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 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเปาหมายทางการเรียน 7 ดาน คือ 1) เปาหมาย
ภาระหนาที่ทางการเรียนรู 2) เปาหมายความอตุสาหะทางการเรยีน 3) เปาหมายเพื่อการแขงขัน  
4) เปาหมายเพื่อพลังทางสังคม 5) เปาหมายเพื่อใฝสัมพันธ 6) เปาหมายเพื่อความเกี่ยวของทาง
สังคม 7) เปาหมายเพื่อใหไดรับคําชมและรางวลั ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม เพศ ระดับผลการเรียน และระดับ
การศึกษาของผูปกครองกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สงักัดกรงุเทพมหานคร จํานวน 500 คน ที่ไดมาจากการสุมอยางงายจากประชากร 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามเปาหมายทางการเรียน  สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ 
คาเฉลี่ย, T-test เปนอิสระตอกัน  และ One – Way ANOVA 
 
 ผลการวิจัยสรปุไดดังน้ี 

1. นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีเปาหมายทางการเรียนของนักเรียนในภาพรวมและราย
ดานไดแก ดานภาระหนาที่ทางการเรียน และดานอุตสาหะทางการเรียนแตกตางกันโดยนักเรียน
หญิงสูงกวานักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในขณะที่เปาหมายทางการเรียนดาน
เพ่ือการแขงขัน ดานเพื่อพลังทางสังคม ดานเพ่ือใฝสัมพันธ ดานเพ่ือความเกี่ยวของทางสังคมและ
ดานเพื่อใหไดรับคําชมและของรางวัลของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 2. นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนตางกัน มีเปาหมายทางการเรียนดานภาระหนาที่ทางการ
เรียนและดานความอุตสาหะทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโดย
ที่นักเรียนที่ระดับผลการเรียน 3.00 – 4.00 มีเปาหมายทางการเรียนดานภาระหนาที่ทางการเรียน
สูงกวานักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 2.00 – 2.99 และนักเรียนที่ระดับผลการเรียน 3.00 – 4.00 มี
เปาหมายทางการเรียนดานความอุตสาหะทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 2.00 – 
2.99 ในขณะท่ีนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนตางกัน มีเปาหมายทางการเรียนในภาพรวม และรายดาน 
ไดแก ดานเพื่อการแขงขัน ดานเพื่อพลังทางสังคม ดานเพื่อใฝสัมพันธ ดานเพ่ือความเกี่ยวของทาง
สังคมและดานเพื่อใหไดรับคําชมและของรางวัล แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

3. นักเรียนที่ผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกัน มีเปาหมายทางการเรียนในภาพรวมและราย
ดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 The purpose of this research was study level of the seven goal settings :1) task, 
2) effort ,3) competition , 4) social power , 5) affiliation , 6) social concern and 7) praise and 
token from Mathayomsuksa III students from the expansion of opportunity project schools 
under the office of Bangkok Metropolitan Administration. That separate by gender, average 
school-record, and graduate of parents. The instrument was questionnaire for learning goal. 
The data were analyzed by mean (X ) t-test Independent and One – Way ANOVA 
 
 The results of the study were as follow : 

1. There were significant differences in learning goal by gender female students 
were higher than male for task and effort at .01 level, and there was no significant 
difference for competition, social power, affiliation, social concern and praise and token. 
 2. There were significant differences in learning goal by GPA at .05 level, and there 
was no significant difference for competition, social power, affiliation, social concern, and 
praise and token. 
 3. There was no significant difference in learning goal by parental educational level. 
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กรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยและใหความรวมมือเปนอยางดี 
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บทที่  1 
 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 
 

 การจัดการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับมัธยมศึกษาเปนระดับชั้นที่มีความสําคัญและมีผลตอ
การพัฒนาประเทศ การปูพ้ืนฐานความรูที่ดีจะนําไปสูการศึกษาในระดับสูงขึ้น หรือนําไปสูการประกอบ
อาชีพที่ม่ันคงตอไป  การตั้งเปาหมายในการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จึงเปนสิ่งสําคัญอีก
ประการหนึ่งที่นักเรียนจะตองเรียนรู เพราะนอกจากเปนการตอยอดทางการศึกษาแลวหลายคนอาจ
ตองการเรียนเพ่ือเรียนตอในมหาวิทยาลัย เพ่ือนําความรูไปประกอบอาชีพ เลื่อนสถานภาพทางสังคมและ
อาชีพ และมีนัยยะที่ตอบสนองความมุงหมายเฉพาะดานทางสังคมเศรษฐกิจเทานั้น ดัง บุษยมาส      
สินธุประมา (2549: 1) กลาววา การศึกษามีจุดมุงหมาย เปนการพัฒนาความเปนมนุษยหรือธรรมชาติ
สวนดีของนักเรียนแตละคนใหเขาถึงความมีอิสรภาพทางจิตวิญญาณ รูจักคุณคา ความหมายของชีวิต 
รูจักธรรมชาติที่เปนสากล รูจักตนเอง เขาใจคนอื่น และรูวิธีการจัดการปญหาตางๆ เพราะเม่ือนักเรียน
สําเร็จเปนบัณฑิตไปแลว ไมเพียงแตไปประกอบอาชีพเทานั้น แตยังตองไปสรางครอบครัวและอยูรวมกับ
ผูอ่ืนอีกจํานวนมากในสังคมดวย ดังน้ัน การเรียนในระดับมัธยมศึกษาเพื่อเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอ
มหาวิทยาลัยจึงตองเร่ิมจากความตระหนักของนักเรียนวา ตนเองเขามาเรียนทําไม มีหนาที่อยางไร    
และกําลังมุงไปสูอะไร สิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหชีวิตคนเรามีความกาวหนาคือ “การตั้งเปาหมาย” 
เพราะเปาหมายเปรียบเสมือนแสงที่จะนําทางเราไปสูสิ่งที่เราตองจะเปนหรือตองการจะมีได ชีวิตการเรียน
แตละวันจะบอกไมไดวาทําไปทําไม มีประโยชนอยางไรตอชีวิตในวันขางหนา โอกาสที่จะเก็บเกี่ยว
ประสบการณตางๆ อาจจะมีนอยลงกวาคนที่มีเปาหมายในชีวิต  เพราะคนที่มีเปาหมายในชีวิตนั้นเขาจะ
ทราบไดทันทีวาการเรียนในแตละวันน้ันจะตองเก็บเกี่ยวประสบการณอะไรใหกับตนเอง ประสบการณที่จะ
เก็บคือประสบการณที่สอดคลอง หรือสนับสนุนเปาหมายชีวิต  การตั้งเปาหมายทางการเรียนก็เหมือนกับ
การทํากิจกรรมอื่นๆ ในชีวิตอีกมากมาย คือตองมีเปาหมาย แตนักเรียนจํานวนไมนอยที่ยังไมทราบ 
หรือไมเคยคิดวา เปาหมายในชีวิตของตนคืออะไร  และเปาหมายในการเขามาเรียนในโรงเรียนนั้นเพ่ือ
อะไร  เม่ือไมมีเปาหมายจึงไมรูวาจะวัดความสําเร็จของตนไดอยางไร 
  การตั้งเปาหมายกอใหเกิดแรงจูงใจจากกระบวนการการเปรียบเทียบภายในระหวางเปาหมาย
ที่ตั้งขึ้นกับผลการกระทําของบุคคล ซ่ึงทําใหเกิดปฏิกิริยาตอตนเองและผลยอนกลับจากการกระทํา 
ปฏิกิริยาตอตนเองที่กระตุนแรงจูงใจอาจอยูในรูปของความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจก็ได สวนผลปอนกลับ
จาการทํางานที่แสดงถึงความกาวหนา ทําใหบุคคลรับรูวาตนสามารถกระทําเปาหมายใหสําเร็จได จึงเปน
แรงจูงใจใหเขาทํางานตอไป นอกจากนี้ การเปดโอกาสใหบุคคลไดตั้งเปาหมายดวยตนเอง ยอมทําใหได
เปาหมายที่มีความใกลเคียงกับความสามารถ ซ่ึงบุคคลมีโอกาสในการประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
น้ัน ยอมรับและรับผิดชอบตอเปาหมายน้ันมากกวาเปาหมายที่บุคคลอื่นตั้ง (สุธีรา นิมิตนิวัฒน.2537: 2; 
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อางอิงจาก Hannafin, 1981; Slavin, 1991) และนอกจากนี้การตั้งเปาหมายยังเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งซึ่ง
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทํางานของบุคคล ทั้งน้ีเน่ืองจากเปาหมายทําใหบุคคลกําหนด
ทิศทางและระดับของความเพียรพยายามในการทํางาน ตลอดจนมีอิทธิพลในการคงอยูและพัฒนายุทธวิธีที่
จะบรรลุผลสําเร็จ 
 ดังน้ันเม่ือเราตระหนักรูแลววาเปาหมายที่เราตองการจะไปนั้นคืออะไร จึงควรที่จะสํารวจตนเองให
ลึกลงไปอีกวา สาเหตุที่จะทําใหเปาหมายของคนเรานั้นคืออะไร  เชน อยากมีความสุข แลวการมีความสุข 
น้ันจะเกิดขึ้นจากอะไร ความสุขอยางหนึ่งคือ การมีกลุมเพ่ือน เปนตน  และเม่ือไดตระหนักรูแลววาอะไรคอื
เหตุผลลึกๆ ของเปาหมายที่กําหนดขึ้นแลวนั้น ขั้นตอนตอไปก็คือ ไตรตรองดูวาจะทําอยางไรใหเปาหมาย
ของตนนั้นไดเกิดขึ้นจริง  การทําใหสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดขึ้น ไมใชเร่ืองงาย จะตองพบปญหาและ
อุปสรรคตางๆ แตถามีเปาหมายที่ชัดเจน มีวินัยในตนเองที่จะตองทําใหได เพ่ือไปสูชัยชนะที่วาดฝนไวไม
วาจะเจอปญหาและอุปสรรคใดๆ  ก็ตาม ดังที่ วิชัย  วงษใหญ (2542:1) กลาววา การพัฒนาเด็กใหเรียนรู
คุณคาและความสําคัญในความเปนมนุษยของตนเองและบุคคลอื่น จะทําใหเขาเกดิความตระหนกัวา ตนเอง
คือใคร สามารถเปนอะไร และสามารถทําอะไรได ซ่ึงการตระหนักในคุณคาของตนเอง จะทําใหบุคคลมี
เปาหมายและมีความพยายามมุงม่ัน ฟนฝาอุปสรรค จนประสบความสําเร็จตามเปาหมายนั้น  สอดคลอง 
จันทนา  นนทิกร (ธัญญาภรณ ธนพานิช. 2545: 15 – 16; อางอิงจาก จันทนา นนทิกร. 2521) กลาววา 
บุคคลที่มีเปาหมายหรือสิ่งที่กําหนดลวงหนาไวชัดเจน ยอมมีความตั้งใจและใชความพยายามอยางจริงจัง
ในการทําพฤติกรรมเพ่ือการบรรลุเปาหมายในอนาคต การประสบความสําเร็จในเปาหมายที่ตั้งไว จึงทําให
บุคคลเกิดการรับรูความสามารถของตนเองและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
 อาภรณ ภูวิทยาพันธุ (2549: 1) กลาววา นักจิตวิทยาไดแบง เปาหมายในการเรียนออกเปน 2 
ลักษณะคือ เรียนเพ่ือความรู (Learning Goal) และเรียนเพ่ือผลตอบแทน (Performance Goal) เรียน
เพ่ือความรูเปาหมายในการเรียนของผูเรียนในลักษณะนี้คือ ตองการเรียนเพ่ือไดรับความรู หรือทักษะ
และเทคนิคใหมๆ เปนสําคัญ เรียนเพ่ือผลตอบแทน เปาหมายในการเรียนของผูเรียนในลักษณะนี้ คือ 
การเรียนเพ่ือใหไดรางวัล คะแนน คําชม การยอมรับ หรืออาจจะเรียนเพื่อไมตองการถูกทําโทษ ถูก
หักคะแนน หรือไมไดรับการยอมรับ เปนตน ทั้ง 2 ลักษณะที่กลาวมานี้ เปนการเรียน เพ่ือหวัง
ผลตอบแทน เชนเดียวกัน ในแตละชั้นเรียนจะมีผูเรียน ซ่ึงมีเปาหมายในการเรียนทั้ง 2 ลักษณะปนกันอยู 
ครูผูสอนควรจะศึกษาเรื่องเปาหมายของผูเรียนแตละคน และพยายามพัฒนาผูเรียนที่มีเปาหมาย ใน
การเรียน เพ่ือหวังผลตอบแทนใหเปลี่ยนเปาหมายเปนการเรียน เพ่ือความรูโดย สรางความสัมพันธ
เพ่ือแสดงใหผูเรียนเห็นวา เขาจะสามารถนําเนื้อหาวิชาที่เรียนไปใชประโยชนไดอยางไรบาง ทั้งในปจจุบัน
และอนาคต ใชหลักและวิธีตางๆ เพ่ือเราความสนใจผูเรียน ครูผูสอนจะตองมีความสนใจในวชิาทีต่นเอง
สอนอยางจริงจัง เพ่ือเปนแบบอยางแกผูเรียน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเรียนถึงประโยชนของ
วิชา มุงความสนใจใหผูเรียนมีเปาหมายในการเรียน เพ่ือหวังความรูมากกวาหวังผลตอบแทน กระตุน
ใหผูเรียนสามารถใชขอผิดพลาดตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนในการพัฒนามากกวาทําใหหมดกําลังใจ 
 เด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาและเปนกําลังสําคัญของการพัฒนาประเทศใน
อนาคต จึงควรไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตและแสดงออก ซ่ึง
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ศักยภาพของตนเองอยางสรางสรรค ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(2549: ออนไลน) ระบุวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 – 2554) 
เนนการพัฒนาเศรษฐกิจใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน และยึดกระบวนทรรศนการพัฒนาแบบบูรณาการ
เปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” ตอเน่ืองจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 9 โดยวางแผนเปาหมายการพัฒนาคุณภาพคน ใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความพรอม
ทั้งดานรางกาย สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ มีความสามารถในการแกปญหา มีทักษะใน
การประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี และอยูรวมกันอยางสงบสุข   ดั ง น้ั น
การพัฒนาการศึกษาจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ดังที่ปราโมทย ธรรมรัตน (2550) กลาวไววา        
“จุดประกายความคิด ติดไฟชีวิต ทําใหไดคิด คิดได และมุงม่ันประสบความสําเร็จในชีวิต (Think Wap)” 
เม่ือเราเปลี่ยนแปลงความคิด พฤติกรรมก็เปลี่ยนแปลงตามความคิด เม่ือมีความคิดที่จะประสบความสําเร็จ
ในชีวิต พฤติกรรมที่จะกระทําก็จะนําไปสูความสําเร็จ ความคิดเปนฐานรากของพฤติกรรมมนุษย และ
กลายเปนอุปนิสัยที่นําไปสูความสําเร็จในชีวิต ซ่ึงกลยุทธที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด คือ 
การศึกษา ตัวอยางกระบวนการทําใหเปลี่ยนแปลงความคิดสูความสําเร็จ การทําใหคิดได การศึกษา
ตัวอยางการดําเนินชีวิตของผูประสบความสําเร็จในชีวิต เปนแรงจูงใจใหอยากประสบความสําเร็จ ตาม 
แบบอยางและสั่งการจิตใตสํานึก ใหนําไปสูความสําเร็จ การประสบความสําเร็จ คือ ตองมีแรงจูงใจ 
ความเชื่อ ศรัทธา มีกําลังใจ มีเปาหมาย ตั้งเปาหมายในชีวิต (Goal) และแผนการดําเนินชีวิตที่
นําไปสูความสําเร็จที่ยิ่งใหญ บันทึกติดตามความกาวหนาของการกระทําเพื่อนําไปสูเปาหมายของชีวิต 
การรูจักควบคุมพวงมาลัยชีวิต (Life Monitoring)  กลาวคือ ตองรูจักเสนทางชีวิตที่ถูกตอง รูจักบังคับ
ทิศทางการดําเนินชีวิตใหสามารถหลบหลีกจากสิ่งกีดขวางปญหาอุปสรรคชีวิต รูจักตอยอดเปาหมาย
ทิศทางการศึกษาและสาขาวิชาชีพ 

