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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง       
จึงจ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ มาเกื้อหนุนกัน ซึ่งต้องมีการพัฒนาโดยต้องค านึงถึงทรัพยากรที่มีคุณภาพ
และสิ่งที่ส าคัทท่ีสุดคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยจะต้องมีคุณสมบัติด้านสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจที่
ดี มีสติปัททา มีความรู้ความสามารถ มีความอดทน ขยันขันแข็ง ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก กล้าเผชิทปัทหา
และอุปสรรคด้วยความมุ่งม่ัน ถ้ามนุษย์ทุกคนมีคุณสมบัติดังกล่าวก็จะเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ซึ่งจะเป็นวัฒนธรรมที่
ทุกคนในสังคมต้องปฏิบัติ เพราะจะท าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข วินัยจึงเป็นคุณธรรมที่ควรสร้างและ
ปลูกฝังให้ทุกคนใช้เป็นแนวทางส าหรับบังคับพฤติกรรมของตนเอง ท าให้บรรลุตามจุดหมายของชีวิตและประสบ
ความส าเร็จในชีวิต เพราะฉะนั้นครูควรสร้างสรรค์วินัยให้เกิดแก่นักศึกษา เมื่อนักศึกษามีวินัย มีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ของตนจะท าให้สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางที่ดีงาม จึงควรมีการปลูกฝังให้ยึดถือ
และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ถ้าหากในสังคมไม่มีการปลูกฝังและพัฒนาเด็กให้มีวินัยและมีคุณภาพแล้ว การพัฒนา
สังคมและประเทศก็จะเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพจึงควรต้องปลูกฝังวินัยในตนเองให้เป็นพ้ืนฐาน ในที่สุดก็จะ
สามารถพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ส าคัทและมีความจ าเป็น
อย่างมากในการที่จะพัฒนาให้มนุษย์มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มีหลักการเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนา
แรงงานระดับผู้ช านาทการเฉพาะสาขาอาชีพ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการได้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริงและ เข้าใจชีวิต และ เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการวิชาชีพมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชาชีพสามารถถ่ายโอนประสบการณ์การเรียนรู้จากสถาน
ประกอบการ และสามารถสะสมการเรียนรู้และประสบการณ์ได้ 

การจัดแผนการเรียนหลักสูตร ปวส. (พ.ศ. 2557) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ 
นักศึกษาต้องเรียนรู้ในรายวิชาพฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน (3000-1603) ซึ่งเป็นรายวิชาเกี่ยวกับการ
ฝึกตนให้เข้าร่วมและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพฤติกรรมนันทนาการกับ
การพัฒนาตน (3000-1603)  หลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษาส่วนใหท่ 
ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ หรืออาจถึงข้ันขาดความรับผิดชอบในการเรียนอย่างมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียน
ที่เพ่ิมมากข้ึนและต้องเรียนหลากหลายรายวิชา  

จากปัทหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ระดับ
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับชั้นปีที่ 1 จ านวน 20 คน จึงท าให้เกิดแนวคิดที่จะศึกษาพฤติกรรมให้มี
วินัยและความรับผิดชอบโดยใช้วิธีการประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาทั้งภายในและภายนอก
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ห้องเรียน และน าผลการประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบมาปรับปรุงพฤติกรรม เพ่ือพัฒนา
ให้นักศึกษามีความพร้อมและให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเมื่อออกไปประกอบอาชีพมากยิ่งข้ึน  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
 1.2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในรายวิชา
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน (3000-1603)    
 1.2.2 เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่
และการเรียนดีขึ้น 
 
1.3 สมมุติฐำนกำรวิจัย 
 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท าให้นักศึกษาให้มีวินัยและ
ความรับผิดชอบต่อหน้าทีข่องนักศึกษา และท าให้สามารถพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมและการเรียนให้ดีขึ้น 
 
1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 

1. 4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
      ศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมการเรียนให้มี วินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาระดับ

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ในรายวิชา
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน (3000-1603) ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

1.4.2 ขอบเขตด้านเวลา 
       ง า น วิ จั ย ชิ้ น นี้ ไ ด้ ศึ ก ษ า วิ จั ย ตั้ ง แ ต่ เ ดื อ น  ตุ ล า ค ม  2561  – กุ ม ภ า พั น ธ์  2562                                        
(ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561) 

1.4.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
       งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

1.4.4 ขอบเขตด้านประชากร 
        งานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษาจากกลุ่มประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 20 คน  
 
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ควำมมีวินัยในตนเอง หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบและไม่ท าผิดต่อกฎระเบียบในการ
เป็นนักศึกษา 
 ควำมรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมั่นของนักศึกษาที่จะงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
และตั้งใจเรียนอย่างเต็มความสามารถ 
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 แรงจูงใจในกำรเรียน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมเมื่อถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า เช่น ค าชมเชย  การให้
รางวัล ฯลฯ  แล้วสามารถประพฤติตนได้บรรลุเป้าหมายโดยการเรียนรู้ของแต่ละคน 

นักศึกษำ หมายถึง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่  1 สาขาวิชา           
การเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.6.1 ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 1.6.2 นักศึกษามีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้น 
 1.6.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในอนาคต 
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บทที่ 2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และน าเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดจิตวิทยาการศึกษา 
2.2 แนวคิดเจตคติ (Attitude) 
2.3 ทฤษฎีแรงจูงใจ 
2.4 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไข แบบการกระท าของสกินเนอร ์

 
2.1 แนวคิดจิตวิทยำกำรศึกษำ 
 จิตวิทยาการศึกษา มีบทบาทส าคัทในการจัดการศึกษา การสร้างหลักสูตรและการเรียนการสอนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างของบุคคล นักศึกษาและครู จ าเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางจิตวิทยาการศึกษา เพ่ือจะได้
เข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียนและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนถึงปัทหาต่างๆเก่ียวกับการเรียนการ 
ความส าคัทของการศึกษาจิตวิทยาการศึกษา 
 ความส าคัทของวัตถุประสงค์ของการศึกษาและบทเรียน นักจิตวิทยาการศึกษาได้เน้นความส าคัทของ
ความชัดเจนของการระบุวัตถุประสงค์ของการศึกษาบทเรียนตลอดจนถึงหน่วยการเรียน เนื่องจากวัตถุประสงค์ 
จะเป็นตัวก าหนดการจัดการเรียนการสอน ทฤษฎีพัฒนาการ และทฤษฎีบุคลิกภาพ เป็นเรื่องที่นักการศึกษาและ
ครูจะต้องมีความรู้เพราะจะช่วยให้เข้าใจเอกลักษณ์ของผู้เรียนในวัยต่างๆ โดยเฉพาะวัยอนุบาล วัยเด็ก และวัยรุ่น 
ซ่ึงเป็นวัยที่ก าลังศึกษาในโรงเรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคลและกลุ่ม นอกจากมีความเข้าใจพัฒนาการของเด็ก
วัยต่างๆ แล้ว นักการศึกษาและครูจะต้องเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและกลุ่มทางด้านระดับเชาวน์
ปัททา ความคิดสร้างสรรค์ เพศ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งนักจิตวิทยาได้คิดวิธีการวิจัยที่จะช่วยชี้ให้เห็น
ว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นตัวแปรที่ส าคัทในการเลือกวิธีสอนและในการสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม   
ทฤษฎีการเรียนรู้ นักจิตวิทยาที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้  นอกจากจะสนใจว่าทฤษฎีการเรียนรู้จะช่วย
นักศึกษาให้เรียนรู้และจดจ าอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรแล้ว ยังสนใจองค์ประกอบเกี่ยวกับตัวของ ผู้เรียน เช่น 
แรงจูงใจว่ามีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้อย่างไร ความรู้ เหล่านี้ก็มีความส าคัทต่อการเรียนการสอน ทฤษฎีการ
สอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา นักจิตวิทยาการศึกษาได้เป็นผู้น าในการบุกเบิกตั้งทฤษฎีการสอน  ซึ่งมี
ความส าคัทและมีประโยชน์เท่าเทียมกับทฤษฎีการเรียนรู้และพัฒนาการในการช่วยนักการศึกษาและครูเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน ส าหรับเทคโนโลยีในการสอนที่จะช่วยครูได้มากก็คือ คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน หลักการสอน
และวิธีสอน นักจิตวิทยาการศึกษาได้เสนอหลักการสอนและวิธีการสอนตามทฤษฎีทางจิตวิทยาที่แต่ละท่านยึดถือ 
เช่น หลักการสอนและวิธีสอนตามทัศนะนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม ปัททานิยม และมนุษยนิยม หลักการวัดผล
และประเมินผลการศึกษา ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้จะช่วยให้นักการศึกษา และครูทราบว่า การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือผู้เรียนได้สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์เฉพาะของแต่ละวิชาหรือหน่วยเรียนหรือไม่   
เพราะถ้าผู้เรียนมีสัมฤทธิผลสูง ก็จะเป็นผลสะท้อนว่าโปรแกรมการศึกษามีประสิทธิภาพและการสร้างบรรยากาศ
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ของห้องเรียน เพ่ือเอ้ือการเรียนรู้และช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษา ความส าคัทของจิตวิทยาการศึกษา
ต่ออาชีพครูมีความส าคัทในเรื่องต่อไปนี้ 
  1. ช่วยให้ครูรู้จักลักษณะนิสัยของนักศึกษาที่ครูต้องสอนโดยทราบหลักพัฒนาการทั้งทาง
ร่างกาย สติปัททา อารมณ์ สังคม และบุคลิกภาพเป็นส่วนรวม 
  2. ช่วยให้ครูมีความเข่าใจพัฒนาการทางบุคลิกภาพบางประการของนักศึกษา เช่น อัตมโนทัศน์ 
ว่าเกิดข้ึนได้อย่างไร และเรียนรู้ถึงบทบาทของครูในการที่ช่วยนักศึกษาให้มีอัตมโนทัศน์ที่ดีและถูกต้องได้อย่างไร 
  3. ช่วยครูให้มีความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือจะได้ช่วยนักศึกษาเป็นรายบุคคล
ให้พัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  4. ช่วยให้ครูรู้วิธีจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เหมาะสมแก้วัยและขั้นพัฒนาการของ
นักศึกษาเพ่ือจูงใจให้นักศึกษามีความสนใจและมีความที่อยากจะเรียนรู้ 
  5. ช่วยให้ครูทราบถึงตัวแปรต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาเช่นแรงจูงใจอัตมโน
ทัศน ์และการตั้งความคาดหวังของครูที่มีต่อนักศึกษา 
  6. ช่วยครูในการเตรียมการสอนวางแผนการเรียน เพ่ือท าให้การสอนมีประสิทธิภาพสามารถช่วย
ให้นักศึกษาทุกคนเรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ 
   6.1 ช่วยครูเลือกวัตถุประสงค์ของบทเรียนโดยค านึงถึงลักษณะนิสัยและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของนักศึกษาที่จะต้องสอนและสามารถที่จะเขียนวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเข้าใจว่าสิ่งคาดหวังให้
นักศึกษารู้มีอะไรบ้าง โดยถือว่าวัตถุประสงค์ของบทเรียนคือสิ่งที่จะช่วยให้นักศึกษาทราบ เมื่อจบบทเรียนแล้ว
นักศึกษาสามารถท าอะไรได้บ้าง 
   6.2 ช่วยครูในการเลือกหลักการสอนและวิธีสอนที่เหมาะสม โดยค านึงลักษณะนิสัยของ
นักศึกษาและวิชาที่สอน และกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
   6.3 ช่วยครูในการประเมินไม่เพียงแต่เฉพาะเวลาครูได้สอนจนจบบทเรียนเท่านั้นแต่ใช้
ประเมินความพร้อมของนักศึกษาก่อนสอน ในระหว่างที่ท าการสอน เพ่ือทราบว่านักศึกษามีความก้าวหน้าหรือมี
ปัทหาในการเรียนรู้อะไรบ้าง 
  7. ช่วยครูให้ทราบหลักการและทฤษฎีของการเรียนรู้ที่นัก ได้พิสูจน์แล้วว่าได้ผลดี เช่น การเรียน
จากการสังเกตหรือการเลียนแบบ 
  8. ช่วยครูให้ทราบถึงหลักการสอนและวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งพฤติกรรมของครูที่มีการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพว่ามีอะไรบ้าง เช่น การใช้ค าถาม การให้แรงเสริม และการท าตนเป็นต้นแบบ 
  9. ช่วยครูให้ทราบว่านักศึกษาที่มีผลการเรียนดีไม่ได้เป็นเพราะระดับเชาวน์ปัททาเพียงอย่าง
เดียวแต่มีองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น แรงจูงใจ ทัศนคติหรืออัตมโนทัศน์ของนักศึกษาและความคาดหวังของครูที่มีต่อ
นักศึกษา 
  10. ช่วยครูในการปกครองชั้นและการสร้างบรรยากาศของห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษา ครูและนักศึกษามีความรักและไว้วางใจซึ่งกันและกันนักศึกษา ต่างก็ช่วยเหลือ
กันและกัน ท าให้ห้องเรียนเป็นสถานที่ที่ทุกคนมีความสุขและนักศึกษารักโรงเรียน อยากมาโรงเรียน
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 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทส าคัทในการช่วยให้เยาวชนพัฒนาการทั้งทางด้านเชาวน์ปัททา และทาง
บุคลิกภาพ เพ่ือช่วยให้เยาวชนมีความส าเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานความเป็นเลิศ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาจึงส าคัทในการช่วยทั้งครูและนักศึกษาผู้มีความ
รับผิดชอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 

พัฒนาการจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่มีคนสนใจมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณก่อนคริสต์กาล              
มีนักปรัชทาชื่อ พลาโต (Plato 430 – 347 ก่อนคริสต์กาล) อริสโตเติล (Aristotle 384 – 322 ก่อนคริสต์กาล)       
ได้กล่าวถึงธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ในเชิงปรัชทามากกว่าแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาในยุคนั้น
เป็นแบบเก้าอ้ีโต๊ะกลมหรือเรียกว่า Arm Chair Method เรียกจิตวิทยาในยุคนั้นว่า จิตวิทยายุคเก่าเพราะ
นักจิตวิทยานั่งศึกษาอยู่กับโต๊ะท างาน โดยใช้ความคิดเห็นของตนเองเพียงอย่างเดียวไม่มีการทดลอง ไม่มีการ
วิเคราะห์ใดๆ ทั้งสิ้น ต่อมาอริสโตเติลได้สนใจจิตวิทยาได้ท าการศึกษาและได้เขียนต าราเล่มแรกของโลกเป็นต ารา
ที่ว่าด้วยเรื่อง วิททาณชื่อ De Anima แปลว่า ชีวิต เขากล่าวว่า วิททาณเป็นต้นเหตุให้คนต้องการเรียนจิตวิทยา 
คนในสมัยโบราณจึงศึกษาจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับวิททาณ โดยมีความเชื่อว่าวิททาณจะสิงอยู่ในร่างกายของ
มนุษย์ขณะมีชีวิตอยู่   เมื่อคนสิ้นชีวิตก็หมายถึงร่างกายปราศจากวิททาณและวิททาณออกจากร่างล่องลอยไป 
ชั่วระยะหนึ่งแล้วอาจจะกลับสู่ร่างกายคืนอีกได้ และเมื่อนั้นคนๆ นั้นก็จะฟ้ืนคืนชีพขึ้นมาอีก ชาวกรีกจึงมีการ
คิดค้นวิธีการป้องกันศพไม่ให้เน่าเปื่อยที่เรียกว่า มัมมี ่เพ่ือคอยการกลับมาของวิททาณ ต่อมาประมาณศตวรรษท่ี  
11 -  12 ได้เกิดลัทธิความจริง (Realism) เป็นลัทธิที่เชื่อสภาพความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ และลัทธิความคิดรวบ
ยอด (Conceptualism) ที่กล่าวถึงความคิดที่เกิดหลังจากได้วิเคราะห์พิจารณาสิ่งต่างๆ ถี่ถ้วนแล้ว จากลัทธิทั้ง
สองนี้เองท าให้ผู้คนมีความคิดมากขึ้นมีการคิด วิเคราะห์ ไตร่ตรอง จึงเป็นเหตุให้ผู้คนเริ่มหันมาสนใจในทาง
วิทยาศาสตร์ และจึงเริ่มมาสนใจในเรื่องจิตวิทยาในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังสนใจศึกษาเรื่อง
จิตมากขึ้นด้วย รวมทั้งให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจิตส านึก (Conscious) อันได้แก่ การมีสมาธิ การมี
สติสัมปชัททะ และเชื่อว่าจะเป็นมนุษย์ได้จะต้องประกอบไปด้วย ร่างกายกับจิตใจ จึงมีค าพูดติดปากว่า          
“A Sound mind is in a sound body” จิตที่ผ่องใสอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ ความสนใจเรื่องจิตจึงมีมากขึ้น
ตามล าดับ นอกจากนี้ยังเชื่อว่า จิต แบ่งสามารถเป็นส่วนๆ ได้แก่ ความคิด (Idea) จินตนาการ (Imagine) 
ความจ า (Memory) การรับรู้ (Concept) ส่วนที่ส าคัทที่สุดเรียกว่า Faculty of will เป็นส่วนหนึ่งของจิตที่
สามารถสั่งการเคลื่อนไหวต่างๆ ของร่างกายต่อมา Norman L. Mumm มีความสนใจเรื่องจิต เขา กล่าวว่า
จิตวิทยา คือการศึกษาเรื่องจิต ในปี ค.ศ. 1590 ค าว่า Psychology จึงเป็นที่รู้จักและสนใจของคนท่ัวไป 
         จอห์น ลอค (John Locke ค.ศ. 1632 - 1704) ได้ชื่อว่าเป็น บิดาจิตวิทยาแผนใหม่ เขาเชื่อว่า ความ
รู้สึกตัว (Conscious) และสิ่งแวดล้อมเป็นตัวที่มีอิทธิพลต่อจิต 
 วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา  การศึกษาทางจิตวิทยาใช้หลายๆ วิธีการมาผสมผสานและท าการวิเคราะห์บน
สมมุติฐาน นักจิตวิทยาจะใช้วิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้  เช่น การตรวจสอบตนเอง การสังเกต การศึกษาบุคคลเป็น
รายกรณี การสัมภาษณ์ การทดสอบ ดังจะอธิบายเรียงตามล าดับต่อไปนี้  
 1. การตรวจสอบตนเอง (Introspection) หมายถึง วิธีการให้บุคคลส ารวจ ตรวจสอบตนเองด้วยการย้อน
ทบทวนการกระท าและความรู้สึกนึกคิดของตนเองในอดีตที่ผ่านมา แล้วบอกความรู้สึกออกมา โดยการอธิบายถึง
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สาเหตุและผลของการกระท าในเรื่องต่างๆ เช่น ต้องการทราบว่าท าไมเด็กนักศึกษาคนหนึ่งจึงชอบพูดปดเสมอๆ ก็
ให้เล่าเหตุหรือเหตุการณ์ในอดีต ที่เป็นสาเหตุให้มีพฤติกรรมเช่นนั้นก็จะท าให้ทราบที่มาของพฤติกรรมและได้
แนวทางในการที่จะช่วยเหลือแก้ไขพฤติกรรมดังกล่าวได้ 
 การตรวจสอบตนเองจะได้รับข้อมูลตรงตามความเป็นจริงและเป็นประโยชน์  เพราะผู้รายงานที่มี
ประสบการณ์และอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆ แต่หากผู้รายงานจดจ าเหตุการณ์ได้แม่นย า และมีความจริงใจในการ
รายงานอย่างซื่อสัตย์ไม่ปิดบังและบิดเบือนความจริง แต่หากผู้รายงานจ าเหตุการณ์หรือเรื่องราวไม่ได้หรือไม่
ต้องการรายงานข้อมูลที่แท้จริงให้ทราบก็จะท าให้การตีความหมายของเรื่องราวต่างๆ หรือเหตุการณ์ผิดพลาดไม่
ตรงตามข้อเท็จจริง 
 2. การสังเกต (Observation) หมายถึง การเฝ้าดูพฤติกรรมในสถานการณ์ที่เป็นจริง อย่างมีจุดมุ่งหมาย 
โดยไม่ให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตวั การสังเกตแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 
  2.1 การสังเกตอย่างมีแบบแผน (Formal Observation) หมายถึง การสังเกตที่มีการเตรียมการ
ล่วงหน้า มีการวางแผน มีก าหนดเวลา สถานการณ์ สถานที่ พฤติกรรมและบุคคลที่จะสังเกตไว้เรียบร้อยเมื่อถึง
เวลาที่นักจิตวิทยาวางแผน ก็จะเริ่มท าการสังเกตพฤติกรรมตามที่ก าหนดและผู้สังเกตพฤติกรรมจะจดพฤติกรรม
ทุกอย่างในช่วงเวลานั้นอย่างตรงไปตรงมา 
                     2.2 การสังเกตอย่างไม่มีแบบแผน (Informal Observation) หมายถึง การสังเกตโดยไม่ต้องมี
การเตรียมการล่วงหน้าหรือวางแผนล่วงหน้า แต่สังเกตตามความสะดวกของผู้สังเกตคือจะสังเกตช่วงเวลาใดก็ได้
แล้วท าการจดบันทึกพฤติกรรมที่ตนเห็นอย่างตรงไปตรงมา การสังเกตช่วยให้ได้ข้อมูลละเอียด ชัดเจนและ
ตรงไปตรงมา เช่น การสังเกต อารมณ์ ความรู้สึก ของบุคคลต่อสถานการณ์ต่างๆ จะท าให้เห็นพฤติกรรมได้ชัดเจน
กว่าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการอ่ืนๆ แต่การสังเกตที่ดีมีคุณภาพมีส่วนประกอบหลายอย่าง เช่น ผู้สังเกตจะต้องมีใจ
เป็นกลางไม่อคติหรือล าเอียงอย่างหนึ่งอย่างใด และสังเกตได้ทั่วถึง ครอบคลุม สังเกตหลายๆ สถานการณ์หลายๆ 
หรือหลายๆ พฤติกรรมและใช้เวลาในการสังเกต ตลอดจนการจดบันทึกการสังเกตอย่างตรงไปตรงมาและแยกการ
บันทึกพฤติกรรมจากการตีความไม่ปะปนกัน ก็จะท าให้การสังเกตได้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริงและน ามาใช้
ประโยชน์ตามจุดมุ่งหมาย 
 3. การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี (Case Study) หมายถึง การศึกษารายละเอียดต่างๆ ที่ส าคัทของบุคคล 
แต่ต้องใช้เวลาศึกษาติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง แล้วรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์พิจารณาตีความเพ่ือให้เข้าใจถึง
สาเหตุของพฤติกรรม หรือลักษณะพิเศษที่ผู้ศึกษาต้องการทราบ ทั้งนี้เพ่ือจะได้หาทางช่วยเหลือแก้ไข ปรับปรุง           
ตลอดจนส่งเสริมพฤติกรรมให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ที่ส าคัทของบุคคลแต่ต้องใช้เวลาศึกษาติดต่อกันเป็นระยะ
หนึ่ง แล้วรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์พิจารณาตีความเพ่ือให้เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม หรือลักษณะพิเศษที่ผู้
ศึกษาต้องการทราบ ทั้งนี้ เพ่ือจะได้หาทางช่วยเหลือแก้ไข ปรับปรุง ตลอดจนส่งเสริมพฤติกรรมให้เป็นไปในทาง
สร้างสรรค์ 
 4. การสัมภาษณ์ (Interview) หมายถึง การสนทนากันระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยมี
จุดมุ่งหมาย ซึ่งการสัมภาษณ์ก็มีหลายจุดมุ่งหมาย เช่น การสัมภาษณ์เพ่ือความคุ้นเคย สัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือก



8 
 

บุคคลเข้าท างาน สัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ตลอดจนสัมภาษณ์เพ่ือการแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา เป็นต้น แต่ทั้งการสัมภาษณ์ก็เพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่างๆ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 

การสัมภาษณ์ทีจ่ าเป็นต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า วางแผน ก าหนดสถานที่ เวลาและเตรียมหัวข้อหรือ
ค าถามในการสัมภาษณ์ และนอกจากนั้นในขณะสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์ควรจะใช้เทคนิคอ่ืนๆ ประกอบด้วยก็ยิ่งจะ
ได้ผลดี เช่น การสังเกต การฟัง การใช้ค าถาม การพูด การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์และผู้
สัมภาษณ์ก็จะช่วยให้การสัมภาษณ์ได้ด าเนินไปด้วยดี 
 5. การทดสอบ (Testing) หมายถึง การใช้เครื่องมือที่มีเกณฑ์ในการวัดลักษณะของพฤติกรรมใด        
พฤติกรรมหนึ่ง หรือหลายๆ พฤติกรรม โดยให้ผู้รับการทดสอบเป็นผู้ตอบสนองต่อแบบทดสอบซึ่งอาจเป็น
แบบทดสอบภาษาและแบบปฏิบัติการหรือลงมือท า ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้นตามจุดมุ่งหมายที่ผู้
ทดสอบวางไว้แบบทดสอบที่น ามาใช้ในการทดสอบหาข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบทดสอบความ
สนใจ เป็นต้น การทดสอบก็มีสิ่งที่ควรค านึงถึงเพ่ือผลของข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งแบบทดสอบที่น ามาใช้ควรเป็น
แบบทดสอบท่ีเชื่อถือได้เป็นมาตรฐาน ตลอดจนการแปรผลได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น 
 6. การทดสอบ (Experiment) หมายถึง วิธีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบ มีขั้นตอนและเป็นวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีล าดับขั้นตอนดังนี้ ตั้งปัทหา ตั้งสมมุติฐาน การรวบรวมข้อมูล การทดสอบสมมุติฐาน การแปล
ความหมายและรายงานผล ตลอดจนการน าผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัทหาหรือส่งเสริมต่อไป การทดลองจึงเป็นการ
จัดสภาพการณ์ขึ้นมาเพ่ือดูผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มหรือสถานการณ์ คือ 
 1. กลุ่มทดลอง (Experiment Group) คือ กลุ่มที่ได้รับการจัดสภาพการณ์ทดลองเพ่ือศึกษาผลที่ปรากฏ
จากสภาพนั้นเช่นการสอนด้วยเทคนิคระดมพลังสมอง จะท าให้กลุ่มเกิดความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ 
 2. กลุ่มควบคุม (Control Group) คือ กลุ่มที่ไม่ได้รับการจัดสภาพการณ์ใดๆ ทุกอย่างถูกควบคุมให้คง
ภาพเดิม ใช้เพื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มทดลอง สิ่งที่ผู้ทดลองต้องการศึกษาเรียกว่า ตัวแปร ซึ่งมีตัวแปรอิสระหรือตัว
แปรต้น (Independent Variable) และตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 
2.2 เจตคติ (Attitude) 

2.2.1 ความหมายของเจตคติ 
  ขัตติยา กรรณสูต (2516:2) ให้ความหมายไว้ คือ ความรู้สึกที่คนเรามีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือหลาย
สิ่งในลักษณะที่เป็นอัตวิสัย (Subjective) อันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นหรือการแสดงออกที่เรียกว่า พฤติกรรม 
 สุชา จันทร์เอม และ สุรางค์ จันทร์เอม (2520:104) ให้ความหมายเจตคติ คือความรู้สึก หรือท่าทีของ
บุคคลที่มีต่อบุคคล วัตถุสิ่งของ หรือสถานการณ์ต่างๆ ความรู้สึก หรือท่าทีจะเป็นไปในท านองที่พึงพอใจ หรือไม่
พอใจ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ 
 สงวนศรี วิรัชชัย (2530:61) ให้ความหมายเจตคติ คือสภาพความคิด ความเข้าใจและความรู้สึกเชิง
ประเมินที่มีต่อสิ่งต่างๆ(วัตถุ สถานการณ์ ความคิด ผู้คน ฯลฯ) ซึ่งท าให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมต่อสิ่ง
นั้น ในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของทัศนคติท่ีมีอยู่ 
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 ชม ภูมิภาค (2516:64) ให้ความหมายเจตคติ คือวิถีทางที่บุคคลเกิดความรู้สึกต่อบางสิ่งบางอย่าง ค า
จ ากัดความเช่นนี้มิใช่ค าจ ากัดความเชิงวิชาการมากนักแต่หากเราจะพิจารณาโดยละเอียดแล้วเราก็พอจะมองเห็น
ความหมายของมันลึกซึ้งชัดเจนพอดู เมือ่พูดว่าคือความรู้สึกต่อสิ่งนั้นก็หมายความว่าเจตคตินั้นมีวัตถุ วัตถุที่เจคติ
จะมุ่งตรงต่อนั้นจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นบุคคล สิ่งของ สถานการณ์ นโยบายหรืออ่ืนๆ อาจจะเป็นได้ทั้ง
นามธรรมและรูปธรรม ดังนั้น วัตถุแห่งเจตคตินั้นอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่คนรับรู้หรือคิดถึงความรู้สึกเช่นนี้อาจจะ
เป็นในด้านการจูงใจหรืออารมณ์และเช่นเดียวกันแรงจูงใจแบบอ่ืนๆคือดูได้จากพฤติกรรม ตัวอย่างเช่น เจคติต่อ
ศาสนาหากเป็นเจตคติที่ดีเราจะเกิดความเคารพในวัดเราจะเกิดความรู้สึกว่าศาสนาหรือวั ดนั้นจะเป็นสิ่งจรรโลง
ความสงบสุข เรายินดีบริจาคท าบุทร่วมกับวัดเราจะพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นความพร้อมที่จะถูกกระตุ้นด้วยวัตถุ        
การกระท าต่างๆของคนนั้นมักถูกก าหนดด้วยเจตคติที่จะตัดสินใจว่าจะบริจาคเงินแก่วัดสักเท่าใดนั้นย่อมมีปัจจัย
ต่างๆเข้าเกี่ยวข้อง เช่น ชอบสมภาร รายได้ตนเองดีขึ้น เห็นความส าคัทของวัด เห็นว่าสิ่งที่จะต้องบูรณะมาก 
“เจตคต”ิ คือ สภาพความรู้สึกทางด้านจิตใจที่เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคลอันเป็นผลท าให้เกิด
มีท่าทีหรือมีความคิด เห็นรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบ เห็นหรือไม่เห็นด้วย เจตคติมี 2 
ประเภทคือ เจตคติทั่วไป เจตคติเฉพาะอย่าง 
   COLLINS (1970:68) ให้ความหมายเจตคติ คือการที่บุคคลตัดสินในสิ่งต่างๆว่าดี –ไม่ดี เห็นด้วย-ไม่เห็น
ด้วย ยอมรับได้-ยอมรับไม่ได้ 
 ROKEACH (1970:10) ให้ความหมายเจตคติ คือการผสมผสานหรือจัดระเบียบของความเชื่อที่มีต่อสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดหรือสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ใด ผลรวมของความเชื่อนี้จะเป็นตัวก าหนดแนวทางของบุคคลในการที่
จะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบ 
 BELKIN และ HKYDELL (1979:13) ให้ความหมายเจตคติ คือ แนวโน้มที่บุคคลจะตอบสนอง ในทางที่
เป็นความพอใจ ไม่พอใจ ต่อผู้คน เหตุการณ์ และสิ่งต่างๆอย่างสม่ าเสมอและคงที่  
 ดังนั้นอาจสรุปความหมายของเจตคติ คือ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดๆ ซึ่งแสดงออกมาเป็ น
พฤติกรรมในลักษณะชอบ ไม่ชอบ อาจเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย พอใจ ไม่พอใจ ต่อสิ่งใดๆ ในลักษณะเฉพาะตัวตาม
ทิศทางของทัศนคติที่มีอยู่และท าให้จะเป็นตัวก าหนดแนวทางของบุคคลในการที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนอง  

