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ABSTRACT

บทความวิชาการนีน้ ำ� เสนอหลักการส่งเสริมแรงจูงใจภายในให้แก่ผเู้ รียนทีเ่ ป็นรูปธรรมส�ำหรับครู ได้แก่ 1) การมอบ
หมายงาน เช่น ครูควรอธิบายจุดประสงค์และความส�ำคัญของงาน มอบหมายงานที่ท้าทาย พัฒนาปัญญา มีหลายมิติ
หลายรูปแบบและแปลกใหม่ เน้นการส�ำรวจ การทดลอง ส่งเสริมจินตนาการและการท�ำงานร่วมกัน รวมถึงสอดคล้องกับ
ความสนใจของผูเ้ รียนด้วย 2) การประเมิน เช่น ครูควรลดความส�ำคัญของการประเมินภายนอกลง โดยพิจารณาจากความ
พยายาม พัฒนาการ และการบรรลุมาตรฐาน ให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีรายละเอียดเพียงพอ ให้ความส�ำคัญกับความหมาย
ของเกรดที่ผู้เรียนได้รับ และเกณฑ์การให้เกรดต้องชัดเจนและยุติธรรม 3) การให้อิสระ เช่น ครูควรให้อิสระผู้เรียนในการ
พิจารณาก�ำหนดด้วยตนเองบ้าง ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเท่าที่จ�ำเป็น และสอนให้ผู้เรียนรู้จักรับผิดชอบ ท�ำให้ผู้เรียนรู้สึก
ว่าตนเองมีความสามารถและภาคภูมิใจ และ 4) บรรยากาศของห้องเรียน เช่น ครูสร้างบรรยากาศของห้องเรียนที่ส่งเสริม
การยอมรับ การเห็นคุณค่า ความรู้สึกมั่นคง และไม่รู้สึกด้อยหรือกลัวความอับอาย
ค�ำส�ำคัญ: แรงจูงใจภายใน, การมอบหมายงาน, การประเมิน, การให้อิสระ, บรรยากาศของห้องเรียน
This academic article presents four main tangible principles for teachers to promote intrinsic motivation
among learners: 1) Assignment; teachers should explain the purposes and importance of the assignment,
assign challenging, novel and multi-dimensional tasks to develop various dimensions of intellectual skills, focus
on exploration, experimentation, simultaneously fostering imagination and mutual work, as well as assign tasks
that are consistent to learners’ interest; 2) Evaluation; teachers should reduce the importance of the external
evaluation by considering efforts, development and achieving standards, providing feedback with sufficient
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detail, paying attention to the meaning of grades learners get, and clear and fair grading criteria; 3) Freedom;
teachers should provide learners self-determination, only necessary assistance, and cultivate learners to be
responsible, motivate learners to feel self-esteem and pride; and 4) Classroom Climate; teacher should creates
climate in the classroom that promoting acceptance, value, security, and not feeling inferior or afraid of shame.
Keywords: Intrinsic Motivation, Assignment, Evaluation, Freedom, Classroom Climate

บทน�ำ

แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เป็นความ
ต้องการภายในโดยเฉพาะทางจิตใจและมีติดตัวมาตั้งแต่
เกิดที่จะเป็นผู้มีสมรรถภาพและการก�ำหนดสิ่งต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง บุคคลจึงต้องการท�ำสิ่งต่าง ๆ จากความต้องการ
ภายในของตน (ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, 2556, น. 141)
ซึ่งเด็กเล็ก ๆ การที่สามารถเดินได้ ถอดรองเท้าเองได้
อ่านออกเขียนได้ หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ จะท�ำให้เด็ก
รู ้ สึ ก ว่ า ตนเองมี ค วามสามารถและส่ ง ผลให้ มี แ รงจู ง ใจ
ภายในมาก แต่ ค วามรู ้ สึ ก หรื อ แรงจู ง ใจภายในนี้ ก ลั บ
ลดน้อยลงเมื่อเด็กเข้าเรียนในโรงเรียน ทั้งนี้อาจด้วยสาเหตุ
หลายประการ เช่น ตัวนักเรียนเองที่เป็นอุปสรรคเพราะ
ไม่คุ้นเคยกับสิ่งใหม่ หรือสิ่งที่ครูน�ำไปใช้ส่งผลต่อนักเรียน
แตกต่างกันแม้จะอยู่ในห้องเรียนเดียวกันก็ตาม หรือการ
เปลี่ยนการควบคุมจากครูเป็นนักเรียนเป็นสิ่งที่ล�ำบาก
ส� ำ หรั บ ครู บ างคน หรื อ ครู บ างคนมี ทั ก ษะและความ
รับผิดชอบน้อย หรือครูบางคนไม่รู้จักความสามารถและ
ความสนใจของนักเรียนก่อนและไม่ตระหนักว่าพฤติกรรม
ของตนนั้นส่งผลต่อนักเรียนด้วย ดังนั้น หน้าที่ของครูคือ
การช่วยดึงแรงจูงใจภายในของผูเ้ รียนทีไ่ ม่คอ่ ยได้ใช้ออกมา
ใช้ประโยชน์ ท�ำให้ผู้เรียนเข้าใจและเน้นการพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองมากกว่ า วิ ต กกั ง วลจากการ
ประเมินภายนอก โดยเฉพาะในเรื่องเกรด แม้ว่าเกรดจะมี
ความส�ำคัญ แต่ความวิตกกังวลของผู้เรียนต่อเกรดหรือ
การยอมรับทางสังคมอาจท�ำให้ผู้เรียนไม่ได้พัฒนาความรู้
ความสามารถซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสในอนาคตของ
ตนเอง
ส�ำหรับการส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนให้ผู้เรียน
นั้นมีความหลากหลายตามอายุและพื้นฐานของผู้เรียน
เช่น ครูอนุบาลอาจเลือกกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วกระตุ้นให้

