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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลการเรียนเชิงจิตวิทยาโดยทักษะกระบวนการเรียนรู้มีผลต่อ
แรงจูงใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียระหว่างก่อนและหลังการการ
ทดลอง 2) เพื่อศึกษาผลรูปแบบการเรียนแบบปกติมีผลต่อแรงจูงใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการ
ประถมศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียระหว่างก่อนและหลังการการทดลอง 3) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนเชิงจิตวิทยาโดย
ทักษะกระบวนการเรียนรู้กับรูปแบบการเรียนแบบปกติต่อแรงจูงใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการ
ประถมศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการ
ประถมศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จ านวน 89 คน โดยเลือกแบบเจาะจง จ านวน 44 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง
จ านวน 22 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบประเมินแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจ
ภายนอกและมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของค าถามมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 2) แบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
และมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของค าถามมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 3) โปรแกรมการเรียนเชิงจิตวิทยาโดยทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ 4) โปรแกรมในรูปแบบการเรียนแบบปกติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติทดสอบวิลคอกซัน และแมน-วิทนีย์ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่ได้รับการเรียนเชิงจิตวิทยาโดยทักษะกระบวนการเรียนรู้ มี
แรงจูงใจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษาวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซียที่ได้รับโปรแกรมการเรียนแบบปกติมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3)นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่ได้รับโปรแกรมการเรียนเชิงจิตวิทยาโดยทักษะกระบวนการ
เรียนรู้กับโปรแกรมการเรียนแบบปกติมีแรงจูงใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : การเรียนเชิงจิตวิทยาโดยทักษะกระบวนการเรียนรู้, แรงจูงใจภายใน,แรงจูงในภายนอก, แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
 
Abstract 
 This research aimed to: 1) compare the effect of psychology using process of learning skills on 
motivation in students education program in early childhood. College of Asian Scholars between before and 
after the study, 2) compare the effect of learning normal program on motivation in students education 
program in early childhood, College of Asian Scholars between before and after the study., 3) compare the 
effect of psychology using process of learning skills and learning normal program on motivation in students 
education program in early childhood, College of Asian Scholars between after the study. The samples 
composed 44 in students education program in early childhood, College of Asian Scholars in volunteer for 
the treatment through purposive sample technique. They were divided in 2 groups through simple random  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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sampling technique, the first group of 22 was psychology using process of learning skills and the second 
group of 22 was learning normal program. Each of the group was under the study 1 times a week, each time 
lasted for 1-2 hour within 6 weeks continuously, totaling 6 times. 
 The instruments were: 1) Intrinsic motivation and extrinsic motivation the Item-Objective 
Congruence Index: IOC of 0.67 - 1.00 2) Achievement motivation the Item-Objective Congruence Index: IOC 
of 0.67 - 1.00 3) A program for psychology using process of learning skills 4) A program for learning normal 
program. The statistics for data analyses were The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test and The Mann-
Whitney U Test. The results revealed that: 1)The intrinsic and extrinsic motivation and achievement 
motivation in students education program in early childhood, College of Asian Scholars after the study 
through psychology using process of learning skills was increased at the 0.05 level of statistical significance., 
2) Intrinsic and extrinsic motivation and achievement motivation in students education program in early 
childhood, College of Asian Scholars after the study through learning normal program was increased at the 
0.05 level of statistical significance, and 3) The Intrinsic and extrinsic motivation and achievement motivation 
in students education program in early childhood, College of Asian Scholars through psychology using 
process of learning skills was different from those through learning normal program. 
 
Keywords: Psychology using Process of Learning Skills, Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation, Achievement 
Motivation 
 