2.2.2 องค์ประกอบของเจตคติ 
  องค์ประกอบของเจตคติที่ส าคัท 3 ประการ คือ  
   1. การรู้ (COGNITION) ประกอบด้วยความเชื่อของบุคคลที่มีต่อเป้าหมาย เจตคติ เช่น 
ทัศนคติต่อลัทธิคอมมิวนิสต์ สิ่งส าคัทขององค์ประกอบนี้  ก็คือ จะประกอบด้วยความเชื่อที่ได้ประเมินค่าแล้วว่า
น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือ ดีหรือไม่ดี และยังรวมไปถึงความเชื่อในใจว่าควรจะมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างไรต่อ
เป้าหมายทัศนคติจึงจะเหมาะสมที่สุด ดังนั้นการรู้และแนวโน้มพฤติกรรมจึงมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิด 
   2. ความรู้สึก (FEELING) หมายถึง อารมณ์ที่มีต่อเป้าหมาย เจตคตินั้น เป้าหมายจะถูก
มองด้วยอารมณ์ชอบหรือไม่ชอบ ถูกใจหรือไม่ถูกใจ ส่วนประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สึกนี้เองที่ท าให้บุคคลเกิด
ความดื้อดึงยึดมั่น ซึ่งอาจกระตุ้นให้มีปฏิกิริยาตอบโต้ได้หากมีสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกมากระทบ 
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 3. แนวโน้มพฤติกรรม (ACTION TENDENCY) หมายถึง ความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมที่สอดคล้อง       
กับเจตคติ ถ้าบุคคลมีเจตคติที่ดีต่อเป้าหมาย เขาจะมีความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมช่วยเหลือหรือสนับสนุน
เป้าหมายนั้น ถ้าบุคคลมีเจตคติในทางลบต่อเป้าหมาย เขาก็จะมีความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมท าลาย หรือท าร้าย 
เป้าหมายนั้นเช่นกัน 

2.2.3 การเกิดเจตคติ 
                เจตคติเกิดจากการเรียนรู้ของบุคคลไม่ใช่เป็นสิ่งมีติดตัวมาแต่ก าเนิด หากแต่ว่าจะชอบหรือไม่
ชอบสิ่งใดต้องภายหลัง เมื่อตนเองได้มีประสบการณ์ในสิ่งนั้นๆ แล้ว ดังนั้น จึงพอสรุปได้ว่า เจตคติเกิดขึ้นจากเรื่อง
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
   1. การรวบรวมความคิดอันเกิดจากประสบการณ์หลาย ๆ อย่าง 
                  2. เกิดจากความรู้สึกท่ีรอยพิมพ์ใจ 
                  3. เกิดจากการเห็นตามคนอ่ืน 
  ชม ภูมิภาค (2516:66-67) ได้อธิบายเรื่องการเกิดเจตคติว่าเกิดจากการเรียนรู้และโดยมากก็เป็น
การเรียนรู้ทางสังคม(social learning)ดังนั้นปัจจัยที่ท าให้เกิดเจตคติจึงมีหลายประการเช่น 
   1. ประสบการณ์เฉพาะ เมื่อคนเราได้รับประสบการณ์ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะมีลักษณะ
ในรูปแบบที่ผู้ได้รับรู้สึกว่าได้รางวัลหรือถูกลงโทษ ประสบการณ์ที่ผู้รู้สึกเกิดความพึงพอใจย่อมจะท าให้เกิดเจตคติ
ที่ดีต่อสิ่งนั้นแต่ถ้าเป็นประสบการณ์ที่ไม่เป็นที่พึงพอใจก็ย่อมจะเกิดเจตคติท่ีไม่ดี 
   2. การสอน การสอนนั้นอาจจะเป็นทั้งแบบที่เป็นแบบแผนหรือไม่เป็นแบบแผนก็ได้ซึ่ง
เราได้รับจากคนอ่ืน องค์การที่ท าหน้าที่สอนเรามีมากมายอาทิเช่น บ้าน วัด โรงเรียน สื่อมวลชนต่างๆ เรามักจะ
ได้รับเจตคติท่ีสังคมมีอยู่และน ามาขยายตามประสบการณ์ของเรา การสอนที่ไม่เป็นแบบแผนนั้นส่วนใหท่เริ่มจาก 
ครอบครัวตั้งแต่เด็กๆ มาแล้ว พ่อแม่พ่ีน้องมักจะบอกเราว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีหรือใครควรท าอะไรมีความส าคัท
อย่างไร การสอนส่วนมากเป็นแบบยัดทะนานและมักได้ผลดีเสียด้วยในรูปแบบการปลูกฝังเจตคติ 
   3. ตัวอย่าง (Model) เจตคติบางอย่างเกิดขึ้นจากการเลียนแบบในสถานการณ์ต่างๆ 
เราเห็นคนอ่ืนประพฤต ิเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนอ่ืนออกมาเป็นรูปของเจตคติถ้าเรายอมรับนับถือหรือเคารพ
คนๆนั้นเราก็มักยอมรับความคิดของเขาตามที่เราเข้าใจ เช่น เด็กชายแดงเห็นบิดาดูรายการกีฬาทางโทรทัศน์
ประจ าเขาก็จะแปลความหมายว่า กีฬานั้นเป็นเรื่องน่าสนใจและจะต้องดูหรือถ้าเขาเห็นพ่อแม่ระมัดระวังต่อชุด
รับแขกในบ้านมากกว่าของที่อยู่ในสนามหท้าหลังบ้านเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าของในบ้านต้องระวังรักษาเป็น
พิเศษ ซึ่งการเรียนรู้เช่นนี้พ่อไม่ไม่จ าเป็นต้องพูดว่าอะไรเลย เด็กจะเฝ้าสังเกตการณ์ปฏิบัติของพ่อแม่ต่อบุคคลอ่ืน
อย่างถี่ถ้วนจะเรียนรู้ว่าใครควรคบใครควรนับถือ ใครไม่ควรนับถือ 
   4. ปัจจัยที่เก่ียวกับสถาบัน ปัจจัยทางสถาบันมีอยู่เป็นอันมากที่มีส่วนสร้างสนับสนุนเจต
คติของเราตัวอย่างเช่น การปฏิบัติตนในวัด ในโบสถ์ การแต่งกายของคนในสถานการณ์ทางสังคมต่างๆ เป็นสิ่งให้
แนวเจตคติของคนเราเป็นอันมาก 
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  สภาวะที่มีผลต่อการก่อเกิดของเจตคตินั้นมีหลายอย่าง อาทิเช่น ประการแรก ขึ้นอยู่กับการที่เรา
คิดว่าเราเป็นพวกเดียวกัน (identification) เด็กที่ยอมรับว่าตนเองเป็นพวกเดียวกับพ่อแม่ย่อมจะรับเจตคติของ
พ่อแม่ง่ายขึ้น หรือที่โรงเรียนหากเด็กถือว่าครูเป็นพวกเดียวกับตนเด็กย่อมจะรับความเชื่อถือหรือเจตคติของครู 
ประการที่สอง ขึ้นอยู่กับว่า เจตคตินั้นคนอ่ืนๆเป็นจ านวนมากเชื่ออย่างนั้นหรือคิดอย่างนั้น (uniformity) การที่
เราจะมีเจตคติเข้ากลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้นั้นอาจจะมีสาเหตุอ่ืนอีกเช่นโอกาสที่จะได้รับเจตคติ
แตกต่างไปนั้นไม่มีประการหนึ่งอีกประการหนึ่งหากไม่เห็นด้วยกับส่วนใหท่เราเกิดความรู้สึกว่าส่วนใหท่ปฏิเสธเรา        
นอกจากนี้ประการที่สามการที่เรามีเจตคติตรงกับคนอื่นท าให้เราพูดติดต่อกับคนอื่นเข้าใจ เมื่อเราเจริทเติบโตจาก
เด็กเป็นผู้ใหท่นั้นแน่ที่สุดที่เราจะพบความแตกต่างของเจตคติมากมาย ในบ้านนั้นนับว่าเป็นแหล่งเกิดเจตคติ
ตรงกันที่สุด แต่พอมีเพ่ือนฝูงเราจะเห็นว่าเจตคติของเพ่ือนฝูงและของพ่อแม่ของเขาแตกต่างกันบ้าง ในโรงเรียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับการศึกษาชั้นสูงเราจะพบความแตกต่างของเจตคติมากมาย ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเจต
คติแรกๆที่เราได้รับนั้นค่อนข้างจะคงทนถาวร เจตคตินั้นจะสามารถน าไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ที่คล้ายกัน เช่น   
คนที่มีพ่อดุดันเข้มงวดเขาจะเกิดความมุ่งร้ายต่อพ่อ อาจจะคิดว่าผู้บังคับบัทชานั้นดุดันเข้มงวดและเกิดความรู้สึก
มุ่งร้ายต่อผู้บังคับบัทชาก็ได้ หรือคนงานที่ไม่ชอบหัวหน้างานอาจจะน าความไม่ชอบนั้นไปใช้ต่อบริษัทหรือเกลียด
บริษัทไปด้วย 

