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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ในบทนี้น ำเสนอเอกสำรต่ำง ๆ และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตำมล ำดับ 
ดังต่อไปนี้ 

1. แรงจูงใจ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
4. กิจกรรมแนะแนว 
5. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. แรงจูงใจ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
 
    1.1 แรงจูงใจ  
 ก่อนจะกล่ำวถึงแรงจูใจใจใฝ่สัมฤทธิ์ในผู้เรียน ผู้เขียนจะขอกล่ำวถึงแรงจูงใจหรือกำรจูงใจ
โดยทั่วไปก่อน ในแง่ควำมหมำย ควำมส ำคัญ ควำมเป็นมำ และกำรเชื่อมโยงกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ของผู้เรียนเสียก่อน 

1.1.1  ความหมายของแรงจูงใจ 
กำรพิจำรณำถึงแรงจูงใจสำมำรถเห็นได้ชัดเจนในกลุ่มคนที่ประสบผลส ำเร็จในกำรท ำงำน

หรือท ำกิจกรรมที่ส ำคัญใด ๆ เป็นอย่ำงดี ซึ่งมักปรำกฏว่ำกลุ่มคนเหล่ำนั้นมักเป็นผู้ที่มีควำมอดทน มี
ควำมเพียรพยำยำม มีสมำธิ หรือ มีใจจดจ่ออยู่กับกำรท ำงำนหรือกิจกรรมนั้น ๆ มำกพอสมควร 
เพ่ือให้กำรท ำงำนหรือกำรท ำกิจกรรมนั้นด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงจุดที่พึงพอใจ หรือจุดที่
เป็นควำมส ำเร็จของงำน กำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องอำศัยสิ่งที่เรียกว่ำ แรงจูงใจ  

 แรงจูงใจตรงกับภำษำอังกฤษว่ำ Motive มำจำกภำษำลำตินว่ำ “Motus” หรือ
“Movere” แปลว่ำ เคลื่อนที่ ซึ่งโดยมำกจะหมำยถึงกำรเคลื่อนที่ด้ำนกำรกระท ำหรือพฤติกรรมที่
กระท ำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งไปสู่เป้ำหมำยที่ต้องกำร (Schunk, Pintrich, & Meece, 2010) 
 ส่วนค ำว่ำ กำรจูงใจ (Motivation) เป็นจิตวิทยำที่น ำไปใช้ในกำรบริหำรบุคคลหรือ     
กำรบริหำรงำนโดยทั่วไป เพ่ือต้องกำรเพ่ิมพูนประสิทธิภำพของ  กำรปฏิบัติงำนให้มีผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
อย่ำงไรก็ตำม ค ำว่ำกำรจูงใจสำมำรถน ำไปใช้ในกิจกำรอ่ืน ๆ อีกมำกมำย  
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กำรจูงใจ หมำยถึง กำรกระตุ้นหรือเร้ำให้อินทรีย์ได้เพ่ิมพูนควำมสำมำรถ ควำมพยำยำม 
หรือพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ภำยในให้เกิดกำรกระท ำ หรือควำมทุ่มเทในงำนที่ท ำ เพ่ือให้บรรลุควำมต้องกำร 
กำรแก้ไขปัญหำ หรือเพ่ือให้กำรท ำงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ อันจะน ำมำซึ่งควำมพึงพอใจ (หลุย 
จ ำปำเทศ, 2535 :7) ในอีกควำมหมำยหนึ่ง กำรจูงใจ เป็นกระบวนกำรที่เกิดข้ึนภำยในบุคคลที่กระตุ้น
ให้บุคคลไปสู่กำรกระท ำอย่ำงมีเป้ำหมำย (โยธิน ศันสนยุทธ์ และคณะ, 2533 : 140) เช่น เมื่อบุคคล
เกิดควำมต้องกำร (needs) และควำมต้องกำรของเขำไม่ได้รับกำรตอบสนอง บุคคลจึงเกิด
ควำมเครียด (stress) ขึ้น และน ำไปสู่กำรท ำบำงสิ่งบำงอย่ำงเพ่ือลดควำมเครียดนั้น  

ควำมหมำยอ่ืน ๆ ของค ำว่ำ กำรจูงใจและแรงจูงใจ (สุวลี ศิวะแพทย์, 2549) ผู้เขียนบำงคน
อำจจะเน้นควำมหมำยของแรงจูงใจมำกกว่ำกำรจูงใจ แต่ในหลำย ๆ กรณีผู้เขียนจะใช้ค ำทั้งสองใน
ควำมหมำยเดียวกัน 
 ค ำว่ำแรงจูงใจไดม้ีผู้ให้ควำมหมำยในลักษณะต่ำง ๆ กัน ดังต่อไปนี้ 

โยธิน ศันสนยุทธ์ และคณะ (2533) ให้ควำมหมำยของแรงจูงใจว่ำ คือเงื่อนไขของอินทรีย์ 
ที่มีผลต่อควำมพร้อมที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมหรือท ำให้พฤติกรรมด ำเนินต่อไป ดังนั้น  เมื่อถำมว่ำ
อะไรท ำให้บุคคลท ำสิ่งนั้น ๆ เรำจึงถำมเก่ียวกับแรงจูงใจของเขำ 

หลุย จ ำปำเทศ (2535) ให้ค ำจ ำกัดควำมของกำรจูงใจ ว่ำเป็นกำรกระตุ้นหรือเร้ำให้อินทรีย์
ได้เพ่ิมพูนควำมสำมำรถ ควำมพยำยำมหรือพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ภำยในให้เกิดกำรกระท ำหรือทุ่มเท    
ในงำนที่ท ำเพ่ือให้บรรลุควำมปรำรถนำ กำรแก้ปัญหำหรือเพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย อันจะน ำมำซึ่ง
ควำมพอใจ 
 สิทธิโชค วรำนุสันติกูล (2546 : 157) อธิบำยว่ำ แรงจูงใจ หมำยถึง แรงกระตุ้น หรือ
แรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรม เป็นแรงที่ให้พลังงำนกระตุ้นร่ำงกำยให้กระท ำพฤติกรรม เป็นแรงกระตุ้น
ที่มีกำรก ำหนดทิศทำงไว้ว่ำจะกระท ำพฤติกรรมออกไปอย่ำงไร แบบใด และเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคล
รักษำพฤติกรรมนั้นเอำไว้ 

เอก เกน  และ กู แชค (Eggen & Kauchack, 2004) กล่ ำวว่ ำ  แรงจู งใจ  เป็ นพลั ง           
ในกำรกระท ำพฤติกรรมของบุคคลที่เข้มแข็งเพ่ือไปสู่จุดหมำยใดจุดหมำยหนึ่ง 

ชุ้ งค์ , พินทริช , และมีช (Schunk, Pintrich, & Meece, 2010) ให้ควำมหมำยของ
แรงจูงใจว่ำ คือกระบวนกำรที่กระตุ้นให้มีกำรกระท ำเพ่ือไปสู่เป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่อง 
 โดยสรุป แรงจูงใจ หมำยถึง กำรที่อินทรีย์มีแรงกระตุ้นภำยในและภำยนอก ท ำให้เกิด
ควำมต้องกำรหรือควำมพร้อมส ำหรับกำรกระท ำบำงสิ่งบำงอย่ำงเพ่ือไปสู่เป้ำหมำยที่ต้องกำร  และ
กำรกระท ำนั้นมีลักษณะเป็นควำมมุ่งมั่นและยืนหยัดในกำรกระท ำ 

 1.1.2  กระบวนการของแรงจูงใจ 
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 กระบวนกำรของแรงจูงใจโดยทั่ว ๆ ไป สำมำรถเขียนเป็นแผนภำพ ได้ดังต่อไปนี้ 
(Luthans, 1989 อ้ำงถึงใน หลุย จ ำปำเทศ, 2535 : 10)  
          Needs                          Drives                                  Incentives 
       (Deficiency)           (Deficiency with direction)        (Reduce of drives and fulfills  

                                                                                deficiencies) 
 แผนภาพ 2 แสดงกระบวนการของแรงจูงใจ 

จำกกระบวนกำรนี้อธิบำยได้ว่ำ ควำมต้องกำร (Needs) คือ กำรที่ยังมีควำมบกพร่องหรือ
กำรขำดแคลน (Deficiency) อยู่ เช่น คนต้องกำรน้ ำหรือหิวน้ ำ ก็คือคนขำดน้ ำ หรือไม่มีควำมสมดุล
ภำยในร่ำงกำยเกี่ยวกับน้ ำ จำกนั้นก็จะเกิดแรงขับ (Drives) ขึ้น แรงขับนี้จะน ำไปสู่กำรแสวงหำ      
วิธีแก้ปัญหำ หรือขจัดควำมหิว หรือกำรขำดน้ ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง โดยคนที่ขำดจะมองหำสิ่งเร้ำใจ 
(Incentives) ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกทิศทำงของกำรกระท ำเพ่ือขจัดควำมหิวหรือลดแรงขับนั้นได้ 

กระบวนกำรของแรงจูงใจอีกลักษณะหนึ่ง ที่ปรำกฏในหนังสือ “management” ของ 
สโตนเนอร์ (Stoner, 1978 : 405 - 407 อ้ำงถึงใน หลุย จ ำปำเทศ, 2535 : 12) เป็นกระบวนกำรจูง
ใจที่เน้นควำมรู้สึกและควำมคิดภำยในของคนที่มีอิทธิพลท ำให้เกิดกำรกระท ำหรือกำรปฏิบัติขึ้น ทั้งนี้ 
เพ่ือจะได้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่คนพยำยำมท ำให้บรรลุหรือเกิดควำมพึงพอใจ ดังแผนภำพ 
ต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 แผนภาพ 3 แสดงกระบวนการแรงจูงใจของสโตนเนอร์ 

 จำกแผนผังจะเห็นว่ำ โดยหลักแรงจูงใจเมื่อคนเกิดควำมต้องกำรในสิ่งที่จ ำเป็นส ำหรับเขำ
แล้ว ก็จะเกิดแรงขับเพื่อน ำไปสู่กำรกระท ำบำงอย่ำงเพ่ือให้ได้สิ่งที่ต้องกำรส ำหรับลดแรงขับลง ซ่ึงเมื่อ
กำรกระท ำนี้สำมำรถลดแรงขับลงได้ก็จะท ำให้บุคคลเกิดควำมพึงพอใจ และมีแนวโน้มที่จะกระท ำ
เช่นนั้นอีกเม่ือเกิดควำมต้องกำรขึ้นมำใหม่ 

 แรงจูงใจ เป็นกระบวนกำรที่ซึ่งกำรกระท ำที่มุ่งสู่เป้ำหมำยได้รับกำรปลุกเร้ำและยืนหยัด
อย่ำงต่อเนื่อง (motivation is the process whereby goal-directed activity is instigated and 
sustained) (Schunk, Pintrich, & Meece, 2010) แรงจูงใจจึงเป็นกระบวนกำรมำกกว่ำที่จะเป็น
ผลลัพธ์ โดยที่ในกระบวนกำรนั้นเรำไม่อำจสังเกตเห็นแรงจูงใจได้โดยตรง แต่สำมำรถอ้ำงอิงจำก

ควำมต้องกำร 

(Needs) 

 

 

ควำมพึงพอใจ 

(Satisfaction) 

 

 

แรงขับ 

(Drives) 

 

 

กำรกระท ำ 

(Actions) 
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กระท ำต่ำง ๆ ได้ เช่น กำรเลือกงำนที่ท ำ กำรใช้ควำมเพียรพยำยำม ควำมยืนหยัดคงทนในกำรกระท ำ  
และจำกค ำพูดต่ำง ๆ เช่น  “ฉันต้องกำรท ำงำนนี้ให้ส ำเร็จ” เป็นต้น 

 แรงจูงใจเกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยในส่วนที่กระตุ้นให้เกิดกำรกระท ำ เพ่ือมุ่งไปสู่เป้ำหมำย   
ที่ต้องกำร ในทฤษฎีทำงปัญญำนิยม (Cognitive Theory) เห็นว่ำแรงจูงใจมีจุดเน้นร่วมกันที่เป้ำหมำย 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ส ำคัญมำกเป้ำหมำยอำจเปลี่ยนแปลงไปได้ตำมประสบกำรณ์ แต่ประเด็นก็คือว่ำ       
คนแต่ละคนจะตระหนักถึงสิ่งที่พวกเขำก ำลังจะกระท ำ หรือต้องกำรหลีกเลี่ยงกำรกระท ำเพ่ือให้
ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ต้องกำร 

 แรงจูงใจอำศัยกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมทำงกำยหรือทำงใจก็ได้ กิจกรรมทำงกำยต้อง
อำศัยควำมเพียรพยำยำม ควำมยืนหยัด และกำรแสดงออกมำให้ปรำกฏ ส่วนกิจกรรมภำยในใจจะ
ประกอบด้วยกำรคิด เช่น กำรคิดวำงแผน กำรซักซ้อม กำรจัดระบบ กำรก ำกับ กำรตัดสินใจ       
กำรแก้ปัญหำ และกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำ กิจกรรมที่นักเรียนกระท ำส่วนมำกนั้นมุ่งไปสู่
ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ต้องกำร  

เมื่อแรงจูงใจในกำรกระท ำกิจกรรมได้รับกำรปลุกเร้ำและยืนหยัดแล้ว กำรเริ่มต้นเพ่ือไปสู่
เป้ำหมำยของกิจกรรมมักเป็นเรื่องที่ยำก ทั้งนี้เพรำะไปเกี่ยวข้องกับข้อผูกมัดต่ำง ๆ และกำรด ำเนิน
ตำมขั้นตอน แต่ทั้งนี้กระบวนกำรของแรงจูงใจมีควำมส ำคัญมำกที่จะท ำให้กำรด ำเนินกิจกรรมยัง    
คงอยู่อย่ำงต่อเนื่อง เป้ำหมำยหลักของกำรท ำกิจกรรมส่วนมำกเป็นเป้ำหมำยระยะยำว เช่น กำรได้รับ
ปริญญำบัตร กำรได้ท ำงำนที่ดี กำรเก็บเงินไว้ส ำหรับกำรเกษียณอำยุกำรท ำ งำน สิ่งที่คนส่วนใหญ่
ทรำบเกี่ยวกับแรงจูงใจ คือแรงจูงใจมำจำกกำรคิดของคนว่ำจะตอบสนองต่อปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ 
อย่ำงไร เพ่ือไม่ให้เกิดควำมล้มเหลว และควำมเสื่อมถอยของเป้ำหมำยระยะยำวต่ำง ๆ เหล่ำนั้น 
กระบวนกำรของแรงจูงใจจึงเป็นเรื่องของควำมคำดหวัง ภำระรับผิดชอบ อำรมณ์และควำมรู้สึก      
ที่ช่วยให้คนเอำชนะปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ ได้ ตลอดจนสำมำรถรักษำแรงจูงใจเหล่ำนั้นไว้ (Schunk, 
Pintrich, & Meece, 2010) 

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการเรียนรู้และการกระท า 
แรงจูงใจสำมำรถส่งผลกระทบทั้งต่อกำรเรียนรู้ใหม่ ๆ และกำรกระท ำอันเนื่องมำจำกที่ได้

เรียนรู้ไปแล้ว  กิจกรรมกำรเรียนรู้ในโรงเรียนเชื่อมโยงกับกำรเรียนรู้ข้อเท็จจริง กฎ แนวคิด ทักษะ 
กลยุทธ์ กำรคิดค ำนวณ และพฤติกรรมต่ำง ๆ ซึ่งนักเรียนต้องกระท ำอยู่ตลอดเวลำ และอย่ำงต่อเนื่อง 

ผลกระทบของแรงจูงใจที่มีต่อพฤติกรรมสำมำรถเกิดขึ้นได้หลำยลักษณะด้วยกัน เช่น ถ้ำครู
บอกให้นักเรียนในชั้นทบทวนบทเรียนให้เสร็จ แต่นักเรียนขำดควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำนที่ครู
มอบหมำย หรือท ำงำนแบบขอไปที กำรที่ครูจะกระตุ้นแรงจูงใจนั้น ครูอำจต้องใช้เงื่อนไขทำงด้ำน
เวลำส ำหรับนักเรียน เป็นต้นว่ำจะให้เวลำว่ำงแก่นักเรียนทันทีที่ท ำงำนเสร็จแล้ว ซึ่งถ้ำหำกนักเรียน
ต้องกำรเวลำว่ำง ครูก็คำดหวังว่ำพวกเขำจะท ำงำนให้เสร็จโดยเร็ว 
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พฤติกรรมกำรท ำงำนดังกล่ำวจะส่งผลอย่ำงน่ำอัศจรรย์ แต่ทว่ำบทบำทของแรงจูงใจ       
ในระหว่ำงกำรเรียนรู้ก็เป็นเรื่องที่ส ำคัญ แรงจูงใจอำจมีอิทธิพลต่อสิ่งที่เรียนรู้ เวลำที่เรียนรู้  และ    
วิธีกำรเรียนรู้  (Schunk, Pintrich, & Meece, 2010 cited in Schunk, 1995) แรงจูงใจในกำรเรียน
ด้ำนเนื้อหำวิชำของนักเรียนเหมำะที่จะใช้กับกิจกรรมที่เชื่อว่ำจะช่วยให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ เช่น     
ตั้งใจฟังครูสอน จัดระบบควำมคิด และทบทวนบทเรียน จดโน้ต ตรวจสอบควำมเข้ำใจตนเอง และ
ถำมครูเมื่อไม่เข้ำใจ ซึ่งกิจกรรมเหล่ำนี้จะช่วยท ำให้กำรเรียนรู้ดีขึ้น 

ในทำงตรงกันข้ำมนักเรียนที่ขำดแรงจูงใจในกำรเรียนก็มักจะไม่ใช้ควำมพยำยำม           
ในกำรเรียนรู้ พวกเขำจะไม่สนใจในระหว่ำงกำรเรียน ไม่จัดระบบควำมคิด และไม่ทบทวนบทเรียน    
กำรจดบันทึกก็ท ำอย่ำงลวก ๆ หรือไม่ท ำเลย พวกเขำจะไม่ก ำกับควำมเข้ำใจของตนเอง และไม่ถำม
ครูเมื่อมีปัญหำ ดังนั้นกำรเรียนก็จะไม่ดี 

ประเด็นส ำคัญของแรงจูงใจจึงเป็นควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่ำงกำรเรียนรู้และ    
กำรกระท ำ กำรบรรลุเป้ำหมำยส่งผลต่อกำรเรียนรู้และกำรกระท ำ และสิ่งที่นักเรียนท ำและเรียนรู้ก็
ส่งผลต่อแรงจูงใจของพวกเขำด้วย (Schunk, 1995) 

1.1.3  ประเภทของแรงจูงใจ 
             โยธิน ศันสนยุทธ์ และคณะ (2533) ได้กล่ำวถึงประเภทของแรงจูงใจว่ำมี 3 ประเภท คือ 
แรงจูงใจทำงสรีระ แรงจูงใจทำงจิตวิทยำ และแรงจูงใจใต้ส ำนึก 
        1) แรงจูงใจทางสรีระ (Physiological Motives) 
         มนุษย์พยำยำมรักษำสภำวะภำยในไว้ให้คงทีต่ลอดเวลำ  เช่น อุณหภูมิของร่ำงกำย 
ระดับน้ ำตำลในเลือด ระดับไขมัน และระดับโปรตีนในเลือด เป็นต้น  ซึ่งถ้ำหำกเปลี่ยนไปร่ำงกำยก็จะ
ปรับตัว เพ่ือรักษำสภำวะทำงสรีระเหล่ำนั้นให้สมดุลที่เรียกว่ำโอมิโอสเทซิส (homeostasis)  
         ควำมขำดแคลนทำงสรีระท ำให้มีควำมต้องกำรเกิดขึ้น และควำมต้องกำรก่อให้เกิด
แรงขับซึ่งแรงขับจะน ำไปสู่กำรกระท ำ เช่น หำแหล่งที่มีอำหำรหรือน้ ำ กิจกรรมน ำไปสู่เป้ำประสงค์นี้ 
สำมำรถลดแรงขับได้  เป็นต้นว่ำอำหำรลดควำมหิว น้ ำลดควำมกระหำย เมื่อร่ำงกำยได้รับ           
กำรตอบสนองควำมต้องกำรแล้วควำมสมดุลทำงสรีระก็จะเกิดข้ึนหรือเป็นปกติ 
         แรงจูงใจทำงสรีระที่ส ำคัญคือ ควำมกระหำย ควำมหิว และควำมต้องกำรทำงเพศ 
         ความกระหาย ควำมกระหำยน้ ำจะท ำให้รู้สึกคล้ำยจะเป็นบ้ำ  ส่วนควำมหิวมักจะ
หำยไปหลังจำกสองสำมวันผ่ำนไป กำรทดลองกับหนูได้แสดงให้เห็นว่ำหนูที่กระหำยน้ ำจะเรียนรู้ทำง
ไปสู่น้ ำได้เร็วกว่ำหนูที่หิวเรียนรู้ทำงไปสู่อำหำร (น.146) 
         แรงขับควำมกระหำยถูกควบคุมโดยควำมสมดุลทำงชีวะเคมีภำยในร่ำงกำย และ
เชื่อมโยงกับระดับของเกลือในกระแสเลือด เกลือท ำให้น้ ำออกจำกเซลของร่ำงกำย ระดับสูงของเกลือ
ในเลือดจะท ำให้เซลคำยน้ ำ เมื่อระดับของเกลือในเลือดถึงจุดเฉพำะจุดหนึ่ง ศูนย์กลำงควำมกระหำย
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ของสมองจะถูกกระตุ้นและก่อให้เกิดแรงขับควำมหิว และกำรดื่มน้ ำท ำให้ระบบกลับคืนสู่ควำมสมดุล   
ทำงเคมอีีกครั้งคนจึงไม่รู้หิว 
         ความหิว แรงขับควำมหิวเกิดจำกกำรรวมกันเข้ำทำงเคมีในเลือดซึ่งจะเปลี่ยนไป
เมื่อไม่มีกำรกินอำหำรระยะหนึ่ง ได้มีกำรแสดงให้เห็นว่ำ เมื่อเอำเลือดของสุนัขที่หิวถ่ำยเข้ำไปในเส้น
เลือดของสุนัขที่เพ่ิงกินอ่ิม ปรำกฏว่ำสุนัขตัวนั้นมองหำอำหำรอีก กำรเปลี่ยนแปลงในเลือดซึ่งเกิดขึ้น
เนื่องจำกกำรขำดอำหำรจะกระตุ้นที่บริเวณสมองแห่งหนึ่ง (โดยเฉพำะที่ hypothalamus) และ
บริเวณนี้จะเป็นตัวควบคุมแรงขับควำมหิว และควำมรู้สึกที่ควำมหิวกระตุ้น เมื่อสมองส่วนนี้ถูกผ่ำตัด
เอำออกไปควำมรู้สึกหิวก็จะหมดไป ควำมหิวเป็นแรงขับที่มีอ ำนำจมำกที่สุดแรงขับหนึ่ง สัตว์ที่หิว
อำจจะถูกกระตุ้นให้เกิดกำรกระท ำอย่ำงบ้ำคลั่ง และมันจะค้นหำอำหำรอย่ำงไม่ยอมเหน็ดเหนื่อย
จนกระท่ังมันพบอำหำร และสำมำรถท ำให้แรงขับลดลง 
         ความต้องการทางเพศ เป็นแรงขับที่สลับซับซ้อนกว่ำแรงขับควำมหิว หรือแรงขับ
ควำมกระหำย ควำมสัมพันธ์ทำงเพศเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับกำรคงไว้ของเผ่ำพันธุ์ใน อย่ำงไรก็ตำม 
กิจกรรมทำงเพศไม่ใช่เป็นสิ่งจ ำเป็นของกำรมีชีวิตอยู่ กำรไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ท ำให้มนุษย์ถึงแก่ 
ควำมตำย เหมือนกับกำรขำดน้ ำ หรืออำหำร จึงท ำให้มีกำรถกเถียงกันว่ำในมนุษย์จะถือว่ำเพศ เป็น
“แรงขับ” เช่นเดียวกับควำมหิวและควำมกระหำยหรือไม่ 
         ในมนุษย์กำรจูงใจทำงเพศสัมพันธ์กับควำมต้องกำรทำงสรีระน้อยกว่ำในสัตว์ชั้นต่ ำ
กว่ำ เช่น หนู พฤติกรรมทำงเพศถูกควบคุมโดยฮอร์โมนที่เรียกว่ำ เทสทอสเทอโรน (testosterone) 
ผลิตโดยลูกอัณฑะของตัวผู้ และเอสโทรเจน (estrogen) ผลิตโดยรังไข่ของตัวเมีย ถ้ำรังไขหรือ       
ลูกอัณฑะของหนูถูกเอำออก กิจกรรมทำงเพศจะลดลงหรือหยุดไป ส่วนในมนุษย์ไม่มีควำมสัมพันธ์แน่
ชัด ระหว่ำงระดับฮอร์โมนและควำมปรำรถนำทำงเพศ ผู้ชำยและผู้หญิงที่ลูกอัณฑะหรือรังไขถูก     
เอำออก ไม่จ ำเป็นว่ำจะแสดงควำมเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมทำงเพศ 
        ในสังคมมนุษย์เรื่องของเพศอำจเกี่ยวข้องกับกำรแสดงออกซึ่งควำมรัก ควำมห่วงใย 
หรือควำมหึงหวงซึ่งเป็นเรื่องทำงจิตใจ เรื่องของเพศยังเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องของกำรได้รับควำมนิยมยก
ย่อง และแม้กระทั่งเรื่องเศรษฐกิจ คนบำงคนใช้พฤติกรรมทำงเพศเพ่ือผ่อนคลำยควำมเครียด บำงคน
ใช้เพ่ือสนองอัตตำของตัวเอง นอกจำกนี้ กำรส่งเสริมเพศหรือหักห้ำมเพศในวัฒนธรรมต่ำง ๆ ก็มี
รูปแบบที่แตกต่ำงกันกันออกไปอีกด้วย 
        2)  แรงจูงใจทางจิตวิทยา (Psychological Motives) 
         ควำมต้องกำรของมนุษย์ไม่ได้มีเฉพำะแต่ควำมต้องกำรทำงด้ำนร่ำงกำยเท่ำนั้น แต่
เป็นควำมต้องกำรทำงด้ำนจิตใจด้วยเช่นกัน และบำงครั้งมีควำมต้องกำรทำงด้ำนจิตใจจะมำกกว่ำ
ทำงด้ำนร่ำงกำยด้วยซ้ ำ ในที่นี้จะกล่ำวถึงแรงจูงใจทำงจิตวิทยำเฉพำะบำงอย่ำงเท่ำนั้น 
             (1)  ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) 
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              มนุษย์และสัตว์ไม่เพียงแต่มีพฤติกรรมแสวงหำสิ่งที่ท ำให้มีชีวิตอยู่รอด หรือสิ่งที่
ตอบควำมต้องกำรทำงด้ำนร่ำงกำยเท่ำนั้น แต่ยังมีพฤติกรรมที่แสวงหำสิ่งอ่ืน ๆ อีก เช่น หำกให้ของ
เล่นที่มีเสียงกระดิ่งแก่เด็กทำรกอำยุ 2 – 3 เดือน จะเห็นว่ำเด็กพยำยำมเขย่ำหรือสัมผัสของเล่นนั้นให้
เกิดเสียงดัง ทั้งนี้เพรำะควำมอยำกรู้อยำกเห็นเป็นแรงจูงใจในกำรแสวงหำสิ่งเร้ำ เป็นต้น   (จิรำภำ 
เต็งไตรรัตน์ และ คณะ, 2550) เด็กทำรกท่ีเพ่ิงคลำนได้ และผู้ใหญ่ต่ำงก็มีสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่ำงหนึ่ง
คือควำมอยำกรูอ้ยำกเห็นนั่นเอง 

