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เทคนิคการสรางแรงจูงใจใฝเรียนรู 
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บทนํา 
 แรงจูงใจ (Motives) กับ การจูงใจ (Motivation) นั้นแตกตางกัน แตมีความเกี่ยวของกันอยางมาก 
เพราะ การจูงใจ เปนกระบวนการและเทคนิควิธีการในการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้น การเรียนการสอน
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษามีลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแตกตางจากการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นหลักการ กระบวนการและเทคนิคการสรางแรงจูงใจเพื่อการเรียนรูทีใ่ชกบั
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงมีความแตกตางจากระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงแมวาความรูดาน
กระบวนการของการเรียนรูจะมีพื้นฐานทางดานจิตวิทยาการเรียนรูเหมือนกันที่วา แรงจูงใจมีสวนสําคัญทํา
ใหเกิดการเรียนรู และการกระตุนใหมีแรงจูงใจจะทําใหการเรียนรูไดผลดี โดยมีการสอนอยูบนฐานของการ
ใหความสําคัญกับผูเรียนในการเรียนรู แตอยางไรก็ตาม การนําเทคนิควิธีการที่ใชไดผลกับผูเรียนวัยเด็กที่
เปนนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใชกับผูเรียนวัยผูใหญที่เปนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นจึง
ไมเปนสิ่งที่จะสามารถยืนยันประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนรูที่เกิดขึ้นไดอยางมั่นใจ และความ
สับสนก็เกิดขึ้นเสมอกับผูที่ทําการศึกษาคนควาเรื่อง กระบวนการเรียนการสอน เทคนิควิธีการสอน รวมทั้ง
เทคนิคการสรางแรงจูงใจ ซ่ึงเนื้อหาในตํารา บทความ และงานวิจัยสวนมากเปนการนําเสนอเทคนิควิธีการ
สําหรับการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนสําคัญ และมักจะกลาวอางอิงครอบคลุมไปถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชเทคนิควิธีตางๆ เหลานั้นกับผูเรียนในทุกระดับการศึกษา ซ่ึงก็
มักจะอนุมานวาไดผลดีเชนเดียวกัน ซ่ึงการกลาวอางเชนนั้นไมเปนความจริงทั้งหมดทุกเรื่องเสมอไป 
อยางไรก็ตาม ธรรมชาติของการเรียนรูของมนุษย และแรงจูงใจใฝเรียนรูในแตละวัยหรือในแตละชวงอายุมี
ความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การทําความเขาใจกับประเภทและธรรมชาติของแรงจูงใจใฝเรียนรูของ
นักศึกษาจึงเปนความจําเปนกอนที่จะนําเทคนิคการสรางแรงจูงใจใฝเรียนรูไปใชกับนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาในแตละชวงเวลาของการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 
 
ประเภทของแรงจูงใจ 
 การเรียนในชั้นเรียนนั้นมักจะมีความนาเบื่อ (Drudgery) มากกวาความสนุกสนาน (Delight) จึงมี
นักศึกษาจํานวนหนึ่งตองออกกลางคัน ไมสามารถอดทนเรียนจนจบการศึกษาได และอีกจํานวนหนึ่งจําตอง
อดทนกับความนาเบื่อนั้นตอไป ถึงแมวารางกายจะมานั่งอยูในชั้นเรียน แตจิตใจนั้นอยูนอกหองเรียน พวก
เขามาเรียนแตตัว สวนจิตใจนั้นขาดเรียนไมไดมากับรางกาย นักศึกษากลุมนี้จึงไมทุมเทความสามารถและ



หนา 2 จาก 11 

“เทคนิคการสรางแรงจูงใจใฝเรียนรู” เอกสารประกอบการบรรยายใหกับคณาจารย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ณ หองสัมมนาอุทยานหุนขี้ผ้ึงสยาม อ. บานแพ จ.ราชบุรี โดย รองศาสตราจารย ดร.กฤษมันต วัฒนาณรงค  

