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Abstract  

 

 The purposes of this research were 1) to develop the goal setting learning model to enhance 

learning achievement motivation and achievement; 2) to study the effect of goal setting learning model 

on learning achievement motivation; and 3) to study effect of goal setting learning model on learning 

achievement. Subjects consisted of 2 classrooms of first year teacher students who registered  in the 

subject of Human Relation, in semester two of the academic year 2012. They were purposive selected 

and randomly assigned into two groups: an experimental  group and a control group. The goal setting 

learning model consisted of 5 steps: 1) preparation, 2) goal setting, 3) learning, 4) evaluation, and  
5) feedback. The intervention involved 8 training sessions, with each session lasting 2 hours and 30 

minutes. Pretest and posttest, subjects were evaluated on the Achievement Motivation Inventory and 

Learning Achievement Test. The t-test was employed for data analysis. The results were 1) the efficiency 

of  goal setting learning model is higher than criterion; 2) learning achievement motivation posttest of 

experimental group was higher than those in the control group and their pretest at the .05 level of 

significance; and 3) learning achievement posttest of experimental group were not different from those in 

control group, however, there were higher than their pretest at the .05 level of significance.    
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การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบตั้งเป้าหมาย 
เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี1 
 

ภวิกา ภักษา2 
 
บทคัดย่อ 
   
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมาย และ 
2) ศึกษาผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมายที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ านวน 2 
ห้องเรียน ที่ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจงและใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย เพ่ือแบ่งแต่ละห้องเรียนออกเป็น กลุ่มทดลอง 
(เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมาย) และกลุ่มควบคุม (เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมาย ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรียม
ความพร้อม 2) ขั้นตั้งเป้าหมาย 3) ขั้นเรียนรู้ 4) ขั้นประเมินผล และ 5) ขั้นข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งใช้เวลาในการ
ด าเนินกิจกรรมครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาทีเป็นเวลา 8 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ยความแตกต่าง
โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ตั้งเป้าหมายสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมและสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม แต่สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  
   
ค าส าคัญ:การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมาย, แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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บทน า 
 แ ร ง จู ง ใ จ  (Motivation) เ ป็ น สิ่ ง ที่ มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในทุก ๆ บริบท ไม่ว่าจะเป็น
การใช้ชีวิตที่บ้าน โรงเรียน (Eccles & Wigfield, 
2002) ส าหรับ ในบริ บททางด้ านการศึกษานั้ น
แรงจูงใจถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการเรียนรู้
โดยมีการยืนยันว่าผู้ เรียนที่ ได้รับการจูงใจ จะมี
แนวโน้มประสบความส าเร็จในการเรียนสูงกว่าผู้เรียน
ที่ไม่ได้รับการจูงใจ  ทั้งนี้เนื่องจากแรงจูงใจจะท าให้
พวกเขาใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้
มากกว่าผู้เรียนคนอ่ืน ๆ (Sternberg & Williams, 
2010) 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการของการจูงใจนั้น พบว่า 
เป้าหมายเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สามารถท าให้เกิด
แรงจูงใจได้ โดยเฉพาะในบริบททางด้านการศึกษา 
ดั ง เ ช่ น ที่  Bandura (1977, 1986) ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง 
การตั้งเป้าหมายว่ามีผลหลายประการ โดยสิ่งหนึ่งที่
ไ ด้ รั บผลจากการตั้ ง เ ป้ าหมาย  คื อ  แ ร ง จู ง ใ จ
เช่น เดียวกับ Geen (1995) ที่ ได้กล่ าวถึ งการตั้ ง 
เป้าหมายว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่ง
ของกระบวนการเกิดแรงจูงใจ แสดงออกมาโดยผ่าน
การกระท าหรือพฤติกรรมในลักษณะของความ
พยายาม  การกระตือรือร้น การจดจ่อ นอกจากนี้ ยัง
มี ง านวิ จั ยที่ ศึ กษาคว ามสั ม พันธ์ ร ะหว่ า งก า ร
ตั้งเป้าหมายกับแรงจูงใจในการเรียน และพบว่า
เป้าหมายมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับแรงจูงใจใน 
การเรียน (อริสา ภูริวัฒน์, 2553)  
 ในด้านของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น  
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า
การตั้ ง เป้ าหมายมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ 
(Pintrich & Schunk, 2002)  และช่วยพัฒนาตัวแปร
อ่ืนๆที่หลากหลาย  เช่น แรงจูงใจและการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน (Buzza, 2015) การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง (Pintrich, 2000; วัลภา สบายยิ่ง, 2542) 
ทักษะการแก้ปัญหา (Gabriele, 2007) นอกจากนี้ 
ตัวแปรหนึ่งที่มีการศึกษาควบคู่กับการตั้งเป้าหมาย
ค่อนข้างชัดเจน นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์และความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า การตั้งเป้าหมาย

สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ ประกอบ
กับมีงานวิจัยจ านวนมากที่มีผู้สนใจศึกษาแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควบคู่กัน จึงเป็น
ประเด็นที่น่าสนใจว่า ในงานวิจัยชิ้นนี้ควรที่จะศึกษา
ตัวแปรทางด้านแรงจูงใจและด้านผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนควบคู่กัน  
 แม้ผลการวิจัย โดยส่วนใหญ่จะสะท้อน
ความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งเป้าหมายกับแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่งานวิจัย
เหล่านั้นเป็นการวิจัยเชิงส ารวจที่มุ่งศึกษาในมิติของ
ลักษณะของการตั้งเป้าหมาย (Goal Orientation) 
และอธิบายถึงความสัมพันธ์เท่านั้น ท าให้ในปัจจุบัน 
งานวิจัยในเชิงทดลองที่มุ่งพัฒนาและน ารูปแบบ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมายไปทดลอง
ใช้เพ่ืออธิบายอิทธิพลของการตั้งเป้าหมายที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีน้อย 
ดังนั้น การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบตั้งเป้าหมายในครั้งนี้ จึงเป็นการน าเสนอรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถน าไปเป็นแนว
ทางการประยุ กต์ ใ ช้ ใ นห้ อ ง เ รี ยนและน า ไปสู่ 
การสะท้อนข้อค้นพบเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายที่
อาจจะช่วยให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เ พ่ือพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบตั้งเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ในการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักศึกษา 
 2. เพ่ือศึกษาผลของรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมายที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 3. เพ่ือศึกษาผลของรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมายที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การตั้ งเป้าหมายมี พ้ืนฐานมาจากทฤษฎี 
การ เ รี ยนรู้ ท า งสั ง คม เชิ ง พุทธิ ปัญญา  (Social 
Cognitive Theory) ของ Bandura (1986) ที่เชื่อว่า
พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปก็เนื่องจาก 
1) ตัวบุคคลนั้น และ 2) สภาพแวดล้อม ซึ่งตัวบุคคล
จะต้องเกิดความสามารถในการคาดหวังผลการกระท า
ในอนาคต และการตั้งเป้าหมายก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท า
ให้ตัวบุคคลเกิดการคาดหวังผล (Bandura, 1986) 
ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นพ้ืนฐานในการอธิบาย
ทฤษฎีการตั้งเป้าหมายของ Locke และ Latham 
(1990) ที่ได้กล่าวไว้ว่า เป้าหมายเป็นสิ่งที่สะท้อนด้าน
ปัญญาสังคม ซึ่งบุคคลพยายามอย่างยิ่งที่จะบรรลุ  

ทฤษฎีนี้ได้มุ่งอธิบายวิธีการที่แต่ละบุคคลใช้
เพ่ือพัฒนาเป้าหมายของตนเองตามสถานการณ์ต่าง ๆ
โดยเป้าหมายจะมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ 
คือ 1) การเลือกเป้าหมาย (Goal Content) เป็นการ
ที่บุคคลเลือกเป้าหมายพร้อมทั้ง พิจารณาระดับ 
ของเป้าหมายที่มีความพยามที่จะบรรลุ และ 2) การ
ยอมรับในเป้าหมาย (Goal Commitment) เป็น
ระดับความเข้มของแนวทางในการพยายามและความ
กระตือรือร้นที่ จะบรรลุ เป้ าหมายที่ตั้ ง ไว้  ทั้ งนี้
องค์ประกอบที่จะส่งผลต่อการเลือกเป้าหมายและการ
ยอมรับเป้าหมายประกอบด้วย 1) องค์ประกอบจาก
ตัวบุคคล ได้แก่ ผลงานที่ผ่านมา ความสามารถที่
แท้จริง การรับรู้ ในความสามารถของตนเอง การ
อนุมานสาเหตุ ค่านิยมและอารมณ์ 2) องค์ประกอบ
จากสภาพแวดล้อม ได้แก่ องค์ประกอบของกลุ่ม 
บทบาทของตัวแบบ โครงสร้างของรางวัล อ านาจและ
การก าหนดเป้าหมาย และข้อมูลย้อนกลับ (Locke & 
Latham, 1990) 
 การออกแบบรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้การตั้งเป้าหมายเข้ามาประยุกต์ใช้จึงต้อง
ส่ ง เสริมให้ ผู้ เ รี ยน เกิดการ เลือกเป้ าหมายและ 

การยอมรับในเป้าหมาย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะของ
เป้าหมายที่บุคคลเลือกที่จะน ามาใช้ โดย Bandura 
(1986) ได้ สรุ ปลั กษณะของเป้ าหมายเอาไว้  4 
ประการได้แก่ 1) มีลักษณะเฉพาะเจาะจง คือ ก าหนด
อย่างชัดเจนว่าพฤติกรรมอะไรเป็นสิ่งที่ต้องการกระท า 
จะท าให้เกิดแรงกระตุ้นและชี้น าในการท าพฤติกรรม
สูงกว่าการตั้งเป้าหมายทั่ว ๆ ไป 2) มีลักษณะท้าทาย 
ยิ่งตั้งเป้าหมายไว้สูงก็จะยิ่งมีความพยายามในการท า
สิ่งนั้นให้ส าเร็จ 3) เป็นเป้าหมายระยะสั้น จะมีผลต่อ
แรงจูงใจ ความคาดหวังในความสามารถและความ
สนใจในกิจกรรม นอกจากนี้เป้าหมายระยะสั้นยังช่วย
ให้บุคคลพบกับความส าเร็จหรือความล้มเหลวอย่าง
รวดเร็วและได้ข้อมูลจากการกระท าที่ชัดเจนกว่า 
(Schunk, 1984) และ 4) เป็นเป้าหมายที่สอดคล้อง
กับความเป็นจริง การตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไปหรือต่ า
เกินไป ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อแรงจูงใจ (Schunk, 
1990) 
 แรงจูงใจเป็นตัวแปรหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับ
การตั้งเป้าหมาย ทั้งนี้จากทฤษฎีแรงจูงใจของ Ford 
และ Nichols (1991) พบว่า ระดับของแรงจูงใจ
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ ซึ่งหนึ่งใน
นั้นคือ เป้าหมาย ทั้งนี้องค์ประกอบของเป้าหมายที่มี
ผลต่อแรงจูงใจนั้นประกอบด้วย การที่บุคคลได้รับ
อิทธิพลจากปฏิกิ ริ ยาต่อตนเอง  (Self-Reactive 
Influence) เ ป็ น ก า ร เ พ่ิ ม แ ร ง จู ง ใ จ โ ด ย ผ่ า น
กระบวนการประเมินตนเอง รวมถึงข้อมูลป้อนกลับ
(Feedback) ยังช่วยให้บุคคลตัดสินการกระท าของตน
กับเป้าหมายได้ ท าให้เกิดแรงจูงใจผ่านกระบวนการ
เปรี ยบ เที ยบซึ่ ง เ กิ ด ขึ้ น ในตน เอง  นอกจากนี้ 
การตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง (Self-Set Goal) เป็นการ
ท าให้บุคคลตั้ ง เป้ าหมายได้ เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของตนเอง เนื่องจาก บุคคลมีแนวโน้ม
ตระหนักถึงระดับความสามารถของตนเองอยู่แล้ว 
ดังนั้น การตั้งเป้าหมายด้วยตนเองจึงเป็นการส่งผลต่อ
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การยอมรับเป้าหมายและการใช้ความพยายาม
เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งขึ้น ด้วยเหตุนี้องค์ประ
กองของเป้าหมายทั้ง 3 ประการจึงส่งผลต่อการเกิด
แร ง จู ง ใ จ  ( Bandura, 1977, 1986) โ ด ย เฉพาะ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Need for Achievement) ซึ่ง
เป็นความปรารถนาที่จะท าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จ
เป็นอย่างดีตามมาตรฐานที่ดีเลิศ และจะท าให้ได้ตาม
เป้าหมายที่ตนก าหนดไว้ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
เมื่อประสบความส าเร็จจะรู้สึกสบายใจและมีความ
วิตกกังวลเมื่อประสบความล้มเหลว บุคคลที่ต้องการ
ความส าเร็จสูงจะมีลักษณะชอบแข่งขัน ชอบงานที่ 
ท้าทาย และต้องการได้รับข้อมูลป้อนกลับเ พ่ื อ
ประเมินผลงานของตนเอง  มีความช านาญใน 
การวางแผน มีความรับผิดชอบ และกล้าที่จะเผชิญกับ
ความล้มเหลว (McClelland, 1953) 