บทน า 
 สังคมไทยปัจจุบันพบได้ว่าแรงจูงใจในช้ันเรียนมี
ผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นอย่างมาก โดยมีปัจจัยที่
ส าคัญเริ่มต้นที่แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกของ
นักศึกษาเพื่อน าไปสู่แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในการเรียนที่
แตกต่างกัน Ankur J.E. et al.(2018) ได้ให้ความหมาย 
แรงจูงใจภายใน ว่า เป็นแรงขับที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดที่
เป็นองค์ประกอบภายในตัวบุคคล เป็นความต้องการที่จะ
กระท าด้วนตนเองโดยไม่มีอิทธิพลใดๆจากภายนอกมา
เกี่ยวข้อง เช่น ความถนัดในการเล่นกีฬา เพราะมีความชอบ
ส่วนตัว ไม่มีใครบอกหรือบังคับได้ ซึ่งเป็นความถนัดที่ไม่เคย
เรียนรู้มาก่อน เมื่อเรียนแล้วท าให้เกิดความสุขและได้รับ
ความส าเร็จ ส่วนแรงจูงใจภายนอก เป็นแรงผลักที่เกิดจาก
ภาวะภายนอกของตัวบุคคล มีอิทธิพลต่อบุคคลท าให้เกิด
พฤติกรรมการท ากิจกรรมต่างๆให้ส าเร็จได้ และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ เป็นสิ่งที่เรียนรู้และพัฒนาขึ้นมาได้ในตัวของเด็ก
และบุคคล Zaha N. et al.(2020) กล่าวว่า ลักษณะของ
บุคคลที่มีความมุ่งมั่นท่ีจะกระท าสิ่งต่างๆ เพื่อให้ประสบกับ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตนเองวางไว้ และ Giorgio G., 
Nora A.and Sara B. (2019)  กล่าวว่ า  รวมทั้ งมีความ
ทะเยอทะยาน มุ่งความส าเร็จมากกว่าหลีกหนีความล้มเหลว 
โดยแต่ละคนจะมีระดับแรงจูงใจแตกต่างกันไป เช่ือได้ว่าแต่
ละคนจะมีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แตกต่างกัน บางคน

มุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จสูง แต่บางคนมีความต้องการ
ความส าเร็จต่ า แรงจูงใจนี้จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่า 
บุคคลนั้นเคยมีประสบการณ์ต่อความส าเร็จมาก่อนในอดีต
มากน้อยเพียงใด  
 การศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญอย่างมากที่ต่อความส าเร็จของการเรียนอย่างมาก  
ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และครูคอยช่วยอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้เรียน โดยในรูปแบบการเรียนแบบเชิงรุก 
(Active learning) โดยให้นักศึกษาได้ผ่านการกระท าและลง
มือมือปฏิบัติจริง และให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหา
ความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ความ
เข้ า ใจ  สามารถน า ไปประยุกต์ ใ ช้สามารถวิ เคราะห์  
สังเคราะห์ ประเมินค่าหรือ สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ และพัฒนา
ตนเองเต็มความสามารถ และ Chelsea A. (2018) ได้
กล่าวถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เขาได้มีโอกาส
ร่วมอภิปรายให้มีโอกาสฝึกทักษะการสื่อสาร กระบวนการ
เรียนรู้ Active Learning ทีท่ าให้ผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 70% 
การน าเสนองานทางวิชาการ เรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
ทั้ งมี การฝึกปฏิบั ติ ในสภาพจริ ง  มี การ เ ช่ือมโยงกับ
สถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะท าให้ผลการเรียนรู้เกิดขึ้นถึง 90% 
และกระทรวงศึกษาธิการ, (2558) ได้กล่าวถึงท าให้ผู้เรียน
สามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่า
กระบวนการเรียนรู้ Passive Learning เพราะกระบวนการ
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เรียนรู้ Active Learning สอดคล้องกับการท างานของสมอง
ที่เกี่ยวข้องกับความจ า โดยสามารถเก็บและจ าสิ่งที่ผู้เรียน
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์  กับเพื่อน ผู้สอน 
สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ได้ผ่านการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บ
จ าในระบบความจ าระยะยาว (Long Term Memory) ท า
ให้ผลการเรียนรู้ ยังคงอยู่ได้ในปริมาณที่มากกว่า 
การเพิ่มแรงจูงใจจะเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสนองความต้องการโดยใช้ความ
พยายามในการกระท าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการ
จัดโปรแกรมการเรียนเชิงรุกโดยทักษะกระบวนการเรียนรู้ 
โดยเน้นเรื่องการเปลี่ยนเจตคติ พฤติกรรม บุคลิกภาพ 
รวมทั้งกระบวนการเรียน เพื่อเรียนรู้และพัฒนาแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ข้ึน โดยมีการประเมินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่
ขึ้น ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
โปรแกรมการเรียนเชิงรุกโดยทักษะกระบวนการเรียนรู้ ต่อ
แรงจูงใจใฝ่ในนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการ
ประถมศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลการเรียนเชิงจิตวิทยาโดยทักษะ
กระบวนการเรียนรู้มีผลต่อแรงจูงใจของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซียระหว่างก่อนและหลังการการทดลอง  

