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บทคัดยอ
ความไมสอดคลองดานการรูคิด (Cognitive dissonance) เลออน เฟสทิงเจอร (Leon Festinger,
1957) อธิบายวา “สวนของการรูคิด ๒ สวนมีความสัมพันธกันแบบไมสอดคลอง หากพิจารณาเฉพาะ ๒ สวนนี้
เทานั้น แลวแงมุมที่ตรงกันขามกับที่ควรจะเปนของสวนหนึ่งเกิดตามหลังอีกสวนหนึ่ง” (น. ๑๓) การวิจัยตาม
แนวทฤษฎีความไมสอดคลองดานการรูคดิ มี ๔ แนว คือ ๑) ความไมสอดคลองหลังการตัดสินใจ
(Postdecision dissonance) ๒) พฤติกรรมตอตานเจตคติ (Counterattitudinal behavior) หรือที่เรียกกัน
ในชื่ออื่นวา การบังคับใหยอมตาม (Forced compliance) และ พฤติกรรมที่คลาดเคลื่อนจากเจตคติ
(Attitude-discrepant behavior) ๓) การสมัครใจและไมสมัครใจรับขอมูล และ ๔) บทบาทของการ
สนับสนุนทางสังคม

คำสำคัญ ความไมสอดคลองดานการรูคิด ความไมสอดคลองหลังการตัดสินใจ พฤติกรรมตอตานเจตคติ การ
สมัครใจและไมสมัครใจรับขอมูล บทบาทของการสนับสนุนทางสังคม
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Abstract
Cognitive dissonance was explained by Leon Festinger (1957) as “These two
elements are in a dissonant relation if, considering these two alone, the obverse of one
element would follow from the other” (p. 13). Cognitive dissonance research has followed 4
lines of research: 1) Postdecision dissonance, 2) Counterattitudinal behavior, forced
compliance or attitude-discrepant behavior, 3) Voluntary and involuntary exposure to
information, and 4) The role of social support.
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จิตวิทยา (Psychology) เปนศาสตรที่ใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย
และสัตว พฤติกรรมมีความหมายรวมการกระทำ และกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในรางกายของมนุษยและ
สัตว เชน การรับรู การรูสึก การเรียนรู ในสวนของมนุษยครอบคลุมกระบวนการตาง ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน
จิตใจของมนุษยดวย เชน การรูคดิ เจตคติ ความเชื่อ คานิยม คุณธรรม จริยธรรม
ความไมสอดคลองดานการรูคิด มาจากภาษาอังกฤษวา Cognitive dissonance มโนทัศน
Cognitive dissonance มีการนำมาใชโดยเลออน เฟสทิงเจอร (Leon Festinger) และเผยแพรในหนังสือ
ชื่อ A theory of cognitive dissonance ในป ค.ศ. ๑๙๕๗ บางครั้งมีการเรียกอยางสั้นวา ความไมสอดคลอง
(Dissonance) ผูเขียนเองเคยเรียกแนวคิดนี้วา “ความไมคลองจองของปญญา” (ธีระพร อุวรรณโณ,
๒๕๓๗, ๒๕๔๖) เฟสทิงเจอรเขียนวา “สวนของการรูคิด ๒ สวนมีความสัมพันธกันแบบไมสอดคลอง หาก
พิจารณาเฉพาะ ๒ สวนนี้เทานั้น แลวแงมุมที่ตรงกันขามกับที่ควรจะเปนของสวนหนึ่งเกิดตามหลังอีกสวน
หนึ่ง” (๑๙๕๗, น. ๑๓) ตัวอยางเชน
หากบุคคลใชความพยายามมากในการจะไดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาครอบครอง เมื่อไดมาครอบครองแลว กลับ
พบวาสิ่งนั้นไมไดสวยงามอยางที่คาดหวังไวแตแรก สถานการณเชนนี้ บุคคลผูนั้นจะเกิดความไมสอดคลองดาน
การรูคิด กลาวคือ การรูคิดสวนหนึ่งคาดหวังไววาสิ่งที่พยายามแสวงหามานั้นมีความสวยงาม แตการรูคิดอีก
สวนหนึ่งที่เกิดหลังจากที่บุคคลผูนั้นไดรับสิ่งนั้นมาครอบครองแลว พบวาสิ่งนั้นไมไดสวยงามอยางที่คาดหวังไว
แตแรก สถานการณเชนนี้เรียกไดวาบุคคลผูนั้นเกิดความเกิดความไมสอดคลองดานการรูคิด
เฟสทิงเจอรเห็นวาความไมสอดคลองดานการรูคิดมีธรรมชาติคลาย “ความหิว” “ความคับของใจ”
(Frustration) หรือ “ความไมไดดุล” (Disequilibrium) เมื่อบุคคลเกิดความไมสอดคลองดานการรูคิดขึ้นแลว
สภาวะเชนนี้จะจูงใจใหบุคคลผูนั้นพยายามหาหนทางลดความไมสอดคลองดานการรูคดิ นั้นลง ทั้งนีเ้ ฟส
ทิงเจอรใชคำวา “การรูคิด” (Cognition) ใหหมายถึง “สิ่งที่บุคคลรูเกี่ยวกับตนเอง พฤติกรรมของตนเอง
และเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของตน (เฟสทิงเจอร, ๑๙๕๗, น. ๙)” และครอบคลุม “ความคิดเห็น, เจตคติ, ความรู,
และคานิยม” (เฟสทิงเจอร, ๑๙๕๗, น. ๒๖๐)
เฟสทิงเจอร (๑๙๕๗) เขียนในคำนำของหนังสือวาไดความคิดบางสวนมาจากงานเขียนของราเชนทรา
ปราสาท (Rajendra Prasad) จากวารสาร British Journal of Psychology ใน ค.ศ. ๑๙๕๐ ปราสาทเขียน
อธิบายเกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวในประเทศอินเดีย ในป ค.ศ. ๑๙๓๔ วา หลังจากแผนดินไหวผานไปแลว
ผูคนยังลือกันวาจะมีแผนดินไหวตามมาอีก และจะรุนแรงกวาที่เกิดมาแลว เฟสทิงเจอรวิเคราะหเบื้องตนวา
การลือเชนนี้นาจะเปนการกอใหเกิดความกลัว (Fear provoking) ขึ้นมาอีก แตเมื่ออวิเคราะหลึกลงไป กลับ
กลายเปนวาการลือเชนนั้นกลายเปนวาประชาชนใหเหตุผลกับความกลัว (Fear justifying)

