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 การวิจยัคร้ังน้ีได้ทาํการศึกษาผลของสร้างแรงจูงใจในการเรียน 1.เพื่อเป็นการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเ้ป็นผูมี้วนิยัและความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและการเรียนดีข้ึน ดว้ย

วิธีการเสริมแรงทางบวก 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัปรับพฤติกรรม 

โดยใชว้ิธีการเสริมแรงทางบวก ของนกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยั

เทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นปีท่ี 2/10 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จาํนวน  37 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลคือแบบบนัทึกพฤติกรรมแรงจูงใจในการพฒันาวินยัและความรับผิดชอบแลว้นาํมา

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา        

 ผลการวิจยัพบว่าเม่ือใช้วิธีการสร้างแรงจูงใจ (การยิ้ม การชมเชย การให้คะแนนเก็บ) จะ

กระตุ้นให้นักศึกษามีพฤติกรรมการมีวินัยและความรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึนกว่าการใช้วิธีการ

เสริมแรงทางลบ(การหกัคะแนน)โดยกลุ่มเป้าหมายมีการปรับเปล่ียนวินยัและความรับผิดชอบดีข้ึน

ตามลาํดบั ไม่วา่จะเป็นดา้นการส่งงานตรงเวลา  ดา้นการมาเรียนตรงเวลา  ดา้นการไม่ลอกการบา้น

เพื่อน  เม่ือนกัศึกษามีระเบียบวินยัความรับผิดชอบดี ส่งผลทาํให้เขา้ใจเน้ือหามากข้ึน เกิดการอยาก

เรียนรู้  และส่งผลต่อคะแนนเก็บและคะแนนจิตพิสัยสูงข้ึน   จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของคะแนนก่อนและหลังปรับพฤติกรรม พบว่า นักศึกษามีคะแนนหลังปรับ

พฤติกรรมสูงกวา่ก่อนปรับพฤติกรรม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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พฒันา ท่ีกรุณาใหค้าํปรึกษาและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์
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บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

กระแสและวิวฒันาการของการเจริญกา้วหนา้ของโลกไดเ้ปล่ียนแปลงตลอดเวลา ประเทศ

ไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีอยูท่่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงนั้น เพื่อให้สังคมไทยกา้วทนัโลกยุค 

ไทยแลนด์ 4.0 สังคมไทยตอ้งปรับเปล่ียนแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา การพฒันาคุณภาพชีวิต

ของประชากรในการสร้างนิสัย ให้คิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์ ให้เป็นคนยุคใหม่ กา้วทนัโลกแห่งความเจริญในปัจจุบนัและอนาคต สามารถ

ปรับตวั “ ใหอ้ยูร่อด กา้วทนั กา้วหนา้ กา้วนาํ ” การเปล่ียนแปลงทางสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

  ให้ความสําคญักบัการกาํหนดทิศทางการพฒันาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจาก

ประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายไดสู้ง มีความมัน่คง และย ัง่ยืน สังคมอยู่ร่วมกนั

อยา่งมีความสุขวางรากฐานการพฒันาประเทศไปสู่สังคมท่ีมีความสุขอยา่งมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื 

   แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ไดก้าํหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และ

แนวทางการพฒันาประเทศในระยะ 5 ปี ซ่ึงจะเป็นแผนท่ีมีความสําคญัในการวางรากฐานการ

พฒันาประเทศไปสู่สังคมท่ีมีความสุขอย่างมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยืน สอดคลอ้งตามยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี ท่ีเป็นกรอบการพฒันาประเทศในระยะยาว  

   รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความมัน่คงและเขม้แข็งให้กบัระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

รวมทั้งเร่งสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ โดยการขจดัอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีมีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

และการลดความเหล่ือมลํ้ าทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพฒันาในดา้นต่าง ๆ ในระยะยาว 

ครอบคลุมถึงการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั การสร้างความ

มัน่คง มัง่คัง่ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นส่ิงสําคญัท่ีประเทศจะต้องมีทิศทางและ

เป้าหมายการพฒันาระยะยาวท่ีชดัเจน โดยทุกภาคส่วนในสังคมตอ้งร่วมมือกนัอย่างเขม้แข็ง เพื่อ

ผลกัดนัใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิอยา่งต่อเน่ือง และสอดรับกบัการปฏิรูปประเทศท่ีมุ่งสู่ความ “มัน่คง มัง่คัง่ 

และย ัง่ยนื” ในอนาคต 

การศึกษาของไทยมีการปฏิรูปคร้ังใหญ่ ไดมี้วิวฒันาการมาจนถึงการมีรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 เป็นแม่บทสาํคญัก่อใหเ้กิดการปฏิรูปการศึกษา โดยกาํหนดไว้

ในมาตราต่าง ๆ เช่น มาตรา 40 ,42 , 43, 46 , 53 ,54 , 69 โดยเฉพาะมาตรา 81 กาํหนดให้มีการ

ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 เป็นกฎหมายทางการศึกษาฉบบัแรกของ

ประเทศไทย ซ่ึงใหค้วามสาํคญัเร่ืองต่าง ๆ เช่น  



 

2 

 

 มาตรา 6 การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 

จิตใจ และสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิตท่ีสามารถอยู่

ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ในหมวด ตั้งแต่มาตรา 22 – 30 ไดก้ล่าวถึง หวัใจการปฏิรูปการ

เรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั หรือเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ (Child Centered ) 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ดัทาํแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 12 

(พ.ศ. 2560 – 2564) สําหรับเป็นเคร่ืองมือในการกํากับทิศทางการปฏิบัติงานของ

กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด โดยได้น้อมนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการดาํเนินงาน เพื่อสร้างผลผลิต ผลลพัธ์ให้เกิดกบั

ผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซ่ึงได้ระบุ

สาระสําคญัเก่ียวกับวิสัยทัศน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี

สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการพฒันาประเทศไดท้ั้งมิติความมัน่คง มติเศรษฐกิจ มิติสังคม 

และมิติการบริหารจดัการภาครัฐ ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดร้วม 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และทบวงมหาวทิยาลยัเขา้ดว้ยกนั เพื่อพฒันาระบบบริหารใหมี้

คุณภาพ และไดมี้การประกาศใชห้ลกัสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 เพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้ง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชีวติ สามารถ

อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

จะเห็นไดว้า่ กระแสของการปฏิรูปการศึกษาไดส่้งผลการปฏิบติังานของคนทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพและบรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตรการจดั

การศึกษา ประกอบกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดร้ะบุไวใ้นมาตรา 24(5) มี

ขอ้ความสาํคญั ใหค้รูสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ และมาตร 30 ระบุ

โดยสรุปวา่ ใหส้ถานศึกษาส่งเสริมใหผู้ส้อน สามารถวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกบั

ผูเ้รียน ในแต่ละระดบัการศึกษา ดงันั้นครูเป็นบุคลากร  

การวิจยัในชั้นเรียน (Classroom Research) เป็นเคร่ืองมือในการคน้หาคาํตอบให้กบัคาํถาม

ท่ีครูสนใจดว้ยวิธีการเชิงประจกัษ ์ ครูทุกคนสามารถทาํวิจยัในชั้นเรียนเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจาก

การปฏิบติังานสอนหรือเพื่อปรับปรุงและพฒันางานของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนได ้ ซ่ึงเป็น



หน้าท่ีสําคญัประการหน่ึงของครูท่ีตอ้งจดัทาํควบคู่กบัการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียน

อยา่งเป็นระบบท่ีครูตอ้งใชก้ารบูรณาการความรู้ทั้ง 
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ทฤษฎี และการปฏิบติัในการคิดคน้วธีิสอน ส่ือหรือนวตักรรมต่าง ๆ ผสมผสานกบัแนวคิด

พื้นฐานของการวิจยัในการประยุกตใ์ช้เพื่อการวางแผนและพฒันาคุณภาพผูเ้รียน หรือแกปั้ญหาท่ี

พบในการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน การวิจยัในชั้นเรียนเป็นทกัษะท่ีครูตอ้งฝึกฝนให้เกิด

ความชาํนาญการอนัเป็นองค์ประกอบสําคญัประการหน่ึงของความเป็นครูมืออาชีพในยุคของการ

ปฏิรูปการเรียนรู้ ตามนยัแห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (5) กาํหนดให้

ครูใชก้ารวจิยัเป็นส่วนประกอบหน่ึงของกระบวนการจดัการเรียนรู้ ยทุธนา ปฐมวรชาติ (2544 )  

จากเหตุผลดงักล่าว ทาํให้คณะผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแกไ้ข

ปัญหาของการไม่ส่งงานของนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในงานวิชาการ เพื่อพฒันาปรับเปล่ียนพฤติกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบ การจดั

กระบวนการเรียนการสอน ใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  

1. เพื่อเสริมสร้างเจตคติในการส่งงานของนกัศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีรสนเทศ  จาก 30 % เป็น 80 %  

2.เพื่อเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผูมี้วินยัและความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี

และการเรียนดีข้ึน ดว้ยวธีิการเสริมแรงทางบวก 

3.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัปรับพฤติกรรม โดยใช้วิธีการ

เสริมแรงทางบวก ของนกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถ

วทิยพ์ณิชยการ 

ขอบเขตการวจิัย 

 ประชากรในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2/10    

สาขาวชิาเทคโนโลยสีรสนเทศ  จาํนวน  37  คน 

 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2/1 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีรสนเทศ  จาํนวน  37  คน  

 ตวัแปรในการวิจยั ตวัแปรตน้ คือ แรงจูงใจ ตวัแปรตาม คือพฤติกรรมความมีวินยัความ

รับผดิชอบในตนเอง 

 ระยะเวลาในการทาํวจิยั คือ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 



 พื้นท่ีในการเก็บขอ้มูล คือ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
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นิยามคําศัพท์เฉพาะ 

  ความมีวนิยัในตนเอง  หมายถึง  การประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบและไม่ทาํผดิ

ต่อกฎระเบียบในการเป็นนกัเรียน 

 ความรับผดิชอบ หมายถึง  ความมุ่งมัน่ของนกัเรียนท่ีจะงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้

สาํเร็จลุล่วงดว้ยดี  และตั้งใจเรียนอยา่งเตม็ความสามารถ   

 วธีิเสริมแรงทางบวก หมายถึง การแสดงพฤติกรรมเม่ือถูกกระตุน้จากส่ิงเร้า เช่น 

คาํชมเชย  การใหร้างวลั ฯลฯ  แลว้สามารถประพฤติตนไดบ้รรลุเป้าหมายโดยการเรียนรู้ของแต่ละ