 2. เพื่อศึกษาผลรูปแบบการเรียนแบบปกติมีผล
ต่อแรงจูงใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและ
การประถมศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียระหว่างก่อนและ
หลังการการทดลอง  
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนเชิงจิตวิทยาโดย
ทักษะกระบวนการเรียนรู้กับรูปแบบการเรียนแบบปกติต่อ
แรงจูงใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการ
ประถมศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียก่อนและหลังการ
ทดลอง 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการ
ประถมศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่ได้รับโปรแกรมการ
เรียนเชิงจิตวิทยาโดยทักษะกระบวนการเรียนรู้  ภายหลัง
การทดลองสามารถเพิ่มระดับแรงจูงใจได้มากขึ้น 
 2. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการ
ประถมศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่ได้รับโปรแกรมการ
เรียนแบบปกติ ภายหลังการทดลองสามารถสามารถเพิ่ม
ระดับแรงจูงใจได้ 
 3. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการ
ประถมศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่ได้รับโปรแกรมการ
เรียนเชิงจิตวิทยาโดยทักษะกระบวนการเรียนรู้ เพิ่มระดับ
แรงจูงใจได้มากกว่ากลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการเรียนแบบปกติ 

 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

จ านวน 44 คน จะถูกสุ่มแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 22 คน ท าการแก้ข้อมูลและ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม การวิจัยนี้ค านวณขนาด
ตัวอย่างจากการศึกษาท่ีผ่านมา (Pisanwacharin C., 2015) 

 

โปรแกรมการเรียนเชิงจิตวิทยาโดยทักษะกระบวนการเรียนรู้ 
1. การเรียนรู้โดยยึดหลักการสืบค้น (Inquiry based learning) 
2. การเรียนรู้โดยยึดหลักแบบเน้นปัญหา (Problem based learning) 
3. การเรียนรู้โดยยึดหลักประการณ์ (Experience based learning) 
4. การเรียนรู้โดยยึดหลักแบบกิจกรรม(Activity based learning) 
5. การเรียนรู้โดยยึดหลักแบบตั้งค าถาม (Questioning-based 
learning) 

แรงจูงใจ 
1.แรงจูงใจภายใน 
2.แรงจูงใจภายนอก 
3.แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
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 1. ค านวณขนาดตัวอย่างตามสมการ  
  ก าหนด  σ2   = Standard deviation of Motivation (0.2317) 
     Zα/2  = Significant level is (1.96) 
     Zβ)2  = Power of test at 80% (0.84) 
     μ1 - μ2 = Mean difference of Motivation (3.87-4.16) 
  สูตร  n/group  = 2σ2 (Zα/2 + Zβ)2  
             (μ1 - μ2) 2 
          n = 43.19  
  n = 43.19 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม = 21.595 ≈ 22 คน/กลุ่ม 
 
 2. กลุ่มตัวอย่าง  
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการ
ประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย  จ านวน 89 คน คัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 44 คน (ชาย7 คน และ
หญิง 37 คน) ช่วงอายุ 20-25 ปี ร้อยละ 61.37, ช่วงอายุ 
26-30 ปี ร้อยละ 20.45, ช่วงอายุ 31-35 ปี ร้อยละ 4.54, 
ช่วงอายุ 36-40 ปี ร้อยละ 6.82 และช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อย
ละ 6.82 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลอง 22 คน และ กลุ่ม
ควบคุม 22 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการเรียนเชิง
จิตวิทยาโดยทักษะกระบวนการเรียนรู้ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
ครั้งละ 1-2 ช่ัวโมง จ านวน 6 สัปดาห์ และกลุ่มควบคุม 
ได้รับโปรแกรมการเรียนแบบปกติ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 
1-2 ช่ัวโมง จ านวน 6 สัปดาห์ 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาในการวิจัย 
 1. แบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยท าการ
วัดค่าก่อนและหลังได้รับโปรแกรม โดยมีผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 
และน ามาเฉลี่ยวิเคราะห์ผล ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามและวัตถุประสงค์ความเช่ือถือสูง ( Item-Objective 
Congruence Index : IOC) ตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00 
 2. แบบประเมินแรงจูงใจภายในและภายนอก
โดยท าการวัดค่าก่อนและหลังได้รับโปรแกรม โดยมี
ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน และน ามาเฉลี่ยวิเคราะห์ผล ค่าความ

สอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ความเช่ือถือ
สู ง  ( Item-Objective Congruence Index : IOC) ตั้ งแต่  
0.67 ถึง 1.00 
 3. โปรแกรมการเรียนเชิงจิตวิทยาโดยทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1-2 ช่ัวโมง 
จ านวน 6 สัปดาห์ 
 4. โปรแกรมการเรียนแบบปกติ สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง ครั้งละ 1-2 ช่ัวโมง จ านวน 6 สัปดาห์ 
 
วิธกีารด าเนินการวิจัย 
 1. ก่อนการทดลอง 
  ผู้วิจัยช้ีแจงอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมวิจัยใน
กลุ่มทดลองจะได้รับการอธิบายถึงวิธีการโปรแกรมการเรียน
เชิงจิตวิทยาโดยทักษะกระบวนการเรียนรู้ และถ้าตัดสินใจ
เข้าร่วมในการวิจัยและได้ลงช่ือเป็นหลักฐานลงในแบบ
ยินยอมอาสาสมัคร ผู้เข้าร่วมวิจัยในกลุ่มทดลอง จะได้รับ
การประเมินโดยแบบวัดระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และแบบ
ประเมินระดับแรงจูงใจภายในและภายนอก ระยะเวลาท า
แบบประเมินทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 20 นาทีและเข้า
ร่วมวิจัย  
 2. ขณะการทดลอง 
  ผู้เข้าร่วมวิจัยในกลุ่มทดลอง จะได้รับการ
โปรแกรมการเรียนเชิงจิตวิทยาโดยทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ ใช้เวลาในการเรียนครั้งละ 1-2 ช่ัวโมง จ านวน 1 
ครั้ง/สัปดาห์ รวม 6 สัปดาห์
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สัปดาห์
ที่ 

เนื้อหา กิจกรรม สื่อ การวัดและการประเมินผล 

1 การเรียนรู้โดยยึดหลักการ
สืบค้น 

(Inquiry based 
learning) 

1. บรรยาย  
2. อภิปราย  
3. การสร้างความ
สนใจ 
4.การส ารวจและ
ค้นหา 
5.เสนอผลงาน 

1. Power point  
2. ใบความรู้  
3. เอกสารประกอบการ
สอน  
4. แบบทดสอบ 
 

สังเกตพฤติกรรมการท างานโดยเป็นกลุ่มของ
ผู้เรียน รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นตามกลุ่ม
หน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งใช้ทักษะการฟัง, ทักษะ
การตั้งค าถามปลายเปิด, ทักษะการให้ก าลังใจ 
รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะ พบว่า นักศึกษา
สามารถท างานเป็นกลุ่มได้อย่างดีและมีการ
แสดงความคิดเห็นร่วมกันได้อย่างดี 

2 การเรียนรู้โดยยึดหลัก
แบบเน้นปัญหา 

(Problem based 
learning) 

1. บรรยาย  
2. อภิปราย  
3. น าเสนอผลงาน 
 4. ฝึกปฏบิัติ
กรณีศึกษา (Case 
study) 

1. Power point  
2. ใบความรู้  
3. เอกสารประกอบการ
สอน  
4. แบบทดสอบ 
5. กรณีศึกษา 

สังเกตการท างานกลุ่ม และเน้นกระบวนการ
ร่วมกันอภิปรายกลุ่มโดยยึดตามปัญหาที่พบใน
โรงเรียนและช่วยคิดวิธีการแก้ใขปัญหาโดยยึด
การเรียนรู้แบบเน้นปัญหาเป็นหลัก ร่วมกับ
ทักษะการตั้งค าถามปลายเปิด, ทักษะการให้ค า
กระจ่าง และทักษะการสรุปความ  พบว่า
นักศึกษาสาวารถช่วยกันคิดวิเคราะห์ในการแก้
ใขปัญหาร่วมกันได้ดี 

3 การเรียนรู้โดยยึดหลักประ
การณ์ 

(Experience based 
learning) 

1. บรรยาย  
2. อภิปราย  
3. น าเสนอผลงาน 
4.การอภิปรายกลุ่ม
ย่อย  
5.การเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์ 

