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 การวจิยัน้ีมคีวามมุง่หมาย 1) เพือ่ศกึษาลกัษณะความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่  
2) เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 3) เพือ่พฒันารปูแบบการให้
คาํปรกึษากลุม่เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา 4) เพือ่เปรยีบเทยีบความหวงัทางการศกึษา
ของนกัเรยีนกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการ
ตดิตามผล และ 5) เพือ่เปรยีบเทยีบระดบัความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการให้
คาํปรกึษากลุม่กบันกัเรยีนกลุ่มควบคุมทีไ่มไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่มก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
และหลงัการตดิตามผล กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาองคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษาของ
นกัเรยีนวยัรุน่ เป็นนกัเรยีนทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 
2555 ของโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กรงุเทพมหานคร ซึง่ไดม้า
จากการสุม่กลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน จาํนวน 538 คน และกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการทดลองรปูแบบ
การใหค้าํปรกึษากลุ่ม เป็นนกัเรยีนทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 ของโรงเรยีนสารวทิยา 
กรงุเทพมหานคร ทีม่คีะแนนความหวงัทางการศกึษาจากผูท้ีไ่ดค้ะแนนน้อยทีส่ดุขึน้มาตามลาํดบั และ
สมคัรใจเขา้รบัการใหค้าํปรกึษา จาํนวน 16 คน แลว้สุม่อยา่งงา่ยโดยวธิกีารจบัฉลากเป็นคูต่ามคะแนน
ความหวงัทางการศกึษา เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 8 คน โดยกลุ่มทดลอง ไดร้บัการให้
คาํปรกึษากลุม่ ในขณะทีก่ลุม่ควบคุมไมไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื รปูแบบ
การใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา และแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษา
ของนกัเรยีนวยัรุน่ ทีม่คีา่อาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง .27 – .74 และมคีา่ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .93 
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
  1. นกัเรยีนวยัรุน่ในกรงุเทพมหานคร มคีวามหวงัทางการศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัสงู 
และเมือ่พจิารณาตามลกัษณะของความหวงัทางการศกึษาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัเรยีนวยัรุน่มคีวามหวงั
ทางการศกึษาดา้นเป้าหมายทางการศกึษา ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา และดา้น
ความพยายามและอดทน ต่อการทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา อยูใ่นระดบัสงู สาํหรบัความหวงั
ทางการศกึษาดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา และดา้นความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมาย
ทางการศกึษา อยูใ่นระดบัปานกลาง  
  2. การศกึษาองคป์ระกอบความหวงัทางการศกึษา พบว่า ความหวงัทางการศกึษา 
ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ เป้าหมายทางการศกึษา วถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
ความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา ความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา และความพยายาม



และอดทนต่อการทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา โดยองคป์ระกอบความหวงัทางการศกึษามคีวามพอดี
กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ มน้ํีาหนกัองคป์ระกอบขององคป์ระกอบทัง้5ประกอบอยูใ่นเกณฑส์งู อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  3. รปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา ประกอบดว้ย 
3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้เริม่ตน้การใหค้าํปรกึษา ขัน้ดาํเนินการใหค้าํปรกึษา และขัน้ยุตกิารใหค้าํปรกึษา 
โดยการประยุกตใ์ชท้ฤษฎแีละเทคนิคการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา 
  4. ผลของการใชร้ปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา โดย
เปรยีบเทยีบความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล 
พบวา่ 
   4.1 การเปรยีบเทยีบความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่กลุ่มทดลองทีไ่ดร้บั
การใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงั
การตดิตามผล 

    4.1.1 นกัเรยีนกลุ่มทดลอง มคีะแนนความหวงัทางการศกึษาโดยรวม หลงัการทดลอง
กบัก่อนการทดลอง และก่อนการทดลองกบัหลงัการตดิตามผล แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 สว่นคะแนนความหวงัทางการศกึษา หลงัการทดลองกบัหลงัการตดิตามผลไมแ่ตกต่างกนั 
    4.1.2 นกัเรยีนกลุ่มทดลอง มคีะแนนความหวงัทางการศกึษา ในดา้นวถิทีางทีจ่ะ
บรรลุเป้าหมายทางการศกึษา ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา ดา้นความเชื่อมัน่วา่ 
จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา และดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา
หลงัการทดลองกบัก่อนการทดลอง และก่อนการทดลองกบัหลงัการตดิตามผล แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นดา้นเป้าหมายทางการศกึษา มคีะแนนเฉลีย่ความหวงัทางการศกึษา 
ไมแ่ตกต่างกนั สาํหรบัคะแนนความหวงัทางการศกึษาในแต่ละองคป์ระกอบ หลงัการทดลองกบัหลงั
การตดิตามผล ไมแ่ตกต่างกนั  
   4.2 การเปรยีบเทยีบความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ระหวา่งกลุ่มทดลอง
ทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุม่ และกลุ่มควบคุมทีไ่มไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ก่อนการทดลอง หลงั
การทดลอง และหลงัการตดิตามผล 

    4.2.1 ก่อนการทดลอง ความหวงัทางการศกึษา โดยรวมและรายองคป์ระกอบ
ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไมแ่ตกต่างกนั 
    4.2.2 หลงัการทดลอง ความหวงัทางการศกึษา โดยรวมของนกัเรยีนกลุ่มทดลอง 
และกลุ่มควบคุม แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณารายองคป์ระกอบ พบวา่ 
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมคีวามหวงัทางการศกึษา ดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา และดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย
ทางการศกึษา แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นดา้นเป้าหมายทางการศกึษาและ 
ดา้นความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา ทัง้สองกลุ่มมคีวามหวงัทางการศกึษาไมแ่ตกต่างกนั 



    4.2.3 หลงัการตดิตามผล ความหวงัทางการศกึษา โดยรวมของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณารายองคป์ระกอบ พบวา่ กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคมุมคีวามหวงัทางการศกึษา ดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา และดา้นความตัง้ใจ
ทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นดา้นเป้าหมาย
ทางการศกึษา ความเชื่อมัน่วา่ จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา และดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะ
บรรลุเป้าหมายทางการศกึษา ทัง้สองกลุม่มคีวามหวงัทางการศกึษาไมแ่ตกต่างกนั 
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 The purposes of this research were 1) to study the academic hope of adolescent 
students, 2) to analyze adolescent student’s academic hope components, 3) to construct 
a group counseling model for enhancing academic hope, 4) to compare academic hope in 
the experimental group, before the experiment, after the experiment, and after the follow up 
participating in group counseling model for enhancing academic hope.  And 5) to compare 
academic hope between experimental group and control group, before the experiment, after 
the experiment, and after the follow up participating in group counseling model. They were 
divided into two groups. The subjects were grade 8 secondary school students from the 
Office of the Basic Education Commission in Bangkok in the academic year 2013.  The first 
group comprised 538 adolescent students being representative of the academic hope 
component study. They were multistage randomly selected from the population. The second 
group included 16 volunteered students of Sarawittaya School with academic hope scores 
ranked no.1 to no.16 from the bottom of the list. The researcher paired them based on their 
scores and then randomly assigned each pair member through lots taking into two groups 
each of which containing of 8 adolescent students. Then, one group was randomly 
assigned as the experimental group to receive group counseling; the other, the control 
group did not receive any counseling. The research instruments were group counseling 
model for enhancing academic hope and academic hope of adolescent students inventory 
with the discrimination valued ranged from .27 – .74 and reliability coefficient (alpha) of .93 
The research results were as follow:  
  1. The adolescent students have overall academic hope at the high range 
level.  Analyzing by the aspect of academic hope, it showed that the adolescent students 
have academic hope at the high range level in term of goals, agency and effort and 
tolerance. However, in term of pathways, and confidence it showed that the adolescent 
students have academic hope at the middle range level. 
  2. The confirmatory factor analysis significantly confirmed that the academic 
hope inventory consisting of 5 components : goals, pathways, agency, confidence, and 



effort and tolerance were found congruent with the empirical data. The factor loading of 
these 5 components were statistically  high at .05 level. 
  3. The group counseling model included three majors stages: the initial 
counseling stage, the working stage and the summarizing stage. The group counseling 
theories and techniques were applied to enhance the adolescent students’ academic hope. 
  4. The effectiveness of group counseling model for enhancing academic hope 
before the experiment, after the experiment, and after the follow up period. 
   4.1 The effectiveness of group counseling model for enhancing academic 
hope in the experimental group before the experiment, after the experiment, and after the 
follow up period revealed as follows :  
    4.1.1 The overall academic hope in the experimental group after the 
experiment and before the experiment, before the experiment and after the follow up period 
were significantly different at the level .05. No significant differences in academic hope were 
found in the experimental group after the experiment and after the follow up period. 
    4.1.2 After the experiment and before the experiment, after the 
experiment and after the follow up period, when considering in each component, it was 
found that pathways, agency, confidence, and effort and tolerance were significantly 
different at the level .05 whereas goals were insignificant. No significant differences in 5 
components were found in the experimental group after the experiment and after the follow 
up period. 
   4.2 The effectiveness of group counseling model for enhancing academic 
hope between the experimental group and the control group before the experiment, after 
the experiment, and after the follow up period revealed as follows :  
    4.2.1 Before the experiment, the overall academic hope between the 
experimental group and the control group were insignificant. When considering in each 
component, it was found that goals, pathways, agency, confidence, and effort and tolerance 
were insignificant. 
    4.2.2 After the experiment, the overall academic hope between the 
experimental group and the control group were significantly different at the level .05. When 
considering in each component, it was found that pathways, agency, and effort and 
tolerance were significantly different at the level .05 whereas goals and confidence were 
insignificant. 



    4.2.3 After the follow up period, the overall academic hope between 
the experimental group and the control group were significantly different at the level .05. 
When considering in each component, it was found that pathways, and agency were 
significantly different at the level .05 whereas goals, confidence, and effort and tolerance 
were insignificant. 
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ประกาศคณูุปการ 
 

 ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความกรณุาจากผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ทศวร มณศีรขีาํ 
ประธานกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์รองศาสตราจารย ์ดร.สมสรรญก ์วงษ์อยูน้่อย และ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
ดร.พาสนา จุลรตัน์ กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์ทีไ่ดก้รณุาใหค้าํแนะนํา และตรวจแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
ต่างๆ เพือ่ใหป้รญิญานิพนธฉ์บบัน้ีเสรจ็สมบรูณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรณุาของอาจารยท์ัง้ 3 ทา่น 
จงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน้ี่  
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์พนัตํารวจโทหญงิ ดร.สขุอรณุ วงษ์ทมิ และ อาจารย ์
ดร.มณฑริา จารเุพง็ ทีก่รณุาเป็นประธานและกรรมการแต่งตัง้เพิม่เตมิสอบปรญิญานิพนธ ์ตลอดจน
ใหค้าํแนะนําเพือ่ใหป้รญิญานิพนธฉ์บบัน้ีมคีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 
 ขอกราบขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒทิุกทา่นทีก่รณุาเสยีสละเวลาในการตรวจสอบเครือ่งมอื และ
ใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์สาํหรบัการวจิยัครัง้น้ี และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย ์ภาควชิา 
การแนะแนวและจติวทิยาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทุกทา่น ทีไ่ด้
ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูอ้นัมคีา่ยิง่แก่ผูว้จิยั ตลอดจนคณาจารย ์ภาควชิาจติวทิยาและการแนะแนว 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร ทุกทา่น ทีเ่ป็นกาํลงัใจ และแสดงความหว่งใยผูว้จิยัดว้ยด ี
เสมอมา 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูอ้าํนวยการและคณาจารยโ์รงเรยีน ในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน กรงุเทพมหานคร ทัง้ 6 โรงเรยีน ทุกทา่น ทีก่รณุาใหค้วามชว่ยเหลอืและอาํนวย
ความสะดวกในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นอยา่งด ี
 ขอกราบขอบพระคุณ นกัวชิาการ ทัง้ในและต่างประเทศ ทีป่รากฏนามในปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี 
แมว้า่ผูว้จิยัจะไมไ่ดร้บัการถ่ายทอดวชิาความรูจ้ากทา่นโดยตรง แต่กไ็ดร้บัความรูท้ีม่คีุณคา่ยิง่จากผลงาน
วชิาการของทา่น 
 ขอขอบคุณเพือ่นๆ พี่ๆ  น้องๆ ภาควชิาการแนะแนวและจติวทิยาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ รวมทัง้ลกูศษิยท์ุกคน ทีเ่ป็นกาํลงัใจและแสดงความหว่งใยเสมอมา  
 ขอกราบขอบพระคุณสมาชกิทุกคนในครอบครวั คุณพอ่ คุณแม ่พีช่าย และ น้องชาย ทีใ่ห้
โอกาสในการศกึษาและคอยชว่ยเหลอื หว่งใย ใหก้าํลงัใจตลอดระยะเวลาของการทาํวจิยั  
 ทา้ยสดุน้ี คุณความดแีละประโยชน์อนัเกดิจากปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอน้อมบชูาคุณ
บดิา มารดา และครอูาจารยท์ุกๆ ทา่น ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาและอบรมสัง่สอน จนกระทัง่ประสบ
ความสาํเรจ็ในวนัน้ี  
 
                อุรปรยี ์ เกดิในมงคล 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภมิูหลงั 
 ความหวงัเป็นกระบวนการของความคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเป้าหมายของบุคคล โดยมแีรงจงูใจที่
จะดาํเนินไปเพือ่บรรลุเป้าหมายเหล่านัน้ และมวีถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายดว้ย (Snyder.  1995: 355) 
ทัง้น้ีผูท้ีม่คีวามหวงัจะมคีวามกระตอืรอืรน้ มคีวามคดิสรา้งสรรคท์ีจ่ะกระทาํสิง่ต่างๆ เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย
ของตน ซึง่ตรงกนัขา้มกบัผูท้ีข่าดความหวงั จะมคีวามเฉื่อยชา ทอ้แท ้ (Robert. 1978: 231) มภีาวะ
ของจติทีเ่สยีสมดุล มแีต่ความทุกขม์คีวามรูส้กึวา่ชวีติไรค้วามหมาย ซมึ เบื่อหน่าย และขาดความมัน่ใจ 
(Rawlins.  1993: 124) นอกจากนัน้ เบค ยงักล่าววา่ ผูท้ีม่คีวามหวงัจะมคีวามเชื่อมัน่วา่ สิง่ทีต่นหวงั
หรอืปรารถนานัน้จะตอ้งไดม้า และชวีติจะมกีารเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ สขุสบายขึน้ มคีวามหมายมากขึน้ 
แต่บุคคลทีข่าดความหวงัจะไมเ่หน็แนวทางในการเปลีย่นแปลงชวีติใหด้ขีึน้ ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิความทอ้แท้
เบื่อหน่าย (Beck; & Emery.  1985: 78) ดงันัน้จงึกล่าวไดว้า่ ผูท้ีม่คีวามหวงั จงึเป็นผูท้ีม่เีป้าหมายในชวีติ 
รวมถงึสามารถหาวธิกีารต่างๆ ทีส่ามารถทาํใหต้นเองบรรลุเป้าหมายดว้ยความกระตอืรอืรน้หรอืมพีลงั 
ทัง้น้ี แนวคดิเกีย่วกบัความหวงัไดม้กีารนําไปใชใ้นบรบิททีห่ลากหลาย ทัง้ในบรบิทของการศกึษา ซึง่
พบวา่ ความหวงัมคีวามสมัพนัธก์บัการประสบความสาํเรจ็ในการเรยีนของผูเ้รยีน โดยผูเ้รยีนทีม่คีวามหวงัสงู
จะมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูดว้ยเชน่กนั สว่นในบรบิทของการกฬีา พบวา่ นกักฬีาทีม่คีวามหวงัสงู
จะประสบความสาํเรจ็ในการแขง่ขนัสงูกวา่นกักฬีาทีม่คีวามหวงัตํ่า และในบรบิทของสขุภาพกพ็บวา่ 
ผูท้ีม่คีวามหวงัสงูจะมพีลงั ในการทาํใหต้นมสีขุภาพรา่งกายทีด่ขี ึน้ ทัง้ในดา้นของการป้องกนั รกัษา 
และสรา้งเสรมิสขุภาพของตน (Snyder; & Lopez.  2002: 263 – 265) นอกจากนัน้ยงัมกีารศกึษาเกีย่วกบั
ความหวงัในบรบิทอื่นๆ ดว้ย เชน่ จากการศกึษาในผูถู้กคุมขงั พบวา่ ความหวงัมสีว่นชว่ยใหผู้ถู้กคุมขงั
ทีม่คีวามเครยีดสงูมคีวามเครยีดทีล่ดลง และมกีาํลงัใจในการดาํเนินชวีติมากขึน้ (Barbara.  2008: 246) 
นอกจากนัน้ยงัพบวา่ผูพ้กิารทีม่คีวามหวงัสงู จะมคีวามเชื่อมัน่ กลา้ทีจ่ะแสดงความสามารถ มองเหน็
คุณคา่ในตนเอง และอยูร่ว่มในสงัคมไดอ้ยา่งปกตสิขุ (Snyder; & Lopez.  2002: 264 – 265)   
 ก่อนการศกึษาลกัษณะความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ในกรงุเทพมหานครผูว้จิยั
ไดท้าํการศกึษาเบือ้งตน้เกีย่วกบัการใหค้วามหมายของความหวงั ลกัษณะของความหวงั และความสาํคญั
ของความหวงัของนกัเรยีนวยัรุน่ โดยแบบสอบถามเกีย่วกบัความหวงัของวยัรุน่ซึง่มลีกัษณะเป็นคาํถาม
ปลายเปิด ทัง้น้ีศกึษากบันกัเรยีนทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จาํนวน 100 คน ตลอดจน
ครผููส้อนในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ จาํนวน 20 คน โดยเมือ่ถามวา่นกัเรยีนมคีวามหวงัในดา้นใด นกัเรยีน
สว่นใหญ่กลา่วถงึความหวงัทางดา้นการศกึษา โดยตอ้งการไดค้ะแนนในรายวชิาต่างๆ ทีด่ขี ึน้ มเีกรดเฉลีย่
ทีส่งูขึน้ ไดเ้รยีนในสิง่ทีต่นสนใจ ตลอดจนเรยีนจบ ไดศ้กึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ มงีานทีด่ทีาํ 
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 นอกจากนัน้ นกัเรยีนบางสว่นกล่าวถงึการมคีวามหวงัในเรือ่งครอบครวั โดยตอ้งการมคีรอบครวั
ทีอ่บอุน่ สมาชกิในครอบครวัมคีวามสขุ อยูก่นัพรอ้มหน้าพรอ้มตา ตลอดจน ตนสามารถทีจ่ะดแูลครอบครวั
ต่อไปได ้ อกีทัง้ยงัมนีักเรยีนบางสว่นทีก่ล่าวถงึความหวงัดา้นสุขภาพ โดยใหส้มาชกิในครอบครวั
โดยเฉพาะอยา่งยิง่พอ่แม ่ผูป้กครอง รวมทัง้ตนเองมสีขุภาพทีด่ ีและจากคาํตอบในแบบสอบถามของ
นกัเรยีนกพ็บวา่ มนีกัเรยีนบางสว่นทีบ่อกไมไ่ดว้า่ ตนเองมคีวามหวงัในดา้นใด โดยนกัเรยีนมกักล่าว
ประโยคทีค่ลา้ยคลงึกนัวา่ “ยงัไมไ่ดค้ดิ” หรอื “ไมแ่น่ใจ” นอกจากนัน้นกัเรยีนบางคนทีส่ามารถบอกไดว้า่
ตนมคีวามหวงัในดา้นใด แต่กแ็สดงถงึความไมม่ัน่ใจว่าตนเองจะสามารถไปถงึสิง่ทีห่วงัไดห้รอืไม ่โดย
กล่าววา่ “มคีวามหวงัในเรือ่งการเรยีน อยากทีจ่ะไดเ้กรดสงู แต่ไมรู่ว้า่จะทาํไดห้รอืไม”่ ทัง้น้ีเมือ่กล่าวถงึ
คาํวา่ ความหวงั (Hope) นกัเรยีนไดใ้หค้วามหมายไวอ้ยา่งคลา้ยคลงึกนั ดงัน้ี “การทีเ่ราตัง้เป้าหมาย
อยา่งใดอยา่งหนึง่เอาไว ้และตอ้งทาํใหส้าํเรจ็ตามเป้าหมายทีเ่ราตัง้ไว”้  “สิง่ทีเ่ราฝนัอยากจะเป็น อยากจะได ้
และวางแผนเพือ่จะใหบ้รรลุในสิง่ทีต่อ้งการ” “การทีเ่ราอยากจะไปถงึเป้าหมายทีเ่ราตอ้งการโดยไมว่า่
ความหวงัจะยากแคไ่หน มนักข็ึน้อยูก่บัความพยายามและความมุง่มัน่กบัสิง่นัน้ๆ ทัง้น้ีถา้เรามคีวามหวงั
กเ็หมอืนมแีรงบนัดาลในชวีติ” “การทีเ่ราตัง้เป้าหมายถงึสิง่ทีเ่ราอยากทาํ อยากเป็นในอนาคต และจะตอ้ง
พยายามทาํสิง่นัน้ใหส้าํเรจ็ลุล่วงไปได”้ “สิง่ทีเ่ราคาดหวงัหรอืตัง้เป้าหมายไว ้ เพือ่จะทาํตามเป้าหมาย
ทีต่ ัง้ไว ้ เหมอืนเป็นแรงผลกัดนัทีจ่ะทาํใหเ้รามคีวามพยายามทีจ่ะทาํใหค้วามคาดหวงัหรอืสิง่ทีเ่ราตัง้ไว้
ประสบความสาํเรจ็ ซึง่ความหวงัเป็นสิง่ทีท่าํใหเ้รากระตอืรอืรน้ทีจ่ะไขวค่วา้มนัมา” “สิง่ทีเ่ราตัง้เป้าหมายไว้
หรอืคาดหวงัไวว้า่ต่อไป เราตอ้งทาํใหไ้ดต้ามทีไ่ดต้ัง้เป้าไว ้ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามทีเ่ราขดีเสน้วางแผนไว ้
วา่เราตอ้งทาํไดต้ามเสน้ทางทีเ่รากาํหนดไวห้รอืขดีไวน้ัน่เอง” และ “จุดมุง่หมายทีต่อ้งกระทาํอยา่งใด
อยา่งหนึง่ใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ หรอืวา่มคีวามตัง้ใจ มคีวามมมุานะเพือ่ตอ้งการใหส้ิง่ใดสิง่หนึง่ทีต่นเอง
ปรารถนาเกดิขึน้” ซึง่จากการใหค้วามหมายเกีย่วกบัความหวงัของนกัเรยีน มคีวามสอดคลอ้งกบัการให้
ความหมายของ ซไนเดอร ์(Snyder.  1995: 355) ทีว่า่ ความหวงัเป็นกระบวนการของความคดิทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัเป้าหมายของบุคคล หรอืเป็นชุดของความคดิทีร่บัรูถ้งึความสาํเรจ็” ทัง้น้ีประกอบไปดว้ย ความตัง้ใจ 
(Agency) ซึง่เป็นพลงัทีมุ่ง่ไปสูเ่ป้าหมาย และหนทาง (Pathways) ซึง่เป็นการวางแผนเพือ่ไปสูเ่ป้าหมาย  
 จากการศกึษาจากเอกสารอา้งองิต่างๆ สรปุไดว้า่ ความหวงั (Hope) หมายถงึ ความสามารถ
ในการคดิเกีย่วกบัเป้าหมายของชวีติ (Goal) โดยเป็นเป้าหมายทีส่ามารถเป็นไปไดส้าํหรบัตน และสามารถ
หาหนทางต่างๆ (Pathways) ไปยงัเป้าหมายทีต่นตัง้ไว ้โดยปฏบิตัติามดว้ยความตัง้ใจ เชื่อมัน่ พยายาม
และอดทน  
 เมือ่ศกึษาเกีย่วกบัปญัหาของนกัเรยีน พบวา่ ปญัหาทีส่าํคญัประการหน่ึง คอื นกัเรยีนมกัขาด
ความกระตอืรอืรน้ในการเรยีน มคีวามเฉ่ือยชา สิน้หวงั เบื่อหน่ายงา่ย และขาดจุดมุง่หมายในชวีติ โดย
เดก็ไทยสว่นใหญ่ไมม่เีป้าหมายในการดาํเนินชวีติทีเ่ดน่ชดั ทัง้ในเป้าหมายของการอยูเ่พือ่ประเทศชาต ิ
และเป้าหมายของการอยูเ่พื่อตนเอง (เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ.์  2552: ออนไลน์) นอกจากนัน้ในแง่
ของการศกึษา อุทุมพร จามรมาน ไดก้ล่าววา่ “ปญัหาทีพ่บมากคอืเดก็ไมรู่ว้า่อยากเรยีนอะไร” ซึง่ วพิรรธ ์
เรงิพทิยา (ขา่วสดรายวนั.  2552: 28) กไ็ดก้ล่าววา่ “อยากใหน้กัเรยีน นกัศกึษาตัง้เป้าหมายในชวีติ
วา่เรยีนไปเพือ่อะไร”นอกจากนัน้ แพทยห์ญงิพรรณพมิล หล่อตระกลู ไดก้ล่าวไวว้า่ “ในวยัรุน่การมเีป้าหมาย
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ในชวีติเป็นเรือ่งสาํคญั การคน้พบสิง่ทีต่นเองตอ้งการ และมคีวามหวงัในอนาคต ทาํใหเ้ดก็เชือ่มัน่ และ
ตอ้งการเดนิทางไปใหถ้งึความมุง่มัน่ในเป้าหมายจะทาํใหเ้ดก็ตัง้ใจ ยดึมัน่ในความสาํเรจ็มากกวา่ใชเ้วลา
กบัสิง่ทีย่ ัว่ย”ุ (สมาคมผูบ้รโิภคสือ่สขีาว.  2552: ออนไลน์) 
 จากการวจิยัพบวา่ปญัหาต่างๆ ในวยัรุน่ เชน่ การหนีเรยีน กม็สีาเหตุหน่ึงมาจากการทีนิ่สยั
และทศันคตต่ิอการเรยีนของเดก็ไมช่ดัเจน เดก็ไมท่ราบวา่ ตวัเองชอบอะไร ตอ้งการประกอบอาชพี
อะไรในอนาคต คอ่นขา้งเลื่อนลอย ขาดเป้าหมายและความมุง่มัน่ของการเรยีนรูเ้พือ่อะไร เดก็จงึสกัแต่เรยีน
ไปวนัๆ ไมม่ชีวีติชวีา (สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ.  2552: ออนไลน์) ดงันัน้ จงึ
อาจกล่าวไดว้า่ การทีน่กัเรยีนขาดความหวงัหรอืการตัง้เป้าหมายในชวีติทีช่ดัเจน อาจเป็นบ่อเกดิของ
ปญัหาอื่นๆ ตามมาไดเ้ชน่กนั 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัสนใจศกึษาในกลุม่ของวยัรุน่ ซึง่เมือ่พจิารณาในแงข่องพฒันาการ
ทางความคดิ พบวา่ ในระยะวยัรุน่ เดก็จะมคีวามเจรญิเตบิโตทางสมองถงึขดีสงูสดุ วยัรุน่จงึสามารถ
คดิไดใ้นทุกๆ แบบของวธิคีดิ ซึง่หากเดก็ไดร้บัการศกึษาอบรมตามขัน้ตอนดว้ยด ีระยะน้ีจงึเป็นระยะ
ทีเ่ดก็จะแสดงความปราดเปรื่องอยา่งชดัเจน ทัง้น้ีสอดคลอ้งกบั เพยีเจท ์ทีส่รปุผลการศกึษาในเรือ่งพฒันาการ
ของความคดิว่า วยัรุน่จะสามารถพฒันาความคดิไดถ้งึระดบัสงูสดุ (ศรเีรอืน แกว้กงัวาล.  2553: 347) 
ดงันัน้ ในการศกึษาเรือ่งของความหวงั ซึง่เกีย่วขอ้งกบักระบวนการคดิทีมุ่ง่เป้าหมาย ทัง้ในสว่นของ
การตัง้เป้าหมาย และการหาหนทางเพื่อไปถงึเป้าหมายทีต่ ัง้ไวน้ัน้ จงึเหมาะอยา่งยิง่ทีจ่ะศกึษาในกลุ่ม
ของวยัรุน่อนัอยูใ่นชว่งทีก่าํลงัมพีฒันาการทางความคดิถงึขดีสดุ ทัง้น้ี ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาในกลุ่ม
ของวยัแรกรุน่ (Puberty) โดยเฉพาะในช่วงอายรุะหวา่ง 12 – 15 ปี เพือ่เป็นการเตรยีมพรอ้มสาํหรบั
การคน้หาเป้าหมายในชวีติในดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งทนัทว่งทต่ีอไป  
 จากประเดน็ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาหาแนวทางในการพฒันาวยัรุน่ ใหเ้ป็นผูท้ีม่เีป้าหมาย
ในการดาํเนินชวีติ หรอืกล่าวอกีนยัหน่ึงคอื เป็นผูม้คีวามหวงัทีส่งูขึน้ ซึง่แนวทางต่างๆ ในการเสรมิสรา้ง
ความหวงันัน้มอียูห่ลากหลาย เชน่ การใชก้จิกรรมกลุ่ม การฝึกอบรมการใหค้าํปรกึษา เป็นตน้ โดยเฉพาะ
การใหค้าํปรกึษาจดัเป็นวธิกีารหน่ึงทีส่ามารถเสรมิสรา้งความหวงัของวยัรุน่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงัที ่
ซไนเดอร ์(Snyder.  2000: 289) ไดก้ล่าววา่ การทีจ่ะเพิม่ความหวงัของบุคคลนัน้ สามารถใชว้ธิกีาร
ของการใหค้าํปรกึษาได ้ผูว้จิยัจงึพจิารณานําการใหค้าํปรกึษา โดยใชก้ระบวนการของการใหค้าํปรกึษา
เป็นกลุ่มในการเสรมิสรา้งความหวงัของวยัรุน่ เน่ืองจากบรรยากาศของกลุ่มจะชว่ยสรา้งความรูส้กึอบอุน่ 
ความไวว้างใจ รวมทัง้เอือ้ใหส้มาชกิในกลุม่ไดส้าํรวจตนเอง เขา้ใจตนเอง และสามารถทีจ่ะลงมอืปฏบิตัิ
ในการแกป้ญัหาของตนเองได ้(Corey.  1985: 7) จากการพจิารณาถงึลกัษณะความตอ้งการของวยัรุน่
แลว้ พบวา่ วยัรุน่เป็นวยัทีต่อ้งการการยอมรบัจากกลุ่มเพือ่น ตอ้งการรวมพวกพอ้ง ทัง้น้ีเพราะเป็นวถิทีาง
ทีท่าํใหไ้ดร้บัการตอบสนองในหลายประการ เชน่ ความรูส้กึอบอุน่ใจ การไดร้บัการยกยอ่ง การมผีูท้ี่
เขา้ใจตน เป็นตน้ (ศรเีรอืน แกว้กงัวาล.  2553: 360) และเมือ่พจิารณาในแงข่องพฒันาการทางสงัคม
ของวยัรุน่แลว้ การทีว่ยัรุน่ไดเ้ขา้กลุ่ม วยัรุน่จะยอมรบัเอาคา่นิยม ความเชื่อ และความสนใจของกลุ่ม
ดว้ยความเตม็ใจ (ศรเีรอืน แกว้กงัวาล.  2553: 338)   
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 จากการศกึษาธรรมชาตขิองวยัรุน่เกีย่วกบัการสรา้งความหวงักบัแนวคดิของการใหค้าํปรกึษา 
พบวา่ ความหวงัในวยัรุน่สามารถเสรมิสรา้งไดด้ว้ยการใหค้าํปรกึษากลุ่มโดยใชเ้ทคนิคต่างๆ ของการให้
คาํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ (Cognitive-Behavior Counseling) ซึง่เป็นวธิกีารทีช่ว่ยใหผู้ร้บัคาํปรกึษา
ระบุความคดิทีก่่อใหเ้กดิความรูส้กึทางลบหรอืความรูส้กึทีทุ่กขท์รมาน และก่อใหเ้กดิผลลพัธท์างพฤตกิรรม
หรอืปฏกิริยิาทีป่รบัตวัไมด่ ี โดย เบค ไดค้น้พบวา่ สิง่สาํคญัของการชว่ยเหลอืในเบือ้งตน้อยูท่ีร่ะดบั
ความคดิของบุคคลซึง่ถา้ทาํใหบุ้คคลเปลีย่นแปลงความคดิไดแ้ลว้ การเปลีย่นแปลงทางดา้นอารมณ์ 
และการเปลีย่นแปลงทางดา้นพฤตกิรรมกจ็ะตามมา (Thompson.  2003: 139 – 140) ซึง่ในการศกึษา
เรือ่งของความหวงั เป็นการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการของความคดิทีมุ่ง่เป้าหมายโดยตรง (Goal-directed 
Thinking) ดงันัน้การใชเ้ทคนิคของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ จงึเหมาะแก่การพฒันา
หรอืเสรมิสรา้งความหวงัของวยัรุน่ ดงัที ่ซไนเดอร ์(Snyder.  1994: 36) ไดก้ล่าววา่ บุคคลจะแสดง
พฤตกิรรมทีมุ่ง่เป้าหมายออกมาไดน้ัน้ จะตอ้งผา่นกระบวนการของความคดิทีมุ่ง่เป้าหมายหรอืความหวงั
ก่อน และผูว้จิยัไดใ้ชเ้ทคนิคของการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั (Solution-Focused Counseling) 
ในรปูแบบของการเสรมิสรา้งความหวงัของวยัรุน่ เน่ืองจากการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั เป็น
วธิกีารบาํบดัทีมุ่ง่เป้าหมาย โดยใหผู้ร้บัคาํปรกึษาบอกเล่าถงึเป้าหมายหรอืสิง่ทีต่อ้งการในอนาคต ทัง้น้ี
เพือ่มุง่ใหผู้ร้บัคาํปรกึษาไดเ้ปลีย่นตนเองไปในทางบวก โดยพจิารณาวา่ “อะไรคอืสิง่ทีท่าํแลว้เกดิผลดี
สาํหรบัตน” (Corey.  2008: 424) ดงันัน้การใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั จงึเป็นอกีวธิกีารหน่ึงที่
เหมาะแก่การเสรมิสรา้งความหวงัหรอืการคดิทีมุ่ง่สูเ่ป้าหมายของบุคคล นอกจากนัน้ผูว้จิยักไ็ดใ้ชเ้ทคนิค
ของการใหค้าํปรกึษาแบบเรื่องเล่า (Narrative Counseling) ประกอบดว้ย เน่ืองจากการใหค้าํปรกึษา
แบบเรือ่งเล่ามุง่เน้นใหผู้ร้บัคาํปรกึษามองชวีติในมมุมองทีห่ลากหลาย โดยหาทางเลอืกทีเ่ป็นไปไดส้าํหรบัตน
เทา่ทีจ่ะสามารถหาได ้แทนทีจ่ะมองในแงม่มุเดยีว โดยผา่นการเล่าเรือ่งทีเ่กีย่วกบัประสบการณ์และแสดงถงึ 
อตัลกัษณ์แหง่ตน กล่าวคอื สนบัสนุนใหผู้ร้บัคาํปรกึษาสาํรวจประสบการณ์เชงิอตันยั ในรปูแบบของ
ความหวงั ความตอ้งการ เป้าหมาย จนิตนาการ และแรงบนัดาลใจ (Goldenberg & Goldenberg.  2008: 
367 – 368) ซึง่สะทอ้นถงึทีม่าของพฤตกิรรม ดงันัน้การทีเ่ทคนิคการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า มุง่สง่เสรมิ
และพฒันาทางเลอืกของผูร้บัคาํปรกึษา โดยเป็นอสิระจากเรื่องราวทีเ่ป็นปญัหาจงึมคีวามสอดคลอ้งกบั
รปูแบบของการเสรมิสรา้งความหวงัหรอืเป็นวธิกีารหน่ึงทีส่ามารถชว่ยผูใ้หร้บัคาํปรกึษามคีวามหวงัที่
สงูขึน้ได ้
 ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาในเรือ่งของความหวงั โดยมุง่ไปทีก่ารคน้หาวา่วยัรุน่ไทย 
โดยเฉพาะนกัเรยีนทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 นัน้ มลีกัษณะของความหวงัในดา้น
การศกึษาเป็นอยา่งไร ความหวงัในดา้นการศกึษาของนกัเรยีนทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
นัน้ ประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง และการใหค้าํปรกึษากลุ่มแก่นกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ประกอบกบั
เทคนิคต่างๆ ตามทฤษฎกีารใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ การใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั 
และการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า จะมรีปูแบบอยา่งไรจงึจะกระตุน้ใหน้กัเรยีนมคีวามหวงัทีส่งูขึน้ ซึง่เป็น
การเตรยีมความพรอ้มในการวางแผนการดาํเนินชวีติโดยเฉพาะทางดา้นการศกึษา โดยอาจคาดการณ์
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ไดว้า่จะเป็นผูท้ีป่ระสบความสาํเรจ็ในชวีติ ตลอดจนเป็นบุคคลทีม่คีณุคา่และมคีุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ต่อไป 
 
คาํถามการวิจยั 
 1. นกัเรยีนวยัรุน่มคีวามหวงัทางการศกึษาอยูใ่นระดบัใด 
 2. ความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบดา้นใดบา้ง 
 3. การใหค้าํปรกึษากลุ่มสามารถเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ไดม้ากน้อย
เพยีงใด 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพือ่ศกึษาลกัษณะความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
 2. เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
 3. เพือ่พฒันารปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา  
 4. เพือ่เปรยีบเทยีบความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล  
 5. เพือ่เปรยีบเทยีบความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม
กบันกัเรยีนกลุ่มควบคุมทีไ่ม่ไดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงั
การตดิตามผล  
 

ความสาํคญัของการวิจยั 
 ผลการวจิยัครัง้น้ี จะทาํใหท้ราบถงึลกัษณะความหวงัของวยัรุน่ไทยวา่ นกัเรยีนวยัรุน่ไทยนัน้
มคีวามหวงัการศกึษาเป็นอยา่งไร ความหวงัทางการศกึษาประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง ตลอดจนนําไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันารปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุม่ เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาในบรบิท
ของวยัรุน่ไทย ผลการวจิยัดงักล่าวจงึเป็นประโยชน์ต่อคร ูอาจารย ์บุคลากรแนะแนว ผูใ้หค้าํปรกึษา 
รวมทัง้บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ในการนําไปใชเ้พือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาใหก้บัเดก็กลุ่ม
ดงักล่าว โดยทาํใหเ้ดก็มเีป้าหมายในชวีติ และรูถ้งึแนวทางเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายเหล่านัน้ ทัง้น้ีเพือ่สง่เสรมิ
ใหเ้ป็นบุคคลทีป่ระสบความสาํเรจ็ในชวีติ ตลอดจนเป็นทรพัยากรทีม่คีุณภาพของสงัคมต่อไป 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้น้ี กาํหนดขอบเขตการศกึษาเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 
 1. การศกึษาองคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
 2. การเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
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 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา กรงุเทพมหานคร รวมจาํนวนทัง้สิน้ 44,359 คน (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน.  2555: ออนไลน์) 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  1. กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชส้าํหรบัการศกึษาองคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษา เป็นนกัเรยีน
ทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีนสงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา กรงุเทพมหานคร จาํนวน 

538 คน ทีไ่ดม้าจากการสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multistage Random Sampling) 
  2. กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชส้าํหรบัการเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของวยัรุน่ โดยการให้
คาํปรกึษากลุ่ม เป็นนกัเรยีนทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนสารวทิยา ทีม่คีะแนน
ความหวงัทางการศกึษาจากผูท้ีไ่ดค้ะแนนน้อยทีส่ดุขึน้มา และสมคัรใจเขา้รว่มการทดลอง จาํนวน 16 คน 
แลว้สุม่อยา่งงา่ย โดยวธิกีารจบัฉลากเป็นคูต่ามคะแนนความหวงัทางการศกึษา เพื่อกาํหนดเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคุม จาํนวน 2 กลุ่ม กลุม่ละ 8 คน ซึง่กลุ่มทดลองไดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุม่ ในขณะที่
กลุ่มควบคุมไมไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ แบ่งเป็น 
  1. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาองคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษา มดีงัน้ี 
   1.1 เป้าหมายทางการศกึษา  
   1.2 วถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา       
   1.3 ความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา      
   1.4 ความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
   1.5 ความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
  2. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
   2.1 ตวัแปรจดักระทาํ ไดแ้ก่ วธิกีารใหค้าํปรกึษาตามรปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่ม
เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา 
   2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความหวงัทางการศกึษา  
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ  
 1. ความหวงัทางการศึกษา หมายถงึ การคาดหมายวา่จะประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมาย 
ในการเรยีน โดยมคีวามตัง้ใจ เชื่อมัน่ พยายาม และอดทน ในการทีจ่ะทาํตามวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายนัน้
ได ้ซึง่ประกอบไปดว้ย 
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  1.1 เป้าหมายทางการศึกษา หมายถงึ ความสามารถในการคดิวางเป้าหมายในการเรยีน
ทัง้เป้าหมายระยะสัน้และเป้าหมายระยะยาวทีช่ดัเจนและสามารถเป็นไปไดส้าํหรบัตน ไดแ้ก่ การคดิถงึ
การสอบผา่น การมผีลการเรยีนในรายวชิาต่างๆ และเกรดเฉลีย่ทีด่ ีและการไดเ้รยีนต่อในระดบัทีส่งูขึน้  
  1.2 วิถีทางท่ีจะบรรลเุป้าหมายทางการศึกษา หมายถงึ ความสามารถในการรบัรูเ้พือ่ 
ทีจ่ะกาํหนดแนวทางในการปฏบิตั ิเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายทางการเรยีนทีพ่งึประสงค ์ไดแ้ก่ การทบทวน
บทเรยีนทัง้ทีเ่ขา้ใจและไมเ่ขา้ใจ การแสวงหาความรูเ้พิม่เตมินอกเหนือจากในชัน้เรยีน และการเขา้รว่ม
กจิกรรมต่างๆ ทีส่ง่เสรมิทางดา้นการศกึษา 
  1.3 ความตัง้ใจท่ีจะบรรลเุป้าหมายทางการศึกษา หมายถงึ การรูค้ดิของนกัเรยีนวา่
จะสามารถเริม่ตน้และดาํเนินพฤตกิรรมเพือ่ทาํใหบ้รรลุเป้าหมายทางการเรยีน ไดแ้ก่ การมคีวามมุง่มัน่ 
ในการกําหนดวธิกีารเรยีนของตน การคดิทีจ่ะปฏบิตัติามแนวทางเพือ่ใหก้ารเรยีนดขีึน้ การรูส้กึถงึความพรอ้ม
ทีจ่ะลงมอืปฏบิตัติามแนวทางต่างๆ และการมุง่มัน่คน้หาความถนดัของตน  
  1.4 ความเช่ือมัน่ว่าจะบรรลเุป้าหมายทางการศึกษา หมายถงึ ความมัน่ใจของนกัเรยีน
วา่ตนมคีวามสามารถทีจ่ะบรรลุเป้าหมายในการเรยีนตามทีต่นตัง้ไวไ้ด ้ ไดแ้ก่ การมคีวามพงึพอใจใน
ผลการเรยีนของตน การมคีวามภาคภมูใิจในการเรยีนขณะอยูใ่นชัน้เรยีน และการมคีวามภาคภมูใิจ
ในการเรยีนของตนเมือ่เทยีบกบัผูอ้ื่น 
  1.5 ความพยายามและอดทนท่ีจะบรรลเุป้าหมายทางการศึกษา หมายถงึ การแสดงออก
ของนกัเรยีนถงึความมานะบากบัน่ในการเรยีน เพื่อใหไ้ปสูเ่ป้าหมายทางการเรยีนทีต่นตัง้ไว ้ตลอดจน
สามารถยอมรบัสภาพความยากลาํบากทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในการเรยีน โดยไมย่อ่ทอ้หรอืทอ้แท ้ ไดแ้ก่ 
ความสามารถในการคดิหาวธิกีารอื่นๆ ทีจ่ะทาํใหผ้ลการเรยีนของตนดขีึน้ การคดิหาวธิกีารอื่น เมือ่วธิกีาร
ทีค่ดิไวอ้าจไมป่ระสบความสาํเรจ็ และการไมย่อ่ทอ้ เมือ่ตอ้งเจอกบัอุปสรรคต่างๆ ในการเรยีน ซึง่มี
ผลต่อเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้
 2. รปูแบบการให้คาํปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความหวงัทางการศึกษา หมายถงึ แบบแผน
ในการใหค้าํปรกึษาเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืบุคคลเป็นกลุม่ โดยมุง่ใหน้กัเรยีนในกลุ่มเกดิการเปลีย่นแปลง
ทางความคดิตลอดจนพฤตกิรรม เกีย่วกบัการตัง้เป้าหมายทางการศกึษา การหาแนวทางในการไปสู่
เป้าหมายตามทีต่นตัง้ไวโ้ดยมุง่มัน่ ตัง้ใจ มคีวามเชื่อมัน่ พยายามและอดทน ทัง้น้ีมกีารแลกเปลีย่น
ประสบการณ์และชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัระหวา่งสมาชกิ ภายใตก้ารอาํนวยความสะดวกของผูใ้หค้าํปรกึษา 
โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
  2.1 ขัน้เริม่ตน้การใหค้าํปรกึษา เป็นขัน้ทีผู่ใ้หค้าํปรกึษาชีแ้จงวตัถุประสงคใ์นการใหค้าํปรกึษา
กลุ่ม มกีารสรา้งบรรยากาศใหน้กัเรยีนเกดิความคุน้เคย ไวว้างใจ เขา้ใจ และยอมรบัซึง่กนัและกนั สรา้ง
ขอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่งสมาชกิในกลุ่ม และในขัน้น้ี สมาชกิในกลุ่มจะไดท้าํการประเมนิตนเอง (Self - 
Assessment)  และสาํรวจความคาดหวงัในการเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษากลุ่ม  
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  2.2 ขัน้ดาํเนินการใหค้าํปรกึษากลุ่ม โดยในขัน้น้ีมกีารประยกุตท์ฤษฎแีละเทคนิคต่างๆ
ของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ (Cognitive Behavior Counseling) การใหค้าํปรกึษาแบบ
โซลชูัน่-โฟกสั (Solution-Focused Counseling) และการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า (Narrative Counseling) 
   2.2.1 การใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ มเีป้าหมายหลกั คอื การชว่ยใหผู้ร้บั
คาํปรกึษาแสวงหากลวธิใีนการเผชญิหรอืจดัการกบัปญัหา โดยการคน้หาความคดิทีไ่มถู่กตอ้งหรอืไม่
มเีหตุผล แลว้ปรบัเปลีย่นความคดิเหล่านัน้ โดยใชเ้ทคนิคทีส่าํคญัทัง้ทางดา้นความคดิและพฤตกิรรม 
โดยเทคนิคทางดา้นความคดิ ไดแ้ก่ การตัง้คาํถาม การระบุขอ้ดขีอ้เสยี  และการปรบัแนวคดิใหอ้ยูบ่น
ทางสายกลาง สว่นเทคนิคทางดา้นพฤตกิรรม ไดแ้ก่ การกาํหนดใหม้กีจิกรรม การสรา้งจนิตนาการ 
การพดูกบัตนเองถงึความคดิทางบวก การตดิขอ้ความ/ความคดิทางบวกในตําแหน่งทีช่ดัเจน การอ่าน
ชวีประวตั ิและการมอบหมายการบา้นหรอืกจิกรรม 
   2.2.2 การใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั มเีป้าหมายหลกั คอื การชว่ยเหลอืผูร้บั
คาํปรกึษาเพิม่หรอืพฒันาระดบัของการตระหนกัรูท้ีม่ต่ีอตนเอง จากการทีม่องความสามารถของตนเอง
ในระดบัตํ่า ขาดความกระตอืรอืรน้ มาเป็นผูท้ีเ่ลง็เหน็ความสามารถและจุดแขง็ของตน ภายในระยะเวลา
อนัสัน้ โดยใชเ้ทคนิคทีส่าํคญั คอื การเปลีย่นแปลงก่อนการบาํบดั (Pre-Therapy Change) การตัง้
คาํถาม (Question) คาํถามขอ้ยกเวน้ (Exception Questions)  คาํถามมหศัจรรย ์(Miracle Question) 
คาํถามการจดัระดบั การสรา้งภารกจิการบาํบดัครัง้แรก (Formula First Session Task) และการให้
ขอ้มลูยอ้นกลบัของผูใ้หค้าํปรกึษากบัสมาชกิกลุ่ม (Therapist Feedback to Group Members)  
   2.2.3 การใหค้าํปรกึษาแบบเรื่องเล่า มเีป้าหมายหลกั คอื การสนบัสนุนใหผู้ร้บัคาํปรกึษา
มองชวีติในมมุมองทีห่ลากหลาย โดยหาทางเลอืกทีเ่ป็นไปไดส้าํหรบัตนเทา่ทีจ่ะสามารถหาได ้แทนที่
จะมองในแงมุ่มเดยีว ผา่นการเล่าเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัประสบการณ์ของตน โดยใชเ้ทคนิคทีส่าํคญั คอื 
การใชค้าํถามในการบาํบดั (Employing Therapeutic Questions) การแสวงหาผลลพัธท์ีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ 
(Seeking Unique Outcomes) การรว่มมอืสรา้งเรือ่งราวทางเลอืก (Co-constructing Alternative Stories) 
และการใชเ้ทคนิคแบบแผน จดหมาย และมติรภาพในการบาํบดั (Therapeutic Ceremonies  Letters 
and Leagues) 
  2.3 ขัน้ยตุกิารใหค้าํปรกึษา เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยของการเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษากลุม่
แต่ละครัง้ โดยเป็นการสรปุเน้ือหาสาระของการเขา้รว่มกลุ่มในครัง้นัน้ๆ โดยอาจใหผู้ใ้หค้าํปรกึษาหรอื
สมาชกิในกลุ่มรว่มกนัสรปุกไ็ด ้ตลอดจนเปิดโอกาสในการซกัถามในประเดน็ต่างๆ และใหข้อ้มลูยอ้นกลบั
ระหวา่งผูใ้หค้าํปรกึษาและสมาชกิในกลุ่ม และสมาชกิกลุ่มดว้ยกนั มกีารใหก้ารบา้นหรอืงานบางอยา่ง
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหค้าํปรกึษาในครัง้ต่อๆ ไป 
 3. นักเรียนวยัรุ่น หมายถงึ นกัเรยีนทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทัง้เพศชาย
และเพศหญงิ ของโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
ในกรงุเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 1. กรอบแนวคดิในการศกึษาความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
  ในการศกึษาองคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ ผูว้จิยัไดนํ้าแนวคดิ 
ทฤษฎเีกีย่วกบัความหวงัของนกัจติวทิยาต่างๆ รว่มกบัการสมัภาษณ์ ทัง้จากนกัเรยีน คร-ูอาจารย ์
ผูป้กครอง และนกัจติวทิยา มาเป็นแนวทางในการศกึษาองคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษาของ
วยัรุน่ ดงัน้ี 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการศกึษาองคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
 
 
 
 

ความหวงัทางการศกึษา 

เป้าหมาย (Goals) 

วถิทีาง (Pathways) 

องคป์ระกอบยอ่ยของความหวงัทางการศกึษา 

คดิถงึการสอบผา่น 

มผีลการเรยีนและเกรดเฉลีย่ทีด่ ี

เรยีนต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 

ไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรคในการเรยีน 

ความพยายามและอดทน 
(Effort and Tolerance) 

สามารถคดิหาวธิกีารอื่นๆ 

คดิหาวธิอีื่นเมือ่วธิกีารทีค่ดิไวไ้มไ่ดผ้ล

พงึพอใจในผลการเรยีน 

ภาคภมูใิจในการเรยีนเมือ่อยูใ่นชัน้เรยีน 

ภาคภมูใิจในการเรยีนเมือ่เทยีบกบัผูอ้ื่น 

มุง่มัน่กาํหนดวธิกีารเรยีน 

คดิทีจ่ะปฏบิตัติามแนวทาง 

พรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติามแนวทาง 

ทบทวนบทเรยีน 

แสวงหาความรูเ้พิม่เตมินอกชัน้เรยีน 

เขา้รว่มกจิกรรมต่างๆ 

มุง่มัน่คน้หาความถนดั  

ความตัง้ใจ (Agency) 

ความเชือ่มัน่ (Confidence) 

ตวัช้ีวดั 
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 2. กรอบแนวคดิในการเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
  ผูว้จิยัไดนํ้าผลการศกึษาองคป์ระกอบมาสรา้งรปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่ม เพือ่เสรมิสรา้ง
ความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ โดยรปูแบบการใหค้าํปรกึษาเป็นตวัแปรจดักระทาํ และความหวงั
ทางการศกึษาเป็นตวัแปรตาม  

 
 
 

 
 

 
ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคดิในการเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 

 
 

สมมติฐานในการวิจยั 
 1. นกัเรยีนกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม มคีวามหวงัทางการศกึษาก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล แตกต่างกนั 
 2. นกัเรยีนกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่มกบันกัเรยีนกลุ่มควบคุมทีไ่มไ่ดร้บัการให้
คาํปรกึษากลุ่ม มคีวามหวงัทางการศกึษาหลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล แตกต่างกนั 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

วธิกีารใหค้าํปรกึษาตามรปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่ม  
เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา 

ตวัแปรจดักระทาํ ตวัแปรตาม 

 

ความหวงัทางการศกึษา 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 1. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความหวงั 
  1.1 เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัความหวงัและความหวงัทางการศกึษา 
   1.1.1 ความหมายของความหวงั 
   1.1.2 ระดบัของความหวงั 
   1.1.3 แนวคดิเกีย่วกบัความหวงั 
   1.1.4 องคป์ระกอบของความหวงั 
   1.1.5 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความหวงั 
   1.1.6 การสง่เสรมิความหวงั 

  1.1.7 ขอบเขตของความหวงัในเดก็วยัรุน่ 
1.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความหวงั 

   1.2.1 งานวจิยัในต่างประเทศ 
   1.2.2 งานวจิยัในประเทศ 
 2. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัรปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงั
ทางการศกึษา 
  2.1 เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัรปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
   2.1.1 ความหมายของการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
   2.1.2 จุดมุง่หมายของการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
   2.1.3 คุณคา่และประโยชน์ของการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
   2.1.4 หลกัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
  2.2 เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัทฤษฎกีารใหค้าํปรกึษา 
   2.2.1 การใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ (Cognitive Behavior Counseling)   
   2.2.2 การใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั (Solution-Focused Counseling) 
   2.2.3 การใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า (Narrative Counseling) 
  2.3 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัรปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มและทฤษฎกีารใหค้าํปรกึษา 
   2.3.1 งานวจิยัในต่างประเทศ 
   2.3.2 งานวจิยัในประเทศ 
 3. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวยัรุน่ 
  3.1 เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัวยัรุน่ 
   3.1.1 ความหมายของวยัรุน่ 
   3.1.2 การแบ่งชว่งอายขุองวยัรุน่ 
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   3.1.3 พฒันาการของวยัรุน่ 
   3.1.4 ความตอ้งการของวยัรุน่ 
  3.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวยัรุน่ 

   3.2.1 งานวจิยัในต่างประเทศ 
   3.2.2 งานวจิยัในประเทศ 

 

1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความหวงั 
 1.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความหวงัและความหวงัทางการศึกษา 
  1.1.1 ความหมายของความหวงั (Hope) 
   ซไนเดอร ์(Snyder.  2000: 8) ไดใ้หค้วามหมายของความหวงั ไว ้2 ประการ ดงัน้ี 
(Snyder.  2000: 8; อา้งองิจาก Snyder.  1991: 287) 
    1. ความหวงั หมายถงึ สภาพของแรงจงูใจทางบวกทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรูส้กึ
ประสบความสาํเรจ็ โดยรว่มกนัระหวา่ง  
     1.1 ความตัง้ใจ (Agency) – พลงัทีมุ่ง่ไปสูเ่ป้าหมาย (Goal-Directed Energy) 
     1.2 แนวทาง (Pathways) – การวางแผนเพื่อไปสูเ่ป้าหมาย (Planning to 
meet goals) 
    2. ความหวงั หมายถงึ ชุดของความคดิทีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรูส้กึของความตัง้ใจ
ทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ (การมุง่ไปสูเ่ป้าหมาย) (Goal-Directed Determination) และแนวทางสูค่วามสาํเรจ็ 
(การวางแผนเพือ่ไปสูเ่ป้าหมาย) (Planning to meet goals) 
   สโตแลนด ์(Stoland.  1969: 189) กล่าววา่ ความหวงั หมายถงึ ความคาดหวงัของ
บุคคลทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีบุ่คคลรบัรูว้า่เป็นสิง่สาํคญัทีต่นตอ้งการ โดยผูท้ีม่คีวามหวงั
จะมกีารรบัรูค้วามสาํคญัและความเป็นไปไดใ้นการบรรลุเป้าหมายระดบัสงู และมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะ
ดาํเนินการใดๆ เพือ่ไปสูเ่ป้าหมาย  
   ดฟูอลท ์และ มาทอคชโิอ (Dufalt; & Martocchio.  1985: 380) กล่าววา่ ความหวงั
เป็นความคาดหวงัและเชื่อมัน่วา่จะบรรลุถงึสิง่ทีด่ใีนอนาคต โดยเกีย่วขอ้งกบัการมเีป้าหมายทีด่ ีมคีุณค่า 
เมือ่บุคคลมคีวามหวงัจะกระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมในการเผชญิปญัหาหรอือุปสรรค ตลอดจนเลอืกแสดงออก
ในทางทีจ่ะทาํใหต้นสมหวงัได ้
   ลาจ (Lange.  1978: 128) กล่าววา่ ความหวงั เกีย่วขอ้งกบัความไวว้างใจ เชื่อมัน่
ในตนเอง ตลอดจนโชคชะตา เมือ่บุคคลมคีวามหวงัจะทาํใหเ้กดิพลงัและมคีวามอดทนทีจ่ะปรบัสภาพ
ต่างๆ ของทัง้รา่งกายและจติใจ  
 จากความหมายดงักล่าว สรปุไดว้า่ ความหวงั หมายถงึ การคาดหมายวา่จะประสบความสาํเรจ็
ตามเป้าหมาย โดยเมือ่บุคคลมคีวามหวงัจะมคีวามตัง้ใจในการดาํเนินการต่างๆ ไปสูเ่ป้าหมาย ตลอดจน
มคีวามเชื่อมัน่วา่ จะบรรลุเป้าหมาย และเกดิพฤตกิรรมในการเผชญิปญัหาหรอือุปสรรคดว้ยความอดทน 
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  1.1.2 ระดบัของความหวงั  
   มลิเลอร ์(Miller.  1983: 243) ไดแ้บ่งระดบัของความหวงัทีพ่บในบุคคลทัว่ไปออกเป็น 
3 ระดบั คอื 
    ระดบัท่ี 1 เป็นความหวงัในระดบัทีพ่บบ่อย เป็นความปรารถนาของบุคคลทีจ่ะ
ไดร้บัความสะดวกสบายในชวีติประจาํวนัจากอุปกรณ์เครือ่งใชต่้าง  ๆโดยตอ้งการใหก้ารดาํรงชวีติประจาํวนั
นัน้ราบรืน่ ถา้ไมส่มหวงับุคคลจะรูส้กึไมพ่อใจเพยีงระยะเวลาหน่ึงเทา่นัน้ ไมจ่าํเป็นตอ้งใชพ้ลงัทางจติ
ในการปรบัตวั  
    ระดบัท่ี 2 เป็นความหวงัของบุคคลเกีย่วกบัการมสีมัพนัธภาพทีด่ ีตอ้งการทีจ่ะ 
พฒันาตนเองไปในทางทีเ่หมาะสม และประสบความสาํเรจ็ ซึง่หากไมส่มหวงับุคคลจะเกดิความวติกกงัวล 
และตอ้งใชพ้ลงัทางจติในการปรบัตวัมากกวา่ระดบัแรก โดยความวติกกงัวลน้ีจะบรรเทาลงหรอืหมดไป
เมือ่บุคคลมกีารตัง้ความหวงัขึน้มาใหม ่
    ระดบัท่ี 3 เป็นความหวงัในระดบัสงูสดุของบุคคล เป็นความหวงัทีจ่ะทาํใหบุ้คคล
หลุดพน้จากความยากลาํบาก ความทกุข ์ความรูส้กึขาดอสิรภาพ ความหวงัในระดบัน้ีเป็นพลงัทีส่าํคญั
ของบุคคลในการปรบัตวัต่อความเจบ็ปว่ยเรือ้รงั และความเจบ็ปว่ยทีคุ่กคามชวีติ หากบุคคลไมส่มหวงั
จะทาํใหเ้กดิความรูส้กึทอ้แท ้เหน่ือยหน่าย สิน้หวงั และจะตอ้งใชพ้ลงัทางจติอยา่งมากทัง้จากภายนอก
และภายในตวับุคคล เพือ่ชว่ยในการปรบัตวั 
  1.1.3 แนวคิดเก่ียวกบัความหวงั 
   1.1.3.1 แนวคดิเกีย่วกบัความหวงัของสโตแลนด ์(Stoland)  
    สโตแลนด ์(Stoland.  1969: 189) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัความหวงัไวว้า่ เป็นความคาดหวงั
ของบุคคลทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีบุ่คคลรบัรูว้า่เป็นสิง่สาํคญัทีต่นตอ้งการ แนวคดิเกีย่วกบั
ความหวงัของสโตแลนด ์จงึม ี2 ประกอบคอื การรบัรูถ้งึความเป็นไปไดใ้นการบรรลุซึง่เป้าหมายหน่ึงๆ 
และการรบัรูถ้งึความสาํคญัของเป้าหมายดงักล่าว ทัง้น้ีผูท้ีเ่ตม็ไปดว้ยความหวงัจะมกีารรบัรูถ้งึความสาํคญั
และความเป็นไปไดใ้นการบรรลุเป้าหมายในระดบัสงู และมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะดาํเนินการใดๆ เพือ่
ไปสูเ่ป้าหมาย มคีวามรูส้กึสนุกและพงึพอใจ เมือ่ใกลป้ระสบความสาํเรจ็ แต่สาํหรบัผูท้ีม่คีวามหวงัต่อ
เป้าหมายนัน้  ๆในระดบัตํ่า จะมคีวามขดัแยง้ทีเ่กดิจากเป้าหมาย และมคีวามคดิทีไ่มส่ามารถไปถงึเป้าหมาย
ได ้ซึง่จะทาํใหบุ้คคลรูส้กึคบัขอ้งใจและเกดิความวติกกงัวล  
   1.1.3.2 แนวคดิเกีย่วกบัความหวงัของลาจ (Lange)  
    ความหวงัตามแนวคดิของลาจ ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื (Lange.  1978: 128) 
     1. องคป์ระกอบทางดา้นอารมณ์ (Affective component) อารมณ์และความรูส้กึ
ของแต่ละบุคคลจะเป็นอยา่งไร ขึน้อยูก่บัความไวว้างใจ ความเชื่อมัน่ในตนเองและโชคชะตา ซึง่เป็น
องคป์ระกอบทีส่าํคญัของบุคลกิภาพ และองคป์ระกอบเหล่าน้ีมบีทบาทในการกระตุน้ ชีแ้นะและสนบัสนุน
บุคคลใหม้คีวามหวงัในระดบัทีต่่างกนั 
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     2. โครงสรา้งดา้นความคดิ (Cognitive function) เป็นกระบวนการใชเ้หตุผล
ดว้ยปญัญาในการพจิารณาไตรต่รอง ประเมนิสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ และทาํหน้าทีป่ระสานหรอืควบคุม
อารมณ์ ความคดิจงึเป็นสว่นทีม่คีวามสาํคญัซึง่มผีลต่อความหวงัหรอืสิน้หวงั การทีบุ่คคลเลอืกรบัรูข้อ้มลู
หรอืเหตุการณ์ในทางบวกและมกีารปรบัความคดิ จะสง่เสรมิใหบุ้คคลเกดิความหวงั เกดิพลงั และมคีวามอดทน
ทีจ่ะปรบัสภาพต่างๆ ทัง้ของรา่งกายและจติใจ อนัไปสูก่ารมสีขุภาพทีด่ ีในทางตรงกนัขา้มหากบุคคล
มกีารเลอืกรบัรูเ้หตุการณ์ทีม่แีนวโน้มไปในทางลบ บุคคลจะรูส้กึถูกคกุคามจนไมอ่าจรบัไดต่้อไป กลไก
ทางจติเพื่อป้องกนัตนเองจะถูกดงึขึน้มาใชท้นัท ี 
   1.1.3.3 แนวคดิเกีย่วกบัความหวงัของดฟูอลทแ์ละมาทอคชโิอ Dufalt และ Martocchio 
    ดฟูอลท ์และ มาทอคชโิอ (Dufalt; & Martocchio.  1985: 380) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบั
ความหวงัไวว้า่ เป็นความคาดหวงัและความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุถงึสิง่ทีด่ใีนอนาคตซึง่สามารถแสดงออก
ทางดา้นอารมณ์และพฤตกิรรม อนัประกอบไปดว้ยหลายมติ ิและสามารถจาํแนกได ้2 ดา้นคอื 
     1. ความหวงัเฉพาะ (Particularized hope) เป็นความหวงัเกีย่วกบัการม ี
เป้าหมายทีด่ ีมคีุณคา่ และมลีกัษณะเป็นนามธรรมสงู ไดแ้ก่ ความหวงัในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงทีจ่ะทาํใหส้ถานการณ์
ในปจัจุบนัดขีึน้ หรอืหวงัในสิง่ทีต่นยงัไมไ่ดร้บัแต่คาดวา่จะไดร้บัในอนาคต ซึง่เป็นสิง่ทีม่คีุณคา่กบัตนเอง
ในปจัจุบนัและกต็อ้งการจะไดร้บัต่อไปในอนาคต รวมทัง้การไมอ่ยากพบเหตุการณ์ทีต่นไมช่อบ ซึง่ความหวงัน้ี
บุคคลสามารถจดัเรยีงลาํดบัความสาํคญัก่อนหลงัได ้นอกจากนัน้ความหวงัสามารถเป็นสิง่กระตุน้และ
จงูใจใหเ้กดิพฤตกิรรมในการเผชญิปญัหาหรอือุปสรรค รวมถงึการดาํเนินชวีติใหไ้ปสูเ่ป้าหมายตามที ่
หวงัดว้ย 
     2. ความหวงัทัว่ไป (Generalized hope) เป็นความรูส้กึถงึสิง่ทีด่ใีนอนาคต 
มลีกัษณะเป็นนามธรรมกวา่ความหวงัเฉพาะ เป็นความหวงัทีย่งัไมพ่ฒันาไปจนถงึทีส่ดุ แต่จะเป็นตวั
ป้องกนัการเกดิความสิน้หวงั เมือ่บุคคลประสบความลม้เหลวในความหวงัเฉพาะ ทัง้ยงัเป็นตวัชว่ยให้
เกดิแรงจงูใจในชวีติ เพือ่ใหส้ามารถดาํเนินชวีติไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 
    ทัง้น้ีความหวงัเฉพาะและความหวงัทัว่ไปมคีวามสมัพนัธก์นั ซึง่ความหวงัทัง้ 2 ดา้นน้ี
ยงัประกอบไปดว้ย 6 มติ ิคอื มติดิา้นอารมณ์ ความคดิ พฤตกิรรม ความผกูพนั เวลา และสถานการณ์ 
โดยอธบิายได ้ดงัน้ี 
     1. มติดิา้นอารมณ์ (Affective dimension) เป็นเรื่องของอารมณ์และความรูส้กึ 
องคป์ระกอบของความหวงัในมติน้ีิ ไดแ้ก่ ความรูส้กึเกีย่วขอ้งต่อสิง่ทีบุ่คคลตอ้งการใหเ้กดิขึน้ ความรูส้กึ
ของบุคคลทีใ่หค้วามสาํคญักบัสิง่ทีต่อ้งการ ความรูส้กึเชื่อมัน่วา่จะไดใ้นสิง่ทีต่อ้งการ ความรูส้กึไมแ่น่ใจ
เป็นบางครัง้วา่จะไดใ้นสิง่ทีต่นตอ้งการหรอืไม ่ความรูส้กึทีห่ลากหลายซึง่เกดิขึน้ขณะทีม่คีวามหวงั บุคคล
จะแสดงออกแตกต่างกนั สว่นใหญ่ผูท้ีม่คีวามหวงัจะมคีวามรูส้กึในทางทีด่ ีและเชื่อมัน่ในสิง่ทีห่วงั รูส้กึมัน่ใจ 
ไวว้างใจมคีวามสขุแมบ้างครัง้จะมคีวามไมแ่น่ใจเกดิขึน้บา้ง แต่ถา้ไดร้บัการประคบัประคองบุคคลกจ็ะรูส้กึ
มชีวีติชวีา มคีวามสขุ และอบอุน่ 
     2. มติดิา้นความคดิ (Cognitive dimension) เป็นความตอ้งการ จนิตนาการ 
รบัรู ้คดิ จาํ เรยีนรู ้ประมวลผล แปลความหมาย และตดัสนิใจ ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัความหวงั ประกอบดว้ย 
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ความชดัเจนในสิง่ทีห่วงั เช่น ความตอ้งการในสิง่ดีๆ  การตรวจสอบและประเมนิความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ความเป็นจรงิกบัความหวงั การจาํแนกปจัจยัภายในและภายนอกทีม่ต่ีอการสง่เสรมิหรอืขดัขวางความหวงั
ของตนทัง้โดยตรงและโดยออ้ม การรบัรูถ้งึผลทีต่นตอ้งการและความเป็นไปได ้แมว้า่ในบางครัง้จะไมแ่น่ใจ 
การจนิตนาการถงึสิง่ทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ในอนาคต โดยใชป้ระสบการณ์ในอดตีและสถานการณ์ในปจัจุบนั 
จะชว่ยสรา้งความเชื่อมัน่ในสิง่ทีต่นตอ้งการและมทีางเป็นไปได ้ มติดิา้นความคดิน้ีเชื่อวา่ ความหวงั
ตอ้งตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นจรงิ ซึง่ขึน้อยูก่บัการรบัรูข้องบุคคลต่อสถานการณ์รอบตวั เวลาทีใ่ช้
และการประเมนิความเป็นไปไดใ้นสิง่ทีห่วงั บุคคลทีม่คีวามหวงัในมติน้ีิ จะหวงัในสิง่ทีเ่ป็นไปไดต้าม
ความเป็นจรงิและจะละทิง้ความหวงัทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้รวมถงึมกีารสรา้งความหวงัใหมข่ึน้มาดว้ย 
     3. มติดิา้นพฤตกิรรม (Behavioral dimension) เป็นการแสดงออกของบุคคล
ทีส่มัพนัธก์บัความหวงั กลา่วคอื บุคคลจะเลอืกแสดงออกในทางทีจ่ะทาํใหต้นสมหวงั โดยแสดงออกได้
ทัง้ทางดา้นรา่งกาย จติใจ สงัคม และศาสนา ซึง่การแสดงออกทางรา่งกายจะมคีวามเฉพาะเจาะจง สงัเกตได้
เพือ่ทาํใหบ้รรลุในสิง่ทีห่วงั เชน่ หวงัใหห้ายจากความเจบ็ปว่ยกจ็ะแสดงออกทางกายดว้ยการรบัประทานยา
ตามเวลา ออกกาํลงักายและพกัผอ่น สว่นการแสดงออกทางดา้นจติใจ เชน่ การจดัระบบความคดิ วางแผน 
ตดัสนิใจ การแสดงออกทางสงัคมจะมคีวามเกีย่วขอ้งกบัผูอ้ื่น เชน่ การขอความชว่ยเหลอืจากผูอ้ื่น และ
การแสดงออกทางดา้นศาสนา จะมคีวามสมัพนัธก์บัความเชื่อในอาํนาจทีเ่หนือธรรมชาต ิเชน่ การสวดมนต ์
เป็นตน้ 
     4. มติดิา้นความผกูพนั (Affinitive dimension) เป็นความรูส้กึของบุคคล
เกีย่วกบัความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นหรอืสิง่อื่น  ๆซึง่เป็นทีม่าของความหวงั ทัง้น้ีไดแ้ก่ มติขิองการมปีฎสิมัพนัธก์บั
บุคคลในสงัคม ความผกูพนักบัสิง่เหนือธรรมชาต ิเชน่ พระเจา้ ความผกูพนัทีม่ต่ีอสิง่มชีวีติอื่นๆ นอกจาก
บุคคล เชน่ สตัวเ์ลีย้ง เป็นตน้ 
     5. มติดิา้นเวลา (Temporal dimension) เป็นความสมัพนัธก์บัเวลา คอืเกีย่วขอ้ง
กบัประสบการณ์ในอดตี ปจัจุบนั และอนาคตของบุคคล ประสบการณ์ในอดตีมอีทิธพิลต่อความหวงัของ
บุคคลในหลายดา้น โดยบุคคลทีเ่คยสมหวงัในอดตีมกัจะตอ้งการความสมหวงัในอนาคต การมปีระสบการณ์
ในอดตีทีด่จีงึทาํใหแ้น่ใจวา่จะสมหวงัต่อไป สว่นบุคคลทีเ่คยผดิหวงัในอดตีอาจเป็นบทเรยีนใหรู้จ้กัปรบัตวั 
และหาวธิกีารเผชญิปญัหา และหวงัวา่จะไมเ่กดิเหตุการณ์เชน่นัน้อกีในอนาคต ความหวงัทีด่ใีนปจัจุบนั
จะกลายเป็นสว่นหน่ึงของอนาคต หรอืความหวงัต่อการเปลีย่นแปลงในปจัจุบนักจ็ะนําสูส่ ิง่ทีด่ใีนอนาคต 
ซึง่อาจจะเป็นความหวงัในเวลาอนัใกลห้รอืไกลกไ็ด ้ ไมม่กีารกาํหนดเวลาทีช่ดัเจน ซึง่จะชว่ยป้องกนั
ความผดิหวงัได ้หากยงัไมส่ามารถบรรลุในสิง่ทีห่วงัไดใ้นตอนน้ี 
     6. มติดิา้นบรบิทแวดลอ้ม (Contextual dimension) เป็นความสาํคญัของ
บรบิทแวดลอ้มทีม่อีทิธพิลต่อความหวงั สว่นใหญ่ไดแ้ก่ สถานการณ์ทีบุ่คคลตอ้งพบกบัความสญูเสยี
ในสิง่ต่อไปน้ี เชน่ ชวีติและความเป็นอยูท่ีด่ ีการทาํหน้าทีต่่างๆ ความเป็นอสิระ ความคดิสรา้งสรรค ์
การไดใ้ชส้ตปิญัญา ความสามารถทีจ่ะมบีทบาทตามคาดหวงั สมัพนัธภาพทีม่คีวามหมาย ความปลอดภยั
ในทรพัยส์นิ และการไดเ้ป็นเจา้ของสิง่ทีม่คีุณคา่ 
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   1.1.3.4 แนวคดิเกีย่วกบัความหวงัของเฮริท์ (Herth) 
    เฮริท์ (Herth.  1992: 116) ไดแ้บ่งความหวงัออกเป็น 3 ดา้น จากการประมวล
มติคิวามหวงัของ Dufalt และ Martocchio ดงัน้ี 
     1. ความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ภายในชัว่คราวและในอนาคต (Inner sense of temporality 
and future) โดยรวมมติดิา้นความคดิและดา้นเวลาเขา้ไวด้ว้ยกนั ซึง่เป็นการรบัรูภ้ายในต่อเหตุการณ์
ทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนัและจะเกดิขึน้ในอนาคต โดยเป็นการรบัรูใ้นทางบวกและสามารถทีจ่ะเป็นไปได ้
     2. ความพรอ้มและความคาดหวงัทางบวก (Inner positive readiness and 
expectancy) โดยรวมมติดิา้นอารมณ์และดา้นพฤตกิรรมเขา้ไวด้ว้ยกนั ซึง่เป็นความรูส้กึมัน่ใจและคาดหวงั
ทางบวกทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ทาํใหบุ้คคลมคีวามรูส้กึทีจ่ะดาํเนินการ เพือ่ใหบ้รรลุในสิง่ทีต่อ้งการ 
     3. ความสมัพนัธภ์ายในตนและกบับุคคลอื่น (Interconnectedness with self 
and others) โดยรวมมติดิา้นความผกูพนัและดา้นบรบิทแวดลอ้มเขา้ไวด้ว้ยกนั ซึง่เป็นการเหน็ความสาํคญั
ของการพึง่พาระหวา่งกนั ความเกีย่วขอ้งภายในตนและระหวา่งตนกบับุคคลอื่น 
   1.1.3.5 แนวคดิเกีย่วกบัความหวงัของโนวอทน่ี (Nowotny) 
    โนวอทน่ี (Nowotny.  1989: 57 – 61) กล่าววา่ ความหวงัเกีย่วขอ้งกบัอนาคต
ซึง่เกดิขึน้ภายในตวับุคคล และมคีวามสมัพนัธก์บัความเชื่อมัน่ของบุคคลทีม่อียู ่ โดยสามารถนํามาใช้
ไดเ้มือ่ตอ้งการ และความหวงัยงัเกีย่วขอ้งกบัการกระทาํบางอยา่ง เชน่ การตัง้เป้าหมาย การดแูล การวางแผน 
การนําพลงัมาสรา้งและดาํเนินงานต่าง  ๆและผลจากการมคีวามหวงักม็คีวามสาํคญัต่อการเผชญิความเครยีด 
ทัง้น้ีผูท้ีม่คีวามหวงัต่างกนัจะมกีารประเมนิสถานการณ์ต่างกนัดว้ย 
  1.1.4 องคป์ระกอบของความหวงั 
   จากการทบทวนเอกสาร งานวจิยั และการสมัภาษณ์ สามารถสรปุองคป์ระกอบของ
ความหวงัและความหวงัทางการศกึษาได ้ดงัน้ี 
   1.1.4.1 องคป์ระกอบของความหวงั จากการทบทวนเอกสาร งานวจิยัตามแนวคดิ
ของนกัจติวทิยาต่างๆ ม ีดงัน้ี 
    ซไนเดอรแ์ละซมิสนั (Snyder; & Sympson.  1996: 74) ไดใ้หค้วามหมายของ
ความหวงัไวว้า่ เป็นกระบวนการอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มความคดิ (Cognitive set) ประกอบดว้ยพลงั
แหง่ความตัง้ใจทีร่บัรูถ้งึความสาํเรจ็และพลงัแหง่แนวทางทีจ่ะวางแผน เพือ่ใหไ้ปถงึเป้าหมาย โดยแนวคดิ
ของ ซไนเดอรจ์ะเน้นทีค่วามคดิมุง่สูเ่ป้าหมาย (Goal-directed thinking) 
    ซไนเดอร ์(Snyder.  1994: 53) แบ่งองคป์ระกอบของความหวงัเป็น 3 สว่น คอื  
     1. เป้าหมาย (Goal) ซึง่เป็นไดท้ัง้สิง่ของ ประสบการณ์ หรอืความสาํเรจ็
ทีบุ่คคลจนิตนาการหรอืมคีวามปรารถนา และเป้าหมายยงัเป็นสิง่ทีบุ่คคลตอ้งการจะไดร้บั ซึง่เป็นได้
หลากหลายตามแต่ละบุคคล รวมถงึเป้าหมายทีจ่ะมคีวามสขุ หรอืมคีวามหมายในชวีติ โดยเป้าหมาย
สามารถแบ่งไดเ้ป็นเป้าหมายระยะสัน้และเป้าหมายระยะยาว ซึง่ถา้กล่าวถงึความสาํเรจ็หรอืเป้าหมาย
สงูสดุทีบุ่คคลสว่นใหญ่มุง่หวงั กค็อื ความสาํเรจ็ดา้นอาชพี ความสาํเรจ็ทางการศกึษา การเหน็ลูกเตบิโต
และประสบความสาํเรจ็ ทัง้น้ีเรากม็กัจะทาํสิง่ต่างๆ เพือ่ใหป้ระสบความสาํเรจ็ไปในทศิทางเดยีวกนักบั
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เป้าหมายนัน้ กล่าวคอื บุคคลทีม่คีวามหวงัสงู จะมทีัง้เป้าหมายระยะยาวและเป้าหมายระยะสัน้ โดย
สามารถแบ่งระดบัของเป้าหมายระยะยาวไดเ้ป็นขัน้ตอนหรอืเป้าหมายทีไ่มใ่หญ่หรอืยากเกนิไปนกั ซึง่
สามารถทาํใหป้ระสบความสาํเรจ็ไดง้า่ยหรอืสามารถจดัการไดง้า่ยกวา่ โดยแต่ละชว่งเวลาทีเ่ราสามารถ
บรรลุเป้าหมายระยะสัน้เหล่านัน้ได ้เราจะเกดิการตระหนกัไดว้า่แต่ละกา้วๆ ทีเ่ราสาํเรจ็นัน้จะสามารถ
นําเราไปสูค่วามสาํเรจ็ทีย่ ิง่ใหญ่มากขึน้หรอืเป้าหมายระยะยาวทีเ่ราตัง้ไวน้ัน่เอง (McDermott; & Snyder. 
1999: 61)       
     2. พลงัแหง่ความตัง้ใจ (Agency) เป็นการทีม่คีวามตัง้ใจ และรบัรูถ้งึความสามารถ
ทีจ่ะรเิริม่ และดาํเนินไปใหถ้งึเป้าหมาย เช่น การมคีวามคดิทีว่า่ ฉนัสามารถ ฉนัจะพยายาม ฉนัพรอ้ม
ทีจ่ะทาํ ซึง่ความคดิเหล่าน้ีทาํใหบุ้คคลเกดิการรบัรูว้า่ ตนสามารถเริม่และคงไวซ้ึง่การกระทาํทีนํ่าไปสู่
เป้าหมายทีต่อ้งการได ้พลงัแหง่ความตัง้ใจนอกจากจะชว่ยผลกัดนัใหบุ้คคลไปสูเ่ป้าหมายแลว้ ยงัชว่ยให้
สามารถเอาชนะอุปสรรคต่อการทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมายไดด้ว้ย 
     3. พลงัแหง่วถิทีาง (Pathway) เป็นการคดิเพือ่วางแผนหาทางหรอืวธิกีาร
ทีจ่ะนําบุคคลไปถงึเป้าหมาย บุคคลทีม่พีลงัแหง่แนวทางสงูจะหาทางในการบรรลุเป้าหมายไดห้ลายแนวทาง 
และสามารถเปลีย่นแนวทางใหเ้หมาะสมกบัเป้าหมายและอุปสรรคทีเ่ผชญิอยูไ่ด ้
    ความคดิทีเ่ตม็ไปดว้ยความหวงั จงึจาํเป็นตอ้งมทีัง้ความสามารถในการรบัรู ้เพือ่ 
ทีจ่ะคาดหวงัถงึเสน้ทางหรอืหนทางทีม่ปีระสทิธภิาพ และพลงัทีมุ่ง่ไปสูเ่ป้าหมายโดยตรง ทัง้น้ี “ความหวงั” 
จงึเป็น “สภาวะทีเ่ป็นแรงกระตุน้เชงิบวก ทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของความรูส้กึทีว่า่ประสบความสาํเรจ็ โดยมี
ความสมัพนัธก์บั “ความตัง้ใจ” (พลงัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเป้าหมายโดยตรง) และ “หนทาง” (การวางแผนไปสู่
เป้าหมาย) ซึง่การคดิถงึหนทางจะชว่ยเพิม่ความตัง้ใจ และในทางกลบักนั กท็าํใหเ้กดิการคดิถงึหนทาง
มากยิง่ขึน้ได ้ดงันัน้ในภาพรวมแลว้ การคดิเกีย่วกบัหนทางและความตัง้ใจ จะเน้นทีก่ารทาํใหเ้พิม่มากขึน้
เพือ่นําไปสูผ่ลทีต่ามมา ซึง่เกีย่วขอ้งกบัเป้าหมายโดยตรง (Snyder; et al.  2000: 258) 
    ลแูทนซ ์ (Luthans.  2006: 18) กล่าววา่ ความหวงัอยูบ่นพืน้ฐานของการรบัรู้
ถงึความสาํเรจ็ อนัประกอบไปดว้ยความตัง้ใจ (พลงัทีไ่ปสูเ่ป้าหมาย) และวถิทีาง (การวางแผนเพือ่ให้
บรรลุเป้าหมาย) 
    สโตแลนด ์(Stoland.  1969: 189) กล่าววา่ ผูท้ีม่คีวามหวงัจะมกีารรบัรูถ้งึความสาํคญั
และความเป็นไปไดใ้นการบรรลุเป้าหมายในระดบัสงู ตลอดจนมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะกระทาํการใดๆ
เพือ่ไปสูเ่ป้าหมาย   
    ลาจ (Lange.  1978: 128) กล่าววา่ ความหวงั เกีย่วขอ้งกบัความไวว้างใจ ความเชื่อมัน่
ในตนเองตลอดจนโชคชะตา ซึง่เมือ่บุคคลมคีวามหวงัจะทาํใหเ้กดิพลงัและมคีวามอดทนทีจ่ะปรบัสภาพ
ต่างๆ ของทัง้รา่งกายและจติใจ ตลอดจนการเป็นผูม้สีขุภาพทีด่ ี
    ดฟูอลท ์และ มาทอคชโิอ (Dufalt; & Martocchio.  1985: 380) กล่าววา่ ความหวงั
เป็นความคาดหวงัและความเชื่อมัน่วา่ จะบรรลุถงึสิง่ทีด่ใีนอนาคต โดยเกีย่วขอ้งกบัการมเีป้าหมายทีด่ ี
มคีุณคา่ ซึง่เมือ่บุคคลมคีวามหวงัจะเป็นสิง่กระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมในการเผชญิปญัหา หรอือุปสรรค 
ตลอดจนจะเลอืกแสดงออกในทางทีจ่ะสามารถทาํใหต้นสมหวงัได ้
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    เฮริท์ (Herth.  1992: 116) กล่าววา่ ความหวงั เป็นความรูส้กึมัน่ใจในทางบวก
วา่จะเกดิขึน้ในอนาคต ทาํใหเ้กดิเป็นความรูส้กึวา่จะตัง้ใจทาํใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่นตอ้งการ 
    โนวอทน่ี (Nowotny.  1989: 57 – 61) กล่าววา่ ความหวงั เกีย่วขอ้งกบัอนาคต
ทีเ่กดิขึน้ภายในบุคคลประกอบกบัความไวว้างใจ เชื่อมัน่ทีบุ่คคลม ีและยงัเกีย่วขอ้งกบัการกระทาํบางอยา่ง 
เชน่ การตัง้เป้าหมาย การวางแผน โดยมกีารนําพลงัมาสรา้งและดาํเนินงานต่างๆ โดยผลของความหวงั
จะทาํใหบุ้คคลมคีวามสามารถในการเผชญิกบัความเครยีดดว้ย 
   1.1.4.2 องคป์ระกอบของความหวงัและความหวงัทางการศกึษา จากการสมัภาษณ์ 
ในกลุ่มต่างๆ มดีงัน้ี  
    จากการสมัภาษณ์ในกลุ่มนกัเรยีน สรปุไดว้า่ การทีจ่ะมคีวามหวงัทางการศกึษา
ไดน้ัน้ ตอ้งอาศยัความมุง่มัน่ ตัง้ใจในการเรยีน เพือ่ทาํใหต้นประสบความสาํเรจ็ทางดา้นการศกึษาตามที่
ตนตัง้ใจไว ้และแมจ้ะเจอกบัอุปสรรคกต็อ้งพยายามต่อสูแ้ละเชื่อมัน่วา่ ตนจะตอ้งประสบความสาํเรจ็ใหไ้ด ้
    จากการสมัภาษณ์ในกลุ่มคร-ูอาจารย ์สรุปไดว้า่ ความหวงัทางการศกึษา ประกอบ
ไปดว้ย การสรา้งเป้าหมายทางดา้นการศกึษาทีเ่หมาะสมสาํหรบัตน โดยพยายามหาวธิกีารต่างๆ ทีจ่ะทาํตน
ใหบ้รรลุเป้าหมายนัน้ๆ ทัง้น้ีตอ้งมคีวามบากบัน่ พยายามและอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ ทีเ่ขา้มา 
    จากการสมัภาษณ์ในกลุ่มพอ่แม-่ผูป้กครอง สรปุไดว้า่ ความหวงัทางการศกึษา 
ประกอบดว้ย การมุง่มัน่ตัง้ใจในการเรยีน ตลอดจนต่อสูก้บัอุปสรรคต่างๆ แมว้า่จะยากลาํบากเพยีงใด 
ตลอดจนพยายามหาแนวทางต่างๆทีจ่ะทาํใหต้นประสบความสาํเรจ็ในดา้นการเรยีน 
    จากการสมัภาษณ์ในกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ นกัจติวทิยา และจติแพทย ์สรุปไดว้่า ความหวงั
ทางการศกึษาเป็นความรูส้กึถงึความสาํเรจ็ทางดา้นการเรยีน ซึง่การทีเ่ราจะมคีวามหวงัทางดา้นการศกึษา
ไดน้ัน้ ตอ้งรูจ้กัหาแนวทางๆ ต่างทีจ่ะทาํใหต้นไปสูค่วามสาํเรจ็เหลา่นัน้ โดยตอ้งมคีวามมุง่มัน่ ตลอดจน
สามารถคดิหาวธิกีารอื่นๆ เมือ่ตนเองพบกบัอุปสรรคต่างๆ ทีผ่า่นเขา้มาได ้ 
    จากการทบทวนเอกสาร งานวจิยั และการสมัภาษณ์ สรปุไดว้า่ ความหวงัตลอดจน
ความหวงัทางการศกึษา ประกอบดว้ย การตัง้เป้าหมาย การสรา้งวถิทีางต่างๆ การมคีวามตัง้ใจ พยายาม 
อดทน และเชื่อมัน่วา่ ตนจะบรรลุเป้าหมาย รวมทัง้เป้าหมายทางการศกึษาทีต่ ัง้ไวไ้ด ้ 
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 สรปุองคป์ระกอบของความหวงัจากการทบทวนเอกสาร งานวิจยั และการสมัภาษณ์ 
 
ตาราง 1 สรปุองคป์ระกอบของความหวงัจากการทบทวนเอกสาร งานวจิยั และการสมัภาษณ์ 
 

แนวคดิ ทฤษฎขีองความหวงั ผลการสมัภาษณ์เกีย่วกบัความหวงัทางการศกึษา  
 

 Snyder 
(2000) 

Luthans 
(2006) 

Stoland 
(1969) 

Lange 
(1978) 

Dufalt; & 
Martocchio 

(1985) 

Herth 
(1992) 

Nowotny 
(1989) 

นกัเรยีน คร-ูอาจารย ์ ผูป้กครอง ผูเ้ชีย่วชาญ 
นกัจติวทิยาจติแพทย ์

            

เป้าหมาย (Goals) √  √  √ √ √ √ √ √ √ 
วถิทีาง (Pathway) √ √   √  √ √ √ √ √ 
ความตัง้ใจ (Agency) √ √ √   √  √ √ √ √ 
ความเชื่อมัน่ (Confidence)    √ √ √ √ √    
ความพยายามและอดทน (Effort and Tolerance)    √ √  √ √ √ √ √ 
            

 

ทีม่า 

องคป์ระกอบ 
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  1.1.5 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความหวงั 
   ซไนเดอร ์ (Snyder. 1994: 121 – 122) ไดก้ล่าวถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อระดบัความหวงั
ของบุคคล ไวด้งัน้ี 
    1. ความสามารถทางปญัญา เกีย่วขอ้งกบัการประเมนิสถานการณ์ทีข่ดัขวางและ
การรบัรูค้วามสามารถหรอืศกัยภาพของตนในการรบัมอืกบัสถานการณ์นัน้ เมือ่เกดิสถานการณ์ทีไ่มด่ี
หรอืขดัขวาง บุคคลทีม่องวา่ มทีางออก มทีางแกไ้ข หรอืสามารถจดัการกบัเหตุการณ์นัน้ได ้จะเป็นบุคคล
ทีม่คีวามหวงัอยูใ่นระดบัสงู 
    2. แรงสนบัสนุนทางสงัคม เป็นสิง่ทีบุ่คคลไดร้บัจากการทีม่ปีฏสิมัพนัธก์บับุคคล
อื่น ทาํใหบุ้คคลไดร้บัการชว่ยเหลอืทัง้ทางดา้นรา่งกาย การตอบสนองความตอ้งการดา้นจติใจ อารมณ์ 
รวมถงึการยอมรบัจากสงัคม 
    3. ภาวะสขุภาพกาย เป็นพืน้ฐานในการไปสูเ่ป้าหมายอื่นๆ บุคคลทีม่สีขุภาพ
รา่งกายแขง็แรงสมบรูณ์ยอ่มมพีลงัใจทีจ่ะคดิหาแนวทางไปสูเ่ป้าหมายทีต่อ้งการ และมคีวามพรอ้มใน
การกระทาํทีไ่ปสูเ่ป้าหมายดว้ย 
    4. ประสบการณ์ความสาํเรจ็ในอดตีของตนหรอืของผูอ้ื่น หรอืความสามารถ
เอาชนะอุปสรรคในการไปสูเ่ป้าหมายได ้ ซึง่ประสบการณ์แหง่ความสาํเรจ็ในการไปถงึเป้าหมายเป็นสิง่สาํคญั
ทีจ่ะผลกัดนัและสง่เสรมิใหบุ้คคลเกดิความหวงั 
   แนวคดิเกีย่วกบัความหวงัของซไนเดอรเ์ป็นกระบวนการของความคดิทีมุ่ง่สูเ่ป้าหมาย 
ซึง่นําไปสูก่ารแสดงพฤตกิรรมทีม่เีป้าหมายของบุคคล ทัง้น้ีความหวงัเป็นปจัจยัทีส่ามารถสง่เสรมิและ
พฒันาได ้การสง่เสรมิความหวงัจงึเกีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิใหบุ้คคล มพีฤตกิรรมมุง่เป้าหมาย (Snyder. 
1994: 123) 
  1.1.6 การสง่เสรมิความหวงั 
   ซไนเดอร ์(Snyder.  1996: 194) กล่าววา่ ความหวงัสามารถสง่เสรมิใหเ้พิม่ขึน้ได้
ในตวับุคคล ซึง่ควรจะสง่เสรมิใน 3 องคป์ระกอบ ต่อไปน้ี 
    1. การสง่เสรมิความคดิใหส้มัพนัธก์บัเป้าหมาย โดยช่วยใหแ้น่ใจว่า บุคคล
ตัง้เป้าหมาย ในสิง่ทีเ่ขาตอ้งการ และตอ้งเป็นเป้าหมายทีช่ดัเจน เพื่อใหม้แีรงจงูใจทีจ่ะไปถงึเป้าหมาย
นัน้ได ้ นอกจากนัน้สง่เสรมิใหบุ้คคลสนใจเป้าหมายมากยิง่ขึน้ จากการใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมายใน
ลาํดบัน้อยทีส่ดุไปสูเ่ป้าหมายในลาํดบัทีส่งูขึน้ เพือ่ความชดัเจนของการบรรลุเป้าหมาย เน่ืองจาก โดยปกตแิลว้
คนเราตอ้งการทีจ่ะตัง้เป้าหมายและบรรลุเป้าหมายในระดบัทีส่งูขึน้กวา่เดมิ  ดงันัน้การใหบุ้คคลสนใจ
เป้าหมายอยา่งเป็นลาํดบั สามารถทาํใหรู้ส้กึมคีวามสขุ พงึพอใจกบัความสาํเรจ็ในเป้าหมายยอ่ยๆก่อน 
ตลอดจนมคีวามพยายามทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมายในระดบัทีส่งูขึน้ต่อไป 
    2. การสง่เสรมิความคดิใหม้พีลงั โดยการสง่เสรมิใหบุ้คคลพดูกบัตนเองในทางทีด่ ี 
โดยเฉพาะในชว่งเวลาทีจ่ติใจวา้วุน่ ชว่งทีพ่บกบัปญัหาอุปสรรคในการดาํเนินการไปสูเ่ป้าหมาย เพือ่ให ้
บุคคลเตรยีมพรอ้มโดยตดัสนิใจวา่ จะเผชญิกบัปญัหาเหลา่นัน้ จากการศกึษาพบวา่บุคคลทีม่คีวามหวงัสงู  
บ่อยครัง้จะปรบัความคดิวา่เป้าหมายเหมอืนเป็นการทา้ทาย หรอืการนึกถงึประสบการณ์ทีย่ากลาํบาก
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จะทาํใหบุ้คคลมคีวามอดทนและมกีาํลงัใจทีจ่ะเดนิไปถงึเป้าหมาย การสง่เสรมิใหส้ามารถรบัมอืกบัปญัหา
อุปสรรคต่อการไปสูเ่ป้าหมาย จะทาํใหบุ้คคลสามารถผา่นพน้เหตุการณ์เหล่านัน้ไปได ้นอกจากนัน้การสง่เสรมิ
ใหบุ้คคลเรยีนรูท้ีจ่ะสนุกกบักระบวนการทีจ่ะนําตนไปสูเ่ป้าหมายหน่ึงๆ โดยหนัมาสนใจเฉพาะการบรรลุ 
เป้าหมายเพยีงอยา่งเดยีว โดยเปลีย่นแปลงเป้าหมายเดมิทีไ่มส่ามารถไปถงึเป็นเป้าหมายใหม ่ กม็ี
ความสาํคญั เชน่ การเรยีนรูท้ีจ่ะหลกีเลีย่งการดื่มสรุา กาแฟ หรอืสบูบุหรี ่กส็ามารถชว่ยได ้เชน่เดยีวกนั
การรบัประทานอาหารอยา่งเหมาะสม การพกัผอ่น และการออกกาํลงักาย ซึง่มผีลต่อการเพิม่ความรูส้กึ
ทีม่พีลงัในการไปสูเ่ป้าหมาย 

