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บทคัดยอ 
  การวิจยัคร้ังนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาแรงจูงใจกับการจดัการเรียนรูในโรงเรียนของนักศกึษาหลกัสตูร

ประกาศนยีบัตรบณัฑิต สาขาวชิาชพีคร ูคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน เชียงใหม ปการศึกษา 

2559 ที่ลงทะเบียนในรายวิชาปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาสําหรับครู  จํานวน 180 คน ทําการเก็บขอมูล

จากนักศึกษาโดยใชแบบสอบถามศึกษาความสัมพันธของตัวแปรเชิงคุณภาพของนักศึกษา วิเคราะหขอมูล

โดยการจัดอันดับความสําคัญของแรงจูงใจในการจัดการเรียนรูในโรงเรียนของนักศึกษา และระดับ                

ความสมัพันธจากคาสมัประสทิธ์ิความสมัพันธแบบลําดับทีข่องสเปยรแมน  (Spearman’s Rank Correlation 

Coefficient)

  ผลการวิจัยพบวา 1) อันดับความสําคัญของแรงจูงใจในการเรียนรูในโรงเรียนของนักศึกษา ไดแก 

การใหรางวัล   การใหเปนคะแนน  การพูดชมเชย  การแขงขันระหวางนักเรียนในหอง (แขงกับกลุมที่คละกัน) 
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และการใชเทคนิควธิกีารสอนทีจ่งูใจ 2) ระดับแรงจูงใจในการจดัการเรยีนรูของนกัศกึษาสาขาวชิาชพีครใูชวธิี

การสงเสริมใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนประกอบดวย ดานการแขงขันระหวางกลุม (กลุมคละเกง       

ปานกลาง ออน) ดานการเพียรพยายาม (ไมละท้ิงการเรียนเมือ่เผชญิกับความยากลาํบาก) และดานกอใหเกิด

เสริมพลังอํานาจ เชน มีกําลังใจในการทํางานยิ่งขึ้น 3) ความสัมพันธของตัวแปรการจัดการเรียนการสอน        

ที่นักศึกษาไดเลือกใชเพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจพบวา การใหความสําเร็จในการเรียน การใหรูจัก

วัตถุประสงคของการเรียนและการสรางบรรยากาศในชั้นเรียน  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P<0.01) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธตั้งแต .006 - .366 สวนการใหรางวัลทางสังคมและการใหรูจัก

วัตถุประสงคของการเรียนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) โดยมีคาสัมประสิทธิ์          

สหสัมพันธตั้งแต .039 -.202

คําสําคัญ
  แรงจูงใจ   การจัดการเรียนรู

Abstract
  The objective of this study was to investigate motivation and learning management in school 
in the teacher occupational program of Faculty of Education, Far Eastern University. Subjects were 
180 student-teachers who registered Philosophy in Education and Psychology Program for teacher. 
Questionnaires were developed to study the correlation among qualitative variables. Data collection 
were analyzed and ranked according to the motivation and the learning management applying in 
the classrooms the student-teachers taught. The data were analyzed using Spearman’s ranking 
correlation coefficient to examine the levels of correlation.
  The findings showed that: 1) The motivation in learning management that the student-
teachers used in classes were ranked respectively as follows: social rewarding, scoring, praising, 
group competing (compete with mixed ability in learning proficiency), and utilizing teaching strategies.  
2) The levels ranking of motivation in learning management by the student-teachers in the teacher 
occupational program to enhance learning motivation were arranged from the highest frequently 
to hardly ever demonstrating as follows: group competing (group members were separated by learning 
proficiency: good, moderate, poor), effort in learning, and empowering e.g. effort to learn. 3) The correlation 
between variables of learning management which the student-teachers  determined to enhance       
students’ motivation in learning were considered correlated. There were statistically significant correlations 
(p<0.01) from providing the opportunity of success, managing the recognition of the learning objectives, 
and maintaining a good atmosphere in learning with the correlation coefficient at .006 -.366. While there 
were statistically significant correlations (p<0.05) between social rewarding and managing the recog-
nition of learning objectives with the correlation coefficient  at .039 - .202.
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บทนํา
  แรงจูงใจเปนองคประกอบในกระบวนการเรียนการสอนทําใหผู เรียนเกิดความกระตือรือรน                        

มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้นและมีความสนใจในเน้ือหาท่ีตนเองกําลังเรียน รวมไปถึง              

การพฒันาการเรียนไปสูเปาหมายทีผู่สอนไดวางไวและสามารถพัฒนาไปสูการกาํหนดตําแหนง ทางวชิาการ

