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บทที่ 1 
ความเป็นมาและความสำคัญ 

 

 ปัจจุบันสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทุกๆด้านท้ังในด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครอง        
จึงจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆมาเกื้อหนุนกันซึ่งต้องมีการพัฒนาโดยต้องคำนึงถึงทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ
และส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดคือทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพโดยจะต้องมีคุณสมบัติด้านสมรรถภาพทางร่างกายและ
จิตใจท่ีดีมีสติปัญญามีความรู้ความสามารถมีความอดทนขยันขันแข็งไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากกล้าเผชิญ
ปัญหาและอุปสรรคด้วยความมุ่งมั่นถ้ามนุษย์ทุกคนมีคุณสมบัติดังกล่าวก็จะเป็นผู้มีวินัยในตนเองซึ่งจะเป็น
วัฒนธรรมท่ีทุกคนในสังคมต้องปฏิบัติเพราะจะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขวินัยจึงเป็นคุณธรรมท่ีควร
สร้างและปลูกฝังให้ทุกคนใช้เป็นแนวทางสำหรับบังคับพฤติกรรมของตนเองทำให้บรรลุตามจุดหมายของชีวิต
และประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นครูควรสร้างสรรค์วินัยให้เกิดแก่นักเรียนเมื่อนักเรียนมีวินัยมีความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีของตนจะทำให้สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางท่ีดีงามจึงควรมีการ
ปลูกฝังใหย้ึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถ้าหากในสังคมไม่มีการปลูกฝังและพัฒนาเด็กให้มีวินัยและมีคุณภาพ
แล้วการพัฒนาสังคมและประเทศก็จะเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพจึงควรต้องปลูกฝังวินัยในตนเองให้เป็น
พื้นฐานในท่ีสุดก็จะสามารถพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ีสำคัญ
และมี ความจำ เป็ น อย่ างม าก ใน การ ท่ี จะพั ฒ นาให้ มนุ ษ ย์ มี ป ระ สิทธิภ าพ และ ศักยภาพ สูง สุด                                                                                                                                                                                      
 จากการเป็นครูผู้สอนรายวิชางานเช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์ 1 ซึ่งมีหน้าท่ีดูแลนักเรียนด้าน
พฤติกรรมและการเรียนของนักเรียนท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนพบว่าพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
บางคนในห้องเรียนไม่สนใจเรียนขาดความรับผิดชอบและระเบียบวินัยจึงทำให้บรรยากาศการเรียนรู้ไม่เอื้อต่อ
การเรียนการสอนและมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์จึงทำให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้จะส่งผลต่อนักเรียนบางคนท่ี
มีผลการเรียนค่อนข้างต่ำจึงต้องใช้กระบวนการวิจัยมาแก้ปัญหาโดยการนำทฤษฎีการเรียนรู้ทฤษฎีแรงจูงใจ
และทฤษฎีการวางเงื่อนไขมาใช้กับนักเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนและส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพและความสามารถของตนเองซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีวินัย
ความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองมีบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมเป็นการปลูกฝังระเบียบวินัยการ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นทำให้สามารถพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลการ
เรียนดีขึ้น 
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ความสำคัญของการศึกษา 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงด้านพฤติกรรมการเรียนเมื่อนักเรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ให้เป็นผู้ท่ีมีวินัยในตนเองและความรับผิดชอบ  จะทำให้นักเรียนสนใจเรียนและมีความขยันอดทน  มีแรงจูงใจ 

ทำให้มีผลการเรียนดีขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนและครูทุกท่านท่ีจะนำมาเสริมสร้างพัฒนา
นักเรียนใหม้ีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  สังคมและประเทศชาติต่อไป 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและการ
เรียนดีขึ้นของนักเรียนระดับปวช. ช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างเช่ือมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2565  
 

สมมุติฐานการวิจัย 
 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของนักเรียนทำให้
สามารถพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมและการเรียนให้ดีขึ้น 
 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
 1.  ประชากร ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนของนักเรียนระดับปวช. ช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างเช่ือม
โลหะ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำนวน 24   คน 
 2.  ตัวแปรท่ีศึกษา  
      2.1  ตัวแปรอิสระ คือ พฤติกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองได้แก่  
   วินัยในตนเอง 
   ความรับผิดชอบ 
   แรงจูงใจในการเรียน  
                    2.2  ตัวแปรตาม คือ  พฤติกรรมด้านความมีวินัยในตนเอง 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
  ความมีวินัยในตนเอง  หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบและไม่ทำผิดต่อกฎระเบียบใน
การเป็นนักเรียน 
 ความรับผิดชอบ หมายถึง  ความมุ่งมั่นของนักเรยีนท่ีจะงานท่ีได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี  
และต้ังใจเรียนอย่างเต็มความสามารถ   
 แรงจูงใจในการเรียน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมเม่ือถูกกระตุ้นจากส่ิงเร้า เช่น คำชมเชย  การให้
รางวัล ฯลฯ  แล้วสามารถประพฤติตนได้บรรลุเป้าหมายโดยการเรียนรู้ของแต่ละคน 
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บทที่ 2 
เอกสารและทฤษฎท่ีีเกี่ยวข้อง 

 
ทฤษฎีที่เก่ียวข้องในการจัดทำงานวิจัย   มีดังนี้ 
 จิตวิทยาการศึกษา 
 เจตคติ  (Attitude) 
 ทฤษฎีแรงจูงใจ 
 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไข แบบแบบการกระทำของสกินเนอร์ 
 

จิตวิทยาการศึกษา 
 จิตวิทยาการศึกษา มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา การสร้างหลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยคำนึงถึงความแตกต่างของบุคคล นักศึกษาและครู  จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาการศึกษา เพื่อ
จะได้เข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียนและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนถึงปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเรียนการ 
 