 จากการศึกษาของนันทนา วงษอินทร (2549: 79 – 81) พบวา คุณลักษณะของวัยรุนที่ประสบ
ความสําเร็จดวย คุณลักษณะดานการดําเนินชีวิตสวนตัว คือ สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ควบคุมตนเองได 
ออกกําลังกายอยูเสมอ มีความคิดเชิงบวก รักและภูมิใจในคุณคาของตนเอง คุณลักษณะดานการศึกษา 
คือ ตั้งใจเรียน ใฝรูใฝเรียน เห็นความสําคัญของการศึกษา ผลการเรียนอยูในเกณฑใชได และเรียน
อยางมีเปาหมาย จากสภาพของนักเรียนดังที่กลาวมาจะเห็นไดวา การใหบริการที่จัดใหนักเรียนไดมี
การตั้งเปาหมายในการเรียน จะเปนการเสริมสรางและสนับสนุนใหนักเรียนเปนผูที่ประสบความสําเร็จ
ในทุกดาน  

ในการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดนํางานวิจัยของ อาลีและแม็คอินเนอรเนย (Ali and McInerney: 
2005) เรื่อง การใชแบบทดสอบแรงจูงใจการมาเรียน (Inventory of school Motivation: ISM) กับ
นักเรียน 7 กลุมวัฒนธรรมที่ตางกัน โดยจากการวิจัยดังกลาวนั้น ไดใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่มี
วัฒนธรรมตางกัน 7 กลุมวัฒนธรรมในประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงในประเทศไทยยังไมมีผูจัดทําวิจัยใน
เรื่องน้ีขึ้น ผูวิจัยจึงเห็นวาแบบทดสอบในงานวิจัยดังกลาว เปนเรื่องแรงจูงใจในหรือเปาหมายของ
การมาเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางดังกลาวนั้นมีสวนเกี่ยวของกัน โดยแบบทดสอบนี้มีโครงสราง
มาจากทฤษฎีการเอาใจใสหรือทุมเทสวนบุคคล (Personal Investment) ของแมร และแม็คอินเนอร
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เนยไดกลาววา พ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของบุคคลนั้นๆมีผลตอการเอาใจใสหรือทุมเทตอ
การงานหรือการเรียนในระดับที่แตกตางกัน 
 นอกจากนี ้ กรุงเทพมหานครก็เปนหนวยงานหนึ่งทีรั่บผิดชอบจัดการศึกษาใหแกเยาวชนและ
ประชาชนในสังคมพรอมทั้งใหโอกาสทางการศึกษาแกเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสใหเปนไปอยางทัว่ถงึ
จากเด็กเล็กจนถึงระดับมัธยมศึกษา (สมบตั ิ  อรรถวเิวก.2542: 12; อางถึง สํานักการศึกษา: 2536)และได
เปดสอนโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษาครั้งแรกตามมติคณะรฐัมนตรเีม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2535 จํานวน  
4  โรงเรยีน ตอมาในปการศกึษา  2539 มีโรงเรยีนในโครงการขยายโอกาสทางการศกึษาเพิ่มขึน้เปน  44 
โรงเรยีน  จากโรงเรียนในสงักัดกรุงเทพมหานคร  427 โรงเรยีนและในปจจุบันมีโรงเรียนทั้งหมด  433 
โรงเรยีน เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจํานวน  75  โรงเรียน  (สํานกัการศึกษา. 2550 : เวปไซด
www.bmaeducation.in.th) สวนในดานการจัดการเรยีนการสอนของระดบัมัธยมศึกษาตอนตนของ
โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนั้น  เร่ิมตนไดใชหลกัสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน พุทธศกัราช 2521  (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2533) ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  
ซ่ึงเปนหลักสตูรที่โรงเรียนมัธยมตอนตนทุกสังกัดใชเปดสอน  โดยหลกัสตูรมุงเนนใหผูเรียนพฒันา
คุณภาพชีวติและการศึกษาตอ อันเปนพ้ืนฐานของการดํารงชีวติ  โดยหลักการของหลักสตูรมี  3  ขอ  
ดังน้ีคือ 
 1. เปนการศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนคนพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจในตนเอง 
 2. เปนการศึกษาทั่วไป เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการประกอบสัมมาอาชีพหรือการศึกษาตอ 
 3. เปนการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2535) 
 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาการตั้งเปาหมายทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ไดทําการศึกษาเปาหมายทางการเรียนของนักเรียน ซ่ึงจําแนกตามเพศ  
ระดับผลการเรียน และระดับการศึกษาของผูปกครอง วามีการตั้งเปาหมายทางการเรียนอยางไร เพราะ
นักเรียนอยูในวัยที่มีความคิดและตัดสินใจไดเอง มีความรับผิดชอบ รูจักใชเหตุผลและเขาใจสิ่งตางๆ 
ไดเร็ว เพ่ือจะไดนําขอมูลไปใชในการพัฒนาปรับปรุงการจัดบริการแนะแนวใหตรงกับความตองการของ
นักเรียนมากขึ้น ผลที่ไดจากการศึกษาจะทําใหเกิดความรวมมือกันระหวางครอบครัวกับโรงเรียนและผูที่
เกี่ยวของนําไปใชในการวางแผนแกไข  ปรับปรุง สงเสริม  และสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น  ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาประเทศตอไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 

 เพ่ือศึกษาเปาหมายทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม เพศ ระดับผลการเรียน และระดับการศึกษาของ
ผูปกครอง 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 

 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ีจะเปนแนวทางแกครูแนะแนว และผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับ
นักเรียนไดรับแนวทางในการศึกษาเปาหมายทางการเรียน โดยจําแนกตามเพศ ระดับผลการเรียน 
และระดับการศึกษาของผูปกครอง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

 ขอบเขตของการศึกษาคนควาครั้งน้ี  มีดังตอไปน้ี 
1.  ประชากรและกลุมตวัอยาง 

 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่เรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ซ่ึงมีจํานวน 87 โรงเรียน รวม
จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 8,232 คน 
 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน 10 โรงเรียน รวม
จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 500 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบงาย (Sample Sampling) 
 2.  ตัวแปรทีศ่ึกษา 
     2.1  ตวัแปรอิสระ  ไดแก  นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตาม 
  2.1.1 เพศ 
  2.1.2 ระดับผลการเรียน 
  2.1.3 ระดับการศึกษาของผูปกครอง 
     2.2  ตัวแปรตาม  ไดแก  เปาหมายทางการเรียน 7 ดาน คือ 
  2.2.1 เปาหมายภาระหนาที่ทางการเรียนรู (Task) 
  2.2.2 เปาหมายความอุตสาหะทางการเรียน (Effort) 
  2.2.3 เปาหมายเพื่อการแขงขัน (Competition) 
  2.2.4 เปาหมายเพื่อพลังทางสังคม (Social Power) 
  2.2.5 เปาหมายเพื่อใฝสัมพันธ (Affiliation) 
  2.2.6 เปาหมายเพื่อความเกี่ยวของทางสงัคม (Social Concern) 
  2.2.7 เปาหมายเพื่อใหไดรับคําชมและรางวัล (Praise and Token) 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 1. เปาหมายทางการเรียน หมายถึง  แรงผลักดันหรือสิ่งจูงใจที่ทําใหนักเรียนมีความ 
มุงหมายที่จะกระทําสิ่งใดๆ ในดานการเรียนใหบรรลุตามที่ตั้งใจ ดวยความมุงม่ัน และพยายามทํา
พฤติกรรมใดพฤติกรรหนึ่ง เพ่ือใหประสบความสําเร็จในดานการเรียนโดยมีเปาหมายอยางชัดเจน
คาดหวังวาจะทําใหสําเร็จ และเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้นได ซึ่งแบงออกเปน 7 ดาน คือ 
  1.1 เปาหมายภาระหนาที่ทางการเรียนรู (Task) หมายถึง การที่ผูเรียนตั้งใจและทุมเท
กระทําในดานการเรียนเพื่อใหการเรียนของตนเองดีขึ้น โดยพยายามศึกษาคนควาดวยตนเองแมวา
วิชานั้นจะยาก 
  1.2 เปาหมายความอุตสาหะทางการเรียน (Effort) หมายถึง การที่ผูเรียนไดใชความ
พยายามและความสามารถของตนเองในการเรียน เพ่ือใหการเรียนของตนเองขึ้น โดยพยายามทํา
การบานดวยตนเองวาการบานวิชานั้นจะยาก 
  1.3 เปาหมายเพื่อการแขงขัน (Competition) หมายถึง การที่ผูเรียนไดแขงขันในดาน
การเรียนกับเพ่ือนๆ ในชั้นเรียนแลวทําใหการเรียนของตนองดีขึ้น โดยการเรียนและการสอบทํา
เพ่ือใหไดคะแนนดี เพ่ือแขงขันกับเพ่ือนในชั้นเรียน 
  1.4 เปาหมายเพื่อพลังทางสังคม (Social Power) หมายถึง การที่ผูเรียนตั้งใจเรียนเพ่ือ
จะไดเปนสมาชิกและเปนคนสําคัญในกลุมเพ่ือน 
  1.5 เปาหมายเพื่อใฝสัมพันธ (Affiliation) หมายถึง การที่ผูเรียนมาเรียน หรือทํา
กิจกรรมทางดานการเรียนเพื่อใหไดพบปะกับเพ่ือน เชน ชอบทํางานรวมกับเพ่ือนมากกวาการ
ทํางานคนเดียว 
  1.6 เปาหมายเพื่อความเกี่ยวของทางสังคม (Social Concern) หมายถึง การที่ผูเรียน
มาเรียน หรือเขารวมกิจกรรมทางการเรียนเพ่ือใหไดชวยเหลือเพ่ือนในชั้นเรียน และเพื่อนคนอ่ืนที่
ผูเรียนเห็นวาเรียนไดไมดีเทากับตนเอง 
  1.7 เปาหมายเพื่อใหไดรับคําชมและรางวัล (Praise and Token) หมายถึง การที่ผูเรียน
มาเรียน หรือเขารวมกิจกรรมทางการเรียนเพ่ือใหไดรับคําชม และรางวัลเปนของตอบแทนในการ
เรียนที่ผูเรียนสามารถทําไดดี เชน ก.ตั้งใจเรียนใหไดเกรด 4 ทุกวิชาเพื่อคุณพอจะไดซ้ือรถให 

2. เพศ หมายถึง นักเรียนเพศชายและเพศหญิง 
3. ระดับผลการเรียน หมายถึง ความสามารถทางการเรียนของนักเรียน ซ่ึงพิจารณาจาก

ผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 และ 2550) 
โดยถือเกณฑดังน้ี  
    3.1 ระดับผลการเรียนสูง หมายถึง นักเรียนที่ไดคะแนนเฉลี่ยตั้งแต  3.00 – 4.00 
    3.2  ระดับผลการเรยีนปานกลาง  หมายถงึ  นักเรยีนทีไ่ดคะแนนเฉลี่ยตั้งแต  2.00 – 2.99 

   3.3 ระดับผลการเรียนต่ํา  หมายถึง  นักเรียนที่ไดคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา  2.00 
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4. ระดับการศึกษาของผูปกครอง หมายถึง การศึกษาสูงสุดของบิดาหรือมารดาในกรณีที่
ไมไดอยูกับบิดามารดา ใหถือเอาระดับการศึกษาของผูอุปการะนักเรียน โดยแบงการศึกษาออกเปน  
3  ระดับ  ดังน้ี 
    4.1 ระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญาหรือปริญญา หรือเทียบเทาจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย) 
    4.2 ระดับมัธยมศึกษา  (มัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา  หรือมัธยมศึกษาปที ่ 6 หรือ
เทียบเทา) 

   4.3 ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา (ประถมศึกษาปที่ 4 หรือประถมศึกษาปที่ 6 หรือ
ประถมศึกษาปที่ 7 หรือเทียบเทา หรือไมไดรับการศึกษา) 
 5. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  หมายถึง  โรงเรียนขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน  ที่เปดสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  เพ่ือชวยใหผูดอยโอกาสทางการ
ศึกษาไดมีโอกาสเรียนสูงมากขึ้น โดยไมเก็บคาเลาเรียน 

6. นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2551  ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ: 
1. เพศ   
    1.1 เพศชาย 
    1.2 เพศหญิง 
2. ระดับผลการเรียน 
    2.1 ระดับผลการเรียนสงู 
    2.2 ระดับผลการเรียนปานกลาง 
    2.3 ระดับผลการเรียนต่าํ 
3. ระดับการศกึษาของผูปกครอง 
    3.1 ระดับอุดมศึกษา 
    3.2 ระดับมัธยมศึกษา 
    3.3 ระดับประถมศึกษา 

