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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาผลของการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาที่มีต่อการตั้งเป้าหมายในการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มตัวอย่างได้จากการคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนน
การตัง้ เป้าหมายในการเรียนทีม่ คี า่ เฉลีย่ ตัง้ แต่ 1.00-1.74 คือ มีการตัง้ เป้าหมายในการเรียนไม่ชดั เจน จ�ำนวนทัง้ สิน้ 58 คน
สอบถามความสมัครใจนักเรียนที่จะเข้าร่วมการวิจัย ได้นักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 20 คน แล้วจัดเรียงเป็นคู่ ๆ
(Matched pairs) เป็นกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน จากนั้นจับสลากเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จากนักเรียน
ทั้งหมด 720 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา โดยใช้เวลาในการฝึกอบรม
สัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันจันทร์และวันศุกร์ วันละ 60 นาที รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และแบบสอบถาม
การตั้งเป้าหมายในการเรียน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .901 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. หลั ง การทดลอง นั ก เรี ย นกลุ ่ ม ทดลองมี ค ะแนนการตั้ ง เป้ า หมายในการเรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นการทดลอง
อย่างมี นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนการตั้งเป้าหมายในการเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ABSTRACT

The purpose of this experimental research was to study the effects of psychological training on goal
setting to learn of 720 secondary education grade 3 students at Suranaree Witthaya, Nakhon Ratchasima,
Thailand. Selected 58 students whose learning goal scores had an average of 1.00-1.74 used for this study
were students which means they had unclear learning goals total. 20 students from those 58 were voluntarily
participation enrolled and arranged into two pairs of sample groups, 10 of them from each group, and then
matched pairs into experimental and control groups. Instruments used in the experiment were the 4 weeks
2 days psychological training program, and 2) The questionnaire of goal setting to learn. The statistical
method for analyzing data was t-test.
The research results were found that : The experimental group’s had goal setting to learn scores were
statistically higher than pretest at the .01 level of significance. The experimental group had goal setting to
learn posttest scores statistically higher than the control group at the .01 level of significance.
Keywords: Psychological Training, Goal Setting

บทน�ำ

การจั ด การศึ ก ษาโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในระดั บ
มัธยมศึกษาซึ่งเป็นระดับชั้นที่มีความส�ำคัญและมีผลต่อ
การพัฒนาประเทศ การปูพื้นฐานความรู้ที่ดีจะน�ำไปสู่การ
ศึกษาในระดับสูงขึ้น หรือน�ำไปสู่การเลือกที่จะประกอบ
อาชี พ ที่ มั่ น คงต่ อ ไป การตั้ ง เป้ า หมายในการเรี ย นของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจึงเป็นสิ่งส�ำคัญประการหนึ่ง
ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้เพราะนอกจากเป็นการต่อยอด
ทางการศึกษาแล้วหลายคนอาจต้องการศึกษาต่อในระดับ
อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ น� ำ ความรู ้ ไ ปประกอบอาชี พ และเลื่ อ น
สถานภาพทางสังคม ดังนั้นการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
จึ ง ต้ อ งเริ่ ม จากการตั้ ง เป้ า หมายของนั ก เรี ย นว่ า ตนเอง
เข้ า มาเรี ย นเพื่ อ อะไร มี ห น้ า ที่ อ ย่ า งไรและก� ำ ลั ง มุ ่ ง ไป
ในทิศทางใด เพราะการตั้งเป้าหมายเปรียบเสมือนเข็มทิศ
ทีจ่ ะน�ำทางไปสูอ่ นาคต การตัง้ เป้าหมายในการเรียนมีความ
เชื่ อ มโยงกั น ระหว่ า งเป้ า หมายการเรี ย นกั บ พฤติ ก รรม
การตอบสนองในบริบททางการศึกษา คือ เป้าหมายเพื่อ
การเรี ย นรู ้ (Learning goal) และเป้ า หมายเพื่ อ เกรด
(Performance goal) ดังที่ Ames (1992, p. 327) ได้ให้
ความหมายของเป้าหมายในการเรียนไว้วา่ การตัง้ เป้าหมาย
ของนั ก เรี ย นคนหนึ่ ง อาจเกิ ด จากการเรี ย นเพื่ อ แสวงหา

