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เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา*
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FOR ENHANCING LEARNING GOAL MOTIVATION OF STUDENTS
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Abstract
Objectives: The purposes of this research
were to 1) study learning goal motivation of
Rachaphat University students in Bangkok,
2) develop the integrative group counseling
program for enhancing learning goal motivation
of the students, and 3) evaluate the effect of
integrative group counseling program for
enhancing learning goal motivation of the
students.
Methods: The subjects composed of
2 groups. The first group of students’ learning goal
motivation study consisted of 341 students from
the faculty of education of Rachaphat University
in Bangkok. The second group of the study was
the 16 students in BSRU whose learning goal
motivation scores were lower than 25th percentile
and volunteered to attend the experiment.
They were then randomly assigned into two
groups, classified as an experiment group and a
control group. The experimental group received

integrative group counseling model while the
control group did not receive any counseling.
The research instruments were 1) the demographic data 2) the learning goal motivation scale
with reliability coefficient of 0.94, and 3) the
integrative group counseling for enhancing
learning goal motivation of students with IOC
of 0.66-1.00.
Results: 1. The mean scores of total and
each dimension of the learning goal motivation
of the 341 students were high. The learning goal
motivation dimensions included 1) self-efficacy,
2) positive thinking, 3) special goal, 4) selfplanning, and 5) self-control.
2. The integrated group counseling
program for enhancing learning goal motivation
was developed based on integrated the concepts
and techniques of existential group counseling
theory, cognitive behavioral group counseling
theory, and reality group counseling theory. The
model composed of three stages that were the
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initial stage, the working stage, and the terminal
stage.
3. The mean scores of the learning goal
motivation of the experimental group after the
experiment and at the follow up were significantly
higher than those before at .01 level. 4) The mean
scores of the learning goal motivation of the
experimental group after the experiment and at the
follow up were significantly higher than those of
the control group at .01 level.
Conclusion: The integrated group
counseling model can be used for enhancing
the learning goal motivation of students.
Keywords: Learning goal motivation, Integrative
group counseling model, Students
บทคัดย่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ : วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการ
ศึ ก ษาเพื่ อ 1) ศึ ก ษาแรงจู ง ใจเป้ า หมายในการ
เรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร 2) พัฒนารูปแบบการให้การ
ปรึ ก ษากลุ ่ มแบบบูรณาการ ในการเสริมสร้ า ง
แรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา และ
3) ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการให้การปรึกษา
กลุ่มแบบบูรณาการในการเสริมสร้างแรงจูงใจ
เป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา
วิธีการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นนักศึกษาชั้น
ปีที่หนึ่ง คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน
341 คน เป็นกลุม่ ทีใ่ ช้ในการศึกษาลักษณะของแรง
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จูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา และกลุ่ม
ที่ 2 เป็นกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ข้าร่วมการทดลอง จ�ำนวน
16 คน ที่ได้มาจากการคัดเลือกนักศึกษากลุ่มที่ 1
มีคะแนนแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียน ตั้งแต่
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา และสมัครใจเข้าร่วม
การทดลอง โดยสุ่มอย่างง่าย (random sampling)
เป็น 2 กลุ่ม เป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
กลุ่มละ 8 คน กลุ่มทดลองได้รับการปรึกษากลุ่ม
แบบบูรณาการ ส่วนกลุ่มควบคุมให้เป็นไปสภาพ
ตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 2) แบบวัดแรงจูงใจ
เป้าหมายในการเรียนมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .94
และ 3) รูปแบบให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ
มีค่า IOC เท่ากับ ได้ค่า 0.66 - 1.00
ผลการศึกษา : พบว่า 1. แรงจูงใจเป้าหมาย
ในการเรียนของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 จ�ำนวน 341 คน
มี ค ่ า เฉลี่ ย โดยรวมและรายด้ า นอยู ่ ใ นระดั บ สู ง
แรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนรายด้าน ประกอบด้วย
1) การรับรู้ความสามารถแห่งตน 2) การมองโลก
ทางบวก 3) การก�ำหนดเป้าหมายทีช่ ดั เจน 4) ความ
สามารถในการวางแผน และ 5) การควบคุมตนเอง
2. แรงจู ง ใจเป้ า หมายในการเรี ย นของ
นั ก ศึ ก ษากลุ ่ ม ทดลอง หลั ง เข้ า ร่ ว มการให้ ก าร
ปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการและหลังการติดตาม
ผลสูงกว่าก่อนนักศึกษากลุ่มทดลองเข้าร่วมการ
ให้การปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
3. แรงจู ง ใจเป้ า หมายในการเรี ย นของ
นั ก ศึ ก ษากลุ ่ ม ทดลอง หลั ง เข้ า ร่ ว มการให้ ก าร
ปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการและหลังการติดตามผล
สูงกว่าแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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สรุป: รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบ
ดังนั้นสิ่งส�ำคัญที่ควรจะมีในนักศึกษาคือ
บูรณาการ สามารถเสริมสร้างแรงจูงใจเป้าหมาย แรงจูงใจเป้าหมายในการเรียน (goal motivation)
ในการเรียนของนักศึกษาได้
ซึ่งเป็นสภาวะจิตใจ (psychological) ที่ผลักดัน
ให้บุคคลมีพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ค�ำส�ำคัญ: แรงจูงใจเป้าหมายในการเรียน รูปแบบ อย่างมีทิศทาง เป็นวิถีทาง (means) ที่จะช่วยให้
การให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ นักศึกษา นักศึกษาบรรลุตามความต้องการของตน (สิริพร
ดาวัน, 2555, หน้า 4; Deckers, 2002) โดยเฉพาะ
ความส�ำคัญของปัญหา
แรงจูงใจเป้าหมายในวัยรุ่นถือว่ามีความส�ำคัญดัง
แรงจูงใจ เป็นปัจจัยหรือพลังที่กระตุ้นให้ แมนฟิลด์และวอสนิทซ่า (Mansfield & Wosnitza,
บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างมีทศิ ทาง เพือ่ ให้บรรลุ 2010) ได้ศึกษาแรงจูงใจของวัยรุ่นตามแนวคิด
เป้าหมายของแต่ละคน ให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ ทฤษฎีเป้าหมายแรงจูงใจ เป็นการมองอนาคต
เกิดคุณค่าแก่ปัจเจกบุคคล และที่ส�ำคัญที่สุดที่จะ เกี่ยวกับแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนตามบริบท
ท�ำให้บุคคลประสบความส�ำเร็จและมีความสุข โดยมีสองเป้าหมายคือเป้าหมายทางการศึกษา
ในชีวิต (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2555; สิริพร ดาวัน, กั บ ความสั ม พั น ธ์ ใ นสั ง คม ผลการวิ จั ย พบว่ า
2555; Atkonson, 1990; Huston, 1985; Kagan & ผลสั ม ฤทธิ์ ข องความส� ำ เร็ จ ตามเป้ า หมายทาง
Havemann, 1968 อ้างใน อริยา คูหา, 2546, หน้า 4) การเรียนและความสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียน
และเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้พฤติกรรมนั้นๆ วัยรุ่นมีความสัมพันธ์กัน
คงอยู่ จะเห็นได้วา่ แรงจูงใจมีความส�ำคัญอย่างมาก
สถาบันทางการศึกษาควรจัดประสบการณ์
ในการเรียนส�ำหรับนักศึกษา และเป็นพลังขับ ในด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาเพราะเป็นช่วงวัยที่
ที่ ส�ำ คั ญในการส่ง เสริมให้บุค คลประสบความ มีประสบการณ์ชีวิตน้อยและยังต้องปรับตัวใน
ส�ำเร็จ
อี กหลายๆ ด้ านกั บสิ่งแวดล้ อ มใหม่ การเรี ย น
การที่ นั ก ศึ ก ษาจะแสดงพฤติ ก รรมที่ มี ในรูปแบบที่ต่างจากการเรียนที่ผ่านมา ซึ่งยุวดี
ประสิทธิภาพได้ดี ควรมีทิศทางที่ชัดเจนในการ เฑียรประสิทธิ์ (2536, หน้า 134) กล่าวว่า การที่
แสดงพฤติกรรม โดยการก�ำหนดเป้าหมายทีเ่ ฉพาะ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจะส�ำเร็จการศึกษาตาม
เจาะจง เนื่องจากเป้าหมายมีความส�ำคัญในการ เป้าหมายที่ตนตั้งไว้นั้น จ�ำเป็นต้องอาศัยพลังกาย
ให้จุดหมายในชีวิตเมื่อบุคคลรู้ว่าต้องการอะไร พลังใจ และพลังปัญญา โดยเฉพาะพลังใจที่เต็ม