2.2.4 ลักษณะของเจตคติ 
  ทิตยา สุวรรรณชฎ (2520:602-603) กล่าวถึงลักษณะส าคัทของเจตคติ 4 ประการ คือ 
                1. เจตคติ เป็นสภาวะก่อนที่พฤติกรรมโต้ตอบ (PREDISPOSITION TO RESPOND) ต่อ
เหตุการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะหรือจะเรียกว่าสภาวะพร้อมที่จะมีพฤติกรรมจริง 
                2. เจตคติ จะมีความคงตัวอยู่ในช่วงระยะเวลา (PERSISTENCE OVERTIME) แต่มิได้
หมายความว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
   3. เจตคต ิเป็นตัวแปรหนึ่งน าไปสู่ความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดไม่
ว่าจะเป็นการแสดงออกโดยวาจา หรือการแสดงความรู้สึก ตลอดจนการที่จะต้องเผชิทหรือหลีกเลี่ยงต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง 
                4. เจตคติ มีคุณสมบัติของแรงจูงใจ ในอันที่จะท าให้บุคคลประเมินผล หรือเลือกสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ซึ่งหมายความต่อไปถึงการก าหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงด้วย เจตคตินับว่าเป็นส่วนประกอบที่ส าคัท
ในการท างานอย่างหนึ่ง นอกจากความพร้อมและการจูงใจ บุคคลที่มีเจตคติที่ดีต่อการท างานจะช่วยให้ท างาน
ได้ผลทั้งนี้เพราะเจตคติเป็นต้นก าเนิดของความคิดและการแสดงการกระท าออกมานั่นเอง 
               กล่าวโดยสรุป เจตคติเป็นลักษณะทางจิตของบุคคลที่เป็นแรงขับแรงจูงใจของบุคคล แสดง
พฤติกรรมที่จะแสดงออกไปในทางต่อต้านหรือสนับสนุนต่อสิ่งนั้นหรือสถานการณ์นั้น ถ้าทราบทัศนคติของบุคคล
ใดที่สามารถท านายพฤติกรรมของบุคคลนั้นได้  โดยปกติคนเรามักแสดงพฤติกรรมในทิศทางที่สอดคล้องกับ
ทัศนคติที่มีอยู่ อย่างไรก็ดีเจตคติเม่ือเกิดขึ้นแล้วอาจจะมีลักษณะที่ค่อนข้างถาวรและคงทน ความรังเกียจที่เรียนรู้
ในวัยเด็กอาจจะคงอยู่ต่อไปจนชั่วชีวิต เจตคติทางการเมือง ศาสนาและอ่ืนๆมักจะมีความคงทนเป็นอันมาก 
สาเหตุที่ท าให้เจตคติบางอย่างมีความคงทนอาจมีสาเหตุดังต่อไปนี้ 
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                1. เนื่องจากเจตคตินั้นเป็นแนวทางปรับตัวได้อย่างพอเพียงคือ ตราบใดที่สถานการณ์
นั้นยังสามารถจะใช้เจตคติเช่นนั้นในการปรับตัวอยู่เจตคตินั้น ก็จะยังคงไม่เปลี่ยนแต่เนื่องจากไม่สามารถที่จะใช้ได้
เนื่องจากสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเจตคตินั้นก็มักจะเปลี่ยนแปลงไป เช่น ในสหรัฐอเมริกาคนส่วนใหท่
มักจะคัดค้านการช่วยเหลือของรัฐบาลอย่างรุนแรง แต่พอเกิดเศรษฐกิจตกต่ าอย่างรุนแรงก็อาจจะรับความ
ช่วยเหลือของรัฐบาลมากข้ึน 
               2. เหตุที่เจตคติไม่เปลี่ยนแปลง่ายๆก็เพราะว่าผู้มีเตคตินั้นจะไม่ยอมรับรู้สิ่งยกเว้นใดๆ 
เหตุการณ์เช่นนี้เรียกว่า Selective perception เช่น คนที่เกลียดยิว เกิดความคิดว่าพวกยิวนี้ขี้เหนียวเอารัดเอา
เปรียบต่อมามียิวมาอยู่บ้านใกล้ ๆ ทั้ง ๆ ที่ยิวคนนั้นแสนจะดีเป็นกันเองให้ความช่วยเหลือเราดีเจตคติของเรามีอยู่
เดิมจะไม่ยอมรับรู้ความดีของยิวเช่นนั้น ดังนั้นเจตคติจึงไม่เปลี่ยน 
                3. สาเหตุอีกอย่างหนึ่งคือ ความภักดีต่อหมู่กลุ่มที่เราเป็นสมาชิกคนเราไม่อยากได้ชื่อว่า
ทรยศต่อพวก ตัวอย่างเช่น หทิงสาวถูกอบรมมาในครอบครัวซึ่งเคร่ง ไม่ยอมให้เล่นการพนัน สูบบุหรี่เพราะการ
กระท าเช่นนั้นครอบครัวถือว่าเป็นการกระท ามิใช่วิสัยสตรีที่ดี ที่จะพึงกระท า ต่อมาแม้ว่าจะมีโอกาสที่จะกระท า
ไดแ้ต่ไม่ท า เพราะเห็นว่าขัดต่อเจตคติของพ่อแม่ที่เคยสั่งสอนไว้ 
                4. ความต้องการป้องกันตนเอง บุคคลที่ไม่ยอมเปลี่ยนเจตคติที่เขามีอยู่เดิมนั้นอาจ
เนื่องจากเหตุผลว่าหากเขาเปลี่ยนแปลงแล้วจะท าให้คนอ่ืนเห็นว่าเขาอ่อนแอ เช่น  คนขายของเสนอวิธีการขาย
ใหท่ให้หัวหน้า หัวหน้าเห็นว่าดีเหมือนกันแต่ไม่ยอมรับเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ท าให้คนอ่ืนเห็นหั วหน้าไม่มี
ความสามารถ 
                5. การได้รับการสนับสนุนจากสังคมนั้นคือการที่เราเชื่ออย่างนั้นมีเจตคติอยู่อย่างนั้นเรา
ยังได้รับการสนับสนุนกับคนที่มีความเชื่ออย่างเดียวกับเราอยู่ 

2.2.5 หน้าที่และประโยชน์ของเจตคติ 
Katz (อ้างในนพมาศ 2534:130) มองว่าเจตคติมีประโยชน์และหน้าที่ คือ 

   1. เป็นประโยชน์โดยการเป็นเครื่องมือ ปรับตัว และเป็นประโยชน์ในการใช้เพ่ือท าการ
ต่างๆ 
   2. ท าประโยชน์โดยการใช้ป้องกันสภาวะจิตใจ หรือปกป้องสภาวะจิตของบุคคล 
(EGODEFENSIVE FUNCTION) เพราะความคิด หรือความเชื่อบางอย่างสามารถท าให้ผู้เชื่อหรือคิดสบายใจ ส่วน
จะผิดจะถูกเป็นอีกเรื่องหนึ่ง  
   3. เจตคติท าหน้าที่แสดงค่านิยม ให้คนเห็นหรือรับรู้  (VALUE EXPRESSIVE 
FUNCTION) 
   4. มีประโยชน์หรือให้คุณประโยชน์ทางความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้คนและสิ่งต่างๆ 
   5. ช่วยให้บุคคลมีหลักการและกฎเกณฑ์ในการแสดงพฤติกรรมหรือช่วยพัฒนาค่านิยม
ให้กับบุคคล การที่บุคคลมีทัศนคติที่ดีต่อบุคคล สถานการณ์ต่างๆ ในสังคมจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้บุคคลสามารถ
ประเมินและตัดสินได้ว่าควรจะเลือกประพฤติอย่างไรจึงจะเหมาะสมและดีงาม 
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ชม ภูมิภาค (2516:65) หน้าที่ของเจตคติ เจตคติท าหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้อยู่มาก เจตคติมีส่วน
ก าหนดการมองเห็นของคน นอกจากนี้ยังท าหน้าที่อ่ืน ๆ อีกเช่น 
   1.  เตรียมบุคคลเพ่ือให้พร้อมต่อการปฏิบัติการ 
   2. ช่วยให้บุคคลได้คาดคะเนล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้น 
   3. ท าให้บุคคลได้รับความส าเร็จตามหลักชัยที่วางไว้ 

2.2.6 การเปลี่ยนแปลงเจตคติ 
            สุชา จันเอม และสุรางค์ จันเอม (2520:110-111)   กล่าวว่า ทัศนคติของบุคคลสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้เนื่องมาจาก  
               1) การชักชวน (PERSUASION) ทัศนคติจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใหม่ได้หลังจากที่ได้รับ
ค าแนะน า บอกเล่า หรือได้รับความรู้เพ่ิมพูนขึ้น 
              2) การเปลี่ยนแปลงกลุ่ม (GROUP CHANGE) ช่วยเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลได้ 
               3) การโฆษณาชวนเชื่อ (PROPAGANDA) เป็นการชักชวนให้บุคคลหันมาสนใจหรือรับรู้โดยการ
สร้างสิ่งแปลกๆใหม่ๆข้ึน  
                 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อเจตคติ คือ 
                 1. บิดา มารดา ของเด็ก 
                  2. ระเบียบแบบแผน วัฒนธรรมของสังคม 
                  3. การศึกษาเล่าเรียน 
                  4. สิ่งแวดล้อมในสังคม 
                  5. การพักผ่อนหย่อนใจที่แต่ละคนใช้ประจ าตัว 

2.2.7 การแก้ไขเจตคติหรือวิธีสร้างเจตคติ 
เจตคติเป็นเรื่องท่ีแก้ไขได้อยากถ้าจ าเป็นจะต้องช่วยแก้ไขเปลี่ยนเจตคติของคนอาจใช้วิธีเหล่านั้น 

คือ 
                  1. การค่อยๆ ชื้นลงให้เข้าใจ 
                  2. หาสิ่งเร้าและสิ่งจูงใจอย่างเข้มข้นมายั่วยุ 
                 3. คบหาสมาคมกับเพื่อนดีดี 
                 4. ให้อ่านหนังสือดีมีประโยชน์ 
                  5. ให้ลองท าจนเห็นชอบแล้วกลับตัวดีเอง 
               ชม ภูมิภาค (2516:65) ได้อธิบายว่าเจตคติเปลี่ยนแปลงได้ ปัจจัยที่จะช่วยให้เจคติเปลี่ยนแปลง
ได้มีหลายประการเช่น 
                1. ความกดดันของกลุ่ม(Group pressure) หากกลุ่มจะสามารถให้รางวัลหรือลงโทษได้
ย่อมจะมีแรงกดดันมากในการที่จะกดดันทิศทางเจตคติของเราสิ่งยั่วยุที่เป็นรางวัลนั้น ได้แก่ ความเป็นผู้มีคนรู้จัก
มากการเลื่อนต าแหน่งการงาน สัทลักษณ์ของการยอมรับนับถือเป็นต้น ส่วนสิ่งยั่วยุที่เป็นการลงโทษก็เช่น การ
เสียเพ่ือนฝูง เสียชื่อเสียง เสียต าแหน่ง เป็นต้น ยิ่งเรามีความผิดปกติไปจากกลุ่มเท่าใดแรงบีบบังคับของหมู่มีมาก
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เท่าใดหรือยิ่งหมู่กลุ่มนั้น ยิ่งเราต้องการเป็นสมาชิกของหมู่ใด แรงบีบบังคับของหมู่ย่อมมีมากเท่านั้นหรือยิ่งหมู่
กลุ่มต้องการเรามากเท่าใดกลุ่มก็ยิ่งต้องการให้เราปฏิบัติตามมาตรฐานของกลุ่มเท่านั้น กลุ่มที่มีเกียรติศักดิ์หรือ
ศักดิ์ศรีต่ าในหมู่อาจจะกระท าผิดแปลกไปได้บ้าง แต่ยิ่งมีต าแหน่งสูงหรือศักดิ์ศรีสูงแล้วกระท าผิดมาตรฐานเพียง
นิดเดียวแรงกดดันของหมู่จะเกิดขึ้นทันทีเพ่ือให้ปฏิบัติอยู่ในแนว 