ที่เลื่อนลําดับสูงขึ้น โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใชแรงจูงใจท่ีมีขอคนพบท่ีมีความสอดคลองกัน  พบวา            

การใชแรงจูงใจภายในที่สามารถจูงใจนักเรียนไดผลดีในระหวางการเรียนการสอน คือ การใชบทเพลง และ

การตั้งเปาหมายในการเรียนการสอนรวมกับนักเรียน  สวนการใชแรงจูงใจภายในที่สามารถจูงใจใหนักเรียน

มีการฝกซอมหลังเรียน คือ การใชบทเพลงและการสรางระเบียบวินัยในการฝกซอมได 

  ทั้งน้ีมีผลงานวิจัยของ วัชราภา ขันสําอาง (2543, 59-60)ไดสรุปเก่ียวกับบรรยากาศการเรียนรู          

ทางจิตวิทยาที่มีตอแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทฤษฎีสําหรับนักเรียน พบวา นักเรียนที่เรียน      

ในบรรยากาศการเรียนรูทางจิตวิทยา มีคะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจสูงกวานักเรียนที่เรียนตามปกติ ภายหลัง           

การเรียนมีคะแนนเฉลีย่ผลสัมฤทธ์ิสงูกวากอนเรียน ประกอบกบัท่ีแรงจูงใจ (Motives) กบัการจูงใจ (Motivation) 

นั้นแตกตางกันแตมีความเกี่ยวของกันอยางมากเพราะวา การจูงใจเปนกระบวนการและเทคนิควิธีการ              

ในการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้น (กฤษมันท วัฒนาณรงค, 2552, 52)

  สําหรับการเรียนการสอน ครูผูสอนไมควรที่จะจัดกิจกรรมท่ีตองใชเฉพาะแรงจูงใจภายในเทานั้น       

ถึงแมวาแรงจูงใจภายในน้ันจะมีพลังสูงในการเรียนรูมากก็ตามแตแรงจูงใจภายนอกที่ครูผูสอนสรางข้ึน        

และทําใหมคีวามสาํคญัสาํหรับผูเรยีนในการเรยีนรู กจ็ะสามารถสรางประสทิธภิาพและประสทิธผิลอันจะนํา

ไปสูคณุภาพของการเรยีนการสอนได ซึง่ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพทุธศกัราช 2542 แกไขเพิม่เตมิ 

(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ไดกําหนดแนวทางสําหรับการปฏิรูปดานการเรียนการสอน ซึ่งครูผูสอนตองรูจัก

ใชหลักสูตรอันสงผลในการปรับเปล่ียนใหเกิดแรงจูงใจภายในดวย ซึ่งสามารถนําไปใชไดในสถานการณ      

ของการเรียนรูไดเปนอยางดี อีกท้ังปทุมพร โพธิ์กาศ (2554, 40) ไดสรุปเกี่ยวกับลักษณะของแรงจูงใจซ่ึงมี

การกระทําหรือพฤติกรรมหลายรูปแบบ เชน ตองการความสําเร็จ ตองการเงิน คาํชมเชย อํานาจ และในฐานะ

ที่เปนคนยังตองการมีอารมณผูกพันและอยูรวมกลุมกับผูอื่น

  จากประเด็นดังกลาวขางตน ปญหาในการสรางแรงจูงใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา

สาขาวิชาชีพครูที่คณะผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลของนักศึกษารายวิชาปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาสําหรับ    

ครู ที่ผานมา พบวา การประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรูสําหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาอยูในระดับ            

มากที่สุด ไดแก  ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทําของสกินเนอร จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 30.10 

รองลงมาคอื ทฤษฎีการเรยีนรูแบบวางเงือ่นไขแบบคลาสสคิ จาํนวน 36 คน คดิเปนรอยละ 29.30 และทฤษฎี

การเรียนรูความสัมพันธเชื่อมโยงของธอรนไดค จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 25.20 สวนอันดับ   การสงเสริม
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ใหนักเรียนเกิดมีแรงจูงใจในการเรียนการสอนของนักศึกษา พบวา อยูในระดับมากที่สุด ไดแก  การใหรางวัล 

จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 29.30 รองลงมาคือ การสรางบรรยากาศในชั้นเรียน จํานวน  34 คน                           

คิดเปนรอยละ 27.60 และการใหความสําเร็จในการเรียน จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 20.30                               

(มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม, 2558)

