยิ่งข้ึน

หากเราเช่ือวากลุมไมมีผลบีบบังคับเรามากนักหรือเรามีความภักดีตอกลุมอื่นมากกวา 

  1.2 เราอาจจะไมเปล่ียนแปลงตอเจตคติของเราแตเราปฏิบัติตามกลุมเพราะเหตุผลภายนอก

อยางอื่นโดยถือวาเปนสวนตัวและเราไมเห็นดวยแตสวนรวมทําเชนนั้นก็ตองปฏิบัติตาม 

  1.3 เราอาจยอมรับบรรทัดฐานของกลุมเพียงผิวเผิน ภายในสวนลึกของจิตใจเราไมยอมเปล่ียน

แตพอเราออกไปอยูกลุมอื่นเราจะไดเห็นวาเราเปล่ียนแปลงเปนอยางอื่น 

  1.4 เราอาจจะนําเอาบางสวนของบรรทัดฐานของกลุมมาผนวกกับความเช่ือของเราและปฏิเสธ

บางสวน 

 2. ประสบการณท่ีนาพึงพอใจหรือไมนาพึงพอใจ  อาจเปล่ียนแปลงเจตคติไปได เมื่อไดรับ 

ประสบการณท่ีนาพอใจหรือไมนาพอใจ เชน นายแดงเขาทํางานบริษัทหนึ่งเพราะเขาเช่ือวาจะมีความกาวหนา

แตพบวา  หัวหนาของเขาเปนคนข้ีอิจฉาเมื่อเขาเกิดเสนอความคิดเห็นดีๆเพื่อปฏิบัติหัวหนาอาจจะเห็นวาการ

เสนอแนะของเขาเชนนั้นทําใหฐานะของเขาส่ันคลอนและนอกจากนั้นยงัทราบดีวาเพื่อนรวมงานของเขาไป 

ฟองแกหัวหนางานบอยๆเขาจึงอาจเปล่ียนเจตคติไปอีกแบบหนึ่งคือมองไมเห็นความกาวหนาในการทํางานกับ

บริษัทนี้ เชนนี้เปนตน 



 
 

              3. อิทธิพลของกลุมบุคคลท่ีมีช่ือเสียง บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในความหมายนี้อาจจะเปนเพื่อนซึ่งเรานับ

ถือความคิดของเขาหรืออาจจะเปนผูเชียวชาญทางดานความพิเศษตางๆ ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดในเรื่องนี้ก็คือ การ

โฆษณา ซึ่งมักจะใชคนมีช่ือเสียงไปยุงเกี่ยว เชน ดาราภาพยนตรช่ือดังคนนั้นใชสบูยี่หอนั้น ๆ เปนตน  

              เจตคติเปนความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอส่ิงตาง ๆ   อันเปนผลเนื่องมาจากการเรียนรู  ประสบการณ 

และเปนตัวกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมหรือแนวโนมท่ีจะตอบสนองตอส่ิงเรานั้น ๆ    ไปในทิศทางหนึ่ง  

อาจเปนไปในทางสนับสนุนหรือคัดคานก็ได   ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขบวนการการอบรมใหการเรียนรูระเบียบวิธีของ

สังคม  ซึ่งเจตคตินี่จะแสดงออกหรือปรากฏใหเห็นชัดในกรณีท่ีส่ิงเรานั้นเปนส่ิงเราทางสังคม 

องคประกอบของเจตคติ 

  องคประกอบของเจตคติมี 3 ประการ  ไดแก 

  1.  ดานความคิด ( Cognitive  Component)  หมายถึง  การรับรูและวินิจฉัยขอมูลตาง ๆ ท่ีไดรับ  

แสดงออกมาในแนวคิดท่ีวาอะไรถูก  อะไรผิด 

  2.  ดานความรูสึก  ( Affective  Component)  หมายถึง  ลักษณะทางอารมณของบุคคลท่ี

สอดคลองกับความคิด  เชน  ถาบุคคลมีความคิดในทางท่ีไมดีตอส่ิงใด  ก็จะมีความรูสึกท่ีไมดีตอส่ิงนั้นดวย  จึง

แสดงออกมาในรูปของความรูสึกไมชอบหรือไมพอใจ 

  3.  ดานพฤติกรรม  ( Behavior  Component)  หมายถึง  ความพรอมท่ีจะกระทําซึ่งเปนผลมาจาก

ความคิดและความรูสึกและจะออกมาในรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธ การปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ 