1. Power point  
2. ใบความรู้  
3. เอกสารประกอบการ
สอน  
4. แบบฝึกปฏิบัต ิ 
5. กรณีศึกษา 

ผู้ เ รี ยนพยายามทบทวนเนื้ อหาที่ ม าจาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเขียนว่าได้
เรียนรู้ในพฤติกรรมที่ผ่านมาของตัวเองอย่างไร
บ้าง พร้อมทั้งวางแผนในการตั้งเป้าแรงจูงจูงใน
ขั้นต่อไปและใช้ทักษะการให้ก าลังใจ, ทักษะการ
สะท้อนความรู้สึก, ทักษะการเผชิญความจริง 
พบว่า ผู้เรียนสามารถน าไปรูปแบบการวางแผน
ไปใช้ในประสบการณ์ปัจจุบันได้จริง 

4 การเรียนรู้โดยยึดหลัก
แบบกิจกรรม 

(Activity based 
learning) 

1. บรรยาย  
2. อภิปราย  
3. น าเสนอผลงาน 
4.การอภิปรายกลุ่ม
ย่อย  
5.การเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์ 

1. Power point  
2. ใบความรู้  
3. เอกสารประกอบการ
สอน  
4. แบบฝึกปฏิบัต ิ 
5. กรณีศึกษา 

ผู้เรียนพยายามฝึกตาม แบบที่ตนสนใจและ
พยายามท าซ้ าๆ เพื่อที่จะให้เกิดทักษะตามแบบ
ที่ตนสนใจให้ได้ โดยมีการท ากิจกรรมหน้าชั้น
เรียนร่วมกันและใช้ทักษะการฟัง,ทักษะการให้
ก าลังใจ, เทคนิคการใช้จินตนาการสถานการณ์ 
และเทคนิคการสนทนาโดยใช้เก้าอี้ว่างเปล่าให้
เป็นตัวแทนนของคู่สนทนาในกิจกรรมหน้าชั้น
เรียน พบว่า ผู้เรียนสามารถน าไปปฏิบัติงานได้
ตามข้อแนะน าได้ดี 

5 การเรียนรู้โดยยึดหลัก
แบบตั้งค าถาม 

(Questioning-based 
learning) 

1. บรรยาย  
2. อภิปราย  
3. ค้นคว้า 
4. น าเสนอผลงาน 
5. ฝึกปฏิบัติ
กรณีศึกษา  

1. Power point  
2. ใบความรู้  
3. เอกสารประกอบการ
สอน  
4. แบบฝึกปฏิบัต ิ 
5. กรณีศึกษา 

สังเกตการท างานเป็นกลุ่มผู้ เรียนสามารถ
แสดงออกถึงพฤติกรรม และแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน ร่วมกับใช้ทักษะการฟัง, ทักษะการเงียบ
, ทักษะการตั้งค าถามปลายเปิดและทักษะการ
สรุปความ พบว่า ผู้เรียนมี การท างานเป็นกลุ่ม 
และวิเคราะห์ กรณีศึกษาร่วมกัน 

6 การเรียนรู้โดยยึดหลัก
แบบสะท้อนความคิด 

(Student’s Reflection 
based learning) 

