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บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเร่ือง การเสริมสร้างเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่นโดยการให้ค าปรึกษา
กลุม่ 

ผู้วิจยั อชิรญา จตรุภทัรไพบลูย์ 
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
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อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พชัราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ  

  
งานวิจัย นี มี้ วัตถุป ระสงค์  1) เพ่ื อศึกษาเป้ าหมายทางการศึกษาของนัก เรียนวัย รุ่น 

2) เพ่ือเปรียบเทียบเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่นกลุ่มทดลองก่อนและหลงัการให้ค าปรึกษากลุ่ม  
และ  3) เพ่ือเปรียบเทียบเป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่น ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา แบ่งเป็น  2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี  1 ใช้ศึกษาเป้าหมายทางการศึกษาเป็นนักเรียน
มธัยมศกึษาตอนต้นโรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา โรงเรียนสามพรานวิทยา และโรงเรียนก าแพงแสนวิทยา จ านวนทัง้สิน้ 
486 คน ท่ีได้มาจากการสุม่แบบหลายขัน้ตอนจากประชากร สว่นกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 ใช้ในการทดลอง เป็นนกัเรียน
มธัยมศกึษาตอนต้นโรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา จ านวน 16 คน ท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง มีคะแนนเป้าหมาย
ทางการศึกษาตัง้แต่เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 25 ลงมา และมีความสมคัรใจในการเข้าร่วมการทดลอง จากนัน้ผู้วิจยัได้
คัดเลือกเข้ากลุ่ม โดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลาก เพ่ือแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและควบคุมกลุ่มละ  8 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่น และการให้ค าปรึกษากลุม่
เพ่ือเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยท่ีไม่เป็นอิสระจากกนั และการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยท่ีเป็นอิสระจากกนั ผลการวิจยัพบว่า 1) เป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่นอยู่ในระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านความมุง่มัน่มีคา่เฉล่ียสงูสดุ (M = 3.78) รองลงมาคือ ด้านความเช่ือใน
ความสามารถของตนเอง (M = 3.64) และด้านการตัง้เปา้หมายทางการเรียน (M = 3.60) ตามล าดบั 2) หลงัการ
ให้ค าปรึกษากลุ่มนกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเป้าหมายทางการศึกษาเพิ่มสงูขึน้กว่าคะแนนก่อนการทดลอง
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 3) หลงัการให้ค าปรึกษากลุม่นกัเรียนกลุม่ทดลองมีคะแนนเปา้หมาย
ทางการศกึษาสงูกวา่นกัเรียนกลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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The purposes of this research were as follows:  to 1)  to study the academic goals of 

adolescent students; 2)  to compare the academic goals of adolescent students in the experimental 
group, before and after group counseling; and 3)  to compare the academic goals of adolescent 
students between the experiment group and control group.  The sample group in this the study of 
academic goals were 486 adolescent students at Watraikhingwittaya School, 
Samphranwittaya School, and Kampaengsaenwittaya School, who were selected by multi-stage 
sampling. The sample in this experiment consisted of 16 students at Watraikhingwittaya School and 
used purposive sampling to assess their academic goals.  The mean was below the twenty-fifth 
percentile in order to voluntarily participate in the experiment. The participants were divided into two 
groups, the experimental and the control group, with eight members in each.  The research 
instruments used in this study were the academic goals of the students, which were also examined in 
group counseling program. The statistical analyses employed were descriptive statistics, with a t-test 
for the dependent and independent samples.  The results of the research were as follows:  1)  the 
academic goals of the adolescent students were at a high level. The factors of each are as follows, in 
descending order: commitment (M = 3.78), self-efficacy (M = 3.64) and goal setting in studying (M = 
3. 60) ; 2)  after group counseling, the academic goals among the adolescent students in the 
experimental group significantly increased at a level of . 01; and 3)  adolescent students in the 
experimental group had significantly increased academic goals compared to the control group, after 
group counseling and at a level of .01. 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
ในยคุสงัคมปัจจุบนัเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทัง้ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และ

ด้านสงัคม สิง่เหลา่นีก้ าลงัสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กบัคนทกุเพศทกุวยั โดยเฉพาะนกัเรียนวยัรุ่น
ท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีก าลังพัฒนาตนเองอย่างเต็มท่ี นักเรียนท่ีเร่ิมเข้าสู่วัยรุ่นเป็นวัยท่ีจ าเป็นต้อง  
จุดประกายความคิด คิดได้ คิดเป็น เน่ืองจากความคิดเป็นรากฐานของพฤติกรรม เม่ือนักเรียน
วยัรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงความคิดและความรู้สึก พฤติกรรมย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 
ซึง่นกัเรียนวยัรุ่นท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน ย่อมมีความคิดและมีแรงจงูใจท่ีอยากให้ตนเอง
ประสบความส าเร็จ นกัเรียนวยัรุ่นท่ีมีความเช่ือมัน่และความศรัทธาในเปา้หมายของตนเอง จะท า
ให้รู้สึกมีก าลงัใจในการท าเป้าหมายในการเรียนให้ส าเร็จนัน้ โดยมีการวางแผนชีวิต การบนัทึก
ติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนของตนเอง ควบคุมตนเองและด าเนินชีวิตเพื่อน าไปสู่
ความส าเร็จทางการเรียนตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ (ปราโมทย์ ธรรมรัตน์, 2550) ดังนัน้การ
ตัง้เป้าหมายทางการศึกษาจึงมีความส าคัญท่ีท าให้นักเรียนวัยรุ่นมีการคิดทบทวนและค้นหา
เป้าหมายทางการศึกษาของตนเอง เพื่อให้นักเรียนวยัรุ่นมีการคิดวางแผนและด าเนินชีวิตไปสู่
เป้าหมายทางการศึกษาท่ีก าหนดไว้ โดยอยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได้และนักเรียนวัยรุ่น
สามารถปฏิบัติได้จริงในทิศทางบวก ซึ่งโรเจอร์ (ศรีเรือน แก้วกังวาล. 2554: 147 อ้างอิงจาก 
Rogers) มีความเช่ือว่าบุคคลย่อมมีความตระหนักรู้และมีความพึงพอใจในการด าเนินชีวิตตาม
เปา้หมายของตนเอง โดยบคุคลมีการด าเนินชีวิตอย่างเต็มศกัยภาพมาตัง้แต่ก าเนิด  ซึง่ล็อค และ
ลาแทม (จิราภรณ์ ตัง้กิตติภาภรณ์, 2556: 159 อ้างอิงจาก Locke; & Latham . 1968) กล่าวว่า 
บคุคลท่ีมีแรงจงูใจในการท างานอยา่งและการได้รับข้อมลูย้อนกลบัท่ีเหมาะสม ย่อมท าให้บคุคลมี
การตัง้เป้าหมายและรับรู้ว่าการปฏิบตัิตนในการท างานอย่างไร จึงจะประสบความส าเร็จ ท าให้
บคุคลมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีความมุง่มัน่ตัง้ใจในการท าตามเปา้หมายให้ส าเร็จ โดย
ไม่ท้อแท้ต่อปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้  ซึ่งล็อค (Locke) ได้สรุปองค์ประกอบของเป้าหมายไว้  
4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย เป้าหมายมีความยากและความเฉพาะเจาะจง (Difficulty and 
Specificity) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ความมุ่งมั่นหรือพันธะผูกพัน (Commitment) 
และการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) (Snyder ; & Lopez, 2002: 305-306) สว่น
เป้าหมายทางการศึกษาก็เป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้นักเรียนส ารวจถึงความต้องการและค้นหา
เป้าหมายทางการศึกษาของตนเอง ซึ่งนกัเรียนท่ีทราบตนเองว่ามีความถนดัอะไร ต้องการศึกษา
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ตอ่ในด้านไหน ถ้านกัเรียนวยัรุ่นก็มีเปา้หมายทางการศกึษาอยา่งชดัเจน ยอ่มท าให้นกัเรียนวยัรุ่นมี
การวางแผนการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้  การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยศึกษาเป้าหมาย
ทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่นจากแนวคิดของล๊อค 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการตัง้เป้าหมาย
ทางการเรียน (Goal setting in studying) ด้านการตัง้เป้าหมายทางการเรียนนี ้จะรวบรวม
องค์ประกอบด้านยากและความเฉพาะเจาะจง การให้ข้อมลูย้อนกลบัไว้ด้วยกนั 2) ด้านการรับรู้
ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) และ 3) ด้านความมุง่มัน่ (Commitment) 

นอกจากนีผู้้ วิจยัได้ศกึษาและสมัภาษณ์ครูแนะแนวท่ีโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม พบว่านักเรียนวัยรุ่นในระดับชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้นจะมีความสับสนในตนเอง ไม่รู้ว่าตนเองมีความสนใจในเร่ืองใด ท าให้นักเรียนมีความ
สนใจตามเพื่อนสนิท และเลือกสายการเรียนตามเพื่อน เม่ือนกัเรียนวยัรุ่นเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลาย ท าให้เรียนไม่เข้าใจ เรียนไม่รู้เร่ือง ท าให้นกัเรียนวยัรุ่นไม่มีความสขุในการเรียน ก่อให้เกิด
การไม่อยากมาโรงเรียน ถึงขัน้ท่ีต้องเข้าพบครูแนะแนวเพื่อย้ายสายการเรียนหรือลาออกจาก
โรงเรียนเพื่อไปศึกษาต่อในสายอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2552) ได้
อธิบายเก่ียวกบัประเด็นปัญหาของวยัรุ่นท่ีเป็นไปในทิศทางเดียววา่ นกัเรียนไมมี่ความกระตือรือร้น
ในการเรียน เฉ่ือยชา เบื่อง่าย และไม่มีเปา้หมายในชีวิต และสถานการณ์การโดดเรียนในปัจจบุนั 
ท าให้นกัเรียนวยัรุ่นได้มีประสบการณ์ท่ีตื่นเต้นในการท าผิดกฎระเบียบของโรงเรียน ซึง่การไม่เข้า
เรียนเรียนเป็นสิ่งท่ีไม่ท า เน่ืองจากท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่าลง ส่งผลให้ไม่สามารถเลือก
เรียนในสายวิชาตามท่ีตนเองต้องการได้ ท าให้นักเรียนลาออกจากโรงเรียนในท่ีสุด ส่งผลให้
นักเรียนมีโอกาสเข้าสู่อบายมุขได้ง่าย สร้างความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้ อ่ืน (เร่ืองราวความ
ผิดพลาดในช่วงวยัรุ่น, 2559) 

การเสริมสร้างเป้าหมาย สามารถด าเนินการได้หลายวิธี และวิธีหนึ่งท่ีช่วยเสริมสร้าง
เป้าหมายได้ คือการให้ค าปรึกษากลุ่ม เพราะเป็นกระบวนการท่ีผู้ ให้ค าปรึกษากลุ่มจดัขึน้ เพื่อให้
ความช่วยเหลือแก่สมาชิกกลุ่มท่ีมีปัญหาคล้ายคลึงกัน โดยผู้ ให้ค าปรึกษากลุ่มมีการสร้าง
บรรยากาศท่ีอบอุ่นและเป็นกันเอง เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเปิดใจพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน ก่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกัน น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มี
เป้าหมายทางการศึกษาเพิ่มสูงขึน้  ศิริบูรณ์ สายโกสุม (2555) ดังงานวิจัยของนริศรา คิดเห็น 
(2557) ท่ีได้ท าการศึกษาผลของการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีมีต่อการก ากับตนเองในการเรียนของ
นกัเรียนวยัรุ่น จ านวน 6 คน ผลการวิจยัพบวา่ หลงัการให้ค าปรึกษากลุม่นกัเรียนวยัรุ่นมีการก ากบั
ตนเองโดยรวม และรายด้าน ประกอบด้วย การสงัเกตตนเอง การตัดสินตนเอง และการแสดง
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ปฏิกิริยาต่อตนเองเพิ่มสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จากงานวิจยัข้างต้น สามารถ
สรุปได้ว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มมีส่วนช่วยพัฒนานักเรียนวยัรุ่นให้มีเป้าหมายทางการศึกษาท่ี
สงูขึน้ได้ 

ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่น และ
เสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่นชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นซึ่งเป็นช่วงวยัท่ีต้อง
วางแผน ตดัสินใจในการเลือกแผนการเรียนให้ตรงตามความต้องการ และเหมาะสมกบัตนเอง โดย
ใช้การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบผสมผสานหลายทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่มไว้ด้วยกัน 
เพื่อพฒันาเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่นให้มีเปา้หมายในการเรียน มีความเช่ือมัน่ใน
ความสามารถของตนเอง และมีความมุ่งมั่นในการท าเป้าหมายทางการศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จตอ่ไป 

 
ค าถามของการวิจยั 

1. เปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่นเป็นอยา่งไร  
2. การให้ค าปรึกษากลุ่มสามารถเสริมสร้างเป้าหมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่นได้

หรือไม ่อยา่งไร 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่น 
2. เพื่อเปรียบเทียบเป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่นกลุ่มทดลองก่อนและหลงั

การให้ค าปรึกษากลุม่ 
3. เพื่อเปรียบเทียบเป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่น ระหว่างกลุ่มทดลองและ

กลุม่ควบคมุ 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ท าให้ทราบถึงเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น เพื่อน าผลท่ีได้ไปใช้ในการ
ให้บริการสารสนเทศกบัครู อาจารย์ในสถานศกึษา และบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง  

2. ท าให้มีวิธีการให้ค าปรึกษากลุ่มกับครูแนะแนวในโรงเรียน / ผู้ ให้ค าปรึกษา นกับ าบดั 
หรือผู้ ท่ีมีความสนใจสามารถน าไปใช้ในการเสริมสร้างเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่น 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในงานวิจัยครัง้นี ้คือ เป็นนักเรียนวัยรุ่นท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2562 โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 29 โรงเรียน จ านวน 17,877 คน  (ส านัก
คณะกรรมการศกึษาธิการขัน้พืน้ฐาน, 2562) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
1.กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่น เป็นนกัเรียน

วยัรุ่นท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2562 โรงเรียนใน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 จงัหวดันครปฐม ประกอบด้วย โรงเรียนวดั
ไร่ขิงวิทยา โรงเรียนสามพรานวิทยา และโรงเรียนก าแพงแสนวิทยา  โดยสุ่มแบบหลายขัน้ตอน 
(Multi-Stage Sampling) จ านวน  486 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองเป็นนักเรียนวัยรุ่นท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โดยผู้ วิจัยใช้การสุ่มแบบหลายขัน้ตอน 
(Multi-Stage Sampling) จากนกัเรียนท่ีมีคะแนนเปา้หมายทางการศกึษาตัง้แตเ่ปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 
ลงมา และสมคัรใจเข้าร่วมการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างเปา้หมายทางการศกึษา จ านวน 16 คน 
แล้วด าเนินการสุม่เข้ากลุม่ กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 8 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ  คือ การให้ค าปรึกษากลุม่  
2. ตวัแปรตาม   คือ เปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่น 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. เป้าหมายทางการศึกษา หมายถึง นักเรียนมีความเช่ือในความสามารถของตนเอง
ในทางการศึกษาท่ีมีความท้าทาย ตรงตามความสามารถของตนเอง มีความมุ่งมั่นตัง้ใจเพื่อให้
เปา้หมายทางการศกึษาประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย 

1.1 ด้านการตัง้เป้าหมายทางการเรียน (Goal setting in studying) หมายถึง 
นักเรียนสามารถระบุเป้าหมายทางการเรียนท่ีมีความท้าทายและเฉพาะเจาะจง ตรงกับ
ความสามารถของตนเองและมีความสามารถในการสื่อสารพูดคุยเป้าหมายทางการเรียน ได้แก่ 
การวางแผนทางการเรียน การเลือกสายการเรียน  
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1.2 ด้านความเช่ือในความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) หมายถึง นักเรียน 
เช่ือวา่ตนเองมีความสามารถ และบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว้ ได้แก่ เช่ือวา่ตนเองจะไปสูส่ายการเรียนท่ี
ต้องได้ เช่ือว่าตนเองสามารถท าผลการเรียนท่ีดีได้ เช่ือว่าสามารถควบคมุตนเองให้สามารถเรียน
ได้ตามเปา้หมายท่ีก าหนด 

1.3 ด้านความมุ่งมัน่ (Commitment) นกัเรียนมีความพยายาม ตัง้ใจและมุ่งมัน่ ใน
การลงมือปฏิบัติเพื่อไปสู่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ โดยนักเรียนจะต้องมีความเช่ือว่าเป้าหมายนัน้มี
ความส าคญั และเช่ือว่าเปา้หมายนัน้จะประสบความส าเร็จ ได้แก่ มุ่งมัน่ในการเรียนเพื่อไปสู่สาย
การเรียนท่ีต้องการ มีความพยายามท่ีจะเรียนให้ผลการเรียนดีเพื่อเข้าสายการเรียนท่ีต้องการ  

2. การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อการเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษา หมายถึง วิธีการใน
การพัฒนานักเรียนท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้โดยใช้เทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อให้นักเรียนวยัรุ่นได้
เรียนรู้และเข้าใจตนเอง มีโอกาสแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเอง และร่วมพิจารณา
วิธีการแก้ไขปัญหาท าให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม อย่าง
เหมาะสม โดยผู้ วิจัยมีหน้าท่ีคอยเอือ้อ านวย ชีแ้นะ และให้ข้อมูล ภายใต้บรรยากาศแห่งการ
ยอมรับ อบอุ่น และเป็นกนัเอง โดยน าเทคนิคการให้ค าปรึกษามาใช้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์
ต่าง ๆ เพื่อให้กระบวนการกลุ่มสามารถด าเนินไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ โดยมีขัน้ตอนในการ
เสริมสร้างเปา้หมายทางการศกึษา 3 ขัน้ตอน ตามแนวคิดของ The ACA’s (Corey. 2012 อ้างอิง
จาก พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ,์ 2561: 70-96) ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ขัน้เร่ิมต้น เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ วิจัยสร้างความคุ้นเคยและสมัพันธภาพท่ีดีระหว่าง
ผู้วิจยักบันกัเรียนในกลุม่ด้วยกนั เพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดการยอมรับและไว้วางใจซึง่กนัและกนั 
จากนัน้ผู้วิจยัชีแ้จ้งวตัถปุระสงค์ของการเสริมสร้างเปา้หมายทางการศกึษาและน าเข้าสูป่ระเด็นใน
การพูดคยุและท ากิจกรรม รวมทัง้อธิบายรายละเอียดในการท ากิจกรรมนัน้  ๆ เพื่อให้นักเรียนใน
กลุม่มีความเข้าใจตรงกนั 

2.2 ขัน้ด าเนินการ เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ วิจัยได้ใช้เทคนิค WDEP ของทฤษฎีการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง ให้สมาชิกกลุ่มได้ส ารวจตวัเองในด้านการเรียนและวางแผน
ด้านการเรียน อีกทัง้ใช้เทคนิคท่ีดดัแปลงมาจากเส้นทางชีวิต (Time Line Technique) ให้สมาชิก
กลุม่ได้เห็นถึงอปุสรรคและจดุเดน่ของตนเองในการไปสูเ่ปา้หมายทางการเรียน ใช้เทคนิคแผนชีวิต 
(Action Planner) ให้สมาชิกก าหนดความต้องการหรือเป้าหมายการทางการเรียนท่ีจะไปสู่สาย
การเรียนท่ีต้องการ และใช้เทคนิคซกิแซก็ (Teaching The Zig-Zag Technique) ช่วยให้สมาชิกได้
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ส ารวจความคิดและความรู้สึกของตนเอนท่ีมีต่ออุปสรรคและความพยายามในการไปสู่สายการ
เรียนท่ีต้องการ เพื่อให้พฒันาเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่น 

2.3 ขัน้สรุป เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ วิจัยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันสรุปและแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัสิ่งท่ีได้รับจากการเสริมสร้างเปา้หมายทางการศกึษาท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ โดยผู้วิจยัจะ
สรุปและชีแ้นะแนวทางเพิ่มเติมอีกครัง้ จากนัน้ผู้ วิจัยให้สมาชิกแต่ละคนกล่าวถึงความรู้สึกของ
ตนเองจากการเข้าร่วมให้ค าปรึกษากลุม่ ความรู้สกึท่ีมีตอ่ตนเอง ตอ่สมาชิกกลุม่ และตอ่ผู้วิจยั 

3.นกัเรียนวยัรุ่น หมายถึง นกัเรียนท่ีท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จงัหวดันครปฐม  
 
กรอบแนวคดิการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของล็อค (วัลภา สบายยิ่ง, 2542) ท่ีได้ก าหนด
องค์ประกอบของเป้าหมายไว้ 3 ด้าน คือ ด้านการตัง้เป้าหมายทางการเรียน ด้านความเช่ือ
ความสามารถของตนเอง และด้านความมุ่งมัน่ น ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัของการให้
ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างเปา้หมายทางการศกึษา ดงัภาพประกอบ 1  

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 
 

สมมุตฐิานการวิจยั 
1. นักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทดลองมีเป้าหมายทางการศึกษาเพิ่มสูงขึน้หลังเข้าร่วมการให้

ค าปรึกษากลุม่ 

2. นักเรียนวยัรุ่นกลุ่มทดลองหลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษามีเป้าหมายทางการศึกษาสูง
กวา่นกัเรียนวยัรุ่นกลุม่ควบคมุ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศกึษาการให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่น 
ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้รวบรวมเนือ้หาต่าง  ๆ โดยเรียงล าดบัการ
น าเสนอตามหวัข้อ ดงัตอ่ไปนี ้

1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัเปา้หมายทางการศกึษา 
1.1 ความหมายของการตัง้เปา้หมาย 

1.2 ทฤษฎีการตัง้เปา้หมาย 
1.3 ความส าคญัของการตัง้เปา้หมาย  
1.4 องค์ประกอบของเปา้หมาย 

1.5 ประเภทของเปา้หมาย 

1.6 ลกัษณะของเปา้หมายท่ีดี 
2. วยัรุ่นกบัเปา้หมายทางการศกึษา 

2.1 ความต้องการของวยัรุ่น 
2.2 เปา้หมายทางการศกึษาของวยัรุ่น 

3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 

3.1 ความหมายของการให้ค าปรึกษากลุม่ 

3.2 เปา้หมายของการให้ค าปรึกษากลุม่ 

3.3 หลกัการของการให้ค าปรึกษากลุม่ 

3.4 ขัน้ตอนของการให้ค าปรึกษากลุม่ 

3.5 การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้าง
เปา้หมายทางการศกึษา  

4. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
4.1 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเปา้หมายทางการศกึษา 
4.2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ค าปรึกษากลุม่ 
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1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป้าหมายทางการศึกษา 
1.1 ความหมายของการตัง้เป้าหมาย 
จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการตัง้เปา้หมาย มีผู้ ให้ค าจ ากดัความไว้หลากหลาย

และมีความความหมายใกล้เคียงกนั ดงันี ้ 
การตัง้เปา้หมายชีวิตมีความแตกต่างจากแนวคิดการตัง้เป้าหมาย (Goal Setting) ท่ีเน้น

ลกัษณะของเป้าหมายท่ีต้องมีความเฉพาะเจาะจง ความยากในระดบัพอดี  และรู้ถึงพฤติกรรมท่ี
น าไปสูค่วามส าเร็จ (ยทุธนา อารักษ์พทุธนนัท์, 2548) อนัเป็นแนวคิดท่ีมุ่งเน้นพฤติกรรมภายนอก
และการให้แรงเสริม แต่การตัง้เป้าหมายชีวิตมีมิติลึกลงไปภายในจิตใจ เป็นการก าหนดจดุหมาย
ในอนาคตท่ีบคุคลอยากจะไปถึง มีพืน้ฐานจากความปรารถนาภายใน ท าให้เกิดแรงจงูใจให้มีพลงั
มุง่สูอ่นาคต มีมิตทิัง้เพื่อตนเอง คนอื่น และสิง่รอบข้าง  

การตัง้เปา้หมายในชีวิตเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะท าให้บคุคลเกิดการคิดทบทวนถึงความต้องการ
และค้นหาเป้าหมายของตนเอง เพื่อให้ทราบว่าตนเองต้องการจะท าอะไร เพื่ออะไร และสามารถ
เดินไปยงัเป้าหมายนัน้ได้อย่างไร ซึง่การตัง้เปา้หมายในชีวิตจะเป็นพลงัให้บุคคลมุ่งไปสู่อนาคตท่ี
ได้คิดวางแผนไว้และด าเนินชีวิตอย่างมีจดุหมาย ทัง้นี ้การตัง้เป้าหมายต้องตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ
ความเป็นไปได้ สามารถปฏิบตัิได้จริงและเป็นไปในทิศทางบวก ซึง่โรเจอร์ (Rogers) เช่ือวา่ มนษุย์
ทกุคนตา่งมีเปา้หมายของชีวิต ตระหนกัรู้และพงึพอใจในตนเองใช้ชีวิตและท ากิจกรรมตา่ง ๆ อยา่ง
เต็มศกัยภาพท่ีตนเองได้รับมาแตก่ าเนิด (ศรีเรือน แก้วกงัวาล. 2554: 147) มีผู้ ให้ความหมายของ 
“การตัง้เป้าหมายในชีวิต ” ไว้หลายความหมายด้วยกัน คือ รูอิลารด์  (Rouillard) กล่าวว่า 
เป้าหมาย หมายถึง ความส าเร็จท่ีชัดเจน สามารถวัดผลได้ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยมี
ขอบเขตทางด้านต้นทุน และกล่าวถึง การก าหนดเป้าหมายไว้ว่า เป็นการล าดับขัน้ตอนของ
เหตกุารณ์ท่ีท าให้เป้าหมายท่ีต้องการเป็นจริงได้สามารถปฏิบตัิได้จริงและน าไปสู่ผลลพัธ์เชิงบวก
ในท่ีสดุ (วรานนท์ ตัง้จกัรวรานนท์. 2547: 19, 49 อ้างอิงจาก Corey 1996) เรียกการตัง้เปา้หมาย
ชีวิตว่าการเร่ิมต้นด้วยจุดหมายในใจ อันหมายถึงการสร้างภาพหรือกรอบความคิดท่ีเก่ียวกับ
จุดมุ่งหมายสดุท้ายในชีวิต เพื่อใช้หลกัในการด าเนินชีวิตการเร่ิมต้นด้วยจุดหมายในใจตัง้อยู่บน
หลกัการท่ีเรียกว่าทกุสิ่งเกิดจากการสร้างสองครัง้ คือการสร้างครัง้แรกเกิดขึน้ในจิตใจ และการลง
มือกระท าให้เกิดขึน้จริงเป็นการสร้างครัง้ท่ีสองหรือการสร้างทางกายภาพ การตัง้เปา้หมายชีวิตคือ
การสร้างครัง้แรก เป็นการรับรู้ถึงภาพท่ีตนเองอยากจะเป็นไว้ในใจอย่างชดัเจนก่อนท่ีจะลงมือเกิด
พฤติกรรมใด ๆ การตัง้เป้าหมายชีวิตไม่ใช่เป็นการบรรยายรายละเอียดในทุกขัน้ตอนของอนาคต 
แต่เป็นการตดัสินใจเลือกทิศทางให้ชีวิตซึง่จะส่งผลให้การด าเนินชีวิตในแต่ละวนัตอบสนองความ
ต้องการท่ีแท้ภายใน อันเป็นชีวิตท่ีด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล ล็อค และลาแทม (จิราภรณ์  
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ตัง้กิตติภาภรณ์. 2556: 159; อ้างอิงจาก Locke; & Latham. 1968) กล่าวว่า การปฏิบตัิงานของ
บุคคลถูกจูงใจจากการตัง้เป้าหมายท่ีชัดเจนและการให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีเหมาะสมโดยการ
ตัง้เป้าหมายและการรับรู้ถึงผลการปฏิบัติจะเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพยายามในการ
กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบผลส าเร็จ แบนดูรา (ธนาวรรณ  ธนพรดี. 2551: 12; อ้างอิงจาก 
Bandura.1986) ได้ให้ความหมายของการตัง้เป้าหมายว่า เป็นการท่ีบุคคลก าหนดเกณฑ์หรือ
พฤติกรรมเป้าหมายในการแสดงพฤติกรรมท่ีต้องการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะท าให้บุคคลทราบถึง
พฤติกรรมท่ีต้องกระท าอย่างชดัเจน และน าผลของพฤติกรรมท่ีได้กระท าจริงมาเปรียบเทียบกับ
พฤตกิรรมท่ีได้ก าหนดไว้ วา่มีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกหรือทางลบ 

จากความหมายข้างต้นอาจสรุปความหมายของการตัง้เป้าหมายได้ว่า การ
ตัง้เป้าหมาย หมายถึง การท่ีบุคคลส ารวจความต้องการของตนเองท่ีอยากให้เกิดขึน้ในอนาคต 
และตดัสินใจก าหนดสิ่งท่ีตนเองต้องการออกมา ควบคู่กับการก าหนดทิศทางท่ีดี ในระยะเวลา ท่ี
เหมาะสม ซึง่การตัง้เปา้หมายจะเป็นพลงัให้บคุคลมุ่งไปสู่อนาคตท่ีคิดวางแผนไว้ และด าเนินชีวิต
ไปตามเปา้หมายท่ีวางไว้ ทัง้นี ้การตัง้เปา้หมายต้องตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได้ สามารถ
ปฏิบตัิได้จริงและน าไปสูผ่ลลพัธ์เชิงบวก 

1.2 ทฤษฎีการตัง้เป้าหมาย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการตัง้เป้าหมาย พบว่า มีการ

กลา่วถึงทฤษฎีการตัง้เปา้หมาย ดงันี ้

ทฤษฎีการตัง้เปา้หมายมีพืน้ฐานมาจากผลงานของไรอนั (Locke ; & Latham. 1990: 11; 
citing Ryan. 1970) ต่อมาล็อค และลาแทม (Snyder ; & Lopez. 2002: 304; citing Locke; & 
Latham. 1990) ได้ท าการพฒันาทฤษฎีการตัง้เป้าหมายขึน้มา โดยล็อค (วลัภา สบายยิ่ง, 2542: 
23; อ้างอิงจาก Locke. 1968) ได้เสนอว่า “บคุคลกระท าพฤติกรรมตามเปา้หมายและความตัง้ใจ
ของตน” ซึ่งตามทฤษฎีนีร้ะบุว่า เป้าหมายของบุคคลเป็นตวักลางระหว่างพฤติกรรมกับลกัษณะ
ของงาน สิง่จงูใจ และการนิเทศงาน โดยเช่ือมัน่วา่การให้ข้อมลูย้อนกลบัเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานจะ
ส่งผลให้บุคคลมีการรักษาพนัธะสญัญาท่ีจะท างานให้ส าเร็จซึ่งล็อค (Locke) ได้สรุปทฤษฎีการ
ตัง้เปา้หมาย 
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ภาพประกอบ 2 ทฤษฏีการตัง้เปา้หมาย  

วลัภา สบายยิ่ง. (2542: 23 อ้างอิงจาก Luthan. 1995: 186) 
 
ล็อค และคนอ่ืน ๆ (สุนันทา คาเนโกะ, 2554: 46-47; อ้างอิงจาก Locke; et al. 1981: 

125-152) ได้ท าการวิจยัเก่ียวกบัการตัง้เปา้หมาย ซึง่สามารถสรุปได้ ดงันี ้
1. การให้เปา้หมายท่ีเฉพาะเจาะจง ท าให้บคุคลท างานได้ดีมากกว่าการให้เปา้หมาย

ท่ีคลมุเครือ 
2. การตัง้เปา้หมายท่ียากแก่การบรรลถุึง (แตมี่ความเป็นไปได้ในการบรรลถุึง) ท าให้

บคุคลท างานได้ดีกวา่การตัง้เปา้หมายท่ีง่าย 
3. การให้มีส่วนร่วมในการตัง้เป้าหมาย มีแนวโน้มส่งผลให้ผู้ ร่วมงานท างานได้ผล

งานสงูกวา่การท่ีผู้ ร่วมงานไม่มีสว่นร่วมในการตัง้เปา้หมายการท างาน 
4. การให้ข้อมูลย้อนกลบั เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลบัเก่ียวกับการท างาน ซึ่งท าให้

ผู้ ร่วมงานสามารถปรับปรุงและพฒันาตนเองเพื่อน าไปสูเ่ปา้หมายของการท างานท่ีวางไว้ 
5. เป้าหมายควรมีการแสดงระยะเวลาท่ีจะท างานให้ส าเร็จนอกจากนี ้ลาแทม และ

ซาริ (สุนันทา คาเนโกะ. 2554: 47 ; อ้างอิงจาก Latham; & Saari. 1979: 151-156) ได้
ท าการศึกษา ความส าคัญของตัวสนับสนุนท่ีสัมพันธ์กับการตัง้เป้าหมาย สามารถสรุปได้ว่า 
เง่ือนไขท่ีท าให้งานประสบความส าเร็จ คือ การท่ีผู้ปฏิบตัิงานมีความผกูพนักบัเปา้หมายและแหลง่
อ านวยประโยชน์ท่ีท าให้เป้าหมายประสบความส าเร็จ แต่ในทางกลับกันถ้าผู้ ปฏิบัติงานไม่มี
เป้าหมาย ย่อมท าให้การปฏิบตัิงานเต็มไปด้วยอุปสรรค และถ้าผู้ปฏิบตัิ งานถูกกระตุ้นด้วยการ
ท างานให้ถึงเปา้หมาย แตไ่ม่สามารถหาเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการสนบัสนนุผู้ปฏิบตัิงาน เปา้หมาย
นัน้ก็จะประสบผลส าเร็จได้ยาก 

 

ค่านิยม
และการ
ตัดสิน
ด้วย

ค่านิยม 

อารมณ์และ
ความปรารถนา 

ความตัง้ใจใน
เป้าหมาย 

การตอบสนอง
การกระท าหรือ
การปฏบิัตงิาน 

ผลที่เกดิขึน้ 
การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ หรือ
การเสริมแรง 
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1.3 ความส าคัญของการตัง้เป้าหมาย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการตัง้เป้าหมาย พบว่า มีการ