คน 

1. เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกท่ีแสดงออกมาในทางบวก หรือทางลบ เช่น ความพอใจ – 

ความไม่พอใจ ในการส่งงาน ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

2. งาน หมายถึง แบบฝึกหดัท่ีครูใหใ้นชัว่โมงเรียน แบบฝึกหดัการบา้น ใบงาน รวมถึงการ

ทาํงานเป็นกลุ่มหรือช้ินงาน  

 3.การบา้นหรืองานมอบหมาย  หมายถึง  งานท่ีครูหรืออาจารยม์อบหมายให้นกัเรียนหรือ

นกัศึกษาทาํให้เสร็จนอกห้องเรียนการบา้นทัว่ไปอาจประกอบด้วยระยะเวลาให้นกัเรียนได้อ่าน

เพิ่มเติม และแสดงออกผ่านการเขียนหรือการพิมพก์ารแสดงออกถึงทกัษะในการแกปั้ญหา การ

เขียนโครงงาน หรือการฝึกฝนทกัษะอ่ืนๆ 

4. พฤติกรรมการไม่ส่งงาน หมายถึง การท่ีนกัศึกษาไม่ส่งงานตามท่ีครูมอบหมายให้ในแต่

ละคาบเรียนและส่งผลไหน้กัศึกษาเสียคะแนนในงานช้ินนั้น 

5. ใบงาน หมายถึง แบบฝึกหดัท่ีครูมอบหมายใหท้าํในชัว่โมงเรียนหรือให้เป็นการบา้น 

6. ใบความรู้ หมายถึง เน้ือหาในบทเรียนแยกเป็นบทโดยครูมาแจกเม่ือเขา้สู่เน้ือหาใน

บทเรียนนั้น   

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นกัศึกษาสามารถพฒันาศกัยภาพในการเรียนของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ีอยา่งแทจ้ริงเป็นเหตุ

ทาํใหมี้ผลการเรียนหลงัปรับพฤติกรรมดีข้ึน 

2. ทาํใหค้รูผูส้อนทราบเจตคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อพฤติกรรมในการส่งงานวชิาวทิยาศาสตร์

เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  



3. เป็นแนวทางใหค้รูผูส้อนในรายวชิาอ่ืน ๆ ไดศึ้กษาและนาํไปสาํรวจเจตคติทางนกัเรียนใน

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 3 สาขาวชิาการบญัชี ในเร่ืองของเจตคติต่อการส่ง

งาน 
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 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

                       ตัวแปรต้น                                                          ตัวแปรตาม 

  

  

 

 

 

 

 

วธีิเสริมแรงทางบวกการจดัการเรียนรู้โดยใช้

(คะแนน)เป็นรางวลั 

 

1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 

2.พฤติกรรมดา้นความมีวนิยั 

 ความรับผดิชอบในตนเอง 

 



บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

เร่ือง การใชร้างวลั(คะแนน)เพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ

ของ นกัศึกษาระดบัชั้น ปวช.2/10  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวทิย์

พณิชยการ ผูว้จิยัไดค้น้ควา้เอกสาร ทฤษฏี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. การวจิยัในชั้นเรียน  

2. หลกัการสร้างวนิยัในตนเอง 

2.  ความหมายของความรับผดิชอบ 

3.  ทฤษฎีแรงจูงใจ 

4.  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเง่ือนไข แบบแบบการกระทาํของสกินเนอร์ 

5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. การวจัิยในช้ันเรียน  

1.1 ความหมายของการวจัิยในช้ันเรียน  

การวิจัยในชั้ นเรียนเป็นรูปแบบของการวิจัยทางการศึกษาอีกรูปแบบหน่ึงซ่ึงเป็นการวิจัยท่ี

ดาํเนินการควบคู่ไปกบัการปฏิบติังานของครู โดยมีครูเป็นนกัวิจยั ทั้งผลิตงานวิจยั และบริโภค

งานวิจยั หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ครูเป็นผูท้าํการวิจยัและนาํผลการวิจยัไปใช ้ดว้ยลกัษณะของการ

วิจยัในชั้นเรียนจึงมีนักศึกษาและนักวิจยัหลายท่านได้ให้ความหมายของการวิจยัในชั้นเรียนไว้

หลากหลายโดยเนน้การวจิยัทางการศึกษาและปฏิบติัการในหอ้งเรียนดงัน้ี  

นภดล เจนอกัษร (2544) ไดใ้ห้ความหมายของการวิจยัในชั้นเรียนวา่ การวิจยัในชั้นเรียน 

หมายถึง การวจิยัประเภทหน่ึงท่ีครูผูส้อนเป็นผูด้าํเนินการควบคู่ไปกบัการเรียนการสอนปกติในชั้น

เรียน ทั้งน้ีเพื่อศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้นาํผลท่ีไดไ้ปพฒันาการเรียนการสอน หรือใชใ้นการ

แกปั้ญหาการเรียนการสอนของตน รวมทั้งเผยแพร่ใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้นต่อไป  

ประวิต เอราวรรณ์ (2545) ไดก้ล่าวถึงการวิจยัในชั้นเรียนวา่ การวิจยัในชั้นเรียนเป็นการ

วจิยัประยกุตท่ี์ดาํเนินการวิจยัควบคู่ไปกบัการปฏิบติังานของครู ซ่ึงตอ้งใชก้ระบวนการท่ีน่าเช่ือถือ

และเป็นระบบในการแสวงหาคาํตอบในสภาพการณ์ หรือบริบทของนักเรียนโดยมีครูเป็น

ผูท้าํการวจิยัและนาํผลการวจิยัไปใช ้ 

วนิดา แกว้กุลบุตร(2547) กล่าววา่ การวิจยัในชั้นเรียนหมายถึง การวิจยัเชิงปฏิบติัการท่ีครู

ไดแ้สวงหาความรู้ วิธีการใหม่ ๆ หรือนวตักรรม ในการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน โดยอาศยัวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงครูเป็นผูว้ิจยัและ

เป็นผูใ้ชผ้ลงานวจิยั  
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ศิริพร สลีวงศ์ (2548) กล่าววา่ การทาํวิจยัในชั้นเรียน หมายถึง กระบวนการท่ีครูศึกษา

คน้ควา้เพื่อแกปั้ญหาหรือเพื่อพฒันาการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการเรียนการสอนเร่ิมจาก

การสํารวจปัญหาและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนโดยการสร้างและพฒันานวตักรรมการจดัการ

เรียนการสอน และการทาํการทดลองกบันกัเรียนในความรับผิดชอบของครูทั้งกระบวนการวิจยัได้

นาํมาปรับปรุงการปฏิบติัการสอนในชั้นเรียนของครู ซ่ึงส่งผลให้ครูมีทกัษะ มีความสามารถในการ

จดักิจกรรมนกัเรียน มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาจนหาทางแกไ้ขไดส้ําเร็จทาํให้

เป็นคนมีความเช่ือมัน่และภาคภูมิใจในอาชีพครู เป็นการวิจยัท่ีตอ้งทาํในระยะเวลาสั้ นนาํผลไป

ใชไ้ดท้นัที  

สรุป การวิจยัในชั้นเรียน คือ วิธีการแกปั้ญหาการเรียนการสอนของครูผูส้อนดว้ยการหา

ความรู้ วิธีการใหม่ ๆ และกระบวนการศึกษาเพื่อแสวงหาความรู้อนัเป็นความจริงท่ีเช่ือถือไดใ้น

บริบทของการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนซ่ึงเก่ียวกบัพฤติกรรมการสอนของครูลกัษณะและ

พฤติกรรมของนักเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

กระบวนการเรียนรู้ การสร้างนวตักรรมทางการศึกษา หรือสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา เพื่อความ

เขา้ใจในบริบทของงานตลอดจนหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนหรือปรับปรุงและ

พฒันางานการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูอยา่งเป็นระบบ อนัจะนาํไปสู่เป้าหมายท่ีสําคญั 

คือ การพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนใหเ้ตม็ศกัยภาพ  

หลกัการสร้างวนัิยในตนเอง 

 วนิยัในตนเอง หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม 

โดยเกิดจากความรู้สึกมองเห็นคุณค่าในการปฏิบติัดว้ยตนเอง มิไดเ้กิดจากอิทธิพลภายนอก เช่น 

ระเบียบ คาํสั่ง การบงัคบั ถึงแมจ้ะมีอุปสรรคก็ยงัไม่เปล่ียนพฤติกรรมนั้น 

 คุณลกัษณะของผูท่ี้มีวนิยัในตนเอง 

 1. มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  ไม่หลอกลวงตนเองและผูอ่ื้น 

 2. มีความรับผดิชอบ  ความตั้งใจท่ีจะทาํงานและติดตามผลงานท่ีไดก้ระทาํแลว้ 

 3. เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 

 4. มีระเบียบและปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องสังคม 

 5. มีลกัษณะมุ่งอนาคต 

 6. มีความเป็นผูน้าํ  สามารถนาํ ชักจูง แก้ปัญหา และดาํเนินกิจกรรมของกลุ่มไปสู่

เป้าหมายท่ีกาํหนด และรับผดิชอบต่อกลุ่มได ้

 7. มีความตรงต่อเวลา รู้จกักาลเทศะ 

 8. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง เช่ืออาํนาจภายในตนเอง 
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 9. มีความอดทนขยนัหมัน่เพียร มีจิตใจเขม้แขง็ไม่ยอมแพอุ้ปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

 10. รู้จกัเสียสละและมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 

           11. ยอมรับการกระทาํของตน 

การฝึกหัดให้มีวนัิยในตนเอง มีวธีิการดังนี ้

 1.มีกฎเกณฑใ์นชีวติประจาํวนัเช่นการทาํอะไรเป็นเวลาและสมํ่าเสมอมิใหข้าด เป็นตน้ 

 2.ตอ้งหลีกเล่ียงการคบอยา่งใกลชิ้ดกบัผูท่ี้ขาดระเบียบวนิยั เพราะอาจจูงใจใหเ้กิดการ 

กระทาํอะไรนอกกฎเกณฑแ์ละระเบียบท่ีดีได ้

 3.การทาํกิจการงานใดไม่วา่เล็กนอ้ยหรือใหญ่ ควรฝึกใหเ้ป็นระเบียบ ไม่ยุง่เหยงิสับสน  

ควรตระหนกัเสมอวา่มีระเบียบเป็นเคร่ืองแสดงถึงความเจริญของจิตใจ 

 

ความหมายของความรับผดิชอบ 

 ความรับผดิชอบ RESPONSIBILITY หมายถึง ลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความ

เอาใจใส่ จดจ่อตั้งใจ มุ่งมัน่ต่อหนา้ท่ีการงาน การศึกษาเล่าเรียน และการเป็นอยูข่องตนเอง และผูอ้ยู่

