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บทคัดยอ 
 
 แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิเปนองคประกอบสําคัญของความสําเร็จในการเรียนและการทํางาน 
ของบุคคล การวจิัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาเพ่ือศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของนักเรียน 
ในระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา   

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามจํานวน 100 คน เปนเพศหญิง 
พบมากท่ีสุด รอยละ 62 เปนเพศชาย รอยละ 38 กลุมตัวอยางมีอายุเฉล่ีย 16.73 ป กําลังศึกษา 
ในระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 รอยละ 34  มัธยมศึกษาปท่ี 5 รอยละ 34 และมัธยมศึกษาปท่ี 6  
รอยละ 32  ผลการเรียนของกลุมตัวอยางมีคาเฉล่ีย 2.9 กลุมตัวอยางมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนมาก โดยคะแนนเฉล่ียเทากับ 68.67 
 จากการวิจัยในคร้ังนี้ทําใหทราบระดับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของนักเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนปลายในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ยิง่ไปกวานั้นผลจากการวจิัยยังสามารถนําผล 
ไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้เพื่อเปนการชวยเพิ่ม
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของนักเรียนอีกวิธีหนึง่ 

ฉ 



กิตติกรรมประกาศ 
 
 การวิจยัคร้ังนี้ สําเร็จลุลวงดวยความอนเุคราะหของบุคคลหลายฝาย ขอขอบพระคุณอธิการ
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาท่ีกรุณาอนุมัติใหทําการวิจัย ขอบคุณคุณอิชยา เข่ือนม่ัน  
พยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชครินทร ท่ีปรึกษาการวิจยั ท่ีคอยใหคําแนะนํา 
ขอคิดเห็น และตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของการวิจยัดวยความเต็มใจอยางดียิ่ง  
และท่ีสําคัญอยางยิ่งกลุมตัวอยางของการวจิัยคร้ังนี้ท่ีใหความรวมมือในการรวบรวมขอมูลของการ
วิจัยคร้ังนี ้จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
 ผูวิจัยขอขอบคุณครอบครัวของผูวิจัยท่ีคอยสนับสนุน และเปนกําลังใจตลอดเวลา 
ขอขอบคุณบุคคลท่ีเกี่ยวของทุกคน คุณคาและประโยชนอันใดของงานวิจัยเลมนี้ ผูวจิัยขอมอบให
แดบุพการี คณาจารยผูประสิทธ์ิประสาทวิทยาการ  
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สารบัญตาราง 
 

             หนา 
ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา      19 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

ปญหาการเรียนในเด็กเปนปญหาสําคัญปญหาหนึ่งท่ีพอแมและครูใหความสนใจอยางมาก
ในปจจุบันนี ้ เด็กท่ีมีปญหาการเรียนมักจะเกิดปญหาพฤตกิรรมอ่ืนตามมา เชน เกเร กาวราว ดื้อ ซน 
เครียด  วิตกกงัวล  หงุดหงิด คบเพ่ือนไมดี  หนีเรียน หนีเท่ียว  ปญหาทางเพศ  และการใชสาร 
เสพติด (พนม เกตุมาน, 2550) ซ่ึงสาเหตุทางดานจิตใจของปญหาดังกลาวเกดิจากความรูสึกท่ีไมดี
ตอตนเอง การขาดความสําเร็จในการเรียน  การถูกตําหนจิากพอแม  ความรูสึกตนเองลมเหลว และ
ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง  หากผูเกีย่วของขาดความตระหนักและไมชวยเหลือเด็กแลวจะทําให
กลายเปนปญหาอารมณและกลายเปนปญหาบุคลิกภาพในเดก็ตอไปได ดังนั้นการหาสาเหตุของ
ปญหาควรรีบทําเพื่อปองกันปญหาพฤติกรรมอ่ืนๆท่ีจะเกดิตามมาได ปญหาการเรียนท่ีพบบอยใน
เด็กวัยเรียนและวยัรุนไดแก ผลการเรียนไมดี ไมตั้งใจเรยีน ท้ังท่ีเด็กบางคนน้ันดูฉลาด หรือเคยเรียน
ดี แตผลการเรียนตกลงเร่ือยๆ โดยไมทราบสาเหตุแนชัด ปญหาการเรียนเกดิข้ึนไดจากหลายสาเหตุ 
จากการศึกษาที่ผานมาพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการเรียนของเด็กมีดังนี้ ระดับสติปญญา ความผิดปกติ
ทางรางกายและจิตใจท่ีมีผลตอการเรียน โรคสมาธิส้ัน โรคบกพรองดานการเรียน ปญหาทาง
อารมณ ระบบการเรียนการสอน หรือการขาดแรงจูงใจในการเรียน (กมล แสงทองศรีกมล, 2551) 
จากขอสังเกตของครูในปจจบัุนพบวา นักเรียนท่ีประสบความสําเร็จในการเรียนตํ่านัน้มักจะ
แสดงออกโดยไมสนใจเรียน และนักเรียนขาดแรงจูงใจท่ีจะแสดงศักยภาพท่ีแทจริง  

แรงจูงใจไดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ หมายถึง แรงจูงใจที่เปนแรงขับใหบุคคลพยายามท่ีจะ
ประกอบพฤติกรรมท่ีจะประสบสัมฤทธิผลตามมาตรฐานความเปนเลิศท่ีตนต้ังไว บุคคลที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิจะไมทํางานเพราะหวงัรางวัล แตทําเพื่อจะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ท่ีตั้งไว ผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิจะมีลักษณะท่ีสําคัญดังนี้ มุงหาความสําเร็จและกลัวความลมเหลว  
มีความทะเยอทะยานสูง ตั้งเปาหมายสูง มีความรับผิดชอบในการงานดี มีความอดทนในการทํางาน 
รูความสามารถท่ีแทจริงของตนเอง เปนผูท่ีทํางานอยางมีการวางแผน และเปนผูท่ีตั้งระดับความ
คาดหวังไวสูง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจ และกระตือรือรน มุงม่ันในการเรียนทํางานโดย
ไมผลัดวันประกันพรุง ทํางานท่ีไดเร่ิมไวแลวอยางตอเนื่องและสําเร็จตามเปาหมาย หากผูเรียนมี
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 ผูวิจัยในฐานะครูแนะแนว ผูซ่ึงดูแลนักเรียนท้ังในดานการเรียนและดานสังคม การวจิัยใน
คร้ังนี้ผูวิจัยมีความสนใจเกีย่วกับปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จทางการเรียนของนักเรียน ในท่ีนี้จึง
ศึกษาถึงแรงจงูใจใฝสัมฤทธ์ิของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายซ่ึงเปนวัยท่ีจะตองมีการเรียนและ
การสอบเพ่ือศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาและเตรียมความพรอมดานอาชีพในอนาคตตอไป เพื่อนํา
ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคร้ังนี้มาวางแผนพฒันานักเรียนอยางครอบคลุมในมิติดานจิตใจ เพื่อใหมี
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนนักเรียนในปจจุบันรวมถึงอนาคตนั้นมีผลลัพธท่ีมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพโดยยึดนกัเรียนเปนศูนยกลางและใหเปนไปตามศักยภาพของนักเรียนตอไป 

 
คําถามการวิจัย 
 
  นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิเปนอยางไร 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 
  เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของนักเรียนในระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 
 การวิจยัคร้ังนีทํ้าการศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ระหวางเดือนธันวาคม 2551 ถึง มกราคม 2552  
จํานวน 100 คน 
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ตัวแปรในการวิจัย 
 
