
 
 

การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเรียนให้มวีนัิยและความรับผดิชอบต่อวชิาเพศวถิีศึกษา 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพปีที ่1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์ 

พณชิยการ โดยวธีิเสริมแรงทางบวก 

 

 

 

 

 

 

จัดทาํโดย นายยุทธพร  จันทะนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์สาขาวชิาพืน้ฐานทัว่ไป 

                                               วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 

ปีการศึกษา 2560 



บทคดัย่อ 

ช่ืองานวจิยั         การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมี้วนิยัและความรับผดิชอบต่อวชิาเพศวถีิศึกษา       

         ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย ์

         พณิชยการ โดยวธีิเสริมแรงทางบวก 

ช่ือผูว้จิยั        อาจารยย์ทุธพร  จนัทะนะ 

สาขาวชิา พื้นฐานทัว่ไป วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ปีการศึกษา 2560    

             งานวจิยัในชั้นเรียนฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผูมี้วินยัและ

ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและการเรียนดีข้ึนของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํนวน 54  คน โดยวิธีเสริมแรงทางบวก มี การเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากการสังเกต  การสัมภาษณ์ และการตอบแบบสอบถามจากนกัศึกษา   

 ผลการวจิยั พบวา่ การใชแ้รงจูงใจเสริมแรงโดยใหค้าํชมเชยแก่นกัศึกษา  รวมทั้งดูแลดา้นการเรียนให้มี

ความรับผดิชอบ  สนใจเรียน ทาํให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนมากข้ึน  มีความเอาใจใส่ต่อการ

เรียน  รับผิดชอบและสนใจเรียนมากข้ึน   ทาํให้บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อ การเรียนรู้  มี

ความตั้งใจเรียนมากข้ึน  มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ไม่ขาดเรียนหรือการมาสาย  ทาํงานท่ีได ้    รับมอบหมาย

และส่งงานตรงกาํหนดเวลา รู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัดว้ยความเตม็ใจ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กติตกิรรมประกาศ 

 

 การจดัทาํวิจยั  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผูมี้วินยัและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและ

การเรียนดีข้ึนวิชาเพศวิถีศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นปวช.1/7 จาํนวน  54  คน                    

ปีการศึกษา 2560  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกต การ

สัมภาษณ์ ขอ้มูลดา้นการเรียนของแต่ละวชิา และการตอบแบบสอบถามจากนกัศึกษา  การใชแ้รงจูงใจเสริมแรง

โดยให้คาํชมเชยแก่นักศึกษา  รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียนและติดตามจาก

ผูป้กครอง  คุณครูท่ีเขา้สอนแต่ละวิชา  ทาํให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากข้ึน  

มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน  รับผิดชอบและสนใจเรียนมากข้ึน    ทาํให้บรรยากาศการเรียนภายในและไดรั้บ

ความร่วมมือและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากคุณครูผูส้อนในระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปวช.1/7          

ทุกท่านจากการวจิยัน้ีขอขอบคุณท่าน ดร. สมศกัด์ิ  รุ่งเรือง  ท่ีให้โอกาสในการทาํวิจยัในคร้ังน้ีงานวิจยัน้ีสําเร็จ

ไดด้ว้ยความกรุณาของ ดร. ธิปัตย ์  โสตถิวรรณ์ท่ีกรูณาให้คาํปรึกษาและช่วยแกปั้ญหาต่างๆและขอขอบคุณ

เจา้ของเอกสาร   บทความ   ทฤษฎีและงานวิจยัต่าง ๆ   ตลอดจนบรรณารักษข์องห้องสมุดวิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวิทย์พณิชยการ  ท่ีให้ความช่วยเหลือในการคน้ควา้เอกสารอา้งอิง พร้อมทั้งนักเรียน และผูป้กครอง           

ท่ีใหก้ารสนบัสนุนในการจดัทาํวจิยั 

 

 

 

        นายยทุธพร  จนัทะนะ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

 

บทที ่1  ความเป็นมาและความสําคญั     

 ความสาํคญัของการศึกษา         

 วตัถุประสงค ์     

 สมมุติฐานการวิจยั   

 ขอบเขตของการศึกษาคน้ควา้  

 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

บทที ่2 เอกสารและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง  

  จิตวทิยาการศึกษา  

  เจตคติ  (Attitude)   

  ทฤษฎีแรงจูงใจ    

  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเง่ือนไข แบบแบบการกระทาํของสกินเนอร์ 

บทที ่3 วธีิการดําเนินการศึกษาค้นคว้า  

 ขั้นตอนการดาํเนินการวจิยั   

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  

   การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

 การวเิคราะห์ขอ้มูล   

บทที ่4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล        

 การวเิคราะห์ขอ้มูล   

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล   

บทที ่5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 ความมุ่งหมาย   

 ประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง  

 เคร่ืองท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้  

 วธีิการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

                        ภาคผนวก   

                        แบบทดสอบ 

 ขอ้เสนอแนะ  



 บรรณานุกรม



บทท่ี 1 

บทนาํ 

ความเป็นมาและความสาํคญั 

                      ปัจจุบนัสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ  ด้านทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง การ

ปกครอง   จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัองคป์ระกอบต่าง ๆ  มาเก้ือหนุนกนัซ่ึงตอ้งมีการพฒันาโดยตอ้งคาํนึงถึงทรัพยากร

ท่ีมีคุณภาพและส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดคือทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ โดยจะตอ้งมีคุณสมบติัด้านสมรรถภาพทาง

ร่างกายและจิตใจท่ีดี  มีสติปัญญา  มีความรู้ความสามารถ   มีความอดทน ขยนัขนัแข็ง ไม่ย่อท้อต่อความ

ยากลาํบาก  กลา้เผชิญปัญหาและอุปสรรคดว้ยความมุ่งมัน่  ถา้มนุษยทุ์กคนมีคุณสมบติัดงักล่าวก็จะเป็นผูมี้วินยั

ในตนเอง  ซ่ึงจะเป็นวฒันธรรมท่ีทุกคนในสังคมตอ้งปฏิบติั  เพราะจะทาํใหส้ังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  

วนิยัจึงเป็นคุณธรรมท่ีควรสร้างและปลูกฝังใหทุ้กคนใชเ้ป็นแนวทางสําหรับบงัคบัพฤติกรรมของตนเอง  ทาํให้

บรรลุตามจุดหมายของชีวิตและประสบความสําเร็จในชีวิต   เพราะฉะนั้นครูควรสร้างสรรค์วินัยให้เกิดแก่

นกัศึกษา     เม่ือนกัศึกษามีวนิยั  มีความรับผิดชอบในหนา้ท่ีของตนจะทาํให้สามารถควบคุมพฤติกรรมของตน

ให้เป็นไปในทางท่ีดีงาม  จึงควรมีการปลูกฝังให้ยึดถือและปฏิบติัอย่างเคร่งครัด  ถ้าหากในสังคมไม่มีการ

ปลูกฝังและพฒันาเด็กให้มีวินัยและมีคุณภาพแล้ว  การพฒันาสังคมและประเทศก็จะเป็นไปอย่างไม่มี

ประสิทธิภาพจึงควรตอ้งปลูกฝังวินยัในตนเองให้เป็นพื้นฐาน   ในท่ีสุดก็จะสามารถพฒันาประเทศชาติให้มี

ความกา้วหน้ามากยิ่งข้ึน ดงันั้น การศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ีสําคญัและมีความจาํเป็นอย่างมากในการท่ีจะพฒันาให้

มนุษยมี์ประสิทธิภาพและศกัยภาพสูงสุด  

จากการเป็นอาจารยท่ี์สอนประจาํชั้นปวช.1/7  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ซ่ึงมีหน้าท่ี

สอนวิชาเพศวิถีศึกษาดูแลนกัศึกษาดา้นพฤติกรรมและการเรียนของนกัศึกษาทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 

พบว่า  พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนบางคนในห้องเรียนไม่สนใจเรียน  ขาดความรับผิดชอบและระเบียบ

วินยัจึงทาํให้บรรยากาศการเรียนรู้ไม่เอ้ือต่อการเรียนการสอน  และมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์จึงทาํให้เกิด

ปัญหาในการเรียนรู้จะส่งผลต่อนักเรียนบางคนท่ีมีผลการเรียนค่อนขา้งตํ่า   จึงตอ้งใช้กระบวนการวิจยัมา

แกปั้ญหาโดยการนาํทฤษฎีการเรียนรู้  ทฤษฎีแรงจูงใจและทฤษฎีการวางเง่ือนไข  มาใช้กบันกัศึกษาเพื่อเป็น

การพฒันาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนและส่งเสริมศกัยภาพของนกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้เต็มศกัยภาพ

และความสามารถของตนเองซ่ึงจะส่งผลใหน้กัศึกษามีวนิยั   ความรับผิดชอบในหนา้ท่ีของตนเอง มีบรรยากาศ

การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมเป็นการปลูกฝังระเบียบวินัย  การรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ทาํให้สามารถพฒันา

นกัเรียนใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดีข้ึน 

 

 



ความสําคัญของการศึกษา 

การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงดา้นพฤติกรรมการเรียน  เม่ือนกัเรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ใหเ้ป็นผูท่ี้มีวนิยัในตนเองและความรับผดิชอบ  จะทาํให้นกัเรียนสนใจเรียนและมีความขยนัอดทน  มีแรงจูงใจ

ทําให้ มีผลการเ รียนดี ข้ึนซ่ึงจะ เ ป็นประโยชน์ต่อครูผู ้สอน  และครูทุกท่านท่ีจะนํามา เส ริมสร้าง                     

พฒันานกัศึกษาใหมี้คุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  สังคมและประเทศชาติต่อไป 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเ้ป็นผูมี้วนิยัและความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีและการเรียนท่ีดีข้ึน

ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้น ปวช.1/7  ปีการศึกษา 2560  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย ์

พณิชยการ โดยวธีิเสริมแรงทางบวก 

  สมมุติฐานการวจัิย 

 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของนักศึกษา  ทาํให้

สามารถพฒันาศกัยภาพดา้นพฤติกรรมและการเรียนใหดี้ข้ึน  โดยวธีิเสริมแรงทางบวก 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 

 1.  กลุ่มตวัอยา่ง ในการศึกษาคน้ควา้เป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปวช.1/7   

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํนวน 54 คน 

 2.  ตัวแปรทีศึ่กษา  

      2.1 ตวัแปรอิสระ (ตวัแปรตน้) คือ วธีิเสริมแรงทางบวก  

                    2.2 ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมดา้นความมีวนิยัในตนเอง 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

  ความมีวินยัในตนเอง  หมายถึง  การประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบและไม่ทาํผิดต่อกฎระเบียบใน

การเป็นนกัศึกษา 

 ความรับผดิชอบ หมายถึง  ความมุ่งมัน่ของนกัศึกษาท่ีจะงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้สําเร็จลุล่วงดว้ยดี  

และตั้งใจเรียนอยา่งเตม็ความสามารถ   

 แรงจูงใจในการเรียน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมเม่ือถูกกระตุน้จากส่ิงเร้า เช่น คาํชมเชย  การให้

รางวลั ฯลฯ  แลว้สามารถประพฤติตนไดบ้รรลุเป้าหมายโดยการเรียนรู้ของแต่ละคน 

 



ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.ไดป้รับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเ้ป็นผูมี้วนิยัและความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและการเรียนท่ีดี

ข้ึนของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้น ปวช.1/7  ปีการศึกษา 2560  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย ์

พณิชยการ โดยวธีิเสริมแรงทางบวก 

 2.นาํขอ้มูลน้ีไปใชป้รับพฤติกรรมในรายวชิาอ่ืน ๆ 

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 

                    ตัวแปรต้น                                                                                            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วธีิเสริมแรงทางบวก 

 
พฤติกรรมการมีวนิยั 

และ 
ความรับผดิชอบ 



บทที ่2 

เอกสารและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 

 ทฤษฎทีีเ่กี่ยวข้องในการจัดทํางานวจัิย   มีดงัน้ี 

   1. จิตวทิยาการศึกษา 

   2. เจตคติ  (Attitude) 

   3. ทฤษฎีแรงจูงใจ 

   4. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเง่ือนไข แบบแบบการกระทาํของสกินเนอร์ 

1. จิตวทิยาการศึกษา 

 จิตวิทยาการศึกษา มีบทบาทสําคญัในการจดัการศึกษา การสร้างหลกัสูตรและการเรียนการสอน

โดยคาํนึงถึงความแตกต่างของบุคคล นกัศึกษาและครู  จาํเป็นตอ้งมีความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาการศึกษา เพื่อ

จะไดเ้ขา้ใจพฤติกรรมของผูเ้รียนและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนถึงปัญหาต่างๆเก่ียวกบัการเรียนการ 

ความสําคัญของการศึกษาจิตวทิยาการศึกษา 

 ความสาํคญัของวตัถุประสงคข์องการศึกษาและบทเรียน นกัจิตวิทยาการศึกษาไดเ้นน้ความสําคญั

ของความชัดเจนของการระบุวตัถุประสงค์ของการศึกษาบทเรียนตลอดจนถึงหน่วยการเรียน  เน่ืองจาก

วตัถุประสงค์จะเป็นตวักาํหนดการจดัการเรียนการสอน  ทฤษฎีพฒันาการ และทฤษฎีบุคลิกภาพเป็นเร่ืองท่ี

นักการศึกษาและครูจะตอ้งมีความรู้เพราะจะช่วยให้เขา้ใจเอกลกัษณ์ของผูเ้รียนในวยัต่าง ๆ โดยเฉพาะวยั

