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บทคัดย่อ 
 วิจัยเจตคติต่อการเรียนวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ศูนย์ตรัง เพ่ือศึกษาระดับเจตคติและเปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษาตามลักษณะส่วนบุคคลที่มี
ต่อการเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ จ านวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.51-3.00 ผู้ปกครองมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว บิดามารดาอยู่ด้วยกัน 
2) เจตคติต่อการเรียน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เจตคติต่อการเรียนด้านพฤติกรรมมากที่สุด 
คือ ผู้สอนใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดี มีความพร้อมในการเข้าสอน แต่งกายสุภาพเหมาะสม เปิดโอกาสให้
ซักถาม แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเสียสละและมีน้ าใจต่อผู้อ่ืน รองลงมา คือ 
ด้านความรู้สึกและอารมณ์ ส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุก
เวลา รูปแบบการสอนกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในเนื้อหาและในระดับมาก คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ มีสื่อ
เทคโนโลยีการสอนที่น่าสนใจ เสริมการเรียนรู้ความเข้าใจ และทบทวนเนื้อหาที่ เรียนมาก่อน 
3) การเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลกับเจตคติต่อการเรียน พบว่า เพศ และอาชีพของผู้ปกครองที่
ต่างกัน มีเจตคติไม่แตกต่างกัน ส่วนคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา และสถานภาพของบิดามารดาที่
ต่างกันมีเจตคติแตกต่างกัน 
ค าส าคัญ:  เจตคติ  ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความรู้สึกและอารมณ์  ด้านพฤติกรรม  
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Abstract  
 This research study on the attitudes of students amount of 23 persons. The 
objective is to study the attitudes and to compare the attitudes of students by personal 
characteristics Campus towards learning management by using the questionnaire to 
student this group. The research results showed that. 1) Bachelor of Arts student Major 
tourism industry and hospitality in 3rd year, mostly female, with a GPA of 2.51 to 3.00, 
Parental occupation is trading/private businesses and marital status of the parents is that 
together. 2) Attitude to learn found that overall at the highest level with attitudes 
towards students at most levels of behavior. The comments that teachers use language 
to communicate well, dressed polite and appropriate. Open the opportunity to ask for 
problems and comment per suggestions. Instructors are available to teach you every 
time, as well as encourage learners recognize the selfless and total equity to others. 
Secondary: The feelings and emotions encourage the learner self can respond to the 
needs in learning anytime and anywhere. Styles and teaching stimulate students 
interested in the subject, in the high level is knowledge and understanding by the media 
is an interesting technology. The learning content is revised each time before you start 
studying in the new time. 3) The results of a comparison between a personal 
characteristic with attitudes towards academic learning, the results showed that gender 
and occupation, parents' attitudes were found to be no different. But the GPA and the 
status of the parents showed a different attitude. 
Keyword: Attitude, knowledge and understanding, feelings and emotions, behavior 

