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บทคัดยอ
 การวิจัยนี้มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาผลของการใชกิจกรรมแนะแนวในการเพิ่มแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ     

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตํ่าและมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับตํ่าถึงปานกลาง จํานวน 7 โรงเรียนใน    

จงัหวดัเชียงใหม (1. จอมทอง 2. นวมนิทราชูทศิ พายพั 3. แมแตง 4. หางดงรัฐราษฎรอปุถมัภ 5. บานหนอง-ไคร      

6. แมออนวิทยาลัย และ 7. สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม) กลุมตัวอยางแบงออกเปนกลุมทดลองและ              

กลุมควบคุม กลุมละเทา ๆ กันในแตละโรงเรียน เครื่องมือวิจัยประกอบดวย กิจกรรมแนะแนว 16 โปรแกรม 

แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4 รายวิชา (คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร                    

ผลการวิเคราะหขอมูลรายโรงเรียน พบวา กลุมทดลอง จํานวน 6 โรงเรียน (โรงเรียนท่ี 1 - 6)  มีแรงจูงใจ           

ใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) กลุมทดลอง โรงเรียนที่ 1, 2 

และ 6 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรและภาษาไทยสงูกวากลุมควบคมุอยางมนียัสาํคัญทางสถติิ 

(p < .01) กลุมทดลองโรงเรียนที่ 1 และ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวากลุมควบคุม    

อยางมนียัสาํคญัทางสถิต ิ (p < .01) โรงเรยีนทีไ่มพบความแตกตางระหวางกลุมในแตละวชิา คอื โรงเรียนท่ี 4, 5 

และ 7 การวิจัยครั้งนี้สรุปวา กิจกรรมแนะแนวมีแนวโนมเพิ่มแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหแกนักเรียน

ที่มีผลการเรียนตํ่าได สวนกิจกรรมแนะแนวเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหแกนักเรียนที่มีผลการเรียนตํ่า          

ยังสรุปไมไดชัดเจนในการวิจัยครั้งนี้ 
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คําสําคัญ
 กิจกรรมแนะแนว    แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียน    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

Abstract
 The purpose of this study was to investigate the use of guidance activities to enhance 

students’ achievement motivation and academic achievement. The participants were low                    

aca-demic achievement and low to medium motivation from 7 schools in Chiang Mai province (1. 

Chom Thong, 2. Navamindarajudis Phayap, 3. Maetang, 4. Hangdong Rathrath Upatham, 5.         

Bannongkrai, 6. Maeonwittayalai, and  7. ChiangMai University Demonstration). The participants 

were divided into experimental and control group equally in every school. The research instruments   

included 16 guidance activity programs, an achievement motivation questionnaire, and four       

academic achievement tests (Math, Science, Thai, and English).  Multivariate analyses of variance 

were employed. Results reviewed that the experimental groups in 6 schools (school 1 - 6) had 

higher achievement moti-vation (p < .05) compare compared to their respective control groups. 

The experimental groups in school 1, 2, and 6 had higher academic achievement in Science and 

Thai, and school 1 and 3 in English (p < .01) compared to their respective control groups. School 

4, 5, and 7 showed no differences in all subjects between the experimental and the control groups. 

This research concluded that the guidance activities tend to enhance the low academic students’ 

achieve-ment motivation, whereas their effects on the students’ academic achievements were still 

un-clear in this study. 

Keywords
 Guidance Activities, Achievement Motivation, Academic Achievement

บทนํา
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สนับสนุนใหประชากรไทยไดรับการศึกษา มีความรู 

ความสามารถสูงขึ้น ทั้งนี้ใหประชากรไทยมีสิทธิไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ป โดยไมเสียคาใชจาย                 

มีการจัดการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยซ่ึงจะทําใหปวงชนชาว

ไทยมีโอกาสไดรบัการศึกษา ตลอดจนฝกทักษะอาชีพไดตลอดชีวติ แตอยางไรก็ตาม ผลการศึกษาของคนไทย    

ยังถือวาไมเปนที่นาพอใจ ดังที่คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ 