อนุบาล วยัเด็ก และวยัรุ่น ซ่ึงเป็นวยัท่ีกาํลงัศึกษาในโรงเรียน  ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและกลุ่ม นอกจากมี

ความเขา้ใจพฒันาการของเด็กวยัต่าง ๆ แลว้  นกัการศึกษาและครูจะตอ้งเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล

และกลุ่มทางดา้นระดบัเชาวน์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค ์เพศ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงนกัจิตวิทยาได้

คิดวธีิการวจิยัท่ีจะช่วยช้ีใหเ้ห็นวา่   ความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นตวัแปรท่ีสําคญัในการเลือกวิธีสอนและใน

การสร้างหลกัสูตรท่ีเหมาะสม  ทฤษฎีการเรียนรู้  นกัจิตวิทยาท่ีศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้  นอกจากจะสนใจ

ว่าทฤษฎีการเรียนรู้จะช่วยนักเรียนให้เรียนรู้และจดจําอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรแล้ว ย ังสนใจ

องค์ประกอบเก่ียวกบัตวัของผูเ้รียน  เช่น แรงจูงใจว่ามีความสัมพนัธ์กบัการเรียนรู้อย่างไร ความรู้เหล่าน้ีก็มี

ความสําคญัต่อการเรียนการสอน  ทฤษฎีการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา   นกัจิตวิทยาการศึกษาไดเ้ป็น

ผูน้ําในการบุกเบิกตั้งทฤษฎีการสอนซ่ึงมีความสําคัญและมีประโยชน์เท่าเทียมกับทฤษฎีการเรียนรู้และ

พฒันาการในการช่วยนกัการศึกษาและครูเก่ียวกบัการเรียนการสอน สําหรับเทคโนโลยีในการสอนท่ีจะช่วยครู

ไดม้ากก็คือ คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน หลกัการสอนและวธีิสอน    นกัจิตวิทยาการศึกษาไดเ้สนอหลกัการสอน

และวธีิการสอนตามทฤษฎีทางจิตวทิยาท่ีแต่ละท่านยดึถือ เช่น หลกัการสอนและวิธีสอนตามทศันะนกัจิตวิทยา

พฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม และมนุษยนิยม  หลกัการวดัผลและประเมินผลการศึกษา    ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั

เร่ืองน้ีจะช่วยให้นกัการศึกษา และครูทราบวา่ การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือผูเ้รียนไดส้ัมฤทธ์ิ

ผลตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะของแต่ละวิชาหรือหน่วยเรียนหรือไม่   เพราะถา้ผูเ้รียนมีสัมฤทธิผลสูง ก็จะเป็นผล



สะทอ้นวา่โปรแกรมการศึกษามีประสิทธิภาพและการสร้างบรรยากาศของหอ้งเรียน เพื่อเอ้ือการเรียนรู้และช่วย

เสริมสร้างบุคลิกภาพของนกัเรียน ความสาํคญัของจิตวทิยาการศึกษาต่ออาชีพครูมีความสาํคญัในเร่ืองต่อไปน้ี 

 1. ช่วยให้ครูรู้จกัลกัษณะนิสัยของนกัเรียนท่ีครูตอ้งสอนโดยทราบหลกัพฒันาการทั้งทางร่างกาย 

สติปัญญา อารมณ์ สังคม และบุคลิกภาพเป็นส่วนรวม 

 2. ช่วยให้ครูมีความเขา้ใจพฒันาการทางบุคลิกภาพบางประการของนกัศึกษา เช่น อตัมโนทศัน์        

ว่าเกิดข้ึนไดอ้ย่างไร และเรียนรู้ถึงบทบาทของครูในการท่ีช่วยนกัศึกษาให้มีอตัมโนทศัน์ท่ีดีและถูกตอ้งได้

อยา่งไร 

 3. ช่วยครูให้มีความเขา้ใจในความแตกต่างระหวา่งบุคคลเพื่อจะไดช่้วยนกัศึกษาเป็นรายบุคคลให้

พฒันาตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล 

 4. ช่วยใหค้รูรู้วธีิจดัสภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียนใหเ้หมาะสมแก่วยัและขั้นพฒันาการของนกัเรียน 

เพื่อจูงใจใหน้กัศึกษามีความสนใจท่ีอยากจะเรียนรู้ 

 5. ช่วยใหค้รูทราบถึงตวัแปรต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษาเช่นแรงจูงใจอตัมโนทศัน์ 

และการตั้งความคาดหวงัของครูท่ีมีต่อนกัเรียน 

 6. ช่วยครูในการเตรียมการสอนวางแผนการเรียน เพื่อทาํให้การสอนมีประสิทธิภาพสามารถช่วย

ใหน้กัศึกษาทุกคนเรียนตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล โดยคาํนึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี 

  6.1 ช่วยครูเลือกวตัถุประสงคข์องบทเรียนโดยคาํนึงถึงลกัษณะนิสัยและความแตกต่างระหวา่ง

บุคคลของนักศึกษาท่ีจะต้องสอนและสามารถท่ีจะเขียนวตัถุประสงค์ให้นักศึกษาเข้าใจว่าส่ิงคาดหวงัให้

นกัศึกษารู้มีอะไรบา้ง โดยถือวา่วตัถุประสงคข์องบทเรียนคือส่ิงท่ีจะช่วยให้นกัศึกษาทราบ เม่ือจบบทเรียนแลว้

สามารถทาํอะไรไดบ้า้ง 

  6.2 ช่วยครูในการเลือกหลักการสอนและวิธีสอนท่ีเหมาะสม โดยคาํนึงลักษณะนิสัยของ

นกัศึกษาและวชิาท่ีสอน และกระบวนการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

  6.3 ช่วยครูในการประเมินไม่เพียงแต่เฉพาะเวลาครูไดส้อนจนจบบทเรียนเท่านั้นแต่ใชป้ระเมิน

ความพร้อมของนกัศึกษาก่อนสอน ในระหวา่งท่ีทาํการสอน เพื่อทราบวา่นกัศึกษามีความกา้วหนา้หรือมีปัญหา

ในการเรียนรู้อะไรบา้ง 

 7. ช่วยครูให้ทราบหลกัการและทฤษฎีของการเรียนรู้ท่ีนกั ไดพ้ิสูจน์แลว้วา่ไดผ้ลดี เช่น การเรียน

จากการสังเกตหรือการเลียนแบบ 

 8. ช่วยครูให้ทราบถึงหลกัการสอนและวิธีสอนท่ีมีประสิทธิภาพรวมทั้งพฤติกรรมของครูท่ีมีการ

สอนอยา่งมีประสิทธิภาพวา่มีอะไรบา้ง เช่น การใชค้าํถาม การใหแ้รงเสริม และการทาํตนเป็นตน้แบบ 

 9. ช่วยครูใหท้ราบวา่นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีไม่ไดเ้ป็นเพราะระดบัเชาวน์ปัญญาเพียงอยา่งเดียว 

แต่มีองคป์ระกอบอ่ืน ๆ เช่น  แรงจูงใจ  ทศันคติหรืออตัมโนทศัน์ของนกัเรียนและความคาดหวงัของครูท่ีมีต่อ

นกัศึกษา 

 



 10. ช่วยครูในการปกครองชั้นและการสร้างบรรยากาศของห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และ

เสริมสร้างบุคลิกภาพของนกัเรียน ครูและนกัศึกษามีความรักและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ต่างก็ช่วยเหลือกนัและ

กนั ทาํใหห้อ้งเรียนเป็นสถานท่ีท่ีทุกคนมีความสุขพร้อมท่ีจะเรียน  

 เน่ืองจากการศึกษามีบทบาทสาํคญัในการช่วยใหเ้ยาวชนพฒันาการทั้งทางดา้นเชาวน์ปัญญา   และ

ทางบุคลิกภาพ เพื่อช่วยให้เยาวชนมีความสําเร็จในชีวิต   ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ   

มีมาตรฐานความเป็นเลิศ ความรู้เก่ียวกบัจิตวิทยาการศึกษาจึงสําคญัในการช่วยทั้งครูและนักศึกษาผูมี้ความ

รับผดิชอบในการปรับปรุงหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

 พฒันาการจิตวทิยาการศึกษา 

 จิตวิทยา เป็นศาสตร์ท่ีมีคนสนใจมาตั้ งแต่สมัยกรีกโบราณก่อนคริสต์กาล  มีนักปรัชญาช่ือ             

พลาโต (Plato  427 – 347  ก่อนคริสตก์าล)   อริสโตเติล (Aristotle  384 – 322  ก่อนคริสตก์าล)  ไดก้ล่าวถึง

ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษยใ์นเชิงปรัชญามากกวา่แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาในยุคนั้นเป็นแบบ

เกา้อ้ีโต๊ะกลมหรือเรียกวา่  Arm  Chair  Method เรียกจิตวิทยาในยุคนั้นวา่  จิตวิทยายุคเก่าเพราะนกัจิตวิทยานัง่

ศึกษาอยูก่บัโต๊ะทาํงาน โดยใช้ความคิดเห็นของตนเองเพียงอย่างเดียวไม่มีการทดลอง ไม่มีการวิเคราะห์ใด ๆ 

ทั้งส้ิน  ต่อมาอริสโตเติลไดส้นใจจิตวิทยาไดท้าํการศึกษาและไดเ้ขียนตาํราเล่มแรกของโลกเป็นตาํราท่ีว่าดว้ย

เร่ือง วิญญาณช่ือ  De  Anima  แปลว่า  ชีวิต  เขากล่าวว่า  วิญญาณเป็นตน้เหตุให้คนตอ้งการเรียนจิตวิทยา           

คนในสมยัโบราณจึงศึกษาจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิญญาณ  โดยมีความเช่ือวา่วิญญาณจะสิงอยู่ในร่างกายของ

มนุษยข์ณะมีชีวิตอยู ่  เม่ือคนส้ินชีวิตก็หมายถึงร่างกายปราศจากวิญญาณและวิญญาณออกจากร่างล่องลอยไป

ชัว่ระยะหน่ึงแลว้อาจจะกลบัสู่ร่างกายคืนอีกได ้ และเม่ือนั้นคน ๆ นั้นก็จะฟ้ืนคืนชีพข้ึนมาอีก  ชาวกรีกจึงมีการ

คิดคน้วธีิการป้องกนัศพไม่ใหเ้น่าเป่ือยท่ีเรียกวา่ มมัม่ี  เพื่อคอยการกลบัมาของวิญญาณ ต่อมาประมาณศตวรรษ

ท่ี 11 -  12  ไดเ้กิดลทัธิความจริง (Realism)  เป็นลทัธิท่ีเช่ือสภาพความเป็นจริงของส่ิงต่าง ๆ  และลทัธิความคิด

รวบยอด  (Conceptualism)   ท่ีกล่าวถึงความคิดท่ีเกิดหลงัจากไดว้ิเคราะห์พิจารณาส่ิงต่าง ๆ  ถ่ีถ้วนแล้ว             

จากลทัธิทั้งสองน้ีเองทาํให้ผูค้นมีความคิดมากข้ึนมีการคิด วิเคราะห์ ไตร่ตรอง   จึงเป็นเหตุให้ผูค้นเร่ิมหนัมา

สนใจในทางวทิยาศาสตร์  และจึงเร่ิมมาสนใจในเร่ืองจิตวิทยาในเชิงวิทยาศาสตร์มากข้ึน  ในขณะเดียวกนัก็ยงั

สนใจศึกษาเร่ืองจิตมากข้ึนดว้ย  รวมทั้งให้ความสนใจศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองจิตสํานึก  (Conscious)  อนัไดแ้ก่      

การมีสมาธิ  การมีสติสัมปชญัญะ  และเช่ือว่าจะเป็นมนุษยไ์ด้จะตอ้งประกอบไปดว้ย  ร่างกายกบัจิตใจ จึงมี

คาํพูดติดปากวา่  “A Sound  mind  is  in  a  sound  body”  จิตท่ีผอ่งใสอยูใ่นร่างกายท่ีสมบูรณ์ ความสนใจเร่ือง

จิตจึงมีมากข้ึนตามลาํดบั นอกจากน้ียงัเช่ือวา่  จิต  แบ่งสามารถเป็นส่วนๆ  ไดแ้ก่ ความคิด (Idea)  จินตนาการ  

(Imagine)  ความจาํ  (Memory)  การรับรู้  (Concept)  ส่วนท่ีสําคญัท่ีสุดเรียกวา่  Faculty  of  will  เป็นส่วนหน่ึง

ของจิตท่ีสามารถสั่งการเคล่ือนไหวต่าง ๆ  ของร่างกายต่อมา  Norman  L. Mumm   มีความสนใจเร่ืองจิต        

เขากล่าววา่  จิตวิทยา คือ การศึกษาเร่ืองจิต  ในปี  ค.ศ.  1590   คาํว่า Psychology   จึงเป็นท่ีรู้จกัและสนใจของ

คนทัว่ไป 

 

 



         จอห์น  ลอค  (John Locke  ค.ศ.  1632 - 1704) ไดช่ื้อวา่เป็น บิดาจิตวทิยาแผนใหม่ เขาเช่ือวา่ ความ

รู้สึกตวั ( Conscious )  และส่ิงแวดลอ้มเป็นตวัท่ีมีอิทธิพลต่อจิต 

 วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา การศึกษาทางจิตวิทยาใช้หลายๆ วิธีการมาผสมผสานและทาํการ

วิเคราะห์บนสมมุติฐาน  นักจิตวิทยาจะใช้วิธีการต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  เช่น  การตรวจสอบตนเอง  การสังเกต  

การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี  การสัมภาษณ์  การทดสอบ  ด ังจะอธิบายเรียงตามลาํดบัต่อไปน้ี  

 1.  การตรวจสอบตนเอง (Introspection)  หมายถึง  วิธีการให้บุคคลสํารวจ ตรวจสอบตนเองดว้ย