    3. การสง่เสรมิความคดิใหม้แีนวทาง โดยมเีทคนิคหน่ึงคอื การหยดุเป้าหมาย
ระยะยาวใหม้าสูเ่ป้าหมายในระยะทีส่ ัน้กวา่ หรอืเป้าหมายยอ่ยๆ ซึง่สามารถดาํเนินการไดท้ลีะขัน้ ไป
จนถงึเป้าหมาย ทัง้น้ีมปีระโยชน์ในการวางแผนสาํหรบัทางเลอืกทีจ่ะทาํใหไ้ปถงึเป้าหมายตามทีต่อ้งการได ้
การไดศ้กึษาวา่ บุคคลอื่นทาํอยา่งไรใหป้ระสบความสาํเรจ็ เชน่ อา่นหนงัสอื ดหูนงั ฟงัเพลง กม็สีว่น
ชว่ยในการเพิม่แนวทางเพือ่ทีจ่ะไปถงึความหวงั นอกจากน้ีมรีายงานการศกึษาทีว่า่มติรภาพหรอืเพือ่น 
เป็นแหล่งทีท่าํใหม้พีลงัในการชว่ยชีแ้นะแนวทางใหบุ้คคลดาํเนินการเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายได ้
  1.1.7 ขอบเขตของความหวงัในเดก็วยัรุน่ 
   ในขอบเขตความหวงัของเดก็วยัรุน่นัน้ ประกอบดว้ย ขอบเขตทางการศกึษา ขอบเขต
ของสมัพนัธภาพในครอบครวั ขอบเขตของการพกัผอ่นหยอ่นใจ ขอบเขตของความปลอดภยั ขอบเขต
ทางดา้นจติวญิญาณ ขอบเขตทางดา้นสุขภาพและการออกกําลงักาย และขอบเขตในเรื่องของความรกั 
(McDermott; & Snyder.  2000: 55) 
    1. ขอบเขตทางการศกึษา  
     ขอบเขตทางดา้นวชิาการหรอืการศกึษา ประกอบดว้ย การไดร้บัการฝึกฝน
อยา่งมรีะเบยีบแบบแผน นบัตัง้แต่ระดบัอนุบาลไปจนถงึระดบัอุดมศกึษาหรอืบณัฑติศกึษา ทัง้น้ีรวมถงึ
หลกัสตูรอื่น  ๆทีเ่คยเขา้รว่ม ไมว่า่จะไดวุ้ฒกิารศกึษาหรอืไมก่ต็าม เชน่ การสมัมนา การประชุมเชงิปฏบิตักิาร 
หรอืการศกึษาภาคต่อเน่ืองอื่นๆ ทัง้น้ีไมร่วมถงึชัว่โมง ทีใ่หค้วามสนุกสนานเพลดิ เชน่ การวาดรปูระบายส ี
การเตน้ราํ เป็นตน้ ซึง่ในสว่นน้ีจะอยูใ่นขอบเขตของกจิกรรมยามวา่ง 
     ขณะทีก่ล่าวถงึขอบเขตทางดา้นการศกึษานัน้ จะมกีารถามตวัเองวา่ พงึพอใจ 
กบัระดบัหรอืสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาในปจัจุบนัหรอืไม ่เชน่ “ระดบัการศกึษาชว่ยใหไ้ดท้าํงานตาม 
ทีต่อ้งการหรอืไม”่ “การมคีวามรูใ้นวชิาทีส่นใจหรอืไม ่ “การมคีวามตอ้งการฝึกฝนหรอืมกีารศกึษาทีเ่ป็น
ระเบยีบแบบแผนมากขึน้หรอืไม”่ “หลายคนทีข่าดการศกึษาในระบบ แต่มคีวามรูท้ีด่ ีอาจเป็นผูท้ีศ่กึษา
ดว้ยตนเองและสนใจทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ อยูเ่สมอ ใชห่รอืไม”่ ทัง้น้ีใหส้งัเกตวา่มคีวามขดัแยง้กนัระหวา่ง
ระดบัความสาํคญัของการศกึษากบัระดบัความพงึพอใจในดา้นน้ีหรอืไม ่(McDermott & Snyder.  1999: 62) 
    2. ขอบเขตของสมัพนัธภาพในครอบครวั 
     ครอบครวัในบรบิทน้ี หมายถงึ สามหีรอืภรรยา หรอืคูช่วีติ ลกู พอ่แม ่ปูย่า่
ตายาย ญาตหิา่งๆ รวมทัง้ญาตจิากการสมรส นอกจากนัน้ครอบครวัอาจรวมถงึคนทีอ่าศยัอยูด่ว้ย แต่
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ไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งกนั เชน่ ลกูอุปถมัภ ์อกีทัง้ในบางครอบครวัทีม่สีมัพนัธภาพอนัด ียงัรวมไปถงึพอ่แม่
อุปถมัภแ์ละเพือ่นสนิทดว้ย โดยมกัจะเคารพนบัถอืและอาจเรยีกวา่ลุง ป้า น้า หรอือา เป็นตน้  
     สมัพนัธภาพครอบครวัมกัจะถูกมองขา้มไป โดยเฉพาะเวลาทีส่มัพนัธภาพนัน้
เป็นไปดว้ยด ี ทัง้น้ีขณะทีก่ําลงัคดิถงึความสาํคญัของสมัพนัธภาพในครอบครวั ใหล้องนึกวา่ ไดอุ้ทศิ
เวลาใหก้บัสิง่น้ีมากน้อยเพยีงใด สมัพนัธภาพในครอบครวัเป็นไปดงัที ่คุณปรารถนาหรอืไม ่ตอ้งการ
การเอาใจใสจ่ากครอบครวัหรอืไม ่มคีวามขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ทีค่วรไดร้บัการแกไ้ข หรอืมสีิง่ทีอ่ยากจะบอก
กบับุคคลในครอบครวัหรอืไม ่
     ทัง้น้ีบางคนอาจจะไมไ่ดอ้ยูก่บัครอบครวั โดยแยกตวัออกมาอยูเ่พยีงลาํพงั 
หรอืดา้นน้ีอาจไมใ่ชส่ิง่ทีส่าํคญัอนัดบัตน้ๆ สาํหรบับางคนกไ็ด ้(McDermott; & Snyder.  1999: 62) 
    3. ขอบเขตของการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
     ในภาวะปจัจุบนัทีคู่ส่มรสตอ้งทาํงานนอกบา้นอาจทาํใหข้าดการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
ซึง่การพกัผอ่นหยอ่นใจหมายถงึชว่งเวลาทีไ่มม่ภีาระหรอืความรบัผดิชอบใดๆ หรอืทีเ่รยีกวา่เวลาว่าง 
ทัง้น้ี หากมเีวลาวา่งจะทาํอะไรโดยสิง่ทีส่นใจอาจหมายถงึการดโูทรทศัน์ ภาพยนต ์ การอา่นหนงัสอื 
การดหูรอืเล่นกฬีา การทาํสวน การซือ้และตกแต่งเฟอรนิ์เจอรใ์หม่ๆ  การจบัจา่ยซือ้ของ หรอืการสรา้งสรรค์
งานศลิปะกล็ว้นเป็นการพกัผอ่นหยอ่นใจ   
     ทัง้น้ีเมือ่กล่าวถงึเรือ่งของเวลาวา่งจะสาํรวจวา่ ตอ้งการมเีวลาวา่งมากขึน้
หรอืไม ่ใหค้วามสาํคญักบัเรือ่งของการมเีวลาวา่งเป็นอนัดบัตน้ๆ หรอืไม ่หน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่างๆ 
ทาํใหไ้มม่เีวลาหรอืไม ่มหีนงัสอืทีอ่ยากจะอ่านแต่ยงัไมม่เีวลาอา่นหรอืไม ่มอีะไรทีย่งัทาํไมส่าํเรจ็ อยากจะทาํ
แลว้ยงัไมไ่ดท้าํ เน่ืองมาจากไมม่เีวลาหรอืมหีน้าทีท่ีต่อ้งรบัผดิชอบหรอืไม ่เป็นตน้ (McDermott; & Snyder.  
1999: 62 – 63) 
    4. ขอบเขตของความปลอดภยั 
     ขอบเขตความหวงัดา้นความมัน่คงปลอดภยั เป็นอกีหน่ึงขอบเขตทีส่าํคญั
สาํหรบัเดก็และวยัรุน่ โดยกล่าวถงึการมทีีพ่กัอาศยัทีป่ลอดภยัรวมถงึการมคีวามรูส้กึวา่ ปลอดภยัจาก
อนัตรายในสถานการณ์ต่างๆ ดว้ย เชน่ การไมรู่ส้กึเกรงกลวัต่อสิง่ไมด่ทีีเ่กดิขึน้กบัตน การทาํใหต้นเอง
รูส้กึปลอดภยัในการดาํเนินชวีติประจาํวนั การหาวธิกีารแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆ  ทีท่าํใหต้นรูส้กึวา่ ไมป่ลอดภยั 
เป็นตน้ (McDermott; & Snyder.  2000: 43 – 44) 
    5. ขอบเขตทางดา้นจติวญิญาณ 
     ดา้นจติวญิญาณ สามารถอธบิายไดใ้นหลายรปูแบบ อาจนิยามไดว้า่ เป็น 
ความเชื่อทีม่ต่ีอสิง่ทีม่พีลงัอาํนาจเหนือกวา่ การเชื่อในเรือ่งเกีย่วกบัธรรมชาต ิหรอืแมแ้ต่เชื่อในความรู้
ทางวทิยาศาสตร ์กเ็กีย่วขอ้งกบัความคดิทีห่ล่อหลอมทางดา้นจติวญิญาณของบุคคล 
     ขณะทีก่ล่าวถงึขอบเขตทางดา้นจติวญิญาณจะสาํรวจตนเองวา่ ไดม้กีารครุน่คดิ 
เกีย่วกบัเรื่องของจติวญิญาณหรอืพยายามคน้หาคาํตอบทีต่นยงัไมแ่น่ใจหรอืไมม่คีวามตอ้งการทีจ่ะพฒันา
ดา้นน้ีของตนเองหรอืไม ่ดา้นน้ีมคีวามสาํคญักบัตนหรอืไม ่ทัง้น้ีคาํตอบไมม่ถีูกหรอืผดิ (McDermott; & 
Snyder.  1999: 64) 
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    6. ขอบเขตทางดา้นสขุภาพและการออกกาํลงักาย 
     จากขอ้มลูทางสถติใินการออกกาํลงักายและอตัราโรคอว้น พบวา่ สขุภาพและ
การออกกาํลงักายมกัเป็นดา้นทีถู่กละเลย ทัง้น้ี United States Initiative กล่าวใน Healthy People 
2000 วา่ น้อยกวา่รอ้ยละ 30 ทีม่กีารออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ และอกีรอ้ยละ 55 เป็นผูท้ีม่น้ํีาหนกัเกนิ
หรอืเป็นโรคอว้น ซึง่ดา้นน้ีเกีย่วขอ้งกบัการรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุภาพ มกีารออกกําลงักาย
อยา่งสมํ่าเสมอ (โดยเฉพาะการออกกาํลงักายแบบแอโรบคิ) รวมถงึการหลกีเลีย่งการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์
และสบูบุหรี ่ตลอดจนการพกัผอ่นใหเ้พยีงพอ 
     เมือ่กล่าวถงึขอบเขตทางดา้นสขุภาพและการออกกาํลงักายจะมกีารสาํรวจ
วา่พงึพอใจต่อพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพของตนหรอืไม ่ ในแต่ละสปัดาหม์กีารออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ
หรอืไม ่มกีารรบัประทานอาหารจานดว่นมากกวา่อาหารเพือ่สขุภาพหรอืไม ่เลกิงดสบูบุหรีห่รอืมกีารลด
น้ําหนกัหรอืไม ่(McDermott; & Snyder.  1999: 63) 
    7. ขอบเขตในเรือ่งของความรกั  
     ความรกัเป็นความรูส้กึพเิศษทีม่ต่ีอคนสาํคญัในชวีติ ซึง่ความรูส้กึน้ี ไมไ่ด้
เกีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธท์างเพศเสมอไป ความรกัในขอบเขตน้ี อาจเกดิขึน้กบัเพศตรงขา้ม หรอืเพศเดยีวกนั
กไ็ด ้หรอืแมแ้ต่อาจเกีย่วขอ้งกบัการแต่งงาน อยูด่ว้ยกนั หรอือาจจะแยกกนัอยู ่ซึง่มหีลายองคป์ระกอบ
ในการจดัการดา้นความรกั ถงึแมบ้างคนเลอืกทีจ่ะไมม่สีมัพนัธภาพทางดา้นความรกัเลย กใ็หส้าํรวจ
ตนเองวา่ มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอการมชีวีติคูห่รอืไม ่หรอืหากรูส้กึดกีบัใครพรอ้มทีจ่ะสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ี
กบับุคคลนัน้หรอืไม ่เป็นตน้ (McDermott; & Snyder.  1999: 64) 
 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดศ้กึษาความหวงัในขอบเขตทางการศกึษา  
 1.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความหวงั 
  1.2.1 งานวจิยัต่างประเทศ 
   ช-ูชนิ เยน (Shu-Chin, Yen.  2004: 197 – 198) ไดท้าํการศกึษาเรือ่งความสมัพนัธ์
ของอาย ุเพศ และความหวงักบัรปูแบบการแกป้ญัหาในวยัรุน่ไตห้วนั โดยขัน้แรกไดท้าํการวเิคราะห์
องคป์ระกอบของการแกป้ญัหา เพือ่เป็นแนวทางในการทาํแบบสอบถามการแกป้ญัหา ซึง่พบ 6 ประกอบ 
คอื การกระทาํในเชงิบวก การสนบัสนุนการคน้หา การจดัการกบัตนเอง การคดิอยา่งมคีวามหวงั การมี
ระยะหา่ง และการระบายความรูส้กึ ทัง้น้ีการกระทาํในเชงิบวกและการสนบัสนุนการคน้หาเกีย่วขอ้ง
กบักลุ่มการแกป้ญัหาทีเ่น้นทีต่วัปญัหา สว่นการจดัการกบัตนเอง การคดิอยา่งมคีวามหวงั การมรีะยะหา่ง 
และการระบายความรูส้กึ อยูใ่นกลุ่มของการแกป้ญัหาทีเ่น้นในเรือ่งของอารมณ์ โดยกลุ่มตวัอยา่ง ซึง่เป็น
วยัรุน่ไตห้วนั พบวา่ จะใชก้ารแกป้ญัหาโดยเน้นทีต่วัปญัหามากกวา่เน้นทีอ่ารมณ์ โดยมกัใชก้ารสนบัสนุน
การคน้หา นอกจากนัน้พบว่า อายมุคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการจดัการกบัตนเอง สว่นความแตกต่าง
ในเรือ่งเพศ พบวา่ ไมม่คีวามแตกต่างในการแกป้ญัหาทีเ่น้นทีต่วัปญัหา ในขณะทีเ่พศชายจะมกีารแกป้ญัหา
โดยเน้นทีอ่ารมณ์มากกวา่เพศหญงิ และประการสดุทา้ยพบวา่ ความหวงัมคีวามสมัพนัธท์างบวกอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติกิบัการแกป้ญัหาทีเ่น้นทีต่วัปญัหา ในขณะทีไ่มม่คีวามสมัพนัธก์บัการแกป้ญัหาทีเ่น้น 
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ทีอ่ารมณ์ 
   ดอรส์นั (Dawson.  2008: 225 – 227) ไดศ้กึษาวธิกีารทางจติเกีย่วกบัความหวงักบั
การรกัษาผูป้กครองของเดก็ทีม่อีาการเจบ็ปว่ยอยา่งรนุแรง โดยผูป้กครองของเดก็ทีม่อีาการเจบ็ปว่ย
อยา่งรนุแรงจะมคีวามวติกกงัวล กระวนกระวายใจในการจดัการกบัอาการทีเ่ปลีย่นแปลงไปของเดก็ ทัง้น้ี
ผูป้กครองไดร้บัการรกัษาผา่นการสวดมนต ์ อา่นคาํประพนัธ ์ และการคดิอยา่งไตรต่รอง นอกจากนัน้
ไดนํ้าการใหค้าํปรกึษาครอบครวั โดยทฤษฎรีะบบครอบครวัของ Bowen มาสง่เสรมิใหพ้อ่แมร่กัษาสมดุล
ในเรื่องสมัพนัธภาพและการตดิต่อกนัของสมาชกิในครอบครวั ทัง้น้ีพบวา่วธิกีารดงักล่าวสามารถสรา้ง
ความหวงัได ้
   บารบ์ารา่ (Barbara.  2008: 244 – 246) ไดท้าํการศกึษาเรือ่ง กลุ่มผูน้บัถอืศาสนา
ครสิต ์ซึง่เกีย่วขอ้งทางดา้นจติใจกบัฆาตกรหญงิกบัอทิธพิลของความหวงั โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นฆาตกรหญงิ 
ซึง่มกัมคีวามเครยีดสงู รูส้กึหมดกาํลงัใจและสิน้หวงั ทัง้น้ีใหก้ลุ่มทดลอง จาํนวน 20 คน เขา้รว่มโปรแกรม
ฟ้ืนฟู ซึง่สอดแทรกเรื่องของความหวงั เป็นเวลา 12 สปัดาห ์ครัง้ละ 90 นาท ี ในขณะทีก่ลุ่มควบคุม 
จาํนวน 19 คน ไมไ่ดเ้ขา้รว่มโปรแกรม ทัง้น้ีหลงัการทดลองพบวา่ความหวงัของฆาตกรหญงิเพิม่ขึน้
อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิแต่ผูว้จิยัแสดงความคดิเหน็วา่ การศกึษานํารอ่งน้ีจะนําไปสูก่ารศกึษาเกีย่วกบั
ความหวงัทีเ่ขม้ขน้ขึน้ในผูห้ญงิทีถู่กคุมขงั  
  1.2.2 งานวจิยัในประเทศ  
   นภาพร วงศใ์หญ่ (2542: 171 – 173) ไดท้าํการศกึษาเรือ่ง ความหวงัและพฤตกิรรม
การดแูลตนเองดา้นสขุภาพจติของผูส้งูอาย ุจงัหวดัพะเยา โดยเป็นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความหวงั
กบัพฤตกิรรมการดแูลตนเองดา้นสขุภาพจติของผูส้งูอาย ุทัง้น้ีกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นเขตเมอืง
ของจงัหวดัพะเยา จาํนวน 200 ราย โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี ไดแ้ก่ แบบบนัทกึขอ้มลูสว่นบุคคล 
และแบบวดัความหวงัของซไนเดอรแ์ละคณะ ซึง่ผลการศกึษาพบวา่ ความหวงัมคีวามสมัพนัธท์างบวก
กบัพฤตกิรรมการดแูลตนเองดา้นสขุภาพจติโดยรวมของผูส้งูอายใุนระดบัปานกลาง อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้น้ีผูว้จิยัเสนอใหเ้หน็ผลการวจิยัวา่ ผูส้งูอายทุีม่คีวามหวงัในระดบัสงู มแีนวโน้ม
ทีจ่ะมพีฤตกิรรมดแูลตนเองดา้นสขุภาพจติทีด่ ีดงันัน้จงึควรมกีารตระหนกัถงึความสาํคญัของความหวงั
ในการสง่เสรมิใหผู้ส้งูอายุมพีฤตกิรรมการดแูลตนเองดา้นสขุภาพจติทีด่ ี
   วารณิี คุณธรรมสถาพร (2542: 157 – 158) ไดท้าํการศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ความฉลาดทางอารมณ์ ความหวงั กบัการปรบัตวัของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ชัน้ปีที ่1 ซึง่เป็น
การศกึษาถงึความสามารถในการเป็นตวัทาํนายของความฉลาดทางอารมณ์และความหวงัทีม่ต่ีอการปรบัตวั
ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ทัง้น้ีกลุ่มตวัอยา่ง เป็นนกัศกึษาชัน้ปีที ่ 1 ทีล่งทะเบยีนเรยีนใน
ภาคฤดรูอ้น ปีการศกึษา 2543 จาํนวน 409 ราย จาก 17 คณะ โดยเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี 
ประกอบไปดว้ย แบบสอบถามลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ 
แบบวดัความหวงั และแบบวดัการปรบัตวัของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ชัน้ปีที ่1 ซึง่ผลการศกึษา
พบวา่ ความฉลาดทางอารมณ์และความหวงั มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการปรบัตวัของนกัศกึษามหาวทิยา 
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ลยัเชยีงใหม ่ชัน้ปีที ่1 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และยงัสามารถรว่มกนัทาํนายการปรบัตวั
ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ชัน้ปีที ่1 ไดอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   ชลธดิา สมิะวงศ ์(2545: 196) ไดท้าํการศกึษาเรื่อง การใชจ้ติบาํบดักลุ่มในการสง่เสรมิ
ความหวงัของผูต้ดิเชือ้เอชไอว ี โดยเป็นการศกึษากบัผูป้ว่ยทีต่ดิเชือ้เอชไอวทีีไ่มม่อีาการหรอืมอีาการ
เพยีงเลก็น้อย ซึง่มารบัการบรกิารทีแ่ผนกผูป้ว่ยนอก โรงพยาบาลสนัปา่ตอง จาํนวน 10 ราย ทัง้น้ีผูท้ี่
ตดิเชือ้เอชไอวจีะไดร้บัผลกระทบทัง้ทางรา่งกาย จติใจ และสงัคม เน่ืองจากจดัเป็นโรคเรือ้รงัทีย่งัไมส่ามารถ
รกัษาใหห้ายได ้ผูป้ว่ยมกัจะเกดิความรูส้กึทอ้แทแ้ละสิน้หวงั โดยการศกึษาครัง้น้ี เครือ่งมอืทีใ่ชป้ระกอบ
ไปดว้ย แบบสอบถามขอ้มลูสว่นบุคคล ดชันีวดัความหวงั และแผนจติบาํบดักลุ่ม ซึง่ผลจากการศกึษา
พบวา่ ผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีภายหลงัทีไ่ดเ้ขา้รว่มจติบาํบดักลุ่มแลว้ มคีะแนนความหวงัสงูขึน้กวา่ก่อนเขา้
รว่มจติบาํบดักลุ่ม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.01 และผูว้จิยัยงัไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า การทาํจติบาํบดั
กลุ่มเป็นวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพในการเพิม่ความหวงัของผูท้ีต่ดิเชือ้เอชไอวไีด ้
   สนีิ กะลาลยั (2547: 154) ไดท้าํการศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหวา่งการสนบัสนุน 
ทางสงัคม ความหวงัและความพงึพอใจในการดาํรงชวีติของครอบครวัทีม่บุีตรออทสิตคิ โดยกลุ่มตวัอยา่ง 
เป็นบดิาหรอืมารดาทีม่บุีตรออทสิตคิอาย ุ2 – 6 ปี ทีม่ารบับรกิารทีส่ถาบนัสขุภาพจติเดก็และวยัรุน่
ราชนครนิทร ์กรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ ศนูยก์ารศกึษา พเิศษสว่นกลาง (ดนิแดง) โรงเรยีน
อนุบาลจนัทยานนท ์และภาควชิากุมารเวชศาสตรห์น่วยการเจรญิเตบิโต และพฒันาการโรงพยาบาล
สภากาชาดไทย จาํนวน 80 คน และเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี คอื แบบสอบถามการสนบัสนุน
ทางสงัคม ความหวงั และความพงึพอใจ ซึง่ผลการศกึษาพบวา่ ความหวงัโดยรวมมคีวามสมัพนัธท์างบวก
กบัความพงึพอใจในการดาํเนินชวีติของครอบครวัทีม่บุีตรออทสิตคิ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   ศรวณยี ์อนัสะโก (2547: 214 – 215) ไดท้าํการศกึษาเรือ่ง ผลการใหค้าํปรกึษา
แบบกลุ่มตามทฤษฎอีตัถภิาวะนิยมต่อความหวงัของผูพ้กิาร โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูพ้กิารจากโรงเรยีน
อาชวีะพระมหาไถ่พทัยา ปีการศกึษา 2547 ทีม่คีะแนนความหวงัจากลาํดบัทา้ยสดุขึน้ไปและสมคัรใจ
เขา้รว่มทดลองจาํนวน 16 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุ่มละ 8 คน โดยกลุ่มทดลอง
ไดร้บัการใหค้าํปรกึษาแบบกลุ่มตามทฤษฏอีตัถภิาวะนิยม จาํนวน 12 ครัง้ สว่นกลุ่มควบคุมไดร้บั
การใหค้าํปรกึษาวธิปีกตขิองทางโรงเรยีนอาชวีพระมหาไถ่พทัยา ทัง้น้ีไดแ้บ่งการประเมนิผลออกเป็น 
3 ระยะ คอื ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลงัการทดลอง และระยะตดิตามผล ซึง่ผลของการศกึษาพบวา่ 
ผูพ้กิารกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษาแบบกลุ่มตามทฤษฎอีตัถภิาวะนิยม มคีะแนนความหวงัสงูกวา่
ผูพ้กิารกลุ่มควบคุม ในระยะหลงัการทดลองและระยะตดิตามผล อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
และผูพ้กิารกลุม่ทดลองทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษาแบบกลุ่มตามทฤษฎอีตัถภิาวะนิยม ในระยะหลงัการทดลอง 
และตดิตามผลสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้คาํปรกึษากลุ่มเพ่ือเสริมสรา้งความหวงั
ทางการศึกษา 
 2.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการให้คาํปรึกษากลุ่ม 
  2.1.1 ความหมายของการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
   ชมดิท ์ (Schmidt. 2008: 1) กล่าววา่ การใหค้าํปรกึษากลุ่มเป็นความสมัพนัธข์อง
การชว่ยเหลอืกนัอยา่งไวว้างใจได ้ซึง่ผูใ้หบ้รกิารจะสนบัสนุนสมาชกิกลุ่ม โดยมเีป้าหมายทีจ่ะพฒันา ป้องกนั 
หรอืบาํบดัประเดน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้ กจิกรรมของการบรกิารปรกึษาจะประกอบไปดว้ยการชีแ้นะ การให้
ขอ้มลู และกระบวนการแกไ้ขปญัหา 
   คอเรย่ ์(Corey.  2004: 5) ใหค้วามหมายของการใหค้าํปรกึษากลุ่มวา่เป็นกระบวนการ
ระหวา่งบุคคลทีมุ่ง่เน้นความคดิ ความรูส้กึ และพฤตกิรรม ดว้ยการตระหนกัรู ้เพือ่แกไ้ขปญัหาทีส่มาชกิกลุ่ม 
เป็นผูก้าํหนดประเดน็ปญัหาและเป้าหมายดว้ยตนเอง เมือ่สมาชกิตอ้งเผชญิกบัสภาวะวกิฤต ิความขดัแยง้ 
หรอืพฤตกิรรมพา่ยแพต้นเอง ดว้ยการคน้หาศกัยภาพภายในตวัสมาชกิกลุ่ม เพื่อก่อใหเ้กดิการพฒันา
ความงอกงามตลอดชวีติ การใหค้าํปรกึษากลุ่มมุง่จดัสรรบรรยากาศของความไวว้างใจ ดว้ยความเขา้ใจ
อยา่ลกึซึง้และใหก้ารสนบัสนุน เพือ่ใหส้มาชกิสามารถมสีว่นรว่ม สาํรวจประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง และสามารถ
พฒันาทกัษะในการแกป้ญัหาต่างๆ จนสามารถจดัการกบัปญัหาชวีติทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนัต่อไปได ้
   ชารฟ์ (Sharf.  2002: 3) ใหค้วามหมายของการใหค้าํปรกึษากลุ่มวา่ เป็นปฏสิมัพนัธ์
ระหวา่งผูบ้าํบดัหรอืผูใ้หค้าํปรกึษากบัผูร้บัคาํปรกึษามากกวา่ 1 คน โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ชว่ยผูร้บั
คาํปรกึษาทีม่ปีญัหาทีอ่าจนําไปสูค่วามผดิปกตดิา้นความคดิ อารมณ์หรอืพฤตกิรรม ซึง่ผูใ้หค้าํปรกึษา 
จะใชค้วามรูเ้กีย่วกบัทฤษฎทีางบุคลกิภาพและจติบาํบดั หรอืการใหค้าํปรกึษา เพือ่ชว่ยใหผู้ร้บัคาํปรกึษา
มสีขุภาพจติทีด่ขี ึน้ ทัง้น้ีการชว่ยเหลอืของผูใ้หค้าํปรกึษาตอ้งตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของกฏหมายแบะจรยิธรรม  
   ทรอ็สเซอร ์(Trotzer. 1999: 20 – 23) ใหค้วามหมายของการใหค้าํปรกึษากลุ่มวา่
เป็นการพฒันาเครอืขา่ยระหวา่งบุคคล ทีม่คีวามไวว้างใจ การยอมรบั การนบัถอื ความอบอุน่ การสือ่สาร 
และการทาํความเขา้ใจ โดยผูใ้หค้าํปรกึษา 1 คน กบัผูร้บัคาํปรกึษาหลายคนมาพบปะกนั เพือ่ชว่ยเหลอื
ซึง่กนัและกนัในการเผชญิกบัความไมพ่งึพอใจหรอืปญัหาในชวีติของผูร้บัคาํปรกึษา และคน้หา ทาํความเขา้ใจ 
และหาวธิกีารในการแกไ้ขปญัหาและความไมพ่งึพอใจดงักล่าว  
   วชัร ีทรพัยม์ ี (2550: 103 – 104) สรปุความหมายของการใหค้าํปรกึษากลุ่มไวว้า่ 
เป็นรปูแบบหน่ึงของการปรกึษา เป็นกระบวนการทีผู่ม้คีวามตอ้งการตรงกนัทีจ่ะปรบัปรงุตนเอง หรอื
ตอ้งการจะแกป้ญัหาใดปญัหาหน่ึงรว่มกนั มาปรกึษาหารอืซึง่กนัและกนัเป็นกลุ่ม โดยมผีูใ้หก้ารปรกึษา
รว่มอยูด่ว้ย สมาชกิในกลุ่มจะมโีอกาสไดแ้สดงออกเกีย่วกบัความรูส้กึและความคดิเหน็ของแต่ละคน เป็น
การไดร้ะบายความรูส้กึขดัแยง้ในจติใจ ไดส้าํรวจตนเอง ไดฝึ้กการยอมรบัตนเอง กลา้เผชญิปญัหาและ
ไดใ้หค้วามคดิในการแกป้ญัหาหรอืปรบัปรงุตนเองกบัทัง้ไดร้บัฟงัความรูส้กึและความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
และไดต้ระหนกัวา่ผูอ้ื่นกม็คีวามรูส้กึขดัแยง้หรอืความคดิเหน็เชน่เดยีวกบัตน ไมใ่ชเ่ขาคนเดยีวทีม่ปีญัหา 
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   กาญจนา ไชยพนัธุ ์(2549: 2) กล่าววา่ การใหค้าํปรกึษากลุ่มหมายถงึ กระบวนการ
ทีผู่ใ้หค้าํปรกึษาจดัขึน้ เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืแก่ผูใ้หค้าํปรกึษาทีม่ปีญัหาคลา้ยคลงึกนั หรอืมคีวามตอ้งการ
เหมอืนกนั เพือ่มุง่ใหผู้ร้บัคาํปรกึษาไดป้รบัปรงุตนเอง โดยผูใ้หค้าํปรกึษาจะคอยเอือ้อาํนวยใหผู้ร้บัคาํปรกึษา
ไดม้โีอกาสสาํรวจตนเอง แสดงความรูส้กึและความคดิเหน็ กลา้เผชญิความจรงิ ยอมรบัฟงัความคดิเหน็
ของผูอ้ื่น ภายใตบ้รรยากาศทีอ่บอุน่ จรงิใจ ใหก้ารยอมรบั มคีวามไวว้างใจกนั และเขา้ใจซึง่กนัและกนั 
  จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว้่า การใหค้าํปรกึษากลุ่ม หมายถงึ กระบวนการทีใ่ห้
ความชว่ยเหลอืบุคคลทีม่ปีญัหาคลา้ยคลงึกนั โดยมผีูใ้หค้าํปรกึษาเอือ้อาํนวยใหส้มาชกิไดส้าํรวจตนเอง 
ยอมรบัตนเอง แกป้ญัหาตลอดจนพฒันาตนเอง ผา่นการแลกเปลีย่นความคดิ ความรูส้กึระหวา่งกนั 
ภายใตบ้รรยากาศทีอ่บอุน่ ไวว้างใจ และเขา้ใจซึง่กนัและกนั 
  2.1.2 จุดมุง่หมายของการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
   คอเรย่ ์(Corey.  2004: 5 – 6) ไดก้ล่าวถงึจุดมุง่หมายของการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ไว้
ดงัน้ี 
    1. เพือ่เรยีนรูท้ีจ่ะไวว้างใจตนเองและใหค้วามไวว้างใจผูอ้ื่น  
    2. เพือ่เพิม่พนูการตระหนกัรูแ้ละความเขา้ใจในตนเอง และพฒันาการรบัรูถ้งึ
เอกลกัษณ์ของตนเอง  
    3. เพือ่ยอมรบัความตอ้งการและปญัหาทีค่ลา้ยคลงึกนัของสมาชกิกลุ่ม  
    4. เพือ่เพิม่พนูการยอมรบัตนเอง ความเชื่อมัน่ในตนเอง การนบัถอืตนเอง และ
มมุมองใหมท่ีม่ต่ีอตนเองและผูอ้ื่น 
    5. เพือ่ใสใ่จและรกัใครผู่อ้ื่นมากยิง่ขึน้  
    6. เพือ่หาหนทางในการพฒันาตนเองและการแกไ้ขความขดัแยง้กบัผูอ้ื่น  
    7. เพือ่กําหนดทศิทางตนเอง พึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั และมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อตนเองและผูอ้ื่นไดม้ากยิง่ขึน้  
    8. เพือ่ตระหนกัรูต่้อทางเลอืกของตนเอง และตดัสนิใจเลอืกอยา่งเหมาะสม      
    9. เพือ่กาํหนดแผนการในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม และรบัผดิชอบต่อการปฏบิตัิ
ตามแผนทีว่างไว ้   
    10. เพือ่เรยีนรูท้กัษะทางสงัคมทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้     
    11. เพือ่ตอบสนองต่อทัง้ความตอ้งการและความรูส้กึของตนเองและผูอ้ื่น 
    12. เพือ่เรยีนรูว้ธิกีารในการแสดงความคดิเหน็ทีห่ลากหลายกบัผูอ้ื่นดว้ยความใสใ่จ 
ซื่อสตัย ์และตรงไปตรงมา 
    13. เพือ่สรา้งความชดัเจนในคา่นิยมของตนเอง และตดัสนิใจวา่จะเปลีย่นแปลง
แกไ้ขคา่นิยมของตนเองหรอืไมแ่ละอยา่งไร 
   ทรอ็สเซอร ์(Trotzer. 1999: 345 – 347) ไดก้ล่าวถงึวตัถุประสงคข์องการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
ไวด้งัน้ี 
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    1. เพือ่พฒันาสมัพนัธภาพ ตลอดจนชว่ยใหส้มาชกิไดค้น้พบความตอ้งการทาง 
ดา้นจติใจและพฒันาการของตน 
    2. เพือ่ใหส้มาชกิคน้หาเอกลกัษณ์แหง่ตน 
    3. เพือ่ใหส้มาชกิเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงค ์
    4. เพือ่ชว่ยใหส้มาชกิไดพ้ฒันาทกัษะทางสงัคมและสามารถแกไ้ขปญัหาทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสมัพนัธภาพทางสงัคม 
    5. เพือ่สง่เสรมิใหส้มาชกิเขา้ใจ ยอมรบัทัง้ตนเองและผูอ้ื่น 
    6. เพือ่ชว่ยใหส้มาชกิรว่มกนัจดัการกบัปญัหาทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนั รวมทัง้
ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในกลุ่ม 
    7. เพือ่ใหส้มาชกิพฒันาความเชื่อมัน่และมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง ซึง่สง่ผล
ต่อการอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่น 
    8. เพือ่ชว่ยใหส้มาชกิรว่มกนัจดัการในสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการตดัสนิใจ
ทัง้ในเรือ่งการศกึษาและอาชพี 
    9. เพือ่ชว่ยใหส้มาชกิตรวจสอบความรูส้กึ เจตคต ิคา่นิยม ความคดิ และประสบการณ์ 
ของตนกบัโลกภายนอก 
    10. เพือ่ใหส้มาชกิเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  และเกดิพฤตกิรรมการปรบัตวัในทศิทางทีพ่งึประสงค ์
 จากจุดมุง่หมายของการใหค้าํปรกึษากลุ่ม สรปุไดว้า่ การใหค้าํปรกึษากลุ่มชว่ยใหส้มาชกิกลุ่ม
เกดิความไวว้างใจตนเองและผูอ้ื่น มคีวามเขา้ใจตนเอง ยอมรบัตนเอง เชื่อมัน่และรบัผดิชอบต่อตนเอง
และผูอ้ื่นมากยิง่ขึน้ ตลอดจนรว่มกนัจดัการกบัปญัหา มกีารตดัสนิใจเลอืกแนวทางทีเ่หมาะสมกบัตน 
อนันําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปในทศิทางทีพ่งึประสงคต่์อไป 
  2.1.3 คุณคา่และประโยชน์ของการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
   แกซดา (Gazda.  1967: 306 – 307) กล่าวถงึคณุคา่และประโยชน์ของการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
ดงัน้ี 
    1. สมาชกิในกลุ่มไดพ้บวา่สมาชกิคนอื่นๆ กม็ปีญัหาเชน่เดยีวกบัตน 
    2. การยอมรบั การสนบัสนุนจากสมาชกิภายในกลุ่มจะกระตุน้ใหส้มาชกิยอมรบั
ทีจ่ะเผชญิปญัหา 
    3. สมาชกิมโีอกาสทีจ่ะเรยีนรูว้ธิกีารแกป้ญัหาของสมาชกิคนอื่นจากการสงัเกต 
    4. สมาชกิสามารถแสดงพฤตกิรรมและความรูส้กึของตน ตลอดจนเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมไดจ้ากการทีต่ระหนกัถงึความปลอดภยั ไวว้างใจระหวา่งสมาชกิ 
    5. สมาชกิไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะใหแ้ละรบัความชว่ยเหลอื ตามบทบาทของตนภายในกลุ่ม 
    6. การใหค้าํปรกึษากลุ่มมกัจะทาํใหส้มาชกิกลุ่มตอ้งการทีจ่ะไดร้บัการชว่ยเหลอื
เป็นรายบุคคล  
    7. บรรยากาศแหง่ความเป็นกนัเองในกลุ่ม ทาํใหส้มาชกิเกดิความรูส้กึวา่ เป็น
ครอบครวัเดยีวกนั อนันําไปสูก่ารเปิดเผยปญัหาทางครอบครวั 
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    8. การใหค้าํปรกึษากลุ่มไดผ้ลมากสาํหรบัวยัรุน่ ซึง่เป็นวยัทีแ่สวงหาเอกลกัษณ์
ของตน และตอ้งการการยอมรบัจากกลุ่มเพือ่น 
    9. การทีผู่ใ้หค้าํปรกึษาไดไ้ดพ้บปะกบัสมาชกิหลายคนในเวลาเดยีวกนั เป็น
การชว่ยใหป้ระหยดัเวลา และเปิดโอกาสใหผู้ใ้หค้าํปรกึษาไดใ้ชเ้วลาสาํหรบับุคคลอื่นๆ ดว้ย 
   คอเรย่ ์ (Corey.  2004: 7)  กล่าวถงึคุณคา่และประโยชน์ของการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
ไวด้งัน้ี     

    1. เป็นเครื่องมอืในการชว่ยเหลอืใหบุ้คคลเปลีย่นแปลงเจตคต ิความเชื่อ เกีย่วกบั
ตนเองและผูอ้ื่น 

    2. ผูร้บัคาํปรกึษาสามารถเปิดเผยรปูแบบความสมัพนัธข์องตนกบัผูอ้ื่น ตลอดจน
เรยีนรูท้กัษะทางสงัคมทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

    3. ผูร้บัคาํปรกึษาสามารถอภปิรายการรบัรูข้องตนทีม่ต่ีอผูอ้ื่น  และไดร้บัการสะทอ้น
คา่นิยมจากผูร้บัคาํปรกึษาคนอื่นๆดว้ย 

    4. สรา้งการมสีว่นรว่ม โดยเฉพาะหากผูร้บัคาํปรกึษาในกลุ่มมคีวามหลากหลาย
ดา้นอาย ุภมูหิลงั ความสนใจ สถานะทางเศรษฐกจิ รวมทัง้ปญัหาทีแ่ตกต่างกนั 

    5. เป็นสงัคมจาํลอง เน่ืองจากกลุ่มเป็นสงัคมขนาดเลก็ ดงันัน้จงึเป็นเสมอืนตวัอยา่ง
ของความเป็นจรงิในการชว่ยใหผู้ร้บัคาํปรกึษาจดัการกบัปญัหาทีส่ามารถนําไปสูก่ารปฏบิตัภิายนอกกลุ่ม
ได ้ทัง้น้ีไดจ้ากการรว่มกนัสะทอ้นความคดิของสมาชกิในกลุ่ม 

    6. ไดร้บัความเขา้ใจ สนบัสนุน ตลอดจนกาํลงัใจจากกลุ่ม ซึง่สนบัสนุนใหส้มาชกิ
แต่ละคนยนิดเีปิดเผยเรื่องราวทีเ่ป็นปญัหา 

    7. เกดิการตอบสนองความรูส้กึเป็นเจา้ของ (Sense of Belonging) ซึง่ความรูส้กึ
ดงักล่าวชว่ยพฒันาการเรยีนรูว้ธิกีารเริม่ตน้ ใสใ่จ และทา้ทาย  

    8. ผูร้บัคาํปรกึษาไดท้ดลองแสดงพฤตกิรรมใหม่ๆ  จากบรรยากาศทีใ่หก้ารสนบัสนุน
และกระตุน้ซึง่กนัและกนั 

    9. ชว่ยใหผู้ร้บัคาํปรกึษาไดต้ดัสนิใจเลอืกในสิง่ทีต่นตอ้งการ ซึง่ไดจ้ากการเปรยีบเทยีบ
มมุมองระหวา่งผูร้บัคาํปรกึษาในกลุ่ม 

    10. เขา้ใจความตอ้งการของตนมากขึน้ รูว้า่ตนตอ้งการอะไร และอะไรเป็นสิง่ที่
ขดัขวางไมใ่หเ้ป็นไปตามทีต่อ้งการ 
 จากคุณค่าและประโยชน์ของการใหค้าํปรกึษากลุ่ม สรุปไดว้า่ การใหค้าํปรกึษากลุ่มสง่เสรมิ
ใหส้มาชกิกลุ่มรบัรูว้า่ตนไมไ่ดม้ปีญัหาแต่เพยีงผูเ้ดยีว ความเขา้ใจ กําลงัใจจากสมาชกิภายในกลุ่ม จะ
สนบัสนุนใหส้มาชกิเปิดเผยเรือ่งราวทีเ่ป็นปญัหา ตลอดจนยอมรบัทีจ่ะเผชญิปญัหา โดยการใหค้าํปรกึษา
กลุ่มน้ีใชไ้ดผ้ลมากสาํหรบัวยัรุน่ ซึง่เป็นวยัทีแ่สวงหาเอกลกัษณ์ของตน และตอ้งการการยอมรบัจาก
กลุ่มเพือ่น ทัง้น้ีการใหค้าํปรกึษากลุ่มทีม่สีมาชกิมาเขา้รว่มพรอ้มๆกนัจะชว่ยทาํใหป้ระหยดัเวลาดว้ย 
  2.1.4 หลกัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
   2.1.4.1 การเลอืกสมาชกิ 
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    ทรอ็สเซอร ์(Trotzer.  1999: 181) ไดเ้สนอแนวทางในการเลอืกสมาชกิเขา้กลุม่
ไวห้ลายประการ คอื ในบางกลุ่มอาจจดัสมาชกิทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนั เชน่ อาย ุความสนใจ หรอืปญัหา 
ทัง้น้ีเพือ่ใหส้มาชกิกลุ่มไมรู่ส้กึโดดเดีย่ว แต่รูส้กึเขา้ใจ พรอ้มทีจ่ะแลกเปลีย่นความคดิความรูส้กึซึง่กนั
และกนั เรยีนรูท้ีจ่ะแกป้ญัหาทีค่ลา้ยคลงึกบัตน นอกจากนัน้กลุ่มทีส่มาชกิมคีวามแตกต่างกนั เชน่ ประสบการณ์
ทีต่่างกนักจ็ะเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลีย่นเจตคตอินันําไปสูก่ารพฒันาพฤตกิรรมใหม่ๆ  ได ้แต่ทัง้น้ี
กไ็มค่วรใหส้มาชกิมคีวามแตกต่างกนัมากเกนิไปจะมผีลต่อการยอมรบัซึง่กนัและกนั ดงันัน้การเลอืก
สมาชกิเขา้กลุ่ม ผูนํ้ากลุ่มหรอืผูใ้หค้าํปรกึษาควรพจิารณาใหส้มาชกิไดร้บัประโยชน์มากทีส่ดุ ซึง่ขึน้อยูก่บั
วตัถุประสงคข์องการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ความเหมาะสมของบุคลกิภาพ และความถนดัของผูใ้หค้าํปรกึษา 
    คมเพชร ฉตัรศุภกุล (2543: 91 – 95) ไดเ้สนอแนวทางในการเลอืกสมาชกิเขา้
กลุ่มไว ้4 ประการคอื 
     1. สมาชกิทีจ่ะมารบัคาํปรกึษา ควรจะเป็นผูท้ีม่ปีญัหาคลา้ยคลงึกนั เพือ่
จะไดอ้ภปิรายในประเดน็เดยีวกนั และมคีวามเขา้ใจซึง่กนัและกนัดขีึน้ 
     2. สมาชกิทีจ่ะมารบัคาํปรกึษากลุ่ม ควรเป็นผูท้ีเ่ตม็ใจทีจ่ะแกไ้ขปญัหา 
     3. การจดักลุ่มควรใหส้มาชกิมลีกัษณะแตกต่างกนับา้ง ซึง่กเ็ป็นไปตาม
ธรรมชาตขิองกลุ่ม เชน่ มทีัง้เพศชาย เพศหญงิ แต่อยา่งไรกต็ามไมค่วรใหส้มาชกิมคีวามแตกต่างกนั
มากจนเกนิไปจะทาํใหเ้กดิปญัหาได ้เชน่ จดัใหค้นทีไ่มค่อ่ยพดู อยูก่บัคนทีพ่ดูเก่ง เป็นตน้ 
     4. การเลอืกสมาชกิเขา้กลุ่ม ตอ้งพจิารณาวา่แต่ละบุคคลจะไดร้บัประโยชน์
จากกลุ่มและสามารถใหค้วามชว่ยเหลอืผูอ้ื่นในกลุ่มไดด้ว้ย 
 จากหลกัการเลอืกสมาชกิเขา้กลุ่ม สรปุไดว้า่ สมาชกิควรมคีวามเตม็ใจ สมคัรใจทีจ่ะเขา้กลุ่ม 
โดยควรเป็นผูท้ีม่ปีญัหาคลา้ยคลงึกนั แต่กค็วรมคีวามแตกต่างกนับา้ง เชน่ มทีัง้เพศหญงิและเพศชาย
ในกลุ่มเดยีวกนั รวมถงึประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนักจ็ะชว่ยใหส้มาชกิเกดิการแลกเปลีย่นเจตคตอินันําไปสู่
การพฒันาพฤตกิรรมใหมไ่ด ้แต่ทัง้น้ีสมาชกิกลุ่มกไ็มค่วรมคีวามแตกต่างกนัมากจนเกนิไป จะงสง่ผล
ต่อการยอมรบัซึง่กนัและกนัได ้ การเลอืกสมาชกิเขา้กลุ่มจงึควรพจิารณาจากวตัถุประสงคข์องการให้
คาํปรกึษากลุ่ม ความหมาะสมดา้นบุคลกิภาพ และความถนดัของผูใ้หค้าํปรกึษาเป็นหลกั 
   2.1.4.2 ขนาดของกลุ่ม 
    คอเรย่ ์(Corey.  2004: 69)  ไดก้ล่าววา่ จาํนวนสมาชกิของกลุ่มควรม ี8 คน จะ
เอือ้ต่อประสทิธภิาพในการใหค้าํปรกึษากลุ่มมากทีส่ดุ 
    มาฮเ์ลอร ์(Mahler.  1969: 54) ไดก้ล่าววา่ จาํนวนสมาชกิในกลุ่มไมค่วรน้อยกว่า 
7 คน และไมค่วรเกนิ 10 คน 
    คมเพชร ฉตัรศุภกุล (2543: 99 – 100) กล่าวไวว้า่ จาํนวนสมาชกิควรอยู่
ระหวา่ง 6 – 15 คน ไมค่วรเกนิ 15 คน แต่ถา้จาํนวนสมาชกิน้อยกวา่ 6 คน จะทาํใหเ้กดิการแลกเปลีย่น
ความคดิของสมาชกิทีน้่อยเกนิไป 
    วชัร ีทรพัยม์ ี(2550: 115) กล่าวถงึขนาดของสมาชกิกลุ่มไวว้า่ ควรมปีระมาณ 
6 – 8 คน แต่ถา้เป็นเดก็เลก็ควรมสีมาชกิน้อยกวา่น้ี การมสีมาชกิกลุ่มในกลุ่มมากเกนิไป จะทาํให้



 

 

32 

ผูร้บับรกิารแต่ละคนไมม่โีอกาสไดส้าํรวจปญัหาของตนอยา่งเพยีงพอ และผูใ้หบ้รกิารปรกึษาไมส่ามารถ
สงัเกตพฤตกิรรมและใหค้วามชว่ยเหลอืสมาชกิแต่ละคนไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 
 สรปุไดว้า่ ขนาดของกลุ่มทีเ่หมาะสมต่อการใหค้าํปรกึษากลุ่ม คอื ระหวา่ง 6 – 15 คน โดย
จาํนวนทีเ่อือ้ต่อประสทิธภิาพต่อการใหค้าํปรกึษากลุ่มมากทีส่ดุ คอื 8 คน ทัง้น้ีหากมจีาํนวนมากเกนิไป
จะทาํใหส้มาชกิไมส่าํรวจปญัหาของตนอยา่งเพยีงพอ ขณะเดยีวกนัหากในกลุ่มมสีมาชกิน้อยเกนิไป 
กจ็ะทาํใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความคดิระหวา่งสมาชกิกลุ่มไดน้้อย  
   2.1.4.3 ระยะเวลาและจาํนวนครัง้ในการใหค้าํปรกึษา 
    โอลเซน (Ohlsen.  1970: 6) เสนอแนะว่าจาํนวนครัง้ในการใหค้าํปรกึษากลุ่ม
ควรอยูท่ี ่8 – 10 ครัง้ แต่ละครัง้ระยะเวลาไมค่วรตํ่ากวา่ 90 นาท ีและใหค้าํปรกึษาสปัดาหล์ะ 2 – 3 ครัง้ 
    แพทเทอรส์นั (Patterson.  1973: 182) เสนอแนะวา่ควรจดัใหม้กีารใหค้าํปรกึษา
กลุ่มสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ แต่ถา้ชว่งเวลาของการใหค้าํปรกึษากลุ่มน้อย อาจจดัสปัดาหล์ะ 2 – 3 ครัง้ ทัง้น้ี
ระยะเวลาในการใหค้าํปรกึษากลุ่มแต่ละครัง้ ถา้สมาชกิเป็นวยัรุน่หรอืผูใ้หญ่ ควรอยูท่ี ่1 ชัว่โมงถงึ 1 ชัว่โมง 
30 นาท ีแต่ถา้เป็นเดก็ในระดบัประถมศกึษา เวลาทีใ่ชไ้มค่วรนานเกนิ 1 ชัว่โมง อาจอยูใ่นชว่ง 30 – 45 นาท ี 
    วชัร ีทรพัยม์ ี (2550: 115) ใหค้วามเหน็วา่ชว่งเวลาของการใหค้าํปรกึษากลุ่ม
ขึน้อยูก่บัอายขุองผูท้ีม่าขอรบัคาํปรกึษา หากเป็นเดก็เลก็ชว่งเวลาของความสนใจสัน้ ในการใหบ้รกิาร
ปรกึษาแต่ละครัง้จงึไมค่วรเกนิ 30 นาท ีและควรจดัใหถ้ีข่ ึน้ เชน่ สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ แต่ถา้เป็นวยัรุน่
อาจใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมงในแต่ละครัง้ สว่นกลุ่มสาํหรบัผูใ้หญ่อาจจะใชเ้วลามากกวา่นัน้ได ้ 
 สรปุไดว้า่ระยะเวลาในการใหค้าํปรกึษากลุ่มขึน้อยูก่บัชว่งวยัของสมาชกิเป็นสาํคญั ทัง้น้ีหากเป็น
เดก็เลก็ในการใหค้าํปรกึษาแต่ละครัง้ไมค่วรเกนิ 1 ชัว่โมง แต่ถา้เป็นวยัรุน่และผูใ้หญ่ควรใชเ้วลาประมาณ 
1 ชัว่โมง ถงึ 1 ชัว่โมง 30 นาท ีทัง้น้ีควรจดัสปัดาหล์ะ 1 – 2 ครัง้ และใหค้าํปรกึษากลุม่จาํนวน 8 – 10 ครัง้ 
   2.1.4.4 การจดัสถานที ่
    มาฮเ์ลอร ์ (Mahler.  1969: 58 – 59) กล่าวเกีย่วกบัการจดัสถานทีใ่นการให้
คาํปรกึษากลุม่ไวว้า่ ควรเป็นหอ้งทีม่ลีกัษณะเป็นสดัสว่นและมขีนาดพอเหมาะกบัจาํนวนสมาชกิ มกีารจดั
เกา้อีใ้นลกัษณะเป็นวงกลม สมาชกิสามารถมองเหน็ไดท้ัว่ถงึกนั พืน้หอ้งสะอาดพรอ้มสาํหรบัการเปลีย่น
อริยิาบถมานัง่กบัพืน้ได ้    
    คอเรย่ ์(Corey.  2000: 104)  กล่าววา่ สถานทีท่ีเ่หมาะสมในการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
คอื เป็นทีเ่ฉพาะ มคีวามมดิชดิ เพื่อใหส้มาชกิรูส้กึปลอดภยั สามารถพดูคุยกนัไดอ้ยา่งเปิดเผย  
 สรปุไดว้า่ ในการจดัสถานทีส่าํหรบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มควรใชห้อ้งทีม่ลีกัษณะเป็นสดัสว่น 
เพือ่ใหส้มาชกิรูส้กึปลอดภยั สามารถพดูคุยกนัไดอ้ยา่งเปิดเผย และขนาดหอ้งควรเหมาะสมกบัจาํนวน 
สมาชกิ มกีารจดัเกา้อีเ้ป็นวงกลมหรอืพืน้หอ้งสะอาดสาํหรบันัง่กบัพืน้ทีไ่ด ้
 2.2 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัทฤษฎีการให้คาํปรึกษา 
  2.2.1 การใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ (Cognitive Behavior Counseling)   
   2.2.1.1 ความเชื่อเกีย่วกบัธรรมชาตขิองมนุษย ์
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    ทฤษฎกีารใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิมคีวามเชื่อเกีย่วกบัธรรมชาตขิอง
มนุษยท์ีไ่มแ่ตกต่างจากทฤษฎกีารใหค้าํปรกึษาแบบพจิารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤตกิรรม โดยแนวคดิ
เรือ่งบุคลกิภาพจะมคีวามใกลเ้คยีงกนั ซึง่ คอรส์นีิ (Corsini.  1977: n.p.) ไดส้รปุไวด้งัน้ี (ดวงมณ ีจงรกัษ์.  
2549: 231; อา้งองิจาก Corsini.  1977: n.p.) 
     1. มนุษยม์ศีกัยภาพของความมเีหตุผลและไมม่เีหตุผล 
     2. มนุษยม์แีนวโน้มทีจ่ะก่อความยุง่ยากใหก้บัตนเอง 
     3. พฤตกิรรมของบุคคลมกีารปฏบิตัหิน้าทีป่ระสานกนั ระหว่างความคดิ 
ความรูส้กึ และการกระทาํ 
     4. มนุษยม์คีวามสามารถทีจ่ะเขา้ใจความคดิทีไ่รเ้หตุผล 
     5. เมือ่ใดทีม่นุษยเ์ปลีย่นความคดิทีท่าํหน้าทีไ่ดไ้มด่ ี(Dysfunctional  Thinking)  
อารมณ์และพฤตกิรรมจะหวนคนืสูส่ภาพการปรบัตวัไดเ้หมาะสมเหมอืนเดมิ อยา่งน้อยกช็ว่งระยะเวลาหน่ึง 
     6. มนุษยม์แีนวโน้มสรา้งนิสยัทีท่าํรา้ยตนเอง 
     7. มนุษยส์ามารถเปลีย่นใหม้กีารดาํรงชวีติอยา่งมปีระสทิธภิาพไดโ้ดย
การเปลีย่นการกระทาํไมใ่ช่แคค่วามคดิ 
   2.2.1.2 เป้าหมายของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ 
    การบาํบดัโดยทฤษฎพีฤตกิรรมการรูค้ดิ มเีป้าหมายหลกัอยู ่ 3 ประการ คอื 
(Moorey.  1996: 262-263) 
     1. การชว่ยบรรเทาอาการทางจติทีผ่ดิปกต ิ เชน่ ความวติกกงัวลและ
ภาวะซมึเศรา้ 
     2. เพือ่ชว่ยใหผู้ร้บัคาํปรกึษาสามารถแสวงหากลวธิใีนการเผชญิหรอื
จดัการกบัปญัหา โดยการคน้หาความคดิทีไ่มถู่กตอ้งหรอืไมม่เีหตุผล แลว้ปรบัเปลีย่นความคดิ
เหล่านัน้ 
     3. เพือ่ชว่ยใหผู้ร้บับรกิารสามารถปรบัโครงสรา้งทางความคดิทีเ่ป็นทีม่า
ของปญัหา เพื่อป้องกนัการกลบัเป็นซํ้าของปญัหานัน้  
    ดวงมณ ีจงรกัษ์ (2549: 237) กล่าววา่ การใหก้ารปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ 
เป็นการใหก้ารปรกึษาทีอ่งิการใหค้วามรูห้รอืการศกึษา ดงันัน้เป้าหมายของการใหค้าํปรกึษา คอื 
     1. ชว่ยใหผู้ร้บัการปรกึษาปรบัเปลีย่นความผดิพลาดของการคดิและสกมีา 
โดยผูใ้หก้ารปรกึษาชว่ยใหผู้ร้บัการปรกึษา มสีตติระหนกัถงึความเชื่อทีไ่มเ่กดิประโยชน์ ณ ขณะนัน้ 
ตลอดจนเกดิการปรบัเปลีย่นโดยอาศยัเทคนิคพฤตกิรรมและการรูค้ดิ 
     2. สง่เสรมิใหม้วีธิกีารเผชญิปญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์
     3. สนบัสนุนใหผู้ร้บัการปรกึษาสามารถทาํหน้าทีเ่ป็นผูบ้าํบดัตนเอง  ผูใ้ห้
การปรกึษาจะสอนผูร้บัการปรกึษาใหรู้จ้กัประมวลขอ้มลูดว้ยตวัเอง รูจ้กัพฒันาทศันคตทิีส่นบัสนุนความคดิ
ทีเ่หมาะสมตรงตามความจรงิ  เพือ่จดัการกบัปญัหาในอนาคตอยา่งปราศจากการสนบัสนุนของผูใ้หก้ารปรกึษา 
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 ในการพบปะกนัครัง้แรก ผูใ้หก้ารปรกึษาและผูร้บัการปรกึษาจะพดูถงึเป้าหมายทีผู่ร้บัการปรกึษา
ตอ้งการ เป้าหมายมกัถูกบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ตรวจสอบวา่ เป้าหมายนัน้ มคีวามเป็นไป
ไดม้ากน้อยเพยีงใด ภายในระยะเวลาจาํกดัตามทีไ่ดต้กลงกนั  
   2.2.1.3 ขัน้ตอนการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ 
    วธิกีารใหค้าํปรกึษาตามแนวพฤตกิรรมการรูค้ดิ มขีัน้ตอนดงัน้ี (Ellis; & Whiteley.  
1979: 144) 
     ขัน้ท่ี 1 ใหผู้ร้บัคาํปรกึษาเหน็วา่ ความคดิของผูร้บัคาํปรกึษา ซึง่สง่ผลใหเ้กดิ
พฤตกิรรมทีไ่ม่เป็นสุขนัน้ เป็นความคดิทีไ่ม่มเีหตุผล โดยช่วยใหผู้ร้บัคาํปรกึษาเขา้ใจว่า ความคดิ
ทีไ่มม่เีหตุผลนัน้เกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร และเพราะเหตุใดผูร้บัคาํปรกึษาจงึมคีวามคดิเชน่นัน้ ทัง้น้ีแสดงใหเ้หน็
ความสมัพนัธข์องความคดิทีไ่มม่เีหตุผลจะนําไปสูอ่ารมณ์ทีผ่ดิปกต ิ
     ขัน้ท่ี 2 ใหผู้ร้บัคาํปรกึษาเขา้ใจวา่ การทีอ่ารมณ์ยงัผดิปกตนิัน้ เน่ืองจาก
ผูร้บัคาํปรกึษายงัยํา้คดิยํา้ทาํอยา่งไมม่เีหตุผล 
     ขัน้ท่ี 3 ชว่ยใหผู้ร้บัคาํปรกึษาสามารถเปลีย่นความคดิของตนเองและขจดั
ความคดิทีไ่มม่เีหตุผลใหห้มดสิน้ไป 
     ขัน้ท่ี 4 ชว่ยใหผู้ร้บัคาํปรกึษามปีรชัญาชวีติทีม่เีหตุผล และพฒันาความคดิ
ทีม่เีหตุผลใหม้ัน่คงต่อไป 
    การใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ มกีารกําหนดกรอบของการพบกนัใน
แต่ละครัง้ ดงัต่อไปน้ี 
     1. ถามผูร้บัการปรกึษาถงึสภาวะจติใจในปจัจุบนั (Current Psychological) 
หรอือกีนยัหน่ึงคอืผูร้บัคาํปรกึษามคีวามรูส้กึหรอือารมณ์อยา่งไร 
     2. กาํหนดสิง่ทีจ่ะกระทาํหรอืตอ้งเน้นในการพบกนัครัง้น้ี หรอือะไรคอื สิง่ที่
ผูใ้หค้าํปรกึษาและผูร้บัคาํปรกึษาจะตอ้งกระทาํในการพบกนัครัง้น้ี 
     3. ทบทวนงานทีม่อบหมายใหผู้ร้บัคาํปรกึษาทาํ       
 4. ดาํเนินการจดัการกบัสิง่ทีก่าํหนดไวต้ามขอ้ 2  
     5. กาํหนดการบา้นทีผู่ร้บัการปรกึษาตอ้งนําไปปฏบิตั ิการบา้นน้ีตอ้งสมัพนัธ์
กบังานทีต่กลงกนัในขอ้ 2   
     6. ผูใ้หค้าํปรกึษาและผูร้บัคาํปรกึษารว่มกนัทบทวนสิง่ทีเ่กดิขึน้ในการให้
คาํปรกึษาแต่ละครัง้ เพือ่ตรวจสอบวา่ ผูร้บัคาํปรกึษามคีวามเขา้ใจในสิง่ทีพ่ดูคุยกนัมากน้อยเพยีงใด 
รวมทัง้ มคีวามกระจ่างชดัในเป้าหมายของการบา้นหรอืไม ่ 
    สาํหรบัโครงสรา้งเพิม่เตมิของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ มดีงัต่อไปน้ี 
     1. ผูใ้หก้ารปรกึษาและผูร้บัการปรกึษาทาํงานรว่มกนัเป็นทมี (Collaborative  
or Team Approach) ผูใ้หก้ารปรกึษาสง่เสรมิใหผู้ร้บัการปรกึษาถามถงึปญัหาได ้ เพราะเป็นสมัพนัธภาพ
แบบเปิดเผย 
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       2. เป้าหมายทีก่าํหนดรว่มกนัมลีกัษณะเฉพาะเจาะจง (Specific) วดัได ้ 
(Measurable) สามารถบรรลุได ้(Achievable) ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความจรงิ (Realistic) และกระทาํได้
สาํเรจ็ภายในระยะเวลาจาํกดั (Time-limited) (SMART) 
     3. การใหก้ารปรกึษาแต่ละครัง้ใชเ้วลาประมาณ 50 นาท ีถงึ 1 ชัว่โมง 
     4. การใหก้ารปรกึษาใชเ้วลาสัน้ๆ ปกตปิระมาณ 6-20 ครัง้ สาํหรบัปญัหา
ทีร่นุแรงอาจใชเ้วลานานกวา่น้ีได ้
     5. ในระยะแรกของการบาํบดั จะใหค้วามสาํคญักบัความคดิอตัโนมตัทิางลบ
และความผดิพลาดของความคดิ สาํหรบัชว่งกลางและชว่งทา้ยของการบาํบดั จะใหค้วามสาํคญักบัการปรบั
สกมีา แต่การบาํบดัแบบใชร้ะยะเวลาอนัสัน้ (Brief Therapy) อาจไมม่กีารสาํรวจสกมีา 
   2.2.1.4 เทคนิคทีใ่ชใ้นการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ 
    การใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิใชเ้ทคนิคมากมายทัง้เทคนิคทางความคดิ
และพฤตกิรรม โดยเทคนิคทางความคดิมจุีดมุง่หมายใหผู้ร้บัคาํปรกึษารูจ้กัจาํแนก ประเมนิ และปรบัเปลีย่น
ความคดิอตัโนมตัทิางลบและสกมีา สาํหรบัเทคนิคทางพฤตกิรรม มจุีดมุง่หมายใหผู้ร้บัคาํปรกึษาทดสอบ
ความจรงิของความคดิทางลบ ทัง้น้ีการนําเทคนิคใดมาใชข้ึน้อยูก่บัขอ้มลูทีไ่ดใ้นการประเมนิปญัหา และ
จากการทาํความเขา้ใจผูร้บัคาํปรกึษา (Case Conceptualization) (ดวงมณ ีจงรกัษ์.   2549: 238 – 241)   
     1. เทคนิคทางความคดิ 
      1.1 การตัง้คาํถาม ผูใ้หค้าํปรกึษาจะใชท้กัษะการถาม เพื่อทดสอบ
ความมเีหตุผลในความคดิของผูร้บัคาํปรกึษา ผูใ้หค้าํปรกึษาควรมทีา่ทเีป็นกลางในขณะใชค้าํถามหรอื
ใหผู้ร้บัคาํปรกึษาไดค้ดิดว้ยตนเอง ไมค่วรแสดงทา่ททีีรู่ด้กีวา่ ควรตระหนกัวา่บทบาทของตนคอื การชว่ย
ใหผู้ร้บัการปรกึษาคน้พบความจรงิ  
      1.2 การใชแ้บบฟอรม์ความคดิอตัโนมตั ิแบบฟอรม์น้ีแบ่งเป็น 4 สว่น คอื 
1) เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้  2) ความคดิอตัโนมตัทิางลบ (Negative Automatic Thoughts : NATs)  3) ผล
ทางอารมณ์และพฤตกิรรม 4) ความรูส้กึและพฤตกิรรมทีเ่ป็นการตอบสนอง เพือ่ชว่ยเหลอืตนเอง (Self-helping 
Response) ผูร้บัการปรกึษาจะใชแ้บบฟอรม์น้ีเพือ่บนัทกึเหตุการณ์ ความคดิอตัโนมตั ิผล และการตอบสนอง
ทีเ่ขาใชเ้พือ่ตอบโต ้
      1.3 การหนัเหความสนใจ แบบฝึกหดัการหนัเหความสนใจอาจชว่ยหยดุ
ความคดิทางลบของผูร้บัการปรกึษาได ้เชน่ การพยายามระลกึถงึเหตุการณ์ทีใ่หค้วามเพลดิเพลนิใจ
โดยใสใ่จกบัรายละเอยีด       
      1.4 การระบุขอ้ดขีอ้เสยี เป็นการชว่ยเหลอืผูร้บัการปรกึษาโดยใหท้าํรายการ
ทีร่ะบุถงึขอ้ดขีอ้เสยีของการรกัษาไวซ้ึง่ความคดิทางลบ 
      1.5 ทาํการทดสอบความสมเหตุสมผลของความคดิใหม ่ผูใ้หก้ารปรกึษา
จะใหผู้ร้บัการปรกึษาทดสอบความคดิใหมโ่ดยทดลองกระทาํด ู        
 1.6 ชีแ้นะถงึความเป็นไปไดถ้งึสาเหตุของปญัหาทีเ่กดิจากผูอ้ื่น (หาแนวทางอื่นในการอธบิาย
สถานการณ์) 
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      1.7 บอกใหเ้ขาปรบัแนวคดิใหอ้ยูบ่นทางสายกลาง เพือ่ลดอทิธพิลของ
ความคดิทีส่ดุโต่ง 
      1.8 กาํหนดหรอืใหค้วามหมายของปญัหาใหมท่ีม่โีอกาสเปลีย่นแปลง 
      1.9 พดูใหผู้ร้บัการปรกึษาเขา้ใจวา่เขาไมใ่ชต่น้ตอของปญัหา 
      1.10 ฝึกแปลความการรบัรูใ้หมต่่อเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ หากเปลีย่นมมุมอง
การรบัรูจ้ะชว่ยใหบุ้คคลมคีวามคดิเกีย่วกบัตนเองทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
     2. เทคนิคทางพฤตกิรรม 
      2.1 กาํหนดใหม้กีจิกรรม โดยทดลองใหม้กีจิกรรมใหมส่รา้งความตื่นตวั 
ถงึแมว้า่ในเวลานัน้ผูร้บัการปรกึษายงัมคีวามรูส้กึเศรา้หรอืวติกกงัวล การเรยีนรูส้ ิง่ทีน่่าสนใจและรูส้กึ
สนุกหรอืรูส้กึด ีสามารถชว่ยยกระดบัอารมณ์และทาํใหค้วามคดิปลอดโปรง่ขึน้ 
      2.2 สรา้งจนิตนาการเพือ่กระตุน้ความคดิและความรูส้กึใหม ่  
      2.3 ทดลองแสดงพฤตกิรรมใหมโ่ดยการใชจ้นิตนาการ แสดงใหเ้หน็วา่
ตนควรมพีฤตกิรรมใหมอ่ยา่งไร หรอืฝึกซอ้มพฤตกิรรมใหมใ่นจนิตนาการ 
      2.4 หยดุความคดิดว้ยการตะโกนออกมาดงัๆ หรอืตะโกนในใจทุกครัง้
ทีรู่ว้า่ตวัเองกาํลงัเกดิความคดิในทางลบ 
      2.5 พดูกบัตนเองหลายครัง้ในแต่ละวนั ถงึความคดิทางบวกหรอืความคดิ
ทีม่ปีระโยชน์ต่อตนเอง  
      2.6 ตดิขอ้ความหรอืความคดิทางบวกในตําแหน่งทีเ่หน็ไดช้ดัเจน  
      2.7 ทาํสมดุบนัทกึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนั มกีารบนัทกึความคดิ 
ความรูส้กึ หรอืใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรงุความกา้วหน้า 
      2.8 เขยีนจดหมาย เพราะการเขยีนจดหมายเป็นหนทางสาํรวจและเปิดโอกาส
ใหแ้สดงความคดิ ความรูส้กึ ซึง่จดหมายทีเ่ขยีนไมจ่าํเป็นตอ้งสง่จรงิ 
      2.9 ทดลองแสดงบทบาทใหม ่ เพือ่ใหบุ้คคลประจกัษ์ในความคดิใหมท่ี่
สรา้งขึน้ 
      2.10 การทดลองแสดงบทบาทการสนทนารว่มกบัผูใ้หก้ารปรกึษา ทัง้น้ี
ผูใ้หก้ารปรกึษาพดูหรอืสนทนาในสิง่ทีแ่สดงถงึความคดิและผูร้บัการปรกึษาสนทนาในสิง่ทีแ่สดงถงึอารมณ์ 
      2.11 ทดสองแสดงบทบาทการสนทนาระหวา่งความคดิเก่ากบัความคดิใหม ่ 
โดยสมมตุใิหม้อืขวาและมอืซา้ยเป็นตวัแทนของความคดิทัง้สองแบบ หรอือาจใชว้ธินีัง่สลบัระหวา่งเกา้อี ้
2 ตวั ทีแ่ทนความคดิเก่าและความคดิใหม ่
      2.12 ใชว้ธิกีารฉายสิง่ทีเ่กดิขึน้ในขณะน้ีไปสูอ่นาคตอกี 10 ปีขา้งหน้า 
เพือ่ลดความสาํคญัของปญัหา   
      2.13 การอา่นชวีประวตัขิองผูอ้ื่นทีป่ระสบความสาํเรจ็ ในการปรบัตวั
กบัปญัหา หรอืเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้คลา้ยกบัผูร้บัการปรกึษา ซึง่ประวตัสิามารถชว่ยใหผู้ร้บัการปรกึษา
ปรบัความคดิได ้
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      2.14 มอบหมายการบา้นหรอืกจิกรรมใหท้าํ โดยเริม่จากกจิกรรมทีผู่ร้บั
การปรกึษาประสบความสาํเรจ็ไดง้า่ย และคอ่ยๆ เพิม่ความยากของกจิกรรม ผูร้บัการปรกึษาจะคอ่ยๆ 
เพิม่ความรูส้กึทีต่นสามารถควบคุมได ้
   2.2.1.5 บทบาทและหน้าทีข่องผูใ้หค้าํปรกึษา 
    แบรดดี ้(Peterson; & Bernard.  1995: 234; อา้งองิจาก Brady.  1980: 285) 
กล่าววา่ ผูใ้หค้าํปรกึษาในทฤษฎพีฤตกิรรมการรูค้ดิจะตอ้งมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูร้บัคาํปรกึษา เพราะ
เป็นปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหผู้ใ้หค้าํปรกึษาสามารถแยกแยะปญัหาไดอ้ยา่งแทจ้รงิ และทาํใหย้ิง่เหน็ถงึผล
จากพฤตกิรรมของผูร้บัคาํปรกึษาและความสมัพนัธข์องโครงสรา้งภายใน สิง่ทีส่าํคญัของผูใ้หค้าํปรกึษา
ในขัน้แรกคอื ตอ้งทราบปญัหาใหช้ดัเจนกอ่น ซึง่รวมถงึการเขา้ใจผลทีเ่กดิขึน้ก่อนและผลทีต่ามมาจาก
อทิธพิลของปญัหานัน้ๆ โดยอาศยัความรว่มมอืของผูร้บัคาํปรกึษาในการวางแผนกาํหนดเป้าหมายของ
การใหค้าํปรกึษา และคอยเตอืนตนเองใหเ้กดิความกา้วหน้า ทัง้น้ีผูใ้หค้าํปรกึษาตอ้งมคีวามกระตอืรอืรน้ 
เป็นผูนํ้าใหผู้ร้บัคาํปรกึษาทาํกจิกรรมและใหแ้รงเสรมิเพื่อใหเ้กดิพฤตกิรรมไปสูเ่ป้าหมาย นอกจากนัน้
ผูใ้หค้าํปรกึษาจะคอยป้อนคาํถามโดยใหต้อบสัน้ๆ และกระตุน้สมาชกิเสมอืนเป็นผูส้งัเกตการณ์ เมือ่มี
การทาํงานกลุ่ม 
    ดวงมณ ีจงรกัษ์  (2549: 237 – 238)  กล่าวถงึหน้าทีข่องผูใ้หก้ารปรกึษาตามแนวคดิ 
พฤตกิรรมการรูค้ดิ ไวด้งัน้ี 
     1. ทาํการประเมนิปญัหาของผูร้บัการปรกึษา ซึ่งมชีื่อเรยีกว่า Case  
Conceptualization or Formulation เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ต่อปญัหา ผูใ้หก้ารปรกึษาตอ้งใช้
เวลาในระยะแรกประมาณ 1 – 2 ครัง้ เพื่อประเมนิปญัหาของผูร้บัการปรกึษา โดยอาจใชแ้บบสอบถาม
ทีเ่ลอืกไวอ้ยา่งเหมาะสมประกอบกบัขอ้มลูทีเ่สนอโดยผูร้บัการปรกึษา เพือ่ใหไ้ดภ้าพของปญัหาในระดบัลกึ 
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะเป็นแนวทางใหเ้กดิความเขา้ใจวา่ปญัหาเกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร และยงัคงไมย่ตุหิรอืดาํรงอยูต่่อไป
ไดอ้ยา่งไร เทคนิคอะไรทีผู่ร้บัการปรกึษามแีนวโน้มจะเลอืกใชเ้พือ่เอาชนะปญัหา สาํหรบัการสรา้งความเขา้ใจ
ผูร้บัการปรกึษามหีลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
      1.1 การบรรยายอยา่งละเอยีดถงึปญัหา โดยระบุถงึลกัษณะทีม่คีวามสมัพนัธ์
ต่อกนัระหวา่งพฤตกิรรม อารมณ์ สรรีะ และการรูค้ดิ  
      1.2 ความเขา้ใจถงึปญัหาในแงข่องพฒันาการและระยะเวลา กล่าวคอื 
ปญัหาไดเ้กดิขึน้อยา่งชา้ๆ หรอืเกดิขึน้อยา่งทนัททีนัใด ปญัหานัน้ทุเลาเบาบางลงในชว่งเวลาใด และ
ทรดุหนกัลงมากในชว่งเวลาใด 
      1.3 กาํหนดตวัแปรทีท่าํใหป้ญัหาแยล่ง   
      1.4 จดัลาํดบัความสาํคญัของปญัหา สาํหรบัผูร้บัการปรกึษาทีม่ปีญัหา
มากกวา่ 1 ปญัหา 
      1.5 กาํหนดเป้าหมายทีต่ ัง้อยูบ่นความเป็นจรงิและสามารถบรรลุได ้
      1.6 คาดคะเนถงึอุปสรรคทีอ่าจเกดิขึน้ 
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     2. กาํหนดและประเมนิความคดิของผูร้บัการปรกึษา ผูใ้หก้ารปรกึษาขอให้
ผูร้บัการปรกึษาทาํการบนัทกึความคดิโดยระบุวนัเวลาทีเ่หตุการณ์เกดิขึน้ ความเชื่อทีบ่อกกบัตนเอง
และระดบัความเชื่อความรูส้กึทีเ่กดิขึน้  
     3. การประเมนิความมเีหตุผลของความคดิ โดยขอใหผู้ร้บัการปรกึษาประเมนิ
ความคดิตามกรอบ AFROG ดงัน้ี (ดวงมณี จงรกัษ์.  2549: 238; อา้งองิจาก Beck; & Emery.  1985: n.p.)  
      A (Alive) หมายถงึ ความคดินัน้ทาํใหบุ้คคลชวีติชวีาหรอืไม ่ 
      F (Feel) หมายถงึ บุคคลรูส้กึดขีึน้เพราะคดิเชน่นัน้หรอืไม ่   
      R (Reality) หมายถงึ ความคดินัน้ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความจรงิหรอืไม ่
      O (Other) หมายถงึ ความคดินัน้ชว่ยใหบุ้คคลมสีมัพนัธภาพทีด่กีบัผูอ้ื่น
หรอืไม ่
      G (Goals) หมายถงึ ความคดินัน้ชว่ยใหบุ้คคลบรรลุจุดมุง่หมายของตน
หรอืไม ่
     4. กาํหนดประเภทของความคดิทีบ่ดิเบอืนวา่จดัอยูใ่นประเภทใด เชน่ คดิแบบ
สดุขัว้ (ขาวหรอืดาํ ไมม่เีทา) ดว่นสรปุ สรปุแบบเหมารวม คาดคะเนแบบหมอด ูใหเ้หตุผลโดยองิอารมณ์  
การตตีรา หรอืขยายเกนิจรงิ เป็นตน้ 
     5. ดาํเนินการเปลีย่นความคดิโยอาศยัเทคนิคต่างๆ 
     6. ใหค้วามสาํคญักบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เพือ่ใหผู้ร้บัการปรกึษาสามารถ
จดัการกบัปญัหาอื่นๆในอนาคตทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้
   2.2.1.6 การใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิกบัความหวงั 
    กระบวนการของการตัง้เป้าหมายเชงิปฏบิตักิารทีช่ดัเจนของความหวงันัน้ เป็น
ธรรมชาตขิองการบาํบดัแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ โดยเฉพาะกระบวนการของวถิทีาง (Pathways) ซึง่
จากการวจิยัทางคลนิิกพบวา่ ชว่ยใหบ้รรลุเป้าหมายของการบาํบดั ทัง้น้ีผูร้บับรกิารทีร่กัษาดว้ยการบําบดั
แบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ จะไดส้มัผสักบัแรงกระตุน้ (Agency) และความคดิแบบประมวลผลทีค่อ่ยๆ เพิม่ขึน้ 
และในการทีจ่ะทาํใหเ้กดิความหวงั กค็อื ตอ้งทาํใหเ้กดิทัง้แรงกระตุน้และความคดิแบบประมวลผล ซึง่
บางครัง้การทีผู่ร้บัคาํปรกึษารบัรูถ้งึพลงัและมคีวามกระตอืรอืรน้ต่อเป้าหมายของตน แต่ขาดซึง่การรบัรู้
ถงึความสามารถทีจ่ะคน้พบเสน้ทางเพื่อไปถงึเป้าหมาย หรอืในขณะเดยีวกนัผูร้บัคาํปรกึษาพรอ้มทีจ่ะ
สรา้งเสน้ทางเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายแต่ขาดซึง่ความคดิทีม่แีรงกระตุน้ทีจ่ะทาํใหเ้ป้าหมายนัน้ประสบความสาํเรจ็ 
กม็ไิดห้มายความวา่ผูน้ัน้จะเป็นผูท้ีม่คีวามหวงัสงู เน่ืองจากขาดองคป์ระกอบทีจ่าํเป็นต่อการเกดิความหวงั 
ทัง้น้ีโดยลกัษณะของการบาํบดัแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิจงึเป็นสิง่ทีก่ระตุน้ใหเ้กดิความหวงั (Snyder.  
2000: 112 – 113) 
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  2.2.2 การใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั (Solution-Focused Counseling) 
   2.2.2.1 ความเชื่อเกีย่วกบัธรรมชาตขิองมนุษย ์
    การบาํบดัแบบโซลชูัน่-โฟกสั คอื วธิกีารบาํบดัทีก่ารปรบัเปลีย่นเป้าหมาย และ
เน้นทีอ่นาคต วธิกีารน้ีเปลีย่นการเน้นการแกไ้ขทีป่ญัหาไปสูก่ารเน้นทีค่าํตอบ โดยไดเ้กดิขึน้บนพืน้ฐาน
ของการมองโลกในแงด่ทีีว่า่ มนุษยเ์ป็นผูม้คีวามสามารถหยุน่ตวั สามารถรบัมอืสถานการณ์ไดด้ ีสามารถ
ฟ้ืนคนืสูส่ภาพเดมิ และมคีวามสามารถในการสรา้งคาํตอบทีส่ามารถเปลีย่นแปลงชวีติของตนได ้ โดย
แนวคดิในการใหค้าํปรกึษาสรา้งขึน้ทา่มกลางมติเิชงิบวก เชน่ ความเขม้แขง็ของบุคคล การไดค้าํตอบ
ของบุคคลในสถานการณ์อื่นๆ รวมทัง้ความสาํเรจ็ในอดตี (Charlesworth; & Jackson.   2004: 316)  
   2.2.2.2 เป้าหมายของการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั 
    เป้าหมายหลกัของการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั คอื การชว่ยเหลอืผูร้บั
คาํปรกึษาเพิม่หรอืพฒันาระดบัของการตระหนกัรูท้ีม่ต่ีอตนเอง จากการทีม่องความสามารถของตนเอง
ในระดบัตํ่า ขาดความกระตอืรอืรน้ มาเป็นผูท้ีท่ ีเ่ลง็เหน็ความสามารถและจุดแขง็ของตน ภายในระยะเวลา
อนัสัน้ ซึง่เป็นลกัษณะของการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั ทัง้น้ีมุง่ใหผู้ร้บัคาํปรกึษาเลง็เหน็ถงึสิง่ที่
เกดิขึน้หลงัจากการบาํบดัในแต่ละระยะ (Hoyt.  2003: 247; อา้งองิจาก Corey.  2001: 288) สว่น
วอลเตอร ์และ เพลเลอร ์ (Walter; & Peller.  1992: 172) กล่าววา่ การใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั 
นัน้ ใหค้วามสาํคญัในการชว่ยเหลอืใหผู้ร้บัคาํปรกึษาระบุเป้าหมายของตนทีช่ดัเจน ทัง้น้ีสง่เสรมิใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในสถานการณ์ทีย่งัคงเป็นปญัหาโดยกระตุน้พลงัของผูร้บัคาํปรกึษา (O’Hanlon; & 
Weiner, Devis.  2003: 215; อา้งองิจาก Corey.  2001: 296) ทัง้น้ีผูร้บัคาํปรกึษาจะไดร้บักําลงัใจใน
การตะหนกัถงึคาํตอบมากกวา่ปญัหา โดยมองวา่ การพดูถงึแต่ปญัหาจะทาํใหป้ญัหาอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 
การพดูถงึการเปลีย่นแปลงกจ็ะทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง นอกจากนัน้ผูร้บัคาํปรกึษากจ็ะไดร้บัการสง่เสรมิ
ใหเ้กดิความแขง็แกรง่โดยคาํนึงถงึสิง่ทีผู่ร้บัคาํปรกึษาเคยทาํแลว้ประสบความสาํเรจ็ เพือ่เป็นประโยชน์
ต่อเป้าหมายต่อไป 
   2.2.2.3 ขัน้ตอนการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั  
    วอลเตอรแ์ละเพลเลอร ์(Walter; & Peller.  1992: 216) ไดอ้ธบิายวา่ ลกัษณะเฉพาะ
ของกระบวนการ SFBT เป็นกระบวนการหน่ึงทีส่ามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัการใหค้าํปรกึษาแบบกลุ่ม 
โดยม ี4 ขัน้ตอน คอื  
     1. ระบุในสิง่ทีผู่ร้บัคาํปรกึษาตอ้งการมากกวา่การคน้หาในสิง่ทีผู่ร้บัคาํปรกึษา
ไมต่อ้งการ   
     2. ไมม่องในแงข่องพยาธสิภาพ แต่มองหาในสิง่ทีผู่ร้บัคาํปรกึษากาํลงัทาํ
แลว้ไดผ้ล โดยใหก้าํลงัใจผูร้บัคาํปรกึษาในการดาํเนินการในทศิทางนัน้ต่อไป   

     3. ในทางกลบักนั ถา้สิง่ทีผู่ร้บัคาํปรกึษากาํลงัทาํไมป่ระสบผลสาํเรจ็กจ็ะให ้
กาํลงัใจในการทดลองทาํในสิง่ทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ   
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     4. ในแต่ละการบาํบดั ไมว่า่จะเป็นการบาํบดัครัง้สดุทา้ย หรอืเป็นการบาํบดั
เพยีงครัง้เดยีว จะยอมรบับุคคลตามทีพ่วกเขาเป็น เป็นการชว่ยเหลอืบุคคลในการสรา้งคาํตอบ ทัง้น้ี
ทศันคตขิองผูนํ้ากลุ่มเป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะนําไปสูค่วามสมัฤทธผิลของกลุ่ม 
    คอเรย่ ์(Corey.  2008: 429 – 430) ไดส้รปุขัน้ตอนของการบาํบดักลุ่มแบบSolution- 
Focused ดงัน้ี 
     1. การตัง้ระดบัสาํหรบักลุ่ม (Setting the tone for the Group) โดยผู้
เอือ้อาํนวยจะชว่ยใหส้มาชกิไดจ้ดัการกบัอารมณ์ตัง้แต่เริม่ตน้กระบวนการ จะเปิดโอกาสใหส้มาชกิกลุ่ม
ไดก้ล่าวถงึปญัหาอยา่งกระชบั โดยผูเ้อือ้อาํนวยจะฟงัดว้ยความเคารพ ทัง้น้ีสมาชกิจะไดม้องเหน็ปญัหา
ของตน 
     2. การเริม่ตน้ตัง้เป้าหมาย (Beginning to set Goal) ผูนํ้ากลุ่มจะรว่มกบั
สมาชกิในการตัง้เป้าหมายทีเ่ป็นไปได ้โดยมกัใชค้าํถามวา่ “อะไรจะเป็นสิง่ทีแ่ตกต่างไปในชวีติของคุณ 
เมือ่ปญัหาไดร้บัการแกไ้ข” ซึง่บางครัง้สมาชกิจะกล่าวถงึสิง่ทีส่มาชกิคนอื่นจะทาํหรอืไมท่าํ จนอาจลมื
เป้าหมายของตน และสมาชกิจะไดร้บัการถามต่อวา่ “แลว้ตวัคุณหล่ะ จะทาํอะไรทีแ่ตกต่างไปจากสมาชกิ” 
ซึง่ในขัน้น้ีจะเป็นกระบวนการของการสรา้งสรรคเ์ป้าหมายของสมาชกิกลุ่ม 
     3. การคน้หาเพือ่ขอ้ยกเวน้เกีย่วกบัปญัหา (Searching for Exceptions to 
the Problem) ผูเ้อือ้อาํนวยจะถามสมาชกิเกีย่วกบัปญัหาทีไ่มไ่ดร้บัการแกไ้ข หรอืปญัหายงัมคีวามรุนแรงน้อย 
โดยสมาชกิจะไดส้าํรวจสิง่เหลา่น้ี ทัง้น้ีสมาชกิจะไดก้ล่าวถงึชว่งเวลาก่อนทีป่ญัหาจะมผีลต่อการดาํเนินชวีติ 
และอะไรทีท่าํใหคุ้ณคงปญัหานัน้ไว ้
     4. สรา้งแรงจงูใจ และใหก้าํลงัใจ (Encouraging Motivation) สรา้งแรงจงูใจ 
โดยทาํใหเ้กดิความหวงั ซึง่เป็นปจัจยัทีส่าํคญัของการบาํบดักลุ่ม ผูเ้อือ้อาํนวยอาจตัง้คาํถามต่อสมาชกิวา่ 
“เมือ่ไดฟ้งัสมาชกิคนอื่นๆ แลว้ มสีมาชกิคนใดทีท่าํใหเ้กดิกาํลงัใจในการทีจ่ะแกไ้ขปญัหาของคณุ” “ใน 
การเขา้กลุ่มครัง้น้ี คุณคดิวา่สมาชกิคนใดทีถู่กครอบงาํดว้ยปญัหาเพยีงเลก็น้อย และปญัหานัน้ไมไ่ดม้าก
ไปกวา่ผูอ้ื่น” 
     5. การชว่ยเหลอืสมาชกิกลุ่มในการพฒันาภารกจิ (Assisting Group Members 
with Task Development) ก่อนสิน้สุดการเขา้กลุ่มในแต่ละครัง้ ผูนํ้ากลุ่มจะเสนอใหส้มาชกิสรุปความ 
มกีารใหข้อ้มลูยอ้นกลบั ใหก้าํลงัใจ และใหข้อ้เสนอแนะทีส่มาชกิตอ้งสงัเกต หรอืเพือ่ดาํเนินการก่อน
การบาํบดัทีนํ่าไปสูก่ารแกป้ญัหาในครัง้ต่อไป เช่น ผูนํ้ากลุ่มอาจใหส้มาชกิกลบัไปพจิารณาวา่ ควรจะ
ทาํอยา่งไร เพือ่ใหป้ญัหาทุเลาลง เป็นตน้ นอกจากนัน้ก่อน สิน้สดุการบาํบดัในแต่ละครัง้ ผูนํ้ากลุ่ม และ
สมาชกิสามารถประเมนิความกา้วหน้าในการบาํบดั ไดด้ว้ยการใชม้าตรสว่นประมาณคา่ และสมาชกิ
จะไดร้บัการถามถงึสิง่ทีจ่าํเป็นต่อการแกป้ญัหาและสิง่ควรเกดิขึน้ในขัน้ต่อไปดว้ย 
     6. ระยะการบาํบดักลุ่มในครัง้ต่อไป (The Next Group Session) ในการเขา้กลุ่ม
ในครัง้ต่อไป ผูนํ้าอาจเริม่ตน้ โดยใชค้าํถามวา่ “สมาชกิคนใดทีต่อ้งการเลา่ใหส้มาชกิฟงัวา่ จากการเขา้กลุ่ม
เมือ่ครัง้ทีแ่ลว้ คุณดขีึน้หรอืไม ่เพราอะไร” ถา้สมาชกิกลา่วถงึสิง่ทีไ่มเ่กดิผล ผูเ้อือ้อาํนวยกจ็ะชว่ยเหลอื
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ใหส้มาชกิรบัรูถ้งึสิง่ทีเ่กดิขึน้ และอาจถามต่อวา่ “สิง่ทีคุ่ณตอ้งการใหเ้กดิขึน้ ซึง่แตกต่างออกไปคอือะไร” 
เป็นตน้  
   2.2.2.4 เทคนิคทีใ่ชใ้นการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั 
    การใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั มเีทคนิคทีส่าํคญั ดงัต่อไปน้ี (Corey.  2008: 
432 – 435)     
     1. การเปลีย่นแปลงก่อนการบาํบดั (Pre-Therapy Change) ซึง่กล่าว ถงึ
การเปลีย่นปลงทีเ่กดิขึน้ก่อนการบาํบดัครัง้แรก โดยการกาํหนดอยา่งชดัเจนผา่นคาํถามของผูใ้หค้าํปรกึษา
ทีว่า่ “คุณจะทาํอะไรบา้ง เมือ่คุณไดร้บัการขอรอ้งใหจ้ดัการกบัปญัหาของคุณ” โดยผูใ้หค้าํปรกึษา 
อาจขยายความ เพือ่นําเขา้สูก่ระบวนการบาํบดั โดยการถามเป็นเสมอืนการใหก้าํลงัใจผูร้บัคาํปรกึษา
ทีอ่าจยงัไมไ่วใ้จผูร้บัคาํปรกึษา และยงัเป็นการใหผู้ร้บัคาํปรกึษาเองไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัตนเองมากขึน้ดว้ย 
     2. การตัง้คาํถาม (Questioning) ซึง่เป็นเครื่องมอืหลกัในการสนทนาและ
การใหค้วามชว่ยเหลอื ผูนํ้ากลุ่มแบบโซลชูัน่-โฟกสั มกัใชก้ารตัง้คาํถาม เพือ่นําไปสูก่ารสรา้งประสบการณ์
มากกวา่การเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยผูนํ้ากลุ่มจะไมถ่ามคาํถามทีต่นคาดวา่รูค้าํตอบ แต่คาํตอบของสมาชกิกลุ่ม
จะเป็นคาํตอบทีก่ระตุน้ความสนใจของผูนํ้ากลุ่มใหไ้ปสูค่าํถามอื่นๆ ต่อไป ทัง้น้ีสมาชกิกลุ่มจะไดร้บั
การสนบัสนุนใหต้อบคาํถามและระบุขอ้คดิเหน็ต่างๆ เกดิการยอมรบัความสามารถสว่นตน ซึง่เหล่าน้ี
เป็นสิง่ทีส่าํคญัต่อการเรยีนรูข้องสมาชกิเพือ่แกไ้ขปญัหาของตน 
     3. คาํถามขอ้ยกเวน้ (Exception Questions) โดยเป็นคาํถามทีนํ่าสมาชกิ
สูส่ภาวะทีไ่มม่ปีญัหาอกีต่อไป ซึง่นําประสบการณ์ในอดตีของสมาชกิมาพจิารณาวา่เหตุใดปญัหา จงึ
ไมเ่กดิขึน้ ทัง้น้ีการสาํรวจดงักล่าวเป็นการเตอืนใหส้มาชกิเลง็เหน็วา่ปญัหาไมใ่ชไ่มม่ทีางแก ้ในการถาม
คาํถามผูใ้หค้าํปรกึษากลุ่มจะกล่าวถงึสิง่ทีเ่ป็นขอ้ยกเวน้ของสมาชกิทีเ่คยเกดิขึน้ ดงันัน้ขอ้ยกเวน้ จงึ
เป็นสภาพการณ์ทีเ่กดิขึน้ไดจ้รงิภายนอกบรบิทของปญัหา ผูร้บัคาํปรกึษาจะไดร้บัการสนบัสนุนใหเ้ปลีย่น
ความเชื่อทีว่า่ ตนไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชวีติได ้ โดยผูใ้หค้าํปรกึษา อาจใหผู้ร้บัคาํปรกึษากลา่วถงึ
ชว่งเวลาทีต่นรูส้กึด ี เมื่อสิง่ต่างๆ ดาํเนินไปในทางทีด่ ี เมือ่ตนไดส้นุกสนานกบัครอบครวัและเพื่อนฝงู 
เมือ่ปญัหาต่างๆไดค้ลีค่ลาย รวมทัง้วธิกีารแกป้ญัหาทีม่คีวามชดัเจนและเป็นไปได ้ทัง้น้ีหน้าทีห่ลกัของ
ผูใ้หค้าํปรกึษากค็อื การแนะนําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงภายใตท้างเลอืกของตน ตามแนวทางทีผู่ร้บั
คาํปรกึษากวา่วา่เคยไดผ้ลมาก่อน 
     4. คาํถามมหศัจรรย ์ (Miracle Question) เป็นคาํถามทีผู่ใ้หค้าํปรกึษาใช้
เพือ่สนบัสนุนใหส้มาชกิกลุ่มวาดฝนัถงึสิง่ทีต่นตอ้งการ ซึง่มคีวามเป็นไปได ้ซึง่ถา้สมาชกิมคีวามกลา้
ทีจ่ะตามความฝนั กเ็ป็นไปไดท้ีส่มาชกิจะพบกบัความสาํเรจ็ ซึง่คาํถามน้ีจะเน้นถงึอนาคตทีส่มาชกิจะ
พจิารณาถงึความแตกต่างเมือ่ไมถู่กครอบงาํดว้ยปญัหา ทัง้น้ีผูใ้หค้าํปรกึษาอาจใชค้าํถามทีว่า่ “ถา้ปาฏหิารยิ์
เกดิขึน้ โดยปญัหาของคุณหมดไป อะไรคอืสิง่ทีแ่ตกต่าง และคุณรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่ปญัหาไดร้บัการแกไ้ข
แลว้” ซึง่สมาชกิจะไดแ้สดงวสิยัทศัน์ถงึสิง่ทีส่ามารถเกดิขึน้เมือ่ปญัหาหมดไป (Sklare.  2005: 342)  
ในกระบวนการพจิารณาวธิกีารแกป้ญัหาน้ี ไดก้ล่าวถงึการเปลีย่นแปลงใน 3 รปูแบบ คอื การเปลีย่นแปลง
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สิง่ทีก่าํลงักระทาํ การเปลีย่นแปลงการมองสภาพปญัหา และการเปลีย่นแปลงจากความเขม้แขง็ในการหา
คาํตอบ (O’Hanlon; &  Weiner, Davis.  2003: 257)  
     5. คาํถามการจดัระดบั ซึง่ผูใ้หค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั จะใชค้าํถาม
การจดัระดบัเมือ่ตอ้งการเปลีย่นแปลงสิง่ทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยงา่ย เชน่ อารมณ์ ความรูส้กึ ยกตวัอยา่ง
เชน่ การใหส้มาชกิกลุ่มกล่าวถงึความรูส้กึวติกกงัวลของตน กอ็าจถามวา่ “ในระดบั 0-10 ถา้ 0 คอื 
ระดบัความรูส้กึทีคุ่ณเขา้กลุ่มครัง้แรก และ 10 คอื วนัทีป่ญัหาของคุณหมดไป ระดบัความวติกกงัวล
ของคุณในตอนน้ีอยูท่ีเ่ทา่ใด ซึง่ถงึแมว้า่ ระดบัของสมาชกิจะสงูขึน้เพยีงเลก็น้อย สมาชกิกจ็ะไดร้บัการถามว่า 
“คุณทาํไดอ้ยา่งไร” “อะไรคอืสิง่ทีค่วรทาํเพือ่ใหไ้ปในระดบัทีส่งูขึน้” ทัง้น้ีคาํถามการจดัระดบัจะชว่ยให้
สมาชกิใสใ่จในสิง่ทีต่นกาํลงักระทาํ โดยสมาชกิไดก้า้วไปสูร่ะดบัทีส่งูขึน้ไดอ้ยา่งไร (Berg.  1944: 102 – 103)  
     6. การสรา้งภารกจิการบาํบดัครัง้แรก (Formula First Session Task) เป็น
รปูแบบของการบา้นทีผู่ใ้หค้าํปรกึษามอบใหก้บัสมาชกิ ระหวา่งการบาํบดัครัง้แรกและครัง้ทีส่อง โดย
ผูนํ้ากลุ่มอาจกล่าววา่ “ระหวา่งการพบกนัครัง้น้ีและครัง้ต่อไป ใหทุ้กคนสงัเกตโดยอธบิายวา่ไดเ้กดิสิง่ใด
ขึน้กบัคุณบา้ง (ในแงข่องครอบครวั ชวีติ และสมัพนัธภาพ) ซึง่คุณกต็อ้งการใหเ้ป็นต่อไป” (de ShaZer.  
1985: 137) โดยในครัง้ทีส่องสมาชกิจะถูกถามถงึสิง่ทีต่นสงัเกตเหน็และตอ้งการใหเ้กดิขึน้ในอนาคต 
ซึง่ เดอร ์ชาเซอร ์(de ShaZer.  1985: 138) กล่าววา่ การชว่ยเหลอืเชน่น้ีจะชว่ยสง่เสรมิการมองโลก
ในแงด่แีละเกดิความหวงัภายใตส้ถานการณ์ของตน ซึง่สมาชกิสว่นใหญ่จะใหค้วามรว่มมอืกบัการสรา้ง
ภารกจิการบาํบดัครัง้แรก โดยรายงานการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่การบาํบดัครัง้แรก ซึง่ เบอรโ์ทลโิน 
และ โอเฮนลอน (Bertolino; & O’Hanlon.  2002: 341) กล่าววา่ “การรกัษาโดยการสรา้งภารกจิการบาํบดั
ครัง้แรก จะใชห้ลงัจากทีผู่ร้บัคาํปรกึษาไดแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่งราว และมมุมองของตน ซึง่
เป็นสิง่สาํคญัทีว่า่ สมาชกิกลุ่มควรมคีวามเขา้ใจก่อนทีจ่ะเปลีย่นแปลง 
     7. ขอ้มลูยอ้นกลบัของผูใ้หค้าํปรกึษาสาํหรบัสมาชกิกลุ่ม (Therapist Feedback 
to Group Members) ซึง่ผูใ้หค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั จะใหเ้วลากบัการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัในการบาํบดั
แต่ละครัง้ โดยการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัจะชว่ยใหส้มาชกิเกดิการเรยีนรู ้โดย เดอชอง และ เบอรก์ (De Jong; 
& Berg.  2002: 415) ไดอ้ธบิายถงึการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัทีเ่ป็นพืน้ฐาน คอื การชมเชย การเชื่อมต่อ 
และการเสนอแนะภารกจิ ซึง่การชมเชยเป็นการรบัรองวา่ผูร้บัคาํปรกึษากาํลงัดาํเนินการเพือ่ไปสูค่าํตอบ
ทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ีเป็นเหมอืนการสนบัสนุนและสรา้งความหวงัของผูร้บัคาํปรกึษา ใหส้ามารถบรรลุ
เป้าหมายของตนดว้ยความเขม้แขง็ สว่นการเชื่อมต่อ เป็นสิง่ทีนํ่าไปสูก่ารเสนอแนะภารกจิ ซึง่เป็นลาํดบัทีส่าม 
โดยเป็นการใหก้ารบา้น ทีผู่ร้บัคาํปรกึษาจะไดส้งัเกตในสิง่ทีแ่ตกต่างไป ไมว่า่จะเป็นวธิคีดิ รูส้กึ รวมทัง้
ปฏบิตั ิทัง้น้ีสมาชกิจะไดร้บัมอบหมายเมือ่สมาชกิไมแ่น่ใจวา่ สิง่ทีต่นตอ้งการแตกต่างไปหรอืไม ่ซึง่
ผูใ้หค้าํปรกึษาเชื่อวา่ภารกจิเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูร้บัคาํปรกึษาในการสรา้งวธิกีารแกป้ญัหาต่อไป 
   2.2.2.5 บทบาทและหน้าทีข่องผูใ้หค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั 
    ผูใ้หค้าํปรกึษาตามแนวคดิน้ี มหีน้าทีต่่อไปน้ี  
     1. ผูใ้หค้าํปรกึษากลุ่มแบบโซลชูัน่-โฟกสั จะอยูใ่นฐานะของ “การใชผู้ร้อบรู”้ 
กล่าวคอื แทนทีผู่ใ้หค้าํปรกึษาจะเป็นผูเ้ชีย่วชาญ กใ็หผู้ร้บัคาํปรกึษาเป็นผูเ้ชีย่วชาญแทน ในฐานะที่
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สมาชกิกลุ่มจะเป็นผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัชวีติและเป็นผูท้ีจ่ะนําไปสูส่ ิง่ทีต่นตอ้งการ ทัง้น้ีผูใ้หค้าํปรกึษา
มแีนวโน้มทีจ่ะมองตนเองเสมอืนมคัคุเทศก ์ทีเ่ป็นผูร้ว่มคน้พบ หรอืผูร้ว่มสรา้งคาํตอบ (Metcalf.  1998: 362) 
     2. ผูใ้หค้าํปรกึษากลุ่มแบบโซลชูัน่-โฟกสั จะทาํหน้าทีส่งัเกตสมาชกิในกลุ่ม 
และพยายามนํามมุมอง วธิกีาร และลกัษณะเฉพาะในเรือ่งประสบการณ์ของผูร้บัคาํปรกึษาออกมา  
     3. ผูใ้หค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั จะใหค้วามรว่มมอื เป็นเสมอืนหุน้สว่น 
มคีวามเหน็อกเหน็ใจ ซึง่ในกระบวนการบาํบดัจะมองว่าเป็นสิง่ทีส่าํคญัมากกวา่การประเมนิ หรอืเน้น
ในเรือ่งวธิกีาร ทัง้น้ีผูใ้หค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั จะพยายามหลกีเลีย่งการใชภ้าษาในลกัษณะของ
การวนิิจฉยั ประเมนิ และรกัษา  
   2.2.2.6 การใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั กบัความหวงั 
    การบาํบดัแบบโซลชูัน่-โฟกสั กบัมุมมองในเรือ่งของความหวงันัน้ นบัวา่มแีนวคดิ
ทีค่ลา้ยคลงึกนัมาก โดยแนวคดิหน่ีงทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนัมากทีส่ดุ คอื มมุมองในเรือ่งความเขม้แขง็ 
ทัง้น้ีทฤษฎทีางจติวทิยาเดมิโดยมากนัน้ มกัจะมองคนในแงข่องความออ่นแอและเน้นทีป่ญัหาแทนทีจ่ะ
มองในสว่นของความเขม้แขง็และความสามารถของบุคคล ซึง่เป็นมมุมองหลกัของความหวงั โดยสอดคลอ้ง
กบัการบาํบดัแบบโซลชูัน่-โฟกสั ทีมุ่ง่เน้นไปทีก่ารคน้พบสิง่ทีผู่ร้บับรกิารสามารถกระทาํไดแ้ละไมเ่ป็น
พฤตกิรรมทีก่่อใหเ้กดิปญัหา นอกจากน้ีการบาํบดัแบบโซลชูัน่-โฟกสั กบัทฤษฎคีวามหวงันัน้ เป็นวธิกีาร
ทีค่าํนึงถงึอนาคต กล่าวคอื การบาํบดัแบบโซลชูัน่-โฟกสั จะสง่เสรมิใหผู้ร้บับรกิารสรา้งวสิยัทศัน์ทีว่า่ 
ความไมพ่งึพอใจทีค่งอยูจ่ะไมเ่ป็นปญัหาอกีต่อไป โดยก่อนการบาํบดันัน้ผูร้บับรกิารจะไดย้อมรบัความจรงิ
ทีว่า่ตนไดแ้สดงพฤตกิรรมทีย่งัทาํใหป้ญัหาคงอยู ่ทัง้น้ีผูบ้าํบดัแบบโซลชูัน่-โฟกสั จงึสง่เสรมิใหผู้ร้บับรกิาร
เกดิความรูส้กึทีว่า่จะเป็นอยา่งไรถา้ตนไดห้ลุดพน้จากปญัหาเหล่านัน้ ซึง่ผูร้บับรกิารจะเริม่มองอนาคต
ในขณะทีเ่ชื่อวา่สิง่ดีๆ  จะเกดิขึน้ ทัง้น้ีจงึเป็นการเริม่ตน้มองเป้าหมายทีต่นปรารถนา กล่าวคอื ผูร้บับรกิาร
จะกลายเป็นผูท้ีม่คีวามหวงัมากยิง่ขึน้ ซึง่ถา้ยงัคงบาํบดัต่อไป ผูร้บับรกิาร กอ็าจจะมกีารพฒันาความรูส้กึ
ทีต่นสามารถแกป้ญัหาต่างๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการไปสูเ่ป้าหมายได ้ดงันัน้ดว้ยเทคนิคจากการบาํบดั
แบบโซลชูัน่-โฟกสั ผูร้บับรกิารกจ็ะไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะสรา้งความหวงัใหม่ๆ  รวมทัง้แสดงพฤตกิรรมทีค่งไว้
ซึง่ความหวงัดงักล่าว โดยผูท้ีม่คีวามหวงักจ็ะมองอนาคตในแงด่แีละมองวา่ปญัหาในอนาคตนัน้สามารถ
แกไ้ขไดน้ัน้เอง (Snyder.  1994: 158 – 162)  
    สว่นเป้าหมายแรกเป้าหมายหน่ึงของการบาํบดัแบบโซลชูัน่-โฟกสั นัน่กค็อื การชว่ย
ใหผู้ร้บับรกิารไดเ้ลอืกเป้าหมาย ซึง่ผูบ้าํบดักจ็ะถอืวา่การบาํบดัจะสิน้สดุลงกต่็อเมือ่เป้าหมายนัน้สาํเรจ็
หรอืผูร้บับรกิารเกดิการพฒันา ทัง้น้ีการกาํหนดเป้าหมายจดัเป็นองคป์ระกอบแรกของกระบวนการของ
ความหวงั ซึง่ถา้เป้าหมายมคีวามชดัเจนผูร้บับรกิารกจ็ะสามารถไปสูก่ระบวนการของการสรา้งวธิกีาร
แกป้ญัหา (วถิทีาง) รวมทัง้หาความสมัพนัธใ์นเรือ่งของพฤตกิรรมทีจ่ะนําไปสูเ่ป้าหมายนัน้ได ้ ซึง่ใน
ขัน้ตอนน้ี ถา้ผูร้บับรกิารยงัมองไมเ่หน็ถงึความสมัพนัธข์องพฤตกิรรมหรอืไมเ่ขา้ใจวา่ พฤตกิรรมใดที่
จะทาํใหต้นไปสูเ่ป้าหมาย ผูบ้าํบดักจ็ะกจ็ะฝึกใหผู้ร้บับรกิารคดิผา่นมมุมองของ “การลงมอืทาํ” มากกวา่ 
“การแสดงความไมพ่อใจ โดยเริม่จากการทาํใหเ้ป้าหมายเลก็ๆบรรลุผลก่อน ซึง่วธิกีารน้ีจะเป็นการกระตุน้
ของผูร้บับรกิารในแงข่องความสามารถทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมาย ซึง่กเ็รยีกวา่ “ความรูส้กึของแรงกระตุน้”  
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 และนัน่กเ็ป็นกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัความหวงั โดยในมมุมองของความหวงัความไมพ่งึพอใจ
ขา้งตน้กเ็สมอืนอุปสรรคทีข่ดัขวางการดาํเนินการไปสูเ่ป้าหมาย และวธิกีารแกป้ญัหากเ็ป็นเหมอืนวถิทีาง
หรอืทางเลอืกทีจ่ะหลบหลกีอุปสรรคเพื่อไปสูเ่ป้าหมายเหล่านัน้นัน่เอง 
 กล่าวโดยสรุปคอื ผูร้บับรกิารจะไดเ้รยีนรูถ้งึวธิสีรา้งวถิทีางหรอืทางเลอืกทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมาย 
ซึง่ผูบ้าํบดัแบบโซลชูัน่-โฟกสั กจ็ะสง่เสรมิความหวงัใหมน้ี่ดว้ยการสะทอ้นและสนบัสนุนความสามารถ
ของผูร้บับรกิารในการทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงและหาวธิกีารแกป้ญัหาทีไ่ดผ้ล ดว้ยการเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรม ซึง่สิง่เหล่าน้ีจะเป็นการสรา้งมุมมองทีม่คีวามหวงั โดยตระหนกัถงึความสามารถของตนวา่
สามารถแกป้ญัหาและไปสูเ่ป้าหมายทีต่นปรารถนาได ้(Snyder.  1994: 158 – 162) 
  2.2.3 การใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า (Narrative Counseling)   
   2.2.3.1 เป้าหมายของการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า  
    การใหค้าํปรกึษากลุ่มแบบเรือ่งเล่า มจุีดมุง่หมายเพือ่สนบัสนุนใหผู้ร้บัคาํปรกึษา
มองชวีติในมมุมองทีห่ลากหลาย โดยหาทางเลอืกทีเ่ป็นไปไดส้าํหรบัตนเทา่ทีจ่ะสามารถหาได ้แทนที่
จะมองในแงมุ่มเดยีว ผา่นการเล่าเรื่องราวทีช่อบซึง่เกีย่วขอ้งกบัประสบการณ์และแสดงถงึเอกลกัษณ์
แหง่ตน ทัง้น้ีเพือ่ใหเ้กดิการสาํรวจประสบการณ์ในเชงิอตันยั กล่าวคอื สาํรวจความหวงั ความตอ้งการ 
เป้าหมาย จนิตนาการ และแรงบนัดาลใจของตน กลา่วคอื การใหค้าํปรกึษากลุ่มแบบเรือ่งเล่าหรอืแนราทฟี 
เป็นวธิกีารทีมุ่ง่พฒันาทางเลอืก โดยทาํใหผู้ร้บัคาํปรกึษาเป็นอสิระจากเรือ่งราวทีเ่ป็นปญัหา  
   2.2.3.2 เทคนิคทีใ่ชใ้นการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า 
    การใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า มเีทคนิคทีส่าํคญั ดงัต่อไปน้ี (Goldenberg; & 
Goldenberg.  2006: 371 – 379) 
     1. การใชค้าํถามในการบาํบดั (Employing Therapeutic Questions) เป็น
การตัง้คาํถามอยา่งมเีหตุผลและระมดัระวงัในการเปิดแนวทางของความคดิ แทนทีจ่ะใชก้ารสงัเกตและ
การตคีวามหมาย ซึง่การตัง้คาํถามทีส่ภุาพและมคีวามต่อเน่ืองของผูใ้หค้าํปรกึษาจะนําไปสูส่ ิง่ทีผู่ร้บั
คาํปรกึษากาํลงัประสบอยู ่ทัง้น้ีผูใ้หค้าํปรกึษาอาจรอ้งขอใหผู้ร้บัคาํปรกึษาบรรยายเกีย่วกบัเรือ่งราวที่
เป็นปญัหา และพฒันาถงึทางเลอืกทีห่ลากหลาย ซึง่บ่อยครัง้ทีก่ารตัง้คาํถามจะมคีวามสมัพนัธเ์ชือ่มโยง
กบัเรือ่งราวใหม่ๆ  
     2. การแสวงหาผลลพัธท์ีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ (Seeking Unique Outcomes)  
เป็นการพจิารณาปญัหา โดยผูใ้หค้าํปรกึษาจะรบัฟงัผูร้บัปรกึษาโดยหาคาํอธบิายถงึเหตุการณ์และประสบการณ์
ทีไ่มส่อดคลอ้งกบัเรือ่งราวทีเ่ป็นปญัหา ในฐานะทีเ่ป็นหนทางทีจ่ะเป็นไปได ้ตลอดจนมสีว่นรว่มในบท
สนทนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งราวทีส่รา้งขึน้มาใหม ่เพือ่นําไปสูก่ารพฒันาทางเลอืก อกีทางเลอืกหน่ึง ผูใ้ห้
คาํปรกึษาอาจขอใหผู้ร้บัคาํปรกึษาคน้หาผลลพัธท์ีม่ลีกัษณะเฉพาะ อาจเป็นเหตุการณ์ การกระทาํ หรอื
ความคดิทีข่ดักบัเรือ่งราวทีเ่ป็นปญัหา  
     3. การรว่มมอืสรา้งเรื่องราวทางเลอืก (Co-constructing Alternative Stories)  
เป็นเทคนิคทีต่่อเน่ืองจากการทีผู่ร้บัคาํปรกึษารบัรูถ้งึเรือ่งราวทีเ่ป็นปญัหาซึง่มอีทิธพิลต่อตน โดยขณะที่
การบรรยายไดส้ง่เสรมิใหผู้ร้บัคาํปรกึษาไดต้รวจสอบปญัหา ผูร้บัคาํปรกึษากอ็าจจะเริม่รบัรูถ้งึความเป็นไปได้
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อื่นๆ ทีก่วา้งมากขึน้ ตลอดจนเรือ่งราวทีช่อบหรอืมพีลงั ซึง่การกล่าวถงึผลลพัธท์ีเ่ป็นเอกลกัษณ์ อาจ
ทาํใหเ้รือ่งราวทางเลอืกในอนาคตมคีวามเขม้แขง็ ดงันัน้ผูใ้หค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่าจะสนบัสนุนใหผู้ร้บั
คาํปรกึษาเล่าแลว้เล่าอกีในเรือ่งราวทีต่นเองชอบ ตลอดจนทาํเรื่องราวเหล่านัน้ใหช้ดัเจนมากขึน้ 
     4. เทคนิคแบบแผน จดหมาย และมติรภาพในการบาํบดั (Therapeutic 
Ceremonies Letters and Leagues) เทคนิคแบบแผนเป็นการใชก้ารสะทอ้นของกลุ่ม โดยชว่ยเล่าและ
เล่าซํ้าเรื่องราว เพื่อใหผู้ร้บัคาํปรกึษาไดต้รวจสอบเรื่องราวทีต่นพอใจ สว่นเทคนิคจดหมายเป็นการชว่ยให้
ผูร้บัคาํปรกึษาไดเ้ชื่อมโยงเรือ่งรางของทางเลอืกทีต่นไดพ้ฒันาขึน้มา และมติรภาพในการบาํบดั เป็น
การสนบัสนุนซึง่กนัและกนั ตลอดจนเสรมิสรา้งทกัษะของกลุ่ม เพื่อทีจ่ะสนบัสนุนการเปลีย่นแปลงการนําเสนอ
เกีย่วกบัปญัหา 
   2.2.3.3 บทบาทและหน้าทีข่องผูใ้หค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า 
    ผูนํ้ากลุ่มการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า มหีน้าทีห่ลกั คอื การรว่มมอืกบัผูร้บั
คาํปรกึษาในการสาํรวจทางเลอืกหรอืแผนการของทางเลอืกในการดาํรงชวีติ ทัง้น้ีสนบัสนุนใหผู้ร้บัคาํปรกึษา
เล่าแลว้เล่าอกีในเรื่องราวทีต่นเองชอบ ตลอดจนทาํเรื่องราวเหล่านัน้ใหช้ดัเจนขึน้ กล่าวคอื ผูใ้หค้าํปรกึษา
แบบเรือ่งเล่าไมไ่ดช้ว่ยใหผู้ร้บัคาํปรกึษาเปลีย่นแปลงเรือ่งราว จากเรือ่งหน่ึงไปสูอ่กีเรือ่งหน่ึง แต่ชว่ยให้
ผูร้บัคาํปรกึษาไดม้องเหน็ชวีติแบบเรือ่งราวทีม่คีวามหลากหลาย  
   2.2.3.4 การใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่ากบัความหวงั 
    เน่ืองจากการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า มุง่เน้นใหผู้ร้บัคาํปรกึษามองชวีติในมมุมอง
ทีห่ลากหลาย โดยหาทางเลอืกทีเ่ป็นไปไดส้าํหรบัตนเทา่ทีจ่ะสามารถหาได ้ แทนทีจ่ะมองในแงม่มุเดยีว 
ผา่นการเล่าเรือ่งราวทีช่อบซึง่เกีย่วขอ้งกบัประสบการณ์และแสดงถงึเอกลกัษณ์แหง่ตน จงึมคีวามสอดคลอ้ง
กบัรปูแบบของความหวงั ซึง่องคป์ระกอบหน่ึงคอืการสรา้งแนวทางต่างๆ ทีเ่ป็นไปไดส้าํหรบัตน และ
ดว้ยการใหค้าํปรกึษาแบบเรื่องเล่าสนบัสนุนใหผู้ร้บัคาํปรกึษาสาํรวจประสบการณ์ในเชงิอตันยั โดยสาํรวจ
ความหวงั ความตอ้งการ และเป้าหมาย จงึทาํใหก้ารใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่าเป็นวธิกีารทีเ่ป็นทีเ่หมาะสม
ในการเสรมิสรา้งความหวงัทางดา้นการศกึษาของวยัรุน่  
 2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัรปูแบบการให้คาํปรึกษากลุ่มและทฤษฎีการให้คาํปรึกษา 
  2.3.1 งานวจิยัในต่างประเทศ   
   ลุทเจนดอฟ (Lutgendorf.  1998: 204 – 214)  ไดศ้กึษาและพบวา่ ภาวะวติกกงัวล
และการรบกวนทางอารมณ์ในเพศชายทีต่ดิเชือ้ เอช ไอ ว ีลดลงหลงัจากไดเ้ขา้กลุ่มการจดัการความเครยีด
โดยใชพ้ฤตกิรรมนิยมทีเ่น้นการรูค้ดิ 10 สปัดาห ์ทัง้น้ีจากโครงสรา้งของการทาํกลุ่มกเ็พือ่ 1) เพิม่ทกัษะ
การจดัการทางดา้นการรูค้ดิ และพฤตกิรรมนิยมทีส่ง่ผลถงึการจดัการกบัความทุกขท์ีเ่กดิจากอาการของ
โรคเอดส ์  และ 2) เพิม่การสนบัสนุนจากสงัคมระหวา่งสมาชกิดว้ยกนั โดยในการเขา้กลุ่มไดฝึ้กสิง่ที่
จะชว่ยสนบัสนบัสนุนใหม้กีารเปลีย่นแปลงทกัษะการจดัการและสนบัสนุนทางสงัคม เพือ่ชว่ยลดภาวะ
วติกกงัวล ทัง้น้ีความทุกขท์ีเ่กดิจากอาการของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีเ่ขา้กลุ่มมคีวามสามารถ
ในการยอมรบัและมมีมุมองทางบวกเพิม่มากขึน้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบักลุ่มควบคุม สว่นการสนบัสนุน



 

 