ความสำคัญของการศึกษาจิตวิทยาการศึกษา 
 ความสำคัญของวัตถุประสงค์ของการศึกษาและบทเรียน นักจิตวิทยาการศึกษาได้เน้นความสำคัญ
ของความชัดเจนของการระบุวัตถุประสงค์ของการศึกษาบทเรียนตลอดจนถึงหน่วยการเรียนเนื่องจาก
วัตถุประสงค์จะเป็นตัวกำหนดการจัดการเรียนการสอนทฤษฎีพัฒนาการและทฤษฎีบุคลิกภาพเป็นเรื่องท่ี
นักการศึกษาและครูจะต้องมีความรู้เพราะจะช่วยให้เข้าใจเอกลักษณ์ของผู้เรียนในวัยต่างๆโดยเฉพาะวัย
อนุบาล วัยเด็ก และวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่กำลังศึกษาในโรงเรียน  ความแตกต่างระหว่างบุคคลและกลุ่ม นอกจาก
มีความเข้าใจพัฒนาการของเด็กวัยต่างๆแล้วนักการศึกษาและครูจะต้องเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
และกลุ่มทางด้านระดับเชาวน์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ เพศ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งนักจิตวิทยา
ได้คิดวิธีการวิจัยท่ีจะช่วยชี้ให้เห็นว่า   ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นตัวแปรท่ีสำคัญในการเลือกวิธีสอนและ
ในการสร้างหลักสูตรท่ีเหมาะสม   ทฤษฎีการเรียนรู้   นักจิตวิทยาท่ีศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้นอกจากจะ
สนใจว่าทฤษฎีการเรียนรู้จะช่วยนักเรียนให้เรียนรู้และจดจำอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรแล้วยังสนใจ
องค์ประกอบเกี่ยวกับตัวของ    ผู้เรียน  เช่น แรงจูงใจว่ามีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้อย่างไร ความรู้เหล่านี้ก็มี
ความสำคัญต่อการเรียนการสอน  ทฤษฎีการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษานักจิตวิทยาการศึกษาได้เป็น
ผู้นำในการบุกเบิกต้ังทฤษฎีการสอนซึ่งมีความสำคัญและมีประโยชน์เท่าเทียมกับทฤษฎีการเรียนรู้และ
พัฒนาการในการช่วยนักการศึกษาและครูเกี่ยวกับการเรียนการสอนสำหรับเทคโนโลยีในการสอนท่ีจะช่วยครู
ได้มากก็คือ คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน หลักการสอนและวิธีสอนนักจิตวิทยาการศึกษาได้เสนอหลักการสอน
และวิธีการสอนตามทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีแต่ละท่านยึดถือ เช่น หลักการสอนและวิธีสอนตามทัศนะนักจิตวิทยา
พฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม และมนุษยนิยม  หลักการวัดผลและประเมินผลการศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
เรื่องนี้จะช่วยให้นักการศึกษา และครูทราบว่า การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือผู้เรียนได้ 
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สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์เฉพาะของแต่ละวิชาหรือหน่วยเรียนหรือไม่   เพราะถ้าผู้เรียนมีสัมฤทธิผลสูง ก็จะ
เป็นผลสะท้อนว่าโปรแกรมการศึกษามีประสิทธิภาพและการสร้างบรรยากาศของห้องเรียน เพื่อเอื้อการเรียนรู้
และช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักเรียนความสำคัญของจิตวิทยาการศึกษาต่ออาชีพครูมีความสำคัญในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
 1. ช่วยให้ครูรู้จักลักษณะนิสัยของนักเรียนท่ีครูต้องสอนโดยทราบหลักพัฒนาการท้ังทางร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม และบุคลิกภาพเป็นส่วนรวม 
 2. ช่วยให้ครูมีความเข่าใจพัฒนาการทางบุคลิกภาพบางประการของนักเรียน เช่น อัตมโนทัศน์ 
ว่าเกิดข้ึนได้อย่างไรและเรียนรู้ถึงบทบาทของครูในการท่ีช่วยนักเรียนให้มีอัตมโนทัศน์ท่ีดีและถูกต้องได้อย่างไร 
 3. ช่วยครูให้มีความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อจะได้ช่วยนักเรียนเป็นรายบุคคลให้
พัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 4. ช่วยให้ครูรู้วิธีจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เหมาะสมแก้วัยและขั้นพัฒนาการของนักเรียน 
เพื่อจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจและมีความท่ีอยากจะเรียนรู้ 
 5. ช่วยให้ครูทราบถึงตัวแปรต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเช่นแรงจูงใจอัตมโนทัศน์ 
และการตั้งความคาดหวังของครูท่ีมีต่อนักเรียน 
 6. ช่วยครูในการเตรียมการสอนวางแผนการเรียน  เพื่อทำให้การสอนมีประสิทธิภาพสามารถช่วย
ให้นักเรียนทุกคนเรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  โดยคำนึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ 
  6.1 ช่วยครูเลือกวัตถุประสงค์ของบทเรียนโดยคำนึงถึงลักษณะนิสัยและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของนักเรียนท่ีจะต้องสอนและสามารถท่ีจะเขียนวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเข้าใจว่าส่ิงคาดหวังให้นักเรียนรู้
มีอะไรบ้าง  โดยถือว่าวัตถุประสงค์ของบทเรียนคือส่ิงท่ีจะช่วยให้นักเรียนทราบ เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียน
สามารถทำอะไรได้บ้าง 
  6.2 ช่วยครูในการเลือกหลักการสอนและวิธีสอนท่ีเหมาะสม โดยคำนึงลักษณะนิสัยของ
นักเรียนและวิชาท่ีสอน และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 
  6.3 ช่วยครูในการประเมินไม่เพียงแต่เฉพาะเวลาครูได้สอนจนจบบทเรียนเท่านั้นแต่ใช้ประเมิน
ความพร้อมของนักเรียนก่อนสอน ในระหว่างท่ีทำการสอน  เพื่อทราบว่านักเรียนมีความก้าวหน้าหรือมีปัญหา
ในการเรียนรู้อะไรบ้าง 
 7. ช่วยครูให้ทราบหลักการและทฤษฎีของการเรียนรู้ท่ีนัก ได้พิสูจน์แล้วว่าได้ผลดี เช่น การเรียน
จากการสังเกตหรือการเลียนแบบ 
 8. ช่วยครูให้ทราบถึงหลักการสอนและวิธีสอนท่ีมีประสิทธิภาพรวมท้ังพฤติกรรมของครูท่ีมีการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพว่ามีอะไรบ้าง เช่น การใช้คำถาม การให้แรงเสริม และการทำตนเป็นต้นแบบ 
 9. ช่วยครูให้ทราบว่านักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีไม่ได้เป็นเพราะระดับเชาวน์ปัญญาเพียงอย่างเดียว 
แต่มีองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น  แรงจูงใจ  ทัศนคติหรืออัตมโนทัศน์ของนักเรียนและความคาดหวังของครูท่ีมีต่อ
นักเรียน 
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 10. ช่วยครูในการปกครองช้ันและการสร้างบรรยากาศของห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของนักเรียน ครูและนักเรียนมีความรักและไว้วางใจซึ่งกันและกนันักเรียน ต่างก็ช่วยเหลือ
กันและกัน ทำให้ห้องเรียนเป็นสถานท่ีท่ีทุกคนมีความสุขและนักเรียนรักโรงเรียน อยากมาโรงเรียน  
 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เยาวชนพัฒนาการท้ังทางด้านเชาวน์ปัญญาและ
ทางบุคลิกภาพเพื่อช่วยให้เยาวชนมีความสำเร็จในชีวิตทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ    
มีมาตรฐานความเป็นเลิศความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาจึงสำคัญในการช่วยท้ังครูและนักศึกษาผู้มีความ
รับผิดชอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 