  ดงันัน้ แรงจงูใจเปนสิง่ทีส่รางขึน้ได ทัง้แรงจงูใจภายในและแรงจงูใจภายนอก การสรางแรงจงูใจนัน้ 

เกดิไดทัง้การสรางขึน้ดวยตนเอง และการสรางขึน้โดยผูอืน่ทีเ่รยีกวา “การจงูใจ” แรงจงูใจเปนศกัยภาพทีม่อียู

กับตัวผูเรียนที่เกิดจากการไดรับประสบการณตาง ๆ ที่ผานมาในชีวิต โดยผานทางการไดพบไดเห็นตัวอยาง

หรือรูปแบบท่ีตรงใจ โดนใจ การไดรับการส่ังสอน การพูดคุย หรือการไดมีการพบปะสังสรรคทางสังคมกับ     

คนท่ีพิเศษบางคน ลวนมีผลตอการสรางแรงจูงใจทั้งส้ิน ดังนั้นการเรียนการสอนในช้ันเรียน หากไมใหเกิด

ความนาเบื่อ (Drudgery) ซึ่งตองมีมากกวาความสนุกสนาน (Delight) นั้น คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ศกึษาแรงจูงใจกบัการจดัการเรยีนรูในโรงเรยีนของนกัศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต สาขาวชิาชพีครู 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงครายวิชาปรัชญา  

การศึกษาและจิตวิทยาสําหรับครูไดมอบหมายงานใหนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูทุกคนไดนําความรูจาก            

การรวมคิด รวมสรางสื่อ และเอกสารประกอบการสอนไปใชเปนแรงขับเคล่ือนตามที่พระราชบัญญัติ                 

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ไดกําหนดไวเกี่ยวกับ           

ครูผูสอนตองรูจกัใชหลักสูตรการเรยีนการสอนทีส่งผลตอการปรบัเปล่ียนใหเกิดแรงจงูใจในการจดัการเรยีนรู 

วิญู  พูลศรี, ประพันธ สุทธาวาส, บุญเลิศ คําปน และ ญาณินท คุณา (2558) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญ

ของแรงจูงใจ ดงัน้ี 1) เปนพลงักระตุนใหบคุคลแสดงพฤติกรรม 2) กาํหนดทศิทางและเปาหมายของพฤติกรรม 

และ 3) กําหนดระดับความพยายามของการกระทําท่ีมีประเภทของแรงจูงใจ ประกอบดวย 3 ดาน คือ 1) 

Physiological Motives ซึ่งเปนแรงจูงใจดานรางกาย/สรีระ ไดแก ความหิวกระหาย ความเจ็บปวด                  

ความตองการทางเพศ  การพักผอน 2) Psychological  Motives ซึ่งเปนแรงจูงใจดานจิตวิทยา  ไดแก          

ความตองการทํากิจกรรม  การควบคุม  ความรัก 3) Social Motives  ซึ่งเปนแรงจูงใจทางสังคม  ไดแก          

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ใฝสัมพันธ  ใฝอํานาจ  ความตองการความมั่นคง  ตําแหนง  ฐานะทางสังคม ซึ่งทฤษฎี

การลดแรงขับ (Drive Reduction Theory) โดย Dollard Miller & Hull  กลาววา  เมื่อคนเรามีสภาพที่ขาดหรือ

เกนิสมดุลในรางกายโดยธรรมชาตขิองคนเราจะแสวงหาส่ิงทีจ่ะมาปรับสภาพใหรางกายมีความสมดุลอยูเสมอ  

เชน  เมื่อหิว คนเราจะด้ินรนหาอาหารมารับประทานเพ่ือลดความหิวน้ัน สําหรับทฤษฎีความคาดหวัง             

(Expectancy  Theory) ของ วูรม (Vroom)  เชื่อวา  เมื่อบุคคลคาดหวังผลจากการกระทําของตน  เขาจะเลือก

กระทําตามคุณคาของผลที่จะเกิดข้ึนน่ันคือ แรงจูงใจเกิดจากคุณคาของส่ิงลอใจ (Incentive) เชน  รางวัล     

เงินทอง หรือสิ่งตอบแทนอ่ืน ๆ  ที่เขาจะไดรับและทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ (Hierarchy of Needs       

Theory) ซึง่ มาสโลว (Maslow) เชือ่วา คนเราจะมคีวามตองการพ้ืนฐานมากท่ีสุด  เมื่อไดรับการตอบสนองจน