ทฤษฎีแรงจูงใจ 

ความหมายและองคประกอบของแรงจูงใจ ( Motivation) 

           แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะท่ีอินทรียถูกกระตุนใหแสดงพฤติกรรมเพื่อไปยังจุดมุงหมายดังนั้นแรงจูงใจ

จึงเปนความปรารถนา ท่ีบุคคลมีความตองการท่ีจะบรรลุเปาหมายโดยการเรียนรูของแตละคนนั่นเอง เมื่อ

บุคคลไดรับการกระตุนจากส่ิงเราตางๆ และบุคคลจะเกิดความตองการ ( Needs )  และถาความตองการของ

บุคคลไมไดรับการตอบสนอง บุคคลจะเกิดความเครียด ( stress ) เมื่อบุคคลสะสมความเครียดไวมาก ๆ 

บุคคลจะขาดความสุขในการดําเนินชีวิต  การสะสมความเครียด ความวิตกกังวลมาก  ๆ จะทําใหบุคคลเกิด

แรงขับ  ( drive ) ท่ีจะกระทํากิจกรรมบางอยางหรือแสดงพฤติกรรมบางอยางใหลดความเครียดนั้นลงมา

กระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในนี้เอง ซึง่จะทําการกระตุนใหบุคคลไปสูการกระทําบางอยางท่ีไปสูเปาหมาย  

กระบวนการเชนนี้เรียกวา แรงจูงใจ ( Motivation ) 

องคประกอบในการเกิดแรงจูงใจ  มี 4 ข้ันตอน คือ 

  1.  ข้ันความตองการ ( needs stage )  ออความตองการเปนสภาวะขาดสมดุลท่ีเกิดไดเมื่อบุคคลขาด

ส่ิงท่ีจะทําใหสวนตาง ๆ ภายในรางกายทําหนาท่ีไปตามปกติ   ส่ิงท่ีอาจจะเปนส่ิงท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตจึง

ทําใหเกิดแรงขับและเกิดแรงกระตุน เชน ความหิว  เมื่อบุคคลหิวบุคคลก็ตองพยายามหาอาหาร   คนท่ีลด

น้ําหนักโดยการใชยาลดความอวน    ยาจะไปกดประสาทไมใหหิวแตพอหลังจากไมใชยาลดน้ําหนัก     จะเห็น

วาคนท่ีลดน้ําหนักโดยใชยาจะกินอาหารชดเชยมากข้ึนและอาจจะกลับมาอวนใหมอีก  หรือเด็กเล็กท่ีไมกิน



นมตอนปวย  แตพอใหปวยเด็กจะเริ่มกินนมมากข้ึนเพื่อชดเชยตอนท่ีปวย  ความกระหายก็เปนความตองการ

อีกอยางท่ีเม่ือเกิดแลวบุคคลตองหาวิธีการเพื่อใหหายกระหาย  ความตองการทางเพศและความตองการการ

พักผอนก็จัดเปนความตองการข้ันพื้นฐานในการดํารงชีวติและไมมีใครในโลกนี้ท่ีพยายามฝนเพื่อไมใหตนเอง

หลับ มนุษยทุกคนตองการการพักผอนดวยกันท้ังส้ิน 

  2.  ข้ันแรงขับ ( drive  stage  )  หรือภาวะท่ีบุคคลถูกกระตุนใหเกิดแรงขับ เมื่อบุคคลเกิดแรงขับ

แลวบุคคลจะนิ่งอยูเฉย  ๆ   ไมไดบุคคลอาจจะรูสึกไมมีความสุข กระวนกระวายใจ ดังนั้นบุคคลจะคิดคนหา

วิธีการท่ีทําใหตนเองรูสึกวาไดรับการตอบสนองจากความหิว ความกระหาย ความตองการท้ังปวงท่ีเกิดข้ึน  

เพื่อผลักดันใหไปสูจุดหมายปลายทาง ตามท่ีบุคคลตองการ  เชน เมื่อเราวิ่งเหนื่อยๆ อากาศก็รอนจัดทําใหเรา

เหนื่อยและคอแหงอยากกินน้ํา  ส่ิงท่ีเราตองการบําบัดความกระหายในชวงเวลานั้นคือน้ํา บุคคลจะพยายาม

ทุกวิธีทางท่ีจะหาน้ํามาด่ืม 

  3.  ข้ันพฤติกรรม ( behavior stage )  เปนข้ันท่ีเกิดแรงขับอยางมากท่ีทําใหบุคคลเดินไปหาน้ําด่ืม  