 ในบริบททางด้านการศึกษานั้น ได้มีการ
กล่าวถึงการตั้งเป้าหมายที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ
เรียน ดังเช่นที่มาลี จุฑา (2542) ได้กล่าวถึงแนวทาง
หนึ่งในการพัฒนาแรงจูงใจคือ จะต้องให้ผู้เรียนตั้ง
จุดหมาย (Objective) ซึ่งเป็นวิธีการก าหนดเป้าหมาย
ของการเรียนในแต่ละครั้งว่าต้องการให้เกิดอะไรขึ้นใน
ตัวผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้และเข้าใจ จะได้ติดตาม
และประเมินผลการเรียนว่าบรรลุจุดมุ่งหมายมากน้อย
เพียงใด เช่นเดียวกับพงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2544) ที่ได้
เสนอวิธีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนวิธีหนึ่ง
ไว้ว่า ครูควรแนะน าให้เด็กเริ่มหัดวางเป้าหมายในการ
เรียนส าหรับตนเอง เพราะคนที่เรียนหรือท างานอย่าง
มีเปา้หมายจะกระท าด้วยความตั้งใจ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ งทดลอง
(Experimental Research) แบบการวิจัยเป็นแบบมี
กลุ่ มควบคุ ม  และมี การทดสอบก่ อนและหลั ง 
ก า ร ท ด ล อ ง  (Pretest-Posttest Control Group 
Design)  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย  คื อ 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี ชั้นปีที่ 1 จ านวน 2 ห้องเรียน ทั้งหมด 79 คน ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชามนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ก าหนดขนาด 

รูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู ้
แบบตั้งเป้าหมาย  

 (Goal Setting Learning Model) 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิท์างการเรียน 
(Learning Achievement 

Motivation) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(Learning Achievement) 
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ของกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ความพอเพียงในการ
อ้างอิงซึ่ งใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เ พ่ือสุ่มรูปแบบ
กิจกรรมให้กับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมดังนี้ 
ห้องเรียนที่ 1 กลุ่มทดลองที่เรียนรู้ตามรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมาย 
ห้องเรียนที่ 2 กลุ่มควบคุมที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบปกติ 
 
เครื่องมือในการด าเนินการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 
3 ประเภท คือ 
 1. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ตั้งเป้าหมาย (Goal Setting Learning Model)
พัฒนาขั้นตอนและกระบวนการมาจาก ทฤษฎีการ 
ตั้งเป้าหมาย (A Theory of Goal Setting) ของ 
Locke และ Latham (1990) ซึ่งใช้แนวความคิด 2
ประการ คือ 1) การเลือกเป้าหมาย (Goal Choice/ 

Goal Content) เป็นการที่บุคคลเลือกเป้าหมาย 
พร้อมทั้ง พิจารณาระดับของเป้าหมายที่มีความ
พยายามที่จะบรรลุ โดยใช้ลักษณะของเป้าหมายที่ดี
ตามที่ Bandura (1986) ได้ระบุไว้ 2) การยอมรับใน
เป้าหมาย (Goal Commitment) เป็นระดับความ
เข้มของแนวทางความพยายามและความกระตือรือร้น
ที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะประยุกต์ใช้แนวคิด
ขององค์ประกอบที่มีผลต่อแรงจูงใจ 3 ประการ 
(Bandura, 1986, 1997) คือ อิทธิพลจากปฏิกิริยา
ข อ ง ต น เ อ ง  ( Self-Reactive Influence) ข้ อ มู ล
ป้อนกลับ (Feedback) และการตั้งเป้าหมายด้วย
ตนเอง (Self-Set Goal) ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมใน
ห้องเรียน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 คาบ (2 ชั่วโมง 
30 นาที)  เป็นเวลา 8 สัปดาห์  โดยในแต่ละครั้งจะ
เป็นลักษณะของการจัดกิจกรรมตามกระบวนการ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมาย 5 
ขั้นตอน ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการ 
จัดการเรียนรู ้

ค าอธิบาย 

ขั้นเตรียม 
ความพร้อม 

(Preparation) 

1. ขั้นตอนนี้ เป็นการอธิบายและเน้นย้ าให้ผู้ เรียนได้รู้จักกระบวนการของการ
ตั้งเป้าหมาย หลักการและความส าคัญของเป้าหมายโดยสังเขป เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกการ
ตั้งเป้าหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสม   
2. ผู้สอนชี้แจงเนื้อหา / หัวข้อที่จะได้เรียนในแต่ละคาบ รวมถึงจุดประสงค์การเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนได้รับทราบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมายที่ต้องการได้  