เด็กอยากท�ำงานที่มอบหมายให้ ครูประถมศึกษาอาจต้อง
ท�ำให้ผู้เรียนเชื่อว่าความส�ำเร็จทางการเรียนมีความส�ำคัญ
พอๆ กับการได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ
ดังเช่น ดนตรี กีฬา หรือครูมัธยมศึกษาอาจต้องพยายาม
ลดผลทางลบของเพือ่ นทีจ่ ะท�ำให้การเห็นคุณค่าในการเรียน
ลดลง ครูจึงต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นแรงจูงใจ
ภายในที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถของผูเ้ รียน และส่งเสริมการเห็นคุณค่า
ในการเรียน อย่างไรก็ตาม รางวัลภายนอกก็ยังมีความ
จ�ำเป็น เพราะคงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ผู้เรียนสมัครใจและ
กระตือรือร้นในทุก ๆ งาน ดังนั้น ครูจึงควรจัดการเรียนรู้
ที่เน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน ใช้รางวัล
ภายนอกเท่าที่จ�ำเป็น โดยไม่ท�ำให้แรงจูงใจภายในและ
การเห็นคุณค่าในการเรียนของผู้เรียนลดน้อยลง
สิง่ ส�ำคัญทีม่ สี ว่ นช่วยท�ำให้ครูบรรลุวตั ถุประประสงค์
ข้างต้นคือต้องท�ำให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของตนเองและมี ค วามคาดหวั ง ต่ อ ความส� ำ เร็ จ ในการ
เรียนก่อน จากนั้นจึงใช้หลักการที่ได้รับการยอมรับว่ามี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ได้ แ ก่ การมอบหมายงาน การประเมิ น
การให้อิสระ และบรรยากาศของห้องเรียน (Stipek, 1998)
ในการส่งเสริมแรงจูงใจภายในให้ผู้เรียน
อนึ่ง หลักการส่งเสริมแรงจูงใจภายในให้แก่ผู้เรียน
ในบทความนี้เป็นเพียงการน�ำเสนอกว้าง ๆ ไม่ได้เจาะจง
ลงไปในระดับการศึกษาใด ดังนั้นในทางปฏิบัติครูจ�ำเป็น
ต้องยึดพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละระดับที่แตกต่างกัน
ประกอบด้วยจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด
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มีความแตกต่างกันปานกลาง กล่าวคือแรงจูงใจภายใน
หลักการต่อไปนี้จะช่วยให้ครูพิจารณามอบหมาย จะเกิดจากการทีบ่ คุ คลรูส้ กึ ว่าตนเองมีความสามารถในการ
ท� ำ งานหนึ่ งๆ ได้ ส� ำ เร็ จ โดยเฉพาะงานที่ มี ค วามยาก
งานเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจภายในให้ผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น
1. อธิบายจุดประสงค์และความส�ำคัญของงาน ปานกลางจะก่อให้เกิดแรงจูงใจภายในได้มาก
ผลการวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีแรงจูงใจภายในแสดง
		 ผู้เรียนมักไม่มีเป้าหมายในการเรียนหากไม่รู้ว่า
งานที่ครูให้ท�ำนั้นสอนอะไรและมีความส�ำคัญต่อตนเอง ให้เห็นว่าแรงจูงใจภายในของผู้เรียนจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อครู
อย่ า งไร ดั ง นั้ น ในการมอบหมายงาน ครู ต ้ อ งชี้ แ จง ให้งานที่ผู้เรียนมีโอกาสที่จะท�ำให้ส�ำเร็จได้และได้ใช้ความ
จุดประสงค์และความส�ำคัญของงานแก่ผเู้ รียนด้วย ผลการ พยายามในการท� ำ งานพอสมควร ส่ ว นงานที่ ส� ำ เร็ จ ได้
วิจัยของ Mitchell (1993, p. 424-436) แสดงให้เห็นว่า โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากหรือมีโอกาสน้อยที่จะท�ำ
การที่ผู้เรียนเข้าใจว่างานที่ได้รับมอบหมายจะท�ำให้ตนเอง ส� ำ เร็ จ จะส่ ง ผลให้ ผู ้ เ รี ย นมี แ รงจู ง ใจภายในลดน้ อ ยลง
เรียนรูอ้ ะไร และส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวติ อย่างไร เป็นปัจจัย (Good & Brophy, 1995)
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายมิได้เกี่ยวข้องกับความ
ท�ำนายส�ำคัญล�ำดับที่สองว่าผู้เรียนจะสนุกและสนใจงาน
ยากของงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับการรับรู้
ในห้องเรียนเพียงใด
		 อย่างไรก็ตาม หลักฐานจากการวิจัย พบว่า ความสามารถของผู ้ เ รี ย นเองด้ ว ย ซึ่ ง ความส� ำ คั ญ ของ
ครูมักไม่ท�ำตามหลักการข้อนี้ โดยผลจากการสัมภาษณ์ ทั้งสองปัจจัยนี้เห็นได้ชัดเจนจากการศึกษาของ Turner,
ผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนแทบจะไม่รู้เลยว่าท�ำไมต้องท�ำงาน Meyer, Cox, Logan, DiCintio, and Thomas. (1998,
ทีค่ รูมอบหมายให้ ส่วนใหญ่รเู้ พียงว่าเป็นงานทีต่ อ้ งท�ำ และ pp. 730-745) ที่ให้ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ผลจากการสั ง เกตการสอนของครู พบว่ า ครู อ ธิ บ าย บันทึกหลังการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทุกวัน ซึ่งผลการวิจัย
จุดประสงค์และความส�ำคัญให้ผู้เรียนเข้าใจเพียงร้อยละ พบว่า ผู้เรียนที่มีการรับรู้ความสามารถของตนสูงจะมีส่วน
1.5 ของงานที่มอบหมาย (Anderson, 1981, pp. 97-08) ร่วมในงานมาก มีอารมณ์ทางบวก และมีแรงจูงใจภายใน
นอกจากนี้ Brophy (1983, pp. 631-661) ส�ำรวจพบว่า สูงในงานที่ประเมินว่ามีความท้าทายสูง แต่ถ้าประเมินว่า
มีครูเพียงร้อยละ 3 ที่อธิบายจุดประสงค์ของงานและความ งานมีความท้าทายต�่ำกว่าความสามารถของตนเอง ผู้เรียน
ส� ำ คั ญ ต่ อ การด� ำ เนิ น ชี วิ ต หรื อ ความสนใจของผู ้ เ รี ย น จะมีสว่ นร่วมลดลง มีอารมณ์ทางบวกลดลง และมีแรงจูงใจ
ส่วนใหญ่สิ่งที่ครูบอกจะมีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนของ ภายในลดลงด้วย นอกจากนี้ ผลจากการสังเกตการสอน
ผู้เรียนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น ครูร้อยละ 8 บอกผู้เรียน ของครูยังพบว่า ครูที่ส่งเสริมความท้าทายและแรงจูงใจ
ว่าไม่ได้คาดหวังให้ชอบหรือท�ำงานนี้ให้ดี ครูร้อยละ 6 ภายในจะเน้นความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียน เช่น ให้ผู้เรียน
บอกผู้เรียนว่าจะมีการตรวจสอบงานและสอบ ครูร้อยละ 4 อธิบายยุทธวิธที ใี่ ช้ในการหาค�ำตอบ หรือสร้างความเชือ่ มัน่
บอกผูเ้ รียนว่างานนีอ้ าจจะยากส�ำหรับคนทีเ่ รียนไม่คอ่ ยเก่ง ในความสามารถให้แก่ผู้เรียนโดยการถามน�ำ เช่น “เรามา
ครูร้อยละ 6 บอกผู้เรียนว่างานนี้มีเวลาท�ำเท่าไร แต่ไม่มีครู แบ่งค�ำถามนี้ออกเป็นประเด็นย่อยๆ กันเถอะ” หรือ “ข้อมูล
แม้แต่คนเดียวที่บอกผู้เรียนว่างานนี้จะท�ำให้สนุกและมี อะไรบ้างที่จ�ำเป็นต่อการแก้ปัญหานี้” และพูดให้ก�ำลังใจ
เช่น “งานนี้ดูเหมือนจะยากนะ แต่ถ้าเธอตั้งใจท�ำ เธอจะได้
ความพึงพอใจในการท�ำงาน
เรียนรู้อะไร ๆ อีกมากจากงานนี้”
2. มอบหมายงานที่ท้าทาย
อย่างไรก็ตามการมอบหมายงานที่มีความท้าทาย
		 นักจิตวิทยาในกลุม่ ทฤษฎีกระบวนการประมวล
ผลข้อมูล (Information Processing) มีความเชือ่ ว่าแรงจูงใจ เหมาะสม (คือ ผู้เรียนมีโอกาสท�ำให้ส�ำเร็จได้แต่ต้องใช้
ภายในจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดเมื่อสิ่งเร้าภายนอก (ระดับ ความพยายามอย่างแท้จริง) ไม่ใช่เรือ่ งง่ายส�ำหรับห้องเรียน
ความยากของงาน) และบุ ค คล (ระดั บ ความสามารถ) ทีม่ ผี เู้ รียนหลากหลายระดับความสามารถ ดังนัน้ ครูจงึ อาจ