    
บทน า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการ
บริการ ได้ท าการเปิดสอนรายวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รหัสวิชา 3573209 ในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2556  เป็นวิชาเอกบังคับ ให้ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัสปีการศึกษา 2554  ซึ่งในรายวิชา
ดังกล่าวเป็นวิชาที่มีเนื้อหา ข้อมูล สอดคล้องกับนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปัจจุบันที่
เน้นการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน  โดยนักศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายที่คาดหวังว่าจะ
เป็นหลักในการผลักดันและเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวให้สมบูรณ์แก่แหล่ง
ท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต อีกทั้งจ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ  ที่มีความพร้อมด้าน
สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดี มีสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยภาพรวมนั้นส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ า 
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(ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 2555) ซึ่งผู้วิจัยได้รับประสบการณ์จากการสอนนักศึกษา
กลุ่มดังกล่าว และจากการสอบถามอาจารย์ พบว่า นักศึกษายังขาดความกระตือรือร้น ความตั้งใจ และ
ขาดวินัยในการเข้าเรียน โดยจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภายหน้าและการสร้างศักยภาพ  
ในตัวเอง ความรับผิดชอบทางด้านการท างาน และอาจมีผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร
ทีจ่ะเป็นตัวแทนหรือก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 
 อย่างไรก็ตามองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญในการส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ เจตคติที่มีต่อ
การเรียน มีบทบาทส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ดังเช่นผลงานวิจัยของ เตือนใจ ทองดี (2549 : 24) 
ได้อธิบายว่า เจตคติเกิดจากการเรียนรู้ของบุคคล ไม่ใช่เป็นสิ่งมีติดตัวมาแต่ก าเนิด หากแต่ว่าจะชอบ
หรือไม่ชอบสิ่งใดต้องภายหลัง เมื่อตนเองได้มีประสบการณ์ในสิ่งนั้น ๆ แล้ว คนในสังคมที่มีเจตคติที่ดีงาม
ตามสังคมต้องการ ในวงการศึกษายิ่งมีความจ าเป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนจึงควรศึกษาเจตคติของนักเรียน 
นักศึกษา หรือนิสิตที่มีต่อวิชาเรียนหรือต่อครู อาจารย์ผู้สอน เพ่ือใช้ปรับปรุงแก้ไขวิธีการเรียนการสอนให้
เด็กมีเจตคติที่ดีข้ึน การมีเจตคติที่ดีต่อวิชาเรียนจะท าให้การเรียนวิชานั้นดีขึ้น กล่าวคือ จะสามารถเรียนรู้
วิชาใด ๆ ได้ดีข้ึน หากนักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในวิชานั้น ๆ และนักศึกษาที่มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการ
เรียน ย่อมท าให้การเรียนไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร  
 ดังนั้นผู้วิจัย ต้องการศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน ทั้งนี้จะท าให้ผู้วิจัยได้
ทราบถึงเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อผู้สอน ต่อเนื้อหา และลักษณะส่วนบุคคลมีส่วนเกี่ยวข้องต่อเจตคติ เพ่ือ
จะน าไปเป็นแนวทางแก้ไข พัฒนาและปรับปรุงในการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาระดับเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรายวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจ าแนก
ตามลักษณะส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานการวิจัย   
  นักศึกษาที่มีลักษณะส่วนบุคคลต่างกันมีเจตคติในการเรียนวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แตกต่างกัน  
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเจตคติ  
          1. ความหมายของเจตคติ (Attitude) 
 เจตคติ มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2525:393) เป็นค านาม หมายถึง 
ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือในภาษาอังกฤษตรงกับค าว่า Attitude ซึ่งมีรากศัพท์
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มาจากภาษาลาตินว่า Aptus แปลว่า โน้มเอียง เหมาะสม ส าหรับความหมายที่นักจิตวิทยาหรือกลุ่มผู้ที่
สนใจศึกษาเกี่ยวกับเจตคติได้ให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย แต่มีสิ่งที่ตรงกันพอสรุปได้ว่า เจตคติเป็น
เรื่องของอารมณ์ ความรู้สึกภายในตัวบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อมีข้อมูลของสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่งไปยังสมอง 
บุคคลจะแสดงออกเป็นพฤติกรรมสนองตอบ จึงไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง โดยพฤติกรรมที่แสดงออกจะ
มีลักษณะเป็นไปในทางบวก ลบ หรือเป็นกลาง และเจตคติมีความคงทนแต่ก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
(ทองดี ศรีอันยู้, 2555) 

เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลอันเป็นผลเนื่องมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ และจะเป็น
ตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่อาจเป็นการสนับสนุนหรือต่อต้านก็
ได ้(บุญเรือง ศรีเหรัญ, 2554) 

เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกที่แสดงออกมาในทางบวกหรือทางลบหรือที่เป็นกลาง เช่น พอใจ ไม่
พอใจ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ชอบหรือไม่ชอบต่อบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่มีความรู้สึกใด ๆ และบุคคล
ซึ่งแสดงความรู้สึกทางด้านพฤติกรรม ทั้งพฤติกรรมภายนอก ที่สังเกตได้ด้วยท่าทางหน้าตาบ่งบอกถึง
ความพึงพอใจ และพฤติกรรมภายใน เป็นพฤติกรรมที่สังเกตไม่ได้ ชอบหรือไม่ชอบก็ไม่แสดงออก (บุญญ
ลักษม์ ต านานจิตร, 2552) 
 2. องค์ประกอบของเจตคติ ประกอบ 3 ประการ คือ (ไพโรจน์ คะเชนทร์, 2555, online) 

 2.1 องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) ความรู้ความเข้าใจของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งเร้านั้น ๆ เพื่อเป็นเหตุผลที่จะสรุปความและรวมเป็นความเชื่อ  

 2.2 องค์ประกอบด้านความรู้สึกและอารมณ์ (Affective Component) ความรู้สึก หรือ
อารมณ์ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งเร้าต่างเป็นผลต่อเนื่องมาจากที่บุคคลประเมินค่าสิ่งเร้านั้นแล้ว
พบว่าพอใจหรือไม่พอใจ ต้องการหรือไม่ต้องการ เช่น เจตคติท่ีมีต่องานที่ท า  

