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    การศึกษาและการสรางโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาระดับความสามารถ 

 
               อุมาภรณ สขุารมณ*  

           
บทคัดยอ      
 เพื ่อศึกษานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาระดับความสามารถและมีแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรูต่ํากวาเปอรเซ็นตไทลที่ 25 ลงมาเพื่อสรางโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูสําหรับนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาระดับความสามารถ โดยกลุมตัวอยาง  จํานวน 20 คน  แบงเปนกลุมทดลอง 10 คน 
กลุมควบคุม 10 คน   
 ตอนที่1   การศึกษานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาระดับความสามารถและแรงจูงใจภายใน   
ในการเรียนรูต่ํากวาเปอรเซ็นตไทลที่ 25 ลงมา 
 ผลจากการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จํานวน 
232 คน  มีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาระดับความสามารถและมีแรงจูงใจภายในในการเรียนรูต่ํากวา
เปอรเซ็นตไทลที่ 25 ลงมาจํานวน 62 คน เปนชาย 39 คน หญิง  23 คน และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมี
แรงจูงใจภายในในการเรียนรูสูงกวาเปอรเซ็นตไทลที่ 25 ขึ้นไป มีจํานวน 170 คน เปนชาย 79 คน  หญิง 91 คน 
 ตอนที่ 2  การเขารับโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู 
 1. นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาดวยโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูมีแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรูสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับพัฒนาดวยโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
 2.  นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาดวยโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูมีแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรูสูงกวากอนการเขารวมโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่ไดรับการพัฒนาดวยโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู 
มีแรงจูงใจภายในในการเรียนรูไมแตกตางกัน   
 

คําสําคัญ               แรงจูงใจภายในในการเรียนรู    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาระดับความสามารถ    
                โปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู 
 
Abstract 

The study aimed to investigate underachieving students who had learning intrinsic motivation lower 
than 25th percentile. In addition, this study was proposed to  construct a programme for developing the 
learning  intrinsic motivation for underachievers. Sample consisted of 20 students who had low -intrinsic 
motivation involving in this programme. Dividing to 2 groups, the first 10 were in an experimental group and 
another 10 were in controlled group.  
 
* นิสิตปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร  สาขาวิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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Results showed that :  
In phase 1, there were 62 underachieving students (39 males and 23 females), who had learning 

intrinsic motivation lower than 25th percentile among 232  Matthayom Suksa II students. In other words, there 
were 170 students (79 males and 91 females) who had intrinsic motivation of learning higher than 25th percentile in a 
government secondary school, Bangkok. 
In Phase 2, 

2.1 Students who participated in the programme had learning intrinsic motivation significantly higher 
than students who did not at the level .01. 

2.2 After participating in the programme, student’s learning intrinsic motivation were  significantly 
higher than prior students’ participation. 

2.3 There were no significant differences between male and female students’ intrinsic motivation of 
learning after participating in the programme. 

 

ความสาํคัญและความเปนมาของปญหา 
 การพัฒนาประเทศในปจจุบันเนนการพัฒนา
คนโดยเฉพาะในเรื่องการใหการศึกษา  ซึ่งมีความ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 ที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ใหคนไทยเปนมนุษยที่ มีความสมบูรณทั้ งทางดาน
รางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  สติปญญา มีความรู
คูคุณธรรมและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางดีและมี
ความสุข (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2542: 4) และ
กา รศึ กษายั ง มี ค ว ามสํ าคัญอย า งยิ่ ง ที่ ต อ งกา ร
วางรากฐานทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนา
บุคคล โดยคํานึงถึงการสงเสริมใหบุคคลไดใชศักยภาพ
และใชความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ แตในสภาพ
ความเปนจริงนั้นการปฏิบัติมิไดเปนไปตามเปาหมาย ใน
แงของผู เ รี ยนที่ ยั ง ไมสามารถพัฒนาความรู และ
ความสามารถที่ตนเองมีอยูใหเจริญงอกงามและใช
ประโยชนเทาที่ควรจะเปน (Deci ; & Ryan. 1990: 11)  
 การที่ผูเรียนจะเรียนไดดีนั้นจําเปนจะตองมี
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู แรงจูงใจภายในเปน
คุณลักษณะที่สําคัญในการสรางแรงผลักดันที่ตางกัน
ในการแสดงพฤติกรรมออกมา แรงจูงใจภายในสามารถ
อธิบายพฤติกรรมบางอยางที่บุคคลทํากิจกรรมหรือ