๔

ทฤษฎีความไมสอดคลองดานการรูคิดมีขอสมมติวา บุคคลมีแรงจูงใจที่จะพยายามสรางความ
สอดคลอง ความกลมกลืน หรือความคงเสนคงวาภายในจิตใจระหวางสวนของการรูคิดตาง ๆ ทฤษฎีมี
สมมติฐานหลัก ๒ ขอ คือ (ธีระพร อุวรรณโณ, ๒๕๔๖)
๑) การเกิดความไมสอดคลองเปนสภาวะที่บุคคลมีความรูสึกไมสบายใจ (Psychologically
uncomfortable) จะจูงใจใหเขาพยายามลดความไมสอดคลองและแสวงหาความสอดคลอง
๒) เมื่อเกิดความไมสอดคลองขึ้น นอกจากบุคคลจะพยายามลดความไมสอดคลองแลว เขาก็จะ
พยายามหลีกเลี่ยงสถานการณหรือขาวสารที่จะมาทำใหความไมสอดคลองเพิ่มมากขึ้น
การลดความไมสอดคลองดานการรูคิดทำไดอยางนอย ๓ วิธี คือ (ธีระพร อุวรรณโณ, ๒๕๔๖)
๑) เปลี่ยนสวนของการรูคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม เชน หากบุคคลเตรียมนำอาหารไปรับประทานกับ
ครอบครัวในสวนสาธารณะ แตกอนออกจากบานฝนก็ตกลงมาอยางมาก สถานการณเชนนี้บุคคลผูนั้นไม
สามารถเปลี่ยนสวนของการรูคิดเกี่ยวกับสภาพแวดลอมได บุคคลผูนั้นจึงตัดสินใจรับประทานอาหารที่เตรียม
ไวที่บาน
๒) เปลี่ยนสวนของการรูคิดเกี่ยวกับสภาพแวดลอม เชน บุคคลที่รูตัววาตนเองเปนคนโมโหงาย และ
เชื่อวาตนเองคงเปลี่ยนอะไรในสวนของตนไดยาก จึงเลือกที่จะไปอยูในกลุมคนที่กวนโมโหเกง เมื่อตนโมโห
ขึ้นมา ก็อธิบายกับตนเองไดวาเพราะคนอื่นชอบกวนใหตนโมโห
๓) เพิ่มสวนของการรูคิดเขามาใหม เชน คนที่สูบบุหรี่มากและเชื่อวาการสูบบุหรี่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ ใหเหตุผลกับตนเองวามีสิ่งอื่น ๆ อีกหลายสิ่งที่ตนและคนอื่น ๆ เสพหรือบริโภคเปนตนเหตุใหเกิด
มะเร็งได การใหเหตุผลเชนนี้ก็สามารถทำใหบุคคลลดความไมสอดคลองดานการรูคดิ นั้นลงได
การนำทฤษฎีความไมสอดคลองดานการรูคิดมาใช เฟสทิงเจอร (๑๙๕๗) แนะการนำทฤษฎีมาใชไว
๔ แนวทาง คือ
๑) ความไมสอดคลองหลังการตัดสินใจ (Postdecision dissonance) ในการเลือกทางเลือก
ตาง ๆ ตั้งแต ๒ ทางเลือกขึ้นไป บอยครั้งที่บุคคลผูเลือกเกิดความขัดแยงขึ้นในใจ วาจะเลือกทางไหนดี เชน
กรณีมีทางเลือก ๒ ทาง อาจเปนทางเลือกที่บุคคลชอบทั้ง ๒ ทาง เขาทำนอง “รักพี่ เสียดายนอง” ความ
ขัดแยงนี้เรียกวา ความขัดแยงกอนการตัดสินใจ (Pre-decision conflict) เมื่อบุคคลไดตัดสินใจแลว เชน
ตัดสินใจเลือกพี่ ไมเลือกนอง หากมีคนมาถามวาทำไมเลือกพี่ ไมเลือกนอง บุคคลผูนั้นก็จะเกิดความไม
สอดคลองหลังการตัดสินใจขึ้น หนทางที่งายที่สุดที่จะลดความไมสอดคลองหลังการตัดสินใจลง ก็คือหันมาคิด
วาพี่มีคุณสมบัติที่ดีหลายอยาง ขณะที่นองมีคุณสมบัติสูพี่ไมได
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ความขัดแยงกอนการตัดสินใจแบบพื้นฐานมีอีก ๒ ประเภท คือ ความขัดแยงแบบหนีเสือ ปะจระเข