การมอบหมายงาน
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มีการปรับระดับความยากของงาน หรือเพิ่มแรงจูงใจทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมโดยการให้ผเู้ รียนได้เห็นความสามารถ
ของตนเองที่พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ต่อไปนี้คือยุทธวิธีบางอย่าง
ที่อาจท�ำให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจภายในได้ดียิ่งขึ้น
		 2.1 ให้ ผู ้ เ รี ย นแต่ ล ะคนเรี ย นรู ้ ใ นอั ต ราที่
เหมาะสมกั บ ตนเอง ซึ่ ง โปรแกรมการเรี ย นรู ้ แ บบรู ้ ร อบ
(mastery learning) สามารถน�ำมาใช้ได้เป็นอย่างดี เช่น
Stipek (1998) ใช้โปรแกรมการเรียนรูแ้ บบรูร้ อบในการสอน
วิชาคณิตศาสตร์กับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน
1 สัปดาห์ โดยในช่วงสองวันแรก ผูเ้ รียนแต่ละคน (แบ่งกลุม่
ย่อยในบางครั้ง) จะต้องท�ำแบบฝึกหัดในอัตราการเรียนรู้
ของตนเอง (ผู้เรียนที่เรียนรู้เร็วจะได้งานที่ท้าท้ายและยาก
กว่ า ผู ้ เ รี ย นที่ เ รี ย นรู ้ ช ้ า ) ส่ ว นครู จ ะเดิ น ไปรอบ ๆ ห้ อ ง
เพื่อประเมินความเข้าใจของผู้เรียนและสอนทีละคนหรือ
ที ล ะกลุ ่ ม ส� ำ หรั บ สามวั น ที่ เ หลื อ ครู แ บ่ ง กลุ ่ ม ผู ้ เ รี ย น
คละความสามารถเพื่อใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ที่เรียน
ไปร่วมกันท�ำโครงงาน ซึ่งท�ำให้ผู้เรียนแต่ละคนช่วยท�ำงาน
กลุ่มตามทักษะที่มี และมีโอกาสพัฒนาทักษะตามอัตรา
การเรียนรู้ของตนเองผ่านการร่วมมือและการท�ำโครงงาน
		 2.2 มอบหมายงานเดี ย วกั น ทั้ ง ห้ อ ง แต่ ใ ช้
ค�ำถามที่ท้าทายต่างกัน ในการสอนบางครั้งครูก็จ�ำเป็น
ต้ อ งมอบหมายงานให้ ผู ้ เ รี ย นเหมื อ นกั น ทั้ ง ห้ อ งซึ่ ง งาน
อาจท้าทายหรือไม่ท้าทายส�ำหรับผู้เรียนบางคน ดังนั้น
ครูจึงควรใช้ค�ำถามให้เหมาะกับความสามารถของผู้เรียน
แต่ละคน ด้วยวิธนี ผี้ เู้ รียนจะถูกกระตุน้ ให้พยายามใช้ยทุ ธวิธี
ในการแก้ปญ
ั หาตามระดับความรูค้ วามสามารถของเขาเอง
		 2.3 มอบหมายงานเสริ ม ส� ำ หรั บ ผู ้ เ รี ย นที่
ท�ำงานเสร็จแล้ว ในกรณีทผี่ เู้ รียนบางคนท�ำงานเสร็จเร็วกว่า
เพื่อน ครูอาจมีกิจกรรมเสริมความสามารถให้กับผู้เรียน
กลุ่มนี้ เช่น เขียนบันทึก จัดท�ำหนังสือพิมพ์ของห้อง หรือ
สนทนาแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในการเรี ย นกั บ เพื่ อ น
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
3. มอบหมายงานที่พัฒนาปัญญา
		 3.1 มอบหมายงานที่พัฒนาการคิดระดับสูง
(higher order thinking) การคิดแบบอเนกนัย (divergent
thinking) และการแก้ ป ั ญ หา (problem solving)