ใชศักยภาพทางดานการเรียนรูของตนเองไดอยางเต็มที่เพราะไมมีจิตใจที่อยากจะเรียน ดังนั้นการสราง
แรงจูงใจใหผูเรียนมีความตองการอยากจะเรียนรูจะเปนการชวยใหผูเรียนเหลานี้พนสภาวะของความทรมาน
หรือพนทุกขที่เกิดจากการเรียนที่นาเบื่อหนาย และไดพบกับความสุขและความทาทายจากการเรียน 
 แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง สภาวะของจิตที่ไดรับการกระตุนใหเกิดความปราถนาที่อยากเปน 
อยากมี อยากได และกระบวนการหรือวิธีการที่กระตุนจนทําใหเกิดแรงจูงใจนี้เรียกวา การจูงใจ 
(Motivation) หรือ กลาวอีกอยางหนึ่งวา การจูงใจ นั้นเปนกระบวนการที่สรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้น การ
ทดสอบและวัดแรงจูงใจนั้นวัดไดจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาในรูปแบบตางๆ กระบวนการของการวัด
และทดสอบแรงจูงใจตองใชผูเชี่ยวชาญในการวัดและทดสอบเพื่อการแปลผลที่ถูกตอง 
 แรงจูงใจนั้นสามารถจําแนกได 2 ประเภทไดแก แรงจูงใจภายใน เปนสภาวะที่เกิดขึ้นจากแรง
กระตุนในตนเอง (Intrinsic) เปน การจูงใจภายใน (Internal Motivation) และถาแสดงออกเปนการกระทําก็
จะเปนการกระทําที่สนองความตองการและความปรารถนาที่มีอยูในตัวตน อีกประเภทหนึ่งของแรงจูงใจ
ไดแก แรงจูงใจภายนอก เปนสภาวะที่เกิดขึ้นจากแรงกระตุนจากภายนอก (Extrinsic) เปน การจงูใจภายนอก 
(External Motivation) เชน คานิยมในสาขาวิชาที่เรียน สถาบันการศึกษา รางวัลและเกียติยศที่ไดจากการ
เรียน เปนตนโดยที่อาจจะมีสวนหรือไมมีสวนเกี่ยวของกับแรงจูงใจภายในก็ได นอกจากนี้แรงจูงใจภายใน
และแรงจูงใจภายนอกบางอยางสามารถสลับที่กันได การกระตุนแรงจูงใจภายนอกอาจสงผลใหเกิด
แรงจูงใจภายในขึ้นไดเชนกัน แรงจูงใจ (Motives) จึงมีหลายรูปแบบ เชน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
(Achievement Motive) แรงจูงใจใฝอํานาจ (Authority or Power Motive) แรงจูงใจใฝสัมพันธ (Affiliate 
Motive) แรงจูงใจใฝกาวราว (Aggressive Motive) แรงจูงใจใฝพึ่งพา (Dependent Motive) และแรงจูงใจใฝ
อิสระ (Independent Motive) เปนตน ในบทความนี้จะกลาวถึงเฉพาะแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หรือแรงจูงใจใฝ
เรียนรูเทานั้น 
 แรงจูงใจใฝเรียนรู หรือ ในบางทีเรียกวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ของนักศึกษานั้นมีธรรมชาติที่
เกี่ยวของกับความปรารถนาของนักศึกษาที่จะมีสวนรวมในกระบวนการของการเรียนรู เพื่อบรรลุหรือ
สัมฤทธิ์ผลตามความปรารถนา การศึกษาระดับอุดมศึกษานี้ไมใชเปนการศึกษาภาคบังคับ และนักศึกษาก็มี
เหตุผลของความปรารถนาอยูภายใตการใหความสนใจหรือการไมสนใจกับกระบวนการของการเรียนรู และ
เหตุผลนั้นเปนมูลฐานของแรงจูงใจใฝเรียนรูของนักศึกษา ส่ิงที่ควรใหความสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ แรงจูงใจ
ใฝเรียนรูนั้น นักศึกษาจะแสดงออกมาใหเห็นไดจากความตั้งใจ ความมุงมั่น ความอดทนที่จะมีสวนรวมใน
กระบวนการของการเรียนรูอยางตอเนื่องและมีระยะยาวนาน มิใชเกิดขึ้นเพียงชั่วครูช่ัวยามเทานั้น การ
เรียนรูจะเกิดขึ้นเมื่ออาจารยที่เปนผูสอนคาดหวังวาจะใหนักศึกษาที่เปนผูเรียนไดเกิดการเรียนรู นักศึกษาก็
จะเกิดการเรียนรูไดเชนกัน และนักศึกษาจะมีแรงจูงใจในการเรียนรูถาพวกเขามีความศรัทธาในตัวอาจารย 
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ธรรมชาติของแรงจูงใจ 
 แรงจูงใจเปนสิ่งที่สรางขึ้นได ทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก การสรางแรงจูงใจนั้นเกิด
ไดทั้งการสรางขึ้นดวยตนเอง และการสรางขึ้นโดยผูอ่ืน (ที่เรียกวา การจูงใจ) แรงจูงใจใฝเรียนรูเปน
ศักยภาพที่มีอยูกับตัวผูเรียน ที่เกิดจากการไดรับประสบการณตางๆ มาในชีวิตผานทางการไดพบ ไดเห็น 
ตัวอยาง หรือรูปแบบที่ตรงใจ โดนใจ การไดรับการสั่งสอน การพูดคุย หรือการไดมีการพบปะสังสรรคทาง
สังคมกับคนที่พิเศษบางคน ลวนมีผลตอการสรางแรงจูงใจทั้งสิ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสอนหรืออาจารยมี
อิทธิพลอยางมากในการสรางแรงจูงใจใฝเรียนรู เชน เจตคติ ความเชื่อ บุคลิกภาพ ความประพฤติ การใชวาท
กรรม ความรูความสามารถ ความคาดหวัง ตลอดจนความตั้งใจสอนของอาจารยมีพลังอยางมากในการสราง
แรงจูงใจใฝเรียนรูใหกับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม ทั้งการเสริมแรงจูงใจและการบั่นทอนแรงจูงใจ
ในตัวนักศึกษา 
 นักศึกษาที่มีอายุนอยเมื่อพบกับความลมเหลวแลวมีแรงจูงใจที่จะพยายามตอสูเอาชนะ มีความ
อดทนอยางยาวนาน และใชความพยายามบอยครั้งกวานักศึกษาที่มีอายุมาก และนักศึกษาที่อายุนอยมอง
แบบแผนของความพยายามเปนสิ่งที่ดีงามหรือมองในแงบวก แตนักศึกษาที่อายุมากมองแบบแผนของความ
พยายามเปนดาบสองคม คือ มีทั้งขอดีและขอเสียอยูดวยกัน แรงจูงใจที่จะพยายามเอาชนะหรือใหเกิด
ผลสัมฤทธ์ิตามความปรารถนา ถึงแมจะเปนการลองผิดลองถูกก็ตาม นักศึกษาอายุนอยมีความพรอมและ
ยินดีที่จะลองผิดลองถูกมากกวานักศึกษาที่อายุมาก และความลมเหลวที่เกิดขึ้นจากการตองใชความพยายาม
และแรงจูงใจอยางมากนั้นใหผลเชิงลบ (หมดกําลังใจหรือแรงจูงใจมอดไหม) มากกวาความลมเหลวที่เกิด
จากการตองใชความพยายามและแรงจูงใจนอยหรือไมตองใชแรงจูงใจเลยซึ่งเกิดไดกับนักศึกษาทุกวัย 
 สําหรับระดับของแรงจูงใจใฝเรียนรูนั้น เมื่อนักศึกษาพบกับปญหาที่มีความซับซอนและตองใช
ความอุตสาหะในการแกปญหา นักศึกษาที่มีระดับของแรงจูงใจใฝเรียนรูสูงจะใชความพยายาม ใช
กระบวนการแกปญหา ใชยุทธศาสตรในการแกปญหา และลองวิธีการตางๆ ในการแกปญหามากกวา
นักศึกษาที่มีระดับของแรงจูงใจใฝเรียนรูต่ํา นักศึกษาที่มีแรงจูงใจใฝเรียนรูสูงและตองการผลสัมฤทธิ์ตาม
ความปรารถนาจะมีความตั้งใจ อดทน แสวงหายุทธศาสตรตางๆ รวมทั้งความรู ขอมูลเชิงลึกอยางมากใน
การแกปญหาเพื่อใหบรรลุความปรารถนาของตน สวนนักศึกษาที่มีแรงจูงใจใฝเรียนรูต่ําจะขาดความสนใจ
แกปญหา และละความพยายามแกปญหาอยางรวดเร็ว 
 นักศึกษาที่มีแรงจูงใจภายในนั้นจะพอใจกับสิ่งทาทายที่มีความยากในระดับกลาง ขณะที่นักศึกษาที่
มีแรงจูงใจภายนอกจะพอใจกับสิ่งทาทายที่มีความยากในระดับต่ํา นักศึกษาที่มีแรงจูงใจภายนอกมีความ
โนมเอียงที่จะใชความพยายามนอยที่สุดเพื่อจะใหไดประโยชนมากที่สุด 
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 อยางไรก็ตามในการเรียนการสอน อาจารยไมสามารถ (และไมควร) ที่จะจัดกิจกรรมที่ตองใช
เฉพาะแรงจูงใจภายในเทานั้น ถึงแมวาแรงจูงใจภายในนั้นจะมีพลังสูงในการเรียนรูมากก็ตาม แตแรงจูงใจ
ภายนอกที่อาจารยผูสอนสรางขึ้นและทําใหมีความสําคัญสําหรับนักศึกษาในการเรียนรู ก็จะสามารถสราง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะนํามาสูคุณภาพของการเรียนการสอนได 
 