ในความดูแล ตลอดจนสังคม อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามความมุ่งหมายใน

เวลาท่ีกาํหนด ยอมรับผลการกระทาํทั้งผลดีและผลเสียท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบติังานให้ดี

ข้ึนเป็นความผูกพนัในการท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีให้สําเร็จลุล่วงไปได ้และความสําเร็จน้ีเก่ียวขอ้งกบั

ปัจจยั 3 ประการ คือ พนัธะผกูพนั หนา้ท่ีการงาน และวตัถุประสงคแ์บ่งประเภทความรับผิดชอบไว้

ดงัน้ี 

 1.ความรับผิดชอบต่อตนเองหมายถึง การรับรู้ฐานนะและบทบาทของตนท่ีเป็นส่วน

หน่ึงของสังคมจะต้องดาํรงตนให้อยู่ในฐานนะท่ีช่วยเหลือตวัเองได้ รู้จกัว่าส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด 

ยอมรับผลการกระทาํของตนเองทั้งท่ีเป็นผลดีและผลเสีย เพราะฉะนั้นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบใน

ตนเองยอ่มจะไตร่ตรองดูใหร้อบคอบก่อนวา่ ส่ิงท่ีตนเองทาํลงไปนั้นจะมีผลดีผลเสียหรือไม่และจะ

เลือกปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีจะก่อใหเ้กิดผลดีเท่านั้น 

 2. ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง ภาระหนา้ท่ีของบุคคลท่ีจะตอ้งเก่ียวขอ้ง และมี

ส่วนร่วมต่อสวสัดิภาพของสังคมท่ีตนเองดาํรงอยู่ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลายส่ิงหลายอย่าง 

ตั้ งแต่สังคมขนาดเล็ก ๆ จนถึงสังคมขนาดใหญ่ การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึงย่อมมี

ผลกระทบต่อสังคมไม่มากก็น้อยบุคคลทุกคนจึงตอ้งมีภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะตอ้ง

ปฏิบติัต่อสังคมดงัต่อไปน้ี         

 2.1 ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีพลเมือง ไดแ้ก่ การปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคม การ

รักษาทรัพยสิ์นของสังคมการช่วยเหลือผูอ่ื้นและการใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้น   



9 

   2.2 ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ได้แก่ การเคารพเช่ือฟังผูป้กครอง การ

ช่วยเหลืองานบา้นและการรักษาช่ือเสียงของครอบครัว   

 ทฤษฎแีรงจูงใจ 

ทฤษฎีของการจูงใจ (theories of motivation)  

ความหมายของแรงจูงใจ 

             แรงจูงใจเป็นคาํท่ีใชก้นัมากแต่บางคร้ังก็ใชก้นัไม่ค่อยถูกตอ้ง ความจริงแลว้แรงจูงใจใชเ้พื่อ

อธิบายวา่ทาํไมอินทรียจึ์งการกระทาํอยา่งนั้นและทาํใหเ้กิดอะไรข้ึนมาบา้ง 

             คาํว่า “แรงจูงใจ” มาจากคาํกริยาในภาษาละตินว่า “Movere”(Kidd, 1973:101) ซ่ึงมี

ความหมายตรงกบัคาํในภาษาองักฤษวา่ “to move” อนัมีความหมายวา่ “เป็นส่ิงท่ีโนม้นา้วหรือมกั

ชกันาํบุคคลเกิดการกระทาํหรือปฏิบติัการ (To move a person to a course of action) ดงันั้น

แรงจูงใจจึงไดรั้บความสนใจมากในทุกๆวงการ 

             สําหรับโลเวลล์ (Lovell, 1980: 109) ให้ความหมายของแรงจูงใจวา่”เป็นกระบวนการท่ีชกั

นาํโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อท่ีจะสนองตอบความต้องการบางประการให้

บรรลุผลสาํเร็จ” 

ไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996: 199) อธิบายวา่การจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระทาํ

กิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทาํพฤติกรรมนั้นเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

             สรุปไดว้่าการจูงใจเป็นกระบวนการท่ีบุคคลถูกกระตุน้จากส่ิงเร้าโดยจงใจให้กระทาํหรือ

ด้ินรนเพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคบ์างอยา่งซ่ึงจะเห็นไดพ้ฤติกรรมท่ีเกิดจากการจูงใจเป็นพฤติกรรมท่ี

มิใช่เป็นเพียงการตอบสนองส่ิงเร้าปกติธรรมดา ยกตวัอย่างลกัษณะของการตอบสนองส่ิงเร้าปกติ

คือ การขานรับเม่ือไดย้ินเสียงเรียก แต่การตอบสนองส่ิงเร้าจดัวา่เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการจูงใจ

เช่น พนกังานตั้งใจทาํงานเพื่อหวงัความดีความชองเป็นกรณีพิเศษ 

แรงจูงใจต่อพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ 

 

             แรงจูงใจจะทาํให้แต่ละบุคคลเลือกพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเหมาะสมท่ีสุดใน

แต่ละสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป พฤติกรรมท่ีเลือกแสดงน้ี เป็นผลจากลกัษณะในตวับุคคล

สภาพแวดลอ้มดงัน้ี 
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             1.ถ้าบุคคลมีความสนใจในส่ิงใดก็จะเลือกแสดงพฤติกรรม และมีความพอใจท่ีจะทาํ

กิจกรรมนั้นๆ รวมทั้งพยายามทาํใหเ้กิดผลเร็วท่ีสุด 

             2.ความตอ้งการจะเป็นแรงกระตุน้ท่ีทาํใหท้าํกิจกรรมต่างๆเพื่อตอบสนองความตอ้งการนั้น 

             3.ค่านิยมท่ีเป็นคุณค่าของส่ิงต่างๆ เช่นค่านิยมทางเศรษฐกิจ สังคม ความงาม จริยธรรม 

วชิาการ เหล่าน้ีจะเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดแรงขบัของพฤติกรรมตามค่านิยมนั้น 

             4.ทศันคติท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงก็มีผลต่อพฤติกรรมนั้น เช่น ถา้มีทศันคติท่ีดีต่อการทาํงาน ก็

จะทาํงานดว้ยความทุ่มเท 

             5.ความมุ่งหวงัท่ีต่างระดับกัน ก็เกิดแรงกระตุน้ท่ีต่างระดบักนัด้วย คนท่ีตั้ งระดับความ

มุ่งหวงัไวสู้งจะพยายามมากกวา่ผูท่ี้ตั้งระดบัความมุ่งหวงัไวต้ ํ่า 

             6.กา รแส ดง ออก ของ ควา มต้อง ก ารใ นแต่ล ะ สัง ค มจะแตกต่า งกันออกไ ป  ตา ม

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของสังคมของตน ยิ่งไปกว่านั้นคนในสังคมเดียวกนั ยงัมี

พฤติกรรมในการแสดงความตอ้งการท่ีต่างกนัอีกดว้ยเพราะส่ิงเหล่าน้ีเกิดจากการเรียนรู้ของตน 

             7.ความตอ้งการอยา่งเดียวกนั ทาํใหบุ้คคลมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัได ้

             8.แรงจูงใจท่ีแตกต่างกนั ทาํใหก้ารแสดงออกของพฤติกรรมท่ีเหมือนกนัได ้

             9.พฤติกรรมอาจสนองความตอ้งการไดห้ลายๆทางและมากกว่าหน่ึงอย่างในเวลาเดียวกนั 

เช่นตั้งใจทาํงาน เพื่อไวข้ึ้นเงินเดือนและไดช่ื้อเสียงเกียรติยศ ความยกยอ่งและยอมรับจากผูอ่ื้น 

ลกัษณะของแรงจูงใจ 

แรงจูงใจมี 2 ลกัษณะดงัน้ี 

1.แรงจูงใจภายใน (intrinsic motives) 

แรงจูงใจภายในเป็นส่ิงผลกัดนัจากภายในตวับุคคลซ่ึงอาจจะเป็นเจตคติ ความคิด ความสนใจ ความ

ตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความตอ้งการฯลฯส่ิงต่างๆดงักล่าวน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ค่อนขา้งถาวรเช่นคนงานท่ีเห็นองคก์ารคือสถานท่ีใหชี้วติแก่เขาและครอบครัวเขาก็จะจงรักภกัดีต่อ

องค์การ และองค์การบางแห่งขาดทุนในการดาํเนินการก็ไม่ไดจ่้ายค่าตอบแทนท่ีดีแต่ดว้ยความ

ผกูพนัพนกังานก็ร่วมกนัลดค่าใชจ่้ายและช่วยกนัทาํงานอยา่งเตม็ท่ี 
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2.แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives) 

             แรงจูงใจภายนอกเป็นส่ิงผลกัดนัภายนอกตวับุคคลท่ีมากระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมอาจจะเป็น

การได้รับรางวลั เกียรติยศช่ือเสียง คาํชม หรือยกย่อง แรงจูงใจน้ีไม่คงทนถาวร บุคคลแสดง

พฤติกรรมเพื่อตอบสนองส่ิงจูงใจดงักล่าวเฉพาะกรณีท่ีตอ้งการส่ิงตอบแทนเท่านั้น 

ท่ีมาของแรงจูงใจ 

             แรงจูงใจมีท่ีมาจากหลายสาเหตุด้วยกนัเช่น อาจจะเน่ืองมาจากความตอ้งการหรือแรงขบั

หรือส่ิงเร้า หรืออาจเน่ืองมาจากการคาดหวงัหรือจากการเก็บกดซ่ึงบางทีเจา้ตวัก็ไม่รู้ตวั จะเห็นได้

ว่าการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนเน่ืองจากพฤตกรรมมนุษยมี์ความซับซ้อน 

แรงจูงใจอย่างเดียวกันอาจทาํให้เกิดพฤติกรรมท่ีต่างกัน  แรงจูงใจต่างกนัอาจเกิดพฤติกรรมท่ี

เหมือนกนัก็ไดด้งันั้นจะกล่าวถึงท่ีมาของแรงจูงใจท่ีสาํคญัพอสังเขปดงัน้ี 

 ความตอ้งการ (Need) 

             เป็นสภาพท่ีบุคคลขาดสมดุลทาํให้เกิดแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อสร้าง

สมดุลให้ตวัเอง  เช่น เม่ือรู้สึกว่าเหน่ือยล้าก็จะนอนหรือนั่งพกั ความต้องการมีอิทธิพลมากต่อ

พฤติกรรมเป็นส่ิงกระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ นกัจิตวิทยาแต่