งานตางๆ ที่บุคคลนั้นไมไดรับรางวัลหรือแรงเสริมใดๆ 
แรงจูงใจภายในใหความสําคัญถึงคุณลักษณะของงาน
เปนตัวกระตุนทําใหบุคคลเกิดความอยากรู ความอยาก
เห็น สนใจ อยากเรียนรู รับผิดชอบ และอื่นๆ  ซึ่งส่ิง
เหลานี้จะผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตางๆ ได 
ความสําคัญของเรื่องแรงจูงใจภายในในการเรียนรูของ
นักเรียนจึงมีความสําคัญ 
 นักทฤษฎีและนักวิ จั ยต างตระหนักถ ึง
ความสําคัญของเรื่องแรงจูงใจภายใน  ในการเรียนรู 
ซึ่งแรงจูงใจภายในในการเรียนรูตามความหมายของ 
อรพินทร ชูชม และคณะ (2543: 3) หมายถึง ความ
ตองการและความพึงพอใจของนักเรียนที่จะแสดง
พฤติกรรมตางๆ  ที่ เกิดขึ้น  โดยไมตองอาศัยรางวัล
ภายนอก (Deci ; & Ryan. 1990: 25) ผูที่มีแรงจูงใจ
ภาย ใน ในกา ร เ รี ยน รู สู ง นั้ น จ ะมี ลั กษณะความ
กระตือรือรน สนใจ ทุมเท ขยัน และเพียรพยายามใน
การเรียน  ซึ่งงานที่ ได รับมอบหมายนั้นตองมีความ
เพลิดเพลินที่ไดรับจากความสนใจ ความอยากรูอยากเห็น
ในกิจกรรมนั้น งานที่ยากและมีความทาทายผูเรียนจะมี
ความทุมเทและรับผิดชอบตองานมาก (Haywood ; & 
Switzky. 1968: 50) และผูเรียนยังตองมีความพยายาม
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ที่จะรอบรูอยางมีอิสระทางดานความคิด (independence 
mastery) ซึ่งส่ิงเหลานี้จะทําใหผูเรียนมีความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของตนเอง (Harter. 1981: 279) ซึ่งเปน
แรงผลักดันสําคัญในการเกิดแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรู   ความเขาใจของบุคคลทั่วไปเห็นวารางวัล
ภายนอกตางๆ ไดแก เงิน ตลอดจนกฎเกณฑขอบังคับ
ตางๆ ที่ใชอยูในโรงเรียนและในบาน เปนส่ิงจูงใจใหเกิด
พฤติกรรมที่ตองการ เชน ของรางวัล ของขวัญ หรือส่ิง
ตอบแทนอื่นๆ  และการเขารวมกิจกรรมที่นาสนใจ 
นักเรียนมีแนวโนมที่จะสูญเสียความสนใจและความ
เต็มใจในการทํางานหลังจากรางวัลนั้นหมดสิ้นไป            
(วิลาสลักษณ    ชัววัลลี. 2542: 2)     แรงจูงใจภายใน
มีบทบาทและมีความสําคัญตอพฤติกรรมการเรียนรูและ
ความสําเร็จของนักเรียนมากที่ สุด เพราะแรงจูงใจ
ภายในจะทําใหเกิดความปรารถนาในการกระทําส่ิงหนึ่ง
ส่ิงใดใหสําเร็จ เกิดความพรอมในการที่จะตอสูกับ
อุปสรรค  มีความทะเยอทะยาน  มีความกลา  รูจัก
ตัดสินใจทําในสิ่งที่ เหมาะสมกับความสามารถของ
ตนเอง มีการวางแผนในการทํางาน และมีลักษณะของ
การพึ่งตนเอง  ฮารเตอร  (Harter. 1981: 20) ไดระบุ
องคประกอบของแรงจูงใจภายในในการเรียนรูในชั้นเรียน
ไว 3 องคประกอบ ไดแก ความชอบในสิ่งที่ ทาทาย 
ความอยากรูอยากเห็น และความรอบรูสามารถที่เปน
อิสระ แนวคิดแรงจูงใจที่สามารถและมีประสิทธิผลเปน
แหลงการรูคิดของตนเองอยางเต็มที่ที่จะจูงใจและ
ตอบสนองภายใน นักเรียนที่เกิดแรงจูงใจภายในจะมี
โอกาสประสบความสําเร็จมากกวาผูที่ไมมีแรงจูงใจ
ภายใน บางครั้งแรงจูงใจภายในอาจทําใหพฤติกรรมของ
บุคคลเปลี่ยนไป เชน มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
กลุม รูจักวิธีการเรียนรู คิดเปน ทําเปน รูจักการแกปญหา 
มีความคิดสรางสรรค  มีความใฝฝน  รูจักแสวงหา 
กระตือรือรน ขยันหมั่นเพียร มีความตองการความสําเร็จ 
แรงจูงใจภายในสามารถทําใหการเรียนรูมีประสิทธิผล 
โดยไมตองพึ่งพาอาศัยปจจัยภายนอก เชน รางวัลหรือ
ขอบังคับใดๆ โดยที่แรงจูงใจภายในจะเนนคุณลักษณะ