การยอ้นทบทวนการกระทาํและความรู้สึกนึกคิดของตนเองในอดีต ท่ีผา่นมา  แลว้บอกความรู้สึกออกมาโดย

การอธิบายถึงสาเหตุและผลของการกระทาํในเร่ืองต่าง ๆ  เช่น  ตอ้งการทราบว่าทาํไมเด็กนกัเรียนคนหน่ึงจึง

ชอบพดูปดเสมอ ๆ  ก็ใหเ้ล่าเหตุหรือเหตุการณ์ในอดีต ท่ีเป็นสาเหตุให้มีพฤติกรรมเช่นนั้นก็จะทาํให้ทราบท่ีมา

ของพฤติกรรมและไดแ้นวทางในการท่ีจะช่วยเหลือแกไ้ขพฤติกรรมดงักล่าวได ้

 การตรวจสอบตนเองจะไดรั้บขอ้มูลตรงตามความเป็นจริงและเป็นประโยชน์  เพราะผูร้ายงานท่ีมี

ประสบการณ์และอยูใ่นเหตุการณ์นั้นจริง ๆ  แต่หากผูร้ายงานจดจาํเหตุการณ์ไดแ้ม่นยาํ  และมีความจริงใจใน

การรายงานอย่างซ่ือสัตยไ์ม่ปิดบงัและบิดเบือนความจริง แต่หากผูร้ายงานจาํเหตุการณ์หรือเร่ืองราวไม่ได้

หรือไม่ตอ้งการรายงานขอ้มูลท่ีแทจ้ริงให้ทราบก็จะทาํให้การตีความหมายของเร่ืองราวต่าง ๆ    หรือเหตุการณ์

ผดิพลาดไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง 

 2. การสังเกต (Observation) หมายถึง การเฝ้าดูพฤติกรรมในสถานการณ์ท่ีเป็นจริงอย่างมี

จุดมุ่งหมาย โดยไม่ใหผู้ถู้กสังเกตรู้ตวั การสังเกตแบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ 

  2.1  การสังเกตอยา่งมีแบบแผน  ( Formal  Observation )  หมายถึง  การสังเกตท่ีมีการเตรียมการ

ล่วงหนา้  มีการวางแผน  มีกาํหนดเวลา  สถานการณ์  สถานท่ี พฤติกรรมและบุคคลท่ีจะสังเกต ไวเ้รียบร้อยเม่ือ

ถึงเวลาท่ีนักจิตวิทยาวางแผนก็จะเร่ิมทาํการสังเกตพฤติกรรมตามท่ีกาํหนดและผูส้ังเกตพฤติกรรมจะจด

พฤติกรรมทุกอยา่งในช่วงเวลานั้นอยา่งตรงไปตรงมา 

                       2.2 การสังเกตอยา่งไม่มีแบบแผน (Informal Observation) หมายถึง การสังเกตโดยไม่ตอ้งมีการ

เตรียมการล่วงหนา้หรือวางแผนล่วงหนา้ แต่สังเกตตามความสะดวกของผูส้ังเกตคือจะสังเกตช่วงเวลาใดก็ได้

แลว้ทาํการจดบนัทึกพฤติกรรมท่ีตนเห็นอยา่งตรงไปตรงมา 

 การสังเกตช่วยใหไ้ดข้อ้มูลละเอียด  ชดัเจนและตรงไปตรงมา  เช่น  การสังเกต อารมณ์  ความรู้สึก    

ของบุคคลต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  จะทาํให้เห็นพฤติกรรมไดช้ดัเจนกว่าการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการอ่ืน ๆ แต่การ

สังเกตท่ีดีมีคุณภาพมีส่วนประกอบหลายอยา่ง  เช่น  ผูส้ังเกตจะตอ้งมีใจเป็นกลางไม่อคติหรือลาํเอียงอยา่งหน่ึง

อยา่งใด และสังเกตไดท้ัว่ถึง  ครอบคลุม  สังเกตหลาย ๆ  สถานการณ์หลาย ๆ หรือหลายๆ  พฤติกรรมและใช้

เวลาในการสังเกตตลอดจนการจดบนัทึกการสังเกตอย่างตรงไปตรงมาและแยกการบนัทึกพฤติกรรมจากการ

ตีความไม่ปะปนกนั  ก็จะทาํใหก้ารสังเกตไดข้อ้มูลตรงตามความเป็นจริงและนาํมาใชป้ระโยชน์ตามจุดมุ่งหมาย 

 3.  การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี (Case Study) หมายถึง การศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ท่ีสําคญัของ

บุคคล แต่ตอ้งใชเ้วลาศึกษาติดต่อกนัเป็นระยะเวลาหน่ึง แลว้รวบรวมขอ้มูลมาวเิคราะห์พิจารณาตีความเพื่อให ้

 



เขา้ใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม  หรือลกัษณะพิเศษท่ีผูศึ้กษาตอ้งการทราบ   ทั้งน้ีเพื่อจะไดห้าทางช่วยเหลือแกไ้ข  

ปรับปรุงตลอดจนส่งเสริมพฤติกรรมให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ท่ีสําคญัของบุคคลแต่ตอ้งใช้เวลาศึกษา

ติดต่อกนัเป็นระยะหน่ึงแลว้รวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์พิจารณาตีความเพื่อให้เขา้ใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม  

หรือลกัษณะพิเศษท่ีผูศึ้กษาตอ้งการทราบ  ทั้งน้ี   เพื่อจะไดห้าทางช่วยเหลือแกไ้ข  ปรับปรุง  ตลอดจนส่งเสริม

พฤติกรรมใหเ้ป็นไปในทางสร้างสรรค ์

 4.  การสัมภาษณ์ (Interview) หมายถึง การสนทนากนัระหวา่งบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป โดยมี

จุดมุ่งหมายซ่ึงการสัมภาษณ์ก็มีหลายจุดมุ่งหมาย เช่น การสัมภาษณ์เพื่อความคุน้เคย สัมภาษณ์เพื่อคดัเลือก

บุคคลเขา้ทาํงาน สัมภาษณ์เพื่อคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาต่อตลอดจนสัมภาษณ์เพื่อการแนะแนวและการให้

คาํปรึกษา เป็นตน้   แต่ทั้งการสัมภาษณ์ก็เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจ 

 การสัมภาษณ์ท่ีดี  จาํเป็นตอ้งมีการเตรียมการล่วงหนา้  วางแผน  กาํหนดสถานท่ี  เวลาและเตรียม

หัวข้อหรือคาํถามในการสัมภาษณ์  และนอกจากนั้นในขณะสัมภาษณ์ผูส้ัมภาษณ์ควรจะใช้เทคนิคอ่ืน ๆ  

ประกอบดว้ยก็ยิ่งจะไดผ้ลดี  เช่น  การสังเกต   การฟัง   การใช้คาํถาม   การพูด  การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี

ระหวา่งผูใ้หส้ัมภาษณ์และผูส้ัมภาษณ์ก็จะช่วยใหก้ารสัมภาษณ์ไดด้าํเนินไปดว้ยดี 

 5. การทดสอบ (Testing)   หมายถึง การใชเ้คร่ืองมือท่ีมีเกณฑ์ในการวดัลกัษณะของพฤติกรรมใด        

พฤติกรรมหน่ึงหรือหลาย ๆ พฤติกรรม โดยให้ผูรั้บการทดสอบเป็นผูต้อบสนองต่อแบบทดสอบซ่ึงอาจเป็น

แบบทดสอบภาษาและแบบปฏิบติัการหรือลงมือทาํ ทั้งน้ีเพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบับุคคลนั้นตามจุดมุ่งหมายท่ี         

ผูท้ดสอบวางไวแ้บบทดสอบท่ีนาํมาใช้ในการทดสอบหาขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบทดสอบ

ความสนใจ เป็นตน้ 

                การทดสอบก็มีส่ิงท่ีควรคาํนึงถึงเพื่อผลของขอ้มูลท่ีได้รับ  ซ่ึงแบบทดสอบท่ีนาํมาใช้ควรเป็น

แบบทดสอบท่ีเช่ือถือไดเ้ป็นมาตรฐาน  ตลอดจนการแปรผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เป็นตน้ 

 6.  การทดสอบ (Experiment) หมายถึง    วิธีการรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นระบบ มีขั้นตอนและเป็น

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี ตั้งปัญหา   ตั้งสมมุติฐาน    การรวบรวมขอ้มูล   การทดสอบ

สมมุติฐาน การแปลความหมายและรายงานผล ตลอดจนการนาํผลท่ีได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือส่งเสริม

ต่อไป การทดลองจึงเป็นการจดัสภาพการณ์ข้ึนมาเพื่อดูผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกลุ่ม

หรือสถานการณ์ คือ 

 1.  กลุ่มทดลอง  (Experiment  Group)  คือ  กลุ่มท่ีไดรั้บการจดัสภาพการณ์ทดลองเพื่อศึกษาผลท่ี

ปรากฏจากสภาพนั้นเช่นการสอนดว้ยเทคนิคระดมพลงัสมอง  จะทาํใหก้ลุ่มเกิดความคิดสร้างสรรคห์รือไม่ 

 2.  กลุ่มควบคุม  (Control  Group)  คือ   กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บการจดัสภาพการณ์ใด  ๆ  ทุกอยา่งถูก

ควบคุมให้คงภาพเดิม  ใชเ้พื่อเปรียบเทียบกบักลุ่มทดลอง ส่ิงท่ีผูท้ดลองตอ้งการศึกษาเรียกวา่ ตวัแปร ซ่ึงมีตวั

แปรอิสระหรือตวัแปรตน้  (Independent  Variable)  และตวัแปรตาม  ( Dependent  Variable )        

 

 

 



2. เจตคติ  (Attitude) 

ความหมายของเจตคติ 

 เจตคติ หมายถึงอะไร ขตัติยา กรรณสูต (2516:2) ให้ความหมายไว ้คือ ความรู้สึกท่ีคนเรามีต่อส่ิง

หน่ึงส่ิงใดหรือหลายส่ิงในลกัษณะท่ีเป็นอตัวิสัย (Subjective)     อนัเป็นพื้นฐานเบ้ืองตน้หรือการแสดงออกท่ี

เรียกวา่ พฤติกรรม 

 สุชา จนัทร์เอม และ สุรางค์ จนัทร์เอม (2520:104) ให้ความหมายเจตคติ คือความรู้สึก หรือท่าที

ของบุคคลท่ีมีต่อบุคคล วตัถุส่ิงของ หรือสถานการณ์ต่างๆ ความรู้สึก หรือท่าทีจะเป็นไปในทาํนองท่ีพึงพอใจ 

หรือไม่พอใจ เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยก็ได ้

 สงวนศรี วรัิชชยั (2527:61) ให้ความหมายเจตคติ คือสภาพความคิด ความเขา้ใจและความรู้สึกเชิง

ประเมินท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ (วตัถุ สถานการณ์ ความคิด ผูค้น ฯลฯ) ซ่ึงทาํให้บุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรม

ต่อส่ิงนั้น ในลกัษณะเฉพาะตวัตามทิศทางของทศันคติท่ีมีอยู ่

 ชม ภูมิภาค (2516:64) ใหค้วามหมายเจตคติ คือวถีิทางท่ีบุคคลเกิดความรู้สึกต่อบางส่ิงบางอยา่ง คาํ

จาํกดัความเช่นน้ีมิใช่คาํจาํกดัความเชิงวชิาการมากนกัแต่หากเราจะพิจารณาโดยละเอียดแลว้เราก็พอจะมองเห็น

ความหมายของมนัลึกซ้ึงชดัเจนพอดู เม่ือพูดวา่คือความรู้สึกต่อส่ิงนั้นก็หมายความวา่เจตคตินั้นมีวตัถุ วตัถุท่ีเจ

คติจะมุ่งตรงต่อนั้นจะเป็นอะไรก็ไดอ้าจจะเป็นบุคคล ส่ิงของ สถานการณ์   นโยบายหรืออ่ืน ๆ อาจจะเป็นไดท้ั้ง

นามธรรมและรูปธรรม ดงันั้นวตัถุแห่งเจตคตินั้นอาจจะเป็นอะไรก็ได้ท่ีคนรับรู้หรือคิดถึงความรู้สึกเช่นน้ี

อาจจะเป็นในดา้นการจูงใจหรืออารมณ์และเช่นเดียวกนัแรงจูงใจแบบอ่ืนๆคือดูไดจ้ากพฤติกรรม   ตวัอยา่งเช่น 

เจคติต่อศาสนาหากเป็นเจตคติท่ีดีเราจะเกิดความเคารพในวดัเราจะเกิดความรู้สึกวา่ศาสนาหรือวดันั้นจะเป็นส่ิง

จรรโลงความสงบสุข  เรายินดีบริจาคทาํบุญร่วมกบัวดัเราจะพูดได้อีกอย่างหน่ึงว่าเป็นความพร้อมท่ีจะถูก

กระตุน้ด้วยวตัถุการกระทาํต่างๆของคนนั้นมกัถูกกาํหนดดว้ยเจตคติท่ีจะตดัสินใจว่าจะบริจาคเงินแก่วดัสัก

เท่าใดนั้นยอ่มมีปัจจยัต่างๆเขา้เก่ียวขอ้ง เช่น ชอบสมภาร รายไดต้นเองดีข้ึน เห็นความสําคญัของวดั เห็นวา่ส่ิงท่ี

จะตอ้งบูรณะมาก 

                “เจตคติ” คือ สภาพความรู้สึกทางดา้นจิตใจท่ีเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคลอนัเป็น