เทคนิคการสรางแรงจงูใจใฝเรียนรู 
 เทคนิคการสรางแรงจูงใจใฝเรียนรูถึงแมวาจะมีลักษณะเปนการสรางแรงจูงใจภายนอกก็ตาม แต
แรงจูงใจที่สรางขึ้นนี้อาจสงผลในการปรับเปลี่ยนใหเกิดแรงจูงใจภายในดวย ซ่ึงสามารถนําไปใชไดใน
สถานการณของการเรียนตางๆ ไดเปนอยางดี การสรางแรงจูงใจใฝเรียนรูใหกับนักศึกษานั้นมีระดับของ
ความรับผิดชอบแบงเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับมหภาค (Macro Level) และ ระดับจุลภาค (Micro Level) ใน
ระดับมหภาคนั้นเนนการสรางระบบแบบแผนและองคประกอบหลักสําหรับการเรียนรูเพื่อสรางแรงจูงใจ
โดยรวม โดยมีภาควิชา คณะวิชาและมหาวิทยาลัยทําหนาที่รับผิดชอบในการสรางแรงจูงใจใฝเรียนรูใหกับ
นักศึกษาในระดับนี้ สวนในระดับจุลภาคนั้นเปนความรับผิดชอบของอาจารยที่ทําการสอนในหองเรียน 
เนนการกระทําและกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิคการสอน และการใชส่ือหรือเทคโนโลยีทางการสอน 
เปนตน การสรางแรงจูงใจในระดับมหภาคมีดังนี้ 
 1.  สรางสิ่งแวดลอมทางการเรียนท่ีดี เปนการสรางบรรยากาศทางกายภาพในสถานศึกษาและใน
หองเรียนใหเหมือนกับภาคธุรกิจ (Business-like Atmospheres) ที่จัดหนารานคาของตนหรือจัดสิ่งแวดลอม
ในการทํางานที่ใหความรูสึกนาสนใจเชน การตกแตงดวยภาพ แผนภูมิและ กราฟกตางๆ การจัดวางอุปกรณ
ฝกใหเปนที่สะดุดตานาสนใจ ชวนเชิญใหอยากเขามาใกลๆ สัมผัสจับตอง และกระตุนความอยากรูอยาก
เห็นในตัวนักศึกษา โดยมีพื้นฐานของความสะอาด ความเปนระเบียบ มีคุณคาและราคา ไมใชเปนที่รวมของ
ขยะและของราคาถูกๆ ในสายตาของนักศึกษา เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ตองอยูในสภาพพรอมใชงานได 
สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย หองน้ําสะอาดตลอดเวลาแสดงใหเห็นถึงการมีคนดูแลเอาใจใส หองเรียนปรับ
อากาศ มีความเงียบ สะอาดและแสงสวางเหมาะสมกับการเรียน นักศึกษามีความสุขที่ไดอยูในสถานศึกษา
และหองเรียนที่เพียบพรอมกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียน ในปจจุบันนี้นักศึกษาตองการที่จะเขาใช
อินเตอรเน็ตแบบไรสายผานคอมพิวเตอรแบบพกพาไดทุกที่ ทุกเวลาในสถานศึกษา ตั้งแตระดับภาควิชา 
ระดับคณะวิชา และระดับมหาวิทยาลัย ตองจัดเตรียมใหนักศึกษาไดใชอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 2.  จัดใหมีสิ่งตอบแทน ในสถานการณทั่วๆ ไปของการเรียนนั้น ลําพังเพียงแคแรงจูงใจภายในตัว
ของผูเรียนเองโดยไมมีส่ิงตอบแทนในรูปของรางวัลจะทําใหโอกาสเกิดความสําเร็จมีนอยลง นอกเสียจากวา
นักศึกษาจะแสวงหาความพอใจในการเรียนอยูบนฐานของความเขาใจที่วาเปาหมายของการเรียนเปนสิ่งที่มี
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ประโยชนกับพวกเขาหรืออยางนอยก็ไดรับความสนุกสนานจากการไดพบเจอสิ่งใหมๆ จากการเรียน การ
ใหรางวัล การใหเกียรติบัตร เกียรตินิยม เหรียญทอง หรืออ่ืนๆ ที่แสดงถึงการมีคุณสมบัติของคนพิเศษ ลวน
เปนสิ่งตอบแทนที่สรางเสริมแรงจูงใจใหกับนักศึกษาในการเรียนรูทั้งสิ้น 
 3.  สรางแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายในมีความคงทนและมีพลัง นอกจากนั้นยังเปนการทําใหเกิด
การเรียนรูแบบนําตนเอง (Self-directive) มากกวาแรงจูงใจภายนอกที่ไดกลาวมาขางตน นักศึกษาบางคนมี
แรงจูงใจภายในนอยตองไดรับการกระตุนและเสริมแรงกันอยูตลอดเวลา การใชส่ิงตอบแทนในรูปของ
รางวัลเปนตัวกระตุนภายใตหลักการของความเชื่อที่วาผูเรียนจะเรียนไดดีเมื่อมีความพึงพอใจในการเรียน 
โปรดระวังใหมากในการใชส่ิงตอบแทนหรือรางวัลซ่ึงเปนตัวกระตุนแรงจูงใจจากภายนอก ควรจะใชเมื่อมี
ความจําเปนเพราะอาจทําใหเกิดการถดถอยของแรงจูงใจภายในที่นักศึกษามีอยูได การสรางแรงจูงใจภายใน