ภายในงานหรือกิจกรรม เชน ความเพลิดเพลินที่ไดรับ
จากกระบวนการเร ียนรู  ความสนใจ  ความอยากรู
อยากเห็นในกิจกรรมนั้นๆ  การเรียนรูงานที่ยากและ
ทาทาย ความทุมเทผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน    
เปน ส่ิงผลักดันให เกิดแรงจู งใจภายใน  (Gottried; 
Fleming ; & Gottried. 1994: 50)  
 พวงชมพู อรามกุล (2549:23) ไดให
ความหมายของเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวา
ระดับความสามารถ คือ ความสามารถทําแบบทดสอบ
ทางสติปญญาไดสูง (ไอคิวสูง) แตเมื่อทําการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนกลับทําไดในระดับ
ต่ํากวาความเปนจริงหรือไดคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 3 
รวมทั้งมีผลงานตางๆ ในโรงเรียนต่ํากวาความสามารถ
ที่ควรจะเปน ซึ่งลักษณะของเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนต่ํากวาความสามารถที่แทจริงนั้นมาจาก
พฤติกรรมการเรียนของเด็กที่ขาดแรงจูงใจในการเรียน 
ไมสนใจหรือมุงมั ่นตอการเรียนจริงจัง ไมมีวินัยและ
ขาดความรับผิดชอบ ขาดความเชื่อม่ัน หลีกเลี่ยงที่จะทํา
ส่ิงที่ทาทาย  มักจะคิดวาตนแตกตางและไม เปนที่
ตองการของครอบครัว เพื่อน และครู ซึ่งพฤติกรรมที่ไมดี
เหลานี้จะสงผลใหเด็กไมเรียนอยางเต็มความสามารถ   
(สุภาพรรณ  สิงขรอาจ. 2547: 11) 
 จะเห็นไดวาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
มีความสําคัญในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนซึ่ง
เปนส่ิงที่สําคัญตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ฉะนั้นจึงควรพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูของ
นักเรียนดวยทฤษฎีการประเมินความรูคิด (Cognitive 
Evaluation Theory)    มีแนวคิดวาพฤติกรรมที่เกิดจาก
แรงจูงใจภายในเปนพฤติกรรมที่จะทําใหบุคคลรูสึกตน
มีความสามารถ (Competent) และกําหนดไดดวย
ตนเอง (Self-determination) ทฤษฎียืนยันวามี
ผลกระทบตอแรงจูงใจภายใน คือ  1) เปล่ียนแปลงการ
รับรูสาเหตุของการกระทํา (Locus of causality) และ  
2) การเปลี่ยนแปลงความรูสึกของบุคคลในเรื่องที่ตนมี
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ความสามารถ และมีอิสระที่จะกําหนดได (Deci ; & 
Ryan. 1990: 40) 
 ผู วิ จั ย จึ งสนใจที่ จ ะศึ กษานั ก เ รี ยนที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาระดับความสามารถซึ่ง
อยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในชวงวัยรุนอายุ 12-
14 ป ในมิติทางจิตวิทยามองวัยรุนวา เปนวัยที่อยูใน
ภาวะหัวเลี้ยวหัวตอแหงชีวิตที่จะตองมีการปรับตัวตอ
ส่ิงแวดลอมใหมๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการเรียน
ตองเปลี่ยนระบบการเรียนจากระดับประถมศึกษาไปสู
ระดับมัธยมศึกษา ทําใหเด็กอาจมีปญหาทางดานการ
เรียนได ซึ่งอาจจะสงผลใหเด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตํ่ากวาระดับความสามารถได  ในภาวะที่ ผู เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาระดับความสามารถที่
แทจริงของตนเองจึงเปนเรื่องที่ควรหาทางปองกันและ
ขจัดปญหาไม ให เกิดขึ้น   ดังผลการวิจัยที่  พบวา 
แรงจูงใจภายในในการเรียนรูมีความสัมพันธทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Haywood ; & Switzky. 1986: 
30) ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ อรพินทร ชูชม และ
อัจฉรา สุขารมณ (2543: 48) ที่พบในทํานองเดียวกันวา 
แรงจูงใจภายในมีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหา
โดยทั่วไปดวย 
 ดวยเหตุผลดังกลาวแลว ผูวิจัยจึงมีความ
มุงหมายที่จะศึกษาและสรางโปรแกรมการพัฒนา
แรงจู งใจภายในในการเรี ยนรู สํ าหรับนั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวา
ระดับความสามารถ เพื่อใหนักเรียนไดมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเปนไปตามศักยภาพที่มีอยูโดยการนํา
กิจกรรมกลุมมาใชเพื่อพัฒนาใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู เนื่องจากการใชกิจกรรมกลุมเปน
กระบวนการชวยเหลือนักเรียน    โดยเนนใหนักเรียน
ไดเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหตระหนักถึงพฤติกรรมที่มี
ปญหาทางดานการเรียนที่ไมเปนไปตามศักยภาพของ
ตนที่มีอยู ฉะนั้นการสรางโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรูสําหรับนักเรียน ผูวิจัยมีความมุงหวัง