และความขัดแยงแบบเกลียดตัว กินไข เกลียดปลาไหล กินน้ำแกง ทั้ง ๒ กรณีหลังนี้ เมื่อบุคคลตัดสินใจเลือก
ทางหนึ่งไปแลว ก็จะใหเหตุผลกับตนเองวาไดเลือกทางที่ดีกวาทางที่ไมเลือก เชนเดียวกับกรณีของการลดความ
ไมสอดคลองหลังการตัดสินใจในเรื่องของ “รักพี่ เสียดายนอง”
ตัวอยางงานวิจัยที่ทดสอบประเด็นความไมสอดคลองหลังการตัดสินใจ คืองานวิทยานิพนธปริญญา
เอกของแจค วิลเลี่ยม เบรหม (Jack William Brehm, 1956) โดยมีเฟสทิงเจอรเปนอาจารยที่ปรึกษา
เบรหมทดสอบกับนักศึกษาหญิง โดยบอกนักศึกษาวาเปนการวิจัยตลาด ใหนักศึกษาประมาณคาความนา
ปรารถนาของสินคา ๘ อยาง ราคาระหวาง ๑๕-๓๐ เหรียญสหรัฐ คือ หมอตมกาแฟอัตโนมัติ เครื่องทำแซนด
วิทชไฟฟา อุปกรณทำซิลคสกรีน เครื่องปงขนมปงไฟฟา โคมไฟนีออนตั้งโตะ หนังสือศิลปะ นาิกาจับเวลา
และวิทยุพกพา มาตรที่ใหประเมินเปนมาตร ๘ จุด บนเสนตรงเดียวกัน มีเครื่องหมายแสดงที่แตละจุดของ
มาตรที่มีความหางเทากัน และมีขอความที่ปลายหนึ่งวา “นาปรารถนามาก” สวนอีกปลายหนึ่งมีขอความวา
“ไมนาปรารถนาเลย”
ผูทดลองใหนักศึกษาประเมินสินคาแตละอยางโดยใชเวลาตามที่ตองการ เมื่อประเมินเสร็จก็ให
นักศึกษาเลือกสินคา ๑ อยาง จาก ๒ อยาง เงื่อนไขหนึ่งเรียกวา “เงื่อนไขตัดสินใจไดยาก” ผูทดลองทำที
เหมือนสุมสินคาที่จะใหนักศึกษาเลือก แตในความเปนจริง คือ ใหนักศึกษาเลือกสินคาที่ตัวนักศึกษาเอง
ประเมินวามีความดึงดูดมากใกลเคียงกัน สวนอีกเงื่อนไขหนึ่งเรียกวา “เงื่อนไขตัดสินใจไดงาย” ใหนักศึกษา
เลือกสินคาที่ตัวนักศึกษาเองประเมินวามีความดึงดูดตางกันมาก หลังจากนั้นก็ใหนักศึกษาแตละเงื่อนไข
ประเมินสินคาแตละอยางอีกครั้ง ผลการวิจัยเปนไปตามที่ทำนายจากแนวคิดของทฤษฎีความไมสอดคลองดาน
การรูคิด วานักศึกษาใน “เงื่อนไขตัดสินใจไดยาก” เปลี่ยนการประเมินสินคาไปมาก โดยการเพิ่มความนา
ปรารถนาของสินคาที่เลือกไป และลดความนาปรารถนาของสินคาที่ไมไดเลือกลง สวนนักศึกษาใน “เงื่อนไข
ตัดสินใจไดงาย” เปลี่ยนการประเมินสินคาที่เลือกและไมเลือกไปไมมากเทากับการเปลี่ยนของนักศึกษาใน
“เงื่อนไขตัดสินใจไดยาก” ผลการวิจัยสามารถอธิบายตามแนวคิดของทฤษฎีความไมสอดคลองดานการรูคิดวา
กอนการตัดสินใจเลือกสินคา นักศึกษาใน “เงื่อนไขตัดสินใจไดยาก” มีความขัดแยงในใจวาจะเลือกสินคาไหนดี
เพราะตนประเมินสินคาทั้ง ๒ อยางที่ใหเลือกใกลเคียงกัน แตเมื่อตัดสินใจไปแลว ก็เกิดความไมสอดคลองดาน
การรูคิด หรือความไมสอดคลองหลังการตัดสินใจ จึงลดความไมสอดคลองหลังการตัดสินใจลงโดยการประเมิน
ใหมวาสินคาที่เลือกมา มีความดึงดูดมากกวาสินคาที่ไมไดเลือกมา
๒) พฤติกรรมตอตานเจตคติ (Counterattitudinal behavior) เฟสทิงเจอร (๑๙๕๗) เขียนวา
การทำใหบุคคลทำพฤติกรรมบางอยางที่สวนทางกับการรูคิดเดิม โดยเสนอรางวัลใหบุคคลทำพฤติกรรมนั้น