นั้น อาจารยตองอดทน และใชเวลาทําความเขาใจกับนักศึกษาแตละคน เพื่อหาชองทางของการกระตุนให
เกิดแรงจูงใจภายในดวยวิธีตางๆ เชน การเปรียบเทียบใหนักศึกษารูสึกถึงคุณคาของการเรียน การนําเสนอ
เร่ืองราวท่ีกระทบความรูสึกอยางรุนแรง หรือจัดแสดงตัวอยางที่เปนจริง รวมทั้งการจัดประสบการณใหได
พบเห็นหรือไดรับประสบการณตรงจากผูที่ประสบความสําเร็จจากการเรียนและมีความกาวหนาในอาชีพ
จากสาขาวิชาที่เรียนในชวงของการปฐมนิเทศ เปนตน 
 4.  ทําใหนักศึกษามีความพรอมและตองการจะเรียนรู การวางเงื่อนไขและสรางสถานการณของการ
เรียนในรูปแบบตางๆ การใชยุทธวิธีการสอนที่ทําใหผูเรียนมีความพรอมและตองการจะเรียนรูเปน
ความสามารถของอาจารย การใชชวงจังหวะ เวลา สถานการณ เหตุการณ ที่เปนอยูเปนแรงกระตุนและสราง
ความตองการเรียนรูจะทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางมาก และในกรณีที่นักศึกษายัง
ไมพรอมที่จะเรียนใหยุติการเรียนการสอนกอน และสรางความพรอมใหเกิดขึ้นกอนที่จะดําเนินการสอน
ตอไป บางครั้งการออกกฎ ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติตนในระหวางเรียนใหกับนักศึกษาใชเปน
แนวทางของการปฎิบัติตนในขณะเรียน สามารถสรางความพรอมและกระตุนแรงจูงใจได 
 5.  สงเสริมใหมีการจัดหาและใชสื่อการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา ส่ือการสอนและเทคโนโลยี
การศึกษาที่ไดรับการออกแบบและมีการบริหารจัดการในการใชอยางดีจะสามารถกระตุนความสนใจและ
สรางแรงจูงใจใฝเรียนรูได โดยทั่วไปแลวส่ือที่มีการออกแบบและเตรียมการสําหรับการใชไวอยางดีนั้นจะ
ใหความรูที่มีความหมายและนาสนใจกับนักศึกษา เชน ส่ือคอมพิวเตอร ส่ือส่ิงพิมพ และสื่อวิทยุโทรทัศน 
เปนตน หลักการสําคัญของการออกแบบสื่อที่ดีคือ การที่ส่ือสามารถเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมที่จะ
เกิดขึ้นไดเปนอยางดี นอกจากนั้นสื่อที่สามารถสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาไดดีนั้นตองสามารถทําให
นักศึกษาไดเรียนรู ไดเขาใจ ไดเห็นความแตกตางทําใหเกิดการเปรียบเทียบความคิดหรือความรูจากแหลง
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ตางๆ ที่เกี่ยวของ และสามารถบรรลุผลตามจุดมุงหมายของการเรียนหรือสามารถทําขอสอบได และสุดทาย
ส่ือสามารถสนองความปรารถนาใฝรูในตัวของนักศึกษาไดอยางครบถวน หรือไมมีขอสงสัยเหลืออยู 
 อยางไรก็ตาม ไมมีเทคนิคการสรางแรงจูงใจใดๆ ท่ีจะทําใหเกิดแรงจูงใจที่ยั่งยืนไดนอกเสียจากการ
ทําใหเปาหมายของการเรียนรูนั้นเปนเปาหมายที่อยูบนฐานของความเปนจริงและเปนไปไดเทานั้นจึงจะพอ
มีทางใหแรงจูงใจนั้นมีความคงทนและยั่งยืนจนสามารถบรรลุผลได และ ความสําเร็จ เปนแรงจูงใจที่มีพลัง
มากกวา ความลมเหลว การใชความสําเร็จเปนแรงจูงใจให ว่ิงไปหา ดีกวาการใชความลมเหลวเปนแรงจูงใจ
ใหว่ิงหนี โดยปกติแลวคนสวนมากจะตั้งความหวังไวในระดับกลางๆ มากกวาความหวังที่ ยากมาก ที่จะ
สําเร็จ หรือ งายมาก ที่จะสําเร็จไดโดยไมตองพยายามมากนักก็สําเร็จ ในสถานการณของการเรียนมีบางครั้ง
ที่นักศึกษาตั้งความหวังไวเกินกวาที่จะเปนจริงไดโดยที่ไมทราบถึงการตองใชความรู ทักษะ และศักยภาพ
อ่ืนๆ ที่จําเปนในการบรรลุความสําเร็จนั้น พวกเขาไมรูวาตองรูอะไรบางจึงจะสําเร็จตามที่เขาตองการ จึง
เปนหนาที่ของอาจารยที่ตองทําใหนักศึกษาทราบถึงความเปนไปไดและความเปนจริงที่นักศึกษาได
ตั้งเปาหมายไว และอาจารยตองมีทักษะและความชํานาญในการประเมินความสามารถและความพรอมของ
นักศึกษาที่จะบรรลุถึงเปาหมายที่เขาตองการไดหรือไม อาจารยตองบอกความจริงกับนักศึกษานอกจากนั้น
ควรชวยสรางเสริมความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการมุงสูความสําเร็จของนักศึกษาอีกดวย 