ตัวแปรตาม: 
เปาหมายทางการเรียนอยูในระดับดี ไดแก 

1. เปาหมายภาระหนาที่ทางการเรียนรู 
(Task) 
2. เปาหมายความอุตสาหะทางการเรียน 
(Effort) 
3. เปาหมายเพื่อการแขงขัน (Competition) 
4. เปาหมายเพื่อพลังทางสังคม (Social 
Power) 
5. เปาหมายเพื่อใฝสัมพันธ (Affiliation) 
6. เปาหมายเพื่อความเกี่ยวของทางสังคม  
(Social Concern) 
7. เปาหมายเพื่อใหไดรับคําชมและรางวลั  
(Praise and Token) 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 

 เปาหมายทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แตกตางกันเม่ือจําแนกตาม เพศ 
ระดับผลการเรียน ระดับการศึกษาของผูปกครอง  



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีและสาระตางๆ จากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ดังน้ี 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับการตั้งเปาหมายทางการเรียน  
        1.1 ความหมายของการตั้งเปาหมายทางการเรียน 
 1.2 องคประกอบของการตั้งเปาหมายทางการเรียน 
 1.3 ความสําคัญของการตั้งเปาหมายทางการเรียน 
 1.4 คุณลักษณะของเปาหมายทางการเรียน 
 1.5 ผลของการตั้งเปาหมายทางการเรียน  
 1.6 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการตั้งเปาหมายทางการเรียน  

    1.7งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตั้งเปาหมายทางการเรียน  
2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาของกรุงเทพมหานคร 

    2.1 ระบบบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
    2.2 นโยบายการขยายโอกาสทางการศกึษา 
    2.3 วัตถุประสงคและเปาหมาย 
    2.4 การดําเนินงาน 
    2.5 หลักสตูรและกระบวนการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับเปาหมายทางการเรียน 
1.1  ความหมายของเปาหมาย 

คอกซ (ธนากร ศรีชาพันธ. 2539: 11; อางอิงจาก Cox.1994) กลาววา ผูไดรับการฝก
เกี่ยวกับการตั้งเปาหมายในการแสดงทักษะ จะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกวาผูที่ไมไดรับ
การฝกการตั้งเปาหมาย 

รูอิลารด (Rouillard. 1995: 10) ใหความหมายของเปาหมายวาเปนผลสรุปที่เกิดจาก
ความพยายามที่ชัดเจนของคุณ 

เบอรตัน (สุพิตร สมาหิโต. 2541: 1; อางอิงจาก Burton.1992) ใหความหมายของ
เปาหมายวาเปนอะไรก็ตามที่บุคคลพยายามจะทําใหสําเร็จ เปาหมายสามารถกําหนดมาตรฐาน
เฉพาะซึ่งอาจจะเปนสมมติฐานไดวา เปาหมายจะเปนสิ่งจูงใจใหบุคคลไดกระทําสิ่งตางๆ ดวย
ความตั้งอกตั้งใจ   มุงม่ัน และพยายามอยางหนัก พรอมที่จะพัฒนากลวิธีใหมๆ ในการ
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แกปญหา และพรอมที่จะเผชิญและตอสูกับความผิดหวังและความลมเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นทุก
ประการ 

แบนดูรา (ภัทรียา มาลาทอง. 2545 : 26 ; อางอิงจาก Bandura. 1986) ใหความหมาย
ของการตั้งเปาหมายวาเปนการกําหนดพฤติกรรมเปาหมายหรือการกําหนดเกณฑในการแสดง
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งที่บุคคลตองการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะทําใหทราบถึงพฤติกรรมที่
จะตองกระทําอยางชัดเจนและใชเปนเกณฑในการประเมินเปรียบเทียบพฤติกรรมที่ไดกระทํา
จริงกับพฤติกรรมที่กําหนดไว วาพฤติกรรมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเชนใด เพ่ือใชเปน
ขอมูลยอนกลับในการแสดงปฏิกิริยาตอตนเองทั้งทางบวกและทางลบตอไป 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 713) ใหความหมายของเปาหมายวา หมายถึง บุคคลหรือสิ่ง
ที่ใชเปนเปาแหงการโจมตี หรือเปนศูนยกลางแหงความใสใจหรือสังเกต หรือเปนความมุงหมาย
เจาะจงใหไดตามเจตนา 

จากเอกสารดังกลาวขางตนสรุปไดวา เปาหมายทางการเรียน หมายถึง การที่นักเรียนมี
ความมุงหมายที่จะกระทําสิ่งใดๆ ในดานการเรียนใหบรรลุผลตามที่ตั้งใจ ดวยความมุงม่ัน และ
พยายามทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง เพ่ือใหประสบความสําเร็จในดานการเรียนโดยมี
เปาหมายอยางชัดเจนและคาดหวังวาจะทําใหสําเร็จได ไดแก มีการตั้งเปาหมาย วางแผนในการ
เรียนอยางชัดเจนแลวกระทําจนสําเร็จ มีความตั้งใจ มุงม่ันและพยายามอยางหนักที่จะเรียนให
สําเร็จ มีวิธีการพัฒนาตนเองดวยวิธีการใหมๆ ในการแกไขปญหาตางๆ ในดานการเรียน พรอม
ที่จะเผชิญกับความสําเร็จหรือความผิดหวังที่อาจจะเกิดในดานการเรียน มีการปรับเปลี่ยน
วิธีการเรียนใหสอดคลองกับสถานการณตางๆ ในดานการเรียนไดเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  

  
1.2  องคประกอบของการตั้งเปาหมายทางการเรียน 

ในการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดนํางานวิจัยของ อาลีและแม็คอินเนอรเนย (Ali and 
McInerney: 2005) เรื่อง การใชแบบทดสอบแรงจูงใจการมาเรียน (Inventory of school 
Motivation: ISM) กับนักเรียน 7 กลุมวัฒนธรรมที่ตางกัน โดยแบบทดสอบนี้มีโครงสรางมาจาก
ทฤษฎีการเอาใจใสหรือทุมเทสวนบุคคล (Personal Investment) ของแมร และแม็คอินเนอรเนย
ไดกลาววา พ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของบุคคลนั้นๆมีผลตอการเอาใจใสหรือทุมเทตอ
การงานหรือการเรียนในระดับที่แตกตางกัน 

แมร (Matin Maehr. 1984 :  115 - 144)  กลาววา สภาพการเรียนรูที่เกิดขึ้นในหองเรียน
เกิดจากองคประกอบ 3 องคประกอบคือ  

1. การตระหนักรูของนักเรียนเกี่ยวกับความเปนไปไดที่ตนจะกระทํากิจกรรมใน
สถานการณตางๆ ได ซ่ึงเปนตัวกําหนดวาบุคคลจะเลือกลงทุนหรือพยายามในการทํากิจกรรม
ตางๆ มากหรือนอย คือความรูของบุคคลเกี่ยวกับความเปนไปไดที่จะกระทํากิจกรรมนั้นได
สําเร็จ ตลอดจนผลที่จะไดรับจากการกระทํากิจกรรมนั้น  คงไมมีใครเลือกลงมือปฏิบัติกิจกรรม
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ใดๆที่บุคคลไมเคยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการกระทํากิจกรรมนั้นๆ มากอน แตถา
ผูกระทําเชื่อวาผลที่จะไดรับเปนสิ่งที่ไมพึงพอใจ ผูกระทําก็จะไมเลือกลงมือปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ 

2. ความเชื่อม่ันของนักเรียนเกี่ยวกับความสามารถของตนในการกระทํากิจกรรมใน       
สถานการณตางๆ เม่ือไรที่บุคคลเกิดความสงสัยไมแนใจในความสามารถที่จะทํางานใหประสบ
ความสําเร็จในสถานการณใด บุคคลมักจะพยายามหลีกเลี่ยงจากสถานการณน้ัน ความเชื่อใน
ความสามารถของบุคคลที่จะกระทํากิจกรรมตางๆ ใหประสบความสําเร็จ (Self – Efficacy) 
บุคคลมีแนวโนมที่จะลงทุน ความพยายาม และความเอาใจใส ในการกระทํา เม่ือบุคคลเชื่อวา
เขามีความสามารถที่จะกระทําสิ่งน้ันใหสําเร็จไดน่ันแสดงวาบุคคลนั้นประสบความสําเร็จสูง 

3. การรับรูของนักเรียนเกี่ยวกับเปาหมายที่ตั้งไว ซ่ึงเปาหมายจะเปนตัวกําหนดแนวทาง
ใหนักเรียนกระทํากิจกรรมในสถานการณตางๆ แมรและนักทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจสมัยใหมเชื่อ
วาพฤติกรรมสวนใหญของมนุษยมีเปาหมายเปนตัวกําหนดแนวทางในการแสดงพฤติกรรม 
(goal Directed)  เชน นักเรียนมีเหตุผลในการอานหนังสือที่แตกตางกัน เพราะนักเรียนมี
เปาหมายในการอานหนังสือที่ตางกัน เชน ตองการมีความรูความเขาใจในเนื้อหาเพิ่มขึ้น 
ตองการไดคะแนนสูงๆ ตองการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ  ตองการเปนคนเกงในสายตาผูอ่ืน  
ตองการหลีกเลี่ยงจากการถูกมองวาเปนคนโง และไมมีความสามารถ จากตัวอยางแสดงวา
นักเรียนตัดสินใจอานหนังสือเน่ืองจากมีเปาหมายหรือสิ่งดลใจที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับวา
นักเรียนมีเปาหมายในการอานหนังสือเพ่ืออะไร จากการศึกษาวิจัยพบวาเปาหมาย (Goal) ที่
บุคคลสามารถอธิบายไดวาบุคคลจะเอาใจใสตอการเรียนและตั้งใจเรียนมากนอยอยางไร พอจะ
สรุปไดวาเปาหมายที่ตางกันทําใหบุคคลเอาใจใสหรือทุมเทความพยายามตอการกระทํากิจกรรม
ตางๆ (Personal Investment)  ในระดับที่แตกตางกัน  อยางไรก็ตามเปาหมายที่บุคคลตั้งไวจะ
เกิดผลดีและมีประโยชนก็ตอเม่ือเปาหมายที่ตั้งไวน้ันมีลักษณะใกลเคียงกับความสามารถของ
บุคคลนั้น โดยเปาหมายตองไมยากหรืองายจนเกินไป เพ่ือที่บุคคลจะไดมีโอกาสที่จะทํางานนั้น
ได และประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 

 
1.3  ความสําคัญของเปาหมาย 

นวลศิริ เปาโรหิตย (2533: 1) กลาววา ชีวิตที่ประสบความสําเร็จ มักเปนชีวิตที่มีการ
วางแผนเพราะสิ่งที่บุคคลไดกระทําลงไปในปจจุบันลวนมีผลตออนาคตของชีวิตเขาทั้งสิ้น บุคคล
ที่มิไดวางแผนชีวิต ปลอยใหทุกสิ่งขึ้นอยูกับชะตากรรม จึงยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได 
เปรียบเสมือนเรือที่ปราศจากหางเสือและเปาหมายที่จะเดินทางยอมลองลอยเปะปะไปอยางไร
จุดหมายและก็อาจจะถึงแกกาลอับปางลงในที่สุด ดังนั้นชีวิตที่จะประสบความสําเร็จได จึงมัก
ตองมีเปาหมาย มีการวางแผนและมีขั้นตอนที่จะดําเนินไปใหถึงเปาหมายนั้นๆ 

ชวงชีวิตของบุคคลที่ดูจะมีความสําคัญยิ่งในการวางแผนก็คือ ชวงวัยรุนตอนปลาย เปน
ชวงที่บุคคลกําลังอยูในสภาวะที่คาบเกี่ยวระหวางความเปนเด็กที่กําลังจะสิ้นสุดลงและความเปน
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ผูใหญที่จะตองจบการศึกษาและเขาสูโลกของงานอาชีพ เยาวชนในระยะนี้ตองเผชิญกับปญหา
หลายดานและที่สําคัญที่สุด คือ จะจัดการอยางไรกับชีวิตเม่ือจบการศึกษาลง ถาปราศจากการ
เตรียมตัวในการวางแผนเขาสูอาชีพอยางดีและรัดกุมแลว ยอมเปนของแนนอนวาเขาจะตอง
เผชิญกับความสับสน ความวิตกกังวล อาจจะเขาสูอาชีพที่ไมมีใจรัก ซ่ึงกอใหเกิดความไมพึง
พอใจในงานที่ทําตามมาเปนอยางมาก 

ดังน้ันการสรางเปาหมายทางการเรียน จึงเปนสิ่งจําเปนเพ่ือเสริมสรางความพรอมในการ
สรางอนาคตของตนเองและของสังคมที่เขามีสวนรวมในเวลาเดียวกัน 
  

1.4  คุณลักษณะของเปาหมาย 
แบนดูรา (ภัทรยีา มาลาทอง. 2545: 26; อางอิงจาก Bandura. 1986) กลาวถึงคุณสมบัติ

ของเปาหมายวาเปนตัวกําหนดเงื่อนไขการกระทําพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการใชความพยายามและ
การจูงใจในการทํางาน ซ่ึงเปาหมายมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1. มีลักษณะเจาะจง คือ เปาหมายที่กําหนดขึ้นมีความชัดเจนและชี้เฉพาะวาพฤติกรรมใด
ที่บุคคลตองทําและควรปฏิบัติอยางไร ซ่ึงเปาหมายนี้จะทําใหเกิดแรงกระตุนและชี้แนะในการทํา   
พฤติกรรมซึ่งสงผลตอความพอใจในตนเอง การรับรูความสามารถของตนเองและการไดรับ
ผลงานที่สูงกวาการตั้งเปาหมายทั่วๆ ไป 

2. มีลักษณะทาทาย ระดับของเปาหมายมีผลตอปฏิกิริยาของผูปฏิบัติและจํานวนความ
พยายามที่ใช ถาหากบุคคลทํางานที่ทาทายสําเร็จตามเปาหมาย เขาจะเกิดความพอใจและ
พยายามมากขึ้น เน่ืองจากการตั้งเปาหมายไวสูง เขาก็จะยิ่งเพ่ิมความพยายามมากขึ้นในการทํา
ใหบรรลุ   เปาหมาย อยางไรก็ตามความสัมพันธดังกลาวจะเกิดขึ้นได เม่ือบุคคลยอมรับ
เปาหมายและยืนหยัดในการทําตามเปาหมายนั้น หากเปาหมายที่กําหนดขึ้นไมเหมาะสมกับ
ความสามารถของบุคคล จะทําใหเกิดปฏิกิริยาที่แตกตางกันออกไป โดยทั่วไปคนมักปฏิเสธ
เปาหมายที่พิจารณาแลววาตนเองทําไมไดและจะตั้งเปาหมายที่มีความเหมาะสมหรือใกลเคียง
กับความสามารถของตนเองขึ้นมาแทนที่ 

