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           The purposes of this research were to study and development of motivation in 
learning Buddhist subject of the third level students, through group activity. The populations 
were 820 students, In Thainiyomsongkroa School, Term 2nd, Year 2009 in Bangkok. As the 
sample, there were 15 students who had low motivation 25 percentile level in learning 
Buddhist subject this program. Research instruments in this study were a) The four paths of 
accomplishment (IDDHIPADA) Questionnaire b) Motivation in learning Buddhist subject 
Questionnaire and c) The Program development of motivation in learning Buddhist subject. 
Furthermore, r , t-test  and F-test were employed to test the hypotheses. 
 
The results were as follow: 
   1. Students had the four paths of accomplishment (IDDHIPADA) in learning 
Buddhist subject were generally at the moderate level. 
   2. Students had motivation in learning Buddhist subject were generally at the 
moderate level. 
   3. Male and female students had motivation in learning Buddhist subject generally 
no significantly different. 
   4. The third level students had motivation in Buddhist subject generally no 
significantly differences. 
   5. There were significantly positive correlation between motivation in learning 
Buddhist subject and the four paths of  accomplishment (IDDHIPADA) to the participation at 
.01 level. 
   6. The motivation in learning Buddhist subject of the students’ participated, in 
development of motivation in learning Buddhist subject were significant differences at .01 
level. 
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ประกาศคุณูปการ 
  

  ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี เนื่องจากไดรับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย 
ชูชีพ ออนโคกสูง ประธานควบคุมปริญญานิพนธ และผูชวยศาสตราจารย อนุสรณ อรรถศิริ กรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา และตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ เพื่อใหปริญญา
นิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณ อีกทัง้ยังใหคําแนะนําความรูเพิ่มเติมในขณะที่ดําเนินการทําปริญญานิพนธ 
ผูวิจัยขออนุโมทนาขอบคุณในความกรุณาของทานทั้งสองดวยความเคารพเปนอยางสูง 
   ขออนุโมทนาขอบคุณ อาจารย ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง อาจารย ดร.สกล วรเจริญศรี และ
อาจารย ดร.โพธิพันธ พานิช ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ อีกทั้งใหคําแนะนําในดานการทําแบบสอบถาม
และการทําโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ผูวิจัยขอขอบคุณ ดวยความ
เคารพเปนอยางสูง  
   ขออนุโมทนาขอบคุณคณะครูอาจารยภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาทุกทานที่
ใหความอนุเคราะหประสิทธิประสาทวิชาการตางๆ ใหแกผูวิจัย ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขออํานวยพร
ขอบคุณไว ณ ที่นี้เปนอยางสูง 
   ขออนุโมทนาขอบคุณ อาจารยขวัญยืน  แปลงแดง ผูอํานวยการโรงเรียนสายไหม ที่ใหความ
อนุเคราะหในการทดลองใชเคร่ืองมือเพื่อการวิจัย และขออนุโมทนาขอบคุณ อาจารยเสาวนีย เสือพันธ 
ผูอํานวยการ รวมทั้งคณะครูอาจารย โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห ที่ใหความอนุเคราะหในการเก็บ
รวบรวมขอมูลงานวิจัย และขออนุโมทนาขอบคุณ อาจารยดวงแข บางวิวัฒน ที่อํานวยความสะดวก
ชวยเหลือในขณะทําการทดลองทั้งยังใหคําแนะนําเปนอยางดี 
   ขอกราบขอบพระคุณพระเทพกวี เจาอาวาสวัดพระยายัง กรุงเทพมหานคร ที่เมตตานุเคราะห
ใหที่พักอาศัยในการศึกษาเลาเรียนอยางอิสระ และพระภิกษุสามเณรทุกรูปที่ใหกําลังใจในการเรียน 
   ขอกราบขอบพระคุณพระครูสังฆรักษเติน รตนวณฺโณ เจาอาวาสวัดปาปทุมสุวรรณวนาราม 
จังหวัดนครพนม เปนอยางสูงที่ใหการสนับสนุนในดานงบประมาณในการศึกษา และใหกําลังใจใน
การศึกษาเลาเรียนตลอดมา 
  ขอขอบคุณ เพื่อนๆ รวมรุน 50 และพี่ๆ ทุกรุน ที่ใหคําปรึกษาชวยเหลือในขณะเรียนและ
ในชวงขณะทําปริญญานิพนธฉบับนี ้
  สูงสุดขอบคุณ คุณพอสงวน เพียสา คุณแมรํ่ารวย เพียสา  คุณยายกองศรี เพียสา พี่ๆ นองๆ 
และญาติทุกคน ที่ใหกําลังใจและคอยใหความชวยเหลือในการเรียนและการทําปริญญานิพนธฉบับนี ้
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บทที่ 1 
บทนํา 

                                    
ภูมิหลัง 

   การศึกษาเปนกระบวนการอยางหนึ่งที่ชวยพัฒนาบุคคลใหเจริญกาวหนามีความรูและ
ความสามารถในการเขาใจปญหาตางๆ ในชีวิตใหถูกตอง และสามารถนําความรูความเขาใจเหลานั้น
ในการแกปญหาที่เกิดข้ึนไดอยางมีระบบและอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษามีสวนสําคัญอยางยิ่งใน
การสงเสริมความกาวหนาของบุคคล และเชื่อวาการมีความรูเปนขุมทรัพยอันประเสริฐอยางหนึ่ง ผูที่
ไดรับการอบรมใหมีความรูความสามารถที่จะพัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนาทางอาชีพการงานและ
ทางจิตใจ (จํานง อดิวัฒนสิทธิ์. 2545: 199) พรอมทั้งพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะดาน
ตางๆ ใหเกิดมีปญญาที่ดีเลิศ มีความสามารถในการคิดแกปญหาวิกฤติตางๆ ที่เกิดข้ึนแกชาติ
บานเมือง การจัดการศึกษาที่ดี มีคุณภาพจึงเปนกลไกสําคัญในการสรางพลังสมองของชาติหรือ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ที่มีคุณภาพ ซึ่งเกิดข้ึนไดมากเทาใดยอมจะสรางความไดเปรียบใหแกประเทศ 
สุธรรม อารีกุล และคณะ (2540: 37) สอดคลองกับ ชูชีพ ออนโคกสูง และอนุสรณ อรรถศิริ (2549: 1) 
กลาววา การจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไปนั้น ยอมมุงหวังใหผูเรียนประสบความสําเร็จทางการเรียน
ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ความสําเร็จในการเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นข้ึนอยูกับปจจัย
หลายประการ ที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งไดแกแรงจูงใจในการเรียน แมผูเรียนมีความสามารถในการเรียน
สูง หากขาดแรงจูงใจในการเรียนเสียแลว ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จทางการเรียนในระดับสูงได  
นักวิจัยหลายทานศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวามีคา
สหสัมพันธทางบวกในระดับสูง (Eggen; & Kauchak. 2004: 349) นั่นคือผูที่มีแรงจูงใจในการเรียนสูง
ยอมจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งผูที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงยอมจะมี
แรงจูงใจในการเรียนสูงดวย ดังนั้นหากสรางหรือสนับสนุนใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมากข้ึน
เทาใด เขาก็ยอมจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากข้ึนเทานั้น 
   ความเปล่ียนแปลงที่ เกิดข้ึนอยางรวดเ ร็ว ทั้งทางดานวิชาการและเทคโนโลยีตาง ๆ                
มีผลกระทบโดยตรงกับการจัดการศึกษาดังที่ ชนาธิป พรกุล (2543: 100) กลาววา หลักสูตร วิธีสอน  
และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหผูมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
จําตองใหความสนใจตอการเปล่ียนแปลงนี้ อยางเล่ียงไมได ซึ่งสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ 
(2542: 4) ซึ่งระบุวาสภาพปญหากระบวนการจัดการเรียนการสอนปจจุบันยังมุงเนนการสอนที่เนนครู
เปนศูนยกลาง ยังไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาความรูดวยตนเองจากสภาพแวดลอมในชุมชนและ
สังคม ผูเรียนไมไดเรียนรูจากสภาพจริงหรือจากการปฏิบัติจริง กลไกในการพัฒนาคนที่มีคุณภาพที่สุด 
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คือการศึกษา แตเทาที่ผานมาการจัดการศึกษาของประเทศไทยไมวาเปนรูปแบบใดก็ยังไมสามารถที่
จะตอบสนองหรือเอ้ือตอการพัฒนาประเทศที่สมบูรณได จะเห็นไดจากการจัดการศึกษาในอดีต       
มักเนนการจัดที่ไปตามศักยภาพ  ความพรอม หรือความถนัดของหนวยงานผูจัดการศึกษา ซึ่งไม
สามารถสรางความม่ันใจไดวา ความรูความสามารถที่ผูเรียนไดรับจะเหมาะกับการประกอบอาชีพ 
เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจและการดํารงชีวิตในสังคม สอดคลองกับ พระราชวรมุนี (2542: 44) กลาวไว
วา การเนนผูเรียนเปนสําคัญถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด แตผูเรียนนั้นยังขาดความรับผิดชอบ ความเอาใจ
ใส  และทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน การใฝเรียนรู ใฝคิด คิดอยางสรางสรรค คิดวิเคราะห  
สังเคราะห  ซึ่งนั่นเปนสาเหตุที่การศึกษาของไทยไมรุดหนา และนั่นเปนเพราะการศึกษาของไทยยัง
ไมไดเติมเต็มทางดานจิตสํานึกของการมีสวนรวม ไมมีความเอาจริงเอาจังในส่ิงที่เรียนรู ไมเห็นคุณคา
ในส่ิงที่เรียน จึงทําใหขาดความเพียร หนักไมเอาเบาไมสู จึงทําใหไมเอาใจใสตอการเรียน  ซึ่งทําให
การศึกษาของคนไทยไปไมถึงจุดหมาย และเด็กไทยในปจจุบันนักเรียนยั งขาดความเอาใจใส       
ความรับผิดชอบ การใฝเรียน ใฝคิด คิดอยางสรางสรรค คิดวิเคราะห สังเคราะห จึงทําใหนักเรียน       
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
   จากประสบการณการเปนครูพระชวยสอนนักเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนไทยนิยม
สงเคราะห และสัมภาษณครูผูสอนในระดับชวงชั้นที่ 3 พบวา นักเรียนบางคนไมใหความสนใจในการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนา นักเรียนบางคนขาดความกระตือรือรน นักเรียนบางคนไมรับผิดชอบในการ
เรียน นักเรียนบางคนไมมีความอดทนในการตั้งใจฟงครูสอน นักเรียนบางคนเลนหรือหยอกลอกัน   
เม่ือถูกถามก็จะนั่งเงียบไมตอบคําถาม นักเรียนบางคนไมเขาหองเรียนขณะที่ครูสอน นอกจากนี้แลว
เวลามอบหมายงานใหทําในหองหรือใหไปทําเปนการบาน นักเรียนโดยเฉล่ียแตละหอง ประมาณ     
40 คน จะสงการบานหรืองานที่ใหไปทําในหองนอยมาก พอสอบถามก็จะตอบวา ไมไดเอามาจากที่
บาน  ข้ีเกียจ ไมมีเวลาทําการบาน ตองไปชวยพอแมทํางาน ไมรูจะทําอยางไรกับการบาน สวนนักเรียน
ที่มีความขยันในการเรียน มีความเอาใจใส เม่ือไมเขาใจสวนไหนในบทที่เรียนก็จะถาม และเม่ือ
มอบหมายงานตางๆ  ใหทํา ก็จะมีความกระตือรือรนในการทํางานใหเสร็จในเวลาเรียน พรอมทําให
เสร็จในชั่วโมงเรียน และจากการสังเกตที่ใหทํางานเปนกลุม นักเรียนจะมีความเอาใจใสใหความ
รวมมือกับเพื่อน มีความพยายามเพื่อใหมีสวนรวมในการทํางานกลุม   

  นอกจากนี้ผูวิจัยไดสัมภาษณครูโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห จํานวน 6 คน ที่สอนในระดับ
ชวงชั้นที่ 3 โดยครูไดกลาววา จากผลการสอบวิชาพระพุทธศาสนา ปรากฏวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํามาก ทั้งที่เปนวิชาที่งายไมซับซอนเกินไป และครูใหความเห็นเพิ่มเติมวา ขณะที่สอนจะ
สังเกตเห็นวา นักเรียนจะเลนหยอกลอกัน พูดคุยกันเสียงดัง มีพฤติกรรมแสดงใหเห็นถึงการไมเอาใจใส 
ไมมีความเพียรในการเรียน ไมมีความกลาที่จะเผชิญกับอุปสรรค ไมมีความพอใจกับการที่จะเรียน     
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ไมตั้งใจในชั่วโมงเรียน เวลาใหทําการบานก็ทําไมเสร็จ มีความข้ีเกียจ ไมทบทวนบทเรียนเม่ืออยูที่บาน 
ไมใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอการเรียน ไมใหความรวมมือกับเพื่อนในการทํางานกลุม หนีการ
ทํางานโดยทิ้งภาระใหคนอ่ืนรับผิดชอบ ซึ่งนักเรียนบางคนยอมใหครูทําโทษ พฤติกรรมเหลานี้ อาจเปน
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหนักเรียนไมประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งหากมีการพัฒนา
ก็จะเปนการชวยแกไขปญหาสังคมไดอีกระดับหนึ่ง อันจะกอใหเกิดความสุขในการอยูรวมกันในสังคม 
   การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาทําไดหลายวิธี เชนการเสริมสราง
แรงจูงใจ การเลานิทาน การแสดงบทบาทสมมติ กิจกรรมกลุม เปนตน ในที่นี้ผูวิจัยสนใจที่จะใช
กิจกรรมกลุมในการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งกิจกรรมกลุมเปนวิธีที่เปด
โอกาสใหสมาชิกในกลุมรวมกันวางแผน มีการแลกเปล่ียนประสบการณระหวางสมาชิกภายในกลุม 
ดังที่ อารี พันธมณี (2545: 140) ไดกลาวถึงแนวทางการสรางแรงจูงใจใหเกิดแกเด็กไวหลายวิธี เชน 
การชมเชยและการตําหนิ การคนควาหาความรูดวยตนเอง วิธีการที่แปลกและใหมที่เราความสนใจที่
ผูเรียนไมเคยคิดหรือมีประสบการณมากอนก็จะเปนทางหนึ่งที่ทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน มี
ความสนใจบทเรียนมากข้ึน ซึ่งจะชวยใหไดนําเอาส่ิงที่เรียนไปใชประโยชนและเปนพื้นฐานในการเรียน 
ทั้งนี้รวมถึงเกมการสอนที่ใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงเพราะการเลนเกมจะทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน
เพลินเพลิน และยังชวยสงเสริมความสัมพันธระหวางผูเรียนและสงผลใหเขาใจบทเรียนไดดียิ่งข้ึน 
สอดคลองกับ ผองพรรณ เกิดพิทักษ (2547: ถายเอกสาร) ซึ่งจะตองคําถึงวัยวุฒิ คุณวุฒิและความ
พรอมของเด็ก ตลอดทั้งทฤษฎี หลักการ และแนวคิดในการทํางานประกอบดวย โดยวิธีการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมควรใชเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย  ประกอบกับการใชส่ือและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพื่อใหบรรยากาศในการพัฒนาเราใจใหผูเรียนมีสวนรวม และเห็นคุณคาที่จะนําคุณธรรมและ
จริยธรรมไปปฏิบัติจนเปนลักษณะนิสัยและวิธีชีวิตของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ กาญจนา นันทะดวง 
(2542: 77) ที่ใหความเห็นวากิจกรรมการเรียนการสอนเปนยุทธศาสตรหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน โดยเนนการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบที่กระตุนและทาทายเด็กใหคิดอยางอิสระ พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดและแกปญหา การคิดสรางสรรค ซึ่งสงผลใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีตอการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนามากข้ึน ทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ตั้งใจไวอีกดวย 

  ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความมุงหมายที่จะศึกษาและสรางโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจ
ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน
เปนไปตามศักยภาพที่ตนมีอยู โดยการนํากิจกรรมกลุมมาใชเพื่อพัฒนาใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการ
เรียนรู  เนื่องจากการใชกิจกรรมกลุมเปนกระบวนการชวยเหลือนักเรียน  โดยเนนใหนักเรียนได
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหตระหนักถึงพฤติกรรมที่มีปญหาทางดานการเรียน ฉะนั้นการสรางโปรแกรม
พัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ผูวิจัยมีความมุงหวังจะสามารถชวยเหลือนักเรียนให
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ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการเรียนรูของนักเรียนใหสามารถเรียนรูดวยการพัฒนาทางสติปญญาและ
จิตใจอยางมีประสิทธิภาพตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาตอไป 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
   1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนไทย
นิยมสงเคราะห เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
   2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาและอิทธิบาท 4 
ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห เขตบางเขน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
   3. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนากอนและหลังเขารวมโปรแกรม
พัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห 
เขตบางเขน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
   ผลของการวิจัยคร้ังนี้จะเปนประโยชนสําหรับครูผูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ครูประจําชั้น และ
เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหาร บุคลากรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนการสอน วิชาพระพุทธศาสนา 
นําไปใชในประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาแรงจูงใจในการเรียน วิชาพระพุทธศาสนาใหกับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
   ในการวิจัยคร้ังนี้ แบงเปน 2 ตอน ดังนี ้
   ตอนที่ 1 การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
   แหลงขอมูล ไดแก นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห         
เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552  จํานวน 820 คน   
 
   ตอนที่ 2  การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

  ประชากรที่ใชเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห       
เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ที่มีคะแนนการพัฒนาแรงจูงใจ
ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาตัง้แตเปอรเซ็นไทลที่ 25 ลงมา ไดจํานวน 200 คน   
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  กลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
  กลุมตัวอยางที่ใชไดสุมอยางงายจากนักเรียนที่สมัครใจเขารวมโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจใน

การเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไดกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน  
 
  ตัวแปรท่ีศึกษา 
  ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดแบงตัวแปรที่ศึกษา มีดังนี ้
  1. การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
       1.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก   

         1.1.1 เพศ 
          1.1.2 ระดับชั้น 
          1.1.3 อิทธิบาท  4   
 1.2 ตัวแปรตาม ไดแก แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

2. การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา    

โดยใชกิจกรรมกลุม 
 2.2 ตัวแปรตาม ไดแก แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
   1.  แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 หมายถึง  
พฤติกรรมที่ทําใหนักเรียนทํากิจกรรมในหองเ รียนหรือนอกหองเ รียนดวยความเขมแข็ง และ
กระตือรือรน มีความเพียร ไมทอถอย มีความบากบั่นม่ันคง และสามารถควบคุมตนเองใหปฏิบัติงาน
วิชาพระพุทธศาสนาไดสําเร็จลุลวงอยางถี่ถวนรอบคอบ โดยมีพฤติกรรมการแสดงออก ไดแก   

     1.1 การวางแผนในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ไดแก การเตรียมอุปกรณ การเรียนให
พรอมกอนเรียน การเตรียมตัวใหพรอมในการเรียนและการสอบ 

     1.2 ความสนใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไดแก มีความกระตือรือรนในการเรียน     
มีความเพลิดเพลินในการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน 

     1.3 การพึ่งตนเองในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ไดแก การคนควาหาความรูเพิ่มเติมดวย
ตนเอง ทํางานที่ไดรับมอบหมายดวยตนเอง 

     1.4 การตั้งเปาหมายในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ไดแก มีความมุงม่ันในการเรียน
เพื่อใหไดรับความรูความเขาใจ มีความคาดหวังตอผลการเรียน 
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  2. เพศ หมายถึง เพศชายและเพศหญิง 
  3. ระดับช้ัน หมายถึง นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่กําลังศึกษาอยูระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1-3 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  4. อิทธิบาท 4 หมายถึง คุณเคร่ืองใหสําเร็จความประสงค หรือทางแหงความสําเร็จ      

เปนหลักธรรมที่ชวยใหผูปฏิบัติไดรับความสําเร็จในหนาที่การเรียนและหนาที่การงาน ไดแก 
     4.1 ฉันทะ หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ไดแก 

ความชอบในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ความชอบในบรรยากาศการเรียน วิชาพระพุทธศาสนา 
ความชอบในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับวิชาพระพุทธศาสนา 

     4.2 วิริยะ หมายถึง ความพากเพียร พยายามในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ไดแก  
ความอดทนในการเ รียน ความไมยอทอตอการเ รียนแมพบกับอุปสรรคและปญหาที่ เกิดข้ึน           
ความพยายามในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับวิชาพระพุทธศาสนา 

     4.3 จิตตะ หมายถึง ความเอาใจใสในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ไดแก การตั้งใจฟงครู
สอน ตั้งใจทําการบานวิชาพระพุทธศาสนา ตั้งใจอานหนังสือ ตั้งใจเรียนอยางสมํ่าเสมอ และให
ความสําคัญกับงานที่ไดรับมอบหมาย 

      4 .4  วิ มั งส า  ห ม าย ถึ ง  ก า รห ม่ั น ต รึก ตรอ ง  พิ จ า รณ าไ ตร ต รอ งใ น ก า ร เ รีย น                      
วิชาพระพุทธศาสนา ไดแก  ความละเอียดรอบคอบในการเรียน การใชความคิดวิจารณญาณปรับปรุง
แกไขขอบกพรองเพื่อใหการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาดีข้ึน 

  5. โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชวงช้ัน   
ท่ี 3 หมายถึง การจัดกิจกรรมกลุมการเรียนรูเพื่อชวยเหลือและพัฒนานักเรียนที่มีแรงจูงใจในการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนาต่ํา ซึ่งพิจารณาจากวุฒิภาวะและความรูประสบการณเดิม เพื่อใหนักเรียนมี
ปฏิสัมพันธกันภายในกลุม โดยมุงสรางใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่จะกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งรวมกัน        
ไดสัมผัสโดยตรงดวยตนเอง ไมวาจะเปนประสบการณในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนมีการปฏิสัมพันธ
ดวยการส่ือสารและสรางเสริมประสบการณกับผูอ่ืน เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณและเสริมสราง
กิ จ ก รร มท าง สั งคมใ หควา มร วม มื อใ น ก าร วิ เ ค ราะห ก ารพัฒ น าแร งจู ง ใ จ ใ น ก า ร เ รีย น                         
วิชาพระพุทธศาสนา ตลอดทั้งมีสวนรวมในการแกปญหาสมาชิกในกลุมและสามารถนําความรูที่ได
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เทคนิคที่นํามาใชในการจัดกิจกรรมกลุมนี้ ไดแก 1) บทบาทสมมติ 
วิธีการที่ใชในการเรียนการสอน มีลักษณะเปนสถานการณสมมติ  การกําหนดบทบาทของผูเลนใน
สถานการณที่สมมติข้ึนมา แลวสวมบทบาทนั้น และแสดงออกตามธรรมชาติ โดยอาศัยบุคลิกภาพ 
ประสบการณและความรูสึกนึกคิดของตนเปนหลัก 2) กรณีตัวอยาง หมายถึง วิธีการที่ทําใหนักเรียน
เกิดการเรียนโดยการนําเร่ืองราวที่เกิดข้ึนจริง มาดัดแปลงใชเปนกรณีตัวอยางใหนักเรียนไดศึกษา
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วิเคราะหและอภิปราย สรางความเขาใจและฝกฝนหาทางแกไขปญหานั้น และการอภิปรายจะชวยให
นักเรียนไดมีโอกาสแลกเปล่ียนขอมูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งการนําเอากรณีตางๆ  ซึ่งคลายกับชีวิตจริง
มาใชจะชวยใหการเรียนรูมีลักษณะใกลเคียงกับความเปนจริง และมีความหมายสําหรับนักเรียน    
มากยิ่งข้ึน  3) เกม หมายถึง วิธีการที่ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยการสรางสถานการณสมมติข้ึน
ใหนักเรียนลงเลนดวยตนเอง ภายใตขอตกลงตามที่กําหนดไว ซึ่งนักเรียนจะตองตัดสินใจทําอยางใด
อยางหนึ่งอันจะมีผลออกมาเปนการแพชนะ เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและเกิดแนวคิดในเร่ืองของการ
พัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 4) การอภิปรายกลุม หมายถึง เปนการสนทนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือหัวขอที่กลุมตัดสินใจรวมกัน โดยสมาชิกจะไดมีสวนรวมในกิจกรรมอยาง
เปนอิสระและอยางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังถือไดวาเปนแกนของประชาธิปไตย เพราะมีสวนสงเสริมให
สมาชิกทุกคนไดฝกตนเองให เปนผูที่ มีคุณสมบัติที่ดี  เหมาะสมกับการเปนสมาชิกในสังคม
ประชาธิปไตย การอภิปรายกลุมจะชวยใหเกิดความคิดสรางสรรคในสังคม การมีสัมพันธภาพกันใหม 
บูรณาการความคิด และความตองการซึ่งกันและกัน 
   โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา มี 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
   ข้ันที่ 1 ข้ันการมีสวนรวม 
   ผูวิจัยใหนักเรียนลงมือปฏิบัติหรือทํากิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง รวมทั้งมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น และเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
   ข้ันที่ 2 ข้ันการวิเคราะห 
   ผูวิจัยใชเทคนิค 4 เทคนิค ไดแก บทบาทสมมติ กรณีตัวอยาง เกม และการอภิปรายกลุมโดย
ใชสลับกันไปในแตละคร้ัง  หลังจากนั้นใหนักเรียนไดรวมกันวิเคราะห  และสรุปจากกิจกรรมที่ไดปฏิบัติ
และอภิปรายรวมกัน  เพื่อใหนักเรียนมีการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา รวมทั้ง
เพื่อใหนักเรียนไดรูเกี่ยวกับตนเองไดดียิ่งข้ึน 
   ข้ันที่ 3 ข้ันสรุปและประยุกตหลักการ 
   ผูวิจัยใหนักเรียนรวบรวมแนวคิดที่ไดจากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในกลุมมาสรุปเปน
หลักการของตนเอง  และสามารถนําหลักการที่ไดนั้นมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับตนเอง 

  ข้ันที่ 4 ข้ันประเมินผล 
  ผูวิจัยใหนักเรียนรวมกันประเมินผลการเรียนรูของตนเอง และจากกลุม โดยการรวมกัน

อภิปรายแลกเปล่ียนขอคิดเห็น และใหขอเสนอแนะรวมกันของสมาชิกในกลุม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  1. การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม  
 
 
 
 

 
 

  2. การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 

 
 

 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
   1. นักเรียนเพศตางกันมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาแตกตางกัน 
   2. นักเรียนระดับชั้นตางกันมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาแตกตางกัน 
   3. แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาและอิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
ของนักเรียนมีความสัมพันธกัน 

  4. นักเรียนที่เขารวมโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา มีแรงจูงใจใน
การเรียนมากข้ึนหลังจากเขารวมโปรแกรม 
 

   1.1 เพศ 
  1.2 ระดับชั้น 
   1.3 อิทธิบาท 4 

แรงจูงใจในการเรียน 
วิชาพระพุทธศาสนา 

โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนาโดยใชกิจกรรมกลุม 

แรงจูงใจในการเรียน 
วิชาพระพุทธศาสนา 

      



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
               ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี ้

  1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงในการเรียน 
  2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษา 
  3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมกลุม 

    
1.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแรงจูงใจ 

1.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
  นักวิจัยและนักจิตวิทยาไดใหความหมายของแรงจูงใจไวตางๆ กันดังนี ้
  แม็คมิลแลน และฟอรซีธ (McMillan; & Forsyth. 1991: 39) ไดใหคําจํากัดความของ

แรงจูงใจในการเรียนวา หมายถึง “กระบวนการที่เร่ิมและทําใหพฤติกรรมในการเรียนรูนั้นๆ คงอยู” 
  สุรางค  โควตระกูล (2541: 153) แรงจูงใจ หมายถึง แรงหรือพลังในการทําพฤติกรรมอยาง

เขมแข็ง และกระตือรือรน มีจุดมุงหมาย ชัดเจน และรักษาพฤติกรรมนั้นไวได เชน คนๆ หนึง่ ทํางาน
หนักตลอดเวลาดวยความขยันขันแข็งเพื่อประสบความสําเร็จในชีวิต ถือวาเขาเปนผูมีแรงจูงใจในการ
ทํางานสูง   

  ประสาท อิศรปรีดา (2541: 334) แรงจูงใจ หมายถึง พลังทางจิตซึ่งเปนภาวะภายในที่กระตุน
กําหนดทิศทาง และคงสภาพพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคหรือเปาหมายแรงจูงใจที่ปรากฏมักเปน
ผลรวมระหวางคุณลักษณะ (Traints) และภาวะเหตุการณแวดลอม (States) 

  พงษพันธ พงษโสภา (2542: 138) ไดใหความหมายของแรงจูงใจวา เปนกระบวนการที่
อินทรียถูกกระตุนจากส่ิงเราใหมีพฤติกรรมมุงไปสูจุดมุงหมายปลายทาง ถาแรงจูงใจมีมากพฤติกรรมก็
จะมากดวย 

  วรรณี ลิมอักษร (2543:120) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง การกระตุนใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมดวยเต็มใจ เม่ือมีการกระทําหรือไดปฏิบัติตามเงื่อนไขแลว ก็จะไดรับส่ิงตอบแทนตามที่
บุคคลตองการ 

  สุวัฒน วัฒนวงศ (2544: 156) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง ส่ิงที่โนมนาวหรือส่ิงที่ชักนําให
บุคคลเกิดการกระทําหรือปฏิบัติการ 

  พวงเพชร วัชรอยู (2545: 187) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง ส่ิงใดๆที่ทําใหเกิดพฤติกรรมหรือ
การกระทําข้ึน (Whatever causes activity) 
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  อารี พันธมณี (2546: 269) กลาววา แรงจูงใจ (Motive) หมายถึงภาวะใดๆ ก็ตามที่กระตุนให
บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา สวนการจูงใจ (Motivation) หมายถึงการนําปจจัยตางๆที่เปนแรงจูงใจ
มาผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางมีทิศทาง เพื่อบรรลุจุดมุงหมายหรือเงื่อนไขที่ตองการ ปจจัย
ตางๆที่นํามาอาจเปนเคร่ืองลอ รางวัล การลงโทษ การทําใหเกิดการตื่นตัว รวมทั้งใหเกิดความคาดหวัง 

  อาจสรุปความหมายของแรงจูงใจไดวา หมายถึง ความตองการซึ่งเปนกระบวนการภายใน     
ที่กระตุนใหบุคคลกระทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง ตามเปาหมายที่วางไว ทั้งยังอาจหมายถึง ความ
ตองการ หรือ ความปรารถนา ซึ่งเปนพลังที่กอใหเกิดพฤติกรรมตางๆ ในสวนแรงจูงใจในการเรียนก็
เชนกัน อาจกลาวไดวา แรงจูงใจในการเรียน หมายถึง กระบวนการซึ่งกอใหเกิดพฤติกรรมในการเรียนรู 
และยังอาจหมายถึงความตองการของผูเรียนที่จะเขารวมกระบวนการเรียนรู ซึ่งความตองการดังกลาว
เปนตัวกระตุนและควบคุมพฤติกรรมตางๆ ของผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมาย 

 
1.2 ความสําคัญของแรงจูงใจ 

   สุรางค โควตระกูล (2537: 129 -131) ไดกลาวถึงบทบาทของครูเกี่ยวกับการสงเสริม
แรงจูงใจของนักเรียนวาอาจแบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังตอไปนี้ 

  1. การปรับปรุงวิธีสอนของครูโดยตรง 
วิธีการที่นักจิตวิทยาการศึกษา เชื่อวาเปนการชวยสงเสริมแรงจูงใจของนักเรียน ดังนี ้

 1.1 ครูควรจะจัดหองเรียนใหมีบรรยากาศที่ทาทายความอยากรูอยากเห็นของนักเรียน 
 1.2 บอกวัตถุประสงคเฉพาะของบทเรียนใหนักเรียนทราบ 
 1.3 พยายามใหงานแกนักเรียนตามความสามารถ และใหโอกาสนักเรียนทุกคนมี
ประสบการณเกี่ยวกับความสําเร็จในการเรียนรู 
 1.4 พยายามใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน และแนะใหนักเรียนใชขอมูลยอนกลับชวย
ปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึน 
 1.5 พยายามพบนักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อชวยนักเรียนวิเคราะหสาเหตุความสําเร็จหรือไม
สําเร็จของนักเรียน 
 1.6 ใชหลักการในการอบรมแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ชวยเหลือนักเรียน 
 1.7 บรรยากาศของหองเรียนตองปราศจากจากการขูเข็ญ หรือตองเปนบรรยากาศที่
นักเรียนใหความไววางใจในตัวครูวาเปนผูที่คอยเอ้ือการเรียนรูของนักเรียนอยูเสมอ 
 1.8 ใชหลักการสอนของนักจิตวิทยาที่กลาววา “นักเรียนจะเรียนรูก็ตอเม่ือความตองการ
พื้นฐานที่ตองการสมปรารถนา” 

 1.9 ครูจะตองเปนตัวแบบในการแสดงความกระตือรือรนในเวลาที่สอน 



 11 

  2. ทํางานรวมกับนักเรียน เพื่อชวยสงเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู 
  จากการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์พบวา ลักษณะหนึ่งของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง 

คือ ความรับผิดชอบในงานที่ตนทํา นักเรียนสวนมากตองการความชวยเหลือจากครูในการสนับสนุนให
รับผิดชอบในงานที่ตนทํา ซึ่งอาจทําไดดังตอไปนี้ 
 2.1 ชวยนักเรียนในการตั้งวัตถุประสงคในการเรียนรูวิชาตาง  ๆ
 2.2 ชวยนักเรียนใหรูจักวางแผนในการทํางานทั้งระยะส้ันและระยะยาว 
 2.3 ชวยนักเรียนใหรูจักประเมินผลงานที่ทํา และนําขอมูลยอนกลับมาใชในการปรับปรุงการ
เรียนใหดีข้ึน 
 2.4 ชวยนักเรียนในการวิเคราะหสาเหตุของความสําเร็จหรือไมสําเร็จ 
 2.5 ชวยใหนักเรียนเห็นคุณคาของความพยายามในการทํางาน 
 2.6 ชวยนักเรียนใหคนหาพบความสามารถพิเศษของตนในวิชาตางๆ เชน ความสามารถ
ทางภาษา คณิตศาสตร และชวยนักเรียนใหประสบความสําเร็จในการเรียนรูวิชานั้นๆ 
 2.7 ชี้แจงใหนักเรียนเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคลเกี่ยวกับการตั้งมาตรฐานความ
เปนเลิศใหใกลเคียงกับระดับความสามารถของตน นักเรียนบางคนอาจตั้งสมมติฐานความเปนเลิศใน
การทําคะแนนสูงสุด บางคนตั้งมาตรฐานความเปนเลิศใหไดคะแนนสูงกวาปานกลาง เปนตน 
 2.8 ชวยนักเรียนจัดเวลาทําการบานดูหนังสือที่บาน และการเตรียมตัวสําหรับการสอบ 

  3. ทํางานรวมกับผูปกครอง เพื่อชวยสงเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู 
  จากการศึกษาสัมฤทธิ์ผลในการเรียนรูของนักเรียน พบวาผูปกครองมีบทบาทสําคัญมาก

ผูปกครองที่เอาใจใสในการทํางานและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของนักเรียนในโรงเรียน ฉะนั้นการ
รวมกับผูปกครองเพื่อสงเสริมแรงจูงใจในการเรียนรูจึงสําคัญมาก ในการนี้ครูอาจจะใชวิธีตอไปนี ้
 3.1 สงเสริมใหผูปกครองมาพบ และแจงใหทราบถึงความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียน 
ขอความรวมมือใหชวยสงเสริมแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน 
 3.2 สนับสนุนใหผูปกครองรวมในกิจกรรมของโรงเรียน 

   กิปสัน อิวานเซวิค และดอนเนลลี (ตรีพร ชุมศรี. 2545: 14; อางอิงจาก Gibson lvacevich; 
& Donnelly. 1982) กลาววา ตัวแปรตางๆ เชน ความรูความสามารถ ระดับของความใฝฝน ภูมิหลัง
ของแตละคนรวมทั้งผลตอบแทนตางๆ มีสวนที่ทําใหผลการปฏิบัติงานแตละคนมีความแตกตาง       
ซึ่งชวยใหบุคคลเพิ่มความพยายามในการทํางาน คือการจูงใจ บุคคลที่ถูกจูงใจจะมีแนวทาง ทางการ
ทํางานที่แนนอน ระดับการทํางานจะสมํ่าเสมอซึ่งผลการปฏิบัติงานจะสูงกวาเม่ือไมมีแรงจูงใจ 

  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2545: 229 -231) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนรู 
แรงจูงใจเปนส่ิงที่เรียนรู และพัฒนาข้ึนมาไดในตัวของเด็กและบุคคล โดยการจัดโปรแกรมการเรียน 
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และการฝกอบรมที่เนนเร่ืองการเปล่ียนเจตคติ พฤติกรรม บุคลิกภาพ กระบวนการฝกอบรมเพื่ออบรม
เพื่อเรียนรูและพัฒนาแรงจูงใจมีดังนี้ 

  1. สรางความเชื่อและใหผูเรียนตั้งเปาหมายรวมกันวา เม่ือผานการฝกอบรมแลว จะเปล่ียน
เจตคติและพฤติกรรมใหเปนผูมีแรงจูงใจในการเรียน พยายามสรางความสําเร็จเปนข้ันๆ ไปในการ
ทํางานควรตั้งเปาหมายเปนข้ันตอน และพยายามทํางานในแตละข้ันตอนใหสําเร็จ ก็จะมีกําลังใจที่จะ
เรียนรูมากข้ึน 

   2. ใหผูเรียนรูวา ในสังคมมีบุคคลตัวอยางที่เขาทํางานดีหรือที่ประสบความสําเร็จ มนุษยเรา
ชอบการเลียนแบบ มีความพยายามอยูแลวและไมตองการดอยกวาคนอ่ืน ดังนั้น ถานักเรียนได
ตัวอยางที่ดีสามารถยึดถือเปนแบบอยางเขาก็จะสรางกําลังใจในการเรียนและการทํางาน 

   3. แสดงใหผูเรียนเห็นวา สังคมเราตองการคนที่มีแรงจูงใจสูง การที่จะมีคุณลักษณะเชนนั้น 
จะตองสรางนิสัยที่ดีในการเรียน และการทํางาน สํารวจจุดบกพรองในการทํางานของเราและตั้งใจแนว
แน ว าจ ะปรับป รุงความ รับ ผิดช อบ  วินั ยใ น ตน เ อง  จั ดตารางก าร เ รีย น อย างมี ระ เ บี ย บ                          
ไมผลัดวันประกันพรุง เปนตน ความสามารถเปล่ียนบุคลิกภาพ เจตคติและพฤติกรรมใหเปนคนที่สังคม
ตองการและสอดคลองกับปทัสถาน และคานิยมของสังคมก็จะพัฒนาตนเองเปนผูที่มีแรงจูงใจในการ
เรียนมากข้ึนกวาเดิม 

  4. พยายามควบคุมความออนแอและทอถอย ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญของความสําเร็จ ผูที่มี
ชื่อเสียงของโลกประสบความสําเร็จเพราะเขาเปนคนมุงอนาคตและไมยอทอตออุปสรรค นอกจากนี้
บรรยากาศของการเรียนรูใหผูเรียนรูสึกอบอุน เปนมิตรไมเครงเครียดและวิตกกังวลจนมากเกินไป 

  อารี พันธมณี (2546: 96) กลาววา การเรียนรูใดๆก็ตาม ถาผูเรียนมีความรูสึกอยากรู       
อยากเรียน มีความเต็มใจ และพรอมที่จะเรียนแลว แสดงวาผูเรียนเกิดแรงจูงใจ ซึ่งจะทําใหผูเรียน
สามารถเรียนรูรวดเร็ว 

  พระธรรมปฎก (2546: 96) กลาวไววา เม่ือคนเราจะทํากิจกรรมหรือพฤติกรรมอยางใดอยาง
หนึ่งก็ตองมีแรงจูงใจ เขามามีสวนรวมดวย ถาแรงจูงใจผิดก็ทําใหเดินทางผิด ถาแรงจูงใจถูก ก็เดินหนา
ไปในการพัฒนา 

  สรุปไดวา แรงจูงใจมีความสําคัญอยางยิ่งตอการเรียนรู เนื่องจากเปนปจจัยที่มีผลตอการ
แสดงออกทางการเรียนรู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ทั้งยังเปนส่ิงสําคัญที่ทําใหผูเรียนกาว
ผานสถานการณที่มีความยากลําบากในการเรียนรู 
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 1.3 องคประกอบของแรงจูงใจ 
  เคลเลอร (Ra-shane Meesri. 2543: 107-108; citing Keller. 1983) ไดกลาวถึง

องคประกอบหลักๆ ของแรงจูงใจ ไวดังนี ้
  1. ความสนใจ (Interest) หมายถึง ความอยากรูอยากเห็น และความสนใจของผูเรียน 
  2. ความเกี่ยวของ (Relevance) หมายถึง ความเกี่ยวของระหวางการเรียนการสอนกับความ

ตองการตลอดจนความสนใจของผูเรียน 
  3. ความคาดหวัง (Expectancy) หมายถึง ความคาดหวังที่ผูเรียนมีตอความสําเร็จในการ

เขารวมกิจกรรมและการทํางานตางๆ 
  4. ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง การที่ผูเรียนไดรับรางวัลเม่ือผูเรียนทํางานสําเร็จ 
  ฮูทสไตน (Hootstein. 1998: 58 - 59) ไดแบงองคประกอบของแรงจูงใจไว ดังนี ้
  1. ความเกี่ยวของ (Relevance) หมายถึง ความเกี่ยวของระหวางบทเรียนกับความตองการ 

ความสนใจ และประสบการณของผูเรียน 
  2. ความสนใจ (Interest) หมายถึง ความกระหายใครรูของผูเรียนที่มีตอขอมูลที่แปลกใหมดู

เหมือนขัดแยง หรือดูเปนไปไมได แตในความเปนจริงกลับเปนไปได 
  3. ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง การที่ผูเรียนไดรับแรงเสริม เม่ือผูเรียนประสบ

ความสําเร็จ 
  4. ความคาดหวัง (Expectancy) หมายถึง การที่ผูเรียนเชื่อวา ความพยายามสามารถ

นําไปสูความสําเร็จได 
  อารี พันธมณี (2546: 282) กลาววา ลักษณะแรงจูงใจของบุคคลข้ึนอยูกับองคประกอบ

ดังตอไปนี้ 
  1. ธรรมชาติของแตละบุคคล ทุกคนมีธรรมชาติของตนแตกตางกับคนอ่ืน คือมีลักษณะเปน

เอกลักษณของตน ซึ่งประกอบดวย 
 1.1 แรงขับ แรงขับของบุคคลจัดวาเปนพื้นฐานเบื้องตนของการเกิดพฤติกรรมแรงขับเปน
สภาวะที่เกิดจากความไมสมดุลภายในรางกายของมนุษย ซึ่งแรงขับเกิดข้ึนไดจากลักษณะ 2 ประการ 
คือ 

 1.1.1 แรงขับที่เกิดข้ึนจากภายในรางกาย เชน ความหิว ความกระหาย 
  1.1.2 แรงขับที่เกิดข้ึนจากภายนอกรางกาย เชน การไดรับความเจ็บปวดจากส่ิงเรา

ภายนอก สภาวะความกดดันจนทําใหบุคคลเกิดความตึงเครียด 
     1.2 ความวิตกกังวล ความวิตกกังวลจะมีผลตอการเรียนรู หรือการกระทําพฤติกรรมตางๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมที่มีความวิตกกังวลใจสูงมาก กลุมที่มีความวิตกกังวลใจนอยควรไดรับการ
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กระตุนจากส่ิงเรา สวนกลุมที่มีความวิตกกังวลใจสูงแมจะไมไดรับการกระตุนจากส่ิงเราก็ไมทําใหเกิด
การเรียนรูส่ิงตางๆ ได 

  2. สถานการณตางๆในส่ิงแวดลอม สถานการณตางๆในแตละส่ิงแวดลอมยอมจะสงผลทําให
บุคคลเกิดแรงจูงใจไดแตกตางกันไป ลักษณะสถานการณตางๆที่มีผลตอแรงจูงใจ คือ 

  2.1 การแขงขัน หมายถึงพฤติกรรมของบุคคลที่ตองการเอาชนะผูอ่ืน หรือตองการทําให
ตนมีสภาพการณที่ดีข้ึน ลักษณะการแขงขันจะมีลักษณะที่สําคัญ 2 ลักษณะ คือ 

   2.1.1 การแขงขันกับตนเอง เปนการแขงขันที่ทําใหตนดีข้ึนดวยความเต็มใจ  และ
ความตองการของตนเองไมมีผูใดมาบังคับบัญชาใหเกิดพฤติกรรม 

   2.1.2 การแขงขันกับบุคคลอ่ืน เปนความตองการที่จะเอาชนะ ตองการใหตนเองอยู
เหนือบุคคลอ่ืน และมักทําทุกวิถีทางใหตนเปนผูชนะอยูเสมอ 

  2.2 ความรวมมือ หมายถึง แรงจูงใจที่มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับแรงผลักดันทาง
สังคมเปนลักษณะของการมีพฤติกรรมแบบประนีประนอม 

 2.3 การตั้งเปาหมาย หมายถึง การที่บุคคลไดมีการตั้งเปาหมายไวในชีวิตอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งเปนผลทําใหบุคคลมีความพยายามที่จะทําส่ิงตางๆใหบรรลุเปาหมายตามที่วางไวลักษณะการ
ตั้งเปาหมายมี 2 ลักษณะ คือ 

   2.3.1 เปาหมายรวม เปนเปาหมายที่มักจะมีเปาหมายยอยๆอ่ืนๆเขามาเกี่ยวของ 
   2.3.2 เปาหมายระยะไกล เปนเปาหมายที่ตั้งข้ึนเพื่อจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง

โดยเฉพาะ การตั้งเปาหมายระยะไกลนี้จะเกิดข้ึนกับบุคคลที่มีวุฒิภาวะทางสมองพอสมควร 
 2.4 การตั้งความทะเยอทะยาน เปนการตั้งเปาหมายสูงไว หรือการเกิดความ

ทะเยอทะยานจะเปนแรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรมข้ึน แตถาบุคคลตั้งความทะเยอทะยานไวสูงเกิน
ความสามารถของตนเอง จะทําใหเกิดความลมเหลวไดงาย ทําใหเกิดความทอถอยตองานนั้น หรือถา
ตั้งไวต่ํากวาความสามารถของตนเองก็ทําใหไมมีแรงจูงใจพอที่จะกระทําพฤติกรรมตางๆตอไป 

  3. ความเขมของแรงจูงใจ โดยปกติแลว ลักษณะความเขมของแรงจูงใจในแตละคนยอมมี
ความแตกตางกัน และข้ึนอยูกับลักษณะตอไปนี ้

 3.1 การเสริมแรง หมายถึงการสงเสริมใหบุคคลแสดงพฤติกรรมการเรียนรูที่เกิดข้ึนแลว
ใหมีความคงทนถาวร หรือเกิดชาๆ การเสริมแรงมี 2 ลักษณะ คือ 

 3.1.1 การเสริมแรงทางบวก หมายถึง การทําใหอินทรียไดรับส่ิงเราแลวเกิดความ
พอใจ เชน การใหรางวัล การยกยองชมเชย เปนตน 

 3.1.2 การเสริมแรงทางลบ หมายถึง การที่อินทรียถูกนําส่ิงเราที่ไมพอใจออกไป
แลวทําใหอินทรียเกิดความพอใจ 
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 3.2 ความสนใจ หมายถึง ความรูสึกที่มีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด การที่บุคคลจะกระทําพฤติกรรม
ใดๆไดดีเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับระดับความสนใจของบุคคลนั้น 

  สรุปไดวา องคประกอบของแรงจูงใจโดยทั่วไปประกอบดวย ความสนใจซึ่งหมายถึง ความ
อยากรูอยากเห็น ใครรูบทเรียน ความเกี่ยวของ ซึ่งหมายถึง ความเกี่ยวของระหวางส่ิงที่เรียนหรือ
บทเรียนกับผูเรียน ความคาดหวัง ซึ่งหมายถึง ความคาดหวังในความสําเร็จในการเรียนรู และความพึง
พอใจ ซึ่งหมายถึง ความสนุกสนานความเพลิดเพลินที่ผูเรียนไดรับจากการเรียนรู 
 

 1.4 ประเภทของแรงจูงใจ 
  แรงจูงใจแบงออกเปนประเภทหรือลักษณะตางๆ ดังนี ้
  พรพิมล จันทรพลับ (2539: 160 - 170) แบงแรงจูงใจออกเปน 4 กลุม คือ 
  1. แรงจูงใจตามลักษณะที่แทจริง แบงเปนลักษณะยอยได 3 ประเภท คือ 

  1.1 แรงจูงใจทางรางกาย ซึ่งเปนไปเพื่อความอยูรอด เชน ความหิว แรงขับทางเพศ 
ความตองการอากาศ ความตองการการพักผอน 

   1.2 แรงจูงใจทางสังคม เปนความตองการทางดานของจิตใจ เชน ความคาดหวัง 
ความสุข ความสําเร็จ การมีชื่อเสียงเกียรติยศ 

 1.3 แรงจูงใจเกี่ยวกับคุณคาของตนเอง เชน แรงจูงใจเกี่ยวกับความกาวราว ทําใหบุคคล
ปองกันตนเอง หรือทํารายผูอ่ืน แรงจูงใจใตสํานึกที่พยายามลืมส่ิงที่ไมพอใจ แลวถูกเก็บกดไวในความ
ทรงจํา 

  2. แรงจูงใจตามลักษณะกิจกรรมที่นําไปสูเปาหมาย คือ ความมุงหมายทางการกระทํา แบง
ไดเปน 3 ประเภท คือ 

 2.1 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ คือ ความปรารถนาที่จะไดรับความสําเร็จในงาน 
 2.2 แรงจูงใจใฝสัมพันธ คือ ความปรารถนาของบุคคลที่จะนําตัวเขารวมสังคม ตองการ

ใหผูอ่ืนรัก เคารพ ยอมรับ มีความรูสึกไมดีตอความโดดเดี่ยว การพลัดพราก ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมพันธ
สูงจะชอบคลุกคลีอยูกับงานที่ทําเปนทีม มีความเขาใจ และเห็นใจเพื่อนรวมงาน 

 2.3 แรงจูงใจใฝอํานาจ คือ ความตองการที่จะมีอํานาจเหนือผูอ่ืน เหนือส่ิงแวดลอม    
มักมีพัฒนาการมาจากความรูสึกต่ําตอย ผูที่มีแรงจูงใจใฝอํานาจสูงมักจะชอบถกเถียงโตแยง พอใจที่
จะทํางานในลักษณะที่เปนผูนํา 

  3. แรงจูงใจตามลักษณะการเกิด แบงเปน 2 ประเภท คือ 
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 3.1 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง การที่บุคคลมองเห็นคุณคาของ
กิจกรรมที่ทํา จึงทําดวยความเต็มใจ ตระหนักวาการบรรลุผลสําเร็จในกิจกรรมนั้นเปนรางวัลอยูในตัว
แลว แรงจูงใจประเภทนี้เกิดจาก 

    3.1.1 ความสนใจที่จะกระตุนใหเกิดแรงจูงใจนั้น 
    3.1.2 ความตองการที่จะกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ และกระทําพฤติกรรมออกมา 

 3.2 แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เปนการกระทําที่เกิดจากการหวังผลจาก
กิจกรรมนั้น ไมไดทําดวยอุดมคติ มีความผูกพันทางจิตใจกับกิจกรรมนั้นนอยมาก จุดมุงหมายของการ
กระทําอยูนอกเหนือไปจากตัวกิจกรรม ส่ิงภายนอกที่เปนแรงจูงใจ คือ 

    3.2.1 เปาหมายของการเรียน หรือกิจกรรมใดๆ เปนส่ิงกระตุนใหคนเกิดแรงจูงใจ
กระทําพฤติกรรมอยางถูกตองเหมาะสม 

              3.2.2 ความรูเกี่ยวกับความกาวหนา เม่ือบุคคลทราบ ยอมทําใหเกิดแรงจูงใจและมี
กําลังใจทําดียิ่งๆ ข้ึนไป 

    3.2.3 เคร่ืองลอ เชน การใหรางวัล การชมเชย การลงโทษ การทดสอบ 
 3.3 แรงจูงใจตามลักษณะการใช แบงเปน 2 ประเภท คือ 
        3.3.1 การจูงใจแบบอิงเกณฑ คือ การจูงใจที่ตั้งไวเปนเกณฑ ถาทําไดระดับตาม

เกณฑจะไดรับรางวัล 
    3.3.2 การจูงใจแบบไมอิงเกณฑ คือ การใชเทคนิคทางจิตวิทยาในการจูงใจโดยไม

มีกฎเกณฑตั้งเอาไว 
  4. แรงจูงใจตามลักษณะการใช แบงเปน 2 ประเภท คือ 

 4.1 แรงจูงใจแบบอิงเกณฑ คือ การจูงใจที่ตั้งไวเปนเกณฑ ถาไดระดับตามเกณฑ 
ก็จะไดรางวัล 

 4.2 แรงจูงใจแบบไมอิงเกณฑ คือ การใชเทคนิคทางจิตวิทยาในการจูงใจโดยไมมี 
กฎเกณฑตั้งไว 

  พงษพันธ พงษโสภา (2542: 140) ไดแบงแรงจูงใจไว 3 ประเภท คือ 
  1. แรงจูงใจเพื่อความอยูรอด (Survial Motivation) เปนแรงจูงใจที่ชวยใหคนเราสามารถ

ดํารงชีวิตอยูได แรงจูงใจชนิดนี้ มักจะสัมพันธกับส่ิงเบื้องตนที่คนเราตองการในชีวิต เชน อาหาร น้ํา 
อากาศ การขับถาย เปนตน 

  2. แรงจูงใจทางสังคม (Social Motivation) เปนแรงจูงใจที่เกิดข้ึนจากการเรียนรูในสังคม 
อาจไดรับอิทธิพลโดยตรงจากส่ิงเราที่เปนบุคคล หรือจากวัตถุที่มองเห็นไดจับตองได หรือ มาจากภาวะ
ทางสังคมที่มองไมเห็นก็ได เชน การมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน การเปนผูนํา การสรางมิตร เปนตน 
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  3. แรงจูงใจเกี่ยวกับตนเอง (Self Motivation) แรงจูงใจชนิดนี้คอนขางที่จะซับซอนพอสมควร 
และเปนส่ิงผลักดันใหคนเราพยายามปรับตัวไปในทางที่ดีข้ึน เชน แรงจูงใจที่เกี่ยวกับความสําเร็จใน
หนาที่การงาน หรือ ความสําเร็จในชีวิต เปนตน 

  มาลี จุฑา (2542: 138 - 139) กลาววา แรงจูงใจมี 2 ประเภท ดังนี ้
  1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดจากภายในตัวบุคคล ซึ่งมี

ผลตอการกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งตามความตองการ หรือตามจุดมุงหมายที่
กําหนดไว แรงจูงใจภายในมีความสําคัญมากกวาแรงจูงใจภายนอก เพราะวาแรงจูงใจภายใน เกิดจาก
ความรูสึกของบุคคล เม่ือบุคคลรูสึกเชนใด ก็จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองความตองการของตนเสมอ 
สวนแรงจูงใจภายนอกนั้นบุคคลอาจเกิดความรูสึกเฉยๆ ก็ได สําหรับตัวอยางของแรงจูงใจภายใน 
ไดแก 

 1.1 ความอยากรูอยากเห็น ทําใหบุคคลคนควาเพิ่มเติมหรือเกิดไทยมุงได 
 1.2 ความสนใจ ทําใหบุคคลไตถาม หรือจองมอง เปนตน 
 1.3 ความรัก ทําใหเสียสละและทําอะไรก็ได 
 1.4 ความอบอุน ทําใหสบายใจ 
 1.5 ความเห็นอกเห็นใจกัน ทําใหเกิดความคลอยตามหรือตามใจ 
 1.6 ความสงสาร ทําใหเกิดการใหอภัย 
 1.7 ความสําเร็จ ทําใหบุคคลเกิดความภาคภูมิใจ 
 1.8 ความหิว ทําใหบุคคลปรับพฤติกรรมได 
 1.9 ความตองการ ทําใหบุคคลเปนอะไรหรือทําอะไรก็ได 
 1.10 ความพอใจ ทําใหบุคคลยินดีและทําอะไรก็ได 
 1.11 ความศรัทธา ทําใหบุคคลเกิดการยอมรับและทําอะไรก็ได 
 1.12 ความซาบซึ้ง ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตางๆ ได 

  2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดจากภายนอกตัวบุคคล 
ซึ่งมีผลตอการกระตุนใหบุคคล แสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ตามความตองการ หรือตาม
จุดมุงหมายที่กําหนดไว แรงจูงใจภายนอกที่สําคัญ ไดแก 

        2.1 การแขงขัน แบงเปนการแขงขันกับตัวเอง การแขงขันระหวางบุคคลและการแขงขัน
ในระหวางกลุม เม่ือมีการแขงขันทําใหบุคคลมีความพยายามที่จะไดรับชัยชนะ การแขงขันทําใหเกิด
การกระตุนและการแสดงพฤติกรรม 

       2.2 การรวมมือ ทําใหบุคคลชวยเหลือซึ่งกันและกัน และเปนการสรางทีมงาน และความ
สามัคคีในกลุมข้ึนได 
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        2.3 บุคลิกของครู ทําใหบุคคลโดยเฉพาะนักเรียนอยากจะเรียนหรือไมอยากเรียน 
        2.4 วิธีการสอนของครู ทําใหนักเรียนอยากจะเรียนหรือไมอยากจะเรียนก็ได 
        2.5 การใหรางวัล เชน ใหส่ิงของ คะแนน หรือกําลังใจ มีผลทําใหนักเรียนตั้งใจเรียนดข้ึีน 

 2.6 การลงโทษ เชน ตัดสิทธิ์ ตัดคะแนน เฆี่ยน ตําหนิหรือตักเตือน มีผลทําใหนักเรียน
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือเสียใจ หรือหยุดยั้งพฤติกรรมได 

 2.7 การใชส่ือการสอน เชน อุปกรณการสอน ชุดการสอน บทบาทสมมติ เกม เพลง และ
จัดกิจกรรมใหทุกคนมีสวนรวม ทําใหนักเรียนตั้งใจเรียนดีข้ึน 

 2.8 การสอบ เชน ครูบอกนักเรียนวา ทายชั่วโมงจะมีการสอบทําใหนักเรียนตั้งใจเรียน  
ดีข้ึน 

 อารี พันธมณี (2546: 270) กลาววาการจูงใจแบงออกเปน 2 ลักษณะ 
 1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation ) เปนสภาวะที่บุคคลตองการที่จะกระทํา 

หรือเรียนรูบางส่ิงบางอยางดวยเอง ไมตองอาศัยการเรียนรูจากส่ิงเราภายนอก เชน การเรียนเพื่อ
ตองการความรู ทํางานเพราะตองการความชํานาญ ซึ่งความตองการหรือความสนใจพิเศษ ตลอดจน
ความรูสึกนึกคิดหรือทัศนคติของแตละบุคคล ที่จะผลักดันใหบุคคลสรางพฤติกรรมข้ึน ซึ่งไดแก ความ
อยากรูอยากเห็น ความสนใจ ความรัก ความศรัทธา เปนตน 

  2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เปนสภาวะที่บุคคลไดรับการกระตุน 
จากส่ิงเราภายนอก เชน ส่ิงของ เกียรติยศ เงิน ปริญญาบัตร ความกาวหนา รางวัล การชมเชย เปนตน  
ทําใหบุคคลมองเห็นเปาหมาย จึงเราใหบุคคลเกิดความตองการและแสดงพฤติกรรมมุงสูเปาหมายนั้น 

  จากที่กลาวมาพอที่จะสรุปไดวา ประเภทของแรงจูงใจสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ 
คือ แรงจูงใจที่เกิดจากความตองการพื้นฐานในรางกาย ซึ่งเปนแรงจูงใจที่มีมาแตกําเนิด และเปน
ส่ิงจําเปนตอการดํารงชีวิตเพื่อใหรางกายอยูในสภาพปกติ เชน ความหิว ความกระหาย ความตองการ
ทางเพศ ความรูสึกตางๆ ความตองการที่จะเรียนรู ความอยากรูอยากเห็น เปนตน และแรงจูงใจที่เกิด
จากความตองการที่ถูกกระตุนจากนอกรางกาย แรงจูงใจในลักษณะนี้ เกิดจากการเรียนรูของบุคคลที่
อยูในสังคม และไดเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมตางๆ ซึ่งเปนตัวกระตุนความตองการที่อยากรู อยากเห็น 
และแสวงหาความตองการทางสังคมข้ึน เชน ความตองการความรัก ความสําเร็จ ชื่อเสียง การยกยอง
ชมเชย การแขงขัน การรวมมือ วิธีการสอนของครู การใชส่ือการสอน เปนตน 