ผลทาํใหเ้กิดมีท่าทีหรือมีความคิด เห็นรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในลกัษณะท่ีชอบหรือไม่ชอบ เห็นหรือไม่เห็นดว้ย   

เจตคติมี   ๒ ประเภทคือ เจตคติทัว่ไป เจตคติเฉพาะอยา่ง 

   COLLINS (1970:68) ให้ความหมายเจตคติ คือการท่ีบุคคลตดัสินในส่ิงต่างๆวา่ดี –ไม่ดี เห็นดว้ย-

ไม่เห็นดว้ย ยอมรับได-้ยอมรับไม่ได ้

 ROKEACH (1970:10) ใหค้วามหมายเจตคติ คือการผสมผสานหรือจดัระเบียบของความเช่ือท่ีมีต่อ

ส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือสถานการณ์หน่ึงสถานการณ์ใด ผลรวมของความเช่ือน้ีจะเป็นตวักาํหนดแนวทางของบุคคล

ในการท่ีจะมีปฏิกริยาตอบสนองในลกัษณะท่ีชอบหรือไม่ชอบ 

 BELKIN และ HKYDELL (1979:13) ให้ความหมายเจตคติ คือ แนวโน้มท่ีบุคคลจะตอบสนอง 

ในทางท่ีเป็นความพอใจ ไม่พอใจ ต่อผูค้น เหตุการณ์ และส่ิงต่างๆอยา่งสมํ่าเสมอและคงท่ี  

 



 ดงันั้นอาจสรุปความหมายของเจตคติ คือ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใด ๆ ซ่ึงแสดงออกมาเป็น

พฤติกรรมในลกัษณะชอบ ไม่ชอบ  อาจเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย พอใจ ไม่พอใจ ต่อส่ิงใด ๆ ในลกัษณะเฉพาะตวั

ตามทิศทางของทศันคติท่ีมีอยูแ่ละทาํใหจ้ะเป็นตวักาํหนดแนวทางของบุคคลในการท่ีจะมีปฏิกริยาตอบสนอง  

องค์ประกอบของเจตคติ 

 องคป์ระกอบของเจตคติท่ีสาํคญั 3 ประการ คือ      

 1. การรู้ (COGNITION) ประกอบดว้ยความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อเป้าหมาย เจตคติ เช่น ทศันคติต่อ

ลทัธิคอมมิวนิสต ์ส่ิงสาํคญัขององคป์ระกอบน้ี   ก็คือ จะประกอบดว้ยความเช่ือท่ีไดป้ระเมินค่าแลว้วา่น่าเช่ือถือ

หรือไม่น่าเช่ือถือ    ดีหรือไม่ดี   และยงัรวมไปถึงความเช่ือในใจวา่ควรจะมีปฏิกริยาตอบโตอ้ยา่งไรต่อเป้าหมาย

ทศันคติจึงจะเหมาะสมท่ีสุด     ดงันั้นการรู้และแนวโนม้พฤติกรรมจึงมีความเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ด 

 2. ความรู้สึก (FEELING)   หมายถึง   อารมณ์ท่ีมีต่อเป้าหมาย เจตคติ นั้น เป้าหมายจะถูกมองดว้ย

อารมณ์ชอบหรือไม่ชอบ ถูกใจหรือไม่ถูกใจ ส่วนประกอบดา้นอารมณ์   ความรู้สึกน้ีเองท่ีทาํให้บุคคลเกิดความ

ด้ือดึงยดึมัน่    ซ่ึงอาจกระตุน้ใหมี้ปฎิกริยาตอบโตไ้ดห้ากมีส่ิงท่ีขดักบัความรู้สึกมากระทบ  

 3. แนวโน้มพฤติกรรม (ACTION TENDENCY) หมายถึง ความพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมท่ี

สอดคล้องกบัเจตคติ   ถ้าบุคคลมีเจตคติท่ีดีต่อเป้าหมายเขาจะมีความพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมช่วยเหลือหรือ

สนบัสนุนเป้าหมายนั้น  ถา้บุคคลมีเจตคติในทางลบต่อเป้าหมาย เขาก็จะมีความพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมทาํลาย 

หรือทาํร้าย เป้าหมายนั้นเช่นกนั 

การเกดิเจตคติ และเจตคติเกดิจากอะไร 

                เจตคติเกิดจากการเรียนรู้ของบุคคลไม่ใช่เป็นส่ิงมีติดตวัมาแต่กาํเนิด หากแต่วา่จะชอบหรือไม่ชอบ

ส่ิงใดตอ้งภายหลงั เม่ือตนเองไดมี้ประสบการณ์ในส่ิงนั้น ๆ แลว้ ดงันั้น จึงพอสรุปไดว้า่ เจตคติเกิดข้ึนจากเร่ือง

ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี       

 1. การรวบรวมความคิดอนัเกิดจากประสบการณ์หลาย ๆ อยา่ง 

                 2. เกิดจากความรู้สึกท่ีรอยพิมพใ์จ 

                 3. เกิดจากการเห็นตามคนอ่ืน 

 ชม ภูมิภาค (2516:66-67) ไดอ้ธิบายเร่ืองการเกิดเจตคติวา่เกิดจากการเรียนรู้และโดยมากก็เป็นการ

เรียนรู้ทางสังคม (social learning) ดงันั้นปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดเจตคติจึงมีหลายประการเช่น 

 1. ประสบการณ์เฉพาะ เม่ือคนเราไดรั้บประสบการณ์ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงอาจจะมีลกัษณะในรูปแบบ

ท่ีผูไ้ดรั้บรู้สึกวา่ไดร้างวลัหรือถูกลงโทษ ประสบการณ์ท่ีผูรู้้สึกเกิดความพึงพอใจยอ่มจะทาํให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อ

ส่ิงนั้นแต่ถา้เป็นประสบการณ์ท่ีไม่เป็นท่ีพึงพอใจก็ยอ่มจะเกิดเจตคติท่ีไม่ดี 

 2. การสอน การสอนนั้นอาจจะเป็นทั้งแบบท่ีเป็นแบบแผนหรือไม่เป็นแบบแผนก็ไดซ่ึ้งเราไดรั้บ

จากคนอ่ืน องคก์ารท่ีทาํหน้าท่ีสอนเรามีมากมายอาทิเช่น บา้น วดั โรงเรียน ส่ือมวลชนต่าง ๆ เรามกัจะไดรั้บ 

เจตคติท่ีสังคมมีอยู่และนาํมาขยายตามประสบการณ์ของเรา การสอนท่ีไม่เป็นแบบแผนนั้นส่วนใหญ่เร่ิมจาก

ครอบครัวตั้ งแต่เด็ก ๆ มาแล้วพ่อแม่พี่น้องมักจะบอกเราว่าส่ิงนั้ นไม่ดีส่ิงน้ีไม่ดีหรือใครควรทาํอะไรมี

ความสาํคญัอยา่งไร การสอนส่วนมากเป็นแบบยดัทะนานและมกัไดผ้ลดีเสียดว้ยในรูปแบบการปลูกฝังเจตคติ 



 3. ตวัอยา่ง (Model)   เจตคติบางอยา่งเกิดข้ึนจากการเลียนแบบในสถานการณ์ต่าง ๆ เราเห็นคนอ่ืน

ประพฤติ  เราเปล่ียนแปลงพฤติกรรมคนอ่ืนออกมาเป็นรูปของเจตคติถา้เรายอมรับนบัถือหรือเคารพคนๆนั้นเรา

ก็มกัยอมรับความคิดของเขาตามท่ีเราเขา้ใจ เช่น  เด็กชายแดงเห็นบิดาดูรายการกีฬาทางโทรทศัน์ประจาํเขาก็จะ

แปลความหมายวา่ กีฬานั้นเป็นเร่ืองน่าสนใจและจะตอ้งดูหรือถา้เขาเห็นพ่อแม่ระมดัระวงัต่อชุดรับแขกในบา้น

มากกว่าของท่ีอยู่ในสนามหญา้หลงับา้นเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าของในบา้นตอ้งระวงัรักษาเป็นพิเศษซ่ึงการ

เรียนรู้เช่นน้ีพอ่ไม่ไม่จาํเป็นตอ้งพดูวา่อะไรเลย เด็กจะเฝ้าสังเกตการณ์ปฏิบติัของพ่อแม่ต่อบุคคลอ่ืนอยา่งถ่ีถว้น

จะเรียนรู้วา่ใครควรคบใครควรนบัถือ ใครไม่ควรนบัถือ 

 4. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสถาบนั ปัจจยัทางสถาบนัมีอยูเ่ป็นอนัมากท่ีมีส่วนสร้างสนบัสนุนเจตคติของเรา

ตวัอยา่งเช่น การปฏิบติัตนในวดั ในโบสถ์ การแต่งกายของคนในสถานการณ์ทางสังคมต่าง ๆ   เป็นส่ิงให้แนว

เจตคติของคนเราเป็นอนัมาก 

 สภาวะท่ีมีผลต่อการก่อเกิดของเจตคตินั้นมีหลายอยา่ง อาทิเช่น ประการแรกข้ึนอยูก่บัการท่ีเราคิด

ว่าเราเป็นพวกเดียวกนั (Identification)  เด็กท่ียอมรับว่าตนเองเป็นพวกเดียวกบัพ่อแม่ย่อมจะรับเจตคติของ       

พอ่แม่ง่ายข้ึน หรือท่ีโรงเรียนหากเด็กถือวา่ครูเป็นพวกเดียวกบัตนเด็กยอ่มจะรับความเช่ือถือหรือเจตคติของครู 

           ประการท่ีสอง  ข้ึนอยู่กับว่า เจตคตินั้นคนอ่ืนๆเป็นจาํนวนมากเช่ืออย่างนั้ นหรือคิดอย่างนั้ น

(uniformity)  การท่ีเราจะมีเจตคติเขา้กลมเกลียวเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัไดน้ั้นอาจจะมีสาเหตุอ่ืนอีกเช่นโอกาส

ท่ีจะไดรั้บเจตคติแตกต่างไปนั้นไม่มีประการหน่ึงอีกประการหน่ึงหากไม่เห็นดว้ยกบัส่วนใหญ่เราเกิดความรู้สึก

วา่ส่วนใหญ่ปฏิเสธเรา  นอกจากน้ีประการท่ีสามการท่ีเรามีเจตคติตรงกบัคนอ่ืนทาํให้เราพูดติดต่อกบัคนอ่ืน

เขา้ใจ เม่ือเราเจริญเติบโตจากเด็กเป็นผูใ้หญ่นั้นแน่ท่ีสุดท่ีเราจะพบความแตกต่างของเจตคติมากมาย ในบา้นนั้น

นบัวา่เป็นแหล่งเกิดเจตคติตรงกนัท่ีสุด   แต่พอมีเพื่อนฝงูเราจะเห็นวา่เจตคติของเพื่อนฝงูและของพ่อแม่ของเขา

แตกต่างกนับา้ง ในโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดบัการศึกษาชั้นสูงเราจะพบความแตกต่างของเจตคติ

มากมาย  ดงันั้นเราจะเห็นไดว้า่เจตคติแรกๆท่ีเราไดรั้บนั้นค่อนขา้งจะคงทนถาวร เจตคตินั้นจะสามารถนาํไปใช้

กับสถานการณ์ใหม่ท่ีคล้ายกัน เช่น  คนท่ีมีพ่อดุดันเข้มงวดเขาจะเกิดความมุ่งร้ายต่อพ่ออาจจะคิดว่า

ผูบ้งัคบับญัชานั้นดุดนัเขม้งวดและเกิดความรู้สึกมุ่งร้ายต่อผูบ้งัคบับญัชาก็ได ้หรือคนงานท่ีไม่ชอบหวัหนา้งาน

อาจจะนาํความไม่ชอบนั้นไปใชต่้อบริษทัหรือเกลียดบริษทัไปดว้ย 

ลกัษณะของเจตคติ 

 ทิตยา สุวรรรณชฎ (2520:602-603) กล่าวถึงลกัษณะสาํคญัของเจตคติ 4 ประการ คือ 

               1.  เจตคติ เป็นสภาวะก่อนท่ีพฤติกรรมโตต้อบ   (PREDISPOSITION TO RESPOND) ต่อ

เหตุการณ์หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะหรือจะเรียกวา่สภาวะพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมจริง 

               2. เจตคติ จะมีความคงตวัอยูใ่นช่วงระยะเวลา (PERSISTENCE OVERTIME) แต่มิไดห้มายความ

วา่จะไม่มีการเปล่ียนแปลง  

 3. เจตคติ   เป็นตวัแปรหน่ึงนาํไปสู่ความสอดคลอ้งระหวา่งพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดไม่วา่จะ

เป็นการแสดงออกโดยวาจา หรือการแสดงความรู้สึก ตลอดจนการท่ีจะตอ้งเผชิญหรือหลีกเล่ียงต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 



               4. เจตคติ มีคุณสมบติัของแรงจูงใจ ในอนัท่ีจะทาํให้บุคคลประเมินผล หรือเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึง        

ซ่ึงหมายความต่อไปถึงการกาํหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงดว้ย  

                 เจตคตินบัวา่เป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัในการทาํงานอยา่งหน่ึง นอกจากความพร้อมและการจูงใจ 

บุคคลท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อการทาํงานจะช่วยให้ทาํงานไดผ้ลทั้งน้ีเพราะเจตคติเป็นตน้กาํเนิดของความคิดและการ

แสดงการกระทาํออกมานัน่เอง 

               กล่าวโดยสรุป  เจตคติ  เป็นลกัษณะทางจิตของบุคคลท่ีเป็นแรงขบัแรงจูงใจของบุคคล แสดง

พฤติกรรมท่ีจะแสดงออกไปในทางต่อตา้นหรือสนบัสนุนต่อส่ิงนั้นหรือสถานการณ์นั้น   ถา้ทราบทศันคติของ