และผูดอยโอกาสของวุฒิสภาไทยเห็นวา คุณภาพการศึกษาของเด็กไทยยังไมเปนที่นาพอใจเทาที่ควร          

(รมว. ศธ. ยอมรับคณุภาพการศึกษาไทยยังไมเปนท่ีนาพอใจ, 2556) โดยเฉพาะทางดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒนฯ ชี้วา คุณภาพการศึกษาของ

ไทยเปนปญหาเรงดวนที่ตองแกไข เนื่องจากการประเมินผลการสอบ O-NET ในป พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2554 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวชิาหลกัไมถงึรอยละ 50 จงึตองยกระดับคณุภาพการศึกษาของเด็กไทยอยางเรงดวน 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555) นอกจากนี้ ขอมูลของผูอํานวยการ

สถาบันทดสอบทางการศกึษาแหงชาต ิ (สทศ.) เปดเผยตรงกันวา ผลคะแนนโอเน็ตของนกัเรียนมธัยมศึกษาปที ่ 6 

ทั่วประเทศ จากการสอบ 8 วิชา พบวา คะแนนเฉล่ียในวิชาหลัก ไดแก ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ของนักเรียนไทยยังคงทําคะแนนไดไมถึงรอยละ 50 และบางวิชายังมีคาเฉลี่ย

ตํ่าลงกวาเดิมอีกดวย โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ที่ไดคะแนนต่ํามาก เฉล่ียไมถึงรอยละ 

20 ซึง่แสดงใหเห็นอยางชดัเจนวา นกัเรยีนไทยมผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนทีต่กตํา่ลง (ชชานนท ลิม่ทอง, 2557)

 สาเหตุของปญหาท่ีทําใหเด็กนักเรียนไทยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ําสามารถวิเคราะหไดหลาย

ประการ เปนตนวามาจากสภาพแวดลอม เชน บาน โรงเรียน สภาวะทางสังคมโดยท่ัวไป และจากตัวเด็กเอง 

ตัวอยางสภาพแวดลอมทางโรงเรียนที่ซึ่งอาจไมพรอมสําหรับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เชน ครูที่สอนเกง

บางคนอาจขาดแรงจูงใจในการสอน อนัเนือ่งดวยปญหาทางดานเศรษฐกิจ การขาดแคลนส่ือ และเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยสําหรับการจัดการเรียนรู เปนตน (ผูจัดการออนไลน, 2556) ครูผูสอนจึงนับวาเปนผูที่มีอิทธิพลตอ

ความสาํเรจ็ของนกัเรยีนเปนอยางมาก ครทูีม่คีวามต้ังใจและใชวธิกีารสอนท่ีจงูใจสามารถทําใหนกัเรียนต้ังใจเรยีน 

และประสบความสําเร็จได แมจะไมสามารถชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จทุกคนไดก็ตาม แตถา               

หากครูเขาใจวิธีการที่ดีในการสรางแรงจูงใจใหกับนักเรียนก็สามารถชวยเหลือนักเรียนไดเปนจํานวนมาก 

(Kauchak & Eggen, 2012) สวนปญหาที่มาจากตัวนักเรียนก็สามารถเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหนักเรียน          

มผีลสมัฤทธิท์างการเรียนต่ําได เชน เด็กใหความสนใจเร่ืองของเกมและส่ือเพือ่ความบนัเทงิมากกวาการเรยีน

เปนตนจึงทําใหผลการเรียนลดลง (พิมพิดา โยธาสมุทร, 2556)

 รายงานการวจิยัทัง้ในและตางประเทศทีแ่สดงใหเหน็วา แรงจงูใจใฝสมัฤทธิท์างการเรยีนมคีวามสมัพนัธ

กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เชน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิเปนตัวแปรหน่ึงที่มีอิทธิพลทางออมตอผลสัมฤทธ์ิ        

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร (สขุฤกษ ดโีนนโพธ์ิ, 2554) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน มคีวามสัมพันธ

กับปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (กรรณิการ ภิรมยรัตน, 2554 ; Singh, 2011 ; 