นอกจากนี้แรงกดดันของกลุ่มจะมีมากก็คือ การที่ไม่มีมาตรฐานอ่ืนที่จะปฏิบัติหรือมีน้อยทางที่จะเลือก
หรือเราไม่มีความรู้มากมายนักในเรื่องนั้น บุคคลมักจะเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเจตคติหากกลุ่มของเขาที่ยึดอยู่
เปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น กรรมกร แรกๆ อาจไม่สนใจกันรวมเป็นสมาคมแต่ต่อมาหากรู้ว่าคนอ่ืนๆ ในกลุ่มรับ
ฟังความคิดเห็นนั้น เขาก็อาจเปลี่ยนความคิดยิ่งกลุ่มมีความเป็นเอกภาพเท่าใดแรงกดดันของกลุ่มยิ่งมีผลเท่านั้น
เรื่องอ านาจของความกดดันของกลุ่มอันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะเป็นไปได้ 4 กรณีคือ 
   1.1 เราอาจปฏิเสธบรรทัดฐานของกลุ่มและยึดมั่นในเจตคติของเราและเราอาจจะ
ก้าวร้าวยิ่งขึ้นหากเราเชื่อว่ากลุ่มไม่มีผลบีบบังคับเรามากนักหรือเรามีความภักดีต่อกลุ่มอ่ืนมากกว่า 
   1.2 เราอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงต่อเจตคติของเราแต่เราปฏิบัติตามกลุ่มเพราะเหตุผล
ภายนอกอย่างอ่ืนโดยถือว่าเป็นส่วนตัวและเราไม่เห็นด้วยแต่ส่วนรวมท าเช่นนั้นก็ต้องปฏิบัติตาม 
   1.3 เราอาจยอมรับบรรทัดฐานของกลุ่มเพียงผิวเผิน ภายในส่วนลึกของจิตใจเราไม่ยอม
เปลี่ยนแต่พอเราออกไปอยู่กลุ่มอ่ืนเราจะได้เห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
   1.4 เราอาจจะน าเอาบางส่วนของบรรทัดฐานของกลุ่มมาผนวกกับความเชื่อของเราและ
ปฏิเสธบางส่วน 
  2. ประสบการณ์ท่ีน่าพึงพอใจหรือไม่น่าพึงพอใจ เราอาจเปลี่ยนแปลงเจตคติไปได้เมื่อได้รับ 
ประสบการณ์ท่ีน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ เช่น นายแดงเข้าท างานบริษัทหนึ่งเพราะเขาเชื่อว่าจะมีความก้าวหน้าแต่
พบว่า หัวหน้าของเขาเป็นคนขี้อิจฉาเมื่อเขาเกิดเสนอความคิดเห็นดีๆ เพ่ือปฏิบัติหัวหน้าอาจจะเห็นว่าการ
เสนอแนะของเขาเช่นนั้นท าให้ฐานะของเขาสั่นคลอนและนอกจากนั้นยังทราบดีว่าเพื่อนร่วมงานของเขาไปฟ้องแก่
หัวหน้างานบ่อยๆ เขาจึงอาจเปลี่ยนเจตคติไปอีกแบบหนึ่งคือมองไม่เห็นความก้าวหน้าในการท างานกับบริษัทนี้ 
เช่นนี้เป็นต้น 

3. อิทธิพลของกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียง บุคคลที่มีชื่อเสียงในความหมายนี้อาจจะเป็นเพ่ือนซึ่งเรา
นับถือความคิดของเขาหรืออาจจะเป็นผู้เชียวชาททางด้านความพิเศษต่างๆ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในเรื่องนี้ก็คือ 
การโฆษณา ซึ่งมักจะใช้คนมีชื่อเสียงไปยุ่งเกี่ยว เช่น ดาราภาพยนตร์ชื่อดังคนนั้นใช้สบู่ยี่ห้อนั้นๆ เป็นต้น  
              เจตคติเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ อันเป็นผลเนื่องมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ และ
เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นๆ ไปในทิศทางหนึ่ง อาจเป็นไป
ในทางสนับสนุนหรือคัดค้านก็ได้ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับขบวนการการอบรมให้การเรียนรู้ระเบียบวิธีของสังคม ซึ่งเจตคตินี่
จะแสดงออกหรือปรากฏให้เห็นชัดในกรณีที่สิ่งเร้านั้นเป็นสิ่งเร้าทางสังคม 
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2.2.8 องค์ประกอบของเจตคติ 
  องค์ประกอบของเจตคติมี 3 ประการ ได้แก่ 
  1. ด้านความคิด (Cognitive  Component) หมายถึง การรับรู้และวินิจฉัยข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับ 
แสดงออกมาในแนวคิดที่ว่าอะไรถูก อะไรผิด 
  2. ด้านความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง ลักษณะทางอารมณ์ของบุคคลที่
สอดคล้องกับความคิด เช่น ถ้าบุคคลมีความคิดในทางที่ไม่ดีต่อสิ่งใด ก็จะมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อสิ่งนั้นด้วย จึงแสดง
ออกมาในรูปของความรู้สึกไม่ชอบหรือไม่พอใจ 
  3. ด้านพฤติกรรม (Behavior Component) หมายถึง ความพร้อมที่จะกระท าซึ่งเป็นผลมาจาก
ความคิดและความรู้สึกและจะออกมาในรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธ การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ 
 
2.3 ทฤษฎีแรงจูงใจ 

2.3.1 ความหมายและองค์ประกอบของแรงจูงใจ (Motivation) 
            แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะที่อินทรีย์ถูกกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมเพ่ือไปยังจุดมุ่งหมายดังนั้น
แรงจูงใจจึงเป็นความปรารถนา ที่บุคคลมีความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายโดยการเรียนรู้ของแต่ละคนนั่นเอง 
เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าต่างๆ และบุคคลจะเกิดความต้องการ (Needs) และถ้าความต้องการของ
บุคคลไม่ได้รับการตอบสนอง บุคคลจะเกิดความเครียด (stress) เมื่อบุคคลสะสมความเครียดไว้มากๆ บุคคลจะ
ขาดความสุขในการด าเนินชีวิต การสะสมความเครียด ความวิตกกังวลมากๆ จะท าให้บุคคลเกิดแรงขับ (drive)  
ที่จะกระท ากิจกรรมบางอย่างหรือแสดงพฤติกรรมบางอย่างให้ลดความเครียดนั้นลงมากระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในนี้เอง ซึ่งจะท าการกระตุ้นให้บุคคลไปสู่การกระท าบางอย่างที่ไปสู่เป้าหมาย กระบวนการเช่นนี้เรียกว่า 
แรงจูงใจ ( Motivation ) 

2.3.2 องคป์ระกอบในการเกิดแรงจูงใจ มี 4 ขั้นตอน คือ 
  1. ขัน้ความต้องการ (needs stage) ความต้องการเป็นสภาวะขาดสมดุลที่เกิดได้เมื่อบุคคลขาด
สิ่งที่จะท าให้ส่วนต่างๆ ภายในร่างกายท าหน้าที่ไปตามปกติ สิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตจึงท าให้
เกิดแรงขับและเกิดแรงกระตุ้น เช่น ความหิว เมื่อบุคคลหิวบุคคลก็ต้องพยายามหาอาหาร คนที่ลดน้ าหนักโดย 
การใช้ยาลดความอ้วน ยาจะไปกดประสาทไม่ให้หิวแต่พอหลังจากไม่ใช้ยาลดน้ าหนัก จะเห็นว่าคนที่ลดน้ าหนัก
โดยใช้ยาจะกินอาหารชดเชยมากข้ึนและอาจจะกลับมาอ้วนใหม่อีก หรือเด็กเล็กที่ไม่กินนมตอนป่วย แต่พอให้ป่วย
เด็กจะเริ่มกินนมมากข้ึนเพื่อชดเชยตอนที่ป่วย ความกระหายก็เป็นความต้องการอีกอย่างที่เมื่อเกิดแล้วบุคคลต้อง
หาวิธีการเพ่ือให้หายกระหาย ความต้องการทางเพศและความต้องการการพักผ่อนก็จัดเป็นความต้องการขั้น
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิต และไม่มีใครในโลกนี้ที่พยายามฝืนเพ่ือไม่ให้ตนเองหลับ มนุษย์ทุกคนต้องการการพักผ่อน
ด้วยกันทั้งสิ้น 
  2. ขั้นแรงขับ (drive stage) หรือภาวะที่บุคคลถูกกระตุ้นให้เกิดแรงขับ เมื่อบุคคลเกิดแรงขับ
แล้วบุคคลจะนิ่งอยู่เฉยๆ ไม่ได้บุคคลอาจจะรู้สึกไม่มีความสุข กระวนกระวายใจ ดังนั้นบุคคลจะคิดค้นหาวิธีการที่
ท าให้ตนเองรู้สึกว่าได้รับการตอบสนองจากความหิว ความกระหาย ความต้องการทั้งปวงที่เกิดขึ้น เพ่ือผลักดันให้
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ไปสู่จุดหมายปลายทาง ตามที่บุคคลต้องการ เช่น เมื่อเราวิ่งเหนื่อยๆ อากาศก็ร้อนจัด ท าให้เราเหนื่อยและคอแห้ง
อยากกินน้ า สิ่งที่เราต้องการบ าบัดความกระหายในช่วงเวลานั้นคือน้ า บุคคลจะพยายามทุกวิธีทางที่จะหาน้ ามา
ด่ืม 
  3. ขั้นพฤติกรรม (behavior stage) เป็นขั้นที่เกิดแรงขับอย่างมากที่ท าให้บุคคลเดินไปหาน้ าดื่ม  
โดยการเดินเข้าไปในร้านสะดวกซ้ือแล้วเปิดขวดดื่มแล้วจึงเดินมาจ่ายสตางค์หรือถ้าทนต่อความกระหายน้ าได้ก็รีบ
เดินอย่างรวดเร็วไปจ่ายสตางค์แล้วยกน้ าดื่มรวดเดียวหมดขวด ชื่นใจ ความกระหายก็บรรเทาลง 
   4. ขั้นลดแรงขับ (drive reduction stage) เป็นขั้นสุดท้ายที่อินทรีย์ได้รับการตอบสนองคือ    
ได้ดื่มน้ าเป็นขั้นที่บุคคลเกิดความพึงพอใจ ความต้องการต่างๆ ก็จะลดลง  
 
2.4 ทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบวำงเงื่อนไข แบบแบบกำรกระท ำของสกินเนอร์ 

สกินเนอร ์(B.F. Skinner) เกิดในมลรัฐเพนซิลวาเนีย ในปี ค.ศ. 1904 มีบทบาทส าคัทในการน าบทเรียน
ส าเร็จรูปและเครื่องมือมาใช้ บางคนเรียกว่า ทฤษฎีเสริมแรง การเสริมแรงเป็นการช่วยตอบสนองสิ่งเร้าให้ปรากฏ
ขึ้นซ้ าอยู่เสมอจนท าให้เกิดความเคยชินสิ่งเร้าเดิม การตอบสนองเช่นเดิม ก็ตามมาคือ เกิดเป็นการเรียนรู้ 
การทดลองของสกินเนอร์ได้ทดลองกับหนูขาว โดยมีขั้นการทดลอง ดังนี้ 

ขั้นที ่1 ก่อนการเรียนรู้ ---> กดคาน (CR)---> อาหาร (UCS)  ---> กิน (UCR) 
ขั้นที ่2 หลังการเรียนรู้ (S1) ---> (R1 ---> S2 ---> R2 คาน (CS) กดคาน (CR) อาหาร (UCS) กิน