โดยการเดินเขาไปในรานสะดวกซื้อแลวเปดขวดด่ืมแลวจึงเดินมาจายสตางคหรือถาทนตอความกระหายน้ําไดก็

รีบเดินอยางรวดเร็วไปจายสตางคแลวยกน้ําด่ืมรวดเดียวหมดขวด  ช่ืนใจ  ความกระหายก็บรรเทาลง 

   4.  ข้ันลดแรงขับ ( drive  reduction stage ) เปนข้ันสุดทายท่ีอินทรียไดรับการตอบสนองคือ ไดด่ืม

น้ําเปนข้ันท่ีบุคคลเกิดความพึงพอใจ ความตองการตางๆ ก็จะลดลง  

ทฤษฎีการเรียนรูแบบวางเง่ือนไข แบบแบบการกระทําของสกินเนอร 

           สกินเนอร (B.F. Skinner) เกิดในมลรัฐเพนซิลวาเนีย ในป ค.ศ. 1914 มีบทบาทสําคัญในการนํา

บทเรียนสําเร็จรูปและเครื่องมือมาใช  บางคนเรียกวา ทฤษฎีเสริมแรง   การเสริมแรงเปนการชวยตอบสนอง

ส่ิงเราใหปรากฏข้ึนซ้ําอยูเสมอจนทําใหเกิดความเคยชินส่ิงเราเดิม  การตอบสนองเชนเดิม ก็ตามมาคือ เกิดเปน

การเรียนรู 

 

การทดลองของสกินเนอร 

        ไดทดลองกับหนูขาว  โดยมีข้ันการทดลอง  ดังนี้ 

           ข้ันท่ี  1     กอนการเรียนรู      --->  กดคาน (CR)   --->     อาหาร (UCS)  --->   กิน (UCR) 

           ข้ันท่ี  2     หลังการเรียนรู    (S1)  --->   (R1)     --->     S2    --->   R2    

                          คาน(CS)        กดคาน(CR)               อาหาร(UCS)             กิน(UCR) 

การประยุกตใชในการสอน 

           1.  การต้ังจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

           2.  การใชตัวเสริมแรง  ไดแก ยิ้มแยม การชมเชยจากครู คะแนน 

           3.  การใชบทเรียนสําเร็จรูป 

 

 



 
 

                                         บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน ใหเปนผูมีวินัย

และความรับผิดชอบตอหนาท่ีและการเรียนดีข้ึนของนักเรียน ชออ.1/2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ป

การศึกษา 2561 ไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี ้

 1.  ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

 2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

   4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 5.  การวิเคราะหขอมูล  

 

1. ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

       ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนในการวิจัยไวดังนี ้

 1.  ศึกษาหลักการ  ทฤษฏีจิตวิทยาการศึกษา   เจตคติ  (Attitude)   ทฤษฎีแรงจูงใจ    

ทฤษฎีการเรียนรูแบบวางเงื่อนไข แบบแบบการกระทําของสกินเนอร  ลักษณะดานวินัยในหองเรียน  ความ

ขยันอดทนและความรับผิดชอบ 

 2.  กําหนดกรอบความคิดในการวิจัย  เพื่อทําการศึกษาความมีวินัยในตนเอง  ความรับผิดชอบ

ของนักเรียนชออ. 1/2  ปการศึกษา  2561   

 3.  กําหนดวัตถุประสงค 

 4.  กําหนดกลุมประชากร  ในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดกลุมประชากร คือ  นักเรียนชออ.1/2  

จํานวน 8  คน 

 5.  สรางเครื่องมือการวิจัย  โดยผูวิจัยศึกษาจากหลักการ ทฤษฎี  แนวคิด  วัตถุประสงค  เพื่อ

จําแนกวา  ควรสรางเครื่องมือวัดดานใดบางใหเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนชออ 1/2 จํานวน 8  คน ท่ี

นํามาทําการวิจัยในครั้งนี้ 

 6.  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําไดดําเนินการเก็บขอมูลดัวยตัวเองโดยการสังเกต ให

นักเรียนกลุมตัวอยางไดตอบแบบสอบถาม 

 7.  การสรุปผลการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย  โดยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลและเขียน

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

 

2. ประชากร/กลุมตัวอยาง 

 ประชากร / กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชออ 1 / 2 จํานวน 8 คน  



 

