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เร่ือง : การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี1  
วทิยาลยัเทคโนโลยนีครราชสีมา 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  กระแสและววิฒันาการของการเจริญกา้วหนา้ของโลกไดเ้ปล่ียนแปลงตลอดเวลา ประเทศไทยเป็น
ประเทศหน่ึงท่ีอยูท่่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงนั้น เพื่อใหส้ังคมไทยกา้วทนัโลกยคุโลกาภิวฒัน์ 
สังคมไทยตอ้งปรับเปล่ียนแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชากรในการสร้าง
นิสัย ใหคิ้ดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ใหเ้ป็นคนยคุใหม่ 
กา้วทนัโลกแห่งความเจริญในปัจจุบนัและอนาคต สามารถปรับตวั   “ ใหอ้ยูร่อด กา้วทนั กา้วหนา้ กา้วน า ” 
การเปล่ียนแปลงทางสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การศึกษาของไทยมีการปฏิรูปคร้ังใหญ่ ไดมี้ววิฒันาการมาจนถึงการมีรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 เป็นแม่บทส าคญัก่อใหเ้กิดการปฏิรูปการศึกษา โดยก าหนดไวใ้น
มาตราต่าง ๆ เช่น มาตรา 40 ,42 , 43, 46 , 53 ,54 , 69 โดยเฉพาะมาตรา 81 ก าหนดใหมี้การประกาศใช้
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 เป็นกฎหมายทางการศึกษาฉบบัแรกของประเทศไทย ซ่ึงให้
ความส าคญัเร่ืองต่าง ๆ เช่น มาตรา 6  การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติท่ีสามารถ
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ในหมวด ตั้งแต่มาตรา 22 – 30 ไดก้ล่าวถึง  หวัใจการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ี
ยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั หรือเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้  
(Child Centered )  

จะเห็นไดว้า่ กระแสของการปฏิรูปการศึกษาไดส่้งผลการปฏิบติังานของคนทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการศึกษา เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพและบรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตรการจดัการศึกษา ประกอบ
กบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดร้ะบุไวใ้นมาตรา 24(5) มีขอ้ความส าคญั ใหค้รูสามารถ
ใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ และมาตร 30 ระบุโดย สรุปวา่ใหส้ถานศึกษา
ส่งเสริมใหผู้ส้อน สามารถวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน ในแต่ละระดบัการศึกษา ดงันั้น
ครูเป็นบุคลากร                                                                                                            
 จากเหตุผลดงักล่าว  ท าใหค้ณะผูว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาของ
การไม่ส่งงานของนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี1 ในวชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน   เพื่อ
พฒันาปรับเปล่ียนพฤติกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบ การจดักระบวนการเรียนการสอน ใหก้ารเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย   
เพื่อเสริมสร้างเจตคติในการส่งงานของนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1   จาก 
44 % เป็น 76 % 

3.  ขอบเขตการวจัิย 
1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี1  ปีการศึกษา 2554  

ของวทิยาลยัสายมิตรเทคโนโลยนีครราชสีมา 
2. ระยะเวลา คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 

4.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกท่ีแสดงออกมาในทางบวก หรือทางลบ เช่น ความพอใจ –  

ความไม่พอใจ ในการส่งงาน ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
2. งาน หมายถึง แบบฝึกหดัท่ีครูใหใ้นชัว่โมงเรียน แบบฝึกหดัการบา้น ใบงาน รวมถึง 

การท างานเป็นกลุ่มหรือช้ินงาน 
5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากงานวจัิย 

1. ท าใหค้รูผูส้อนทราบเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อพฤติกรรมในการส่งงานวชิาวทิยาศาสตร์
พื้นฐาน  เป็นแนวทางใหค้รูผูส้อนในรายวชิาอ่ืนๆไดศึ้กษาและน าไปส ารวจเจตคติทางนกัเรียนในระดบัชั้น
ประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1  ในเร่ืองของเจตคติต่อการส่งงาน 