กลา่วถึงความส าคญัของการตัง้เปา้หมาย ดงันี ้

บุคคลท่ีมีเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นผู้ ท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต เน่ืองจาก
บุคคลนัน้มีหลกัในการด าเนินชีวิต และทราบว่าตนเองต้องกระท าสิ่งใดเพื่อให้ประสบผลส าเร็จ
ตามท่ีตัง้ใจไว้ โดยนวลศิริ เปาโรหิตย์ (ธนาวรรณ ธนพรดี. 2551: 13; อ้างอิงจาก นวลศิริ เปา
โรหิตย์. 2533: 1) ได้กล่าวไว้ว่า ชีวิตท่ีมีการวางแผนมกัเป็นชีวิตท่ีประสบความส าเร็จ เพราะสิ่งท่ี
เกิดขึน้ในอนาคตล้วนเป็นผลมาจากการกระท าในปัจจบุนั บคุคลท่ีไม่มีการวางแผนในชีวิต ปลอ่ย
ชีวิตไปตามชะตากรรมบคุคลนัน้ยากท่ีจะประสบผลส าเร็จในชีวิตเปรียบเสมือนเรือท่ีปราศจากหาง
เสือเดินทางไปอย่างลอ่งลอย ไร้จดุมุง่หมายและเรือก็อาจอบัปางลงในท่ีสดุ ดงันัน้ ชีวิตท่ีจะประสบ
ความส าเร็จได้ จะต้องเป็นชีวิตท่ีมีเป้าหมาย มีการวางแผนและมีขัน้ตอนในการไปถึงเป้าหมาย  
โคเวย์ (Covey) ได้กล่าวไว้ว่า การตัง้เป้าหมายเป็นกระบวนการท่ีมีอานุภาพ ซึ่งเป็นการท่ีบุคคล
แสดงถึงจินตนาการท่ีสร้างสรรค์และความประสงค์อิสระ ซึ่งเป็นวิธีปฏิบตัิในการแปรวิสยัทศัน์ให้
เป็ น สิ่ ง ท่ี ส าม ารถท า ให้ ส า เร็จห รือส าม ารถปฏิ บั ติ ไ ด้  (อม รรัต น์  ศ รีสุ ริน ท ร์ , 2546) 
การตัง้เปา้หมายท่ีดีนัน้ บคุคลจะต้องมีการวางแผน ก าหนดระยะเวลาในการบรรลเุปา้หมาย และ
วิเคราะห์ขัน้ตอนต่าง ๆ ในการไปถึงเป้าหมายอย่างชัดเจน โดยจะต้องทราบถึงความส าเร็จท่ี
ตนเองต้องการได้รับ ซึ่งหลงัจากลงมือท าตามแผนท่ีได้วางไว้บุคคลจะต้องพิจารณาได้ว่าตนเอง
สามารถบรรลเุปา้หมายใดท่ีวางไว้แล้วบ้าง 

จากข้อมลูข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของเปา้หมาย โดยบคุคลท่ีมีเปา้หมาย
สว่นใหญ่จะเป็นผู้ ท่ีประสบความส าเร็จในชีวิต เพราะบคุคลเหลา่นัน้ได้มีการวางแผนอนาคต และ
คาดการณ์สิง่ท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคตไว้แล้ว จงึสง่ผลให้บคุคลนัน้ด าเนินชีวิตอย่างมีทิศทาง และ
สามารถรับมือกบัปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเข้ามาได้ดีกวา่บคุคลท่ีไม่มีเปา้หมาย 

1.4 องค์ประกอบของเป้าหมาย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการตัง้เป้าหมาย พบว่า มีการ

กลา่วถึงองค์ประกอบของเปา้หมาย ดงันี ้

แนวคิดของล็อค (Snyder;& Lopez. 2002: 299-307; citing Locke) ได้อธิบายว่าการ
ตัง้เป้าหมาย เร่ิมจากการท่ีบุคคลท าการส ารวจความคิด (Thinking) ของตนเองผ่านทาง
ประสบการณ์หรือการรับรู้ เพื่อค้นหาความต้องการ (Need) ของตนเองออกมา เม่ือได้เปา้หมายท่ี
เกิดขึน้จากกระบวนการคิดและความต้องการแล้ว บุคคลจะให้คณุค่า (Values) แก่เป้าหมายนัน้ 
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ประกอบกับการมีอารมณ์หรือความรู้สึก (Emotions) ท่ีต้องการไปให้ถึงเป้าหมาย บุคคลจะมี
ความมุง่มัน่และตัง้ใจเพื่อให้ตนเองบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว้ซึง่การตัง้เปา้หมายมีองค์ประกอบ ดงันี ้

1.4.1 ความยากและความเฉพาะเจาะจง (Difficulty and Specificity) หมายถึง การ
ท่ีบคุคลสามารถก าหนดเปา้หมายของตนเอง โดยเปา้หมายนัน้ต้องมีความยากและท้าทาย รวมทัง้
การตัง้เป้าหมายต้องอยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได้ สามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งการก าหนด
เป้าหมายต้องมีการระบุรายละเอียดท่ีแน่นอนมีความเฉพาะเจาะจง และมีทิศทางในการไปสู่
เปา้หมายอยา่งชดัเจน 

1.4.2 การให้ข้อมูลย้อนกลบั (Feedback) ในเร่ืองการบรรลุเป้าหมาย จะแสดงให้
บคุคลได้ทราบถึงผลของการกระท า ซึง่การให้ข้อมลูย้อนกลบัจะเป็นตวัเพิ่มความเช่ือมัน่และท าให้
บคุคลเกิดการพฒันาวิธีการใหม ่ๆ ขึน้มาเพื่อไปยงัเปา้หมายอื่นตอ่ไป 

1.4.3 ความมุ่งมัน่ หรือพนัธะผกูพนั (Commitment) การท่ีบคุคลมีความพยายาม มี
ความตัง้ใจและมุ่งมัน่ ในการไปสู่เป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นัน้ ขึน้อยู่กับ
ความมุ่งมั่นของบุคคลโดยบุคคลจะต้องมีความเช่ือว่าเป้าหมายนัน้มีความส าคัญ และเช่ือว่า
เปา้หมายนัน้จะประสบความส าเร็จ นอกจากนี ้โคบาซ่า (สิริกาญจน์ สง่า, 2551: 11; อ้างอิงจาก 
Kobasa. 1982) กลา่วว่า ความมุง่มัน่ หมายถึง ลกัษณะของบคุคลท่ีสามารถมองเห็นคณุคา่ในสิ่ง
ท่ีตนเองสนใจ และตดัสินใจลงมือกระท ากิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีปฏิบตัิได้จริงตามเปา้หมายของชีวิต เห็น
ความส าคญัของการลงมือกระท าด้วยตนเอง 

1.4.4 การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) มีบทบาทส าคัญต่อการ
ตัง้เป้าหมายทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาทางสังคมของแบนดูรา (Snyder; & Lopez. 2002: 306; 
citing Bandura. 1986, 1997) กล่าวว่า การท่ีบคุคลมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสงู บคุคล
ย่อมกล้าคิดและสามารถตดัสินใจด าเนินชีวิตด้วยตนเอง แต่ในทางกลบักันถ้าบุคคลมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองต ่า ดังนัน้  สิ่ ง ท่ีจะก าหนดการแสดงออก จึงขึน้อยู่กับการรับ รู้
ความสามารถของตนเองในสภาวะการณ์นัน้ ๆ (สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต, 2553: 57-58; อ้างอิง
จาก Bandura. 1986) ซึง่ ลกัขณา สริวฒัน์ (2556) กล่าวว่า หากบุคคลเช่ือในความสามารถของ
ตน ก็จะแสดงความสามารถออกมา และมีความอดทน เพื่อท่ีจะไปสูค่วามส าเร็จได้ในท่ีสดุ 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า การตัง้เป้าหมายเร่ิมจากการท่ีบุคคลท าการส ารวจ
ความคิดผ่านทางประสบการณ์หรือการรับรู้เพื่อค้นหาความต้องการของตนเอง เม่ือได้คิดและ
ค้นหาความต้องการแล้ว จะเกิดเป้าหมายขึน้ บุคคลจะให้คุณค่าแก่เป้าหมาย ประกอบกบัการมี
อารมณ์หรือความรู้สกึท่ีมุ่งมัน่และตัง้ใจเพื่อให้ตนเองบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว้ โดยองค์ประกอบของ
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การตัง้เปา้หมาย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ความยากและความเฉพาะเจาะจง (Difficulty 
& Specificity) การให้ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) ความมุ่งมัน่ หรือพนัธะผกูพนั (Commitment) 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy)   

การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัศกึษาเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่นจากแนวคิดของล๊อค 
3 ด้าน ได้แก่  1) ด้านการตัง้เป้าหมายทางการเรียน (Goal setting in studying) ด้านการ
ตัง้เป้าหมายทางการเรียนนี ้จะรวบรวมองค์ประกอบด้านยากและความเฉพาะเจาะจง การให้
ข้อมลูย้อนกลบัไว้ด้วยกนั 2) ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) และ 3) ด้าน
ความมุง่มัน่ (Commitment)   

1.5 ประเภทของเป้าหมาย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการตัง้เป้าหมาย พบว่า มีการ

กลา่วถึงประเภทของเปา้หมาย ดงันี ้

การแยกประเภทของเปา้หมายอย่างชดัเจนมีประโยชน์ต่อบคุคล ในการระบุความส าคญั
ขอ ง เป้ าห ม าย ท่ี บุ ค ค ล ต้ อ งก า รใ ห้ เกิ ด ขึ น้ ใน อน าคต  โด ยณ รง ค์ ศั ก ดิ์  จั น ท ร์น วล  
(รวงรัชต์ บณัฑิตยารักษ์, 2547: 26-27 อ้างอิงจาก ณรงค์ศกัดิ์ จนัทร์นวล, 2546) ได้แบ่งชนิดของ
เปา้หมายตามลกัษณะความสนใจสว่นบคุคลไว้ดงันี ้ 

1.5.1 เป้าหมายส่วนตัว (Personal goals) หมายถึง เป้าหมายท่ีบุคคลต้องการ
ประสบความส าเร็จในเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด ารงชีวิต ซึง่อาจแบ่งออกเป็น เปา้หมายด้าน
ครอบครัวเศรษฐกิจ และสงัคม เป้าหมายเก่ียวกับครอบครัว เช่น แต่งงานภายใน 1 ปี เป้าหมาย
ทางเศรษฐกิจ เช่น สมัครทุนการศึกษา เป้าหมายทางสังคม เช่น รู้จักเพื่อนใหม่เพิ่มขึน้ 5 คน 
ภายในหนึง่ภาคการศกึษา 

1.5.2 เปา้หมายทางวิชาชีพ (Professional goals) หมายถึง เปา้หมายท่ีเก่ียวกบัการ
ประกอบอาชีพในปัจจุบนั อาชีพท่ีต้องการท าและประสบความส าเร็จในอนาคต หรือเป้าหมายท่ี
เก่ียวข้องกบัการศกึษาตอ่ เช่น เรียนจบปริญญาตรีด้วยคะแนนเกียรตินิยม 

1.5.3 เป้าหมายการพัฒนาความก้าวหน้า (Mental goals) หมายถึง เป้าหมายท่ี
ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในอาชีพ เรียนรู้สิ่ งใหม่ ๆ แสวงหา
ประสบการณ์ใหม่หรือการเพิ่มเติมในสิ่งท่ียงัขาดเพื่อน ามาใช้ในงาน ในการประกอบอาชีพ หรือ
การเรียน เช่น การเรียนการฝึกพดูในท่ีชมุชน การอา่นหนงัสือเพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างน้อย
เดือนละ 1 เลม่ 
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1.5.4 เป้าหมายทางด้านร่างกาย (Physical goals) หมายถึง เป้าหมายท่ีต้องการ
พฒันาร่างกายให้แข็งแรง หน้าตาสดใส มีรูปร่าง และบุคลิกภาพท่ีดี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสขุภาพ
และนนัทนาการ เช่น การออกก าลงักายทกุวนั วนัละ 1 ชัว่โมง การหดัเรียนวา่ยน า้ 

1.5.5 เป้าหมายทางจิตวิญญาณ (Spiritual goals) หมายถึง เป้าหมายท่ีต้องการ
พฒันาตนเองให้มีความเจริญงอกงามทางด้านจิตใจ มีความเบิกบานผ่องใสทางอารมณ์ เช่น การ
ฝึกนัง่สมาธิ การกินอาหารมงัสะวิรัติ 

นอกจากนี ้ออลพอร์ต (Allport) กล่าวว่า เปา้หมายระยะยาวเป็นแรงจงูใจอย่างหนึ่ง 
ซึง่แตกตา่งกบัแรงจงูใจของร่างกาย คือ แรงจงูใจของร่างกายเป็นเสมือนแรงกระตุ้นและเป็นแรงขบั
ท่ีท าให้มนษุย์มุ่งไปสู่ความพึงพอใจอย่างฉับพลนั เพื่อสนองความต้องการ รวมถึงการพยายามท่ี
จะลดแรงกระตุ้นและแรงขบันัน้ลง ซึง่สิ่งเหล่านีเ้ป็นไปโดยอตัโนมตัิ ไม่ซบัซ้อน โดยมีจดุมุ่งหมาย
เพื่อลดความตึงเครียดส่วนแรงจูงใจท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาวจะตรงกนัข้าม เพราะประกอบด้วย
พฤติกรรมท่ีน าไปสู่ความเป็นตนเอง (Ego-Involved) แรงจงูใจชนิดนีร้วมไปถึงความพยายามของ
บุคคลท่ีเพิ่มขึน้หรือท าให้ความตึงเครียดยงัคงอยู่มากกว่าการท่ีจะลดความตึงเครียดให้น้อยลง 
เป้าหมายระยะยาวจึงเป็นแรงจูงใจภายใน และเป็นลกัษณะการรวมกนัของบุคลิกภาพในขณะท่ี
บุคคลก าลงัมุ่งไปยังเป้าหมายท่ีส าคญั และออลพอร์ต ยังกล่าวอีกว่า เป้าหมายระยะยาวเป็น
เสมือนศนูย์กลางของการมีชีวิต ท าให้เกิดความแตกต่างกนัระหว่างมนุษย์กบัสตัว์ ผู้ ใหญ่กบัเด็ก 
และบคุลิกภาพท่ีสมบรูณ์กบับคุลิกภาพท่ีบกพร่อง (นวลละออ สภุาผล, 2527) 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปประเภทของเป้าหมายได้ ดังนี ้เป้าหมายส่วนตัว เป้าหมายทาง
วิชาชีพเปา้หมายการพฒันาความก้าวหน้า เปา้หมายทางร่างกาย เปา้หมายทางจิตวิญญาณ และ
เป้าหมายระยะยาวโดยการตัง้เป้าหมายจะเป็นตวักระตุ้นและเป็นแรงจูงใจให้บุคคลมุ่งไปสู่สิ่งท่ี
ตนเองต้องการให้เกิดขึน้ในอนาคต 

1.6 ลักษณะของเป้าหมายที่ดี 
การตัง้เปา้หมายต้องค านงึถึงความต้องการ ความจ าเป็น และลกัษณะของเปา้หมายนัน้ ๆ 

โดยแอดเลอร์ (Adler) กล่าวว่า เป้าหมายในชีวิตของแต่ละบุคคลมีลักษณะของการท างานท่ี
ผสมผสานกนัระหว่างอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอกและแรงขบัภายในของตวับคุคล ดงันัน้ การ
ตัง้เป้าหมายในชีวิตหรือจุดมุ่งหมายในชีวิตของแต่ละบุคคลจึงมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งสิ่ง
ส าคัญในการตัง้เป้าหมายของบุคคล คือ การค านึงถึงความพึงพอใจของตนเองเป็นส าคัญ  
(อบุลรัตน์ เพ็งสถิตย์, 2554) นอกจากนี ้ณรงค์ศกัดิ ์จนัทร์นวล (ชยัรัตน์ นทีประสิทธิพร, 2554: 20; 
อ้างอิงจาก ณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล. 2546) ได้กล่าวถึงลักษณะของเป้าหมายท่ีดีว่า ต้องเป็น
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เปา้หมายท่ีบคุคลพอใจอยากจะท า เม่ือบคุคลมีความต้องการ และมีความพึงพอใจในการกระท า
จะสง่ผลให้บคุคลนัน้เกิดแรงบนัดาลใจในการท่ีจะทุ่มเท เพื่อท่ีจะท าให้เปา้หมายนัน้บรรลผุลส าเร็จ 
โดยเป้าหมายนัน้ต้องเป็นเป้าหมายท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ไม่กว้างหรือเลื่อนลอย มีความ เป็นไปได้ 
สามารถปฏิบตัิได้จริง วดัผลได้และก าหนดกรอบเวลาท่ีจะท าให้ส าเร็จอย่างชดัเจน หากบุคคลมี
เป้าหมาย แต่ไม่มีการก าหนดกรอบเวลาท่ีชดัเจนในการด าเนินการ เป้าหมายท่ีตัง้ใจไว้ก็จะเลื่อน
ลอย ไมมี่ทิศทาง ท าให้เสียเวลา และประสบความส าเร็จได้ยาก 

จากข้อมลูข้างต้นกล่าวถึงการตัง้เปา้หมาย สรุปได้ว่า การตัง้เป้าหมายเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะ
ท าให้บคุคลได้คิดทบทวนถึงความต้องการและค้นหาเปา้หมายของตนเองออกมา เพื่อให้ทราบว่า
ตนเองต้องการจะท าอะไร ท าเพื่ออะไร สามารถเดินไปยงัเปา้หมายตามท่ีวางแนวทางไว้ได้อย่างไร 
โดยมีการก าหนดทิศทางในการด าเนินชีวิตท่ีแน่นอน ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซึง่การตัง้เปา้หมาย
จะเป็นพลงัให้บุคคลมุ่งไปสู่อนาคตท่ีได้คิดวางแผนไว้ และด าเนินชีวิตอย่างมีจุดหมาย ทัง้นี ้การ
ตัง้เป้าหมายต้องตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได้ สามารถปฏิบตัิได้จริงและน าไปสู่ผลลพัธ์
ท่ีตัง้ไว้ 

 
2. วัยรุ่นกับเป้าหมายทางการศึกษา 

2.1 ความต้องการของวัยรุ่น 
(ศรีเรือน แก้วกงัวาล, 2553) กล่าวว่า เด็กแต่ละวยัมีความต้องการเด่น ๆ ประจ าวยั เช่น 

วยัเด็กตอนต้นและวยัเด็กตอนกลางต้องการเล่นสนุก วยัผู้ ใหญ่ตอนกลางต้องการความส าเร็จ 
ความมีหน้ามีตาในอาชีพ ฯลฯ ความต้องการเด่น ๆ ของวยัรุ่นมีมากมายจนอาจกล่าวถึงไม่หมด 
จงึยกความต้องการบางอยา่งมากลา่วถึง ดงันี ้

1) ความต้องการเป็นอิสระ เป็นตวัของตวัเอง ไม่ตกอยู่ภายใต้ค าสัง่ค าบงัคบับญัชา
ของผู้ อ่ืน โดยเฉพาะบคุคลท่ีผู้สงูวยัหรือบคุคลท่ีมีอ านาจ รวมทัง่พ่อแม่ผู้ปกครอง เพราะเด็กวยัรุ่น
เช่ือวา่การเป็นอิสระในตนเองเป็นสญัลกัษณ์ของการเป็นผู้ใหญ่ 

2) ความต้องการมีต าแหน่ง (Status) เป็นความต้องการสนบัสนุนจากเพื่อนร่วมรุ่น
และผู้ใหญ่ 

3) ความต้องการแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ ซึง่เด็กวยัรุ่นชอบความตื่นเต้นเร้า
ใจ ไม่ชอบความซ า้ซากจ าเจ ชอบทดลองสิ่งท่ีผิด เช่น การใช้สารเสพติด การมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยั
อนัควร การไม่ปฏิบตัิตามระเบียบวินยั เป็นต้น 

4) ความต้องการยอมรับและเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่เพื่อน ก่อให้เกิดความอบอุ่นใจท่ีมี
บคุคลท่ีเข้าใจตนเอง มีสขุและทกุข์ร่วมกนั 
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5) ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัยในความรู้สึก ซึ่งเด็กวยัรุ่นนัน้มีอารมณ์
แปรปรวนและมีความสบัสนลงัเลใจได้ง่าย  

6) ความต้องการความยตุิธรรม เด็กวยันีย้ดึว่าความยตุิธรรมนัน้เป็นลกัษณะท่ีแสดง
ถึงความเป็นผู้ใหญ่ จึงให้ความส าคญัต่อทศันคติท่ีต้องมีความถกูต้องและยตุิธรรม สง่ผลให้แสดง
พฤตกิรรมท่ีเรียกร้องความถกูต้องและยตุิธรรมจากบคุคลและสงัคม 

7) ความต้องการความสวยงามด้านร่างกาย ทกุคนไมว่า่เพศใดก็ต้องการให้คนชมใน
รูปลกัษณ์ของตนเอง เพราะมีทศันคติท่ีว่าความสวยงามทางด้านร่างกายเป็นส่วนหนึ่งให้เข้ากลุ่ม
ตา่ง ๆ ได้ง่าย เป็นท่ียอมรับในสงัคม และมีเสน่ห์ตอ่เพศตรงข้าม เด็กในวยันีจ้งึมีการใสใ่จตนเองใน
ออกก าลงักาย การแต่งกาย หากมีความสวยงามด้านร่างกายแล้วก็จะการสร้างความมั่นใจใน
ตนเองอีกด้วย 

8) ความต้องการท าตวัเหมาะสมตามเพศของตน คนท่ีท าตวัไม่กบัเพศของตน จะท า
ให้รู้สึกไม่สบายใจ สบัสนในตนเอง แต่ถ้ารู้ตวัก็จะพยายามท าตวัให้เหมาะสมกบัเพศของตนมาก
ขึน้ และปกติชายและหญิงจะพยายามท าตวัให้ดเูหมาะสมกบัเพศของตน คนท่ีมีลกัษณะคล้ายกนั
จะมีการยอมรับ และรวมกลุม่กนัในเพศของตน  

9) ความต้องการเลือกอาชีพ วยันีจ้ะเห็นความส าคญัของอาชีพ เพราะคดิวา่อาชีพจะ
ท าให้มีฐานะ สงัคม และคนท่ีมีอาชีพแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่  

จากข้อความข้างต้นจึงสามารถสรุปว่า ความต้องการของวัยรุ่นนัน้มีความต้องการ
หลากหลาย เช่น ความต้องการเป็นอิสระ การเป็นตวัของตวัเอง การแสวงหาประสบการณ์ใหม่
ชอบความท้าทายตื่นเต้น ชอบการลองผิดลองถกู วยัรุ่นมีความต้องการเก่ียวกบัเพื่อนมาก มีการ
รวมกลุม่ ความต้องการได้รับการยอมรับ ความต้องการการสนใจจากเพศตรงข้าม ต้องการมีความ
งดงามทางด้านร่างกายมากขึน้ ซึง่ความต้องการตา่งๆ เหลา่นีข้องวยัรุ่นส่วนใหญ่มีอิทธิพลมาจาก
ภายในตนเอง และสงัคม 

2.2 เป้าหมายทางการศึกษาของวัยรุ่น 
จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัวยัรุ่นกบัเปา้หมายทางการศกึษา 

พบวา่ มีการกลา่วถึงเปา้หมายทางการศกึษาของวยัรุ่น ดงันี ้

แบนดูรา (ประสาท อิศรปรีดา, 2548: 309 อ้างอิงจาก Bandura, 1986) ในทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา ได้เน้นอย่างชัดเจนว่า นักเรียนจะเป็นผู้ ก าหนดเป้าหมายหรือ
มาตรฐานของพฤติกรรมท่ีเขามุ่งหวงัไว้และจะพยายามให้ได้ตามเป้าหมายหรือมาตรฐานนัน้ ซึ่ง
เปา้หมายแต่ละอย่างแตกต่างกนั บางเป้าหมายยากมาก บางเป้าหมายง่าย บางเป้าหมายมีทาง
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จะบรรลผุลในเวลาอนัใกล้ บางเปา้หมายไม่เห็นทางส าเร็จ (ประสาท อิศรปรีดา, 2548) ได้สรุปว่า 
เปา้หมายซึง่มีความยากระดบัปานกลางมีทีท่าจะประสบความส าเร็จได้ในเวลาไม่นาน จะสง่ผลให้
เกิดแรงจงูใจได้ดี และ ศรีเรือน แก้วกงัวาล (2554) ได้กลา่วว่า การตัง้เปา้หมายในชีวิตจะเป็นพลงั
ให้บคุคลมุ่งไปสู่อนาคตท่ีได้คิดวางแผนไว้และด าเนินชีวิตอย่างมีจุดหมาย ทัง้นี ้การตัง้เป้าหมาย
ต้องตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไปได้ สามารถปฏิบตัิได้จริงและเป็นไปในทิศทางบวก  

(พรรณพิมล หล่อตระกูล, 2552) ได้กล่าวว่า ในวยัรุ่นการค้นพบสิ่งท่ีตนเองชอบ สิ่งท่ี
ตนเองต้องการ และมีเป้าหมายทางการศึกษาเป็นเร่ืองส าคัญ จะท าให้นักเรียนวัยรุ่นมีความ
เช่ือมัน่ และต้องการไปให้ถึงเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ให้ส าเร็จมากกวา่ใช้เวลากบัสิ่งท่ียัว่ย ุและ เกรียงศกัดิ์ 
เจริญวงศ์ศกัดิ์ (2552) ได้กล่าวว่า นกัเรียนมกัขาดจุดมุ่งหมายในชีวิต ขาดความกระตือรือร้นใน
การเรียน เบื่อง่าย เช่นเดียวกบั (เร่ืองราวความผิดพลาดในช่วงวยัรุ่น, 2559) สถานการณ์การไม่
เข้าเรียนในปัจจุบนั ท าให้นักเรียนวยัรุ่นได้มีประสบการณ์ท่ีตื่นเต้นในการท าผิดกฎระเบียบของ
โรงเรียน ซึง่การไม่เข้าเรียนเป็นสิ่งท่ีไม่ควรท า เน่ืองจากท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่าลง ส่งผล
ให้ไม่สามารถเลือกเรียนในสายวิชาตามท่ีตนเองต้องการได้ ท าให้นักเรียนวัยรุ่นลาออกจาก
โรงเรียนในท่ีสุด ส่งผลให้นักเรียนวัยรุ่นมีโอกาสเข้าสู่อบายมุขได้ง่าย สร้างความเดือดร้อนต่อ
ตนเองและผู้ อ่ืน  

จากข้อมลูข้างต้นกล่าวถึงวยัรุ่นกบัเป้าหมายทางการศกึษา สรุปได้ว่า เปา้หมายทางการ
ศึกษาเป็นสิ่งส าคญั หากนกัเรียนมีเป้าหมายทางการศึกษาท่ีระดบัยากปานกลาง ตัง้อยู่บนฐาน
ความเป็นไปได้ จะท าให้เกิดแรงจงูใจ เกิดการวางแผนไปสูเ่ปา้หมายได้ ขณะเดียวกนัหากนกัเรียน
ขาดเปา้หมายทางการศกึษาอาจจะใช้เวลาไปกบัสิง่ยัว่ย ุไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน สง่ผล
ให้ผลการเรียนไมด่ี และสามารถเลือกเรียนในสายวิชาตามท่ีตนเองต้องการได้ 

 
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 

3.1 ความหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการให้ค าปรึกษากลุ่ม พบว่า มี

การให้ความหมายของการให้ค าปรึกษากลุม่ ดงันี ้

คอเรย์ (Corey. 2013: 5) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มคือ กระบวนการระหว่างบุคคล 
ท่ีมุ่งเน้นความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ด้วยการตระหนักรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีสมาชิกต้อง
เผชิญกับสภาวะวิกฤต ความขดัแย้ง ด้วยการค้นหาศกัยภาพภายในของตวัสมาชิกในกลุ่มเพื่อ
ก่อให้เกิดการพฒันาความงอกงามตลอดชีวิต การให้ค าปรึกษากลุ่มมุ่งจดัสรรบรรยากาศเพื่อให้
เกิดการไว้วางใจ การให้ ความสนับสนุนและเข้าใจกันอย่าลึกซึง้ เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมการ
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ส ารวจประเด็นท่ีเก่ียวข้อง และสามารถพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อท่ีจะสามารถ
จดัการกบัปัญหาชีวิตท่ีมีความคล้ายคลงึกนั 

Thompsom (2003) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นกระบวนการระหว่างบุคคลท่ีท า
ให้สมาชิกกลุ่มได้ส ารวมตนเองจากการสร้างสมัพนัธภาพกบัสมาชิกกลุ่มคนอ่ืน ๆ เพื่อก่อให้เกิด
ความพยายามในการปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของตนเอง และ Trotzer (2006) ยงัได้ให้
ความหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่มว่า เป็นพฒันาการของปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีเกิดจาก
ความไว้วางใจ การยอมรับ การให้เกียรติกันและกัน การให้ความอบอุ่นการสื่อสารและการท า
ความเข้าใจและสามารถน าวิถีทางในกลุ่มไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของตนเองดังนัน้การให้
ค าปรึกษากลุ่ม จึงเป็นกระบวนการในการช่วยเหลือกลุ่มบุคคลท่ีมีปัญหาคล้ายกนั มาร่วมกนัหา
แนวทางในการแก้ปัญหาในบรรยากาศท่ีอบอุ่น มีการยอมรับ และเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้
ร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีดี ท่ีสุดของตนเอง โดยมีผู้ ให้ค าปรึกษาซึ่งเป็นผู้ มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษา เป็นผู้ เอือ้อ านวยให้กระบวนการให้ค าปรึกษา
แบบกลุม่บรรลเุปา้หมายท่ีกลุม่ก าหนดไว้ (พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ,์ 2561)  

(จนัทร์เพ็ญ แสงอรุณ, 2557) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม เป็นกระบวนการของ
สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลสองฝ่าย คือ ผู้ ให้ค าปรึกษาในบทบาทของผู้น ากลุ่ม ท าหน้าท่ีในการ
เอือ้อ านวยให้กระบวนการกลุ่มเป็นไปอย่างราบร่ืนและดูแลทิศทางของกลุ่มไปให้ถึงเป้าหมาย 
สมาชิกกลุ่มมีตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป เป็นผู้ ท่ีก าลงัประสบกบัปัญหา มีความขดัแย้งในใจและต้องการ
ความช่วยเหลือ หรือเป็นผู้ ท่ีต้องการค้นหาตัวเอง บรรยากาศกลุ่มเกิดจากความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในกลุม่ท่ีมีการยอมรับ มีความไว้วางใจ มีความปลอดภยั ปราศจากการคกุคาม มีความรัก
และความเข้าใจอย่างร่วมรู้สึกต่อกัน ท าให้บุคคลกล้าเปิดเผยตนเอง ยินดีต้อนรับประสบการณ์
ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิต ได้ตามความเป็นจริง และมีสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนักระบวนการกลุ่มเน้นกร
สร้างบรรยากาศให้เอือ้ต่อการรักษา คือ มีความเข้าใจและรู้สึกปลอดภยัอนัจะน าไปสู่การส ารวจ 
เพื่อท าความเข้าใจ ยอมรับ และสามารถหาหนทางในการแก้ปัญหาได้ 

กล่าวโดยสรุป การให้ค าปรึกษากลุ่ม หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือบุคคลท่ีมีลกัษณะ
ของปัญหาท่ีคล้ายกัน สมาชิกในกลุ่มได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้รับฟังความ
คิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม ได้ระบายความรู้สกึ ในบรรยากาศท่ีอบอุ่น มีความเข้าใจซึ่ งกนัและกนั 
โดยมีผู้ให้ค าปรึกษาคอยดทูิศทาง เอือ้อ านวยให้กลุม่ประสบความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ และท า
ให้สมาชิกร่วมกันพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภายในกลุ่ม รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเองได้ 
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3.2 เป้าหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการให้ค าปรึกษา พบว่า มีการ

กลา่วถึงเปา้หมายของการให้ค าปรึกษากลุม่ ดงันี ้

Corey (พัชราภรณ์  ศรีสวัสดิ์  2561: 69; อ้างอิงจาก Corey. 2012: 29) ได้ก าหนด
เปา้หมายของการให้ค าปรึกษากลุม่ ดงันี ้

1) เพื่อเพิ่มการตระหนกัรู้ในตนเอง การรู้จกัตนเองและค้นหาเอกลกัษณ์แห่งตน 
2) เพื่อให้สมาชิกรู้ว่าความต้องการหรือปัญหาของสมาชิกเป็นเร่ืองทัว่ไปและพฒันา

ความรู้สกึของการตดิตอ่สมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 
3) เพื่อช่วยให้สมาชิกเรียนรู้ในการสร้างสัมพันธภาพท่ีใกล้ชิดสนิทสนมและมี

ความหมาย 
4) เพื่อช่วยให้สมาชิกเปิดเผยแหลง่ข้อมลูจากภายในท่ีได้มาจากครอบครัวและชมุชน

ในวิถีทางท่ีสมาชิกได้ให้ความส าคญั 
5) เพื่อเพิ่มการยอมรับตนเอง การเช่ือมัน่ในตนเอง การนบัถือตนเอง อนัจะน าไปสู่

การมีทรรศนะใหมต่อ่ตนเอง 
6) เพื่อเรียนรู้ในการแสดงออกทางอารมณ์อยา่งเหมาะสม 
7) เพื่อพฒันาความใสใ่จความต้องการและความรู้สกึของผู้ อ่ืน 
8) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาแนวทางการจดัการ และมองหาวิธีการในการ

แก้ไขปัญหาความขดัแย้งของตนเอง 
9) เพื่อเพิ่มความสามารถในการน าตนเอง การพึง่ตนเอง แความรับผิดชอบตอ่ตนเอง

และผู้ อ่ืน 
10) เพื่อให้บคุคลมีความตระหนกัตอ่ทางเลือกของตนเอง โดยมีการเลือกอยา่งฉลาด 
11) เพื่อก าหนดแผนส าหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีต้องการ และรับผิดชอบท่ี

จะปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้ 
12) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทกัษะทางสงัคมท่ีมีประสิทธิภาพ 
13) เพื่อเรียนรู้วิธีการโต้แย้ง หรือเผชิญหน้ากบัผู้ อ่ืนอยา่งตรงไปตรงมาด้วยท่าทีท่ีเอือ้

อาทร ห่วงใย และจริงใจ 
14) เพื่อช่วยให้ค่านิยมท่ีตนเองมีอยู่ชดัเจนขึน้ เรียนรู้ท่ีจะปรับพฤติกรรมของตนเอง

ไปตามครรลองของคา่นิยมนัน้ 
(กาญจนา ไชยพนัธ์, 2549) สรุปถึงเปา้หมายของการให้ค าปรึกษากลุม่ไว้ ดงันี ้ 
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1) เพื่อช่วยให้สมาชิกของกลุม่ แตล่ะคนพฒันาแนวทางการแก้ปัญหาของตนเอง
พร้อม ท่ีจะเผชิญปัญหา สามารถตดัสนิใจแก้ปัญหาท่ีประสบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจถึงการ
ท่ีผู้ อ่ืนต้องเผชิญปัญหาและหาทางแก้ไขเช่นเดียวกบัตนเอง 

2) เพื่อให้สมาชิกของกลุม่แตล่ะคนพฒันาความเข้าใจเก่ียวกบัความต้องการและ
ความรู้สึกของบุคคลอ่ืน ยอมรับทศันคติท่ีดีต่อผู้ อ่ืน รู้จกัท่ีจะพฒันาสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน เกิด
การรักใคร่ปรองดองกนัในกลุม่ 

3) เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจตนเอง มัน่ใจ และกล้าแสดงออก อีกทัง้ยอมรับใน
การพฒันาตนเอง รู้วา่ตนเองมีคา่ 

4) เพื่อให้สมาชิกกลุ่มรู้วิธีการพฒันาตนตามขัน้พฒันาการของตนเป็นไปอย่าง
เหมาะสม 

5) เพื่อช่วยรู้วิธีการตดัสินใจ หาวิธีการแก้ปัญหาท่ีบางครัง้ไมไ่ด้มีอยูว่ิธีเดียว 
6) เพื่อให้สมาชิกกลุม่รู้จกัปรับปรุง ตนเอง รับรู้ แก้ไขข้อคบัข้องใจของตนเอง 
7) เพื่อให้สมาชิกกลุม่ไวตอ่ความรู้สกึและความต้องการของผู้ อ่ืน 

