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ใหร้างวลัของนกัศึกษา ปวส.2/9 สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ วทิยาลยัเทคโนโลย ี
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สาขาวชิา การจดัการโลจิสติกส์ 

ปีการศึกษา  2560 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการปรับพฤติกรรมการส่งงานในรายวิชาการจดัการ

ตน้ทุนโลจิสติกส์โดยการให้รางวลัของนกัศึกษาปวส.2/9 เพื่อนาํผลการศึกษาท่ีไดรั้บไปประยุกตใ์ช้

ในการให้คาํปรึกษา และช่วยแกไ้ขปัญหาในการไม่ส่งงานของนกัศึกษาในการเรียนการสอนวิชาน้ี 

และวชิาอ่ืน ๆ ต่อไป 

ผลการศึกษาพบวา่ ก่อนไดรั้บรางวลันกัศึกษามีสถิติการส่งงานไม่ถึง 50% ในสัปดาห์ท่ี 1-8 

ก่อนสอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2560 เน่ืองจากการส่งงานไม่ทนัเวลา เพราะขาดเรียนบ่อย และไม่มีความ

รับผิดชอบ เป็นเหตุผลลาํดบัตน้ ๆ ของการไม่ส่งงาน หลงัจากสัมภาษณ์และพูดคุยรวมถึงให้รางวลั 

ไดแ้ก่ การให้โอกาสส่งงานยอ้นหลงั ให้คะแนนเก็บเพิ่ม และให้กาํลงัใจท่ีเป็นการเสริมแรงทางบวก

ไปแล้ว กลุ่มตวัอย่าง 5 คน มีพฤติกรรมการส่งงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 50 จาํนวน 2 คน ร้อยละ 100 

จาํนวน  3 คน มีเพียงคนเดียวท่ีส่งงานลดลงจาก 28.57% เป็น 12.50% เพราะขาดเรียนบ่อยมาก และมี

เป้าหมายเป็นนกักีฬาสโมสรมากกวา่การเรียนใหจ้บ ปวส. 

 จากผลการวิจัยดังกล่าวสรุปได้ว่า นักศึกษา ปวส.2/9 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์          

ตอ้งกระตุน้หรือเสริมแรงทางบวกโดยการให้รางวลั จึงจะส่งงานมากข้ึน 5 คน จาก 6 คน คิดเป็น   

ร้อยละ 83.33 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีประโยชน์ต่อผูว้ิจยั สามารถช่วยแกไ้ขปัญหา และเสริมแรงทางบวก

ให้กบันกัศึกษาได ้พร้อมทั้งจะนาํผลการวิจยัไปประยุกตใ์ช้ในการเรียนการสอน และให้คาํปรึกษา 

แกไ้ขปัญหาในวชิาน้ีและวชิาท่ีจะสอนต่อไป รวมถึงผูท่ี้สนใจจะนาํวธีิการเสริมแรงทางบวก โดยการ

ใหร้างวลัไปใชป้ระโยชน์ไดอี้กดว้ย 
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กติตกิรรมประกาศ 

 วจิยัในชั้นเรียนเล่มน้ีสาํเร็จลุล่วงไดจ้ากความพยายามของผูว้จิยัและการช่วยเหลือของบุคคลหลาย

ฝ่าย ขอขอบคุณงานวิจยัในชั้นเรียนของเพื่อนครูหลายท่านท่ีผูว้ิจยันาํมาใช้อา้งอิง ในเล่ม และอาจารย์

ธญัศญา ธรรมิสกุล ท่ีช่วยปรับแกห้วัขอ้เร่ืองพร้อมใหค้าํแนะนาํและกาํลงัใจท่ีดีเสมอมา 

ขอขอบใจนางสาวชญาพร เชาวท์อง บุคลากรทางการศึกษาสํานกัประชาสัมพนัธ์และการตลาด      

ท่ีเป็นกาํลงัใจและช่วยจดัพิมพรู์ปเล่มจนสวยงามเสร็จสมบูรณ์ และขอบใจนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งทั้ง 6 คน 

ท่ีสละเวลามาใหส้ัมภาษณ์และพยายามส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ งานวิจยัเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจศึกษาการปรับพฤติกรรมการ

ส่งงานของนกัศึกษาไม่มากก็นอ้ย หากมีขอ้ผดิพลาดประการใด ผูว้จิยัขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

 

                  ละออ  อุบลแยม้ 
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บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญั 

  การเรียนสายอาชีวศึกษา มีระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนโดยวิธีการ        

อิงเกณฑ์ กล่าวคือนาํระดบัคะแนนรวมของแต่ละภาคเรียนท่ีนกัศึกษาแต่ละคนทาํไดจ้ากการจดัเก็บ

รวบรวมของผูส้อนมาเป็นตวัตั้ ง จากนั้นนําไปเทียบกับเกณฑ์คะแนนท่ีกาํหนดไว ้8 ระดับ ดังน้ี        

ไดค้ะแนน 80-100 ระดบัเกรด 4 ไดค้ะแนน 75-79 ระดบัเกรด 3.5 ไดค้ะแนน 70-74 ระดบัเกรด 3   

ไดค้ะแนน 65-69 ระดบัเกรด 2.5 ไดค้ะแนน 60-64 ระดบัเกรด 2 ไดค้ะแนน 55-59 ระดบัเกรด 1.5  

ได้คะแนน 50-54 ระดับเกรด 1 ได้คะแนน 0-49 ระดับเกรด 0 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน                  

ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวมามีการแบ่งท่ีมาของคะแนนออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นคะแนน

ระหว่างเรียน 40 คะแนน แบ่งเป็น คะแนนเก็บระหว่างเรียน 20 คะแนน และคะแนนจิตพิสัยอีก        

20 คะแนน ส่วนท่ี 2 คะแนนสอบกลางภาค 30 คะแนน โดยแบ่งเป็น สอบปฏิบติั 10 คะแนน และ 

สอบทฤษฎี 20 คะแนน คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน แบ่งเป็น สอบปฏิบติั 10 คะแนน และ  

สอบทฤษฎี 20 คะแนน (อา้งอิง : วชิยตุม ์ศรีสะอาด : 2559) 

วิชาการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ เป็นวิชาท่ีนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชา          

การจัดการโลจิสติกส์  วิทยาลัย เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ต้องศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้มีความรู้       

ความเข้าใจองค์ประกอบของต้นทุนโลจิสติกส์ คาํนวณต้นทุนด้วยระบบต้นทุนกิจกรรม และ

ตระหนักถึงความสําคัญของต้นทุนในระบบโลจิสติกส์  การศึกษาวิชาดังกล่าวต้องมีการ        

มอบหมายงาน การคาํนวณต้นทุนโลจิสติกส์ และแบบฝึกหัดทบทวน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้    

ความเขา้ใจตามวตัถุประสงค์ของวิชา จากการสอน และการมอบหมายงานให้นกัศึกษาห้อง ส.2/8    

ส.2/9 ส.2/10 และส.2/15 ท่ีผ่านมา แต่ละห้องมีปัญหาการไม่ส่งงานบา้ง แต่ห้อง ส.2/9 มีนกัศึกษา
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เพียง 14 คน แต่ไม่ส่งงานร้อยละ 35-43 ในแต่ละคร้ัง จนถึงการสอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2560 ผูส้อน

ไดคิ้ดและตดัสินใจจะใชก้ารใหร้างวลัมากระตุน้สร้างเจตคติท่ีดีใหน้กัศึกษากลุ่มน้ีส่งงานมากข้ึน 

  จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษา การปรับพฤติกรรมการส่งงานในรายวิชา 

การจดัการตน้ทุนโลจิสติกส์ โดยการใช้วิธีให้รางวลัของนักศึกษาปวส.2/9 สาขาวิชาการจดัการ      

โลจิสติกส์ วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ เพื่อท่ีจะปรับพฤติกรรมจูงใจให้นกัศึกษาส่งงาน

มากข้ึน มีคะแนนเก็บเพียงพอท่ีจะมีผลการศึกษาท่ีดี และจบการศึกษาพร้อมเพื่อน และสามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชก้บันกัศึกษา และการสอนวชิาต่อไปไดอี้กดว้ย 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาการปรับพฤติกรรมการส่งงานในรายวิชา การจดัการตน้ทุนโลจิสติกส์ 

โดยการใชว้ธีิใหร้างวลัของนกัศึกษา ปวส.2/9 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการปรับพฤติกรรมการส่งงานในรายวิชาการจดัการ

ตน้ทุนโลจิสติกส์ โดยการใช้วิธีให้รางวลัของนักศึกษา ปวส.2/9 สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ โดยศึกษา 3 ดา้น ดงัน้ี 

  1. ขอ้มูลส่วนตวั ครอบครัว และสาเหตุการไม่ส่งงานของนกัศึกษา 

  2. สถิติการส่งงานก่อน และหลงัการวจิยั 

  3. รางวลัท่ีนกัศึกษาตอ้งการ และพึงพอใจท่ีจะทาํใหส่้งงานมากข้ึน 

คํานิยามศัพท์เฉพาะ 

  1. พฤติกรรมการส่งงาน หมายถึง การกระทาํการแสดงออกในการทาํงานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย เช่น แบบฝึกหดั โจทยพ์ิเศษ การทาํงานเป็นกลุ่ม หรือแฟ้มงาน และการนาํส่งในเวลาท่ี

กาํหนด 

  2. การให้รางวลั หมายถึง การให้ส่ิงตอบแทนการส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย เช่น   

การยกย่องชมเชย การให้กาํลงัใจ การให้คะแนนเก็บเพิ่ม การให้ส่งงานยอ้นหลงั การให้ส่ิงของท่ี

สามารถใหไ้ด ้และผูรั้บพึงพอใจ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

  1. ไดท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการส่งงาน 

  2. ไดท้ราบถึงส่ิงจูงใจท่ีจะทาํใหน้กัศึกษาส่งงาน 

  3. ไดใ้ชส่ิ้งจูงใจท่ีนกัศึกษาพึงพอใจมีผลทาํใหน้กัศึกษามีคะแนนเก็บเพิ่มมากข้ึน 

และผา่นการประเมินผลรายวิชา 
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  4. นาํผลงานวจิยัท่ีไดรั้บมาประยกุตใ์ชก้บันกัศึกษา และการสอนในวชิาต่อไป 

กรอบแนวคิดในการทาํวจัิย 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาการปรับพฤติกรรมการส่งงานในรายวิชา การจดัการตน้ทุนโลจิ

สติกส์ โดยใช้วิธีให้รางวลัของนกัศึกษา ปวส.2/9  สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์วิทยาลยัเทคโนโลย ี       

อรรถวทิยพ์ณิชยการ ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร ตาํรา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

  1. ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรม 

2. แนวคิดการใหร้างวลั 

3. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัแรงจูงใจ 

4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรม  

   พฤติกรรม หมายถึง กิริยาอาการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัมนุษยห์รือท่ีมนุษยไ์ดแ้สดง หรือปฏิกิริยาท่ี

เกิดข้ึนกับมนุษย์เม่ือได้เผชิญกับส่ิงเร้า พฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาแล้ว อาจจะจาํแนกออกได้เป็น             

2 ลกัษณะ คือ 

 1. พฤติกรรมท่ีไม่สามารถควบคุมไดเ้รียกวา่ เป็นปฏิกิริยาสะทอ้น เช่น การสะดุง้เม่ือถูกเข็มแทง 

การกระพริบตา เม่ือมีส่ิงมากระทบกบัสายตา ฯลฯ 

 2. พฤติกรรมท่ีสามารถควบคุมและจดัระเบียบได้ เน่ืองจากมนุษยมี์สติปัญญา และอารมณ์ 

(Emotion) เม่ือมีส่ิงเร้ามากระทบ สติปัญญาหรืออารมณ์ จะเป็นตวัตดัสินวา่ ควรจะปล่อยกิริยาใดออกไป  

 ถา้สติปัญญาควบคุมการปล่อยกิริยา เราเรียกวา่เป็นการกระทาํตามความคิดหรือทาํดว้ยสมอง 

แต่ถา้อารมณ์ควบคุมเรียกว่า เป็นการทาํตามอารมณ์ หรือปล่อยตามใจ นกัจิตวิทยาส่วนใหญ่เช่ือว่า 

อารมณ์มีอิทธิพลหรือพลังมากกว่าสติปัญญา ทั้งน้ีเพราะมนุษย์ทุกคนยงัมีความโลภ ความโกรธ 

ตวัแปรอิสระ 

การใชว้ธีิการใหร้างวลั 

ตวัแปรตาม 

การปรับพฤติกรรมการส่งงาน 
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ความหลง ทาํใหพ้ฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นไปตามความรู้สึกและอารมณ์เป็นพื้นฐานรูปแบบพฤติกรรม

ของมนุษย ์แบ่งไดเ้ป็น 2 อยา่งคือ 

 1. พฤติกรรมเปิดเผยหรือพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดง

ออกมา ทาํใหผู้อ่ื้นสามารถมองเห็นได ้สังเกตได ้เช่น การเดิน การหวัเราะ การพดู ฯลฯ  

 2. พฤติกรรมปกปิดหรือพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดง

แล้ว แต่ผูอ่ื้นไม่สามารถมองเห็นได้ สังเกตได้โดยตรงจนกว่าบุคคลนั้นจะเป็นผูบ้อกหรือแสดง

