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บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและส ำคัญของปัญหำ 

การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออก ใน
ปัจจุบันประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองล้วนให้ความส าคัญต่อการศึกษา เพราะการศึกษาเป็น
กระบวนการพัฒนามนุษย์ให้มีความเจริญงอกงามในทุกด้าน ทั้งทางด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
จึงเป็นที่ยอมรับกันว่าประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้านั้น ประชากรย่อมมีการศึกษาในระดับสูงอันเป็น
ก าลังส าคัญในการผลิต และการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ดังที่ จรวยพร ธรณินทร์ (สวนดุสิตโพลส์
ออนไลน์, 2553) ชี้ว่า การศึกษา เป็นเครื่องมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นเครื่องชี้น าสังคม ผู้ที่
ได้รับการศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ การศึกษาจึงมีส่วน
ส าคัญที่ท าให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และชีวิตความ
เป็นอยูโ่ดยทั่วไปของประชาชน  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สนับสนุนให้ประชากรไทยมีการศึกษา มี
ความรู้ ความสามารถสูงขึ้น โดยให้ประชากรไทยมีสิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย มีการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ซึ่ งจะท าให้ปวงชนชาวไทยมีโอกาสได้รับการศึกษา  ตลอดจนฝึกทักษะอาชีพได้ตลอดชีวิต              
แต่อย่างไรก็ตาม คนไทยยังถือว่าระดับการศึกษายังไม่ดีพอ ดังที่ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา       
อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 
“การเตรียมความพร้อมทางการศึกษาของเด็กไทยสู่เวทีอาเซียน” โดยคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว
ส่วนใหญ่ มีการพัฒนาคนที่ดีและมีคุณภาพ ส าหรับประเทศไทยคุณภาพการศึกษายังไม่เป็นที่น่าพอใจ
เท่าท่ีควร (“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยอมรับ”, 2556) 

ตามกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ส าหรับประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสาม
ไว้ 12 ตัวบ่งชี้ (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2554) ซึ่งในกลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐานนั้น ตัวบ่งชี้หลัก 5 คือ ผู้เรียน       
คิดเป็น ท าเป็น ระบุในตัวบ่งชี้ย่อยที่ 5.1 ถึง 5.8 ว่าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียน
สูงขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 8 กลุ่มสาระ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็นตัวก าหนดคุณภาพที่
ส าคัญ   ด้านการศึกษาตัวหนึ่งของผู้เรียน แต่เมื่อพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กไทย
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ทางด้านวิชาการในปัจจุบัน พบว่ายังมีปัญหาอยู่มาก โดยนางสุวรรณี ค ามั่น รองเลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ฯ กล่าวว่า คุณภาพ
การศึกษาของไทย   เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องตระหนัก เนื่องจากการประเมินผลการสอบ ONET ในปี 
2551-2554    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักไม่ถึง 50% จึงต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
เด็กไทยอย่างเร่งด่วน (สภาพัฒน์ฯชี้, 2555) สอดคล้องกับข้อมูลของผู้อ านวยการสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ที่เปิดเผยว่า ผลคะแนนโอเน็ตของนักเรียน ม.6 ทั่วประเทศ จากการสอบ 
8 วิชา พบว่า คะแนนเฉลี่ยในวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ นักเรียนไทยยังคงท าคะแนนได้ไม่ถึงร้อยละ 50 เช่นเดิม และบางวิชายังมีค่าเฉลี่ยแย่ลง
กว่าเดิมอีกด้วย โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ที่ได้คะแนนต่ ามาก เฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 
20 ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านักเรียนไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตกต่ าลง (ชชานนท์ ลิ่มทอง, 
2554) และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านในทวีปเอเชียด้วยกันแล้ว จะเห็นว่าผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนไทยยังตกต่ ากว่าอีกหลายประเทศ เช่น จากรายงานการวิจัยโครงการศึกษาแนวโน้มการจัด
การศึกษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมกับนานาชาติ ปี 2550 (Trends in International 
Mathematics and Science Study 2007, TIMSS - 2007) ซึ่ งด าเนินการภายใต้สมาคมการ
ประเมินผลนานาชาติ IEA (The International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement)  และเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนชั้น ม.2 ทั่วประเทศ จ านวน 5,412 คน จาก 
150 โรงเรียน ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ส านักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร (สนศ.) ส านักบริหารการศึกษา
ท้องถิ่น (สศท.) และโรงเรียนสาธิตในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พบว่า วิชา
คณิตศาสตร์ ไทยอยู่ในอันดับที่ 29 โดยได้ 441 คะแนน ถือว่าต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยนานาชาติ ซึ่งอยู่ที่ 
500 คะแนน ซึ่งประเทศที่ได้คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกอยู่ในทวีปเอเชียทั้งสิ้น ได้แก่ สิงคโปร์ ไต้หวัน 
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และฮ่องกง ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ ไทยอยู่อันดับที่ 21 เท่ากับมาเลเซีย โดยได้ 471 
คะแนน ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยนานาชาติ ซึ่งอยู่ที่ 500 คะแนน ซึ่งประเทศที่ได้คะแนนสูงสุด 5 อันดับ
แรก ได้แก่ สิงคโปร์ จีน-ไทเป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอังกฤษ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 2 วิชาของไทย
นี้ ถือว่าลดต่ าลงกว่าช่วงปี 2542 - 2546 โดย  ครั้งที่แล้ว ไทยได้วิชาคณิตศาสตร์ 467 คะแนน และ
วิทยาศาสตร์ 482 คะแนน (เรื่องเก่า, 2551) 