ละท่านอธิบายเร่ืองความตอ้งการในรูปแบบต่างๆกนัซ่ึงสามารถแบ่งความตอ้งการพื้นฐานของ

มนุษยไ์ดเ้ป็น 2 ประเภททาํใหเ้กิดแรงจูงใจ 

  1.แรงจูงใจทางดา้นร่างกาย (physical motivation) 

             เป็นความตอ้งการเก่ียวกบัอาหาร นํ้ า การพกัผอ่น การไดรั้บความคุม้ครอง ความปลอดภยั 

การไดรั้บความเพลิดเพลิน การลดความเคร่งเคียด แรงจูงใจน้ีจะมีสูงมากในวยัเด็กตอนตน้และวยั

ผูใ้หญ่ตอนปลายเน่ืองจากเกิดความเส่ือมของร่างกาย 

2.แรงจูงใจทางดา้นสังคม (social motivation) 

             แรงจูงใจดา้นน้ีสลบัซบัซ้อนมากเป็นความตอ้งการท่ีมีผลมาจากดา้นชีววิทยาของมนุษยใ์น

ความตอ้งการอยู่ร่วมกนักบัครอบครัว เพื่อนฝงูในโรงเรียน เพื่อนร่วมงาน เป็นความตอ้งการส่วน

บุคคลท่ีได้รับอิทธิพลมาจากส่ิงแวดล้อมและวฒันธรรมซ่ึงในบางวฒันธรรมหรือบางสังคมจะมี

อิทธิพลท่ีเขม้แขง็และเหนียวแน่นมาก 

 



12 

             ความแตกต่างของแรงจูงใจด้านสังคมและแรงจูงใจด้านร่างกาย  คือแรงจูงใจดา้นสังคม  

เกิดจากพฤติกรรมท่ีเขาแสดงออกดว้ยความตอ้งการของตนเองมากกว่า ผลตอบแทนจากวตัถุและ

ส่ิงของ 

 แรงขบั (drives) 

             เป็นแรงผลักดันท่ีเกิดจากความต้องการทางกายและส่ิงเร้าจากภายในตัวบุคคล ความ

ตอ้งการและแรงขบัมกัเกิดควบคู่กนั เม่ือเกิดความตอ้งการแลว้ความตอ้งการนั้นไปผลกัดนัให้เกิด

พฤติกรรมท่ีเรียกว่าเป็นแรงขบั เช่นในการประชุมหน่ึงผูเ้ขา้ประชุมทั้งหิว ทั้งเหน่ือย แทนท่ีการ

ประชุมจะราบร่ืนก็อาจจะเกิดการขดัแยง้หรือเพราะวา่ทุกคนหิวก็รีบสรุปการประชุมซ่ึงอาจจะทาํให้

ขาดการไตร่ตรองท่ีดีก็ได ้

 ส่ิงล่อใจ (incentives) 

             เป็นส่ิงชกันาํบุคคลใหก้ระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวถื้อเป็นแรงจูงใจ

ภายนอก เช่น  ตอ้งการให้พนกังานมาทาํงานสมํ่าเสมอก็ใช้วิธียกย่องพนักงานท่ีไม่ขาดงานโดย

จดัสรรรางวลัในการคดัเลือกพนกังานท่ีไม่ขาดงานหรือมอบโล่ให้แก่ฝ่ายท่ีทาํงานดีประจาํปี ส่ิงล่อ

ใจอาจเป็นวตัถุ เป็นสัญลกัษณ์ หรือคาํพดูท่ีทาํใหบุ้คคลพึงพอใจ 

 การต่ืนตวั (arousal) 

          เป็นภาวะท่ีบุคคลพร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรม สมองพร้อมท่ีจะคิด กล้ามเน้ือพร้อมจะ

เคล่ือนไหว นกักีฬาท่ีอุ่นเคร่ืองเสร็จพร้อมท่ีจะแข่งขนัหรือเล่นกีฬา  องคก์ารท่ีมีบุคลากรท่ีมีความ

ต่ืนตวัก็ยอ่มส่งผลใหท้าํงานดี การศึกษาธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษยมี์ความต่ืนตวั 3 ระดบัคือ 

             -การต่ืนตวัระดบัสูงจะต่ืนตวัมากไปจนกลายเป็นต่ืนตกใจหรือต่ืนเตน้เกินไปขาดสมาธิ  

             -การต่ืนตวัระดบักลางคือระดบัต่ืนตวัท่ีดีท่ีสุด 

             -การต่ืนตวัระดบัตํ่ามกัจะทาํใหท้าํงานเฉ่ือยชา งานเสร็จชา้  

             จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีทาํใหบุ้คคลต่ืนตวัมีทั้งส่ิงเร้าภายนอกและภายใน  ไดแ้ก่ลกัษณะ

ส่วนตวัของบุคคลแต่ละคนท่ีมีต่างกนัทั้งบุคลิกภาพ นิสัยและระบบสรีระของผูน้ั้น 
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 การคาดหวงั (expectancy) 

             เป็นการตั้งความปรารถนาท่ีจะเกิดข้ึนของบุคคลในส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น พนกังาน

คาดหวงัว่าเขาจะได้โบนัสประมาณ 4-5 เท่าของเงินเดือนในปีน้ี การคาดหวงัทาํให้พนักงานมี

ชีวิตชีวาซ่ึงบางคนอาจสมหวงั บางคนอาจผิดหวงัก็ได ้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงท่ีคาดหวงัมกัไม่ตรงกนั

เสมอไป ถา้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนห่างกบัส่ิงท่ีคาดหวงัมากก็อาจจะทาํให้พนักงานคบัขอ้งใจในการทาํงาน  

การคาดหวงัก่อให้เกิดแรงผลกัดนัหรือเป็นแรงจูงใจท่ีสําคญัต่อพฤติกรรม  ถา้องค์การกระตุน้ให้

พนกังานยกระดบัผลงานตนเองไดแ้ละพิจารณาผลตอบแทนท่ีใกลเ้คียงกบัส่ิงท่ีพนกังานคาดหวงัวา่

ควรจะไดก้็จะเป็นประโยชน์ทั้งองคก์ารและพนกังาน 

 การตั้งเป้าหมาย (goal setting) 

             เป็นการกาํหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายปลายทางของการกระทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง

ของบุคคลจดัเป็นแรงจูงใจจากภายในของบุคคลผูน้ั้นในการทาํงาน  ธุรกิจท่ีมุ่งเพิ่มปริมาณและ

คุณภาพควรมีการตั้งเป้าหมายในการทาํงานเพราะจะส่งผลให้การทาํงานมีแผนในการดาํเนินการ

เหมือนเรือท่ีมีหางเสือ เพราะมีเป้าหมายชดัเจน 

ทฤษฎ ีE.R. G. ของ Alderfer (Existence Relatedness Growth) 

             Alderfer (อา้งถึงใน สมยศ นาวีการ, 2540, หน้า 307-310) ไดป้รับปรุงลาํดบัขั้นความ

ตอ้งการของ Maslow เป็นความตอ้งการ 3 ระดบั ดงัน้ี 

             1. ความตอ้งการดาํรงชีวิตอยู ่(existence needs) คือ ความตอ้งการทางร่างกายและความ

ปลอดภยั ความตอ้งการรายได ้สวสัดิการและสภาพแวดลอ้มการทาํงาน 

             2. ความตอ้งการความสัมพนัธ์ (relatedness needs) คือ ความตอ้งการทุกอยา่งท่ีเก่ียวพนักบั

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลภายในสถานท่ีทาํงาน 

             3. ความตอ้งการเจริญเติบโต (growth needs) คือ ความตอ้งการภายในเพื่อการพฒันาส่วน

บุคคล ความตอ้งการของบุคคลท่ีจะเจริญเติบโตพฒันา และใช้ความสามารถอย่างเต็มท่ีดว้ยการ

แสวงหาโอกาส และการเอาชนะความทา้ทายใหม่ ๆ 

             ทฤษฎี E.R.G ของ Alderfer มีความคลา้ยคลึงกบัทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษยข์อง Maslow 

ท่ีว่า ความตอ้งการท่ียงัไม่ตอบสนองจะจูงใจบุคคลและเห็นดว้ยว่า โดยทัว่ไปบุคคลจะกา้วข้ึนไป

ตามลาํดบัของความตอ้งการจากระดบัตํ่ากวา่ก่อนความตอ้งการระดบัสูง เม่ือความตอ้งการระดบัตํ่า 
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ไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการระดบัตํ่าจะมีความสําคญัน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้

สถานการณ์บางอย่าง บุคคลอาจจะกลับมายงัความต้องการระดับตํ่าได้ เช่น บุคคลท่ีคบัขอ้งใจ

ภายใน การตอบสนองความต้องการการเจริญเติบโต อาจจะถูกใจให้ตอบสนองความต้องการ

ความสัมพนัธ์ท่ีตํ่าลงมา จึงทาํใหท้ฤษฎีน้ีมีทั้ง ส่วนเหมือนและส่วนต่างกบัทฤษฎีความตอ้งการของ 

Maslow (วฒิุพล สกลเกียรติ, 2546, หนา้ 193-194 

ทฤษฎแีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของแมคคลแีลนด์ McClelland 

              ทฤษฎีน้ีเน้นอธิบายการจูงใจของบุคคลท่ีกระทําการเพื่อให้ได้มาซ่ึงความต้องการ

ความสําเร็จมิไดห้วงัรางวลัตอบแทนจากการกระทาํของเขา  ซ่ึงความตอ้งการความสําเร็จน้ีในแง่

ของการทาํงานหมายถึงความตอ้งการท่ีจะทาํงานให้ดีท่ีสุดและทาํให้สําเร็จผลตามท่ีตั้งใจไว ้ เม่ือ

ตนทาํอะไรสําเร็จไดก้็จะเป็นแรงกระตุน้ให้ทาํงานอ่ืนสําเร็จต่อไป  หากองคก์ารใดท่ีมีพนกังานท่ี

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิจาํนวนมากก็จะเจริญรุ่งเรืองและเติบโตเร็ว 

              ในช่วงปีค.ศ. 1940s นักจิตวิทยาช่ือ David I. McClelland ไดท้าํการทดลองโดยใช้

แบบทดสอบการรับรู้ของบุคคล (thematic apperception test (tat) เพื่อวดัความตอ้งการของมนุษย ์

โดยแบบทดสอบTAT เป็นเทคนิคการนาํเสนอภาพต่างๆ แลว้ให้บุคคลเขียนเร่ืองราวเก่ียวกบัส่ิงท่ี

เขาเห็น จากการศึกษาวจิยัของแมคคลีแลนด์ไดส้รุปคุณลกัษณะของคนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงมี

ความตอ้งการ 3 ประการท่ีไดจ้ากแบบทดสอบTAT ซ่ึงเขาเช่ือวา่เป็นส่ิงสําคญัในการท่ีจะเขา้ใจถึง