3. มีระยะสั้น การตั้งเปาหมายระยะสั้นมีผลตอแรงจูงใจของบุคคลและความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเองและความสนใจในกิจกรรม เพราะเปาหมายระยะสั้นจะแสดงใหเห็นถึง
ผลจากการตั้งเปาหมายไดรวดเร็วกวาและควบคุมการกระทําพฤติกรรมไดใกลชิดกวา จึงมี
โอกาสทําใหสําเร็จตามเปาหมายในเวลาอันรวดเร็ว หากทําไดสําเร็จจะเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง เปนการเสริมแรงและกระตุนใหใชความพยายามอยางตอเน่ือง 

4. สอดคลองกับความเปนจริง การตั้งเปาหมายที่สอดคลองกับความเปนจริงจะทําให
บุคคลเกิดการเปรียบเทียบตนเอง เปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงความกาวหนาและประสิทธิภาพของ
งานที่ทํา หากประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวจะกอใหเกิดแรงจูงใจ ทําใหมีความมุงม่ัน
และพยายามมากยิ่งขึ้น 
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ล็อค และเลแธม (สุพิตร สมาหิโต. 2541: 1-2; อางอิงจาก Locke; & Latham. 1985) ได
ใหหลักสําคัญของการกําหนดเปาหมาย 2 ประการ ดังน้ี 

1. การกําหนดเปาหมายเฉพาะจะเปนสวนสําคัญที่จะทําใหบุคคลมีพฤติกรรมการ
แสดงออกที่ดีกวา สูงกวาการกําหนดเปาหมายทั่วไป การใชภาษาเพื่อการกําหนดเปาหมายวา 
“ทําใหดีที่สุด” จะมีความหมายและคุณคามากกวาการที่ไมไดกําหนดเปาหมายอะไรไวเลย 

2. การกําหนดเปาหมายที่มีความยากกวา (กําหนดใหทําทักษะที่ยุงยากกวา สูงกวา แต
หากเปนที่ยอมรับได) จะชวยทําใหระดับของงานที่ไดสูงกวาการกําหนดเปาหมายของงานที่ต่ํา
กวาและงายกวา 

การกําหนดเปาหมายที่ดีน้ัน หากไดมีการกําหนดเปนระยะสั้น รวมกับระยะยาวเขาไว
อยางตอเน่ืองกัน จะมีผลตอการนําไปปฏิบัติไดดีกวาการกําหนดเปาหมายที่เปนชวงระยะยาว
หรือระยะสั้นแตเพียงอยางเดียว ผลดีของการกําหนดเปาหมายระยะสั้นแตเพียงอยางเดียวก็คง
เปนเพราะไดรับแรงเสริม และขอมูลยอนกลับในทันทีทันใด ขณะเดียวกันก็จะเปนการชวยเสริม
ความเชื่อม่ันในตนเองใหนักกีฬาไดเปนอยางดี (สุพิตร สมาหิโต. 2541: 1-2; อางอิงจาก 
Weinberg. 1993) 
 นอกจากนี้ ยังมีนักจิตวิทยาการกีฬาหลายทานไดใหแนวทางที่เปนประโยชนในการ
ตั้งเปาหมาย สรุปไดดังน้ี (เอกรัตน ควรสิริ. 2542: 26) 
 1. ตั้งเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงสามารถวัดได 
 2. ตั้งเปาหมายที่ยากแตเปนจริง 
 3. ตั้งเปาหมายระยะสั้นและระยะยาว 
 4. ตั้งเปาหมายการกระทํา (Performance Goals) 
 5. ตั้งเปาหมายสําหรับการฝกซอม 
 6. ตั้งเปาหมายเชิงบวก 
 7. กําหนดวันที่เปาหมายบรรลุผล 
 8. กําหนดกุศโลบายในการบรรลุเปาหมาย 
 9. บันทึกเปาหมายทันทีเม่ือตั้งขึ้น 
 10. การประเมินเปาหมาย 

 
1.5  ผลของการตั้งเปาหมาย 

การตั้งเปาหมายในการกระทําพฤติกรรมมีผลตอแรงจูงใจ การรับรูความสามารถของ
ตนเองและมีผลตอความสนใจเพิ่มขึ้น (นันทนภัส การะเกตุ. 2547: 16; อางอิงจาก Bandura. 
1986) ดังน้ี 

1. ผลตอแรงจูงใจ การตั้งเปาหมายในการกระทําพฤติกรรม มักทําใหบุคคลมีแรงจูงใจที่
กระทําพฤติกรรมเพ่ิมขึ้น โดยมีแนวโนมที่จะใชความพยายามในการกระทําเพื่อใหบรรลุตาม       
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เปาหมายที่ตั้งไวมากขึ้น ซ่ึงตามกระบวนการของการสรางเปาหมาย ไดแก การกําหนด
เปาหมายของตนเอง การประเมินตนเอง และการไดรับขอมูลปอนกลับ การสรางเปาหมายดวย
ตนเองเปนกระบวนการที่บุคคลสรางกฎเกณฑขึ้นมา เพ่ือประเมินการกระทําดวยตนเอง จึงทํา
ใหไดเปาหมายที่มีความเหมาะสม สอดคลองกับความรูความสามารถของตน รวมทั้งรูสึกวาเปน
ผูกําหนดและตัดสินใจดวยตนเอง สงผลตอการยอมรับเปาหมายและการใชความพยายามในการ
ทําใหบรรลุเปาหมายนั้น จึงทําใหมีความรับผิดชอบตอเปาหมายของตนเอง 

2. ผลตอการรับรูความสามารถของตนเอง การสรางเปาหมายสามารถพัฒนาการรับรู
ความสามารถของบุคคล โดยนําเปาหมายมาเปรียบเทียบกับการกระทําพฤติกรรมของบุคคล จึง
กอใหเกิดขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับความสามารถ การบรรลุเปาหมายระยะสั้นแสดงใหเห็นวา 
บุคคลมีความเชี่ยวชาญในเวลาอันสั้น จึงทําใหบุคคลรับรูวาตนนั้นมีความสามารถสูงขึ้น สงผล
ตอการใชความพยายามในการทํางาน นอกจากนี้ หากบุคคลตองเผชิญกับความแตกตาง
ระหวางเปาหมายที่ทาทายกับผลการกระทําของตน หากมีความมั่นใจในความสามารถของ
ตนเองจะสงผลตอการใชความพยายามมากขึ้นและทํางานจนบรรลุผลสําเร็จ 

3. ผลตอความสนใจในกิจกรรม การมีความสนใจในกิจกรรมสืบเน่ืองมาจากบุคคลนั้นมี 
ประสบการณที่พอใจในการบรรลุตามเปาหมายที่ตนตั้งไว การตั้งเปาหมายที่เปดโอกาสใหบคุคล
ไดแสดงความสามารถและใชความพยายามในการลดความไมสอดคลองระหวางการกระทํากับ        
เปาหมาย จะมีผลตอความสนใจในกิจกรรม 

ล็อคและเลแธม (Locke; & Latharn.1990 : online) ไดอธิบายถึงอิทธิพลของการ
ตั้งเปาหมายที่มีตอพฤติกรรมใน 4 ลักษณะ คือ 

1. ทิศทาง การตั้งเปาหมายทําใหบุคคลสามารถกําหนดทิศทางการกระทําไดสอดคลอง
กับ เปาหมายที่ตั้งไว 

2. ความพยายาม เปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดพรอมๆ กับการกําหนดทิศทางตามสัดสวนที่บุคคล
รับรูวาตนเองมีความตองการในเปาหมายเพียงใด น่ันคือ หากมีความตองการบรรลุเปาหมายที่
ทาทาย จะตองเพ่ิมความพยายามและความตั้งใจในการทําเปาหมายมากกวาเปาหมายที่งาย
หรือการไมมี เปาหมาย 

3. ความคงทน เปนระดับของความเพียรพยายามที่เพ่ิมมากขึ้นเม่ือเวลาผานไป ดังนั้น
ความคงทนจึงเปนการนําเอากลไกทั้ง 2 สวน คือ ทิศทางและความพยายามมารวมกัน 

4. การพัฒนากลยุทธ จากกลไกทั้ง 3 ประการ คือ ทิศทาง ความพยายาม และความ
คงทนนั้นเปนผลโดยตรงจากการตั้งเปาหมาย ในขณะที่การพัฒนากลยุทธหรือวางแผนเพื่อให
เปาหมายบรรลุผลสําเร็จเปนผลโดยทางออมจากการตั้งเปาหมาย กระบวนการพัฒนากลยุทธ
เปนสวนประกอบสําคัญของปญญา ทําใหเกิดการพัฒนาทักษะหรือการแกปญหาเชิงสรางสรรค 
เม่ือบุคคลตั้งเปาหมายไวแลวเขาก็จําเปนตองวางแผนและจัดระบบการทํางาน 
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1.6  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการตั้งเปาหมายทางการเรียน 
แมร (Matin Maehr. 1984 : 115-144 ) กลาววา เปาหมายที่ตางกันทําใหบุคคลเอาใจใส

หรือ ทุมเทความพยายามตอการกระทํากิจกรรมตางๆ (Personal Investment)  ในระดับที่
แตกตางกัน  อยางไรก็ตามเปาหมายที่บุคคลตั้งไวจะเกิดผลดีและมีประโยชนก็ตอเม่ือเปาหมาย
ที่ตั้งไวนั้นมีลักษณะใกลเคียงกับความสามารถของบุคคลนั้น โดยเปาหมายตองไมยากหรืองาย
จนเกินไป เพ่ือที่บุคคลจะไดมีโอกาสที่จะทํางานนั้นได และประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่
วางไว  ไดแก 

1. เปาหมายเชิงปฏิบัติการ (Performance Goals) ในโรงเรียนเม่ือนักเรียนทํางานสงครู     
นักเรียนมักไดรับทราบผลการเรียนรู จากครูเกี่ยวกับงานที่ทําตอหนาบุคคลอื่นเสมอ จาก
เหตุการณเหลานี้ทําใหนักเรียนรูสึกกังวลและใหความสําคัญกับการถูกมองวาเปนคนเกง หรือ
คนไมมีความสามารถในสายตาตัวเองและผูอ่ืน และพยายามหลีกเลี่ยงจากการถูกมองวาเปนคน
เกง หรือไมมีความสามารถ นักเรียนที่ใหความสําคัญหรือเปนกังวลเกี่ยวกับการถูกมองจาก
บุคคลอ่ืนในลักษณะเชนนี้ เปนนักเรียนที่มีเปาหมายชนิดที่เรียกวา “เปาหมายเชิงปฏิบัติการ” 
ลักษณะบุคคลที่มีเปาหมายประเภทนี้ไดแก  

1.1  เชื่อวาความสามารถของบุคคลมีความคงที่ ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ดังน้ัน
บุคคลที่เกงไมจําเปนตองขยัน 

1.2  ประเมินผลงานที่ตนเองทํา โดยเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น เพราะไมอยากใหตนเองดู
ไมดี 

1.3  เลือกทํางานที่เปดโอกาสใหตนเองไดแสดงใหผูอ่ืนเห็นวาตนเองมีความสามารถ
และพยายามหลีกเลี่ยงงานที่ทําใหตนเองดูแย 

1.4  รูสึกผอนคลายและภูมิใจที่ไดทํางานที่งายจนประสบความสําเรจ็ 
1.5  การเรียนรูเกิดจากแรงจูงใจภายนอก โดยคาดหมายรางวัลจากบุคคลอ่ืน และ

พยายามหลีกเลี่ยงการถูกตําหนิ 
1.6  มีความพยายามนอยในการทํางาน 
1.7  ใชวิธีการเรียนรูที่ชวยในการเรียนแบบทองจําเทานั้น 
1.8  ตองการทราบผลการเรียนรูที่เปนสิ่งที่ดีเทานั้น ไมตองการทราบถึงขอบกพรองของ

ตนเอง 
1.9  ถางานที่ทําไมประสบความสําเร็จก็จะยกเลิกงานนั้นงายๆ และพยายามหลีกเลี่ยง

งานที่ตนเองเคยลมเหลวมากอนในอดีต 

1.10 คิดวาครผููสอนคือผูพิพากษาที่ทําหนาที่เปนผูใหรางวัลหรือใหการลงโทษ  
1.11 คิดวาความลมเหลวเปนตัวบงชี้ถึงความไมเกง ไมมีความสามารถ และเชื่อวา

ความ ลมเหลวน้ันจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต 
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1.12 การมีเปาหมายเชิงปฏิบัติการมักทําใหเกิดผลเสียมากมาย เชน นักเรียนจะคิดวา
ครูจะมีอคติกับนักเรียนบางคน และไมมีความยุติธรรมในการใหคะแนน 

 2. เปาหมายเพื่อการเรียนรู (Learning Goals)  ลักษณะบุคคลที่มีเปาหมายเพื่อการ
เรียนรูไดแก 

2.1 เชื่อความพยามยามและการฝกอบรมทําใหบุคคลมีความสามารถและประสบ
ความสําเร็จได 

2.2 เลือกทํางานที่เปดโอกาสใหตนเองเกดิการเรียนรู 
2.3 รูสึกผิดหวังและเบื่อหนายถาตองทํางานที่งาย 
2.4 การเรียนรูเกิดจากแรงจูงใจภายใน 
2.5 พยายามหาวิธีการเรียนตางๆ ที่ชวยทําใหการเรยีนรูมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
2.6 ทุมเทความพยายามอยางมากในการเรียนรู ถึงแมไมประสบความสําเร็จก็ไม

ยกเลิกที่จะทํางานชิ้นน้ัน 
2.7 ประเมินผลงานที่ทําโดยเปรียบเทียบกับตนเองวามีความกาวหนาไปมากนอย

อยางไร 
2.8 เชื่อวาความพยายามและการฝกฝนทําใหบุคคลมีความสามารถและประสบ

ความสําเร็จได 
2.9 รูสึกพอใจกับผลงานที่ตนเองทํา ถึงแมวางานที่ทําจะไมประสบความสําเร็จทั้งๆ 