บางอยา่งเพื่อใหค้นอ่ืนรับรู้ได ้เช่น ความคิด อารมณ์ การรับรู้ 

 

 

 

ประเภทของพฤติกรรมมนุษย์ 

 นกัจิตวทิยาแบ่งพฤติกรรมมนุษยอ์อกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

 1. พฤติกรรมท่ีมีมาแต่กาํเนิด ซ่ึงเกิดข้ึนโดยไม่มีการเรียนรู้มาก่อน ไดแ้ก่ ปฏิกิริยาสะทอ้น

กลบั (Reflect Action) เช่นการกระพริบตา และสัญชาตญาณ (Instinct) เช่นความกลวั การเอาตวัรอด

เป็นตน้ 

  2. พฤติกรรมท่ีเกิดจากอิทธิพลของกลุ่ม ได้แก่ พฤติกรรมท่ีเกิดจากการท่ีบุคคล

ติดต่อสังสรรคแ์ละมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนในสังคม 

  ดงันั้น การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของมนุษยใ์ห้เหมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มแบ่งออก 

ไดเ้ป็น 4 ลกัษณะคือ 

  1. การปรับเปล่ียนทางด้านของสรีระร่างกาย เช่น  การปรับปรุงบุคลิกภาพ             

การแต่งกาย การพดู 

  2. การปรับเปล่ียนทางดา้นอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด ให้มีความสัมพนัธภาพท่ีดี

กบับุคคลอ่ืน ปรับอารมณ์ความรู้สึก ใหส้อดคลอ้งกบับุคคลอ่ืน รู้จกัการยอมรับผดิ 

  3. การปรับเปล่ียนทางด้านสติปัญญา เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อให้มีความรู้              

ท่ีทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ การมีความคิดเห็นคลอ้ยตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ 

  4. การปรับเปล่ียนอุดมคติ หมายถึง การสามารถปรับเปล่ียนหลกัการ แนวทาง

บางส่วนบางตอนเพื่อให้เขา้กบัสังคมส่วนใหญ่ได ้โดยพิจารณาจากความจาํเป็น และเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย เป็นประโยชน์แก่ตนเอง เพื่อสวสัดิภาพของตนเองและของกลุ่ม 

 

การศึกษาเกีย่วกบัการเกดิของพฤติกรรมมนุษย์ 
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  มนุษยไ์ดพ้ยายามท่ีจะศึกษาการเกิดพฤติกรรมของมนุษยด์ว้ยตนเอง เพื่อประโยชน์

ในการท่ีจะทาํใหก้ารอยูร่่วมกนัในสังคมเป็นไปดว้ยดี และมีความสุข จึงทาํใหเ้กิดมีความเช่ือหลกัการ

และทฤษฎีต่าง ๆ เกิดข้ึนอย่างมากมาย จากบรรดาผูรู้้และนักการศึกษาทั้ งหลายท่ีพยายามหา

หลักเกณฑ์มาเพื่ออธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ ซ่ึงสามารถรวบรวมทศันะต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่          

ได ้3 ประเภท 

  1. พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนจากแรงผลกัดนัภายในตวัของมนุษย ์

  2. พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนจากแรงผลกัดนัของส่ิงแวดลอ้ม 

  3. พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนจากทั้งแรงผลกัดนัภายในตวัมนุษย ์และส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

1. พฤติกรรมทีเ่กดิขึน้จากแรงผลกัดันภายในตัวมนุษย์ 

  แรงผลักดันท่ีทําให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาก็คือ ความต้องการ           

ซ่ึงความตอ้งการน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ความตอ้งการทางร่างกาย และความตอ้งการ

ทางจิตใจ  

  1.1  ความต้องการทางด้านร่างกาย เป็นแรงผลักดันท่ีอยู่ในระดับพื้นฐานท่ีสุด        

แต่มีพลงัอาํนาจสูงสุด เพราะเป็นแรงผลกัดนัท่ีจะทาํให้ชีวิตอยู่รอด มนุษยจ์ะต่อสู้ด้ินรนทุกวิถีทาง

เพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงท่ีจะมาบาํบัดความต้องการทางร่างกาย ทาํให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ          

ซ่ึงอาจจะเป็นทั้งทางท่ีดีท่ีถูกตอ้งหรือทางท่ีไม่ถูกตอ้งก็ได ้

  ความต้องการทางร่างกายท่ีจะทาํให้ชีวิตอยู่รอด ได้แก่ ความต้องการอาหาร นํ้ า 

อากาศ อุณหภูมิท่ีพอเหมาะ การพกัผอ่น การขบัถ่าย การสืบพนัธ์ุ ความปลอดภยัจากโรคภยัไขเ้จ็บ

ต่าง ๆ 

การตอบสนองความตอ้งการทางร่างกาย อนัทาํให้มนุษยแ์สดงพฤติกรรมออกมานั้น   

สามารถกระทาํได ้2 ระดบั คือ 

1.1.1  กิริยาสะท้อน เป็นการแสดงพฤติกรรมของมนุษยท่ี์เป็นไปไดโ้ดยธรรมชาติ             

เช่น เม่ือร่างกายมีอุณหภูมิสูงกวา่ปกติ ร่างกายก็จะขบัเหง่ือออกมาเป็นการลดอุณหภูมิให้อยูใ่นระดบั

พอเหมาะ 

1.1.2 พฤติกรรมเจตนา เป็นการแสดงพฤติกรรมของมนุษยต์่อส่ิงเร้าโดยความตั้งใจ

หรือความพอใจของตนเอง เช่น เม่ือรู้สึกตวัวา่ร้อนก็จะไปอาบนํ้า หรือเปิดพดัลม เป็นตน้ 
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  1.2  ความต้องการทางจิตใจ เป็นแรงผลกัดนัท่ีอยูใ่นระดบัสูงข้ึนกวา่ความตอ้งการ

ทางร่างกาย แต่มีพลงัอาํนาจนอ้ยกวา่ เพราะความตอ้งการทางจิตใจน้ี ไม่ใช่ความตอ้งการท่ีเป็นความ

ตายของชีวติ จะเป็นความตอ้งการท่ีมาช่วยสร้างเสริมใหชี้วติมีความสุขความสบายยิง่ข้ึนเท่านั้น 

  มีนกัจิตวิทยาหลายคนไดอ้ธิบายถึงแรงผลกัดนัภายในร่างกาย อนัมีผลทาํให้มนุษย์

แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 

  1. ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นกัจิตวิทยาชาวออสเตรีย ไดว้ิเคราะห์        

จิตมนุษยอ์อกเป็นองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ อิด (Id) อีโก้ (Ego) และซุปเปอร์อีโก้ (Super Ego)         

ส่วนทั้งสามน้ีประกอบเป็นโครงสร้างทางจิต (ศรีราชา เจริญพานิช, 2526 : 13) 

  อิด เป็นสัญชาตญาณในตวัมนุษย ์จะอยู่ในรูปของพลงังานท่ีคอยผลกัดนัให้มนุษย์

แสดงพฤติกรรมต่างๆ พลงังานน้ีมีสองส่วนคือ ส่วนหน่ึงจะผลกัดนัใหมี้ชีวติอยูร่อด เรียกวา่ สัญญาณ

ชีวติ และอีกส่วนหน่ึงจะผลกัดนัใหชี้วติดบั เรียกวา่ สัญญาณความตาย อิดเป็นส่วนของจิตท่ีคนเราไม่

รู้สึก เป็นจิตใตส้ํานึก แรงผลกัดนัน้ีจึงมีอยู่โดยท่ีคนเราไม่รู้สึกตวั เป็นแรงผลกัดนัไร้สํานึก อิดจะ

ผลกัดนัให้จิตอีกส่วนหน่ึงซ่ึงเป็นส่วนใหญ่และส่วนท่ีรู้ตวั ท่ีเรียกวา่ อีโก ้กระทาํในส่ิงต่างๆ ตามท่ี

อิดตอ้งการ ทั้งส่วนท่ีเป็นสัญญาณชีวิต และส่วนท่ีเป็นสัญญาณความตาย จึงเป็นตวัตอบสนองความ

ตอ้งการของอิด ส่วนของจิตท่ีทาํหนา้ท่ีควบคุมสัญชาตญาณเหล่าน้ีคือ ซุปเปอร์อีโก ้หรือ มโนธรรม

ท่ีมีอยูใ่นจิตของแต่ละบุคคล เป็นความรู้สึกผิดชอบชัว่ดี เป็นผลเกิดจากการอบรมสั่งสอนของสังคม 

ทาํใหอิ้ดและอีโกมี้พฤติกรรมอยูใ่นทางท่ีถูกท่ีควรเป็นท่ียอมรับของสังคม 

  แรงผลกัดนัของอิดจะทาํให้เกิดความตึงเครียด อีโกจ้ะตอ้งพยายามตอบสนองความ

ตอ้งการของอิดเพื่อลดความตึงเครียด แต่ความตอ้งการของอิดบางอยา่ง อีโกก้็ไม่อาจทาํตามเพราะไป

ขดักบัมโนธรรมในซุปเปอร์อีโก ้จึงทาํใหเ้กิดความตึงเครียด และความวิตกกงัวลใจเกิดข้ึน ความวิตก

กงัวลน้ีจึงเป็นแรงผลกัดนัพฤติกรรมอีกแรงหน่ึง เพื่อปกป้องตนเองให้รอดนั้น ความวิตกกงัวล อีโก้

จึงต้องพัฒนาพฤติกรรมป้องกันท่ี เ รียกว่า  “กลไกป้องกัน” ซ่ึ ง เ ป็นไปโดยไม่ รู้ สึกตัว                   

ตวัอยา่งพฤติกรรมป้องกนั ไดแ้ก่ 

  1. การเก็บกด (Repression) คือการท่ีอีโกจ้ะพยายามเก็บความรู้สึกท่ีเป็นความ

ปรารถนาท่ีสังคมไม่ยอมรับต่างๆ เช่น ความอิจฉาพ่อแม่ พี่น้องของตนเอง ซ่ึงถ้าแสดงออกมา           

ก็จะถูกสั่งตาํหนิ 

  2. การถอดแบบ (Identification) เป็นการยอมรับในส่ิงท่ีอิดเกิดความอิจฉาและ

นาํเอาพฤติกรรมของส่ิงนั้นมาเป็นแบบแผนในการแสดงพฤติกรรมของตนเอง ซ่ึงทาํให้ความวิตก

กงัวลหมดไปได ้
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  3. การยึดแน่น (Fixation) เป็นการยึดแน่นในพฤติกรรมท่ีตนตอ้งการ แต่ไม่ไดรั้บ

การตอบสนองตั้งแต่ตอนวยัเด็ก จนเติบโตเป็นผูใ้หญ่ ก็จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึง     

ส่ิงตอบสนองความตอ้งการ 

 4. การแสดงพฤติกรรมตรงขา้ม (Reaction Formation) คือ การแสดงท่ีตรงขา้มกบั

ความตอ้งการของอิดท่ีไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม เช่น ผูห้ญิงอิจฉาแม่ แต่แสดงพฤติกรรมเป็นห่วง

หรือเอาอกเอาใจตลอดเวลา 

5. การตาํหนิผูอ่ื้น (Projection) เป็นการคิดว่า ผูอ่ื้นมีลกัษณะไม่ดี เพื่อกลบเกล่ือน

ลกัษณะท่ีมีในตนเอง เพื่อตนเองจะไดเ้กิดความสบายใจ 

  6. การถดถอย (Regression) เป็นการแสดงพฤติกรรมท่ีถดถอยไปสู่วยัเด็ก 

  7. พฤติกรรมเบ่ียงเบน (Sublination) เป็นการแสดงพฤติกรรมอยา่งอ่ืนเพื่อทดแทน

พฤติกรรมท่ีตนต้องการ แต่ไม่สามารถแสดงออกได้ เช่น ความต้องการทางเพศ ความก้าวร้าว            

ก็แสดงออกในรูปการเขียนกลอน การร้องเพลง การทาํงานหนกั เป็นตน้ 

8. การทดแทน (Displacement) คือ การแสดงความปรารถนากบัอีกบุคคลหน่ึงหรือ

ส่ิงหน่ึงเพื่อเป็นการทดแทน เช่น ถูกนายจ้างดุด่า ก็ไประบายกับลูกเมียท่ีบ้าน ขาดแม่ก็อาจจะ        

หลงรักใครเหมือนกบัรักแม่ของตน 

  2. อับราฮัม มาสโลว์ (Abrahum Maslow) เป็นนักจิตวิทยาในกลุ่มมนุษยนิยม 

(Humanism) ซ่ึงนกัจิตวทิยากลุ่มน้ี มีความเช่ือวา่ มนุษยมิ์ใช่ทาสของแรงผลกัดนัต่างๆ เช่น ความหิว

กระหายเท่านั้น แต่มนุษยย์งัเกิดมาพร้อมศกัยภาพของความเป็นมนุษยต่์างๆ เช่น ความอยากรู้ ความ