 
 1.5  ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว  

อารี พันธมณี (2542: 187) กลาววา ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว ทฤษฎีนี้มี
ความเชื่อวา มนุษยทุกคนจะตองมีความตองการที่จะแสวงหาส่ิงแปลกๆ ใหมๆ เพื่อตอบสนองความ
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ตองการของตนเอง ซึ่งความตองการของบุคคลมีหลายอยาง ตั้งแตความตองการข้ันต่ําถึงความ
ตองการข้ันสูง ซึ่งมนุษยจะตองมีการตอบสนองความตองการข้ันพื้นฐานกอน จึงจะสามารถตอบสนอง
ความตองการข้ันสูงๆ ตอไปได 

  มาสโลว (สุรางค โควตระกูล. 2544: 160-162; อางอิงจาก Maslow. 1970) ไดแบงลําดับ
ความตองการของมนุษยมี  5  ข้ัน  ดังนี้ 

  1.ความตองการทางสรีระ (Physiological Needs) 
  2. ความตองการความม่ันคงปลอดภัยหรือสวัสดิภาพ (Safety and Security Needs)  
  3. ความตองการความรักและเปนสวนหนึ่งของหมู (Love Needs)  
  4. ความตองการที่จะรูสึกวาตนเองมีคา (Esteem Needs)  
  5. ความตองการที่จะรูจักตนเองอยางแทจริงและพัฒนาตนเองอยางเต็มที่ตามศักยภาพของ

ตน (self - actualization)  
  จากลําดับข้ันความตองการของมนุษย ตามทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลวความตองการของ

มนุษย มีลําดับความตองการดังนี้ 
  1. ความตองการสรีระ หมายถึง ความตองการข้ันพื้นฐานของรางกาย เชน ความหิว ความ

กระหาย ความตองการทางเพศ และการพักผอน เปนตน ความตองการเหลานี้เปนความตองการที่
จําเปนสําหรับการมีชีวิตอยู มนุษยทุกคนมีความตองการทางสรีระจะขาดเสียมิได ถาอยูในสภาพที่ขาด
จะกระตุนใหตนมีกิจกรรมขวนขวายที่จะสนองความตองการนั้นๆ 

  2. ความตองการทางความม่ันคงปลอดภัยหรือสวัสดิภาพ หมายถึง ความตองการความ
ม่ันคงปลอดภัยทั้งทางดานรางกายและทางดานจิตใจเปนอิสระจากความกลัว การขูเข็ญ บังคับ จาก
คนอ่ืน และส่ิงแวดลอม เปนความตองการที่จะไดรับการปกปองคุมกัน ความตองการประเภทนี้จะเร่ิม
ตั้งแตวัยทารกจนกระทั่งวัยชรา ความตองการมีงานทําเปนหลักแหลงก็เปนความตองการเพื่อสวัสดิ
ภาพของผูใหญอยางหนึ่ง 

  3. ความตองการความรักและเปนสวนหนึ่งของหมู มนุษยทุกคนมีความปรารถนาจะใหเปนที่
รักของผูอ่ืน และตองการมีความสัมพันธกับผูอ่ืนและเปนสวนหนึ่งของหมู ตองการใหตนเปนที่ยอมรับ
ตนเองเปนสมาชิก คนที่รูสึกเหงาไมมีเพื่อน มีชีวิตที่ไมสมบูรณ เปนผูที่จะตองการประเภทนี้ คนที่รูสึก
วาเปนที่รักและเปนที่ยอมรับของหมูคณะ จะเปนผูที่สมปรารถนาในความตองการความรักและเปน
สวนหนึ่งของหมู 

  4. ความตองการที่จะรูสึกวาตนเองมีคา ความตองการนี้เปนความตองการที่จะประสบ
ผลสําเร็จมีความสามารถ ตองการใหผูอ่ืนเห็นวาตนมีความสามารถ มีคุณคาและมีเกียรติตองการให
ไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน ผูที่สมปรารถนาในความตองการนี้จะเปนผูที่มีความม่ันใจในตนเอง 
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เปนคนที่ มีประโยชนและมีคา ตรงขามกับผูที่ขาดความตองการประเภทนี้ จะรู สึกวาตนไมมี
ความสามารถและมีปมดอย มองโลกในแงราย 

  5. ความตองการที่จะรูจักตนเองอยางแทจริง และพัฒนาอยางเต็มที่ตามศักยภาพของตน 
มาสโลวไดอธิบายความตองการที่เรียกวา Self – actualization วาเปนความตองการที่รูจักตนเองตาม
สภาพที่แทจริงของตนเอง กลาที่จะตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิต รูจักคานิยมของตนเอง มีความ
จริงใจตอตนเอง ปรารถนาที่จะเปนคนดีที่สุดเทาที่จะมีความสามารถทําไดทั้งดานสติปญญา ทักษะ
และอารมณความรูสึกยอมรับตนเอง ทั้งสวนดีและสวนเสียของตนที่สําคัญที่สุดก็คือ การมีสติที่ยอมรับ
วาตนใชกลไกในการปองกันตนเองในการปรับตัวและพยายามที่จะเปดโอกาสใหตนเองเผชิญกับความ
จริงของชีวิต เผชิญกับส่ิงแวดลอมใหมๆ โดยคิดวาเปนส่ิงที่ทาทาย นาตื่นเตนและมีความหมายบุคคล
จะศึกษาเพราะอยากรูจะสรางสรรคส่ิงตางๆ เพราะใจรัก และจะทํางานเพราะอยากทํา ซึ่งเปน
กระบวนการที่จะพัฒนาตนเองอยางเต็มที่ตามศักยภาพของตนไมมีจุดจบตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู มนุษย
ทุกคนมีความตองการที่จะพัฒนาตนเองเต็มที่ตามศักยภาพของตนเอง และมีนอยคนที่จะไดถึงข้ัน  
Self – actualization อยางสมบูรณ 

  พระธรรมปฎก (2546: 96 - 97) ไดกลาววาคนเราจะทํากิจกรรมหรือพฤติกรรมอยางใดอยาง
หนึ่งก็ตองมีแรงจูงใจ โดยไดแบงแรงจูงใจออกเปน 2 ประเภท คือ 

  1. แรงจูงใจที่พบทั่วไป คือ ความตองการเสพบริโภค ตองการเอาส่ิงตางๆ มาบํารุงบําเรอ
สนองความตองการ อยางนี้เรียกวาตัณหา 

  2. แรงจูงใจใฝรูใฝสรางสรรคคือ จะทําอะไรก็ไมมุงแคความสนุกสนานบันเทิง แตมุงหา
ความรูที่จะทําใหเกิดความดีงาม มีคุณคา เปนประโยชน คนตองมีแรงจูงใจใฝรู ใฝสรางสรรค ใฝรูคือใฝ
ความจริง และใฝความดีงามดวย สวนใฝสรางสรรค คือตองการทําส่ิงดีงามใหเกิดข้ึน อยางนี้เรียกวา
ฉันทะ 

  จากทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจของมนุษย ดังที่ไดกลาวมาแลว สรุปไดวา มนุษยมี
แรงจูงใจ หรือความตองการที่แตกตางกันออกไป และเปนความตองการที่ไมส้ินสุด ซึ่งหากบุคคลใดมี
ปรารถนาอยางแรงกลา ก็ยอมทําใหเกิดความเขมขนของแรงจูงใจที่อยากจะกระทําส่ิงตางๆ ใหประสบ
ความสําเร็จ และสามารถที่จะกระทําส่ิงตางๆ เหลานั้น ใหประสบความสําเร็จไดโดยงาย ดังนั้น
แรงจูงใจในการกระทําส่ิงตางๆ ใหประสบความสําเร็จนั้น อาจเกิดจากสาเหตุสําคัญหลายๆประการ ไม
วาจะเปน ลักษณะของตัวบุคคลนั้นเอง ธรรมชาติของความตองการ เปนตน 
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 1.6 การสรางแรงจูงใจในการเรียน 
  จากการที่นักวิจัยและนักจิตวิทยาหลายทานไดกลาววา แรงจูงใจเปนองคประกอบที่สําคัญ

ในการเรียนรู และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของผูเรียน นอกจากข้ึนกับความสามารถแลว ยังข้ึนกับ
แรงจูงใจดวยผูเรียนที่มีความสามารถสูง แตขาดแรงจูงใจในการเรียนก็จะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่ํา 
ดังนั้นครูจึงตองหาวิธีสรางแรงจูงใจในการเรียนการสอน ซึ่งตองเปนวิธีที่จะกระตุนใหผูเรียนมีความหวัง 
มีความภาคภูมิใจ มีความพอใจที่จะเรียนและอยากประสบความสําเร็จในการเรียน 

  มาลี จุฑา (2542: 141 - 142) กลาววาจะตองสรางแรงจูงใจภายในและภายนอกโดย 
  1. การทําใหตื่นตัว (Arousal) เปนวิธีการกระตุนสมองและกลามเนื้อใหตื่นตัวอยูเสมอ      

การตื่นตัวของบุคคลมี 3 ระดับ คือ ตื่นตัวปานกลางและตื่นตัวนอย ถาตื่นตัวมากเกินไปก็จะตื่นตัวนอย
ไปก็จะเฉ่ือยชา แตถาตื่นตัวระดับกลางๆ จะดีที่สุด วิธีสรางแรงจูงใจในการเรียนการสอน โดยทําให
ผูเรียนตื่นตัว เชน กําหนดวาการเรียนในชั่วโมงนี้สําคัญมากจะมีการทดสอบในปลายชั่วโมง หรือใน
ชั่วโมงนี้จะมีการถายวีดิทัศนก็จะทําใหนักเรียนตื่นตัวไดโดยงาย เปนตน 

  2. การตั้งจุดหมาย (Objective) เปนวิธีการกําหนดเปาหมายของการเรียนการสอนในแตละ
คร้ังวา ตองการใหเกิดอะไรข้ึนในตัวผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดรับรูและเขาใจ จะไดติดตามและประเมินผล
การเรียนวาบรรลุจุดหมายมากนอยเพียงใด เกิดความภาคภูมิใจในกรณีที่สามารถบรรลุจุดมุงหมายที่
กําหนดไว แตหากยังไมบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวได ก็จะพยายามหาวิธีการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ใหได 

  3. การใชเคร่ืองลอ (Incentives) เปนวิธีการกระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรูมากข้ึนและบอยคร้ัง
ข้ึน เชน ปริญญาบัตรเปนเคร่ืองลออยางหนึ่งที่นักศึกษาอยากจะได การที่นักศึกษาอยากจะเรียนรู และ
มีความมานะพยายามในการเรียนรูใหมากยิ่งข้ึน 

  4. การลงโทษ (Punishment) เปนวิธีการกระตุนใหผูเรียนตั้งใจเรียนและมีความพยายามใน
การเรียน โดยวิธีการลงโทษ เชน การดุ การวากลาวตักเตือน การตําหนิ การเฆี่ยนตี การตัดคะแนน 
และการตัดสิทธิบางประเภท เปนตน 

  การลงโทษมิใชเปนวิธีการสรางแรงจูงใจในการเรียนที่ดี เพราะการลงโทษนั้นมิไดทําใหเกิด
ความเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เปนเพียงชวยหยุดพฤติกรรมชั่วคราวเทานั้น ดังนั้นจึงควรใชการลงโทษ 
ควบคูกับการใหรางวัลแกผูเรียนเสมอ กลาวคือ เม่ือครูหยุดพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนาในตัวผูเรียนได
แลว ก็ควรใหรางวัลแกผูเรียน ในทันทีที่เขาไดแสดงพฤติกรรมตามที่ครูประสงค 

  5. การแขงขัน (Competition) เปนการกระตุนใหผูเรียนมีความมานะอดทนและพยายาม
ปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองใหกาวหนายิ่งข้ึน 
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  การแขงขันกระทําไดหลายวิธี เชน ใหนักเรียนแขงขันกับผลการเรียนของตนเองในแตละภาค
เรียน เพื่อดูวาตนเองจะมีผลการเรียนดีข้ึนหรือไม หรือใหมีการแขงขันกับเพื่อนๆ หรือหมูคณะในเร่ืองที่
เกี่ยวกับการเรียน การปฏิบัติงานเปนกลุมหรือรายบุคคล 

  พงษพันธ พงษโสภา (2542: 149 - 150) ไดเสนอวิธีการสรางแรงจูงใจในการเรียนการสอนไว
ดังนี ้

  1. ครูควรศึกษาความตองการของเด็กแตละวัย และจัดเนื้อหาวิชาใหสนองความตองการของ
เด็ก เนื้อหาที่สอนควรเกี่ยวของกับชีวิตจริง และมีความหมายสําหรับเด็ก 

  2. กอนเร่ิมบทเรียน ครูควรมีวิธีการนําเขาสูบทเรียน เพื่อดึงความสนใจ และบอกใหเด็กทราบ
ถึงจุดมุงหมายของบทเรียน 

  3. ครูควรแนะนําใหเด็กเร่ิมหัดวางเปาหมายในการเรียนสําหรับตนเองเพราะคนที่เรียนหรือ
ทํางานอยางมีเปาหมายจะกระทําดวยความตั้งใจ 

  4. ในบรรยากาศของการเรียนการสอน ควรมีการไตถาม มีการอภิปรายและทํางานรวมกัน
เปนกลุมยอย เพื่อใหเด็กเกิดความกระตือรือรน มีการรับฟงและทําความเขาใจ และมีการยอมรับซึ่งกัน
และกัน 

  5. ใชวิธีการเสริมแรง (Reinforcement) ตามความเหมาะสมและตามความจําเปน เพื่อให
เด็กมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา และบางคร้ังอาจลบพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ทั้งนี้เพราะ รางวัล คํา
ชมเชย การยิ้ม การพยักหนา การใหความเอาใจใส นับวาเปนตัวเสริมแรงที่มีอิทธิพลตอเด็กเปนอยาง
มาก 

  6. ใชการทดสอบ (Test) การทดสอบจะเปนเคร่ืองกระตุน ใหเด็กเอาใจใสตอบทเรียนและมี
ความตื่นตัวในการเรียนอยูตลอดเวลา 

  7. ใหทราบผลการทดสอบอยางทันทวงที การใหเด็กทราบผลการทดสอบอยางทันทวงทีวาส่ิง
ที่ตนไดเรียนรูไปนั้นมีความเขาใจอยางถองแทเพียงใด มีส่ิงใดที่จําเปนตองปรับปรุงแกไข ซึ่งวิธีการนี้จะ
ทําใหเด็กตองเอาใจใสติดตามเนื้อหาวิชาอยูตลอดเวลา 

  8. การพานักเรียนออกไปทัศนศึกษาหรือการเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรู จะเปน
แนวทางหนึ่งที่กระตุนความสนใจเด็กไดเปนอยางดี 

  9. การสอนหรือการมอบหมายกิจกรรมใหเด็กปฏิบัติและติดตามผลจนเด็กทํางานนั้นสําเร็จ 
นับวาเปนส่ิงสําคัญสําหรับการเรียนการสอนของครู เพราะความสําเร็จที่เกิดข้ึนกับเด็กในแตละคร้ังจะ
เปนแรงกระตุนใหเด็กเกิดกําลังใจที่จะเรียนรูในคราวตอไป 
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  อารี พันธมณี (2542: 198) กลาววาเนื่องจากแรงจูงใจมีผลตอพฤติกรรมการเรียนรูของ
ผูเรียน ครูจึงควรสงเสริมใหเด็กเกิดพฤติกรรมที่สงผลตอการเรียนรูมากที่สุด โดยสรางแรงจูงใจใหเกิด
แกเด็กดังนี้ 

  1. การชมเชยและการตําหนิ การกระทําทั้ง 2 อยางนี้ จะมีผลตอการเรียนรูของเด็ก 
  2. การทดสอบบอยคร้ัง คะแนนจากการสอบจะเปนส่ิงที่จูงใจ และมีความหมายตอผูเรียน

เปนอยางมาก เพราะอาจหมายถึงการเล่ือนชั้น การสําเร็จการศึกษา การไดรับประกาศนียบัตร 
ตลอดจนการประกอบอาชีพ การทดสอบจึงเปนแรงจูงใจใหผูเรียนสนใจการเรียนมากข้ึน การทดสอบ
บอยคร้ังจะชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจการเรียนอยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ อันจะสงผลดีตอ
การเรียนของผูเรียนดวย 

  3. การคนควาหาความรูดวยตนเอง ครูควรสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง ดวย
การเสนอแนะ หรือกําหนดหัวขอที่ทําใหผูเรียนสนใจใครรู เพื่อใหผูเรียนคนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง 

  4. วิธีการที่แปลกและใหม ควรนําวิธีการที่แปลกๆ ใหมๆ เพื่อเราความสนใจโดยใชวิธีการ
ใหม ซึ่งผูเรียนไมเคยคิด หรือมีประสบการณมากอน เพราะวิธีการที่แปลกและใหมจะชวยใหผูเรียนเกิด
ความสนใจ และมีแรงจูงใจในการเรียนมากข้ึน 

  5. ตั้งรางวัลสําหรับงานที่มอบหมาย เพื่อยั่วยุใหผูเรียนเกิดความพยายามมากข้ึน 
  6. ตัวอยางจากส่ิงที่เด็กไมเคยพบ หรือคาดไมถึง การยกตัวอยางประกอบการเรียน การสอน

ควรเปนส่ิงที่ผูเรียนรูจักมักคุนเคยแลว เพื่อใหเขาใจไดงายและรวดเร็วยิ่งข้ึน 
  7. เชื่อมโยงบทเรียนใหมๆ กับส่ิงที่เคยเรียนรูมากอน การเอาส่ิงใหมมาเชื่อมโยงสัมพันธกับ

ส่ิงที่รูมากอน จะทําใหเขาใจไดงาย และชัดเจนข้ึน อันจะทําใหผูเรียนสนใจบทเรียนมากข้ึน เพราะ
คาดหวังไววาจะไดนําเอาส่ิงที่เรียนไปใชประโยชน และเปนพื้นฐานตอไป 

  8. เกมและการเลนละคร การสอนที่ใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง ทั้งในการเลนเกม และการแสดง
ละครทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน สงเสริมความสัมพันธระหวางผูเรียนและชวยให
เขาใจบทเรียนไดดียิ่งข้ึนดวย 

  9. สถานการณที่ทําใหผูเรียนไมพึงปรารถนา สถานที่ชั้นเรียนอาจทําใหผูเรียนเบื่อ ไมพอใจ
ขัดแยง ควรหาทางลดหรือขจัด เพราะเปนส่ิงที่เปนอุปสรรคตอการเรียนรูของผูเรียน 

  สุรางค โควตระกูล (2544: 180 - 181) ไดเสนอแนวทางการสงเสริมและสรางแรงจูงใจในการ
เรียนการสอนไวดังนี้ 

  1. การปรับปรุงวิธีการสอนของครูโดยตรง 
 1.1 ครูควรจัดใหมีบรรยากาศที่ทาทายความอยากรูอยากเห็นของผูเรียน 
 1.2 บอกวัตถุประสงคเฉพาะบทเรียนใหผูเรียนทราบ 
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   1.3 พยายามใหงานแกผู เ รียนตามความสามารถ และใหโอกาสผู เ รียนทุกคนมี
ประสบการณเกี่ยวกับความสําเร็จในการเรียนรู 

   1.4 พยายามใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และแนะนําใหผูเรียนใชขอมูลยอนกลับชวย
ปรับปรุงการเรียนใหดียิ่งข้ึน 

   1.5 พยายามพบผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อชวยใหผูเรียนวิเคราะหความสําเร็จหรือไม
สําเร็จในการเรียน 

   1.6 บรรยากาศของหองเรียนตองปราศจากการขูเข็ญ ผูเรียนไววางใจครูวาเปนผูคอยเอ้ือ
ตอการเรียนรูของผูเรียนอยูเสมอ 

   1.7 ใชหลักการสอนของนักจิตวิทยามนุษยนิยมของมาสโลวที่วา “ผูเรียนจะเกิดการเรียนรู
ก็ตอเม่ือความตองการพื้นฐานสมปรารถนา” 

  2. การทํางานรวมกับผูเรียนเพื่อสงเสริมแรงจูงใจในการเรียน 
 2.1 ชวยผูเรียนตั้งวัตถุประสงคในการเรียนรูตางๆ 
 2.2 ชวยผูเรียนใหรูจักการวางแผนในการทํางานทั้งระยะส้ันและระยะยาว 
 2.3 ชวยผูเรียนใหรูจักประเมินผลงานที่ทํา และใชขอมูลยอนกลับมาปรับปรุงการทํางาน

ใหดีข้ึน 
 2.4 ชวยผูเรียนวิเคราะหสาเหตุของความสําเร็จหรือไมสําเร็จในการเรียน 
 2.5 ชวยผูเรียนใหเห็นคุณคาของความพยายามในการทํางาน 
 2.6 ชวยผูเรียนคนพบความสามารถพิเศษของตนในวิชาตางๆ และชวยใหประสบ

ความสําเร็จในการเรียนวิชานั้น 
   2.7 ชี้แจงใหผูเรียนเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล เกี่ยวกับการตั้งมาตรฐานความเปน

เลิศใหใกลเคียงกับระดับความสามารถของตน 
   2.8 ชวยผูเรียนจัดเวลาดูหนังสือ ทําการบานและเตรียมตัวสอบจะเห็นไดวา ครูเปนผูที่มี

บทบาทสําคัญในการสรางแรงจูงใจในการเรียนวิชาตางๆ โดยใชเทคนิค วิธีการสอนที่นาสนใจและเรา
ใจ ไดแก การแขงขัน การใหการเสริมแรง การจัดบรรยากาศที่ทาทายและนาสนใจ การใชเกมตางๆ 
รวมทั้งการใหความใกลชิดเปนกันเองกับนักเรียน เปนตน 
 

 1.7 ความหมายของกลวิธีสรางแรงจูงใจ 
  นักการศึกษาไดใหความหมายของกลวิธีสรางแรงจูงใจไว ดังนี ้
  กูด และ โบรฟ (Good; & Brophy. 1987: 307) ไดกลาวถึงความหมายกลวิธีสรางแรงจูงใจ 

โดยแยกอธิบายคําวา “แรงจูงใจ” และคําวา “กลวิธี” กลาวคือ แรงจูงใจ หมายถึง โครงสรางเชิง
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สมมติฐานซึ่งอธิบายวาเหตุใดคนเราจึงทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง สวนกลวิธี หมายถึง วิธีการที่ครูใชเพื่อใหผูเรียน
กาวไปสูเปาหมาย ซึ่งเปนการตอบสนองแรงจูงใจนั่นเอง 

  ริชารดส และล็อคฮารท (Richards; & Lockhart. 1994: 109) ไดใหความหมายของกลวิธี
สรางแรงจูงใจวา หมายถึง กลวิธีที่ครูใชเพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน และบรรยากาศในการ
เรียนรู 

  ฮูทสไตน (Hootstein. 1998: 59) ไดใหความหมายของกลวิธีสรางแรงจูงใจวา หมายถึง 
วิธีการที่ครูใชเพื่อทําใหการเรียนรูนั้นนาสนใจและมีความทาทาย และทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
เรียนรูมากข้ึน 

จึงอาจสรุปไดวา กลวิธีสรางแรงจูงใจ หมายถึง วิธีการที่ครูใชเพื่อทําใหผูเรียนสนใจในการ
เรียนรู และในกระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนทําใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อใหผูเรียนกาวไปสูเปาหมายที่วางไว 
 

 1.8 ความสําคัญของกลวิธีสรางแรงจูงใจ 
  ความสําคัญของกลวิธีสรางแรงจูงใจ มีนักการศึกษาไดกลาวถึง ดังตอไปนี ้
  กูด และโบรฟ (Good; & Brophy. 1987: 305) กลาวถึงความสําคัญของกลวิธีสราง 

แรงจูงใจวา การที่ครูใชกลวิธีสรางแรงจูงใจมิไดเพียงแตทําใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู
เทานั้น หากยังทําใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆ อยางกระตือรือรน และพยายามพัฒนาความรู หรือ
ทักษะตามที่ครูตองการอีกดวย 

  ฮูทสไตน (Hootstein. 1998: 58) ไดกลาวถึงความสําคัญของกลวิธีสรางแรงจูงใจวา กลวิธี
สรางแรงจูงใจชวยมิใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายในการเรียนรู ทั้งยังชวยกระตุนความสนใจ 
ของผูเรียนและทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู 

  ดอรนเย และ ซิลเลอร (Domyei; & Csizer. 1998: 207) ไดกลาวถึงความสําคัญของกลวิธี
สรางแรงจูงใจวาเปนปจจัยที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

  พาลารดี (Palardy. 1999: 120) กลาววา “กลวิธีสรางแรงจูงใจสามารถลดปญหาตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการขาดแรงจูงใจ” 

  สรุปไดวา กลวิธีสรางแรงจูงใจมีความสําคัญอยางยิ่งตอการเรียนการสอน เนื่องจากกลวิธี
สรางแรงจูงใจสามารถกระตุนใหผูเรียนเขารวมกระบวนการเรียนรู และพยายามพัฒนาทักษะตามที่ครู
ตองการ ตลอดจนสามารถลดปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการขาดแรงจูงใจได รวมทั้งทําใหผูเรียน
ประสบผลสําเร็จในการเรียนรูอีกดวย 
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 1.9 ประเภทของกลวิธีสรางแรงจูงใจ 
  มีนักการศึกษา กลาวถึงประเภทของกลวิธีสรางแรงจูงใจไว ดังตอไปนี ้
  วล็อคโกสกี (Wlodkowoki. 1985: 253 - 257) ไดแบงกลวิธีสรางแรงจูงใจออกเปน 6 ดาน

ใหญ ดังรายละเอียดตอไปนี ้
  1. กลวิธีในการสรางทัศนคติที่ดีของผูเรียนที่มีตอการเรียนรู ไดแก 

 1.1 สรางทัศนคติที่ดีของผูเรียนที่มีตอครู 
 1.2 สรางทัศนคติที่ดีของผูเรียนที่มีตอรายวิชา และสถานการณในการเรียนรู 
 1.3 พัฒนาแนวคิดที่ผูเรียนมีตอตนเองในการเรียนรูในทางบวก 
 1.4 สรางความคาดหวังของผูเรียนที่มีตอความสําเร็จ 

  2. กลวิธีในการสนองตอบความตองการของผูเรียน ไดแก 
 2.1 ทําใหผูเรียนม่ันใจวาการเรียนการสอนนั้นสนองตอบความตองการของผูเรียน 
 2.2 เชื่อมโยงการเรียนการสอนใหเขากับความตองการของผูเรียน 
 2.3 ทําใหผูเรียนรูสึกปลอดภัย และสบายใจในกระบวนการเรียนการสอน 
 2.4 ทําใหผูเรียนรูสึกวาไดรับการยอมรับ 
 2.5 ทําใหผูเรียนรูสึกชื่นชมในตนเอง 
 2.6 ทําใหผูเรียนรูสึกวาตนเองมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 

  3. กลวิธีในการกระตุนใหผูเรียนเรียนรู ไดแก 
 3.1 ทําใหผูเรียนกระตือรือรน 
 3.2 ทําใหผูเรียนสนใจการเรียนการสอน 
 3.3 ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

  4. กลวิธีในการทําใหผูเรียนตอบสนองการเรียนรู ไดแก 
 4.1 สงเสริมใหผูเรียนมีอารมณรวมในการเรียนรู 
 4.2 ทําใหผูเรียนมีอารมณรวมในการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

  5. กลวิธีในการสรางความม่ันใจในความสามารถของผูเรียน 
 6. กลวิธีในการเสริมแรง ไดแก 

 6.1 ใหการเสริมแรงเปนรางวัลภายนอก 
 6.2 ทําใหผูเรียนตระหนักถึงความเปล่ียนแปลงในทางบวกของตนและยืนยันถึง

ความสําคัญของบทเรียน 
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 1.10. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการวางแผนในการเรียน 
 1.10.1  ความหมายของการวางแผน 
   ความหมายของการวางแผนมีความหมายแตกตางกันไปตามทัศนะของนักการศึกษาและ
นักวิชาการแตละบุคคล  ดังนี ้
   พรรณี  ประเสริฐวงศ  (2515:  44 – 45) การวางแผน  เปนการใชความคิดมองจินตนาการ
ตระเตรียมวิธีการตางๆ  เพื่อคัดเลือกทางที่ดีที่สุดทางหนึ่ง  กําหนดเปาหมายและวางหมายกําหนดการ
กระทํานั้น  เพื่อใหสําเร็จลุลวงไปตามจุดประสงคที่ไดตั้งเอาไว 
   เสถียร  เหลืองอราม  (2517: 294)  การวางแผน  คือ  การเลือกวิถีทางในอนาคตจาก
ทางเลือกหลายๆ  ทางสําหรับที่จะใหกิจการทั้งหมด  หรือเฉพาะบางแผนงานดําเนินไปตามวิถีทางนั้น  
การวางแผนเปนการตัดสินใจ  ลวงหนาวาจะทําอะไร  จะทําอยางไร  จะทําเม่ือไร  จะใหใครทํา  และจะ
มีวิธีทําอยางไร  การวางแผนจึงเปนการทํากิจกรรมไปสูวัตถุประสงคที่เลือกไวโดยวิธีทางที่ถูกหลักที่สุด 
   อุทัย บุญประเสริฐ (2531: 11–12)  ไดใหความหมายของการวางแผนวา การวางแผนเปน
ภาระกิจทางการบริหารที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่จะตองปฏิบัติจัดทําในอนาคตภารกิจดังกลาวจะ
ประกอบดวยการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย การกําหนดนโยบาย วิธีงานและแผนงาน
ตลอดจนการเตรียมการดานการเงินและการประมาณการ การวางแผน คือ การมองอนาคต การ
เล็งเห็นจุดหมายที่ตองการ การคาดปญหาเหลานั้นไวลวงหนาไดอยางถูกตองตลอดจนการทางแกไข
ปญหาตางๆ  นั้น 
   ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ บ ริ ห า ร ชุ ด วิ ช า ก า ร จั ด ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2535: 211) ไดกลาววา การวางแผนคือ กระบวนการทางการบริหาร
ในการตัดสินใจลวงหนาวาจะทําอะไร และทําอยางไร ตลอดจนเลือกวัตถุประสงค  นโยบายโครงการ  
และวิธีดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ผลของกระบวนการนี้จะไดแผน  (Plans) ออกมา 
(Johnson; 1973) และแผนดังกลาวนี้ก็จะเปนแมบทในการดําเนินงานตอไป  ในการจัดระบบถือวา
กระบวนการวางแผนเปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งในการนําไปสูระบบการศึกษา  ทุกๆ  ระบบยอย การ
วางแผนจะเปนงานข้ันแรก ที่จะตองเสาะหาทางเลือกที่ดีที่สุด 
   แอทซิสันและฮิลล (Atchison; & Hill: 1978 – 486) กลาววา การวางแผนคือการตัดสินใจ
ลวงหนาถึงแผนงานและการกระทําที่จะใหบรรลุตามจุดมุงหมายขององคการภายใตโอกาสและ
ขอจํากัดของส่ิงแวดลอม โดยพยายามตอบคําถาม 3 ประการคือ ขณะนี้อยูที่ไหน จะไปที่ไหนใน
อนาคตและจะไปถึงที่นั่นไดอยางไร 
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   เซอรจิโอวานนี้และคารเวอร (sergiovanni; & Carver: 1980–284) กลาววา การวางแผน
คือกระบวนการตัดสินใจลวงหนาที่แตกตางจากกิจกรรมการตัดสินใจอ่ืนตรงที่มีความเปนระบบ         
มีความละเอียดและมีความตอเนื่อง 
   วิโรจน  สารรัตนะ  (2532: 2)  กลาววา  การวางแผนคือความพยายามขององคการในการ
กําหนดและจัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย การคาดคะเนถึงเงื่อนไขและทรัพยากรตางๆ          
การพิจารณาทางเลือกเพื่อใชทรัพยากร และการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
   จากความหมายของการวางแผนตางๆ ดังกลาวขางตนสรุปไดวาการวางแผนเปน
กระบวนการตัดสินใจเพื่อกําหนดวัตถุประสงคไวลวงหนา แลวกําหนดวิธีการกระทํา เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวนั้น สวนที่จะแตกตางกันก็เฉพาะในรายละเอียดและการใชคําเทานั้น ดังนั้นจึง 
สรุปความหมายของการวางแผนในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไดวา เปนกระบวนการตัดสินใจเพื่อ
เตรียมอุปกรณการเรียนใหพรอมกอนเรียน การเตรียมตัวใหพรอมในการเรียนและการสอบ เพื่อใหการ
เรียนของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

 1.10.2  การวางแผนประกอบดวย 
   วีระพล  สุวรรณนันต  (2536: 3)  ไดกลาววาการวางแผนประกอบดวย 
   1. เร่ืองของอนาคต แตผูวางแผนไดสมมติวาทุกส่ิงทุกอยางไดเกิดข้ึนเรียบรอยแลว 
   2. วัตถุประสงคหรือเปาหมาย ซึ่งจะตองมีกอนการวางแผน เพื่อทราบทิศทางหรือ
จุดมุงหมายของการทํางาน 
   3. มีขอมูล สถิติ ขอเท็จจริง หรือหลักฐานตางๆ เพื่อนํามาพิจารณาในการพยากรณ
ลวงหนา 
   4. การตัดสินใจเลือกทางที่มีประโยชนมากที่สุด เชน มีประสิทธิภาพสูงสุดประหยัดมาก
ที่สุด  ใชเวลาส้ันทีสุ่ด  และใชตนทุนต่ําที่สุด 
 

 1.10.3  ความสําคัญของการวางแผน 
   นารีรัตน รักวิจิตรกุล (2531: 14) กลาววา  การวางแผนเปนเคร่ืองมือที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่ง
ในกระบวนการบริหาร  และการจัดการของหนวยงาน รายละเอียดไวในแผนจะเปนเคาโครงของส่ิงที่
คาดวาจะตองทําในอนาคตวาใครทํา ทําอะไร  ที่ไหน  อยางไร เม่ือไร เพื่อชวยใหการปฏิบัติงานลุลวง
อยางมีประสิทธิภาพ ภาพไดความจํากัดของทรัพยากรและการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมในอนาคต 
การวางแผนนั้นมิไดจบลงที่ตัวแผน แตเปนงานที่ครอบคลุมทั้งการจัดทําแผน (Planning) การนําแผน
ออกปฏิบัติหรือบริหารแผน (Implementation) และการประเมินผล  (Evaluation) เพื่อใหไดขอมูลที่
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แสดงถึงสัมฤทธิ์ผลของแผน และเพื่อนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินงานและจัดทําแผน
ใหมในโอกาสตอไป 
 

 1.10.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการวางแผนในการเรียน 
  1.10.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
   ชเนตี สวัสดิฤกษ (2527: 68-67) ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจภูมิหลังทางสังคม
และนิสัยทางการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใชแบบสํารวจแรงจูงใจแบบสํารวจ
ภูมิหลังทางสังคม แบบสํารวจนิสัยในการเรียน และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษกลุม
ตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน 1,100 คน  พบวาแรงจูงใจเชิงบูรณาการ และ
แรงจูงใจ ภูมิหลังทางสังคมและนิสัยทางการเ รียนที่ มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์การเรียน
ภาษาอังกฤษ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
   อัจฉารา วงศโศธร และคนอ่ืนๆ (2529: 95–98) ศึกษาความสัมพันธระหวางวิธีการเรียนรู
และความสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษของผูเร่ิมเรียน โดยศึกษาองคประกอบตางๆ  ไดแก ความ
ถนัดทางการเรียน ทัศนคติ แรงจูงใจ และนิสัยในการเรียน กลุมตัวอยางที่ใชเปน นักเรียนที่มี
ความสัมพันธกับความสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษตามความสามารถของแตละบุคคล เบ็ญจาภา 
สุทธะพินทุ (2536: 66) ไดศึกษาเร่ืองสาเหตุของการสูญเปลาทางการศึกษาการสูญเปลาทาง
การศึกษาเกิดจากการที่นักศึกษาปรับตัวเขากับสภาพการเรียนไมได ขาดการวางแผนการเรียนที่ดี ไมมี
วิธีแกไขขอบกพรองทางดานการเรียนของตนเอง 
   จากเอกสารและงานวิจัยขางตน กลาวไดวา นิสัยการเรียนของนักศึกษามีความเกี่ยวของ
กับการวางแผนในการเรียนที่เหมาะสม นักเรียนที่มีการวางแผนในการเรียนที่ไมเหมาะสม เชน ไมรูจัก
แบงเวลาเรียน การเตรียมอุปกรณการเรียนไมพรอมในการเรียนและการสอบ ขาดการวางแผนในการ
เรียน ขาดการศึกษาคนควา ไมมีสมาธิในการเรียน ทําใหเรียนไมรูเร่ืองและไมมีแรงจูงใจในการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนา 
 
    1.10.4.2  งานวิจัยในตางประเทศ 
   เพอรซิวอล (มนูญ แปนเจริญ. 2522: 10; อางอิงจาก Percival. 1956) ไดเปรียบเทียบ
เกี่ยวกับปญหาการดําเนินชีวิตและความสนใจของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียน
มัธยมคลูซา มลรัฐโคลาโฮมา กลุมตัวอยางเปน นักเรียนชายจํานวน 373 คน นักเรียนหญิงจํานวน 493 
คน กับนักเรียนระดับเดียวกันในโรงเรียนมัธยมโกลดเวอรคลีฟแลนด  ในมลรัฐนิวยอรค ซึ่งเปนนักเรียน
ชายจํานวน 411 คน และนักเรียนหญิงจํานวน 218 คน ปญหาที่ศึกษา ไดแก ปญหาดานสุขภาพ การ
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ปรับตัวกับเพื่อนตางเพศ ความปลอดภัย นิสัยทางการเรียน พบวา ปญหาเกี่ยวกับนิสัยทางการเรียนมี
ความเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตและความสนใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
มัธยมคลูซาในระดับปานกลาง 
   นอกจากนี้ คอยโว (Koivo. 1983: 2524 – A) ศึกษาความสัมพันธดานการเรียนรูของ
นักเรียนในเร่ืองนิสัยและทัศนคติตอการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการศึกษา พบวานักเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีนิสัยและทัศนคติตอการเรียนดีกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ํา 
 

  1.11  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับความสนใจในการเรียน 
  1.11.1  ความหมายของความสนใจ 
   ไดมีนักการศึกษาและนักจิตวิทยาใหความหมายของความสนใจเอาไวดังนี้  คือ 
   ดิวอ้ิ (Dewey. 1959: 66) กลาววา ความสนใจ คือ ความรูสึกชอบหรือความพอใจที่บุคคล
มีตอส่ิงหนึ่ง แนวคิดใดแนวคิดหนึ่งหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง สอดคลองกับ กูด (Good. 1973: 311) 
ที่วา “เปนความรูสึกชอบของคนเราแสดงตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งความรูสึกนี้อาจจะมีชั่วขณะหนึ่งหรือ
อาจจะมีถาวรตอไปก็ได  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความอยากรูอยากเห็นของบุคคลนั้น” 
   เพจ โทมัสและมาแชลล (Page Thomas; & Marshall. 1977: 181) กลาวไววาความสนใจ 
หมายถึง ความประสงคที่จะเขารวมกิจกรรมที่เหมาะสมบางอยางเปนอาการที่จิตใจ เพงเล็งกับการ
เลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรืออาการสนุกสนานเพลิดเพลินใจในการกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
   กมลรัตน หลาสุวงษ (2528: 2533) ไดกลาววา ความสนใจเปนความรูสึกที่ดีตอส่ิงหนึ่ง ซึ่ง
ความสนใจของแตละบุคคลจะแตกตางกัน ก็เนื่องมาจากองคประกอบสําคัญๆ คือ ความตองการ  
ความถนัด และสภาพแวดลอมตางๆ ในสังคมที่แตกตางกัน 
   สุปราณี ศรีใสคํา (2531: 104)  ไดใหความหมายของความสนใจไววา ความรูสึกชอบที่มี
ตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยเฉพาะ ความรูสึกนี้ทําใหบุคคลเอาใจใสและกระทําจบบรรลุจุดมุงหมายที่บุคคลมี
ตอส่ิงนั้น 
   เกษมศรี ภัทรภูริสกุล (2544: 44) ไดสรุปความหมายของความสนใจ ไววา ความรูสึกชอบ
ของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง และความรูสึกนั้นสงผลทําใหบุคคลเอาใจใสและแสดงออกซึ่งความ
กระตือรือรนที่จะเขารวมในการประกอบกิจกรรม มองเห็นความสําคัญของส่ิงนั้นๆ มีการรับรูและมีการ
ตอบสนองตอการรับรูแลว เกิดการยอมรับคุณคาในที่สุด 
   ดังนั้นสรุปไดวา ความสนใจ หมายถึง ความรูสึกชอบ มีความกระตือรือรนในการเรียน         
มีความเพลิดเพลินในการรวมกิจกรรมในชั้นเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
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  1.11.2  ลักษณะของความสนใจในการเรียน 
   วนิช บรรจง และคนอ่ืนๆ (2516: 33)  ไดสรุปลักษณะของความสนใจไว เพื่อเปนขอสังเกต
ในการที่จะพัฒนาความสนใจใหเกิดกับผูเรียน ซึ่งเปนองคประกอบใหเกิดความพรอมในการจัดการ
เรียนการสอน  ดังนี ้
   1. ความสนใจเปนความรูสึกหรือเจตคติที่เขมขนอยูในวงแคบ คือ คนเราจะตองมีความ
สนใจตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งเปนอยางๆ  ไป 
   2. ความสนใจเปนเร่ืองของแตละบุคคล คนหนึ่งอาจจะมีความสนใจตอส่ิงหนึ่งแตคนอ่ืน
อาจจะไมสนใจส่ิงหนึ่งเปนอยางๆ  ไป 
   3. ความสนใจทําใหเราเอาใจใสจดจอตอส่ิงที่ตนสนใจ 
   4. เม่ือเกิดความสนใจตอส่ิงใดแลว คนยอมมีความมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งตอส่ิงนั้น  
เชน ตองการอยากรูใหมากข้ึน ตองการทํา เปนตน 
   5. คนยอมมีความมุงม่ันที่จะทําใหเกิดสําเร็จตามความมุงหมาย ถาคนนั้นมีความสนใจตอ
ส่ิงนั้น 
   ทวี ทอแกว และอบรม สินภิบาล (2517: 61) ไดกลาวถึงลักษณะของความสนใจไวดังนี ้
   1. ความสนใจเปนความรูสึกที่เกิดข้ึนในบุคคลเนื่องจากถูกชักนําโดยส่ิงแวดลอมตางกัน 
   2. ความสนใจเปนเร่ืองของแตละบุคคล คนหนึ่งอาจจะมีความสนใจตอส่ิงหนึ่ง และมี
ความเขมขนแตกตางกัน 
   3. ความสนใจที่บุคคลมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งยอมเปล่ียนแปลงไดตามสถานการณ 
   4. บุคคลยอมมีความสนใจตอส่ิงตางๆ แตกตางกันไป 
   5. ความสนใจอาจจะเปนความรูสึกชัว่ขณะหรือตลอดไปก็ได 
   ดังนั้นจึงอาจกลาว สรุปถึงลักษณะของความสนใจไดวา บุคคลมีความสนใจในการเรียนรู
แตกตางกันเปนไปตามประสบการณของตน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการถูกชักนําโดยส่ิงแวดลอม และเม่ือมี
ความสนใจในการเรียนรูในกิจกรรมใดๆ ก็จะมีจิตใจจดจออยูกับส่ิงนั้น  สงผลใหเกิดความกระตือรือรน 
และความตั้งใจในการกระทําส่ิงเหลานั้นใหสําเร็จลุลวง 
  
  1.11.3  องคประกอบของความสนใจในการเรียน 
   โดยทั่วไปคนเรามีความสนใจในส่ิงตางๆ ไมเหมือนกัน สุชา จันทรเอม และสุรางค จันทร
เอม (2518: 73) ไดรวบรวมองคประกอบที่เกี่ยวของกับความสนใจของเด็กที่ควรทราบไว ดังนี ้
   1. ความสนใจนั้นเกิดข้ึนจากความพรอม ความตองการ และอิทธิพลของส่ิงแวดลอม 
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   2. ความสนใจตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งเปนเร่ืองของแตละบุคคลโดยเฉพาะ คนเราทุกคนไม
จําเปนตองมีความสนใจในส่ิงเดียวกันหรือในระยะเวลาเดียวกัน 
   3. ควานสนใจนั้นมีความสัมพันธอยางสูงกับสุขภาพของรายกาย เด็กจะสนใจส่ิงใดเปน
ระยะส้ันหรือยาวยอมข้ึนอยูกับความสมบูรณของรางกาย 
   4. ความสนใจเฉพาะอยางนั้นอาจเปล่ียนไปตามวัย และเวลาของแตละบุคคล แตแบบ
แผนของความสนใจคอนขางคงที่ ทําใหสามารถวัดความสนใจของคนในอนาคตได 
   5. ความสนใจมีความสัมพันธอยางสูงกับสภาพจิตใจ เชาวปญญาสูงมักจะสนใจหลายๆ  
อยางในเวลาเดียวกันและเปนเร่ืองที่สลับซับซอนมาก 
   6. ความสนใจมีความสัมพันธอยางสูงกับรากฐานทางประสบการณของเด็ก เด็กจะสนใจ
เร่ืองใดเด็กจําเปนตองมีความรูเร่ืองนั้นพอสมควร ถาเด็กขาดประสบการณเด็กอาจไมสนใจเปนเพียง
อยากรูอยากเห็นชั่วครูเดียวแลวก็เลิกความสนใจไป 
   สรุปไดวา คนเรามีความสนใจในการเรียนรูส่ิงตางๆ ไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับส่ิงแวดลอมที่มี
สวนเกี่ยวของกับบุคคลนั้น เชน การศึกษาอบรม ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม อายุ เพศ  ระดับชั้น 
ระดับสติปญญา ความสามารถทางรายกายและความถนัด ส่ิงเหลานี้ลวนมีสวนเกี่ยวของกับความ
สนใจในการเรียน 
 
  1.11.4  การสรางความสนใจในการเรียน 
   ชูชีพ ออนโคกสูง (2520: 8-9) ไดกลาววา ครูสามารถสรางส่ิงเราใหนักเรียนสนใจในการ
เรียนไดโดยวิธีตางๆ ดังนี ้
   1. ใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนมากๆ ซึ่งหมายถึง ใหมีการเคล่ือนไหว การใชประสาท
สัมผัสหลายๆ ทางใหมีการประเมินคาความคิดและแสดงความคิดใหมๆ โดยอยาใหกิจกรรมนั้นๆ เปน
แบบนักเรียนเปนผูถูกกระทํา คือ นักเรียนนั่งเฉยๆ นักเรียนไดใชอวัยวะสัมผัสเพียงอยางสองอยาง เชน 
ดูหรือฟงเทานั้น หรือใหนั่งคิดอยูตลอดเวลา 
   2. ใชวัสดุอุปกรณเขาชวย เชน วัตถุ รูปภาพ หุนจําลอง แผนภูมิ รูปเขียน เปนตน ซึ่งเด็ก
สามารถรับไดทางประสาทสัมผัสตางๆ 
   3. การแขงขันอยางมีมิตรภาพ ไดเอาจริงเอาจังจนเกินไป มิฉะนั้นอาจจะทําใหเกิดความ
วิตกกังวล ความกลัว ความกดดันตางๆ ตลอดจนความคับของใจซึ่งเปนส่ิงที่ไมพึงปรารถนาสามารถ
หลีกเล่ียงไดโดยใหแขงกับตนเองหรือแขงเปนกลุม 
   4. การรวมมือซึ่งกันและกัน ใหนักเรียนชวยเหลือและรวมมือกันในการกระทํากิจกรรม
ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน 
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   5. มีการใหลอกเลียน ครูตองเปนตัวอยางที่ดีในดานความประพฤติและการปฏิบัติตาง  ๆ
   6. มีการใหรางวัล เชน ใหไดรับสิทธิพิเศษ ในส่ิงที่เปนวัตถุ ใหไดรับความสนุกใหมีโอกาส
ไดรับความสําเร็จ ใหมีโอกาสเปนที่หนึ่ง ใหไดรับความเอาใจใส ใหไดรับการยอมรับใหไดรับคําชมเชย 
   7. มีการเปล่ียนแปลงทั้งทานกิจกรรม เนื้อหาและวัสดุอุปกรณตางๆ 
   8. มีวัตถุประสงคเฉพาะเจาะจงในรูปของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เพื่อใชในการ
ประเมินผลตนเอง ซึ่งจะเปนการกระตุนใหเด็กอยากเรียน 
   9. กระตุนใหนักเรียนตั้งจุดมุงหมายในการเรียนใหได 
   กมลรัตน หลาสุวงษ (2528: 234) ไดเสนอแนะวิธีสรางความสนใจใหกับผูเรียนไว ดังนี ้
   1. ศึกษาความตองการของผูเรียนสวนใหญ เพื่อจะไดจัดบทเรียน สภาพหองเรียน และส่ือ
การเรียนตางๆ ใหตรงกับความตองการของผูเรียน 
   2. สํารวจพื้นฐานทางดานความถนัดของผูเรียน เพื่อจัดสภาพการเรียนการสอนใหตรงกับ
ความถนัดนั้นๆ  
   3. จัดสภาพการเรียนใหมใหนาสนใจ มีการตั้งคําถามยั่วยุ และทาทายความสามารถของ
ผูเรียน พยายามใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนใหมากที่สุด เชน การแสดงความคิดเห็นการ
แกปญหาเฉพาะหนา ตลอดจนการพยายามสรางใหเกิดส่ิงที่ตื่นตาตื่นใจส่ิงแปลก  ใหม และนําส่ิงที่
ทันสมัยในยุคนั้นมากลาวดวย 
   4. การใหการเสริมแรง โดยพยายามใหผูเรียนไดประสบความสําเร็จในการเรียนหรือการ
ทํางานนั้นๆ โดยเลือกใหตรงกับความถนัดและความสามารถของเขา จะทําใหเขาสมใจส่ิงที่ไดรับมอบ
ใหทํา 
   5. ชี้ทางหรือใหทราบความกาวหนาในการทํางานทุกระยะของผูเรียน ทําใหเขามีความ
สนใจที่จะทํางานนั้นๆ ตอไป 
   จากที่กลาวมา ความสนใจมีประโยชนตอการเรียนรู เม่ือนักเรียนมีความสนใจ มีความ
กระตือรือรนตอการเรียน พรอมทั้งจัดสภาพการเรียนใหมีความหลากหลายเพื่อเปนการเสริมแรง  เปน
การกระตุนความสนใจ ก็จะทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน 
 

 1.11.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับความสนใจในการเรียน 
      1.11.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
   วีระชัย ศรีสรอย (2544: 69) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอานการ
เขียนและความสนใจการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอน
ภาษาเพื่อการส่ือสารตามแนวคิดของ คีธ จอหนสัน (Keith) กับการสอนตามคูมือครู ผลปรากฏวา 
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นักเรียนที่ไดรับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารตามแนวคิดของ คีธ จอหนสัน กับการสอนตาม
คูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   เกษมศรี ภัทรภูสิรสกุล (2544: 72) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนใน
การเรียนรู  และความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามทฤษฎีสรรค
นิยมสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความคงทนในการเรียนรู 
และความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามทฤษฎีสรรคนิยมหลังการ
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

1.11.5.2  งานวิจัยในตางประเทศ 
   แมคเคลแลนด (McCleland. 1969: 2339-A) ไดศึกษาตัวแปรที่ใชทักษะดานสติปญญาที่
คาดวาจะมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียน พบวา ความสนใจเปนตัวแปรหนึ่งที่ มี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
   บล็อก (Block. 1970: 104-106) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความสนใจในการเรียน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา ความสนใจในการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ
กันในทางบวก 
   จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสนใจในการเรียนรู พบวา ความสนใจในการเรียน 
มีความสําคัญตอการเรียนการสอนอยางมาก นักเรียนจะมีความรู บรรลุวัตถุประสงคในการเรียนสวน
หนึ่งนั้นตองอาศัยความสนใจ มีความกระตือรือรนในเร่ืองนั้นๆ ดังนั้นการเรียนการสอนจะตองคํานึงถึง
การสรางความสนใจ สรางความกระตือรือรนใหเกิดข้ึนกับผูเรียน 
 

 1.12  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการพึ่งตนเองในการเรียน 
  1.12.1  ความหมายการพึ่งตนเองในการเรียน 
   คณะอนุกรรมการจัดทําคูมือการปลูกฝงคานิยมกลุมนักวิชาการ (2525: 65-82) กลาววา 
การพึ่งตนเอง หมายถึง การเคารพตนเองเชื่อม่ันในความสามารถที่จะกระทําการใดๆ ใหสําเร็จไดดวย
ตนเอง และไมทําตัวใหเปนปญหาหรือเปนภาระแกผูอ่ืนหรือหมูคณะและไดกําหนดขอบขายของการ
พึ่งตนเองไว 3 ดาน คือ  
   1. การพึ่งตนเองดานการปฏิบัติภารกิจตางๆ ในชีวิตประจําวัน หมายถึง ความสามารถใน
การปฏิบัติภารกิจตางๆ ในชีวิตประจําวันของตนใหสําเร็จไดดวยตนเอง ไมทําตัวใหเปนปญหาหรือเปน
ภาระแกผูอ่ืน เชน สามารถอาบน้ําแตงตัวเองได อยูตามลําพังได และชวยเหลือตนเอง  เม่ือพอแมไมอยู
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รูจักบริการตัวเองในการรับประทานอาหาร สามารถซอมแซมเคร่ืองใชของตนที่ชํารุดเสียหายไดดวย
ตนเอง เปนตน 
   2. การพึ่งตนเองดานการศึกษาเลาเรียน หมายถึง ความสามารถในการศึกษาเลาเรียนให
สําเร็จลงไดดวยตนเอง ยอมรับ และเคารพในตนเอง มีความคิดอุดมการณและความเชื่อม่ัน  รูจักใช
ความรูความสามารถของตนที่มีอยูเพื่อการศึกษาคนควา และทํางานใหสําเร็จตามความประสงค 
รวมทั้งพยายามเพิ่มพูนความรูความสามารถของตนยิ่งข้ึน 
   3. การพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจ หมายถึง ความสามารถในการชวยเหลือตนเองในดาน
เงินทองรูจักหารายไดในทางสุจริตสําหรับใชจาย ตลอดจนรูจักเลือกและใชเคร่ืองอุปโภคบริโภคดวย
คุณคาอยางแทจริง 
   หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2529: 2-72) ไดให
ความหมายของการพึ่งตนเองวา หมายถึง การเคารพตนเอง เชื่อม่ันในความสามารถที่จะกระทําการ
ใดๆ ใหสําเร็จดวยตนเองและไมทําตัวใหเปนปญหา หรือเปนภาระแกผูอ่ืน หรือหมูคณะ  และยังได
กําหนดขอบขายของการพึ่งตนเองไว 3 ดานคือ   
   1. การพึ่งตนเองดานการศึกษาเลาเรียน หมายถึง การที่นักเรียนพยายามใชความรู
ความสามารถของตนอยางเต็มที่จะขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน เม่ือมีปญหาดานการเรียนสามารถ
แกไขปญหาไดดวยวิธีที่ถูกตองและสุจริต ไมลอกผลงานของผูอ่ืนหรือใหผูอ่ืนทําใหหรือเอาผลงานของ
ผูอ่ืนมาสงอาจารยเพื่อเอาคะแนน 
   2. การพึ่งตนเองดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน หมายถึง การที่นักเรียนพยายามใชความรู
ความสามารถตนอยางเต็มที่ในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ไมสรางปญหาหรือภาระใหแกกลุม  สราง
บรรยากาศในการทํางานของกลุมใหดําเนินไปอยางราบร่ืน ชวยเหลือซึ่งกันและกันดวยเหตุผลและเต็ม
ใจ ไมคิดถึงความไดเปรียบเสียเปรียบในระหวางเพื่อนสมาชิกดวยกัน 
   3. การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ หมายถึง การที่นักเรียนพยายามใชความรูความสามารถ
อยางเต็มที่ในดานเงินทอง รูจักหารายไดทางสุจริต สําหรับใชจายสวนตัวเพื่อแบงเบาภาระของพอแม 
ผูปกครอง โดยไมกระทบกระเทือนตอการศึกษาเลาเรียน เชน ใชเวลาวางหลังเลิกเรียนรับจาง สงขนม 
ปลูกผักสวนครัว ตลอดจนรูจักใชเคร่ืองอุปโภคดวยคุณคาอยางแทจริง เชน  พยายามซอมแซมเส้ือผา
ใหใชประโยชนไดอยูเสมอ เลือกซื้ออาหารใหพอเหมาะไมเหลือทิ้ง วางแผนการใชเงินและการเก็บออม
ไวอยางมีสัดสวน 
   กาญจนา เลิศธีระวิวัฒน (2533: 25) ไดใหความหมายการพึ่งตนเอง หมายถึง การที่บุคคล
ชวยเหลือตนเอง โดยใชความสามารถที่มีอยูแกไขอุปสรรค หรือการกระทําการใดๆ ไดสําเร็จดวยตนเอง



 36 

อยางม่ันใจทั้งดานการศึกษาเลาเรียน ดานปฏิบัติภารกิจสวนตัวในชีวิตประจําวันและทางดาน
เศรษฐกิจ   
   รัตนา ภัทรธัญญา (2535: 24) ไดใหความหมายการพึ่งตนเอง หมายถึง การที่บุคคล
ชวยเหลือตนเอง โดยใชความสามารถที่มีอยูแกไขอุปสรรค หรือกระทําการใดๆ ใหสําเร็จดวยตนเอง
อยางม่ันใจทั้งดานเศรษฐกิจ ดานการปฏิบัติภารกิจประจําวันและดานการศึกษาเลาเรียน 
   เฉลิมชัย หาญกลา (2537: 41) ไดใหความหมายการพึ่งตนเอง หมายถึง การที่บุคคลได
แสดงออกถึงความพยายามที่จะชวยเหลือตนเอง โดยใชความรูความสามารถที่ตนเองมีอยู  กระทํา
กิจกรรมตางๆ ใหประสบความสําเร็จดวยตนเอง อยางม่ันใจทั้งในดานการเรียน ดานการปฏิบัติภารกิจ
ประจําวันและดานเศรษฐกิจ 
   บุญเลิศ พูนสุขโข (2540: 19) ไดใหความหมายการพึ่งตนเอง หมายถึง การที่บุคคลได
แสดงออกถึงความพยายามที่จะชวยเหลือตนเอง โดยใชความรู ความสามารถที่ตนเองมีอยูแกไข
ปญหา แกไขอุปสรรค หรือกระทําการใดๆ ใหสําเร็จดวยตนเองอยางม่ันใจทัง้ในดานการศึกษาเลาเรียน 
ดานการปฏิบัติภารกิจประจําวันและดานเศรษฐกิจ 
   จากความหมายของการพึ่งตนเองดังกลาวขางตนสรุปวา การพึ่งตนเองในการเรียน      
วิชาพระพุทธศาสนา หมายถึง การที่บุคคลสามารถชวยเหลือตนเองโดยใชความรู ความสามารถแกไข
อุปสรรคห รือการก ระทําใดๆ  ได สํา เ ร็จดวย ความม่ัน ใจในตน เองในก ารศึกษาเลา เ รีย น                     
วิชาพระพุทธศาสนาอยางเต็มความสามารถของตนเองไดโดยไมขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน 
 

 1.12.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพึ่งตนเองในกาเรียน 
    1.12.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
   กษิมดา วิริยะ (2526: 115 – 118) ไดศึกษาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคานิยมพื้นฐานเร่ือง
การพึ่งตนเอง ความขยันหม่ันเพียร  ความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  เขตการศึกษา 
8 พบวานักเรียนมีความคิดรวบยอดในระดับที่พึงประสงค แตยังมีบางความคิดที่อยูในระดับที่ไมพึง
ประสงค ไดแก การใชความรูความสามารถของตนในดานการศึกษา การทํางานโดยไมเลือกงาน 
   กาญจนา เลิศธีระวิวัฒน (2533: 62) ศึกษาผลการใชบทบาทสมมติที่มีตอการพึ่งตนเอง
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จังหวัดขอนแกน พบวาคะแนนการ
พึ่งตนเองของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตนักเรียนกลุมที่
ไดรับการสอนโดยใชบทบาทสมมติมีคะแนนการพึ่งตนเองสูงข้ึนหลังการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
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   รัตนา ภัทรธัญญา (2535: 48 – 49) ศึกษาผลของการใชเทคนิคแมแบบที่มีตอการ
พึ่งตนเองดานการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนทุงทรายวิทยา อําเภอคลองขลุง 
จังหวัดกําแพงเพชร พบวาการใชเทคนิคแมแบบทําใหนักเรียนมีการพึ่งตนเองดานการเรียนสูงข้ึนกวา
การสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   เฉลิมชัย หาญกลา (2537: 68 – 72) ศึกษาการเปรียบเทียบผลของการเขารวมกิจกรรม
กลุมและการใหคําปรึกษาแบบกลุมที่มีตอการพึ่งตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
ราชวินิต สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พบวานักเรียนที่เขารวมกิจกรรมกลุม และการ
ใหคําปรึกษาแบบกลุมมีการพึ่งตนเองสูงข้ึน และนักเรียนทั้งสองกลุมมีการพึ่งตนเองไมแตกตางกัน 
 