เปนท่ีพอใจในขั้นน้ันและจะเกิดแรงจูงใจที่สูงข้ึนไปไดอีกตามลําดับข้ัน ไดแก 1) ความตองการทางกาย 

(Physiological Needs)  2) ความตองการความปลอดภัย (Safety  Needs)  3) ความตองการทางสังคม 
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(Social  Needs) 4) ความตองการความภูมิใจ (Esteem Needs)  5) ความตองการสมหวังในชีวิต                        

(Self Actualization Needs) จากธรรมชาตขิองการสรางแรงจงูใจ ในการเรียนทีก่ลาวมาขางตน คณะผูวิจัย         

จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจกับการจัดการเรียนรูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต         

สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

วัตถุประสงค
  เพื่อศึกษาแรงจูงใจกับการจัดการเรียนรูในโรงเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  จังหวัดเชียงใหม

นิยามศัพทเฉพาะ
  แรงจูงใจ หมายถึง ภาวะที่กระตุน หรือผลักดันใหบุคคลเกิดพฤติกรรมอยางมีเปาหมายแบงได           

2  แบบ คอื 1) Intrinsic  Motivation: แรงจงูใจภายใน   เปนภาวะทีบ่คุคลตองการและเตม็ใจ ทีจ่ะทําพฤตกิรรม

นั้นดวยตนเอง เชน ความหิว  ความรัก  2) Extrinsic  Motivation: แรงจูงใจภายนอกเปนภาวะที่บุคคลไดรับ

อิทธิพลจากภายนอกมากระตุนใหทําพฤติกรรมนั้น  เชน เงินทอง ยศหรือฐานะทางสังคม  คําชมเชย ตําแหนง  

สิ่งตอบแทนตาง ๆ  

  การจัดการเรียนรูในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมา                             

จากประสบการณและการฝกหัดของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต สาขาวิชาชพีคร ู คณะศกึษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เชียงใหม 3 ดาน ประกอบดวย 1) ดานความรู (Cognitive  Domain) 2)                   

ดานเจตคติ (Affective  Domain)  และ 3) ดานทักษะ (Psychomotor Domain)

  นักศึกษา หมายถึง ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สํานักงาน    

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานการการอาชีวศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

โรงเรียนขยายโอกาส  การศึกษานอกโรงเรียน พุทธศาสนา องคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีลงทะเบียนเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน                    

จังหวัดเชียงใหม

วิธีการวิจัย
  การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการใชแรงจูงใจกับการจัดการเรียนรู ในโรงเรียนของนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม 

เปนการศึกษาพฤติกรรมที่ใชในการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรเชิงคุณภาพของนักศึกษาท่ีลงทะเบียน

รายวิชาปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาสําหรับครู   

  1.  ประชากร

                    ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
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(สช.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานการอาชีวศึกษา สํานักบริหารงาน        

การศึกษาพิเศษ โรงเรียนขยายโอกาส  การศึกษานอกโรงเรียน พุทธศาสนา องคการปกครองสวนทองถิ่น          

ทีล่งทะเบยีนเรียนหลักสตูรประกาศนียบตัรบัณฑติ สาขาวิชาชีพคร ูคณะศึกษาศาสตร   มหาวทิยาลัยฟารอสีเทอรน 

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 180 คน 

  2. เครื่องมือในการเก็บขอมูล  

   เปนแบบสอบถามกําหนดใหกลุมตัวอยาง จํานวน 170 คน ตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ตอน   

ไดแก 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 2) แรงจูงใจที่นําไปประยุกตใชในการเรียนการสอน และ  3) 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพิ่มเติม   

  3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  

   ไดแจกแบบสอบถามใหกับนักศึกษารายวิชาปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาสําหรับครู          

จาํนวน 180 ชดุ ไดรบัแบบสอบถามกลับคืน จาํนวน 170 ชดุ  ตรวจสอบความสมบรูณทัง้ฉบบั  มแีบบสอบถาม

ที่นํามาวิเคราะหได จํานวน 160 ชุด คิดเปน 94.12 โดยเก็บขอมูลหลังจากเรียนเนื้อหาแรงจูงใจและทฤษฎี

การจัดการเรียนรู

  4.  การวิเคราะหขอมูล

         4.1 ขั้นตอนที่  1 วิเคราะหจากแบบสอบถามของนักศึกษาเพื่อสรุปอันดับความสําคัญของ          

แรงจูงใจในการเรียนรูในโรงเรียนของนักศึกษา

         4.2 ขัน้ตอนท่ี  2 วเิคราะหระดบัความสัมพนัธจากคาสมัประสิทธิค์วามสัมพนัธแบบลาํดบัทีข่อง