สร้างสรรค์ และความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองจนเต็มขีดความสามารถ มาสโลวไ์ดเ้น้นให้เห็นถึง

ความตอ้งการให้แต่ละคน ในการพฒันาศกัยภาพของตนให้เป็นจริงข้ึนมามากเป็นพิเศษ เขาเห็นว่า 

มนุษยเ์กิดมาพร้อมดว้ยความตอ้งการ 5 อยา่ง ซ่ึงเรียงตามลาํดบัความสาํคญัมากนอ้ยก่อนหลงัไดด้งัน้ี 

  2.1 ความตอ้งการทางสรีระ หรือร่างกาย ซ่ึงเป็นความตอ้งการขั้นแรกสุด 

  2.2 ความตอ้งการสวสัดิภาพ หรือความปลอดภยัทั้งปวง จะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการ

ทางสรีระไดรั้บการตอบสนองแลว้ 

  2.3 ค วา ม ต้อง ก า รค วา ม รัก  เ ป็ นค วา ม ต้อง ก า ร ท่ี เ กิ ด ข้ึ นจา ก ก า ร ท่ี บุ ค ค ล                      

มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกันและกันในรูปแบบต่างๆ เช่น พ่อแม่กับลูก สามีกับภรรยา เพื่อนกับเพื่อน       

เป็นตน้ 

  2.4 ความต้องการความนิยมนับถือในตนเอง เป็นขั้นท่ีคนเราต้องการยอมรับ       

ความพอใจและความภูมิใจในตนเอง 

  2.5 ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของตน เป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย ์

เน่ืองจากมนุษยส์ามารถตอบสนองความต้องการในเร่ืองปากท้อง ความปลอดภยั ความรักเร่ือง
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ศกัด์ิศรีไดอ้ยา่งเพียงพอแลว้ จึงมุ่งพฒันาศกัยภาพของตนเองใหเ้จริญงอกงามมากท่ีสุด มนุษยอ์ยากจะ

ศึกษาเพราะอยากรู้อยา่งแทจ้ริงอยากทาํเพราะใจรัก เป็นตน้ 

  จากการจัดระเบียบความต้องการของมนุษย์ตามแนวความเช่ือของมาสโลว ์  

ช้ีให้เห็นว่า ความตอ้งการทางสรีระยงัเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานท่ีสุดของมนุษย ์และเม่ือความ

ตอ้งการในขั้นน้ีไดรั้บการตอบสนองแลว้ ก็จะเกิดความตอ้งการในระดบัสูงต่อไปอีกเร่ือย ๆ 

  3. ความเช่ือในพระพุทธศาสนา เช่ือวา่ แรงผลกัดนัพฤติกรรมของมนุษยอ์นัเป็นผล

มาจากแรงผลกัดนัในตวัมนุษยน์ั้น คือ ความอยากซ่ึงเรียกวา่ ตณัหา ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 3 อยา่ง คือ 

  3.1 กามตณัหา คือ ความอยากในส่ิงท่ีน่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ ในรูป รส กล่ิน 

เสียง และสัมผสั 

  3.2 ภวตณัหา คือ ความอยากจะเป็นในส่ิงต่างๆ เช่น เป็นเศรษฐีของประเทศ 

  3.3 วภิวตณัหา คือ ความอยากพน้จากส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาต่าง ๆ 

  จากตณัหาทั้ง 3 อยา่งน้ี จะทาํให้มนุษยเ์กิดความยึดมัน่ในความอยากเหล่านั้น และ

ความอยากก็จะเป็นตวัผลกัดนัให้มนุษยก์ระทาํทุกส่ิงทุกอย่าง เพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงท่ีจะสนองความ

อยากเหล่านั้น หรือเพื่อใหค้วามอยากเหล่านั้นบรรลุความมุ่งหวงัท่ีตั้งเอาไว ้

2. พฤติกรรมทีเ่กดิขึน้จากแรงผลกัดันของส่ิงแวดล้อม 

  อริสโตเติล (Aristotle) เป็นผูท่ี้เร่ิมประกาศความเช่ือน้ี ต่อมาความคิดเช่นน้ีกลบัมา   

มีอิทธิพลอีกในยุคของจอห์น ลอคค์ (John Locke) เบิร์คลีย ์(Berkley) และอีกหลายคนซ่ึงเช่ือว่า

ประสบการณ์ของมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีทาํให้คนเราเกิดการเรียนรู้ท่ีจะกระทาํพฤติกรรมเม่ือเกิดมานั้น 

มนุษย์มิได้มีความรู้ติดตัวมาแต่อย่างใด ล้วนแล้วแต่ต้องเรียนรู้ภายหลัง จากเกิดมาแล้วทั้ งส้ิน     

ต่อเม่ือมีประสบการณ์แลว้จึงจะเรียนรู้ และจดจาํประสบการณ์นั้นเอาไวเ้พื่อเป็นแนวทางสําหรับการ

แสดงพฤติกรรมในอนาคตต่อไป (สิทธิโชค วรานุสันติกุล, 2528 : 2) 

  สกินเนอร์ (Skinner) เป็นนกัจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม เป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการ

เป็นผูน้ําแนวคิดน้ีช้ีให้เห็นว่า พฤติกรรมมนุษย์ถูกควบคุมโดยเง่ือนไขแห่งการเสริมแรง และ   

เง่ือนไขแห่งการลงโทษ และดว้ยเหตุน้ีเองมนุษยจึ์งไม่มีเสรีภาพแต่ประการใด สกินเนอร์ช้ีให้เห็นวา่

ผลการกระทาํของคนเรามีอยู ่2 ประการคือ ผลการกระทาํท่ีทาํให้พอใจ ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีเป็นแรงเสริม

ใหแ้ก่การกระทาํน้ีมีต่อไป (เง่ือนไขแห่งการเสริมแรง) และผลการกระทาํท่ีทาํให้ไม่พอใจ ซ่ึงจะเป็น   

ตวัการท่ีทาํให้คนเราหยุดพฤติกรรมหรือการกระทาํอนัจะนาํมาซ่ึงผลการกระทาํเช่นน้ีในอนาคต 

(เง่ือนไขแห่งการลงโทษ) 

  พฤติกรรมท่ียงัผลให้เกิดความพอใจ เช่น พฤติกรรมท่ีทาํแล้วได้รับคําชมเชย          

ไดต้าํแหน่ง ไดเ้งิน ไดรั้บการยกย่อง ฯลฯ ก็จะมีโอกาสสูงมากท่ีจะเกิดข้ึนอีกในอนาคตในขณะท่ี

พฤติกรรมท่ียงัผลให้เกิดความไม่พอใจ เช่น ทาํแล้วถูกตาํหนิ เสียตาํแหน่ง เสียเงิน ถูกทาํร้าย            
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ถูกดูหม่ินเหยียดหยาม ฯลฯ ก็จะหยุดไป ดงันั้น พฤติกรมของคนเราจึงถูกควบคุมโดยเง่ือนไขของ   

ผลการกระทาํทั้ง 2 ประการ ดงักล่าว 

3. พฤติกรรมทีเ่กดิขึน้จากทั้งแรงผลกัดันภายในตัวของมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 

  อลัเบิร์ต แบนดูรา (Aibert Bandura) นักจิตวิทยาท่ีมีช่ือเสียงมากในปัจจุบนั            

ได้ให้ความสําคัญแก่ ลักษณะภายในตัวมนุษย์และส่ิงแวดล้อมว่า เป็นตัวก่อให้เกิดพฤติกรรม         

เขาอธิบายว่าพฤติกรรมมนุษย ์องค์ประกอบภายในตวัมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มต่างก็มีอิทธิพลต่อกนั

และกนั ในลกัษณะท่ีแต่ละองค์ประกอบต้องสัมพนัธ์กนัอย่างถ้อยทีถ้อยอาศยักนั หมายความว่า       

ในบางคร้ังส่ิงแวดลอ้มอาจจะมีส่วนในการทาํให้เกิดพฤติกรรมไดม้ากกว่าองค์ประกอบภายในตวั

บุคคล ส่วนในเวลาอ่ืนองค์ประกอบภายในตวับุคคลก็อาจจะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของ

มนุษย์มากกว่า ส่ิงแวดล้อม จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ เช่นน้ีอยู่ในลักษณะพึ่ งพาอาศัยกัน                 

เป็นกระบวนการท่ีทั้งสองฝ่ายต่างก็มีอิทธิพลต่อกนัและกนั และทั้งคู่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ

มนุษย ์ในขณะเดียวกนัพฤติกรรมมนุษย ์ก็มีอิทธิพลต่อทั้งสองส่ิงดว้ยเหมือนกนั  

พฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจิตวทิยา 

  นกัจิตวิทยาเช่ือว่าพฤติกรรมมนุษยส่์วนใหญ่จะประพฤติปฏิบติัตามแบบแผนของ

กฎระเบียบหรือวธีิการ ท่ีมีอยูใ่นสังคม รวมทั้งวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นสังคมนั้น ๆ ซ่ึงมนุษยย์อ่มเขา้ใจใน

สถานภาพ และบทบาทตามท่ีกลุ่มสังคมคาดหวงัดังนั้ นพฤติกรรมมนุษย์ อาจจะเกิดข้ึนได้ใน       

รูปแบบต่าง ๆ ดงัน้ี 

  1. การติดต่อส่ือสาร (Communication)  

  2. การขดัแยง้ (Conflict) 

  3. การแข่งขนั (Competition) 

  4. การประนีประนอมผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้กนั (Accomodation) 

  5. การผสมผสานกลมกลืนเขา้หากนั (Assimilation) 

6. การร่วมมือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั (Cooperation) 

 

พฤติกรรมมนุษย์ตามแนวนักสังคมวทิยา 

นกัสังคมวทิยา เช่ือวา่พฤติกรรมมนุษยข้ึ์นอยูก่บัอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มหรือสภาวะ

ภายนอกทั้งปวง (Eterhal conditions) ท่ีอยู่รอบตวัของมนุษย์ ทั้ งส่ิงท่ีมีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง

ตลอดจนพลงังานต่าง ๆ ท่ีจบัตอ้ง รวมทั้งส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ไดแ้ก่ 

อากาศ แสงแดด ความร้อน ความเยน็ แร่ธาตุ กระแสไฟฟ้า เคร่ืองมือส่ือสาร เป็นตน้ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี
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ถือว่าเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลเหนือมนุษยท์ั้งในแง่ท่ีอาํนวยให้เกิดผลดี และผลร้าย โดยท่ีมนุษย ์

ไม่มีทางหลีกหนี เราอาจจะแบ่งประเภทของส่ิงแวดลอ้ม ออกเป็น 3 ประการใหญ่ ๆ คือ 

1. ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ 

2. ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม 

3. ส่ิงแวดลอ้มทางครอบครัว 

อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ เหล่าน้ี ทาํให้มนุษยมี์พฤติกรรมท่ีจะหาทางต่อสู้และ

เอาชนะทาํให้เกิดวฒันธรรม รูปแบบต่าง ๆ ข้ึน เช่น การคิดประดิษฐ์ส่ิงต่าง ๆ การเพาะปลูก          

การสร้างถนนหนทาง การสร้างเคร่ืองมือส่ือสาร เป็นตน้ 

พฤติกรรมมนุษย์ทางวทิยาศาสตร์ 

การใชห้ลกัวทิยาศาสตร์ในการวเิคราะห์พฤติกรรมมนุษย ์จาํแนกไดด้งัน้ี 

1. ความสมบูรณ์ หรือความปกติของสมอง จะมีส่วนสําคญัต่อพฤติกรรมมนุษยใ์น

ด้านความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนด้านจิตใจ หากสมองผิดปกติย่อมมีผลให้ พฤติกรรมของบุคคล

เปล่ียนแปลงไปดว้ยการผิดปกติของสมอง อาจเน่ืองมาจากโรคหลายอยา่ง เช่น ไขม้าเลเรียข้ึนสมอง 

สมองไดรั้บความกระทบกระเทือน หรือเน้ืองอกในสมอง เป็นตน้ 

2. ความพิการทางร่างกาย หรือเจบ็ป่วยเร้ือรัง 

3. โรคจิต และโรคประสาท 

นอกจากน้ียงัมีส่วนของสมองท่ีเรียกวา่ ต่อมไร้ท่อ (Ductless gland)  ต่อมเหล่าน้ี     

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษยม์าก อาจกล่าวโดยยอ่ ๆ ถึงความสาํคญัไดด้งัน้ี 

1. ต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland) ต่อมน้ีมี 2 ต่อม ติดอยู่ขา้งหลอดลมขา้งละต่อม    

ถา้ชาํรุดสติปัญญาของคนจะเส่ือมถอย มีอาการซึมเซาเหงาหงอย ฯลฯ 

2. ต่อมพาราไทรอยด์ (Paratyroid gland) ต่อมน้ีอยู่เหนือต่อมไทรอยด์ ถา้ต่อมน้ี      

มีฮอร์โมนนอ้ยเกินไป คนจะเป็นโรคต่ืนเตน้ง่าย โกรธง่าย มีจิตใจหดหู่อยูเ่สมอ 

3. ต่อมพิทูอิทาร่ี (Pituitary gland) ต่อมน้ีฝังอยูก่ลางศีรษะ ถา้ต่อมทาํงานไม่ปกติ      