พฤติกรรมของบุคคลไดด้งัน้ี 

              1.ความตอ้งการความสําเร็จ (need for achievement (nach) เป็นความตอ้งการท่ีจะทาํส่ิง

ต่างๆให้เต็มท่ีและดีท่ีสุดเพื่อความสําเร็จ  จากการวิจยัของ McClelland  พบวา่  บุคคลท่ีตอ้งการ

ความสําเร็จ (nach) สูง จะมีลกัษณะชอบการแข่งขนั ชอบงานท่ีทา้ทาย และตอ้งการไดรั้บขอ้มูล

ป้อนกลบัเพื่อประเมินผลงานของตนเอง  มีความชาํนาญในการวางแผน  มีความรับผิดชอบสูง และ

กลา้ท่ีจะเผชิญกบัความลม้เหลว 

              2.ความตอ้งการความผกูพนั (need for affiliation (naff) เป็นความตอ้งการการยอมรับจาก

บุคคลอ่ืน ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ตอ้งการสัมพนัธภาพท่ีดีต่อบุคคลอ่ืน บุคคลท่ีตอ้งการ 

 



 

15 

ความผกูพนัสูงจะชอบสถานการณ์การร่วมมือมากกวา่สถานการณ์การแข่งขนั โดยจะพยายามสร้าง

และรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูอ่ื้น 

              3.ความตอ้งการอาํนาจ (need for power (npower) เป็นความตอ้งการอาํนาจเพื่อมีอิทธิพล

เหนือผูอ่ื้น บุคคลท่ีมีความตอ้งการอาํนาจสูง  จะแสวงหาวิถีทางเพื่อทาํใหต้นมีอิทธิพลเหนือบุคคล

อ่ืน ตอ้งการให้ผูอ่ื้นยอมรับหรือยกยอ่ง ตอ้งการความเป็นผูน้าํ ตอ้งการทาํงานให้เหนือกวา่บุคคล

อ่ืน และจะกงัวลเร่ืองอาํนาจมากกวา่การทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาพบวา่พนกังานท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงมกัตอ้งการจะทาํงานในลกัษณะ 3 ประการ

ดงัน้ี 

              1.งานท่ีเปิดโอกาสให้เขารับผิดชอบเฉพาะส่วนของเขา และเขามีอิสระท่ีจะตดัสินใจและ

แกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

              2.ตอ้งการงานท่ีมีระดบัยากง่ายพอดี ไม่ง่ายหรือยากจนเกินไปกวา่ความสามารถของเขา 

              3.ต้องการงานท่ี มีความแน่นอนและต่อเ น่ืองซ่ึงสร้างผลงานได้และทําให้ เขา มี

ความกา้วหนา้ในงานเพื่อจะพิสูจน์ตนเองถึงความสามารถของเขาได ้

 แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะท่ีอินทรียถู์กกระตุน้ใหแ้สดงพฤติกรรมเพื่อไปยงัจุดมุ่งหมายดงันั้น

แรงจูงใจจึงเป็นความปรารถนา ท่ีบุคคลมีความตอ้งการท่ีจะบรรลุเป้าหมายโดยการเรียนรู้ของแต่ละ

คนนัน่เอง เม่ือบุคคลไดรั้บการกระตุน้จากส่ิงเร้าต่างๆ และบุคคลจะเกิดความตอ้งการ (Needs) และ

ถา้ความตอ้งการของบุคคลไม่ไดรั้บการตอบสนอง บุคคลจะเกิดความเครียด (stress) เม่ือบุคคล

สะสมความเครียดไวม้าก ๆ บุคคลจะขาดความสุขในการดาํเนินชีวิต  การสะสมความเครียด ความ

วิตกกงัวลมาก  ๆ จะทาํให้บุคคลเกิดแรงขบั (drive) ท่ีจะกระทาํกิจกรรมบางอย่างหรือแสดง

พฤติกรรมบางอย่างให้ลดความเครียดนั้นลงมากระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในน้ีเอง ซ่ึงจะทาํการ

กระตุน้ให้บุคคลไปสู่การกระทาํบางอย่างท่ีไปสู่เป้าหมาย  กระบวนการเช่นน้ีเรียกว่า แรงจูงใจ 

 (Motivation) 

องค์ประกอบในการเกดิแรงจูงใจ  มี 4 ข้ันตอน คือ 

  1.  ขั้นความตอ้งการ ( needs stage )  ความตอ้งการเป็นสภาวะขาดสมดุลท่ีเกิดไดเ้ม่ือบุคคล

ขาดส่ิงท่ีจะทาํให้ส่วนต่าง ๆ ภายในร่างกายทาํหน้าท่ีไปตามปกติ   ส่ิงท่ีอาจจะเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นต่อ

การดาํเนินชีวิตจึงทาํให้เกิดแรงขบัและเกิดแรงกระตุน้ เช่น ความหิว  เม่ือบุคคลหิวบุคคลก็ตอ้ง

พยายามหาอาหาร   คนท่ีลดนํ้าหนกัโดยการใชย้าลดความอว้นยาจะไปกดประสาทไม่ใหหิ้วแต่พอ 
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หลงัจากไม่ใชย้าลดนํ้าหนกัจะเห็นวา่คนท่ีลดนํ้าหนกัโดยใชย้าจะกินอาหารชดเชยมากข้ึนและ

อาจจะกลบัมาอว้นใหม่อีกหรือเด็กเล็กท่ีไม่กินนมตอนป่วย  แต่พอใหป่้วยเด็กจะเร่ิมกินนมมากข้ึน

เพื่อชดเชยตอนท่ีป่วยความกระหายก็เป็นความตอ้งการอีกอยา่งท่ีเม่ือเกิดแลว้บุคคลตอ้งหาวธีิการ

เพื่อใหห้ายกระหายความตอ้งการทางเพศและความตอ้งการการพกัผอ่นก็จดัเป็นความตอ้งการขั้น

พื้นฐานในการดาํรงชีวติ  และไม่มีใครในโลกน้ีท่ีพยายามฝืนเพื่อไม่ให้ตนเองหลบัมนุษยทุ์กคน

ตอ้งการการพกัผอ่นดว้ยกนัทั้งส้ิน 

  2.  ขั้นแรงขบั (drive  stage)หรือภาวะท่ีบุคคลถูกกระตุน้ให้เกิดแรงขบัเม่ือบุคคลเกิดแรง

ขบัแลว้บุคคลจะน่ิงอยูเ่ฉย  ๆ   ไม่ไดบุ้คคลอาจจะรู้สึกไม่มีความสุข กระวนกระวายใจ ดงันั้นบุคคล

จะคิดคน้หาวิธีการท่ีทาํให้ตนเองรู้สึกว่าได้รับการตอบสนองจากความหิว ความกระหายความ

ตอ้งการทั้งปวงท่ีเกิดข้ึน  เพื่อผลกัดนัให้ไปสู่จุดหมายปลายทาง ตามท่ีบุคคลตอ้งการ  เช่น  เม่ือเรา

วิ่งเหน่ือยๆ อากาศก็ร้อนจดัทาํให้เราเหน่ือยและคอแห้งอยากกินนํ้ า  ส่ิงท่ีเราตอ้งการบาํบดัความ

กระหายในช่วงเวลานั้นคือนํ้า บุคคลจะพยายามทุกวธีิทางท่ีจะหานํ้ามาด่ืม 

  3.  ขั้นพฤติกรรม (behavior stage) เป็นขั้นท่ีเกิดแรงขบัอยา่งมากท่ีทาํให้บุคคลเดินไปหานํ้ า

ด่ืม  โดยการเดินเขา้ไปในร้านสะดวกซ้ือแล้วเปิดขวดด่ืมแล้วจึงเดินมาจ่ายสตางค์หรือถ้าทนต่อ

ความกระหายนํ้ าได้ก็รีบเดินอย่างรวดเร็วไปจ่ายสตางค์แล้วยกนํ้ าด่ืมรวดเดียวหมดขวด  ช่ืนใจ  

ความกระหายก็บรรเทาลง 

   4.  ขั้นลดแรงขบั ( drive  reduction stage ) เป็นขั้นสุดทา้ยท่ีอินทรียไ์ดรั้บการตอบสนองคือ 

ไดด่ื้มนํ้าเป็นขั้นท่ีบุคคลเกิดความพึงพอใจ ความตอ้งการต่างๆ ก็จะลดลง  

 

ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบวางเงื่อนไข แบบการกระทาํของสกนิเนอร์    

 สกินเนอร์ (B.F. Skinner) เกิดในมลรัฐเพนซิลวาเนีย ในปี ค.ศ. 1904 มีบทบาทสําคญัใน

การนาํบทเรียนสาํเร็จรูปและเคร่ืองมือมาใช ้ บางคนเรียกวา่ ทฤษฎีเสริมแรง   การเสริมแรงเป็นการ

ช่วยตอบสนองส่ิงเร้าให้ปรากฏข้ึนซํ้ าอยู่เสมอจนทาํให้เกิดความเคยชินส่ิงเร้าเดิม  การตอบสนอง

เช่นเดิม ก็ตามมาคือ เกิดเป็นการเรียนรู้ 
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การทดลองของสกินเนอร์ 

        ไดท้ดลองกบัหนูขาว  โดยมีขั้นการทดลอง  ดงัน้ี 

           ขั้นท่ี  1     ก่อนการเรียนรู้      --->  กดคาน (CR)   --->     อาหาร (UCS)  --->   กิน 

(UCR) 

           ขั้นท่ี  2     หลงัการเรียนรู้    (S1)    --->   (R1)                --->     S2                    --->   R2    

                                                     คาน(CS)        กดคาน(CR)               อาหาร(UCS)             กิน

(UCR) 

 

การประยกุตใ์ชใ้นการสอน         

 1.  การตั้งจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม       

 2.  การใชต้วัเสริมแรง  ไดแ้ก่ ยิม้แยม้ การชมเชยจากครู การใหค้ะแนน  

 3.  การใชบ้ทเรียนสาํเร็จ     
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 ดร.ศิริวรรณ ตนัตระวาณิชย ์(2005) ไดศึ้กษา ผลของแรงจูงใจและแรงเสริมต่อพฤติกรรม

การสนใจเรียนวิชาความน่าจะเป็นและสถิติ (ST2003) ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 

จาํนวน 3 คน โดยพิจารณาเลือกมาจากนกัศึกษาท่ีมีความสนใจเรียนนอ้ยมาก ขาดเรียนบ่อย และเขา้

เรียนไม่ตรงเวลาในช่วง 2 สัปดาห์แรกของการเรียนการสอน โดยระดมความคิดเห็นระหวา่งผูส้อน