 2.3 องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioural Component) ความพร้อมหรือความโน้ม
เอียงที่บุคคลประพฤติปฏิบัติหรือตอบสนองต่อสิ่งเร้าในทิศทางที่จะสนับสนุนหรือคัดค้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความเชื่อ หรือความรู้สึกของบุคคลที่ได้รับจากการประเมินค่าให้สอดคล้องกับความรู้สึกที่มีอยู่ 
  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  
  1. ความหมายของค าว่า การเรียนรู้ 

 การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงของบุคคลอันมีผลเนื่องมาจากการได้รับประสบการณ์ โดย
การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเหตุทาให้บุคคลเผชิญสถานการณ์เดิมแตกต่างไปจากเดิ ม ประสบการณ์ที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหมายถึง ทั้งประสบการณ์ทางตรงและประสบการณ์ทางอ้อม 
ประสบการณ์ทางตรง คือ ประสบการณ์ที่บุคคลได้พบหรือสัมผัสด้วยตนเอง (ประดินันท์ อุปรมัย, 2540 : 
121)  

 
 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

 

1166 | P a g e  

 

  2. ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้  
 บุญญลักษม์ ต านานจิตร (2552) อ้างอิงใน อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2546 

หน้า 11-14) ได้กล่าวถึงปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
  1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม เป็นสัญลักษณ์และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยเป็นที่ยอมรับจากคนรุ่น

หนึ่งจนถึงอีกรุ่นนึ่ง จะเรียนรู้วัฒนธรรมของตนเองโดยสังคมวัฒนธรรมเป็นสิ่งก าหนดความต้องการและ
พฤติกรรมของแต่ละบุคคล  

  2. ปัจจัยด้านสังคม คือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันเกี่ยวข้องต่อทัศนคติ ความคิดเห็น 
และค่านิยมของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ครอบครัว เพ่ือนสนิท เพ่ือนบ้าน กลุ่มบุคคลชั้นน าใน
สังคม เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมสถาบัน บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม 

  3. ปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  3.1 อายุและวัฏจักรชีวิตครอบครัว การมีครอบครัวและอายุที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อ
ลักษณะการด าเนินชีวิต ความจ าเป็น ความต้องการ รวมถึงรสนิยมที่แตกต่างกัน 
  3.2 อาชีพการงานของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความความต้องการที่แตกต่างกัน 
  3.3 โอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริการที่
เขาตัดสินใจซื้อ เช่น รายได้ การออมทรัพย์ อ านาจการซื้อ และทัศนคติเกี่ยวกบัการจ่ายเงิน 
  3.4 การศึกษาผู้ที่มีการศึกษาสูงมักมีแนวโน้มความต้องการที่มีคุณภาพดีมากกว่า 
ผู้ที่มีการศึกษาต่ า 
  3.5 รูปแบบการด ารงชีวิตของแต่ละบุคคลมักแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม  ความสนใจ 
และความคิดเห็นของบุคคลนั้น ๆ โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตจะแสดงออกถึงตัวบุคคลนั้นที่มีปฏิสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมของบุคคล 
  4. ปัจจัยทางจิตวิทยา บุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัว
ผู้บริโภค ได้แก ่การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อทัศนคติ บุคลิกภาพ แนวความคิดของตนเอง 
  แนวคิดเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการเรียนการสอน       
 1. หลักการจัดแผนการเรียนการสอนที่ได้ผล (เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, 2551) 

     การจัดแผนการเรียนการสอนที่ได้ผล ควรพิจารณาแผนการสอนระยะสั้นหรือแผนการ
สอนในแต่ละคาบเรียนให้สอดคล้องกับแผนการสอนระยะยาว ซึ่งก าหนดไว้ตามหลักสูตร ดังนี้  

  1.1 การให้รูปแบบการสอน พิจารณาการน าเสนอรูปแบบของแนวคิด หรือเนื้อหาให้ผู้เรียน
สนใจในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้รูปภาพ การใช้สื่อทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การเล่าเรื่อง การใช้กรณีศึกษา การ
ใช้ค าถาม ฯลฯ การใช้รูปแบบการสอนจะเน้นการน าเสนอที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดหรือการ
ค้นคว้าที่ต่อเนื่อง โดยการน าหรือเสนอแนะวิธีการจากผู้สอนเป็นตัวอย่าง  