ในชีวิตจะพยายามท�ำอย่างดีที่สุดให้บรรลุสิ่งนั้น เปี่ยมพร้อมที่จะผลักดันให้ตนเองเอาชนะปัญหา
เพราะรู้ถึงผลประโยชน์ เป็นป้ายบอกทางให้ชีวิต อุปสรรคทั้งปวงไปได้ด้วยดี โดยให้ผู้เรียนได้มีการ
และช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้แข็งแกร่ง ตั้งเป้าหมายก่อนการเรียนด้วยตนเอง จะช่วยให้
ขึ้น เมื่อได้รับความส�ำเร็จจะรู้สึกภาคภูมิใจ เชื่อว่า ผูเ้ รียนมีทศิ ทาง แต่ถา้ หากนักศึกษาไม่สามารถระบุ
ชีวิตมีความหมาย (Brecht, 1996 อ้างใน นฤมล ได้ว่าตนต้องการอะไรจากการเรียนจึงไม่สามารถ
สุ่นสวัสดิ์, 2558, หน้า 23 - 24)
ก�ำหนดเป้าหมายในการเรียนว่าควรเป็นอย่างไร
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ซึ่ ง ส ่ ง ผ ล ต ่ อ ก า ร ส ร ้ า ง ก ล วิ ธี ที่ จ ะ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ของตนเองได้ ท�ำให้ขาดแรงจูงใจ
ในการเรียน สนใจการเรียนน้อยลง ขาดความ
กระตื อ รื อ ร้ น ในการแสวงหาความรู ้ (ชั ญ ญา
ภาคอุทัย และวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์, 2558;
พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา, 2543) และจากแนวคิดของ
Lunenburg (2011) กล่าวว่าการเสริมสร้างแรงจูงใจ
เป้าหมาย ที่จะประสบความส�ำเร็จได้นั้น ประเด็น
ส�ำคัญอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเป้าหมายกับ
การลงมือปฏิบัติ จากการศึกษาวิจัยสนับสนุนการ
คาดการณ์ไว้มากที่สุดคือการปฏิบัติตามเป้าหมาย
ที่เฉพาะเจาะจงและท้าทาย และการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก การเหตุ ผ ล และสร้ า ง
เงื่ อ นไขที่ ย อมรั บ ได้ แรงจู ง ใจจึ ง เป็ น แรงผลั ก
ที่ส�ำคัญต่อการตั้งเป้าหมาย
จากการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง 5 คน ประเด็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ
เป้าหมายในการเรียน สรุปได้ดังนี้ 1) การก�ำหนด
เป้ า หมายที่ ชั ด เจนและท้ า ทายความสามารถ
2) ความสามารถในการวางแผน นักศึกษาทราบถึง
ความต้องการหรือเป้าหมายในการเรียนของตนเอง
แล้วจึงวางแผนการเรียนให้สอดคล้องกับตนเอง
โดยท�ำความเข้าใจวัตถุประสงค์รายวิชา ก�ำหนด
แผนและเวลา โดยระบุขั้นตอนที่ปฏิบัติได้ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนที่วางไว้ได้ 3) การ
รับรูค้ วามสามารถแห่งตน ต้องรูจ้ กั ตนเอง เชือ่ มัน่
ในความสามารถของตนเอง มั่นใจว่าตนเองท�ำได้
4) การก�ำหนดตนเอง รู้ถึงที่มาหรือเหตุผลในการ
ตัดสินใจแสดงพฤติกรรมว่าตนต้องการให้การ
เรียนบรรลุเป้าหมาย 5) การควบคุมหรือการน�ำ
ตนเอง มีเหตุผลให้กบั ตัวเองเพือ่ ควบคุมและก�ำกับ
ตนเองในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น โดยให้ความ
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ส�ำคัญกับการจัดสรรเวลาให้ชีวิตมีความสมดุลทั้ง
การเรียนและการด�ำเนินชีวติ และทบทวนบทเรียน
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ไม่ ถ้าไม่ก็จะพยายามค้นหาวิธีการใหม่มาปรับใช้
ให้เหมาะกับตนเองเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก�ำหนดไว้ 6) การมองโลกทางบวก มองว่าปัญหา
หรืออุปสรรคต่าง ๆ ทีข่ ดั ขวางการบรรลุเป้าหมาย
ว่าเป็นโอกาสทีจ่ ะได้เรียนรูแ้ ละมีประสบการณ์ใน
การแก้ปัญหา ผลที่ได้จะท�ำให้เกิดความรู้สึกภาค
ภูมิใจ และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น รู้สึกว่า
ตนเองเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น มีเหตุผลยืนยันว่าตนเอง
ท�ำได้ มีความสุขและอยากเรียนรู้ตลอดเวลา และ
ในทางกลับกันผลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำ 5 คน ได้ประเด็นแรง
จูงใจเป้าหมายในการเรียนตรงกันข้ามกลับทีก่ ล่าว
มา จะเห็นได้ว่านักศึกษาเหล่านี้ยังขาดแรงจูงใจ
เป้าหมายในการเรียน หรือมีแรงจูงใจในระดับที่มี
พลังแรงขับน้อย จะส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการใช้ชีวิตทั้งในปัจจุบันและ
ในอนาคต จากข้อมูลนักศึกษารหัส 2557 ที่พ้น
สภาพนักศึกษาเนือ่ งจากผลการเรียนต�ำ่ กว่าเกณฑ์
ที่ มหาวิ ท ยาลั ย ก� ำ หนดจ� ำ นวน 29 คน และรอ
พิจารณาคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำ ในกลุ่มนักศึกษา
รหัส 2557-2559 จ�ำนวน 28, 52 และ 97 คน
ตามล�ำดับ (ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
2560) จะเห็นว่าสถิตมิ แี นวโน้มสูงขึน้ ส่งผลกระทบ
ในหลายด้านทัง้ นักศึกษาและครอบครัว สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ทศพร อันสงคราม (2545: 4)
พบว่ า ปั ญ หาผลการเรี ย นของผู ้ เ รี ย นลดต�่ ำ ลง
เพราะผู้เรียนขาดแรงจูงใจและไม่มีเป้าหมายใน
การเรียนที่ชัดเจน ท�ำให้ผู้เรียนเกิดความท้อแท้
เบือ่ หน่าย ขาดความกระตือรือร้น ซึง่ ส่งผลกระทบ
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ต่อประเทศชาติที่ว่าเป็นความสูญเปล่าทางการ
ศึกษาและสูญเสียในด้านต่างๆ ทีเ่ กิดจากการลงทุน
เพื่อการศึกษา (อนุวัตร ศรีนวล, 2545: 5)
จากการทบทวน วรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี
งานวิจัย การสัมภาษณ์นักศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจ
เป้าหมายในการเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้ประมวลผลและ
สรุปประเด็นลักษณะของแรงจูงใจเป้าหมายในการ
เรียนที่จะใช้ในการเสริมสร้างแรงจูงใจเป้าหมาย
ในการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาได้ 5 ลั ก ษณะดั ง นี้
(ทศพร อันสงคราม, 2545; ภวิกา ภักษา, 2559;
สิริพร ดาวัน, 2555; หัสดิน แก้ววิชิต, 2559; อริสา
ภูริวัฒน์, 2553; Lunenburg 2011) 1) การก�ำหนด
เป้าหมายที่ชัดเจน (specific goal) 2) มีความ
สามารถในการวางแผน (self-planning) 3) การ
รับรู้ความสามารถแห่งตน (self-efficacy) 4) การ
ควบคุมตนเอง (self-control) 5) การมองโลก
ทางบวก (positive thinking)
จากมูลเหตุดงั กล่าวข้างต้นท�ำให้ผวู้ จิ ยั สนใจ
ที่จะพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบ
บูรณาการ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจเป้าหมายใน
การเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยศึกษาแรง
จูงใจเป้าหมายในการเรียน รวมทั้งการเสริมสร้าง
แรงจู ง ใจเป้ า หมายในการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย
ผู ้ วิ จั ย บู ร ณาการแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละเทคนิ ค ใน
การให้การปรึกษากลุ่มแบบภวนิยม ทฤษฎีการ
ให้การปรึกษากลุ่มแบบรู้คิดและพฤติกรรม และ
ทฤษฎี ก ารให้ การปรึกษาแบบกลุ่มเผชิญความ
จริงมาใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจ
เป้าหมายในการเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและบริบทของนักศึกษา ซึ่งการใช้ทฤษฎี
การให้การปรึกษาแบบกลุ่มมีความเหมาะสมกับ
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วัยรุ่นมากเพราะในกระบวนการกลุ่มท�ำให้วัยรุ่น
มีโอกาสได้แสดงออกถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง ส�ำรวจข้อสงสัยในตนเอง และวัยรุ่นยังได้
เรียนรู้ด้วยตนเองท�ำให้เกิดการตระหนักรู้ถึงสิ่งที่
เป็นความสนใจร่วมกันของสมาชิกในกลุม่ มีความ
เข้าใจตนเอง และยอมรับตนเอง (Corey, 2004)
ผลการศึกษาจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะน�ำไปใช้
เป็นแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจเป้าหมาย
ในการเรียนของนักศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียน
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพ
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษา
กลุ่มแบบบูรณาการ ในการเสริมสร้างแรงจูงใจ
เป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการใช้ รู ป แบบการ
ให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการในการเสริม
สร้างแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย
		 3.1		 เปรี ย บเที ย บแรงจู ง ใจเป้ า หมาย
ในการเรียนของกลุ่มทดลองที่ได้รับรูปแบบให้
การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล
		 3.2		 เปรี ย บเที ย บแรงจู ง ใจเป้ า หมาย
ในการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับรูปแบบ
ให้การปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการ กับกลุม่ ควบคุม
ที่ไม่ได้รับรูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบ
บูรณาการ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และ
หลังการติดตามผล
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สมมติฐานการวิจัย
1. แรงจู ง ใจเป้ า หมายในการเรี ย นของ
นักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับรูปแบบการให้การ
ปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ หลังการเข้าร่วมการ
ให้การปรึกษากลุม่ และหลังการติดตามผลเพิม่ ขึน้
กว่าก่อนเข้าร่วมการให้การปรึกษากลุ่ม
2. แรงจู ง ใจเป้ า หมายในการเรี ย นของ
นักศึกษา กลุ่มทดลองที่ได้รับรูปแบบการให้การ
ปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ หลังการเข้าร่วมการ
ปรึกษากลุ่มและหลังการติดตามผลเพิ่มขึ้นกว่า
แรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษากลุ่ม