จะเป็นคนแคระแกร็น จะขาดความเจริญทางเพศ 

4. ต่อมแอดรีนาล (Adrenal gland) อยู่บนไตทั้งสองขา้ง ถ้าต่อมน้ีมีฮอร์โมน         

มากเกินไปความเจริญทางเพศจะรวดเร็วผดิปกติ 

5. ต่อมทางเพศ (Sex gland) ต่อมน้ีมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการสืบพนัธ์ุหากต่อมน้ีผิดปกติ     

ก็จะทาํใหอ้าการทางเพศผดิปกติดว้ย 

ลกัษณะความแตกต่างของพฤติกรรมมนุษย์ 

  ความแตกต่างดงักล่าวอาจแบ่งเป็นหวัขอ้ใหญ่ ๆ ไดด้งัน้ี 
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  1. ความแตกต่างทางอารมณ์ (Emotion) 

  2. ความแตกต่างทางความถนดั (Aptitude) 

  3. ความแตกต่างของความประพฤติ (Behaviour) 

4. ความแตกต่างของความสามารถ (Ability) 

  5. ความแตกต่างของทศันคติ (Attitude) 

6. ความแตกต่างของความตอ้งการ (Needs) 

7. ความแตกต่างของรสนิยม (Tests) 

  8. ความแตกต่างทางสังคม (Socail) 

  9. ความแตกต่างของลกัษณะนิสัย (Habit) 

  ความแตกต่างเหล่า น้ีทําให้ บุคคลมีลักษณะเฉพาะของตนเอง ซ่ึง เ รียกว่า                 

เป็นความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individual Differences) นกัจิตวิทยายอมรับวา่ ทุกคนยอ่มมีความ

แตกต่างกันแม้แต่ฝาแฝดก็ไม่เหมือนกนั ส่ิงสําคญัท่ีทาํให้บุคคลแตกต่างกัน คือ พนัธุกรรม และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

การพฒันาพฤติกรรมของมนุษย์ 

  การพฒันาพฤติกรรมมนุษยข้ึ์นอยูก่บัปัจจยัสาํคญัดา้นต่าง ๆ 6 ประการ คือ 

  1. การเรียนรู้ (Learning) 

  2. ค่านิยม (Value) 

  3. บรรทดัฐานของสังคม (Norms) 

  4. ทศันคติ (Attiude) 

  5. ความเช่ือ (Belief) 

6. การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social intersaction) 

การศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ 

  พฤติกรรม (Behaviour) ในความหมายทางจิตวิทยาสังคม ย่อมหมายรวมทั้ ง

พฤติกรรมภายใน (Covert behaviour) และพฤติกรรมภายนอก (Overt behavior) ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 

ส่ิงท่ีเป็นตวักระตุน้ให้มนุษยก์ระทาํพฤติกรรมต่าง ๆ หรือแมแ้ต่ตวัมนุษยเ์อง ก็เป็นตวักระตุน้ทาง

สังคมไดท้ั้งส้ิน 

  การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ นักจิตวิทยาสังคม มองสังคมมนุษย์ทั่วไป      

ประกอบข้ึนดว้ยตวับุคคล จึงใชต้วับุคคลเป็นหน่วยวิเคราะห์หลกัในการศึกษาถึง ลกัษณะพฤติกรรม

ของบุคคลในรูปของกลุ่ม 

  ฉะนั้นจึงสรุปไดว้า่ หวัใจสาํคญัของการศึกษาทางจิตวทิยาสังคมมี 2 ประการคือ  
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  1. ตวับุคคลและภาวะจิตของเขาท่ีนาํเขา้มาในสถานการณ์ท่ีจะเกิดมีพฤติกรรมข้ึน 

                        2. "กระบวนการอิทธิพลทางสังคม" ซ่ึงมาจากส่ิงแวดลอ้มท่ีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

สังคมของบุคคล 

 

พฤติกรรมของบุคคล 

  พฤติกรรมของคนเราแสดงออกมามากมายหลายลกัษณะ ในการศึกษาพฤติกรรม

ของบุคคลจะตอ้งนาํพฤติกรรมมาจดัหมวดหมู่ เพื่อให้เป็นการง่ายต่อการแยกแยะ และสะดวกต่อ

การศึกษาหมวดหมู่ของพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมการเรียนรู้ พฤติกรรม    

แรงจูงใจ ฯลฯ ในการศึกษา พฤติกรรมกลุ่มคน ก็จาํเป็นต้องจดัหมวดหมู่ของพฤติกรรมกลุ่มคน

เช่นเดียวกนั 

  พฤติกรรมของบุคคลอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของสังคม อิทธิพลของสังคมอาจจดัอยูใ่นรูป

ต่อไปน้ี 

1. Santion หรือการบงัคบัเพื่อให้คนทาํหน้าท่ี หรือแสดงพฤติกรรม ตามท่ีสังคม

กาํหนดการ Santion มีทั้งการลงโทษ การใหร้างวลั 

  2. Norms หรือบรรทดัฐาน เช่น ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และกฎหมาย  

  3. Value orientation แนวอบรมทางคุณค่า ซ่ึงจะกาํหนดมาจากฐานของการ

แสดงออกได้แก่สาระข้อเท็จจริง ความพอใจต่าง ๆ พฤติกรรมของบุคคลเป็นระบบการกระทาํ       

ของมนุษย ์(Action system) ถา้จะวเิคราะห์ Action system อาจจะจาํแนกตวัแปร ออกเป็น 5 ระดบั คือ 

  1. วฒันธรรม 

  2. สังคม 

  3. บุคลิกภาพ 

  4. ชีวภาพ 

5. กายภาพ 

 ทฤษฏีพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก เจ้าของทฤษฏีได้สนใจในการ

พฒันาการทางจริยธรรมของเพียเจท ์โดยทาํการศึกษาวิจยั ทั้งวยัเด็ก และผูใ้หญ่ และไดข้ยายขั้นตอน

การพฒันาออกเป็น 6 ขั้นตอนดว้ยกนัคือ 

 1. เร่ิมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง 7 ขวบ ขั้นน้ีจดัอยูใ่นขั้นท่ีเช่ือฟัง หรือยอมรับปฏิบติั

ตามคาํสั่งของผูท่ี้มีอิทธิพลเหนือกวา่ การเลือกปฏิบติัจะเลือก ในส่ิงท่ีเกิดประโยชน์แก่ตน หลีกเล่ียง

การถูกลงโทษ เพราะคิดวา่การลงโทษเป็นส่ิงท่ีใชต้ดัสินวา่ส่ิงใดดีส่ิงใดไม่ดี 
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 2. ขั้นหลกัการแสวงหารางวลั เร่ิมตั้งแต่อายุ 7 - 10 ปีขั้นน้ีเด็กจะให้ ความสําคญักบั

การไดรั้บรางวลั และคาํชมเชยมากกวา่การถูกลงโทษ 

 3. ขั้นหลกักระทาํตามเพื่อน เร่ิมตั้งแต่อายุ 10 - 13 ปีขั้นน้ีเป็นขั้นย่างเขา้สู่วยัรุ่น 

ดงันั้นกลุ่มเพื่อนเร่ิมมีอิทธิพล เด็กจะกระทาํตามการยอมรับของกลุ่มเพื่อน มากกว่าจะกระทาํตาม

ความคิดของตนเอง 

 4. ขั้นหลกักระทาํตามหนา้ท่ีเร่ิมตั้งแต่อายุ 13 - 16 ปี ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีปฏิบติั โดยมุ่ง

หมายท่ีจะกระทาํตามหน้าท่ี ตามระเบียบท่ีกาํหนดเอาไว ้ไม่ใช่เพราะตอ้งการรางวลั หรือกลวัถูก

ลงโทษ 

 5. ขั้นน้ีเป็นขั้นบุคคลอ่ืน ไม่กา้วก่ายในเร่ืองของคนอ่ืน ยึดมัน่ในสัจวาจา กระทาํ

โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน 

 6. คนไทยไวว้างใจครูมาก เม่ือเขาส่งลูกหลานเขามาโรงเรียนเขารู้วา่ลูกหลานของ

เขาปลอดภัย เขามอบความไว้วางใจให้ครูเต็มท่ี โดยท่ีเขาไม่ระแวง สงสัยว่า  ครูนั่นแหละ                 

จะเป็นผูล้อบทาํร้ายลูกหลานของเขาเสียเองเพราะเหตุอะไร ? เพราะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโต        

เขาต่างมี ชีวิตจิตใจ เติบโต เคล่ือนไหวแสดงออกร่าเริงแจ่มใสช่างคิด บางคร้ังจะเจ็บป่วย ขมข่ืน        

อดอยาก หิวโหย แต่เขาก็ไม่ใช่หุ่นยนต์ท่ีครูจะป้อน ขอ้มูลลงไปวนัแลว้วนัเล่า โดยลืมนึกถึงจิตใจ

ของเด็ก 

แนวคิดเกีย่วกบัการให้รางวลั 

  รางวลั  การให้รางวลัมีหลายอย่าง  เช่น ให้รางวลัเป็นของ การให้เคร่ืองหมายอนั

เป็นสัญลักษณ์แห่งความดี เช่น ให้ดาว หรือให้เกียรติบางอย่าง หรือให้สิทธิพิ เศษบางอย่าง             

การให้รางวลัน้ีครูแทบทุกคนปฏิบติักนัอยู่ และเม่ือให้รางวลัไปแลว้ เด็กรู้สึกต่ืนเตน้และเรียนดีข้ึน             

แต่นกัจิตวิทยาและนกัการศึกษาบางท่านไม่เห็นดว้ยกบัการให้รางวลั โดยกล่าววา่ การให้รางวลันั้น       

มีทางทาํให้เด็กเรียนเพื่อเอารางวลั มากกวา่เรียนเพื่อให้เกิดความรู้จริง ๆ ถา้ครูให้รางวลับ่อยเกินไป 

นอกจากน้ีเม่ือเด็กไดรั้บรางวลัไปแลว้ จะไม่ทาํใหเ้ด็กกระตือรือร้นอยา่งเดิมอีก 

  ฉะนั้นในการให้รางวลั ครูไม่ควรให้บ่อยเกินไป หรือเป็นของท่ีมีราคาแพงเกินไป 

และควรใหเ้ด็กไดรั้บรางวลัทัว่ถึงกนัไม่ใช่จะใหอ้ยูเ่พียง 2-3 คนแรกเท่านั้น 

  การใหร้างวลัเป็นการเสริมกาํลงัใจ ในทางจิตวทิยาท่ีดีครูรู้จกัช่วยให้นกัเรียนมีความ

กระตือรือร้นท่ีจะเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน อยากเรียนดว้ยความพอใจไม่ใช่เป็นการบงัคบั 

ผูส้อนตอ้งมีความละมุนละม่อม ซ่ึงเรียกวา่ “การเสริมกาํลงัใจ”     

  ทักษะการเสริมกําลังใจ  หมายถึง ความสามารถในการใช้วิธีการท่ีช่วยเพิ่มความ

มัน่ใจ ความกลา้แสดงออก ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยอาจเป็นการให้

รางวลัหรือคาํชมเชยหลงัจากท่ีบุคคลประพฤติปฏิบติัหรือมีพฤติกรรมตามท่ีเราตอ้งการ                
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   ตามกฎการเรียนรู้ของ เอด็เวอร์ แอล ธอร์นได ขอ้หน่ึงท่ีกล่าววา่ “ผูเ้รียนจะเกิดการ

เรียนรู้ไดดี้ถา้หากเขาไดรั้บความพึงพอใจจากผลของพฤติกรรมท่ีเขาไดแ้สดงออกไป” สกินเนอร์เอง

ก็ไดย้ึดถือเป็นหลกัสําคญัในการสอนเด็ก ซ่ึงสกินเนอร์ไดท้าํการทดลองเก่ียวกบัการเสริมกาํลงัใจ

สรุปเป็นสาระไดด้งัน้ี 

  1. การเสริมกาํลงัใจคือการให้ส่ิงเร้า (รางวลั คาํชมเชย ฯลฯ)  แก่ผูเ้รียน หลงัจากท่ี

เขา ทาํพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงเสร็จแลว้ จะทาํใหเ้ขาอยากจะทาํพฤติกรรมนั้นซํ้ าอีก 

  2. การเสริมกาํลงัใจทาํใหก้ารเรียนรู้เป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

  3. ถา้พฤติกรรมอะไรก็ตามถา้แสดงไปแลว้ไม่ไดรั้บการเสริมกาํลงัใจ พฤติกรรมนั้น

จะ มีแนวโนม้ท่ีจะไม่เกิดข้ึนอีก 

  4. การให้การเสริมกาํลงัใจทุกคร้ังท่ีมีการแสดงพฤติกรรมจะทาํให้ผูเ้รียนทราบว่า

การกระทาํหรือพฤติกรรมอนัไหนท่ีทาํให้ไดรั้บรางวลั (การเสริมกาํลงัใจ) ไดดี้กวา่การเสริมกาํลงัใจ