 พัฒนาการจิตวิทยาการศึกษา 
 จิตวิทยา เป็นศาสตร์ท่ีมีคนสนใจมาต้ังแต่สมัยกรีกโบราณก่อนคริสตกาล มีนักปรัชญาช่ือ      
พลาโต (Plato  427 – 347  ก่อนคริสต์กาล)    อริสโตเติล (Aristotle  384 – 322  ก่อนคริสต์กาล)       ได้
กล่าวถึงธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ในเชิงปรัชญามากกว่าแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาในยุคนั้น
เป็นแบบเก้าอี้โต๊ะกลมหรือเรียกว่า  Arm  Chair  Method    เรียกจิตวิทยาในยุคนั้นว่า     จิตวิทยายุคเก่า
เพราะนักจิตวิทยานั่งศึกษาอยู่กับโต๊ะทำงาน โดยใช้ความคิดเห็นของตนเองเพียงอย่างเดียวไม่มีการทดลอง ไม่
มีการวิเคราะห์ใด ๆ ท้ังส้ิน      ต่อมาอริสโตเติลได้สนใจจิตวิทยาได้ทำการศึกษาและได้เขียนตำราเล่มแรกของ
โลกเป็นตำราท่ีว่าด้วยเรื่อง วิญญาณช่ือ  De  Anima  แปลว่า  ชีวิต    เขากล่าวว่า   วิญญาณเป็นต้นเหตุให้
คนต้องการเรียนจิตวิทยา คนในสมัยโบราณจึงศึกษาจิตวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับวิญญาณ  โดยมีความเช่ือว่า
วิญญาณจะสิงอยู่ในร่างกายของมนุษย์ขณะมีชีวิตอยู่   เมื่อคนส้ินชีวิตก็หมายถึงร่างกายปราศจากวิญญาณและ
วิญญาณออกจากร่างล่องลอยไปช่ัวระยะหนึ่งแล้วอาจจะกลับสู่ร่างกายคืนอีกได้  และเมื่อนั้นคน ๆ นั้นก็จะฟื้น
คืนชีพขึ้นมาอีก    ชาวกรีกจึงมีการคิดค้นวิธีการป้องกันศพไม่ให้เน่าเป่ือยท่ีเรียกว่า มัมมี่  เพื่อคอยการกลับมา
ของวิญญาณต่อมาประมาณศตวรรษท่ี 11 -  12  ได้เกิดลัทธิความจริง (Realism)    เป็นลัทธิท่ีเช่ือสภาพ
ความเป็นจริงของส่ิงต่าง ๆ    และลัทธิความคิดรวบยอด  (Conceptualism)   ท่ีกล่าวถึงความคิดท่ีเกิด
หลังจากได้วิเคราะห์พิจารณาส่ิงต่าง ๆ  ถี่ถ้วนแล้ว     จากลัทธิท้ังสองนี้เองทำให้ผู้คนมีความคิดมากขึ้นมีการ
คิด วิเคราะห์ ไตร่ตรอง   จึงเป็นเหตุให้ผู้คนเริ่มหันมาสนใจในทางวิทยาศาสตร์  และจึงเริ่มมาสนใจในเรื่อง
จิตวิทยาในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้น   ในขณะเดียวกันก็ยังสนใจศึกษาเรื่องจิตมากขึ้นด้วย  รวมท้ังให้ความ
สนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจิตสำนึก  (Conscious)    อันได้แก่      การมีสมาธิ  การมีสติสัมปชัญญะ  และเช่ือ
ว่าจะเป็นมนุษย์ได้จะต้องประกอบไปด้วย  ร่างกายกับจิตใจ  จึงมีคำพูดติดปากว่า  “A Sound  mind  is  in  
a  sound  body”  จิตท่ีผ่องใสอยู่ในร่างกายท่ีสมบูรณ์      ความสนใจเรื่องจิตจึงมีมากขึ้นตามลำดับ 
นอกจากนี้ยังเช่ือว่า  จิต  แบ่งสามารถเป็นส่วนๆ  ได้แก่    ความคิด  (Idea)     จินตนาการ  (Imagine)  
ความจำ  (Memory)  การรับรู้  (Concept)  ส่วนท่ีสำคัญท่ีสุดเรียกว่า  Faculty  of  will  เป็นส่วนหนึ่งของ
จิตท่ีสามารถส่ังการเคล่ือนไหวต่าง ๆ  ของร่างกายต่อมา  Norman  L. Mumm      มีความสนใจเรื่องจิต เขา 
กล่าวว่า  จิตวิทยา คือ การศึกษาเรื่องจิต  ในปี  ค.ศ.  1590   คำว่า  Psychology      จึงเป็นท่ีรู้จักและ
สนใจของคนท่ัวไป 
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         จอห์น  ลอค  (John  Locke  ค.ศ.  1632 - 1704)  ได้ช่ือว่าเป็น บิดาจิตวิทยาแผนใหม่  เขาเช่ือ
ว่า  ความรู้สึกตัว  ( Conscious )  และส่ิงแวดล้อมเป็นตัวที่มีอิทธิพลต่อจิต 
 วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา  การศึกษาทางจิตวิทยาใช้หลาย  ๆ วิธีการมาผสมผสานและทำการ
วิเคราะห์บนสมมุติฐาน  นักจิตวิทยาจะใช้วิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  เช่น  การตรวจสอบตนเอง    การสังเกต  
การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี  การสัมภาษณ์  การทดสอบ  ดังจะอธิบายเรียงตามลำดับต่อไปนี้  
 1.  การตรวจสอบตนเอง (Introspection)   หมายถึง    วิธีการให้บุคคลสำรวจ ตรวจสอบตนเอง
ด้วยการย้อนทบทวนการกระทำและความรู้สึกนึกคิดของตนเองในอดีต ท่ีผ่านมา  แล้วบอกความรู้สึกออกมา  
โดยการอธิบายถึงสาเหตุและผลของการกระทำในเรื่องต่าง ๆ  เช่น     ต้องการทราบว่าทำไมเด็กนักเรียนคน
หนึ่งจึงชอบพูดปดเสมอ ๆ  ก็ให้เล่าเหตุหรือเหตุการณ์ในอดีต ท่ีเป็นสาเหตุให้มีพฤติกรรมเช่นนั้นก็จะทำให้
ทราบท่ีมาของพฤติกรรมและได้แนวทางในการท่ีจะช่วยเหลือแก้ไขพฤติกรรมดังกล่าวได้ 
 การตรวจสอบตนเองจะได้รับข้อมูลตรงตามความเป็นจริงและเป็นประโยชน์  เพราะผู้รายงานท่ีมี
ประสบการณ์และอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริง ๆ    แต่หากผู้รายงานจดจำเหตุการณ์ได้แม่นยำ  และมีความจริงใจ
ในการรายงานอย่างซื่อสัตย์ไม่ปิดบังและบิดเบือนความจริง          แต่หากผู้รายงานจำเหตุการณ์หรือเรื่องราว
ไม่ได้หรือไม่ต้องการรายงานข้อมูลท่ีแท้จริงให้ทราบก็จะทำให้การตีความหมายของเรื่องราวต่าง ๆ    หรือ
เหตุการณ์ผิดพลาดไม่ตรงตามข้อเท็จจริง 
 2. การสังเกต  (Observation)  หมายถึง  การเฝ้าดูพฤติกรรมในสถานการณ์ท่ีเป็นจริง อย่างมี
จุดมุ่งหมาย  โดยไม่ให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัว  การสังเกตแบ่งเป็น  2  ลักษณะคือ 
  2.1  การสังเกตอย่างมีแบบแผน  ( Formal  Observation )  หมายถึง  การสังเกตท่ีมีการ
เตรียมการล่วงหน้า  มีการวางแผน  มีกำหนดเวลา  สถานการณ์  สถานท่ี พฤติกรรมและบุคคลท่ีจะสังเกต ไว้
เรียบร้อยเมื่อถึงเวลาท่ีนักจิตวิทยาวางแผน            ก็จะเริ่มทำการสังเกตพฤติกรรมตามท่ีกำหนดและผู้
สังเกตพฤติกรรมจะจดพฤติกรรมทุกอย่างในช่วงเวลานั้นอย่างตรงไปตรงมา 
                       2.2  การสังเกตอย่างไม่มีแบบแผน  ( Informal  Observation )  หมายถึง  การสังเกต
โดยไม่ต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าหรือวางแผนล่วงหน้า  แต่สังเกตตามความสะดวกของผู้สังเกตคือจะสังเกต
ช่วงเวลาใดก็ได้แล้วทำการจดบันทึกพฤติกรรมท่ีตนเห็นอย่างตรงไปตรงมา 
 การสังเกตช่วยให้ได้ข้อมูลละเอียด  ชัดเจนและตรงไปตรงมา  เช่น  การสังเกต อารมณ์  
ความรู้สึก    ของบุคคลต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  จะทำให้เห็นพฤติกรรมได้ชัดเจนกว่าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการ
อื่น ๆ    แต่การสังเกตท่ีดีมีคุณภาพมีส่วนประกอบหลายอย่าง  เช่น  ผู้สังเกตจะต้องมีใจเป็นกลางไม่อคติหรือ
ลำเอียงอย่างหนึ่งอย่างใด  และสังเกตได้ท่ัวถึง  ครอบคลุม  สังเกตหลาย ๆ  สถานการณ์หลาย ๆ หรือหลายๆ  
พฤติกรรม  และใช้เวลาในการสังเกต     ตลอดจนการจดบันทึกการสังเกตอย่างตรงไปตรงมาและแยกการ
บันทึกพฤติกรรมจากการตีความไม่ปะปนกัน  ก็จะทำให้การสังเกตได้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริงและนำมาใช้
ประโยชน์ตามจุดมุ่งหมาย 
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 3.  การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี  (Case Study)  หมายถึง  การศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ท่ี
สำคัญของบุคคล  แต่ต้องใช้เวลาศึกษาติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง  แล้วรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์พิจารณา
ตีความเพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม  หรือลักษณะพิเศษท่ีผู้ศึกษาต้องการทราบ   ท้ังนี้เพื่อจะได้หาทาง
ช่วยเหลือแก้ไข  ปรับปรุง           ตลอดจนส่งเสริมพฤติกรรมให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ท่ีสำคัญของบุคคลแต่
ต้องใช้เวลาศึกษาติดต่อกันเป็นระยะหนึ่ง      แล้วรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์พิจารณาตีความเพื่อให้เข้าใจถึง
สาเหตุของพฤติกรรม  หรือลักษณะพิเศษท่ีผู้ศึกษาต้องการทราบ  ท้ังนี้    เพื่อจะได้หาทางช่วยเหลือแก้ไข  
ปรับปรุง  ตลอดจนส่งเสริมพฤติกรรมให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ 
 4.  การสัมภาษณ์  (Interview)  หมายถึง  การสนทนากันระหว่างบุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไป  โดย
มีจุดมุ่งหมายซึ่งการสัมภาษณ์ก็มีหลายจุดมุ่งหมาย  เช่น  การสัมภาษณ์เพื่อความคุ้นเคย   สัมภาษณ์เพื่อ
คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อตลอดจนสัมภาษณ์เพื่อการแนะแนวและ
การให้คำปรึกษา เป็นต้นแต่ท้ังการสัมภาษณ์ก็เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ  เพื่อใช้ในการตัดสินใจการ
สัมภาษณ์ท่ีดี  จำเป็นต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า  วางแผน  กำหนดสถานท่ี  เวลาและเตรียมหัวข้อหรือ
คำถามในการสัมภาษณ์  และนอกจากนั้นในขณะสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์ควรจะใช้เทคนิคอื่น ๆ  ประกอบด้วยก็
ยิ่งจะได้ผลดี  เช่น  การสังเกต   การฟัง   การใช้คำถาม   การพูด        การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้
สัมภาษณ์และผู้สัมภาษณ์ก็จะช่วยให้การสัมภาษณ์ได้ดำเนินไปด้วยดี 
 5. การทดสอบ (Testing)   หมายถึง  การใช้เครื่องมือท่ีมีเกณฑ์ในการวัดลักษณะของพฤติกรรม
ใด        พฤติกรรมหนึ่ง  หรือหลาย ๆ  พฤติกรรม    โดยให้ผู้รับการทดสอบเป็นผู้ตอบสนองต่อแบบทดสอบ
ซึ่งอาจเป็นแบบทดสอบภาษาและแบบปฏิบัติการหรือลงมือทำ  ท้ังนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้นตาม
จุดมุ่งหมายท่ีผู้ทดสอบวางไว้แบบทดสอบท่ีนำมาใช้ในการทดสอบหาข้อมูล     ได้แก่  แบบทดสอบบุคลิกภาพ  
แบบทดสอบความสนใจ  เป็นต้น 
                การทดสอบก็มีส่ิงท่ีควรคำนึงถึงเพื่อผลของข้อมูลท่ีได้รับ       ซึ่งแบบทดสอบท่ีนำมาใช้
ควรเป็นแบบทดสอบท่ีเช่ือถือได้เป็นมาตรฐาน  ตลอดจนการแปรผลได้อย่างถูกต้อง  เป็นต้น 
 6.  การทดสอบ  (Experiment)  หมายถึง    วิธีการรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นระบบ     มีข้ันตอนและ
เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งมีลำดับข้ันตอนดังนี้  ต้ังปัญหา   ต้ังสมมุติฐาน    การรวบรวมข้อมูล      การ
ทดสอบสมมุติฐาน  การแปลความหมายและรายงานผล        ตลอดจนการนำผลท่ีได้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
หรือส่งเสริมต่อไป         การทดลองจึงเป็นการจัดสภาพการณ์ขึ้นมาเพื่อดูผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นเพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มหรือสถานการณ์  คือ 
 1.  กลุ่มทดลอง  (Experiment  Group)  คือ  กลุ่มท่ีได้รับการจัดสภาพการณ์ทดลองเพื่อศึกษา
ผลท่ีปรากฏจากสภาพนั้นเช่นการสอนด้วยเทคนิคระดมพลังสมอง  จะทำให้กลุ่มเกิดความคิดสร้างสรรค์
หรือไม่ 
 2.  กลุ่มควบคุม  (Control  Group)  คือ   กลุ่มท่ีไม่ได้รับการจัดสภาพการณ์ใด  ๆ  ทุกอย่างถูก
ควบคุมให้คงภาพเดิม  ใช้เพื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มทดลอง ส่ิงท่ีผู้ทดลองต้องการศึกษาเรียกว่า ตัวแปร ซึ่งมีตัว
แปรอิสระหรือตัวแปรต้น  (Independent  Variable)  และตัวแปรตาม  ( Dependent  Variable )        
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เจตคติ  (Attitude) 
ความหมายของเจตคติ 
 เจตคติ หมายถึงอะไร ขัตติยา กรรณสูต (2516:2) ใหค้วามหมายไว้ คือ ความรู้สึกท่ีคนเรามีต่อส่ิง
หนึ่งส่ิงใดหรือหลายส่ิงในลักษณะท่ีเป็นอัตวิสัย (Subjective)     อันเป็นพื้นฐานเบ้ืองต้นหรือการแสดงออกท่ี
เรียกว่า พฤติกรรม 
 สุชา จันทร์เอม และ สุรางค์ จันทร์เอม (2520:104) ให้ความหมายเจตคติ คือความรู้สึก หรือท่าที
ของบุคคลท่ีมีต่อบุคคล วัตถุส่ิงของ หรือสถานการณ์ต่างๆ ความรู้สึก หรือท่าทีจะเป็นไปในทำนองท่ีพึงพอใจ 
หรือไม่พอใจ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ 
 สงวนศรี วิรัชชัย (2527:61) ให้ความหมายเจตคติ คือสภาพความคิด ความเข้าใจและความรู้สึก
เชิงประเมินท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ(วัตถุ สถานการณ์ ความคิด ผู้คน ฯลฯ) ซึ่งทำให้บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะแสดง
พฤติกรรมต่อส่ิงนั้น ในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของทัศนคติท่ีมีอยู่ 
 ชม ภูมิภาค (2516:64) ให้ความหมายเจตคติ คือวิถีทางท่ีบุคคลเกิดความรู้สึกต่อบางส่ิงบางอย่าง 
คำจำกัดความเช่นนี้มิใช่คำจำกัดความเชิงวิชาการมากนักแต่หากเราจะพิจารณาโดยละเอียดแล้วเราก็พอจะ
มองเห็นความหมายของมันลึกซึ้งชัดเจนพอดู      เมื่อพูดว่าคือความรู้สึกต่อส่ิงนั้นก็หมายความว่าเจตคตินั้นมี
วัตถุ วัตถุท่ีเจคติจะมุ่งตรงต่อนั้นจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นบุคคล ส่ิงของ สถานการณ์   นโยบายหรืออื่น ๆ 
อาจจะเป็นได้ท้ังนามธรรมและรูปธรรม ดังนั้น    วัตถุแห่งเจตคตินั้นอาจจะเป็นอะไรก็ได้ท่ีคนรับรู้หรือคิดถึง
ความรู้สึกเช่นนี้อาจจะเป็นในด้านการจูงใจหรืออารมณ์และเช่นเดียวกันแรงจูงใจแบบอื่นๆคือดูได้จาก
พฤติกรรม   ตัวอย่างเช่น เจคติต่อศาสนาหากเป็นเจตคติท่ีดีเราจะเกิดความเคารพในวัดเราจะเกิดความรู้สึกว่า
ศาสนาหรือวัดนั้นจะเป็นส่ิงจรรโลงความสงบสุข           เรายินดีบริจาคทำบุญร่วมกับวัดเราจะพูดได้อีกอย่าง
หนึ่งว่าเป็นความพร้อมท่ีจะถูกกระตุ้นด้วยวัตถุ       การกระทำต่างๆของคนนั้นมักถูกกำหนดด้วยเจตคติท่ีจะ
ตัดสินใจว่าจะบริจาคเงินแก่วัดสักเท่าใดนั้นย่อมมีปัจจัยต่างๆเข้าเกี่ยวข้อง เช่น ชอบสมภาร รายได้ตนเองดีขึ้น 
เห็นความสำคัญของวัด เห็นว่าส่ิงท่ีจะต้องบูรณะมาก 
                “เจตคติ”  คือ  สภาพความรู้สึกทางด้านจิตใจท่ีเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคล
อันเป็นผลทำให้เกิดมีท่าทีหรือมีความคิด เห็นรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งในลักษณะท่ีชอบหรือไม่ชอบ เห็นหรือไม่เห็น
ด้วย   เจตคติมี   ๒ ประเภทคือ เจตคติท่ัวไป เจตคติเฉพาะอย่าง 
   COLLINS (1970:68) ให้ความหมายเจตคติ คือการท่ีบุคคลตัดสินในส่ิงต่างๆว่าดี –ไม่ดี เห็นด้วย-
ไม่เห็นด้วย ยอมรับได้-ยอมรับไม่ได้ 
 ROKEACH (1970:10) ให้ความหมายเจตคติ คือการผสมผสานหรือจัดระเบียบของความเช่ือท่ีมี
ต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใดหรือสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ใด ผลรวมของความเช่ือนี้จะเป็นตัวกำหนดแนวทางของ
บุคคลในการท่ีจะมีปฏิกริยาตอบสนองในลักษณะท่ีชอบหรือไม่ชอบ 
 BELKIN และ HKYDELL (1979:13)  ให้ความหมายเจตคติ  คือ   แนวโน้มท่ีบุคคลจะตอบสนอง 
ในทางท่ีเป็นความพอใจ ไม่พอใจ ต่อผู้คน เหตุการณ์ และส่ิงต่างๆอย่างสม่ำเสมอและคงท่ี  
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 ดังนั้นอาจสรุปความหมายของเจตคติ คือ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใด ๆ ซึ่งแสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมในลักษณะชอบ ไม่ชอบ    อาจเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย พอใจ ไม่พอใจ ต่อส่ิงใด ๆ ในลักษณะเฉพาะตัว
ตามทิศทางของทัศนคติท่ีมีอยู่และทำให้จะเป็นตัวกำหนดแนวทางของบุคคลในการท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง  
 