    1.12.2.2  งานวิจัยในตางประเทศ 
   จากการศึกษาของ มุสเสน คองเกอร และเคแกน (มาลา วิรุณานนท. 2515; อางอิงจาก 
Mussen, Conger; & Kagan. 1969) พบวาเด็กจะมีพัฒนาการในการพึ่งตนเองไดดีเพียงใดยอมข้ึนอยู
กับสัมพันธภาพระหวางพอ แมและลูก กลาวคือถาความสัมพันธภายในครอบครัวเปนแบบพอแมใช
อํานาจสิทธิ์ขาดปกครองลูกโดยวิธีบังคับ ถืออํานาจหามปรามไมเปดโอกาสใหลูกรูจักพึ่งตนเอง ไมให
อิสรเสรีแกเด็ก กับพอแมที่เล้ียงดูอบรมลูกโดยวิธีปลอยปละละเลยยอมทําตามลูกทุกอยาง เด็กที่ไดรับ
การอบรมเล้ียงดูจากพอแมทั้งสองแบบนี้ยอมไมสามารถจะรับผิดชอบและเปนตัวของตัวเองไดเลย 
ตรงกันขามกับพอแมที่เสริมสรางความเปนตัวของตัวเองใหลูกโดยวิธีการฝกใหรูจักการพึ่งตนเองตาม
อายุที่เพิ่มข้ึน คอยแนะนําและชวยเหลือลูกโดยการตัดสินใจ ปกครองลูกดวยเหตุผล พอแมลักษณะ
เชนนี้ยอมสามารถที่จะปลูกฝงทั้งดานความรูสึกรับผิดชอบและการพึ่งตนเองใหบังเกิดข้ึนกับลูกได 
   นอกจากนี้ ลอวฮอน (Lawhon. 1990: 97) ไดทําการศึกษาวิธีการในการสรางพื้นฐานการ
พึ่งตนเองใหกับเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึง 3 ขวบ พบวา เด็กตองการการกระตุนจากผูใหญ  เพื่อสราง
ความรูสึกพื้นฐานในการพึ่งตนเอง ผูใหญจึงตองมีหนาที่ในการสรางสรรคส่ิงแวดลอมที่ดีทั้งภายใน
บานและภายนอกบานใหกับเด็ก เพื่อกระตุนใหเด็กมีพัฒนาการทางพฤติกรรมดานการพึ่งตนเองเปน
พื้นฐานตอไป 
   จากเอกสารและงานวิจัยดังกลาวขางตน จะเห็นวาการพึ่งตนเองเปนคุณลักษณะที่สําคัญ
สําหรับเด็กซึ่งสามารถพัฒนาใหเกิดข้ึนในตัวเด็กได โดยการจัดประสบการณตางๆ การอบรมเล้ียงดู
ของครอบครัว  การอบรมปลูกฝงจากครูอาจารย การคนหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเองของนักเรียน 
ดังนั้น ผูวิจัยจึงคาดวาสามารถนําไปพัฒนานักเรียนในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชวง
ชั้นที่  3 ใหประสบความสําเร็จได 
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   1.13  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการตั้งเปาหมายในการเรียน 
  1.13.1  ความหมายของการตั้งเปาหมาย 
   ครอนบัค (อารี พันธมณ.ี 2546: 177; อางอิงจาก. Cronbach. n.d.) กลาววา  จุดมุงหมาย
ของผูเรียน (Goal) หมายถึงส่ิงที่ผูเรียนตองการหรือส่ิงที่ผูเรียนมุงหวัง การเรียนอยางไมมีจุดมุงหมาย 
คือไมทราบวาจะเรียนไปทําไมยอมจะไมบังเกิดผลดีข้ึน ครูควรชี้ใหผูเรียนเขาใจจุดมุงหมายในการเรียน
วิชาตางๆ วา คืออะไร เพื่ออะไร 
   ชาติชาย พิทักษธนาคม (2544: 264) ไดใหความหมายไววา การใหผูเรียนสามารถตั้ง
วัตถุประสงคในการเรียนของตนเอง สวนใหญแลวผูสอนมักจะตั้งวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนไดเรียน
ตามที่ผูสอนตองการ แต คลอสแมส (Klausmeier) เชื่อการใหผูเรียนตั้งวัตถุประสงคดวยตนเอง จะเปน
แรงจูงใจของแตละบุคคล (Individually Guided Motivition หรือ IGM) ซึ่งจะทําใหผูเรียนมีความ
พยายามที่จะประสบความสําเร็จตามที่ตนตั้งไวมากกวาที่ครูผูสอนกําหนดตั้งให 
   จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา การตั้งเปาหมายในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา คือ 
ส่ิงที่ผูเรียนตองการหรือส่ิงที่ผูเรียนมุงหวัง การใหผูเรียนสามารถตั้งวัตถุประสงคในการเรียนของตนเอง 
ซึ่งจะเปนแรงจูงใจใหผูเรียนมีความพยายามที่จะประสบความสําเร็จตามที่ตนเองตั้งเปาหมายไว 
 
  1.13.2  แนวคิดเร่ืองการตั้งเปาหมาย  (Goal setting concept) 
   จากการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรม อีริคสัน (นวลละออ สุภาผล. 2527: 107; อางอิงจาก. 
Erikson n.d.) อธิบายวาพฤติกรรมเกิดจากแรงขับของสัญชาตญาณ เพื่อเปาหมายของการมีชีวิตอยู
รอด สวนรูปแบบการแสดงออกผันแปรไปตามอารมณจากสภาวะการทํางานรวมกันของโครงสราง
ภายในจิต  3  สวน คือ อิด อีโก และซุปเปอรอีโก 
   ล็อค (Locke. n.d.) อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการกําหนดเปาหมาย (Goal Setting 
Process) วาการที่บุคคลจะกําหนดเปาหมายที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับตนเองไดนั้นอาศัย
องคประกอบดานความรูความเขาใจยังไมพอ ยงัตองอาศัยความรูความเขาใจในองคประกอบที่สําคัญ
อีกประการหนึ่งคือ “การรูเรา” ในลักษณะของความเขาใจในความตองการของตนเองหรือรูเปาหมายที่
แทจริงของตนเองคืออะไร 
   เพียเจท และอีริคสัน (ดวงเดือน ศาสตราภัทร. 2535; อางอิงจาก.  Piagel; & Erikson. 
n.d.) พิจารณาวา ตามระดับทางสังคมและวุฒิภาวะของพัฒนาการทางสติปญญา เนื่องจากเปาหมาย
เปนนามธรรม  บุคคลจะสามารถเขาใจถึงเปาหมายหรือความตองการของตนเองอยางแทจริงไดในชวง
วัยรุน (13-17 ป) เปนตนไป การที่บุคคลไดเรียนรูแบบแผนชีวิตที่สมบูรณแบบจากประสบการณทาง
สังคม เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับตนเอง เอดเลอร (Adler. n.d.) กลาววาเปนการกระตุนความตองการ
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ความสมบูรณแบบ (Completion) ตามแบบที่ไดพบเห็น จนเกิดความรูสึกดอย (Inferiority) และเกิด
ความคาดหมายตอความสัมฤทธิ์ผลในการกระทําของตน  ความคาดหวังตอความสําเร็จที่เปน
เปาหมายนี้ กระตุนใหเกิดความพอใจ สนใจ และเพียรพยายามไปสูเปาหมายนั้นๆ เปาหมายจึงมี
อิทธิพลชี้นําพฤติกรรม ทั้งนี้โดยมีกระบวนการสังคมประกิจ (Socialization) ที่ชวยใหบุคคลเขาใจ
เปาหมายของตน เขาใจและยอมรับเงื่อนไขทางสังคม และขอจํากัดทางศักยภาพของตนความเขาใจนี้
ทําใหบุคคลมีความยืดหยุนตอการเลือกและยอมรับแนวทางปฏิบัติหรือแบบแผนชีวิตเพื่อใหบรรลุตอ
เปาหมายหนึ่งๆ                   

  จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา ชีวิตควรมีการตั้งเปาหมายเพื่อเปนเข็มทิศชี้ทางในการ          
ดําเนินชีวิต ความคาดหวังตอความสําเร็จที่เปนเปาหมายนี้ กระตุนใหเกิดความพอใจ สนใจ และเพียร
พยายามไปสูเปาหมายนั้นๆ โดยที่ตองกําหนดใหเหมาะสมกับตนเอง 
 
  1.13.3  องคประกอบของการตั้งเปาหมาย 
   การที่บุคคลสามารถวางเปาหมายในการเรียนของตนได อัลพอรท (นวลลออ สุภาผล. 
2527: อางอิงจาก. Allport. n.d.) อธิบายแนวคิดเร่ืองกําหนดการกระทํา (Action setting)  เพื่อให
เปาหมายบรรลุผลวามีองคประกอบที่สําคัญ คือ เจตนารมณ (Intention) อันหมายรวมถึง  ความ
มุงหวัง ความทะเยอทะยาน ความฝน และการวางแผน 
   ล็อค (Lock. n.d.) เชื่อวาบุคคลจะมีการกระทําใดๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่ตองการ  
เปนผลจากการรับรูเปาหมายในลักษณะที่มีบทบาทจูงใจบุคคล 7 ลักษณะคือ 
   1. เปาหมายมีลักษณะจําเปน (Need) เพื่อการอยูรอด (Servival Value) คุณคาของ
เปาหมายพิจารณาตามลักษณะจําเปน 
   2. เปาหมายที่มีคุณคา (Values) เปาหมายลักษณะนี้ถูกกําหนดคุณคาจากประสบการณ
การเรียนรู ความคิด ระดับความมีสติ และความจําเปนที่ไดรับการตอบสนองตามสัญชาตญาณ การให
คุณคาตอเปาหมายนี้เชื่อมโยงความรูสึกจําเปนและสัญชาติญาณเขาดวยกัน 
   3. เปาหมายที่มีคุณคาตามสถานการณและความคาดหวัง 
   4. เปาหมายอันเนื่องมาจากการรับรูและความคาดหวังในความสามารถแหงตน  
   5. เปาหมายมีลักษณะเปนปฏิบัติการ (Performance) 
   6. เปาหมายที่มีลักษณะเปนทั้งรางวัลและการลงโทษสําหรับตัวบุคคล 
   7. เปาหมายที่มีลักษณะพึงพอใจแฝงอยู 
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   ฮิวส อธิบายวาเปาหมาย (GOAL) ที่ดีมีอิทธิพลจูงใจการกระทําของบุคคล เปนเปาหมาย
ที่เกิดจากความตองการ (Need) โดยบุคคลตองมีความเขาใจในวัตถุประสงคของความตองการนั้น 
(Purpose) โดยปกติพบวาความตองการใดๆ มีลักษณะจูงใจบุคคล 2 ลักษณะคือ 
   1. เปนความตองการความพึงพอใจจากการประสบความสําเร็จตามเปาหมายสวนบุคคล  
   2. ความตองการหลีกเล่ียงความไมพอใจตอส่ิงตางๆ (Maintenance needs)   
   โดยสรุปกลาวไดวา เปาหมายชวยใหบุคคลสามารถกําหนดแนวประพฤติปฏิบัติสําหรับ
ตนเองไดชัดเจนมากข้ึน โดยอาศัยองคประกอบหลายๆ อยาง เชน เจตนารมณ ประสบการณ          
การเรียนรู ความคิด เปนตน 
 

 1.13.4  การพัฒนาการตั้งเปาหมายในการเรียน   
  ชาติชาย พิทักษธนาคม (2544: 264) กลาววา การพัฒนาผูเรียนเพื่อใหมีเปาหมาย 

ในการเรียนเพื่อความรู ใชหลักตอไปนี ้
   1. สรางความสัมพันธเพื่อแสดงใหผูเรียนเห็นวา เขาจะสามารถนําเนื้อหาวิชาที่เรียนไปใช
ประโยชนอยางไรบาง ทั้งในปจจุบันและอนาคต 
   2. ใชหลักและวิธีการตางๆ เพื่อเราความสนใจของผูเรียน 
   3. ครูผูสอนตองมีความสนใจในวิชาที่สอนอยางจริงจังเพื่อเปนแบบอยางแกผูเรียน 
   4. แลกเปล่ียนความเห็นกับผูเรียนถึงประโยชนของวิชา 
   5. มุงใหผูเรียนตั้งเปาหมายในการเรียน เพื่อหวังความรูมากกวาหวังผลตอบแทน 
   6. กระตุนใหผูเรียนสามารถใชขอผิดพลาดตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนา
มากกวาทําใหหมดกําลังใจ 
 

 1.13.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการตั้งเปาหมายในการเรียน 
    1.13.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
   สุกัญญา แยมยิ้ม (2541: 66 – 66) ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับความตั้งใจเรียนของ
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1-3 จํานวน 359 คน ผลการวิจัยพบวาบุคลิกภาพ 
ทัศนคติตอการเรียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน สัมพันธภาพระหวางเพื่อน มีความสัมพันธกัน
ทางบวกกับความตั้งใจเรียน ของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปจจัยเหลานี้
รวมกันอธิบายความแปรปรวนความตั้งใจเรียนของนักเรียนไดรอยละ 66.30 
   จิตสุภา  สวนประเสริฐ (2543: 87-88) ไดศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับความตั้งใจเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพานิชการ ของวิทยาลัยพาณิชยการใน
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กรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา
พาณิชยการ ชั้นปที่ 1 จํานวน 359 คน ผลการศึกษาพบวา เพศ ผลการเรียน อาชีพของบิดามารดา  
เจตคติตอการเรียน การคลอยตามกลุมอางอิงในการเรียน มีความสัมพันธกับความตั้งใจเรียนในหมวด
วิชาพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะ วิชาเลือก รวมหกหมวดวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
ตามลําดับ โดยปจจัยเหลานี้รวมกันอธิบายความแปรปรวนความตั้งใจเรียนของนักเรียนไดรอยละ  
49.80 
   จากงานวิจัยที่กลาวมา สรุปไดวา ปจจัยดานตางๆ เชน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ทัศนคติตอการ
เรียน การตั้งเปาหมายในการเรียน เปนตน ลวนมีความสัมพันธกับการเรียนรูของบุคคล จึงทําใหผูวิจัย
คาดวา การตั้งเปาหมายในการเ รียน เปนปจจัยหนึ่งที่ทําให เกิดแรงจูงใจในการเ รียนวิ ชา
พระพุทธศาสนาของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
 
   1.13.5.2  งานวิจัยในตางประเทศ 
  แบนดูราและคณะ (พัฒนา พลอยประไพ. 2539: 75; อางอิงจาก. Bandura. 1974) ได
ทดลองโดยจัดกลุมผูเรียนใหกลุมที่ 1 ตั้งเปาหมายระยะยาว, กลุมที่ 2 ตั้งเปาหมายระยะส้ัน  และกลุม
ที่ 3 ไมไดตั้งเปาหมาย จากการทดลองปรากฏวาผูเรียนในกลุมที่ตั้งเปาหมายระยะส้ันมีแรงจูงใจในการ
เรียน และสนใจในการเรียนสูงกวา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาทุกกลุม 
   ไควรเวอรและไวนดเนอร (Kleiwer; & Weidner. 1987: 204)  ไดศึกษาเร่ืองลักษณะ
บุคลิกภาพแบบ เอ และระดับความมุงหวัง โดยศึกษาจากการตั้งเปาหมายของความสําเร็จของ
ผูปกครอง กลุมตัวอยางเปนเด็กชาย จํานวน 32 คน และเด็กหญิงจํานวน 41 คน มีอายุระหวาง  9-12 
ป โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปนเด็กที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบ เอ  และบุคลิกภาพแบบ บี 
ผลการวิจัยพบวา เดก็ทั้งสองกลุมไดตั้งเปาหมายความสําเร็จแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
แตในการกระทําพฤติกรรม เด็กที่มีบุคลิกภาพแบบ เอ จะทํางานสําเร็จมากกวา และมีความพยายาม
เพื่อใหประสบความสําเร็จมากกวา 
   สรุปจากงานวิจัยดังกลาว  แรงจูงใจในการเรียน  หรือกระบวนการตางๆ  ในการเรียนรู  
ตองอาศัยปจจัยตางๆ มาเกี่ยวของมากมาย เชน การตั้งเปาหมายในการเรียน นิสัยทางการเรียน  
ทัศนคติตอการเรียน  ความมุงม่ันในการเรียน ความคาดหวังของตนเองเปนตน  จึงทําใหผูวิจัยคาดวา 
การตั้งเปาหมายในการเรียน จะเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3  
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 1.14 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแรงจูงใจ 
 1.14.1 งานวิจัยในประเทศ 

  อรพินทร ชูชม และคนอ่ืนๆ (2542: ก) ไดศึกษาการพัฒนาแบบวัดแรงจูงใจภายในเพื่อ
เปรียบเทียบแรงจูงใจภายในของบุคคลจําแนกตามเพศและอายุ โดยมีกลุมตัวอยาง คือ อาจารย
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา แบบวัดแรงจูงใจภายในสามารถ
จําแนกคนที่มีแรงจูงใจภายในสูงและต่ําได นักเรียนที่มีเพศและการศึกษาตางกัน มีแรงจูงใจภายใน
แตกตางกัน โดยนักเรียนหญิงมีแรงจูงใจภายในรวม แรงจูงใจดานความตองการมีความสามารถและ
ดานความมุงม่ันมากกวาเด็กชาย และแรงจูงใจภายในของนักเรียนเพิ่มข้ึนตามระดับอายุหรือระดับ
การศึกษา 

  พวงพันธ ยศสระ (2542: 53 - 57) ไดเปรียบเทียบผลของการใชเทคนิคแมแบบกับการใช
สถานการณจําลองที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค 
กรุงเทพมหานคร แบงเปนกลุมทดลอง 2 กลุม กลุมละ 15 คน กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการใชเทคนิค
แมแบบ กลุมที่ 2 ใชสถานการณจําลอง ผลการทดลองพบวานักเรียนทั้งสองกลุมมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
มากข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  มรกต ศรียาสวิน (2545: 60 - 61) ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน
วิชาดนตรี นาฏศิลปของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนต กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวาตัวแปรนิสัยทางการเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับสมาชิกในครอบครัว 
บรรยากาศในการเรียนการสอน สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
เพื่อน มีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาดนตรี นาฏศิลป อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาดนตรี นาฏศิลป ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวไมมีความสัมพันธกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาดนตรี นาฏศิลป โดยตัวแปรที่สงผล
ตอแรงจูงใจสัมพันธทางการเรียน คือ นิสัยทางการเรียน และสัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน 

  อดิเทพ ศรีสุอารักษ (2545: 51) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางดานการเรียน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนวิจิตรวิทยา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์คือ มโนภาพแหงตน 
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอตัวนักเรียน สัมพันธภาพ
ระหวานักเรียนกับเพื่อน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูและบรรยากาศในการเรียนการสอน ซึ่ง
สัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน ไดแก เพศ อายุ ระดับชั้นป และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และปจจัยที่สงผลตอ
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แรงจูงใจใฝสัมพันธของนักเรียนของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก ความสัมพันธ
ระหวางนักเรียนกับเพื่อน มโนภาพแหงตนและบรรยากาศการเรียนการสอน 

  ทศพร อันสงคราม (2545: 82) ไดศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจ 
ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยกับแรงจูงใจในการเรียน และเพื่อสรางสมการพยากรณแรงจูงใจใน
การเรียน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีปจจัย 12 
ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 3 อันดับแรก คือ ความตองการพัฒนาตนเอง เทคนิคและวิธีการสอน และปจจัยที่สงผลตอ
แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน คือ ความตองการพัฒนาตนเอง เนื้อหาและหลักสูตรการเรียนการ
สอน บรรยากาศในหองเรียน การเสริมแรง เปาหมายในอนาคต และความสัมพันธระหวางครูกับ
นักเรียน ตามลําดับ 

  จํารูญ เทียมธรรม (2546: 79) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกับแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการเรียนพบวาสหสัมพันธพหุคูณระหวางปจจัยดานเจตคติการเรียน ความ
เชื่ออํานาจภายในตน ความคาดหวังของนักเรียนตออนาคต ความคาดหวังของผูปกครอง และการรับรู
เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู กับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 คาน้ําหนักความสําคัญปจจัยดานเจตคติตอการเรียน และความคาดหวังของนักเรียนตอ
อนาคต สงผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  นฤมล วินิจวงษ (2547: 49) ไดศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในกรปฏิบัติงานของพนักงาน กลุมบริษัท 
Infonet Thailand โดยรวมและรายดาน 5 ดาน ประกอบดวย ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการ
ยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาในตําแหนง
หนาที่การงาน จากผลการศึกษาพบวา พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมดานความสําเร็จ
ในการทํางานอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน  พบวา พนักงานมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานดานความสําเร็จในการทํางานอยูในระดับมาก สวนดานอ่ืนๆ อยูในระดับปานกลาง   
 

 1.14.2 งานวิจัยตางประเทศ 
  เซิซ (Search. 1997: 3373) ไดศึกษาพบวา พฤติกรรมการเรียน ความเชื่อในความสามารถ

ของตนเอง และแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนเปนผลการสอนของครูที่สอนใหนักเรียนไดเรียนรู
เกี่ยวกับกลวิธีการเรียน แตผลของศึกษาดังกลาว ไมพบความแตกตางระหวางพฤติกรรมการสอนของ
ครูเพศชายและเพศหญิง 
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  ฮวง (Huang. 1997: 780) ไดศึกษาพบวา เจคคติที่มีตอการเรียน ความเชื่อในความสามารถ
ของตนเองดานการเรียน ความสนใจในการเรียน และยุทธวิธีการเรียน เปนองคประกอบที่สําคัญตอ
การศึกษาเลาเรียนและแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

  โรเซส มอนเทโร (Roces Montero. 1997: 239) ไดศึกษาพบวา พฤติกรรมการเรียนและ
แรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษา ซึ่งไดแก ความเชื่อในความสามารถของตน ความวิตกกังวล 
แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก และคุณคาของงาน มีความสัมพันธกัน นอกจากนี้ยังศึกษาพบวา 
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีความเพียรพยายาม การบริหารเวลา ตลอดทั้งการ
แสวงหาความชวยเหลือตางกัน 

  ฮอล และวาเลนไทม (อัจฉรี ทิวะสิงห. 2544: 72; อางอิงจาก Hal; & Valentine.1990) ได
ศึกษากระบวนการจูงใจของนักศึกษาผูใหญเพื่อหาเหตุผลวา เหตุใดนักศึกษาผูใหญจึงเลือกที่จะเขา
รวมโครงการศึกษาพื้นฐานสําหรับผูใหญ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาที่จบไมนอยกวาเกรด 11 จํานวน 
323 คน ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจที่ทําใหนักศึกษาผูใหญเขารวมโครงการ เรียงตามลําดับไดดังนี้เพื่อ
ความกาวหนาดานการศึกษา เพื่อการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาการรูหนังสือ เพื่อความสัมพันธกับ
ชุมชน เพื่อสนองความตองการดานเศรษฐกิจ เพื่อสนองความรับผิดชอบตอครอบครัว เพื่อสันทนาการ
เพื่อความกาวหนาในการงาน เพื่อใหความรวมมือกับคนอ่ืนๆ และเพื่อสนองแรงกระตุนจากคนอ่ืน 

  คีเวียน (Kivinen. 2003: 228) ไดศึกษาแรงจูงใจ และการควบคุมตนเองในการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พบวา นักเรียนที่ประสบผลสําเร็จทางการเรียน จะตั้งใจเรียน มีการจัดการ
ตนเอง การชวยเหลือตนเองในดานการเรียน กลวิธีการเรียน มากกวานักเรียนที่ไมประสบความสําเร็จ
ทางดานการเรียน 

  พินทริชและดี กรูท (จํารูญ เทียมธรรม. 2546: 52; อางอิงจาก Pintrich; & De-Groot.1990: 
33-40) ทําการวิจัยเร่ืององคประกอบดานแรงจูงใจ และการกํากับตนเองในการเรียน มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาสหสัมพันธระหวางแรงจูงใจ การกํากับตนเองและผลการเรียนของนักเรียนเกรด 7 จาก
หองเรียนวิทยาศาสตร 8 หอง ภาษาอังกฤษ 7 หอง จํานวน 173 คน โดยวิธีการรายงานตนเอง (Self - 
Report) ในเร่ืองการรับรูความสามารถของตนเอง แรงจูงใจภายใน ความวิตกกังวล การกํากับตนเอง 
และวิธีการเรียนรู ของขอมูลผลการเรียนวัดจากการกําหนดงานใหนักเรียนทํา ผลการวิจัยพบวา การ
รับรูความสามารถของตนเอง การกํากับตนเองในการเรียนและการใชกลวิธีในการเรียนมีสหสัมพันธ
ทางบวกกับผลการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากการวิเคราะหถดถอยพบวา การกํากับตนเอง 
การรับรูความสามารถของตนเอง และความวิตกกังวลเปนตัวพยากรณผลสัมฤทธิ์การเรียนไดดีที่สุด มี
คาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 0.22 
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  กอตตไฟรด และคนอ่ืนๆ (อุษณีย อนุรุทธวงศ.2546: 99 – 100; อางอิงจาก. Gottfried,A.W.; 
& et. al. 1994.) ไดศึกษากลุมเด็กปฐมวัยที่มีการแสดงออกถึงความสามารถทางภาษา เม่ือโตข้ึนในวัย
ประถมเด็กจะมีไอคิวสูงกวาเด็กทั่วไป และส่ิงที่ มีความสําคัญมากตอการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของ
ความสามารถทางสติปญญา คือ แรงจูงใจภายในที่เกิดข้ึนจากการเห็นคุณคาของการเรียนรู ความ
อยากรูอยากเห็น ความสุขกับการเรียน การเรียนที่ทาทายใหใครรู 

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการเรียนพบวา แรงจูงใจในการ
เรียนมีองคประกอบ มีปจจัยหลายๆ อยางรวมกันอยู และแสดงใหเห็นวาแรงจูงใจในการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนานั้นมีความสําคัญ และเปนองคประกอบสําคัญผูเรียนในการจะประสบความสําเร็จใน
ศึกษา อาจารยผูสอน ตลอดจนผูเกี่ยวของตางๆ ในการสงเสริมใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนให
ผูเรียนไดประสบผลสําเร็จในการเรียน และเปนทรัพยากรที่มีคาของประเทศชาติตอไป 

 
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรท่ีศึกษา 
   2.1 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเพศ 
    2.1.1  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับเพศ 

  ศรีเรือน แกวกังวาล (2518: 105-107) กลาววา ปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเลือกอาชีพ
และความกาวหนาในดานอาชีพของเพศหญิงและชาย วา มีความแตกตางในเชิงจิตวิทยาบางประการ 
คือ ชายมีความมักใหญใฝสูง มุงความสําเร็จของชีวิตจากผลการทํางานมากกวาหญิง ไมชอบทํางาน
จําเจ ตองการเปนหัวหนางานทาทายมากกวาหญิง หญิงชอบทํางาน คลอยตามวิสัยแหงเพศ งานที่
ตองถี่ถวนระมัดระวังในรายละเอียดงานซ้ําๆ กัน รักษาแบบแผนไมตองใชการตัดสินใจมาก ไมชอบการ
รับผิดชอบสูง และทํางานเปนหมูคณะไดดีกวาชาย หญิงปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมไดดีกวาชาย 
   ฉวีวรรณ กินาวงศ (2526: 30) เด็กชายและเด็กหญิงมีพัฒนาการทางดานรางกายแตกตาง
กัน เด็กชายแรกเกิดจะโตกวาเด็กหญิงเล็กนอย แตระยะตอมาเด็กหญิงจะเจริญเติบโตรวดเร็วกวา
เด็กชาย เม่ือคิดโดยเฉล่ียแลวเด็กหญิงจะมีพัฒนาการทางเพศเร็วกวาเด็กชายประมาณ 1-2  ป 
   กันยา สุวรรณแสง (2532: 161) กลาววา ความแตกตางในเร่ืองเพศเปนสาเหตุใหคนเรา
แตกตางกันในเร่ืองการเรียนรู ทักษะ เจตคติ ทัศนคติ ความสนใจ และการแสดงพฤติกรรมและจาก
การศึกษาคนควา ปรากฏวา เพศหญิงหรือเพศชายสามารถเรียนรูส่ิงตางๆ  ไดทัดเทียมกันแตเพศชาย
และเพศหญิงจะมีทัศนคติหรือความสนใจที่แตกตางกัน 
   อารี พันธมณี (2544: 33) กลาวไววา ความแตกตางทางเพศ หมายถึง ความแตกตางใน
เร่ืองตางๆ ทางเพศชายและเพศหญิง ซึ่งวัฒนธรรมสวนสําคัญในการกําหนดบทบาทของหญิงและชาย
ใหแตกตางกัน เชน บางวัฒนธรรมถือวา ชายเปนชางเทาหนา หญิงเปนชางเทาหลัง หรือชายเปนผูนํา
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หญิงเปนผูตาม เปนตน หรือในบางวัฒนธรรมเชื่อวาผูชายตองเขมแข็งอดทนออนแอไมไดผูหญิงเปนผู
ที่ออนแอกวา หรือผูชายมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงานมากกวาผูหญิง เพราะในบางตําแหนงไม
เปดใหผูหญิงทํางานในตําแหนงหนาที่การงานสูงกวา  ซึ่งส่ิงเหลานั้นเปนการแสดงใหเห็นความ
แตกตางระหวางเพศ โดยมีเร่ืองของวัฒนธรรมเขามาเกี่ยวของ 
   จากเอกสารดังกลาวสรุปไดวา เพศหญิงและเพศชายมีความสามารถและมีความสนใจ
แตกตางกัน เพศนาจะเปนตัวแปรที่ มีสวนเกี่ ยวของหรือมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการเ รียน                
วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียน 
  
  2.1.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเพศ 
   นิลวรรณ ศิริอังกุล (2535: 110) ไดศึกษาสุขภาพจิตของนักเรียนในชุมชนแออัดเขตหวย
ขวาง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา สุขภาพจิตของนักเรียนชายและหญิงไมแตกตางกัน แตเม่ือ
พิจารณาในแตละดาน พบวา สุขภาพจิตดานการปรับตัวทางอารมณและความสามารถในการดําเนิน
ชีวิตของนักเรียนชายและหญิงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนชายมีการ
ปรับตัวทางอารมณดีกวานักเรียนหญิง และนักเรียนหญิงมีความรับผิดชอบควบคุมอารมณการ
แสดงออกของตน และมีความอดทนมากกวานักเรียนชาย 
   สินีนาฏ สุทจินดา (2543: 101) ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาวินัยในตนเองของนักเรียน
สาขาวิชาพาณิชยการ โรงเรียนอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงานและคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวานักเรียนเพศหญิงและนักเรียนเพศชายมีวินัยในตนเองโดยรวม วินัย
ในตนเองในดานการปฏิบัติในหองเรียน การปฏิบัติตนนอกหองเรียน และการปฏิบัติตนในสังคม 
แตกตางกันอยางมีวินัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวา นักเรียนเพศหญิงมีวินัยตนเองสูงกวา
นักเรียนเพศชายทุกดาน 
   ฮารเรลล (อรจิรา บุญทอง.2545: 15; อางอิงจาก. Harrel.1958.)  พบวา  การปฏิบัติงาน
ในวงการอุตสาหกรรมเพศหญิงมีความพอใจในการทํางานมากกวาเพศชาย เพราะวา เพศหญิงมีความ
ทะเยอะทะยานทางอาชีพนอยกวาชาย 
   จากงานวิจัยดังกลาวสรุปไดวา  เพศที่แตกตางกันทําใหบุคคลประสบปญหาในการดําเนิน
ชีวิตที่แตกตางกัน ทําใหวัยรุนที่กําลังศึกษาเลาเรียนมักประสบปญหาตางๆ มากมาย  เชน ความสนใจ
ในการเรียน การตั้งเปาหมายในการเรียน เปนตน ดังนั้นผูวิจัยจึงคิดวา เพศนาจะเปนปจจัยหนึ่งที่ทําให
นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนที่แตกตางกัน 
 
 



 47 

 2.2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับระดับช้ัน 
  2.2.1  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับระดับช้ัน 
         โจนส (Jones.1970: 42-48) ไดศึกษาความเปล่ียนแปลงความรูสึกรับผิดชอบของเด็กตาม
อายุ  พบวาเด็กอายุ 9-11ป มีความรูสึกรับผิดชอบนอยและมีชวงความรับผิดชอบไมแตกตางกันเลย 
อายุ 13 ปข้ึนไปจะมีความรับผิดชอบสูงข้ึนเร่ือยๆ จนถึง 16–17ป จะคงที่อีกคร้ัง 
   พรรณี ช. เจนจิต (2538: 264) ไดสรุปลักษณะทั่วไปของวัยรุนระดับมัธยมศึกษาไววา  เม่ือ
อยูในชั้นมัธยมเด็กสวนใหญจะอยูในชวงวัยรุน จะมีลักษณะการเปล่ียนแปลงทั้งทางดานรางกาย
ทางดานชีววิทยา และทางดานการปรับสภาพจิตใจ เด็กจะเร่ิมสนใจเกี่ยวกับรูปราง  หนาตา และสรีระ
ของตัวเองอยางมาก เปนวัยที่ถือวามีชองวางกับพอแมมากที่สุด แตส่ิงนี้จะถือเปนกฎเกณฑคงที่ไมได 
เพราะในปจจุบันพอแมสวนใหญไดมีการเปล่ียนแปลงความคิดของตนและพรอมที่จะทําความเขาใจ
กับวัยรุนมากข้ึน 
   จากเอกสารดังกลาวสรุปไดวา ระดับชั้นที่กําลังศึกษา มีผลทําใหนักเรียนมีความแตกตาง
กันในดานตางๆ เชน ความสนใจ การตั้งเปาหมายในการเรียน เปนตน ดังนั้นผูวิจัยจึงเชื่อวา ระดับชั้น
จะเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียน 
 

 2.2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับระดับช้ัน 
   จิตรียา ไชยศรพรหม (2527: 84) ไดศึกษาลักษณะบุคลิกภาพการปรับตัวของนักเรียน
มัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) แตละระดับชั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเรียง
คะแนนจากคานอยไปหามาก ตามระดับชั้นดังตอไปนี้ ม.2 ม.1 ม.6 ม.4 ม.3 และ ม.5 โดยพบวาเด็ก
นักเรียนทุกชั้นสูงกวาเด็ก ม.2 และ ม.5 สูงกวาเด็กทุกชั้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดง
วา เด็ก ม.2 มีคะแนนปรับตัวทางสังคมที่ต่ําสุด เชนเดียวกับการปรับตัวเอง 

  จากเอกสารที่เกี่ยวของกับระดับชั้นที่กลาวมาขางตนจะเห็นวาระดับชั้นที่ตางกันมีความสนใจ
บางประการแตกตางกัน เชน เด็กโตจะมีความรับผิดชอบ มีความเพียรพยายาม มีความสนใจในการ
เรียนมากกวาเด็กเล็ก  ดังนั้นผูวิจัยคาดวาระดับชั้นนาจะเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียน 
 

  2.3 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับอิทธิบาท 4 
  2.3.1. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับอิทธิบาท 4  

    2.3.1.1  ความหมายของอิทธิบาท  4 
   อิทธิบาท 4 คือ คุณเคร่ืองใหสําเร็จความประสงค คุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จที่พึง
ประสงค เรียก อิทธิบาท หรือ ทางแหงความสําเร็จ เปนหลักธรรมที่ชวยใหผูปฎิบัติไดรับความสําเร็จใน
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การเรียนและการทํางาน  มี 4 ประการคือ 1) ฉันทะ ความพอใจรักใครในส่ิงนั้น 2) วิริยะ เพียรประกอบ
ส่ิงนั้น 3) จิตตะ เอาใจฝกใฝส่ิงนั้นไมวางธุระ 4) หม่ันตริตรองพิจารณาเหตุผลในส่ิงนั้น  

  พุทธทาสภิกขุ (2518: 90) ไดแจกแจงการอธิบายความหมายของอิทธิบาท คําวา บาท 
แปลวา ฐานเชิงรอง เชน เทาหรือตีน เพราะเปนเชิงรองรับรางกาย สวน อิทธิ แปลวา ความสําเร็จ คําวา 
ฤทธิ์ ก็แปลวา ความสําเร็จ โดยรวม อิทธิบาท จึงหมายความวา รากฐานแหงความสําเร็จ รวมถึง 4 
อยาง คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา กลาวคือ ฉันทะ คือ ความพอใจในส่ิงที่เราจะตองทํา วิริยะ 
ความพากเพียร เพียรไปในส่ิงที่พอใจ จิตตะ ก็คือ เอาใจใส ฝกใฝ  อยูเสมอไป   
  มงคล วิโรจโน (2538: 221) ไดใหความหมายของอิทธิบาท 4 คือ คุณเคร่ืองใหสําเร็จตาม
ประสงคหรือทางแหงความสําเร็จ 4 อยาง คือ ความพอใจในงานที่ทํา เรียกฉันทะ ขยันทํางานนั้น เรียก
วิริยะ เอาใจฝกใฝตรวจตราในงานนั้นเรียกจิตตะ คนควาหาเหตุผลในงานนั้นเรียกวิมังสา 
  สมภพ ชีวรัฐพัฒน (2542: 128) ไดใหความหมายของอิทธิบาท 4 คือพุทธธรรมสงเสริมการ
ทํางานใหสําเร็จ การพัฒนางานใหสําเร็จไมคั่งคาง ตองปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 ประการ คือ ฉันทะ 
หมายถึง ความรักงาน มีความตั้งใจและเต็มใจทํางาน วิริยะ หมายถึงความขยันหม่ันเพียรในการ
ทํางาน สูงาน อดทน ตรากตรําทํางาน จิตตะ หมายถึง การเอาใจใสในการทํางาน ติดตามงาน
ตรวจสอบการทํางานเปนข้ันตอน วิมังสา หมายถึง รูจักประเมินผลการทํางานและปรับปรุงงานใหมี
คุณภาพยิ่งๆ ข้ึนไป 

   พระธรรมปฎก ป.อ.ปยุตโต (2542: 842) ไดใหความหมายของอิทธิบาทวา ธรรมที่ใหถึงอิทธิ 
(ฤทธิ์) หรือความสําเร็จ หรือธรรมที่เปนเหตุใหประสบความสําเร็จ หรือแปลงายๆ วา  ทางแหง
ความสําเร็จ มี 4 อยาง คือ ฉันทะ (พอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความคิดจดจอ) และวิมังสา 
(ความสอบสวนไตรตรอง)  
   พระเทพเวที (2543: 124) ไดใหความหมายของอิทธิบาท 4 วา หมายถึง คุณธรรมที่นําไปสู
ความสําเร็จแหงผลมุงหมาย ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ ฉันทะ (พอใจ)  หมายถึง ความ
ตองการที่จะทํา ใฝใจรักที่จะทําส่ิงนั้นอยูเสมอและปรารถนาที่จะทําส่ิงนั้นใหไดผลดียิ่งๆ ข้ึนไป วิริยะ 
(ความเพียร) หมายถึง ความขยันประกอบส่ิงนั้นดวยความพยายามเขมแข็ง อดทนเอาธุระไมทอถอย 
จิตตะ (ความคิด)  หมายถึง การตั้งจิตรับรูในส่ิงที่ทํา และทําส่ิงนั้นดวยความคิด เอาจิตฝกใฝ ไมปลอย
ใจใหฟุงซานเล่ือนลอยไป วิมังสา (ความไตรตรอง)  หมายถึง การใชปญญาพิจาราณาใครครวญ ตรวจ
ตรา หาเหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนในส่ิงทํานั้น มีการวางแผน วัดผลคิดคนวิธีแกไขปรับปรับปรุง 
   ชัยวัฒน อัตพัฒน (2545: 81) ใหความหมายของอิทธิบาท 4 คือ ทางเดินไปสูความสําเร็จ 
เชน ถาเราตองการบําเพ็ญสมาธิหรือความสงบใจ เราตองอาศัยขอปฏิบัติที่เรียกวาอิทธิบาทนี้ สมาธิ
ของเราจึงจะสําเร็จ อิทธิบาท 4 มี 4 ประการ คือ ความพอใจอยางแรงกลาในการทําสมาธิหรือทําความ
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ดีอ่ืนๆ (ฉันทะ) ความพยายามอยางแรงกลาในการทําสมาธิหรืองานอ่ืนๆ (วิริยะ) ความตั้งใจอยางแรง
กลาในการทําสมาธิหรืองานอ่ืนๆ (จิตตะ) ระดมปญญาอยางเต็มที่ในการทําสมาธิ (วิมังสา)  
   จากความหมายของอิทธิบาท 4 ผูวิจัยสรุปวา  ในการศึกษาเลาเรียน หรือประกอบกิจการ
งานอ่ืนใดก็ตาม เม่ือตองการสมาธิเพื่อใหกิจที่ทํานั้นดําเนินไปอยางไดผล จึงควรปลุกเรา และชักจูง
อิทธิบาท 4 ประการนี้ใหเกิดเปนองคธรรมเดนชัดข้ึน แลวสมาธิ ความสุขสบายใจ  และการทํางานก็จะ
ประสบความสําเร็จ ซึ่งมีองคประกอบ 4 ดาน  คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา  
 
   2.3.1.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับอิทธิบาท 4 
   วิเชียร พากเพียร (2531: 75-77) ไดศึกษาเร่ือง การสรางแบบทดสอบวัดคุณธรรมดานอิทธิ
บาท 4 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2530 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,063 
คน เคร่ืองมือวัดเปนแบบทดสอบวัดคุณธรรมดานอิทธิบาท 4 ชนิดสถานการณ แบบเลือกตอบ เพื่อวัด
พฤติกรรมที่แสดงออกเม่ือประสบกับสถานการณนั้นๆ ซึ่งผูวิจัยไดสรางข้ึนจํานวน 80 ขอ สรุปการ
วิเคราะหขอมูลไดคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบ จํานวน 20 ขอ ดานละ 20 ขอ มีคาตั้งแต 
4.2459 ถึง 16.7568 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกขอ โดยคํานวณคาความเชื่อม่ันของแบบวัด
เปนรายดานและรวมทั้งฉบับมีคาเทากับ .5664, .7241, .8335, .8239 , .8939 ตามลําดับ สวนคา
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ไดหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางในแตละดาน และรวมทั้งฉบับผล
ปรากฏวามีคาความเที่ยงตรงดานฉันทะ ตั้งแต 27.71 – 33.71 ดานวิริยะ ตั้งแต 9.51 – 16.75 ดานจิต
ตะตั้งแต 19.75 – 30.99 และดานวิมังสาตั้งแต 11.79 – 13.70 และคาความเที่ยงตรงทั้งฉบับมีคา
ตั้งแต 15.80 – 20.65 (P<.01) 

  กนิษฐา ตัณฑพันธ (2541: 141-155) ไดศึกษาลักษณะจิตสังคมและลักษณะทางพุทธที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการใหการพยาบาลตามบทบาทเชิงวิชาชีพ กลุมตัวอยางเปนพยาบาลที่
ปฏิบัติงานเต็มเวลาในตึกอายุรกรรม โรงพยาบาลฝายกาย พบวา อิทธิบาท 4 รวมกับตัวแปรอ่ืน
สามารถทํานายพฤติกรรมการใหพยาบาลตามบทบาทเชิงวิชาชีพดานรวม ไดรอยละ 22.08  ดาน
พฤติกรรมการใหพยาบาลตามบทบาท เชิงวิชาชีพดานการปองกันโรคและคงไวซึ่งสุขภาพอนามัย ได
รอยละ 13.88 และ 13.21 ตามลําดับ ในกลุมพยาบาลวิชาชีพพบวา ปฏิสัมพันธระหวางความ
คลุมเครือในบทบาทกับอิทธิบาท 4 รวมกันสงผลตอพฤติกรรมดานการฟนฟูสมรรถภาพ และ
ปฏิสัมพันธระหวางเอกลักษณบทบาทเชิงวิชาชีพกับอิทธิบาท 4 รวมกันสงผลตอพฤติกรรมดานการ
ปองกัน สวนในกลุมพยาบาลที่มีประสบการณ 2–5 ป พบวาปฏิสัมพันธระหวางความคลุมเครือใน
บทบาทกับอิทธิบาท 4 รวมกันสงผลตอพฤติกรรม การใหพยาบาลตามบทบาทเชิงวิชาชีพดานการ
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ปองกันโรค ดานการดูแลรักษาและดานการฟนฟูสมรรถภาพ  นอกจากนี้ พบวา อิทธิบาท 4 สงผลตอ
พฤติกรรม การใหพยาบาลตามบทบาทเชิงวิชาชีพดานรวมและดานยอยถึง 3 ใน 5 กลุม กลาวคือ 
พยาบาลที่มีอิทธิบาท 4 สูงเปนผูใหการพยาบาลมากกวาพยาบาลในกลุมตรงขาม   
   จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงคาดหมายวา อิทธิบาท 4 นี้  จะสามารถนําไปใช
พัฒนาในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาใหประสบความสําเร็จ และสามารถบรรลุเปาหมายที่นักเรียนได
ตั้งเปาหมายไว 
 
  2.3.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับฉันทะ 

2.3.2.1  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับฉันทะ 
 ฉันทะ หมายความวา พอใจรักใครในการที่จะทําความดี มีประการตางๆ เชน การศึกษา
ศิลปะวิทยา การประกอบกิจเคร่ืองเล้ียงชีพ การปฏิบัติพระธรรมวินัย จนกระทั่งการทําจิตใจใหหมดจด
จากกิเลสดวยความเต็มใจไมเบื่อหนายใจกิจที่ทํา ทําดวยความพอใจ ดวยความรักในส่ิงนั้น   

พระธรรมปฎก (ประยุทธ  ปยุตฺโต) 2541: 45 – 46) ไดใหความหมายวา ฉันทะ เปนจุดเร่ิมตน
ของการศึกษาเพื่อพัฒนาตนหรือตองการรูในส่ิงตางๆ เพราะถามีฉันทะอยากทํา  อยากเรียนรูแลว ก็
เกิดการอยากศึกษา เม่ือพบปญหาก็พยายามอยางไมทอถอย จึงกลาวไดวาฉันทะเปนจิตสํานึกของ
การศึกษา 

พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต) (2542: 842) ไดใหความหมายของ ฉันทะ วา คือความ
พอใจ ไดแก ความมีใจรักในส่ิงที่ทํา มีแรงจูงใจ และพอใจใฝรักในจุดหมายของส่ิงที่ทํานั้น  อยากทําส่ิง
นั้นๆ ใหสําเร็จ อยากใหงานนั้น หรือส่ิงนั้นบรรลุถึงจุดหมาย กลาวคือ รักงาน และรักจุดหมายของงาน
ใหลึกลงไปในทางธรรม คือ ความรัก ความใฝใจ ปรารถนาตอภาวะดีงามเต็มเปยมสมบูรณ ซึ่งเปน
จุดมุงหมายของส่ิงที่กระทํา หรือซึ่งจะเขาถึงไดดวยการกระทํานั้นอยากใหส่ิงนั้นๆ เขาถึงหรือดํารงอยู
ในภาวะที่ดีที่งดงามที่ประณีตที่สมบูรณที่สุด หรืออยากใหภาวะดีงามเต็มเปยมสมบูรณของส่ิงนั้นๆ 
ของงานนั้น เกิดมีเปนจริงข้ึน อยากทําใหสําเร็จผลตามจุดหมายที่ดีงามนั้น ความอยากที่เปนฉันทะนี้ 
มิใชมีความหมายเดียวกับความอยากไดส่ิงตางๆ มาเสพเสวย หรืออยากเอามาเพื่อตัวตนในรูปใดรูป
หนึ่ง ซึ่งเรียกวา ตัณหา ความอยากของฉันทะนั้นใหเกิดความสุขความชื่นชม เม่ือเห็นส่ิงนั้นงานนั้นๆ 
บรรลุความเขาถึงความสมบูรณ อยูในภาวะอันดีงาม หรือกลาวแยกออกไป คือขณะเม่ือส่ิงนั้นหรืองาน
นั้นกําลังเดินหนาไปสูจุดหมาย ก็เกิดปติเปนความเอิบอ่ิมใจ คร้ังการศึกษา หรืองานที่บรรลุจุดหมายก็
ไดรับโสมนัสเปนความฉํ่าชื่นใจที่พรอมดวยความรูสึกปติยินดี ผองใสเบิกบานแผออกไป สวนความ
อยากของตัณหา ใหเกิดความสุขชื่นชมเม่ือไดส่ิงนั้นมาใหตนเสพเสวยรสอรอย หรือปรนเปรอความ
ยิ่งใหญพยองของตัวตน เปนความฉํ่าชื่นใจที่เศราหมองหมกหมักตัวกีดกันกักตนไวในความคับแคบ 
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และมักติดตามมาดวยความหวงแหน หวงกังวลเศราเสียดายหว่ันกลัว และหวาดระแวง เม่ือคน
ทั้งหลายทํางานดวยใจรักก็เชนเดียวกัน เม่ือมีฉันทะแลวก็ตองการทําส่ิงนั้นใหดีที่สุด ใหสําเร็จผลอยาง
ดีที่สุดของส่ิงนั้น ของงานนั้น ไมหวงพะวงกับส่ิงเรา หรือผลตอบแทนทั้งหลาย จิตใจก็มุงแนวแนม่ันคง
ในการดําเนินสูจุดหมายเรียบ สมํ่าเสมอ ไมซานไมสาย ฉันทะสมาธิจึงเกิดข้ึนโดยนัยนี้ และพรอมกัน
นั้นปธานสังขารคือความเพียรสรางสรรคก็ยอมเกิดควบคูมาดวย ฉะนั้น เม่ือมีฉันทะ เกิดข้ึนในส่ิงที่
อยากรู อยากศึกษาปญญาก็พัฒนาไป ฉันทะก็พัฒนาควบคูกันไปดวย ในทางการศึกษา ถาจับจุดนี้
ไมได ก็เรียกวา  การศึกษาพลาด เสียหลักไปแลวตั้งแตตนทาง จึงยากที่จะสําเร็จ 
 สํานักงานแมกองธรรมสนามหลวง (2550: 50) ไดใหความหมายวา ฉันทะ คือ ความ
ปรารถนา ความตองการ ความประสงค ความมุงหมาย เม่ือตอเขากับอิทธิบาท จึงมีความหมายวา 
ความปรารถนา ความตองการ ความประสงค ความมุงหมายที่มีกําลังในการบรรลุความสําเร็จ   
 โดยสรุป ฉันทะ หรือที่เรียกกันวา แรงจูงใจ ความพอใจ ความเต็มใจนั้น ในทางพุทธศาสนา
หมายเอาส่ิงที่จะกระทํานั้นตองประกอบดวยกุศลธรรมฝายเดียว ความสามารถมักจะเปนองคประกอบ
ที่จะทําผูกระทํามีความสําเร็จในระดับหนึ่ง ในการตั้งความสําเร็จของงานในอนาคต  ฉะนั้น ครูจึงมี
หนาที่ที่จะชวยใหผูเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยากเรียนรู โดยปลุกเราจิตใจของผูเรียนใหเปนผูรักใน
การแสวงหาความรู รักในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนคือมี
ความรอบรูนั่นเอง 
 

2.3.2.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับฉันทะ 
 จินดารัตน ปมณี (2545: 110-128) ไดศึกษาการพัฒนาฉันทะในการเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาผลของการฝกอบรมการพัฒนาฉันทะในการเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี กลุมตัวอยางเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จํานวน 63 คน เปนกลุมควบคุม 20 
คน แลวสุมนักศึกษา 43 คน เปนกลุมทดลอง 1 จํานวน 22 คน และกลุมทดลอง 2 จํานวน 21 คน กลุม
ทดลอง 1 ไดรับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเปนเวลา 3 วัน 2 คืน กลุมทดลอง 2 ไดรับการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเปนเวลา 3 วัน 2 คืนและการฝกฝนพัฒนาตนในสถานการณจริงเปนเวลา 4 สัปดาห สวน
กลุมควบคุมไมไดรับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและการฝกฝนพัฒนาฉันทะในการเรียน นักศึกษาแต
ละคนจะไดรับการวัดฉันทะในการเรียน 4 คร้ัง คือ วัดคร้ังที่ 1 กอนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ วัดคร้ังที่ 
2 เม่ือส้ินสุดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ วัดคร้ังที่ 3 เม่ือส้ินสุดการฝกฝนพัฒนาตนในสถานการณจริง 
และวัดคร้ังที่ 4 เม่ือส้ินสุดการฝกฝนพัฒนาตนในสถานการณจริงแลว 1 เดือน ผลการศึกษาสรุปไดวา 
นักศึกษาที่รับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาฉันทะในการเรียน และวิธีการพัฒนาฉันทะในการเรียนของ
นักศึกษาที่ดีที่สุดคือการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการรวมกับการฝกฝนพัฒนาตนเองในสถานการณจริง 
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 ฐิตนาฎ เหลืองออน (2547: 77-80) ไดศึกษาผลการใหคําปรึกษากลุมทฤษฎีพิจารณา
เหตุผล อารมณและพฤติกรรมและการฝกสมาธิแบบอานาปานสติเพื่อพัฒนาฉันทะในการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีคะแนนฉันทะในการ
เรียนต่ํากวาเปอรเซ็นตไทลที่ 25 จํานวน 34 คน แลวสุมอยางงายและสอบถามความสมัครใจไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 18 คน และสุมอยางงายอีกคร้ังเปน 3 กลุมคือ กลุมทดลองที่ 1 กลุมทดลองที่ 2 และ
กลุมควบคุม กลุมละ 6 คน ดําเนินการทดลองโดยใหกลุมทดลองที่ 1 ไดรับการใหคําปรึกษากลุม
ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรม กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการฝกสมาธิแบบอานาปานสติ 
การเก็บขอมูลแบงเปน 3 ระยะ คือ กอนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล ผลการศึกษา
พบวา มีปฏิสัมพันธระหวางวิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นักเรียนกลุมทดลองทั้งสองกลุมมีฉันทะในการเรียนระยะหลังการทดลองและระยะติดตาม
ผลสูงกวาระยะกอนการทดลอง และสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการวิจัยอาจสรุปไดวา เม่ือบุคคลใดมีคุณธรรมดานฉันทะ ยอมพบคุณธรรมดาน วิริยะ 
จิตตะ และวิมังสารวมอยูดวยเชนเดียวกัน และเม่ือพบคุณธรรมดานใดดานหนึ่งของอิทธิบาท 4 ก็จะ
พบคุณธรรมอีก 3 ดานอยูดวย ซึ่งเม่ือบุคคลใดมีคุณธรรมดานฉันทะก็ยอมนอมนําใหเกิดวิริยะ จิตตะ 
และวิมังสา ใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาใหประสบความสําเร็จในการเรียนที่
นักเรียนมุงหวังไว 
 
  2.3.3  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิริยะ 
   2.3.3.1 เอกสารท่ีเกี่ยวของกบัวิริยะ 
 วิริยะ หมายความวา มีความแกลวกลา ขยันทําความดี มีการศึกษาศิลปวิทยาเปนตน เม่ือ
ทําส่ิงใดก็ทําดวยความขยันหม่ันเพียร ดวยความพยายาม เขมแข็งอดทน ไมทอดทิ้งกิจที่ทํานั้น เปน
เคร่ืองพยุงความพอใจไมใหทอถอย  
 วศิน อินทสระ (2530: 43)  ไดใหความหมายของ วิริยะ วา ความเปนผูกลา คือ แกลวกลา
ในกิจที่ทําไมยอทอ ยอหยอน ทํากิจดวยกําลังทั้งหมด มีความบากบั่นม่ันคง (ทฬฺหปรฺกโม) ไมทอดธุระ
เสียกลางคัน หรือละทิ้งเสียกลางคัน (อนิกฺขิตฺตธุโร) มีความพากเพียรอยูเสมอไมจับจด หรือหยุดเสีย 
ทําจนกวาจะถึงจุดมุงหมายนั้นๆ (อารทฺธวิริโย) ชื่อวา ความเพียร สัตวทั้งหลายควรทํา (วิริยํ นาเมตํ สตฺ
เตหิ กตฺตพฺพํ) ความเพียรเปนส่ิงที่นักปราชญสรรเสริญ เม่ือบุคคลไดทําคามเพียรเต็มกําลังของตนแลว
ถึงไมสําเร็จ ใครเลาจะตําหนิได นักปราชญตําหนิคนที่ลมเหลว เพราะกระทําความเพียรยอหยอน
นั้นเอง 
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 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ (2540: 24 – 25) ไดทรงตรัสถึงคําวา  วิริยะ 
(ความเพียร) วา ทานใดถึงพรอมดวยความพยายามโดยธรรม ไมจมลงในหวงมหรรณพซึ่งประมาณ
มิไดเห็นปานนี้ ดวยกิจคือ ความพากเพียรของบุรุษ ทานนั้นจงไปในสถานที่ที่ใจของทานยินดีนั้นเถิด 
และวาบุคคลเม่ือกระทําความเพียร แมจะตายก็ไมเชื่อวาเปนหนี้ในระหวางหมูญาติ เทวดา และบิดา
มารดา อนึ่ง บุคคลเม่ือทํากิจของผูชาย ยอมไมเดือดรอนในภายหลัง 

 สุพัตรา สุภาพ (2541: 25) ใหความหมายของความเพียร หมายถึง การไมยอทอตออุปสรรค
ทั้งปวงตอความยากลําบาก และมีความอดทน 

 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (นันทวัน พนมเขต. 2543: 20; อางอิงจาก. สถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการ (2541: 3) ใหความหมายของความเพียรวา หมายถึง ความตั้งที่ปฏิบัติหนาที่และ
กระทํากิจของตนใหสําเร็จดวยความมานะอุตสาหะอดทนไมยอทอและปฏิบัติตนอยางสมํ่าเสมอ จน
หนาที่การงานนั้นสําเร็จลุลวงไป 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2542: 1257) หม่ัน ขยัน ทํา หรือประพฤติบอยๆ อยางเปนปรกติ
สมํ่าเสมอ เชน หม่ันทําการบาน หม่ันมาหา   
 รุจิร ภูสาระ; และคนอ่ืนๆ (2543: 4)  ไดใหความหมายของความเพียร หมายถึง การตั้งใจ
ทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดอยูเปนประจํา หรือทําหลายส่ิงหลายอยางติดตอกันตามกําลังความสามารถที่มีอยู เพื่อ
ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
 พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต. 2545: 880) วิริยะ (ในโพชฌงค 7) ความเพียร หมายถึง 
ความแกลวกลา เขมแข็ง กระตือรือรนในธรรม หรือส่ิงที่ปญญาเฟนได อาจหาญในความดี มีกําลังใจ สู
กิจ บากบั่น รุดไปขางหนา ยึดจิตไวได ไมใหหดหูทอถอยหรือทอแท 

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต. 2546: 844) ไดอธิบายศัพทภาษาบาลีที่มีความหมายเกี่ยวกับ
ความเพียร ไววา วิริยะ (ในอิทธิบาท 4) ความเพียร ไดแก ความอาจหาญแกลวกลา บากบั่น กาวไป ใจ
สู ไมยอทอ ไมหว่ันกลัวตออุปสรรคและความยากลําบาก เม่ือคนรูวาส่ิงใดมีคุณคาควรแกการบรรลุถึง 
วิริยะเกิดข้ึนแกเขาแลว แมไดยินวาจุดหมายนั้นจะลุถึงไดยากนัก มีอุปสรรคมาก หรืออาจใชเวลา
ยาวนานเทานั้นปเทานี้เดือน เขาก็ไมทอถอย กลับเห็นเปนส่ิงทาทายที่เขาจะเอาชนะใหไดทําใหสําเร็จ 

 ประยูร ธมฺมจิตฺโต (2549: 26) ใหความหมายของความเพียรวา หมายถึง กําลังความเพียร
หรือความขยัน คนมีความขยันตองมีกําลังใจเขมแข็ง อาจกลาวไดวาวิริยพละก็คือกําลังใจนั่นเอง 
กําลังใจตองคูกับกําลังปญญาเสมอ 

 จันทร สิริจนฺโท (2550: 39) ใหความหมายของความเพียรวา หมายถึง ความอุตสาหะบาก
บั่นทํากิจใดๆ ก็ใหกิจนั้นๆ สําเร็จไป ชื่อวาวิริยะ หรือ อุฏฐานะ แปลวา ความแกลวกลา ความอุตสาหะ
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ไมเกียจครานตอการงาน ดังพุทธโอวาทวา อุฏฐาตา วินฺทเต ธนํ ความวา ผูมีความเพียรความหม่ันยอม
ไดเปนเจาแหงทรัพย 

 สํานักงานแมกองธรรมสนามหลวง (2550:  50) ความเพียร หมายถึง ความอาจหาญในการ
งาน ยอมสําคัญงานใหญวางานเล็ก งานหนักวางานเบา งานยากวางานงาย ทางไกลวาทางใกล เปน
ตน 

 จากความหมายขางตน สรุปไดวา ความเพียรในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  หมายถึง 
การแสดงออกของนักเรียนที่แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีความบากบั่น ไมยอทอตอความลําบากและ
พยายามทํางานที่เกี่ยวของกับการเรียนอยางสมํ่าเสมอ ไดแก การตั้งใจมุงม่ันศึกษาเลาเรียนใชเวลา
วางใหเปนประโยชนตอเรียน มีความกระตือรือรนตอการเรียน เขารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน
พยายามทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จและไมทิ้งงานการเรียนเม่ือประสบอุปสรรคก็หาทางแกไข 
  