46 

ทางสงัคมจากกลุ่มสมาชกินัน้ พบวา่ มคีวามเอาใจใสต่่ออารมณ์ผูอ้ื่นมากขึน้ มทีกัษะการพดูทีเ่หมาะสม
ในการชว่ยเหลอืกนั โดยในกลุ่มควบคุมนัน้ไมม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัสาํคญั 
   มฮูมัหมดั และรอฮานี (Mohammad; & Rohany.  2009: 334 – 342) ไดศ้กึษาถงึ
ผลของการใหค้าํปรกึษากลุ่มโดยใชก้ารบาํบดัแบบพจิารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤตกิรรม (REBT) 
ในเดก็วยัรุน่ทีม่ปีญัหาพอ่แมห่ยา่รา้งกนั โดยวตัถุประสงคข์องการศกึษาครัง้น้ี คอื 1) ระบุสาเหตุปญัหา
ของวยัรุน่ทีพ่อ่แมห่ยา่รา้งกนั 2) เพือ่สาํรวจผลของการใหค้าํปรกึษากลุ่ม และ 3) ระบุผลของการให้
คาํปรกึษากลุ่มเพือ่นําไปวางแผนทางดา้นอาชพีและการศกึษา โดยในการศกึษาครัง้น้ีเป็นกลุ่มนกัเรยีนหญงิ
จาํนวน 10 คน ทีไ่ดม้าจากการสุม่แบบเจาะจง และผลการศกึษาอธบิายไดว้า่ การใหค้าํปรกึษากลุ่ม สามารถ
ตรวจสอบสิง่ทีร่บกวนวยัรุน่นัน้คอืความเชือ่ทีไ่รเ้หตุผล และการใหค้าํปรกึษากลุ่มสามารถเปลีย่นแปลง
ระบบความคดิทีไ่มม่เีหตุผลมาเป็นความคดิทีส่มเหตุสมผลมากขึน้ นอกจากนัน้การใหค้าํปรกึษากลุ่ม
สามารถเสรมิสรา้งกระบวนการทาํงานและวางแผนสาํหรบังานดา้นการศกึษาและอาชพีต่อไปได ้
   ซอฮาบ;ี มฮูมัหมดั; และ อาดมั (Sohrabi; Mohammadi, & Aghdam.  2013: 1782 – 1784) 
ไดศ้กึษาถงึผลของการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ดว้ยวธิกีารแกป้ญัหาต่อการพฒันาศกัยภาพทางการศกึษาของ
นกัเรยีนหญงิในระดบัมธัยมศกึษา ทัง้น้ีไดใ้ชแ้บบสอบถามศกัยภาพแหง่ตนทางดา้นการศกึษา กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นนกัเรยีนทีม่รีะดบัคะแนนศกัยภาพแหง่ตนทางดา้นการศกึษาน้อยทีส่ดุ จาํนวน 40 คน แบ่งเป็น
กลุ่มทดลองและควบคุม ซึง่กลุ่มทดลองไดร้บัการใหค้าํปรกึษาดว้ยวธิกีารแกป้ญัหา จาํนวน 10 ครัง้ โดย
หลงัจากใหค้าํปรกึษากลุ่มผา่นไป 10 สปัดาห ์ใหท้ัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตอบแบบสอบถามศกัยภาพ
แหง่ตน ทางดา้นการศกึษาอกีครัง้ เป็นคะแนนหลงัการทดลอง ซึง่ผลแสดงใหเ้หน็วา่การใหค้าํปรกึษากลุ่ม
ดว้ยวธิกีารแกป้ญัหาสามารถเสรมิสรา้งศกัยภาพแหง่ตนทางดา้นการศกึษาของนกัเรยีนได ้
  2.3.2 งานวจิยัในประเทศ 
   ศราวด ีสวุรรณประเสรฐิ (2543: 177 – 179) ไดศ้กึษาถงึผลของการใหค้าํปรกึษากลุ่ม
ตามทฤษฎพีฤตกิรรมการรูค้ดิทีม่ต่ีอความเชื่อดา้นสขุภาพในการป้องกนัโรคเอดส ์และการเหน็คุณคา่
ในตนเองของเดก็นกัเรยีนวยัรุน่ โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนอาชวีศกึษา จาํนวน 20 คน ซึง่มคีะแนน
ตามแบบประเมนิความเชื่อดา้นสขุภาพในการป้องกนัโรคเอดสแ์ละคะแนนการเหน็คุณคา่ในตนเองตํ่ากวา่ 
คา่เฉลีย่ จากนัน้สุม่อยา่งงา่ยเป็นกลุ่มทดลอง จาํนวน 10 คน และกลุ่มควบคุมจาํนวน 10 คน ซึง่กลุ่ม
ทดลองไดร้บัโปรแกรมการใหค้าํปรกึษากลุ่มตามทฤษฎพีฤตกิรรมการรูค้ดิ จาํนวน 10 ครัง้ เป็นเวลา 
5 สปัดาห ์ทัง้น้ีพบวา่ กลุม่ทดลองมรีะดบัคะแนนความเชื่อดา้นสขุภาพในการป้องกนัโรคเอดส ์และ
คะแนนการเหน็คุณคา่ในตนเองภายหลงัการทดลองและในระยะตดิตามผลสงูกวา่ก่อนการทดลองและ
สงูกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   นงนุช ศรตีระบุตร (2545: 203 – 205) ไดศ้กึษาผลของการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ตามแนว
ทฤษฎกีารใหค้าํปรกึษาแบบผสม และการฝึกผอ่นคลายต่อการลดความเครยีดในผูป้ว่ยความดนัโลหติสงู 
โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูป้ว่ยความดนัโลหติสงู แผนกผูป้ว่ยนอก โรงพยาบาลศรเีชยีงใหม ่จาํนวน 16 คน 

โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทัง้น้ีกลุ่มทดลองไดร้บัการใหค้าํปรกึษาแบบกลุ่ม ตามแนว
ทฤษฎกีารใหค้าํปรกึษาแบบผสม และฝึกผอ่นคลาย สว่นกลุ่มทดลองไดร้บัการฝึกผอ่นคลาย ซึง่ผลการทดลอง
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พบวา่ กลุ่มทดลองมคีา่เฉลีย่ความเครยีด ชพีจร การหายใจ ความดนัโลหติตวับน น้อยกวา่กลุ่มควบคุม
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
   วรีวรรณ บุญวงศ ์(2546: 225 – 226) ไดศ้กึษาถงึผลการใหค้าํปรกึษากลุ่มตามทฤษฎี
พฤตกิรรมนิยมทีเ่น้นการรูค้ดิทีม่ต่ีอความเหน่ือยลา้ของผูป้ว่ยโรคเบาหวานชนิดที ่2 โรงพยาบาลสง่เสรมิ
สขุภาพ ศนูยอ์นามยัที ่11 จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูป้ว่ยโรคเบาหวานชนิดที ่2 
ทีม่คีวามเหน่ือยลา้ตัง้แต่เปอรเ์ซน็ตไ์ทลท์ี ่ 50 ขึน้ไป จาํนวน 8 คน ซึง่ไดม้าจากการสุม่แบบเจาะจง 
ทัง้น้ีกลุ่มตวัอยา่งไดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่มตามทฤษฎพีฤตกิรรมนิยมทีเ่น้นการรูค้ดิ จาํนวน 12 ครัง้ 
เป็นเวลา 12 สปัดาห ์หลงัจากการทดลองพบวา่ ผูป้ว่ยโรคเบาหวานชนิดที ่2 มคีวามเหน่ือยลา้ลดลง
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  
3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัวยัรุน่ 
 3.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัวยัรุ่น 
  3.1.1 ความหมายของวยัรุน่ 
   เฮอรล์อค (Heurlock.  1978: n.p.) ไดอ้ธบิายคาํวา่ วยัรุน่ โดยตรงกบัภาษา องักฤษ
วา่ Adolescent มรีากศพัทม์าจากภาษาลาตนิวา่ Adolescere ซึง่มคีวามหมายวา่ เจรญิเตบิโต หรอื
เจรญิเตบิโตไปสูวุ่ฒภิาวะ (Maturity)  
   ไรท ์(Write.  1988: 77 – 100) ไดอ้ธบิายความหมายของคาํวา่ วยัรุน่ วา่เป็นชว่งเวลา
ทีเ่ริม่เขา้สูว่ยัหนุ่มสาว (Puberty) ซึง่ในระยะน้ีจะมกีารเจรญิเตบิโตทางดา้นรา่งกายอยา่งรวดเรว็ตลอดจนมี
การเปลีย่นแปลงรปูร่าง ซึง่จะปรากฏลกัษณะแสดงความเป็นเพศชายและเพศหญงิทีช่ดัเจน และมี
การเปลีย่นแปลงทางดา้นอารมณ์เกดิขึน้ 
   สชุา จนัทรเ์อม (2547: 24) กล่าววา่ วยัรุน่ คอื วยัทีส่ ิน้สดุความเป็นเดก็เป็นวยัที่
เป็นสะพานไปหาผูใ้หญ่ ไม่มเีสน้ขดีขัน้ทีแ่น่นอนว่า เริม่ตน้เมื่อใดและสิน้สุดเมื่อใด แต่กาํหนดจาก
การเปลีย่นแปลงทางรา่งกายและรปูรา่งเป็นสาํคญั 
 จากความหมายของวยัรุน่สรปุไดว้า่ วยัรุน่ หมายถงึ วยัทีส่ ิน้สดุความเป็นเดก็ และเป็นชว่งเวลา
ทีเ่ริม่เขา้สู่วยัหนุ่มสาว โดยในระยะน้ีจะมกีารเจรญิเตบิโตทางดา้นร่างกายอยา่งรวดเรว็ ตลอดจนมี
การเปลีย่นแปลงรปูร่าง ซึง่จะปรากฏลกัษณะแสดงความเป็นเพศชายและเพศหญงิทีช่ดัเจน และมี
การเปลีย่นแปลงทางดา้นอารมณ์เกดิขึน้  
  3.1.2 การแบ่งชว่งอายขุองวยัรุน่ 
   ดวีอเรทกี ้(Dworetzky.  1999: 114) ไดก้าํหนดชว่งอายขุองวยัรุน่ไวว้า่ อยูใ่นชว่ง
อาย ุ12 – 18 ปี 
   ศรเีรอืน แกว้กงัวาล (2553: 329) ไดแ้บ่งชว่งอายวุยัรุน่เป็น 3 ระยะ โดยใชเ้กณฑ์
ความเป็นเดก็และผูใ้หญ่ตดัสนิ คอื 
    1. ชว่งวยัแรกรุน่ ชว่งอายปุระมาณ 12 – 15 ปี 
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    2. ชว่งวยัรุน่ตอนกลาง ชว่งอายปุระมาณ 16 – 17 ปี 
    3. ชว่งวยัรุน่ตอนปลาย ชว่งอายปุระมาณ 18 – 25 ปี 
   การแบ่งชว่งอายขุองวยัรุน่สรปุไดว้า่แบ่งไดเ้ป็น 3 ระยะ คอื วยัรุน่ตอนตน้ วยัรุน่
ตอนกลาง และวยัรุน่ตอนปลาย ทัง้น้ีอาจแตกต่างกนับา้งเลก็น้อยในชว่งของอายทุีเ่ริม่ตน้และสิน้สดุ 
  3.1.3 พฒันาการของวยัรุน่ 
   “พฒันาการ” หมายถงึ การเปลีย่นแปลงทัง้ทางดา้นโครงสรา้งและแบบแผนของรา่งกาย
ทุกๆ สว่น การเปลีย่นแปลงน้ีจะพฒันาไปเรือ่ยๆ จากระยะหน่ึงไปสูอ่กีระยะหน่ึง อนัจะทาํใหม้ลีกัษณะ
และความสามารถใหม่ๆ  เกดิขึน้ ซึง่จะทาํใหเ้กดิความเจรญิเตบิโตตามลาํดบัทัง้ทางรา่งกาย อารมณ์ 
สงัคม และสตปิญัญา (โสภา ชปีลมนัน์.  2543: 112) โดยทัว่ไปพฒันาการทีส่าํคญัของวยัรุน่แบ่งออก
ไดด้งัน้ี 
   3.1.3.1 พฒันาการดา้นรา่งกาย 
    พฒันาการทางกายเป็นไปในแงข่องความงอกงาม เจรญิเตบิโตถงึขดีสมบูรณ์ เพื่อ 
ทาํหน้าทีอ่ยา่งเตม็ที ่ความเจรญิเตบิโตมทีัง้สว่นภายนอกทีม่องเหน็ไดง้า่ย เชน่ สว่นสงู น้ําหนกั รปูหน้า 
สว่นสดัของรา่งกาย ลกัษณะเสน้ผม ฯลฯ และความเจรญิสว่นภายใน เชน่ การทาํงานของต่อมบางชนิด 
โครงกระดกูแขง็ขึน้ การผลติเซลลส์บืพนัธุใ์นเพศชาย การมปีระจาํเดอืนของเพศหญงิ ฯลฯ ความเจรญิเตบิโต 
ทางกายมชีว่งหน่ึง ซึง่เป็นระยะพกั ซึง่เมื่อผา่นพน้ชว่งน้ีไปแลว้ จะมกีารเปลีย่นแปลงทางรา่งกายอยา่งรวดเรว็ 
โดยเฉพาะเดก็หญงิ เดก็ทีม่รีปูรา่งผอมอาจมรีปูกายอว้นขึน้กวา่เดมิ ในบางโอกาสจงึเรยีกระยะชว่งน้ีวา่ 
ชว่งไขมนั (Fat Period) ระบบการยอ่ยอาหารและการใชป้ระโยชน์จากอาหารทาํงานเรว็และมากกวา่เดมิ 
เพราะรา่งกายกาํลงัเจรญิเตบิโต เดก็จงึกนิเก่ง หวิเก่ง กนิไมเ่ลอืก งว่งนอนบ่อย กล่าวไดว้า่ เป็นระยะ
กาํลงักนิกาํลงันอน ในขณะเดยีวกนักลา้มเน้ือของเดก็ชายเจรญิมากขึน้ อวยัวะเพศเริม่ทาํงาน เสยีงของ
เดก็ชายเริม่แตกและหา้วขึน้ ในตอนตน้ของวยัน้ี รา่งกายของเดก็ยงัไมไ่ดส้ดัสว่น เดก็จะรูส้กึอดึอดั 
เกง้กา้ง และออ่นไหวงา่ยเกีย่วกบัสดัสว่น อวยัวะต่างๆ ของรา่งกาย และเน่ืองจากการทาํงานของกลา้มเน้ือ
กบัประสาทสมัผสัของเดก็ยงัไมเ่ขา้รปูเขา้รอย เดก็จงึเล่นกฬีาหรอืทาํงานทีต่อ้งใชค้วามสามารถของ
กลา้มเน้ือและประสาทสมัผสัไดไ้มด่ ีแต่สขุภาพโดยทัว่ไปของวยัน้ีกด็กีวา่วยัทีผ่า่นมา และถงึแมส้ว่นต่างๆ 
ของรา่งกายจะเจรญิเตบิโตในอตัราทีร่วดเรว็แตกต่างกนั แต่สมองและศรีษะในชว่งวยัรุน่น้ีจะเจรญิเตบิโต
อยา่งรวดเรว็มาก (เป็นแบบ Spurt) และถงึขดีสดุ (100%) เมือ่อายปุระมาณ 20 ปี (ศรเีรอืน แกว้กงัวาล.  
2553: 331)  
   3.1.3.2 พฒันาการทางดา้นอารมณ์ 
    โรเจอร ์(Roger.  1972: 111) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะอารมณ์ของวยัรุน่ไวว้า่ เป็นวยัทีม่ี
อารมณ์รนุแรง เตม็เป่ียมไปดว้ยความเชื่อมัน่ ชอบสนุกสนาน การแสดงความรูส้กึเป็นไปอยา่งเปิดเผย
ตรงไปตรงมา อารมณ์ต่างๆ เกดิขึน้ไดง้า่ยและเปลีย่นแปลงไดง้า่ย โดยจะเหน็ไดจ้ากการทีว่ยัรุน่มกัจะ
แสดงถงึความชอบและไมช่อบอยา่งรนุแรง นอกจากนัน้มคีวามตอ้งการเป็นอสิระ ชอบพึง่ตนเอง จงึมกั
ขดัแยง้กบัผูใ้หญ่และฝา่ฝืนกฎทีพ่อ่แมว่างไว ้วยัรุน่ยงัตอ้งการการตดัสนิใจดว้ยตวัเอง การยอมรบัจาก
ผูใ้หญ่และเพือ่นในกลุ่มเดยีวกนั ตลอดจนมคีวามวติกกงัวลเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงรปูรา่งหน้าตาของตน 
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    ปรชีา คมัภรีปกรณ์ และคนอื่นๆ (2545: 55) ไดก้ล่าวถงึ ลกัษณะทีส่าํคญัทาง 
ดา้นอารมณ์ของวยัรุน่ไวว้า่ อารมณ์ของวยัรุน่มกัจะเกดิขึน้ไดง้า่ย รุนแรง และเปลีย่นแปลงไดง้า่ย นกัจติวทิยา
ไดเ้รยีกการแสดงออกทางอารมณ์ของวยัน้ีวา่ วยัพายบุุแคม (Storm and Stress) ซึง่หมายถงึ อารมณ์
ทีเ่ปลีย่นแปลงไดง้า่ย รุนแรง อ่อนไหว สามารถเปลีย่นแปลงจากอารมณ์หน่ึงไปเป็นอกีอารมณ์หน่ึงได้
คอ่นขา้งงา่ยและรวดเรว็ 
   3.1.3.3 พฒันาการทางดา้นสงัคม 
    ศรเีรอืน แกว้กงัวาล (2553: 337 – 340) ไดก้ล่าวเกีย่วกบัพฒันาการทางดา้น
สงัคมของวยัรุน่ไวว้า่ เดก็จะใหค้วามสาํคญักบัเพือ่นรว่มวยัมากกวา่ในระยะเดก็ตอนกลาง เดก็สามารถ
จบักลุ่มกนัไดน้านและผกูพนักบัเพือ่นในกลุ่มมากขึน้ กลุ่มของเดก็ไมม่เีฉพาะเพือ่นเพศเดยีวกนัเทา่นัน้ 
แต่มเีพือ่นต่างเพศดว้ย เดก็ทีส่ามารถเขา้กลุ่มไดแ้ละมกีลุ่มในระยะวยัเดก็ตอนกลางจะเขา้กบักลุ่ม และ
มชีวีติทางสงัคมทีส่นุกสนานไดด้กีวา่ทีไ่มม่พีฒันาการดงักล่าวในชว่งวยัทีผ่า่นมา เดก็เริม่ลดความเอาใจใส่
กบับุคคลต่างวยัไมว่า่จะเป็นผูใ้หญ่หรอืเดก็กวา่ ระยะน้ีจงึเริม่ตน้ชวีติกลุ่มทีแ่ทจ้รงิ (Gang Age) เดก็
จะชอบรวมกลุ่มเพราะสามารถรว่มสขุรว่มทุกข ์ แกไ้ขและเขา้ใจปญัหาของกนัและกนัดกีวา่คนต่างวยั 
และมพีฒันาการทางสงัคมระหวา่งเพศ และการเรยีนรูบ้ทบาททางเพศ โดยสมัพนัธภาพระหวา่งเดก็หญงิ
และเดก็ชายจะแปลกไปจากวยัเดก็ตอนปลาย ความเจรญิเตบิโตของลกัษณะทุตยิภมูทิางเพศเป็นแรง
กระตุน้ใหเ้ดก็ชายหญงิเริม่สนใจซึง่กนัและกนั มคีวามพอใจพบปะสงัสรรค ์รว่มเล่น เรยีน ทาํงาน พดูคุย 
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ เมือ่เดก็ชายหญงิเริม่สนใจกนัและกนัแลว้ ทัง้สองฝา่ยกจ็ะเริม่ใหค้วามสาํคญั
ต่อการประพฤตปิฏบิตัติามบทบาททางเพศของตน (Sex Role) 
   3.1.3.4 พฒันาการทางดา้นสตปิญัญา 
    ในระยะวยัรุน่เดก็จะมคีวามเจรญิเตบิโตทางสมองถงึขดีเตม็ที ่จงึสามารถคดิได้
ในทุกๆ แบบของวธิคีดิ ทัง้น้ีหากเดก็ไดร้บัการศกึษาอบรมมาตามขัน้ตอนดว้ยด ีระยะน้ีจะเป็นระยะที่
เดก็จะแสดงความปราดเปรื่องไดอ้ยา่งชดัเจน และสามารถเหน็ความแตกต่างของเดก็วยัน้ีกบัวยัอื่นๆ 
ไดช้ดั การเรยีนรูเ้รือ่งยากๆ เรือ่งทีเ่ป็นนามธรรมซบัซอ้น เดก็กส็ามารถทีจ่ะเขา้ใจได ้(ศรเีรอืน แกว้กงัวาล.  
2553: 347) อยา่งไรกต็ามแมใ้นชว่งวยัรุน่น้ีจะมรีะดบัสตปิญัญาทีพ่ฒันาเตม็ที ่สมองมคีวามจาํด ีการมี
เหตุผลพฒันามากขึน้ มคีวามสนใจทุกสิง่ทกุอยา่งรอบตวั อยากรู ้อยากเหน็ มคีวามคดิทีจ่ะแกไ้ขปญัหา 
อกีทัง้คดิไดห้ลายแงมุ่ม แต่วยัรุ่นกย็งัเป็นวยัทีพ่ึง่ผ่านพน้จากวยัเดก็ แมจ้ะมสีตปิญัญาดแีต่ยงัขาด
ประสบการณ์ ขาดความรบัผดิชอบ ขาดการไตรต่รองทีด่ ีจงึทาํใหก้ารแสดงพฤตกิรรมบางอยา่งของ
วยัรุน่ไมเ่หมาะสมได ้(โสภา สปีลมนัน์.  2543: 115) 
 สรปุไดว้า่ พฒันาการทีส่าํคญัของวยัรุน่ แบ่งออกเป็นพฒันาการทางดา้นรา่งกาย ซึง่เมือ่ยา่ง
เขา้สูว่ยัรุน่จะเริม่เกดิการเปลีย่นแปลงทางดา้นรา่งกายอยา่งชดัเจนและรวดเรว็ พฒันาการทางดา้นอารมณ์ 
วยัรุน่จะเป็นวยัทีม่อีารมณ์รนุแรง เตม็ไปดว้ยความเชื่อมัน่ การแสดงความรูส้กึต่างๆ เป็นไปอยา่ง ตรงไป 
ตรงมา นอกจากนัน้อารมณ์ต่างๆ ยงัเกดิขึน้ไดง้า่ยและเปลีย่นแปลงไดง้า่ยเชน่กนั พฒันาการทางดา้น
สงัคม เป็นระยะทีเ่ริม่ตน้ชวีติอยา่งแทจ้รงิ ทัง้น้ีเดก็จะชอบรวมกลุ่ม เพราะมองวา่สามารถรว่มทุกขร์ว่มสขุ 
แกไ้ขและเขา้ใจปญัหาของกนัและกนัไดด้กีวา่คนต่างวยั ทัง้น้ีรวมถงึการมพีฒันาการทางสงัคมระหวา่ง
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เพศดว้ย และพฒันาการทางดา้นสตปิญัญา จะเป็นชว่งทีเ่ดก็มคีวามเจรญิเตบิโตทางดา้นสมองถงึขดีสดุ 
สามารถเรยีนรูใ้นเรือ่งทีย่ากและซบัซอ้นไดเ้ป็นอยา่งด ีซึง่ถา้หากไดร้บัการศกึษาอบรมมาอยา่งเป็นขัน้ตอน 
เดก็กจ็ะแสดงความปราดเปรือ่งใหเ้หน็ไดอ้ยา่งชดัเจน 
  3.1.4 ความตอ้งการของวยัรุน่ 
   ความตอ้งการของมนุษยโ์ดยเฉพาะวยัรุน่ มกัจะขึน้อยูก่บัคา่นิยมทีแ่ต่ละคนยดึถอื
และสว่นใหญ่กม็กัจะยดึถอืคา่นิยมในกลุม่ทีต่นเขา้รว่มดว้ย กลุ่มเพือ่นจะมอีทิธพิลมากต่อความตอ้งการ
ของวยัรุน่ ความตอ้งการของวยัรุน่กค็อืความตอ้งการของตนเองบวกกบัความตอ้งการของสงัคม หาก
กล่าวถงึ ความตอ้งการของวยัรุน่สามารถสรปุไดด้งัน้ี (สพุตัรา สภุาพ.  2544: 17 – 18)   
    1. ความตอ้งการความรกั ความตอ้งการดา้นความรกัของวยัรุน่นัน้ มหีลายแบบ 
เชน่ จากพอ่แม ่พี ่น้อง คร ูเพือ่นทัง้เพศเดยีวกนัและต่างเพศ ความตอ้งการความรกัน้ี อาจเป็นเพราะ
ตวัเองคดิวา่ มคีนสนใจ และรกัตวัเองน้อยลง ซึง่เน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงทางดา้นรา่งกาย อารมณ์ 
ทีไ่มค่อ่ยมัน่คง ไมม่ัน่ใจในคุณคา่ของตนเอง คดิวา่คนอื่นมองไมเ่หน็สิง่เหล่าน้ี จงึอยากใหเ้ขารกัและสนใจ
ตวัเองมากขึน้ 
    2. ความตอ้งการอยากรูแ้ละทดลองเกีย่วกบัเรือ่งเพศ วยัรุน่จะมคีวามสนใจเกีย่วกบั
เรือ่งเพศและเพือ่นต่างเพศ เป็นวยัทีต่อ้งการความรู ้ความเขา้ใจทางเพศทีถู่กตอ้ง ถา้ถูกกดีกนัจะแสดงออก
ทางออ้ม โดยการปิดบงัหรอืโดยการหาความรูอ้ยา่งไมถู่กตอ้ง ไมถู่กวธิ ีเชน่ พดูคุยในกลุ่มเพือ่นเพศเดยีวกนั 
อา่นจากหนงัสอืเรือ่งเพศ นอกจากอยากจะรูเ้รื่องเพศแลว้ ยงัเป็นวยัทีส่นใจเพื่อนต่างเพศ ถา้หากถูก
ขดัขวาง ทกัทว้ง อาจจะทาํใหจ้ติใจหดหู ่ขุน่มวั และอาจขดัขวาง ไมย่อมทาํตามผูใ้หญ่ เพราะเป็นวยั
รกัแบบหลงใหล เป็นความรกัแบบรนุแรงและไมค่อ่ยมเีหตุผล 
    3. ความตอ้งการอสิรภาพ ความตอ้งการน้ีจะรนุแรงมากในวยัน้ี เพราะเป็นวยั
ทีอ่ยูร่ะหวา่งเดก็กบัผูใ้หญ่ จงึอยากจะแสดงซึง่ความเป็นตวัของตวัเอง ตอ้งการตดัสนิใจเอง วางแผน 
วางโครงการของชวีติ และอยากลงมอืทาํดว้ยตนเอง ไมช่อบใหใ้ครสอน บางททีาํอะไรโดยทีผู่ใ้หญ่ไมรู่้
ไมเ่หน็ 
    4. ความตอ้งการเป็นทีย่อมรบัในสงัคม วยัน้ีเป็นวยัทีอ่ยากใหส้งัคมยอมรบั หรอื
อยากมชีื่อเสยีง อยากเดน่ เชน่ เป็นนกักฬีาทีเ่ก่ง ขวญัใจของเพือ่น อยากใหผู้ใ้หญ่ยอมรบัในความสามารถ 
อยากรบัผดิชอบในกจิกรรมบางอยา่งทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
    5. ความตอ้งการรวมกลุ่ม เพื่อนจะมคีวามสาํคญัมาก เป็นวยัทีอ่ยากใหเ้พือ่น
ยอมรบัเพราะฉะนัน้ จงึพยายามทาํตามเพื่อน แมบ้างครัง้จะขดักบัความรูส้กึสว่นตวักต็าม ทัง้น้ีเพราะ
ไมอ่ยากขดัใจเพือ่น 
    6. ความตอ้งการประสบการณ์ใหม่ๆ  ความตอ้งการน้ีอาจจะรนุแรงมาก และ
หาทางตอบสนองความพงึพอใจทางใดทางหน่ึง เชน่ แต่งกายตามสมยันิยม การมเีพือ่นต่างเพศ เป็นตน้ 
    7. ความตอ้งการมอีนาคตและความสาํเรจ็ วยัรุน่เป็นวยัทีเ่ริม่สนใจดา้นอาชพี 
อยากทีจ่ะรบัผดิชอบ พึง่ตนเอง มจุีดมุง่หมายในอนาคต มกีารวางแผนวา่อยากประกอบอาชพี หรอืเลอืก
เรยีนต่อ เป็นตน้ 
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    8. ความตอ้งการแบบอยา่งทีด่ ีแมว้ยัรุน่ในปจัจุบนัจะชอบความเป็นอสิระ แต่กย็งั
อยากไดค้าํแนะนําจากผูใ้หญ่ทีด่ ีอกีทัง้อยากเลยีนแบบผูใ้หญ่ 
    9. ความตอ้งการสนุกสนานเพลดิเพลนิ ซึง่สว่นมากมกัจะออกมาในรปูของกจิกรรม 
กฬีา หรอืความบนัเทงิต่าง ๆ  
    10. ความตอ้งการในดา้นอุดมคต ิวยัรุน่อยูใ่นวยัทีเ่รยีนรูท้างทฤษฎแีละยงัไมเ่คย
ออกไปประสบกบัสภาพความเป็นจรงิจงึอาจมองขา้มความเป็นจรงิไปบา้ง กล่าวคอื เป็นพวกอุดมคตนิิยม 
(Idealist) มากกวา่มุง่ไปในทางทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิ ซึง่บางครัง้กอ็าจตกเป็นเครือ่งมอืของผูท้ีม่อีาํนาจ มอีทิธพิล 
เพราะวยัรุน่มกัเป็นพวกทีม่อุีดมคตแิรงกลา้ มคีวามกลา้เสีย่ง มพีลงัผลกัดนัสงู เชื่อคนงา่ย ซึง่อาจจะถูก
แสวงหาประโยชน์ได ้
    11. ความตอ้งการความปลอดภยัทีม่ ัน่คง คอื อยากไดห้ลกัประกนัวา่ถา้ทาํสิง่ใด
ทีด่แีลว้จะไมถ่กูลงโทษหรอืเป็นทีพ่อใจของผูใ้หญ่ เพราะในสายตาของผูใ้หญ่สิง่ทีว่ยัรุน่คดิวา่ดแีลว้ อาจ
ไมด่ใีนทศันะของผูใ้หญ่กไ็ด ้
 สรปุไดว้า่ ความตอ้งการของวยัรุน่มกัจะขึน้อยูก่บัคา่นิยมทีต่นยดึถอื และกม็กัยดึถอืคา่นิยม
ในกลุ่มทีต่นเขา้รว่มดว้ย ทัง้น้ีกลุ่มเพือ่นนบัวา่มอีทิธพิลมากต่อความตอ้งการของวยัรุน่ ซึง่โดยสรุปแลว้
วยัรุน่มคีวามตอ้งการความรกั มคีวามอยากรูแ้ละทดลองในเรือ่งเพศ มคีวามตอ้งการอสิรภาพ การเป็น
ทีย่อมรบัในสงัคม ตอ้งการการรวมกลุ่ม ตอ้งการมแีบบอยา่งทีด่ ีตอ้งการความสนุกสนานเพลดิเพลนิ 
มคีวามตอ้งการในแงอุ่ดมคต ิตอ้งการมปีระสบการณ์ใหม ่รวมถงึความตอ้งการมอีนาคต และประสบ
ความสาํเรจ็ 
 3.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัวยัรุ่น 
  3.2.1 งานวจิยัในต่างประเทศ 
   ออฟเฟอร ์(Offer.  1971: 40 – 48) ไดศ้กึษาพฤตกิรรมการคบเพือ่นต่างเพศของวยัรุน่ 
โดยเป็นการศกึษาระยะยาวกบันกัเรยีนมธัยมศกึษา ซึง่มอีายรุะหวา่ง 14 – 21 ปี จาํนวน 83 คน เป็น
ชาย 73 คนและหญงิ 10 คน ทัง้น้ีเริม่ศกึษาตัง้แต่กลุ่มตวัอยา่งเริม่เรยีนในชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย
จนกระทัง่ถงึชัน้ปีที ่3 ในมหาวทิยาลยั ซึง่ผลการศกึษาพบวา่ ในเรือ่งการมนีดักบัเพือ่นต่างเพศนัน้ เริม่ตน้
เมือ่นกัเรยีนเรยีนชัน้มธัยมศกึษาไดห้น่ึงปี ทัง้น้ีรอ้ยละ 45 ของกลุ่มตวัอยา่ง ยงัไมเ่คยมนีดักบัเพื่อน
ต่างเพศ แต่การนดักบัเพือ่นต่างเพศมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรือ่ยๆเป็นรอ้ยละ 77 เมือ่นกัเรยีนเหล่าน้ีเรยีนอยู่
ในชัน้ปีที ่3 ในมหาวทิยาลยั สว่นการมเีพศสมัพนัธก่์อนแต่งงานนัน้ กลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 80 เหน็ว่า
เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปได ้แต่ควรทีจ่ะจบมธัยมศกึษาตอนปลายเสยีก่อน และเมือ่จบชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย
พบวา่ นกัเรยีนรอ้ยละ 10 ทีเ่คยมเีพศสมัพนัธเ์พิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 30 เมือ่เรยีนในชัน้ปีที ่1 ในมหาวทิยาลยั 
และเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 50 เมือ่เรยีนอยูใ่นชัน้ปีที ่3 ในมหาวทิยาลยั 
   อบัดุล อาซสิ (Abdul-Aziz.  1984: 2053 – 2054)  ไดศ้กึษาปญัหาดา้นการเรยีน 
และปญัหาสว่นตวัของนกัศกึษาชาวคเูวต ระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษา พบวา่ ปญัหาการเรยีน 
และปญัหาสว่นตวั มคีวามสมัพนัธท์างลบกบัระยะเวลาทีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิา ในขณะทีป่ญัหาดา้นสงัคม
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มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัระยะเวลา โดยนกัศกึษาทีส่อบภาษาองักฤษไดด้มีปีญัหาดา้นการเรยีน ดา้น
สว่นตวั และดา้นสงัคมมากกวา่นิสติบณัฑติ สว่นนกัศกึษาทีว่างแผนจะอยูใ่นสหรฐัอเมรกิา พบวา่ มี
ปญัหาทัง้ 3 ดา้นน้อยกวา่นกัศกึษาทีจ่ะกลบัประเทศคเูวต หลงัจากสาํเรจ็การศกึษา 
   แอนเดรยีส (วณิ ีชดิเชดิวงศ.์  2547: 21; อา้งองิจาก Andreas.  1989: 162 – C) 
ศกึษาปญัหาประจาํวนัของวยัรุน่ สงัคม สิง่แวดลอ้มและบทบาทของแอลกอฮอล ์กลุม่ตวัอยา่งเป็นวยัรุน่
ทีม่ปีญัหาครอบครวัแตกแยกและวยัรุน่ทีม่าจากครอบครวัทีส่มบรูณ์ อายุ 15 – 20 ปี เครือ่งมอืทีใ่ชใ้น
การวจิยัเป็นแบบสอบถามและแบบทดสอบ ผลการทดสอบพบวา่ วยัรุน่ทีม่าจากครอบครวัแตกแยกมี
ปจัจยัหลายประการทีท่าํใหเ้กดิปญัหาดา้นการศกึษามากกวา่วยัรุน่ทีม่าจากครอบครวัสมบรูณ์ วยัรุน่
ทีม่คีรอบครวัทีแ่ตกแยกมสีงัคมสิง่แวดลอ้มทีไ่มด่ตีัง้แต่อาย ุ8 – 13 ปี มเีพือ่นเป็นแบบอยา่งแทนพอ่แม ่
มคีวามตอ้งการอสิระมาก มพีฤตกิรรมทีเ่ป็นปญัหาและมกีารดื่มสรุาบ่อยมากกวา่วยัรุน่ทีม่าจากครอบครวั
ทีส่มบรูณ์ 
  3.2.2 งานวจิยัในประเทศ 
   สภุาวด ีมัน่จรีะ (2546: 98 – 104) ไดศ้กึษาทศันคตขิองเดก็วยัรุน่ต่อพฤตกิรรมที่
เป็นปญัหาและบทบาทของสถาบนัทางสงัคมในการแกไ้ขพฤตกิรรมทีเ่ป็นปญัหาของวยัรุน่ โดยกลุ่มตวัอยา่ง
เป็นนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายของโรงเรยีนสหศกึษา สงักดักรมสามญัศกึษา ในกรงุเทพมหานคร 
จาํนวน 450 คน โดยแยกเป็นนกัเรยีนชาย 226 คน และนกัเรยีนหญงิ 224 คน ซึง่ผลการศกึษาพบวา่ 
เดก็วยัรุน่เพศชายและเดก็วยัรุน่เพศหญงิมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมทีเ่ป็นปญัหาแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยเดก็วยัรุน่ชายมทีศันคตทิีด่ปีานกลางต่อพฤตกิรรมพฤตกิรรมชูส้าว และพฤตกิรรม
การเล่นการพนนั และมทีศันคตทิีไ่มด่ต่ีอพฤตกิรรมการสบูบุหรี ่และพฤตกิรรมการทะเลาะววิาท สว่น
เดก็วยัรุน่หญงิมทีศัคตทิีไ่มด่ต่ีอพฤตกิรรมทีเ่ป็นปญัหาทัง้หมด ในขณะทีเ่ดก็วยัรุน่เพศชายและเดก็วยัรุน่
เพศหญงิมทีศันคตต่ิอบทบาทของสถาบนัทางสงัคมในการแกไ้ขพฤตกิรรมทีเ่ป็นปญัหาแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยเดก็วยัรุน่ชายมทีศันคตทิีด่ต่ีอบทบาทของสถาบนัครอบครวั และมี
ทศันคตทิีด่ปีานกลางต่อบทบาทของสถาบนัการศกึษาและบทบาทของสื่อมวลชน สว่นเดก็วยัรุน่หญงิ
มทีศันคตทิีด่ต่ีอบทบาทของสถาบนัครอบครวัและบทบาทของสื่อมวลชน และมทีศันคตทิีด่ปีานกลาง
ต่อบทบาทของสถาบนัการศกึษา  
   อาสยา องัสกุราน (2549: 182 – 184) ไดศ้กึษาปญัหา ความตอ้งการ และแนวทาง
ในการตอบสนองความตอ้งการของนกัเรยีนวยัรุน่ในกรงุเทพมหานคร โดยกลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรยีน
วยัรุน่เพศชายและเพศหญงิทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นชว่งชัน้ที ่3 และชว่งชัน้ที ่4 โรงเรยีนสงักดัคณะกรรมการ
การศกึษาขึน้พืน้ฐาน ประเภทสหศกึษา กรงุเทพมหานคร จาํนวน 1,985 คน ซึง่พบวา่ นกัเรยีนวยัรุน่
มปีญัหาโดยรวมในระดบัน้อย ความตอ้งการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และแนวทางในการตอบสนอง
ความตอ้งการโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้น้ีนกัเรยีนวยัรุน่ทีม่รีะดบัการศกึษาและสถานภาพของ
ครอบครวัต่างกนั มปีญัหาแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนนักเรยีนทีม่เีพศ 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และฐานะทางเศรษฐกจิต่างกนั มปีญัหาแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 ในขณะทีน่กัเรยีนวยัรุน่ทีม่เีพศ ระดบัการศกึษา และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนั มี
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ความตอ้งการแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สว่นนกัเรยีนทีม่สีถานภาพของครอบครวั 
และฐานะทางเศรษฐกจิต่างกนั มคีวามตอ้งการไมแ่ตกต่างกนั และนกัเรยีนวยัรุน่ทีม่รีะดบัการศกึษา
ต่างกนั มแีนวทางในการตอบสนองความตอ้งการแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในขณะ
ทีน่กัเรยีนทีม่เีพศ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนั มแีนวทางในการตอบสนองความตอ้งการแตกต่างกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และนกัเรยีนทีม่สีถานภาพของครอบครวั และฐานะทางเศรษฐกจิ
ต่างกนั มแีนวทางในการตอบสนองความตอ้งการไมแ่ตกต่างกนั 
   
 
 
 

 
 



บทท่ี 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาองคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษาในนกัเรยีน
วยัรุ่น และสรา้งรปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่ม เพื่อเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา ทัง้น้ีผูว้จิยัได้
ดาํเนินการวจิยัตามขัน้ตอน ดงัน้ี 
  1. การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
  2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
   2.1 แบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
   2.2 รปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา 
  3. การดาํเนินการวจิยั 
   3.1 ขัน้การศกึษาองคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษา 
   3.2 ขัน้การดาํเนินการทดลองใชร้ปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้ง
ความหวงัทางการศกึษา 
  4. การรวบรวมขอ้มลู 
  5. การวเิคราะหข์อ้มลู 
 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีนสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา กรุงเทพมหานคร รวมจาํนวนนกัเรยีนทัง้สิน้ 44,359 คน (สาํนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2555: ออนไลน์) 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คอื 
  1. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาองคป์ระกอบของความหวงัทางการศึกษา 
   กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาลกัษณะและองคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษา 
เป็นนกัเรยีนทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีน
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา ใน กรงุเทพมหานคร 
จาํนวน 538 คน โดยขนาดกลุ่มตวัอยา่งประมาณจากตารางการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ เครชซี่
และ มอรแ์กน (ยทุธ ไกยวรรณ์.  2545:  104; อา้งองิจาก Krejcie, Robert V.; & Morgan, Earyle W.  
1970: 608 – 609) ซึง่ไดม้าโดยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multistage Random Sampling) ดงัน้ี 
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   1.1 จาํแนกเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา กรงุเทพมหานคร เป็น 2 เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ตามการแบ่งเขตของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดย 
    1.1.1 เขตพืน้ทีก่ารศกึษาที ่1 ประกอบดว้ยเขตการปกครอง เขตพญาไท บางซื่อ 
ดุสติ สมัพนัธวงศ ์ปทุมวนั ราชเทว ีพระนคร ป้อมปราบศตัรพูา่ย บางแค บางขนุเทยีน บางบอน ทุง่คร ุ
ราษฎรบ์รูณะ จอมทอง คลองสาน ธนบุร ีภาษเีจรญิ ตลิง่ชนั ทววีฒันา บางพลดั บางกอกน้อย บางกอกใหญ่
และหนองแขม 
    1.1.2 เขตพืน้ทีก่ารศกึษาที ่2 ประกอบดว้ยเขตการปกครอง เขตบางรกั วฒันา 
สาทร พระโขนง บางนา คลองเตย บางคอแหลม ยานนาวา ดนิแดง หว้ยขวาง จตุจกัร ลาดพรา้ว 
บางเขน สายไหม บงึกุ่ม บางกะปิ วงัทองหลาง ดอนเมอืง หลกัสี ่ลาดกระบงั สะพานสงู คนันายาว 
มนีบุร ีคลองสามวา หนองจอก ประเวศ และสวนหลวง 
   1.2 สุม่เขตการปกครองในแต่ละเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (Cluster Random Sampling) 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาละ 2 เขตการปกครอง ซึง่ผลการสุม่ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาที ่1 ไดแ้ก่ เขตดุสติ และ
ภาษเีจรญิ และเขตพืน้ทีก่ารศกึษาที ่2 ไดแ้ก่ เขตจตุจกัร และบางกะปิ  
   1.3 สุม่โรงเรยีนในแต่ละเขตการปกครอง (Simple Random Sampling) เขตการปกครองละ 
1 โรงเรยีน ผลการสุม่ทาํใหไ้ดโ้รงเรยีนจาํนวน 4 โรงเรยีน ดงัน้ี เขตดุสติ ไดแ้ก่ โรงเรยีนวดัน้อยนพคุณ  
เขตภาษเีจรญิ ไดแ้ก่ โรงเรยีนจนัทรป์ระดษิฐารามวทิยาคม  เขตจตุจกัรไดแ้ก่ โรงเรยีนสารวทิยา และ
เขตบางกะปิ ไดแ้ก่ โรงเรยีนบางกะปิ  
   1.4 สุม่นกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 (Simple Random Sampling) โรงเรยีนละ 
3 หอ้งเรยีน ดงัแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง (จาํแนกตามเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เขตการปกครอง และโรงเรยีน) 
 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษา เขตการปกครอง โรงเรยีน จาํนวนนกัเรยีน ชัน้ ม. 2 
    

ดุสติ วดัน้อยนพคุณ 133 
1 

ภาษเีจรญิ จนัทรป์ระดษิฐารามวทิยาคม 131 
 

รวมจาํนวนนกัเรยีนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาที ่1    264 
  
  

จตุจกัร สารวทิยา 138 
2 

บางกะปิ บางกะปิ 136 
 

รวมจาํนวนนกัเรยีนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาที ่2    274 
 

รวมจาํนวนนกัเรยีนทัง้สิน้     538 คน 
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  2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้สาํหรบัการเสริมสร้างความหวงัทางการศึกษา 
   กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชส้าํหรบัการเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของวยัรุน่ โดยการให้
คาํปรกึษากลุ่ม เป็นนกัเรยีนทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนสารวทิยา ทีม่คีะแนน
ความหวงัทางการศกึษาจากคะแนนน้อยทีส่ดุขึน้มา และสมคัรใจเขา้รว่มการทดลอง จาํนวน 16 คน 
แลว้สุม่อยา่งงา่ยโดยวธิกีารจบัฉลากเป็นคูต่ามคะแนนความหวงัทางการศกึษา เพือ่กาํหนดเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม จาํนวน 2 กลุ่มๆ ละ 8 คน ซึง่กลุ่มทดลองไดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ในขณะทีก่ลุ่ม
ควบคุมไมไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
   วธิกีารคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีน
วยัรุน่เขา้รว่มกลุ่มทดลอง มขีัน้ตอน ดงัน้ี 
    1. ผูว้จิยัคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งทีม่คีะแนนความหวงัทางการศกึษา โดยเรยีงลาํดบั
จากผูท้ีไ่ดค้ะแนนน้อยทีส่ดุขึน้มาตามลาํดบั จาํนวน 16 คน 
    2. ผูว้จิยันดันกัเรยีนทีม่คีะแนนระดบัความหวงั จากผูท้ีไ่ดค้ะแนนน้อยทีส่ดุขึน้มา
ตามลาํดบั จาํนวน 16 คน มาสมัภาษณ์ เพือ่สอบถามความสมคัรใจในการเขา้รว่มการทดลอง ทัง้น้ี
นกัเรยีนทุกคนสมคัรใจเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษา 
    3. ผูว้จิยัสุม่อยา่งงา่ยโดยวธิกีารจบัฉลากเป็นคูต่ามคะแนนความหวงัทางการศกึษา 
เพือ่กาํหนดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จาํนวน 2 กลุ่มๆ มละ 8 คน ทัง้น้ีใชเ้กณฑก์ารกาํหนด
ขนาดของสมาชกิในการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ตามแนวคดิของ คอรเ์ร ่และ คอรเ์ร ่(Corey; & Corey.  2006: 
116 – 117) ทีว่า่ ขนาดของกลุ่มทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุควรจะมสีมาชกิจาํนวน 8 คน และมผีูนํ้ากลุ่ม 
1 คน เน่ืองจากสมาชกิกลุ่มมโีอกาสทีจ่ะมสีว่นรว่ม มปีฏสิมัพนัธ ์ตลอดจนก่อใหเ้กดิความรูส้กึกลมเกลยีว
ภายในกลุ่มได ้ 

 
การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. แบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
 2. รปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา 
  

 1. ขัน้ตอนการสร้างแบบสอบถามความหวงัทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น 
  ในการสรา้งแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการ 
ดงัน้ี 
  1.1 การสมัภาษณ์ (Interview) มขีัน้ตอน ดงัน้ี 
   ในการสมัภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายทีร่บัการสมัภาษณ์ แบง่เป็น 4 กลุ่ม คอื กลุ่มนกัเรยีน 
กลุ่มคร-ูอาจารย ์กลุ่มพอ่แม-่ผูป้กครอง และกลุม่นกัจติวทิยา โดยในแต่ละกลุ่มมเีป้าหมายในการสมัภาษณ์ 
ดงัน้ี 
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     1. ในการสมัภาษณ์นกัเรยีน มเีป้าหมายเพือ่ทราบความคดิเหน็ และลกัษณะ
ของผูท้ีม่คีวามหวงัและความหวงัทางการศกึษาจากนกัเรยีน ตลอดจนการใหค้วามหมายของความหวงั
และความหวงัทางการศกึษาตามความคดิเหน็ของนกัเรยีน ทัง้น้ีผูว้จิยัสมัภาษณ์นกัเรยีน จาํนวน 15 คน  
     2. ในการสมัภาษณ์คร-ูอาจารย ์มเีป้าหมายเพื่อทราบความคดิเหน็ และ
ลกัษณะของผูท้ีม่คีวามหวงัและความหวงัทางการศกึษาจากครอูาจารย ์ตลอดจนการใหค้วามหมายของ
ความหวงัและความหวงัทางการศกึษาตามความคดิเหน็ของคร-ูอาจารย ์ ทัง้น้ีผูว้จิยัสมัภาษณ์คร-ูอาจารย ์
จาํนวน 8 คน  
     3. ในการสมัภาษณ์พอ่แม-่ผูป้กครอง มเีป้าหมายเพือ่ทราบความคดิเหน็ 
และลกัษณะของผูท้ีม่คีวามหวงัและความหวงัทางการศกึษาจากพอ่แม-่ผูป้กครอง ตลอดจนการใหค้วามหมาย
ของความหวงัและความหวงัทางการศกึษาตามความคดิเหน็ของพอ่แม-่ผูป้กครอง ทัง้น้ีผูว้จิยัสมัภาษณ์
พอ่แม-่ผูป้กครอง จาํนวน 8 คน  
     4. ในการสมัภาษณ์นกัจติวทิยา มเีป้าหมายเพือ่ทราบความคดิเหน็ และ
ลกัษณะของผูท้ีม่คีวามหวงัและความหวงัทางการศกึษาจากนกัจติวทิยา ตลอดจนการใหค้วามหมาย
ของความหวงัและความหวงัทางการศกึษาตามความคดิเหน็ของนกัจติวทิยา ทัง้น้ีผูว้จิยัสมัภาษณ์นกัจติวทิยา
ทีม่ปีระสบการณ์ในการชว่ยเหลอืวยัรุน่ จาํนวน 5 คน   
   1.2 แบบสอบถามความหวงัทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น มขีัน้ตอนในการสรา้ง
ดงัน้ี 
    1.2.1 ศกึษาเอกสาร ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความหวงัของนกัเรยีน 
และประมวลสาระทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ใน 4 กลุ่มเป้าหมาย คอื นกัเรยีน กลุ่มคร-ูอาจารย ์กลุ่มพอ่แม-่
ผูป้กครอง และกลุ่มนกัจติวทิยา มาดาํเนินการสรปุ แลว้เขยีนนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
    1.2.2 ดาํเนินการสรา้งแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
ตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ ซึง่แบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เป็นแบบวดัมาตราสว่น
ประมาณคา่ (Rating Scale) ม ี5 ระดบั คอื จรงิทีส่ดุ สว่นใหญ่จรงิ จรงิปานกลาง จรงิเพยีงเลก็น้อย 
และไมจ่รงิเลย โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบเพยีงระดบัใดระดบัหน่ึงทีต่รงกบัผูต้อบมากทีส่ดุ 
ซึง่แบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มทีัง้หมด 5 ดา้น รวมจาํนวน 
57 ขอ้ 
    1.2.3 นําแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ทีผู่ว้จิยัสรา้งเสรจ็
แลว้ จาํนวน 57 ขอ้ ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 ทา่น ไดแ้ก่ ศาสตราจารย ์ดร.ผอ่งพรรณ เกดิพทิกัษ ์ 
รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา ไชยพนัธุ ์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นนัทนา วงษ์อนิทร ์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
ดร.นิธพิฒัน์ เมฆขจร และ อาจารย ์ดร.นฤมล พระใหญ่ (ภาคผนวก ก) ตรวจสอบคุณภาพเบือ้งตน้ 
ดา้นความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) เพือ่ดคูวามสอดคลอ้งของขอ้ความกบันิยามทีก่าํหนดไว ้
จากนัน้คาํนวณหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Item - Objective Congruence : IOC) ทีม่คีา่ตัง้แต่ .5 ขึน้ไป 
โดยขอ้คาํถามทัง้หมดจาํนวน 40 ขอ้ ผา่นเกณฑ ์ทัง้น้ีมคีา่ดชันีความสอดคลอ้งทัง้ฉบบัอยูร่ะหวา่ง 0.6 – 1.0  
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แสดงใน (ภาคผนวก ข) 
    1.2.4 นําแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ทีผ่า่นเกณฑ์
จาํนวน 40 ขอ้ ไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัเรยีนทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1 
ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีนสรุศกัดิม์นตร ีจาํนวน 100 คน ทัง้น้ีเป็นกลุ่มทีไ่มไ่ดใ้ชใ้นการศกึษาจรงิ
แต่มคีวามใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอยา่งทีจ่ะศกึษา  
    1.2.5 นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองใชม้าวเิคราะหค์า่อาํนาจจาํแนกของขอ้คาํถาม 
เป็นรายขอ้ โดยการวเิคราะหค์า่สหสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item-Total Correlation) 
และหาคา่ความเชื่อมัน่ โดยหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) 
ซึง่ผลการวเิคราะหข์อ้มลู เป็นดงัน้ี 
     1.2.5.1 คา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้ โดยใชส้ตูรสหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson 
Product Moment Correlation) ซึง่ผูว้จิยัคดัเลอืกเฉพาะขอ้คาํถามทีค่า่อาํนาจจาํแนก มนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 และมคีา่ตัง้แต่ .2 ซึง่มขีอ้คาํถามผา่นเกณฑจ์าํนวน 39 ขอ้ โดยมคีา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้
อยูร่ะหวา่ง .27 – .74 (ภาคผนวก ข) 
     1.2.5.2 คา่ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยใชส้ตูรสมัประสทิธิ ์
แอลฟา (Alpha - Coefficient) ไดค้า่ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .93 
 แบบสอบถามความหวงัทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น 
  แบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ มทีัง้หมด 39 ขอ้ แบ่งออกเป็น  
5 ดา้น ดงัน้ี 
   1. ดา้นเป้าหมายทางการศกึษา   
   2. ดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา      
   3. ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา      
   4. ดา้นความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
   5. ดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
 

ตวัอย่างแบบสอบถามความหวงัทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น 
 

 คาํช้ีแจง: ใหน้กัเรยีนทาํเครือ่งหมาย   ลงในชอ่งทีต่รงกบันกัเรยีนมากทีส่ดุ เพยีงขอ้ละ 
เครือ่งหมายเดยีว ซึง่แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  
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ตาราง 3 ตวัอยา่งแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
 
 

ขอ้ความ 
จรงิ 
ทีส่ดุ 

สว่นใหญ่ 
จรงิ 

จรงิ 
ปานกลาง 

จรงิ 
เพยีงเลก็น้อย 

ไมจ่รงิเลย 

      

ด้านเป้าหมายทางการศึกษา      
0 ฉนัคาดวา่จะสอบผา่นทุกรายวชิาทีเ่รยีนในเทอมน้ี      
00 ฉนัตอ้งการมผีลการเรยีนทีด่ขี ึน้กวา่เดมิ      
000 ฉนัคาดวา่ฉนัจะไดเ้กรดเฉลีย่อยูใ่นระดบัด ี 
เมือ่จบการศกึษา 

     

ด้านวิถีทางท่ีจะบรรลเุป้าหมายทางการศึกษา      
0 ฉนัทบทวนบทเรยีนทุกครัง้หลงัเลกิเรยีน      
00 เมือ่ไมเ่ขา้ใจบทเรยีน ฉนัจะอ่านหนงัสอืเพิม่มากขึน้      
000 ฉนัแสวงหาความรูเ้พิม่เตมินอกเหนือบทเรยีน      
ด้านความตัง้ใจท่ีจะบรรลเุป้าหมายทางการศึกษา       
0 ฉนัมุง่มัน่ในการเรยีนเพือ่ความสาํเรจ็ในอนาคต      
00 แมว้า่บทเรยีนจะยากสกัเพยีงใด ฉนัจะตัง้ใจทาํความ
เขา้ใจใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 

     

000 ฉนัเตรยีมตวัใหพ้รอ้มเพือ่เขา้เรยีนในสาขาทีต่วัเอง
ใฝฝ่นั 

     

ด้านความเช่ือมัน่ว่าจะบรรลุเป้าหมายทางการศึกษา      
0 ขณะน้ีฉนัรูส้กึพงึพอใจในผลการเรยีนของตนเอง      
00 ฉนัสามารถเรยีนไดเ้ป็นอนัดบัตน้ๆ ของหอ้ง      
000 ในการสอบแขง่ขนัทางวชิาการ ฉนัไมด่อ้ยกวา่ 
คนอื่น 

     

ด้านความพยายามอดทนท่ีจะบรรลุเป้าหมาย 
ทางการศึกษา 

     

0 ฉนัไมรู่ว้า่จะมวีธิกีารใดทีจ่ะทาํใหฉ้นัเรยีนดขีึน้ได ้      
00 เมือ่ฉนัเจอปญัหาในการเรยีน ฉนัไมรู่ว้า่จะแกป้ญัหา
นัน้อยา่งไร 

     

000 ฉนัรูส้กึกระสบักระสา่ยทุกครัง้ทีอ่ยูใ่นหอ้งเรยีน 
เพราะอยากใหห้มดเวลาเรยีนเรว็ๆ 
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เกณฑก์ารให้คะแนน  
 เกณฑก์ารใหค้ะแนน กาํหนดไว ้2 ลกัษณะ คอื ขอ้ความทางบวก และขอ้ความทางลบ ดงัน้ี 
 

 

ขอ้ความ จรงิทีส่ดุ สว่นใหญ่จรงิ จรงิปานกลาง จรงิเพยีงเลก็น้อย ไมจ่รงิเลย 
      

ขอ้ความทางบวก    5 4 3 2 1 
ขอ้ความทางลบ   1 2 3 4 5 
      

 
เกณฑก์ารแปลผล 
 เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนความหวงัทางการศกึษา มดีงัน้ี (วเิชยีร เกตุสงิห.์  2538: 9) 
 

  4.50 – 5.00  หมายถงึ นกัเรยีนวยัรุน่มคีวามหวงัทางการศกึษาในระดบัสงูมาก 
  3.50 – 4.49  หมายถงึ นกัเรยีนวยัรุน่มคีวามหวงัทางการศกึษาในระดบัสงู 
  2.50 – 3.49  หมายถงึ นกัเรยีนวยัรุน่มคีวามหวงัทางการศกึษาในระดบัปานกลาง 
  1.50 – 2.49  หมายถงึ นกัเรยีนวยัรุน่มคีวามหวงัทางการศกึษาในระดบัน้อย 
  1.00 – 1.49  หมายถงึ นกัเรยีนวยัรุน่มคีวามหวงัทางการศกึษาในระดบัน้อยมาก 
 

    1.2.6 นําแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ ไปสอบถาม
กบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 560 คน เพือ่นํามาใชแ้สดงหลกัฐานความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้ง ดว้ยการวเิคราะห์
องคป์ระกอบ 
 2. ขัน้ตอนการสร้างรปูแบบการให้คาํปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความหวงัทางการศึกษา 
  ในการสรา้งรปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา ผูว้จิยั 
ดาํเนินการ ดงัน้ี 
  1. นําองคป์ระกอบทีไ่ดจ้ากการศกึษามาเป็นกรอบแนวคดิในการสรา้งรปูแบบการให้
คาํปรกึษากลุม่เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา 
  2. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา โดย 
วธิกีารใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
  3. ดาํเนินการสรา้งรปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา 
โดยบรูณาการเทคนิคต่างๆของทฤษฎกีารใหค้าํปรกึษาใหส้อดคลอ้งกบัตวัแปรตาม นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
และจุดมุง่หมายของการใหค้าํปรกึษาทีใ่ชใ้นแต่ละครัง้ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  
   3.1 การนําแนวคดิ ทฤษฎต่ีางๆ ของการใหค้าํปรกึษามาประยกุตใ์ชใ้นการเสรมิสรา้ง
ความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
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    ผูว้จิยันําแนวคดิทฤษฎขีองการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ การใหค้าํปรกึษา
แบบโซลชูัน่-โฟกสั และการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า มาประยกุตใ์ชโ้ดยสอดคลอ้งกบัการเสรมิสรา้ง
ความหวงั ดงัน้ี 
    3.1.1 การใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ  
     ผูว้จิยัไดใ้ชก้ารใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ ซึง่มรีปูแบบทีส่อดคลอ้งกบั
การเสรมิสรา้งความหวงั ทัง้น้ีกระบวนการของการตัง้เป้าหมายเชงิปฏบิตักิารทีช่ดัเจนของความหวงันัน้ 
เป็นธรรมชาตขิองการบาํบดัแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ นอกจากนัน้ผูร้บับรกิารทีร่กัษาดว้ยการบาํบดัแบบ
พฤตกิรรมการรูค้ดิ จะไดส้มัผสักบัแรงกระตุน้ (agency) และความคดิแบบประมวลผลทีค่อ่ยๆ เพิม่ขึน้ 
ซึง่การทีจ่ะทาํใหเ้กดิความหวงัไดน้ัน้ ตอ้งทาํใหเ้กดิทัง้แรงกระตุน้และความคดิแบบประมวลผล ลกัษณะ
ของการบาํบดัแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิจงึสามารถกระตุน้ใหเ้กดิความหวงัได ้(Snyder.  2000: 112 – 113) 
    3.1.2 การใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั  
     ผูว้จิยัใชก้ารคาํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั เน่ืองจากมรีปูแบบทีมุ่ง่ใหผู้ร้บับรกิาร
ไดเ้รยีนรูถ้งึวธิสีรา้งวถิทีางหรอืทางเลอืกทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมาย ทัง้น้ีผูบ้าํบดัแบบโซลชูัน่-โฟกสั จะสง่เสรมิ
ความหวงัใหมด่ว้ยการสะทอ้นและสนบัสนุนความสามารถของผูร้บับรกิารในการทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
และหาวธิกีารแกป้ญัหาทีไ่ดผ้ล ดว้ยการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ซึง่สิง่เหล่าน้ีจะเป็นการสรา้งมุมมอง
ทีม่คีวามหวงั โดยตระหนกัถงึความสามารถของตนวา่สามารถแกป้ญัหาและไปสูเ่ป้าหมายทีต่นปรารถนา
ได ้(Snyder.  1994: 158 – 162) 
    3.1.3 การใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า  
     ผูว้จิยัใชก้ารใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเลา่ เน่ืองจากการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า 
มุง่เน้นใหผู้ร้บัคาํปรกึษามองชวีติในมมุมองทีห่ลากหลาย โดยหาทางเลอืกทีเ่ป็นไปไดส้าํหรบัตนเทา่ที่
จะสามารถหาได ้แทนทีจ่ะมองในแงมุ่มเดยีว ผา่นการเล่าเรือ่งราวทีช่อบ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัประสบการณ์
และแสดงถงึเอกลกัษณ์แหง่ตน จงึมคีวามสอดคลอ้งกบัรปูแบบของความหวงั ซึง่องคป์ระกอบหน่ึงคอื
การสรา้งแนวทางต่างๆ ทีเ่ป็นไปไดส้าํหรบัตน และดว้ยการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า สนบัสนุนให้
ผูร้บัคาํปรกึษาสาํรวจประสบการณ์ในเชงิอตันยั โดยสาํรวจความหวงั ความตอ้งการ และเป้าหมายจงึ
ทาํใหก้ารใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า เป็นวธิกีารทีเ่ป็นทีเ่หมาะสมในการเสรมิสรา้งความหวงัทางดา้น
การศกึษาของวยัรุน่ (Goldenberg; & Goldenberg.  2008: 367 – 368)     
   3.2 การนําเทคนิคต่างๆของการใหค้าํปรกึษามาประยกุตใ์ชใ้นการเสรมิสรา้งความหวงั
ทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
    ผูว้จิยันําเทคนิคต่างๆ  ของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ การใหค้าํปรกึษา
แบบโซลชูัน่-โฟกสั และการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า มาประยกุตใ์ชใ้นการเสรมิสรา้งความหวงัทาง
การศกึษาในแต่ละองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
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    3.2.1 ดา้นเป้าหมายทางการศกึษา     
     เป้าหมายระยะยาวทางการศึกษา 
      ผูว้จิยัใชว้ธิกีารฉายสิง่ทีเ่กดิขึน้ในขณะน้ีไปสูอ่นาคตอกี 10 ปีขา้งหน้า 
เพือ่ลดความสาํคญัของปญัหา ซึง่เป็นเทคนิคหน่ึงของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิใชเ้ทคนิค
คาํถามมหศัจรรย ์จากการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั และใชเ้ทคนิคการปรบัแนวคดิใหอ้ยูบ่นทาง
สายกลาง เพื่อลดอทิธพิลของความคดิทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้จากการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ 
     เป้าหมายระยะสัน้ทางการศึกษา 
      ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสรา้งจนิตนาการของสมาชกิกลุ่มเพือ่กระตุน้ความคดิและ
ความรูส้กึใหม ่เมือ่เป้าหมายทีต่นตอ้งการนัน้บรรลุผล และใชว้ธิกีารตดิขอ้ความหรอืความคดิทางบวก
ในตําแหน่งทีเ่หน็ชดัเจน ตามเทคนิคทางพฤตกิรรมของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ นอกจากนัน้
ใชว้ธิกีารใหส้มาชกิกลุ่มระบุขอ้ดขีอ้เสยีของการเป็นผูข้าดเป้าหมายหรอืไมม่กีารตัง้เป้าหมายทางการศกึษา 
ทัง้น้ีเพือ่ใหส้มาชกิกลุ่มไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัของการตัง้เป้าหมาย ตามเทคนิคทางความคดิของการให้
คาํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ 
    3.2.2 ดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา     
     ผูว้จิยัใชรู้ปแบบการใหค้าํปรกึษาแบบเรื่องเล่าเป็นหลกั เน่ืองจากการให้
คาํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า มจุีดมุง่หมายเพื่อสนบัสนุนใหผู้ร้บัคาํปรกึษามองชวีติในมุมมองทีห่ลากหลาย 
โดยหา ทางเลอืกทีเ่ป็นไปไดส้าํหรบัตนเทา่ทีจ่ะสามารถหาได ้แทนทีจ่ะมองในแงม่มุเดยีว ผา่นการเล่า
เรือ่งราวทีช่อบ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัประสบการณ์และแสดงถงึเอกลกัษณ์แหง่ตน ทัง้น้ีการใหค้าํปรกึษาแบบ
เรือ่งเล่า จงึเป็นวธิกีารทีมุ่ง่พฒันาทางเลอืก โดยทาํใหผู้ร้บัคาํปรกึษาเป็นอสิระจากเรือ่งราวทีเ่ป็นปญัหา 
ทัง้น้ีใชเ้ทคนิคการแสวงหาผลลพัธท์ีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ ซึง่เป็นการพจิารณาปญัหา โดยผูว้จิยัจะรบัฟงั
สมาชกิถงึหนทางทีจ่ะเป็นไปได ้ตลอดจนมสีว่นรว่มในบทสนทนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งราวทีส่รา้งขึน้มาใหม่ 
เพือ่นําไปสูก่ารพฒันาทางเลอืกอกีทางเลอืกหน่ึง และใชเ้ทคนิคการรว่มมอืสรา้งเรือ่งราวทางเลอืก โดย
เป็นเทคนิคทีต่่อเน่ืองจากการทีส่มาชกิรบัรูถ้งึเรือ่งราวทีเ่ป็นปญัหา ทัง้น้ีผูว้จิยัไดส้ง่เสรมิใหส้มาชกิกลุ่ม
ไดต้รวจสอบปญัหา สมาชกิกลุ่มกอ็าจจะเริม่รบัรูถ้งึความเป็นไปไดอ้ื่นๆ มากขึน้ ทัง้น้ีการเล่าเรื่องราว
ทีช่อบหรอืมพีลงั ตลอดจนกล่าวถงึผลลพัธท์ีเ่ป็นเอกลกัษณ์ อาจทาํใหเ้รือ่งราวทางเลอืกในอนาคตมี
ความเขม้แขง็ ดงันัน้ผูว้จิยัจะสนบัสนุนใหส้มาชกิกลุ่มเล่าแลว้เล่าอกีในเรือ่งราวทีต่นเองชอบ รวมทัง้
ทาํเรือ่งราวเหล่านัน้ใหช้ดัเจนมากขึน้ นอกจากนัน้ใชเ้ทคนิคขอ้มลูยอ้นกลบัของผูใ้หค้าํปรกึษาสาํหรบั
สมาชกิกลุ่ม ซึง่การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัทีเ่ป็นพืน้ฐาน คอื การชมเชย การเชื่อมต่อ และการเสนอแนะ
ภารกจิ โดยการชมเชยเป็นการรบัรองวา่สมาชกิกาํลงัดาํเนินการเพือ่ไปสูค่าํตอบทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ี
เป็นเหมอืนการสนบัสนุนและสรา้งความหวงัของสมาชกิใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายของตนดว้ยความเขม้แขง็ 
    3.2.3 ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา     
     ผูว้จิยัใชเ้ทคนิคทางพฤตกิรรมตามรปูแบบการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรม
การรูค้ดิ ซึง่กําหนดใหม้กีจิกรรมทีส่รา้งความตื่นตวัแก่สมาชกิกลุ่ม เกดิการเรยีนสิง่ใหม่ๆ  ทีน่่าสนใจ 
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รูส้กึสนุก ซึง่จะชว่ยยกระดบัอารมณ์และมคีวามคดิทีป่ลอดโปรง่ขึน้ เมือ่สมาชกิยงัมคีวามรูส้กึวติกกงัวลอยู ่
นอกจากนัน้ใชเ้ทคนิคการพดูกบัตนเองหลายๆ ครัง้ในแต่ละวนัถงึความคดิทางบวกหรอืความคดิเป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง และใชก้ารตดิขอ้ความ หรอืความคดิทางบวกทีต่นมใีนตําแหน่งทีส่ามารถเหน็ได้
ชดัเจน โดยขอ้ความเหล่านัน้ เป็นขอ้ความทีส่มาชกิแต่ละคนกาํหนดขึน้ ซึง่แสดงถงึความพรอ้มหรอื
ความมุง่มัน่ในการดาํเนินการต่างๆตามแนวทางทีต่นไดต้ัง้ไว ้
    3.2.4 ดา้นความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
     ผูว้จิยัใชเ้ทคนิคคาํถามการจดัระดบั เป็นเทคนิคหน่ึงของการใหค้าํปรกึษา
แบบโซลชูัน่-โฟกสั  ทัง้น้ีผูว้จิยัไดใ้ชเ้ทคนิคคาํถามจดัระดบั เพือ่ใหส้มาชกิกลุ่มไดส้าํรวจอารมณ์ความรูส้กึ
ของตน โดยระบุระดบัความรูส้กึในการเขา้กลุ่มครัง้แรกกบัปจัจุบนั ถงึแมว้า่ระดบัความรูส้กึจะสงูขึน้
เพยีงเลก็น้อย แต่กเ็ป็นการชว่ยใหส้มาชกิไดใ้สใ่จกบัสิง่ทีต่นกาํลงักระทาํอยู ่รวมทัง้ใหส้มาชกิไดพ้จิารณาวา่
จะไปสูร่ะดบัทีส่งูขึน้ไดอ้ยา่งไร ทัง้น้ีเพือ่เป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ต่อการกระทาํของตน และใชเ้ทคนิค
คาํถามมหศัจรรย ์ซึง่เป็นเทคนิคของการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั เชน่กนั โดยเป็นเทคนิคทีผู่ว้จิยั
สนบัสนุนใหส้มาชกิกลุ่มไดจ้นิตนาการถงึความสาํเรจ็ของตนเพื่อใหเ้กดิความรูส้กึเชื่อมัน่ต่อเป้าหมาย
ทีต่นไดต้ัง้ไว ้ตลอดจนรบัรูถ้งึการเปลีย่นแปลงเมือ่ตนเองประสบความสาํเรจ็ ทัง้น้ีผูว้จิยัใชค้าํถามวา่ 
“ถา้หากปาฏหิารยิเ์กดิขึน้ โดยคุณสามารถฝา่ฟนัปญัหาต่างๆ และคุณประสบความสาํเรจ็ บรรลุเป้าหมาย
ทีไ่ดต้ัง้ไว ้ อะไรคอืสิง่ทีจ่ะแตกต่างไปจากชวีติของคุณ และคุณจะรูส้กึอยา่งไร” ซึง่สมาชกิจะไดแ้สดง
วสิยัทศัน์ถงึสิง่ทีส่ามารถเกดิขึน้เมือ่ปญัหาหมดไป นอกจากนัน้ใชเ้ทคนิคมติรภาพในการบาํบดั ซึง่เป็น
เทคนิคหน่ึงของการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า เพื่อใหส้มาชกิกลุ่มไดส้นบัสนุนซึง่กนัและกนั ตลอดจน
เสรมิสรา้งทกัษะของกลุ่มในการเปลีย่นแปลงการนําเสนอเกีย่วกบัปญัหาของตน 
    3.2.5 ดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
     ในการเสรมิสรา้งความพยายามทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา ผูว้จิยั
สนบัสนุนใหผู้ร้บัคาํปรกึษาคาดคะเนถงึปญัหาอุปสรรคทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้ ซึง่ถอืเป็นบทบาทหน่ึงของ
ผูใ้หค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ และใชเ้ทคนิคการรว่มมอืสรา้งเรือ่งราวทางเลอืก ซึง่เป็นเทคนิคหน่ึง
ของการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า โดยเป็นเทคนิคทีต่่อเน่ืองจากการทีผู่ร้บัคาํปรกึษารบัรูถ้งึเรือ่งราว
ทีเ่ป็นปญัหาซึง่มอีทิธพิลต่อตน โดยขณะทีก่ารบรรยายไดส้ง่เสรมิใหผู้ร้บัคาํปรกึษาไดต้รวจสอบปญัหา 
ผูร้บัคาํปรกึษากอ็าจจะเริม่รบัรูถ้งึความเป็นไปไดอ้ื่นๆ ทีม่ากขึน้ รวมทัง้ใชเ้ทคนิคคาํถามขอ้ยกเวน้ 
ซึง่เป็นเทคนิคหน่ึงของการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั โดยเป็นการใชค้าํถามทีนํ่าสมาชกิสูส่ภาวะ
ทีไ่มม่ปีญัหาอกีต่อไป ทัง้น้ีนําประสบการณ์ในอดตีของสมาชกิมาพจิารณาวา่เหตุใดปญัหาจงึไมเ่กดิขึน้ 
ซึง่การสาํรวจดงักล่าวเป็นการเตอืนใหส้มาชกิเลง็เหน็วา่ปญัหาไมใ่ชไ่มม่ทีางแก ้ โดยในการถามคาํถาม
ผูใ้หค้าํปรกึษากลุ่มจะกล่าวถงึสิง่ทีเ่ป็นขอ้ยกเวน้ของสมาชกิทีเ่คยเกดิขึน้ ดงันัน้ขอ้ยกเวน้จงึเป็นสภาพการณ์
ทีเ่กดิขึน้ไดจ้รงิภายนอกบรบิทของปญัหา ผูร้บัคาํปรกึษาจะไดร้บัการสนบัสนุนใหเ้ปลีย่นความเชือ่ทีว่า่ 
ตนไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชวีติได ้ โดยผูใ้หค้าํปรกึษาอาจใหผู้ร้บัคาํปรกึษากล่าวถงึชว่งเวลาทีต่นรูส้กึด ี
เมือ่สิง่ต่างๆ ดาํเนินไปในทางทีด่แีละเมื่อปญัหาต่างๆไดค้ลีค่ลาย รวมทัง้วธิกีารแกป้ญัหาทีม่คีวามชดัเจน
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และเป็นไปไดส้าํหรบัตน ทัง้น้ีหน้าทีห่ลกัของผูใ้หค้าํปรกึษาคอื การแนะนําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงภายใต้
ทางเลอืกของตน ตามแนวทางทีผู่ร้บัคาํปรกึษาระบุวา่ เคยไดผ้ลมาก่อน 
 สาํหรบัการเสรมิสรา้งความอดทนต่อการทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา ผูว้จิยัใชเ้ทคนิค
การใชค้าํถามในการบาํบดั ซึง่เป็นเทคนิคหน่ึงของการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า โดยการตัง้คาํถามของ
ผูใ้หค้าํปรกึษาจะนําไปสูส่ ิง่ทีส่มาชกิกาํลงัประสบอยู ่ทัง้น้ีผูใ้หค้าํปรกึษาจะขอใหส้มาชกิบรรยายถงึเรือ่งราว
ทีเ่ป็นปญัหา และบ่อยครัง้ทีก่ารตัง้คาํถามจะสมัพนัธเ์ชื่อมโยงสูเ่รือ่งราวใหม่ๆ  และใชเ้ทคนิคทางพฤตกิรรม
ตามรปูแบบการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ โดยใชก้ารอา่นชวีประวตัขิองผูท้ีป่ระสบความสาํเรจ็
ในการปรบัตวักบัปญัหา ซึง่เรือ่งราวนัน้ อาจสอดคลอ้งกบัผูร้บัคาํปรกึษา ทัง้น้ีชว่ยใหผู้ร้บัคาํปรกึษา
ไดป้รบัความคดิ นอกจากนัน้ใชเ้ทคนิคแบบแผน จดหมายและมติรภาพในการบาํบดั ซึง่เป็นเทคนิคหน่ึง
ของการใหค้าํปรกึษาแบบเรื่องเล่า ทัง้น้ีในสว่นของเทคนิคมติรภาพในการบาํบดั จะสง่เสรมิใหส้มาชกิ
สนบัสนุนซึง่กนัและกนั ตลอดจนเสรมิสรา้งทกัษะของกลุ่ม เพื่อทีจ่ะสนบัสนุนใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
การนําเสนอเกีย่วกบัปญัหา 
   3.3 ขัน้ตอนของการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพื่อเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของ
นกัเรยีนวยัรุน่  
    การใหค้าํปรกึษากลุ่ม เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่
แต่ละครัง้ ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
    ขัน้เริม่ตน้การใหค้าํปรกึษา เป็นขัน้ทีผู่ใ้หค้าํปรกึษาชีแ้จงวตัถุประสงคใ์นการเขา้รบั
การใหค้าํปรกึษากลุ่ม มกีารสรา้งบรรยากาศใหน้กัเรยีนเกดิความคุน้เคย ไวว้างใจ เขา้ใจ และยอมรบั
ซึง่กนัและกนั สรา้งขอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่งสมาชกิในกลุ่ม และในขัน้น้ีสมาชกิในกลุ่มจะไดท้าํการประเมนิ
ตนเอง (Self - Assessment) และสาํรวจความคาดหวงัในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม  
    ขัน้ดาํเนินการใหค้าํปรกึษากลุ่ม เป็นขัน้ตอนทีผู่ใ้หค้าํปรกึษาสนบัสนุนใหผู้ร้บั
คาํปรกึษาสาํรวจเรือ่งราวทีเ่ป็นปญัหาของผูร้บัคาํปรกึษา เพือ่เกดิความเขา้ใจในปญัหาของตนตลอดจน
สามารถพจิารณาหาแนวทางต่างๆในการแกป้ญัหา และตดัสนิใจเลอืกแนวทางทีเ่หมาะสมและวางแผน
ปฏบิตัเิพือ่แกป้ญัหาสาํหรบัตนได ้ทัง้น้ีในขัน้ของการดาํเนินการใหค้าํปรกึษากลุ่ม มกีารประยกุตท์ฤษฎี
และเทคนิคต่างๆ ของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ การใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั และ
การใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า 
    ขัน้ยตุกิารใหค้าํปรกึษา เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยของการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุม่
แต่ละครัง้ โดยเป็นการสรปุเน้ือหาสาระของการเขา้รว่มกลุ่มในครัง้นัน้ๆ โดยอาจใหผู้ใ้หค้าํปรกึษา หรอื
สมาชกิในกลุ่มรว่มกนัสรปุกไ็ด ้ตลอดจนเปิดโอกาสในการซกัถามในประเดน็ต่างๆ และใหข้อ้มลูยอ้นกลบั
ระหวา่งผูใ้หค้าํปรกึษาและสมาชกิในกลุ่ม และสมาชกิกลุ่มดว้ยกนัมกีารใหก้ารบา้นหรอืงานบางอยา่ง
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหค้าํปรกึษาในครัง้ต่อๆ ไป 
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  4. นํารปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่ม เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาทีส่รา้งขึน้
ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ 6 ทา่น ไดแ้ก่ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นนัทนา วงษ์อนิทร ์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อรพนิ 
สถริมน  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นิธพิฒัน์ เมฆขจร  อาจารย ์ดร.ธรีพฒัน์ วงศค์ุม้สนิ  อาจารย ์ดร.นฤมล 
พระใหญ่ และ อาจารย ์ดร.อาดมั นีละไพจติร (ภาคผนวก ก) ตรวจสอบและประเมนิความชดัเจนของ
รปูแบบและกจิกรรมทีใ่ช ้ตลอดจนประเมนิความเหมาะสมตามวตัถุประสงค ์จากนัน้ผูว้จิยันํามาปรบัปรงุ
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 
  5. นํารปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาทีไ่ดแ้กไ้ขแลว้ 
ไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนลาดปลาเคา้พทิยาคม ซึง่มลีกัษณะ
คลา้ยกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 8 คน เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมเกีย่วกบัลาํดบัขัน้ตอน ระยะเวลา เน้ือหา 
ตลอดจนหาขอ้บกพรอ่งทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการทดลอง จากนัน้ปรบัปรุงแกไ้ข ก่อนนําไปใชจ้รงิ 
  6. นํารปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาทีป่รบัปรงุแกไ้ข
แลว้ ไปดาํเนินการใหค้าํปรกึษากบักลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นกลุ่มทดลอง จาํนวน 8 คน โดยมกีารใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ๆ ละ 60 นาท ีรวมทัง้สิน้ 10 ครัง้ เป็นเวลา 6 สปัดาห ์ซึง่กลุ่มควบคุมจะไมไ่ดร้บั
การใหค้าํปรกึษาใดๆ 
  7. ภายหลงัเสรจ็สิน้การเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ในครัง้ที ่10 ผูว้จิยันําแบบสอบถาม
ความหวงัทางการศกึษาของวยัรุน่ใหน้กัเรยีนทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ตอบแบบสอบถามความหวงั
ทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่อกีครัง้ เพือ่นํามาเป็นขอ้มลูหลงัการทดลอง 
  8. ภายหลงัการทดลองเป็นระยะเวลา 1 เดอืน ผูว้จิยัใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม
ความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่อกีครัง้ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในระยะหลงัการตดิตามผล 
  9. นําผลทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ ทัง้ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล มาวเิคราะหแ์ละสรปุผล 
 
การดาํเนินการวิจยั 
 1. การศึกษาความหวงัทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น 
  1.1 นําแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ จาํนวน 39 ขอ้ ไปเกบ็ขอ้มลู
กบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 560 คน ซึง่เป็นนกัเรยีนทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาชัน้ปีที ่ 2 
ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา ในกรุงเทพมหานคร ทัง้น้ีไดแ้ก่ โรงเรยีนวดัน้อยนพคุณ โรงเรยีน
จนัทรป์ระดษิฐารามวทิยาคม โรงเรยีนสารวทิยา และโรงเรยีนบางกะปิ 
  1.2 นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาในขอ้ที ่ 1.1 ไปวเิคราะห์
องคป์ระกอบ เพือ่แสดงหลกัฐานความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งของแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษา
ของนกัเรยีนวยัรุน่  
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 2. การดาํเนินการทดลองใช้รปูแบบการให้คาํปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความหวงั
ทางการศึกษา 
  ในการดาํเนินการทดลองรปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา 
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 
 
  2.1 แบบแผนการทดลอง 
   การทดลองครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลอง โดยใชแ้บบแผนการทดลอง แบบ 
Randomized Pretest Posttest Follow-up Design (Rausch; Maxwell; & Kelly. 2003: 467 – 486) ซึง่มี
แบบแผนการทดลอง ดงัแสดงใน ตาราง 4 
 

ตาราง 4 แบบแผนการทดลองจากการใช ้Randomized Pretest Posttest Follow-up Design  
 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั ตดิตามผล 
     

ER O1 X O2 O3 
CR O1 - O2 O3 

     

 
  ความหมายของสญัลกัษณ์ มดีงัน้ี 
   E แทน กลุ่มทดลอง (Experimental Group) 
   C แทน กลุ่มควบคุม (Control Group) 
   R แทน การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบสุม่ (Random Assignment) 
   O1 แทน การสอบก่อนทีจ่ะจดักระทาํการทดลอง (Pretest) 
   O2 แทน การสอบหลงัจากทีจ่ะจดักระทาํการทดลอง (Posttest) 
   O3 แทน การสอบหลงัจากจดักระทาํการทดลองเป็นเวลา 1 เดอืน  
   X แทน การจดักระทาํ (Treatment) โดยรปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
 

  แบบแผนการทดลองประยุกตใ์ช ้ Randomized Pretest Posttest Follow-up Design 
จดัเป็นแบบแผนการทดลองทีอ่อกแบบใหม้กีารวดัทัง้หมด 3 ครัง้ ไดแ้ก่ วดัก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
และหลงัการตดิตามผล โดยมวีธิดีาํเนินการทดลอง ดงัน้ี 
   1. สุม่อยา่งงา่ยโดยวธิกีารจบัฉลากเป็นคูต่ามคะแนนความหวงัทางการศกึษา เพื่อ
กาํหนดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จาํนวน 2 กลุ่มๆ ละ 8 คน โดยทัง้สองกลุ่ม มคีะแนนจาก
แบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาน้อยทีส่ดุขึน้มา จาํนวน 16 คน ซึง่ใชเ้ป็นคะแนนก่อนการทดลอง 
t (Pretest) ทัง้น้ีกลุ่มทดลองไดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุม่เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาในขณะที ่
กลุ่มควบคุมไมไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษาใดๆ 
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   2. หลงัการไดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ครัง้ที ่10 ผูว้จิยัใหก้ลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ทาํแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาอกีครัง้ เป็นคะแนนหลงัการทดลอง (Posttest) 
   3. หลงัจากกลุ่มทดลองไดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ครัง้ที ่10 เป็นเวลา 1 เดอืน  
ผูว้จิยัใหก้ลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทาํแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาอกีครัง้ เป็นคะแนน 
หลงัการตดิตามผล (Follow up) 
  2.2 วิธีดาํเนินการทดลอง 
   ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา 
กบันกัเรยีนทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีน
สารวทิยา ทัง้น้ีในการดาํเนินการทดลองแบ่งเป็น 4 ระยะ คอื 
   2.2.1 ระยะก่อนการทดลอง  
    ผูว้จิยัคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งทีม่คีะแนนความหวงัทางการศกึษาจากผูท้ีไ่ดค้ะแนน
น้อยทีส่ดุขึน้มา จาํนวนทัง้สิน้ 16 คน แลว้สมัภาษณ์เพือ่สอบถามความสมคัรใจในการเขา้รบัการให้
คาํปรกึษากลุม่ โดยเป็นกลุม่ทดลอง จาํนวน 8 คน ในขณะทีก่ลุ่มควบคุม จาํนวน 8 คน ไมไ่ดร้บัการให้
คาํปรกึษากลุ่ม 
    ในชว่งก่อนดาํเนินการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ผูว้จิยัไมไ่ดว้ดัระดบัความหวงัทางการศกึษา
ของกลุ่มตวัอยา่งทัง้ 2 กลุ่ม เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งไดว้ดัระดบัความหวงัทางการศกึษาในขัน้ตอนของ
การคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งเพื่อมาเขา้กลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงั จงึนําคะแนนจากการวดัดงักล่าวเป็น
คะแนนความหวงัทางการศกึษาก่อนการทดลอง (Pretest)  
   2.2.2 ระยะการทดลอง 
    ผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นกลุ่มทดลอง จาํนวน 8 คน 
โดยใชก้ารใหค้าํปรกึษากลุม่เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา ทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้ เป็นระยะเวลา 
6 สปัดาห ์ในระหวา่งวนัที ่10 มกราคม 2556 ถงึ 14 กุมภาพนัธ ์2556 ดงัแสดงในตาราง 5 
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ตาราง 5 ระยะเวลาในการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของกลุ่มทดลอง 

 

ครัง้ที ่ สปัดาหท์ี ่ วนั เดอืน ปี หวัเรือ่งทีเ่น้น 
    

1 1 10 มกราคม 2556 ปฐมนิเทศ 
2 2 14 มกราคม 2556 รปูแบบความหวงัทางการศกึษา 
3 2 17 มกราคม 2556 เป้าหมายระยะยาวทางการศกึษา 
4 3 21 มกราคม 2556 การตัง้เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา 
5 3 24 มกราคม 2556 วถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
6 4 28 มกราคม 2556 ความตัง้ใจทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมาย 
7 4 31 มกราคม 2556 ความเชื่อมัน่ทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมาย 
8 5 4 กุมภาพนัธ ์2556 ความพยายามทีจ่ะเอาชนะอุปสรรคในการไปสูเ่ป้าหมาย 
9 5 7 กุมภาพนัธ ์2556 ความอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย 
10 6 14 กุมภาพนัธ ์2556 ปจัฉิมนิเทศ 

    

 
    รายละเอยีดของรปูแบบการใหค้าํปรกึษา แสดงใน ภาคผนวก ง และสาํหรบักลุ่มควบคุม
นัน้ ไมไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่มใดๆ เพือ่นํามาเปรยีบเทยีบผลทีไ่ดจ้ากการทดลอง 
   2.2.3 ระยะหลงัการทดลอง  
    ผูว้จิยัดาํเนินการวดัระดบัความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนทีเ่ป็นกลุม่ทดลอง
และกลุ่มควบคุม จาํนวน 16 คน อกีครัง้หน่ึง ภายหลงัการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มของกลุ่มทดลอง
ครบทัง้ 10 ครัง้แลว้ โดยใชค้ะแนนจากการวดัดงักล่าวเป็นคะแนนภายหลงัการทดลอง (Posttest) 
   2.2.4 ระยะหลงัการตดิตามผล 
    ภายหลงัการทดลอง 1 เดอืน ผูว้จิยัดาํเนินการตดิตามผลการทดลองจากทัง้กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม โดยใหท้ัง้ 2 กลุ่ม ตอบแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของวยัรุน่อกีครัง้หน่ึง 
เพือ่เป็นคะแนนหลงัการตดิตามผล (Follow up) 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสาํหรบัการวจิยั การศกึษาและพฒันารปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่ม
เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 
 1. การศึกษาความหวงัทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น 
  1.1 ตดิต่อบณัฑติวทิยาลยั เพือ่ทาํหนงัสอืขออนุญาตผูบ้รหิารโรงเรยีนเกบ็ขอ้มลูจากนกัเรยีน
และคร ูอาจารย ์รวมทัง้ขอความรว่มมอืเกบ็ขอ้มลูจากพอ่แม ่ผูป้กครองของนกัเรยีน 
  1.2 เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยมขี ัน้ตอน ดงัน้ี 
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   1.2.1 สมัภาษณ์นกัเรยีน ครอูาจารย ์ผูป้กครอง และนกัจติวทิยา จาํนวน 36 คน 
เพือ่ดลูกัษณะและองคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
   1.2.2 นําแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ ไปทดลองใช ้(Try out) 
กบันกัเรยีนทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 100 คน เพื่อ
วเิคราะหห์าค่าอาํนาจจาํแนกของแบบสอบถามรายขอ้ และความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
   1.2.3 นําแบบสอบถามลกัษณะของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ฉบบัสมบรูณ์
ทีผ่า่นการตรวจสอบคุณภาพในขอ้ 1.2.2 ไปทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 560 คน ทัง้น้ีไดแ้บบสอบถาม
ทีส่มบรูณ์ จาํนวน 538 คน คดิเป็นรอ้ยละ 96.07 จากนัน้นํามาวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ เพื่อแสดงหลกัฐาน
ความเชื่อมัน่ หลกัฐานความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งของแบบ สอบถาม โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งตวัอยา่งออกเป็น
สองสว่นอยา่งสุม่ กลุ่มละรอ้ยละ 50 โดยกลุ่มแรกใชใ้นการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสาํรวจเพื่อสาํรวจ
องคป์ระกอบความหวงัทางการศกึษา และกลุ่มทีส่องใชใ้นการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัเพือ่ตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบทีไ่ดก้บัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
 2. การเสริมสร้างความหวงัทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น โดยใช้การให้คาํปรึกษากลุ่ม 
  2.1 ตดิต่อบณัฑติวทิยาลยั เพือ่ทาํหนงัสอืขออนุญาตผูบ้รหิารโรงเรยีนเกบ็ขอ้มลู และ
นดัหมายวนั เวลา 
  2.2 ผูว้จิยัดาํเนินการพจิารณาคดัเลอืกนกัเรยีนทีม่คีะแนนระดบัความหวงัทางการศกึษา 
ทีไ่ดค้ะแนนน้อยทีส่ดุขึน้มา จาํนวน 16 คน ทัง้น้ีมคีวามสมคัรใจเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม จากนัน้
ผูว้จิยัทาํการสุม่อยา่งงา่ยโดยวธิกีารจบัฉลากเป็นคูต่ามคะแนนความหวงัทางการศกึษา เพือ่กาํหนด
เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คน    
  2.3 ผูว้จิยัดาํเนินการทดลอง โดยนํารปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ไป
ใชก้บักลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นกลุ่มทดลอง ในขณะทีก่ลุ่มควบคุมไมไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่มใดๆ 
  2.4 ผูว้จิยัดาํเนินการหลงัจากยตุกิารใหค้าํปรกึษากลุ่ม โดยใหท้ัง้กลุ่มทดลองและกลุม่
ควบคุมตอบแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนักเรยีนวยัรุ่นอกีครัง้ เพื่อนํามาเป็นขอ้มูล
หลงัการทดลอง 
  2.5 ภายหลงัยตุกิารทดลอง ผูว้จิยัไมม่กีารใหค้าํปรกึษากลุม่ใดๆแก่กลุ่มตวัอยา่ง ทัง้ที่
เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เป็นระยะเวลา 1 เดอืน เพื่อตดิตามผล จากนัน้ผูว้จิยันัดกลุ่ม
ตวัอยา่งทีเ่ป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุใหม้าตอบแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาอกีครัง้ 
เพือ่เป็นขอ้มลูในระยะหลงัการตดิตามผล 
  2.6 วเิคราะหร์ะดบัความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ หลงัจากการเขา้รบัการ
ใหค้าํปรกึษากลุ่ม โดยเปรยีบเทยีบผลกอ่นการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล 
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การวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัทาํการวเิคราะหส์ถติพิืน้ฐาน หาคา่ความเชื่อมัน่ของเครือ่งมอืวดั 
และเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
และหลงัการตดิตามผล นอกจากนัน้ผูว้จิยัทาํการวเิคราะหค์า่ความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้ง เพือ่วเิคราะห์
องคป์ระกอบความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 1. วเิคราะหค์า่สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าตํ่าสดุ คา่สงูสุด คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
ของคะแนนความหวงัทางการศกึษา 
 2. วเิคราะหเ์พือ่ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีน
วยัรุน่ 
  2.1 วเิคราะหค์า่ความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) ของขอ้ความแบบสอบถาม 
ความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ โดยใชส้ตูรคาํนวณคา่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ความ 
กบันิยามศพัท ์(Item-Objective Congruence : IOC) (Rovinelli; & Hambleton. 1976: 1 - 37) 
  2.2 วเิคราะหห์าค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ของแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของ
นกัเรยีนวยัรุน่ โดยใชส้ตูรสหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation : rXY) 
(Onwuegbuzie; & Daniel.  1999: 1 – 58) 
  2.3 วเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่ โดยรวมของแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของ
วยัรุน่ โดยการแสดงความสมัพนัธข์องคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทัง้ฉบบั (ทีห่กัคะแนนขอ้นัน้ออก)   
ใชส้ตูรสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha -Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (Cronbach.  1951: 297 - 334) 
 3. วเิคราะหค์า่ความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งของแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของ
นกัเรยีนวยัรุน่ ดงัน้ี  
  3.1 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษาของวยัรุน่ โดยวธิกีารวเิคราะห์
องคป์ระกอบเชงิสาํรวจ (An Exploratory Factor Analysis) 
  3.2 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบความหวงัทางการศกึษาของวยัรุน่ เพือ่ตรวจสอบคา่ความเทีย่งตรง
เชงิโครงสรา้ง โดยวธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั (A Confirmatory Factor Analysis)  
 4. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลของการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา
ของนกัเรยีนวยัรุน่ ดงัน้ี 
  4.1 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล ของกลุ่มทดลอง 
  4.2 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 การวเิคราะหข์อ้มลูในขัน้น้ี ผูว้จิยัไดต้รวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการวเิคราะหข์อ้มลู คอื 
การแจกแจงปกตขิองกลุ่มตวัอยา่ง และเน่ืองจากการแจกแจงของคะแนนรวมความหวงัทางการศกึษา
ของนกัเรยีนวยัรุน่โดยรวมและรายองคป์ระกอบ มกีารแจกแจงไมเ่ป็นโคง้ปกต ิผูว้จิยัจงึเลอืกใชส้ถติิ
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นอนพาราเมตรกิ (Nonparametric) ในการทดสอบ ซึง่ในการทดสอบความแตกต่างภายในกลุ่ม ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล ผูว้จิยัใชก้ารทดสอบ วลิคอกซนั (The Wilcoxon Matched-
pairs Signed-rank Test) สว่นการทดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทัง้โดยรวม
และรายองคป์ระกอบ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล ผูว้จิยัใชก้ารทดสอบ
แมน-วทินีย ์(The Mann-Whitney U Test) 
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

      
สญัลกัษณ์ในการวิเคราะหแ์ละการแปลผล 
 การวเิคราะหข์อ้มลูและการแปลความหมายของผลการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยักาํหนดสญัลกัษณ์
และอกัษรยอ่ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
 n   แทน จาํนวนนกัเรยีนวยัรุน่ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 Min   แทน คา่ตํ่าสดุ 
 Max  แทน คา่สงูสดุ 
 M   แทน คา่เฉลีย่ (Mean) 
 SD   แทน คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 P   แทน คา่ความน่าจะเป็นในการทดสอบสมมตฐิาน (Probability) 
 B   แทน คา่น้ําหนกัองคป์ระกอบในรปูคะแนนมาตรฐาน (Factor Loading) 
 SE   แทน คา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 
 R2   แทน คา่สมัประสทิธิพ์ยากรณ์ (Coefficient of Determination) 
 χ2   แทน คา่สถติไิค-สแควร ์(Chi-square) 
 df   แทน องศาของความอสิระ 
 SRMR  แทน ดชันีรากของกาํลงัสองเฉลีย่ของเศษในรปูคะแนนมาตรฐาน  
      (Standardized Root Meansquare Residual) 
 RMSEA แทน ดชันีรากทีส่องของความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา่  
      (Root Mean Square Error of Approximation) 
 CFI   แทน ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอดเีชงิเปรยีบเทยีบ  
      (Comparative Fit Index) 
 TLI   แทน คา่ดชันีของ Tucker-Lewis 
 GOALS แทน เป้าหมายทางการศกึษา 
 PATHWA แทน วถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
 AGENCY แทน ความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
 CONFID แทน ความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
 EFFTOL แทน ความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
 HOPE  แทน ความหวงัทางการศกึษา 
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การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ตามลําดบั ดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 การศึกษาลกัษณะความหวงัทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น  
  ผูว้จิยันําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
  1. จาํนวนและคา่รอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งทีต่อบแบบสอบถามความหวงัทาง
การศกึษา จาํแนกตามเพศ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (เกรดเฉลีย่สะสม) 
  2. คา่สถติพิืน้ฐานของความหวงัทางการศกึษาในภาพรวมและรายองคป์ระกอบของ
นกัเรยีนวยัรุน่ 
 ตอนท่ี 2 การศึกษาองคป์ระกอบความหวงัทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น  
  ผูว้จิยันําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
  1. การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสาํรวจของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
  2. การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
 ตอนท่ี 3 ผลของการใช้รูปแบบการให้คําปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความหวงัทาง
การศึกษา  
  ผูว้จิยันําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

1. การเสนอผลการสงัเกตพฤตกิรรมของสมาชกิทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่มทัง้หมด 
10 ครัง้ 

2. การสรุปทฤษฎีและเทคนิคการใหค้ําปรกึษากลุ่มที่ใชใ้นการเสรมิสรา้งความหวงั
ทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
 ตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบผลการให้คาํปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความหวงัทางการศึกษา
ของนักเรียนวยัรุ่นของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงั
การติดตามผล 
  ผูว้จิยันําเสนอ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
  1. การวเิคราะหค์า่เฉลีย่ความหวงัทางการศกึษาในภาพรวมและรายองคป์ระกอบของ
นกัเรยีนกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม และนกัเรยีนกลุ่มควบคมุทีไ่มไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
     2. การเปรยีบเทยีบความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษา
กลุ่ม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัตดิตามผล 
  3. การเปรยีบเทยีบระดบัความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการให้
คาํปรกึษากลุ่มกบันกัเรยีนกลุ่มควบคุมทีไ่มไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
และหลงัการตดิตามผล  
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ตอนท่ี 1 การศึกษาลกัษณะความหวงัทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุน่  
 ผูว้จิยันําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 1. จาํนวนและคา่รอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งทีต่อบแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษา จาํแนก
ตามเพศ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (เกรดเฉลีย่สะสม) 
  ผูว้จิยันําขอ้มลูจากแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ ซึง่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง
ในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่มาวเิคราะหค์า่สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ 
คา่รอ้ยละ โดยจาํแนกตามเพศ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (เกรดเฉลีย่สะสม) ดงัแสดงใน ตาราง 6 
 
ตาราง 6 จาํนวนและค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง โดยจาํแนกตามเพศ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
     (เกรดเฉลีย่สะสม) 
 

ขอ้มลู จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
   

1. เพศ   
    ชาย 251 46.7 
    หญงิ 287 53.3 
   

รวม 538      100 
    
   

2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (เกรดเฉลีย่สะสม)     
    3.00 – 4.00 317  58.9  
    2.00 – 2.99 201  37.4  
    0.01 – 1.99 20  3.7  
     

รวม 538      100  
     

 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามตาราง 6 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งซึง่เป็นนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2 
จาํนวน 538 คน เป็นนกัเรยีนชายจาํนวน 251 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.7 และเป็นนกัเรยีนหญงิจาํนวน 
287 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.3 มเีกรดเฉลีย่สะสมตัง้แต่ 3.00 – 4.00 จาํนวน 317 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.9  
เกรดเฉลีย่สะสมตัง้แต่ 2.00 – 2.99 จาํนวน 201 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.4 และเกรดเฉลีย่สะสมตัง้แต่ 
0.01 – 1.99 จาํนวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.7 
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 2. คา่สถติพิืน้ฐานของความหวงัทางการศกึษาในภาพรวมและรายดา้นของนกัเรยีนวยัรุน่ 
   ผูว้จิยันําขอ้มลูจากแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่มาวเิคราะห์
คา่สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ คา่ตํ่าสดุ (Min) คา่สงูสดุ (Max) คา่เฉลีย่ (M) และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 
ดงัแสดงใน ตาราง 7 
 
ตาราง 7 ค่าตํ่าสุด ค่าสงูสุด ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความหวงัทางการศกึษาของ 
    นกัเรยีนวยัรุน่ 
 

องคป์ระกอบ ตวับง่ชี ้ K Min Max M SD 
ระดบัความหวงั 
ทางการศกึษา 

        
GOALS  3  1.00 5.00 3.87 0.82 สงู 
(เป้าหมายทางการศกึษา) goals1 1  1.00 5.00 3.57 0.99 สงู 
 goals2 1  1.00 5.00 3.92 0.89 สงู 
 goals3 1  1.00 5.00 4.13 1.12 สงู 
         

PATHWA  8  1.00 5.00 2.90 0.77 ปานกลาง 
(วถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย pathway1 4  1.00 5.00 2.99 0.75 ปานกลาง 
ทางการศกึษา) pathway2 3  1.00 5.00 2.93 0.84 ปานกลาง 
 pathway3 1  1.00 5.00 2.79 1.12 ปานกลาง 
         

AGENCY  14  1.00 5.00 3.92 0.64 สงู 
(ความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุ agency1 6  1.00 5.00 4.04 0.72 สงู 
เป้าหมายทางการศกึษา) agency2 4  1.00 5.00 4.06 0.70 สงู 
 agency3 3  1.00 5.00 3.91 0.75 สงู 
  agency4 1  1.00 5.00 3.69 1.12 สงู 
         

CONFID  3  1.00 5.00 3.01 0.89 ปานกลาง 
(ความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุ confid 1  1.00 5.00 3.42 1.15 ปานกลาง 
เป้าหมายทางการศกึษา) confid 1  1.00 5.00 2.82 1.25 ปานกลาง 
 confid 1  1.00 5.00 2.77 1.05 ปานกลาง 
         

EFFTOL  11  1.00 5.00 3.80 0.76 สงู 
(ความพยายามและอดทน efftol 6  1.00 5.00 4.00 0.77 สงู 
ทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย efftol 2  1.00 5.00 3.64 0.97 สงู 
ทางการศกึษา) efftol 3  1.00 5.00 3.76 0.88 สงู 
         

HOPE 
(ความหวงัทางการศกึษา) (n = 538) 39  1.00 5.00 3.50 0.53 สงู 
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 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามตาราง 7 พบวา่ คะแนนความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่
โดยรวมอยูใ่นระดบัสงู โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.50 และเมือ่พจิารณาคะแนนเฉลีย่ในรายองคป์ระกอบ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัสงู 3 องคป์ระกอบ คอื ความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา (M = 3.92)  
เป้าหมายทางการศกึษา (M = 3.87)  และความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
(M = 3.80) ตามลาํดบั  และองคป์ระกอบทีม่คีะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลางม ี2 องคป์ระกอบ คอื 
ความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา (M = 3.01) และวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
(M = 2.90) สว่นคะแนนเฉลีย่ของตวัชีว้ดัความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ตามองคป์ระกอบ
ยอ่ยทัง้หมด มคีา่เฉลีย่ตัง้แต่ 2.77 – 4.13 ซึง่อยูต่ ัง้แต่ระดบัปานกลางจนถงึระดบัสงู 
 
ตอนท่ี 2 การศึกษาองคป์ระกอบความหวงัทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุน่  
 ผูว้จิยันําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 2.1 วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสาํรวจของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่วา่มทีัง้หมด
กีอ่งคป์ระกอบ อะไรบา้ง และใชเ้หตุผลในการอธบิายความหมายองคป์ระกอบ 
  2.1.1 การตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้กอ่นการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ โดยผูว้จิยัไดท้าํการตรวจสอบ
ขอ้มลูโดยภาพรวม ก่อนทีจ่ะทาํการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบวา่ขอ้มลูทีไ่ดม้านัน้มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่ง
เพยีงพอต่อการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบหรอืไม ่ โดยพจิารณาคา่ความเหมาะสมของขอ้มลู คอื คา่สถติิ
ของ ไคเซอร-์เมเยอร-์โอลคนิ (Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy : KMO) และ
คา่สถติขิองบารท์เลทท ์(Bartlett’s Test of Sphericity) ดงัตาราง 8 

 
ตาราง 8 คา่สถติขิองไคเซอร-์เมเยอร-์โอลคนิ (KMO) และคา่สถติขิองบารท์เลทท ์(Bartlett’s Test of  
     Sphericity) ของตวัแปรความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
 

คา่สถติขิองบารท์เลทท ์
คา่สถติขิองไคเซอร-์เมเยอร-์โอลคนิ 

คา่สถติไิค-สแควร ์(χ2) df p-value 
    

.865 1986.393 120 .000 
    

 
 จากตาราง 8 พบวา่ คา่สถติขิองไคเซอร-์เมเยอร-์โอลคนิ (KMO) มคีา่เทา่กบั .865 ซึง่มคีา่
มากกวา่ .80 (Kim; & Mueller. 1978) แสดงวา่ ขอ้มลูทัง้หมดและตวัแปรต่างๆ ทีศ่กึษาครัง้น้ีมี
ความสมัพนัธก์นัดมีาก สามารถนํามาวเิคราะหอ์งคป์ระกอบได ้และจากคา่สถติขิองบารท์เลทท ์ (Bartlett’s 
Test of Sphericity) พบวา่ คา่สถติไิค-สแควร ์(χ2) ทีใ่ชใ้นการทดสอบนยัสาํคญัเทา่กบั 1986.393 ซึง่
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 แสดงวา่ เมตรกิซส์หสมัพนัธข์องตวัแปรทีนํ่ามาศกึษาครัง้น้ีมคีวามสมัพนัธก์นั 
ดงันัน้ เมตรกิซส์หสมัพนัธจ์งึเหมาะสมทีจ่ะใชใ้นการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบไดต่้อไป 
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  2.1.2 การสกดัองค์ประกอบ ผูว้จิยัไดท้าํการสกดัองคป์ระกอบ ดว้ยวธิกีารวเิคราะห์
องคป์ระกอบรว่ม (Common Factor Analysis) แบบ Principal Axis Factoring ผูว้จิยัใชว้ธิกีารหมุน
แกนตัง้ฉาก (Orthogonal Rotation) ดว้ยวธิแีวรแิมกซ ์ (Varimax Method) เพือ่ใหไ้ดอ้งคป์ระกอบเฉพาะ 
ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสาํรวจ พบวา่ ไดอ้งคป์ระกอบทัง้หมด 5 องคป์ระกอบ ซึง่ขอ้คาํถาม
ในแต่ละองคป์ระกอบนัน้ลงตวัพอดกีบัองคป์ระกอบทัง้ 5 องคป์ระกอบมพีสิยัของค่าไอเกนอยูร่ะหวา่ง 
.891 – 5.801 และมคีา่ความแปรปรวนสะสมรอ้ยละ 69.09  ดงัตาราง 9 
 
ตาราง 9 จาํนวนองคป์ระกอบ คา่ไอเกน คา่รอ้ยละของความแปรปรวน และคา่รอ้ยละของความแปรปรวน 
    สะสมในแต่ละองคป์ระกอบของตวัแปรความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
 

องคป์ระกอบ คา่ไอเกน คา่รอ้ยละของความแปรปรวน คา่รอ้ยละของความแปรปรวนสะสม 
       

1 5.801  36.259  36.259  
2 2.233  13.957  50.216  
3 1.147  7.166  57.382  
4 .983  6.142  63.524  
5 .891  5.566  69.090  
       