Smith, 2011) ดังนั้นแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ จึงอาจเปนตัวแปรที่สําคัญตัวหนึ่งที่สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงขึ้นดวย 

 แรงจูงใจใฝสมัฤทธิถ์อืวาเปนคุณลกัษณะภายในของผูเรยีนทีส่ามารถสรางข้ึนไดดวยกจิกรรมทีห่ลากหลาย 

โดยกิจกรรมหนึ่งที่ผู วิจัยเชื่อวาสามารถสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใหแกผูเรียนได คือ กิจกรรมแนะแนว                  

ซึ่งเปนกิจกรรมทางดานจิตวิทยาท่ีชวยใหนักเรียนคนพบศักยภาพภายในตนเอง โดยเฉพาะศักยภาพทาง      

ดานการเรียนรู กิจกรรมแนะแนวชวยใหผูเรียนเรียนรูรวมกันในบรรยากาศที่ผอนคลาย แตก็มีความทาทาย 

จึงนาที่จะสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของนักเรียนทุกระดับไดเปนอยางดี แมกระทั่งนักเรียนมี           

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าและขาดแรงจูงใจในการเรียนซึ่งผูวิจัยใชเปนเปาหมายในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 1  มกราคม 2560  - มีนาคม 2560 137

วัตถุประสงค
 1.  เพ่ือทดสอบผลของกิจกรรมแนะแนวท่ีมีตอตัวแปรแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิและผลสัมฤทธ์ิทาง              

การเรียน ของนักเรยีนท่ีมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากอนการทดลองและหลังการทดลอง ในจํานวน 7 โรงเรียน

 2.  เพ่ือการเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุม

ทดลองและกลุมควบคุม ในจํานวน 7 โรงเรียน

วิธีการวิจัย
 1.  ประชากร 

  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2556 ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํา่ (GPA ≤ 2.40) และมคีะแนนแรงจงูใจใฝสมัฤทธิท์างการเรยีนอยูในระดบั

ตํา่ถงึปานกลาง (คาเฉลีย่ ≤ 3.50) จาํนวน 7 โรงเรียน ในสังกดัเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาจงัหวดัเชียงใหม ประกอบดวย 

โรงเรียนขนาดใหญ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนจอมทอง และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โรงเรียนขนาดกลาง 

3 โรงเรยีน คอื โรงเรยีนหางดงรฐัราษฏรอปุถัมภ โรงเรยีนแมแตง โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม 

และโรงเรียนขนาดเล็ก 2 โรงเรียน คือโรงเรียนแมออนวิทยาลัย และโรงเรียนบานหนองไคร 

 2. กลุมตัวอยาง  

  กลุมตัวอยาง ดําเนินการการสุมตัวอยางอยางงาย (Random Sampling) จากจํานวนประชากร

ของแตละโรงเรียนและการสุมแบงกลุม (Random Assignment) เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ดังนี้  

  2.1 กลุมตัวอยาง โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร

อุปถัมภ โรงเรียนแมแตง และโรงเรียนบานหนองไคร จํานวนกลุมตัวอยางโรงเรียนละ 40 คน โดยแบงเปน  

กลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 20 คน เทากันทุกโรงเรียน  

  2.2 กลุมตัวอยาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม และโรงเรียนแมออนวิทยาลัย จํานวน   

กลุมตัวอยาง โรงเรียนละ 36 คน แบงเปนกลุมทดลอง 18 คน และกลุมควบคุม 18 คน เทากันทุกโรงเรียน 

 3. เคร่ืองมือการวิจัย 

  เคร่ืองมือการวิจยัประกอบดวยเคร่ืองมือทีใ่ชในการฝกและเคร่ืองมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมลู

  3.1 เครื่องมือที่ใชในการฝก ไดแก ชุดโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว มีจํานวน 16 โปรแกรม      

สรางโดยผูวิจัยโดยใชพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของแมคเคลแลนด (McClelland, 1961)         