  1.2 การให้ฝึกปฏิบัติ ในช่วงนี้ให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติในกลุ่มย่อยกับเพ่ือน ๆ หรือตาม
ล าพัง ภายใต้การดูแลเอาใจใส่และการแนะน าของผู้สอน  
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  1.3 การปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระ ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามแนวคิดของตนเองหรือของกลุ่ม โดยประยุกต์ความรู้และแนวคิดมาใช้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของ
ตนเอง            
  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  บุญญลักษม์ ต านานจิตร (2552) ศึกษาเรื่องการศึกษาเจตคติของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีต่อรายวิชาทักษะการสื่อสารเพ่ืองานธุรกิจเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาเจตคติ
ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อรายวิชาทักษะการสื่อสารเพ่ืองานธุรกิจเทคโนโลยี  2. 
เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนให้ดีขึ้น  3. เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาทักษะการสื่อสารเพ่ืองานธุรกิจเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น  กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
140 คน ผลการศึกษาพบว่า 1. ระดับของเจตคติต่อรายวิชา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี โดยพบว่านักศึกษามี
เจตคติเก่ียวกับความสามารถน าความรู้รายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และชอบสื่อการสอนของ
รายวิชานี้อยู่ในระดับดีมาก 2. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในวิธีการจัดการเรียนการสอน สื่อการ
สอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนมากและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้จริง 

กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ (2553) ศึกษาเรื่องทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อเรียนวิชาที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคตินักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่มีต่อการ
เรียนรายวิชาที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ จ านวน 46 คน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
ชอบเรียนวิชาการวางแผนเพื่อการประชาสัมพันธ์มากที่สุด รองลงมาคือ วิชาหลักการประชาสัมพันธ์ และ
วิชาการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ จ านวนครั้งในการเข้าเรียน 11-16 ครั้ง ถือว่านักศึกษามีความสนใจ
และตั้งใจเรียนอยู่ในระดับปานกลาง กิจรรมในชั้นเรียนที่นักศึกษาเข้าร่วม คือ การอภิปรายกลุ่ม การ
น าเสนองานในชั้นเรียน และการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ส่วนกิจกรรมที่นักศึกษาต้องการ คือ การ
ท างานเป็นกลุ่ม มีการใช้สื่ออย่างหลากหลายไม่เน้นเฉพาะ PowerPoint อย่างเดียว นอกจากนั้น กิจกรรม
อ่ืน ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ, การถาม-ตอบท้ายชั่วโมง และการเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์จริงมา
บรรยายให้ความรู้ ส่วนทัศนคติที่มีต่อการเรียนพบว่า ความคิดเห็นโดยรวมชอบเรียนวิชาที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ซึ่งหากพิจารณาแยกรายด้านพบว่า ด้านผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 
ด้านผู้เรียน และด้านเนื้อหารายวิชา ตามล าดับ 

บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา (2552) ศึกษาเรื่องเจตคติของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่
เรียนวิชาการเมืองการปกครองไทย ปีการศึกษา 2552 ที่มีต่อวินัยด้านการตรงต่อเวลาและแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวัตถุประสงค ์คือ 1. เพ่ือศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยด้านการตรงต่อเวลา 2. เพ่ือศึกษา
เจตคติที่มีต่อวินัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 49 คน 
ผลการศึกษาพบว่า เจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านการตรงต่อเวลาของนักศึกษา ส่วนใหญ่มีเจตคติที่ดีถึงดี
มาก และเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อความส าเร็จทางการเรียน ในภาพรวมพบว่า 
นักศึกษามีเจตคติที่จะเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จหรือให้ได้รับชัยชนะทั้งนักศึกษาที่ท าประจ าและท าเป็น
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บางครั้ง ส่วนนักศึกษาท่ีไม่เคยท าอาจารย์ต้องกระตุ้นให้เป็นผู้ที่อยากประสบความส าเร็จ โดยเริ่มจากการ
ได้รับค าชมเชย ในภาพรวมจะเห็นได้ว่า เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อความ
พยายามทางการเรียน นักศึกษามีแนวโน้มที่จะมีความพยายามทางการเรียนอย่างเต็มที่ ท าสิ่งที่ดี
เหมาะสมอย่างที่ตั้งใจไว้ พยายามที่จะพัฒนาตนเอง ใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง การวางแผนการเรียนที่ดี
ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะ คือ อาจารย์ควรศึกษาธรรมชาติของเพศและวัยของนักศึกษา
ประกอบกับพฤติกรรมของนักศึกษา เพ่ือพัฒนาเจตคติที่มีต่อวินัยด้านการตรงต่อเวลาและแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียน และควรใช้จิตวิทยาในการโน้มน้าวให้นักศึกษาให้ความร่วมมือในการพัฒนาเจตคติที่
ดีรวมทั้งเห็นคุณค่าของการปรับเจตคติ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย      
                 ตัวแปรอิสระ                                                    ตัวแปรตาม 
 