การให้การปรึกษากลุ่ม
แบบบูรณาการ

ปี ที่ 32 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561

71

ควบคุมที่ไม่ได้รับการให้รูปแบบการปรึกษากลุ่ม
แบบบูรณาการ
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการบู ร ณาการทฤษฎี แนวคิ ด และ
เทคนิคการให้การปรึกษากลุ่มภวนิยม การให้การ
ปรึกษากลุ่มแบบรู้คิดและพฤติกรรม และการ
ให้การปรึกษาแบบกลุ่มเผชิญความจริงมาเป็น
กรอบแนวคิดในการเสริมสร้างแรงจูงใจเป้าหมาย
ในการเรียนของนักศึกษา ดังแผนภาพ

แรงจูงใจเป้าหมายในการเรียน
1. การรับรูค้ วามสามารถแห่งตน
2. การมองโลกทางบวก
3. การก�ำหนดเป้าหมายทีช่ ดั เจน
4. ความสามารถในการวางแผน
5. การควบคุมตนเอง

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย เป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (quasi
experimental research) ชนิ ด กลุ ่ ม 2 กลุ ่ ม
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม วัดก่อน
หลั ง การทดลองและติ ด ตามผล (randomized
pretest-posttest follow-up design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร: เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะ
ครุ ศ าสตร์ / ศึ ก ษาศาสตร์ ปี ก ารศึ ก ษา 2/2560
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มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 5 แห่ง
จ�ำนวน 2,333 คน
กลุ่มตัวอย่าง
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาแรงจูงใจ
เป้ า หมายในการเรี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาครุ ศ าสตร์ /
ศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 5 แห่ง จ�ำนวน 2,333 คน ค�ำนวณ
ได้ จ�ำนวน 341 คน (Yamane, 1967) และคัดเลือก
แบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling)
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษารูปแบบ
การให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ เพื่อการ
เสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจเป้ า หมายในการเรี ย นของ
นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ที่ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง จาก
นักศึกษาในข้อ 1.1 ที่มีคะแนนแรงจูงใจเป้าหมาย
ในการเรียน ตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา และ
สมัครใจเข้าร่วมการทดลองรูปแบบการให้การ
ปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างแรง
จูงใจเป้าหมายในการเรียน จ�ำนวน 16 คน แล้ว
สุ่มอย่างง่าย (random sampling) เป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มละ 8 คน โดยก�ำหนดให้เป็นกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลอง ซึ่งขนาดกลุ่มมีสมาชิก 8 คนนี้
เป็นขนาดกลุ่มที่มีประสิทธิภาพที่สุด ตามเกณฑ์
แนวคิดของ (Jacobs, Masson, & Harvill, 2002)
กลุ่มทดลองได้รับรูปแบบการให้การปรึกษากลุ่ม
แบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจเป้าหมาย
ในการเรียนของนักศึกษา ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับ
การดูแลตามระบบของมหาวิทยาลัย
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย นี้ ไ ด้ ผ ่ า นการอนุ มั ติ จ ากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา เลขที่ 6101003
และกลุ่มตัวอย่างได้รับการชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการวิจยั วิธกี ารเก็บข้อมูล การด�ำเนินกิจกรรม
และสิทธิของผู้เข้าร่วมที่จะตอบรับหรือปฏิเสธ
การเข้าร่วมวิจัย โดยไม่มีผลกระทบต่อการเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบ
ด้วย เพศ อายุ ภูมิล�ำเนา มหาวิทยาลัย
2. แบบวัดแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียน
มีข้อค�ำถามรวมทั้งสิ้น 42 ข้อ ประกอบไปด้วย
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5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การรับรู้ความสามารถ
แห่งตน: 1.1) การรับรูศ้ กั ยภาพของตนเอง 1.2) เชือ่
ในความสามารถของตนเอง ด้านที่ 2 การมองโลก
ทางบวก ประกอบไปด้วย 2.1) มองทุกสิ่งอย่างมี
คุณค่า 2.2) รู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับกับชีวิต ด้านที่ 3
การก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ประกอบไปด้วย
3.1) ระบุเป้าหมายและการก�ำหนดระยะเวลาไว้
อย่างชัดเจน 3.2) โอกาสบรรลุผลส�ำเร็จและการ
ก�ำหนดผลลัพธ์ทคี่ าดหวังไว้ ด้านที่ 4 ความสามารถ
ในการวางแผน ประกอบไปด้วย 4.1) ก�ำหนดแผน
งานเป็นล�ำดับขัน้ ตอนและก�ำหนดแผนการปฏิบตั ิ
4.2) การเตรียมแผนส�ำรอง และด้านที่ 5 การ
ควบคุมตนเอง ประกอบไปด้วย 5.1) ใส่ใจในการ
บริหารตนเองมั่นตรวจสอบผลลัพธ์ของตนเอง
5.2) พยายามเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยแบบวัดแรง
จูงใจเป้าหมายในการเรียนแต่ละข้อจะมีคำ� ตอบให้
เลือกเป็น 5 ระดับ (rating scale) คือ ไม่เป็นจริงเลย
(1 คะแนน) จริงเพียงเล็กน้อย (2 คะแนน) จริง
ปานกลาง (3 คะแนน) ส่วนใหญ่จริง (4 คะแนน)
ถึงจริงมากที่สุด (5 คะแนน) มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
รายข้ออยู่ระหว่าง 0.219-0.748 และแบบวัดนี้
ได้รบั การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างและใน
การศึกษาครัง้ นีท้ งั้ ฉบับมีคา่ ความเทีย่ ง (cronbach’
alpha coefficient) เท่ากับ.946 และค่าความเที่ยง
รายด้านเท่ากับ 0.634, 0.724, 0.813, 0.849 และ
0.839 ตามล�ำดับ และน�ำไปตรวจสอบ ความตรง
เชิงโครงสร้างโดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่ 1 (first order confirm factor analysis) และ
อันดับ 2 (second order confirm factor analysis)
ของแบบวัดแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียน เพื่อ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้
กับตัวแปรแฝง (Joreskog & Sorbom, 1999) พบว่า
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ค่าดัชนีทดสอบความเหมาะสมของโมเดลการ
วัดองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 1 และอันดับ 2
ของแบบวัดแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของ
นักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ก�ำหนดทุกค่า
แสดงว่า โมเดลการวัดแรงจูงใจเป้าหมายในการ
เรียนของนักศึกษา มีลักษณะเหมาะสมกับข้อมูล
เชิงประจักษ์
3. รู ป แบบให้ ก ารปรึ ก ษากลุ ่ ม แบบ
บู ร ณาการ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจเป้ า หมาย
ในการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา โดยผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น
ตามแนวคิดและเทคนิคในการปรึกษากลุ่มแบบ
ภวนิยม (existentialism group counseling theory)
การปรึ ก ษากลุ ่ ม แบบการรู ้ คิ ด และพฤติ ก รรม
(cognitive behavior group counseling theory) และ
การปรึกษากลุม่ แบบเผชิญความจริง (reality group
counseling theory) ซึง่ มีขนั้ ตอนการให้การปรึกษา
กลุ่ม 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเริ่มต้น ขั้นด�ำเนินการ
ขั้นสรุป จ�ำนวน 10 ครั้ง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ใช้เวลา
ครั้งละๆ 90 นาที ซึ่ง Ohlsen (1970) และ Jacobs,
Masson, & Harvill (2002) กล่าวไว้ว่าการปรึกษา
กลุ่มที่มีประสิทธิภาพในการปรึกษากลุ่ม ควรอยู่
ที่ 8 -10 ครั้ง แต่ละครั้ง ระยะเวลาไม่ควรต�่ำกว่า
90 นาที มีรายละเอียดดังนี้ ครั้งที่ 1-2 ปฐมนิเทศ
สร้างสัมพันธภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจ
เป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา ด้านการรับรู้
ความสามารถแห่งตน ครั้งที่ 3-4 การเสริมสร้าง
แรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษาด้าน
การมองโลกทางบวก ครั้งที่ 5-6 การเสริมสร้าง
แรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษาด้าน
การก�ำหนดเป้าหมายทีช่ ดั เจน ครัง้ ที่ 7-8 การเสริม
สร้างแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา
ด้านความสามารถในการวางแผน ครั้งที่ 9-10
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การเสริมสร้างแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของ
นักศึกษาด้านการควบคุมตนเอง และติดตามผล
หลังการทดลอง 2 สัปดาห์ โดยรูปแบบให้การ
ปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างแรง
จูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษานี้ได้รับ
การตรวจสอบคุณภาพด้วยการวิเคราะห์ความตรง
เชิงเนื้อหา (content validity) จากผู้เชี่ยวชาญด้าน
การให้การปรึกษา จ�ำนวน 3 คน ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.66-1.00
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. หลั ง จากผู ้ วิ จั ย ได้ รั บ อนุ ญ าตท� ำ การ
วิ จั ย จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น ค น
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ผู้วิจัยขออนุญาตด�ำเนินการวิจัยจากคณบดีคณะ
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตกรุงเทพมหานครและติดต่อประสานงานกับ
อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บข้อมูล
2. ผู ้ วิ จั ย ชี้ แ จงข้ อ มู ล แก่ นั ก ศึ ก ษากลุ ่ ม
ตัวอย่างเกีย่ วกับการวิจยั วัตถุประสงค์ของการวิจยั
วิธีการเก็บข้อมูล การด�ำเนินกิจกรรม ประโยชน์
และสิ ท ธิ ข องผู ้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย ที่ จ ะตอบรั บ หรื อ
ปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัย และนักศึกษาที่สมัครใจ
เข้าร่วมการวิจัยลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
3. ผู้วิจัยอธิบายวิธีการเก็บข้อมูลแบบวัด
แรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนแก่นักศึกษา ผู้เข้า
ร่วมวิจัยและให้นักศึกษาตอบแบบวัดแรงจูงใจ
ในกลุ่มนักศึกษา 341 คน กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
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ยืนยัน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ�ำ้
(one-way repeated ANOVA measurement)
และวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ�้ำ
(two-way repeated ANOVA measurement)
ในการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ แรงจูงใจเป้าหมาย
ในการเรียนของนักศึกษารายด้านและโดยรวม
ผลการวิจัย
แรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 จ�ำนวน 341 คน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและ
รายด้ า นอยู ่ ใ นระดั บ สู ง แรงจู ง ใจเป้ า หมายใน
การเรี ย นรายด้ า น ประกอบด้ ว ย 1) การรั บ รู ้
ความสามารถแห่งตน 2) การมองโลกทางบวก
3) ก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 4) ความสามารถใน
การวางแผน และ 5) การควบคุมตนเอง
ก่อนการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
แรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษากลุ่ม
ทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลองและ
หลังการติดตามผล เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1
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และเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของแรงจูงใจเป้าหมายใน
การเรียนของนักศึกษาระหว่างกลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั
การให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริม
สร้างแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา
กับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่ม
เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของ
นักศึกษา ก่อนการทดลอง หลังการทดลองและ
หลังการติดตามผล และเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ข้อที่ 2 มีการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นและ
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย วแบบวั ด ซ�้ ำ
(one-way repeated ANOVA measurement) และ
ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ�้ำ (two-way
repeated ANOVA measurement)
1. ผลการศึกษาแรงจูงใจเป้าหมายในการ
เรียนของนักศึกษาโดยผู้วิจัยน�ำคะแนนแรงจูงใจ
เป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา มาหาค่าสถิติ
พืน้ ฐานค่าต�ำ่ สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน โดยรวมและรายด้าน ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1		 แสดงค่าต�่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจเป้าหมายใน
			 การเรียนของนักศึกษา โดยรวมและรายด้าน (n = 341)
แรงจูงใจเป้าหมายในการเรียน

จ�ำนวนข้อ Max

Min Mean SD แปลผล

ด้านการรับรู้ความสามารถแห่งตน (self-efficacy)

7

5

1.86

3.93

.49

สูง

ด้านการมองโลกทางบวก (positive thinking)

7

5

2.14

3.89

.48

สูง

ด้านการก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (specific goal)

11

5

2.45

3.91

.49

สูง

ด้านความสามารถในการวางแผน (self planning)