2.3.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิริยะในการเรียน 
    2.3.3.1  งานวิจัยในประเทศ   
 สิริพร ดาวัน (2540: 88 -89) ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับความขยันหม่ันเพียรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ปการศึกษา 2539  จํานวน 
1,238 คน พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทัศนคติตอการเรียน บรรยากาศการเรียนการสอน 
บรรยากาศในครอบครัว มีความสัมพันธกับความขยันหม่ันเพียรในการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ชัชลินี จุงพิวัฒน (2547: 78-79) ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับความขยันหม่ันเพียรในการ
เรียนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนเวียงสระ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี  จํานวน 1,264 คน 
พบวา เพศหญิง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 บุคลิกภาพ ทัศนคติตอการเรียนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครอบครัว ลักษณะทางกายภาพสัมพันธระหวางนักเรียน
กับครู และสัมพันธภาพนักเรียนกับเพื่อน มีความสัมพันธทางบวกกับความขยันหม่ันเพียรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 ภทรพร ยุทธาภรณพินิจ (2547: 236-250) ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตฺโต เพื่อสรางรูปแบบในการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. 
ปยุตฺโต และศึกษาผลที่ไดจากการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กลุมตัวอยางในการทดลองคือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 จํานวน 20 คน ที่ไดรับการพัฒนาดวยรูปแบบที่สรางข้ึนการทดลองรูปแบบฯ  ใช
เวลา 8 วัน วันละ 6-7 ชั่วโมง รวม 52 ชั่วโมง การเก็บขอมูลมีทั้งกอน ระหวาง และหลังการทดลอง ดวย
แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แบบประเมินพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม และการรายงานตนเอง การ
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วิเคราะหขอมูลใชการทดลองสอบคาที่  (t-test) และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษาพบวา รูปแบบ
การพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตฺโต ที่พัฒนาข้ึน  ไดใชหลักสูตรธรรมคือ การ
รักษาศีล การฝกสติและสมาธิตามหลักอิทธิบาท การพัฒนาปญญาดวยการสรางศรัทธาและ โยนิโส
มนสิการ และเนื้อหาการจัดกิจกรรมในการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ประกอบดวยสาระคือ สภาพ
ปจจุบัน หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค แนวคิดทฤษฎีกระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนาโดยมี
จุดเนนที่องคประกอบจะตองบูรณาการตามหลักพุทธธรรม สวนผลการทดลองใชรูปแบบพบวาผูเรียนมี
คะแนนเฉล่ียแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตฺโต โดยรวมและในแตละดาน (ฉันทะ วิริยะ 
จิตตะ วิมังสา) ระยะหลังการทดลองสูงข้ึนกวาระยะกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ผูเรียนไดแสดงพฤติกรรมและรายงานตนเองอยางชัดเจนวา สามารถพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
กลาวคือ ผูเรียนเพิ่มความตั้งใจ ความพยายาม ความเอาใจใสและการใชปญหาไตรตรองในการทํา
กิจกรรม อยางเต็มความสามารถเพื่อใหเกิดประโยชนเกื้อกูลตอตนเองผูอ่ืน และสังคม 
 
   2.3.3.2  งานวจัิยในตางประเทศ 
 บลูม (ชัชลินี จุงพิวัฒน. 2547: 14; อางอิงจาก. Bloom.1982.) ไดศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของ
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบวา พฤติกรรมดานความรูสึกความคิดของนักเรียนและ
ลักษณะจิตพิสัยของนักเรียน ซึ่งไดแก ความสนใจ ความมานะตั้งใจ ความขยัน  รวมทั้งเจตคติตอ
รายวิชากิจกรรมการเรียนการสอน มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถึงรอยละ 65 
 เบอรนาด (นุชนาท เนติพัฒธ. 2550: 64; อางอิงจาก. Bernard. 1991) ไดศึกษาปจจัยบาง
ประการที่สงผลตอความขยันหม่ันเพียรในการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย
ในมลรัฐมิชิแกนโดยมีจุดประสงคเพื่อพัฒนาองคประกอบที่เกี่ยวของกับความขยันหม่ันเพียรในการ
เรียนของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา เกรดเฉล่ียสะสมมีความสัมพันธกับความขยันในการเรียนของ
นักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือเปรียบเทียบระหวางเพศ พบวา นักเรียนหญิงมี
แนวโนมที่จะมีความขยันหม่ันเพียรในการเรียนมากกวานักเรียนชายและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนจะมีความขยันหม่ันเพียรในการเรียนสูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิริยะในการเรียน สรุปไดวา ความพากเพียรพยายาม
ในการเรียนอยางตั้งใจ  ความไมยอทอตอการเรียนแมจะพบกับอุปสรรคและปญหาที่เกิดข้ึน ความ
พยายามในการทํากิจกรรมใหสําเร็จ ผูวิจัยคาดวา วิริยะในการเรียนจึงเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ความสําเร็จในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
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 2.3.4  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับจิตตะ 
  2.3.4.1  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับจิตตะ 
 จิตตะ หมายความวา มีความสนใจ ไมทอดธุระในความดีที่พอใจ พากเพียรกระทําอยู คือ 
เม่ือทําส่ิงใดก็ทําดวยความตั้งใจ ดวยความจริงใจ ตั้งใจทําใหสําเร็จ  
 อรุณศรี กุมุท (2516: 7) อธิบายวา ความตั้งใจเรียนคือพลังอยางหนึ่งที่แฝงอยูในตัวบุคคล
และผลักดันใหประกอบกิจกรรมตางๆ อยางจริงจังปริมาณของความผลักดันนี้มีความสัมพันธกับ
ผลสําเร็จแหงกิจกรรมของบุคคล กลาวคือ บุคคลที่มีความตั้งใจมากจะมีผลสัมฤทธิ์ในการทํางานสูง 
ตรงกันขามกับบุคคลที่มีปริมาณความตั้งใจนอยจะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่ํา 
 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต. 2542: 842) ไดใหความหมายของ จิตตะ แปลวา  ความคิดจด
จอ หรือเอาใจฝกใฝ ไดแก ความมีจิตผูกพัน จดจอ เฝาคิดเร่ืองนั้น ใจอยูกับงานนั้นไมปลอย ไมหางไป
ไหน ถาจิตตะเปนไปแรงกลาในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรืองานอยางใดอยางหนึ่งคนผูนั้นจะไมสนใจไมรับรู
เร่ืองอ่ืนๆ แตถาพูดเร่ืองนั้นงานนั้นจะสนใจเปนพิเศษทันที บางคร้ังจัดทําเร่ืองนั้นงานนั้นขลุกงวนอยูได
ทั้งวันทั้งคืน ไมเอาใจใสรางกายการแตงเนื้อแตงตัวอะไรจะเกิดข้ึนก็ไมสนใจ เร่ืองอ่ืนก็เกิดข้ึนใกลๆ บาง
ทีก็ไมรู ทําจนลืมวัน ลืมคืน ลืมกิน ลืมนอน ความมีใจจดจอฝกใฝเชนนี้ ยอมนําใหสมาธิเกิดข้ึน จิตแนว
แน แนบสนิทในกิจที่ทํา มีกําลังมากเฉพาะสําหรับกิจนั้นเรียกวา จิตตะสมาธิ พรอมนั้นก็เกิดปธาน
สังขาร คือความเพียรสรางสรรครวมสนับสนนุไปดวย 

 พระธรรมปฎก (2542: 830)  ไดกลาวโดยสรุปวา จิตที่สมบูรณ เฉพาะอยางยิ่งถึงข้ันฌาน 
เหมาะแกการนําเอาไปใชไดดีที่สุด ไมวาจะเอาไปใชงานทางปญญาพิจารณาใหเกิดความรูความเขาใจ
ถูกตองชัดเจน หรือใชในทางสรางพลังจิตใหเกิดเปนอภิญญาสมาบัติอยางใดๆ  ประกอบดวยองค 8 
ประการ กลาวคือ  

1. ตั้งม่ัน (สมาหิตะ) 
2. บริสุทธิ์ (ปริสุทธะ) 
3. ผองใส (ปริโยทาตะ) 
4. โปรงใสเกล้ียงเกลา (อนังคณะ) 
5. ปราศจากส่ิงมัวหมอง (วิคตูกิเลส) 
6. นุมนวล (มุทุภูตะ) 
7. ควรแกการงานหรือนําไปศึกษา (กัมมนิยะ) 

 8. อยูตัวไมวอกแวกหว่ันไหว (ฐิตะ อาเนญชัปปตตะ) 
 จิตโดยธรรมชาติแลว เปนส่ิงที่บริสุทธิ์ แตถูกกระทบจึงเกิดความเศราหมองข้ึนภายหลัง เชน 

ไมชอบเรียนเพราะเห็น ครูดุ ครูวากลาวตักเตือน เปนตน การทําจิตของผูเรียนใหบริสุทธิ์ใหมีสมาธิดีข้ึน
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ได ก็จะทําใหการเรียนรู เกิดความสําเร็จผลได ทําใหจิตเจริญงอกงาม เขมแข็งม่ังคง ไมหว่ันไหวไปกับ
อารมณตางๆ การพัฒนาจิตยอมสําเร็จประโยชนแกผูสอน ผูเรียนดังนี ้
 1. ทําใหจิตมีสมรรถภาพดีข้ึน เปนผูมีจิตใจที่เขมแข็ง มีสติ มีสมาธิ เปนตน 
 2. สรางคุณภาพจิต ใหมีคุณธรรมมีพรหมวิหาร มีธรรมโลกบาล เปนตน 
 3. สรางสุขภาพจิต เปนการทําใหผูเรียนผูสอนมีจิตใจราเริงเบิกบาน เปนตน   
 พระมหาสมจินต สัมมาปญโญ (2547: สัมภาษณ) ใหความหมายไววา คําวา จิตตะ  คือ 
ความเอาใจใส เอาใจจดจอในการเรียน การตรวจสอบ ติดตาม เกาะติด ฉะนั้นจิตตะในอิทธิบาทจึงผูก
ติดกับสมาธิบางคร้ังความหมายก็แยกไมออกจากสมาธิ เพราะวาจะเกิดการเอาใจใสจดจอไดจะตองมี
สมาธิหนุนหลัง 
 พระมหามนตรี ขันติสาโร (2547: สัมภาษณ) จิตตะ แปลวา ความเอาใจใส ฝกใฝในส่ิงนั้น 
มีความรับผิดชอบ คนควาหาความรูเพิ่มเติม ทบทวนบทเรียน ซักถามความสงสัย ทําซ้ําซาก มีความ
รับผิดชอบ เปนตน (เปนข้ันที่สามของอิทธิบาท 4) เชน นักเขียน นักประพันธ  นักประดิษฐส่ิงตางๆ ทํา
ไปแลวเกิดอุปสรรค ติดขัดตรงโนนติดขัดตรงนี้ นักประพันธแตงไปแลวลงคณะลงสัมผัสไมได แลวเกิด
ความทอเม่ือเกิดความทอแลวใชจิตตะตัวนี้ ตัดความทอตัวนั้นทิ้งเสีย ดังนั้นจิตตะในทางบาลีมี
ความหมาย 8 ประการ ดังปรากฏในเมตตานิสังสสูตร โดยสรุปวา 
 1. ทําใหคุนเคย 
 2. ทําใหมีใหเกิดข้ึน 
 3. ทําบอยๆ  
 4. ทําใหเหมือกับรถว่ิงไปบนถนน 
 5. ยึดเปนหลักไมเอนเอียง 
 6. หม่ันทําไมหยุด 
 7. ทําใหติดเปนความเคยชิน 
 8. ทําใหถึงที่สุด 
 วศิน อินทสระ (2547: สัมภาษณ) ไดใหความหมายไววา จิตตะ หมายถึง ความเอาใจใส 
เอาใจฝกใฝ เอาใจจดจอตอส่ิงนั้น ส่ิงที่กําลังกระทําอยูเม่ือมีความพอใจแลว มีความเพียรแลว ก็มีใจ
ฝกใฝจดจอกับส่ิงนั้นโดยไมทอดธุระ กลาวคือมีความรับผิดชอบนี่แหละคือจติตะ เชน  นักวิทยาศาสตร
เวลาคนควากําลังจะเจออะไรอยูภาระส่ิงอ่ืนก็ทิ้งหมดเลย โดยจดจออยูกับส่ิงนั้น  นี่แหละคือการจดจอ 
ฉะนั้นคนจะเกงบาลีก็ตองสนใจจดจอบาลี คนจะเปนนักจิตวิทยาก็จะตองสนใจจดจอในจิตวิทยา 
 สํานักแมกองธรรมสนามหลวง (2550: 50) ไดใหความหมาย จิตตะ คือ ความคิดถึงงานนั้น 
แบบใจจดใจจอ เปรียบเหมือนคนกระหายน้ําจัด ใจคิดถึงแตน้ําตลอดเวลา  
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 ประโยชนของจิตตะ 
 จรินธรณ บุตรมีและคณะ (2542: 63) กลาววาในการปฏิบัติงานของผูใชบริการนั้นไม
เพียงแตจะมีแคความพอใจและความเพียรพยายามในการทํางานเทานั้นผูใหบริการจะตองมีความเอา
ใจใสตองานที่ทําดวย ตองคอยดูอยูเสมอวาผูใชตองการอะไร เพราะการเอาใจใสนี้จะทําใหงานนั้น
สําเร็จดวยดีอยางมีประสิทธิภาพ ความเอาใจใสนี้รวมถึงการมีความรับผิดชอบตองานที่ตนไดรับ
มอบหมายและใสใจที่จะบริการผูใหไดรับความพอใจสูงสุด เพราะถาขาดความเอาใจใสตองานที่ตนทํา
แลว งานนั้นอาจผิดพลาดและสงผลกระทบตอสวนรวมได เพราะถาขาดความเอาใจใสตองานที่ทําแลว 
งานนั้นอาจผิดพลาดและสงผลกระทบตอสวนรวมได ยกตัวอยางเชน การที่บรรณารักษไดรับ
มอบหมายงานมาก็ทําดวยความพอใจ และขยันขันแข็ง แตไมตรวจสอบใหรอบคอบวางานนั้นมีความ
ผิดพลาดหรือไม เชน การลงรายการบรรณานุกรมของหนังสือ หากทําผิดแลวเม่ือนําไปใหบริการแกผูใช
ไดรับขอมูลที่ผิดๆ สงผลกระทบตอความนาเชื่อถือของหองสมุด ดังนั้นการเอาใจใสงานของผูบริการจึง
เปนเหมือนการตรวจสอบงานที่ทํา  เพื่อใหงานบริการนั้นออกมามีคุณภาพมากที่สุด 
 สุวดี ผลงาม (2546: 41 – 47) กลาววาการใหนักเรียนเปนคนดี โดยเปนผูใหมีความสนใจใฝ
รู มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล ใหความรวมมือกับกลุม ทําตามขอตกลง ชวยเหลือผูอ่ืนและซื่อสัตย ชื่น
ชมตอการเรียนรูกระบวนการคูกับผลงานโดยนํารูปแบบและข้ันตอนการจัดกระบวนการเรียนรู อิทธิ
บาทศึกษามาใช โดยเร่ิมที่การนําเสนพัฒนาคุณภาพนักเรียนมาวิเคราะหระดับคุณภาพนักเรียนและ
เลือกระดับที่จะพัฒนา รูปแบบการสอนที่คิดข้ึนมา โดยนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คืออิทธิบาท 
4 อันเปนหลักธรรมที่นําไปสูความสําเร็จ นํามาวิเคราะหความหมาย และจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญลงในแตละข้ัน โดยเฉพาะดาน    จิตตะนี้ไดสงเสริมใหเด็กรูจักศึกษาคนควารวบรวมขอมูล
ทดลองหาความรูและสรางความรู มีทักษะการคิดและแกปญหาเฉพาะหนา ฝกทักษะการทํางาน การ
อยูรวมกับผูอ่ืนแลกเปล่ียนเรียนรูกับเพื่อนในกลุม คนพบความถนัด ความสามารถ ทํางานอยางมี
ความสุขตามความคิด  
 วศิน อินทสระ (2547: สัมภาษณ) คนที่มีจิตตะจะเปนคนที่มีลักษณะพิเศษคือเปนคนที่มี
ความเอาใจใส เอาใจจดจอตอส่ิงที่ตนกระทําอยูนั้น ผลที่ไดรับคือจะเปนคนที่บรรลุความสําเร็จในส่ิง
นั้นๆ สูง เชน ถาเปนนักเรียนก็จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ถาเปนคนทํางานหรือนักธุรกิจก็จะเปน
คนที่ประสบความสําเร็จทางการงานและไดกําไรสูง 
 จากความหมายของจิตตะที่รวบรวมไวขางตน สรุปไดวา จิตตะ หมายถึง ความเอาใจใสใน
การเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เอาใจจดจอ มีความรับผิดชอบ คนควาหาความรูเพิ่มเติม  ทบทวน
บทเรียน  ซักถามความสงสัยการตรวจสอบ  ติดตาม ในส่ิงที่ตนกระทําอยู เม่ือมีจิตตะแลวยอมทําให
ประสบผลสําเร็จในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
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   2.3.4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับจิตตะในการเรียน 
    2.3.4.2.1  งานวิจัยในประเทศ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักธรรมจิตตะโดยตรงนั้นยังไมพบ แตไดมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
อิทธิบาท 4 ซึ่งมีหลักธรรมจิตตะเปนหลักธรรมขอหนึ่งของอิทธิบาท 4 และงานวิจัยที่ศึกษามี
รายละเอียดดังนี้ 
 สุนันท ศลโกสุม (2516: 194-195) ไดหาความสัมพันธระหวางความตั้งใจเรียนกับความ
วิตกกังวลในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปที่ 7 พบวา ในกลุมหญิงและกลุมรวม  ความวิตกกังวลมี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรในทางลบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และความ
ตั้งใจเรียนมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตรเปนบวก อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 สุชิน เพ็ชรักษ (2518: 60-61) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางสันโดษและอิทธิบาท 4  เพื่อ
เปนแนวทางในการคนหาธรรมาธิปไตย กลุมตัวอยางเปนนิสิตชั้นปที่ 1 และปที่ 4  มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒและนิสิตเตรียมแพทยชั้นปที่ 1 และปที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  2517 จํานวน 200 คน พบวา 
มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอกันและเม่ือแยกพิจารณาความสัมพันธระหวาง
ความสันโดษและองคประกอบทั้ง 4 ของอิทธิบาท คือ  ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา พบวาสวนใหญ
มีความสัมพันธในทางบวกตอกันในเกือบทุกกลุม 
 พระหมาสมคิด โครธา (2547: 67) ไดศึกษาการใชอิทธิบาท 4 ในการเรียนของพระนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคณะวิชา พบวา ดานจิตตะ มีการใชจิตตะในการเรียน
แตกตางกันกับพระนิสิตคณะครุศาสตร คณะสังคมศาสตร และคณะมนุษยศาสตร  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และนิสิตที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นปที่ 4 พบวา ดานจิตตะ มีการใชจิตตะใน
การเรียนแตกตางกับพระนิสิตที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
    2.3.4.2.2  งานวิจัยในตางประเทศ 
 โบรเดน และคนอ่ืนๆ (Broden; & others.1970: 341-349) ไดศึกษาผลของการใชแรงเสริม
ในการปรับพฤติกรรมตั้งใจเรียนและการปฏิบัติตามระเบียบของหองเรียนกับนักเรียนพิเศษเกรด 7-8 
จํานวน 13 คน ที่มีปญหาเร่ือง การพูด การอาน และพฤติกรรมดื้อร้ันไมเชื่อฟงครู ไมสนใจในการเรียน 
ไมทํางานที่ครูมอบหมายใหทั้งๆ ที่ครูพยายามชมเชย เม่ือเขาแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคและดูวาเม่ือ
เขาทําผิด บางคร้ังก็สงไปพบจิตแพทยและอาจารยใหญ  แตพฤติกรรมก็ไมดีข้ึนผลการวิจัยพบวา การ
ใชแรงเสริมสามารถปรับพฤติกรรมตั้งใจเรียนและการปฏิบัติตามระเบียบของหองเรียนของนักเรียน
พิเศษใหดีข้ึนได 
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 อเล็กซานเดอร และแอพเพล (Alexender; & Apfel.1976: 43, 97-99) ไดศึกษาการ
เสริมแรงเพื่อปรับพฤติกรรมในชั้นเรียนใหดีข้ึนดวยการใชแรงเสริมทางบวกในการปรับพฤติกรรมตั้งใจ
เรียน โดยใหตั๋วแลกเงินที่สามารถแลกเปนขนม เวลาวาง หรือของเลนเปนตัวเสริมแรง กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนอายุ 7-13 ป จํานวน 5 คน ที่มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนคือ แหยเพื่อน ผลการศึกษา
พบวา พฤติกรรมตั้งใจเรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึนจากรอยละ 62 เปนรอยละ 92 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 บลูม (Bloom.1982: 166-176) ไดศึกษาปจจัยที่เกีย่วของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน พบวา พฤติกรรมทางดานความรู ความคิดของนักเรียนและลักษณะจิตพิสัยของนักเรียน ซึ่ง
ไดแก ความสนใจ ความมานะตั้งใจ ความขยัน รวมทั้งเจตคติตอรายวิชา กิจกรรม  การเรียนการสอน 
มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถึงรอยละ 65 
 จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตตะในการเรียน และที่จัดเขาในจิตตะดานการเรียนที่
กลาวมาขางตนผูวิจัยคาดวา มีความสําคัญตอการเรียน และมีสวนชวยใหเกิดผลสําเร็จในการเรียน
เปนอยางมาก สวนบุคคลที่ไมมีจิตตะ จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา มีความตั้งใจเรียนไมเสมํ่าเสมอ 
มีปญหาในดานความเอาใจใส และไมมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย เปนตน 
 

 2.3.5  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิมังสา 
2.3.5.1  เอกสารท่ีเกี่ยวกับวิมังสา 

 วิมังสา หมายความวา ใชปญญาสอดสองเทียบเคียงทั้งเหตุ ทั้งผล ที่ตนกระทํามาแลว คือ 
เม่ือทําส่ิงใดก็ทําดวยความรูจักไตรตรอง ทําดวยปญญา รูจักพิจารณาใครครวญ รูจักพินิจพิเคราะห
ทดลองตรวจสอบ ตรวจหาเหตุผลดวยความรอบคอบ 

 ในพระไตรปฎกเลมที่  20 พระสุตตันตปฎกอังคุตตรนิกายติกนิบาตรเกสปุตตสูตร  
(2541:179) พระพุทธเจาทรงใชหลักการใชวิจารณญาณ หรือวิมังสา ในการเชื่อส่ิงตางๆ อันเปน
คุณธรรมใหผูเรียนเปนคนมีเหตุผล ดังในบท เกสปุตตสูตร (กาลามสูตร) วาดวย มิใหเชื่อโดยอาการ 10 
อยาง ประกอบดวย 
 มา  อนุสะเวนะ  อยาเชื่อโดยฟงตามกันมา หรืออยาเชื่อตามเขา 
 มา  ปรัมปรายะ  อยาเชื่อโดยถือวาเปนของดั้งเดิม หรือเปนนของเกา 
 มา  อิติกิรายะ   อยาเชื่อโดยตื่นขาวลือ 
 มา  ปฎะกะสัมปทาเนนะ อยาเชื่อโดยอางตําราหรือหนังสือ 
 มา  ตักกะเหต ุ  อยาเชื่อโดยนึกเอา 
 มา  นะยะเหต ุ  อยาเชื่อโดยคาดคะเน หรือเดาเอา 
 มา  อาการะปริวิตักเกนะ อยาเชื่อโดยตรึกตรองตามอาการ หรือความนาจะเปน 
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 มา  ทิฏฐินิชฌานักขันติยา อยาเชื่อโดยความพอใจ หรือเพราะเห็นพอง 
 มา  ภัพพะรูปะตายะ  อยาเชื่อโดยเห็นวา ผูพูดควรเชื่อได หรือตองชะตา 
 มา  สมโณ  โน  ครูต ิ  อยาเชื่อโดยเห็นวาเปนอาจารยของเรา 
  พระธรรมธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2542: 842) ไดใหความหมายของวิมังสา คือ  ความ
สอบสวนไตรตรอง ไดแก การใชปญญาพิจารณาหม่ันใครครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบขอ
ยิ่งหยอนเกินเลย ขอบกพรอง หรือขอยัดของในกิจที่ทํา เปนตน รูจักทดลอง และคิดคนหาทางปรับปรุง 
แกไขปญหาในระยะยาว หรือในระยะส้ันซึ่งจะเกิดในปจจุบัน และในอนาคต ขอนี้เปนการใชปญญาชัก
นําสมาธิ ซึ่งจะเห็นไดไมยาก คนมีวิมังสาชอบคิด คนหาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง เม่ือทําอะไร ก็คิด
พิจารณาทดสอบไป เชน คิดวา ผลนี้เกิดจากอะไร ทําไมจึงเปนอยางนี้ ผลคราวนี้เกิดจากปจจัยที่เปน
องคประกอบเหลานี้เทานั้น ถานําองคประกอบนี้ออกเสียจะเปนอยางนี้ ผลคราวนี้เกิดจากปจจัยที่เปน
องคประกอบเหลานี้เทานี้  ถานําองคประกอบนี้ออกเสียจะเปนอยางนี้ ถาเพิ่มองคประกอบนี้เขาไป
แทน จะเกิดผลอยางนี้  ลองเปล่ียนองคประกอบนั้นแลว ไมเกิดผลอยางที่คาดหมาย เปนเพราะอะไร 
จะแกไขที่จุดไหน  ฯลฯ แมในการปฏิบัติธรรม การพิจารณาใครครวญสอบสวนธรรมะเชนนี้  มี
ความหมายอยางไร  มีความมุงหมายอยางไร ควรใชในโอกาสอยางใด ควบคูถึงสัมพันธกับธรรมขอใด 
ปฏิบัติธรรมคราวนี้ไมคอยกาวหนา อินทรียใดออนไป อินทรียใดมากเกิน คนสมัยปจจุบันอยูในสภาพ
อยางนี้  ขาดแคลนธรรมขอใดมาก ที่ทําใหไมประสบผลสําเร็จในการเรียน จะนําธรรมขอนี้ไปใชควรใช
วิธีอยางใด ควรเนนความหมายดานไหน เปนตน การคิดหาเหตุผล และสอบสวนทดลองอยางนี้  ยอม
ชวยรวมจิตใหคอยกําหนด และติดตามเร่ืองที่พิจารณาอยางละเอียดตลอดเวลา เปนเหตุใหจิตแนวแน
ดิ่งไปกับเร่ืองที่พิจารณาไมฟุงซาน ไมวอกแวก และมีกําลัง เรียกวา วิมังสาสมาธิ ซึ่งก็จะมีปธานสังขาร 
คือ ความเพียรสรางสรรคเกิดมาดวย เชนเดียวกับสมาธิขออ่ืน 
 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2543: 187) ใหความหมาย วิมังสา วา ความไตรตรอง  หรือ
ทดลอง คือ หม่ันใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนในส่ิงที่ทํา
นั้น มีการวางแผน วัดผลคิดคนวิธีแกไขปรับปรุง 
 สุรางค โควตระกูล (2544:  326) ไดอธิบายความคิดอยางมีวิจารณญาณวา การคิดอยางมี
วิจารณญาณ เปนการคิดที่เปนเคร่ืองมือที่สําคัญที่สุด ในสังคมประชาธิปไตย ในสมัยสารสนเทศเพื่อ
จะเปนผูที่มีความฉลาดรับขอมูลขาวสารที่มาจากส่ือมวลชนตางๆ และเพื่อเปนพลเมืองดีมีการ
ตัดสินใจที่ฉลาด ถูกตอง และรวดเร็ว     
 มหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ (2550: 124) ไดใหความหมายวา วิมังสา   คือความเขาใจทํา  สุด
ยอดของวิธีทํางานใหสําเร็จอยูในอิทธิบาทขอสุดทายนี้ วิมังสา แปลวา การพินิจพิเคราะห หมายความ
วา ทํางานดวยปญญา ดวยสมองคิด ไมใชสักแตวาทํา คนเราแมจะรักงานแคไหน บากบั่นปานใด หรือ
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เอาใจจดจออยูตลอดเวลา แตถาขาดการใชปญญาพิจารณางานดวยแลว ผลที่สุดงานกค็ั่งคางจนได 
เพราะแมวาข้ันตอนการทํางานจะสําเร็จไปแลว แตผลงานก็ไมเรียบรอย ตองทํากันใหมรํ่าไป   
 จากวิมังสาที่รวบรวมไวขางตน พอสรุปไดวา วิธีการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาใหสําเร็จนั้น มี
ลักษณะลวนข้ึนอยูกับใจทั้งส้ิน คือเต็มใจทํา แข็งใจทํา ตั้งใจทํา เขาใจทํา และการทําสมาธิเพื่อใหใจ
ผองใส ทําใหเกิดปญญาพิจารณาเห็นผลของงานได รูและเขาใจวิธีการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา มี
กําลังใจและมีใจจดจออยูกับงานที่ทํา ไมวอกแวก 
  
   2.3.5.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิมังสา 
    2.3.5.2.1  งานวิจัยในประเทศ 
 ชํานาญ เอ่ียมสําอาง (2539: บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิด
อยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยการสอนแบบสืบสวน
สอบสวนเชิงนิติศาสตร กับการสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนวัดราชาธวิาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กลุมทดลองสอนโดยการสอนแบบสืบสวนสอบสวน
เชิงนิติศาสตร กลุมควบคุมสอนโดยการสอนตามคูมือครูผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองและกลุม
ควบคุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอยางมีวิจารณญาณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 เดชา จนัทรศิริ (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยการใชการสอนตามแนว
พุทธศาสนากับกระบวนการกลุมสัมพันธ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 
ที่  1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร  จํานวน 80 คน กลุมทดลองสอนโดยการสอน
ตามแนวพุทธศาสนา กลุมควบคุมสอนตามแบบกระบวนการกลุมสัมพันธ ผลการศึกษาพบวากลุม
ทดลองและกลุมควบคุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอยางมีวิจารณญาณแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 และการคิดอยางมีวิจารณญาณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 พระดํารงค จารุวํโส (กางทอง) (2542: บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และการคิดอยางมีวิจารณญาณของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่เรียนดวย
การสอนแบบพทุธวิธีอริยสัจ กับการสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยางเปน สามเณรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 80 รูป 
สามเณรกลุมทดลองไดรับสอนดวยวิธีสอนแบบพุทธวิธีอริยสัจ สามเณรกลุมควบคุมไดรับการสอนดวย
วิธีการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองและกลุมควบคุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีการคิดอยางมี
วิจารณญาณ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 ภัทราภรณ พิทักษธรรม (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะหและเจตคติตอวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  ที่ไดรับการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู  โดยใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศนกับการสอนตามคูมือครู  กลุม
ตัวอยาง เปนนักเ รียนชั้น มัธยมศึกษาปที่  5  โรงเ รียนกุนนที รุทธารามวิทยาคม เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 80 คน กลุมทดลองสอนแบบสืบเสาะหาความรู  โดยใชกิจกรรมการสราง
แผนภูมิมโนทัศนและกลุมควบคุมสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวากลุมทดลองและกลุมควบคุม มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถดานการคิดวิเคราะหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนเจตคติตอวิชาสังคมศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 สุนันทา สายวงศ (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาดวยการสอนโดยใชเทคนิคการ
คิดแบบหมวกหกใบ และการสอนแบบซินดิเคท กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จํานวน 70 คน กลุมทดลองเรียนดวยการสอนโดยใช
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ กลุมควบคุมสอนดวยการสอนแบบซินดิเคท ผลการศึกษาพบวา กลุม
ทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีการคิดอยางมีวิจารณญาณแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
    2.3.5.2.2  งานวิจัยในตางประเทศ 
 ฮัดจินสและอิเดลแมน (Hudgins; & Edelman. 1988: Abstract) ศึกษาผลทักษะการสอน
การคิดอยางมีวิจารณญาณโดยใชเทคนิคการนําตนเองของผูเรียนเกรด 4 และเกรด 5  ผูเรียนกลุม
ทดลองใชรับการฝกทักษะในการนําตนเอง ซึ่งประกอบดวยกระบวนการควบคุม  และกระบวนการ
ตรวจสอบการคิดของตนเอง ซึ่งผูเรียนจะตองนํามาใชในการควบคุมความสามารถในการกําหนด
เปาหมายของงาน การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่วางไว การติดตามผลการปฏิบัติงานตลอดจน
ตรวจสอบการคิดของตนเอง ผลการศึกษาพบวา ผูเรียนที่ไดรับทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดย
ใชเทคนิคการนําตนเองมีการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงกวากลุมควบคุม ในดานการนําทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณไปใชในการแกปญหาการเลือกใชขอมูลใหสอดคลองกับสภาพปญหาและคุณภาพ
คําตอบของปญหา 
 ลัมพคิน (Lumpkin.1991: Abstract) ศึกษาผลทักษะการสอนการคิดอยางมีวิจารณญาณที่
มีตอความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนใน
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เนื้อหาวิชาสังคมศึกษาของผูเรียนเกรด 5 และเกรด 6 ผลการศึกษาพบวา เม่ือไดสอนทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณแลว นักเรียนทั้งสองกลุมมีความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาไมแตกตางกัน สวนกลุมทดลองที่เปนผูเรียนเกรด 6 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาสูงกวากลุมควบคุม  
 เลวิส (Lewis.1998: Abstract) ศึกษาการพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยใชวิธีสอน
แบบผสมผสานการใชเกมสถานการณจําลองและเทคโนโลยี ในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนเกรด 4 
งานวิจัยนี้ไดพัฒนาและประเมินวิธีการตางๆ ที่ผสมผสารการใชสถานการณจําลองกับซอฟทแวร เพื่อ
สงเสริมทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณในดานการคิดวิเคราะห การประเมินคา และการสังเคราะห 
สําหรับวิชาสังคมศึกษาใชวิธีการ K-W-L (Know,want to know; & learned) โปรแกรมซอฟทแวรทําให
เกิดการเรียนรูแบบรวมมือ ไดมีการแบงชั้นเรียนที่ไดรับการทดลองสอนออกเปนกลุมที่มีขนาดเล็ก โดย
ใชคอมพิวเตอรเปนหลัก ผลการศึกษาพบวาวิธีสอนโดยใชเกมสถานการณกับซอฟทแวรไดเพิ่มทักษะ
การคิดอยางมีวิจารณญาณเม่ือประเมินผลโดยใชทดสอบการคิดอยางมีวิจารณญาณของมหาวิทยาลัย
คอรแนล 
 เชฟเฟรด (Shepherd. 1998: Abstract) ไดศึกษาการใชรูปแบบการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ในการแกปญหาในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนเกรด 4 และเกรด 5 ซึ่งแบงเปนกลุมทดลอง 20 คนและ
กลุมควบคุม 15 คน ดําเนินการวิจัยโดยใชรูปแบบการคิดอยางมีวิจารณญาณของ แคมเบลลและ
สแตนลีย  แกปญหาในวิชาสังคมศึกษาและวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
เปรียบเทียบกันระหวางกอนและหลังทดลอง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบทดสอบการคิดอยางมี
วิจารณญาณของมหาวิทยาลัยคอรแนล (CCTT) ผลการวิจัยพบวากลุมทดลองมีทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณสูงกวากลุมควบคุม  และจากการสังเกตและสัมภาษณนักเรียนชอบการเรียนการสอนที่ใช
รูปแบบการแกปญหาแบบใหมมากกวาการเรียนการสอนแบบเกา รวมทั้งเห็นวา รูปแบบดังกลาวมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และมีทัศนคติในการคิดที่ดีตอการ
แกปญหา 
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดวา การคิดอยางมีวิจารณญาณเปนกระบวนการคิดและการ
ตัดสินใจอยางรอบคอบในการกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งอยางเหมาะสม ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ จึงควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาโดยมีวิจารณญาณ
ไตรตรอง มีความรอบคอบในการเรียน เพื่อจะสามารถปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาใหดีข้ึน 
 โดยสรุปความวา อิทธิบาท 4 เปนเหตุเนื่องกันตามลําดับ ดังนี้  
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 ในการประกอบกิจทั้งปวง นอกจากมีความพอใจ (ฉันทะ) แลวจะตองมีความบากบั่นไมเห็น
แกเหน็ดเหนื่อย (วิริยะ) แลวยังจะตองเอาใจฝกใฝ (จิตตะ) ในส่ิงนั้นไมวางธุระยังตองใชปญญา
พิจารณาเหตุผล (วิมังสา) เม่ือบุคคลประกอบพรอมดวยคุณธรรม ทั้ง 4 นี้แลวอาจบรรลุส่ิงที่ตอง
ประสงค ซึ่งไมเหลือวิสัยใหสําเร็จได 
 อิทธิบาท 4 เปนองคประกอบหนึ่งในหมวดธรรมที่เรียกวา บุพนิมิตแหงมรรค คือ เปน
จุดเร่ิมตนของการศึกษาตามหลักการพระพุทธศาสนา ถาองคธรรม 7 ประการเหลานี้เกิดข้ึนแลวการ
กาวไปในมรรคหรือในวิถีแหงชีวิตที่ดีงามยอมเกิดข้ึนตามมา เหมือนแสงเงินแสงทองสองฉายกอนพระ
อาทิตยจะอุทัยหรือเปนรุงอรุณแหงการศึกษา ทานอธิบายอิทธิบาท 4 ในฐานะเปนบุพนิมิตแหงมรรค
หรือรุงอรุณของการศึกษา (สํ.ม. 19/130/-6/36; พระธรรมปฎก ป.อ.ปยุตฺโต. 2545: 204-250; 2545 ค: 
16-18) โดยมีรูปศัพทเต็มวา ฉันทะสัมปทา ไวดังนี้  
 มนุษยเปนสัตวพิเศษ ซึ่งแตกตางจากสัตวทั้งหลายอ่ืน ส่ิงที่ทําใหมนุษยเปนสัตวพิเศษไดแก 
สิกขาหรือการศึกษา คือการเรียนรูฝกฝนพัฒนา มนุษยที่ฝก ศึกษา หรือพัฒนาแลว ชื่อวา เปนสัตว
ประเสริฐ เปนผูรูจักดําเนินชีวิตที่ดีงามดวยตนเอง และชวยใหสังคมดํารงอยูในสันติสุขโดยสวัสดี 
 มนุษยที่จะชื่อวา ฝก ศึกษา หรือพัฒนาตน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผูเปนสมาชิกใหมของ
มนุษยชาติ พึงมีคุณสมบัติที่เปนตนทุน 7 ประการ ที่เรียกวา แสงเงินสองทองของชีวิตที่ดีงาม หรือ รุง
อรุณของการศึกษา ซึ่งเปนหลักประกันของชีวิตที่จะพัฒนาสูความเปนมนุษยที่สมบูรณผูเปนสัตว
ประเสริฐอยางแทจริง ดังนี้ 
 1. กัลยาณมิตตตา (มีกัลยาณมิตร) แสวงแหลงปญญาและแบบอยางที่ดี คือ อยูรวมหรือ
ใกลชิดกัลยาณชน ที่จะมีอิทธิพลชักนําและชักชวนกันใหเจริญงอกงามในการพัฒนาพฤติกรรมจิตใจ 
และปญญา โดยเฉพาะใหเรียนรูและพัฒนาการส่ือสารสัมพันธกับเพื่อนมนุษยดวยเมตตามีศรัทธาที่จะ
ดําเนินตามแบบอยางที่ดี และรูจักใชปจจัยภายนอก ทั้งที่เปนบุคคล หนังสือ และเคร่ืองมือส่ือสาร
ทั้งหลาย ใหเปนประโยชนในการแสวงหาความรู และความดีงาม เพื่อนํามาใชในการพัฒนาชีวิต 
แกปญหาและทําการสรางสรรค 
 2. สีลสัมปทา (ทําศีลใหถึงพรอม) มีวินัยเปนฐานของการพัฒนาชีวิต คือรูจักจัดระเบียบ
ความเปนอยูกิจกรรมกิจการและส่ิงแวดลอมใหเอ้ือโอกาสแกการพัฒนาชีวิต อยางนอยมีศีลข้ันพื้นฐาน 
คือมีพฤติกรรมที่ถูกตองในความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางสังคม ดวยการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยาง
เกื้อกูลไมเบียดเบียนกัน และในความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางสังคม ดวยการอยูรวมกับเพื่อนมนุษย
อยางเกื้อกูลไมเบียดเบียนกัน และในความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางวัตถุดวยการกินใชปจจัย 4 
ตลอดจนอุปกรณเทคโนโลยีทั้งหลาย ในทางที่สงเสริมคุณภาพชีวิต เกื้อหนุนการศึกษา การสรางสรรค 
และระบบดุลยสัมพันธของธรรมชาต ิ
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 3. ฉันทะสัมปทา (ทําฉันทะใหถึงพรอม) มีจิตใจใฝรูใฝสรางสรรค คือเปนผูมีพลังแหงความ
ใฝรูใฝดีใฝทํา ใฝสรางสรรค ใฝสัมฤทธิ์ ใฝความเปนเลิศอยากชวยทําทุกส่ิงทุกคนที่ตนประสบเกี่ยวของ
ใหเขาถึงภาวะที่ดีงาม ไมหลงติดอยูแคคิดจะไดจะเอา แตควรหาความสุขจากการศึกษาและมีความสุข
จากการทําส่ิงที่ดีงาม ดวยการใชสมองและมือในการสรางสรรค 
 4. อัตตสัมปทา (ทําตนใหถึงพรอม) มุงม่ันฝกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเปนคนจะใหถึงได 
คือ ระลึกอยูเสมอถึงความจริงแทแหงธรรมชาติของมนุษยผูเปนสัตวที่ฝกได และตองฝก ซึ่งเม่ือฝกแลว
จะประเสริฐเลิศสูงสุดแลวตั้งใจฝกตนจนมองเห็นความยากลําบากอุปสรรคและปญหาเปนดุจเวทีที่
ทดสอบและพัฒนาสติปญญาความสามารถ มีจิตสํานึกในการพัฒนาตนยิ่งข้ึนไปจนเต็มสุดแหง
ศักยภาพ ดวยการพัฒนาที่พรอมทุกดาน ทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปญญา 
 5. ทิฏฐิสัมปทา (ทําทิฏฐิใหถึงพรอม) ถือหลักเหตุปจจัยมองอะไรๆ ตามเหตุและผล คือ 
ตั้งอยูในหลักความคิดความเชื่อถือที่ดีงามมีเหตุผล อยางนอยถือหลักเหตุปจจัย ที่จะนําไปสูการ
พิจารณาไตรตรองสืบสวนคนควาเปนทางเจริญปญญา และเชื่อการกระทําวาเปนอํานาจใหญสุดที่
บันดาลชะตากรรม กับทั้งมีพฤติกรรมและจิตใจที่อยูในอํานาจเหตุผล แมจะใฝทําใหสําเร็จและดีงาม
สูงสุด ก็รูเทาทันความเปนไปไดภายในขอบเขตของเหตุปจจัยที่มีและที่ทํา ถึงสําเร็จก็ไมเหลิงลอย ถึง
พลาดก็ไมหงอยงง ดํารงจิตผองใสเปนอิสระได ไมวูวามโวยวายเอาแตใจตน ตลอดจนไมปลอยตัว
เล่ือนไหลไปตามกระแสความตื่นขาวและคานิยม 
 6. อัปปมาทสัมปทา (ทําความไมประมาทใหถึงพรอม) ตั้งตนอยูในความไมประมาท คือ มี
จิตสํานึกในความไมเที่ยง มองเห็นตระหนักถึงความไมคงที่ไมคงทน และไมคงตัว ทั้งของชีวิตและส่ิง
ทั้งหลายรอบตัว ซึ่งเปล่ียนแปลงไปตามเหตุปจจัยทั้งภายในและภายนอกตลอดเวลาทําใหนิ่งนอนใจ
อยูไมไดและมองเห็นคุณคาความสําคัญของกาลเวลา แลวกระตือรือรนขวนขวายเรงศึกษาและปองกัน
แกไขเหตุปจจัยของความเส่ือม และเสริมสรางเหตุปจจัยของความเจริญงอกงามโดยใชเวลาทั้งคืนวันที่
ผานไปใหเปนประโยชนมากที่สุด 
 7. โยนิโสมนสิการสัมปทา (ทําโยนิโสมนสิการใหถึงพรอม) ฉลาดคิดแยบคายใหได
ประโยชนและความจริง คือ รูจักคิด รูจักพิจารณา มองเปน คิดเปน เห็นส่ิงทั้งหลายตามที่มันเปนไปใน
ระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยโดยใหปญญาพิจารณาสอบสวนสืบคนวิเคราะหวิจัย ไมวาจะเพื่อให
เห็นความจริง หรือเพื่อใหเห็นแงดานที่จะใชใหเปนประโยชน กับทั้งสามารถแกไขปญหาและจัด
ดําเนินการตางๆ ใหสําเร็จไดดวยวิธีการแหงปญญาที่จะทําใหพึ่งตนเองและเปนที่พึ่งของคนอ่ืนได  
 เม่ือใดธรรมที่เปนบุพนิมิต 7 ประการนี้ แมอยางใดอยางหนึ่งเกิดมีในบุคคลแลว เม่ือนั้น
ยอมเปนหวังไดวาเขาจักเจริญ พัฒนา ทําใหมาก ซึ่งมรรคมีองค 8 ประการอันประเสริฐ คือ จักดําเนิน
กาวไปในมัชฌิมาปฏิปทา 
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 จากเอกสารดังกลาวขางตนเกี่ยวกับการศึกษาอิทธิบาท 4 ในฐานะเปนรุงอรุณของ
การศึกษา ในรูปศัพทเต็มวา ฉันทะสัมปทา สรุปไดวา อิทธิบาท 4 รวมกับองคธรรมอ่ืนๆ เปน 7 ประการ 
เปนจุดเร่ิมตนของการกาวไปในมรรค ซึ่งเปนหลักการดําเนินชีวิตที่ดีงามตามหลักของพระพุทธศาสนา 
ในแงหนึ่งการดําเนินชีวิตตามหลักมรรค 8 นั้น เปนหลักการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา 
 
3.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมกลุม 
 3.1  ความหมายของกิจกรรมกลุม 

 กิจกรรมกลุมมีผูเรียกชื่อเปนอยางอ่ืนหลายๆ เชน พลังกลุม พลวัตกลุม กลศาสตรกลุม  
กระบวนการกลุมและกลุมสัมพันธ แมแตในภาษาอังกฤษก็มีหลายคําที่มีความหมายอยางเดียวกัน คือ 
Group dynamics Group process (ทิศนา แขมมณี. 2545: 1) ซึ่งไดมีผูใหความหมายของกิจกรรม
กลุมไวพอสรุปไดดังนี ้
 โอหลเซน (Ohlsen. 1970: 6-7) ไดใหความหมายของกิจกรรมกลุม 2 ประการ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมกลุมที่ผูนําเปนผูใหขอมูลรายละเอียดตางๆ แกสมาชิกหรือผูนําการอภิปราย 
เพื่อที่สมาชิกไดบรรลุถึงความหมายตางๆ ของกลุมโดยปกติผูนํากลุมแบบนี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับ
การศึกษา อาชีพ และสังคม และสงเสริมใหสมาชิกในกลุมนําขอมูลเหลานั้นมาอภิปรายเพื่อประโยชน
ขอตนเอง เชน การปฐมนิเทศ การปจฉิมนิเทศ หรือกิจกรรมตางๆ ที่จัดในชั่วโมง เปนตน ในการทํา
กิจกรรมกลุมแบบนี้ ครูจะเปนผูดําเนินการวางแผนใหสมาชิก เปนตน 
 2. กิจกรรมกลุมตางๆ ที่สมาชิกเปนผูดําเนินการ คือ ไดวางแผนรวมกัน จัดข้ึนเอง เชน กลุม
อภิปรายในเร่ืองตางๆ ที่นักเรียนสนใจ หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เปนตน 
 ทศวร มณีศรีขํา (2539: 30) กลาววา ความหมายของกระบวนการกลุม หรือกลุมสัมพันธที่
ส่ือใหเขาใจไดรวมกันคือ วิชาที่วาดวยการศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธของคนและกลุมคนซึ่งหมายถึง
การเรียนรูวาคนหรือกลุมคนมีอิทธิพลตอกันอยางไรและทําอยางไรจึงจะอยูรวมกันอยางเปนปกติสุขมี
ความสัมพันธที่ดีตอกันทํางานรวมกันไดดีและไดผลงานที่ดี 

พงษพันธ พงษโสภา (2542: 4) กลาววา กิจกรรมกลุมจะเร่ิมข้ึนนับตั้งแตมีบุคคล 2 คนข้ึนไป 
มาทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคเดียวกัน เม่ือมนุษยเขามารวมกลุมกันก็จะเกิดเปนบทบาท
ของกลุมข้ึนมา ทั้งนี้เพราะกลุมมีอิทธิพลอยูในตัวของมันเอง อิทธิพลของกลุมสามารถที่จะขัดเกลา
ลักษณะทาทีของสมาชิกในกลุม ใหแปรเปล่ียนไปได เราจึงไดเห็นความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง
สถานภาพของกลุมที่เกิดข้ึนอยูเสมอ ไมวาจะเปนไปในทิศทางที่สรางสรรคพัฒนา หรือลาหลังเลวลงก็
ตาม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการในกลุม 
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 ทิศนา แขมมณี (2545: 139) กลาววา กลุมสัมพันธ (Group dynamics) หมายถึง ความรู
เกี่ยวกับการรวมตัวกันของกลุมเพื่อปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งใหบรรลุเปาหมายซึ่งการปฏิบัติงานจะ
เปนไปในทิศทางใดนั้นข้ึนอยูกับพลังผลักดันที่เกิดข้ึนจากองคประกอบและปฏิสัมพันธกับองคประกอบ
ตางๆ ของกลุม เชน ผูนํากลุม แบบแผนการส่ือสารและการใชอํานาจของกลุม ปฏิสัมพันธระหวางกัน
ในกลุมและปญหาตางๆ ของกลุม เปนตน 
 คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546: 25-26) กลาววา พลวัตแหงกลุม (Group dynamics) จะชวย
อธิบายของการเปล่ียนแปลงตางๆ ที่ปรากฏข้ึนภายในกลุมจะเกี่ยวของเกี่ยวกับการศึกษาพลังหรือ
เงื่อนไขตางๆที่มีอิทธิพลตอกลุมในสวนรวมและกระบวนการตีความหมายของพฤติกรรมของบุคคล แต
ละคนโดยอาศัยประสบการณของกลุม พลวัตแหงยังชวยใหเขาใจกระบวนการในการทํางานรวมกัน 
การเลือกจุดมุงหมายของกลุม การเสนอแนะและประเมินผลวิธีดําเนินการ การตัดสินใจการวางแผน
เพื่อการปฏิบัติและการดําเนินการตามแผนนั้น ซึ่งชวยใหมีความคุนเคยกับการเปนผูนํา การเปน
สมาชิกชวยใหบุคคลสามารถฝกฝนตนเองและผูอ่ืนเพื่อประโยชนตอกลุมใหสามารถวัดและประเมิน
ความกาวหนาดานความงอกงามของกลุมได  
 จากความหมายของกิจกรรมกลุมขางตน สรุปไดวากิจกรรมกลุมหมายถึง วิธีจัด
ประสบการณใหแกผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  โดยการมีปฏิสัมพันธภายในกลุม  มีการรวมมือรวมกัน
ในการแกปญหาหรือกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งรวมกัน อันกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงดานการรับรูอันจะชวย
ใหผูเรียนไดมีการพัฒนาในดานตางๆ ตามจุดมุงหมายที่วางไว 

 
 3.2  จุดมุงหมายของกิจกรรมกลุม 

          เบนเนทท (Bennett. 1963: 819) ไดสรุปจุดมุงหมายโดยทั่วไปของกิจกรรมกลุมไวดังนี้   
  1. เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกของกลุมไดเรียนรูทางดานการศึกษาอาชีพสังคม และ
สวนตัวจากการเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ทางโรงเรียนจัดข้ึน เชน การปฐมนิเทศนักเรียนที่เขาใหม 
การศึกษากลุมเร่ืองชีวิตการทํางาน และปญหาของการปรับตัวตออาชีพ การไดโอกาสศึกษาปญหา
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคคลเปนกลุมจะชวยใหมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหเปนที่ยอมรับ
ของสังคมได 
 2. กอใหเกิดผลทางการบําบัดรักษา จากการที่สมาชิกของกลุมไดมีโอกาสระบาย
ความเครียดทางอารมณ ทําใหสมาชิกเขาใจ และไดขอคิดในการแกปญหาตาง ๆ มากข้ึนรวมทั้งไดมี
โอกาสศึกษาปญหาที่คลายคลึงกัน ในบรรยากาศที่โอนออนผอนตาม และนํามาปรับปรุงบุคลิกภาพ 
และวิถีทางชีวิตของตนเอง นอกจากนี้กลุมยังเปดโอกาสใหสมาชิกแตและคนไดวินิจฉัยปญหาของ
ตนเองและผูอ่ืน 
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3. ชวยใหบุคคลบรรลุจุดมุงหมายของการแนะแนวอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
4. ชวยใหการใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะกลุมชวยใหเขาใจ

ภายหลังและลักษณะทั่วๆ ไปของปญหา 
         คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546: 149-151) กลาวถึง ความมุงหมายของกิจกรรมกลุมไวดังนี ้
  1. เพื่อสรางความเขาใจในตนเองไดอยางถูกตอง โดยปกติคนทั่วไปอาจจะคิดวาตนเองมี
ความเขาใจในตนเองไมจําเปนตองใหคนอ่ืนชวยชี้แจงวาตนเปนอยางไร ในทางจิตวิทยาแลวมนุษย
ยอมเขาใจตนเอง แตในบางคร้ังอาจจะไมเขาใจตนเองไดดีเทาที่ควร หรือบางคร้ังก็เขาใจตนเอง
ผิดพลาดได ทั้งนี้เพราะวาแตละคนมีการปรับตัวกับส่ิงแวดลอม โดยใชกลวิธีการปองกันตัวที่แตกตาง
กันไป ดวยเหตุนี้กิจกรรมกลุมก็อาจจะชวยใหมนุษยไดโดยเปนกระจกเงาสะทอนใหเห็นภาพของตนเอง
ทุกๆ ดาน 
  2. เพื่อสรางความเขาใจบุคคลอ่ืนมนุษยมีความตองการที่จะอยูรวมกันอยางมีความสุข 
ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การเขาใจในสมาชกิของกลุม ความเขาใจในบุคคลอ่ืนจะทําใหเกิดการ
ยอมรับพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาดังนั้นในการทํากิจกรรมกลุมรวมกันของสมาชิกจะเปดโอกาส
ใหสมาชิกเกิดการเรียนรูลักษณะตาง ๆ ของคนไดเปนอยางดี 
  3. เพื่อสรางความสามารถในการทํางานรวมกันระหวางสมาชิก ซึ่งนอกจากอาศัยความรู
ความสามารถและประสบการณของสมาชิกแตละคนแลว ส่ิงที่สําคัญและมีความหมายตอความสําเร็จ
ของกลุม คือ ความรวมมือ ซึ่งถาขาดความรวมมือที่ดีจะทําไหการทํางานของกลุมไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร ดังนั้นในการทํากิจกรรมกลุมจึงมีจุดมุงหมายที่จะเสริมสรางคุณลักษณะที่ดี
ใหแกสมาชิกกลุมใหมีทักษะที่จําเปนตอการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
  แทรกซเลอร และนอรธ (สุวิภา ภาคยอัต. 2547: 17; อางอิงจาก. ทองเรียน อมรัชกุล  2520: 
5-6; Traxler; & North. 1957: 320) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของกิจกรรมกลุมไดดังนี้ 
  1. เพื่อใหการศึกษาอบรมแกบุคคลที่ยังไมคุนเคยตอส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
มหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนโดยการจัดโครงการ เชนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม หรือนําไปจัดงานรูปแบบ
ของการแนะแนวตลอดทั้งป 
  2. เพื่อเสริมสรางประสบการณที่แตกตางไปจากที่ไดรับจากหลักสูตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การจัดกิจกรรมกลุมในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการศึกษาเลาเรียน 
  3. เพื่อเปนรากฐานเพื่อจะนําไปสูการใหคําปรึกษาแกรายบุคคล เพราะทําใหนักเรียนคุนเคย
กับครูแนะแนวในขณะเขารวมกิจกรรม 
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  4. เพื่อการปรับตัว การบําบัดรักษา และความเจริญงอกงามของบุคคลในกลุมนอกจากนี้ 
กิจกรรมกลุมยังเปนวิธีการที่จะชวยแกไขปญหาสวนตัว เชน ปญหาบุคลิกภาพ ปญหาดานมนุษย
สัมพันธ 
  จากจุดมุงหมายดังกลาวพอสรุปไดวา กิจกรรมกลุมที่ไดจัดข้ึนมีจุดมุงหมายที่จะไดรับ
ประโยชนในเร่ืองการพัฒนาตนทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม ผูที่รวมกิจกรรมกลุมจะ
รูจักปรับตนใหเขากับส่ิงแวดลอมรอบดานของตนไดงาย และเปนผูมีมนุษยสัมพันธ  บุคลิกภาพที่ดี    
 
   3.3  คุณคาของกิจกรรมกลุม    
   จากการศึกษาพบวา มีผูใหคุณคาของกิจกรรมกลุมดังตอไปนี้ 
  โรเจอร (Roger.1970: 121-122) ไดกลาวถึง วิธีการกลุมจะใหผลสงเสริมสรางสรรค
ทางดานจิตวิทยามาก กลาวคือ 
 1. จะมีการเปล่ียนแปลงทางดานการรับรูทางความรูสึก ตลอดจนเปดเผยความรูสึกมีความ
จริงใจ และเปนไปอยางธรรมชาติ มีการเปล่ียนแปลงทางความสามารถในการควบคุมความรูสึกตางๆ 
ของตนเองและมีการแสดงพฤติกรรมที่ตรงกับความรูสึกของตนเอง 
  2. มีการตระหนักถึงความรูสึกของตนเองและผูอ่ืนมากข้ึน 
 3. มีแนวทางในการสรางแรงจูงใจ หมายถึง การเขาใจตัวเอง (Self- actualization)  
การรูจักตัดสินใจดวยตัวเอง 
  4. มีการเปล่ียนแปลงทางดานทัศนะคติทั้งตอตนเองและผูอ่ืน หมายความวา บุคคลจะ
ยอมรับตนเอง พัฒนาในเร่ืองคุณคาของตน เขาใจตนเอง และมีความม่ันคงมากยิ่งข้ึน ในดานทัศนะคติ
ที่ดีตอผูอ่ืนไดแก การใชอํานาจลดนอยลง มีการยอมรับผูอ่ืนมากข้ึน ลดการส่ังสอนและควบคุมผูอ่ืน มี
สวนรวมในกิจกรรมมากข้ึน และมีความรูสึกพึ่งพากันและกัน เชื่อในความสามารถ 
  ทศวร มณีศรีขํา (2539: 114) กลาววา การเรียนรูดวยวิธีจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธเปนการ
เรียนที่ยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลาง หรือยึดหลักใหผูเรียนทํางานเปนกลุม มีผลทําใหผูเรียนรูจักการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน ใหทัศนะคติผูเรียนวาบุคคลอ่ืนๆ ก็มีคาเสมอกัน ทําใหผูเรียนเขาใจตนเองและ
เรียนรูเกี่ยวกับบทบาทของตนเอง รวมทั้งสมาชิกคนอ่ืนๆ นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง 
สามารถปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนได ทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิในตนเองหรือเห็นคุณคาในตนเอง 
เขาใจหลักประชาธิปไตย นักเรียนมีความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเขาใจและเห็นใจผูอ่ืน 
นอกจากประโยชนที่ไดรับแลวในการจัดกระบวนการเรียนการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ 
อิทธิพลกลุมยังมีผลตอพฤติกรรมของสมาชิกดวย คือ กระตุนทําใหเกิดกําลังใจแกสมาชิก สมาชิกได
แสดงออกใหมีความกระตือรือรนเกิดการตัดสินใจและแกปญหาไดลดความคับของใจ ไมประพฤตินอก
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ลูนอกทาง เสริมสรางสุขภาพทางกายและใจ สรางความเขาใจอันดีตอกัน มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณและเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ดังนั้น กระบวนการเรียนการสอนดวยกระบวนการกลุม
สัมพันธจึงเปนวิธีการที่สามารถพัฒนาศักยภาพของผูเรียนในดานตางๆ ไดเปนอยางดี ทําใหผูเรียน
สนใจและไมเกิดความเบื่อหนายในการเรียน 

 รัชนี เหลาเรืองธนา (2542: 81) ไดศึกษากิจกรรมกลุมมีคุณคาและประโยชนตอผูเขารวม
กิจกรรมอยางมาก จะเห็นไดวากิจกรรมกลุมสามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานของบุคคลและ
เปนพื้นฐานความเขาใจเบื้องตนของการอยูรวมกัน กอใหเกิดพัฒนาการทางดานตางๆ ของบุคคล 
นอกจากนี้ยังใชกิจกรรมกลุมในดานการบําบัดรักษาและการวินิจฉัยอีกดวย 