 
  2.1.3 การหมนุแกนองคป์ระกอบ และอธบิายความหมายขององคป์ระกอบ ผูว้จิยัไดใ้ช้
วธิกีารหมุนแกนองคป์ระกอบ เพื่อใหต้วัแปรมลีกัษณะทีช่ดัเจนมากขึน้ โดยใชว้ธิกีารการหมุนแกน
แบบมมุฉาก (Orthogonal Rotation) ดว้ยวธิแีวรแิมกซ ์(Varimax Method) ดงัตาราง 10 
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ตาราง 10 คา่น้ําหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ ภายหลงัจาก 
     การหมนุแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ดว้ยวธิแีวรแิมกซ ์(Varimax Method) 
 

คา่น้ําหนกัองคป์ระกอบ 
ขอ้ที ่

1 2 3 4 5 
      

goals1 .202 .156 .190 .224 .695 
goals2 .393 .113 .212 .197 .469 
goals3 .301 .276 .203 .139 .414 
      

pathwa .305 -.008 .738 .367 .117 
pathwa .292 .077 .735 .168 .260 
pathwa .315 .009 .524 .159 .143 
      

agency1 .813 .102 .331 .150 .143 
agency2 .686 .182 .367 .214 .199 
agency3 .735 .065 .165 .264 .164 
agency4 .244 .047 .098 .096 .112 
      

confid .173 .068 .041 .518 .072 
confid .134 -.010 .252 .639 .194 
confid .200 -.061 .270 .571 .125 
      

efftol1 .095 .878 -.009 -.044 .085 
efftol2 .080 .709 .070 -.069 .207 
efftol3 .075 .729 .002 .130 .007 
      

 
 จากตาราง 10 พบวา่ คา่น้ําหนกัองคป์ระกอบภายหลงัจากการหมนุแกนแบบมมุฉาก (Orthogonal 
Rotation) ดว้ยวธิแีวรแิมกซ ์ (Varimax Method) สามารถอธบิายถงึองคป์ระกอบของความหวงัทาง
การศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ ไดท้ัง้หมด 5 องคป์ระกอบ  
 เมือ่พจิารณาจากตาราง 9 และตาราง 10 สามารถอธบิายความหมายขององคป์ระกอบทัง้ 5 
องคป์ระกอบ ได ้ดงัน้ี  
  องคป์ระกอบที ่1 ม ี4 ตวัชีว้ดั คอื 1) การมคีวามมุง่มัน่ในการกาํหนดวธิกีารเรยีนของ
ตน ม ี6 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ที ่12, 13, 14, 15, 16 และ 17  2) การคดิทีจ่ะปฏบิตัติามแนวทางเพือ่ใหก้ารเรยีน
ดขีึน้ ม ี4 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ที ่18, 19, 20 และ 21  3) การรูส้กึถงึความพรอ้มทีจ่ะลงมอืปฏบิตัติามแนวทาง
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ต่างๆ ม ี3 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ที ่22, 23 และ 24  และ 4) การมุง่มัน่คน้หาความถนดัของตน ม ี1 ขอ้ ไดแ้ก่ 
ขอ้ที ่ 25 ซึง่องคป์ระกอบที ่ 1 น้ีมคีา่ไอเกนเทา่กบั 5.801 มพีสิยัของคา่น้ําหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 
.244 – .813 และเมือ่พจิารณาขอ้ความโดยรวม จะเป็นขอ้ความทีเ่กีย่วกบัการมคีวามมุง่มัน่ในการกําหนด
วธิกีารเรยีน การคดิรเิริม่ทีจ่ะปฏบิตัติามแนวทาง และความรูส้กึพรอ้มทีจ่ะลงมอืปฏบิตัติามแนวทางทีต่ ัง้ไว ้
จงึเรยีกองคป์ระกอบน้ีวา่ ความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา (Agency) 
  องคป์ระกอบที ่ 2 ม ี 3 ตวัชีว้ดั คอื 1) ความสามารถในการคดิหาวธิกีารอื่นๆ ทีจ่ะทาํ
ใหผ้ลการเรยีนของตนดขีึน้ ม ี6 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ที ่29, 30, 31, 32, 33 และ 34  2) การคดิหาวธิกีารอื่น
เมือ่วธิกีารทีค่ดิไวอ้าจไมป่ระสบความสาํเรจ็ ม ี 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ที ่ 35 และ 36 และ 3) การไมย่อ่ทอ้
เมือ่ตอ้งเจอกบัอุปสรรคต่างๆ ในการเรยีนซึง่มผีลต่อเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ ม ี 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ที ่ 37, 38 
และ 39 ซึง่องคป์ระกอบที ่2 น้ี มคีา่ไอเกนเทา่กบั 2.233 มพีสิยัของคา่น้ําหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 
.524 – .738  และเมือ่พจิารณาขอ้ความโดยรวม จะเป็นขอ้ความทีเ่กีย่วกบัความสามารถในการคดิหา
วธิกีารอื่นๆ ทีจ่ะทาํใหผ้ลการเรยีนด ีและหากวธิกีารทีค่ดิจะไมส่าํเรจ็ และความไมย่อ่ทอ้เมือ่เจออุปสรรค 
ต่างๆ ในการเรยีน จงึเรยีกองคป์ระกอบน้ีวา่ ความพยายาม และอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
(Effort and Tolerance) 
  องคป์ระกอบที ่3 ม ี3 ตวัชีว้ดั คอื 1) การทบทวนบทเรยีนทัง้ทีเ่ขา้ใจและไมเ่ขา้ใจ ม ี4 ขอ้ 
ไดแ้ก่ ขอ้ที ่4, 5, 6 และ 7  2) การแสวงหาความรูเ้พิม่เตมินอกเหนือจากในชัน้เรยีน ม ี3 ขอ้ ไดแ้ก่ 
ขอ้ที ่8, 9 และ 10 และ 3) การเขา้รว่มกจิกรรมต่างๆทีส่ง่เสรมิทางดา้นการศกึษา ม ี1 ขอ้ คอื ขอ้ที ่11 
ซึง่องคป์ระกอบที ่3 น้ีมคีา่ไอเกนเทา่กบั 1.147 มพีสิยัของคา่น้ําหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง .524 – .738 
และเมือ่พจิารณาขอ้ความโดยรวม จะเป็นขอ้ความทีเ่กีย่วกบัการทบทวนบทเรยีน การอา่นหนงัสอืทุกวนั 
การแสวงหาความรูเ้พิม่เตมินอกเหนือบทเรยีน และการคดิวา่จะสอบชงิทุนต่างๆ จงึเรยีกองคป์ระกอบน้ีวา่ 
วถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา (Pathways) 
  องคป์ระกอบที ่4 ม ี3 ตวัชีว้ดั คอื 1) ความพงึพอใจในผลเรยีนของตน 2) ความภาคภมูใิจ
ในการเรยีนขณะอยูใ่นชัน้เรยีน และ 3) ความภาคภมูใิจในการเรยีนของตน เมื่อเทยีบกบัผูอ้ื่น โดยที่
แต่ละตวัชีว้ดัม ี 1 ขอ้คาํถาม คอื ขอ้ที ่ 26, 27 และ 28 ตามลาํดบั ซึง่องคป์ระกอบที ่ 4 มคีา่ไอเกน
เทา่กบั .983 มพีสิยัของคา่น้ําหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง .518 – .639 และเมื่อพจิารณาขอ้ความโดยรวม 
จะเป็นขอ้ความทีเ่กีย่วกบัความรูส้กึพงึพอใจในผลการเรยีนของตน ความสามารถในเรยีนและสอบแขง่ขนั
ทางวชิาการกบัผูอ้ื่น จงึเรยีกองคป์ระกอบน้ีวา่ ความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา (Confidence) 
  องคป์ระกอบที ่5 ม ี3 ตวัชีว้ดั คอื 1) การคดิถงึการสอบผา่น  2) การมผีลการเรยีน ใน
รายวชิาต่างๆ และเกรดเฉลีย่ทีด่ ีและ 3) การไดเ้รยีนต่อในระดบัทีส่งูขึน้ โดยทีแ่ต่ละตวัชีว้ดัม ี 1 ขอ้
คาํถาม คอื ขอ้ที ่1, 2 และ 3 ตามลาํดบั ซึง่องคป์ระกอบที ่5 มคีา่ไอเกนเทา่กบั .891 มพีสิยัของค่า
น้ําหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง .414 – .695 และเมือ่พจิารณาขอ้ความโดยรวมจะเป็นขอ้ความทีเ่กีย่วกบั
การคดิการสอบทีผ่า่น การมผีลการเรยีนทีด่ ีและการไดเ้รยีนต่อในระดบัทีส่งูขึน้ จงึเรยีกองคป์ระกอบน้ีวา่ 
เป้าหมายทางการศกึษา (Goals) 



 

 

80 

 2.2 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
  องคป์ระกอบเชงิยนืยนั ผูว้จิยัมวีตัถุประสงคเ์พือ่วเิคราะห ์วา่คะแนนความหวงัทางการศกึษา 
ของนกัเรยีนวยัรุน่ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ โดยทาํการวเิคราะหแ์ละแสดงผลการวเิคราะห ์ตามลาํดบั  
ดงัน้ี 
  2.2.1 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร 
   สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์ององคป์ระกอบความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
5 องคป์ระกอบ โดยหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson’s Correlation Coefficient) 
ดงัตาราง 11 
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ตาราง 11 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องตวัชีว้ดัขององคป์ระกอบความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
 

ตวัชีว้ดั goals1 goals2 goals3 pathwa1 pathwa2 pathwa3 agency1 agency2 agency3 agency4 confid1 confid2 confid3 efftol1 efftol2 efftol3 
                 

goals1                 
goals2 .642**                
goals3 .524** .477**               
                 

pathwa1 .314** .291** .256**              
pathwa2 .330** .300** .342** .640**             
pathwa3 .265** .235** .255** .541** .521**            
                 

agency1 .468** .455** .526** .450** .519** .339**           
agency2 .470** .454** .471** .498** .514** .289** .726**          
agency3 .430** .403** .476** .433** .429** .290** .624** .656**         
agency4 .170** .128* .218** .301** .321** .158* .351** .316** .366**        
                 

confid1 .132* .204** .116 .252** .220** .110 .222** .341** .293** .148*       
confid2 .283** .265** .131* .343** .263** .278** .239** .199** .256** .169** .374**      
confid3 .301** .249** 0.096 .416** .315** .327** .267** .247** .285** .197** .290** .457**     
                 

efftol1 .245** .204** .314** -.002 .093 .049 .304** .344** .203** .117 .077 -.033 -.115    
efftol2 .327** .256** .327** -.006 .061 .090 .195** .252** .175** .135* .035  .049 .002 .684**   
efftol3 .191** .166** .238**  .087 .084 .041 .299** .326** .198** .044 .069 -.018 -.112 .756** .573** 1 
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 จากตาราง 11 พบวา่ คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องตวัชีว้ดัในภาพรวมมคีา่เป็นทัง้บวกและ
ลบ โดยมคีา่ตัง้แต่ –.002 ถงึ .726  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นเป้าหมายทางการศกึษา มี
คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยูร่ะหวา่ง .291 ถงึ .642 และพบวา่มคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ป็นบวก
และแตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมนียัสาํคญั ทีร่ะดบั .01 ทุกคู ่ดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
มคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยูร่ะหวา่ง .521 ถงึ .640 และพบวา่มคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ป็นบวก
และแตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมนียัสาํคญั ทีร่ะดบั .01 ทุกคู ่ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
มคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยูร่ะหวา่ง .316 ถงึ .762 และพบวา่มคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ป็นบวก
และแตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมนียัสาํคญั ทีร่ะดบั .01 ทกุคู ่ดา้นความเชื่อมัน่วา่ จะบรรลุเป้าหมายทาง
การศกึษา มคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยูร่ะหวา่ง .290 ถงึ .457 และพบวา่มคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
เป็นบวกและแตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .01 ทุกคู ่ และดา้นความพยายามและอดทนที่
จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา มคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยูร่ะหวา่ง .573 ถงึ .756 และพบวา่มี
ความแตกต่างจากศนูยอ์ยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั . 01 ทุกคู ่  
  2.2.2 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัทีส่อง 
   ในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัทีส่อง เพือ่ทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ตวัแปรสงัเกตไดก้บัตวัแปรแฝง ตวัแปรสงัเกตไดป้ระกอบดว้ย goals1 (การคดิถงึการสอบผา่น)  goals2 
(การมผีลการเรยีนในรายวชิาต่างๆและเกรดเฉลีย่ทีด่)ี goals3 (การไดเ้รยีนต่อในระดบัทีส่งูขึน้) pathwa1 
(การทบทวนบทเรยีนทัง้ทีเ่ขา้ใจและไมเ่ขา้ใจ)  pathwa2 (การแสวงหาความรูเ้พิม่เตมินอกเหนือจาก
ในชัน้เรยีน) pathwa3 (การเขา้รว่มกจิกรรมต่าง  ๆทีส่ง่เสรมิทางดา้นการศกึษา) agency1 (การมคีวามมุง่มัน่
ในการกําหนดวธิกีารเรยีนของตน) agency2 (การคดิทีจ่ะปฏบิตัติามแนวทาง เพือ่ใหก้ารเรยีนดขีึน้)  
agency3 (การรูส้กึถงึความพรอ้มทีจ่ะลงมอืปฏบิตัติามแนวทางต่าง )ๆ agency4 (การมุง่มัน่คน้หาความถนดั
ของตน) confid1 ความพงึพอใจในผลเรยีนของตน) confid2 (ความภาคภมูใิจในการเรยีนขณะอยูใ่น
ชัน้เรยีน) confid3 (ความภาคภมูใิจในการเรยีนของตนเมือ่เทยีบกบัผูอ้ื่น) efftol1 (ความสามารถใน
การคดิหาวธิกีารอื่นๆ ทีจ่ะทาํใหผ้ลการเรยีนของตนดขีึน้) efftol2 (การคดิหาวธิกีารอื่นเมือ่วธิกีารทีค่ดิไว ้
อาจไมป่ระสบความสาํเรจ็) และ efftol3 (การไมย่อ่ทอ้เมือ่ตอ้งเจอกบัอุปสรรคต่างๆ ในการเรยีน ซึง่มผีล
ต่อเป้าหมายทีต่ ัง้ไว)้  
   สาํหรบัตวัแปรแฝงประกอบดว้ยองคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีน 
วยัรุน่ องคป์ระกอบดา้นเป้าหมายทางการศกึษา องคป์ระกอบดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา  
องคป์ระกอบดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา องคป์ระกอบ ดา้นความเชื่อมัน่วา่ จะ
บรรลุเป้าหมายทางการศกึษา  และองคป์ระกอบดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทาง
การศกึษา การวเิคราะหข์อ้มลูในขัน้ตอนน้ีเป็นวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัทีส่องดว้ยโมเดล
สมการเชงิโครงสรา้งโดยพจิารณาความสอดคลอ้งกลมกลนืของโมเดลกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์จากคา่ดชันี
วดัความสอดคลอ้งกลมกลนืหลายคา่รว่มกนั ไดแ้ก่ ค่าไค-สแควร ์(Chi-square) คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลนื 
(GFI) คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลนืทีป่รบัแกแ้ลว้ (AGFI) คา่ดชันีความสอดคลอ้งเปรยีบเทยีบ (CFI) 
คา่ดชันีรากของกาํลงัสองเฉลีย่ของเศษ (RMR) คา่ดชันีรากทีส่องของความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา่ 
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(RMSEA) และคา่ดชันีเชงิเปรยีบเทยีบ (NFI) (Saris, Satorra; & van der Veld.  2009; Joreskog, 
G.; & Karl, Sorbom Dag.  1993)  
   ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัทีส่อง พบวา่ การวเิคราะหค์รัง้แรก โมเดล
ไมส่อดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ คา่ไค-สแควร ์(Chi-Square) เทา่กบั 334.58 คา่ p<.01 มี
องศาของความอสิระ (df) เทา่กบั 99 และ RMSEA = 0.067 ดงัภาพประกอบ 7 
 

HOPE1.00

GOALS

PATHWA

AGENCY

CONFID

EFFTol

goals1 0.43

goals2 0.46

goals3 0.58

path1 0.30

path2 0.31

path3 0.59

agency1 0.26

agency2 0.25

agency3 0.40

agency4 0.87

confi1 0.75

confi2 0.49

confi3 0.55

effTo1 0.16

effTo2 0.47

effTo3 0.42

Chi-Square=334.58, df=99, P-value=0.00000, RMSEA=0.067

0.75

0.74

0.64

0.83

0.83

0.64

0.86

0.86

0.77

0.35

0.50

0.71

0.67

0.92

0.73

0.76

0.80

0.80

0.91

0.65

0.29

 
 

ภาพประกอบ 3 โมเดลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัทีส่องขององคป์ระกอบความหวงัทาง 
      การศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ ก่อนปรบัโมเดล 
 
 
   ผูว้จิยัจงึปรบัโมเดลตามดชันีชีว้ดั (Modification Indices) และคา่พารา มเิตอรท์ี่
คาดวา่ จะเปลีย่นแปลงทางสถติ ิ(EPC) (Saris, Satorra; & van der Veld.  2009) ทาํใหไ้ดโ้มเดลทีม่ี
ความสอดคลอ้งกลมกลนื ดงัแสดงผลการวเิคราะหใ์นตาราง 12 
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Chi-Square=71.42, df=67, P-value=0.33327, RMSEA=0.016 
 
ภาพประกอบ 4 โมเดลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัทีส่องขององคป์ระกอบความหวงัทาง 
      การศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ หลงัปรบัโมเดล 
 
 
 
 
 
 
 

0.479 

0.574 

0.457 

0.383 

0.351 

0.575 

0.324 

0.383 

0.851 

0.824 

0.623 

0.510 

0.130 

0.473 

0.358 

0.234 HOPE1.00

GOALS

PATHWA

AGENCY

CONFID

EFFTol

goals1

goals2

goals3

path1

path2

path3

agency1

agency2

agency3

agency4

confi1

confi2

confi3

effTo1

effTo2

effTo3

0.72

0.65

0.74

0.79

0.81

0.65

0.88

0.82

0.79

0.39

0.42

0.61

0.70

0.93

0.73

0.80

0.87

0.71

0.92

0.58

0.37
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ตาราง 12 คา่ดชันีทดสอบโมเดลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัทีส่องขององคป์ระกอบความหวงั 
    ทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
 

ดชันีบง่ชีค้วามเหมาะสมพอด ี คา่ดชันี เกณฑ ์ ผลบง่ชี ้
    

1. คา่สถติไิค-สแควร ์(Chi-square)  71.418 * * 
2. คา่สถติไิค-สแควรส์มัพทัธ ์(Relative Chi-square: Chi-square/DF)  1.066 น้อยกวา่ 2 เหมาะสมด ี
3. ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอดเีชงิเปรยีบเทยีบ (CFI)   0.999 CFI > 0.90 เหมาะสมด ี
4. ดชันี  Goodness of Fit Index (GFI)    0.967 GFI > 0.90 เหมาะสมด ี
5. ดชันี  Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)   0.932 AGFI > 0.90 ยอมรบัได ้
6. ดชันีรากของกาํลงัสองเฉลีย่ของความคลาดเคลื่อนเฉลีย่ (RMSEA)   0.016 RMSEA < 0.05 เหมาะสมด ี
7. ดชันีรากของกาํลงัสองเฉลีย่ของเศษในรปูคะแนนมาตรฐาน(SRMR) 0.045 SRMR < 0.05 เหมาะสมด ี
    

 

* ใช ้ MLR (Robust Maximum Likelihood) ในการประมาณคา่พารามเิตอรเ์น่ืองจากขอ้มลูไมเ่ป็น 
multivariate normality ดงันัน้ สถติไิค-สแควร ์จงึไมส่ามารถใชใ้นการตรวจสอบโมเดลได ้และสถติิ
ไค-สแควร ์ไวต่อกลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่ 

 
 จากตาราง 12 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบอนัดบัทีส่องไดท้ีป่รบัโมเดลแลว้ พบวา่ คา่ไค-สแควร ์
เทา่กบั 71.418 คา่ p< 0.333 การพจิารณาความสอดคลอ้งกลมกลนืจากคา่ไค-สแควร ์แสดงถงึโมเดล
และขอ้มลูเชงิประจกัษ์แสดงวา่โมเดลและขอ้มลูเชงิประจกัษ์ มคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกนั (นงลกัษณ์ 
วริชัชยั.  2542) และเมือ่พจิารณาจากค่าอื่นๆ รว่มดว้ย คอื Chi-square/df ควรมคีา่น้อยกวา่ 2 คา่ 
CFI GFI และ AGFI ควรมคีา่มากกวา่ 0.90 คา่ RMSEA ควรมคีา่น้อยกวา่ 0.05 คา่ Standardized 
RMR (SRMR) ควรมคีา่น้อยกวา่ 0.05 (Bollen.  1989; Diamantopoulos; & Siguaw.  2000) จากคา่ดชันี
วดัระดบัความสอดคลอ้งกลมกลนืของโมเดลโดยรวมดงักล่าว แสดงว่า โมเดลองคป์ระกอบความหวงั
ทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่สอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
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ตาราง 13 คา่น้ําหนกัองคป์ระกอบ (B) คา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) คา่การทดสอบ นยัสาํคญั 
     ทางสถติ ิ(t) และคา่สมัประสทิธิพ์ยากรณ์ (R2) ของตวัชีว้ดัขององคป์ระกอบความหวงัทางการศกึษา 
     ของนกัเรยีนวยัรุน่ 
 

องคป์ระกอบ ตวัชีว้ดั 
น้ําหนกั

องคป์ระกอบ 
(B) 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

(SE) 

คา่ทดสอบ
นยัสาํคญั 

(t) 

สมัประสทิธิ ์
พยากรณ์ 

(R2) 
      

goals1 0.722   0.521 
goals2 0.653 0.066 9.908 0.426 

1. เป้าหมายทางการศกึษา 

goals3 0.737 0.080 9.271 0.543 
      

pathwa1 0.785   0.617 
pathwa2 0.805 0.069 11.612 0.649 

2. วถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย 
ทางการศกึษา 

pathwa3 0.652 0.066 9.869 0.425 
      

agency1 0.875   0.766 
agency2 0.822 0.056 14.650 0.676 
agency3 0.785 0.059 13.402 0.617 

3. ความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย
ทางการศกึษา 

agency4 0.386 0.063 6.102 0.149 
      

confid1 0.420   0.176 
confid2 0.614 0.112 5.456 0.377 

4. ความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมาย
ทางการศกึษา 

confid3 0.700 0.161 4.300 0.490 
      

efftol1 0.933   0.870 
efftol2 0.726 0.054 13.213 0.527 

5. ความพยายามและอดทนทีจ่ะ
บรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 

efftol3 0.801 0.055 14.582 0.642 
      

 
 จากตาราง 13 ตวัชีว้ดัขององคป์ระกอบความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่มคีา่น้ําหนกั
องคป์ระกอบในรปูคะแนนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.386 ถงึ 0.933 และแตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 ทุกตวัชีว้ดั เมือ่พจิารณาในแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยสามารถอธบิาย ไดด้งัน้ี  
  ตวัชีว้ดัในองคป์ระกอบดา้นเป้าหมายทางการศกึษา มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบในรปูคะแนน
มาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.653 ถงึ 0.737 ตวัชีว้ดัทีม่คีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบในรปูคะแนนมาตรฐานมากทีส่ดุ 
คอื goals3 (การไดเ้รยีนต่อในระดบัทีส่งูขึน้) มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบในรปูคะแนนมาตรฐาน เทา่กบั 0.737  
รองลงมา คอื goals1 (การคดิถงึการสอบผา่น) และ goals2 (การมผีลการเรยีนในรายวชิาต่างๆ และ
เกรดเฉลีย่ทีด่)ี โดยมคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบในรปูคะแนนมาตรฐานเทา่กบั 0.722 และ 0.653 ตามลาํดบั  
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  ตวัชีว้ดัในองคป์ระกอบดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบ
ในรปูคะแนนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.652 ถงึ 0.805 ตวัชีว้ดัทีม่คีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบในรปูคะแนน
มาตรฐานมากทีส่ดุ คอื pathwa2 (การแสวงหาความรูเ้พิม่เตมินอกเหนือ จากในชัน้เรยีน) มคีา่น้ําหนกั
องคป์ระกอบในรปูคะแนนมาตรฐานเทา่กบั 0.805 รองลงมา คอื pathwa1 (การทบทวนบทเรยีนทัง้ที่
เขา้ใจและไมเ่ขา้ใจ) และ pathwa3 (การเขา้รว่มกจิกรรมต่างๆ ทีส่ง่เสรมิทางดา้นการศกึษา) โดยมคีา่
น้ําหนกัองคป์ระกอบในรปูคะแนนมาตรฐานเทา่กบั 0.785 และ 0.652 ตามลาํดบั  
  ตวัชีว้ดัในองคป์ระกอบดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา มคีา่น้ําหนกั
องคป์ระกอบในรปูคะแนนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.386 ถงึ 0.875 ตวัชีว้ดัทีม่คีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบ
ในรปูคะแนนมาตรฐานมากทีส่ดุ คอื agency1 (การมคีวามมุง่มัน่ในการกาํหนดวธิกีารเรยีนของตน) มี
คา่น้ําหนกัองคป์ระกอบในรปูคะแนนมาตรฐานเทา่กบั 0.875 รองลงมา คอื agency2 (การคดิทีจ่ะปฏบิตัิ
ตามแนวทางเพือ่ใหก้ารเรยีนดขีึน้) agency3 (การรูส้กึถงึความพรอ้มทีจ่ะลงมอืปฏบิตัติามแนวทางต่างๆ) 
และ agency4 (การมุง่มัน่คน้หาความถนดัของตน) โดยมคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบในรปูคะแนนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.822,  0.785 และ 0.386 ตามลาํดบั 
  ตวัชีว้ดัในองคป์ระกอบดา้นความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา มคีา่น้ําหนกั
องคป์ระกอบในรปูคะแนนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.420 ถงึ 0.700 ตวัชีว้ดัทีม่คีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบ
ในรปูคะแนนมาตรฐานมากทีส่ดุ คอื confid3 (ความภาคภมูใิจในการเรยีนของตน เมือ่เทยีบกบัผูอ้ื่น) 
มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบในรปูคะแนนมาตรฐานเทา่กบั 0.700 รองลงมา คอื confid2 (ความภาคภมูใิจ
ในการเรยีนขณะอยูใ่นชัน้เรยีน) และ confid1 (ความพงึพอใจในผลเรยีนของตน) โดยมคี่าน้ําหนกัองคป์ระกอบ
ในรปูคะแนนมาตรฐานเทา่กบั 0.614 และ 0.420 ตามลาํดบั  
  ตวัชีว้ดัในองคป์ระกอบดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
มคี่าน้ําหนักองคป์ระกอบในรปูคะแนนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.726 ถงึ 0.933 ตวัชีว้ดัทีม่คี่าน้ําหนัก
องคป์ระกอบในรปูคะแนนมาตรฐานมากทีส่ดุ คอื efftol1 (ความสามารถในการคดิหาวธิกีารอื่นๆ ทีจ่ะ
ทาํใหผ้ลการเรยีนของตนดขีึน้) มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบในรปูคะแนนมาตรฐานเท่ากบั .933 รองลงมา 
คอื efftol3 (การไมย่อ่ทอ้เมื่อตอ้งเจอกบัอุปสรรคต่างๆ ในการเรยีนซึง่มผีลต่อเป้าหมายทีต่ ัง้ไว)้ และ 
efftol2 (การคดิหาวธิกีารอื่นเมือ่วธิกีารทีค่ดิไวอ้าจไมป่ระสบความสาํเรจ็) โดยมคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบ
ในรปูคะแนนมาตรฐานเทา่กบั 0.801 และ 0.726 ตามลาํดบั  
  เมือ่พจิารณาความแปรผนัของตวัชีว้ดัแต่ละองคป์ระกอบ พบวา่ ตวัชีว้ดัในองคป์ระกอบ
ดา้นเป้าหมายทางการศกึษา ตวัชีว้ดั goals3 (การไดเ้รยีนต่อในระดบัทีส่งูขึน้) มคีวามแปรผนัรว่มกบั
องคป์ระกอบดา้นเป้าหมายทางการศกึษาไดม้ากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 54.3 รองลงมา คอื ตวัชีว้ดั goals1 
(การคดิถงึการสอบผา่น) และ goals2 (การมผีลการเรยีนในรายวชิาต่าง  ๆและเกรดเฉลีย่ทีด่)ี มคีวามแปรผนั 
รว่มกบัองคป์ระกอบดา้นเป้าหมายทางการศกึษาคดิเป็นรอ้ยละ 52.1 และ 42.6 ตามลาํดบั 
  ตวัชีว้ดัในองคป์ระกอบดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา ตวัชีว้ดั pathwa2 
(การแสวงหาความรูเ้พิม่เตมินอกเหนือจากในชัน้เรยีน) มคีวามแปรผนัรว่มกบัองคป์ระกอบดา้นวถิทีาง
ทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาไดม้ากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 64.9 รองลงมา คอื ตวัชีว้ดั pathwa1 
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(การทบทวนบทเรยีนทัง้ทีเ่ขา้ใจและไมเ่ขา้ใจ) และ pathwa3 (การเขา้รว่มกจิกรรมต่างๆ ทีส่ง่เสรมิทาง 
ดา้นการศกึษา) มคีวามแปรผนัรว่มกบัองคป์ระกอบดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา คดิเป็น
รอ้ยละ 61.7 และ 42.5 ตามลาํดบั  
  ตวัชีว้ดัในองคป์ระกอบดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา ตวัชีว้ดั gency1 
(การมคีวามมุง่มัน่ในการกาํหนดวธิกีารเรยีนของตน) มคีวามแปรผนัรว่มกบัองคป์ระกอบดา้นความตัง้ใจ
ทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาไดม้ากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 76.6 รองลงมา คอืตวัชีว้ดั agency2 
(การคดิรเิริม่ทีจ่ะปฏบิตัติามแนวทางเพือ่ใหก้ารเรยีนดขีึน้) agency3 (การรูส้กึถงึความพรอ้มทีจ่ะลงมอื
ปฏบิตัติามแนวทางต่างๆ) และ agency4 (การมุง่มัน่คน้หาความถนดัของตน) มคีวามแปรผนัรว่มกบั
องคป์ระกอบดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 67.6,  61.7 และ 14.9  
ตามลาํดบั   
  ตวัชีว้ดัในองคป์ระกอบดา้นความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา ตวัชีว้ดั confid3 
(ความภาคภมูใิจในการเรยีนของตนเมือ่เทยีบกบัผูอ้ื่น) มคีวามแปรผนัรว่มกบัองคป์ระกอบ ดา้นความเชื่อมัน่
ว่าจะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาไดม้ากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 49.6 รองลงมา คอืตวัชีว้ดั confid2 
(ความภาคภูมใิจในการเรยีนขณะอยูใ่นชัน้เรยีน) และ confid1 (ความพงึพอใจในผลเรยีนของตน) มี
ความแปรผนัรว่มกบัองคป์ระกอบดา้นความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 
37.7 และ 17.6 ตามลาํดบั  
  ตวัชีว้ดัในองคป์ระกอบดา้นความพยายาม และอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา  
ตวัชีว้ดั efftol1 (ความสามารถในการคดิหาวธิกีารอื่นๆทีจ่ะทาํใหผ้ลการเรยีนของตนดขีึน้) มคีวามแปรผนั
รว่มกบัองคป์ระกอบดา้นความพยายามทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาไดม้ากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 
87.0 รองลงมา คอื ตวัชีว้ดั efftol3 (การไมย่อ่ทอ้เมื่อตอ้งเจอกบัอุปสรรคต่างๆ ในการเรยีนซึง่มผีลต่อ
เป้าหมายทีต่ ัง้ไว)้ และ efftol2 (การคดิหาวธิกีารอื่นเมือ่วธิกีารทีค่ดิไวอ้าจไมป่ระสบความสาํเรจ็) มี
ความแปรผนัรว่มกบัองคป์ระกอบดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา คดิเป็น
รอ้ยละ 64.2 และ 52.7 ตามลาํดบั 
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ตาราง 14 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นัในองคป์ระกอบความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีน 
     วยัรุน่ 
 

องคป์ระกอบ GOALS PATHWA AGENCY CONFID EFFTOL 
      

1. เป้าหมายทางการศกึษา      
2. วถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 0. 621     
3. ความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 0. 799 0. 654    
4. ความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 0. 502 0. 410 0. 528   
5.  ความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย
ทางการศกึษา 

0. 326 0. 267 0. 343 0. 215  

      

 
 จากตาราง 14 พบวา่ คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นัในองคป์ระกอบของความหวงั
ทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ในภาพรวมมคีา่อยูร่ะหว่าง 0.215 ถงึ 0.799 และมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 
ทุกคู ่โดยพบวา่ คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบดา้นเป้าหมายทางการศกึษากบัองคป์ระกอบ
ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา มคีา่สงูทีส่ดุ คอื 0.799  รองลงมา คอื องคป์ระกอบ
ดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษากบัองคป์ระกอบดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทาง
การศกึษา เทา่กบั 0.654 องคป์ระกอบดา้นเป้าหมายทางการศกึษากบัวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทาง
การศกึษา เทา่กบั 0.621 องคป์ระกอบดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษากบัความเชื่อมัน่
วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา เทา่กบั 0.528 องคป์ระกอบดา้นเป้าหมายทางการศกึษากบัความเชื่อมัน่
วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา เทา่กบั 0.502 องคป์ระกอบดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทาง
การศกึษากบัความเชื่อมัน่วา่ จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา เทา่กบั 0.410 องคป์ระกอบดา้นความตัง้ใจ
ทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษากบัความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา เทา่กบั 
0.343  องคป์ระกอบดา้นเป้าหมายทางการศกึษากบัความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทาง
การศกึษา เทา่กบั 0.326 องคป์ระกอบดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษากบัความพยายาม
และอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา เทา่กบั 0.267 องคป์ระกอบดา้นความพยายามและอดทน
ทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษากบัความเชื่อมัน่วา่ จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา เทา่กบั 0.215 
ตามลาํดบั 
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ตาราง 15 คา่น้ําหนกัองคป์ระกอบ (B) คา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) คา่การทดสอบ นยัสาํคญั 
     ทางสถติ ิ(t) และคา่สมัประสทิธิพ์ยากรณ์ (R2) ขององคป์ระกอบความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีน 
     วยัรุน่ 
 

องคป์ระกอบ 
น้ําหนกั

องคป์ระกอบ 
(B) 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

(SE) 

คา่ทดสอบ
นยัสาํคญั 

(t) 

สมัประสทิธิ ์
พยากรณ์ 

(R2) 
     

1. เป้าหมายทางการศกึษา 0. 872 0.087 10.073 0. 760 
2. วถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย 
ทางการศกึษา 0. 713 0.076 9.427 0. 508 
3. ความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย 
ทางการศกึษา 0. 917 0.067 13.714 0. 841 
4. ความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมาย 
ทางการศกึษา 0. 576 0.131 4.388 0. 331 
5. ความพยายามและอดทนทีจ่ะ 
บรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 0. 374 0.069 5.391 0. 140 
     

 
 จากตาราง 15 องคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ในการวเิคราะห์
องคป์ระกอบอนัดบัทีส่อง พบวา่ มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบในรปูคะแนนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.374 
ถงึ 0.917 โดยพบวา่ องคป์ระกอบทีม่คี่าน้ําหนกัองคป์ระกอบในรปูคะแนนมาตรฐานมากทีส่ดุคอื องคป์ระกอบ
ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบในรปูคะแนนมาตรฐาน เท่ากบั 
0.917 รองลงมา คอื องคป์ระกอบดา้นเป้าหมายทางการศกึษา องคป์ระกอบดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย
ทางการศกึษา องคป์ระกอบดา้นความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา และองคป์ระกอบดา้น
ความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา คา่น้ําหนกัองคป์ระกอบในรปูคะแนนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.872, 0.713,  0.576 และ 0.374 ตามลาํดบั 
  เมือ่พจิารณาความแปรผนัรว่มกบัองคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีน
วยัรุน่พบวา่ องคป์ระกอบดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา มกีารแปรผนัรว่มกบัองคป์ระกอบ
ของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่สงูทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 84.1 รองลงมาคอื องคป์ระกอบ
ดา้นเป้าหมายทางการศกึษา องคป์ระกอบดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา องคป์ระกอบ
ดา้นความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา และองคป์ระกอบดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะ
บรรลุเป้าหมายทางการศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 76.0, 50.8, 33.1 และ 14.0 ตามลาํดบั 
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ตอนท่ี 3 ผลของการใช้รูปแบบการให้คาํปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความหวงัทาง
การศึกษา  
 ผูว้จิยันําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 1. การเสนอผลการสงัเกตพฤตกิรรมของสมาชกิทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่มทัง้หมด 10 ครัง้ 
  ในการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา ผูว้จิยัสรปุใหเ้หน็ถงึกระบวนการ
ในการใหค้าํปรกึษากลุ่ม การประยกุตใ์ชแ้นวคดิทฤษฎแีละเทคนิคต่างๆ ในการใหค้าํปรกึษา ทัง้น้ีไดแ้ก่ 
การใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ การใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั และการใหค้าํปรกึษา
แบบเรือ่งเล่า ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัการเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา   
  การใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา ประกอบดว้ยการใหค้าํปรกึษากลุ่ม
ทัง้หมด 10 ครัง้ๆ ละ 60 นาท ีทัง้น้ีผูว้จิยัไดด้าํเนินการใหค้าํปรกึษาสปัดาหล์ะ 2 ครัง้ เป็นระยะเวลา 
6 สปัดาห ์โดยขัน้ตอนการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา ประกอบไปดว้ย 
3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้เริม่ตน้การใหค้าํปรกึษา ขัน้ดาํเนินการใหค้าํปรกึษา และขัน้ยตุกิารใหค้าํปรกึษา 
สาํหรบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาในแต่ละครัง้สามารถสรปุและเสนอผล
การสงัเกตพฤตกิรรมของสมาชกิทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ไดด้งัน้ี 
 ครัง้ท่ี 1 ปฐมนิเทศ   
  ในการปฐมนิเทศ มวีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งสมัพนัธภาพระหวา่งผูว้จิยักบัสมาชกิกลุ่ม และ
ระหวา่งสมาชกิกลุ่มดว้ยกนั ใหส้มาชกิกลุ่มเขา้ใจถงึวตัถุประสงคข์องการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
และความสาํคญัของการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม รวมทัง้ใหส้มาชกิทราบถงึบทบาทหน้าทีข่องผูว้จิยั
และสมาชกิกลุม่ และระยะเวลาในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ตลอดจนสรา้งขอ้ตกลงในการเขา้รบั
การใหค้าํปรกึษากลุ่ม โดยใหค้วามสาํคญักบัการรกัษาความลบัของสมาชกิในกลุ่ม 
  ในการใหค้าํปรกึษากลุ่มในครัง้ที ่1 (การปฐมนิเทศ) ก่อนการดาํเนินการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
ผูว้จิยัแนะนําตนเองและใหส้มาชกิแต่ละคนไดแ้นะนําตวัเอง ตลอดจนชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัการเขา้รบั
การใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาแก่สมาชกิกลุ่ม ไดแ้ก่ วตัถุประสงค ์ความสาํคญั
ของการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม บทบาทหน้าทีข่องผูว้จิยัและสมาชกิกลุ่ม ระยะเวลาในการเขา้รบั
การใหค้าํปรกึษากลุ่ม รวมทัง้สรา้งขอ้ตกลงรว่มกนัในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม จากนัน้ผูว้จิยั
สนบัสนุนใหส้มาชกิกลุ่มเกดิสมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่งกนั โดยใหส้มาชกิแต่ละคนไดเ้ลา่ถงึเรือ่งราวของตน 
จากนัน้รว่มกนัสรปุถงึสิง่ทีไ่ดร้บัจากเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ทัง้น้ีในกระบวนการของการใหค้าํปรกึษา 
ผูว้จิยัใชท้กัษะเบือ้งตน้ในการใหค้าํปรกึษา เชน่ การฟงั การถาม การสรปุความ เป็นตน้ 
  ในการใหค้าํปรกึษากลุ่มนกัเรยีนทัง้ 8 คน ซึง่เป็นกลุ่มทดลอง ไดแ้นะนําตนเอง ซึง่เป็น
นกัเรยีนชาย 4 คน นกัเรยีนหญงิ 4 คน จากนัน้ผูว้จิยัชีแ้จงใหน้กัเรยีนไดเ้ขา้ใจถงึวตัถุประสงค ์ความสาํคญั
ของการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม บทบาทหน้าทีใ่นฐานะสมาชกิกลุ่ม และระยะเวลาในการเขา้รบั
การใหค้าํปรกึษา ตลอดจนสนบัสนุนใหน้กัเรยีนรว่มกนัสรา้งขอ้ตกลงในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษา โดย 
ขอ้ตกลงทีน่กัเรยีนสรา้งรว่มกนัคอื การไมพ่ดูแทรกขณะทีส่มาชกิกลุ่มคนอื่นกาํลงัพดู การไมพ่ดูคาํหยาบ
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ขณะเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษากลุ่ม การไมเ่ล่นโทรศพัทม์อืถอืและปิดเสยีงขณะเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
ทัง้น้ีนอกจากขอ้ตกลงทีส่มาชกิกลุ่มไดก้ําหนดแลว้ ผูว้จิยัเน้นยํ้าถงึการรกัษาความลบัของสมาชกิกลุ่ม
ดว้ย  
 จากการสงัเกตการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มครัง้ที ่ 1 (การปฐมนิเทศ) พบวา่ บรรยากาศ
คอ่นขา้งผอ่นคลาย เน่ืองจากในเบือ้งตน้นกัเรยีนรูจ้กักนั นอกจากนัน้นกัเรยีนมสีว่นรว่มตลอดกระบวนการ
ของการใหค้าํปรกึษากลุ่มและมทีศันคตทิีด่ต่ีอการเขา้กลุ่ม โดยมนีกัเรยีนบางคนกล่าวถงึความรูส้กึ
ขณะเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มวา่ “รูส้กึดทีีไ่ดม้าเขา้กลุ่ม เจอเพือ่นๆ ไมเ่คยไดม้าเขา้กลุ่มแบบน้ี”  
 ครัง้ท่ี 2 รปูแบบความหวงัทางการศึกษา   
  ในการใหค้าํปรกึษากลุ่มครัง้ที ่2 (รปูแบบความหวงัทางการศกึษา) มวีตัถุประสงค ์เพือ่ให้
สมาชกิกลุ่มเขา้ใจถงึความหมาย องคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษา และความสาํคญัของการมี
ความหวงัทางการศกึษา รวมทัง้สนบัสนุนใหส้มาชกิกลุ่มสาํรวจและเขา้ใจรปูแบบความหวงัทางการศกึษา
ในเบือ้งตน้ของตนเอง  
  ในชว่งเริม่ตน้การใหค้าํปรกึษากลุ่ม ผูว้จิยัไดส้รา้งสมัพนัธภาพกบัสมาชกิกลุ่มมกีารสรา้ง
บรรยากาศทีผ่อ่นคลาย สง่เสรมิใหส้มาชกิกลุ่มเกดิความไวว้างใจ โดยการสอบถาม พดูคุยเรือ่งราวทัว่ๆ ไป
ของสมาชกิกลุม่ ทัง้น้ีผูว้จิยัสอบถามนกัเรยีนเกีย่วกบักจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีนทีน่กัเรยีนเขา้รว่ม เมือ่
บรรยากาศเริม่ผอ่นคลายลง ผูว้จิยัจงึใหส้มาชกิกลุ่มลองทบทวนถงึขอ้ตกลงทีส่มาชกิกลุ่มไดร้ว่มกนั
กาํหนด และขอใหส้มาชกิกลุ่มสรปุถงึการใหค้าํปรกึษาในครัง้ทีผ่า่นมา (ครัง้ที ่ 1 การปฐมนิเทศ) เพือ่ให ้
เกดิความต่อเน่ืองของกระบวนการใหค้าํปรกึษา  
  จากนัน้เขา้สูข่ ัน้ของการดาํเนินการใหค้าํปรกึษา โดยผูว้จิยัสนบัสนุนใหส้มาชกิสาํรวจ
ความคดิของตนเกีย่วกบัความหวงัทางการศกึษา โดยถามนกัเรยีนซึง่เป็นสมาชกิกลุ่มวา่ “นกัเรยีนคดิ
วา่ผูท้ีม่คีวามหวงัทางการศกึษาสงูมลีกัษณะเป็นอยา่งไร” โดยนกัเรยีนไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเกีย่วกบั
ลกัษณะของผูท้ีม่คีวามหวงัทางการศกึษาโดยนกัเรยีนสว่นใหญ่กล่าววา่ “ตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามมุง่มัน่พยายาม”  
“มเีป้าหมายในชวีติทีช่ดัเจน” “มคีวามอดทนไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรคต่างๆ” “มคีวามเชือ่มัน่ทีจ่ะทาํสิง่ต่างๆ 
เพือ่ไปสูเ่ป้าหมาย”  จากการแลกเปลีย่นความคดิของนกัเรยีน ผูว้จิยัจงึสรปุถงึความหมายรวมทัง้องคป์ระกอบ
ของผูท้ีม่คีวามหวงัทางการศกึษาอกีครัง้วา่ การมคีวามหวงัทางการศกึษานัน้ เป็นการคาดวา่ ตนจะ
ประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมายในการเรยีนโดยมคีวามตัง้ใจ พยายามและอดทน ในการทีจ่ะทาํตาม
วถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายนัน้ได ้ดงันัน้ผูท้ีม่คีวามหวงัทางการศกึษาควรมกีารตัง้เป้าหมายทางการศกึษา
ทีช่ดัเจน มกีารคดิหาวถิทีางต่างๆ ทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมายทีต่นไดต้ัง้ไว ้โดยตอ้งมคีวามตัง้ใจมุง่มัน่ทีจ่ะทาํ
ตามวถิทีางเหล่านัน้ ตลอดจนมคีวามเชื่อมัน่วา่ตนจะไปสูเ่ป้าหมายได ้และแมว้า่จะตอ้งพบกบัอุปสรรค
ต่างๆ ในการไปถงึเป้าหมายกต็อ้งมคีวามพยายาม อดทนต่อความยากลาํบาก 
  หลงัจากทีส่มาชกิกลุ่มไดเ้ขา้ใจถงึความหมายและองคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษา 
ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนสาํรวจระดบัความหวงัทางการศกึษาของตน โดยสาํรวจวา่จากระดบั 1 ถงึ 10 ซึง่ 1 คอื 
ระดบัความหวงัทางการศกึษาน้อย และ 10 คอื ระดบัความหวงัทางการศกึษาสงู นกัเรยีนมคีวามหวงั
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ทางการศกึษาอยูใ่นระดบัใด จากลกัษณะดงักล่าวเป็นการใชเ้ทคนิคคาํถาม การจดัระดบั ตามการให้
คาํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั ทัง้น้ีนกัเรยีน ซึง่เป็นสมาชกิกลุ่มมกีารจดัระดบัความหวงัทางการศกึษา
ของตนอยา่งหลากหลาย โดยมนีกัเรยีน 3 คน จดัอยูใ่นระดบั 7 และมนีกัเรยีนอกี 3 คน จดัอยูใ่นระดบั 5  
และมหีน่ึงคนทีจ่ดัอยูใ่นระดบั 6 และอกีหน่ึงคนทีจ่ดัอยูใ่นระดบั 2  
  โดยนกัเรยีนแต่ละคนไดก้ล่าวเกีย่วกบัการจดัระดบัของความหวงัทางการศกึษาของตน 
ไวว้า่ “อยากไดเ้กรดเฉลีย่ทีด่ขี ึน้กวา่เดมิ อยากใหเ้รยีนวชิาภาษาองักฤษดขีึน้ วชิาประวตัศิาสตรด์ขีึน้ 
(นกัเรยีนทีจ่ดัอยูใ่นระดบั 7)”  “ไมอ่ยากใหเ้กรดเฉลีย่แยล่งกวา่เดมิ เรยีนวชิาภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์
วทิยาศาสตร ์และภาษาญีปุ่น่ดขีึน้  (นกัเรยีนทีจ่ดัอยูใ่นระดบั 5)”  “อยากใหเ้กรดเฉลีย่ดขีึน้ โดยเฉพาะ
วชิาคณติศาสตร ์(นกัเรยีนทีจ่ดัอยูใ่นระดบั 6)”  “ไมอ่ยากใหเ้กรดตกกวา่เดมิ ยงัขีเ้กยีจอา่นหนงัสอือยู ่
อา่นไมไ่ดต้ามทีค่ดิไว ้(นกัเรยีนทีจ่ดัอยูใ่นระดบั 2)” จากการใชเ้ทคนิคคาํถามการจดัระดบั ตามการให้
คาํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั พบวา่ ทาํใหน้กัเรยีนไดส้าํรวจตนเองถงึสิง่ทีส่ามารถสงัเกตเหน็ไดย้าก
ซึง่คอื ความหวงัทางการศกึษาของตนใหม้คีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ อนันําไปสูค่วามเขา้ใจสถานการณ์
การเรยีนของตน ซึง่สิง่เหล่าน้ีเป็นลกัษณะทีส่าํคญัของเทคนิคคาํถามการจดัระดบั 
  จากการทีน่ักเรยีนไดจ้ดัระดบัความหวงัทางการศกึษาของตน เพื่อใหน้ักเรยีนเหน็ถงึ
ความสาํคญั ของการเป็นผูม้คีวามหวงัทางการศกึษา ผูว้จิยัไดถ้ามนกัเรยีนวา่ระดบัความหวงัทางการศกึษา
เป็นสิง่ทีส่ามารถทาํใหเ้พิม่ขึน้ไดห้รอืไม ่และหากเรามคีวามหวงัทางการศกึษาในระดบัสงู จะทาํใหช้วีติ
ของเราเป็นอยา่งไร ทัง้น้ีนกัเรยีนกล่าววา่เป็นสิง่ทีส่ามารถเพิม่ขึน้ไดแ้ละหากเรามคีวามหวงัทางการศกึษา
กจ็ะสามารถทาํใหเ้ราประสบความสาํเรจ็ตามทีต่ ัง้ไวไ้ด ้ จากคาํถามเป็นการสง่เสรมิใหน้กัเรยีนรบัรูว้า่
เราสามารถเปลีย่นแปลงระดบัความหวงัทางการศกึษาใหเ้พิม่ขึน้ได ้ ซึง่เป็นสิง่ทีก่าํหนดถงึความสาํเรจ็
ของเราต่อไป ทัง้น้ีผูว้จิยัไดก้ล่าวใหก้าํลงัใจนกัเรยีนต่อไปวา่ความหวงัทางการศกึษาเป็นสิง่ทีส่ามารถ
เสรมิสรา้งได ้เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามมัน่ใจทีจ่ะเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของตนต่อไป 
  ในขัน้ยตุกิารใหค้าํปรกึษากลุ่ม ผูว้จิยัสนบัสนุนใหน้กัเรยีนรว่มกนัสรปุถงึสิง่ทีไ่ดพ้ดูคุย
ในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่2 ตลอดจนสิง่ทีน่กัเรยีนไดร้บัจากเขา้รบัการใหค้าํปรกึษา ทัง้น้ีนกัเรยีน
กล่าววา่ ไดส้าํรวจถงึระดบัความหวงัทางการศกึษาของตน โดยมนีกัเรยีนบางคนกล่าวเพิม่เตมิวา่ ไมเ่คย
ไดค้ดิมาก่อน ซึง่ทาํใหเ้ขา้ใจตนเองมากขึน้ หลงัจากทีน่กัเรยีนไดส้รปุถงึสิง่ทีไ่ดร้บัในการใหค้าํปรกึษา
ครัง้ที ่2 แลว้ ก่อนสิน้สุดการใหค้าํปรกึษาผูว้จิยัไดม้อบหมายการบา้นใหแ้ก่นกัเรยีน โดยใหส้งัเกตถงึ
สิง่ทีเ่กดิขึน้และเปลีย่นแปลงไปของนกัเรยีนเมื่อเขา้รบัการใหค้าํปรกึษาในแต่ละครัง้ และมสีิง่ใดบา้งที่
นกัเรยีนกย็งัคงตอ้งการใหเ้กดิขึน้หรอืดาํเนินต่อไป ซึง่เป็นไปตามเทคนิคการสรา้งภารกจิการบาํบดั
ครัง้แรก ของการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั เพื่อสง่เสรมิใหน้กัเรยีนสนใจถงึความเปลีย่นแปลงที่
จะเกดิขึน้กบัตนต่อไป จากนัน้ผูว้จิยัจงึนดัหมายวนั เวลาในการเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษาในครัง้ที ่3 ต่อไป 
   จากการสงัเกตในเบือ้งตน้ ถงึการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มของนกัเรยีน พบวา่ เมือ่
ถงึเวลานดัหมายนกัเรยีนซึง่เป็นสมาชกิกลุม่ทุกคนมาอยา่งพรอ้มเพรยีงกนั และแสดงถงึความกระตอืรอืรน้
ในการเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษากลุ่ม โดยนกัเรยีนชว่ยกนัจดัเตรยีมหอ้งในการใหค้าํปรกึษาและจดัทีน่ัง่
อยา่งพรอ้มเพรยีง และสาํหรบัการดาํเนินการใหค้าํปรกึษาในครัง้ที ่2 (รปูแบบความหวงัทางการศกึษา) น้ี 
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ผูว้จิยัพบวา่บรรยากาศภายในกลุ่ม มคีวามผอ่นคลายลงมาก โดยนกัเรยีนกลา้ทีจ่ะแสดงความคดิ ความรูส้กึ
ของตนมากขึน้ และขณะทีน่กัเรยีนคนใดคนหน่ึงกําลงัพดู นกัเรยีนคนอื่นๆ กจ็ะใหค้วามสนใจและตัง้ใจฟงั
ในสิง่ทีเ่พือ่นกําลงับอกเล่า นอกจากนัน้พบวา่ ในการใชเ้ทคนิคคาํถามการจดัระดบันัน้ เป็นเทคนิคที่
ทาํใหน้กัเรยีนเขา้ใจระดบัความหวงัทางการศกึษาของตนไดเ้ป็นอยา่งดแีละนําไปสูก่ารเขา้ใจและทบทวน
สถานการณ์ทางการเรยีนของตน ซึง่ระหวา่งทีน่กัเรยีนแต่ละคน กล่าวถงึระดบัความหวงัทางการศกึษา
ของตน ผูว้จิยัสงัเกตไดว้า่นกัเรยีนสมาชกิคนอื่นๆ จะใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมาก ซึง่สิง่เหล่าน้ี เป็น
การสนบัสนุนใหส้มาชกิแต่ละคนรูส้กึไดร้บัการยอมรบัและเป็นสว่นหน่ึงของกลุ่ม ซึง่เป็นคุณคา่ทีส่าํคญั
ของการใหค้าํปรกึษาเป็นกลุ่ม 
 ครัง้ท่ี 3 เป้าหมายระยะยาวทางการศึกษา   
  ในการใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่ 3 (เป้าหมายระยะยาวทางการศกึษา) มวีตัถุประสงค ์ เพือ่ให้
สมาชกิกลุ่มสามารถตัง้เป้าหมายระยะยาวทางการศกึษา ตลอดจนพจิารณาความเป็นไปไดข้องเป้าหมาย
ทางการศกึษาทีต่นไดก้าํหนดไว ้ 
  ในขัน้เริม่ตน้ของกระบวนการใหค้าํปรกึษาผูว้จิยัไดก้ล่าวทกัทาย พดูคยุเรือ่งราวทัว่ไป
กบัสมาชกิกลุม่ โดยผูว้จิยัถามถงึวชิาทีเ่รยีนในชว่งเชา้ ทัง้น้ีเพือ่ใหเ้กดิบรรยากาศทีผ่อ่นคลาย จากนัน้
ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนทบทวนถงึขอ้ตกลงทีส่มาชกิกาํหนดรว่มกนัอกีครัง้ และเพือ่ใหเ้กดิความต่อเน่ือง ใน
การใหค้าํปรกึษา ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนรว่มกนัสรปุถงึการใหค้าํปรกึษาในครัง้ทีผ่า่นมา (ครัง้ที ่ 2 รปูแบบ
ความหวงัทางการศกึษา) ซึง่นกัเรยีนไดก้ล่าวถงึความเขา้ใจเกีย่วกบัลกัษณะของผูท้ีม่คีวามหวงัทางการศกึษา 
ไดส้าํรวจระดบัความหวงัทางการศกึษาของตน โดยนกัเรยีนแต่ละคนไดท้บทวนถงึระดบัความหวงัทาง
การศกึษาทีต่นไดจ้ดัระดบัไว ้นอกจากนัน้นกัเรยีนกล่าววา่ไดท้ราบวา่ความหวงัทางการศกึษาเป็นสิง่ที่
สามารถเสรมิสรา้งได ้ 
  สาํหรบัขัน้ดาํเนินการใหค้าํปรกึษา ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนลองสาํรวจวา่ ตนเองมคีวามสามารถ
หรอืความถนดัในสาขาวชิาใด เพื่อนําไปสูก่ารตัง้เป้าหมายทางการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัความสามารถ
หรอืความถนดัของตนต่อไป ตลอดจนเป็นการสง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดร้บัรูถ้งึความเป็นไปไดใ้นการบรรลุ
เป้าหมายของตนดว้ย ทัง้น้ีนกัเรยีนสว่นใหญ่กล่าวอยา่งสอดคลอ้งกนัวา่ มคีวามถนดัในทุกๆ รายวชิา
ยกเวน้วชิาภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์โดยมนีกัเรยีนบางคนกล่าวถงึวชิาวทิยาศาสตร ์ภาษาญีปุ่น่ และ
ประวตัศิาสตรด์ว้ย มนีกัเรยีนเพยีง 1 คน ทีร่บัรูว้า่ ตนถนดัในแทบทกุรายวชิา ซึง่การรบัรูถ้งึความสามารถ
หรอืความถนดัของนกัเรยีนนัน้พบวา่ เกีย่วขอ้งกบัคะแนนหรอืเกรดทีน่กัเรยีนไดร้บัในการเรยีนแต่ละ
รายวชิา  
  จากการรบัรูด้งักล่าว ผูว้จิยัขอใหน้กัเรยีนลองจนิตนาการถงึอนาคตของตน ในประมาณ
อกี 10 ปีขา้งหน้าวา่ นกัเรยีนอยากประกอบอาชพีอะไร ทัง้น้ีพจิารณาถงึความถนดัหรอืความสามารถ
ของตนประกอบดว้ย เมื่อใหน้กัเรยีนลองเล่าถงึสิง่ทีต่นจนิตนาการ พบวา่ มนีกัเรยีน 3 คน ทีอ่ยากเป็น
นกัเขยีน 2 คน อยากเป็นตํารวจ ม ี2 คน อยากเป็นแพทยแ์ละจติแพทย ์และอกี 1 คน อยากเป็นโปรแกรมเมอร ์
จากการจนิตนาการถงึอนาคตของตน ผูว้จิยัถามนกัเรยีนต่อไปวา่หากนกัเรยีนไดป้ระกอบอาชพีอยา่ง
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ทีต่นคาดหวงัไวแ้ลว้จะเป็นอยา่งไร ตามเทคนิคคาํถามมหศัจรรยใ์นการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั 
เพือ่เป็นการกระตุน้ใหน้กัเรยีนแต่ละคนเลง็เหน็ถงึความสาํคญัของอนาคตทีต่นหวงัไว ้ทัง้น้ีนกัเรยีนแต่ละคน
กล่าวอยา่งสอดคลอ้งกนัวา่ “คงจะดมีาก  ๆไดเ้ป็นอยา่งทีค่ดิฝนัไว”้  “พอ่แมค่งภมูใิจทีเ่ราประสบความสาํเรจ็”  
“คงจะรูส้กึดมีากมคีวามสขุ” จากการใชเ้ทคนิคคาํถามมหศัจรรย ์สิง่ทีผู่ว้จิยัสงัเกตไดค้อื เมื่อนกัเรยีน
แต่ละคนไดก้ล่าวถงึความคดิ ความรูส้กึเมือ่รบัรูว้า่ตนประสบความสาํเรจ็ไดป้ระกอบอาชพีอยา่งทีต่น
คาดหวงัไว ้นกัเรยีนมสีหีน้าทีย่ ิม้แยม้เบกิบาน จากขัน้ตอนน้ีผูว้จิยัจงึใหก้าํลงัใจนกัเรยีนต่อไปว่า สิง่ที่
นกัเรยีนคาดหวงัน้ีสามารถเป็นไปได ้นอกจากนัน้สนบัสนุนใหน้กัเรยีนใหก้าํลงัใจซึง่กนัและกนั ซึง่มี
นกัเรยีนกล่าวถงึเพือ่นวา่ “เป็นคนเก่งมคีวามสามารถอยูแ่ลว้ คงเป็นไดไ้มย่าก” จากสิง่เหล่าน้ีเป็นการสง่เสรมิ
ใหน้กัเรยีนเกดิความมัน่ใจทีจ่ะนําตนเองไปสูส่ ิง่ทีต่นคาดหวงัต่อไป จากนัน้ผูว้จิยัสรปุใหน้กัเรยีนเขา้ใจ
ต่อไปวา่สิง่ทีน่กัเรยีนคาดหวงัไวน้ี้คอืเป้าหมายระยะยาวทางการศกึษาพรอ้มกบัอธบิายถงึความหมาย  
  ในช่วงทา้ยของขัน้ดาํเนินการใหค้าํปรกึษา ผูว้จิยัสอบถามถงึการบา้นทีม่อบหมายให้
นกัเรยีนไปสงัเกตถงึความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากการเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษาแต่ละครัง้ พบวา่ นกัเรยีน
รบัรูถ้งึความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัตน โดยนกัเรยีนบางคนกล่าววา่ “แต่ก่อนไมเ่คยไดม้าสาํรวจตนเอง
อยา่งจรงิจงั การมาเขา้กลุ่มทาํใหต้นเองคดิเรือ่งอนาคตมากขึน้” “ไดรู้อ้ะไรมากขึน้จากมมุมองของเพือ่นๆ 
ทีไ่มเ่คยรูม้าก่อน ซึง่มปีระโยชน์ต่อตนเอง” ซึง่สิง่เหล่าน้ีนําไปสูก่ารเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา
ของนกัเรยีนผา่นการรบัรูถ้งึความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัตน 
  ในขัน้ยตุกิารใหค้าํปรกึษากลุ่ม ผูว้จิยัสนบัสนุนใหน้กัเรยีนรว่มกนัสรปุถงึสิง่ทีไ่ดพ้ดูคุย
และสิง่ทีไ่ดร้บัในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่3 โดยนกัเรยีนกล่าวถงึการไดส้าํรวจตนเองถงึความสามารถ
และความถนดั ไดจ้นิตนาการถงึอนาคตของตนวา่อยากประกอบอาชพีอะไร ตลอดจนสาํรวจถงึความคดิ 
ความรูส้กึเมื่อตนประสบความสาํเรจ็ เมื่อนกัเรยีนสรปุเกีย่วกบัการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษาแลว้ ผูว้จิยั
จงึนดัหมายวนั เวลาในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่4 ต่อไป 
 จากการสงัเกตการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มของนกัเรยีนในครัง้ที ่3 น้ี พบวา่ นกัเรยีนมี
ความผอ่นคลายขึน้มากจากการเขา้รว่มกลุ่มในครัง้ทีผ่า่นๆ มา มกีารแลกเปลีย่นความคดิ ความรูส้กึ
อยา่งกระตอืรอืรน้ ทัง้น้ีเมื่อนกัเรยีนไดก้ล่าวถงึความคดิความรูส้กึหากตนไดป้ระกอบอาชพีอยา่งทีต่น
คาดหวงั นกัเรยีนแต่ละคนหน้ามสีหีน้าทีย่ ิม้แยม้มากขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดั ซึง่จากการสงัเกตและพดูคุย
ในกระบวนการของการใหค้าํปรกึษากลุ่มตัง้แต่ครัง้แรกจนถงึครัง้ที ่ 3 น้ี ผูว้จิยัพบวา่ นกัเรยีนเริม่มี
ความชดัเจนในอนาคตทางดา้นการเรยีนของตนมากยิง่ขึน้ โดยนกัเรยีนไดท้ราบถงึระดบัความหวงั
ทางการศกึษาของตน ตลอดจนมกีารตัง้เป้าหมายระยะยาวทางการศกึษา 
 ครัง้ท่ี 4  การตัง้เป้าหมายระยะสัน้ทางการศึกษา   
  การใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่4 (การตัง้เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา) มวีตัถุประสงคเ์พือ่ให้
นกัเรยีนตัง้เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาทีเ่ป็นไปไดส้าํหรบัตน โดยเหน็ความสาํคญัของการตัง้เป้าหมาย 
เหล่านัน้ 
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  ในขัน้เริม่ตน้ของการใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่4 (การตัง้เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา) ผูว้จิยั
กล่าวทกัทายสมาชกิกลุ่ม และพดูคุยถงึเรือ่งราวทัว่ไป เพื่อสง่เสรมิใหเ้กดิบรรยากาศทีผ่อ่นคลาย จากนัน้
ผูว้จิยัขอใหน้กัเรยีน ซึง่เป็นสมาชกิกลุ่มไดร้ว่มกนัทบทวนถงึสิง่ทีไ่ดพ้ดูคุยในการใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่ 3 
(เป้าหมายระยะยาวทางการศกึษาของฉนั) ทัง้น้ีเพือ่ใหเ้กดิความต่อเน่ืองในการใหค้าํปรกึษาและนําไปสู่
การตัง้เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาในการใหค้าํปรกึษาในครัง้ที ่ 4 ต่อไป โดยนกัเรยีนแต่ละคนได้
กล่าวถงึเป้าหมายระยะยาวทางการศกึษาซึง่เกีย่วขอ้งกบัการประกอบอาชพีของตน จากนัน้ผูว้จิยัขอให้
สมาชกิทบทวนถงึขอ้ตกลงทีน่กัเรยีนกาํหนดรว่มกนัอกีครัง้ 
  สาํหรบัขัน้ดาํเนินการใหค้าํปรกึษา ผูว้จิยัขอใหน้กัเรยีนลองทบทวนถงึสถานการณ์การเรยีน
ของตนเองในปจัจุบนัวา่เป็นอยา่งไร เพือ่นําไปสูก่ารตัง้เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา ทีส่อดคลอ้งกบั
สถานการณ์การเรยีนของตน ทัง้น้ีพบวา่ นกัเรยีนไดก้ลบัมาทบทวนสถานการณ์การเรยีนของตนผา่น
เทคนิคคาํถามจดัระดบัทีน่กัเรยีนไดเ้ขา้รบัในการใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่2 (รปูแบบความหวงัทางการศกึษา 
ของฉนั) โดยนกัเรยีนกล่าวถงึการไดเ้กรดเฉลีย่ทีย่งัไมเ่ป็นทีพ่งึพอใจ คะแนนในวชิาภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์
วทิยาศาสตร ์ภาษาญีปุ่น่ และประวตัศิาสตรย์งัไมค่อ่ยด ีจากการทบทวนดงักล่าว ผูว้จิยัใหน้กัเรยีน
แต่ละคนลองตัง้เป้าหมายทางการศกึษาต่อไป โดยเป็นเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาทีน่กัเรยีนตอ้งการ
ใหเ้กดิขึน้ในระยะเวลาอนัใกล ้ ทัง้น้ีเป้าหมายทีต่ ัง้ไวน้กัเรยีนสามารถรบัรูถ้งึความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิขึน้ 
กบัตน  
  ทัง้น้ีพบวา่ นกัเรยีนแต่ละคนมกีารตัง้เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาทีค่อ่นขา้งคลา้ยคลงึกนั 
คอื “การไดเ้กรดเฉลีย่ทีด่ขี ึน้กวา่เดมิ ไมต่ํา่กวา่ 3.75” “การไดเ้กรดเฉลีย่ทีด่ขี ึน้ ไมน้่อยลงกวา่เดมิ”   
“การเรยีนวชิาภาษาองักฤษไดด้ขีึน้” “การไดค้ะแนนวชิาคณติศาสตรท์ีด่ขี ึน้” และนอกจากนกัเรยีนสว่นใหญ่
จะกล่าวถงึการเรยีนวชิาภาษาองักฤษและคณติศาสตรไ์ดด้ขีึน้แลว้ นกัเรยีนบางคนยงักล่าวถงึการเรยีน
วชิาวทิยาศาสตร ์ภาษาญีปุ่น่ และประวตัศิาสตรร์ว่มดว้ย เมือ่นกัเรยีนแต่ละคนไดต้ัง้เป้าหมายระยะสัน้
ทางการศกึษาแลว้ ผูว้จิยัขอใหน้กัเรยีนลองจนิตนาการต่อไปวา่จะเป็นอยา่งไรหากนกัเรยีนไดบ้รรลุเป้าหมาย
ตามทีต่นตัง้ไว ้ ซึง่เป็นการกระตุน้ความคดิและความรูส้กึใหม ่ ตามเทคนิคทางพฤตกิรรมของการให้
คาํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ ซึง่นกัเรยีนสว่นใหญ่กล่าวอยา่งสอดคลอ้งกนัวา่ “เกรดเฉลีย่กจ็ะดขีึน้”  
“ไดเ้รยีนในสิง่ทีต่อ้งการต่อไป”  “เรยีนไดอ้นัดบัดขีึน้”  “ทีบ่า้นกจ็ะไมว่า่”  จากการใชเ้ทคนิคดงักล่าวพบวา่
นกัเรยีนไดค้ดิถงึสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่ตนบรรลุเป้าหมาย ซึง่นําไปสูก่ารเกดิความรูส้กึทีด่ต่ีอเป้าหมายที่
ตนไดต้ัง้ได ้และสามารถผลกัดนัใหเ้กดิพฤตกิรรมเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายต่อไปได ้นอกจากนัน้พบวา่นกัเรยีน
บางคนรบัรูไ้ดว้า่การบรรลุเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา สามารถนําไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายระยะยาว
ไดต่้อไป โดยนกัเรยีนกล่าววา่ “การเป็นนกัเรยีนนายรอ้ยตํารวจกค็งไมย่าก”  ซึง่การทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย
ระยะยาวทางการศกึษาไดน้ัน้เกีย่วขอ้งกบัการรบัรูว้า่ ตนไดป้ระสบความสาํเรจ็ในเบือ้งตน้ หรอืบรรลุ
เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาก่อน 
  เมือ่นกัเรยีนไดต้ัง้เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา ผูว้จิยัไดใ้หก้ําลงัใจนกัเรยีนตลอดจน
สนบัสนุนใหน้กัเรยีนใหก้าํลงัใจซึง่กนัและกนั เพือ่เป็นการใหน้กัเรยีนเกดิความมัน่ใจในการทีจ่ะทาํสิง่
ต่างๆ เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายของตนต่อไป จากการสนบัสนุนใหน้กัเรยีนใหก้ําลงัใจซึง่กนัและกนัน้ี ผูว้จิยัพบวา่ 
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นกัเรยีนมกีารกล่าวใหก้าํลงัใจกนัอยา่งเตม็ที ่ซึง่แตกต่างไปจากการเขา้รว่มใหค้าํปรกึษาในครัง้ทีผ่า่นมา
ทีน่กัเรยีนบางคนยงัไมค่่อยกลา้พดูใหก้าํลงัใจ จากสถานการณ์ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ถงึสมัพนัธภาพ
ทีด่ขี ึน้ระหวา่งสมาชกิภายในกลุ่ม ตลอดจนการรูส้กึเป็นสว่นหน่ึงของกลุ่ม ซึง่สิง่เหล่าน้ี ลว้นสง่ผลต่อ
ประสทิธภิาพในการใหค้าํปรกึษากลุ่มต่อไป 
  ในชว่งทา้ยของขัน้ดาํเนินการใหค้าํปรกึษา ผูว้จิยัขอใหน้กัเรยีนเขยีนเป้าหมายระยะสัน้
ทางการศกึษาทีต่นไดก้าํหนดไว ้ รวมทัง้ความรูส้กึเมื่อตนประสบความสาํเรจ็ลงในกระดาษโน้ตทีผู่ว้จิยั
แจกให ้แลว้นําไปตดิในตําแหน่งทีน่กัเรยีนสามารถสงัเกตเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนภายในบา้น หรอืบรเิวณใด
กไ็ดท้ีน่กัเรยีนสามารถสงัเกตเหน็ไดง้า่ย 
  ในขัน้ยตุกิารใหค้าํปรกึษากลุ่ม ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนรว่มกนัสรปุถงึสิง่ทีไ่ดพ้ดูคุยและสิง่ทีไ่ดร้บั
ในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่4 โดยนกัเรยีนแต่ละคนไดก้ล่าวถงึเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา
ทีต่นไดต้ัง้ไว ้จากขัน้ตอนน้ีเป็นการใหน้กัเรยีนไดท้บทวนถงึเป้าหมายทีต่นไดต้ัง้ไวอ้กีครัง้ เพือ่ใหน้กัเรยีน
เกดิความแน่ใจและนําไปสูก่ารปฏบิตัต่ิอไป จากนัน้ผูว้จิยัจงึนดัหมายวนั เวลาในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษา
ครัง้ที ่5 ต่อไป 
 จากการสงัเกตการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุม่ของนกัเรยีนในครัง้ที ่4 ซึง่เน้นถงึการตัง้เป้าหมาย
ระยะสัน้ทางการศกึษา พบวา่ นกัเรยีนมกีารแลกเปลีย่นความคดิ ความรูส้กึอยา่งเตม็ที ่นอกจากนัน้พบวา่
ขณะทีน่กัเรยีนแต่ละคนกาํลงัพดูถงึเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาทีต่นไดต้ัง้ไว ้ นกัเรยีนทีเ่ป็นสมาชกิ
คนอื่นๆ ตัง้ใจรบัฟงั ซึง่จากบรรยากาศดงักล่าวสง่เสรมิใหน้กัเรยีนรูส้กึวา่ ตนไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่ม 
ขณะทีก่ย็อมรบัเพือ่นสมาชกิคนอื่นๆ เมือ่แลกเปลีย่นเรือ่งราวของตนดว้ย จากสิง่เหล่าน้ีนําไปสูค่วามรูส้กึ
รบัผดิชอบ เป็นเจา้ของหรอืเป็นสว่นหน่ึงของกลุ่ม ซึง่เป็นคุณคา่ทีส่าํคญัของการใหค้าํปรกึษากลุ่ม และ
ทาํใหก้ารใหค้าํปรกึษากลุ่มมคีวามต่อเน่ืองต่อไป  
 นอกจากนัน้ในกระบวนการใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่4 น้ี ผูว้จิยัพบวา่ นกัเรยีนน่าจะมทีศันคตทิีด่ี
ต่อการเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ทัง้น้ีขณะทีน่กัเรยีนไดม้กีารตัง้เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา
ของตนนัน้ นกัเรยีนบางคนกล่าววา่ “ก่อนหน้าน้ีไมเ่คยไดต้ัง้เป้าหมายแบบน้ีมาก่อน” “การตัง้เป้าหมาย
ทาํใหรู้ว้า่จะตอ้งทาํอะไรต่อไป”  
 ครัง้ท่ี 5  วิถีทางท่ีจะบรรลเุป้าหมายทางการศึกษา   
  ในการใหค้าํปรกึษากลุ่มครัง้ที ่5 (วถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา) มวีตัถุประสงค์
เพือ่ใหน้กัเรยีนหาแนวทางต่างๆ ทีท่าํใหต้นสามารถไปถงึเป้าหมายทางการศกึษาทีต่ ัง้ไวไ้ด ้ตลอดจน
มกีารระบุขัน้ตอนของแนวทางต่างๆ อยา่งชดัเจน เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายดว้ย 
  สาํหรบัขัน้เริม่ตน้ในการใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่5 นัน้ ผูว้จิยัสง่เสรมิใหเ้กดิบรรยากาศทีผ่อ่นคลาย
โดยพดูคุยทกัทายนกัเรยีน จากนัน้ขอใหน้กัเรยีนรว่มกนัทบทวนถงึการใหค้าํปรกึษาในครัง้ทีผ่า่นมา 
(ครัง้ที ่4 การตัง้เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา) ทัง้น้ีนกัเรยีนแต่ละคนไดก้ล่าวถงึเป้าหมายระยะสัน้
ทางการศกึษาทีแ่ต่ละคนไดต้ัง้ไว ้จากนัน้ผูว้จิยัไดถ้ามนกัเรยีนต่อไปวา่ไดนํ้ากระดาษโน้ตทีเ่ขยีนถงึเป้าหมาย
ตลอดจนความรูส้กึเมือ่ตนไดบ้รรลุเป้าหมายไปตดิไวใ้นตําแหน่งใดกนับา้ง ทัง้น้ีพบวา่ นกัเรยีนแต่ละคน
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นําไปตดิไวใ้นตําแหน่งต่างๆ ของบา้นหรอืในทีท่ีส่ามารถสงัเกตเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ จอคอมพวิเตอร์
ทีใ่ชเ้ป็นประจาํ ประตูหอ้งนอน โต๊ะเขยีนหนงัสอื สมดุโน้ตทีใ่ชจ้ดการบา้น กระเป๋านกัเรยีน กล่องใส่
อุปกรณ์เครือ่งเขยีน จากนัน้ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนรว่มกนัทบทวนถงึขอ้ตกลงของกลุ่มต่อไป 
  ในขัน้ดาํเนินการใหค้าํปรกึษา ผูว้จิยัขอใหน้กัเรยีนนึกถงึเรื่องราวเกีย่วกบัความสาํเรจ็
ในการเรยีนของตน พรอ้มบอกเล่าเรือ่งราวเหล่านัน้แก่นกัเรยีนคนอื่น  ๆในกลุ่มตามรปูแบบการใหค้าํปรกึษา
แบบเรือ่งเล่า ทัง้น้ีนกัเรยีนบางคนกล่าวถงึเรือ่งราวทีต่นเองเคยไดร้บัรางวลัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้น
การเรยีน โดยนกัเรยีนกล่าวต่อไปวา่ แมจ้ะเป็นเพยีงรางวลัเลก็ๆ แต่กร็ูส้กึภาคภมูใิจ นอกจากนัน้กม็ี
นกัเรยีนกล่าวถงึการไดเ้กรดเฉลีย่ทีด่เีป็นทีพ่งึพอใจ การเรยีนไดเ้ป็นอนัดบัตน้ๆ ของหอ้ง ทัง้น้ีผูว้จิยั
พบวา่ ขณะทีน่กัเรยีนบอกเล่าเรือ่งราวความสาํเรจ็ของตน นกัเรยีนมสีหีน้าทีย่ ิม้แยม้ ซึง่บ่งบอกถงึความรูส้กึ
ภาคภมูใิจ มคีวามสขุเมือ่ตนประสบความสาํเรจ็ จากสิง่เหล่าน้ี ทาํใหน้กัเรยีนไดร้ะลกึถงึความสาํเรจ็ที่
เคยเกดิขึน้กบัตน ซึง่ในการรบัรูข้ณะทีต่นปราศจากปญัหาน้ี จะนําไปสูค่วามสามารถในการคดิหาแนวทาง
ทีเ่หมาะสมกบัตนต่อไป 
  จากประสบการณ์ความสาํเรจ็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นการเรยีนของตน ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนทบทวน
ถงึเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาทีต่นไดต้ัง้ไว ้ และจากเป้าหมายเหล่านัน้ใหน้กัเรยีนลองคดิหาแนวทาง
ต่างๆ  ทีจ่ะสามารถทาํใหต้นบรรลุเป้าหมายตามทีต่ัง้ไวไ้ด ้ตามเทคนิคการแสวงหาผลลพัธท์ีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ 
โดยแนวทางต่างๆ ทีน่กัเรยีนแต่ละคนไดค้น้พบ ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของตนนัน้ ไดแ้ก่  
   นักเรียนคนท่ี 1 การอา่นหนงัสอืเพิม่ขึน้ การทาํงานหรอืการบา้นสง่ใหค้รบถว้น โดย
เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาทีต่ ัง้ไวค้อื การไดเ้กรดเฉลีย่ทีด่ขี ึน้กวา่เดมิ ไมต่ํ่ากวา่ 3.75   
   นักเรียนคนท่ี 2 การทอ่งศพัทภ์าษาองักฤษทุกวนั โดยตัง้เป้าหมายไวว้า่การไดเ้กรด
ทีด่ขี ึน้ โดยเฉพาะวชิาภาษาองักฤษ   
   นักเรียนคนท่ี 3 การอ่านหนงัสอืทบทวนบทเรยีน การใหเ้พือ่นทีเ่ขา้ใจ ตวิให ้โดย
เป้าหมายทีน่กัเรยีนตัง้ไวค้อืการเรยีนไดเ้กรดทีด่ขี ึน้ไมแ่ยล่งกวา่เดมิ  
   นักเรียนคนท่ี 4 การอา่นหนงัสอื โดยนกัเรยีนไดต้ัง้เป้าหมายไวค้อืการเรยีนภาษาองักฤษ
ไดด้ขีึน้กวา่เดมิ   
   นกัเรยีนคนที ่5 การอา่นหนงัสอืใหไ้ดทุ้กวนั โดยนกัเรยีนตัง้เป้าหมายไวว้า่ การได้
เกรดทีไ่มน้่อยลงกวา่เดมิ   
   นักเรียนคนท่ี 6 การอา่นหนงัสอืทบทวนบทเรยีน โดยเป้าหมายทีน่กัเรยีนตัง้ไวค้อื
การเรยีนวชิาภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์และโดยเฉพาะวชิาประวตัศิาสตรไ์ดด้ขีึน้  
   นักเรียนคนท่ี 7 การอา่นหนงัสอืและทอ่งศพัทภ์าษาองักฤษ โดยเป้าหมายทีน่กัเรยีน
ตัง้ไวค้อืการไดเ้กรดวชิาภาษาองักฤษดขีึน้ 
   นักเรียนคนท่ี 8 การทบทวนบทเรยีนวชิาคณติศาสตร ์การใหเ้พือ่นชว่ยเตอืน หาก
หลบัขณะทีค่รกูาํลงัสอน โดยเป้าหมายทีน่กัเรยีนตัง้ไวค้อื การเรยีนวชิาคณติศาสตรไ์ดด้ขีึน้ 
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  หลงัจากทีน่กัเรยีนไดร้บัฟงัเพือ่นสมาชกิบอกเล่าถงึแนวทางทีต่นเองไดค้ดิไวแ้ลว้ ผูว้จิยั 
ขอใหน้กัเรยีนแต่ละคนทบทวนถงึแนวทางของตนอกีครัง้ ซึง่เป็นไปไดว้า่นกัเรยีนอาจพบแนวทางทีห่ลากหลาย
มากขึน้ จากการทีไ่ดร้บัฟงัแนวทางของนกัเรยีนคนอื่นๆ ซึง่เป็นไปตามเทคนิคการรว่มมอืสรา้งเรือ่งราว
ทางเลอืก จากการใชเ้ทคนิคดงักล่าวนกัเรยีนไดต้รวจสอบแนวทางทีต่นคดิไวอ้กีครัง้และหากแนวทาง
ทีต่นคดิไวม้คีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของตน เทคนิคน้ีจะชว่ยใหส้ิง่ทีต่นคดิไวม้คีวามเขม้แขง็มาก
ยิง่ขึน้  
  จากแนวทางต่างๆทีน่กัเรยีนแต่ละคนไดค้ดิไวน้ัน้ เพือ่ใหแ้นวทางเหลา่นัน้มคีวามชดัเจน
มากยิง่ขึน้ ผูว้จิยัขอใหน้กัเรยีนระบุขัน้ตอนหรอืรายละเอยีดของแนวทางเหลา่นัน้ โดยผูว้จิยัยกตวัอยา่ง
เชน่ ในการทอ่งศพัทภ์าษาองักฤษนัน้มกีารกาํหนดวา่จะท่องวนัละกีค่าํ การอา่นหนงัสอืทบทวนบทเรยีนนัน้
จะอา่นวนัละกีห่น้า เป็นตน้ ซึง่การระบุดงักล่าวจะมปีระโยชน์ต่อการตรวจสอบในแงข่องการปฏบิตัติาม
แนวทางต่างๆ ต่อไปดว้ย โดยรายละเอยีดหรอืขัน้ตอนต่างๆ ตามแนวทางทีน่กัเรยีนแต่ละคนไดก้าํหนดไว้
คอื  
   นักเรียนคนท่ี 1 ในการอา่นหนงัสอืเพิม่ขึน้ และการทาํงานหรอืการบา้นสง่ใหค้รบถว้น
นัน้ นกัเรยีนกําหนดวา่จะการอา่นหนงัสอืทบทวนบทเรยีนทีเ่รยีนในแต่ละวนั และตรวจสอบงานทีค่รมูอบหมาย
อยูเ่สมอ เพือ่สง่งานหรอืการบา้นไดอ้ยา่งครบถว้น 
   นักเรียนคนท่ี 2 ในการทอ่งศพัทภ์าษาองักฤษทุกวนันัน้ นกัเรยีนกาํหนดวา่จะทอ่งศพัท ์
ภาษาองักฤษใหไ้ดว้นัละ 10 คาํ นกัเรยีนคนที ่3 ในการอ่านหนงัสอืทบทวนบทเรยีน และการใหเ้พือ่น
ทีเ่ขา้ใจตวิใหน้ัน้ นกัเรยีนกาํหนดวา่ จะการอ่านหนงัสอืใหไ้ดว้นัละ 5 หน้า และเมือ่ไมเ่ขา้ใจบทเรยีน
จะสอบถามเพื่อนทีเ่ขา้ใจทนัท ี
   นักเรียนคนท่ี 4 ในการอ่านหนงัสอืนัน้ นกัเรยีนกาํหนดวา่ จะอ่านหนงัสอืทบทวน
วชิาภาษาองักฤษ โดยอ่านใหไ้ดว้นัละ 2 หน้า      
   นักเรียนคนท่ี 5 ในการอ่านหนงัสอืใหไ้ดทุ้กวนันัน้ นกัเรยีนกาํหนดวา่จะอา่นหนงัสอื 
ทบทวนบทเรยีนทีเ่รยีนในแต่ละวนั โดยจะพยายามอ่านใหไ้ดเ้พิม่ขึน้ 
   นักเรียนคนท่ี 6 ในการอา่นหนงัสอืทบทวนบทเรยีนนัน้ นกัเรยีนกาํหนดวา่ จะอา่น 
หนงัสอืทบทวนในรายวชิาต่างๆ แต่วชิาประวตัศิาสตรจ์ะอา่นทบทวนมากกวา่วชิาอื่นๆ โดยอ่านวนัละ
ไมต่ํ่ากวา่ 2 หน้า 
   นักเรียนคนท่ี 7 ในการอา่นหนงัสอืและทอ่งศพัทภ์าษาองักฤษนัน้ นกัเรยีนจะอา่น
หนงัสอืทบทวนวชิาภาษาองักฤษ โดยอา่นทุกวนั และจะทอ่งศพัทภ์าษาองักฤษใหไ้ดว้นัละ 10 คาํ 
   นักเรียนคนท่ี 8 ในการทบทวนบทเรยีนวชิาคณติศาสตร ์และการใหเ้พือ่นชว่ยเตอืน
หากหลบัขณะทีค่รกูาํลงัสอนนัน้ นกัเรยีนกาํหนดวา่ทุกครัง้ทีเ่รยีนวชิาคณติศาสตรจ์ะตอ้งกลบัมาอา่น
ทบทวนบทเรยีนทุกครัง้ และเมือ่ใดทีห่ลบัในเวลาเรยีนกจ็ะใหเ้พือ่นทีน่ัง่ขา้งๆ ปลุกและใหเ้พือ่นตกัเตอืนได ้ 
  เมือ่นกัเรยีนไดค้น้หาแนวทางต่างๆ และระบุรายละเอยีด ขัน้ตอนเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายระยะสัน้
ทางการศกึษาทีต่นตัง้ไวแ้ลว้ ผูว้จิยัสนบัสนุนใหน้กัเรยีนลองจนิตนาการถงึความรูส้กึ เมือ่ตนไดด้าํเนินการ



 

 