และแนวคิดทางดานจิตวิทยาการแนะแนว 

        ชุดโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวท้ัง16 โปรแกรม ประกอบดวย 1) สรางสัมพันธภาพและ      

ความคุนเคย 2) มองอดีต 1  3) มองอดีต 2  4) มองปจจุบัน 5) วางแผนอนาคต 6) ชีวิตมีคุณคากวาที่คิด         

7) ความภาคภูมิใจในตนเอง 8) มองโลกแงดี 9) แรงบันดาลใจจากคนดัง 10) แรงบันดาลใจรุนพี่ 11) เสนทาง   

สูความสําเร็จ 12) การควบคุมตนเอง 13) กํากับการเรียน 14) เรียนเกงดวยกลยุทธ 15) เกมเพ่ือเลน                    

เลนเพ่ือเรยีน 16)  เดนิทางดูความสําเร็จ   โครงสรางของแตละโปรแกรมประกอบดวย ชือ่โปรแกรม จดุประสงค  
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การเรียนรู เนื้อหา จํานวนสมาชิก ระยะเวลาการฝก สถานที่ฝก เครื่องมือและอุปกรณ วิธีดําเนินการฝก            

การประเมินผลกิจกรรม แบบประเมินหลังฝกและคูมือครู ชุดโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวท้ังหมดไดรับ                

การตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ไดคาความสอดคลองเชิงเนื้อหา (IOC) ของเคร่ืองมือ 

เทากับ 0.84

  3.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 1) แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เปนแบบวัดมาตรประเมิน (Rating Scale) ที่มี 5 ระดับ (เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง    

เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยท่ีสุด) จํานวน 20 ขอ ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน         

5 ทาน ไดคา IOC เทากับ 0.89 หาความเช่ือมั่นของแบบวัดโดยใช Cronbach’s Alpha ไดคาความเช่ือมั่น 

เทากับ 0.96  2) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สรางข้ึนโดยผูวิจัย จํานวน                

4 รายวิชา คือ คณิตศาสตร จํานวน 30 ขอ วิทยาศาสตร จํานวน 40 ขอ ภาษาไทย จํานวน 40 ขอ และ         

ภาษาอังกฤษ จํานวน 40 ขอ แบบวัดทั้งหมดเปนขอคําถามที่มี 4 ตัวเลือก หาคาความเท่ียงของแบบทดสอบ

โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson ไดคาความเท่ียง ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร  0.90 วิชาวิทยาศาสตร 

0.92 วิชาภาษาไทย 0.93 และวิชาภาษาอังกฤษ 0.93 

 4. ขั้นตอนการทดลอง 

  การทดลองใชแบบแผนการวิจัย  Pretest, Posttest, Control Group Design เร่ิมตนผูวิจัย         

วดัแรงจงูใจใฝสมัฤทธิท์างการเรียน และผลสมัฤทธิท์างการเรียน 4 รายวชิา (คณติศาสตร วทิยาศาสตร ภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนการทดลอง (Pretest) จากแบบสอบวัด

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 รายวิชา จากนั้นใหผูชวยวิจัยของ

แตละโรงเรยีนดาํเนนิการฝกกลุมทดลองตามโปรแกรมกจิกรรมแนะแนว จาํนวน 16 โปรแกรม โดยฝกสัปดาหละ 

2 ครั้ง คือ วันจันทรและวันพฤหัสบดี วันละ 1 ชั่วโมงหลังเลิกเรียน รวมท้ังสิ้น 16 ชั่วโมง ใชหองเรียนเปน     

สถานท่ีฝก สําหรับกลุมควบคุมไมไดรับการฝกตามโปรแกรมแตอยางใด เมื่อฝกครบทุกโปรแกรมแลว                   

ผูวิจัยใหนักเรียนท้ังสองกลุมทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) อีกคร้ังหน่ึงดวยแบบทดสอบเดิมกับ                  

ที่ใชกอนการทดลอง ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดทั้งหมดของนักเรียนมาวิเคราะหขอมูล โดยใชการวิเคราะห            

ความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) เพื่อทดสอบตามวัตถุประสงคของการวิจัย

ผลการวิจัย
 1.  ผลการวิเคราะหคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4 

รายวิชาภายหลังการทดลองแยกตามโรงเรียน 
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ตารางท่ี 1  

คะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Mo) และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร (Mat) 

วิทยาศาสตร (Sci) ภาษาไทย (Tha) และภาษาอังกฤษ (Eng) ของกลุมทดลอง (E) และกลุมควบคุม (C)        

ใน 7 โรงเรียน 
 

 
 

                     

X SD X SD X SD X SD X   SD X   SD X   SD 

Mo 
E  3.5 .3 3.6 .3  3.7   .3   4.2     .4    3.2 .3   4.1 .5  3.5 .2 

C  2.7 .3 3.0 .4  3.5   .3   3.4    .3    3.0 .2   3.5 .5  3.5 .1 

Mat 
E  9.8 1.8 9.8   2.4  7.6  2.6  11.5   1.9  12.3 2.6  10.6 2.0 17.1 2.6 

C  8.0 2.1 9.5 2.3  8.0  2.8  11.2   2.7  11.7 3.1  10.6 1.5 20.0 1.9 

Sci 
E 12.1 2.1 20.2 2.3  9.9  2.9  15.8   2.9  18.8 4.1  19.3 1.8 22.2 4.5 

C 10.0 2.1 14.9 3.1 10.1  2.5  14.3   3.4  18.2 3.0  16.6 3.7 27.1 2.9 

Tha 
E 16.0 3.2 23.8 2.2  9.1  1.9  15.4   3.2  20.1 4.0  20.5 3.2 25.3 3.7 

C 12.6 2.4 18.3 3.3 12.2  5.0  14.4   3.5  19.2 3.0  17.1 3.5 29.9 2.3 

Eng 
E 15.7 3.4 13.4 2.4 9.3  2.7  13.2   2.6  14.6 3.4  13.6 2.0 26.6 3.8 

C 11.0 2.9 13.1 2.7 9.7  2.6  11.1   2.4  14.7 3.2  12.3 2.6 30.7 3.0 

  ขอมลูในตารางที ่1 แสดงใหเหน็วาคะแนนเฉลีย่แรงจงูใจใฝสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุมทดลอง

ทีใ่ชกจิกรรมแนะแนวสูงกวากลุมควบคุมทีไ่มไดใชกจิกรรมแนะแนวอยางเห็นไดชดัในทุกโรงเรียน และคะแนนเฉล่ีย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 4 รายวิชา (วิชาคณิต วิทย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ของกลุมทดลอง                  

มแีนวโนมสงูกวาในกลุมทดลองในเกอืบทกุโรงเรยีนเชนเดยีวกนั ยกเวนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม 

ที่กลุมควบคุมมีแนวโนมของคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาตางๆ สูงกวากลุมทดลอง

 2 ผลการทดสอบกิจกรรมแนะแนวที่มีตอตัวแปรแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 4 รายวิชากอนการทดลองและหลังการทดลองในจํานวน 7 โรงเรียน

  การทดสอบผลของกิจกรรมแนะแนว ทีม่ตีอตวัแปรแรงจูงใจใฝสมัฤทธ์ิทางการเรยีน  และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน โดยทดสอบความแตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมทั้งกอนและหลังการทดลอง   

โดยใชสถิติ Hotelling ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 2
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ตารางท่ี 2  

ผลการทดสอบความแตกตางระหวางกลุมทดลอง และกลุมควบคม กอนทดลองและหลังทดลองใน 7 โรงเรียน 

โดยใชสถิติ Hotelling’s Trace 

  ผลการทดสอบในตารางท่ี 2 พบวา ภายหลงัการทดลองกลุมทดลอง แตกตางจากกลุมควบคมุอยาง

มนียัสาํคญัทางสถิต ิ(p < .05) จาํนวน 5 ใน 7 โรงเรียน ยกเวน 2 โรงเรียน คอืโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร-อปุถมัภ 

และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม (p > .05) สวนการทดสอบกอนการทดลองไมพบความแตกตาง

ระหวางกลุมในทุกโรงเรียน

 3. ผลการเปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคมุของคะแนนแรงจงูใจ

ใฝสัมฤทธิ์และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 รายวิชา หลังการทดลอง

  การเปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคมุของคะแนนแรงจงูใจใฝสมัฤทธิ์ 

และคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4 วิชา (คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)              

ภายหลงัการทดลองในจํานวน 7 โรงเรียน โดยใชการวเิคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร แสดงในตารางท่ี 3

   F p 

  

 
Hotelling’s Trace 

1.833(a) 

16.777(a) 

.133 

  .000** 

   

 
Hotelling’s Trace 

0.449(a) 

19.428(a) 

.811 

  .000** 

  

 
Hotelling’s Trace 

.709(a) 

3.245(a) 

.621 

  .000** 

  

 
Hotelling’s Trace 

1.360(a) 

1.282(a) 

.264 

.294 

  

 
Hotelling’s Trace 

.125(a) 

6.319(a) 

.986 

 .040* 

  

 
Hotelling’s Trace 

.907(a) 

5.874(a) 

.489 

  .001** 

  

 
Hotelling’s Trace 

1.466(a) 

.781(a) 

.231 

.572 

 
: *  .05 , **  .01  
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ตารางท่ี 3  

ความแตกตางระหวางกลุมทดลองและควบคุมของคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิและคะแนนผลสัมฤทธิ์      

ทางการเรียน ภายหลังการทดลองใน 7 โรงเรียน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร

  MS F p 

 

 

 5.776 64.808   .000** 

 32.400 8.720   .005** 

 42.025 9.681   .004** 

 115.600 14.801   .000** 

 216.225 21.478   .000** 

 

  

 3.080 18.268   .000** 

 .225 .040 .842 

 297.025 40.462   .000** 

 286.225 36.901   .000** 

 .225 .035 .854 

 

 

 

 5.242 36.531   .000** 

 .625 .114 .737 

 21.025 2.103 .155 

 11.025 .980 .328 

 46.225 10.086   .003** 

 

 

 
 

 

 .484 5.310   .027* 

 .400 .054 .817 

 3.600 .505 .482 

 28.900 1.898 .176 

 2.025 .289 .594 

 

 

    

.506 10.106          .003** 

 3.025 .373       .545 

 3.025 .233       .632 

 9.025 .729       .399 

 .100 .009       .924 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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ตารางท่ี 3  

ความแตกตางระหวางกลุมทดลองและควบคุมของคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิและคะแนนผลสัมฤทธ์ิ     

ทางการเรียน ภายหลังการทดลอง ใน 7 โรงเรียน (ตอ)

 ผลการวเิคราะหแรงจงูใจใฝสมัฤทธิท์างการเรยีนภายหลงัการทดลอง ในตารางที ่3 พบวา กลุมทดลอง

ของจํานวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนนวมินทราฯ โรงเรียนแมแตง โรงเรียนหางดงฯ โรงเรียน

บานหนองไคร และโรงเรียนแมออนวิทยาลัย  มีคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองสูง

กวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) แตมีเพียง 1 โรง ที่ไมพบความแตกตางระหวางกลุม คือ

โรงเรียนสาธิตฯ (p > .05)  การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภายหลังการทดลอง พบวาโรงเรียน

จอมทอง โรงเรียนนวมินทราฯ และโรงเรียนแมออนวิทยาลัย กลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                     

วชิาวทิยาศาสตรและวชิาภาษาไทยสงูกวากลุมควบคมุอยางมนียัสําคญัทางสถิต ิ(p < .01)  โรงเรียนจอมทอง 

โรงเรียนนวมินทราฯ และโรงเรียนแมออนวิทยาลัย กลุ มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ฯสูงกวากลุมควบคุมใน                

วิชาภาษาอังกฤษ (p < .01)  คือโรงเรียนจอมทอง และโรงเรียนแมแตง สวนโรงเรียนที่ไมพบวาความแตกตาง