ขั้นตั้งเป้าหมาย 
(Goal Setting) 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนบันทึกประเด็นที่จะเรียนรู้ พร้อมกับเป้าหมายที่ต้องการจากการ
เรียนในคาบเรียนนั้น รวมถึงผลคะแนนที่ต้องการได้รับ ลงในสมุดบันทึกการ
ต้ังเป้าหมาย  
2. ผู้สอนเน้นย้ าให้ผู้เรียนตระหนักถึงเป้าหมายที่ตนได้วางไว้ พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียน
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดย Bandura (1986) ได้กล่าวถึงลักษณะของเป้าหมายที่ดีไว้ 
4 ประการ คือ มีลักษณะเจาะจง  ท้าทาย ระยะสั้นและสอดคล้องกับความเป็นจริง 
นอกจากนี ้Ford และ Nichols (1991) ยังได้ระบุว่า เป้าหมายที่ยากแต่หากสามารถที่
จะบรรลุได้นั้นย่อมมีผลเชิงบวก ดังนั้นในขั้นนี้ ผู้สอนจะต้องเน้นย้ าให้ผู้เรียนได้
ตั้งเป้าหมายให้มีความสอดคล้องกับลักษณะของเป้าหมายที่ดีตามทฤษฎีที่ได้กล่าวไว้  

ขั้นเรียนรู้ 
(Learning) 

ในขัน้นี้จะเป็นกระบวนการที่จัดให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ตามขั้นตอนปกติคือ  
1. ขั้นน า จะเป็นการเชื่อมโยงความรู้เดิม ประสบการณ์ การดึงความสนใจของผู้เรียน
ให้เตรียมตัวเพ่ือเข้าสู่เนื้อหาที่จะได้เรียนในแต่ละคาบ  
2. ขั้นสอน เป็นขั้นที่ผู้สอนจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามเนื้อหาที่ได้เรียนในแต่ละวัน
โดยอาจจะมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละคาบ เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างสูงสุด  
3. ขั้นสรุป เป็นการสรุปเนื้อหาที่ได้รับในแต่ละวันเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้เรียน  

ขั้นประเมินผล 
(Evaluation) 

ในขั้นนี้ผู้ สอนจะใช้ เครื่องมือในการตรวจสอบความเข้าใจของผู้ เรียนโดยใช้
แบบทดสอบหลังเรียน พร้อมทั้งร่วมกันเฉลยค าตอบที่ถูกต้องกับผู้เรียน  

ขั้นข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) 

ในขั้นนี้ผู้สอนจะให้ผู้เรียนได้มีการสรุปผลจากการตั้งเป้าหมาย ว่าบรรลุเป้าหมายที่ได้
วางไว้หรือไม่ ซึ่งหากบรรลุผลที่ได้วางไว้ผู้สอนก็จะกล่าวชื่นชม แต่หากใครที่ไม่
บรรลุผลที่ได้วางไว้ ผู้สอนก็จะให้ก าลังใจ รวมทั้งให้พิจารณาว่าตนเองมีข้อบกพร่อง
ใดบ้าง แล้วน ามาแก้ไขในครั้งต่อไป ซึ่งการให้ข้อมูลย้อนกลับ ถือเป็นองค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญต่อการตั้งเป้าหมายเป็นอย่างยิ่ง (Locke & Latham, 
1990) 
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 2. แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามแนวคิดลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจ
ใ ฝ่ สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง  McClelland (1953) 6 ด้ า น 
ประกอบด้วย 1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง 2) กล้า
เสี่ยงพอสมควร 3) มีความกระตือรือร้น 4) คาดการณ์
หรือวางแผนล่วงหน้า 5) มีทักษะในการจัดระบบงาน 
และ 6) ต้องการทราบผลของการตัดสินใจ ซึ่งแต่ละ
ด้านจะมี 5 ข้อ รวมทั้งสิ้น 30 ข้อ โดยเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ให้ประเมิน
ตั้งแต่ระดับไม่จริงเลยไปจนถึงระดับจริงที่สุด มีค่า 
CTIC ระหว่าง .40 - .68 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ คือ 
.93 
 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
มนุ ษยสั ม พันธ์ ส าหรั บครู  เ ป็ นแบบทดสอบที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยลักษณะของแบบทดสอบจะเป็น
ปรนั ยแบบหลายตั ว เ ลื อก  (Multiple Choices) 
จ านวน 30 ข้อ และแบบอัตนัยจ านวน 2 ข้อ ซึ่ง
ครอบคลุมเนื้อหาในรายวิชามนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู 
4 บท ซึ่งมีค่าความยากอยู่ระหว่าง .41-.81 ค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง .31-.73 และค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .789  
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
1. การด าเนินการก่อนการทดลอง 
ก่อนด าเนินการทดลอง 1 สัปดาห์ ผู้วิจัย

ด าเนินการทดสอบผู้ เรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม โดยใช้แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เพ่ือใช้เปรียบเทียบค่าความแตกต่าง
ระหว่างทั้งสองกลุ่ม ซึ่งผลการทดสอบพบว่าทั้งสอง
กลุ่มไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังน าคะแนนดังกล่าว
มาเป็นคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) หลังจากนั้น 
ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และอธิบาย

กระบวนการทดลองให้กลุ่มทดลองได้รับทราบ โดย
เน้นที่การอธิบายกระบวนการในการฝึกตั้งเป้าหมาย
และประเมินผลการตั้งเป้าหมายนั้น พร้อมทั้งเน้นให้
ผู้เรียนเห็นถึงความส าคัญของการตั้งเป้าหมาย  

2. การด าเนินการทดลอง  
ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมายที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับกลุ่มทดลอง และใช้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติกับกลุ่มควบคุม เป็นเวลา 8 
สัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง ในระหว่างสัปดาห์ที่ 3–10 ของ
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 

3. การด าเนินการหลังการทดลอง  
หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมาย
ครบตามจ านวนเวลาที่ก าหนด ผู้วิจัยวัดแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังจากจบการทดลอง 1 สัปดาห์ เพ่ือใช้เป็น
คะแนนหลังการทดลอง (Posttest) 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. การประเมินค่าประสิทธิภาพของรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมายด้วยวิธีการ
ค านวณ E1/E2 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ/
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์โดยมีเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 
80/80  

2. การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด าเนินการ โดยวิเคราะห์ค่า
คะแนนการท าแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยน าไปใช้เพ่ือการหา
ค่าดังต่อไปนี้ 