100 

แนวทางต่างๆ และประสบความสาํเรจ็ไปถงึเป้าหมายทีต่นตัง้ไว ้ ซึง่นกัเรยีนกล่าวอยา่งคลา้ยคลงึกนั
วา่ “คงจะภาคภมูใิจมากทีต่นทาํได”้  “คงมคีวามสขุมาก ไดเ้กรดทีด่ขี ึน้กวา่เดมิ”  “พอ่แมก่ค็งดใีจทีไ่ด้
เกรดดขีึน้” “ดใีจทีเ่รยีนเลข เรยีนภาษาองักฤษไดด้ขีึน้กวา่เดมิ” ซึง่การพดูถงึเรือ่งราวทีด่จีะชว่ยสง่เสรมิ
ใหแ้นวทางและขัน้ตอนทีไ่ดร้ะบุไว ้มคีวามเขม้แขง็มากยิง่ขึน้ได ้ตามลกัษณะของการใหค้าํปรกึษา
แบบเรือ่งเล่า 
  ในชว่งทา้ยของขัน้ดาํเนินการใหค้าํปรกึษา ผูว้จิยัไดใ้หก้าํลงัใจนกัเรยีนในการดาํเนินการ
ตามแนวทางและขัน้ตอนต่างๆ ทีน่กัเรยีนไดก้าํหนดไวต่้อไป โดยกล่าววา่สิง่ทีน่กัเรยีนไดต้ัง้ไวน้ี้ หาก
ไดม้กีารดาํเนินการอยา่งมุง่มัน่ต่อไป ผูว้จิยัเชื่อวา่ จะทาํใหน้กัเรยีนไปถงึเป้าหมายทีต่นตัง้ไวไ้ด ้ซึง่
สอดคลอ้งกบัการใชเ้ทคนิคขอ้มลูยอ้นกลบัของผูใ้หค้าํปรกึษาสาํหรบัสมาชกิกลุ่ม นอกจากนัน้ผูว้จิยั
สนบัสนุนใหน้กัเรยีนพดูใหก้าํลงัใจซึง่กนัและกนัดว้ย  
  ในขัน้ยตุกิารใหค้าํปรกึษา ผูว้จิยัขอใหน้กัเรยีนรว่มกนัสรปุถงึสิง่ทีไ่ดพ้ดูคุยในการใหค้าํปรกึษา 
ซึง่นกัเรยีนแต่ละคนไดก้ล่าวถงึแนวทางและขัน้ตอนต่างๆ ทีต่นไดค้น้พบเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายทีต่นตัง้ไว ้
ทัง้น้ีเป็นการใหน้กัเรยีนไดท้บทวนถงึแนวทางและขัน้ตอนทีต่นไดต้ดัสนิใจเลอืกกระทัง่นําไปสูค่วามพรอ้ม
ในการนําไปปฏบิตัต่ิอไป 
 จากการสงัเกตการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษาในครัง้ที ่5 ซึง่เน้นถงึการคดิหาแนวทางและขัน้ตอน
ต่างๆ ทีจ่ะนําตนเองไปสูเ่ป้าหมายทีต่ ัง้ไวน้ัน้ พบวา่ ระหวา่งทีผู่ว้จิยัใหน้กัเรยีนไดบ้อกเล่าถงึแนวทาง
ต่างๆ นกัเรยีนไดเ้กดิการแลกเปลีย่นซึง่กนัและกนั ทัง้น้ีเป็นแนวทางทีน่กัเรยีนแต่ละคนเคยดาํเนินการ
และประสบความสาํเรจ็มาแลว้ ซึง่แนวทางของเพือ่นนกัเรยีนในกลุ่มทีไ่ดแ้ลกเปลีย่นกนักอ็าจสอดคลอ้ง
หรอืเป็นวธิกีารทีนํ่าไปสูเ่ป้าหมายของตนได ้ สิง่เหล่าน้ีจดัเป็นคุณคา่หรอืลกัษณะสาํคญัทีเ่กดิขึน้ ใน
การใหค้าํปรกึษากลุ่ม ซึง่ชว่ยใหส้มาชกิกลุ่มเกดิการแลกเปลีย่นความคดิ ความรูส้กึ อนันําไปสูก่ารหา
แนวทางทีเ่หมาะสมสาํหรบัตนต่อไป  
 นอกจากนัน้ขณะทีน่กัเรยีนไดล้องจนิตนาการถงึความรูส้กึเมือ่ตนไดด้าํเนินการแนวทางต่างๆ 
และประสบความสาํเรจ็ไปถงึเป้าหมายทีต่นตัง้ไวแ้ละบอกเล่าความรูส้กึเหล่านัน้ นกัเรยีนมสีหีน้าทีย่ ิม้แยม้ 
และสมาชกิเองกต็ัง้ใจรบัฟงัในสิง่ทีเ่พือ่นกาํลงัพดู นอกจากนัน้ขณะทีผู่ว้จิยัสนบัสนุนใหน้กัเรยีน ให้
กาํลงัใจซึง่กนัและกนันัน้ นกัเรยีนแต่ละคนกใ็หก้าํลงัใจเพือ่นกนัอยา่งเตม็ที ่ซึง่สิง่เหล่าน้ีแสดงถงึการมี
สมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่งสมาชกิกลุ่ม การรูส้กึเป็นสว่นหน่ึงของกลุ่ม การไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่ม อนั
สง่ผลต่อประสทิธภิาพในการดาํเนินการใหค้าํปรกึษากลุ่มไดต่้อไป  
 ครัง้ท่ี 6  ความตัง้ใจท่ีจะไปสู่เป้าหมาย   
  การใหค้าํปรกึษากลุ่มครัง้ที ่6 (ความตัง้ใจทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมาย) มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหน้กัเรยีน
สามารถเริม่ตน้และดาํเนินพฤตกิรรมเพื่อทาํใหบ้รรลุเป้าหมายทางการเรยีน      
  ในขัน้เริม่ตน้การใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่6 น้ี ผูว้จิยักล่าวทกัทายนกัเรยีนเพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิ
บรรยากาศทีผ่อ่นคลาย จากนัน้เพือ่เป็นการทบทวนถงึการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษาในครัง้ทีผ่า่นมา ผูว้จิยั
ขอใหน้กัเรยีนตรวจสอบตนเองวา่ มกีารเปลีย่นแปลงใดเกดิขึน้บา้งจากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม
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ในครัง้ทีผ่า่นมา ซึง่นกัเรยีนกล่าววา่หลงัจากทีไ่ดต้ัง้เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาแลว้ไดม้กีารกาํหนด
แนวทางและขัน้ตอนต่างๆ ทีจ่ะทาํใหต้นไดบ้รรลุเป้าหมายตามทีต่ัง้ไว ้จากนัน้ผูว้จิยัจงึใหน้กัเรยีนรว่มกนั
ทบทวนถงึขอ้ตกลงทีไ่ดก้าํหนดรว่มกนั 
  ในขัน้ดาํเนินการใหค้าํปรกึษา ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนแต่ละคนทบทวนแนวทางและขัน้ตอนต่างๆ 
ทีต่นไดก้าํหนดไว ้และถามนกัเรยีนต่อไปวา่ “จากแนวทางและขัน้ตอนทีต่นตัง้ไวน้ัน้ นกัเรยีนไดเ้ริม่ตน้
ทาํสิง่ใดไปแลว้บา้ง” ซึง่นกัเรยีนสว่นใหญ่กล่าววา่ไดม้กีารปฏบิตัติามแนวทางทีต่นไดต้ัง้ไวไ้ปบา้งแลว้ 
โดยนกัเรยีนบางคนกล่าววา่ “ไดเ้ริม่อา่นหนงัสอืทุกวนัๆละ 2 หน้าตามทีก่าํหนด ซึง่ในบางวนักอ็า่น
เกนิ 2 หน้า”  นกัเรยีนบางคนกล่าววา่ “ไดม้กีารทาํสมดุจดงานหรอืการบา้นทีค่รมูอบหมายและมกีารตรวจสอบ
อยูเ่สมอเพือ่ใหส้ง่งานไดค้รบถว้น” และมนีกัเรยีนกล่าววา่ “ไดเ้ริม่ทอ่งศพัทภ์าษาองักฤษตามทีก่ําหนดไว้
วนัละ 10 คาํ” เมื่อผูว้จิยัถามนกัเรยีนต่อไปวา่ “อะไรทีท่าํใหน้กัเรยีนสามารถเริม่ตน้ทาํสิง่เหล่านัน้ได”้  
นกัเรยีนบางคนกล่าววา่มสีิง่ทีก่าํหนดวา่จะตอ้งทาํอะไรบา้งในแต่ละวนั ทาํใหต้นทาํไดอ้ยา่งมเีป้าหมายมากขึน้ 
บางคนกล่าววา่อยากใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีไ่ดต้ัง้ไวซ้ึง่ใกลจ้ะสอบแลว้กค็วรทีจ่ะตอ้งเริม่ตน้ทาํ จาก
สิง่ทีน่กัเรยีนไดบ้อกเล่าน้ีผูว้จิยัพบวา่ สามารถเป็นแรงผลกัดนัใหก้บันกัเรยีนคนอื่นๆ ทีย่งัไมไ่ดเ้ริม่ตน้
ดาํเนินการตามทีต่นไดก้าํหนดไว ้ทัง้น้ีตรวจสอบจากสิง่นกัเรยีนคนอื่นๆกล่าวเมือ่ไดร้บัฟงัในสิง่ทีเ่พือ่น
บอกเล่า โดยรูส้กึวา่ตนยงัไมไ่ดเ้ริม่ทาํในสิง่ทีเ่พือ่นพดู ดเูพือ่นมคีวามมุง่มัน่ ซึง่สิง่เหล่าน้ีเป็นไปตาม
ลกัษณะหรอืคุณคา่ของการใหค้าํปรกึษากลุ่มทีส่มาชกิกลุ่มสามารถพฒันาตนเองไดจ้ากการแลกเปลีย่น
หรอืบทบาทของสมาชกิกลุ่มทีช่ว่ยสง่เสรมิซึง่กนัและกนั  
  เพือ่เป็นการตรวจสอบถงึความพรอ้มในการเริม่ตน้ทาํตามแนวทางและขัน้ตอนต่างๆ ของ
นกัเรยีนทุกคน ซึง่เป็นสิง่ทีส่ามารถสงัเกตไดย้ากมคีวามชดัเจนขึน้ ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนลองจดัระดบัว่า
ระหวา่ง 1 – 10 นกัเรยีนมคีวามพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติามแนวทางทีต่นไดต้ัง้ไว ้อยูใ่นระดบัใด ตามเทคนิค
คาํถามการจดัระดบั ในรปูแบบการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั ทัง้น้ีจากการจดัระดบั พบวา่ มนีกัเรยีน 
3 คน จดัระดบัความพรอ้มของตนอยูใ่นระดบั 8 นกัเรยีนอกี 2 คน จดัระดบัไวอ้ยูท่ี ่7 และนกัเรยีนอกี 
2 คน จดัระดบัความพรอ้มไวท้ี ่5 สว่นอกี 1 คน จดัระดบัความพรอ้มของตนไวท้ี ่4 และเพือ่ใหน้กัเรยีน
รูส้กึถงึความพรอ้มทีจ่ะเริม่ตน้ปฏบิตัติามแนวทางต่างๆ มากขึน้ ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ทคนิคทางพฤตกิรรมตาม
รปูแบบการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ โดยใหน้กัเรยีนลองคดิคาํพดูทีเ่ป็นประโยคสัน้ๆ ที่
บ่งบอกถงึความพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติามแนวทางต่างๆ ของตน จากนัน้ใหน้กัเรยีนไดนํ้าเสนอประโยคที่
ตนคดิดว้ยน้ําเสยีงทีเ่ขม้แขง็ ทัง้น้ีประโยคทีน่กัเรยีนนําเสนอ คอื “จะเริม่อา่นหนงัสอืทุกวนั” “จะไมห่ลบั
เวลาเรยีน”  “จะทอ่งศพัทใ์หไ้ดว้นัละ 10 คาํ”  “จะตอ้งกลบัไปทาํ”  “จะอา่นหนงัสอืใหไ้ดอ้ยา่งทีต่ ัง้ใจไว”้  
ซึง่ขณะทีน่กัเรยีนแต่ละคนกาํลงัพดูถงึประโยคทีต่นเองคดิไว ้ผูว้จิยัพบวา่ นกัเรยีนคนอื่นๆ จะปรบมอื 
ซึง่สิง่เหล่าน้ีแสดงถงึการใหก้าํลงัใจและเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามทีต่ ัง้ใจไว ้
  จากประโยคทีแ่สดงถงึความพรอ้มทีจ่ะรเิริม่เหล่าน้ี ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนเขยีนประโยคเหล่าน้ี
ลงในกระดาษโน้ตทีผู่ว้จิยัแจกให ้จากนัน้ใหนํ้าไปตดิในตาํแหน่งนกัเรยีนสามารถสงัเกตเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจน 
ทัง้น้ีอาจจะเป็นภายในบา้นหรอืบรเิวณใดกไ็ดท้ีค่ดิวา่ตนจะสามารถเหน็ไดง้า่ย และในแต่ละวนัขอใหน้กัเรยีน
พดูถงึประโยคเหล่าน้ีอยา่งเขม้แขง็ ซึง่สิง่เหล่าน้ีเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความมุง่มัน่และมกีารปฏบิตัิ
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ตามแนวทางต่างๆอยา่งต่อเน่ืองต่อไป และในชว่งทา้ยของขัน้ดาํเนินการใหค้าํปรกึษาผูว้จิยัไดใ้หก้าํลงัใจ
นกัเรยีนวา่สิง่ทีน่กัเรยีนกาํลงัจะทาํต่อไปน้ีถอืเป็นจุดเริม่ตน้ทีด่ขีองความสาํเรจ็ทีผู่ว้จิยัเชื่อวา่ หากได้
รเิริม่และทาํอยา่งต่อเน่ืองนกัเรยีนสามารถทีจ่ะบรรลุเป้าหมายตามทีต่นตัง้ใจไวไ้ด ้ 
  ในขัน้ยตุกิารใหค้าํปรกึษา ผูว้จิยัขอใหน้กัเรยีนชว่ยกนัสรปุถงึสิง่ทีไ่ดพ้ดูคุยจากการเขา้
รบัการใหค้าํปรกึษาในครัง้ที ่6 ซึง่นกัเรยีนกล่าววา่ ไดฟ้งัถงึสิง่ทีเ่พือ่นไดท้าํ ไดเ้ขา้ใจตนเอง มากขึน้วา่ ตนเอง
มคีวามพรอ้มอยูใ่นระดบัใด ซึง่เป็นทีน่่าสนใจวา่ มนีกัเรยีนบางคนทีก่ล่าวถงึความรูส้กึของตนวา่ จากการที่
ไดเ้ขา้รว่มกลุ่มรูส้กึตนเองมคีวามกระตอืรอืรน้มากยิง่ขึน้  
 จากการสงัเกตการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มครัง้ที ่6 น้ี ผูว้จิยัพบวา่สิง่ทีน่กัเรยีนแลกเปลีย่น
โดยเฉพาะนกัเรยีนทีก่ล่าวถงึสิง่ทีต่นไดร้เิริม่ปฏบิตัไิปแลว้นัน้ มผีลต่อนกัเรยีนสมาชกิคนอื่นๆ กล่าวคอื
สามารถกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความกระตอืรอืรน้ มคีวามพรอ้มทีจ่ะรเิริม่และมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามแนวทาง
ของตนต่อไป และจากการทีน่กัเรยีนแต่ละคนไดนํ้าเสนอประโยคทีต่นคดิไว ้ซึง่แสดงออกถงึความพรอ้ม
ในการรเิริม่ พบวา่ นกัเรยีนคนอื่นๆ ตัง้ใจรบัฟงัและปรบมอื ซึง่แสดงถงึการใหก้าํลงัใจ เป็นการสง่เสรมิ
ความคดิทีเ่หมาะสมของนกัเรยีนนําไปสูก่ารเกดิความมัน่ใจในการทีจ่ะปฏบิตัต่ิอไป นอกจากนัน้พบวา่
สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรยีนสมาชกิกลุ่มและระหวา่งผูว้จิยักบันกัเรยีนนัน้ ยงัคงดาํเนินไปดว้ยด ีจาก
การทีน่กัเรยีนไดม้กีารแลกเปลีย่นความคดิ ความรูส้กึกนัอยา่งต่อเน่ือง ซึง่สิง่เหลา่น้ีลว้นสง่ผลต่อประสทิธภิาพ 
ในการใหค้าํปรกึษาในครัง้ต่อๆไป 
 ครัง้ท่ี 7  ความเช่ือมัน่ท่ีจะไปสู่เป้าหมาย   
  ในการใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่7 (ความเชื่อมัน่ทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมาย) มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหน้กัเรยีน
เกดิความมัน่ใจวา่ ตนมคีวามสามารถทีจ่ะบรรลุเป้าหมายในการเรยีนตามทีต่นตัง้ไวไ้ด ้   
 ในขัน้เริม่ตน้การใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่ 7 น้ี ผูว้จิยัเริม่ตน้กล่าวทกัทายนกัเรยีนเพื่อสง่เสรมิให้
เกดิบรรยากาศทีผ่อ่นคลาย จากนัน้ผูว้จิยัขอใหน้กัเรยีนรว่มกนัทบทวนถงึการใหค้าํปรกึษากลุ่มในครัง้ทีผ่า่นมา 
(ครัง้ที ่6 ความตัง้ใจทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมาย) ทัง้น้ีนกัเรยีนกล่าวถงึการเริม่ตน้ดาํเนินการตามแนวทาง และ
ขัน้ตอนต่างๆ ตามทีต่นไดก้าํหนดไว ้ ทัง้น้ีไดร้บัฟงัเรือ่งราวของเพือ่นทีไ่ดด้าํเนินการตามแนวทางที่
กาํหนดไวไ้ปบา้งแลว้ ซึง่นกัเรยีนกล่าวต่อไปถงึการนําไปสูค่วามรูส้กึพรอ้มมากขึน้ในการทีจ่ะดาํเนินการ
ต่างๆ ตามทีต่นตัง้ไว ้ทัง้น้ีการไดก้ล่าวถงึประโยคทีบ่่งบอกถงึความพรอ้ม ตลอดจนการไดร้บักําลงัใจ
จากเพื่อนกท็าํใหรู้ส้กึมคีวามกระตอืรอืรน้เพิม่มากขึน้ดว้ย จากนัน้ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนรว่มกนัทบทวนถงึ
ขอ้ตกลงทีก่าํหนดรว่มกนัอกีครัง้ 
  สาํหรบัขัน้ดาํเนินการใหค้าํปรกึษากลุม่ในครัง้ที ่7 น้ี ผูว้จิยัขอใหน้กัเรยีนแต่ละคนเล่าถงึ
สิง่ทีต่นไดด้าํเนินการเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษาของตน ซึง่นกัเรยีนบางคนไดก้ลา่วถงึการจดการบา้น
หรอืงานทีอ่าจารยม์อบหมายทุกครัง้ ตลอดจนการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ ซึง่นกัเรยีนกล่าวต่อไปวา่
ตัง้แต่ทาํสมดุจดงานและมกีารทบทวนทาํใหต้นสง่งานไดอ้ยา่งครบถว้น นอกจากนัน้นกัเรยีนบางคนกล่าวถงึ
การทอ่งศพัทภ์าษาองักฤษไดว้นัละ 10 คาํ และสาํหรบันกัเรยีนทีร่ะบุถงึการอา่นหนงัสอืทบทวนนัน้ 
นกัเรยีนบางคนกล่าวถงึการทบทวนในรายวชิาต่างๆ ทีไ่ดเ้รยีนไปแลว้ โดยอา่นวนัละประมาณ 5 หน้า 
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โดยเมือ่ไมเ่ขา้บทเรยีนใดกจ็ะพยายามรบีสอบถามเพือ่นทนัท ี ไมป่ล่อยใหเ้น่ินนานเหมอืนทีผ่า่นมา สว่น
ในการอา่นหนงัสอืทบทวนในรายวชิาทีน่กัเรยีนกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน เชน่ ภาษาองักฤษนัน้ นกัเรยีน
กล่าววา่ สามารถอา่นทบทวนไดว้นัละ 2 หน้า ซึง่บางวนักส็ามารถอา่นไดม้ากกวา่ทีก่าํหนดไว ้นกัเรยีน
บางคนกล่าวถงึการอา่นทบทวนวชิาประวตัศิาสตร ์ซึง่เป็นวชิาทีไ่มถ่นดันัน้ สามารถอา่นไดว้นัละ 2 หน้า
หรอืมากกวา่ โดยนกัเรยีนกล่าวต่อไปวา่ ในแต่ละวนัจะพยายามอา่นทบทวนวชิาประวตัศิาสตรใ์หไ้ด้
มากกวา่วชิาอื่นๆ สว่นนกัเรยีนทีก่ล่าวถงึการอ่านหนงัสอืทบทวนวชิาคณติศาสตรน์ัน้ เมื่อมเีรยีนวชิา
คณติศาสตรน์กัเรยีนไดก้ลบัมาทบทวนในสิง่ทีเ่รยีนในครัง้นัน้  ๆเพื่อใหม้คีวามเขา้ใจมากยิง่ขึน้ และขณะเรยีน
หากตนเองหลบัเพือ่นทีน่ัง่ขา้งๆ กจ็ะปลุกตามทีไ่ดต้กลงกบัเพือ่นไว ้ทัง้น้ีนกัเรยีนกล่าวต่อไปวา่ระยะ
หลงัมาน้ีตนหลบัน้อยลง เมื่อผูว้จิยัถามต่อไปวา่ “อะไรทีท่าํใหต้นหลบัน้อยลง” นกัเรยีนไดก้ล่าววา่ เมือ่ได้
กลบัไปทบทวนบทเรยีนทีเ่รยีนในแต่ละครัง้ ซึง่พบวา่ เขา้ใจมากขึน้นัน้ ทาํใหก้ารเรยีนในครัง้ต่อๆ ไป 
ตนเองสามารถตดิตามเน้ือหาทีค่รสูอนไดม้ากขึน้ จงึทาํใหต้นเองไมห่ลบัเน่ืองจากเรยีนรูเ้รือ่งมากขึน้ 
และรูส้กึเกรงใจเพือ่นทีต่อ้งคอยปลุก 
  จากนัน้เพือ่เป็นการสนบัสนุนใหน้กัเรยีนแต่ละคนเกดิความเชื่อมัน่วา่ตนจะสามารถไปสู่
เป้าหมายทางการศกึษาต่อไปได ้ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ทคนิคคาํถามจดัระดบั ตามการใหค้าํปรกึษาแบบ โซลชูัน่-โฟกสั
อกีครัง้ โดยใหน้กัเรยีนตรวจสอบวา่ “จากระดบั 1 – 10 นัน้ ถา้ 1 เป็นความรูส้กึทีน่กัเรยีนไดเ้ขา้กลุ่ม
ครัง้แรก และ 10 คอื วนัทีน่กัเรยีนแต่ละคนบรรลุเป้าหมายระยะทางการศกึษาทีต่ ัง้ไว ้ในตอนน้ีนกัเรยีน
คดิวา่ ตนกาํลงัอยูใ่นระดบัใด” ทัง้น้ีพบวา่ นกัเรยีน 2 คน จดัอยูใ่นระดบั 8 อกี 2 คน จดัอยูใ่นระดบั 7  
และอกี 3 คน จดัอยูใ่นระดบั 6 สว่นนกัเรยีนอกี 1 คน นัน้จดัอยูใ่นระดบั 5 ซึง่จากการจดัระดบัทีส่ะทอ้นถงึ
การรบัรูข้องนกัเรยีนเกีย่วกบัการประสบความสาํเรจ็ทางดา้นการศกึษาในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษา
กลุ่มครัง้ที ่7 น้ี โดยภาพรวมนกัเรยีนมกีารจดัระดบัสงูขึน้จากการจดัระดบัการรบัรูถ้งึความสาํเรจ็ทาง
การศกึษาในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มครัง้ที ่2 (รปูแบบความหวงัทางการศกึษา) จากการเปลีย่นแปลง
ของระดบัการรบัรูถ้งึความสาํเรจ็ของนกัเรยีนน้ี ผูว้จิยัพบวา่ ชว่ยใหน้กัเรยีนเกดิความเชื่อมัน่วา่การปฏบิตัิ
ตามแนวทางและขัน้ตอนต่างๆ สามารถนําไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษาทีต่นตัง้ไวไ้ด ้และตระหนกัวา่
ไมใ่ชเ่รือ่งยากสาํหรบัตน ซึง่แมว้า่ระดบัการรบัรูจ้ะสงูขึน้เพยีงเลก็น้อย แต่กเ็ป็นการชว่ยใหน้กัเรยีน
รบัรูถ้งึผลของสิง่ทีต่นกาํลงักระทาํหรอืดาํเนินการอยู ่ซึง่เป็นลกัษณะทีส่าํคญัของการใชเ้ทคนิคคาํถาม
จดัระดบั  
  เพือ่เป็นการใหน้กัเรยีนเกดิความรูส้กึภาคภูมใิจทีส่ามารถปฏบิตัติามแนวทางทีต่นตัง้ไวไ้ด้
พรอ้มทัง้มกีาํลงัใจทีจ่ะดาํเนินการต่างๆต่อไปอยา่งต่อเน่ือง ผูว้จิยัไดถ้ามนกัเรยีนวา่ “จากการเปลีย่นแปลง
ทีเ่กดิขึน้ นกัเรยีนสามารถทาํไดอ้ยา่งไร” ทัง้น้ีมนีกัเรยีนบางคนกล่าววา่ “ถา้ตัง้ใจจรงิ กท็าํได”้ “ตอ้ง
พยายามทาํตามสิง่ทีต่ ัง้ไวใ้หไ้ด”้ “ตอ้งทาํอยา่งเครง่ครดั” นอกจากนัน้ ยงัมนีกัเรยีนบางคนกล่าวถงึ
ความรูส้กึของตนเมือ่สามารถทาํในสิง่ทีต่นตัง้ไวไ้ด ้ตลอดจนไดร้บัรูถ้งึความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ โดย
นกัเรยีนกล่าววา่ “รูส้กึดทีีพ่บวา่ตนทาํได ้ รูส้กึมคีวามหวงัมากขึน้ การทาํใหผ้ลการเรยีนดขีึน้ไมย่าก
เกนิความพยายามของตน”  
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  นอกจากนัน้เพื่อเป็นการสง่เสรมิใหน้กัเรยีนยงัคงดาํเนินการตามแนวทางและขัน้ตอนต่างๆ
ต่อไปเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษาของตน ผูว้จิยัขอใหน้กัเรยีนแลกเปลีย่นถงึสิง่ทีน่กัเรยีนจะดาํเนินการ
ต่อไปจากน้ี โดยนกัเรยีนสว่นใหญ่กล่าวถงึการจะพยายามดาํเนินการตามแนวทาง และขัน้ตอนต่างๆ
ของตนต่อไปอยา่งเครง่ครดั เน่ืองจากเชื่อวา่จะสามารถทาํใหต้นบรรลุเป้าหมายได ้
  จากนัน้ผูว้จิยัใชเ้ทคนิคคาํถามมหศัจรรย ์ตามการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั โดย
ถามนกัเรยีนวา่ “หากปาฏหิารยิเ์กดิขึน้ โดยนกัเรยีนสามารถฝา่ฟนัอุปสรรคต่าง  ๆกระทัง่ประสบความสาํเรจ็ 
บรรลุเป้าหมายทางการศกึษาทีต่นตัง้ไว ้ อะไรคอืสิง่ทีจ่ะแตกต่างหรอืเปลีย่นไปและนกัเรยีนรูส้กึอยา่งไร”  
ทัง้น้ีเป็นการใหน้กัเรยีนจนิตนาการถงึสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ เมือ่ตนประสบความสาํเรจ็หรอืบรรลุเป้าหมายทาง 
การศกึษาของตน โดยนกัเรยีนกไ็ดก้ล่าวไวอ้ยา่งหลากหลายวา่ “ไดม้ผีลการเรยีนทีด่ขี ึน้ พอ่แมภ่าคภมูใิจ”  
“ผลการเรยีนโดยเฉพาะวชิาภาษาองักฤษดขีึน้ รูส้กึดใีจทีต่นสามารถทาํได”้ “คงมคีวามสขุ ไดใ้นสิง่ที ่
หวงัไว”้ ซึง่สิง่เหล่าน้ีชว่ยสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเกดิความรูส้กึเชื่อมัน่ทีจ่ะดาํเนินการต่างๆ ต่อไป ผา่นการรบัรู้
ถงึสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้หรอืเปลีย่นแปลงไป เมือ่ตนประสบความสาํเรจ็ โดยบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาทีต่น
ไดต้ัง้เอาไว ้ซึง่เป็นไปตามลกัษณะของเทคนิคคาํถามมหศัจรรย ์นอกจากนัน้จากการใชเ้ทคนิคดงักล่าว
ผูว้จิยัพบวา่ นกัเรยีนรูส้กึดเีมือ่ไดจ้นิตนาการถงึสิง่ทีจ่ะเปลีย่นแปลงไปเมือ่ตนประสบความสาํเรจ็ ทัง้น้ี
นกัเรยีนมสีหีน้าทีย่ ิม้แยม้แจม่ใสเมือ่ไดแ้ลกเปลีย่นเรือ่งราวของตน ซึง่สิง่เหล่าน้ีสามารถชว่ยใหน้กัเรยีน
เกดิความมัน่ใจและมกีาํลงัใจทีจ่ะดาํเนินการต่างๆ ต่อไปได ้ทัง้น้ีเพือ่สนบัสนุนใหเ้กดิความรูส้กึดงักล่าว
ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนในกลุ่มใหก้าํลงัใจซึง่กนัและกนั ซึง่นกัเรยีนแต่ละคนกล่าวใหก้าํลงัใจโดยเชื่อวา่ ความพยายาม
ของเพื่อนนัน้ สามารถทาํใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่นตอ้งการได ้
  ในขัน้ยตุกิารใหค้าํปรกึษา ผูว้จิยัขอใหน้กัเรยีนในกลุ่มรว่มกนัทบทวนถงึสิง่ทีไ่ดพ้ดูคุย
ในการใหค้าํปรกึษากลุ่มครัง้ที ่ 7 ซึง่นกัเรยีนกล่าวถงึการไดแ้ลกเปลีย่นถงึสิง่ทีต่นไดด้าํเนินการต่างๆ 
ตลอดจนการจดัระดบัตามการรบัรูถ้งึความสาํเรจ็หรอืการบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา ซึง่นกัเรยีนยงั
ไดก้ล่าวถงึการเปลีย่นแปลงของระดบัทีเ่พิม่ขึน้จากเดมิ นอกจากนัน้นกัเรยีนยงักล่าวถงึการไดจ้นิตนาการ
ถงึสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่ตนประสบความสาํเรจ็ จากนัน้ผูว้จิยันดัหมายวนั เวลาในการใหค้าํปรกึษากลุ่ม
ครัง้ต่อไป  
 จากการสงัเกตการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มครัง้ที ่7 ผูว้จิยัพบวา่ นกัเรยีนทุกคนในกลุ่ม
ไดเ้ริม่ดาํเนินการตามแนวทางและขัน้ตอนต่างๆ ทีต่นไดก้าํหนดไว ้ ซึง่เป็นสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจาก
การใหค้าํปรกึษากลุ่มในครัง้ที ่ 6 แสดงใหเ้หน็วา่สมาชกิกลุ่มสง่ผลต่อความเปลีย่นแปลงโดยสนบัสนุน
ใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้ และมุง่มัน่ในการดาํเนินการตามแนวทางต่างๆ ของตนต่อไป และจากการใช้
เทคนิคการจดัระดบัทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนสามารถรบัรูถ้งึความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัตนนัน้ สามารถ
ทาํใหน้กัเรยีนเกดิความเชื่อมัน่วา่ตนสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาทีต่นตัง้ไว ้โดยเป็นสิง่ทีไ่มย่าก
เกนิไปสาํหรบัตน และจากสิง่ทีน่กัเรยีนบอกเล่าทีบ่่งบอกถงึความสามารถในการเปลีย่นแปลงนัน้ สะทอ้น
ใหเ้หน็วา่ นกัเรยีนมคีวามภาคภมูใิจตลอดจนรบัรูว้า่ตนสามารถจะไปสูเ่ป้าหมายทีต่นตัง้ไวไ้ด ้จากนัน้
เมือ่ใชเ้ทคนิคคาํถามมหศัจรรยโ์ดยนกัเรยีนไดก้ล่าวถงึสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่ตนบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา
จากการจนิตนาการและนกัเรยีนมสีหีน้าทีย่ ิม้แยม้นัน้ สะทอ้นใหเ้หน็วา่นกัเรยีนมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอการรบัรู้
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ถงึเป้าหมาย ซึง่สิง่เหล่าน้ีสามารถกระตุน้ใหน้กัเรยีนยงัคงดาํเนินการตามแนวทางต่างๆ ต่อไปเพือ่ไปสู่
เป้าหมายบนพืน้ฐานของความเป็นไปไดจ้ากการทีน่กัเรยีนไดร้บัรูถ้งึความเปลีย่นแปลงในขัน้ตอน  
 ทัง้น้ีจากการใชเ้ทคนิคต่างๆ  ในการใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่7 น้ี จงึสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเกดิการเปลีย่นแปลง
อยา่งต่อเน่ืองต่อไป ตลอดจนการสนบัสนุนซึง่กนัและกนัระหวา่งสมาชกิในกลุ่มนอกจากบ่งบอกถงึสมัพนัธภาพ
ทีด่รีะหวา่งสมาชกิในกลุ่มแลว้ ยงัสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเกดิกาํลงัใจในการทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมายของตนต่อไป 
ทัง้น้ีผูว้จิยัพบวา่นอกจากนกัเรยีนจะเกดิความรูส้กึไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่ม โดยการรบัฟงัของเพือ่นแลว้ 
ยงัสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเกดิความรบัผดิชอบต่อกลุ่มและเป็นสว่นหน่ึงของกลุ่มจากการรูจ้กัรบัฟงัและให้
กาํลงัใจเพือ่นคนอื่นดว้ย ซึง่สิง่เหล่าน้ีเป็นลกัษณะทีส่าํคญัของการใหค้าํปรกึษาเป็นกลุ่มอนัมอีทิธพิล
ต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของตนต่อไปได ้
 ครัง้ท่ี 8  ความพยายามท่ีจะเอาชนะอปุสรรคในการไปสู่เป้าหมาย   
  การใหค้าํปรกึษากลุ่มครัง้ที ่8 (ความพยายามทีจ่ะเอาชนะอุปสรรคในการไปสูเ่ป้าหมาย) มี
วตัถุประสงค ์ เพือ่ใหน้กัเรยีนรบัรูถ้งึอุปสรรคทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้ะหวา่งทีน่กัเรยีนกาํลงัดาํเนินการตามแนวทาง
หรอืขัน้ตอนต่างๆ ทีก่าํหนดไว ้ตลอดจนสามารถคดิหาแนวทางอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากแนวทางทีต่ ัง้ไว ้
เพือ่ทาํใหต้นสามารถผา่นพน้อุปสรรคและนําไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษาทีต่นตัง้ไวไ้ดต่้อไป 
  ในขัน้เริม่ตน้การใหค้าํปรกึษากลุ่มในครัง้ที ่ 8 ผูว้จิยักล่าวตอ้นรบันกัเรยีนตลอดจนกล่าว 
ทกัทายเพือ่เป็นการสง่เสรมิใหเ้กดิบรรยากาศทีผ่อ่นคลายอนันําไปสูข่ ัน้ของการดาํเนินการใหค้าํปรกึษา
ต่อไป จากนัน้ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนชว่ยกนัทบทวนถงึสิง่ทีไ่ดพ้ดูคุยในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษาในครัง้ที่
ผา่นมา (ครัง้ที ่ 7 ความเชื่อมัน่ทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมาย) และเพือ่เป็นการตรวจสอบถงึการดาํเนินการต่างๆ
ของนกัเรยีน ผูว้จิยัขอใหน้กัเรยีนกล่าวถงึสิง่ตนไดด้าํเนินการต่อไปตลอดจนมกีารเปลีย่นแปลงใดเกดิขัน้
บา้ง ซึง่นกัเรยีนทกุคนกลา่วถงึแนวทางและขัน้ตอนต่างๆทีต่นยงัคงดาํเนินต่อไป เชน่ การอา่นหนงัสอื
ทบทวนวนัละ 2 หน้า การทอ่งศพัทภ์าษาองักฤษวนัละ 10 คาํ เป็นตน้ ทัง้น้ีนกัเรยีนบางคนกล่าวเพิม่เตมิ
วา่ก่อนหน้าน้ีรูส้กึการเริม่ตน้ทาํตามแนวทางเป็นสิง่ทีย่าก แต่เมือ่ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง พบวา่ หากมี
ความพยายามกส็ามารถทีจ่ะทาํได ้เมือ่นกัเรยีนไดก้ล่าวถงึสิง่ทีต่นไดด้าํเนินต่อไปแลว้ ผูว้จิยัใหน้กัเรยีน
รว่มกนัทบทวนถงึขอ้ตกลงทีไ่ดก้าํหนดรว่มกนัอกีครัง้ 
  จากการดาํเนินการตามแนวทางและขัน้ตอนต่างๆ ตามทีน่กัเรยีนไดก้ล่าวไว ้ผูว้จิยัถาม
นกัเรยีนถงึอุปสรรคทีน่กัเรยีนประสบระหวา่งการดาํเนินการตามแนวทางต่างๆของตน ทัง้น้ีหาก ณ ปจัจุบนั
นักเรยีนยงัไมป่ระสบกบัอุปสรรค ผูว้จิยัขอใหน้กัเรยีนลองคาดคะเนถงึอุปสรรคทีอ่าจจะเกดิขึน้ตาม
การรบัรูข้องตน ซึง่สิง่เหล่าน้ีเป็นไปตามลกัษณะของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ ทัง้น้ีมี
นกัเรยีนบางคนกล่าวถงึอุปสรรคของตน คอื ในการอา่นหนงัสอืทบทวนบทเรยีนของตนนัน้ พบวา่ ในชว่ง
ทีม่กีารบา้นมาก กท็าํใหต้นไมส่ามารถอ่านหนงัสอืไดค้รบถว้นตามทีไ่ดก้าํหนดไว ้ ซึง่อุปสรรคเหล่าน้ี
สอดคลอ้งกบันกัเรยีนอกี 2 คน ซึง่กล่าวถงึการไมม่เีวลาในการอ่านหนงัสอืทบทวน และท่องศพัทภ์าษาองักฤษ
ไดค้รบถว้นเมื่อมกีารบา้นทีต่อ้งรบีสง่คร ู และสาํหรบันกัเรยีนทีย่งัไมป่ระสบกบัอุปสรรคในการดาํเนินการ
ต่าง  ๆโดยผูว้จิยัสนบัสนุนใหล้องคาดคะเนถงึอุปสรรคทีอ่าจจะเกดิขึน้นัน้ พบวา่ บางสว่นมคีวามคลา้ยคลงึกนั
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ในเรือ่งของการไมม่เีวลาหากตอ้งรบีสง่งานหรอืมกีารบา้นในรายวชิาต่างๆพรอ้มกนั ซึง่เป็นทีน่่าสนใจ
วา่นกัเรยีนตอ้งทาํการบา้นสง่ครเูหมอืนกนัแต่อะไรทีท่าํใหน้กัเรยีนไมไ่ดร้ะบุวา่ เป็นอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ 
ทัง้น้ีพบวา่ ก่อนหน้านกัเรยีนมวีธิจีดัการกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้หรอืเป็นอุปสรรคกระทัง่สามารถดาํเนินการตาม
แนวทางของตนไดต่้อไป ซึง่สิง่เหล่าน้ีจงึทาํใหน้กัเรยีนรบัรูว้า่ตนเองไมม่อุีปสรรคในการทีจ่ะดาํเนินการ
ตามแนวทางของตน 
  เมือ่ผูว้จิยัขอใหน้กัเรยีนดงักล่าวเล่าถงึวธิกีารจดัการกบัอุปสรรคของตน นกัเรยีนกล่าว
วา่หากตนไมส่ามารถอ่านหนงัสอืทบทวนไดว้นัละ 2 หน้าตามทีไ่ดก้ําหนดไว ้ตนจะอา่นหนงัสอืชดเชย
เพิม่ขึน้ในวนัถดัไปหรอืในบางวนัทีม่เีวลากจ็ะอา่นมากขึน้กวา่ทีก่าํหนดไว ้เพือ่ใหอ้า่นไดค้รบถว้นตามทีก่าํหนด 
ซึง่ทาํใหใ้นชว่งทีต่อ้งรบีสง่งานกส็ามารถสง่ไดท้นัตามกาํหนดและยงัสามารถอ่านหนงัสอืไดอ้ยา่งครบถว้น
ตามทีไ่ดต้ัง้ใจไว ้ซึง่สิง่เหล่าน้ีชว่ยใหน้กัเรยีนคนอื่นๆ ในกลุ่มไดร้บัรูถ้งึความเป็นไปไดอ้ื่นๆ ทีจ่ะทาํใหต้น
สามารถดาํเนินการต่างๆ เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายของตนไดต่้อไป แมจ้ะประสบกบัปญัหาหรอือุปสรรคใดๆ
กต็าม เมื่อนกัเรยีนไดร้บัฟงัวธิกีารจดัการกบัอุปสรรคของเพื่อนแลว้ ผูว้จิยัจงึสนบัสนุนใหน้กัเรยีนลอง
คดิถงึวธิกีารหรอืแนวทางอื่นๆ ทีส่ามารถเป็นไปไดเ้มื่อตนพบกบัอุปสรรคต่อไป ทัง้น้ีนกัเรยีนบางคน
กล่าวถงึการท่องศพัทม์ากขึน้ในวนัต่อไปหากตน ไมส่ามารถทอ่งศพัทไ์ดค้รบตามทีก่าํหนด นกัเรยีน
บางคนกล่าวถงึ การสอบถามเพือ่นหรอืครเูพิม่เตมิหากไมเ่ขา้ใจบทเรยีน และมนีกัเรยีนบางคนกลา่วถงึ
การใหเ้พื่อนขา้งๆ คอยปลุกและตกัเตอืนหากยงัพบวา่ตนยงัคงนอนหลบัขณะทีเ่รยีนวชิาคณติศาสตร ์
นอกจากนัน้นกัเรยีนบางคนกล่าวถงึการอา่นหนงัสอืเพิม่ขึน้ เพือ่ชดเชยในวนัถดัไปเมือ่ตนไมส่ามารถอา่นได้
ครบถว้นตามทีก่าํหนดไว ้ซึง่จากการทีน่กัเรยีนไดต้รวจสอบถงึปญัหาหรอือุปสรรคทีเ่กดิขึน้ ตลอดจน
การไดร้บัฟงัแนวทางอื่นๆ จากเพือ่นนัน้ พบวา่สามารถชว่ยสง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดค้น้พบแนวทางอื่นๆ
ทีเ่หมาะสมสาํหรบัตนในการเผชญิกบัอุปสรรคได ้ซึง่เป็นไปตามเทคนิคการรว่มมอืสรา้งเรื่องราวทางเลอืก  
ตามการใหค้าํปรกึษาแบบเรื่องเล่า 
  เพือ่เป็นการสง่เสรมิใหน้กัเรยีนรบัรูถ้งึความสามารถในการจดัการกบัปญัหาหรอือุปสรรค
ซึง่สง่ผลต่อการดาํเนินการต่างๆ เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายต่อไปนัน้ ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ทคนิคคาํถามขอ้ยกเวน้ ตาม
การใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั โดยใหน้กัเรยีนลองนึกถงึเหตุการณ์ในอดตีทีต่นอาจประสบปญัหา
ในการเรยีน และถามนกัเรยีนต่อไปวา่ ตนสามารถผา่นพน้อุปสรรคเหล่านัน้มาไดอ้ยา่งไร ซึง่นกัเรยีน
บางคนกล่าวถงึการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ซึง่เมื่อไมเ่ขา้ใจบทเรยีนกจ็ะใหเ้พือ่นชว่ยตวิ ทาํใหเ้ขา้ใจมากขึน้
และเรยีนไดด้ขีึน้ดว้ย นอกจากนัน้นกัเรยีนบางคนกล่าวถงึการเคยมผีลการเรยีนภาษาองักฤษทีไ่มค่อ่ยดนีกั
แต่ไดพ้ีต่วิภาษาองักฤษให ้จงึทาํใหผ้ลเรยีนภาษาองักฤษดขีึน้กวา่แต่ก่อน จากการทีใ่หน้กัเรยีนไดนึ้กถงึ
สถานการณ์การเรยีนทีเ่ป็นปญัหา โดยสามารถผา่นพน้มาไดเ้หล่าน้ี จะชว่ยทาํใหน้กัเรยีนเกดิความเชื่อ
ทีว่า่ตนสามารถทีจ่ะเอาชนะอุปสรรค กระทัง่บรรลุเป้าหมาย ไดผ้า่นสถานการณ์ของปญัหาทีน่กัเรยีน
เคยประสบมาก่อน ทัง้น้ีเพื่อเป็นการสง่เสรมิใหน้กัเรยีนยงัคงดาํเนินการต่างๆ ต่อไป แมจ้ะพบกบัอุปสรรค
ต่างๆ ผูว้จิยัใหก้าํลงัใจนกัเรยีนโดยกล่าววา่จากการทีน่กัเรยีนแต่ละคนสามารถหาวธิกีารหรอืแนวทาง 
อื่นๆ เมือ่ตนพบกบัอุปสรรคในการไปสูเ่ป้าหมาย ตลอดจนประสบการณ์ทีน่กัเรยีนเคยจดัการกบัอุปสรรค
ต่างๆ มาได ้ผูว้จิยัเชื่อวา่ นกัเรยีนจะสามารถผา่นพน้อุปสรรคต่างๆ กระทัง่ไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษา
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ทีน่กัเรยีนตัง้ไวไ้ด ้ และเมือ่สนบัสนุนใหน้กัเรยีนใหก้าํลงัใจซึง่กนัและกนั นกัเรยีนในกลุ่มกไ็ดก้ล่าวถงึ
ความสามารถของเพื่อนวา่ เป็นคนเก่ง คงประสบความสาํเรจ็ไดไ้มย่าก ซึง่สิง่เหล่าน้ีเป็นการสง่เสรมิ
ความเชื่อมัน่ในการทีจ่ะดาํเนินการต่างๆ ต่อไป แมว้า่จะพบกบัอุปสรรคต่อการไปสูเ่ป้าหมายกต็าม 
  ในขัน้ยตุกิารใหค้าํปรกึษา ผูว้จิยัขอใหน้กัเรยีนรว่มกนัสรปุถงึสิง่ทีไ่ดพ้ดูคุยกนัในการให้
คาํปรกึษาครัง้ที ่8 ทัง้น้ีนกัเรยีนกล่าวถงึการคน้หาวธิกีารจดัการกบัปญัหาหรอือุปสรรคเมื่อตนประสบ
ขณะดาํเนินการต่าง  ๆ เพือ่ไปสูเ่ป้าหมาย ไดนึ้กถงึเหตุการณ์ในอดตีทีต่นเคยประสบปญัหาทางดา้นการเรยีน 
พรอ้มบอกเล่าถงึวธิกีารจดัการกบัอุปสรรคในครัง้นัน้ ซึง่ขณะทีน่กัเรยีนกาํลงับอกเล่าถงึแนวทางทีต่น
คน้พบผา่นประสบการณ์ในอดตีนัน้ มนีกัเรยีนคนหน่ึงกล่าววา่ ปญัหาเหล่าน้ีจรงิๆ ทุกคนกเ็คยผา่นมาได ้
ซึง่ถา้เรามคีวามพยายามกค็งสามารถผา่นไปไดเ้ชน่กนั ซึง่สิง่เหล่าน้ีแสดงใหเ้หน็วา่ นกัเรยีนเริม่มคีวามเชื่อมัน่
ตลอดจนมกีาํลงัใจทีจ่ะดาํเนินการตามแนวทางต่างๆ ต่อไป โดยถงึแมว้่าจะพบกบัอุปสรรคต่างๆ กไ็มย่าก
เกนิความสามารถของตน 
 จากการสงัเกตการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มครัง้ที ่8 ผูว้จิยัพบวา่ บรรยากาศภายในกลุ่ม
ตัง้แต่ขัน้เริม่ตน้ กระทัง่ยตุกิารใหค้าํปรกึษากลุ่มเป็นไปอยา่งผอ่นคลาย นอกจากนัน้นกัเรยีนแต่ละคน
มบีทบาทในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม อนัมผีลต่อการเปลีย่นแปลงความคดิ 
ความรูส้กึ กระทัง่นําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของนกัเรยีนคนอื่นๆ ในกลุ่ม ทัง้น้ีแตกต่างจาก
การเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มในชว่งแรกทีน่กัเรยีนบางคนยงัไมค่อ่ยมบีทบาทต่อกลุ่ม ทัง้น้ีเหน็ไดจ้าก
การทีน่กัเรยีน ยงัไมค่อ่ยแสดงความคดิเหน็มากนกั ซึง่สิง่เหล่าน้ีแสดงใหเ้หน็วา่ นกัเรยีนรูส้กึเป็นสว่นหน่ึง
และมคีวามรบัผดิชอบต่อกลุ่ม และจากการใหค้าํปรกึษากลุ่มในครัง้ที ่8 น้ีพบวา่ มสีมาชกิกลุ่มบางคน
มบีทบาทสาํคญัในการนําไปสูก่ารหาแนวทางหรอืวธิกีารอื่นๆ เมือ่พบกบัอุปสรรคในการไปสูเ่ป้าหมาย
ของเพือ่นสมาชกิ กลา่วคอื เมือ่นกัเรยีนพบกบัอุปสรรคคอื ไมส่ามารถอา่นหนงัสอืทบทวนไดว้นัละ 2 หน้า
ตามทีไ่ดก้ําหนดไว ้นกัเรยีนจะอา่นหนงัสอืชดเชยเพิม่ขึน้ในวนัถดัไป หรอือา่นใหไ้ดม้ากกวา่วนัละ 2 หน้า
เมือ่มเีวลา จากสิง่ทีน่กัเรยีนบอกเล่าจงึเป็นแนวทางใหก้บัเพือ่นสมาชกิในการหาวธิกีารต่าง  ๆเพือ่จดัการกบั
อุปสรรคหรอืเตรยีมพรอ้มสาํหรบัการเผชญิกบัอุปสรรคทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อไปได ้จากสถานการณ์ดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของการใหค้าํปรกึษากลุ่มทีส่มาชกิในกลุ่มมบีทบาทในการชว่ยเหลอืเพือ่นสมาชกิกลุ่ม 
จากการแลกเปลีย่นประสบการณ์ทีห่ลากหลายของสมาชกิแต่ละคนสามารถนําไปสูก่ารคน้พบแนวทาง
ทีเ่หมาะสมสาํหรบัตนไดต่้อไป 
 ครัง้ท่ี 9 ความอดทนต่อการท่ีจะบรรลเุป้าหมาย  
  การใหค้าํปรกึษากลุ่มครัง้ที ่ 9 (ความอดทนต่อการทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย) มวีตัถุประสงค์
เพือ่ใหน้กัเรยีนไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรคต่างๆ ทีจ่ะไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาทีน่กัเรยีนตัง้ไว ้ 
  ซึง่ในขัน้เริม่ตน้การใหค้าํปรกึษาในครัง้ที ่ 9 น้ี ผูว้จิยักลา่วทกัทายสมาชกิในกลุ่ม เพือ่
สง่เสรมิใหเ้กดิบรรยากาศทีผ่อ่นคลาย จากนัน้เพื่อเป็นการทบทวนการใหค้าํปรกึษาในครัง้ทีผ่า่นมา ผูว้จิยั
ขอใหน้กัเรยีนชว่ยกนัสรปุถงึสิง่ทีไ่ดพ้ดูคยุในการเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษากลุ่มครัง้ที ่8 (ความพยายาม
ทีจ่ะเอาชนะอุปสรรคในการไปสูเ่ป้าหมาย) ตลอดจนขอใหบ้อกเล่าถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้หรอืเปลีย่นแปลงไป
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จากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษาจากการรบัรูข้องนกัเรยีน ทัง้น้ีนกัเรยีนกล่าวถงึการไดค้น้หาวธิกีารอื่นๆ
ในการเผชญิกบัปญัหาหรอือุปสรรคต่างๆ ในการไปสูเ่ป้าหมาย โดยนกัเรยีนแต่ละคนทบทวนถงึวธิกีาร
ทีต่นไดค้น้พบ นอกจากนัน้มนีกัเรยีนบางคนกล่าวถงึความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้วา่ “ในแต่ละวนัมเีป้าหมาย
ชดัเจนมากยิง่ขึน้วา่ตอ้งทาํอะไร” “เมือ่ไดด้าํเนินการตามทีต่นไดต้ัง้ไวอ้ยา่งจรงิจงั รูส้กึวา่การไปสูเ่ป้าหมายนัน้
ไมไ่ดเ้ป็นเรือ่งทีย่ากเกนิไป” “เมือ่สามารถดาํเนินการตามทีต่นตัง้ไวใ้นระยะหนึง่ กร็ูส้กึวา่เป็นสิง่ทีต่อ้ง
ทาํต่อไป” จากสิง่เหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้หน็วา่นกัเรยีนยงัคงดาํเนินการตามแนวทางต่างๆ  ทีต่นไดต้ัง้ไวอ้ยา่งต่อเน่ือง 
อกีทัง้ยงัรบัรูไ้ดถ้งึความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัตน ซึง่จะสง่ผลต่อการมุง่มัน่ทีจ่ะดาํเนินการต่างๆ เพือ่
ไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษาทีต่นไดต้ัง้ไวต่้อไป จากนัน้ผูว้จิยัจงึใหน้กัเรยีนรว่มกนัทบทวนถงึขอ้ตกลง
ทีก่าํหนดในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มอกีครัง้หน่ึง 
  ในขัน้ดาํเนินการใหค้าํปรกึษากลุ่มครัง้ที ่ 9 น้ี ผูว้จิยัเริม่ตน้โดยถามนกัเรยีนในกลุ่มวา่ 
“ในการดาํเนินการตามแนวทางต่างๆเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษาทีต่นไดต้ัง้ไวน้ัน้ นกัเรยีนพบกบั
อุปสรรคบา้งหรอืไม”่ ทัง้น้ีผูว้จิยัขอใหน้กัเรยีนเล่าถงึวธิกีารจดัการกบัอุปสรรคดงักล่าว ซึง่มนีกัเรยีน
กล่าวถงึการใชว้ธิกีารทีต่นคน้พบหากตอ้งเผชญิกบัอุปสรรคในการดาํเนินการต่างๆ เพือ่ไปสูเ่ป้าหมาย 
โดยนกัเรยีนกล่าววา่ในบางวนัทีไ่มส่ามารถอา่นหนงัสอืทบทวนไดต้ามทีก่าํหนด เน่ืองจากมกีารบา้น
ทีต่อ้งสง่คร ูกจ็ะอา่นหนงัสอืใหม้ากขึน้ในวนัถดัไป เพือ่เป็นการชดเชย นอกจากนัน้มนีกัเรยีนบางคน
กล่าวเกีย่วกบัการทอ่งศพัทภ์าษาองักฤษของตนวา่ เมือ่ไมส่ามารถทอ่งศพัทไ์ดต้ามจาํนวนทีก่าํหนดไว้
เน่ืองจากตอ้งทาํการบา้นสง่ครเูชน่เดยีวกนั กจ็ะท่องศพัทใ์หม้ากขึน้ เพือ่เป็นการชดเชยในวนัถดัไป 
สว่นนกัเรยีนกล่าววา่เมือ่เผชญิกบัอุปสรรคคอืไมเ่ขา้ใจบทเรยีนกจ็ะถามเพื่อนหรอืครเูพิม่เตมินัน้ เมื่อ
เรยีนในแต่ละวนัและพบวา่ ไมเ่ขา้ใจบทเรยีนใดจะรบีสอบถามเพื่อนทีเ่ขา้ใจทนัท ีและสาํหรบันกัเรยีน
ทีย่งัไมพ่บกบัอุปสรรคต่างๆ ผูว้จิยัขอใหท้บทวนถงึวธิกีารทีต่นไดค้ดิไวเ้พือ่เป็นการเตรยีมพรอ้มเมื่อ
ตอ้งเผชญิกบัอุปสรรคต่อไป  
  ทัง้น้ีแมว้า่นกัเรยีนจะพบกบัอุปสรรคต่างๆ ในการดาํเนินการเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายทีต่นตัง้ไว ้
ซึง่อุปสรรคเหล่านัน้เป็นไปไดว้า่อาจนําไปสูค่วามรูส้กึทอ้แท ้หมดหวงัในการทีจ่ะดาํเนินการต่างๆ ต่อไป 
แต่การทีน่กัเรยีนไดม้กีารนําวธิกีารทีค่ดิไวม้าใชเ้มือ่พบกบัอุปสรรคเป็นการชว่ยใหน้กัเรยีนสามารถดาํเนินการ
ต่างๆ ตามทีค่ดิไวไ้ดต่้อไปแมจ้ะพบกบัความยากลาํบากกต็าม ซึง่สิง่เหล่าน้ียงัคงทาํใหน้กัเรยีนรบัรู้
วา่ตนเองยงัสามารถทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาได ้ โดยมกีาํลงัใจจากการทีพ่บวา่ แมจ้ะมปีญัหา
หรอือุปสรรคแต่ตนกส็ามารถทีจ่ะผา่นไปได ้ทัง้น้ีพบวา่ มนีกัเรยีนกลา่ววา่ “เมือ่พบกบัอุปสรรคกท็าํให้
รูว้า่ควรจะตอ้งทาํอยา่งไรต่อไป” “วธิกีารทีค่ดิไวส้ามารถทีจ่ะนํามาใชไ้ดเ้มือ่มอุีปสรรค” “หากไมม่วีธิกีาร
ทีค่ดิไวล้่วงหน้า เมือ่พบกบัอุปสรรคกเ็ป็นไปไดว้า่จะรูส้กึทอ้แท ้หรอืไมม่กีําลงัใจทีจ่ะดาํเนินการต่างๆ
ต่อไป” วธิกีารทีน่กัเรยีนแต่ละคนไดค้ดิไวจ้งึเสมอืนเป็นอกีหนทางหน่ึงทีส่ามารถนําไปสูเ่ป้าหมายทาง 
การศกึษาทีต่นตัง้ไวไ้ด ้
  จากนัน้ผูว้จิยัไดแ้จกเอกสารเรือ่ง “From Homeless to Harvard” ใหน้กัเรยีนไดอ้า่น ซึง่
มเีน้ือหาเกีย่วกบัอตัชวีประวตัขิอง ดอวน์ ลอกกนิส ์(Down Loggins) ผูท้ีป่ระสบความสาํเรจ็ในการปรบัตวั
กบัปญัหา  โดยเรื่องราวน้ีอาจสอดคลอ้งกบันกัเรยีน ซึง่นําไปสูก่ารปรบัเปลีย่นมมุมองความคดิทีม่ต่ีอ
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ปญัหาและมกีําลงัใจทีจ่ะดาํเนินการต่างๆเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายต่อไปแมจ้ะพบกบัความยากลาํบากกต็าม 
ซึง่เป็นไปตามเทคนิคทางพฤตกิรรมของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ จากนัน้ผูว้จิยัขอให้
นกัเรยีนบอกเล่าความรูส้กึจากการทีไ่ดอ้่านเรือ่ง From Homeless to Harvard ทัง้น้ีนกัเรยีนในกลุ่ม
ไดก้ล่าวถงึความรูส้กึทีม่ต่ีอตวัของ ดอวน์ ลอกกนิส ์ตลอดจนสิง่ทีไ่ดจ้ากการอา่นเรือ่งราวของ ดอวน์ 
ลอกกนิส ์วา่ “เหน็ถงึความพยายามและอดทนของ ดอวน์ ลอกกนิส”์ “ชวีติของ ดอวน์ ลอกกนิส ์ตอ้ง
เจอกบัอุปสรรคมากมายแต่เขากส็ามารถทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ได”้ “น่ายกยอ่งชวีติของ ดอวน์ ลอกกนิส ์
ทีไ่มม่แีมแ้ต่ครอบครวั แต่กส็ามารถประสบความสาํเรจ็ได”้ จากสิง่ทีน่กัเรยีนไดก้ล่าวมาน้ี ผูว้จิยัขอให้
นกัเรยีนทบทวนถงึแนวทางต่างๆ ทีน่กัเรยีนไดนํ้ามาใชเ้มือ่ตนเองพบกบัอุปสรรค เพือ่เป็นการสนบัสนุน
ใหน้กัเรยีนสามารถจดัการกบัความรูส้กึยอ่ทอ้ต่อความยากลาํบากทีน่กัเรยีนกาํลงัประสบ หรอือาจจะ
ประสบต่อไป ทัง้น้ีผูว้จิยัพบวา่ เมือ่นกัเรยีนไดท้บทวนถงึแนวทางต่างๆของตนนกัเรยีนรูส้กึวา่สิง่ทีต่นเอง
ประสบนัน้เป็นเพยีงบางสว่นเมือ่เปรยีบเทยีบกบัชวีติของ ดอวน์ ลอกกนิส ์โดยนกัเรยีนกล่าววา่ “ชวีติ
ของเรายงัดกีวา่ ดอวน์ ลอกกนิส ์มาก เรายงัไมต่อ้งใชค้วามพยายามและอดทนมากเทา่กบั ดอวน์ ลอกกนิส”์  
ซึง่สิง่ทีน่กัเรยีนกล่าวมาน้ีสะทอ้นใหเ้หน็ถงึกาํลงัใจทีจ่ะดาํเนินการต่างๆ เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายของตนต่อไป 
  การประสบความสาํเรจ็ของตนนัน้คงเป็นสิง่ทีไ่มย่ากเกนิไปเมื่อเทยีบกบัความพยายามและ
อดทนของ ดอวน์ ลอกกนิส ์ 
  ทัง้น้ีเพือ่เป็นการสง่เสรมิใหน้กัเรยีนดาํเนินการตามแนวทางของตนอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 
เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษาทีน่กัเรยีนแต่ละคนไดต้ัง้ไวใ้นทีส่ดุ ผูว้จิยัไดก้ล่าวใหก้าํลงัใจนกัเรยีน
โดยแสดงความเชื่อมัน่วา่นกัเรยีนสามารถทีจ่ะฝา่ฟนัอุปสรรคต่างๆ ไปได ้ทัง้น้ีจากการรบัรูถ้งึประสบการณ์
ในอดตีของนกัเรยีนทีส่ามารถผา่นพน้อุปสรรคต่างๆ มาได ้ตลอดจนความสามารถในการหาวธิกีารต่างๆ
ในการจดัการกบัปญัหาหรอือุปสรรคทีผ่า่นเขา้มาได ้นอกจากนัน้ผูว้จิยัสนบัสนุนใหน้กัเรยีนใหก้ําลงัใจ
ซึง่กนัและกนั ซึง่มนีกัเรยีนสว่นใหญ่ไดก้ล่าวถงึความพยายามของเพือ่นทีเ่ชื่อวา่จะสามารถนําไปสูเ่ป้าหมาย
ทางการศกึษาทีต่อ้งการได ้ 
  ในขัน้ยตุกิารใหค้าํปรกึษา ผูว้จิยัขอใหน้กัเรยีนรว่มกนัสรปุถงึสิง่ทีไ่ดพ้ดูคุยกนัในการให ้
คาํปรกึษาครัง้ที ่ 9 ทัง้น้ีนกัเรยีนกล่าวถงึการดาํเนินการต่างตามแนวทางทีต่นไดต้ัง้ไวต้ลอดจนการใช้
วธิกีารตามทีต่นไดค้ดิไวเ้มือ่พบกบัอุปสรรคต่างๆ นอกจากนัน้นกัเรยีนไดก้ล่าวถงึการอา่นชวีประวตัิ
ของผูท้ีป่ระสบความสาํเรจ็โดยตอ้งผา่นอุปสรรคต่างๆ มากมาย ซึง่เหน็ถงึความพยายามและอดทนต่อ
ความยากลาํบากต่างๆ หลงัจากนัน้ผูว้จิยัจงึนดัหมายวนัเวลาในการเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษากลุ่มใน
ครัง้ต่อไป 
 จากการสงัเกตการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษาในครัง้ที ่ 9 น้ี ผูว้จิยัพบวา่ บรรยากาศภายในกลุ่ม
ยงัคงดาํเนินการไปอยา่งผอ่นคลาย นกัเรยีนแต่ละคนมบีทบาทในการแลกเปลีย่นความคดิ ความรูส้กึ 
ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ของตน นอกจากนัน้ในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มครัง้ที ่9 (ความอดทน
ต่อการทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย) นกัเรยีนไดเ้กดิมมุมองเกีย่วกบัการดาํเนินการต่างๆ เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายระยะสัน้
ทางการศกึษาของตนวา่ตอ้งอาศยัความพยายามและอดทน โดยเมือ่นกัเรยีนไดอ้า่นชวีประวตัขิองผูท้ี่
ประสบความสาํเรจ็ ซึง่ตอ้งผา่นอุปสรรคต่างๆ มากมายนัน้เป็นการสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเกดิกําลงัใจใน
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การทีจ่ะดาํเนินตามแนวทางต่างๆ ต่อไป แมว้า่จะพบกบัความยากลาํบากกต็าม ซึง่เป็นลกัษณะทีส่าํคญั
ของเทคนิคทางพฤตกิรรมของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ และในชว่งสิน้สดุการดาํเนินการ
ใหค้าํปรกึษากลุ่ม ผูว้จิยัไดส้นับสนุนใหน้ักเรยีนใหก้ําลงัใจซึ่งกนัและกนั ซึ่งนักเรยีนกไ็ดก้ล่าวถงึ
ความพยายามของเพื่อนโดยแสดงความเชื่อมัน่วา่ เพือ่นสามารถทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาได ้
ซึง่สิง่เหล่าน้ีเป็นการสง่เสรมิใหน้กัเรยีนยงัคงดาํเนินการต่างๆ ต่อไปได ้ 
 ครัง้ท่ี 10 ปัจฉิมนิเทศ  
   การใหค้าํปรกึษากลุ่มครัง้ที ่ 10 (ปจัฉิมนิเทศ) มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัเรยีนในกลุ่มได้
สรปุถงึสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา ตลอดจน
แนวทางในการนําไปประยกุตใ์ชต่้อไป  
  ในขัน้เริม่ตน้การใหค้าํปรกึษา ผูว้จิยัไดก้ล่าวทกัทายนกัเรยีนเพื่อสง่เสรมิใหเ้กดิบรรยากาศ
ทีผ่า่นคลาย จากนัน้ผูว้จิยัขอใหน้กัเรยีนทบทวนถงึสิง่ทีไ่ดพ้ดูคุยในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม
ในครัง้ทีผ่า่นมา (ครัง้ที ่9 ความอดทนต่อการทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย) ทัง้น้ีนกัเรยีนกล่าวถงึการไดเ้รยีนรู้
เรือ่งราวของผูท้ีม่คีวามพยายามและอดทนกระทัง่ประสบความสาํเรจ็ในสิง่ทีต่นคาดหวงั ทัง้น้ีเมือ่ผูว้จิยั
สอบถามถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้หรอืเปลีย่นแปลงตามทีต่นรบัรู ้ นกัเรยีนไดก้ล่าวถงึการไดด้าํเนินการตามแนวทาง
ต่างๆ ทีต่นไดต้ัง้ไว ้ซึง่ถงึแมจ้ะพบกบัอุปสรรคต่างๆ นกัเรยีนกส็ามารถทีจ่ะผา่นพน้มาไดโ้ดยใชว้ธิกีาร
ทีต่นไดค้ดิไวก่้อนหน้า ซึง่นักเรยีนไดก้ล่าวว่า ทาํใหต้นยงัคงดาํเนินการต่างๆ ต่อไปได ้โดยไม่เกดิ
ความรูส้กึทอ้แทห้รอืยอมแพต่้ออุปสรรคต่างๆ จากนัน้ผูว้จิยัจงึขอใหน้กัเรยีนทบทวนถงึขอ้ตกลงทีน่กัเรยีน
ไดร้ว่มกนักาํหนดอกีครัง้หน่ึง 
  ในขัน้ดาํเนินการใหค้าํปรกึษา เพือ่เป็นการใหน้กัเรยีนไดต้รวจสอบระดบัการรบัรูถ้งึความสาํเรจ็
หรอืการบรรลุเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา ผูว้จิยัจงึใชเ้ทคนิคคาํถามการจดัระดบัตามการใหค้าํปรกึษา
แบบโซลชูัน่-โฟกสั โดยถามนกัเรยีนวา่ “หากมกีารจดัระดบั 1 – 10 โดย 1 คอื ระดบัความรูส้กึทีน่กัเรยีน
ไดเ้ขา้กลุ่มครัง้แรก และ 10 คอื วนัทีน่กัเรยีนไดบ้รรลุเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาทีน่กัเรยีนไดต้ัง้ไว ้
ณ ปจัจุบนันกัเรยีนคดิวา่ตนเองอยูใ่นระดบัใด” ทัง้น้ีมนีกัเรยีน 1 คน จดัตนเองอยูใ่นระดบั 9 อกี 3 คน
จดัตนเองอยูใ่นระดบั 8 อกี 3 คน จดัอยูใ่นระดบั 7 และอกี 1 คน จดัอยูใ่นระดบั 6 ซึง่เมือ่พจิารณา โดย
ภาพรวมแลว้ นกัเรยีนมรีะดบัของการรบัรูถ้งึความสาํเรจ็ทีส่งูขึน้จากเดมิ (จากการใหค้าํปรกึษากลุ่ม
ในครัง้ที ่2 (รปูแบบความหวงัทางการศกึษา) และการใหค้าํปรกึษาในครัง้ที ่7 (ความเชื่อมัน่ทีจ่ะไปสู่
เป้าหมาย) ซึง่จากการใชเ้ทคนิคดงักล่าวผูว้จิยัพบวา่สามารถตรวจสอบระดบัการรบัรูถ้งึความสาํเรจ็หรอื
การบรรลุเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาของนกัเรยีนไดเ้ป็นอยา่งด ีโดยระดบัความสาํเรจ็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
ซึง่สงูขึน้ตามทีน่กัเรยีนรบัรูน้ัน้จะชว่ยใหน้กัเรยีนเกดิความเชื่อมัน่วา่ ตนสามารถทีจ่ะประสบความสาํเรจ็
หรอืบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาตามทีต่นตัง้ไวไ้ดต่้อไป ตลอดจนมกีาํลงัใจในการทีจ่ะดาํเนินการต่างๆ 
เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายแมว้า่จะพบกบัอุปสรรคต่าง  ๆกต็าม การใชเ้ทคนิคคาํถามจดัระดบัจงึนบัวา่ มปีระสทิธภิาพ
มากในการตรวจสอบถงึความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในตวัของสมาชกิ ทัง้น้ีเพือ่เป็นการสง่เสรมิใหน้กัเรยีน
เกดิความภาคภมูใิจในสิง่ทีต่นเองไดพ้ยายามปฏบิตัเิพือ่ไปสูเ่ป้าหมายทีต่นตัง้ไว ้ผูว้จิยัไดข้อใหน้กัเรยีน
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บอกเล่าถงึความรูส้กึของตนเมือ่ไดร้บัรูถ้งึความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ซึง่นกัเรยีนบางคนไดก้ล่าววา่ 
“รูส้กึดทีีส่ามารถทาํได”้ “จากการทีไ่ดท้าํสิง่ต่างๆ กพ็บวา่หากเรามคีวามตัง้ใจจรงิกค็งไมย่ากทีจ่ะได้
ในสิง่ทีเ่ราคาดหวงั” “รูส้กึภมูใิจทีส่ามารถทาํในสิง่ทีเ่ราไมค่ดิวา่จะสามารถทาํได”้ จากสิง่ทีน่กัเรยีนได้
บอกเล่าผูว้จิยัไดใ้ชเ้ทคนิคการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัของผูใ้หค้าํปรกึษาสาํหรบัสมาชกิกลุ่ม ซึง่เป็นอกีเทคนิคหน่ึง
ของการใหค้าํปรกึษาแบบโซลูชัน่-โฟกสั โดยการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัพืน้ฐานทีผู่ว้จิยัไดนํ้ามาใช ้คอื การชมเชย 
ทัง้น้ีผูว้จิยัไดก้ล่าวกบันกัเรยีนวา่สิง่ทีน่กัเรยีนกาํลงัดาํเนินไปอยูน่ัน้ตอ้งอาศยัความพยายามและความอดทน
ซึง่การทีน่กัเรยีนสามารถรบัรูถ้งึความสาํเรจ็ไดน้ัน้เป็นสิง่ทีน่่าภาคภมูใิจ และแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพ
ทีน่กัเรยีนทุกคนม ีผูว้จิยัจงึขอใหน้กัเรยีนดาํเนินการตามแนวทางต่างๆ ทีน่กัเรยีนแต่ละคนไดก้าํหนด
ไวอ้ยา่งต่อเน่ืองต่อไป ซึง่เชื่อวา่ นกัเรยีนสามารถทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาทีต่ ัง้ไวไ้ดไ้มย่าก 
จากการใชเ้ทคนิคการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัของผูใ้หค้าํปรกึษาสาํหรบัสมาชกิกลุ่มน้ีเสมอืนการสนบัสนุน
และสรา้งความหวงัใหก้บันกัเรยีน โดยใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายของตนดว้ยความเขม้แขง็ต่อไป 
  จากนัน้ผูว้จิยัขอใหน้กัเรยีนแต่ละคนทบทวนถงึสิง่ทีน่กัเรยีนไดด้าํเนินการตัง้แต่การเขา้รบั
การใหค้าํปรกึษากลุ่มในครัง้แรกจนถงึปจัจุบนั โดยขอใหน้กัเรยีนรว่มกนับอกเล่าถงึสิง่ทีน่กัเรยีนไดร้บั
จากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ตลอดจนสิง่ทีน่กัเรยีนจะดาํเนินการต่อไป ทัง้น้ีนกัเรยีนในกลุ่ม
ไดก้ล่าวเกีย่วกบัการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มไวอ้ยา่งหลากหลาย โดยนกัเรยีนบางคนกล่าววา่ “ได้
ตัง้เป้าหมายทัง้ระยะยาวและระยะสัน้ทางการศกึษาทีก่่อนหน้าน้ีไมเ่คยไดค้ดิอยา่งจรงิจงัและไดรู้ว้า่จะตอ้ง
ทาํอยา่งไรต่อไป เพือ่ใหต้นไดบ้รรลุเป้าหมายเหล่านัน้” “จากการทีไ่ดฟ้งัเรือ่งราวของเพือ่นๆ ทาํใหไ้ด้
แนวทางบางอยา่งทีต่นไมเ่คยคดิมาก่อน ซึง่เป็นประโยชน์มาก” “ไดรู้จ้กัเพือ่นมากขึน้ ซึง่ก่อนหน้าน้ี
ไมเ่คยรูม้าก่อน ทาํใหเ้ขา้ใจเพือ่นมากขึน้” “จะพยายามทาํในสิง่ทีต่นไดต้ัง้ไวต่้อไป ซึง่เชือ่วา่ หากมี
ความพยายามกจ็ะสามารถบรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไวไ้ด”้ นอกจากนัน้พบวา่ นกัเรยีนบางคนไดก้ลา่วถงึ
ความรูส้กึจากการทีต่นไดเ้ขา้รว่มการใหค้าํปรกึษากลุ่ม โดยนกัเรยีนกล่าววา่ “รูส้กึดทีีไ่ดเ้ขา้รว่มการ
ใหค้าํปรกึษากลุ่ม ซึง่ทีผ่า่นมาไมเ่คยไดม้าเขา้กลุ่มแบบน้ี” “รูส้กึเขา้ใจเพือ่นมากขึน้และสมัพนัธภาพกบั
เพือ่นดขีึน้” “รูส้กึดทีีไ่ดก้าํลงัใจจากเพือ่นและทาํใหรู้ว้า่ ตนเองไมไ่ดป้ระสบปญัหาหรอืต่อสูเ้พยีงลําพงั” 
ซึง่สิง่เหล่าน้ี สะทอ้นใหเ้หน็ถงึลกัษณะของการใหค้าํปรกึษากลุ่มทีส่นบัสนุนใหส้มาชกิมบีทบาท ใน
การชว่ยเหลอืกลุ่ม จากการรูส้กึวา่ตนเองเป็นสว่นหน่ึงของกลุ่ม เกดิการรบัรูว้า่ตนเองไมไ่ดเ้ป็นผูท้ีป่ระสบ
ปญัหาแต่เพยีงผูเ้ดยีว ซึง่การเขา้กลุ่มนัน้ยงัชว่ยใหเ้ราไดค้น้พบแนวทางต่างๆ ทีเ่หมาะสมสาํหรบัตน
ผา่นประสบการณ์ทีห่ลากหลายทีส่มาชกิแต่ละคนไดแ้ลกเปลีย่นซึง่กนัและกนั  
  สาํหรบัขัน้ยุตกิารใหค้าํปรกึษา ผูว้จิยัไดก้ล่าวชื่นชมนกัเรยีนทีไ่ดม้คีวามพยายาม ใน
การดาํเนินการต่างๆ แมจ้ะประสบกบัความยากลาํบาก ซึง่ผูว้จิยัยงัแสดงความเชื่อมัน่ต่อสมาชกิต่อไปวา่ 
จากสิง่ทีน่กัเรยีนไดพ้ยายามผูว้จิยัเชื่อวา่นกัเรยีนสามารถทีจ่ะบรรลุเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาที่
ตนตัง้ไวไ้ดต่้อไป ทัง้น้ีผูว้จิยัขอใหน้กัเรยีนมคีวามอดทนต่อการทีจ่ะดาํเนินการต่าง  ๆต่อไป เพือ่ความสาํเรจ็
ของตนในทีส่ดุ 
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  เมือ่สิน้สดุกระบวนการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา ผูว้จิยั
ใหน้กัเรยีนตอบแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่อกีครัง้หน่ึง จากนัน้ผูว้จิยันดัหมาย
วนัเวลากบันกัเรยีนเพือ่ขอเกบ็รวบรวมขอ้มลูในระยะหลงัการตดิตามผลต่อไป 
  จากการสงัเกตการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุม่ในครัง้ที ่10 (ปจัฉิมนิเทศ) ซึง่เป็นครัง้สดุทา้ย
ของรปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพื่อเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษานัน้ พบวา่ นกัเรยีนมทีศันคติ
ทีด่ต่ีอการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม โดยกล่าวถงึสิง่ทีต่นไดร้บัจากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม
ซึง่เป็นสิง่ทีน่กัเรยีนไมเ่คยมปีระสบการณ์มาก่อน ทัง้น้ีสะทอ้นใหเ้หน็ถงึประโยชน์หรอืคุณคา่ของการให้
คาํปรกึษากลุ่ม นอกจากนัน้นกัเรยีนมทีศันคตทิีด่ต่ีอเพือ่นสมาชกิในกลุ่ม จากบรรยากาศทีผ่อ่นคลาย
ตลอดจนการแสดงบทบาทในการชว่ยเหลอืเพือ่นๆ ในกลุ่มแสดงใหเ้หน็ถงึการมสีมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่ง
สมาชกิ เกดิความไวว้างใจ ตลอดจนรูส้กึถงึการไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่ม ซึง่สิง่เหล่าน้ีลว้นสง่เสรมิให้
นกัเรยีนเกดิการเปลีย่นแปลงทัง้ความคดิ ความรูส้กึ ตลอดจนนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมนัน่คอื 
การปฏบิตัติามแนวทางทีต่นไดต้ัง้ไวต่้อไปในทีส่ดุ  
  จากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีน
ซึง่เป็นสมาชกิกลุ่ม ทัง้หมด 10 ครัง้ ผูว้จิยัพบวา่ นกัเรยีนไดเ้กดิการแลกเปลีย่นความคดิ ความรูส้กึ 
ตลอดจนนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัการไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษาตามทีต่น
ตัง้ไวอ้ยา่งต่อเน่ือง ทัง้น้ีผูว้จิยัสงัเกตจากสิง่ทีเ่กดิขึน้ในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษาแต่ละครัง้ โดยในชว่งแรก
ของการใหค้าํปรกึษาพบวา่ นกัเรยีนสว่นใหญ่ยงัไมค่อ่ยทีจ่ะบอกเล่าเรือ่งราวของตน จะมนีกัเรยีนเพยีง 
2 – 3 คน ทีจ่ะมบีทบาทมากกวา่เพือ่นสมาชกิในกลุ่ม โดยมกัจะเป็นผูเ้ริม่ตน้บอกเล่าเรือ่งราวของตน
ก่อนเสมอ และมกีารแลกเปลีย่นในสิง่ทีเ่พื่อนกาํลงัพดู ทัง้น้ีลกัษณะดงักล่าวถอืเป็นธรรมชาตขิองสมาชกิกลุ่ม
ในการเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษา ซึง่นอกเหนือจากนกัเรยีนทีจ่ะเขา้รบัการใหค้าํปรกึษาจะมลีกัษณะหรอื 
สถานการณ์ทีค่ลา้ยกนัแลว้ ความแตกต่างของสมาชกิกลุ่มแต่ละคน กจ็ะทาํใหเ้กดิการแลกเปลีย่นทาง
ความคดิทีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้ 
  เมือ่ดาํเนินการใหค้าํปรกึษามาถงึในครัง้ที ่ 3 ผูว้จิยัพบวา่ นกัเรยีนทีไ่มค่อ่ยกลา้แสดง 
ความคดิเหน็หรอืแลกเปลีย่นความคดิของตน ไดแ้สดงความคดิเหน็ของตนมากขึน้ ซึง่แสดงถงึการมี
บทบาทต่อเพือ่นสมาชกิกลุ่ม ทัง้น้ีเน่ืองมาจากนกัเรยีนมคีวามคุน้เคยกบัผูใ้หค้าํปรกึษามากขึน้ จงึทาํให้
กลา้เปิดเผยความคดิ ความรูส้กึของตน นอกจากนัน้พบวา่นกัเรยีนมทีศันคตทิีด่ต่ีอการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษา 
ทัง้น้ีเน่ืองมาจากการทีน่กัเรยีนบางคนกลา่วถงึ ความรูส้กึทีไ่ดม้าเขา้รบัการใหค้าํปรกึษา โดยบางคน
กล่าววา่อยากมาเขา้รว่มกลุม่แบบน้ีอกี ไดเ้จอเพือ่นๆ ไดท้าํในสิง่ทีไ่มเ่คยทาํ ทาํใหต้นเองไดค้ดิเรือ่ง
อนาคตมากขึน้ ซึง่ไมเ่คยไดค้ดิมาก่อน ไดร้บัรูเ้รือ่งราวของเพือ่นๆซึง่บางเรือ่งไมเ่คยรูม้าก่อน นอกจากนัน้
พบวา่ ทุกครัง้ทีม่กีารนดัหมายใหค้าํปรกึษากลุ่ม นกัเรยีนทุกคนมาเขา้รว่มอยา่งพรอ้มเพรยีงและตรงเวลา 
จงึทาํใหเ้วลาทีใ่ชใ้นการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษาแต่ละครัง้เป็นไปตามทีก่าํหนด คอื 60 นาท ีนอกจากนัน้
พบวา่ นกัเรยีนยงัเตรยีมตวัโดยจดัหอ้งทีใ่ชใ้นการใหค้าํปรกึษาอยา่งเรยีบรอ้ย  
  ในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาทัง้ 10 ครัง้ พบวา่ 
นกัเรยีนทัง้ 8 คน ซึง่เป็นสมาชกิกลุ่มไดม้กีารตัง้เป้าหมายระยะยาวและระยะสัน้ทางการศกึษา การหา 
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แนวทางหรอืวธิกีารต่าง  ๆ เพือ่ไปสูเ่ป้าหมาย รวมทัง้การหาวธิกีารเมือ่ตนประสบกบัอุปสรรคต่าง  ๆตลอดจน
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบันกัเรยีน ซึง่เป็นสมาชกิกลุ่มตามรบัรูข้องตน และการสงัเกตจากผูว้จิยั 
สามารถสรปุไดด้งัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
   นักเรียนคนที ่1   
    เป้าหมายระยะยาวทางการศกึษา : การไดเ้รยีนโรงเรยีนนายรอ้ยตํารวจ การ
ไดเ้ป็นตํารวจ 
    เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา : การไดเ้กรดเฉลีย่ทีด่ขี ึน้กวา่เดมิ ไมต่ํ่ากวา่ 3.75 
การเรยีนวชิาภาษาองักฤษไดด้ขีึน้ 
    แนวทางและขัน้ตอนในการไปสูเ่ป้าหมาย และวธิกีารจดัการกบัปญัหาและอุปสรรค
ในการไปสูเ่ป้าหมาย : การอา่นหนงัสอืเพิม่ขึน้และทาํงานหรอืการบา้นสง่ครใูหค้รบถว้น โดยมกีารกาํหนดวา่
จะการอา่นหนงัสอืทบทวนบทเรยีนทีเ่รยีนในแต่ละวนั และตรวจสอบงานทีค่รมูอบหมายอยูเ่สมอ ทัง้น้ี
เมือ่ไมส่ามารถอา่นหนงัสอืทบทวนบทเรยีนทีเ่รยีนในแต่ละวนัไดก้จ็ะพยายามอ่านทบทวนในวนัถดัไป  
    ระดบัการรบัรูถ้งึการบรรลุเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา (จากการใชเ้ทคนิค
คาํถามจดัระดบั) : นกัเรยีนมกีารเปลีย่นแปลงโดยมกีารรบัรูว้า่ตนสามารถบรรลุเป้าหมายในระดบัทีส่งูขึน้
เรือ่ยๆ (จากระดบั 7 ในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มครัง้ที ่2 มาเป็นระดบั 8 และระดบั 9 ในการเขา้รบั
การใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่7 และ 10 ตามลาํดบั) 
    ซึง่จากการสงัเกตสมาชกิกลุ่มคนที ่1 ตลอดการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มทัง้ 
10 ครัง้ พบวา่ นกัเรยีนเป็นผูท้ีม่บีทบาทสาํคญัต่อกลุ่ม โดยตัง้แต่ชว่งแรกของใหค้าํปรกึษากลุ่ม นกัเรยีน
เป็นผูท้ีก่ลา้แสดงความคดิเหน็ ตลอดจนแลกเปลีย่นความคดิ ความรูส้กึของตนต่อเพือ่นสมาชกิกลุ่ม 
นอกจากนัน้ผูว้จิยัสงัเกตวา่นกัเรยีนเป็นผูท้ีม่คีวามมุง่มัน่และกระตอืรอืรน้ในการดาํเนินการต่างๆ ตัง้แต่
ครัง้แรกของการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม กระทัง่สิน้สดุการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม โดยนกัเรยีน
ไดใ้หค้วามรว่มมอื ตลอดจนตัง้ใจรบัฟงัเพือ่นสมาชกิขณะทีเ่พือ่นๆแลกเปลีย่นความคดิ ความรูส้กึ และ
ประสบการณ์ของตน ทัง้น้ีสิง่ทีท่าํใหน้กัเรยีนและผูว้จิยัรบัรูถ้งึการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัคอื การทีน่กัเรยีน
บอกถงึการสามารถสง่งานหรอืการบา้นไดอ้ยา่งครบถว้นจากแต่ก่อนทีบ่างครัง้สง่งานครไูดไ้มค่รบ เน่ืองมาจาก
การหลงลมืทาํใหไ้มม่คีะแนนเกบ็ 
   นักเรียนคนที ่2  
    เป้าหมายระยะยาวทางการศกึษา : การไดเ้ป็นนกัเขยีน 
    เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา : การไดเ้กรดเฉลีย่ทีด่ขี ึน้ โดยเฉพาะวชิาภาษาองักฤษ 
    แนวทางและขัน้ตอนในการไปสูเ่ป้าหมาย และวธิกีารจดัการกบัปญัหาและอุปสรรค 
ในการไปสูเ่ป้าหมาย : การทอ่งศพัทภ์าษาองักฤษทุกวนั โดยกาํหนดวา่จะทอ่งศพัทภ์าษาองักฤษใหไ้ด้
วนัละ 10 คาํ ทัง้น้ีเมือ่ไมส่ามารถทอ่งศพัทภ์าษาองักฤษไดว้นัละ 10 กจ็ะทอ่งศพัทเ์พิม่ขึน้ในวนัถดัไป 
เพือ่ทอ่งใหไ้ดค้รบถว้นตามทีก่าํหนดไว ้
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    ระดบัการรบัรูถ้งึการบรรลุเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา (จากการใชเ้ทคนิค
คาํถามจดัระดบั) : นกัเรยีนมกีารเปลีย่นแปลงโดยมกีารรบัรูว้า่ตนสามารถบรรลุเป้าหมายในระดบัทีส่งูขึน้
เรือ่ยๆ (จากระดบั 5 ในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มครัง้ที ่2 มาเป็นระดบั 6 และระดบั 7 ในการเขา้รบั
การใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่7 และ 10 ตามลาํดบั) 
    ซึง่จากการสงัเกตสมาชกิกลุ่มคนที ่2 ตลอดการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ทัง้ 
10 ครัง้ พบวา่ ในชว่งแรกของการใหค้าํปรกึษานกัเรยีนยงัไมค่อ่ยมัน่ใจวา่จะสามารถเรยีนภาษาองักฤษ
ใหด้ขีึน้ได ้ทัง้น้ีนกัเรยีนบอกวา่ภาษาองักฤษเป็นวชิาทีย่ากสาํหรบัตนและไดค้ะแนนไมด่มีาอยา่งต่อเน่ือง 
แต่เมือ่นกัเรยีนไดห้าวธิกีารต่าง  ๆในการทีจ่ะทาํใหต้นเรยีนวชิาภาษาองักฤษไดด้ขีึน้ ซึง่ไดแ้ก่ การทอ่งศพัท์
ภาษาองักฤษใหไ้ดว้นัละ 10 คาํ และไดด้าํเนินการตามแนวทางทีต่ ัง้ไวร้ะยะหน่ึง พบวา่ นกัเรยีนดมูคีวามมัน่ใจ
การเรยีนภาษาองักฤษมากขึน้ ทัง้น้ีจากการทีน่กัเรยีนไดก้ล่าววา่ การรูศ้พัทภ์าษาองักฤษมากยิง่ขึน้
ทาํใหต้นสามารถตดิตามในสิง่ทีค่รพูดูหรอืสือ่สารไดด้ขีึน้กวา่เดมิ ซึง่สิง่เหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลง
ทีเ่กดิขึน้กบันกัเรยีน 
   นักเรียนคนที ่3 
    เป้าหมายระยะยาวทางการศกึษา : การไดเ้ป็นนกัเขยีน 
    เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา : การไดเ้กรดเฉลีย่ทีด่ขี ึน้ไม่น้อยลงกว่าเดมิ 
(เกรดเฉลีย่ 3.5) การเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และภาษาญีปุ่น่ไดด้ขีึน้ 
    แนวทางและขัน้ตอนในการไปสูเ่ป้าหมาย และวธิกีารจดัการกบัปญัหาและอุปสรรค 
ในการไปสูเ่ป้าหมาย : การอา่นหนงัสอืทบทวนบทเรยีน และใหเ้พือ่นทีเ่ขา้ใจชว่ยตวิให ้โดยนกัเรยีน
กาํหนดวา่จะการอา่นหนงัสอืใหไ้ดว้นัละ 5 หน้า และเมือ่ไมเ่ขา้ใจบทเรยีนจะสอบถามเพือ่นทีเ่ขา้ใจทนัท ี
    ระดบัการรบัรูถ้งึการบรรลุเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา (จากการใชเ้ทคนิค
คาํถามจดัระดบั) : นกัเรยีนมกีารเปลีย่นแปลงโดยมกีารรบัรูว้า่ ตนสามารถบรรลุเป้าหมายในระดบัทีส่งูขึน้ 
(จากระดบั 5 ในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มครัง้ที ่2 มาเป็นระดบั 6 และระดบั 6 ในการเขา้รบั
การใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่7 และ 10 ตามลาํดบั) 
    ซึง่จากการสงัเกตสมาชกิกลุ่มคนที ่3 ตลอดการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มทัง้ 
10 ครัง้ พบวา่ นกัเรยีนไมค่อ่ยมกีาํลงัใจในการเรยีนเน่ืองจากทีผ่า่นมามผีลการเรยีนทีล่ดลงเรื่อยๆ 
และนกัเรยีนไดก้ล่าวถงึการทีค่รอบครวัตําหนิเรือ่งผลการเรยีน จากสิง่เหล่าน้ีเมือ่เขา้รบัการใหค้าํปรกึษา
กลุ่มผูว้จิยัพบวา่ นกัเรยีนคอ่นขา้งทีจ่ะคดิหาแนวทางตลอดจนขัน้ตอนต่างๆในการทีจ่ะทาํใหต้นบรรลุ
เป้าหมายไดค้อ่นขา้งชา้กวา่เพือ่นสมาชกิคนอื่นๆ ในกลุ่ม แต่ผูว้จิยัสงัเกตไดว้า่เพือ่นสมาชกิกลุ่มมบีทบาท
สาํคญัในการชว่ยเหลอืนกัเรยีนคนดงักล่าว โดยรว่มกนัเสนอถงึวธิกีาร ซึง่มทีัง้เพื่อนทีอ่าสาจะชว่ยตวิบทเรยีน
ทีต่นเขา้ใจให ้หรอืการชว่ยคดิหาวธิกีารทีเ่หมาะสมกบัเพือ่น ซึง่สิง่เหล่าน้ีลว้นเป็นสิง่ทีส่าํคญัมากของ
การใหค้าํปรกึษากลุ่มซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึพลงัของกลุ่ม 
       ทัง้น้ีเมื่อนกัเรยีนสามารถคดิหาแนวทางทีเ่หมาะสมกบัตนไดแ้ละพบวา่มคีวามยาก 
ลาํบากในการดาํเนินการต่างๆ เน่ืองมาจากการขาดแรงจงูใจ ผูว้จิยัจงึลองใหน้กัเรยีนกาํหนดว่า หาก
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ตนสามารถอ่านหนงัสอืทบทวนไดว้นัละ 5 หน้า ตามทีต่ัง้ไวก้ระทัง่มผีลการเรยีนทีด่ขี ึน้ นกัเรยีนจะให้
รางวลัอะไรกบัตนเอง ซึง่นกัเรยีนไดก้ล่าวถงึการดคูอนเสริต์ศลิปินเกาหลทีีต่นชื่นชอบ ผูว้จิยัพบวา่ นกัเรยีน
มคีวามมุง่มัน่มากขึน้ในการดาํเนินการต่างๆ เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายโดยสงัเกตวา่เพือ่นสมาชกิกลุ่มกค็อย
ใหก้าํลงัใจ ซึง่ถงึแมร้ะดบัของการรบัรูถ้งึความสาํเรจ็จะสงูขึน้เพยีงเลก็น้อยแต่กส็ามารถเป็นแรงผลกัดนั
ใหน้กัเรยีนสามารถบรรลุเป้าหมายของตนไดต่้อไป 
   นักเรียนคนที ่4 
    เป้าหมายระยะยาวทางการศกึษา : การไดเ้ป็นนกัเขยีน 
    เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา : การเรยีนวชิาภาษาองักฤษไดด้ขีึน้ 
    แนวทางและขัน้ตอนในการไปสูเ่ป้าหมาย และวธิกีารจดัการกบัปญัหาและอุปสรรค 
ในการไปสูเ่ป้าหมาย : การอา่นหนงัสอืทบทวนบทเรยีนภาษาองักฤษ และการใหเ้พือ่นทีเ่ขา้ใจ ตวิให ้
โดยนกัเรยีนกาํหนดวา่จะการอา่นหนงัสอืใหไ้ดว้นัละ 5 หน้า และเมือ่ไมเ่ขา้ใจบทเรยีนจะสอบถามเพือ่น
ทีเ่ขา้ใจทนัท ี
    ระดบัการรบัรูถ้งึการบรรลุเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา (จากการใชเ้ทคนิค
คาํถามจดัระดบั) : นกัเรยีนมกีารเปลีย่นแปลงโดยมกีารรบัรูว้า่ตนสามารถบรรลุเป้าหมายในระดบัทีส่งูขึน้
เรือ่ยๆ (จากระดบั 5 ในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มครัง้ที ่2 มาเป็นระดบั 6 และระดบั 7 ในการเขา้รบั
การใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่7 และ 10 ตามลาํดบั) 
    ซึง่จากการสงัเกตสมาชกิกลุ่มคนที ่4 ตลอดการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ทัง้ 
10 ครัง้ พบวา่ โดยรวมนกัเรยีนคอ่นขา้งพอใจในเกรดเฉลีย่ของตนแต่ตอ้งการใหผ้ลการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ
ดขีึน้กวา่เดมิ ทัง้น้ีวธิกีารทีน่กัเรยีนกาํหนดคอืการการใหเ้พือ่นทีเ่ขา้ใจตวิใหน้ัน้เป็นสิง่ทีน่กัเรยีนไดเ้คยทาํ
มาบา้งแลว้ ซึง่ทาํใหต้นเขา้ใจบทเรยีนไดด้ขีึน้ ทัง้น้ีวธิกีารอ่านหนงัสอืทบทวนวนัละ 5 หน้า เป็นสิง่ที่
นกัเรยีนไดค้ดิเพิม่เตมิในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ซึง่เป็นการชว่ยใหน้กัเรยีนเกดิความมัน่ใจ
มากขึน้ต่อการไปสูเ่ป้าหมายคอืการเรยีนวชิาภาษาองักฤษไดด้ขีึน้ได ้ทัง้น้ีนกัเรยีนไดก้ล่าววา่ หากอา่น
หนงัสอืทบทวนเพิม่เตมิและสอบถามเพือ่นทีเ่ขา้ใจในทนัทกีค็งจะทาํใหเ้รยีนวชิาภาษาองักฤษดขีึน้ได ้
ซึง่โดยรวมแลว้ผูว้จิยัพบวา่นกัเรยีนไมค่่อยวติกกงัวลต่อผลการเรยีนของตนมากนกั ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะวา่
นกัเรยีนไดม้วีธิกีารทีไ่ดค้ดิไวต้ลอดจน มกีารดาํเนินการต่างๆ เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายของตนไวล้่วงหน้า 
นอกจากนัน้ยงัพบวา่นกัเรยีนเป็นผูท้ีม่บีทบาทในชว่ยเหลอืเพือ่นทีค่อ่นขา้ง มคีวามวติกกงัวลต่อผล
การเรยีนของตน โดยอาสาทีจ่ะตวิใหเ้พือ่น ซึง่สิง่เหล่าน้ีลว้นเป็นการสง่เสรมิใหเ้กดิความเขม้แขง็ ซึง่
กนัและกนัระหวา่งสมาชกิในกลุ่ม 
   นักเรียนคนที ่5 
    เป้าหมายระยะยาวทางการศกึษา : การไดเ้ป็นนกัเรยีนนายรอ้ยตํารวจ การได้
เป็นตํารวจ 
    เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา : การไดเ้กรดเฉลีย่ไมน้่อยลงกวา่เดมิ และเรยีน
วชิาคณติศาสตรไ์ดด้ขีึน้ 
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    แนวทางและขัน้ตอนในการไปสูเ่ป้าหมาย และวธิกีารจดัการกบัปญัหาและอุปสรรค 
ในการไปสูเ่ป้าหมาย : การอ่านหนงัสอืใหไ้ดทุ้กวนั โดยกาํหนดวา่จะอ่านหนงัสอืทบทวนบทเรยีนทีเ่รยีน
ในแต่ละวนั และจะพยายามอา่นใหไ้ดเ้พิม่ขึน้   
    ระดบัการรบัรูถ้งึการบรรลุเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา (จากการใชเ้ทคนิค
คาํถามจดัระดบั) : นกัเรยีนมกีารเปลีย่นแปลงโดยมกีารรบัรูว้า่ ตนสามารถบรรลุเป้าหมายในระดบัที่
สงูขึน้เรือ่ยๆ (จากระดบั 2 ในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มครัง้ที ่2 มาเป็นระดบั 5 และระดบั 7 ใน
การเขา้รบัการใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่7 และ 10 ตามลาํดบั) 
    ซึง่จากการสงัเกตสมาชกิกลุ่มคนที ่5 ตลอดการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ทัง้ 
10 ครัง้ พบวา่ นกัเรยีนคอ่นขา้งมเีกรดเฉลีย่ทีด่อียูแ่ลว้ แต่นกัเรยีนไมต่อ้งการใหเ้กรดเฉลีย่น้อยลงกวา่เดมิ 
นอกจากนัน้ในการใหค้าํปรกึษากลุ่ม พบวา่ นกัเรยีนคอ่นขา้งเป็นผูท้ีม่คีวามมุง่มัน่และจรงิจงัในการเรยีน
ของตน โดยนกัเรยีนเป็นคนทีไ่ดม้กีารกาํหนดวธิกีารต่าง  ๆตลอดจนหาแนวทางอื่น  ๆ เมือ่ตนพบกบัอุปสรรค
ในการเรยีนของตนไวล้ว่งหน้าและมกีารดาํเนินการตามแนวทางเหล่านัน้ในเบือ้งตน้แลว้ ซึง่เมือ่นกัเรยีน
เขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มนกัเรยีน จงึเป็นอกีคนหน่ึงทีม่บีทบาทในการแลกเปลีย่นประสบการณ์ใน
การดาํเนินการต่างๆ เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายของตนต่อเพือ่นสมาชกิกลุ่ม ทัง้น้ีแมน้กัเรยีนจะมกีารคดิหา
วธิกีารต่างๆ ไวก่้อนแลว้ แต่ผูว้จิยัพบวา่ การเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มชว่ยใหน้กัเรยีนไดท้บทวน
วธิกีารทีต่นตัง้ไวต้ลอดจนเกดิความมุง่มัน่และจรงิจงัทีจ่ะดาํเนินการต่างๆ ตามแนวทางของตนต่อไป 
ทัง้น้ีเหน็ไดจ้ากนกัเรยีนมกีารรบัรูเ้กีย่วกบัความสาํเรจ็ในการเรยีนของตนทีส่งูขึน้จากการใหเ้ทคนิคคาํถาม
จดัระดบั  
   นักเรียนคนที ่6 
    เป้าหมายระยะยาวทางการศกึษา : การไดเ้ป็นโปรแกรมเมอร ์
    เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา : การเรยีนไดเ้กรดทีด่ขี ึน้ โดยเฉพาะวชิาประวตัศิาสตร ์
ภาษาองักฤษ และคณติศาสตร ์
    แนวทางและขัน้ตอนในการไปสูเ่ป้าหมาย และวธิกีารจดัการกบัปญัหาและอุปสรรค 
ในการไปสูเ่ป้าหมาย : การอ่านหนงัสอืทบทวนบทเรยีน โดยกาํหนดวา่จะอา่นหนงัสอืทบทวนในรายวชิา
ต่างๆ แต่วชิาประวตัศิาสตรจ์ะอา่นทบทวนมากกวา่วชิาอื่นๆ โดยอา่นวนัละไมต่ํ่ากวา่ 2 หน้า  
    ระดบัการรบัรูถ้งึการบรรลุเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา (จากการใชเ้ทคนิค
คาํถามจดัระดบั) : นกัเรยีนมกีารเปลีย่นแปลงโดยมกีารรบัรูว้า่ ตนสามารถบรรลุเป้าหมายในระดบัทีส่งูขึน้
(จากระดบั 7 ในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มครัง้ที ่2 มาเป็นระดบั 8 และระดบั 8 ในการเขา้รบั
การใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่7 และ 10 ตามลาํดบั) 
    ซึง่จากการสงัเกตสมาชกิกลุ่มคนที ่6 ตลอดการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มทัง้ 
10 ครัง้ พบวา่ นกัเรยีนค่อนขา้งมคีวามกงัวลในการเรยีนโดยเฉพาะวชิาประวตัศิาสตร ์นอกจากนัน้ยงั
มวีชิาภาษาองักฤษ และวชิาคณติศาสตร ์ทัง้น้ีในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มนกัเรยีนคอ่นขา้งเป็น 
ผูท้ีม่คีวามมุง่มัน่ในการดาํเนินการต่าง  ๆ เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายซึง่สงัเกตไดจ้ากเมือ่วจิยัสอบถามถงึการเริม่ตน้



 

 

117 

ดาํเนินการตามแนวทางต่างๆ ของตน นกัเรยีนเป็นหน่ึงในผูท้ีไ่ดเ้ริม่ตน้อา่นหนงัสอืทบทวนโดยเฉพาะ
วชิาประวตัศิาสตรอ์ยา่งจรงิจงั ทัง้น้ีเพื่อใหไ้ดม้ผีลการเรยีนทีด่ขี ึน้และไดเ้ป็นโปรแกรมเมอรด์งัทีต่นเอง
ไดค้าดหวงัไว ้นอกจากนัน้ยงัพบวา่ นกัเรยีนกเ็ป็นอกีคนหน่ึงทีม่บีทบาทในการแลกเปลีย่นความคดิ ความรูส้กึ 
ตลอดจนประสบการณ์ของตนตัง้แต่ชว่งแรกของการใหค้าํปรกึษากระทัง่สิน้สดุการใหค้าํปรกึษา 
   นักเรียนคนที ่7 
    เป้าหมายระยะยาวทางการศกึษา : การไดเ้ป็นแพทย ์
    เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา : การไดเ้กรดทีด่ขี ึน้ โดยเฉพาะวชิาภาษาองักฤษ 
    แนวทางและขัน้ตอนในการไปสูเ่ป้าหมาย และวธิกีารจดัการกบัปญัหาและอุปสรรค 
ในการไปสูเ่ป้าหมาย : การอา่นหนงัสอืและทอ่งศพัทภ์าษาองักฤษ โดยกาํหนดวา่จะอา่นหนงัสอืทบทวน
วชิาภาษาองักฤษทุกวนั และจะทอ่งศพัทภ์าษาองักฤษใหไ้ดว้นัละ 10 คาํ 
    ระดบัการรบัรูถ้งึการบรรลุเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา (จากการใชเ้ทคนิค
คาํถามจดัระดบั) : นกัเรยีนมกีารเปลีย่นแปลงโดยมกีารรบัรูว้า่ตนสามารถบรรลุเป้าหมายในระดบัทีส่งูขึน้ 
(จากระดบั 7 ในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มครัง้ที ่2 มาเป็นระดบั 7 และระดบั 8 ในการเขา้รบั
การใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่7 และ 10 ตามลาํดบั) 
    ซึง่จากการสงัเกตสมาชกิกลุ่มคนที ่7 ตลอดการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ทัง้ 
10 ครัง้ พบว่า นกัเรยีนไมค่อ่ยมคีวามวติกกงัวลในผลการเรยีนของตนมากนกั เน่ืองจากเกรดในวชิา
ต่างๆ คอ่นขา้งเป็นทีน่่าพอใจ เชน่ วชิาคณติศาสตร ์แต่ทัง้น้ีกม็วีชิาภาษาองักฤษทีน่กัเรยีนตอ้งการ
ใหม้ผีลการเรยีนทีด่ขี ึน้ สว่นในภาพรวมของการเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษากลุ่ม พบวา่ นกัเรยีนค่อนขา้ง 
มคีวามมุง่มัน่ในการดาํเนินการตามแนวทางต่างๆ ทีต่นไดต้ัง้ไว ้กล่าวคอื ในแต่ละวนันกัเรยีน มกีารอา่น
หนงัสอืทบทวนวชิาภาษาองักฤษตลอดจนสามารถทอ่งศพัทภ์าษาองักฤษไดต้ามทีก่าํหนด นอกจากนัน้
พบวา่ ในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม แมน้กัเรยีนจะไมค่อ่ยกลา้แสดงความคดิเหน็ของตนมากนกั
แต่นกัเรยีนกม็บีทบาทสาํคญัในการใหก้าํลงัใจเพือ่นๆ สมาชกิในกลุ่ม  
   นักเรียนคนที ่8 
    เป้าหมายระยะยาวทางการศกึษา : การไดเ้ป็นจติแพทย ์
    เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา : การไดเ้กรดทีด่ขี ึน้ โดยเฉพาะวชิาคณติศาสตร ์
    แนวทางและขัน้ตอนในการไปสูเ่ป้าหมาย และวธิกีารจดัการกบัปญัหาและอุปสรรค 
ในการไปสูเ่ป้าหมาย : การทบทวนบทเรยีนวชิาคณติศาสตร ์และการใหเ้พือ่นชว่ยเตอืนหากหลบั ขณะที่
ครกูาํลงัสอน โดยกาํหนดวา่ ทุกครัง้ทีเ่รยีนวชิาคณติศาสตรจ์ะตอ้งกลบัมาอา่นทบทวนบทเรยีนทกุครัง้ 
และเมือ่ใดทีห่ลบัในเวลาเรยีนกจ็ะใหเ้พื่อนทีน่ัง่ขา้งๆ ปลุกและใหเ้พือ่นตกัเตอืนได ้ 
    ระดบัการรบัรูถ้งึการบรรลุเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา (จากการใชเ้ทคนิค
คาํถามจดัระดบั) : นกัเรยีนมกีารเปลีย่นแปลงโดยมกีารรบัรูว้า่ตนสามารถบรรลุเป้าหมายในระดบัทีส่งูขึน้
เรือ่ยๆ (จากระดบั 6 ในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มครัง้ที ่2 มาเป็นระดบั 7 และระดบั 8 ในการเขา้รบั
การใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่7 และ 10 ตามลาํดบั) 
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    ซึง่จากการสงัเกตสมาชกิกลุ่มคนที ่8 ตลอดการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ทัง้ 
10 ครัง้ พบวา่ นกัเรยีนคอ่นขา้งมคีวามวติกกงัวลในการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ เน่ืองมาจากผลการเรยีน
วชิาคณติศาสตรไ์มค่อ่ยด ีและดว้ยเป็นวชิาทีต่นไมช่อบและรูส้กึยากสาํหรบัตนจงึทาํใหข้ณะทีเ่รยีน ก็
มกัจะหลบัเป็นประจาํ ซึง่จากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มพบวา่นกัเรยีนพยายามและมคีวามตัง้ใจ
ในการหาวธิกีารเพื่อใหต้นเรยีนวชิาคณติศาสตรไ์ดด้ขีึน้แมจ้ะเป็นวชิาทีต่นไมช่อบ โดยในเบือ้งตน้นกัเรยีน
ไดค้ดิหาวธิกีารเพือ่แกไ้ขการหลบัในหอ้งเรยีนโดยใหเ้พือ่นทีน่ัง่ขา้งๆ ชว่ยปลุก จากนัน้นกัเรยีนไดก้าํหนด
วา่ทุกครัง้ทีเ่รยีนวชิาคณติศาสตรจ์ะกลบัมาทบทวนบทเรยีนอกีครัง้ ซึง่สิง่เหล่าน้ีผูว้จิยัพบวา่ เมื่อนกัเรยีน
ไดด้าํเนินการตามแนวทางต่าง  ๆทีต่นไดต้ัง้ไว ้นกัเรยีนคอ่นขา้งมกีาํลงัใจในเรยีนวชิาคณติศาสตรม์ากยิง่ขึน้ 
ทัง้น้ีจากการทีน่กัเรยีนไดก้ล่าววา่ เมือ่กลบัมาอา่นหนงัสอืทบทวนบทเรยีนทีค่รสูอนอกีครัง้หน่ึงรูส้กึวา่
มคีวามเขา้ใจและสามารถตดิตามบทเรยีนทีค่รสูอนไดท้นัมากยิง่ขึน้ ซึง่สิง่เหล่าน้ีเป็นผลใหน้กัเรยีนหลบั
ในหอ้งน้อยลงในทีส่ดุ    
   จากการสงัเกตของผูว้จิยัตลอดการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพื่อเสรมิสรา้งความหวงั
ทางการศกึษาในภาพรวมจงึพบวา่ นกัเรยีนซึง่เป็นสมาชกิกลุ่มทัง้ 8 คน ไดม้กีารเปลีย่นแปลงทางความคดิ 
ความรูส้กึ ตลอดจนพฤตกิรรมในการเรยีนของตน กล่าวคอื มคีวามมุง่มัน่ในการดาํเนินการต่างๆ ตาม
แนวทางทีต่นไดก้าํหนดไว ้ตลอดจนมบีทบาทในการชว่ยเหลอืเพือ่นๆสมาชกิในกลุ่ม และมสีมัพนัธภาพ
ทีด่รีะหวา่งกนั ซึง่สิง่สาํคญัทีผู่ว้จิยัสามารถรบัรูถ้งึความมุง่มัน่ตลอดจนความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอกลุ่มคอื 
การทีน่กัเรยีนมาเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มอยา่งพรอ้มเพรยีงกนัตามวนัเวลาทีผู่ว้จิยันดัหมาย รวมทัง้
ชว่ยกนัจดัสถานทีส่าํหรบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ซึง่สิง่เหล่าน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึความสมคัรใจในการเขา้รว่ม
การใหค้าํปรกึษากลุ่ม ซึง่นบัเป็นจุดเริม่ตน้ทีส่าํคญัและนําไปสูก่ารใหค้าํปรกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพต่อไป  
  ทัง้น้ีเมือ่สิน้สุดการตดิตามผลทีผู่ว้จิยัไดใ้หน้กัเรยีนไดต้อบแบบสอบถามความหวงัทาง
การศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่อกีครัง้นัน้ ผูว้จิยัไดม้โีอกาสสมัภาษณ์นกัเรยีนและครใูนเบือ้งตน้ พบวา่ 
นกัเรยีนยงัคงดาํเนินการต่างๆ ตามแนวทางของตนเพื่อไปสูเ่ป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาทีต่นได้
ตัง้ไว ้แต่ในชว่งสปัดาหท์ีผ่า่นมาเป็นชว่งสอบปลายภาคจงึทาํใหน้กัเรยีนบางคนไมส่ามารถอา่นหนงัสอื
ทบทวนตลอดจนทอ่งศพัทภ์าษาองักฤษไดค้รบถว้นตามทีก่าํหนด เน่ืองจากตอ้งอา่นหนงัสอืเตรยีมสอบ 
สิง่เหล่าน้ี จงึเป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัติามแนวทางทีต่นไดต้ัง้ไวบ้า้ง ทัง้น้ีผูว้จิยัพบวา่ นกัเรยีนสามารถ
คดิหาแนวทางหรอืวธิกีารทีเ่หมาะสมสาํหรบัตนเมือ่พบกบัอุปสรรคต่างๆไดต่้อไป โดยนกัเรยีนกล่าววา่ 
เมือ่สอบเสรจ็ตนจงึพยายามอ่านหนงัสอืและทอ่งศพัทภ์าษาองักฤษเพิม่ขึน้เพือ่เป็นการชดเชยในชว่งเวลา
ทีต่นตอ้งอา่นหนงัสอืสอบ จากสิง่เหลา่น้ีสอดคลอ้งกบัจุดมุง่หมายของการใหค้าํปรกึษาอกีประการหน่ึง
คอื การสง่เสรมิใหผู้ข้อรบัคาํปรกึษาหรอืสมาชกิกลุ่มพฒันาตนเองต่อไปทัง้น้ีจากการทีน่กัเรยีนไดรู้จ้กั
คดิหาแนวทางต่างๆตลอดจนสามารถตดัสนิใจเลอืกแนวทางทีเ่หมาะสมสาํหรบัตนได ้นอกจากนัน้ ผูว้จิยั
พบวา่ในระยะหลงัการตดิตามผลน้ี นกัเรยีนคอ่นขา้งมสีหีน้าทีย่ ิม้แยม้แจ่มใสซึง่เมื่อสอบถามนกัเรยีน
พบวา่ ในภาพรวมนกัเรยีนสามารถทาํขอ้สอบไดม้ากขึน้ ซึง่สิง่เหล่าน้ีแสดงใหเ้หน็วา่นกัเรยีนมกีาํลงัใจ
ในการเรยีนของตนมากยิง่ขึน้และสามารถสง่เสรมิใหน้กัเรยีนยงัคงดาํเนินการตามแนวทางทีต่นไดต้ัง้ไว้
เพือ่นําไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาตลอดจนเป้าหมายระยะยาวทีต่นไดต้ัง้ไวใ้นทีส่ดุ 
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 จากการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาทัง้ 10 ครัง้ ตลอดจนการเปลีย่นแปลง
ทีเ่กดิขึน้ในสมาชกิกลุ่มแต่ละคนน้ี ผูว้จิยัจงึเหน็วา่การใหค้าํปรกึษากลุ่มเป็นวธิกีารทีส่ามารถชว่ยเสรมิสรา้ง
ความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนไดเ้ป็นอยา่งด ีทัง้น้ีมคีวามเหมาะสมในประเดน็ของชว่งวยัซึง่กาํลงัอยู่
ในชว่งของวยัรุน่ทีต่อ้งการการยอมรบัจากกลุ่มเพือ่น การไดเ้ป็นสว่นหน่ึงของกลุ่ม ลกัษณะของการให ้
คาํปรกึษากลุม่จงึเป็นรปูแบบทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการเหล่าน้ีของวยัรุน่ไดเ้ป็นอยา่งด ีตลอดจน
การเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาโดยการใชเ้ทคนิคต่าง  ๆ ของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ 
การใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั และการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า คอ่นขา้งมรีปูแบบทีช่ดัเจน สามารถ
นําไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัเรือ่งของการเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาทีเ่น้นถงึการปรบัเปลีย่น
ทางความคดิโดยมกีารสรา้งเป้าหมาย การคดิหาวธิกีารต่างๆเพือ่ไปสูเ่ป้าหมาย โดยอาศยัความตัง้ใจ 
เชื่อมัน่ พยายามและอดทนในการทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษาของตน 
 การสรปุทฤษฎแีละเทคนิคการใหค้าํปรกึษากลุ่มทีใ่ชใ้นการเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา
ของนกัเรยีนวยัรุน่ 
 การใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ทัง้หมด 10 ครัง้ 
มกีารนําแนวคดิ ทฤษฎตีลอดจนเทคนิคต่างๆ ของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ การให้
คาํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั และการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า โดยมรีายละเอยีดดงัสรปุ ในตาราง 16 
ทัง้น้ีรปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ในแต่ละครัง้ 
ไดแ้สดงไวใ้น ภาคผนวก  ง 
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ตาราง 16 สรปุรปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
 

ครัง้ที ่ เรือ่ง วตัถุประสงค ์ ทฤษฎทีีใ่ชใ้นการใหค้าํปรกึษา เทคนิคทีใ่ชใ้นการใหค้าํปรกึษา 
     

1 ปฐมนิเทศ 1. เพือ่สรา้งสมัพนัธภาพระหวา่งผูว้จิยักบัสมาชกิกลุม่และระหวา่ง
สมาชกิกลุม่ดว้ยกนั 
2. เพือ่ใหส้มาชกิกลุม่เขา้ใจถงึวตัถุประสงคข์องการเขา้รว่มการให้
คาํปรกึษากลุม่และความสาํคญัของการเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษา
กลุม่  
3. เพือ่ใหส้มาชกิทราบถงึบทบาทหน้าทีข่องผูว้จิยัและสมาชกิกลุม่ 
และระยะเวลาในการเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษากลุม่ ตลอดจนสรา้ง   
ขอ้ตกลงในการเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษากลุม่  โดยใหค้วามสาํคญั
กบัการรกัษาความลบัของสมาชกิในกลุม่ 

 ทกัษะเบือ้งตน้ในการใหค้าํปรกึษา  
 

     

การใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั  การสรา้งภารกจิการบาํบดัครัง้แรก 
 

2 รปูแบบความหวงั 
ทางการศกึษาของฉนั 

1. เพือ่ใหส้มาชกิกลุม่เขา้ใจถงึความหมาย องคป์ระกอบของ
ความหวงัทางการศกึษาและความสาํคญัของการมคีวามหวงัทาง
การศกึษา 
2. เพือ่ใหส้มาชกิกลุม่สาํรวจและเขา้ใจรปูแบบความหวงัทาง
การศกึษาในเบือ้งตน้ของตนเอง 

 ทกัษะเบือ้งตน้ในการใหค้าํปรกึษา  

     

3 เป้าหมายระยะยาว
ทางการศกึษาของฉนั 

1. เพือ่ใหส้มาชกิกลุม่สามารถตัง้เป้าหมายระยะยาวทางการศกึษา  
2. เพือ่ใหส้มาชกิกลุม่พจิารณาความเป็นไปไดข้อง 
   เป้าหมายทางการศกึษาทีส่มาชกิไดก้าํหนดไว ้

การใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรม 
การรูค้ดิ  
 

1. การฉายสิง่ทีเ่กดิขึน้ในขณะนี้ไปสู ่  
อนาคตอกี 10 ปีขา้งหน้า 
2. การปรบัแนวคดิใหอ้ยูบ่นทางสายกลาง 

   การใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั  คาํถามมหศัจรรย ์ 
     ทกัษะเบือ้งตน้ในการใหค้าํปรกึษา  
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ตาราง 16 (ต่อ)  
 

ครัง้ที ่ เรือ่ง วตัถุประสงค ์ ทฤษฎทีีใ่ชใ้นการใหค้าํปรกึษา เทคนิคทีใ่ชใ้นการใหค้าํปรกึษา 
     

การใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรม
การรูค้ดิ  

1. การสรา้งจนิตนาการเพือ่กระตุน้   
ความคดิและความรูส้กึใหม ่
2. การตดิขอ้ความหรอืความคดิ
ทางบวกในตาํแหน่งทีเ่หน็ชดัเจน 

4 การตัง้เป้าหมายระยะ
สัน้ทางการศกึษา 
 

1. เพือ่ใหส้มาชกิกลุม่สามารถระบุเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา  
2. เพือ่ใหส้มาชกิกลุม่เหน็ถงึความสาํคญัของการตัง้เป้าหมาย 
ระยะสัน้ทางการศกึษา 

 ทกัษะเบือ้งตน้ในการใหค้าํปรกึษา  
     

การใหค้าํปรกึษาแบบเรื่องเลา่  
   

1. การแสวงหาผลลพัธท์ีเ่ป็นลกัษณะ   
เฉพาะ  
2. การรว่มมอืสรา้งเรือ่งราวทางเลอืก 
3. ขอ้มลูยอ้นกลบัของผูใ้หค้าํปรกึษา 
   สาํหรบัสมาชกิกลุม่  

5 วถิทีางทีจ่ะบรรลุ
เป้าหมาย 

1. เพือ่ใหส้มาชกิกลุม่ระบุถงึแนวทางต่างๆ ทีส่ามารถนําไปสู่
เป้าหมายทางการศกึษาทีต่นตัง้ไวไ้ด ้ 
2. เพือ่ใหส้มาชกิกลุม่ระบุถงึขัน้ตอนต่างๆ ตามแนวทางทีต่นไดต้ัง้
ไวเ้พือ่ไปสูเ่ป้าหมาย 

 ทกัษะเบือ้งตน้ในการใหค้าํปรกึษา  
     

การใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรม
การรูค้ดิ  

1. การพดูกบัตนเองหลายๆ ครัง้ในแต่
ละวนัถงึความคดิทางบวกหรอืความคดิ 
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
2. การตดิขอ้ความหรอืความคดิ
ทางบวกทีต่นมใีนตาํแหน่งทีส่ามารถ
เหน็ไดช้ดัเจน 

การใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั  คาํถามการจดัระดบั 

6 ความตัง้ใจทีจ่ะไปสู่
เป้าหมาย 

เพือ่ใหน้กัเรยีนสามารถเริม่ตน้และดาํเนินพฤตกิรรมเพือ่ทาํให้
บรรลุเป้าหมายทางการเรยีน   

 ทกัษะเบือ้งตน้ในการใหค้าํปรกึษา  
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ตาราง 16 (ต่อ)  
 

ครัง้ที ่ เรือ่ง วตัถุประสงค ์ ทฤษฎทีีใ่ชใ้นการใหค้าํปรกึษา เทคนิคทีใ่ชใ้นการใหค้าํปรกึษา 
     

การใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั  1. คาํถามการจดัระดบั 
2. คาํถามมหศัจรรย ์ 

การใหค้าํปรกึษาแบบเรื่องเลา่  มติรภาพในการบาํบดั 

7 ความเชื่อมัน่ทีจ่ะไปสู่
เป้าหมาย 

เพือ่ใหน้กัเรยีนเกดิความมัน่ใจวา่ตนมคีวามสามารถทีจ่ะบรรลุ
เป้าหมายในการเรยีนตามทีต่นตัง้ไวไ้ด ้

 ทกัษะเบือ้งตน้ในการใหค้าํปรกึษา  
     

การใหค้าํปรกึษาแบบเรื่องเลา่  การรว่มมอืสรา้งเรือ่งราวทางเลอืก  8 ความพยายามทีจ่ะ
เอาชนะอุปสรรคใน 

1. เพือ่ใหส้มาชกิกลุม่รบัรูถ้งึอุปสรรคทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่ง 
การดาํเนินการตามแนวทางหรอืขัน้ตอนต่างๆ ทีต่นไดก้าํหนดไว ้ การใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั  คาํถามขอ้ยกเวน้  

 การไปสูเ่ป้าหมาย 
 

2. เพือ่ใหส้มาชกิกลุม่สามารถคดิหาแนวทางอื่นๆ  นอกเหนือจาก
แนวทางทีไ่ดต้ัง้ไว ้ซึง่ชว่ยใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายระยะสัน้ทาง
การศกึษาได ้
3. เพือ่ใหส้มาชกิมคีวามสามารถในการคน้หาแนวทางอื่นๆ  
ทีช่ว่ยใหต้นผา่นพน้อุปสรรคในการทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมายทีต่นตัง้ไวไ้ด ้  

 ทกัษะเบือ้งตน้ในการใหค้าํปรกึษา  
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ตาราง 16 (ต่อ)  
 

ครัง้ที ่ เรือ่ง วตัถุประสงค ์ ทฤษฎทีีใ่ชใ้นการใหค้าํปรกึษา เทคนิคทีใ่ชใ้นการใหค้าํปรกึษา 
     

การใหค้าํปรกึษาแบบเรื่องเลา่  
 
 

1. การใชค้าํถามในการบาํบดั 
2. แบบแผน จดหมายและมติรภาพ   
ในการบาํบดั  

การใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรม 
การรูค้ดิ  

การอ่านชวีประวตัขิองผูท้ีป่ระสบ
ความสาํเรจ็ในการปรบัตวักบัปญัหา 

9 ความอดทนต่อการที่
จะบรรลุเป้าหมาย 

เพือ่ใหส้มาชกิกลุม่ไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรคต่างๆ ซึง่สง่ผลต่อ
เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาทีต่นไดต้ัง้ไว ้
 

 ทกัษะเบือ้งตน้ในการใหค้าํปรกึษา  
การใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั 1. คาํถามการจดัระดบั 

2. การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัของผูใ้ห ้
   คาํปรกึษาสาํหรบัสมาชกิกลุ่ม  

10 ปจัฉิมนิเทศ 1. เพือ่ใหผู้ร้บัคาํปรกึษาสรปุสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการเขา้รว่มการให้
คาํปรกึษากลุม่ ตลอดจนแนวทางในการนําไปประยกุตใ์ช ้
ในชวีติจรงิ 
2. เพือ่ประเมนิผลการใหค้าํปรกึษากลุม่เพื่อเสรมิสรา้งความหวงั
ทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่  

 ทกัษะเบือ้งตน้ในการใหค้าํปรกึษา 
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ตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบผลการให้คาํปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความหวงัทางการศึกษา
ของนักเรียนวยัรุน่ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
และหลงัการติดตามผล 
 ผูว้จิยันําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 4.1 การวเิคราะหค์า่เฉลีย่ความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ในภาพรวมและรายองคป์ระกอบ
ของนกัเรยีนกลุม่ทดลองทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม และนกัเรยีนกลุ่มควบคุมทีไ่มไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม  
  ผูว้จิยันําคะแนนแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่รายองคป์ระกอบ
และโดยรวม ทัง้ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผลของกลุ่มทดลอง จาํนวน 8 คน 
และกลุ่มควบคุม จาํนวน 8 คน มาหาคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ดงัแสดงใน ตาราง 17 
 
ตาราง 17 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของ 
     นกัเรยีนวยัรุน่ในภาพรวมและรายองคป์ระกอบของนกัเรยีนกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษา 
     กลุ่มเพื่อเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา  
 

กลุม่ทดลอง ความหวงัทางการศกึษา (HOPE)  
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง หลงัการตดิตามผล 

องคป์ระกอบ M SD แปลผล M SD แปลผล M SD แปลผล 
          

เป้าหมายทางการศกึษา     4.04 .518 สงู 4.29 .486 สงู 4.29 .486 สงู 
วถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทาง
การศกึษา     2.38 .390 น้อย 3.13 .458 ปานกลาง 3.20 .482 ปานกลาง 
ความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทาง
การศกึษา     3.62 .393 สงู 4.25 .301 สงู 4.14 .408 สงู 
ความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมาย
ทางการศกึษา 2.25 .556 น้อย 3.17 .666 ปานกลาง 3.17 .504 ปานกลาง 
ความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุ
เป้าหมายทางการศกึษา 4.08 .331 สงู 4.44 .309 สงู 4.42 .382 สงู 
ความหวงัทางการศกึษาโดยรวม 
(HOPE)  3.42 .141 ปานกลาง 3.99 .327 สงู 3.96 .342 สงู 
          

 
 จากตาราง 17 พบวา่ คะแนนความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่โดยรวมก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผลของกลุ่มทดลอง มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.42, 3.99 และ 3.96 ซึง่
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อยูใ่นระดบัปานกลาง ระดบัสงู และระดบัสงู ตามลาํดบั สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั .141, .327 
และ .342 ตามลาํดบั  
  เมือ่พจิารณาในรายองคป์ระกอบ พบวา่ องคป์ระกอบดา้นเป้าหมายทางการศกึษา ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.04, 4.29 และ 4.29 ซึง่อยูใ่นระดบัสงูทุกระยะ 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั .518, .486 และ .486 ตามลาํดบั องคป์ระกอบดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุ
เป้าหมายทางการศกึษา มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 2.38, 3.13 และ 3.20 ซึง่อยูใ่นระดบัน้อย ระดบัปานกลาง 
และระดบัปานกลาง ตามลาํดบั สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั .390, .458 และ .482 ตามลาํดบั  
องคป์ระกอบดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.62, 4.25 และ 4.14 
ซึง่อยูใ่นระดบัสงูทุกระยะ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั .393, .301 และ .408 ตามลาํดบั องคป์ระกอบ
ดา้นความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา มคี่าเฉลีย่เทา่กบั 2.25, 3.17 และ 3.17 ซึง่อยูใ่น
ระดบัน้อย ระดบัปานกลาง และระดบัปานกลาง ตามลาํดบั สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั .556, .666 
และ .504 ตามลาํดบั สว่นองคป์ระกอบดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.08, 4.44 และ 4.42 ซึง่อยูใ่นระดบัสงูทุกระยะ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั .331, 
.309 และ .382 ตามลาํดบั  
 

ตาราง 18 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของ 
     นกัเรยีนวยัรุน่ในภาพรวมและรายองคป์ระกอบของนกัเรยีนกลุ่มควบคมุทีไ่มไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
     เพื่อเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่   
 

กลุม่ทดลอง ความหวงัทางการศกึษา (HOPE)  
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง หลงัการตดิตามผล 