บุคคลใดท่ีสามารถทาํนายพฤติกรรมของบุคคลนั้ นได้  โดยปกติคนเรามักแสดงพฤติกรรมในทิศทางท่ี

สอดคลอ้งกบัทศันคติท่ีมีอยู ่ 

                อยา่งไรก็ดีเจตคติเม่ือเกิดข้ึนแลว้อาจจะมีลกัษณะท่ีค่อนขา้งถาวรและคงทน ความรังเกียจท่ีเรียนรู้

ในวยัเด็กอาจจะคงอยู่ต่อไปจนชัว่ชีวิต เจตคติทางการเมือง ศาสนาและอ่ืนๆมกัจะมีความคงทนเป็นอนัมาก 

สาเหตุท่ีทาํใหเ้จตคติบางอยา่งมีความคงทนอาจมีสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

               1. เน่ืองจากเจตคตินั้นเป็นแนวทางปรับตวัได้อย่างพอเพียงคือ ตราบใดท่ีสถานการณ์นั้นยงั

สามารถจะใชเ้จตคติเช่นนั้นในการปรับตวัอยูเ่จตคตินั้น   ก็จะยงัคงไม่เปล่ียนแต่เน่ืองจากไม่สามารถท่ีจะใชไ้ด้

เน่ืองจากสถานการณ์ไดเ้ปล่ียนแปลงไปแลว้เจตคตินั้นก็มกัจะเปล่ียนแปลงไป   เช่น ในสหรัฐอเมริกาคนส่วน

ใหญ่มกัจะคดัคา้นการช่วยเหลือของรัฐบาลอยา่งรุนแรง แต่พอเกิดเศรษฐกิจตกตํ่าอยา่งรุนแรงก็อาจจะรับความ

ช่วยเหลือของรัฐบาลมากข้ึน 

               2. เหตุท่ีเจตคติไม่เปล่ียนแปลง่ายๆก็เพราะวา่ผูมี้เตคตินั้นจะไม่ยอมรับรู้ส่ิงยกเวน้ใด ๆ เหตุการณ์

เช่นน้ีเรียกวา่ Selective perception เช่น คนท่ีเกลียดยิว เกิดความคิดวา่พวกยิวน้ีข้ีเหนียวเอารัดเอาเปรียบต่อมา

มียิวมาอยูบ่า้นใกล ้ๆ ทั้ง ๆ ท่ียิวคนนั้นแสนจะดีเป็นกนัเองให้ความช่วยเหลือเราดีเจตคติของเรามีอยูเ่ดิมจะไม่

ยอมรับรู้ความดีของยวิเช่นนั้น ดงันั้นเจตคติจึงไม่เปล่ียน 

               3. สาเหตุอีกอย่างหน่ึง คือ ความภกัดีต่อหมู่กลุ่มท่ีเราเป็นสมาชิกคนเราไม่อยากไดช่ื้อว่าทรยศ        

ต่อพวก ตวัอย่างเช่น หญิงสาวถูกอบรมมาในครอบครัวซ่ึงเคร่ง ไม่ยอมให้เล่นการพนัน สูบบุหร่ีเพราะการ

กระทาํเช่นนั้นครอบครัวถือว่าเป็นการกระทาํมิใช่วิสัยสตรีท่ีดี ท่ีจะพึงกระทาํ ต่อมาแมว้่าจะมีโอกาสท่ีจะ

กระทาํไดแ้ต่ไม่ทาํ เพราะเห็นวา่ขดัต่อเจตคติของพ่อแม่ท่ีเคยสั่งสอนไว ้

               4. ความตอ้งการป้องกนัตนเอง บุคคลท่ีไม่ยอมเปล่ียนเจตคติท่ีเขามีอยูเ่ดิมนั้นอาจเน่ืองจากเหตุผล

วา่หากเขาเปล่ียนแปลงแลว้จะทาํใหค้นอ่ืนเห็นวา่เขาอ่อนแอ เช่น    คนขายของเสนอวิธีการขายใหญ่ให้หวัหนา้ 

หวัหนา้เห็นวา่ดีเหมือนกนัแต่ไม่ยอมรับเพราะเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีทาํใหค้นอ่ืนเห็นหวัหนา้ไม่มีความสามารถ 

               5. การไดรั้บการสนบัสนุนจากสังคมนั้นคือการท่ีเราเช่ืออยา่งนั้นมีเจตคติอยูอ่ย่างนั้นเรายงัไดรั้บ

การสนบัสนุนกบัคนท่ีมีความเช่ืออยา่งเดียวกบัเราอยู ่

 

 

 



หน้าที่และประโยชน์ของเจตคติ 

                Katz (อา้งในนพมาศ 2534:130) มองวา่เจตคติมีประโยชน์และหนา้ท่ี คือ 

 1. เป็นประโยชน์โดยการเป็นเคร่ืองมือ ปรับตวั และเป็นประโยชน์ในการใชเ้พื่อทาํการต่าง ๆ 

 2. ทําประโยชน์โดยการใช้ป้องกันสภาวะจิตใจ หรือปกป้องสภาวะจิตของบุคคล 

(EGODEFENSIVE FUNCTION)   เพราะความคิด หรือความเช่ือบางอยา่งสามารถทาํให้ผูเ้ช่ือหรือคิดสบายใจ 

ส่วนจะผดิจะถูกเป็นอีกเร่ืองหน่ึง  

 3. เจตคติทาํหนา้ท่ีแสดงค่านิยม ใหค้นเห็นหรือรับรู้   (VALUE EXPRESSIVE FUNCTION)   

 4. มีประโยชน์หรือใหคุ้ณประโยชน์ทางความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัผูค้นและส่ิงต่างๆ 

 5. ช่วยให้บุคคลมีหลกัการและกฎเกณฑ์ในการแสดงพฤติกรรมหรือช่วยพฒันาค่านิยมให้กบั

บุคคล การท่ีบุคคลมีทศันคติท่ีดีต่อบุคคล  สถานการณ์ต่างๆ ในสังคมจะเป็นส่ิงท่ีช่วยใหบุ้คคลสามารถประเมิน

และตดัสินไดว้า่ควรจะเลือกประพฤติอยา่งไรจึงจะเหมาะสมและดีงาม 

                  ชม ภูมิภาค (2516:65)   หน้าท่ีของเจตคติ เจตคติทาํหน้าท่ีเก่ียวกบัการรับรู้อยู่มาก เจตคติมีส่วน

กาํหนดการมองเห็นของคน นอกจากน้ียงัทาํหนา้ท่ีอ่ืน ๆ อีกเช่น 

 1.  เตรียมบุคคลเพื่อใหพ้ร้อมต่อการปฏิบติัการ 

 2. ช่วยใหบุ้คคลไดค้าดคะเนล่วงหนา้วา่อะไรจะเกิดข้ึน 

 3. ทาํใหบุ้คคลไดรั้บความสาํเร็จตามหลกัชยัท่ีวางไว ้

การเปลีย่นแปลงเจตคติ 

            สุชา จนัเอม และสุรางค ์จนัเอม (2520:110-111)   กล่าววา่ ทศันคติของบุคคลสามารถเปล่ียนแปลง

ไดเ้น่ืองมาจาก  

               1)    การชกัชวน (PERSUASION) ทศันคติจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงใหม่ไดห้ลงัจากท่ีไดรั้บ

คาํแนะนาํ บอกเล่า หรือไดรั้บความรู้เพิ่มพนูข้ึน 

               2)    การเปล่ียนแปลงกลุ่ม (GROUP CHANGE) ช่วยเปล่ียนทศันคติของบุคคลได ้

               3)    การโฆษณาชวนเช่ือ (PROPAGANDA) เป็นการชกัชวนให้บุคคลหนัมาสนใจหรือรับรู้โดย

การสร้างส่ิงแปลกๆใหม่ๆข้ึน  

                 ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติ คือ 

                1. บิดา มารดา ของเด็ก 

                 2. ระเบียบแบบแผน วฒันธรรมของสังคม 

                 3. การศึกษาเล่าเรียน 

                 4. ส่ิงแวดลอ้มในสังคม 

                 5. การพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีแต่ละคนใชป้ระจาํตวั 

 

 

 



การแกไ้ขเจตคติหรือวธีิสร้างเจตคติ 

                เจตคติเป็นเร่ืองท่ีแกไ้ขไดอ้ยากถา้จาํเป็นจะตอ้งช่วยแกไ้ขเปล่ียนเจตคติของคนอาจใชว้ธีิเหล่านั้น คือ 

                 1. การค่อย ๆ ช้ืนลงใหเ้ขา้ใจ 

                 2. หาส่ิงเร้าและส่ิงจูงใจอยา่งเขม้ขน้มาย ัว่ยุ 

                3. คบหาสมาคมกบัเพื่อนดีดี 

                4. ใหอ่้านหนงัสือดีมีประโยชน์ 

                 5. ใหล้องทาํจนเห็นชอบแลว้กลบัตวัดีเอง 

              ชม ภูมิภาค (2516:65) ไดอ้ธิบายว่าเจตคติเปล่ียนแปลงได ้ปัจจยัท่ีจะช่วยให้เจคติเปล่ียนแปลงได้มี

หลายประการเช่น 

              1. ความกดดนัของกลุ่ม(Group pressure) หากกลุ่มจะสามารถให้รางวลัหรือลงโทษไดย้อ่มจะมีแรง

กดดนัมากในการท่ีจะกดดนัทิศทางเจตคติของเราส่ิงย ัว่ยุท่ีเป็นรางวลันั้น ไดแ้ก่ ความเป็นผูมี้คนรู้จกัมากการ

เล่ือนตาํแหน่งการงาน สัญลกัษณ์ของการยอมรับนับถือเป็นตน้ ส่วนส่ิงย ัว่ยุท่ีเป็นการลงโทษก็เช่น การเสีย

เพื่อนฝูง เสียช่ือเสียง เสียตาํแหน่ง เป็นตน้ ยิ่งเรามีความผิดปกติไปจากกลุ่มเท่าใดแรงบีบบงัคบัของหมู่มีมาก

เท่าใดหรือยิง่หมู่กลุ่มนั้น ยิง่เราตอ้งการเป็นสมาชิกของหมู่ใด แรงบีบบงัคบัของหมู่ยอ่มมีมากเท่านั้นหรือยิ่งหมู่

กลุ่มตอ้งการเรามากเท่าใดกลุ่มก็ยิง่ตอ้งการใหเ้ราปฏิบติัตามมาตรฐานของกลุ่มเท่านั้น  กลุ่มท่ีมีเกียรติศกัด์ิหรือ

ศกัด์ิศรีตํ่าในหมู่อาจจะกระทาํผิดแปลกไปไดบ้า้ง แต่ยิ่งมีตาํแหน่งสูงหรือศกัด์ิศรีสูงแลว้กระทาํผิดมาตรฐาน

เพียงนิดเดียวแรงกดดนัของหมู่จะเกิดข้ึนทนัทีเพื่อใหป้ฏิบติัอยูใ่นแนว 

              นอกจากน้ีแรงกดดนัของกลุ่มจะมีมากก็คือ การท่ีไม่มีมาตรฐานอ่ืนท่ีจะปฏิบติัหรือมีนอ้ยทางท่ีจะเลือก

หรือเราไม่มีความรู้มากมายนกัในเร่ืองนั้น   บุคคลมกัจะเปล่ียนความคิดเห็นหรือเจตคติหากกลุ่มของเขาท่ียึดอยู่

เปล่ียนแปลงไป   ตวัอย่างเช่น กรรมกร แรกๆอาจไม่สนใจกันรวมเป็นสมาคมแต่ต่อมาหากรู้ว่าคนอ่ืน ๆ         

ในกลุ่มรับฟังความคิดเห็นนั้น เขาก็อาจเปล่ียนความคิดยิง่กลุ่มมีความเป็นเอกภาพเท่าใดแรงกดดนัของกลุ่มยิ่งมี

ผลเท่านั้นเร่ืองอาํนาจของความกดดนัของกลุ่มอนัมีผลต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอาจจะเป็นไปได ้4 กรณีคือ 

  1.1 เราอาจปฏิเสธบรรทดัฐานของกลุ่มและยึดมัน่ในเจตคติของเราและเราอาจจะกา้วร้าวยิ่งข้ึน

หากเราเช่ือวา่กลุ่มไม่มีผลบีบบงัคบัเรามากนกัหรือเรามีความภกัดีต่อกลุ่มอ่ืนมากกวา่ 

  1.2 เราอาจจะไม่เปล่ียนแปลงต่อเจตคติของเราแต่เราปฏิบติัตามกลุ่มเพราะเหตุผลภายนอกอยา่ง

อ่ืนโดยถือวา่เป็นส่วนตวัและเราไม่เห็นดว้ยแต่ส่วนรวมทาํเช่นนั้นก็ตอ้งปฏิบติัตาม 

  1.3 เราอาจยอมรับบรรทดัฐานของกลุ่มเพียงผวิเผนิ ภายในส่วนลึกของจิตใจเราไม่ยอมเปล่ียนแต่

พอเราออกไปอยูก่ลุ่มอ่ืนเราจะไดเ้ห็นวา่เราเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

  1.4 เราอาจจะนาํเอาบางส่วนของบรรทดัฐานของกลุ่มมาผนวกกบัความเช่ือของเราและปฏิเสธ

บางส่วน 

 2. ประสบการณ์ท่ีน่าพึงพอใจหรือไม่น่าพึงพอใจ เราอาจเปล่ียนแปลงเจตคติไปไดเ้ม่ือไดรั้บ 

ประสบการณ์ท่ีน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ   เช่น นายแดงเขา้ทาํงานบริษทัหน่ึงเพราะเขาเช่ือวา่จะมีความกา้วหนา้