8

5

2

3.81

.57

สูง

ด้านการควบคุมตนเอง (self-control)

9

5

2

3.93

.51

สูง

แรงจูงใจเป้าหมายในการเรียน(โดยรวม)

42

4.83

2.12

3.90

.43

สูง
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามตารางที่ 1 พบว่า
แรงจู ง ใจเป้ า หมายในการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง ( = 3.90,
SD =.43)
2. ผลการพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษา
กลุ ่ ม แบบบู ร ณาการ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจ
เป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา ได้แก่ การ
ให้ ก ารปรึ ก ษากลุ ่ ม ที่ ผู ้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ เสริ ม
สร้างแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา
ประกอบด้ ว ย 1) ด้ า นการรั บ รู ้ ค วามสามารถ
แห่งตน 2) ด้านการมองโลกทางบวก 3) ด้านการ
ก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 4) ด้านความสามารถ
ในการวางแผน และ 5) ด้ า นควบคุ ม ตนเอง
โดยมีการพัฒนา 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ก�ำหนด
เป้าหมายของการให้การปรึกษากลุ่มเพื่อเสริม
สร้างแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา
ขั้นที่ 2 ก�ำหนดแนวคิดของการให้การปรึกษา
กลุ ่ ม แบบบู ร ณาการ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจ
เป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา ขั้นที่ 3 ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจเป้าหมายใน
การเรียนและศึกษาการสร้างรูปแบบการให้การ
ปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ ทฤษฎีและเทคนิค
การให้การปรึกษากลุ่ม ขั้นที่ 4 วิเคราะห์แนวคิด
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และหลักการที่ส�ำคัญเพื่อใช้ในการเสริมสร้างแรง
จูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา ขั้นที่ 5
ด�ำเนินการสร้างรูปแบบการให้การปรึกษากลุ่ม
แบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจเป้าหมาย
ในการเรียนของนักศึกษา ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน
1) แนวคิดส�ำคัญ 2) เป้าหมาย 3) วิธีด�ำเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หลังจากได้รูปแบบการให้
การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา และ
ได้รับการตรวจสอบคุณภาพด้วยการวิเคราะห์
ความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (content validity) และ
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.66-1.00
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้การปรึกษา
โดยมีขนั้ ตอนการให้การปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการ
3 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ เริม่ ต้น ขัน้ ด�ำเนินการ ขัน้ สรุป
จากนั้ น ผู ้ วิ จั ย น� ำ ไปทดลองใช้ กั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
จ�ำนวน 3 ราย และน�ำมาปรับปรุงก่อนน�ำไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง 6 รายที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างแล้วน�ำมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ที่ ไ ด้ จ ากการทดลองใช้ แ ล้ ว จึ ง น� ำ ไปใช้ ใ นการ
เก็บข้อมูล
3. ผลของการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ
เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของ
นักศึกษา
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบย่อยโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ แรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา
			 กลุม่ ทดลองรายด้านและโดยรวม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล
แรงจูงใจเป้าหมายในการเรียน

แหล่งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

ด้านการรับรู้ความสามารถแห่งตน การวัดก่อน หลังและหลังติดตามผล 2.605 2 1.303 107.388**
ความคลาดเคลื่อน
ด้านการมองโลกทางบวก

.170 14 .012

การวัดก่อน หลังและหลังติดตามผล 2.218 2 1.109 25.268**
ความคลาดเคลื่อน

.614 14 .044

ด้านการก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การวัดก่อน หลังและหลังติดตามผล 1.516 2
ความคลาดเคลื่อน

.758 107.739**

.098 14 .007

ด้านความสามารถในการวางแผน การวัดก่อน หลังและหลังติดตามผล 3.611 2 1.806 63.351**
ความคลาดเคลื่อน
ด้านการควบคุมตนเอง

การวัดก่อน หลังและหลังติดตามผล 3.041 2 1.521 95.622**
ความคลาดเคลื่อน

โดยรวม

.399 14 .029
.223 14 .016

การวัดก่อน หลังและหลังติดตามผล 2.473 2 1.237 163.858**
ความคลาดเคลื่อน

.106 14 .008

**p < .01
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ตามตารางที่ 2
พบว่า ค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียน
ของนักศึกษา กลุ่มทดลอง ที่ได้จากการวัด 3 ครั้ง
คือ ก่อนการให้การปรึกษากลุ่ม หลังการให้การ
ปรึกษากลุ่มและ หลังการติดตามผล แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ แสดงว่าการให้การ
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ปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างแรง
จูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา มีผลท�ำให้
ค่ า เฉลี่ ย แรงจู ง ใจเป้ า หมายในการเรี ย นของ
นักศึกษา กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และหลังการติดตามผลแตกต่างกัน
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบย่อยโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ แรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา
			 กลุม่ ทดลองระหว่าง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผลของนักศึกษา
			 กลุ่มทดลองเป็นรายคู่ โดย post-hoc test วิธี Bonferroni
Mean
Difference

SE

p-value

หลังการทดลอง – ก่อนการทดลอง
( = 4.371, SD = .205) - ( = 3.820, SD = .399)

.551

.053

.000

หลังการติดตามผล-ก่อนการทดลอง
( = 4.581, SD = .235) - ( = 3.820, SD = .399)

.761

.049

.000

หลังการติดตามผล-หลังการทดลอง
( = 4.581, SD = .235) - ( = 4.371, SD = .205)

.210

.022

.000

ช่วงเวลาการวัด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 3 พบ
ว่า ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของ
นักศึกษา กลุ่มทดลองที่ได้รับการให้การปรึกษา
กลุ่มแบบบูรณาการ หลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลอง (mean difference =.551) ภายหลัง

การติ ด ตามผลสู ง กว่ า ก่ อ นการทดลอง (mean
difference=.761) และภายหลั งการติ ดตามผล
สูงกว่าหลังการทดลอง (mean difference =.210)
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 4		 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษาระหว่างกลุ่มทดลอง
			 และกลุม่ ควบคุม โดยรวมและรายด้าน ก่อนการทดลอง หลังการทดลองและหลังการติดตามผล
แรงจูงใจเป้าหมายในการเรียน
แหล่งความแปรปรวน
ด้านการรับรู้ความสามารถแห่งตน ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม
ความคลาดเคลื่อน
ภายในกลุ่ม:ช่วงการวัด
(pre, post, follow up)
การเสริมสร้างแรงจูงใจเป้าหมายใน
การเรียน×ระยะการวัด
ความคลาดเคลื่อน
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SS df MS
1.116
1 1.116

F
3.669

4.260
1.494

14 .304
2 .747 57.901***

1.125

2 .562 43.603***

.361

28 .013
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ตารางที่ 4		 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษาระหว่างกลุ่มทดลอง
			 และกลุม่ ควบคุม โดยรวมและรายด้าน ก่อนการทดลอง หลังการทดลองและหลังการติดตามผล
			 (ต่อ)
แรงจูงใจเป้าหมายในการเรียน
ด้านการมองโลกทางบวก

แหล่งความแปรปรวน

SS

MS

ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม

2.005

1 2.005

ความคลาดเคลื่อน

5.777

14 .413

ภายในกลุ่ม:ช่วงการวัด
(pre, post, follow up)

F
4.859*

.982

2 .491 13.121***

การเสริมสร้างแรงจูงใจเป้าหมายใน .843
การเรียน×ระยะการวัด

2 .421 11.260***

ความคลาดเคลื่อน

1.048

28 .037

.830

1 .830

ความคลาดเคลื่อน

3.653

14 .261

ภายในกลุ่ม:ช่วงการวัด
(pre, post, follow up)

1.374

ด้านการก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม

การเสริมสร้างแรงจูงใจเป้าหมายใน .389
การเรียน×ระยะการวัด
ความคลาดเคลื่อน

3.179

2 .687 8.676**
2 .195

2.457

2.217

28 .079

4.037

1 4.037

ความคลาดเคลื่อน

8.349

14 .596

ภายในกลุ่ม:ช่วงการวัด
(pre, post, follow up)