๖

หรือขูวาจะลงโทษหากบุคคลไมยอมทำพฤติกรรมนั้น จะทำใหบุคคลผูนั้นเกิดความไมสอดคลองดานการรูคดิ
และหันไปประเมินการรูคดิ นั้นไปในทิศทางที่สอดคลองกับพฤติกรรมที่ไดทำไป
งานวิจัยของเฟสทิงเจอรและเจมส เมอรริลล คาลสมิตท (James Merrill Carlsmith, 1959) ทดสอบ
แนวคิดขางตนโดยจัดการทดลองรับสมัครนักศึกษามารวมการทดลองที่บอกวาเปนการวิจับเกี่ยวกับการวัดผล
การทำงาน หลังจากนักศึกษามาถึงหองทดลองผูวิจัยใหนักศึกษาทำงานที่นาเบื่อ ๒ อยาง งานแรกใหเรียง
หลอดดาย ๑๒ หลอดใสถาด เสร็จแลวใหเทกลับออกมา แลวเรียงกลับเขาไปใหมอีก ทำวนเวียนไปมาเปนเวลา
๓๐ นาที งานที่ ๒ เปนงานหมุนหมุดไม ๔ เหลี่ยมจำนวน ๔๘ หมุด หมุนไปครั้งละ ๙๐ องศา จนครบทุกหมุด
แลวก็เริ่มหมุนใหมหมุดละ ๙๐ องศาอีก ทำวนไปมาอีกเปนเวลา ๓๐ นาที หลังจากเสร็จงานที่นาเบื่อทั้ง ๒
อยาง ผูวิจัยบอกนักศึกษาวาตามปกติจะมีนักศึกษาอีกคนเปนผูชวยวิจัยจะคอยไปบอกนักศึกษาที่มารอเขารวม
การทดลองวางานที่ใหทำในการวิจัยนี้เปนงานที่นาสนใจมาก แตวันนี้นักศึกษาที่ทำหนาที่นี้ไมมาทำงาน จึง
อยากขอใหนักศึกษาที่มารวมการทดลองทำหนาที่ผูชวยวิจยั ในการไปบอกกับนักศึกษาที่มารอเขารวมการ
ทดลองวางานที่ใหทำในการวิจัยนี้เปนงานที่นาสนใจมาก ในเงื่อนไขหนึ่งผูวิจัยเสนอรางวัลตอบแทนให ๑
เหรียญสหรัฐ หากนักศึกษาผูรวมการทดลองตกลงทำงานแทนผูชวยวิจัย และอีกเงื่อนไขเสนอรางวัลให ๒๐
เหรียญสหรัฐ สวนเงื่อนไขควบคุม ผูวิจัยขอใหนักศึกษาผูเขารวมการทดลองไปพูดกับผูแทนจากภาควิชา
จิตวิทยาที่มาขอสัมภาษณเกี่ยวกับการเขารวมการทดลองครั้งนี้ หลังจากนั้นผูวิจัยนำนักศึกษาผูเขารวมการ
ทดลองในเงื่อนไขที่ไดรับคาตอบแทน ๑ เหรียญหรือ ๒๐ เหรียญ ไปพูดอธิบายใหนักศึกษาที่มาเขารวมการ
ทดลองวางานที่ใหทำในการวิจัยนี้เปนงานที่นาสนใจมาก ตามที่ตกลงกันไว แตแทจริงแลวนักศึกษาที่มาฟงการ
อธิบายนี้เปนหนามาของผูวิจัยเองที่ทำตัวเสมือนนักศึกษาที่มารอเขารวมการทดลอง เสร็จจากงานนั้นแลว ก็
ขอใหนักศึกษาไปใหสัมภาษณแกผูแทนภาควิชาจิตวิทยา สวนนักศึกษาในเงื่อนไขควบคุมไปใหสัมภาษณแก
ผูแทนภาควิชาจิตวิทยาทันที ทั้งนี้ผูแทนภาควิชาจิตวิทยาถามคำถามหลายขอ และขอใหนักศึกษาผูรวมการ
ทดลองประเมินความสนุกกับงานที่ใหทำในการทดลองนี้บนมาตรที่มีคาจาก -๕ ถึง +๕
ผลการวิจัยปรากฏวานักศึกษาที่เขารวมการทดลองในเงื่อนไขที่ไดรับคาตอบแทน ๑ เหรียญประเมิน
ความสนุกกับงานที่ใหทำในการทดลองนี้มีคาเฉลี่ย + ๑.๓๕ สวนนักศึกษาที่เขารวมการทดลองในเงื่อนไขที่
ไดรับคาตอบแทน ๒๐ เหรียญประเมินไดคาเฉลี่ย - ๐.๐๕ และนักศึกษาที่เขารวมการทดลองในเงื่อนไขควบคุม
ประเมินไดคาเฉลี่ย - ๐.๔๕ ผลการประเมินใน ๒ เงื่อนไขหลังนีแ้ ตกตางกันทางสถิติอยางไมมีนัยสำคัญ ทั้งนี้
สามารถอธิบายผลการวิจัยวาผลการประเมินของนักศึกษาที่เขารวมการทดลองในเงื่อนไขควบคุมถือเปนจุด
เปรียบเทียบความสนุกกับงานที่ใหทำในการทดลองนี้ นักศึกษาที่เขารวมการทดลองในเงื่อนไขที่ไดรับ
คาตอบแทน ๑ เหรียญ เกิดความไมสอดคลองดานการรูคดิ ขึ้นมาก โดยการรูคิดดานหนึ่งมีวา “ขณะทำงานที่
ถูกกำหนดใหทำ” เปนงานที่นาเบื่อ แตเมื่อทำงานเสร็จแลว ตนรับไปพูดกับนักศึกษาที่มารอเขารวมการ
ทดลองวางานที่ใหทำในการทดลองนี้เปนงานที่นาสนใจมาก เพื่อใหไดรับคาตอบแทนเพียง ๑ เหรียญเทานั้น