3.  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 

 ในการทําวิจัยครั้งนี้  เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสังเกต  แบบสอบถาม  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง   

 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล   

                ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดใชการสังเกตและนําเครื่องมือท่ีสรางข้ึนใหนักเรียนช้ันชออ.1/ 2 

จํานวน  8 คน ไดตอบแบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง 

 

5.  การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การศึกษาวิจัยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาท่ีและ

การเรียนดีข้ึนของนักเรียนชออ.1/2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายปการศึกษา 2561 ปรากฏวาไดรับความ

รวมมือจากนักเรยีนเปนอยางดี จึงทําใหนักเรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม สามารถตอบสนองตอตัวนักเรียน

เอง ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนท่ีดีข้ึนมีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย

และการเรียนดีข้ึน  ผูวิจัยไดดําเนินการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 

 1. การวิเคราะหขอมูล 

 2. ผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล 

  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดการดําเนินติดตามขอมูลดวยตัวเองโดยการสังเกต  สัมภาษณ  ให

นักเรียนตอบแบบสอบถามและมีการติดตามดูแลพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียนอยางใกลชิด  ดังนี้ 

  ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนช้ัน ชออ.1/2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 

8 คน โดยการสังเกตพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียน ขณะท่ีทําการสอนและการฝกปฏิบัติ ซึ่งพบวา มี

นักเรียนท่ีมีปญหาดานพฤติกรรมการเรียน และการฝกประสบการณวิชาชีพขาดวินัยและความรับผิดชอบ เชน  

มาสาย  ไมสนใจเรียน ไมต้ังใจทํางาน ไมสงงานตามกําหนดเวลาบางครั้งไมมาเรียน มีการจดบันทึกและติดตาม

นักเรียนเปนรายกรณีโดยการวากลาวตักเตือนและมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรและมีการใหนักเรียนตอบ

แบบสอบถาม  สรุปไดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงความมีวินัย ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียนของ นักเรียน ชออ. 1/2 (คร้ังท่ี 1) 

ขอ รายการ 
ทําเปน

ประจํา 

ทําเปน

บางคร้ัง 
ไมเคยทํา 

1 นักเรียนมักนํางานวิชาอื่นมาทํา ขณะท่ีกําลังเรียนวิชาหนึ่ง   76.74 13.96 9.30 

2 นักเรียนพูดคุยและเลนเพื่อนในขณะท่ีครูสอน 69.77 25.58 4.65 

3 นักเรียนสงงานและการบานตรงเวลาท่ีครูกําหนด 72.09 18.60 9.31 

4 นักเรียนนอนหลับในหองเรียนขณะช่ัวโมงเรียน 58.14 25.58 16.28 

5 นักเรียนไมทําการบานและลอกการบานเพื่อน 74.42 16.28 9.30 

6 นักเรียนทําผิดจะพยายามแกไขโดยไมทอแท 41.86 44.19 13.95 

7 นักเรียนมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 46.51 46.51 6.98 

8 นักเรียนมาเรียนตรงเวลาและต้ังใจเรียน 44.19 51.16 4.65 

9 นักเรียนรูจักวางแผนในการทํางาน 25.58 46.51 27.91 

10 นักเรียนฝกปฏิบัติงานสม่ําเสมอดวยความต้ังใจ ละเอียดรอบคอบ 41.89 46.57 11.54 

 

  จากแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและรับผิดชอบในหองเรียน (ครั้งท่ี 1)  สรุปได ดังนี้     

  นักเรียนมักนํางานวิชาอื่นมาทํา ขณะท่ีกําลังเรียนวิชาหนึ่ง นักเรียนท่ีทําเปนประจํา มากท่ีสุด  คิด

เปนรอยละ  76.74 

  นักเรียนพูดคุยและเลนเพื่อนในขณะท่ีครูสอน นักเรียนท่ีทําเปนประจํามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  

69.77 

  นักเรียนสงงานและการบานตรงเวลาท่ีครูกําหนด นักเรียนท่ีทําเปนประจํามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

72.09  

  นักเรียนนอนหลับในหองเรียนขณะช่ัวโมงเรียน  นักเรียนท่ีทําเปนประจํามากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  

58.14 

  นักเรียนไมทําการบานและลอกการบานเพื่อน  นักเรียนท่ีทําเปนประจํา มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  

74.41 

  นักเรียนทําผิดจะพยายามแกไขโดยไมทอแท  นักเรียนท่ีทําบางครั้ง มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  

