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100-105  จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 
Week 10 แรงจูงใจ  

แรงจูงใจแรงจูงใจ  
 

แรงจงูใจ คือ กระบวนการที่เกิดขึน้ภายในบุคคลท่ีกระตุนใหบุคคลไปสูการกระทําอยางมี
เปาหมาย แรงจูงใจแบงออกเปน 3 ชนิดคือ แรงจูงใจทางสรีระ แรงจูงใจทางจิตวทิยา และ แรงจูงใจสวน
บุคคล นักจิตวิยาเช่ือวา บุคคลจะกระทําส่ิงตางๆ หรือไมอยางไรขึ้นอยูกับแรงจูงใจและความเขมของ
แรงจูงใจที่เกิดขึ้น 

 
การจูงใจ คือ กระบวนการชักจูง เราใจที่เกิดขึ้นในตวับุคคล และทําใหอยากทําพฤติกรรมตางๆ  

ออกมาโดยที่ตัวเองอยากทาํตามที่ตวัเองปรารถนา หรือทําพฤติกรรมตามที่ผูจูงใจคนอ่ืนอยากใหทําก็ได 
ดังน้ันการจูงใจจึงมี 2 ชนิด การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) กับ การจูงใจภายนอก ที่เรียกวา 
Extrinsic Motivation การจูงใจภายในบางทีเรียกวา Self-motivation 
 
ลักษณะสําคญัของแรงจูงใจ 

1. เปนตวัการทีก่อใหเกิดพลังงานในการแสดงพฤติกรรม 
2. เปนสิ่งเรา สิ่งกระตุนใหอินทรียไมหยุดน่ิง 
3. เปนสิ่งซ่ึงตองไดรับการเสรมิแรง เชน เม่ือคนเกิดแรงจูงใจ คนตองไดรับการตอบสนอง อาจ

เปนรางวัล สิ่งของเปนการเสริมแรงภายนอก 
 
ชนิดของแรงจูงใจ 

สามารถจําแนกออกเปนหลายชนิด แตทีนิ่ยมแบงกันน้ันมีอยู 3 ชนิดใหญๆคือ 
1. แรงจูงใจทางดานรางกาย (Physiological Motives) คือ พลังที่ทําใหคนแสดงพฤติกรรมในการ

รักษาสภาพชวีิตใหอยูรอด อยูในภาวะสมดุลมีปกติสุข 
2. แรงจูงใจในทางสังคม (Social Motive) เปนแรงจูงใจที่เกิดจากการเรียนรูเปนผลมาจากความ

ตองการทางจิตใจ 
4. แรงจูงใจสวนบุคคล (Personal Motive) ไดแก แรงจูงใจที่คนเราอยากทําอยากเปน หรือ เปน

ตองการเปนสวนตวัโดยเฉพาะ  
 

ความตองการตามหลักของ Maslow 
มาสโลว ผูเปนนักจิตวิทยากลุมมนุษยนยิม ไดจัดลําดับความตองการ 5 ขั้น ซ่ึงเริ่มจากพ้ืนฐาน

ของความตองการทางกาย แลวสูงขึ้นเปนความตองการทางใจที่ละเอียดมากขึ้นเปนลําดับ  
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Week 10 แรงจูงใจ  

 
 
 
 
 
 
 
ทางดานนักจิตวทิยาพัฒนาการ เชื่อวาตามหลักพัฒนาการมนุษย คนเรายอมมีความตองการ 4 

อยาง ดังน้ี 
1. ความตองการทางรางกาย 
2. ความตองการทางอารมณ 
3. ความตองการทางสังคม 
4. ความตองการทางสติปญญา 

หรือตามแนวคิดของนักจิตวิทยา W.I. Thomas บอกวา มนุษยมีความปรารถนา 4 อยางคือ 
1. Wish for Security 
2. Wish for New Experience 
3. Wish for Response 
4. Wish for Recognition 