 แรงจูงใจในใฝสัมฤทธ์ิ  หมายถึง ความสามารถท่ีจะไดรับความสําเร็จในงานท่ียุงยาก 
ซับซอน ไมยอทอตออุปสรรคท่ีขัดขวาง พยายามหาวิธีการตางๆ เพื่อแกปญหา มีความ
ทะเยอทะยานสูงเพื่อนําตนไปสูความสําเร็จ มีความตองการเปนอิสระในการทํางานและการ
แสดงออก ตองการเอาชัยชนะในการแขงขัน มุงม่ันท่ีจะทําใหดเีลิศ เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานท่ีตั้ง
ไวอยางสูง ซ่ึงวัดไดจากแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง นักเรียนในระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  
ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 1.  นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
มีแรงจูงใจในใฝสัมฤทธ์ิในการเรียน 
 2.  นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
มีความม่ันใจในการเรียน 

3.  นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาสามารถ
วางแผนดานการศึกษาไดเหมาะสม 
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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการศึกษาแรงจูงใจในใฝสัมฤทธ์ิของนักเรียนในระดบัช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ  
โดยกําหนดของการวิจยัดังนี้ 
 1. มัธยมศึกษา 
 2. ทฤษฎีแรงจงูใจ 

3 แรงจูงใจในใฝสัมฤทธ์ิ 
   

มัธยมศึกษา  
 

วัยมัธยมศึกษา หรือวัยรุน  (12 – 18 ป) วัยรุนซ่ึงเปนวยัแหงการเปล่ียนแปลงท้ังดานรางกาย 
จิตใจ อารมณ และสังคม 
 
พัฒนาการทางรางกาย  
 พัฒนาการทางรางกายของเด็กวัยนี้เปนไปอยางรวดเร็ว จนทําใหเด็กวัยรุนเอง
ตระหนักในการเปล่ียนแปลง และมีความวิตกกังวล ดังนั้น ท้ังผูปกครองและครูควรจะเตรียมเด็กได
เขาสูวัยรุนอยางราบรื่น  โดยการอธิบายเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของรางกาย  โดยเฉพาะความ
แตกตางระหวางบุคคลและใหคําแนะนําในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการออกกําลังกายของเด็กวัยนี้มี
ดังตอไปนี้ 
 1. วัยรุน จะมีการเจริญเติบโตทางดานรางกาย  มีการเปล่ียนแปลงทางความสูง และ
น้ําหนักอยางรวดเร็วมาก การเปล่ียนแปลงนี้จะมีความแตกตางระหวางเพศเด็กหญิงจะเร่ิมเม่ืออายุ
ระหวาง 8 ป 6 เดือน – 10 ป 6 เดือน หรืออายุเฉล่ียประมาณ 11 ป  ซ่ึงเร็วกวาเด็กชายประมาณ 2 ป  
การเปล่ียนแปลงทางรางกายอยางรวดเร็วของเด็กชายจะเร่ิมราว ๆ  อายุ 10 – 16 ป หรืออายุเฉล่ีย
ประมาณ 13 ป (Tanner,  1973)  
 2. การเปล่ียนแปลงของอวัยวะสืบพันธุ  ก็จะเร่ิมในวัยแรกรุน เนื่องจากฮอรโมน
เกี่ยวกับการเจริญเติบโตที่ตอมพิทูอิทารี  หรือตอมใตสมองไดสรางข้ึน  เด็กหญิงจะมีการ
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 3. การเปล่ียนแปลงทุติยภูมิทางเพศ (Secondary  Sex  Characteristics) จะปรากฏ
เปนระยะการแตกเน้ือหนุมสาว  เด็กหญิงจะเพิ่มขนาดของหนาอก  สะโพก  มีรูปรางอวบข้ึน  และมี
เอว  เด็กชายจะมีไหลกวางข้ึน  มีกลามเนื้อท่ีแข็งแรง  การเปล่ียนของเสียง  จะเห็นไดชัดในเด็กชาย  
คือ  เสียงหาวและแปรง  นอกจากนี้ยังมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับผิวหนัง  โดยเฉพาะหนา  เด็กหญิง
วัยรุนบางคนจะมีสิวเต็มหนา  ดังมีคํากลาววา  มี  “สิวสาว”  เด็กชายบางคนก็จะมีสิวเหมือนกัน  
ท้ังชายและหญิงจะมีขนข้ึนตามรางกาย  แขน  ขา  และรอบอวัยวะสืบพันธุ  และหนา  เปนตน     
 4. อัตราการเจริญเติบโตของสวนตาง ๆ  ของรางกาย  อาจจะเกิดข้ึนไมพรอมกัน
หรือเวลาเดยีวกัน  ตวัอยางเชน  เด็กบางคนจะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของเทา  ท้ังยาวและใหญข้ึน   
แตสวนอ่ืนของรางกายยังไมเปล่ียนแปลง  บางคนจะรูสึกวาแขนขายาวข้ึนอยางรวดเร็ว  แตไหลยังคง
เดิม   เด็กวัยรุนมักจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของรางกาย  และมักจะรูสึกตัว
อยูเสมอวารางกาย ของตนกําลังเปล่ียนแปลง  และคิดวาคนอ่ืนจะคิดอยางไรเกี่ยวกับรูปรางของตน  
เด็กวัยรุนบางคนไมมีความพอใจเกี่ยวกับรูปรางลักษณะของตน  เชน  อยากเต้ียลงหรืออยากสูงข้ึน 
 5. เด็กหญิงจะมีการเปล่ียนแปลงทางรางกายอยางรวดเร็วสุดยอดราว ๆ  12 ป             
สวนเด็กชายจะมีระยะสุดยอดของการเจริญเติบโตราว ๆ  14 ป  หลังจากนั้นการเจริญเติบโตจะเร่ิมชา
ลง  แตท้ังชายหญิงจะยังคงเจริญเติบโตตอไป  ท้ังทางดานความสูงและน้ําหนัก  เด็กชายสวนมากจะ
หยุด  การเจริญเติบโตราว ๆ  อายุ 21 ป  แตบางคนก็ยังคงเปล่ียนแปลง  โตไดไมหยุดจนถึงอายุ 25 ป  
สําหรับเด็กหญิงจะหยุดการเจริญเติบโตเม่ืออายุราว ๆ  17 ป  แตบางคนก็ยังคงเจริญเติบโตตอไป
จนถึงอายุ 21 ป  อยางไรก็ตาม  ความแตกตางในการเจริญเติบโตท้ังอายุและเวลาก็มีมาก  อัตราการ
เจริญเติบโตมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของเด็กในวัยนี้  เด็กหญิงท่ีมีรางกายเจริญเติบโตชาตอนวัยแรก
รุนจะไมมีปญหาในการปรับตัวกลับเปนผลกําไร  สวนเด็กชายถารางกายเจริญเติบโตชาจะมีปญหา
ในการปรับตัวและมักจะเขากับเพื่อนรุนราวคราวเดียวกันไมได  มักจะรูสึกวาตนมีปมดอยและมี
พฤติกรรมที่ตองการเรียกรองความสนใจจากผูอ่ืน  สวนเด็กชายท่ีมีความเจริญเติบโตเร็วกวาเพื่อน ๆ จะ
เปนผูท่ีปรับตัวไดดี  เปนท่ียอมรับของเพื่อนฝูง  และมักจะเปนผูนํา มีความเชื่อมั่นในตนเองและมี
พฤติกรรมเปนผูใหญ เด็กหญิงท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตของรางกายเร็วกวาเพ่ือน ๆ  และอยูช้ัน 
ต่ํากวาช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จะเปนผูท่ีมีปญหา  ในการปรับตัว แตถาเด็กหญิงท่ีมีการเจริญเติบโต
เร็ว แตเรียนช้ันสูง คือ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 หรือ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เด็กจะไมมีปญหาในการ
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พัฒนาการทางเชาวนปญญา 
               พีอาเจต  ใหช่ือข้ันพัฒนาการของเด็กวัยรุนหรือวัยมัธยมศึกษาวา  “Formal  Operations”    
แตพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กวัยแรกรุนบางคนยังอยูระหวาง “Concrete Operations” และ  
“Formal  Operations”  แตในท่ีสุดก็จะถึงข้ัน  “Formal  Operations”  ซ่ึงเด็กจะสามารถคิดไดแบบ
ผูใหญ   
               เนื่องจากเด็กวัยรุนสามารถท่ีจะคิดส่ิงท่ีเปนนามธรรมได  เด็กวัยนี้จึงมีความสนใจ             
ในปรัชญาชีวิต  ศาสนา  สามารถท่ีจะใชเหตุผลเปนหลักในการตัดสินใจ  สามารถคิดเหตุผลไดท้ัง
อนุมานและอุปมาน  และจะมีหลักการ  เหตุผลของตนเองเก่ียวกับความยุติธรรม  ความเสมอภาค  
และมนุษยธรรม  การสอนเด็กวัยรุนควรจะทาทายใหเด็กรูจักคิด  เปนตนวา  การแกปญหาโดยใช                
หลักวิทยาศาสตร  การสอนความคิดรวบยอดอาจจะเร่ิมจากความคิดรวบยอดท่ีมีความหมายกวาง
และบอกคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีเนนหลักท่ัว ๆ ไป   
 