2.1) การหาความแตกต่ า งของ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมหลังการทดลอง ด้วย t-test 
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Independent   

2.2) การหาความแตกต่ า งของ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างก่อนการทดลอง
และหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง ด้วย t-
test Dependent 

 
สรุปผลการวิจัย  

 1. ค่ าประสิทธิภาพของรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมายมีค่าประสิทธิภาพ
ม า ก ก ว่ า เ ก ณ ฑ์ ที่ ตั้ ง ไ ว้  80/80 นั่ น คื อ  มี ค่ า 
84.26/85.59 

 2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมาย และกลุ่มที่เรียนรู้

ด้วยวิธีแบบปกติ พบว่า หลังจากผ่านกระบวนการ
ทดลองกลุ่มที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบตั้งเป้าหมายมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนรู้ด้วยวิธีแบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 และมีค่าอิทธิพลความแตกต่าง
อยู่ในขนาดใหญ่ (d=0.53)  

 นอกจ ากนี้  ผู้ วิ จั ย ไ ด้ เ ป รี ย บ เที ยบ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลัง
การทดลองของกลุ่มที่ เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมาย พบว่ามีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่าอิทธิพลความ
แตกต่างอยู่ในขนาดใหญ่ (d= 2.60) โดยผลการ
วิเคราะห์ความแตกต่างแสดงในตาราง 2 และ 3 
ตามล าดับดังนี้  

 
ตาราง 2 ผลการทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการ
ทดลอง  

*p < .05 
 

ตาราง 3 ผลการทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของกลุ่มทดลองระหว่างก่อนการทดลองและหลัง
การทดลอง  

 
 
 
 
 

*p < .05 

จากตาราง 2 และ 3 สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมายส่งผลต่อ 
การเพ่ิมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  

2. ผลการ เปรี ยบ เทียบผลสั มฤทธิ์ ท า ง 
การเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมาย และกลุ่มที่เรียนรู้
ด้วยวิธีแบบปกติ พบว่า หลังจากผ่านกระบวนการ

 M SD  t p 
 

กลุ่มทดลอง 3.90 0.28 2.62 .01* 
กลุ่มควบคุม 3.61 0.55   

 M SD  t p 
 

ก่อนทดลอง 3.38 0.29 8.00 .00* 
หลังทดลอง 3.90 0.28   
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ทดลอง กลุ่มที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบตั้งเป้าหมาย และกลุ่มที่เรียนรู้ด้วยวิธีแบบ
ปกติมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการ
ทดลองของกลุ่มที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมาย พบว่า มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
มีค่าอิทธิพลความแตกต่างอยู่ในขนาดใหญ่ (d= 3.98)  
โดยผลการวิเคราะห์ความแตกต่างแสดงในตาราง 4 
และ 5 ตามล าดับดังนี้ 

 
ตาราง 4 ผลการทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการ 
ทดลอง  และระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง 

*p < .05 
 
ตาราง 5 ผลการทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองระหว่างก่อนการทดลองและ
หลังการทดลอง  

*p < .05 
 
อภิปรายผลการวิจัย  

จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลได้เป็น 2 
ประเด็น ดังนี้ 

 
1. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบตั้งเป้าหมาย  
 ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบฯ โดยใช้ทฤษฎีการ
ตั้งเป้าหมาย (A Theory of Goal Setting) ของ 
Locke และ Latham (1990) ซึ่งมีแนวคิดพ้ืนฐานมา
จากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา 
(Social Cognitive Theory) ของ Bandura (1986) 
เป็นแนวคิดหลักในการพัฒนารูปแบบฯ ซึ่งใช้หลัก
ส าคัญ 2 ประการคือ 1) การเลือกเป้าหมาย และ  

2) การยอมรับในเป้าหมาย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หลักการ
ของทฤษฎีและน ามาสร้างเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองหลักการตั้งเป้าหมาย โดยผ่านกระบวนการ
ตั้งเป้าหมายด้วยตนเองตามลักษณะของเป้าหมายที่ดี 
รวมถึ งการรับรู้ ความส ามารถของตน เองผ่ าน
กระบวนการได้รับข้อมูลย้อนกลับจากผลการประเมิน
เป้าหมายในแต่ละครั้ง หลักดังกล่าวนี้น ามาประยุกต์สู่
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมาย 
5 ขั้ น ต อ น  ไ ด้ แ ก่  ขั้ น เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม 
(Preparation) ขั้ น ตั้ ง เ ป้ าหมาย  ( Goal Setting)  
ขั้นเรียนรู้ (Learning) ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
และขั้นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้

 M SD  t p 
 

กลุ่มทดลอง 17.08 1.78 -1.28 .20 
กลุ่มควบคุม 17.60 1.48   

 M SD  t p 
 

ก่อนทดลอง 13.46 1.67 12.26 .00* 
หลังทดลอง 17.08 1.78   
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พัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบตั้งเป้าหมาย (ฉบับร่าง) แล้วได้ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความสอดคล้อง (IOC) และความเหมาะสม
ของกระบวนการ ท าการแก้ไขปรับปรุง  ทดลองใช้ 
(Try Out) แล้วประเมินผล  
 จากกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้น สะท้อน
ให้เห็นว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ
ตั้งเป้าหมายที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนั้น ด าเนินการตาม
ขั้นตอนของการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีแนวคิด
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางในการพัฒนา 
รวมทั้งผ่านการประเมินและตรวจสอบคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับที่ทิศนา แขมมณี (2545) ได้
เสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบว่าการพัฒนารูปแบบ
ต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ  1) รูปแบบต้องมี
ปรัชญาทฤษฎีหลักการแนวคิดหรือความเชื่อที่เป็น
พ้ืนฐานหรือหลักของรูปแบบนั้น 2) มีการบรรยาย
หรืออธิบายภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการ
สอนที่ สอดคล้องกับหลักการที่ ยึดถือ  3) มีการ
จัดระบบคือองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของระบบให้สามารถน าผู้ เรียนไปสู่
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการพิสูจน์
ทดลองถึงประสิทธิภาพของระบบนั้น และ 4) มีการ
อธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการ
สอน อันจะช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนนั้น ๆ 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงสอดคล้องกับผลการวิจัยที่
สะท้อนประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบตั้งเป้าหมายที่มีค่าเท่ากับ 84.26/85.59  
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนานวัตกรรม
ด้านพุทธิพิสัย ที่จะต้องมีเกณฑ์ประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่า 
80/80  ตามแนวคิดของชัยยงศ์ พรหมวงศ์ (2520 
อ้างถึงในมนตรี แย้มกสิกร, 2551) 
 นอกจากนี้ ในกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบฯ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่
ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 1) ขั้น เตรียมความพร้อม (Preparation) 
ผู้ วิจัยได้ชี้ แจงและฝึกผู้ เรียนให้ตั้ ง เป้าหมายที่มี
ลักษณะท้าทายความสามารถของตนเอง รวมทั้งต้องมี