            ผู้ ที่ มี แ รงกระตุ้ น ที่ จ ะส ำรวจสภ ำพแวดล้ อม มำกกว่ ำคน อ่ืน  ๆ  เช่ น 
นักวิทยำศำสตร์ มีควำมต้องกำรที่จะเสำะแสวงหำควำมรู้ในเรื่องใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพ่ือทดแทนสิ่งเก่ำ ๆ 
หรือเพ่ือสร้ำงควำมเจริญงอกงำมให้แก่โลกและสังคม ไม่ใช่เพียงแต่มนุษย์เท่ำนั้นที่ต้องกำรส ำรวจ ถ้ำ
หำกสังเกตจะเห็นว่ำลูกสุนัขหรือลูกแมว ลูกลิง ก็ชอบที่จะส ำรวจสภำพแวดล้อมเช่นเดียวกัน ได้มี              
กำรสังเกตกำรณ์กำรส ำรวจของสัตว์ พบว่ำสัตว์ไม่ได้ถูกกระตุ้นโดยกำรจูงใจที่ชัดเจน (Butler, 1954 
อ้ำงถึงใน โยธิน ศันสนยุทธ์ และ คณะ, 2535) ในกำรทดลองให้ลิงแก้ปริศนำกลไก เมื่อลิงเรียน       
แก้ปริศนำได้แล้ว มันยังคมท ำซ้ ำอีกติดต่อกันเป็น เวลำนำนโดยไม่ได้รำงวัลอะไรเลยนอกจำก       
ควำมพอใจที่ได้แก้ปริศนำ 
             อย่ำงไรก็ตำม ควำมอยำกรู้อยำกเห็นของคนมีขีดจ ำกัด เรำมักหลีกเลี่ยงที่จะ
ทดลองท ำ  สิ่งที่แตกต่ำงจำกสิ่งที่เรำคุ้นเคยมำก ๆ ถึงแม้คนส่วนใหญ่ยินดีที่จะลองกินอำหำรแปลก ๆ 
ที่ไม่เคยกินมำก่อน แต่ก็คงมีน้อยคนที่จะลองกินกลืนลูกค้ำงคำวเป็น ๆ หรือนอนกับศพไร้ญำติที่ไม่
รู้จักมำก่อน นั่นคือเมื่อถึงจุดหนึ่งแรงจูงใจของควำมอยำกรู้อยำกเห็น ก็อำจพ่ำยแพ้ต่อควำมกลัวในสิ่ง
ที่ลึกลับเช่นกัน 
              (2) ความต้องการความสอดคล้องทางการรู้การเข้าใจ (The Needs for 
Cognitive Consistency)  
                           ควำมต้องกำรควำมสอดคล้องทำงกำรรู้กำรเข้ำใจ มำจำกทฤษฎีของ         
เฟสติงเจอร์ (Festinger 1957 อ้ำงถึงใน ธีระพร อุวรรณโณ, 2535) ซึ่งหลักกำรพ้ืนฐำนของมี  2 ข้อ 
คือ (1) กำรเกิดควำมควำมไม่สอดคล้อง (Dissonance) เป็นสิ่งที่คนรู้สึกไม่สบำยใจ (psychological 
uncomfortable) จะจูงใจให้บุคคลพยำยำมลดควำมไม่สอดคล้อง และแสวงหำควำมคล้องจอง 
(consonance) (2) เมื่อเกิดควำมไม่คล้องจองขึ้น นอกจำกบุคคลจะพยำยำมลดมันลงไปแล้ว บุคคลก็
จะพยำยำมหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์และข่ำวสำรที่อำจก่อให้เกิดควำมไม่คล้องจองได้ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ตำมทฤษฎีนี้หมำยถึงควำมรู้ ควำมคิดเห็น หรือควำมเชื่อที่บุคคลมีต่อสภำพแวดล้อม ต่อตนเอง หรือ
ต่อพฤติกรรมของตน ส่วนของควำมรู้ควำมเข้ำใจสองส่วนหำกมีควำมสอดคล้องกัน บุคคลก็จะมี   
ควำมคล้องจองเกิดขึ้น แต่ถ้ำส่วนของควำมรู้ควำมเข้ำใจสองส่วนเกิดควำมไม่สอดคล้องในตัวบุคคล  
ก็จะเป็นผลให้เขำพยำยำมที่จะลดควำมไม่คล้องจองลง 
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             คนที่สูบบุหรี่วันละหลำยซอง ทั้ง ๆ ที่รู้ว่ำกำรสูบบุหรี่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
ย่อมเป็นที่คำดหมำยได้ว่ำ เขำจะต้องมีประสบกำรณ์ของควำมไม่สอดคล้องกันทำงกำรรู้กำรเข้ำใจเป็น
อย่ำงมำก วิธีที่ดีที่สุดที่จะลดควำมไม่สอดคล้องนี้ก็คือกำรหยุดสูบบุหรี่ แต่ตำมที่เป็นจริงคนเป็น
จ ำนวนมำกเลือกวิธีต่ำง ๆ กัน แทนที่จะหยุดสูบบุหรี่ เขำตัดสินใจว่ำกำรสูบบุหรี่ไม่เป็นอันตรำยอย่ำง
แท้จริงต่อเขำ และเขำอำจจะหำข้ออ้ำงมำสนับสนุน โดยกำรคิดว่ำมีคนจ ำนวนไม่น้อยที่สูบบุหรี่จัด
และยังคงมีอำยุยืน หรือผู้สูบบุหรี่อำจคิดไปว่ำปริมำณที่ตนสูบไม่มำกนัก และปลอดใจตัวเองว่ำจะไม่
เป็นอันตรำย กำรบิดเบือนกำรรู้กำรเข้ำใจเหล่ำนี้มีผลท ำให้เกิดควำมสอดคล้องทำงกำรรู้กำรเข้ำใจ
กลับคืนมำใหม่ และดังนั้นช่วยลดควำมกดดันภำยในของผู้สูบบุหรี่ 
               (3) ความต้องการความสัมฤทธิ์ผล (The Needs for Achievement) 
                            ควำมต้องกำรควำมสัมฤทธิ์ผลถือว่ำแรงจูงใจภำยในที่ผลักดันให้บุคคลมุ่งไปสู่
ควำมสัมฤทธิ์ผลในด้ำนต่ำง โดยเฉพำะทำงด้ำนกำรเรียนซึ่งมีควำมส ำคัญมำกในด้ำนกำรศึกษำ เพรำะ
กำรที่นักเรียนจะประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ไม่น้อย 
ส ำหรับหัวข้อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะไม่กล่ำวโดยละเอียดในที่นี้ แต่จะขอยกไปกล่ำวในอีกหัวข้อหนึ่ง
โดยเฉพำะ 
 ประเภทของแรงจู งใจอำจแบ่ งเป็ นอย่ ำงอ่ืนได้ อีก  เช่น  แรงจู งใจภำยใน และ          
แรงจูงใจภำยนอก (Santrock, 2008 : 472) 
 แรงจูงใจภำยนอก (Extrinsic Motivation) หมำยถึง กำรท ำบำงสิ่งบำงอย่ำงเพ่ือให้ได้    
สิ่งที่ต้องกำร (a mean to an end) แรงจูงใจภำยนอกมักได้รับอิทธิพลจำกสิ่งเร้ำภำยนอก เช่นรำงวัล 
หรือกำรลงโทษ ตัวอย่ำงเช่น นักเรียนคนหนึ่งเรียนหนักส ำหรับกำรสอบครั้งหนึ่งเพ่ือให้ได้เกรดที่ดี   
 แนวคิดทำงด้ำนพฤติกรรมนิยมจะเน้นควำมส ำคัญของแรงจูงใจภำยนอก เพ่ือน ำไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ ในขณะที่แนวคิดทำงด้ำนปัญญำนิยมและมนุษยนิยมเน้นแรงจูงใจภำยในเป็นส ำคัญ เพ่ือ
น ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 
 แรงจูงใจภำยใน (Intrinsic Motivation) เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจภำยในบุคคลที่จะท ำ    
บำงสิ่งบำงอย่ำงเนื่องด้วยเพรำะกำรกระท ำนั้น ๆ (an end in itself) ตัวอย่ำงเช่น นักเรียนอำจ   
เรียนหนักส ำหรับกำรสอบครั้งหนึ่ง เพรำะนักเรียนมีควำมพึงพอใจส ำหรับกำรเรียนเนื้อหำนั้น ๆ 

    1.2  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

 1.2.1  ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) เป็นภำวะสันนิษฐำน (Hypothesis) 

อย่ำงหนึ่งในตัวบุคคลที่ผลักดันให้บุคคลนั้น ๆ ท ำกิจกรรมเพ่ือมุ่งไปสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ นักจิตวิทยำ และนักกำรศึกษำหลำยคน ได้ให้ควำมหมำยของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไว้ใน
ลักษณะต่ำง ๆ กัน ดังต่อไปนี้ 
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 แมคเคลแลนด์ (McClelland, 1953 : 110-111) ได้นิยำมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่ำ เป็น 
ควำมปรำรถนำของบุคคล หรือเป็นแรงขับภำยในบุคคลที่จะท ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ งให้ส ำเร็จลุล่วง          
ตำมเป้ำหมำยหรือมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ 

กิลฝอร์ด (Guilford, 1968 : 39 อ้ำงถึงใน น้ ำฝน ลูกค ำ, 2555) กล่ำวถึงลักษณะของผู้ที่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่ำประกอบด้วย 1) ควำมทะเยอทะยำนทั่ว ๆ ไป คือ ปรำรถนำที่จะท ำกิจกำรนั้น
ให้ส ำเร็จ 2) มีควำมเพียรพยำยำม ได้แก่ ควำมอดทน มีมำนะที่จะท ำงำนให้เป็นผลส ำเร็จ 3) มีควำม
เต็มใจที่จะล ำบำกแม้งำนจะยำกเพียงใดก็ตำม ก็มุ่งมั่นที่จะท ำให้ส ำเร็จด้วยดี 

 แอทคินสัน (Atkinsion, 1966 : 51 ) ได้อธิบำยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่ำ เป็นแรงผลักดันที่
เกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้ตัวว่ำกำรกระท ำของตนจะต้องได้รับกำรประเมินผลจำกตัวเองหรือบุคคลอ่ืน   โดย
เทยีบเคียงกับมำตรฐำนอันดีเยี่ยม ซ่ึงผลจำกกำรประเมินอำจเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจก็ได้  

 ครุส, บอชเนอร์ และ ดุชเน่ (Krause, Bochner, & Duchesne, 2003) ให้นิยำมแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ในลักษณะที่ตรงกันข้ำมที่ว่ำ นักเรียนที่มีควำมต้องกำรจะหลีกเลี่ยงควำมล้มเหลวมำกกว่ำ
ต้องกำรควำมส ำเร็จ จะพยำยำมมองหำงำนที่ง่ำยมำก ๆ และมีควำมเสี่ยงน้อยต่อควำมส ำเร็จ    
หรือไม่ก็งำนที่ยำกมำก ๆ เพื่อบอกว่ำควำมล้มเหลวนั้นไม่ใช่ควำมผิดของพวกเขำ   

เรียม ศรีทอง (2535, น.16) ให้นิยำมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่ำ เป็นควำมต้องกำรที่จะท ำ   
สิ่งต่ำง ๆ ให้ส ำเร็จ ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะเป็นผู้มีควำมมำนะบำกบั่น  พยำยำมเอำชนะ    
ควำมล้มเหลวพยำยำมที่จะไปให้ถึงจุดมุ่งหมำยปลำยทำง  ท ำงำนอย่ำงมีแบบแผนและตั้งระดับ    
ควำมคำดหวังสูง ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ ำเป็นผู้ที่ท ำงำนอย่ำงไม่มีเป้ำหมำย ตั้งระดับควำมคำดหวัง
ไว้ต่ ำ 

สุรำงค์ โค้วตระกูล (2541 : 172) กล่ำวถึงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่ำเป็นแรงขับให้บุคคล
พยำยำมที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบสัมฤทธิผลตำมมำตรฐำนควำมเป็นเลิศที่ตนเองได้ตั้งไว้ 
บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะไม่ท ำงำนเพรำะหวังรำงวัลแต่ท ำเพ่ือจะประสบควำมส ำเร็จ          
ตำมวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

จำกควำมหมำยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ดังกล่ำว  สรุปได้ว่ำ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมำยถึง   
ควำมต้องกำรในกำรท ำสิ่งต่ำง ๆ ให้ประสบผลส ำเร็จ เป็นควำมต้องกำรที่จะเอำชนะควำมล้มเหลว 
หรืออุปสรรคทั้งปวง และมุ่งไปสู่ เป้ำหมำยตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ดีเยี่ยม  และจำกควำมหมำย       
ของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ดังกล่ำวเมื่อรวมเข้ำกับกำรเรียนแล้วก็คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
นั่นเอง ซึ่งเป็นควำมมุ่งมั่นปรำรถนำของผู้เรียนที่จะได้รับผลส ำเร็จอย่ำงดียิ่งทำงด้ำนกำรเรียน  

 1.2.2 ที่มาของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
 นักจิตวิทยำและนักกำรศึกษำได้กล่ำวถึงที่มำของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในลักษณะต่ำง ๆ กัน 

ดังนี้ 
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 แมคเคลแลนด์ (McClelland, 1953 อ้ำงถึงใน สุพัตตรำ แก้ววิชิต, 2548 : 10-14) เชื่อว่ำ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีที่มำจำกหลำยปัจจัย เช่น 

 1) สังคมประกิตของพ่อแม่ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง พ่อแม่ที่ตั้งมำตรฐำนควำมเป็นเลิศ  
ในกำรท ำงำน และบอกให้ลูกทรำบว่ำตนมีควำมสนใจในสัมฤทธิ์ผลของลูก อบรมลูกให้เป็นบุคคล     
ที่ช่วยตัวเองได้ และส่งเสริมให้เป็นอิสระ ให้รำงวัลเมื่อลูกท ำได้ส ำเร็จตำมมำตรฐำนที่ตั้งไว้ และลงโทษ
ถ้ำท ำไม่ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ควำมรัก ควำมอบอุ่น และแสดงให้ลูกเห็นว่ำ ที่เข้มงวดก็เพรำะ
ควำมรักลูกและอยำกให้ลูกมีควำมส ำเร็จ 

 ดังนั้น ควำมคำดหวังของครอบครัวจึงเป็นปัจจัยส ำคัญประกำรหนึ่งของแรงจูงใจ         
ใฝ่สัมฤทธิ์ บิดำมำรดำเลี้ยงดูลูกมักมุ่งหวังหรือคำดหวังให้ลูกเป็นเด็กฉลำดและเก่งมำก่อนเป็นอันดับ
แรก บิดำมำรดำมุ่งเน้นไปที่กำรพัฒนำสติปัญญำให้แก่ลูก พยำยำมเสริมสร้ำงทุกวิถีทำงเพ่ือให้ลูก
ฉลำดและเก่ง (อัจฉรำ สุขำรมณ์, 2542 อ้ำงถึงใน ประเมศว์ วัฒนโอภำส, นภำพร วัฒนโอภำส และ 
นิทรำ ปัญจมำศ, 2548) ดังนั้น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียนและผู้ปกครองจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เช่นกัน ซึ่งสัมพันธภำพในครอบครัวทีจ่ะส่งเสริมผู้เรียนควรมีลักษณะ ดังนี้ 

 - มีควำมเคำรพซึ่งกันและกัน คือรับฟังควำมคิดเห็นของคนในครอบครัว ควำมเกรงใจ 
กำรเป็นประชำธิปไตยในครอบครัว 

 - เอำใจใส่ต่อกัน มีควำมเอ้ืออำทรต่อกัน คือ ดูแลเอำใจใส่บุตรหลำนให้ได้รับควำมสุข 
ดูแลเรื่องควำมเป็นอยู่ของบุตรหลำนและคนในครอบครัว 

 - มีควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกัน ให้ก ำลังใจ ให้อภัยซึ่งกันและกัน มีควำมรับผิดชอบ 
 - ปฏิบัติหน้ำที่ตำมบทบำทของตนเองอย่ำงมีคุณค่ำและมีคุณภำพ 
 - มีควำมใกล้ชิด สื่อสำรด้วยใจ และให้ควำมอบอุ่นซึ่งกันและกัน 

 2) ลักษะทำงด้ำนร่ำงกำย มีกำรทดสอบแสดงให้เห็นว่ำเด็กชำยที่มีร่ำงกำยแข็งแรงมักมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ซ่ึงอำจเป็นเพรำะเด็กชำยที่มีร่ำงกำยแข็งแรงจึงมักจะเอำชนะต่อสิ่งท้ำทำยหรือ
กำรเสี่ยงต่ำง ๆ ได้ หรืออำจเป็นผู้ขยันขันแข็ง ร่ำงกำยจึงเติบโตแข็งแรง แม้กระนั้นโครงสร้ำงของ
ร่ำงกำยมนุษย์อำจไม่ได้ก่อให้เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยตรง แต่อำจเป็นเพียงภำวะแวดล้อมที่มีส่วน
ช่วยก ำหนดกำรที่จะได้มำซึ่งแรงจูงใจเท่ำนั้น 

 3) ประสบกำรณ์ที่ได้รับเมื่อเติบโตขึ้น รวมทั้งกำรศึกษำทีเ่ป็นเครื่องช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่น
เชื่อถือ และทัศนคติต่ำง ๆ ขึ้นในบุคคล 

 4) สภำพดินฟ้ำอำกำศที่มีลักษณะกระตุ้นให้เกิดควำมต้องกำรควำมส ำเร็จมีอยู่มำกใน
บริเวณที่มีควำมอบอุ่นปำนกลำง โดยเฉลี่ยอุณหภูมิประมำณ 40-60 องศำฟำเร็นไฮต์ ควำมร้อน      
ถ้ำยิ่งสูงขึ้นควำมต้องกำรผลส ำเร็จจะลดลงตำมล ำดับ 

 อำรี พันธ์มณี (2542 : 192) กล่ำวถึงที่มำของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ขึ้นกับองค์ประกอบ 
ต่อไปนี้ 
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 1) ธรรมชำติของแต่ละบุคคล  ทุกคนจะมีธรรมชำติของตนแตกต่ำงจำกผู้ อ่ืน หรือมี
ลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งประกอบด้วย 

          1.1)  แรงขับ แรงขับของบุคคลถือเป็นพ้ืนฐำนในเบื้องต้นของกำรเกิดพฤติกรรม เช่น 
สภำวะควำมต้องกำรอำหำร น้ ำ ควำมตึงเครียด ควำมรู้สึกเจ็บปวด เป็นต้น 

          1.2) ควำมวิตกกังวล ควำมวิตกกังวลมีผลต่อกำรเรียนรู้  และกำรแสดงพฤติกรรม   
ต่ำง ๆ โดยเฉพำะควำมวิตกกังวลสูงมำกมักจะมีกำรกระท ำ  หรือมีพฤติกรรมที่ด้วยกว่ำกลุ่ม            
ที่ไม่วิตกกังวล 

 2)  สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในสิ่งแวดล้อม สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในแต่ละสิ่งแวดล้อมย่อมส่งผล
ให้บุคคลเกิดแรงจูงใจต่ำงกัน เป็นต้นว่ำ ส่งผลให้บุคคลเกิดควำมสับสนวุ่นวำย  หรืออ่ืน ๆ และ
วัฒนธรรมของแต่ละสังคมย่อมส่งผลให้พัฒนำกำรของผู้เรียนมีควำมแตกต่ำงกันด้วย  จะเห็นได้ว่ำ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีที่มำจำกหลำยปัจจัยที่มีควำมเข้มข้นแตกต่ำงกันไป ปัจจัยต่ำง ๆ นั้นมีได้ทั้งปัจจัย
ภำยในตัวบุคคล ปัจจัยจำกครอบครัว ปัจจัยสังคมและโรงเรียน และปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุน    
ให้เกิดแรงจูงใจ  

 

 1.2.3 ลักษณะของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
    แมคเคลแลนด์ (McClelland, 1961) ได้กล่ำวถึงบุคลิกลักษณะของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ไว้ 3 ประกำร คือ 
 1)  มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน (Personal Responsibility for Performance) 

มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีเหตุผล เขำจะท ำงำนได้ดีภำยใต้สภำพกำรณ์ที่เขำรู้สึกพอใจ 
 2) ต้องกำรทรำบข้อมูลย้อนกลับ (Need for Performance Feedback) ผู้ที่มีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะชอบท ำงำนในสถำนกำรณ์ที่พวกเขำทรำบผลข้อมูลย้อนกลับของงำนที่ได้ท ำลงไป 

  3) เป็นผู้เปลี่ยนแปลงพัฒนำอยู่เสมอ (Innovativeness) กำรท ำในสิ่งที่แตกต่ำงและดีขึ้น
จำกเดิม เช่น ใช้เวลำน้อยกว่ำ หรือมีประสิทธิภำพในกำรสู่จุดหมำยมำกกว่ำ เป็นคนไม่ชอบอยู่เฉย
และหลีกเลี่ยงงำนประจ ำ พวกเขำจะชอบกำรเปลี่ยนแปลง นั่นคือพวกเขำจะมองหำงำนที่ท้ำทำย    
ถ้ำเขำได้กระท ำงำนที่มีควำมยำกพวกเขำจะมุ่งหน้ำไม่ลดละที่จะท ำงำนชิ้นนั้น  และถ้ำเขำ        
ประสบควำมส ำเร็จในงำนที่ยำกนั้น  มันก็จะกลำยเป็นงำนง่ำยส ำหรับเขำท ำให้งำนนั้นได้รับ       
ควำมสนใจน้อยลงไป ดังนั้นเขำจึงพยำยำมจะเปลี่ยนงำนใหม่ 