งานประเภทนี้จะส่งเสริมแรงจูงใจภายในได้มากกว่างานที่
เน้นความจ�ำหรือการน�ำไปใช้ง่าย ๆ เช่น ในการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ ถ้าครูบอกผู้เรียนว่าต้องท�ำแบบฝึกหัดใน
หนังสือเรียนให้เสร็จก่อน จึงจะให้ท�ำโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อน
เพิ่มเติมจากครู ผู้เรียนจะเร่งท�ำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน
ให้เสร็จเพื่อที่จะได้โอกาสในการท�ำโจทย์ปัญหาที่ยากกว่า
		 3.2 มอบหมายงานที่มีประเด็นให้คิดได้กว้าง
ประเด็นที่คิดได้กว้างท�ำให้ผู้เรียนพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างแนวคิดหลากหลายที่ก�ำลังเรียนอยู่ และวิเคราะห์
ในระดับที่ลึกขึ้น ผู้เรียนจะรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ
และเห็นคุณค่าในการเรียนมากขึ้น
		 3.3 มอบหมายงานแบบปลายเปิด งานแบบ
ปลายเปิดเป็นงานทีต่ อ้ งการความคิดสร้างสรรค์และมีความ
น่าสนใจมากกว่างานที่ต้องการเพียงค�ำตอบถูกหรือผิด
เช่น การวิเคราะห์เรื่องราวหรือการเปรียบเทียบบทกลอน
2 บทมีความน่าสนใจมากกว่าการจ�ำบทกลอนได้ ผลการ
วิจัยของ Turner (1995, pp. 410-441) พบว่า เมื่อได้งาน
แบบปลายเปิ ด (เน้ น การคิ ด เชิ ง ลึ ก ) เด็ ก จะใช้ ยุ ท ธวิ ธี
ในการอ่าน มีความอดทน และมีความใส่ใจมากกว่าได้งาน
แบบปลายปิด (เน้นท่องจ�ำ)
4. มอบหมายงานที่มีหลายมิติ
		 งานที่ มี ห ลายมิ ติ คื อ งานที่ ส ามารถพั ฒ นา
ผู ้ เ รี ย นได้ ห ลากหลายแง่ มุ ม งานประเภทนี้ จ ะส่ ง เสริ ม
แรงจูงใจภายในได้ดี เนื่องจากท�ำให้ผู้เรียนมีโอกาสพบกับ
ความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในความส�ำเร็จได้ในแง่มมุ ใดแง่มมุ หนึง่
ตัวอย่างเช่น การจัดท�ำหนังสือพิมพ์ของห้องนั้นให้โอกาส
ผู้เรียนที่ถนัดคณิตศาสตร์ (เช่น ค�ำนวณว่าจะต้องใช้ทุน
ในการท�ำเท่าไร และควรขายเท่าไร) สังคมศึกษา (เช่น เขียน
เกีย่ วกับเหตุการณ์หรือเรือ่ งราวในอดีตและปัจจุบัน) ศิลปะ
(เช่น วาดภาพประกอบ) และคอมพิวเตอร์ (เช่น ออกแบบ
รูปเล่ม)
5. มอบหมายงานที่เน้นการมีส่วนร่วม
การส�ำรวจ และการทดลอง
		 งานที่เน้นการการมีส่วนร่วม การส�ำรวจ และ
การทดลอง จะส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน
และเป็นงานที่สนุกมากกว่างานที่ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วม เช่น
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การแสดงบทบาทสมมติทำ� ให้มคี วามเข้าใจต่อแนวคิดและ
ประเด็นในเชิงลึกมากกว่าการฟังบรรยาย การร่วมกันท�ำ
อาหารมีความน่าสนใจมากกว่าการไปดูแม่ครัวท�ำ การเล่น
เกมการคู ณ มี ค วามสนุก มากกว่าการท่อ งสูต รคูณ การ
โต้วาทีระหว่างญัตติที่เห็นไม่ตรงกันพัฒนาการเห็นคุณค่า
ในเรื่องนั้นๆ ได้ดีกว่าการอ่านจากหนังสือเรียน การช่วยกัน
ท�ำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ท�ำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
มากกว่าการดูครูท�ำการทดลอง
		 อย่างไรก็ตาม ครูต้องมั่นใจว่างานที่ให้ผู้เรียน
ท�ำนัน้ ส่งผลต่อการเรียนรู้ มิใช่เพียงสร้างความสนุกแต่ไม่ได้
สอนอะไรเลย เช่น การให้ผู้เรียนแสดงละครเพื่อเพิ่มความ
เข้าใจในเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์นนั้ อาจสร้างแรงจูงใจ
ได้แต่อาจไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ถ้าความสนใจของผู้เรียน
ไปอยู่ที่เสื้อผ้าและฉากมากกว่าประเด็นทางการเมืองหรือ
สังคมทีค่ รูตอ้ งการให้ผเู้ รียนเข้าใจ ดังนัน้ ถ้ามีการให้ผเู้ รียน
แสดงละครครูต้องมีการผนวกการสอนและการอภิปราย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เป้ า หมายหลั ก ของการเรี ย นรู ้ ใ นครั้ ง นั้ น
เข้าไปด้วย
6. มอบหมายงานทีซ่ บั ซ้อน ท้าท้าย แปลกใหม่
และส่งเสริมจินตนาการ
		 หลักการในข้อนี้เป็นการสนับสนุนแนวคิดหนึ่ง
ของทฤษฎี แ รงจู ง ใจภายในที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ความ
ซับซ้อน ความท้าทาย ความแปลกใหม่ รวมถึงสอดคล้อง
กับธรรมชาติของเด็กที่มีความอยากรู้อยากเห็น ชอบงานที่
ใช้จินตนาการ หรือสิ่งที่เหมือนจริง (เช่น บทบาทสมมติ)
เกม หรืองานที่ได้ผลลัพธ์ไม่แน่นอน
		 ครูสามารถส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นของ
ผูเ้ รียนได้งา่ ย ๆ โดยใช้การถามค�ำถามก่อนทีจ่ ะเริม่ บทเรียน
เช่น “ถ้าเอาสีแดงกับสีเหลืองผสมกันจะเป็นสีอะไร” “อีเอ็ม
บอล (EM ball) คืออะไร” “เขาใหญ่มีอาณาเขตครอบคลุม
กี่จังหวัด อะไรบ้าง” “ท�ำไมน�้ำจึงท่วมจังหวัดนครราชสีมา”
ซึ่งผลการวิจัยพบว่าการถามค�ำถามลักษณะเช่นนี้จะช่วย
กระตุน้ ผูเ้ รียนให้คอยคิดตอบปัญหาทีค่ รูถามอยูต่ ลอดเวลา
ซึง่ การใฝ่หาความรูเ้ พือ่ น�ำมาตอบค�ำถามนีจ้ ะปลุกให้ผเู้ รียน
เกิดความอยากรู้อยู่เสมอและสนใจเรียนมากขึ้น (ประยุทธ
ไทยธานี, 2552)
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		 นอกจากนี้ การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ช ่ ว ยสอน
(computer-assisted instruction: CAI) ก็สามารถช่วย
ส่งเสริมจินตนาการให้เด็กได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะความ
ซั บ ซ้ อ นของปั ญ หาและความน่ า ตื่ น ตาตื่ น ใจของ
คอมพิ ว เตอร์ ช ่ ว ยสอนจะช่ ว ยเพิ่ ม ระดั บ ความสนใจ
ความพยายาม ความสนุกสนาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน
(Cordova & Lepper, 1996, pp. 715-730) จึงท�ำให้มี
การน�ำไปใช้อย่างกว้างขวางทั้งในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และ
คณิตศาสตร์ (ธนัชพร พิมาลัย และรัฐกรณ์ คิดการ, 2554,
น. 76-82)
7. มอบหมายงานที่สอดคล้องกับความสนใจ
ของผู้เรียน
		 ผู้เรียนจะมีแรงจูงใจภายในมากเมื่อหัวข้อของ
การเรียนตรงกับความสนใจส่วนตัวของตนเอง มีผลการวิจยั
พบว่าเมื่อได้อ่านหนังสือที่ตนเองสนใจ ผู้เรียนจะเข้าใจ
และสามารถจดจ� ำ เนื้ อ หาได้ ดี (Garner, Alexander,
Gillingham, Kulikowich, & Brown, 1991, pp. 395-419)
จะมีแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นเมื่อครู
จัดการเรียนรูท้ ตี่ รงกับความสนใจของผูเ้ รียน และมอบหมาย
งานที่ เ หมาะกั บผู ้ เ รี ยนแต่ ละคน (Meece, 1991, pp.
261-285) และจะมีแรงจูงใจสูงในการท�ำงาน เมือ่ ให้ผเู้ รียน
เขียนแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ทกี่ ำ� ลังเป็นปัญหาใน
โรงเรียน หรือเล่าประสบการณ์สว่ นตัวทีไ่ ด้เข้าร่วมแก้ปญ
ั หา
ต่างๆ ในชุมชน (Rueda & Moll, 1994, pp. 117-137)
ต่อไปนี้เป็นหลักการที่ครูสามารถน�ำไปใช้ได้
		 7.1 มี หั ว ข้ อ ที่ ห ลากหลายให้ ผู ้ เ รี ย นเลื อ ก
โดยทั่วไปครูมักเป็นผู้เลือกหัวข้อให้ผู้เรียนอ่านหรือเขียน
ซึ่งอาจไม่ตรงกับความสนใจของเขา ดังนั้น ครูควรให้อิสระ
ผู้เรียนในการตัดสินใจมากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ยิ่งมีหัวข้อ
ให้เลือกมากเท่าไรเขาก็มีแนวโน้มที่จะมีแรงจูงใจภายใน
หรือสนใจงานและการเรียนมากขึ้นเท่านั้น
		 7.2 บูรณาการประสบการณ์หรือสิ่งที่ผู้เรียน
สนใจเข้าไปในการเรียน เช่น เมื่อยกตัวอย่างการน�ำสิ่งที่
เรียนไปใช้ ครูอาจยกตัวอย่างชื่อบุคคล (เช่น ตัวเอกใน
ละครดัง นักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียง) หรือเหตุการณ์ที่มี
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แนวโน้มดึงความสนใจของผู้เรียนได้ จะท�ำให้สิ่งที่เรียนมี
ความเป็นรูปธรรมและเข้าใจง่ายขึ้น
		 7.3 กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือ
โต้ตอบกันในสิง่ ทีเ่ รียน ห้องเรียนทีค่ รูสอนโดยเน้นข้อเท็จจริง
มากจะไม่ค่อยกระตุ้นความสนใจ เพราะทั้งครูและผู้เรียน
จะไม่ค่อยได้แสดงความคิดเห็น แต่ห้องเรียนที่ครูให้ผู้เรียน
อภิปรายกันในประเด็นที่ก�ำลังได้รับความสนใจในสังคม
จะมีชีวิตชีวามากกว่า ดังนั้น ครูควรกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า
ในความซับซ้อนของประเด็นและมุมมองที่แตกต่าง
		 7.4 เชือ่ มโยงแนวคิดใหม่ทเี่ ป็นนามธรรมไปสู่
แนวคิดคุ้นเคยที่เป็นรูปธรรม ครูสามารถใช้บทบาทสมมติ
และหลักการที่กล่าวไว้ข้างต้นในการท�ำให้แนวคิดที่เป็น
นามธรรมหรือเป็นข้อมูลทีไ่ กลจากประสบการณ์ของผูเ้ รียน
เป็นแนวคิดที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นได้ เช่น ในระดับประถม
ศึกษา เมื่อเรียนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ครูอาจให้ผู้เรียน
เล่นขายของ โดยให้แต่ละคนเปลี่ยนบทบาทกันเป็นผู้ซื้อ
(คนที่ต้องตัดสินว่าจะจ่ายเงินให้ผู้ขายเท่าไร) และบทบาท
ของผู้ขาย (คนที่ต้องตัดสินว่าจะทอนเงินให้ผู้ซื้อเท่าไร)
ส่วนในระดับมัธยมศึกษาก็อาจสมมติให้ผู้เรียนเล่นหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์ โดยให้เงินแต่ละคนเท่า ๆ กัน เพื่อ
ซื้อหุ้น ติดตามหุ้น และท�ำผังรายได้ของตนเอง สุดท้ายก็จัด
ให้มีการอภิปรายในห้องเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจของไทย
เหตุการณ์ในกลุ่มอาเซียนและโลก หรือปัจจัยอื่นที่มีผลต่อ
ราคาหุ้นของผู้เรียน เป็นต้น
8. ให้โอกาสผู้เรียนในการท�ำงานร่วมกัน
		 ผลการวิจัยส่วนใหญ่ พบว่า ผู้เรียนจะสนุกกับ
การท� ำ งานร่ ว มกั น มากกว่ า การท� ำ งานล� ำ พั ง (วรรณี
เจตจ�ำนงนุช และประยุทธ ไทยธานี, 2554, น. 49-80 ;
Eccles & Roeser, 2010; Mitchell, 1993) ซึง่ ในการท�ำงาน
ร่วมกันนัน้ ครูอาจให้ผเู้ รียนจับคูแ่ ล้วช่วยกันแก้โจทย์ปญ
ั หา
คณิตศาสตร์เพียง 2-3 นาที หรือร่วมมือกันท�ำโครงงาน
เป็นเวลาหลายสัปดาห์กไ็ ด้ แต่ความรับผิดชอบของสมาชิก
นั้นมีความส�ำคัญต่อการเรียนแบบร่วมมือมาก ครูจึงต้องมี
การวางแผนการน�ำไปใช้อย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่า
ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