ความรู้พร้อม ๆ ไปกับมุ่งหวังว่าจะได้เกรดดีด้วย ในขณะ
เดียวกันการที่ผู้เรียนจะเลือกเป้าหมายชนิดใดนั้นขึ้นอยู่กับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและสถานการณ์บ่งชี้ การที่
ผู้เรียนได้ก�ำหนดพฤติกรรมเป้าหมาย หรือก�ำหนดเกณฑ์
ในการแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งซึ่งส่งผลให้บุคคล
ทราบพฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้ประสบความส�ำเร็จ
ในด้านการเรียนโดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนและสามารถ
ประเมินพฤติกรรมนั้นได้ โดยดูจากข้อมูลป้อนกลับที่ให้กับ
ตนเองทั้ ง ทางบวกและทางลบ การที่ ผู ้ เ รี ย นจะเลื อ ก
เป้าหมายชนิดใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ความแตกต่างระหว่างบุคคล
และสถานการณ์บ่งชี้
ผู้วิจัยรับผิดชอบสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และได้สัมภาษณ์นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พบว่า มีนกั เรียนบางส่วนไม่มคี วามสุขในการเรียนเนือ่ งจาก
เลือกสายการเรียนที่ไม่สอดคล้องกับความถนัดและความ
สามารถของตนเอง โดยให้เหตุผลว่าในขณะที่ตนเรียนอยู่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยังไม่รู้ว่าตนมีความถนัดทางด้านใด
และยังไม่รู้ว่าอยากประกอบอาชีพทางด้านใดในอนาคต
จึงเลือกเรียนสายการเรียนที่คิดว่าเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 แล้วสามารถเลือกเรียนต่อได้หลากหลายคณะไว้กอ่ น
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ซึง่ สายการเรียนทีเ่ ลือกนัน้ ไม่ได้สอดคล้องกับความสามารถ
และความถนัดของตนเอง (กัญวราห์ สวาสดิ์รัตน์, เจวาลิน
สีเถื่อน, นภปภา สุวรรณหา, การสื่อสารระหว่างบุคคล,
15 มิถุนายน 2561)
ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าจ�ำเป็นต้องพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพการศึกษาของผู้เรียน โดยการพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถแสดงศักยภาพและความสามารถของ
ตนเองออกมาอย่างเต็มที่ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้เห็นถึงความส�ำคัญ
ของการพัฒนาผูเ้ รียนให้มเี ป้าหมายในการเรียนเพือ่ ส่งเสริม
การเรียนและการท�ำงานให้บรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ ส่งผลต่อ
ความส�ำเร็จในการเรียนที่สูงขึ้น (วรานนท์ ตั้งจักรวรานนท์,
2547) จากการศึกษาเอกสาร ต�ำรา และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
พบว่ า การตั้ ง เป้ า หมายในการเรี ย นสามารถพั ฒ นาได้
หลายวิธี เช่น การฝึกพูดกับตนเองเชิงบวก การเข้าร่วม
โปรแกรมการพัฒนาการตั้งเป้าหมาย การฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยา การท�ำกิจกรรมกลุ่ม การฝึกด้วยตนเอง เป็นต้น
(พรรณภา ส่งแสงแก้ว, 2556; กนกกร เมตตาจิต, 2558;
จารุวรรณ มุ่งเอื้อมกลาง, 2558)
การฝึ ก อบรมเชิ ง จิ ต วิ ท ยาเป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ จ ะ
พัฒนาการตัง้ เป้าหมายในการเรียนได้ เพราะช่วยให้นกั เรียน
สร้างความชัดเจนในชีวิต ค้นหาศักยภาพ ส�ำรวจความคิด
ความรู้สึก และความหมายในชีวิตของตนเอง ด้วยการ
ส่งเสริมและพัฒนา รูว้ ธิ เี อาชนะอุปสรรคและสามารถแก้ไข
ปัญหาของตนเองได้ การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเป็นกระบวน
การจั ด การเรี ย นรู ้ ใ ห้ แ ก่ บุ ค คลโดยมุ ่ ง เพิ่ ม พู น ความรู ้
ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติ เพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
พฤติ ก รรมให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามเป้ า หมายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ พบว่าการใช้การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยายังไม่มี
การใช้เพื่อพัฒนาการตั้งเป้าหมายในการเรียน แต่มีการน�ำ
การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาไปใช้ในด้านการเจรจาต่อรองของ
ต�ำรวจ การสร้างยุทธวิธีในการเรียนรู้ การสื่อสารระหว่าง
บุคคล เสริมสร้างความเป็นผู้น�ำในตนเอง พัฒนาความ
สามารถในการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณการพั ฒ นา
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ และการเชือ่ มต่อช่องว่างระหว่าง
ความแตกต่างทางทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลของ

พนักงาน โดยมีการน�ำไปใช้ในด้านการศึกษามากที่สุด
มี ก ารน� ำ ทฤษฎี ก ารให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแบบยึ ด บุ ค คลเป็ น
ศูนย์กลาง (Person-Centered Counseling Theory)
แนวคิ ด การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาเชิ ง การศึ ก ษาและจิ ต วิ ท ยา
(Psycho-education Counseling Approach) และทฤษฎี
การให้ค�ำปรึกษาแบบความคิด (Cognitive Counseling
Theory) และประยุกต์ใช้เทคนิคทางจิตวิทยาการให้ค�ำ
ปรึกษามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ เช่น การฟังอย่าง
ตั้งใจ การทวนซ�้ำ การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข
การตั้งค�ำถาม การสะท้อน การท�ำให้กระจ่าง การ
ตีความ การให้ข้อมูล การให้ก�ำลังใจ การให้ข้อเสนอแนะ
และการสรุปประเด็น ดังที่ Milne (2003, p. 3) กล่าวว่า
การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเป็นวิธีการในการเรียนรู้ร่วมกัน
และความเหมาะสมในการช่วยนักเรียนให้พฒ
ั นาตนเองได้
ซึ่งการฝึกอบรมสามารถใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การ
บรรยาย การประเมินตนเอง การสาธิต การฝึกซ้อม การใช้
ข้อมูลที่ถูกต้องย้อนกลับมาแก้ไข การให้ท�ำแบบฝึกหัด
การใช้เกม และการให้การบ้าน เป็นต้น และ Botvin (2006,
p. 1) กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกลยุทธ์การเรียนรู้ร่วมกัน
และมีความเหมาะสมที่จะช่วยให้เยาวชนพัฒนาตนเอง
ในทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับ Whitman and Posner (2001,
p. 56) ที่ศึกษาประโยชน์ของการฝึกอบรมให้แก่วัยรุ่น
พบว่า การฝึกอบรมเป็นวิธีการช่วยแก้ปัญหาการเรียนและ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการเรี ย น ช่ ว ยป้ อ งกั น
พฤติกรรมเสีย่ ง ช่วยในเรือ่ งการจัดการอารมณ์ พัฒนาความ
ภูมิใจในตนเอง ช่วยส่งเสริมการปรับตัวทางสังคมได้ ดังนัน้
การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้พัฒนา
มนุษย์ เป็นการวางแผนและจัดกระท�ำอย่างเป็นระบบ
เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาความรู้ (Knowledge) เจตคติ
(Attitude) และทักษะ (Skill) โดยผ่านประสบการณ์เรียนรู้
จากความส� ำ คั ญ ดั ง กล่ า วผู ้ วิ จั ยจึ ง มี ความสนใจ
ศึ ก ษาผลของการฝึ ก อบรมเชิ ง จิ ต วิ ท ยาที่ มี ต ่ อ การตั้ ง
เป้าหมายในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพราะจะช่วยพัฒนาผูเ้ รียนให้มกี ารตัง้ เป้าหมายในการเรียน
หลังจบชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และส่งผลให้นกั เรียนเกิดความ
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ตัง้ ใจพยายามและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะกระท�ำให้บรรลุตามเป้าหมาย
ให้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ เป็ น การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้
นักเรียนให้มีความสามารถในการตั้งเป้าหมายในการเรียน
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และ
เป็นการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อพัฒนาการ
ตั้งเป้าหมายในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้ โ ปรแกรมการฝึ ก อบรมเชิ ง จิ ต วิ ท ยา และมี
วัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบการตั้งเป้าหมายในการเรียน
ของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง
2. เพื่อเปรียบเทียบการตั้งเป้าหมายในการเรียน
ของนั ก เรี ย นหลั ง การทดลอง ระหว่ า งกลุ ่ ม ทดลองและ
กลุ่มควบคุม