พัฒนาการทางบุคลิกภาพ 
 เด็กวัยนี้เปนวัยท่ีสนใจในตนเอง  อยากรูวาตนคือใคร  ซ่ึงเปนคําถามท่ีตอบไดยาก           
เด็กวัยรุนจะตองมีความเขาใจในการเปล่ียนแปลงดานรางกายและยอมรับ  และจะตองมีความเขาใจ
บทบาทของตนในสังคม  และความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  ถาเด็กวัยนี้สามารถจะตอบคําถามวาตนคือ
ใคร    ก็จะไมมีปญหาในการปรับตัว  จะมีความคิดเปนของตนเอง  และไมตามอยางเพ่ือนในทางท่ี
ผิด  นอกจากนี้  จะมีจุดประสงคของชีวิตท่ีแนนอนเกี่ยวกับอาชีพ  อีริคสัน  เรียกวัยรุนวา  Identity  
vs  Role  Confusion  เด็กท่ีไมรูจักวาตนคือใครจะเผชิญกับปญหาท่ีอีริคสันเรียกวา  Identity  Crisis  
เด็กจะรูสึกสับสนในบทบาทของตนในสังคม  มีปญหาในการปรับตัวกับเพื่อนรวมวัย  ท้ังเพศชาย
และหญิง  เพราะมีทัศนคติตอตนเองในทางลบ  ไมมีความเช่ือม่ันในตนเอง  และทําใหเด็กวัยนี้มี
ปญหาในการเรียน  ไมมีจุดประสงคของชีวิต  อีริคสัน  กลาววา  สังคมปจจุบันมีความโนมเอียงท่ีจะ
สงเสริมใหเด็กวัยรุนมีปญหาท่ีจะคนพบวาตนคือใคร  เพราะมีบทบาทตาง ๆ  ในสังคมท่ีเด็กวัยรุน
จะสํารวจไปเร่ือย ๆ  โดยไมมีการผูกมัดตนเองวาบทบาทท่ีตนควรจะเลือกคืออะไร  ในวัฒนธรรม
บางแหง  หรือสังคมโบราณมักจะมีการชวยเด็กวัยรุนเลือกบทบาทที่จะเปนผูใหญ  โดยมีพิธีกรรม
เปนพิเศษ   
 ในปจจุบันนี้  ผูใหญ  เชน  ครู  และผูปกครองมีบทบาทที่สําคัญท่ีจะชวยเด็กวัยรุน
ไดมาก  คือ  ควรจะพยายามไมตั้งความคาดหวังวา วัยรุนจะมีพฤติกรรมท่ีผิดแปลก หรือไมยอมอยู               
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 ผูใหญควรจะพยายามใชเหตุผล  และเปนท่ีปรึกษาของเด็กวัยรุน  เปนผูฟงท่ีดี  ยอมรับ
ฟงเหตุผล  ไมบังคับเด็กวัยนี้จนเกินไป  ขอสําคัญท่ีสุด  จะตองพยายามเปล่ียนทัศนคติทางลบท่ีมีตอ
เยาวชนวัยรุน  และเปนตัวแบบท่ีดีท้ังทางดานความประพฤติ  มาตรฐานจริยธรรม  และคานิยม             
ถาผูใหญไมตองการใหวัยรุนดื่มเหลาและสูบบุหร่ี  ผูใหญก็จะตองทําตนเปนตัวอยาง  และเนื่องจาก
พัฒนาการทางเชาวนปญญาของวัยรุนไดถึงข้ันสูงสุด  สามารถท่ีจะคิดและใหเหตุผลไดเหมือนผูใหญ          
การใหเด็กวัยนี้ไดอานชีวประวัติของบุคคลตัวอยางท้ังในประวัติศาสตรและปจจุบันจะเปนการชวยให
เด็กวัยนี้ไดมีการพิจารณาถึงคานิยม  อุดมคติ  และปรัชญาของชีวิตโดยท่ัวไป  ขอสําคัญท่ีสุดผูใหญ 
ท้ังครูและผูปกครองควรจะเปนผูท่ีวัยรุนสามารถปรึกษาปญหาได 
 
พัฒนาการดานอารมณและสังคม 
 อารมณของเด็กวัยรุน  คอนขางจะรุนแรงและเปล่ียนแปลงงาย  ความตึงเครียดของ
อารมณเด็กวัยรุน บางคร้ังจะเนื่องมาจากการปรับตัวเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของรางกาย                      
ความไมชอบหรือไมพอใจในการเปล่ียนแปลง  พัฒนาการทางอารมณของวัยรุน  มีความสัมพันธ
กับพัฒนาการทางรางกาย  ถาเด็กวัยรุนมีวุฒิภาวะเกี่ยวกับพัฒนาการทางรางกายเร็ว  จะชวย
พัฒนาการ  ทางอารมณและสังคมใหเร็วข้ึนดวย  (Kagan, 1964)  เนื่องจากวัยรุนเปนวัยท่ีคอนขางจะ
เอาตัวเอง  เปนศูนยกลางเหมือนวัยอนุบาล  แตแตกตางกันโดยที่วัยอนุบาลไมไดคํานึงวาคนอ่ืนจะ
คิดอยางไร  สวนวัยรุนมักจะเปนหวงคนอ่ืนจะคิดอยางไรโดยเฉพาะเพื่อนรวมวัย  เด็กวัยรุนท่ีมี
ปญหาเกี่ยวกับ  การปรับตัว  มักจะมีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต  คือ  มักจะมีความรูสึกซึมเศรา 
(Depression) วัยรุนหญิง  จะมีปญหาเกี่ยวกับความรูสึกซึมเศรามากกวาวัยรุนชาย  ความรูสึก
ซึมเศราอาจจะเปนเหตุใหเด็กวัยรุน  มีปญหาทางความประพฤติ  เชน  ทดลองยาเสพติด  และถา
รุนแรงก็อาจจะถึงกับพยายามฆาตัวเอง  
 แฮร่ี สแตค  ซัลลิแวน (Harry Stack Sullivan, 1953)  กลาววา เด็กวัยนี้มีความ
ตองการที่จะมีความใกลชิดผูกพัน (Intimacy)  กับเพ่ือนวัยเดียวกันและมีความสัมพันธอยางสนิท
สนม  เพื่อท่ีจะ  Stress ความรูสึก และความคิดตาง ๆ อยางเปดเผย ปกติแลวจะเร่ิมท่ีจะสนิทสนมกับ
เพื่อนเพศเดียวกันกอน  และหลังจากนั้นจะมีความใกลชิดผูกพันกับเพื่อนตางเพศ 
 เพื่อนรวมวัยมีความสําคัญตอวัยรุนมาก  วัยรุนมักจะคบเพ่ือนท่ีมีความสนใจและ              
มีคานิยมรวมกัน  การคบเพ่ือนของวัยรุนหญิงมักจะจริงจัง  และมีเพื่อนสนิทท่ีจะปรับทุกขสุขกันได  
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 เด็กวัยรุนท้ังหญิงชายมีความตองการที่จะทําอะไรทุกอยางเหมือนเพ่ือนรวมวัย  
ตั้งแตการแตงตัว  ความประพฤติ  การใชภาษา  รวมท้ังความเช่ือและคานิยมการคบเพ่ือนวัยนี้จึงมี
ความสําคัญมาก  ผูปกครองควรจะพยายามที่จะใหคําแนะนําโดยช้ีแจงใหเด็กวัยนี้คิดวา การคบเพื่อน
ท่ีดีมีความสําคัญอยางไร  พรอมท้ังอธิบายอันตรายของการคบเพ่ือนไมดี  ทางโรงเรียนก็ควรจะ
สงเสริมกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหเด็กวัยนี้ไดทํางานรวมกัน  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและเรียนรู
บทบาทท่ีจะเปนผูใหญในอนาคต 
 