9. มอบหมายงานที่มีรูปแบบหลากหลาย
		 ความหลากหลายในวิธีการจัดการเรียนรู้และ
รู ป แบบของงานมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ แรงจู ง ใจของ
ผู้เรียน (Blumenfeld, Puro, & Mergendoller, 1992)
ดังนั้น ครูจึงควรใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
หลีกเลี่ยงรูปแบบงานที่ผู้เรียนคาดเดาได้ บางครั้งผลการ
เรียนรูเ้ ดียวกันสามารถส่งเสริมได้จากรูปแบบงานทีแ่ ตกต่าง
กัน หรือการปรับเปลี่ยนวิธีการเพียงเล็กน้อยก็อาจให้ผลดี
เกินคาด เช่น เมื่อให้ผู้เรียนอ่านหนังสือแล้วตอบค�ำถาม
ท้ายบท พบว่า ผู้เรียนไม่ค่อยตั้งใจอ่านหนังสือ ครูอาจ
ปรับเปลี่ยนวิธีการโดยให้ผู้เรียนตั้งค�ำถามด้วยตนเองแล้ว
แลกเปลี่ยนกันตอบค�ำถามกับเพื่อนในห้อง เพียงเท่านี้
ผู้เรียนก็อาจกระตือรือร้นในการอ่านหนังสือมากขึ้นได้