๗

พฤติกรรมที่ทำนี้นับเปนการรูคดิ อีกดานหนึ่งที่ไมสอดคลองกับการรูคิดแรกเกี่ยวกับความรูสึกเกี่ยวกับงานขณะ
ทำงานนาเบื่อนั้น การลดความไมสอดคลองดานการรูคิดที่งายที่สุดในกรณีนี้ คือ การเปลี่ยนความรูสึกตองานที่
ทำไปใหสอดคลองกับการรูคิดที่วาตนรับคาตอบแทนมาเพียง ๑ เหรียญเทานั้น สวนนักศึกษาที่เขารวมการ
ทดลองในเงื่อนไขที่ไดรับคาตอบแทน ๒๐ เหรียญ คงจะมีความไมสอดคลองดานการรูคดิ เกิดขึ้นนอยหรือไม
เกิดขึ้นเลย เพราะคาเฉลี่ยการประเมินไมตางจากเงื่อนไขควบคุม
ชาญชัย บูรณะวนิชกุล (๒๕๓๑) ทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมตอตานเจตคติโดยสงนิสิตอื่นไปวัด
เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรและวิชาอื่น ๆ จากนั้นก็นำคำตอบจาก
นักเรียนจำนวน ๖๒๙ คน มาใหคะแนน คัดนักเรียนที่มีเจตคติทางลบตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรได ๘๘ คน
นำมาสุมเขาเงื่อนไขการทดลอง ๓ เงื่อนไข เงื่อนไขละ ๒๙ คน รวม ๘๗ คน ในวันทดลองซึ่งหางจากการวัด
เจตคติครั้งแรก ผูทดลองคนที่ ๒ ไปพบนักเรียนที่นัดหมายไวแตละเงื่อนไข บอกกับนักเรียนวาไดรับความ
รวมมือจากทางโรงเรียนใหมาทำวิจัยกับนักเรียน ในการวิจัยไดแบงนักเรียนเปน ๓ เงื่อนไข คือ
(๑) เงื่อนไขการเขียนเรียงความโดยอิสระ ผูทดลองขอใหนักเรียนเขียนเรียงความชักชวนใหนกั เรียน
ระดับชั้นเดียวกันสนับสนุนใหมกี ารเพิ่มวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาบังคับในหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โดยที่
นักเรียนสามารถเลือกไดวาจะสมัครใจเขียนหรือไมเขียน มีนักเรียน ๔ คน ขอไมเขารวมการทดลอง อีก ๘ คน
ไมสมัครใจเขียนเรียงความ และมีที่สมัครใจเขียนเรียงความจำนวน ๑๗ คน ผูทดลองขอใหนักเรียนทีเ่ ขียน
เรียงความลงชื่อในแบบฟอรการสมัครใจเขารวมการทดลอง ที่มีขอความวายินดีใหนำเรียงความที่มีชื่อของ
นักเรียนปรากฏเปนผูเขียนไปเผยแพรใหนักเรียนอื่นทราบดวย ตอมาก็แจกกระดาษใหนักเรียนเขียนเรียงความ
และเขียนชื่อ ชั้น โรงเรียนลงในกระดาษเขียนเรียงความดวย
(๒) เงื่อนไขการเขียนเรียงความโดยถูกบังคับ ผูทดลองขอใหนักเรียนเขียนเรียงความคลายกับ
เงื่อนไขเขียนเรียงความโดยอิสระ ตางกันที่วาไมเปดโอกาสใหนักเรียนเลือกวาจะเขียนเรียงความหรือไมก็ได
และเขียนเรียงความโดยไมมีการลงชื่อและขอมูลอื่น ๆ ในกระดาษเขียนเรียงความ
ในขั้นตอนถัดมา ผูวิจัยขอใหนักเรียนทั้ง ๒ เงื่อนไขขางตนไปพบกับผูชวยวิจัยอีกคน ที่อีกหองหนึ่ง
ผูชวยวิจัยขอใหนักเรียนตอบมาตรวัดเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรและวิชาอื่น ๆ เจตคติตอครูผูสอนวิชา
เหลานั้น และการรับรูเงื่อนไขการทดลอง
(๓) เงื่อนไขไมตองเขียนเรียงความ หรือเงื่อนไขควบคุม ผูทดลองขอใหนักเรียนตอบมาตรวัดเจตคติ
ตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรและวิชาอื่น ๆ เจตคติตอครูผูสอนวิชาเหลานั้น และการรับรูเงื่อนไขการทดลอง
ผลการวิจัยเปนไปตามคำทำนายจากทฤษฎีความไมสอดคลองดานการรูคดิ ดังปรากฏในภาพ ๑ ซึ่งจะ
เห็นไดวานักเรียนในเงื่อนไขการเขียนเรียงความโดยอิสระเปลี่ยนเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรจากกอน

๘

การทดลองทีม่ ีคา เฉลี่ยเปนทางลบ (- ๘.๔๑) ไปเปนทางบวกหลังการทดลอง (+ ๑๗.๑๒) ขณะที่นักเรียนใน
เงื่อนไขการเขียนเรียงความโดยถูกบังคับ และนักเรียนในเงื่อนไขไมตองเขียนเรียงความยังคงมีเจตคติทางลบตอ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร (คาเฉลี่ย - ๐.๖๘ และ - ๔.๑๓ ตามลำดับ)

ภาพ ๑. คาเฉลี่ยของเจตคติของนักเรียนใน ๓ เงื่อนไข วัดกอนและหลังการทดลองจากชาญชัย บูรณะวนิชกุล
(๒๕๓๑) ภาพจากธีระพร อุวรรณโณ (๒๕๔๖, น. ๑๔๑)

ที่นาสนใจมากคือ ผลการวิจัยที่นำมาแสดงในภาพ ๒ พบวานักเรียนในเงื่อนไขการเขียนเรียงความโดย
อิสระเปลี่ยนเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรจากกอนการทดลองที่เปนทางลบไปเปนทางบวกหลังการ

๙

ทดลองทุกคน ซึ่งแสดงวาการไดทำพฤติกรรมทีส่ วนทางกับเจตคติเดิมดวยความสมัครใจ ไมไดถูกบังคับ สงผล
ใหนักเรียนทุกคนเปลี่ยนเจตคติไปในทิศทางตรงกันขามกับเจตคติเดิม สวนนักเรียนในเงื่อนไขที่เขียนเรียงความ
โดยถูกบังคับยังมีบางคนที่เปลี่ยนเจตคติไปตามทิศทางของเรียงความที่เขียน

ภาพ ๒. คาเฉลี่ยของเจตคติของนักเรียนรายบุคคลใน ๓ เงื่อนไข วัดกอนและหลังการทดลอง (ดัดแปลงจาก
ชาญชัย บูรณะวนิชกุล, ๒๕๓๑, น. ๘๐)