1. บรรยาย  
2. อภิปราย  
3. น าเสนอผลงาน 
 4. ฝึกปฏบิัติ
กรณีศึกษา 

1. Power point  
2. ใบความรู้  
3. เอกสารประกอบการ
สอน  
4. แบบฝึกปฏิบัต ิ 
5. กรณีศึกษา 

สังเกตการท างานโดยมีการสะท้อนความคิด
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันโดยมีการใช้
ทักษะการวางเง่ือนไขการเรียนรู้ใหม่ โดยกลวิธี
เสริมแรงทางบวก เช่น ค าชื่นชม , ทักษะการ
สะท้อนความคิด,ทักษะการสะท้อนความรู้สึก 
และทักษะการสรุป พบได้ว่า การเรียนรู้ในระดับ
ที่ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ ไปใช้ในการหา
ค าตอบและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้ 
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 3. หลังการทดลอง 
  ผู้เข้าร่วมวิจัยในกลุ่มทดลอง จะได้รับการ
ประเมินโดยแบบวัดระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และแบบวัด
แรงจูงใจภายในและภายนอก ระยะเวลาท าแบบประเมิน
ทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบแบบวัดระดับแรงจูงใจ 
ของนักศึ กษาสาขาวิ ช าการศึ กษาปฐมวั ยและการ
ประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ก่อนและหลังได้รับการโปรแกรมการเรียนเชิง
จิตวิทยาโดยทักษะกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สถิติพื้นฐาน 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และการทดสอบของวิลคอกสัน (The Wilcoxon 
Matched-Pairs Signed-Ranks Test) 
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบแบบวัดระดับแรงจูงใจ 
ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ก่อนและหลังได้รับการโปรแกรมการเรียนแบบปกติ โดยใช้
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และการทดสอบของวิลคอกสัน 
(The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test) 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบแบบวัดระดับแรงจูงใจ 
ของนักศึ กษาสาขาวิ ช าการศึ กษาปฐมวั ยและการ
ประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ก่อนและหลังได้ โปรแกรมการเรียนเชิง
จิตวิทยาโดยทักษะกระบวนการเรียนรู้  กับได้รับการ
โปรแกรมการเรียนแบบปกติ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และการทดสอบของแมน-วิทนีย์ (The Mann-
Whitney U Test) 
 
ผลการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลโปรแกรมการเรียนเชิง
จิตวิทยาโดยทักษะกระบวนการเรียนรู้ ภายในกลุ่มระหว่าง
ก่อนและหลังการทดลอง 

 
ตารางที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบผลโปรแกรมการเรียนเชิงจิตวิทยาโดยทักษะกระบวนการเรียนรู้ ภายในกลุ่มระหว่างก่อนและหลัง
การทดลอง 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
ค่า 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
Mean dif. Z P-Value 

Mean S.D. Mean S.D. 

กลุ่ม
ทดลอง 
N = 22 

แรงจูงใจ
ภายใน 

2.428 0.162 4.838 0.087 2.410 -2.809 0.005 

แรงจูงใน
ภายนอก 

2.500 0.085 4.635 0.158 2.135 -2.803 0.005 

แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ 

3.661 0.153 4.544 0.156 0.883 -3.920 0.000 

*statistical significance level of p< 0.05 
 
  จากตาราง 1 พบว่า แรงจู งใจภายใน 
แรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในกลุ่มนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาลัยบัณฑิตเอเ ซีย 
หลังจากการให้ได้รับการโปรแกรมการเรียนเชิงจิตวิทยาโดย

ทักษะกระบวนการเรียนรู้  ระหว่างก่อนทดลองและหลัง
ทดลอง เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลโปรแกรมการเรียนปกติ
ภายในกลุ่มระหว่างก่อนและหลังการทดลอง 
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ตารางที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลโปรแกรมปกติ ภายในกลุ่มระหว่างก่อนและหลังการทดลอง 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
ค่า 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
Mean dif. Z P-Value 

Mean S.D. Mean S.D. 
กลุ่ม

ควบคุม 
N = 22 

แรงจูงใจภายใน 2.109 0.055 2.691 0.105 0.582 -2.807 0.005 
แรงจูงในภายนอก 2.496 0.149 3.026 0.217 0.530 -2.805 0.005 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 3.804 0.300 4.029 0.194 0.225 -3.182 0.001 

*statistical significance level of p< 0.05 
 
  จากตาราง 2 พบว่า แรงจู งใจภายใน 
แรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในกลุ่มนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาลัยบัณฑิตเอเ ซีย 
หลังจากการให้ได้รับการโปรแกรมการเรียนปกติ ระหว่าง

ก่อนทดลองและหลังทดลอง เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนเชิงจิตวิทยาโดย
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ และผลโปรแกรมการเรียนปกติ
ระหว่างกลุ่มหลังการทดลอง 

 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการเรียนเชิงจิตวิทยาโดยทักษะกระบวนการเรียนรู้ และผลโปรแกรมการเรียนปกติระหว่างกลุ่มหลัง
การทดลอง 

ค่า 
กลุ่มทดลอง N=22 
หลังการทดลอง 

กลุ่มควบคุม N=22 
หลังการทดลอง Mean dif. Z P-Value 

Mean S.D. Mean S.D. 
แรงจูงใจภายใน 4.838 0.087 2.691 0.0105 2.147 -3.819 0.000 
แรงจูงในภายนอก 4.635 0.158 3.026 0.217 1.609 -4.047 0.000 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 4.544 0.156 4.029 0.194 0.515 -5.123 0.000 
*statistical significance level of p< 0.05 
 