วาจะสามารถชวยเหลือนักเรียนใหปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในการเรียนรูของนักเรียนใหสามารถเรียนรู ไดอยาง
เหมาะสมตามศักยภาพที่มีอยู ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนมีผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น อีกทั้งยังเปนการปองกันปญหา
ตางๆ โดยไมใหเกิดการสูญเปลาทางการศึกษาอีกดวย 
  
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อสํารวจนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ํากวาระดับความสามารถและมีแรงจูงภายในในการ
เรียนรูต่ํากวาเกณฑของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อสรางโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู สําหรับนักเรียนที่ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวาระดับความสามารถ และมีแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรูต่ํากวาเกณฑ 
 3. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรูของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวาระดับความสามารถและมีแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรูต่ํากวาเกณฑที่เขารวมโปรแกรม
การพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
   1.  นักเรียนที่ไดเขารวมโปรแกรมการพัฒนา
แรงจูงใจภายในในการเรียนรูมีแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรูสูงกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมโปรแกรมการพัฒนา
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู 
 2. นักเรียนที่ ได เข ารวมโปรแกรมการ
พัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูมีแรงจูงใจภายใน
ในการเรียนรูสูงกวากอนการเขารวมโปรแกรม 
 3. นักเรียนหญิงและนักเรียนชายที่ไดเขารวม
โปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู มี
แรงจูงใจภายในในการเรียนรูแตกตางจากกัน 
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ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
     ในการศึกษาคนควาครั้งนี้มีขอบเขตของการศึกษา
คนควา ดังนี้  
    ตอนที่ 1 การศึกษาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู 
          ประชากร  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 
โรงเร ียนมัธยมศึกษาแหงหนึ ่งในกรุงเทพมหานคร  
ภาคเรียนที่ 2    ปการศึกษา 2549  จํานวน 232 คน 
จาก 12 หองเรียน หองเรียนละ 20 คน ทําการทดสอบ
โดยการวัดระดับสติปญญาแลวนําคะแนนที่ไดมาเทียบกับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ของนักเรียนเมื่อตอนอยูชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 แลวจึงคัดเลือกเฉพาะนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาระดับความสามารถและ
มีแรงจูงใจภายในในการเรียนรู  ต่ํากวาเปอรเซ็นตไทลที่ 
25 ลงมา จาํนวน 62 คน      
     ตอนที่ 2 พัฒนาโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู 
          ประชากร  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 
โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
ประจําปการศึกษา 2549 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
กวาระดับความสามารถและมีแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรูต่ํากวาเปอรเซ็นตไทลที่ 25 ลงมาจํานวน  62  คน  
ชาย  39 คน หญิง  23 คน  
        กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2    
ปการศึกษา 2549 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวา
ระดับความสามารถและมีแรงจูงใจภายในต่ํ ากวา
เปอรเซ็นตไทลที่ 25 จํานวน  62 คน โดยสุมอยางงาย
มา 20 คน แบงเปนชาย 11 คน และหญิง 9 คน จากนั้น
สุมอยางงายแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลอง 10 คน 
ชาย 6 คน หญิง 4 คน และกลุมควบคุม 10 คน ชาย 5 คน 
หญิง 5 คน 
 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชเครื่องมือดังนี้  
           1. แบบสอบถามแรงจูงใจภายในในการเรียนรู  

           2. โปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรู 
            3. แบบทดสอบความสามารถทางสติปญญา
ของ ราเวน (Raven) 
 