สเปยรแมน  (Spearman’s Rank Correlation Coefficient)

 

ผลการวิจัย
  1.  อันดับความสําคัญของแรงจูงใจในการเรียนรูในโรงเรียนของนักศึกษา

        คณะผูวจิยัไดนาํเสนอผลการวิจยัแยกตามความสําคัญของแรงจงูใจในโรงเรียนของนกัศึกษาดังน้ี

   1.1 การใหรางวัล อันดับความสําคัญของจํานวนและรอยละ ดังนี้

            1) ใหเปนคะแนน (จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 91.90) 2) ใหเปนของที่กินได เชน ขนม 

อาหาร เงิน (จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 59.40) 3) ใหเปนสัญลักษณ ดาว และใหเปนสิ่งของ เชน สมุด 

หนังสือ (จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 53.10) 4) ใหเปนเกียรติบัตร (จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 24.40) 

และ 5) ใหสิทธิพิเศษอยางอื่น (จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 17.50)   

   1.2  การใหรางวัลทางสังคม อันดับความสําคัญของจํานวนและรอยละ ดังนี้

         1) การพูดชมเชย (จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 97.50) 2) การยิ้มให (จํานวน 110 คน 

คดิเปนรอยละ 68.80)   3) การใชสญัลักษณแสดงความพอใจ (ทาทาง) (จํานวน 84 คน คดิเปนรอยละ 52.50)  

4) การแตะตัวเด็ก (จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 45.00)   และ 5) การใหความสนิทสนม (จํานวน 57 คน     

คิดเปนรอยละ 35.60)   
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   1.3  การแขงขัน อันดับความสําคัญของจํานวนและรอยละ ดังนี้ 

              1) แขงขันระหวางนักเรียนในหอง (แขงกับกลุมที่คละกัน) (จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 

59.40)  2) แขงขันระหวางหมูตอหมู (กลุมเกง ปานกลาง ออน) (จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 48.80)             

และ 3) แขงขันกับตนเอง (แขงกับเกณฑ) (จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 43.80)   

   1.4 การชวยเหลือทางสังคม อันดับความสําคัญของจํานวนและรอยละ ดังนี้ 

             1) ชวยเหลือบาง (ไมบอยมากนัก) ชวยเหลือเปนบางครั้ง (จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ  

93.10)   2) ชวยเหลือทุกครั้ง และนาน ๆ จะชวยเหลือ (หากคิดได) (จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 90.00)   

และ 3) ไมไดชวยอะไรเลย (จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 9.40)   

   1.5  การลงโทษ อันดับความสําคัญของจํานวนและรอยละ ดังนี้

              1) การหักคะแนน (จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 86.90)   2) การใหทํางานเพิ่ม               

มากกวาเดิม เชน คัดคํา ทําความสะอาด หรือใหเลิกชากวาปกติ (จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 80.60)                      

3) การลงโทษทางวาจา เชน การดุดา ตําหนิ (จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 80.00) 4) การสงตอ                       

(เชน สงใหผูอํานวยการ สงใหฝายปกครอง หรือสงหนวยงานภายนอก เชน สาธารณสุข) (จํานวน 38 คน        

คิดเปนรอยละ 23.80)  และ 5) การลงโทษทางกาย เชน การเฆี่ยนตี (จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 9.40)    

   1.6  การสรางบรรยากาศในชั้นเรียน อันดับความสําคัญของจํานวนและรอยละ ดังนี้ 

              1) การใชเทคนิควิธีการสอนที่จูงใจ (จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 93.80)   2) การใช

สื่อการสอนที่จูงใจ (จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 93.10)   3) การพัฒนาความสัมพันธที่ดี (จํานวน 113 คน    

คิดเปนรอยละ 70.60)   และ 4) การปรับสภาพของหองเรียน (จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 35.00)   

  2. ระดับแรงจูงใจในการเรียนรู

       ไดนาํเสนอผลการวเิคราะหขอมลูเกีย่วกบัวิธกีารสงเสริมใหนกัเรียนเกิดแรงจงูใจในการเรียนของ

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

จังหวัดเชียงใหม  ดังนี้
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ตารางที่ 1  

วธิกีารสงเสรมิใหนกัเรยีนเกดิแรงจงูใจในการเรยีนของนกัศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีครู

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม 

    
    