พัฒนาการของวัยรุน  (อายุ 12 - 18 ป) 

1. สามารถสรางความสัมพันธกับเพื่อนรวมวยั  ท้ังเพศเดียวกันและตางเพศ 
ไดอยางมีวุฒิภาวะหรือแบบผูใหญ  
 2. สามารถที่จะแสดงบทบาททางสังคมไดเหมาะสมกับเพศของตน 
 3. ยอมรับการเปล่ียนแปลงทางรางกายและสามารถปรับตัวได 
 4. มีความอิสระทางดานจิตใจและอารมณจากพอแมและผูใหญท่ีใกลชิด 
 5. เลือกและเตรียมตัวท่ีจะเลือกอาชีพในอนาคต 
 6. เตรียมตัวเพื่อการแตงงานและการมีครอบครัว 
 7. พัฒนาทักษะทางเชาวนปญญาและความคิดรวบยอดตาง ๆ  ท่ีจําเปนสําหรับ 
เปนสมาชิกของชุมชนท่ีมีสมรรถภาพ 
 8. มีความตองการที่จะแสดงพฤติกรรมท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม 
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ทฤษฎีแรงจูงใจ 
 

แรงจูงใจเปนส่ิงท่ีเราตองนํามาใชในชีวิตประจําวนัของเรา ผลสําเร็จทางการเรียน การงาน
และความสุขในชีวิตข้ึนอยูกบัแรงจูงใจ การประสบความสําเร็จในการสรางแรงจูงใจไมใชทําได
เพียงบางคนเทานั้น ปจจบัุนก็มีนกัคิดนักปราชญจํานวนมากพยายามช้ีใหเห็นถึงความสําคัญและ
ความจําเปนของการสรางแรงบัลดาลใจ (Drives) ซ่ึงจะกระตุนใหคนแสดงความสามารถออกมา
เพราะเปนธรรมดาอยูเองท่ีวา ถาคนเรารูสึกวาชิวิตมีใหไวมากดวยคุณคาเพยีงไร ก็จะทําให
ประสิทธิภาพการทํางานเพ่ิมพูนมากยิ่งข้ึนเพียงนั้น ดังจะเห็นไดวา การท่ีคนมีความรักในงานอาชีพ
สนใจในงานและยากทํางานใหมีประสิทธิภาพ กับการท่ีคนไมรักงาน ไมสนใจงาน และไมอยาก
ทํางานใหดีมีประสิทธิภาพยอมจะมีสาเหตุท่ีแตกตางกันออกไป  
 
แนวคิดและความหมายเก่ียวกับแรงจูงใจ 
 

แรงจูงใจ ตามพจนานุกรมการจัดการ ( Dictionary of Management ) ของทอส และ  
คารโรลล ( Tois and Carroll 1982 : 387 ) หมายถึง แรงขับของแตละบุคคล ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําให
บุคคลแสดงพฤติกรรม โดยเฉพาะท่ีเกดิข้ึนในการทํางาน หรือการกระทําท่ีบุคคลจะทํางานใหสําเร็จ 
โดยไดรับอิทธิพลจากการกระทําของคนอ่ืนท่ีกําหนดแนวทางเฉพาะใชในการบริหารโดยผูบริหาร
จะจูงใจพนักงานทํางานใหองคการอยางมีประสิทธิภาพ 

จากความหมายดังกลาวจะเหน็ไดวาแรงจูงใจ คือ แรงผลักดัน แรงกระตุน ท่ีเกดิจากความ
ตองการท่ีจะไดรับการตอบสนองตอส่ิงกระตุนท่ีองคการจัดให ซ่ึงกอใหเกิดพฤติกรรมในการ
ทํางาน ซ่ึงประกอบดวยปจจัยแหงความตองการพืน้ฐานไดแก ความสําเร็จในการทํางาน  
ความเจริญเติบโตในการทํางาน ปจจยัสุขอนามัยนโยบายและการบริหารงาน ขององคการ คาจาง
เงินเดือนท่ีไดรับ ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน สภาพการทํางานความสัมพันธกบัผูบังคับบัญชา 
ความม่ันคงในการทํางาน เม่ือวิเคราะหดูแลวก็จะพบวา แรงจูงใจเหลานี้เกิดข้ึนจากปฏิกิริยาพ้ืนฐาน
สวนลึกของจติใจภายใน ซ่ึงตามจิตศาสตรนั้นถือไดวาเปนสภาวะจิตใจท่ีไมอยูในความควบคุมของ
ตัวเรา เปนท่ีรวมความคิดเพือ่การแสดงออกโดยเราไมรูตวัหรือท่ีเรียกวา จิตใตสํานกึนั่นเอง ซ่ึงจิต
ใตสํานึกนี้บุคคลยอมมีแรงจงูใจใฝสัมฤทธ์ิดวยกันทุกคน กลาวโดยสรุปแลว แรงจูงใจหมายถึง
ภาวะอินทรียภายในรางกายของบุคคลถูกกระตุนจากส่ิงเราเรียกวา ส่ิงจูงใจกอใหเกดิความตองการ
อันจะนําไปสูแรงขับภายในท่ีแสดงพฤติกรรมการทํางานท่ีมีคุณคาในทิศทางท่ีถูกตองตรงตาม
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1.แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ( Achievement Motive ) คือ ความปรารถนาท่ีจะทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งให
สําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยพยายามแขงขันกับเกณฑมาตรฐานอันดีเลิศ จะมีความรูสึกเปนทุกขกังวล
ใจ ไมสบายใจเม่ือประสบความลมเหลวหรืออุปสรรค 

2.แรงจูงใจใฝสมาคม ( Affiliation Motive ) คือ ความปรารถนาท่ีจะเปนท่ียอมรับของคน
อ่ืน ตองการเปนท่ีนิยมชมชอบของคนอ่ืน ตองการมีเกียรตยิศช่ือเสียงในสังคม ส่ิงเหลานี้เปน
แรงจูงใจท่ีจะทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือใหไดมาซ่ึงการยอมรับจากบุคคลอ่ืน ๆ 

3.แรงจูงใจใฝอํานาจ ( Power Motive ) คือ ความปรารถนาท่ีจะไดมาซ่ึงอิทธิพลเหนือกวา
คนอ่ืนในสังคม ผูท่ีมีความจงูใจใฝอํานาจสูงจะเปนผูท่ีพยายามควบคุมส่ิงตาง ๆ เพื่อใหตนเองบรรลุ
ความตองการที่จะมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนในองคกร 