44.19 

  นักเรยีนมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย นักเรียนท่ีทําเปนประจําและทําเปนบางครั้ง 

มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  46.51 

  นักเรียนมาเรียนตรงเวลาและต้ังใจเรียน  นักเรียนท่ีทําบางครั้ง มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  51.16 

  นักเรียนรูจักวางแผนและเตรียมพรอมท่ีจะศึกษาตอในมหาวิทยาลัย  นักเรียนท่ีทําบางครั้ง มาก

ท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  46.51 



 
 

  นักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการอานหนังสือ  นักเรียนท่ีทําบางครั้ง มากท่ีสุด  คิดเปน

รอยละ  46.57 

  หลังจากท่ีผูวิจัยไดทําการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและไดใชแบบสอบถามเกี่ยวกับความมีวินัย 

ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียน โดยใหนกัเรียนชออ.1/ 2 จํานวน 8  คน ตอบแบบสอบถามดวย

ความจริงแลวนํามาสรุปโดยใชคารอยละในการวิเคราะหผลการวิจัย ( จากแบบสรุปผลการตอบแบบสอบถาม ) 

และประกอบกับผลการเรียนของภาคเรียนท่ี 1 ทําใหผูวิจัยไดทําการสังเกตนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมในลักษณะ

ดังกลาวและมีผลการเรียนคอนขางตํ่า  ซึ่งผูวิจัยจะทําการวิจัยเพื่อเปนปรับเปล่ียนดานพฤติกรรมใหนักเรียนใน

หองเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบ ต้ังใจเรียน จึงไดดําเนินการโดยใหแตละคนรวมกันแสดงความคิดเห็นและ

รวมกันสรางบรรยากาศการเรียนรูภายในหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนการสอนโดยการวางเงื่อนไขกนัภายใน

หองเรียน สรางแรงจูงใจ  และสรางความตระหนกัใหนักเรียนเห็นถึงผลของการไมมีวินัย  ขาดความรับผิดชอบ 

และไมต้ังใจเรียน  โดยไดดําเนินการ  ดังนี้ 

               ๏ขอความรวมมือจากครูในแผนกรวมกันดูแลพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียนเมื่อนักเรียน

ขาดเรียนหรือมาสายใหแจงครูทราบและครูก็มีการติดตามนักเรียนรวมกัน 

  ๏ขอความรวมมือจากครูและเจาหนาท่ีตรวจสอบและใหขอมูลดานพฤติกรรมการฝกปฏิบัติงาน

แมบานโรงแรมของนักเรียนขณะทํางาน 

    ๏ ขอความรวมมือกับเพื่อนภายในหองเรียน  โดยการจัดเปนกลุม กลุมละ  6  คน จํานวน 4 กลุม 

และจํานวน  5 คน จํานวน 2 กลุม  รวมเปนท้ังส้ินจํานวน 34 คน  นักเรียนต้ังใจเรียนและมีผลการเรียน

คอนขางดี มีความรับผิดชอบ ซึ่งนักเรียนท่ีไดรับการแตงต้ังใหเปนหัวหนากลุมจะดําเนินการแตงต้ังกรรมการ

แตละดานรวมกันดูแลภายในกลุม  เชน ดูแลเกี่ยวกับพฤติกรรม  การขาดเรียน  มาสาย  การเรียนฯลฯ

นักเรียนจะเขากลุมรวมกันทํางานและเปนพี่เล้ียงคอยใหคําปรึกษาชวยเหลือกรณีไมเขาใจบทเรียน  การฝก

ปฏิบัติงาน  และทํางานไดสําเร็จ   

      ผูวิจัยไดติดตาม ดูแลและสังเกตนักเรียนเปนระยะ ๆและในกรณีท่ีนักเรียนมีปญหาไมวาจะเปน

ปญหาดานพฤติกรรมและการเรียนหัวหนากลุมแตละกลุมจะรายงานครูและรวมกันแกปญหาท้ังดานการมา

เรียนถามีนักเรียนขาดเรียนภายในกลุมจะแจงใหครูทราบและมีการติดตามใหมาเรียนและช้ีใหนักเรียนเห็น

ความสําคัญของการเรียน ตองมีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาท่ีทําใหบรรยากาศการเรียนรูภายในหองเรียน