แต่พบว่า  หัวหน้าของเขาเป็นคนข้ีอิจฉาเม่ือเขาเกิดเสนอความคิดเห็นดีๆเพื่อปฏิบติัหวัหนา้อาจจะเห็นวา่การ



เสนอแนะของเขาเช่นนั้นทาํให้ฐานะของเขาสั่นคลอนและนอกจากนั้นยงัทราบดีวา่เพื่อนร่วมงานของเขาไป

ฟ้องแก่หวัหนา้งานบ่อยๆเขาจึงอาจเปล่ียนเจตคติไปอีกแบบหน่ึงคือมองไม่เห็นความกา้วหนา้ในการทาํงานกบั

บริษทัน้ี เช่นน้ีเป็นตน้ 

              3. อิทธิพลของกลุ่มบุคคลท่ีมีช่ือเสียง บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในความหมายน้ีอาจจะเป็นเพื่อนซ่ึงเรานบัถือ

ความคิดของเขาหรืออาจจะเป็นผูเ้ชียวชาญทางดา้นความพิเศษต่างๆ ตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ัดในเร่ืองน้ีก็คือ การ

โฆษณา ซ่ึงมกัจะใชค้นมีช่ือเสียงไปยุง่เก่ียว เช่น ดาราภาพยนตร์ช่ือดงัคนนั้นใชส้บู่ยีห่อ้นั้น ๆ เป็นตน้  

              เจตคติเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ   อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการเรียนรู้  ประสบการณ์ และ

เป็นตวักระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือแนวโน้มท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้น ๆ  ไปในทิศทางหน่ึง อาจ

เป็นไปในทางสนบัสนุนหรือคดัคา้นก็ได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขบวนการการอบรมใหก้ารเรียนรู้ระเบียบวิธีของสังคม  

ซ่ึงเจตคติน้ีจะแสดงออกหรือปรากฏใหเ้ห็นชดัในกรณีท่ีส่ิงเร้านั้นเป็นส่ิงเร้าทางสังคม 

องค์ประกอบของเจตคติ 

  องคป์ระกอบของเจตคติมี 3 ประการ  ไดแ้ก่ 

  1.  ดา้นความคิด ( Cognitive  Component)  หมายถึง  การรับรู้และวินิจฉยัขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ  แสดง

ออกมาในแนวคิดท่ีวา่อะไรถูก  อะไรผดิ 

  2.  ดา้นความรู้สึก  ( Affective  Component)  หมายถึง  ลกัษณะทางอารมณ์ของบุคคลท่ีสอดคลอ้งกบั

ความคิด  เช่น  ถา้บุคคลมีความคิดในทางท่ีไม่ดีต่อส่ิงใด  ก็จะมีความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อส่ิงนั้นดว้ย  จึงแสดงออกมา

ในรูปของความรู้สึกไม่ชอบหรือไม่พอใจ 

  3.  ดา้นพฤติกรรม  ( Behavior  Component)  หมายถึง  ความพร้อมท่ีจะกระทาํซ่ึงเป็นผลมาจาก

ความคิดและความรู้สึกและจะออกมาในรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธ การปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติั 

3. ทฤษฎแีรงจูงใจ 

ความหมายและองค์ประกอบของแรงจูงใจ ( Motivation) 

            แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะท่ีอินทรียถู์กกระตุน้ให้แสดงพฤติกรรมเพื่อไปยงัจุดมุ่งหมายดงันั้นแรงจูงใจ

จึงเป็นความปรารถนา ท่ีบุคคลมีความตอ้งการท่ีจะบรรลุเป้าหมายโดยการเรียนรู้ของแต่ละคนนัน่เอง เม่ือบุคคล

ไดรั้บการกระตุน้จากส่ิงเร้าต่างๆ และบุคคลจะเกิดความตอ้งการ ( Needs )  และถา้ความตอ้งการของบุคคล

ไม่ไดรั้บการตอบสนอง บุคคลจะเกิดความเครียด ( stress ) เม่ือบุคคลสะสมความเครียดไวม้าก ๆ บุคคลจะขาด

ความสุขในการดาํเนินชีวิต  การสะสมความเครียด ความวิตกกงัวลมาก  ๆ จะทาํให้บุคคลเกิดแรงขบั  ( drive ) 

ท่ีจะกระทาํกิจกรรมบางอย่างหรือแสดงพฤติกรรมบางอย่างให้ลดความเครียดนั้นลงมากระบวนการท่ีเกิดข้ึน

ภายในน้ีเอง ซ่ึงจะทาํการกระตุน้ให้บุคคลไปสู่การกระทาํบางอยา่งท่ีไปสู่เป้าหมาย  กระบวนการเช่นน้ีเรียกวา่ 

แรงจูงใจ ( Motivation ) 

องค์ประกอบในการเกดิแรงจูงใจ  มี 4 ข้ันตอน คือ 

  1.  ขั้นความตอ้งการ ( needs stage )  ออความตอ้งการเป็นสภาวะขาดสมดุลท่ีเกิดไดเ้ม่ือบุคคลขาดส่ิงท่ี

จะทาํใหส่้วนต่าง ๆ ภายในร่างกายทาํหนา้ท่ีไปตามปกติ   ส่ิงท่ีอาจจะเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิตจึงทาํให้

เกิดแรงขบัและเกิดแรงกระตุน้ เช่น ความหิว  เม่ือบุคคลหิวบุคคลก็ตอ้งพยายามหาอาหาร   คนท่ีลดนํ้าหนกัโดย 



 

การใช้ยาลดความอ้วน  ยาจะไปกดประสาทไม่ให้หิวแต่พอหลงัจากไม่ใช้ยาลดนํ้ าหนักจะเห็นว่าคนท่ีลด

นํ้าหนกัโดยใชย้าจะกินอาหารชดเชยมากข้ึนและอาจจะกลบัมาอว้นใหม่อีก  หรือเด็กเล็กท่ีไม่กินนมตอนป่วย  

แต่พอใหป่้วยเด็กจะเร่ิมกินนมมากข้ึนเพื่อชดเชยตอนท่ีป่วย  ความกระหายก็เป็นความตอ้งการอีกอยา่งท่ีเม่ือเกิด

แลว้บุคคลตอ้งหาวิธีการเพื่อให้หายกระหาย   ความตอ้งการทางเพศและความตอ้งการการพกัผ่อนก็จดัเป็น

ความตอ้งการขั้นพื้นฐานในการดาํรงชีวิต  และไม่มีใครในโลกน้ีท่ีพยายามฝืนเพื่อไม่ให้ตนเองหลบั มนุษย ์      

ทุกคนตอ้งการการพกัผอ่นดว้ยกนัทั้งส้ิน 

  2.  ขั้นแรงขบั ( drive  stage  )  หรือภาวะท่ีบุคคลถูกกระตุน้ให้เกิดแรงขบั  เม่ือบุคคลเกิดแรงขบัแลว้

บุคคลจะน่ิงอยูเ่ฉย ๆ ไม่ไดบุ้คคลอาจจะรู้สึกไม่มีความสุข กระวนกระวายใจ  ดงันั้นบุคคลจะคิดคน้หาวิธีการท่ี

ทาํใหต้นเองรู้สึกวา่ไดรั้บการตอบสนองจากความหิว ความกระหาย  ความตอ้งการทั้งปวงท่ีเกิดข้ึน เพื่อผลกัดนั

ใหไ้ปสู่จุดหมายปลายทาง ตามท่ีบุคคลตอ้งการ  เช่น  เม่ือเราวิ่งเหน่ือยๆ อากาศก็ร้อนจดั  ทาํให้เราเหน่ือยและ

คอแหง้อยากกินนํ้า   ส่ิงท่ีเราตอ้งการบาํบดัความกระหายในช่วงเวลานั้นคือนํ้ า บุคคลจะพยายามทุกวิธีทางท่ีจะ

หานํ้ามาด่ืม 

  3.  ขั้นพฤติกรรม ( behavior stage )      เป็นขั้นท่ีเกิดแรงขบัอยา่งมากท่ีทาํให้บุคคลเดินไปหานํ้ าด่ืม  

โดยการเดินเขา้ไปในร้านสะดวกซ้ือแลว้เปิดขวดด่ืมแลว้จึงเดินมาจ่ายสตางคห์รือถา้ทนต่อความกระหายนํ้ าไดก้็

รีบเดินอยา่งรวดเร็วไปจ่ายสตางคแ์ลว้ยกนํ้าด่ืมรวดเดียวหมดขวด  ช่ืนใจ  ความกระหายก็บรรเทาลง 

   4.  ขั้นลดแรงขบั ( drive  reduction stage ) เป็นขั้นสุดทา้ยท่ีอินทรียไ์ดรั้บการตอบสนองคือ ไดด่ื้มนํ้ า

เป็นขั้นท่ีบุคคลเกิดความพึงพอใจ ความตอ้งการต่างๆ ก็จะลดลง  

4. ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบวางเง่ือนไข แบบแบบการกระทาํของสกนิเนอร์ 

สกินเนอร์ (B.F. Skinner) เกิดในมลรัฐเพนซิลวาเนีย ในปี ค.ศ. 1904 มีบทบาทสําคญัในการนาํ

บทเรียนสาํเร็จรูปและเคร่ืองมือมาใช ้ บางคนเรียกวา่ ทฤษฎีเสริมแรง   การเสริมแรงเป็นการช่วยตอบสนองส่ิง

เร้าใหป้รากฏข้ึนซํ้ าอยูเ่สมอจนทาํใหเ้กิดความเคยชินส่ิงเร้าเดิม  การตอบสนองเช่นเดิม ก็ตามมาคือ เกิดเป็นการ

เรียนรู้การทดลองของสกินเนอร์ 

        ไดท้ดลองกบัหนูขาว  โดยมีขั้นการทดลอง  ดงัน้ี 

           ขั้นท่ี  1     ก่อนการเรียนรู้      --->  กดคาน (CR)   --->     อาหาร (UCS)  --->   กิน (UCR) 

           ขั้นท่ี  2     หลงัการเรียนรู้    (S1)    --->   (R1)                --->     S2                    --->   R2    

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

การประยกุตใ์ชใ้นการสอน 

           1.  การตั้งจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

           2.  การใชต้วัเสริมแรง  ไดแ้ก่ ยิม้แยม้ การชมเชยจากครู คะแนน 

           3.  การใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป 

 

 



 

บทที ่3 

วธีิการดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 

 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน ให้เป็นผูมี้วินยั

และความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและการเรียนดีข้ึนของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้น ปวช. 1/7             

ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  ไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  ขั้นตอนการดาํเนินการวจิยั 

 2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

   4.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5.  การวเิคราะห์ขอ้มูล  

 

1. ข้ันตอนการดําเนินการวจัิย 

       ผูว้จิยัไดก้าํหนดขั้นตอนในการวจิยัไวด้งัน้ี 

 1.  ศึกษาหลกัการ  ทฤษฏีจิตวิทยาการศึกษา  เจตคติ  (Attitude)  ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีการ

เรียนรู้แบบวางเง่ือนไข แบบแบบการกระทาํของสกินเนอร์ ลกัษณะดา้นวินยัในห้องเรียน ความขยนัอดทนและ

ความรับผดิชอบ 

 2.  กาํหนดกรอบความคิดในการวิจยั  เพื่อทาํการศึกษาความมีวินยัในตนเอง  ความรับผิดชอบ

ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปวช. 1/7  ปีการศึกษา  2560  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ 

 3.  กาํหนดวตัถุประสงค ์

 4.  กาํหนดกลุ่มประชากร  ในการวิจยัคร้ังน้ีได้กําหนดกลุ่มประชากร คือ นักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปวช. 1/7   ปีการศึกษา  2560  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ  จาํนวน           

54  คน 

 5.  สร้างเคร่ืองมือการวิจยั  โดยผูว้ิจยัศึกษาจากหลกัการ ทฤษฎี  แนวคิด  วตัถุประสงค์  เพื่อ

จาํแนกวา่  ควรสร้างเคร่ืองมือวดัดา้นใดบา้งให้เหมาะสมกบัสภาพของ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นปวช. 1/7   ปีการศึกษา  2560  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ  จาํนวน 54 คน   ท่ีนาํมาทาํการวิจยั

ในคร้ังน้ี 

 6.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยันาํไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลดวัยตวัเองโดยการสังเกต ให้นกัศึกษา

กลุ่มตวัอยา่งไดต้อบแบบสอบถาม 



 7.  การสรุปผลการวจิยัและนาํเสนอผลการวิจยั  โดยนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูลและเขียน

สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

2. ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร / กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้น

ปวช. 1/7   ปีการศึกษา  2560  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  จาํนวน 54 คน 

 

 

3.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาค้นคว้า 

 ในการทาํวจิยัคร้ังน้ี  เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสังเกต  แบบสอบถาม  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง   

 

4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู ้วิจ ัยได้ใช้การสังเกตและนําเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนให้ ได้ตอบ

แบบสอบถามและเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปวช. 1/7   ปีการศึกษา  2560  

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  จาํนวน 54  คน 

 

 

5.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัใชค้่าร้อยละในการวิเคราะห์ขอ้มูล  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาวจิยัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเ้ป็นผูมี้วินยัและความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีและการ

เรียนดีข้ึนของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปวช. 1/7   ปีการศึกษา  2560  วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถ

วทิยพ์ณิชยการ  จาํนวน 54 คน 

 ปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจากนกัศึกษาเป็นอย่างดีจึงทาํให้นกัศึกษามีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สามารถตอบสนองต่อตวันกัศึกษาเองทาํให้นกัศึกษามีพฤติกรรมการเรียนท่ีดีข้ึนมีวินยัในตนเอง และมีความ

รับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายและการเรียนดีข้ึนผูว้ิจยัได้ดาํเนินการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

 1. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้การดําเนินติดตามข้อมูลด้วยตัวเองโดยการสังเกต สัมภาษณ์                 

ใหน้กัศึกษาตอบแบบสอบถามและมีการติดตามดูแลพฤติกรรมและการเรียนของนกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด  ดงัน้ี 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปวช. 1/7   

ปีการศึกษา  2560  วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ  จาํนวน 54  คน ปีการศึกษา  2560  โดยการสังเกต

พฤติกรรมและการเรียนของนกัศึกษาใน  ขณะท่ีทาํการสอน  และสอบถามจากครูแต่ละวิชาท่ีทาํการสอน ซ่ึง

พบวา่มีนกัศึกษาท่ีมีปัญหาดา้นพฤติกรรมการเรียน  ขาดวินยัและความรับผิดชอบ เช่น  มาสาย  ไม่สนใจเรียน  

ไม่ส่งงานตามกาํหนดเวลา  บางคร้ังไม่มาเรียน  มีการจดบนัทึกและติดตามนกัศึกษาเป็นรายกรณี โดยการว่า

กล่าวตกัเตือนและมีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการใหน้กัศึกษาตอบแบบสอบถาม  สรุปไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงความมีวนัิย ความรับผดิชอบและความสนใจการเรียน 

ของนักศึกษาประกาศณยีบัตรวชิาชีพระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ัน ปวช.1/2  (คร้ังที ่1) 

ข้อ รายการ 
ทาํเป็น

ประจํา 

ทาํเป็น

บางคร้ัง 
ไม่เคยทาํ 

รวม 

1 นกัเรียนมกันาํงานวชิาอ่ืนมาทาํ ขณะท่ีกาํลงัเรียนวชิาหน่ึง   14 23 17 54 

2 นกัเรียนพดูคุยและเล่นเพื่อนในขณะท่ีครูสอน 30 17 7 54 

3 นกัเรียนส่งงานและการบา้นตรงเวลาท่ีครูกาํหนด 31 13 10 54 

4 นกัเรียนนอนหลบัในหอ้งเรียนขณะชัว่โมงเรียน 1 2 51 54 

5 นกัเรียนไม่ทาํการบา้นและลอกการบา้นเพื่อน 10 40 4 54 

6 นกัเรียนทาํผิดจะพยายามแกไ้ขโดยไม่ทอ้แท ้ 20 31 3 54 

7 นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 30 21 3 54 

8 นกัเรียนมาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน 40 10 4 54 

9 นกัเรียนรู้จกัวางแผนและเตรียมพร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน

มหาวทิยาลยั 40 10 4 54 

10 นกัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์โดยการอ่านหนงัสือ 19 32 3 54 

      

 

 จากแบบสอบถามนกัศึกษาเก่ียวกบัความมีวนิยัและรับผดิชอบในหอ้งเรียน (คร้ังท่ี 1)  สรุปได ้ดงัน้ี     

นกัศึกษามกันาํงานวชิาอ่ืนมาทาํ ขณะท่ีกาํลงัเรียนวชิาหน่ึง นกัศึกษาท่ีทาํเป็นประจาํ มากท่ีสุด  คิดเป็น 14 คน 

นกัศึกษาพดูคุยและเล่นเพื่อนในขณะท่ีครูสอน นกัศึกษาท่ีทาํเป็นประจาํมากท่ีสุด คิดเป็น 30 คน 

นกัศึกษาส่งงานและการบา้นตรงเวลาท่ีครูกาํหนด นกัศึกษาท่ีทาํเป็นประจาํมากท่ีสุด คิดเป็น 31 คน 

นกัศึกษานอนหลบัในห้องเรียนขณะชัว่โมงเรียน  นกัศึกษาท่ีทาํเป็นประจาํมากท่ีสุด  คิดเป็น 1 คน 

นกัศึกษาไม่ทาํการบา้นและลอกการบา้นเพื่อน  นกัศึกษาท่ีทาํเป็นประจาํ มากท่ีสุด  คิดเป็น 4 คน 

นกัศึกษาทาํผดิจะพยายามแกไ้ขโดยไม่ทอ้แท ้ นกัศึกษาท่ีทาํบางคร้ัง มากท่ีสุด  คิดเป็น 3 คน 

นกัศึกษามีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย นกัศึกษาท่ีทาํเป็นประจาํและทาํเป็นบางคร้ัง มากท่ีสุด  คิด

เป็น 21 คน 

นกัศึกษามาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน  นกัศึกษาท่ีทาํบางคร้ัง มากท่ีสุด  คิดเป็น 40 คน 

นกัศึกษารู้จกัวางแผนและเตรียมพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั นกัศึกษาท่ีทาํบางคร้ัง มากท่ีสุด  คิดเป็น 

40 คน 

นกัศึกษาใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์โดยการอ่านหนงัสือ นกัศึกษา ท่ีทาํบางคร้ัง มากท่ีสุด  คิดเป็น 3 คน 

  

 



 จากท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษา และไดใ้ช้แบบสอบถามเก่ียวกบัความมีวินยั ความ

รับผิดชอบและความสนใจการเรียน โดยให้นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปวช.  1/7  จาํนวน  54  

คน ตอบแบบสอบถามดว้ยความจริงแลว้นาํมาสรุปโดยใชใ้นการวิเคราะห์ผลการวิจยั  (จากแบบสรุปผลการ

ตอบแบบสอบถาม)  และประกอบกบัผลการเรียนของภาคเรียนท่ี  2  ทาํให้ผูว้ิจยัไดท้าํการสังเกตนกัศึกษาท่ีมี

พฤติกรรมในลกัษณะดงักล่าวและมีผลการเรียนค่อนขา้งตํ่า  ซ่ึงผูว้ิจยัจะทาํการวิจยัเพื่อเป็นปรับเปล่ียนดา้น

พฤติกรรมให้นักเรียนในห้องเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบ  ตั้งใจเรียน  จึงไดด้าํเนินการโดยให้แต่ละคน

ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและร่วมกนัสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายในหอ้งเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 

โดยการวางเง่ือนไขกนัภายในหอ้งเรียน  สร้างแรงจูงใจ  และสร้างความตระหนกัให้นกัศึกษาเห็นถึงผลของการ

ไม่มีวนิยั  ขาดความรับผดิชอบ และไม่ตั้งใจเรียน  โดยไดด้าํเนินการ  ดงัน้ี 

  ๏ ใชว้ธีิเสริมแรงทางบวก 

                  ๏ ขอความร่วมมือจากผูป้กครองร่วมกนัดูแลพฤติกรรมและการเรียนของนกัสึกษา  ให้ผูป้กครอง

แจง้พฤติกรรมของนกัสึกษาขณะอยู่บา้น เม่ือนกัศึกษาขาดเรียนหรือมาสายให้ครูทราบและครูก็มีการติดตาม

นกัศึกษาร่วมกนั 

   ๏   ขอความร่วมมือจากครูท่ีทาํการสอนทุกท่านให้ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมของนกัศึกษาขณะเรียนใน

แต่ละวชิา 

     ๏  ขอความร่วมมือกบัเพื่อนภายในห้องเรียน  โดยการจดัเป็นกลุ่ม 7  กลุ่ม  กลุ่มละ  8  คน  จาํนวน         

7  คน  และกลุ่มละ 6  คน จาํนวน  1  กลุ่ม  รวมเป็นทั้งส้ินจาํนวน  47  คน  โดยครูจะคดัเลือกนกัศึกษาท่ีมีความ

รับผิดชอบ  ตั้ งใจเรียนและมีผลการเรียนค่อนข้างดี  เป็นหัวหน้ากลุ่มเพื่อเป็นพี่เล้ียงภายในกลุ่ม  และให้

นกัศึกษาท่ีเหลือเขา้รวมกลุ่มกนัเองตามความสมคัรใจให้ครบจาํนวนตามท่ีกาํหนด  หลงัจากนั้นให้แต่ละกลุ่ม

เขียนคาํมัน่สัญญาร่วมกนั และร่วมกนัวางแผนการศึกษาต่อระดบัมหาวิทยาลยั ซ่ึงนกัศึกษาท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง

ให้เป็นหัวหน้ากลุ่มจะดาํเนินการแต่งตั้ งกรรมการแต่ละด้านร่วมกันดูแลภายในกลุ่ม  เช่น ดูแลเก่ียวกับ

พฤติกรรม  การขาดเรียน  มาสาย  การเรียนฯลฯ   นกัศึกษาจะเขา้กลุ่มร่วมกนัทาํงานและเป็นพี่เล้ียงคอยให้

คาํปรึกษา  ช่วยเหลือกรณีไม่เขา้ใจบทเรียน  อ่านหนงัสือ  และทาํงานแต่ละวชิาไดส้าํเร็จ   

      ผูว้ิจยัไดติ้ดตาม ดูแลและสังเกตนกัศึกษาเป็นระยะ ๆ  และในกรณีท่ีนกัศึกษามีปัญหาไม่ว่าจะเป็น

ปัญหาดา้นพฤติกรรมและการเรียน หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มจะรายงานครูและร่วมกนัแกปั้ญหาทั้งดา้นการมา

เรียน ถา้มีนกัศึกษาขาดเรียนภายในกลุ่มจะแจง้ให้ครูทราบและมีการติดตามให้มาเรียนและช้ีให้นกัศึกษาเห็น

ความสําคัญของการเรียน  ต้องมีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  ทาํให้บรรยากาศการเรียนรู้ภายใน

หอ้งเรียนดีข้ึน  รู้จกัเสียสละ  มีความสามคัคีและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ภายในหอ้งเรียนมีการจดักิจกรรม 

ต่าง ๆ ร่วมกนั  เช่น  ร่วมกนัทาํความสะอาดห้องเรียนนอกเหนือจากเวรทาํความสะอาดประจาํวนัแลว้  แข่งขนั

กีฬาภายในห้องเรียนนอกจากน้ีมีการจดัให้นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมรักการอ่าน ทั้งน้ีเพื่อเป็นฝึกให้นกัศึกษามี

ความรับผดิชอบและรู้จกัประหยดัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

      ผูว้จิยัไดส้ังเกตพบวา่พฤติกรรมของนกัศึกษาภายในหอ้งหลงัจากมีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ แลว้  

ใหเ้พื่อนคอยเป็นพี่เล้ียงแนะนาํเพื่อนไม่วา่จะเป็นดา้นพฤติกรรมและการเรียน  ทาํให้ดีมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ



เรียนการสอนมากข้ึน เม่ือนาํนกัศึกษามาร่วมกนัทาํกิจกรรมของโรงเรียน พบวา่นกัศึกษามีความกระตือรือร้น

ในการเขา้ร่วมกิจกรรม  และเอาใจใส่ต่อการเรียนมากข้ึน  ขณะเขา้แถวก็มีความเป็นระเบียบและมีวนิยัมากข้ึน 

 

 ตามลาํดบัเม่ือแต่ละวิชาทาํการสอบก็จะพบวา่นกัศึกษาจะเขา้กลุ่มร่วมกนัอ่านหนงัสือและมีการซกัถาม

บทเรียนท่ีไม่เขา้ใจ  เพื่อนท่ีเขา้ใจก็จะอธิบายให้กบัเพื่อนท่ีไม่เขา้ใจบทเรียนทาํให้ไดค้ะแนนดีข้ึน  ครูก็ให้คาํ

ชมเชยและให้กาํลงัใจนกัศึกษาเพื่อท่ีจะไดมี้กาํลงัใจทาํต่อไป  รู้จกัหนา้ท่ีและมีความรับผิดชอบมากข้ึน  ทาํให้

นกัเรียนเห็นความสําคญัของตวัเอง สนใจเรียนมากข้ึน มีการซกัถามเก่ียวกบับทเรียนกบัครูให้อธิบายให้เขา้ใจ  

โดยดูจากพฤติกรรมการเรียน  การส่งงานตรงกาํหนดเวลา    และไดรั้บคาํชมเชยจากครูแต่ละวิชาท่ีทาํการสอน  

โดยภาพร่วมของนกัเรียนในห้องปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียน  ตั้งใจเรียน   ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัมาก

ข้ึน  มีนํ้าใจ  รู้จกัเสียสละ  มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการมาเรียนให้มาทนัเรียน 

 หลงัจากผูว้จิยัเห็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้นกัศึกษาเป็นผูมี้วินยั  มีความรับผิดชอบต่อการเรียนและ

มีบรรยากาศภายในห้องเรียนดีข้ึน  ครูก็มีการพูดคุยและร่วมกนัประเมินผลการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของแต่

ละคน โดยการสัมภาษณ์และใหน้กัเรียนแต่ละคนตอบแบบสอบถามชุดเดิมอีกคร้ัง แลว้นาํมาสรุปเปรียบเทียบ

กบัการตอบแบบสอบถามคร้ังแรก พบวา่  นกัศึกษามีความรัก สามคัคีในหมู่คณะ  มีความรับผิดชอบ  มาเรียน

เป็นประจาํ  ตั้งใจเรียนและทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  มีผลการเรียนดีข้ึน ทาํใหเ้กิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิชา การตอบ

แบบสอบถามจากนกัเรียนและจากการใชแ้รงจูงใจเสริมแรงโดยให้คาํชมเชยแก่นกัเรียน  รวมทั้งดูแลดา้นการ

เรียนให้มีความรับผิดชอบ  สนใจเรียน  และติดตามจากผูป้กครอง  คุณครูท่ีเขา้สอนแต่ละวิชา    ปรากฏว่า  

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้น ปวช.1/7  ปีการศึกษา  2560  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ    

มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน  รับผิดชอบและสนใจเรียนมากข้ึน  โดยสังเกตจากบรรยากาศการเรียนภายใน

หอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ทาํใหน้กัสึกษามีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียน มีความตั้งใจเรียน  

มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย  ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายและส่งงานตรงกาํหนดเวลา รู้จกั

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัดว้ยความเต็มใจ ยงัส่งผลทาํให้ผลการเรียนมีวินยั ความรับผิดชอบและความสนใจการ

เรียนของนกัศึกษา  โดยสรุปจากผลการเปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถาม   ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงความมีวนัิย ความรับผดิชอบและความสนใจการเรียน 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันปวช. 1/7 (คร้ังที ่2) 

ข้อ รายการ 
ทาํเป็น

ประจํา 

ทาํเป็น

บางคร้ัง 
ไม่เคยทาํ 

รวม 

1 นกัเรียนมกันาํงานวชิาอ่ืนมาทาํ ขณะท่ีกาํลงัเรียนวชิาหน่ึง   6 12 36 54 

2 นกัเรียนพดูคุยและเล่นเพื่อนในขณะท่ีครูสอน 14 18 22 54 

3 นกัเรียนส่งงานและการบา้นตรงเวลาท่ีครูกาํหนด 41 13 0 54 

4 นกัเรียนนอนหลบัในหอ้งเรียนขณะชัว่โมงเรียน 0 1 52 54 

5 นกัเรียนไม่ทาํการบา้นและลอกการบา้นเพื่อน 6 15 33 54 

6 นกัเรียนทาํผิดจะพยายามแกไ้ขโดยไม่ทอ้แท ้ 37 14 3 54 

7 นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 34 17 3 54 

8 นกัเรียนมาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน 30 24 0 54 

9 นกัเรียนรู้จกัวางแผนและเตรียมพร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน

มหาวทิยาลยั 30 17 7 54 

10 นกัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์โดยการอ่านหนงัสือ 35 18 1 54 

      

 

  จากแบบสอบถามนกัศึกษาเก่ียวกบัความมีวินยัและรับผิดชอบในห้องเรียนคร้ังท่ี 2   พบวา่นกัศึกษา  

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปวช.1/7วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการมีความกระตือร้ือร้น  

เอาใจใส่ต่อการเรียน และมีวนิยัและความรับผดิชอบมากข้ึน  โดยสรุปได ้ดงัน้ี     

นกัศึกษามกันาํงานวชิาอ่ืนมาทาํ ขณะท่ีกาํลงัเรียนวชิาหน่ึง  นกัศึกษาไม่เคยทาํ มากท่ีสุด  คิดเป็น 6 คน 

นกัศึกษาพดูคุยและเล่นเพื่อนในขณะท่ีครูสอน นกัศึกษาท่ีทาํเป็นบางคร้ังมากท่ีสุดคิดเป็น 14 คน 

นกัศึกษาส่งงานและการบา้นตรงเวลาท่ีครูกาํหนด นกัศึกษาท่ีไม่เคยทาํมากท่ีสุด  คิดเป็น 41 คน  

นกัศึกษา นอนหลบัในห้องเรียนขณะชัว่โมงเรียน นกัศึกษาท่ีไม่เคยทาํ มากท่ีสุด  คิดเป็น 0 คน 

นกัศึกษาไม่ทาํการบา้นและลอกการบา้นเพื่อน  นกัศึกษาท่ีไม่เคยทาํ มากท่ีสุด  คิดเป็น 6 คน 

นกัศึกษาทาํผดิจะพยายามแกไ้ขโดยไม่ทอ้แท ้ นกัศึกษาท่ีทาํเป็นประจาํมากท่ีสุดคิดเป็น 37 คน 

นกัศึกษามีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย นกัศึกษาท่ีทาํเป็นประจาํมากท่ีสุดคิดเป็น 34 คน 

นกัศึกษามาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน  นกัศึกษาท่ีทาํเป็นประจาํ มากท่ีสุด  คิดเป็น 30 คน 

นกัศึกษารู้จกัวางแผนและเตรียมพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลยันกัศึกษาท่ีทาํเป็นประจาํ มากท่ีสุด คิดเป็น 

30 คน 

นกัศึกษาใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์โดยการอ่านหนงัสือ  นกัศึกษาท่ีทาํเป็นประจาํ มากท่ีสุด  คิดเป็น 35 คน 

 



บทที ่5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ความมุ่งหมาย  

  เพื่อเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผูมี้วินยัและความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีและการ

เรียนดีข้ึนของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้น ปวช. 1/7  ปีการศึกษา 2560  ของวิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 

ประชากร/กลุ่มตวัอย่าง  

 ประชากร / กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้น ปวช. 

1/7  ปีการศึกษา 2558  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ   จาํนวน 54  คน 

  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้  คือ การสังเกต  และการสัมภาษณ์ การพดูคุย   การใชค้าํมัน่สัญญา

และทฤษฎีเสริมแรง 

 

วธีิการดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ในการทาํวจิยัคร้ังน้ี  เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสังเกต  แบบสอบถาม  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง     

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ผูว้จิยัใชค้่าร้อยละในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

สรุปผลการวจิยัวเิคราะห์ข้อมูล  

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต  ข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิชา และการตอบ

แบบสอบถามจากนกัศึกษา  การใชแ้รงจูงใจเสริมแรงโดยใหค้าํชมเชยแก่นกัศึกษา  รวมทั้งดูแลดา้นการเรียนให้

มีความรับผดิชอบ   สนใจเรียน   และติดตามจากผูป้กครอง    คุณครูท่ีเขา้สอนแต่ละวชิา     ซ่ึงนกัศึกษาให้ความ

ร่วมมือเป็นอยา่งดี  ทาํใหน้กัศึกษามีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากข้ึน  ในการทาํวิจยัคร้ังน้ี

ปรากฏวา่ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้น ปวช. 1/7  ปีการศึกษา 2560  ของวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถ

วทิยพ์ณิชยการ   จาํนวน 54 คน 

 



      สรุปผล 

 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเ้ป็นผูมี้วนิยัและความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีและการเรียนวิชา

เพศวิถีศึกษาดีข้ึน มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน  รับผิดชอบและสนใจเรียนมากข้ึน  โดยสังเกตจากบรรยากาศ

การเรียนภายในห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีความตั้งใจเรียนมากข้ึน  มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ไม่ขาด

เรียนหรือมาสาย  ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายและส่งงานตรงกาํหนดเวลา รู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัดว้ยความ

เตม็ใจ โดยดูจากการสังเกต การสัมภาษณ์  ผลการเรียนและสรุปผลการเปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถาม

เก่ียวกบัความมีวนิยั ความรับผดิชอบและความสนใจการเรียนของนกัเรียน    

 

ตารางเปรียบเทียบความมีวนัิย   ความรับผดิชอบและความสนใจการเรียน 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ช้ันปวช.  1/7  ปีการศึกษา  2560  (คร้ังที ่1 และคร้ังที ่2) 

ข้อ รายการ 

คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 

ทาํเป็น

ประจํา 

ทาํเป็น

บางคร้ัง 

ไม่เคย

ทาํ 

ทาํเป็น

ประจํา 

ทาํเป็น

บางคร้ัง 

ไม่เคย

ทาํ 

1 นกัศึกษามกันาํงานวชิาอ่ืนมาทาํ ขณะท่ี

กาํลงัเรียนวชิาหน่ึง   14 23 17 6 12 36 

2 นกัศึกษาพดูคุยและเล่นเพื่อนในขณะท่ีครู

สอน 30 17 7 14 18 22 

3 นกัศึกษาส่งงานและการบา้นตรงเวลาท่ีครู

กาํหนด 31 13 10 41 13 0 

4 นกัศึกษานอนหลบัในห้องเรียนขณะ

ชัว่โมงเรียน 1 2 51 0 1 52 

5 นกัศึกษาไม่ทาํการบา้นและลอกการบา้น

เพื่อน 10 40 4 6 15 33 

6 นกัศึกษาทาํผดิจะพยายามแกไ้ขโดยไม่

ทอ้แท ้ 20 31 3 37 14 3 

7 นกัศึกษามีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 30 21 3 34 17 3 

8 นกัศึกษามาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน 40 10 4 30 24 0 

9 นกัศึกษารู้จกัวางแผนและเตรียมพร้อมท่ีจะ

ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยั 40 10 4 30 17 7 

10 นกัศึกษาใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์โดย

การอ่านหนงัสือ 19 32 3 35 18 1 



 

 จากแบบสอบถามนกัศึกษาเก่ียวกบัความมีวินยัและรับผิดชอบในห้องเรียน  เม่ือนาํผลสรุปของ

การตอบแบบสอบถามคร้ังท่ี 1  และคร้ังท่ี  2  พบว่านกัศึกษาระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปวช. 1/7  มี

ความกระตือร้ือร้น  เอาใจใส่ต่อการเรียน และมีวนิยัและความรับผดิชอบมากข้ึน จากตารางพบวา่  ในการตอบ 

แบบสอบถามคร้ังท่ี 2  นกัศึกษามีพฤติกรรมดงักล่าวมากกว่าคร้ังท่ี 1   หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นไดว้า่ดี

ข้ึนอย่างเห็นได้ชัด  คือ  นักศึกษาไม่นาํงานวิชาอ่ืนมาทาํขณะท่ีกาํลงัเรียนวิชาหน่ึง ไม่คุยและเล่นเพื่อนใน

ขณะท่ีครูสอนส่งงานและการบา้นตรงเวลาท่ีครูกาํหนด   ไม่นอนหลบัในหอ้งเรียนขณะชัว่โมงเรียนทาํการบา้น

และไม่ลอกการบา้นเพื่อน  ทาํผิดจะพยายามแกไ้ขโดยไม่ทอ้แท ้  มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

มาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน  รู้จกัวางแผนและเตรียมพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั  และใชเ้วลาวา่งให้

เป็นประโยชน์โดยการอ่านหนงัสือ  ทาํให้นกัศึกษาสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผูมี้วินยัและ

ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและการเรียน  ส่งผลให้การเรียนดีข้ึน  และเป็นผูท่ี้มีความสําเร็จในชีวิตตามจุดหมาย

ท่ีตั้งไว ้

อภิปรายผล 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช้ 

1.  เกณฑแ์ละแบบทดสอบท่ีใชค้วรผา่นการทดสอบหลาย ๆ คร้ังเพื่อนาํมาแกไ้ขต่อไป 

2.  ขณะท่ีทาํการทดสอบ อาจารยป์ระจาํวชิา ควรใหค้าํแนะนาํ อยา่งถูกตอ้ง และเอาใจใส่กบันกัศึกษาใหม้าก 

3.  นกัศึกษาตอ้งขยนัหมัน่เพียรมีจิตสาํนึกและความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตนเอง 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรทาํการทดสอบผลสัมฤทธ์ิการการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผูมี้วินยัและความ

รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษาควรทดสอบหลงัจากการเรียนรู้เน้ือหาและไดท้าํการฝึกซ้อม

ประมาณ 4 สัปดาห์แล้วทาํการทดสอบ คร้ังท่ี 1 และอีก 4 สัปดาห์ทาํทดสอบคร้ังท่ี 2 จะทาํให้นักศึกษามี

ความสามารถปรับปรุงตวัเองพร้อมเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่ดีออกไปและในระหวา่งท่ีทาํการเรียนการสอน

ครูผูส้อนตอ้งเอาใจใส่อย่างใกลชิ้ดชมเชยยกย่องและเปิดโอกาสให้นกัศึกไดซ้ักถามขอ้สงสัยในขณะทาํการ

เรียนการสอนใหม้ากท่ีสุดควรมีการติดตามอยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ือง   ควรมีการติดตามอยา่งต่อเน่ือง 

 2. ครู  ผูป้กครอง  นกัศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ควรร่วมมือกนัแกไ้ขและสะทอ้นปัญหาต่าง ๆ ของ

นกัศึกษา  ทาํใหน้กัศึกษามีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการเรียน   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

 

แบบทดสอบถาม 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลแบบสอบถาม 

1. เพศ  (     )ชาย  (     )หญิง 

2. อาย ุ  (     )15-16 ปี  (     )17-18 ปี  

                (     ) 19-20ปี  (     )20 มากวา่ปี   

      3.ระดบัการศึกษา (    )ปวช.  

     4.สาขา  (    ) การบญัชี  (    ) การตลาด  (    ) คอมพิวเตอณ์ธุรกิจ 

  (    ) เทคโนโลยสีารสนเทศ  

ตารางแสดงความมีวนัิย ความรับผดิชอบและความสนใจการเรียน 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันปวช. 1/2 (คร้ังที ่ - ) 

 

ขอ้ รายการ 
ทาํเป็น

ประจาํ 

ทาํเป็น

บางคร้ัง 
ไม่เคยทาํ 

1 นกัศึกษามกันาํงานวชิาอ่ืนมาทาํ ขณะท่ีกาํลงัเรียนวชิาหน่ึง      

2 นกัศึกษาพดูคุยและเล่นเพื่อนในขณะท่ีครูสอน    

3 นกัศึกษา ส่งงานและการบา้นตรงเวลาท่ีครูกาํหนด    

4 นกัศึกษานอนหลบัในห้องเรียนขณะชัว่โมงเรียน    

5 นกัศึกษาไม่ทาํการบา้นและลอกการบา้นเพื่อน    

6 นกัศึกษาทาํผดิจะพยายามแกไ้ขโดยไม่ทอ้แท ้    

7 นกัศึกษามีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย    

8 นกัศึกษามาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน    

9 นกัศึกษารู้จกัวางแผนและเตรียมพร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน

มหาวทิยาลยั 
   

10 นกัศึกษาใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์โดยการอ่านหนงัสือ    
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