(วชัรี ทรัพย์มี, 2550) ได้สรุปไว้วา่ การให้ค าปรึกษากลุม่ มีจดุประสงค์ ดงัตอ่ไปนี ้
1) ช่วยให้สมาชิกเปิดเผย ไมเ่ก็บกดและไมเ่สแสร้ง 
2) สง่เสริมให้สมาชิกมีทศันคติท่ีดีตอ่ผู้ อ่ืน 
3) ช่วยให้สมาชิกรู้จกัตนเอง เกิดการยอมรับตนเองเพิ่มขึน้ และไม่ได้มุ่งหวงัว่า

ตนจะต้องดีเลศิไปหมดทกุด้าน 
4) ช่วยให้สมาชิกรู้จกัผู้ อ่ืนเพิ่มขึน้ 
5) ช่วยให้สมาชิกมีสมัพนัธภาพอนัดีกบัผู้ อ่ืน ไม่หนีการเข้าสงัคม 
6) ช่วยให้สมาชิกเข้าสู่โลกของความเป็นจริงเพิ่มขึน้ ลดการใช้กลไกป้องกัน

ตนเอง 
7) พัฒนาทักษะในการสื่อความหมายของสมาชิก เช่น ตัง้ค าถามได้ตรง

เปา้หมายด้วยความนุ่มนวล 
8) ช่วยให้สมาชิกไมด่ว่นตดัสินใจก่อนพิจารณาสิ่งตา่ง ๆ อยา่งรอบคอบ 
9) ช่วยให้สมาชิกได้รับรู้ว่า ตนไม่ได้มีปัญหาแต่เพียงล าพังผู้ เดียว ตระหนักว่า

ผู้ อ่ืนก็เผชิญปัญหา หาทางแก้ปัญหาเช่นเดียวกนั 
10) ช่วยให้สมาชิกได้มีโอกาสพิจารณาวา่คา่นิยมของตนเองเหมาะสมหรือไม่ 
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11) ส่งเสริมให้สมาชิกสามารถตัดสินใจได้ด้วยความมั่นคงทางจิตใจ แม้จะมี
อตัราเสี่ยงอยูบ้่างก็ตาม 

12) ช่วยให้สมาชิกตระหนกัวา่วิธีปัญหาไมไ่ด้มีอยูว่ิธีเดียว 
13) ช่วยให้สมาชิกรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและมีความจริงใจในการ

ช่วยเหลือกลุม่ 
14) ช่วยให้สมาชิกมีโอกาสส ารวจศกัยภาพของตนท่ีแฝงอยู่ 
15) ฝึกให้สมาชิกไวตอ่ความรู้สกึและความต้องการของผู้ อ่ืน 
16) ช่วยให้สมาชิกได้มีโอกาสรับและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ อ่ืน เกิดความ

ภาคภมูิใจ วา่ได้แสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน 
กล่าวโดยสรุป เป้าหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่ม หมายถึง เป็นการให้การ

ช่วยเหลือบุคคลให้มีความสามารถในการคิด ตดัสินใจ โดยมีผู้น ากลุ่มท าหน้าท่ีเป็นผู้น าก าหนด
ทิศทางให้แก่สมาชิกในกลุม่ ผ่านการปฏิบตัิกิจกรรม การพดูคยุแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยบรรยากาศ
ของความไว้วางใจ อบอุน่ใจ ช่วยให้สมาชิกพฒันาทกัษะในการจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ 

3.3 หลักของการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ ์(2561: 66-68) ได้กลา่วถึงหลกัของการให้ค าปรึกษากลุม่ไว้วา่ 

1) กลุ่มท่ีประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มท่ีมีคุณลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกัน
(Homogeneity Versus Heterogeneity) สมาชิกลุ่มควรมีลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกนัหรือมีลกัษณะท่ี
หลากหลายภายในกลุ่ม คอเรย์ (พัชราภรณ์ ศรีสวสัดิ์. 2561: 66; อ้างอิงจาก Corey. 2012: 99) 
ได้ให้ข้อคิดเห็นวา่ กลุม่ท่ีมีลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกนั เช่น ระดบัอายเุดี่ยวกนั คือ กลุม่เด็ก กลุม่วยัรุ่น 
หรือกลุม่ผู้สงูอาย ุนอกจากนี ้อาจจะเป็นกลุม่ท่ีมีความสนใจหรือปัญหาท่ีคล้ายคลงึกนั ซึง่กลุม่ท่ีมี
ลกัษณะท่ีมีสมาชิกคล้ายคลงึกนันี ้จะมีความเหมาะสมในการก าหนดกลุม่ประชากรท่ีแน่นอน และ
เป็นกลุ่มระยะสัน้ส่วนกลุ่มท่ีมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน จะมีข้อดีส าหรับความเจริญงอกงามส่วน
บคุคล แม้จะเป็นกลุม่ระยะสัน้หรือระยะยาวก็ตาม กลุม่ท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนันี ้จะเปรียบเสมือน
โครงสร้างของสงัคมเล็ก ๆ ท่ีเป็นอยู่ในโลกภายนอก และสมาชิกได้มีโอกาสทดลองพฤติกรรมใหม่
เพื่อพฒันาทักษะทางสงัคม และการได้รับข้อมูลย้อนกลบัจากสมาชิกท่ีหลากหลายและเฮนเซน 
และคณะ (พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์. 2561: 66; อ้างอิงจาก Hensen;et al. 1980: 479) ได้กล่าวถึง
ปัญหาท่ีมีความแตกต่างกัน จากกลุ่มชนชัน้ทางสังคม และภูมิหลังทางการศึกษาท่ี มีความ
แตกต่างกันเช่นเดียวกับอายุ และเพศ ในกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกันนี ้สมาชิกแต่ละคนได้รับการ
กระตุ้นมากกว่า และถูกบงัคบัให้มีการตรวจสอบ ท าความเข้าใจกับสิ่งท่ีเป็นความแตกต่างของ
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สมาชิกกลุม่อ่ืน ๆ ดงันัน้ในการพิจารณาการจดัตัง้กลุม่วา่จะเป็นกลุม่ท่ีมีสมาชิกท่ีแตกตา่งกนั หรือ
กลุม่ท่ีสมาชิกลกัษณะคล้ายคลงึกนันัน้ต้องพิจารณาจากวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของกลุม่ 

2) ระดบัอายแุละวฒุิภาวะ (Age and Maturity) โดยทัว่ไปผู้ ให้ค าปรึกษากลุม่มกัจะ
จดักลุ่มท่ีมีสมาชิกในระดบัอายท่ีุใกล้เคียงกนั เพราะจะท าให้สมาชิกมีความสบายใจในการสร้าง
ความสัมพันธ์ แต่ โอลเซน (พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์. 2561: 67; อ้างอิงจาก Trozer. 1999: 355; 
อ้างอิงจาก Ohlsen. 1970) ได้ให้ข้อคิดว่า วุฒิภาวะทางสังคมจะมีความส าคัญมากกว่าอาย ุ
ดงันัน้ถ้า ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องการใช้อายเุป็นแนวทางในการจดัวางต าแหน่งสมาชิกกลุม่ ก็ควรมีการ
ปรับโครงสร้างกลุ่มใหม่ ให้มีความเท่าเทียมกนัในระดบัวฒุิภาวะทางสงัคม ถ้ามีสมาชิกท่ีมีระดบั
อายใุกล้เคียงกนัผู้ให้ค าปรึกษาสามารถใช้สมัพนัธภาพในกลุม่เพื่อนมาเป็นเคร่ืองมือในการด าเนิน
กลุม่ได้ สว่นกลุม่ท่ีมีอายแุตกตา่งกนันัน้ควรพิจารณาตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ อาจเป็นการจดักลุม่
ท่ีให้รุ่นพี่สอนรุ่นน้องเป็นต้น 

3) เพศ (Sex) ในการจดักลุ่มท่ีสมาชิกเป็นเพศเดียวกนั ควรเป็นกลุ่มท่ีมีอายกุ่อนถึง
วยัรุ่น สว่นกลุม่ท่ีมีทัง้เพศชายและหญิงนัน้ควรจะเป็นกลุม่วยัรุ่น และกลุม่วยัผู้ใหญ่จงึจะเหมาะสม 
นอกจากนี ้ในการจดักลุ่มหญิงและชายยงัมีข้อได้เปรียบคือ เป็นการสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ
มากกว่า สมาชิกกลุ่มได้มีโอกาสเรียนรู้การมีปฏิสมัพันธ์กับเพศตรงข้าม ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึง่กนัและกนั 

4) ความสมคัรใจของสมาชิกกลุ่ม (Voluntary Participation) ในการจดัตัง้กลุ่มผู้ ให้
ค าปรึกษาจะต้องสร้างข้อตกลงพืน้ฐานเก่ียวกับสมาชิกกลุ่ม เพราะหากสมาชิกกลุ่มถูกบังคับ
หรือไม่สมคัรเข้าร่วมกลุ่ม ก็จะท าให้สมาชิกเหล่านัน้เกิดการลงัเลใจ ไม่แน่ใจในกระบวนการกลุ่ม
วา่จะให้ ความช่วยเหลือได้ ในทางตรงกนัข้าม หากสมาชิกมีความสมคัรใจในการเข้ากลุม่ สมาชิก
ก็จะได้รับประโยชน์มากกวา่ และประสบความส าเร็จมากกวา่ 

5) ขนาดของกลุ่ม (Group Size) ทรอทเซอร์ (พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์. 2561: 67-68; 
อ้างอิงจาก Trozer. 1999: 360) กลา่วว่าไม่มีตวัเลขท่ีแน่ชดัเก่ียวกบัจ านวนสมาชิกกลุม่ โดยท าให้
กระบวนการกลุ่มมีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ท่ีสดุ ส่วนเฮนเซนและคณะ (Hensen;et al.1980: 
477) ได้เสนอแนะว่าสว่นใหญ่ขนาดของกลุม่การให้ค าปรึกษาควรมีสมาชิกประมาณ 7-8 คน และ
มีขอบเขตอยู่ระหว่าง 5-10 คน เพราะกลุ่มท่ีมีสมาชิกน้อยกว่านี ้ท าให้ประสิทธิภาพการด าเนิน
กลุ่มลดลง ถ้ามีมากเกินไปก็จะท าให้สมาชิกมีเวลาน้อยในการจดัการกบัปัญหาของสมาชิกแต่ละ
คนอย่างทัว่ถึง และจาคอปส์; แมนสสนั และฮาร์วิล (พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ์. 2561: 68; อ้างอิงจาก 
Jacobb; Masson; & Harvill.2002: 40) ได้กลา่วว่า ขนาดสมาชิกกลุม่ในการให้ค าปรึกษาท่ีได้ผล
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ควรมีจ านวนสมาชิก 5-8 คน รวมทัง้คอเรย์ (พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ์. 2561: 68; อ้างอิงจาก Corey. 
2012: 99) กล่าวถึงขนาดของกลุ่มขึน้อยู่กบัอายุของสมาชิกกลุ่ม ประเภทของกลุ่มประสบการณ์
ของผู้น ากลุ่ม และประเภทของปัญหาท่ีจะส ารวจในกระบวนการกลุ่ม ซึง่ถ้าเป็นกลุ่มผู้ ใหญ่ควรมี
สมาชิกประมาณ 8 คน แตถ้่าเป็นกลุม่เดก็ควรมีสมาชิกประมาณ 3-4 คน 

6) ระยะเวลาและความถ่ีในการพบกลุ่ม  (Time and Frequency of Meeting) 
ช่วงเวลาและความถ่ีในการพบกลุ่ม คอเรย์ (พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ์. 2561: 68; อ้างอิงจาก Corey. 
2012: 99) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า โดยทัว่ไปแล้ว การจดักลุ่มส าหรับผู้ ใหญ่ควรจดัให้พบกนัสปัดาห์
ละ 2 ครัง้ ครัง้ละประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึง ถึง 2 ชัว่โมง เพื่อให้มีเวลาเพียงพอ แต่ถ้ามากกว่านีอ้าจ
เกิดความเบื่อหน่าย ส่วนกลุ่มเด็กและวยัรุ่นควรจดักลุ่มมากกว่า 1 ครัง้ต่อสปัดาห์และใช้เวลาใน
แตล่ะครัง้สัน้ลงกวา่เดมิ  

3.4 ขัน้ตอนการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
(ศิริบูรณ์ สายโกสุม, 2555) กล่าวว่า ในการท ากลุ่มการปรึกษา 3 ด้านท่ีมักจะมีการ

กล่าวถึงบ่อย ๆ คือ ระยะของกลุ่ม พลวตัรหรือกระบวนการกลุ่ม และพลงักลุ่ม ค าว่ากระบวนการ
กลุ่มและพลวัตรกลุ่มเป็นเจตคติและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ น าและสมาชิกกลุ่มพอ  สทูมา  
(ศิริบูรณ์ สายโกสมุ. 2555: 21-22; อ้างอิงจาก Posthuma, 2002) กล่าวว่า ค าสองค านีส้ามารถ
ใช้แทนกนัได้ และมีความหมายเหมือนกบัพลงักลุม่เป็นองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่พลวตัรกลุม่ไม่
วา่จะเป็นประเภทใดหรือมีผู้น าแบบใดจะมี 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่ิมต้น ระยะกลางหรือระยะท างาน 
และระยะยตุิหรือระยะสดุท้าย กลุ่มจะพบกนัครัง้เดียวหรือก่ีครัง้ก็ตามจะต้องผ่าน 3 ระยะเป็นสิ่ง
ส าคญัท่ีผู้น าต้องใสใ่จในแตล่ะระยะ 

1) ระยะเร่ิมต้น (Beginning Stage) 
ในระยะแรกเป็นระยะของการแนะน าตวัและการอธิบายถึงเปา้หมายของกลุ่มอะไรท่ี

อาจเกิดขึน้ในกลุม่ ความกลวั กฎเกณฑ์ของกลุม่ ระดบัความสบายใจ เนือ้หาของกลุม่ในขัน้ตอนนี ้
สมาชิกจะตรวจสอบสมาชิกอ่ืน และระดบัความสบายใจของตนในการเปิดตนเองต่อกลุ่มในบาง
กลุม่ เช่น กลุม่งาน การศกึษา และอภิปราย หวัข้อ และประเด็นท่ีไม่มีการก าหนดไว้ก่อนช่วงเวลานี ้
เป็นช่วงเวลา ท่ีสมาชิกตดัสินถึงจดุเน้นของกลุม่ 

การเร่ิมต้นอาจใช้เวลาครัง้แรก หรืออาจใช้เวลามากกว่า 2 ครัง้  เพื่อให้สมาชิกรู้สึก
ไว้วางใจ สบายใจท่ีจะแลกเปลี่ยนข้อมลูท่ีลึกซึง้ขึน้ เช่น กลุ่มในเรือนจ า ศนูย์บ าบดัวยัรุ่นอาจใช้
เวลา 3 ครัง้ เพื่อพฒันาบรรยากาศท่ีเสริมสร้าง ส าหรับกลุม่ท่ีมีความแตกตา่งทางวฒันธรรม ระยะ
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เร่ิมต้นอาจใช้ 2 ครัง้ หรืออาจใช้เวลานานกว่านัน้เพราะสมาชิกในตอนเร่ิมต้นอาจขดัเขิน ไม่สบาย
ใจท่ีจะแลกเปลี่ยนข้อมลู 

ส าหรับกลุ่มระยะเร่ิมต้นอาจใช้เวลาเพียง 2-3 นาที เพราะเป้าหมายมีความชดัเจน
ระดบัความไว้วางใจ ความสบายใจสงูอยู่แล้ว ยกตวัอย่างเช่น สมาชิกท่ีพบกนัเปิดเผยความรู้สึก
เก่ียวกับการฆ่าตวัตายท่ีเกิดขึน้ การตาย หรือความเลวร้ายท่ีเกิดขึน้อาจใช้การเร่ิมต้นเพียง 2-3 
นาที เพื่อท่ีสมาชิกจะได้แลกเปลี่ยนความรู้สกึต่อกนั ผู้น าบางคนใช้เวลานานเกินไปในการละลาย
พฤติกรรม และพดูถึงกฎเกณฑ์และเปา้หมายของกลุ่ม ผู้น าท่ีให้โครงสร้างเพียงเล็กน้อยมกัท าให้
กลุ่มอยู่ในระยะเร่ิมต้นเป็นเวลาหลายครัง้ ท าให้เกิดพลวตัรท่ีสามารถหลีกเลี่ยงได้ ขณะเดียวกัน
ผู้น าบางคนด าเนินไปสูร่ะยะการท างาน ท าให้สมาชิกไมส่บายใจและรู้สกึโกรธ 

2) ระยะท างาน (Working Stage) 
ระยะกลางหรือระยะท างาน เม่ือสมาชิกเน้นท่ีเปา้หมาย ระยะนีส้มาชิกเรียนรู้เนือ้หา

ใหม ่ๆ อธิบายในหลาย ๆ หวัข้อ เปิดตวัเองตอ่กนั และการบ าบดัเป็นระยะท่ีสมาชิกจะได้ประโยชน์
จากการเข้าร่วมกลุม่ 

ระยะนีพ้ลวตัรหลายอย่างสามารถเกิดขึน้เพราะสมาชิกมีการปฏิสมัพนัธ์กนัในหลาย
แบบ ผู้น าจะต้องใสใ่จตอ่สร้างสมัพนัธภาพ และสงัเกตเจตคติของสมาชิกมีตอ่กนัและตอ่ผู้น ากลุม่ 
เป็นช่วงเวลาท่ีสมาชิกจะคิดว่าตนเองสามารถเปิดเผยตวัตนได้มากเพียงใด หากมีเร่ืองของความ
แตกตา่งด้านวฒันธรรม ผู้น าจะต้องใสใ่จอยา่งใกล้ชิดตอ่พลวตัรกลุม่ เพราะสมาชิกอาจแสดงออก
และมีปฏิกิริยาแตกตา่งกนัไป สง่ผลให้สมาชิกในกลุม่เข้าใจผิด   

3) ระยะการยตุิ (Closing Stage) 
การปิดหรือการจบจะใช้เวลาส าหรับการยตุิ ส าหรับช่วงนีส้มาชิกจะแลกเปลี่ยนสิ่งท่ี

ตนได้เรียนรู้ ตนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และตนวางแผนจะใช้สิ่งท่ีตนได้เรียนรู้อย่างไร สมาชิก
กลา่วอ าลาตอ่กนั และจดัการกบัการจบกลุม่การจบส าหรับบางกลุม่  

3.5 การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้าง
เป้าหมายทางการศึกษา 

ในการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนว ทฤษฎี และเทคนิคหลากหลายมา
ประยกุต์ใช้เพื่อเสริมสร้างเปา้หมายทางการศกึษา ดงันี ้

3.5.1 เทคนิค WDEP 
Wubbolding (2000) ระบุว่า การช่วยเหลือสมาชิกของผู้น ากลุ่มโดยการท างานกับ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มในทิศทางเชิงบวก WDEP คือ What, Doing, 
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Evaluation และ Planning เป็นประเด็นส าคญัท่ีผู้น ากลุม่อาจให้สมาชิกเขียนในกระดาษ กระดาน
ไวท์บอร์ด 

What เป็นจดุเร่ิมต้นท่ีส าคญั เม่ือสมาชิกเข้ามาท่ีกลุม่ต้องการให้กลุม่ช่วยเหลือในสิ่ง
ท่ีพวกเขาก าลงัประสบปัญหา ผู้น ากลุ่มอาจเร่ิมต้นโดยการใช้ค าถาม “อะไรคือสิ่งท่ีคณุต้องการ” 
ถ้าสมาชิกให้ค าตอบไม่ชัดเจน ผู้น าอาจถามต่อไปว่า “อะไรคือสิ่งท่ีคุณต้องการจริง ๆ” ในกลุ่ม
ช่วงแรกๆ สมาชิกหนึ่งคนหรือมากกว่านัน้ ถามค าถามสมาชิกคนอ่ืนว่า อะไรคือสิ่งท่ีคณุต้องการ
จริง ๆ  

หากสมาชิกมีความชัดเจนและเข้าใจในสิ่ ง ท่ีตนเองต้องการ และสามารถ
เปลี่ยนแปลงและควบคมุได้ ผู้น ากลุม่จะถามค าถามตอ่ไปท่ีเน้นความเฉพาะเจาะจง “อะไรคือสิง่ท่ี
คณุก าลงัจะท า” ซึ่งเป็นขัน้ตอนต่อไปของ WDEP และเป็นการประเมินตนเอง (Self-Evaluation) 
คือ E ในขัน้นีส้มาชิกจะได้ตรวจสอบผลของพฤติกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีพวกเขาลงมือท าในตอนนี ้
ค าถามท่ีใช้คือ “สิง่ท่ีคณุท าในตอนนีเ้ป็นสิ่งท่ีจะท าให้คณุได้รับในสิง่ท่ีคณุต้องการใช่ไหม” 

ขัน้ตอนสุดท้ายก็เป็นขัน้ตอนท่ีส าคัญ Planning การได้รับการช่วยเหลือจากลุ่ม
สมาชิกจะก าหนดเปา้หมายระยะสัน้และระยะยาวของตนเองท่ีจะน าไปสู่การแสดงพฤติกรรมใหม ่
สิ่งส าคญัของแผนคือต้องง่าย และมีความเฉพะเจาะจง มีความเป็นไปได้และน าไปสู่การลงมือท า 
โดยไม่พึ่งพาคนอ่ืนและก าหนดเกณฑ์เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ สมาชิกกลุ่มจะช่วยกันพฒันาและ
กระประเมินความส าเร็จก็จะยินดีปรับแผนใหมเ่พื่อให้ตนเองสามารถเคลื่อนเข้าสูค่วามส าเร็จได้ 

ข้อสงัเกตคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่ใช่การจินตนาการหรือต้องใช้เวทมนต์แต่
เป็นกระบวนการต่อเน่ืองของระบุความต้องการ การลงมือปฏิบตัิ การประเมินผล การวางแผน 
และการกลบัมาประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ สมาชิกจะสร้างเป้าหมายของตนเองและก าหนดแผน 
สมาชิกกลุ่มจะช่วยให้ข้อมูลย้อนกลับท่ี เป็นประโยชน์ส าหรับสมาชิก และผู้ น ากลุ่มจะช่วยให้
สมาชิกค้นหาความต้องการท่ีแท้จริงของตนเองได้ ในบรรยากาศท่ีไม่มีการวิพากษ์ ไม่ต าหนิซึง่กนั
และกนั แตจ่ะให้ความส าคญักบัการเปลี่ยนแปลงอะไรท่ีจะท าให้สมาชิกพบกบัความต้องการและ
เป้าหมายของตนเอง มากกว่าท่ีจะถามว่า เพราะอะไร จึงไม่ประสบความส าเร็จ การประยุกต์ใช้
การให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริงจะช่วยให้สมาชิกระบุและค้นหาพฤติกรรมของตนเองท่ีจะ
ช่วยเสริมสร้างโอกาสและความส าเร็จ การให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริงจะให้ความส าคญักบั
การรับผิดชอบกบัผลท่ีเกิดจากพฤตกิรรมของบคุคล (พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ,์ 2561:192-194) 
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3.5.2 การโต้แย้งกับความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล (Disputing irrational Belief)  
สมาชิกกลุ่มจะได้รับการสอนถึงวิธีการท่ีจะตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขในการให้

คณุคา่และเจตคติของพวกเขาท่ีมีตอ่ตวัเองและผู้ อ่ืน โดยผู้น ากลุม่จะสาธิตให้สมาชิกเห็นถึงวิธีการ
ท่ีจะตรวจสอบ “ความรู้สกึท่ีไม่ดี” และความรู้สกึว่าตนเองต ่าต้อย ท่ีมุ่งความสนใจไปท่ีการโต้แย้ง
ตอ่ความไม่มีเหตผุล ความไม่สอดคล้องเช่ือมโยงกนัอย่างมีเหตผุล ความสมบรูณ์แบบ และจดุจบ
ของเหตกุารณ์และความคิดของสมาชิกกลุม่ (พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ,์ 2561: 175) 

3.5.3 การแสดงตัวแบบ (Modeling) 
เป็นกระบวนการซึ่งสมาชิกกลุ่มเรียนรู้จาการสังเกตและการเลียนแบบผู้ น ากลุ่ม

สามารถน าการเป็นตวัแบบด้านการแสดงบทบาท ไปใช้เป็นหนึ่งเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิมากท่ีสุด 
สมาชิกกลุ่มก็สามารถเป็นตวัแบบส าหรับสมาชิกคนอ่ืนได้เช่นกันการแสดงตวัแบบเป็นเทคนิคท่ี
น ามาใช้ในกลุ่มด้านการรู้คิด-พฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มการฝึกทักษะ และกลุ่มการ
ฝึกฝนทางด้ายการแสดงแกท่ีเหมาะสมการแสดงตวัแบบสมาชิกกลุม่ท่ีสามารถแสดงได้เหมือนกบั
ตวัแบบควรได้รับการเสริมแรงจากผู้น ากลุม่ หรือผู้สงัเกตการณ์ (พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ,์ 2561: 159) 

3.5.4 การท าสัญญาเงื่อนไข (Contingency contracts) 
การท าสญัญาเงือนไขกบัพฤติกรรมท่ีได้แสดงออกมา พฤติกรรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

โดยการให้รางวลัเม่ือท าได้ตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ และการท าสญัญาเง่ือนไขในการได้รับรางวลั 
จะมีการก าหนดช่วงเวลาส าหรับพฤติกรรมท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นผลส าเร็จ การท าสญัญา
เง่ือนไขท่ีมีประสิทธิภาพควรมีลกัษณะ ดงันี ้(พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ,์ 2561: 162) 

1) มีรายละเอียดท่ีชดัเจนกบัพฤตกิรรมท่ีเฉพาะเจาะจง 
2) ก าหนดให้ชัดเจนเก่ียวกับการเสริมแรงให้ทันที เช่นเดียวกับการให้การ

เสริมแรงจากลุม่ 
3) ก าหนดรายละเอียดว่างานท่ีก าหนดให้จะต้องมีการสงัเกต ประเมิน และจด

บนัทกึ 
3.5.5 การฟังอย่างตัง้ใจ (Active Listening)  
การตัง้ใจเป็นการสื่อสารพูดคุยท่ีต้องได้รับการฝึกฝนเป็นเบือ้งต้นส าหรับผู้น ากลุ่ม

โดยการฝึกการฟังอย่างตัง้ใจกบับคุคลเดียวก่อน แล้วจึงมาฝึกฝนกลบักลุม่ให้ค าปรึกษา นอกจาก
การฟังแล้ว ผู้น ากลุ่มควรการแสดงท่าทีอบอุ่นเป็นกนั ผ่อนคลาย การประสานสายตา ซึง่จะท าให้
สามารถติดตามเร่ืองไม่ว่าจะเป็นเนือ้หา ความรู้สกึ และอารมณ์ของผู้พดูได้อย่างชดัเจนตลอดจน
รับรู้ถึงสิง่ท่ีซอ่นเร้นอยู ่โดยท่ีผู้พดูไม่ได้สื่อออกมา (พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ,์ 2561: 30) 
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3.5.6 การสรุปความ (Summarizing) 
เป็นทกัษะท่ีผู้น ากลุม่ใช้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนกนัระหว่างสมาชิก

กลุม่เพราะในการสนทนาในกลุม่ บางครัง้สมาชิกอาจจบัประเด็นส าคญั หรือจดจ ารายละเอียดไม่
ครอบคลมุ การสรุปความจึงเป็นประโยชน์ท าให้สมาชิกเกิดความเข้าใจมากขึน้ ผู้น ากลุ่มอาจใช้
ทกัษะนีเ้พื่อให้สมาชิกได้พดูโดยท่ีไม่รบกวนการพดูของสมาชิกคนอ่ืน นอกจากนีก้ารสรุปยงัใช้ใน
การเช่ือมสนมนาในประเด็นต่าง ๆ หากกลุ่มมีการอภิปรายหาข้อสรุป การสรุปนีจ้ึงเป็นประโยชน์
อย่างมาก ซึง่การสรุปท่ีดีต้องกระชบัและได้ใจความส าคญัครบถ้วน (พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ์, 2561: 
31) 

3.5.7 การให้ข้อมูล (Information Giving) 
ในบางครัง้ผู้ผู้น ากลุ่มก็ควรให้ข้อมลูข่าวสารในกลุ่ม ท่ีจะท าให้สมาชิกได้รับความรู้

และเกิดการเรียนรู้จากผู้น ากลุ่ม สิ่งส าคญัของข้อมลูคือจะต้องเป็นข้อมลูท่ีใหม่และเป็นแนวคิดท่ี
น่าสนใจ ผู้ น ากลุ่มควรเตรียมข้อมูลข่าวสารในหลากหลายประเด็นท่ีจะต้องด าเนินการให้
ค าปรึกษากลุ่มกับกลุ่มท่ีหลากหลาย อาทิความรู้เก่ียวกับการแต่งงาน ค่านิยม การใช้เวลาของ
นกัเรียน สตัว์เลีย้ง เป็นต้น อาจใช้เวลาเพียงแค่ 2-3 นาทีในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับ
สมาชิกเพื่อสมาชิกเกิดความเข้าใจมากขึน้ในสิ่งท่ีพวกเขาก าลงัสบัสนหรือไม่เข้าใจ (พชัราภรณ์  
ศรีสวสัดิ,์ 2561: 33) 

3.5.8 การสนับสนุนและให้ก าลังใจ (Encouraging and Supporting) 
เป็นทักษะท่ีผู้ น ากลุ่มใช้เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถจัดการกับความกังวลกับการ

เผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ในกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นส่วนตวักบัสมาชิกอ่ืน สมาชิก
บางคนจะกงัวลใจว่าจะเกิดอะไรขึน้หาพวกเขาพดูเร่ืองโง่ ๆ หรือ พดูให้สิ่งท่ีไม่ถกูต้องในกลุม่ หรือ
บางครัง้ สมาชิกอาจจะพดูเร่ืองราวท่ีตนเองเสียใจ ผิดหวงัในอดีตท่ีผ่านมา ผู้น ากลุม่ควรเร่ิมต้นให้
การสนับสนุนและให้ก าลังใจเพื่อช่วยให้สมาชิกสบายใจท่ีจะพูดคุยมากขึน้ (Gladding, 2008) 
ผู้น ากลุ่มควรแสดงออกด้วยความจริงใจ มีการตอบสนองด้วยการฟังอย่างตัง้ใจ แสดงท่าทีเอาใส่
ใจ มีการประสานสายตา แสดงการยอมและมีความกระตือรือร้น (พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ,์ 2561: 33) 

3.5.9 การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Giving Feedback) 
เป็นทกัษะท่ีผู้น ากลุ่มใช้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา และเฉพาะเจาะจงใน

สิ่งท่ีผู้ น ากลุ่มสังเกตเห็น หรือมีความรู้สึกต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างไร ก็แสดงข้อมูลเหล่านัน้
ออกมา ขณะเดียวกนัผู้น ากลุม่ก็ควรสนบัสนนุให้สมาชิกมีการให้ข้อมลูย้อนกลบัซึง่กนัและกนั โดย
แสดงออกอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมาในสิ่งท่ีเขาสงัเกตได้ ทักษะจะช่ วยให้สมาชิกได้ทราบถึง
ความคดิท่ีผู้ อ่ืนตอ่ตนเอง (พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ,์ 2561: 35) 
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3.5.10 ก ารท า ใ ห้ เกิ ด ค วาม ก ระ จ่ า งแล ะก ารถ าม  (Clarification and 
Questioning)  

ทกัษะนีเ้ป็นทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับผู้น ากลุม่ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือให้สมาชิกมีความ
ตระหนักและเข้าใจสิ่งท่ีตนเองพูด โดยการท่ีให้เกิดความกระจ่าง จะใช้เทคนิคการถามและการ
ทวนซ า้เพื่อท าให้สมาชิกเกิดความเข้าใจท่ีชดัเจนมากขึน้ (พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ,์ 2561: 31) 

 
3.5.11 การเสริมแรง (Reinforcement) 
เป็นหวัใจส าคญัในการให้ความช่วยเหลือของบ าบดักลุม่แบบพฤติกรรมนิยม ทัง้ผู้น า

กลุ่มและสมาชิกกลุ่มจะมีการให้การเสริมแรงซึ่งกนัและกนั ผู้น ากลุ่มจะรายงานถึงผลส าเร็จของ
สมาชิกมากกว่าท่ีจะพูดถึงความล้อมเหลว ซึ่งจะท าให้กลุ่มมีบรรยากาศทางบวกมากขึน้ การ
เสริมแรงทางสงัคม เป็นวิธีการท่ีมีพลงัท่ีจะปรับแต่งพฤติกรรมตามท่ีต้องการ ดงันัน้ในการให้การ
เสริมแรงตนเองผู้น ากลุม่จะสอนสมาชิกกลุม่เก่ียวกบัการให้การเสริมแรงกบัตนเอง เม่ือตนเองได้มี
การพฒันาขึน้ เพื่อสมาชิกเพิ่มการควบคมุตนเองและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในท่ีสดุ (พชัราภรณ์ 
ศรีสวสัดิ,์ 2561: 160) 

 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

4.1 เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับการตัง้เป้าหมายทางการเรียน 
4.1.1 เอกสารและงานวิจัยในประเทศ 
จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการตัง้เปา้หมายทางการเรียนใน

ประเทศ มีดงันี ้ 
(ศิริพร โอภาสวัตชัย, 2543) ได้ศึกษาการมุ่งเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อการ

เรียนรู้โดยการก ากบัตนเอง อธิบายได้ว่าผู้ ท่ีมีการมุ่งเปา้หมายเพื่อการเรียนรู้มีลกัษณะการเรียนท่ี
เน้นความเข้าใจเนือ้หาสาระและสื่อการสอน มีความต้องการท่ีจะเรียนแม้ผลการเรียนอาจจะไม่ดี 
เม่ือเผชิญความยากล าบากหรือความล้มเหลวผู้ เรียนท่ีมุง่เปา้หมายการเรียนแบบนีจ้ะมีความเพียร
พยายามมากขึน้ 

(ธนาวรรณ ธนพรดี, 2551) ศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อเปา้หมายในชีวิตของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 
4โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จ านวน 248 คน พบวา่ นกัเรียนท่ีมี
การรับรู้ความสามารถของตนเองและมีเป้าหมายในชีวิตดี จะสามารถรับรู้และเข้าใจตนเอง 
สามารถวางแผนได้วา่จะเลือกเรียนด้านใดท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของตนเองมากที่สดุ  
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(ชยัรัตน์ นทีประสิทธิพร, 2554) ศกึษาการตัง้เปา้หมายชีวิตการท างาน และคณุภาพชีวิต
การท างานของผู้ใช้แรงงานไทยในประเทศองักฤษ : กรณีศกึษา ผู้ ใช้แรงงานในภาคบริการ ณ กรุง
ลอนดอนจ านวน 186 คน พบว่า เม่ือผู้ ใช้แรงงานมีการตัง้เป้าหมายในระดับสูงก็จะส่งผลให้
คณุภาพชีวิตสงูขึน้ไปด้วย 