 สําหรับการสรางแรงจูงใจใฝเรียนรูในระดับจุลภาคนั้น เปนความรับผิดชอบโดยตรงของอาจารย
ผูสอนในหองเรียน เปนการทํากิจกรรมในทุกชวงเวลาการสอน เชน ชวงเวลาเริ่มตน ระหวางดําเนินการ 
และชวงสุดทายของการสอน โดยใชบทบาทของอาจารยในการสรางแรงจูงใจใฝเรียนรูดังตอไปนี้ 
 1.  ลดความกังวลใจในตัวนักศึกษา เนื่องจากในสถานการณของการเรียนการสอนนั้นมีความ
เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความเชื่อ ซ่ึงมักจะสรางความวิตกกังวลใจใหกับนักศึกษา ในแง
หนึ่งนั้นการนําความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นเปนการสรางความเครียดในขณะที่เปนการสรางแรงจูงใจได
เชนกัน ถานักศึกษาเกิดความกังวลใจมากๆ ขาดสมาธิ จะทําใหการรับรูส่ิงตางๆ ที่อาจารยพยายามสอนนั้น
ลดนอยลง นักศึกษาจะไมสามารถรับรูเร่ืองราวตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ อาจารยตองดําเนินการลด
ความกังวลใจของนักศึกษาลงเมื่อตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความเชื่อโดยการพยายามชี้ใหเห็นถึง
เปาหมายที่ชัดเจนและเปนสิ่งที่ถูกตองดีงามในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความเชื่อไปสูส่ิงใหม 
อาจารยตองหลีกเลี่ยงการนําเสนอที่คลุมเคลือ (Ambiguous) หรือใชวาทกรรมที่ขาดความมั่นใจที่จะชี้ถูกชี้
ผิดใหกับนักศึกษา เชน คําพูดที่วา “ไมเชื่ออยาลบหลู” เปนการสรางความสับสน วิตกกังวล ไมมั่นใจ ไม
กลาโตแยงหรือตอบโตกับอาจารย ไมสรางสรรค หรือปดทางของการสืบคนหาความจริงใหกับนักศึกษาผูมี
แรงจูงใจในการแสวงหาความรูใหลึกซึ้งอีกดวย นับเปนการทําลายแรงจูงใจใฝเรียนรูอยางมาก 
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 2.  ชวยนักศึกษาตั้งเปาหมายและใหคําติชม การตั้งเปาหมายเพื่อการเรียนรูไวเปนการแสดงถึงความ
ตั้งใจที่จะมุงสูความสําเร็จ และจะกระตุนกระบวนการเรียนรูในตัวนักศึกษาในทุกๆ วัน และทุกครั้งที่มีการ
เรียน อาจารยตองชี้นําการกระทําที่จะมุงสูความสําเร็จตามเปาหมายใหกับนักศึกษา รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือและใหโอกาสเพื่อนักศึกษาจะสามารถประสบความสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายใว 
 3.  ใหความรวมมือกับนักศึกษาและยินดีกับความสําเร็จ โดยปกติแลวนักศึกษาจะมองหาคน
ชวยเหลือใหตนเองสามารถบรรลุความสําเร็จได นอกจากนั้นนักศึกษายังมองหาคนอื่นๆ ที่จะนํามา
เปรียบเทียบกับตนเองในดานความสามารถ (Abilities) ความคิดเห็น (Opinions) และความรูสึก (Emotions) 
การใหความรวมมือและแสดงความยินดีของอาจารยจะชวยลดความวิตกกังวลไดอีกดวย อยางไรก็ตาม
แรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของอาจารยในลักษณะนี้อาจนําไปสูความขัดแยง การอิจฉา การแขงขัน
และพฤติกรรมอื่นๆ ที่มีความโนมเอียงไปในทางลบหรือเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค อาจารยตอง
ระมัดระวังการใหความรวมมือ การชวยเหลือนักศึกษา และการชื่นชมนักศึกษาแตละคนอยางเหมาะสมดวย 
 4.  บูรณาการเทคนิควิธีหลายๆ อยางเพื่อการสรางแรงจูงใจ การสรางแรงจูงใจนั้นไมมีทฤษฎีหลัก 
(Grand Theory of Motivation) ที่ใชสําหรับสรางแรงจูงใจ แตอยางไรก็ตามแรงจูงใจเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
การเรียนรู การวางแผนเพื่อทําใหเกิดแรงจูงใจใฝเรียนรูนั้นตองมีการวางแผนอยางรอบคอบและเชื่อมโยง
เทคนิควิธีการตางๆ เขาดวยกันในการสอนแตละครั้ง เพราะแรงจูงใจนั้นเกิดขึ้นจากหลายๆ ปจจัยที่มีความ
เกี่ยวของกัน นอกจากนี้พฤติกรรมทางวาจา บุคลิคภาพ คุณวุฒิ ความรูความสามารถ รสนิยม อารมณขันและ