วิธีดําเนินการทดลอง 
 วิธีดําเนินการทดลอง  มีลําดับขั้นตอน
ดังตอไปนี้ 
 1. กอนการทดลอง  
         ผูวิจัยขอความรวมมือนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร  แลวคัดเลือกนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ท า งกา ร เ รี ยนต่ํ า ก ว า ร ะดั บความสามารถตอบ  
แบบสอบถามแรงจูงใจภายในในการเรียนรูแลวเก็บผล
การตอบแบบสอบถามแรงจูงใจภายในในการเรียนรูเปน
คะแนนกอนการทดลอง ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 2. ระยะการทดลอง ผูวิจัยเปนผูดําเนินการ
ทดลอง 
       กลุมทดลองผูวิจัยใชโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรูพัฒนานักเรียนกลุมทดลองเปนเวลา 
3 วัน 2 คืน จํานวน 14 คาบ ตั้งแตวันที่ 17-19 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 สถานที่ดําเนินการ คือ           
สวนสุขภาพพร-สนอง  ซอยสุขสวัสดิ์ 26 เขตราษฎร
บูรณะ กรุงเทพมหานคร  สวนกลุมควบคุม เปนการ
เรียนรู โดยอิสระตามปกติโดยไมมีการจัดโปรแกรม
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู 
 3.  ระยะหลังการทดลอง  
      3.1 ผูวิจัยใหนักเรียนที่ไดเขารวมโปรแกรม
การพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูและนักเรียนที่
ไมไดเขารวมโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรูของนักเรียนตอบแบบสอบถามแรงจูงใจภายในใน
การเรียนรูของนักเรียนฉบับเดียวกับที่ใชกอนการดําเนิน
โปรแกรมอีกครั้งหนึ่ง แลวเก็บคะแนนที่ไดเปนคะแนน
หลังการทดลอง (Posttest) 
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          3.2 ผูวิจัยนําคะแนนกอนการทดลอง 
(Pretest) และหลังการทดลอง (Posttest) ที่ไดจาก
แบบสอบถามแรงจูงใจภายในในการเรียนรูของนักเรียนมา
วิเคราะหตามวิธีทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดผลการ
วิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้ 
 1.ศึกษาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยมศึกษา
แหงหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ํากวาระดับความสามารถและมีแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรูต่ํากวาเกณฑ  
 2. เปรียบเทยีบแรงจูงใจภายใน ในการเรียนรู
กอนและหลังการไดรับโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรูของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ํากวาระดับความสามารถและมีแรงจูงใจภายใน
ในการเรียนรูต่ํากวาเกณฑ 
 3.เปรียบเทียบแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
ระหวางนักเรียนที่เขารวมโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรูกับนักเรียนที่ไมไดเขารวมโปรแกรม
การพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู 
 4.เปรียบเทียบแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
ระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวาระดับความสามารถและมีแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรูต่ํากวาเกณฑ 
 
สรุปผลการวิจัย 
      ตอนที่1 การศึกษานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวาระดับความสามารถและแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรูต่ํากวาเปอรเซ็นตไทลที่ 25 ลงมา 
         ผลจากการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 232 คน  มีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ํากวาระดับความสามารถและมีแรงจูงใจภายในในการ

เรียนรูต่ํากวาเปอรเซ็นตไทลที่ 25 ลงมาจํานวน 62 คน 
เปนชาย 39 คน หญิง  23 คน และนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรูสูงกวาเปอรเซ็นตไทล   ที่ 25 ขึ้นไป มีจํานวน 170 
คน เปนชาย 79 คน   หญิง  91 คน 
     ตอนที่ 2  การเขารับโปรแกรมการพัฒนา
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู 
       1. นักเรียนที่ไดรับโปรแกรมการพัฒนา
แรงจูงใจภายในในการเรียนรูมีแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรูสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับโปรแกรมการพัฒนา
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาในแตละองคประกอบ พบวา  
องคประกอบดานความตองการสิ่งที่ทาทาย    ดาน
ความสนใจ-เพลิดเพลิน   ดานความเปนตัวของตัวเอง
และดานความตองการมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สวนองคประกอบดาน
ความมุงมั่นไมแตกตางกัน 
 2.  หลังการทดลองนักเรียนที่ไดรับการ
พัฒนาดวยโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรูมีแรงจูงใจภายในในการเรียนรูสูงกวากอนการเขา
รวมโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาใน
แตละองคประกอบ  พบวา  องคประกอบดานความ
ตองการสิ่งที่ทาทาย   ดานความสนใจ-เพลิดเพลิน   
ดานความเปนตัวของตัวเองและดานความตองการ  
มีความสามารถมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  สวนองคประกอบดานความมุงมั่น    
ไมแตกตางกัน 
 3. นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่ไดรับ
โปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู        
มีแรงจูงใจภายในในการเรียนรูโดยรวมและรายดาน     
ไมแตกตางกัน 
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การอภิปรายผล 
        ตอนที่ 1 การศึกษานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวาระดับความสามารถและแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรูต่ํากวาเปอรเซ็นตไทลที่ 25 ลงมา 
 ผลจากสํารวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
จํานวน 232 คน  มีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ํากวาระดับความสามารถและมีแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรูต่ํากวาเปอรเซ็นตไทลที่ 25 ลงมาจํานวน 62 คน 
เปนชาย 39 คน หญิง 23 คน และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและมีแรงจูงใจภายในในการเรียนรูสูงกวา
เปอรเซ็นตไทลที่ 25 ขึ้นไป มีจํานวน 170 คน เปนชาย 
79 คน  หญิง 91 คน   ซึ่งผูวิจัยไดศึกษานักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาระดับความสามารถ  
สวนใหญจะเปนนักเรียนชายมากกวานักเรียนหญิง     
ซึ่ งสอดคลองกับงานวิจัยของแมคคอลและคณะ 
(Mathieu Roy ; & Carole, Vezeau. 2005: 227; citing 
in MCcall, et al. 2000)  ที่พบวานักเรียนเพศชายเปน
นักเรียนที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาระดับ
ความสามารถมี อั ต รา สู งกว านั ก เ รี ยน เพศหญิ ง  
นอกจากนี้ยั งสอดคลองกับงานวิจัยของ   อัจฉรา 
สุขารมณ และอรพินทร ชูชม (2530:57) ที่ศึกษา
เปรียบเทียบนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวา
ระด ับความสามารถก ับน ัก เ ร ียนที ่ม ีผลส ัมฤทธิ์
ทางการเรียนปกติและพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เมื่อเทียบกับความสามารถทางสติปญญาของนักเรียน
กลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาระดับความสามารถ
และกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปกติขึ้นอยูกับเพศ
ของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดย
นักเรียนกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาระดับ
ความสามารถ สวนใหญเปนเพศชาย และสวนนักเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปกติสวนใหญเปนเพศหญิง  
 ตอนที่ 2 การเขารับโปรแกรมการพัฒนา
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู 
 1.นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาดวยโปรแกรม
การพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูมีแรงจูงใจ

ภายในในการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับการพัฒนา
ดวยโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 1 การที่นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาดวย
โปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูมี
แรงจูงใจภายในในการเรียนรูสูงกวาอาจเปนเพราะวา
โปรแกรมนี้สงเสริมใหนักเรียนสามารถคิดตัดสินใจและ
แกไขปญหาดวยตนเองอยางเหมาะสมและมีอิสระ
ทางดานความคิด มีการริเริ่มทําส่ิงตางๆดวยตนเอง     
ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหเกิดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู  
โดยรูความตองการของตนเองจะตองมีความสนใจ 
เพลิดเพลินกับส่ิงที่ทํา รับรูความสามารถของตนเองจึง
ทําใหเกิดมีความมุงมั่น ซึ่งเปนไปตามที่ ดีซีและไรอัน 
(Deci ; & Ryan. 1990:50 ) เสนอแนะวา เมื่อบุคคล 
รับรูความตองการของตนเอง รับรูวาตนเองมีความสามารถ
และตองการลิขิตตัวเอง (Self-determination)  และ
ตองการทําส่ิงที่ทาทาย  พฤติกรรมเชนนี้เปนพฤติกรรมที่
กระทําดวยการเสาะแสวงหาดวยตนเองโดยไมตองการ
รางวัลที่เปนวัตถุภายนอกใดๆ หรือการบังคับและยัง
สอดคลองกับที่วิลาสลักษณ ชัววัลลี (2542:5) กลาววา 
การที่บุคคลมีความสามารถและกําหนดไดดวยตนเองมี
ความเปนอิสระ  เปนตัวกระตุนทําใหเกิดพฤติกรรมและ
เกิดรางวัลภายในจากการกระทํา ถือวาตนมีความสามารถ
และเห็นคุณคาตัวเอง  ความตองการดังกลาวจะเปน
ตัวกระตุนใหบุคคลชนะสิ่งที่ทาทายในระดับที่เหมาะสม
กับความสามารถของเขา   และเมื่อบุคคลเกิดแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรูแลวเขาก็จะมีความสนใจและรูสึกมี
ความเพลิดเพลินกับส่ิงที่เขาทําโดยปราศจากความรูสึก
กดดัน   ตึงเครียดหรือวิตกกังวล   ผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาภร อิทธิโชติ   (2548:67)   
ไดศึกษากระบวนการกลุมในการพัฒนาแรงจูงใจภายใน
ในการเรียนรูในนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3  โดยนักเรียน
กลุมทดลองมีแรงจูงใจภายในในการเรียนรูสูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยัง
สอดคลองกับอรพินทร ชูชม  และอัจฉรา  สุขารมณ  
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(2543:8)  กลาววา  การที่บุคคลมีความพึงพอใจ และ
ความตองการที่จะแสดงพฤติกรรมตางๆ จากการเสาะ
แสวงหาตนเอง   โดยตองการมีความสามารถ  ตองการ
ความมุงมั่น ลิขิตดวยตนเอง และเนื้อหาสาระในงานที่
นาสนใจและทาทายจะเปนแรงผลักดันที่ตองแสดง
พฤติกรรมโดยไมตองอาศัยรางวัลจากภายนอก แตตอง
เปนส่ิงที่เกิดมาจากแรงจูงใจภายในในการเรียนรู  ฉะนั้น
สรุปไดวาโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรู ในครั้งนี้สามารถที่จะพัฒนาใหนักเรียนเกิด
แรงจูงใจภายในในการเรียนรูได     
 2.นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาดวยโปรแกรม
การพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูมีแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรูสูงกวากอนการเขารวมโปรแกรม
การพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ 2  ซึ่งแสดงวาโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในใน
การเรียนรูที่เนนใหนักเรียนไดเรียนรูถึงความสามารถ
ของตนเอง รูความสนใจที่เกิดจากภายในของตนเอง  
(Instrinsic Interest)  ซึ่งองคประกอบดังกลาวนี้
สอดคลองกับทฤษฎีแบนดูรา (Bandura. 1997:79) 
กลาววา สามารถสงเสริมใหบุคคลมีความสนใจที่คงทน
ที่จะทํากิจกรรมที่เขารูสึกวาเขามีความสามารถ และถา
เปนกิจกรรมที่เขาพึงพอใจและเพลิดเพลินทําใหเกิด
ความมุงมั่น เพื่อใหบรรลุความสามารถของตนเองได
ดวยความเปนอิสระ โดยไมไดถูกส่ิงใดมาบังคับ แตมา
จากตัวเองของเขาอยางแทจริง  ดวยเหตุนี้นักเรียนที่
ไ ด รั บการพัฒนาแรงจู ง ใจภายในในการ เ รี ยนรู              
จึงสามารถทํากิจกรรมตางๆดวยความกระตือรือรน      
ซึ่งเปนผลมาจากแรงจูงใจภายในในการเรียนรูที่ทําให
บุคคลมีความรูสึกเปนอิสระ ตระหนักรูความตองการ
และความรูสึกของตนเองและผูอื่น  ความรูสึกเปนอิสระ
ในการทํากิจกรรมดวยตนเอง ทําใหมีความมุงมั่น เพียร
พยายามและมีความรูสึกสนุก เพลิดเพลินกับกิจกรรม
ตางๆที่ไดกระทํา  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พราเธอร 
(Prather. 2003:online) ที่พบวา บรรยากาศการทํางาน