ดีข้ึน  รูจักเสียสละมีความสามัคคีและชวยเหลือซึ่งกันและกัน   

      ผูวิจัยไดสังเกตพบวา  พฤติกรรมของนักเรียนภายในหองหลังจากมีการแบงกลุมเปนกลุมยอย ๆ 

แลว  ใหเพื่อนคอยเปนพี่เล้ียงแนะนําเพื่อนไมวาจะเปนดานพฤติกรรมและการเรียน  ทําใหดูมีบรรยากาศท่ีเอื้อ

ตอการเรียนการสอนมากข้ึนเมื่อนํานักเรียนมารวมกันทํากิจกรรมของโรงเรียนพบวานักเรียนมีความกระตือ 

รือรนในการเขารวมกิจกรรม  และเอาใจใสตอการเรียนมากข้ึน  ขณะเขาแถวก็มีความเปนระเบียบและมีวินัย

มากข้ึนตามลําดับ เมื่อแตละวิชาทําการสอบก็จะพบวานักเรียนจะเขากลุมรวมกันอานหนงัสือและมีการซักถาม

บทเรียนท่ีไมเขาใจ  เพื่อนท่ีเขาใจก็จะอธิบายใหกับเพื่อนท่ีไมเขาใจบทเรียนทําใหไดคะแนนดีข้ึน ครูก็ใหคํา



ชมเชยและใหกําลังใจนักเรียนเพื่อท่ีจะไดมีกําลังใจทําตอไป รูจักหนาท่ีและมีความรับผิดชอบมากข้ึน ทําให

นักเรียนเห็นความสําคัญของตัวเอง สนใจเรียนมากข้ึน มีการซักถามเกี่ยวกับบทเรียนกับครูใหอธิบายใหเขาใจ  

โดยดูจากพฤติกรรมการเรียน  การสงงานตรงกําหนดเวลา และไดรับคําชมเชยจากครูแตละวิชาท่ีทําการสอน  

โดยภาพรวมของนักเรียนในหองปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  ต้ังใจเรียน   ชวยเหลือซึ่งกันและกันมาก

ข้ึน  มีน้ําใจ  รูจักเสียสละ  มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการมาเรียนใหมาทันเรียนและมีความรับผิดชอบและ

ต้ังใจในการทํางาน 

  หลังจากผูวิจัยเห็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหนักเรียนเปนผูมีวินัย  มีความรับผิดชอบตอการเรียน 

การทํางาน และมีบรรยากาศภายในหองเรียนดีข้ึน  ครูก็มีการพูดคุยและรวมกันประเมินผลการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของแตละคน โดยการสัมภาษณและใหนักเรียนแตละคนตอบแบบสอบถามชุดเดิมอีกครั้ง แลว

นํามาสรุปเปรียบเทียบกับการตอบแบบสอบถามครั้งแรก พบวา  นักเรียนมีความรัก สามัคคีในหมูคณะ  มี

ความรับผิดชอบ  มาเรียนเปนประจํา  ต้ังใจเรียนและทํางานท่ีไดรับมอบหมาย  มีผลการเรียนดีข้ึน ทําใหเกิด

ความภาคภูมิใจในตนเอง 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

  จากผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกต  การสัมภาษณ ขอมูลดานการเรียนของแตละวิชา การ

ตอบแบบสอบถามจากนักเรียนและจากการใชแรงจูงใจเสริมแรงโดยใหคําชมเชยแกนักเรียน  รวมท้ังดูแลดาน

การเรียนใหมีความรับผิดชอบ  สนใจเรียน  ปรากฏวา  นักเรียนชออ.1/2 มีความเอาใจใสตอการเรียน  

รับผิดชอบและสนใจเรียนมากข้ึน  โดยสังเกตจากบรรยากาศการเรียนภายในหองเรียนท่ีเอื้อตอการเรียนรู  ทํา

ใหนักเรียนมีความกระตือรือรนตอการมาเรียนและการเรียน มีความต้ังใจเรียน  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ไม

ขาดเรียนหรือมาสาย  ทํางานท่ีไดรับมอบหมายและสงงานตรงกําหนดเวลา รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกันดวย

ความเต็มใจ ยังสงผลทําใหผลการเรียนมีวินัย ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียนของนักเรียน  โดยสรุป

จากผลการเปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถาม   ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางแสดงความมีวินัย ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียนของนักเรียนชออ. 1/2  (คร้ังท่ี 2) 

     