 นอกจำกนั้น แมคเคลแลนด์ (McClelland, 1961 : 207-256) ยังได้กล่ำวถึงลักษณะ
พฤติกรรมของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงไว้ดังนี้ 

 1) กล้ำเสี่ยงพอสมควร (Moderate Risk – Taking) ในเหตุกำรณ์ที่ต้องใช้ควำมสำมำรถ
โดยไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตำจะมีกำรตัดสินใจเด็ดเดี่ยว ไม่ลังเล บุคคลที่ต้องกำรสัมฤทธิ์ผลสูงมักไม่พอใจ
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ที่จะท ำงำนง่ำย ๆ แต่ต้องกำรท ำงำนที่ยำกล ำบำกพอสมควรเพรำะมีควำมมั่นใจในควำมสำมำรถของ
ตนเองเพรำะกำรท ำงำนที่ยำกให้ลุล่วงไปได้นั้นจะน ำควำมพอใจมำสู่ตน 

 2) ขยันขันแข็ง (Energetic) หรือชอบกำรกระท ำแปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่จะท ำให้บุคคลนั้นเกิด 
ควำมรู้สึกว่ำตนเองประสบควำมส ำเร็จ ผู้มีควำมต้องกำรสัมฤทธิ์ผลสูงไม่จ ำเป็นต้องเป็นคนขยัน       
ในทุกกรณีไป แต่จะมำนะพำกเพียรต่อสิ่งที่ท้ำทำย หรือยั่วยุควำมสำมำรถของตนและท ำให้ตน      
เกิดควำมรู้สึกว่ำได้ท ำงำนส ำคัญลุล่วงไปแล้ว ผู้ที่มีควำมต้องกำรสัมฤทธิ์ผลสูงมักจะไม่ขยันขันแข็ง   
ในงำนอันเป็นกิจวัตรประจ ำวัน แต่จะท ำงำนขยันขันแข็งเฉพำะงำนที่ต้องใช้สมอง และเป็นงำน               
ที่ไม่ซ้ ำแบบใคร หรือสำมำรถจะค้นคว้ำหำวิธีกำรใหม่ๆ ที่จะแก้ปัญหำให้ส ำเร็จลุล่วงไป 

 3) รับผิดชอบต่อตนเอง (Individual Responsibility) ผู้ที่มีควำมต้องกำรสัมฤทธิ์ผลสูง
มักจะพยำยำมท ำงำนให้ส ำเร็จเพ่ือควำมพึงพอใจในตนเอง มิใช่หวังให้คนอ่ืนยกย่อง มีควำมต้องกำร
เสรีภำพในกำรคิดและกำรกระท ำไม่ชอบให้ผู้อื่นมำบงกำร 

 4) ต้องกำรทรำบแน่ชัดถึงผลกำรตัดสินใจของตนเอง (Knowledge of Result of 
Decision) โดยไม่ใช่เพียงกำรคำดคะเนเอำว่ำจะต้องเป็นลักษณะอย่ำงนั้นอย่ำงนี้  นอกจำกนี้           
ผู้ที่ต้องกำรควำมสัมฤทธิ์ผลสูง ยังพยำยำมที่จะท ำตัวให้ดีกว่ำเดิมอีก เมื่อทรำบว่ำผลกำรกระท ำ    
ของตัวเองเป็นอย่ำงไร 

 5) มีกำรท ำนำยหรือคำดกำรณ์ ไว้ล่วงหน้ำ  (Anticipation of Future Possibilities)      
ผู้ที่มีควำมต้องกำรสัมฤทธิ์ผลสูง มักเป็นบุคคลที่มีแผนระยะยำว เพรำะเล็งเห็นผลกำรณ์ไกลกว่ำ      
ผู้ที่มีควำมต้องกำรสัมฤทธิ์ผลต่ ำ 

 6) มีทักษะในกำรจัดกำรระบบงำน (Organizational Skills) ข้อนี้ยังไม่มีหลักฐำนกำร
ค้นคว้ำเพียงพอ แต่เป็นลักษณะที่น่ำจะให้เกิดสมรรถภำพในกำรจัดระบบงำนยิ่งขึ้น 

 เฮอร์แมน (Herman, 1970 : 53) ได้รวบรวมลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใฝ่สัมฤทธิ์ไว้ 10 
ประกำร ดังนี้ 

 1) บุคคลที่มีระดับควำมทะเยอทะยำนสูง 
 2) ต้องเป็นผู้มีควำมหวังอย่ำงมำก ว่ำตนเองจะประสบผลส ำเร็จถึงแม้กำรกระท ำนั้น     

จะข้ึนอยู่กับโอกำสก็ตำม 
 3) มีควำมพยำยำมไปที่จะมุ่งสู่สถำนะที่สูงขึ้นไปเป็นล ำดับ 
 4) มีควำมอดทนท ำงำนที่ยำกได้เป็นเวลำนำน 
 5) ถึงแม้งำนที่ท ำถูกขัดจังหวะ หรือถูกรบกวนจะพยำยำมท ำต่อไปให้ส ำเร็จ 
 6) รู้สึกว่ำเวลำเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งและสิ่งต่ำง ๆ เกิดข้ึนอย่ำงรวดเร็ว 
 7) คิดค ำนึงถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตมำกกว่ำอดีตและปัจจุบัน 
 8) มีควำมคิดพิจำรณำเลือกเพ่ือนร่วมงำนที่มีควำมสำมำรถเป็นอันดับแรก 
 9) ต้องกำรให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้อ่ืน โดยพยำยำมปรับปรุงงำนของตนเองให้ดีขึ้น 
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 10) พยำยำมปฏิบัติสิ่งต่ำง ๆ ของตนเองให้ดีเสมอ 
 ไวเนอร์ (Weiner, 1972 : 203-215) ได้สรุปลักษณะเด่นของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง

เปรียบเทียบกับผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ ำ ดังนี้ 
1) ผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ตั้งใจท ำงำนดีกว่ำ อดทนต่อควำมล้มเหลว ชอบเลือกงำนที่

สลับซับซ้อนมำกกว่ำผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ ำ 
 2) ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ชอบริเริ่มกระท ำสิ่งต่ำง ๆ ด้วยควำมคิดของตนเองมำกกว่ำ

ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ ำ 
 เขียน วันทนียตระกูล (2553) ได้กล่ำวถึงพฤติกรรมผู้เรียนที่มีแรงจูงใจต่ ำ ซึ่งได้จำก     

กำรวิจัยต่ำง ๆ พบว่ำจะมีลักษณะที่แสดงออกดังต่อไปนี้ 
 1) มำสำยโดยไม่มีเหตุผลสมควร 
 2) ออกจำกห้องเรียนทันทีที่มีโอกำส (เข้ำชั้นเรียน เพ่ือต้องกำรได้เวลำมำเรียนเท่ำนั้น) 
 3) ท ำงำนที่มอบหมำยไม่ส ำเร็จ หรือส่งงำนช้ำเป็นส่วนใหญ่ 
 4) ไม่ร่วมกิจกรรมขณะเรียน ไม่สนใจกำรสอน ไม่จดงำน 
 5) ลอกงำนจำกเพ่ือนเมื่อถูกบังคับให้ส่งงำน 
 6) เข้ำท ำงำนในห้องทดลองไม่สม่ ำเสมอ ไม่ให้ควำมร่วมมือขณะทดลอง หรือท ำงำน 

อย่ำงขอไปท ีท ำงำนทดลองหรือปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นระเบียบ 
 7) อ่ำนหนังสืออ่ำนเล่น นิตยสำร หรือวำดรูป หรือเล่นเกมเมื่อถูกบังคับให้อยู่ในห้องเรียน 
 8) ถำมค ำถำมน้อยมำก 
 9) ไม่ต้องกำรเรียนพิเศษ หรือเข้ำโปรแกรมกำรซ่อมเสริม 
 10) ท ำงำน ท ำกำรบ้ำน ท ำข้อสอบทั้งสอบย่อยและสอบไล่ ไม่ถูกต้อง 
 11) สนใจกิจกรรมที่สนุกสนำนมำกกว่ำกำรเรียน 
 12) ใช้เวลำว่ำงไม่มีระบบ 
 13) มีทัศนคติและค่ำนิยมในกำรเรียนที่ไม่แน่นอน 
 14) คุณภำพของงำนวิชำกำรอยู่ในระดับต่ ำ 
 
 ผู้เรียนที่มีแรงจูงใจในตนเองสูงมีลักษณะที่แสดงออก ดังตัวอย่ำง เช่น 
 1) เป็นผู้ที่มีเป้ำประสงค์ และเป้ำประสงค์ที่ก ำหนดไว้ แสดงออกให้เห็นว่ำมีกำรประเมิน 

ควำมสำมำรถของตนเอง 
2) ระดับของควำมทะเยอทะยำน (Level of Aspiration) มีควำมสัมพันธ์ (ตรงกัน) กับ 

อัตมโนทัศน์ (Self-Concept) 
 3) ตั้งใจในกำรท ำงำนให้ส ำเร็จตำมเป้ำประสงค์ท่ีวำงไว้ด้วยควำมรู้สึกที่ท้ำทำย 
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 4) แสดงควำมวิตกกังวลที่จะท ำให้ได้ตำมมำตรฐำน และกระตือรือร้นในทุกอย่ำงที่จะ
น ำไปสู่เป้ำหมำยที่วำงไว้ 

 5) สิ่งที่จัดว่ำเป็นรำงวัล มิใช่สิ่งของ แต่เป็นกำรที่ท ำได้ตำมมำตรฐำนที่ตนได้วำงไว้ 
 6) แสดงออกให้เห็นว่ำมีแผนงำนและตั้งใจที่จะด ำเนินไปสู่แผนงำนนั้นอย่ำงแน่วแน่ 
 จำกควำมหมำย ที่มำ ทฤษฎี และลักษณะของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง จะเห็นได้

ว่ำแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นปัจจัยที่ส ำคัญในกำรเรียนรู้ เพรำะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะเป็นตัวผลักดัน     
ให้บุคคลมีควำมมุ่งมั่น มำนะพยำยำม อดทน ที่จะท ำงำนให้ส ำเร็จ โดยที่บุคคลจะตั้งเป้ำหมำยซึ่งมัก
เป็นเป้ำหมำยที่มีมำตรฐำนสูง บุคคลจึงมีควำมทะเยอทะยำน และแผนกำรท ำงำนของตนเอง     
อย่ำงเป็นระบบเพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ และแม้ว่ำบุคคลจะพบกับปัญหำอุปสรรค เขำก็    
จะไม่ย่อท้อ แต่กลับมีควำมมุ่งมั่นที่จะเอำชนะอุปสรรคต่ำง ๆ เหล่ำนั้น เพ่ือให้งำนส ำเร็จลุล่วงไปได้ 
จำกกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในกำรวิจัยครั้งนี้ พอจะสรุปคุณสมบัติ
ของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงไว้ใน 4 ลักษณะ ดังนี้คือ 

 1) มีกำรตั้งเป้ำหมำยในกำรท ำงำน 
 2) มีควำมตั้งใจมุ่งมั่นในกำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จ 
 3) มีควำมอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
 4) มีควำมทะเยอทะยำนให้ผลงำนเป็นที่ยอมรับและเกิดควำมก้ำวหน้ำในงำน 

 1.2.4  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีหลำยทฤษฎี ในที่นี้ผู้วิจัยต้องกำรน ำเสนอ

แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์บำงทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด์ 
ทฤษฎีควำมต้องกำรตำมล ำดับขั้นของมำสโลว์ ทฤษฎี ERG และทฤษฎีควำมต้องกำรอย่ำงง่ำยของ
เมอร์เร่ย์  

        1) ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด์ 
                      แมคเคลแลนด์ (McClelland) ได้อธิบำยในทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเขำว่ำ 
กำรจูงใจของบุคคลที่กระท ำกำรเพ่ือให้ได้มำซึ่งควำมต้องกำรควำมส ำเร็จนั้นมิได้หวังรำงวัลตอบแทน
จำกกำรกระท ำของเขำเท่ำนั้น ในควำมหมำยของแมคเคลแลนด์ควำมต้องกำรควำมส ำเร็จ ในแง่ของ
กำรท ำงำนหมำยถึงควำมต้องกำรที่จะท ำงำนให้ดีที่สุด และท ำให้ส ำเร็จตำมที่ตั้งใจไว้ และเมื่อท ำอะไร
ส ำเร็จได้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้ท ำงำนอื่นส ำเร็จต่อไป  

        แมคเคลแลนด์ (McClelland. 1961: 36-62) ได้ท ำกำรทดลองกำรรับรู้ของบุคคล 
โดยใช้แบบทดสอบที่เรียกว่ำ TAT (Thematic Apperception Test (TAT) ในแบบทดสอบ TAT นั้น
เขำใช้เทคนิคกำรน ำเสนอภำพต่ำง ๆ แล้วให้บุคคลเขียนบรรยำยเรื่องรำวเกี่ยวกับสิ่งที่เขำเห็น จำก
กำรวิจัย แมคเคลแลนด์ได้จ ำแนกแรงจูงใจออกเป็น 3 ประเภท คือ 
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        1.1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motive) เป็นแรงผลักดันที่ต้องกำร
ควำมส ำเร็จหรือเรียกว่ำ Need for Achievement (nAch) ซึ่งเป็นควำมต้องกำรที่จะท ำสิ่งต่ำง ๆ ให้
เต็มที่และดีที่สุดเพ่ือควำมส ำเร็จ จำกกำรวิจัยของแมคเคลแลนด์ พบว่ำ บุคคลที่ต้องกำรควำมส ำเร็จ 
(nAch) สูง จะมีลักษณะชอบกำรแข่งขัน ชอบงำนที่ท้ำทำย และต้องกำรได้รับข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
ประเมินผลงำนของตนเอง มีควำมช ำนำญในกำรวำงแผน มีควำมรับผิดชอบสูง และกล้ำที่จะเผชิญกับ
ควำมล้มเหลว ดังนั้น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จึงเป็นควำมปรำรถนำที่จะกระท ำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส ำเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี โดยพยำยำมแข่งขันกับมำตรฐำนอันดีเลิศ และมีมำตรฐำนที่เหนือกว่ำคนอ่ืน บุคคลจะมี
ควำมสบำยใจเมื่อประสบควำมส ำเร็จ แต่จะมีควำมวิตกกังวลเมื่อพบกับควำมล้มเหลว 

       1.2) แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์  (Affiliation Motive) เป็นแรงผลักดันที่ท ำให้บุคคล
แสวงหำควำมผูกพันกับผู้อ่ืน ที่เรียกว่ำ Need for Affiliation (nAff)  เป็นควำมต้องกำรกำรยอมรับ
จำกบุคคลอื่น ควำมต้องกำรเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และกำรมีสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น บุคคลที่ต้องกำร
ควำมผูกพันสูงจะชอบสถำนกำรณ์กำรร่วมมือมำกกว่ำสถำนกำรณ์กำรแข่งขัน  โดยจะพยำยำมสร้ำง
และรักษำควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นเสมอไว้เพ่ือให้ได้มำซึ่งกำรยอมรับจำกบุคคลอื่น 

       1.3) แรงจูงใจใฝ่อ ำนำจ (Power Motive) เป็นแรงผลักดันที่ต้องกำรควำมมีอ ำนำจ
เหนือผู้ อ่ืน หรือ Need for Power (nPower)  ควำมต้องกำรมีอ ำนำจเหนือผู้ อ่ืนนี้ท ำให้ บุคคล
แสวงหำวิถีทำงที่จะท ำให้ตนเองมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ ต้องกำรให้ผู้อ่ืนยอมรับหรือยกย่อง 
ต้องกำรควำมเป็นผู้น ำ และต้องกำรท ำงำนให้ดีกว่ำหรือเหนือกว่ำบุคคลอ่ืน  เพรำะหำกท ำอะไรได้
เหนือคนอ่ืนก็จะเป็นควำมภำคภูมิใจ ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่อ ำนำจสูงจะเป็นผู้ที่พยำยำมควบคุมสิ่งต่ำง ๆ 
เพ่ือให้ตนเองบรรลุควำมต้องกำรที่จะมีอิทธิพลเหนือกว่ำคนอ่ืน  

       ในแรงจูงใจทั้ง 3 ประกำรข้ำงต้นนี้ แมคเคลแลนด์ เน้นควำมส ำคัญของแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์มำกกว่ำแรงจูงใจอื่น ๆ ทั้งนี้เพรำะเป็นแรงจูงใจที่จะมุ่งไปสู่ควำมส ำเร็จ บุคคลจะมีควำมมำนะ
บุกบั่นเพ่ือเอำชนะอุปสรรค และเพ่ือให้บรรลุถึงควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ตนตั้งเอำไว้  โดยท ำสิ่ง 
ต่ำง ๆ ให้ดีที่สุด เพ่ือให้ได้ผลเป็นที่พอใจในด้ำนกำรเรียนและกำรท ำงำน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ระดับสูง
จะช่วยให้นักเรียนประสบผลส ำเร็จในกำรเรียนและกำรด ำเนินชีวิตในอนำคต (เขียน  วันทนียตระกูล, 
2553) ซึ่งผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์นั้นมีลักษณะพฤติกรรมที่ส ำคัญคือ กล้ำเสี่ยงพอสมควร ขยันขันแข็ง 
รับผิดชอบต่อตนเอง มีกำรท ำนำยหรือคำดกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำ และมีทักษะในกำรท ำงำนที่เป็นระบบ 
แมคเคลแลนด์ (McClelland, 1961 : 207-256)  

    2) ทฤษฎี ความต้ องการตามล าดับขั้ นของมาสโล ว์ (Maslow’s Need 
Hierarchy Theory) 
                      ทฤษฎีควำมต้องกำรตำมล ำดับขั้นของมำสโลว์ นับว่ำเติบโตและพัฒนำขึ้นมำจำก
พลังที่สำมของจิตวิทยำ ที่ไม่ได้มำจำกศึกษำทำงคลินิกที่เกี่ยวข้องกับโรคจิตประสำท  หรือควำม
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เจ็บป่วยทำงจิต หรือจำกกำรศึกษำเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ แต่ค่อนข้ำงที่จะเป็นกำรศึกษำ ใน
มนุษย์ที่เติบโตและมีพัฒนำกำรเป็นปกติ มำสโลว์ได้น ำเสนอแนวคิดของเขำไว้หลำยประกำร แต่ที่อยู่
ในควำมสนใจของคนทั่วไปมำกที่สุด คือ ควำมต้องกำรตำมล ำดับขั้นของมนุษย์ (Schunk, Pintrich, 
& Meece, 2010) 

        ทฤษฎีควำมต้องกำรตำมล ำดับขั้นของมำสโลว์ ได้รับกำรเผยแพร่และน ำมำใช้ใน
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ด้วยกำรจูงใจคนในสิ่งที่เป็นควำมต้องกำรของเขำ ซึ่งมำสโลว์ได้
แบ่ง ควำมต้องกำรของคนออกเป็น 5 ระดับ โดยที่ควำมต้องกำรระดับที่ต่ ำสุด คือ ควำมต้องกำร    
ทำงด้ำนร่ำงกำย และควำมต้องกำรระดับที่สูงที่สุด คือควำมต้องกำรกำรสัมฤทธิผล ดังแผนภำพ 4 

 

 
     แผนภาพ 4 แสดงล าดับขั้นความต้องการ 5 ขั้นของมาสโลว ์
 
         ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Need) เป็นควำมต้องกำรขั้น

เริ่มต้น ซึ่งมีมำกมำย เช่น ควำมต้องกำรอำหำร ควำมต้องกำรทำงเพศ กำรหลับนอน กำรออกก ำลัง
กำย พฤติกรรมควำมเป็นแม่ รวมถึงประสำทสัมผัสที่น่ำยินดีพอใจ เช่น รส กลิ่น ควำมรู้สึกสัมผัส  
ต่ำง ๆ เป็นต้น ควำมต้องกำรทำงด้ำนร่ำงกำย เป็นควำมต้องกำรเพ่ือควำมอยู่รอดของบุคคล ควำม
ต้องกำรอื่น ๆ จะยังไม่เกิดขึ้นถ้ำหำกคนยังไม่ได้รับควำมต้องกำรทำงด้ำนร่ำงกำย   

         ความต้องการความปลอดภัยและม่ันคง (Safety & Security Need) คือควำม
ต้องกำรควำมปลอดภัยและควำมมั่นคง ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ เช่น ควำมต้องกำรควำม
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ควำมต้องกำรควำมมั่นคงทำงด้ำนหน้ำที่กำรงำน เป็นต้น เมื่อคน 
บรรลุถึงควำมต้องกำรทำงด้ำนร่ำงกำยแล้ว คนก็จะมีควำมต้องกำรด้ำนควำมปลอดภัยและมั่นคง
ตำมมำ  

ควำมต้องกำร
กำรสัมฤทธิผล

ควำมต้องกำรกำร
นับถือตนเอง

ควำมต้องกำรกำรยอมรับ

ควำมต้องกำรควำมปลอดภัยและมั่นคง

ควำมต้องกำรทำงด้ำนร่ำงกำย
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          ความต้องการการยอมรับ (Belongingness and Love Need) คือต้องกำร
ด้ำนควำมรัก ควำมพึงพอใจ กำรยอมรับนับถือจำกผู้อ่ืน ถ้ำคนได้รับควำมพอใจในควำมต้องกำรทำง
ร่ำงกำยและควำมมั่นคงปลอดภัยแล้ว ควำมต้องกำรกำรยอมรับก็จะปรำกฏขึ้นอีก ควำมต้องกำร   
กำรยอมรับเป็นเรื่องของควำมรู้สึกภำยนอก ซึ่งถ้ำหำกขำดกำรยอมรับบุคคลจะรู้สึกเหมือน กำรถูก
เนรเทศ กำรถูกต่อต้ำน กำรไม่มีเพ่ือน ซึ่งเป็นควำมปวดร้ำวที่ส ำคัญยิ่ง เช่นเดียวกัน เมื่อคนได้บรรลุ        
ควำมต้องกำรด้ำนร่ำงกำย และควำมต้องกำรด้ำนควำมปลอดภัยมั่นคงแล้ว คนก็จะมีควำมต้องกำร
ด้ำนกำรยอมรับตำมมำ 

         ความต้องการการนับถือตน (Esteem Need) คือควำมต้องกำรที่จะให้คนหรือ
กลุ่มคน นับถือตน ปกติคนจะประเมินตนเองไว้สูงเพ่ือกำรยอมรับนับถือตนเอง หรือควำมเชื่อมั่นใน
ตนเอง และกำรยอมรับนับถือจำกคนอ่ืน ควำมต้องกำรกำรนับถือตนนี้แยกได้เป็น 2 ประกำร คือ             
1) ควำมปรำรถนำเพ่ือให้เกิดควำมเข้มแข็ง ควำมสัมฤทธิผล ควำมเหมำะสม และควำมเป็นผู้มี
ควำมสำมำรถในกำรต่อสู้กับโลก และควำมเป็น อิสรเสรี  และ 2) เป็นควำมปรำรถนำเพ่ือ        
ชื่อเสียงเกียรติยศ และกำรยอมรับจำกผู้อื่น ซึ่งควำมพึงพอใจที่ได้จำกควำมต้องกำรกำรนับถือตนเองนี้
จะท ำให้เกิดควำมรู้สึกเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณค่ำ มีควำมสำมำรถ เข้มแข็ง และมีประโยชน์ต่อมนุษย์
โลก คนมีควำมต้องกำรกำรนับถือตนเอง เมื่อควำมต้องกำรด้ำนร่ำงกำย ควำมต้องกำรควำมปลอดภัย
และม่ันคง และควำมต้องกำรกำรยอมรับบรรลุแล้ว 

         ความต้องการการสัมฤทธิผล (Self-Actualization Need) เป็นควำมต้องกำร
สูงสุดของคน หมำยถึงควำมต้องกำรควำมส ำเร็จและกำรพัฒนำศักยภำพที่แท้จริงแห่งตน เพ่ือควำม
เป็นมนุษย์ที่แท้จริง ต้องกำรใฝ่หำและพัฒนำกำรกระท ำที่เหมำะสมกับตนให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ถ้ำคน
สำมำรถพัฒนำ  ไปสู่จุดสูงสุดของตนเองตำมศักยภำพที่มีอยู่อย่ำงแท้จริง นั่นคือควำมสงบสุขแห่งตน 
เป็นในสิ่งที่เขำต้องกำรเป็นอย่ำงแท้จริงตำมธรรมชำติของตนเอง คนที่เป็นตัวของตัวเองอย่ำงแท้จริง
นั้นมำสโลว์ถือว่ำเป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุด ควำมต้องกำรกำรสัมฤทธิผลจะเกิดขึ้นเมื่อควำมต้องกำร 4 
ระดับเบื้องต้นได้รับกำรตอบสนองแล้ว 