เฟสทิงเจอร (๑๙๖๑) ยังระบุอีกวา ความไมสอดคลองจะมีมากที่สุด หากการลงโทษที่ขูไว หรือรางวัล
ที่สัญญาวาจะใหมีนอยที่สุด แตพอเพียงที่จะทำใหบุคคลยอมทำพฤติกรรมนัน้ หรือหวุดหวิดที่จะไมพอที่จะทำ
ใหบุคคลยอมทำพฤติกรรมนั้น (ธีระพร อุวรรณโณ, ๒๕๔๖) อีเลียต อารอนสัน (Elliot Aronson) และจัตสัน
มิลลส (Judson Mills, 1959) ทดสอบแนวคิดนี้โดยการรับสมัครนักศึกษาหญิงมารวมการวิจัยที่บอกเลาไปวา
เปนการวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาทางเพศ ที่ผูรวมการวิจัยจะไดอภิปรายกับนักศึกษาหญิงอื่น ๆ แตกอนรับเขารวม
การวิจัย ผูสมัครจะตองผาน “พิธีรับนองใหม” ซึ่งเปนการทดสอบความกระดากอายกอน เมื่อผานแลว จึงจะ
เขารวมการวิจัยได ผูวิจัยสุมใหนักศึกษาสวนหนึ่งเขา “พิธีรับนองใหมแบบหนักหนวง” คือ จะตองอานคำที่
เกี่ยวกับเรื่องเพศทีจ่ ะแจง เปนคำจากหนังสือลามก ๑๒ คำ และขอความจากหนังสือลามก ๒ ขอความ งานทั้ง
๒ อยางดำเนินการโดยผูทดลองเพศชาย สวนนักศึกษาหญิงอีกเงื่อนไขเขารวม “พิธีรับนองใหมแบบปาน
กลาง” คือ อานออกเสียงคำเกี่ยวกับเรื่องเพศ แตไมเปนคำที่ลามก ๕ คำ ดำเนินการโดยผูทดลองเพศชาย
เชนกัน หลังจากผานพิธีรับนองใหมแลว ผูทดลองก็บอกวาเนื่องจากครั้งนี้เปนครั้งแรกที่นักศึกษารวมการวิจัย
โครงการจะยังไมใหนักศึกษาอภิปรายรวมกับนักศึกษาอื่น แตใหฟงการอภิปรายของนักศึกษาอื่น จกานั้นก็นำ
นักศึกษาแตละเงื่อนไขไปเขาตูคลายตูโทรศัพท มีหูฟงใหนักศึกษาสวมใสเพื่อฟงการอภิปรายของนักศึกษา
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อื่น ๆ โดยนักศึกษาแตละคนจะไมเห็นนักศึกษคนอื่น ๆ จากนั้นผูทดลองก็ออกจากหองทดลองมาเปดเทป
อัดเสียงการอภิปรายของนักศึกษาอื่น ๆ ใหนักศึกษาผูรามการวิจัยฟง เนื้อหาการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องทาง
เพศของสัตวจำพวกหนู อภิปรายกันอยางนาเบื่อหนายและสับสน
หลังจากเสร็จจากการฟงการอภิปรายแลว ผูทดลองใหนักศึกษาใหคะแนนการอภิปรายที่ไดฟงมา ผล
การทดลองเปนไปตามคำทำนายจากแนวของทฤษฎีความไมสอดคลองดานการรูคิด วานักศึกษาที่ผานพิธีรับ
นองใหมแบบหนักหนวงประเมินการอภิปรายไดคาเฉลี่ย ๙๗.๖ จาก ๑๐๐ ซึ่งสูงกวานักศึกษาที่ผานพิธีรับนอง
ใหมแบบปานกลางที่มีคา เฉลี่ย ๘๑.๘ จาก ๑๐๐ ทั้งนี้คะแนนการประเมินการอภิปรายจากนักศึกษาที่ผานพิธี
รับนองใหมแบบหนักหนวงสูงกวาคะแนนการประเมินการอภิปรายของนักศึกษาในเงื่อนไขพิธีรับนองใหมแบบ
ปานกลางและเงื่อนไขควบคุมที่ฟงการอภิปรายโดยไมผานพิธีรับนองใหมเลย ที่มีคาเฉลี่ยการประเมินที่ ๘๐.๒
สวนคะแนนการประเมินการอภิปรายของนักศึกษาในเงื่อนไขพิธีรับนองใหมแบบปานกลางกับเงื่อนไขควบคุม
แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ
แบบการวิจัยพฤติกรรมตอตานเจตคตินี้เดิมเฟสทิงเจอร (๑๙๖๑) เรียกวา “การบังคับใหยอมตาม”
(Forced compliance) ซึ่งหมายถึง การยอมตามในทางสาธารณะ (Public compliance) โดยไมมีการ
ยอมรับโดยสวนตัว (Private acceptance) คือ พฤติกรรมที่บุคคลไดกระทำไปแลวในที่สาธารณะ แต
พฤติกรรมนั้นก็ไมสอดคลองกับการรูคดิ ในเวลานั้นที่ไมชอบเรื่องนั้น บุคคลผูนั้นจึงเกิดความไมสอดคลองดาน
การรูคิด และลดความไมสอดคลองดานการรูคิดลงโดยการหันไปมีเจตคติในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมที่ไดทำ
ไป แตก็มีนักวิจัยหลายคนเรียกแนวการวิจัยนี้วา “พฤติกรรมที่คลาดเคลื่อนจากเจตคติ” (Attitudediscrepant behavior)
แบบการวิจัยพฤติกรรมตอตานเจตคตินี้มีการนำไปปรับใชกับการวิจัยตามแนวทางตาง ๆ มากมาย
เชน นักวิจัยคาดโทษนอยตอเด็กในเงื่อนไขหนึ่งเพื่อไมใหเลนของเลนที่นาดึงดูด สงผลใหเด็กเกิดความไม