แมคเค็ลแลนด เนนในเร่ืองของแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมากกวาแรงจูงใจในดานอ่ืน ๆ เพราะ
เขาเห็นวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมีความสําคัญมากท่ีสุดในความสําเร็จของคนเรา 

 

แรงจูงใจในใฝสัมฤทธ์ิ 

 

 แมคเคอแลนด (McClelland) ไดกลาววา ประเทศท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจ และ
อุตสาหกรรมสวนมาก คนในประเทศจะมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูงกวาประเทศท่ีดอยพัฒนาผลจาก
การศึกษา วิจยัในเร่ืองแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ พอจะสรุปไดวา ผูท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิคือ ผูท่ีมีความ
ตองการทําอะไรใหประสบความสําเร็จ เคร่ืองลอใจของผูท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูงคือ การทําอะไร
ใหดยีิ่งข้ึน สําหรับพวกท่ีมีแรงจูงในใฝสัมฤทธ์ิสูง การทําอะไรใหดียิ่งข้ึน ก็เพื่อความสุขของตนเอง 
ในเร่ืองการอบรมเล้ียงด ูเพื่อสงเสริมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิใหกับเด็กนัน้ไดพบวา การฝกใหเดก็เปน
อิสระ ใหพึ่งพาตนเองไดตั้งแตเยาววัยจะทําใหเดก็คนนัน้มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูงข้ึน แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ หมายถึง แรงจูงใจท่ีเปนแรงขับใหบุคคลพยายามท่ีจะประกอบพฤติกรรมท่ีจะประสบ
สัมฤทธิผลตามมาตรฐานความเปนเลิศท่ีตนต้ังไว บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิจะไมทํางานเพราะ
หวังรางวัลแตทําเพื่อจะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  

ทฤษฎีของกิลฟอรด ( Guilford. 1968 : 39 ) กลาวถึงลักษณะของผูท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
วาประกอบดวย  ความทะเยอทะยานท่ัว ๆ ไป คือ ปรารถนาท่ีจะทํากจิการนั้นใหสําร็จ  มีความเพยีร
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ทฤษฎีแอคคินสัน ( Atkinsion. 1966 : 51 ) ไดอธิบายแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิวา เปน
แรงผลักดันท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรูตัววาการกระทําของตนจะตองไดรับการประเมินผลจากตัวเองหรือ
บุคคลอ่ืนโดยเทียบเคียงกับมาตรฐานอันดีเยี่ยม ผลจากการประเมินอาจเปนท่ีพอใจเม่ือกระทําจน
เสร็จ หรือไมนาพอใจเม่ือกระทําไมสําเร็จก็ได แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิตองคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ 3 
ประเด็น คือ 

1.การจูงใจท่ีจะบรรลุความสําเร็จ ( Motive to Achieve Success ) บุคคลแตละคนมีแรงจูงใจ
ทีจะไปสูความสําเร็จ รวมท้ังจูงใจท่ีจะหลีกเล่ียงความลมเหลวแตกตางกัน ข้ึนอยูกับประสบการณ
เดิมของแตละบุคคล ถาเขาประสบความสําเร็จ เขาจะมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมากกวาบุคคลท่ีเคย
ประสบความลมเหลวมากอน ซ่ึงจะมีแรงจูงในใฝสัมฤทธ์ิต่ํา 

2.การมีโอกาสของความสําเร็จ ( Probability of Success ) ถางานท่ีไมยากหรืองายเกินไป 
บุคคลจะมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมากแตถางานท่ีทํางายหรือยากเกินไป ไมวาคน ๆ นั้นจะมีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธ์ิมากหรือนอย เขาก็จะไมรูสึกวา เขาจะมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือความลมเหลว 

3.คุณคาของความสําเร็จ ( Incentive Value of Success ) เม่ือบุคคลมีความพึงพอใจใน
ความสําเร็จของตนมากข้ึน ก็จะทําใหเขาไมเกิดความพึงพอใจในความสําเร็จนั้นมากเทาไหร 

ลักษณะของผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ไดมีการรวบรวมลักษณะของผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิไว
โดยบุคคลจากศาสตรสาขาตาง ๆ ดังเชน เฮอรแมน ( Herman. 1970 : 53 ) ไดรวบรวมลักษณะของผู
ท่ีมีแรงจูงใฝสัมฤทธ์ิไว 10 ประการ ดังนี ้

1. บุคคลท่ีมีระดับความทะเยอทะยานสูง 
2. ตองเปนผูมีความหวังอยางมากกวาตนเองจะประสบผลสําเร็จ ถึงแมการกระทํานัน้จะ

ข้ึนอยูกับโอกาสก็ตาม 
3. มีความพยายามไปท่ีจะมุงสูสถานะท่ีสูงข้ึนไปเปนลําดบั 
4. มีความอดทนทํางานท่ียากไดเปนเวลานาน 
5. ถึงแมงานท่ีทําถูกขัดจังหวะ หรือถูกรบกวนจะพยายามทําตอไปใหสําเร็จ 
6. รูสึกวาเวลาเปนส่ิงท่ีไมหยุดนิ่งและส่ิงตาง ๆ เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 
7. คิดคํานึงถึงเหตุการณในอนาคตมากกวาอดีตและปจจบัุน 
8. มีความคิดพจิารณาเลือกเพือ่นรวมงานท่ีมีความสามารถเปนอันดับแรก 
9. ตองการใหเปนท่ีรูจักแกผูอ่ืน โดยพยายามปรับปรุงงานของตนเองใหดีข้ึน 
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10. พยายามปฏิบัติส่ิงตาง ๆ ของตนเองใหดีเสมอ 
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเกี่ยวของระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิกับผลการปฏิบัติงานไมพบ

โดยตรง แตจากบทความของ ธงชัย สันติวงษ ( 2531 : 54 ) ท่ีวา โดยท่ัวไปแลวมนษุยไมไดทํางาน
อยางเต็มความสามารถเสมอไป การจูงใจเพื่อใหปฏิบัติงานเต็มความสามารถเปนปจจัย 
 
พฤติกรรมของผูท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง 

1. กลาเส่ียงพอสมควร ( Moderate Risk – Taking ) ในเหตุการณท่ีตองใชความสามารถโดย
ไมข้ึนอยูกับโชคชะตาจะมีการตัดสินใจเดด็เดี่ยว ไมลังเล บุคคลท่ีตองการสัมฤทธ์ิผลสูง มักไม
พอใจท่ีจะทํางานงาย ๆ แตตองการทํางานท่ียากลําบากพอสมควรเพราะมีความม่ันใจใน
ความสามารถของตนเองเพราะการทํางานท่ียากใหลุลวงไปไดนัน้จะนําความพอใจมาสูตน 

2. ขยันขันแข็ง ( Energetic ) หรือชอบการกระทําแปลก ๆ ใหม ๆ ท่ีจะทําใหบุคคลนัน้เกิด
ความรูสึกวาตนเองประสบความสําเร็จ ผูมีความตองการสัมฤทธ์ิผลสูงไมจําเปนตองเปนคนขยันใน
ทุกกรณไีป แตจะมานะพากเพียรตอส่ิงท่ีทาทาย หรือยัว่ยคุวามสามารถของตนและทําใหตนเกิด
ความรูสึกวาไดทํางานสําคัญลุลวงไปแลว ผูท่ีมีความตองการสัมฤทธ์ิผลสูงมักจะไมขยันขันแข็งใน
งานอันเปนกิจวัตรประจําวัน แตจะทํางานขยันขันแข็งเฉพาะงานท่ีตองใชสมอง และเปนงานท่ีไม
ซํ้าแบบใคร หรือสามารถจะคนควาหาวิธีการใหมๆ ท่ีจะแกปญหาใหสําเร็จลุลวงไป 

