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เอกสารและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
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ความหมายของเจตคติ 

 เจตคติเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อส่ิงต่าง ๆ   อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการเรียนรู้  ประสบการณ์ 
และเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมหรือแนวโนม้ที่จะตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้น ๆ ไปในทิศทางหน่ึง  
อาจเป็นไปในทางสนับสนุนหรือคดัคา้นก็ได ้ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขบวนการการอบรมให้การเรียนรู้ระเบียบวิธี
ของสงัคม  ซ่ึงเจตคติน้ีจะแสดงออกหรือปรากฏใหเ้ห็นชดัในกรณีที่ส่ิงเร้านั้นเป็นส่ิงเร้าทางสงัคม 

 

องค์ประกอบของเจตคติ 

 องคป์ระกอบของเจตคติมี 3 ประการ  ไดแ้ก่ 
 1.  ดา้นความคิด ( Cognitive  Component)  หมายถึง  การรับรู้และวินิจฉัยขอ้มูลต่าง ๆ ที่ได้รับ  
แสดงออกมาในแนวคิดที่วา่อะไรถูก  อะไรผดิ 
 2.  ดา้นความรู้สึก  ( Affective  Component)  หมายถึง  ลกัษณะทางอารมณ์ของบุคคลที่สอดคลอ้ง
กบัความคิด  เช่น  ถา้บุคคลมีความคิดในทางที่ไม่ดีต่อส่ิงใด  ก็จะมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อส่ิงนั้นดว้ย  จึงแสดง
ออกมาในรูปของความรู้สึกไม่ชอบหรือไม่พอใจ 



 3.  ดา้นพฤติกรรม  ( Behavior  Component)  หมายถึง  ความพร้อมที่จะกระท าซ่ึงเป็นผลมาจาก
ความคิดและความรู้สึกและจะออกมาในรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธ การปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติั 
 
ความหมายของวินัย 
 ค าว่า  วินัย หรือ ตรงกบัค  าศพัทภ์าษาองักฤษว่า  Diacipine  มีผูใ้ห้ค  านิยามไวห้ลายลกัษณะ  อาทิ 
เช่น  พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน ไดใ้หค้วามหมายของวนิยัไว ้ ดงัน้ี  วนิยัหมายความว่า  ระเบียบส าหรับ
ก ากับความประพฤติให้เป็นแบบแผนอันหน่ึงอันเดียวกัน    เป็นกฎระเบียบแบบแผน  ขอ้ตกลงที่สังคม
ก าหนดใหบุ้คคลประพฤติปฏิบติัตามเพือ่ใหอ้ยูร่่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งสนัติสุข 
 นอกจากน้ีการใหนิ้ยามของวนิยั  ยงัมีลกัษณะที่แตกต่างกนัตามเง่ือนไขของการใชค้  าวา่ วนิยั  วา่มี
ความมุ่งหมายเพือ่อะไร  เช่น  ในดา้นการศึกษา  การใหค้  านิยามของวนิยั  จะมีความหมายถึง พฤติกรรมของ
ครู  ซ่ึงมีเจตนาที่จะสร้างสรรคแ์ละด ารงไวซ่ึ้งเงื่อนไขที่มีความจ าเป็นที่สุดในความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ในการเรียนการสอนและพฒันาความสามารถในการควบคุมตนเองของผูเ้รียน  ซ่ึงระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที่
สถาบนัการศึกษาไดก้ าหนดขึ้นใหผู้เ้รียนตอ้งปฏิบตัิตาม  ถา้ฝ่าฝืนจะตอ้งมีการท าโทษตามกฎระเบียบ  
ขอ้บงัคบัที่ก  าหนดไว ้  
 ทั้งน้ีจากเอกสารการสอนวชิาการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดส้รุป
ความหมายของวนิยัไดเ้ป็น 2 แนวทาง คือ 
 1.  ความหมายในทางรูปธรรม  หมายถึง ขอ้ปฏบิตัิ หรือ แบบส าหรับคนในองคก์รในหมู่ ในเหล่า  
ในวงการแต่ละแห่ง  โดยขอ้ปฏิบติัหรือแบบที่ก  าหนดไวส้ าหรับสมาชิกในองคก์รนั้น ๆ จะเรียกวา่ วนิยั  
อาทิเช่น  วนิยัทหาร  วนิยัขา้ราชการพลเรือนสามญั 
 ความหมายของวนิยัในทางรูปธรรม  สามารถน าไปใชเ้ป็นหลกัในทางปฏิบติัไดว้า่ 
   1.1  วนิยัในองคก์รต่าง ๆ อาจมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป  การกระท าอยา่งเดียวกนัในองคก์ร
หน่ึงอาจจะไม่ถือวา่การปฏิบติัดงักล่าวเป็นความผดิ 
   1.2   ในการพจิารณาวา่การกระท าใดผดิวนิยัหรือไม่  ตอ้งพจิารณาวา่เป็นการกระท าที่ผดิขอ้ปฏิบติั  
หรือผดิแบบของสมาชิดในองคก์รนั้นหรือไม่  ถา้ไม่มีการก าหนดไวใ้นขอ้ปฏิบติั  จะไม่ถือวา่เป็นความผดิ  
หรือในกรณีกลบักนัถา้หากมีขอ้ปฏิบติัก าหนดไวแ้ละมีการฝ่าฝืนก็ถือวา่ผดิขอ้ปฏิบติั 
 1.3  ในการก าหนดระดบัการลงโทษที่จะลงแก่ผูก้ระท าผดิวนิยั จะตอ้งพจิารณาการก าหนดความ
หนกัเบาของโทษ  โดยแตกต่างกนัออกไปในแต่ละองคก์ร 
           2.  ความหมายในทางนามธรรม  หมายถึง  ลกัษณะเชิงพฤติกรรม ( Behavior )  ที่แสดงออกมาเป็น
การควบคุมตนเอง  การยอมรับหรือปฏิบติัตามการน า หรือ  การบงัคบับญัชา  การมีระเบียบและการอยูใ่น
แบบแผน 
 จากความหมายของวนิยัในทางนามธรรม  จะพบวา่โดยแทจ้ริงแลว้  วนิยัที่ตอ้งการหาใช่ตวัขอ้
ปฏิบติั  หรือตวัแบบแผนไม่  หากแต่วนิยัที่ตอ้งการใหมี้  คือ  การควบคุมตน  การปฏิบตัิตามขอ้บงัคบั  การ