และนกัศึกษาทั้งหมดเพื่อหาแรงจูงใจและแรงเสริมในการปรับปรุงพฤติกรรมของนกัศึกษาเพื่อให้

สนใจเรียนมากข้ึน ซ่ึงจากการระดมความคิดพบวา่ พฤติกรรมท่ีควรเป็นแรงจูงใจและแรงเสริมเพื่อ

ทาํให้นกัศึกษามีความสนใจในการเรียนมากข้ึน ไดแ้ก่ คะแนนสะสนท่ีไดจ้าก จาํนวนคร้ังของการ

เขา้เรียน, การเขา้เรียนตรงเวลา และ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ผลปรากฏวา่ จากการดาํเนินการให้

แรงเสริมหรือแรงจูงในแก่นกัศึกษาระหว่างการเรียน เพื่อแกปั้ญหาท่ี นกัศึกษา 3 คนมีความสนใจ

เรียนนอ้ยเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ พบวา่นกัศึกษาทั้ง 3 คนมีความ สนใจเรียนมากข้ึน 

รัชชนก สิทธิเวช. (ผลการวิจยั 2553) เร่ืองการแกไ้ขปัญหานกัศึกษาท่ีตรวจสอบชีพจรไดค้่าตํ่ากว่า

ปกติ ในรายวชิา พย. 1425 การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ ไดม้อบหมายให้นกัศึกษาส่งรายงานประยุกต์

งานวจิยัทางสุขภาพคนละ 1 เร่ือง  โดยมอบหมายให้ทาํและกาํหนดวนั – เวลา  การส่งงานตั้งแต่วนั

แรกของการสอนในรายวชิา  ซ่ึงพบวา่  มีนกัศึกษา 1 คน ไม่ส่งงานตามเวลาท่ีกาํหนดและไม่แจง้ให้

อาจารยท์ราบ   เม่ือพูดคุยกบันกัศึกษาพบวา่  นกัศึกษาตอ้งทาํงานส่งในหลายวิชาจึงไม่สามารถทาํ

ได้ทนัเพราะไม่ได้เร่ิมทาํงานตั้งแต่วนัแรกท่ีอาจารย์มอบหมายให้แต่ได้หาบทความวิจยัไวแ้ล้ว

เพียงแต่ยงัทาํไม่เสร็จเรียบร้อยจึงยงัไม่ไดพ้ิมพง์านออกมาส่งอาจารยโ์ดยนกัศึกษาบอกวา่จะส่งงาน

ไดใ้นวนัรุ่งข้ึน   และอาจารยก์บันกัศึกษาได้ตกลงร่วมกนัว่า หากนกัศึกษาไม่ส่งงานตามเวลาท่ี

กาํหนด   จะถือวา่ไม่ผา่นรายวิชา  การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้   ซ่ึงนกัศึกษารับเง่ือนไข และไดส่้ง

งานตามเวลาท่ีกาํหนดคร้ังใหม่ จากผลการวจิยัในชั้นเรียนคร้ังน้ีสรุปไดว้า่ การพดูคุยกบันกัศึกษาจะ

ช่วยทาํให้ค้นพบสาเหตุเบ้ืองต้นในการส่งงานไม่ตรงตามเวลาท่ีกาํหนดหากมีเง่ือนไขท่ีสําคญั

และ  เป็นขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษาเป็นรายบุคคลจะช่วยทาํให้นกัศึกษาส่งงาน 

ตามเวลาท่ีกาํหนดได ้
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อารยา  อินจนัทร์ (2548) ไดท้าํการวิจยัในชั้นเรียน เร่ืองการปรับพฤติกรรมการขาดความ

รับผดิชอบของนกัศึกษาชั้น ปวส. 2 แผนวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคนิคชยัภูมิ ดว้ยการสอนแบบร่วม

แรง ร่วมใจ พบว่า ภายหลงัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนการสอนแบบ

ร่วมแรงร่วมใจและการปรับพฤติกรรมแบบยอมรับพฤติกรรมของผูเ้รียนนั้น ผูเ้รียนขาดความ

รับผิดชอบไม่ส่งงานตามกาํหนดลดลง คิดเป็นร้อยละ 12.97% ในบางกรณี บางรายท่ีไม่พฒันาข้ึน

พบว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากผูเ้รียนมีภาระงานทางครอบครัวท่ีตอ้งรับผิดชอบมาก ทาํให้ไม่

สามารถจดัการภาระงานท่ีผูส้อนมอบหมายไดท้นัตามกาํหนดจาํนวน 1 ราย ผูส้อนจึงใชก้ารยอมรับ

พฤติกรรมนั้น ๆ และให้ผูเ้รียนเสนอเง่ือนไขร่วมกบัครูผูส้อนโดยตกลงกนัว่าให้ผูเ้รียนส่งงานช้า

กวา่กาํหนดได ้1 วนัเป็นกรณีพิเศษ 

ดาํรงศกัด์ิ จงวบิูลย(์2543:10)กล่าววา่ แรงจูงใจ หมายถึงแรงกระตุน้ หรือเร้าให้อินทรียไ์ด ้

เพิ่มพนู ความสามารถความพยายามหรือพลงัท่ีซ่อนเร้นอยูภ่ายในใหเ้กิดการกระทาํหรือทุ่มเทใน

งาน ท่ีทาํเพื่อใหบ้รรลุความปรารถนาในการแกปั้ญหาหรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย อนัจะนาํ มา

ซ่ึง ความพึงพอใจ  

การิสัน (Garrison, 1997: 208 อา้งถึงใน สมยศ นาวกีาร,2540: 40) ไดใ้หค้วามหมายของ 

แรงจูงใจวา่เป็นแรงขบัภายใน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมออกในระยะแรกเพื่อบรรลุตาม 

เป้าหมายท่ีกาํหนดไวแ้ละพฤติกรรมต่อไปเร่ือย ๆ เม่ือประสบผลสาํเร็จ  

พลนัเกตต ์(Plunkett,1997:391 อา้งถึงใน ทองวรรณศิริวรรณ,2543:9) ไดใ้หค้วามหมาย 

ของแรงจูงใจวา่ คือผลของการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการภายในและอิทธิพลภายนอกของ 

บุคคล ซ่ึงทาํใหต้วับุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมออกมา  

บีช (Beach, 1985:379 อา้งถึงในยงยทุธเกษสาคร,2545:32)ไดใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจ 

วา่ แรงจูงใจหมายถึง การกระทาํใหค้นเตม็ใจท่ีใชพ้ลงังานของเขาเพื่อประสบความสาํเร็จตาม 

เป้าหมาย (Goal) หรือเพื่อรางวลั (Reward)ท่ีจะไดรั้บเป็นส่ิงตอบแทน  

กรูาลนิค (Guralnik, 1970:929 อา้งในยงยทุธเกษสาคร, 2545:133) ไดอ้ธิบายความหมาย 

ของแรงจูงใจ (Motivation) ในลกัษณะของการจดัการวา่หมายถึง แรงขบัของแต่ละบุคคลซ่ึงเป็น 

สาเหตุท่ีทา ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมโดยเฉพาะท่ีเกิดข้ึนในการทาํงานหรือการกระทาํท่ีบุคคลจะ 

ทาํงานสาํเร็จโดยไดรั้บอิทธิพลจากการกระทาํของคนอ่ืนท่ีกาํหนด แนวทางเฉพาะใชใ้นการบริหาร 

โดยผูบ้ริหารจะจูงใจพนกังานทา งานใหอ้งคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

 



บทที ่3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 

 การศึกษาวิจยัเร่ืองการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินยัและความรับผิดชอบต่อ

การเรียน วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการวิจยัเชิง

สาํรวจ โดยดาํเนินการตามลาํดบัขั้นดงัน้ี 

1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4.การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวจิยัในคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2/10      

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ จาํนวน 37 คน 

 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2/10 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ จาํนวน 37 คน  

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

1. วธีิการสร้างแรงจูงใจ  

 2. แบบบนัทึกพฤติกรรมพฒันาวนิยัและความรับผิดชอบ 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ 

1. แผนปฏิบติัการท่ีใชรู้ปแบบการการสร้างแรงจูงใจ เพื่อใชใ้นการศึกษารูปแบบของ

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการส่งงานของนกัศึกษา รูปแบบการสร้างแรงจูงใจ 

ผูว้จิยัสร้างข้ึนประกอบดว้ยรูปแบบดงัน้ี 

  

รูปแบบท่ี 1 นกัศึกษาส่งงานตามกาํหนดเวลา  จะไดค้ะแนน  3 คะแนน 

   นกัศึกษามาเรียนตรงเวลา   จะไดค้ะแนน  3 คะแนน 

   นกัศึกษาทาํดว้ยตนเอง   จะไดค้ะแนน  3 คะแนน 
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 รูปแบบท่ี 2 นกัศึกษาส่งงานชา้แต่ภายในวนั  จะไดค้ะแนน       2 คะแนน 

นกัศึกษามาสายไม่เกิน 10 นาที  จะไดค้ะแนน  2 คะแนน 

   นกัศึกษาทาํการบา้นเองบางส่วน  จะไดค้ะแนน  2 คะแนน 

 รูปแบบท่ี 3 นกัศึกษาส่งงานชา้หลงัจากวนัท่ีกาํหนด     จะไดค้ะแนน       1 คะแนน 

นกัศึกษามาสายเกิน 15 นาที  จะไดค้ะแนน  1 คะแนน 

   นกัศึกษาลอกการบา้นเพื่อน  จะไดค้ะแนน  1 คะแนน 

 2. แบบบนัทึกพฤติกรรมการส่งงานของนกัศึกษา  

 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในการทาํวจิยัคร้ังน้ีคือ แบบฟอร์มบนัทึกพฤติกรรมพฒันา

วินยัและความรับผิดชอบของนกัศึกษารายบุคคล (ใช้ร่วมกบัใบรายช่ือนกัศึกษาประจาํห้องเรียน) 

จากวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ ซ่ึงผูส้อนไดก้าํหนดเน้ือหาไวจ้าํนวน 9 คร้ัง สัปดาห์ละ 3  

คร้ัง ตามแผนการสอนท่ีเตรียมไวโ้ดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1. จดัเตรียมแบบฟอร์มตรวจเช็คการส่งงานของนกัศึกษาเป็นรายบุคคล สัปดาห์ละ 3 คร้ัง 

ตามแผนการสอน จาํนวน 9 คร้ัง 

 2. กาํหนดการส่งงานแต่ละคร้ังท่ีแน่นอน ใหน้กัศึกษาทราบล่วงหนา้ของแต่ละสัปดาห์และ

เน้ือหาสาระท่ีตอ้งส่ง 

 3. ตรวจเช็คงานนกัศึกษาตามวนัเวลาท่ีกาํหนดลงในแบบฟอร์มท่ีเตรียมไวใ้ห้เป็นปัจจุบนั

ทุกสัปดาห์  

 4. นาํเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ท่ีกาํหนดไวแ้ต่ละคร้ังตรวจสอบความ