  จากตาราง 3 พบว่า แรงจู งใจภายใน 
แรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในกลุ่มนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาลัยบัณฑิตเอเ ซีย 
หลังจากการเรียนเชิงจิตวิทยาโดยทักษะกระบวนการเรียนรู้ 
และโปรแกรมผลโปรแกรมการเรียนปกติ ระหว่างกลุ่มหลัง
ทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 1. เพื่อศึกษาผลการเรียนเชิงจิตวิทยาโดยทักษะ
กระบวนการเรียนรู้มีผลต่อแรงจูงใจของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซียระหว่างก่อนและหลังการการทดลอง พบว่า แรงจูงใจ
ภายใน แรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในกลุ่ม
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
หลังจากการให้ได้รับการโปรแกรมการเรียนเชิงจิตวิทยาโดย

ทักษะกระบวนการเรียนรู้ ระหว่างก่อนทดลองและหลัง
ทดลอง เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เพราะว่าการเรียนเชิงจิตวิทยาโดยใช้ทักษะกระบวนการ
เรียนรู้เป็นรูปแบบการเรียนแบบเชิงรุก Active Learning 
ประกอบไปด้วย 1. ) การเรียนรู้ โดยยึดหลักการสืบค้น 
(Inquiry based learning) 2.) การเรียนรู้โดยยึดหลักแบบ
เน้นปัญหา (Problem based learning) 3.) การเรียนรู้โดย
ยึดหลักประการณ์ (Experience based learning) 4.) การ
เรียนรู้โดยยึดหลักแบบกิจกรรม(Activity based learning) 
5.) การเรียนรู้โดยยึดหลักแบบตั้งค าถาม (Questioning-
based learning) และ 6. ) การเรียนรู้ โดยยึดหลักแบบ
สะท้อนความคิด (Student’s Reflection based learning) 
ซึ่งโปรแกรมการเรียนเชิงจิตวิทยาโดยใช้ทักษะการเรียนรู้นี้ 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้อง
กับ วุฒิชัย โยตา,(2564) ที่กล่าวว่า ทักษะพื้นฐานอันเป็น
เครื่องมือส าคัญ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและ
สามารถน าไปใช้ได้ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมทักษะทั้ง 4 ด้าน 
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คือ ด้านทางกาย, อารมณ์, สังคม และสติปัญญา ที่เกิดขึ้น
จากพื้นฐานความเชื่อที่ว่าการจัดการศึกษาอย่างมีเป้าหมาย 
และน าไปสู่การจัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน
แต่ละคนได้พัฒนาตนเองสูงสุด ตามศักยภาพของแต่ละคน 
แต่เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันท้ังด้านความ
ต้องการ, ความสนใจ, ความถนัด ดังนั้นการเรียนเชิงหลัก
จิตวิทยาเพื่อให้รู้ถึงพื้นฐาน ระดับความสารถ และการ
กระตุ้นแรงเสริมทางบวกของผู้เรียน ท าให้ส่งผลเกิดแรงขับ
เป็นแรงจูงใจภายในและภายนอก ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Dennis M.M., 
(2019) กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจทางจิตวิทยาเป็นกลไกที่บุคคล
และเฉพาะกลุ่มสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาให้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Suprom S., (2018) ได้พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้
เชิงรุกในศตวรรษที่ 21 โดยได้ศึกษาการเรียนแบบเชิงรุก 
Active learning จ านวน 70 คนโดย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยผลวิจัยพบว่า รูปแบบการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการเรียนเชิงรุก และมี
ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนด้วย
รูปแบบปกติย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลโปรแกรมการเรียนปกติ
ภายในกลุ่มระหว่างก่อนและหลังการทดลอง พบว่า 
แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ในกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการ
ประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย หลังจากการให้ได้รับการโปรแกรมการเรียน
ปกติ ระหว่างก่อนทดลองและหลังทดลอง เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ Valarmathie 
G., Juliana A.A.B., and Abdul N.Z., (2020).  ได้กล่าวว่า  
แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก เกิดขึ้นได้เองจาก
ความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่ งแรงจูงใจเกิดจาก
ตัวกระตุ้นจากภายนอก และรวมไปถึงการตัดสินใจด้วย
ตัวเองตามทฤษฎี Self-Determination Theory (SDT) , 
Social Cognitive Theory (SCT) แ ล ะ  Expectancy 
Theory (ET) เป็นต้น และการสร้างแรงจูงใจที่เกิดจขึ้นจาก
แรงจูงใจภายนอกท่ีมาจากให้คะแนน หรือผลการเรียน โดย
เป็นรูปแบบหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนเกิดมีแรงจูงใจท่ีเพิ่มขึ้น ท าให้
แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน  
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนเชิงจิตวิทยาโดย
ทักษะกระบวนการเรียนรู้กับรูปแบบการเรียนแบบปกติต่อ
แรงจูงใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการ
ประถมศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียก่อนและหลังการ