 จินดารัตน ปมณี (2545: 59) ไดศึกษากิจกรรมกลุมสามารถชวยใหสมาชิกไดพัฒนาตนเอง
ในดานอารมณ สังคม และรูจักควบคุมตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถรับผิดชอบตนเองและมีทัศนคติที่ดี
ตอบุคคลอ่ืน เพื่อเปนการเสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคคลไดดี 
     ทิศนา แขมมณี (2545: 3) กลาวถึง ไดแบงประโยชนของกลุมสัมพันธตามสาขาวิชาชีพ
ตางๆ ไวดังนี้ 
 1. กระบวนการกลุมกับการรวมกลุมทางสังคม (Socail work group) กระบวนการกลุมมี
ประโยชนในการรวมกลุมทางสังคม เชน กลุมเพื่อสันทนาการ (Recreation group) สโมสร (Club) 
คายพักแรม (Camps) เปนตน การจัดฝกอบรม ในการฝกความเปนผูนํา ผูตาม และกระบวนการ
ทํางานของกลุมสามารถชวยเสริมสรางทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกกลุม 
 2. กระบวนการกลุมในวงการแพทย มีผูนําไปใชในการบําบัดผูปวยทางจิต ตอมานําวิธีการ
จิตบําบัดหมูไปใชในการวิเคราะหทางจิตแกบุคคลปกติที่ไมมีความผิดปกติทางจิต เชน วงการทหาร 
วงการธุรกิจ 

 3. กระบวนการกลุมในวงการบริหาร (Administration) กระบวนการกลุมมีประโยชนกับ
วงการบริหารเปนอยางยิ่งเพราะเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับการวางแผนงาน การประสานงานและมนุษย
สัมพันธ เนื่องจากผูบริหารจะตองทํางานเกี่ยวกับกลุมและบุคคลในวงกวางขวาง 

 4. กระบวนการกลุมในวงการศึกษา (Education) กระบวนการกลุมไดเขามามีบทบาทในวง
การศึกษา โดยมีผูนําเอาหลักการพลังกลุมมาใชในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาผูใหญ 
การอบรมครูประจําการและการฝกนักเรียนฝกหัดครูกอนฝกสอนกันอยางกวางขวาง 
   คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546: 20 - 24) กลาวถึง คุณคาของกิจกรรมกลุมไวดังนี ้
   1. คุณคาในการพัฒนาการ (Development Values)กิจกรรมกลุมสามารถสรางพัฒนาการ
ใหกับบุคคลในกลุมไดเปนอยางดี กิจกรรมแตละประเภทสนองความพึงพอใจของบุคคลแตกตางกันไป 
คุณคาดานพัฒนาการที่เกิดข้ึน มีดังนี้  
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        1.1 การสนองความตองการพื้นฐานตอบุคคล เชน ความตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม 
ความตองการความปลอดภัย ตองการการยอมรับจากหมูคณะ 
         1.2 การสรางพัฒนาการดานอบรมและสังคมเม่ือบุคคลเขารวมกิจกรรมกลุมจะไดมี
โอกาสเรียนรูเ ร่ืองการปฏิบัติตนในสังคม และในขณะเดียวกันจะไดเรียนรูเร่ืองการควบคุมการ
แสดงออกทางอบรมดวย 
         1.3 การพัฒนาดานทัศนะคติ ความสนใจ ความสามารถ และปกติวิสัยทางสังคมใน
การดํารงชีวิตในสังคม บุคคลจะตองมีทัศนะคติที่ดีตอบุคคลอ่ืน มีการเคารพบุคคลอ่ืนจึงจะทําใหอยู
รวมกับกลุมได ถาหากไมมีคุณสมบัตดิังกลาวแลวจะทําใหไมสามารถปรับตัวไดกับสมาชิกในกลุม  
         1.4 คุณคาทางอาชีพ กิจกรรมกลุมบางประเภท เชน กิจกรรมกลุมในโรงเรียนนอกจาก
จะใหขอสนเทศทางดานอาชีพแลวยังใหประสบการณที่เปนประโยชนตออาชีพตาง ๆ เชน ดนตรี ศิลปะ 
หนังสือพิมพ เปนตน 
         1.5 ความเจริญงอกงามดานความรูและทักษะในขณะที่บุคคลไดมีโอกาสไดทํา
กิจกรรมกลุมนั้นอาจไดรับความรูทักษะบางประการ เชน การพูดในที่สาธารณะ การอภิปรายกลุม 
กฎระเบียบในการทํางานเปนหมูคณะ 
  2. คุณคาดานการวินิจฉัย (Diagnostic Values) สําหรับผูนํากลุมเม่ือมีการทํากิจกรรมกลุม
จะทําใหมีโอกาสที่จะสังเกตสมาชิกในกลุมแตละคนใหไดรับความเขาใจอยางดีในตัวสมาชิก 
  3. คุณคาดานการบําบัด (Therapeutic Values) ในการรวมกลุมของบุคคลนั้นจะมีคาตอ
การบําบัดเปนอยางดี สําหรับบุคคลที่มีปญหาจะไดรับประโยชนจากการรวมกิจกรรม กลุมสามารถ
แกปญหาได เชน ปญหาทางอบรม การพัฒนานิสัยของตนเอง เปนตน 
  4. คุณคาตอโรงเรียนและชุมชน (Values to the school and community) บุคคลที่เขารวม
กิจกรรมกลุมมีโอกาสในการพัฒนาตนเองในดานตางๆ ทําใหเปนบุคคลที่มีความสามารถมีคุณคา 
สรางประโยชนใหแกสังคมได 

 จากคุณคาของกิจกรรมกลุม ดังที่ไดกลาวมาแลว สรุปไดวา กิจกรรมกลุมจะสงผลตอการ
พัฒนาตนเองและสงผลถึงการสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืน มีการคิดอยางมีเหตุผล ทําใหเกิดความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค ทําใหพัฒนาตนเองในดานอารมณ สังคม และสติปญญา มีการแสดงออกอยาง
สรางสรรค  ความรับผิดชอบในตนเองมากข้ึน 

 
 3.4 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมกลุม 
 ทฤษฎีที่เปนพื้นฐานของ “กลุมสัมพันธ” มีหลายทฤษฎี คารทไรท; และแซนเดอร; ซอว: 
ฟอสท. (ทิศนา แขมมณ.ี 2545: 6–9; อางอิงจาก. Cartweig; & znnder. Shaw.1971; Foresyth. 
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 1990)  ไดกลาวไวดังนี ้
 1. ทฤษฎีสนาม (Field theory) ของเคิรท เลวิน (Kurt lewin) สรุปไดดังนี้ คือ 

                 1.1 โครงสรางของกลุม จะเกิดการรวมกลุมของบุคคลที่มีลักษณะแตกตางกัน 
                 1.2 ในการรวมกลุมแตละคร้ัง สมาชิกในกลุมจะมีปฏิสัมพันธตอกันในรูปการกระทํา 
(Act) ความรูสึก (Feel) และความคิด (think) 
                 1.3 องคประกอบตางๆ ดังกลาวไวในขอ 1.2 มีผลตอโครงสรางของกลุม ซึ่งจะมี
ลักษณะแตกตางกันออกไปตามลักษณะของสมาชิกในกลุม 
       1.4 สมาชิกในกลุมจะมีการปรับตัวเขาหากันและพยายามชวยกันทํางาน ซึ่งการที่
บุคคลพยายามปรับตัว จะกอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (Cohesion) และทําใหเกิดพลังหรือ
แรงผลักดันที่ทําใหกลุมสามารถดําเนินงานไปไดดวยดี 

 2. ทฤษฎีปฏิสัมพันธ (Interaction Theory) ของเบลส (Bales) โฮมาน (Homans)และไวท 
(Whyth) แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีนี้ คือ 
               2.1 ปฏิสัมพันธของกลุมจะเกิดข้ึนไดตองอาศัยการกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 
(Activity)ปฏิสัมพันธ คือ 
                        2.2.1 ปฏิสัมพันธทางรางกาย(Physical interaction) 
                         2.2.2 ปฏิสัมพันธทางวาจา (Verbal interaction) 
                        2.2.3 ปฏิสัมพันธทางอารมณจิตใจ (Emotional interaction) 

        2.2 กิจกรรมตางๆ ที่ทําผานการมีปฏิสัมพันธนี้ จะกอใหเกิดอารมณและความรูสึก 
 3. ทฤษฏีระบบ (System theory) ทฤษฏีนี้มีแนวคิดสําคัญ คือ 
       3.1 กลุมมีโครงสรางหรือระบบซึ่งประกอบดวยการกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิก

และการแสดงบทบาทของสมาชิก อันถือวาเปนการลงทุน (input) ทําใหไดผลลัพธ (Output) อยางใด
อยางหนึ่ง 

       3.2 การแสดงบทบาทหนาที่ ของสมาชิก กระทําได โดยผานระบบส่ือสาร
(Communication) ซึ่งเปนเคร่ืองมือในการแสดงออก 

 4. ทฤษฎีสังคมมิติ( Sociometric orientation) ของโมเรโน (Moreno)ทฤษฎีนี้มีแนวคิดที่
สําคัญดังตอไปนี้ 

       4.1 ขอบเขตการกระทําของกลุมนี้ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของสมาชิกสมาชิกในกลุมใน
การเลือกรูปแบบและวิธีการที่จะปฏิสัมพนัธตอกัน (Interoersonal choice)  

       4.2 เคร่ืองมือที่สามารถนํามาใชในการศึกษาความสัมพันธไดดีคือ การแสดงบทบาท
สมมติ (Role playing) หรือการใชเคร่ืองมือวัดสังคมมิติ (Sociometric test) 
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 5. ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic orientation) ของซิกมันด  ฟรอยด (Sigmund 
Freud) ทฤษฎีนี้มีแนวคิดที่สําคัญ คือ 

       5.1 เม่ือบุคคลอยูรวมกันเปนกลุม จะตองอาศัยกระบวนการจูงใจ (Motivation 
process) ซึ่งอาจเปนการใหรางวัลหรือการไดรับผลจากการทํางานในกลุม 

       5.2 ในการรวมกลุม บุคคลมีโอกาสแสดงตนอยางเปดเผย หรือพยายามปองกันปดบัง
ตนเองโดยวิธีตางๆ (Defense mechanism) การชวยใหบุคคลแสดงออกตามความเปนจริง โดยใช
วิธีการบําบัดทางจิต (Therapy)สามารถชวยใหสมาชิกในกลุมเกิดความเขาใจตนเองและผูอ่ืนไดดี
ยิ่งข้ึน 

 6. ทฤษฏีนี้อาศัยหลักการจากทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement theory) คือ กฎแหงผล 
(Law of effect) เพื่ออธิบายพฤติกรรมกลุม  แนวคิดทฤษฎีนี้ประกอบดวย 

        6.1 ลักษณะของกลุมโดยทั่วไปมีดังนี้ 
      6.1.1 กลุมแตละกลุมมีสมาชิกซึ่งมีบุคลิกภาพเฉพาะตัว (Population traits) ไดแก 
สติปญญา ทัศนคติ บุคลิกภาพ เปนตน 
     6.1.2  กลุมแตละกลุมมีบุคลิกเฉพาะตัว (Syntality traits หรือ Personality traits) 
ซึ่งเปนผลจากสมาชิกกลุมที่มีลักษณะที่แตกตางกันออกไป บุคลิกภาพของกลุม ไดแก ความสามารถ
ของกลุมที่มีอยู การกระทําของสมาชิกรวมกัน การตัดสินใจ  รวมทั้งพฤติกรรมหรือการแสดงออกของ
สมาชิก เปนตน  

 6.1.3 กลุมแตละกลุมมีโครงสรางภายในเฉพาะตน (Characteristic of Internal 
Structure) ซึ่งหมายถึง ความสัมพันธระหวางสมาชิกและแบบแผนหรือลักษณะในการรวมกลุม 
    6.2  พลังอันเกิดจากบุคลิกภาพของกลุม (Dynamics of syntality ) หมายถึง การแสดง
กิจกรรม หรือความรวมมือของสมาชิกในกลุมเพื่อจุดหมายอยางใดอยางหนึ่ง การกระทําของสมาชิกมี
ลักษณะ 2 ประการคือ 

6.2.1 ลักษณะที่ทําใหกลุมรวมกันได (Maintenance synergy) หมายถึง  ลักษณะ
ของความรวมมือในการกระทํากิจกรรมของสมาชิกแตละกลุม เพื่อใหความสัมพันธของสมาชิกเปนไป
ไดอยางราบร่ืนและกอใหเกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (Cohesion) ซึ่งทําให
กลุมไมแตกแยก หรือสมาชิกถอยตัวออกจากกลุม 

6.2.2 ลักษณะที่ทําใหกลุมประสบความสําเร็จ (Effective synergy) หมายถึง 
กิจกรรมที่สมาชิกกระทําเพื่อใหกลุมบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว 

 7. ทฤษฎีสัมฤทธิผลของกลุม (A Theory  of ashievement) ของ สต็อกดิลล(Stogdill)  
ทฤษฎีนี้อธิบายวาสัมฤทธิผลของกลุมโดยทั่วไปมี 3 ดาน คือ 
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       7.1 การลงทุนของสมาชิก (Member input) เม่ือบุคคลมารวมกลุมกัน ตางคนตางจะ
แสดงออกและมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน รวมทั้งคาดหวังการตอบสนองตามความคิดเห็นและความเขาใจ
ของตน ซึ่งการกระทําตางๆของสมาชิกกลุมถือเปนการลงทุนของสมาชิก 

      7.2 โครงสรางและผลสัมฤทธิ์ของกลุม 
    7.2.1 โครงสรางอยางเปนทางการ (Formal structure) คือส่ิงที่คาดหวังจากการมี
ปฏิสัมพันธของสมาชิก เชน การกําหนดตําแหนงใหแกสมาชิกแตละคนใหฐานะ(Status) และหนาที่ 
(Functions) ตามที่ควรจะเปน เพื่อใหสมาชิกกระทําและตอบสนองตามที่คาดหวังไวและทําใหผลของ
การทํางานเปนจริงข้ึนมาได 

 7.2.2 โครงสรางกับบทบาทของสมาชิก (Role structure) คือโครงสรางของกลุมที่
เชื่อวา จะมีอยูภายในตัวสมาชิกแตละคน สมาชิกแตละคนจะมีอิสระที่จะแสดงบทบาทของตนไดอยาง
เต็มที่ บทบาทที่กลาวถึง ไดแก ความรับผิดชอบ (Responsibility) และอํานาจ (Authority) ในการทํา
ตามตําแหนงและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 7.2.3 ผลงานของกลุม (Group outputs) หรือสัมฤทธิ์ผลของกลุม (Group 
achievement) หมายถึง ผลที่ไดรับจากการลงทุนของสมาชิก ซึ่งไดแก การแสดงออก การปฏิสัมพันธ
และการคาดหวังผล โดยผานการแสดงออกตามโครงสราง และการกระทําของกลุม ผลที่กลุมไดรับมี 3 
ประการคือ 

        7.2.3.1 ผลของการทํางาน (Productivity) ซึ่งเกิดการคาดหวังหรือจุดมุงหมาย 
และการกระทําใหบรรลุจุดมุงหมาย 
                            7.2.3.2 ขวัญกําลังใจของกลุม (Group Morale) หากกลุมมีโครงสรางและ
กระบวนการที่ดี ขวัญกําลังใจของกลุมจะมีมากข้ึน 
                            7.2.3.3 ความสามัคคี  หรือการยึดเหนี่ยวเปนอันดับหนึ่งอันเดียวกัน 
(Cohesion) เปนผลที่เกิดความพอใจของสมาชิกกลุมในการทํางานรวมกัน 
   8. ทฤษฎีพื้นฐานความสัมพันธระหวางบุคคล (Fundamental Interpersonal Relations 
Orientations) 

 ทฤษฎีนี้อธิบายวา สมาชิกกลุมทุกคนมีความตองการที่จะเชื่อมโยงสัมพันธกับผูอ่ืน ตองการ
ที่จะเปนสวนหนึ่งของกลุม/หมู/คณะ (inclusion)ตองการที่จะไดรับการยอมรับนับถือและการยกยอง
จากผูอ่ืน นอกจากนั้นยังตองการที่จะเปนที่รักของบุคคลอ่ืน(Affection) และในขณะเดียวกันก็ตองการ
ที่จะมีอํานาจเหนือผูอ่ืน ควบคุมผูอ่ืน (Control) บุคคลแตละคนมีรูปแบบหรือลักษณะเฉพาะ ในการ
ปฏิสัมพันธเชื่อมโยงและปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน ซึ่งความ สัมพันธนั้นอาจเปนไปในลักษณะที่เขากันได 
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(Compatibility) หรือเขากันไมได (incompatibility) ข้ึนอยูกับความสัมพันธและการปรับตัวของสมาชิก
กลุม 

 ทฤษฎีตางๆ ดังกลาวลวนมีสวนชวยในวิทยาการกลุมสัมพันธพัฒนาข้ึนตามลําดับ
การศึกษา “กลุม” ในแงกลศาสตรของกลุม (Dynamics of a group) ชวยใหไดขอความรูจํานวนมาก
ตามมา เชน เร่ืองเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุม กระบวนการของกลุม ผูนําและสมาชิกกลุม พฤติกรรม
ของกลุม เปนตน ขอความรูดังกลาว ไดรับการนําไปใชใหเปนประโยชนอยางกวางขวางในวงการตางๆ 
รวมทั้งในวงการศึกษาดวย 
 

 3.5 ประเภทของกลุม 
 ฟอไซท (อนงค วิเศษสุวรรณ. 2544: 110; อางอิงจาก. Forsyth. 1999: np) กลาวถึงการจัด
ประเภทของกลุมบําบัดไว 3 แบบ คือ 
 1. กลุมจิตบําบัด (Group psychotherapy) กลุมจิตบําบัดใชไดผลดีกับคนไขที่มีปญหา
สุขภาพทางจิต ผูมีปญหาติดสารเสพติด โรคซึมเศรา สุขนิสัยในการบริโภคและบุคลิกภาพแปรปรวน 
 2. กลุมพัฒนาการบุคคล (Interpersonal learning group) กลุมแบบนี้ ชวยใหบุคคลเขาใจ
ตนเอง และปรับปรุงทักษะดานความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนๆ 
 3. กลุมชวยตนเอง (Self- help group) เปนการรวมกลุมของบุคคลที่มีปญหาคลายๆกัน 
ชวยกันใหกําลังใจและเรียนรูปญหาของกันและกัน กลุมแบบนี้อาจเรียกวา กลุมสนับสนุน (Support 
group) 
 เจน วอรเตอรส (คมเพชร ฉัตรศุภกุล. 2546: 15-20: อางอิงจาก Warter. 1960: 10-15) ได
แบงกลุมออกเปนลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้ 
 1. กลุมปฐมภูมิและกลุมทุติยภูมิ (Primary and secondary groups)  
     1.1 กลุมปฐมภูมิ เปนกลุมที่มีลักษณะการพบปะสังสรรคกันอยางเปนกันเอง มีการ
พบปะกันระหวางบุคคลอยูเสมอและมีการรวมมือกันทํางาน เชน กลุมครอบครัว กลุมการเลนของเด็ก
วัยรุน 
     1.2 กลุมทุติยภูมิ เปนกลุมบุคคลที่มีความสนใจเปนพิเศษรวมกัน (Special interest 
groups) เชน การรวมกลุมทางการเมือง ศาสนา กลุมวิชาชีพ เปนตน 
 2. กลุมทางดานสังคมและกลุมดานจิตวิทยา (Sociogroups and psychogroups)  
      2.1 กลุมทางดานสังคม เปนกลุมที่มีจุดหมายไมเกี่ยวของกับบุคคลแตละคนจุดมุงหมาย
สวนใหญในการรวมกลุม คือการทํางานบางอยางรวมกันหรือการแกปญหารวมกัน เชน กลุมกรรมกร 
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คณะกรรมการวาสสารโรงเรียน เปนตน กลุมทางดานสังคมจะเขากลุมดวยเหตุผลของการทํางาน 
(Reason of task) 
      2.2 กลุมทางดานจิตวิทยา เปนกลุมที่มีความเกี่ยวของกับตัวบุคคลมากกวากลุม
ทางดานสังคม การเขามารวมกลุมของสมาชิกนั้นมาดวยตนเองเพื่อจุดมุงหมายในการพบปะสมาชิกใน
กลุม เชน กลุมนักเรียนที่ชอบไปนั่งใตตนไมเพื่อพูดคุยกัน ซึ่งจะพูดอะไรก็ไดและไมจําเปนตองเปนการ
แกไขปญหา ทุกคนมีความสุขเม่ือไดพบกัน ทําใหอารมณแจมใส ซึ่งกลุมทางดานจิตวิทยาจะเขากลุม
ดวยเหตุผลของสัมพันธภาพระหวางบุคคล (Reason of interpersonal relations) 
  3. กลุมที่เปนระเบียบและไมเปนระเบียบ (Organized and unorganized Groups)  
       3.1 กลุมที่ระเบียบ กลุมประเภทนี้สมาชิกแตละคนจะแสดงบทบาทแตกตางกันออกไป
แตจะสอดคลองกับจุดมุงหมายซึ่งตั้งเอาไว การจัดตั้งกลุมประเภทนี้อาจมีตั้งแตการจัดในระดับไม
เครงครัดจนกระทั่งการจัดอยางมีกฎเกณฑอยางมากมายซึ่งกลุมประเภทนี้จะขาดความยืดหยุน 
      3.2 กลุมที่ไมเปนระเบียบ กลุมประเภทนี้สมาชิกมีอิสระจากสมาชิกอ่ืนๆในกลุมบุคคล
ทําหนาที่เฉพาะอยางและรูวาบุคคลอ่ืนมีความคาดหวังในตนเองอยางไร กลุมประเภทนี้มีความ
ยืดหยุนมาก สมาชิกแตละคนมีเสรีภาพที่จะพัฒนาบทบาทของตนเองเทาที่ตนเองพอใจซึ่งบทบาท
ตางๆนั้นสรางข้ึนมาดวยตนเองเพื่อใหผูอ่ืนชอบ ใหเหมาะสมกับความสามารถและอารมณของตนเอง 
  4. กลุมที่สมาชิกรูสึกวาตนเองอยูในกลุม และกลุมที่สมาชิกรูสึกวาตนเองอยูนอกกลุม (In 
groups and out groups) 
       4.1 กลุมที่สมาชิกรูสึกวาตนเองอยูในกลุม สมาชิกในกลุมจะรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปน
สมาชิก อยากเปนเจาของกลุม มีความสุขที่ไดทํางานรวมกับบุคคลในกลุม ดังนั้นบุคคลจึงมีความคิด
เสมอวาตนเองอยูในกลุม (In groups) สมาชิกจะมีความเห็นอกเห็นใจมีมิตรภาพที่ดีตอเพื่อนรวมงาน 
       4.2 กลุมที่สมาชิกรูสึกวาตนเองอยูนอกกลุม  สมาชิกมีความรูสึกไมภาคภูมิใจในกลุม 
ไมอยากเปนสมาชิก ไมมีความรูสึกเปนเจาของดังนั้นสมาชิกจึงมีความคิดวาตนเองไมอยูในกลุม (Out 
groups) เม่ือมีการทํางาน สมาชิกจะไมรูสึกเห็นอกเห็นใจและไมชอบกลุม การทํางานของกลุมจะไมได
ผลด ี
 
  3.6 ลําดับขั้นของการจัดกิจกรรมกลุม 

 จอหนสัน และจอหนสัน (อนงค วิเศษสุวรรณ. 2544: 103-107; อางอิงจาก. Johnson; & 
Johnson. 1997: 459) กลาวถึง การเรียนรูแบบมีสวนรวมในกลุม วามีลําดับข้ันในการพัฒนา 7 
ข้ันตอนไดแก 
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 1. ปฐมนิเทศ ข้ันตอนและกระบวนการ การเร่ิมกลุมตองใหสมาชิกไดรับรูจุดมุงหมาย หนาที่ 
และลักษณะงานของกลุม สรางความคุนเคยระหวางสมาชิก ทําความตกลงรวมกันดานการทํางาน 
เพื่อใหตรงกับความตองการ ความสนใจของสมาชิก การพบกันคร้ังแรกในกลุม ผูนํากลุมตองชี้แจง
กระบวนการ แนะนําสมาชิก บอกลักษณะงานของกลุม สรางความรวมมือ การพึ่งพากันระหวาง
สมาชิก 
  2. สรางความคุนเคยและตกลงรวมกัน สมาชิกจะเร่ิมคุนเคยกันและชินกับกระบวนการ
ทํางานในกลุม สมาชิกจะรูความสามารถและขอจํากัดของสมาชิกคนอ่ืนๆในชั้นนี้ผูนํากลุมตองเนน
กฎเกณฑของกลุม คือ รับผิดชอบการเรียนรูของตน  และสมาชิกคนอ่ืนๆชวยเหลือสมาชิกยอมรับ
สนับสนุนและไววางใจสมาชิก ตัดสินใจรวมกัน เผชิญปญหาและแกไขปญหาการทํางานกันเปนกลุม 
ซึ่งผูนํากลุมจะตองเอ้ือใหกลุมเปนไปตามแนวที่กําหนด 
  3. สรางความไววางใจและยอมรับซึ่งกันและกัน ความเขาใจซึ่งกันและกันเกิดจากการที่
สมาชิกตระหนักถึงการชวยเหลือ พึ่งพากัน ความรูสึกผูกพันนี้จะทําใหสมาชิกรับผิดชอบพฤติกรรมการ
เรียนรูรวมกัน สมาชิกจะตระหนักและยอมรับความจริงวากลุมจะเรียนรูไดดีทั้งกระบวนการและผลงาน 
ตองมาจากความรวมมือของสมาชิกทุกคนในการมีสวนรวมคนควาการทํางานที่ไดรับมอบหมาย และ
แสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุม สวนความไววางใจเกิดจากการที่บุคคลเปดเผยตนเอง ดาน
ความคิด ความรูสึก โดยสมาชิกยอมรับตอความคิด ความรูสึกเหลานั้นดวย การยอมรับ เขาใจ 
สนับสนุน และเปดเผยตนเองเชนกัน 
 4. ความขัดแยงและความแตกตาง การขัดแยง ไมยอมรับผูนํา แยกตัวไมทํางานกลุมเปน
แบบพึ่งตนเองมากกวาพึ่งพากันในกลุม ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของผูนํากลุมที่จะตองชวยกระตุนใหเกิด
ความผูกพัน ความสัมพันธภาพระหวางสมาชิก แตตองไมใชวิธีตัดสิน บังคับ ชี้นํา ควรเปดโอกาสให
สมาชิกไดเผชิญปญหาและตัดสินปญหารวมกัน 
 5. สรางเอกภาพ ยอมรับจุดมุงหมาย กระบวนการและสมาชิก สมาชิกจะรู สึกวา
กระบวนการ กฎเกณฑตางๆของกลุมมาจากสมาชิกเองไมไดเปนหนาที่ของผูนํา แรงจูงใจที่จะเรียนรู
มาจากแรงจูงใจภายในบุคคล สมาชิกยอมรับรวมและรวมมือกันในการรับผิดชอบหนาที่ของตนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูของกลุม 
 6. สรางงาน กลุมมีความผูกพัน สมาชิกรวมมือกัน กลุมมีประสิทธิภาพ มีเอกลักษณ ทํางาน
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ไมตองพึ่งพาผูนํากลุม สมาชิกรับผิดชอบตนเอง รับผิดชอบกลุมรวมกัน 
สัมพันธภาพระหวางสมาชิกและผูนําเปนไปในทางที่ดี ผูนําเปนที่ปรึกษาเปนเพื่อนรวมงานมากกวาเปน
ผูส่ังการ 
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 7. ข้ันยุติกลุม การยุติกลุม การออกจากสถานการณหนึ่งเพื่อกาวไปขางหนา เรียนรู
ประสบการณใหม ใหสัญญาณการยุติกลุม และชวยใหสมาชิกแสวงหาในการทํางานกลุมอ่ืนๆตอไป 
    ทิศนา แขมมณี (2545:147) กลาวถึงการจัดกิจกรรมวามีกระบวนการดังนี ้
 1. ข้ันนํา คือ การเตรียมความพรอมในการเรียนใหแกผูเรียน เชน การทบทวนความรูเดิม 
การสรางบรรยากาศใหเหมาะสม และเอ้ือตอการเรียนรูที่จะตามมา เปนตน 
 2. ข้ันกิจกรรม คือ การใหผูเรียนลงมือทํากิจกรรมที่เตรียมไวเพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมและ
รับผิดชอบในการเรียนของตน และเพื่อใหผูเรียนเกิดประสบการณที่จะสามารถนํามาวิเคราะหอภิปราย
ใหเกิดการเรียนรูที่ชัดเจนข้ึนไดในภายหลัง 
 3. ข้ันอภิปราย คือ การใหผูเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ ความคิด ความรูสึก และ
การเรียนรูที่เกิดข้ึน 
 4. ข้ันสรุปและนําไปใช เปนข้ันตอนของการรวบรวมความคิดเห็นและขอมูลตางๆ จากข้ัน
กิจกรรมและอภิปรายมาประสานกัน จนไดขอสรุปที่ชัดเจน รวมทั้งการกระตุนใหผูเ รียนนําเอาการ
เรียนรูที่ไดรับไปปฏิบัติหรือใชจริงในชีวิตประจําวัน 
 คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546: 29) กลาวถึง ระยะการพัฒนาของกลุม (Developmental 
phases of group) วา การที่จะทําใหกลุมเปนกลุมที่สมบูรณนั้น จะตองอาศัยเวลาในการพัฒนากลุม 
ดังนั้นมักจะพบวา กลุมจะตองผานระยะตางๆ 4 ระยะ คือ 
 1. ระยะที่บุคคลแตละคนมีการแขงขัน และมีศูนยกลางอยูที่ตนเอง ( Individually 
centered, Competitive phase) เม่ือมีบุคคลไดมีโอกาสเขาอยูรวมกันโดยธรรมชาติแลวบุคคลจะตอง
เห็นวาตนเองมีความสําคัญ ยิ่งไมรูจักกันแลวการที่จะยอมรับงายๆนั้นเปนส่ิงลําบากทั้งๆที่อยากใหคน
อ่ืนยอมรับตนเอง นอกจากนี้แลวบุคคลแตละคน มักจะเร่ิมมีการแขงขันซึ่งกันและกัน บุคคลเหลานี้
ตองการคนที่เกงกวาตนเองเทานั้นมาเปนผูนํา และรับผิดชอบตอเขาทั้งหลาย 
 2. ระยะของความขัดแยงและความคับของใจ (Frustration and conflict phase) เม่ือ
สมาชิกเกิดการแขงขัน และยึดตนเองเปนศูนยกลาง จะมีผูนําเอากลุมประเภทฝกความไวในการรับรู 
(Sensitivity group หรือ T group) มาใชชวยกลุมในการพัฒนาข้ึน โดยหวังวา อาจจะทําใหบุคคล
เขาใจตนเองและผูอ่ืน ถาหากผูนําดังกลาวไมสามารถจะทําไดสําเร็จ สมาชิกจะรูสึกเปนปรปกษตอ
ผูนําและมองไปในแงเปนบุคคลไมมีความสามารถ ตําหนิในดานความลมเหลวแทนที่จะชวยกันพัฒนา
ที่ดี อันจะทําใหไดรับความสําเร็จในจุดมุงหมายของกลุมในระยะนี้สมาชิกจะรูสึกขัดแยงกันและมีความ
คับของใจมาก 
 3. ระยะกลุมมีความสามัคคี (Group harmony phase) ในระยะนี้ ความคิดที่สอดคลองกัน
พัฒนาข้ึน แตในขณะเดียวกันก็จะมีความพอใจและความสบายใจตามมาดวย สมาชิกไดรับการ
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สนับสนุนแตคอยหลีกเล่ียงการมีความขัดแยงแตไมคอยมีผลงานเขาทั้งหลายจะปองกันการกระตุน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งปฏิกิริยาดานปฏิเสธ และนอกจากนี้จะมีการเก็บกดความตองการของตนเองเพื่อให
กลุมไดรับความพึงพอใจ 
 4. ระยะที่มีผลงานและยึดกลุมเปนศูนยกลาง (Group centered, Productive phase) 
สมาชิกทั้งหลายยังคงแสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวของกับบุคคลอ่ืน แตไมอยูในระดับที่จะเพิกเฉยตอ
ความขัดแยง ทั้งนี้เพื่อใหไดรับความสําเร็จในเร่ืองความสามัคคี สมาชิกจะเผชิญกับความขัดแยงและ
เรียนรูในการที่จะแกไข แตละคนจะยอมรับความผิดชอบ รวมมือในการแกไขปญหาของกลุมและ
พัฒนาสัมพันธภาพในการทํางาน สมาชิกทั้งหลายไดพัฒนาความอดทนตอบุคคลอ่ืนไมวาจะเปนเร่ือง
คานิยม หรือพฤติกรรมก็ตามในที่สุดสมาชิกจะกลายเปนผูที่ยึดกลุมเปนศูนยกลาง 
 จากลําดับของกิจกรรมกลุมดังกลาวพอสรุปไดวา ลําดับข้ันของกิจกรรมกลุมนั้นจะประกอบ
ไปดวย ข้ันการมีสวนรวมเพื่อสรางความคุนเคย ข้ันปฏิบัติกิจกรรม ข้ันวิเคราะหประสบการณ ข้ันสรุป
และประยุกตหลักการเพื่อนําไปใชกับตนเอง และข้ันประเมินผล โดยสรางความเขาใจที่ตรงกัน  มีการ
เลือกกิจกรรมที่เหมาะสม  รวมทั้งชวยกันแลกเปล่ียนความคิดเห็น  สรุปจะสงผลใหนักเรียน  ประเมิน
ตนเองได  และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไป 
 

 3.7 ขนาดของกลุมท่ีใชในกิจกรรมกลุม 
 ขนาดของกลุมเปนองคประกอบสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพของกลุมอีกประการหนึ่ง 

 ออตตาเวย (Ottaway. 1996: 7) กลาววา กลุมควรมีขนาดเล็ก เพราะจะชวยใหสมาชิกไดมี
โอกาสแสดงออกอยางอิสระโดยทั่วถึงกัน ดังนั้นกลุมควรมีขนาดอยางมากที่สุด 12 คน หรือถามากกวา
นั้นก็ไมควรเกิน 15 คน เพราะมิฉะนั้นแลวจะทําใหแบบแผนพฤติกรรมผิดไปจากเดิม ขนาดของกลุมที่
เหมาะสมที่สุดควรมีจํานวนสมาชิก 9-10 คน จึงทําใหการทํางานบังเกิดผลดีที่สุด 
   อนงค วิเศษสุวรรณ (2544: 107) กลาวถึง ขนาดของกลุมที่พอเหมาะ คือ 4-6 คน กลุม
ขนาดนี้สมาชิกจะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดทั่วถึง การยอมรับ การสนับสนุนในกลุมทําใหไดงานแต
สําหรับเด็กที่ยังขาดทักษะดานปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และทักษะทางสังคม ควรจัดกลุม 2 หรือ 3 
คน 
 ทิศนา แขมมณี (2545: 153) กลาววา ขนาดของกลุมยอยจะเปนเทาใดนั้นข้ึนอยูกับ
ลักษณะและวัตถุประสงคของกิจกรรม เชน กิจกรรมบางประเภทตองการกลุมขนาดเล็ก บางกิจกรรม
ตองการกลุมขนาดใหญ บางกิจกรรมยืดหยุนขนาดของกลุมได กลุมขนาดเล็กมักจะประกอบดวย
สมาชิกประมาณ 2-5 คนขนาดใหญประมาณ 10-20 คน แตขนาดที่เปนที่นิยมกันคือ ขนาด 6-8 คน 
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 คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546: 31) กลาววา ขนาดของกลุมอาจจะเปนปจจัยที่สําคัญประการ
หนึ่งในการพิจารณาธรรมชาติของปฏิสัมพันธของกลุมที่มีขนาดแตกตางกันจะทําใหกระบวนการ
ปฏิสัมพันธแตกตางกันไปดวย ในกลุมที่มีสมาชิกมากเกินความจําเปน สมาชิกจะตองทํางานซ้ําซอน
กัน บางคนคาดหวังวาจะรับผิดชอบทั้งหมด  ในขณะที่สมาชิกคนอ่ืนจะรูสึกคับของใจที่ไมมีงานทํา ไม
มีโอกาสไดใชทักษะที่ตนมีอยู ขนาดของกลุมไมควรเกิน 15 คน จะใหญเทาใดข้ึนอยูกับความจําเปน
ของสถานการณ จุดมุงหมายของกลุม แหลงที่จะใหความชวยเหลือในกลุม และระดับวุฒิภาวะของ
บุคคลในกลุม 
 จากขนาดของกลุมที่ไดกลาวมาแลว สรุปไดวา ขนาดของกลุมควรมีสมาชิกของกลุมตั้งแต 
9-10 คน และมากที่สุด ไมควรเกิน 15 คน เพื่อที่สมาชิกไดมีสวนรวมในการทํางานทุกคน  สมาชิกก็จะ
ไดเรียนรูซึ่งกันและกัน  และรับฟงปญหาซึ่งกันและกัน  จะสงผลใหเกิดความสัมพันธที่ดีภายในกลุม  
รวมถึงการที่สมาชิกจะไดแสดงความสามารถของตนเองไดเต็มที่  
 

 3.8 เทคนิคท่ีใชในกิจกรรมกลุม 
 การดําเนินกิจกรรมกลุมสามารถใชเทคนิคตางๆ เพื่อกอใหเกิดความสําเร็จไดโดยสามารถ
นําไปใชแตกตางกันไดตามเหมาะสม ซึ่งมีผูกลาวถึงกิจกรรมที่ใชในกิจกรรมกลุมไวดังนี้ 

 จินดารัตน ปมณี (2545: 61 - 62) ไดแก 
 1. การอภิปรายกลุม (Group Discussion) เปนการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือ

หัวขอที่กลุมตัดสินใจรวมกัน โดยสมาชิกจะไดมีสวนรวมในกิจกรรมอยางเปนอิสระและอยางธรรมชาต ิ
นอกจากนี้ยังถือไดวาเปนแกนของประชาธิปไตย เพราะมีสวนสงเสริมใหสมาชิกทุกคนไดฝกตนเองให
เปนผูที่มีคุณสมบัติที่ดี เหมาะสมกับการเปนสมาชิกในสังคมประชาธิปไตย การอภิปรายกลุมจะชวยให
เกิดความคิดสรางสรรคในสังคม การมีสัมพันธภาพกันใหม บูรณาการความคิด และความตองการซึ่ง
กันและกัน 

 2. การแสดงบทบาทสมมติ (Role-playing) เปนการจัดสถานการณเพื่อใหผูแสดงไดมี
โอกาสแสดงออกตามธรรมชาต ิโดยอาศัยบุคลิกภาพหรือเปดโอกาสใหบุคคลไดแสดงบุคลิกภาพของ
เขาอยางเปนอิสระ วิธีการนี้มีลักษณะเปนสถานการณสมมติเชนเดียวกับเกม ผูนํากลุมจะเปนผูสราง
สถานการณไวลวงหนา ซึ่งอาจจะเปนเร่ืองการขัดแยงระหวางบุคคล หรือสถานการณการประชุมใน
การประชุม และการแสดงผูแสดงจะตองใชบทบาทเจรจาและบุคลิกภาพของตนเอง และสวมบทบาท
นั้น ผูนํากลุมจะใหผูแสดงไดทราบจุดมุงหมายที่จําเปนบางประการ หรือสถานการณที่กําหนดให ผู
แสดงอาจจะมีคนเดียว หรือหลายคนก็ไดเวลาที่ใชแสดงเปนชวงส้ันๆ ภายหลังการแสดงจะมีบท
วิเคราะหบทบาทโดยอาศัยการสังเกตและการอภิปรายของกลุม 
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 3. กรณีตัวอยาง (Case) เปนวิธีการใชตัวอยางหรือเร่ืองราวตางๆ ที่เกิดข้ึนจริงๆ นํามา
ดัดแปลงและใชเปนตัวอยางในการใหผูเรียนไดศึกษาวิเคราะหและอภิปรายกัน เพื่อสรางความเขาใจ
และฝกฝนหาทางแกปญหานั้น วิธีการนี้จะชวยใหผูเรียนไดรูจักคิดและพิจารณาขอมูลที่ตนไดรับอยาง
ถี่ถวน รวมทั้งการนําเอากรณีตางๆ ซึ่งคลายคลึงกับชีวิตจริงมาใชจะชวยใหการเรียนรูมีลักษณะ
ใกลเคียงกับความเปนจริง ซึ่งมีสวนทําใหการเรียนรูมีความหมายสําหรับผูเรียนรูมากข้ึน 

 4. เกม (Game) เปนกิจกรรมที่สมาชิกตองลงมือกระทําดวยตนเอง ซึ่งผลจะออกมาใน
รูปการแพหรือชนะ โดยจะเนนในเร่ืองการตัดสินใจของผูเลนหรือสมาชิก และจะข้ึนอยูกับโครง 
สรางหรือกติกาของเกมที่ผูนํากลุมกําหนดเอาไวให องคประกอบของเกม ไดแก 

      4.1 กติกา เพื่อใหสมาชิกกลุมไดทํากิจกรรมอยางมีระเบียบ เรียบรอย บรรลุจุดมุงหมาย
ที่ตองการโดยไมตองพะวงอยูกับส่ิงนอกประเด็น 

      4.2 วิธีการ เปนข้ันตอนของการเลนซึ่งจะมีผลตอบรรยากาศของการเลนเกม 
      4.3 จุดมุงหมายของเกม เปนเปาหมายที่ผูนํากลุมตองการใหสมาชิกไดบรรลุถึง

จุดหมายนั้น อารมณ การแสดงออก และการใชความคิด เปนพฤติกรรมและความรูสึกที่สมาชิกที่เลน
เกมไดแสดงออกและรับรูซึ่งกันและกัน 

 5. สถานการณจําลอง (Simulation) เปนการจัดสถานการณใหคลายคลึงกับความเปนจริง 
เพื่อใหสมาชิกไดเรียนรูและสัมผัสความรูสึกจริงๆ ในสถานการณที่จําลองข้ึน โดยตองอาศัยกิจกรรมอ่ืน
เปนสวนประกอบ เชน เกม หรือบทบาทสมมติ 

 6. การฝกปฏิบัติ (Exercise) เปนการนําเอาทฤษฎีหรือแนวคิดตามที่ไดเรียนรูมาทดลอง
ปฏิบัติในข้ันตอนสุดทายของการฝกอบรมภายใตการดูแลของผูใหการอบรม ผูใหการอบรมจะตอง
เตรียมกิจกรรมหรือส่ิงที่จะใหฝกปฏิบัติไวลวงหนาหลังจากอบรมภาคทฤษฎีมาแลว อาจมีการสาธิต
หรือกระทําใหดูกอนและใหรับการอบรมทดลองทําตาม ขอดีของการฝกปฏิบัติ คือ ผูรับการทดลองได
ฝกปฏิบัติจริงกอนที่จะนําทักษะไปใชและทุกคนไดเรียนรูดวยตนเองและเปนเทคนิคที่จูงใจใหคนอยาก
เรียนรู 
 ทิศนา แขมมณี (2545: 152)ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ โดยการสอนหลายวิธี 
ดังตอไปนี้ 
  1. เกมส (Games) เปนวิธีการวิธีหนึ่งซึ่งนํามาใชในการสอนกลุมสัมพันธไดดี โดยครูผูสอน
สรางสถานการณหรือเกมสการเลนข้ึน แลวใหผูเรียนลงเลนดวยตนเองภายใตขอตกลงหรือกติกา
บางอยางที่กําหนดไวซึ่งผูเรียนจะตองตัดสินใจทําอยางใดอยางหนึ่งอันจะมีผลออกมาในรูปของการแพ
การชนะ วิธีการนี้จะชวยใหผูเรียนฝกการแกปญหาและเอาชนะอุปสรรคตางๆได 



 83 

  2. บทบาทสมมติฐาน (Role-play) วิธีการนี้เปนสถานการณสมมติเชนเดียวกับเกมแตมีการ
กําหนดบทบาทของผูเลนในสถานการณที่สมมติข้ึนมาแลวใหนักเรียนสวมบทบาทนั้น และแสดงออก
ตามธรรมชาติ โดยอาศัยบุคลิกภาพ ประสบการณและความรูสึกนึกคิดของตนเองเปนหลัก ดังนั้น
วิธีการนี้จึงมีสวนชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสศึกษาวิเคราะหถึงความรูสึกและพฤติกรรมของตนและผูอ่ืน
จะกอใหเกิดความเขาใจในตนเองและผูอ่ืนอยางลึกซึ้ง 
  3. กรณีตัวอยาง (Case) เปนวิธีการสอนอีกวิธีการหนึ่งซึ่งใชกรณีหรือเร่ืองราวตางๆที่
เกิดข้ึนจริงนํามาดัดแปลง และใชเปนตัวอยางในการใหผูเรียนไดศึกษาวิเคราะหและอภิปรายรวมกัน 
เพื่อสรางความเขาใจและฝกฝนหาทางแกไขปญหานั้น วิธีการนี้จะชวยใหผูเ รียนไดรูจักคิดและ
พิจารณาขอมูลที่ตนไดรับมาอยางถีถ่วนและการอภิปรายจะชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแลกเปล่ียนขอมูล
ซึ่งกันและกัน รวมทั้งนําเอากรณีตาง ๆ ซึ่งคลายกับชีวิตจริงมาใชจะชวยใหการเรียนรูมีลักษณะ
ใกลเคียงกับความจริง  ซึ่งมีสวนทําใหการเรียนรูมีความหมายสําหรับผูเรียนมากยิ่งข้ึน นอกจากนั้นยัง
เปนวิธีการที่ชวยใหผูเรียนไดฝกฝนการเผชิญและแกปญหาโดยไมตองรอใหพบกับปญหาจริง 

 4. สถานการณจําลอง (Simulation) คือการจําลองสถานการณจริงเพื่อใหผูเรียนไดลงไปอยู
ในสถานการณนั้นและไดเรียนรูเกี่ยวกับความเปนจริงในเร่ืองนั้น วิธีการนี้จะชวยใหผูเรียนไดมีโอกาส
ทดลองแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ซึ่งในสถานการณจริง ผูเรียนอาจไมกลาแสดง เพราะอาจเปนการเส่ียง
ตอผลที่จะไดรับจนเกินไป 

 5. ละคร (Acting or dramatization) เปนวิธีการที่ใหผูเรียนไดทดลองแสดงบทบาทตามบท
ที่เขียนหรือกําหนดไว  โดยผูแสดงจะตองพยายามแสดงใหสมตามบทที่กําหนดไว  โดยไมนําเอา
บุคลิกภาพ  และความรูสึกนึกคิดของตนเขาไปมีสวนเกี่ยวของอันจะมีสวนทําใหเกิดผลเสียตอการ
แสดงบทบาทนั้น ๆ วิธีการนี้เปนวิธีการที่ชวยทําใหผูเรียนไดเรียนรูสาระโดยการชวยกันนําสาระมา
แสดงใหเห็นชัด  การที่ผูเรียนไดมีโอกาสแสดงละครรวมกันจะชวยฝกใหผูเรียนเกิดความรับผิดชอบใน
การเรียนรวมกันและไดฝกการทํางานรวมกัน 

 6.  การอภิปรายกลุมยอย (Small group discussion) เปนวิธีที่เปดโอกาสใหผูเรียนทุกคน
ไดมีสวนในการแสดงออกและชวยใหผูเรียนไดรับขอมูลเพิ่มเติมมากข้ึนการจัดกลุมยอยมีหลายแบบ
ตางๆกัน    แลวแตวัตถุประสงคผูจัด เชน การอภิปรายกลุมแบบระดมสมอง (Brainstorming) การ
อภิปรายกลุมแบบฟลลิป 66 (Phillip 66) หรือแบบกลุมหึ่ง (Buzz group)  การอภิปรายกลุมแบบเวียน
รอบวง (Circular response) และการอภิปรายกลุมแบบกลุมซอน (Fishbow technique) เปนตน 

 คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546: 152 – 165 ) กลาวถึงกิจกรรมกลุมเพื่อนํามาใชใหเปนประโยชน
ตอการพัฒนาบุคคลและกลุมมากมาย กิจกรรมแตละประเภทจะชวยใหสมาชิกไดเรียนรูเร่ืองตาง ๆ 
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แตกตางกันไป เพื่อใหผูดําเนินกิจกรรมกลุม  ผูสอนกิจกรรมไดแนวความคิดและนําไปปรับปรุง
ดัดแปลงใชใหเหมาะสมกับสถานการณ 

 1. กิจกรรมกลุมเพื่อการรูจักกันและการสรางสัมพันธภาพ จะเปนระยะเร่ิมเขากลุมจะเปน
ตัวของตัวเอง  จะชวยใหทุกคนมีความสัมพันธกันเปนอยางดี ดังนั้นไมวาจะเปนกลุมใดก็ตามมักจะ
เร่ิมตนโดยการชวยใหทุกคนไดมีโอกาสรูจักกันดวยวิธีตาง ๆ เชน การติดปายชื่อ การแนะนําตัวเอง การ
สัมภาษณสมาชิกในกลุม  กิจกรรมพิเศษเพื่อทําใหรูจักกัน เปนตน 

 2. กิจกรรมกลุมเพื่อสรางความเขาใจในตนเอง เปนปจจัยทําใหบุคคลกระทําอะไรก็ตาม
ถูกตองเหมาะสม ในเร่ืองการเขาใจตนเองนั้น นอกจากบุคคลจะตองพิจารณาดวยตนเองแลวบุคคล
อ่ืนๆ สามารถจะใหขอมูลไดดวย เนื่องจากบางคร้ังคนเราไมสามารถมองเห็นรายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ 
ของตนเองได สมาชิกในกลุมจะเปรียบเสมือนกระจกเงาที่จะสะทอนภาพของบุคคลได 

 3. กิจกรรมเพื่อสรางความเขาใจในบุคคลอ่ืน ความเขาใจในบุคคลอ่ืนจะทําใหบุคคลเกิด
การยอมรับในพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนมากข้ึนไมเกิดความสงสัยวาทําไมบุคคลนั้นถึงแสดงพฤติกรรม
เชนนี้ เพราะรูและเขาใจสาเหตุของการแสดงพฤติกรรมเชนนั้น 
  สําลี รักสุทธี และศิริวาท ผลินยศ (2546: 14 – 16) ไดจัดกระบวนการเรียนรูสูผูเรียนอยาง
เปนระบบ ภายใตข้ันตอนตอไปนี้ 
 1. ข้ันนําเขาสูสาระการเรียนรู เปนการเตรียมความพรอม ใหผูเรียนเกิดการตื่นตัวที่จะเรียน
สรางความสนใจใหแกผูเรียน ซึ่งมีวิธีการหลายอยาง เชน ใหดูภาพ วิเคราะหขาวประจําวันตั้งคําถาม 
ถาม–ตอบ วิเคราะหกรณีตัวอยาง ฟงนิทาน เลาความประทับใจ ฟงเพลง ชมวีดิทัศน 
ปริศนาคําทาย  ชมสไลด  สุภาษิต คําพังเพย คําขวัญ คํากลอน เปนตน 
 ผูถายทอดตองมีส่ือการสอนประเภทตางๆ มาเราความสนใจของผูเรียน พรอมทั้งปอน
คําถามใหผูเรียนไดรูจักคิดวิเคราะหตามอยางมีเหตุผล เพื่อกระตุนเขาสูสาระการเรียนรู คําถามที่ผ ู
ถายทอดใชตองเปนคําถามที่สรางสรรค กระตุนยั่วยุใหเกิดการตอยอด จุดประกายความคิดใหเกิดการ
ตอเติม ซึ่งอาจมีคําวา ทําไม.... อยางไร.... อะไร... เม่ือไร...ที่ไหน....เปนตน  คําถามจะตองมีไมเสียดสี 
ยียวน ไมดูหม่ินดูแคลน ไมชวนใหคิดไปทางที่ไมดี  
 2. ข้ันดําเนินกระบวนการเรียนรู เม่ือผูถายทอดนําเขาสูสาระการเรียนรูแลว ผูถายทอด
จะแจงผลการเรียนรูที่คาดหวัง หรือแจงจุดประสงคการเรียนรู เปนการชี้แนะใหผูเรียนไดรูทิศทางหรือ
เปาหมายของการเรียนรูใหชัดเจน ซึ่งข้ันดําเนินกระบวนการเรียนรูนี้จัดวาเปนหัวใจสําคัญ ผูถายทอด
ไดเตรียมกระบวนการเรียนรูออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จะมีกระบวนการ
ตางๆ ดําเนินไปตามข้ันตอนของวิธีการเรียนรูและเทคนิคการถายทอดที่กําหนดไว โดยคํานึงถึงหลัก
สําคัญ คือ 
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       2.1 เนนผูเรียนใหรูจักคิดวิเคราะหตามแนวพุทธ คือคิดดี คิดชอบ คิดสรางสรรค  รูจัก
คิดวางแผนและจัดลําดับความคิด ซึ่งมีความยากงายเหมาะสมกับวัย กาลเทศะ และบุคคล 
       2.2 ผูเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธกันในกลุมเรียน ผูถายทอด แหลงเรียนรูที่เปนบุคคลมี
พระปราชญหมูบาน ชุมชน มีกิจกรรมรวมกันในกระบวนการเรียนรู 
       2.3 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูความคิดเห็นระหวางกัน ตลอดจนรวมกัน แกปญหาและ
ปฏิบัติงานรวมกันอยางเปนกระบวนการแลวสรางสรรค 

      2.4 จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดคนหาคําตอบ แสวงหาความรู สรางองคความรู 
และสรุปสาระการเรียนรูในรูปแผนที่ความคิดดวยตนเอง 
       2.5 จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากส่ิงใกลตัวและจากสภาพแวดลอม  
สถานการณส่ิงเราทั้งที่จําลองข้ึนและสภาพจริงในชุมชน ทองถิ่น เพื่อสรางประสบการณตรง  และ
ผูเรียนสามารถนําไปปรับประยุกตใชไดในชีวิตประจําวันไดอยางสรางสรรคและลงตัว 
       2.6 จัดกิจกรรมที่ผูเรียนมีสวนรวมทั้งทางกาย สติปญญา และอารมณโดยคํานึงถึง
ความแตกตางของผูเรียน ทั้งดานความสามารถสติปญญา สังคม และอารมณ ซึ่งเนนดานความรู  
(I.Q) และความดีหรือคุณธรรม (E.Q) ควบคูกันไป 

      2.7 เนื้อหาสาระของการเรียนรูเหมาะสมสอดคลองกับวัย และความตองการของผูเรียน 
โรงเรียน หมูบาน ชุมชนและทองถิ่น 
       2.8 มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเพียงพอตอการคนควาความรูตามความถนัด  และ
ความสนใจของผูเรียน โดยคํานึงถึงแหลงเรียนรูในทองถิ่นเปนสําคัญ 
      2.9 มีส่ือการเรียนรูและการจัดการเรียนรูโดยใหมีการเชื่อมโยงความสัมพันธกับ
ครอบครัว ชุมชน องคกรตางๆ เปนการรวมมือกันระหวางผูถายทอด ผูเรียน และบุคคลภายนอก ซึ่งอยู
ในสังคมเพื่อใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุดจากการเรียนรู โดยคํานึงถึงหลักประหยัดสุด ประโยชนสูง 
เปนสําคัญดวย 
 3. ข้ันสรุปกระบวนการและสรางองคความรู เปนการสรุปผลจากการดําเนินกิจกรรมตั้งแต
เร่ิมตนจนจบกระบวนการเรียนรูในแตละคร้ัง  เพื่อตรวจสอบวาบรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง หรือ
จุดประสงคการเรียนรูแตละคร้ังหรือไม และผูเรียนมีพฤติกรรมตามที่คาดหวังหรือไม 
 ส่ือการเรียนรูเปนสวนสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู ผูถายทอดจะตองวางแผนวาจะใช
ส่ือใดประกอบการจัดกิจกรรมเรียนรูในแตละข้ันตอน ส่ือบางประเภท ผูถายทอดสามรถผลิตเองได แต
ส่ือบางประเภทตองไปจัดซื้อจัดหามาใชประกอบการเรียนรู ส่ือการเรียนรูจึงอาจจะมีทั้งวัสดุ ส่ือ
เอกสาร และส่ือบุคคล ผูเรียนรูจะเขียนชื่อประกอบประเภทของส่ือทุกชนิดที่ใชในกิจกรรมการเรียนรูใน
หัวขอนี้  ส่ือการเรียนรูที่ใชกันอยูทั่วไป ไดแก วีดิทัศน สไลด CAI  หุนจําลอง รูปภาพ เอกสาร
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ประกอบการเรียนรู เอกสารประกอบการเรียน บทเรียนสําเร็จรูป  ชุดการสอน ใบความรู ใบงาน ขาว 
หนังสือสําหรับคนควา ฯลฯ ถาเปนส่ือบุคคลก็มักจะเปนผูที่เชิญมาเปนวิทยากรใหความรู เฉพาะเร่ือง 
บุคคลตัวอยาง บุคคลที่ผูถายทอดมอบหมายใหผูเรียนไปสัมภาษณเพื่อเพิ่มความรูและประสบการณ 
เปนตน สําหรับแหลงการเรียนรูนั้นมีความสําคัญตอผูเรียนมากซึ่งผูถายทอดควรจัดแหลงการเรียนรู ให
มากพอและนําผูเรียนไปเรียนรูและหาประสบการณตรง 
 4. การวัดและประเมินผล   
 การวัดผลและการประเมินผลเปนการประเมินเพื่อมุงเนนการพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ  มี
การประเมินพัฒนาการของผูเรียนในดานความประพฤติ พฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม  และ
การทดสอบควบคูไปในกระบวนการรูตามความเหมาะสมของแตละระดับ มีรูปแบบการวัดผลและ
ประเมินผลที่สามารถตรวจสอบวากระบวนการเรียนรูไดพัฒนาผูเรียนตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง หรือ
จุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวหรือไม โดยมีผลการเรียนรูของผูเรียนเปนเปาหมายสําคัญ ดังนั้น การ
ประเมินผลจะตองครอบคลุมทั้งดานความรู ดานทักษะกระบวนการ ดานทัศนคติ ควรมีการวัดและ
ประเมินตามสภาพจริง โดยเนนการวัดจากการปฏิบัติ แฟมสะสมงาน ในการประเมินผลนั้นสามารถ
ประเมินไดทั้งในระหวางดําเนินกิจกรรม  และหลังจากเสร็จส้ินกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมิน
สรุปรวม ผูสอนควรเตรียมการสําหรับการวัดผลและประเมินผล ซึ่งอาจเลือกใชเทคนิคและเคร่ืองมือใน
การประเมินผลหลากหลายใหครอบคุลมผลการเรียนรูที่คาดหวัง หรือจุดประสงคการเรียนรู และมีการ
กําหนดวิธีการประเมินใหชัดเจน เชน การทดสอบ การบันทึกพฤติกรรม การสัมภาษณ การสํารวจ
ความคิดเห็น การบันทึกจากผูเกี่ยวของ แฟมสะสมงาน ฯลฯ   
 ผูถายทอดควรกําหนดเวลาและสถานที่ประเมิน ซึ่งอาจจะประเมินระหวางผูเรียนทํา
กิจกรรม ระหวางการทํางานกลุม ระหวางการทํางานตามโครงการ หรือวันใดวันหนึ่งของสัปดาห  และ
จัดทําแบบวัดผล และประเมินผลใหสอดคลองกับวิธีการที่กําหนดไว ฯลฯ เม่ือไดผลการประเมินทั้งหมด 
ตามวิธีการที่กําหนดไวแลวผูสอนจะตองนําผลมาวิเคราะหและสรุปผลการประเมิน เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงขอบกพรอง ของการเรียนรูเพื่อการพัฒนาผูเรียนตลอดจนปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรูตาม
เกณฑที่กําหนดไว ซึ่งควรจะไดนําผลการประเมินระหวางเรียนมาประกอบการพิจารณาดวย 
 ในการประเมินผลโดยผูเรียนมีสวนรวมกําหนดตัวบงชี้การประเมินและเกณฑการประเมิน
ดวยนั้นจะทําใหผูเรียนรูสึกวาตนเองมีสวนรวมในการประเมินตนเองดวย จะทําใหผูเรียนไดทราบ
จุดบกพรองของตนเอง เพื่อจะไดพัฒนาตนเองไดอยางถูกตอง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
หรือจุดประสงคและกิจกรรมการเรียนรูในแตละเร่ืองวาจะสามารถวัดผลและประเมินผลไดโดยวิธีใดจึง
จะเกิดประสิทธิผล 
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.  โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 หมายถึง 
การจัดกิจกรรมกลุมการเรียนรูเพื่อชวยเหลือและพัฒนานักเรียนที่มีแรงจูงใจในการเรียนต่ํา ซึ่ง
พิจารณาจากวุฒิภาวะและความรูประสบการณเดิม เพื่อใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกันภายในกลุม โดย
มุงสรางใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่จะกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งรวมกัน ไดสัมผัสโดยตรงดวยตนเอง ไมวาจะ
เปนประสบการณในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนมีการปฏิสัมพันธดวยการส่ือสารและสรางเสริม
ประสบการณกับผูอ่ืน เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณและเสริมสรางกิจกรรมทางสังคมใหความรวมมือ
ในการวิเคราะหการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  ตลอดทั้งมีสวนรวมในการ
แกปญหาสมาชิกในกลุมและสามารถนําความรูที่ไดนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เทคนิคที่
นํามาใชในการจัดกิจกรรมกลุมนี้ ไดแก 1)บทบาทสมมติ วิธีการที่ใชในการเรียนการสอน มีลักษณะ
เปนสถานการณสมมติ แตมีการกําหนดบทบาทของผูเลนในสถานการณที่สมมติข้ึนมา แลวสวม
บทบาทนั้น และแสดงออกตามธรรมชาติ โดยอาศัยบุคลิกภาพ ประสบการณ และความรูสึกนึกคิดของ
ตนเปนหลัก 2) กรณีตัวอยาง หมายถึง วิธีการที่ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนโดยการนําเร่ืองราวที่เกิดข้ึน
จริง มาดัดแปลงใชเปนกรณีตัวอยางใหนักเรียนไดศึกษาวิเคราะหและอภิปราย สรางคามเขาใจและ
ฝกฝนหาทางแกไขปญหานั้น และการอภิปรายจะชวยใหนักเรียนไดมีโอกาสแลกเปล่ียนขอมูลซึ่งกัน
และกัน รวมทั้งการนําเอากรณีตางๆ ซึ่งคลายกับชีวิตจริงมาใชจะชวยใหการเรียนรูมีลักษณะใกลเคียง
กับความเปนจริง  และมีความหมายสําหรับนักเรียนมากยิ่งข้ึน 3) เกม  หมายถึง วิธีการที่ทําใหนักเรียน
เกิดการเรียนรู โดยการสรางสถานการณสมมติข้ึนใหนักเรียนลงเลนดวยตนเอง ภายใตขอตกลงตามที่
กําหนดไว ซึ่งนักเรียนจะตองตัดสินใจทําอยางใดอยางหนึ่งอันจะมีผลออกมาเปนการแพชนะ เพื่อให
นักเรียนไดเรียนรูและเกิดแนวคิดในเร่ืองของการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา       
4) การอภิปรายกลุม หมายถึง เปนการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือหัวขอที่กลุมตัดสินใจ
รวมกัน โดยสมาชิกจะไดมีสวนรวมในกิจกรรมอยางเปนอิสระและอยางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังถือได
วาเปนแกนของประชาธิปไตย เพราะมีสวนสงเสริมใหสมาชิกทุกคนไดฝกตนเองใหเปนผูที่มีคุณสมบัติ
ที่ดี เหมาะสมกับการเปนสมาชิกในสังคมประชาธิปไตย การอภิปรายกลุมจะชวยใหเกิดความคิด
สรางสรรคในสังคม การมีสัมพนัธภาพกันใหม บูรณาการความคิด และความตองการซึ่งกันและกัน 
 โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา มี 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันการมีสวนรวม 
 ผูวิจัยใหนักเรียนลงมือปฏิบัติหรือทํากิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง รวมทั้งมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น และเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 ข้ันที่ 2 ข้ันการวิเคราะห 
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 ผูวิจัยใชเทคนิค 4 เทคนิค ไดแก บทบาทสมมติ กรณีตัวอยาง เกม และการอภิปรายกลุม
โดยใชสลับกันไปในแตละคร้ัง หลังจากนั้นใหนักเรียนไดรวมกันวิเคราะห และสรุปจากกิจกรรมที่ได
ปฏิบัติและอภิปรายรวมกัน เพื่อใหนักเรียนมีการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
รวมทั้งเพื่อใหนักเรียนไดรูเกี่ยวกับตนเองไดดียิ่งข้ึน 
 ข้ันที่ 3 ข้ันสรุปและประยุกตหลักการ 
 ผูวิจัยใหนักเรียนรวบรวมแนวคิดที่ไดจากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในกลุมมาสรุปเปน
หลักการของตนเอง และสามารถนําหลักการที่ไดนั้นมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับตนเอง 
 ข้ันที่ 4 ข้ันประเมินผล 
ผูวิจัยใหนักเรียนรวมกันประเมินผลการเรียนรูของตนเอง และจากกลุม โดยการรวมกันอภิปราย
แลกเปล่ียนขอคิดเห็น และใหขอเสนอแนะรวมกันของสมาชิกในกลุม 
  กิจกรรมกลุม เปนการใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืนใน
บรรยากาศ ที่สงเสริมซึ่งกันและกันโดยใชเทคนิคตางๆ เพื่อสมาชิกกลุมจะพยายามชวยกลุม และ
บุคคลทํางานไปสูจุดมุงหมาย อีกทั้งทําใหนักเรียนนั้นเกิดความรูสึกภาคภูมิใจ มีความอบอุนใจ และมี
ความรูสึกวาตนเองนั้นมีคุณคา ทําใหเกิดความม่ันใจในตนเองยิ่งข้ึน 
 