ที่ไดพยายามอยางเต็มที่แลว  
2.10 ตองการทราบผลการเรียนรูเพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงการเรียนรูใหดีขึ้น 
2.11 คิดวาความผิดพลาดเปนเรื่องปกติและมีประโยชนในกระบวนการเรียนรู และ

สามารถนําความผิดพลาดไปปรับปรุงการเรียนใหดีขึ้น และความผิดพลาดเปนตัวบงชี้ใหบุคคล
เพ่ิมความพยายามในการทํางานใหมากขึ้น  

สรุปไดวาบุคคลที่มีเปาหมายเพื่อการเรียนรู จะพยายามกระทํากิจกรรมตางๆ ที่จะ
ชวยใหบุคคลสามารถเรียนรูไดดีขึ้น  เชนตั้งใจเรียน ยอมรับขอบกพรองของตนเองได  ไม
ทอถอย สวนบุคคลที่เปาหมายเชิงปฏิบัติการ มีแนวโนมที่จะหลีกเลี่ยงจากสถานการณที่ทําให
บุคคลนั้นประสบความลมเหลว เพราะบุคคลเหลานี้ตองการใหตัวเองดูดี มีความสามารถอยู
ตลอดเวลา และเชื่อวาความสามารถมีความคงที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ดังนั้นคนที่ประสบ
ความลมเหลวก็จะลมเหลวอีกในอนาคต จะเห็นไดวาบุคคลที่มีเปาหมายเชิงปฏิบัติการเปน
ลักษณะของบุคคลที่เราไมพึงประสงคจะใหเกิดขึ้นกับบุคคลในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
นักเรียนในโรงเรียน ดังน้ันในฐานะครูผูสอน เราสามารถจัดการเรียนการสอนที่ชวยในเรื่อง
ดังกลาวได   

3.  เปาหมายเพื่อผลประโยชนในอนาคต (Internalized Future – Utility Goals)  
นักเรียนที่มีเปาหมายประเภทนี้จะมองการเรียนรูเสมือนผลตอบแทนที่จะไดรับในระยะยาว เชน 
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นักเรียนสวนใหญเชื่อวาการมีผลเรียนที่ ดีมีความสําคัญ เพราะทําใหนักเรียนมีความรู
ความสามารถ และมีทักษะที่จําเปนสําหรับการประสบความสําเร็จในอาชีพ หรือมีความสําคัญ
และมีประโยชนในการใชสมัครเขาศึกษาตอในสถาบันตางๆ ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่มี
เปาหมายประเภทนี้มีแนวโนมที่จะเอาใจใสในการศึกษาอยางสม่ําเสมอ และมักจะใชเทคนิคการ
เรียนรูที่เปนทั้งการเรียนรูที่มีความหมาย และการเรียนรูชนิดท องจํา  

4.  เปาหมายเพื่อตองการรางวัลจากภายนอกหรือไดรับการยกยอง (Extrinsic Reward 
or Recognition Goals) นักเรียนที่มีเปาหมายประเภทนี้เอาใจใสในการเรียนเพ่ือตองการไดรับ
การ    ยกยองทางสังคม หรือการไดรับเงิน และรางวัลตางๆ จากบุคคลอื่น งานวิจัยเกี่ยวกับการ
ปรับ    พฤติกรรมแสดงใหเห็นวาการใชสิ่งลอภายนอก เชน เงิน ขนม รางวัล และคําชมเชย 
สามารถชวยใหนักเรียนที่ขี้เกียจ ไมสนใจเรียน หันมาเอาใจใสในการเรียนเพิ่มขึ้นได ถึงแม
นักเรียนที่มีเปาหมายเพื่อตองการรางวัลจากภายนอกหรือไดรับการยกยอง จะเอาใจใสในการ
เรียนรู แตระดับของการเอาใจใสในการเรียนก็ไมสูงหรือมีการเรียนรูที่ลึกซึ้ง และมีความหมาย
มากเทากับนักเรียนที่มีเปาหมายเพื่อการเรียนรู  และเปาหมายเพื่อผลตอบแทนในระยะยาว 

5.  เปาหมายเพื่อการไดรับการยอมรับทางสังคม (Social Solidarity Goals) นักเรียน
สวนใหญ โดยเฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษา ทําการบานเพื่อใหครูพอใจ ตองการใหครูรัก 
สิ่งเหลานี้สามารถเกิดกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และระดับวิทยาลัยไดเชนกัน เพราะนักเรยีน
ทราบวาครูเปนผูควบคุมและใหเกรดนักเรียน นอกจากนี้นักเรียนบางคนยังพยายามหลีกเลี่ยง
การเปนคนเกง หรือมีความสามารถ เพ่ือทําใหเพ่ือนพอใจหรือยอมรับ เพราะนักเรียนคิดวาการ
เปนคนไมเกงมักดูนาสนใจ นักเรียนที่มีเปาหมายประเภทนี้จะตัดสินใจกระทํากิจกรรมที่เพ่ือนๆ 
หรือสังคมยอมรับเทานั้น โดยไมสนใจวากิจกรรมนั้นจะถูกตองหรือเหมาะสมหรือไม  

สรุปวา การแปลความหมายสถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียนของนักเรียนแตละคนเกิด
จากองคประกอบ 3 องคประกอบคือ Knowledge of Action, Possibilities Self – Efficacy, 
Goals Guiding Performance และระดับความมากนอยของการลงทุนหรือการทุมเทความพยาม
ยามในการกระทํากิจกรรมตางๆ ของบุคคลเกิดจากองคประกอบทั้งสามนั่นเอง 

ออมรอด (Ormrod, 1995 : online) ไดเปรียบเทียบลักษณะของผูเรียนที่มีเปาหมายใน
การเรียนเพ่ือความรู และเปาหมายในการเรียนเพ่ือหวังผลตอบแทน  ดังน้ี  

 
ผูเรียนที่มีเปาหมายเรียนเพื่อความรู ผู เ รี ย น ที่ มี เ ป า ห ม า ย เ รี ย น เ พื่ อ ห วั ง

ผลตอบแทน 
1.  เชื่อวาความสําเร็จจะเกิดขึ้นไดโดย
อาศัยความพยายามและการฝกหัด 

1.  เชื่อวาความสําเร็จจะเกิดขึ้นไดเฉพาะบุคคล
บางคนที่มีความสามารถพิเศษ 

2.  เลือกทํางานที่เปดโอกาสใหเกิดการ 2 .   เ ลื อ กทํ า ง านที่ เ ป ด โ อก าส ใ ห แ สด ง
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ผูเรียนที่มีเปาหมายเรียนเพื่อความรู ผู เ รี ย น ที่ มี เ ป า ห ม า ย เ รี ย น เ พื่ อ ห วั ง
ผลตอบแทน 

เรียนรูมากที่สุด ความสามารถ และหลีกเลี่ยงงานที่จะกอใหเกิด
ความไมสําเร็จ 
 

3.  จะมีความรูสึกเบื่อและผิดหวังตองานที่
งายจนเกินไป 

3.  มีความพอใจตองานที่งาย 

4.  เชื่อวาความพยายามเปนสิ่งสําคัญ 4.  ไมเชื่อเรื่องความพยายามเพราะเชื่อวา
ความสํ า เ ร็ จ จ ะ เกิ ดขึ้ นกั บคนบางคนที่ มี
ความสามารถพิเศษเทานั้น 

5.  เปนผูมีรูปแบบแรงจูงใจจากภายใน 5.  เปนผูที่มีรูปแบบแรงจูงใจแบบภายนอก 
6.  มีรูปแบบและยุทธวิธีการเรียนเพ่ือให
เกิดความเขาใจในเนื้อหาวิชา (เชนการ
เรียนโดยรูความหมาย การขยายความ  
การเรียนดวยความเขาใจ) 

6.  มีวิธีการเรียนแบบทองจํา 

7.  ประเมินความสําเร็จโดยดูพัฒนาการ
ของตนเอง 

7.  ประเมินความสําเร็จโดยเปรียบเทียบกับ
ผูอ่ืน 

8 .   เชื่อว าขอผิดพลาดตางๆ  เปนสิ่ ง
ธรรมดาที่เกิดขึ้นไดเสมอ และพยายามใช
ขอผิดพลาดเพื่อการพัฒนาปรับปรุง  

8.  เชื่อวาขอผิดพลาด คือความลมเหลว และ
แสดงถึงการไรซ่ึงความสามารถ  

9.  เม่ือพยายามเต็มที่แลว ผลที่ไดจะไมดี
ก็ไมผิดหวัง 

9.  พอใจผลของความสําเร็จเพียงอยางเดียว 

เห็นความลมเหลว คือเครื่องหมายของการ
ที่จะตองใชความพยายามใหมากยิ่งขึ้น  

เห็นความลมเหลว คือ เครื่องหมายของกาไร
ความสามารถ และจะเปนตัวทํานายถึงความ
ลมเหลวในอนาคต  

10.  เชื่อวาครูผูสอน  คือ แหลงขอมูลที่จะ
ใหคําแนะนํา ตางๆ  

10.  เชื่อวาครูผูสอน คือ ผูตัดสินที่จะใหรางวัล
หรือการลงโทษ  

 
 ซิมเมอรแมน (Zimmerman, 1998,: 329) ไดอธิบายรายละเอียดของการเรียนรูโดยการ
กํากับตนเอง โดยทั่วไปแตละดานดังน้ี  
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 1.  การมีสวนรวมในการเรียนรูดานเมตาคอกนิชั่น  ผูเรียนที่กํากับตนเองมีสวนรวมใน
การเรียนรูของตนเองโดยมีการวางแผน ตั้งเปาหมาย จัดระบบตรวจสอบตนเอง และประเมิน
ตนเองในระหวางกะบวนการเรียนรู   
 2.  การมีสวนรวมในการเรียนรูดานแรงจูงใจ  

3.  การมีสวนรวมในการเรียนรูดานพฤติกรรม 
 ซิมเมอรแมนไดวิเคราะหความแตกตางของทฤษฎี  ดังน้ีคือ 
 1.  กลยุทธการเรียนโดยการกํากับตนเอง คือการกระทําและกระบวนการที่มุงใหตนเอง
มีความรูและทักษะเพิ่มขึ้น โดยเปนไปตามวิธีการ เปาหมาย และการรับรูที่ผูเรียนเปนผูกําหนด
ดวยตนเอง   สวนกระบวนการกํากับตนเองนั้นเปนประบวนการที่ควบคุมใหตนเองเขาสู
กระบวนการเรียนรู ผลจากกระบวนการเรียนรูเปนอยางไรขึ้นอยูกับเปาหมายที่ตั้งไว  ผูเรียนที่
เรียนรูโดยการกํากับตนเอง จะมีความแตกตางจากผูอ่ืน 2 ประการ คือ มีความตระหนักถึง
ความสัมพันธระหวางกระบวนการกํากับตนเองกับผลลัพธการเรียนรู และมีการใชกลยุทธเพ่ือให
บรรลุเปาหมายการเรียนของตนเอง   
 2.  มีวงจรการใหขอมูลปอนกลับของตนเอง  ทฤษฎีปญญาทางสังคมมองวงจรควบคุมน้ี
ในลักษณะขอมูลปอนกลับทาบวกและทางลบ ทั้งพยายามหาทางลดความแตกตางระหวาง
เปาหมายและผลลัพธ และพยายามเพิ่มเปาหมายของตนเอง ใหสูงขึ้นเม่ือผลลัพธเปนไปตาม
เปาหมายขั้นแรก  
 3.  มีกระบวนการดานแรงจูงใจที่มีปฏิสัมพันธกัน  ทฤษฎี  Phenomenological  มองวา  
ผูเรียนถูกจูงใจใหกํากับตนเองจากลักษณะในภาพรวม ความภาคภูมิใจในตนเอง หรือการบรรลุ     
เปาหมายชีวิตของตนเองในอุดมคติ   
 ซิมเมอรแมนไดใหคําจํากัดความทฤษฎีการเรียนรูปญญาทางสังคมไววา การเรียนรูโดย
การกํากับตนเอง คือการที่ผูเรียนใชกลยุทธเพ่ือใหตนเอง บรรลุเปาหมายการเรียนบนพื้นฐาน
ของการรับรูความสามารถของตนเอง (Zimmerman, 1998,: 329) คําจํากัดความนี้เนน
ความสําคัญกับองคประกอบ 3 สวน  คือ กลยุทธการเรียนรูโดยการกํากับตนเอง ( Self – 
Regulated Learning Strategies) การรับรูความสามารถของตนเองในทักษะที่จําเปนตองใช
เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย (Self- Efficacy)  และการมีความผูกพันกับการเปาหมายของการเรียน 
(Commitment to Academic Goals)  ทั้งน้ีใหรวมถึง  วิธีที่ผูเรียนแสดงพฤติกรรมอันเปนกล
ยุทธที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย  โดยเชื่อวาการจูงใจใหผูเรียนใชกลยุทธในการเรียนคือการรับรู
ความสามารถของตนเองอยางตอเน่ืองขณะเรียน ดังนั้นการจะบอกวาการกระทําใดเปนการ
เรียนรูโดยการกํากับตนเอง ตองรูเปาหมายการเรียนรูของผูเรียน 
 ซิมเมอรแมนและ มาติเนสพอนส (Zimmerman and Martinez-Pons, 1988: 614-628) 
ไดกลาวถึงการกระทําที่มุงใหตนเองมีความรูหรือเพ่ิมพูนทักษะตามความตองการ เปาหมาย 
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และการรับรูตนเองของผูเรียน  ซ่ึงกลยุทธการเรียนรูที่ผูเรียนใชอยูตามธรรมชาติน้ัน มีในเรื่อง
ของการตั้งเปาหมายและการวางแผน  (Goal and Goal Setting) 
 แม็กโคมสและมาซาโน (McCombs&Mazano, 1990 : 51-69) กลาวถึง  ทฤษฎี 
Phenomenological  อธิบายการกํากับตนเองในดานแรงจูงใจที่กําเปนในการกํากับตนไดมาจาก
โครงสรางความเปนตนเองของผูเรียน เม่ือผูเรียนเขาใจวาตนเองเปนสิ่งมีชีวิตมีความคิด
สรางสรรค มีความรับผิดชอบและมีความสามารถในการพัฒนาเปาหมายการเรียนของตนเองได   