 (Competition)      

 -  70 60 30 1.75 2 

   ( ) (43.75) (37.50) (18.75)   

-  (  15 45 100 2.29 1 

     ) (9.38) (28.12) (62.50)   

-  ( ) 82 50 28 1.65 3 

 (51.25) (31.25) (17.50)   

       

-  (Planning) 90 58 12 1.49 3 

 56.25 36.25 7.50   

-  (Study  

  Management) 

32 

(20.00) 

61 

(38.10) 

67 

(41.90) 

2.19 2 

-  (Persistence) 42 41 77 2.23 1 

 (26.25) (25.62) (48.13)   

      

-    

    

29 

(18.13) 

55 

(34.37) 

76 

(47.50) 

2.31 1 

-  48 50 62 2.10 2 

     (30.00) (31.25) (38.75)   

-  88  

   (55.00) (33.75)   

:    
  

  จากตารางท่ี 1 แสดงวิธกีารสงเสรมิใหนกัเรยีนเกดิแรงจูงใจในการเรยีนของนกัศึกษาสาขาวิชาชพีครู 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม พบวา 1) มีการแขงขันระหวางหมูตอหมู    

(กลุมคละเกง ปานกลาง ออน) มากที่สุด (คาเฉลี่ย = 2.29) รองลงมา คือ มีการแขงขันระหวางนักเรียนในหอง 

(แขงกับกลุมท่ีคละกนั) (คาเฉลีย่ = 1.75) และแขงขันกับตนเอง (แขงกับเกณฑ) (คาเฉลีย่ = 1.65) 2) พฤตกิรรม

เชิงบวก พบวา ดานการเพียรพยายาม  (Persistence) มากที่สุด (คาเฉลี่ย = 2.23) รองลงมาคือ การจัดการ
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การเรียน (Study  Management) (คาเฉลี่ย = 2.19) และการวางแผน (Planning)  (คาเฉลี่ย = 1.49) 3)       

การจูงใจสําหรับนักเรียน พบวา กอใหเกิดการเสริมพลังอํานาจ เชน มีกําลังใจในการทํางานยิ่งขึ้น มากที่สุด 

(คาเฉลี่ย = 2.29) รองลงมาคือ นํานักเรียนไปสูจุดหมายปลายทาง เชน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น   

(คาเฉลี่ย = 2.29) และเปนสิ่งกระตุนใหนกัเรียนเกิดความพรอมในการเรียน (คาเฉลี่ย = 2.29) 

ตารางที่ 2  

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรการจัดการเรียนการสอนท่ีนักศึกษาไดเลือกใชวิธีการเพื่อสงเสริม     

ใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน

 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 
b1 1        

b2 .331** 1       

b3 .189* .039 1      

b4 .229** .201* .227** 1     

b5 .144 .134 .084 .023 1    

b6 .330** .168* .069 .202* .075 1   

b7 .026 .076 .085 .088 .099 .075 1  

b8 .006 .076 .366** .074 .273** .017 .013 1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed 

:  
     b1 =        b2 =     b3 =  ( ) 

     b4 =       b5 =             b6 =   

     b7 =           b8 =  
 

  จากตารางที่ 2 แสดงผลการพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษา 

ไดเลือกใชวิธีการเพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน พบวา การใหความสําเร็จในการเรียน,           

ใชการแขงขัน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (p = .039)  การใหรูจกัวัตถุประสงคของการเรียนและการสราง

บรรยากาศในชัน้เรยีน มคีวามสัมพนัธกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(p < 0.01) โดยมคีาสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ

ตั้งแต .006-.366 สวนการใหรางวัลทางสังคม (การเสริมแรงทางสังคม) และการใหรูจักวัตถุประสงคของ       

การเรียน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธตั้งแต 

.039-.202
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อภิปรายผลการวิจัย

  1. ความสําคัญของแรงจูงใจในการเรียนรูในโรงเรียนของนักศึกษา พบวา การใหรางวัลทางสังคม   

การแขงขัน การชวยเหลือทางสังคม  การลงโทษ ตลอดจนการสรางบรรยากาศในช้ันเรียนเปนวิธีการสราง    

แรงจูงใจของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย   

ฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม ดังที่ ฐิติพร  กอนนาค (2556, 72) ไดสรุปพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ

องคกรโดยรวมอยูในระดับมากทีส่ดุโดยคาเฉล่ียสูงสุด คอื ดานการปฏบิตังิานในหนาท่ีซึง่ตรงกับงานวจิยัของ