จากข้อมูลดังกล่าวนี้ จะเห็นว่าการพัฒนาการศึกษา และการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนไทยเป็นเรื่องที่ส าคัญเร่งด่วนที่สถานศึกษาจะต้องช่วยกันด าเนินการ เพราะเกี่ยวโยงกับ
คุณภาพของการศึกษาไทย ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และทัดเทียมกับ
นานาชาติ ซึ่งเป้าหมายสูงสุดในการเรียนของแต่ละคน คือความส าเร็จในการเรียนของแต่ละรายวิชาที่
มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้  ต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียนด้วย วิชาเรียนแต่ละวิชาจะมี
ลักษณะเนื้อหาวิชา ความยาก และวิธีการเรียนที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น ผู้เรียนจะต้องเข้าใจธรรมชาติ
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ของแต่ละรายวิชาที่เรียน ตลอดจนหาวิธีการศึกษาเรียนรู้เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในแต่ละรายวิชา
ให้มากท่ีสุด การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาจึงไม่ใช่เรื่องที่ท าได้อย่างง่ายส าหรับนักเรียนทุกคน ซึ่งบางคน
จะต้องใช้ความเพียรพยายาม ความตั้งใจ และความอดทนในการเรียนรู้อย่างไม่ลดละ จึงจะประสบ
ผลส าเร็จในการเรียน 

จากรายงานข้อมูลของ UNESCO ชี้ให้เห็นว่าเด็กนักเรียนไทยเรียนหนักมากเมื่อเทียบกับ
ประเทศ อ่ืน ๆ โดยที่นักเรียนไทย อายุระหว่าง 9 – 13 ปี มีชั่วโมงเรียนถึง 1,200 ชั่วโมงต่อปี ซึ่ง
ตัวเลขนี้นับเฉพาะที่เรียนในโรงเรียนเท่านั้น ยังไม่นับรวมเวลาเรียนพิเศษอ่ืน ๆ แต่ถึงกระนั้น เด็ก
นักเรียนไทยยังเรียนสู้กับเด็กต่างชาติไม่ได้ เพราะเรียนมากเกินไป จนท าให้มีเด็กจ านวนไม่น้อยไม่
อยากเรียนหนังสือเพราะเกิดความเบื่อหน่ายนั่นเอง (เด็กไทยเรียนหนักมาก, 2557) โดยทั่วไป จะ
พบว่าเด็กไทยเรียนทุกเรื่องในขณะเด็กต่างชาติเรียนน้อยกว่า  เด็กไทยใช้วิธีการเรียนแบบท่องจ า และ
สภาพแวดล้อมการเรียนไม่เอ้ืออ านวย ในขณะที่เด็กต่างชาติเลือกเรียนเฉพาะที่จ าเป็น ใช้วิธีการเรียน
แบบเจาะลึก และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย 