อยูใ่นแบบแผน  การปฏิบติัตามการน า  การปฏิบตัิตามการบงัคบับญัชา การมีระเบียบและลกัษณะเชิง
พฤติกรรมดงักล่าวจะแสดงออกมาดว้ยส่ิงที่มาจากพื้นฐานทางจิตใจ  ดว้ยเหตุน้ี  การที่จะท าใหทุ้กคนใน
องคก์รมีวนิยั  จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ที่ตอ้งปรับพฤติกรรม ตอ้งพฒันาจิตใจ ตอ้งน าตอ้งก ากบัดว้ย  มิใช่มุ่งแต่จะ
พฒันาหาทางก าหนดขอ้ปฏิบติัหรือระเบียบใหมี้ความครอบคลุมรัดกุมแต่เพยีงอยา่งเดียว  หรือมุ่งแต่จะคอย
ลงโทษเม่ือมีสมาชิกในองคก์รคนใดคนหน่ึงกระท าการฝ่าฝืน  ขอ้ปฏิบตัิหรือระเบียบขององคก์ร 
 
ประเภทของวินัย   
 หลกัส าคญัของวนิยัมีไวเ้พือ่ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสงัคมนั้น ๆ  ใหอ้ยูใ่นกรอบปฏิบติั
เดียวกนั  ดว้ยเหตุที่แต่ละคนต่างมีภูมิหลงัที่แตกต่างกนั  ไม่วา่จะเป็นสภาวะแวดลอ้ม  ลกัษณะการอบรม
เล้ียงดู  ตลอดจนความเช่ือ ค่านิยมต่าง ๆ จึงเป็นสาเหตุหลกัที่ส่งผลใหส้มาชิก 
ในสงัคมแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั  ดงันั้นการมาอยูร่วมกนัจึงอาจจะท าใหเ้กิดการกระท าตามความพงึ
พอใจของตนเอง   ฉะนั้นการมีแนวทางปฏิบติัเดียวกนัจึงเป็นปัจจยัที่ส าคญัในการรักษาไวซ่ึ้งความสงบ
เรียบร้อยภายในสังคม  จึงไดมี้การแบ่งประเภทของวนิยัเป็น  4  ประเภท คือ 