         มำสโลว์ได้สังเกตและรวบรวมลักษณะของบุคคลที่มี Self-Actualization ไว้ซึ่งมี      
หลำยลักษณะด้วยกัน เช่น มีควำมสำมำรถในกำรรับรู้ควำมจริง และมีควำมสุขที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับ
ควำมจริงนั้น มีกำรยอมรับตนเองและบุคคลอ่ืน มีควำมเป็นตัวของตัวเอง  มีควำมสันโดษหรือ    
ควำมต้องกำรเป็นส่วนตัว มีควำมสำมำรถในกำรควบคุมตนเอง มีควำมสดชื่นตลอดเวลำ               
มีประสบกำรณ์หรือควำมรู้สึกอันลึกซ้ึง กว้ำงใหญ่ไพศำล มีควำมพึงพอใจในสังคม มีควำมสันพันธ์อันดี
ในระหว่ำงหมู่พวก มีควำมสำมำรถแยกแยกว่ำอะไรเป็นเป้ำหมำย และอะไรเป็นเครื่องมือ           
ไปสู่เป้ำหมำย เป็นผู้มีอำรมณ์ขัน และเป็นผู้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ เป็นต้น  

 3) ทฤษฎี E R G  (E R G Theory) 
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                     แอลเดอเฟอร์ (Alderfer) เป็นผู้หนึ่งที่สนับสนุนทฤษฎีควำมต้องกำรตำมล ำดับขั้น
ของมำสโลว์ เขำได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เข้ำใจง่ำยยิ่งขึ้นเพ่ือกำรน ำไปใช้จำก 5 ล ำดับขั้นของมำสโลว์ 
เหลือเพียง 3 ล ำดับชั้น ซึ่งรูปแบบใหม่ของเขำเป็นที่ยอมรับกันมำก ทฤษฎี E R G ของ แอลเดอเฟอร์ 
มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ (หลุย จ ำปำเทศ, 2535) 

       Existence Needs (E) คือควำมต้องกำรขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือประทังชีวิตของคน เป็น     
ควำมต้องกำรเพ่ือกำรอยู่รอด ควำมต้องกำรในข้อนี้ ได้รวบเอำขั้นที่  1 และ 2 ของมำสโลว์            
เข้ำไว้ด้วยกัน นั่นคือ ควำมต้องกำรทำงร่ำงกำยและควำมต้องกำรควำมปลอดภัยมั่นคง 

       Relatedness Needs (R) คือควำมต้องกำรที่เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์กับบุคคลรอบ 
ๆ ตัว และบุคคลในสังคม ควำมต้องกำรนี้ตรงกับขั้นที่ 3 ของมำสโลว์ ซึ่งเรียกว่ำควำมต้องกำร      
กำรยอมรับ แอลเดอเฟอร์ได้ให้ควำมส ำคัญควำมต้องกำรข้อนี้มำกเพรำะถือว่ำมนุษย์มิใช่ต้องกำรเพียง
ควำมต้องกำรพื้นฐำนเท่ำนั้น แต่กำรรวมตัวอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะนั้นมีควำมจ ำเป็น 

       Growth Needs (G) คือควำมต้องกำรเพ่ือควำมเจริญก้ำวหน้ำ เป็นควำมต้องกำร
สูงสุดของคน ซึ่งได้รวมเอำขั้นที่ 4 และ 5 ของมำสโลว์เข้ำไว้ด้วยกัน ควำมต้องกำรขั้นนี้จะบ่งบอกถึง    
ควำมสูงสุดของชีวิตของมนุษยชำตินั่นเอง 

         แม้ แอลเดอเฟอร์จะเห็นด้วยกับมำสโลว์หลำยประกำร แต่ก็มีข้อแตกต่ำงจำก
ทฤษฎีของมำสโลว์ที่ส ำคัญ 2 ประกำร คือ ประกำรแรกทฤษฎีของ แอลเดอเฟอร์ไม่เห็นด้วยที่ว่ำควำม
ต้องกำรของคนจะต้องก้ำวไปเป็นล ำดับขั้น จำกขั้นที่  1 ถึงขั้นที่  5 เขำเห็นว่ำกำรที่คนอยู่ใน
กระบวนกำรที่น ำไปสู่ควำมพึงพอใจนั้น คนจะอยู่ในกระบวนกำรของกำรถดถอยในขณะที่เกิดควำม
ขับข้องใจด้วย (จึงไม่จ ำเป็นต้องเริ่มจำกขั้นที่ 1 เสมอไป) ควำมคับข้องใจนี้จะสะท้อนกลับไปยังขั้นต่ ำ
กว่ำที่คนเคยบรรลุมำแล้ว เช่น คนที่อยำกมีชื่อเสียงในสังคมแต่ก็กลัวที่จะจนลงด้วย จึงมิใช่ว่ำเขำพึง
พอใจในขั้นที่ผ่ำนมำ และประกำรที่สอง ตำมทฤษฎีของมำสโลว์คนบรรลุควำมต้องกำรขั้นหนึ่งแล้วจะ
ก้ำวไปสู่อีกขั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นไปทีละขั้น แต่ แอลเดอเฟอร์เห็นว่ำคนมีควำมต้องกำรพร้อมกันหลำย ๆ 
ขั้น มิใช่ทีละขั้นเหมือนที่มำสโลว์กล่ำว เช่นคนมีควำมต้องกำรทำงด้ำนร่ำงกำยเพื่อควำมอยู่รอดพร้อม
กันนั้น เขำก็ต้องกำรเพื่อน และกำรยอมรับนับถือจำกเพ่ือนด้วยด้วย  

         4) ทฤษฎีความต้องการที่เข้าใจง่ายของเมอร์เร่ย์ (Murray’s Manifest Need 
Theory) 

       หลุย จ ำปำเทศ (2535 : 43) กล่ำวถึงทฤษฎีของเมอร์เรย์ว่ำ เป็นแนวคิดในเรื่อง
ของควำมต้องกำรเช่นเดียวกับมำสโลว์ แนวคิดของเมอร์เร่ย์ ที่เขียนไว้ในหนังสือ Explorations in 
Personality ในปี ค.ศ.1938 เสนอว่ำกำรพิจำรณำมนุษย์ต้องมองโดยส่วนรวม (Holistic View) 
พฤติกรรมเป็นผลมำจำกกระบวนกำรทำงร่ำงกำย จิตใจ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเขำจึงได้จ ำแนกบุคคล
ออกตำมควำมต้องกำร ซึ่งเชื่อว่ำควำมต้องกำรเหล่ำนั้นโดยทั่วไปแล้วเป็นผลมำจำกกำรเรียนรู้
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มำกกว่ำกำรได้รับมรดกตกทอด และถูกกระทบจำกสิ่งแวดล้อมภำยนอก เช่น พนักงำนผู้ซึ่งต้องกำร
ควำมรักจำกเพ่ือนฝูงมำก ก็จะพยำยำมสังสรรค์กับเพ่ือนฝูงทุกครั้งที่มีโอกำส และเมื่อควำมต้องกำร
นั้นไม่ได้ถูกกระตุ้นก็จะกลำยเป็นควำมต้องกำรที่ซ่อนเร้น หรือไม่ได้ถูกกระตุ้นนั่นเอง 

         ในระยะแรกนั้นเมอร์เร่ย์ ได้ก ำหนดควำมต้องกำรของคนไว้ 15 ประกำร โดยแยก
ออกเป็นหลักใหญ่ 2 ประกำรด้วยกัน คือ 1. Vicerogenic Needs (Primary Needs) หมำยถึงควำม
ต้องกำรพ้ืนฐำนด้ำนร่ำงกำย ได้แก่ อำหำร น้ ำ อำกำศ ควำมต้องกำรทำงเพศ กำรขับถ่ำยเป็นต้น               
2. Psychogenic Needs (Secondary Needs) หมำยถึงควำมต้องกำรด้ำนจิตใจ ได้แก่ ศักดิ์ศรี 
ควำมสัมฤทธิ์ผล ควำมรัก ควำมนับถือ กำรก้ำวร้ำว กำรเป็นตัวของตัวเอง เป็นต้น 

          ในระยะหลังเมอร์เร่ย์ได้เพ่ิมควำมต้องกำรของมนุษย์ไว้เป็น 20 ข้อ ดังนี้ 
(1)  Need for Abasement คือควำมต้องกำรที่จะยอมตำม ยอมแพ้ ยอมรับควำม

เจ็บปวด กำรต ำหนิ ค ำวิพำกษ์วิจำรณ์และกำรลงโทษ 
(2)  Need for Achievement คือควำมต้องกำรสัมฤทธิผล  สำมำรถท ำงำนท่ียำก 

ได้ส ำเร็จ 
(3)  Need for Affiliation คือควำมต้องกำรควำมรักจำกเพ่ือนฝูงหรือคนทั่วไป 
(4) Need for Aggression คือควำมต้องกำรก้ำวร้ำว กำรเอำชนะ แก้แค้น กำร

ต่อสู้อย่ำงรุนแรง 
(5)  Need for Autonomy คือควำมต้องกำรเป็นอิสระ กำรเป็นตัวของตัวเอง 
(6) Need for Counteraction  คือควำมต้องกำรปฏิ เสธที่ จะต้องรับควำม    

พ่ำยแพ้ที่ฝันฝ่ำอุปสรรค 
(7)  Need for Defendance คือควำมต้องกำรปกป้องตนเองจำกกำรโจมตี     

กำรต ำหนิ   กำรวิจำรณ์ 
(8)  Need for Deference คือควำมต้องกำรกำรยกย่องสรรเสริญ ให้ เกียรติ

สนับสนุนจำกผู้ที่เหนือกว่ำ 
(9)  Need for Dominance คือควำมต้องกำรมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน หรือกำรสั่งให้

ผู้อื่นท ำตำม 
(10)  Need for Exhibition คือควำมต้องกำรแสดงออกให้ปรำกฏ ให้ได้เห็น ได้ยิน 
(11)  Need for Harm avoidance คือควำมต้องกำรหลีกเลี่ยง ควำมเจ็บปวด 

กำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำย ควำมเจ็บป่วย และควำมตำย 
(12) Need for Infavoidance คือควำมต้องกำรหลีกเลี่ยงควำมผิด ควำมอำย           

กำรถูกเย้ยหยัน 
(13)  Need for Nurturance คือควำมต้องกำรให้ควำมเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือ

เลี้ยงดู 
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(14)  Need for Order คือควำมต้องกำรจัดสิ่ งของให้ เป็นระเบียบ สะอำด
เรียบร้อยประณีต อยู่ในสมดุล 

(15)  Need for Play คือควำมต้องกำรสนุกสนำนอย่ำงไม่มีเป้ำหมำย 
(16)  Need for Rejection คือควำมต้องกำรแยกตนเองออกจำกสิ่งที่ตนไม่ชอบ 

ไม่ปรำรถนำ 
(17)  Need for Sentience  คือควำมต้องกำรมีประสบกำรณ์ และประทับใจใน 

สิ่งที่ดีหรือสิ่งที่น่ำยินดี 
(18)  Need for Sex คือควำมต้องกำรแสดงออกและประทับใจในสัมผัสทั้ง 5 
(19)  Need for Suceorance คือควำมต้องกำรได้รับควำมช่วยเหลือ คุ้มครอง 

สนับสนุนและค ำแนะน ำจำกผู้อื่น 
(20)  Need for Understanding คือควำมต้องกำรควำมเข้ำใจ ควำมเห็นอกเห็น

ใจ ควำมต้องกำรเหล่ำนี้ ถ้ำได้รับกำรเอ้ืออ ำนวยจำกสิ่งแวดล้อมซึ่งอำจจะเกิดจำกตัวบุคคลโดยตรง 
เช่น ควำมมำนะพยำยำมของตนเอง หรือจำกสิ่งแวดล้อมภำยนอก เช่น  กำรสนับสนุนจำกบุคคลหรือ
ภำวะแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเขำ ก็จะท ำให้คนเกิดควำมพอใจที่ได้บรรลุควำมต้องกำรนั้น ๆ 

 1.2.5  การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นสมรรถภำพภำยในใจคน โดยหลักกำรแล้วสำมำรถเปลี่ยนแปลง

และพัฒนำให้สูงขึ้นได้ กำรพัฒนำแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ส่งผลดีมำกมำยส ำหรับผู้ที่ต้องกำรพัฒนำ 
โดยเฉพำะนักเรียนนักศึกษำ เพรำะจะเป็นแรงผลักดันไปสู่ควำมในกำรเรียน ท ำให้ลดควำมเสี่ยงต่อ
ควำมสูญเปล่ำทำงกำรศึกษำ อันก่อให้เกิดผลดีต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชำติได้ 
วิธีกำรพัฒนำแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สำมำรถท ำหลำยหลำยวิธี ทั้งนี้แล้วแต่ควำมเชื่อของ ผู้ที่เสนอแนวคิด
ของสมรรถภำพนี้ 

แมคเคลแลนด์ (McClelland, 1961) ไดเ้สนอวิธีเพ่ิมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไว้ดังนี้ 
1) กระบวนกำรกลุ่ม เป็นวิธีกำรหนึ่งที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงค่ำนิยม  และส่งเสริม

ค่ำนิยมใหม่ ๆ เพรำะกระบวนกำรกลุ่มเป็นวิธีกำรส ำคัญที่เด็กจะได้เรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยดีต่อ
ควำมต้องกำรของคนอ่ืน 

2) ใช้กำรเรียนรู้โดยกำรเล่น และกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม 
3) ใช้วิธีกำรสอนให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รู้จักควำมต้องกำร และควำมรู้สึกนึกคิดของ

ผู้อื่นโดยอำศัยกิจกรรมกลุ่ม 
4) กำรช่วยให้เด็กมีควำมคิดจินตนำกำรเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยกำรให้กำร

สนับสนุนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
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นอกจำกนี้ (McClelland, 1997 : 87 อ้ำงถึงใน ปรียำพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2546 : 235-
256) มีควำมเชื่อว่ำ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นสิ่งที่เรียนรู้และพัฒนำขึ้นมำได้ในตัวของเด็กและบุคคล 
โดยกำรจัดโปรแกรมกำรเรียนและกำรฝึกอบรมที่เน้นเรื่องกำรเปลี่ยนเจตคติ  พฤติกรรม บุคลิกภำพ 
กระบวนกำรฝึกอบรมเพ่ือเรียนรู้และพัฒนำแรงจูงใจ ดังนี้ 

1) สร้ำงควำมเชื่อและให้ผู้เรียนตั้งเป้ำหมำยร่วมกันว่ำ เมื่อผ่ำนกำรฝึกอบรมแล้วจะเปลี่ยน
เจตคติและพฤติกรรมให้เป็นผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โครงกำรที่ใช้ในกำรฝึกอบรมจะต้องพยำยำมสร้ำง
ควำมส ำเร็จเป็นขั้น ๆ และพยำยำมท ำงำนในแต่ละข้ันตอนให้ส ำเร็จก็จะมีก ำลังใจที่จะเรียนรู้มำกขึ้น 

2) แสดงให้ผู้เรียนเห็นว่ำในสังคมมีบุคคลตัวอย่ำงที่ประสบควำมส ำเร็จ  มนุษย์ชอบกำร
เลียนแบบ ดังนั้นถ้ำหำกนักเรียนได้เห็นตัวอย่ำงที่ดีและยึดเป็นแบบอย่ำงจะสร้ำงก ำลังใจในกำรเรียน
และกำรท ำงำนได้ 

3) แสดงให้ผู้เรียนเห็นว่ำสังคมต้องกำรคนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง กำรที่จะมีคุณลักษณะ
เช่นนั้นจะต้องสร้ำงนิสัยที่ดีในกำรเรียนและกำรท ำงำน ส ำรวจจุดบกพร่องในกำรท ำงำนของตนเอง 
ปรับปรุงควำมรับผิดชอบ วินัยในตนเอง จัดตำรำงกำรท ำงำนอย่ำงมีระเบียบควำมสำมำรถใน       
กำรเปลี่ยนบุคลิกภำพ เจตคติ และพฤติกรรมให้เป็นที่ต้องกำรของสังคม ก็จะพัฒนำตนเองเป็นผู้ที่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มำกข้ึนกว่ำเดิม 

4) สอนให้ผู้เรียนควบคุมควำมอ่อนแอและท้อถอยของตนเอง ซึ่งเป็นอุปสรรคส ำคัญของ
ควำมส ำเร็จ นอกจำกนี้ ผู้สอนสร้ำงบรรยำกำศของกำรเรียนรู้ที่อบอุ่นเป็นมิตร ไม่เคร่งเครียดและไม่
วิตกกังวลจนเกินไป โดยน ำแนวทำงของแมคเคลแลนด์มำใช้ในกำรพัฒนำแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้กับ
ผู้เรียน พยำยำมจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเห็นผลดีของกำรมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง โดยครูคอยให้ก ำลังใจ
และให้กำรเสริมแรงผู้เรียนอยู่เสมอ จะท ำให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มำกขึ้น 

หลักท่ีใช้ในกำรฝึกอบรมเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในโรงเรียน 
1) สอนให้นักเรียนพิจำรณำหรือศึกษำตนเองว่ำมีจุดเด่นหรือควำมสำมำรถพิเศษอะไรบ้ำง 
2) ตั้งวัตถุประสงค์ในกำรท ำงำนโดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถตนเอง 
3) รู้จักใช้กำรเสี่ยงในควำมส ำเร็จปำนกลำงคือไม่สูงเกินไปและต่ ำเกินไปหรือไม่ง่ำยหรือ

ยำกเกินไป 
4) รู้จักวำงแผนงำนเพื่อจะท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จ 
5) รู้จักประเมินผลงำนที่ท ำและใช้ข้อมูลผลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงงำนให้ดีขึ้น 

1.2.6 การวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
  แมคเคลแลนด์ (McClelland, 1961) กล่ำวว่ำกำรวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สำมำรถท ำได้
หลำยวิธี แมคเคลแลนด์ ได้วัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกำรใช้แบบทดสอบที เอที  (Thematic 
Apperception Test) ซึ่งเป็นกำรเล่ำเรื่องจำกภำพ โดยให้ผู้ที่รับกำรศึกษำแต่ละคนดูภำพบุคคลใน
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เหตุกำรณ์คลุมเครือประมำณ 4 - 5 ภำพ โดยเปิดให้ดูภำพทีละภำพ ประมำณ 20 วินำทีต่อภำพ 
จำกนั้นกระตุ้นให้ผู้รับกำรศึกษำแต่ละคนเขียนอธิบำยถึงควำมคิด ควำมต้องกำร และกำรกระท ำของ
ตัวเอกในภำพ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนำคต เขียนเป็นเรื่องรำวสั้น ๆ (ประมำณ 5 - 6 ประโยค) 
โดยก ำหนดเกณฑ์ในกำรเขียนบรรยำยภำพตำมค ำถำมต่อไปนี้ 

1) ก ำลังเกิดเหตุกำรณ์อะไรในภำพ คนในภำพคือใคร 
2) มีเหตุกำรณ์อะไรเกิดข้ึนก่อนหน้ำนี้ 
3) ภำพนี้ท ำให้คุณนึกถึงอะไร อะไรคือสิ่งที่คุณต้องกำร 
4) จะมีเหตุกำรณ์อะไรเกิดข้ึนต่อไป และจะท ำอะไร 
เมื่อผู้รับกำรศึกษำบรรยำยภำพทุกภำพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะน ำค ำตอบของแต่ละ

คนมำตีควำมหมำยและให้คะแนน โดยพิจำรณำจำกเนื้อเรื่องที่แต่ละคนเขียนบรรยำยภำพเหตุกำรณ์
นั้น ๆ ว่ำมีควำมเกี่ยวข้องกับลักษณะของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในลักษณะใด และบ่งชี้ถึงควำมเข้มข้น
ของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของบุคคลในระดับใด ผู้วิจัยให้คะแนนจินตนำกำรของผู้เขียนที่ผ่ำนออกมำใน
ประโยคต่ำง ๆ เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ที่ได้ดู 

เฮอร์แมน (Herman, 1970 : 74) ได้สร้ำงแบบสอบถำมส ำหรับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยมี
ข้อค ำถำมให้เลือกตอบ โดยค ำถำมทั้งหมดครอบคลุมคุณลักษณะของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง  10 
ประกำร ดังนี้ 

1) เป็นบุคคลที่มีควำมทะเยอทะยำน 
2) เลือกงำนที่มีโอกำสประสบควำมส ำเร็จ 
3) มีควำมพยำยำม 
4) กล้ำเผชิญกับงำนที่มีควำมยำกล ำบำก 
5) ถึงแม้งำนที่ท ำถูกขัดจังหวะ หรือถูกรบกวนจะพยำยำมท ำต่อไปให้ส ำเร็จ 
6) ให้ควำมส ำคัญกับเวลำ 
7) มุ่งอนำคตเป็นส่วนใหญ่ 
8) เลือกผู้ร่วมงำนที่มีควำมสำมำรถ 
9) ชอบให้ผู้อ่ืนรับรองตนเองด้วยผลงำนที่มีประสิทธิภำพ 
10) เป็นบุคคลที่ท ำงำนดี 
จำกข้อค ำถำมที่สร้ำงขึ้นตำมเกณฑ์ดังกล่ำวจ ำนวน  92 ข้อ และไปทดสอบกับกลุ่ม 

ตัวอย่ำงแล้วน ำมำวิเครำะห์เพ่ือเลือกข้อค ำถำมที่มีคุณภำพไว้ใช้ทั้งหมด 29 ข้อ 
ตัวอย่ำง ข้อค ำถำมแบบปรนัยที่เฮอร์แมนใช้ในกำรวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของบุคคล 
0) กำรสนทนำเป็นสิ่งที ่
--------------------- ฉันไม่ชอบ 
--------------------- ถ้ำเรื่องนี้จะไม่ท ำได ้ฉันก็จะไม่ท ำ 
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--------------------- ฉันท ำเป็นบำงครั้ง 
--------------------- ฉันชอบท ำ 
--------------------- ฉันชอบท ำมำก 
มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547 : 244) เป็นแบบวัดแรงจูงใจ    

ใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ก ำหนดช่วงควำมรู้สึกของคนเป็น 5 ช่วง หรือ 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง แบบวัดจะประกอบด้วยข้อควำมที่แสดง
ควำมรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งในทำงบวกและทำงลบ มีกำรประเมินน้ ำหนักควำมรู้สึกของข้อควำมหรือ
ก ำหนดน้ ำหนักและกำรตอบแต่ละตัวเลือก ภำยหลังจำกท่ีได้รวบรวมข้อมูลแล้ว 

ตัวอย่ำง แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยใช้มำตรำส่วนประมำณค่ำ  5 ระดับ (ดำระณี  
พัฒนศักดิ์ภิญโญ, 2533 : 44 - 45) โดยมีเกณฑ์ คือ ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง หรือ 1  2  3  4  5 

ข้อควำม 
1. นักเรียนคิดว่ำจะพยำยำมท ำคะแนนให้สูงกว่ำเพ่ือน 
2. นักเรียนรู้สึกท้อใจเมื่อในห้องมีคนเก่งอยู่มำก 
3. นักเรียนมีควำมพยำยำมมำกขึ้นเมื่อรู้ตัวว่ำด้อยกว่ำเพ่ือน 
4. นักเรียนปรำรถนำที่จะท ำงำนง่ำย ๆ 
นอกจำกกำรวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยวิธีกำรใช้แบบทดสอบทีเอทีของแมคเคลแลนด์ 

แบบทดสอบของเฮอร์แมน และแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยใช้มำตรำส่วนประมำณค่ำ 
5 ระดับ ยังมีนักกำรศึกษำได้กล่ำวถึงกำรวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไว้ดังนี้  (ตุ้ย ชุมสำย, 2508 : 364   
อ้ำงถึงใน จ ำรูณ เทียมธรรม, 2546 : 26-27) ได้กล่ำวสรุปไว้ว่ำมีอยู่ 5 วิธี คือ 