เป็นบางคร้ังบางคราว 

  5. การลงโทษจะทาํให้ผูเ้รียนจาํไดว้่าพฤติกรรมอย่างไหนท่ีไม่ควรทาํ ไม่สามารถ

ขจดัพฤติกรรมไดโ้ดยตรง 

 

จุดมุ่งหมายของการเสริมกาํลงัใจ             

1. เพื่อใหค้รูทราบและใชว้ธีิการเสริมกาํลงัใจท่ีถูกตอ้ง            

2. เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนไดแ้สดงพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา         

3. เพื่อส่งเสริมใหก้ารเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายไดดี้ยิง่ข้ึน             

4. เพื่อช่วยเสริมบุคลิกภาพของครูผูส้อน            

5. ใหน้กัเรียนรู้จกัมองคนในแง่ดี และอบรมขอ้เทจ็จริง 

 

หลกัทัว่ไปของการเสริมกาํลงัใจ            

หลกัทัว่ไปของการเสริมกาํลงัใจ ท่ีครูจะตอ้งพิจารณาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน คือ 

1. การเสริมกาํลงัใจมุ่งสร้างแรงจูงใจภายใน ( Intrinsic Motivation) มากกว่าแรงจูงใจภายนอก 

(Extrinsic Motivation)       

  - แรงจูงใจภายในเป็นแรงจูงใจท่ีเกิดความต้องการแท้จริงของผูเ้รียน เน่ืองจาก     

เห็นคุณค่า และประโยชน์ของส่ิงท่ีเรียนจะสนองความตอ้งการของตน      

  - แรงจูงใจภายนอกเป็นแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีผูเ้รียนกระทาํพฤติกรรมเพื่อ

สินจา้งรางวลั หรือเหตุจูงใจจากภายนอก มากกวา่ผลท่ีแทจ้ริงของการเรียนรู้ ดงันั้น แรงจูงใจภายใน
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จึงเป็นส่ิงท่ีสําคญั แต่อย่างไรก็ตามในบางคร้ังครูอาจใช้แรงจูงใจภายนอกบ้างเหมือนกัน ซ่ึงครู

จะตอ้งพจิารณาอยา่งรอบคอบ ถึงส่ิงท่ีจะใหเ้ป็นรางวลัและวธีิการให ้

2. การเสริมกาํลงัใจ ตอ้งเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งไปสู่จุดประสงคท่ี์กาํหนดไว ้     

เม่ือนักเรียนทาํพฤติกรรมถูกตอ้งเหมาะสมในอนัท่ีจะเป็นผลสําเร็จตามจุดประสงค์ท่ีกาํหนดไว ้      

ครูก็เสริมกาํลงัใจใหผู้เ้รียน เพื่อผูเ้รียนจะใหพ้ฤติกรรมนั้นต่อไปและเขม้ขน้ข้ึน 

3. ให้การเสริมกําลังใจทันที เม่ือผู ้เ รียนทําพฤติกรรมท่ีถูกต้องเหมาะสม  การรอเวลาทําให ้            

การเสริมแรงไดผ้ลนอ้ย หรือไม่ไดผ้ล 

4. ให้การเสริมกาํลงัใจอยา่งสมํ่าเสมอ ในระหว่างท่ีผูเ้รียน ดาํเนินการแสวงหาวิธีการ หรือแนวทาง

ใหม่ ๆ ของการกระทาํเพื่อการเรียนรู้ ครูตอ้งคอยเอาใจใส่ สังเกตดูนกัเรียนทาํงานตลอดเวลา และ

เสริมกาํลงัใจเสมอเพื่อสนบัสนุนผูเ้รียนให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์แสวงหาวิธีการใหม่ ๆ ในการ

แกปั้ญหาอยูเ่สมอ 

5. ให้การเสริมกาํลังใจผูเ้รียน ก่อนท่ีจะลงมือทาํงาน หรือเรียนส่ิงนั้น ๆ การเสริมกาํลังใจเช่นน้ี 

กระทาํโดยใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่า และประโยชน์ของส่ิงท่ีเรียน 

6. ใหก้ารเสริมแรงไปเร่ือย ๆ ตามขั้นตอน ท่ีผูเ้รียนกระทาํพฤติกรรมการเรียนรู้กา้วหนา้ไป 

   

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจ 

  แรงจูงใจ (Motivation) คือ แรงขบัเคล่ือนท่ีอยูภ่ายในตวับุคคล ท่ีจะกระตุน้ให้บุคคล

นั้นเกิดการกระทาํ แรงขบัดังกล่าวเกิดจากความตอ้งการพื้นฐาน (Needs) แรงผลกั/พลงักดดัน 

(Drives) หรือความปรารถนา (Desires) อนัเน่ืองมาจากส่ิงล่อใจ (Incentives) ความคาดหวงั 

(Expectancy) หรือการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) ทาํให้บุคคลพยายามด้ินรนเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ

ตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงแรงจูงใจอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได ้

นกัจิตวทิยา ไดแ้บ่งรูปแบบของแรงจูงใจทางสังคม เอาไวห้ลายรูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 

  1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement Motive) 

   2. แรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ (Affiliative Motive) 

   3. แรงจูงใจใฝ่อาํนาจ (Power Motive) 

   4. แรงจูงใจใฝ่กา้วร้าว (Aggression Motive) 

   5. แรงจูงใจใฝ่พึ่งพา (Dependency Motive) 

  พวกท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง พวกน้ีจะทะเยอทะยานสูง มุ่งหาความสําเร็จ และ

กลวัความลม้เหลว จะไม่ทาํงานเพราะหวงัรางวลั แต่ทาํเพื่อจะประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงค์
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ท่ีตั้งไว ้ส่วนพวกท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์สูง พวกน้ีจะโอบอ้อมอารี ตอ้งการการยอมรับจากกลุ่ม       

มีความเกรงใจสูง หลีกเล่ียงการโตแ้ยง้ คลอ้ยตามผูอ่ื้น และตั้งเป้าหมายตํ่า 

ทฤษฎแีรงจูงใจ ซ่ึงเป็นแนวคิดของบรรดาผูรู้้ในวงการจิตวทิยา มีมากมายหลายทฤษฏี มีดงัน้ี 

1. ทฤษฎีลําดับข้ันความต้องการของมาสโลว์ (Maslor’s Hierarchy of Needs Theory) บุคคลจะมี

ความตอ้งการท่ีเรียงลาํดบัจากระดบัพื้นฐานตํ่าสุด ไปยงัระดบัสูงสุด ดงัน้ี 

1. ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) 

2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) 

3. ความตอ้งการทางสังคม ไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอ่ืน (Social Needs) 

4. ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง ไดรั้บการยกยอ่งในสังคม (Esteem Needs) 

5. ความตอ้งการความสมหวงัของชีวติ ไดรั้บความสาํเร็จดงัท่ีคาดหวงัไว ้(Self-Actualization Needs) 

 

2. ทฤษฎ ีERG ของ Clayton P. Alderfer 

  พฒันาต่อจากทฤษฎีของมาสโลว ์แต่ไม่จาํเป็นตอ้งตอบสนองตามลาํดบัขั้น ขา้มไป

ขา้มมาก็ได ้หรือเกิดข้ึนพร้อมกนัเลยก็ได ้

1. ความตอ้งการพื้นฐานในการดาํรงชีวิต ความตอ้งการทางร่างกายและความปลอดภยั (Existence 

Needs : E) 

2. ความตอ้งการทางดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น (Relatedness Needs : R) 

3. ความตอ้งการดา้นความเจริญเติบโตกา้วหนา้ ไดรั้บการยกยอ่ง (Growth Needs :G) 

 

3. ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two Factor Theory) เป็นทฤษฎีแรงจูงใจทาง

สังคม ในการประกอบอาชีพต่างๆ เป็นปัจจยัสําคญั 2 ประการ ท่ีสัมพนัธ์กบัความชอบหรือไม่ชอบ

ในงานของแต่ละบุคคล 

1. ปัจจยัจูงใจ (Motivators) : เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงาน

ปฏิบติั สามารถสนองตอบความตอ้งการภายในบุคคลได ้เช่น ความสําเร็จของงาน การไดรั้บความ

ยอมรับ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ความรับผดิชอบ และความกา้วหนา้ 

2. ปัจจยัคํ้าจุน หรือ ปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) : เป็นปัจจยัท่ีจะคํ้าจุนให้แรงจูงใจในการ

ทาํงานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา เป็นปัจจยัท่ีมาจากภายนอก เช่น เงินเดือน โอกาสท่ีจะได้รับ

ความกา้วหนา้ในอนาคต ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน นโยบายการบริหารงาน สภาพการทาํงาน ความ

เป็นอยูส่่วนตวั ความมัน่คงในงาน 
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4. ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเคิลล์แลนด์ (McClelland’s Motivation Theory) แบ่งแรงจูงใจตามความ

ตอ้งการขั้นพื้นฐานของบุคคลเป็น 3 แบบ 

1. ความตอ้งการอาํนาจ (Power Need) 

2. ความตอ้งการความผกูพนั (Affiliation Need) 

3. ความตอ้งการความสาํเร็จ (Achievement Need) 

 

 

 

5. ทฤษฎคีวามเสมอภาค หรือความเท่าเทยีม (Equity Theory) ของ J Stacey Adams 

  เป็นทฤษฏีสําคญัในการสร้างแรงจูงใจให้กบัพนกังานในองค์กร แนวคิดหลกัของ

ทฤษฏีน้ี คือ พนกังานจะเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเองกบัคนอ่ืน เพื่อหาความเท่าเทียมกนั หรือ

ความยุติธรรมเสมอ … ถา้ไม่ได ้จะเกิดปฏิกิริยาต่อตา้น และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการทาํงาน 

หรืออาจลาออก 

 

6. Vroom’s Expectancy Theory (ทฤษฎคีวามคาดหวงัของ Victor Vroom) 

  คนทุกคนมีความคาดหวงัต่อผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระทาํของตน การจูงใจ

ข้ึนอยูก่บั 1) บุคคลตอ้งการส่ิงนั้นมากเพียงใด 2) เขาคิดวา่น่าจะไดส่ิ้งนั้นมากเพียงใด … 

   

  วิธีการจูงใจ จะตอ้งมีความเขา้ใจในเป้าหมายของแต่ละบุคคล ตามองค์ประกอบ

ดงัน้ี 1. ความคาดหวงั (Expectancy) วา่จะสามารถทาํงานนั้นไดส้ําเร็จหรือไม่ เป็นตวักาํหนดความ

พยายาม 2. กลไก (Instrumentality) ความเช่ือมัน่วา่ผลของการทาํงาน อาจจะเป็นทางนาํไปสู่รางวลั

บางอยา่งท่ีตอ้งการได ้3. คุณค่าของรางวลั (Valance) … ซ่ึงไม่มีกฎตายตวั เน่ืองจากพนกังานทุกคน

ไม่ไดมี้ความตอ้งการแบบเดียวกนั 

7.  Reinforcement Theory (ทฤษฎกีารเสริมแรง ของ Skinner) 

 ผลรวมของพฤติกรรมท่ีผ่านมาในอดีต เป็นตวัควบคุมพฤติกรรมในอนาคต บุคคลจะแสดง

พฤติกรรมเช่นใด ข้ึนอยูก่บัวา่ เขาไดรั้บผลเช่นไรในอดีต 

8. ทฤษฎ ีX Y ของ Douglas McGregor 

 1. มนุษย ์X คือ คนท่ีมีลกัษณะเกียจคร้าน หลีกเล่ียงความรับผิดชอบ จาํเป็นตอ้งบงัคบัให้

ทาํงาน ควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
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 2. มนุษย ์Y คือ คนท่ีมีลกัษณะขยนั มีความรับผดิชอบ มีความคิดสร้างสรรค ์พร้อมจะทาํงาน

ใหค้วามร่วมมือ หากไดรั้บการจูงใจอยา่งเหมาะสม 

9. Hawthrone Effect ของ Elton Mayo 

 (จากการทดลองน้ี ไม่น่าเช่ือเลยว่า) ผลผลิตท่ีได้จากคนงาน มีผลมาจากปัจจยัด้านสังคม

จิตวทิยา เช่น ความภูมิใจท่ีไดก้ารไดรั้บการไวว้างใจ มากกวา่การปรับสภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงานให้ดี

ข้ึนเสียอีก 

 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 ธาริณี ฟุ้งสาคร (2558) ศึกษาเร่ืองการพฒันาผูเ้รียนดว้ยวิธีการให้รางวลั เพื่อส่งเสริมเจตคติ

ต่อวิชากิจกรรมพิมพ์ดีดไทยองักฤษด้วยคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับปวช.3 แผนกการตลาด

วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ผลการวิจยัพบว่า จากการท่ีครูผูส้อนให้การเสริมแรงเป็น    

การพูดชมเชย การให้รางวลัเป็นคะแนน หรือสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ในหนงัสือแบบฝึกหัดของนักเรียน

พบว่า ก่อนเสริมเจตคติ จาํนวนนกัเรียน 28 คน ส่งงาน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 64 และไม่ส่ง 10 คน   