องค์ประกอบของเจตคติ 
 องค์ประกอบของเจตคติท่ีสำคัญ 3 ประการ คือ      
 1. การรู้ (COGNITION)  ประกอบด้วยความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อเป้าหมาย เจตคติ เช่น ทัศนคติ
ต่อลัทธิคอมมิวนิสต์ ส่ิงสำคัญขององค์ประกอบนี้    ก็คือ จะประกอบด้วยความเช่ือท่ีได้ประเมินค่าแล้วว่า
น่าเช่ือถือหรือไม่น่าเช่ือถือ    ดีหรือไม่ดี   และยังรวมไปถึงความเช่ือในใจว่าควรจะมีปฏิกริยาตอบโต้อย่างไร
ต่อเป้าหมายทัศนคติจึงจะเหมาะสมท่ีสุด     ดังนั้นการรู้และแนวโน้มพฤติกรรมจึงมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิด 
 2. ความรู้สึก (FEELING)   หมายถึง   อารมณ์ท่ีมีต่อเป้าหมาย เจตคติ นั้น  เป้าหมายจะถูกมอง
ด้วยอารมณ์ชอบหรือไม่ชอบ ถูกใจหรือไม่ถูกใจ ส่วนประกอบด้านอารมณ์   ความรู้สึกนี้เองท่ีทำให้บุคคลเกิด
ความด้ือดึงยึดมั่น    ซึ่งอาจกระตุ้นให้มีปฎิกริยาตอบโต้ได้หากมีส่ิงท่ีขัดกับความรู้สึกมากระทบ  
 3. แนวโน้มพฤติกรรม(ACTION TENDENCY) หมายถึง ความพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมท่ีสอดคล้อง       
กับเจตคติ    ถ้าบุคคลมีเจตคติท่ีดีต่อเป้าหมาย        เขาจะมีความพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนเป้าหมายนั้น   ถ้าบุคคลมีเจตคติในทางลบต่อเป้าหมาย เขาก็จะมีความพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรม
ทำลาย หรือทำร้าย เป้าหมายนั้นเช่นกัน 
 