ขอ รายการ 
ทําเปน

ประจํา 

ทําเปน

บางครั้ง 
ไมเคยทํา 

1 นักเรียนมักนํางานวิชาอื่นมาทํา ขณะท่ีกําลังเรียนวิชาหนึ่ง   9.30 37.21 53.49 

2 นักเรียนพูดคุยและเลนเพื่อนในขณะท่ีครูสอน 13.95 46.51 39.54 

3 นักเรียนสงงานและการบานตรงเวลาท่ีครูกําหนด 4.65 30.23 65.12 

4 นักเรียนเลนโทรศัพทขณะเรียน 0.00 4.65 95.35 

5 นักเรียนไมทําการบานและลอกการบานเพื่อน 0.00 11.63 88.37 

6 นักเรียนทําผิดจะพยายามแกไขโดยไมทอแท 90.69 9.31 0.00 

7 นักเรียนมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 93.03 6.97 0.00 

8 นักเรียนมาเรียนตรงเวลาและต้ังใจเรียน 90.70 9.30 0.00 

9 นักเรียนรูจักวางแผนการทํางาน 76.74 23.26 0.00 

10 นักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการอานหนังสือ 79.06 20.94 0.00 

 

  จากแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและรับผิดชอบในหองเรียนครั้งท่ี 2 พบวา 

นักเรียนชออ. 1 /2 มีความกระตือรื้อรน เอาใจใสตอการเรียน และมีวินัยและความรับผิดชอบมากข้ึนโดยสรุป

ได ดังนี้     

- นักเรียนมักนํางานวิชาอื่นมาทําขณะท่ีกําลังเรียนวชิาหนึ่งนักเรียนไมเคยทํามากท่ีสุดคิดเปนรอยละ  

53.49 

- นักเรียนพูดคุยและเลนเพื่อนในขณะท่ีครูสอนนักเรียนท่ีทําเปนบางครั้งมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ  46.51 

- นักเรยีนสงงานและการบานตรงเวลาท่ีครูกําหนด นักเรียนท่ีไมเคยทํามากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  65.12 

- นักเรียนนอนหลับในหองเรียนขณะช่ัวโมงเรียน นกัเรียนท่ีไมเคยทํา มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  95.35 

- นักเรียนไมทําการบานและลอกการบานเพื่อน  นักเรียนท่ีไมเคยทํา มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  88.37 

- นักเรียนทําผิดจะพยายามแกไขโดยไมทอแท  นักเรียนท่ีทําเปนประจํามากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 90.69  

- นักเรียนมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายนักเรียนท่ีทําเปนประจํามากท่ีสุดคิดเปนรอยละ

93.02 

- นักเรียนมาเรียนตรงเวลาและต้ังใจเรียน  นักเรียนท่ีทําเปนประจํา มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  90.70 

- นักเรียนรูจักวางแผนการทํางาน  นักเรียนท่ีทําเปนประจํา มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  76.74 

- นักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการอานหนังสือ  นักเรียนท่ีทําเปนประจํา มากท่ีสุด  คิดเปน 

 รอยละ  79.06 

 



บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

ความมุงหมาย  

  เพื่อเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาท่ีและการ

เรียนดีข้ึนของนักเรียนชออ. 1/2   ปการศึกษา 2561 

 

ประชากร/กลุมตัวอยาง  

 ประชากร / กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชออ. 1 /2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงราย  จํานวน 8  คน  

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา  

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา  คือ การสังเกต  และการสัมภาษณ การพูดคุย   แบบการฝก

ปฏิบัติงาน และทฤษฎีเสริมแรง 

 

วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

  ในการทําวิจัยครั้งนี้  เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสังเกต  แบบฝกปฏิบัติงาน  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง     

 

การวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล 

 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล  

 จากผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกต       ขอมูลดานการเรียนของแตละวิชา และการตอบ

แบบสอบถามจากนักเรียน  การใชแรงจูงใจเสริมแรงโดยใหคําชมเชยแกนักเรียน  รวมท้ังดูแลดานการเรียนให

มีความรับผิดชอบ   สนใจเรียน   ซึ่งนักเรียนใหความรวมมือเปนอยางดี  ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนตอ

การมาเรียนและการเรียนมากข้ึน  ในการทําวิจัยครั้งนี้ปรากฏวา  นักเรียนช้ันชออ. 1/2  ปการศึกษา  2560       

มีความเอาใจใสและความรบัผิดชอบ ตอการเรียน และการฝกปฏิบัติงาน  สนใจเรียนมากข้ึน  โดยสังเกตจาก