1) วิธีสังเกต กำรสังเกตเป็นรำกฐำนของวิทยำศำสตร์ทุกแขนง ตั้งแต่ประสบกำรณ์ที่
ซับซ้อน เช่น พฤติกรรมของคน 

2) วิธีทดสอบ กำรทดสอบประกอบด้วยข้อควำมต่ำง ๆ หลำยสิบข้อที่ผู้ทดสอบตั้งขึ้น ซึ่ง
บำงข้อเป็นค ำถำมเกี่ยวกับควำมกลัว ควำมวิตกกังวล ควำมนิยม กำรเมืองเศรษฐกิจ ควำมสนใจในสิ่ง
ต่ำง ๆ ผู้ถูกทดสอบต้องร่วมมือร่วมใจกับผู้ทดสอบในกำรตอบค ำถำมต่ำง ๆ เพ่ือให้กำรทดสอบได้ผล
ตำมวัตถุประสงค ์

3) กำรประมำณค่ำ โดยกำรเลือกลักษณะบุคลิกภำพมำประมำณค่ำว่ำบุคลิกภำพของ     
ผู้ถูกประมำณค่ำตกอยู่ในขั้นไหน 

4) กำรวิเครำะห์ตัวเอง คือ กำรประมำณค่ำตนเอง แบบวิเครำะห์ตนเองจะเป็นค ำถำม
แบบปรนัย 

5) กำรสัมภำษณ์ ผู้สัมภำษณ์ตั้งค ำถำมให้คิดตำม ผู้สัมภำษณ์เป็นผู้จดบันทึกและประมำณ
ค่ำบุคลิกภำพของผู้ถูกสัมภำษณ์ 
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สรุปจำกกำรวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ประกอบด้วยวิธีกำรวัดที่หลำกหลำย  ในกำรวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยวิธีทดสอบจำกกำรสร้ำงแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดย
ใช้มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ เนื่องจำกกำรทดสอบโดยกำรใช้แบบวัดนักเรียนจะสะดวกใน   
กำรตอบค ำถำมและข้อค ำถำมสำมำรถสร้ำงให้สอดคล้องตรงตำมวัตถุประสงค์ นิยำมศัพท์ และทฤษฎี
ที่เก่ียวข้องของงำนวิจัย 

 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ชี้ให้เห็นผลส ำเร็จด้ำนกำรเรียนของนักเรียน ซึ่งเป็นผลมำจำก

ระบบกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่นักเรียนเข้ำเรียน กระบวนกำรเรียนกำรสอนของครู รวมทั้ง
สมรรถนะในกำรเรียนรู้ของนักเรียน 

มีผู้ให้ควำมหมำยของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนไว้หลำยท่ำนด้วยกัน เช่น 
 พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และพเยำว์  ยินดีสุข  (2548 : 125) กล่ำวว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
หมำยถึงขนำดของควำมส ำเร็จที่ได้จำกกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
            ปรำณี กองจินดำ (2549 :  42) กล่ำวว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมำยถึง ควำมสำมำรถ
หรือผลส ำเร็จที่ได้รับจำกกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเป็นกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบกำรณ์
เรียนรู้ทำงด้ำนพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได้จ ำแนกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนไว้ตำม
ลักษณะของวัตถุประสงค์ของกำรเรียนกำรสอนที่แตกต่ำงกัน  

สไตเมย์ และ คนอ่ืน ๆ (Steinmayr and Others, 2015) กล่ำวว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน หมำยถึง ผลของกำรกระท ำที่แสดงให้เห็นถึงขอบเขตท่ีบุคคลประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของ
กิจกรรมที่มุ่งเน้นในสภำพของกำรเรียนกำรสอน โดยเฉพำะในโรงเรียน วิทยำลัย และมหำวิทยำลัย 
ซึ่งส่วนมำกแล้วในระบบของโรงเรียนจะระบุถึงเป้ำหมำยด้ำนควำมรู้ควำมคิดโดยผ่ำนเนื้อหำวิชำที่
หลำกหลำย (เช่น กำรคิดวิเครำะห์) หรือ ครอบคลุมไปถึงกำรได้มำของควำมรู้ควำมเข้ำใจ ใน
องค์ประกอบด้ำนสติปัญญำเฉพำะ (เช่น กำรค ำนวณ ภำษำ วิทยำศำสตร์ ประวัติศำสตร์) 

รำชบัณฑิตยสถำน (2546 : 1171) ให้ควำมหมำยของ “ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน” ว่ำ 
หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรที่จะพยำยำมเข้ำถึงควำมรู้ ซึ่งเกิดจำกกำรกระท ำประสำนกัน และต้อง
อำศัยควำมพยำยำมอย่ำงมำก ทั้งองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญำ และองค์ประกอบที่ไม่ใช่
สติปัญญำ แสดงออกในรูปของควำมส ำเร็จ ซึ่งสำมำรถสังเกตและวัดได้ด้วยเครื่องมือทำงสติปัญญำ 
หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทั่วไป  

กล่ำวโดยสรุป จะเห็นว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นผลมำจำกกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่ง
แสดงออกถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์
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ทำงกำรเรียนสำมำรถวัดหรือตรวจสอบได้จำกแบบทดสอบทำงสติปัญญำ หรือแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทั่วไป 

2.2 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
              บลูม (Bloom, 1976 : 160) กล่ำวถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อระดับผลสัมฤทธิ์ใน   
กำรเรียน 3 ปัจจัย คือ 1. คุณสมบัติด้ำนควำมรู้ หมำยถึง กำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่มี
มำก่อนกำรเรียนเรื่องนั้น 2. คุณลักษณะด้ำนจิตพิสัย หมำยถึงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติที่มีต่อ    
วิชำเรียน ต่อโรงเรียน และมโนภำพเกี่ยวกับตนเองของผู้ เรียน  และ 3. คุณภำพของกำรสอน 
ประกอบด้วย เทคนิควิธีกำรสอน กำรให้ควำมช่วยเหลือ แรงเสริมจำกผู้สอน เป็นต้น ปัจจัยทั้งสำม
องค์ประกอบนี้สอดคล้องกับกำรแบ่งจุดมุ่งหมำยกำรเรียนรู้ของบลูม  (Bloom’s Taxonomy of 
Learning Domains) ทั ้ ง 3 ด ้ ำ น  ค ื อ  Cognitive Domain, Affective Domain แ ล ะ 
Psychomotor Domain นั่ น เ อ ง   

อนำสตำซี่ (Anastasi, 1970 : 142 อ้ำงถึงใน อำรมย์ สนำนภู่ 2540 : 17-18) กล่ำวถึง 
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยทำงด้ำนสติปัญญำ เป็น
ควำมสำมำรถของบุคคลที่ เกิดจำกควำมสำมำรถที่ติดตัวมำแต่ก ำเนิด  และมำจำกกำรสะสม
ประสบกำรณ์ ซึ่งแสดงออกได้หลำยทำง เช่น สมรรถภำพทำงสมอง ควำมถนัดทำงกำรเรียน ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ และควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ และปัจจัยทำงด้ำนที่ไม่ใช่สติปัญญำ ได้แก่ ทัศนคติที่มี
ต่อวิชำที่ เรียน  รูปแบบกำรเรียน  สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ  คุณภำพกำรสอนของครู            
กำรคบเพื่อน และกำรศึกษำของบิดำมำรดำ 

ฮำวิกเฮิสต์  และ นิ วกำเท่น  Harvighurst and Neugarten, 1969 : 157) กล่ ำวว่ำ 
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อระดับผลสัมฤทธิ์ในกำรเรียนมี  4 ปัจจัย ปัจจัยที่หนึ่ง คือ ควำมสำมำรถที่    
ติดตัวมำแต่ก ำเนิด ปัจจัยที่สอง คือ ชีวิตและกำรอบรมในครอบครัว ปัจจัยที่สำม คือ ประสิทธิภำพ
ของโรงเรียน และปัจจัยที่สี่ คือ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตนเองและควำมมุ่งหวังในอนำคต 

กำเย่ และบริกซ ์(Gagne and Briggs, อ้ำงถึงใน กรรณิกำร์ ภิรมย์รัตน์, 2550 : 6) ได้แบ่ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเรียนรู้เป็น 2 ประเภท คือ ปัจจัยแรก คือ ปัจจัยภำยนอก เป็นปัจจัยเดิมของ  
กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรให้สิ่งเร้ำพร้อมกับให้ผู้เรียนตอบสนองในสิ่งที่ต้องกำร กำรท ำซ้ ำคือ
กำรให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยใช้สิ่งเร้ำแล้วตอบสนองหลำย ๆ ครั้ง จนสำมำรถเรียนรู้ได้ กำรให้กำรเสริมแรง 
คือ กำรเสริมกำลังใจให้เกิดควำมพอใจในกำรเรียนรู้ และปัจจัยที่สอง คือ ปัจจัยภำยใน เป็นสิ่งภำยใน
ที่ผู้เรียนต้องมีเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ข้อเท็จจริงขณะเรียนขณะนั้นหรือระลึกจำกที่เคยเรียนมำแล้ว 
ทักษะทำงปัญญำหมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรใช้สมองเพ่ือกำรเรียนรู้ โดยระลึกจำกประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้ที่ผ่ำนมำ ยุทธศำสตร์ หมำยถึง สมรรถภำพที่ควบคุมกำรเรียนรู้ ควำมตั้งใจ กำรจ ำ และ
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พฤติกรรมกำรคิดของมนุษย์เป็นกระบวนกำรท ำงำนภำยในสมองของมนุษย์ ผู้เรียนอำจได้รับแนวทำง
ในขณะเรียน 

3.   แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.1 ชนิดของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ลักษณะของแบบสอบถำมวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดตำม
ลักษณะของกำรสร้ำง คือ แบบทดสอบที่สร้ำงโดยครู และแบบทดสอบมำตรฐำน (ล้วน สำยยศ และ
อังคณำ สำยยศ, 2538 : 146) คือ แบบทดสอบของครู หมำยถึง ชุดของข้อค ำถำมที่ครูเป็นผู้สร้ำง
ขึ้น เป็นข้อค ำถำมที่เกี่ยวกับควำมรู้ที่นักเรียนได้เรียนในห้องเรียน เป็นกำรทดสอบว่ำนักเรียนมีควำมรู้
มำกแค่ไหนบกพร่องในส่วนใดจะได้สอนซ่อมเสริม หรือเป็นกำรวัดเพ่ือดูควำมพร้อมที่จะเรียนใน
เนื้อหำใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรของครู และ แบบทดสอบมำตรฐำน หมำยถึง แบบทดสอบที่
สร้ำงขึ้นจำกผู้เชี่ยวชำญในแต่ละสำขำวิชำ หรือจำกครูที่สอนวิชำนั้น แต่ผ่ำนกำรทดลองหำคุณภำพ
หลำยครั้ง จนมีคุณภำพดีจึงสร้ำงเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบนั้น สำมำรถใช้หลักและเปรียบเทียบผล
เพ่ือประเมินค่ำของกำรเรียนกำรสอนในเรื่องใด  ก็ได้ แบบทดสอบมำตรฐำนจะมีคู่มือด ำเนินกำรสอบ
บอกถึงวิธีกำร และยังมีมำตรฐำนในด้ำนกำรแปลคะแนน 

3.2  ประเภทของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
              แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนมีหลำยประเภท แต่ที่นิยมใช้มี 6 ประเภท ดังนี้       
                   1) ข้อสอบอัตนัยหรือควำมเรียง (Subjective or Essay test) เป็นข้อสอบที่มีค ำถำม 
แล้วให้นักเรียนเขียนตอบอย่ำงเสรี เขียนบรรยำยตำมควำมรู้และเขียนข้อคิดเห็นของแต่ละคน 
             2) ข้อสอบแบบถูก-ผิด (True-false test) คือข้อสอบแบบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือกที่
มีลักษณะตรงข้ำมกัน เช่น เช่น ถูก-ผิด ใช่-ไม่ใช่ จริง-ไม่จริง เหมือนกัน-ต่ำงกัน เป็นต้น 

3) ข้อสอบแบบเติมค ำ (Completion test) เป็นข้อสอบที่มีข้อควำมที่ไม่สมบูรณ์ 
เพ่ือให้นักเรียนเขียนเติมค ำ ข้อควำม หรือประโยคให้สมบูรณ์  

4) ข้อสอบแบบตอบสั้นๆ (Short answer test) เป็นข้อสอบที่มีค ำถำม แล้วให้ผู้ตอบ
เขียนตอบ ค ำตอบที่ต้องกำร ซึ่งจะเขียนตอบแบบสั้นและกะทัดรัดได้ใจควำมสมบูรณ์ ไม่ใช่เป็น    
กำรบรรยำยแบบข้อสอบอัตนัยหรือควำมเรียง 

5) ข้อสอบแบบจับคู่  (Matching test) เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบที่มีค่ำ หรือ
ข้อควำมแยกออกจำกกันเป็น 2 อย่ำง แล้วให้ผู้ตอบเลือกจับคู่ว่ำแต่ละข้อควำมในชุดหนึ่งจะคู่กับค ำ
หรือข้อควำมใดในอีกชุดหนึ่งซึ่งมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมที่ผู้ออกข้อสอบก ำหนดไว้ 

6) ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice test) เป็นข้อสอบที่ประกอบด้วย
ค ำถำม และค ำตอบที่มีตัวเลือก (Choice) ให้นักเรียนเลือกตอบค ำตอบที่ถูก 1 ตัวเลือกส่วนตัวเลือกที่



34 

 

 

เหลือจะตัวเลือกลวง โดยปกติค ำถำมที่ก ำหนดให้นักเรียนหำตัวเลือกที่ถูกต้องมำกที่สุดเพียงตัวเลือก
เดียวจำกตัวเลือกอ่ืน ๆ  

กล่ำวโดยสรุป แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เป็นแบบทดสอบที่ครูผู้สอนสร้ำง
ขึ้น หรือแบบทดสอบมำตรฐำน เพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทำงกำรเรียนด้ำนเนื้อหำ ด้ำนวิชำกำร 
และทักษะต่ำง ๆ ของวิชำต่ำง ๆ ที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้ว เช่นที่  พวงรัตน์  ทวีรัตน์ (2543 : 96) 
ได้กล่ำวถึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนว่ำหมำยถึง แบบทดสอบที่วัดควำมรู้ของนักเรียน
ที่ได้เรียนไปแล้ว ซึ่งมักจะเป็นข้อค ำถำมให้นักเรียนตอบด้วยกระดำษและดินสอกับให้นักเรียนปฏิบัติจริง 

 3.3  หลักเกณฑ์ในการสร้างวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ในกำรสร้ำงแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  ผู้วิจัยได้วิเครำะห์จำกนักกำรศึกษำหลำย ๆ 

ท่ำน ที่กล่ำวถึงหลักเกณฑ์ไว้สอดคล้องกัน และได้ล ำดับเป็นขั้นตอนดังนี้ 
1) เนื ้อหำหรือทักษะที ่ครอบคลุมในแบบทดสอบนั ้น  จะต้องเป็นพฤติกรรมที่

สำมำรถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 
2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ใช้แบบทดสอบวัดนั้นถ้ำน ำไปเปรียบเทียบกันจะต้อง

ให้ทุกคนมีโอกำสเรียนรู้ในสิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนั้นได้ครอบคลุมและเท่ำเทียมกัน 
3) วัดให้ตรงกับจุดประสงค์ กำรสร้ำงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ควรจะวัด

ตำมวัตถุประสงค์ทุกอย่ำงของกำรสอน และจะต้องมั่นใจว่ำได้วัดสิ่งที่ต้องกำรจะวัดได้จริง 
4) กำรวัดผลสัมฤทธิ ์ท ำงกำร เร ียน  เป ็นกำรวัดควำม เจริญ งอกงำมของ

นักเรียน กำรเปลี่ยนแปลงและควำมก้ำวหน้ำไปสู่วัตถุประสงค์ที่วำงไว้ ดังนั้น ครูควรจะทรำบว่ำก่อน
เรียนนักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงไร เมื่อเรียนเสร็จแล้วมีควำมรู้แตกต่ำงจำกเดิมหรือไม่       
โดยกำรทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน 

5) กำรวัดผลเป็นกำรวัดผลทำงอ้อม เป็นกำรยำกที่จะใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบวัด
พฤติกรรมตรง ๆ ของบุคคลได้ สิ่งที่วัดได้ คือ กำรตอบสนองต่อข้อสอบ ดังนั้น กำรเปลี่ยนวัตถุประสงค์ให้
เป็นพฤติกรรมที่จะสอบ จะต้องท ำอย่ำงรอบคอบและถูกต้อง 

6) กำรวัดกำรเรียนรู้ เป็นกำรยำกที่จะวัดทุกสิ่งทุกอย่ำงที่สอนได้ภำยในเวลำจ ำกัด สิ่งที่
วัดได้เป็นเพียงตัวแทนของพฤติกรรมทั้งหมดเท่ำนั้น ดังนั้นต้องมั่นใจว่ำสิ่งที่วัดนั้นเป็นตัวแทนแท้จริงได้ 

7) กำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นเครื่องช่วยพัฒนำกำรสอนของครู  และเป็น
เครื่องช่วยในกำรเรียนของเด็ก 

8) ในกำรศึกษำที่สมบูรณ์นั้น สิ่งส ำคัญไม่ได้อยู่ที่กำรทดสอบแต่เพียงอย่ำงเดียว
กำรทบทวนกำรสอนของครูก็เป็นสิ่งส ำคัญยิ่ง 

9) กำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ควรจะเน้นในกำรวัดควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้ให้
เป็นประโยชน์ หรือกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ 
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10) ควรใช้ค ำถำมให้สอดคล้องกับเนื้อหำวิชำและวัตถุประสงค์ท่ีวัด 
11) ให้ข้อสอบมีควำมเหมำะสมกับนักเรียนในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ควำมยำกง่ำย

พอเหมำะ มีเวลำพอส ำหรับนักเรียนในกำรท ำข้อสอบ    

 3.4  การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 กำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นสิ่งส ำคัญ 

เพรำะแบบทดสอบที่มีประสิทธิภำพจะท ำให้กำรวัดผลสัมฤทธิ์มีควำมเที่ยงตรง ท ำให้ทรำบตัวแทนควำมรู้
ควำมสำมำรถที่แท้จริงของผู้เรียน ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำมวัดผลสัมฤทธิ์ อำจมีควำมแตกต่ำงกัน
ตำมแนวคิดของสร้ำงสร้ำง 

 สุพรรณิกำร์ จันทร์ชมพู  (2556) กล่ำวถึงขั้นตอนกำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์ ดังนี้ 

1)  ศึกษำหลักสูตรสถำนศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  หรือหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ     
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

2)  วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำระกำรเรียนรู้  มำตรฐำนกำรเรียนรู้  ตัวชี้วั ดกับ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ในเรื่องที่ต้องกำรสร้ำงแบบทดสอบ 

3)  สร้ำงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก เช่น จ ำนวน 35 ข้อ 
จ ำนวนที่ต้องกำรจริง จ ำนวน 20 ข้อ โดยให้ครอบคลุมเนื้อหำและจุดประสงค์ 

4)  น ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่สร้ำงขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชำญ 5 คน เพ่ือตรวจสอบและ        
ให้ข้อเสนอแนะ 

5)  ผู้เชี่ยวชำญประเมินควำมสอดคล้องระหว่ำงแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
โดยวิธี โรวิเนลลี่ (Rovinelli) และ แฮมเบลตัน (Hambletan) ซึ่งมีเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 

ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่ำข้อสอบนั้นวัดตำมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ให้คะแนน 0  เมื่อไม่แน่ใจว่ำข้อสอบนั้นวัดตำมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่ำข้อสอบนั้นไม่ได้วัดตำมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

6)  น ำคะแนนที่ผู้ เชี่ยวชำญลงควำมเห็นมำหำค่ำ IOC ของข้อสอบรำยข้อ มำพิจำรณำ      
ค่ำ IOC แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ท ำกำรทดสอบหำ         
ควำมเชื่อมั่น 

7)  น ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนได้รับกำรแก้ไขแล้วไปทดลองกับนักเรียนที่มี
ลักษณะคล้ำยกับกลุ่มตัวอย่ำง  

8) น ำผลกำรทดลองมำหำคุณภำพของข้อสอบ หำค่ำควำมยำก (P) และค่ำอ ำนำจจ ำแนก 
(r) แล้วเลือกข้อสอบที่มีค่ำควำมยำกระหว่ำง .20 ถึง .80 แล้วหำควำมเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับอีก
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ครั้ง ซึ่งค่ำอ ำนำจจ ำแนก คือ ประสิทธิภำพในกำรจ ำแนกผู้ตอบเป็นกลุ่มสูงกับกลุ่มต่ ำ เขียนแทนด้วย
สัญลักษณ์ “r” มีค่ำตั้งแต่ (0 – 1.00) ค่ำ r ที่เหมำะสม คือ r > .20 

9)  จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพเป็นฉบับ
สมบูรณ์ เพ่ือใช้จริง 

 
4.  กิจกรรมแนะแนว 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2551) 
ก ำหนดให้นักเรียนได้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ใน 8     
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ประกอบด้วย ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม สุขศึกษำและพลศึกษำ ศิลปะ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และภำษำต่ำงประเทศ ส่วน
ในกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมแนว และกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสำธำรณประโยชน์ 

กำรจัดกิจกรรมแนะแนวมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนำผู้เรียนไปสู่สมรรถนะท่ีส ำคัญ 5 
ประกำร และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประกำร (น.7) โดยน ำไปบูรณำกำรในกำรจัดกิจกรรม   
ตำมลักษณะของกิจกรรมแนะแนวที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
2551 อีกทั้งยังต้องส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตโดยมุ่งจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภำพ
ปัญหำ ควำมต้องกำร ควำมสนใจ ธรรมชำติของผู้เรียนและวิสัยทัศน์ของสถำนศึกษำ ที่ตอบสนอง
จุดมุ่งหมำยหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 ให้ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีพ รวมทั้งด้ำนส่วนตัวและสังคมเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  โดยผู้เรียนมีอิสระในกำรคิดและ
ตัดสินใจด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยกำรปฏิบัติจนกระทั่งเกิดทักษะชีวิต ตลอดจนครูทุกคนต้อง
มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม โดยมีครูแนะแนวเป็นพี่เลี้ยงและประสำนงำน 

4.1 ความหมายของกิจกรรมแนะแนว 
            มีผู้ให้ควำมหมำยของกิจกรรมแนะแนวที่แตกต่ำงกัน ดังต่อไปนี้ 

กระทรวงศึกษำธิกำร (2546 : 24) ได้ให้ค ำอธิบำยไว้ว่ำ กิจกรรมแนะแนว คือ กิจกรรมที่มุ่ง
ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนให้พัฒนำตนเองอย่ำงเต็มตำมศักยภำพรักและเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน
พ่ึงตนเอง มีทักษะในกำรเลือกแนวทำงกำรศึกษำ กำรงำน และอำชีพชีวิตและสังคมมีสุขภำพจิตที่ดี มี
จิตส ำนึกในกำรท ำประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และประเทศชำติ 

กระทรวงศึกษำธิกำร (2551 : 20) ได้อธิบำยกิจกรรมแนะแนวว่ำ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
และพัฒนำผู้ เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สำมำรถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหำ ก ำหนด
เป้ำหมำย วำงแผนชีวิตทั้งด้ำนกำรเรียน และอำชีพ สำมำรถปรับตนได้อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้    
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ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้ำใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค ำปรึกษำแก่ผู้ปกครองใน   
กำรมีส่วนร่วมพัฒนำผู้เรียน  

ประหยัด  ทองมำก (2533 : 353) ให้ ควำมหมำยของกิจกรรมแนะแนวว่ ำ เป็ น            
กำรด ำเนินงำนหรือกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรแนะแนวให้แก่นักเรียนในช่วงเวลำที่ก ำหนดใน
หลักสูตร เพ่ือให้นักเรียนรู้จักและเข้ำใจตนเอง สภำพแวดล้อม สำมำรถพัฒนำตนเอง และปรับตัว    
เข้ำกับสังคม และสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ 

ฤทัย บุญมำเมือง (2554 : 3) ให้ควำมหมำยของ กิจกรรมแนะแนว ว่ำเป็น กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนำนักเรียนในด้ำนกำรศึกษำ อำชีพและสังคมโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม เพ่ือฝึกควำมกล้ำแสดงออก
เพ่ือให้นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมได้ส่งเสริมควำมกล้ำแสดงออก 