ความสมเหตุสมผล จึงจะท าให้เป้าหมายดังกล่าว
สามารถเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนได้  
 2) ขั้นตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) ผู้เรียนได้
ฝึกการตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง ซึ่งจากการพิจารณา
การตั้งเป้าหมายของผู้ เรียน (จากสมุดบันทึกการ
ตั้ ง เป้ าหมาย) พบว่า  ผู้ เ รี ยนส่วนใหญ่สามารถ
ตั้งเป้าหมายได้ใกล้เคียงกับระดับคะแนนที่ได้รับ ทั้งนี้
สะท้อนได้ว่า ผู้ เรียนมีความเข้าใจในลักษณะของ
เป้าหมายที่ดีและสามารถตั้งเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
โดยมีผู้เรียนบางคนสามารถประเมินลักษณะเป้าหมาย
ของตนเอง และถ่ายทอดผ่านข้อความ คือ  

“บรรลุเป้าหมายแต่ยังไม่ เป็นที่น่าพอใจ 
เพราะเป้าหมายต่ า อีกท้ังยังบรรลุไม่เด็ดขาด” 

“บางทีอาจจะตั้งเป้าหมายไว้ไม่สูงหรือไม่ต่ า
เกินไปเลยท าให้สามารถบรรลุได้  ต่อไปอาจจะ
ตั้งเป้าหมายให้ท้าทายมากกว่านี้”  

“จะพยายามตั้งเป้าหมายให้ท้าทายข้ึน”  
“อาจจะตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไป”  
“ ลดเป้าหมายลงอีกเล็กน้อย เพ่ือไม่ให้สูง

เกินความสามารถ”  
 3) ขั้นเรียนรู้  (Learning) ผู้ เรียนได้เรียนรู้
เนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชามนุษยสัมพันธ์ส าหรับครูผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางผู้วิจัยได้จัดขึ้น ทั้งนี้ ผู้เรียน
หลายคนได้สะท้อนข้อความที่แสดงให้เห็นถึงการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างน่าสนใจ เช่น จากการสอนเรื่อง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล นักศึกษากลุ่มหนึ่งได้
สะท้อนลงในสมุดบันทึกการตั้งเป้าหมายว่า  

“เราควรจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพ่ือให้เข้ากับ
ผู้อื่นได”้  

“ความแตกต่างอาจน ามาซึ่งการอยู่ร่วมกันได้
โดยการที่เราพยายามปรับปรุงนิสัยของตัวเองให้เข้า
กับผู้อ่ืนได”้  

“การปรับตัวเข้ากับธรรมชาติรอบกายของ
เราทุกคนนั้นเป็นคนเหมือนกัน แต่ไม่มีใครเหมือนกัน” 

“ได้เข้าใจความแตกต่างระหว่างตนเองและ
ผู้อื่น และพยายามปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับผู้อ่ืน”  

“ได้รู้ว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลถ้าเรา
ปรับและยอมรับกันและกัน เราก็จะอยู่ร่วมกันได้”  
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 จากข้อความข้างต้นสามารถที่จะสรุปได้ว่า 
สิ่งที่นักศึกษาสะท้อนผ่านข้อความสอดคล้องกับ
เนื้อหาที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนั้น
จริง รวมทั้งยังเป็นการชี้ให้เห็นว่า นักศึกษาสามารถ
น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไ ป ว า ง แ ผ น ใ น ก า ร ใ ช้
ชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย  
 4) ขั้นประเมินผล (Evaluation) จากการ
ทดสอบท้ายบทเรียนในแต่ละครั้งพบว่า ผู้เรียนจะ
ร่วมกันเฉลยค าตอบ โดยมีการสุ่มถามเหตุผลที่
เลือกตอบ แล้วช่วยกันพิจารณาว่าข้อใดควรเป็นข้อที่
ถูกต้องที่สุด ระหว่างที่มีการเฉลยค าตอบพบว่า 
ผู้เรียนส่วนใหญ่ในห้องเรียนจะมีความกระตือรือร้นใน
การค้นหาค าตอบ และแสดงออกถึงพฤติกรรมของ
การใส่ใจในค าตอบ เมื่อตนเองตอบได้ถูกต้องจะมีเสียง
โห่ร้องด้วยความดีใจ ส่วนผู้เรียนที่ตอบผิดจะพยายาม
สอบถามเพ่ิมเติมว่าค าตอบดังกล่าวผิดเพราะอะไร 
ผู้วิจัยจะอธิบายเพิ่มเติมเพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น 

5) ขั้นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เมื่อผ่าน
การพิจารณาครบถ้วน ผู้เรียนจะประเมินว่า บรรลุ
เป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่ พร้อมทั้งระบุสาเหตุ ซึ่ง
เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้เรียนสามารถที่จะรับรู้และเข้าใจ
สาเหตุของความส าเร็จและความล้มเหลวของตนเอง 
ดังตัวอย่างจากข้อความต่อไปนี้ 

“สิ่งที่บรรลุเป้าหมาย เพราะเริ่มเรียนรู้และ
เริ่มเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สอน และที่ส าคัญ เริ่มที่จะมี
เป้าหมายเป็นของตนเอง”  

“ที่ท าให้ฉันบรรลุได้ เพราะมีความเข้าใจและ
ตั้งใจในการฟัง”  