1.797

2 .899 56.058***

การเสริมสร้างแรงจูงใจเป้าหมายใน 1.814
การเรียน×ระยะการวัด

2 .907 56.585***

ด้านความสามารถในการวางแผน ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม

ความคลาดเคลื่อน
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df

.449

6.769*

28 .016
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ปี ที่ 32 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561

ตารางที่ 4		 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษาระหว่างกลุ่มทดลอง
			 และกลุม่ ควบคุม โดยรวมและรายด้าน ก่อนการทดลอง หลังการทดลองและหลังการติดตามผล
			 (ต่อ)
แรงจูงใจเป้าหมายในการเรียน
ด้านการควบคุมตนเอง

โดยรวม

*p < .05, **p < .01, **p < .001

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม
ความคลาดเคลื่อน
ภายในกลุ่ม:ช่วงการวัด
(pre, post, follow up)
การเสริมสร้างแรงจูงใจเป้าหมายใน
การเรียน×ระยะการวัด
ความคลาดเคลื่อน
ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม
ความคลาดเคลื่อน
ภายในกลุ่ม:ช่วงการวัด
(pre, post, follow up)
การเสริมสร้างแรงจูงใจเป้าหมายใน
การเรียน×ระยะการวัด
ความคลาดเคลื่อน

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามตารางที่ 4 พบว่า
แรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนโดยรวมระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ แสดงว่า ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจ
เป้าหมายในการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมแตกต่างกันและผลการทดสอบหลัก
ของการวั ด ก่ อ นทดลอง หลั ง การทดลองและ
หลังการติดตามผล พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัย
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SS df MS
F
3.735
1 3.735 14.556**
3.593
1.522

14 .257
2 .761 82.808***

1.519

2 .760 82.673***

.257
2.138

28 .009
1 2.138 9.414**

3.179
1.425

14 .227
2 .712 90.878***

1.031

2 .515 65.755***

.220

28 .008

ส�ำคัญทางสถิติ แสดงว่า ค่าเฉลีย่ แรงจูงใจเป้าหมาย
ในการเรียน โดยรวมระหว่างกลุ่มทดลอง หลัง
การทดลอง และหลังการติดตามผลแตกต่างกัน
ส่วนปฏิสัมพันธ์ร่วม (interaction effect) ระหว่าง
การให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการกับการวัด
แรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนโดยรวมก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลองและหลังการติดตามผล
พบว่ า แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
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แสดงว่า ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียน ของนั ก ศึ ก ษากลุ ่ ม ทดลองและกลุ ่ ม ควบคุ ม
โดยรวมระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อน แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ ผูว้ จิ ยั จึงท�ำการวิเคราะห์
การทดลอง หลังการทดลองและหลังการติดตามผล เปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบย่อย โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ แรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา
			 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ระหว่าง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการ
			 ติดตามผลของนักศึกษากลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมเป็นรายคู่ โดย post-hoc test วิธี
			Bonferroni
Mean
Difference

SE

p-value

หลังการทดลอง – ก่อนการทดลอง
( = 4.098, SD = .377) - ( = 3.811, SD = .333)

.287

.029

.000

หลังการติดตามผล-ก่อนการทดลอง
( = 4.201, SD = .477) - ( = 3.820, SD = .399)

.389

.025

.000

หลังการติดตามผล-หลังการทดลอง
( = 4.201, SD = .477) - ( = 4.098, SD = .377)

.103

.013

.000

ช่วงเวลาการวัด

ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ตามตารางที่ 5
พบว่า ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของ
นักศึกษา กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ที่ได้รับ
การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ หลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลอง (mean difference = .287)
ภายหลังการติดตามผลสูงกว่าก่อนการทดลอง
(mean difference = .389) และภายหลังการติดตาม
ผลสูงกว่าหลังการทดลอง (mean difference = .103)
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