1. วนิยัต่อตนเอง 
2. วนิยัในหอ้งเรียน 
3. วนิยัในโรงเรียน 
4. วนิยัทางสงัคม 
แต่โดยส่วนใหญ่ แลว้  การแบ่งประเภทของวนิยัโดยใชเ้กณฑแ์หล่งที่มาของอ านาจที่ใชใ้นการ

ควบคุมพฤติกรรม สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท  ดงัน้ี 
1.  วนิัยภายนอก หรือ ส่วนรวม หรือวนิยัส าหรับหมู่คณะ ( External  Authority Discipline)  วนิยัที่

ออกมาจากอ านาจภายนอก  เพือ่บงัคบัใหบุ้คคลทุกคนในสงัคมปฏิบตัิตามเพือ่ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ดงันั้นการที่บุคคลใดประพฤติปฏิบติัตามก็ดว้ยความเกรงกลวัอ านาจหรือการลงโทษ  จึงเป็นการปฏิบติั
ตามที่บุคคลอยูใ่นภาวะจ ายอมจากการถูกควบคุม  เพือ่ป้องกนัมิใหเ้กิดการไม่ปฏิบติัตามวนิยัซ่ึงถูกก าหนด  
แต่ทั้งน้ีโดยส่วนใหญ่แลว้  วนิยัประเภทน้ีจะตั้งกฎเกณฑ ์ แนวทางปฏิบติัไวเ้ป็นกลาง ๆ ดงันั้นทุกคนจึง
สามารถประพฤติปฏิบตัิตามได ้

2.  วนิัยต่อตนเอง ( Self - Discipline )    หมายถึง  แนวทางที่บุคคลเลือกปฏิบตัิเพือ่บงัคบัตนเองให้
ปฏิบติัตาม  ทั้งน้ีเกิดจากความสมคัรใจโดยมิไดถู้กบงัคบั  ควบคุมจากอ านาจภายนอกแต่อยา่งใด  และขอ้
ปฏิบติัดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎระเบียบของสงัคม  ทั้งน้ีเพือ่เป้าหมายหลกัคือ  การเกิดความสงบสุข
ภายในสงัคม 

วนิยัต่อตนเอง จึงเป็นความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ และพฤตกิรรมใหเ้ป็นไปตาม
ความตอ้งการของตน  โดยมิไดเ้กิดจากการถูกบงัคบัจากอ านาจภายนอก  หากแต่เกิดจากแรงกระตุน้ภายใน
ของตวับุคคลนั้น  อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากการเกิดการเรียนรู้วา่เป็นค่านิยมที่ดี  ซ่ึงสอดคลอ้งตามกฎเกณฑ ์ 



ระเบียบแบบแผนของสงัคม  และไม่ก่อใหเ้กิดความยุง่ยากเดือดร้อนต่อตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น  
ทั้งน้ี  แมว้า่จะมีส่ิงเร้าจากปัจจยัภายนอกและภายใน  ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะแสดงพฤติกรรมอยา่งที่
ตนหวงัไว ้
 

คุณลักษณะของผู้มีวินัยต่อตนเอง 
 การที่บุคคลมีวนิยัต่อตนเอง  ยอ่มหมายถึง บุคคลนั้นเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม  ดว้ยเหตุที่  
วนิยัต่อตนเอง  คือ  ลกัษณะที่มีความส าคญัต่อการแสดงออกทางคุณธรรมและจริยธรรม  จึงสรุปไดว้า่  
บุคคลที่มีวนิยัต่อตนเองควรมีคุณลกัษณะและพฤติกรรมดงัน้ี  คือ มีความรับผดิชอบ  มีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง  มีความตั้งใจ  มีความอดทน  มีความเป็นผูน้ า  มีความซ่ือสตัย ์ ตรงต่อเวลา 
 