ระหวางกลุมทั้ง 4 รายวิชาเลย (p > .05) มี 3 โรงเรียน คือโรงเรียนหางดงฯ โรงเรียนบานหนองไคร และ            

โรงเรียนสาธิตฯ 
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อภิปรายผลการวิจัย
 การศกึษาครัง้นีพ้บวากจิกรรมแนะแนวมีผลในการเพ่ิมแรงจงูใจใฝสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหแกนกัเรียน

ชัน้มัธยมศกึษาปที ่2 ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํา่และมแีรงจงูใจใฝสมัฤทธิท์างการเรยีนตํา่ถงึปานกลางให

สูงขึ้นคอนขางเดนชัด กลาวคือ กลุมทดลองใน 6 โรงเรียน มีคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา

กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งโรงเรียนเหลาน้ีมีทั้งโรงเรียนขนาดใหญ (โรงเรียนจอมทอง และ

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ) โรงเรียนขนาดกลาง (โรงเรียนแมแตงและโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ) 

และโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนบานหนองไครและโรงเรียนแมออนวิทยาลัย) โดยมีเพียง 1 โรงเรียนเทานั้น     

ทีไ่มพบความแตกตางระหวางกลุม คือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการวิจยัคร้ังน้ี พบวาสอดคลอง

กับงานวิจัยอื่นๆ หลายชิ้น เชน งานวิจัยของ ชิดาพันธุ มูลผล (2552) กาญจนา ไทยลําภู, วัลภา สบายยิ่ง และ

นิรนาท แสนสา (2556) และ อลิสสา  กูรมะสุวรรณ (2553) ที่พบวากิจกรรมแนะแนวมีผลในการสรางจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์ใหกับนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนไดสํารวจตัวเองและคนพบศักยภาพของตนเอง 

นักเรียนสามารถเลือกทํางานหรือทํากิจกรรมตางๆ ที่ตนเองถนัดและมีความสนใจ ซึ่งการท่ีไดมีโอกาสทํา         

สิ่งที่ชอบและสนใจน้ัน ทําใหนักเรียนเกิดความมุงมั่นที่จะทํางานหรือทํากิจกรรมน้ันใหไดเกิดผลดียิ่งข้ึน       

ความมุงมั่นนี้เปนแรงจูงใจที่สําคัญ ที่ขับเคลื่อนไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย หรือตามมาตรฐานท่ีกําหนด

ไว (McClelland, Atkinson, Clark  & Lowell, 1953) คนที่มุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จตามมาตรฐานท่ีวาง

ไวนั้น ลวนเปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงแทบทั้งส้ิน ดังที่เขียน วันทนียตระกูล (2553) กลาววา บุคคลท่ีมี  

แรงจูงใจใฝสมัฤทธ์ิสงูจะเปนคนท่ีมีความทะเยอทะยาน มคีวามอดทน มเีปาหมาย และความหวังท่ีจะประสบ

ความสาํเรจ็ ดงันัน้จงึพยายามทีจ่ะปฏิบตัสิิง่ตางๆ ของตนเองใหดอียูเสมอ ในกจิกรรมแนะแนวทัง้ 16 โปรแกรม

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นนี้ ไดกําหนดเปาหมายอยางชัดเจน ที่จะใหนักเรียนไดเรียนรู และกระทํารวมกันอยางมี         

ความหมาย อีกทั้งตองการนักเรียนใหประสบความสําเร็จในส่ิงที่ทํา กิจกรรมทุกกิจกรรมจึงแฝงไวดวยขอคิด              

ขอเตือนใจ การเสริมแรง และเสริมพลังใจ ที่จะทําใหนักเรียนเกิดความฮึกเหิม มีกําลังใจตอสูกับความยาก

ลําบาก ความทอแท หรือทอถอย ที่นักเรียนเคยเปนมา นอกจากน้ีในตัวกิจกรรมยังมีลักษณะท่ีทาทาย          

ความสามารถและสรางความสนกุสนานเพลดิเพลนิแกนกัเรยีนอกีดวย เชน การทายปญหา การเลนเกมแขงขัน     