มี ค ่ า เฉลี่ ย โดยรวมและรายด้ า นอยู ่ ใ นระดั บ สู ง
แรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนรายด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านการรับรู้ความสามารถแห่งตน 2) ด้านการ
มองโลกทางบวก 3) ด้านการก�ำหนดเป้าหมายที่
ชัดเจน 4) ด้านความสามารถในการวางแผน และ
5) ด้านควบคุมตนเอง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
นักศึกษามีระดับแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียน
ในด้านการรับรู้ความสามารถแห่งตน และด้าน
ควบคุมตนเองสูงกว่าด้านอื่นๆ สามารถอธิบายได้
ว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีแรงจูงใจเป้าหมายในการ
การอภิปรายผลการวิจัย
เรียน มีการความคาดหวังถึงอนาคต และพยายาม
1. ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจเป้าหมาย ที่จะตอบสนองความปรารถนาในการส�ำเร็จการ
ในการเรียนของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 จ�ำนวน 341 คน ศึ ก ษา โดยมี ค รอบครั ว เป็ น ผู ้ ที่ ส นั บ สนุ น และ
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รอคอยวันส�ำเร็จของนักศึกษา ซึ่งใกล้เคียงกับ
การศึกษาของ สิรพิ ร ดาวัน (2555) พบว่า แรงจูงใจ
เป้าหมายสู่ความส�ำเร็จของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตภาคกลางตะวันออก มีคา่ เฉลีย่ แรงจูงใจ
สู่ความส�ำเร็จโดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก โดยด้าน
การรับรู้ความสามารถแห่งตนอยู่ในระดับสูงมาก
และด้านก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และด้านความ
สามารถในการวางแผนอยู่ในระดับสูง แมนฟิลด์
และวอสนิทซา (Mansfield & Wosnitza, 2010)
ได้ศึกษาแรงจูงใจของวัยรุ่นตามแนวคิดทฤษฎี
เป้าหมายแรงจูงใจ เป็นการมองอนาคตเกี่ยวกับ
แรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนตามบริบท โดย
มุ่งให้ความส�ำคัญในสองเป้าหมายคือเป้าหมาย
ทางการศึกษากับความสัมพันธ์ในสังคม พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ของความส�ำเร็จตามเป้าหมายทางการ
เรียนและความสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียน
วัยรุ่นอายุช่วง 12-13 ปี สูงกว่าวัยรุ่นอายุ 15-17 ปี
รวมทั้ง การเรียน สัมพันธภาพ และบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้มีความสัมพันธ์กับวัยรุ่น
อายุ 15-17 ปี และสอดคล้องกับการศึกษาของ
อุรปรีย์ เกิดในมงคล (2557) ที่พบว่า นักเรียน
วั ย รุ ่ น ในกรุ ง เทพมหานคร มี ค วามหวั ง ทาง
การศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับสูงและเมื่อพิจารณา
ตามลั ก ษณะของความหวั ง ทางการศึ ก ษาเป็ น
รายด้าน พบว่า นักเรียนวัยรุ่นมีความหวังทาง
การศึกษาด้านเป้าหมายทางการศึกษา ด้านความ
ตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาและด้าน
ความพยายามและอดทนต่อการทีจ่ ะบรรลุเป้าหมาย
ทางการศึกษาอยู่ในระดับสูง
2. ผลการให้การปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการ
เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนโดย
การเปรียบเทียบแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียน
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ของนั ก ศึ ก ษา จากผลการวิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
สมมติฐานการวิจัยข้อ 1 และ ข้อ 2 พบว่าการให้
การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการสามารถนํามาใช้
ในการเสริมสร้างแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียน
ของนักศึกษาได้ เนื่องจากในการดําเนินการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นําการให้การปรึกษากลุ่ม ตาม
ทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการโดย
ผู้วิจัยคัดเลือกทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มแบบ
ภวนิยม การให้การปรึกษากลุ่มแบบการรู้คิดและ
พฤติกรรม และการให้การปรึกษากลุ่มแบบการ
เผชิญความจริง ซึ่งมีความเหมาะสมโดยมีการ
ผสมผสานทั้งแนวคิดและเทคนิคของการให้การ
ปรึกษากลุ่มของทั้ง 3 ทฤษฎีมาใช้ในการเสริม
สร้างแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา
ซึ่งสายสมร เฉลยกิตติ (2554) ได้กล่าวไว้ว่าการ
บูรณาการทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษา
กลุ่มแบบบูรณาการ มีส่วนสําคัญที่ทําให้กลุ่มนั้น
บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย ได้
บูรณาการทฤษฎีและเทคนิคการให้ปรึกษากลุ่ม
แบบภวนิยม การให้การปรึกษากลุ่มแบบการรู้คิด
และพฤติกรรม และการให้การปรึกษากลุ่มแบบ
การเผชิ ญ ความจริ ง โดยก� ำ หนดแนวคิ ด เลื อ ก
เทคนิคให้เหมาะสมในการเสริมสร้างแรงจูงใจ
เป้าหมายในการเรียนของนักศึกษาในแต่ละด้าน
เมื่อนักศึกษาได้รับการให้การปรึกษากลุ่มแบบ
บู ร ณาการส่ ง ผลให้ นั ก ศึ ก ษามี ก ารแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ กันมากขึ้น
เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความรู้สึกและ
พฤติกรรม สามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
ให้ดีขึ้น
จากการสังเกตปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ กับสมาชิก
ในกลุ ่ ม การให้ ก ารปรึ ก ษากลุ ่ ม แบบบู ร ณาการ
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คือ การเข้าใจซึ่งกันและกัน การเห็นจุดแข็งและ
โอกาสพัฒนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางใน
การปรับเปลี่ยนตนเองร่วมกันของเพื่อนสมาชิก
การให้กําลังใจและการเสริมแรงซึ่งกันและกัน
ท�ำให้เกิดพลังใจ ความพยายามมุง่ มัน่ มานะ อดทน
ที่จะท�ำให้ตนเองบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ และ