ชินวัฒน ศักด์ิพิชัยมงคล (2554, 88) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร มีความสัมพันธกัน    

ทางบวก ทั้งน้ีนักศึกษามีการประยุกตใชทฤษฎีสําหรับการเรียนการสอนที่เลือกใชทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ 

ประกอบดวย 1) ทฤษฎีการเรียนรูแบบวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค (Classical Conditioning) ของพาฟลอฟ 2) 

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขดวยการกระทํา (Operant Conditioning Theory) ของสกินเนอร  3) ทฤษฎีการเรียนรู

ความสัมพันธเช่ือมโยง (Thorndike's Connectionism Theory) ของธอรนไดค  4) ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบ

ตอเน่ือง (Contiguous Conditioning)  ของกัทธรี 5) ทฤษฎีการเรียนรูแบบเสริมแรง (Hull's Systematic 

Behavior Theory) ของฮัลล (Hull) 6) ทฤษฎีกฎการเรียนรูหลักการเรียนรูของทฤษฎีกลุม (Gestalt Theory)  

ของเกสตัลท (Gestalt) 7) ทฤษฎีการเรียนรูแบบสนาม ( Lewin's Field Theory) ของเลวิน (Lewin)  8) ทฤษฎี

การเรียนรูแบบเครื่องหมาย (Sign Theory) ของทอลแมน (Tolman) 9) ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม 

(Social Learning Theory) ของแบนดูรา (Bandura) ประกอบกับขอคนพบของวัชราภา ขันสําอาง (2543, 

59-60)ไดสรุปเกี่ยวกับบรรยากาศการเรียนรูทางจิตวิทยาท่ีมีตอแรงจูงใจ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน             

ดานทฤษฎสีาํหรับนกัเรียนพบวา นกัเรียนท่ีเรยีนในบรรยากาศการเรยีนรูทางจิตวทิยา มคีะแนนเฉลีย่แรงจงูใจ

สูงกวานักเรียนที่เรียนตามปกติ ภายหลังการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์สูงกวากอนเรียน

  2. วิธีการสงเสริมใหนักเรียนเกดิแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม โดยการแขงขันระหวางหมู

ตอหมู (กลุมคละเกง ปานกลาง ออน) ที่มีพฤติกรรมเชิงบวกดานการเพียรพยายาม (Persistence) และ          

การจูงใจสําหรับนักเรียนในการปฏิบัติการเรียนการสอนดานการกอใหเสริมพลังอํานาจ เชน มีกําลังใจใน      

การทํางานย่ิงขึ้น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พุทธศักราช 2545 ไดกําหนดไวเกี่ยวกับครูผูสอนตองรูจักใชหลักสูตรอันสงผลในการปรับเปลี่ยนใหเกิด            

แรงจงูใจภายในซึง่สามารถนาํไปใชไดในสถานการณของการเรยีนรูไดเปนอยางด ีประกอบกบัที ่ปทมุพร โพธิก์าศ 

(2554, 40) ไดสรุปเก่ียวกับลักษณะของแรงจูงใจซึ่งมีการกระทําหรือพฤติกรรมหลายรูปแบบ เชน ตองการ

ความสําเร็จ ตองการเงิน คําชมเชย อํานาจ และในฐานะที่เปนคนยังตองการมีอารมณผูกพันและอยูรวมกลุม

กบัผูอื่น ซึ่ง มาสโลว (Maslow) เชื่อวา คนเราจะมีความตองการพื้นฐานมากที่สุดเมื่อไดรับการตอบสนองจน

เปนที่พอใจในข้ันนั้น และจะเกิดแรงจูงใจท่ีสูงขึ้นไปไดอีกตามลําดับขั้น ไดแก 1) ความตองการทางกาย 

(Physiological Needs) 2) ความตองการความปลอดภัย (Safety  Needs)  3) ความตองการทางสังคม 

(Social  Needs) 4) ความตองการความภูมิใจ (Esteem Needs)  5) ความตองการสมหวังในชีวิต                      
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(Self Actualization Needs) (วิญู  พูลศรี, ประพันธ สุทธาวาส, บุญเลิศ คําปน และ ญาณินท คุณา, 2558)

  3. ความสัมพันธของตัวแปรการจัดการเรียนการสอนท่ีนักศึกษาไดเลือกใชวิธีการเพื่อสงเสริม              

ใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน พบวา มีการใหความสําเร็จในการเรียน มีวิธีการแขงขัน ตลอดจนการ      