  3.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมกลุม 
    3.9.1 งานวิจัยในประเทศ 

 ดวงแข วิทยาสุนทรวงศ (2541: 60) ศึกษาเร่ือง ผลของกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาการปรับตัว
ดานการเรียนของนักเรียนพยาบาล ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรังจังหวัดตรัง โดย
แบงเปนกลุมทดลองเขารวมกลุมสัมพันธ กับกลุมควบคุมใหขอสนเทศ พบวานักศึกษาพยาบาลมีการ
ปรับตัวดานการเรียนดีข้ึนหลังการเขากลุมสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักศึกษา
พยาบาลที่เขารวมกลุมสัมพันธมีการปรับตัวดานการเรียนดีกวานักเรียนพยาบาลที่ไดรับขอสนเทศ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 รัศมี โพนเมืองหลา (2543: 84) จากการศึกษาการเห็นคุณคาในตนเองของเด็กปญญาเลิศที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาความสามารถที่แทจริงจากการจัดกิจกรรมกลุมสัมพนัธ  ผลสรุปไดวา 
นักเรียนที่ไดคะแนนการเห็นคุณคาในตนเองกอนและหลังการทดลองแตกตางกันโดยกอนการจัด
กิจกรรมกลุมสัมพันธ นักเรียนมีคะแนนการเห็นคุณคาในตนเองอยูระหวาง  
17-37 คะแนน คะแนนเฉล่ียของกลุมเทากับ 28.6 และหลังจากการไดรับการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ
นักเรียนมีคะแนนการเห็นคุณคาในตนเองระหวาง 29-40 คะแนน คะแนนเฉล่ียของกลุมเทากับ 34.2 มี
ผลตางของคะแนนกอนและหลังการไดรับกิจกรรมกลุมอยูระหวาง 1-12 และมีคาเฉล่ียของผลตางของ
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คะแนนเทากับ 5.6 และผลการเปรียบเทียบการเห็นคุณคาในตนเองของเด็กปญญาเลิศที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวาความสามารถที่แทจริงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 หลังการเขารวมกิจกรรม
กลุมสัมพันธ 
 นิสรา คํามณี (2544: 48 – 50) เปนการศึกษาของกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาความเฉลียว
ฉลาดดานการจูงใจตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัด
นครปฐม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่มีคะแนนความเฉลียวฉลาดดานการจูงใจตนเองตั้งแต T45 ลงมา 
จํานวน 30 คน แลวสุมอยางงายเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 15 คน โดยใหกลุมทดลอง
ไดเขารวมกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาความเฉลียวฉลาดดานการจูงใจตนเองจํานวน 16 คร้ัง สวนกลุม
ควบคุมไมไดเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเฉลียวฉลาดดานการจูงใจตนเอง สรุปผลการวิจัยวา 1) 
นักเรียนมีความเฉลียวฉลาดดานการจูงใจตนเองสูงข้ึนหลังจากไดเขารวมกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนา
ความเฉลียวฉลาดดานการจูงใจตนเอง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01  2) นักเรียนที่ไดเขารวมกิจกรรม
กลุมมีความเฉลียวฉลาดดานการจูงใจตนเองสูงกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรมกลุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 เปรมใจ บุญประสพ (2545: 49) ไดศึกษาผลของกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาความเฉลียวฉลาด
ทางอารมณ ดานการตระหนักรูตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานบางกะปสังกัด
กรุงเทพมหานคร  โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 15 คน รวม 30 คน พบวานักเรียน
ที่เขารวมกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ ดานการตระหนักรูตนเอง มีความ
เฉลียวฉลาดทางอารมณดานการตระหนักรูตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความ
เฉลียวฉลาดทางอารมณดานการตระหนักรูตนเองสูงกวา นักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรมกลุมเพื่อ
พัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณดานการตระหนักรูตนเอง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 สุวิภา ภาคยอัต (2547: 36-39) ทําการวิจัยโดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาการตระหนักรูใน
ตนเองดวยกิจกรรมกลุมของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุมตัวอยางเปนนิสิตมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2546 ชั้นปที่ 1 คณะมนุษยศาสตรที่อาสาสมัครเขารวม
รับการฝกอบรมทําการสุมนิสิตมาจํานวน 40 คน แบงเปนนิสิตชาย 20 คน และนิสิตหญิง 20 คน เพื่อ
เขากลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 10 คน โดยใหกลุมทดลองไดเขารวมกิจกรรมกลุมพัฒนาการ
ตระหนักรูในตนเองจํานวน 9 คร้ัง สวนกลุมควบคุมไมไดเขารวมกิจกรรมกลุมพัฒนาการตระหนักรูใน
ตนเอง ผลการวิจัยพบวา 1) นิสิตที่ไดรับการพัฒนาการตระหนักรูในตนเองดวยกิจกรรมกลุมในกลุม
ทดลอง มีการตระหนักรูในตนเองสูงกวานิสิตที่ไมไดรับการพัฒนาเม่ือส้ินสุดการอบรมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .05 2) นิสิตหญิงที่ไดรับการพัฒนาตระหนักรูในตนเองดวยกิจกรรมกลุมมีการตระหนักรูใน
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ตนเองสูงกวานิสิตชายที่ไดรับการพัฒนาการตระหนักรูในตนเองดวยกิจกรรมกลุมเม่ือส้ินสุดการพัฒนา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สิริพงศ  สินเส็ง (2549: 72) ไดศึกษาการใชกิจกรรมกลุมในการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนทวีธาภิเษก 2 เขตบางขุนเทียน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยมีกลุมตัวอยางเปนกลุมทดลอง 32 คน พบวา 1) ความฉลาด
ทางอารมณของนักเรียนกอนการใชกิจกรรมกลุมในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ พบวา โดยรวม
อยูในระดับคอนขางดี เม่ือพิจารณารายดาน พบวา การตระหนักรูอารมณตนเอง ดานการควบคุม
ตนเอง ดานการจูงใจตนเอง และดานการเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน อยูในระดับคอนขางดี สวนดาน
ทักษะทางสังคม พบวาอยูในระดับคอนขางไมดี 2) ความฉลาดทางอารมณของนักเรียนหลังการใช
กิจกรรมกลุมในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณแลว พบวา โดยรวมอยูในระดับคอนขางดี เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับคอนขางดีทุกดาน 3) การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนทวีธาภิเษก 2 กรุงเทพมหานคร กอนและหลังการใชกิจกรรมกลุม
ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ พบวา ความฉลาดทางอารมณของนักเรียนหลังการใชชุด
กิจกรรมกลุมสูงกวาใชชุดกิจกรรมกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งโดยรวมและรายดาน 
 จากงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับกิจกรรมกลุม สรุปไดวา กิจกรรมกลุมสามารถนํามาปรับ
พฤติกรรมนักเรียนใหดีข้ึน และลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคลงไป ซึ่งการนํากิจกรรมกลุมเขามาใชรวม
ในการเรียนการสอนของนักเรียนจะสงผลใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนในทางที่ดีข้ึน 
 
  3.9.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 เทรปปา; และ ไพรค (Treppa; & Frike. 1972: 466 – 467) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลกลุม
มาราธอนที่มีตอความเขาใจในตนเอง โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ผลการวิจัย พบวา
กลุมทดลองมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับความเขาใจในตนเองดีข้ึน  มีความสามารถในการควบคุม
ตนเองมากข้ึน  เห็นคุณคาของการมีชีวิตอยู ยอมรับตนเอง เขาใจในความเปนมนุษยมีความสามารถ
ในการสรางมนุษยสัมพันธ และมีความคิดเกี่ยวกับตนเองในอุดมคติ 
 เดอรชมิตท (Durschmidt. 1978: 3953 – A) ไดทําการศึกษาผลของการใชกระบวนการ
กลุม เพื่อพัฒนาความเขาใจในตนเองของนักศึกษาในกลุมทดลอง จํานวน 38 คน โดยการใหเขารวม
กลุมการสัมมนาที่เปดโอกาสใหแตละคน ไดแสดงศักยภาพที่แทจริงของตนเอง สวนกลุมควบคุม 
จํานวน 63 คน ยังคงใหเรียนตามปกติ ผลปรากฏวา เม่ือเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมแลว กลุมทดลองมีการยอมรับตนเองดีข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนการเขาใจในตนเอง
ของทั้งสองกลุมนั้นไมแตกตางกัน 
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 เดวิส (Davis. 1988: 3263) ศึกษาผลการใชทักษะกระบวนการกลุมในการเรียน
คณิตศาสตร  หนวยการแกปญหาที่มีตอผลสัมฤทธิ์และทัศนคติในการเรียนวิชาดังกลาวของนักเรียน
เกรด 7 จํานวน 104 คน โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวาผลสัมฤทธิ์และทัศนคติในการ
เรียนของนักเรียนทั้งสองกลุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตในขณะเดียวกันก็พบวา
นักเรียนในกลุมทดลองมีปฏิสัมพันธตอกันดีกวานักเรียนในกลุมควบคุม 
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมกลุม สรุปไดวา กิจกรรมกลุมสามารถพัฒนานักเรียน  
ทําใหนักเรียนมีความเอาใจใสในการเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี สามารถพัฒนาจิตใจ   มี
ประชาธิปไตย และมีระเบียบวินัยในตนเองสูงข้ึน พรอมทั้งสามารถปรับตนเองใหเขากับสังคมของ
นักเรียนได 
 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  ในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี ้

   1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
   2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
   3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
   4. การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
 
ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
   ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
   ตอนที่ 1 การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
   แหลงขอมูล ไดแก นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห         
เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552  จํานวน 820 คน   
   

  ตอนที่ 2  การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
  ประชากรที่ใชเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชวงชั้นที่  3 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห       

เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ที่มีคะแนนการพัฒนาแรงจูงใจ
ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาตั้งแตเปอรเซ็นไทลที่ 25 ลงมา ไดจํานวน 200 คน   

  กลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
  กลุมตัวอยางที่ใชไดสุมอยางงายจากนักเรียนที่สมัครใจเขารวมโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจใน

การเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไดกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
   การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและเคร่ืองมือในการทดลองดังนี ้
   สวนที่ 1 แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา แบงออกเปน 3 ตอน 
              ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัว ไดแก เพศ ระดับชั้น 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
   ตอนที่ 3 แบบสอบถามอิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
   สวนที่  2  โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
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วิธีดําเนินการสรางเคร่ืองมือ  
  1. แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  

      1.1 กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถาม เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง
และทางออมตอแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาแบบสอบถามแรงจูงในการ
เรียนรูของอุมาภรณ สุขารมณ (2550: 110) นํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามแรงจูงใจใน
การเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ใหครอบคลุมนิยามศัพทเฉพาะ จํานวน 34 ขอ 
     1.2 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งมีลักษณะคําตอบ
เปนมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) ชนิด 5 ระดับ คือ จริง คอนขางจริง จริงบางไมจริงบาง 
คอนขางไมจริง ไมจริงเลย โดยใหนักเรียนเลือกตอบเพียงระดับใดระดับหนึ่ง จํานวน 34 ขอ มาให
ประธานและคณะกรรมตรวจสอบความถูกตอง   
      1.3 ผูวิจัยนําแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยไดแกไขมาใหมใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน คือ 
อาจารย ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง อาจารย ดร.โพธิพันธ พานิช และอาจารย ดร.สกล วรเจริญศรี  ตรวจสอบ
ความสอดคลองระหวางขอคําถาม กับนิยามศัพทเฉพาะ (Item – objective – Congruence: IOC) ได
แบบสอบถามแตละขอที่มีคา IOC ตั้งแต .66 – 1.00 แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม ตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
       1.4 ผูวิจัยนําแบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไปทดลองใช   (Try 
out) กับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยาง จํานวน 100 คน แลวนําแบบสอบถามจํานวน 34 ขอมาตรวจวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก
เปนรายขอ และหาความเชื่อม่ัน ของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach.1990: 50) ไดคาอํานาจจําแนกระหวาง .235 – .734 และคาความเชื่อม่ันทั้ง
ฉบับเทากับ .924  
      1.5 ผูวิจัยเลือกแบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่มีในขอ 1.4 หาคา
อํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ันจํานวน 30 ขอ นําไปใชในการวิจัยตอไป 
 
ตัวอยางแบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัว ไดแก เพศ ระดับชั้น 

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามดานสวนตัวของนักเรียน เม่ืออานขอความแลว 
โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงใน  (  ) หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงของนักเรียน 

1. เพศ 
     ( )   ชาย                               ( )  หญิง 
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2. ระดับชั้น 
     ( ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ( ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ( ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 
ตอนท่ี 2  แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
คําช้ีแจง ใหนักเรียนอานขอความในแตละขอ แลวพิจารณาวา ขอความแตละขอเปนจริงสําหรับตัว
นักเรียนมากนอยเพียงใด โดยใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงของนักเรียน
มากที่สุดเพียงขอเดียว และกรุณาตอบทุกขอ 
 

 
ขอที ่

 
ขอความ 

จริง
 

คอ
นข

างจ
ริง 

จริง
บา

งไม
จริง

บา
ง 

คอ
นข

างไ
มจ

ริง 
ไมจ

ริงเ
ลย

 

 ดานความสนใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา      
0 ขาพเจามีความกระตือรือรนที่จะทํากิจกรรมกลุม 

วิชาพระพุทธศาสนา 
     

00 ขาพเจามีความกระตือรือรนตั้งใจฟงขณะครูอธิบาย 
วิชาพระพุทธศาสนา 

     

 ดานการวางแผนในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา      
0 ขาพเจาจัดเตรียมอุปกรณการเรียนใหพรอมทุกคร้ัง 

กอนมาเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
     

00 ขาพเจาอานหนังสือวิชาพระพุทธศาสนากอนเขาเรียนทุกวัน      
 ดานการพึ่งตนเองในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา      
0 ขาพเจาทําการบานวิชาพระพุทธศาสนาดวยตนเอง      
00 การบานวิชาพระพุทธศาสนาขาพเจาจะใหเพื่อนชวยทุกคร้ัง      
 ดานการตั้งเปาหมายในการเรียนวชิาพระพุทธศาสนา      
0 ขาพเจาตั้งความหวังทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไว

คอนขางสูง 
     

00 ขาพเจาตองการมีความรูวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อนําไป
ประยุกตในชีวิตประจําวัน 
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 เกณฑการใหคะแนน 
    ขอความทางบวก ขอความทางลบ 

  จริง           ให  5  คะแนน  ให  1  คะแนน 
  คอนขางจริง  ให  4  คะแนน  ให  2  คะแนน 
  จริงบางไมจริงบาง        ให  3  คะแนน  ให  3  คะแนน 
  คอนขางไมจริง  ให  2  คะแนน  ให  4  คะแนน 
  ไมจริงเลย  ให  1  คะแนน  ให  5  คะแนน 
 

การแปลความหมายของคะแนน  
  คาเฉลี่ย   การแปลความหมาย 
   4.21 – 5.00 มีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยูในระดับสูง 
   3.41 – 4.20 มีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยูในระดับคอนขางสูง 
   2.61 – 3.40 มีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยูในระดับปานกลาง 
   1.81 – 2.60 มีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยูในระดับคอนขางต่ํา 
   1.00 – 1.80 มีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยูในระดับต่ํา 
 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามอิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา มีขั้นตอนการสรางดังน้ี 
   เคร่ืองมือใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามอิทธิบาท 4 ในการเรียน วิชาพระพุทธศาสนา   
ที่ผูวิจัยไดสรางข้ึนโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยดําเนินตามลําดับดังตอไปนี้ 
   1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวของกับอิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาทั้ง 4 
ดาน ไดแก ดานฉันทะ ดานวิริยะ ดานจิตตะ และดานวิมังสา (สุพวรรณ จันทมาศ. 2551: 113) เพื่อ
นํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามอิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ใหครอบคลุม
นิยามศัพทเฉพาะ จํานวน 32 ขอ   
   2. ผูวิจัยสรางแบบสอบถามเกีย่วกับอิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาแตละดาน  
โดยเขียนใหสอดคลองตามที่นิยามไว ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Ration scale) ชนิด 5 ระดับ 
คือ จริง คอนขางจริง จริงบางไมจริงบาง คอนขางไมจริงจริง ไมจริงเลย โดยใหนักเรียนเลือกตอบเพียง
ระดับใดระดับหนึ่ง จํานวน 32 ขอ มาใหประธานและคณะกรรมการตรวจสอบความถูกตอง 
   3. ผูวิจัยนําแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยไดแกไขมาใหมใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน คือ  อาจารย
ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง อาจารย ดร.โพธิพันธ พานิช และอาจารย ดร.สกล วรเจริญศรี  ตรวจสอบความถูก
สอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยมามศัพทเฉพาะ (Item – objective – Congruence: IOC) แลว
นํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
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   4. ผูวิจัยนําแบบสอบถามอิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไปทดลองใช (Try out) 
กับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยาง จํานวน 100 คน แลวนําแบบสอบถามจํานวน 32 ขอ มาตรวจวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก
เปนรายขอ และหาความเชื่อม่ัน ของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach.1990: 50) ไดคาอํานาจจําแนกระหวาง .268 – .578 และคาความเชื่อม่ันทั้ง
ฉบับเทากับ .936 
   5. ผูวิจยัเลือกแบบสอบถามอิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่มีในขอ 1.4 หาคา
อํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ันจํานวน 32 ขอ นําไปใชในการวิจัยตอไป 
 
คําช้ีแจง ใหนักเรียนอานขอความตอไปนี้ แลวพิจารณาวาขอความแตละขอเปนจริงสําหรับตัวนักเรียน
มากนอยเพียงใด โดยใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงของนักเรียนมาก
ที่สุดเพียงขอเดียว 

 
ขอที ่

 
ขอความ 

จริง
 

คอ
นข

างจ
ริง 

จริง
บา

งไม
จริง

บา
ง 

คอ
นข

างไ
มจ

ริง 
ไมจ

ริงเ
ลย

 

 ดานฉันทะ  ความรูสึกพึงพอใจในการเรียน 
วิชาพระพุทธศาสนา 

     

0 ขาพเจาชอบเรียนวิชาพระพุทธศาสนา      
00 ขาพเจาชอบบรรยากาศการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา      
 ดานวิริยะ  ความพากเพียรพยายามในการเรียน 

วิชาพระพุทธศาสนา 
     

0 ขาพเจาไมเคยรูสึกทอแท  เม่ือทําการบาน 
วิชาพระพุทธศาสนา 

     

00 ขาพเจาอดทนทําการบานวิชาพระพุทธศาสนาใหเสร็จกอน
กําหนดสงทุกคร้ัง  แมวาจะมีการบานวิชาอ่ืนๆ ดวยก็ตาม 

     

 ดานจิตตะ  ความเอาใจใสในการเรียน 
วิชาพระพุทธศาสนา 

     

0 ขาพเจาตั้งใจฟงครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา      
00 ขาพเจาตั้งใจทําการบานวิชาพระพุทธศาสนา      
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ไมจ
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 ดานวิมังสา การหมั่นตรึกตรองพิจารณาในการเรียน 
วิชาพระพุทธศาสนา 

     

0 ขาพเจาหม่ันตรวจสอบขอบกพรองของงาน 
วิชาพระพุทธศาสนากอนสงครูทุกคร้ัง 

     

00 ขาพเจาไมคอยมีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 
วิชาพระพุทธศาสนา 

     

 
เกณฑการใหคะแนน 

    ขอความทางบวก ขอความทางลบ 
จริง           ให  5  คะแนน  ให  1  คะแนน 
คอนขางจริง  ให  4  คะแนน  ให  2  คะแนน 
จริงบางไมจริงบาง          ให  3  คะแนน  ให  3  คะแนน 
คอนขางไมจริง  ให  2  คะแนน  ให  4  คะแนน 
ไมจริงเลย  ให  1  คะแนน  ให  5  คะแนน 
 

การแปลความหมายของคะแนน 
 คาเฉลี่ย   การแปลความหมาย 
 4.21 – 5.00 มีอิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยูในระดับสูง 
 3.41 – 4.20 มีอิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยูในระดับคอนขางสูง 
 2.61 – 3.40 มีอิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยูในระดับปานกลาง 
 1.81 – 2.60 มีอิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยูในระดับคอนขางต่ํา 
 1.00 – 1.80 มีอิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยูในระดับต่ํา 
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2. โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ผูวิจัยได

ดําเนินการสรางโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
 2.1 ผูวิจัย ศึกษานิยามศัพทเฉพาะ เอกสารและงานวิจัย รวมถึงหลักธรรมและแนวปฏิบัติ
ในทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับแรงจูงในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา และกิจกรรมกลุมเพื่อใช
พัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา อีกทั้งสอบถามและสัมภาษณในดานการนําหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชรวมกับเทคนิคและวิธีการทางกิจกรรมกลุม เพื่อใชเปนแนวทางใน
การสรางโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนารวมกับการใชอิทธิบาท 4 ให
เหมาะสมกับจุดมุงหมายในการวิจัย 
  2.2 ผูวิจัยนําโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาและอิทธิบาท 4       
ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่สรางข้ึนไปใหประธานและคณะกรรมตรวจสอบในเร่ืองความ
สอดคลองระหวางนิยามศัพทเฉพาะ จุดมุงหมายกิจกรรม เนื้อหา และวิธีดําเนินการ จํานวน 10  คร้ัง  

2.3 ผูวิจัยนําโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาและอิทธิบาท 4 ในการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน คือ อาจารย ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง  
อาจารย ดร.โพธิพันธ พานิช และอาจารย ดร.สกล วรเจริญศรี ตรวจสอบความสอดคลอง ในเร่ือง
จุดมุงหมาย นิยามศัพทเฉพาะ กิจกรรม เนื้อหา วิธีดําเนินการ และการประเมินผลแลวนํามาปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
  2.4 ผูวิจัยนําโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาและอิทธิบาท 4  ใน
การเรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 10 คน เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับเนื้อหา วิธีการและระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
กอนนําไปใชในการวิจัยตอไป 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี ้
 1. ขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความรวมมือ
จากโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดนําหนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลถึง
ผูอํานวยการในโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร และทําการแจก
แบบสอบถามใหกับผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง จํานวน 820 ชุด  
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 3. ทดลองใชโปรแกรมแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา กับกลุมตัวอยาง 15 คน 
ปรากฎดังตาราง 1   
 
ตาราง 1  การเขารวมโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาชวงชั้นที่ 3 
  
คร้ังที ่ วัน/เดือน/ป หัวขอเร่ือง ส่ิงที่พัฒนา 

1 พุธ 4  ตุลาคม 2552 
15.00 – 16.00 ปฐมนิเทศ “การสรางความสัมพันธ” สรางความคุนเคย 

2 ศุกร 6 ตุลาคม 2552 
15.00 – 16.00 เกม “อานภาษากาย ทายใหถูก” ความสนใจ 

3 จันทร 9 ตุลาคม 2552 
15.00 – 16.00 

กรณีตัวอยาง  “คุณครู กับ ลูกศิษย” ความสนใจ 

4 พุธ 11 ตุลาคม 2552 
15.00 – 16.00 

เกม “คิดกอนลงมือทํา” การวางแผน 

5 ศุกร 13 ตุลาคม 2552 
15.00 – 16.00 

บทบาทสมมติ “วางแผนทุกคร้ัง” การวางแผน 

6 จันทร16 ตุลาคม 2552 
15.00 – 16.00 

อภิปรายกลุม “หองเรียนของขาพเจา” การพึ่งตนเอง 

7 พุธ 18 ตุลาคม 2552 
15.00 – 16.00 

อภิปรายกลุม “เรียนอยางไรใหมี
ความสุข” 

การพึ่งตนเอง 

8 ศุกร 20 ตุลาคม 2552 
15.00 – 16.00 กรณีตัวอยาง “การเรียนของกรรณิการ” การตั้งเปาหมาย 

9 จันทร 23 ตุลาคม 2552 
15.00 – 16.00 บทบาทสมมติ “ชีวิตไมเคยทอ” การตั้งเปาหมาย 

10 พุธ 25 ตุลาคม 2552 
15.00 – 16.00 ปจฉิมนิเทศ อภิปรายกลุม “สัญญาใจ” สรุปผล 
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แผนการทดลอง   
การทดลองคร้ังนี้เปนการทดลองแบบกลุมเดียวสอบกอน-หลังการทดลอง (One Group 

Pretest-Posttest Design ซึ่งมีแบบแผนการทดลอง ดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541: 326) 
 

สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 

  
ความหมายของสัญลักษณ  

T1      แทน    การทดสอบกอนการทดลอง 
    T2      แทน    การทดสอบหลังการทดลอง 
    X      แทน    ไดรับโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 
วิธีดําเนินการทดลอง 
   1. ข้ันกอนการทดลอง   

  ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมทดลอง จํานวน 15 คน ทําแบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียน 
วิชาพระพุทธศาสนา โดยผูวิจัยสรางข้ึนและเก็บคะแนนไวกอนการทดลอง (Pretest)   
   2. ข้ันการทดลอง  

  ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองโดยใหกลุมตัวอยางเขารวมโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ที่ ผูวิจัยสรางข้ึนจํานวน 10 คร้ังโดยกําหนดเปน 3 คร้ังตอสัปดาหใน          
วันจันทร วันพุธ และวันศุกร เวลา 15.00 – 16.00 นาฬิกา    
   3. ข้ันหลังการทดลอง   

  ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา   
ชุดเดียวกันกับฉบับที่ใชกอนการทดลองแลวเก็บเปนคะแนนหลังการทดลอง (Posttest)  
   4. ผูวิจัยนําคะแนนการทดสอบกอนการทดลองและคะแนนการทดสอบหลังการทดลองมาทํา
การวิเคราะหทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป 
 
การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
   1. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาตามตัวแปรอิสระ 
   2. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา กอนและหลังการเขารวมโปรแกรม
พัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพุทธศาสนาโดยใชกิจกรรมกลุมของนักเรียน 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
   1. สถิติพื้นฐาน ไดแก  
         1.1 คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
         1.2 คะแนนความเบี่ยงเบนตามมาตรฐาน (Standard Deviation)  
                     1.3 คาเปอรเซ็นไทล (Percentiles) 
   2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพเคร่ืองมือ ไดแก 
          2.1 วิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แบบสอบถามแรงจูงใจใน
การเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC; Item Objective Congrucnec 
ของผูทรงคณุวุฒิ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว (บุญเชิด 
ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 95) 
          2.2 วิเคราะหคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียน           
วิชาพระพุทธศาสนา โดยใชการวิเคราะหคาระหวางขอกับคะแนน (Item total Correlation) และคา
เชื่อม่ันความสอดคลองภายใน โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค  

         2.3 หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
โดยใชสูตรสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient 1998: 
191)  
   3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน  
               3.1 เปรียบเทียบการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชวงชั้น
ที่ 3 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห เปนกลุมทดลอง โดยทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One  
way analysis of variance) หรือทดสอบคา F ถาหากพบวาผลการทดสอบมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบความแตกตางตามวิธีของ Scheffe 
         3.2 เปรียบเทียบการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาจําแนกตามเพศ
ของนักเรียนโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหกอนและหลังการทดลองโดยใช t-test for dependent 
Samples (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543: 160) 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
     ในการวิเคราะหขอมูล  และแปลความหมายผลของการวิเคราะหขอมูลวิจัยไดกําหนด
สัญลักษณตางๆ  ที่ใชแทนความหมายดังนี ้
   N แทน  จํานวนประชากร 
   n แทน  กลุมตัวอยาง 
   X แทน คาคะแนน 
   X  แทน คาคะแนนเฉล่ีย 
   S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 
   t แทน คาสถิติที่ใชทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ีย 2 กลุม (t-test) 
   F แทน คาสถิติที่ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย 3 กลุม (F-test) 
   df   แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of freedom) 
   SS แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of square) 
   MS แทน คาเฉล่ียของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean square) 

  
ผลการวิเคราะหขอมูล  

  ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี ้
  ตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลสวนตัว แรงจงูใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา และอิทธิบาท 4 

ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 1.1 เพศ ระดับชั้น และอิทธิบาท 4  ของนักเรียน ผลการวิเคราะหขอมูล ปรากฏดัง
ตาราง 2 
 
ตาราง 2 แสดงคาสถิติพื้นฐานของขอมูลสวนตัวของนักเรียน 

 
ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

ชาย 432 52.70 
หญิง 388 47.30 เพศ 
รวม 820 100 
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  ตาราง 2 (ตอ) 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 323 39.40 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 297 36.20 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 200 24.40 

ระดับชั้น 

รวม 820 100 
สูง           ( X =4.44) 49 6.00 

คอนขางสูง( X = 3.73) 345 42.00 
ปานกลาง  ( X =3.07) 370 45.10 
คอนขางต่ํา ( X =2.37) 51 6.20 
ต่ํา          ( X =1.70) 5 0.60 

อิทธิบาท 4  

รวม 820 100 
 
    จากตาราง 2 พบวา นักเรียนสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 52.70) และเปนนักเรียน           

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  และ  2  จํานวนพอๆ กัน  (รอยละ 39.40 และรอยละ 36.20 ตามลําดับ)   
สวนอิทธิบาท 4  โดยรวม พบวา อยูในระดับคอนขางสูง และระดับปานกลาง (รอยละ 42.00 และรอย
ละ 45.10 ตามลําดับ) 
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1.2 ระดับอิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ผลการวิเคราะหขอมูล ปรากฏดัง
ตาราง 3   
 
ตาราง 3 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของอิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา (N=820)   

  
ดาน X  S.D. ระดับ 

1. ฉันทะความรูสึกพึงพอใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 3.26 .614 ปานกลาง 
2. วิริยะความพากเพียรพยายามในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 3.47 .683 คอนขางสูง 
3. จิตตะความเอาใจใสในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 3.33 .573 ปานกลาง 
4. วิมังสาการหม่ันตรึกตรองพจิารณาในการเรียน 
วิชาพระพุทธศาสนา 

3.45 .653 คอนขางสูง 

รวม 3.38 .537 ปานกลาง 
 

  จากตาราง 3 พบวา นักเรียนที่มีอิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยรวม อยูใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.38)  เม่ือพิจารณารายดานพบวา วิริยะความพากเพียรพยายามในการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนาอยูในระดับคอนขางสูง ( X = 3.47) วิมังสาการหม่ันตรึกตรองพิจารณาในการ
เรียนอยูในระดับคอนขางสูง ( X = 3.45) นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง 

 
   1.2.1 ระดับอิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ดานฉันทะความรูสึกพึงพอใจใน
การเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  ผลการวิเคราะห ปรากฏดังตาราง 4 
 
ตาราง  4  อิทธิบาท 4  ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ดานฉันทะความรูสึกพึงพอใจในการเรียน 
       วิชาพระพุทธศาสนา (N=820)   

 
ดานฉันทะ  ความรูสึกพึงพอใจในการเรียน 
วิชาพระพุทธศาสนา X  S.D. ระดับ  

1. ขาพเจาชอบเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 3.96 .88 คอนขางสูง 
2. ขาพเจาชอบบรรยากาศการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 3.91 .97 คอนขางสูง 
3. ขาพเจาชอบทํากิจกรรมวิชาพระพุทธศาสนา 3.89 .95 คอนขางสูง 
4.ขาพเจาไมชอบเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเพราะเปนเร่ืองที่นาเบื่อ 2.07 1.22 ปานกลาง 
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  ตาราง 4 (ตอ) 
 
ดานฉันทะ  ความรูสึกพึงพอใจในการเรียน 
วิชาพระพุทธศาสนา X  S.D. ระดับ  

5. ขาพเจาชอบเขาหองสมุดคนควาหาความรูวิชาพระพุทธศาสนา 2.91 1.14 ปานกลาง 
6. ขาพเจาชอบเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเพราะทําใหชีวิตขาพเจา 
ดีข้ึน 

3.65 .99 คอนขางสูง 

7. ขาพเจาชอบวิชาพระพุทธศาสนา มากกวาวิชาอ่ืนๆ  2.93 1.08 ปานกลาง 
8. ขาพเจาชอบทําการบานวิชาพระพุทธศาสนาใหเสร็จเปน 
วิชาแรก แมจะมีการบานวิชาอ่ืนก็ตาม 2.78 1.13 ปานกลาง 

รวม 3.26 .59 ปานกลาง 
 

จากตาราง 4 พบวา อิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ดานฉันทะความรูสึกพึง
พอใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยรวม อยูในระดับ  ปานกลาง ( X = 3.26) เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา นักเ รียนชอบเรียนวิชาพระพุทธศาสนา นั กเ รียนชอบบรรยากาศการเ รียน                  
วิชาพระพุทธศาสนา นักเ รียนชอบทํากิจกรรมวิชาพระพุทธศาสนา และนักเ รียนชอบเรียน               
วิชาพระพุทธศาสนาเพราะทําใหชีวิตขาพเจาดีข้ึนในระดับคอนขางสูง ( X = 3.96, X = 3.91, X = 
3.89, X = 3.65 ตามลําดับ) สวนความรูสึกพึงพอใจขออ่ืนๆ อยูในระดับ ปานกลาง 
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     1.2.2 ระดับอิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ดานวิริยะความพากเพียรพยายาม
ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ผลการวิเคราะห ปรากฏดังตาราง 5 
 
ตาราง 5 อิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ดานวิริยะความพากเพียรพยายามในการเรียน 
      วิชาพระพุทธศาสนา (N=820)   
 

 
 

  จากตาราง 5 พบวา อิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ดานวิริยะความพากเพียร
พยายามในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยรวมอยูในระดับคอนขางสูง ( X = 3.47) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา นักเรียนไมเคยรูสึกทอแท เ ม่ือทําการบานวิชาพระพุทธศาสนาที่ยาก นักเรียน
พยายามทําการบานวิชาพระพุทธศาสนาสงครูใหเสร็จทันเวลา นักเรียนพยายามมีสวนรวมในการทํา

ดานวิริยะ ความพากเพียรพยายามในการเรียน 
วิชาพระพุทธศาสนา X  S.D. ระดับ  

1. ขาพเจาไมเคยรูสึกทอแท  เม่ือทําการบานวิชาพระพุทธศาสนา 
ที่ยาก 3.53 1.08 คอนขางสูง 

2. ขาพเจาอดทนทําการบานวิชาพระพุทธศาสนาใหเสร็จกอนกําหนด
สงทุกคร้ัง  แมวาจะมีการบานวิชาอ่ืนๆ ดวยก็ตาม 3.34 1.08 ปานกลาง 

3. ขาพเจาพยายามทําการบานวิชาพระพุทธศาสนาสงครูใหเสร็จ
ทันเวลา 3.77 1.04 คอนขางสูง 

4. ขาพเจาพยายามมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
วิชาพระพุทธศาสนา 

3.71 .96 คอนขางสูง 

5. เม่ือเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไมเขาใจ ขาพเจาพยายาม 
ถามครูโดยไมรูสึกทอแท 

3.35 1.09 คอนขางสูง 

 6. ขาพเจามีความพยายามที่จะอานหนังสือวิชาพระพุทธศาสนาให
จบตามที่ขาพเจากําหนดไวแมวาจะใชเวลานาน 

3.24 1.05 ปานกลาง 

7. ขาพเจามีความอดทนในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา แมวาจะมี
เสียงเพื่อนพูดคุยรบกวน 

3.57 1.04 คอนขางสูง 

8. ขาพเจาพยายามทบทวนบทเรียนที่ยากในวิชาพระพุทธศาสนา
เสมอๆ 

3.21 1.02 ปานกลาง 

รวม 3.47 .68 คอนขางสูง 
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กิจกรรมวิชาพระพุทธศาสนา เม่ือเรียน วิชาพระพุทธศาสนาไมเขาใจขาพเจาพยายามถามครูโดยไม
รูสึกทอแท และนักเรียนมีความอดทนในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา แมวาจะมีเสียงเพื่อนพูดคุย
รบกวน อยูในระดับคอนขางสูง ( X = 3.53, X = 3.77 , X = 3.71 ,    X = 3.35 , X = 3.57 
ตามลําดับ) นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง 
 
    1.2.3 ระดับอิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ดานจิตตะความเอาใจใสในการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ผลการวิเคราะห ปรากฏดังตาราง 6 
 
ตาราง 6 อิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ดานจิตตะความเอาใจใสในการเรียน 
      วิชาพระพุทธศาสนา (N=820)   
 
ดานจิตตะความเอาใจใสในการเรียน วิชาพระพุทธศาสนา X  S.D. ระดับ  
1. ขาพเจาตั้งใจฟงครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา 3.84 .96 คอนขางสูง 
2. ขาพเจาตั้งใจทําการบานวิชาพระพุทธศาสนา  3.67 .98 คอนขางสูง 
3.ขาพเจาตั้งใจอานหนังสือวิชาพระพุทธศาสนาตามที่ครูมอบหมาย 3.43 1.05 คอนขางสูง 
4. ขาพเจาไมตั้งใจฟงครูอธิบาย เม่ือเพื่อนชวนคุย 2.70 1.25 ปานกลาง 
5. ขาพเจาตั้งใจเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยางสมํ่าเสมอ 3.71 1.04 คอนขางสูง 
6. ขาพเจาใหความสําคัญกับงานวิชาพระพุทธศาสนา 
ที่ครูมอบหมาย 3.77 1.82 คอนขางสูง 

7. ขาพเจาชอบนั่งหมอลอย ขณะเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 2.65 1.24 ปานกลาง 
8. ขาพเจามักงวงนอนในเวลาเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 2.76 1.24 ปานกลาง 
9. ขาพเจามีสมาธิและจดจอในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 3.42 .99 คอนขางสูง 

รวม 3.33 .57 ปานกลาง 
 

  จากตาราง 6 พบวา อิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ดานจิตตะความเอาใจใส
ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.33) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา นักเรียนตั้งใจฟงครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา นักเรียนตั้งใจทําการบานวิชาพระพุทธศาสนา 
นัก เ รียนตั้ ง ใ จอานหนัง สือวิชาพระพุท ธศาสนาตามที่ค รูมอบหมาย นัก เ รีย นตั้ ง ใจ เ รีย น                    
วิชาพระพุทธศาสนาอยางสมํ่าเสมอ นักเรียน ใหความสําคัญกับงาน วิชาพระพุทธศาสนาที่ครู
มอบหมาย นักเรียนมีสมาธิและจดจอในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ( X = 3.84 , X = 3.67,    
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X = 3.43 , X = 3.71 , X = 3.77 , X = 3.42 ตามลําดับ) สวนความเอาใจใสในการเรียนขออ่ืนๆ 
อยูในระดับปานกลาง 
 

  1.2.4 ระดับอิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ดานวิมังสาการหม่ันตรึกตรอง
พิจารณาในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ผลการวิเคราะห ปรากฏดังตาราง 7 
 
ตาราง 7 อิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ดานวิมังสาการหม่ันตรึกตรองพิจารณาใน 
      การเรียนวิชาพระพุทธศาสนา (N=820)   
 
ดานวิมังสา การหมั่นตรึกตรองพิจารณาในการเรียน 
วิชาพระพุทธศาสนา X  S.D. ระดับ  

1. ขาพเจาหม่ันตรวจสอบขอบกพรองของงานวิชาพระพุทธศาสนา
กอนสงครูทุกคร้ัง 3.40 1.06 ปานกลาง 

2. ขาพเจาไมคอยมีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 
วิชาพระพุทธศาสนา 3.04 1.11 ปานกลาง 

3. ขาพเจาหม่ันติดตามผลการเรียนวิชาพระพุทธศาสนากับครู 
ทุกคร้ัง เพื่อปรับปรุงแกไขใหผลการเรียนดีข้ึน 

3.55 1.05 คอนขางสูง 

4. เม่ือผลการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไมดี ขาพเจาจะทบทวน 
หาขอผิดพลาดทุกคร้ัง 

3.48 1.00 คอนขางสูง 

5. เม่ือครูเสนอแนะขอบกพรองในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
ขาพเจาจะปรับปรุงแกไขทันที 

3.68 .98 คอนขางสูง 

6. ขาพเจามีความรอบคอบในการทํางานวิชาพระพุทธศาสนา 3.41 1.00 คอนขางสูง 
7. ขาพเจาปรับปรุงวิธีทํางานวิชาพระพุทธศาสนาใหมีประสิทธิภาพ
อยูตลอดเวลา 3.59 1.01 คอนขางสูง 

รวม 3.45 .65 คอนขางสูง 
 
  จากตาราง 7 พบวา อิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ดานวิมังสาการหม่ันตรึก

ตรองพิจารณาในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยรวมอยูในระดับคอนขางสูง ( X = 3.45) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนหม่ันติดตามผลการเรียนวิชาพระพุทธศาสนากับครูทุกคร้ัง เพื่อ
ปรับปรุงแกไขใหผลการเรียนดีข้ึน เม่ือผลการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไมดี ขาพเจาจะทบทวนหา
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ขอผิดพลาดทุกคร้ัง เม่ือครูเสนอแนะขอบกพรองในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ขาพเจาจะปรับปรุง
แกไขทันที นักเรียนมีความรอบคอบในการทํางาน วิชาพระพุทธศาสนา และนักเรียนปรับปรุงวิธีทํางาน
วิชาพระพุทธศาสนาใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา ( X = 3.55 , X = 3.48, X = 3.68 , X = 3.41 
, X = 3.59 ตามลําดับ) นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง 

 
    1.3  ระดับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ผลการวิเคราะหขอมูล  ปรากฏดัง

ตาราง 8  
 

ตาราง 8 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา (N=820)   
  

ดาน X  S.D. ระดับแรงจูงใจ 
1.  การวางแผนในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 3.04 .663 ปานกลาง 
2.  ความสนใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 3.81 .639 คอนขางสูง 
3.  การพึ่งตนเองในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 2.99 .628 ปานกลาง 
4.  ตั้งเปาหมายในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 3.34 .667 ปานกลาง 

รวม 3.30 .512 ปานกลาง 
 
  จากตาราง 8 พบวา นักเรียนที่มีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยรวม อยูใน

ระดับปานกลาง ( X = 3.30) เม่ือพิจารณารายดานพบวา ความสนใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
อยูในระดับคอนขางสูง ( X = 3.81) นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง 
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    1.3.1 ระดับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ดานการวางแผนในการเรียน         
วิชาพระพุทธศาสนา ผลการวิเคราะหขอมูล ปรากฎดังตาราง 9 
  
ตาราง  9  แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ดานการวางแผนในการเรียน  
      วิชาพระพุทธศาสนา (N=820) 

 
ดานการวางแผนในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา X  S.D. ระดับ 

1. ขาพเจาจัดเตรียมอุปกรณการเรียนใหพรอมทุกคร้ังกอนมาเรียน
วิชาพระพุทธศาสนา 4.02 .89 คอนขางสูง 

2. ขาพเจาอานหนังสือวิชาพระพุทธศาสนากอนเขาเรียนทุกวัน 2.66 1.02 ปานกลาง 
3. ขาพเจาอานหนังสือวิชาพระพุทธศาสนาลวงหนากอนสอบ 
ทุกคร้ัง 

3.27 1.11 ปานกลาง 

4.ขาพเจาทําตารางเวลาการอานหนังสือวิชาพระพุทธศาสนา 
ทุกวัน 

2.57 1.23 ปานกลาง 

5. ขาพเจาไมเคยจัดตารางเวลาการอานหนังสือ 
วิชาพระพุทธศาสนาอยางชัดเชน 

2.70 1.30 ปานกลาง 

รวม 3.04 .66 ปานกลาง 
   
 จากตาราง 9 พบวา แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ดานการวางแผนในการเรียน

วิชาพระพุทธศาสนา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.04) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียน
จัดเตรียมอุปกรณการเรียนใหพรอมทุกคร้ังกอนมาเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในระดับคอนขางสูง 
( X =4.02) สวนกิจกรรมในการวางแผนขออ่ืนๆ อยูในระดับปานกลาง 
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   1.3.2 ระดับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ดานความสนใจในการเรียน          
วิชาพระพุทธศาสนา ผลการวิเคราะหขอมูล ปรากฎดังตาราง 10 
 
ตาราง 10 แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ดานความสนใจในการเรียน 
      วิชาพระพุทธศาสนา (N=820)   
 
ดานความสนใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา X  S.D. ระดับ 
1. ขาพเจามีความกระตือรือรนที่จะทํากิจกรรมกลุม 
วิชาพระพุทธศาสนา 3.85 1.13 คอนขางสูง 

2. ขาพเจามีความกระตือรือรนตั้งใจฟงขณะครูอธิบาย 
วิชาพระพุทธศาสนา 3.88 .88 คอนขางสูง 

3. ขาพเจาเพลิดเพลินกับงานวิชาพระพุทธศาสนาที่ตองใชความ
กลาแสดงออก 3.63 1.04 คอนขางสูง 

4. ขาพเจาชอบกิจกรรมวิชาพระพุทธศาสนา ที่เปดโอกาสใหแสดง
ความคิดไดอยางอิสระ 3.87 1.00 คอนขางสูง 

5. ขาพเจากระตือรือรนเม่ือครูถามปญหาวิชาพระพุทธศาสนา 3.38 .98 คอนขางสูง 
6. ขาพเจาเพลิดเพลินที่ไดฟงการบรรยายวิชาพระพุทธศาสนาจาก
วิทยากรพิเศษ 

3.97 .98 คอนขางสูง 

7. ขาพเจากระตือรือรนทํางานวิชาพระพุทธศาสนา  
เพื่อทํางานนั้นใหเสร็จ 

3.90 .99 คอนขางสูง 

8. เม่ือไดทํากิจกรรมวิชาพระพุทธศาสนากับเพื่อน  
ขาพเจารูสึกเพลิดเพลิน 4.02 .96 คอนขางสูง 

รวม 3.81 .63 คอนขางสูง 
 

  จากตาราง 10 พบวา แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ดานความสนใจในการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนา โดยรวมอยูในระดับคอนขางสูง ( X =3.81) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา เม่ือได
ทํากิจกรรมวิชาพระพุทธศาสนากับเพื่อน นักเรียนรูสึกเพลิดเพลิน ในระดับคอนขางสูง ( X = 4.02) 
สวนความสนใจขออ่ืนๆ อยูในระดับคอนขางสูง 
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   1.3.3 ระดับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ดานการพึ่งตนเองในการเรียน       
วิชาพระพุทธศาสนา ผลการวิเคราะหขอมูล ปรากฎดังตาราง 11 

 
ตาราง 11  แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ดานการพึ่งตนเองในการเรียน 
      วิชาพระพุทธศาสนา (N=820)   
 

ดานการพึ่งตนเองในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา X  S.D. ระดับ 
1. ขาพเจาทําการบานวิชาพระพุทธศาสนาดวยตนเอง 3.90 1.46 คอนขางสูง 
2. การบานวิชาพระพุทธศาสนาขาพเจาจะใหเพื่อนชวยทุกคร้ัง  2.70 1.17 ปานกลาง 
3. เม่ือสงสัยในวิชาพระพุทธศาสนา ขาพเจาจะคนควาใหเขาใจ 
ดวยตนเอง 3.32 1.03 ปานกลาง 

4. ขาพเจามักจะคนควาหาความรูวิชาพระพุทธศาสนาเพิ่มเติม 
จากที่เรียนในหองเรียน 3.16 1.07 ปานกลาง 

5. เม่ือทําการบานวิชาพระพุทธศาสนาไมเสร็จ  
ขาพเจาจะใหเพื่อนทําให  2.13 1.28 ปานกลาง 

6. แมวาการบานวิชาพระพุทธศาสนาจะยากหรืองาย  
ขาพเจาจะพึ่งคนอ่ืนใหชวยคนหางานเสมอ 2.79 1.22 ปานกลาง 

7. เม่ือขาพเจาปวยทําใหขาดเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  
ขาพเจาจะอานทบทวนดวยตนเอง 3.07 1.13 ปานกลาง 

8. เม่ือเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไมเขาใจ ขาพเจาจะคนควาจาก
หองสมุดโรงเรียนทุกคร้ัง 2.72 1.36 ปานกลาง 

9. ขาพเจาไมเคยใหเพื่อนชวยทําการบานวิชาพระพุทธศาสนาเลย 3.14 1.32 ปานกลาง 
รวม 2.99 .62 ปานกลาง 

 
จากตาราง 11 พบวา แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ดานการพึ่งตนเองในการเรียน

วิชาพระพุทธศาสนา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.99) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียน
ทําการบานวิชาพระพุทธศาสนาดวยตนเองอยูในระดับคอนขางสูง ( X = 3.90) สวนการพึ่งตนเองขอ
อ่ืนๆ อยูในระดับปานกลาง 
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    1.3.4 ระดับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ดานการตั้งเปาหมายในการเรียน  
วิชาพระพุทธศาสนา ผลการวิเคราะหขอมูล ปรากฎดังตาราง 12 

 
ตาราง 12 แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ดานการตั้งเปาหมายในการเรียน 
      วิชาพระพุทธศาสนา (N=820)   
 

ดานการตั้งเปาหมายในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา X  S.D. ระดับ 
1. ขาพเจาตั้งความหวังทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
ไวคอนขางสูง 3.32 1.07 ปานกลาง 

2. ขาพเจาตองการมีความรูวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อนําไปประยุกต
ในชีวิตประจําวัน 3.58 1.05 คอนขางสูง 

3. ขาพเจามุงศึกษาความรูทางวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อนํามาพัฒนา
ตนเอง 3.62 1.02 คอนขางสูง 

4. ขาพเจาจะเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไปเร่ือยๆ โดยไมสนใจ 
ตอผลการเรียน 2.65 1.20 ปานกลาง 

5. ขาพเจามุงม่ันเรียนวิชาพระพุทธศาสนาใหเกง 3.52 1.01 คอนขางสูง 
6. ขาพเจาตองการไดความรูดานวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อสามารถ
แนะนําคนอ่ืนได 

3.55 1.04 คอนขางสูง 

7. ขาพเจามุงม่ันนําความรูวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อไปเรียนตอ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

3.65 1.05 คอนขางสูง 

8. ขาพเจารูสึกหมดกําลังใจที่จะเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เม่ือรูวา
ตนเองไดผลคะแนนต่ํากวาเพื่อน 2.82 1.32 ปานกลาง 

รวม 3.34 .66 ปานกลาง 
 

  จากตาราง 12 พบวา แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ดานการตั้งเปาหมายในการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.34) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
นักเรียนตองการมีความรูวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อนําไปประยุกตในชีวิตประจําวัน นักเรียนมุงศึกษา
ความรูทางวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อนํามาพัฒนาตนเอง นักเรียนมุงม่ันเรียนวิชาพระพุทธศาสนาใหเกง 
นักเรียนตองการไดความรูดานวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อสามารถแนะนําคนอ่ืนได และนักเรียนมุงม่ันนํา
ความรูวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อไปเรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลาย อยูในระดับคอนขางสูง ( X =3.58 , 
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X =3.62 , X =3.52 , X =3.55 , X =3.65 ตามลําดับ) สวนการตั้งเปาหมายขออ่ืนๆ อยูในระดับ
ปานกลาง 

 
    2. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาจําแนกตามสถานภาพ  

         2.1 แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา จําแนกตามเพศ ผลการวิเคราะหขอมูล 
ปรากฏดังตาราง 13  
 
ตาราง 13 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพทุธศาสนา จําแนกตามเพศ 

 
ดาน เพศ n X  S.D t 

ชาย 432 3.06 .713 .716 
1. การวางแผนในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

หญิง 388 3.03 .604  
ชาย 432 3.75 .608  2.85* 

2. ความสนใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
หญิง 388 3.88 .666  
ชาย 432 3.07 .693 3.88* 

3. การพึ่งตนเองในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
หญิง 388 2.90 .534  
ชาย 432 3.36 .683 .727 

4. การตั้งเปาหมายในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
หญิง 388 3.32 .650  
ชาย 432 3.31 .536 .766 

รวม 
หญิง 338 3.28 .485  

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

 
   จากตาราง 13 นักเรียนชายหญิงมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยรวม           
ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา นักเ รียนเ รียนชายหญิงมีแรงจูงใจในการเรียน              
วิชาพระพุทธศาสนาตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพียง 2 ดาน คือ ดานความสนใจใน
การเรียนวิชาพระพุทธศาสนา และดานการพึ่งตนเองในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ที่เหลือไม
แตกตางกัน  ไมสอดคลองสมมติฐาน ขอ 1 
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  2.2  แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา จําแนกตามระดับชั้น ผลการวิเคราะหขอมูล 
ปรากฎดังตาราง 14-15 
 
ตาราง 14 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา จําแนกตามระดับชั้น  

 
ดาน ช้ัน n X  S.D. ระดับ 

ม.1 323 3.00 .682 ปานกลาง 
ม.2 297 3.09 .680 ปานกลาง 1. การวางแผนในการเรียน 

วิชาพระพุทธศาสนา 
ม.3 200 3.05 .603 ปานกลาง 
ม.1 323 3.82 .666 คอนขางสูง 
ม.2 297 3.77 .614 คอนขางสูง 2. ความสนใจในการเรียน 

วิชาพระพุทธศาสนา 
ม.3 200 3.86 .630 คอนขางสูง 
ม.1 323 2.97 .623 ปานกลาง 
ม.2 297 3.04 .660 ปานกลาง 3. การพึ่งตนเองในการเรียน 

วิชาพระพุทธศาสนา 
ม.3 200 2.95 .587 ปานกลาง 
ม.1 323 3.33 .673 ปานกลาง 
ม.2 297 3.35 .699 ปานกลาง 4. การตั้งเปาหมายในการเรียน 

วิชาพระพทุธศาสนา 
ม.3 200 3.34 .610 ปานกลาง 
ม.1 323 3.28 .525 ปานกลาง 
ม.2 297 3.31 .530 ปานกลาง 

 
รวม 

 ม.3 200 3.30 .464 ปานกลาง 
 

    จากตาราง 14  พบวา แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา จําแนกตามระดับชัน้ 
โดยรวมของนักเรียนทุกระดับชั้น อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนทุก
ชั้น มีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยูในระดับคอนขางสูง คือดานความสนใจในการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนา สวนอีก 3 ดานที่เหลือ อยูในระดับปลางกลาง 
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ตาราง 15 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา จําแนกตามระดับชั้น 
 

ดานการวางแผนในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
แหลงความแปรปรวน SS df MS F 

ระหวางกลุม 1.130 2 .565 1.284 
ภายในกลุม 359.677 817 .440  

รวม 360.808 819   
ดานความสนใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F 
ระหวางกลุม 1.027 2 .514 1.258 
ภายในกลุม 333.696 817 .408  

รวม 334.723 819   
ดานการพึ่งตนเองในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

SS df MS F แหลงความแปรปรวน 
ระหวางกลุม 1.059 2 .530 1.340 
ภายในกลุม 322.804 817 .395  

รวม 323.863 819   
ดานการตั้งเปาหมายในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F 
ระหวางกลุม 2.72E-02 2 1.360E-02 .030 
ภายในกลุม 365.097 817 .447  

รวม 365.097 819   
โดยรวมทั้ง 4 ดาน  

แหลงความแปรปรวน SS df MS F 
ระหวางกลุม 9.327E-02 2 4.664E-02 .189 
ภายในกลุม 202.047 817 .247  

รวม 202.140 819   
 
    จากตาราง 15 พบวา แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนานักเรียนแตละระดับชั้น       

ไมแตกตางกัน  ทั้งแรงจูงใจโดยรวม และรายดาน ไมสอดคลองสมมติฐานขอ 1 
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   3. ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนากับอิทธิบาท 4 ในการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ผลการวิเคราะหขอมูล  ปรากฏดังตาราง 16 

 
ตาราง 16 ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนากับอิทธิบาท 4 ในการเรียน 
      วิชาพระพุทธศาสนา 
 

ดาน  แรงจูงใจในการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนา 

อิทธิบาท 4 ในการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนา 

แรงจูงใจในการเรียน 
วิชาพระพุทธศาสนา 

Pearson Correlatin 
Sig.(2-tailed) 

N 

1.000 
. 

15 

746** 
.001 
15 

อิทธิบาท 4 ในการเรียน 
วิชาพระพุทธศาสนา 

Pearson Correlatin 
Sig.(2-tailed) 

N 

.746** 
.001 
15 

1.000 
. 