สรำญทิพย์ อนุมัติ (2545 : 6) สรุปไว้ว่ำ กิจกรรมแนะแนว คือกำรจัดกิจกรรมที่มีลักษณะ
เป็นกระบวนกำรมีล ำดับขั้นตอนในกำรจัดกิจกรรม ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมำยที่ตั้งไว้ซึ่งเป็น
กระบวนกำรที่ช่วยให้นักเรียนเกิดควำมเข้ำใจตนเอง เข้ำใจสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ รอบตัว สำมำรถพัฒนำ
ศักยภำพที่มีอยู่ในตนเองได้อย่ำงเต็มที่ 

จำกควำมหมำยของกิจกรรมแนะแนวข้ำงต้น สรุปได้ว่ำกิจกรรมแนะแนว คือ กิจกรรม     
ที่ช่วยให้นักเรียนรู้จัก เข้ำใจ และเห็นคุณค่ำในตนเอง และผู้ อ่ืน  รู้จักพัฒนำตนเอง มีทักษะใน       
กำรเรียนรู้ กำรตัดสินใจ แก้ไขปัญหำ ปรับตัวเองได้ และสำมำรถวำงแผนกำรด ำเนินชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่ำงมีควำมสุข 

4.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการแนะแนว 
            วัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่กล่ำวไว้ในหนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน ตำมหลักสูตรกำรศึกษำพ้ืนฐำน พ.ศ. 2544 มี 6 ประกำร ดังต่อไปนี้ 

    1) เพ่ือให้ผู้ เรียนค้นพบควำมถนัด ควำมสำมำรถ ควำมสนใจของตนเอง รักและ      
เห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

             2) เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักกำรแสวงหำควำมรู้จำกข้อมูล ข่ำวสำร แหล่ งเรียนรู้ทั้งด้ำน
กำรศึกษำ อำชีพ ส่วนตัว สังคม เพ่ือน ำไปใช้ในกำรวำงแผนเลือกแนวทำงกำรศึกษำ อำชีพ  ได้
เหมำะสมสอดคล้องกับศักยภำพของตนเอง 

    3) เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนำบุคลิกภำพและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
     4) เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในงำนอำชีพ และมีเจตคติที่ดี

ต่ออำชีพสุจริต 
                  5) เพ่ือให้ผู้เรียนมีค่ำนิยมที่ดีงำมในกำรด ำเนินชีวิต เสริมสร้ำงวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรม 

    6) เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชำติ 
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(กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร, 2546 : 24) 
 
 

 4.3 หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว  
       ในกำรจัดกิจกรรมแนะแนวแต่ละครั้ง ผู้จัดควรค ำนึงถึงหลักกำรจัดกิจกรรมแนะแนว 
ดังต่อไปนี้ 
       1) จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำ ควำมต้องกำร ควำมสนใจ และ  
ธรรมชำติของผู้เรียน 
       2) จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถำนศึกษำ ที่ต้องสนองตอบจุดหมำย
ของหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
       3) จัดกิจกรรมเพ่ือผู้เรียนทุกคน โดยครอบคลุมด้ำนกำรศึกษำ กำรงำนและอำชีพ 
ชีวิตส่วนตัวและสังคม 
(กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร, 2546 : 24) 

4.4  แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว 
       ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 ก ำหนดแนวกำรจัดกิจกรรม

แนะแนว ดังนี้ 
       1)  ศึกษำวิเครำะห์สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร ควำมสนใจ ธรรมชำติของผู้เรียน 
       2) วิเครำะห์สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของ

สถำนศึกษำ และวิเครำะห์ข้อมูลของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
       3) ก ำหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนอำชีพด้ำน

ส่วนตัวและสังคม โดยยึดสภำพปัญหำ ควำมต้องกำร ควำมสนใจ ตลอดจนธรรมชำติของผู้เรียนและ
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ โดยครู ผู้ปกครอง และผู้เรียนมีส่วนร่วม 

       4) ก ำหนดวัตถุประสงค์กำรจัดกิจกรรมแนะแนวของสถำนศึกษำเป็นระดับกำรศึกษำ
และชั้นปี 

       5) ออกแบบกำรจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ กำรจัดกิจกรรม 
เวลำจัดกิจกรรม หลักฐำนกำรท ำกิจกรรม และกำรประเมินผล 

       6) จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวรำยชั่วโมง  ประกอบด้วย  ชื่อกิจกรรม 
จุดประสงค์เวลำ เนื้อหำ/สำระ วิธีด ำเนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ ์และกำรประเมินผล 

       7) จัดกิจกรรมแนะแนวตำมแผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวและประเมินผลกำรจัด
กิจกรรมแนะแนวตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 
สำมำรถสรุปได ้ดังแผนภำพ 11 (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2553 : 20) 
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                                    การจัดกิจกรรมแนะแนว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หลักการ 

วัตถุประสงค์ 

            ขอบข่าย 

๑. ด้านการศกึษา 
๒. ด้านอาชีพ 
๓. ด้านสว่นตวัและสงัคม 
 

 

 

๑. เพื่อให้ผู้ เรียนรู้จกั เข้าใจ 

     รักและเห็นคณุคา่ใน 
     ตนเองและผู้อื่น 
๒. เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถ  

    วางแผนการศกึษา อาชีพ 
    รวมทัง้สว่นตวัและสงัคม  
๑. เพื่อให้ผู้ เรียนรู้สามารถ 
     ปรับตวัได้อยา่ง   
     เหมาะสมและอยูร่่วมกบั 
    ผู้อื่นได้อยา่งมคีวามสขุ 

 

.  
 

 

 

เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้สอดคล้องกบัสภาพ

ปัญหา ความตอ้งการ ความสนใจ 

ธรรมชาติของผู้เรียนและวสิัยทัศน์ของ

สถานศกึษาท่ีตอบสนองจุดมุ่งหมาย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้ครอบคลุมท้ังดา้น

การศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม เนน้

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการ

ปฏบัิตกิิจกรรมจนเกิดการเรียนรู้และเกดิ

ทักษะชีวิต โดยมีครูผู้รับผิดชอบ 

จัดกิจกรรมและประสานความร่วมมอืกับ

ครูหรือผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง 

 

 

.  
 

 

 

๑. ศกึษาวเิคราะห์สภาพปัญหา ความตอ้งการ ความสนใจ และธรรมชาติของผู้เรียน 

๒. วเิคราะห์สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ วสิัยทัศน์ของสถานศกึษาและ 

    ข้อมูลของผู้เรียนรายบุคคล 

๓. ก าหนดสัดสว่นกจิกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมดา้นการศึกษา ด้านอาชพี ด้านส่วนตัวและสังคม 

๔. ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศกึษา 

๕. ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว 

๖. จัดท าแผนการจัดกจิกรรมแนะแนว 

๗. จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผน และประเมินผลการจัดกิจกรรม 

๘. ประเมินเพื่อตัดสนิผล และสรุปรายงาน 
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     ซ่อมเสริม                     ประเมิน 

 
 
                           
 
 
 
 
                        ส่งผลการประเมิน 

           แผนภาพ 11 แนวการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

4.5  รูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว 
      กำรจัดกิจกรรมแนะแนวโดยทั่วไปแล้วใช้รูปแบบกำรสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง 

(Student-Centred Instruction) ซึ่ งมีแนวคิดว่ำ ในกำรสอนหรือกำรจัดกิจกรรมนั้ นผู้ สอน         
ต้องค ำนึงถึงกำรเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นส ำคัญ และพยำยำมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้โดยกำรกระท ำ 
(Learning by Doing) ค ำว่ำผู้เรียนเป็นส ำคัญ หรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง หมำยถึง กำรให้ผู้เรียน    
เป็นจุดสนใจ หรือเป็นสิ่งส ำคัญที่สุด โดยดูได้จำกบทบำทกำรแสดงออกของผู้เรียนในกิจกรรมหรือ
กระบวนกำรเรียนรู้ ถ้ำครูมีบทบำทมำกในกระบวนกำรเรียนรู้ ผู้เรียนมีบทบำทน้อยกว่ ำ ก็ถือว่ำ     
ครูเป็นศูนย์กลำงของกำรเรียนกำรสอนนั้น  แต่ถ้ำผู้ เรียนมีบทบำทมำก ครูมีบทบำทน้อย               
ในกระบวนกำรเรียนรู้นั้นก็ถือว่ำ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง (ทิศนำ แขมมณี, 2545 : 120)  

     กำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงนั้น มีลักษณะดังต่อไปนี้  
     1) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงตื่นตัวทำงกำย คือผู้เรียน มี

กำรเคลื่อนไหวท ำกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงกระฉับกระเฉง 
     2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงตื่นตัวทำงสติปัญญำ คือ

ผู้เรียนมีกำรคิด วิเครำะห์ ใช้สติปัญญำเพ่ือสรำ้งควำมเข้ำใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ 
     3) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงตื่นตัวทำงอำรมณ์ คือ มี

อำรมณ์ ควำมรู้สึกร่วมในกำรเรียนรู้นั้น ๆ 
     4) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงตื่นตัวทำงสังคม คือ ผู้เรียนได้

มีปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมกับผู้อ่ืนและสิ่งต่ำง ๆ รอบตัว 

    เกณฑ์การประเมิน 

๑. เวลาเข้าร่วม 
๒. การปฏิบตัิงาน 
๓. ผลงาน/ชิน้งาน/คณุลกัษณะ
ของผู้ เรียน 

 
 

 

 

ผ่าน 
 

 

 

ไม่ผ่าน 
 

 

 

ตามเกณฑ์ 
ไมต่ามเกณฑ์ 
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     5) บทบำทกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ทั้ง 4 ด้ำนของผู้ เรียนมี
มำกกว่ำผู้สอน 

     6) จ ำนวนผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงตื่นตัวมีเป็นส่วนใหญ่ 
(ทิศนำ แขมมณี, 2545 : 121-122)  

ส ำหรับเทคนิควิธีกำรสอน หรือกำรจัดกิจกรรมแนะแนวนั้นสำมำรถท ำได้หลำยวิธีด้วยกัน 
ซ่ึงเป็นเทคนิควิธีกำรกลุ่มที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมแนะแนวได้ (สุรำงค ์ โค้วตระกูล, 2541: 
397 อ้ำงถึงใน ฤทัย บุญมำเมือง (2554 : 12 - 13) ดังต่อไปนี้ 

1) เกม (Game) กำรสอนโดยใช้เกม เป็นกำรสอนโดยให้ผู้เรียนเข้ำไปอยู่ในกิจกรรมหรือ
สถำนกำรณ์ที่ผู้เล่นยินยอมตกลงกันที่จะปฏิบัติตำมเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง  เพ่ือให้ได้ตำมเป้ำหมำย     
ที่ต้องกำร ซึ่งมักจะมีผลในรูปของกำรแพ้กำรชนะ กำรเล่นเกมจะช่วยให้สมำชิกได้เรียนรู้ยุทธวิธี       
ที่จะเอำชนะอุปสรรคต่ำง ๆ และได้ฝึกฝนเทคนิคและทักษะที่ต้องกำร  รวมทั้ งช่วยให้ เกิด          
ควำมสนุกสนำนในกำรเรียน 

2) บทบำทสมมติ (Role-Play) กำรใช้กิจกรรมบทบำทสมมติ เป็นกำรใช้ตัวละครที่สมมติ
ขึ้นจำกสถำนกำรณ์ใดสถำนกำรณ์หนึ่งที่ใกล้เคียงกับควำมเป็นจริง มำเป็นเครื่องมือในกำรจัดกิจกรรม
โดยให้สวมบทบำทนั้น ๆ ผู้เรียนสำมำรถแสดงควำมรู้สึกนึกคิดของตนเองและผู้อ่ืนได้อย่ำงลึกซึ้ง     
ท ำให้เข้ำใจถึงบทบำทที่ต่ำงไปจำกตน 

3). กรณีตัวอย่ำง (Case) เป็นกำรใช้กรณีหรือเรื่องรำวต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง มำดัดแปลง 
และใช้สื่อ ตัวอย่ำง หรือเครื่องมือ ในกำรศึกษำ วิเครำะห์  และอภิปรำยกัน  เป็นกำรฝึกฝน          
กำรใช้ควำมคิดในกำรแก้ปัญหำหลำย ๆ แบบ วิธีกำรนี้ช่วยให้ผู้เรียนคิดและพิจำรณำข้อมูลที่ตนได้รับ
อย่ำงถี่ถ้วน นอกจำกนี้ยังช่วยให้กำรเรียนรู้มีลักษณะใกล้เคียงกับสภำพควำมเป็นจริง ที่ท ำให้        
กำรเรียนรู้มีควำมหมำยต่อผู้เรียนมำกยิ่งขึ้น 

4) สถำนกำรณ์จ ำลอง (Simulation) เป็นกำรใช้สถำนกำรณ์ที่จ ำลองข้ึนให้เหมือนจริงหรือ 
ใกล้เคียงกับควำมเป็นจริง โดยให้ผู้เรียนเข้ำไปอยู่ในสถำนกำรณ์นั้น และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่ำง ๆ     
ที่อยู่ในสถำนกำรณ์ โดยใช้ข้อมูลควำมเป็นจริงของสภำพกำรณ์นั้นเพ่ือตัดสินใจและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ 
ซึ่งกำรตัดสินใจจะส่งผลถึงผู้ใช้สถำนกำรณ์จ ำลองในลักษณะเดียวกันกับในสถำนกำรณ์จริง กำรใช้
สถำนกำรณ์จ ำลองช่วยให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซ้ึง ในองค์ประกอบอันซับซ้อนของสภำพจริง
ได้ เพรำะกำรกระท ำพฤติกรรมต่ำง ๆ ในชีวิตจริงอำจท ำไม่ได้เพรำะเป็นกำรเสี่ยงเกินไปต่อผล        
ทีอ่ำจจะเกิดข้ึนจำกสภำพจริง 

5) กลุ่มย่อย (Small Group) กำรใช้กลุ่มย่อยช่วยเปิดโอกำสให้สมำชิกได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่ำงทั่วถึง รวมทั้งให้สมำชิกได้เรียนรู้จำกกันและกัน คือได้เรียนรู้ควำมรู้สึก พฤติกรรม    
กำรปรับตัว กำรมีปฏิสัมพันธ์ กำรเรียนรู้บทบำทหน้ำที่ กำรแก้ปัญหำและกำรตัดสินใจร่วมกัน        
ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมคิดอีกด้วย กำรใช้เทคนิคกลุ่มย่อยมีหลำยวิธีด้วยกัน 
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แต่ที่นิยมใช้กันมำกที่สุดคือกลุ่มระดมสมองที่เรียกว่ำ Brainstorming Group โดยที่สมำชิกในกลุ่ม
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ โดยไม่มีกำรขัดขวำงหรือขัดแย้งควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

 4.6 การประเมินผลกิจกรรมแนะแนว 
 กำรประเมินผลกิจกรรมแนะแนวตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 
ก ำหนดให้ผู้มีส่วนร่วม ซึ่งได้แก่ครูผู้จัดกิจกรรมแนะแนวหรือครูแนะแนว ผู้เรียน และผู้ปกครอง       
มีภำรกิจรับผิดชอบในกำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรมแนะแนว ดังต่อไปนี้ 

      1) ครูผู้จัดกิจกรรมแนะแนว ผู้เรียน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลเพ่ือ
พัฒนำผู้เรียน โดยครูผู้จัดกิจกรรมมีภำรกิจในกำรวำงแผนกำรประเมิน  ด ำเนินกำรประเมิน น ำผล  
กำรประเมินไปพัฒนำผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องทรำบ 

      2) ผู้เรียนอำจมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรประเมิน  ประเมินตนเองและเพ่ือน 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรเสนอควำมคิดเห็นในกำรประเมิน  ประเมินผลกำรพัฒนำผู้เรียน โดย
ประสำนร่วมมือกับครูผู้จัดกิจกรรม ประเมิน บันทึก สรุปผลกำรพัฒนำและกำรปฏิบัติกิจกรรมของ
ผู้เรียน 
                    3) กำรประเมินเพ่ือตัดสินผลกำรเรียน ครูผู้จัดกิจกรรมตรวจสอบเวลำกำรเข้ำร่วม 
กิจกรรม และประเมินผลกำรปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย  ตัดสินผลกำรประเมินเป็น 
“ผ่ำน” และ “ไม่ผ่ำน” ดังนี้ 

      ผ่ำน หมำยถึง ผู้เรียนมีเวลำเข้ำร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงำน/ชิ้นงำน/
คุณลักษณะตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด 

      ไม่ผ่ำน หมำยถึง ผู้เรียนมีเวลำเข้ำร่วมกิจกรรมไม่ครบตำมเกณฑ์ ไม่ผ่ำนกำรปฏิบัติ
กิจกรรม หรือมีผลงำน/ชิ้นงำน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
(กระทรวงศึกษำธิกำร, 2551 : 23) 
       ส ำหรับวิธีกำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรมแนะแนว ครูแนะแนว หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
สำมำรถเลือกใช้วิธีกำรประเมินผลหลำกหลำยวิธีกำรตำมควำมเหมำะสม เช่น แฟ้มสะสมผลงำน   
กำรประเมินตำมสภำพจริง กำรประเมินตนเอง กำรประเมินโดยกลุ่ม/เพ่ือน กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์            
กำรเขียนรำยงำน และหลักฐำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ฯลฯ (กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร, 2546 : 
24) 
 4.7 แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว 
      แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญมำกในกำรสอนหรือจัดกิจกรรม
แนะแนวให้แก่นักเรียน เพรำะจะท ำให้ผู้สอนมีควำมพร้อมและมีทิศทำงที่ชัดเจนในกำรสอน 
สอดคล้องกับ อรทัย อินตำ (2554) ที่กล่ำวถึงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ว่ำมีควำมส ำคัญมำกต่อกำรเรียนรู้
ของผู้ เรียน เพรำะท ำให้ทรำบถึงจุดประสงค์ของกำรเรียนในแต่ละครั้ง ท ำให้สำมำรถเตรียม          
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สื่อ อุปกรณ์ และกำรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมตำมจุดประสงค์ของกำรเรียนกำรสอน ผู้สอน   
ที่ ไม่ จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ก่อนล่วงหน้ ำในกำรสอนแต่ละครั้ งย่อมท ำให้ กำรสอน                  
ไม่มีประสิทธิภำพ ไม่มีทิศทำง และไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร 
 ชำญชัย อำจิณสมำจำร (2547 : 51-53 อ้ำงถึงใน อรทัย อินตำ, 2554) กล่ำวถึง
ควำมส ำคัญของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไว้ดังนี้ 

1) ควำมเจริญ งอกงำมของผู้ เรียนขึ้นอยู่ กับกำรคัดเลือกเนื้ อหำสำระ กิจกรรม 
ประสบกำรณ์ และวิธีสอนที่เหมำะสม เพ่ือท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจ ควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ 
และระดับวุฒิภำวะของผู้เรียน 

2) กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นกรอบของจุดมุ่งหมำย แล้วเลือกเนื้อหำสำระ วัสดุ
อุปกรณ์ และเทคนิคกำรวัดผลประเมินผล เป็นกำรช่วยให้ผู้สอนสำมำรถเตรียมบทเรียนได้ดี 

3) เป็นกำรคำดคะเนว่ำกำรจัดกำรเรียนรู้ครั้งนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิดกำรสอนที่ดี กระตุ้น
ผู้สอนให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

4) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นคู่มือส ำหรับผู้สอ เป็นเครื่องช่วยจ ำเนื้อหำสำระ หรือกำร
จัดล ำดับสิ่งที่จะจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

5) ช่วยป้องกันกำรเสียเวลำ รวมทั้งช่วยให้ผู้สอนมีระบบ ระเบียบ และตัดสินใจว่ำจะ
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงไรจึงจะไม่มำกหรือน้อยเกินไป 

6) ป้องกันไม่ให้กำรจัดกำรเรียนรู้ครั้งนั้น ๆ ออกเนื้อเนื้อหำสำระ 
7) ท ำให้ผู้สอนเกิดควำมเชื่อมั่นในตนเอง ลดควำมรู้สึกไม่มั่นใจลง โดยเฉพำะผู้สอนใหม่ ที่

มักจะรู้สึกประหม่ำและเครียด 
8) กำรเตรียมกำรสอนที่ดีช่วยให้ผู้สอนสำมำรถด ำเนินกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
9) ช่วยให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ รู้ว่ำผู้สอนด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้อะไรไป

บ้ำง เนื้อหำสำระครบถ้วน ครอบคลุมหรือไม่ รวมทั้งยังสำมำรถช่วยตัดสิประสิทธิภำพของผู้สอน     
อีกด้วย 

10) เป็นประโยชน์ส ำหรับผู้ที่จะมำสอนแทนในกรณีที่เกิดควำมจ ำเป็น   
 รูปแบบกำรจัดท ำกำรเรียนรู้มีควำมแตกต่ำงกันบำงในผู้สอนแต่ละคน โดยทั่วไปจะมี       
2 ส่วน คือส่วนหัวของแผนหรือส่วนน ำ และส่วนที่เป็นองค์ประกอบของแผน ในส่วนน ำจะบอก      
ให้ทรำบเกี่ยวกับที่มำของแผนกำรเรียนรู้ ชื่อแผนกำรเรียนรู้ และกำรใช้แผนกำรเรียนรู้ส ำหรับ      
กำรจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนในระดับชั้นใด เป็นต้น ส่วนที่เป็นองค์ประกอบจะกล่ำวถึงประเด็นต่ำง ๆ 
ในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เช่น สำระส ำคัญ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เนื้อหำสำระ เป็นต้น 
 ทิศนำ แขมมณี และคณะ (2548) กล่ำวถึงองค์ประกอบของแผนกำรจัดกิจกรรมเรียนรู้    
มีหัวข้อ ดังนี้ 

1) สำระส ำคัญ 
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2) จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
3) เนื้อหำ 
4) กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
5) สื่อและอุปกรณ ์
6) กำรวัดผลและประเมินผล 
7) บันทึกหลังสอน 

7.1 ผลกำรเรียน 
7.2 ปัญหำและอุปสรรค 
7.3 ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข 

 มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำกำรเรียนรู้ (2551) เสนอว่ำกำรจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรม
แนะแนวด ำเนินกำร 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) สำระส ำคัญ หมำยถึง ควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับเนื้อหำ หลักกำร วิธีกำร ข้อเท็จจริง
และแนวคิดต่ำง ๆ ที่ก ำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในแผนนี้ และรวมถึงควำมส ำคัญหรือประโยชน์ที่เกิด
จำกกำรเรียนรู้ 

2) ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง หมำยถึง สิ่งที่คำดหวังเมื่อผู้เรียนได้ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้
อย่ำงครบถ้วนทุกข้ันตอนแล้ว น่ำจะเกิดควำมงอกงำม 

3) จุดประสงค์กำรเรียนรู้ หมำยถึง สิ่งที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน เมื่อได้ร่วมเรียนรู้
และปฏิบัติกิจกรรมตำมแผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนว ซึ่งจ ำแนกออกเป็น 3 ด้ำน คือ ด้ำนพุทธิพิสัย 
ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ต้องกำรเน้นให้เกิดพฤติกรรมด้ำนใดขึ้นอยู่กับผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกำรจัดกิจกรรมแนะแนว  

4) สำระกำรเรียนรู้ หมำยถึงรำยละเอียดของเรื่องที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมแนะแนว เพ่ือให้
บรรลุตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ สำมำรถเขียนไว้ในแผนกำรจัดกิจกรรมทั้งหมด หรือเขียนเฉพำะ
หัวข้อเรื่อง รำยละเอียดน ำไปไว้ในท้ำยแผนกำรสอน หรือเอกสำรประกอบกำรจัดกิจกรรมแนะแนว 

5) กิจกรรมกำรเรียนรู้ และธรรมชำติของผู้เรียน สำมำรถเลือกได้หลำยรูปแบบ เช่น 
กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กระบวนกำรคิดท่ีใช้วิธีคิดแบบหมวกหกใบ เป็นต้น 

6) สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ หมำยถึง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้    
ต่ำง ๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ได้ง่ำยและรวดเร็ว เหมำะสมและสอดคล้องกับเนื้อหำ 
ธรรมชำติของผู้เรียน ทันสมัย เร้ำใจผู้เรียน สื่อหรืออุปกรณ์อำจอยู่ในรูปของ 

