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บทคัดย่อภาษาไทย 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความสามารถการตั้งเป้าหมายในการเรียนของ
นักศึกษา  เพ่ือพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการตั้งเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา  และ
เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการตั้งเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา  คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การวิจัยแบ่งออเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาระดับ
ความสามารถการตั้งเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการตั้งเป้าหมายในการเรียนคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และระยะที่ 3 การศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริม
ความสามารถการตั้งเป้าหมายในการเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดย ระยะที่ 1 คือ นักศึกษา ครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 376 คนและระยะที่ 3 คือ 
นักศึกษา ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 
ห้อง ห้องละ 25 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง จัดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดความสามารถการตั้งเป้าหมายในการเรียนและโปรแกรมส่งเสริม
ความสามารถการตั้งเป้าหมายในการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที(T-test) 
 ผลการศึกษา ระยะที่ 1 พบว่าระดับความสามารถการตั้งเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อยู่ในระดับปานกลาง โดยองค์ประกอบการ
ตั้งเป้าหมาย 5 ด้าน องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เป้าหมายที่มีความท้าทาย (Challenge) 
องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ เป้าหมายที่มีความผูกมัด ซึ่งทุกองค์ประกอบของการ
ตั้งเป้าหมายในการเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ระยะที่ 2 พบว่าการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริม
ความสามารถการตั้งเป้าหมายในการเรียน ประกอบด้วย2 ชุดกิจกรรม จ านวน 6 ครั้ง โปรแกรมย่อย
ชุดที่ 1 จ านวน 4 คาบ 1 ครั้ง คือ กิจกรรม  ความส าคัญของการตั้งเป้าหมาย และโปรแกรมย่อยชุดที่ 



2 จ านวน 30 คาบ 5 ครั้งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกองค์ประกอบการตั้งเป้าหมายเข้าไปใน
การเรียนการสอน วิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวและระยะที่ 3 พบว่าผลของโปรแกรม
ส่งเสริมความสามารถการตั้งเป้าหมายในการเรียน หลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมฯมี
ความสามารถการตั้งเป้าหมายในการเรียนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และหลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมฯมีความสามารถการตั้งเป้าหมายในการเรียนสูง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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Abstract 
 

This research aimed to study the enhancement of goal orientation of learning 
ability for students, to develop the program development of the enhancement of 
goal  orientation of learning ability for students, and to study the result of the 
program development of the enhancement of goal orientation of learning ability for 
students at Faculty of  Education, NakhonRatchasimaRajabhat  University. The 
research was divided into 3 stages, including stage 1 for studying the enhancement of 
goal orientation of learning ability for students at Faculty of Education, 
NakhonRatchasimaRajabhat  University, stage 2 for developing the program 
development of the enhancement of goal  orientation of learning ability for students 
at Faculty of  Education, NakhonRatchasimaRajabhat  University, and stage 3 for 
studying the result of the program development of the enhancement of goal  
orientation of learning ability for students at Faculty of  Education, 
NakhonRatchasimaRajabhat  University. 

The sample group of this study was divided into 2 stages as follows; stage 1 
was 376 students in the Faculty of Education of NakhonRatchasimaRajabhat 
University during the second education semester in 2015, and stage 3 was 2 classes 
of 25 students (each class) in the Faculty of Education of NakhonRatchasimaRajabhat 
University during the second education semester in 2015. These samples were 
selected specifically as the experimental group and the control group. The tools 
used in this study included an enhancement of goal orientation of learning ability 
test and a program development of the enhancement of goal orientation of learning 
ability. All data was analyzed by statistics, including average, standard deviation and 
t-test. 



Results of studying in stage 1 found that the enhancement of goal orientation 
of learning ability for students at Faculty of Education, NakhonRatchasimaRajabhat  
University was moderate. In terms of the composition of goal orientation in 5 
aspects, the composition with highest average was the goal with challenge, while the 
composition with lowest average was the goal with obligation. Also, all compositions 
of educational goal orientation were in a moderate level. In stage 2, it was found 
that the development of program development of the enhancement of goal  
orientation of learning ability consisted of 2 sets of activities with 6 periods; including 
the first sub-program of 4 sessions for 1 period as the activity on the importance of 
goal orientation, and the second sub-program of 30 sessions for 5 periods as the 
learning activity on compositions of goal orientation in the instruction of Psychology 
for counseling and guidance. The result of studying in stage 3 found that, for the 
result of the program development of the enhancement of goal  orientation of 
learning ability after the experiment, samples participated in the program were able 
to target educational goals higher than before the experiment at a statistically 
significant level of .05. Also, after the experiment, sample group participated in the 
program was able to target educational goals higher than the control group at a 
statistical significance level of .05. 

 