15 
 

  จากตาราง 16 พบวา  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)  เทากับ  .746**  นั่นคือ แรงจูงใจในการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนามีความสัมพันธทางบวกกับอิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับสมมติฐาน ขอ 3 
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 ตอนที่ 2 การใชโปรแกรมพัฒนาแรงจงูใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ผลการทดลอง 
ปรากฏดังตาราง 17 

 
ตาราง 17 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนากอนและหลังการ 
       เขารวมโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 

กอนทดลอง หลังทดลอง ดาน 
X  S.D X  S.D 

t 

ดานการวางแผนในการเรียน 
วิชาพระพุทธศาสนา 

 
2.42 

 
0.61 

 
3.49 

 
0.57 

 
4.312** 

ดานความสนใจในการเรียน 
วิชาพระพุทธศาสนา 

 
2.35 

 
0.41 

 
4.28 

 
0.46 

 
12.808** 

ดานการพ่ึงตนเองในการเรียน 
วิชาพระพุทธศาสนา 

 
2.69 

 
0.43 

 
3.82 

 
0.43 

 
6.394** 

ดานการตั้งเปาหมายในการเรียน 
วิชาพระพุทธศาสนา 

 
2.02 

 
0.29 

 
3.90 

 
0.40 

 
20.011** 

รวม 2.37 0.28 3.87 0.31 12.402** 
 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 
 
  จากตาราง 17  พบวา แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียน กอนและหลัง 

เขารวมโปรแกรมพัฒนาแรงจงูใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 



บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  ขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังนี ้ผูวิจยัไดตั้งความมุงหมาย มีดังนี ้
   1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนไทย
นิยมสงเคราะห เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
   2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาและอิทธิบาท 4 
ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห เขตบางเขน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
   3. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนากอนและหลังเขารวมโปรแกรม
พัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห 
เขตบางเขน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนมีเพศตางกันมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาแตกตางกัน 
 2. นักเรียนระดับชั้นตางกันมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาแตกตางกัน 
 3. แรงจู ง ใจ ใ นก าร เ รีย นวิช าพระพุทธศาสนาและ อิท ธิบาท 4 ใน การ เ รีย น                       
วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนมีความสัมพันธกัน 

 4. นักเรียนที่เขารวมโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนามีแรงจูงใจใน
การเรียนมากข้ึนหลังจากเขารวมโปรแกรม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ แบงเปน 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
 แหลงขอมูล ไดแก นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนไทยนิยม
สงเคราะห เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 820 คน   
 
 
 



 120 

 ตอนที่ 2 การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 ประชากรที่ใชเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห      

เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ที่มีคะแนนการพัฒนาแรงจูงใจ
ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาตั้งแตเปอรเซ็นไทลที่ 25 ลงมา ไดจํานวน 200 คน   

 กลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 กลุมตัวอยางที่ใชไดสุมอยางงายจากนักเรียนที่สมัครใจเขารวมโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจใน

การเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไดกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. แบบสอบถามขอมูลสวนตัว ไดแก เพศ ระดับชั้น 
 2. แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 3. แบบสอบถามอิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 4. โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

 
วิธีการดําเนินการทดลอง 
 1. ข้ันกอนการทดลอง   

 ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมทดลอง จํานวน 15 คน ทําแบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียน 
วิชาพระพุทธศาสนา โดยผูวิจัยสรางข้ึนและเก็บคะแนนไวกอนการทดลอง  
 2. ข้ันการทดลอง  

 ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองโดยใหกลุมตัวอยางเขารวมโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ที่ผูวิจัยสรางข้ึนจํานวน 10 คร้ังโดยกําหนดเปน 3 คร้ังตอสัปดาห ในวันจันทร 
วันพุธ และวันศุกร  เวลา 15.00 – 16.00 นาฬิกา    
 3. ข้ันหลังการทดลอง   

 ผู วิจัยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา           
ชุดเดียวกันกับฉบับที่ใชกอนการทดลองแลวเก็บเปนคะแนนหลังการทดลอง  
 4. ผูวิจัยนําคะแนนการทดสอบกอนการทดลองและคะแนนการทดสอบหลังการทดลองมา
ทําการวิเคราะหทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป 
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การวิเคราะหขอมูล 
 1. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 2. หาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนากับอิทธิบาท 4 ในการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 3. เปรียบเทียบคะแนนแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียน กอนและหลัง 
ไดรับโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพุทธศาสนาโดยใชกิจกรรมกลุม 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1  

 1. นักเรียนมีอิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยรวม อยูในระดับปานกลาง    
เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานวิริยะในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยูในระดับคอนขางสูง       
ดานวิมังสาในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยูในระดับคอนขางสูง สวนดานฉันทะในการเรียน               
วิชาพระพุทธศาสนา และจิตตะในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยูในระดับปานกลาง 

 2. นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยรวม อยูในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา ดานความสนใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยูในระดับคอนขางสูง สวน
ดานการวางแผนในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา การพึ่งตนเองในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา และ
การตั้งเปาหมายในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา อยูในระดับปานกลาง 

 3. แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยรวม ระหวางชายหญิง ไมแตกตางกัน     
แต แตก ต างกัน อย าง มีนั ย สํา คัญ ท างสถิติ ที่ ร ะดับ  .05 ใ น ด าน ความสน ใ จ ใ น ก าร เ รีย น                       
วิชาพระพุทธศาสนา และการพึ่งตนเองในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

 4. แรงจู งใจในการเ รียนวิชาพระพุทธศาสนาของนัก เ รียนชั้น มัธยมศึกษาปที่  1                 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไมแตกตางกัน 
 5. แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนามีความสัมพันธทางบวกกับอิทธิบาท 4 ในการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 ตอนที่ 2 
 นักเรียนที่รวมโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนามีแรงจูงใจใน     
การเรียนวิชาพระพุทธศาสนาสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มี เพศและระดับชั้นเรียนตางกัน ของนักเรียนโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห        
เขตบางเขน  สังกัดกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่สามารถอภิปรายไดดังนี้ 

 1. นักเรียนมีอิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาแลว พบวาดานวิริยะในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยูในระดับคอนขางสูง ( X = 3.47) 
สาเหตุที่ทําใหนักเรียนมีวิริยะความพากเพียรพยายามในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา อยูในระดับ
คอนขางสูง เพราะนักเรียนเหลานั้น ไดตระหนักถึงเปาหมาย คือส่ิงที่ไดตั้งใจไวในใจวาเราจะกระทําส่ิง
นั้นๆ ใหสําเร็จ เม่ือไดรูถึงส่ิงที่คาดหวังและรูถึงเปาหมายที่ไดตั้งใจแลว จึงทําใหเกิดความวิริยะ
พากเพียรพยายามมากข้ึนกวาเดิมในการที่จะกระทําใหประสบความสําเร็จในเปาหมายที่ตนเองไดตั้ง
ไว จึงเกิดเปนพลังชวยพลักดันใหเกิดกําลังที่จะตอสูฝาฝนอุปสรรคที่ไดพบเจอในระหวางการเรียน   
วิชาพระพุทธศาสนา สอดคลองกับ วศิน อินทสระ (2530: 43) ไดใหความหมายวิริยะ วา ความเปนผู
กลา คือ แกลวกลาในกิจที่ทําไมยอทอ ยอหยอน ทํากิจดวยกําลังทั้งหมด มีความบากบั่นม่ันคง (ทฬฺห
ปรฺกโม) ไมทอดธุระเสียกลางคัน หรือละทิ้งเสียกลางคัน (อนิกฺขิตฺตธุโร) มีความพากเพียรอยูเสมอไมจับ
จด หรือหยุดเสีย ทําจนกวาจะถึงจุดมุงหมายนั้นๆ (อารทฺธวิริโย) ชื่อวา ความเพียร สัตวทั้งหลายควรทํา 
(วิริยํ นาเมตํ สตฺเตหิ กตฺตพฺพํ) ความเพียรเปนส่ิงที่นักปราชญสรรเสริญ เม่ือบุคคลไดทําคามเพียรเต็ม
กําลังของตนแลวถึงไมสําเร็จ ใครเลาจะตําหนิได นักปราชญตําหนิคนที่ลมเหลว เพราะกระทําความ
เพียรยอหยอนนั้นเอง ดังที่พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต. 2545: 880) กลาววา วิริยะ คือความเพียร 
ความแกลวกลา เขมแข็ง กระตือรือรนในธรรม หรือส่ิงที่ปญญาเฟนได อาจหาญในความดี มีกําลังใจ  
สูกิจ บากบั่น รุดไปขางหนา ยึดจิตไวได ไมใหหดหูทอถอยหรือทอแท ฉะนั้น เม่ือทําส่ิงใดดวยความ
เพียรพยายาม เขมแข็งอดทน ไมทอดทิ้งกิจที่ทํานั้นก็ยอมสําเร็จดังที่ตั้งใจไว สวนดานวิมังสาการหม่ัน
ตรึกตรองพิจารณาในการเรียนอยูในระดับคอนขางสูง ( X = 3.45) เพราะเกิดความเขาใจในการเรียน    
วิชาพระพุทธศาสนามากข้ึนกวาเดิม อันเนื่องมากจากการที่ไดหลักในการคิดและวิเคราะหที่ถูกตอง 
เม่ือไดรูหลักในการคิดวิเคราะหแลว การพิจารณา การตรึกตรอง จึงมากข้ึนตามกระบวนการเรียนรูไป
ดวย เม่ือเราไดรับรูขอมูลขาวสาร หรือหลักและวิธีการของการเรียนรูในเร่ืองอะไรแลวก็ตาม การหม่ัน
ตรึกตรอง พิจารณา ในเร่ืองนั้นๆ ก็จะมากข้ึนตามไปดวยเชนกัน สอดคลองกับ มหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ 
(2550: 124) วิมังสา   คือความเขาใจทํา  หมายความวา ทํางานดวยปญญา ดวยสมองคิด ไมใชสักแต
วาทํา คนเราแมจะรักงานแคไหน บากบั่นปานใด หรือเอาใจจดจออยูตลอดเวลา แตถาขาดการใช
ปญญาพิจารณางานดวยแลว ผลที่สุดงานก็คั่งคางจนได เพราะแมวาข้ันตอนการทํางานจะสําเร็จไป
แลว แตผลงานก็ไม เ รียบรอย ตองทํากันใหม รํ่าไป  สวนดาน ฉันทะ และจิตตะในการเ รียน               
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วิชาพระพุทธศาสนาอยูในระดับปานกลาง ซึ่งพระธรรมปฎก (ประยุทธ  ปยุตฺโต) 2541: 45 – 46) ไดให
ความหมาย ฉันทะ วา เปนจุดเร่ิมตนของการศึกษาเพื่อพัฒนาตนหรือตองการรูในส่ิงตางๆ เพราะถามี
ฉันทะอยากทํา  อยากเรียนรูแลว ก็เกิดการอยากศึกษา เม่ือพบปญหาก็พยายามอยางไมทอถอย      
จึงกลาวไดวาฉันทะเปนจิตสํานึกของการศึกษา สอดคลองกับ อรุณศรี กุมุท (2516: 7) อธิบายวา 
ความตั้งใจเรียนคือพลังอยางหนึ่งที่แฝงอยูในตัวบุคคลและผลักดันใหประกอบกิจกรรมตางๆ อยาง
จิงจังปริมาณของความผลักดันนี้มีความสัมพันธกับผลสําเร็จแหงกิจกรรมของบุคคล กลาวคือ บุคคลที่
มีความตั้งใจมากจะมีผลสัมฤทธิ์ในการทํางานสูง ตรงกันขามกับบุคคลที่มีปริมาณความตั้งใจนอยจะมี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่ํา ฉะนั้นในการเรียนหรือในการทํางานวิชาพระพุทธศาสนา นอกจากมีความ
พอใจ (ฉันทะ) แลวจะตองมีความบากบั่นไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย (วิริยะ) แลวยังจะตองเอาใจฝกใฝ  
(จิตตะ) ในส่ิงนั้นไมวางธุระยังตองใชปญญาพิจารณาเหตุผล (วิมังสา) เม่ือบุคคลประกอบพรอมดวย
คุณธรรม ทั้ง 4 นี้แลวอาจบรรลุส่ิงที่ตองประสงค ซึ่งไมเหลือวิสัยใหสําเร็จได 

 2. นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายดานพบวา ดานความสนใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยูในระดับคอนขางสูง 
กลาวคือ คนเรามีความสนใจในการเรียนรูส่ิงตางๆ ไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับส่ิงแวดลอมที่มีสวนเกี่ยวของ
กับบุคคลนั้นๆ เชนการศึกษาอบรม ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับชั้น  ระดับสติปญญา 
ความสามารถทางรางกายและความถนัด ส่ิงเหลานี้ลวนมีสวนเกี่ยวของกับความสนใจในการเรียน  
สอดคลองกับ โจนส (Jones.1970: 42-48) ไดศึกษาความเปล่ียนแปลงความรูสึกรับผิดชอบของเด็ก
ตามอายุ  พบวาเด็กอายุ 9-11ป มีความรูสึกรับผิดชอบนอยและมีชวงความรับผิดชอบไมแตกตางกัน
เลย อายุ 13 ปข้ึนไปจะมีความรับผิดชอบสูงข้ึนเร่ือยๆ จนถึง 16–17 ป จะคงที่อีกคร้ัง สอดคลองกับ 
แมคเคลแลนด (McCleland. 1969: 2339-A) ไดศึกษาตัวแปรที่ใชทักษะดานสติปญญาที่คาดวาจะมี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา ความสนใจเปนตัวแปรหนึ่งที่มีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดานอ่ืนๆ อยูในระดับปานกลาง เบ็ญจาภา 
สุทธะพินทุ (2536: 66) ไดศึกษาเร่ืองสาเหตุของการสูญเปลาทางการศึกษาเกิดจากการที่นักศึกษา
ปรับตัวเขากับสภาพการเรียนไมได ขาดการวางแผนการเรียนที่ดี ไมมีวิธีแกไขขอบกพรองทางดานการ
เรียนของตน สอดคลองกับ รัตนา ภัทรธัญญา (2535: 48 – 49) ไดศึกษาผลของการใชเทคนิคแมแบบที่
มีตอการพึ่งตนเองดานการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนทุงทรายวิทยา อําเภอคลอง 
ขลุง จังหวัดกําแพงเพชร พบวาการใชเทคนิคแมแบบทําใหนักเรียนมีการพึ่งตนเองดานการเรียนสูงข้ึน
กวาการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับ แบนดูราและคณะ (พัฒนา 
พลอยประไพ. 2539: 75; อางอิงจาก Bandura. 1974) ไดทดลองโดยจัดกลุมผูเรียนใหกลุมที่ 1 
ตั้งเปาหมายระยะยาว, กลุมที่ 2 ตั้งเปาหมายระยะส้ัน  และกลุมที่ 3 ไมไดตั้งเปาหมาย จากการ
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ทดลองปรากฏวาผูเรียนในกลุมที่ตั้งเปาหมายระยะส้ันมีแรงจูงใจในการเรียน และสนใจในการเรียนสูง
กวา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาทุกกลุม นั่นคือผูที่มีแรงจูงใจในการเรียนสูงยอมจะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งผูที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงยอมจะมีแรงจูงใจใน
การเรียนสูงดวย ดังนั้นหากสรางหรือสนับสนุนใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมากข้ึนเทาใด เขาก็
ยอมจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากข้ึนเทานั้น (Eggen; & Kauchak. 2004: 349) 

 3. นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีคะแนนเฉล่ียแรงจูงในในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในสภาพสังคมปจจุบัน ระบบขอมูลขาวสารเจริญกาวหนาอยาง
รวดเร็ว เพศหญิงและเพศชายมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน  ดังนั้น  เพศหญิงจึงกลาแสดงออกมาข้ึน  
กลาคิดกลาทํา  และกลาตัดสินใจในการเผชิญปญหาทัดเทียมกับเพศชาย นั่นคือเพื่อความอยูรอดตอ
การดํารงชีวิต และเพื่อการแขงขันทางดานความคิด ความสามารถเพื่อความเจริญกาวหนาในชีวิต  
โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน และส่ิงแวดลอมที่อยูรอบตัว  เพื่อนําไปพัฒนาตนเองในดาน
ตางๆ เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานความสนใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยูในระดับ
คอนขางสูง ( X =3.88) ซึ่งจะเห็นไดวา นักเรียนหญิงมีความสนใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา    
สูงกวานักเรียนชาย สาเหตุที่นักเรียนหญิงมีความสนใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาสูงกวานักเรียน
ชาย มีอยู 2 ประการคือ ประการแรก ผูที่ทําการสอน คือพระ ซึ่งก็คือผูชาย กลาวคือ เพศตรงกันขามกนั 
ยอมเปนที่สนใจของอีกฝาย ทําใหนักเรียนหญิงสนใจที่จะตั้งใจเรียน ประการที่สอง เนื้อหา             
วิชาพระพุทธศาสนาคือพระธรรมคําส่ังสอน ซึ่งธรรมะมีสภาพเปนส่ิงนุมนวลละเอียดออน สุขุม 
ประณีต สามารถเขากับสภาพจิตใจของนักเรียนหญิงไดงายและรวดเร็วกวา เพราะโดยสภาพของ
ผูหญิง เปนผูที่มีความออนโยน นุมนวล ละมนละไม ดังจะเห็นไดจากการทําบุญทางพระพุทธศาสนา 
ประชาชนทั่วไป โดยสวนมากของผูทําบุญนั้นเปนผูหญิง สอดคลองกับ  ดิวอ้ิ (Dewey. 1959: 66) 
กลาววา ความสนใจ คือ ความรูสึกชอบหรือความพอใจที่บุคคลมีตอส่ิงหนึ่ง แนวคิดใดแนวคิดหนึ่งหรือ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ดังที่ กูด (Good. 1973: 311) กลาววา เปนความรูสึกชอบของคนเราแสดงตอ
ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งความรูสึกนี้อาจจะมีชั่วขณะหนึ่งหรืออาจจะมีถาวรตอไปก็ได  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความ
อยากรูอยากเห็นของบุคคลนั้น สวนดานการพึ่งตนเองในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยูในระดับ
คอนขางสูง ( X = 3.07) ซึ่งจะเห็นไดวา นักเรียนชายมีการพึ่งตนเองในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
สูงกวานักเรียนหญิง สาเหตุที่นักเรียนชายมีการพึ่งตนเองในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา สูงกวา
นักเรียนหญิงนั้น นักเรียนชายเปนเพศ แทนสัญลักษณของความเขมแข็ง กลาหาญ เด็ดเดี่ยว ผูชายจึง
มีความภาคภูมิใจในความเปนผูชาย การพึ่งตนเองเปนการแสดงออกซึ่งความเปนผูเขมแข็ง กลาหาญ 
และความเด็ดเดียว สอดคลองกับ อารี พันธมณี (2544: 33) กลาวไววา ความแตกตางทางเพศ 
หมายถึง ความแตกตางในเร่ืองตางๆ ทางเพศชายและเพศหญิง ซึ่งวัฒนธรรมสวนสําคัญในการ
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กําหนดบทบาทของหญิงและชายใหแตกตางกัน เชน บางวัฒนธรรมถือวา ชายเปนชางเทาหนา     
หญิงเปนชางเทาหลัง หรือชายเปนผูนําหญิงเปนผูตาม เปนตน หรือในบางวัฒนธรรมเชื่อวาผูชายตอง
เขมแข็งอดทนออนแอไมไดผูหญิงเปนผูที่ออนแอกวา หรือผูชายมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน
มากกวาผูหญิง เพราะในบางตําแหนงไมเปดใหผูหญิงทํางานในตําแหนงหนาที่การงานสูงกวา  ซึ่งส่ิง
เหลานั้นเปนการแสดงใหเห็นความแตกตางระหวางเพศ โดยมีเร่ืองของวัฒนธรรมเขามาเกี่ยวของ 
ฉะนั้น เพศหญิงและเพศชายมีความสามารถและมีความสนใจแตกตางกัน เพศนาจะเปนตัวแปรที่มี
สวนเกี่ยวของหรือมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  
  4. นักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนแตกตางกัน  มีแรงจูงใจดานการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
โดยอาศัยหลักอิทธิบาท 4 โดยรวมแลว ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  ขอที่ 2 ทั้งนี้
อาจจะเปนเพราะวา  นักเรียนมีเวลาในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 1 คร้ัง ตอสัปดาห ซึ่งนอยเกินไป
ทําใหนักเรียนไมใหความสําคัญกับวิชาพระพุทธศาสนาเทาที่ควร ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณครู
พระชวยสอนนักเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห  และสัมภาษณครูผูสอนใน
ระดับชวงชั้นที่ 3 พบวา นักเรียนบางคนไมใหความสนใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา นักเรียนบาง
คนขาดความกระตือรือรน นักเรียนบางคนไมรับผิดชอบในการเรียน  นักเรียนบางคนไมมีความอดทน
ในการตั้งใจฟงครูสอน นักเรียนบางคนเลนหรือหยอกลอกัน นอกจากนี้แลวเวลามอบหมายงานใหทํา
ในหองหรือใหไปทําเปนการบาน  นักเรียนโดยเฉล่ียแตละหอง ประมาณ 40 คน จะสงการบานหรืองาน
ที่ใหไปทําในหองนอยมาก พอสอบถามกจ็ะตอบวา ไมไดเอามาจากที่บาน ข้ีเกียจ ไมมีเวลาทําการบาน  
ตองไปชวยพอแมทํางาน ไมรูจะทําอยางไรกับการบาน สวนนักเรียนที่มีความขยันในการเรียน มีความ
เอาใจใส เม่ือไมเขาใจสวนไหนในบทที่เรียนก็จะถาม และเม่ือมอบหมายงานตางๆ ใหทํา ก็จะมีความ
กระตือรือรนในการทํางานใหเสร็จในเวลาเรียน พรอมทําใหเสร็จในชั่วโมงเรียน และจากการสังเกตที่ให
ทํางานเปนกลุม นักเรียนจะมีความเอาใจใสใหความรวมมือกับเพื่อน มีความพยายามเพื่อใหมีสวนรวม
ในการทํางานกลุม สรุปไดวาแรงจูงใจของนักเรียนในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียน ไมได
เพิ่มข้ึนตามระดับชั้นเรียนที่สูงข้ึนหรือความแตกตางระหวางเพศไมไดตางกัน 
 5. แ รง จู ง ใ จ ใ น ก า ร เ รี ย น วิช า พร ะพุ ท ธศ า สน า  กั บ อิ ท ธิ บ าท  4  ใ น ก า ร เ รี ย น                       
วิชาพระพุทธศาสนา พบวา มีความสัมพันธเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 3 ทําใหผูวิจัยเชื่อม่ันวา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้น สามารถ
นํามาใชพัฒนาใหประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาและในการทํางาน  โดยใหบูรณา
การกับประสบการณของนักเรียนที่ไดรับ เพื่อใหนักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามหลักอิทธิบาท 4 ได
อยางตอเนื่อง ปญหาดานการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาจึงลดนอยลง สอดคลองกับ ภทรพร ยุทธาภรณ
พินิจ (254: 236-250) ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตฺโต เพื่อ
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สรางรูปแบบในการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตฺโต และศึกษาผลที่ไดจากการ
พัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กลุมตัวอยางในการทดลองคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 จํานวน 20 
คน ที่ไดรับการพัฒนาดวยรูปแบบที่สรางข้ึนการทดลองรูปแบบฯ  ใชเวลา 8 วัน วันละ 6-7 ชั่วโมง รวม 
52 ชั่วโมง การเก็บขอมูลมีทั้งกอน ระหวาง และหลังการทดลอง ดวยแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แบบ
ประเมินพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม และการรายงานตนเอง การวิเคราะหขอมูลใชการทดลอง
สอบคาที่ (t-test) และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ตามแนวคิดของป.อ.ปยุตฺโต ที่พัฒนาข้ึน  ไดใชหลักสูตรธรรมคือ การรักษาศีล การฝกสติและสมาธิ
ตามหลักอิทธิบาท การพัฒนาปญญาดวยการสรางศรัทธาและ โยโสมนสิการ และเนื้อหาการจัด
กิจกรรมในการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ประกอบดวยสาระคือ สภาพปจจุบัน หลักการและเหตุผล  
วัตถุประสงค แนวคิดทฤษฎีกระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนาโดยมีจุดเนนที่องคประกอบจะตอง
บูรณาการตามหลักพุทธธรรม สวนผลการทดลองใชรูปแบบพบวาผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตฺโต โดยรวมและในแตละดาน (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) ระยะหลัง
การทดลองสูงข้ึนกวาระยะกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผูเรียนไดแสดง
พฤติกรรมและรายงานตนเองอยางชัดเจนวา สามารถพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กลาวคือ ผูเรียนเพิ่ม
ความตั้งใจ ความพยายาม ความเอาใจใสและการใชปญหาไตรตรองในการทํากิจกรรม อยางเต็ม
ความสามารถเพื่อใหเกิดประโยชนเกื้อกูลตอตนเองผูอ่ืน และสังคม 
 6. จากผลการเขารวมโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียน
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยอาศัยหลักอิทธิบาท 4 ตาม เพศและ
ระดับชั้นเรียน  พบวา  นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเพิ่มข้ึนหลังจากเขารวม
โปรแกรมจํานวน 10 คร้ัง  ทําใหมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาสูงข้ึนทั้งระดับชั้น และเม่ือ
พิจารณาผลการศึกษาระหวางเพศกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา พบวานักเรียนชายและ
นักเรียนหญิงตางก็มี แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาสูงข้ึน ทั้งนี้เพราะการจัดกิจกรรมแตละ
คร้ังเนนผูเรียนเปนสําคัญจึงทําใหผลการวิจัยนักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 4  ทําใหผูวิจัยเชื่อม่ันวา 
โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนานั้น สามารถทําใหมีแรงจูงใจในการเรียน  
วิชาพระพุทธศาสนาไดจริง ทั้งนี้ เนื่องจากโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
เปนโปรแกรมที่สรางข้ึนโดยการบูรณาการเขารวมกับกิจกรรมกลุมที่มีความหลากหลาย เพื่อพัฒนา
ความคิดใหเขากับตัวนักเรียนเอง และกับผูอ่ืน อีกทั้งยังประยุกตใชตามศักยภาพของแตละคน          
ซึ่งสอดคลองกับ ทศพร อันสงคราม (2545: 82) ไดศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับแรงจูงใจในการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ เพื่อศึกษาระดับ
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แรงจูงใจ ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการเรียน และเพื่อสรางสมการพยากรณแรงจูงใจใน
การเรียน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  3 อันดับแรก คือ ความตองการพัฒนาตนเองเทคนิค และวิธีการสอน และปจจัยที่สงผลตอ
แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนคือ ความตองการพัฒนาตนเอง เนื้อหาและหลักสูตรการเรียนการ
สอน บรรยากาศในหองเรียน การเสริมแรง เปาหมายในอนาคต และความสัมพันธระหวางครูกับ
นักเรียน ตามลําดับ ดังที่ พระราชวรมุนี (2542: 44) กลาวไววา การเนนผูเรียนเปนสําคัญถือวาผูเรียน
สําคัญที่สุด แตผูเรียนนั้นยังขาดความรับผิดชอบ ความเอาใจใส และทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต 
เชน การใฝเรียนรู ใฝคิด คิดอยางสรางสรรค คิดวิเคราะห สังเคราะห ซึ่งนั่นเปนสาเหตุที่การศึกษาของ
ไทยไมรุดหนา และนั่นเปนเพราะการศึกษาของไทยยังไมไดเติมเต็มทางดานจิตสํานึกของการมีสวน
รวม ไมมีความเอาจริงเอาจังในส่ิงที่เรียนรู ไมเห็นคุณคาในส่ิงที่เรียน จึงทําใหขาดความเพียร หนักไม
เอาเบาไมสู จึงทําใหไมเอาใจใสตอการเรียน ซึ่งทําใหการศึกษาของคนไทยไปไมถึงจุดหมาย และ
เด็กไทยในปจจุบันนักเรียนยังขาดความเอาใจใส  ความรับผิดชอบ การใฝเรียน ใฝคิด คิดอยาง
สรางสรรค คิดวิเคราะห สังเคราะห จึงทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ฉะนั้น การจัด
กิจกรรมกลุมจึงเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดความศรัทธา ตอวิชาพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังสงเสริม
ใหนักเรียนแตละคนมีความตั้งใจเรียนในวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาพระพุทธศาสนามากข้ึน เม่ือครูสอน
นักเรียนจะสนใจ พรอมทั้งใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทางการเรียนการสอนในชั้นเรียนและนอก
ชั้นเรียนตามที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งจะทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ตั้งใจไวอีกดวย  
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจยัไปใช 
    1.1 เนื่องจากผลการศึกษาพบวานักเรียนมีอิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
ในดานวิริยะความพากเพียรพยายมอยูในระดับคอนขางสูง  ซึ่งแสดงใหเห็นวา ความพากเพียร
พยายามมีความสําคัญกับการกระทําของบุคคล นั่นคือ ถานักเรียนมีความพากเพียรพยายามในการ
กระทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งสูง  นักเรียนก็มีแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นสูงข้ึนดวยเชนกัน 
ดังนั้น ถาสามารถพัฒนาและสงใหนักเรียนมีความพากเพียรใหสูงข้ึน จะมีผลทําใหนักเรียนมีความ
สนใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาสูงข้ึนดวย ยอมสามารถกําหนดแนวทางของชีวิตของตนให
ประสบความสําเร็จในการเรียน นอกจากนี้ยังชวยใหมองเห็นขอบกพรอง และพรอมที่จะปรับปรุง
ตนเองใหมีความเจริญงอกงามในทุกดาน 
    1.2 เนื่องจากผลการศึกษาพบวาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียน
ในชวงชั้นที่ 3 นั้น พบวา นักเรียนที่เปนเพศชายและเพศหญิงแมจะอยูคนละชวงชั้นเรียนก็มีแรงจูงใจใน
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การเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไมแตกตางกัน ดังนั้น ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผูสอน และ
ผูเกี่ยวของทุกฝายควรรวมมือกันพิจารณาและคัดเลือกกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูเรียนในแตละ
ระดับชั้นเรียน เพศ และคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งจะสงผลตอความสามารถในการ
เรียนรูของนักเรียน อันจะมีผลทําใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมมุงสูผลสัมฤทธิ์ เปนพฤติกรรมเปาหมายหลัก
ในการจัดการเรียนการสอน 
  2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
      2.1 ควรมีการทําวิจัยแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยทําการศึกษากับกลุม
ตัวอยางที่เรียนในชวงชั้นอ่ืนๆ ไดแก เปรียบเทียบชวงชั้นที่ 3 กับ ชวงชั้นที่ 4  เพื่อจะไดทราบวานักเรียน
มีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาตามเปาหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือไม 
รวมไปถึงการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนที่อยูในชนบท
หรือนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชน  กับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนของรัฐบาล 
     2.2. ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยสราง
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบทดสอบที่สรางสถานการณปญหาเกี่ยวกับการเรียนที่นักเรียน
พบจริง  เพื่อฝกนักเรียนในการตัดสินใจและเผชิญปญหาจริง 
  2.3  ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยพระภิกษุ
เปนผูสอน กับครูอาจารยทั่วไปเปนผูสอน เพื่อจะไดทราบวานักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน             
วิชาพระพุทธศาสนาเพิ่มข้ึนหรือไม  
          2.4 ควรมีการทําโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา และเพิ่ม
ระยะเวลาในการทดลอง โดยใชหลักอิทธิบาท 4 เพื่อใหเกิดการพัฒนาแรงจูงใจใจการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาที่คงทนถาวรยิ่งข้ึน 
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 ภาคผนวก  ก 
 

1. คาความสอดคลอง (IOC)  ผูเชี่ยวชาญ  3 ทาน 
2. แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
3. คาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
4. โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
5. คะแนนคาเฉล่ียของนักเรียนที่เขารวมโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียน 
    วิชาพระพุทธศาสนากอนและหลังการทดลอง 
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ตาราง 18 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
      ของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 

 
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอ

ที่ ขอคําถาม 
แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
รวม คา 

IOC 
 ดานการวางแผนในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา      
1 ขาพเจาจัดเตรียมอุปกรณการเรียนใหพรอมทุกคร้ัง 

กอนมาเรียนวิชาพระพุทธศาสนา +1 +1 +1 3 1 
2 ขาพเจาอานหนังสือวิชาพระพุทธศาสนากอนเขาเรียนทุก

วัน +1 +1 +1 3 1 
3 ขาพเจารูสึกเฉยๆ  แมอุปกรณการเรียน 

วิชาพระพุทธศาสนามีไมครบ +1 0 0 1 1 
4 ขาพเจาอานหนังสือวิชาพระพุทธศาสนาลวงหนา 

กอนสอบทุกคร้ัง +1 0 +1 2 0.6 
5 ขาพเจาทําตารางเวลาการอานหนังสือ 

วิชาพระพุทธศาสนาทุกวัน +1 +1 +1 3 1 
6 ขาพเจาไมไดวางแผนการสอบวิชาพระพุทธศาสนา +1 +1 +1 3 1 
7 ขาพเจาไมเคยอานหนังสือวิชาพระพุทธศาสนากอนสอบ +1 0 +1 2 0.6 
8 ขาพเจาไมเคยจัดตารางเวลาการอานหนังสือ 

วิชาพระพุทธศาสนาอยางชัดเชน +1 +1 +1 3 1 
 ดานความสนใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา      
9 ขาพเจามีความกระตือรือรนที่จะทํากิจกรรมกลุม 

วิชาพระพุทธศาสนา +1 +1 +1 3 1 
10 ขาพเจามีความกระตือรือรนตั้งใจฟงขณะครูอธิบาย 

วิชาพระพุทธศาสนา +1 +1 +1 3 1 
11 ขาพเจาเพลิดเพลินกับงานวิชาพระพุทธศาสนาที่ตองใช

ความกลาแสดงออก +1 +1 +1 3 1 
12 ขาพเจาพยายามมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

วิชาพระพุทธศาสนา +1 +1 +1 3 1 
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   ตาราง 18 (ตอ) 
 

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอ
ที่ ขอคําถาม 

ดานแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
รวม คา 

IOC 

 ดานความสนใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา      
13 เม่ือเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไมเขาใจ ขาพเจาพยายาม 

ถามครูโดยไมรูสึกทอแท +1 0 +1 2 0.6 
14 ขาพเจาเพลิดเพลินที่ไดฟงการบรรยายวิชาพระพุทธศาสนา

จากวิทยากรพิเศษ +1 0 +1 2 0.6 
15 ขาพเจากระตือรือรนทํางานวิชาพระพุทธศาสนา  

เพื่อทํางานนั้นใหเสร็จ +1 +1 +1 3 1 
16 เม่ือไดทํากิจกรรมวิชาพระพุทธศาสนากับเพื่อน  

ขาพเจารูสึกเพลิดเพลิน +1 +1 0 2 0.6 
 ดานการพึ่งตนเองในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา      
17 ขาพเจาทําการบานวิชาพระพุทธศาสนาดวยตนเอง +1 +1 +1 3 1 
18 การบานวิชาพระพุทธศาสนาขาพเจาจะใหเพื่อนชวยทุกคร้ัง  +1 +1 +1 3 1 
19 เม่ือสงสัยในวิชาพระพุทธศาสนา ขาพเจาจะคนควาใหเขาใจ

ดวยตนเอง +1 0 +1 1 0.6 
20 ขาพเจามักจะคนควาหาความรูวิชาพระพุทธศาสนาเพิ่มเติม

จากที่เรียนในหองเรียน +1 +1 +1 3 1 
21 เม่ือทําการบานวิชาพระพุทธศาสนาไมเสร็จ ขาพเจาจะให

เพื่อนทําให  +1 +1 +1 3 1 
22 แมวาการบานวิชาพระพุทธศาสนาจะยากหรืองาย  

ขาพเจาจะพึ่งคนอ่ืนใหชวยคนหางานเสมอ +1 +1 0 2 0.6 
23 เม่ือขาพเจาปวยทําใหขาดเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ขาพเจา

จะอานทบทวนดวยตนเอง +1 0 +1 2 0.6 
24 เม่ือเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไมเขาใจ ขาพเจาจะคนควาจาก

หองสมุดโรงเรียนทุกคร้ัง +1 +1 +1 3 1 
25 ขาพเจาไมเคยใหเพื่อนชวยทําการบานวิชาพระพุทธศาสนา +1 +1 +1 3 1 
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ตาราง 18 (ตอ) 
 

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอ
ที่ 

ขอความ 
 

แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
รวม คา 

IOC 

 ด า น ก า ร ตั้ ง เ ป า ห ม า ย ใ น ก า ร เ รี ย น วิ ช า
พระพุทธศาสนา      

26 ขาพเจาตั้งความหวังทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไว
คอนขางสูง 0 +1 +1 2 0.6 

27 ขาพเจาตองการมีความรูวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อนําไป
ประยุกตในชีวิตประจําวัน +1 0 +1 2 0.6 

28 ขาพเจามุงศึกษาความรูทางวิชาพระพุทธศาสนา 
เพื่อนํามาพัฒนาตนเอง +1 +1 +1 3 1 

29 ขาพเจาจะเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไปเร่ือยๆ โดยไม
สนใจตอผลการเรียน +1 0 +1 2 0.6 

30 ขาพเจามุงม่ันเรียนวิชาพระพุทธศาสนาใหเกง +1 +1 +1 3 1 
31 ขาพเจาตองการไดความรูดานวิชาพระพุทธศาสนา 

เพื่อสามารถแนะนําคนอ่ืนได +1 +1 +1 3 1 
32 ขาพเจารูสึกเบื่อที่ตองเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  +1 +1 +1 3 1 
33 ขาพเจามุงม่ันนําความรูวิชาพระพุทธศาสนา 

เพื่อไปเรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลาย +1 +1 +1 3 1 
34 ขาพเจารูสึกหมดกําลังใจที่จะเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

เม่ือรูวาตนเองไดผลคะแนนต่ํากวาเพื่อน +1 +1 +1 3 1 
 
 
 
 
 
 
 



 150 

ตาราง 19 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
      ของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 
 

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอ
ที่ 

ขอคําถาม 
อิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
รวม คา 

IOC 
 ดานฉันทะความรูสึกพึงพอใจในการเรียน 

วิชาพระพุทธศาสนา      
1 ขาพเจาชอบเรียนวิชาพระพุทธศาสนา +1 +1 +1 3 1 
2 ขาพเจาชอบบรรยากาศการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา +1 +1 +1 3 1 
3 ขาพเจาชอบทํากิจกรรมวิชาพระพุทธศาสนา +1 +1 +1 3 1 
4 ขาพเจาไมชอบเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เพราะเปนเร่ืองที่

นาเบื่อ +1 +1 +1 3 1 
5 ขาพเจาชอบเขาหองสมุดคนควาหาความรู 

วิชาพระพุทธศาสนา +1 +1 +1 3 1 
6 ขาพเจาชอบเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเพราะทําใหชีวิต

ขาพเจาดีข้ึน +1 +1 +1 3 1 
7 ขาพเจาชอบวิชาพระพุทธศาสนา มากกวาวิชาอ่ืนๆ  +1 +1 +1 3 1 
8 ขาพเจาชอบทําการบานวิชาพระพุทธศาสนาใหเสร็จ 

เปนวิชาแรก แมจะมีการบานวิชาอ่ืนก็ตาม +1 +1 +1 3 1 
 ดานวิริยะ ความพากเพียรพยายามในการเรียน 

วิชาพระพุทธศาสนา      
9 ขาพเจาไมเคยรูสึกทอแท  เม่ือทําการบาน 

วิชาพระพุทธศาสนาที่ยาก +1 +1 +1 3 1 
10  ขาพเจาอดทนทําการบานวิชาพระพุทธศาสนาใหเสร็จกอน

กําหนดสงทุกคร้ัง แมวาจะมีการบานวิชาอ่ืนๆ  
ดวยก็ตาม +1 +1 +1 3 1 

11  ขาพเจาพยายามทําการบานวิชาพระพุทธศาสนาสงครู 
ใหเสร็จทันเวลา +1 +1 +1 3 1 
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ตาราง 19 (ตอ)  
 

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอ
ที่ ขอคําถาม 

ดานอิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

รวม คา 
IOC 

 ดานวิริยะ ความพากเพียรพยายามในการเรียน 
วิชาพระพุทธศาสนา      

12 ขาพเจาพยายามมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
วิชาพระพุทธศาสนา +1 +1 +1 3 1 

13 เม่ือเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไมเขาใจ ขาพเจาพยายาม
ถามครูโดยไมรูสึกทอแท +1 +1 0 2 0.6 

14 ขาพเจามีความพยายามที่จะอานหนังสือ 
วิชาพระพุทธศาสนาใหจบตามที่ขาพเจากําหนดไว 
แมวาจะใชเวลานาน 0 +1 +1 2 0.6 

15 ขาพเจามีความอดทนในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
แมวาจะมีเสียงเพื่อนพูดคุยรบกวน +1 +1 +1 3 1 

16 ขาพเจาพยายามทบทวนบทเรียนที่ยากใน 
วิชาพระพุทธศาสนาเสมอๆ +1 +1 +1 3 1 

 ดานจิตตะ ความเอาใจใสในการเรียน 
วิชาพระพุทธศาสนา      

17 ขาพเจาตั้งใจฟงครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา +1 +1 +1 3 1 
18 ขาพเจาตั้งใจทําการบานวิชาพระพุทธศาสนา  +1 +1 +1 3 1 
19 ขาพเจาตั้งใจอานหนังสือวิชาพระพุทธศาสนาตามที่ครู

มอบหมาย +1 +1 +1 3 1 
20 ขาพเจาไมตั้งใจฟงครูอธิบาย เม่ือเพื่อนชวนคุย +1 +1 +1 3 1 
21 ขาพเจาตั้งใจเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยางสมํ่าเสมอ +1 +1 +1 3 1 
22 ขาพเจาใหความสําคัญกับงานวิชาพระพุทธศาสนาที่ครู

มอบหมาย +1 +1 +1 3 1 
23 ขาพเจาชอบนั่งหมอลอย ขณะเรียนวิชาพระพุทธศาสนา +1 +1 +1 3 1 
24 ขาพเจามักงวงนอนในเวลาเรียนวิชาพระพุทธศาสนา +1 +1 +1 3 1 
25 ขาพเจามีสมาธิและจดจอในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา +1 +1 +1 3 1 
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอ
ที่ 
 

 
ขอคําถาม 

อิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
รวม คา 

IOC 
 ดานวิมังสา การหมั่นตรึกตรองพิจารณาในการเรียน

วิชาพระพุทธศาสนา      
26 ขาพเจาหม่ันตรวจสอบขอบกพรองของงาน 

วิชาพระพทุธศาสนากอนสงครูทุกคร้ัง +1 +1 +1 3 1 
27 ขาพเจาไมคอยมีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 

วิชาพระพุทธศาสนา +1 +1 0 2 0.6 
28  ขาพเจาหม่ันติดตามผลการเรียนวิชาพระพุทธศาสนากับ

ครูทุกคร้ัง เพื่อปรับปรุงแกไขใหผลการเรียนดีข้ึน 0 +1 +1 2 0.6 
29 เม่ือผลการเ รียนวิชาพระพุทธศาสนาไมดี  ขาพเจาจะ

ทบทวนหาขอผิดพลาดทุกคร้ัง +1 +1 +1 3 1 
30 เม่ือครูเสนอแนะขอบกพรองในการเรียน 

วิชาพระพุทธศาสนา ขาพเจาจะปรับปรุงแกไขทันท ี +1 +1 +1 3 1 
31 ขาพเจามีความรอบคอบในการทํางาน 

วิชาพระพุทธศาสนา +1 +1 +1 3 1 
32 ขาพเจาปรับปรุงวิธีทํางานวิชาพระพุทธศาสนา 

ใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา +1 +1 +1 3 1 
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แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 

ตอนท่ี  1  ขอมูลสวนตัว 
คําช้ีแจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามขอมูลสวนตัวของนักเรียน  เม่ืออานขอความแลว 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  /  ลงใน (  ) หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงของนักเรียน 
 1.  เพศ       
   ( )  ชาย                      ( )  หญิง 
 2.  ระดับชั้นปที่กําลังศึกษา 
   ( ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ( ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ( ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 
ตอนท่ี  2  แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 คําช้ีแจง  ใหนักเรียนอานขอความตอไปนี้  แลวพิจารณาวาขอความแตละขอเปนจริงสําหรับ
ตัวนักเรียนมากนอยเพียงใด  โดยใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย    /   ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงของ
นักเรียนมากที่สุดเพียงขอเดียว  และกรุณาตอบทกุขอ 
      จริง   หมายถึง     ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของนักเรียน 
      คอนขางจริง  หมายถึง     ขอความนั้นสวนใหญตรงกับความเปนจริงของนักเรียน 
      จริงบางไมจริงบาง หมายถึง     ขอความนั้นบางคร้ังตรงบางคร้ังก็ไมตรงกับความเปนจริง 
          ของนักเรียน 
      คอนขางไมจริง หมายถึง     ขอความนั้นสวนใหญไมตรงกับความเปนจริงของนักเรียน 
      ไมจริงเลย  หมายถึง     ขอความนั้นไมตรงกับความเปนจริงของนักเรียนเลย 
 

 
ขอ 
ที่ 

 

 
 

ขอความ 
 จริง

 
คอ

นข
างจ

ริง 
จริง

บา
งไม

จริง
บา

ง 
คอ

นข
างไ

มจ
ริง 

ไมจ
ริงเ

ลย
 

 ดานการวางแผนในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา      

1 ขาพเจาจัดเตรียมอุปกรณการเรียนใหพรอมทุกคร้ังกอนมาเรียน
วิชาพระพุทธศาสนา 

     

2 ขาพเจาอานหนังสือวิชาพระพุทธศาสนากอนเขาเรียนทุกวัน      
3 ขาพเจาอานหนังสือวิชาพระพุทธศาสนาลวงหนากอนสอบทกุคร้ัง      
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ขอที่ 

 

 
 

ขอความ 
 จริง

 
คอ

นข
างจ

ริง 
จริง

บา
งไม

จริง
บา

ง 
คอ

นข
างไ

มจ
ริง 

ไมจ
ริงเ

ลย
 

4 ขาพเจาทําตารางเวลาการอานหนังสือวิชาพระพุทธศาสนา 
ทุกวัน 

     

5 ขาพเจาไมเคยจัดตารางเวลาการอานหนังสือ 
วิชาพระพุทธศาสนาอยางชัดเชน 

     

 ดานความสนใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา      
6 ขาพเจามีความกระตือรือรนที่จะทํากิจกรรมกลุม 

วิชาพระพุทธศาสนา 
     

7 ขาพเจามีความกระตือรือรนตั้งใจฟงขณะครูอธิบาย 
วิชาพระพุทธศาสนา 

     

8 ขาพเจาเพลิดเพลินกับงานวิชาพระพุทธศาสนาที่ตองใชความกลา
แสดงออก 

     

9 ขาพเจาชอบกิจกรรมวิชาพระพุทธศาสนา ที่เปดโอกาสใหแสดง
ความคิดไดอยางอิสระ 

     

10 ขาพเจากระตือรือรนเม่ือครูถามปญหาวิชาพระพุทธศาสนา      
11 ขาพเจาเพลิดเพลินที่ไดฟงการบรรยายวิชาพระพุทธศาสนา 

จากวิทยากรพิเศษ 
     

12 ขาพเจากระตือรือรนทํางานวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อทํางานนั้นให
เสร็จ 

     

13 เม่ือไดทํากิจกรรมวิชาพระพุทธศาสนากับเพื่อน ขาพเจารูสึก
เพลิดเพลิน 

     

 ดานพึ่งตนเองในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา      
14 ขาพเจาทําการบานวิชาพระพุทธศาสนาดวยตนเอง      
15 การบานวิชาพระพุทธศาสนาขาพเจาจะใหเพื่อนชวยทุกคร้ัง       
16 เม่ือสงสัยในวิชาพระพุทธศาสนา ขาพเจาจะคนควาใหเขาใจดวย

ตนเอง 
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ขอที่ 

 

 
 

ขอความ 
 จริง

 
คอ

นข
างจ

ริง 
จริง

บา
งไม

จริง
บา

ง 
คอ

นข
างไ

มจ
ริง 

ไมจ
ริงเ

ลย
 

17 ขาพเจามักจะคนควาหาความรูวิชาพระพุทธศาสนาเพิ่มเติมจากที่
เรียนในหองเรียน 

     

18 เม่ือทําการบานวิชาพระพุทธศาสนาไมเสร็จ ขาพเจาจะใหเพื่อน
ทําให  

     

19 แมวาการบานวิชาพระพุทธศาสนาจะยากหรืองาย  
ขาพเจาจะพึ่งคนอ่ืนใหชวยคนหางานเสมอ 

     

20  เม่ือขาพเจาปวยทําใหขาดเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  
ขาพเจาจะอานทบทวนดวยตนเอง 

     

21 เม่ือเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไมเขาใจ ขาพเจาจะคนควาจาก
หองสมุดโรงเรียนทุกคร้ัง 

     

22 ขาพเจาไมเคยใหเพื่อนชวยทําการบานวิชาพระพุทธศาสนาเลย      
 ดานการตั้งเปาหมายในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา      

23 ขาพเจาตั้งความหวังทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไวคอนขาง
สูง 

     

24 ขาพเจาตองการมีความรูวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อนําไปประยุกต
ในชีวิตประจําวัน 

     

25 ขาพเจามุงศึกษาความรูทางวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อนํามาพัฒนา
ตนเอง 

     

26 ขาพเจาจะเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไปเร่ือยๆ โดยไมสนใจ 
ตอผลการเรียน 

     

27 ขาพเจามุงม่ันเรียนวิชาพระพุทธศาสนาใหเกง      
28 ขาพเจาตองการไดความรูดานวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อสามารถ

แนะนําคนอ่ืนได 
     

29 ขาพเจามุงม่ันนําความรูวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อไปเรียนตอ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ขอที่ 

 

 
 

ขอความ 
 จริง

 
คอ

นข
างจ

ริง 
จริง

บา
งไม

จริง
บา

ง 
คอ

นข
างไ

มจ
ริง 

ไมจ
ริงเ

ลย
 

30 ขาพเจารูสึกหมดกําลังใจที่จะเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เม่ือรูวา
ตนเองไดผลคะแนนต่ํากวาเพื่อน 

     

 
ตอนท่ี  3  แบบสอบถามอิทธิบาท 4 ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนอานขอความตอไปนี้  แลวพิจารณาวาขอความแตละขอเปนจริงสําหรับ
ตัวนักเรียนมากนอยเพียงใด  โดยใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย  /  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงของ
นักเรียนมากที่สุดเพียงขอเดียว 

 
      จริง   หมายถึง     ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของนักเรียน 
      คอนขางจริง  หมายถึง     ขอความนั้นสวนใหญตรงกับความเปนจริงของนักเรียน 
      จริงบางไมจริงบาง   หมายถึง     ขอความนั้นบางคร้ังตรงบางคร้ังก็ไมตรงกับความเปน 

      จริงของนักเรียน 
      คอนขางไมจริง หมายถึง     ขอความนั้นสวนใหญไมตรงกับความเปนจริงของนักเรียน 
      ไมจริงเลย  หมายถึง     ขอความนั้นไมตรงกับความเปนจริงของนักเรียนเลย 
 
 
ขอที ่ 

 

 
 

ขอความ 
 จริง

 
คอ

นข
างจ

ริง 
จริง

บา
งไม

จริง
บา

ง 
คอ

นข
างไ

มจ
ริง 

ไมจ
ริงเ

ลย
 

 ดานฉันทะ  ความรูสึกพึงพอใจในการเรียน 
วิชาพระพุทธศาสนา 

     

1 ขาพเจาชอบเรียนวิชาพระพุทธศาสนา      
2 ขาพเจาชอบบรรยากาศการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา      
3 ขาพเจาชอบทํากิจกรรมวิชาพระพุทธศาสนา      
4 ขาพเจาไมชอบเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เพราะเปนเร่ืองที ่

นาเบื่อ 
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ขอที ่

 

 
 

ขอความ 
 จริง

 
คอ

นข
างจ

ริง 
จริง

บา
งไม

จริง
บา

ง 
คอ

นข
างไ

มจ
ริง 

ไมจ
ริงเ

ลย
 

5 ขาพเจาชอบเขาหองสมุดคนควาหาความรูวิชาพระพุทธศาสนา      
6 ขาพเจาชอบเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเพราะทําใหชีวิต 

ขาพเจาดีข้ึน 
     

7 ขาพเจาชอบวิชาพระพุทธศาสนา มากกวาวิชาอ่ืนๆ       
8 ขาพเจาชอบทําการบานวิชาพระพุทธศาสนาใหเสร็จเปน 

วิชาแรก แมจะมีการบานวิชาอ่ืนก็ตาม 
     

 ดานวิริยะ ความพากเพียรพยายามในการเรียน 
วิชาพระพุทธศาสนา 

     

9 ขาพเจาไมเคยรูสึกทอแท เม่ือทําการบานวิชาพระพุทธศาสนา 
ที่ยาก 

     

10 ขาพเจาอดทนทําการบานวิชาพระพุทธศาสนาใหเสร็จกอน
กําหนดสงทุกคร้ัง  แมวาจะมีการบานวิชาอ่ืนๆ ดวยก็ตาม 

     

11  ขาพเจาพยายามทําการบานวิชาพระพุทธศาสนาสงครูใหเสร็จ
ทันเวลา 

     

12  ขาพเจาพยายามมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
วิชาพระพุทธศาสนา 

     

13  เม่ือเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไมเขาใจ ขาพเจาพยายามถามครู
โดยไมรูสึกทอแท 

     

14  ขาพเจามีความพยายามที่จะอานหนังสือวิชาพระพุทธศาสนาให
จบตามที่ขาพเจากําหนดไวแมวาจะใชเวลานาน 

     

15 ขาพเจามีความอดทนในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา แมวา 
จะมีเสียงเพื่อนพูดคุยรบกวน 

     

16 ขาพเจาพยายามทบทวนบทเรียนที่ยากในวิชาพระพุทธศาสนา
เสมอๆ 

     

 ดานจิตตะ ความเอาใจใสในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา      
17 ขาพเจาตั้งใจฟงครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา      
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18 ขาพเจาตั้งใจทําการบานวิชาพระพุทธศาสนา       
19 ขาพเจาตั้งใจอานหนังสือวิชาพระพุทธศาสนาตามที่ครูมอบหมาย      
20 ขาพเจาไมตั้งใจฟงครูอธิบาย เม่ือเพื่อนชวนคุย      
21 ขาพเจาตั้งใจเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยางสมํ่าเสมอ      
22 ขาพเจาใหความสําคัญกับงานวิชาพระพุทธศาสนาที่ค รู

มอบหมาย 
     

23  ขาพเจาชอบนั่งหมอลอย ขณะเรียนวิชาพระพุทธศาสนา      
24 ขาพเจามักงวงนอนในเวลาเรียนวิชาพระพุทธศาสนา      
25 ขาพเจามีสมาธิและจดจอในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา      
 ดานวิมังสา การหมั่นตรึกตรองในการเรียน 

วิชาพระพุทธศาสนา 
     

26 ขาพเจาหม่ันตรวจสอบขอบกพรองของงาน 
วิชาพระพุทธศาสนากอนสงครูทุกคร้ัง 

     

27 ขาพเจาไมคอยมีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 
วิชาพระพุทธศาสนา 

     

28 ขาพเจาหม่ันติดตามผลการเรียนวิชาพระพุทธศาสนากับครูทุก
คร้ัง เพื่อปรับปรุงแกไขใหผลการเรียนดีข้ึน 

     

29 เม่ือผลการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไมดี ขาพเจาจะทบทวนหา
ขอผิดพลาดทุกคร้ัง 

     

30 เม่ือครูเสนอแนะขอบกพรองในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
ขาพเจาจะปรับปรุงแกไขทันที 

     

31 ขาพเจามีความรอบคอบในการทํางานวิชาพระพุทธศาสนา      
32 ขาพเจาปรับปรุงวิธีทํางานวิชาพระพุทธศาสนาใหมีประสิทธิภาพ

อยูตลอดเวลา 
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ตาราง 20  แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียน 
      วิชาพระพุทธศาสนา   
 

แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา คา (r) การ
พิจารณา 

ดานการวางแผนในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา   
1. ขาพเจาจัดเตรียมอุปกรณการเรียนใหพรอมทุกคร้ังกอนมาเรียน 
วิชาพระพุทธศาสนา .412 นําไปใช 

2. ขาพเจาอานหนังสือวิชาพระพุทธศาสนากอนเขาเรียนทุกวัน .416 นําไปใช 
3. ขาพเจารูสึกเฉยๆ  แมอุปกรณการเรียนวิชาพระพุทธศาสนามีไมครบ .169 ไมนําไปใช 
4. ขาพเจาอานหนังสือวิชาพระพุทธศาสนาลวงหนากอนสอบทุกคร้ัง .410 นําไปใช 
5. ขาพเจาทําตารางเวลาการอานหนังสือวิชาพระพุทธศาสนาทุกวัน .307 นําไปใช 
6. ขาพเจาไมไดวางแผนการสอบวิชาพระพุทธศาสนา .198 ไมนําไปใช 
7.  ขาพเจาไมเคยอานหนังสือวิชาพระพุทธศาสนากอนสอบ .208 ไมนําไปใช 
8. ขาพเจาไมเคยจดัตารางเวลาการอานหนังสือวิชาพระพุทธศาสนาอยางชัดเจน .562 นําไปใช 

ดานความสนใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา   
9. ขาพเจามีความกระตือรือรนที่จะทํากิจกรรมกลุมวิชาพระพุทธศาสนา .500 นําไปใช 
10. ขาพเจามีความกระตือรือรนตั้งใจฟงขณะครูอธิบายวิชาพระพุทธศาสนา .734 นําไปใช 
11.ขาพเจาเพลิดเพลินกับงานวิชาพระพุทธศาสนาที่ตองใชความกลาแสดงออก .465 นําไปใช 
12. ขาพเจาชอบกิจกรรมวิชาพระพุทธศาสนา ที่เปดโอกาสใหแสดงความคิดได
อยางอิสระ .734 นําไปใช 

13. ขาพเจากระตือรือรนเม่ือครูถามปญหาวิชาพระพุทธศาสนา .543 นําไปใช 
14. ขาพเจาเพลิดเพลินที่ไดฟงการบรรยายวิชาพระพุทธศาสนาจากวิทยากร
พิเศษ 

.471 นําไปใช 

15. ขาพเจากระตือรือรนทํางานวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อทํางานนั้นใหเสร็จ .623 นําไปใช 
16. เม่ือไดทํากิจกรรมวิชาพระพุทธศาสนากับเพื่อน ขาพเจารูสึกเพลิดเพลิน .523 นําไปใช 

ดานการพึ่งตนเองในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา   
17. ขาพเจาทําการบานวิชาพระพุทธศาสนาดวยตนเอง .560 นําไปใช 
18. การบานวิชาพระพุทธศาสนาขาพเจาจะใหเพื่อนชวยทุกคร้ัง  .620 นําไปใช 
19. เม่ือสงสัยในวิชาพระพุทธศาสนา ขาพเจาจะคนควาใหเขาใจดวยตนเอง .414 นําไปใช 
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     ตาราง 20 (ตอ) 
 

แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา คา(r) การ
พิจารณา 

ดานการพึ่งตนเองในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา   
20. ขาพเจามักจะคนควาหาความรูวิชาพระพุทธศาสนาเพิ่มเติมจากที่เรียนใน
หองเรียน 

.450 นําไปใช 

21. เม่ือทําการบานวิชาพระพทุธศาสนาไมเสร็จ ขาพเจาจะใหเพื่อนทําให  .564 นําไปใช 
22. แมวาการบานวิชาพระพุทธศาสนาจะยากหรืองาย ขาพเจาจะพึ่งคนอ่ืนให 
ชวยคนหางานเสมอ 

.235 นําไปใช 

23. เม่ือขาพเจาปวยทําใหขาดเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ขาพเจาจะอานทบทวน
ดวยตนเอง 

.432 นําไปใช 

24. เม่ือเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไมเขาใจ ขาพเจาจะคนควาจากหองสมุด
โรงเรียนทุกคร้ัง 

.505 นําไปใช 

25.  ขาพเจาไมเคยใหเพื่อนชวยทําการบานวิชาพระพุทธศาสนาเลย .496 นําไปใช 
ดานการตั้งเปาหมายในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา   

26. ขาพเจาตั้งความหวังทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไวคอนขางสูง .436 นําไปใช 
27.ขาพเจาตองการมีความรูวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อนําไปประยุกตใน
ชีวิตประจําวัน 

.418 นําไปใช 

28. ขาพเจามุงศึกษาความรูทางวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อนํามาพัฒนาตนเอง .446 นําไปใช 
29. ขาพเจาจะเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไปเร่ือยๆ โดยไมสนใจตอผลการเรียน .630 นําไปใช 
30. ขาพเจามุงม่ันเรียนวิชาพระพุทธศาสนาใหเกง .472 นําไปใช 
31. ขาพเจาตองการไดความรูดานวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อสามารถแนะนํา 
คนอ่ืนได .475 นําไปใช 