“สิ่งที่ท าให้บรรลุ คือ ตั้งใจเรียนมากขึ้น 
ตั้งใจฟังโจทย์ข้อสอบ เพ่ือน ๆ อภิปรายงานได้ดี”  

“บรรลุเป้าหมาย เพราะมีการยกตัวอย่าง 
และแยกให้เห็นข้อแตกต่างของแนวคิด  แต่ละแนวคิด
ชัดเจน”  

“ที่ไม่บรรลุ เพราะเนื้อหาซับซ้อนและยังไม่
เข้าใจเนื้อหาลึกซึ้ง”  

“ที่ไม่บรรลุ เพราะตั้งเป้าหมายสูงเกินไป 
เนื้อหามาก และยังไม่ได้ท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้” 

จากข้อความข้างต้น เป็นสิ่งสะท้อนได้ว่าทุก
ครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการ
ตั้งเป้าหมาย ผู้เรียนได้ฝึกการประเมินตนเอง รวมถึง
วิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้ผลลัพธ์ต่าง ๆ ในการเรียนรู้
เกิดข้ึน น าไปสู่การวางแผนการเรียนในครั้งต่อไป 
 

2. ผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบตั้งเป้าหมาย  

1) ผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
จากผลการวิจัยพบว่า  หลังการทดลอง 

ผู้ เ รี ยนที่ ได้ เรี ยนรู้ ตามรูปแบบการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมายมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนที่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการแบบ
ปกติรวมทั้งสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ  สะท้อนให้เห็นว่า การตั้งเป้าหมาย จะส่งผลต่อ
การพัฒนาแรงจูงใจของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาแรงจูงใจที่พงษ์พันธ์
พงษ์โสภา (2544) ได้เสนอไว้ว่า ควรที่จะให้ผู้เรียนได้
มีการตั้งเป้าหมายก่อนการเรียนด้วยตนเองนอกจากนี้
แนวคิดของ Bandura (1986) และทฤษฎีแรงจูงใจ
ของ Ford และ Nichols (1991) ยังได้ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนว่า นอกจากในส่วนของอารมณ์ความเชื่อใน
ความสามารถของบุคคล (Self-Efficacy) และการให้
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แล้ ว  สิ่ งส าคัญ อีก
ประการหนึ่ งที่ จะช่วยให้ ระดับแรงจู ง ใจมีกา ร
พัฒนาขึ้นก็คือ การตั้งเป้าหมาย 

อีกประการหนึ่งที่มีความส าคัญในการยืนยัน
ผลการวิจัย คือ บรรยากาศการเรียนรู้และลักษณะ
ของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป คือ ผู้เรียนในกลุ่มทดลอง
จะมีความกระตือรือร้นและสนใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น
เมื่อเริ่มมีการตั้งเป้าหมาย มีการซักถามในประเด็นที่
สงสัยและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่ตนมี
ความรู้  อีกทั้งยังสะท้อนผ่านทางข้อความในสมุด
บันทึกการตั้งเป้าหมายในประเด็นของการพัฒนา เช่น  

“จะตั้งใจเรียนมากกว่านี้ ตั้งใจฟัง มีความ
มานะพยายามมากกว่านี้ จะมีสมาธิและคิดทบทวน
ไตร่ตรองให้มากข้ึน”  

“จะกลับไปอ่านทบทวนเนื้อหาให้ เข้าใจ
มากกว่านี้และอ่านหนังสือมาก่อน” 



Journal of Behavioral Science Vol. 22  No.1 January 2016 ISSN 1686-1442 

 

วารสารพฤตกิรรมศาสตร์  ปีที่ 22  ฉบบัที่ 1 มกราคม 2559  ลขิสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ | 149 

“จะตั้ ง ใจและฝึกออกความคิดเห็นเวลา
อาจารย์สอน”  

“จะตั้งเป้าหมายเท่าเดิม แต่จะตั้งใจเรียนให้
มากกว่านี้ (วันนี้ไม่บรรลุเป้าหมาย)”   

“ตั้งใจอ่านและท าให้ดีกว่าเดิม ต้องให้บรรลุ
เป้าหมายให้ได้ และต้องท าให้ออกมาดูดีที่สุด”  

“ไม่ใช้การจ าเป็นหลัก แต่ต้องใช้ความเข้าใจ
มากกว่าและพยายามที่จะน าหลักธรรมไปใช้บ้าง”  

“ฟังอาจารย์สอนอย่างตั้งใจ และคิดวิเคราะห์
ด้วยตนเอง จะท าให้เราเข้าใจได้อย่างแท้จริง”  

“พยายามให้สุดความสามารถในทุกครั้งที่ท า 
ไม่ว่าจะท าอะไร”  

จากข้อความดังกล่าว นอกจากจะสะท้อนถึง
ความกระตือรือร้นแล้ว ยังเชื่อมโยงถึงการวางแผน
ล่วงหน้าว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพ่ือให้ผลที่ออกมาดี
ขึ้น รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองที่จะพยายาม
ท างานให้ส าเร็จเพ่ือความพึงพอใจของตนเองเป็น
ส าคัญ  ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้คือ ลักษณะของผู้ที่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงตามทฤษฎีของ McClelland 
(1953) จงึเป็นการยืนยันผลการวิจัยได้อย่างชัดเจนว่า 
ผู้ที่ได้รับการฝึกให้ตั้งเป้าหมายอย่างต่อเนื่องจะมี
ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่เพิ่มมากขึ้น  
 2) ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จากผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองผู้เรียน
ที่ได้เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ต้ังเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างจาก
ผู้เรียนที่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ทั้งนี้ ผลของงานวิจัยในด้านของผลสัมฤทธิ์
ทางการ เรี ยนอาจมีปั จจั ยที่ ส าคัญ 2 ประการ
ดังต่อไปนี้  

1) ลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน    
การวิจัยในครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ท า