ทดลอง พบว่า แรงจูงใจภายใน ,แรงจูงใจภายนอกและ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หลังจากการเรียนเชิงจิตวิทยาโดยทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ และโปรแกรมผลโปรแกรมการเรียน
ปกติ ระหว่างกลุ่ม ภายหลังทดลอง แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งโปรแกรมการเรียนเชิง
จิตวิทยาโดยทักษะกระบวนการเรียนรู้มุ่งเป้าไปแบบการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมากกว่าโปรแกรมการ
เรียนแบบปกติ (วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร และคณะ, 2563) 
และมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในช้ันเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้
ประสบการณ์, ความรู้รอบตัว, ความช านาญ และความ
สนใจของผู้เรียนแต่ละคนมา ร่วมกับการแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Oluwayomi A.E., (2018) ได้
กล่าวถึง แรงจูงใจที่เกิดขึ้นจะมากถ้ามีองค์ประกอบรวมกัน
ได้แก่ แรงจูงใจ = ความคาดหวัง x เครื่องมือที่ใช้ประเมิน x 
ความสามารถ เพื่อจะน าไปสู่ความส าเร็จที่เกิดขึ้น ต้องมี
เครื่องมือนั้น หมายถึง โปรแกรมการเรียนเชิงจิตวิทยาโดย
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ขึ้น เพื่อต้องการที่จะประสบ
ความส าเร็จในชีวิตโดยอาศัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ร่วมด้วย 
แรงจูงใจท่ีเกิดจากโปรแกรมการเรียนเชิงจิตวิทยาโดยทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ ท าให้มีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจ
ภายนอกท าให้ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมากกว่าโปรแกรม
การเรียนแบบปกติ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการ
ประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย หลังจากการให้ได้รับการโปรแกรมการเรียน 
 
เชิงจิตวิทยาโดยทักษะกระบวนการเรียนรู้  มีแรงจูงใจ 
ระหว่างก่อนทดลองและหลังทดลอง เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการ
ประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย หลังจากการให้ได้รับการโปรแกรมการเรียน
ปกติ มีแรงจูงใจภายใน, แรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ ระหว่างก่อนทดลองและหลังทดลอง เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการ
ประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย หลังได้รับโปรแกรมการเรียนเชิงจิตวิทยาโดย
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ และโปรแกรมผลโปรแกรมการ
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เรียนปกติ ระหว่างกลุ่มภาย หลังทดลอง พบว่า แรงจูงใจ
ภายใน, แรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า ผลโปรแกรม
การเรียนเชิงจิตวิทยาโดยทักษะกระบวนการเรียนรู้ สามารถ
เพิ่มแรงจูงใจภายใน, แรงจูงใจภายนอก รวมทั้งเพิ่มแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิได้ในและน าไปใช้กับกระบวนการเรียนการสอนได้
ทั้งในต่างๆคณะได้ 
  1.2 จากการสังเกตถึงพฤติกรรมระหว่างใน
การเข้าร่วมงานวิจัยของโปรแกรมการเรียนเชิงจิตวิทยาโดย
ทักษะกระบวนการเรียนรู้และผลต่อการเพิ่มขึ้นของแรงจงูใจ
ได้มากกว่า โปรแกรมการเรียนปกติ ดังนั้น ควรเป็นรูปแบบ
การจัดการศึกษาเชิงรุกแบบบูรณาการในด้านการศึกษาต่อไปได้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการติดตามผลในระยะยาว 3 เดือน 
และ 6 เดือน เพื่อติดตามระดับแรงจูงใจของผู้เรียนว่าเป็น
อย่างไร 
  2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่ ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมของการจัดการเรียนรู้ในเชิงเดียวกัน 
ว่ามีความแตกต่างกันในเพิ่มแรงจูงใจได้หรือไม่อย่างไร  
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