(อริสา ภูริวฒัน์, 2553) ศึกษาผลของโปรแกรมพฒันาการตัง้เป้าหมายในการเรียนของ
นกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 พบว่า การตัง้เป้าหมายในการเรียนของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 โดยรวมหลงัการ
เข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาการตัง้เป้าหมายในการเรียนของนักเรียนช่วงชัน้ ท่ี  3  มีการ
ตัง้เปา้หมายในเรียนสงูขึน้  

4.1.2 เอกสารและงานวิจัยในต่างประเทศ 
จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการตัง้เปา้หมายทางการเรียนใน

ตา่งประเทศ มีดงันี ้ 
มอร์แกน (Mogan, 1985) ได้ศกึษาการตัง้เปา้หมายระยะสัน้รวมกบัการเตือนตนเองอนัมี

ผลต่อผลสมัฤทธ์ิและความสนใจในกิจกรรม กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 จ านวน 240 คน 
คดัเลือกจากนกัเรียนท่ีมีคะแนนสงู ปานกลาง และต ่า กลุม่ละเท่า ๆ กนั โดยพิจารณาจากคะแนน
ท่ีได้จากการสอบคดัเลือกเข้าเรียนของนกัศกึษา ผู้วิจยัจดักลุม่ทดลอง 4 กลุม่ ทกุกลุม่จะได้รับการ
ฝึกการเตือนตนเอง โดยกลุม่ท่ี 1 ตัง้เปา้หมายระยะสัน้ กลุม่ท่ี 2 สอนการใช้เวลาในการเรียน กลุ่ม
ท่ี 3 ตัง้เป้าหมายระยะยาว กลุ่มท่ี 4 เป็นกลุ่มควบคมุ ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มท่ีตัง้เปา้หมายระยะ
สัน้  มีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนตอนปลายปีดีกว่ากลุ่มท่ีสอนการใช้เวลาในการเรียน กลุ่มท่ี
ตัง้เปา้หมายระยะยาวและกลุ่มควบคมุ นอกจากนี ้กลุม่ท่ีตัง้เปา้หมายระยะสัน้ยงัมีความสนใจใน
กิจกรรมสงูกวา่ทกุกลุม่อีกด้วย 

มีค และคณะ (Meece; et al. 1988: 514–523) ท่ีท าการวิจัยพบว่า ผู้ เรียนท่ีมีการมุ่ง
เปา้หมายเพื่องาน มีรายงานกิจกรรมการก ากบัตนเองมากกวา่ จงึอาจกลา่วได้วา่ การมุ่งเปา้หมาย
เพื่อการเรียนรู้เป็นปัจจยัท่ีเอือ้อ านวยตอ่การเรียนรู้ โดยการก ากบัทัง้ในผู้ เรียนในระดบัมธัยมศกึษา 
และระดบัอดุมศกึษา 

4.2 เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษากลุ่ม  
4.2.1 เอกสารและงานวิจัยในประเทศ 
จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ค าปรึกษากลุ่มในประเทศ 

มีดงันี ้ 
(สินีนาฏ สุทิน, 2548) ศึกษาการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาป่ีท่ี 2 โรงเรียนศรีวิกรม์กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า 1) พฤติกรรม
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การเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพฒันา
พฤติกรรมการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) ภายหลังการทดลอง
พฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีได้รับการให้ค าปรึกษากลุม่และนกัเรียน
กลุม่ควบคมุท่ีไม่ได้ให้ค าปรึกษากลุม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

(อฉันนัท์ ทินกระโทก, 2547) ศกึษาผลของการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ตอ่ความรับผิดชอบ
ด้านการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาป่ีท่ี 2 ผลการศึกษาพบว่า หลังสิน้สุดการ
ทดลอง 1 สัปดาห์กลุ่มทดลองมีความรับผิดชอบด้านการศึกษาเล่าเรียนเพิ่มขึน้กว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 หลงัการทดลอง 1 สปัดาห์ นกัเรียนกลุ่มทดลอง มี
ความรับผิดชอบด้านการศกึษาเลา่เรียนเพิ่มมมากขึน้กว่ากลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 สิน้สดุการทดลอง 3 สปัดาห์ กลุ่มทดลองมีความรับผิดชอบ ด้านการศึกษาเล่าเรียนไม่
แตกตา่งจากหลงัการทดลอง 1 สปัดาห์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

4.2.2 เอกสารและงานวิจัยในต่างประเทศ 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการให้ค าปรึกษากลุ่มใน

ตา่งประเทศ มีดงันี ้ 
ลอเรนซ์ (Lawrence, 2004) ศึกษาผลการให้ค าปรึกษากลุ่มต่อการตดัสินใจด้วยตนเอง

เพื่อพฒันาความสามารถของบุคคล โดยมีวตัถปุระสงค์การวิจยัเพื่อศึกษาและประเมินผลการให้
ค าปรึกษากลุ่มต่อการตดัสินใจด้วยตนเองของผู้ ใหญ่ โดยได้กลุ่มเลือกกลุ่มตวัอย่างด้วยการสุ่ม 
ผลการวิจยัพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ส าหรับการให้ค าปรึกษากลุ่มทฤษฎี
ตามเผชิญความจริงหลงัการทดลอง ผลการวิจยัพบว่าหลงัการทดลองผู้ ท่ีได้รับการให้ค าปรึกษา
กลุ่มมีความสามารถในการตดัสินใจด้วยตนเองเพิ่มขึน้ ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถของ
บคุคล 

จากงานวิจยัข้างต้น สรุปได้ว่า การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม สามารถช่วยให้บุคคลเกิดการ
ปรับเปลี่ยนความรู้สึก ความคิด พฤติกรรม ให้เป็นไปในทางท่ีดี  มีความเหมาะสมมากขึน้ เกิด
ความรู้สึกว่าตนเองสามารถท าสิ่งต่าง ๆ ได้ส าเร็จ  และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีน าไปสู่
เปา้หมายท่ีวางไว้ได้อยา่งแท้จริง 
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บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 

การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการเสริมสร้างเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่นโดยการให้
ค าปรึกษากลุม่ ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษาตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

1. ก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาในงานวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนวยัรุ่นท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้

มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จ านวน 17,877 คน  (ส านักคณะกรรมการ
ศกึษาธิการขัน้พืน้ฐาน, 2562) 

กลุ่มตัวอย่าง 
1. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาเปา้หมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่น เป็นนกัเรียน

วยัรุ่นท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2562 โรงเรียนใน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 จงัหวดันครปฐม ตามแนวคดิของเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) ให้นกัเรียนมีจ านวน 377 คน ซึง่เก็บแบบสอบถามคืน
มาได้ 486 คน โดยผู้วิจยัใช้การสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) โดยมีขัน้ตอนการ
สุม่กลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

1.1 ก าหนดประชากรท่ีเป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ในสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 จังหวดันครปฐม จ านวนทัง้สิน้ 29 โรงเรียน ซึ่งมีจ านวน 
17,877 คน  

1.2 สุ่มตัวอย่างครัง้ท่ี 1 ด้วยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อ
เลือกโรงเรียน ด้วยการจับฉลากมาจ านวน 3 โรงเรียนท่ีเป็นหน่วยของประชากร ประกอบด้วย 
โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา โรงเรียนสามพรานวิทยา และโรงเรียนก าแพงแสนวิทยา  
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1.3 จากนัน้ด าเนินการสุ่มตวัอย่างครัง้ท่ี 2 ด้วยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) เพื่อเลือกนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น มาได้จ านวน 486 คน ดงัตาราง 1 

 
ตาราง 1 จ านวนกลุม่ตวัอยา่งนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 9 จงัหวดันครปฐม 
 
สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษา
มัธยมศึกษา 

โรงเรียน จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

9 โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา  1,577 163  
โรงเรียนสามพรานวิทยา 682 162  
โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 968 161  

รวม 3  3,221 486  

 
2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองเป็นนักเรียนวัยรุ่นท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้

มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โดยผู้ วิจัยใช้การสุ่มแบบหลายขัน้ตอน 
(Multi-Stage Sampling)  จากนักเรียนท่ีมีคะแนนเป้าหมายทางการศึกษาตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 
25 ลงมา และสมัครใจเข้าร่วมการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษา โดยมี
ขัน้ตอนการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

2.1 ผู้ วิจัยให้นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา โรงเรียนสาม
พรานวิทยา และโรงเรียนก าแพงแสนวิทยา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ตอบแบบสอบถาม
เปา้หมายทางการศกึษา และเก็บคืนมาได้ 486 คน  

2.2 สุ่มตัวอย่างครัง้ท่ี 1 ด้วยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อ
เลือกโรงเรียนในการทดลอง ด้วยการจบัฉลากมาจ านวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา  

2.3 จากนัน้ด าเนินการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักเรียนท่ีมี
คะแนนเป้าหมายทางการศึกษาตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา และสมัครใจเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาได้ตามวนัและเวลาท่ีก าหนดไว้ จ านวน 16 คน 
แล้วด าเนินการสุม่เข้ากลุม่ แบง่ออกเป็นกลุม่ทดลองท่ีเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ จ านวน 8 คน 
และกลุม่ควบคมุท่ีไม่ได้เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ จ านวน 8 คน 
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2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสอบถามเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียน

วยัรุ่นและการเสริมสร้างเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่นโดยการให้ค าปรึกษากลุม่ 
2.1 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามเป้าหมายทางการศึกษาของ

นักเรียนวัยรุ่น 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียน

วยัรุ่นดงันี ้
2.1 ผู้ วิจัยท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเป้าหมายทางการ

ศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่นจากนัน้ผู้วิจยัท าการเขียนนิยามศพัท์เฉพาะ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถามเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่น 

2.2 ผู้วิจยัท าการสร้างแบบสอบถามเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่นให้
มีความสอดคล้องกบัความมุ่งหมายของการวิจยัและนิยามศพัท์เฉพาะ โดยมีลกัษณะเป็นมาตรวดั
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีจ านวน 5 ระดบั ประกอบด้วย จริงท่ีสดุ ค่อนข้าง
จริง จริงพอประมาณ ไม่คอ่ยจริง และไม่จริงเลย 

2.3 ผู้วิจยัน าแบบสอบถามเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่น จ านวน 51 
ข้อ ไปให้คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของเนือ้หาตามนิยาม
ศพัท์เฉพาะ จากนัน้ผู้วิจยัน าแบบสอบถามเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่นมาปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ 

2.4 ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่นไปให้
อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยา จ านวน 3 ท่าน (รายละเอียดดงัภาคผนวก ค) เพื่อพิจารณา
ความสอดคล้องของเนือ้หาตามนิยามศพัท์เฉพาะ ได้ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 -1.00 
แล้วผู้วิจยัน าข้อค าถามมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ ได้จ านวน
ข้อค าถามจ านวน 33 ข้อ 

2.5 ผู้วิจยัน าแบบสอบถามเป้าหมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่นไปทดลอง
เก็บข้อมูลกับนักเรียนวัยรุ่นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จังหวัดนครปฐมท่ีมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน จากนัน้ผู้ วิจัยน า
แบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยการหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่าง
คะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม (Item - Total Correlation) ในแตล่ะด้าน ได้ข้อค าถามจ านวนทัง้สิน้ 
28 ข้อ มีคา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.27-0.74 และมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.87 ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 คา่อ านาจจ าแนกและคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเปา้หมายทางการศกึษาของ
นกัเรียนวยัรุ่น (n=40) 
 

เป้าหมายทางการศึกษา จ านวนข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อม่ัน 
การตัง้เปา้หมายทางการเรียน 6 0.23-0.59 0.55 
ความเช่ือในความสามารถของตนเอง 11 0.27-0.57 0.77 
ความมุง่มัน่ 11 0.24-0.62 0.79 

เป้าหมายทางการศึกษาโดยรวม 28 0.27-0.74 0.87 

 
2.6 ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่นไปเก็บ

ข้อมูลจริงกับนักเรียนวัยรุ่นท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด
นครปฐม โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา โรงเรียนสามพรานวิทยา และโรงเรียนก าแพงแสนวิทยา ตามวนั
และเวลาท่ีก าหนดไว้ 

2.7 ผู้วิจยัตรวจสอบแบบสอบถามเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่น ท่ีมี
การตอบครบถ้วนสมบรูณ์ จากนัน้ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 

 
ตัวอย่างแบบสอบถามเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่น 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องว่างหลังข้อความท่ีตรงตามความรู้สึก  
ความคดิเห็น  และพฤตกิรรมตามความเป็นจริงของนกัเรียนวยัรุ่น ตามความหมายดงัตอ่ไปนี ้
  จริงท่ีสดุ  หมายถึง ตรงกบัความคิดเหน็ของนกัเรียนมากท่ีสดุ 
  คอ่นข้างจริง หมายถึง ตรงกบัความคิดเหน็ของนกัเรียนคอ่นข้างมาก 
  จริงพอประมาณ หมายถึง ตรงกบัความคิดเหน็ของนกัเรียนปานกลาง 
  ไมค่อ่ยจริง หมายถึง ไมค่อ่ยตรงกบัความคิดเหน็ของนกัเรียนเทา่ไรนกั 
  ไมจ่ริงเลย หมายถึง ไมต่รงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนเลย 
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ข้อ ข้อความ ระดับความคดิเหน็ 
  จริง

ที่สุด 
ค่อนข้าง
จริง 

จริง
พอประมาณ 

ไม่ค่อย
จริง 

ไม่จริง
เลย 

 การตัง้เป้าหมายทางการเรียน      
00. ฉนัมีการวางแผนในการเลือกสายการ

เรียนตอ่ 
     

 ความเช่ือในความสามารถของ
ตนเอง 

     

00. ฉั น มั่ น ใจ ว่ า ฉั น ส าม า รถ ท า ใ ห้
เปา้หมายทางการเรียนเป็นจริงได้ 

     

 ความมุ่งม่ัน      
00. อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเข้ามาไม่สามารถ

ลดความพยายามในความตัง้ใจเรียน
เพื่อเข้าสายการเรียนท่ีต้องการ 

     

เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่น 
แบบสอบถามเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่นมีการให้คะแนนแบ่ง

ออกเป็น 5 คา่ ตามระดบัความเช่ือ และทิศทางของข้อค าถาม ดงันี ้
 

ระดับความถี่ คะแนนข้อความทางบวก คะแนนข้อความทางลบ 

จริงท่ีสดุ 5 1 
คอ่นข้างจริง 4 2 

จริงพอประมาณ 3 3 
ไมค่อ่ยจริง 2 4 
ไมจ่ริงเลย 1 5 

เกณฑ์การแปลความหมายของแบบสอบถามเป้าหมายทางการศึกษาของ
นักเรียนวัยรุ่น 

การแปลความหมายของแบบสอบถามเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่นใน
ครัง้นีค้ิดจากคะแนนของนกัเรียนวยัรุ่นท่ีท าการตอบแบบสอบถาม จากนัน้ท าการหาค่าเฉลี่ยมี 5 
ระดบั ดงัตอ่ไปนี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2554) 
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คา่เฉลี่ยระหวา่ง  4.24-5.00 หมายความวา่ มีเปา้หมายทางการศกึษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ยระหวา่ง 3.43-4.23 หมายความวา่ มีเปา้หมายทางการศกึษาอยูใ่นระดบัมาก 

คา่เฉลี่ยระหวา่ง 2.62-3.42 หมายความวา่ มีเปา้หมายทางการศกึษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คา่เฉลี่ยระหวา่ง 1.81-2.61 หมายความวา่ มีเปา้หมายทางการศกึษาอยูใ่นระดบัน้อย 

คา่เฉลี่ยระหวา่ง 1.00-1.80 หมายความวา่ มีเปา้หมายทางการศกึษาอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

 
2. ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือการเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาของ

นักเรียนวัยรุ่นโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ผู้ วิจัยได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือการเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียน

วยัรุ่นโดยการให้ค าปรึกษากลุม่ ดงันี ้

2.1 ผู้ วิจยัท าการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี
การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบการรู้คิด -พฤติกรรม 
และทฤษฏีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรมและเทคนิคท่ีใช้ใน
การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดขัน้ตอนในการสร้างการเสริมสร้างเปา้หมาย
ทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่นโดยการให้ค าปรึกษากลุม่ให้เหมาะสมกบัจดุมุง่หมายของการวิจยั 

2.2 ผู้วิจยัท าการสร้างการเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่นโดย
การให้ค าปรึกษากลุม่ โดยก าหนดแนวคิดส าคญั วตัถปุระสงค์ และเนือ้หาให้มีสอดคล้องกบัความ
มุ่งหมายของการวิจัยและนิยามศัพท์เฉพาะ ซึ่งผู้ วิจัยได้ก าหนดเวลาในการเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุม่ จ านวน 8 ครัง้ ครัง้ละ 90 นาที 

2.3 ผู้ วิจัยน าการเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่นโดยการให้
ค าปรึกษากลุ่มไปให้คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของ
เนือ้หาตามนิยามศพัท์เฉพาะ จากนัน้ผู้วิจยัน าการเสริมสร้างเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียน
วยัรุ่นโดยการให้ค าปรึกษากลุม่มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคมุปริญญา
นิพนธ์ 

2.4 การน าการเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่นโดยการให้
ค าปรึกษากลุ่มไปให้อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน (รายละเอียดดังภาคผนวก ค) เพื่อ
พิจารณาความสอดคล้องของเนือ้หาตามนิยามศพัท์เฉพาะ ได้คา่ดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 1.00 
แล้วผู้วิจยัน าการเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่นโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม
ของนกัเรียนวยัรุ่นมาท าการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ  
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2.5 ผู้ วิจัยน าการเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่นโดยการให้
ค าปรึกษากลุม่ไปท าการทดลองใช้กบันกัเรียนวยัรุ่นไปทดลองเก็บข้อมูลกบันกัเรียนวยัรุ่นโรงเรียน
ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 จงัหวดันครปฐมท่ีมีคณุลกัษณะใกล้เคียง
กบักลุ่มตวัอย่าง ท่ีมีคณุลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 8 คน เพื่อท าการปรับปรุงและ
พฒันาให้มีคณุภาพเหมาะสมกบักลุม่ตวัอยา่งก่อนท าไปทดลองจริงตอ่ไป 

2.6 การเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่นโดยการให้ค าปรึกษา
กลุ่มไปท าการทดลองจริงกับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  
2562 โรงเรียนวดัไร่ขิง จงัหวดันครปฐม ท่ีมีค่าเฉลี่ยเป้าหมายทางการศึกษาตัง้แต่เปอร์เซนไทล์ท่ี 
25 ลงมา จ านวน 8 คน 
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยใช้2กลุ่มในการ
ทดลอง (Two Group) การทดลองครัง้นีเ้ป็นการวดัเปา้หมายทางการศกึษา ในระยะก่อนและหลงั
การให้ค าปรึกษากลุ่ม (Pretest-Posttest) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุซึ่งแสดงให้เห็นได้ใน
แบบแผนการทดลอง (ชศูรี วงศ์รัตนะ และองอาจ นยัพฒัน์, 2551) ดงัตาราง 3 

 
ตาราง 3 แบบแผนการทดลองท่ีเป็นแบบสองกลุม่มีกลุม่ควบคมุวดัก่อนและหลงัการทดลอง  

 
กลุ่ม วัดก่อน ทดลอง วัดหลัง 

E 

C  

O1 

O1 

X 

x~ 

O2 

O2 

 
ความหมายของสญัลกัษณ์ มีดงันี ้
 E แทน กลุม่ทดลอง (Experimental group) 
 C แทน กลุม่ควบคมุ (Control group) 
 O1 แทน การวดัก่อนท่ีจะจดักระท าการทดลอง (Pre-Test) 
 O2 แทน  การวดัหลงัจากท่ีจดักระท าการทดลอง (Post-Test) 
 X แทน การจดักระท า (Treatment) โดยการเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษา
ของนกัเรียนวยัรุ่นโดยการให้ค าปรึกษากลุม่ 
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  x~ แทน ไม่ได้รับการจัดกระท า (Non-Treatment) โดยการเสริมสร้างเป้าหมาย
ทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่นโดยการให้ค าปรึกษากลุม่ 
 

วิธีด าเนินการทดลอง 
1. ระยะก่อนการให้ค าปรึกษากลุ่ม ผู้ วิจัยให้นักเรียนวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึกษา เขต 9 จงัหวดันครปฐม ประกอบด้วย 
โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา โรงเรียนสามพรานวิทยา และโรงเรียนก าแพงแสนวิทยาจ านวน 486 คน ท า
แบบสอบถามเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่น จากนัน้ผู้ วิจัยท าการหาค่าเฉลี่ยของ
เป้าหมายของการศึกษาโดยรวมด้วยการหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ตัง้แต่ 25 ลงมา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยตัง้แต ่
3.28 ลงมา ซึง่โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยามีนกัเรียนวยัรุ่นท่ีมีคา่เฉลี่ยของเปา้หมายของการศกึษาตัง้แต ่
25 ลงมา จ านวนมากท่ีสุด 49 คน แล้วผู้ วิจัยท าการสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมการ
เสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่นโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม จ านวน 16 คน 
จากนัน้ผู้ วิจยัท าการจดักลุ่มตวัอย่างเข้ากลุ่มแบบสุ่ม (Random Assignment) เพื่อคดัเลือกเป็น
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ จ านวน 8 คน 

2. ระยะการให้ค าปรึกษากลุ่ม ผู้ วิจัยน าการเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาของ
นกัเรียนวยัรุ่นโดยการให้ค าปรึกษากลุม่ไปใช้จริงกบันกัเรียนวยัรุ่นกลุม่ทดลองจ านวน 8 ครัง้ ตาม
วนัและเวลาท่ีก าหนดไว้ 

3. ระยะหลงัการให้ค าปรึกษากลุ่ม ผู้วิจยัให้นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคมุตอบแบบสอบถามเป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่น ภายหลงัการเข้า
ร่วมการเสริมสร้างเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่นครัง้สดุท้าย 

4. ผู้วิจยัน าแบบสอบถามเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่นในระยะก่อนและหลงั
การให้ค าปรึกษาระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกตา่งของคา่เฉลี่ยตามวิธีการทางสถิติตอ่ไป 
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ตาราง 4 การเสริมสร้างเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่นโดยการให้ค าปรึกษากลุม่ 
 
ครัง้ที่ เร่ือง วัตถุประสงค์ ทฤษฎ ี เทคนิคที่ใช้ 
1 

14 มี.ค. 
2563 

การสร้าง
สมัพนัธภาพ 

1. เพื่อสร้างสมัพนัธภาพอนัดีระหว่าง
ผู้ วิจัยกับสมาชิกกลุ่ม และระหว่าง
สมาชิกในกลุม่ด้วยกนัเอง 
2. เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วย
ความจริงใจและไว้วางใจซึ่งกันและ
กนั 
3 . เพื่ อ ให้ สม า ชิกกลุ่ ม ท ราบถึ ง
วัตถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษา
กลุม่ ข้อตกลงการเข้าร่วมกลุม่รวมถึง
บทบาทหน้าท่ีของผู้ วิจัยและสมาชิก
กลุ่ม ตลอดจนระยะเวลา จ านวนครัง้ 
และสถานท่ีในการให้ค าปรึกษากลุม่ 
4 . เพื่ อ ให้ สม า ชิกกลุ่ ม ท ราบถึ ง
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการเข้าร่วม
การให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อ 
ก า ร เส ริ ม ส ร้ า ง เป้ า ห ม า ย ท า ง
การศกึษา 

ทฤษฎียดึ
บคุคลเป็น
ศนูย์กลาง  

1. การฟัง 
2. การตัง้ค าถาม  
3 .  ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล
ย้อนกลบั  
4. การให้ก าลงัใจ  
5. การสรุปความ 
6. เทคนิคแนะน า
ตวัเองรอบกลุม่ 
(The name round) 

2 
16 มี.ค. 
2563 

การวางแผน
ทางการ
เรียน 

1. เพื่อให้สมาชิกเห็นถึงความส าคญั
ของการวางแผนทางการเรียน 
2. เพื่อให้สมาชิกวางแผนทางการ
เรียนของตนเองได้อยา่งเหมาะสม 

ทฤษฎีเผชิญ
ความจริง 

1. การฟัง 
2. การตัง้ค าถาม  
3. การให้ข้อมลู
ย้อนกลบั  
4. การให้ก าลงัใจ  
5. การสรุปความ 
6. เทคนิค WDEP 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 
ครัง้ที่ เร่ือง วัตถุประสงค์ ทฤษฎี เทคนิคที่ใช้ 
3 

18 มี.ค. 
2563 

การเลือก
ทางการ
เรียน 

1. เพื่ อ ให้ สมาชิก เห็ นถึ ง
ความส าคัญของการเลือก
ทางการเรียน 
2. เพื่อให้สมาชิกมีตัวแบบ
ในการเลือกทางการเรียน
เพื่อเป็นแนวทางการเลือก
ทางการเรียนของตนเอง 

ทฤษฎีการ 
รู้คิด-

พฤตกิรรม 

1. การฟัง 
2. การตัง้ค าถาม  
3. การให้ข้อมลู 
4. การให้ข้อมลูย้อนกลบั 
5. การให้ก าลงัใจ 
6. การสรุปความ 
7. การให้ข้อมลู 
8. เทคนิคตวัแบบ (Model) 

4 
20 มี.ค. 
2563 

เช่ือมัน่วา่
ตนเอง
สามารถ
น าไปสู ่            
การเลือก
สายการ
เรียนนัน้
และ
สามารถ
ท าผลการ
เรียนท่ีดี
ได้ 

เพื่อให้สมาชิกมีความเช่ือมัน่
วา่ตนเองสามารถน าไปสู่
การเลือกสายการเรียนนัน้ได้
มากขึน้ 

ทฤษฎี
พิจารณา
เหตผุล 

อารมณ์ และ
พฤตกิรรม 

1. การฟัง 
2. การตัง้ค าถาม  
3. การให้ข้อมลู
ย้อนกลบั  
4. การให้ก าลงัใจ  
5. การสรุปความ 
6. เส้นทางชีวิต (time 
line technique) 
7. เทคนิคการโต้แย้ง
กบัความเช่ือท่ีไม่
สมเหตสุมผล 
(Disputing irrational 
Belief) 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ครัง้ที่ เร่ือง วัตถุประสงค์ ทฤษฎี เทคนิคที่ใช้ 
5 

22 มี.ค. 
2563 

การ
ควบคมุ
ตวัเองให้
ไปสู่
เปา้หมาย
ทางการ
เรียน 

1 .  เพื่ อ ใ ห้ ส ม า ชิ ก เห็ น
ความส าคญัของการควบคมุ
ตัว เอ งให้ ไปสู่ เป้ าหมาย
ทางการเรียน 
2. เพื่อให้สมาชิกมีแนวทาง
ในการควบคมุตวัเองให้ไป สู่
เปา้หมายทางการเรียน 

ทฤษฎีการ 
รู้คิด-

พฤตกิรรม 

1. การฟัง 
2. การตัง้ค าถาม  
3. การให้ข้อมลู
ย้อนกลบั  
4. การให้ก าลงัใจ  
5. การสรุปความ 
6. เทคนิคการเขียนกฎ
ใ ห้ ตั ว เ อ ง  (Writing 
Your Own Rules)   

6 
24  มี.ค. 
2563 

มุง่มัน่ใน
การเรียน
เพื่อไปสู่
สายการ
เรียนท่ี
ต้องการ 

เพื่อให้สมาชิกมีความมุ่งมั่น
ในการเรียนเพื่อไปสู่สายการ
เรียนท่ีต้องการมากขึน้ 

- 1. การฟัง 
2. การตัง้ค าถาม  
3. การให้ข้อมลู
ย้อนกลบั  
4. การให้ก าลงัใจ  
5. การสรุปความ 
6. เทคนิคแผนชีวิต 
(Action Planner) 

7 
26 มี.ค. 
2563 

 

พยายามท่ี
จ ะ เ รี ย น
ให้ ผลการ
เรียนดี เพื่อ
เข้าสายการ
เ รี ย น ท่ี
ต้องการ 

เ พื่ อ ใ ห้ ส ม า ชิ ก เ ห็ น
ค ว า ม ส า คัญ ข อ งค ว า ม
พยายามด้านการเรียน 

- 1. การฟัง 
2. การตัง้ค าถาม  
3. การให้ข้อมลู
ย้อนกลบั  
4. การให้ก าลงัใจ  
5. การสรุปความ 
6. เทคนิคซิกแซ็ก 
Teaching the zig-
zag technique 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 
ครัง้ที่ เร่ือง วัตถุประสงค์ ทฤษฎ ี เทคนิคที่ใช้ 
8 

30 มี.ค. 
2563 

 

ยตุิการให้
ค าปรึกษา
และ
ปัจฉิม
นิเทศ 

1. เพื่ อให้สมาชิกได้แสดง
ความรู้และความคิดเห็นต่อ
การให้ค าปรึกษากลุม่ 
2. เพื่อให้สมาชิกได้สรุปผลท่ี
ได้รับจากการให้ค าปรึกษา
กลุม่ 
3. เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้
เป้ าหมายทางการศึกษา 
แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า
ประสบการณ์ท่ีได้จากกลุ่ม
ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวนั 

- 1. การฟัง 
2. การตัง้ค าถาม  
3. การให้ข้อมลู
ย้อนกลบั  
4. การให้ก าลงัใจ  
5. การสรุปความ 
 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้ วิจัยน าแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองพิจารณาโครงการวิจัยเลขท่ี  

SWUEC-G- 025/2563E ท่ีท าในมนุษย์ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และ
เม่ือผู้ วิจัยได้ รับหนังสือรับรองพิจารณาโครงการวิจัยท่ีท าในมนุษย์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้ว ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลการวิจัยตามท่ีก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด โดยกลุ่มตวัอย่างมีสิทธ์ิในการถอนตวัจากการวิจัยเม่ือใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
เหตผุลลว่งหน้า 

2. ผู้วิจยัขอหนงัสือขอความร่วมมือเพื่อการวิจยัจากทางบณัฑิตวิทยาลยัของมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผู้ อ านวยการโรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา โรงเรียนสามพรานวิทยา และโรงเรียน
ก าแพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐมจ านวน 486 คน เพื่อให้นักเรียนวัยรุ่นตอบแบบสอบถาม
เป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่น จากนัน้ผู้ วิจยัท าการเก็บแบบสอบถามเป้าหมายทาง
การศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่นตามวนัและเวลาท่ีก าหนดไว้ 
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3. ผู้วิจยัขอหนงัสือขอความร่วมมือเพื่อการวิจยัจากทางบณัฑิตวิทยาลยัของมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา จงัหวดันครปฐม เพื่อให้นกัเรียนวยัรุ่นชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้นได้เข้าร่วมการเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่นตามวนั
และเวลาท่ีก าหนดไว้ 

4. ผู้วิจยัแบง่นกัเรียนวยัรุ่นออกเป็น 2 กลุม่ คือ นกัเรียนวยัรุ่นกลุม่ทดลอง จ านวน 8 คน ท่ี
ได้เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม และนกัเรียนวยัรุ่นกลุ่มควบคมุ จ านวน 8 คน ท่ีได้รับการจดัการ
เรียนการสอนตามปกติ  จากนัน้ผู้ วิจัยให้นักเรียนวัย รุ่นกลุ่ม ทดลองและกลุ่มควบคุมท า
แบบสอบถามเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่นในระยะก่อนการทดลอง 

5. ผู้ วิจัยท าการใช้การเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่นโดยการให้
ค าปรึกษากลุม่ตามวนัและเวลาท่ีก าหนดไว้ 

6. ผู้วิจยัท าการเก็บแบบสอบถามเป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่นกลุ่มทดลอง
และกลุม่ควบคมุในระยะหลงัการทดลอง 

7. ผู้วิจยัน าแบบสอบถามเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่นในระยะก่อนและหลงั
การให้ค าปรึกษาระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุมาท าการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติตอ่ไป 
 
4. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
1.การศึกษาเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่นโดยการใช้สถิติพืน้ฐาน 

(Descriptive statistics) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) 

2. การเปรียบเทียบเป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่นกลุ่มทดลองก่อนและ
หลงัการให้ค าปรึกษากลุม่โดยการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยแบบไม่เป็นอิสระจากกนั 
(t-test for Dependent Samples)  

3.การเปรียบเทียบเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคมุโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบเป็นอิสระจากกนั ( t-test for 
Independent Samples) 

4. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
4.1 สถิติพืน้ฐาน ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 
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4.2 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ ได้แก่ 
4.2.1 การหาความเท่ียงตรงเชิงเนื อ้หา โดยใช้สูตรการวัดดัชนีความ

สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
4.2.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบสอบถามเป้าหมายทาง

การศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่น โดยการหาคา่ความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัภาพรวม (Item-
Total Correlation) ซึ่งหาได้จากสูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-
Moment Coefficient Correlation) 

4.2.3 การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเปา้หมายทางการศกึษาของ
นักเรียนวัย รุ่นทัง้ฉบับหาได้จากสูตรสัมประสิท ธ์ิของแอลฟาของครอนบาค(Coefficient 
Cronbach‘s Alpha) 

4.3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน มีดงันี ้
4.3.1 การเปรียบเทียบเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่นกลุ่มทดลอง

ก่อนและหลงัการให้ค าปรึกษากลุม่โดยการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยในกลุม่ท่ีไมเ่ป็น
อิสระจากกนั (t-test for Dependent Samples) 

4.3.2 การเปรียบเทียบเป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่น ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบเป็นอิสระจากกัน  
(t-test for Independent Samples) 
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บทที่ 4 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากการวิจยัในครัง้
นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้

n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
M  แทน คา่เฉลี่ย (Mean) 
S.D. แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
MD แทน ผลตา่งของคา่เฉลี่ย (Mean Difference) 
t  แทน คา่สถิติที (t-value) 
p  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (p-value) 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเป็น 3 ตอน โดยมีล าดบัการ
น าเสนอดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของนกัเรียนวยัรุ่น  
ตอนท่ี 2 การศกึษาเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่น  
ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่น  

3.1 การเปรียบเทียบเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่นกลุ่มทดลองก่อน
และหลงัการให้ค าปรึกษากลุม่ 

3.2 การเปรียบเทียบเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่นระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมลูแบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนวัยรุ่น 
ผู้วิจยัขอน าเสนอข้อมลูจ านวนและร้อยละของข้อมลูทัว่ไปของนกัเรียนวยัรุ่น ดงันี ้
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ตาราง 5 จ านวน และร้อยละของของข้อมลูทัว่ไปของนกัเรียนวยัรุ่น (n=486) 
 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 144 29.60 
หญิง 342 70.40 
รวม 486 100.00 
2. ระดบัชัน้   
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 104 21.40 
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 125 25.70 
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 257 52.90 
รวม 486 100.00 
3. โรงเรียน   
โรงเรียนวดัไร่ขิง 163 33.54 
โรงเรียนสามพรานวิทยา 162 33.33 
โรงเรียนก าแพงแสนวทิยา 161 33.13 
รวม 486 100.00 

 
จากตาราง 5 พบว่า นกัเรียนวยัรุ่นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.40 และเป็น

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 29.60 โดยนกัเรียนวยัรุ่นสว่นใหญ่ศกึษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
คิดเป็นร้อยละ 52.90 รองลงมาคือ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 25.70 และชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 1 คดิเป็นร้อยละ 21.40 และนกัเรียนวยัรุ่นสว่นใหญ่ศกึษาอยูใ่นโรงเรียนวดัไร่ขิง คดิเป็นร้อยละ 
33.54 รองลงมาคือ โรงเรียนสามพรานวิทยา คิดเป็นร้อยละ 33.33 และโรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
คิดเป็นร้อยละ 33.13 ตามล าดบั  
 

ตอนที่ 2 การศึกษาเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่น 
ผู้ วิจัยศึกษาเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัย รุ่น โดยการใช้สถิติพื น้ฐาน  

ประกอบด้วย คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของเปา้หมายทางการศกึษา
ของนกัเรียนวยัรุ่น (n=486) 
 

เป้าหมายทางการศึกษา M S.D. ระดับ 
การตัง้เปา้หมายทางการเรียน 3.60 0.63 มาก 
ความเช่ือในความสามารถของตนเอง 3.64 0.62 มาก 
ความมุง่มัน่ 3.78 0.56 มาก 

เป้าหมายทางการศึกษาโดยรวม 3.67 0.51 มาก 

 
จากตาราง 6 พบว่า นกัเรียนวยัรุ่นมีเป้าหมายทางการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี

คา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.67 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านความมุ่งมั่นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (M=3.78 S.D.=0.56) 
รองลงมาคือ ด้านความเช่ือในความสามารถของตนเอง (M=3.64 S.D.=0.62) ส่วนด้านการ
ตัง้เปา้หมายทางการเรียนมีคา่เฉลี่ยต ่าสดุ (M=3.60 S.D.=0.63) ตามล าดบั 
 

ตอนที่ 3 การเปรียบเทยีบเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่น  
3.1 การเปรียบเทียบเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทดลองก่อน

และหลังการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ผู้ วิจัยเปรียบเทียบเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่นก่อนและหลังการให้

ค าปรึกษากลุม่ ดงัตาราง 7 
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ตาราง 7 การเปรียบเทียบเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่นกลุม่ทดลองก่อนและหลงัการ
ให้ค าปรึกษากลุม่ (n=8) 
 

เป้าหมายทางการศึกษา ก่อน 
การทดลอง 

หลัง 
การทดลอง 

MD t p 

 M S.D. M S.D.    
การตัง้เปา้หมายทางการเรียน 2.69 0.29 4.09 0.33 1.40 8.02** .00 
ความเช่ือในความสามารถของตนเอง 2.52 0.13 3.47 0.56 0.95 4.15** .00 
ความมุง่มัน่ 2.81 0.42 3.78 0.59 0.97 3.21** .00 
เป้าหมายทางการศึกษาโดยรวม 2.67 0.35 3.78 0.41 0.96 4.05** .00 

**p<.01 
จากตาราง 7 พบว่า หลังการให้ค าปรึกษากลุ่มนักเรียนวัยรุ่นมีค่าเฉลี่ยเป้าหมายทาง

การศกึษาโดยรวมและทกุด้าน ประกอบด้วย ด้านการตัง้เปา้หมายทางการเรียน ด้านความเช่ือใน
ความสามารถของตนเอง และด้านความมุ่งมัน่เพิ่มสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงั
ภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 การเปรียบเทียบคา่เฉลีย่เปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่น 
กลุม่ทดลองก่อนและหลงัการให้ค าปรึกษากลุม่ 

 
จากภาพประกอบ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่น

กลุ่มทดลองก่อนและหลังการให้ค าปรึกษากลุ่ม  พบว่า ค่าเฉลี่ยเป้าหมายทางการศึกษาของ
นกัเรียนวยัรุ่นหลงัการให้ค าปรึกษากลุ่มมีเป้าหมายทางการศึกษาสงูกว่าก่อนการให้ค าปรึกษา
กลุม่ทัง้โดยรวม และรายด้าน 

3.2 การเปรียบเทียบเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่นระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม  

การศึกษาเป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่นก่อนและหลงัการให้ค าปรึกษากลุ่ม
ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ผู้วิจยัมีการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นด้วยการวิเคราะห์การแจก
แจงเป็นโค้งปกติ (Normality Test) ด้วยสถิติ Shapiro-Wilk มีค่า p อยู่ระหว่าง .06-.89 แสดงให้
เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่นก่อนและหลงัการให้ค าปรึกษากลุ่ม
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ผู้ วิจัยจึงท าการวิเคราะห์ค่าสถิติ
พืน้ฐาน เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในกลุ่มท่ีไม่เป็นอิสระจากกนั (t-test 
for Dependent Samples) และการเปรียบเทียบความแตกต่างของคา่เฉลี่ยแบบเป็นอิสระจากกนั 
(t-test for Independent Samples) การเปรียบเทียบเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น
ก่อนการให้ค าปรึกษาระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  

 
ตาราง 8 การเปรียบเทียบเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่นหลงัการให้ค าปรึกษาระหวา่ง
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ (n=16) 
 

เป้าหมายทางการศึกษา กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม MD t p 
 M S.D. M S.D.    