องคป์ระกอบ M SD แปลผล M SD แปลผล M SD แปลผล 
          

เป้าหมายทางการศกึษา     4.04 .786 สงู 4.08 .427 สงู 4.17 .563 สงู 
วถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทาง
การศกึษา     2.56 .390 ปานกลาง 2.39 .435 น้อย 2.47 .405 น้อย 
ความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย
ทางการศกึษา     3.58 .145 สงู 3.63 .337 สงู 3.72 .377 สงู 
ความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมาย
ทางการศกึษา 2.71 .547 ปานกลาง 2.79 .533 ปานกลาง 3.13 .589 ปานกลาง 
ความพยายามและอดทนทีจ่ะ
บรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 3.90 .606 สงู 3.88 .581 สงู 3.92 .784 สงู 
ความหวงัทางการศกึษาโดยรวม 
(HOPE)  3.43 .242 ปานกลาง 3.41 .228 ปานกลาง 3.51 .374 สงู 
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 จากตาราง 18 พบวา่ คะแนนความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่โดยรวมก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผลของกลุ่มควบคุม มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.43, 3.41และ 3.51 ซึง่อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ระดบัปานกลาง และระดบัสงู ตามลาํดบั สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั .242, .228 
และ .374 ตามลาํดบั 
  เมือ่พจิารณาในรายองคป์ระกอบ พบวา่ องคป์ระกอบดา้นเป้าหมายทางการศกึษา ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.04, 4.08 และ 4.17 ซึง่อยูใ่นระดบัสงูทกุระยะ 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั .786, .427 และ .563 ตามลาํดบั องคป์ระกอบดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุ
เป้าหมายทางการศกึษา มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 2.56, 2.39 และ 2.47 ซึง่อยูใ่นระดบัปานกลาง ระดบัน้อย 
และระดบัน้อย ตามลาํดบั สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั .390, .435 และ .405 ตามลาํดบั องคป์ระกอบ
ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.58, 3.63 และ 3.72 ซึง่อยูใ่น
ระดบัสงูทุกระยะ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั .145, .337 และ .377 ตามลาํดบั  องคป์ระกอบดา้น
ความเชื่อมัน่วา่ จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.71, 2.79 และ 3.13 ซึง่อยูใ่น
ระดบัปานกลางทัง้ 3 ระยะ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั .547, .533 และ .589 ตามลาํดบั สว่น
องคป์ระกอบดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.90, 
3.88 และ 3.92 ซึง่อยูใ่นระดบัสงูทุกระยะสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั .606, .581 และ .784 ตามลาํดบั  
 4.2 การเปรยีบเทยีบความหวงัทางการศกึษา โดยแบ่งเป็น 
  4.2.1 การเปรยีบเทยีบความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุ่นกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บั
การใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา และกลุ่มควบคุมทีไ่มไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม
เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล 
  4.2.2 การเปรยีบเทยีบความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ ระหวา่งกลุ่มทดลอง
ทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม และกลุ่มควบคุมทีไ่มไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่มก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
และหลงัการตดิตามผล 
   ผูว้จิยันําคะแนนจากแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่โดยรวม 
และในแต่ละองคป์ระกอบของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ทัง้ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงั
การตดิตามผล มาเปรยีบเทยีบความแตกต่าง ทัง้น้ีในการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนรวม
ความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
และหลงัการตดิตามผล ผูว้จิยัไดต้รวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการวเิคราะหข์อ้มลู คอื การแจกแจงปกติ
ของกลุ่มตวัอยา่ง และเน่ืองจากการแจกแจงของคะแนนรวมความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่
โดยรวมและรายองคป์ระกอบมกีารแจกแจงไมเ่ป็นโคง้ปกต ิผูว้จิยัจงึเลอืกใชส้ถตินิอนพาราเมตรกิ (Nonparametric) 
ในการทดสอบ ซึง่ในการทดสอบความแตกต่างภายในกลุ่ม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงั
การตดิตามผล ผูว้จิยัใชก้ารทดสอบวลิคอกซนั (The Wilcoxon Matched-pairs Signed-rank Test) 
ดงัแสดงในตาราง 19 และ 20 
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ตาราง 19 เปรยีบเทยีบคะแนนความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่กลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
    เพื่อเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล 
 

องคป์ระกอบ 
ผลการใหค้าํปรกึษากลุม่ 
ทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบ 

Negative Rank 
Positive 
Rank 

Ties Z P 

       

หลงัทดลอง-ก่อนทดลอง 1 3 4 -1.473 0.141 

ก่อนทดลอง-ตดิตามผล 5 1 2 -1.730 0.084 

1. เป้าหมายทางการศกึษา 

หลงัทดลอง-ตดิตามผล 2 1 5 0.000 1.000 
       

หลงัทดลอง-ก่อนทดลอง 0 7 1 -2.371* 0.018 

ก่อนทดลอง-ตดิตามผล 8 0 0 -2.524* 0.012 

2. วถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย 
ทางการศกึษา 

หลงัทดลอง-ตดิตามผล 3 1 4 -1.512 0.131 
       

หลงัทดลอง-ก่อนทดลอง 1 7 0 -2.246* 0.025 
ก่อนทดลอง-ตดิตามผล 6 2 0 -2.103* 0.035 

3. ความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย
ทางการศกึษา 

หลงัทดลอง-ตดิตามผล 2 5 1 -1.279 0.201 
       

หลงัทดลอง-ก่อนทดลอง 1 7 0 -2.319* 0.020 
ก่อนทดลอง-ตดิตามผล 7 0 1 -2.375* 0.018 

4. ความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมาย
ทางการศกึษา 

หลงัทดลอง-ตดิตามผล 2 2 4 0.000 1.000 
       

หลงัทดลอง-ก่อนทดลอง 1 6 1 -2.120* 0.034 

ก่อนทดลอง-ตดิตามผล 7 1 0 -2.033* 0.042 

5. ความพยายามและอดทน 
ทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 

หลงัทดลอง-ตดิตามผล 1 3 4 -0.557 0.577 
       

หลงัทดลอง-ก่อนทดลอง 1 7 0 -2.392* 0.017 

ก่อนทดลอง-ตดิตามผล 7 1 0 -2.380* 0.017 ความหวงัทางการศกึษา 
หลงัทดลอง-ตดิตามผล 3 4 1 -0.847 0.397 

       

 

*P < .05 
 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูตามตาราง 19  การเปรยีบเทยีบคะแนนความหวงัทางการศกึษาภายในกลุ่ม
ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล ไดผ้ล ดงัน้ี  
  คะแนนความหวงัทางการศกึษาโดยรวม หลงัการทดลองกบัก่อนการทดลอง และก่อนการทดลอง
กบัหลงัการตดิตามผล แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ ทีร่ะดบั .05 สว่นคะแนนความหวงัทาง
การศกึษา หลงัการทดลองกบัหลงัการตดิตามผล ไมแ่ตกต่างกนั 



 

 

128 

  เมือ่พจิารณาในรายองคป์ระกอบ พบวา่ คะแนนความหวงัทางการศกึษาหลงัการทดลอง
กบัก่อนการทดลอง ในองคป์ระกอบดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา (Z = -2.371, P = 0.018)  
ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา (Z = -2.246, P = 0.025)  ดา้นความเชื่อมัน่วา่จะ
บรรลุเป้าหมายทางการศกึษา (Z = -2.319, P = 0.020) และดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุ
เป้าหมายทางการศกึษา (Z = -2.120, P = 0.034) แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05  
สว่นดา้นเป้าหมายทางการศกึษา (Z = -1.473, P = 0.141) มคีะแนนเฉลีย่ความหวงัทางการศกึษา 
ไมแ่ตกต่างกนั  
  คะแนนความหวงัทางการศกึษา ก่อนการทดลองกบัหลงัการตดิตามผล ในองคป์ระกอบ
ดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา (Z = -2.524, P = 0.012) ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุ
เป้าหมายทางการศกึษา (Z = -2.103, P = 0.035) ดา้นความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
(Z = -2.375, P = 0.018) และดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา (Z = -2.033, 
P = 0.042) แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นดา้นเป้าหมายทางการศกึษา (Z = -1.730, 
P = 0.084) มคีะแนนเฉลีย่ความหวงัทางการศกึษา ไมแ่ตกต่างกนั  
  สว่นคะแนนความหวงัทางการศกึษาในแต่ละองคป์ระกอบ หลงัการทดลองกบัหลงัการตดิตามผล 
ไมแ่ตกต่างกนั     
 
ตาราง 20 เปรยีบเทยีบคะแนนความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ภายในกลุ่มของกลุ่มควบคุม 
     ทีไ่มไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพื่อเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง  
    และหลงัการตดิตามผล 
 

องคป์ระกอบ 
ผลการใหค้าํปรกึษากลุม่ 
ทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบ 

Negative 
Rank 

Positive 
Rank 

Ties Z P 

       

หลงัทดลอง-ก่อนทดลอง 2 5 1 -0.259 0.796 

ก่อนทดลอง-ตดิตามผล 5 3 0 -0.712 0.476 

1. เป้าหมายทางการศกึษา 

หลงัทดลอง-ตดิตามผล 3 2 3 -0.552 0.581 
       

หลงัทดลอง-ก่อนทดลอง 4 2 2 -1.590 0.112 

ก่อนทดลอง-ตดิตามผล 2 5 1 -1.121 0.262 

2. วถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทาง
การศกึษา 

หลงัทดลอง-ตดิตามผล 3 2 3 -0.687 0.492 
       

หลงัทดลอง-ก่อนทดลอง 2 4 2 -0.420 0.674 
ก่อนทดลอง-ตดิตามผล 4 3 1 -0.768 0.443 

3. ความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย
ทางการศกึษา 

หลงัทดลอง-ตดิตามผล 5 3 0 -1.054 0.292 
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบ 
ผลการใหค้าํปรกึษากลุม่ 
ทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบ 

Negative 
Rank 

Positive 
Rank 

Ties Z P 

       

หลงัทดลอง-ก่อนทดลอง 2 3 3 -0.707 0.480 
ก่อนทดลอง-ตดิตามผล 5 0 3 -2.041* 0.041 

4. ความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุ
เป้าหมายทางการศกึษา 

หลงัทดลอง-ตดิตามผล 5 0 3 -2.070* 0.038 
       

หลงัทดลอง-ก่อนทดลอง 2 4 2 -0.105 0.917 
ก่อนทดลอง-ตดิตามผล 6 2 0 -0.492 0.623 

5. ความพยายามและอดทน 
ทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย 
ทางการศกึษา หลงัทดลอง-ตดิตามผล 4 3 1 -0.256 0.798 
       

หลงัทดลอง-ก่อนทดลอง 6 2 0 -0.632 0.527 
ก่อนทดลอง-ตดิตามผล 4 4 0 -0.561 0.575 ความหวงัทางการศกึษา 
หลงัทดลอง-ตดิตามผล 4 2 2 -1.367 0.172 

       

 

*P < .05 
 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูตามตาราง 20 การเปรยีบเทยีบคะแนนความหวงัทางการศกึษาภายในกลุ่ม
ของกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล ไดผ้ล ดงัน้ี 
  คะแนนความหวงัทางการศกึษาโดยรวม หลงัการทดลองกบัก่อนการทดลองก่อนการทดลอง
กบัหลงัการตดิตามผล และหลงัการทดลองกบัหลงัการตดิตามผล ไมแ่ตกต่างกนั 
  เมือ่พจิารณาในรายองคป์ระกอบ พบวา่ คะแนนความหวงัทางการศกึษาในแต่ละองคป์ระกอบ 
หลงัการทดลองกบัก่อนการทดลอง ไมแ่ตกต่างกนั   
  คะแนนความหวงัทางการศกึษา ก่อนการทดลองกบัหลงัการตดิตามผลในองคป์ระกอบ
ดา้นเป้าหมายทางการศกึษา (Z = -0.712, P = 0.476) ดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
(Z = -1.121, P = 0.262) ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา (Z = -0.768, P = 0.443)  
และดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา (Z = -0.492, P = 0.623) มี
คะแนนเฉลีย่ความหวงัทางการศกึษา ไมแ่ตกต่างกนั สว่นดา้นความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทาง
การศกึษา (Z = -2.041, P = 0.041) มคีะแนนเฉลีย่ความหวงัทางการศกึษา แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05   
  สาํหรบัคะแนนความหวงัทางการศกึษา หลงัการทดลองกบัหลงัการตดิตามผล ในองคป์ระกอบ
ดา้นเป้าหมายทางการศกึษา (Z = -0.552, P = 0.581) ดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
(Z = -0.687, P = 0.492) ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา (Z = -1.054, P = 0.292)  
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และดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา (Z = -0.256, P = 0.798) มี
คะแนนเฉลีย่ความหวงัทางการศกึษา ไมแ่ตกต่างกนั สว่นดา้นความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทาง
การศกึษา (Z = -2.070, P = 0.038) มคีะแนนเฉลีย่ความหวงัทางการศกึษา แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05   
 สาํหรบัการทดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุมทัง้โดยรวมและรายองคป์ระกอบ 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล ผูว้จิยัใชก้ารทดสอบ แมน - วทินีย ์(The Mann-
Whitney U Test) ดงัแสดงใน ตาราง 21 
 
ตาราง 21 เปรยีบเทยีบคะแนนรวมแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ โดยรวม 
     และรายองคป์ระกอบ ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคุม ก่อนการทดลองหลงัการทดลอง และ 
     หลงัการตดิตามผล 
 

องคป์ระกอบ ระยะ กลุ่ม Mean 
Rank 

Sum of 
Rank 

Man-
Whitney 

U 
Z P 

        

ทดลอง 8.31 66.50 ก่อนการทดลอง 
 ควบคุม 8.69 69.50 

30.50 -0.159 0.873 

ทดลอง 9.50 76.00 หลงัการทดลอง 
 ควบคุม 7.50 60.00 24.00 -0.861 0.389 

ทดลอง 9.06 72.50 

1. เป้าหมายทางการศกึษา 

หลงัการตดิตามผล 
 ควบคุม 7.94 63.50 

27.50 -0.482 0.630 

        

ทดลอง 7.44 59.50 ก่อนการทดลอง 
 ควบคุม 9.56 76.50 

23.50 -0.903 0.366 

ทดลอง 11.63 93.00 หลงัการทดลอง 
 ควบคุม 5.38 43.00 

7.00 -2.639* 0.008 

ทดลอง 12.00 96.00 

2. วถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย 
ทางการศกึษา 

หลงัการตดิตามผล 
ควบคุม 5.00 40.00 

4.00 -2.969* 0.003 

        

ทดลอง 8.63 69.00 ก่อนการทดลอง 
 ควบคุม 8.38 67.00 

31.00 -0.106 0.916 

ทดลอง 11.75 94.00 หลงัการทดลอง 
 ควบคุม 5.25 42.00 

6.00 -2.743* 0.006 

ทดลอง 10.88 87.00 

3. ความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุ
เป้าหมายทางการศกึษา 

หลงัการตดิตามผล 
 ควบคุม 6.13 49.00 

13.00 -2.003* 0.045 
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ตาราง 21 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบ ระยะ กลุ่ม Mean 
Rank 

Sum of 
Rank 

Man-
Whitney 

U 
Z P 

        

ทดลอง 6.56 52.50 ก่อนการทดลอง 
 ควบคุม 10.44 83.50 

16.50 -1.671 0.095 

ทดลอง 9.75 78.00 หลงัการทดลอง 
 ควบคุม 7.25 58.00 22.00 -1.082 0.279 

ทดลอง 9.13 73.00 

4. ความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุ
เป้าหมายทางการศกึษา 

หลงัการตดิตามผล 
 ควบคุม 7.88 63.00 

27.00 -0.537 0.591 

        

ทดลอง 8.94 71.50 ก่อนการทดลอง 
 ควบคุม 8.06 64.50 

28.50 -0.369 0.712 

ทดลอง 11.75 94.00 หลงัการทดลอง 
 ควบคุม 5.25 42.00 

6.00 -2.782* 0.005 

ทดลอง 10.13 81.00 

5. ความพยายามและอดทนที่
จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 

หลงัการตดิตามผล 
 ควบคุม 6.88 55.00 

19.00 -1.372 0.170 

        

ทดลอง 8.31 66.50 ก่อนการทดลอง 
ควบคุม 8.69 69.50 

30.50 -0.158 0.875 

ทดลอง 11.75 94.00 หลงัการทดลอง 
ควบคุม 5.25 42.00 

6.00 -2.735* 0.006 

ทดลอง 11.13 89.00 

ความหวงัทางการศกึษา
โดยรวม 

หลงัการตดิตามผล 
 ควบคุม 5.88 47.00 11.00 -2.212* 0.027 

        

 

*P < .05 
 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูตามตาราง 21 พบวา่ ความหวงัทางการศกึษาโดยรวมและรายองคป์ระกอบ 
ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคุม ก่อนการทดลอง ไมแ่ตกต่างกนั เมือ่พจิารณารายองคป์ระกอบ 
พบวา่ ทุกองคป์ระกอบคะแนนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไมแ่ตกต่างกนั 
  หลงัการทดลอง พบวา่ ความหวงัทางการศกึษาโดยรวมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 (Z = -2.735, P = 0.006) และเมือ่พจิารณา
รายองคป์ระกอบ พบวา่ ดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย
ทางการศกึษา และดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา มคีวามแตกต่างกนั 
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อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  (Z = -2.639, P = 0.008), (Z = -2.743, P = 0.006), (Z = -2.782,  
P = 0.005) ตามลาํดบั สาํหรบัดา้นเป้าหมายทางการศกึษา และดา้นความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมาย
ทางการศกึษา มคีวามหวงัทางการศกึษาไมแ่ตกต่างกนั 
  หลงัการตดิตามผล พบวา่ ความหวงัทางการศกึษาโดยรวมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 (Z = -2.212, P = 0.027) เมือ่พจิารณารายองคป์ระกอบ 
พบวา่ ดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา และดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 (Z = -2.969, P = 0.003), (Z = -2.003, P = 0.045) 
ตามลาํดบั สว่นดา้นเป้าหมายทางการศกึษา ดา้นความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา และ
ดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา มคีวามหวงัทางการศกึษา ไมแ่ตกต่างกนั 



 
 

บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ี มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาองคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีน
วยัรุน่ และพฒันารปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพื่อเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา โดยมวีตัถุประสงค์
ในการวจิยั ดงัน้ี 
 1. เพือ่ศกึษาลกัษณะความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
 2. เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
 3. เพือ่พฒันารปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา 
 4. เพือ่เปรยีบเทยีบความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล  
 5. เพือ่เปรยีบเทยีบความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม
กบันกัเรยีนกลุ่มควบคุมทีไ่มไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุม่ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงั
การตดิตามผล  
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. นกัเรยีนกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม มคีวามหวงัทางการศกึษาก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล แตกต่างกนั 
 2. นกัเรยีนกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม กบันกัเรยีนกลุ่มควบคุมทีไ่มไ่ดร้บัการให้
คาํปรกึษากลุ่ม มคีวามหวงัทางการศกึษาหลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล แตกต่างกนั 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้น้ี กาํหนดขอบเขตการศกึษาเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 
 1. การศกึษาองคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
 2. การเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 
ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา กรงุเทพมหานคร รวมจาํนวนทัง้สิน้ 44,359 คน (สาํนกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2555: ออนไลน์) 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  1. กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชส้าํหรบัการศกึษาองคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษา เป็นนกัเรยีน
ทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีนสงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา กรงุเทพมหานคร จาํนวน 
538 คน ทีไ่ดม้าจากการสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multistage Random Sampling) 
  2. กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชส้าํหรบัการเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของวยัรุน่โดยการให้
คาํปรกึษากลุ่ม เป็นนกัเรยีนทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนสารวทิยา ทีม่คีะแนน
ความหวงัทางการศกึษาจากผูท้ีไ่ดค้ะแนนน้อยทีส่ดุขึน้มา และสมคัรใจเขา้รว่มการทดลอง จาํนวน 16 คน 
แลว้สุม่อยา่งงา่ยโดยวธิกีารจบัฉลากเป็นคูต่ามคะแนนความหวงัทางการศกึษา เพือ่กาํหนดเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคุม จาํนวน 2 กลุ่มๆ ละ 8 คน ซึง่กลุ่มทดลองไดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ในขณะที่
กลุ่มควบคุมไมไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ แบ่งเป็น 
  1. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาองคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษา มดีงัน้ี 
   1.1 เป้าหมายทางการศกึษา  
   1.2 วถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา       
   1.3 ความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา      
   1.4 ความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
   1.5 ความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
  2. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
   2.1 ตวัแปรจดักระทาํ ไดแ้ก่ วธิกีารใหค้าํปรกึษาตามรปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่ม
เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา 
   2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความหวงัทางการศกึษา  
 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั มดีงัน้ี 
 1. แบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
 2. รปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา 
  

 1. แบบสอบถามความหวงัทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น 
  แบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ เป็นแบบวดั
มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ม ี5 ระดบั คอื จรงิทีส่ดุ สว่นใหญ่จรงิ จรงิปานกลาง จรงิเพยีงเลก็น้อย 
และไมจ่รงิเลย โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบเพยีงระดบัใดระดบัหน่ึงทีต่รงกบัผูต้อบมากทีส่ดุ 
ซึง่แบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ มทีัง้หมด 5 ดา้น รวมจาํนวน 
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39 ขอ้ โดยมคีา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง .27 – .74 และคา่ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั
เทา่กบั .93 
 2. รปูแบบการให้คาํปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความหวงัทางการศึกษา 
  รปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่ม เพื่อเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ 
ไดบ้รูณาการเทคนิคต่างๆ ของทฤษฎกีารใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ การใหค้าํปรกึษาแบบ
โซลชูัน่-โฟกสั และการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า โดยเป้าหมายหลกัของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรม
การรูค้ดิ คอื การชว่ยใหผู้ร้บัคาํปรกึษาแสวงหากลวธิใีนการเผชญิหรอืจดัการกบัปญัหา โดยการคน้หา
ความคดิทีไ่มถู่กตอ้งหรอืไมม่เีหตุผลแลว้ปรบัเปลีย่นความคดิเหล่านัน้ สว่นเป้าหมายหลกัของการให้
คาํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั คอื การชว่ยเหลอืผูร้บัคาํปรกึษาเพิม่หรอืพฒันาระดบัของการตระหนกั
รูท้ีม่ต่ีอตนเองจากการทีม่องความสามารถของตนเองในระดบัตํ่า ขาดความกระตอืรอืรน้ มาเป็นผูท้ีเ่ลง็เหน็
ความสามารถและจุดแขง็ของตน ภายในระยะเวลาอนัสัน้ และเป้าหมายหลกัของการใหค้าํปรกึษาแบบ
เรือ่งเล่า คอื การสนบัสนุนใหผู้ร้บัคาํปรกึษามองชวีติในมมุมองทีห่ลากหลาย โดยหาทางเลอืกทีเ่ป็นไปได้
สาํหรบัตนเทา่ทีจ่ะสามารถหาได ้แทนทีจ่ะมองในแงมุ่มเดยีว ผา่นการเล่าเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัประสบการณ์
ของตน ทัง้น้ีรปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่ม เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา ประกอบไปดว้ย 
การใหค้าํปรกึษากลุ่มทัง้หมด 10 ครัง้ ไดแ้ก่  
  ครัง้ท่ี 1 ปฐมนิเทศ   
  ครัง้ท่ี 2 รปูแบบความหวงัทางการศกึษา  
  ครัง้ท่ี 3 เป้าหมายระยะยาวทางการศกึษา  
  ครัง้ท่ี 4 การตัง้เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา   
  ครัง้ท่ี 5 วถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา   
  ครัง้ท่ี 6  ความตัง้ใจทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมาย   
  ครัง้ท่ี 7 ความเชื่อมัน่ทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมาย   
  ครัง้ท่ี 8  ความพยายามทีจ่ะเอาชนะอุปสรรคในการไปสูเ่ป้าหมาย   
  ครัง้ท่ี 9 ความอดทนต่อการทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย  
  ครัง้ท่ี 10 ปจัฉิมนิเทศ  
  ทัง้น้ีรปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาไดร้บัการตรวจสอบ 
ประเมนิความชดัเจนของรปูแบบและกจิกรรมทีใ่ช ้รวมทัง้ประเมนิความเหมาะสมตามวตัถุประสงคจ์าก
ผูเ้ชีย่วชาญ 
 
การดาํเนินการวิจยั 
 1. การศึกษาความหวงัทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น 
  1.1 นําแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ จาํนวน 
39 ขอ้ ไปเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 560 คน ซึง่เป็นนกัเรยีนทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้
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มธัยมศกึษาปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา ในกรงุเทพมหานคร ทัง้น้ีมแีบบสอบถามทีส่มบูรณ์ จาํนวน 
538 คน  
  1.2 นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาในขอ้ที ่1.1 ไปวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 
เพือ่แสดงหลกัฐานความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งของแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีน
วยัรุน่ 
 2. การดาํเนินการทดลองใช้รปูแบบการให้คาํปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความหวงั
ทางการศึกษา 
  ในการดาํเนินการทดลองรปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่ม เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา
ของวยัรุน่ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลอง โดยประยกุตใ์ชแ้บบแผนการทดลอง แบบ Randomized Pretest 
Posttest Follow-up Design (Rausch; Maxwell; & Kelly.  2003: 467 – 486) จดัเป็นแบบแผนการทดลอง
ทีอ่อกแบบใหม้กีารวดัทัง้หมด 3 ครัง้ ไดแ้ก่ วดัก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล 
ทัง้น้ีในการดาํเนินการทดลองการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพื่อเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีน
วยัรุน่นัน้ ไดแ้บ่งออกเป็น 4 ระยะ คอื ระยะก่อนการทดลอง ระยะการทดลอง ระยะหลงัการทดลอง 
และระยะหลงัการตดิตามผล 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสาํหรบัการวจิยั การศกึษาและพฒันารปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่ม
เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงัน้ี 
 1. การศึกษาความหวงัทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น 
  ผูว้จิยันําแบบสอบถามลกัษณะของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ฉบบัสมบรูณ์
ทีผ่า่นการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื ไปทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 560 คน ซึง่ไดแ้บบสอบถาม
ทีส่มบรูณ์ จาํนวน 538 คน และนํามาวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ เพือ่แสดงหลกัฐานความเชื่อมัน่ หลกัฐาน
ความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งของแบบสอบถาม  
 2. การเสริมสร้างความหวงัทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น โดยใช้การให้คาํปรึกษากลุ่ม 
  ผูว้จิยัดาํเนินการพจิารณาคดัเลอืกนกัเรยีนทีม่คีะแนนระดบัความหวงัทางการศกึษา จาก 
ผูท้ีไ่ดค้ะแนนน้อยทีส่ดุขึน้มา จาํนวน 16 คน ทัง้น้ีมคีวามสมคัรใจเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม จากนัน้
ผูว้จิยัทาํการสุม่อยา่งงา่ย โดยวธิกีารจบัฉลากเป็นคูต่ามคะแนนความหวงัทางการศกึษา เพือ่กาํหนด
เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คน ทัง้น้ีผูว้จิยัดาํเนินการทดลอง โดยนํารปูแบบการให้
คาํปรกึษากลุม่ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นกลุม่ทดลอง ในขณะทีก่ลุ่มควบคุมไมไ่ดร้บั
การใหค้าํปรกึษากลุ่มใดๆ จากนัน้ผูว้จิยัวเิคราะหร์ะดบัความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ หลงัจาก
การเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุม่ โดยเปรยีบเทยีบผลก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล 
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การวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัทาํการวเิคราะหส์ถติพิืน้ฐาน หาคา่ความเชื่อมัน่ของเครือ่งมอื
วดั และเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ ก่อนการทดลอง หลงั
การทดลอง และหลงัการตดิตามผล นอกจากนัน้ผูว้จิยัทาํการวเิคราะหค์า่ความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้ง 
เพือ่วเิคราะหอ์งคป์ระกอบความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่  
 
สรปุผลการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ี ผลการวจิยัสรปุไดต้ามลาํดบั ดงัน้ี 
 1. การศกึษาลกัษณะความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
 2. การศกึษาองคป์ระกอบความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
 3. ผลของการใชร้ปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา  
 4. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการเปรยีบเทยีบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทาง
การศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล 
 

 1. การศึกษาลกัษณะความหวงัทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น 
  ในการศกึษาลกัษณะความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ สรปุผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
  1.1 จาํนวนและคา่รอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งทีต่อบแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษา
ของนกัเรยีนวยัรุน่ จาํแนกตามเพศ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  
   นกัเรยีนทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง มจีาํนวน 
538 คน สว่นใหญ่เป็นนกัเรยีนหญงิ โดยมจีาํนวน 287 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.3 สว่นนกัเรยีนชาย มี
จาํนวน 251 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.7  
   ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง สว่นใหญ่มเีกรดเฉลีย่สะสม
ตัง้แต่ 3.00 – 4.00 จาํนวน 317 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.9 สว่นนกัเรยีนทีม่เีกรดเฉลีย่สะสมตัง้แต่ 2.00 – 2.99 
มจีาํนวน 201 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.4 และนกัเรยีนทีม่เีกรดเฉลีย่สะสมตัง้แต่ 0.01 – 1.99 มจีาํนวน 
20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.7 
  1.2 คา่สถติพิืน้ฐานของความหวงัทางการศกึษาในภาพรวม และรายองคป์ระกอบของ
นกัเรยีนวยัรุน่ 
   คะแนนความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ โดยรวมอยูใ่นระดบัสงู โดยมคีา่เฉลีย่
เทา่กบั 3.50 และคะแนนเฉลีย่ และเมือ่พจิารณาคะแนนเฉลีย่ในรายองคป์ระกอบ พบวา่ อยูใ่นระดบัสงู 
3 องคป์ระกอบ คอื ความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา (M = 3.92) เป้าหมายทางการศกึษา 
(M = 3.87) และความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา (M = 3.80) ตามลําดบั  
และองคป์ระกอบทีม่คีะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลางม ี 2 องคป์ระกอบ คอื ความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุ
เป้าหมายทางการศกึษา (M = 3.01) และวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา (M = 2.90)  สว่น
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คะแนนเฉลีย่ของตวัชีว้ดัความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ตามองคป์ระกอบยอ่ยทัง้หมด มคีา่เฉลีย่
ตัง้แต่ 2.77 – 4.13 ซึง่อยูต่ ัง้แต่ระดบัปานกลางจนถงึระดบัสงู 
 2. การศึกษาองคป์ระกอบความหวงัทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น  
  ในการศกึษาองคป์ระกอบความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่สรปุผลการวจิยัได้
ดงัน้ี 
  2.1 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์ององคป์ระกอบความหวงัทางการศกึษา 
5 องคป์ระกอบ พบวา่ องคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ในภาพรวมมคีา่อยู่
ระหวา่ง 0.215 ถงึ 0.799 และมนียัสาํคญัทางสถติ ิ ทีร่ะดบั .05 ทุกคู ่ โดยพบวา่ คา่สมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบดา้นเป้าหมายทางการศกึษากบัองคป์ระกอบดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุ
เป้าหมายทางการศกึษา มคีา่สงูทีส่ดุ คอื 0.799  และองคป์ระกอบดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะ
บรรลุเป้าหมายทางการศกึษากบัความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา มคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
ระหวา่งองคป์ระกอบน้อยทีส่ดุ คอื 0.215 
    2.2 วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสาํรวจของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่
วา่มทีัง้หมดกีอ่งคป์ระกอบ อะไรบา้ง โดยการสกดัองคป์ระกอบดว้ยวธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม 
(Common Factor Analysis) แบบ Principal Axis Factoring ซึง่ผูว้จิยัทาํการหมนุแกนตัง้ฉาก 
(Orthogonal Rotation) ดว้ยวธิแีวรแิมกซ ์(Varimax Method) เพือ่ใหไ้ดอ้งคป์ระกอบเฉพาะ ผลการวเิคระห์
องคป์ระกอบเชงิสาํรวจ พบวา่ ไดอ้งคป์ระกอบทัง้หมด 5 องคป์ระกอบ ซึง่ขอ้คาํถามในแต่ละองคป์ระกอบนัน้
เขา้พอดกีบัองคป์ระกอบทัง้ 5 องคป์ระกอบ มพีสิยัของคา่ไอเกนอยูร่ะหวา่ง .891 – 5.801 และมคีา่
ความแปรปรวนสะสมรอ้ยละ 69.09 
  2.3 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
   2.3.1 องคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ในการวเิคราะห์
องคป์ระกอบอนัดบัทีส่อง ประกอบดว้ยองคป์ระกอบจาํนวน 5 ประกอบ มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบใน
รปูคะแนนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.374 ถงึ 0.917 โดยพบวา่ องคป์ระกอบทีม่คีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบ
ในรปูคะแนนมาตรฐานมากทีส่ดุคอื องคป์ระกอบดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา มี
คา่น้ําหนกัองคป์ระกอบในรปูคะแนนมาตรฐานเทา่กบั 0.917 รองลงมา คอื องคป์ระกอบดา้นเป้าหมาย
ทางการศกึษา องคป์ระกอบดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา องคป์ระกอบดา้นความเชื่อมัน่
วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา และองคป์ระกอบดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย
ทางการศกึษา มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบในรปูคะแนนมาตรฐานเทา่กบั 0.872,  0.713,  0.576 และ 0.374 
ตามลาํดบั 
   2.3.2 คา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error : SE) ขององคป์ระกอบทัง้ 
5 องคป์ระกอบ มคีา่ตัง้แต่ 0.131 – 0.067 
   2.3.3 คา่ทดสอบนยัสาํคญัทางสถติ ิ(t-values) ของน้ําหนกัองคป์ระกอบทัง้ 5 องคป์ระกอบ 
พบวา่ มคีา่ตัง้แต่ 4.388 – 13.714 และมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทุกองคป์ระกอบ  
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   2.3.4 ความแปรผนัรว่มกบัองคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่
พบวา่ องคป์ระกอบดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา มกีารแปรผนัรว่มกบัองคป์ระกอบ
ของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่สงูทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 84.1 รองลงมา คอื องคป์ระกอบ
ดา้นเป้าหมายทางการศกึษา องคป์ระกอบดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา องคป์ระกอบ
ดา้นความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา และองคป์ระกอบดา้นความพยายามและอดทนที่
จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 76.0,  51.8,  33.1 และ 14.0 ตามลาํดบั 
  2.4 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ตรวจสอบความตรงตามทฤษฎหีรอืความสอดคลอ้งของ
โมเดลตวัชีว้ดัความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 
เชงิยนืยนัอนัดบัทีส่อง พบว่า โมเดล มคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ พจิารณา
ความสอดคลอ้งกลมกลนืจากคา่ไค-สแควร ์ แสดงถงึโมเดลและขอ้มลูเชงิประจกัษ์แสดงวา่โมเดล และ
ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ มคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกนั (นงลกัษณ์ วริชัชยั.  2542) และเมือ่พจิารณาจาก
คา่อื่นๆ รว่มดว้ย คอื Chi-square/df ควรมคีา่น้อยกวา่ 2   คา่ CFI GFI และ  AGFI ควรมคีา่มากกวา่ 
0.90 คา่ RMSEA ควรมคีา่น้อยกวา่ 0.05 คา่ Standardized RMR (SRMR) ควรมคีา่น้อยกวา่ 0.05 
(Bollen.  1989; Diamantopoulos; & Siguaw.  2000) จากคา่ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งกลมกลนื
ของโมเดลโดยรวมดงักล่าว แสดงวา่ โมเดลองคป์ระกอบความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่
สอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์
 3. ผลการใช้รปูแบบการให้คาํปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความหวงัทางการศึกษา 
  จากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพื่อเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีน
ซึง่เป็นสมาชกิกลุ่ม ทัง้หมด 10 ครัง้ ผูว้จิยัพบวา่ นกัเรยีนไดเ้กดิการแลกเปลีย่นความคดิ ความรูส้กึ 
ตลอดจนนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัการไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษาตามทีต่น
ตัง้ไวอ้ยา่งต่อเน่ือง ทัง้น้ีผูว้จิยัสงัเกตจากสิง่ทีเ่กดิขึน้ในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษาแต่ละครัง้ โดยในชว่งแรก
ของการใหค้าํปรกึษา พบวา่ นกัเรยีนสว่นใหญ่ยงัไมค่อ่ยทีจ่ะบอกเล่าเรือ่งราวของตน จะมนีกัเรยีน
เพยีง 2 – 3 คน ทีจ่ะมบีทบาทมากกวา่เพือ่นสมาชกิในกลุ่ม โดยมกัจะเป็นผูเ้ริม่ตน้บอกเล่าเรื่องราว
ของตนก่อนเสมอ และมกีารแลกเปลีย่นในสิง่ทีเ่พือ่นกาํลงัพดู ทัง้น้ีลกัษณะดงักลา่วถอืเป็นธรรมชาติ
ของสมาชกิกลุ่มในการเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษา  
  เมื่อดาํเนินการใหค้าํปรกึษา กระทัง่ครัง้ที ่3 ผูว้จิยัพบว่า นักเรยีนทีไ่มค่่อยกลา้แสดง 
ความคดิเหน็หรอืแลกเปลีย่นความคดิของตน ไดแ้สดงความคดิเหน็ของตนมากขึน้ ซึง่แสดงถงึการมี
บทบาทต่อเพือ่นสมาชกิกลุ่ม ทัง้น้ีเน่ืองมาจากนกัเรยีนมคีวามคุน้เคยกบัผูใ้หค้าํปรกึษามากขึน้ จงึทาํให้
กลา้เปิดเผยความคดิ ความรูส้กึของตน นอกจากนัน้พบวา่นกัเรยีนมทีศันคตทิีด่ต่ีอการเขา้รบัการให้
คาํปรกึษา ทัง้น้ีเน่ืองมาจากการทีน่กัเรยีนบางคนกล่าวถงึ ความรูส้กึทีไ่ดม้าเขา้รบัการใหค้าํปรกึษา โดย
บางคนกล่าววา่ อยากมาเขา้รว่มกลุ่มแบบน้ีอกี ไดเ้จอเพือ่นๆ ไดท้าํในสิง่ทีไ่มเ่คยทาํ ทาํใหต้นเองไดค้ดิ
เรือ่งอนาคตมากขึน้ ซึง่ไมเ่คยไดค้ดิมาก่อน ไดร้บัรูเ้รือ่งราวของเพื่อนๆซึง่บางเรือ่งไมเ่คยรูม้าก่อน นอกจากนัน้
พบวา่ ทุกครัง้ทีม่กีารนดัหมายใหค้าํปรกึษากลุ่ม นกัเรยีนทุกคนมาเขา้รว่มอยา่งพรอ้มเพรยีงและตรงเวลา 
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จงึทาํใหเ้วลาทีใ่ชใ้นการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษาแต่ละครัง้เป็นไปตามทีก่าํหนด คอื 60 นาท ีนอกจากนัน้
พบวา่ นกัเรยีนยงัเตรยีมตวัโดยจดัหอ้งทีใ่ชใ้นการใหค้าํปรกึษาอยา่งเรยีบรอ้ย 
  จากการสงัเกตของผูว้จิยัตลอดการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพื่อเสรมิสรา้งความหวงั
ทางการศกึษาในภาพรวมจงึสรปุไดว้า่ นกัเรยีนซึง่เป็นสมาชกิกลุ่มทัง้ 8 คน ไดม้กีารเปลีย่นแปลงทาง
ความคดิ ความรูส้กึ ตลอดจนพฤตกิรรมในการเรยีนของตน กล่าวคอื มคีวามมุง่มัน่ในการดาํเนินการ
ต่างๆ ตามแนวทางทีต่นไดก้าํหนดไว ้ตลอดจนมบีทบาทในการชว่ยเหลอืเพือ่นๆ สมาชกิในกลุ่ม และ
มสีมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่งกนั ซึง่สิง่สาํคญัทีผู่ว้จิยัสามารถรบัรูถ้งึความมุง่มัน่ตลอดจนความรบัผดิชอบ
ทีม่ต่ีอกลุ่มคอื การทีน่กัเรยีนมาเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มอยา่งพรอ้มเพรยีงกนัตามวนัเวลาทีผู่ว้จิยั
นดัหมาย รวมทัง้ชว่ยกนัจดัสถานทีส่าํหรบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ซึง่สิง่เหล่าน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึความสมคัรใจ
ในการเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ซึง่นบัเป็นจุดเริม่ตน้ทีส่าํคญัและนําไปสูก่ารใหค้าํปรกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ต่อไป  
  ทัง้น้ีเมือ่สิน้สดุการตดิตามผลทีผู่ว้จิยัไดใ้หน้กัเรยีนไดต้อบแบบสอบถามความหวงัทาง
การศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่อกีครัง้นัน้ ผูว้จิยัไดม้โีอกาสสมัภาษณ์นกัเรยีนและครใูนเบือ้งตน้ พบวา่ 
นกัเรยีนยงัคงดาํเนินการต่างๆ ตามแนวทางของตนเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาทีต่นได้
ตัง้ไว ้แต่ในชว่งสปัดาหท์ีผ่า่นมาเป็นชว่งสอบปลายภาคจงึทาํใหน้กัเรยีนบางคนไมส่ามารถอา่นหนงัสอื
ทบทวนตลอดจนทอ่งศพัทภ์าษาองักฤษไดค้รบถว้นตามทีก่าํหนด เน่ืองจากตอ้งอา่นหนงัสอืเตรยีมสอบ 
สิง่เหล่าน้ี จงึเป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัติามแนวทางทีต่นไดต้ัง้ไวบ้า้ง ทัง้น้ีผูว้จิยัพบวา่ นกัเรยีนสามารถ
คดิหาแนวทางหรอืวธิกีารทีเ่หมาะสมสาํหรบัตนเมือ่พบกบัอุปสรรคต่างๆ ไดต่้อไป โดยนกัเรยีนกลา่ววา่ 
เมือ่สอบเสรจ็ตนจงึพยายามอ่านหนงัสอืและทอ่งศพัทภ์าษาองักฤษเพิม่ขึน้เพือ่เป็นการชดเชยในชว่งเวลา
ทีต่นตอ้งอา่นหนงัสอืสอบ จากสิง่เหลา่น้ีสอดคลอ้งกบัจุดมุง่หมายของการใหค้าํปรกึษาอกีประการหน่ึง
คอื การสง่เสรมิใหผู้ข้อรบัคาํปรกึษาหรอืสมาชกิกลุ่มพฒันาตนเองต่อไปทัง้น้ีจากการทีน่กัเรยีนไดรู้จ้กั
คดิหาแนวทางต่างๆ ตลอดจนสามารถตดัสนิใจเลอืกแนวทางทีเ่หมาะสมสาํหรบัตนได ้ นอกจากนัน้ 
ผูว้จิยัพบวา่ ในระยะหลงัการตดิตามผลน้ี นกัเรยีนคอ่นขา้งมสีหีน้าทีย่ ิม้แยม้แจ่มใส ซึง่เมื่อสอบถาม
นกัเรยีนพบว่า ในภาพรวมนกัเรยีนสามารถทาํขอ้สอบไดม้ากขึน้ ซึง่สิง่เหล่าน้ีแสดงใหเ้หน็วา่นกัเรยีน
มกีาํลงัใจในการเรยีนของตนมากยิง่ขึน้และสามารถสง่เสรมิใหน้กัเรยีนยงัคงดาํเนินการตามแนวทางที่
ตนไดต้ัง้ไวเ้พือ่นําไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาตลอดจนเป้าหมายระยะยาวทีต่นได้
ตัง้ไวใ้นทีส่ดุ 
  จากการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาทัง้ 10 ครัง้ ตลอดจน
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในสมาชกิกลุ่มแต่ละคนน้ี ผูว้จิยัจงึเหน็วา่การใหค้าํปรกึษากลุ่มเป็นวธิกีารที่
สามารถชว่ยเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนไดเ้ป็นอยา่งด ี ทัง้น้ีมคีวามเหมาะสมในประเดน็
ของชว่งวยั ซึง่กาํลงัอยูใ่นชว่งของวยัรุน่ทีต่อ้งการการยอมรบัจากกลุ่มเพือ่น การไดเ้ป็นสว่นหน่ึงของกลุ่ม 
ลกัษณะของการใหค้าํปรกึษากลุ่มจงึเป็นรปูแบบทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการเหลา่น้ีของวยัรุน่ได้
เป็นอยา่งด ีตลอดจนการเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาโดยการใชเ้ทคนิคต่างๆ ของการใหค้าํปรกึษา
แบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ การใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั และการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า คอ่นขา้ง
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มรีปูแบบทีช่ดัเจน สามารถนําไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัเรือ่งของการเสรมิสรา้งความหวงัทาง 
การศกึษาทีเ่น้นถงึการปรบัเปลีย่นทางความคดิโดยมกีารสรา้งเป้าหมาย การคดิหาวธิกีารต่างๆ เพือ่
ไปสูเ่ป้าหมาย โดยอาศยัความตัง้ใจ เชื่อมัน่ พยายามและอดทนในการทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษา
ของตน  
 4. ผลการวิเคราะหข้์อมลูการเปรียบเทียบการให้คาํปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความหวงั
ทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล 
  ผลการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัน้ี 
  สมมติฐานการวิจยัข้อท่ี 1 นกัเรยีนกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม มคีวามหวงั
ทางการศกึษาก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล แตกต่างกนั  
   ผลการศึกษา  
   กลุ่มทดลอง 
    คะแนนความหวงัทางการศกึษาโดยรวม หลงัการทดลองกบัก่อนการทดลอง และ
ก่อนการทดลองกบัหลงัการตดิตามผล แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 สว่นคะแนน
ความหวงัทางการศกึษา หลงัการทดลองกบัหลงัการตดิตามผล ไมแ่ตกต่างกนั 
    เมือ่พจิารณาในรายองคป์ระกอบ พบวา่ องคป์ระกอบดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย
ทางการศกึษา ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา ดา้นความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมาย
ทางการศกึษา และดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา คะแนนความหวงั
ทางการศกึษา หลงัการทดลองกบัก่อนการทดลอง แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 
สว่นดา้นเป้าหมายทางการศกึษา มคีะแนนเฉลีย่ความหวงัทางการศกึษา ไมแ่ตกต่างกนั  
    สาํหรบัองคป์ระกอบดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา ดา้นความตัง้ใจ
ทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา  ดา้นความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา และดา้นความพยายาม
และอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา คะแนนความหวงัทางการศกึษา ก่อนการทดลองกบัหลงั
การตดิตามผล แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 สว่นดา้นเป้าหมายทางการศกึษา มี
คะแนนเฉลีย่ความหวงัทางการศกึษา ไมแ่ตกต่างกนั  
    สว่นคะแนนความหวงัทางการศกึษาโดยรวมและในแต่ละองคป์ระกอบ หลงัการทดลอง
กบัหลงัการตดิตามผล ไมแ่ตกต่างกนั     
   กลุ่มควบคมุ 
    คะแนนความหวงัทางการศกึษาโดยรวม หลงัการทดลองกบัก่อนการทดลอง  
ก่อนการทดลองกบัหลงัการตดิตามผล  และหลงัการทดลองกบัหลงัการตดิตามผล ไมแ่ตกต่างกนั 
    เมือ่พจิารณาในรายองคป์ระกอบ พบวา่ คะแนนความหวงัทางการศกึษาในแต่ละ
องคป์ระกอบ หลงัการทดลองกบัก่อนการทดลอง ไมแ่ตกต่างกนั   
    สาํหรบัองคป์ระกอบดา้นเป้าหมายทางการศกึษา ดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย 
ทางการศกึษา ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา และดา้นความพยายามและอดทนที่
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จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา มคีะแนนเฉลีย่ความหวงัทางการศกึษา ก่อนการทดลองกบัหลงัการตดิตามผล 
ไมแ่ตกต่างกนั สว่นดา้นความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา มคีะแนนเฉลีย่ความหวงัทางการศกึษา 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05   
    สว่นองคป์ระกอบดา้นเป้าหมายทางการศกึษา ดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย
ทางการศกึษา ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา และดา้นความพยายามและอดทนที่
จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา มคีะแนนเฉลีย่ความหวงัทางการศกึษา หลงัการทดลองกบัหลงัการตดิตามผล 
ไมแ่ตกต่างกนั สว่นดา้นความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา มคีะแนนเฉลีย่ความหวงัทาง 
การศกึษา แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05   
   สมมติฐานการวิจยัข้อท่ี 2 นกัเรยีนกลุม่ทดลองทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่มกบั
นกัเรยีนกลุ่มควบคุมทีไ่มไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม มคีวามหวงัทางการศกึษาหลงัการทดลอง และ
หลงัการตดิตามผล แตกต่างกนั 
    ผลการศึกษา  
     ความหวงัทางการศกึษาโดยรวม และรายองคป์ระกอบระหวา่งกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง ไมแ่ตกต่างกนั เมือ่พจิารณารายองคป์ระกอบ พบวา่ ทุกองคป์ระกอบ
คะแนนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไมแ่ตกต่างกนั 
     หลงัการทดลอง พบวา่ ความหวงัทางการศกึษาโดยรวมของกลุ่มทดลอง และ 
กลุ่มควบคุม มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 และเมือ่พจิารณารายองคป์ระกอบ 
พบวา่ ดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
และดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 สาํหรบัดา้นเป้าหมายทางการศกึษา และดา้นความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมาย
ทางการศกึษามคีวามหวงัทางการศกึษา ไมแ่ตกต่างกนั 
     หลงัการตดิตามผล พบวา่ ความหวงัทางการศกึษาโดยรวมของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณารายองคป์ระกอบ พบวา่ 
ดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา และดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 สว่นดา้นเป้าหมายทางการศกึษา ดา้นความเชื่อมัน่
วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา และดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
มคีวามหวงัทางการศกึษาไมแ่ตกต่างกนั 
 
การอภิปรายผล  
 การวจิยัเรือ่ง การศกึษาและพฒันารปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทาง 
การศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ ผูว้จิยัอภปิรายผล ดงัน้ี 
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 1.  การศึกษาลกัษณะความหวงัทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น 
  จากวตัถุประสงคข์องการวจิยัขอ้ที ่ 1 เพือ่ศกึษาลกัษณะความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีน 
วยัรุน่ ผลการศกึษาพบวา่ นกัเรยีนวยัรุน่มคีวามหวงัทางการศกึษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู แสดง
ใหเ้หน็วา่นกัเรยีนวยัรุน่มคีวามหวงัทางการศกึษาสงู ซึง่จากการสอบถามและสมัภาษณ์นกัเรยีนทีก่าํลงั
ศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ในเบือ้งตน้ พบวา่ นกัเรยีนสว่นใหญ่มคีวามหวงัในดา้นการศกึษา 
โดยนกัเรยีนมคีวามหวงัอยากไดค้ะแนนในรายวชิาต่างๆ ทีด่ขี ึน้ มเีกรดเฉลีย่ทีส่งูขึน้ ไดเ้รยีนในสิง่ที่
ตนสนใจ ตลอดจนเรยีนจบ ไดศ้กึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ มงีานทีด่ทีาํ เป็นตน้ และมนีกัเรยีนบางสว่นมี
ความหวงัทางดา้นครอบครวัและสขุภาพตามลาํดบั นอกจากนัน้ในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม เพือ่
เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา นกัเรยีนไดก้ล่าวเกีย่วกบัความหวงัทางการศกึษาของตนไว ้อยา่ง
สอดคลอ้งกนัวา่ “อยากไดเ้กรดเฉลีย่ทีด่ขี ึน้กวา่เดมิ อยากใหเ้รยีนวชิาภาษาองักฤษดขีึน้ วชิาประวตัศิาสตร์
ดขีึน้” “ไมอ่ยากใหเ้กรดเฉลีย่แยล่งกวา่เดมิ เรยีนวชิาภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ และ
ภาษาญีปุ่น่ดขีึน้” “อยากใหเ้กรดเฉลีย่ดขีึ้น โดยเฉพาะวชิาคณติศาสตร”์ จากสิง่เหล่าน้ีจงึแสดงใหเ้หน็
ถงึความความหวงัทางการศกึษาทีน่กัเรยีนตอ้งการ 
  ทัง้น้ีแมคเดอรม์อทและซไนเดอร ์ (McDermott; & Snyder.  2000: 55) ไดก้ล่าวถงึ
ขอบเขตของความหวงัในวยัรุน่วา่ประกอบดว้ย ขอบเขตทางการศกึษา ขอบเขตของสมัพนัธภาพในครอบครวั 
ขอบเขตของการพกัผอ่นหยอ่นใจ ขอบเขตของความปลอดภยั ขอบเขตทางดา้นจติวญิญาณ ขอบเขต
ทางดา้นสขุภาพและการออกกาํลงักาย และขอบเขตในเรือ่งของความรกั โดยเมือ่กลา่วถงึขอบเขตทาง 
การศกึษาจากงานวจิยัทีม่อียูใ่นปจัจุบนักบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา และนกัศกึษามหาวทิยาลยั 
พบว่า ความหวงัมคีวามสมัพนัธอ์ย่างมากกบัการประสบความสาํเรจ็ทางการศกึษา ทัง้น้ีความหวงั
เกีย่วขอ้งกบัการประสบความสาํเรจ็โดยการมคีะแนนสอบทีส่งูขึน้ (Snyder; & Lopez.  2002: 263) 
  เมือ่พจิารณาในรายองคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ พบวา่ 
ดา้นเป้าหมายทางการศกึษาอยูใ่นระดบัสงู แสดงใหเ้หน็วา่ นกัเรยีนวยัรุน่มเีป้าหมายทางการศกึษาสงู 
ซึง่จากการเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้ โดยการสอบถามและสมัภาษณ์นกัเรยีนเกีย่วกบัเป้าหมายในการเรยีน
ของตนนัน้ สว่นใหญ่นกัเรยีนมคีวามหวงัอยากสอบผา่น มผีลการเรยีนทีด่ ีเรยีนจบตามเวลาทีก่าํหนด 
ไดเ้รยีนต่อในระดบัทีส่งูขึน้ ไดป้ระกอบอาชพีตามทีถ่นดัหรอืตอ้งการ เป้าหมายต่างๆ ตามทีน่กัเรยีน
ไดก้ล่าวมาน้ี สะทอ้นใหเ้หน็วา่ นกัเรยีนวยัรุน่มทีัง้เป้าหมายระยะสัน้และเป้าหมาย และระยะยาวทาง
การศกึษา และจากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพื่อเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา โดยเฉพาะ
ในครัง้ที ่3 (เป้าหมายระยะยาวทางการศกึษา) และครัง้ที ่4 (การตัง้เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา) 
พบวา่ นกัเรยีนสว่นใหญ่มกีารตัง้เป้าหมายทางการศกึษาทัง้เป้าหมายระยะยาวและเป้าหมายระยะสัน้
ของตนไวก่้อนหน้าอยา่งคอ่นขา้งชดัเจน ทัง้น้ีสงัเกตจากการทีใ่หน้กัเรยีน สามารถบอกถงึเป้าหมาย
ระยะยาวและระยะสัน้ทางการศกึษาทีต่นเองตอ้งการไดอ้ยา่งมุง่มัน่และรวดเรว็ โดยสอดคลอ้งกบัสถานการณ์
การเรยีนของตน ซึง่สิง่เหล่าน้ีแสดงใหเ้หน็วา่นกัเรยีนไดม้กีารตัง้หรอืกาํหนดเป้าหมายทางการศกึษา
ของตนไวใ้นเบือ้งตน้บา้งแลว้ ซึง่เป้าหมายระยะยาวทางการศกึษาทีน่กัเรยีนไดก้ําหนดไว ้เชน่ การได้
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เป็นตํารวจ การไดเ้ป็นนักเรยีน การไดเ้ป็นแพทย ์ เป็นตน้ และเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาที่
นกัเรยีนไดก้ําหนดไว ้ เชน่ การไดเ้กรดเฉลีย่ทีด่ขี ึน้กวา่เดมิ การเรยีนวชิาภาษาองักฤษ คณติศาสตร์
ไดด้ขีึน้ เป็นตน้ 
  เป้าหมายทางการศกึษา จงึถอืเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัของการเป็นผูม้คีวามหวงั ทาง
การศกึษา ดงัที ่แมคเดอรม์อท และ ซไนเดอร ์(McDermott; & Snyder.  1999: 61) ไดก้ล่าววา่ เป้าหมาย
สามารถแบ่งไดเ้ป็นเป้าหมายระยะสัน้และเป้าหมายระยะยาว ซึง่บุคคลทีม่คีวามหวงัสงูจะมทีัง้เป้าหมาย
ระยะยาวและเป้าหมายระยะสัน้ ทัง้น้ีแต่ละชว่งเวลาทีเ่ราสามารถบรรลุเป้าหมายระยะสัน้เหล่านัน้ได ้
เราจะเกดิการตระหนกัไดว้า่แต่ละกา้วๆ ทีเ่ราสาํเรจ็นัน้จะสามารถนําเราไปสูค่วามสาํเรจ็ทีย่ ิง่ใหญ่มาก
ขึน้หรอืเป้าหมายระยะยาวทีเ่ราตัง้ไวน้ัน่เอง 
  สาํหรบัดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาพบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง แสดง
ใหเ้หน็วา่นกัเรยีน มคีวามหวงัทางการศกึษาในดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาปานกลาง 
ทัง้น้ีก่อนการเกบ็รวมรวบขอ้มลูจากแบบสอบถาม โดยไดม้กีารสอบถามและสมัภาษณ์นกัเรยีนในเบือ้งตน้
เกีย่วกบัวธิกีารหรอืแนวทางทีจ่ะทาํใหต้นบรรลุเป้าหมายทางการเรยีน นกัเรยีนกล่าววา่ มกีารทาํงาน
หรอืทาํการบา้นทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งสมํ่าเสมอ เขา้เรยีนอยา่งต่อเน่ือง และมนีกัเรยีนบางสว่นทีก่ลา่ววา่
มกีารทบทวนบทเรยีนหาความรูเ้พิม่เตมิ และเขา้รว่มกจิกรรมทีส่ง่เสรมิดา้นการเรยีนคอ่นขา้งน้อย นอกจากนัน้
ในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา โดยเฉพาะในครัง้ที ่5 (วถิทีาง
ทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา) จากการสมัภาษณ์เพิม่เตมิในนกัเรยีนทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 2 กพ็บวา่ มนีกัเรยีนจาํนวนหน่ึงกล่าววา่ “ไมรู่จ้ะทาํอยา่งไรใหผ้ลการเรยีนของตนดขีึน้” 
หรอืกล่าวถงึการยงัไมเ่คยไดค้ดิหาแนวทางในการไปสูเ่ป้าหมายไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ จะตอ้งทาํอยา่งไร 
และจากการสงัเกตการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา พบวา่ มนีกัเรยีน
เพยีงสว่นหน่ึงทีส่ามารถคดิหาแนวทางและขัน้ต่างๆ ทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษาของตนไดอ้ยา่ง
รวดเรว็และชดัเจน ซึง่นกัเรยีนสว่นใหญ่คอ่นขา้งใชเ้วลาในการคดิหาแนวทางเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายทาง
การศกึษาของตน แต่ดว้ยลกัษณะของการใหค้าํปรกึษากลุ่มทีส่มาชกิในกลุ่มชว่ยสง่เสรมิเพื่อนสมาชกิ
ดว้ยกนั จงึสามารถชว่ยใหค้น้หาแนวทางและขัน้ตอนต่างๆ ไดต่้อไป สิง่เหลา่น้ีจงึอาจสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
ระดบัของความหวงัทางการศกึษาในดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาได ้ 
  ทัง้น้ี วถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาเป็นองคป์ระกอบหน่ึงทีส่าํคญัของการมี
ความความหวงัทางการศกึษา ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัเป้าหมาย ดงัทีซ่ไนเดอรแ์ละคณะ (Snyder; & 
Lopez.  2002: 258) กล่าววา่ พลงัแหง่วถิทีาง (Pathway) เป็นความคดิเพือ่วางแผนหาทางหรอืวธิกีาร
ทีจ่ะนําบุคคลไปสูเ่ป้าหมาย บุคคลทีม่พีลงัแหง่วถิทีางสงูจะหาทางในการบรรลุเป้าหมายไดห้ลายแนวทาง 
และสอดคลอ้งกบั โนวอทน่ี (Nowotny.  1989: 57 – 61) ทีก่ล่าววา่ ความหวงั เกีย่วขอ้งกบัอนาคตที่
เกดิขึน้ภายในบุคคล โดยมกีารกระทาํบางอยา่ง เชน่ การตัง้เป้าหมาย การวางแผน และมกีารนําพลงั
มาสรา้งและดาํเนินงานต่างๆ ดว้ย   
  สว่นดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาพบวา่อยูใ่นระดบัสงูนัน้ แสดงให้
เหน็วา่ นกัเรยีนสว่นใหญ่มคีวามคดิรเิริม่หรอืจะดาํเนินการต่างๆ เพื่อทีจ่ะทาํใหต้นบรรลุเป้าหมายทาง 
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การศกึษา ทัง้น้ีก่อนการไดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา กพ็บว่า
นกัเรยีน มคีวามหวงัทางการศกึษาในดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาอยูใ่นระดบัสงู
เชน่เดยีวกนั โดยในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุม่เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา โดยเฉพาะ
ในครัง้ที ่ 6 (ความตัง้ใจทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมาย) นกัเรยีนไดแ้สดงออกถงึความตัง้ใจทีจ่ะดาํเนินการต่างๆ
ตามแนวทางและขัน้ตอนทีต่นไดก้ําหนดไวอ้ยา่งมุง่มัน่ โดยกล่าววา่ “จะเริม่อ่านหนงัสอืทุกวนั”  “จะไมห่ลบั
เวลาเรยีน” “จะทอ่งศพัทใ์หไ้ดว้นัละ 10 คาํ” “จะตอ้งกลบัไปทาํ”  จากสิง่เหลา่น้ีจงึสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการมี
ความคดิรเิริม่ทีจ่ะดาํเนินการต่างๆ ทางดา้นการศกึษาของตน  
  ดงัที ่ลแูทนซ ์(Luthans.  2006: 18) ไดก้ล่าวเกีย่วกบัความหวงัไวว้า่ อยูบ่นพืน้ฐานของ
การรบัรูถ้งึความสาํเรจ็ อนัประกอบไปดว้ยความตัง้ใจ (พลงัทีไ่ปสูเ่ป้าหมาย) และวถิทีาง (การวางแผน
เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย) และสอดคลอ้งกบั ซไนเดอร ์และคณะ (Snyder; & et al.  2002: 258) ทีไ่ด้
กล่าวเกีย่วกบัการมพีลงัแหง่ความตัง้ใจวา่ เป็นการรบัรูถ้งึความสามารถทีจ่ะรเิริม่และดาํเนินไปใหถ้งึ
เป้าหมาย เชน่ มคีวามคดิทีว่า่ฉนัสามารถ ฉนัจะไมห่ยดุ ฉนัพรอ้มทีจ่ะทาํ ทัง้น้ีหากนกัเรยีนมกีารคดิ 
ถงึแนวทางทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมายกจ็ะชว่ยเพิม่ความตัง้ใจในทางกลบักนักจ็ะทาํใหเ้กดิหนทางมากยิง่ขึน้ดว้ย 
จากผลดงักล่าวแมว้า่ ในดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาพบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง แต่
เมือ่ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาอยูใ่นระดบัสงูกม็แีนวโน้มวา่ หากนกัเรยีนไดร้บั
การสง่เสรมิใหค้น้หาแนวทางต่างๆ เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายของตนแลว้ กอ็าจทาํใหน้กัเรยีนเป็นผูม้คีวามหวงั
ทางการศกึษาทีส่งูขึน้ได ้ 
  ดา้นความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษานัน้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงวา่
นกัเรยีนสว่นใหญ่มคีวามเชือ่วา่ตนเองจะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาปานกลาง ทัง้น้ีจากการเกบ็ขอ้มลู
ในเบือ้งตน้โดยการสอบถามและสมัภาษณ์นกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาชัน้ปีที ่ 2 พบวา่ นกัเรยีน
สว่นใหญ่แมจ้ะเชื่อวา่ ตนสามารถเรยีนต่อไปไดแ้ต่กม็นีกัเรยีนบางสว่นทีแ่สดงถงึความไมแ่น่ใจวา่ ตน
จะสามารถทาํใหผ้ลการเรยีนดหีรอืดขีึน้ได ้ 
  ดงัทีม่นีกัเรยีนกล่าววา่ “มคีวามหวงัในเรือ่งการเรยีน อยากทีจ่ะไดเ้กรดสงู แต่ไมรู่ว้า่จะ
ทาํไดห้รอืไม”่ นอกจากนัน้ ในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพื่อเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา 
นกัเรยีนบางคนแสดงถงึความไมเ่ชื่อมัน่ในการเรยีนบางรายวชิา ซึง่รายวชิาทีม่คีวามสอดคลอ้งกนั สว่นใหญ่
คอื คณติศาสตรแ์ละภาษาองักฤษ จากสิง่เหล่าน้ี จงึอาจมผีลต่อความเชื่อมัน่ในการบรรลุเป้าหมายใน
การเรยีนของตน ความเชื่อมัน่วา่ จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา จงึเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัของการมี
ความหวงัทางการศกึษา ดงัที ่โนวอทน่ี (Nowotny.  1989: 57 – 61) กล่าววา่ ความหวงั เกีย่วขอ้งกบั
อนาคตทีเ่กดิขึน้ภายในบุคคลประกอบกบัความไวว้างใจ เชื่อมัน่ทีบุ่คคลม ี 
  สาํหรบัดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาพบวา่อยูใ่นระดบัสงู
นัน้ แสดงใหเ้หน็วา่ นกัเรยีนมคีวามพยายามและอดทนในการทาํสิง่ต่างๆ เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษา
ทีต่นตัง้ไวส้งู ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะเมือ่นกัเรยีนพบกบัอุปสรรคต่างๆ ในการเรยีนนกัเรยีนสามารถหา
แนวทางหรอืวธิกีารในการจดัการกบัอุปสรรคตลอดจนไมย่อ่ทอ้ในการทีจ่ะทาํใหต้นไปสูเ่ป้าหมายทาง
การศกึษาทีต่ ัง้ไว ้ดงัทีใ่นการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา นกัเรยีน
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บางคนไดก้ล่าวเกีย่วกบัสถานการณ์ทางการเรยีนในอดตีวา่ “เมือ่ไมเ่ขา้ใจบทเรยีนกจ็ะใหเ้พือ่นตวิให”้  
“เคยมผีลการเรยีนภาษาองักฤษทีไ่มค่อ่ยดนีกัแต่ไดพ้ีต่วิภาษาองักฤษให ้ จงึทาํใหผ้ลเรยีนภาษาองักฤษ
ดขีึน้กวา่แต่ก่อน” นอกจากนัน้ยงัมนีกัเรยีนบางคนกล่าวถงึผลการสอบของตนในแต่ละครัง้ซึง่ยงัไมค่อ่ยด ี
แต่กต็อ้งยอมรบัและหาทางต่อไป จากสิง่เหล่าน้ี อาจสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการมคีวามพยายามและอดทน
ของนกัเรยีนในการทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาของตน  
  การมคีวามหวงัจงึเกีย่วขอ้งกบัการหาวธิกีารอื่นๆ หากวธิกีารก่อนหน้าหรอืวธิกีารทีค่ดิไว้
ไมไ่ดผ้ลอนัเน่ืองมาจากอุปสรรค ซึง่เมือ่บุคคลมคีวามหวงัจะกระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมในการเผชญิปญัหา
หรอือุปสรรค (Dufalt; & Martocchio.  1985: 380) และสอดคลอ้งกบัทีน่กัเรยีนไดก้ล่าวเกีย่วกบัความหวงัวา่ 
“เป็นการทีเ่ราอยากจะไปใหถ้งึเป้าหมายทีเ่ราตอ้งการ โดยไมว่า่ความหวงัจะยากแคไ่หนกข็ึน้อยูก่บั
ความพยายามและความมุง่มัน่กบัสิง่นัน้ๆ” ทัง้น้ีในชว่งเวลาทีน่กัเรยีนพบวา่ ผลการเรยีนของตน ยงั
ไมเ่ป็นทีพ่อใจ อาจเกดิภาวะของความเครยีดและการทีน่กัเรยีนสามารถเผชญิกบัภาวะดงักล่าวไดน้ัน้
สะทอ้นใหเ้หน็วา่ นกัเรยีนเป็นผูม้คีวามอดทนซึง่เป็นสิง่ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการมคีวามหวงั ดงัที ่โนวอทน่ี 
(Nowotny.  1989: 57 – 61) กล่าวเกีย่วกบัผลความหวงัวา่ จะทาํใหบุ้คคลมคีวามสามารถในการเผชญิ
กบัความเครยีด เกดิพลงัและมคีวามอดทน  
 2. การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบความหวงัทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น 
  จากวตัถุประสงคข์องการวจิยัขอ้ที ่2 เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษา
ของนกัเรยีนวยัรุน่ ผลการศกึษาพบวา่ องคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ เป้าหมายทางการศกึษา วถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา  
ความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา ความเชื่อมัน่วา่ จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา และ
ความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา  
  ทัง้น้ีผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสาํรวจเพือ่ศกึษาวา่ องคป์ระกอบของความหวงัทาง 
การศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่มกีีอ่งคป์ระกอบ อะไรบา้ง โดยการสกดัองคป์ระกอบดว้ยวธิกีารวเิคราะห์
องคป์ระกอบรว่ม (Common Factor Analysis) แบบ Principal Axis Factoring โดยใชว้ธิกีารหมนุ
แกนตัง้ฉาก (Orthogonal Rotation) ดว้ยวธิแีวรแิมกซ ์(Varimax Method) และพบวา่ ไดอ้งคป์ระกอบ
ทัง้หมด 5 องคป์ระกอบ ซึง่ขอ้คาํถามในแต่ละองคป์ระกอบนัน้เขา้พอดกีบัองคป์ระกอบทัง้ 5 องคป์ระกอบ 
มพีสิยัของค่าไอเกนอยูร่ะหวา่ง 0.891 – 5.801 และมคี่าความแปรปรวนสะสมรอ้ยละ 69.09 และเพือ่
ตรวจสอบความตรงตามทฤษฎหีรอืความสอดคลอ้งของ โมเดลความหวงัทางการศกึษากบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
ดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัทีส่อง พบวา่ โมเดลมคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลู 
เชงิประจกัษ์ โดยองคป์ระกอบทัง้ 5 องคป์ระกอบมน้ํีาหนกัองคป์ระกอบอยูใ่นระดบัมากทุกองคป์ระกอบ 
คอื อยูร่ะหวา่ง 0.374 – 0.917 และพบวา่มนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 ทุกองคป์ระกอบ แสดงวา่
องคป์ระกอบทัง้ 5 ดา้น เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัของความหวงัทางการศกึษา ซึง่สอดคลอ้งกบัสโตแลนด ์
(Stoland.  1969: 189) ทีก่ล่าวถงึลกัษณะของผูท้ีม่คีวามหวงัไวว้า่ เป็นผูท้ีม่กีารรบัรูถ้งึความสาํคญั
และความเป็นไปไดใ้นการบรรลุเป้าหมายในระดบัสงู ตลอดจนมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะกระทาํการใดๆ
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เพือ่ไปสูเ่ป้าหมาย และสอดคลอ้งกบัการใหค้วามหมายเกีย่วกบัความหวงัของ ลแูทนซ ์(Luthans.  2006: 18) 
โดยกล่าววา่ ความหวงัอยูบ่นพืน้ฐานของการรบัรูถ้งึความสาํเรจ็ อนัประกอบไปดว้ยความตัง้ใจ (พลงั
ทีไ่ปสูเ่ป้าหมาย) และวถิทีาง (การวางแผนเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย) ตลอดจนเกีย่วขอ้งกบัความไวว้างใจ 
ความเชื่อมัน่ในตนเอง ซึง่เมือ่บุคคลมคีวามหวงัจะทาํใหเ้กดิพลงัและมคีวามอดทนทีจ่ะปรบัสภาพต่างๆ 
ของทัง้รา่งกายและจติใจ (Lange.  1978: 128) รวมทัง้การมคีวามหวงัจะกระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมใน
การเผชญิปญัหาหรอือุปสรรค และเลอืกแสดงออกในทางทีจ่ะสามารถทาํใหต้นสมหวงัได ้ 
  นอกจากนัน้จากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา 
นกัเรยีนไดก้ล่าวเกีย่วกบัความหมายและลกัษณะของผูท้ีม่คีวามหวงัทางการศกึษาไวว้า่ “ตอ้งเป็นผูท้ี ่
มคีวามมุง่มัน่พยายาม”  “มเีป้าหมายในชวีติทีช่ดัเจน” “มคีวามอดทนไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรคต่างๆ” “มี
ความเชือ่มัน่ทีจ่ะทาํสิง่ต่างๆ เพือ่ไปสูเ่ป้าหมาย” และสอดคลอ้งกบัคาํสมัภาษณ์ของครแูละนกัเรยีนใน
เบือ้งตน้ทีก่ลา่ววา่ ความหวงัทางการศกึษาประกอบไปดว้ย การสรา้งเป้าหมายทางดา้นการศกึษาที่
เหมาะสมสาํหรบัตน โดยพยายามหาวธิกีารต่างๆ ทีจ่ะทาํตนใหบ้รรลุเป้าหมายนัน้ๆ ทัง้น้ีตอ้งมคีวามตัง้ใจ 
เชื่อมัน่ พยายามและอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ ทีเ่ขา้มา ทัง้น้ีพบวา่ องคป์ระกอบดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุ
เป้าหมายทางการศกึษามคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบมากทีส่ดุ แสดงใหเ้หน็วา่การทีม่คีวามหวงัทางการศกึษานัน้
สามารถวดัไดจ้ากความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาเป็นสาํคญั ซึง่ประกอบดว้ยตวัชีว้ดัสีต่วั 
และพบวา่ตวัชีว้ดัทัง้สีต่วัมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05  แสดงวา่ตวัชีว้ดัทัง้สีต่วัเป็นตวัชีว้ดัทีส่าํคญั
ของโมเดลความหวงัทางการศกึษา สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ ซไนเดอร ์ (Snyder. 1994: 53) ที่
กล่าวไวว้า่ พลงัแหง่ความตัง้ใจ (Agency) เป็นองคป์ระกอบหน่ึงทีส่าํคญัของการมคีวามหวงั ซึง่เป็น
การทีม่คีวามตัง้ใจและรบัรูถ้งึความสามารถทีจ่ะรเิริม่ และดาํเนินไปใหถ้งึเป้าหมาย โดยความคดิเหล่าน้ี
ทาํใหบุ้คคลเกดิการรบัรูว้า่ตนสามารถเริม่และคงไวซ้ึง่การกระทาํทีนํ่าไปสูเ่ป้าหมายทีต่อ้งการได ้ และ
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เฮริท์ (Herth.  1992: 116) ทีก่ล่าววา่ ความหวงัเป็นความรูส้กึมัน่ใจในทางบวก
วา่จะเกดิขึน้ในอนาคต ทาํใหเ้กดิเป็นความรูส้กึวา่จะตัง้ใจทาํใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่นตอ้งการ  
  สว่นองคป์ระกอบดา้นเป้าหมายทางการศกึษา และวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
พบวา่ มน้ํีาหนกัองคป์ระกอบเทา่กบั 0.872 และ 0.713 ตามลาํดบั แสดงวา่องคป์ระกอบทัง้สองมี
บทบาททีส่าํคญัใกลเ้คยีงกนัในการวดัความหวงัทางการศกึษา และพบวา่ ตวัชีว้ดัทุกตวัมน้ํีาหนกัองคป์ระกอบ
ทีม่นียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 แสดงวา่ตวัชีว้ดัทุกตวัเป็นตวัชีว้ดัทีส่าํคญัของโมเดลความหวงัทาง
การศกึษา สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ โนวอทน่ี (Nowotny.  1989: 92) ทีก่ล่าววา่ ความหวงั เกีย่วขอ้ง
กบัอนาคตทีเ่กดิขึน้ภายในบุคคลประกอบกบัความไวว้างใจ เชื่อมัน่ทีบุ่คคลม ีและยงัเกีย่วขอ้งกบัการกระทาํ
บางอยา่ง เชน่ การตัง้เป้าหมาย การวางแผน โดยมกีารนําพลงัมาสรา้งและดาํเนินงานต่าง  ๆสว่นองคป์ระกอบ
ดา้นความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา และความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย
ทางการศกึษานัน้ พบวา่ มน้ํีาหนกัองคป์ระกอบเทา่กบั 0.576 และ 0.374 ตามลาํดบั และพบวา่
ตวัชีว้ดัทุกตวัมน้ํีาหนกัองคป์ระกอบทีม่นียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 ทุกตวั แสดงวา่ ตวัชีว้ดัทุกตวั
เป็นตวัชีว้ดัทีส่าํคญัของโมเดลความคาดหวงัทางการศกึษา ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ดฟูอลท ์และ
มาทอคชโิอ (Dufalt; & Martocchio.  1985: 380) ทีก่ล่าววา่ ความหวงัเป็นความคาดหวงัและความเชื่อมัน่วา่
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จะบรรลุถงึสิง่ทีด่ใีนอนาคต โดยเมือ่บุคคลมคีวามหวงัจะเป็นสิง่กระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมในการเผชญิ
ปญัหาหรอือุปสรรค ตลอดจนจะเลอืกแสดงออกในทางทีจ่ะสามารถทาํใหต้นสมหวงัได ้นอกจากน้ีแลว้ 
ความหวงัยงัเกีย่วขอ้งกบัความไวว้างใจ ความเชื่อมัน่ในตนเองตลอดจนโชคชะตา (Lange.  1978: 128; 
Herth.  1992: 116; & Nowotny.  1989: 57 – 61) 
 3. รปูแบบการให้คาํปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความหวงัทางการศึกษา 
  จากวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ที ่3 เพื่อพฒันารปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพื่อเสรมิสรา้ง
ความหวงัทางการศกึษา ผูว้จิยัไดพ้ฒันารปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา 
โดยนําแนวคดิ ทฤษฎแีละเทคนิคต่างๆ ของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ การใหค้าํปรกึษา 
แบบโซลชูัน่-โฟกสั และการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันารปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
ซึง่ทัง้ 3 ทฤษฎมีแีนวคดิและเทคนิคต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบัการเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา ดงัน้ี  
  3.1 การใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ 
   แนวคดิของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดินัน้ มคีวามสอดคลอ้งกบัการเสรมิสรา้ง
ความหวงัทางการศกึษา ดงัที ่ซไนเดอร ์(Snyder.  2000: 112 – 113) กล่าววา่ กระบวนการของการตัง้เป้าหมาย
เชงิปฏบิตักิารทีช่ดัเจนของความหวงันัน้เป็นธรรมชาตขิองการบาํบดัแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ โดยเฉพาะ
กระบวนการของวถิทีาง (pathways) ซึง่จากการวจิยัทางคลนิิกโดยทัว่ไปพบวา่ ชว่ยใหบ้รรลุเป้าหมาย
ของการบาํบดั ทัง้น้ีผูร้บับรกิารทีร่กัษาดว้ยการบาํบดัแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ จะไดส้มัผสักบัแรงกระตุน้
และความคดิแบบประมวลผลทีค่อ่ยๆ เพิม่ขึน้ และในการทีจ่ะทาํใหเ้กดิความหวงั กค็อื ตอ้งทาํใหเ้กดิ
ทัง้แรงกระตุน้และความคดิแบบประมวลผล ซึง่บางครัง้การทีผู่ร้บัคาํปรกึษารบัรูถ้งึพลงัและมคีวามกระตอืรอืรน้
ต่อเป้าหมายของตน แต่ขาดซึง่การรบัรูถ้งึความสามารถทีจ่ะคน้พบเสน้ทางเพือ่ไปถงึเป้าหมาย หรอื
ในขณะเดยีวกนัผูร้บัคาํปรกึษาพรอ้มทีจ่ะสรา้งเสน้ทางเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายแต่ขาด ซึง่ความคดิทีม่แีรงกระตุน้
ทีจ่ะทาํใหเ้ป้าหมายนัน้ประสบความสาํเรจ็ กม็ไิดห้มายความวา่ผูน้ัน้จะเป็นผูท้ีม่คีวามหวงัสงู เน่ืองจาก
ขาดองคป์ระกอบทีจ่าํเป็นต่อการเกดิความหวงั ลกัษณะของการบาํบดัแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิจงึเป็น
สิง่ทีก่ระตุน้ใหเ้กดิความหวงัได ้ 
   ทัง้น้ีการพฒันารปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่ม เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา
ไดนํ้าเทคนิคต่างๆ ของทฤษฎกีารใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิมาประยุกตใ์ชใ้นการใหค้าํปรกึษา
ครัง้ที ่3 (เป้าหมายระยะยาวทางการศกึษาของฉนั) โดยใชว้ธิกีารฉายสิง่ทีเ่กดิขึน้ในขณะน้ีไปสูอ่นาคต
อกี 10 ปีขา้งหน้า เพือ่ใหส้มาชกิกลุ่มไดท้บทวนถงึความสาํเรจ็หรอืเป้าหมายสงูสดุของตน ซึง่จะนําไปสู่
การกาํหนดเป้าหมายระยะสัน้ต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายระยะยาวดงัทีต่ ัง้ไว ้ดงัที ่แมคเดอรม์อท
และ ซไนเดอร ์(McDermott; & Snyder.  1999: 61) กล่าววา่ บุคคลทีม่คีวามหวงัสงูจะมทีัง้เป้าหมาย
ระยะยาวและเป้าหมายระยะสัน้ โดยสามารถแบ่งระดบัของเป้าหมายระยะยาวไดเ้ป็นขัน้ตอนหรอืเป้าหมาย
ระยะสัน้ทีไ่มย่ากเกนิไป ซึง่สามารถทาํใหป้ระสบความสาํเรจ็ไดง้า่ยหรอืสามารถจดัการไดง้า่ยกวา่ ทัง้น้ี 
แต่ละชว่งเวลาทีเ่ราสามารถบรรลุเป้าหมายระยะสัน้เหลา่นัน้ได ้ เราจะเกดิการตระหนกัไดว้า่ แต่ละกา้วๆ 
ทีเ่ราสาํเรจ็นัน้จะสามารถนําเราไปสูค่วามสาํเรจ็ทีย่ ิง่ใหญ่มากขึน้ หรอืเป้าหมายระยะยาวทีเ่ราตัง้ไวน้ัน่เอง 



 
 

149 

และในการตัง้เป้าหมายระยะยาว เพื่อเป็นการใหส้มาชกิกลุ่มรบัรูถ้งึความเป็นไปไดข้องเป้าหมายเหล่านัน้ 
ไดม้กีารนําเทคนิคการปรบัแนวคดิใหอ้ยูบ่นทางสายกลางมาประยกุตใ์ชใ้นการใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่ 3 ดว้ย 
ซึง่ทาํใหส้มาชกิกลุ่มไดท้บทวนว่า เป้าหมายระยะยาวทีต่นตัง้ไวน้ัน้ว่า ในสภาพความเป็นจรงิแลว้
ตนสามารถทาํใหเ้ป็นไปไดห้รอืไม ่ ทัง้น้ีหากสมาชกิกลุ่มตัง้เป้าหมายทีไ่มส่อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ
กเ็ป็นไปไดย้ากทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมายเหล่านัน้  
   นอกจากนัน้มกีารนําวธิกีารสรา้งจนิตนาการเพือ่กระตุน้ความคดิและความรูส้กึใหม่
มาประยกุตใ์ชใ้นการใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่4 (การตัง้เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา) โดยเป็นการให้
สมาชกิกลุ่มนึกถงึสถานการณ์การเรยีนของตนในปจัจุบนั และจากสถานการณ์นัน้ กใ็หส้มาชกิคดิถงึ
สิง่ทีต่นเองตอ้งการซึง่เกีย่วขอ้งกบัการเรยีนของตน ณ ปจัจุบนั ซึง่วธิกีารดงักล่าวเป็นการใหส้มาชกิ
กาํหนดเป้าหมายทางการศกึษา โดยเป็นเป้าหมายระยะสัน้ทีต่นเองตอ้งการในปจัจุบนั จากนัน้ใหส้มาชกิกลุ่ม
ไดจ้นิตนาการถงึความรูส้กึวา่หากตนบรรลุเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา ดงัทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้จะเป็น
อยา่งไร ซึง่เป็นการกระตุน้ความคดิและความรูส้กึใหม ่จากการรบัรูถ้งึความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ ทัง้น้ี
สอดคลอ้งกบัแมคเดอรม์อทและซไนเดอร ์(McDermott; & Snyder.  1999: 27) ทีไ่ดก้ล่าวไวว้า่ การระบุ
หรอืการตัง้เป้าหมายเป็นขัน้ตอนทีส่าํคญัขัน้ตอนหน่ึงของการสรา้งความหวงั ซึง่สามารถเริม่ไดต้ัง้แต่
เป้าหมายเลก็ๆ ก่อน กล่าวคอื เป็นเป้าหมายทีไ่มย่ากจนเกนิไปหรอืสามารถบรรลุหรอืเป็นไปได ้แต่กม็ี
ความสาํคญัสาํหรบับุคคลนัน้ๆ ทัง้น้ีใหค้ดิหรอืตัง้เป้าหมายภายใตส้ถานการณ์ในปจัจุบนั นอกจากนัน้
เป้าหมายทีต่ ัง้หรอืคาดหวงัไว ้ บุคคลสามารถรบัรูถ้งึระยะเวลาทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ตลอดจนรบัรูถ้งึ
ความเปลีย่นแปลงเมือ่เป้าหมายนัน้ๆ บรรลุผล และมกีารใชเ้ทคนิคการตดิขอ้ความหรอืความคดิ ทางบวก
ในตําแหน่งทีส่ามารถเหน็ไดช้ดัเจน กล่าวคอื เมือ่สมาชกิรบัรูถ้งึความรูส้กึเมือ่เป้าหมายทีต่นตัง้ไวเ้หลา่นัน้
สาํเรจ็แลว้ กใ็หเ้ขยีนความรูส้กึดงักล่าวในกระดาษโน้ตและตดิไวใ้นตําแหน่งใดกไ็ดท้ีส่มาชกิคดิวา่สามารถ
สงัเกตเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจน ทัง้น้ีเพือ่เป็นการกระตุน้สมาชกิใหท้าํสิง่ต่างๆต่อไปเพื่อไปสูค่วามเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว 
   ในการใหค้าํปรกึษากลุม่เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา ครัง้ที ่6 (ความตัง้ใจ
ทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมาย) ไดม้กีารนําเทคนิคการพดูกบัตนเองหลายๆ ครัง้ในแต่ละวนัถงึความคดิทางบวก
หรอืความคดิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเอง และการตดิขอ้ความหรอืความคดิทางบวกทีต่นมใีนตําแหน่งที่
สามารถเหน็ไดช้ดัเจน โดยเป็นการใหส้มาชกิกลุ่มลองคดิคาํพดูเป็นประโยคสัน้  ๆทีแ่สดงถงึการมคีวามมุง่มัน่ 
ความคดิรเิริม่ และความพรอ้มทีจ่ะลงมอืปฏบิตัติามแนวทางต่างๆ ทีต่นไดต้ัง้ไว ้และนําเสนอประโยค
เหลา่นัน้ดว้ยน้ําเสยีงทีเ่ขม้แขง็ จากนัน้ใหส้มาชกิกลุ่มเขยีนประโยคดงักล่าวลงในกระดาษโน้ตและนําไปตดิ
ในตําแหน่งทีต่นสามารถเหน็ไดช้ดัเจนภายในบา้น พรอ้มทัง้ในแต่ละวนัใหส้มาชกิแต่ละคนพดูซํ้าๆ กบั
ตนเองถงึขอ้ความทีต่นไดเ้ขยีนไว ้ เพื่อเป็นการสนบัสนุนและกระตุน้ใหส้มาชกิไดด้าํเนินตามแนวทาง
ทีต่นไดต้ัง้ไวอ้ยา่งมุง่มัน่และต่อเน่ืองต่อไป ดงัที ่ซไนเดอร ์(Snyder.  1994: 53) ไดก้ล่าววา่ การมพีลงั
แหง่ความตัง้ใจ (Agency) เป็นการรบัรูถ้งึความสามารถทีจ่ะรเิริม่ และดาํเนินไปใหถ้งึเป้าหมาย เชน่ 
มคีวามคดิทีว่า่ ฉนัสามารถ ฉนัจะพยายาม ฉนัพรอ้มทีจ่ะทาํ ซึง่ความคดิเหล่าน้ีทาํใหบุ้คคลเกดิการรบัรู้
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วา่ตนสามารถเริม่และคงไวซ้ึง่การกระทาํทีนํ่าไปสูเ่ป้าหมายทีต่อ้งการได ้ ทัง้น้ีการสง่เสรมิความคดิให้
มพีลงั ทาํไดโ้ดยการสง่เสรมิใหบุ้คคลพดูกบัตนเองในทางทีด่ ี  
   นอกจากนัน้ไดนํ้าเทคนิคการอา่นชวีประวตัขิองผูท้ีป่ระสบความสาํเรจ็ในการปรบัตวั
กบัปญัหามาประยกุตใ์ชใ้นการใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่9 (ความอดทนต่อการทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย) โดยให้
สมาชกิกลุ่มไดอ้า่นกรณศีกึษาทีม่เีน้ือหาเกีย่วกบัผูท้ีป่ระสบความสาํเรจ็ทางดา้นการเรยีน โดยตอ้งฟนัฝา่
กบัอุปสรรคต่างๆ และตอ้งอดทนต่อสภาวะของความยากลาํบากต่างๆ ซึง่สมาชกิกลุ่มจะพบวา่เรือ่งราว
เหล่านัน้ อาจมคีวามสอดคลอ้งกบัสมาชกิกลุ่มหรอืสิง่ทีส่มาชกิกลุ่มตอ้งเผชญิ โดยเป็นเพยีงสว่นหน่ึง
เมือ่เปรยีบเทยีบกบักรณศีกึษา ทัง้น้ีจะคน้พบวา่สามารถประสบความสาํเรจ็ไดห้ากมคีวามอดทน ต่อสู้
กบัความยากลาํบากต่างๆ โดย ลาจ (Lange.  1978: 128) ยงัไดก้ลา่ววา่ เมือ่บุคคลมคีวามหวงัจะมี
ความอดทนทีจ่ะปรบัสภาพต่าง  ๆของรา่งกายและจติใจ ตลอดจนมคีวามสามารถในการเผชญิกบัความเครยีด
ต่างๆ ดว้ย (Nowotny.  1989: 57 – 61)  
 จากแนวคดิและเทคนิคต่างๆของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิจงึสามารถนํามา
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันารปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาไดอ้ยา่ง
สอดคลอ้ง 
  3.2 การใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั 
   แนวคดิของการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสันัน้ มคีวามสอดคลอ้งกบัการเสรมิสรา้ง
ความหวงัทางการศกึษา โดยเป้าหมายหลกัของการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั คอื การชว่ยเหลอื
ผูร้บัคาํปรกึษาเพิม่หรอืพฒันาระดบัของการตระหนกัรูท้ีม่ต่ีอตนเอง จากการทีม่องความสามารถของ
ตนเองในระดบัตํ่า ขาดความกระตอืรอืรน้มาเป็นผูท้ีเ่ลง็เหน็ความสามารถและจุดแขง็ของตน ภายใน
ระยะเวลาอนัสัน้ ซึง่เป้าหมายดงักลา่วนบัวา่มคีวามสอดคลอ้งกบัการเสรมิสรา้งความหวงัเป็นอยา่งมาก 
โดยสอดคลอ้งกบัที ่ซไนเดอร ์(Snyder.  1994: 158 – 162) ไดก้ล่าววา่ การบาํบดัแบบโซลชูัน่-โฟกสั
กบัมมุมองในเรื่องของความหวงันัน้ นบัวา่มแีนวคดิทีค่ลา้ยคลงึกนัมาก โดยแนวคดิหน่ึงทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนั
มากทีส่ดุ คอื มมุมองในเรื่องของความเขม้แขง็ ทัง้น้ีทฤษฎทีางจติวทิยาเดมิโดยมากนัน้ มกัจะมองคน
ในแงข่องความอ่อนแอ และเน้นทีป่ญัหาแทนทีจ่ะมองในสว่นของความเขม้แขง็และความสามารถของ
บุคคล ซึง่เป็นมมุมองหลกัของความหวงั โดยสอดคลอ้งกบัการบาํบดัแบบโซลชูัน่-โฟกสั ทีมุ่ง่เน้นไป
ทีก่ารคน้พบสิง่ทีผู่ร้บับรกิารสามารถกระทาํไดแ้ละไมเ่ป็นพฤตกิรรมทีก่่อใหเ้กดิปญัหา นอกจากน้ีการบาํบดั
แบบโซลชูัน่-โฟกสักบัทฤษฎคีวามหวงันัน้ เป็นวธิกีารทีค่าํนึงถงึอนาคต กลา่วคอื การบาํบดัแบบโซลชูัน่-โฟกสั
จะส่งเสรมิใหผู้ร้บับรกิารสรา้งวสิยัทศัน์ทีว่่า ความไมพ่งึพอใจทีค่งอยู่จะไม่เป็นปญัหาอกีต่อไป โดย
ก่อนการบาํบดันัน้ผูร้บับรกิารจะไดย้อมรบัความจรงิทีว่า่ ตนไดแ้สดงพฤตกิรรมทีย่งัทาํใหป้ญัหาคงอยู ่
ทัง้น้ีผูบ้าํบดัแบบโซลชูัน่-โฟกสั จงึสง่เสรมิใหผู้ร้บับรกิารเกดิความรูส้กึทีว่า่จะเป็นอยา่งไร ถา้ตนได้
หลุดพน้จากปญัหาเหล่านัน้ ซึง่ผูร้บับรกิารจะเริม่มองอนาคตในขณะทีเ่ชือ่วา่สิง่ดีๆ  จะเกดิขึน้ ทัง้น้ีจงึเป็น
การเริม่ตน้มองเป้าหมายทีต่นปรารถนา กล่าวคอื ผูร้บับรกิารจะกลายเป็นผูท้ีม่คีวามหวงัมากยิง่ขึน้ 
ซึง่ถา้ยงัคงบาํบดัต่อไป ผูร้บับรกิารกอ็าจจะมกีารพฒันาความรูส้กึทีต่นสามารถแกป้ญัหาต่างๆ ทีเ่ป็น
อุปสรรคต่อการไปสูเ่ป้าหมายได ้ ดงันัน้ดว้ยเทคนิคจากการบาํบดัแบบโซลชูัน่-โฟกสั ผูร้บับรกิารกจ็ะ
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ไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะสรา้งความหวงัใหม่ๆ  รวมทัง้แสดงพฤตกิรรมทีค่งไวซ้ึง่ความหวงัดงักล่าว โดยผูท้ีม่คีวามหวงั
กจ็ะมองอนาคตในแงด่แีละมองวา่ปญัหาในอนาคตนัน้สามารถแกไ้ขไดน้ัน่เอง  
   ทัง้น้ีการพฒันารปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา
ไดนํ้าเทคนิคต่างๆของทฤษฎกีารใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั มาประยกุตใ์ชต้ัง้แต่การใหค้าํปรกึษา
ในครัง้ที ่ 2 (รปูแบบความหวงัทางการศกึษา) โดยก่อนการยตุกิารใหค้าํปรกึษาไดใ้ชเ้ทคนิคการสรา้ง
ภารกจิการบาํบดัครัง้แรก ซึง่เป็นการใหส้มาชกิกลุ่มสงัเกตวา่ในการเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษากลุม่ตัง้แต่
ครัง้น้ีและในครัง้ต่อๆไป สมาชกิเกดิความเปลีย่นแปลงอะไรบา้ง ทัง้น้ีเทคนิคดงักล่าวจะสนบัสนุนให้
สมาชกิไดส้งัเกตถงึความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัตน ซึง่ เบอรโ์ทลโิน และ โอเฮนลอน (Bertolino; & 
O’Hanlon.  2002:  341) ไดก้ล่าววา่ การรกัษาโดยการสรา้งภารกจิการบาํบดัครัง้แรก จะใชห้ลงัจาก
ทีผู่ร้บัคาํปรกึษาไดแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่งราวและมมุมองของตน ซึง่สมาชกิกลุ่มควรทีจ่ะมี
ความเขา้ใจก่อนเกดิความเปลีย่นแปลง  
   นอกจากนัน้ไดนํ้าเทคนิคคาํถามมหศัจรรย ์มาใชใ้นการใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่3 (เป้าหมาย
ระยะยาวทางการศกึษาของฉนั) ซึง่หลงัจากทีส่มาชกิไดร้ะบุถงึเป้าหมายระยะยาวโดยสอดคลอ้ง หรอื
เป็นไปไดส้าํหรบัตนแลว้ กใ็หส้มาชกิสาํรวจวา่หากตนบรรลุเป้าหมายเหล่านัน้แลว้ อะไรคอืสิง่ทีจ่ะแตกต่าง
หรอืเปลีย่นไปจากขณะน้ี ทัง้น้ีเป็นการกระตุน้ใหส้มาชกิกลุ่มเลง็เหน็ถงึความสาํคญัของอนาคตทีต่น
หวงัไว ้ 
   ในรปูแบบการใหค้าํปรกึษาเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาครัง้ที ่6 (ความตัง้ใจ
ทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมาย) ครัง้ที ่7 (ความเชื่อมัน่ทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมาย) และครัง้ที ่10 (ปจัฉิมนิเทศ) ไดม้กีารนํา
เทคนิคคาํถามการจดัระดบัมาประยุกตใ์ชใ้นการใหค้าํปรกึษา โดยเทคนิคคาํถามการจดัระดบันํามาใช้
เมือ่ตอ้งการเปลีย่นแปลงสิง่ทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยไดง้า่ย เชน่ อารมณ์ ความรูส้กึ โดยใหส้มาชกิกลุ่ม
ลองจดัระดบัตัง้แต่ 1 ถงึ 10 วา่ความคดิความรูส้กึต่อเรือ่งราวนัน้ๆ เป็นเทา่ใด ทัง้น้ีในการใหค้าํปรกึษา
ครัง้ที ่6 (ความตัง้ใจทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมาย) ไดนํ้าเทคนิคคาํถามการจดัระดบัมาประยกุตใ์ชโ้ดยใหส้มาชกิ
ลองสาํรวจตนเองวา่จากระดบั 1 ถงึ 10 สมาชกิมคีวามรูส้กึถงึความพรอ้มและมุง่มัน่ในการทีจ่ะดาํเนินการ
ตามขัน้ตอนต่างๆ ทีต่นไดต้ัง้ไว ้(จากการเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่5 เรือ่งวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย) 
เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษาของตนอยูใ่นระดบัใด เพือ่ใหส้มาชกิไดเ้ขา้ใจระดบัความพรอ้มทีต่นมี
ต่อการดาํเนินการต่างๆ ตามทีไ่ดต้ัง้ไว ้และในการใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่7 (ความเชื่อมัน่ทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย) 
ไดใ้ชเ้ทคนิคคาํถามการจดัระดบัเพือ่กระตุน้ใหส้มาชกิสาํรวจความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัตนในระหวา่ง
เขา้รว่มรปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่ม โดยสาํรวจวา่นบัจากวนัทีส่มาชกิไดเ้ขา้กลุ่มในครัง้แรกจนถงึปจัจุบนั 
สมาชกิรบัรูว้า่ตนสามารถไปสูเ่ป้าหมายได ้โดยอยูใ่นระดบัใด สว่นการปจัฉิมนิเทศในการใหค้าํปรกึษา
ครัง้ที ่ 10 ซึง่เป็นครัง้สดุทา้ยของรปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา
ของนกัเรยีนวยัรุน่ ไดใ้ชเ้ทคนิคคาํถามจดัระดบัโดยใหส้มาชกิกลุ่มสาํรวจความรูส้กึวา่จนกระทัง่ถงึครัง้สุดทา้ย
ของการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม สมาชกิรบัรูว้า่ตนมกีารเปลีย่นแปลงเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายอยูใ่นระดบัใด 
ทัง้น้ีสมาชกิจะรบัรูถ้งึระดบัความหวงัทีเ่พิม่ขึน้ของตน 
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 จากแนวคดิและเทคนิคต่าง  ๆของการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั จงึสามารถนํามาประยกุตใ์ช้
ในการพฒันารปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง 
  3.3 การใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า แนวคดิของการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่านัน้มคีวามสอดคลอ้ง
กบัการเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา เน่ืองจากการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า มุง่เน้นใหผู้ร้บัคาํปรกึษา
มองชวีติในมมุมองทีห่ลากหลาย โดยหาทางเลอืกทีเ่ป็นไปไดส้าํหรบัตนเทา่ทีจ่ะสามารถหาได ้แทนทีจ่ะ
มองในแงม่มุเดยีว ผา่นการเล่าเรือ่งราวทีช่อบ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัประสบการณ์ และแสดงถงึเอกลกัษณ์
แหง่ตน จงึมคีวามสอดคลอ้งกบัรปูแบบของความหวงั ซึง่องคป์ระกอบหน่ึงคอืการสรา้งแนวทางต่างๆ
ทีเ่ป็นไปไดส้าํหรบัตน ดงัที ่ซไนเดอร ์ (Snyder.  1996: 194) ไดก้ล่าววา่ ความหวงัสามารถสง่เสรมิ
ใหเ้พิม่ขึน้ไดใ้นตวับุคคล ซึง่องคป์ระกอบหน่ึงคอื การสง่เสรมิความคดิใหม้แีนวทาง และดว้ยการให้
คาํปรกึษาแบบเรือ่งเล่าสนบัสนุนใหผู้ร้บัคาํปรกึษาสาํรวจประสบการณ์ในเชงิอตันยั โดยสาํรวจความหวงั 
ความตอ้งการ และเป้าหมายจงึทาํใหก้ารใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า เป็นวธิกีารทีเ่ป็นทีเ่หมาะสมในการเสรมิสรา้ง
ความหวงัทางดา้นการศกึษาของวยัรุน่ ดงัที ่โกลเดนเบริก์และโกลเดนเบริก์ (Goldenberg; & Goldenberg.  
2008: 367 – 368) ไดก้ล่าวไว ้
   ทัง้น้ีการพฒันารปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่ม เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา
ไดนํ้าเทคนิคต่างๆ ของทฤษฎกีารใหค้าํปรกึษาแบบเรื่องเล่า  มาประยกุตใ์ชต้ัง้แต่การใหค้าํปรกึษาใน
ครัง้ที ่ 5 (วถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย) โดยใชเ้ทคนิคการแสวงหาผลลพัธท์ีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ ซึง่เป็น
เทคนิคทีใ่ชใ้นการพจิารณาปญัหา โดยรบัฟงัผูร้บัคาํปรกึษาถงึหนทางทีจ่ะเป็นไปได ้ตลอดจนมสีว่นรว่ม
ในบทสนทนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งราวทีส่รา้งขึน้มาใหม ่ เพือ่นําไปสูก่ารพฒันาทางเลอืกอกีทางเลอืกหน่ึง 
(Goldenberg; & Goldenberg.  2006: 371 – 379) นอกจากนัน้ใชเ้ทคนิคการรว่มมอืสรา้งเรือ่งราว
ทางเลอืก โดยเป็นเทคนิคทีต่่อเน่ืองจากการทีส่มาชกิรบัรูถ้งึเรือ่งราวทีเ่ป็นปญัหา ทัง้น้ีเมือ่สมาชกิกลุ่ม
ไดต้รวจสอบปญัหา กอ็าจจะเริม่รบัรูถ้งึความเป็นไปไดอ้ื่นๆ มากขึน้ ตลอดจนใหส้มาชกิไดเ้ล่าเรือ่งราว
ทีต่นเองชอบหรอืมพีลงั และกลา่วถงึผลลพัธท์ีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ซึง่อาจทาํใหเ้รือ่งราวทางเลอืกในอนาคต
มคีวามเขม้แขง็ขึน้ จากเทคนิคการรว่มมอืสรา้งเรือ่งราวทางเลอืก จงึใหส้มาชกิกลุ่มนึกถงึเรือ่งราวความสาํเรจ็
ในอดตีของตน ซึง่เกีย่วขอ้งกบัทางดา้นการเรยีน และถามสมาชกิต่อไปวา่จากความสาํเรจ็ครัง้นัน้ ทาํให้
สมาชกิรูส้กึอยา่งไร ทัง้น้ีใหเ้ล่าถงึความรูส้กึดงักล่าว ซึง่การใหเ้ล่าถงึเรือ่งราวทีช่อบ โดยเกีย่วขอ้งกบั
ประสบการณ์และแสดงถงึเอกลกัษณ์แหง่ตน จะนําไปสูก่ารพฒันาทางเลอืก โดยทาํใหส้มาชกิเป็นอสิระ
จากเรือ่งราวทีเ่ป็นปญัหาต่อไป และใชเ้ทคนิคขอ้มลูยอ้นกลบัของผูใ้หค้าํปรกึษาสาํหรบัสมาชกิกลุ่ม ซึง่
การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัทีเ่ป็นพืน้ฐาน คอื การชมเชยการเชื่อมต่อ และการเสนอแนะภารกจิ ซึง่การชมเชย
เป็นการรบัรองวา่สมาชกิกาํลงัดาํเนินการเพื่อไปสูค่าํตอบทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ีเป็นเหมอืนการสนบัสนุน
และสรา้งความหวงัของสมาชกิใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายของตนดว้ยความเขม้แขง็ 
   นอกจากนัน้ไดนํ้าเทคนิคมติรภาพในการบาํบดัมาใชใ้นการใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่7 (ความเชื่อมัน่ 
ทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมาย) โดยสนบัสนุนใหส้มาชกิใหก้าํลงัใจซึง่กนัและกนั โดยสรา้งความเชื่อมัน่ในสิง่ทีส่มาชกิ
แต่ละคนกาํลงักระทาํและดาํเนินต่อไปเพื่อไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษาทีแ่ต่ละคนไดต้ัง้ไว ้
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   ในรปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่ม เพื่อเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา ครัง้ที ่8 
(ความพยายามทีจ่ะเอาชนะอุปสรรคในการไปสูเ่ป้าหมาย) ไดนํ้าเทคนิคการรว่มมอืสรา้งเรื่องราวทางเลอืก
มาประยกุตใ์ชอ้กีครัง้ ซึง่เป็นเทคนิคทีต่่อเน่ืองจากการทีส่มาชกิกลุ่มไดร้บัรูเ้รือ่งราวทีเ่ป็นปญัหาของตน 
โดยระหวา่งการเล่าถงึปญัหาหรอือุปสรรคต่างๆ ของตน สมาชกิจะไดต้รวจสอบปญัหา และอาจเริม่
รบัรูถ้งึแนวทางอื่นๆ ทีส่ามารถเป็นไปได ้เพือ่นําไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษาทีต่นไดต้ัง้ไว ้และในการให้
คาํปรกึษาครัง้ที ่ 9 (ความอดทนต่อการทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย) ไดนํ้าเทคนิคการใชค้าํถามในการบาํบดั 
มาใชใ้นการใหค้าํปรกึษา โดยการตัง้คาํถามของผูใ้หค้าํปรกึษาจะนําไปสูส่ ิง่ทีส่มาชกิกาํลงัประสบอยู ่
ทัง้น้ีจะขอใหส้มาชกิบรรยายถงึเรือ่งราวทีเ่ป็นปญัหา โดยถามสมาชกิวา่ในการดาํเนินการตามแนวทาง
และขัน้ตอนต่าง  ๆเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษาของตนนัน้ สมาชกิไดพ้บกบัอุปสรรคหรอืความยากลาํบาก
อยา่งไรบา้ง ซึง่บ่อยครัง้ทีก่ารตัง้คาํถามจะสมัพนัธเ์ชื่อมโยงสูเ่รือ่งราวใหม่ๆ  นอกจากนัน้ใชเ้ทคนิคแบบแผน 
จดหมายและมติรภาพในการบาํบดั ทัง้น้ีในสว่นของเทคนิคมติรภาพในการบาํบดั จะสง่เสรมิใหส้มาชกิ
สนบัสนุนซึง่กนัและกนั ตลอดจนเสรมิสรา้งทกัษะของกลุ่ม เพือ่ทีจ่ะสนบัสนุนใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
การนําเสนอเกีย่วกบัปญัหาต่อไป  
   จากแนวคดิและเทคนิคต่างๆ ของการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า จงึสามารถนํามา
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันารปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่ม เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาไดอ้ยา่ง
สอดคลอ้ง 
   นอกจากการนําแนวคดิ ทฤษฎ ีและเทคนิคต่างๆ ของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรม
การรูค้ดิ การใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั และการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา 
รปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มแลว้ ในรปูแบบการใหค้าํปรกึษาเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา
ไดใ้ชท้กัษะเบือ้งตน้ในการใหค้าํปรกึษาในการใหค้าํปรกึษาในแต่ละครัง้ เชน่ ทกัษะการฟงั การถาม 
การสะทอ้นความรูส้กึ การใหก้าํลงัใจการสรปุความ เป็นตน้ 
   ทัง้น้ีผูท้ีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษานัน้ เป็น
นกัเรยีนทีร่ะดบัความหวงัทางการศกึษาตํ่าและสมคัรใจเขา้รบัการใหค้าํปรกึษา สอดคลอ้งกบัที ่ คมเพชร 
ฉตัรศุภกุล (2543: 98 – 99) ไดเ้สนอแนวทางในการเลอืกสมาชกิเขา้กลุม่ไวว้า่ สมาชกิทีจ่ะมารบัคาํปรกึษา
ควรจะเป็นผูท้ีม่ปีญัหาคลา้ยคลงึกนั เพื่อจะไดอ้ภปิรายในประเดน็เดยีวกนั และมคีวามเขา้ใจซึง่กนัและกนั
ดขีึน้ นอกจากนัน้สมาชกิทีจ่ะมารบัคาํปรกึษาแบบกลุ่ม ควรเป็นผูท้ีเ่ตม็ใจทีจ่ะแกไ้ขปญัหา โดยจาํนวน
ของผูเ้ขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพื่อเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ มทีัง้หมด 
8 คน ซึง่เป็นจาํนวนทีเ่หมาะสมต่อการใหค้าํปรกึษากลุม่ ดงัที ่มาฮเ์ลอร ์(Mahler.  1969: 54) ไดก้ล่าว
เกีย่วกบัขนาดของกลุ่มในการใหค้าํปรกึษากลุ่มไวว้า่ จาํนวนสมาชกิในกลุ่ม ไมค่วรน้อยกวา่ 7 คน และ
ไมค่วรเกนิ 10 คน และ คมเพชร ฉตัรศุภกุล (2543: 99 – 100) กล่าวไวว้า่ จาํนวนสมาชกิควรอยู่
ระหวา่ง 6 – 15 คน โดยไมค่วรเกนิ 15 คน และหากจาํนวนสมาชกิน้อยกวา่ 6 คน จะทาํใหก้ารแลกเปลีย่น
ความคดิจากกลุ่มสมาชกิมน้ีอย และในการใหค้าํปรกึษากลุ่มไดก้าํหนดระยะเวลาในการใหค้าํปรกึษา
กลุ่มแต่ละครัง้ เป็นเวลา 60 นาท ีซึง่เป็นระยะเวลาทีเ่หมาะสมต่อการใหค้าํปรกึษาในกลุ่มของวยัรุน่ 
ดงัที ่แพทเทอรส์นั (Patterson.  1973: 182) ไดเ้สนอแนะวา่ ถา้สมาชกิในกลุ่มเป็นวยัรุน่หรอืผูใ้หญ่
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ควรใชช้ว่งระยะเวลา 1 ชัว่โมงถงึ 1 ชัว่โมง 30 นาท ีและ วชัร ีทรพัยม์ ี(2550: 115) ทีไ่ดใ้หค้วามเหน็
วา่ชว่งเวลาของการใหค้าํปรกึษากลุ่มขึน้อยูก่บัอายขุองผูท้ีม่าขอรบัคาํปรกึษา ทัง้น้ีถา้เป็นวยัรุน่อาจใช้
เวลา 1 ชัว่โมง  
   ดงันัน้จงึสรปุไดว้า่ การพฒันารปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงั
ทางการศกึษาตามองคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษานัน้ ไดม้กีารนําแนวคดิและเทคนิคต่างๆ
ของทฤษฎกีารใหค้าํปรกึษาทีส่อดคลอ้งกบัในแต่ละองคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษา ตลอดจน
มกีารกาํหนดขัน้ตอนของการใหค้าํปรกึษาในแต่ละครัง้อยา่งชดัเจน กาํหนดระยะเวลาทีส่อดคลอ้งกบั
ลกัษณะของผูเ้ขา้รบัการใหค้าํปรกึษา จาํนวนทีเ่หมาะสมต่อการแลกเปลีย่นความคดิ ความรูส้กึ และ
ทกัษะต่างๆ รวมทัง้ในการพฒันารปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพื่อเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา
ไดม้กีารปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญและนําไปทดลองใชก้บักลุ่มทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบั
กลุ่มตวัอยา่งจรงิ จงึทาํใหร้ปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มทีพ่ฒันาขึน้มคีวามสอดคลอ้งกบัการเสรมิสรา้ง
ความหวงัทางการศกึษา 
 4. ผลของการใช้รปูแบบการให้คาํปรึกษากลุ่ม โดยเปรียบเทียบความหวงัทางการศึกษา
ของนักเรียนวยัรุ่น ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล 
  จากวตัถุประสงคข์องการวจิยัขอ้ที ่4 เพือ่เปรยีบเทยีบความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีน
กลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล และ
วตัถุประสงคข์องการวจิยัขอ้ที ่ 5 เพื่อเปรยีบเทยีบความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนกลุ่มทดลองที่
ไดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่มกบันกัเรยีนกลุ่มควบคุมทีไ่มไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุม่ ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล อภปิรายผลได ้ดงัน้ี 
  4.1 การเปรยีบเทยีบความหวงัทางการศกึษาของนักเรยีนกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการให้
คาํปรกึษากลุ่ม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล 
   นกัเรยีนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มมคีวามหวงัทางการศกึษา
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 ทัง้น้ีเน่ืองมาจากการใหค้าํปรกึษาเป็นกระบวนการ
ทีส่ามารถเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาได ้ดงัที ่ซไนเดอร ์ (Snyder.  2000: 289) ไดก้ล่าววา่ 
การทีจ่ะเพิม่ความหวงัของบุคคลนัน้สามารถใชว้ธิกีารของการใหค้าํปรกึษา โดยในการเสรมิสรา้งความหวงั
ทางการศกึษาของนกัเรยีนครัง้น้ี ผูว้จิยัไดใ้ชร้ปูแบบของการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ซึง่มคีวามเหมาะสมกบั
ชว่งวยัของนกัเรยีน คอื วยัรุน่ ดงัที ่แกซดา (Gazda;   1967: 306 – 307) ไดด้ล่าวถงึคุณคา่และประโยชน์
ของการใหค้าํปรกึษากลุ่มไวว้า่ ไดผ้ลมากสาํหรบัวยัรุน่ ซึง่เป็นวยัทีแ่สวงหาเอกลกัษณ์ของตนและตอ้งการ
การยอมรบัจากกลุ่มเพือ่น และสอดคลอ้งกบั ทพิยวรรณ กติตพิร  (2536: 41 – 43) ทีไ่ดก้ล่าววา่ การให้
คาํปรกึษาแบบกลุ่มเป็นกระบวนการชว่ยเหลอืทีใ่ชไ้ดผ้ลมากสาํหรบัวยัรุน่ ซึง่เป็นวยัทีต่อ้งการการยอมรบั
จากกลุ่มเพือ่น นอกจากนัน้ลกัษณะของการใหค้าํปรกึษากลุ่ม บรรยากาศของกลุ่มจะทาํใหส้มาชกิเกดิ
ความรูส้กึปลอดภยั ไวว้างใจสมาชกิอื่นภายในกลุ่ม สง่เสรมิใหส้มาชกิมโีอกาสไดแ้สดงพฤตกิรรมและ
ทดลองพฤตกิรรมบางอยา่ง ตลอดจนเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของตนได ้ 
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   ทัง้น้ีเมือ่พจิารณาจากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทาง
การศกึษาของนกัเรยีนซึง่เป็นสมาชกิกลุ่ม ทัง้หมด 10 ครัง้ พบวา่ นกัเรยีนไดเ้กดิการแลกเปลีย่นความคดิ 
ความรูส้กึ ตลอดจนนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัการไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษา
ตามทีต่นตัง้ไวอ้ยา่งต่อเน่ือง ทัง้น้ีสงัเกตจากการทีน่กัเรยีนไดเ้กดิพฤตกิรรมต่างๆ ทีแ่สดงถงึการดาํเนินการ
เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษาของตน ตลอดการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ไดแ้ก่ การไดค้ดิถงึ
เป้าหมายระยะยาวและระยะสัน้ทางการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางการเรยีนของตน การไดค้ดิ
หาแนวทางและขัน้ตอนต่างๆ ทีค่าดวา่จะนําไปสูเ่ป้าหมายทีต่นไดต้ัง้ไว ้การแสดงถงึความตัง้ใจทีจ่ะ
ไปสูเ่ป้าหมาย จากการทีน่กัเรยีนไดเ้ริม่ตน้ดาํเนินการแนวทางทีต่นไดก้ําหนด การเปลีย่นแปลงของระดบั 
การรบัรูถ้งึความสาํเรจ็ของนกัเรยีนผา่นการใชเ้ทคนิคต่างๆ โดยเฉพาะเทคนิคคาํถามจดัระดบั ตาม
การใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั ซึง่พบวา่ เพิม่ขึน้จากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษาในชว่งแรก ทัง้น้ี
แสดงถงึการมคีวามเชื่อมัน่วา่จะสามารถบรรลุเป้าหมายไดต่้อไป รวมถงึการไดค้ดิหาแนวทางอื่นๆ ที่
สามารถทาํใหต้นไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษาไดห้ากแนวทางทีต่ ัง้ไวเ้ดมิมอุีปสรรค สิง่เหล่าน้ีแสดงถงึ
การทีน่กัเรยีนมคีวามพยายามในการทีจ่ะสูเ่ป้าหมาย แมต้อ้งพบกบัอุปสรรคต่างๆ นอกจากนัน้การบอกเล่า
ความรูส้กึ ตลอดจนการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีอ่า่นอตัชวีประวตัขิองผูท้ีป่ระสบความสาํเรจ็
ในการปรบัตวักบัปญัหาไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจต่อการมคีวามอดทน ไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรคในการทีจ่ะ
ไปสูเ่ป้าหมาย โดยการแสดงออกถงึความคดิ ความรูส้กึ และพฤตกิรรมต่างๆ เหล่าน้ีจะไดอ้ภปิรายใน
ประเดน็ของแต่ละองคป์ระกอบต่อไป 
   แมใ้นชว่งแรกของการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มนกัเรยีนสว่นใหญ่ ยงัไมค่่อยทีจ่ะ
บอกเล่าเรือ่งราวของตน ซึง่ลกัษณะดงักล่าว ถอืเป็นธรรมชาตขิองการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษาในชว่งแรก
ทีส่มาชกิอาจยงัไมรู่ส้กึไวว้างใจหรอืกลา้เปิดเผยความรูส้กึของตน ผูว้จิยัจงึเน้นสรา้งสมัพนัธภาพเพือ่ให้
เกดิความคุน้เคยกนัมากขึน้ระหวา่งผูว้จิยักบันกัเรยีน และระหวา่งนกัเรยีนสมาชกิกลุม่ โดยพดูคยุเกีย่วกบั
เรือ่งทัว่ๆ ไป ในชวีติประจาํวนั เชน่ เมือ่พบวา่ มนีกัเรยีนในกลุ่มชื่นชอบนกัรอ้งเกาหลกีจ็ะเปิดโอกาส
ใหน้กัเรยีนบอกเลา่เรือ่งราวเกีย่วกบันกัรอ้งทีต่นชื่นชอบ เป็นตน้ จากการสรา้งสมัพนัธภาพ และเปิดโอกาส
ใหน้กัเรยีนรูจ้กักนัมากขึน้ระหวา่งสมาชกิในกลุ่ม พบวา่ เมือ่เขา้สูก่ารใหค้าํปรกึษาในครัง้ที ่3 นกัเรยีน
ทีไ่มค่อ่ยกลา้แสดงความคดิเหน็หรอืแลกเปลีย่นความคดิของตน ไดแ้สดงความคดิเหน็ของตนมากขึน้ 
สิง่เหล่าน้ีแสดงใหเ้หน็วา่ นกัเรยีนสมาชกิกลุ่มเริม่มคีวามคุน้เคย ไวว้างใจ ตลอดจนรูส้กึเป็นสว่นหน่ึง
ของกลุ่ม เกดิความรบัผดิชอบต่อกลุ่มมากยิง่ขึน้ ซึง่นบัวา่ สง่ผลต่อประสทิธภิาพในการดาํเนินการให้
คาํปรกึษาในครัง้ต่อๆ ไปเป็นอยา่งมาก ดงัที ่วชัร ีทรพัยม์ ี  (2550: 32) ไดก้ล่าวถงึความหมายของ
สมัพนัธภาพในการใหค้าํปรกึษา (rapport) ไวว้า่ เป็นความสมัพนัธท์ีด่ ี ระหวา่งผูใ้หก้ารปรกึษากบั
ผูร้บับรกิาร ซึง่ทาํใหผู้ร้บับรกิารศรทัธาและไวเ้น้ือเชื่อใจผูใ้หก้ารปรกึษา สมัพนัธภาพระหวา่งผูใ้หก้ารปรกึษา
กบัผูร้บับรกิารเป็นสิง่สาํคญัต่อกระบวนการปรกึษา สมัพนัธภาพทีด่จีะเป็นตวักระตุน้ใหผู้ร้บับรกิารสาํรวจ
ความคดิ ความรูส้กึ ทศันคต ิคา่นิยม และพฤตกิรรมต่างๆ ของตน ซึง่ผลจากการสาํรวจน้ี จะนําไปสู่
การพฒันาและเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม และสอดคลอ้งกบั พงษ์พนัธ ์พงษ์โสภา และ วไิลลกัษณ์ พงษ์โสภา  
(2556: 34) ทีก่ล่าวเกีย่วกบัการสรา้งสมัพนัธภาพไวว้า่ เป็นสิง่สาํคญัอกีประการหน่ึงทีจ่ะชว่ยใหผู้ร้บับรกิาร