การบู ร ณาการแนวคิ ด และเทคนิ ค ของทฤษฎี
การให้การปรึกษากลุ่มแบบภวนิยม การให้การ
ปรึ ก ษากลุ ่ ม แบบการรู ้ คิ ด และพฤติ ก รรมและ
การปรึกษากลุ่มแบบการเผชิญความจริงช่วยให้
นักศึกษาเกิดการเชื่อมโยงระหว่างความคิด ความ
รู้สึก และพฤติกรรม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจใน
ความต้องการที่แท้จริงของตนเอง และแรงจูงใจ
ที่ ท� ำ ให้ ค วามต้ อ งการนั้ น ได้ รั บ การตอบสนอง
(Corey & Corey, 2006) ซึ่งในการพบกันครั้งแรก
ผู้วิจัยสร้างสัมพันธภาพ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การให้การปรึกษากลุ่ม ประโยชน์ของการเข้าร่วม
ระยะเวลาและสถานที่ในการให้การปรึกษากลุ่ม
และการพิ ทัก ษ์สิท ธิแก่นักศึกษาที่เ ข้าร่ว มการ
ให้การปรึกษากลุ่ม โดยนักศึกษาสามารถขอยุติ
การเข้าร่วมการให้การปรึกษาได้ตลอดเวลาในการ
วิจัยและไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษา และผู้วิจัยใช้
เทคนิคการฟังอย่างตัง้ ใจ การยอมรับ การใช้คาํ ถาม
ปลายเปิด การให้ข้อมูลย้อนกลับ การเสริมแรง
เป็นต้น
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นนักศึกษา
ชั้ น ปี ที่ 1 ซึ่ ง อยู ่ ใ นช่ ว งวั ย รุ ่ น และมี แ รงจู ง ใจ
เป้ า หมายในการเรียนที่มีลักษณะคล้ายกัน ส่ ง
ผลให้กลุ่มประสบความส�ำเร็จ สอดคล้องกับที่
คอเรย์ (Corey, 2000) ที่กล่าวว่า สมาชิกกลุ่มใน
การให้การปรึกษากลุ่ม ควรมีลักษณะคล้ายกัน
วั ย เดี ย วกั น มี ค วามสนใจในปั ญ หาที่ ค ล้ า ยกั น
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จึงจะท�ำให้กลุ่มนั้นประสบความส�ำเร็จได้ จาก
การสังเกตของผู้วิจัย พบว่า นักศึกษาขณะเข้า
ร่วมกิจกรรมมีบรรยากาศเป็นกันเอง กล้าแสดง
ความคิดเห็น เป็นตัวของตัวเอง มีความตั้งใจ ใส่ใจ
ซึ่งกันและกัน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลาในการ
เข้ากลุม่ ทุกครัง้ ซึง่ ดินค์เมเยอ (Dinkmeyer, 1968)
และฟอสิท (Forsyth, 2006) กล่าวว่า กระบวน
กลุ่มเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ช่วยให้
สมาชิกแต่ละคนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ร่วมกับวิเคราะห์ข้อมูล ประสบการณ์ทั้งทางบวก
และทางลบรวมถึงผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่ง
ผลให้สมาชิกเกิดความเข้าใจและสามารถที่จะ
แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ คอเรย์
(Corey, 2004) กล่าวว่าการให้การปรึกษากลุม่ เป็น
กระบวนการระหว่างบุคคลที่เน้นการตระหนักรู้
เกี่ยวกับความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม โดย
มุ ่ ง เน้ น การรู ้ จั ก ตนเองและการพั ฒ นาตนเอง
ให้เกิดพลังที่จะตอบสนองความปรารถนาตาม
เป้ า หมายของตน โดยกลุ ่ ม จะให้ ค วามเห็ น อก
เห็นใจ สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งความไว้
วางใจ น�ำไปสู่การแลกเปลี่ยนและท�ำความเข้าใจ
กับสิง่ ทีบ่ คุ คลวิตกกังวล กระบวนการกลุม่ เป็นการ
สือ่ สารสองทางซึง่ จะกระตุน้ ให้สมาชิกในกลุม่ เกิด
ความคิด ความรู้สึกและแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ที่
เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก
ในกลุ่ม (Wilson & Kneiesi, 1996) นักศึกษากลุ่ม
ทดลองที่ เ ข้ า ร่ ว มการให้ ก ารปรึ ก ษากลุ ่ ม แบบ
บูรณาการครั้งนี้ สามารถพัฒนาตนเองให้มีแรง
จูงใจเป้าหมายในการเรียนทัง้ โดยรวมและรายด้าน
ให้สูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา
ของ มงคล ศัยยกุล (2556) ที่พบว่ากลุ่มทดลอง
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ภายหลังเข้าร่วมกลุ่มการให้การปรึกษากลุ่มแบบ
บูรณาการมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เพิ่มสูงขึ้นกว่า
ก่ อ นเข้ า กลุ ่ ม และสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
พรรณภา ส่งแสงแก้ว (2556) ที่พบว่า 1) หลัง
การทดลอง นักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนแรง
จูงใจและการตั้งเป้าหมายในการเรียนสูงกว่าก่อน
การเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจและการตั้ง
เป้าหมาย ในการเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
2) นักศึกษากลุม่ ทดลองมีความเห็นว่าการเข้าร่วม
โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจช่วยให้นักศึกษามีการ
พัฒนาแรงจูงใจในการเรียนเพิม่ ขึน้ และสามารถตัง้
เป้าหมายในการเรียนให้กับตนเองได้โดยไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรคทางการเรียน และรูจ้ กั วางแผนการเรียน
เพื่อให้การเรียนประสบความส�ำเร็จ
ข้อเสนอแนะ
1. บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสามารถน� ำ
รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ
ไปเสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจเป้ า หมายในการเรี ย น
ของนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ สร้ า งฐานความคิ ด ความ
รู้สึก และพฤติกรรมที่ดี แต่ก่อนน�ำรูปแบบการ
ให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการไปใช้ควรศึกษา
ท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิด การใช้เทคนิคต่างๆ
จากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาให้การปรึกษาก่อน
2. ควรศึกษาเพิม่ เติมในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ แรงจู ง ใจเป้ า หมายในการเรี ย นที่ ส ่ ง ผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. ควรมีการติดตามผลแรงจูงใจเป้าหมาย
ในการเรียนหลังจากทดลองไปแล้ว 3 เดือน และ
6 เดือน เพือ่ ศึกษาความคงอยูแ่ ละการเปลีย่ นแปลง
ของแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนที่เกิดขึ้น