 
 

 
 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง จ านวน 23 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
    ตัวแปรต้น คือ ลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษา ได้แก่ เพศ คะแนนเฉลี่ยสะสม อาชีพของ

ผู้ปกครอง สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
    ตัวแปรตาม คือ เจตคติต่อการเรียนวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แบ่งเป็น 3 ด้าน 

ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความรู้สึกและอารมณ์  และด้านพฤติกรรม 
3. เครื่องมือในการวิจัย  
    แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดังนี้  
    ตอนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ คะแนนเฉลี่ยสะสม อาชีพของผู้ปกครอง สถานภาพ

ของบิดามารดา  

       ลักษณะส่วนบุคคล 
- เพศ 
- คะแนนเฉลี่ยสะสม 
- อาชีพของผู้ปกครอง 
- สถานภาพสมรสของบิดามารดา 

 

 
 

    เจตคติต่อการเรียน 
     1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
     2. ด้านความรู้สึกและอารมณ์ 
     3. ด้านพฤติกรรม 
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    ตอนที่ 2 เจตคติต่อการเรียนวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความรู้สึกและ
อารมณ์ และด้านพฤติกรรม  
                ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะต่อการเรียนวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   

4. วิธีการเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่เรียนวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยเก็บข้อมูลจากการท าแบบสอบถามเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของนักศึกษา เพ่ือท าการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ 

5. ระยะเวลา คือ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
ผลการวิจัย  
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ  พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 15 คน (ร้อยละ 65) และเป็นเพศชาย จ านวน 8 คน (ร้อยละ 35)  ด้านคะแนน
เฉลี่ยสะสม พบว่า ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 2.51-3.00 จ านวน 12 คน (ร้อยละ 35) 
รองลงมา มีคะแนนเฉลี่ยสะสม น้อยกว่า 2.50 จ านวน 8 คน (ร้อยละ 35) และมีคะแนนสะสมระหว่าง 
3.01-3.50 จ านวน 3 คน (ร้อยละ 13)  ด้านอาชีพของผู้ปกครอง พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว จ านวน 11 คน (ร้อยละ 48) รองลงมา มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 7 คน (ร้อยละ 30) มีอาชีพ
เกษตรกร/ท าสวน จ านวน 4 คน (ร้อยละ 18) และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 คน (ร้อยละ 4)  ด้าน
สถานภาพของบิดามารดา พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ด้วยกัน จ านวน 15 คน (ร้อยละ 66) รองลงมา คือ แยกกัน
อยู่ จ านวน 6 คน (ร้อยละ 25) และหย่าร้าง จ านวน 2 คน (ร้อยละ 9) 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเจตคติต่อการเรียนวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของนักศึกษา ใน
ภาพรวม พบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอยู่ในมากที่สุด  

(μ = 4.21) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านพฤติกรรม (μ = 4.22) รองลงมา คือ 