การเสริมสร้างความมีวินัยต่อตนเอง 
 หากตอ้งการที่จะปลูกฝังวนิยัต่อตนเองควรที่จะเร่ิมตน้ในวยัเด็ก  เพราะพฤติกรรมในช่วงวยัน้ีจะจดั
อยูใ่นประเภทพฤติกรรมที่ยงัไม่มีทิศทางที่แน่นอน ( Doubful  Behavior)  ซ่ึงการแสดงพฤติกรรมจะขึ้นอยู่
กบัสถานการณ์และองคป์ระกอบที่แวดลอ้ม  ดงันั้น จึงง่ายต่อการปลูกฝังความมีวนิยั  และกระบวนการที่
เหมาะสมและไดผ้ลดีที่สุด คือ การถ่ายทอดทางสงัคม 

การตอ้งการเสริมสร้างระบบการสร้างวนิัยต่อตนเองที่ดี  ไม่ควรมุ่งเนน้ที่การลงโทษ  อนัเป็นวถีิทาง
ที่จะส่งผลกระทบในทางลงเสียมากกวา่  หากแต่การสร้างวนิยัต่อตนเองที่ดีควรใชแ้นวทางในการฝึกอบรม
หรือใหค้วามรู้  ความเขา้ใจมากกวา่  โดยตอ้งท าความเขา้ใจวา่  เพราะเหตุใดจึงมีความตอ้งการและความ
จ าเป็นขององคก์รในการที่ตอ้งการขอความร่วมมือจากสมาชิกในองคก์ร  ในส่วนของความมีวนิยัเพือ่จะได้
ไปสู่จุดหมายร่วมกนั  โดยการเสริมสร้างความมีวนิยัต่อตนเองมี 4  แนวทางดงัน้ี 

1.  เรียนรู้และเขา้ใจอยา่งถ่องแทถึ้งวนิยัขององคก์รที่ตนเป็นสมาชิกอยูว่า่มีแนวทางปฏิบติัหรือหา้ม
ปฏิบติัอะไร อยา่งไรบา้ง 

2.  ส านึกในหนา้ที่วา่  จะตอ้งปฏิบติัตามแบบอยา่งหรือตอ้งรักษาวนิยัขององคก์ร 
3.  ตระหนกัถึงความส าคญัของวนิยัวา่  จะสร้างความเจริญ  ความดีงามและความส าคญัใหแ้ก่ทั้ง

ตนเองและองคก์ร 
4.  ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัและละเวน้การปฏิบติัในขอ้หา้มอยา่งเคร่งครัด 
กรมวชิาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดแ้นะแนวทางในการส่งเสริมความมีวนิยัต่อตนเองไวด้งัน้ี  
1. สร้างบรรยากาศที่ผอ่นคลาย 
2. ใหโ้อกาสเด็กที่จะริเร่ิมท ากิจกรรมอยา่งอิสระ 
3. สนบัสนุนใหเ้ด็กมีโอกาสคิดและตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล 
4. เปิดโอกาสใหเ้ด็กช่วยกนัสร้างขอ้ตกลง 
5. แสดงความช่ืนชมเม่ือเด็กปฏิบตัิตามขอ้ตกลง  ใหก้ าลงัใจและช่วยเหลือเด็กที่ 



                    ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงได ้
6. ทบทวนส่ิงที่ไดก้ระท า  โดยการถามหรือกล่าวชมเชย 
 

ความส าคญั คุณค่า และประโยชน์ของความมวีินัยต่อตนเอง 
 คุณค่าของวนิยั นั้นช่วยใหก้ลุ่มคนหรือสงัคมต่าง ๆ อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข  ซ่ึงวนิยัไม่ได้
หมายถึง กฏเกณฑ ์หรือ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ในกลุ่มชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเท่านั้น  แต่ยงัหมายถึงกฏเกณฑห์รือ
ระเบียบวนิยัต่อตนเองดว้ย  กลุ่มสงัคมใดที่มีสมาชิกที่มีวนิยัต่อตนเองมาก  วนิยัในสงัคมนั้นก็อาจไม่จ าเป็น
ที่จะตอ้งสร้างมากนกั  เพราะทุกคนในสงัคมจะมีความรับผดิชอบสูงและสามารถด าเนินชีวติอยูร่่วมกนัได้
อยา่งสงบสุข  ไม่เบียดเบียนกนั  และมีความเจริญกา้วหนา้ไปอยา่งดี 
 จุดมุ่งหมายของวนิยัทั้งหลายนั้นมิใช่การควบคุมพฤติกรรมของนกัเรียนใหเ้ป็นแนวทางที่ผูใ้หญ่
ตอ้งการ  แต่จุดมุ่งหมายที่แทจ้ริงของวนิยั  คือ  เพือ่ใหเ้ด็กเกิดความตอ้งการที่จะกระท าส่ิงที่ดีและเป็น
ประโยชน์แก่สงัคมดว้ยตนเอง  มิใช่จากส่ิงที่อยูแ่วดลอ้มหรือการบงัคบับญัชา  วนิยัที่ดีเกิดขึ้นจาก
แรงผลกัดนัภายในตวัเองมากกวา่แรงบงัคบัจากภายนอก  คือ ความมีวนิยัต่อตนเอง 
 ประโยชน์ความมีวนิยัต่อตนเอง 