การประเมิน

ต่อไปนี้เป็นหลักการในการใช้การประเมินเพื่อช่วย
ส่งเสริมแรงจูงใจภายในให้ผู้เรียน
1. ลดความส�ำคัญของการประเมินภายนอก
		 การให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การประเมิ น โดยเน้ น
เป้าหมายเชิงการปฏิบัติ (performance or ego goal)
มากกว่าเป้าหมายเชิงการเรียนรู้ (learning or mastery or
task goal) จะให้ผู้เรียนรู้สึกว่าถูกควบคุมและบั่นทอน
แรงจูงใจภายใน ผู้เรียนมีแนวโน้มเลือกงานที่ไม่ท้าทาย
ความสามารถถ้ามีความกังวลกับการประเมินภายนอก
เช่น ผู้เรียนที่ครูบอกว่างานที่ให้ท�ำเป็นเพียงการเล่นเกม
จะเลื อ กงานที่ มี ค วามท้ า ทายสู ง ในขณะที่ ผู ้ เ รี ย นที่ ค รู
บอกว่างานที่ให้ท�ำเป็นคะแนนเก็บส่วนหนึ่งของเกรดใน
วิ ช านี้ จะเลื อ กงานที่ มี ค วามท้ า ทายน้ อ ยกว่ า มี ค วาม
พึงพอใจน้อยกว่า และมีความวิตกกังวลมากกว่า
		 นอกจากนี้ การประเมิ น โดยการทดสอบ
มาตรฐานก็อาจส่งผลทางลบต่อแรงจูงใจภายในของผูเ้ รียน
ได้เช่นกัน โดยเฉพาะในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มี
การทดสอบมาตรฐานท�ำให้โรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแห่ง
เน้นการติวผูเ้ รียนเพือ่ ศึกษาต่อมากกว่าการเรียนเพือ่ พัฒนา
ความรูค้ วามสามารถ แต่ในทางทีจ่ ะเกิดประโยชน์กบั ผูเ้ รียน
มากที่สุดคือครูต้องพยายามจัดการเรียนรู้โดยเน้นความ
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สามารถในการเรียนรู้มากกว่าความสามารถในการสอบ
แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายส�ำหรับครูในสภาวการณ์ปัจจุบัน
ก็ตาม
2. การประเมินควรพิจารณาจากความพยายาม
พัฒนาการ และการบรรลุมาตรฐาน
		 การประเมินผู้เรียน โดยเฉพาะการให้เกรดนั้น
ควรพิจารณาจากความพยายาม พัฒนาการ และการบรรลุ
มาตรฐาน มากกว่าการเปรียบเทียบกับความสามารถของ
เพื่อน ๆ ในห้อง ทั้งนี้เพราะการประเมินที่ให้ความส�ำคัญ
กั บ ความพยายาม พั ฒ นาการหรื อ การบรรลุ ม าตรฐาน
ที่ก�ำหนดไว้นั้นเอื้อประโยชน์ให้ทั้งผู้เรียนที่เรียนเก่งและ
เรียนไม่เก่ง กล่าวคือ เมือ่ เป้าหมายในการเรียนคือการท�ำให้
ดีกว่าระดับความรู้ความสามารถก่อนหน้านั้นของตนเอง
ผู้เรียนที่เรียนเก่งก็บรรลุได้เพราะผู้เรียนกลุ่มนี้มีมาตรฐาน
ความเป็นเลิศที่สูงอยู่แล้ว ส่วนผู้เรียนที่เรียนไม่เก่งก็บรรลุ
ได้เช่นกันเพราะความส�ำเร็จพิจารณาจากพัฒนาการหรือ
การบรรลุมาตรฐานที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ ผู้เรียนก็จะเห็น
คุณค่าของความพยายามด้วย
3. ให้ขอ้ มูลป้อนกลับทีม่ รี ายละเอียดเพียงพอ
		 การประเมินงานของผู้เรียนโดยการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) ที่มีรายละเอียดเพียงพอ มีความ
เหมาะสมกว่าการประเมินในภาพรวม ดังเช่นการให้คะแนน
เป็นตัวเลขหรือให้เกรดเป็นตัวอักษร เนื่องจากการให้ข้อมูล
ป้อนกลับทีม่ รี ายละเอียดเพียงพอและเฉพาะเจาะจงเป็นสิง่
ที่มีประโยชน์ส�ำหรับการพัฒนางานของผู้เรียน จะช่วยให้
ผูเ้ รียนเห็นจุดแข็ง จุดอ่อน และสิง่ ทีต่ อ้ งปรับปรุงของตนเอง
มีผลการวิจัยที่สนับสนุนหลักการนี้ เช่น Butler and Nisan
(1986, pp. 210-216) ศึกษาพบว่าผู้เรียนประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่ได้รับการประเมินโดยการให้ข้อมูลป้อนกลับที่
เฉพาะเจาะจงจะให้ความสนใจงานทีไ่ ด้รบั คืนและพยายาม
ปรับปรุงการท�ำงานมากกว่าผู้เรียนที่ได้รับการประเมินโดย
การให้เกรดเป็นตัวอักษร นอกจากนี้ ยังมีความคิดสร้างสรรค์
ในการท�ำงานชิ้นต่อไปมากกว่าด้วย
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4. ให้ความส�ำคัญกับความหมายของเกรดที่
ผู้เรียนได้รับ
		 แม้ว่าเกรดจะเป็นสิ่งส�ำคัญในการเรียน แต่ครู
ควรชี้ให้ผู้เรียนเห็นความส�ำคัญของข้อมูลหรือความหมาย
ของเกรดที่ผู้เรียนได้รับมากกว่า เช่น การที่ผู้เรียนไม่ได้
เกรด A ไม่ ค วรเป็ น สิ่ ง ที่ ชี้ ว ่ า ผู ้ เ รี ย นไม่ มี ค วามสามารถ
แต่ควรเป็นข้อมูลที่สื่อว่าผู้เรียนต้องใช้ความพยายามหรือ
ได้รับการพัฒนามากขึ้น
5. เกณฑ์การให้เกรดต้องชัดเจนและยุติธรรม
		 ผู้เรียนที่เข้าใจเกณฑ์ในการให้เกรดจะรู้สึกว่า
ตนเองสามารถควบคุมผลการเรียนได้ ดังนั้น การให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการอภิปรายถึงเกณฑ์การให้เกรดจึงเป็นการ
ส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจอั น ดี แ ละการยอมรั บ เกณฑ์ นั้ น ๆ
รวมถึ ง เป็ น ข้ อ มู ล ให้ ค รู ป รั บ เกณฑ์ ใ ห้ มี ค วามยุ ติ ธ รรม
มากขึ้นด้วย

การให้อิสระ

แนวคิ ด หนึ่ ง ในทฤษฎี แ รงจู ง ใจภายในเชื่ อ ว่ า
ความต้องการมีอิสระในการพิจารณาก�ำหนดด้วยตนเอง
(self-determination) เป็นความต้องการพืน้ ฐานของมนุษย์
นั่ น คื อ การเข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ นั้ น ควรเกิ ด จาก
ความต้องการของตนเองมากกว่าบังคับให้ตอ้ งท�ำ (Ryan &
Deci, 2000, pp. 68-78) เมื่อบุคคลรู้สึกว่า “ต้องการ”
จะอนุมานแหล่งของสาเหตุว่าเกิดจากสาเหตุในตน แต่ถ้า
รู้สึกว่า “ต้องท�ำ” จะอนุมานว่าเกิดจากสาเหตุนอกตน
ซึ่งแรงจูงใจภายในจะเพิ่มขึ้นถ้าบุคคลอนุมานสาเหตุว่า
เกิดจากสาเหตุในตนมากกว่าสาเหตุนอกตน ดังนั้น ถ้าครู
สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้ผู้เรียนก็จะรู้สึกสนุก
และมีแรงจูงใจภายในที่จะท�ำงาน เนื่องจากการท�ำงาน
เกิดจากความต้องการของเขาเองมากกว่าถูกบังคับให้
ต้องท�ำ ต่อไปนี้เป็นหลักการในการน�ำแนวคิดนี้ไปใช้เพื่อ
ช่วยส่งเสริมแรงจูงใจภายในของผู้เรียน อย่างไรก็ตาม
ในทางปฏิบตั คิ รูควรพิจารณาตัวแปรอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องด้วย เช่น
อายุ ประสบการณ์ และทักษะการตัดสินใจของผู้เรียน

16

Ratchaphruek Journal Vol.18 No.1 (January - April 2020)
วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563)