ศิริพร โอภาสวัตชัย ( 2543 : 13) กลาวถึงทฤษฎีควบคุมพฤติกรรม (Volitional control)  
อธิบายวา การกํากับตนเองหมายถึง การที่ผูเรียนมีเปาหมายของตนเอง และใชกระบวนการ
จัดการกับแหงประโยชนของตนเอง เพ่ือใหตนเองประสบความสําเร็จในการเรียนได  
 สรุปไดวา บุคคลที่มีเปาหมายเพื่อการเรียนรู จะพยายามกระทํากิจกรรมตางๆ ที่จะชวย
ใหบุคคลสามารถเรียนรูไดดีขึ้นและประสบความสําเร็จ  มีความรับผิดชอบและมีความสามารถ
ในการพัฒนาเปาหมายการเรียนของตนเองได มีวิธีการพัฒนาตนเองดวยวิธีการใหมๆ ในการ
แกปญหาตางๆ ดานการเรียน พรอมที่จะเผชิญกับความสําเร็จและความลมเหลวที่อาจจะเกิดขึ้น
ในดานการเรียน มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนใหสอดคลองกับสถานการณตางๆในดานการ
เรียนไดอยาง เหมาะสม 
 

1.7  งานวิจัยที่เก่ียวของกับเปาหมายทางการเรียน  
 งานวิจัยในประเทศ 
วนิดา  นอยสุข  (2534: 24) ไดศึกษาองคประกอบที่สงผลตอการเรียนตอ และไมเรียนตอใน

ระดับมัธยมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนนํารองขยายการศึกษาภาคบังคับ
บังคับ เขตการศึกษา 9 กลุมตัวอยาง  663 คน ผลการวิจัยพบวา องคประกอบดานสถานภาพ
สวนตัวของนักเรียนมีความสัมพันธกับการเรียนตอ และไมเรียนตออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคาดหวังในอาชีพของนักเรียน สวนองคประกอบดาน
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวมีความสัมพันธกับการเรียนตอและไมเรียนตอของ
นักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ระดับการศึกษาของบิดามารดา อาชีพของบิดา
มารดา รายไดของครอบครัว 

ปติพงษ  ประเสริฐผล (2535 : 61 – 64) ไดทําการศึกษาปฏิสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคาดหวังในชีวิต กับความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 6 โรงเรียน
ปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนปทุมคงคา ป
การศึกษา  2533 จํานวน 354 คน แยกเปนนักเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร จํานวน 248 คน 
และแผนการเรียนศิลปภาษา  จํานวน 106 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) 
แบบสอบถามความคาดหวังในชีวิต จํานวน 45 ขอ 2) แบบสอบถามความเครียด จํานวน 20 ขอ 
ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีความเครียดตางกันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และนักเรียนที่มีความคาดหวังในชีวิตตางกัน มีความเครียดไม
แตกตางกัน  และไมมีปฏิสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคาดหวังในชีวิตกับ
ความเครียดของนักเรียน 

สุธีรา  นิมิตรนิวัฒน (2537 : 84)  ไดทําการวิจัยเรื่องผลของการตั้งเปาหมายตอความ
สนใจในกิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 พบวา 
กลุมนักเรียนที่มีการตั้งเปาหมายระยะสั้นมีความสนใจในกิจกรรมและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวากลุมนักเรียนที่มีการตั้งเปาหมายระยะยาว 
 ประคอง  พลสิทธิ์  (2539 : 72-73) ไดศึกษาเปาประสงคทางการศึกษาและความสนใจ
ในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษา จังหวัดอุดรธานี  โดยมีกลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ป
การศึกษา 2538 จํานวน 513 คน เปนชาย 267 คน  หญิง  246 คน สุมตัวอยางโดยวิธีการสุม
แบบหลายขั้นตอน ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนมีเปาประสงคทางการศึกษาหลังจากจบชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 นักเรียนตองการศึกษาตอสายอาชีพ ในระบบโรงเรียนมากที่สุด โดยสาขาที่
นักเรียนทีโครงการศึกษาตอคือวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษาและนักเรียนตัดสินใจศึกษาตอ
ตามความตองการของตนเอง สวนแหลงทุนที่จะสนับสนุนทางการศึกษาตอไดจาก บิดามารดา 
การเลือกประกอบอาชีพตามเปาประสงคแลว นักเรียนตองการประกอบอาชีพรับราชการมาก
ที่สุด และตองการประกอบอาชีพเกษตรกรนอยที่สุด นักเรียนมีความสนใจในอาชีพบริการสังคม
มากที่สุด รองลงมาสนใจในอาชีพบริการงานเสมียนและมีความสนใจในอาชีพการขนสงนอย
ที่สุด  เม่ือเปรียบเทียบตามเพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการศึกษาของผูปกครองจะมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ศุภวดี บุญวงศ (2539: 19) กลาววา กลุมเพ่ือนเปนองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญตอ
การใชชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิต ถานิสิตสามารถปรับตัวเขากับเพ่ือนได ไดรับการยอมรับ
นับถือจากเพื่อน นิสิตจะสามารถเรียนรูบทบาทของตนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเม่ืออยูในกลุม
เพ่ือน ชวยใหเกิดความรูสึกอุนใจ มีความมั่นคง เกิดความเชื่อม่ันในตนเอง มีสุขภาพจิตที่ดี 
สามารถศึกษาเลาเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ทวีชัย  วิริยะโกศล (2541 : 80-81) ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความคาดหวังทาง
การศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 เขตการศึกษา 1 โดยเปนการศึกษารูปแบบโครงการ
ความสัมพันธเชิงเสน ระหวางปจจัยตางๆ กับความคาดหวังทางการศึกษา ซ่ึงโครงสราง
ประกอบดวย ปจจัยภูมิหลังของครอบครัวและบุคคล ปจจัยสภาพแวดลอม และปจจัยผลสัมฤทธิ์
สวนบุคคล  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยภูมิหลังของครอบครัวและบุคคลสงผลตอความคาดหวัง
ทางการศึกษาของนักเรียนโดยออม ผานปจจัยสภาพแวดลอมไมสงผลตอความคาดหวังทาง
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การศึกษาของนักเรียนและไมมีความสัมพันธในลักษณะเชิงเหตุและผลซ่ึงกันและกัน กับความ
คาดหวังทางการศึกษาของนักเรียน 

นวลศิริ เปาโรหิตย (จันทรเพ็ญ ศรีอินทรเขียว. 2542: 39; อางอิงจาก นวลศิริ เปา
โรหิตย. 2533) ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการวางแผนชีวิตและอาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สําหรับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปดของรัฐ กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักศึกษาชั้นปที่ 4 ป
การศึกษา 2531 สาขาศึกษาศาสตรและสังคมศาสตร ของมหาวิทยาลัยปดของรัฐ ใน
กรุ ง เทพมหานคร  และตาง จังหวัด  จํ านวน  3  แห ง  มหาวิทยาลัยในกรุ ง เทพฯ  คือ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดกลุมทดลอง 50 คน และกลุม
ควบคุม 50 คน มหาวิทยาลัยในตางจังหวัด คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกลุมทดลอง 50 คน 
และกลุมควบคุม 50 คน จุดมุงหมายของการวิจัย คือ เพ่ือใหผูเขารวมอบรมเห็นความสําคัญของ
การวางแผนชีวิตแกนิสิตนักศึกษา ผลการทดลองพบวา มีนักศึกษาที่เขารับการอบรมวางแผน
ชีวิตและอาชีพสามารถพัฒนาความคิดมุงอนาคต และวุฒิภาวะทางอาชีพ ไดสูงกวานักศึกษาที่
ไมไดรับการอบรม 

ศิริพร  โอภาสวัตชัย (2543 : 144) ไดศึกษาการมุงเปาหมายเพื่อการเรียนรูมีอิทธิพลตอ
การเรียนรูโดยการกํากับตนเอง อธิบายไดวาผูที่มีการมุงเปาหมายเพื่อการเรียนรูมีลักษณะการ
เรียนที่เนนความเขาใจเนื้อหาสาระและสื่อการสอน มีความตองการที่จะเรียนแมผลการเรียน
อาจจะไมดี เม่ือเผชิญความยากลําบาก หรือความลมเหลวผูเรียนที่มุงเปาหมายการเรียนแบบน้ี
จะมีความเพียรพยายามมากขึ้น 
 นันทนา  จันทรฝน  (2545 : 83-84) ไดทําการศึกษาตัวแปรที่สัมพันธกับความคาดหวัง
ในอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ดวยการวิเคราะหพหุระดับ โดยศึกษาจากกลุม
ตัวอยางที่เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2544 โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย จํานวน 719 คน  ผลการศึกษา
พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการกระตุนทางการศึกษาของ
ครอบครัว มีคาเทากับ 0.954 , 0.373 และ 0.112 ตามลําดับ ซ่ึงสงผลตอความคาดหวังใน
อนาคตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา และตัวแปรระดับหองเรียน ดาน
สภาพแวดลอมในหองเรียน มีคาเทากับ 0.598 ซ่ึงสงผลตอความคาดหวังในอนาคตอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคาน้ําหนักความสําคัญของประสิทธิภาพการสอนของครู 
สงผลตอความคาดหวังในอนาคตอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ภัทรียา มาลาทอง (นันทนภัส การะเกตุ. 2547: 24; อางอิงจาก ภัทรียา มาลาทอง. 
2545) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการตั้งเปาหมายการเรียนอยางมีความสุขกับทัศนคติตอ
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุมตัวอยางเปน
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นักศึกษาชั้นปที่ 1-4 จํานวน 382 คน ผลการวิ จัยพบวา การตั้งเปาหมายการเรียนมี
ความสัมพันธทางบวกกับทัศนคติตอวิชาชีพพยาบาล อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

ชูชีพ ออนโคกสูง และอนุสรณ อรรถศิริ (2549 :  53) ไดศึกษาพลังความสามารถแหงตน   
เปาหมายในการเรียน ความเปนไปไดที่จํากิจกรรมการเรียน และแรงจูงใจ ผลปรากฏวาพลัง
ความสามารถแหงตนมีความสัมพันธทางบวกกับเปาหมายในการเรียน และความเปนไปไดที่จะ
กระทํา   กิจกรรมการเรียนของนิสิต อยางมีนัยสําคัญ  นิสิตที่มีพลังความสามารถแหงตนมากจะ
มีเปาหมายในการเรียนชัดเจน  ในทางตรงขามหากพลังความสามารถแหงตนต่ําก็จะมีเปาหมาย
ในการเรียนไม  ชัดเจน 

จากงานวิจัยขางตนสามารถสรุปไดวา การตั้งเปาหมายชวยใหมีแนวทางในการกระทํา    
พฤติกรรมตางๆ อยางเหมาะสม กอใหเกิดแรงจูงใจภายในและนําไปสูความสําเร็จที่ตรงกับ
ความคาดหวังไวไดตรงตามความเปนจริงมากขึ้น 
 

งานวิจัยในตางประเทศ 
โรเบิตต เจ ไรท และ แอนดริว จี บีน (Robert J. Wright; & Andrew G. Bean. 1974; 

277-283) ไดทําการวิจัยเรื่อง “The Influences if Socioeconomic Status in predictability of 
College” เพ่ือศึกษาอิทธิพลของฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมในการพยากรณผลการเรียนใน
วิทยาลัย กลุมตัวอยางประชากรเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 1631 คน ตัวแปรที่ศึกษาไดแก 
เพศ รายไดของครอบครัว อาชีพของบิดาและการศึกษาของมารดา โดยใชแบบสอบถามความ
ถนัดทางการเรียนดานภาษา และคณิตศาสตร และใชเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาปที่ 1 ใน
มหาวิทยาลัยดวย นําผลมาวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูง สามารถประสบผลสําเร็จในการ
เรียนในวิทยาลัยไดดีกวานักศึกษาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ํากวา 

คาลหและเคลลี่ (Kahle; & Kelly. 1984 : online) ไดศึกษาเรื่องการทําการบานของเด็ก
ในวิชาคณิตศาสตรเปรียบเทียบระหวางวิธีการจัดการตนเองโดยใหนักเรียนกําหนดเปาหมาย
ดวยตนเองกับวิธีใหผูปกครองควบคุมดูแลพฤติกรรมของเด็กในการทําการบาน กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนเกรด 2-4 แบงเปน 3 กลุม กลุมทดลองที่ 1 ฝกใหกําหนดเปาหมายดวยตนเอง 
กลุมทดลองที่ 2 ฝกอบรมผูปกครองใหคอยควบคุมการทําการบานของเด็ก แลวบันทึกในแบบ
บันทึก สวนกลุมควบคุม ไมไดรับการฝกใดๆ ใชเวลาทดลอง 6 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา กลุม
ทดลองที่ 1 สามารถพัฒนาความถูกตองของการบานมากขึ้นกวากลุมทดลองที่ 2 สวนอัตราการ
ทําการบานเสร็จสมบูรณเพ่ิมขึ้นทั้งในกลุมทดลองที่ 1 และ 2 สวนกลุมควบคุมไมมีอัตราการ
เพ่ิมขึ้นในการทําการบาน 

มอรแกน (Morgan. 1985 : online ) ไดศึกษาการตั้งเปาหมายระยะสั้นรวมกับการเตือน
ตนเองอันมีผลตอผลสัมฤทธิ์และความสนใจในกิจกรรม กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 
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จํานวน 240 คน คัดเลือกจากนักเรียนที่มีคะแนนสูง ปานกลาง และต่ํา กลุมละเทาๆ กัน โดย
พิจารณาจากคะแนนที่ไดจากการสอบคัดเลือกเขาเรียนของนักศึกษา ผูวิจัยจัดกลุมทดลอง 4 
กลุม ทุกกลุมจะไดรับการฝกการเตือนตนเอง โดยกลุมที่ 1 ตั้งเปาหมายระยะสั้น กลุมที่ 2 สอน
การใชเวลาในการเรียน กลุมที่ 3 ตั้งเปาหมายระยะยาว กลุมที่ 4 เปนกลุมควบคุม ผลการวิจัย
พบวา กลุมที่ตั้งเปาหมายระยะสั้นมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนตอนปลายปดีกวากลุมที่สอนการใช
เวลาในการเรียน กลุมที่ตั้งเปาหมายระยะยาวและกลุมควบคุม นอกจากนี้ กลุมที่ตั้งเปาหมาย
ระยะสั้นยังมีความสนใจในกิจกรรมสูงกวาทุกกลุมอีกดวย 

มีคและคณะ (Meece et al 1988 : 514 – 523) ที่ทําการวิจัยพบวาผูเรียนที่มีการมุง
เปาหมายเพื่องาน มีรายงานกิจกรรมการกํากับตนเองมากกวา จึงอาจกลาวไดวาการมุง
เปาหมายเพื่อการเรียนรูเปนปจจัยที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรูโดยการกํากับทั้งในผูเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา   