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา		
ขั้นที่ 1 การสร้างสัมพันธภาพ
ขั้นที่ 2 ขั้นส�ำรวจตนเอง
ขั้นที่ 3 ขั้นก�ำหนดเป้าหมาย
ขั้นที่ 4 ขั้นสร้างความเชื่อมั่น
ขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการตามแผน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ผู ้ วิ จั ย ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การฝึ ก อบรมเชิ ง จิ ต วิ ท ยา ประกอบด้ ว ย วั ต ถุ ป ระสงค์
ขัน้ ตอนการฝึกอบรม กระบวนการให้การปรึกษา และศึกษา
แนวคิดทฤษฎีการให้ค�ำปรึกษา ได้แก่ ทฤษฎีการให้ค�ำ
ปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person-Centered
Counseling Theory) แนวคิดการให้ค�ำปรึกษาเชิงการ
ศึกษาและจิตวิทยา (Psycho-education Counseling
Approach) และทฤษฎีการให้ค�ำปรึกษาแบบความคิด
(Cognitive Counseling Theory) ซึ่งได้ก�ำหนดขั้นตอน
การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา เป็น 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การสร้าง
สัมพันธภาพ ขั้นที่ 2 ขั้นส�ำรวจตนเอง ขั้นที่ 3 ขั้นก�ำหนด
เป้ า หมาย ขั้ น ที่ 4 ขั้ น สร้ า งความเชื่ อ มั่ น และขั้ น ที่ 5
ขั้นปฏิบัติการตามแผน เพื่อพัฒนาการตั้งเป้าหมายในการ
เรียนตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ Bandura ทฤษฎี
การตั้งเป้าหมายของ Dweck และ Elliott และทฤษฎีการ
ตั้งเป้าหมายของ Locke และ Latham ซึ่งผู้วิจัยได้ท�ำการ
สรุปแล้วว่ามีลักษณะส�ำคัญ 3 ด้าน คือ การรู้จักตนเอง
การเชื่อมั่นในความสามารถและการตั้งเป้าหมาย ดังกรอบ
แนวคิดในภาพที่ 1

		

การตั้งเป้าหมายในการเรียน
1) การรู้จักตนเอง
2) การเชื่อมั่นในความสามารถ
3) การตั้งเป้าหมาย
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
สุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 720 คน
กลุม่ ตัวอย่าง ได้จากการคัดเลือกนักเรียนทีม่ คี ะแนน
การตั้งเป้าหมายในการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.74
คือ มีการตั้งเป้าหมายในการเรียนไม่ชัดเจน จ�ำนวนทั้งสิ้น
58 คน สอบถามความสมัครใจนักเรียนที่จะเข้าร่วมการ
วิจยั ได้นกั เรียนทีส่ มัครใจเข้าร่วมทัง้ สิน้ 20 คน แล้วจัดเรียง
เป็นคู่ ๆ (Matched pairs) เป็นกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม กลุ่มละ
10 คน จากนั้นจับสลากเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยโปรแกรม
การฝึ ก อบรมเชิ ง จิ ต วิ ท ยา และแบบสอบถามการตั้ ง
เป้าหมาย ในการเรียน ความเชื่อมั่นเท่ากับ .901

วิธีด�ำเนินการทดลอง ใช้แบบแผนการทดลองแบบ
กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้จากการจับคูแ่ ละมีการประเมินก่อน - หลัง
โดยเริม่ ด�ำเนินการทดลองด้วยตนเองตามโปรแกรมทีผ่ วู้ จิ ยั
พัฒนาขึ้นโดยใช้เวลาในการฝึกอบรมสัปดาห์ละ 2 วัน คือ
วันจันทร์ และวันศุกร์ เวลา 15.20 - 16.20 น. วันละ
60 นาที รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่
3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2562 ส่วนกลุม่ ควบคุม
ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมเมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง ผู้วิจัยให้
นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท�ำแบบสอบถามการ
ตั้งเป้าหมายในการเรียนอีกครั้ง ในวันที่ 4 มกราคม 2562
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติการทดสอบค่าที

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 คะแนนการตั้งเป้าหมายในการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
X
S.D.