32. ขาพเจารูสึกเบื่อที่ตองเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  .212 ไมนําไปใช 
33. ขาพเจามุงม่ันนําความรูวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อไปเรียนตอมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

.480 นําไปใช 

34.  ขาพเจารูสึกหมดกําลังใจที่จะเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เม่ือรูวาตนเอง 
ไดผลคะแนนต่ํากวาเพื่อน 

.584 นําไปใช 

คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ  =  .924 
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ตาราง 21 แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถามอิทธิบาท 4  ในการเรียน 
      วิชาพระพุทธศาสนา 
 

อิทธิบาท  4  ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา คา(r) การ
พิจารณา 

ดานฉันทะ  ความรูสึกพึงพอใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา   
1. ขาพเจาชอบเรียนวิชาพระพุทธศาสนา .578 นําไปใช 
2. ขาพเจาชอบบรรยากาศการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา .426 นําไปใช 
3. ขาพเจาชอบทํากิจกรรมวิชาพระพุทธศาสนา .567 นําไปใช 
4. ขาพเจาไมชอบเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เพราะเปนเร่ืองที่นาเบื่อ .493 นําไปใช 
5. ขาพเจาชอบเขาหองสมุดคนควาหาความรูวิชาพระพุทธศาสนา .551 นําไปใช 
6. ขาพเจาชอบเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเพราะทําใหชีวิตขาพเจาดีข้ึน .557 นําไปใช 
7. ขาพเจาชอบวิชาพระพุทธศาสนา มากกวาวิชาอ่ืนๆ  .403 นําไปใช 
8. ขาพเจาชอบทําการบานวิชาพระพุทธศาสนาใหเสร็จเปนวิชาแรก แมจะมีการบาน
วิชาอ่ืนก็ตาม 

.489 นําไปใช 

ดานวิริยะ ความพากเพียรพยายามในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา   
9. ขาพเจาไมเคยรูสึกทอแท  เม่ือทําการบานวิชาพระพุทธศาสนาที่ยาก .551 นําไปใช 
10. ขาพเจาอดทนทําการบานวิชาพระพุทธศาสนาใหเสร็จกอนกําหนดสงทุกคร้ัง  
แมวาจะมีการบานวิชาอ่ืนๆ ดวยก็ตาม 

.399 นําไปใช 

11. ขาพเจาพยายามทําการบานวิชาพระพุทธศาสนาสงครูใหเสร็จทันเวลา .491 นําไปใช 
12. ขาพเจาพยายามมีสวนรวมในการทํากิจกรรมวิชาพระพุทธศาสนา .428 นําไปใช 
13. เม่ือเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไมเขาใจ ขาพเจาพยายามถามครูโดยไมรูสึกทอแท .511 นําไปใช 
14. ขาพเจามีความพยายามที่จะอานหนังสือวิชาพระพุทธศาสนาใหจบตามที่
ขาพเจากําหนดไวแมวาจะใชเวลานาน .389 นําไปใช 

15. ขาพเจามีความอดทนในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา แมวาจะมีเสียงเพื่อน
พูดคุยรบกวน .322 นําไปใช 

16. ขาพเจาพยายามทบทวนบทเรียนที่ยากในวิชาพระพทุธศาสนาเสมอๆ .399 นําไปใช 
 
 
 



 162 

     ตาราง 21 (ตอ) 
 

อิทธิบาท  4  ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา คา(r) การ
พิจารณา 

ดานจิตตะ ความเอาใจใสในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา   
17. ขาพเจาตั้งใจฟงครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา .435 นําไปใช 
18. ขาพเจาตั้งใจทําการบานวิชาพระพุทธศาสนา  .526 นําไปใช 
19. ขาพเจาตั้งใจอานหนังสือวิชาพระพุทธศาสนาตามที่ครูมอบหมาย .388 นําไปใช 
20. ขาพเจาไมตั้งใจฟงครูอธิบาย เม่ือเพื่อนชวนคุย .448 นําไปใช 
21. ขาพเจาตั้งใจเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยางสมํ่าเสมอ .558 นําไปใช 
22. ขาพเจาใหความสําคญักับงานวิชาพระพุทธศาสนาที่ครูมอบหมาย .431 นําไปใช 
23. ขาพเจาชอบนั่งหมอลอย ขณะเรียนวิชาพระพุทธศาสนา .382 นําไปใช 
24. ขาพเจามักงวงนอนในเวลาเรียนวิชาพระพุทธศาสนา .542 นําไปใช 
25. ขาพเจามีสมาธิและจดจอในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา .490 นําไปใช 

ดานวมิังสา การหมั่นตรึกตรองพิจารณาในการเรียน วิชาพระพุทธศาสนา   
26. ขาพเจาหม่ันตรวจสอบขอบกพรองของงานวิชาพระพุทธศาสนากอนสงครู 
ทุกคร้ัง 

.448 นําไปใช 
 

27. ขาพเจาไมคอยมีความละเอียดรอบคอบในการทํางานวิชาพระพุทธศาสนา .386 นําไปใช 
28. ขาพเจาหม่ันติดตามผลการเรียนวิชาพระพุทธศาสนากับครูทุกคร้ัง  
เพื่อปรับปรุงแกไขใหผลการเรียนดีข้ึน .480 นําไปใช 

29. เม่ือผลการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไมดี ขาพเจาจะทบทวนหาขอผิดพลาด 
ทุกคร้ัง .410 นําไปใช 

30. เม่ือครูเสนอแนะขอบกพรองในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ขาพเจาจะ
ปรับปรุงแกไขทันท ี .370 นําไปใช 

31. ขาพเจามีความรอบคอบในการทํางานวิชาพระพุทธศาสนา .522 นําไปใช 
32. ขาพเจาปรับปรุงวิธีทํางานวิชาพระพุทธศาสนาใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา .268 นําไปใช 

 
คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ  =  .936 
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กิจกรรมโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 
กิจกรรมท่ี เร่ืองท่ีพัฒนา จุดมุงหมาย เทคนิคท่ีใช 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 

 
 

3 
 
 

 
 

4 

ปฐมนิเทศ 
“การสราง

ความสัมพันธ” 
 
 
 
 
 

 
 

ความสามารถใน
การวางแผนใน 

การเรียน 
 
 

ความสามารถ 
ในการวางแผน 

ในการเรียน 
 
 
ความสนใจในการ

เรียน 
 

1.เพื่อใหนักเรียนทกุคนไดรับทราบ
จุดมุงหมายของการเขารวมกิจกรรมและตก
ลงรวมกันในการเขารวมโปรแกรมพัฒนา
แรงจูงใจในการเรียน 
วิชาพระพุทธศาสนา 
2.เพื่อสรางบรรยากาศความคุนเคยเปน
กันเองระหวางผูวิจัยกับนักเรียน 
3.เพื่อสรางสัมพันธภาพและความไววางใจ
ระหวางเพื่อนนักเรียนภายในกลุม 
 
1.เพื่อใหนักเรียนรูจักวางแผนกอนปฏิบัติและ
การวางแผนรวมกัน 
2.เพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนดานการ
วางแผนและและความพรอมกอนเรียน 
 
1.เพื่อใหนักเรียนรูจักวางแผนกอนปฏิบัติและ
การวางแผนรวมกัน 
2.เพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนดานการ
วางแผนในการเรียนและอยากที่จะเรียนรู  
 
1. เพื่อใหเห็นอุปสรรคในการส่ือสาร   
2. เพื่อใหเห็นประโยชนของการสนใจในการ
ส่ือสารและมีความถูกตอง 
3. เพื่อใหเกิดความสนใจในการเรียน 
 
 
 

การอภิปราย
กลุม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เกม 
 
 

 
 
กรณีตัวอยาง 
 
 
 
 

เกม 
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กิจกรรมท่ี เร่ืองท่ีพัฒนา จุดมุงหมาย เทคนิคท่ีใช 
5 

 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 

 

ความสนใจในการ
เรียน 

 
 
 
 
 

การพึ่งตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การพึ่งตนเอง 
 
 
 
 

 
การตั้งเปาหมาย 

 
 

1. เพื่อใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการ
เรียน 
2.เพื่อใหนักเรียนมีความเพลิดเพลินในรวม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
3. เพื่อใหนักเรียนไดรูจักและเขาใจบทบาท
หนาที่ของความเปนครูและนักเรียน 
 
1. เพื่อใหนักเรียนทําส่ิงตางๆ ดวยตนเอง  มี
อิสระในการคิดและในการทํา  สามารถ
คนหาความรูเพิ่มเดิมดวยตนเอง 
2. เพื่อเสริมสรางการมองส่ิงที่ดี  
มีประโยชนของส่ิงของตางๆ แลวสามารถ
นํามาทําประโยชนสูงสุด 
3. เพื่อสามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนได โดย
ทํางานรวมกันและทําผลงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
1.เพื่อใหนักเรียนไดเพิ่มพูนทางดานความรู
และทักษะในดานการเรียน 
2.เพื่อใหนักเรียนไดใชศักยภาพของตัวเองใน
การจัดการทางดานการเรียนดวยตัวของ
นักเรียนเอง 
 
1. เพื่อใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการ
ตั้งเปาหมายและมีความมุงม่ันในการเรียน   
2. เพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนดานการ
ตั้งเปาหมายในการเรียน  มีความรูความ
เขาใจในการเรียน  มีความคาดหวังตอผล 
การเรียน 

บทบาท
สมมต ิ

 
 
 
 
 
การอภิปราย

กลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
การอภิปราย

กลุม 
 
 
 
 
กรณีตัวอยาง 
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กิจกรรมท่ี เร่ืองท่ีพัฒนา จุดมุงหมาย เทคนิคท่ีใช 

9 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตั้งเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
สัญญาใจและปจฉิม

นิเทศ 
 
 

1.เพื่อใหนักเรียนรูจักการตั้งหมายในการ
เรียน มีความมุงม่ันในการเรียน 
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนา
แรงจูงใจในการเรียนไดอยางเขาใจ   
มีความรูความเขาใจ  มีความคาดหวังตอ
ผลการเรียน 
 
1.เพื่อใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น
และแลกเปล่ียนความคิดที่ไดเขารวม
กิจกรรม  
2. เพื่อใหนักเรียนไดมีความเขากับกับ
ความคิด  และสรุปถึงวิธีการพัฒนา
แรงจูงใจในการเรียนเพื่อเปนแนวทางใน
การนําไปประยุกตใชในดานการเรียน
ตอไป 

บทบาท
สมมต ิ

 
 
 
 
 

การอภิปราย
กลุม 
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โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
คร้ังท่ี  1 

 
ช่ือกิจกรรม  ปฐมนิเทศ  “การสรางความสัมพันธ” 
จุดมุงหมาย 
  1. เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับทราบจุดมุงหมายของการเขารวมกิจกรรมและตกลง
รวมกันในการเขารวมโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
  2. เพื่อสรางบรรยากาศความคุนเคยเปนกันเองระหวางผูวิจัยกับนักเรียน 
  3. เพื่อสรางสัมพันธภาพและความไววางใจระหวางเพื่อนนักเรียนภายในกลุม 
เวลาท่ีใช 50  นาที 
เทคนิคท่ีใช   การอภิปรายกลุม 
อุปกรณ    

1. ส่ิงของที่จะนํามาใชในกิจกรรม 15 ชิ้น ไดแก นาฬิกา ดาย ดินสอ ยางลบ สมุด  
แปง สบู  หนังสือ แกวน้ํา ผงซักฟอก ไมบรรทัด ปากกา กาวน้ํา กรรไกรตัดเล็บ ผาเช็ดหนา 
  2.  นกหวีด 
 
วิธีการดําเนินการ 
 ขั้นท่ี  1  ขั้นการมีสวนรวม 
 1.1 ผูวิจัยกลาวทักทายนักเรียน และแนะนําตนเอง ตอจากนั้นจึงเขาสูกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 1.2 ใหนักเรียนแตละคนนั่งเปนวงกลม และนําส่ิงของตางๆ จํานวนเทากับนักเรียนมาวางใน
วงกลม 
 1.3 ผูวิจัยอธิบายกิจกรรมพรอมใหนักเรียนแตละคนไปหยิบส่ิงของมาคนละ 1 ชิ้น 
 1.4 ผูวิจัยบอกใหนักเรียนพิจารณาส่ิงของที่อยูในมือตน แลวใหพิจารณาวาส่ิงของชิ้นนั้น
สามารถเขาคูกับของเพื่อนนักเรียนคนใด จากนั้นพอไดยินเสียงนกหวีดใหรีบจับคูกับเพื่อนโดยเร็วที่สุด
แลวจับคูนั่งอยูดวยกันพรอมถามชื่อ หองเรียน ความฝนอยากเปนอะไร ภายในกลุม 
 1.5  ผูวิจัยซักถามนักเรียนแตละคูวาเพราะอะไรจึงมาจับคูกันพรอมกับถามชื่อเพื่อนในกลุม
และตอมาก็ใหจับกลุมๆ ละ 5 คน และผูวิจัยซักถามนักเรียนวาเพราะอะไรจึงมาจับคูกัน 
 ขั้นท่ี   2  ขั้นวิเคราะห   
 2.1 ผูวิจัยและนักเรียนรวมกันอภิปรายและซักถามเหตุผลในการรวมกลุมกัน 
 2.2 ผูวิจัยถามถึงการเลือกส่ิงของไวในใจแลวไมสามารถไดส่ิงของนั้น รูสึกอยางไร พอใจของที่
มีอยูหรือไม 
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 ขั้นท่ี  3  ขั้นสรุปและประยุกตหลักการ 
 3.1 ผูวิจัยและนักเรียนชวยกันสรุปถึงเหตุผลของการที่ส่ิงของไมสามารถจับคูไดแตทุกคนก็
สามารถที่จะนํามารวมกันได 
 3.2 ถาจะใหทุกคนสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได  นักเรียนคิดวาควรจะปฏิบัติอยางไร 
 3.3 ผูวิจัยสรุปถึงการไมไดในส่ิงที่ตองการ  และพอใจในส่ิงที่ตนเองมีพรอมทั้งสามารถอยูกับ
ส่ิงนั้นๆ  ไดอยางมีความสุข 
 3.4 ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติม ส่ิงสําคัญในการใหนักเรียนหยิบส่ิงของแลวมาจับคูกันนั้นแลวใหหา
เหตุผล หรือส่ิงที่ไมนาจับคู ก็เปรียบเสมือนกับการที่นักเรียนมาทํากิจกรรมกันและมาจากตางที่ตางทาง
กันแตตองมาปรับตัวเองใหเขากับผูอ่ืน 
 ขั้นท่ี  4  ขั้นประเมินผล 
 4.1 สังเกตความสนใจและการรวมทํากิจกรรมของนักเรียน 
 4.2  สังเกตจากการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของนักเรียน 
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โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
กิจกรรมท่ี  2 

 
สิ่งท่ีจะพัฒนา  การวางแผนในการเรียน การเตรียมอุปกรณการเรียนใหพรอมกอนเรียน   

การเตรียมตัวใหพรอมในการเรียนและการสอบ 
ช่ือกิจกรรม คิดกอนลงมือทํา 
จุดมุงหมาย  
  1. เพื่อใหนักเรียนรูจักวางแผนกอนปฏิบัติและการวางแผนรวมกัน 
              2. เพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนดานการวางแผนและความพรอมกอนเรียน 
เวลา   50  นาที 
เทคนิคท่ีใช เกม 
อุปกรณ   
  1.  ขวดน้ําเปลา 2 ขวด 
  2.  ซอน 5 คัน 
  3.  แกวน้ํา 2  แกว 
  4.  ฝาขวดน้ํา 4 ฝา 
  5.  ปากกา 4 แทง 
  6.  กระดาษ A4 3 แผน 
  7.  ถังมีน้ํา  2  ถัง 
  8.  นกหวีด  
 
วิธีการดําเนินการ 
 ผูวิจัยทักทายกับนักเรียน และกลาวถึงกิจกรรมที่ผานมา แลวจึงเร่ิมเขาสูกิจกรรมกลุมดังนี ้
 ขั้นท่ี  1  ขั้นมีสวนรวม 

1.1 ผูวิจัยแบงเปนกลุมออกเปน 2 กลุมๆ  ละ 7-8 คน โดยนับ 1- 2 เทานั้น และใหขวดน้ําเปลา
กลุมละ 1 ขวด 
 1.2 ผูวิจัยใหแตละกลุมเดินไปหยิบส่ิงของที่เตรียมให ซึ่งเลือกไดคนละ 1 ชิ้น และใหสมาชิกใน
กลุม 1 คน นําขวดไปวางไวที่ผูวิจัยกําหนดให ซึ่งหางจากกลุมประมาณ 10 เมตร 
 1.3 ผูวิจัยใหสมาชิกแตละคนเขาแถวและใหสมาชิกชวยกันตักน้ําจากถังที่เตรียมไวใหนําไปใส
ขวดใหเต็ม โดยใชเฉพาะอุปกรณที่แตละคนไดเลือกไวแลว 
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 1.4  เม่ือเสียงนกหวีดดังข้ึนใหสมาชิกชวยตักน้ํานําไปใสขวดใหเต็ม โดยไมใชมือหรืออุปกรณ
อ่ืนเขาชวย หากกลุมไหนสามารถทําใหน้ําเต็มขวดกอนถือวากลุมนั้นชนะ โดยใชเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรม  15  นาที 
 1.5 ในการแขงขันคร้ังที่ 2 ใหแตละกลุมชวยกันคิดคนหาวิธีการตักน้ําไปใสในขวดใหไดมาก
ที่สุด  หากกลุมไหนปฏิบัติไดน้ําในขวดมากที่สุดถือวากลุมนั้นเปนผูชนะ 
  
 ขั้นท่ี  2  ขั้นการวิเคราะห 
   ใหนักเรียนทั้ง 2  กลุม  สงตัวแทนออกมารายงานวากลุมของตนมีการทํางานในคร้ังที่  
1  และคร้ังที่  2  อยางไร  โดยมีการอภิปรายในหัวขอดังตอไปนี ้

              2.1  ทําใหนักเรียนเขาใจและนําไปสูความคิดรวบยอด จากการสังเกต  ความสนใจ 
และการประเมินผลในกลุม 
  2.2  การปฏิบัติงานในคร้ังที่ 1 และคร้ังที่  2 มีผลงานที่แตกตางกันอยางไรบาง  
เพราะเหตุใด 
  2.3  การวางแผนในการทํางานมีความสําคัญอยางไร 
  2.4  การปฏิบัติงานตามแผนที่ไดวางไวมีความสําคัญอยางไร 
  2.5  นักเรียนสามารถนําประสบการณที่ไดจากการทํากิจกรรมไปใชในชีวิตประจําวัน
ไดอยางไร 
 ขั้นท่ี  3  ขั้นสรุปและประยุกตหลักการ 
  3.1  ใหนักเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางนักเรียนชวยกันสรุป  จนเกิดความ
เขาใจแลวนํามาสรุปเปนหลักการของตนเอง 
  3.2  ใหนักเรียนสามารถนําหลักดังกลาวมาประยุกตใชเพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการ
เรียน และสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
  3.3  ผูวิจัยกลาวสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมและประโยชนที่นักเรียนไดรับจากการ
เขารวมกิจกรรม 
 ขั้นท่ี  4  ขั้นการประเมินผล 
  ใหนักเรียนทุกคนรวมกันประเมินผลการเรียนรูของตนเองโดยการรวมกันอภิปรายและ
บอกถึงขอคิดจากการเขารวมกิจกรรม  ตลอดจนขอเสนอแนะแลวผูวิจัยประเมินผลของการเขารวม
กิจกรรมโดยสังเกตถึงความสนใจ  การแสดงความคิดเห็น  และการสรุปของนักเรียน 
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โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
กิจกรรมท่ี  3 

 
สิ่งท่ีจะพัฒนา  การวางแผนในการเรียน  การเตรียมอุปกรณการเรียนใหพรอมกอนเรียน   

การเตรียมตัวใหพรอมในการเรียนและการสอบ 
ช่ือกิจกรรม วางแผนทุกคร้ัง 
จุดมุงหมาย  
  1. เพื่อใหนักเรียนรูจักวางแผนกอนปฏิบัติและการวางแผนรวมกัน 
              2. เพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนดานการวางแผนในการเรียนและอยากที่จะเรียนรู 
  
เวลา   50  นาที 
เทคนิคท่ีใช กรณีตัวอยาง 
อุปกรณ   
  1. เอกสารประกอบการใชแมแบบ  เร่ือง “การวางแผนของสันต”ิ 
  2. กระดาษ A 4  จํานวน 3 แผน 
  3. ปากกา  3  แทง 
 
วิธีการดําเนินการ 
 ผูวิจัยทักทายกับนักเรียน  และกลาวถึงกิจกรรมที่ผานมา  แลวจึงเร่ิมเขาสูกิจกรรมกลุมดังนี ้
 ขั้นท่ี  1  ขั้นมีสวนรวม 

1.1  ผูวิจัยกลาวทักทายและแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน 
 1.2  ผู วิจัยแจกเอกสารกรณีตัวอยาง เร่ือง “การวางแผนของสันติ”  ใหกลุมละ 1 ชุด            
และชวยกันแสดงความคิดเห็นรวมกันในกลุมเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูรวมกัน 
 ขั้นท่ี  2  ขั้นการวิเคราะห 
  2.1 นักเรียนไดรับขอคิดที่ไดจากกิจกรรมโดยใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น ความรูสึก  
และวิเคราะหกรณีตัวอยางเร่ือง “การวางแผนของสันต”ิ   
  2.2 ใหนักเรียนชวยกันคิดวาการวางแผนการเรียนมีผลดีอยางไร 
  2.3 วิจัยใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนแตละกลุมออกมานําเสนอผลการวิเคราะห 
เร่ือง “การวางแผนของสันต”ิ 
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ขั้นท่ี  3  ขั้นสรุปและประยุกตหลักการ 
  3.1  ใหนักเรียนชวยกันสรุปส่ิงที่ไดจากเร่ือง  “การวางแผนของสันติ”  และสามารถ
นํามาใชในการวางแผนเพื่อพัฒนาผลการเรียนใหดีข้ึนกวาเดิม 
  3.2  ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติมโดยเชื่อมโยงจากความคิดและผลการสรุปของนักเรียน   โดย
ใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการวางแผนในการเรียน และการใชความคิดอยางละเอียดรอบคอบใน
การทํางาน 
 ขั้นท่ี  4  ขั้นการประเมินผล 
  4.1 ใหนักเรียนรวมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็นและบอกถึงประโยชนที่ไดรับจากการ
เขารวมกิจกรรม  “วางแผนทุกคร้ัง” 
  4.2  ผูวิจยัใหนักเรียนรวมกันเสนอแนะและติชมรวมกันเกี่ยวกับเร่ืองการวางแผนใน
การเรียน 
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กรณีตัวอยาง 
เร่ือง  “การวางแผนของสันต”ิ 

 
 สันติ สมชาย และกรวิทย เรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งเรียนอยูหองเดียวกัน สันติและ 
สมชาย เปนนักเรียนที่ครูและเพื่อนๆ ในหองรักมาก เพราะทั้งสองคนจะตั้งใจเรียน  มีความมุงม่ันใน
การเรียนมีการวางแผนในการเรียนและการสอบทุกคร้ัง คือจัดเตรียมอุปกรณการเรียนใหพรอมทุกคร้ัง  
สงงานครูสมํ่าเสมอทําใหผลการเรียนออกมาดี ซึ่งแตกตางจากกรวิทยที่ผลการเรียนไมดี และเพื่อนที่
หองก็ไมชอบ 
 กรวิทย เปนนักเรียนที่ไมมีความตั้งใจในการเรียน เวลามาเรียนอุปกรณการเรียนก็ไมครบ 
แมแตหนังสือเรียนก็ทิ้งไวที่บาน ขณะครูสอนก็จะนั่งคุยกับเพื่อนเสียงดัง การบานก็ไมเคยสง เวลา
ทํางานหรือเวลาสอบก็จะยมือุปกรณการเรียนจากเพื่อนในหอง ทําใหกรวิทยเรียนไมทันเพื่อน สงผลให
การเรียนออกมากไมดี ครูและเพื่อนๆ ตองคอยกระตุนและตักเตือนทุกคร้ัง 
 วันหนึ่ง ครูส่ังใหนักเรียนทํางานเปนกลุม แตครูสังเกตเห็นวากรวิทยไมมีเพื่อนคนไหนอยากจะ
ใหเขากลุมดวยเลย 
 วันตอมา ครูประจําชั้นไดเรียกกรวิทยมาพบ พรอมใหคําแนะนําวา “กรวิทยควรตั้งใจในการ
เรียนใหมากกวานี้  และควรจัดเตรียมอุปกรณการเรียนใหครบกอนมาโรงเรียนทุกคร้ัง” กรวิทยพูดวา  
“ผมจะพยายามตั้งใจเรียนครับ”  ครูจึงไดพูดวา “ดีแลว ที่เธอคิดอยางนั้น  และการที่เธอไมมีเพื่อนให
ทํางานกลุมดวยเพราะอะไร” กรวิทยตอบวา “ไมรูครับ”  ครูพูดวา “เพราะกรวิทยไมมีหนังสือและ
อุปกรณการเรียน หากเธอยืมเพื่อนไปใชแลวเพื่อนจะใชอะไรละ”  กรวิทยพูดวา “แลวผมควรปฏิบัติ
อยางไรครับ”  ครูพูดวา “เธอควรตั้งใจเรียนขณะครูสอน  จัดอุปกรณการเรียนใหครบกอนมาเรียนและ
กอนสอบ  สงงานครูทุกคร้ัง  และใชเวลาวางทบทวนการเรียนอยูเสมอ แลวเพื่อนจะรักเธอเอง” 
 กรวิทยไดคําแนะนําจากครูแลว วันรุงข้ึนไดเปล่ียนพฤติกรรมไปจากเดิม คือไมยืมอุปกรณของ
เพื่อน  มีความตั้งใจฟงขณะครูสอน  
 1  อาทิตยผานไป  กรวิทยก็เปนที่รักของเพื่อนๆ ในหอง เพราะมีความตั้งใจเรียน มีการ
วางแผนในการเรียน โดยจัดเตรียมอุปกรณการเรียนทุกคร้ังกอนมาเรียนและกอนสอบ  ทําใหไดรับคํา
ชมเชยจากครูประจําชั้นและจากเพื่อนในหอง  อาทิตยที่ 3 ครูส่ังงานใหทํากิจกรรมเปนกลุม เพื่อนๆ 
ตางก็อยากใหกรวิทยไดเขารวมกลุมดวย  ทําใหกรวิทยไมโดดเดี่ยวอีกตอไป   
 กรวิทยปฏิบัติอยางนี้เปนประจําจนกระทั่งสอบกลางภาค เม่ือประกาศผลสอบ ปรากฏวาผล
การเรียนของกรวิทยออกมาดี ทําใหเขารูสึกภูมิใจในการเรียน อีกทั้งเปนที่ยอมรับของเพื่อนๆ ครูจึง
กลาวชมเชยและไดใหกําลังใจเขา นี่แหละผลของการวางแผน การวางแผนที่ดียอมมีชัยไปแลวคร่ึงหนึ่ง 
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โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
กิจกรรมท่ี  4 

 
สิ่งท่ีจะพัฒนา ความสนใจในการเรียน มีความกระตือรือรนในการเรียน  มีความเพลิดเพลินใน 
  การเรียนและทํากิจกรรมในชั้นเรียน  
ช่ือกิจกรรม อานภาษากาย ทายใหถูก 
จุดมุงหมาย 1.  เพื่อใหเห็นอุปสรรคในการส่ือสาร   
  2.  เพื่อใหเห็นประโยชนของการสนใจในการส่ือสารและมีความถกูตอง 
  3.  เพื่อใหเกิดความสนใจในการเรียน 
เวลาท่ีใช  50  นาที 
เทคนิคท่ีใช เกม 
อุปกรณ   
  1. ฉลากขอความคําพังเพย  และคําสุภาษิต ไดแก 
  กิ่งทองใบหยก , กินบนเรือนข้ีบนหลังคา ,ใกลเกลือกินดาง , แกวงเทาหาเส้ียน 
  ขาวยากหมากแพง, ขวางงูไมพนคอ ,ข่ีชางจับตั๊กแตน, คนดีผีคุม 
  คอขาดบาดตาย , คางคกข้ึนวอ ,เคียงบาเคียงไหล ,พายเรือทวนน้ํา 
  ตนแลเปนที่พึ่งแหงตน, ฟงใหดียอมไดปญญา, ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว  

วัวพันหลัก, การส่ังสมบุญนําสุขมาให ,  สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ,  
ผูใหยอมเปนที่รัก 

  2.  นกหวีด 
 
วิธีการดําเนินการ 
  ขั้นท่ี  1  ขั้นท่ีสวนรวม 
  ผูวิจัยทักทายกับนักเรียน และกลาวถึงกิจกรรมที่ผานมา แลวจึงเร่ิมเขาสูกิจกรรมกลุม
ดังนี้ 
  1.1 ผูวิจัยแบงสมาชิกออกเปน 2 กลุมๆ ละ 7-8 คน โดยนับ 1-2  และใหแต 
ละกลุมยืนเรียงแถว  พรอมสงตัวแทนกลุมๆ ละ  2  คน  ออกมายืนขางหนาแถว   

1.2 ผูวิจัยใหสมาชิก  2 คน ชวยกันใบขอความที่ไดรับ  โดยไมใหสมาชิกในกลุมเห็น
คําสุภาษิตที่กําลังใบ  ซึ่งสมาชิกในแถวชวยกันตอบคําใบใหถูกตอง 
  1.3 ผูวิจัยใหสมาชิกแตละกลุมที่ตอบถูกผลัดกันออกมาส่ือสาร  ดวยการใบสลับกันไป
เร่ือยๆ จนกวาจะหมดคําใบ  โดยใชเวลาทํากิจกรรม  20  นาท ี
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  1.4  เม่ือเสียงนกหวีดดังข้ึนใหสมาชิกที่อยูหัวแถวใบคําสุภาษิต  ถาสมาชิกคนใด
เฉลยคําใบกอนก็ใหเปล่ียนขอความใหม 
  1.5 ในการแขงขันคร้ังที่ 2 ใหแตละกลุมสลับขอความจากกลุมอ่ืน และชวยกันหา
วิธีการคําใบเพื่อใหสมาชิกในกลุมสามารถทายถูกตองและทายใหถูกมากที่สุด 
  1.6  ผูวิจัยเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามจนเขาใจ  จากนั้นผูวิจัยใหสัญญาณนกหวีด
ใหนักเรียนเร่ิมกิจกรรม    
  ขั้นท่ี  2  ขั้นการวิเคราะห 
  ผูวิจัยใหนักเรียนทุกคนในกลุมรวมกันอภิปราย  ในหัวขอตอไปนี ้
  2.1  นักเรียนไดรับขอคิดที่ไดจากกิจกรรมนี้อยางไร 
  2.2  ในขณะที่รวมทํากิจกรรมนักเรียนรูสึกอยางไร 
  2.3  การใหความสนใจเวลาที่เพื่อนส่ือสารมีประโยชนตอนักเรียนอยางไร 
  2.4  นักเรียนเขาใจและนําไปใชชีวิตประจําวันไดอยางไรบาง 
  ขัน้ท่ี  3  ขั้นสรุปและประยุกตหลักการ 
  3.1  ใหนักเรียนแลกเปล่ียนความคดิเห็นระหวางนักเรียนชวยกันสรุป จนเกิดความ
เขาใจแลวนํามาสรุปเปนหลักการของตนเอง 
  3.2  ใหนักเรียนสามารถนําหลักดังกลาวมาประยุกตใชเพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการ
เรียนดานความสนใจในการส่ือสาร  และสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
  3.3  ผูวิจัยกลาวสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมและประโยชนที่นักเรียนไดรับจากการ
เขารวมกิจกรรม ยอมทําใหมีความสนุกเพลิดเพลินในการเรียนและการทํากิจกรรมอ่ืน  ๆ
  ขั้นท่ี  4  ขั้นการประเมินผล 
  ใหนักเรียนทุกคนรวมกันประเมินผลการเรียนรูของตนเองโดยการรวมกันอภิปรายและ
บอกถึงขอคิดจากการเขารวมกิจกรรม  ตลอดจนขอเสนอแนะแลวผูวิจัยประเมินผลของการเขารวม
กิจกรรมโดยสังเกตถึงความสนใจ  การแสดงความคิดเห็น  และการสรุปของนักเรียน 
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โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
กิจกรรมท่ี  5 

 
สิ่งท่ีจะพัฒนา    ความสนใจในการเรียน  มีความกระตือรือรนในการเรียน  มีความเพลิดเพลินใน 
  การเรียนและทํากิจกรรมในชั้นเรียน  
ช่ือกิจกรรม คุณครู  กับ ลูกศิษย 
จุดมุงหมาย  
  1. เพื่อใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน 
  2. เพื่อใหนักเรียนมีความเพลิดเพลินในรวมกิจกรรมในชั้นเรียน 
  3.  เพื่อใหนักเรียนไดรูจักและเขาใจบทบาทหนาที่ของความเปนครูและนักเรียน 
เวลา   50  นาที 
เทคนิคท่ีใช บทบาทสมมต ิ
อุปกรณ   

1.  เอกสารบทบาทสมมติ  เร่ือง  “คุณครู  กับ  ลูกศิษย” 
  2.  กระดาษเปลาสําหรับนกัเรียนเขียนบทพูด 
  3.  ปากกา 
 
วิธีการดําเนินการ 
  ผูวิจัยกลาวทักทายนักเรียนและกลาวถึงกิจกรรมที่ผานมา แลวจึงเร่ิมเขาสูกิจกรรม
กลุมสัมพันธ  โดยใชบทบาทสมมติ ดังนี้ 
  ขั้นท่ี 1  ขั้นการมีสวนรวม 
  1.1 ผูวิจัยสนทนา ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเร่ืองครูของโรงเรียนวาเปนอยางไรบาง 
นักเรียนมีกฎระเบียบของโรงเรียนวามีอะไรบาง นักเรียนประพฤติตนอยางไร 
  2.2 ผูวิจัยแบงกลุม 2 กลุมๆ ละ 4-5 คน ใหแสดงบทบาทสมมติที่ผูวิจัยกําหนดไวใน
เอกสาร 
  2.3 ผู วิจัยแจกเอกสารบทบาทสมมติ  ใหนักเ รียนอานเอกสารบทบาทสมมติ            
เร่ือง “คุณครู  กับ  ลูกศิษย”  และใหนักเรียนเตรียมตัวแสดง  พรอมทั้งจัดสถานที่ใหเหมาะสมกับเนื้อ
เร่ืองของแตละกลุม 
  2.4  ผูวิจัยใหนักเรียนที่ไมไดแสดงบทบาทสมมติเปนผูสังเกตการณการแสดง 
  2.5  กอนการแสดงผูวิจัยใหนักเรียนลองแสดงบทบาทตางๆ เพื่อชวยขจัดความ
ตื่นเตน  และความประหมา 
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  2.6  ใหนักเรียนเร่ิมการแสดงสถานการณที่ผูวิจัยกําหนดให เร่ือง “คุณครู กับ ลูก
ศิษย” ซึ่งมีพฤติกรรมไมอยากเขาหองเรียนหนังสือ คุยเพื่อนในขณะเรียน คุยโทรศัพท  สําหรับ
สถานการณที่สอง มีพฤติกรรมที่เขาหองเรียนสมํ่าเสมอ ตั้งใจฟงครูสอน ไมคุยเพื่อน และถามครูเม่ือ
เกิดความสงสัยในเวลาเรียนหนังสือ โดยใชเวลาในการแสดงกลุมละ 10-15  นาที 
  2.7 เม่ือนักเรียนแสดงบทบาทสมมติเสร็จแลว ผูวิจัยใหนักเรียนทุกคนปรบมือใหกลุม
ที่แสดงไปแลว 
  ขั้นท่ี  2  ขั้นการวิเคราะห 
  ผูวิจัยใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหและอภิปรายเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนแตละ
กลุมในบทบาทสมมติ  เร่ือง “คุณครู  กับ  ลูกศิษย”  ตามหัวขอตอไปนี ้
  2.1 ในความคิดของนักเรียนการเรียนลักษณะใดที่ควรทําเปนแบบอยาง 
  2.2 นักเรียนจะนําการเลียนแบบใดมาปรับใชกับชีวิตประจําวันของนักเรียน 
  2.3 นักเรียนจะนํากิจกรรมดังกลาวไปใชในการเรียนของนักเรียนไดอยางไรบาง 
  เม่ือนักเรียนแสดงจบแลวนักเรียนรวมกันวิเคราะหและอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อเร่ืองที่
นักเรียนเขียนเนื้อเ ร่ืองข้ึนเองและขอคิดเห็นตางๆ จากการที่นักเรียนไดแสดงบทบาทที่ผู วิจัยได
กําหนดให เพื่อใหนักเรียนไดนําประยุกตใชในการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนตอไป 
  ขั้นท่ี  3  ขั้นสรุปและประยุกตหลักการ 
  ใหนักเรียนแตละคนชวยกันสรุปขอคิดที่ไดรับจากกิจกรรมโดยการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกับนักเรียนภายในกลุม แลวนํามาสรุปเปนหลักการของตนเองและสามารถนํามาประยุกตใช
เพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการเรียน มีความกระตือรือรนและมีความเพลิดเพลินในการเรียน 
  ขั้นท่ี  4  ขั้นการประเมินผล   
  3.1 ใหนักเรียนไดรวมกันอภิปรายและบอกถึงประโยชนที่ไดรับจากการเขารวม
กิจกรรม 
  2.2 นักเรียนชวยกันเสนอแนะและติชมรวมกนั 
  3.3 สังเกตความสนใจ ความรวมมือ การแสดงความคิดเห็น และการสรุปของนักเรียน 
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ใบงานกลุมท่ี  1 

บทบาทสมมติ  เร่ือง  “คุณครู  กับ ลูกศิษย” 
เนื้อหามีสวนประกอบ คือ  นักเรียนไมเขาหองเรียนหนังสือ  คุยเพื่อนในขณะเรียน  คุยโทรศัพท   

 
ใบงานกลุมท่ี  2 

บทบาทสมมติ  เร่ือง  “คุณครู  กับ ลูกศิษย” 
เนื้อหามีสวนประกอบ คือ นักเรียนเขาหองเรียนสมํ่าเสมอ  ตั้งใจฟงครูสอน  ไมคุยเพื่อน  และถาม

ครูเม่ือเกิดความสงสัยในเวลาเรียนหนังสือ 
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โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
กิจกรรมท่ี  6   

 
สิ่งท่ีจะพัฒนา  การคนหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง ไดทําส่ิงตางๆดวยตนเอง มีอิสระ 

ในการคิดและในการทํา  สามารถคนหาความรูไดดวยตนเอง 
ช่ือกิจกรรม หองเรียนของขาพเจา 
จุดมุงหมาย  
  1. เพื่อใหนักเรียนทําส่ิงตางๆ ดวยตนเอง มีอิสระในการคิดและในการทํา  สามารถ
คนหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง 
  2. เพื่อเสริมสรางการมองส่ิงที่ดี มีประโยชนของส่ิงของตางๆ แลวสามารถนํามาทํา
ประโยชนสูงสุด 
  3. เพื่อสามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนได โดยทํางานรวมกันและทําผลงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
เวลา   50 นาที 
เทคนิคท่ีใช การอภิปรายกลุม 
อุปกรณ   
  1. กระดาษหนังสือพิมพ 
  2. กรรไกร 
  3. กาวน้ํา 
  4. กระดาษกาว 
  5. กลองกระดาษ  
  6. มีดคัดเตอร  
วิธีการดําเนินการ 
  ผูวิจัยกลาวทักทายนักเรียนและกลาวถึงกิจกรรมที่ผานมา แลวจึงเร่ิมเขา 
สูกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
  ขั้นท่ี  1  ขั้นการมีสวนรวม 
  1.1 ผูวิจัยแบงกลุมออกเปน 3 กลุมๆ ละ 3-4 คน โดยการจับสลาก 
  1.2 ผูวิจัยแจกอุปกรณที่เตรียมไวใหสมาชิกในกลุม จํานวนเทาๆ กัน 
  1.3 ผูวิจัยใหแตละกลุมประดิษฐ “หองเรียนของขาพเจา” โดยใชอุปกรณที่ผูวิจัยแจก
ใหเปนสวนประกอบในการประดิษฐ 
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  ขั้นท่ี  2  ขั้นการวิเคราะห 
  ผูวิจัยใหนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานพรอมชวยกันวิเคราะหและ
อภิปรายเกี่ยวกับวิธีการออกแบบ “หองเรียนของขาพเจา” และแนวคิดหองเรียนของขาพเจาของแตละ
กลุม 
  ขั้นท่ี  3  ขั้นสรุปและประยุกตหลักการ 
  3.1 ใหนักเรียนชวยกันสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบหองเรียนของขาพเจาของแต
ละกลุม 
  3.2 ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติมและขอคิดที่ไดจากกิจกรรมที่นักเรียนไดรวมทํากิจกรรม  
  ขั้นท่ี  4  ขั้นการประเมินผล 
  4.1 ใหนักเรียนไดรวมกันอภิปรายและขอคิดที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม 
  4.2 ใหนักเรียนชวยกันเสนอแนะและติชมเกี่ยวกับหองเรียนของขาพเจาของแตละ
กลุม 
  4.3 สังเกตความสนใจ ความรวมมือ การรวมแสดงความคิดเห็น และการสรุปของ
นักเรียน 
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โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
กิจกรรมท่ี  7 

 
สิ่งท่ีจะพัฒนา  การคนหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง ไดทําส่ิงตางๆ ดวยตนเอง มีอิสระในการคิด 
  และในการทํา  สามารถคนหาความรูไดดวยตนเอง 
ช่ือกิจกรรม การอภิปรายกลุม เร่ือง  “เรียนอยางไรใหมีความสุข และประสบความสําเร็จ” 
จุดมุงหมาย  
  1. เพื่อใหนักเรียนไดเพิ่มพูนทางดานความรูและทักษะในดานการเรียน 
  2. เพื่อใหนักเรียนไดใชศักยภาพของตัวเองในการจัดการทางดานการเรียนดวยตัว 
ของนักเรียนเอง 
เวลา   50  นาที 
เทคนิคท่ีใช อภิปรายกลุม 
 อุปกรณ 
  1.  กระดาษโปสเตอร 3 แผน 
  2.  สีไม 3 กลอง 
  3.  ยางลบ 3 อัน   
  4. ดินสอ 3 แทง  
  5. ไมบรรทัด 3 อัน 
วิธีการดําเนินการ 
  ผูวิจัยกลาวทักทายนักเรียนและกลาวถึงกิจกรรมที่ผานมา แลวจึงเร่ิมเขาสูกิจกรรม 
  ขั้นท่ี  1  ขั้นการมีสวนรวม 
  1.1 ผูวิจัยกลาวทักทาย และพูดคุยซักถามเกี่ยวกับวิธีการเรียนของแตละคน 
  1.2 ผูวิจัยแบงกลุมนักเรียนออกเปน 3 กลุม ๆ ละ 5 คน ดวยวิธีการจับสลาก  นักเรียน
จับไดเลขเดียวกันใหอยูกลุมเดียวกัน 
  1.3 ผูวิจัยแจกหัวขอ “เรียนอยางไรใหมีความสุข และประสบความสําเร็จ” แลวใหแต
ละกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็นวาดภาพประกอบระบายสี ทําเปนแผนผัง และใหแตละกลุมออกมา
อภิปราย โดยใชเวลา 10 นาที   
  ขั้นท่ี  2  ขั้นการวิเคราะห   
  ผูวิจัยใหนักเรียนแตละกลุมแสดงความคิดเห็น โดยผูวิจัยใชคําถามดังนี ้
  2.1 จากการที่แตละกลุมนําเสนอ นักเรียนเห็นดวยหรือไม เพราะเหตุใด 
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  2.2 นักเรียนจะมีแนวทางอ่ืนที่จะทําใหนักเรียน เรียนอยางไรใหมีความสุขและประสบ
ความสําเร็จ  ดวยตัวของนักเรียนอยางไร 
 
  ขั้นท่ี  3  ขั้นสรุปและประยุกตหลักการ 
  ผูวิจัยใหนักเรียนชวยกันสรุปส่ิงที่ไดจากกิจกรรม และการนําไปประยุกตใช  โดยใช
คําถามดังนี้ 
  3.1 นักเรียนไดขอคิดอะไรบางจากการไดรวมทํากิจกรรมนี ้
  3.3 นักเรียนจะนําความรูและประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรมนี้ไปประยุกตใชในการ
เรียนของนักเรียนไดอยางไร 
  3.3 ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม และประโยชนที่นักเรียนไดรับจากการทํา
กิจกรรม 
  ขั้นท่ี  4  ขัน้การประเมินผล 
  4.1 สังเกตความรวมมือชวยกันทํากิจกรรมและการรวมอภิปรายกลุม 
  4.2 สังเกตการณแสดงความคิดเห็นตอการตั้งคําถามหลังกิจกรรมและตชิมรวมกัน 
  4.3  สังเกตบรรยากาศของกลุมในการรวมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 182 

โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
กิจกรรมท่ี  8 

 
สิ่งท่ีจะพัฒนา  การตั้งเปาหมายในการเรียน มีความมุงม่ันในการเรียน เพื่อใหไดรับ 
    ความรูความเขาใจ  มีความคาดหวังตอผลการเรียน 
ช่ือกิจกรรม การเรียนของกรรณิการ 
จุดมุงหมาย  
  1. เพื่อใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการตั้งเปาหมายในการเรียน มีความมุงม่ันใน
การเรียน   
              2. เพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนดานการตั้งเปาหมายในการเรียน  มีความรูความ
เขาใจในการเรียน  มีความคาดหวังตอผลการเรียน 
เวลา   50  นาที 
เทคนิคท่ีใช กรณีตัวอยาง 
อุปกรณ เอกสารประกอบกรณีตัวอยาง 3  เร่ือง 
  1.  เร่ือง การเรียนของกรรณิการ 
  2.  เร่ือง  คนหลงทาง 
  3.  เร่ือง  เจาหญิงนอย 
  4.  ปากกา   
  5.  กระดาษ  A4  6  แผน 
 
วิธีการดําเนินการ 
 ขั้นท่ี  1  ขั้นมีสวนรวม 
 ผูวิจัยทักทายกับนักเรียน และกลาวถึงกิจกรรมที่ผานมา แลวจึงเร่ิมเขาสูกิจกรรมกลุมดังนี ้
 1.1 ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคและนําเขาสูเร่ืองเกี่ยวกับการตั้งเปาหมายในการเรียน มีความ
มุงม่ันในการเรียน เพื่อใหเกิดความรู และมีความคาดหวังตอผลการเรียน 

1.2 ผูวิจัยแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน จํานวน 3 กลุม 
1.3 ผูวิจัยแจกเอกสารกรณีตัวอยาง ทั้ง 3 เร่ือง ใหกับทุกกลุม เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา และ

ชวยกันแสดงความคิดเห็นรวมกัน 
 1.4  ผูวิจัยเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามขอสงสัยจนเขาใจ 
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 ขั้นท่ี  2  ขั้นการวิเคราะห 
  ผูวิจัยใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันอภิปราย  ดังนี ้
  2.1 นักเรียนมีความรูสึกอยางไรกับการกระทําของ กรรณิการ แมน และ จา 
  2.2 ถานักเรียนเปนกรรณิการ นักเรียนจะทําอยางไร เพื่อจะประสบความสําเร็จในการ
เรียน  
  2.3  นักเรียนคิดวาการกระทําของใครที่ทําผิดพลาดแลวกลับตัวไดทีหลัง 
  2.4  นักเรียนคิดวาการกระทําของใครที่ควรนํามาเปนแบบอยาง และนายกยอง 
 ขั้นท่ี  3  ขั้นสรุปและประยุกตหลักการ 
  3.1 ผูวิจัยและนักเรียนรวมกันสรุปส่ิงที่ไดรับจากกรณีตัวอยาง เร่ืองการเรียนของ
กรรณิการ เร่ืองคนหลงทาง และเจาหญิงนอย เพื่อสรางความรูสึกที่ดีตอการตั้งเปาหมายในการเรียน มี
ความมุงม่ันในการเรียน มีความคาดหวังตอผลการเรียน มีความเอาใจใสในการเรียน แลวสรุปเปน
แนวทางเพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
  3.2 ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติมโดยเชื่อมโยงจากความคิดและผลการสรุปของนักเรียน โดยให
นักเรียนเห็นความสําคัญของการตั้งเปาหมายในการเรียน 
 ขั้นท่ี  4  ขั้นการประเมินผล 
  4.1 ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายแลกเปล่ียนขอคิดเห็นและบอกถึงประโยชนที่ไดรับจา
กรณีตัวอยาง 
  4.2 ผูวิจัยใหนักเรียนรวมกันเสนอแนะซึ่งกันและกันและติชมเกี่ยวกับเร่ืองการ
ตั้งเปาหมายในการเรียน 
  4.3 สังเกตความสนใจ ความรวมมือ การแสดงความคิดเห็น และการสรุปของนักเรียน 
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กรณีตัวอยาง   เร่ือง การเรียนของกรรณิการ   
 เด็กหญิงกรรณิการ  เปนนักเรียนชั้น ม.3  เปนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่ง  โดยไดรับสิทธิ์ของ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน เขาเปนคนที่สนใจเกมคอมพิวเตอรเปนอยางมาก รบเราใหพอ
แมซื้อใหตั้งแตข้ึนชั้น ม.2 แลว แตทางบานเห็นวาไมจําเปนและมีรานเกมคอมพิวเตอรเปดใหบริการไม
หางจากบานนัก จึงยังไมซื้อให และปลอยใหเด็กหญิงกรรณิการไปเลนเกมตามศูนยบริการ 
 กรรณิการไปเลนเกมที่ศูนยบริการไดพบเพื่อนใหมรุนเดียวกันหลายคน ทําใหเขามีความสุข  
สนุกกับการเลนเกม บางคร้ังไดหนีเรียนไปเลนเกมตามหางสรรพสินคาโดยที่พอแมไมรู  ชวงหลังเขา
มักจะกลับบานไมตรงเวลา 
 บางคร้ังกลับถึงค่ําผิดปกติ  เม่ือพอแมสอบถามก็จะมีคําตอบอางวาไปทําการบานที่บานเพื่อน  
รถเสีย  รถติด  มีกิจกรรมทีโ่รงเรียน  ซึ่งความจริงคือ  เขาไปเลนเกมที่บานเพื่อน 
 จากพฤติกรรมดังกลาวทําใหกรรณิการมีผลการเรียนที่ต่ํามาก จากที่เคยได 3.9 ในชั้น ม.1 
และ 3.5 ในชั้น ม.2 แตในชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 เขาได 2.5 เม่ือพอแมทราบผลการเรียนของกรรณิการ
ตางก็เสียใจอยางมาก  
 
 

กรณีตัวอยาง  เร่ือง  คนหลงทาง 
 แมนชอบเลนการพนันทุกชนิด เขาจะรูสึกดีใจและตื่นเตนเสมอที่ไดรับเงินจากการเลนการพนัน 
แตเม่ือเลนจนติดเปนนิสัยแลวผลปรากฏวา เงินทองที่พอแมของแมนหามาไดนั้นเขาก็ขโมยไปเลนจน
หมดถึงข้ันพอแมไลออกจากบาน ในที่สุดเขาก็เขาไปปรึกษาครูทําใหรูสึกสบายใจ  จึงไดรูถึงโทษของ
การพนัน เขาตัดสินใจเลิกเลนการพนันอยางเด็ดขาด แลวกลับไปขอโทษพอแม  และตั้งใจเรียน
เหมือนเดิม 
 
 

กรณีตัวอยาง  เร่ือง  เจาหญิงนอย 
 จา  มาโรงเรียนเปนประจําทุกวัน เขาชอบอานหนังสือเวลาวาง และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
วินัยของโรงเรียนอยางเครงครัด  เพื่อนๆ  จึงมีความไววางใจในตัวจา  เวลาจาพูดจาเร่ืองอะไรก็ตาม  
เพื่อนๆ  ทุกคนจะมีความเชื่อถือวามีความจริง  นุชซึ่งเปนเพื่อนที่สนิทของจาเห็นตัวอยางจากการ
กระทําของจา  เขาจึงไดปฏิบัติตามบาง 
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โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

กิจกรรมท่ี  9 
 

สิ่งท่ีจะพัฒนา การตั้งเปาหมายในการเรียน มีความมุงม่ันในการเรียน เพื่อใหไดรับความรู 
ความเขาใจ  มีความคาดหวังตอผลการเรียน 

ช่ือกิจกรรม ชีวิตไมเคยทอ 
จุดมุงหมาย  
  1. เพื่อใหนักเรียนรูจักการตั้งเปาหมายในการเรียน  มีความมุงม่ันในการเรียน   
              2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนไดอยางเขาใจ  มีความรู
ความเขาใจ มีความคาดหวังตอผลการเรียน 
เวลา   50  นาที 
เทคนิคท่ีใช บทบาทสมมต ิ
อุปกรณ   
  1.  เอกสารบทบาทสมมติ “ชีวิตไมเคยทอ” 
  2.  กระดาษ A4 สําหรับเขียนบทพูด 
  3.  ปากกา 
 
วิธีการดําเนินการ 
 ขั้นท่ี  1  ขั้นมีสวนรวม 
 ผูวิจัยทักทายกับนักเรียน และกลาวถึงกิจกรรมที่ผานมา แลวจึงเร่ิมเขาสูกิจกรรมกลุมดังนี ้
 1.1 ผูวิจัยสนทนากับนักเรียนวา ในการปฏิบัติงานที่จะทําใหประสบความสําเร็จนั้น จะตองมี
ข้ันตอนและองคประกอบอะไรบาง เพราะเหตุใด 

1.2 ผูวิจัยแบงนักเรียนออกเปน  2  กลุมๆ ละ 5 คน  โดยจับสลากสี 
 1.3 ผูวิจัยแจกเอกสารบทบาทสมมติ เร่ือง“ชีวิตไมเคยทอ” ใหกลุมละ 1 ชุด ใหนักเรียนแตละ
กลุมไดคิดเร่ืองราวบทบาทสมมติของแตละกลุมโดยผูวิจัยระบุไวในเอกสาร และเตรียมตัวแสดง
บทบาทสมมติ พรอมจัดสถานที่ใหเหมาะสม 
 1.4 ผูวิจัยใหนักเรียนที่ไมไดแสดงบทบาทสมมติเปนผูสังเกตการณของการแสดง 
 1.5 ผูวิจัยใหนักเรียนแตละกลุมตรวจสอบความพรอมกอนการแสดงบทบาทสมมต ิ  

1.6 ใหนักเรียนเร่ิมแสดงบทบาทสมมติที่นักเรียนแตละคนไดรับ โดยใชเวลาในการแสดง
ประมาณ 10-15 นาที และเม่ือจบการแสดงใหนักเรียนปรบมือใหกับนักเรียนที่แสดงบทบาทสมมติ 
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 ขั้นท่ี  2  ขั้นการวิเคราะห 
  2.1 นักเรียนไดขอคิดจากบทบาทสมมติเร่ือง “ชีวิตไมเคยทอ” อยางไร     
  2.2 นักเรียนจะนําเร่ืองราวบทบาทสมมติเร่ือง “ชีวิตไมเคยทอ” มาประยุกตใชในการ
พัฒนาการเรียนของนักเรียนอยางไร  
 ขั้นท่ี  3  ขั้นสรุปและประยุกตหลักการ 
  3.1 ผูวิจัยใหนักเรียนรวมกันสรุปขอคิดที่ไดจากกิจกรรมบทบาทสมมติเร่ือง  “ชีวิตไม
เคยทอ”  
  3.2 ผูวิจัยใหนักเรียนเลาประสบการณเกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนมีความสอดคลอง
กับการเรียนของนักเรียนอยางไร 
 ขั้นท่ี  4  ขั้นการประเมินผล 
  4.1 นักเรียนรวมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็นและบอกถึงประโยชนที่ไดรับจากการเขา
รวมกิจกรรมบทบาทสมมติเร่ือง “ชีวิตไมเคยทอ” 
  4.2 สังเกตจากการมีสวนรวมทํากิจกรรม และการอภิปราย 
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ใบงานกลุมท่ี  1 

บทบาทสมมติ  เร่ือง  “ชีวิตไมเคยทอ” 
เนื้อหามีสวนประกอบ คือ  นักเรียนไมมีเปาหมายในการเรียน  ไมตั้งใจเรียน  ไมมีความมุงม่ันเพื่อ

แสวงหาความรู    

 
ใบงานกลุมท่ี  2 

บทบาทสมมติ  เร่ือง  “ชีวิตไมเคยทอ” 
เนื้อหามีสวนประกอบ คือ  นักเรียนมีเปาหมายในการเรียน  มีความตั้งใจเรียน  มีความมุงม่ันเพื่อ

แสวงหาความรู    
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โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

กิจกรรมท่ี  10 
 

ช่ือกิจกรรม สัญญาใจและปจฉัมนิเทศ 
จุดมุงหมาย  
  1. เพื่อใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนความคิดที่ไดเขารวมกิจกรรม  
              2. เพื่อใหนักเรียนไดมีความเขาใจกับความคิด และสรุปถึงวิธีการพัฒนาแรงจูงใจใน
การเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
เวลา   50  นาที 
อุปกรณ   
  1.  ปายนิเทศ  1  ปาย   
  2.  กระดาษสัญญาใจ  15  แผน 
  3.  ของที่ระลึก จํานวน  15  ชิ้น  
 
วิธีการดําเนินการ  
  1. ผูวิจัยใหนักเรียนนั่งเปนวงกลมหันหนาเขาหากัน 
  2. ผูวิจัยแจกกระดาษสัญญาใจใหนักเรียนคนละ 1 แผน 
  3. ผูวิจัยใหนักเรียนเขียนถึงความประทับใจและส่ิงที่เปนประโยชนที่ไดรับจากการเขา
รวมโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในคร้ังนี้ในกระดาษที่แจกให 
  4. เม่ือนักเรียนเขียนเสร็จ ผูวิจัยใหนักเรียนทุกคนนําไปติดที่ปายนิเทศที่เตรียมไว  
และใหสมาชิกชวยกันตกแตงใหสวยงาม 
  5. ใหนักเรียนทุกคนแสดงความรูสึกในการเขารวมโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
  6. ผูวิจัยใหนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงประโยชนและขอคิดที่ไดจากการเขารวม
โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
  7. ผูวิจัยและนักเรียนชวยกันสรุปผลการเขารวมโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนาและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
  8. ผูวิจัยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อ
นําคะแนนที่ไดเปนคะแนนหลังการทดลอง   
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  9. ผูวิจัยกลาวสรุปเพิ่มเติม และขอบใจนักเรียน  แจกของที่ระลึกใหกับนักเรียนทุกคน  
และปดการเขารวมโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
การประเมินผล 
  1. สังเกตจากการสรุปผลการเขารวมโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียน 
วิชาพระพุทธศาสนา 
  2. สังเกตจากการสรุปประโยชนและการนําไปใชในชีวิตประจําวันของนักเรียน 
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ตาราง 22 คะแนนคาเฉล่ียของนักเรียนที่เขารวมโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจในการเรียน 
      วิชาพระพุทธศาสนากอนและหลังการทดลอง 

 
คนท่ี คาเฉลี่ยกอนทดลอง คาเฉลี่ยหลังการทดลอง 

1 2.78 3.46 
2 2.88 3.52 
3 2.93 3.57 
4 3.05 3.65 
5 3.20 3.68 
6 3.20 3.95 
7 3.21 4.00 
8 3.33 4.05 
9 3.37 4.06 
10 3.41 4.08 
11 3.44 4.10 
12 3.68 4.14 
13 3.75 4.35 
14 3.79 4.43 
15 4.08 4.63 

รวม 3.33 3.97 
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ภาคผนวก  ข 
 

 1 รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ 
 2 หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือ 
 3 หนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อพัฒนาเคร่ืองมือ (Try out) 
 4 หนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อการวิจัย 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒ ิ
 

  ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  แบบสอบถาม
อิทธิบาท 4 ในการเ รียนวิชาพระพุทธศาสนา และโปรแกรมพัฒนาแรงจู งใจในการเ รียน                   
วิชาพระพุทธศาสนา ไดแก  

 
1. อาจารย ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง 

  ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา 
  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย ดร.สกล วรเจริญศรี 
  ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา 
  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. อาจารย ดร.โพธิพันธ พานิช 
  ภาควิชาสามัญวิทยาลัยนาฎศิลป 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ สกุล   พระมหาสมยศ  เพียสา 
วัน เดือน ปเกิด  13 มิถุนายน 2524 
สถานที่เกิด  บานเลขที่ 16 หมู 13 บานแสงจันทร ตําบลแมดนาทม  

อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร  
สถานที่อยูปจจุบัน วัดพระยายงั แขวงเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ.2537 ประถมศึกษาจากโรงเรียนบานแมดนาทมวิทยา ตําบลแมดนาทม 
   อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

พ.ศ.2543 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิรมกุฏ กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2546 เปรียญธรรม 3 ประโยคสํานักเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ.2548 ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) เอกการสอนภาษาอังกฤษ   
   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ.2553 ศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) จิตวิทยาการแนะแนว 
   จากมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
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