-18-0455(001-178)P4.indd 83

ปี ที่ 32 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561

83

กิตติกรรมประกาศ
ผู ้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ใ ห้
ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบเครื่องมือ อาจารย์
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร
ในการประสานงานและการเก็บข้อมูลการวิจัย
และขอขอบพระคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาได้ ส นั บ สนุ น ทุ น ในการ
ศึกษาวิจัยนี้
เอกสารอ้างอิง
ชัญญา ภาคอุทัย และวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์.
(2558). ผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญ
ความจริงต่อการเรียนรู้ ด้วยการน�ำตนของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6. วิทยาการวิจยั
และวิทยาการปัญญา, 12(2),81-91.
ทศพร อันสงคราม. (2545). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
แรงจู ง ใจในการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ.์ วิทยานิพนธ์
การศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขา
จิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา, บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
นฤมล สุน่ สวัสดิ.์ (2558). การตัง้ เป้าหมายของชีวติ
และการท�ำงาน. วารสารสารสนเทศ, 14(2)
21-36.
พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา. (2543). ทฤษฎีและเทคนิค
การให้คำ� ปรึกษา. กรุงเทพมหานคร: พัฒนา
ศึกษา.
พรรณภา ส่งแสงแก้ว. (2556). ผลของโปรแกรม
พั ฒ นาแรงจู ง ใจและการตั้ ง เป้ า หมายใน
การเรี ย นที่ มี ต ่ อ นั ก ศึ ก ษา ชั้ น ปี ที่ 2
มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน. วารสารวิ ช าการ

6/2/61 BE 9:43 AM

84

Vol.32 No.1 January - April 2018

ศรีปทุม ชลบุรี, 14(3), 103-108.
ภวิกา ภักษา. (2559). เรื่องพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมาย เพื่อ
ส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สุราษฏร์ธานี. วารสารพฤติกรรมศาสตร์,
22(1), 137-151.
มงคล ศักยยกุล. (2556). รูปแบบการปรึกษากลุ่ม
แบบบู ร ณาการเพื่ อ พั ฒ นาแรงจู ง ใจใฝ่
สัมฤทธิข์ องนักศึกษาราชภัฏ. มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช: ม.ป.ท.
ยุวดี เฑียรประสิทธิ์. (2536). เอกสารประกอบ
การสอนวิ ช า จิ ต วิ ท ยาวั ย รุ ่ น . ภาควิ ช า
จิตวิทยาและการแนะแนวคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วิชัย วงษ์ใหญ่. (2555). พลังกระบวนการเรียนรู้
มโนทัศน์ใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: เอส อาร์พริ้นติ้ง.
สายสมร เฉลยกิตติ. (2554). การพัฒนาทุนทาง
จิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกของพยาบาลวิ ช าชี พ
โดยการให้คําปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ.
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
จิตวิทยาการให้ค�ำปรึกษา, มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.
สิ ริ พ ร ดาวั น . (2555). การพั ฒ นารู ป แบบการ
สอนคิดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจเป้าหมาย
สูค่ วามส�ำเร็จของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ. ปริญญานิพนธ์ดุษฎี
บั ณ ฑิ ต สาขาจิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู ้ แ ละ
การสอน, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต.

-18-0455(001-178)P4.indd 84

The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health

ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน. (2560).
สถิติข้อมูลทางการศึกษา. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (อัดส�ำเนา).
หัสดิน แก้ววิชิต. (2559). ท�ำการศึกษาปัจจัยเชิง
เหตุและผลของแรงจูงใจในการเรียนของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน: การ
ทดสอบทฤษฎีการก�ำหนดตนเอง. วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์, 22 (2), 48 - 64.
อนุวัตร ศรีนวล. (2545). ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะ
รอพินจิ ทางการศึกษาของนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยี ร าชมงคลวิ ท ยาเขตล� ำ ปาง.
วิ ท ยานิ พ นธ์ ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าอาชี ว ศึ ก ษา, บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อริยา คูหา. (2546). แรงจูงใจและอารมณ์. ปัตตานี:
ส� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
อริ ส า ภู ริ วั ฒ น์ . (2553). ผลของโปรแกรม
พั ฒ นาการตั้ ง เป้ า หมายในการเรี ย นของ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 3. สารนิพนธ์การศึกษา
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาจิ ต วิ ท ยาการ
แนะแนว, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อุรปรีย์ เกิดในมงคล. (2557). การศึกษาและพัฒนา
รู ป แบบการให้ ค� ำ ปรึ ก ษากลุ ่ ม เพื่ อ เสริ ม
สร้างความหวังทางการศึกษาของนักเรียน
วัยรุ่น. ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาจิตวิทยาการ
ให้ค�ำปรึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.
Atkonson, R. C. (1990). Introduction to Psychology.
New York: Harcourt Brace Javanavich.
Corey, G. (2000). Theory and practice of group

6/2/61 BE 9:43 AM

วารสารการพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต

counseling (5thed.). CA: Thomson Brooks.
Corey, G. (2004). Theory and practice of group
counseling (6thed.). CA: Thomson Brooks.
Corey, M. S., & Corey, G. (2006). Groups: Process
and practice (7 th ed.). Belmont, CA:
Thompson Higher Education.
Deckers, L. (2014). Motivation: Biological,
psychological, and environmental (4th ed.).
Boston, MA: Allyn & Bacon.
Dinkmeyer, C. (1968). Reading in group
counseling. Pennsylvania: International
Textbook Company.
Forsyth, D. R. (2006). Group dynamic. CA:
Thomson Higher Education.
Houston, J. P. (1985). Motivation. London: Collier
Macmillan Publishers.
Jacobs, E., Masson, L., & Harvill, L. (2002).
Group counseling: strategies and skills
(4thed.). CA: Brooks/Cole.
Joreskog, K. G., & Sorbom, D. (1999). Lisrel 18:
New statistical features. Chicago: Scientific
Software International.
Lambert, D. (2002). Motivation. Ball State
University.
Lunenburg, F. C. (2011). Goal-setting theory of
motivation. International. Journal of
Management, Business, and Administration,
15(1), 1-6.
Mansfield, C. F., & Wosnitza, M. (2010).
Motivation goals during adolescence:
A cross-sectional perspective. Issues in
Educational Research, 20(2), 149-165.

-18-0455(001-178)P4.indd 85

ปี ที่ 32 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561

85

Ohlsen, M. M. (1970). Group counseling.
New York: Rinehart and Winston.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2004). An Overview
of self-determination theory: an organismic
dialectical perspective. In E. L. Deci &
R. M. Ryan (Eds.), Handbook of
Self-Determination Research (p.1-36)
Rochester, New York, United States of
America: The University of Rochester
Press.
Van Nuland, H. J. C., Taris, T. W., Boekaerts, M.,
& Martens, R. L. (2012). Testing the
hierachicak SDT model: The case of
performance-oriented classrooms.
European Journal of Psychology of
Education, 27(4), 467 - 482.
Wilson, H. S., & Kneisl, C. R. (1996). Psychiatric
nursing (5thed.). CA: Addison - Wesley
Nursing.
Yamane, T. (1967). Statistics: an introductory
analysis. New York: Harper and Row.

6/2/61 BE 9:43 AM