แอบลารด และลิพชูลท (Ablard and Lipschultz. 1998 : 94-101) ซ่ึงทําการวิจัยใน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เกรด 11  พบวาการมุงเปาหมายเพื่อการเรียนรูเปนตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกับการเรียนรูโดยการกํากับตนเอง 

อัลบายลี (Albaili. 1998 : 195 – 203) ทําการวิจัยในนักศึกษาระดับวิทยาลัยในรัฐอาหรับ    
เอมิเรท พบวานักศึกษาที่มีการมุงเปาหมายเพื่อผลงานมีการใชกลยุทธแบบฝกซ้ํา สูงกวากล
ยุทธแบบอ่ืนขณะที่นักศึกษาที่มีการมุงเปาหมายเพื่อการเรียนรูมีการใชกลยุทธการศึกษาแบบ
ลงรายละเอียดสูงกวา ซ่ึงกลาวไดวานักศึกษาที่มีการมุงเปาหมายเพื่อผลงานมีการใชกลยุทธการ
เรียน เชนเดียวกันกับนักศึกษาที่มีการมุงเปาหมายเพื่อการเรียนรู แตอาจจะใชกลยุทธการเรียน
ที่แตกตางออกไป 
 กูลาติ (Gulati.1968. : 480-A) ไดสํารวจแรงจูงใจที่สัมพันธกับอาชีพของนักเรียนใน
เกรด 10 ของโรงเรียนรัฐปญจาบ ประเทศอินเดีย  จํานวน 106 คน ผลการสํารวจพบวา บิดา
มารดามีอิทธิพลตอเด็กเกี่ยวกับคานิยมและแรงจูงใจมาก 
 อาลี และแม็คอินเนอรเนย (Jinnat Ali and Dennis M.McInerney. 2005: online) ได
ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการเรียนโดยใชแบบทดสอบ Inventory of School Motivation (ISM) ซ่ึง
ไดทําการศึกษากับนักเรียนที่มีอายุระหวาง 7 – 12 ป ในโรงเรียนมัธยมที่มีนักเรียนชนชาติ
ตางๆจํานวน 41 โรงเรียนในประเทศออสเตรเลีย โดยมีกลุมตัวอยาง จํานวน 8,963 คน  จาก
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนนั้นคือความแตกตางดาน
พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมของนักเรียน 
 จากงานวิจัยขางตนสามารถสรุปไดวา การตั้งเปาหมายเพื่อการเรียนและการ
ตั้งเปาหมายเพื่อผลงานเปนปจจัยที่เอ้ือตอการเรียนและใชกลยุทธตางๆ ในการเรียนเพ่ือให
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว   
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2.  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
 สืบเน่ืองจากรัฐบาลไดมีนโยบายกาศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพราะไดเล็งเห็นวาการจัด
การศึกษาภาคบังคับใหพลเมืองของชาติเพียง 6 ปน้ัน ไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตทานกลาง
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเปนไปอยางรวดเร็ว อีกทั้งความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการและเทคโนโลยี ทําใหวิถีชีวิตของคนในสังคมตองเปดกวางและจําเปนตองปรับเปลี่ยน
ใหสอดคลองกับสภาวะการณ จึงไดดําเนินการโดยดําลับคือ  เม่ือเดือนพฤษภาคม  2533  
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามขอเสนอของกระทรวงศึกษาธิการที่ไดเสนอใหมีการขยายการศึกษา
ภาคบังคับตอไปอีก 3 ป  โดยประกาศในทองที่ที่มีความพรอมเปนปๆไป และในระหวางที่
ดําเนินการแกไขแผนการศึกษาแหงชาติและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของน้ันใหสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) ดําเนินโครงการนํารองขยายโอกาสทาง
การศึกษาโดยไมบังคับตอไปอีก 3 ป และ อีก 4 เดือน ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติใหขยายโอกาส
ทางการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมขึ้นอีก 3 ป ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา โยมอบให
กระทรวงมหาดไทยดําเนินการ และในเดือนพฤษภาคม  2534 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบให
กระทรวงศึกษาธิการดําเนินงานขยายโอกาสทางการศึกษา(โครงการนํารองขยายการศึกษาภาค
บังคับ) ไปยังสวนภูมิภาคโดยใหกระจายอยางทั่วถึง 
 ตอมาเม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2535 คณะรัฐมนตรีก็ไดอนุมัติใหกรุงเทพมหานครดําเนิน
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด โดยการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนที่จบ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แลวไดเรียนเพ่ิมขึ้นอีก 3 ป ซ่ึงกรุงเทพมหานครไดเร่ิมดําเนินการเปด
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาครั้งแรกเมื่อปการศึกษา 2535 จํานวน 4 โรงเรียน และมี
นโยบายดําเนินการเปดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตอไปทุกป จนสิ้นสุดแผนพัฒนา
การศึกษากรุงเทพมหานครฉบับที่ 4 คือป พ.ศ. 2539  หลังจากนั้นอาจจะพิจารณาตามความ
จําเปนและเหมาะสม (สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร. 2538 : 2) 
  

2.1 ระบบบรหิารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  
       ระบบบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานครเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 31 ตุลาคม  
2528 เรื่องการจัดระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2528 และแกไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน  2530  เรื่องการแบงสวนราชการภายในหนวยงานและ
การกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการ กรุงเทพมหานคร มติ กก ครั้งที่ 6/2541 วันที่ 20 
กรกฎาคม 2541 เรื่องอนุมัติปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังตามโครงการจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป ของสํานักงานเขต ตลอดจนประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 31 มีนาคม  
2535  เรื่องการแบงสวนราชการภายในหนวยงานและการกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการ
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กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 14) ดัง น้ัน รูปแบบโครงการสรางระบบบริหารการศึกษา
กรุงเทพมหานครในปจจุบันเปนดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 1 ระบบบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
 
1.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และประกาศ 
    กรุงเทพมหานคร 
2. ตามระเบียบวาดวยคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  
    พ.ศ.2532 
3. ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยกกลุมโรงเรียน  พ.ศ.2525 
4. ตามแผนงานพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2530-2535) 

(สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 2544 : 3) 

2  คณะที่ปรึกษา 2  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 2  สภากรุงเทพมหานคร 

2  ปลัดกรุงเทพมหานคร 

4  กลุมเขต/โซน 

2  สํานักอื่นๆ 2  สํานักการศึกษา 

2  สํานักงานเขต 2  สภาเขต 

2  ฝายการศึกษา 

1  คณะกรรมการศึกษา/โรงเรียน 

2  ศูนยวิชาการเขต 

3 กลุมโรงเรียน 2  โรงเรียนประถมศึกษา 
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โดยกลุมเขต/โซน ตามแผนงานพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3     
(พ.ศ.2530 - 2535) ในแตละสํานักงานเขตจะแบงสวนราชการออกเปนดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
   ฝายปกครอง         งานสรรพากร 
   ฝายทะเบียน         งานสัสดี 
   ฝายโยธา         งานเกษตร (ถามี) 
   ฝายอนามัย         งานปศุสัตว (ถามี) 
   ฝายรายได         แรงงานเขต (ถามี) 
   ฝายรักษาความสะอาด        จัดหางาน (ถามี) 
   ฝายการศึกษา 
   ฝายคลัง 
   ฝายสงเสริมและพัฒนาชุมชน 
   โรงเรียนประถมศึกษา 
 

ภาพประกอบ 2 สวนราชการของสํานักงานเขต 
(สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร.2545 : 5) 

 
 สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2544 : 6) ไดกําหนดอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของสํานักงานเขต และฝายการศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไวดังน้ี 
 สํานักงานเขต  มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและการอบรมดูแล
โรงเรียนประถมศึกษา 
 ฝายการศึกษา  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกบังานธุรการ การเงิน บัญชแีละพัสดุ
จัดทําฎีกาเบิกจายเงินประเภทตางๆ การควบคุมจัดทําทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ เก็บรักษา
รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ การปฏิบัตติาม
พระราชบัญญัติประถมศึกษา กําหนดชื่อโรงเรียน งานกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษา ตรวจ
เยี่ยมโรงเรียน รวมพิธีการและกิจกรรมตางๆของโรงเรียน ดําเนินการเกี่ยวกับการทาํหนาที่ของ
ขาราชการและลูกจางในโรงเรียนและในฝายการศกึษา การนิเทศการศึกษา ดําเนินงานศูนย
วิชาการเขตและปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

สภาเขต สํานักงาน

สวนราชการกรุงเทพมหานคร สวนราชการอื่น 
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 สวนการบริหารจัดกรในโรงเรียนขยายโอกาสนั้น จะมีการบิหารที่เปนสวนหนึ่งภายใต
การบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา คดิเปนรอยละ 88.14 และมีการบริหารโดยแบงสวน
ราชการแยกเปนอิสระจากระดับประถมศกึษา คิดเปนรอยละ 11.86 ดังแผนภูมิตอไปน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 การบริหารจัดการที่เปนสวนหนึ่งของโรงเรียนประถมศึกษา 
(สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. 2544 : 51) 

 

กรรรมการมูลนิธิ ผูอํานวยการ กรรมการโรงเรียน 

ผูชวยผูอํานวยการ 

หัวหนาสายชั้น 

หัวหนาหมวดวิชา/หัวหนากลุมประสบการณ 

ครูผูสอน 

นักเรียน 
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2.2 นโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
      กรุงเทพมหานครเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษา
เฉพาะการศึกษาภาคบังคับ กรุงเทพมหานครไดสนองนโยบายรัฐบาลที่เตรียมการขยายกรศึกษาภาค
บังคับเพ่ิมขึ้นอีก 3 ป และเพื่อเปนการสนองนโยบายของรัฐบาลดังกลาว แผนพัฒนาการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535 – 2539) ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการขยายโอกาสทาง
การศึกษาโดยมีแนวปฏิบัติ ดังน้ี 
 2.1 เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
ความตองการของทองถิ่น โดยเนนบริการแกเด็กผูดอยโอกาส 
 2.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน และอาคารเรียนที่ใหเหมาะสม 
 2.3 เรงพัฒนาครูผูสอน 
 2.4 สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนเปดสอนวิชาชีพที่สอดคลองกับสภาพทองถิ่น 
 2.5 ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและเรงพัฒนาโรงเรียนใหไดมาตรฐานทางวชิาการ 
 2.6 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการเพิ่มนําผลไปแกไขปญหาการเรียนการสอนและ
ปรับปรุงพัฒนาเทคนิควิธีการสอน 
 นอกจากนี้แผนพัฒนาการศึกษาของสํานกัการศึกษา ระยะแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2540 – 2544) ยังไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการขยายโอกาสทางการศึกษาไว
ดังน้ี 
 1. จัดตั้งองคกรในรูปคณะกรรมการเพื่อบริหารและจัดการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาใน
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
 2. วางระบบการติดตามผลนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหมีประสิทธผิล 

3. จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรยีน
และชุมชนโดยเฉพาะอาชพีหลักของทองถิ่น 

4. สงเสริมใหเอกชน ชุมชน องคกรพัฒนาสถาบันตางๆ ไดมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาในรปูแบบที่หลากหลาย 
 

2.3 วัตถุประสงคและเปาหมาย 
      กรุงเทพมหานครไดดําเนินการเปดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาโดยมี
วัตถุประสงคดังน้ี (สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร. 2538 : 3) 
      4.3.1 เพ่ือใหนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เปนกลุมเดินที่ดอยโอกาส
จะศึกษาตอ เน่ืองจากครอบครัวมีฐานะเศรษฐกิจยากจนหรืออยูหางไกลโรงเรียนมัธยมศึกษา ได
มีโอกาสศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ซ่ึงเปนการพัฒนาความพรอมที่จะเขาสู
ตลาดแรงงาน และพ้ืนฐานที่จะศึกษาตอในระดับสูงขึ้น 
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     4.3.2 เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลที่เรงรัดการขยายการศึกษาในระดับพ้ืนฐานให
กวางขวางออกไปและนําไปสูการขยายการศึกษาภาคบงัคับในที่สุด 
     4.3.3 เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนของรัฐบาลในสวนที่ยัง
ไมทั่วถึง โดยเปดในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีอยูแลว 
 ส วน เป าหมายของของการ เป ด โครงการขยายโอกาสทางการศึ กษานั้ น 
กรุงเทพมหานครไดวางแผนดําเนินการเปดโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ดังน้ี 
(สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. 2538 : 4) 
 

ตาราง 1 การวางแผนดําเนินการในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

  ปงบประมาณ 
 หนวยนับ 2535 2536 2537 2538 2539 หมายเหตุ 
โรงเรียน โรงเรียน 4 8 10 15 15 
หองเรียน หอง 8 16 20 30 30 
นักเรียน คน 320 640 800 1,200 1,200 

โรงเรียนละ 2 
หองเรียน นักเรียน
หองเรียนละ 45 คน 

 
 

 สํานักการศึกษา เริ่มดําเนินการตั้งแตปการศึกษา 2535 โดยไดดําเนินการเปดสอน
ระดับมัธยมศกึษาตอนตนในโรงเรียนประถมศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ตามโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษา ดังน้ี (สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. 2544 : 51-54) 
 