สอดคลองดานการรูคดิ มากกวาที่คาดโทษเด็กอีกเงื่อนไขหนึ่งในระดับมาก (Aronson & Carlsmith, 1963)
ภายหลังเมื่อผูใหญไมหามเด็กเลนของเลนที่นาดึงดูด เด็กในเงื่อนไขที่ถูกคาดโทษนอยมีพฤติกรรมเลนของเลนที่
นาดึงดูดนอยกวาเด็กในเงื่อนไขที่ถูกคาดโทษมากกวา ในการใหบุคคลที่เขาหลักสูตรในการลดน้ำหนัก การให
บุคคลใชความพยายามมากในการทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก สงผลใหบุคคลในเงื่อนไขนั้น
ลดน้ำหนักไดมากกวาบุคคลในเงื่อนไขที่ใชความพยายามนอยกวา (Axsom & Cooper, 1985)
๓) การสมัครใจและไมสมัครใจรับขอมูลขาวสาร เฟสทิงเจอร (๑๙๖๑) เขียนวาบุคคลมีแนวโนมที่
จะรับรูขอมูลขาวสารที่สอดคลองกับการรูคิดเดิมของตน และไมสมัครใจรับหรือหลีกเลี่ยงการรับขอมูลขาวสาร
ที่ไมสอดคลองกับการรูคิดเดิมของตน เชน บุคคลที่หาขอมูลในการซื้อบานมาเปนเวลานาน ในที่สุดตัดสินใจไป
ซื้อบานที่หมูบานแหงหนึ่ง หลังจากนั้นบุคคลผูนนั้ จะไมอานหรือรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประกาศขาย
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บานไปอีกนาน เพราะการไปอานขอมูลเหลานั้น อาจสงผลใหเกิดความไมสอดคลองดานการรูคดิ หากอานไป
พบประกาศที่ใหขอเสนอที่ดีกวาที่ตนไดรับมา ในทำนองเดียวกันบุคคลที่สูบบุหรี่วันละหลายมวนมาเปน
เวลานาน เมือ่ ไดยินหรืออานพบขอมูลขาวสารที่บอกถึงพิษภัยของบุหรี่ มักจะไมยอมฟงหรืออานขอมูลขาวสาร
นั้น แตถาหลบหลีกการฟงหรือการอานไมได ก็จะใหเหตุผลวาทำอยางอื่นก็เปนมะเร็งไดทั้งนั้น เชน กินเนื้อยาง
ไหม ๆ กินเนื้อสุก ๆ ดิบ ๆ
๔) บทบาทของการสนับสนุนทางสังคม เฟสทิงเจอรและคณะ (Festinger, Riecken, &
Schachter, 1956) ใชวิธีสังเกตแบบมีสวนรวมแฝงตัวเขาไปศึกษากลุม คนที่เชื่อวาถึงวันหนึ่งน้ำจะทวมโลก
ผูนำของคนกลุมนี้ไดรับการติดตอจากมนุษยตางดาววาจะสงยานอวกาศมารับคนกลุมนี้หนีภัยน้ำทวมไป ใน
ระยะหลังคนกลุมนี้ที่ยายไปอยูรวมกันปดกั้นการติดตอกับบุคคลภายนอกและสื่อมวลชน แตเมื่อถึงวันที่เชื่อกัน
วาน้ำจะทวมโลก แตน้ำไมทวมจริง ผูนำก็มาบอกกับคนกลุมนี้วาคนกลุมนี้ไดทำความดีเปนการรักษาโลกไว
พระเปนเจาไดบันดาลใหน้ำไมทวมโลกแลว หลังจากนั้นคนกลุมนี้ก็กระจายกันไปเลาเรื่องเหลานี้ใหผูคนที่อยู
รอบ ๆ ที่พักของคนกลุมนี้ไดทราบถึงการทำความดีของพวกตน ไดรักษาโลกใหปลอดภัยจากการที่จะมีน้ำทวม
โลก ความไมสอดคลองดานการรูคิดในกรณีนี้คือ ดานหนึง่ ที่มีความเชื่อเดิมวาน้ำจะทวมโลก ไมสอดคลองกับ
ความเปนจริงวาเมื่อถึงเวลาที่เชื่อวาน้ำจะทวมโลก แตน้ำกลับไมทวมโลก คนกลุมนี้จึงออกไปพูดคุยกับคนอื่น ๆ
รอบที่พักของพวกตนใหรับรูวาพวกตนไดทำความดี เปนการชวยไมใหน้ำทวมโลก เปนการลดความไม
สอดคลองดานการรูคิดลง
เฟสทิงเจอร (๑๙๖๔) ไดปรับปรุงทฤษฎีใน ๒ ประเด็น ประเด็นแรก ความไมสอดคลองหลังการ
ตัดสินใจจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลที่ตัดสินใจไดมีการผูกมัดตนเอง (Commitment) กับการตัดสินใจนั้น เชนทำให
คนอื่นทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจของตน ถาตัดสินใจแลวไมมีคนอื่นทราบ ก็นับวายังไมมีการผูกมัดตนเอง
ประเด็นที่ ๒ เกี่ยวกับการเลือกรับขาวสาร บุคคลไมไดหลบหลีกการรับขาวสารที่ไมสอดคลองกับการรูคดิ เดิม
ในทุกกรณี หากขาวสารใหมมีศักยภาพที่จะเปนประโยชน และกรณีที่บุคคลมีความเชื่อมั่นในตนเองเกี่ยวกับ
การจัดการกับขาวสารที่ไมสอดคลองกับการรูคิดเดิม บุคคลก็สามารถที่จะรับขาวสารใหม เพื่อที่เขาจะได
โตแยงกับขาวสารนั้นใหเกิดความสอดคลองมากขึ้น
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