6.1)  ใบงำน คือสื่อประกอบกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ครูจัดท ำขึ้นโดยมีจุดประสงค์ 
เพ่ือฝึกทักษะย่อยที่ส ำคัญให้แก่ผู้เรียน ส่วนประกอบของใบงำน ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ ค ำชี้แจง
เนื้อหำของงำนที่ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติ 
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6.2)  ใบควำมรู้ คือ เอกสำรที่ได้สรุปควำมรู้หรือข้อมูลที่จ ำเป็นต่อกำรจัดสร้ำงองค์
ควำมรู้ใหม่ เพ่ือให้ผู้เรียนได้อ่ำนและศึกษำเอง ส่วนประกอบของใบควำมรู้ ชื่อควำมรู้หรือข้อมูล 
เนื้อหำสำระ 

7) กำรติดตำมและประเมินผล คือ กำรตรวจสอบผู้เรียนได้เกิดกำรเรียนรู้และมีพฤติกรรม 
หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้หรือไม่ มำกหรือน้อยเพียงใด กำรติดตำมและ
ประเมินผลใช้กำรติดตำมและประเมินตำมสภำพจริง ซึ่งวิธีกำรอำจใช้ กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์    
กำรตรวจผลงำน กำรรำยงำนตนเอง กำรใช้บันทึกจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง กำรใช้ข้อสอบวัดควำมสำมำรถ
จริง และแฟ้มสะสมงำน เป็นต้น 

8) กิจกรรมเสนอแนะ หมำยถึง กำรน ำเสนอกิจกรรมเพ่ือตอบสนองผู้เรียนที่มีศักยภำพ
แตกต่ำงกันตำมแต่โอกำส และเวลำอันเหมำะสมตลอดจนควำมพร้อมของผู้เรียนและครู 

 
 ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้, 2551:    
43 - 45) 

แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนว  หน่วยกำรเรียนรู้ กำรเรียนของฉัน  จ ำนวน 2 คำบ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3         ภำคเรียนที่ 1       ปีกำรศึกษำ 2549 

 
1.  สำระส ำคัญ 

 กำรเรียนที่จะประสบควำมส ำเร็จได้ ผู้เรียนจะต้องมีนิสัยทำงกำรเรียนที่ดี มีวิธีกำรเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับลีลำกำรเรียนรู้ของตนเองจะช่วยให้พัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเองได้ 

2.  ผลกำรเรียนรู้ 
 นักเรียนสำมำรถเลือกนิสัยกำรเรียนและใช้ข้อมูลด้ำนลีลำกำรเรียนรู้มำปรับปรุงกำรเรียน
ของตนเอง 

3.  จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
3.1 นักเรียนอธิบำยนิสัยกำรเรียนของตนเองได้ 
3.2 นักเรียนสรุปลีลำกำรเรียนรู้ของตนเองได้ 
3.3 นักเรียนเลือกนิสัยกำรเรียนและใช้ข้อมูลลีลำกำรเรียนรู้มำปรับปรุงกำรเรียนของ

ตนเองได้ 
3.4 นักเรียนปรับปรุงกำรเรียนรู้ของตนเองได้ 
3.5 นักเรียนเห็นควำมส ำคัญของนิสัยกำรเรียนและลีลำกำรเรียนรู้ 

4.  สำระกำรเรียนรู้ 
4.1 นิสัยกำรเรียน 
4.2 ลีลำกำรเรียนรู้ 
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5.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 คำบท่ี 1 นิสัยกำรเรียน 
 ขั้นน ำ 
       ครูชวนนักเรียนสนทนำเกี่ยวกับวิธีกำรเรียนของนักเรียน 
 ขั้นกิจกรรม 

1) นักเรียนท ำแบบส ำรวจนิสัยกำรเรียน และแลกกันตรวจกับเพ่ือน 
2) นักเรียนเขียนผลกำรประเมินนิสัยกำรเรียนของตนเองในใบงำน 
3) นักเรียนที่มีนิสัยกำรเรียนต่ำงกัน เข้ำกลุ่มเดียวกัน ช่วยกันวิเครำะห์ทำงแก้ไข

นิสัยกำรเรียนของสมำชิกในกลุ่มตำมใบงำน “แนวทำงแก้ไขนิสัยกำรเรียน” 
4) นักเรียนแต่ละกลุ่มรำยงำนผลกำรวิเครำะห์นิสัยกำรเรียน และเสนอ 

แนวทำงแก้ไข 
5) ครูอธิบำยนิสัยกำรเรียน กำรส ำรวจนิสัยกำรเรียน และกำรปรับปรุง 

นิสัยกำรเรียน 
6) นักเรียนเลือกนิสัยกำรเรียนของตนเองที่ต้องกำรปรับปรุงแล้วท ำใบงำน  

“สัญญำใจ” 
 ขั้นสรุป 
        นักเรียนและครูร่วมกันสรุปประโยชน์และวิธีกำรสร้ำงนิสัยกำรเรียนที่ดี 
 คำบที่ 2 ลีลำกำรเรียนรู้ 
 ขั้นน ำ 
         ครูสุ่มนักเรียน 4 – 6 คน ให้อธิบำยวิธีกำรเรียนรู้ที่ตนเองถนัด 
 ขั้นกิจกรรม 

1) นักเรียนท ำแบบส ำรวจลีลำกำรเรียนรู้ ตรวจคะแนนและศึกษำใบควำมรู้ลีลำ
กำรเรียนรู้ 

2) นักเรียนที่มีนิสัยกำรเรียนเหมือนกันเข้ำกลุ่มเดียวกัน ช่วยกันอภิปรำยตำม    
ใบงำน “งำนลีลำกำรเรียนรู้ของฉัน” 

3) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมำรำยงำนผลกำรอภิปรำย 
4) นักเรียนทุกคนท ำใบงำน “เป้ำหมำยกำรเรียน” ส่วนที่เป็นกิจกรรมในชั้นเรียน 
5) นักเรียนน ำผลกำรส ำรวจนิสัยกำรเรียน และผลลีลำกำรเรียนรู้ของตนเองมำ

พิจำรณำวำงวำงปรับปรุงกำรเรียนของตนเองด้วยกำรเรียนเรียงควำมเรื่อง 
“แผนกำรปรับปรุงกำรเรียนของฉัน” 

 ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยคุณค่ำของกำรรู้จักนิสัยกำรเรียนและลีลำกำรเรียนรู้ 
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ของตนเอง รวมทั้งร่วมกันก ำหนดเวลำส่งเรียงควำม “แผนกำรปรับปรุงกำรเรียน 
ของฉัน” 

6. สื่อและอุปกรณ์ 
6.1 แบบส ำรวจนิสัยกำรเรียน 
6.2 แบบส ำรวจลีลำกำรเรียน 
6.3 เรื่อง สรุปนิสัยกำรเรียน 
6.4 เรื่อง สัญญำใจ 
6.5 เรื่อง กำรฝึกส ำรวจนิสัย (ส ำหรับครู) 
6.6 เรื่อง ลีลำกำรเรียนรู้ (ส ำหรับนักเรียน) 
6.7 เรื่อง ลีลำกำรเรียนรู้ของฉัน 
6.8 เรื่อง เป้ำหมำยกำรเรียน 
6.9 หลำยลีลำกำรเรียนรู้ (ส ำหรับครู) 

 7. กำรวัดผลและประเมินผล 
7.1 สังเกตกำรท ำงำนกลุ่ม 
7.2 สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
7.3 ตรวจสอบกำรรำยงำนผลหลังท ำกิจกรรม “เป้ำหมำยกำรเรียน” 
7.4 กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมกิจกรรม “สัญญำใจ” 

 8. บันทึกหลังกำรจัดกิจกรรม 
  
 ในกำรวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิจัยใช้ โปรแกรมกำรจัดกิจกรรมแนะแนว โดยประยุกต์จ ำก          
แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวข้ำงต้นแทนแผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนว เพ่ือให้มีควำมเหมำะสมใน       
กำรจัดกิจกรรมส ำหรับกลุ่มทดลอง โปรแกรมกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เนื้อหำ จ ำนวนสมำชิก ระยะเวลำ สถำนที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ 
วิธีด ำเนินกำร กำรประเมินผลกิจกรรม นอกจำกนี้ยังมีส่วนที่เป็นแบบประเมินโปรแกรมหลังกำรฝึ ก 
คู่มือครูส ำหรับกำรใช้โปรแกรม และภำคผนวก โปรแกรมของกำรวิจัยทั้งหมดดูได้ใน ภำคผนวก ฎ 
 
5.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 สุพัตตรำ แก้ววิชิต (2548) ได้ศึกษำแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำและเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  จ ำแนกตำมเพศ ชั้นปีที่ศึกษำ คณะ        
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ที่ศึกษำ และกำรอบรมเลี้ยงดู กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรี ชั้นปีที่ 1-4 ที่ก ำลังศึกษำ  
ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2547 จ ำนวน 443 คน ได้มำอย่ำงสุ่มแบบแบ่งชั้น ผลกำรศึกษำพบว่ำ 

1) นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยรวม 
และรำยด้ำนทุกด้ำนอยู่ในระดับปำนกลำง 
 2)  นักศึกษำชำยและหญิง  มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยรวมไม่แตกต่ำงกัน  เมื่อ 
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนควำมรับผิดชอบแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

 3) นักศึกษำมำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ที่ศึกษำในระดับชั้นปีที่แตกต่ำงกัน มีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยรวมและรำยด้ำน ทุกด้ำนไม่แตกต่ำงกัน 

 4) นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ที่ศึกษำในคณะต่ำงกัน  มีแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียน โดยรวมและรำยด้ำนทุกด้ำน แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

2) นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ที่มีกำรอบรมเลี้ยงดูต่ำงกัน มีแรงจูงใจ      
ใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยรวมและรำยด้ำน ทุกด้ำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
.05 

 ประเมศว์ วัฒนโอภำส, นภำพร วัฒนโอภำส และนิทรำ ปัญจมำศ (2548) ได้ศึกษำปัจจัย
ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ  วิทยำเขต
พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี ปัจจัยที่ศึกษำแบ่งเป็น 3 ด้ำน คือ ปัจจัยด้ำนส่วนตัว ได้แก่ เพศ อำยุ 
ระดับชั้น สำขำวิชำ มโนภำพแห่งตน ปัจจัยด้ำนครอบครัว ได้แก่ อำชีพของผู้ปกครอง ฐำนะ       
ทำงเศรษฐกิจของครอบครัว ควำมคำดหวังของผู้ปกครองต่อตัวนักศึกษำ สัมพันธภำพระหว่ำง
นักศึกษำกับผู้ปกครอง ปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมของมหำวิทยำลัย ได้แก่ สัมพันธภำพระหว่ำงนักศึกษำ
กับเพ่ือน สัมพันธภำพระหว่ำงนักศึกษำกับอำจำรย์ และบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอน กลุ่มตัวอย่ำง   
ที่ใช้ในกำรศึกษำจำกนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงและนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยำเขตพระนครศรีอยุธยำ ปีกำรศึกษำ 2548 จ ำนวน 
350 คน เป็นนักศึกษำชำย 72 คน นักศึกษำหญิง 278 คน เครื่องมือที่ ใช้ศึกษำค้นคว้ำ ได้แก ่
แบบสอบถำมปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
สุวรรณภูม ิวิทยำเขตพระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี ผลกำรศึกษำพบว่ำ 

 1) ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษำมหำวิทยำลั ย
เทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยำเขตพระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ        
ที่ระดับ .01 มี 7 ปัจจัย ได้แก่ ฐำนะทำงเศรษฐกิจของครอบครัว (X5) มโนภำพแห่งตน (X7) 
สัมพันธภำพระหว่ำงนักศึกษำกับผู้ปกครอง (X8) ควำมคำดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อตัวนักศึกษำ (X9) 
สัมพันธภำพระหว่ำงนักศึกษำกับเพ่ือน (X10) สัมพันธภำพระหว่ำงนักศึกษำกับอำจำรย์ (X11) และ
บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอน (X5) 
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 2) ปัจจัยที่ไม่มีควำมสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยำเขตพระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี มี 5 ปัจจัย ได้แก่ เพศ (X1) อำยุ (X2) 
ระดับชั้น (X3) สำขำวิชำ (X4) และอำชีพผู้ปกครอง (X6) 

 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Y) ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
สุวรรณภูมิ วิทยำเขตนครศรีอยุธยำ วำสุกรี อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ  .01 มี 3 ปัจจัย
เรียงล ำดับจำกปัจจัยที่ส่งผลมำกท่ีสุดไปยังปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุด ดังนี้ สัมพันธภำพระหว่ำงนักศึกษำ
กับเพ่ือน (X10) มโนภำพแห่งตน (X7) และบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอน  (X12) โดยปัจจัยทั้ง          
3 ปัจจัยสำมำรถพยำกรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณ
ภูม ิวิทยำเขตพระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี ได้ร้อยละ 34.50 

 4) สมกำรพยำกรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
สุวรรณภูมิ วิทยำเขตพระนครศรีอยุธยำ วำสุกี ได้อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 โดยน ำค่ำ
สัมประสิทธิ์กำรถดถอยของปัจจัยพยำกรณ์มำเขียนสมกำรได้ ดังนี้ 

 สมกำรพยำกรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรูปคะแนนดิบ  
 Y = 22.008 + .926 (X10) + .537 (X7) + .317 (X12) 
 สมกำรพยำกรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรูปคะแนนมำตรฐำน 
 Z = .407 (X10) + .386 (X7) + .211 (X12) 
 สุพัตรำ ผลรัตนไพบูลย์, วิไลลักษณ์ พงษ์โสภำ และเวธนี กรีทอง (2550) ได้ศึกษำปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่  3 โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์
ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ปัจจัยที่ศึกษำแบ่งเป็น 3 ปัจจัย 
คือ ปัจจัยส่วนตัว ได้แก่ เพศ ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ บุคลิกภำพ และ
ทัศนคติต่อกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ ปัจจัยด้ำนครอบครัว ได้แก่ ฐำนะทำงเศรษฐกิจของครอบครัว 
และสัมพันธภำพระหว่ำงนักเรียนกับผู้ปกครอง และปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ได้แก่ ลักษณะ
ทำงกำยภำพทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ สัมพันธภำพระหว่ำงนักเรียนกับครู และสัมพันธภำพ
ระหว่ำงนักเรียนกับเพ่ือน กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ จังหวัด       
สุรำษฎร์ธำนี ปีกำรศึกษำ 2549 จ ำนวน 337 คน เป็นนักเรียนชำย 125 คน และนักเรียนหญิง     
212 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ ได้แก่แบบสอบถำมปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเรียน
คณิตศำสตร์ ผลกำรศึกษำพบว่ำ 

1) ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับพฤติกรรมกำรเรียนคณิตศำสตร์ของนักเรียน     
ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ได้แก ่
บุคลิกภำพ ทัศนคติต่อกำรเรียนคณิตศำสตร์ สัมพันธภำพระหว่ำงนักเรียนกับผู้ปกครองลักษณะ    
ทำงกำยภำพทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ และสัมพันธภำพระหว่ำงนักเรียนกับครู 
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 2) ปัจจัยที่ ไม่มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ของนักเรียน         
ช่วงชั้นที่  3 โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  มี 8 ปัจจัย ได้แก่ เพศ ระดับชั้น      
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ฐำนะทำงเศรษฐกิจ และสัมพันธภำพกับเพ่ือน 

 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่  3 โรงเรียน   
สุรำษฎร์พิทยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 มี 5 ปัจจัย โดยเรียงล ำดับ
จำกปัจจัยที่ส่งผลมำกที่สุด ไปหำปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุด ได้แก่ ทัศนคติต่อกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ 
ลักษณะทำงกำยภำพในโรงเรียน  บุคลิกภำพ  สัมพันธภำพระหว่ำงนักเรียนกับเพ่ือน  และ      
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ซึ่งทั้ง 5 ปัจจัยสำมำรถร่วมกันอธิบำยควำมแปรปรวนพฤติกรรมกำรเรียน  
วิชำคณิตศำสตร์ ได้ร้อยละ 47.90 

 4) สมกำรพยำกรณ์ พฤติกรรมกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียน  
สุรำษฎร์พิทยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ดังนี้ 

 สมกำรพยำกรณ์พฤติกรรมกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่  3 โรงเรียน    
สุรำษฎร์พิทยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ 

 Y = -.183 + .699 (X9) + .310 (X11) + .238 (X8) - .160 (X13) - .089 (X6) 
 สมกำรพยำกรณ์พฤติกรรมกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่  3 โรงเรียน    

สุรำษฎร์พิทยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ในรูปคะแนนมำตรฐำน ดังนี้ 
 Z = .512 (X9) + .237 (X11) + .193 (X8) - .147 (X13) - .091 (X6) 
 X9 = ทัศนคติต่อต่อกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ 
 X11= ลักษณะทำงกำยภำพทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ 
 X8 = บุคลิกภำพ 
 X13= สัมพันธภำพระหว่ำงเพื่อนกับเพ่ือน 
 X6 = ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 ทำมำจินี่ (Tamagini, 1969 อ้ำงถึงใน ประเมศว์ วัฒนโอภำส,  นภำพร วัฒนโอภำส และ 

นิทรำปัญจมำศ, 2548) ได้ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมต้องกำรสัมฤทธิ์กับมโนภำพแห่งตน    
และระดับควำมมุ่งหวังในกำรเรียน จำกกลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนนิวตัน เมืองนิวตัน 
จ ำนวน 60 คนพบว่ำ ตัวแปรทั้งสองมีควำมสัมพันธ์กันในเชิงนิมำน คือ ผู้มีควำมต้องกำรสัมฤทธิ์ผลสูง
จะมีมโนภำพแห่งตนสูงด้วย 

 เพอร์กีย์ (Purkey, 1970 อ้ำงถึงใน ประเมศว์ วัฒนโอภำส, นภำพร วัฒนโอภำส และ
นิทรำ ปัญจมำศ, 2548) ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมโนภำพแห่งตนและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
พบว่ำ มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  นั่นคือ ผู้มีนโนภำพแห่งตนเป็นไปในทำงที่ดี           
จะมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูง และผู้มีมโนภำพแห่งตนไม่ดี จะมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำ  
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 ไช, ชิง-ชัน และ กำมอน (Shih, Ching-Chun and Gamon, Julia, 2001) ได้ศึกษำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ กับตัวแปรทัศนคติ แรงจูงใจ รูปแบบกำรเรียน และ
ปัจจัยพ้ืนฐำนบำงประกำร  โดยศึกษำจำกนักศึกษำ 99 คนที่ลงทะเบียนเรียนในวิชำที่สอน           
โดยใช้ Web-based จ ำนวน 2 วิชำ ในวิทยำลัยเกษตรมหำวิทยำลัยแลนด์ แกรนท์ ผลกำรศึกษำ
พบว่ำ นักศึกษำที่มีปัจจัยพ้ืนฐำนแตกต่ำงกัน  และนักศึกษำที่มีรูปแบบกำรเรียนแตกต่ำงกัน            
มีผลสัมฤทธิ์ไม่แตกต่ำงกัน  แรงจูงใจเป็นปัจจัยตัวเดียวที่มีนัยส ำคัญในกำรอธิบำยผลสัมฤทธิ์         
ของนักเรียน 

นำงณัฏติยำภรณ์  หยกอุบล (2555) ได้ศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน     
วิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยด้ำนโรงเรียน  ด้ำนครอบครัว และด้ำนตัวนักเรียน  กับผลสัมฤทธิ์    
ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียน 2) เพ่ือศึกษำอิทธิพลปัจจัยด้ำนโรงเรียน ด้ำนครอบครัว 
และด้ำนตัวนักเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียนและ  3) เพ่ือ
ตรวจสอบควำมสอดคล้องของโมเดลควำมสัมพันธ์ เชิงสำเหตุระหว่ำงปัจจัยด้ ำนโรงเรียน             
ด้ำนครอบครัว และด้ำนตัวนักเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียน        
กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักเรียนระดับ   ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2553 โรงเรียน
สำธิต สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำรจ ำนวน 10 โรงเรียน   
จ ำนวน  352 คนตัวแปรที่ศึกษำประกอบ  ด้วยตัวแปรแฝงภำยนอก  2 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัย           
ด้ำนโรงเรียน และปัจจัยด้ำนครอบครัว และตัวแปรแฝงภำยใน 1 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยด้ำนตัวนักเรียน 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม วิเครำะห์ค่ำสถิติพ้ืนฐำน กำรวิเครำะห์เส้นทำง (Path 
Analysis) และตรวจสอบควำมสอดคล้องของโมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ  ผลกำรวิจัยพบว่ำ    
ปัจจัยด้ำนโรงเรียน ด้ำนครอบครัว และด้ำนตัวนักเรียน มีควำมสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
วิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลทำงตรง   
ต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียนได้แก่ ปัจจัยด้ำนตัวนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 
1) เจตคติต่อวิชำวิทยำศำสตร์ 2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ3) กำรท ำกำรบ้ำนของนักเรียนส่วนปัจจัย    
ที่มีอิทธิพลทำงอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียนได้แก่ ปัจจัยด้ำนโรงเรียน 
ซึ่งประกอบด้วย  1) คุณภำพกำรสอนของครู 2) ควำมเป็นผู้น ำด้ำนวิชำกำรของผู้บริหำร และ         
3) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับนักเรียนและปัจจัยด้ำนครอบครัวประกอบด้วย  1) กำรส่งเสริม       
กำรเรียนรู้ของผู้ปกครองและ 2) ควำมสัมพันธ์ภำยในครอบครัว ซึ่งกำรทดสอบควำมสอดคล้อง     
ของโมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุระหว่ำงปัจจัยด้ำนโรงเรียนด้ำนครอบครัว  และด้ำนตัวนักเรียนกับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  6 พบว่ำ               

มีควำมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดี พิจำรณำจำกค่ำ x2 เท่ำกับ 16.076 ค่ำ p-Value 

เท่ำกับ .309 ที่องศำควำมเป็นอิสระ เท่ำกับ 14, ค่ำไคสแควร์สัมพัทธ์ (χ2/df) เท่ำกับ1.148,ค่ำ GFI 
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เท่ำกับ .990, ค่ำ AGFI เท่ำกับ .968, ค่ำ RMR เท่ำกับ .018, ค่ำ RMSEA เท่ำกับ .021, ค่ำ CFI 
เท่ำกับ .999, ค่ำ NFI เท่ำกับ .996 และค่ำสัมประสิทธิ์กำรพยำกรณ์ตัวแปรตำม มีค่ำเท่ำกับ .906 
นั่นคือ ปัจจัยด้ำนโรงเรียนด้ำนครอบครัว และด้ำนตัวนักเรียน สำมำรถร่วมกันอธิบำยควำมแปรปรวน
ของตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียนได้ร้อยละ 90.60 
 สุรำงค์ ณรงค์ศักดิ์สกุล (2555) ได้ศึกษำ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนิสิต
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 2) ศึกษำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนิสิต  และ       
3) เปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนิสิต  จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล ประชำกร      
ที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2554 จำกคณะเกษตร 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ ก ำแพงแสน คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ คณะสัตวแพทยศำสตร์ และคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ จ ำนวน 5,428 คน ใช้วิธี       
กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งชั้นภูมิตำมสัดส่วน  (Proportional Stratified Random Sampling) ได้  
กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน  373 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมที่ พัฒนำขึ้น  สถิติที่ ใช้            
ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล คือ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ในกำรทดสอบสมมติฐำน
ใช้ค่ำที (t-test) ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว 
โดยก ำหนดค่ำนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
ของนิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  วิทยำเขตก ำแพงแสนอยู่ ในระดับสูง (ค่ำเฉลี่ย=3.76)              
2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนไม่มีควำมสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนิสิต  และ 3) 
นิสิตที่มีเพศ ภูมิล ำเนำ อำยุ คณะที่ศึกษำ และกำรศึกษำของบิดำมำรดำต่ำงกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนไม่แตกต่ำงกัน  