(UCR) 
การประยุกต์ใช้ในการสอน 

1. การตั้งจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2. การใช้ตัวเสริมแรง ได้แก่ ยิ้มแย้ม การชมเชยจากครู คะแนน 
3. การใช้บทเรียนส าเร็จรูป 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในรายวิชาพฤติกรรม

นันทนาการกับการพัฒนาตน (3000-1603) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการ
เลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในรายวิชาพฤติกรรม
นันทนาการกับการพัฒนาตน (3000-1603) และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาให้เป็นผู้มีวินัยและ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้น โดยมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
การเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในรายวิชาพฤติกรรม
นันทนาการกับการพัฒนาตน (3000-1603) จ านวน 20 คน 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้ได้แก่ เครื่องมือแบบสังเกตและแบบสอบถาม จ านวน 20 ชุด ซึ่งมี
ค าถามจ านวน 10 ข้อ ได้แก่ 
  3.3.1 นักศึกษามักน างานวิชาอ่ืนมาท า ขณะที่ก าลังเรียนวิชาหนึ่ง 
  3.3.2 นักศึกษาพูดคุยและเล่นเพ่ือนในขณะที่ครูสอน 
  3.3.3 นักศึกษาส่งงานและการบ้านตรงเวลาที่ครูก าหนด 
  3.3.4 นักศึกษานอนหลับในห้องเรียนขณะชั่วโมงเรียน 
  3.3.5 นักศึกษาไม่ท าการบ้านและลอกการบ้านเพ่ือน 
  3.3.6 นักศึกษาท าผิดจะพยายามแก้ไขโดยไม่ท้อแท้ 
  3.3.7 นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
  3.3.8 นักศึกษามาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน 
  3.3.9 นักศึกษารู้จักวางแผนและเตรียมพร้อมที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
  3.3.10 นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการอ่านหนังสือ 
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3.3 กำรเก็บรวบรวมและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย ได้ใช้การสังเกตและน าเครื่องมือที่สร้างขึ้น ให้นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย        
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในรายวิชาพฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน (3000-1603)   
จ านวน 20 คนได้ตอบแบบสอบถามและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง และใช้ค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.4 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในรายวิชาพฤติกรรม
นันทนาการกับการพัฒนาตน (3000-1603) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ผู้วิจัยได้ใช้      
ค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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บทที่ 4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในรายวิชาพฤติกรรม

นันทนาการกับการพัฒนาตน (3000-1603) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการ
เลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในรายวิชาพฤติกรรม
นันทนาการกับการพัฒนาตน (3000-1603) และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาให้เป็นผู้มีวินัยและ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้น โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตและรวบรวม
แบบสอบถามจากกลุ่มประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการ
เลขานุการ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
  4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยไดก้ารด าเนินติดตามข้อมูลด้วยตัวเองโดยการสังเกต สัมภาษณ์ให้นักศึกษา
ตอบแบบสอบถามและมีการติดตามดูแลพฤติกรรมและการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ดังนี้ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยการ
สังเกตพฤติกรรมและการเรียนของนักศึกษาในขณะที่ท าการสอน และสอบถามจากครูแต่ละวิชาที่ท าการสอน ซึ่ง
พบว่ามีนักศึกษาที่มปีัทหาด้านพฤติกรรมการเรียน ขาดวินัยและความรับผิดชอบ เช่น มาสาย ไม่สนใจเรียน ไม่ส่ง
งานตามก าหนดเวลา บางครั้งไม่มาเรียน มีการจดบันทึกและติดตามนักศึกษาเป็นรายกรณี โดยการว่ากล่าว
ตักเตือนและให้นักศึกษาตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้ 
 
ตำรำงที่  1 แสดงความมีวินัย ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียนของนักศึกษานักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) 

ข้อ รำยกำร ท ำเป็นประจ ำ ท ำเป็นบำงครั้ง ไม่เคยท ำ 
1 นักศึกษามักน างานวิชาอ่ืนมาท า ขณะที่ก าลังเรียนวิชาหนึ่ง 76.74 13.96 9.30 
2 นักศึกษาพูดคุยและเล่นเพ่ือนในขณะที่ครูสอน 69.77 25.58 4.65 
3 นักศึกษาส่งงานและการบ้านตรงเวลาที่ครูก าหนด 72.09 18.60 9.31 
4 นักศึกษานอนหลับในห้องเรียนขณะชั่วโมงเรียน 58.14 25.58 16.28 
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ข้อ รำยกำร ท ำเป็นประจ ำ ท ำเป็นบำงครั้ง ไม่เคยท ำ 
5 นักศึกษาไม่ท าการบ้านและลอกการบ้านเพ่ือน 74.42 16.28 9.30 
6 นักศึกษาท าผิดจะพยายามแก้ไขโดยไม่ท้อแท้ 41.86 44.19 13.95 
7 นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 46.51 46.51 6.98 
8 นักศึกษามาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน 44.19 51.16  
9 นักศึกษารู้จักวางแผนและเตรียมพร้อมที่จะศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัย 
25.58 46.51 30.91 

10 นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการอ่านหนังสือ 41.89 46.57 11.54 
 

จากแบบสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับความมีวินัยและรับผิดชอบในห้องเรียน (ครั้งที่ 1) สรุปได้ ดังนี้  
นักศึกษามักน างานวิชาอ่ืนมาท า ขณะที่ก าลังเรียนวิชาหนึ่ง นักศึกษาที่ท าเป็นประจ า มากที่สุด  คิดเป็น 

ร้อยละ 76.74 นักศึกษาพูดคุยและเล่นเพ่ือนในขณะที่ครูสอน นักศึกษาที่ท าเป็นประจ ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
69.77 นักศึกษาส่งงานและการบ้านตรงเวลาที่ครูก าหนด นักศึกษาที่ท าเป็นประจ ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
72.09 นักศึกษานอนหลับในห้องเรียนขณะชั่วโมงเรียน นักศึกษาทีท่ าเป็นประจ ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.14 
นักศึกษาไม่ท าการบ้านและลอกการบ้านเพ่ือน นักศึกษาที่ท าเป็นประจ า มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 74.41
นักศึกษาท าผิดจะพยายามแก้ไขโดยไม่ท้อแท้ นักศึกษาที่ท าบางครั้ง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.19 นักศึกษามี
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักศึกษาที่ท าเป็นประจ าและท าเป็นบางครั้ง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
46.51 นักศึกษามาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน นักศึกษาที่ท าบางครั้ง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.16 นักศึกษา
รู้จักวางแผนและเตรียมพร้อมที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ท าบางครั้ง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.51 
และนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการอ่านหนังสือ นักศึกษาที่ท าบางครั้ง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
46.57 
 หลังจากที่ผู้วิจัยได้ท าการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและได้ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความมีวินัย 
ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียน โดยให้นักศึกษานักศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 20 คน ตอบแบบสอบถามด้วยความจริงแล้วน ามาสรุปโดยใช้ค่ าร้อยละในการวิเคราะห์ผลการวิจัย    
(จากแบบสรุปผลการตอบแบบสอบถาม) และประกอบกับผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1 ท าให้ผู้วิจัยได้ท าการ
สังเกตนักศึกษาที่มีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวและมีผลการเรียนค่อนข้างต่ า ซึ่งผู้วิจัยจะท าการวิจัยเพ่ือเป็น
ปรับเปลี่ยนด้านพฤติกรรมให้นักศึกษาในห้องเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบ ตั้งใจเรียน จึงได้ด าเนินการโดยให้
แต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมกันสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนการ
สอนโดยการวางเงื่อนไขกันภายในห้องเรียน สร้างแรงจูงใจ และสร้างความตระหนักให้นักศึกษาเห็นถึงผลของการ
ไม่มีวินัย ขาดความรับผิดชอบและไม่ตั้งใจเรียน โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ให้นักศึกษาแต่ละคนเขียนค ามั่นสัททา 

2. ขอความร่วมมือจากครูที่ท าการสอนทุกท่านให้ข้อมูลด้านพฤติกรรมของนักศึกษาขณะเรียน 
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ในแต่ละวิชา 
  3. ขอความร่วมมือกับเพ่ือนภายในห้องเรียน โดยการจัดเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน จ านวน
4 กลุ่ม รวมเป็นทั้งสิ้นจ านวน 20 คน โดยผู้วิจัยจะคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรับผิดชอบ ตั้งใจเรียนและมีผลการ
เรียนค่อนข้างดี เป็นหัวหน้ากลุ่มเพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงภายในกลุ่ม และให้นักศึกษาที่เหลือเข้ารวมกลุ่มกันเองตามความ
สมัครใจให้ครบจ านวนตามที่ก าหนด หลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มเขียนค ามั่นสัททาร่วมกัน และร่วมกันวางแผน
การศึกษาต่อ ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากลุ่มจะด าเนินการแต่งตั้งกรรมการแต่ละด้านร่วมกัน
ดูแลภายในกลุ่ม เช่น ดูแลเกี่ยวกับพฤติกรรม การขาดเรียน มาสาย การเรียนฯลฯ นักศึกษาจะเข้ากลุ่มร่วมกัน
ท างานและเป็นพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือกรณีไม่เข้าใจบทเรียน อ่านหนังสือ และท างานแต่ละวิชาได้
ส าเร็จ 

ผู้วิจัยได้ติดตาม ดูแลและสังเกตนักศึกษาเป็นระยะๆ และในกรณีที่นักศึกษามีปัทหาไม่ว่าจะเป็นปัทหา
ด้านพฤติกรรมและการเรียน หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มจะรายงานครูและร่วมกันแก้ปัทหาทั้งด้านการมาเรียน ถ้ามี
นักศึกษาขาดเรียนภายในกลุ่มจะแจ้งให้ครูทราบและมีการติดตามให้มาเรียนและชี้ให้นักศึกษาเห็นความส าคัท
ของการเรียน ต้องมีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ท าให้บรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องเรียนดีขึ้น รู้จัก
เสียสละ มีความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภายในห้องเรียนมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น ร่วมกัน
ท าความสะอาดห้องเรียนนอกเหนือจากเวรท าความสะอาดประจ าวันแล้ว แข่งขันเกมภายในห้องเรียน 