หลงัจากเสริมเจตคติพบว่า จาํนวนนักเรียน 28 คน มีพฤติกรรมเปล่ียนไปคือ ส่งงานเพิ่มมากข้ึน     

จากเดิมคือ ส่งงาน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 89 ไม่ส่งงานคิดเป็นร้อยละ 11 

 พิชยั ด่านแม่ลา (2555) ศึกษาเร่ืองการใชร้างวลัเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชานิวแมติกส์และไฮ

ดรอลิกส์ ของนกัศึกษาระดบั ปวส.2/17 แผนกวิชาช่างยนต ์วิทยาลยัเทคโนโลยียานยนต ์พบวา่ การ

ส่งงานสูงข้ึนกวา่ก่อนไดรั้บ การส่งเสริมเจตคติ หมายถึง นกัศึกษาควรไดรั้บการส่งเสริมเจตคติจาก

ครูผูส้อน เพื่อช่วยใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบในการส่งงานสูงข้ึน 

 เกียรติศกัด์ิ ศรีแกว้ (2553) ศึกษาเร่ืองการใชร้างวลัเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวชิางานเคร่ืองมือกล

เบ้ืองตน้ นกัเรียนระดบัชั้น ปวช.1 สาขาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลยัการอาชีพขอนแก่น ผลการวิจยั

พบวา่ ค่าเฉล่ียการส่งงานสูงข้ึนกวา่ก่อนส่งเสริมเจตคติ  ซ่ึงหมายถึงนกัเรียนควรไดรั้บ   การส่งเสริม

เจตคติจากครูผูส้อน เพื่อช่วยใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบในการส่งงานสูงข้ึน 
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บทที ่3 

วธีิการดาํเนินการวจิยั 

 การวิจยัเร่ืองการปรับพฤติกรรมการส่งงานในรายวิชาการจดัการด้านตน้ทุนโลจิสติกส์      

โดยการใช้วิธีให้รางวลัของนักศึกษาระดับปวส.2/9 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ผูว้ิจยัไดใ้ช้การวิจยัเชิงบรรยายโดยไดด้าํเนินการตามขั้นตอนของ

การวิจยั คือ การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่างการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล    

การวเิคราะห์ขอ้มูล และการสัมภาษณ์รายบุคคลเพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัปวส.2/9 สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  

กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัปวส.2/9 รอบเชา้ ท่ีกาํลงัศึกษารายวิชา

การจดัการตน้ทุนโลจิสติกส์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ วิทยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 6 คน จากจาํนวนเตม็ 14 คน ซ่ึงมีสถิติขาดส่งงานมาก 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ การสัมภาษณ์ (Interview) โตต้อบทางวาจา เก่ียวกบัการปรับ

พฤติกรรมการส่งงานในรายวิชาการจดัการตน้ทุนโลจิสติกส์ โดยการให้รางวลัของนกัศึกษาระดบั

ปวส.2/9 สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ มีขั้นตอนและ

วธีิการสัมภาษณ์ ดงัน้ี  

 1. รวบรวมบนัทึกการส่งงานก่อนสอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2560 
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 2. จดัตารางนดัสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 

 3. เรียกนกัศึกษาเขา้สัมภาษณ์ 

  4. สัมภาษณ์โดยการถาม – ตอบ และแสดงความคิดเห็น 

 5. สรุปและประเมินผล 

 6. ติดตามพฤติกรรมหลงัจากไดรั้บรางวลัแลว้ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์ 

  2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นการคน้ควา้จากหนงัสือ ตาํราเรียน 

วทิยานิพนธ์ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจากส่ือต่าง ๆ  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูล การปรับพฤติกรรมการส่งงานในรายวิชาการจดัการต้นทุน      

โลจิสติกส์โดยการใชว้ิธีการให้รางวลัของนกัศึกษา ปวส.2/9 สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ ใชก้าร

สังเกต การบนัทึกส่งงาน รวบรวมหาค่าเฉล่ียร้อยละทั้งก่อนและหลงัการให้รางวลั และการสัมภาษณ์

เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

  ตอนที่  1  การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแน่นอนโดยการกําหนดคําถามไว ้    

เรียบร้อยแลว้ ไดแ้ก่ 

  1. สภาพครอบครัว ขอ้มูลส่วนตวัผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

  2. สาเหตุท่ีไม่ส่งงาน 

  3. สถิติการส่งงานก่อนสอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2560 

  ตอนที่  2  การสัมภาษณ์ท่ีไม่มีโครงสร้างแน่นอน เป็นการสัมภาษณ์ท่ีไม่มี             

การกาํหนดไวต้ายตวั คาํถามท่ีใช้และลาํดบัคาํถามจึงเปล่ียนแปลงยืดหยุน่ได ้ผูส้ัมภาษณ์มีอิสระใน

การดดัแปลงคาํถามไดเ้หมาะสม แต่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวแ้ละผูต้อบมีอิสระในการตอบ   

ใชก้บันกัศึกษาทุกคนโดยใชก้ารให้รางวลั เพื่อสร้างแรงจูงใจและเจตคติท่ีดีในการส่งงาน รวมทั้งใช้

วธีิการสังเกตพฤติกรรมร่วมดว้ย 

  ตอนที ่3 การติดตามพฤติกรรมการส่งงานหลงัจากการสัมภาษณ์ และใหร้างวลัแลว้ 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  

 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสังเกต บนัทึกการส่งงาน และการสัมภาษณ์ เร่ืองการปรับ

พฤติกรรมการส่งงาน ในรายวิชาการจดัการต้นทุนโลจิสติกส์ โดยการใช้วิธีการให้รางวลัของ

นกัศึกษา ปวส.2/9 สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย ์  พณิชยการ จาํนวน 

6 คน มีผลการศึกษาดงัน้ี 

ตอนที่ 1 การสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างแน่นอน (Structured interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ี

กาํหนดตวัคาํถามไวเ้รียบร้อยแลว้ 

 คนท่ี 1 นางสาวภิญญา สํ่ าสมบูรณ์ชัย อายุ 20 ปี สถานภาพครอบครัว พ่อแม่          

อยู่ร่วมกนั คุณพ่ออาชีพ รับราชการทหาร คุณแม่ทาํงาน ห้องพยาบาลโรงเรียน พี่น้อง ลูกคนเดียว  

เกรดเฉล่ียสะสม 2.50  

ตารางท่ี 4.1 สถิติการส่งงานก่อนสอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2560 

สปัดาห์ 

ท่ี 

รายละเอียดงาน ส่งงาน 

ตามกาํหนด 

ไม่ส่งงาน สาเหตุท่ี 

ไม่ส่งงาน 

1 กรณีศึกษาตน้ทนุของบริษทัขนส่งสินคา้   1. ส่งไม่ทนัเวลา 

2 แบบฝึกหดับทท่ี 1   2. ทาํงานไม่เสร็จ 

3 แบบฝึกหดับทท่ี 2   3. ทาํแลว้ลืมส่ง 

4 แบบฝึกหดับทท่ี 3    

5 แยกประเภทตน้ทุน    

6 โจทยพิ์เศษคาํนวณบทท่ี 4     
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7-8 แฟ้มสะสมงาน    

 รวม 3 4  

 

  

 คนท่ี 2 นายนรวรรธน์  จีรัตนะภวบิูล  อาย ุ20 ปี สถานภาพครอบครัว พ่อแม่หยา่ร้าง     

คุณพอ่และคุณแม่อาชีพ รับจา้งทัว่ไป พี่ 1 คน นอ้ง 1 คน  เกรดเฉล่ียสะสม 1.96   

ตารางท่ี 4.2 สถิติการส่งงานก่อนสอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2560 

สปัดาห์ 

ท่ี 

รายละเอียดงาน ส่งงาน 

ตามกาํหนด 

ไม่ส่งงาน สาเหตุท่ี 

ไม่ส่งงาน 

1 กรณีศึกษาตน้ทนุของบริษทัขนส่งสินคา้   1. ไม่มาเรียน 

2 แบบฝึกหดับทท่ี 1   2 .  ม าเ รีย นแ ต่ทําง าน      

ส่งไมท่นั 

3 แบบฝึกหดับทท่ี 2   3. ขาดความรับผดิชอบ 

4 แบบฝึกหดับทท่ี 3    

5 แยกประเภทตน้ทุน    

6 โจทยพิ์เศษคาํนวณบทท่ี 4     

7-8 แฟ้มสะสมงาน    

 รวม 3 4  

  

 คนท่ี 3 นายชลิต เขียวทอง อายุ 20 ปี สถานภาพครอบครัว พ่อแม่อยู่ร่วมกัน             

คุณพอ่ วา่งงาน และคุณแม่ มีกิจการส่วนตวั  เป็นลูกชายคนเดียว  เกรดเฉล่ียสะสม 2.20  

ตารางท่ี 4.3 สถิติการส่งงานก่อนสอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2560 

สปัดาห์ 

ท่ี 

รายละเอียดงาน ส่งงาน 

ตามกาํหนด 

ไม่ส่งงาน สาเหตุท่ี 

ไม่ส่งงาน 

1 กรณีศึกษาตน้ทนุของบริษทัขนส่งสินคา้   1 .  ข า ด เ รี ย น  ทํ า ใ ห ้       

ส่งงานไม่ทนั 

2 แบบฝึกหดับทท่ี 1   2. ข้ีเกียจ 

3 แบบฝึกหดับทท่ี 2    

4 แบบฝึกหดับทท่ี 3    

5 แยกประเภทตน้ทุน    

6 โจทยพิ์เศษคาํนวณบทท่ี 4     

7-8 แฟ้มสะสมงาน    
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 รวม 3 4  

  

  

 

 

 

 

 

 

 คนท่ี 4 นายสุธาวี สาธุชาติ อายุ 20 ปี สถานภาพครอบครัว พ่อแม่อยู่ร่วมกัน             

คุณพอ่และคุณแม่มีอาชีพ พนกังานบริษทั  มีนอ้งชายกาํลงัเรียนอีก 1 คน  เกรดเฉล่ียสะสม 2.20 

ตารางท่ี 4.4 สถิติการส่งงานก่อนสอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2560 

สปัดาห์ 

ท่ี 
รายละเอียดงาน 

ส่งงาน 

ตามกาํหนด 
ไม่ส่งงาน สาเหตุท่ีไม่ส่งงาน 

1 กรณีศึกษาตน้ทนุของบริษทัขนส่งสินคา้   1. ขาดเรียน 

2 แบบฝึกหดับทท่ี 1   2. ขาดความรับผดิชอบ 

3 แบบฝึกหดับทท่ี 2   3. ส่งงานล่าชา้ ตามงานไม่

ทนั 

4 แบบฝึกหดับทท่ี 3   4. ขาดความรอบคอบ 

5 แยกประเภทตน้ทุน    

6 โจทยพิ์เศษคาํนวณบทท่ี 4     

7-8 แฟ้มสะสมงาน    

 รวม 2 5  

  

 คนท่ี 5 นายพชร ปัญญาภิมนฑ์ อายุ 21 ปี สถานภาพครอบครัว พ่อแม่อยู่ร่วมกนั             

คุณพอ่อาชีพ รับจา้ง คุณแม่ ปลดเกษียณแลว้  มีพี่สาว 1 คน  เกรดเฉล่ียสะสม 2.3  

ตารางท่ี 4.5 สถิติการส่งงานก่อนสอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2560 

สปัดาห์ 

ท่ี 

รายละเอียดงาน ส่งงาน 

ตามกาํหนด 

ไม่ส่งงาน สาเหตุท่ี 

ไม่ส่งงาน 

1 กรณีศึกษาตน้ทนุของบริษทัขนส่งสินคา้   1. ขาดเรียน 

2 แบบฝึกหดับทท่ี 1   2. ส่งงานไม่ทนั 
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3 แบบฝึกหดับทท่ี 2   3. ขาดความรับผดิชอบ 

4 แบบฝึกหดับทท่ี 3    

5 แยกประเภทตน้ทุน    

6 โจทยพิ์เศษคาํนวณบทท่ี 4     

7-8 แฟ้มสะสมงาน    

 รวม 3 4  

 

 คนท่ี 6 นางสาวทกัษญา สังขเ์มือง อายุ 20 ปี สถานภาพครอบครัว พ่อแม่แยกกนัอยู่

และมีครอบครัวใหม่ทั้งสองฝ่าย  คุณพ่ออาชีพและคุณแม่อาชีพ คา้ขาย  มีพี่ชาย 1 คน  เกรดเฉล่ีย

สะสม 3.00   

ตารางท่ี 4.6 สถิติการส่งงานก่อนสอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2560 

สปัดาห์ 

ท่ี 

รายละเอียดงาน ส่งงาน 

ตามกาํหนด 

ไม่ส่งงาน สาเหตุท่ีไม่ส่งงาน 

1 กรณีศึกษาตน้ทนุของบริษทัขนส่งสินคา้   1. ไม่สบายบ่อย 

2 แบบฝึกหดับทท่ี 1   2. ขาดเรียนบอ่ย 

3 แบบฝึกหดับทท่ี 2   3. มีปัญหาครอบครัว จาก

พอ่ แมแ่ละพีช่าย 

4 แบบฝึกหดับทท่ี 3    

5 แยกประเภทตน้ทุน    

6 โจทยพิ์เศษคาํนวณบทท่ี 4     

7-8 แฟ้มสะสมงาน    

 รวม 3 4  

 