การเกิดเจตคติ และเจตคติเกิดจากอะไร 
                เจตคติเกิดจากการเรียนรู้ของบุคคลไม่ใช่เป็นส่ิงมีติดตัวมาแต่กำเนิด หากแต่ว่าจะชอบหรือไม่
ชอบส่ิงใดต้องภายหลัง เมื่อตนเองได้มีประสบการณ์ในส่ิงนั้น ๆ แล้ว ดังนั้น จึงพอสรุปได้ว่า เจตคติเกิดขึ้นจาก
เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้       
    1. การรวบรวมความคิดอันเกิดจากประสบการณ์หลาย ๆ อย่าง 
                 2. เกิดจากความรู้สึกท่ีรอยพิมพ์ใจ 
                 3. เกิดจากการเห็นตามคนอื่น 
 ชม ภูมิภาค (2516:66-67) ได้อธิบายเรื่องการเกิดเจตคติว่าเกิดจากการเรียนรู้และโดยมากก็เป็น
การเรียนรู้ทางสังคม(social learning)ดังนั้นปัจจัยท่ีทำให้เกิดเจตคติจึงมีหลายประการเช่น 
 1. ประสบการณ์เฉพาะ เมื่อคนเราได้รับประสบการณ์ต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งอาจจะมีลักษณะในรูปแบบ
ท่ีผู้ได้รับรู้สึกว่าได้รางวัลหรือถูกลงโทษ ประสบการณ์ท่ีผู้รู้สึกเกิดความพึงพอใจย่อมจะทำให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อ
ส่ิงนั้นแต่ถ้าเป็นประสบการณ์ท่ีไม่เป็นท่ีพึงพอใจก็ย่อมจะเกิดเจตคติท่ีไม่ดี 
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 2. การสอน การสอนนั้นอาจจะเป็นท้ังแบบท่ีเป็นแบบแผนหรือไม่เป็นแบบแผนก็ได้ซึ่งเราได้รับ
จากคนอื่น องค์การท่ีทำหน้าท่ีสอนเรามีมากมายอาทิเช่น บ้าน วัด โรงเรียน ส่ือมวลชนต่าง ๆ เรามักจะได้รับ
เจตคติท่ีสังคมมีอยู่และนำมาขยายตามประสบการณ์ของเราการสอนท่ีไม่เป็นแบบแผนนั้นส่วนใหญ่เริ่มจาก
ครอบครัวต้ังแต่เด็ก ๆ มาแล้วพ่อแม่พี่น้องมักจะบอกเราว่าส่ิงนั้นไม่ดีส่ิงนี้ ไม่ดีหรือใครควรทำอะไรมี
ความสำคัญอย่างไร การสอนส่วนมากเป็นแบบยัดทะนานและมักได้ผลดีเสียด้วยในรูปแบบการปลูกฝังเจตคติ 
 3. ตัวอย่าง (Model)   เจตคติบางอย่างเกิดขึ้นจากการเลียนแบบในสถานการณ์ต่าง ๆ เราเห็น
คนอื่นประพฤติเราเปล่ียนแปลงพฤติกรรมคนอื่นออกมาเป็นรูปของเจตคติถ้าเรายอมรับนับถือหรือเคารพคนๆ
นั้นเราก็มักยอมรับความคิดของเขาตามท่ีเราเข้าใจ เช่น  เด็กชายแดงเห็นบิดาดูรายการกีฬาทางโทรทัศน์
ประจำเขาก็จะแปลความหมายว่า กีฬานั้นเป็นเรื่องน่าสนใจและจะต้องดูหรือถ้าเขาเห็นพ่อแม่ระมัดระวังต่อ
ชุดรับแขกในบ้านมากกว่าของท่ีอยู่ในสนามหญ้าหลังบ้านเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าของในบ้านต้องระวังรักษา
เป็นพิเศษ    ซึ่งการเรียนรู้เช่นนี้พ่อไม่ไม่จำเป็นต้องพูดว่าอะไรเลย เด็กจะเฝ้าสังเกตการณ์ปฏิบัติของพ่อแม่ต่อ
บุคคลอื่นอย่างถี่ถ้วนจะเรียนรู้ว่าใครควรคบใครควรนับถือ ใครไม่ควรนับถือ 
 4. ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับสถาบัน ปัจจัยทางสถาบันมีอยู่เป็นอันมากท่ีมีส่วนสร้างสนับสนุนเจตคติของ
เราตัวอย่างเช่น การปฏิบัติตนในวัด ในโบสถ์ การแต่งกายของคนในสถานการณ์ทางสังคมต่าง ๆ   เป็นส่ิงให้
แนวเจตคติของคนเราเป็นอันมาก 
 สภาวะท่ีมีผลต่อการก่อเกิดของเจตคตินั้นมีหลายอย่าง อาทิเช่น ประการแรก    ขึ้นอยู่กับการท่ี
เราคิดว่าเราเป็นพวกเดียวกัน (identification)     เด็กท่ียอมรับว่าตนเองเป็นพวกเดียวกับพ่อแม่ย่อมจะรับ
เจตคติของพ่อแม่ง่ายขึ้น หรือท่ีโรงเรียนหากเด็กถือว่าครูเป็นพวกเดียวกับตนเด็กย่อมจะรับความเช่ือถือหรือ
เจตคติของครู 
           ประการท่ีสองขึ้นอยู่กับว่าเจตคตินั้นคนอื่นๆเป็นจำนวนมากเช่ืออย่างนั้นหรือคิดอย่างนั้น
(uniformity)  การท่ีเราจะมีเจตคติเข้ากลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้นั้นอาจจะมีสาเหตุอื่นอีกเช่น
โอกาสท่ีจะได้รับเจตคติแตกต่างไปนั้นไม่มีประการหนึ่งอีกประการหนึ่งหากไม่เห็นด้วยกับส่วนใหญ่เราเกิด
ความรู้สึกว่าส่วนใหญ่ปฏิเสธเรา        นอกจากนี้ประการท่ีสามการท่ีเรามีเจตคติตรงกับคนอื่นทำให้เราพูด
ติดต่อกับคนอื่นเข้าใจ เมื่อเราเจริญเติบโตจากเด็กเป็นผู้ใหญ่นั้นแน่ท่ีสุดท่ีเราจะพบความแตกต่างของเจตคติ
มากมาย ในบ้านนั้นนับว่าเป็นแหล่งเกิดเจตคติตรงกันท่ีสุด   แต่พอมีเพื่อนฝูงเราจะเห็นว่าเจตคติของเพื่อนฝูง
และของพ่อแม่ของเขาแตกต่างกันบ้าง ในโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับการศึกษาช้ันสูงเราจะพบความ
แตกต่างของเจตคติมากมาย  ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเจตคติแรกๆท่ีเราได้รับนั้นค่อนข้างจะคงทนถาวร เจตคติ
นั้นจะสามารถนำไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ท่ีคล้ายกัน เช่น คนท่ีมีพ่อดุดันเข้มงวดเขาจะเกิดความมุ่งร้ายต่อพ่อ
อาจจะคิดว่าผู้บังคับบัญชานั้นดุดันเข้มงวดและเกิดความรู้สึกมุ่งร้ายต่อผู้บังคับบัญชาก็ได้ หรือคนงานท่ีไม่ชอบ
หัวหน้างานอาจจะนำความไม่ชอบนั้นไปใช้ต่อบริษัทหรือเกลียดบริษัทไปด้วย 
 