การตัง้เปา้หมายทางการเรียน 4.09 0.33 2.56 0.37 1.53 8.68** .00 
ความเช่ือในความสามารถของตนเอง 3.47 0.56 2.32 0.43 1.15 4.57** .00 
ความมุง่มัน่ 3.78 0.59 2.69 0.48 1.09 4.06** .00 
เป้าหมายทางการศึกษาโดยรวม 3.78 0.41 2.52 0.38 1.26 6.39** .00 

**p<.01 
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จากตาราง 8 พบว่า หลังการให้ค าปรึกษากลุ่ม นักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย

เป้าหมายทางการศึกษาโดยรวมและทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านการตัง้เป้าหมายทางการเรียน 
ด้านความเช่ือในความสามารถของตนเอง และด้านความมุง่มัน่สงูกวา่นกัเรียนกลุม่ควบคมุอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงัภาพประกอบ 4 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 คา่เฉลี่ยของเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่นหลงัการให้ค าปรึกษากลุม่
ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

 
จากภาพประกอบ 4 ค่าเฉลี่ยของเป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่นหลงัการให้

ค าปรึกษากลุ่มระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ พบว่า ค่าเฉลี่ยของเป้าหมายทางการศกึษา
ของนกัเรียนวยัรุ่นหลงัการให้ค าปรึกษากลุ่ม กลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคมุทัง้โดยรวม และราย
ด้าน 
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บทที่ 5  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่น 
2. เพื่อเปรียบเทียบเป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่นกลุ่มทดลองก่อนและหลงั

การให้ค าปรึกษากลุม่ 

3. เพื่อเปรียบเทียบเป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่น ระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุม่ควบคมุ 

 
สมมตฐิานการวิจยั 

1. นกัเรียนวยัรุ่นกลุ่มทดลองท่ีได้เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มมีเปา้หมายทางการศกึษา
เพิ่มสงูขึน้ 

2. นักเรียนวยัรุ่นกลุ่มทดลองหลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษามีเป้าหมายทางการศึกษาสูง
กวา่นกัเรียนวยัรุ่นกลุม่ควบคมุ  
 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในงานวิจัยครัง้นี ้คือ เป็นนักเรียนวัยรุ่นท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2562 โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 จงัหวดันครปฐม 29 โรงเรียน จ านวน 17,877 คน  

 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

1. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาเปา้หมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่น เป็นนกัเรียน
วยัรุ่นท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2562 โรงเรียนใน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 จงัหวดันครปฐม ประกอบด้วย โรงเรียนวดั
ไร่ขิงวิทยา โรงเรียนสามพรานวิทยา และโรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองเป็นนักเรียนวัยรุ่นท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 16 คน แล้วด าเนินการสุ่มเข้ากลุ่ม 
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 8 คน 
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบสอบถามเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น โดยเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า

ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและนิยามศัพท์เฉพาะ ( Item Objective Congruence: 
IOC) ท่ีมีค่าเท่ากบั 0.67-1.00 มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.27-0.74 และวิเคราะห์หา
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coeffcient) ซึง่มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.87 (รายละเอียดดงัภาคผนวก ค) 

2. การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อการเสริมสร้างเปา้หมายทางการศกึษา ผู้วิจยัน ารายละเอียด
ของการให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างเปา้หมายทางการศกึษาให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบ
ความสอดคล้องของนิยามเฉพาะ วตัถปุระสงค์ เนือ้หา วิธีการด าเนินการให้ค าปรึกษาแต่ละครัง้ 
จากนัน้ผู้ วิจัยน าการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ (รายละเอียดดงัภาคผนวก ค) แล้วน าไปทดลองใช้ (Try Out) 
 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
1. การศึกษาเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่น  โดยการใช้สถิติพืน้ฐาน 

(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

2. การเปรียบเทียบเป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่นกลุ่มทดลองก่อนและ
หลงัการให้ค าปรึกษากลุ่ม โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบไม่เป็นอิสระจาก
กนั (t-test for Dependent Samples)  

3. การเปรียบเทียบเป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่น ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคมุ โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบเป็นอิสระจากกนั (t-test for 
Independent Samples) 

4. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
4.1 สถิติพืน้ฐาน ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 
4.2 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ ได้แก่ 

4.2.1 การหาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยใช้สูตรการวดัดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
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4.2.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบสอบถามเปา้หมายทางการศกึษา
ของนักเรียนวยัรุ่น โดยการหาค่าความสมัพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับภาพรวม (Item-Total 
Correlation) ซึ่งหาได้จากสูตรสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson Product-Moment 
Coefficient Correlation) 

4.2.3 การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเป้าหมายทางการศึกษาของ
นักเรียนวัย รุ่นทัง้ฉบับหาได้จากสูตรสัมประสิท ธ์ิของแอลฟาของครอนบาค (Coefficient 
Cronbach‘s Alpha) 

4.3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน มีดงันี ้
4.3.1 การเปรียบเทียบเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่นกลุ่มทดลอง

ก่อนและหลงัการให้ค าปรึกษากลุ่ม โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในกลุ่มท่ีไม่
เป็นอิสระจากกนั (t-test for Dependent Samples) 

4.3.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบเป็นอิสระจากกนั (t-test 
for Independent Samples) การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบเป็นอิสระจากกัน  
(t-test for Independent Samples) 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. นกัเรียนวยัรุ่นมีเปา้หมายทางการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.67 
มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ความมุ่งมัน่มีคา่เฉลี่ย
สูงสุด (M=3.78 S.D.=0.56) รองลงมาคือ ความเช่ือในความสามารถของตนเอง (M=3.64 
S.D.=0.62) สว่นการตัง้เปา้หมายทางการเรียนมีคา่เฉลี่ยต ่าสดุ (M=3.60 S.D.=0.63) ตามล าดบั 

2. นกัเรียนวยัรุ่นกลุม่ทดลองหลงัการให้ค าปรึกษามีคา่เฉลี่ยเปา้หมายทางการศกึษากลุ่ม
โดยรวมและทกุด้าน เพิ่มสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3. นกัเรียนวยัรุ่นกลุม่ทดลองหลงัการให้ค าปรึกษากลุม่ มีคา่เฉลี่ยเปา้หมายทางการศกึษา
โดยรวมและทกุด้าน สงูกวา่นกัเรียนวยัรุ่นกลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 
อภปิรายผลการวิจัย 

1. การศกึษาเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่น ผลการวิจยั พบว่า นกัเรียนวยัรุ่น
มีค่าเฉลี่ยเป้าหมายทางการศึกษาอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีเ้พราะ มนุษย์ทุกคนต้องการท่ีจะประสบ
ความส าเร็จ บรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว้ มีผลการเรียนท่ีดี ได้ศกึษาตอ่ในสายการเรียนท่ีตนเองต้องการ 
ได้ท างานท่ีตนเองชอบหรือสนใจ และมีอนาคตท่ีดี จากมมุมองของผู้วิจยัสอดคล้องกบัทฤษฎีของ
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เมอร์เร่ย์ (ศรีเรือน แก้วกงัวาล, 2554, 161) ได้อธิบาย ความต้องการ 20 ประการของมนษุย์ หนึ่ง
ในนัน้คือ ด้านใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement) การท่ีมนุษย์อยากท างานท่ียากท้าทายสมรรถภาพ 
อยากจัดการกับสิ่งของและผู้ คน อยากท าอะไรได้เร็วและดีด้วยตนเอง อยากเอาชนะอุปสรรค  
ต่าง ๆ แข่งกบัผลงานเก่า ๆ ของตนเอง และผลงานของตนกบัผู้ อ่ืน มีความนบัถือตนเองสงู อยาก
ใช้สมรรถนะแห่งตนเพื่อพิสจูน์ตนเองและผู้ อ่ืน ซึง่สอดคล้องกบั สกล วรเจริญศรี, (2556, 49) ได้
ศึกษาเก่ียวกับคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ต่อความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของนิสิตปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นักศึกษาวัยรุ่นมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตอ่ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตด้านแรงจงูใจ ด้านการกระตือรือร้นในการรับรู้ และด้าน
การรับผิดชอบในตนเองในระดับสูง นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับทฤษฎีการตัง้เป้าหมายของ  
ล็อค และลาแทม (Snyder; & Lopez. 2002: 304; citing Locke; & Latham. 1990) ท่ีกลา่วไว้ว่า 
บคุคลท่ีมีเปา้หมายในการด าเนินชีวิต บคุคลย่อมมีความปรารถนาท่ีจะตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 
โดยบคุคลมีความผกูพนัต่อเป้าหมายของตนเอง โดยมีการเห็นคณุค่าในสิ่งท่ีตนเองกระท า โดยมี
ความมุ่งมัน่ตัง้ใจในการท าเปา้หมาย โดยการแสดงออกทางพฤติกรรมของบคุคล ซึง่บคุคลท่ีได้รับ
ข้อมลูย้อนกลบัหรือการเสริมแรงเชิงบวก ยอ่มมีขวญัและก าลงัใจในการตัง้ใจท าเปา้หมายท่ีเกิดขึน้
ให้ส าเร็จลลุว่งได้เป็นอยา่งดี 

2. การเปรียบเทียบเป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่นกลุ่มทดลองก่อนและหลงั
การให้ค าปรึกษากลุม่ ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีวา่นกัเรียนวยัรุ่นกลุม่ทดลองท่ีได้เข้าร่วม
การให้ค าปรึกษากลุม่มีเปา้หมายทางการศกึษาเพิ่มสงูขึน้ทัง้นีเ้ป็นเพราะ เทคนิคการให้ค าปรึกษา
กลุ่มเป็นวิธีการท่ีท าให้นกัเรียนวยัรุ่นได้ทบทวนเป้าหมายทางการศึกษาของตนเอง มองเห็นภาพ
เป้าหมายได้อย่างชัดเจนมากขึน้ โดยใช้เทคนิค WDEP ของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ
เผชิญความจริง ให้สมาชิกกลุม่ได้ส ารวจตวัเองในด้านการเรียนและวางแผนด้านการเรียน อีกทัง้ใช้
เทคนิคท่ีดดัแปลงมาจากเส้นทางชีวิต (Time Line Technique) ให้สมาชิกกลุ่มได้เห็นถึงอปุสรรค
และจดุเด่นของตนเองในการไปสูเ่ปา้หมายทางการเรียน ใช้เทคนิคแผนชีวิต (Action Planner) ให้
สมาชิกก าหนดความต้องการหรือเปา้หมายการทางการเรียนท่ีจะไปสูส่ายการเรียนท่ีต้องการ และ
ใช้เทคนิคซิกแซ็ก (Teaching The Zig-Zag Technique) ช่วยให้สมาชิกได้ส ารวจความคิดและ
ความรู้สกึของตนเอนท่ีมีตอ่อปุสรรคและความพยายามในการไปสู่สายการเรียนท่ีต้องการ เพื่อให้
พัฒนาเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่น แสดงให้เห็นว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มช่วย
เสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่นในกลุ่มทดลองได้ ซึ่งสอดคล้องกับ 
รุ่งอโณทยั บญุประเสริฐ (2559) ท่ีได้ท าการศกึษา พบว่า หลงัการให้ค าปรึกษากลุ่มนกัเรียนวยัรุ่น
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กลุม่ทดลองมีความทะเยอทะยานทางบวก ประกอบด้วย ด้านมิตรสมัพนัธ์ และด้านอ านาจสงูกว่า
นกัเรียนวยัรุ่นกลุ่มควบคมุอย่ามีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 และสามารถพิจารณาเป็นราย
ด้านได้ดงันี ้ 

2.1 ด้านการตัง้เปา้หมายทางการเรียน ผลการวิจยัพบว่า หลงัการให้ค าปรึกษากลุ่ม
นกัเรียนวยัรุ่นกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการตัง้เปา้หมายทางการเรียนเพิ่มสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการเสริมสร้างเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่นโดย
เทคนิค WDEP ในทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบเผชิญความจริง (Reality Group Counseling) 
เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้วางแผนทางการเรียนได้อย่างเหมาะสม โดยสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่มีความ
ต้องการมีสมาธิในการเรียนมากขึน้  จ าสูตรคณิตศาสตร์ได้ มีทักษะการฟังพูดอ่านเขียน
ภาษาอังกฤษได้ดีขึน้ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มสูงขึน้ โดยสมาชิกกลุ่มได้ช่วยกันหา
แนวทางปฏิบตัิ โดยการตัง้ใจเรียนในชัน้เรียนให้มากขึน้ มีการแสวงหาความรู้ออนไลน์เพื่อพฒันา
ความรู้ทางวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาองักฤษ รวมถึงดหูนงัท่ีเป็นภาษาองักฤษ เพื่อฝึกทกัษะ
ทางภาษาของตนเอง โดยสมาชิกกลุ่มมีการประเมินพฤติกรรมตนเองด้วยการอ่านหนงัสือทบทวน
บทเรียนให้มากขึน้ พยายามจ าสตูรคณิตศาสตร์และค าศพัท์ภาษาองักฤษให้ได้ และสมาชิกกลุม่มี
การวางแผนโดยการไม่พูดคยุกับเพื่อนในขณะท่ีก าลงัเรียนอยู่ ท างานส่งตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
และขยนัทบทวนบทเรียน เพื่อให้ตนเองสามารถเข้าสู่สายการเรียนท่ีก าหนดไว้ ดงัค ากล่าวของ  
พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ์ (2561: 193-194) ท่ีกล่าวว่า ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความ
จริง เป็นการท่ีสมาชิกกลุ่มเช่ือว่าพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา ไม่ได้ท าให้สมาชิกกลุ่มได้ในสิ่งท่ี
ต้องการ แต่สมาชิกกลุ่มสามารถเลือกท่ีจะกระท า เพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีตนเองต้องการ โดยใช้
เทคนิค WDEP เพื่อส ารวจความต้องการของสมาชิกกลุ่ม (Want) เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้ส ารวจ
เป้าหมายทางการเรียนของตนเอง จากนัน้มีการส ารวจทิศทางหรือแนวทางและการปฏิบัติ 
(Direction and Doing) โดยให้สมาชิกกลุ่มแนวทางการปฏิบตัิตนเพื่อน าไปสู่เป้าหมายทางการ
เรียนในปัจจุบนั ต่อมามีการประเมินผล (Evaluation) เพื่อให้สมาชิกกลุ่มประเมินพฤติกรรมของ
ตนเอง และมีการวางแผน (Planning) เพื่อวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป้าหมายให้ชดัเจนขึน้ 
รวมถึงการใช้เทคนิคตวัแบบ (Modeling Technique) ในทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบการรู้
คิด-พฤติกรรม (Cognitive-Behavior Group Counseling) ด้วยการให้สมาชิกอ่านใบงานตวัแบบ
ของการเลือก ซึ่งสมาชิกกลุ่มมีการแสดงความคิดเห็นว่า บุคคลท่ีมีช่ือเสียงทางการเรียน เป็น
บคุคลรู้จกัตนเอง ย่อมมีเปา้หมายในการเรียนอย่างชดัเจน ท าให้มีการตดัสินใจเรียนในคณะวิชาท่ี
เหมาะสมกับตนเอง จึงท าให้บุคคลสามารถประสบความส าเร็จทางการเรียนได้ และสามารถ
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ประกอบอาชีพท่ีตนเองถนดัได้อยา่งหลากหลาย แตใ่นขณะเดียวกนั บุคคลท่ีมีช่ือเสียทางการเรียน
ท่ีเคยหนีออกจากบ้านและทะเลาะวิวาทในโรงเรียน ท าให้โดนไล่ออกจากโรงเรียน ต้องท างานใน
สถานท่ีอโคจร ถกูนายจ้างลวนลามและถกูชกัชวนให้ใช้สารเสพตดิ จนตดิสารเสพติดในท่ีสดุ ท าให้
สมาชิกกลุ่มคิดได้ว่าตนเองอยากมีอนาคตท่ีสดใส ต้องมีเป้าหมายทางกา รเรียนท่ีชัดเจน 
สอดคล้องกบัพชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ์ (2561: 159) ท่ีกล่าวถึงเทคนิคตวัแบบไว้ว่า เทคนิคตวัแบบโดย
ให้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงทัง้ในด้านบวกและด้านลบ จะช่วยให้สมาชิกกลุ่มเรียนรู้ตวัแบบท่ีมีความ
หลากหลาย ย่อมท าให้สมาชิกกลุ่มมีการเลียนแบบตัวแบบท่ีมี ช่ือเสียงด้ านบวก แต่ใน
ขณะเดียวกนัสมาชิกกลุม่ก็จะไมป่ฏิบตัิตามตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงทางลบ 

2.2 ด้านความเช่ือในความสามารถของตนเอง ผลการวิจัยพบว่า หลังการให้
ค าปรึกษากลุม่นกัเรียนวยัรุ่นกลุม่ทดลองมีคา่เฉลี่ยการความเช่ือความสามารถในตนเองเพิ่มสงูขึน้
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทัง้นีเ้กิดจากการเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาของ
นกัเรียนวยัรุ่นมีการใช้เทคนิคโต้แย้งความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล (Disputing Irrational Belief) ใน
ทฤษฏีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม โดยผู้วิจยัให้สมาชิกท า
ใบงานการไปสูเ่ปา้หมายคณะและมหาวิทยาลยัในฝัน จากนัน้ผู้วิจยัให้สมาชิกกลุม่เลา่เร่ืองราวใน
ใบงาน ส่วนใหญ่สมาชิกกลุ่มพูดว่าตนเองเป็นคนความจ าไม่ดี ไม่ชอบอ่านหนังสือ ติดโทรศพัท์ 
และติดละคร จึงเช่ือว่าตนเองไม่มีความสามารถเพียงพอท่ีจะสอบเข้ามหาวิทยาลยัได้ ผู้วิจยัจึงท า
การโต้แย้งความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล ถ้าสมาชิกกลุม่ความจ าไม่ดี เพราะอะไรถึงจ าค าศพัท์ภาษา
เกาหลีได้ ถ้าสมาชิกกลุ่มไม่ชอบอ่านหนงัสือแต่เพราะอะไรถึงอ่านนิยายวยัใสได้ และถ้าสมาชิก
กลุ่มติดโทรศพัท์และติดละครอยู่ตลอดเวลา เพราะอะไรตอนเรียนหรือการให้ค าปรึกษากลุ่มถึงไม่
ใช้โทรศพัท์หรือดลูะคร จงึท าให้สมาชิกกลุม่มีความเช่ือสมเหตสุมผลมากขึน้วา่ตนเองจ าค าศพัท์ได้ 
อ่านหนังสือได้ ไม่ติดโทรศพัท์และติดละครตลอดเวลา ซึ่งสมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปได้ว่าตนเองมี
ความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล ท าให้สมาชิกกลุ่มเช่ือมัน่ในความสามารถและจดุเด่นของตนเองเพิ่ม
มากขึน้ และหลีกเลี่ยงไม่แสดงพฤติกรรมออกมาตามความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล ดงัท่ี พชัราภรณ์ 
ศรีสวสัดิ์ (2561: 175) ท่ีกล่าวว่า การโต้แย้งกับความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล ท าให้สมาชิกกลุ่มได้
ตรวจสอบความรู้สึกท่ีต ่าต้อยด้อยค่าของตนเอง โดยมุ่งความสนใจไปท่ีการโต้แย้งต่อความไม่ มี
เหตผุล ให้สมาชิกกลุ่มมีความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลมากขึน้ นอกจากนี ้ผู้วิจยัได้ใช้เทคนิคการเขียน
กฎให้ตนเอง (Writing You Own Rules Technique) ในการใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ
การรู้คิด-พฤติกรรม (Cognitive Behavioral Group Counseling) เพื่อเป็นแนวทางในการควบคมุ
ตนเองด้านการเรียน โดยสมาชิกกลุม่เขียนกฎให้ตนเองวา่ตัง้ใจเรียนในขณะท่ีครูสอน โดยไม่พดูคยุ
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กบัเพื่อนในขณะท่ีเรียนอยู่ ไม่แอบเล่นโทรศพัท์ในเวลาเรียน และไม่แอบหลบัในเวลาเรียน จะท า
การบ้านและทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง ซึ่งพัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ (2561: 162) การเขียนกฎให้
ตนเองเปรียบเสมือนการท าสญัญาเง่ือนไขกบัพฤติกรรมท่ีได้แสดงออกมา เม่ือสมาชิกกลุ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สมาชิกกลุม่ย่อมได้รับค าชมเชยและก าลงัใจจากผู้วิจยั ท าให้สมาชิกกลุ่ม
มีแนวโน้มจะปฏิบตัิกฎของตนเองเพิ่มสงูขึน้ 

2.3 ด้านความมุ่งมัน่ ผลการวิจยัพบว่า หลงัการให้ค าปรึกษากลุม่นกัเรียนวยัรุ่นกลุม่
ทดลองมีคา่เฉลี่ยการความมุง่มัน่เพิ่มสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทัง้นีเ้กิดจากการ
เสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่นมีการใช้เทคนิคแผนชีวิต (Action Planner) 
โดยให้สมาชิกกลุ่มท าใบงานเร่ืองแผนชีวิตในการเรียน ซึง่สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็นว่าอยาก
เข้าใจเนือ้หาท่ีเรียนมากขึน้ อยากสง่งานตรงตามเวลาท่ีก าหนดไว้ อยากมีเกรดเฉลี่ยมากกวา่ 3.50 
ขึน้ไป ซึ่งสกล วรเจริญศรี (2560: 156) กล่าวว่า เทคนิคแผนชีวิตท าให้สมาชิกกลุ่มได้คิดและ
พิจารณาเก่ียวกับความต้องการหรือเป้าหมายของตนเองในชีวิต และผู้วิจยัยงัใช้เทคนิคการสอน
แบบซิกแซก (Teaching The Zig-Zag Technique) โดยผู้วิจยัให้สมาชิกกลุ่มส ารวจอปุสรรคของ
สมาชิกกลุ่ม พบว่า สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ไม่สามารถจดจ าสตูรวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ได้ จ าศพัท์ภาษาองักฤษไม่ได้ และออกเสียงภาษาองักฤษผิด ท าให้สมาชิกกลุม่ท้อแท้ในการเรียน 
จึงท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนลดลง และไม่สามารถเข้าสายการเรียนตามท่ีต้องการได้ จากนัน้
ผู้วิจยัให้สมาชิกกลุม่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความพยายามเข้าสูส่ายการเรียนท่ีตนเองต้องการ 
พบว่า สมาชิกกลุ่ม จะตัง้ใจท่องจ าสตูรคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มากขึน้ เพื่อให้ตนเองจ า
สตูรคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้ได้ และท่องศพัท์ภาษาองักฤษบ่อย ๆ ฟังเพลงภาษาองักฤษ 
และดูละครเป็นภาษาอังกฤษ จะช่วยให้จ าค าศัพท์และสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ ซึ่ง
เทคนิคการสอนแบบซิกแซก ท าให้สมาชิกกลุ่มได้ท าการส ารวจตนเองด้านอุปสรรคและความ
พยายามของตนเองมาเปรียบเทียบกัน เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และมุ่งมัน่ตัง้ใจต่อเป้าหมายทาง
การศกึษาอยา่งเป็นระบบ (Windy Dryden, 1998) 

3. การเปรียบเทียบเป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่น ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุม่ควบคมุ ผลการวิจยัพบวา่ หลงัการให้ค าปรึกษากลุม่ นกัเรียนวยัรุ่นกลุม่ทดลองมีคา่เฉลี่ย
เปา้หมายทางการศกึษาโดยรวมและรายด้าน ประกอบด้วย การตัง้เป้าหมายทางการเรียน ความ
เช่ือในความสามารถของตนเอง และความมุ่งมัน่สงูกว่านกัเรียนกลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีว่าหลงัการให้ค าปรึกษานักเรียนวยัรุ่นกลุ่ม
ทดลองมีเป้าหมายการศึกษาสงูกว่านกัเรียนวยัรุ่นกลุ่มควบคมุ ทัง้นีเ้ป็นเพราะ ผู้วิจยัได้ใช้การให้



  58 

ค าปรึกษากลุ่มแบบผสมผสานเทคนิค (Technical Eclecticism) โดยใช้เทคนิคทฤษฎีการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบการรู้คิด -พฤติกรรม และ
ทฤษฏีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม โดยผู้ วิจัยสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีอบอุน่และเป็นกนัเองตอ่สมาชิกกลุม่ ท าให้สมาชิกกลุม่มีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
เป้าหมายทางการศึกษากันอย่างสนุกสนาน มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเร่ืองราวและ
ประสบการณ์ร่วมกนั จากท่ีนกัเรียนวยัรุ่นมีเป้าหมายทางการศกึษาท่ีไม่ชดัเจน ไม่เช่ือว่าตนเองมี
ความสามารถในการเข้าสายการเรียนท่ีตนเองต้องการได้ ท าให้นกัเรียนวยัรุ่นมีการเปลี่ยนแปลง
ความคิดของตนเอง โดยมีการตัง้เป้าหมายทางการศึกษาท่ีชัดเจนขึน้ ซึ่งนักเรียนวยัรุ่นบางคน
อยากเรียนสายสามญั ในขณะท่ีนกัเรียนวยัรุ่นบางคนก็อยากเรียนสายอาชีพ ตามท่ีตนเองมีความ
สนใจและมีความถนดั ท าให้นกัเรียนวยัรุ่นมีความมุ่งมัน่ตัง้ใจพยายามโดยไม่ท้อแท้ตอ่ปัญหาและ
อปุสรรคท่ีเกิดขึน้ ส่งผลให้นกัเรียนมีเปา้หมายทางการศกึษาท่ีดีขึน้ ดงัค ากล่าวของนาครอส และ  
นิวแมน (Narcross ; & Newman. 1992: 585-611) ท่ีกล่าวว่า การให้ค าปรึกษาท่ีผสมผสาน
แนวคิดท่ีมีความหลากหลาย โดยเลือกใช้เทคนิคท่ีสามารถเช่ือมโยงเร่ืองราวท่ีก่อให้การ
เปลี่ยนแปลงความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรมของสมาชิกกลุม่ได้  ในขณะท่ีมากริด ฮสัซนั และ  
ทูซี่ (Marquis ; Hudson; & Tursi. 2010: 67-68) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบผสมผสาน
เทคนิค โดยใช้เทคนิคท่ีหลากหลาย สามารถจดัการความคดิ ความรู้สกึ และพฤติกรรมของสมาชิก
กลุ่มท่ีแตกต่างกันให้มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ดีขึน้ ดังค ากล่าวของสกล วรเจริญศรี 
(2560: 16) ท่ีกล่าวว่า จุดมุ่งหมายในการให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีเอือ้ให้
สมาชิกกลุม่มีความเจริญงอกงาม ท าให้มีความเข้าใจและยอมรับซึง่กนัและกนั มีการเปลี่ยนแปลง
มุมมองใหม่และก าหนดเป้าหมายทางการศึกษาได้อย่างชัดเจนมากขึน้ อีกทัง้ ทรอตเซอร์   
(พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ,์ 2561, 1 อ้างอิงจาก Trotzer, 2006) ได้อธิบายวา่ การให้ค าปรึกษากลุม่เป็น
กระบวนการในการช่วยเหลือกลุม่บคุคลท่ีมีปัญหาคล้ายกนั มาร่วมกนัหาแนวทางในการแก้ปัญหา
ในบรรยากาศท่ีอบอุ่น มีการยอมรับ และเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้ร่วมกันหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาท่ีดีท่ีสดุของตนเอง โดยมีผู้ ให้ค าปรึกษาซึง่เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในการให้ค าปรึกษา เป็นผู้ เอือ้อ านวยให้กระบวนการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มบรรลเุปา้หมายท่ีกลุ่ม
ก าหนดไว้ และสอดคล้องกบังานวิจยัของนริศรา คิดเห็น (2557: 88) ท่ีได้ท าการศกึษาผลของการ
ให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีมีต่อการก ากบัตนเองในการเรียนของนกัเรียนวยัรุ่น จ านวน 6 คน ผลการวิจยั
พบว่า หลังการให้ค าปรึกษากลุ่มนักเรียนวัยรุ่นมีการก ากับตนเองโดยรวม และรายด้าน 
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ประกอบด้วย การสงัเกตตนเอง การตดัสนิตนเอง และการแสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเองเพิ่มสงูขึน้อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. ส าหรับผู้ ท่ีสนใจจะน าการให้ค าปรึกษากลุม่นีไ้ปใช้ควรได้รับการฝึกอบรม ฝึกฝนทกัษะ

การให้ค าปรึกษา เน่ืองจากในการให้ค าปรึกษานีมี้เทคนิคเฉพาะและต้องอาศัยความช านาญ 
ดงันัน้ผู้ ท่ีสนใจควรปรึกษากบัผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญโดยตรง 

2. ในการใช้การให้ค าปรึกษานี ้ผู้ ท่ีน าไปใช้ควรมีการใช้ภาษาหรือการสื่อสารต่าง ๆ ท่ีไห้
นักเรียนวันรุ่นในเข้าใจง่ายขึน้ เน่ืองจากบางใบงานมีการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการ จึงควรมีการ
ปรับเปลี่ยนภาษาให้สอดคล้องกบันกัเรียนวยัรุ่น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการใช้วิธีการเก็บข้อมลูคณุภาพแบบการสมัภาษณ์เพิ่มเตมิ จะท าให้เข้าใจตวัแปร

ด้านความเช่ือในความสามารถของตนเองได้ลุม่ลกึมากขึน้ เพราะการใช้แบบสอบถามอาจจะไมไ่ด้
ข้อมลูท่ีลกึซึง้ตรงตามความคดิ ความรู้สกึ 

2. ควรเพิ่มระยะติดตามผล จนถึงการเลือกแผนการเรียนเพื่อศึกษาความคงทนของการ
เปลี่ยนแปลงเปา้หมายทางการศกึษา โดยการเสริมสร้างเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่น
โดยการให้ค าปรึกษากลุม่ 

3. การให้ค าปรึกษากลุ่มโดยปกติจะเป็นการเผชิญหน้ากัน แต่บางครัง้เกิดสถานการณ์
ฉุกเฉิน จึงควรมีการศึกษาการเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่นโดยการให้
ค าปรึกษากลุม่แบบออนไลน์อยา่งเต็มรูปแบบ  
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 

และหนังสือเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจแบบสอบถามเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่น
และ 

การเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่ยโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ภ า ค วิ ช า ก า ร แ น ะ แ น ว แ ล ะ 

จิตวิทยาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ใจตรง อาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาจิตวิทยา 
       มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
3. อาจารย์ ดร.ภริูเดช พาหยุทุธ์  อาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาจิตวิทยา 

     มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็ข้อมูลและ 

เอกสารการขอจริยธรรมส าหรับการวจิัยที่ท ามนุษย์ 
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ภาคผนวก ค 
ค่าดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่นและ 

ค่าดชันีความสอดคล้องของการให้ค าปรึกษาเป้าหมายกลุ่มเพื่อเสริมสร้างเป้าหมายทาง
การศึกษาของนักเรียนวัยรุ่น 
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ตาราง 9 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่น 

ข้อ ผลพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ รวม ค่า  หมายเหตุ 
 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  IOC  
1 0 1 1 2 0.67 คดัเลือกไว้ 
2 0 1 1 2 0.67 คดัเลือกไว้ 
3 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
4 0 1 1 2 0.67 คดัเลือกไว้ 
5 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
6 1 0 -1 0 0.00 ตดัทิง้ 
7 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
8 1 0 0 1 0.33 ตดัทิง้ 
9 0 0 0 0 0.00 ตดัทิง้ 

10 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
11 0 0 1 1 0.33 ตดัทิง้ 
12 0 0 1 1 0.33 ตดัทิง้ 
13 0 1 1 2 0.67 คดัเลือกไว้ 
14 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
15 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
16 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
17 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
18 0 1 1 2 0.67 คดัเลือกไว้ 
19 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
20 0 1 1 2 0.67 คดัเลือกไว้ 
21 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
22 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
23 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
24 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
25 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
26 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

ข้อ ผลพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ รวม ค่า  หมายเหตุ 
 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  IOC  
27 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว้ 
28 1 1 -1 1 0.33 ตดัทิง้ 
29 0 0 1 1 0.33 ตดัทิง้ 
30 1 -1 1 1 0.33 ตดัทิง้ 
31 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว้ 
32 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
33 0 1 1 2 0.67 คดัเลือกไว้ 
34 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
35 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
36 1 0 1 1 0.67 คดัเลือกไว้ 
37 0 0 1 1 0.33 ตดัทิง้ 
38 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว้ 
39 1 0 1 2 0.67 คดัเลือกไว้ 
40 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
41 0 0 1 1 0.33 ตดัทิง้ 
42 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
43 0 1 0 1 0.33 ตดัทิง้ 
44 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
45 0 0 1 1 0.33 ตดัทิง้ 
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ตาราง 10 การวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้องของการการเสริมสร้างเปา้หมายทางการศกึษาของ
นกัเรียนวยัรุ่นโดยการให้ค าปรึกษากลุม่ 
 

หัวข้อการพจิารณา คะแนนความคิดเหน็ 
ของผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวม IOC ผลการ
พจิารณา 

การ
น าไปใช้ 

 คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

    

ครัง้ที่ 1 ปฐมนิเทศ        
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
นิยามศพัท์ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

เ นื ้อ ห า ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วตัถปุระสงค์ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

เทคนิคท่ีใช้สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

ครัง้ที่ 2 การวางแผนทางการเรียน 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
นิยามศพัท์ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

เ นื ้อ ห า ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วตัถปุระสงค์ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

เทคนิคท่ีใช้สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

ครัง้ที่ 3 การเลือกทางการเรียน 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
นิยามศพัท์ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

เ นื ้อ ห า ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วตัถปุระสงค์ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

เทคนิคท่ีใช้สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

หัวข้อการพจิารณา คะแนนความคิดเหน็ 
ของผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวม IOC ผลการ
พจิารณา 

การ
น าไปใช้ 

 คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

    

ครัง้ที่ 4 ความเช่ือม่ันว่าตนเองสามารถน าไปสู่การเลือกสายการเรียนนัน้และสามารถท าผลการเรียนที่ดีได้ 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
นิยามศพัท์ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

เ นื ้อ ห า ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วตัถปุระสงค์ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

เทคนิคท่ีใช้สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

ครัง้ที่ 5 การควบคุมตัวเองให้ไปสู่เป้าหมายทางการเรียน 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
นิยามศพัท์ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

เ นื ้อ ห า ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วตัถปุระสงค์ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

เทคนิคท่ีใช้สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

ครัง้ที่ 6 ความมุ่งม่ันในการเรียนเพ่ือไปสู่สายการเรียนที่ต้องการ 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
นิยามศพัท์ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

เ นื ้อ ห า ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วตัถปุระสงค์ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

เทคนิคท่ีใช้สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

ครัง้ที่ 7 ความพยายามที่จะเรียนให้ผลการเรียนดีเพื่อเข้าสายการเรียนที่ต้องการ 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
นิยามศพัท์ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

เ นื ้อ ห า ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วตัถปุระสงค์ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

เทคนิคท่ีใช้สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

หัวข้อการพจิารณา คะแนนความคิดเหน็ 
ของผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวม IOC ผลการ
พจิารณา 

การ
น าไปใช้ 

 คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

    

ครัง้ที่ 8 ยุตกิารให้ค าปรึกษาและปัจฉิมนิเทศ 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
นิยามศพัท์ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

เ นื ้อ ห า ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วตัถปุระสงค์ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

เทคนิคท่ีใช้สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 
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ภาคผนวก ง 
ค่าอ านาจจ าแนกและความเช่ือม่ันของของแบบสอบถาม 

เป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่น 
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ตาราง 11 คา่อ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่น (n=40) 
 

ข้อ r ผลการพิจารณา ข้อ r ผลการ
พจิารณา 

1 0.43 คดัเลือกไว้ 18 0.53 คดัเลือกไว้ 
2 0.57 คดัเลือกไว้ 19 0.53 คดัเลือกไว้ 
3 0.29 คดัเลือกไว้ 20 0.27 คดัเลือกไว้ 
4 0.54 คดัเลือกไว้ 21 0.74 คดัเลือกไว้ 
5 0.38 คดัเลือกไว้ 22 0.32 คดัเลือกไว้ 
6 0.54 คดัเลือกไว้ 23 0.47 คดัเลือกไว้ 
7 0.18 ตดัทิง้ 24 0.48 คดัเลือกไว้ 
8 0.10 ตดัทิง้ 25 0.59 คดัเลือกไว้ 
9 0.02 ตดัทิง้ 26 0.56 คดัเลือกไว้ 

10 -0.07 ตดัทิง้ 27 0.52 คดัเลือกไว้ 
11 0.36 คดัเลือกไว้ 28 0.46 คดัเลือกไว้ 
12 0.64 คดัเลือกไว้ 29 0.33 คดัเลือกไว้ 
13 0.34 คดัเลือกไว้ 30 0.30 คดัเลือกไว้ 
14 0.31 คดัเลือกไว้ 31 0.49 คดัเลือกไว้ 
15 0.13 ตดัทิง้ 32 0.48 คดัเลือกไว้ 
16 0.49 คดัเลือกไว้ 33 0.46 คดัเลือกไว้ 
17 0.53 คดัเลือกไว้    

 
แบบสอบถามเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่นโดยรวมมีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.87 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่น 
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แบบสอบถามเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่น  
 

ค าชีแ้จง 
 แบบสอบถามนี ้จดัท าขึน้เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิจยัเก่ียวกับการให้ค าปรึกษากลุ่ม
เพื่อเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่นโดยนิสิตปริญญาโท สาขาการวิจยัและ
พฒันาศกัยภาพมนษุย์ เอกจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ ผู้วิจยัขอความร่วมมือผู้ตอบแบบสอบถามนี ้กรุณาตอบตามความเป็นจริง ทัง้นีผู้้วิจยัขอรับ
รองว่าจะเก็บข้อมลูเหล่านีไ้ว้เป็นความลบั และจะไม่เกิดผลเสียต่อท่านแต่ประการใด  โดยจะน า
ผลท่ีได้มาวิเคราะห์เพื่อเสนอผลการประเมินเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนในภาพรวม
เท่านัน้ 
 ขอให้ท่านพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วใสเ่คร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สกึ
ความคดิเห็นและการกระท าท่ีแท้จริงของท่านมากท่ีสดุ โดยมีเกณฑ์ดงันี ้
 จริงท่ีสดุ  หรือ  ข้อความนัน้ตรงกบัความเห็นของนกัเรียนมากท่ีสดุ 
  จริง   หรือ  ข้อความนัน้ตรงกบัความเห็นของนกัเรียนคอ่นข้างมาก  
  คอ่นข้างจริง  หรือ  ข้อความนัน้ตรงกบัความเห็นของนกัเรียนปานกลาง 
  คอ่นข้างไมจ่ริง  หรือ  ข้อความนัน้ไมต่รงกบัความเห็นของนกัเรียนเท่าไหร่นกั 
  ไม่จริง   หรือ  ข้อความนัน้ไมต่รงกบัความเห็นของนกัเรียนเลย 

  

ผู้วิจยัขอขอบคณุนกัเรียนท่ีได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเปา้หมายทาง

การศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่น และให้ความชว่ยเหลือในการวิจยัครัง้นีอ้ยา่งดียิ่ง 

 

 

นางสาวอชิรญา จตรุภทัรไพบลูย์ 
นกัศกึษาปริญญาโท สาขาวิชา การวิจยัและการพฒันาศกัยภาพมนษุย์ 

แขนงวิชา จิตวิทยาพฒันามนษุย์และการให้ค าปรึกษา 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินวโิรฒ 
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แบบสอบถามเป้าหมายทางการศึกษา 
 

เพศ    ชาย   หญงิ 
ระดับชัน้   ม.1   ม.2   ม.3     

 

ข้อ ข้อความ/ค าถาม 

ระดับความคดิเหน็ 

จริงท่ีสดุ จริง 
คอ่นข้าง
จริง 

คอ่นข้าง
ไมจ่ริง 

ไมจ่ริง 

1 ฉนัรู้วา่ตวัเองชอบเรียนวิชาอะไรมากท่ีสดุ      

2 ฉนัรู้วา่ตวัเองเรียนเก่งวิชาอะไรมากท่ีสดุ      

3 ฉนัมีการวางแผนในการเลือกสายการเรียนตอ่      

4 ฉนัหาความรู้เพิ่มเติมเร่ืองการเลือกสายการเรียน      

5 ฉนัมีการก าหนดขัน้ตอนท่ีจะไปสูส่ายการเรียนท่ีต้องการ      

6 ฉนัปรึกษาเพื่อนในเร่ืองการเลือกสายการเรียน      

7 ฉนัเช่ือวา่ฉนัจะสามารถเข้าสายการเรียนในสายการเรียนท่ี
ต้องการได้ 

     

8 ฉนัมัน่ใจวา่ฉนัสามารถท าให้เปา้หมายทางการเรียนเป็น
จริงได้ 

     

9 ฉนักล้าท่ีจะปฏิเสธเพ่ือนทกุครัง้ท่ีเพ่ือนชวนหนีเรียน      

10 แม้จะพบปัญหาฉนัเช่ือวา่ฉนัจะผ่านไปได้      

11 ฉนัเช่ือวา่ฉนัสามารถท างานเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด      

12 ฉนัสามารถควบคมุตนเองให้ตัง้ใจตลอดคาบเรียนได้      

13 ฉนัมัน่ใจวา่ฉนัสามารถท างานที่ครูมอบหมายอยา่งเตม็ท่ี      

14 ฉนัเช่ือวา่ฉนัสามารถท าผลการผลเรียนให้ดีได้      

15 ฉนัมัน่ใจวา่ฉนัสามารถสอบผา่นทกุวิชา      

16 ฉนัเช่ือวา่ฉนัเป็นคนหนึง่ท่ีมีศกัยภาพ      

17 ฉนัมัน่ใจวา่ฉนัสามารถทบทวนบทเรียนเสมอ      

18 ฉนัคิดวา่การเรียนส าคญั      

19 ฉนัพยายามท่ีจะท าเกรดเฉลี่ยให้สงูเพ่ือเข้าสายการเรียนท่ี
ต้องการ 

     

20 ฉนัเตรียมความพร้อมด้านการเรียนเพ่ือเข้าเรียนในแผนการ
เรียนท่ีต้องการ 
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ข้อ ข้อความ/ค าถาม 

ระดับความคดิเหน็ 

จริงท่ีสดุ จริง 
คอ่นข้าง
จริง 

คอ่นข้าง
ไมจ่ริง 

ไมจ่ริง 

21 ฉนัมีความตัง้ใจท่ีจะเข้าสายการเรียนท่ีต้องการให้ได้      

22 เม่ือฉนัตัง้เปา้หมายแล้ว ฉนัมีความมุง่มัน่ท่ีจะท าจนส าเร็จ      

23 ฉนัตัง้ใจเรียนเพ่ือให้เข้าสายการเรียนท่ีต้องการ      

24 ฉนัรู้สกึท้อแท้เม่ือต้องการท างานสง่ครู      

25 ฉนัรู้สกึท้อแท้ในการเรียน       

26 เม่ือเจอบทเรียนท่ียาก ฉนัจะทบทวนเพ่ือให้เข้าใจให้ได้      

27 อปุสรรคตา่ง ๆ ท่ีเข้ามาไมส่ามารถลดความพยายามใน
ความตัง้ใจเรียนเพ่ือเข้าสายการเรียนท่ีต้องการ 

     

28 ฉนัตัง้ใจท าการบ้านให้ได้คะแนนเก็บดี      
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ภาคผนวก ฉ 
การเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่นโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
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ครัง้ที่ 1 

เร่ือง 

 การสร้างสมัพนัธภาพ 

แนวคดิส าคัญ 

 จาคอปส์ แมสสันและฮาร์วิล (Jacobs; Masson; & Harvill. 2009: 29-31) ได้อธิบาย

ขัน้ตอนเร่ิมต้นกลุ่ม (The beginning stage) ไว้ว่าเป็นขัน้ตอนของการสร้างสมัพันธภาพ ชีแ้จง

วตัถปุระสงค์ สร้างความไว้วางใจ ข้อตกลงและก าหนดบทบาทของสมาชิกกลุ่มด้วยกนัเองรวมถึง

ผู้ ให้ค าปรึกษา ซึ่งหากขึน้ตอนเร่ิมต้นกลุ่มประสบความส าเร็จจะส่งผลให้การให้ค าปรึกษากลุ่ม

เป็นไปอย่างราบร่ืน คอเรย์ (Corey. 2014: 179-184) ได้เสนอเจตคติของผู้น ากลุ่มท่ีจะน าไปสู่การ

สร้างความวางไว้ใจท่ีมีตอ่สมาชิกไว้และท าให้การให้ค าปรึกษากลุม่เป็นไปอย่างราบร่ืน ได้แก่ การ

เอาใจใส่และการรักษาความลับ นอกจากการสร้างความไว้วางใจข้างต้น ผู้ วิจัยได้ใช้การให้

ค าปรึกษาครัง้แรกในการอธิบายให้สมาชิกเข้าใจถึงตวัแปรเป้าหมายทางการศึกษา เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจท่ีตรงกนัระหวา่งผู้วิจยัและสมาชิกและก าหนดทิศทางกลุม่ร่วมกนั 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสร้างสมัพนัธภาพอนัดีระหว่างผู้ วิจยักับสมาชิกกลุ่ม และระหว่างสมาชิกในกลุ่ม

ด้วยกนัเอง 

 2. เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยความจริงใจและไว้วางใจซึง่กนัและกนั 

 3. เพื่อให้สมาชิกกลุม่ทราบถึงวตัถปุระสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุม่ ข้อตกลงการเข้าร่วม

กลุม่รวมถึงบทบาทหน้าท่ีของผู้วิจยัและสมาชิกกลุม่ ตลอดจนระยะเวลา จ านวนครัง้ และสถานท่ี

ในการให้ค าปรึกษากลุม่ 

 4. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มทราบถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม

เพื่อการเสริมสร้างเปา้หมายทางการศกึษา 

เวลาที่ใช้ 90 นาที 
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ส่ือ/อุปกรณ์ 

 1. กระดาษ A4 จ านวน 1 แผน่ 

 2. ดินสอและยางลบ 

วิธีด าเนินการ 

1. ขัน้เร่ิมต้น 

  1.1 ผู้วิจยัเร่ิมต้นโดยการกล่าวต้อนรับและแนะน าตนเองให้สมาชิกกลุ่มได้ทราบ 

รวมถึงชวนสมาชิกพดูคยุเร่ืองทัว่ไป 

  1.2 ผู้วิจยัสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งสมาชิกกลุม่โดยให้สมาชิกกลุม่โดยให้แนะน า

ตวัเองรอบกลุม่ (The name round) เพื่อเป็นการเร่ิมต้นให้สมาชิกได้รู้จกัและมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพื่อน

สมาชิกคนอื่น  

  1.3 ผู้ วิจัยชีแ้จงวัตถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่ม บทบาทของผู้ วิจัย 

บทบาทของสมาชิกกลุม่ ประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุม่ รวมถึงระยะเวลาและสถานท่ีท่ีใช้ในการให้

ค าปรึกษากลุม่ 

2. ขัน้ด าเนินการ 

  2.1 ผู้วิจยัสอบถามสมาชิกกลุ่มถึงความเข้าใจในค าว่าเป้าหมายทางการศึกษา

ตามมุมมองของสมาชิกกลุ่ม และอธิบายให้สมาชิกทุกคนทราบถึงความหมายท่ีแท้จริงของ

เปา้หมายทางการศกึษาเพื่อให้สมาชิกเกิดความเข้าใจและมีเปา้หมายร่วมกนั 

  2.2 ผู้ วิจัยสอบถามสมาชิกเก่ียวกับเร่ืองราวท่ีท าให้สมาชิกรู้สึกว่าตนเองขาด

เปา้หมายทางการศกึษา และแลกเปลี่ยนกนัภายในกลุม่ 

  2.3 ผู้ วิจัยกระตุ้ นให้สมาชิกรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการอธิบายถึง

ผลเสียท่ีสมาชิกขาดเป้าหมายทางการศึกษารวมถึงข้อดีท่ีจะเกิดขึน้ถ้าสมาชิกมีเป้าหมายทาง

การศกึษาเพิ่มขึน้ รวมถึงเปิดมมุมองใหม่ท่ีท าให้สมาชิกรู้สกึว่าตนเองมีศกัยภาพและมีตวัเลือกใน

การด าเนินชีวิต โดยการให้สมาชิกทบทวนตนเองถึงความส าเร็จท่ีเคยเกิดขึน้จากความสามารถ

ของตนเอง 
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3. ขัน้ยุต ิ

  3.1 ผู้วิจยัให้สมาชิกสรุปสิ่งท่ีจากการให้ค าปรึกษาในครัง้นีท้ัง้ด้านความคิด และ

ความรู้สกึ รวมถึงสิง่ท่ีสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั 

  3.2 ในกรณีท่ีสมาชิกเกิดความสงสัย ผู้ วิจัยจะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ซกัถาม 

และมีการนดัหมายวนัเวลาและสถานท่ีส าหรับการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป 

การประเมินผล 

 1. สงัเกตจากการให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและการท ากิจกรรม 

 2. สงัเกตจากการตอบค าถามและการซกัถามของสมาชิก  
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ครัง้ที่ 2 

เร่ือง 

การวางแผนทางการเรียน 

แนวคดิส าคัญ 

 การวางแผนเป็นเร่ืองส าคญั ท่ีจะช่วยให้ประสบความส าเร็จในชีวิตได้ ตามประเภทของ

การแนะแนว 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศกึษา ด้านอาชีพ และด้านสว่นตวัและสงัคม การวางแผนด้าน

การศกึษาจะเป็นตวัช่วยนกัเรียนในการไปสูค่วามส าเร็จได้ ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงท าการวางแผนทางการ

เรียนให้แก่สมาชิกกลุ่ม โดยใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง โดยใช้เทคนิค 

WDEP เพื่อให้ผู้ รับค าปรึกษาวางแผนทางการเรียนได้ และใช้เทคนิคการให้ค าปรึกษาต่าง ๆ ดงันี ้

การฟัง การถาม การให้ข้อมลูย้อนกลบั การให้ก าลงัใจ การสรุปความ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สมาชิกเห็นถึงความส าคญัของการวางแผนทางการเรียน 

2. เพื่อให้สมาชิกวางแผนทางการเรียนของตนเองได้อยา่งเหมาะสม 

เวลาที่ใช้ 90 นาที 

ส่ือ/อุปกรณ์ 

 1. ใบงาน WDEP 

 2. ดินสอและยางลบ 

วิธีด าเนินการ 

1. ขัน้เร่ิมต้น 

 1.1 ผู้วิจยัสร้างสมัพนัธภาพโดยการกล่าวทกัทายสมาชิกกลุ่มด้วยสีหน้ายิม้แย้มแจ่มใส 

เป็นกนัเอง โดยการถามสมาชิกในเร่ืองทัว่ไป เป็นการสร้างความคุ้นเคยตอ่กนัภายในกลุม่ 
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 1.2 ผู้วิจยัตัง้ค าถามกบัสมาชิกวา่ เคยมีการวางแผนอะไรในชีวิตบ้าง ให้สมาชิกได้ทบทวน

ตวัเองและตอบทีละคน ขณะท่ีสมาชิกตอบ ผู้ วิจยัจะใช้เทคนิคการฟัง การสะท้อนความ และให้

สมาชิกกลุม่มีสว่นร่วมในการอภิปรายแสดงความคดิเห็นและให้ข้อมลูย้อนกลบั 

 1.3 เม่ือสมาชิกตอบครบทุกคนแล้ว ผู้ วิจัยอธิบายถึงความส าคัญของการวางแผน 

โดยเฉพาะการวางแผนทางการเรียน 

2. ขัน้ด าเนินการ 

 2.1. ผู้ วิจัยแจกใบงาน WDEP ของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง 

เพื่อให้สมาชิกกลุม่ได้ส ารวจตวัเองในด้านการเรียนและวางแผนด้านการเรียนตอ่ไป ให้สมาชิกกลุม่

ลงมือท า  

 2.2 ผู้ วิจัยให้สมาชิกเล่าถึง ใบงาน WDEP ของตนเองให้สมาชิกคนอ่ืนฟัง และให้เพื่อน

สมาชิกให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ขณะท่ีสมาชิกเล่า ผู้ วิจัยจะใช้เทคนิคการฟัง การสะท้อนความ 

การให้ก าลงัใจ การให้ข้อมลูย้อนกลบั และการสรุปความ 

3. ขัน้ยุต ิ

 3.1 ผู้วิจยัสรุปใบงาน WDEP และให้ความรู้ 

 3.2 ผู้วิจยัให้สมาชิกแตล่ะคน ช่วยกนัสรุปสิ่งท่ีได้จากให้ค าปรึกษาในครัง้นี ้

 3.3 ท าการนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป 

การประเมินผล 

 1. สงัเกตความสนใจ ตัง้ใจ และมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 2. สงัเกตจากการตอบค าถาม การสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการให้ค าปรึกษา 
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ใบงาน WDEP 

W (Want) - ต้องการให้การเรียนเป็นอย่างไร 
- ต้องการท่ีจะเปลี่ยนแปลงอะไรในการเรียนของ
ตวัเอง 

 

D (Direction 
and Doing) 

- ตอนนีไ้ด้ลงมือท าอะไรไปบ้างท่ีจะพาไปสูส่ิง่ท่ี
ต้องการในการเรียน 

 

E 
(Evaluation) 

- การกระท าอะไรบ้างที่จะท าให้ได้ในสิง่ท่ีต้องการใน
การเรียน 
- เราได้ท าหรือไม่  

 

P (Planning) - มีการวางแผนอยา่งไรท่ีจะพาไปสูส่ิง่ท่ีต้องการใน
การเรียน 
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ครัง้ที่ 3 

เร่ือง การเลือกทางการเรียน 

แนวคดิส าคัญ 

การเลือกเป็นเร่ืองส าคญัในชีวิต โดยเฉพาะการเลือกทางการเรียน เพราะจะน าไปสู่การ

ประกอบอาชีพท่ีตรงกับความต้องการของตนเอง ดงันัน้ ผู้ วิจัยจึงมีตวัแบบในการเลือกทางการ

เรียนเพื่อช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาได้มีการก าหนดทางเลือกท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมาย โดยใช้เทคนิค

ตวัแบบ (Modeling) ท่ีเป็นเทคนิคจากทฤษฎีการรู้คิด-พฤติกรรม และใช้เทคนิคการให้ค าปรึกษา

ตา่ง ๆ ดงันี ้การฟัง การถาม การให้ข้อมลู การให้ข้อมลูย้อนกลบั การให้ก าลงัใจ การสรุปความ  

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อให้สมาชิกเห็นถึงความส าคญัของการเลือกทางการเรียน 

 2. เพื่อให้สมาชิกมีตัวแบบในการเลือกทางการเรียนเพื่อเป็นแนวทางการเลือกทางการ

เรียนของตนเอง 

เวลาที่ใช้ 90 นาที 

ส่ือ/อุปกรณ์ 

 1. ใบงานเร่ือง การเลือกทางการเรียน 

 2. ใบความรู้เร่ือง ตวัแบบการเลือก 

วิธีด าเนินการ 

1. ขัน้เร่ิมต้น 

1.1 ผู้วิจยัสร้างสมัพนัธภาพโดยการถามสมาชิกเร่ืองเข้ากลุม่ในครัง้ท่ีผ่านมา เก่ียวกบัการ

วางแผนการเรียนวา่เป็นอยา่งไร 

1.2 ผู้ วิจยัตัง้ค าถามกับสมาชิกว่า เคยมีการเลือกอะไรในชีวิตบ้าง ให้สมาชิกได้ทบทวน

ตวัเองและตอบทีละคน ขณะท่ีสมาชิกตอบ ผู้วิจยัจะใช้เทคนิคการฟัง การสะท้อนความรู้สกึ และ

การยอมรับอยา่งไมมี่เง่ือนไข 
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 1.3 เม่ือสมาชิกตอบครบทุกคนแล้ว ผู้วิจยับอกถึงความส าคญัของการเลือก โดยเฉพาะ

การเลือกทางการเรียน 

2. ขัน้ด าเนินการ 

 2.1 ผู้วิจยัแจกใบงานเร่ือง การเลือกทางการเรียน เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้คิดถึงอาชีพจาก

การเรียนจบตามคณะท่ีก าหนดให้ และมีช่องระบุเพิ่มเติมตามความสนใจของสมาชิก และให้

สมาชิกได้ส ารวจตวัเองวา่อยากเรียนในคณะใด ให้สมาชิกลงท า 

 2.2 ผู้วิจยัให้สมาชิกเล่าถึง ใบงาน การเลือกทางการเรียน ของตนเองให้สมาชิกคนอ่ืนฟัง 

และให้เพื่อนสมาชิกให้ก าลงัใจซึ่งกันและกัน ขณะท่ีสมาชิกเล่า ผู้ วิจัยจะใช้เทคนิคการฟัง การ

สะท้อนความ การให้ก าลงัใจ การให้ข้อมลู และการสรุปความ  

 2.3 แจกใบความรู้เร่ือง ตวัแบบการเลือก ให้เวลาสมาชิกอ่าน 2-3 นาที และถามว่า เม่ือ

อา่นจบแล้ว มีความคดิและความรู้สกึอยา่งไรกบัใบงานท่ีได้อา่น 

3. ขัน้ยุต ิ

 3.1 ผู้วิจยัให้สมาชิกแตล่ะคน ช่วยกนัสรุปสิ่งท่ีได้จากให้ค าปรึกษาในครัง้นี ้

 3.2 ท าการนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป   

การประเมินผล 

 1. สงัเกตความสนใจ ตัง้ใจ และมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 2. สงัเกตจากการตอบค าถาม การสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการให้ค าปรึกษา 
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ใบงาน การเลือกทางการเรียน 

ค าชีแ้จง เขียนอาชีพท่ีเม่ือเรียนจบจากคณะเหลา่นีใ้ห้ได้มากท่ีสดุ และวงกลมคณะท่ีตนเองอยาก

เรียนมากท่ีสดุ 

 
แพทยศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ศิลปกรรมศาสตร์ 

 
วิศวกรรมศาสตร์ 

 
ศึกษาศาสตร์ 

 
คณะอื่นที่สนใจ 
(โปรดระบุ) 
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ใบความรู้เร่ือง ตวัแบบของการเลือก 

เฌอปรางจบการศกึษาระดบัมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนรุ่งอรุณ

เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบตัร มหาลยัมหิดล ปีการศึกษา 2561 

ได้รับ เกียรตินิยมอนัดบั 2 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี วิทยาลยั

นานาชาต ิมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา ในวนัพธุ ท่ี 2 ตลุาคม 2562 

เฌอปรางชอบวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว และก็ยังมีความชอบทางด้าน

วิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ทัง้ 3 สายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วย แต่เธอว่า

รู้สกึตวัเองถนดัเคมีมากกว่า มีความรู้สกึว่าเคมีมนัเป็นระหว่างกลาง

ของทกุอย่าง ดงันัน้เธอจึงตดัสินใจท่ีจะเรียนสาขาวิชาเคมี และ วิชา

โทฟิสิกส์นัน่เอง ระหว่างเรียนท่ีมหาวิทยาลยัมหิดล เฌอปรางเคยเป็นผู้ช่วยวิจยัและเคยร่วมงาน

วิจัยเร่ืองการทดลองขวดสีน า้เงิน จนได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ Royal Society 

Open Science ของสหราชอาณาจกัร เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อีกด้วย   

ท่ีมา : https://teen.mthai.com/education/177629.html 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมอริทจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา

จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

และส าเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาจากคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรติ

นิ ยมอัน ดับ  2) ปั จจุบั น เป็ น แพท ย์ ใ ช้ทุ น

อายุรศาสตร์ท่ีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม

พระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ถึงแม้จะมีงานในวงการบนัเทิงมากมาย แต่

หมอริทก็ไม่เคยทิง้การเรียนเลยซกัครัง้ และในตอนนีท่ี้เขาเรียน ผิวหนงั แพทยศาสตร์นานาชาติ

จฬุาภรณ์ ธรรมศาสตร์ ผลการเรียนของเขาได้ A ทัง้หมด จนได้เกรด 4.00 เลยทีเดียว 

ท่ีมา : https://www.sanook.com/campus/1395841/ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เฌอปราง อารีย์กุล  
(เฌอปราง BNK48) 

เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช (หมอริท) 

https://teen.mthai.com/education/177629.html
https://www.sanook.com/campus/1395841/
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ใบความรู้เร่ือง ตวัแบบของการเลือก (ต่อ) 

ดีเจแมนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะมนุษยศาสตร์  

เอกสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัรามค าแหง เม่ือตอนวยัรุ่นทะเลาะวิวาทใน

โรงเรียน และลองยาเสพติดจนติด ไม่เข้าเรียนและโดนไล่ออกจากโรงเรียน 

เคยโดนต ารวจจบัตอนไปเท่ียว RCA ตอนอาย ุ15 ปี เพราะอายไุม่ถึง เคยไป

ขบัมอเตอร์ไซค์ตอนกลางคืน โดนยิงท่ี 4 นดั โชคดีท่ีไม่โดนร่างกาย และได้

เข้าไปสถานบ าบดัให้เลิกยาเสพติด เม่ือเลิกยาเสพติดได้ ก็กลบัมาเรียน เข้า

วงการบนัเทิง ประกวดเวทีทรู อะคาเดม่ี แฟนเทเชีย ซีซัน่ท่ี 4  ทกุอยา่งก าลงั

เป็นไปได้ด้วยดี แตก็่ได้หนักลบัไปเสพยาเสพตดิอีกครัง้ 4-5 ปี จนร่างกายไม่

ไหว ต้องไปเข้าโรงพยาบาล เกือบเสียชีวิต แม่ของดีเจแมนช็อกล้มทัง้ยืนเม่ือหมอน าเอกสารเซ็น

ยินยอมหากเสียชีวิตมาให้ แต่ก็รอดมาได้ และได้เปลี่ยนตวัเองเป็นคนใหม่ท่ีไม่ไปยุ่งเก่ียวกับยา

เสพตดิ จนเป็นดีเจแมนถึงทกุวนันี ้ 

ท่ีมา : https://www.khaosod.co.th/entertainment/news_2950510 

 จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เม่ือตอนวยัรุ่นได้

ตดัสินใจหนีออกจากบ้านเธอต้องมาท างานหาเงินและส่งตวัเองเรียน

โดยงานท่ีต้นหอมท านัน่ก็คือสถานบริการท่ีเป็นผบัอโคจรแห่งหนึ่ง โดย

เป็นพนักงานชงเคร่ืองดื่มเพราะอายุยังน้อย มักจะมีแขกมาแซวเป็น

ปกติ จนวนัหนึ่งพนกังานดร๊ิงก์ไม่พอ หวัหน้าบาร์จึงสอบถามว่ามีใคร

สนใจท าไหม ต้นหอมอาสาเพราะคิดว่าได้รับเงินเยอะ แต่ไม่คิดว่า

จะต้องเจอกับสถานการณ์เสี่ยงภายหลงั ต้นหอมถูกแขกลวนลามแต่

สามารถเอาตวัรอด หัวหน้าจึงบาร์จึงไม่ให้ท าดร๊ิงก์ ถึงแม้ว่าจะท างานในท่ีแบบนี ้แต่ต้นหอมก็

สามารถเอาตวัรอด และกลบัมาเรียน แต่ก็ยงัเข้าไปยุ่งกับเร่ืองของยาเสพติดจากการตามเพื่อน 

สง่ผลให้เรียนเร่ืองไม่จบต้องลาออก แต่ในท่ีสดุก็สามารถเลิกยาเสพติดได้ และกลบัไปเรียนจนจบ

ได้  

ท่ีมา : https://www.thairath.co.th/entertain/news/1328738  

พัฒนพล มินทะขิน 
(ดีเจแมน) 

ศกุนตลา เทียนไพโรจน์ 
(ดีเจต้นหอม) 

https://www.khaosod.co.th/entertainment/news_2950510
https://www.thairath.co.th/entertain/news/1328738
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ครัง้ที่ 4 

เร่ือง เช่ือมัน่วา่ตนเองสามารถน าไปสูก่ารเลือกสายการเรียนนัน้และสามารถท าผลการเรียนท่ีดีได้ 

แนวคดิส าคัญ 

ความเช่ือมัน่ในตวัเองเป็นคณุลกัษณะส าคญัของบคุคล โดยเฉพาะความเช่ือมัน่ในตวัเอง

ด้านการเรียน เพราะจะพาไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงชวนให้สมาชิก

กลุ่มมีความเช่ือมั่นในตัวเองมากขึน้ โดยใช้เทคนิคท่ีดัดแปลงมาจากเส้นทางชีวิต ( time line 

technique) เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้เห็นถึงอุปสรรคและจุดเด่นของตนเองในการไปสู่เป้าหมาย

ทางการเรียน และเทคนิคการโต้แย้งกบัความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผล (Disputing irrational Belief) 

จากทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม นอกจากนีย้งัมีเทคนิค

การฟัง การถาม การให้ข้อมลูย้อนกลบั การให้ก าลงัใจ การสรุปความ 

วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้สมาชิกมีความเช่ือมัน่ว่าตนเองสามารถน าไปสูก่ารเลือกสายการเรียนนัน้ได้มากขึน้

  

เวลาที่ใช้ 90 นาที 

ส่ือ/อุปกรณ์ 

 ใบงานเร่ือง การไปสูเ่ปา้หมาย (คณะ มหาวิทยาลยัในฝัน) 

วิธีด าเนินการ 

1. ขัน้เร่ิมต้น 

1.1 ผู้ วิจัยสร้างสมัพันธภาพโดยการถามสมาชิกเร่ืองเข้ากลุ่มในครัง้ท่ีผ่านมา เก่ียวกับ

อาชีพอะไรท่ีเลือก และสอดคล้องกบัสายการเรียนอะไร 

1.2 ผู้วิจยัตัง้ค าถามกบัสมาชิกว่า เส้นทางท่ีจะไปสู่จดุมุ่งหมายหรืออาชีพนัน้เป็นอย่างไร 

และคิดอย่างไร ให้สมาชิกกลุม่หลบัตาลง ผู้วิจยัพดูชวนสมาชิกคิดไป เช่น ตอนนีต้วัเราก าลงันัง่ท า

อยูท่ี่ท างานนัน้ เจออะไรบ้าง ให้สมาชิกคดิตาม 
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 1.3 ผู้วิจยัให้สมาชิกกลุม่ลืมตา และให้ทกุคนเลา่ว่าขณะท่ีหลบัตา เห็นภาพอะไร และเป็น

อย่างไรบ้าง ขณะท่ีสมาชิกเลา่ ผู้วิจยัจะใช้เทคนิคการฟัง การสะท้อนความ การให้ก าลงัใจ การให้

ข้อมลูย้อนกลบั และการสรุปความ หลงัจากเลา่ครบทกุคน  

2. ขัน้ด าเนินการ 

 2.1 ผู้วิจยัแจกใบงานเร่ือง การไปสู่เป้าหมาย (คณะ มหาวิทยาลยัในฝัน) เพื่อให้สมาชิก

กลุม่ได้ส ารวจและทบทวนตวัเองถึงอปุสรรคและจดุเดน่ของตนเองท่ีน าไปสูเ่ปา้หมายทางการเรียน

ของตนเอง ให้สมาชิกกลุม่ได้ลงมือ 

 2.2 ผู้ วิจัยให้สมาชิกเล่าถึง ใบงาน การไปสู่เป้าหมาย (คณะ มหาวิทยาลยัในฝัน) ของ

ตนเองให้สมาชิกคนอื่นฟัง และให้เพื่อนสมาชิกให้ก าลงัใจซึง่กนัและกนั ขณะท่ีสมาชิกเลา่ ผู้วิจยัใช้

เทคนิคการโต้แย้งกับความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล (Disputing irrational Belief) เพื่อให้สมาชิกได้

ส ารวจตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขความคิด ความเช่ือ การให้คุณค่าและเจตคติท่ีสมาชิกมีต่อ

ตวัเองและผู้ อ่ืน เน้นในด้านการเรียน และใช้เทคนิคการฟัง การสะท้อนความ การให้ก าลงัใจ การ

ให้ข้อมลูย้อนกลบั และการสรุปความ   

 2.3 ผู้วิจยัให้สมาชิกลองบอกเร่ืองความคดิอปุสรรคของตวัเองวา่มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

ไหม เช่น ความขีเ้กียจ ตดิโทรศพัท์ ไมมี่เวลา ลดลงบ้างไหม 

3. ขัน้ยุต ิ

 3.1 ผู้วิจยัให้สมาชิกแตล่ะคน ช่วยกนัสรุปสิ่งท่ีได้จากให้ค าปรึกษาในครัง้นี ้

 3.2 ท าการนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป 

การประเมินผล 

 1. สงัเกตความสนใจ ตัง้ใจ และมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 2. สงัเกตจากการตอบค าถาม การสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการให้ค าปรึกษา 
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ใบงาน การไปสู่เป้าหมาย (คณะ มหาวทิยาลัยในฝัน) 

ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนเขียนสิง่ท่ีเป็นอปุสรรคและจดุเดน่ของตนเอง ท่ีมีผลตอ่การไปสูเ่ปา้หมาย 

 

 

คณะ.................................................มหาวิทยาลัย......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมเสน้ทางชวีติ (Time-line technique) สกล วรเจรญิศร.ี (2560 : 156 อา้งองิจาก Geldard and Geldard)  

 

จุดเด่น อุปสรรค์ 
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ครัง้ที่ 5 

เร่ือง การควบคมุตวัเองให้ไปสูเ่ปา้หมายทางการเรียน 

แนวคดิส าคัญ 

การควบคุมตวัเองเป็นสิ่งส าคญัในชีวิต โดยเฉพาะการควบคุมตวัเองให้ไปสู่เป้าหมาย

ทางการเรียน เพราะจะเป็นสิ่งท่ีช่วยให้ประสบความส าเร็จ ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงชวนให้สมาชิกกลุ่มมี

การควบคมุตวัเองให้ไปสู่เป้าหมายทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการกฎการควบคมุตวัเองด้านการ

เรียน ท่ีดดัแปลงมาจากเทคนิคการเขียนกฎให้ตวัเอง (Writing Your Own Rules) เพื่อให้สมาชิก

กลุม่ได้ตัง้กฎของตวัเองเพื่อเป็นแนวทางในการควบคมุตวัเองด้านการเรียน นอกจากนีย้งัมีเทคนิค

การฟัง การถาม การให้ข้อมลูย้อนกลบั การให้ก าลงัใจ การสรุปความ 

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อให้สมาชิกเห็นความส าคญัของการควบคมุตวัเองให้ไปสูเ่ปา้หมายทางการเรียน 

 2. เพื่อให้สมาชิกมีแนวทางในการควบคมุตวัเองให้ไปสูเ่ปา้หมายทางการเรียน  

เวลาที่ใช้ 90 นาที 

ส่ือ/อุปกรณ์ 

 ใบงานเร่ือง กฎการควบคมุตวัเองด้านการเรียน  

วิธีด าเนินการ 

1. ขัน้เร่ิมต้น 

1.1 ผู้ วิจยัสร้างสมัพันธภาพโดยการถามสมาชิกจากประสบการณ์การเข้ากลุ่มในครัง้ท่ี

ผา่นมา  

1.2 ผู้วิจยัให้สมาชิกบอกสิ่งท่ีท าให้ควบคมุตวัเองไม่ได้ในด้านการเรียน ขณะท่ีสมาชิกเล่า 

ผู้วิจยัจะใช้เทคนิคการฟัง การสะท้อนความ การให้ก าลงัใจ การให้ข้อมลูย้อนกลบั และการสรุป

ความ 
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2. ขัน้ด าเนินการ 

 2.1 ผู้วิจัยแจกใบงานเร่ือง กฎการควบคุมตวัเองด้านการเรียน ให้สมาชิกกลุ่มได้ส ารวจ

และตัง้กฎควบคมุตวัเองในการเรียนเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิของตนเองให้ได้ ให้สมาชิก

กลุม่ลงมือท า 

 2.2 ผู้ วิจัยให้สมาชิกเล่าถึง ใบงาน กฎการควบคุมตัวเองด้านการเรียน ของตนเองให้

สมาชิกคนอ่ืนฟัง และให้เพื่อนสมาชิกให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ขณะท่ีสมาชิกเล่า ผู้ วิจัยจะใช้

เทคนิคการฟัง การสะท้อนความ การให้ก าลงัใจ การให้ข้อมลูย้อนกลบั และการสรุปความ   

 2.3 ผู้วิจยัสรุปกบัสมาชิกว่า กฎการควบคมุตวัเองด้านการเรียน สมาชิกเป็นคนท่ีก าหนด

ขึน้มากันเองด้วยตัวเอง และขอให้ท าตามกฎของตัวเอง ซื่อสตัย์กับตวัเองเพื่ อเป็นการควบคุม

ตวัเองให้ไปสูเ่ปา้หมายทางการเรียนได้ส าเร็จ 

3. ขัน้ยุต ิ

 3.1 ผู้วิจยัให้สมาชิกแตล่ะคน ช่วยกนัสรุปสิ่งท่ีได้จากให้ค าปรึกษาในครัง้นี ้

 3.2 ท าการนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป   

การประเมินผล 

 1. สงัเกตความสนใจ ตัง้ใจ และมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 2. สงัเกตจากการตอบค าถาม การสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการให้ค าปรึกษา 
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กฎการควบคุมตัวเองด้านการเรียน 

1. 

 

… 

2. 

 

 

3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พยาน 

ลงช่ือ 

ผู้ เขียน 

ลงช่ือ 

กจิกรรม Writing Your Own Rules (Skip Downing.1996: 66) 



  106 

ครัง้ที่ 6 

เร่ือง มุง่มัน่ในการเรียนเพื่อไปสูส่ายการเรียนท่ีต้องการ 

แนวคดิส าคัญ 

 สกินเนอร์ และเบลมอนต์ (Skinner and Belmon: 1993) กลา่ววา่ ผู้ ท่ีมีความมุง่มัน่ในการ

เรียน แสดงถึงพฤติกรรมท่ีได้รับการสนบัสนนุ ซึง่เก่ียวกบัข้องกบักิจกรรมการเรียนท่ีมีความมุ่งมัน่

ด้านอารมณ์ความรู้สึกในเชิงบวก บุคคลจะเลือกงานท่ีใกล้เคียงกับความสามารถของบุคคลนัน้ 

เร่ิมท าเม่ือได้รับโอกาสและความใช้ความพยายามและการรวมก าลงักันเพิ่มขึน้ในการสนบัสนุน

ด้านงานการเรียนรู้ บุคคลได้แสดงความรู้สึกในเชิงบวกในระหว่างการปฏิบตัิ งานรวมถึงความ

กระตือรือร้น ความเบิกบานใจ ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจ ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงใช้เทคนิค

แผนชีวิต (Action Planner) เพื่อให้สมาชิกก าหนดความต้องการหรือเปา้หมายการทางการเรียนท่ี

จะไปสู่สายการเรียนท่ีต้องการนอกจากนีย้งัมีเทคนิคการฟัง การถาม การให้ข้อมลูย้อนกลบั การ

ให้ก าลงัใจ การสรุปความ 

วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้สมาชิกมีความมุง่มัน่ในการเรียนเพื่อไปสูส่ายการเรียนท่ีต้องการมากขึน้ 

เวลาที่ใช้ 90 นาที 

ส่ือ/อุปกรณ์ 

 1. ใบงานเร่ือง แผนชีวิตในการเรียน 

 2. ดินสอและยางลบ  

วิธีด าเนินการ 

1. ขัน้เร่ิมต้น 

1.1 ผู้วิจยัสร้างสมัพนัธภาพโดยการถามสมาชิกเร่ืองเข้ากลุม่ในครัง้ท่ีผา่นมา  

1.2 ผู้วิจยัสอบถามสมาชิกกลุม่ว่า มีความปรารถนาในชีวิต มีอะไรท่ีอยากท า เม่ือสมาชิก

ตอบ ผู้วิจยัก็สอบถามถึงความปรารถนาในด้านการเรียน มีอะไรท่ีอยากให้เป็นบ้าง  
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2. ขัน้ด าเนินการ 

 2.1 ผู้วิจยัแจกใบงานเร่ือง แผนชีวิตในการเรียน เพื่อให้สมาชิกได้ส ารวจตนเองในเร่ืองท่ี

อยากประส าเร็จความส าเร็จในการเรียน ให้สมาชิกกลุม่ได้ลงมือท า และให้เวลาในการท า 10 นาที 

 2.2 ผู้ วิจยัให้สมาชิกเล่าถึง ใบงาน แผนชีวิตในการเรียน ของตนเองให้สมาชิกกลุ่มได้ฟัง 

และผู้วิจยัให้สมาชิกเลือก 1 ข้อแผนชีวิตในการเรียนท่ีตนเองอยากประสบความส าเร็จก่อน หรือ

ความต้องการข้อใดท่ีใกล้ความส าเร็จมากท่ีสดุ เล่าให้สมาชิกกลุ่มได้ฟัง ขณะท่ีสมาชิกเล่า ผู้วิจยั

จะใช้เทคนิคการฟัง การสะท้อนความ การให้ก าลงัใจ การให้ข้อมลูย้อนกลบั และการสรุปความ   

3. ขัน้ยุต ิ

 3.1 ผู้วิจยัให้สมาชิกแตล่ะคน ช่วยกนัสรุปสิ่งท่ีได้จากให้ค าปรึกษาในครัง้นี ้

 3.2 ท าการนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป 

การประเมินผล 

 1. สงัเกตความสนใจ ตัง้ใจ และมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 2. สงัเกตจากการตอบค าถาม การสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการให้ค าปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  108 

ใบงานเร่ือง แผนชีวิตในการเรียน 

ค าชีแ้จง อะไรคือ 5 สิง่ท่ีนกัเรียนต้องการมากท่ีสดุท่ีเปลี่ยนแปลงในชีวิตของนกัเรียนด้านการเรียน 

หรือสิ่งท่ีอยากจะท า สิง่ท่ีต้องการนีอ้าจเป็นสิง่ท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงหรืออยากจะท า 

ความต้องการที่ 1 

 

 

ความต้องการที่ 2 

. 

. 

ความต้องการที่ 3 

. 

. 

ความต้องการที่ 4 

. 

. 

ความต้องการที่ 5 

. 

. 

 

 

 

 

กจิกรรม แผนชวีติ (Action Planner) สกล วรเจรญิศร.ี (2560 : 157 อา้งองิจาก Thomas. 2014)  
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ครัง้ที่ 7 

เร่ือง พยายามท่ีจะเรียนให้ผลการเรียนดีเพื่อเข้าสายการเรียนท่ีต้องการ 

แนวคดิส าคัญ 

ความพยายามเป็นสิ่งส าคญั โดยเฉพาะความพยายามด้านการเรียน เพราะจะเป็นสิ่งท่ี

ช่วยให้ประสบความส าเร็จ ดังนัน้ ผู้ วิจัยได้ใช้ เทคนิคซิกแซ็ก (Teaching the zig-zag technique) 

เพื่อช่วยให้สมาชิกได้ส ารวจความคิดและความรู้สกึของตนเอนท่ีมีต่ออปุสรรคและความพยายาม

ในการไปสู่สายการเรียนท่ีต้องการ นอกจากนีย้งัมีเทคนิคการฟัง การถาม การให้ข้อมลูย้อนกลบั 

การให้ก าลงัใจ การสรุปความ 

วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้สมาชิกเห็นความส าคญัของความพยายามด้านการเรียน 

เวลาที่ใช้ 90 นาที 

ส่ือ/อุปกรณ์ 

 1. ใบงานเร่ือง อปุสรรคท่ีจะไปสูส่ายการเรียน 

 2. ใบงานเร่ือง ความพยายามท่ีจะไปสูส่ายการเรียน 

วิธีด าเนินการ 

1. ขัน้เร่ิมต้น 

1.1 ผู้ วิจัยสร้างสมัพันธภาพโดยการถามสมาชิกเร่ืองเข้ากลุ่มในครัง้ท่ีผ่านมา เก่ียวกับ

ความมุน่มัน่ในการเรียนท่ีสมาชิกอยากให้ส าเร็จมากท่ีสดุ  

2. ขัน้ด าเนินการ 

 2.1 ผู้ วิจัยแจกใบงานเร่ือง อุปสรรคท่ีจะไปสู่สายการเรียน  เพื่อให้สมาชิกได้ส ารวจ

ความคิดและความรู้สึกของตวัเองในอปุสรรคท่ีจะไปสู่สายการเรียนของตนเอง ให้สมาชิกกลุ่มได้

ลงมือท า และให้เวลาในการท า 10 นาที  
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 2.2 ผู้วิจยัให้สมาชิกเลา่ถึงใบงาน อปุสรรคท่ีจะไปสูส่ายการเรียน ของตนเองให้สมาชิกคน

อ่ืนฟัง และให้เพื่อนสมาชิกให้ก าลงัใจซึ่งกันและกนั ขณะท่ีสมาชิกเล่า ผู้ วิจยัจะใช้เทคนิคการฟัง 

การสะท้อนความ การให้ก าลงัใจ การให้ข้อมลูย้อนกลบั และการสรุปความ     

 2.3 ผู้วิจยัแจกใบงานเร่ือง ความพยายามท่ีจะไปสู่สายการเรียน เพื่อให้สมาชิกได้ส ารวจ

ความคิดและความรู้สกึของตวัเองในความพยายามท่ีจะไปสูส่ายการเรียน ให้สมาชิกกลุม่ได้ลงมือ

ท า เพื่อให้สมาชิกได้และให้เวลาในการท า 10 นาที 

 2.4 ผู้ วิจัยให้สมาชิกเล่าถึงใบงาน ความพยายามท่ีจะไปสู่สายการเรียน ของตนเองให้

สมาชิกคนอ่ืนฟัง และให้เพื่อนสมาชิกให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ขณะท่ีสมาชิกเล่า ผู้ วิจัยจะใช้

เทคนิคการฟัง การสะท้อนความ การให้ก าลงัใจ การให้ข้อมลูย้อนกลบั และการสรุปความ 

3. ขัน้ยุต ิ

 3.1 ผู้วิจยัให้สมาชิกแตล่ะคน ช่วยกนัสรุปสิ่งท่ีได้จากให้ค าปรึกษาในครัง้นี ้

 3.2 ท าการนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป   

การประเมินผล 

 1. สงัเกตความสนใจ ตัง้ใจ และมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 2. สงัเกตจากการตอบค าถาม การสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการให้ค าปรึกษา 
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ใบงานเร่ือง อุปสรรคที่จะไปสู่สายการเรียน 

ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนเขียนสิง่ท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การไปสูส่ายการเรียน และคิดวา่อปุสรรคนัน้สง่ผล

ให้เป็นอย่างไรบ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรม Teaching the zig-zag technique (Windy Dryden. 1998 : 149)  

สายการเรียนท่ีตนเองอยากตอ่ 

อปุสรรค 

สง่ผลให้ 

สง่ผลให้ 

สง่ผลให้ 

อปุสรรค 

อปุสรรค 

อปุสรรค 

สง่ผลให้ 

ความรูส้กึทีม่ตี่ออุปสรรคและสิง่ทีส่ง่ผลใหก้ารไปสูก่ารเรยีนใหส้ าเรจ็  ________% 
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ใบงานเร่ือง ความพยายามที่จะไปสู่สายการเรียน 

ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนเขียนสิง่ท่ีเป็นความพยายามตอ่การไปสูส่ายการเรียน และคิดวา่ความ

พยายามนัน้สง่ผลให้เป็นอยา่งไรบ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรม Teaching the zig-zag technique (Windy Dryden. 1998 : 149)  

สายการเรียนท่ีตนเองอยากตอ่ 

ความพยายาม 

สง่ผลให้ 

สง่ผลให้ 

สง่ผลให้ 

ความพยายาม 

ความพยายาม 

ความพยายาม 

สง่ผลให้ 

ความรูส้กึทีม่ตี่อความพยายามและสิง่ทีส่ง่ผลใหก้ารไปสูก่ารเรยีนใหส้ าเรจ็  ________% 
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ครัง้ที่ 8 

เร่ือง ยตุิการให้ค าปรึกษาและปัจฉิมนิเทศ 

แนวคดิส าคัญ 

คอเรย์ (Corey. 2014: 303) ได้อธิบายขัน้ตอนยตุิกลุม่ไว้ว่า สมาชิกจะต้องรวบรวมสิ่งท่ีได้

เรียนรู้และพฒันาสิง่เหลา่นีเ้พื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ส าหรับสมาชิกบางสว่น การท่ีต้องยตุจิาก

กลุ่มเป็นเร่ืองท่ียากล าบาก แต่สมาชิกต้องเรียนรู้ท่ีต้องเผชิญกับความจริง เรียนรู้ท่ีจะจดัการกับ

อารมณ์เม่ือต้องพบเจอกบัการจากลา ซึง่หน้าท่ีของผู้น ากลุม่ในขัน้ยตุิกลุม่คือการช่วยให้สมาชิกได้

ทบทวน หรือเก็บประสบการณ์ท่ีพวกเขาได้เรียนรู้จากในกลุ่ม จากแนวคิดข้างต้น ผู้ วิจัยได้ใช้

ขัน้ตอนสุดท้ายในการเตรียมความให้สมาชิกแต่ละคนสามารถน าความ รู้ท่ี ได้ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวนัได้หลงัจากยตุิการให้ค าปรึกษากลุ่ม รวมถึงสะท้อนให้สมาชิกเห็นความเปลี่ยนแปลง

ในศกัยภาพของตนเอง สร้างก าลงัใจ และประเมินผลหลงัจากเข้ารับการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อให้สมาชิกได้แสดงความรู้และความคิดเห็นตอ่การให้ค าปรึกษากลุม่ 

 2. เพื่อให้สมาชิกได้สรุปผลท่ีได้รับจากการให้ค าปรึกษากลุม่ 

 3. เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้เปา้หมายทางการศกึษา และสามารถน าประสบการณ์ท่ีได้จาก

กลุม่ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั  

เวลาที่ใช้ 90 นาที 

ส่ือ/อุปกรณ์ 

 แบบสอบถามปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่น 

วิธีด าเนินการ 

1. ขัน้เร่ิมต้น 

ผู้วิจยักลา่วทกัทายสมาชิกและทบทวนการให้ค าปรึกษาครัง้ท่ีผา่นมาวา่เป็นอยา่งไรบ้าง 
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2. ขัน้ด าเนินการ 

 2.1 ผู้วิจยัให้สมาชิกเลา่ถึงสิง่ท่ีเปลี่ยนแปลงไปหลงัจากได้รับค าปรึกษาไปทัง้หมด 7 ครัง้ 

 2.2 ผู้ วิจยัให้สมาชิกแต่ละคนพูดถึงสิ่งท่ีตนได้น าไปใช้จากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษา

กลุม่   

 2.3 ผู้วิจยัให้ก าลงัใจสมาชิกเพื่อสร้างความมัน่ใจ รวมถึงให้เพื่อนสมาชิกคนอ่ืนให้ก าลงัใจ

และกนัเพื่อเป็นแรงผลกัดนัให้สมาชิกมีความอยากท่ีจะท าตนเองให้ไปสูเ่ปา้หมายทางการศกึษาได้

ส าเร็จ 

3. ขัน้ยุต ิ

 3.1 ผู้วิจยัให้สมาชิกแตล่ะคน ช่วยกนัสรุปสิ่งท่ีได้จากให้ค าปรึกษาในครัง้นี ้

 3.2 ผู้ วิจัยกล่าวช่ืนชมในการให้ความร่วมมือ มีความกระตือรือร้นและการมีความ

รับผิดชอบในการพฒันาตนเองของสมาชิก 

 3.3 ผู้วิจยัให้สมาชิกท าแบบสอบถามเป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่นหลงัการ

ทดลอง   

การประเมินผล 

 1. สงัเกตความสนใจ ตัง้ใจ และมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 2. สงัเกตจากการตอบค าถาม การสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการให้ค าปรึกษา 

 3. ผลการท าแบบสอบถามเปา้หมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่น 
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ภาคผนวก ช 
สรุปผลการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่น 
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สรุปผลการเข้าร่วมกลุ่มเสริมสร้างเป้าหมายทางการศกึษา ครัง้ที่ 1 

 

เร่ือง  การสร้างสมัพนัธภาพ 

เวลา  15.30 – 17.00 น. 

สถานที่  ห้องให้ค าปรึกษา โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา 

 

ผลการด าเนินงาน 

1. ขัน้เร่ิมต้น 

 การเร่ิมกลุ่มเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาโดยมีสมาชิกกลุ่มทัง้ 8 คน เร่ิมต้นกลุ่ม

เป็นไปด้วยความราบร่ืน ผู้ วิจัยและสมาชิกมีการพูดคุยทักทายกันก่อนท่ีจะแนะน าตวัอย่างเป็น

ทางการภายในกลุ่ม จากนัน้ผู้ วิจัยแนะน าตัว “สวัสดีค่ะ พี่ ช่ืออชิรญา จตุรภัทรไพบูลย์ เป็น

นกัศกึษาปริญญาโท ท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ช่ือเล่น พี่เมล ยินดีต้อนรับทกุคนเข้าสู่กลุ่ม

เสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาในครัง้นี ้ขอให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายและมีส่วนร่วมในครัง้นี ”้ 

จากนัน้ให้สมาชิกกลุ่มแนะน าตวัเองรอบกลุ่ม (The name round) เม่ือครบทุกคนแล้ว ผู้ วิจยัเร่ิม

ชีแ้จงรายละเอียดและจดุมุ่งหมายของการเข้าร่วมกลุม่ในครัง้นี ้เม่ือเห็นสมาชิกเร่ิมผ่อนคลายแล้ว

ผู้วิจยักลุม่ให้สมาชิกช่วยกนัตัง้ข้อตกลงของการเข้ากลุม่แตล่ะครัง้    

2. ขัน้ด าเนินการ 

 ผู้วิจยัตัง้ค าถามกบัสมาชิกกลุม่ “ถ้าได้ยินค าว่าเปา้หมายทางการศกึษา พวกเราเข้าใจว่า

อย่างไรกนับ้างคะ ขอให้ทุกคนตอบตามความจริง ไม่มีผิดและไม่มีถกูค่ะ เอาตามความเข้าใจเรา

ได้เลย” สมาชิกตอบทกุคน และผู้วิจยัอธิบายถึงความหมายท่ีแท้จริงของเป้าหมายทางการศึกษา 

“คือพวกเรามีการวางแผนทางการเรียน รู้ว่าตัวเองอยากท่ีเข้าสายการเรียนอะไร เช่ือว่าตัวเอง

สามารถท าผลการเรียนได้ดี ควบคมุตวัเองในการเรียนได้ และมุ่งมัน่พยายามท่ีท าผลการเรียนดี

เพื่อเข้าสายการเรียนท่ีต้องการได้คะ่” 

เตย : ความเข้าใจ คือ สิง่ท่ีสนใจ สิง่ท่ีอยากตอ่ยอดในอนาคต 
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หมิว : ความเข้าใจ คือ ตัง้เปา้หมายตอนท่ีเราโตขึน้ วา่อยากท าอะไรบ้าง 

ผู้ วิจัยตัง้ค าถามต่อไปว่า “แล้วตอนนีมี้อะไรท่ีท าให้พวกเราคิดว่าขาดเป้าหมายทาง

การศกึษาบ้างไหมคะ” สมาชิกกลุม่ตอบทกุคน 

เตย : ยงัไมไ่ด้คิดเลยคะ่   

หมิว : ไม่แน่ใจคะ่วา่อยากจะเรียนอะไรตอ่  

ผู้วิจยับอกกบัสมาชิกกลุ่มถึงผลดีและผลเสียของการขาดเป้าหมายทางการศึกษา “หาก

เราไม่มีเป้าหมายทางการศึกษา เราก็ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ไม่ตัง้ใจเรียน เบื่อหน่าย 

ท าให้เราอาจจะไปสูท่างท่ียัว่ยไุด้ เช่น โดดเรียน เป็นต้น แตห่ากเรามีเปา้หมายทางการศกึษาอยา่ง

ชดัเจนก็จะท าให้เราก็จะมีพลงัท่ีจะไปสู่เป้าหมายของเราได้อย่างส าเร็จค่ะ” และให้สมาชิกกลุ่ม

ทบทวนตนเองถึงความส าเร็จท่ีเคยเกิดขึน้จากความสามารถของตนเอง เพื่อให้รู้ว่าตนเองมี

ศกัยภาพและมีตวัเลือกในการด าเนินชีวิต  

เตย : ท่ีผา่นมาสง่งานครบเกือบทกุวิชาแม้วา่จะไมไ่ด้ท าเอง แตก็่ท าสง่ได้ตามเวลาคะ่ 

หมิว : เคยตัง้ใจว่าอยากท่ีจะฟังภาษาเกาหลีเข้าใจเพราะชอบดนูกัร้องเกาหลีค่ะ ตอนนีก็้

จ าศพัท์ภาษาเกาหลีได้หลายค าแล้วคะ่  

ขณะท่ีสมาชิกกลุ่มพดูทุกครัง้ ผู้วิจยัใช้เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ (Active Listening) และ

การสนบัสนุน ให้ก าลงัใจสมาชิก (Encouraging and supporting) รวมถึงการใส่ใจในค าพูดของ

สมาชิกกลุม่และการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง แววตา และน า้เสียงของสมาชิกกลุม่ 

3. ขัน้สรุป  

 ผลท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ครัง้ท่ี 1 มีดงันี ้

  3.1 ผู้วิจยัและสมาชิกกลุม่ได้สร้างสมัพนัธภาพและความคุ้นเคยกนั 

  3.2 สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้ความหมายของการเข้าร่วมกลุ่มการเสริมสร้าง

เปา้หมายทางการศกึษา รวมถึงได้เรียนรู้ข้อตกลงตา่ง ๆ ภายในกลุม่ 

  3.3 สมาชิกสามารถสรุปความได้ เช่น  
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 เตย : ได้รู้วา่เปา้หมายส าคญัคะ่ เราก็ควรคิดถึงเร่ืองนีบ้้างได้แล้ว 

 หมิว : ได้รู้จกัเพื่อนมากขึน้ และสบายใจท่ีพดูเร่ืองของตวัเองเพราะเพื่อน ๆ ก็พดูกนัหมด

ทกุคน 

  3.4 ผู้วิจยันดัหมายครัง้ตอ่ไป 

4. การประเมินผลการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

 จากการสงัเกตพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มพบว่า แม้จะเป็นครัง้แรกในการเข้าร่วมกลุ่ม 

สมาชิกก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี บวกกบับรรยากาศท่ีมีความเป็นกนัเอง ท าให้สมาชิกกลุ่มมี

ความกล้าท่ีพดู และยอมรับในผู้วิจยั อนัเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีดีในการสร้างสมัพนัธภาพ สง่ผลให้ในการ

เข้าร่วมกลุม่เสริมสร้างเปา้หมายทางการศกึษาครัง้ สมาชิกมีความกระตือรือร้น มีความตัง้ใจ และ

ให้ความร่วมมือ 
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สรุปผลการเข้าร่วมกลุ่มเสริมสร้างเป้าหมายทางการศกึษา ครัง้ที่ 2 

 

เร่ือง  การวางแผนทางการเรียน 

เวลา  15.30 – 17.00 น. 

สถานที่  ห้องให้ค าปรึกษา โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา 

 

ผลการด าเนินงาน 

1. ขัน้เร่ิมต้น 

 ผู้วิจยักล่าวต้อนรับและทกัทายสมาชิกกลุ่มด้วยความเป็นกนัเอง จากนัน้ผู้วิจยัให้สมาชิก

กลุ่มร่วมกันทบทวนข้อตกลงในการเข้าร่วมกลุ่มการเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาอย่าง

ครบถ้วน และช่วยกนัทบทวนเร่ืองราวในกลุม่ครัง้ท่ี 1 ในเร่ืองเปา้หมายทางการศกึษา บรรยากาศมี

ความเป็นกนัเองมากขึน้ 

 ผู้ วิจัยตัง้ค าถามกับสมาชิกว่า เคยมีการวางแผนอะไรในชีวิตบ้าง ให้สมาชิกกลุ่มได้

ทบทวนตวัเองและตอบทีละคน เม่ือตอบครบทุกคนแล้วผู้ วิจัยก็อธิบายถึงความส าคญัของการ

วางแผน โดยเฉพาะการวางแผนทางการเรียน “การวางแผนเป็นเร่ืองส าคญัมากเลยท่ีจะท าให้เรา

ได้ถึงจุดหมาย แต่ตอนนีพ้วกเราอยู่ในวัยเรียนสิ่งท่ีส าคญัท่ีสุดเลยก็คือการเรียน ถ้าเรารู้ความ

ต้องการด้านการเรียนของตวัเองคืออะไร มีการวางแผนท่ีเหมาะสม และท าตามแผนท่ีวางไว้ ความ

ต้องการด้านการเรียนของเราก็จะส าเร็จแน่นอนคะ่” 

2. ขัน้ด าเนินการ 

 ครัง้นีผู้้วิจยัใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบเผชิญความจริง เป็นการท่ีสมาชิกกลุม่เช่ือ

ว่าพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา ไม่ได้ท าให้สมาชิกกลุ่มได้ในสิ่งท่ีต้องการ แต่สมาชิกกลุ่มสามารถ

เลือกท่ีจะกระท า เพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีตนเองต้องการ โดยใช้เทคนิค WDEP เพื่อส ารวจความ

ต้องการของสมาชิกกลุม่ (พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ ์,2561: 193-194) 
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ผู้วิจยัอธิบายถึงกิจกรรมท่ีจะได้ท ากันในครัง้ท่ี 2 และเตรียมปากกา/ดินสอเอาไว้ “ต่อไป

เราจะมาส ารวจตวัเองด้านการเรียนกนันะคะ ให้ทกุคนลองคิด ส ารวจดวู่าเราต้องการให้การเรียน

เป็นอย่างไร ต้องการท่ีจะเปลี่ยนแปลงอะไรในการเรียนของตวัเอง ตอนนีไ้ด้ลงมือท าอะไรไปบ้างท่ี

จะพาไปสู่สิ่งท่ีต้องการในการเรียน การกระท าอะไรบ้างท่ีจะท าให้ได้ในสิ่งท่ีต้องการในการเรียน 

และเราได้ท าหรือไม่ สดุท้ายคือเรามีการวางแผนอย่างไรท่ีจะพาไปสู่สิ่งท่ีต้องการในการเรียน ให้

เวลาในการท า 10 นาทีคะ่” ผู้วิจยัแจกใบงาน WDEP ให้กบัสมาชิกได้ท า  

กรณีของอิ๊ง 

W : ต้องการให้การเกรดเฉลี่ยดีขึน้กวา่นี ้และอยากให้มีผลการเรียนภาษาองักฤษดีขึน้กว่า

นี ้

D : มีการดหูนงั ฟังเพลง ท่ีเป็นภาษาองักฤษบ้าง 

E : อา่นหนงัสือ และลองท าแบบฝึกหดัทกุวิชาเลย คดิวา่ตวัเองท าได้ 

P : วางแผนท่ีจะท างานส่งครูให้ครบทกุวิชา อ่านหนงัสือให้บ่อยขึน้ และท าแบบฝึกหดัให้

มากขึน้  

ผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ (Active Listening) เม่ืออิ๊งเล่าในใบงานของตวัเอง

จบ ผู้วิจยัให้สมาชิกกลุม่ให้ก าลงัใจอิ๊งในการท่ีจะตามแผนท่ีตวัเองวางไว้ให้ได้ สงัเกตได้ว่าอิ๊งมีกา

วางแผนเพื่อให้ไปสูค่วามต้องการของตนเอง 

3. ขัน้สรุป  

 ผลท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ครัง้ท่ี 2 มีดงันี ้

  3.1 สมาชิกกลุม่ได้วางแผนทางการเรียนเพื่อไปสูค่วามต้องการด้านการเรียนของ

ตนเองได้อยา่งเหมาะสม เช่น อิ๊งต้องการได้เกรดเฉลี่ยท่ีดีขึน้ ก็มีการวางแผนท่ีจะสง่งานให้ครบทกุ

วิชาและอา่นหนงั ท าแบบฝึกหดัให้มากขึน้ 

3.2 สมาชิกกลุ่มสามารถสรุปสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมเสริมสร้างเป้าหมายทาง

การศกึษาได้ ผู้วิจยัใช้เทคนิคการสรุปความ (Summarizing) โดยให้สมาชิกกลุม่ช่วยสรุป 
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อิ๊ง : บางทีเราก็ไม่รู้เลยว่าต้องวางแผนอะไรแบบนีด้้วยเพราะว่าเราก็มาเรียนทุก

วนัอยูแ่ล้ว 

นิว : รู้ว่าทุกคนอยากให้ผลการเรียนของตวัเองดี แต่ก็ต้องท าตามแผนท่ีวางไว้

ด้วย ถ้าอยากอยา่งเดียวก็คงไม่ดีขึน้มาได้ 

3.3 ผู้วิจยันดัหมายครัง้ตอ่ไป 

4. การประเมินผลการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

 สมาชิกกลุม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกลุ่มอย่างดี สงัเกตจากความตัง้ใจ ความใสใ่จ 

และการเล่าใบงานท่ีตนเองท า การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง และค าพูด สมาชิกกลุ่มร่วมกัน

สรุปสาระส าคญัของเร่ืองราวได้ 
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สรุปผลการเข้าร่วมกลุ่มเสริมสร้างเป้าหมายทางการศกึษา ครัง้ที่ 3 

 

เร่ือง  การเลือกทางการเรียน 

เวลา  15.30 – 17.00 น. 