 
 

156 

ปรกึษา รูส้กึสะดวกใจทีจ่ะพดูถงึปญัหาของตนเองต่อไป ซึง่ผูใ้หบ้รกิารปรกึษาตอ้งเป็นผูฟ้งัทีด่มีคีวามอดทน
ในการรบัฟงั และพยายามฟงัอยา่งตัง้ใจ  
   นอกจากนัน้การเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มทีน่กัเรยีนมลีกัษณะหรอืสถานการณ์ที่
คลา้ยกนั กล่าวคอื มรีะดบัความหวงัทางการศกึษาทีค่อ่นขา้งใกลเ้คยีงกนั แต่กม็เีรือ่งราวทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัหวงัทางการศกึษาทีแ่ตกต่างกนันัน้กส็ามารถสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเกดิการแลกเปลีย่นทางความคดิที่
หลากหลายมากขึน้อนันําไปสูก่ารเปลีย่นระดบัความหวงัทางการศกึษาของตนเองไดต่้อไป จากลกัษณะ
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัความหมายของการใหค้าํปรกึษากลุม่ทีว่า่เป็นกระบวนการทีบุ่คคลซึง่มคีวามตอ้งการ
ตรงกนัทีจ่ะปรบัปรงุหรอืแกไ้ขปญัหาของตนเองมาปรกึษาหารอืซึง่กนัและกนัเป็นกลุ่ม โดยมผีูใ้หค้าํปรกึษา
อยูด่ว้ย ซึง่สมาชกิจะไดม้โีอกาสแสดงความคดิเหน็ ความรูส้กึ ไดส้าํรวจตนเอง ฝึกการยอมรบัตนเอง 
กลา้ทีจ่ะเผชญิกบัปญัหา ไดใ้ชค้วามคดิในการปรบัปรงุหรอืแกไ้ขปญัหาของตนเอง พรอ้มทัง้รบัฟงัความรูส้กึ
นึกคดิของผูอ้ื่น และไดต้ระหนกัวา่ผูอ้ื่นกม็ปีญัหาเชน่เดยีวกบัตน (วชัร ีทรพัยม์.ี  2550: 103) และสอดคลอ้ง
กบัที ่โอเซน (Ohlsen.  1970: 31) ไดก้ล่าวไวว้า่ การใหค้าํปรกึษาแบบกลุ่มเป็นการใหค้วามชว่ยเหลอื
บุคคลทีป่กตใิหย้อมรบัปญัหาและพยายามแกไ้ขปญัหาของตน ตลอดจนชว่ยใหผู้ม้ปีญัหาไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะ
นําเอาความคดิจากกลุ่มมาประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนั  
   นอกจากนัน้รปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุม่ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ ไดป้ระยกุตใ์ชแ้นวคดิ 
ทฤษฎแีละเทคนิคต่างๆ ของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั 
และการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิเกีย่วกบัความหวงั โดยทฤษฎกีารให้
คาํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิเกีย่วกบัความหวงั ดงัที ่ซไนเดอร ์(Snyder.  
2000: 112 – 113) กล่าววา่ กระบวนการของการตัง้เป้าหมายเชงิปฏบิตักิารทีช่ดัเจนของความหวงันัน้ 
เป็นธรรมชาตขิองการบาํบดัแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ โดยเฉพาะกระบวนการของวถิทีาง (pathways) 
ซึง่จากการวจิยัทางคลนิิกโดยทัว่ไป พบวา่ ชว่ยใหบ้รรลุเป้าหมายของการบาํบดั ทัง้น้ีผูร้บับรกิารทีร่กัษาดว้ย
การบาํบดัแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ จะไดส้มัผสักบัแรงกระตุน้และความคดิแบบประมวลผลทีค่อ่ยๆ เพิม่ขึน้ 
และในการทีจ่ะทาํใหเ้กดิความหวงั กค็อื ตอ้งทาํใหเ้กดิ ทัง้แรงกระตุน้และความคดิแบบประมวลผล โดย
บางครัง้การทีผู่ร้บัคาํปรกึษารบัรูถ้งึพลงัและมคีวามกระตอืรอืรน้ต่อเป้าหมายของตน แต่ขาดซึง่การรบัรู้
ถงึความสามารถทีจ่ะคน้พบเสน้ทางเพือ่ไปถงึเป้าหมาย หรอืในขณะเดยีวกนัผูร้บัคาํปรกึษาพรอ้มทีจ่ะสรา้ง
เสน้ทางเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายแต่ขาด ซึง่ความคดิทีม่แีรงกระตุน้ทีจ่ะทาํใหเ้ป้าหมายนัน้ประสบความสาํเรจ็ 
กม็ไิดห้มายความวา่ผูน้ัน้จะเป็นผูท้ีม่คีวามหวงัสงู เน่ืองจากขาดองคป์ระกอบทีจ่าํเป็นต่อการเกดิความหวงั 
ทัง้น้ีโดยลกัษณะของการบาํบดัแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิจงึเป็นสิง่ทีก่ระตุน้ใหเ้กดิความหวงั  
   เมือ่พจิารณาจากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา 
พบวา่ เทคนิคการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ สามารถกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความคดิแบบ
ประมวลผลทีค่อ่ยๆ เพิม่ขึน้อนันําไปสูก่ารเกดิความหวงัได ้เชน่ ในการเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่4 
(การตัง้เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา) ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ทคนิคการกระตุน้ความคดิและความรูส้กึใหม ่โดย 
หลงัจากทีน่กัเรยีนแต่ละคนไดต้ัง้เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาแลว้ ใหน้กัเรยีนลองจนิตนาการต่อไปวา่
จะเป็นอยา่งไรหากนกัเรยีนไดบ้รรลุเป้าหมายตามทีต่นตัง้ไว ้โดยนกัเรยีนสว่นใหญ่กลา่วอยา่งสอดคลอ้งกนั
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วา่เกรดเฉลีย่กจ็ะดขีึน้ เรยีนไดอ้นัดบัดขีึน้ แสดงใหเ้หน็วา่นกัเรยีนไดค้ดิถงึสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้เมื่อตนบรรลุ
เป้าหมาย ซึง่สิง่เหล่าน้ีสามารถนําไปสูก่ารเกดิความรูส้กึทีด่ต่ีอเป้าหมายทีต่นไดต้ัง้ไว ้ตลอดจนสามารถ
ผลกัดนัใหเ้กดิพฤตกิรรมเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายของตนได ้นอกจากนัน้ยงัพบวา่ นกัเรยีนบางคนรบัรูไ้ดว้า่
การบรรลุเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา สามารถนําไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายระยะยาวไดต่้อไป โดย
นกัเรยีนกล่าววา่ การเป็นนกัเรยีนนายรอ้ยตํารวจกค็งไมย่าก ซึง่การทีจ่ะบรรลุเป้าหมายระยะยาวทาง
การศกึษาไดน้ัน้ เกีย่วขอ้งกบัการรบัรูว้า่ตนไดป้ระสบความสาํเรจ็ในเบือ้งตน้ หรอืบรรลุเป้าหมายระยะสัน้
ทางการศกึษาก่อน จากลกัษณะดงักล่าวจงึแสดงใหเ้หน็วา่ เทคนิคของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรม
การรูค้ดิสามารถกระตุน้ใหเ้กดิความคดิแบบประมวลผลทีค่อ่ยๆ เพิม่ขึน้ อนันําไปสูก่ารรบัรูถ้งึเป้าหมาย
ทางการศกึษา ซึง่สอดคลอ้งกบัการมคีวามหวงัทางการศกึษาในทีส่ดุได ้
   สาํหรบัทฤษฎกีารใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสันัน้มแีนวคดิทีส่อดคลอ้งต่อการสรมิสรา้ง
ความหวงั ดงัที ่ซไนเดอร ์(Snyder.  1994: 158 – 162) ไดก้ล่าววา่ การใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั 
มรีปูแบบทีมุ่ง่ใหผู้ร้บับรกิารไดเ้รยีนรูถ้งึวธิสีรา้งวถิทีางหรอืทางเลอืกทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมาย ทัง้น้ีผูบ้าํบดั
แบบโซลชูัน่-โฟกสั จะสง่เสรมิความหวงัใหมด่ว้ยการสะทอ้นและสนบัสนุนความสามารถของผูร้บับรกิาร
ในการทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงและหาวธิกีารแกป้ญัหาทีไ่ดผ้ล ดว้ยการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ซึง่
สิง่เหล่าน้ีจะเป็นการสรา้งมุมมองทีม่คีวามหวงั โดยตระหนกัถงึความสามารถของตนวา่สามารถแกป้ญัหา
และไปสูเ่ป้าหมายทีต่นปรารถนาได ้ 
   เมือ่พจิารณาจากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา 
พบวา่ เทคนิคของการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั สามารถสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเกดิการเปลีย่นแปลง
ตลอดจนรบัรูถ้งึการเปลีย่นแปลงจากความสามารถของตน ซึง่นําไปสูก่ารเป็นผูม้คีวามหวงัทางการศกึษา
ต่อไปได ้เชน่ ในการใชเ้ทคนิคคาํถามการจดัระดบั เพื่อเป็นการตรวจสอบระดบัความคดิความรูส้กึถงึ
การรบัรูว้า่ตนจะบรรลุเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา โดยนํามาใชใ้นการใหค้าํปรกึษากลุ่มครัง้ที ่ 2 
ครัง้ที ่7 และครัง้ที ่10 นัน้ พบวา่ นกัเรยีนสว่นใหญ่มกีารจดัระดบัการรบัรูถ้งึการบรรลุเป้าหมายระยะสัน้
ทางการศกึษาทีส่งูขึน้เรือ่ยๆ จากลกัษณะดงักล่าวจงึชว่ยใหน้กัเรยีนเกดิความเชื่อมัน่วา่ตนสามารถทีจ่ะ
ประสบความสาํเรจ็หรอืบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาตามทีต่นตัง้ไวไ้ด ้การใชเ้ทคนิคตามการใหค้าํปรกึษา
แบบโซลชูัน่-โฟกสั จงึนบัวา่ สอดคลอ้งและมปีระสทิธภิาพมากในการเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา
ของนกัเรยีน 
   สว่นทฤษฎกีารใหค้าํปรกึษาแบบเรื่องเล่านัน้ มแีนวคดิทีเ่หมาะสมต่อการเสรมิสรา้ง
ความหวงั ดงัที ่โกลเดนเบริก์ และ โกลเดนเบริก์ (Goldenberg; & Goldenberg.  2006: 371 – 379) 
กล่าวถงึมุมมองของการใหค้าํปรกึษาแบบเรื่องเล่าว่า มุ่งเน้นใหผู้ร้บัคาํปรกึษามองชวีติในมุมมองที่
หลากหลาย โดยหาทางเลอืกทีเ่ป็นไปไดส้าํหรบัตนเทา่ทีจ่ะสามารถหาได ้แทนทีจ่ะมองในแงม่มุเดยีว 
ผา่นการเล่าเรือ่งราวทีช่อบ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัประสบการณ์และแสดงถงึเอกลกัษณ์แหง่ตน จากมมุมอง
ดงักล่าวจงึมคีวามสอดคลอ้งกบัรปูแบบของความหวงัทีอ่งคป์ระกอบหน่ึงคอื การสรา้งแนวทางต่างๆ 
ทีเ่ป็นไปไดส้าํหรบัตน และดว้ยการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่าสนบัสนุนใหผู้ร้บัคาํปรกึษาสาํรวจประสบการณ์
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ในเชงิอตันยั โดยสาํรวจความหวงั ความตอ้งการ และเป้าหมาย จงึทาํใหก้ารใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า
เป็นวธิกีารทีเ่หมาะสมในการเสรมิสรา้งความหวงัทางดา้นการศกึษาของวยัรุน่  
   เมือ่พจิารณาจากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา 
พบวา่ เทคนิคของการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า สามารถสง่เสรมิใหน้กัเรยีนคน้หาทางเลอืกทีเ่ป็นไป
ไดส้าํหรบัตนผา่นการเล่าเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัประสบการณ์ความสาํเรจ็ในการเรยีน ทัง้น้ีทาํใหน้กัเรยีน
สามารถสรา้งแนวทางต่างๆในการไปสูเ่ป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาของตนไดต่้อไป เชน่ ในการเขา้รบั
การใหค้าํปรกึษากลุ่มครัง้ที ่5 (วถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา) โดยมกีารใชเ้ทคนิคของการให้
คาํปรกึษาแบบเรือ่งเล่าเป็นหลกันัน้ นกัเรยีนไดพ้ดูถงึเรื่องราวความสาํเรจ็ในการเรยีนของตน เชน่ การได้
เกรดเฉลีย่ทีด่เีป็นทีพ่งึพอใจ การเรยีนไดเ้ป็นอนัดบัตน้ๆของหอ้ง ซึง่สิง่เหล่าน้ีแมจ้ะเป็นเพยีงความสาํเรจ็
ทีไ่มย่ิง่ใหญ่นกั แต่กท็าํใหน้กัเรยีนเกดิความรูส้กึทีด่แีละเป็นกาํลงัใจในการสรา้งแนวทางเพือ่ไปสูเ่ป้าหมาย
ของตนได ้ดงัทีน่กัเรยีนไดก้ล่าวถงึความรูส้กึภาคภมูใิจจากความสาํเรจ็ในครัง้นัน้ นอกจากนัน้นกัเรยีน
บางคนยงัมสีหีน้าทีย่ ิม้แยม้ เมือ่ไดเ้ล่าถงึความสาํเรจ็ของตน จากประสบการณ์ความสาํเรจ็เมือ่ใชเ้ทคนิค
การแสวงหาผลลพัธท์ีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ พบวา่ สามารถสนบัสนุนใหน้กัเรยีนคดิหาแนวทางต่างๆ ที่
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาทีต่นไดต้ัง้ไวอ้ยา่งเหมาะสม โดยเป็นแนวทางทีส่ามารถ
เป็นไปไดต้ามความสามารถของตน เชน่ นกัเรยีนคนที ่ 1 จะอ่านหนงัสอืเพิม่ขึน้ ทาํงานหรอืการบา้น
สง่ใหค้รบถว้น ซึง่เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาทีน่กัเรยีนไดต้ัง้ไวค้อืการไดเ้กรดเฉลีย่ทีด่ขี ึน้กวา่เดมิ 
ไมต่ํ่ากวา่ 3.75 นกัเรยีนคนที ่2 จะทอ่งศพัทภ์าษา องักฤษทุกวนั โดยนกัเรยีนไดต้ัง้เป้าหมายไวว้า่
การไดเ้กรดทีด่ขี ึน้ โดยเฉพาะวชิาภาษาองักฤษ เป็นตน้ จากลกัษณะของเทคนิคในการใหค้าํปรกึษา
แบบเรือ่งเล่า จงึนบัวา่มคีวามสอดคลอ้งกบัการเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาโดยเฉพาะการสง่เสรมิ
ใหเ้กดิการคน้หาแนวทางทีเ่ป็นไปไดส้าํหรบัตน 
   ทัง้น้ีจากลกัษณะของเทคนิคต่างๆของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ การให้
คาํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั และการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่าทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัการเสรมิสรา้ง
ความหวงัทางการศกึษา ตลอดจนจากการสงัเกตการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม จงึพบวา่ รปูแบบการให้
คาํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาทีม่กีารประยกุตใ์ชเ้ทคนิคต่าง  ๆ ของการใหค้าํปรกึษา
แบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ เชน่ การปรบัแนวคดิใหอ้ยูบ่นทางสายกลาง การสรา้งจนิตนาการ การตดิขอ้ความ/
ความคดิทางบวกในตําแหน่งทีช่ดัเจน การอ่านชวีประวตั ิการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั เชน่ คาํถาม
ขอ้ยกเวน้ คาํถามมหศัจรรย ์คาํถามการจดัระดบั การสรา้งภารกจิการบําบดัครัง้แรก และการใหค้าํปรกึษา
แบบเรือ่งเล่า เชน่ การใชค้าํถามในการบาํบดั การแสวงหาผลลพัธท์ีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ การรว่มมอื
สรา้งเรื่องราวทางเลอืกนัน้ สามารถเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
โดยสอดคลอ้งกบัการเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาในแต่ละองคป์ระกอบ 
   เมือ่พจิารณาในรายองคป์ระกอบ พบวา่ องคป์ระกอบดา้นวถิทีางทีจ่ะ บรรลุเป้าหมาย
ทางการศกึษา ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา ดา้นความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมาย
ทางการศกึษา และดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา นกัเรยีนกลุ่มทดลอง 
ก่อนและหลงัเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 ทัง้น้ีอาจเป็น
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เพราะรปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่ม เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัในดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย ทาง
การศกึษา ไดส้นบัสนุนใหน้กัเรยีนซึง่เป็นสมาชกิกลุ่มไดค้น้หาแนวทางต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมาย
ระยะสัน้ทางการศกึษา รวมทัง้ทาํใหแ้นวทางเหล่านัน้มคีวามชดัเจนโดยกาํหนดเป็นขัน้ตอนและระยะเวลา 
ทีแ่น่นอน ซึง่การคดิถงึวถิทีางเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัของการมคีวามหวงัทางการศกึษา ดงัที ่ซไนเดอร ์
(Snyder.  1996: 194) กล่าววา่ พลงัแหง่วถิทีาง (Pathway) เป็นการคดิเพือ่วางแผนหาทางหรอืวธิกีาร
ทีจ่ะนําบุคคลไปถงึเป้าหมาย บุคคลทีม่พีลงัแหง่วถิทีางสงูจะหาทางในการบรรลุเป้าหมายไดห้ลายแนวทาง 
และสามารถเปลีย่นแนวทางใหเ้หมาะสมกบัเป้าหมายและอุปสรรคทีเ่ผชญิอยูไ่ด ้โดย ซไนเดอร ์กล่าววา่ 
ความหวงัสามารถสง่เสรมิใหเ้พิม่ขึน้ไดใ้นตวับุคคล ทัง้น้ีองคป์ระกอบหน่ึงคอืการสง่เสรมิความคดิใหม้ี
แนวทางและการสง่เสรมิความคดิใหม้แีนวทางมเีทคนิคอยา่งหน่ึงคอื การหยดุเป้าหมายระยะยาวใหม้าสู่
เป้าหมายในระยะทีส่ ัน้กวา่หรอืเป้าหมายยอ่ยๆ ซึง่สามารถดาํเนินตามทางทลีะขัน้ไปจนถงึเป้าหมาย  
โดยมปีระโยชน์ในการวางแผนสาํหรบัทางเลอืกทีจ่ะไปถงึเป้าหมาย ตามทีต่อ้งการได ้นอกจากนัน้
แมคเดอรม์อทและซไนเดอร ์(McDermott; & Snyder.  1999: 109) กล่าววา่ การเตรยีมพรอ้มอยา่งเป็นลาํดบั
สูเ่ป้าหมายมคีวามสาํคญัมาก ผูท้ีค่ดิถงึวถิทีางและบทบาทหน้าทีไ่ดใ้นระดบัสงู มกัจะมกีารทาํรายการ
อยา่งละเอยีดวา่ขัน้ตอนทีต่อ้งทาํคอือะไร ตนไดท้าํอะไรไปบา้งแลว้และอะไรทีย่งัไมไ่ดท้าํ ซึง่รายการ
ดงักล่าวจะชว่ยสนบัสนุนขอ้มลูและเตอืนถงึสิง่ทีต่นตอ้งทาํหรอืใหค้วามสาํคญั นอกจากนัน้กเ็ปรยีบเสมอืน
สิง่เสรมิแรงเมื่อสามารถขา้มผา่นแต่ละขัน้ตอนไปได ้ เพราะฉะนัน้เป้าหมายจงึเกีย่วขอ้งกบักบัสิง่ต่างๆ 
ทีเ่ราตอ้งทาํและการเตรยีมพรอ้มโดยจดัลาํดบัอยา่งเป็นขัน้ตอน กจ็ะทาํใหเ้ราคน้พบวา่ สิง่ทีเ่ราควรให้
ความสาํคญัคอือะไรหรอืไดร้บัการตรวจสอบ ซึง่ในแต่ละชว่งเวลาเรากจ็ะรูว้า่ เราควรอยูใ่นขัน้ตอนใด
หรอืมกีารทาํอะไรไปบา้งแลว้  
   การทีน่กัเรยีนกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทาง 
การศกึษา หลงัการทดลองมวีถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาทีแ่ตกต่างจากก่อนการทดลอง 
โดยมวีถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาทีส่งูขึน้ จงึเป็นไปไดว้า่ นกัเรยีนมโีอกาสไดค้น้หาแนวทาง
ทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายระยะสัน้ทีต่นเองไดต้ัง้ไว ้ แมก่้อนการไดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้ง
ความหวงัทางการศกึษานกัเรยีนสมาชกิกลุ่ม สว่นใหญ่จะมกีารตัง้เป้าหมายระยะยาวและระยะสัน้ทาง
การศกึษาไวใ้นเบือ้งตน้ แต่กย็งัไมไ่ดม้กีารกาํหนดแนวทางและขัน้ตอนต่างๆในการไปสูเ่ป้าหมายทาง
การศกึษาของตนอยา่งชดัเจน จงึไมรู่ว้า่ควรจะดาํเนินการอยา่งไรเพือ่ใหต้นไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษา
ตามทีไ่ดต้ัง้ไว ้ 
   การเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา โดยเฉพาะ
ในครัง้ที ่5 (วถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา) นัน้ ไดมุ้ง่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนแต่ละคนไดค้น้หา
แนวทางทีห่ลากหลายและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของตน ทัง้น้ีมกีารใชเ้ทคนิคการแสวงหาผลลพัธท์ีเ่ป็น
ลกัษณะเฉพาะ ตามการใหค้าํปรกึษาแบบเรื่องเล่า ซึง่ใชภ้ายหลงัทีน่กัเรยีนไดบ้อกเล่าเรือ่งราวความสาํเรจ็
ในอดตีของตน โดยการระลกึถงึความสาํเรจ็ทีเ่คยเกดิขึน้กบัตนนัน้เสมอืนเป็นการทาํใหเ้กดิการรบัรูใ้น
ขณะทีต่นปราศจากปญัหา อนัจะนําไปสูค่วามสามารถในการคดิหาแนวทางทีเ่หมาะสมกบัตนไดต่้อไป 
ทัง้น้ีพบวา่แนวทางต่างๆ ทีน่กัเรยีนแต่ละคนไดก้าํหนดมคีวามสอดคลอ้งต่อการไปสูเ่ป้าหมายระยะสัน้
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ทางการศกึษาของตน เชน่ ในการตัง้เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาของนกัเรยีนคนที ่ 1 คอื การได ้
เกรดเฉลีย่ทีด่ขี ึน้กวา่เดมิ ไมต่ํ่ากวา่ 3.75 นัน้ นกัเรยีนจะอา่นหนงัสอืเพิม่ขึน้ และมกีารทาํงานหรอื
การบา้นสง่ใหค้รบถว้น สว่นนกัเรยีนคนที ่2 ซึง่ตัง้เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาไวว้า่ตอ้งการไดเ้กรด
ทีด่ขี ึน้ โดยเฉพาะวชิาภาษาองักฤษนัน้ นกัเรยีนจะท่องศพัทภ์าษาองักฤษทุกวนั  และนกัเรยีนคนที ่3 
ทีไ่ดต้ัง้เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาไว ้คอื การเรยีนไดเ้กรดทีด่ขี ึน้ไมแ่ยล่งกว่าเดมินัน้ นกัเรยีน
จะอา่นหนงัสอืทบทวนบทเรยีน และใหเ้พือ่นทีเ่ขา้ใจตวิให ้เป็นตน้  
   นอกจากทีน่กัเรยีนไดก้าํหนดแนวทางทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา
ทีต่นไดต้ัง้ไว ้เพือ่เป็นการทาํใหแ้นวทางเหล่านัน้มคีวามชดัเจนขึน้ และงา่ยต่อการตรวจสอบดงัทีไ่ดก้ล่าว
ไวข้า้งตน้ ไดใ้หน้กัเรยีนระบุรายละเอยีดหรอืขัน้ตอนต่างๆ ตามแนวทางทีน่กัเรยีนแต่ละคนไดก้าํหนดไว้
เพิม่เตมิ ทัง้น้ีนกัเรยีนแต่ละคนไดก้าํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัแนวทางของตน เชน่ ในการอา่นหนงัสอื
เพิม่ขึน้ และทาํงานหรอืการบา้น สง่ใหค้รบถว้นของนกัเรยีนคนที ่1 นัน้ นกัเรยีนกําหนดวา่จะการอา่น
หนงัสอืทบทวนบทเรยีนทีเ่รยีนในแต่ละวนั และตรวจสอบงานทีค่รมูอบหมายอยูเ่สมอ เพื่อสง่งานหรอื
การบา้นไดอ้ยา่งครบถว้น สาํหรบันกัเรยีนคนที ่2 ทีก่าํหนดแนวทางของตนไวว้า่จะท่องศพัทภ์าษาองักฤษ 
ทุกวนันัน้ นกัเรยีนไดก้าํหนดวา่ จะทอ่งศพัทภ์าษาองักฤษใหไ้ดว้นัละ 10 คาํ เป็นตน้ จากการกําหนด
รายละเอยีดหรอืขัน้ตอนทีช่ดัเจนจงึเป็นการชว่ยเตอืนสิง่ทีน่กัเรยีนตอ้งทาํหรอืใหค้วามสาํคญั และเปรยีบเสมอืน
เป็นสิง่เสรมิแรงเมือ่นกัเรยีนสามารถผา่นแต่ละขัน้ตอนไปได ้ ตามลกัษณะของผูท้ีส่ามารถคดิถงึวถิทีาง
และบทบาทหน้าทีไ่ดใ้นระดบัสงูกม็กัจะมกีารทาํรายการอยา่งละเอยีดวา่ขัน้ตอนทีต่นตอ้งทาํคอือะไร  
   จากการทีน่กัเรยีนกลุ่มทดลองไดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม เพือ่เสรมิสรา้งความหวงั
ทางการศกึษา โดยเฉพาะในครัง้ที ่ 5 (วถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา) จงึสามารถทาํใหน้กัเรยีน
มคีวามหวงัทางการศกึษาในดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาสงูขึน้ โดยแตกต่างจากก่อนการทดลอง
ทีน่กัเรยีนยงัไมไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
   สว่นในดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา การใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่
เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา ไดส้นบัสนุนใหน้กัเรยีนสามารถเริม่ตน้และดาํเนินการต่าง  ๆตามแนวทาง
และขัน้ตอนทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นการไปสูเ่ป้าหมาย ซึง่ความตัง้ใจน้ีเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัของการมคีวามหวงั
ทางการศกึษา โดยนอกจากจะชว่ยผลกัดนัใหบุ้คคลไปสูเ่ป้าหมายแลว้ ยงัชว่ยใหส้ามารถเอาชนะอุปสรรค
ตามทางทีไ่ปสูเ่ป้าหมายไดอ้กีดว้ย (Snyder.  1994: 53) โดยการใหค้าํปรกึษากลุม่เพือ่เสรมิสรา้งความหวงั
ทางการศกึษา โดยเฉพาะในครัง้ที ่ 6 (ความตัง้ใจทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมาย) ไดใ้หน้กัเรยีนลองคดิคาํพดูที่
เป็นประโยคสัน้ๆ ทีบ่่งบอกถงึความพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติามแนวทางต่างๆ ของตน ตามเทคนิคทางพฤตกิรรม
ของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ ดงัที ่ซไนเดอร ์(Snyder. 1996: 194) กล่าววา่ การสง่เสรมิ
ความคดิใหม้พีลงั ทาํไดโ้ดยการสง่เสรมิใหบุ้คคลพดูกบัตนเองในทางทีด่ ีโดยเฉพาะชว่งเวลาทีจ่ติใจ
วา้วุน่ ชว่งทีพ่บกบัปญัหาอุปสรรคในการดาํเนินไปสูเ่ป้าหมาย เพื่อใหบุ้คคลเตรยีมพรอ้มโดยตดัสนิใจ
วา่จะเผชญิกบัปญัหานัน้ ทัง้น้ีนกัเรยีนกล่าวถงึการจะเริม่อา่นหนงัสอืทุกวนั การไมห่ลบัเวลาเรยีน การทอ่งศพัท์
ใหไ้ดว้นัละ 10 คาํ จากเทคนิคทางพฤตกิรรมของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ เพือ่เป็น
การสง่เสรมิใหน้กัเรยีนพดูกบัตนเองในทางทีด่แีละกระตุน้ใหเ้กดิความมุง่มัน่และมกีารปฏบิตัติามแนวทาง
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ต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองต่อไป ไดใ้หน้กัเรยีนเขยีนประโยคทีต่นคดิไวล้งในกระดาษโน้ต แลว้นําไปตดิใน
ตําแหน่งทีส่ามารถสงัเกตเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจน และพดูประโยคเหล่าน้ีกบัตนเองอยา่งเขม้แขง็ในแต่ละวนั
ต่อไป 
   การทีน่กัเรยีนกลุ่มทดลองไดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทาง
การศกึษา โดยเฉพาะในครัง้ที ่6 (ความตัง้ใจทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมาย) จงึสามารถทาํใหน้กัเรยีนมคีวามหวงั
ทางการศกึษาในดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาสงูขึน้ โดยแตกต่างจากก่อนการทดลอง
ทีน่กัเรยีนยงัไมไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
   สาํหรบัดา้นความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา การใหค้าํปรกึษากลุ่ม
เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา อาจสง่เสรมิใหน้กัเรยีน มคีวามเชื่อมัน่ในการไปถงึเป้าหมายมาก 
ยิง่ขึน้ได ้ทัง้น้ีในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา โดยเฉพาะใน
ครัง้ที ่7 (ความเชื่อมัน่ทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมาย) ไดม้กีารนําเทคนิคคาํถาม จดัระดบัตามการใหค้าํปรกึษา
แบบโซลชูัน่-โฟกสัมาใชอ้กีครัง้  โดยใหน้กัเรยีนตรวจสอบวา่จากระดบั 1 – 10  ถา้ 1 เป็นความรูส้กึที่
นกัเรยีนไดเ้ขา้กลุ่มครัง้แรก และ 10 คอื วนัทีน่กัเรยีนแต่ละคนบรรลุเป้าหมายระยะทางการศกึษาทีต่ ัง้ไว ้
ขณะน้ีคดิวา่ ตนเองอยูใ่นระดบัใด ทัง้น้ีพบวา่ โดยภาพรวมนกัเรยีนมกีารจดัระดบัสงูขึน้จากการจดัระดบั
การรบัรูถ้งึความสาํเรจ็ทางการศกึษาในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มครัง้ที ่2 (รปูแบบความหวงัทาง
การศกึษา) จากสิง่เหล่าน้ีชว่ยใหน้กัเรยีนเกดิความเชื่อมัน่วา่การปฏบิตัติามแนวทางและขัน้ตอนต่างๆ 
สามารถนําไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษาทีต่นตัง้ไวไ้ด ้และตระหนกัวา่ไมใ่ชเ่รือ่งยากสาํหรบัตน แมว้า่
ระดบัการรบัรูจ้ะสงูขึน้เพยีงเลก็น้อย แต่กเ็ป็นการชว่ยใหน้กัเรยีนรบัรูถ้งึผลของสิง่ทีต่นกาํลงักระทาํหรอื
ดาํเนินการอยู ่ความเชื่อมัน่จงึเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัประการหน่ึงของการเป็นผูท้ีม่คีวามหวงัทางการศกึษา 
ดงัที ่ลาจ (Lange.  1978: 128) กล่าววา่ การทีบุ่คคลจะมคีวามหวงัไดน้ัน้เกีย่วขอ้งกบัการมคีวามเชื่อมัน่
ในตนเอง และ เฮริท์ (Herth.  1992: 116) กล่าววา่ การมคีวามหวงัเป็นความรูส้กึมัน่ใจวา่ จะมสีิง่ดดีี
เกดิขึน้ในอนาคต และสอดคลอ้งกบัที ่ดฟูอลท ์และ มาทอคชโิอ (Dufalt; & Martocchio.  1985: 380) 
กล่าววา่ ความหวงัเป็นการเชื่อมัน่วา่ ตนจะบรรลุถงึสิง่ทีด่ใีนอนาคต ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการมเีป้าหมายทีด่ ี
มคีุณคา่  
   จากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา โดยเฉพาะ
ในครัง้ที ่ 7 (ความเชื่อมัน่ทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมาย) จงึสามารถชว่ยทาํใหน้กัเรยีนกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการให้
คาํปรกึษากลุม่มคีวามเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา โดยเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการเป็น
ผูม้คีวามหวงัทางการศกึษาทีส่งูขึน้ ซึง่แตกต่างจากก่อนการทดลองทีน่กัเรยีนยงัไมไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
   สาํหรบัดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา พบวา่ นกัเรยีน
กลุ่มทดลองทีเ่ขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา มคีวามพยายามและ
อดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายเพิม่ขึน้ได ้ อาจเป็นเพราะระหวา่งทีน่กัเรยีนดาํเนินการตามแนวทางทีต่นได้
กาํหนดไว ้นกัเรยีนจะพบกบัอุปสรรคหรอืปญัหาต่างๆ ซึง่อาจมผีลต่อการดาํเนินการต่างๆ ไดอ้ยา่ง
ราบรืน่ ในรปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา โดยเฉพาะในครัง้ที ่ 8 
(ความพยายามทีจ่ะเอาชนะอุปสรรคในการไปสูเ่ป้าหมาย) จงึไดม้กีารตรวจสอบวา่ ระหวา่งทีน่กัเรยีน
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ดาํเนินการต่าง  ๆเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายเหล่านัน้ นกัเรยีนพบกบัปญัหาหรอือุปสรรคใดบา้ง ทัง้น้ีหาก ณ ปจัจุบนั
นกัเรยีนยงัไมพ่บกบัอุปสรรค ใหน้กัเรยีนลองคาดคะเนถงึอุปสรรคทีอ่าจจะเกดิขึน้ตามการรบัรูข้องตน 
ซึง่สิง่เหล่าน้ีเป็นไปตามลกัษณะของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ โดยอุปสรรคทีน่กัเรยีน
ไดก้ล่าวอยา่งคลา้ยคลงึกนัคอืการทีไ่มส่ามารถอา่นหนงัสอืหรอืทอ่งศพัทภ์าษาองักฤษไดค้รบถว้นตามที่
ไดก้าํหนดไวใ้นชว่งทีม่กีารบา้นมาก จากการใหค้าํปรกึษากลุ่ม พบวา่ เพือ่นสมาชกิกลุ่มมบีทบาทอยา่งมาก
ต่อการเปลีย่นแปลงความคดิของสมาชกิคนอื่นๆ ภายในกลุ่ม ทัง้น้ีในการบอกเล่าถงึอุปสรรคตลอดจน
การคาดคะเนถงึอุปสรรคของตนนัน้ มนีกัเรยีนบางคนทีต่อ้งทาํการบา้นสง่เชน่เดยีวกนั แต่ไมไ่ดก้ล่าวถงึ
อุปสรรคของตน ซึง่เมื่อถามนกัเรยีนวา่อะไรทีท่าํใหต้นไมพ่บกบัอุปสรรค พบวา่ ก่อนหน้านกัเรยีนมี
วธิจีดัการกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้หรอืเป็นอุปสรรคกระทัง่สามารถดาํเนินการตามแนวทางของตนไดต่้อไป จาก
สิง่เหล่าน้ีจงึทาํใหน้กัเรยีนรบัรูว้า่ ตนเองไมม่อุีปสรรคในการทีจ่ะดาํเนินการตามแนวทางของตน ทัง้น้ี
วธิกีารทีน่กัเรยีนคน้พบ คอื การอ่านหนงัสอืชดเชยเพิม่ขึน้ในวนัถดัไป หรอืในบางวนัทีม่เีวลากจ็ะอา่น
มากขึน้กวา่จาํนวนทีก่าํหนดไว ้ เพือ่ใหอ้า่นไดค้รบถว้นตามทีก่าํหนด ทาํใหใ้นชว่งทีต่อ้งรบีสง่งานกส็ามารถ
สง่ไดท้นัตามกาํหนดและยงัสามารถอา่นหนงัสอืไดอ้ยา่งครบถว้นตามทีไ่ดต้ัง้ใจไว ้
   จากการบอกเล่าของเพือ่นสมาชกิกลุ่มจงึชว่ยใหน้กัเรยีนคนอื่นๆ ในกลุ่มไดร้บัรูถ้งึ
ความเป็นไปไดอ้ื่นๆ ทีจ่ะทาํใหต้นสามารถดาํเนินการเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายไดต่้อไป แมจ้ะพบกบัปญัหา
หรอือุปสรรคกต็าม ทัง้น้ีเมือ่นกัเรยีนไดร้บัฟงัวธิกีารจดัการกบัอุปสรรคของเพือ่นและใหน้กัเรยีนลองคดิถงึ
วธิกีารหรอืแนวทางอื่นๆ ทีส่ามารถเป็นไปไดเ้มือ่ตนพบกบัอุปสรรค นกัเรยีนบางคนกไ็ดก้ล่าววา่ มี
การทอ่งศพัทม์ากขึน้ในวนัต่อไป หากตนไมส่ามารถทอ่งศพัทไ์ดค้รบตามทีก่าํหนด บางคนกล่าวว่า
จะสอบถามเพือ่นหรอืครเูพิม่เตมิหากไมเ่ขา้ใจบทเรยีน เป็นตน้ ซึง่ลกัษณะดงักลา่วเป็นไปตามเทคนิค
การรว่มมอืสรา้งเรื่องราวทางเลอืก ของการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า สมาชกิกลุ่ม จงึมบีทบาทสาํคญั
ต่อการเปลีย่นแปลงความคดิ ความรูส้กึ ตลอดจนพฤตกิรรมของสมาชกิคนอื่นๆ ภายในกลุ่ม โดยเฉพาะ
วยัรุน่ ซึง่เป็นชว่งวยัทีเ่พือ่นมอีทิธพิลสงู ดงัที ่คอเรย่ ์ (Corey.  2004: 7) ไดก้ลา่วถงึประโยชน์ของ
การใหค้าํปรกึษากลุ่มไวว้า่ สามารถชว่ยใหผู้ร้บัคาํปรกึษาไดต้ดัสนิใจเลอืกในสิง่ทีต่นตอ้งการ ซึง่ไดจ้าก
การเปรยีบเทยีบมมุมองระหวา่งผูร้บัคาํปรกึษาในกลุ่ม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการใหค้าํปรกึษากลุ่ม
ทีว่า่ เพือ่ใหส้มาชกิเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  และเกดิพฤตกิรรมการปรบัตวัในทศิทางทีพ่งึประสงค ์(Trotzer.  1999: 
345 – 347) การใหค้าํปรกึษากลุ่มจงึสามารถชว่ยใหน้กัเรยีนคน้พบวธิกีารในการเอาชนะอุปสรรค ตลอดจน
พฤตกิรรมทีนํ่าไปสูเ่ป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาทีต่นไดต้ัง้ไวต่้อไป   
   สาํหรบัดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา นอกจากรปูแบบ
การใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา ในครัง้ที ่ 8 (ความพยายามทีจ่ะเอาชนะ
อุปสรรคในการไปสูเ่ป้าหมาย) แลว้ ในครัง้ที ่9 (ความอดทนต่อการทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย) กไ็ดม้กีารสง่เสรมิ
ใหน้กัเรยีนไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรคต่างๆ ซึง่อาจสง่ผลต่อเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาทีไ่ดต้ัง้ไว ้ทัง้น้ี
เป็นไปไดว้า่เมือ่นกัเรยีนตอ้งเผชญิกบัอุปสรรคต่างๆ ในการไปสูเ่ป้าหมาย อาจทาํใหเ้กดิความรูส้กึทอ้แท ้
หมดหวงั จงึไดใ้หน้กัเรยีนสมาชกิกลุ่มอา่นเรือ่งราวชวีประวตัขิอง ดอวน์ ลอกกนิส ์ (Down Loggins) 
ผูท้ีป่ระสบความสาํเรจ็ในการปรบัตวักบัปญัหา โดยเรือ่งราวน้ี อาจสอดคลอ้งกบันกัเรยีน ซึง่นําไปสู่
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การปรบัเปลีย่นมมุมองความคดิทีม่ต่ีอปญัหาและมกีาํลงัใจทีจ่ะดาํเนินการต่างๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเทคนิค
ทางพฤตกิรรมของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ ความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย
ทางการศกึษาจงึเป็นอกีองคป์ระกอบหน่ึงทีส่าํคญั ซึง่สอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูท้ีม่คีวามหวงัทางการศกึษา 
ดงัที ่ดฟูอลท ์และ มาทอคชโิอ (Dufalt; & Martocchio.  1985: 380) ไดก้ล่าวถงึการทีบุ่คคลมคีวามหวงั
ไวว้า่ จะเป็นสิง่กระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมในการเผชญิปญัหาหรอือุปสรรค ตลอดจนจะเลอืกแสดงออก
ในทางทีจ่ะสามารถทาํใหต้นสมหวงัได ้และสอดคลอ้งกบั ลาจ (Lange.  1978: 128) ทีไ่ดก้ล่าวถงึบุคคล
ทีม่คีวามหวงัไวว้า่ จะมคีวามอดทนทีจ่ะปรบัสภาพต่างๆ ของทัง้รา่งกายและจติใจ  
   จากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา โดยเฉพาะ
ครัง้ที ่8 (ความพยายามทีจ่ะเอาชนะอุปสรรคในการไปสูเ่ป้าหมาย) และครัง้ที ่9 (ความอดทนต่อการที่
จะบรรลุเป้าหมาย) จงึสามารถชว่ยใหน้กัเรยีนกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่มมคีวามหวงัทาง 
การศกึษาในดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาสงูขึน้ โดยแตกต่างจาก
ก่อนการทดลองทีน่กัเรยีนยงัไมไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
   สว่นในดา้นเป้าหมายทางการศกึษา นกัเรยีนกลุ่มทดลองก่อนและหลงัเขา้รบัการให้
คาํปรกึษากลุ่ม มคีวามหวงัทางการศกึษาไมแ่ตกต่างกนันัน้ อาจเป็นเพราะวา่ก่อนการทดลองคะแนน
ในดา้นเป้าหมายทางการศกึษาของนกัเรยีนกลุ่มทดลองอยูใ่นระดบัสงู เมือ่เขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม
เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา คะแนนในดา้นเป้าหมายทางการศกึษาจงึไมแ่ตกต่างกนั ทัง้น้ี
เมือ่พจิารณาจากการรบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา โดยเฉพาะในครัง้ที ่3 
(เป้าหมายระยะยาวทางการศกึษา) ทีไ่ดส้ง่เสรมิใหน้กัเรยีนตัง้เป้าหมายระยะยาวทางการศกึษา โดย
พจิารณาถงึความเป็นไปได ้และครัง้ที ่4 (การตัง้เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา) ทีส่นบัสนุนใหน้กัเรยีน
ระบุเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษานัน้ ไดพ้บวา่ นกัเรยีนสว่นใหญ่ไดม้กีารตัง้เป้าหมายทางการศกึษา
ของตนไวใ้นเบือ้งตน้ ทัง้น้ีสงัเกตจากการทีผู่ว้จิยัใหน้กัเรยีนกล่าวถงึเป้าหมายระยะยาวทางการศกึษา 
โดยพจิารณารว่มกบัความสามารถตลอดจนความเป็นไปไดใ้นสถานการณ์การเรยีนของตน และการกําหนด
เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา นกัเรยีนไดก้ล่าวอยา่งมุง่มัน่เกีย่วกบัเป้าหมายทางการศกึษาของตน 
จะมเีพยีงนกัเรยีนบางคนทีย่งัไมแ่น่ใจในเป้าหมายทางการศกึษาของตนและคอ่นขา้งใชเ้วลาในการกาํหนด
เป้าหมายทางการศกึษา แต่ในการใหค้าํปรกึษากลุ่มพบวา่เมือ่เพือ่นสมาชกิในกลุ่มไดก้ล่าวถงึ หรอืมี
การกาํหนดเป้าหมายของตนอยา่งชดัเจนกส็ามารถสนบัสนุนใหเ้พือ่นสมาชกิกาํหนดเป้าหมายทางการศกึษา
ของตนได ้ต่อไป     
   จากการทีน่กัเรยีนกลุ่มทดลองสว่นใหญ่มกีารตัง้เป้าหมายทางการศกึษาไวค้อ่นขา้ง
ชดัเจน ก่อนทีจ่ะเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา จงึทาํใหค้ะแนน
ความหวงัทางการศกึษาดา้นเป้าหมายทางการศกึษาก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ไมแ่ตกต่างกนั 
   เมือ่เปรยีบเทยีบความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง
และหลงัการตดิตามผล พบวา่ มคีวามหวงัทางการศกึษาโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
ทีร่ะดบั .05 ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะนกัเรยีนกลุ่มทดลอง แมจ้ะสิน้สดุการใหค้าํปรกึษากลุ่มกย็งัคงมคีวามหวงั
ทางการศกึษาอนัเป็นผลมาจากรปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ซึง่แตกต่างจากก่อนการทดลองทีน่กัเรยีน
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ยงัไมไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษา เมือ่พจิารณาเป็นรายองคป์ระกอบ พบวา่ องคป์ระกอบดา้นวถิทีางทีจ่ะ
บรรลุเป้าหมายทางการศกึษา ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา ดา้นความเชื่อมัน่วา่
จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา และดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
มคีวามหวงัทางการศกึษา แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ ทีร่ะดบั .05 ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะใน
ดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา กระบวนการของการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพื่อเสรมิสรา้ง
ความหวงัทางการศกึษาไดส้ง่เสรมิใหน้กัเรยีนคดิหาแนวทางและขัน้ตอนต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมาย
ระยะสัน้ทางการศกึษาทีต่นไดต้ัง้ไว ้สว่นในดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา ไดส้นบัสนุน
ใหน้กัเรยีนรูส้กึถงึความพรอ้มทีจ่ะเริม่ตน้ปฏบิตัติามแนวทางต่างๆ เหล่านัน้ โดยใหน้กัเรยีนลองคดิคาํพดู
ทีเ่ป็นประโยคสัน้  ๆทีบ่่งบอกถงึความพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติามแนวทางต่าง  ๆของตน และพดูประโยคเหล่านัน้
ดว้ยน้ําเสยีงทีเ่ขม้แขง็ตามเทคนิคทางพฤตกิรรมของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ สาํหรบั
ดา้นความเชื่อมัน่ว่าจะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา การใหค้าํปรกึษากลุ่มเพื่อเสรมิสรา้งความหวงั
ทางการศกึษาไดส้ง่เสรมิใหน้กัเรยีนเกดิความเชื่อมัน่วา่ตนจะสามารถไปสูเ่ป้าหมายไดม้ากขึน้ ผา่นการใช้
เทคนิคคาํถามจดัระดบัตามการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั ทัง้น้ีพบวา่ โดยภาพรวมนกัเรยีนมกีารจดั
ระดบัทีส่งูขึน้จากการจดัระดบัการรบัรูถ้งึความสาํเรจ็ทางการศกึษาในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม
ครัง้ที ่2 (รปูแบบความหวงัทางการศกึษา) และในดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทาง
การศกึษานัน้ ระหวา่งทีส่มาชกิดาํเนินการต่างๆ เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายนัน้เป็นไปไดว้่าสมาชกิอาจพบกบั
อุปสรรคหรอืปญัหาต่างๆ การใหค้าํปรกึษากลุ่มจงึไดส้นบัสนุนใหค้น้หาวธิกีารจดัการกบัปญัหาเหล่านัน้ 
โดยตระหนกัถงึความสามารถในการจดัการกบัปญัหาทีผ่า่นมาในอดตี รวมทัง้ในการสง่เสรมิใหม้คีวามอดทน
ต่อการทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษานัน้ ไดใ้หน้กัเรยีนอา่นชวีประวตัขิองผูท้ีป่ระสบความสาํเรจ็ใน
การปรบัตวักบัปญัหา โดยเรือ่งราวนัน้อาจสอดคลอ้งกบัผูร้บัคาํปรกึษา ตามเทคนิคทางพฤตกิรรมของ
การใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ จากเทคนิคดงักล่าวจงึทาํใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูถ้งึการปรบัตวั
กบัปญัหาหรอืความยากลาํบากทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งการดาํเนินการเพื่อไปสูเ่ป้าหมายของตนไดต่้อไป  
   สว่นในดา้นเป้าหมายทางการศกึษามคีะแนนเฉลีย่ความหวงัทางการศกึษาไมแ่ตกต่างกนั
นัน้ อาจเป็นเพราะตัง้แต่ก่อนไดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุม่ นกัเรยีนกลุ่มทดลองมคีะแนนในดา้นเป้าหมาย
ทางการศกึษาอยูใ่นระดบัสงู ทัง้น้ีเมือ่ไดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม กระทัง่ระยะหลงัการตดิตามผล จงึ
ไมแ่ตกต่างกนั โดยมคีะแนนความหวงัทางการศกึษาในดา้นเป้าหมายทางการศกึษา อยูใ่นระดบัสงู
เชน่เดยีวกบัก่อนการทดลอง  
   เมือ่เปรยีบเทยีบความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนกลุ่มทดลอง หลงัการทดลอง
และหลงัการตดิตามผล นกัเรยีนกลุ่มทดลองมคีวามหวงัทางการศกึษาโดยรวมและในแต่ละองคป์ระกอบ
ไมแ่ตกต่างกนันัน้ อาจเป็นเพราะการทีน่กัเรยีนไดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่มไดเ้สรมิสรา้งความหวงัทาง
การศกึษาใหส้งูขึน้ ตลอดจนมคีวามคงทนของผลการใหค้าํปรกึษากลุ่มกระทัง่ระยะหลงัการตดิตามผล 
และก่อนการสิน้สดุการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม พบวา่ นกัเรยีนจะยงัคงดาํเนินการต่างๆ ตามทีต่น
ไดก้าํหนดไวอ้ยา่งต่อเน่ือง เชน่ นกัเรยีนบางคนกล่าวถงึ การอา่นหนงัสอืทุกวนัตามทีไ่ดก้าํหนดไว ้เป็นตน้  
จากสิง่เหล่าน้ี จงึอาจสง่ผลต่อการมคีวามหวงัทางการศกึษาในระยะหลงัการตดิตามผลต่อไป 
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   สาํหรบักลุ่มควบคุม คะแนนความหวงัทางการศกึษา หลงัการทดลองกบัก่อนการทดลอง 
ก่อนการทดลองกบัหลงัการตดิตามผล และหลงัการทดลองกบัหลงัการตดิตามผล ไมแ่ตกต่างกนันัน้ 
เน่ืองมาจากนกัเรยีนควบคุมไมไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่มใดๆ เชน่เดยีวกบักลุ่มทดลอง จงึเป็นไปได้
วา่ นกัเรยีนกลุ่มควบคุมจงึมคีวามหวงัทางการศกึษา ไมแ่ตกต่างกนัในทุกระยะ และเมือ่พจิารณาใน
รายองคป์ระกอบ พบวา่ คะแนนความหวงัทางการศกึษาในแต่ละองคป์ระกอบ หลงัการทดลองกบัก่อนการทดลอง 
ไมแ่ตกต่างกนั เชน่กนั 
   สว่นองคป์ระกอบดา้นเป้าหมายทางการศกึษา ดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทาง
การศกึษา ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา และดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุ
เป้าหมายทางการศกึษา ก่อนการทดลองกบัหลงัการตดิตามผล และหลงัการทดลองกบัหลงัการตดิตามผล 
ไมแ่ตกต่างนัน้ กอ็าจเป็นเพราะนกัเรยีนกลุม่ควบคุมไมไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุม่เพือ่เสรมิสรา้งความหวงั
ทางการศกึษาเชน่เดยีวกนั และสาํหรบัองคป์ระกอบดา้นความเชื่อมัน่ทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
ก่อนการทดลองกบัหลงัการตดิตามผล และหลงัการทดลองกบัหลงัการตดิตามผล มคีะแนนเฉลีย่ความหวงั
ทางการศกึษา แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นัน้ อาจเน่ืองมาจากในชว่งระยะหลงั
การทดลองกระทัง่หลงัการตดิตามผล เป็นช่วงของการสอบปลายภาค ซึง่เป็นไปไดว้า่ นกัเรยีนกลุ่มควบคุม
อาจมคีวามมัน่ใจในการทาํขอ้สอบ ตลอดจนรบัรูว้า่ ตนสามารถทาํขอ้สอบไดม้ากขึน้ ดงัทีค่รผููร้บัผดิชอบ
งานแนะแนวและสอนนกัเรยีนกลุ่มดงักล่าวไดก้ล่าวไว ้นอกจากนัน้เป็นไปไดว้า่ หลงัจากทีน่กัเรยีนกลุ่มควบคุม
ไดต้อบแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ ไดส้ง่ผลต่อคะแนความหวงัทางการศกึษา
ในดา้นความเชื่อมัน่ทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา โดยแตกต่างจากระยะก่อนการทดลอง  
  4.2 การเปรยีบเทยีบความหวงัทางการศกึษาของนักเรยีนกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการให้
คาํปรกึษากลุม่กบันกัเรยีนกลุ่มควบคุมทีไ่มไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
และหลงัการตดิตามผล 
   ความหวงัทางการศกึษาโดยรวมและรายองคป์ระกอบระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง ไมแ่ตกต่างกนั เมือ่พจิารณารายองคป์ระกอบ พบวา่ ทุกองคป์ระกอบคะแนนของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ไมแ่ตกต่างกนั ทัง้น้ีเป็นเพราะนกัเรยีนกลุ่มทดลองยงัไมไ่ดร้บัรปูแบบการพฒันาใดๆ 
ในทีน้ี่คอื รปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา  
   หลงัการทดลอง พบวา่ ความหวงัทางการศกึษาโดยรวมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้น้ีเป็นเพราะรปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่ม
สามารถเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาโดยรวมของนกัเรยีนกลุ่มทดลองได ้ดงัที ่ซไนเดอร ์ (Snyder. 
2000: 289) ไดก้ล่าววา่ การทีจ่ะเพิม่ความหวงัของบุคคลนัน้ สามารถใชว้ธิกีารของการใหค้าํปรกึษาได ้
ตลอดจนกระบวนการของการใหค้าํปรกึษาเป็นกลุ่ม มคีวามเหมาะสมต่อการเสรมิสรา้งความหวงัในวยัรุน่ 
ดงัที ่คอเรย่ ์(Corey.  1985: 7) กล่าวไวว้า่ บรรยากาศของกลุ่มจะชว่ยสรา้งความรูส้กึอบอุน่ ความไวว้างใจ 
รวมทัง้เอือ้ใหส้มาชกิในกลุม่ไดส้าํรวจตนเองเขา้ใจตนเอง และสามารถทีจ่ะลงมอืปฏบิตัใินการแกป้ญัหา
ของตนเองได ้ นอกจากนัน้รปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุม่สามารถชว่ยใหน้กัเรยีนกลุม่ทดลองมคีวามหวงั
ทางการศกึษาทีส่งูขึน้ ไดผ้า่นการใชเ้ทคนิคต่างๆ ของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ การให้
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คาํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั และการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า ซึง่ทฤษฎดีงักล่าวมแีนวคดิทีส่อดคลอ้ง
กบัการเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาตามทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้  
   เมือ่พจิารณาในรายองคป์ระกอบ พบวา่ คะแนนความหวงัทางการศกึษาดา้นวถิทีาง
ทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา และดา้นความพยายาม
และอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา หลงัการทดลองนกัเรยีนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะในดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
นกัเรยีนกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม โดยเฉพาะในครัง้ที ่ 5 (วถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย
ทางการศกึษา) ไดค้น้หาแนวทางตลอดจนขัน้ตอนทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาของตน 
ซึง่ในระหวา่งการใหค้าํปรกึษากลุ่ม พบวา่ นกัเรยีนยงัไมเ่คยไดค้ดิแนวทางในการไปสูเ่ป้าหมายไวอ้ยา่ง
ชดัเจน ภายหลงัการทดลองจงึทาํใหค้ะแนนดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาระหวา่งกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกนั  
   จากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีน
กลุ่มทดลอง โดยเฉพาะครัง้ที ่5 (วถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา) น้ี จงึสามารถทาํใหน้กัเรยีน
มคีะแนนความหวงัทางการศกึษาในดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาแตกต่างจากกลุ่มควบคุม
ทีไ่มไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
   สว่นในดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา นกัเรยีนกลุ่มทดลอง และ
กลุ่มควบคุมแตกต่างกนันัน้ อาจเป็นเพราะวา่ในระหวา่งการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม โดยเฉพาะ
ในครัง้ที ่6 (ความตัง้ใจทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมาย) หลงัจากทีน่กัเรยีนคน้หาแนวทางต่าง  ๆทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมาย
ของตนแลว้ ผูว้จิยัสนบัสนุนใหน้กัเรยีนลองคดิประโยคสัน้ๆ ทีต่อ้งการจะบอกกบัตนเองถงึความพรอ้ม
ในการเริม่ตน้หรอืรเิริม่ดาํเนินการตามแนวทางเหล่านัน้ โดยในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มนกัเรยีน
ไดก้ล่าวถงึการจะเริม่อา่นหนงัสอืทุกวนั การจะไมห่ลบัเวลาเรยีน การจะทอ่งศพัทใ์หไ้ดว้นัละ 10 คาํ เป็นตน้ 
จากวธิกีารดงักล่าว จงึเป็นการสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเกดิความตัง้ใจในการไปสูเ่ป้าหมายของตนได ้ ดงัที ่
ซไนเดอร ์ (Snyder. 1994: 53) กล่าววา่ พลงัแหง่ความตัง้ใจ (Agency) เป็นการทีม่คีวามมุง่มัน่และ
รบัรูถ้งึความสามารถทีจ่ะรเิริม่และดาํเนินไปใหถ้งึเป้าหมาย เชน่ มคีวามคดิทีว่า่ ฉนัสามารถ ฉนัจะพยายาม 
ฉนัพรอ้มทีจ่ะทาํ ซึง่ความคดิเหล่าน้ีทาํใหบุ้คคลเกดิการรบัรูว้า่ตนสามารถเริม่และคงไวซ้ึง่การกระทาํ
ทีนํ่าไปสูเ่ป้าหมายทีต่อ้งการได ้นอกจากนัน้ ซไนเดอร ์(Snyder. 1996: 194) กไ็ดก้ล่าวไวอ้กีวา่ การสง่เสรมิ
ความคดิใหม้พีลงันัน้ ทาํไดโ้ดยการสง่เสรมิใหบุ้คคลพดูกบัตนเองในทางทีด่ ีโดยเฉพาะชว่งเวลาทีจ่ติใจ
วา้วุน่ ชว่งทีพ่บกบัปญัหาอุปสรรคในการดาํเนินไปสูเ่ป้าหมาย เพื่อใหบุ้คคลเตรยีมพรอ้มโดยตดัสนิใจ
วา่จะเผชญิกบัปญัหานัน้ จากการศกึษาพบวา่บุคคลทีม่คีวามหวงัสงู บ่อยครัง้จะปรบัความคดิวา่เป้าหมาย
เหมอืนเป็นการทา้ทาย หรอืนึกถงึประสบการณ์ทีย่ากๆ ซึง่จะทาํใหบุ้คคลมคีวามอดทนและมกีําลงัใจ
ทีจ่ะเดนิไปถงึเป้าหมาย รวมทัง้สง่เสรมิใหบุ้คคลเรยีนรูท้ีจ่ะสนุกกบักระบวนการทีจ่ะนําตนไปสูเ่ป้าหมาย
หน่ึงๆ นอกจากนัน้ในการเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษากลุ่มผูว้จิยัใหน้กัเรยีนเขยีนขอ้ความเหล่านัน้ ลงบน
กระดาษโน้ต และนําไปตดิในตําแหน่งทีต่นสามารถเหน็ไดช้ดัเจนภายในบา้น ซึง่วธิกีารดงักล่าวอาจเป็น
การกระตุน้เตอืนใหน้กัเรยีนเริม่ตน้และดาํเนินการต่างๆ ตามทีต่นคดิไวต่้อไป  
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   จากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีน
กลุ่มทดลอง โดยเฉพาะครัง้ที ่6 (ความตัง้ใจทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมาย) น้ี จงึสามารถทาํใหน้กัเรยีนมคีะแนน
ความหวงัทางการศกึษาในดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาแตกต่างจากกลุ่มควบคุม
ทีไ่มไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่มได ้
   สาํหรบัดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา หลงัการทดลอง 
นกัเรยีนกลุ่มทดลองมคีวามพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาแตกต่างจากนกัเรยีน
กลุ่มควบคุมนัน้ อาจเป็นเพราะการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มโดยเฉพาะในครัง้ที ่8 (ความพยายาม
ทีจ่ะเอาชนะอุปสรรคในการไปสูเ่ป้าหมาย) ไดใ้หน้กัเรยีนลองคดิหาวธิกีารจดัการกบัอุปสรรคหรอืปญัหา
ต่างๆ ไวล้่วงหน้า ผา่นการแลกเปลีย่นแนวทางระหวา่งสมาชกิกลุ่มคนอื่นๆ ซึง่เป็นไปตามลกัษณะของ
เทคนิคการรว่มมอืสรา้งเรือ่งราวทางเลอืกของการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า จากสิง่เหล่าน้ีสอดคลอ้งกบั
จุดมุง่หมายของการใหค้าํปรกึษากลุ่มทีว่า่ ชว่ยใหส้มาชกิไดร้ว่มกนัจดัการกบัปญัหาทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนั 
รวมทัง้ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในกลุ่ม (Trotzer.  1999: 345 – 347) และสอดคลอ้งกบัที ่คอเรย่ ์(Corey.  2004: 7)  
ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของการใหค้าํปรกึษากลุ่มไวว้า่ ชว่ยใหผู้ร้บัคาํปรกึษาไดต้ดัสนิใจเลอืกในสิง่ทีต่น
ตอ้งการซึง่ไดจ้ากการเปรยีบเทยีบมมุมองระหวา่งผูร้บัคาํปรกึษาในกลุ่ม และการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม
เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา โดยเฉพาะในครัง้ที ่9 (ความอดทนต่อการทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย) นัน้ 
ไดส้ง่เสรมิใหน้กัเรยีนไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรคต่างๆ ซึง่อาจสง่ผลต่อเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาทีไ่ดต้ัง้ไว ้
โดยอา่นเรือ่งราวชวีประวตัขิอง ดอวน์ ลอกกนิส ์ผูท้ีป่ระสบความสาํเรจ็ในการปรบัตวักบัปญัหา ซึง่
เรือ่งราวน้ี อาจสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของนกัเรยีนทีต่อ้งเผชญิกบัอุปสรรคต่างๆ ในการไปสูเ่ป้าหมาย
ทางการศกึษาของตน อนันําไปสูค่วามรูส้กึทอ้แท ้หมดหวงัในการทีจ่ะดาํเนินการต่างๆ ต่อไปได ้ซึง่
จากการแลกเปลีย่นความคดิ ความรูส้กึจากการอา่นเรือ่งราวของ ดอวน์ ลอกกนิส ์สะทอ้นใหเ้หน็วา่
นกัเรยีนรบัรูถ้งึความยากลําบากในการทีจ่ะเป็นผูป้ระสบความสาํเรจ็ จากเทคนิคดงักล่าว จงึทาํใหน้กัเรยีน
กลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา โดยเฉพาะครัง้ที ่8 
(ความพยายามทีจ่ะเอาชนะอุปสรรคในการไปสูเ่ป้าหมาย) และครัง้ที ่9 (ความอดทนต่อการทีจ่ะบรรลุ
เป้าหมาย) มคีะแนนความหวงัทางการศกึษาในดา้นความพยายาม และอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทาง
การศกึษาแตกต่างจากกลุ่มควบคุมทีไ่มไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
   สาํหรบัดา้นเป้าหมายทางการศกึษาและดา้นความเชื่อมัน่วา่ จะบรรลุเป้าหมายทาง
การศกึษา มคีวามหวงัทางการศกึษาไมแ่ตกต่างกนันัน้ อาจเป็นเพราะหลงั การทดลองนกัเรยีนกลุ่มควบคุม
ทีไ่มไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่มมคีะแนนความหวงัทางการศกึษาดา้นเป้าหมายทางการศกึษา และดา้น
ความเชื่อมัน่วา่ จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา อยูใ่นระดบัสงูเชน่เดยีวกบัก่อนการทดลอง และเมือ่
เปรยีบเทยีบกบักลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม จงึทาํใหค้ะแนนในดา้นเป้าหมายทางการศกึษา
และดา้นความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา ไมแ่ตกต่างกนั 
   หลงัการตดิตามผล พบวา่ ความหวงัทางการศกึษาโดยรวมของกลุ่มทดลอง และ
กลุ่มควบคุม แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 ทัง้น้ีเป็นเพราะนกัเรยีนกลุ่มทดลอง 
หลงัการตดิตามผลยงัคงมคีวามหวงัทางการศกึษาโดยรวม อนัเน่ืองมาจากผลของการเขา้รว่มรปูแบบ
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การใหค้าํปรกึษากลุ่ม แสดงใหเ้หน็วา่ การเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุม่มคีวามคงทนต่อการมคีวามหวงั
ทางการศกึษาทีเ่พิม่ขึน้ของนกัเรยีนกลุ่มทดลอง เมือ่พจิารณาในรายองคป์ระกอบ พบวา่ ดา้นวถิทีาง
ทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา และดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา มคีวามหวงั
ทางการศกึษาแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นัน้ อาจเป็นเพราะหลงัจากการเขา้รบั
การใหค้าํปรกึษากลุ่มกระทัง่หลงัการตดิตามผล นกัเรยีนกลุ่มทดลองไดม้กีารดาํเนินการตามแนวทาง
ต่างๆ ทีต่นไดต้ัง้ไวต่้อไป โดยเมือ่เปรยีบเทยีบกบักลุ่มควบคุมซึง่ไมไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม พบวา่ 
หลงัการตดิตามผลมคีะแนนดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาอยูใ่นระดบัน้อย หลงัการตดิตามผล
คะแนนดา้นวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจงึมคีวามแตกต่างกนั  
สว่นในดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา มคีวามหวงัทางการศกึษาแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 อาจเป็นเพราะในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มไดส้นบัสนุนใหน้กัเรยีน
เกดิความมุง่มัน่ในการทีจ่ะดาํเนินการตามแนวทางของตนอยา่งต่อเน่ืองต่อไป ซึง่ความรูส้กึพรอ้มเหล่าน้ี
ยงัสง่ผลต่อการปฏบิตัติามแนวทางและขัน้ตอนต่างๆ แมจ้ะเผชญิกบัปญัหาหรอือุปสรรคกต็าม ดงัที ่
ซไนเดอร ์(Snyder.  1994: 53) กล่าววา่ พลงัแหง่ความตัง้ใจนอกจากจะชว่ยผลกัดนัใหบุ้คคลไปสูเ่ป้าหมาย
แลว้ยงัชว่ยใหส้ามารถเอาชนะอุปสรรคตามทางทีไ่ปสูเ่ป้าหมายไดด้ว้ย ซึง่แมจ้ะเปรยีบเทยีบกบันกัเรยีน
กลุ่มควบคุมทีห่ลงัการตดิตามผลมคีะแนนความหวงัทางการศกึษาดา้นความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย
ทางการศกึษาอยูใ่นระดบัสงู แต่กท็าํใหม้คีะแนนความหวงัทางการศกึษาแตกต่างกนั แสดงใหเ้หน็วา่
รปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุม่สามารถเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนโดยมคีวามคงทน
กระทัง่หลงัการตดิตามผล  
   สว่นดา้นเป้าหมายทางการศกึษา ดา้นความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา 
และดา้นความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษามคีวามหวงัทางการศกึษาไมแ่ตกต่างกนั
นัน้ อาจเป็นเพราะคะแนนดา้นเป้าหมายทางการศกึษา และดา้นความพยายามและอดทนทีบ่รรลุเป้าหมาย
ทางการศกึษาของนกัเรยีนกลุ่มควบคุมทีไ่มไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทาง
การศกึษาอยูใ่นระดบัสงูอยูแ่ลว้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคะแนนในดา้นดงักล่าวกบักลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการให้
คาํปรกึษาจงึไมแ่ตกต่างกนั สาํหรบัดา้นความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา เมือ่เปรยีบเทยีบ
ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไมแ่ตกต่างกนั เมือ่ผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์ครทูีร่บัผดิชอบงานแนะแนว
และสอนนกัเรยีนกลุ่มดงักล่าวเพิม่เตมิ พบวา่ จากการทีไ่ดพ้ดูคุยกบันกัเรยีนเป็นไปไดว้า่ในระยะเวลา
หลงัการตดิตามผล ซึง่เป็นชว่งหลงัการสอบปลายภาคนัน้ นกัเรยีนกลุ่มควบคุมอาจสามารถหรอืรบัรู้
วา่ตนทาํขอ้สอบไดม้ากขึน้ และเมือ่พจิารณานกัเรยีนเป็นรายบุคคลในกลุ่มทดลอง พบวา่ นกัเรยีนบางคน
มคีวามเชื่อมัน่วา่จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาลดลงเลก็น้อย ทัง้น้ีอาจเป็นผลมาจากความสามารถ
ในการทาํขอ้สอบของนกัเรยีนซึง่รบัรูว้า่ตนทาํไดน้้อยลงในบางรายวชิากเ็ป็นได ้ อยา่งไรกต็ามคะแนน
ความหวงัทางการศกึษาโดยรวมของนกัเรยีนกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษาและกลุม่ควบคุมทีไ่มไ่ดร้บั
การใหค้าํปรกึษาทีแ่ตกต่างกนั แสดงใหเ้หน็วา่ รปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่มสามารถชว่ยเสรมิสรา้ง
ความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนกลุ่มทดลองได ้
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   จากการเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีน โดยการใหค้าํปรกึษากลุม่ 
จงึมคีวามเหมาะสมในประเดน็ของชว่งวยั ซึง่กาํลงัอยูใ่นชว่งของวยัรุน่ทีต่อ้งการการยอมรบัจากกลุ่มเพื่อน 
และการไดเ้ป็นสว่นหน่ึงของกลุ่ม ทัง้น้ีลกัษณะของการใหค้าํปรกึษากลุ่มเป็นรปูแบบทีส่ามารถตอบสนอง
ความตอ้งการเหล่าน้ีของวยัรุน่ไดเ้ป็นอยา่งด ีตลอดจนจาํนวนของนกัเรยีน ซึง่เป็นสมาชกิกลุ่ม 8 คนนัน้
มคีวามเหมาะสมต่อการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ระยะเวลาในการเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษากลุ่มแต่ละครัง้ กล่าวคอื 
1 ชัว่โมง มคีวามเหมาะสมสาํหรบัวยัรุน่ และการเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาโดยการใชเ้ทคนิค
ต่างๆ ของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ การใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั และการให้
คาํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า คอ่นขา้งมรีปูแบบทีช่ดัเจน สามารถนํามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัเรือ่ง
ของการเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาทีเ่น้นถงึการปรบัเปลีย่นทางความคดิโดยมกีารสรา้งเป้าหมาย 
การคดิหาวธิกีารต่างๆ เพื่อไปสูเ่ป้าหมายโดยอาศยัความตัง้ใจ เชื่อมัน่ พยายามและอดทนในการทีจ่ะ
ไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษาของตน จากลกัษณะดงักล่าวจงึสามารถทาํให ้ หลงัการทดลองนกัเรยีน
กลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่มมคีวามหวงัทางการศกึษาโดยรวม แตกต่างจากก่อนการทดลอง 
ตลอดจนแตกต่างจากนกัเรยีนกลุ่มควบคุมทีไ่มไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
  1.1 จากการวจิยัครัง้น้ี ทาํใหไ้ดแ้บบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
ซึง่ในการนําแบบสอบถามไปใชน้ัน้ ควรทีจ่ะพจิารณาถงึ 
   1.1.1 กลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากในการวจิยัครัง้น้ี กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนทีก่าํลงัศกึษา
อยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 ของโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ในเขตกรงุเทพมหานคร ดงันัน้การนําแบบสอบถามไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืวดัความหวงัทางการศกึษาของ
นกัเรยีนวยัรุน่ จงึควรพจิารณาใหม้ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอยา่งดงักล่าว 
   1.1.2 ผูท้ีต่อ้งการนําแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ไปใช้
ควรมกีารศกึษาคาํชีแ้จงในการทาํแบบสอบถามอยา่งละเอยีด เพือ่ดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ต่อไป 
   1.1.3 แบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ เป็นเพยีงขอ้บ่งชี้
เบือ้งตน้เทา่นัน้ ดงันัน้เพื่อใหก้ารเกบ็ขอ้มลูมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ จงึอาจมกีารพจิารณารว่มกบัการสงัเกต
ของคร ูผูป้กครอง หรอืจากแบบวดัอื่นๆ ประกอบดว้ย  
  1.2 จากการวจิยัครัง้น้ี ทาํใหไ้ดร้ปูแบบการใหค้าํปรกึษากลุ่ม เพือ่เสรมิสรา้งความหวงั
ทางการศกึษา ซึง่จากผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่  
   1.2.1 การใชร้ปูแบบของการใหค้าํปรกึษากลุ่มนัน้สามารถเสรมิสรา้งความหวงัทาง
การศกึษาของนกัเรยีนในภาพรวมได ้ครหูรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบันกัเรยีนจงึสามารถนําไปเป็นแนวทางหรอื
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นําไปประยุกตใ์ชเ้พือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนไดต่้อไป ทัง้น้ีควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัเรือ่งความหวงัทางการศกึษาและการใหค้าํปรกึษากลุ่มดว้ย  
   1.2.2 ความแตกต่างกนัของนกัเรยีนกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม เชน่ 
ประสบการณ์ ความคดิ สามารถสนบัสนุนนกัเรยีน สมาชกิกลุ่มทีม่รีะดบัความหวงัทางการศกึษาน้อย
สงูขึน้ได ้ เชน่ ในดา้นเป้าหมายทางการศกึษา พบวา่ เมื่อนกัเรยีนสว่นใหญ่มกีารตัง้เป้าหมายทางการศกึษา 
สามารถกระตุน้ใหน้กัเรยีนคนอื่นๆ ในกลุ่มตัง้เป้าหมายทางการศกึษาไดอ้ยา่งชดัเจนและเหมาะสมกบั
สถานการณ์การเรยีนของตน วธิกีารใหค้าํปรกึษากลุ่มทีม่สีมาชกิมปีระเดน็ทีค่ลา้ยคลงึกนั ในทีน้ี่คอื
ความหวงัทางการศกึษาแต่มรีะดบัหรอืรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบัความหวงัทางการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั 
จงึสามารถสรา้งแรงจงูใจตลอดจนเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนสมาชกิกลุ่มได ้
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1 ในการวจิยัเกีย่วกบัแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่  
   2.1.1 ควรมกีารศกึษาความหวงัทางการศกึษากบักลุ่มประชากรในเขตพืน้ทีอ่ื่นๆ หรอื
กลุ่มประชากรอื่นๆ เชน่ นกัเรยีนในระดบัชัน้อื่นๆ นิสตินกัศกึษา เป็นตน้ 
   2.1.2 ควรมกีารศกึษาถงึปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่  
  2.2 ในการวจิยัเกีย่วกบัรปูแบบความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่  
   2.2.1 ควรมกีารศกึษาถงึการเสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษา โดยใชว้ธิกีารอื่นๆ 
เชน่ การใหค้าํปรกึษาเป็นรายบุคคล กจิกรรมกลุ่ม เป็นตน้ เพื่อใหม้วีธิกีารทีห่ลากหลายในการเสรมิสรา้ง
ความหวงัทางการศกึษาต่อไป 
   2.2.2 ควรมกีารตดิตามผลเป็นระยะ เชน่ ทุก 3 เดอืน หรอื 6 เดอืน เพื่อศกึษาความคงทน
ของการมคีวามหวงัทางการศกึษาต่อไป 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจแบบสอบถามความหวงัทางการศึกษา 

และตรวจสอบรปูแบบการให้คาํปรึกษากลุ่มเพ่ือความหวงัทางการศึกษา 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 
ในการตรวจแบบสอบถามความหวงัทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุน่ 

 
ศาสตราจารย ์ดร.ผอ่งพรรณ  เกดิพทิกัษ์   ศาสตราจารย ์
            อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรปรชัญา 

               ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาจติวทิยา 
                           มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 
 
รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา  ไชยพนัธุ ์   รองศาสตราจารย ์
           ขา้ราชการบาํนาญ 
  
ผูศ้าสตราจารย ์ดร.นนัทนา  วงษ์อนิทร ์   ผูศ้าสตราจารย ์
           ขา้ราชการบาํนาญ 
 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นิธพิฒัน์  เมฆขจร   ผูศ้าสตราจารย ์
           อาจารยป์ระจาํ 
           มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
 
อาจารย ์ดร.นฤมล  พระใหญ่      อาจารยป์ระจาํ 
           มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 
ในการตรวจสอบรปูแบบการให้คาํปรกึษากลุ่มเพ่ือเสริมสรา้งความหวงัทางการศึกษา 
 
ผูศ้าสตราจารย ์ดร.นนัทนา  วงษ์อนิทร ์   ผูศ้าสตราจารย ์
           ขา้ราชการบาํนาญ 
 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อรพนิ  สถริมน    ผูศ้าสตราจารย ์
           อาจารยป์ระจาํ 
           มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นิธพิฒัน์  เมฆขจร   ผูศ้าสตราจารย ์
           อาจารยป์ระจาํ 
           มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
 
อาจารย ์ดร.ธรีพฒัน์  วงศค์ุม้สนิ     อาจารยป์ระจาํ 
           มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
อาจารย ์ดร.นฤมล  พระใหญ่      อาจารยป์ระจาํ 
           มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
อาจารย ์ดร.อาดมั  นีละไพจติร      อาจารยป์ระจาํ 
           วทิยาลยัราชสดุา 
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ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคณุภาพแบบสอบถามความหวงัทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น 

- ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความหวงัทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น 
 

- ค่าอาํนาจจาํแนกรายข้อของแบบสอบถามความหวงัทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น 
- ค่าความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถามความหวงัทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุน่ 
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ตาราง 22 คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
 

ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
ขอ้ที ่

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 
คะแนนรวม IOC 

        

1 1 1 1 1 1 5 1 
2 1 1 1 1 1 5 1 
3 1 1 1 1 1 5 1 
4 1 1 0 1 -1 2 .4 
5 1 1 1 1 -1 3 .6 
6 1 1 1 1 1 5 1 
7 1 1 1 1 1 5 1 
8 1 1 1 1 1 5 1 
9 1 1 0 0 0 2 .4 
10 1 1 1 1 1 5 1 
11 1 1 1 1 1 5 1 
12 0 1 0 0 1 2 .4 
13 1 1 1 1 1 5 1 
14 1 1 1 1 1 5 1 
15 1 1 1 1 1 5 1 
16 1 1 1 -1 0 2 .4 
17 1 1 1 1 1 5 1 
18 0 1 1 0 0 2 .4 
19 1 1 1 1 1 5 1 
20 1 1 1 1 1 5 1 
21 1 1 1 1 1 5 1 
22 1 1 1 1 1 5 1 
23 1 1 0 1 -1 2 .4 
24 1 1 0 1 1 4 .8 
25 1 1 1 1 1 5 1 
26 1 1 0 1 -1 2 .4 
27 1 1 1 1 1 5 1 
28 1 1 1 1 1 5 1 
29 1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง 22 (ต่อ) 
 

ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
ขอ้ที ่

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 
คะแนนรวม IOC 

        

30 1 1 -1 0 -1 0 0 
31 1 1 1 1 1 5 1 
32 1 1 1 1 1 5 1 
33 1 1 0 0 0 2 .4 
34 1 1 1 1 1 5 1 
35 1 1 0 1 -1 2 .4 
36 1 1 1 1 1 5 1 
37 1 1 1 1 1 5 1 
38 1 1 1 1 1 5 1 
39 1 1 0 0 0 2 .4 
40 1 1 1 1 1 5 1 
41 1 1 1 1 1 5 1 
42 1 1 -1 1 0 2 .4 
43 1 1 1 1 1 5 1 
44 1 1 1 1 1 5 1 
45 1 1 1 1 1 5 1 
46 0 1 0 1 0 2 .4 
47 1 1 1 1 0 4 .8 
48 1 1 -1 1 -1 1 .2 
49 1 1 1 1 1 5 1 
50 1 1 1 1 1 5 1 
51 1 1 1 1 1 5 1 
52 1 1 1 1 1 5 1 
53 0 1 0 1 0 2 .4 
54 1 1 -1 1 -1 1 .2 
55 1 1 1 1 1 5 1 
56 0 1 0 1 0 2 .4 
57 1 1 1 1 1 5 1 

        

หมายเหต ุ: คา่ IOC ทีส่ามารถนําไปใชไ้ด ้มคีา่ระหว่าง 0.5 – 1.0 
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ตาราง 23 คา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้ของแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
 

ขอ้ที ่ คา่อาํนาจจาํแนก 
    

1  .597  
2  .608  
3  .534  
4  .610  
5  .678  
6  .435  
7  .390  
8  .507  
9  .523  

10  .612  
11  .536  
12  .565  
13  .613  
14  .633  
15  .743  
16  .714  
17  .401  
18  .725  
19  .701  
20  .593  
21  .617  
22  .427  
23  .581  
24  .613  

 
 
 
 
 
 



 187 

ตาราง 23 (ต่อ) 
 

ขอ้ที ่ คา่อาํนาจจาํแนก 
    

25  .347  
26  .418  
27  .358  
28  .367  
29  .312  
30  .385  
31  .269  
32  .447  
33  .525  
34  .305  
35  .303  
36  .421  
37  .446  
38  .431  
39  .274  

    

 
 คา่ความเชื่อมัน่สมัประสทิธิแ์อลฟาของแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีน
ทัง้ฉบบั = .933 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามความหวงัทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น 
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แบบสอบถามความหวงัทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น  
คาํช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม    
 

 1. แบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาน้ีมจุีดมุง่หมายเพือ่การศกึษาเทา่นัน้ ซึง่เป็นสว่นหน่ึง 
ของหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาจติวทิยาการใหค้าํปรกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 
 2. คาํตอบของนกัเรยีนจะเป็นประโยชน์และมคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการศกึษาและการวจิยั
ต่อไป 
 3. คาํตอบของนกัเรยีนไมม่ถีูกหรอืผดิ ผูว้จิยัจงึใครข่อความกรณุาจากนกัเรยีนชว่ยตอบ
แบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาตามความเป็นจรงิ และตรงกบัความคดิความรูส้กึของนกัเรยีน 
มากทีส่ดุ 
 4. ขอ้มลูต่างๆทีน่กัเรยีนตอบ จะถอืเป็นความลบัและไมเ่ป็นผลเสยีต่อตวันกัเรยีนหรอืบุคคลใด  ๆ
 5. แบบสอบถามความหวงัทางการศกึษามทีัง้หมด 4 หน้า แบ่งออกเป็น 2 ตอน โปรดตอบ
คาํถามใหค้รบทุกขอ้  
  
 ผูว้จิยัขอขอบคุณนักเรยีนทุกท่าน ทีไ่ดใ้หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม และให้
ความชว่ยเหลอืในการวจิยัครัง้น้ีอยา่งดยีิง่มา ณ โอกาสน้ี 
 
ตอนท่ี 1    ข้อมลูทัว่ไป 
 
 คาํช้ีแจง:  โปรดทาํเครือ่งหมาย    ลงใน    หน้าขอ้ทีต่รงกบัความเป็นจรงิของนกัเรยีน 
 
1. เพศ  
   ชาย         หญงิ 
 
2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (เกรดเฉลีย่สะสมตัง้แต่เทอมแรกถงึปจัจุบนั) 
  3.00 – 4.00       2.00 – 2.99 
  0.01 – 1.99                     
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ตอนท่ี 2 ความหวงัทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น 
 คาํช้ีแจง:  ใหน้กัศกึษาทาํเครือ่งหมาย   ลงในชอ่งหลงัขอ้ความทีต่รงกบัความคดิ ความรูส้กึ 
และการแสดงออกทีแ่ทจ้รงิของนกัเรยีน       
 จรงิทีส่ดุ   หมายถงึ ขอ้ความนัน้สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิเกีย่วกบัตวันกัเรยีน 
         มากทีส่ดุ 
 สว่นใหญ่จรงิ  หมายถงึ ขอ้ความนัน้สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิเกีย่วกบัตวันกัเรยีน 
            เป็นสว่นใหญ่ 
 จรงิปานกลาง    หมายถงึ ขอ้ความนัน้สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิเกีย่วกบัตวันกัเรยีน 
            ปานกลาง 
 จรงิเพยีงเลก็น้อย หมายถงึ ขอ้ความนัน้สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิเกีย่วกบัตวันกัเรยีน 
         เพยีงเลก็น้อย 
 ไมจ่รงิเลย     หมายถงึ ขอ้ความนัน้ไมส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิเกีย่วกบัตวันกัเรยีนเลย 
 

ขอ้ความ 
จรงิทีส่ดุ สว่นใหญ่

จรงิ 
จรงิ 

ปานกลาง 
จรงิเพยีง
เลก็น้อย 

ไมจ่รงิเลย 

      

1. ฉนัคาดวา่จะสอบผา่นทุกรายวชิาทีเ่รยีนในเทอมน้ี       
2. ฉนัคาดวา่ฉนัจะไดเ้กรดเฉลีย่อยูใ่นระดบัด ีเมื่อจบการศกึษา       
3. เมือ่ฉนัเรยีนจบในระดบัมธัยมศกึษา ฉนัคดิวา่ฉนัจะเรยีนต่อ
ในระดบัอุดมศกึษา  

     

4. ฉนัทบทวนบทเรยีนทุกครัง้หลงัเลกิเรยีน       
5. เมือ่ไมเ่ขา้ใจบทเรยีน ฉนัจะอ่านหนงัสอืเพิม่มากขึน้       
6. ฉนัทุม่เทเวลาใหก้บัการอ่านหนงัสอืและทบทวนบทเรยีน       
7. ฉนัทบทวนบทเรยีนก่อนเขา้เรยีนในทุกวชิา      
8. ฉนัอ่านหนงัสอืทุกวนั       
9. หากฉนัเรยีนบางรายวชิาไมเ่ขา้ใจ ฉนัมกัคดิถงึเรือ่งการเรยีน
พเิศษเพิม่เตมิ  

     

10. ฉนัแสวงหาความรูเ้พิม่เตมินอกเหนือบทเรยีน      
11. ฉนัคดิวา่จะลองสอบชงิทุนต่างๆของทัง้ในและนอกสถาบนั       
12. ฉนัคดิอยูเ่สมอวา่จะทาํอยา่งไรเพื่อใหผ้ลการเรยีนของฉนั 
ดขีึน้  

     

13. ฉนัคดิหาวธิกีารเรยีน เพื่อใหผ้ลการเรยีนของฉนัดขีึน้       
14. ฉนัตัง้ใจแสวงหาวธิกีารเรยีนเพือ่ทาํใหค้ะแนนดขีึน้       
15. ฉนัพยายามทุกวถิทีางทีท่าํใหก้ารเรยีนใน 
ทุกวชิามผีลการเรยีนทีด่ ี 

     

16. ฉนัยอมลาํบากเพือ่ใหผ้ลการเรยีนดขีึน้       
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ขอ้ความ 
จรงิทีส่ดุ สว่นใหญ่

จรงิ 
จรงิ 

ปานกลาง 
จรงิเพยีง
เลก็น้อย 

ไมจ่รงิเลย 

      

17. ฉนัมุง่มัน่หาวธิกีารเพือ่ใหไ้ดป้ระกอบอาชพีตามทีฉ่นัไดศ้กึษา       

18. ฉนัมุง่มัน่ในการเรยีนเพือ่ความสาํเรจ็ในอนาคต      

19. แมว้า่บทเรยีนจะยากสกัเพยีงใด ฉนัจะตัง้ใจทาํความเขา้ใจ
ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ  

     

20. ฉนัตัง้ใจจะไมข่าดเรยีนในทุกๆวชิา เพือ่ใหก้ารเรยีนต่อเน่ือง       

21. เมือ่ฉนัไมเ่ขา้ใจบทเรยีน ฉนัคดิวา่จะสอบถามครหูรอืเพื่อนๆ
ทีเ่ขา้ใจ  

     

22. ฉนัเตรยีมตวัใหพ้รอ้มเพื่อเขา้เรยีนในสาขาทีต่วัเองใฝฝ่นั       
23. ฉนัพรอ้มทีจ่ะดาํเนินการต่างๆเพื่อใหก้ารเรยีนดขีึน้       
24. แมฉ้นัจะพบกบัอุปสรรคต่างๆในการเรยีน  
แต่ฉนักพ็รอ้มทีจ่ะทาํใหผ้า่นไปได ้ 

     

25. ฉนัรูว้า่ตนเองมคีวามถนดัในเรื่องใด       
26. ขณะน้ี ฉนัรูส้กึพอใจในผลการเรยีนของตนเอง      
27. ฉนัสามารถเรยีนไดเ้ป็นอนัดบัตน้ๆของหอ้ง      
28. ในการสอบแขง่ขนัทางวชิาการ ฉนัไมด่อ้ยกวา่คนอื่น       

29. ฉนัไมรู่ว้า่จะมวีธิกีารใดทีจ่ะทาํใหฉ้นัเรยีนดขีึน้ได ้      

30. ฉนัรูส้กึไมม่กีาํลงัใจในการเรยีน       
31. ฉนัคดิวา่การแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิไมใ่ชเ่รือ่งสาํคญั        
32. ฉนัไมเ่คยคดิจะเอาดทีางดา้นการเรยีน       

33. ฉนัมาเรยีนไปวนัๆ เพื่อใหอ้าจารยไ์ดเ้ชค็ชื่อเขา้เรยีนเทา่นัน้       
34. ฉนัเรยีนไปวนัๆเพื่อใหอ้าจารยไ์ดเ้ชค็ชื่อเขา้เรยีนเทา่นัน้       

35. เมือ่ฉนัเจอปญัหาในการเรยีน ฉนัไมรู่ว้า่จะแกไ้ขปญัหานัน้
อยา่งไร  

     

36. จากอุปสรรคทีฉ่นัพบในการเรยีน ฉนัไมรู่จ้ะทาํอยา่งไรให้
เรยีนจบได ้ 

     

37. ฉนัรูส้กึกระสบักระสา่ยทุกครัง้ทีอ่ยูใ่นหอ้งเรยีน เพราะอยาก
ใหห้มดเวลาเรยีนเรว็ๆ  

     

38. ฉนัรูส้กึเบื่อกบัการทาํการบา้นทีอ่าจารยม์อบหมาย       
39. เมือ่ผลการเรยีนของฉนัไมด่ ีฉนัมกัจะโทษสถานการณ์หรอื
ผูอ้ื่นอยูเ่สมอ  

     

 
 ขอบคุณสาํหรบัความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม 
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การให้คาํปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความหวงัทางการศึกษา 
ครัง้ท่ี 1 

 
เรือ่ง  ปฐมนิเทศ  
 

ระยะเวลา 60 นาท ี
 

แนวคิดสาํคญั (Key Concepts) 
 การใหค้าํปรกึษากลุ่ม คอื กระบวนการระหวา่งบุคคล ทีมุ่ง่เน้นความคดิ ความรูส้กึ และพฤตกิรรม 
ดว้ยการตระหนกัรู ้ เพือ่แกไ้ขปญัหาทีส่มาชกิกลุ่มเป็นผูก้าํหนดประเดน็ปญัหาและเป้าหมายดว้ยตนเอง 
เมือ่สมาชกิตอ้งเผชญิกบัสภาวะวกิฤต ิความขดัแยง้ หรอืพฤตกิรรมพา่ยแพต้นเอง ดว้ยการคน้หาศกัยภาพ
ภายในตวัสมาชกิกลุ่ม เพือ่ก่อใหเ้กดิการพฒันาความงอกงามตลอดชวีติ การใหค้าํปรกึษากลุ่มมุง่จดัสรร
บรรยากาศของความไวว้างใจ ดว้ยความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้และใหก้ารสนบัสนุน เพื่อใหส้มาชกิสามารถ
มสีว่นรว่ม สาํรวจประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง และสามารถพฒันาทกัษะในการแกป้ญัหาต่างๆ จนสามารถ
จดัการกบัปญัหาชวีติทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนัต่อไปได ้(Corey.  2004: 5)  
 ทัง้น้ีในการปฐมนิเทศในการใหค้าํปรกึษากลุ่ม เป็นกระบวนการทีผู่นํ้ากลุ่มชว่ยใหส้มาชกิกลุ่ม
ไดร้ะบุถงึเป้าหมายของตนเองทีเ่ฉพาะเจาะจงและชดัเจน ตลอดจนเป็นการกําหนดโครงสรา้งของกลุ่ม 
สรา้งความคุน้เคย และสาํรวจความคาดหวงัของสมาชกิกลุม่ โดย คอเรย่ ์ เน้นถงึความสาํคญัของการสรา้ง
ความไวว้างใจทีม่ต่ีอการเกดิปฏสิมัพนัธแ์ละการเปิดเผยตนเอง ทัง้น้ีผูนํ้ากลุ่มตอ้งเป็นตวัแบบ (Modeling) 
ของการเป็นผูนํ้า แสดงออกถงึความจรงิใจ (Honesty) มคีวามเหน็อกเหน็ใจ (Empathy) มคีวามนบัถอื 
(Respect) ใสใ่จและยอมรบัทางบวก (Positive Regard and Acceptance) ตลอดจนมคีวามเป็นธรรมชาต ิ
(Spontaneity) และไวต่อความรูส้กึของสมาชกิกลุ่ม (Corey.  2004: 87 – 93) นอกจากนัน้ คอเรย่ ์
(Corey.  2004: 60 – 62) ยงัใหค้วามสาํคญักบัการรกัษาความลบั ซึง่ทัง้ผูนํ้ากลุ่มและสมาชกิกลุ่มไมค่วร
นําเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ภายในกลุ่มไปเปิดเผยนอกกลุ่ม โดยผูนํ้ากลุ่มควรเน้นยํา้ทุกครัง้ของการเขา้รว่มกลุ่ม  
 
วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่สรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูว้จิยักบัสมาชกิกลุ่ม และระหวา่งสมาชกิกลุ่มดว้ยกนั 
 2. เพือ่ใหส้มาชกิกลุ่มเขา้ใจถงึวตัถุประสงคข์องการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม และความสาํคญั
ของการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม  
 3. เพือ่ใหส้มาชกิทราบถงึบทบาทหน้าทีข่องผูว้จิยัและสมาชกิกลุ่ม และระยะเวลาในการเขา้รบั 
การใหค้าํปรกึษากลุ่ม ตลอดจนสรา้งขอ้ตกลงในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม โดยใหค้วามสาํคญักบั
การรกัษาความลบัของสมาชกิในกลุ่ม 
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ขัน้ตอนในการให้คาํปรกึษากลุ่ม 
 ก่อนการดาํเนินการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ผูว้จิยัแนะนําตนเองและใหส้มาชกิแต่ละคนไดแ้นะนํา
ตวัเอง ตลอดจนชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัการเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษากลุ่ม เพื่อเสรมิสรา้งความหวงั
ทางการศกึษาแก่สมาชกิกลุ่ม ไดแ้ก่ วตัถุประสงค ์ ความสาํคญัของ การเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
บทบาทหน้าทีข่องผูว้จิยัและสมาชกิกลุ่ม ระยะเวลาในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม รวมทัง้สรา้ง
ขอ้ตกลงรว่มกนัในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม จากนัน้ผูว้จิยัสนบัสนุนใหส้มาชกิกลุ่มเกดิสมัพนัธภาพ
ทีด่รีะหวา่งกนั โดยใหส้มาชกิแต่ละคน ไดเ้ล่าถงึเรือ่งราวของตน จากนัน้รว่มกนัสรปุถงึสิง่ทีไ่ดร้บัจาก
เขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุม่ ทัง้น้ีในกระบวนการของการใหค้าํปรกึษา ผูว้จิยัใชท้กัษะเบือ้งตน้ในการให้
คาํปรกึษา (Micro Counseling) เชน่ การฟงั การถาม การสรปุความ เป็นตน้ 
 ขัน้เร่ิมต้น 
  1. ผูว้จิยักล่าวตอ้นรบัสมาชกิกลุ่ม ผูว้จิยัแนะนําตนเอง และขอใหส้มาชกิกลุ่มแนะนํา
ตวัเองแก่เพื่อนสมาชกิกลุ่ม 
  2. ผูว้จิยัชีแ้จงวตัถุประสงคข์องการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม รวมทัง้บทบาทหน้าที่
ของผูว้จิยัและสมาชกิกลุ่ม ตลอดจนระยะเวลาและสถานทีใ่นการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
  3. ผูว้จิยัสนบัสนุนใหส้มาชกิกลุ่มสรา้งขอ้ตกลง หรอืกฎ กตกิาในการเขา้กลุ่มรว่มกนั 
ทัง้น้ี ผูว้จิยัเน้นถงึความสาํคญัของการรกัษาความลบัของสมาชกิกลุ่ม 
 ขัน้ดาํเนินการ 
  1. ผูว้จิยัสนทนากบัสมาชกิกลุม่เกีย่วกบัความตอ้งการ และความคาดหวงัในการเขา้รบั 
การใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาครัง้น้ี 
  2. ผูว้จิยัสรปุความตอ้งการและความคาดหวงัของสมาชกิกลุ่มทีม่ต่ีอการเขา้รบัการให้
คาํปรกึษากลุ่มอกีครัง้ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งสมาชกิกลุ่มกบัผูว้จิยั 
  3. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิแต่ละคนเล่าเรือ่งราวเกีย่วกบัตนเอง ใหแ้ก่สมาชกิกลุ่มฟงั โดย
เรือ่งราวทีเ่ล่ามรีายละเอยีดเกีย่วกบังานอดเิรก วชิาทีช่อบ/ไมช่อบ ความถนดัหรอืความสามารถพเิศษ 
และอาชพีทีอ่ยากจะเป็น เพื่อใหส้มาชกิกลุ่มรูจ้กักนัมากยิง่ขึน้ ตลอดจนมปีฏสิมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งกนั ทัง้น้ี
ผูว้จิยัรบัฟงัเรือ่งราวของสมาชกิกลุ่มอยา่งใสใ่จ ซึง่เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัสมาชกิกลุ่ม 
 ขัน้สรปุ 
  1. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มสรปุถงึวตัถุประสงคข์องการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ความตอ้งการ
และความคาดหวงั และประโยชน์ทีส่มาชกิกลุ่มจะไดร้บั รวมทัง้บทบาทหน้าทีข่องสมาชกิกลุ่มในการเขา้รบั
การใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
  2. ผูว้จิยัเปิดโอกาสใหส้มาชกิกลุ่มซกัถามขอ้สงสยัเกีย่วกบัรายละเอยีดของการเขา้รบั
การใหค้าํปรกึษากลุ่ม จากนัน้ผูว้จิยักบัสมาชกิกลุ่มรว่มกนัสรปุสิง่ทีไ่ดส้นทนา เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ
ทีต่รงกนั  
  3. ผูว้จิยันดัหมายวนั เวลา และสถานทีใ่นการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุม่ในครัง้ต่อไป 
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การประเมินผล 
 1. ผูว้จิยัสงัเกตจากการใหค้วามสนใจ ความร่วมมอืในเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม และ
การซกัถามในประเดน็ต่างๆ ของสมาชกิกลุ่ม 
 2. การมสีมัพนัธภาพระหวา่งผูว้จิยักบัสมาชกิกลุ่ม และระหวา่งสมาชกิกลุ่ม ตลอดจนสมาชกิ
กลุ่มมคีวามเขา้ใจถงึวตัถุประสงค ์ความสาํคญัของการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม บทบาทหน้าทีใ่นฐานะ
สมาชกิกลุ่ม ระยะเวลาและขอ้ตกลงในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม  
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การให้คาํปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความหวงัทางการศึกษา 
ครัง้ท่ี 2 