การเลาเรื่อง การรองเพลง การใชตัวอยางชีวิตจริงและใชคลิปวิดีโอตางๆ เปนตน 

 แมวาการดําเนินการฝกในชวงแรกๆ นักเรียนจะยังไมคอยม่ันใจ และนักเรียนหลายคนไมกลาที่จะ

แสดงออก ทัง้ดานการกระทํา และการแสดงความคิดเห็น เนือ่งดวยเพราะความกลัวการทําผดิพลาด หรอืกลัว

การถูกเยาะเยยถากถาง ซึง่ผูฝกทกุคนไดตระหนักถงึความสําคัญในเร่ืองน้ีด ีจงึใหความเปนกนัเองกับนกัเรยีน

ทุกคน แสดงความเอาใจใส และใหกําลังใจ งดเวนจากการตําหนิติเตียนใดๆ ทําใหนักเรียนเกิดความมั่นใจ 

และกลาคดิ กลาทาํมากขึน้ จนในทีส่ดุนกัเรยีนทกุคนรูสกึผอนคลาย และกระตือรือรนในการเขารวมทาํกจิกรรม 

อยางไรก็ตาม ในบางกิจกรรมที่จะตองใชการคิด และการสรุปออกมาเปนขอเขียน นักเรียนบางคนมักตาม

ไมทัน ทําใหเกิดความลาชา หรือติดขัดในการดําเนินกิจกรรม ผูฝกจึงตองมีการปรับเน้ือหาของกิจกรรมบาง 
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เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสถานการณมากยิ่งขึ้น สําหรับการวิเคราะหวากิจกรรมแนะแนวมีผลกระทบตอ  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือไมนั้น พบวายังมีความแตกตางกันในแตละโรงเรียน เชน พบวามี 3 โรงเรียน          

ทีก่จิกรรมแนะแนวมีผลทาํใหผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาวทิยาศาสตรและภาษาไทยสูงข้ึน และมี 2 โรงเรียน

ทีพ่บวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงข้ึนในจํานวนโรงเรียนท้ังหมด พบวามีเพยีงโรงเรียนเดียว

เทานัน้ ทีก่จิกรรมแนะแนวชวยเพ่ิมผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทัง้ 4 รายวชิา แตกม็ถีงึ 3 โรงเรยีน ทีพ่บวากจิกรรม

แนะแนวไมไดเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาใดเลย ดังนั้นผลการวิจัยคร้ังนี้ จึงไมสามารถสรุปไดอยาง

ชดัเจนวา กจิกรรมแนะแนวชวยทําใหผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่2 ทีม่ผีลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตํ่าดีขึ้น แนวทางในการอธิบายสวนหนึ่ง คือ กิจกรรมแนะแนวอาจสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนโดยทางออม คือผานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่เพ่ิมขึ้นของนักเรียนน่ันเอง (McClelland, 1961)           

ดังท่ีวิจัยบางชิ้นช้ีวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (Steinmayr 

& Spinath, 2009 ; สขุฤกษ ดโีนนโพธิ,์ 2554) การเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยอาศยัแรงจงูใจในการเรยีน

อยางเดียวอาจไมเพียงพอ จึงควรมีกลยุทธอยางอื่นเสริมดวย เชน ใชเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม 

กับนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกดวย (ประกอบ มณีโรจน, 2554) 

สรุป
 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปไดวา กิจกรรมแนะแนวมีแนวโนมชวยเพิ่มแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์               

ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์     

ทางการเรียนตํ่า สวนการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าดวย                       

การใชกจิกรรมแนะแนวน้ันยังสรุปผลไมไดชัดเจน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวาการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

ของนักเรยีนกลุมดงักลาวน้ี ควรใชเทคนิควธิกีารสอนท่ีเหมาะสมกับความสามารถของนักเรยีน การใชเวลาฝกฝน

ทีม่ากพอ และกระทําควบคูไปกับการใชกจิกรรมแนะแนวเพ่ือสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิใหกับนักเรียน
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