สถานที่  ห้องให้ค าปรึกษา โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา 

 

ผลการด าเนินงาน 

1. ขัน้เร่ิมต้น 

 สมาชิกกลุ่มร่วมกนัทบทวนการเข้าร่วมกลุ่มเสริมสร้างเปา้หมายทางการศกึษาในครัง้ท่ี 2 

เร่ืองการวางแผนทางการเรียน และผู้วิจยัตัง้ค าถามกบัสมาชิกกลุ่มว่า เคยเลือกอะไรในชีวิตบ้าง 

ให้สมาชิกกลุม่ได้ทบทวนตวัเองละตอบค าถามทีละคน เม่ือสมาชิกตอบครบทกุคนแล้ว ผู้วิจยับอก

ถึงความส าคญัของการเลือก โดยเฉพาะการเลือกทางการเรียน “การเลือกเป็นสิ่งส าคญัท่ีท าให้เรา

สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ถ้าเรามีการเลือกท่ีดีก็จะพาไปสู่พฤติกรรมท่ีดี และตอนนีเ้รา

พวกเราอยูใ่นวยัเรียนหากเราเลือกทางการเรียนท่ีดี เราจะเป็นแนวทางให้เราได้คะ่” 

2. ขัน้ด าเนินการ 

 ผู้วิจยัใช้เทคนิคตวัแบบ (Modeling) ท่ีเป็นเทคนิคจากทฤษฎีการรู้คิด-พฤติกรรม โดยให้

บุคคลท่ีมีช่ือเสียงทัง้ในด้านบวกและด้านลบ จะช่วยให้สมาชิกกลุ่มเรียนรู้ ตัวแบบท่ีมีความ

หลากหลาย ย่อมท าให้สมาชิกกลุ่มมีการเลียนแบบตัวแบบท่ีมี ช่ือเสียงด้านบวก แต่ใน

ขณะเดียวกันสมาชิกกลุ่มก็จะไม่ปฏิบัติตามตัวแบบท่ีมีช่ือเสียงทางลบ (พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, 

2561: 159) 

ผู้วิจยัให้สมาชิกกลุ่มได้คิดถึงอาชีพจากการเรียนจบตามคณะท่ีก าหนดให้ (แพทยศาสตร์ 

ศิลปกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์) และมีช่องระบุเพิ่มเติมตามความสนใจของ

สมาชิก และให้สมาชิกได้ส ารวจตวัเองว่าอยากเรียนในคณะใด “อยากให้พวกเราลองคิดจากคณะ

ท่ีเรียนจบออกมาแล้วตามท่ีก าหนดในใบงานแล้วจะท าอาชีพอะไรได้บ้าง และให้เราเติมคณะท่ีเรา
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สนใจอยากเรียนลงไปรวมถึงอาชีพท่ีเราสนใจด้วยค่ะ” ผู้ วิจยัแจกใบงาน การเลือกทางการเรียน 

และให้เวลาในการท า 10 นาที จากนัน้ให้สมาชิกกลุ่มเล่าถึงใบงานท่ีได้ท า และผู้ วิจัยแจกใบ

ความรู้เร่ืองตวัแบบการเลือก ให้เวลาสมาชิกในการอ่าน 2-3 นาที เม่ืออ่านจบแล้ว มีความคิดและ

ความรู้สกึอยา่งไรกบัใบงานท่ีได้อา่น 

 กรณีของการ์ตนู 

 การ์ตนูสนใจในคณะอกัษรศาสตร์ สนใจในอาชีพนกัแปลนิยายภาษาจีน และเม่ือได้อ่าน

ใบงานตวัแบบการเลือกแล้วมีความคิดและความรู้สกึว่า เฌอปรางและหมอริทเก่งมากท่ีได้เรียนท่ี

มหาวิทยาลยัดี ๆ แบบนัน้ และถึงแม้ว่าจะมีงานเข้ามาระหว่างเรียนก็ยงัจบได้เกียรตินิยมด้วย แต่

ว่าดีเจแมนกบัดีเจต้นหอมดเูหมือนเขาใช้ชีวิตแบบสนกุเต็มท่ีเลยโดยท่ีไม่ได้สนใจการเรียนเท่าไหร่

เลยท าให้ไปอยู่ในเหตกุารณ์ท่ีน่ากลวัด้วย ถ้าตายไปจะท ายงัไงก็ไม่รู้ แล้วทกุคนท่ีเป็นแบบนัน้ก็คง

ไม่ได้โชคดีแบบท่ีจะได้เป็นดาราด้วย และหนอูยากมีเส้นทางแบบเฌอปรางและหมอริทมากกวา่คะ่  

3. ขัน้สรุป  

 ผลท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ครัง้ท่ี 3 มีดงันี ้

  3.1 สมาชิกกลุ่มได้รู้ว่าเรียนจบคณะไหนไปท าอาชีพอะไรบ้างมากขึน้ และได้

ทบทวนตวัเองวา่สนใจอาชีพอะไรบ้าง 

  3.2 สมาชิกกลุม่ได้เรียนรู้จากตวัแบบในการเลือกทางการเรียนของตวัเอง  

 แพรว : หนอูยากเรียนแล้วได้เกรดด ีๆ แบบหมอริทคะ่ จะต้องตัง้ใจเรียนคะ่  

 เบล : ถ้ามีเพื่อนมาชวนหนูให้ไปลองยาเสพติดเหมือนดีเจต้นหอมหนูจะไม่ไปค่ะ น่ากลวั

คะ่ 

  3.3 ผู้วิจยันดัหมายครัง้ตอ่ไป 

 4. การประเมินผลการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

 สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกลุ่มการเสริมสร้าง

เป้าหมายทางการศกึษา สงัเกตจากความตัง้ใจ ความใส่ใจ และ การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง 

และค าพดู สมาชิกกลุม่ร่วมกนัสรุปสาระส าคญัของเร่ืองราวได้ 
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สรุปผลการเข้าร่วมกลุ่มเสริมสร้างเป้าหมายทางการศกึษา ครัง้ที่ 4 

 

เร่ือง  เช่ือมัน่ว่าตนเองสามารถน าไปสู่การเลือกสายการเรียนนัน้และสามารถท าผลการเรียน

ท่ีดีได้  

เวลา  15.30 – 17.00 น. 

สถานที่  ห้องให้ค าปรึกษา โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา 

 

ผลการด าเนินงาน 

1. ขัน้เร่ิมต้น 

 สมาชิกกลุ่มร่วมกนัทบทวนการเข้าร่วมกลุ่มเสริมสร้างเปา้หมายทางการศกึษาในครัง้ท่ี 3 

เร่ืองการเลือกทางการเรียน หลงัจากนัน้ผู้วิจยัตัง้ค าถามกบัสมาชิกวา่ เส้นทางที่จะไปสูจ่ดุมุง่หมาย

หรืออาชีพนัน้เป็นอย่างไร “อยากให้ทุกคนลองหลบัตาและคิดตามไปในสิ่งท่ีพี่ก าลงัจะพดูต่อไปนี ้

นะคะ ตอนนีต้วัเราก าลงันัง่ได้เข้าหมาวิทยาลยั คณะ สาขา ท่ีตวัเองอยากเรียน ใสช่ดุนกัศกึษาอยู ่

เราเรียน และจบออกมาแล้วคะ่ ได้ท าอยูท่ี่ท างานท่ีเราอยากท า อยูท่ี่นัน่ก าลงัท างานอยูเ่ลย” ผู้วิจยั

ชวนให้สมาชิกคิดตามไป หลังจากนัน้ถามทุกคนว่าในขณะท่ีหลับตา เห็ นภาพอะไรและเป็น

อยา่งไรบ้าง  

2. ขัน้ด าเนินการ 

 ผู้ วิจัยใช้เทคนิคท่ีดัดแปลงมาจากเส้นทางชีวิต (Time Line Technique) เพื่อให้สมาชิก

กลุ่มได้เห็นถึงอุปสรรคและจุดเด่นของตนเองในการไปสู่เป้าหมายทางการเรียน และเทคนิคการ

โต้แย้งกับความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล (Disputing irrational Belief) จากทฤษฎีการให้ค าปรึกษา

แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ การโต้แย้งกับความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผล ท าให้สมาชิกกลุ่มได้

ตรวจสอบความรู้สึกท่ีต ่าต้อยด้อยค่าของตนเอง โดยมุ่งความสนใจไปท่ีการโต้แย้งต่อความไม่มี

เหตผุล ให้สมาชิกกลุม่มีความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลมากขึน้ (พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ,์ 2561: 175) 
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 ผู้ วิจัยให้สมาชิกกลุ่มได้ส ารวจและทบทวนตัวเองถึงอุปสรรคและจุดเด่นของตนเองท่ี

น าไปสูเ่ปา้หมายทางการเรียนของตนเอง ผู้วิจยัแจกใบงานการไปสูเ่ปา้หมาย (คณะ มหาวิทยาลยั

ในฝัน) และจะต้องเข้าสายการเรียนอะไรถ้าต้องเข้าคณะนัน้ ให้ เวลาสมาชิกกลุ่มท าใบงาน 10 

นาที หลงัจากนัน้ให้สมาชิกเลา่ถึงใบงานท่ีท า และผู้วิจยัใช้ผู้วิจยัใช้เทคนิคการโต้แย้งกบัความเช่ือ

ท่ีไม่สมเหตสุมผล เพื่อให้สมาชิกได้ส ารวจตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขความคิด ความเช่ือ การให้

คณุคา่และเจตคตท่ีิสมาชิกมีตอ่ตวัเองและผู้ อ่ืน เน้นในด้านการเรียน 

 กรณีของเตย 

 เตยอยากเรียนคณะ อกัษรศาสตร์ ภาษาเกาหลี มหาวิทยาลยั ศิลปากร ต้องเข้าสายการ

เรียนศิลป์-ภาษา ด้านจุดเด่น พออ่าน ฟัง เขียนภาษาเกาหลีได้ และมีความพยายามในการท่ีฟัง

ภาษาเกาหลีโดยการฟังเพลง ดศูิลปินเกาหลีท่ีชอบ ด้านอปุสรรค ขีเ้กียจจ า ขีเ้กียจอ่าน จ าไม่คอ่ย

ได้ ผู้ วิจยัให้เตยโต้แย้งกบัความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล โดยเตยก็รู้สึกว่าตวัเองไม่ได้เป็นคนขีเ้กียจ

อ่านหนงัสือเพราะชอบอ่านนิยายในโทรศพัท์เพราะว่าสนกุดี และท่ีคิดว่าขีเ้กียจเพราะคิดว่าภาษา

เกาหลีก็ยาก มีความพยายามไม่มากพอ ตอนนีก็้จะพยายามอ่านให้มากขึน้ เพราะตอนนีก็้พอจะ

ฟัง อา่น เขียนภาษาเกาหลีได้บ้างแล้ว หากมีความพยายามมากกวา่นีก็้จะท าได้ดีขึน้กวา่นีก็้จะเข้า

สายการเรียนศลิป์-ภาษา แล้วเข้าเรียนอกัษรศาสตร์ ภาษาเกาหลี มหาวิทยาลยั ศลิปากรได้แน่ ๆ 

 ผู้วิจยัให้สมาชิกลองบอกเร่ืองความคิดอปุสรรคของตวัเองวา่มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหม  

 เตย : ก็จะมีความพยายามมากกว่านีไ้ม่ขีเ้กียจ เพราะถ้าขีเ้กียจก็จะไม่รู้เร่ืองภาษาเกาหลี

เพิ่มขึน้ 

 แพรว : จะแบ่งเวลาในการทบทวนคณิตศาสตร์กบัการเล่นโทรศพัท์ ท่ีผ่านมาเล่นแทบทัง้

วนัเลยเพราะไมมี่การแบง่เวลา  

3. ขัน้สรุป  

 ผลท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ครัง้ท่ี 4 มีดงันี ้

  3.1 สมาชิกรู้ถึงจดุเดน่ของตวัเองท่ีจะไปสูค่ณะ และมหาวิทยาลยัท่ีต้องการ 
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 การ์ตูน : มีเวลาว่างเยอะ และสามารถอ่านและแปลภาษาออกบ้างแล้วจากการดูคลิป

สอนภาษาในยทูปู 

 อิ๊ง : ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คิดเลขได้เร็ว และแก้โจทย์เลขได้ถกูต้องบอ่ย ๆ  

  3.2 สมาชิกมีความคิดด้านอปุสรรคท่ีจะไปสู่คณะ และมหาวิทยาลยัท่ีต้องการได้

สมเหตสุมผลมากขึน้  

 แพรว : คิดว่าตวัเองตดิโทรศพัท์มาก แตก็่ได้รู้วา่ตวัเองแบง่เวลาไมถ่กู 

 นิว : คิดว่าตวัเองความจ าไมด่ี แตก็่ได้รู้วา่ตวัเองไมไ่ด้ตัง้ใจกบัมนัมากพอ  

  3.3 ผู้วิจยันดัหมายครัง้ตอ่ไป 

4. การประเมินผลการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

 สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกลุ่มการเสริมสร้าง

เป้าหมายทางการศกึษา สงัเกตจากความตัง้ใจ ความใส่ใจ และ การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง 

และค าพดู สมาชิกกลุม่ร่วมกนัสรุปสาระส าคญัของเร่ืองราวได้ 
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สรุปผลการเข้าร่วมกลุ่มเสริมสร้างเป้าหมายทางการศกึษา ครัง้ที่ 5 

 

เร่ือง  การควบคมุตวัเองให้ไปสูเ่ปา้หมายทางการเรียน 

เวลา  15.30 – 17.00 น. 

สถานที่  ห้องให้ค าปรึกษา โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา 

 

ผลการด าเนินงาน 

1. ขัน้เร่ิมต้น 

 สมาชิกกลุ่มร่วมกนัทบทวนการเข้าร่วมกลุ่มเสริมสร้างเปา้หมายทางการศกึษาในครัง้ท่ี 4 

หลงัจากนัน้ผู้วิจยัให้สมาชิกบอกสิ่งท่ีท าให้ควบคมุตวัเองไม่ได้ในด้านการเรียน (หลบัในห้องเรียน 

คยุกบัเพื่อน เลน่โทรศพัท์ขณะท่ีครูสอน) 

2. ขัน้ด าเนินการ 

 ผู้วิจยัใช้เทคนิคการเขียนกฎให้ตวัเอง (Writing Your Own Rules) เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้

ตัง้กฎของตัวเองเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมตัวเองด้านการเรียน  การเขียนกฎให้ตนเอง

เปรียบเสมือนการท าสัญญาเง่ือนไขกับพฤติกรรมท่ีได้แสดงออกมา เม่ือสมาชิกกลุ่มมีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สมาชิกกลุม่ย่อมได้รับค าชมเชยและก าลงัใจจากผู้วิจยั ท าให้สมาชิกกลุ่ม

มีแนวโน้มจะปฏิบตักิฎของตนเองเพิ่มสงูขึน้(พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ,์ 2561: 162) 

 ผู้ วิจัยแจกใบงานเร่ือง กฎการควบคุมตวัเองด้านการเรียน และอุปกรณ์ให้สมาชิกกลุ่ม 

“ขอให้ทกุคนได้ลองกฎการควบคมุตวัเองด้านการเรียนให้เหมาะสมกบัตวัเองกนันะคะ” จากนัน้ให้

สมาชิกท าใบงาน 10 นาที หลงัจากนัน้ให้สมาชิกกลุม่เลา่ใบงานท่ีตวัเองท า  

 แพรว : จะไม่หลบัในห้องอีก พยายามนอนให้เร็วขึน้ ตามงานส่งครูให้ตรงเวลา ไม่คยุกบั

เพื่อนระหวา่งเรียน ไม่เลน่โทรศพัท์เวลาท่ีครูสอน  
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 เบล : จะไม่เหม่อลอย มีสมาธิให้มากขึน้เวลาท่ีครูสอน ท าการบ้านด้วยตวัเองมากขึน้ จะ

ลอกเพื่อนให้น้อยลงจะได้เข้าใจบทเรียนมากขึน้ และจะตัง้ใจอา่นหนงัสือก่อนสอบ 

 ผู้วิจยัสรุปกับสมาชิกว่า กฎการควบคมุตวัเองด้านการเรียน “กฎการควบคุมตวัเองด้าน

การเรียนนีพ้วกเราเป็นคนเขียนกันมาเองเลย เพราะฉะนัน้ขอให้ทุกคนท าตามกฎของตัวเอง 

ซื่อสตัย์กบัตวัเองเพื่อเป็นการควบคมุตวัเองให้ไปสูเ่ปา้หมายทางการเรียนได้ส าเร็จ” 

3. ขัน้สรุป  

 ผลท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ครัง้ท่ี 5 มีดงันี ้

  3.1 สมาชิกเห็นความส าคญัของการควบคมุตวัเองในการเรียน  

 นิว : ถ้าเราควบคมุตวัเองไม่ได้ก็จะท าให้เรียนไม่รู้เร่ือง ท าให้การเรียนตกต ่าได้ และจะเข้า

สายการเรียนตอน.ปลายไมไ่ด้ 

  3.2 สมาชิกมีแนวทางในการควบคมุตวัเองในการเรียนมากขึน้ 

  3.3 ผู้วิจยันดัหมายครัง้ตอ่ไป 

4. การประเมินผลการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

 สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกลุ่มการเสริมสร้าง

เป้าหมายทางการศกึษา สงัเกตจากความตัง้ใจ ความใส่ใจ และ การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง 

และค าพดู สมาชิกกลุม่ร่วมกนัสรุปสาระส าคญัของเร่ืองราวได้ 
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สรุปผลการเข้าร่วมกลุ่มเสริมสร้างเป้าหมายทางการศกึษา ครัง้ที่ 6 

 

เร่ือง  มุง่มัน่ในการเรียนเพื่อไปสูส่ายการเรียนท่ีต้องการ 

เวลา  15.30 – 17.00 น. 

สถานที่  ห้องให้ค าปรึกษา โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา 

 

ผลการด าเนินงาน 

1. ขัน้เร่ิมต้น 

 สมาชิกกลุ่มร่วมกนัทบทวนการเข้าร่วมกลุ่มเสริมสร้างเปา้หมายทางการศกึษาในครัง้ท่ี 5 

ในเร่ืองการควบคมุตวัเองให้ไปสู่เป้าหมายทางการเรียน หลงัจากนัน้ผู้วิจยั ถามสมาชิกกลุ่มว่า มี

ความปรารถนาในชีวิต มีอะไรท่ีอยากท า (อยากไปดคูอนเสิร์ตศิลปินเกาหลี อยากไปเท่ียว อยากมี

เงินเยอะ ๆ) เม่ือสมาชิกตอบ ผู้วิจยัก็สอบถามถึงความปรารถนาในด้านการเรียน มีอะไรท่ีอยากให้

เป็นบ้าง (อยากเรียนเก่ง ๆ เกรดเฉลี่ยดี เข้าสายการเรียนท่ีอยากเรียนได้) 

2. ขัน้ด าเนินการ 

 ผู้ วิจัยจึงใช้เทคนิคแผนชีวิต (Action Planner) เพื่อให้สมาชิกก าหนดความต้องการหรือ

เปา้หมายการทางการเรียนท่ีจะไปสูส่ายการเรียนท่ีต้องการ ซึง่สกล วรเจริญศรี (2560: 156) กลา่ว

ว่า เทคนิคแผนชีวิตท าให้สมาชิกกลุ่มได้คิดและพิจารณาเก่ียวกบัความต้องการหรือเปา้หมายของ

ตนเองในชีวิต 

 ผู้วิจยัให้สมาชิกได้ส ารวจตนเองในเร่ืองท่ีอยากประส าเร็จความส าเร็จในการเรียน “อยาก

ให้ทกุคนส ารวจตวัเองในเร่ืองท่ีอยากประสบความส าเร็จในการเรียนนะคะ” ผู้วิจยัแจกใบงานเร่ือง 

แผนชีวิตในการเรียน ให้เวลาในการท า 10 นาที หลงัจากนัน้ให้สมาชิกเล่าใบงานท่ีได้ท าไป และ

ผู้วิจยัให้สมาชิกเลือก 1 ข้อแผนชีวิตในการเรียนท่ีตนเองอยากประสบความส าเร็จก่อน หรือความ

ต้องการข้อใดท่ีใกล้ความส าเร็จมากท่ีสดุ 
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 โอปอ : แปลภาษาเกากลีและญ่ีได้ มีเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึน้ไป อยากสอบชิงทุนเป็นนกัเรียน

แลกเปลี่ยนท่ีต่างประเทศ เก่งภาษาให้มาก ๆ เลือก 1 ข้อท่ีใกล้ความส าเร็จท่ีสดุ คือ แปลภาษา

เกาหลีและญ่ีปุ่ นได้ เพราะวา่จะได้ยินอยูบ่อ่ย ๆ จากการฟังเพลง ดลูะครของศิลปินท่ีช่ืนชอบ เวลา

ได้ดก็ูชอบด้วยและได้ภาษาไปอีก จึงไม่ยากท่ีจะท าเท่าไหร่ จะไปเรียนภาษาเพิ่มเติมด้วยเพราะใน

โรงเรียนไม่มีสอนภาษาเกาหลี ญ่ีปุ่ น และจะสอบเข้าโรงเรียนอ่ืนท่ีมีสายการเรียน ศิ ลป์-ภาษา

เกาหลี หรือญ่ีปุ่ น เพราะโรงเรียนนีไ้ม่มีสายการเรียนนี ้

 การ์ตนู : ท าการบ้านเองโดยไม่ต้องลอกใคร อ่านหนงัสือก่อนสอบหลาย ๆ วนัก่อนสอบ 

จ าสตูรคณิตศาสตร์ให้ได้มากกว่านี ้อ่านและแปลภาษาองักฤษได้มากขึน้ เข้าใจภาษาจีนให้มาก

ขึน้ เลือก 1 ข้อท่ีใกล้ความส าเร็จท่ีสดุ คือ ท าการบ้านโดยไม่ต้องลอกใคร เพราะว่าถ้าเราไม่ลอก

ใครหมายถึงว่าเราดหูนงัสือ อ่านทบทวนท่ีครูสอนไป เราก็จะเข้าใจบทเรียนทกุวิชามากขึน้และท า

การบ้านเองสง่ได้ ผลการเรียนก็จะดีขึน้ตามไปด้วย   

3. ขัน้สรุป  

 ผลท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ครัง้ท่ี 6 มีดงันี ้

  3.1 สมาชิกมีความมุง่มัน่ในการเรียนเพื่อไปสูส่ายการเรียนท่ีต้องการมากขึน้  

 อิ๊ง : อยากได้เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึน้ไป เพื่อจะเข้าสายการเรียน วิทย์-คณิตให้ได้ จะตัง้ใจเรียน 

สง่งานให้ตรงเวลา และทบทวนบทเรียนให้มากขึน้กวา่เดมิ  

  3.2 ผู้วิจยันดัหมายครัง้ตอ่ไป 

4. การประเมินผลการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

 สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกลุ่มการเสริมสร้าง

เป้าหมายทางการศกึษา สงัเกตจากความตัง้ใจ ความใส่ใจ และ การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง 

และค าพดู สมาชิกกลุม่ร่วมกนัสรุปสาระส าคญัของเร่ืองราวได้ 
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สรุปผลการเข้าร่วมกลุ่มเสริมสร้างเป้าหมายทางการศกึษา ครัง้ที่ 7 

 

เร่ือง  พยายามท่ีจะเรียนให้ผลการเรียนดีเพื่อเข้าสายการเรียนท่ีต้องการ 

เวลา  15.30 – 17.00 น. 

สถานที่  ผา่นทางออนไลน์ 

 

ผลการด าเนินงาน 

1. ขัน้เร่ิมต้น 

 สมาชิกกลุ่มร่วมกนัทบทวนการเข้าร่วมกลุ่มเสริมสร้างเปา้หมายทางการศกึษาในครัง้ท่ี 6 

ในเร่ืองมุง่มัน่ในการเรียนเพื่อสูส่ายการเรียนท่ีต้องการ  

2. ขัน้ด าเนินการ 

 ผู้ วิจัยใช้เทคนิคการสอนแบบซิกแซก (Teaching The Zig-Zag Technique) เพื่อให้

นกัเรียนได้ส ารวจความคิดและความรู้สกึของตนเองท่ีมีต่ออปุสรรคและความพยายามในการไปสู่

สายการเรียนท่ีต้องการ ท าให้นักเรียนได้เปรียบเทียบมีความคิดและความรู้สึกต่ออุปสรรคและ

ความพยายามท่ีจะไปสู่สายการเรียน และรู้ว่าความพยายามจะท าให้นกัเรียนไปสู่สายการเรียน ท่ี

ต้องการได้ (Windy Dryden. 1998: 148)  

 ผู้วิจยัแจกใบงานเร่ือง อุปสรรคท่ีจะไปสู่สายการเรียน เพื่อให้สมาชิกได้ส ารวจความคิด

และความรู้สกึของตวัเองในอปุสรรคท่ีจะไปสู่สายการเรียนของตนเอง ให้สมาชิกกลุ่มได้ลงมือท า 

และให้เวลาในการท า 10 นาที หลงัจากนัน้ให้สมาชิกเลา่ถึงใบงานอปุสรรคท่ีจะไปสูส่ายการเรียน  

 หมิว : อยากเข้าสายการเรียนวิทย์-คณิต คิดถึงอปุสรรค มีสตูรเยอะและจ ายาก ส่งผลให้

ท าจ าสตูรไม่ได้ สอบได้คะแนนน้อย เกรดออกมาไม่ดี ไม่อยากจ า ไม่อยากสอบ ไม่ตัง้ใจเรียนวิชา

วิทย์และคณิต เรียนไม่รู้เร่ือง และความรู้สึกท่ีมีต่ออุปสรรคและสิ่งท่ีส่งผลให้การไปสู่การเรียนให้

ส าเร็จ 50% 
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 ผู้ วิจัยแจกใบงานเร่ือง ความพยายามท่ีจะไปสู่สายการเรียน เพื่อให้สมาชิกได้ส ารวจ

ความคิดและความรู้สกึของตวัเองในความพยายามท่ีจะไปสูส่ายการเรียน ให้สมาชิกกลุม่ได้ลงมือ

ท า และให้เวลาในการท า 10 นาที หลงัจากนัน้ให้สมาชิกเลา่ถึงใบงานความพยายามท่ีจะไปสูส่าย

การเรียน 

 หมิว : อยากเข้าสายการเรียนวิทย์-คณิต คิดถึงความพยายาม ตัง้ใจจ าสตูรให้ได้ สง่ผลให้

จ าได้มากขึน้ สอบได้คะแนนท่ีดี เกรดเฉลี่ยดีกว่าเดิม มีก าลงัใจในการตัง้ใจเรียน ฝึกท าแบบฝึกหดั

บ่อย ๆ เข้าใจมากขึน้ และความรู้สึกท่ีมีต่ออุปสรรคและสิ่งท่ีส่งผลให้การไปสู่การเรียนให้ส าเร็จ  

80% 

 ผู้ วิจัยกลุ่มใช้เทคนิคการเสริมแรง (Reinforcement) ทัง้วิจัยและสมาชิกกลุ่มจะให้การ

เสริมแรงซึง่กนัและกนั ซึง่จะท าให้กลุม่มีบรรยากาศในทางบวกมากขึน้ การเสริมแรงทางสงัคม จะ

เป็นพลงัท่ีจะปรับแตง่พฤตกิรรมตามท่ีต้องการ (พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ ์2561: 160) เช่น 

 ผู้วิจยั : ดงึสมาชิกทกุคนมาให้ก าลงัหมิว (ทกุคนคดิวา่หมิวท าได้ไหมคะ) 

 แพรว : หมิวท าได้ส ิเราทกุคนต้องท าได้อยู ่เรามาท าไปด้วยกนันะ 

 เตย : ใช ่ๆ หมิวท าได้แน่ ๆ  

3. ขัน้สรุป  

 ผลท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ครัง้ท่ี 7 มีดงันี ้

  3.1 สมาชิกกลุม่เห็นความส าคญัชองความพยายามด้านการเรียนมากขึน้ 

 เบล : ตอนท าใบงานแล้วคิดตามความพยายามเราก็รู้สึกว่าเราต้องได้เกรดดีขึน้แน่เลย 

แล้วถ้าเราเอาไปท าอยา่งที่เราเขียนก็ต้องเข้าสายศลิป์-จีน ได้แน่ ๆ มีแตผ่ลดีนะ 

  3.2 ผู้วิจยันดัหมายครัง้ตอ่ไป 
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4. การประเมินผลการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

 สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกลุ่มการเสริมสร้าง

เป้าหมายทางการศกึษา สงัเกตจากความตัง้ใจ ความใส่ใจ และ การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง 

และค าพดู สมาชิกกลุม่ร่วมกนัสรุปสาระส าคญัของเร่ืองราวได้ดี 
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สรุปผลการเข้าร่วมกลุ่มเสริมสร้างเป้าหมายทางการศกึษา ครัง้ที่ 8 

 

เร่ือง  ยตุิการให้ค าปรึกษาและปัจฉิมนิเทศ 

เวลา  15.30 – 17.00 น. 

สถานที่  ผา่นทางออนไลน์  

 

ผลการด าเนินงาน 

1. ขัน้เร่ิมต้น 

 สมาชิกกลุ่มร่วมกนัทบทวนการเข้าร่วมกลุ่มเสริมสร้างเปา้หมายทางการศกึษาในครัง้ท่ี 7 

ในเร่ืองพยายามท่ีจะเรียนให้ผลการเรียนดีเพื่อเข้าสายการเรียนท่ีต้องการ  

2. ขัน้ด าเนินการ 

 ผู้วิจยัให้สมาชิกเลา่ถึงสิง่ท่ีเปลี่ยนแปลงไปหลงัจากได้รับค าปรึกษาไปทัง้หมด 7 ครัง้ “จาก

ท่ีเราได้เข้ากลุ่มมาทัง้หมด 7 ครัง้แล้ว เราคิดว่ามีอะไรท่ีเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหม และมีสิ่งท่ีตนได้

น าไปใช้จากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ไหมคะ” 

 แพรว : ได้รู้จกัอาชีพมากขึน้แล้วก็รู้ว่าตวัเองอยากจะเข้าสายการเรียนอะไรอย่างชดัเจน 

วิทย์-คณิต เพราะอยากเป็นเภสชักร และจะน ากฎของการควบคุมตวัเองไปใช้ทุกครัง้เลยนะคะ 

โดยเฉพาะการไม่หลบัในห้องเวลาท่ีครูสอนค่ะ เพราะภาพมนัตดัไปแล้วจะไม่เร่ืองรู้เลย และจะ

ตัง้ใจเรียนให้เกรดเฉลี่ยดีขึน้ให้ได้ 

 เบล : ได้เรียนรู้ว่าเพื่อนคนอ่ืนก็เป็นคล้าย ๆ กบัตวัเองท่ียงัไม่แน่ใจหรือยงัไม่ได้คิดว่าจะ

เรียนในตอนแรก และได้รู้ตวัเองมากขึน้ว่าอยากเป็นทูต อยากเข้าสายการเรียน ศิลป์ -ภาษาจีน 

และจะน าความตัง้ใจเรียนเวลาท่ีครูสอน แบ่งเวลาเล่นโทรศพัท์กับเรียนให้ดีขึน้ เพื่อให้ส าเร็จใน

การเรียนคะ่ 
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 ผู้วิจยัให้ก าลงัใจสมาชิกเพื่อสร้างความมัน่ใจ รวมถึงให้เพื่อนสมาชิกคนอ่ืนให้ก าลงัใจและ

กันเพื่อเป็นแรงผลกัดนัให้สมาชิกมีความอยากท่ีจะท าตนเองให้ไปสู่เป้าหมายทางการศึกษาได้

ส าเร็จ 

 นิว : เตยเป็นคนเก่งมากเลยนะอยากให้ลดการพูดในคาบลงหน่อยเราว่าเตยท าเก่ง

ภาษาองักฤษมากเลย ไว้มาสอนเราด้วยนะ   

3. ขัน้สรุป  

 ผลท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ครัง้ท่ี 8 มีดงันี ้

 สมาชิกกลุม่สามารถน าประสบการณ์ท่ีได้จากกลุม่ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

 แพรว : จะน ากฎของการควบคมุตวัเองไปใช้ทุกครัง้เลยนะคะ โดยเฉพาะการไม่หลบัใน

ห้องเวลาท่ีครูสอนคะ่ 

 เบล : ตัง้ใจเรียนเวลาท่ีครูสอน แบ่งเวลาเลน่โทรศพัท์กบัเรียนให้ดีขึน้ เพื่อให้ส าเร็จในการ

เรียนคะ่ 

4. การประเมินผลการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

 สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือในการให้ค าปรึกษากลุ่ม สงัเกตจาก

ความตัง้ใจ ความใส่ใจ และ การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง และค าพดู สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุป

ได้ และขอบคุณซึ่งกันและกันท่ีท าให้การเข้าร่วมกลุ่มเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาส าเร็จ

ลลุว่งไปตลอดทัง้ 8 ครัง้ 



 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวอชิรญา จตรุภทัรไพบลูย์ 
วัน เดอืน ปี เกิด 25 มิถนุายน 2535 
สถานที่เกิด กรุงเทพฯ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2553 มธัยมศกึษาปีท่ี 6   

จาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ  
พ.ศ. 2558 การศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.)   
สาขาจิตวทิยาการแนะแนว   
จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
พ.ศ. 2563 การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)  
สาขาวิชา การวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์  
แขนงวิชาจิตวทิยาพฒันามนษุย์และการให้ค าปรึกษา  
จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 33/49 หมู ่11 ซอยวดัพระเงิน ต าบลบางมว่ง อ าเภอบางใหญ่   
จงัหวดันนทบรีุ รหสัไปรษณีย์ 11140   
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