 
 



11 
 

 

ลักษณะของเจตคติ 
 ทิตยา สุวรรรณชฎ (2520:602-603) กล่าวถึงลักษณะสำคัญของเจตคติ 4 ประการ คือ 
               1.  เจตคติ  เป็นสภาวะก่อน ท่ีพฤติกรรมโต้ตอบ   (PREDISPOSITION TO RESPOND)ต่อ
เหตุการณ์หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยเฉพาะหรือจะเรียกว่าสภาวะพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมจริง 
               2. เจตคติ จะมีความคงตัวอยู่ในช่วงระยะเวลา (PERSISTENCE OVERTIME) แต่มิได้หมายความ
ว่าจะไม่มีการเปล่ียนแปลง  
 3. เจตคติ   เป็นตัวแปรหนึ่งนำไปสู่ความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดไม่ว่าจะ
เป็นการแสดงออกโดยวาจา หรือการแสดงความรู้สึก ตลอดจนการท่ีจะต้องเผชิญหรือหลีกเล่ียงต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
               4. เจตคติ มีคุณสมบัติของแรงจูงใจ ในอันท่ีจะทำให้บุคคลประเมินผล หรือเลือกส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่ง
หมายความต่อไปถึงการกำหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงด้วย  
                 เจตคตินับว่าเป็นส่วนประกอบท่ีสำคัญในการทำงานอย่างหนึ่ง นอกจากความพร้อมและการจูง
ใจบุคคลท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อการทำงานจะช่วยให้ทำงานได้ผลท้ังนี้เพราะเจตคติเป็นต้นกำเนิดของความคิดและ
การแสดงการกระทำออกมานั่นเอง 
               กล่าวโดยสรุป เจตคติเป็นลักษณะทางจิตของบุคคลท่ีเป็นแรงขับแรงจูงใจของบุคคล แสดง
พฤติกรรมท่ีจะแสดงออกไปในทางต่อต้านหรือสนับสนุนต่อส่ิงนั้นหรือสถานการณ์นั้น   ถ้าทราบทัศนคติของ
บุคคลใดท่ีสามารถทำนายพฤติกรรมของบุคคลนั้นได้โดยปกติคนเรามักแสดงพฤติกรรมในทิศทางท่ีสอดคล้อง
กับทัศนคติท่ีมีอยู่  
                อย่างไรก็ดีเจตคติเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจจะมีลักษณะท่ีค่อนข้างถาวรและคงทนความรังเกียจท่ีเรียนรู้
ในวัยเด็กอาจจะคงอยู่ต่อไปจนช่ัวชีวิตเจตคติทางการเมือง ศาสนาและอื่นๆมักจะมีความคงทนเป็นอันมาก 
สาเหตุท่ีทำให้เจตคติบางอย่างมีความคงทนอาจมีสาเหตุดังต่อไปนี้ 
               1. เนื่องจากเจตคตินั้นเป็นแนวทางปรับตัวได้อย่างพอเพียงคือ ตราบใดท่ีสถานการณ์นั้นยัง
สามารถจะใช้เจตคติเช่นนั้นในการปรับตัวอยู่เจตคตินั้น   ก็จะยังคงไม่เปล่ียนแต่เนื่องจากไม่สามารถท่ีจะใช้ได้
เนื่องจากสถานการณ์ได้เปล่ียนแปลงไปแล้วเจตคตินั้นก็มักจะเปล่ียนแปลงไป   เช่น ในสหรัฐอเมริกาคนส่วน
ใหญ่มักจะคัดค้านการช่วยเหลือของรัฐบาลอย่างรุนแรงแต่พอเกิดเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงก็อาจจะรับความ
ช่วยเหลือของรัฐบาลมากขึ้น 
               2. เหตุท่ีเจตคติไม่เปล่ียนแปลง่ายๆก็เพราะว่าผู้มีเตคตินั้นจะไม่ยอมรับรู้ ส่ิงยกเว้นใด  ๆ 
เหตุการณ์เช่นนี้เรียกว่า Selective perception  เช่น คนท่ีเกลียดยิว  เกิดความคิดว่าพวกยิวนี้ขี้เหนียวเอารัด
เอาเปรียบต่อมามียิวมาอยู่บ้านใกล้ ๆ ท้ัง ๆ ท่ียิวคนนั้นแสนจะดีเป็นกันเองให้ความช่วยเหลือเราดีเจตคติของ
เรามีอยู่เดิมจะไม่ยอมรับรู้ความดีของยิวเช่นนั้น  ดังนั้นเจตคติจึงไม่เปล่ียน 
               3. สาเหตุอีกอย่างหนึ่งคือ    ความภักดีต่อหมู่กลุ่มท่ีเราเป็นสมาชิกคนเราไม่อยากได้ช่ือว่าทรยศ
ต่อพวก ตั วอย่างเช่น หญิงสาวถูกอบรมมาในครอบครัวซึ่งเคร่ง ไม่ยอมให้เล่นการพนัน สูบบุหรี่เพราะการ
กระทำเช่นนั้นครอบครัวถือว่าเป็นการกระทำมิใช่วิสัยสตรีท่ีดี ท่ีจะพึงกระทำ ต่อมาแม้ว่าจะมีโอกาสท่ีจะ
กระทำได้แต่ไม่ทำ เพราะเห็นว่าขัดต่อเจตคติของพ่อแม่ท่ีเคยส่ังสอนไว้ 
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               4. ความต้องการป้องกันตนเอง บุคคลท่ีไม่ยอมเปล่ียนเจตคติท่ีเขามีอยู่เดิมนั้นอาจเนื่องจาก
เหตุผลว่าหากเขาเปล่ียนแปลงแล้วจะทำให้คนอื่นเห็นว่าเขาอ่อนแอ เช่น    คนขายของเสนอวิธีการขายใหญ่ให้
หัวหน้าหัวหน้าเห็นว่าดีเหมือนกันแต่ไม่ยอมรับเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีทำให้คนอื่นเห็นหัวหน้าไม่มี
ความสามารถ 
               5. การได้รับการสนับสนุนจากสังคมนั้นคือการท่ีเราเช่ืออย่างนั้นมีเจตคติอยู่อย่างนั้นเรายังได้รับ
การสนับสนุนกับคนท่ีมีความเช่ืออย่างเดียวกับเราอยู่ 
 

หน้าที่และประโยชน์ของเจตคติ 
                Katz (อ้างในนพมาศ 2534:130) มองว่าเจตคติมีประโยชน์และหน้าท่ี คือ 
 1. เป็นประโยชน์โดยการเป็นเครื่องมือ ปรับตัว และเป็นประโยชน์ในการใช้เพื่อทำการต่าง  ๆ 
 2. ทำประ โยชน์ โดยการใช้ป้ อ งกั น สภาวะ จิต ใจห รือป กป้ อ งสภ าวะ จิตขอ งบุ คคล 
(EGODEFENSIVE FUNCTION)   เพราะความคิด หรือความเช่ือบางอย่างสามารถทำให้ผู้เช่ือหรือคิดสบายใจ 
ส่วนจะผิดจะถูกเป็นอีกเรื่องหนึ่ง  
 3. เจตคติทำหน้าท่ีแสดงค่านิยม ให้คนเห็นหรือรับรู้   (VALUE EXPRESSIVE FUNCTION)   
 4. มีประโยชน์หรือให้คุณประโยชน์ทางความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้คนและส่ิงต่างๆ 
 5. ช่วยให้บุคคลมีหลักการและกฎเกณฑ์ในการแสดงพฤติกรรมหรือช่วยพัฒนาค่านิยมให้กับ
บุคคล การท่ีบุคคลมีทัศนคติท่ีดีต่อบุคคลสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคมจะเป็นส่ิงท่ีช่วยให้บุคคลสามารถประเมิน
และตัดสินได้ว่าควรจะเลือกประพฤติอย่างไรจึงจะเหมาะสมและดีงาม 
                  ชม ภูมิภาค (2516:65)   หน้าท่ีของเจตคติ เจตคติทำหน้าท่ีเกี่ยวกับการรับรู้อยู่มาก  เจตคติมี
ส่วนกำหนดการมองเห็นของคน นอกจากนี้ยังทำหน้าท่ีอื่น ๆ อีกเช่น 
 1.  เตรียมบุคคลเพื่อให้พร้อมต่อการปฏบิัติการ 
 2. ช่วยให้บุคคลได้คาดคะเนล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้น 
 3. ทำให้บุคคลได้รับความสำเร็จตามหลักชัยท่ีวางไว้ 
 