ที่ มีความเปนอิสระ  ปราศจากความขัดแยงจะเปน
สถานการณที่ทําใหบุคคลรูสึกพึงพอใจ สามารถทําให
งานบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไวได  ผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของมณฑา  อนุรัตนศร (2546:61-
62)  ไดศึกษาโปรแกรมพัฒนาการรับรูความสามารถ
ของตนเองที่มีตอแรงจูงใจภายในการเรียนรูดวยตนเอง 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตพิบูล
บําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2545  ซึ่งผล
การศึกษาพบวา  โปรแกรมพัฒนาการรับรูความสามารถ
ของตนเองสามารถเพิ่มแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
ดวยตนเองของนักเรียนที่เขารับการทดลองในระยะ หลัง
การทดลองและยังสอดคลองกับ  สุภาภร  อิทธิโชติ 
(2548: 67-71) ไดศึกษาผลของการใชกระบวนการกลุม
ที่มีตอแรงจูงใจภายในในการเรียนรูของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน   พุทธิรังสีพิบูล  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่ไดรับการฝก
กระบวนการกลุมมีแรงจูงใจภายในในการเรียนรู          
ในระยะหลังการทดลอง และระยะการติดตามผลสูงกวา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
 3.นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่ไดเขารวม
โปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูมี
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู ไมแตกตางกัน ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ 3 การพัฒนาแรงจูงใจภายใน
ในการเรียนรูเปนส่ิงที่เกิดขึ้นจากภายในตัวบุคคล  ซึ่ง
สามารถเกิดขึ้นไดทั้งเพศชายและเพศหญิง ถาไดรับ
โปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู        
ซึ่งเปนโปรแกรมที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง  กิจกรรมที่สรางขึ้น
เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการเรียนรูใหนักเรียน
สามารถเรียนรูไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพที่มีอยูใน
ตนเอง โดยไมไดกําหนดวาจะตองเปนเพศใดเพศหนึ่ง
โดยเฉพาะ  ซึ่งกิจกรรมนั้นเปนกิจกรรมที่สามารถกระทํา
ไดทั้งเพศชายและเพศหญิง  ดวยเหตุผลนี้จึงทําให
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่ไดรับการพัฒนาดวย
โปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู         
มีแรงจู ง ใจภายในในการ เรี ยนรู ที่ ไม แตกต างกัน           
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ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ 
อรพินทร  ชูชมและคณะ (2542:110) ไดศึกษาแรงจูงใจ
ภายในของกลุมนักเรียน  พบวามีความแตกตางระหวาง
เพศในเรื่องแรงจูงใจภายในโดยนักเรียนหญิงจะมี
แรงจูงใจภายในในภาพรวม  โดยเฉพาะแรงจูงใจภายใน
องคประกอบดานความตองการมีความสามารถ และ
มุงมั่น สูงกวาเพศชาย  อาจจะเปนเพราะธรรมชาติของ
นักเรียนในวัยเรียน สภาพแวดลอมในโรงเรียนและทาง
บานที่ถายทอดทําใหนักเรียนหญิงมีความพยายาม
มุงมั่นในการทํากิจกรรม อยากที่จะเรียนรู พัฒนาทักษะ
และความสามารถของตนเองมากกวานักเรียนชาย โดย
สังคมมักจะคาดหวังในตัวของนักเรียนหญิงวาควรจะมี
ความมานะพยายามทํางานใหบรรลุผล โดยไมตองมี
รางวัลภายนอกเปนส่ิงจูงใจ   ส่ิงคาดหวังตางๆ ทําให
นักเรียนหญิงมีลักษณะและพฤติกรรมเปนไปตามที่
บุคคลที่มีความสําคัญตอนักเรียนหญิงคาดหวังเอาไว   
และยังสอดคลองกับ  สมพร  พรหมจรรย (2540:78)     
ไดศึกษาตัวแปรดานสวนตัว ไดแก เพศและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจใน
การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .01 เนื่องจากนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการ เ รี ยนสู ง  มัก เปน เด็ กที่ ค วามรับ ผิดชอบ 
ทะเยอทะยาน กระตือรือรน รูจักพึ่งตนเอง และรูวิธีการ
วางแผนทางการเรียนที่ดี ซึ่งเปนลักษณะของผูที่ มี
แรงจูงใจในการเรียนรูสูง  
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
 จากผลการวิจัยดังกลาวขางตนผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะในทางปฏิบัติดังนี้ 
 1. ผูที่จะนําโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรูตองมีความรู เกี่ ยวกับทฤษฎี 
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู ควรทําความเขาใจกับ
หลักการสงเสริมแรงจูงในภายในในการเรียนรู  คือ 
การทําใหบุคคลเกิดความเปนอิสระทางดานความคิด
และการกระทํา การไดรับขอมูลปอนกลับเชิงบวกแบบไม