- ช่วยใหเ้ด็กมีพฤติกรรมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
- ช่วยใหเ้ด็กมีความรับผดิชอบในหนา้ที่ของตนเอง 
- ช่วยสร้างความสามคัคีปรองดองใหเ้กิดขึ้นในหมู่คณะ 
- ช่วยเสริมสร้างความเจริญกา้วหนา้ใหต้นเอง 
- ช่วยใหค้รูและนกัเรียนอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข และประสบความส าเร็จในการเรียนการสอน 
- ช่วยส่งเสริมหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ลักษณะของบุคคลที่มีวินัยต่อตนเอง 
 วนิยัเป็นส่ิงส าคญัต่อการพฒันาเด็กเพราะช่วยต่อเติมความปรารถนาของเด็กใหเ้ตม็ รวมทั้งให้เกิด
การปรับตวัทางบุคลิกภาพและสงัคมอยา่งมีสุข  บุคคลที่มีวนิยัต่อตนเองจะมีคุณลกัษณะและพฤตกิรรม  
ดงัน้ี 

1. มีความรับผดิชอบ 
2. เช่ือมัน่ในตนเอง 
3. มีความรู้สึกผดิชอบ 
4. ไม่กงัวลใจ 
5. มีความตั้งใจจริง  จิตใจมัน่คง 
6. มีลกัษณะความเป็นผูน้ า 
7. มีความซ่ือสตัย ์ จริงใจ มีเหตุผล 
8. กลา้คิด  กลา้พดู กลา้ท า 



9. มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นและไม่เกรงใจโดยปราศจากเหตุผล 
10. มีความอดทน 

 
ความอดทน   
  ความส าคญัและความหมายของความอดทน 
 ความอดทน  คือ  ความเขม็แขง็  ความหนกัแน่นของจิตใจในการควบคุมอารมณ์  จิตใจ และร่างกาย
ใหส้ามารถเผชิญกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ได ้
 การที่บุคคลจะท างานใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดต้อ้งอาศยัการฝึกฝน  ความเพยีรพยายามและที่ส าคญัตอ้ง
มีความอดทนในส่ิงที่ตนเองรับผดิชอบ  เพือ่งานส่ิงนั้นจะไดส้ าเร็จลุล่วง  การฝึกความอดทนมีหลายอยา่ง  
เช่น  อดทนต่อความล าบาก  อดทนต่อความทุกข ์ อดทนต่อความเจบ็ใจ  อดทนต่ออ านาจกิเลส  ฯลฯ 
 การที่คนเราจะมีระเบียบวนิยัไดต้อ้งอาศยัความอดทนในตวัเอง  จึงน าไปสู่ความเป็นพลเมืองที่ดี  
ความอดทนจึงเป็นปัจจยัส่งเสริมใหบุ้คคลเกิดวนิยัขึ้น  เช่น  การเขา้แถวซ้ืออาหาร  อดทนในการท างานต่าง 
ๆ อดทนและท าตามกฎของบา้นเมือง  ผูท้ี่มีวนิยัในตนเองสูง จะมีความรับผดิชอบสูง  มีความวติกกงัวลต ่า  
มีความอดทน  มีเหตุผลของตนเอง  มีความยดืหยุน่ในความคิดและพฤตกิรรมทางสงัคม 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