1. ให้อสิ ระในการพิจารณาก�ำหนดด้วยตนเอง
		 ครู ค วรให้ อิ ส ระในการพิ จ ารณาก� ำ หนดด้ ว ย
ตนเองมากที่สุดเท่าที่ผู้เรียนจะสามารถจัดการได้ ผู้เรียน
จะมีแรงจูงใจภายในมากเมื่อเขามีตัวเลือกและได้ควบคุม
การท�ำงานของตนเอง (Guthrie, Wigfield, & Vonsecker,
2000, pp. 331-341; Gutman & Sulzby, 2000, pp.
170-183) ผู ้ เ รี ย นที่ ค รู ให้อิส ระในการพิจารณาก�ำหนด
ด้วยตนเองจะมีความอยากรู้อยากเห็น ชอบความท้าทาย
มีแบบการเรียนรูแ้ บบอิสระ ไม่คอ่ ยวิตกกังวล มีความมัน่ ใจ
และเห็นคุณค่าในตนเอง (Black & Deci, 2000, pp.
740-756) ส่วนผู้เรียนที่ครูคอยบอกว่าต้องท�ำอะไร เมื่อไร
และท�ำอย่างไร จะไม่ได้เรียนรู้ความรับผิดชอบและยุทธวิธี
ในการก�ำกับตนเอง ไม่รู้ว่าจะใช้ทรัพยากรอย่างไรในการ
วางแผน การควบคุม และการแก้ปัญหา (Corno, 1989,
pp. 111-141)
		 ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการให้อิสระผู้เรียนในการ
พิจารณาก�ำหนดด้วยตนเอง
		 1.1 ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบงาน
เช่น หลังจากให้ผู้เรียนอ่านเรื่องจากหนังสือแล้ว แทนที่ครู
จะเป็นคนดึงค�ำศัพท์ใหม่ออกมา ครูอาจให้ผเู้ รียนเป็นคนท�ำ
บัญชีค�ำศัพท์ใหม่ของตนเอง หรือให้ผู้เรียนแต่ละคนหา
ค� ำ ศั พ ท์ ใ หม่ ค นละหนึ่ ง ค� ำ เพื่ อ สร้ า งบั ญ ชี ค� ำ ศั พ ท์ ใ หม่
ของห้ อ ง และอธิ บ ายความหมายของค� ำ ศั พ ท์ นั้ น ด้ ว ย
การท�ำเช่นนี้ท�ำให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกค�ำศัพท์เองและ
ประสบความส�ำเร็จในการท�ำงานทุกคน
		 1.2 ให้ผู้เรียนเลือกเองว่าจะท�ำงานใดเพื่อให้
บรรลุผลการเรียนรู้ เช่น หลังจากให้ผู้เรียนอ่านเรื่องจาก
หนังสือแล้ว ครูอาจให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือกท�ำงานเองจาก
หลาย ๆ งานที่ครูน�ำเสนอ ตัวอย่างเช่น เขียนสรุปเรื่องราว
เขียนล�ำดับเหตุการณ์ หรือเขียนเล่าประสบการณ์ของผูเ้ รียน
ทีค่ ล้ายกับเรือ่ งทีอ่ า่ น ซึง่ ผลการเรียนรูท้ คี่ รูตอ้ งการให้ผเู้ รียน
ฝึกการเขียนก็สามารถบรรลุได้ดว้ ยงานทีผ่ เู้ รียนเลือกท�ำเอง
นอกจากนี้ยังได้ฝึกการควบคุมงานและความรับผิดชอบ
ด้วย

		 1.3 ให้ผู้เรียนเลือกระดับความยากง่ายของ
งานเอง ข้อนี้ครูควรใช้อย่างระมัดระวัง เนื่องจากผู้เรียน
มักเลือกงานทีม่ นั่ ใจว่าท�ำได้และได้รบั การประเมินทางบวก
แทนที่ จ ะเป็ น งานที่ ท ้ า ทายระดั บ ความรู ้ ค วามสามารถ
ของตนเอง สิ่งที่ครูควรท�ำคือช่วยแนะน�ำให้ผู้เรียนเรียนรู้
การวางเป้าหมายที่ท้าทายแต่สามารถเป็นไปได้
		 1.4 ให้ผเู้ รียนแก้ไขงานบางอย่างให้ถกู ต้องเอง
เช่น ให้ผเู้ รียนตรวจสอบวิธกี ารแก้โจทย์ปญ
ั หาคณิตศาสตร์
ตรวจสอบการเขี ย นสะกดค� ำ กั บ เฉลย หรื อ ให้ แ นวทาง
การให้คะแนนหรือค�ำถามที่จะช่วยให้ผู้เรียนประเมินงาน
ของตนเอง ตัวอย่างเช่น หลังจากเขียนบทความเสร็จแล้ว
ให้ผู้เรียนตอบค�ำถามต่อไปนี้ “มีประโยคใจความส�ำคัญ
หรือไม่” “มีประโยคอย่างน้อย 3 ประโยคทีส่ นับสนุนประโยค
ใจความส�ำคัญหรือไม่” “ประโยคท้ายของแต่ละย่อหน้า
เชือ่ มโยงกับประโยคแรกในย่อหน้าถัดไปหรือไม่” เมือ่ ผูเ้ รียน
ได้แก้ไขงานของตนเองแล้ว ในตอนท้ายครูจงึ เป็นผูป้ ระเมิน
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนอีกครั้ง ซึ่งการท�ำเช่นนี้
นอกจากผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากงานที่ท�ำแล้วยังท�ำให้
ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการประเมินงานของตนเองด้วย
		 1.5 ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางเป้าหมาย
ของตนเอง การวางเป้าหมายควรเป็นเป้าหมายระยะสั้น
เฉพาะเจาะจงและมีความท้าทาย โดยผูเ้ รียนอาจมีสว่ นร่วม
ในการวางเป้าหมายของตนเองได้ เช่น ระบุจ�ำนวนค�ำที่จะ
สะกดให้ถูกต้องในการสอบครั้งต่อไป หรือจ�ำนวนโจทย์
ปัญหาที่จะแก้ในแต่ละวัน และให้บันทึกว่าเขาสามารถ
บรรลุเป้าหมายนั้น ๆ ได้หรือไม่
2. ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเท่าที่จ�ำเป็น
		 หากเด็กได้รับความช่วยเหลือโดยไม่จ�ำเป็น
ความส�ำเร็จจะไม่ท�ำให้เด็กรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ
นอกจากนี้ ยังมีผลทางลบต่อแรงจูงใจภายในด้วย กล่าวคือ
ในห้องเรียนที่ครูชอบออกค�ำสั่งและช่วยเหลือทุกอย่าง
ผู้เรียนจะมีความอดทนในการท�ำงานค่อนข้างต�่ำ
3. สอนให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ
		 ครูตอ้ งสอนให้ผเู้ รียนเข้าใจว่าการควบคุมท�ำให้
ผู ้ เ รี ย นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ รู ้ ว ่ า เมื่ อ ใดที่ ต ้ อ งการความ
รับผิดชอบ และจะมีผลอย่างไรหากไม่มีความรับผิดชอบ
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เมื่อถึงก�ำหนดเวลาส่งแต่ท�ำไม่เสร็จ อาจไม่ได้พักหรือ
ต้องเอากลับไปท�ำต่อที่บ้าน (แต่ไม่แนะน�ำให้ครูใช้วิธีการ
ลงโทษทีร่ นุ แรง) การให้อสิ ระโดยปราศจากความรับผิดชอบ
ไม่ได้ส่งเสริมการเรียนรู้และแรงจูงใจภายในของผู้เรียน
ดังนัน้ ครูจงึ ควรแนะน�ำและช่วยเหลือผูเ้ รียนในการใช้ความ
เป็นอิสระนั้นอย่างเหมาะสม
สรุปว่าการให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เลือกเองนั้น ช่วย
ส่งเสริมแรงจูงใจภายในและทักษะการจัดการตนเอง ซึ่งมี
ความส�ำคัญต่อการเรียนในระดับทีส่ งู ขึน้ และในการท�ำงาน
ความรั บ ผิ ด ชอบและการก� ำ กั บ ตนเองของผู ้ เ รี ย นจะไม่
สามารถพัฒนาได้เลยถ้าครูคอยบอกว่าผู้เรียนต้องท�ำอะไร
เมื่อไร และอย่างไร แต่การให้อิสระก็ย่อมต้องมีขอบเขต
ซึง่ ครูจะต้องค้นหาว่าอิสระมากน้อยเพียงใดทีผ่ เู้ รียนของตน
จะสามารถจัดการได้ และควรสอนยุทธวิธกี ารใช้อสิ ระทีเ่ ขา
ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