สาเหตุของปัญหาที่ท าให้เด็กนักเรียนไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า สามารถวิเคราะห์ได้
หลายแนวทาง ทั้งที่มาจากสภาพแวดล้อม เช่น บ้าน โรงเรียน สภาวะทางสังคมโดยทั่วไป และจาก       
ตัวเด็กเอง ตัวอย่างสภาพแวดล้อมที่มีผลมากที่นักวิชาการกล่าวถึงคือสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
โดยเฉพาะครูผู้สอน เช่น ดร.ดิเรก พรสีมา อดีตประธานกรรมการคุรุสภา และกรรมการพัฒนาระบบ   
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กพพ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) กล่าวว่าปัญหาการเรียนไม่เก่งของเด็กนักเรียนไทย โยงใยมาถึงครู เพราะ
สังคมไทยไม่ได้คนที่เก่งมาเรียนครูเหมือนกับแพทย์ที่ได้คนเก่งมาเรียน จึงท าให้แพทย์โดดเด่นกว่า 
สายครูได้แต่คนที่ไม่เก่งมาตลอด จุดนี้ยากมากท่ีจะท าให้นักเรียนเก่งขึ้นมาได้ ดร.ดิเรกย้ าอีกว่าปัญหา
เริ่มต้น เพราะเด็กไทยที่ไม่ได้เรียนกับครูที่เก่ง ก็ท าให้ยากที่เด็กไทยจะไปแข่งขันกับประเทศชั้นน าใน         
ภูมิภาคอาเซียน เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง ฯลฯ หรือแม้กระทั่งจะไปแข่งในภูมิภาคเอเชีย เช่น 
สิงคโปร์ มาเลเซียได้ (แฉนโยบาย ศธ., 2556) นอกจากนี้ ครูที่เก่งบางคนอาจขาดแรงจูงใจในการสอน 
เนื่องด้วยปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การขาดแคลนสื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยส าหรับการจัดการเรียน 
การสอนในยุคปัจจุบัน ดังนั้น ครูจึงนับว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของนักเรียนเป็นอย่างมาก 
ครูที่มีความตั้งใจ และใช้วิธีการสอนที่จูงใจสามารถท าให้นักเรียนตั้งใจเรียนและประสบผลส าเร็จได้ 
ครูอาจจะไม่ประสบผลส าเร็จกับนักเรียนทุกคน แต่ถ้าหากครูเข้าเข้าใจวิธีการที่ดีในการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับนักเรียน ก็สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นจ านวนมาก (Kauchak and Eggen, 2004)  

ส่วนปัญหาที่มาจากตัวนักเรียนเอง ก็สามารถเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ าได้ เด็กมีผลการเรียนอ่อนลง อาจมาจากความสนใจในตัวของเด็กเอง ที่พบว่าเด็กให้ 
ความสนใจเรื่องของเกม และสื่อเพ่ือความบันเทิงมากขึ้น จึงท าให้ความสนใจในการศึกษาหาความรู้     
ลดน้อยลง (พิมพิดา โยธาสมุทร, 2556) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงแข ณ สงขลา (2547) ที่ศึกษา  
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รายกรณีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 5 คน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าร้อยละ 
60 มีพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียน และมีเชาว์ปัญญาอยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาพบว่าปัญหาของ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า มีสาเหตุมาจากขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่
แสดงออกในลักษณะที่ไม่ตั้งใจเรียน หรือไม่สนใจในการเรียน ขาดสมาธิในการเรียน ไม่สนใจกิจกรรม
การเรียน ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน ไม่ท าการบ้าน และไม่ทบทวนบทเรียน เป็นต้น   

มีรายงานการวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่แสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (สุขฤกษ์ ดีโนนโพธิ์, 2554) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 ของนักเรียนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับปัจจัยด้านนักเรียนได้แก่ เพศ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรียน และปัจจัยด้าน
ครอบครัว (กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์, 2554) การศึกษาในต่างประเทศก็พบคล้ายกัน เช่น ความสามารถ
ทางสมองและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Busato and 
Other, 2000 : 1057-1068; Myers, 1964 : 355 –363 อ้างถึงใน ดาระณี พัฒนศักดิ์ภิญโญ, 2533 : 
33) ผลสัมฤทธิ์ในทุกวิชาที่เรียนที่กล่าวถึงจะเห็นว่าตัวแรงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นตัวแปรหนึ่งทาง
จิตวิทยาหนึ่งที่อาจท าใหน้ักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าและขาดแรงจูงใจในการเรียน มีงานวิจัย  
ในชั้นเรียนหลายชิ้นพบว่านักเรียนชั้น ม.2 ขาดแรงจูงใจในการเรียน เช่น ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ท าการบ้าน 
ไม่ส่งงาน (สุรางคนา  เพชรสุวรรณ . (2552); ชูชาติ ดีมี, 2554; กนกวรรณ ศรีดาวเรือง, 2556) 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส าคัญ ส าหรับการเรียนที่ประสบผลส าเร็จ
หรือล้มเหลวทางด้านการเรียน เพราะก าลังจะเข้าสู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่นักเรียนจะต้องเลือกศึกษา
ต่อในสายการเรียนต่าง ๆ ต่อไป 

การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น และอาจท าได้หลายแนวทาง  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีการที่ครูผู้สอนน ามาใช้ การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิธีการหนึ่ง  ซึ่งเป็น  
วิธีทางอ้อม แต่ส่งมีผลกระทบอย่างสูงต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน คือการเพ่ิมแรงจูงใจ       
ใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สามารถเพ่ิม       
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่นักเรียนได้ (เช่น สุคนฑา โหศิริ, 2549; มุรนี หวันมีนา, 2548; อดิศักดิ์ 
พงษ์พูลผลศักดิ์ และคณะ, 2544) ผู้วิจัยจึงเชื่อว่า การใช้กิจกรรมแนะแนวจะสามารถเพ่ิมแรงจูงใจ  
ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ซึ่งจะมีผลกระทบไปสู่ผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนที่สูงขึ้นไดใ้นที่สุด 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไข (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 ได้
กล่าวถึงกระบวนการจัดการศึกษาไว้ในหมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษา
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ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มตาม
ศักยภาพตามนัยของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าวนี้ ผู้เรียนจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของ
การจัดการศึกษา และสมควรให้ผู้เรียนแต่ละคนประสบความส าเร็จด้านการเรียนรู้ให้มากที่สุด ซึ่งจะ
เป็นหลักประกันความส าเร็จด้านการศึกษาในอนาคตของผู้เรียนด้วย  

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ถือว่าเป็นคุณภาพภายในผู้ เรียนที่อาจสร้างขึ้นได้ด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย  โดยกิจกรรมหนึ่งที่ผู้วิจัยสนใจและเชื่อว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้แก่
ผู้เรียนได้ คือ กิจกรรมแนะแนวซึ่งเป็นกิจกรรมทางด้านจิตวิทยาที่ช่วยให้นักเรียนค้นพบศักยภาพ
ภายในตนเอง โดยเฉพาะศักยภาพทางด้านการเรียนรู้ ท าให้เกิดผลดีต่อการเรียน เช่นมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใช้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจ          
ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนและสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โดยเน้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มวิชาหลัก 4 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างกลุ่มที่ใช้

กิจกรรมแนะแนว และกลุ่มที่ไม่ใช้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างกลุ่มที่ใช้กิจกรรม    
แนะแนว และกลุ่มที่ไม่ใช้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 

3. เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มที่ใช้กิจกรรมแนะแนว และกลุ่มที่ไม่ใช้กิจกรรม    
แนะแนวเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 

4. เพ่ือศึกษาผลของการใช้กิจกรรมแนะแนว ที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 

5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเพ่ือสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลอง 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ขอบเขตพ้ืนที่วิจัย คือ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 7 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ 

สมมติฐำนกำรวิจัย 
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 จากแนวคิดทฤษฎีที่ว่า “…นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความ
ปรารถนาเข้าร่วมกิจกรรมถ้าหากพวกเขาเชื่อว่าจะประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรมนั้น พวกเขา
เป็นผู้ที่กล้าเสี่ยงพอสมควร และถ้าได้ท างานหรือกิจกรรมนั้น ก็มีแนวโน้มที่จะท าไดส้ าเร็จครึ่งต่อครึ่ง” 
(Atkinson and Mcclelland cited in Tuckman and Monetti, 2011) 
 และจากการศึกษาวิจัยที่พบว่า กิจกรรมแนะแนวช่วยเพ่ิมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  
(ฉัตรสุดา หาญประกอบสุข, 2541; ดาระณี พัฒนศักดิ์ภิญโญ, 2533; ชุมพร บุญน้อม, 2538;  อลิสสา 
กูรมะสุวรรณ, 2552 และ กาญจนา ไทยล าภู วัลภา สบายยิ่ง และนิรนาท แสนสา, 2555) นอกจากนี้ 
มีงานวิจัยที่พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้ง
ทางตรง และทางอ้อม เช่น ทางตรงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนและอัตมโนทัศน์เชิงการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ดวงกมล คงเมือง, 2532 และ ณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล, 
2555) ส่งผลทางอ้อมเช่น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนและการใช้เวลาศึกษาเพ่ิมเติม ส่งผล
ทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (สุขฤกษ์  ดี โนนโพธิ์ , 2554) ผู้วิจัยจึง
ตั้งสมมตฐิานในการวิจัยครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 