ผู้วิจัยได้สังเกตพบว่า พฤติกรรมของนักศึกษาภายในห้องหลังจากมีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยๆ แล้ว ให้
เพ่ือนคอยเป็นพ่ีเลี้ยงแนะน าเพ่ือนไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรมและการเรียน ท าให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียน
การสอนมากข้ึน เมื่อน านักศึกษามาร่วมกันท ากิจกรรมของโรงเรียน พบว่านักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเข้า
ร่วมกิจกรรม และเอาใจใส่ต่อการเรียนมากขึ้น ขณะเข้าแถวก็มีความเป็นระเบียบและมีวินัยมากขึ้นตามล าดับ เมื่อ
แต่ละวิชาท าการสอบก็จะพบว่านักศึกษาจะเข้ากลุ่มร่วมกันอ่านหนังสือและมีการซักถามบทเรียนที่ไม่เข้าใจเพ่ือน
ที่เข้าใจก็จะอธิบายให้กับเพ่ือนที่ไม่เข้าใจบทเรียนท าให้ได้คะแนนดีขึ้น ครูก็ให้ค าชมเชยและให้ก าลังใจนักศึกษา
เพ่ือที่จะได้มีก าลังใจท าต่อไป รู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบมากขึ้น ท าให้นักศึกษาเห็นความส าคัทของตัวเอง 
สนใจเรียนมากขึ้น มีการซักถามเกี่ยวกับบทเรียนกับครูให้อธิบายให้เข้าใจ โดยดูจากพฤติกรรมการเรียน การส่ง
งานตรงก าหนดเวลา และได้รับค าชมเชยจากครูแต่ละวิชาที่ท าการสอน โดยภาพรวมของนักศึกษาในห้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน ตั้งใจเรียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น มีน้ าใจ รู้จักเสียสละ มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการมาเรียนให้มาทันเรียน 
 หลังจากผู้วิจัยเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้นักศึกษาเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อการเรียนและมี
บรรยากาศภายในห้องเรียนดีขึ้น ครกู็มีการพูดคุยและร่วมกันประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแต่ละคน
 โดยการสัมภาษณ์และให้นักศึกษาแต่ละคนตอบแบบสอบถามชุดเดิมอีกครั้ง แล้วน ามาสรุปเปรียบเทียบ
กับการตอบแบบสอบถามครั้งแรก พบว่า นักศึกษามีความรัก สามัคคีในหมู่คณะ มีความรับผิดชอบ มาเรียนเป็น
ประจ า ตั้งใจเรียนและท างานที่ได้รับมอบหมาย มีผลการเรียนดีขึ้น ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
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4.2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิชา การตอบ

แบบสอบถามจากนักศึกษาและจากการใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค าชมเชยแก่นักศึกษา รวมทั้งดูแลด้านการ
เรียนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจากครูที่เข้าสอนแต่ละวิชา ปรากฏว่า นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น โดยสังเกตจาก
บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ท าให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและ
การเรียน มีความตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย ท างานที่ได้รับมอบหมายและส่ง
งานตรงก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ ยังส่งผลท าให้ผลการเรียนมีวินัย ความ
รับผิดชอบและความสนใจการเรียนของนักศึกษา โดยสรุปจากผลการเปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
 
ตำรำงที่ 2 แสดงความมวีินัย ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 (ครั้งที่ 2) 

ข้อ รำยกำร 
ท ำเป็น
ประจ ำ 

ท ำเป็น
บำงครั้ง 

ไม่เคยท ำ 

1 นักศึกษามักน างานวิชาอ่ืนมาท า ขณะที่ก าลังเรียนวิชาหนึ่ง   9.30 37.21 53.49 
2 นักศึกษาพูดคุยและเล่นเพ่ือนในขณะที่ครูสอน 13.95 46.51 39.54 
3 นักศึกษาส่งงานและการบ้านตรงเวลาที่ครูก าหนด 4.65 30.23 65.12 
4 นักศึกษานอนหลับในห้องเรียนขณะชั่วโมงเรียน 0.00 4.65 95.35 
5 นักศึกษาไม่ท าการบ้านและลอกการบ้านเพ่ือน 0.00 11.63 88.37 
6 นักศึกษาท าผิดจะพยายามแก้ไขโดยไม่ท้อแท้ 90.69 9.31 0.00 
7 นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 93.03 6.97 0.00 
8 นักศึกษามาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน 90.70 9.30 0.00 
9 นักศึกษารู้จักวางแผนและเตรียมพร้อมที่จะศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัย 
76.74 23.26 0.00 

10 นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการอ่านหนังสือ 79.06 20.94 0.00 
 
 จากแบบสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับความมีวินัยและรับผิดชอบในห้องเรียนครั้งที่ 2 พบว่านักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีความกระตือรื้อร้น เอาใจใส่ต่อการเรียน และมีวินัยและความรับผิดชอบมากขึ้น  
โดยสรุปได้ ดังนี้  
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 นักศึกษามักน างานวิชาอ่ืนมาท า ขณะที่ก าลังเรียนวิชาหนึ่ง นักศึกษาไม่เคยท า มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
53.49 นักศึกษาพูดคุยและเล่นเพ่ือนในขณะที่ครูสอน นักศึกษาที่ท าเป็นบางครั้งมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 46.51 
นักศึกษาส่งงานและการบ้านตรงเวลาที่ครูก าหนด นักศึกษาที่ไม่เคยท ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.12 นักศึกษา
นอนหลับในห้องเรียนขณะชั่วโมงเรียน นักศึกษาที่ไม่เคยท า มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.35 นักศึกษาไม่ท า
การบ้านและลอกการบ้านเพ่ือน นักศึกษาที่ไม่เคยท า มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.37 นักศึกษาท าผิดจะพยายาม
แก้ไขโดยไม่ท้อแท้ นักศึกษาที่ท าเป็นประจ ามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 90.69 นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย นักศึกษาที่ท าเป็นประจ ามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 93.02 นักศึกษามาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน 
นักศึกษาที่ท าเป็นประจ า มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.70 นักศึกษารู้จักวางแผนและเตรียมพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ท าเป็นประจ า มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.74 นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดย
การอ่านหนังสือ นักศึกษาที่ท าเป็นประจ า มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในรายวิชาพฤติกรรม

นันทนาการกับการพัฒนาตน (3000-1603) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา        
การเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในรายวิชาพฤติกรรม
นันทนาการกับการพัฒนาตน (3000-1603) และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาให้เป็นผู้มีวินัยและ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้น โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตและรวบรวม
แบบสอบถามจากกลุ่มประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา        
การเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตและแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ โดยแบบสอบถามมีจ านวน 10 ข้อ ได้แก่ นักศึกษามักน างานวิชาอ่ืนมาท า ขณะที่ก าลังเรียนวิชา
หนึ่ง นักศึกษาพูดคุยและเล่นเพ่ือนในขณะที่ครูสอน นักศึกษาส่งงานและการบ้านตรงเวลาที่ครูก าหนด นักศึกษา
นอนหลับในห้องเรียนขณะชั่วโมงเรียน นักศึกษาไม่ท าการบ้านและลอกการบ้านเพ่ือน นักศึกษาท าผิดจะพยายาม
แก้ไขโดยไม่ท้อแท ้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักศึกษามาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน 
นักศึกษารู้จักวางแผนและเตรียมพร้อมที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการ
อ่านหนังสือ โดยทั้ง 10 ข้อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาร้อยละ 
 
สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิชา และการตอบแบบสอบถาม
จากนักศึกษา การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค าชมเชยแก่นักศึกษา รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ   
สนใจเรียน และติดตามจากครูที่เข้าสอนแต่ละวิชา ซึ่งนักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ท าให้นักศึกษามีความ
กระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น ในการท าวิจัยครั้งนี้ปรากฏว่านักศึกษามีความเอาใจใส่ต่อการ
เรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากข้ึน โดยสังเกตจากบรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มี
ความตั้งใจเรียนมากข้ึน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย ท างานที่ได้รับมอบหมายและส่งงาน
ตรงก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ โดยดูจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ผลการเรียน
และสรุปผลการเปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความมีวินัย ความรับผิดชอบและความสนใจการ
เรียนของนักศึกษา ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบความมีวินัย ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าภาคเรียนที่ 2       
ปีการศึกษา 2561  (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) 

ข้อ รำยกำร 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

ท ำเป็น
ประจ ำ 

ท ำเป็น
บำงครั้ง 

ไม่เคย
ท ำ 

ท ำเป็น
ประจ ำ 

ท ำเป็น
บำงครั้ง 

ไม่เคย
ท ำ 

1 นักศึกษามักน างานวิชาอ่ืนมาท า ขณะที่
ก าลังเรียนวิชาหนึ่ง   

76.74 13.95 9.30 9.30 37.21 53.49 

3 นักศึกษาส่งงานและการบ้านตรงเวลาที่ครู
ก าหนด 

72.09 18.60 9.30 
4.65 30.23 65.12 

4 นักศึกษานอนหลับในห้องเรียนขณะชั่วโมง
เรียน 

58.14 25.58 16.28 0.00 4.65 95.35 

5 นักศึกษาไม่ท าการบ้านและลอกการบ้าน
เพ่ือน 

74.41 16.28 9.30 0.00 11.62 88.37 

6 นักศึกษาท าผิดจะพยายามแก้ไขโดยไม่
ท้อแท ้

41.86 44.19 13.95 90.69 9.30 0.00 

7 นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

46.51 46.51 6.98 93.02 6.97 0.00 

8 นักศึกษามาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน 44.19 51.16 4.65 90.69 9.30 0.00 
9 นักศึกษารู้จักวางแผนและเตรียมพร้อมที่จะ

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
25.58 46.51 30.91 76.74 23.25 0.00 

10 นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดย
การอ่านหนังสือ 

41.86 46.51 11.53 79.06 20.93 0.00 

 
 จากแบบสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับความมีวินัยและรับผิดชอบในห้องเรียน เมื่อน าผลสรุปของการตอบ
แบบสอบถามครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พบว่านักศึกษามีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ต่อการเรียน และมีวินัยและความ
รับผิดชอบมากขึ้น จากตารางพบว่า ในการตอบแบบสอบถามครั้งที่ 2 นักศึกษามีพฤตกิรรมดังกล่าวมากกว่าครั้งที่ 
1 หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือ นักศึกษาไม่น างานวิชาอ่ืนมาท าขณะที่ก าลังเรียน
วิชาหนึ่ง ไม่คุยและเล่นเพ่ือนในขณะที่ครูสอน ส่งงานและการบ้านตรงเวลาที่ครูก าหนด ไม่นอนหลับในห้องเรียน
ขณะชั่วโมงเรียน ท าการบ้านและไม่ลอกการบ้านเพ่ือน ท าผิดจะพยายามแก้ไขโดยไม่ท้อแท้ มีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย มาเรียนตรงเวลาและตั้ งใจเรียน รู้จักวางแผนและเตรียมพร้อมที่ จะศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการอ่านหนังสือ ท าให้นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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การเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียน  ส่งผลให้การเรียนดีขึ้น และเป็นผู้ที่มี
ความส าเร็จในชีวิตตามจุดหมายที่ตั้งไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ควรมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
2. ครู ผู้ปกครอง นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมมือกันแก้ไขและสะท้อนปัทหาต่างๆ ของนักศึกษา 

ท าให้นักศึกษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเรียน 
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