การสุ่มเข้ามาทดลองนั้นเป็นนักศึกษาสาขาวิชาสังคม
ศึกษา (กลุ่ มทดลอง )  และนักศึกษาสาขาวิช า
วิทยาศาสตร์ (กลุ่มควบคุม) ซึ่งก่อนการทดลองได้มี
การวิเคราะห์ค่าความแตกต่างของทั้งสองกลุ่มพบว่า 
ไม่มีความแตกต่างกันแต่เมื่อได้ด าเนินการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ จากการสังเกตพบว่า นักศึกษาสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ ค่อนข้างที่จะมีความกระตือรือร้นในการ
เรียน ทั้งในด้านของความใส่ใจต่อชิ้นงานที่ได้รับ
มอบหมาย การร่วมมือกันท างานในรูปแบบของกลุ่ม 
และการสะท้อนความคิดเห็นอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน 
ทั้งนี้สอดคล้องกับ Salgueira และคณะ (2012) ที่ได้
ท าการส ารวจลักษณะของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ประเทศโปรตุ เกส ซึ่ งผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์จะมีคุณสมบัติที่ส าคัญ  
3 ประการ คือ เปิดรับต่อประสบการณ์ใหม่  ๆ 
(Openness to Experience) มีพฤติกรรมที่เปิดเผย 
ชอบเข้ากับสังคม (Extraversion) และ ยึดความ
ซื่อตรง ถูกต้อง (Conscientiousness) นอกจากนี้
ยังเชี่อมโยงกับงานวิจัยของ Cano (2005) ที่ระบุไว้ว่า 
นักศึกษาวิทยาศาสตร์จะมีการรับรู้เกี่ยวกับทฤษฎีทาง
ธรรมชาติและความรู้ (Epistemology) อยู่ในระดับสูง 
ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในระดับสูงตาม
ไปด้วย ด้วยผลการวิจัยดังกล่าว จึงเป็นการสะท้อนให้
เห็นได้อย่างชัดเจนว่า นักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์
สามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาทางมนุษย-
สัมพันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าสังคม การอยู่ร่วมกับ
ผู้ อ่ืน รวมทั้งยังมีแนวโน้มของความใส่ใจและรับรู้
เ นื้ อ ห า ใ ห ม่  ๆ  ไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี  จึ ง ท า ใ ห้ ผ ล 
การทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน  

2) ลักษณะเนื้อหาของรายวิชา 
เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ ได้น าไปจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ในรายวิชามนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู ซึ่ง
เนื้อหาโดยส่วนใหญ่จะเน้นที่กระบวนการ เทคนิค 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู การฝึกปฏิบัติสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ เพ่ือเสริมบรรยากาศการเรียนรู้  และ
เสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน โดย
เมื่อพิจารณาเนื้อหาส่วนใหญ่จะพบว่า วิชานี้เน้นที่การ
น าไปประยุกต์ใช้มากกว่าการมุ่งไปยังเนื้อหาและ
ทฤษฎี รวมถึงยังเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
ของผู้เรียนแต่ละคนและจะต้องใช้ทักษะของผู้เรียน
เป็นส าคัญ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของรายวิชานี้จะเน้นที่การ
พัฒนาทักษะการอยู่ ร่ วมกับผู้ อ่ืน  โดยขึ้นอยู่กับ
บุคลิกภาพและลักษณะพ้ืนฐานของผู้เรียนเป็นส่วน
ใหญ่ ประกอบกับนักศึกษามีช่วงอายุในระหว่าง 18-
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19 ปี ตามทฤษฎีพัฒนาการของ Piaget และ Erikson 
แล้ว บุคคลที่ก าลังก้าวเข้าสู่วัยของผู้ใหญ่ตอนต้นที่มี
ความคิดเห็นเป็นของตนเอง สามารถใช้วิจารณญาณ
ในการรับข้อมูล เป็นวัยที่พร้อมจะมีความสัมพันธ์กับ
ผู้ อ่ืนและรู้จักการเข้าสังคม (สุรางค์ โค้วตระกูล, 
2552) จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนทั้งสองกลุ่มที่
อาจจะมีทักษะของการสร้างมนุษยสัมพันธ์อยู่แล้ว  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไม่แตกต่างกันหลังจาก 
การทดลอง  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

จากการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบตั้งเป้าหมายเพ่ือส่งเสริ มแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี ในครั้งนี้  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งแบ่งเป็น 2 
ประเภทดังนี้  

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ

ตั้ ง เป้ าหมายและฝึ ก ให้ ผู้ เ รี ยนทุ กคนได้ มี กา ร
ตั้งเป้าหมายก่อนที่จะเริ่มกระบวนการเรียนรู้ จะช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการท าสิ่งต่าง ๆ น าไปสู่
แนวโน้มในการที่จะประสบความส าเร็จ ดังนั้น ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งผู้สอน ผู้ปกครอง หรือ
ผู้เรียนเอง ควรน ากระบวนการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้
กับกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาแรงจูงใจใน
การเรียน  

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1) จากการวิเคราะห์เนื้อหารายวิชามนุษย-

สัมพันธ์ ซึ่ง เป็นเนื้อหาที่ เน้นทักษะเป็นส่วนใหญ่ 
ดังนั้น ควรมีการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยที่ประเมิน
ทั้งในด้านทักษะและความรู้ควบคู่กันไป โดยเครื่องมือ
ที่ประเมินทักษะอาจเป็นการให้นักศึกษารายงาน
ตนเอง (Self-Report) หรือการสังเกตพฤติกรรม เป็น
ต้น  

2) การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง 
ควรพิจารณาเลือกกลุ่มที่มีความใกล้เคียงกันในทุก ๆ
ด้าน แม้จะมีการทดสอบความแตกต่างทางสถิติก่อน
ทดลองแล้วว่าไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อกลุ่ม

ตัวอย่างได้รับการปลูกฝังทางกระบวนการเรียนรู้ที่มี
เ นื้ อ ห า ข อ งศ า ส ต ร์ แ ตก ต่ า ง กั น  จ ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้
กระบวนการคิด การแสดงออกแตกต่างกันตามไปด้วย 
เช่น ผู้เรียนทางสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก็
ย่อมมีรายละเอียดบางประเด็นที่แตกต่างกัน ดังนั้น 
ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
พิจารณาทั้งจากค่าสถิติและองค์ประกอบอื่น ๆ 
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