ใหรูจักวัตถุประสงคของการเรียนและการสรางบรรยากาศในชั้นเรียนและการใหรางวัลทางสังคม  (การเสริม

แรงทางสังคม) และการใหรู จักวัตถุประสงคของการเรียน มีความสัมพันธรองลงไปซึ่งพระราชบัญญัติ               

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ไดกําหนดแนวทางสําหรับ

การปฏิรูปดานการเรียนการสอนซ่ึงครูผูสอนตองรูจักใชหลักสูตรอันสงผลในการปรับเปล่ียนใหเกิดแรงจูงใจ

ภายใน สอดคลองกับผลการวิจัยของปทุมพร โพธ์ิกาศ (2554, 40) ไดสรุปเก่ียวกับลักษณะของแรงจูงใจ          

ซึ่งมีการกระทําหรือพฤติกรรมหลายรูปแบบ เชน ตองการความสําเร็จ ตองการเงิน คําชมเชย อํานาจ และ      

ในฐานะท่ีเปนคนยังตองการมีอารมณผูกพันและอยูรวมกลุมกับผูอื่น   จากประเด็นเกี่ยวกับวิธีการลงโทษ      

ในขอคนพบของงานวจิยัครัง้นี ้พบวา เปนการสรางบรรยากาศใหเกดิการเรียนรูในหองเรียน โดยใชวธิกีารใหเดก็

ไดหยุดพักเพ่ือสํานึกผิด (Time Out) เพ่ือชวยใหเด็กฝกการควบคุมตนเอง จากประเด็นน้ีพบวา นักศึกษา          

มีการประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรูสําหรับการเรียนการสอนมากที่สุด ไดแกทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบ              

การกระทําของสกินเนอร รองลงมาคือทฤษฎีการเรียนรูแบบวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค และทฤษฎีการเรียนรู     

ความสัมพันธเชื่อมโยงของธอรนไดค (มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  จังหวัดเชียงใหม, 2558)

สรุป
  ผลการวิจัยแรงจูงใจกับการจัดการเรียนรูในโรงเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอิสเทอรน  จังหวัดเชียงใหม คร้ังน้ีมีขอคนพบท่ีขอ          

สรุปประเดน็สาํคัญ ไดวา นกัศึกษาใหความสาํคัญกบัการสรางแรงจงูใจในการเรยีนของนกัเรียนโดยการเสรมิแรง   

ที่เปนคะแนน ควบคูไปกับการใหรางวัลทางสังคม เชน การพูดชมเชย   สวนวิธีการสงเสริมใหเกิดแรงจูงใจ

นักศึกษาใชการแขงขันระหวางหมูตอหมู (กลุมคละเกง ปานกลาง ออน) และการจัดการเรียนการสอนไดเนน

วิธีการแขงขัน การใหรูจักวัตถุประสงคของการเรียน และการสรางบรรยากาศในชั้นเรียน 

  การประยุกตผลการวิจัยไปใชอาจทําไดหลายแนวทาง เชน ครูผูสอนเนนการสรางบรรยากาศใน      

การเรียนรูในชั้นเรียน และการสรางแรงจูงใจในการเรียนดวยวิธีการเสริมแรง และการแขงขันท่ีใหนักเรียน        

ที่มีความสามารถระดับตาง ๆ ไดมีสวนรวมอยางกระตือรือรน นอกจากนี้สามารถฝกใหเด็กสามารถควบคุม

ตนเองในการเรียนรู เชน ใชวิธีการใหเด็กไดหยุดพักเพื่อสํานึกผิด (Time Out) ตามที่นักศึกษาเสนอแนะใน 

งานวิจัยนี้เพื่อเสริมสรางบรรยากาศของการเรียนรูไดอีกทางหนึ่งดวย

  สําหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ฟารอีสเทอรน  เชียงใหมที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ มีวิธีการใชแรงจูงใจกับการจัดการเรียนรู                   

ในโรงเรียนที่มีการใชแนวคิดทฤษฎีประกอบการจัดการเรียนรูในลักษณะตาง ๆ กันไปนั่นเปนเพราะวาทุกคน

ปฏิบัติหนาที่ครูอยูในโรงเรียนสังกัดตาง ๆ ที่มาศึกษาในหลักสูตรฯ ดังนั้นในการวิจัยในคร้ังตอไปควรมี             
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การศึกษาเก่ียวกับการวิจัยเชิงสัมพันธเปรียบเทียบ หรือการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือใหไดขอมูลประกอบ                  

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ตอไป
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