ดวงกมล คงเมือง (2532) ศึกษำเรื่อง ผลกระทบทำงครอบครัวต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 1) ต้องกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรสร้ำงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
ที่มำจำกปัจจัยทำงครอบครัว 2) ศึกษำปัจจัยจำกเชิงจิตวิทยำที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
3) ศึกษำปัจจัยจำกโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และ 4) ศึกษำเพ่ิมเติมในปัจจัย
เชื่อมโยงระหว่ำง ปัจจัยทำงครอบครัวกับปัจจัยเชิงจิตวิทยำ เพ่ือขยำยมุมมองของภำพควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงครอบครัว กับ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้ชัดเจนขึ้น สมมุติฐำนที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ มี   
ทั้ งสิ้น  15 สมมุติ ฐำน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม จำกกลุ่ มตัวอย่ำงที่ เป็นนักเรียนใน             
ระดับชั้นมัธยมศึกษำ จำกโรงเรียนในสังกัด กรมสำมัญศึกษำ ส่วนกลำงกลุ่มที่ 1 กรุงเทพมหำนคร 
จ ำนวน 311 คน ผลกำรศึกษำสรุป ได้ดังนี้ 1) ปัจจัยด้ำนครอบครัว ที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน คือปัจจัยเชิงกระบวนกำรในครอบครัว เช่น ด้ำนควำมคำดหวังของบิดำมำรดำ         
ต่อกำรศึกษำของบุตรกำรใช้เหตุผลในกำรเลี้ยงดูบุตร ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบิดำมำรดำกับบุตร 
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รูปแบบกำรเลี้ยงดูของครอบครัว มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  กับ ผลสัมฤทธิ์       
ทำงกำรเรียน 2) ปัจจัยด้ำนจิตวิทยำ มุ่ งศึกษำใน 2 ประเด็นใหญ่  คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) แ ล ะ อั ต ม โน ทั ศ น์ เชิ ง ก ำ รศึ ก ษ ำ  (Academic Self-concept) 
ผลกำรวิจัย พบว่ำ ปัจจัยทั้งสองประกำรดังกล่ำว มีควำมสัมพันธ์กับ  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน      
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 3) ปัจจัยจำกโรงเรียน ศึกษำใน 2 ประกำรคือ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับ
นักเรียนและ กลุ่ม เพ่ือนของนักเรียน ด้ำนครูพบว่ำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับนักเรียน                
มีควำมสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ส่วนกำรคบเพ่ือนนั้นไปตำม
ทฤษฎี กลุ่มอ้ำงอิง (reference group) นั่นคือ นักเรียนที่มีผลกำรเรียนอยู่ในระดับใด ก็มักจะคบ
เพ่ือนที่มีผลกำรเรียนในระดับใกล้เคียงกัน 4) เมื่อน ำปัจจัยต่ำง ๆ ทั้งทำงครอบครัว และโรงเรียนมำ
ศึกษำผ่ำนปัจจัยจิตวิทยำพบว่ำ ตัวแปรบำงตัว เช่น ควำมรักใคร่เอำใจใส่ของบิดำมำรดำต่อบุตร 
ระยะเวลำกำรหย่ำร้ำงของบิดำมำรดำ อำชีพของบิดำ สถำนภำพทำงเศรษฐกิจของครอบครัว แม้ไม่มี
ควำมสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยตรง แต่มีควำมสัมพันธ์กับแรงจูงใจ และอัตมโนทัศน์     
ซึ่งกล่ำวได้ว่ำสิ่งเหล่ำนี้  เป็นผลกระทบจำกครอบครัวที่มี อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน           
แม้จะไม่โดยตรงก็ตำม สิ่งที่ได้จำกกำรศึกษำในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่ำ ปัจจัยเชิงโครงสร้ำงในครอบครัว      
มีอิทธิพลต่อบุตรน้อยกว่ำ ปัจจัยที่มำจำกควำมสัมพันธ์ภำยในครอบครัว ซึ่งปัจจัยในประกำรหลัง      
มีควำมสัมพันธ์ทั้งโดยตรง และโดยผ่ำนปัจจัยด้ำนจิตวิทยำ จึงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่ำ อย่ำงไรก็ตำม
ครอบครัวยังคงเป็นสถำบันที่มีอิทธิพลต่อเด็ก โดยเฉพำะบิดำมำรดำยังคงมีควำมส ำคัญและมีอิทธิพล
ต่อบุตรในหลำย ๆ ด้ำน 
 กำญจนำ ไทยล ำภู, วัลภำ สบำยยิ่ง, และนิรนำท แสนสำ (2556) ผลกำรใช้ชุดกิจกรรม
แนะแนวเพ่ือ พัฒนำแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 
อ ำเภอบ้ำนดุง จังหวัดอุดรธำนี กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลัง กำรใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนำแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์     
2) เปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังกำรทดลอง                
3) เปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ลักษณะ     
มุ่งอนำคตและควบคุมตน และกำรเลี้ยงดูจำกครอบครัวแตกต่ำงกัน หลังกำรใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว
เพ่ือพัฒนำแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และ 4) เปรียบเทียบผลกำรใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนำแรงจูงใจ    
ใฝ่สัมฤทธิ์กับกลุ่มทดลอง ในระยะหลังทดลองและระยะติดตำมกลุ่มตัวอย่ำงประกอบด้วยนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 1-3 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ต ำบลโพนสูงอ ำเภอบ้ำนดุง จังหวัดอุดรธำนี         
ในภำคเรียนที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2555 ชั้นละ 20 คน รวมเป็น 60 คน หลังจำกนั้นสุ่มเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 30 คน เครื่องมือกำรวิจัยได้แก่ 1) แบบสอบถำมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
ทำงกำรเรียน 2) แบบสอบถำมสภำพกำรเลี้ยงดูจำกครอบครัว 3) แบบสอบถำมกำรมุ่งอนำคต     
และควบคุมตน 4) ชุดกิจกรรมแนะแนวด้ำนส่วนตัวและสังคมส ำหรับกลุ่มควบคุม และ 5) ชุดกิจกรรม
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แนะแนวเพ่ือพัฒนำแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ส ำหรับกลุ่มทดลอง มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้องอยู่ระหว่ำง 
0.67-1.00 และค่ำควำมเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟำรวมทั้งฉบับ เท่ำกับ .88 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่ำเฉลี่ยค่ำเบี่ ยงเบนมำตรฐำน  กำรทดสอบค่ำที  และกำรวิ เครำะห์             
ควำมแปรปรวนสองทำง ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) นักเรียนกลุ่มทดลองหลังจำกได้ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว
เพ่ือพัฒนำแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์  มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สู งขึ้นกว่ำก่อนใช้ชุกิจกรรมแนะแนว              
อย่ำงมีนัยทำงสถิติที่ระดับ .05  2) นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนำ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีแรงจูงใจมำกกว่ำนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวด้ำนส่วนตัว     
และสังคม 3) นักเรียนกลุ่มทดลองที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ลักษณะกำรควบคุมตนเองและ       
กำรมุ่ งอนำคต และกำรเลี้ยงดูจำกครอบครัวต่ำงกัน  เมื่อใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนำ       
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไม่แตกต่ำงกัน และ 4) นักเรียนกลุ่มทดลองหลังจำกได้ใช้   
ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนำแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ทั้งหลังกำรทดลองและ    
ระยะติดตำมมำกข้ึน 
 สุขฤกษ์  ดี โนนโพธิ์  (2554) ได้ศึกษำ ปั จจัยเชิ งสำเหตุที่ มี อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์       
ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 30 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษำปัจจัยเชิงสำเหตุที่มีอิทธิพล      
ต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 สังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 และ2) เพ่ือพัฒนำรูปแบบของปัจจัยเชิงสำเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 30 กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2553 
จ ำนวน 405 คน ได้มำโดยกำรสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่ำงเป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบทดสอบและแบบสอบถำมที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น 3 ฉบับ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ได้แก่ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และตรวจสอบควำมสอดคล้อง
ของรูปแบบควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุที่พัฒนำขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยโปรแกรมลิสเรล  8.72 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียน      
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 จ ำนวน 10 ปัจจัย มี 2 
ระดับ ดังนี้ ตัวแปรภำยใน พบว่ำ ควำมรู้พ้ืนฐำนเดิมและควำมถนัดทำงกำรเรียน อยู่ในระดับเรียนดี 
ส่วนเจตคติต่อกำรเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มโนภำพเกี่ยวกับตนเอง และควำมตั้งใจเรียนอยู่ใน   
ระดับมำก เวลำที่ใช้ศึกษำเพ่ิมเติมเฉลี่ย  3.25 ชั่วโมงต่อสัปดำห์  และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน       
วิชำวิทยำศำสตร์ อยู่ในระดับปำนกลำง  ตัวแปรภำยนอก พบว่ำ คุณภำพกำรสอนสภำพแวดล้อม   
ทำงบ้ำน และบรรยำกำศในชั้นเรียนอยู่ในระดับมำก 2) ผลกำรพัฒนำรูปแบบของปัจจัยเชิงสำเหตุ     
ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 พบว่ำ ปัจจัยที่มีอิทธิพลทำงตรงอย่ำงเดียว        
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ต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ คือ ควำมรู้พ้ืนฐำนเดิม ปัจจัยที่มีอิทธิพลทำงอ้อมอย่ำง
เดียวต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ คือ เวลำที่ใช้ศึกษำเพ่ิมเติม แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์   
มโนภำพเกี่ยวกับตนเอง ควำมตั้งใจเรียน คุณภำพกำรสอน สภำพแวดล้อมทำงบ้ำน และบรรยำกำศ
ในชั้นเรียน และปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ 
คือ ควำมถนัดทำงกำรเรียน และเจตคติต่อกำรเรียน 

ดำระณี พัฒนศักดิ์ภิญโญ (2533) ได้ศึกษำเรื่อง ผลของกำรใช้ชุดกำรแนะแนวที่มีต่อ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนจิรประวัติวิทยำคม 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ คือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน    
ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 2 ก่อนและหลังกำรสอนโดยใช้ชุดกำรแนะแนว   2) เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจ   
ใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 2 ก่อนและหลังกำรสอนปกติ 3) เพ่ือ
เปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 2 ที่ได้รับกำรสอน  
โดยใช้ชุดกำรแนะแนวกับนักเรียนที่ ได้รับกำรสอนแบบปกติ  ผู้วิจัยตั้งสมมติฐำนในกำรวิจัย       
ดั งนี้  1) นั กเรียนมี แรงจู ง ใจใฝ่ สั มฤทธิ์ท ำงกำรเรียนสู งขึ้ นหลั งจำกได้ รับกำรสอนโดยใช้                 
ชุดกำรแนะแนว 2) นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น หลังจำกได้รับกำรสอนโดย       
ใช้ชุดกำรสอนแบบปกติ 3) นักเรียนที่ได้รับกำรสอนโดยใช้ชุดกำรแนะแนว มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์     
ทำงกำรเรียนสูงกว่ำนักเรียนที่ได้รับกำรสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
โรงเรียนจิรประวัติวิทยำคม จังหวัดนครสวรรค์ ปีกำรศึกษำ 2532 ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนจำกแบบสอบถำมแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ตั้ งแต่ เปอร์ เซ็น ไทล์ที่  25 ลงมำ          
จ ำนวนประมำณ 80 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนจิรประวัติวิทยำคม จังหวัดนครสวรรค์        
ปีกำรศึกษำ 2532 ที่มีคะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำ ตั้งแต่ เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ลงมำ 
จ ำนวน 30 คน ซึ่งได้มำจำกกำรสุ่มอย่ำงง่ำยจำก ประชำกร (Simple Random Sampling) แล้ว   
สุ่มอย่ำงง่ำยอีกครั้งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน  ตัวแปรอิสระคือ ตัวแปรอิสระ 
คือ กำรสอน ซึ่งแบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่ กำรสอนโดยใช้ชุดกำรแนะแนว  และกำรสอนแบบปกติ          
ตัวแปรตำม คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ข้อมูลที่ได้ไปวิเครำะห์โดยใช้ t-test Dependent 
และ t-test Independentผลกำรวิจัยพบว่ำ นักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีแรงจูงใจ     
ใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนในกลุ่มทดลอง        
มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงกว่ำนักเรียนในกลุ่มควบคุมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ที่ระดับ .01 

ลัดดำวัลย์ คมใส (2553) ได้ศึกษำ เรื่อง กำรสร้ำงชุดกำรสอนกิจกรรมแนะแนว เพ่ือ
พัฒนำและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรเรียนและอำชีพ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 มี
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย คือ 1) เพ่ือกำรสร้ำงชุดกำรสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนำและเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพทำงกำรเรียนและอำชีพ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภำพ       
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 80/80 2) เพ่ือศึกษำดัชนีประสิทธิผลชุดกำรสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนำ
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และเสริมสร้ำงประสิทธิภำพทำงกำรเรียนและอำชีพ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 3) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ที่เรียน
ด้วยชุดกำรสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนำและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพทำงกำรเรียนและอำชีพ      
4) เพ่ือกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ที่มีต่อกำรเรียนด้วยชุดกำรสอน
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนำและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพทำงกำรเรียนและอำชีพ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้    
ในกำรวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/1 ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในภำคเรียนที่2 ปีกำรศึกษำ 2552 
จ ำนวน 30 คน ได้มำโดยกำรสุ่ มอย่ ำงง่ำย  (Simple random sampling) โดยใช้ห้ องเรียน           
เป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 1) ชุดกำรสอนพร้อมแผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนำ
และเสริมสร้ำงประสิทธิภำพทำงกำรเรียนและอำชีพ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 จ ำนวน 16 
ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่องกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเ พ่ือพัฒนำและ
เสริมสร้ำงประสิทธิภำพทำงกำรเรียนและอำชีพ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ ำนวน 40 ข้อ มีค่ำควำมยำกง่ำยตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.88 มีอ ำนำจจ ำแนก ตั้งแต่ 0.25 ถึง 
0.80 และค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ำกับ 0.97 3) แบบวัดควำมพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ที่มีต่อกำรเรียนด้วยชุดกำรสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนำและเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพทำงกำรเรียนและอำชีพ เป็นชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ 
จ ำนวน 15 ข้อ มีค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.88 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และทดสอบสมมติฐำนโดยใช้ t-test (Dependent Samples) ผลกำรวิจัย
ปรำกฏดังนี้  

1) ชุดกำรสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนำและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพทำงกำรเรียน  และ
อำชีพ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 มีประสิทธิภำพ 85.07/83.21 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้
คือ 80/80  

2) ชุดกำรสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนำและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพทำงกำรเรียนและ
อำชีพ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ที่พัฒนำขึ้นมีค่ำดัชนีประสิทธิผลเท่ำกับ 0.70 แสดงว่ำ
นักเรียนมีควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนร้อยละ 70 

3) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกำรสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนำและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
กำรเรียนและอำชีพ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

4) นั ก เรียนชั้ นมั ธยมศึ กษำปี ที่  4 มี ควำม พึ งพอใจต่ อกำรเรียนด้ วยชุ ดกำรสอน         
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนำและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรเรียนและอำชีพโดยรวมอยู่ในระดับมำก  

(x= 4.40, S.D. = 0.72) 

อลิ ส ส ำ กู รม ะสุ ว รรณ  (2553) ได้ ศึ กษ ำผล ของชุ ด กิ จ ก รรมแน ะแน วที่ มี ต่ อ           
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในกำรเรียนของนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ   แผนกพำณิชยกำร      

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%20%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93
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วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี จังหวัดนนทบุรี. กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบแรงจูงใจ-
ใฝ่สัมฤทธิ์ในกำรเรียนของนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ แผนกพำณิชยกำร ระหว่ำงก่อนและ
หลังกำรใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้ำงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในกำรเรียน  และ 2) ศึกษำควำม
คิดเห็นของนักศึกษำที่มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้ำงแรงจูงใจ -ใฝ่สัมฤทธิ์ในกำรเรียนของ
นักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ แผนกพำณิชยกำร กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย เป็นนักศึกษำ
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ แผนกพำณิชยกำร วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี จำนวน 14 คน โดยกำร
เลือกแบบเฉพำะเจำะจง เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้คือ 1) ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้ำง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในกำรเรียน ซึ่งได้พัฒนำจำกวิธีกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์  ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน คือ ขั้นแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ขั้นสะท้อนกลับกำรรับรู้ ขั้นสรุปสำระสู่ชีวิต และขั้นคิดและ
นำไปปฏิบัติ 2) แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในกำรเรียน และ 3) แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของ
นักศึกษำที่มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้ำงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในกำรเรียน  สถิติที่ใช้ในกำร
วิเครำะห์ข้อมูล ได้แก ่ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรทดสอบค่ำทีแบบไม่อิสระ ผลกำรวิจัย
พบว่ำ 1) ค่ำเฉลี่ยของคะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในกำรเรียนหลังกำรใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวสูงกว่ำ
ก่อนกำรใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพ่ือเสริมสร้ำงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในกำรเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติ ที่ระดับ .05 และ 2) นักศึกษำมีควำมคิดเห็นต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้ำงแรงจูงใจใฝ่-
สัมฤทธิ์ในกำรเรียนอยู่ในระดับเห็นด้วยมำกที่สุด 

นัยนำ ไชยคิรินทร์ (2552) ได้ศึกษำเรื่อง กำรพัฒนำแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดย
ใช้กิจกรรมกลุ่ม ของนักเรียนโรงเรียนเชียงคำน อ ำเภอเชียงคำน  จังหวัดเลย กำรศึกษำครั้งนี้          
มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)  เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนและหลัง       
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 1 โรงเรียนเชียงคำน  อ ำเภอเชียงคำน 
จังหวัดเลย  2)  เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนำแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์   
ท ำงกำรเรี ยน  ของนั ก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษ ำปี ที่  1 โรงเรียน เชี ย งคำน  อ ำ เภ อ เชี ย งคำน              
จังหวัดเลย กลุ่มตัวอย่ำง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1โรงเรียนเชียงคำน ที่ก ำลังศึกษำอยู่         
ปีกำรศึกษำ 2551 จ ำนวน 35 คน โดยเลือกแบบเจำะจง ซึ่งเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนำแรงจูงใจ-
ใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน รวม 12 ครั้ง โดยผู้ศึกษำเป็นผู้น ำกิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือแบบวัดแรงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ใช้กำรศึกษำแบบกลุ่มทดลองกลุ่ม เดียว    
วัดผลก่อนและหลังกำรทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design) วิ เครำะห์ข้อมูล        
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูปในกำรหำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรทดสอบค่ำที 
(t-test) ผลกำรศึกษำพบว่ำ 

1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่มสูงกว่ำก่อนเข้ำร่วม    
กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนำแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ ระดับ .01    
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2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่1 โรงเรียนเชียงคำน อ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย             
มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนำแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยภำพรวม     
อยู่ในระดับ มำกที่สุด  

นฤมล เปี่ ยมปัญญำ (2556) ได้ศึกษำ ผลกำรใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนำ          
ด้ำนกำรศึกษำ กำรงำนอำชีพ ชีวิตและ สังคม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 กำรศึกษำครั้งนี้มีจุดประสงค์ 
1) เพ่ื อสร้ ำงและหำประสิทธิภ ำพของชุดกิจกรรมแนะแนว   เพ่ือ พัฒ นำด้ ำนกำรศึ กษำ                     
กำรงำนอำชีพ ชีวิตและสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  5 ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 80/80   
2)  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ     
ปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กำรงำนอำชีพชีวิตและสังคม 
3)  เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ที่มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนำ
ด้ำนกำรศึกษำ กำรงำนอำชีพชีวิตและสังคม กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  โรงเรียน
หล่มสักวิทยำคม ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556  จ ำนวน  43 คน  ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม     
แนะแนวเพ่ือพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กำรงำนอำชีพ  ชีวิตและสังคม  ใช้เวลำในกำรสอน 15  ชั่วโมง 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนำด้ำนกำรศึกษำกำรงำนอำชีพ ชีวิต
และสังคม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ กำรวิเครำะห์
ข้อมูล หำประสิทธิภำพของชุดกิจกรรม (โดยใช้เกณฑ์ 80/80 ทดสอบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
จำกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยใช้สถิติ  t- test dependent ผลกำรศึกษำ พบว่ำ
ประสิทธิภำพของชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กำรงำนอำชีพชีวิตและสังคมสูงกว่ำ
เกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 โดยชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กำรงำนอำชีพ ชีวิตและ
สังคม โดยมีประสิทธิภำพ 85.13/83.75  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกิจกรรมแนะแนวของนักเรียน       
ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนำด้ำนกำรศึกษำกำรงำนอำชีพ ชีวิตและสังคม หลังเรียน  
สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ         
ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กำรงำนอำชีพ  ชีวิต และสังคม ชั้นมัธยมศึกษำ          
ปีที่ 5 อยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยร้อยละเท่ำกับ 4.959 

วรรณทนี กมลวีนัสกุล (2553) ได้ศึกษำกำรใช้กระบวนกำรแนะแนวเพ่ือพัฒนำทักษะ   
กำรเรียน ส ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่  5 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล ำพัน กำรวิจัยครั้งนี้           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำกำรใช้กระบวนกำรแนะแนวเพ่ือพัฒนำทักษะกำรเรียน ส ำหรับนักเรียน     
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/10 จ ำวน 20 คน  เครื่องมือที่ใช้คือแผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเนื้อหำทักษะ
กำรเรียน จ ำนวน 10 แผน สื่อกำรเรียนเรื่องทักษะกำรเรียน ซึ่งเป็นบทควำมภำษำอังกฤษ จ ำนวน 10 
บทควำม ผลกำรศึกษำพบว่ำ หลังกำรทดลอง กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจในกระบวนกำรแนะแนว
โดยรวม มีควำมตั้งใจและเต็มใจกำรเข้ำร่วมกิจกรรมสม่ ำเสมอ มีควำมเชื่อมั่นในกำรกระท ำของตน 
กล้ำแสดงควำมรู้สึกอย่ำงเปิดเผย มีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สำมำรถยอมรับผู้อ่ืน มีควำมสุขสุกสนำน
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อำรมณ์ดีในกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน สำมำรถย่อควำม สรุปควำม นิส่งที่ได้จำกกำรเรียนรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน และกำรเรียนได้ในระดับควำมคิดเห็นมำก ท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น         
ในระดับหนึ่ง 

สุมิตรำ นิลโมจน์ (2555) ได้ศึกษำวิจัยเรื่องกำรใช้เอกสำรประกอบกำรจัดกิจกรรม      
แนะแนวเพ่ือวำงแผนกำรศึกษำและอำชีพ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 กำรวิจัยครั้งนี้        
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1)  พัฒนำเอกสำรประกอบกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือวำงแผนกำรศึกษำ     
และอำชีพส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3โรงเรียนป่ำพะยอมพิทยำคม จังหวัดพัทลุง ให้มี
ประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80  2) เพ่ือศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนในกำรวำงแผน
กำรศึกษำและอำชีพ  โดยใช้เอกสำรประกอบกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือวำงแผนกำรศึกษำและ
อำชีพ  ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนป่ำพะยอมพิทยำคม จังหวัดพัทลุง 3)  เพ่ือ
ศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรเรียนรู้โดยใช้เอกสำรประกอบกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
วำงแผนกำรศึกษำและอำชีพ   ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนป่ำพะยอมพิทยำ
คม  จังหวัดพัทลุ ง กลุ่มตัวอย่ำงที่ ใช้ ในกำรวิจัยครั้ งนี้ ได้แก่  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ                
ปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2553 โรงเรียนป่ำพะยอมพิทยำคม จังหวัดพัทลุง จ ำนวน 35 
คน  ได้มำโดยกำรเลือกแบบเจำะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย  เอกสำร
ประกอบกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือวำงแผนกำรศึกษำและอำชีพ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
ทำงกำรเรียน  และแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักเรียนต่อกำรเรียนรู้โดยใช้เอกสำรประกอบ  
กำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือวำงแผนกำรศึกษำและอำชีพ  สถิติที่ ใช้ ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ได้แก ่ค่ำเฉลี่ย (X) และ ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) กำรทดสอบค่ำ t แบบไม่อิสระ ค่ำประสิทธิภำพ 
(E1/E2 ) ค่ำควำมยำก (p)  ค่ำอ ำนำจจ ำแนก(r) ค่ำควำมเชื่อมั่น(K-R20) และ ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง
(IOC) ผลกำรวิจัยพบว่ำ 

1)  เอกสำรประกอบกำรจัดกิจกรรมแนะแนวมีค่ำประสิทธิภำพ  85.82/84.35 สูงกว่ำ
เกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 80/80  
    2)  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนจำกกำรเรียน  โดยใช้ เอกสำรประกอบ           
กำรจัดกิจกรรมแนะแนว  หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ ระดับ .01 
    3)  นักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อกำรเรียนรู้โดยใช้เอกสำรประกอบกำรจัดกิจกรรมแนะแนว
อยู่ในระดับมำก (4.45) 

 สรุป งำนวิจัยที่ เกี่ยวข้องที่น ำมำเสนอในบทนี้ เป็นงำนวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และกำรใช้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ซึ่งจะพบว่ำส่วนใหญ่
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กิจกรรมแนะแนวสำมำรถเพ่ิมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หรือผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในบำง
วิชำที่ผู้วิจัยใช้เป็นตัวแปรในกำรศึกษำ 