2. เพื่อเป็นการสร้างและปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการส่งงาน การรับผดิชอบต่อการส่งงาน
ของนกัเรียนในระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 ใหเ้ป็นไปในทางท่ีดีข้ึน 

6. วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

6.1 ความหมายของเจตคติ 
เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกท่ีแสดงออกมาในทางบวก หรือทางลบ เช่น พอใจ ไม่พอใจ เห็น 

ดว้ย ไม่เห็นดว้ย ชอบหรือไม่ชอบต่อบุคคลหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
 เจตคติ หมายถึง ความรูสึกโนม้เอียงของจิตใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือ เร่ืองใด เร่ืองหน่ึง หรือ
แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ เชิงนิมาน และเชิงนิเสธ 

6.2 ลกัษณะของเจตคติ 
กฤษณา ศกัด์ิศรี ( 2530 :185 – 188 ) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะท่ีส าคญัของเจตคติ  สรุปไดด้งัน้ี  
1. เจตคติเกิดจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ของบุคคลท่ีไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีติดตวัมาแต่ 

ก าเนิด 
2. เจตคติเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม สถานการณ์และเหตุการณ์ท่ี 

เปล่ียนแปลงไป  
3. เจตคติเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมทั้งภายนอกและภายใน เราจะสังเกตไดว้า่บุคคลมีเจต 
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คติในทางยอมรับหรือไม่ยอมรับ โดยสังเกตพฤติกรรมท่ีบุคคลนั้นแสดงออกมา 
4. เจตคติเป็นส่ิงซบัซอ้น มีท่ีมาสลบัซบัซอ้น เพราะเจตคติข้ึนอยูก่บัหลายประการ เช่น  

ประสบการณ์การรับรู้ ความรู้สึก ความคิดเห็น อารมณ์ ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ ฉะนั้นจึงผนัแปรได ้ 
5. เจตคติเกิดจากการเลียนแบบ สามารถถ่ายทอดไปสู่บุคคลอ่ืนๆได ้
6. ทิศทางของเจตคติ มี 2 ทิศทาง คือ สนบัสนุนหรือต่อตา้นและปริมาณของเจตคติมีตั้ง 

แต่พอใจอยา่งยิง่ ปานกลาง จนถึงไม่พอใจอยา่งยิง่ เจตคติของบุคคลแต่ละคนจะมีความรุนแรงต่างกนัไป 
7. เจตคติอาจเกิดข้ึนมาจากความมีจิตส านึก หรือจากจิตไร้ส านึกก็ได ้
8. เจตคติมีลกัษณะคงทนถาวรพอสมควร กวา่บุคคลจะมีเจตติต่อส่ิงใดไดต้อ้งใชเ้วลา 

นาน ใชค้วามคิดลึกซ้ึง พิจารณาละเอียดรอบคอบแลว้จึงเกิดเจตคติต่อส่ิงนั้น เจตคติอาจเกิดเปล่ียนแปลงได ้
แต่ไมไ่ดห้มายความวา่จะเปล่ียนไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 

9. บุคคลแต่ละบุคคลยอ่มมีเจตคติต่อบุคคล สถานการณ์ส่ิงเดียวกนั แตกต่างกนัได ้ทั้งน้ี 
ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของบุคคลนั้น 

6.3 องค์ประกอบของเจตคติ 
 ประภาเพญ็ สุวรรณ ( 2526 : 34 ) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของเจตคติไวด้งัน้ี 

1. องคป์ระกอบดา้นพุทธปัญญา หรือองคป์ระกอบดา้นความคิด ( Cognitive component)   
ไดแ้ก่ ความคิดซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีมนุษยใ์ชใ้นการวดั ความคิดน้ีอาจอยูใ่นรูปใดรูปหน่ึง ท่ีต่างกนัข้ึนอยู่
กบัความคิดของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้า 

2. องคป์ระกอบทางดา้นท่าทีความรู้สึก ( Affective component ) เป็นส่วนประกอบใน 
ดา้นอารมณ์ความรู้สึก ซ่ึงเป็นตวัเร้าความคิดอีกต่อหน่ึง ถา้บุคคลมีความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี ในขณะท่ีคิดส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง  แสดงวา่บุคคลนั้นมีความรู้สึกในดา้นบวก หรือดา้นลบตามล าดบัต่อส่ิงนั้น 