  ตอนที่ 2  การสัมภาษณ์ท่ีไม่มีโครงสร้างแน่นอน เป็นการสัมภาษณ์ท่ีไม่มีการ

กาํหนดไวต้ายตวั คาํถามท่ีใช้และลาํดบัคาํถามจึงเปล่ียนแปลงยืดหยุ่นได้ โดยใช้รางวลัเพื่อสร้าง

แรงจูงใจและเจตคติท่ีดีในการส่งงาน 

 1. นางสาวภิญญา สํ่ าสมบูรณ์ชัย เลขท่ี 4 ลักษณะนิสัยเป็นเด็กช้า ๆ นั่งหลงัห้อง     

ติดโทรศพัท์มือถือ ไม่กระตือรือร้นในการเรียนและการทาํงาน ขาดเรียนบ่อย จากการสัมภาษณ์     

ชอบทาํศลัยกรรมใบหน้า เลิกเรียนแลว้กลบับา้นไปนอนเล่นอยู่คนเดียว การบา้นทุกวิชาส่งไม่ค่อย

ทนั ไม่ติดตามงาน เรียกมาสัมภาษณ์ตามตารางตอ้งติดตามถึง 2 คร้ัง แต่ละคร้ังจะให้ขอ้มูลน้อยมาก 

ถาม – ตอบ วา่จะปรับพฤติกรรมในการติดตามส่งงานใหต้รงเวลาหรือไม่ก็ยิม้ไม่ตอบ อยากไดร้างวลั
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อะไรเพื่อท่ีจะส่งงานมากข้ึนหรือทุกคร้ังก็ไม่ตอบ ผูส้ัมภาษณ์ถามถึงครอบครัว อาศยัอยู่บา้นพกั

ทหารเรือบางนากบัคุณพ่อ และคุณแม่ ไม่มีปัญหาครอบครัว ไดใ้ห้แนวคิด และกาํลงัใจในการเรียน 

ให้โอกาสส่งงานยอ้นหลงั และมอบหมายงานใหม่ให้ทาํเพื่อให้ไดค้ะแนนเก็บมากข้ึน เป็นรางวลั   

ในการส่งงาน 

 2. นายนรวรรธน์ จีรัตนะภวิบูล เลขท่ี 7 ลกัษณะนิสัยเป็นคนอารมณ์ร้อน แต่งกาย  

ผิดระเบียบ นั่งหลังห้อง ชอบแกล้งเพื่อนผูห้ญิง แต่เร่ืองการเรียนไม่ค่อยสนใจ ขาดเรียนบ้าง           

แต่ไม่บ่อยนกั ผลการเรียนตํ่ากวา่เกณฑ์ เรียกมาสัมภาษณ์ 2 คร้ัง ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน 

และการติดตามงาน ไม่มีเป้าหมายในการเรียน ติดเพื่อน สอบถามวา่ตอ้งการรางวลัอะไรบา้งในการ

ส่งงานให้ครบตรงตามกาํหนดเวลา ถามสองคร้ังได้เพียงคาํตอบเดียวว่า อยากได้คะแนนเพิ่มข้ึน       

ไดใ้ห้กาํลงัใจในการเรียน มอบหมายงานเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มคะแนนตามท่ีตอ้งการ เพียงขอให้ทาํงาน

ตามท่ีไดม้อบหมายใหเ้สร็จและส่งตรงเวลาเท่านั้น เพราะจากท่ีผา่น ๆ มา ผดินดัตลอด 

 3. นายชลิต เขียวทอง เลขท่ี 8 ลกัษณะนิสัยเป็นเด็กช่างพูด กินเก่ง ระหวา่งเรียนจะ

แอบนําขนมขบเค้ียวมากินตลอด ต้องคอยควบคุมเป็นพิเศษ แต่นั่งหน้าห้องตั้งใจเรียนมากกว่า      

ตอนอยู่ ปวส.1 แต่เทอมน้ีขาดเรียนบ่อย ทําให้ขาดส่งงานและส่งงานไม่ทันตามกําหนดเวลา           

แต่มีความพยายามติดตามงานและขอส่งงานยอ้นหลงับา้ง สัมภาษณ์และสอบถามปัญหาส่วนตวัไม่มี 

แต่ข้ีเกียจ จึงขาดส่งงาน การเรียนการสอนวิชาการจดัการตน้ทุนโลจิสติกส์ ดีแล้วไม่เบ่ือ ตอ้งการ

ขวญัและกาํลงัใจในการท่ีจะขอส่งงานยอ้นหลงัและขนม เป็นรางวลัท่ีจะทาํให้มีความพยายามและ  

ส่งงานใหท้นัเวลามากข้ึน 

 4. นายสุธาวี สาธุชาติ เลขท่ี 9 ลักษณะนิสัยเป็นเด็กหลังห้อง ชอบพูด คุยเก่ง          

ไม่สนใจเรียน ขาดเรียนบ่อย ชอบกีฬาฟุตบอล และฟุตซอลมาก เขา้ร่วมการแข่งขนัเสมอ มีความ

มุ่งมัน่ในกีฬามากกว่าการเรียน เรียกมาสัมภาษณ์ถึง 3 คร้ัง จึงไดพู้ดคุย ท่ีขาดเรียนบ่อย เพราะไป

ตระเวนแข่งขนัฟุตซอลบ่อย ๆ จนไดร้างวลัระดบัจงัหวดัสมุทรปราการ เป้าหมายในชีวิตคือนกักีฬา

อาชีพ สังกัดสโมสรราชนาวี ติดเพื่อนนอกสถาบนัซ่ึงชอบฟุตบอลเหมือน ๆ กัน มากกว่าเรียน         

ไดใ้หแ้นวคิดเร่ืองความรับผดิชอบต่อตวัเองและการเรียน ปวส. ใหจ้บ เพื่อเอาวุฒิไปคดัตวัเขา้สโมสร 

และเรียนต่อตามท่ีแต่ละสโมสรจะสนับสนุนได้ รางวลัท่ีนักศึกษาต้องการขอเพียงให้ผ่านวิชาน้ี

เท่านั้น จากการพดูคุยและสังเกตวา่นกัศึกษาขาดเป้าหมายในการเรียน มุ่งเนน้ดา้นกีฬาเพียงอยา่งเดียว 

ใหโ้อกาสส่งงานยอ้นหลงัก็ไม่ทาํ ขาดความรับผดิชอบ ไดใ้หโ้อกาสอีกคร้ังหลงัจากสัมภาษณ์แลว้ 

 5. นายพชร ปัญญาภิมณฑ์ เลขท่ี 10 ลกัษณะนิสัยเป็นเด็กเงียบ ๆ เรียบร้อย นัง่เรียน

หน้าห้องติดกบันายชลิต เรียกสัมภาษณ์มาตามกาํหนดเวลา ท่ีไม่ส่งงานหรือส่งงานไม่ทนั เพราะ    

ขาดเรียนบ่อย ขาดความรับผิดชอบ ส่งงานไม่ทนั แต่พยายามทาํงานและขอส่งงานยอ้นหลงับา้ง 

รางวลัท่ีต้องการคือโอกาสท่ีจะให้ส่งงานยอ้นหลัง จะไม่ขาดเรียน พยายามส่งงานตามกาํหนด        
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ตรงเวลาและตั้งใจเรียนให้มากข้ึน ผูส้อนไดใ้ห้โอกาสส่งงานยอ้นหลงัตามท่ีขอ และมอบหมายงาน

เพิ่ม เพื่อมีคะแนนมากข้ึน 

 6. นางสาวทกัษญา สังขเ์มือง เลขท่ี 14 ลกัษณะนิสัยเป็นเด็กสนใจเรียนในช่วงแรก ๆ 

คบเพื่อนกลุ่มตั้งใจเรียนและมาเรียนสมํ่าเสมอในเทอม 1/2560 แต่พอเทอม 2/2560 ขาดเรียนบ่อย 

ป่วยบ่อย จากการสัมภาษณ์และสังเกต นักศึกษาเงียบและซึมลง ดูไม่มีความสุข บอกว่ามีปัญหา

ครอบครัว พ่อแม่หย่าร้างกัน พ่อและแม่มีครอบครัวใหม่ ไม่สามารถไปอยู่กับทั้ ง 2 ท่านได ้            

เดิมแม่ส่งเสียค่าเช่าห้องและเร่ืองเรียนทั้งหมด พอมาปีน้ีแม่อยากให้ลาออกไปทาํงานไม่ให้เงินแลว้ 

พยายามหางานทาํอยูแ่ต่ยงัไม่ได ้พอ่ส่งเงินค่าใชจ่้ายใหแ้ทนเดือนละ 13,000 บาท  ใหก้าํลงัใจพยายาม

สู้ต่อไป อีกเพียงเดือนเดียวก็จบ ปวส. แล้ว ค่อยหางานทาํแล้วเรียนไปด้วยก็ได้ให้โอกาสส่งงาน

ยอ้นหลงั และพยายามทาํงานใหม่มาส่งใหค้รบตรงเวลา 

  

 ตอนที ่3 การติดตามพฤติกรรมการส่งงานหลงัจากการสัมภาษณ์ และใหร้างวลัแลว้ 

ตารางท่ี 4.7 สถิติการส่งงานหลงัจากใหร้างวลัจูงใจแลว้ 

สปัดาห์

ท่ี 

รายละเอียด 

งาน 

นส.ภิญญา นายนรวรรธน ์ นายชลิต นายสุธาว ี นายพชร นส.ทกัษญา 

ส่ง ไม่ส่ง ส่ง ไม่ส่ง ส่ง ไม่ส่ง ส่ง ไม่ส่ง ส่ง ไม่ส่ง ส่ง ไม่ส่ง 

10 ตาราง

เปรียบเทียบ

พ.ย.– ธ.ค.60 

            

แกไ้ข    แกไ้ข    แกไ้ข    

11 แบบฝึกหดั 

บทท่ี 5  

            

    แกไ้ข    ล่าชา้    

12 โจทยพิ์เศษ

คาํนวณ F1 

            

    แกไ้ข        

13 สอบปฏิบติั

ปลายภาค

2/60 

            

ล่าชา้  ล่าชา้

มาก 

 ล่าชา้ 

แกไ้ข 

   ล่าชา้    

14 แบบฝึกหดั 

บทท่ี 5 ขอ้ 4 

            

            

 

สปัดาห์

ท่ี 

รายละเอียด 

งาน 

นส.ภิญญา นายนรวรรธน ์ นายชลิต นายสุธาว ี นายพชร นส.ทกัษญา 

ส่ง ไม่ส่ง ส่ง ไม่ส่ง ส่ง ไม่ส่ง ส่ง ไม่ส่ง ส่ง ไม่ส่ง ส่ง ไม่ส่ง 
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15 

 

 

สรุปคาํศพัท์

ตน้ทุน 

โลจิสติกส์ 

            

            

16 สรุปคาํศพัท์

ตน้ทุน 

โลจิสติกส์ 

            

            

17 สรุปแฟ้ม 

สะสมงาน 

            

  ล่าชา้    ล่าชา้    ล่าชา้  

 รวม 8 - 4 4 8 - 1 7 8 - 5 3 

 

 

ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉล่ียร้อยละก่อนและหลงัการปรับพฤติกรรมการส่งงานโดยวธีิการให้รางวลั 

ลาํดบั

ท่ี 

การส่งงาน 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ก่อนปรับพฤติกรรม หลงัปรับพฤติกรรม เปรียบเทียบก่อน-หลงั 

จาํนวนคร้ัง(7) ร้อยละ(%) จาํนวนคร้ัง(8) ร้อยละ(%) เพ่ิมข้ึน ลดลง 

1. น.ส.ภิญญา   3 42.85 8 100   

2. นายนรวรรธน ์ 3 42.85 4 50   

3. นายชลิต 3 42.85 8 100   

4. นายสุธาว ี 2 28.57 1 12.50   

5. นายพชร 3 42.85 8 100   

6. น.ส.ทกัษญา 3 42.85 5 50   

รวม 5 1 
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บทที ่5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัเร่ือง การปรับพฤติกรรมการส่งงานในรายวิชาการจดัการตน้ทุนโลจิสติกส์ 

โดยการใช้วิธีให้รางวลัของนักศึกษาปวส.2/9 สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวทิยพ์ณิชยการ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

 1. ศึกษาการปรับพฤติกรรมการส่งงานในรายวิชาการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์      

โดยการใชว้ธีิใหร้างวลัของนกัศึกษาปวส.2/9     

 2. นาํผลการศึกษาท่ีไดรั้บไปประยุกต์ใชใ้นการให้คาํปรึกษา และช่วยแกไ้ขปัญหา

ในการไม่ส่งงานของนกัศึกษาในการเรียนการสอนวชิาน้ีและวชิาอ่ืน ๆ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือ นักศึกษาระดับปวส. 2 ห้อง 9 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ รอบเช้าท่ีศึกษาวิชา         