ควบคุม  และการตระหนักถึ งความตองการและ
ความรูสึกของบุคคลอื่น เพราะเปนหลักการสําคัญในการ
ที่จะทําใหบุคคลเกิดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู   
 2.  ควรมีการสงเสริมแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง เพราะหลังจากสิ้นสุดโปรแกรมการ
พัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูไปแลวระยะหนึ่ง
อาจจะทําใหแรงจูงใจภายในการเรียนรูนั้นลดลงได และ
ควรมีการติดตามผลความกาวหนาเปนระยะตอไป 
 3.  ควรนําโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรูมาเปนแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพภายในตัวของนักเรียนใหมีความเขาใจตนเอง
มากยิ่งขึ้น สรางแรงจูงใจภายในในการเรียนรูเพิ่มขึ้น
และใหมีความคงทนถาวรตลอดไป เพื่อลดความสูญเปลา
ทางการศึกษา 
 4.  โปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในใน
การเรียนรูควรมีการพักคางคืน เนื่องจาก จะทําใหสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนและยั งทําใหนัก เรียนเกิด
ความคุนเคย มีความสัมพันธที่ดีตอกันซึ่งจะสงเสริมให
เกิดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู 
 5.  สถานที่ในการใชโปรแกรมการพัฒนา
แรงจูงใจภายในในการเรียนรูควรเปนสถานที่ที่สงบ ไมมี
คนพลุกพลาน จะทําใหการทํากิจกรรมมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
  2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัย
ตอไป 
    1. ทําวิจัยติดตามผลระยะยาว เพื่อศึกษา
วาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูนั้นมีความคงทนเพียงใด
และมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร 
     2.  ศึกษาตัวแปรเพิ่มเติม เชน การมอง
คุณคาในตนเอง (Self-esteem) เนื่องจาก การเห็น
คุณคาในตนเองนั้นมีความสัมพันธกับแรงจูงใจภายใน
ในการเรียนรู ตัวแปรดังกลาวจะมีความสอดคลองกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหรือไม อยางไร 
   3.  การทําโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรูนั้นควรจะมีการเพิ่มระยะเวลา
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ในการทดลอง จํานวนครั้งของการทดลองใหมากขึ้น 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูที่
คงทนถาวรมากขึ้น     
  4. ควรศึกษาในลักษณะเชนนี้กับกลุม
ประชากรอื่น เชน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
นิสิตนักศึกษา  เปนตน  เพื่อเปนแนวทางในการใหเกิด
ความเขาใจในความสามารถของตนเองและสราง
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพที่มีอยู
ใหเต็มความสามารถ 
 5.  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรูในการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อนําผล
ที่ไดมาพัฒนาใหเกิดศักยภาพในตัวบุคคล     
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