1.23 ไม่ชัดเจน
1.26 ไม่ชัดเจน
1.35 ไม่ชัดเจน
1.40 ไม่ชัดเจน
1.45 ไม่ชัดเจน
1.48 ไม่ชัดเจน
1.54 ไม่ชัดเจน
1.57 ไม่ชัดเจน
1.64 ไม่ชัดเจน
1.72 ไม่ชัดเจน
1.46 ไม่ชัดเจน
.15		

3.29
ชัดเจน
3.15
ค่อนข้างชัดเจน
3.20
ค่อนข้างชัดเจน
3.42
ชัดเจน
3.35
ชัดเจน
3.30
ชัดเจน
3.52
ชัดเจน
3.43
ชัดเจน
3.64
ชัดเจน
3.47
ชัดเจน
3.37 ชัดเจน
.14		

1.25
1.32
1.36
1.44
1.48
1.52
1.55
1.60
1.70
1.73
1.49
.15

ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน

1.32
1.29
1.45
1.34
1.50
1.48
1.43
1.59
1.65
1.70
1.47
.13

การแปลผล

หลังการทดลอง

กลุ่มควบคุม
การแปลผล

ก่อนการทดลอง

การแปลผล

หลังการทดลอง

การแปลผล

ก่อนการทดลอง

คนที่

กลุ่มทดลอง							

ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
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จากตารางที่ 1 พบว่า การตั้งเป้าหมายในการเรียน
ของนั ก เรี ย นกลุ ่ ม ทดลองในระยะก่ อ นทดลองมี ค ะแนน
การตั้งเป้าหมายในการเรียนอยู่ในระดับมีการตั้งเป้าหมาย
ในการเรียนไม่ชัดเจน (X = 1.46) ในระยะหลังการทดลอง
มีคะแนนการตั้งเป้าหมายในการเรียนสูงขึ้นอยู่ในระดับมี
การตั้งเป้าหมายในการเรียนที่ชัดเจน (X = 3.37) ส่วน
นั ก เรี ย นกลุ ่ ม ควบคุ ม ก่ อ นการทดลองมี ค ะแนนการ
ตั้งเป้าหมายในการเรียนอยู่ในระดับมีการตั้งเป้าหมายใน
การเรียนไม่ชัดเจน (X = 1.49) และในระยะหลังการทดลอง
ยังคงมีคะแนนการตั้งเป้าหมายในการเรียนอยู่ในระดับ
มีการตั้งเป้าหมายในการเรียนไม่ชัดเจน (X = 1.47)

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
1. หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนน
การตัง้ เป้าหมายในการเรียนสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนน
การตั้งเป้าหมายในการเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล

จากการศึกษาผลของการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาที่มี
ต่อการตัง้ เป้าหมายในการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
ดังนี้
1. หลั ง การทดลอง นั ก เรี ย นกลุ ่ ม ทดลองมี ก าร
ตั้งเป้าหมายในการเรียนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อ 1
ที่กล่าวว่า การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาสามารถพัฒนาการ
ตั้งเป้าหมายในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ได้ ทั้งนี้ เพราะนักเรียนได้รับกระบวนการจัดการเรียนรู้
โดยมุ่งเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติ
เพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประยุกต์ใช้เทคนิค
ทางจิตวิทยาการให้ค�ำปรึกษามาใช้ในกระบวนการจัดการ
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เรียนรู้ เช่น การฟังอย่างตั้งใจ การทวนซ�้ำ การยอมรับอย่าง
ไม่มีเงื่อนไข การตั้งค�ำถาม การสะท้อน การท�ำให้กระจ่าง
การตี ค วาม การให้ ข ้ อ มู ล การให้ ก� ำ ลั ง ใจ การให้ ข ้ อ
เสนอแนะ และการสรุปประเด็น ส่งผลให้นักเรียนสามารถ
บอกกระบวนการตั้งเป้าหมายในการเรียนของตนเองได้
ดังที่ จารุวรรณ มุ่งเอื้อมกลาง (2558) ได้ศึกษาผลของ
โปรแกรมการฝึ ก พู ด กั บ ตนเองเชิ ง บวกที่ มี ต ่ อ การ
ตั้งเป้าหมายในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
บ้านบุวิทยาสรรค์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2558 จ�ำนวน 20 คน จากนักเรียนทั้งหมด 79 คน เครื่องมือ
ทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย โปรแกรมการฝึกพูดกับตนเอง
เชิงบวก และแบบสอบถามการตั้งเป้าหมายในการเรียน
ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลอง
มี ค ะแนนเฉลี่ ย การตั้ ง เป้ า หมายในการเรี ย นสู ง กว่ า
ก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิ ติ ที่ .01 ซึ่ ง เป็ น ไปตามทฤษฎี ข อง Locke and
Latham (1990, p. 18) ที่ท�ำให้นักเรียนมีการระบุลักษณะ
ของงานให้ ชั ด เจน ทั้ ง ในวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรม
เชิงปริมาณทีส่ ามารถวัดและสังเกตได้ หรือการก�ำหนดเวลา
ในช่วงของการปฏิบตั งิ านทีแ่ น่นอนและถ้าเป้าหมายทีต่ งั้ ขึน้
มีความหลากหลาย ควรจัดล�ำดับความส�ำคัญก่อน-หลัง
ให้ ชั ด เจนและจะท� ำ ตามเป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ ต ามล� ำ ดั บ
ความส�ำคัญที่ก�ำหนดไว้ สอดคล้องกับ Bandura (1986,
p. 34) ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ว่าเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันระหว่าง
3 องค์ประกอบ ได้แก่องค์ประกอบทางปัญญา ปัจจัย
ส่วนบุคคล พฤติกรรม และอิทธิพลของสภาพแวดล้อม
นอกจากนีใ้ นการแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคลนัน้ ขึน้ อยู่
กับการรับรู้ความสามารถของตน (Self-efficacy) รวมถึง
ความคาดหวังผลการกระท�ำในอนาคตและกระบวนการ
ตั้งเป้าหมาย
2. หลั ง การทดลอง นั ก เรี ย นกลุ ่ ม ทดลองมี ก าร
ตั้งเป้าหมายในการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อ 2
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ที่กล่าวว่า การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถ
พัฒนาการตั้งเป้าหมายในการเรียนของนักเรียนได้ ซึ่งใน
การทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยด�ำเนินตามขั้นตอนการฝึกอบรม
อย่างเป็นระบบโดยประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การ
สร้างสัมพันธภาพ ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ส�ำรวจตนเอง ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ก�ำหนด
เป้าหมาย ขัน้ ที่ 4 ขัน้ สร้างความเชือ่ มัน่ และขัน้ ที่ 5 ขัน้ ปฏิบตั ิ
การตามแผน และกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ดังที่
นันทวิทย์ เผ่ามหานาคะ (2557) ได้พัฒนายุทธวิธีในการ
เรี ย นรู ้ ข องนิ สิ ต คณะครุ ศ าสตร์ / ศึ ก ษาศาสตร์ โดยการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิต
การศึกษาบัณฑิต 5 ปี ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
เขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
วัดยุทธวิธีในการเรียนรู้ และโปรแกรมการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยา เพื่อพัฒนายุทธวิธีในการเรียนรู้ ผลการวิจัยสรุป
ได้ว่า นิสิตคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์มียุทธวิธีในการ
เรียนรูโ้ ดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โปรแกรมการฝึกอบรม
เชิงจิตวิทยามี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเริ่มต้น ขั้นด�ำเนินการ และ
ขั้ น ยุ ติ โ ดยด� ำ เนิ น การฝึ ก อบรมเชิ ง จิ ต วิ ท ยา จ� ำ นวน
8 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง ภายหลังนิสิตกลุ่มทดลองเข้ารับการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา นิสิตกลุ่มทดลองมียุทธวิธีในการ
เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนเข้ารับฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยได้น�ำทฤษฎี
การให้คำ� ปรึกษาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโปรแกรม
การฝึกอบรมทางจิตวิทยาที่มีต่อการตั้งเป้าหมายในการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ 1) ทฤษฎี
การให้ค�ำปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (PersonCentered Counseling Theory) พัฒนาขึ้นโดย Carl
Rogers (Sharf, 2001, p. 211) โดยพื้นฐานของทฤษฎี
การให้ค�ำปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางนี้อยู่บนพื้น
ฐานของความรู้สึกไว้วางใจในความสามารถของกลุ่มที่จะ
พัฒนาศักยภาพของสมาชิกได้ ดังนัน้ สิง่ ส�ำคัญของแนวคิด
นี้คือการที่สมาชิกกลุ่มจะต้องพัฒนาบรรยากาศของการ
ยอมรับและการไว้วางใจซึ่งกันและกัน 2) ทฤษฎีการให้ค�ำ
ปรึกษาเชิงการศึกษาและจิตวิทยา (Psycho-education
Counseling Approach) เป็นกลยุทธ์ที่เน้นในการสอนให้
ความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้รับค�ำ