3. องคป์ระกอบดา้นปฏิบติั หรือองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม ( Beharioral component)  
เป็นองคป์ระกอบท่ีมีแนวโนม้ในทางปฏิบติั ถา้มีส่ิงเร้าท่ีเหมาะสมจะเกิดการปฏิบติัหรือปฏิกิริยาอยา่งใด
อยา่งหน่ึง 
 

7. วธีิการด าเนินการวจัิย 
การวจิยัเร่ือง “การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี  1” โดยมี
รายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

7.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2554 ของวทิยาลยัสายมิตรเทคโนโลยนีครราชสีมา  จ  านวน 39  คน 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชก้ารวจิยั คือ นกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2554 ของวทิยาลยัสายมิตรเทคโนโลยนีครราชสีมา   
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7.2 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจัิย 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั ตลอดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 
7.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
- การส่งเสริมเจตคติโดยการใชค้  าพดู เสริมแรง ใหค้  าชมเชย 
- การส่งเสริมเจตคติ โดยการใชส้ัญลกัษณ์  (  ปากกาสีต่างๆ ) 
- การส่งเสริมเจตคติ เป็นรายบุคคล การใหร้างวลั 
7.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเองกบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 39 
คน โดยจดัท าตารางส่งงานของนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 ในรายวชิาวทิยาศาสตร์
พื้นฐาน และจดัท าเป็นตารางแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบ 

8. ผลการวจัิยและอภิปรายข้อมูล 
 การวจิยัคร้ังน้ี เพื่อส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปี
ท่ี 1 วทิยาลยัสายมิตรเทคโนโลยนีครราชสีมา ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2554 ไดด้ าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูลจะน าเสนอผลการวจิยัและอภิปรายผลต่อไปดงัน้ี 

8.1 ผลการวจัิย   
 ตารางที ่1  เปรียบเทียบการส่งงานในรายวชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน ของนกัเรียน ชั้น ปวช. 1/1  ก่อน
ไดรั้บการส่งเสริมเจตคติ จ านวน 39 คน( จ านวน 32 คร้ัง) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554  
 
นกัเรียนคน

ท่ี 
จ านวนการส่งงานก่อน
การส่งเสริมเจตคติ 

(คร้ัง) 

ร้อยละ 
( % ) 

จ านวนการส่งงานหลงั
การส่งเสริมเจตคติ (คร้ัง) 

ร้อยละ 
( % ) 

1 15 47 25 78 
2 13 41 19 59 
3 17 53 27 84 
4 12 38 18 56 
5 14 44 20 63 
6 17 53 28 88 

7 12 38 20 63 
8 18 56 30 94 
9 18 56 31 97 

10 12 38 20 63 
11 17 53 30 94 
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12 17 53 30 94 
13 18 56 31 97 
14 10 31 18 56 
15 13 41 26 81 
16 17 53 30 94 
17 13 41 20 63 
18 12 38 22 69 
19 14 44 27 84 
20 15 47 29 91 
21 10 31 20 63 
22 10 31 20 63 
23 12 38 23 72 
24 13 41 25 78 
25 12 38 23 72 
26 12 38 27 84 
27 16 50 30 94 
28 14 44 27 84 
29 13 41 25 78 
30 10 31 21 66 
31 13 41 24 75 
32 9 28 17 53 
33 14 44 26 81 
34 10 31 23 72 
35 14 44 26 81 
36 14 44 25 78 
37 14 44 27 84 
38 15 47 28 88 
39 15 47 28 88 

คะแนน
เฉล่ีย( ) 

 
14 

 
44 

 
23 

 
76 
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8.2 สรุปผลการวจัิยและอภิปรายผล 

8.2.1 สรุปผลการวจัิย 
การส่งเสริมเจตคติต่อการส่งงานในรายวชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐานของนกัเรียนระดบัชั้น

ประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 ของวทิยาลยัสายมิตรเทคโนโลยนีครราชสีมา พบวา่การส่งเสริมเจตคติโดย
การใชค้  าพดู เสริมแรง ใหค้  าชมเชย การส่งเสริมเจตคติ โดยการใชส้ัญลกัษณ์ ( ปากกาสีต่างๆ ) การส่งเสริม
เจตคติ เป็นรายบุคคล การใหร้างวลั สามารถกระตุน้ให้นกัเรียนส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายเพิ่มข้ึนจาก 44% 
เป็น  76%  

 
  8.2.2  การอภิปรายผล 

การส่งเสริมเจตคติเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนส่งงานตามท่ีครูในรายวชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐานไดม้อบหมาย
งานหรือแบบฝึกหดัใหน้กัเรียนท าส่งครู เพื่อเป็นการตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียนวา่ นกัเรียนมีความ
เขา้ใจมากนอ้ยเพียงใด พบวา่หลงัจากการท่ีครูผูส้อนใหก้ารเสริมแรงเป็นการใหค้  าพูดชมเชย การใหร้างวลั
หรือสัญลกัษณ์(ปากกาสีต่างๆ) ในสมุดงานของนกัเรียน พบวา่ร้อยละ 76 % มีพฤติกรรมเปล่ียนไป คือมีการ
ส่งงานเพิ่มข้ึนจากเดิม 
9 ข้อเสนอแนะ  

1. ครูผูส้อนในวชิาอ่ืน ๆ ควรมีการส ารวจถึงเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อพฤติกรรมในการ 
ส่งงานของนกัเรียน เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

2. ในการสอนวชิาในแผนกสายสามญั  ครูผูส้อนตอ้งเอใจใส่อยา่งใกลชิ้ด เปิดโอกาสให้นกัเรียน
ไดซ้กัถามขอ้สงสัยในขณะท าการเรียนการสอนใหม้ากท่ีสุด 

3. ควรมีการเสริมแรง ยกยอ่งชมเชย และใหก้ าลงัใจกบันกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ ในขณะท่ี 
ท าการเรียนการสอน 
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ค าน า 
 

การท าวจิยัเป็นภารกิจส าคญัและจ าเป็นส าหรับการสร้างองคค์วามรู้ และเป็นการพฒันาการเรียนรู้
ของการเรียนการสอนในกลุ่มวชิาชีพพื้นฐาน ของหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพ 

โดยในเน้ือหาท่ีส าคญัเนน้ในเร่ืองของการส่งงานในรายวชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน   ท่ีเป็นพื้นฐาน
ของการเรียนรู้ในรายวชิาอ่ืนๆ ใหป้ระสบความส าเร็จ   ดงันั้นการการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  จึงถือเป็น
ส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงในกระบวนการเรียนการสอนสอนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 
วทิยาลยัสายมิตรเทคโนโลยนีครราชสีมา   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 39 คน                                             

     จากการการเขียนรายงานการวิจยัได้น าข้อมูลท่ีได้เกิดปัญหาอย่างแท้จริง มาท าการวิจยัถ้า
รายงานการวจิยัในหวัขอ้น้ีไดผ้ิดพลาดหรือขอ้มูลไม่ครบถว้นก็ขอนอ้มรับในขอผิดพลาดเพื่อท่ีจะปรับปรุง
แกไ้ขใหม ่
                                                                            
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                      
                                                                                                                     นางสาวปรารถนา  เจริญดี                                                                                                                       
                                                                                                                                     ผูว้ิจยั     
                แผนกสายสามญั สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 
              วทิยาลยัสายมิตรเทคโนโลยนีครราชสีมา 
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งานวจิัยในช้ันเรียน 
 
 

เร่ือง 
 

การส่งเสริมเจตคติในการส่งงาน 
ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันปีที่ 1 

 
 
 
 
 

ผู้วจิัย 
นางสาวปรารถนา  เจริญด ี

 
 
 
 
 
 
 

วทิยาลยัสายมิตรเทคโนโลยนีครราชสีมา 
อ าเภอหนองบุญมาก จังหวดันครราชสีมา 

สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชน นครราชสีมา เขต 2 
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