การเปลี่ยนแปลงเจตคติ 
            สุชา จันเอม และสุรางค์ จันเอม (2520:110-111)   กล่าวว่า ทัศนคติของบุคคลสามารถ
เปล่ียนแปลงได้เนื่องมาจาก  
               1)    การชักชวน (PERSUASION) ทัศนคติจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงใหม่ได้หลังจากท่ีได้รับ
คำแนะนำ บอกเล่า หรือได้รับความรู้เพิ่มพูนขึ้น 
               2)    การเปล่ียนแปลงกลุ่ม (GROUP CHANGE) ช่วยเปล่ียนทัศนคติของบุคคลได้ 
                3)    การโฆษณาชวนเช่ือ (PROPAGANDA) เป็นการชักชวนให้บุคคลหันมาสนใจหรือรับรู้โดย
การสร้างส่ิงแปลกๆใหม่ๆขึ้น  
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                 ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติ คือ 
                   1. บิดา มารดา ของเด็ก 
                 2. ระเบียบแบบแผน วัฒนธรรมของสังคม 
                 3. การศึกษาเล่าเรียน 
                 4. ส่ิงแวดล้อมในสังคม 
                 5. การพักผ่อนหย่อนใจท่ีแต่ละคนใช้ประจำตัว 
การแก้ไขเจตคติหรือวิธีสร้างเจตคติ 
                เจตคติเป็นเรื่องท่ีแก้ไขได้อยากถ้าจำเป็นจะต้องช่วยแก้ไขเปล่ียนเจตคติของคนอาจใช้วิธีเหล่านั้น 
คือ 
 1. การค่อย ๆ ช้ืนลงให้เข้าใจ 
 2. หาส่ิงเร้าและส่ิงจูงใจอย่างเข้มข้นมายั่วยุ 
 3. คบหาสมาคมกับเพื่อนดีดี 
 4. ให้อ่านหนังสือดีมีประโยชน์ 
 5. ให้ลองทำจนเห็นชอบแล้วกลับตัวดีเอง 
              ชม ภูมิภาค (2516:65) ได้อธิบายว่าเจตคติเปล่ียนแปลงได้ ปัจจัยท่ีจะช่วยให้เจคติเปล่ียนแปลงได้
มีหลายประการเช่น 
              1. ความกดดันของกลุ่ม(Group pressure) หากกลุ่มจะสามารถให้รางวัลหรือลงโทษได้ย่อมจะมี
แรงกดดันมากในการท่ีจะกดดันทิศทางเจตคติของเราส่ิงยั่วยุท่ีเป็นรางวัลนั้น ได้แก่ ความเป็นผู้มีคนรู้จักมาก
การเล่ือนตำแหน่งการงาน สัญลักษณ์ของการยอมรับนับถือเป็นต้น ส่วนส่ิงยั่วยุท่ีเป็นการลงโทษก็เช่น การเสีย
เพื่อนฝูง เสียช่ือเสียง เสียตำแหน่ง เป็นต้น ยิ่งเรามีความผิดปกติไปจากกลุ่มเท่าใดแรงบีบบังคับของหมู่มีมาก
เท่าใดหรือยิ่งหมู่กลุ่มนั้น ยิ่งเราต้องการเป็นสมาชิกของหมู่ใด แรงบีบบังคับของหมู่ย่อมมีมากเท่านั้นหรือยิ่งหมู่
กลุ่มต้องการเรามากเท่าใดกลุ่มก็ยิ่งต้องการให้เราปฏิบัติตามมาตรฐานของกลุ่มเท่านั้น   กลุ่มท่ีมีเกียรติศักด์ิ
หรือศักด์ิศรีต่ำในหมู่อาจจะกระทำผิดแปลกไปได้บ้าง      แต่ยิ่งมีตำแหน่งสูงหรือศักด์ิศรีสูงแล้วกระทำผิด
มาตรฐานเพียงนิดเดียวแรงกดดันของหมู่จะเกิดขึ้นทันทีเพื่อให้ปฏิบัติอยู่ในแนว 
              นอกจากนี้แรงกดดันของกลุ่มจะมีมากก็คือ การท่ีไม่มีมาตรฐานอื่นท่ีจะปฏิบัติหรือมีน้อยทางท่ีจะ
เลือกหรือเราไม่มีความรู้มากมายนักในเรื่องนั้น    บุคคลมักจะเปล่ียนความคิดเห็นหรือเจตคติหากกลุ่มของเขา
ท่ียึดอยู่เปล่ียนแปลงไป   ตัวอย่างเช่น กรรมกร แรกๆอาจไม่สนใจกันรวมเป็นสมาคมแต่ต่อมาหากรู้ว่าคนอื่น 
ๆ ในกลุ่มรับฟังความคิดเห็นนั้น เขาก็อาจเปล่ียนความคิดยิ่งกลุ่มมีความเป็นเอกภาพเท่าใดแรงกดดันของกลุ่ม
ยิ่งมีผลเท่านั้นเรื่องอำนาจของความกดดันของกลุ่มอันมีผลต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอาจจะเป็นไปได้ 4 กรณีคือ 
  1.1 เราอาจปฏิเสธบรรทัดฐานของกลุ่มและยึดมั่นในเจตคติของเราและเราอาจจะก้าวร้าวยิ่งขึ้น
หากเราเช่ือว่ากลุ่มไม่มีผลบีบบังคับเรามากนักหรือเรามีความภักดีต่อกลุ่มอื่นมากกว่า 
  1.2 เราอาจจะไม่เปล่ียนแปลงต่อเจตคติของเราแต่เราปฏิบัติตามกลุ่มเพราะเหตุผลภายนอก
อย่างอื่นโดยถือว่าเป็นส่วนตัวและเราไม่เห็นด้วยแต่ส่วนรวมทำเช่นนั้นก็ต้องปฏิบัติตาม 
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  1.3 เราอาจยอมรับบรรทัดฐานของกลุ่มเพียงผิวเผิน ภายในส่วนลึกของจิตใจเราไม่ยอมเปล่ียน
แต่พอเราออกไปอยู่กลุ่มอื่นเราจะได้เห็นว่าเราเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น 
  1.4 เราอาจจะนำเอาบางส่วนของบรรทัดฐานของกลุ่มมาผนวกกับความเช่ือของเราและปฏิเสธ
บางส่วน 
 2. ประสบการณ์ท่ีน่าพึงพอใจหรือไม่น่าพึงพอใจ เราอาจเปล่ียนแปลงเจตคติไปได้เมื่อได้รับ 
ประสบการณ์ท่ีน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเช่น นายแดงเข้าทำงานบริษัทหนึ่งเพราะเขาเช่ือว่าจะมีความก้าวหน้า
แต่พบว่าหัวหน้าของเขาเป็นคนขี้อิจฉาเมื่อเขาเกิดเสนอความคิดเห็นดีๆเพื่อปฏิบัติหัวหน้าอาจจะเห็นว่าการ
เสนอแนะของเขาเช่นนั้นทำให้ฐานะของเขาส่ันคลอนและนอกจากนั้นยังทราบดีว่าเพื่อนร่วมงานของเขาไป 
ฟ้องแก่หัวหน้างานบ่อยๆเขาจึงอาจเปล่ียนเจตคติไปอีกแบบหนึ่งคือมองไม่เห็นความก้าวหน้าในการทำงานกับ
บริษัทนี้ เช่นนี้เป็นต้น 
              3. อิทธิพลของกลุ่มบุคคลท่ีมีช่ือเสียง บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในความหมายนี้อาจจะเป็นเพื่อนซึ่งเรานับ
ถือความคิดของเขาหรืออาจจะเป็นผู้เชียวชาญทางด้านความพิเศษต่างๆ ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดในเรื่องนี้ก็คือ การ
โฆษณา ซึ่งมักจะใช้คนมีช่ือเสียงไปยุ่งเกี่ยว เช่น ดาราภาพยนตร์ช่ือดังคนนั้นใช้สบู่ยี่ห้อนั้น ๆ เป็นต้น  
              เจตคติเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ   อันเป็นผลเนื่องมาจากการเรียนรู้  ประสบการณ์ 
และเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือแนวโน้มท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้น ๆ    ไปในทิศทางหนึ่ง  
อาจเป็นไปในทางสนับสนุนหรือคัดค้านก็ได้   ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับขบวนการการอบรมให้การเรียนรู้ระเบียบวิธีของ
สังคม  ซึ่งเจตคตินี่จะแสดงออกหรือปรากฏให้เห็นชัดในกรณีท่ีส่ิงเร้านั้นเป็นส่ิงเร้าทางสังคม 
 