การจดัการตน้ทุนโลจิสติกส์ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 6 คน ท่ีผูว้ิจยัสังเกตและ

สาํรวจมีสถิติการส่งงานนอ้ยท่ีสุด 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การสัมภาษณ์และสังเกตพร้อม        

จดัทาํสถิติการส่งงานก่อนและหลงัการวิจยั เพื่อทราบการปรับพฤติกรรมการส่งงานโดยการใชว้ิธี   

ให้รางว ัล  ใช้การตอบโต้ทางวาจา ผู ้สัมภาษณ์จดบันทึกโดยมีขั้ นตอนและวิธีการสัมภาษณ์             

แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแน่นอนโดยการกาํหนดคาํถาม      

ไวเ้รียบร้อยแล้ว ตอนท่ี 2 การสัมภาษณ์ท่ีไม่มีโครงสร้างแน่นอน ไม่มีการกาํหนดคาํถามตายตวั       

จึงปรับไดต้ามความเหมาะสมของผูใ้ห้สัมภาษณ์แต่ละคน ตอนท่ี 3 การติดตามพฤติกรรมการส่งงาน

หลงัจากการสัมภาษณ์และใหร้างวลัแลว้ 

สรุปผลการวจิัย  

 จากการศึกษาคน้ควา้และวิเคราะห์ขอ้มูล จากกลุ่มตวัอย่าง 6 คน สามารถสรุปผล   

ไดด้งัน้ี 



36 

 

 1. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแน่นอน โดยกาํหนดคาํถามไวเ้รียบร้อยแล้ว        

ทั้ง 5 คน มีสถิติการไม่ส่งงานเท่ากนั คือ 4 คร้ัง มีเพียงนายสุธาวี สาธุชาติ คนเดียวท่ีไม่ส่งงาน 5 คร้ัง 

จากงานทั้งหมด 7 งาน สาเหตุท่ีไม่ส่งงานเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ส่งงานไม่ทนัเวลา    

ขาดเ รียนบ่อย ขาดความรับผิดชอบ ทํางานไม่ เสร็จ ทําแล้วลืมส่ง  ไม่สบายบ่อย ข้ี เ กียจ                

ปัญหาครอบครัว และขาดความรอบคอบในการทาํงาน 

 2. การสัมภาษณ์ท่ีไม่มีโครงสร้างแน่นอน คาํถามเปล่ียนแปลงและยืดหยุน่ตามการ

สังเกตพฤติกรรมการเรียน การส่งงาน และการมาพบเพื่อให้สัมภาษณ์ ผูต้อบมีอิสระในการตอบ

คาํถามใชก้บักลุ่มตวัอยา่งทุกคนท่ีใหส้ัมภาษณ์ จาํนวนคร้ังในการสัมภาษณ์ไม่เท่ากนั ข้ึนอยูก่บัความ

ครบถ้วนของขอ้มูลและวนัเวลาท่ีสัมภาษณ์ เพราะบางคนไม่มาในวนัเวลาท่ีนัดหมายไวล่้วงหน้า       

ผู ้ท่ี มีพฤติกรรมท่ีดีและให้สัมภาษณ์ตามกําหนดครบถ้วนมากท่ีสุดคือ นายชลิต เขียวทอง            

เพราะไม่ค่อยขาดเรียนติดตามงาน รองลงมาคือนายพชร ปัญญาภิมนฑ์ และท่ีขาดเรียนบ่อยท่ีสุด     

ส่งงานนอ้ยท่ีสุด และนดัสัมภาษณ์ไดย้ากท่ีสุด คือ นายสุธาว ีสาธุชาติ 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษา เร่ืองการปรับพฤติกรรมการส่งงานในรายวิชาการจดัการตน้ทุน   โลจิ

สติกส์ โดยใชว้ธีิใหร้างวลัของนกัศึกษาปวส.2/9 สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวทิยพ์ณิชยการ สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ผลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแน่นอนและไม่มีโครงสร้างแน่นอนโดยภาพรวมก่อน

การวจิยันกัศึกษาทั้ง 6 คน มีปัญหาคลา้ยกนัคือ ขาดการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายมากท่ีสุดในห้องอาย ุ

20-21 ปี ผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ 2.00 คือ 1.96 เพียงคนเดียว อีก 5 คน มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ี 

2.20 - 3.00 สาเหตุท่ีไม่ส่งงาน คือ ส่งงานไม่ทนัเวลา 5 คน ขาดเรียนบ่อย 5 คน ขาดความรับผิดชอบ 

3 คน และทาํงานไม่เสร็จ ทาํแลว้ลืมส่ง ไม่สบายบ่อย ข้ีเกียจ ปัญหาครอบครัว ขาดความรอบคอบใน

การทาํงาน เหตุผลละ 1 คน รางวลัหรือส่ิงจูงใจท่ีจะทาํใหส่้งงานตามกาํหนดเวลา ท่ีตอ้งการมากท่ีสุด 

คือ ให้โอกาสส่งงานยอ้นหลงั อยากได้คะแนนเก็บมากข้ึน และขนม 1 คน ผูว้ิจยัได้ให้คาํแนะนาํ    

และรับปากจะใหโ้อกาสในการส่งงานยอ้นหลงัและปรับคะแนนเก็บเพิ่มมากข้ึน นกัศึกษาก็รับปากวา่

จะพยายามทาํงานท่ีได้รับมอบหมายและส่งงานให้ตรงเวลามากข้ึน สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ      

ธาริณี ฟุ้งสาคร (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง การพฒันาผูเ้รียนดว้ยวิธีการให้รางวลัเพื่อเสริมเจตคติต่อวิชา

กิจกรรมพิมพ์ดีดไทยองักฤษด้วยคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปวช.3 

วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ พบวา่ ก่อนส่งเสริมเจตคติจาํนวนนกัเรียน 28 คน ส่งงาน 16 

คน คิดเป็นร้อยละ 64% และไม่ส่งงาน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 36% ส่ิงท่ีใช้เสริมแรงคือ การให้

คาํปรึกษา การยอบรับ การยกยอ่ง การใหก้าํลงัใจ และโอกาสในการส่งงานยอ้นหลงั 
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 2. ผลการติดตามพฤติกรรมการส่งงานหลังจากการสัมภาษณ์และให้รางวลัแล้ว 

นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการติดตามงานเก่าและส่งงานใหม่ดีข้ึนมาก สอดคลอ้งกบัการวิจยั

ของวิชยุตม์ ศรีสะอาด (2559) เร่ืองการแกปั้ญหานกัศึกษาไม่ส่งงานตามเวลาท่ีกาํหนดดว้ยใบงาน

และคุมพฤติกรรมโดยใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกวิชากฎหมายพาณิชย์ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ               

ผลการศึกษาพบว่า การควบคุมพฤติกรรมและเสริมแรงบวก (การเพิ่มคะแนนเก็บ) จะกระตุน้ให้

นกัศึกษามีพฤติกรรมการส่งงานดีข้ึนโดยกลุ่มนกัศึกษาท่ีส่งงานสมํ่าเสมอมีความพร้อมในการร่วม

กิจกรรมและส่งงานมากข้ึน ทาํให้เข้าใจเน้ือหาสาระของบทเรียน ซ่ึงส่งผลต่อคะแนนเก็บ และ

คะแนนจิตพิสัยก่อนสอบปลายภาคเรียนมากข้ึนตามลําดับ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ                

พิชัย ด่านแม่ลา (2555) เร่ือง การใช้รางวลัเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์    

ของนักศึกษาระดับ ปวส.2/17 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ พบว่า การส่งงาน      

สูงข้ึนกวา่ก่อนไดรั้บการส่งเสริมเจตคติ ซ่ึงหมายถึง นกัศึกษา ปวส.2/7 ควรไดรั้บการส่งเสริมเจตคติ

จากครูผูส้อน เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการส่งงานสูงข้ึน และสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของเกียรติศักด์ิ ศรีแก้ว (2553) เร่ืองการใช้รางวลั เพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชางาน     

เคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ นกัเรียนระดบัชั้น ปวช.1 สาขาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลยัการอาชีพขอนแก่น 

พบวา่ ค่าเฉล่ียของการส่งงานหลงัส่งเสริมเจตคติสูงข้ึนกวา่ก่อนไดรั้บการส่งเสริมเจตคติ ซ่ึงหมายถึง

นักเรียนในระดับชั้ น ปวช.1 ควรได้รับการส่งเสริมเจตคติจากครูผู ้สอน เพื่อช่วยให้นักเรียน               

มีความรับผดิชอบในการส่งงานสูงข้ึน 

 นักศึกษาท่ี มีพฤติกรรมการส่งงานครบ 100% หลังจากให้รางว ัลแล้ว  คือ        

นางสาวภิญญา ลํ่าสมบูรณ์ชยั นายชลิต เขียวทอง และนางพชัร ปัญญาภิมณฑ์ รองลงมาส่งงาน 50% 

คือ นายนรวรรธน์ จี รัตนะภวิบูล และนางสาวทักษญา สังข์เ มือง เ น่ืองจากขาดเรียนบ่อย                    

ท่ีไม่ปรับพฤติกรรมและมีสถิติส่งงานลดลงก่อนการให้รางว ัลจาก 28.57% เป็น 12.50%                   

คือ นายสุธาวี สาธุชาติ เพราะขาดเรียน ไม่ตระหนักถึงความสําคญัของการเรียนทุกวิชา รวมถึง        

ไม่มีเป้าหมายในการจบการศึกษา โดยมุ่งเป้าหมายเพียงการคดัตวัเพื่อเป็นนกัฟุตซอลสโมสรราชนาวี

เท่านั้น 

 จากผลการวิจัยดังกล่าวสรุปได้ว่า นักศึกษา ปวส.2/9 ท่ีศึกษาวิชา การจัดการ

ตน้ทุนโลจิสติกส์ ภาคเรียนท่ี 2/2560 ตอ้งกระตุ้นหรือเสริมแรงทางบวก โดยการให้รางวลัและ

กาํลงัใจ จึงจะส่งงานมากข้ึน 5 คน จาก 6 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้  
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 1. จากผลการวิจัยพบว่า การให้รางวลัจะช่วยเสริมแรงทางบวกให้นักศึกษา         

ปรับพฤติกรรมการส่งงานมากข้ึน ผูส้อนทุกคนตอ้งพยายามสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน เพื่อทราบถึง

ปัญหาของแต่ละคน สามารถพูดคุยปรับพฤติกรรมได้ทนัเวลา จะช่วยให้นักศึกษามีผลการศึกษา      

แต่ละวชิาไดดี้ข้ึน ส่งผลใหส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรต่อไป 

 2. ปัญหาท่ีไดท้ราบจากการสัมภาษณ์ ส่วนมากจะเป็นปัญหาท่ีแกไ้ขได ้แต่นกัศึกษา

เพิกเฉยและทาํซํ้ าซ้อนต่อเน่ือง เช่น ขาดเรียนบ่อย ส่งงานไม่ทนัเวลา และขาดความรับผิดชอบ 

อาจารย์ผูส้อน อาจารย์ท่ีปรึกษา และเพื่อนร่วมชั้นเรียนจะเป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลสามารถช่วยให้

นกัศึกษากลุ่มน้ีปรับพฤติกรรมได ้

 3. นกัศึกษาอยู่ในวยั 20-21 ปี ระดบั ปวส.2 กาํลงัจะจบการศึกษาเพื่อไปประกอบ

อาชีพและศึกษาต่อ เป็นกาํลังสําคญัท่ีจะช่วยขบัเคล่ือน Thailand 4.0 ได้ และพฒันางานด้าน           

โลจิสติกส์ ถา้วนัน้ีเรารู้ปัญหาเร็วแกไ้ขได ้เด็ก ๆ กลุ่มน้ีจะทาํประโยชน์ใหก้บัตวัเอง ครอบครัวและ

ประเทศไทยไดอี้กมากเลย 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

 1. การปรับพฤติกรรมนักศึกษาโดยเสริมแรงทางบวก ควรกระทาํอย่างต่อเน่ือง      

ในทุกคร้ังท่ีมีการเรียนการสอน และเห็นปัญหา เพราะถ้าปล่อยผ่านนานไป นักศึกษาจะ           

ปรับตวัไม่ทนัมีผลใหไ้ม่ผา่นวชิานั้น ๆ และส่งผลไปถึงไม่จบการศึกษาได ้

 2. ควรปรับพฤติกรรมของนักศึกษาทุกคนท่ีไม่ส่งงาน เพื่อให้ผูเ้รียนได้ทบทวน

บทเรียนจากงานท่ีทาํ ส่งผลใหมี้ผลการเรียนในรายวชิาการจดัการตน้ทุนโลจิสติกส์ท่ีดี 

 3. จะนําผลการวิจัย และส่ิงท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ีไปประยุกต์ใช้กับการเรียน       

การสอนวิชาระบบบรรจุภัณฑ์สํ าหรับโลจิสติกส์ ท่ีผู ้วิจ ัยจะสอนต่อไปในภาคเรียนท่ี  1                       

ปีการศึกษา 2561 เพื่อเสริมแรงบวก และต่อยอดงานวจิยัในชั้นเรียนดว้ย 
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