3. รับผิดชอบตอตนเอง ( Individual Responsibility ) ผูท่ีมีความตองการสัมฤทธ์ิผลสูง
มักจะพยายามทํางานใหเร็จเพื่อความพึงพอใจในตนเอง มิใชหวังใหคนอ่ืนยกยอง มีความตองการ
เสรีภาพในการคิดและการกระทําไมชอบใหผูอ่ืนมาบงการ 

4. ตองการทราบแนชัดถึงผลการตัดความสนใจของตนเอง ( Knowledge of Result of 
Decision ) โดยไมใชเพียงการคาดคะเนเอาวาจะตองเปนลักษณะอยางนั้นอยางนี้ นอกจากนี้ผูท่ี
ตองการความสัมฤทธ์ิผลสูง ยังพยายามท่ีจะทําตัวใหดีกวาเดิมอีก เม่ือทราบวาผลการการทําของตัว
มันเองเปนอยางไร 

5. มีการทํานายหรือคาดการณไวลวงหนา ( Anticipation of Future Possibilities ) ผูท่ีมี
ความตองการสัมฤทธ์ิผลสูง มักเปนบุคคลท่ีมีแผนระยะยาว เพราะเล็งเห็นผลการณไกลกวาผูท่ีมี
ความตองการสัมฤทธ์ิผลต่ํา 

6. มีทักษะในการจัดการระบบงาน ( Organizational Skills ) เปนส่ิงท่ีแมคเคล็นแลนตเห็น
วาควรจะมี แตยังมีหลักฐานการคนความาสนับสนุนไดไมเพียงพอ 
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หลักและทฤษฏีเก่ียวกับการจูงใจ  
ความตองการทางจิตใจและความตองการทางสังคม ซ่ึงเปนนามธรรมท่ีเปนเร่ืองของจิตใจ 

ไมมีตัวตนใหจับตองได ความม่ันคงปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพยสินในอาชีพและหนาท่ีการงาน
ความตองการเกียรติยศช่ือเสียง การยอมรับนับถือจากคนอ่ืนหรือกลุมคนท่ีเราเขาไปเกี่ยวของหรือมี
ความสัมพันธดวย รวมความกวางออกไปอีกจนถึงการไดรับนับถือยกยองใหเกยีรติยศช่ือเสียงมาก
ข้ึน ๆ จากสาธารณชน จนกระท่ังไดประสพความสําเร็จและความสมหวังในชีวติ ความตองการทาง
จิตใจเปนนามธรรมซ่ึงจับตองไมไดกลาวมาแลว แตก็เปนส่ิงท่ีมนุษยกย็ังมีความตองการทางจิตใจ
ตอไปไมส้ินสุด 
ขอสมมุติฐานทฤษฏีเกี่ยวกับการจูงใจมนุษย 

1. มนุษยมีความตองการโดยธรรมชาติ ซ่ึงความตองการมีอยูเสมอและไมส้ินสุด แตส่ิงท่ี
มนุษยตองการนั้นข้ึนอยูกับวาเขามีส่ิงนั้นอยูหรือยัง ขณะท่ีความตองการใดไดรับการตอบสนอง
แลวการอ่ืนในลําดับท่ีสูงข้ึนไปเปนลําดับตอมาจะเขามาแทนท่ี กระบวนการนี้ไมมีส้ินสุด โดยจะ
เร่ิมตนตั้งแตเกิดจนตาย 

2. ธรรมชาติของความตองการในส่ิงท่ีมีอยูเดิม พบวา ความตองการที่ไดรับการตอบสนอง
แลวจะไมเปนส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีกตอไป ความตองการท่ีไมไดรับการตอบสนองเทานั้นท่ีเปน
ส่ิงจูงใจของพฤติกรรมมนุษย 

3. ความตองการของมนุษยมีเปนลําดับความสําคัญ กลาวคือเม่ือความตองการในระดบัตํ่า
ไดรับการตอบสนองแลว ความตองการในระดับสูงก็จะเรียกรองใหมีการตอบสนองทันที 

 

ฉ 



บทท่ี 3 
 

วิธีการดําเนินวิจัย 
 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชิงพรรณนา(descriptive research) เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
ของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
 
ลักษณะของประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
นครราชสีมาอัสสัมชัญนครราชสีมา กลุมตัวอยางเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติท่ีกําหนด 
ดังนี้ ท้ังเพศชายและหญิง จํานวน 100 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยและการควบคุมคณุภาพ  
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล มี 2 สวน ไดแก  
  แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล เปนแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของ
กลุมตัวอยางมีจํานวน 4 ขอ ประกอบดวยขอมูลสวนบุคคลดังนี้ เพศ อายุ การศึกษา  
และผลการเรียน  
  แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบประเมินแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดวยตนเอง ซ่ึงสรางข้ึนภายใตกรอบแนวคิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ มีคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (reliability) โดยมีคา cronbach’s 
alpha coefficient เทากับ 0.91 ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 20 ขอ เปนขอคําถามทางบวกจํานวน 
19 ขอ และขอคําถามทางลบจํานวน 1 ขอ โดยคําตอบจะมี 5 ตัวเลือก คือ 
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นอยท่ีสุด  หมายถึง ขอคําถามน้ันตรงกบัตัวทานนอยที่สุด 
              นอย   หมายถึง ขอคําถามน้ันตรงกบัตัวทานนอย 
              ปานกลาง  หมายถึง ขอคําถามน้ันตรงกบัตัวทานปานกลาง 
              มาก   หมายถึง ขอคําถามน้ันตรงกบัตัวทานมาก 
              มากท่ีสุด  หมายถึง ขอคําถามน้ันตรงกบัตัวทานมากที่สุด 
 
เกณฑการใหคะแนน 

เลือกคําตอบนอยท่ีสุด  ให 1 คะแนน  
              เลือกคําตอบนอย  ให 2 คะแนน  
              เลือกคําตอบปานกลาง  ให 3 คะแนน  

เลือกคําตอบมาก  ให 4 คะแนน  
เลือกคําตอบมากท่ีสุด  ให 5 คะแนน  

 
การแปลผลการประเมิน 

คะแนน 0-20 คะแนน หมายถึง แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนนอยมาก  
คะแนน 21-40 คะแนน หมายถึง แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนนอย  

              คะแนน 41-60 คะแนน หมายถึง  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง 
 คะแนน 61-80 คะแนน หมายถึง แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาก 
 คะแนน 81-100 คะแนน หมายถึง แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากท่ีสุด 
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การรวบรวมขอมูล 
 
 การวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยดําเนินการวิจัย และรวบรวมขอมูล ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
การดําเนนิการวิจัยและรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ผูวิจยัดําเนินการดวยตนเอง โดยมีการดําเนนิการ  
2 ข้ันตอนดังนี ้

1. ข้ันเตรียมการ ประกอบดวย การตดิตอประสานงาน เปนการติดตอประสานงานกับ
บุคคลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือในการทําวิจัย โดยผูวจิยันําเสนอโครงรางวิจัยรวมถึง
หนังสือการขออนุญาตดําเนนิการวจิัยเสนอตอผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
ภายหลังการไดรับอนุญาตแลว ผูวิจัยประสานงานผูเกี่ยวของเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคการวจิัย  
การคัดเลือกลุมตัวอยาง  
 2. ข้ันดําเนนิการ เปนข้ันตอนการดําเนนิการวิจยัและรวบรวมขอมูล โดยผูวิจยัดําเนินตาม
ข้ันตอนดังนี ้ ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางตามคุณสมบัติท่ีกําหนด ดําเนินการใหกลุมตัวอยาง 
ตอบแบบสัมภาษณท้ัง 2 สวน โดยช้ีแจงและอธิบายวิธีการตอบแบบสัมภาษณอยางละเอียด  
เม่ือกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห  
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยนําขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีไดมาวเิคราะหตามวิธีการทางสถิติ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
 1. ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางนํามาหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
 2. คะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ินํามาหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ฉ 



บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลและการอภิปรายผล 
 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยแบบพรรณนา เพื่อศึกษาแรงจงูใจใฝสัมฤทธ์ิของนักเรียน 
ในระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โดยศึกษาในเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2551 ถึง มกราคม 2552 จํานวน 100 คน มีผลการวิจัยซ่ึงผูวิจัยไดนาํเสนอในรูปตารางประกอบ
คําบรรยาย แบงเปน 2 สวน ไดแก 
 สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 สวนท่ี 2 คะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  
 
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ แบงกลุมตัวอยางซ่ึงมีจาํนวนท้ังส้ิน 100 คน โดยมีขอมูลสวนบุคคลดังนี้  
(ตารางท่ี 1) 
 กลุมตัวอยางเปนเพศชายท้ังหมด 38 คน คิดเปนรอยละ 38.00 เปนเพศหญิงจํานวน 62 คน 
คิดเปนรอยละ 62 มีอายุระหวาง 15-18 ป (  = 16.73) กลุมตัวอยางกําลังศึกษาในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 34 คนคิดเปนรอยละ 34  มัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 34 คนคิดเปนรอยละ 
34 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 32 คนคิดเปนรอยละ 32 ซ่ึงมีจํานวนใกลเคียงกัน ผลการเรียนของ
กลุมตัวอยางมีคาเฉล่ีย 2.90 ดังแสดงในตารางท่ี 1 

x
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ตารางท่ี 1 
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา  และผลการเรียน 
 

กลุมตัวอยาง (n = 100) 
ลักษณะกลุมตัวอยาง 

จํานวน รอยละ 
เพศ   
 ชาย 38 38 
 หญิง 62 62 
อายุ (  = 16.73) x   
 15  ป 12 12 
 16  ป 28 28 
 17  ป 35 35 
 18 ป 25 25 
ระดับการศึกษา   
 มัธยมศึกษาปท่ี 4 34 34 
 มัธยมศึกษาปท่ี 5 34 34 
 มัธยมศึกษาปท่ี 6 32 32 
ผลการเรียน (  = 2.90) x

 1.75-2.50 25 25 
 2.51-3.00 32 32 
 3.01-3.50 28 28 
 3.51-4.00 15 15 
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สวนท่ี 2 คะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
 
 ผลคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ พบวากลุมตัวอยางมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาก
โดยคะแนนเฉล่ียเทากับ 68.67 ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 
คะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ จําแนกตามเกณฑคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  
 

กลุมตัวอยาง (n = 100) 
คะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 

จํานวน รอยละ 
เกณฑคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ   
 แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ินอยท่ีสุด 0 0 
 แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ินอย 1 1 
 แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิปานกลาง 17 17 
 แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมาก 69 69 
 แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมากท่ีสุด 13 13 
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การอภิปรายผล 
 

การวิจยัคร้ังนี้เปนการศึกษาถึงแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีอายุ
ระหวาง 15-18 ป ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จํานวน 100 คน ผลการวิจยั พบวา กลุม
ตัวอยางเปนเปนเพศหญิงพบมากท่ีสุด จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 62 เปนเพศชายจาํนวน 38 คน 
คิดเปน รอยละ 38 มีอายุเฉล่ีย 16.73 ป กลุมตัวอยางกําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
จํานวน 34 คนคิดเปนรอยละ 34  มัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 34 คนคิดเปนรอยละ 34 และมัธยมศึกษา
ปท่ี 6 จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 32 ซ่ึงมีจํานวนใกลเคียงกัน ผลการเรียนของกลุมตัวอยางมี
คาเฉล่ีย 2.9 (ตารางท่ี 1) ท่ีผลการวิจัยเปนเชนนี้เนื่องมาจากลักษณะของกลุมตัวอยางในคร้ังนี้เปน
กลุมตัวอยางท่ีมีความเฉพาะเจาะจง คือ เปนนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ซ่ึงเปนลักษณะของวัยรุน
โดยท่ัวไปท่ีมีอายุอยูใชวงอายุ 11-19 ป สอดคลองกับขอมูลของนักเรียนมัธยมปลายในโรงเรียน
อัสสัมชัญนครราชสีมาพบวามีจํานวนนักเรียนหญิงมากกวานักเรียนชาย สงผลใหกลุมตัวอยางใน
การวิจยัคร้ังนี้เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  

กลุมตัวอยางมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาก โดยคะแนนเฉล่ียเทากับ 68.67  
(ตารางท่ี 2) สัมพันธกับงานวิจยัของพระมหาธานินทร ฐิติวีโร (2545) ท่ีศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา : ศึกษาเฉพาะ
กรณีโรงเรียนในจังหวดัศรีสะเกษ และพบวามีการศึกษาเกีย่วกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียน
อยางหลากหลาย บางการศึกษาจะศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิตอวิชาเรียน บางการศึกษาไดศึกษา
ความสัมพันธของแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวมกับตัวแปรอ่ืน ๆ ตลอดจนมีการศึกษาเชิง
ทดลองเพ่ือวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวงการการศึกษาอยางกวางขวาง  เนื่องจาก
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนของบุคคลแตละคนมีรูปแบบแรงจูงใจท่ีแตกตางกัน โดยเฉพาะ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิท่ีหมายถึงแรงขับใหบุคคลพยายามท่ีจะประกอบพฤติกรรมท่ีจะประสบ
สัมฤทธิผลตามมาตรฐานความเปนเลิศท่ีตนต้ังไว บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิจะไมทํางานเพราะ
หวังรางวัล แตทําเพื่อจะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว   ผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิจะมี
ลักษณะสําคัญ คือ มุงหาความสําเร็จและกลัวความลมเหลว มีความทะเยอทะยานสูง ตั้งเปาหมายสูง 
มีความรับผิดชอบในการงานดี มีความอดทนในการทํางาน รูความสามารถท่ีแทจริงของตนเอง เปน
ผูท่ีทํางานอยางมีการวางแผน เปนผูท่ีตั้งระดับความคาดหวังไวสูง นอกจากนั้นการศึกษาของ
ปดฐานัน จนัทรพิมพ (2542) เกีย่วกับผลการใหคําปรึกษาแบบกลุมตอการพฒันาแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานน้ําพน จังหวัดอุดรธาน ี พบวา นักเรียนท่ี
ไดรับการใหคําปรึกษาแบบกลุมมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิเพิ่มข้ึนกอนการไดรับ คําปรึกษา ท้ังนี้
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บทท่ี 5 