องค์ประกอบของเจตคติ 
  องค์ประกอบของเจตคติมี 3 ประการ  ได้แก่ 
  1.  ด้านความคิด ( Cognitive  Component)  หมายถึง  การรับรู้และวินิจฉัยข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้รับ  
แสดงออกมาในแนวคิดท่ีว่าอะไรถูก  อะไรผิด 
  2.  ด้านความรู้ สึก  ( Affective  Component)  หมายถึง  ลักษณะทางอารมณ์ของบุคคลท่ี
สอดคล้องกับความคิด  เช่น  ถ้าบุคคลมีความคิดในทางท่ีไม่ดีต่อส่ิงใด  ก็จะมีความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อส่ิงนั้นด้วย  จึง
แสดงออกมาในรูปของความรู้สึกไม่ชอบหรือไม่พอใจ 
  3.  ด้านพฤติกรรม  ( Behavior  Component)  หมายถึง  ความพร้อมท่ีจะกระทำซึ่งเป็นผลมาจาก
ความคิดและความรู้สึกและจะออกมาในรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธ การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ 
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ทฤษฎีแรงจูงใจ 
ความหมายและองค์ประกอบของแรงจูงใจ ( Motivation) 
            แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะท่ีอินทรีย์ถูกกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมเพื่อไปยังจุดมุ่งหมายดังนั้น
แรงจูงใจจึงเป็นความปรารถนา ท่ีบุคคลมีความต้องการท่ีจะบรรลุเป้าหมายโดยการเรียนรู้ของแต่ละคนนั่นเอง 
เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากส่ิงเร้าต่างๆ และบุคคลจะเกิดความต้องการ ( Needs )  และถ้าความต้องการ
ของบุคคลไม่ได้รับการตอบสนอง บุคคลจะเกิดความเครียด ( stress ) เมื่อบุคคลสะสมความเครียดไว้มาก ๆ 
บุคคลจะขาดความสุขในการดำเนินชีวิต  การสะสมความเครียด ความวิตกกังวลมาก  ๆ จะทำให้บุคคลเกิด
แรงขับ  ( drive )  
ท่ีจะกระทำกิจกรรมบางอย่างหรือแสดงพฤติกรรมบางอย่างให้ลดความเครียดนั้นลงมากระบวนการท่ีเกิดขึ้น
ภายในนี้เอง ซึ่งจะทำการกระตุ้นให้บุคคลไปสู่การกระทำบางอย่างท่ีไปสู่เป้าหมาย  กระบวนการเช่นนี้เรียกว่า 
แรงจูงใจ ( Motivation ) 
 

องค์ประกอบในการเกิดแรงจูงใจ  มี 4 ขั้นตอน คือ 
  1.  ขั้นความต้องการ ( needs stage )  ออความต้องการเป็นสภาวะขาดสมดุลท่ีเกิดได้เมื่อบุคคลขาด
ส่ิงท่ีจะทำให้ส่วนต่าง ๆ ภายในร่างกายทำหน้าท่ีไปตามปกติ   ส่ิงท่ีอาจจะเป็นส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตจึง
ทำให้เกิดแรงขับและเกิดแรงกระตุ้น เช่น ความหิว  เมื่อบุคคลหิวบุคคลก็ต้องพยายามหาอาหาร   คนท่ีลด
น้ำหนักโดยการใช้ยาลดความอ้วน    ยาจะไปกดประสาทไม่ให้หิวแต่พอหลังจากไม่ใช้ยาลดน้ำหนัก     จะเห็น
ว่าคนท่ีลดน้ำหนักโดยใช้ยาจะกินอาหารชดเชยมากขึ้นและอาจจะกลับมาอ้วนใหม่อีก  หรือ เด็กเล็กท่ีไม่กิน
นมตอนป่วย  แต่พอให้ป่วยเด็กจะเริ่มกินนมมากขึ้นเพื่อชดเชยตอนท่ีป่วย      ความกระหายก็เป็นความ
ต้องการอีกอย่างท่ีเมื่อเกิดแล้วบุคคลต้องหาวิธีการเพื่อให้หายกระหาย    ความต้องการทางเพศและความ
ต้องการการพักผ่อนก็จัดเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต  และไม่มีใครในโลกนี้ท่ีพยายามฝืนเพื่อ
ไม่ให้ตนเองหลับ       มนุษย์ทุกคนต้องการการพักผ่อนด้วยกันท้ังส้ิน 
  2.  ขั้นแรงขับ ( drive  stage  )    หรือภาวะท่ีบุคคลถูกกระตุ้นให้เกิดแรงขับ เมื่อบุคคลเกิดแรงขับ
แล้วบุคคลจะนิ่งอยู่เฉย  ๆ   ไม่ได้บุคคลอาจจะรู้สึกไม่มีความสุข กระวนกระวายใจ ดังนั้นบุคคลจะคิดค้นหา
วิธีการท่ีทำให้ตนเองรู้สึกว่าได้รับการตอบสนองจากความหิวความกระหายความต้องการท้ังปวงท่ีเกิดขึ้น  เพื่อ
ผลักดันให้ไปสู่จุดหมายปลายทาง ตามท่ีบุคคลต้องการ  เช่น  เมื่อเราวิ่งเหนื่อยๆ อากาศก็ร้อนจัดทำให้เรา
เหนื่อยและคอแห้งอยากกินน้ำส่ิงท่ีเราต้องการบำบัดความกระหายในช่วงเวลานั้นคือน้ำ บุคคลจะพยายามทุก
วิธีทางท่ีจะหาน้ำมาด่ืม 
  3.  ขั้นพฤติกรรม ( behavior stage ) เป็นขั้นท่ีเกิดแรงขับอย่างมากท่ีทำให้บุคคลเดินไปหาน้ำด่ืม  
โดยการเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วเปิดขวดด่ืมแล้วจึงเดินมาจ่ายสตางค์หรือถ้าทนต่อความกระหายน้ำได้ก็
รีบเดินอย่างรวดเร็วไปจ่ายสตางค์แล้วยกน้ำด่ืมรวดเดียวหมดขวด  ช่ืนใจ  ความกระหายก็บรรเทาลง 
   4.  ขั้นลดแรงขับ ( drive  reduction stage ) เป็นขั้นสุดท้ายท่ีอินทรีย์ได้รับการตอบสนองคือ ได้ด่ืม
น้ำเป็นขั้นที่บุคคลเกิดความพึงพอใจ ความต้องการต่างๆ ก็จะลดลง  
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บทที่ 3 
วิธีการดำเนินการศึกษาค้นคว้า 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน ให้เป็นผู้มีวินัย
และความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและการเรียนดีขึ้นของนักเรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างเช่ือมโลหะ 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ได้ดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1.  ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
 2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 
1. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
       ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนในการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1.  ศึกษาหลักการ  ทฤษฏี จิตวิทยาการศึกษา   เจตคติ  (Attitude)   ทฤษฎีแรงจูงใจ    
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไข แบบแบบการกระทำของสกินเนอร์  ลักษณะด้านวินัยในห้องเรียน  ความ
ขยันอดทนและความรับผิดชอบ 
 2.  กำหนดกรอบความคิดในการวิจัย  เพื่อทำการศึกษาความมีวินัยในตนเอง  ความรับผิดชอบ
ของนักเรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 1 สาขาช่างเช่ือมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 3.  กำหนดวัตถุประสงค์ 
 4.  กำหนดกลุ่มประชากร  ในการวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดกลุ่มประชากร คือ  นักเรียนระดับ ปวช. 
ช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างเช่ือมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  จำนวน 24  คน 
 5.  สร้างเครื่องมือการวิจัย  โดยผู้วิจัยศึกษาจากหลักการ ทฤษฎี  แนวคิด  วัตถุประสงค์    
เพื่อจำแนกว่า  ควรสร้างเครื่องมือวัดด้านใดบ้างให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 2 สาขา
ช่างเช่ือมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 24 คน ท่ีนำมาทำการวิจัยในครั้งนี้ 
 6.  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยนำได้ดำเนินการเก็บข้อมูลดัวยตัวเองโดยการสังเกต 
 7.  การสรุปผลการวิจัยและนำเสนอผลการวิจัย  โดยนำข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลและเขียน
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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2. ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร / กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 2 สาขาช่าง
เช่ือมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำนวน 24  คน  
 

3.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 ในการทำวิจัยครั้งนี้  เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสังเกต  แบบสอบถาม  ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง   
 

4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้การสังเกตและนำเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นใหน้ักเรียนระดับ 
ปวช. ช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างเช่ือมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำนวน 24  คน  ได้ตอบแบบสอบถาม
และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้ค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