ปรึ ก ษาเกิ ด การควบคุ ม ตนเองในการกระท� ำ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง
Geldard (1999, pp. 183-205) ได้น�ำทฤษฎีการให้ค�ำ
ปรึกษาเชิงการศึกษาและจิตวิทยาใช้กับวัยรุ่น โดยกลยุทธ์
นี้จะเน้นการกระตุ้นให้วัยรุ่นเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ
ตลอดจนการให้ ค วามรู ้ ด ้ า นส่ ว นบุ ค คล (Personal
Knowledge) และการถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ ของ
ผู้ให้ค�ำปรึกษากับผู้รับค�ำปรึกษา และ 3) ทฤษฎีการให้ค�ำ
ปรึกษาแบบความคิด พัฒนาขึ้นโดย Beck (1995) ซึ่งเน้น
ความส�ำคัญกับระบบของความเชือ่ และความคิดในการเป็น
ตั ว ก� ำ หนดความรู ้ สึ ก และพฤติ ก รรมต่ า ง ๆ ของบุ ค คล
ประเด็นที่ส�ำคัญของการให้ค�ำปรึกษาแนวความคิด คือ
การท�ำความเข้าใจกับความเชื่อของบุคคลที่ได้ถูกบิดเบือน
และการใช้ เ ทคนิ คต่ า ง ๆ ที่ จ ะเปลี่ ยนแปลงความคิ ดที่
ไม่เหมาะสมนัน้ ๆ ในขณะเดียวกันก็หมายรวมถึงความรูส้ กึ
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ด้วย ในกระบวนการให้ค�ำ
ปรึกษาการให้ความใส่ใจเป็นการท�ำให้ได้รบั รูค้ วามคิดของ
แต่ละบุคคลที่อาจไม่ตระหนักรู้ของระบบความเชื่อ ซึ่งทั้ง
3 ทฤษฎีนี้สามารถใช้ในการเอื้ออ�ำนวยให้กระบวนการ
ฝึกอบรมเป็นไปอย่างราบรืน่ และดูแลทิศทางของกลุม่ ให้ไป
ถึงเป้าหมาย โดยเน้นการสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ รู้สึกปลอดภัยอันจะน�ำไปสู่การส�ำรวจเพื่อท�ำความ
เข้าใจ ยอมรับ และสามารถหาหนทางในการตั้งเป้าหมาย
ในการเรียนได้
สรุปว่าการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา
ที่มีต่อการตั้งเป้าหมายในการเรียนครั้งนี้ท�ำให้นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการตั้งเป้าหมายในการเรียนที่เพิ่ม
ขึ้น และผลจากการวิจัยและการศึกษาต�ำราวิชาการต่าง ๆ
พอสรุปได้ว่า การตั้งเป้าหมายในการเรียนสามารถส่งเสริม
ให้มกี ารพัฒนาขึน้ ได้โดยเริม่ จากการรูจ้ กั ตนเอง การเชือ่ มัน่
ในความสามารถของตนเองซึ่งจะน�ำไปสู่การตั้งเป้าหมาย
ในการเรียนได้โดยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ดังที่ นันทวิทย์
เผ่ามหานาคะ (2557, น. 9) กล่าวว่า การฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยา เป็นกระบวนการเพิม่ พูนความรูท้ กั ษะของผูเ้ ข้ารับ
การฝึกอบรมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลใน
ทิศทางที่พึงประสงค์
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
		 1.1 นั ก เรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรมเชิ ง
จิ ต วิ ท ยาที่ มี ต ่ อ การตั้ ง เป้ า หมายในการเรี ย น มี ก ารตั้ ง
เป้าหมายในการเรียนเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ ครูสามารถน�ำโปรแกรม
การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาไปเป็นแนวทางการอบรมต่อไปได้
		 1.2 บรรยากาศในการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา
ที่มีต่อการตั้งเป้าหมายในการเรียนควรเงียบสงบ ไม่มีเสียง
รบกวน ไม่แออัดจนเกินไป และต้องมีเพียงผู้น�ำการอบรม
และสมาชิกกลุ่มเท่านั้น เพราะเรื่องที่พูดคุยกันบางเรื่อง
จะต้องมีการรักษาความลับของสมาชิก
		 1.3 ในระหว่ า งการท� ำ กิ จ กรรมแต่ ล ะครั้ ง
ผู้น�ำการอบรมควรสังเกตพฤติกรรมตอบสนองของสมาชิก
เพื่อตรวจสอบว่าสมาชิกในกลุ่มคนใดที่มีความคับข้องใจ
ต่อกันหรือไม่ ซึง่ หากสมาชิกในกลุม่ มีความคับข้องใจต่อกัน
จะส่งผลถึงบรรยากาศกลุ่มจะไม่สามารถด�ำเนินการได้
ราบรื่น ผู้น�ำกลุ่มจะต้องด�ำเนินการให้ค�ำปรึกษารายบุคคล
เพิ่มเติมนอกเวลา
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาน�ำโปรแกรมการฝึกอบรม
เชิงจิตวิทยาที่มีต่อการตั้งเป้าหมายในการเรียนไปใช้กับ
ตัวแปรอืน่ ๆ เช่น ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจหรือด้านบุคลิกภาพ
เป็นต้น เนือ่ งจากโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยามีความ
เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียนวัยรุ่น บรรยากาศในกลุ่มเน้น
ให้เกิดความเข้าใจ เห็นใจ ช่วยเหลือซึง่ กันและกันฝึกทักษะ
ทางสังคมได้เป็นอย่างดี
		 2.2 ควรมี ก ารติ ด ตามผลการตั้ ง เป้ า หมาย
ในการเรียนของนักเรียนหลังจากที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ไปแล้ว เพื่อดูว่าผลของการตั้งเป้าหมายในการเรียนนั้น
ยังคงเดิมหรือไม่ ซึ่งเป็นการติดตามผลระยะยาว ทั้งยัง
สามารถน� ำ ผลที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ พั ฒ นาโปรแกรมการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
		 2.3 ผู้วิจัยที่จะน�ำโปรแกรมการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยาที่มีต่อการตั้งเป้าหมายในการเรียนไปใช้ จะต้องมี
ความสามารถหรือความช�ำนาญในการสื่อสาร ทั้งการใช้
ภาษาท่าทางและภาษาพูด ซึง่ เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญของผูใ้ ห้
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ค�ำปรึกษา ควรมีความเข้าใจในทฤษฎีการให้คำ� ปรึกษาและ
เคยปฏิบัติการให้การปรึกษาพอสมควรในการน�ำไปใช้ครั้ง
ต่อไป
		 2.4 ควรมีการศึกษาการน�ำโปรแกรมการฝึก
อบรมเชิงจิตวิทยาที่มีต่อการตั้งเป้าหมายในการเรียนไปใช้
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ด้วย เพื่อนักเรียนจะได้มีการรู้จักและเข้าใจตนเอง และ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการตั้งเป้าหมายในการเรียน
ได้อย่างต่อเนื่องจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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