บรรยากาศการเรียนภายในหองเรียนท่ีเอื้อตอการเรียนรู  มีความต้ังใจเรียนมากข้ึน  มีความรับผิดชอบตอ

หนาท่ี ไมขาดเรียนหรือมาสาย  ทํางานท่ีไดรับมอบหมายและสงงานตรงกําหนดเวลา รูจักชวยเหลือซึ่งกันและ

กันดวยความเต็มใจ โดยดูจากการสังเกต การสัมภาษณ  ผลการเรียนและสรุปผลการเปรียบเทียบจากการตอบ

แบบสอบถามเกี่ยวกับความมีวินัย ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียนของนักเรียน  ดังนี ้

 



 
 

ตารางเปรียบเทียบความมีวินยั   ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียน 

ของนักเรียนชออ.  1 /2 ปการศึกษา 2561 (คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2) 

 

ขอ รายการ 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

ทําเปน

ประจํา 

ทําเปน

บางคร้ัง 

ไมเคย

ทํา 

ทําเปน

ประจํา 

ทําเปน

บางคร้ัง 

ไมเคย

ทํา 

1 นักเรียนมักนํางานวิชาอื่นมาทํา ขณะท่ีกําลัง

เรียนวิชาหนึ่ง   
76.74 13.95 9.30 9.30 37.21 53.49 

2 นักเรียนพูดคุยและเลนเพื่อนในขณะท่ีครูสอน 69.77 25.58 4.65 13.95 46.51 39.53 

3 นักเรียนฝกปฏิบัติงานแมบานตรงเตามเวลาท่ี

ครูกําหนด 
72.09 18.60 9.30 

4.65 30.23 65.12 

4 นักเรียนเลนโทรศัพทในหองเรียนขณะเรียน

หรือทํางาน 
58.14 25.58 16.28 0.00 4.65 95.35 

5 นักเรียนไมทําการบานและลอกการบานเพื่อน 74.41 16.28 9.30 0.00 11.62 88.37 

6 นักเรียนทําผิดจะพยายามแกไขโดยไมทอแท 41.86 44.19 13.95 90.69 9.30 0.00 

7 นักเรียนมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ

มอบหมาย 
46.51 46.51 6.98 93.02 6.97 0.00 

8 นักเรียนมาเรียนตรงเวลาและต้ังใจเรียน 44.19 51.16 4.65 90.69 9.30 0.00 

9 นักเรียนรูจักวางแผนการทํางาน 25.58 46.51 27.91 76.74 23.25 0.00 

10 นักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการ

อานหนังสือ 
41.86 46.51 11.53 79.06 20.93 0.00 

 

 จากแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและรับผิดชอบในหองเรียน  เมื่อนําผลสรุปของ

การตอบแบบสอบถามครั้งท่ี 1  และครั้งท่ี  2  พบวานักเรียน ชออ. 1/2 มีความกระตือรื้อรน  เอาใจใสตอการ

เรียน และมีวินัยและความรับผิดชอบมากข้ึน จากตารางพบวาในการตอบแบบสอบถามครั้งท่ี 2  นักเรียนมี

พฤติกรรมดังกลาวมากกวาครั้งท่ี 1 หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นไดวาดีข้ึนอยางเห็นไดชัด  คือนักเรียนไม

นํางานวิชาอื่นมาทําขณะท่ีกําลังเรียนวิชาหนึ่ง ไมคุยและเลนเพื่อนในขณะท่ีครูสอน สงงานและการบานตรง

เวลาท่ีครูกําหนด   ไมนอนหลับในหองเรียนขณะช่ัวโมงเรียน   ทําการบานและไมลอกการบานเพื่อน   ทําผิด

จะพยายามแกไขโดยไมทอแท   มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย  มาเรียนตรงเวลาและต้ังใจเรียน  

รูจักวางแผนการทํางาน   และใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการอานหนังสือ  ทําใหนักเรียนสามารถ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาท่ีและการเรียน  สงผลใหการเรียนดี

ข้ึน  และเปนผูท่ีมีความสําเร็จในชีวิตตามจุดหมายท่ีต้ังไว 



ขอเสนอแนะ  

1.  ควรมีการติดตามอยางใกลชิดและตอเนื่อง ควรมีการติดตามอยางตอเนือ่ง 

2.  ครู  นักเรียนและผูท่ีเกี่ยวของ  ควรรวมมือกันแกไขและสะทอนปญหา 

ตาง ๆ ของนักเรียน  ทําใหนักเรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการเรียน   
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