มนุษยสัมพันธของตัวอาจารยเองมีสวนอยางมากในการสรางแรงจูงใจใฝเรียนรูสําหรับนักศึกษา ถาอาจารย
รูจักที่จะนํามาใชใหเกิดประโยชนแลวจะเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาได 
 5.  สรางความศรัทธา (Faith) ใหเกิดขึ้น ความศรัทธามีความสําคัญสําหรับแรงจูงใจใฝเรียนรูของ
นักศึกษา การที่อาจารยมีผลงานวิจัย มีตําราเรียนที่แตงโดยอาจารยผูสอนเอง เขียนหนังสือหรือบทความ
วิชาการจํานวนมาก หรือเปนที่พึ่งทางวิชาการใหกับสังคม เปนที่รูจักแพรหลายในสังคมจะสรางความ
ศรัทธาใหกับนักศึกษาไดมาก การวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ผูเขียนเปนอาจารยที่ปรึกษาในป พ.ศ. 
2552 ไดดําเนินการทดลองโดยใชอาจารยคนเดียวกันดําเนินการสอนกับผูเรียนสองกลุม กลุมทดลองให
รับชมประวัติการศึกษาที่นาชื่นชมของอาจารยผูสอน และการไดรับการยกยองถึงความสามารถและความ
เชี่ยวชาญของอาจารยผูสอนจากผูบังคับบัญชา เพื่อนอาจารย และผูเรียนที่เคยเรียนกับอาจารยผูสอนคนนี้
มาแลวกอนที่จะมีการเรียนการสอน เปนการสรางความศรัทธาที่มีตอตัวอาจารยผูสอนใหกับผูเรียนที่เปน
กลุมทดลอง สวนอีกกลุมหนึ่งเปนกลุมควบคุมไมไดรับการสรางความศรัทธา ซ่ึงเปนสถานการณของการ
เรียนการสอนตามปกติ ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนที่ไดรับการสรางความศรัทธาตอผูสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนสูงกวาผูเรียนที่ไมไดรับการสรางความศรัทธาตอผูสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นการ
สรางความศรัทธาใหเกิดขึ้นกับผูเรียนเปนอีกวิธีหนึ่งที่จะสรางแรงจูงใจใฝเรียนรูใหกับนักศึกษาได 
 อยางไรก็ตามอาจารยจํานวนมากที่สอนในระดับอุดมศึกษายังคงมีชองวางที่ใหญมากระหวาง 
ความรูความเขาใจที่วา การสอนที่ดีตองมีการสรางแรงจูงใจใฝเรียนรูใหกับนักศึกษา กับ เทคนิคการสราง
แรงจูงใจใฝเรียนรู ทั้งสองอยางนี้ยังไมไดรับการเชื่อมตอดวยเทคนิควิธีการหรือยุทธวิธีการสอนที่เปนที่
มั่นใจวาถาดําเนินการตามเทคนิควิธีการสอนหรือยุทธวิธีการสอนที่ตนเองดําเนินการอยูจะเปนการสราง
แรงจูงใจใฝเรียนรูใหกับนักศึกษา ชองวางนี้มีอยูจริงและเปนชองวางที่ใหญ เกิดขึ้นซ้ําๆ กับผูที่มาเปน
อาจารยใหมในระดับมหาวิทยาลัย การพัฒนาอาจารยจึงเปนความจําเปนที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหอาจารยสามารถบูรณาการเทคนิควิธีการสรางแรงจูงใจใฝเรียนรูใหกับนักศึกษาได ยังไมมีเทคนิค
วิธีการหรือยุทธวิธีการสอนที่คณาจารยทุกคนสามารถใชไดผลทุกครั้งในการสรางแรงจูงใจใฝเรียนรูใหกับ
นักศึกษาทุกคนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะวา การถายทอดความรูสูผูเรียนนั้นเปนทั้งศาสตรและ
ศิลป การเปนศาสตรหมายถึง การมีปรัชญา หลักการ และทฤษฎี สําหรับกระบวนการของการสอนที่
สามารถถายทอดความรูสูผูเรียนไดอยางเปนระบบและยืนยันผลของการปฏิบัติไดไดอยางถูกตองและเปน
จริงเสมอ สวนความเปนศิลปนั้นหมายถึง ผูสอนแตละคนสามารถใชกระบวนการของการสอนไดตามแบบ
เฉพาะของตนโดยไดผลการเรียนรูไมแตกตางกัน ดังนั้น ประสบการณของการสอนที่มากขึ้นจึงเปนคําตอบ
เพื่อลดชองวางนี้ อาจารยที่มีประสบการณสอนมากสามารถบูรณาการเนื้อหาวิชาและเทคนิควิธีการสอน
ตางๆ เพื่อถายทอดความรูสูผูเรียนไดอยางดีและมีคุณภาพ สําหรับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีของ
สถาบันอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาจารยผูสอนตองมีและใชความสามารถอยางมากในการ  
บูรณาการเพื่อการถายทอดความรูสูผูเรียนไดอยางมีคุณภาพ อาจารยที่มีประสบการณดานการสอนมาก มี
ความรู และประสบการณในศาสตรหลายๆ สาขาวิชาจะสามารถสอนแบบบูรณาการในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปไดดี 
 