ด้านความรู้สึกและอารมณ์ (μ = 4.21) อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านความรู้ความเข้าใจ (μ = 4.20) 
อยู่ในระดับมาก 
 3. การเปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษา จ าแนกตามเพศ และอาชีพผู้ปกครอง พบว่ามีเจตคติไม่
แตกต่างกัน  แต่ด้านคะแนนเฉลี่ยสะสม และด้านสถานภาพของบิดามารดา พบว่า มีเจตคติแตกต่างกัน 
โดยนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.01 – 3.50 มีเจตคติสูงกว่านักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
2.51 – 3.00 และนักศึกษาที่มีผู้ปกครองอยู่ด้วยกันมีเจตคติสูงกว่านักศึกษาที่มีบิดามารดาแยกกันอยู่และ
หย่าร้าง  
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สรุปและอภิปรายผล  
จากผลการวิจัย พบว่าในภาพรวมนักศึกษามีเจตคติต่อการเรียนรายวิชาการจัดการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความรู้สึกในทางบวกต่อการเรียน ทั้งนี้อาจมา
จากแรงปัจจัยภายนอกช่วยเสริม เนื่องมาจากผู้สอนได้เ พ่ิมกิจกรรมฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งในและนอกห้องเรียน มีการใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชา และมีการทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาในแต่ละครั้งโดยเปิดโอกาสในการซักถามปัญหาแสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะตอ่กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญญลักษม์ ต านานจิตร (2552) ได้ศึกษาเจตคติ
ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อรายวิชาทักษะการสื่อสารเพ่ืองานธุรกิจเทคโนโลยีนี้  
พบว่า ระดับของเจตคติต่อรายวิชาทักษะการสื่อสารเพ่ืองานธุรกิจเทคโนโลยี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี โดย
พบว่านักศึกษามีเจตคติเก่ียวกับความสามารถน าความรู้รายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และชอบ
สื่อการสอนของรายวิชานี้อยู่ในระดับดีมาก รวมทั้ง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในวิธีการจัดการเรียนการสอน สื่อการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนมาก และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
 การเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปกับเจตคติที่มีต่อการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง อภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. เพศชายและเพศหญิงมีเจตคติต่อการเรียนวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเท่ากัน 
เนื่องจากนักศึกษากลุ่มดังกล่าวอยู่ในกลุ่มเรียนเดียวกันและมีช่วงเวลาที่เรียนด้วยกันมา 3 ปี ท าให้มีความ
คิดเห็น ความรู้ ความเข้าใจคล้ายคลึงกันไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะได้รับประสบการณ์ที่เหมือนกันใน
การเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา    

2. นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.01 – 3.50 มีระดับเจตคติสูงสุด เนื่องจากนักศึกษาที่มี
คะแนนเฉลี่ยสะสมที่สูง จะมีเจตคติทางด้านความรู้ ความเข้าใจ ความตั้งใจเรียนที่ดีกว่าเพราะจากผลการ
เรียนดังกล่าว ท าให้เห็นว่าผู้ที่มีผลการเรียนดีจะมีความรู้ สึกชอบ พอใจต่อการเรียน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ รัตนาภรณ์  ริยะป่า (2550 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาเจตคติต่อการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีระดับผลการเรียนต่างกัน  พบว่า 
นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนต่างกัน มีเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน โดยนักเรียนที่มี
ระดับผลการเรียนสูงมีเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับดีกว่านักเรียนที่มีระดับผลการเรียน
ปานกลาง มีเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับปานกลาง และนักเรียนระดับผลการเรียนต่ า มี
เจตคตติ่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับค่อนข้างไม่ดี   

3. นักศึกษาที่มีผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และอาชีพเกษตรกร/ท าสวน มีระดับเจตคติ
ต่อการเรียนสูงสุด เนื่องจากการที่มีผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพดังกล่าวอาจมีรายได้น้อยกว่า หรือเป็น
อาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน เหมือนผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือ อาชีพค้าขาย/
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ธุรกิจส่วนตัว จึงท าให้นักศึกษาต้องมีความตั้งใจ ความมุมานะ พากเพียรในการเล่าเรียนเพ่ือให้ผลการ
เรียนอยู่ในระดับดี และเรียนให้จบหลักสูตร ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง  

4. นักศึกษาที่มีผู้ปกครองอยู่ด้วยกัน มีระดับเจตคติมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
บุญญลักษม์ ต านานจิตร (2552) โดยกล่าวถึง ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ เป็นปัจจัย
ทางด้านสังคม คือ ครอบครัวจะมีบทบาทส าคัญมากที่สุดต่อทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคล 
ครอบครัวเป็นกลุ่มอ้างอิงแบบปฐมภูมิที่มีอิทธิพลมากที่สุด โดยการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาจะมีผล
โดยตรงกับเด็กที่ได้รับความใกล้ชิดสนิทสนมและจะได้รับการเลี้ยงดู อบรมที่เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นแนวทางส าคัญที่สามารถให้ผู้ที่สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและด้านอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพ่ือให้การเรียนการสอนได้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างเต็มที ่
 
ค าขอบคุณ 

งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จากทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ 
ขอขอบคุณ คุณพ่อ เพ่ือน ๆ บุคคลส าคัญของผู้วิจัยที่ให้ค าแนะน า สนับสนุนการศึกษาของผู้วิจัยในทุก ๆ 
ด้าน จนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ประโยชน์อันใดที่เกิดจากงานวิจัยนี้ ย่อมเป็นผลมาจาก
ความกรุณาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ 
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