 
เรือ่ง  รปูแบบความหวงัทางการศกึษา 
 

ระยะเวลา 60 นาท ี 
 

แนวคิดสาํคญั (Key Concepts) 
 ความหวงั หมายถงึ ชุดของความคดิทีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรูส้กึของความตัง้ใจทีจ่ะประสบ 
ความสาํเรจ็ (การมุง่ไปสูเ่ป้าหมาย) (Goal-Directed Determination) และแนวทางสูค่วามสาํเรจ็ (การวางแผน
เพือ่ไปสูเ่ป้าหมาย) (Planning to meet goals) (Snyder.  2000: 8) นอกจากนัน้ สโตแลนด ์(Stoland.  
1969: 189) กล่าววา่ ความหวงั หมายถงึ ความคาดหวงัของบุคคลทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมาย
ทีบุ่คคลรบัรูว้า่เป็นสิง่สาํคญัทีต่นตอ้งการ โดยผูท้ีม่คีวามหวงัจะมกีารรบัรูค้วามสาํคญัและความเป็นไปได้
ในการบรรลุเป้าหมายในระดบัสงู และมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะดาํเนินการใดๆ เพื่อไปสูเ่ป้าหมาย และ
ดฟูอลท ์และ มาทอคชโิอ (Dufalt; & Martocchio.  1985: 380) กล่าววา่ ความหวงัเป็นความคาดหวงั
และความเชื่อมัน่วา่จะบรรลุถงึสิง่ทีด่ใีนอนาคต ซึง่สามารถแสดงออกทางดา้นอารมณ์และพฤตกิรรม 
 ทัง้น้ีความหวงัทางการศกึษา หมายถงึ การคาดหมายวา่จะประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมาย
ในการเรยีน โดยมคีวามตัง้ใจ เชื่อมัน่ พยายามและอดทน ในการทีจ่ะทาํตามวถิทีางทีจ่ะบรรลุ เป้าหมาย
นัน้ได ้
   
วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหส้มาชกิกลุ่มเขา้ใจถงึความหมาย องคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษา และ
ความสาํคญัของการมคีวามหวงัทางการศกึษา  
 2. เพือ่ใหส้มาชกิกลุ่มสาํรวจและเขา้ใจรปูแบบความหวงัทางการศกึษาในเบือ้งตน้ของตนเอง 
  
ขัน้ตอนการให้คาํปรกึษากลุ่ม 
 ผูว้จิยัสนบัสนุนใหส้มาชกิกลุม่ไดเ้ขา้ใจถงึภาพรวมของความหวงัทางการศกึษา เชน่ ความหมาย 
องคป์ระกอบ ความสาํคญัของการมคีวามหวงัทางการศกึษา ตลอดจนใหส้มาชกิกลุ่มไดเ้ขา้ใจถงึรปูแบบ
ความหวงัทางการศกึษาในเบือ้งตน้ของตน โดยใชแ้นวคดิซึง่ผูว้จิยัไดพ้ฒันาจาก Progress Checklist 
ของ Diane McDermott และ C.R. Snyder ซึง่นําไปสูก่ารสรา้งความหวงัทางการศกึษาสาํหรบัตนเอง 
ทัง้น้ีผูว้จิยัใชเ้ทคนิคคาํถามการจดัระดบั ซึง่ผูใ้หค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั (Solution-Focused) จะ
ใชค้าํถามการจดัระดบัเมื่อตอ้งการ เปลีย่นแปลงสิง่ทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยงา่ย เชน่ อารมณ์ ความรูส้กึ 
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เพือ่ใหส้มาชกิกลุ่มแต่ละคนสาํรวจระดบัความหวงัทางการศกึษาของตน ในระหวา่งดาํเนินการใหค้าํปรกึษา 
ผูว้จิยัทาํหน้าทีส่งัเกตสมาชกิในกลุ่ม และพยายามนํามมุมอง วธิกีาร และลกัษณะเฉพาะในเรือ่งประสบการณ์
ของสมาชกิออกมา ตามลกัษณะและบทบาทของผูใ้หค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั ตลอดจนใหส้มาชกิกลุ่ม
รว่มกนัสรุปความ มกีารใหข้อ้มลูยอ้นกลบั ใหก้าํลงัใจ และใหข้อ้เสนอแนะทีส่มาชกิควรสงัเกต เพื่อนําไปสู่
การดาํเนินการแกป้ญัหาในครัง้ต่อไป ตามขัน้ตอนของการใหค้าํปรกึษาโซลชูัน่-โฟกสั ตลอดจนใชท้กัษะ
เบือ้งตน้ในการใหค้าํปรกึษาในกระบวนการของการใหค้าํปรกึษา เชน่ การฟงั การถาม การใหก้ําลงัใจ 
การสรปุความ เป็นตน้ 
 ทัง้น้ีก่อนการสิน้สดุการใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่2 ผูว้จิยัไดม้อบหมายการบา้นใหแ้ก่สมาชกิกลุ่ม
โดยสงัเกตวา่ “จากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มครัง้น้ีและในครัง้ต่อไปๆ สมาชกิไดเ้กดิการเปลีย่นแปลง
อะไรบา้ง และสมาชกิกต็อ้งการใหด้าํเนินต่อไป” (de ShaZer.  1985: 137) ตามเทคนิคการสรา้งภารกจิ
การบาํบดัครัง้แรก ในการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั ซึง่เบอรโ์ทลโิน และโอเฮนลอน (Bertolino; & 
O’Hanlon.  2002:  341) ไดก้ล่าววา่ “การรกัษาโดยการสรา้งภารกจิการบาํบดัครัง้แรก จะใชห้ลงัจาก
ทีผู่ร้บั คาํปรกึษาไดแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่งราว และมมุมองของตน ซึง่เป็นสิง่สาํคญัทีว่า่ สมาชกิกลุ่ม
ควรมคีวามเขา้ใจก่อนทีจ่ะเปลีย่นแปลง  
 ขัน้เร่ิมต้น 
  1. ผูว้จิยักล่าวตอ้นรบัสมาชกิกลุ่มกลบัเขา้กลุ่มอกีครัง้ ตลอดจนสรา้งบรรยากาศใน
การใหค้าํปรกึษากลุ่ม โดยการทกัทาย พดูคุย เพื่อใหส้มาชกิกลุ่มเกดิความรูส้กึผอ่นคลาย และคุน้เคย 
ไวว้างใจผูว้จิยั  
  2. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มทบทวนถงึขอ้ตกลง กตกิาทีก่ลุ่มไดส้รา้งรว่มกนั ตลอดจน
เปิดโอกาสใหส้มาชกิกลุ่มไดม้กีารปรบัเปลีย่น หรอืสรา้งกฎ กตกิาเพิม่เตมิ 
  3. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มชว่ยกนัทบทวนถงึสิง่ทีไ่ดร้บัจากการเขา้รบัการใหป้รกึษากลุ่ม
ในครัง้ทีผ่า่นมา 
 ขัน้ดาํเนินการ 
  1. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มสาํรวจความคดิของตนเอง โดยถามสมาชกิกลุม่วา่ “ในความคดิ
ของตน ผูท้ีม่คีวามหวงัทางการศกึษาสงูนัน้ มลีกัษณะเป็นอยา่งไร”  
  2. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มแต่ละคนพดูคุยเรือ่งราวความคดิของตนเองใหแ้ก่สมาชกิกลุ่มฟงั 
และชว่ยกนันําความคดิเหน็แต่ละคนมาสรุป เพื่อนําไปสูอ่งคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษา 
  3. ผูว้จิยัสรปุความหมายและองคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
เพือ่ความเขา้ใจทีต่รงกนัของสมาชกิกลุ่ม 
  4. ผูว้จิยัใชเ้ทคนิคคาํถามการจดัระดบั ตามการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั โดย
ใหส้มาชกิกลุ่มแต่ละคนสาํรวจตนเองวา่ “จากระดบั 1 ถงึ 10 ซึง่ 1 คอื ระดบัความหวงัทางการศกึษาน้อย 
และ 10 คอื ระดบัความหวงัทางการศกึษาสงู ตนมคีวามหวงัทางการศกึษาอยูใ่นระดบัใด”  
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  5. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มแต่ละคนพดูถงึตวัเลขทีต่นไดจ้ดัระดบัไว ้และอธบิายใหส้มาชกิฟงั 
วา่จากระดบัดงักล่าวตนเองรูส้กึอยา่งไร พรอ้มลองเล่าเรือ่งราว หรอืยกตวัอยา่งเหตุการณ์ทีท่าํใหต้น
รูส้กึวา่ ความหวงัทางการศกึษาของตนอยูใ่นระดบัดงักล่าว ทัง้น้ีเพือ่ใหส้มาชกิเขา้ใจตนเองมากยิง่ขึน้ 
โดยรบัรูค้วามรูส้กึของตนจากระดบัความหวงัทางการศกึษาทีต่นม ี
  6. ผูว้จิยัถามความคดิเหน็ของสมาชกิกลุ่มวา่ จากระดบัความหวงัทางการศกึษาในปจัจุบนั 
สมาชกิคดิวา่ ระดบัความหวงัทางการศกึษาสามารถเพิม่ขึน้ไดห้รอืไม ่และการเป็นผูม้คีวามหวงัทาง
การศกึษาในระดบัสงู จะสามารถเปลีย่นแปลงชวีติของสมาชกิไดอ้ยา่งไร” ทัง้น้ีเพือ่ใหส้มาชกิเหน็ความสาํคญั
ของการเป็นผูม้คีวามหวงัทางการศกึษา 
  7. ผูว้จิยัถามสมาชกิกลุ่มวา่ หลงัจากไดฟ้งัความคดิเหน็ของสมาชกิกลุม่แลว้รูส้กึอยา่งไร 
โดยผูว้จิยัสนบัสนุนใหส้มาชกิภายในกลุม่ใหก้าํลงัใจซึง่กนั ทัง้น้ีผูว้จิยัเน้นยํา้วา่ความหวงัทางการศกึษา
เป็นสิง่ทีส่ามารถเสรมิสรา้งได ้เพื่อใหส้มาชกิกลุ่มเกดิกาํลงัใจ เชื่อมัน่ และพรอ้มทีจ่ะตัง้เป้าหมาย ทาง
การศกึษาของตนในการเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษาในครัง้ต่อไป 
 ขัน้สรปุ 
  1. ผูว้จิยัใหส้มาชกิกลุ่มรว่มกนัสรปุถงึ สิง่ทีไ่ดร้บัจากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษา และ
ผูว้จิยัสรปุเพิม่เตมิ 
  2. ผูว้จิยัมอบหมายการบา้นใหแ้ก่สมาชกิกลุ่ม โดยใหส้งัเกตวา่ “ระหวา่งการพบกนัครัง้น้ี
และครัง้ต่อไป ไดเ้กดิสิง่ใดขึน้กบัตนบา้งซึง่กต็อ้งการใหด้าํเนินต่อไป” ตามเทคนิคการสรา้งภารกจิการบําบดั
ครัง้แรก ในการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั ทัง้น้ีหลงัจากทีส่มาชกิไดแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
เรือ่งราว และมมุมองของตน สมาชกิกลุ่มจะเกดิความเขา้ใจในตนเองกอ่นทีจ่ะเกดิการเปลีย่นแปลงต่อไป 
  3. ผูว้จิยันดัหมายวนั เวลา และสถานทีใ่นการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุม่ในครัง้ต่อไป 
 
การประเมินผล 
 1. ผูว้จิยัสงัเกตจากการใหค้วามสนใจ ความรว่มมอืในเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม และการซกัถาม
ในประเดน็ต่างๆของสมาชกิกลุ่ม 
 2. สมาชกิกลุ่มมคีวามเขา้ใจถงึความหมาย องคป์ระกอบของความหวงัทางการศกึษาและ
ความสาํคญัของการมคีวามหวงัทางการศกึษา ตลอดจนมเีขา้ใจรปูแบบความหวงัทางการศกึษาในเบือ้งตน้
ของตนเอง 
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การให้คาํปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความหวงัทางการศึกษา 
ครัง้ท่ี 3 

 
เรือ่ง  เป้าหมายระยะยาวทางการศกึษา 
 

ระยะเวลา 60 นาท ี 
 

แนวคิดสาํคญั (Key Concepts) 
 เป้าหมายสามารถแบ่งไดเ้ป็นเป้าหมายระยะสัน้และเป้าหมายระยะยาว ซึง่ถา้กล่าวถงึความสาํเรจ็
หรอืเป้าหมายสงูสดุทีบุ่คคลสว่นใหญ่มุง่หวงั กค็อื ความสาํเรจ็ดา้นอาชพี ความสาํเรจ็ทางการศกึษา 
การเหน็ลกูเตบิโตและประสบความสาํเรจ็ ทัง้น้ีเรากม็กัจะทาํสิง่ต่างๆ เพื่อใหป้ระสบความสาํเรจ็ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัเป้าหมายนัน้ กล่าวคอื บุคคลทีม่คีวามหวงัสงูจะมทีัง้เป้าหมายระยะยาวและเป้าหมาย
ระยะสัน้ โดยสามารถแบง่ระดบัของเป้าหมายระยะยาวไดเ้ป็นขัน้ตอนหรอืเป้าหมายระยะสัน้ทีไ่มย่ากเกนิไป 
ซึง่สามารถทาํใหป้ระสบความสาํเรจ็ไดง้า่ยหรอืสามารถจดัการไดง้า่ยกวา่ ทัง้น้ีแต่ละชว่งเวลาทีเ่ราสามารถ
บรรลุเป้าหมายระยะสัน้เหล่านัน้ได ้เราจะเกดิการตระหนกัไดว้า่แต่ละกา้วๆ ทีเ่ราสาํเรจ็นัน้จะสามารถ
นําเราไปสูค่วามสาํเรจ็ทีย่ ิง่ใหญ่มากขึน้หรอืเป้าหมายระยะยาวทีเ่ราตัง้ไวน้ัน่เอง (McDermott; & Snyder. 
1999: 61) 
 ทัง้น้ีเป้าหมายระยะยาวทางการศกึษา เชน่ การไดเ้รยีนต่อในระดบัทีส่งูขึน้ เป็นตน้  
  

วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหส้มาชกิกลุ่มสามารถตัง้เป้าหมายระยะยาวทางการศกึษา  
 2. เพือ่ใหส้มาชกิกลุ่มพจิารณาความเป็นไปไดข้องเป้าหมายทางการศกึษาทีส่มาชกิไดก้าํหนดไว ้
  
ขัน้ตอนการให้คาํปรกึษากลุ่ม 
 ผูว้จิยัดาํเนินการใหค้าํปรกึษากลุ่มโดยใชว้ธิกีารฉายสิง่ทีเ่กดิขึน้ในขณะน้ีไปสูอ่นาคตอกี 10 ปี 
ขา้งหน้า เพื่อลดความสาํคญัของปญัหา ซึง่เป็นเทคนิคหน่ึงของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรม การรูค้ดิ 
ใชเ้ทคนิคคาํถามมหศัจรรย ์จากการใหค้าํปรกึษาแบบ โซลชูัน่-โฟกสั และใชเ้ทคนิคการปรบัแนวคดิ
ใหอ้ยูบ่นทางสายกลาง เพือ่ลดอทิธพิลของความคดิทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้จากการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรม
การรูค้ดิ ตลอดจนใชท้กัษะเบือ้งตน้ในการใหค้าํปรกึษา ในกระบวนการของการใหค้าํปรกึษา เชน่ การฟงั 
การถาม การใหก้าํลงัใจ การสรปุความ เป็นตน้ 
 ทัง้น้ีก่อนการสิน้สดุการใหค้าํปรกึษาครัง้ที ่3 ใชผู้ว้จิยัเทคนิคการสรา้งภารกจิ การบาํบดัครัง้แรก 
ในการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั ต่อเน่ืองจากการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ในครัง้ที ่2 โดยถามสมาชกิ
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ถงึสิง่ทีต่นสงัเกตเหน็ หรอืความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้และสมาชกิ กต็อ้งการใหเ้กดิขึน้ต่อไปในอนาคต 
ซึง่ เดอร ์ชาเซอร ์(de ShaZer.  1985: 138) กล่าววา่ การชว่ยเหลอืเชน่น้ีจะชว่ยสง่เสรมิการมองโลก
ในแงด่แีละเกดิความหวงัภายใตส้ถานการณ์ของตน 
 ขัน้เร่ิมต้น 
  1. ผูว้จิยักล่าวตอ้นรบัสมาชกิกลุม่กลบัเขา้กลุ่ม พรอ้มทัง้สรา้งบรรยากาศในการใหค้าํปรกึษากลุม่ 
โดยทกัทาย และพดูคุยเกีย่วกบัผลของการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มในครัง้ทีผ่า่นมาวา่สมาชกิกลุ่ม
มคีวามคดิและรูส้กึอยา่งไร ทัง้น้ีเพือ่เป็นการใหส้มาชกิไดท้บทวนถงึการเขา้กลุ่มในครัง้ทีผ่า่นมา 
  2. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มทบทวนถงึขอ้ตกลง กตกิาทีก่ลุ่มไดส้รา้งรว่มกนั ตลอดจน
เปิดโอกาสใหส้มาชกิกลุ่มไดม้กีารปรบัเปลีย่น หรอืสรา้งกฎ กตกิาเพิม่เตมิ 
 ขัน้ดาํเนินการ 
  1. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มสาํรวจตนเองวา่ มคีวามถนดัหรอืชอบในรายวชิาใดบา้ง พรอ้ม
บอกเล่าเรื่องราวหรอืยกตวัอยา่งเหตุการณ์ทีท่าํใหต้นเกดิการรบัรูเ้ชน่นัน้ 
  2. จากการสาํรวจความถนดัหรอืความชอบในรายวชิาต่างๆ ของตนนัน้ ผูว้จิยัขอให้
สมาชกิกลุ่มลองคดิวา่ตนน่าจะศกึษาต่อในสาขาวชิาใดหรอืคดิวา่สาขาวชิาใดจะสอดคลอ้งกบั
ความสามารถและความตอ้งการของตน ทัง้น้ีหากสมาชกิยงัขาดขอ้มลูของสาขาวชิาต่างๆ ผูว้จิยัให้
ขอ้มลูเพิม่เตมิแก่สมาชกิ จากนัน้ใหส้มาชกิแต่ละคนเล่าถงึสาขาวชิาทีต่นเลอืกซึง่สอดคลอ้งกบัความ
ถนดัและความตอ้งการ 
  3. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มสาํรวจตนเองวา่ อยากทีจ่ะประกอบอาชพีอะไร และอธบิาย
เพิม่เตมิวา่เพราะเหตุใดจงึอยากประกอบอาชพีนัน้ เพื่อใหส้มาชกิกลุ่มไดเ้ขา้ใจตนเองโดยการทบทวน
ความตอ้งการของตน 
  4. ผูว้จิยัใหส้มาชกิแต่ละคนสาํรวจความเป็นไปไดข้องสิง่ทีต่นไดค้าดหวงัไว ้ โดยวเิคราะห์
ถงึอาชพีทีต่นอยากจะเป็นว่า เทา่ทีต่นรบัรูใ้นสภาพความเป็นจรงิแลว้สามารถเป็นไปไดห้รอืไม ่พรอ้ม
อธบิายวา่ เหตุใดจงึคดิเชน่นัน้ ทัง้น้ีผูว้จิยัสนบัสนุนใหส้มาชกิพจิารณาจากความถนดัทางดา้นการเรยีน
ของตน (ตามทีส่มาชกิไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 1 – 2) โดยหากมสีมาชกิกลุ่มรบัรูว้า่อาชพีทีค่าดหวงัไวไ้มส่ามารถ
เป็นจรงิได ้ผูว้จิยัสนบัสนุนใหส้มาชกิดงักล่าวลองสาํรวจถงึอาชพีทีส่อดคลอ้งหรอืเป็นไปไดส้าํหรบัตน
อกีครัง้หน่ึง ทัง้น้ีเป็นการปรบัแนวคดิใหอ้ยูบ่นทางสายกลาง เพือ่ลดอทิธพิลของความคดิทีเ่ป็นไปไมไ่ด้
หรอืเป็นไปไดย้าก ตามการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ 
  5. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มแต่ละคนบอกถงึความรูส้กึจากการทีต่นไดส้าํรวจตนเอง และ
ผูว้จิยัถามสมาชกิต่อไปวา่ หากตนไดป้ระกอบอาชพีตามทีต่นไดค้าดหวงัไว ้ อะไรคอืสิง่ทีจ่ะแตกต่าง
หรอืเปลีย่นไปจากตอนน้ี เพือ่เป็นการกระตุน้ใหส้มาชกิกลุ่มแต่ละคนเลง็เหน็ถงึความสาํคญัของอนาคต
ทีต่นหวงัไว ้ตามเทคนิคคาํถามมหศัจรรย ์ในการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั 
  6. ผูว้จิยัสนบัสนุนใหส้มาชกิกลุ่มใหก้าํลงัใจซึง่กนัและกนั ถงึอนาคตทีส่มาชกิแต่ละคน 
ไดต้ัง้เป้าหมายไว ้เพือ่ใหส้มาชกิกลุ่มเกดิความมัน่ใจทีจ่ะนําตนเองเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายระยะยาวทางการศกึษา 
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เหล่านัน้ต่อไป 
  7. ผูว้จิยัสรปุความหมายของเป้าหมายระยะยาวทางการศกึษาตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ
อกีครัง้ 
  8. ผูว้จิยัถามสมาชกิกลุ่มวา่ จากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มจนถงึครัง้น้ี สมาชกิกลุ่ม
สงัเกตเหน็สิง่ใด เกดิความเปลีย่นแปลงอะไรบา้ง ซึง่เป็นการเปลีย่นแปลงทีต่นยงัคงตอ้งการใหเ้กดิขึน้
ต่อไปตามเทคนิคการสรา้งภารกจิการบาํบดัครัง้แรก ในการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั เพือ่สง่เสรมิ
การมองโลกในแงด่ใีหแ้ก่สมาชกิกลุ่มและทาํใหเ้กดิความหวงัภายใตส้ถานการณ์ของตนได ้ 
 ขัน้สรปุ 
  1. ผูว้จิยัใหส้มาชกิกลุ่มรว่มกนัสรปุถงึ สิง่ทีไ่ดร้บัจากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
และผูว้จิยัสรปุเพิม่เตมิ 
  2. ผูว้จิยันดัหมายวนั เวลา และสถานทีใ่นการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุม่ ในครัง้ต่อไป 
 
การประเมินผล 
 1. ผูว้จิยัสงัเกตจากการใหค้วามสนใจ ความรว่มมอืในเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม และการซกัถาม
ในประเดน็ต่างๆ ของสมาชกิกลุ่ม 
 2. สมาชกิกลุ่ม สามารถตัง้เป้าหมายระยะยาวทางการศกึษา ตลอดจนสามารถพจิารณา
ความเป็นไปไดข้องเป้าหมายทางการศกึษาทีต่นไดก้าํหนดไว ้
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การให้คาํปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความหวงัทางการศึกษา 
ครัง้ท่ี 4 

 
เรือ่ง  การตัง้เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา 
 

ระยะเวลา 60 นาท ี 
 

แนวคิดสาํคญั (Key Concepts) 
 การระบุหรอืการตัง้เป้าหมายเป็นขัน้ตอนทีส่าํคญัขัน้ตอนหน่ึงของการสรา้งความหวงั ซึง่สามารถ
เริม่ไดต้ัง้แต่เป้าหมายเลก็ๆ ก่อน กล่าวคอื เป็นเป้าหมายทีไ่มย่ากจนเกนิไปหรอืสามารถบรรลุ หรอื
เป็นไปได ้แต่กม็คีวามสาํคญัสาํหรบับุคคลนัน้ๆ ทัง้น้ีใหค้ดิหรอืตัง้เป้าหมายภายใตส้ถานการณ์ในปจัจุบนั 
นอกจากนัน้เป้าหมายทีต่ ัง้หรอืคาดหวงัไว ้ บุคคลสามารถรบัรูถ้งึระยะเวลาทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ ตลอดจน
รบัรูถ้งึความเปลีย่นแปลงเมือ่เป้าหมายนัน้ๆ บรรลุผล (McDermott; & Snyder.  1999: 27) 
 
วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหส้มาชกิกลุ่มสามารถระบุเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา  
 2. เพือ่ใหส้มาชกิกลุ่มเหน็ถงึความสาํคญัของการตัง้เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา 
 
อปุกรณ์ 
 กระดาษโน้ต (สาํหรบัเขยีนเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาทีน่กัเรยีนไดต้ัง้ไว)้ 
 
ขัน้ตอนการให้คาํปรกึษากลุ่ม 
 ผูว้จิยัดาํเนินการใหค้าํปรกึษากลุ่ม โดยใชว้ธิกีารสรา้งจนิตนาการของสมาชกิกลุ่ม เพือ่กระตุน้
ความคดิและความรูส้กึใหม ่ เมือ่เป้าหมายทีต่นตอ้งการนัน้บรรลุผล และใชว้ธิกีารตดิขอ้ความ หรอื
ความคดิทางบวกในตําแหน่งทีเ่หน็ชดัเจน ตามเทคนิคทางพฤตกิรรมของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรม
การรูค้ดิ ตลอดจนใชท้กัษะเบือ้งตน้ในการใหค้าํปรกึษาในกระบวนการของการใหค้าํปรกึษา เชน่ การฟงั 
การถาม การใหก้าํลงัใจ การสรปุความ  เป็นตน้ 
 ขัน้เร่ิมต้น 
  1. ผูว้จิยักล่าวตอ้นรบัสมาชกิกลุ่มกลบัเขา้กลุ่ม ตลอดจนสรา้งบรรยากาศในการใหค้าํปรกึษา 
โดยการทกัทาย และพดูคุยเกีย่วกบัผลของการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มในครัง้ทีผ่า่นมาวา่ สมาชกิ
กลุ่มมคีวามคดิและรูส้กึอยา่งไร ทัง้น้ีเป็นการใหส้มาชกิไดท้บทวนถงึการเขา้กลุ่มในครัง้ทีผ่า่นมาดว้ย 
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  2. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มทบทวนถงึขอ้ตกลง กตกิาทีก่ลุ่มไดส้รา้งรว่มกนั ตลอดจน
เปิดโอกาสใหส้มาชกิกลุ่มไดม้กีารปรบัเปลีย่น หรอืสรา้งกฎ กตกิาเพิม่เตมิ 
 ขัน้ดาํเนินการ 
  1. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มนึกถงึสถานการณ์การเรยีนของตนในปจัจุบนั และจากสถานการณ์
นัน้ ผูว้จิยัลองใหส้มาชกิคดิถงึสิง่ทีต่นเองตอ้งการซึง่เกีย่วขอ้งกบัการเรยีนของตน ณ ปจัจุบนั ทัง้น้ี
เป็นเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาของตน โดยผูว้จิยัยกตวัอยา่ง เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา เชน่ 
การสอบผา่น การมผีลการเรยีนทีด่ขี ึน้ เป็นตน้  
  2. จากเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาในขอ้ 1 ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มสาํรวจตนเอง
วา่เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาใด คอื เป้าหมายทีต่นตอ้งการใหเ้กดิขึน้มากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์การเรยีนของตนในปจัจุบนั ทัง้น้ีผูว้จิยัอธบิายเพิม่เตมิวา่สิง่ทีต่นคดิหรอืตอ้งการนัน้ ไมจ่าํเป็น 
ตอ้งเป็นสิง่ทีย่าก กล่าวคอื สมาชกิกลุ่มสามารถรบัรูถ้งึความเป็นไปไดข้ณะทีก่เ็ป็นเป้าหมายทีม่คีวามสาํคญั
สาํหรบัตน  
  3. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มแต่ละคนพดูถงึเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาทีต่นเลอืก
หรอืตอ้งการมากทีส่ดุในปจัจุบนัใหส้มาชกิกลุ่มฟงั เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นความคดิระหวา่งสมาชกิในกลุ่ม 
  4. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มลองกาํหนดระยะเวลาทีต่นเองคดิวา่จะสามารถทาํให้
เป้าหมายทีต่ ัง้ไวป้ระสบความสาํเรจ็ได ้ เพือ่สง่เสรมิใหส้มาชกิกลุ่มรบัรูถ้งึความเป็นไปไดข้องเป้าหมาย
ทีต่นเองตัง้ไว ้ 
  5. ผูว้จิยัลองใหส้มาชกิกลุ่มจนิตนาการถงึความรูส้กึวา่ หากตนบรรลุเป้าหมายระยะสัน้
ทางการศกึษาดงัทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้จะเป็นอยา่งไร ทัง้น้ีเป็นการกระตุน้ความคดิและความรูส้กึใหม ่ตามเทคนิค
ทางพฤตกิรรมของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ  
  6. ผูว้จิยัใหก้าํลงัใจสมาชกิกลุ่ม และขอใหส้มาชกิกลุ่มใหก้าํลงัใจซึง่กนัและกนั เพือ่เป็น 
การสนบัสนุนความคดิของสมาชกิกลุ่มต่อการตัง้เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา เกดิความมัน่ใจใน
ความสามารถของตน และมพีลงัในการวางแผนเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายต่อไป 
  7. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มเขยีนเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาทีต่นไดเ้ลอืกไว ้ตลอดจน
ขอ้ความหรอืความรูส้กึทีต่นรบัรูไ้ดเ้มื่อเป้าหมายเหล่านัน้บรรลุผลลงบนกระดาษโน้ต และนําไปตดิใน
หอ้งนอนหรอืตําแหน่งทีส่ามารถสงัเกตเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนในบา้นของตน ซึง่เป็นเทคนิคทางพฤตกิรรม
ของการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ  
  8. ผูว้จิยัสรปุความหมายของเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาตามนิยามศพัทเ์ฉพาะอกีครัง้ 
  ขัน้สรปุ 
  1. ผูว้จิยัใหส้มาชกิกลุ่มรว่มกนัสรปุถงึ สิง่ทีไ่ดร้บัจากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
และผูว้จิยัสรปุเพิม่เตมิ  
  2. ผูว้จิยันดัหมายวนั เวลา และสถานทีใ่นการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มในครัง้ต่อไป 
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การประเมินผล 
 1. ผูว้จิยัสงัเกตจากการใหค้วามสนใจ ความรว่มมอืในเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม และ
การซกัถามในประเดน็ต่างๆ ของสมาชกิกลุ่ม 
 2. สมาชกิกลุ่มสามารถระบุเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา ตลอดจนเหน็ความสาํคญัของ
การตัง้เป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษา 
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การให้คาํปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความหวงัทางการศึกษา 
ครัง้ท่ี 5 

 
เรือ่ง  วถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา  
 

ระยะเวลา 60 นาท ี 
 

แนวคิดสาํคญั (Key Concepts) 
 พลงัแหง่วถิทีาง (Pathway) เป็นการคดิเพือ่วางแผนหาทางหรอืวธิกีารทีจ่ะนําบุคคลไปถงึ
เป้าหมาย บุคคลทีม่พีลงัแหง่วถิทีางสงูจะหาทางในการบรรลุเป้าหมายไดห้ลายแนวทาง และสามารถ
เปลีย่นแนวทางใหเ้หมาะสมกบัเป้าหมายและอุปสรรคทีเ่ผชญิอยูไ่ด ้(Snyder.  1994: 53) โดย ซไนเดอร ์
(Snyder.  1996: 194) กล่าววา่ ความหวงัสามารถสง่เสรมิใหเ้พิม่ขึน้ไดใ้นตวับุคคล ซึง่องคป์ระกอบหน่ึง 
คอื การสง่เสรมิความคดิใหม้แีนวทาง  
 การสง่เสรมิความคดิใหม้แีนวทาง มเีทคนิคอยา่งหน่ึง คอื การหยดุเป้าหมายระยะยาวใหม้า
สูเ่ป้าหมายในระยะทีส่ ัน้กวา่ หรอืเป้าหมายยอ่ยๆ ซึง่สามารถดาํเนินตามทางทลีะขัน้ไปจนถงึเป้าหมาย  
ซึง่มปีระโยชน์ในการวางแผน สาํหรบัทางเลอืกทีจ่ะไปถงึเป้าหมายตามทีต่อ้งการได ้ ทัง้น้ีมรีายงาน
การศกึษาวา่มติรภาพ หรอืเพือ่นเป็นแหล่งทีท่าํใหม้พีลงัในการชว่ยชีแ้นะทางใหบุ้คคลดาํเนินไปสูเ่ป้าหมาย
นัน้ได ้(Snyder.  1996: 194) ซึง่การเตรยีมพรอ้มอยา่งเป็นลาํดบัสูเ่ป้าหมาย มคีวามสาํคญัมาก ผูท้ีค่ดิถงึ
วถิทีางและบทบาทหน้าทีไ่ดใ้นระดบัสงูมกัจะมกีารทาํรายการอยา่งละเอยีดวา่ขัน้ตอนทีต่อ้งทาํคอือะไร 
ตนไดท้าํอะไรไปบา้งแลว้และอะไรทีย่งัไมไ่ดท้าํ ซึง่รายการดงักล่าว จะชว่ยสนบัสนุนขอ้มลูและเตอืนถงึ
สิง่ทีต่นตอ้งทาํหรอืใหค้วามสาํคญั นอกจากนัน้กเ็ปรยีบเสมอืนสิง่เสรมิแรง เมือ่สามารถขา้มผา่นแต่ละขัน้ตอน
ไปได ้ เพราะฉะนัน้เป้าหมายจงึเกีย่วขอ้งกบักบัสิง่ต่างๆทีเ่ราตอ้งทาํ และการเตรยีมพรอ้มโดยจดัลาํดบั
อยา่งเป็นขัน้ตอน กจ็ะทาํใหเ้ราคน้พบวา่ สิง่ทีเ่ราควรใหค้วามสาํคญัคอือะไรหรอืถูกตรวจสอบ ซึง่ใน
แต่ละชว่งเวลาเรากจ็ะรูว้า่เราควรอยูใ่นขัน้ตอนใดหรอืมกีารทาํอะไรไปบา้งแลว้ (McDermott & Snyder.  
1999: 109) 
 ทัง้น้ีวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษานัน้เป็นความสามารถในการรบัรูเ้พือ่ทีจ่ะกาํหนด
แนวทางในการปฏบิตั ิเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายทางการเรยีนทีพ่งึประสงค ์เชน่ การทบทวนบทเรยีน ทัง้
ทีเ่ขา้ใจและไมเ่ขา้ใจ การแสวงหาความรูเ้พิม่เตมินอกเหนือจากในชัน้เรยีน และการเขา้รว่มกจิกรรมต่างๆ 
ทีส่ง่เสรมิทางดา้นการศกึษา เป็นตน้ 
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วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหส้มาชกิกลุ่มระบุถงึแนวทางต่างๆทีส่ามารถนําไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษาทีต่นตัง้
ไวไ้ด ้ 
 2. เพือ่ใหส้มาชกิกลุ่มระบุถงึขัน้ตอนต่างๆตามแนวทางทีต่นไดต้ัง้ไวเ้พือ่ไปสูเ่ป้าหมาย 
 
ขัน้ตอนการให้คาํปรกึษากลุ่ม 
 ผูว้จิยัดาํเนินการใหค้าํปรกึษากลุ่ม โดยใชร้ปูแบบการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า เป็นหลกั 
เน่ืองจากการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า มจุีดมุง่หมายเพื่อสนบัสนุนใหผู้ร้บัคาํปรกึษามองชวีติในมมุมอง
ทีห่ลากหลาย โดยหาทางเลอืกทีเ่ป็นไปไดส้าํหรบัตนเทา่ทีจ่ะสามารถหาได ้แทนทีจ่ะมองในแงม่มุเดยีว 
ผา่นการเล่าเรื่องราวทีช่อบ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัประสบการณ์ และแสดงถงึเอกลกัษณ์แหง่ตน ทัง้น้ีการให้
คาํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า จงึเป็นวธิกีารทีมุ่ง่พฒันาทางเลอืก โดยทาํใหผู้ร้บัคาํปรกึษาเป็นอสิระจากเรือ่งราว
ทีเ่ป็นปญัหา  
 ทัง้น้ีผูว้จิยัใชเ้ทคนิคการแสวงหาผลลพัธท์ีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ ซึง่เป็นการพจิารณาปญัหา โดย
ผูว้จิยัจะรบัฟงัสมาชกิถงึหนทางทีจ่ะเป็นไปได ้ตลอดจนมสีว่นรว่มในบทสนทนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งราว
ทีส่รา้งขึน้มาใหม ่เพื่อนําไปสูก่ารพฒันาทางเลอืกอกีทางเลอืกหน่ึง และใชเ้ทคนิคการรว่มมอืสรา้งเรือ่งราว
ทางเลอืก โดยเป็นเทคนิคทีต่่อเน่ืองจากการทีส่มาชกิรบัรูถ้งึเรือ่งราวทีเ่ป็นปญัหา ทัง้น้ีผูว้จิยัไดส้ง่เสรมิ
ใหส้มาชกิกลุ่มไดต้รวจสอบปญัหา สมาชกิกลุ่มกอ็าจจะเริม่รบัรูถ้งึความเป็นไปไดอ้ื่นๆ ทีก่วา้งมากขึน้ 
ทัง้น้ีการเล่าเรือ่งราวทีช่อบหรอืมพีลงั ตลอดจนกล่าวถงึผลลพัธท์ีเ่ป็นเอกลกัษณ์ อาจทาํใหเ้รือ่งราว
ทางเลอืกในอนาคตมคีวามเขม้แขง็ ดงันัน้ผูว้จิยัจะสนบัสนุนใหส้มาชกิกลุ่มเล่าแลว้เล่าอกีในเรื่องราวที่
ตนเองชอบ ตลอดจนทาํเรื่องราวเหล่านัน้ใหช้ดัเจนมากขึน้ นอกจากนัน้ใชเ้ทคนิคขอ้มลูยอ้นกลบัของ
ผูใ้หค้าํปรกึษาสาํหรบัสมาชกิกลุ่ม ซึง่การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัทีเ่ป็นพืน้ฐาน คอื การชมเชย การเชือ่มต่อ 
และการเสนอแนะภารกจิ ซึง่การชมเชยเป็นการรบัรองวา่สมาชกิกาํลงัดาํเนินการ เพือ่ไปสูค่าํตอบทีม่ี
ประสทิธภิาพ ทัง้น้ีเป็นเหมอืนการสนบัสนุนและสรา้งความหวงัของสมาชกิ ใหส้ามารถบรรลุเป้าหมาย
ของตนดว้ยความเขม้แขง็ ตลอดจนใชท้กัษะเบือ้งตน้ ในการใหค้าํปรกึษาในกระบวนการของการให้
คาํปรกึษา เชน่ การฟงั การถาม การใหก้าํลงัใจ การสรปุความ เป็นตน้ 
 ขัน้เร่ิมต้น 
  1. ผูว้จิยักล่าวตอ้นรบัสมาชกิกลุ่มกลบัเขา้กลุ่ม ตลอดจนสรา้งบรรยากาศในการใหค้าํปรกึษา 
โดยการทกัทาย และพดูคุยเกีย่วกบัผลของการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มในครัง้ทีผ่า่นมาวา่ สมาชกิ
กลุ่มมคีวามคดิและรูส้กึอยา่งไร ทัง้น้ีเป็นการใหส้มาชกิไดท้บทวนถงึการเขา้กลุ่มในครัง้ทีผ่า่นมาดว้ย 
  2. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มทบทวนถงึขอ้ตกลง กตกิาทีก่ลุ่มไดส้รา้งรว่มกนั ตลอดจน
เปิดโอกาสใหส้มาชกิกลุ่มไดม้กีารปรบัเปลีย่น หรอืสรา้งกฎ กตกิาเพิม่เตมิ 
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 ขัน้ดาํเนินการ 
  1. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มลองนึกถงึเรือ่งราวความสาํเรจ็ในอดตีของตน ซึง่เกีย่วขอ้ง
กบัทางดา้นการเรยีน และเลา่ใหส้มาชกิกลุม่ฟงั จากนัน้ผูว้จิยัถามสมาชกิวา่ “จากความสาํเรจ็ในครัง้นัน้ 
ทาํใหส้มาชกิแต่ละคนรูส้กึอยา่งไร” โดยขอใหส้มาชกิเล่าถงึความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ ทัง้น้ีการเล่าเรือ่งราวทีช่อบ
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัประสบการณ์และแสดงถงึเอกลกัษณ์แหง่ตน จะนําไปสูก่ารพฒันาทางเลอืก โดยทาํให้
สมาชกิเป็นอสิระจากเรื่องราวทีเ่ป็นปญัหา ตามรปูแบบการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า 
  2. ผูว้จิยัใหส้มาชกิกลุ่มทบทวนถงึเป้าหมายทางการศกึษาทีส่มาชกิกลุ่มไดต้ัง้ไว ้ ใน
การเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษาครัง้ทีผ่า่นมา เพือ่นําไปสูก่ารคดิหาแนวทางต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมาย
ของสมาชกิแต่ละคนต่อไป 
  3. ผูว้จิยัถามสมาชกิกลุ่มต่อไปวา่ “จากเป้าหมายทางการศกึษาทีไ่ดต้ัง้ไว ้นกัเรยีนจะ
ไปสูเ่ป้าหมายนัน้ไดอ้ยา่งไร”  ทัง้น้ีเพือ่สนบัสนุนใหส้มาชกิกลุ่มพจิารณาถงึแนวทางต่างๆ ทีส่ามารถ 
ทาํใหต้นบรรลุเป้าหมายดว้ยตนเอง 
  4. หลงัจากทีผู่ว้จิยัเปิดโอกาสใหส้มาชกิไดค้น้หาวธิกีารเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายของตน ผูว้จิยั
ขอใหส้มาชกิกลุ่มแต่ละคนเล่าถงึสิง่ทีต่นเองไดค้น้พบแก่เพือ่นสมาชกิ เพือ่เป็นการแลกเปลีย่นแนวทาง
ระหวา่งกนั ทัง้น้ีสมาชกิในกลุ่มเองกอ็าจจะเริม่รบัรูถ้งึความเป็นไปไดอ้ื่นๆ หรอืแนวทางต่างๆ มากยิง่ขึน้ 
  5. หลงัจากทีไ่ดร้บัฟงัแนวทางต่างๆ จากสมาชกิกลุ่ม ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิลองทบทวน
ถงึแนวทางทีต่นไดค้ดิไวอ้กีครัง้ เพือ่การตดัสนิใจหาแนวทางทีเ่หมาะสมและสามารถนําไปสูเ่ป้าหมาย
ทางการศกึษาของตน และบอกเล่าแนวทางทีต่นไดต้ดัสนิใจเลอืกซึง่เหมาะสมกบัเป้าหมายของตนแก่
สมาชกิกลุ่มอกีครัง้หน่ึง 
  6. จากแนวทางต่างๆ เหล่านัน้ ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิแต่ละคนลองคดิถงึขัน้ตอนครา่วๆ ที่
สอดคลอ้งกบัแนวทางของตน โดยผูว้จิยัยกตวัอยา่งการระบุขัน้ตอนต่างๆ ตามแนวทางทีไ่ดต้ัง้ไว ้ทัง้น้ี
ผูท้ีค่ดิถงึวถิทีางและบทบาทหน้าทีไ่ดใ้นระดบัสงูมกัจะมกีารทาํรายการไวว้า่ ขัน้ตอนทีต่อ้งทาํคอือะไร 
ซึง่นําไปสูก่ารตรวจสอบการดาํเนินการต่างๆ ของสมาชกิกลุ่มต่อไป และเปรยีบเสมอืนการเสรมิแรง
หากสมาชกิไดด้าํเนินการสาํเรจ็ไปในแต่ละขัน้ และสง่เสรมิใหเ้กดิรบัรูถ้งึความสาํเรจ็หรอืเป้าหมายทาง 
การศกึษาของตน 
  7. เมือ่สมาชกิกลุ่มสามารถคน้หาแนวทางและขัน้ตอนต่างๆทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบั 
สถานการณ์การเรยีนของตนในปจัจุบนั ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิลองจนิตนาการถงึผลลพัธ ์เมือ่ตนไดด้าํเนินการ
ตามแนวทางต่างๆ เหล่านัน้ โดยบอกเล่าความรูส้กึทีต่นรบัรูไ้ดแ้ก่สมาชกิภายในกลุ่ม ทัง้น้ีเป็นการทาํให้
เรือ่งราวทางเลอืกในอนาคตของตนมคีวามเขม้แขง็และชดัเจนมากยิง่ขึน้ 
  8. ผูว้จิยัและสมาชกิกลุ่มชว่ยกบัสรปุถงึแนวทางและขัน้ตอนต่างๆ ทีส่มาชกิกลุ่มแต่ละคน 
ไดค้ดิไว ้เพื่อเป็นการเน้นยํา้ถงึสิง่ทีส่มาชกิไดต้ดัสนิใจเลอืก ซึง่มคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัตน 
  9. ผูว้จิยัชมเชยสมาชกิกลุ่ม และสนบัสนุนใหส้มาชกิกลุ่มชมเชยซึง่กนัและกนั เพือ่เป็น 
การรบัรองวา่ สมาชกิกลุ่มแต่ละคนกาํลงัดาํเนินการเพื่อไปสูค่าํตอบทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ีเป็นเหมอืน
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การสนบัสนุนและสรา้งความหวงัของสมาชกิ ใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายของตน ดว้ยความเขม้แขง็ 
ตามเทคนิคขอ้มลูยอ้นกลบัของผูใ้หค้าํปรกึษาสาํหรบัสมาชกิกลุ่ม  
  10. ผูว้จิยัสรปุความหมายของวถิทีางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ
เพิม่เตมิ ทัง้น้ีหมายถงึ ความสามารถในการรบัรูเ้พื่อทีจ่ะกาํหนดแนวทางในการปฏบิตั ิ เพือ่ใหบ้รรลุ
เป้าหมายทางการเรยีนทีพ่งึประสงค ์ 
 ขัน้สรปุ 
  1. ผูว้จิยัใหส้มาชกิกลุ่มรว่มกนัสรปุถงึสิง่ทีไ่ดร้บัจากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุม่ 
และผูว้จิยัสรปุเพิม่เตมิ  
  2. ผูว้จิยันดัหมายวนั เวลา และสถานทีใ่นการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุม่ในครัง้ต่อไป 
 
การประเมินผล 
 1. ผูว้จิยัสงัเกตจากการใหค้วามสนใจ ความรว่มมอืในเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม และการซกัถาม
ในประเดน็ต่างๆ ของสมาชกิกลุ่ม 
 2. สมาชกิกลุ่มสามารถระบุแนวทางต่างๆ ตลอดจนขัน้ตอนตามแนวทางเหล่านัน้เพือ่นําไปสู ่
เป้าหมายทางการศกึษาทีต่นตัง้ไวไ้ด ้ 
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การให้คาํปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความหวงัทางการศึกษา 
ครัง้ท่ี 6 

 
เรือ่ง  ความตัง้ใจทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมาย 
 

ระยะเวลา 60 นาท ี 
 

แนวคิดสาํคญั (Key Concepts) 
 พลงัแหง่ความตัง้ใจ (Agency) เป็นการทีม่คีวามตัง้ใจ และรบัรูถ้งึความสามารถทีจ่ะรเิริม่ และ
ดาํเนินไปใหถ้งึเป้าหมาย เชน่ มคีวามคดิทีว่า่ ฉนัสามารถ ฉนัจะพยายาม ฉนัพรอ้มทีจ่ะทาํ ซึง่ความคดิ
เหล่าน้ีทาํใหบุ้คคลเกดิการรบัรูว้า่ตนสามารถเริม่และคงไวซ้ึง่การกระทาํทีนํ่าไปสูเ่ป้าหมายทีต่อ้งการได ้
พลงัแหง่ความตัง้ใจนอกจากจะชว่ยผลกัดนัใหบุ้คคลไปสูเ่ป้าหมาย แลว้ยงัชว่ยใหส้ามารถเอาชนะอุปสรรค
ตามทางทีไ่ปสูเ่ป้าหมายไดด้ว้ย (Snyder.  1994: 53) การสง่เสรมิความคดิใหม้พีลงั ทาํไดโ้ดยการสง่เสรมิ
ใหบุ้คคลพดูกบัตนเองในทางทีด่ ี โดยเฉพาะชว่งเวลาทีจ่ติใจวา้วุน่ ชว่งทีพ่บกบัปญัหาอุปสรรคในการดาํเนิน
ไปสูเ่ป้าหมาย  เพือ่ใหบุ้คคลเตรยีมพรอ้มโดยตดัสนิใจวา่จะเผชญิกบัปญัหานัน้  จากการศกึษาพบวา่
บุคคลทีม่คีวามหวงัสงู บ่อยครัง้จะปรบัความคดิวา่เป้าหมายเหมอืนเป็นการทา้ทาย หรอืนึกถงึประสบการณ์
ทีย่ากๆ  ซึง่จะทาํใหบุ้คคลมคีวามอดทนและมกีาํลงัใจทีจ่ะเดนิไปถงึเป้าหมาย  รวมทัง้สง่เสรมิใหบุ้คคล
เรยีนรูท้ีจ่ะสนุกกบักระบวนการทีจ่ะนําตนไปสูเ่ป้าหมายหน่ึงๆ  (Snyder.  1996: 194) 
 ทัง้น้ีความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา เป็นการรูค้ดิของนกัเรยีนวา่ จะสามารถ
เริม่ตน้และดาํเนินพฤตกิรรมเพือ่ทาํใหบ้รรลุเป้าหมายทางการเรยีน  
 
วตัถปุระสงค ์
 เพือ่ใหน้กัเรยีนสามารถเริม่ตน้และดาํเนินพฤตกิรรมเพื่อทาํใหบ้รรลุเป้าหมายทางการเรยีน   
 
อปุกรณ์ 
 กระดาษโน้ต (สาํหรบัเขยีนประโยคสัน้ๆ ทีแ่สดงถงึความตัง้ใจทีน่กัเรยีนไดค้ดิไว)้ 
 
ขัน้ตอนการให้คาํปรกึษากลุ่ม 
 ผูว้จิยัดาํเนินการใหค้าํปรกึษากลุ่ม โดยใชเ้ทคนิคทางพฤตกิรรมตามรปูแบบการใหค้าํปรกึษา
แบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ ซึง่กาํหนดใหม้กีจิกรรมทีส่รา้งความตื่นตวัแก่สมาชกิกลุ่ม เกดิการเรยีนสิง่ใหม่ๆ  
ทีน่่าสนใจ ตลอดจนรูส้กึสนุก ซึง่จะชว่ยยกระดบัอารมณ์และมคีวามคดิทีป่ลอดโปรง่ขึน้ เมือ่สมาชกิยงัมี
ความรูส้กึวติกกงัวลอยู ่นอกจากนัน้ใชเ้ทคนิคการพดูกบัตนเองหลายๆ ครัง้ในแต่ละวนัถงึความคดิทางบวก
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หรอืความคดิเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และใชก้ารตดิขอ้ความหรอืความคดิทางบวกทีต่นมใีนตําแหน่ง
ทีส่ามารถเหน็ไดช้ดัเจน นอกจากนัน้ใชเ้ทคนิค คาํถามการจดัระดบั ตามรปูแบบการใหค้าํปรกึษา
แบบโซลชูัน่-โฟกสั ทัง้น้ีผูว้จิยัใชค้าํถาม การจดัระดบัเมือ่ตอ้งการเปลีย่นแปลงสิง่ทีไ่มส่ามารถสงัเกต
ไดโ้ดยงา่ย เช่น อารมณ์ ความรูส้กึถงึความพรอ้มในการเริม่ตน้ดาํเนินตามขัน้ตอนเพือ่ไปสูเ่ป้าหมาย
ทางการศกึษาของสมาชกิ ตลอดจนใชท้กัษะเบือ้งตน้ในการใหค้าํปรกึษาในกระบวนการของการใหค้าํปรกึษา 
เชน่ การฟงั การถาม การใหก้าํลงัใจ การสรปุความ เป็นตน้ 
 ขัน้เร่ิมต้น 
  1. ผูว้จิยักล่าวตอ้นรบัสมาชกิกลุ่มกลบัเขา้กลุ่ม ตลอดจนสรา้งบรรยากาศในการใหค้าํปรกึษา 
โดยการทกัทาย และพดูคุยเกีย่วกบัผลของการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มในครัง้ทีผ่า่นมาวา่ สมาชกิกลุ่ม
มคีวามรูส้กึอยา่งไร เกดิการปรบัเปลีย่นอะไร อยา่งไรกบัตนเองบา้ง ทัง้น้ีเป็นการใหส้มาชกิไดท้บทวนถงึ
การเขา้กลุ่มในครัง้ทีผ่า่นมาดว้ย 
  2. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มทบทวนถงึขอ้ตกลง กตกิาทีก่ลุ่มไดส้รา้งรว่มกนั ตลอดจน
เปิดโอกาสใหส้มาชกิกลุ่มไดม้กีารปรบัเปลีย่น หรอืสรา้งกฎ กตกิาเพิม่เตมิ 
 ขัน้ดาํเนินการ 
  1. ผูว้จิยัใหส้มาชกิกลุ่มทบทวนถงึแนวทางและขัน้ตอนต่าง  ๆทีต่นไดค้ดิไวเ้พือ่ไปสูป้่าหมาย 
ทางการศกึษาของตนอกีครัง้หน่ึง 
  2. ผูว้จิยัถามสมาชกิกลุ่มวา่ “จากแนวทางและขัน้ตอนต่างๆทีต่นคดิไวน้ัน้ นกัเรยีนได้
เริม่ตน้ดาํเนินการอยา่งไรไปแลว้บา้ง” 
  3. ผูว้จิยัสนบัสนุนใหส้มาชกิกลุ่มทีไ่ดเ้ริม่ตน้ดาํเนินการตามขัน้ตอนไปบา้งแลว้ เล่าถงึ
รายละเอยีดของสิง่ทีต่นเองไดด้าํเนินการแก่สมาชกิกลุ่ม 
  4. ผูว้จิยัถามสมาชกิกลุ่มทีไ่ดเ้ริม่ตน้ดาํเนินการตามขัน้ตอนของตนไปแลว้วา่ นกัเรยีน
สามารถเริม่ตน้ทาํสิง่เหล่านัน้ไดอ้ยา่งไร” ทัง้น้ีเพือ่เป็นการกระตุน้ใหส้มาชกิเกดิความคดิรเิริม่ทีจ่ะดาํเนินการ
ตามแนวทางของตน ผา่นการบอกเล่าประสบการณ์ของเพือ่นสมาชกิ 
  5. ผูว้จิยัถามความรูส้กึของสมาชกิหลงัจากทีไ่ดฟ้งัเรือ่งราวของเพือ่น และขอใหบ้อกเล่า
ความรูส้กึของตนแก่เพือ่นสมาชกิ 
  6. จากความรูส้กึเหล่านัน้ ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิลองสาํรวจตนเองวา่ จากระดบั 1 ถงึ 10 
สมาชกิมคีวามรูส้กึถงึความพรอ้มและมุง่มัน่ในการทีจ่ะดาํเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ ทีต่นไดต้ัง้ไวเ้พือ่
ไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษาของตนอยูใ่นระดบัใด โดยแลกเปลีย่นระดบัความรูส้กึเหล่านัน้กบัสมาชกิ
ภายในกลุ่ม 
  7. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มลองคดิคาํพดูเป็นประโยคสัน้ๆ ทีแ่สดงถงึการมคีวามมุง่มัน่ 
ความคดิรเิริม่ และความพรอ้มทีจ่ะลงมอืปฏบิตัติามแนวทางต่างๆ ทีต่นไดต้ัง้ไวแ้ละนําเสนอประโยค
เหล่านัน้แก่ เพือ่นสมาชกิดว้ยน้ําเสยีงทีเ่ขม้แขง็ หลงัจากนัน้ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มเขยีนประโยคดงักล่าว
ลงในกระดาษโน้ตและนําไปตดิในตาํแหน่งทีต่นสามารถเหน็ไดช้ดัเจนภายในบา้น พรอ้มทัง้ในแต่ละวนั
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ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิแต่ละคนพดูซํ้าๆ กบัตนเองถงึขอ้ความทีต่นไดเ้ขยีนไว ้ ทัง้น้ีเพื่อเป็นการสนบัสนุน
และกระตุน้ใหส้มาชกิไดด้าํเนินตามแนวทางทีต่นไดต้ัง้ไวอ้ยา่งมุง่มัน่และต่อเน่ืองต่อไป 
  8. ผูว้จิยัใหก้าํลงัใจสมาชกิกลุม่ และสนบัสนุนใหส้มาชกิกลุ่มใหก้าํลงัใจซึง่กนัและกนั 
ทัง้น้ีเป็นการสรา้งความมัน่ใจวา่สมาชกิแต่ละคนมคีวามพรอ้ม มคีวามคดิรเิริม่ทีด่ใีนการทีจ่ะปฏบิตัติาม
แนวทางต่างๆ ของตน ตลอดจนมคีวามสามารถทีจ่ะดาํเนินการต่างๆ ได ้
 ขัน้สรปุ 
  1. ผูว้จิยัใหส้มาชกิกลุ่มรว่มกนัสรปุถงึสิง่ทีไ่ดร้บัจากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม และ 
ผูว้จิยั 
  2. ผูว้จิยันดัหมายวนั เวลา และสถานทีใ่นการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุม่ในครัง้ต่อไป 
 
การประเมินผล 
 1. ผูว้จิยัสงัเกตจากการใหค้วามสนใจ ความรว่มมอืในเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม และการซกัถาม
ในประเดน็ต่างๆ ของสมาชกิกลุ่ม 
 2. สมาชกิกลุ่มมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะเริม่ตน้และดาํเนินพฤตกิรรมเพื่อทาํใหบ้รรลุเป้าหมายทาง 
การเรยีน   
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การให้คาํปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความหวงัทางการศึกษา 
ครัง้ท่ี 7 

 
เรือ่ง  ความเชื่อมัน่ทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมาย 
 

ระยะเวลา 60 นาท ี 
 

แนวคิดสาํคญั (Key Concepts) 
 ความเชื่อมัน่ (Confidence) ความหมายของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 
หมายถงึ ความมัน่ใจ (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน.  2542: ออนไลน์) โดยการทีบุ่คคลจะมี
ความหวงัไดน้ัน้เกีย่วขอ้งกบัการมคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง (Lange.  1978: 128) และการมคีวามหวงัเป็น
ความรูส้กึมัน่ใจวา่จะมสีิง่ดดีเีกดิขึน้ในอนาคต (Herth.  1992: 116) ซึง่สอดคลอ้งกบั ดฟูอลท ์และ มาทอคชโิอ 
(Dufalt; & Martocchio.  1985: 380) ทีไ่ดก้ล่าวไวว้า่ ความหวงัเป็นการเชื่อมัน่วา่ตนจะบรรลุถงึสิง่ทีด่ี
ในอนาคต ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการมเีป้าหมายทีด่ ีมคีุณคา่ นอกจากนัน้ โนวอทน่ี (Nowotny.  1989: 57 – 61) 
ยงักล่าววา่ ความหวงัเกีย่วขอ้งกบัอนาคตทีเ่กดิขึน้ภายในบุคคล ซึง่ตอ้งประกอบกบัความไวว้างใจ 
และความเชื่อมัน่ทีบุ่คคลม ีและจากการสมัภาษณ์ในกลุ่มนกัเรยีน ตลอดจนการใชค้าํถามปลายเปิดเกีย่วกบั
ความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีน  นกัเรยีนไดก้ล่าววา่การทีบุ่คคลจะมคีวามหวงัทางการศกึษาไดน้ัน้ 
ตอ้งอาศยัความมุง่มัน่ ตัง้ใจในการเรยีน เพือ่ทาํใหต้นประสบความสาํเรจ็ทางดา้นการศกึษาตามทีต่น
ตัง้ใจไว ้ทัง้น้ีตอ้งมคีวามเชื่อมัน่ดว้ยวา่ตนจะตอ้งประสบความสาํเรจ็ 
 ทัง้น้ีความเชื่อมัน่วา่ จะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา เป็นความมัน่ใจของนกัเรยีนวา่ ตนมี
ความสามารถทีจ่ะบรรลุเป้าหมายในการเรยีนตามทีต่นตัง้ไวไ้ด ้ 
 
วตัถปุระสงค ์
 เพือ่ใหน้กัเรยีนเกดิความมัน่ใจวา่ตนมคีวามสามารถทีจ่ะบรรลุเป้าหมายในการเรยีนตามทีต่น
ตัง้ไวไ้ด ้
  
ขัน้ตอนการให้คาํปรกึษากลุ่ม 
 ผูว้จิยัดาํเนินการใหค้าํปรกึษากลุ่ม โดยใชเ้ทคนิคคาํถามการจดัระดบั เป็นเทคนิคหน่ึงของ
การใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั ทัง้น้ีผูว้จิยัไดใ้ชเ้ทคนิคคาํถามการจดัระดบั เพือ่ใหส้มาชกิกลุ่ม
ไดส้าํรวจอารมณ์ความรูส้กึของตน โดยระบุระดบัความรูส้กึในการเขา้กลุ่มครัง้แรกกบัปจัจุบนั ถงึแมว้า่
ระดบัความรูส้กึจะสงูขึน้เพยีงเลก็น้อย แต่กเ็ป็นการชว่ยใหส้มาชกิไดใ้สใ่จกบัสิง่ทีต่นกาํลงักระทาํอยู ่
ตลอดจนใหส้มาชกิไดพ้จิารณาวา่จะไปสูร่ะดบัทีส่งูขึน้ไดอ้ยา่งไร ทัง้น้ีเพือ่เป็นการสรา้งความเชือ่มัน่ต่อ
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การกระทาํของตน และใชเ้ทคนิคคาํถามมหศัจรรย ์ซึง่เป็นเทคนิคของการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั 
เชน่กนั โดยเป็นเทคนิคทีผู่ว้จิยัสนบัสนุนใหส้มาชกิกลุ่มไดจ้นิตนาการถงึความสาํเรจ็ของตน เพือ่ให้
เกดิความรูส้กึเชื่อมัน่ต่อเป้าหมายทีต่นไดต้ัง้ไว ้ตลอดจนรบัรูถ้งึการเปลีย่นแปลงเมื่อตนเองประสบความสาํเรจ็ 
ทัง้น้ีผูว้จิยัอาจใชค้าํถามทีว่า่ “ถา้ปาฏหิารยิเ์กดิขึน้ โดยปญัหาของคุณหมดไปอะไรคอืสิง่ทีแ่ตกต่าง 
และคุณรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่ปญัหาไดร้บัการแกไ้ขแลว้” ซึง่สมาชกิจะไดแ้สดงวสิยัทศัน์ถงึสิง่ทีส่ามารถเกดิขึน้ 
เมือ่ปญัหาหมดไป นอกจากนัน้ใชเ้ทคนิคมติรภาพในการบาํบดั ซึง่เป็นเทคนิคหน่ึงของการใหค้าํปรกึษา
แบบเรือ่งเล่า เพือ่ใหส้มาชกิกลุ่มไดส้นบัสนุนซึง่กนัและกนั ตลอดจนเสรมิสรา้งทกัษะของกลุ่มในการเปลีย่นแปลง
การนําเสนอเกีย่วกบัปญัหาของตน รวมทัง้ใชท้กัษะเบือ้งตน้ในการใหค้าํปรกึษาในกระบวนการของ
การใหค้าํปรกึษา เชน่ การฟงั การถาม การใหก้าํลงัใจ การสรปุความ เป็นตน้ 
 ขัน้เร่ิมต้น 
  1. ผูว้จิยักล่าวตอ้นรบัสมาชกิกลุ่มกลบัเขา้กลุ่ม ตลอดจนสรา้งบรรยากาศในการใหค้าํปรกึษา 
โดยการทกัทาย และพดูคุยเกีย่วกบัผลของการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มในครัง้ทีผ่า่นมาวา่ สมาชกิ
กลุ่มมคีวามรูส้กึอยา่งไร และเกดิการปรบัเปลีย่นอะไร อยา่งไรบา้ง ทัง้น้ีเป็นการใหส้มาชกิไดท้บทวน
ถงึการเขา้กลุ่มในครัง้ทีผ่า่นมาดว้ย 
  2. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มทบทวนถงึขอ้ตกลง กตกิาทีก่ลุ่มไดส้รา้งรว่มกนั ตลอดจน
เปิดโอกาสใหส้มาชกิกลุ่มไดม้กีารปรบัเปลีย่น หรอืสรา้งกฎ กตกิาเพิม่เตมิ 
 ขัน้ดาํเนินการ 
  1. ผูว้จิยัถามสมาชกิกลุ่มวา่ สมาชกิแต่ละคนไดด้าํเนินการตามแนวทางและขัน้ตอนต่างๆ
ทีต่นไดต้ัง้ไวเ้พือ่ไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษาอยา่งไรบา้ง ทัง้น้ีผูว้จิยัขอใหส้มาชกิแต่ละคนเล่าถงึสิง่ทีต่น
ไดด้าํเนินการไปแลว้แก่เพือ่นสมาชกิในกลุ่ม 
  2. หลงัจากทีส่มาชกิแต่ละคนเลา่เรือ่งราวเกีย่วกบัการดาํเนินการของตนเพือ่ไปสูเ่ป้าหมาย
แลว้ ผูว้จิยัใชเ้ทคนิคคาํถามจดัระดบั เพื่อใหส้มาชกิกลุ่มไดส้าํรวจอารมณ์ความรูส้กึของตน โดยถาม
สมาชกิกลุ่มว่า “จากระดบั 0 – 10 โดย 0 เป็น ความรูส้กึทีส่มาชกิไดเ้ขา้กลุ่มในครัง้แรก และ 10 คอื 
วนัทีส่มาชกิแต่ละคนบรรลุเป้าหมายระยะทางการศกึษาทีต่นไดต้ัง้ไว ้ณ ปจัจุบนั ระดบัความรูส้กึหรอื
รบัรูว้า่ตนจะประสบความสาํเรจ็นัน้ อยูใ่นระดบัใด” โดยขอใหส้มาชกิแต่ละคนแลกเปลีย่นความรูส้กึ
เหล่านัน้ ระหวา่งสมาชกิในกลุ่ม ทัง้น้ีความรูส้กึถงึการเปลีย่นแปลงจะทาํใหส้มาชกิเกดิความเชื่อมัน่วา่
การปฏบิตัติามแนวทางและขัน้ตอนต่างๆนัน้สามารถทาํใหต้นบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาทีต่นตัง้ไวไ้ด ้
และไมใ่ชเ่รือ่งยากสาํหรบัตน เน่ืองจากสามารถดาํเนินการตามแนวทางและขัน้ตอนต่างๆ ทีต่ัง้ไวไ้ปได้
บา้งแลว้ และถงึแมว้า่ระดบัความรูส้กึจะสงูขึน้เพยีงเลก็น้อย แต่กเ็ป็นการชว่ยใหส้มาชกิไดใ้สใ่จกบัสิง่
ทีต่นกาํลงักระทาํอยู ่
  3. ผูว้จิยัถามสมาชกิกลุ่มต่อไปวา่จากความรูส้กึทีเ่พิม่ขึน้นัน้สมาชกิกลุ่มแต่ละคน สามารถ
ทาํไดอ้ยา่งไร ทัง้น้ีเพือ่ใหส้มาชกิกลุ่มเกดิความรูส้กึภาคภมูใิจจากการทีต่นสามารถปฏบิตัติามแนวทาง
และขัน้ตอนต่างๆ ได ้ตลอดจนมกีาํลงัใจทีจ่ะดาํเนินการในขัน้ตอนต่อๆ ไป   
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  4. เพือ่เป็นการสนบัสนุนใหส้มาชกิกลุ่มดาํเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ ทีต่นไดต้ัง้ไวต่้อไป 
ตลอดจนเกดิความเชื่อมัน่วา่แนวทางและขัน้ตอนต่างๆ เหล่านัน้ จะสามารถทาํใหต้นบรรลุเป้าหมายได ้
ผูว้จิยัจงึถามสมาชกิวา่ “อะไรคอืสิง่ทีส่มาชกิแต่ละคนจะทาํต่อไป เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทางการศกึษา
ทีต่นไดต้ัง้ไว”้ ทัง้น้ีขอใหส้มาชกิแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัภายในกลุ่ม 
  5. เมือ่สมาชกิกลุ่มแต่ละคนไดส้าํรวจอารมณ์ความรูส้กึของตนเองในปจัจุบนั ผูว้จิยัใช้
เทคนิคคาํถามมหศัจรรย ์โดยถามสมาชกิกลุ่มวา่ “ถา้หากปาฏหิารยิเ์กดิขึน้ โดยคุณสามารถฝา่ฟนัปญัหา
ต่างๆ และคุณประสบความสาํเรจ็ บรรลุเป้าหมายทีไ่ดต้ัง้ไว ้อะไรคอื สิง่ทีจ่ะแตกต่างไปจากชวีติของคุณ 
และคุณจะรูส้กึอยา่งไร” ทัง้น้ีเป็นการใหส้มาชกิแต่ละคนจนิตนาการถงึภาพทีต่นประสบความสาํเรจ็ 
บรรลุเป้าหมายในสิง่ทีต่นตอ้งการ เพือ่ใหเ้กดิความรูส้กึเชื่อมัน่ต่อเป้าหมายทีต่นตัง้ไว ้ตลอดจนรบัรูถ้งึ
การเปลีย่นแปลงเมือ่ตนเองประสบความสาํเรจ็ โดยผูว้จิยัขอใหส้มาชกิบอกเล่าความรูส้กึเหล่านัน้ แก่
เพือ่นสมาชกิ 
  6. ผูว้จิยัสนบัสนุนใหส้มาชกิในกลุ่มใหก้าํลงัใจซึง่กนัและกนั โดยสรา้งความเชื่อมัน่ใน
สิง่ทีส่มาชกิแต่ละคนกาํลงักระทาํและดาํเนินต่อไปเพื่อไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษาทีแ่ต่ละคนไดต้ัง้ไว ้
 ขัน้สรปุ 
  1. ผูว้จิยัใหส้มาชกิกลุ่มรว่มกนัสรปุถงึสิง่ทีไ่ดร้บัจากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม 
และผูว้จิยัสรปุเพิม่เตมิ 
  2. ผูว้จิยันดัหมายวนั เวลา และสถานทีใ่นการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุม่ในครัง้ต่อไป 
 
การประเมินผล 
 1. ผูว้จิยัสงัเกตจากการใหค้วามสนใจ ความรว่มมอืในเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม และการซกัถาม
ในประเดน็ต่างๆ ของสมาชกิกลุ่ม 
 2. สมาชกิกลุ่มเกดิความมัน่ใจวา่ตนมคีวามสามารถทีจ่ะบรรลุเป้าหมายในการเรยีนตามทีต่น
ตัง้ไว ้
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การให้คาํปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความหวงัทางการศึกษา 
ครัง้ท่ี 8 

 
เรือ่ง  ความพยายามทีจ่ะเอาชนะอุปสรรคในการไปสูเ่ป้าหมาย 
 

ระยะเวลา 60 นาท ี 
 

แนวคิดสาํคญั (Key Concepts) 
 ความพยายาม (Effort) ตามความหมายของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 
หมายถงึ การทาํโดยมานะบากบัน่ ถงึแมจ้ะมอุีปสรรค (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน.  2542: ออนไลน์) 
ซึง่สอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูท้ีม่คีวามหวงัทางการศกึษาจากการทีไ่ดส้มัภาษณ์บุคคลในกลุ่มต่างๆ ทัง้น้ี
กลุ่มของนกัเรยีนกล่าววา่ บุคคลทีม่คีวามหวงัทางการศกึษาแมจ้ะเจอกบัอุปสรรคกต็อ้งพยายามต่อสู้
จนประสบความสาํเรจ็ใหไ้ด ้ และจากการสมัภาษณ์ในกลุ่มคร-ูอาจารยก์พ็บวา่ลกัษณะของผูท้ีม่คีวามหวงั
ทางการศกึษาตอ้งมคีวามบากบัน่ พยายามและอดทนต่ออุปสรรคต่าง  ๆทีเ่ขา้มา นอกจากนัน้ในการสมัภาษณ์
กลุ่มพอ่แม-่ผูป้กครอง กส็รปุไดว้า่ การทีบุ่คคลมคีวามหวงัทางการศกึษา ตอ้งสามารถต่อสูก้บัอุปสรรค
ต่างๆ ทีผ่า่นเขา้มาแมว้า่ จะมคีวามยากลาํบากเพยีงใด ตลอดจนตอ้งพยายามหาแนวทางต่างๆ ทีจ่ะ
ทาํใหต้นประสบความสาํเรจ็  
 ทัง้น้ีความพยายามทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา เป็นการแสดงออกของนกัเรยีนถงึความมานะ
บากบัน่ในการเรยีน เพื่อใหไ้ปสูเ่ป้าหมายทางการเรยีนทีต่นตัง้ไว ้ 
 

วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหส้มาชกิกลุ่มรบัรูถ้งึอุปสรรคทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งการดาํเนินการตามแนวทางหรอื 
ขัน้ตอนต่างๆ ทีต่นไดก้าํหนดไว ้
 2. เพือ่ใหส้มาชกิกลุ่มสามารถคดิหาแนวทางอื่นๆ นอกเหนือจากแนวทางทีไ่ดต้ัง้ไว ้ซึง่ชว่ยให้
สามารถบรรลุเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาได ้
 3. เพือ่ใหส้มาชกิมคีวามสามารถในการคน้หาแนวทางอื่นๆ ทีช่ว่ยใหต้นผา่นพน้อุปสรรคใน
การทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมายทีต่นตัง้ไวไ้ด ้  
 
ขัน้ตอนการให้คาํปรกึษากลุ่ม 
 ผูว้จิยัสนบัสนุนใหผู้ร้บัคาํปรกึษาคาดคะเนถงึปญัหาอุปสรรคทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้ ซึง่ถอืเป็น
บทบาทหน่ึงของผูใ้หค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ และใชเ้ทคนิคการรว่มมอืสรา้งเรือ่งราวทางเลอืก 

ซึง่เป็นเทคนิคหน่ึงของการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า โดยเป็นเทคนิคทีต่่อเน่ืองจากการทีผู่ร้บัคาํปรกึษา



 216 

รบัรูถ้งึเรือ่งราวทีเ่ป็นปญัหาซึง่มอีทิธพิลต่อตน โดยขณะทีก่ารบรรยายไดส้ง่เสรมิใหผู้ร้บัคาํปรกึษาได้
ตรวจสอบปญัหา ผูร้บัคาํปรกึษากอ็าจจะเริม่รบัรูถ้งึความเป็นไปไดอ้ื่นๆ ทีก่วา้งมากขึน้ รวมทัง้ใชเ้ทคนิค
คาํถามขอ้ยกเวน้ ซึง่เป็นเทคนิคหน่ึงของการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั โดยเป็นการใชค้าํถามที่
นําสมาชกิสูส่ภาวะทีไ่มม่ปีญัหาอกีต่อไป ทัง้น้ีนําประสบการณ์ในอดตีของสมาชกิมาพจิารณาวา่ เหตุใด
ปญัหาจงึไมเ่กดิขึน้ซึง่การสาํรวจดงักล่าวเป็นการเตอืนใหส้มาชกิเลง็เหน็วา่ ปญัหาไมใ่ชไ่มม่ทีางแก ้ 
โดยในการถามคาํถามผูใ้หค้าํปรกึษากลุม่จะกล่าวถงึสิง่ทีเ่ป็นขอ้ยกเวน้ของสมาชกิทีเ่คยเกดิขึน้ ดงันัน้
ขอ้ยกเวน้จงึเป็นสภาพการณ์ทีเ่กดิขึน้ไดจ้รงิภายนอกบรบิทของปญัหา ผูร้บัคาํปรกึษาจะไดร้บัการสนบัสนุน
ใหเ้ปลีย่นความเชื่อทีว่า่ตนไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชวีติได ้ โดยผูใ้หค้าํปรกึษา อาจใหผู้ร้บัคาํปรกึษา
กล่าวถงึชว่งเวลาทีต่นรูส้กึด ีเมือ่สิง่ต่างๆ ดาํเนินไปในทางทีด่ ีและเมื่อปญัหาต่างๆ ไดค้ลีค่ลาย ตลอดจน
วธิกีารแกป้ญัหาทีม่คีวามชดัเจนและเป็นไปไดส้าํหรบัตน ทัง้น้ีหน้าทีห่ลกัของผูใ้หค้าํปรกึษากค็อืการแนะนํา
ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงภายใตท้างเลอืกของตนตามแนวทางทีผู่ร้บัคาํปรกึษาระบุวา่เคยไดผ้ลมาก่อน 
 ขัน้เร่ิมต้น 
  1. ผูว้จิยักล่าวตอ้นรบัสมาชกิกลุ่มกลบัเขา้กลุ่ม ตลอดจนสรา้งบรรยากาศในการใหค้าํปรกึษา 
โดยการทกัทาย และพดูคุยเกีย่วกบัผลของการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มในครัง้ทีผ่า่นมาวา่ สมาชกิ
กลุ่มมคีวามรูส้กึอยา่งไร และเกดิการปรบัเปลีย่นอะไร อยา่งไรบา้ง ทัง้น้ีเป็นการใหส้มาชกิไดท้บทวน
ถงึการเขา้กลุม่ในครัง้ทีผ่า่นมาดว้ย 
  2. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มทบทวนถงึขอ้ตกลง กตกิาทีก่ลุ่มไดส้รา้งรว่มกนั ตลอดจน
เปิดโอกาสใหส้มาชกิกลุ่มไดม้กีารปรบัเปลีย่น หรอืสรา้งกฎ กตกิาเพิม่เตมิ 
 ขัน้ดาํเนินการ 
  1. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิเล่าถงึความกา้วหน้าในการดาํเนินการตามแนวทางและขัน้ตอน
ต่างๆ เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษาของตนใหแ้ก่เพื่อนสมาชกิกลุ่มฟงั  
  2. ผูว้จิยัถามสมาชกิกลุ่มต่อไปวา่ “ระหวา่งการดาํเนินการตามแนวทาง และขัน้ตอน
ต่างๆ เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษาของตนนัน้ สมาชกิไดพ้บกบัปญัหา หรอือุปสรรคบา้งหรอืไม ่
อยา่งไร” โดยผูว้จิยัขอใหส้มาชกิเล่าถงึปญัหาหรอือุปสรรคทีต่นเองพบ ทัง้น้ีหากสมาชกิยงัไมพ่บกบัปญัหา
หรอือุปสรรคในการดาํเนินการต่างๆเพือ่ไปสูเ่ป้าหมาย ผูว้จิยัขอใหล้องคาดคะเนถงึปญัหาหรอือุปสรรค
ทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัตนไดใ้นระหวา่งการดาํเนินการต่างๆ เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ ทัง้น้ีผูว้จิยัขอให้
สมาชกิกลุ่มแลกเปลีย่นถงึสิง่ทีต่นไดค้าดคะเนไวแ้ก่เพื่อนสมาชกิในกลุ่ม 
  3. ผูว้จิยัถามสมาชกิกลุ่มต่อไปวา่ “จากปญัหาหรอือุปสรรคต่างๆเหล่านัน้ สมาชกิคดิ
วา่จะมแีนวทางหรอืวธิกีารแกไ้ขปญัหาอยา่งไร” ผา่นการใชเ้ทคนิคการรว่มมอืสรา้งเรือ่งราวทางเลอืก 

ในการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า ซึง่เป็นเทคนิคทีต่่อเน่ืองจากการทีส่มาชกิกลุ่มไดร้บัรูเ้รือ่งราวทีเ่ป็น
ปญัหาของตน โดยระหวา่งการเล่าถงึปญัหาหรอือุปสรรคต่างๆ ของตน สมาชกิจะไดต้รวจสอบปญัหา 
และอาจเริม่รบัรูถ้งึแนวทางอืน่ๆ ทีส่ามารถเป็นไปได ้เพือ่นําไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษาทีต่ ัง้ไวข้องตน 
ทัง้น้ีผูว้จิยัขอใหส้มาชกิแลกเปลีย่นแนวทางทีต่นไดค้น้พบใหมแ่ก่เพื่อนสมาชกิในกลุ่ม  
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  4. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มลองนึกถงึเหตุการณ์ในอดตีซึง่เกีย่วขอ้งกบัประสบการณ์
ทางการเรยีนทีย่ากลาํบาก หรอืการพยายามแกไ้ขปญัหาต่างๆ ทางดา้นการเรยีนทีต่นประสบ และสามารถ
ผา่นพน้มาได ้ทัง้น้ีผูว้จิยัถามสมาชกิต่อไปวา่ “คุณสามารถผา่นเรือ่งราวเหตุการณ์นัน้ มาไดอ้ยา่งไร 
และคุณรูส้กึอยา่งไรหลงัจากทีคุ่ณไดพ้ยายามจดัการหรอืแกไ้ขปญัหาเหล่านัน้ได”้ ทัง้น้ีผูว้จิยัขอใหส้มาชกิ
เล่าถงึวธิกีารจดัการของตน ตลอดจนความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ ณ ขณะนัน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัเทคนิคคาํถาม
ขอ้ยกเวน้ ในการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั โดยเป็นการสนบัสนุนใหส้มาชกิเปลีย่นความเชื่อ
ทีว่า่ ตนไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชวีติได ้ภายใตส้ภาพการณ์ทีเ่คยเกดิขึน้จรงิกบัตน  
  5. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิในกลุ่มแลกเปลีย่นความคดิเหน็จากการทีไ่ดฟ้งัเรือ่งราวเหตุการณ์
ทีส่มาชกิกลุ่มแต่ละคนไดพ้ยายามแกไ้ขหรอืจดัการกบัอุปสรรคเหล่านัน้  
  6. ผูว้จิยัชมเชยสมาชกิกลุ่ม และสนบัสนุนใหส้มาชกิกลุ่มชมเชยซึง่กนัและกนัทีส่ามารถ 
ผา่นปญัหาและอุปสรรคต่างๆ มาได ้ตลอดจนใหก้าํลงัใจกนัในสิง่ทีส่มาชกิไดพ้ยายามเอาชนะปญัหา
และอุปสรรคต่างๆ ทีค่าดวา่ จะเกดิขึน้กบัตน ในการไปสูเ่ป้าหมาย  
 ขัน้สรปุ 
  1. ผูว้จิยัใหส้มาชกิกลุ่มรว่มกนัสรปุถงึสิง่ทีไ่ดร้บัจากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุม่ 
และผูว้จิยัสรปุเพิม่เตมิ 
  2. ผูว้จิยันดัหมายวนั เวลา ในการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มในครัง้ต่อไป 
 
การประเมินผล 
 1. ผูว้จิยัสงัเกตจากการใหค้วามสนใจ ความรว่มมอืในเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม และการซกัถาม
ในประเดน็ต่างๆ ของสมาชกิกลุ่ม 
 2. สมาชกิกลุ่มรบัรูถ้งึอุปสรรคทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งการดาํเนินการตามแนวทางหรอืขัน้ตอน
ต่างๆ ทีต่นไดก้าํหนดไว ้และสามารถคดิหาแนวทางอื่นๆ นอกเหนือจากแนวทางทีไ่ดต้ัง้ไว ้ทีช่ว่ยใหต้น
ผา่นพน้อุปสรรคในการทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมายทีต่นตัง้ไวไ้ด ้  
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การให้คาํปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความหวงัทางการศึกษา 
ครัง้ท่ี 9 

 
เรือ่ง  ความอดทนต่อการทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย 
 

ระยะเวลา 60 นาท ี 
 

แนวคิดสาํคญั (Key Concepts) 
 ความอดทน (Tolerance) ตามความหมายของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 
หมายถงึ การยอมรบัสภาพความยากลาํบาก โดยไมย่อ่ทอ้ (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน.  2542: 
ออนไลน์) ซึง่สอดคลอ้งกบั ลาจ (Lange.  1978: 128) ทีไ่ดก้ล่าวเกีย่วกบัเรือ่งของความหวงัไวว้า่ 
เมือ่บุคคลมคีวามหวงัจะมคีวามอดทนทีจ่ะปรบัสภาพต่างๆ ของรา่งกายและจติใจ และจากความหวงัน้ี
กจ็ะทาํใหบุ้คคลมคีวามสามารถในการเผชญิกบัความเครยีดต่างๆ ดว้ย (Nowotny.  1989: 57 – 61) 
ทัง้น้ีเมือ่สมัภาษณ์ในกลุ่มคร-ูอาจารยก์พ็บวา่ การทีจ่ะมคีวามหวงัทางการศกึษาไดน้ัน้ ตอ้งมกีารสรา้ง
เป้าหมายทางดา้นการศกึษาทีเ่หมาะสมสาํหรบัตนเอง ทัง้น้ีตอ้งมคีวามบากบัน่ และอดทนต่ออุปสรรค
ต่างๆ ทีจ่ะเขา้มา 
 ทัง้น้ีความอดทนต่อการทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทางการศกึษา เป็นความสามารถของนกัเรยีน
ในการยอมรบัสภาพความยากลาํบากทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในการเรยีนโดยไมย่อ่ทอ้หรอืทอ้แท ้ 
 

วตัถปุระสงค ์
 เพือ่ใหส้มาชกิกลุ่มไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรคต่างๆซึง่สง่ผลต่อเป้าหมายระยะสัน้ทางการศกึษาทีต่น
ไดต้ัง้ไว ้
 
อปุกรณ์ 
 เอกสารเรือ่ง “From Homeless to Harvard” 
 
ขัน้ตอนการให้คาํปรกึษากลุ่ม 
 ผูว้จิยัดาํเนินการใหค้าํปรกึษากลุ่มโดยใชเ้ทคนิคการใชค้าํถามในการบาํบดั ซึง่เป็นเทคนิคหน่ึง
ของการใหค้าํปรกึษาแบบเรื่องเล่า โดยการตัง้คาํถามของผูใ้หค้าํปรกึษาจะนําไปสูส่ ิง่ทีส่มาชกิกาํลงั
ประสบอยู ่ทัง้น้ีผูใ้หค้าํปรกึษาจะขอใหส้มาชกิบรรยายถงึเรือ่งราวทีเ่ป็นปญัหา และบอ่ยครัง้ทีก่ารตัง้คาํถาม
จะสมัพนัธเ์ชือ่มโยงสูเ่รือ่งราวใหม่ๆ  และใชเ้ทคนิคทางพฤตกิรรมตามรปูแบบการใหค้าํปรกึษาแบบ
พฤตกิรรมการรูค้ดิ โดยใชก้ารอา่นชวีประวตัขิองผูท้ีป่ระสบความสาํเรจ็ในการปรบัตวักบัปญัหา ซึง่อาจเป็น
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เรือ่งราวทีส่อดคลอ้งกบัผูร้บัคาํปรกึษา ทัง้น้ีชว่ยใหผู้ร้บัคาํปรกึษาไดป้รบัความคดิ นอกจากนัน้ใชเ้ทคนิค
แบบแผน จดหมายและมติรภาพในการบาํบดั ซึง่เป็นเทคนิคหน่ึงของการใหค้าํปรกึษาแบบเรือ่งเล่า ทัง้น้ี
ในสว่นของเทคนิคมติรภาพในการบาํบดั จะสง่เสรมิใหส้มาชกิสนบัสนุนซึง่กนัและกนั ตลอดจนเสรมิสรา้ง
ทกัษะของกลุ่ม เพื่อทีจ่ะสนบัสนุนใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงการนําเสนอเกีย่วกบัปญัหา รวมทัง้ใชท้กัษะ
เบือ้งตน้ในการใหค้าํปรกึษาในกระบวนการของการใหค้าํปรกึษา เชน่ การฟงั การถามการสะทอ้นความรูส้กึ 
การใหก้าํลงัใจ การสรปุความ เป็นตน้ 
 ขัน้เร่ิมต้น 
  1. ผูว้จิยักล่าวตอ้นรบัสมาชกิกลุ่มกลบัเขา้กลุ่ม ตลอดจนสรา้งบรรยากาศในการใหค้าํปรกึษา 
โดยการทกัทาย และพดูคุยเกีย่วกบัผลของการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มในครัง้ทีผ่า่นมาวา่สมาชกิกลุ่ม
มคีวามรูส้กึอยา่งไร และเกดิการปรบัเปลีย่นอะไร อยา่งไรกบัตนเองบา้งในชว่งทีผ่า่นมา ทัง้น้ีเป็นการให้
สมาชกิไดท้บทวนถงึการเขา้กลุ่มในครัง้ทีผ่า่นมา 
  2. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มทบทวนถงึขอ้ตกลง กตกิาทีก่ลุ่มไดส้รา้งรว่มกนั ตลอดจน
เปิดโอกาสใหส้มาชกิกลุ่มไดม้กีารปรบัเปลีย่น หรอืสรา้งกฎ กตกิาเพิม่เตมิ 
 ขัน้ดาํเนินการ 
  1. ผูว้จิยัถามสมาชกิกลุ่มวา่ “ในการดาํเนินการตามแนวทางและขัน้ตอนต่างๆ เพือ่ไปสู่
เป้าหมายทางการศกึษาของตนนัน้ สมาชกิไดพ้บกบัอุปสรรคหรอืความยากลาํบากบา้งหรอืไม ่อยา่งไร” 
โดยผูว้จิยัขอใหเ้ล่าถงึเรือ่งราวทีเ่ป็นปญัหาซึง่ตนกาํลงัประสบอยู ่ 
  2. ผูว้จิยัถามสมาชกิต่อไปวา่ “จากเรื่องราวเหล่านัน้ สมาชกิรูส้กึอยา่งไร” เพือ่เปิดโอกาส
ใหส้มาชกิไดบ้อกเล่าความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ เมือ่วธิกีารทีต่นไดก้าํหนดไวไ้มร่าบรืน่หรอืมปีญัหา ทัง้น้ีหากมี
สมาชกิทีย่งัไมพ่บกบัอุปสรรคหรอืความยากลาํบากในการดาํเนินการเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายของตน ผูว้จิยั
กข็อใหส้มาชกิเหล่านัน้ไดล้องจนิตนาการดวูา่ หากพวกเขาเจอกบัอุปสรรคแลว้จะเป็นอยา่งไร  
  3. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิอ่านเอกสารเรื่อง “From Homeless to Harvard” หลงัจากอ่าน
แลว้ ผูว้จิยัพดูคุยกบัสมาชกิในกลุ่มในประเดน็ต่างๆ ต่อไปน้ี 
       3.1 สมาชกิแต่ละคนรูส้กึอยา่งไรกบัเรือ่งทีไ่ดอ้า่น 
   3.2 ความรูส้กึทีม่ต่ีอ ดอวน์ ลอกกนิส ์(Down Loggins) 
   3.3 สมาชกิไดอ้ะไรจากการอา่นเรือ่งราวชวีติของ ดอวน์ ลอกกนิส ์ 
  ทัง้น้ีเป็นการใชเ้ทคนิคทางพฤตกิรรมตามรปูแบบการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมการรูค้ดิ 
โดยใชก้ารอา่นชวีประวตัขิองผูท้ีป่ระสบความสาํเรจ็ในการปรบัตวักบัปญัหา ซึง่อาจเป็นเรือ่งราวทีส่อดคลอ้ง 
กบัสมาชกิ เพือ่ชว่ยใหส้มาชกิไดป้รบัความคดิ 
  4. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิลองทบทวนถงึแนวทางแกไ้ขและจดัการกบัอุปสรรคทีส่มาชกิแต่ละคน
ไดเ้คยระบุไวใ้นการเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษากลุ่มในครัง้ทีผ่า่นมา และถามสมาชกิกลุ่มถงึความรูส้กึทีต่น
สามารถคน้พบแนวทางในการแกไ้ขหรอืจดัการกบัอุปสรรคเหล่านัน้ ทัง้น้ีเป็นการสนบัสนุนใหส้มาชกิ
จดัการกบัความรูส้กึยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค โดยเลง็เหน็แนวทางการแกป้ญัหา 
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  5. ผูว้จิยัใหก้าํลงัใจสมาชกิกลุ่มวา่ในอดตีแมส้มาชกิจะพบกบัปญัหา อุปสรรคทางดา้น
การเรยีน แต่กส็ามารถผา่นพน้มาได ้ ทัง้น้ีในปจัจุบนัแมส้มาชกิจะพบกบัปญัหา อุปสรรคซึง่มผีลต่อ
การบรรลุเป้าหมายทางการศกึษาทีต่นไดต้ัง้ไว ้และอาจทาํแนวทางต่างๆ ไมร่าบรืน่อยา่งทีค่ดิ แต่ผูว้จิยั
กเ็ชื่อวา่ สมาชกิทุกคนกส็ามารถผา่นพน้กบัอุปสรรคเหล่านัน้ไปได ้ทัง้น้ีเหน็ไดจ้ากแนวทางในการแกไ้ข
และจดัการกบัอุปสรรคทีส่มาชกิกไ็ดเ้คยระบุไวก่้อนหน้า นอกจากนัน้ ผูว้จิยัสนบัสนุนใหส้มาชกิในกลุ่ม 
พดูใหก้าํลงัใจซึง่กนัและกนัดว้ย   
 ขัน้สรปุ 
  1. ผูว้จิยัใหส้มาชกิกลุ่มรว่มกนัสรปุถงึสิง่ทีไ่ดร้บัจากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุม่ 
และผูว้จิยัสรปุเพิม่เตมิ 
  2. ผูว้จิยันดัหมายวนั เวลา และสถานทีใ่นการเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษากลุ่มในครัง้ต่อไป 
 
การประเมินผล 
 1. ผูว้จิยัสงัเกตจากการใหค้วามสนใจ ความรว่มมอืในเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม และการซกัถาม
ในประเดน็ต่างๆ ของสมาชกิกลุ่ม 
 2. สมาชกิกลุ่มไมย่อ่ทอ้ ทอ้แทต่้ออุปสรรคต่างๆ แมก้ารปฏบิตัติามแนวทางทีต่นไดต้ัง้ไว้
เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายจะไมร่าบรืน่อยา่งทีค่ดิ 
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เอกสารเร่ือง “From Homeless to Harvard” 
 
 ดอวน์ ลอกกนิส ์ (Down Loggins) เป็นเดก็นกัเรยีนโรงเรยีนเบริน์ไฮสคลู ในเมอืงลอนเดล 
รฐันอรธ์แคโรไลน่า โดยเธอเป็นนกัเรยีนเกยีรตนิิยม ไดเ้กรด A ทุกวชิา เธอรบัจา้งถูพืน้โรงเรยีน ทัง้น้ี
เมือ่ดอวน์ไมม่เีรยีนเธอตอ้งถูพืน้ทัว่ทัง้โรงเรยีน ไมเ่วน้แมแ้ต่หอ้งน้ํา  
 ยอ้นกลบัไปดชูวีติของเธอ พอ่แมข่องเธอตดิยาและไดท้อดทิง้เธอไป ครแูละชาวบา้นตอ้งบรจิาค
เสือ้ผา้และขา้วของทีจ่าํเป็นใหเ้ธอ ตลอดจนหางานภารโรงทีโ่รงเรยีนใหเ้พือ่หารายได ้ดอวน์ถูพืน้ ทาํ
ความสะอาดโดยไมเ่คยบ่น แต่รูส้กึซาบซึง้ทีม่งีาน มรีายไดเ้ลก็น้อยๆ พอประทงัชพี  
 ดอวน์เตบิโตมาอยา่งยากจนขน้แคน้ บ่อยครัง้ทีไ่มม่น้ํีา ไมม่ไีฟทาํการบา้นอา่นหนงัสอื จน
ครใูนโรงเรยีนตอ้งหาเทยีนไขมาใหเ้ธอใชด้ว้ยเทยีนไขน้ี เธออา่นหนงัสอืทาํการบา้นอยา่งไมย่อ่ทอ้ จนมี
ผลการเรยีนดเีดน่ ไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้คา่ยศกึษาวทิยาศาสตร ์ซึง่เป็นคา่ยสาํหรบันกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีน
ระดบัยอดเยีย่มของรฐั ซึง่ชว่งทีเ่ธอเขา้คา่ยน้ีเองเป็นชว่งทีพ่อ่แมท่ิง้เธอไป โดยเมือ่เธอกลบัมาบา้นก็
ไมพ่บพอ่กบัแมแ่ลว้ และมตีดิประกาศไล่ที ่ทาํใหด้อวน์ไรบ้า้น ขาดพอ่แมใ่นทีส่ดุ และเธอมาทราบขา่ว
ภายหลงัวา่พอ่แมไ่ดย้า้ยหนีไปอยูอ่กีรฐัหน่ึงและเสยีชวีติแลว้ เธอกล่าววา่ เธอไมเ่คยคดิวา่ พอ่กบัแม่
จะทิง้เธอไปงา่ยๆ แต่เธอกไ็มโ่กรธ  
 หลงัจากนัน้มาเธอตอ้งระเหเรร่อ่น ไปนอนตามบา้นเพือ่น ขณะนัน้เธอยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ 
ทัง้ครแูละคนในชุมชนตอ้งรบัหน้าทีเ่ป็นผูป้กครองของเธอ และขอใหคู้ส่ามภีรรยาคนขบัรถในโรงเรยีน
รบัเธอไปพกัอาศยัดว้ย โดยครชูว่ยเหลอืคา่ใชจ้า่ย  
 เมือ่เขา้ปีสดุทา้ยในการเรยีนระดบัไฮสคลู เธอตดัสนิใจทีจ่ะเรยีนต่อในมหาวทิยาลยั โดยเธอ
กล่าววา่เธอไดเ้หน็หนทางทีเ่ลวรา้ย ทัง้ยาเสพตดิ สิง่แย่ๆ  เธอจงึตดัสนิใจแน่วแน่วา่ เธอจะไมเ่ดนิบน
เสน้ทางเหล่านัน้เดด็ขาด เธอยงักล่าววา่เธอรูด้วีา่การศกึษาจะพาใหเ้ธอพน้จากความเลวรา้ยได ้อาจมี
หลายคนโทษสิง่แวดลอ้มรอบตวั แต่เธอใชส้ถานการณ์แย่ๆ  เหล่านัน้ มาเป็นพลงัใจผลกัดนัใหเ้ธอหลุด
พน้ออกมาได ้
 นอกจากเธอจะตัง้ใจเรยีนแลว้ เธอยงัทาํกจิกรรมต่างๆ มากมาย ทัง้เป็นประธานชมรมถ่ายภาพ 
เป็นผูร้เิริม่จดัโครงการบรกิารสงัคม เขา้รว่มชมรมดุรยิางค ์และยงัเป็นสมาชกิสมาชกิชมรมเกยีรตยิศแหง่ชาติ
ดว้ย 
 ในปีสดุทา้ยในโรงเรยีน เธอไดส้ง่ใบสมคัรเรยีนไปยงัมหาวทิยาลยั 4 แหง่ ในรฐัแคโรไลน่า 
และมหาวทิยาลยัฮารว์าด รวมเป็น 5 แหง่ โดยมคีร ูแลรี ่การด์เนอร ์เป็นคนเขยีนจดหมายรบัรองใหเ้ธอ 
โดยมขีอ้ความวา่ “เธอไมรู่จ้ะสรรหาคาํใดมาบรรยายในจดหมายไดด้งัใจคดิ และไมเ่คยเขยีนจดหมาย
รบัรองฉบบัใดเหมอืนเชน่ฉบบัน้ี... นกัเรยีนสว่นมากเมือ่ตอ้งเผชญิกบัความยากลาํบาก แมเ้พยีงเศษเสีย้ว
ของดอวน์กค็งทอ้ถอยยอมแพอ้ยา่งไมเ่ป็นทา่ แต่สาวน้อยผูน้ี้ทีแ่มต้อ้งผา่นเหตุการณ์แสนสาหสั ตอ้ง
พบกบัความหวิโซ ระเหเรร่อ่นไรบ้า้น และเผชญิกบัความยากลาํบากอกีนานปัการ เธอกลุ็กขึน้ยนืผงาด
เหนืออุปสรรคทัง้ปวง... ยนืตระหงา่นโดดเดน่เหนือผูค้น” 



 222 

 สดุทา้ยเธอไดร้บัการตอบรบัจากมหาวทิยาลยัทัง้ 4 แหง่แรก รวมทัง้ฮารว์าดดว้ย ซึง่นอกจาก
เธอจะเขา้มหาวทิยาลยัฮารด์ไดแ้ลว้ เธอยงัไดร้บัทุนการศกึษาจากมหาวทิยาลยัอกีดว้ย 
 จากเรื่องราวของเธอไดก้ลายเป็นขา่ว “From Homeless to Harvard” และเธอไดใ้หส้มัภาษณ์
กบั WBTV วา่ “เมือ่คุณมคีวามฝนั คุณสามารถบุกบัน่ใหฝ้นัเป็นจรงิได ้โดยไมม่ขีอ้แกต้วัใดๆ ทัง้สิน้ 
มแีต่ตวัคุณเองเพยีงเทา่นัน้ ทีจ่ะสรา้งฝนัใหเ้ป็นจรงิขึน้มาได”้ 
 หลงัจากขา่วของเธอไดนํ้าเสนอออกไป ผูค้นทัว่โลกไดใ้หค้วามสนใจ และสง่กําลงัใจใหเ้ธอ 
รวมทัง้มคีนสง่เงนิมาใหเ้ธออกีดว้ย” แต่เธอไมไ่ดร้บัเงนิเหล่านัน้ โดยเธอกล่าววา่ “เธอไดทุ้นเล่าเรยีน 
คา่ทีพ่กั และค่าอาหาร สว่นคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ เชน่ คา่ตําราเรยีน เธอมรีายไดจ้ากการทาํงานพเิศษ”  
 นอกจากนัน้ ดอวน์ ไดต้ัง้ความหวงัไวว้า่ เธอจะจดัตัง้องคก์รการกุศลเพือ่ชว่ยเหลอืเดก็วยัรุน่
ทีป่ระสบอุปสรรคขดัขวางทางดา้นการศกึษา จากเงนิทีม่ผีูบ้รจิาคใหต่้อไป โดยเธอกล่าววา่ “ยงัมเีดก็
อกีมากมายทีอ่นาคตยงัมดืมน และพวกเขาตอ้งการความชว่ยเหลอืมากกวา่เธออกี เธออยากใหเ้ดก็
เหล่านัน้ไดนํ้าเรือ่งราวของเธอเป็นแรงจงูใจ และอยากใหผู้ค้นทัว่ไปไดร้บัรูว้า่ ยงัมเีดก็จรจดัไรบ้า้นที่
ยงัตอ้งการความชว่ยเหลอือกีมาก” 
 เมือ่วนัที ่ 27 ม.ิย. 2555 ทีผ่า่นมา เป็นวนัพธิจีบการศกึษาของโรงเรยีน เมือ่ ดอวน์ เดนิขึน้
ไปรบัประกาศนียบตัร เพือ่นกัเรยีนทัง้โรงเรยีนต่างลุกขึน้ ปรบมอืดงักกึกอ้งพรอ้มเพรยีงกนั เพือ่แสดง
ความชืน่ชมและใหเ้กยีรตอิยา่งสงูแก่สาวน้อย ดอวน์ ลอกกินส.์.. ผูเ้ดด็เดีย่วในการทอฝนัให้เป็นจริง 
   
 
 ทีม่า: “From Homeless to Harvard” http://edition.cnn.com/2012/06/07/us/from-
janitor-to-harvard/index.html 
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การให้คาํปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความหวงัทางการศึกษา 
ครัง้ท่ี 10 

 

เรือ่ง  ปจัฉิมนิเทศ 
 

ระยะเวลา 60 นาท ี 
 

แนวคิดสาํคญั (Key Concepts) 
 การใหค้าํปรกึษากลุ่มในชว่งสดุทา้ยหรอืการปจัฉิมนิเทศ จะเป็นการทบทวนประสบการณ์กลุ่ม 
รวบรวมการเรยีนรูต่้างๆ ใหแ้ละรบัขอ้มลูยอ้นกลบั กล่าวถงึการนําสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปใชใ้นชวีติจรงิ ตลอดจน 
กล่าวถงึการพบปะในชว่งการตดิตามผลต่อไป (Corey.  2004: 494 – 498; & Corey.  2006: 269 – 277)  
 

วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหผู้ร้บัคาํปรกึษาสรปุสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ตลอดจน
แนวทางในการนําไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิ 
 2. เพือ่ประเมนิผลการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีน 
วยัรุน่  
 

ขัน้ตอนการให้คาํปรกึษากลุ่ม 
 ผูว้จิยัดาํเนินการใหค้าํปรกึษากลุ่มโดยใชเ้ทคนิคคาํถามการจดัระดบั และเทคนิคการใหข้อ้มลู
ยอ้นกลบัของผูใ้หค้าํปรกึษาสาํหรบัสมาชกิกลุ่ม ซึง่เป็นเทคนิคหน่ึงของการใหค้าํปรกึษาแบบโซลชูัน่-โฟกสั 
โดยเทคนิคคาํถามการจดัระดบั เป็นเทคนิคทีนํ่ามาใชเ้มือ่ตอ้งการเปลีย่นแปลงสิง่ทีไ่มส่ามารถสงัเกตได้
โดยงา่ย เชน่ อารมณ์ความรูส้กึ ทัง้น้ีผูว้จิยัของใหส้มาชกิกลุ่มกล่าวถงึระดบัความวติกกงัวลของตน ใน
การเขา้กลุ่มครัง้แรกกระทัง่ปจัจุบนั ซึง่ถงึแมร้ะดบัความรูส้กึจะเปลีย่นแปลงเลก็น้อย ผูว้จิยักจ็ะถาม
สมาชกิต่อไปวา่เขาทาํไดอ้ยา่งไร และใชเ้ทคนิคการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัของผูใ้หค้าํปรกึษาสาํหรบัสมาชกิกลุ่ม 
ซึง่เป็นเทคนิคทีช่ว่ยใหส้มาชกิเกดิการเรยีนรู ้โดยการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัพืน้ฐานทีนํ่ามาใช ้ไดแ้ก่ การชมเชย 
เพือ่เป็นการรบัรองวา่ สมาชกิกาํลงัดาํเนินการเพือ่ไปสูค่าํตอบทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ีเป็นเหมอืนการสนบัสนุน
และสรา้งความหวงัใหก้บัผูร้บัคาํปรกึษา ใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายของตน ดว้ยความเขม้แขง็ต่อไป 
ตลอดจนใชท้กัษะเบือ้งตน้ในการใหค้าํปรกึษาในกระบวนการของการใหค้าํปรกึษา 
 ขัน้เร่ิมต้น 
  1. ผูว้จิยักล่าวตอ้นรบัสมาชกิกลุ่มกลบัเขา้กลุ่ม ตลอดจนสรา้งบรรยากาศในการใหค้าํปรกึษา 
โดยการทกัทาย และพดูคุยเกีย่วกบัผลของการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่มในครัง้ทีผ่า่นมาวา่สมาชกิกลุ่ม
มคีวามรูส้กึอยา่งไร และเกดิการปรบัเปลีย่นอะไร อยา่งไรบา้ง ในชว่งเวลาทีผ่า่นมา ทัง้น้ีเป็นการให ้
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สมาชกิไดท้บทวนถงึการเขา้กลุ่มในครัง้ทีผ่า่นมา 
  2. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มทบทวนถงึขอ้ตกลง กตกิาทีก่ลุ่มไดส้รา้งรว่มกนั ตลอดจน
เปิดโอกาสใหส้มาชกิกลุ่มไดม้กีารปรบัเปลีย่น หรอืสรา้งกฎ กตกิาเพิม่เตมิ 
 ขัน้ดาํเนินการ 
  1. ผูว้จิยัใชเ้ทคนิคคาํถามการจดัระดบั โดยถามสมาชกิกลุ่มวา่ “ถา้มกีารจดัระดบั 0 – 10 
โดย 0 หมายถงึ ระดบัความรูส้กึในวนัทีส่มาชกิแต่ละคนไดเ้ขา้กลุ่มครัง้แรก และ 10 คอื วนัทีส่มาชกิ
แต่ละคนประสบความสาํเรจ็ในสิง่ทีต่นไดต้ัง้เป้าหมายไว ้ ระดบัความรูส้กึหรอืการรบัรูว้า่ตนจะประสบ
ความสาํเรจ็นัน้ ณ ปจัจุบนั ความรูส้กึอยูใ่นระดบัใด” เพือ่เป็นการใหส้มาชกิไดส้าํรวจความรูส้กึและรบัรู้
ถงึการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัตนโดยมรีะดบัความหวงัทางการศกึษาเพิม่ขึน้ 
  2. ผูว้จิยัถามสมาชกิกลุ่มต่อไปวา่จากความรูส้กึทีเ่พิม่ขึน้นัน้สมาชกิกลุ่ม แต่ละคนสามารถ
ทาํไดอ้ยา่งไร ทัง้น้ีเพือ่ใหส้มาชกิกลุ่มเกดิความรูส้กึภาคภมูใิจตลอดจนเชื่อมัน่ในสิง่ทีต่นไดท้าํ และรบัรู้
ถงึความสาํเรจ็ทีม่ากขึน้ต่อไป 
  3. ผูว้จิยัใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่สมาชกิกลุ่ม โดยการกล่าวชมเชย ตลอดจนสนบัสนุนให้
สมาชกิแต่ละคนกล่าวชมเชยซึง่กนัและกนั ทัง้น้ีเพื่อใหส้มาชกิในกลุ่มเกดิความเชื่อมัน่ และสง่เสรมิให้
ดาํเนินการตามแนวทางเพื่อไปสูเ่ป้าหมายทีต่นไดต้ัง้ไวอ้ยา่งเขม้แขง็ต่อไป 
  4. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มแต่ละคนไดท้บทวนถงึสิง่ทีไ่ดท้าํตัง้แต่ครัง้แรกของการเขา้รว่ม
การใหค้าํปรกึษากลุ่มกระทัง่ปจัจุบนัอกีครัง้ 
  5. ผูว้จิยัใหส้มาชกิกลุ่มรว่มกนัแสดงความคดิเหน็ ถงึสิง่ทีไ่ดร้บัจากการเขา้รบัการให้
คาํปรกึษากลุม่ ตลอดจนแนวทางในการนําไปใชใ้นชวีติต่อไป 
  6. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มแต่ละคนกล่าวถงึความรูส้กึทีไ่ดเ้ขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม
เพือ่เสรมิสรา้งความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่  
 ขัน้สรปุ 
  1. ผูว้จิยักล่าวชืน่ชมสมาชกิกลุ่มในความตัง้ใจและกระตอืรอืรน้ตลอดการเขา้รบัการให้
คาํปรกึษากลุม่ ตลอดจนกล่าวใหก้าํลงัใจสมาชกิกลุ่ม ใหป้ระสบความสาํเรจ็ทางการศกึษาดงัทีต่นได้
ตัง้เป้าหมายไว ้ 
  2. ผูว้จิยัขอใหส้มาชกิกลุ่มตอบแบบสอบถามความหวงัทางการศกึษาของนกัเรยีนวยัรุน่ 
  3. ผูว้จิยักล่าวอาํลาสมาชกิกลุ่ม และขอนดัหมายวนั เวลา เพือ่ตดิตามผลต่อไป 
 
การประเมินผล 
 1. ผูว้จิยัสงัเกตจากการใหค้วามสนใจ ความรว่มมอืในเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม และการซกัถาม
ในประเดน็ต่างๆ ของสมาชกิกลุ่ม 
 2. สมาชกิสามารถสรปุสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการเขา้รบัการใหค้าํปรกึษากลุ่ม ตลอดจนแนวทาง
ในการนําไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิได ้
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