บทสรุป 

ในการศึกษาเรื่อง เทคนิคการสรางแรงจูงใจใฝเรียนรูใหกับนักศึกษา ไดกลาวถึงธรรมชาติของ
แรงจูงใจ และประเภทของแรงจูงใจ ที่มีทั้งแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายใน รวมถึงเทคนิคการสราง
แรงจูงใจในระดับมหภาคและระดับจุลภาค และการถายทอดความรูสูผูเรียนหรือการสอนนั้นเปนทั้งศาสตร
และศิลป สําหรับการดําเนินกิจกรรมทางดานการเรียนการสอนนั้น จะมีชวงเวลาของการจัดกิจกรรมทางการ
เรียนการสอนแบงออกเปนชวงเริ่มตนของการเรียนการสอน ชวงระหวางดําเนินการเรียนการสอน และชวง
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สุดทายของการเรียนการสอน ในแตละชวงเวลานั้นมีปจจัยของแรงจูงใจ เทคนิควิธีการสรางแรงจูงใจ ระดับ
การสรางแรงจูงใจ และผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลาของการจัดการเรียนการสอนสรุปไดดังนี้ 

 
ชวงเวลา ปจจัยของแรงจูงใจ เทคนิควิธีสราง ระดับการสราง ผลกระทบ 

ชวงเริ่มตน เมื่อ
นักศึกษาเขาสู
กระบวนการ
ของการเรียน
การสอนในชั้น
เรียน 

เจคติที่มีตอสิ่งแวดลอม
ทางการเรียน อาจารย 
เนื้อหาวิชา ทัศนะและ
ความตองการพื้นฐานของ
นักศึกษาเอง เปน
องคประกอบสําคัญ
สําหรับแรงจูงใจเพื่อการ
เรียนรู 

สรางเงื่อนไขการเรียนให
เปนบวก พยายามลบความ
เช่ือที่ผิดและทัศนะเชิงลบ
ในดานตางๆ ลด
องคประกอบที่คุกคาม
และอาจสรางความ
ลมเหลวในการเรียน จัด
กิจกรรมที่ทําใหนักศึกษา
สามารถบรรลุถึงความ
ตองการขั้นสูงสุดได 

สรางไดดีใน
ระดับมหภาค 
มหาวิทยาลัยตอง
เห็นความสําคัญ
และสนับสนุนให
มีการสราง
แรงจูงใจเพื่อการ
เรียนรูในทุกๆ ภาค
สวนของ
มหาวิทยาลัยอยาง
จริงจังดวยการจัด
สิ่งแวดลอมที่ดี 

ความประทับใจ
และภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัย 
ของอาจารยและ
ของสาขาวิชาที่
จัดการเรียนการ
สอน อาจนําไปสู
การมีช่ือเสียงหรือ
ถูกตําหนิจากสังคม
ไดอันมาจากการ
สื่อสารแบบปาก
ตอปากของ
นักศึกษาสูสังคม 
 
 