สอดคลอ้งตามหลกัสูตรท่ีกระทรวงกาํหนด 

5. นาํขอ้มูลท่ีไดท้ั้ง 9  คร้ัง มาแจกแจงความถ่ีเพื่อหาค่าเฉล่ียเป็นคะแนนเก็บระหวา่งเรียน 

15 คะแนน และนาํไปประเมินคะแนนจิตพิสัยอีก 20 คะแนน ตามหวัขอ้ท่ีวชิาการกาํหนด 12 หวัขอ้ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลการส่งงานของนักศึกษาแต่ละคนว่าส่งงานตามช่วงเวลาท่ีกาํหนด

หรือไม่ โดยกาํหนดไวท้ั้งส้ิน 9 คร้ัง ประกอบสัปดาห์ท่ี 2-9 

 ผูว้ิจยัไดร้วบรวมคะแนนของนกัศึกษาก่อนเรียนและหลงัเรียนจากการปรับพฤติกรรมโดย

วธีิเสริมแรงทางบวก 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ี เป็นการศึกษารูปแบบการสร้างแรงจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ความมีวินยัและความรับผิดชอบของนกัศึกษาในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต 

โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือสถิติเชิงพรรณนา เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของ

นกัศึกษาท่ีใช้ในการศึกษาส่งงาน การมาเรียน  การลอกงาน โดยการแสดงการวดัผลในรูปของ

ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ในการอธิบายความถ่ีของพฤติกรรมการส่งงานดว้ยการเสริมแรงทางบวกของ

นกัศึกษาจาํนวน 37 คน  

 พฤติกรรมการส่งงานของนกัศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ทุกคร้ังท่ีส่งงาน คือ รูปแบบท่ี 1 

จะไดร้ะดบัมาก   รูปแบบท่ี 2 จะไดร้ะดบัปานกลาง   และรูปแบบท่ี 3 จะไดร้ะดบัตํ่า ดงัแสดงไวใ้น

ตารางท่ี 4.1 พฤติกรรมพฒันาวนิยัและความรับผดิชอบ  

 จากการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลงัเรียนโดยใชว้ิธีเสริมแรงทางบวก ใช้

สถิติในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า t-test แบบ Dependent  โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคาํนวณค่าสถิติ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการควบคู่ไปกบัการสอนปกติและใชแ้ผนปฏิบติัการสอน

ด้วยเทคนิคเสริมแรงทางบวกเป็นหลักและดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจํานวน 9 คร้ัง ได้

ผลการวจิยั ดงัน้ี 

 

ตารางที ่4.1    พฤติกรรมพฒันาวนิยัและความรับผิดชอบของนกัศึกษา ปวช.2/10 

คร้ังท่ี 

ระดบัพฤติกรรมการส่งงานของนกัศึกษา (คน) 
รวม 

(คน) 
รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 

1 15 13 9 37 

2 19 10 8 37 

3 31 5 1 37 

4 15 15 7 37 

5 18 14 5 37 

6 21 10 6 37 

7 23 11 3 37 

8 27 8 2 37 

9 30 5 2 37 

 

จากการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการเสริมแรงทางบวกด้วยการส่งงาน พบว่า 

ในช่วงสัปดาห์ท่ี 1 และ 2  พฤติกรรมรูปแบบท่ี 1 นกัศึกษามีวินยัและความรับผิดชอบมีจาํนวนนอ้ย

ท่ีสุด  พฤติกรรมรูปแบบท่ี 3 นักศึกษามีวินัยและความรับผิดชอบจาํนวนมากท่ีสุด  ในระหว่าง

สัปดาห์ท่ี 2-7 นักศึกษาเร่ิมมีการพฒันาด้านวินัยและความรับผิดชอบตามลําดับ จะเห็นได้ว่า 

พฤติกรรมรูปแบบท่ี 3 เร่ิมลดลง  และพฤติกรรมรูปแบบท่ี 1 และ 2 เพิ่มข้ึนตามลาํดบัท่ีน่าพอใจ   

สัปดาห์ท่ีท่ี 8 – 10  นกัศึกษามีการพฒันาดา้นวนิยัและความรับผดิชอบอยา่งเห็นได ้ ผูว้จิยัจะใชต้วั 

 



เสริมคือ การยิม้  การชมเชยจากครู และคะแนน  ซ่ึงทาํใหน้กัศึกษามีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมดา้นวินยั

และความรับผดิชอบมากข้ึนเพื่อตอ้งการการช่ืนชม ความภูมิใจในตนเอง และคะนน เช่นเดียวกบัเพื่อนบา้ง  

ตารางที ่4.2 จาํนวนนกัศึกษาท่ีพฒันาวนิยัและความรับผดิชอบตามรูปแบบท่ีกาํหนดวิทยาศาสตร์เพื่อ

พฒันาทกัษะชีวติ 

สัปดาห์ที่ จํานวนนักศึกษา 

ทั้งหมด 

จํานวนนักศึกษา 

รูปแบบที ่1 

จํานวนนักศึกษา 

รูปแบบที ่2 

จํานวนนักศึกษา 

รูปแบบที ่3 

1 37 15 13 9 

คิดเป็นร้อยละ 40.54 35.14 24.32 

2 37 19 10 8 

คิดเป็นร้อยละ 51.35 27.03 21.62 

3 37 31 5 1 

คิดเป็นร้อยละ 83.78 13.51 2.70 

4 37 15 15 7 

คิดเป็นร้อยละ 40.54 40.54 18.92 

5 37 18 14 5 

คิดเป็นร้อยละ 48.64 37.84 13.51 

6 37 21 10 6 

คิดเป็นร้อยละ 56.76 27.03 16.22 

7 37 23 11 3 

คิดเป็นร้อยละ 62.16 29.73 8.11 

8 37 27 8 2 

คิดเป็นร้อยละ 72.97 21.62 5.41 

9 37 30 5 2 

คิดเป็นร้อยละ 81.08 13.51 5.41 

 

 จากการจดัการเรียนการสอนด้วยการสร้างแรงจูงใจด้านวินัยและความรับผิดชอบเพื่อเก็บคะแนน

ระหว่างเรียน ทาํให้นกัศึกษามีวินยัและความรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึนตามรูปแบบท่ี 1 เม่ือเทียบกบัรูปแบบท่ี 2 

และ 3  ตามตาราง 4.2 

 



 

ตารางที่ 4.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของคะแนนก่อนและหลงัการปรับพฤติกรรม โดยวิธีการ

เสริมแรงทางบวก 

 

คะแนน 

 

n 

 

X  

 

SD 

 

t-test 

 

Sig 

 

คะแนนก่อนปรับพฤติกรรม 10 11.00 4.11 -2.892* 0.018 

  

คะแนนหลงัปรับพฤติกรรม 

 

10 

 

14.40 

 

1.78 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตารางท่ี 4.3  พบวา่ คะแนนทดสอบก่อนเรียนปรับพฤติกรรม มีค่าเฉล่ีย X = 11.00, S.D.=4.11 ส่วน

คะแนนหลงัปรับพฤติกรรม มีค่าเฉล่ีย X = 14.40 , S.D.=1.78 

ผลการเปรียบเทียบพบวา่ค่า  t ท่ีคาํนวณไดมี้ค่าเท่ากบั -2.892  และมีค่า Sig คือ 0.018 แสดงวา่คะแนน

หลงัปรับพฤติกรรมสูงกวา่คะแนนก่อนปรับพฤติกรรมดว้ยวิธีการเสริมแรงทางบวก อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่5 

สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

 

การวจิยัเร่ือง “ การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนกัเรียนระดบั ปวช. 2 สาขาวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศ   ปีการศึกษา 2560 ”  คณะผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยั สรุปผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะ จะนาํเสนอ

รายละเอียดดงัน้ี  

5.1 สรุปผลการวจัิย  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1. เพื่อสร้างเจตคติในการส่งงานของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิา

เทคโนโลยสีารสนเทศ  จาก 40.54 % เป็น 81.08%  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ของวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  จาํนวน 37 คน  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชก้ารวจิยั คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ของวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  โดยเลือกการสุ่มตวัอยา่ง 9 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

- การส่งเสริมเจตคติ เป็นรายบุคคล การใหร้างวลั (คะแนน) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล คณะผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเองกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 9 

คน โดยคณะผูว้ิจยัไดมี้แบบบนัทึกการส่งงานเป็นรายบุคคลของนกัเรียนและแสดงผลในรูปของกราฟ

เปรียบเทียบ ร้อยละการส่งงานของนกัเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  

การวเิคราะห์ข้อมูล  

1. การหาค่าเฉล่ียร้อยละ ก่อนการส่งเสริมเจตคติ  

2. การหาค่าเฉล่ียร้อยละ หลงัการส่งเสริมเจตคติ  

3. นาํค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความกา้วหนา้ในรูปกราฟเพื่อใชใ้นการแปลความหมาย  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

1.ค่าเฉล่ียของการส่งงานรายวชิาก่อนการส่งเสริมเจตคติ ของนกัเรียนระดบัชั้น ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

ปีท่ี 2 อยูใ่นเกณฑ ์ร้อยละ 30  

2. ค่าเฉล่ียของการส่งงานหลงัการส่งเสริมเจตคติพบวา่สูงข้ึนกวา่เดิม ทาํใหส้รุปไดว้า่ การท่ีครูผูส้อนได้

ศึกษานกัเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อถามถึงสาเหตุการไม่ส่งงาน และใหแ้รงเสริมเป็นเจตคติในดา้นการใชร้างวลัเพื่อ

เสริมเจตคติ พบวา่นกัเรียนในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิาสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

มีการส่งงานสูงข้ึน จากร้อยละ จาก 40.54  เป็นร้อยละ 81.08 

5.2 ข้อเสนอแนะ  

1. ครู ผูส้อนในวชิาอ่ืน ๆ ควรมีการสาํรวจถึงเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อพฤติกรรมในการส่งงานของ

นกัเรียน เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียนเป็นรายบุคคล  

2. ในการสอนรายวชิาคอมพิวเตอร์ท่ีมีการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังาน ครูผูส้อนตอ้งเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด 

เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดซ้กัถามขอ้สงสัยในขณะทาํการเรียนการสอนใหม้ากท่ีสุด  

3. ควรมีการเสริมแรง ยกยอ่งชมเชย และใหก้าํลงัใจกบันกัเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ ในขณะท่ีทาํการเรียน

การสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

.................................................... 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม / แบบสํารวจ  

ตารางกาํหนดเนือ้หาและเวลาส่งงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางคะแนนก่อนและหลงัปรับพฤติกรรมด้วยวธีิการเสริมแรง 
คนที ่ ก่อนปรับพฤติกรรม หลงัปรับพฤติกรรม 

1 16 16 
2 11 15 
3 15 18 
4 10 13 
5 6 12 
6 11 15 
7 18 13 
8 7 15 
9 7 14 
10 9 13 

 





 
 
 
 

ตารางคะแนนก่อนและหลงัปรับพฤติกรรมด้วยวธีิการเสริมแรง 
คนที ่ ก่อนปรับพฤติกรรม หลงัปรับพฤติกรรม 

1 16 16 
2 11 15 
3 15 18 
4 10 13 
5 6 12 
6 11 15 
7 18 13 
8 7 15 
9 7 14 
10 9 13 
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	สิ่งล่อใจ (incentives)
	เป็นสิ่งชักนำบุคคลให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ถือเป็นแรงจูงใจภายนอก เช่น  ต้องการให้พนักงานมาทำงานสม่ำเสมอก็ใช้วิธียกย่องพนักงานที่ไม่ขาดงานโดยจัดสรรรางวัลในการคัดเลือกพนักงานที่ไม่ขาดงานหรือมอบโล่ให้แก่ฝ่ายที่ทำ...
	การตื่นตัว (arousal)
	เป็นภาวะที่บุคคลพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรม สมองพร้อมที่จะคิด กล้ามเนื้อพร้อมจะเคลื่อนไหว นักกีฬาที่อุ่นเครื่องเสร็จพร้อมที่จะแข่งขันหรือเล่นกีฬา  องค์การที่มีบุคลากรที่มีความตื่นตัวก็ย่อมส่งผลให้ทำงานดี การศึกษาธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษย์มีความตื่...
	-การตื่นตัวระดับสูงจะตื่นตัวมากไปจนกลายเป็นตื่นตกใจหรือตื่นเต้นเกินไปขาดสมาธิ
	-การตื่นตัวระดับกลางคือระดับตื่นตัวที่ดีที่สุด
	-การตื่นตัวระดับต่ำมักจะทำให้ทำงานเฉื่อยชา งานเสร็จช้า
	จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ทำให้บุคคลตื่นตัวมีทั้งสิ่งเร้าภายนอกและภายใน  ได้แก่ลักษณะส่วนตัวของบุคคลแต่ละคนที่มีต่างกันทั้งบุคลิกภาพ นิสัยและระบบสรีระของผู้นั้น
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	การคาดหวัง (expectancy)
	เป็นการตั้งความปรารถนาที่จะเกิดขึ้นของบุคคลในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น พนักงานคาดหวังว่าเขาจะได้โบนัสประมาณ 4-5 เท่าของเงินเดือนในปีนี้ การคาดหวังทำให้พนักงานมีชีวิตชีวาซึ่งบางคนอาจสมหวัง บางคนอาจผิดหวังก็ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่...
	การตั้งเป้าหมาย (goal setting)
	เป็นการกำหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายปลายทางของการกระทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของบุคคลจัดเป็นแรงจูงใจจากภายในของบุคคลผู้นั้นในการทำงาน  ธุรกิจที่มุ่งเพิ่มปริมาณและคุณภาพควรมีการตั้งเป้าหมายในการทำงานเพราะจะส่งผลให้การทำงานมีแผนในการดำเนินการเหมื...
	ทฤษฎี E.R. G. ของ Alderfer (Existence Relatedness Growth)
	Alderfer (อ้างถึงใน สมยศ นาวีการ, 2540, หน้า 307-310) ได้ปรับปรุงลำดับขั้นความต้องการของ Maslow เป็นความต้องการ 3 ระดับ ดังนี้
	1. ความต้องการดำรงชีวิตอยู่ (existence needs) คือ ความต้องการทางร่างกายและความปลอดภัย ความต้องการรายได้ สวัสดิการและสภาพแวดล้อมการทำงาน
	2. ความต้องการความสัมพันธ์ (relatedness needs) คือ ความต้องการทุกอย่างที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในสถานที่ทำงาน
	3. ความต้องการเจริญเติบโต (growth needs) คือ ความต้องการภายในเพื่อการพัฒนาส่วนบุคคล ความต้องการของบุคคลที่จะเจริญเติบโตพัฒนา และใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยการแสวงหาโอกาส และการเอาชนะความท้าทายใหม่ ๆ
	ทฤษฎี E.R.G ของ Alderfer มีความคล้ายคลึงกับทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษย์ของ Maslow ที่ว่า ความต้องการที่ยังไม่ตอบสนองจะจูงใจบุคคลและเห็นด้วยว่า โดยทั่วไปบุคคลจะก้าวขึ้นไปตามลำดับของความต้องการจากระดับต่ำกว่าก่อนความต้องการระดับสูง เมื่อความต้องก...
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	ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับต่ำจะมีความสำคัญน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง บุคคลอาจจะกลับมายังความต้องการระดับต่ำได้ เช่น บุคคลที่คับข้องใจภายใน การตอบสนองความต้องการการเจริญเติบโต อาจจะถูกใจให้ตอบสนองความต้องการความสัมพันธ์ที...
	ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์ McClelland
	ทฤษฎีนี้เน้นอธิบายการจูงใจของบุคคลที่กระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการความสำเร็จมิได้หวังรางวัลตอบแทนจากการกระทำของเขา  ซึ่งความต้องการความสำเร็จนี้ในแง่ของการทำงานหมายถึงความต้องการที่จะทำงานให้ดีที่สุดและทำให้สำเร็จผลตามที่ตั้งใจไว้...
	ในช่วงปีค.ศ. 1940s นักจิตวิทยาชื่อ David I. McClelland ได้ทำการทดลองโดยใช้แบบทดสอบการรับรู้ของบุคคล (thematic apperception test (tat) เพื่อวัดความต้องการของมนุษย์ โดยแบบทดสอบTAT เป็นเทคนิคการนำเสนอภาพต่างๆ แล้วให้บุคคลเขียนเรื่องราวเกี่ย...
	1.ความต้องการความสำเร็จ (need for achievement (nach) เป็นความต้องการที่จะทำสิ่งต่างๆให้เต็มที่และดีที่สุดเพื่อความสำเร็จ  จากการวิจัยของ McClelland  พบว่า  บุคคลที่ต้องการความสำเร็จ (nach) สูง จะมีลักษณะชอบการแข่งขัน ชอบงานที่ท้าทาย และต...
	2.ความต้องการความผูกพัน (need for affiliation (naff) เป็นความต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่น ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น บุคคลที่ต้องการ
	15
	ความผูกพันสูงจะชอบสถานการณ์การร่วมมือมากกว่าสถานการณ์การแข่งขัน โดยจะพยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น
	3.ความต้องการอำนาจ (need for power (npower) เป็นความต้องการอำนาจเพื่อมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น บุคคลที่มีความต้องการอำนาจสูง  จะแสวงหาวิถีทางเพื่อทำให้ตนมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับหรือยกย่อง ต้องการความเป็นผู้นำ ต้องการทำ...
	จากการศึกษาพบว่าพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมักต้องการจะทำงานในลักษณะ 3 ประการดังนี้
	1.งานที่เปิดโอกาสให้เขารับผิดชอบเฉพาะส่วนของเขา และเขามีอิสระที่จะตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
	2.ต้องการงานที่มีระดับยากง่ายพอดี ไม่ง่ายหรือยากจนเกินไปกว่าความสามารถของเขา
	3.ต้องการงานที่มีความแน่นอนและต่อเนื่องซึ่งสร้างผลงานได้และทำให้เขามีความก้าวหน้าในงานเพื่อจะพิสูจน์ตนเองถึงความสามารถของเขาได้
	แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะที่อินทรีย์ถูกกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมเพื่อไปยังจุดมุ่งหมายดังนั้นแรงจูงใจจึงเป็นความปรารถนา ที่บุคคลมีความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายโดยการเรียนรู้ของแต่ละคนนั่นเอง เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าต่างๆ และบุคคลจะเกิดความต้องก...
	องค์ประกอบในการเกิดแรงจูงใจ  มี 4 ขั้นตอน คือ
	1.  ขั้นความต้องการ ( needs stage )  ความต้องการเป็นสภาวะขาดสมดุลที่เกิดได้เมื่อบุคคลขาดสิ่งที่จะทำให้ส่วนต่าง ๆ ภายในร่างกายทำหน้าที่ไปตามปกติ   สิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตจึงทำให้เกิดแรงขับและเกิดแรงกระตุ้น เช่น ความหิว  เมื่อบุ...
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	หลังจากไม่ใช้ยาลดน้ำหนักจะเห็นว่าคนที่ลดน้ำหนักโดยใช้ยาจะกินอาหารชดเชยมากขึ้นและอาจจะกลับมาอ้วนใหม่อีกหรือเด็กเล็กที่ไม่กินนมตอนป่วย  แต่พอให้ป่วยเด็กจะเริ่มกินนมมากขึ้นเพื่อชดเชยตอนที่ป่วยความกระหายก็เป็นความต้องการอีกอย่างที่เมื่อเกิดแล้วบุคคลต้องหา...
	2.  ขั้นแรงขับ (drive  stage)หรือภาวะที่บุคคลถูกกระตุ้นให้เกิดแรงขับเมื่อบุคคลเกิดแรงขับแล้วบุคคลจะนิ่งอยู่เฉย  ๆ   ไม่ได้บุคคลอาจจะรู้สึกไม่มีความสุข กระวนกระวายใจ ดังนั้นบุคคลจะคิดค้นหาวิธีการที่ทำให้ตนเองรู้สึกว่าได้รับการตอบสนองจากความหิว ความกร...
	3.  ขั้นพฤติกรรม (behavior stage) เป็นขั้นที่เกิดแรงขับอย่างมากที่ทำให้บุคคลเดินไปหาน้ำดื่ม  โดยการเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วเปิดขวดดื่มแล้วจึงเดินมาจ่ายสตางค์หรือถ้าทนต่อความกระหายน้ำได้ก็รีบเดินอย่างรวดเร็วไปจ่ายสตางค์แล้วยกน้ำดื่มรวดเดียวหมดขว...
	4.  ขั้นลดแรงขับ ( drive  reduction stage ) เป็นขั้นสุดท้ายที่อินทรีย์ได้รับการตอบสนองคือ ได้ดื่มน้ำเป็นขั้นที่บุคคลเกิดความพึงพอใจ ความต้องการต่างๆ ก็จะลดลง
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