บรรยากาศของห้องเรียน

บรรยากาศของห้ อ งเรี ย น เป็ น อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ มี
ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมการเรียนรู้และแรงจูงใจภายใน
ของผูเ้ รียน ต่อไปนีเ้ ป็นหลักการในการสร้างบรรยากาศของ
ห้องเรียนที่ส่งเสริมแรงจูงใจภายใน
1. สอนให้ ผู ้ เ รี ย นรู ้ ว ่ า ในระหว่ า งการเรี ย น
ข้อผิดพลาดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้
		 ในชีวิตประจ�ำวัน ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอ
และมั ก ถู ก มองว่ า เป็ น เรื่ อ งปกติ ข องการเรี ย นรู ้ แต่ ใ น
ห้องเรียนส่วนใหญ่ข้อผิดพลาดมักถูกมองไปในทางลบ
นัน่ คือการตอบผิดเป็นสิง่ ทีน่ า่ อับอาย เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งหลีกเลีย่ ง
การมองเช่นนี้ท�ำให้ผู้เรียนไม่เห็นคุณค่าของข้อผิดพลาด
แท้ทจี่ ริงถ้าผูเ้ รียนพยายามท�ำงานทีย่ ากแต่พบข้อผิดพลาด
ก็สมควรได้รับค�ำชมเพราะถ้าท�ำงานที่ง่ายกว่านี้อาจไม่
ผิดพลาดก็ได้ ในห้องเรียนครูไม่ควรตีตราว่าข้อผิดพลาด
ของผู้เรียนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่ควรใช้ยุทธวิธีทางอ้อม
คือมุง่ ความสนใจของผูเ้ รียนไปยังแหล่งทีม่ าของความยาก
ให้แนวทาง และให้โอกาสเขาอีกครัง้ โดยถือว่าข้อผิดพลาด
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่น�ำไปสู่ความถูกต้อง
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		 1.1 ให้ความส�ำคัญกับข้อมูลของข้อผิดพลาด
เช่ น ให้ ผู ้ เ รี ย นระบุ ข ้ อ ผิ ด พลาดในการแก้ โ จทย์ ป ั ญ หา
คณิตศาสตร์ของตนเอง และพยายามแก้ไขใหม่อีกครั้ง
การที่ให้ผู้เรียนแก้ไขข้อผิดพลาดในงานนี้เป็นการบังคับให้
ท�ำความเข้าใจข้อผิดพลาดมากกว่าให้เห็นว่ามีขอ้ ผิดพลาด
มากเพียงใด
		 1.2 ใช้ ข ้ อ ผิ ด พลาดส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ใน
ห้องเรียนครูมักมองหาค�ำตอบที่ถูกต้อง เมื่อผู้เรียนคนหนึ่ง
ตอบผิดครูก็จะหันไปถามผู้เรียนอีกคนหนึ่งทันทีและไม่
สนใจข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ครูควรปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่
โดยการใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดนี้โดยใช้ค�ำถามใหม่
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหาค�ำตอบอีกครั้งซึ่งอาจช่วยให้
ผู้เรียนแก้ไขค�ำตอบได้ด้วยตนเอง หรือใช้ข้อผิดพลาด
เป็นหัวข้อของการอภิปรายซึ่งผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้
ได้ด้วย
2. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
		 ครูควรปลูกฝังการเห็นคุณค่าในการเรียนและ
ส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียน โดยเป็นแบบอย่างของการเป็น
ผู้ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หรือสนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับ
วิชาที่เรียนทั้งหมดในภาคเรียนนี้หรือหนังสือที่ก�ำลังอ่าน
ในบางครั้งครูอาจแสดงให้ผู้เรียนเห็นว่าแม้แต่ครูเองก็ยัง
ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในบางเรื่อง เช่น ขอความช่วยเหลือ
จากผูเ้ รียนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทางคอมพิวเตอร์ การทีค่ รูทำ�
เช่นนี้สามารถสื่อให้ผู้เรียนเห็นว่าการที่ยังไม่รู้หรือยังท�ำ
ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องอับอาย
3. เป็นแบบอย่างทีด่ ใี นเรือ่ งความกระตือรือร้น
		 พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนมักได้รับอิทธิพล
มาจากครู ถ้าครูรู้สึกเบื่อกับการเรียนการสอน ผู้เรียนก็มี
แนวโน้มที่จะรู้สึกเบื่อเช่นกัน แต่ถ้าครูรู้สึกตื่นเต้นและ
กระตื อ รื อ ร้ น ในการจั ด กิ จ กรรม ผู ้ เ รี ย นก็ มี แ นวโน้ ม จะ
กระตือรือร้นเช่นกัน ซึง่ สอดคล้องกับผลวิจยั ของ Covington
(1999) ที่พบว่าความกระตือรือร้นของครูท�ำให้ผู้เรียนมีแรง
จูงใจในการเรียนมากขึ้น
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สรุป

การส่งเสริมแรงจูงใจภายในให้แก่ผู้เรียนนั้นเริ่ม
ได้ตั้งแต่การมอบหมายงานคือ ครูควรอธิบายจุดประสงค์
และความส�ำคัญของงาน มอบหมายงานที่ท้าทาย พัฒนา
ปัญญา มีหลายมิติ หลายรูปแบบ แปลกใหม่ เน้นการส�ำรวจ
การทดลอง ส่งเสริมจินตนาการและการท�ำงานร่วมกัน
รวมถึงสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนด้วย
ในเรื่องการประเมินครูควรลดความส�ำคัญของการ
ประเมิ น ภายนอกลง โดยพิ จ ารณาจากความพยายาม
พัฒนาการ และการบรรลุมาตรฐาน ให้ข้อมูลป้อนกลับ
ที่มีรายละเอียดเพียงพอ ให้ความส�ำคัญกับความหมาย
ของเกรดที่ผู้เรียนได้รับ และเกณฑ์การให้เกรดต้องชัดเจน
และยุตธิ รรม นอกจากนี้ ควรให้อสิ ระผูเ้ รียนในการพิจารณา
ก�ำหนดด้วยตนเองบ้าง ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเท่าที่
จ�ำเป็น และสอนให้ผู้เรียนรู้จักรับผิดชอบ ผู้เรียนจะรู้สึกว่า
ตนเองมีความสามารถ ภาคภูมิใจ และมีแรงจูงใจภายใน
เพิ่มมากขึ้น
อย่ า งไรก็ ต าม หลั ก การที่ เ สนอไว้ นี้ จ ะไม่ มี
ประสิทธิภาพเลยถ้าน�ำไปใช้ในบรรยากาศของห้องเรียน
ทีไ่ ม่สง่ เสริมการยอมรับ การเห็นคุณค่า และความรูส้ กึ มัน่ คง
เพราะแม้ว่างานนั้นจะน่าสนใจหรือให้อิสระอย่างเต็มที่
แต่หากผู้เรียนรู้สึกด้อยหรือกลัวความอับอาย ผู้เรียนก็
จะไม่อยากท�ำ
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