ชวงระหวาง
ดําเนินการเมื่อ
นักศึกษาเขาสู
เนื้อหาหลักของ
การเรียนการ
สอน 

กระบวนการกระตุน
นักศึกษาใหเกิดการเรียนรู 
การจัดลําดับเนื้อหาวิชา
และการแสดงใหเห็น
ประโยชนและความสําคัญ
ของเนื้อหาที่กําลังเรียน 
เทคนิควิธีการสอน การใช
สื่อการสอน ระยะเวลา 
ชวงเวลาที่สอน 

เปลี่ยนเทคนิควิธีการสอน 
และเนื้อหาที่กําลังสอน 
ใหนักศึกษามีสวนรวม
และตอบสนองในสวน
สําคัญๆ ของกระบวนการ
เรียนการสอน ใหนักศึกษา
จัดระเบียบของเนื้อหาวิชา
และสรางประเด็นของ
เนื้อหาที่อยูใน
กระบวนการสอน ใหมี
การรวมมือกันสราง
เปาหมายของการเรียน 
 
 

สรางในระดับ
จุลภาคโดยอาจารย
ที่สอนในรายวิชา
ตางๆ ตองรูเทคนิค
การสอนและการ
สรางแรงจูงใจ 

ภาวะทางอารมณ
ของนักศึกษา
ในขณะเรียน เชน
ความกังวล 
ความเครียด 
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ชวงเวลา ปจจัยของแรงจูงใจ เทคนิควิธีสราง ระดับการสราง ผลกระทบ 
ชาวสุดทาย เปน
ชวงที่นักศึกษา
สิ้นสุด
กระบวนการ
ของการเรียน 
และสิ้นสุด
กระบวนการ
ของจัดการเรียน
การสอน 

การตัดสินคุณคาแหง
ความสามารถของ
นักศึกษาที่มีตอกิจกรรม
การเรียน ผลการเรียนอัน
เปนผลมาจากการทํา
กิจกรรมการเรียนการสอน 
การไดบรรลุเปาหมายที่
คาดหวังของนักศึกษาแต
ละคน และการสนอง
ความตองการของ
นักศึกษาโดยรวม 

การเสริมแรงดวยการให
รางวัล การชมเชยทั้งในรูป
ของสิ่งที่จับตองไดและสิ่ง
ที่เปนนามธรรม ให
นักศึกษารับทราบผลการ
เรียนและความสําเร็จใน
แตละขั้นของตนเปน
ระยะๆ และตอเนื่อง ถา
การเรียนมีผลพวงที่
เกิดขึ้นตามมาใหนักศึกษา
ไดเผชิญกับผลพวงนั้น
อยางเปนจริง เปดโอกาส
ใหนักศึกษาไดแสดงความ
คิดเห็นหรือช้ีแจงทัศนะ
ของตนเองไดอยาง
กวางขวาง และใหการจบ
บทเรียนหรือการสอน 
เปนการจบดวยดีหรือเปน
การจบอยางมีความสุข 

ทั้งระดับจุลภาค
และระดับมหภาค 
ทั้งตัวอาจารยและ
มหาวิทยาลัย
ดําเนินการสราง
แรงจูงใจใน
ลักษณะของการ
ใหรางวัลเปนเงิน
หรือสิ่งของและ
การเชิดชูเกียรติ
เมื่อนักศึกษาได
แสดงถึงการทุมเท
เพื่อความสําเร็จ
ของการเรียน เชน
การใหวุฒิบัตร 
ยกเวนคาเลาเรียน 
การใหเหรียญทอง 
และเกียรตินิยม 
เปนตน 
 

เกิดคานิยมของการ
ต้ังใจเรียนซึ่งเปน
พฤติกรรมหนึ่งที่
แสดงออกถึงการมี
แรงจูงใจเพื่อการ
เรียนในตัวของ
นักศึกษา สวนผล
ทางดานลบเชน
การอิจฉา การ
แขงขัน และการมุง
เอาชนะผูอื่นโดย
ไมสนใจคุณธรรม
และจริยธรรมเปน
ผลทางลบที่ตองหา
ทางแกไขและ
ระมัดระวังไมให
เกิดขึ้น 

 
 การสรางแรงจูงใจใฝเรียนรูใหกับนักศึกษา นอกจากจะเปนการพัฒนาวิชาชีพของการเปนอาจารย
ในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพแลว ยังเปนการชวยใหนักศึกษาไดมีเปาหมายของการเรียน และสามารถ
เรียนรูไดอยางมีความสุข พนจากความทุกขและความเบื่อหนายในการเรียน การมาเขาเรียนของนักศึกษาจะ
มาเรียนดวยความพรอมทั้งรางกายและจิตใจ นักศึกษาจะสามารถทุมเท มีความอดทน ใชศักยภาพและ
ความสามารถที่มีอยูในตัวนักศึกษาไดอยางเต็มที่ และเมื่อนักศึกษาไดใชศักยภาพและความสามารถอยาง
เต็มที่แลว อาจารยก็จะพบวาการเรียนการสอนเปนสิ่งที่นาทาทาย หองเรียนเปนสถานที่ของความสนุกกับ
การใชปญญา ไดคนพบสิ่งนาทึ่งใหมๆ และมีความสุขกับการสอนเชนเดียวกับนักศึกษาที่มีความสุขกับการ
เรียนเชนกัน ถือไดวาเปนการสรางสังคมของผูทรงปญญา (Community of Scholars) ขึ้นในมหาวิทยาลัย 
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