 
โดยปกติมนุษยเราตองการอะไรมากมาย ความตองการของมนุษยเรามีทวมทนลนฟาดิน แตถา

จําแนกแบงขอบเขตกันในทางจิตวิทยาสรุปวา มนุษยมีตองการอยู 7 ประการคอื 
1. อยากมีชีวิตยนืยาว (ไมอยากตาย) 
2. อยากรํ่ารวยม่ังมี 
3. อยากไดรับความปลอดภัยในสังคม ไมมีใครเบียดเบียน 
4. อยากเดน อยากโกเก มีชื่อเสียง 
5. อยากสบายกาย ไมเจ็บ ไมปวย 
6. อยากหาความสนุกสนาน บันเทิง 
7. อยากมีอิสระเสรีภาพ ไมเปนขี้ขาใคร 

 
การสรางแรงจูงใจในการเรียน และการทํางาน 

การสรางแรงจูงใจในการทํางาน ประกอบขึ้นจากแรงกระตุน 2 ดาน คือ แรงกระตุนจากภายใน 
และแรงกระตุนจากภายนอก 

 
 

5. ความตองการประสบความสําเร็จในชีวิต  5. Self – Actualization 
4. ความตองการที่จะมีเกียรติยศช่ือเสียง  4. Esteem Need 
3. ความตองการการยอมรับ    3. Social Need 
2. ความตองการความม่ันคงปลอดภัย   2. Safety Need 
1. ความตองการทางดานรางกาย   1. Physical Need 
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แรงกระตุนภายใน ( Internal inspiration ) 
1. มีการตั้งเปาหมายในการทํางานอยางชัดเจน  
2. มีเปาหมายที่ทาทาย (Challenge) 
3. มีความม่ันใจ (Confident) ม่ันใจในความสามารถ ความพยายาม ความพากเพียรและความ

อดทน ซ่ึงจะนํามาสูความสําเร็จได 
4. มีคําม่ันสัญญา (Commitment) กับตัวเองในการที่จะทําใหเปาหมายที่วางเอาไวประสบ

ความสําเร็จใหได คําม่ันสัญญาน้ีจะเปนตัวกระตุนใหเราสรางวินัยในตัวเอง เพ่ือความสําเร็จ
ที่ตั้งเอาไว 

แรงกระตุนภายนอก External inspiration 
1. สถานที่ทํางาน บรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวย 
2. เพ่ือนรวมงาน หัวหนางาน ผูบริหาร 
3. กฎ กติกา ระเบียบ และการลงโทษ 
4. การใหคําชมเชย หรือของรางวัลในความสําเร็จ 
5. คําตําหนิ หรือการสอนสั่งตางๆ เพ่ือกระตุนใหเราประสบความสําเร็จ 
6. สิทธิ ผลประโยชน รายได หรือสวัสดิการตางๆ ที่พอเหมาะพอเพียง  
แรงกระตุนจากภายนอกเปนสิ่งที่เราไมสามารถควบคมุได แตควรพยายามมองมุมบวกใหมาก

ที่สุด เพ่ือที่จะทําใหเราสามารถใชชวีิตไดอยางมีความสุข 
 
 

เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง  
 
1. คณาจารยภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จติวทิยาทั่วไป พิมพคร้ัง

ที่ 5  กรุงเทพฯ :โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2550 
2. เติมศักด์ิ คทวณิช  จิตวิทยาทั่วไป กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน), 2550.    
3. นพมาศ ธีรเวคิน ทฤษฎีบคุลิกภาพและการปรับตวั  พิมพคร้ังที่  4 กรุงเทพฯ :โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2551 
4. วิภาพร มาพบสุข จิตวิทยาทั่วไป กรุงเทพ : ศูนยสงเสริมวิชาการ , 2542 
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คําถามทายบทคําถามทายบท  
 

1. แรงจูงใจและการจูงใจคืออะไร  เพราะอะไรคนเราจึงแสดงพฤติกรรมอยูเสมอตั้งแตเกิดจนตาย 
2. แรงจูงใจแบงออกเปนก่ีชนิด อะไรบาง 
3. ในอดีตที่ผานมานักศึกษามีวิธีการใชแรงจูงใจอยางไรที่ทําใหตนเองเกิดความสําเร็จในชีวติ 
4. จงกลาวถึงประโยชนของการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจและความตองการ 
5. Maslow ไดตั้งทฤษฎีความตองการของมนุษยวามีก่ีขั้น อะไรบาง จงอธิบาย 
6. การตั้งเปาหมายในการทํางานอยางชัดเจน มีความสําคัญอยางไรตอการสรางแรงจูงใจในการทํางาน 