 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชิงพรรณนา (descriptive research) เพื่อเปนการศึกษาถึง
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีอายุระหวาง 15-18 ป ของโรงเรียน
อัสสัมชัญนครราชสีมา จํานวน 100 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั มี 2 สวน ไดแก แบบบันทึกขอมูล
สวนบุคคล และแบบวดัแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของกรมสุขภาพจิต ผลการวิจัยพบวา  
กลุมตัวอยางเปนเปนเพศหญิงพบมากท่ีสุด จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 62 เปนเพศชาย 
จํานวน 38 คน คิดเปน รอยละ 38 มีอายุเฉล่ีย 16.73 ป กลุมตัวอยางกําลังศึกษาในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 34 คนคิดเปนรอยละ 34  มัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 34 คนคิดเปน 
รอยละ 34 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 32 ซ่ึงมีจํานวนใกลเคียงกัน ผลการ
เรียนของกลุมตัวอยางมีคาเฉล่ีย 2.90  (ตารางท่ี 1)  และพบวากลุมตัวอยางมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมากโดยคะแนนเฉล่ียเทากับ 68.67  (ตารางท่ี 2) สรุปไดวาผลการวิจัยในคร้ังนี้ใหผลที่
สอดคลองกับการศึกษาท่ีผานมา  
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 
 ผลจากการวิจยัคร้ังนี้ทําใหทราบแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 4-6 วาเปนอยางไร ผลการวิจัยคร้ังนี้สามารถนํามาวางแผนเพือ่สงเสริมและรักษาแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิของเด็กนักเรียนใหตอเนื่อง โดยใชแนวทางในการสงเสริมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิท้ังแบบ
รายบุคคล หรือรายกลุม ซ่ึงมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ตลอดจนผลจากการวจิัยในคร้ังนี้ จะเปน
ประโยชนตอการวิจยัในประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของนักเรียนตอไป 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 
 จากการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในคร้ังตอไป คือ 
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 1. ควรทําการศึกษาซํ้า เร่ือง แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของนักเรียนในกลุมตัวอยางท่ีมีขนาดใหญ
กวาการศึกษาคร้ังนี้  
 2. ควรมีการวจิัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหความชัดเจนและความลึกซ้ึงของขอมูล สามารถไปใช
เปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบ หรือวิธีการใหมีความสอดคลองตามปญหา และความตองการ
ของกลุมตัวอยางมากท่ีสุด 
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แบบสอบถามการวิจัยเร่ือง แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                                                      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
กรุณากรอกขอมูลในชองวางและกาเคร่ืองหมาย       ลงในชองท่ีกําหนด 
1. เพศ (..........) ชาย  (..........) หญิง        
2. อายุ....................................ป 
3. ระดับชั้น.................................................. 
4. ผลการเรียนได เกรดเฉล่ีย................................................................ 
ขอใหนักเรียนอานคําถามแลวพิจารณาวาขอคําถามนั้นๆสอดคลองกับลักษณะของตัวเองมากนอย
เพียงใด 
ใหทําเคร่ืองหมาย    ในชองตารางท่ีกํากับขอนั้นๆ 
 1 หมายถึง สอดคลองกับคุณลักษณะของนกัเรียนนอยท่ีสุด 
 2 หมายถึง สอดคลองกับคุณลักษณะของนกัเรียนนอย 
 3 หมายถึง สอดคลองกับคุณลักษณะของนกัเรียนปานกลาง 
 4 หมายถึง สอดคลองกับคุณลักษณะของนกัเรียนมาก 
 5 หมายถึง สอดคลองกับคุณลักษณะของนกัเรียนมากท่ีสุด 

ระดับความสอดคลอง ขอ
ท่ี 

คําถาม 
1 5 2 3 4 

มาก นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก
ท่ีสุด 

1 ขาพเจาตัดสินใจท่ีจะสมัครเขามาเรียนในโรงเรียนนี้ดวยตนเอง      
2 ขาพเจาชอบคนควาหาความรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีอาจารยสอน      
3 ขาพเจาจะใหสนใจและต้ังใจทํางานทุกอยางท่ีอาจารยมอบหมาย      
4 ขาพเจาใหความสนใจทุกวิชาท่ีเรียนเทาๆกนั      
5 ขาพเจาพอใจที่จะเรียนตอไป แมจะใชเวลาเรียนหลายป      
6 ขาพเจาเหน็ดวยกับคํากลาวท่ีวา “ความพยายามอยูท่ีไหน

ความสําเร็จอยูท่ีนั่น” 
     

7 ขาพเจารูสึกกระตือรือรนเม่ือถึงวัน/เวลาเรียน      
8 แมการเรียนจะลําบากแคไหนขาพเจากไ็มยอทอ      
9 เม่ือขาพเจาทําคะแนนสอบในวิชาใดไดนอย ขาพเจาจะขยันอาน      
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10 ขาพเจาจะพยายามเอาชนะความงวงนอนและออนเพลีย เม่ืออาน
หนังสือ/ทําการบาน 
 

     

ระดับความสอดคลอง ขอ
ท่ี 

คําถาม 
1 5 2 3 4 

มาก นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก
ท่ีสุด 

11 แมงานท่ีไดรับมอบหมายจะไดคะแนนนอยขาพเจาก็จะต้ังใจและ
พยายามอยางเต็มท่ี 

     

12 ไมเพียงแตจะเรียนใหสําเร็จเทานั้น ขาพเจาคอยตรวจสอบ
ขอบกพรองในการเรียนดวย 

     

13 ขาพเจาจะฝาฟนปญหาตางๆเพื่อใหการเรียนบรรลุเปาหมาย      
14 ขาพเจามีความต้ังใจแนวแนม่ันคงเพื่อบรรลุเปาหมายของการเรียน      
15 ถาเรียนไมสําเร็จขาพเจาจะไมสบาย      
16 ส่ิงแวดลอมการเรียนจะเปนอยางไรก็ตามขาพเจาจะมีสมาธิแนว

แนในการเรียนเพียงอยางเดยีว 
     

17 ขณะเรียนขาพเจาตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนตลอดเวลา      
18 ขาพเจามีความต้ังใจอยางแนวแนท่ีจะเรียนจบหลักสูตร      
19 ถึงแมวิชาท่ีเรียนจะยากขาพเจาจะตั้งใจเรียนใหเต็มท่ี      
20 ขาพเจาใหเวลาวางจากการเรียนในหองเรียนสําหรับการทบทวน

การเรียน 
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	บทคัดย่อ                   ค
	ปัญหาการเรียนในเด็กเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งที่พ่อแม่และครูให้ความสนใจอย่างมากในปัจจุบันนี้  เด็กที่มีปัญหาการเรียนมักจะเกิดปัญหาพฤติกรรมอื่นตามมา เช่น เกเร ก้าวร้าว ดื้อ ซน เครียด  วิตกกังวล  หงุดหงิด คบเพื่อนไม่ดี  หนีเรียน หนีเที่ยว  ปัญหาทางเพศ  และการใช้สารเสพติด (พนม เกตุมาน, 2550) ซึ่งสาเหตุทางด้านจิตใจของปัญหาดังกล่าวเกิดจากความรู้สึกที่ไม่ดีต่อตนเอง การขาดความสำเร็จในการเรียน  การถูกตำหนิจากพ่อแม่  ความรู้สึกตนเองล้มเหลว และขาดความภาคภูมิใจในตนเอง  หากผู้เกี่ยวข้องขาดความตระหนักและไม่ช่วยเหลือเด็กแล้วจะทำให้กลายเป็นปัญหาอารมณ์และกลายเป็นปัญหาบุคลิกภาพในเด็กต่อไปได้ ดังนั้นการหาสาเหตุของปัญหาควรรีบทำเพื่อป้องกันปัญหาพฤติกรรมอื่นๆที่จะเกิดตามมาได้ ปัญหาการเรียนที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นได้แก่ ผลการเรียนไม่ดี ไม่ตั้งใจเรียน ทั้งที่เด็กบางคนนั้นดูฉลาด หรือเคยเรียนดี แต่ผลการเรียนตกลงเรื่อยๆ โดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ปัญหาการเรียนเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนของเด็กมีดังนี้ ระดับสติปัญญา ความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจที่มีผลต่อการเรียน โรคสมาธิสั้น โรคบกพร่องด้านการเรียน ปัญหาทางอารมณ์ ระบบการเรียนการสอน หรือการขาดแรงจูงใจในการเรียน (กมล แสงทองศรีกมล, 2551) จากข้อสังเกตของครูในปัจจุบันพบว่า นักเรียนที่ประสบความสำเร็จในการเรียนต่ำนั้นมักจะแสดงออกโดยไม่สนใจเรียน และนักเรียนขาดแรงจูงใจที่จะแสดงศักยภาพที่แท้จริง 
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