1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวฯ ภายหลัง   
การทดลอง 

2.  การใช้กิจกรรมแนะแนวและไม่ใช้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผลกระทบต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2  

 
 
 
 
 
 

กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย 
 
 
 
 
 

กลุ่มใช้กิจกรรมแนะแนว 

16 ชุดโปรแกรม 

 

  
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน 

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E09%7d%7bu0E31%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E38%7d%7bu0E14%7d%7bu0E32%7d+%7bu0E2B%7d%7bu0E32%7d%7bu0E0D%7d%7bu0E1B%7d%7bu0E23%7d%7bu0E30%7d%7bu0E01%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E1A%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E38%7d%7bu0E02%7d/a|a9d1b5c3cad8b4d2+cbd2adbbc3d0a1cdbacad8a2/-3,-1,0,B/browse
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แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
จากกรอบแนวความคิดเกี่ยวข้องกับตัวแปร ดังนี้ การฝึกกิจกรรมแนะแนว จ านวน 16 ชุด

โปรแกรม มีผลกระทบต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่แตกต่างจากการไม่ได้ฝึกกิจกรรมแนะแนว จ านวน 16 ชุดโปรแกรม  

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน   หมายถึง  ความปรารถนาอย่างสูงที่จะประสบ
ผลส าเร็จในด้านการเรียนตามเป้าหมาย หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
วัดได้จากแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ชุดกิจกรรมแนะแนว หมายถึง กิจกรรมแนะแนว จ านวน 16 โปรแกรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ส าหรับการฝึกตามโปรแกรม ประกอบด้วย กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพและความคุ้นเคย กิจกรรม        
มองอดีต 1  กิจกรรมมองอดีต 2  กิจกรรมมองปัจจุบัน กิจกรรมวางแผนอนาคต กิจกรรมชีวิตมีคุณค่า
กว่าที่คิด กิจกรรมความภาคภูมิใจในตนเอง กิจกรรมมองโลกแง่ดี กิจกรรมแรงบันดาลใจจาก          
ผู้มีชื่อเสียง กิจกรรมแรงบันดาลใจจากพ่ี ๆ กิจกรรมเส้นทางสู่ความส าเร็จ กิจกรรมการควบคุมตนเอง 
กิจกรรมก ากับการเรียน กิจกรรมเรียนเก่งด้วยกลยุทธ์ กิจกรรมเกมเพ่ือเล่น เล่นเพ่ือเรียน และ
กิจกรรมเดินทางดูความส าเร็จ  
 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  หมายถึง คะแนนที่นักเรียนได้จากการท าแบบทดสอบวัด  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
 นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนโรงเรียนจอมทอง        
โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนแม่แตง โรงเรียน            
แม่ออนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ ที่มีระดับ    

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

กลุ่มไม่ใช้กิจกรรมแนะแนว 

16 ชุดโปรแกรม 

 

  
 

 

 

ตวัแปรอิสระ 
ตวัแปรตาม 
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน         
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับต่ า 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. ได้ทราบผลเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวในการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า 
2. โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษามีทางเลือกในการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพ่ือสร้าง

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. โรงเรียนในหน่วยงานของส านักงานคณะกรรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้กิจกรรม     

แนะแนวเป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
4. ผู้ปกครองและชุมชนให้ความสนใจและสนับสนุนกิจกรรมแนะแนว ในการเพ่ิม 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมากยิ่งขึ้น 
5. ผลการวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ ในหน่วยงานของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานทางวิชาการอ่ืน ๆ ในระบบ
การศึกษาของไทย 

 