  ปการศึกษา 2535 จํานวน    4   โรงเรียน 
  ปการศึกษา 2536 จํานวน  12   โรงเรียน 
  ปการศึกษา 2537 จํานวน    6   โรงเรียน 
  ปการศึกษา 2538 จํานวน    7   โรงเรียน 
  ปการศึกษา 2539 จํานวน  15   โรงเรียน 
  ปการศึกษา 2540 จํานวน    4   โรงเรียน 
  ปการศึกษา 2541 จํานวน    4  โรงเรียน 
  ปการศึกษา 2542 จํานวน    3   โรงเรียน 
  ปการศึกษา 2543 จํานวน    1  โรงเรียน 
  ปการศึกษา 2544 จํานวน    2   โรงเรียน 
     รวมทั้งสิ้น 58   โรงเรียน 
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2.4  การดําเนินงาน 
       สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  (2544 : 3-5) ไดแตงตั้งคณะกรรมการการ
ดําเนินงานประกอบดวย ผูแทนทุกกองของสํานักการศึกษา ทําหนาที่ที่วางแผนการเปดในแตละ
ปการศึกษา วางหลักเกณฑการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความเหมาะสม โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานดังน้ี 
       1. ประมาณเดือนตุลาคมของแตละป  สํานักการศึกษาแจงสํานักงานเขตทุกเขตให
ทําการสํารวจโรงเรียนที่มีความพรอมตามเกณฑที่กําหนดไว สงรายชื่อไปยังสํานักการศึกษา 
       2. สํานักงานการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ ออกไปสํารวจและพิจารณาความ
พรอมดังกลาว และคัดเลือกโรงเรียนที่จะเปดดําเนินการเปนปๆ ไป 
       3. แจงชื่อโรงเรียนที่เปดดําเนินการในแตละปไปยังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนจัด
เขากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยกลุมโรงเรียน
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2534 โดยกระทรวงศกึษาธิการจะออกเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
       4. หนวยงานทีเ่กี่ยวของมีหนาที่รับผดิชอบภารกิจเกี่ยวกบัโครงการขยายโอกาสดังนี้ 
  4.1 สํานักเลขานุการสํานัก โดยฝายชางและบริการ ทําหนาที่เกี่ยวกับการ
กอสรางอาคารเรียน ตลอดจนซอมแซมอาคารสถานที่เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนวางแผน
เกี่ยวกับการของบประมาณดําเนินการดังกลาว 
  4.2 กองการเจาหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรคูและลูกจางวางแผนใน
การจัดสรรอัตราครู การจัดทําของบประมาณเกี่ยวกับเงินเดือน คาจางตางๆ 
  4.3 กองโรงเรียน ทําหนาที่ดําเนินการจัดซื้อ การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ จัดสรร
งบประมาณคาใชจายใหแกโรงเรียน จัดทําคําของบประมาณเกี่ยวกับการดําเนินการของ
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 
  4.4 กองวิชาการ ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อการหาเอกสาร คูมือครู หลักสูตร
หนังสือ เพ่ือใชประกอบการเรียนการสอนและเขาหองสมุดของโรงเรียนตลอดจนควบคุมตรวจสอบ
คุณภาพทางการศึกษาจัดทํางบประมาณเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาว 
  4.5 หนวยศึกษานิเทศก ดําเนินการเกี่ยวกับการอบรมพัฒนาผูบริหารโรงเรียน 
ครู และผูเกี่ยวของใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหาร จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
สัดและประเมินผลไดตามแนวทางของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน การจัดหาสื่ออุปกรณ 
หลักสูตร คูมือครู ประกอบการอบรม นิเทศติดตามผลการดําเนินการของโรงเรียน รายงานการ
ดําเนินงานของโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาจัดทําแผนงานโครงการเพื่อของบประมาณ
ดําเนินงานการอบรมพัฒนาครู 
  4.6 กองคลังดําเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมแผนงานโครงการ ของหนวยงานตางๆ  จัดทาํ
แผนงานรวมเพื่อของบประมาณจากสํานักงบประมาณและกรุงเทพมหานคร จัดทําตรวจสอบเกี่ยวกับการ
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เบิกจายเงินงบประมาณตามโครงการแนะนําเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจางเกี่ยวกับงบประมาณในโครงการ
ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  4.7 สํานักงานเขต ดําเนินการควบคุม ประมานงาน สนับสนุนการดําเนินการงาน
ของโรงเรียน ดําเนินการเบิกจายงบประมาณตามโครงการตรวจเยีย่มใหขวัญกําลังใจ ติดตาม
ชวยเหลือโรงเรียน 
 

2.5 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
      สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2538: 5 – 10) จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2533) ดังน้ี 
      1. หลักสูตร ประกอบดวย วิชาบังคับแกน วิชาบังคับเลือก วิชาเลือกเสรี และ
กิจกรรม 
 จากวิชาบังคบัเลือก เลือกเสรี และกิจกรรม ผูเรียนสามารถเลือกเรยีนวิชาชีพไดมากขึ้น
ทั้งสามารถจัดสอนวิชาชีพทีส่อดคลองกับความตองการของทองถิ่น โดยจัดการศึกษาระดับน้ีให
มีความยืดหยุนในการเรียนการสอนและการปฏิบัติจริง สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร มีการประสานงานในการฝกอบรม การนําทรัพยากรในทองถิน่มาใชใน
การจัดการศึกษา และใหมีความตอเน่ืองกับหลักสตูรประกอบดวย 
     2. เวลาเรียน 
        2.1 กาํหนดเวลาเรียนประมาณ  3 ป หรือ 6 ภาคเรียน 
        2.2 ในปการศึกษาหนึ่งไดแบงเวลาเรียนเปน 2 ภาค ภาคเรียนละ 20 สัปดาห อาจ
เปดภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามที่ตองการ 
        2.3 สัปดาหหน่ึงตองเปดสอนไมนอยกวา 5 วันๆ ละไมนอยกวา 7 คาบๆ ละ 50 
นาที รวมอยางนอย 35 คาบ 
        2.4 ไดเรียนตามหลักสูตรอยางนอยสัปดาหละ 30 คาบ และใหโรงเรียนจัดให
นักเรียนเขารวมกิจกรรมอีก 5 คาบ ดังน้ี 
  2.4.1 กิจกรรมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเร่ืองการจัดกิจกรรมใน
สถานศึกษาสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 คาบ 
  2.4.2 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน 1 คาบ 
  2.4.3 กิจกรรมแนะแนว/แกปญหา/กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู  1  คาบ 
  2.4.4  กิจกรรมอิสระ เชนการฝกดวยตนเอง การฝกอาชีพ  2  คาบ 
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  3. หนวยการเรียน 
      3.1 รายวิชาที่เรียน 2 คาบ/สัปดาห/ภาค/ใหนับเปน 1 หนวยการเรียน 
      3.2 รายวิชาใดที่กําหนดใหเรียนมากกวา หรือนอยกวา 2 คาบ/สปัดาห/ภาคเรียน 
ใหนับหนวยการเรียนมากขึน้หรือนอยลงตามสัดสวนนัน้ๆ 
 4. วิชาที่เรียน 
    หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) กําหนด
วิชาที่เรยีนไว  4  ลักษณะ คือ 
 4.1 วิชาบังคบั กําหนดใหผูเรียนทุกคนตองเรียนเหมือนกัน ทุกโรงเรียน จํานวน 
57 หนวยการเรียน ดังน้ี 
  - วิชาบังคบัแกน จํานวน 38 หนวยการเรียน 
  - วิชาบังคบัเลอืก กําหนดใหผูเรียนทุกโรงเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความ
สนใจ จํานวน 18 หนวยการเรียน 
 4.2 วิชาเลือกเสรี กําหนดใหผูเรียนแตละคนเลือกเรียนไดตามที่สถานศึกษาแตละ
แหงเปดทําการสอน  รวมจํานวน 33 หนวยการเรียน 
 5. กิจกรรม  สถานศึกษาจะตองจัดกิจกรรมซึ่งกําหนดตามหลักสูตรและนักเรียนตอง
ปฏิบัตใิหครบกําหนดตามเกณฑดังน้ี 
 5.1 กิจกรรมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดกิจกรรมใน
สถานศึกษาสงักัดกระทรวงศึกษาธิการดังน้ี 
  - กิจกรรม ลูกเสือ /เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวน 1 คาบ/
สัปดาห/ภาค 
  - กิจกรรมชุมนุมตางๆ จํานวน 1 คาบ/สปัดาห/ภาค 
  - กิจกรรมแนะแนว หรือกิจกรรมแกไขปญหาหรือกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู 
จํานวน 1 คาบ/สัปดาห/ภาค 
  - กิจกรรมอิสระของผูเรียน จํานวน 2 คาบ/สัปดาห/ภาค 
 การเรียน ผูเรียนสามารถเทยีบโอนผลการเรียนจากหลกัสูตรหนึ่งไปอีกหลักสูตรหนึ่งได 
โดยดําเนินการตามแนวทางที่กระทรวงศกึษาธิการกําหนด 
 การประเมินผลการเรียน ใหมีการประเมินผลการเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2533) 
 การจบหลักสตูร  ผูเรียนจะตองจบหลักสตูรการศึกษาเมื่อไดปฏิบัติ ดังน้ี 
 1. ตองเรียนวชิาบังคับแกน วิชาบังคบัเลอืก วิชาเลือกเสรี ตามที่กําหนดไวในโครงสราง
ของหลักสูตร จํานวน 90 ขอ ทุกรายวิชาตองไดรับการตัดสินผลการเรียน 
 2. ตองไดหนวยการเรียนวชิาบังคับแกน วิชาภาษาไทยและสังคม 
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 3. ตองไดหนวยการเรียนทัง้สิ้นไมนอยกวา 80 หนวยการเรียน 
 4. ตองเขารวมกิจกรรม ดังน้ี 
     4.1 กิจกรรมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 คาบ / สัปดาห 
    4.2 กิจกรรมลูกเสือ หรือเนตรนารี หรือยุวกาชาด หรือผูบําเพ็ญประโยชน  1 คาบ/สัปดาห 
    4.3 กิจกรรมแนะแนวหรือแกไขปญหา 
    4.4 กิจกรรมอิสระ 
 แตละกิจกรรมที่เลอืกเรียน ตองมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาที่
กําหนดในกิจกรรมนั้นๆ ในแตละภาคเรียน และตองผานจุดประสงคสําคัญของกิจกรรมตามที่
กําหนด โดยนักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรกําหนดจะไดรับประกาศนียบตัรสาํเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนมีศักดิ์และสิทธิ์แหงประกาศนียบตัร น้ันเหมือนกับนักเรียนทีจ่บ
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่กรมสามัญศึกษาดําเนินการทุกประการ 
 

 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาเปาหมายทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 4. การดําเนินการวิจัย และเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การวิเคราะหขอมูล 
 6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

1. ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ซ่ึงมีจํานวน 87 โรงเรียน 
รวมจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 8,232 คน 
 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน 10 โรงเรียน รวม
จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 500 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบงาย (Sample Sampling)  
ดังรายละเอียดในตาราง 2 
 

ตาราง 2 จํานวนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 

ลําดับที่ โรงเรียน จํานวนหองเรียน จํานวนนักเรียน 
1 โรงเรียนกิ่งเพชร 2 50 
2 โรงเรียนวัดชัยมงคล 2 50 
3 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 2 50 
4 โรงเรียนประชาราษฏรบําเพ็ญ 2 50 
5 โรงเรียนสามเสนนอก 3 50 
6 โรงเรียนวิชูทิศ 3 50 
7 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห 5 50 
8 โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม 2 50 
9 โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ 2 50 
10 โรงเรียนวิจิตรวิทยา 2 50 
 รวม 25 500 
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2. เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามเปาหมายทางการเรียนของนักเรียน
แบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ  โดยลักษณะแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 
 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของนักเรียนจํานวน 4 ขอ คือ เพศ  
ระดับผลการเรียน ระดับการศึกษาของผูปกครอง ระดับอาชีพของผูปกครอง 
 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเปาหมายทางการเรียนของนักเรียนจํานวน 50 ขอ 
ประกอบดวยเปาหมายทางการเรียน 7 ดาน คือ  
  1. เปาหมายภาระหนาที่ทางการเรียนรู (Task) 
  2. เปาหมายความอุตสาหะทางการเรียน (Effort) 
  3. เปาหมายเพื่อการแขงขัน (Competition) 
  4. เปาหมายเพื่อพลังทางสังคม (Social Power) 
  5. เปาหมายเพื่อใฝสัมพันธ (Affiliation) 
  6. เปาหมายเพื่อความเกี่ยวของทางสังคม (Social Concern) 
  7. เปาหมายเพื่อใหไดรับคําชมและรางวลั (Praise and Token) 
 

3. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การสรางเครื่องมือที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา คือ แบบสอบถามเปาหมาย
ทางการเรียนของนักเรียน มีรายละเอียดของขั้นตอนในการสรางและหาคุณภาพของ
แบบสอบถาม ดังน้ี 
 1. ศึกษาหลักเกณฑและวิธกีารสรางขอความ จากตํารา ทฤษฎี เอกสารและงานวจัิยที่
เกี่ยวของ 

2. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถามเปาหมายทางการเรียนของนักเรียน ทั้ง 
7 ดาน คือ 1) เปาหมายภาระหนาที่ทางการเรียนรู (Task) 2) เปาหมายความอุตสาหะทางการ
เรียน (Effort) 3) เปาหมายเพื่อการแขงขัน (Competition) 4) เปาหมายเพื่อพลังทางสังคม 
(Social Power) 5) เปาหมายเพื่อใฝสัมพันธ (Affiliation) 6) เปาหมายเพื่อความเกี่ยวของทาง
สังคม (Social Concern) 7) เปาหมายเพื่อใหไดรับคําชมและรางวลั (Praise and Token) โดย
ศึกษาจากงานวิจัยของ อาลี และ แม็คอินเนอเนย (Ali and McInerney:2005) เรื่อง การใช
แบบทดสอบ Inventory of School Motivation (ISM) ในการวัดแรงจูงใจกับนักเรียน 7 กลุม
วัฒนธรรม เพ่ือใชในการศึกษาคนควา 
 3. นิยามเปาหมายทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 7 ดาน 
 4. สรางขอความของแบบสอบถามเปาหมายทางการเรียนของนักเรียน ใหครอบคลุม
ตามนิยามเปาหมายทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 7 ดาน จํานวน 71 ขอ จําแนกตามเปาหมาย
ทางการเรียนของนักเรียน 7 ดาน ดังน้ี 
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  1) เปาหมายภาระหนาที่ทางการเรียนรู (Task) จํานวน 9 ขอ 
  2) เปาหมายความอุตสาหะทางการเรียน (Effort) จํานวน 13 ขอ 
  3) เปาหมายเพื่อการแขงขัน (Competition)  จํานวน 9 ขอ 
  4) เปาหมายเพื่อพลังทางสังคม (Social Power) จํานวน 10 ขอ 
  5) เปาหมายเพื่อใฝสัมพันธ (Affiliation)  จํานวน 7 ขอ 
  6) เปาหมายเพื่อความเกี่ยวของทางสังคม (Social Concern) จํานวน 10 ขอ 
  7) เปาหมายเพื่อใหไดรับคําชมและรางวลั (Praise and Token) จํานวน 13 ขอ 
จากนั้นนําเสนอใหประธานและคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบความถูกตอง 
 5. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว นําเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก       
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พาสนา จุลรัตน อาจารย ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง และอาจารย              
ดร.สกล วรเจริญศรี เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงประจักษ (Face Validity) พิจารณา
ขอความในแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช ความสอดคลอง
กับนิยามศัพทเฉพาะ 
 6. นําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญมา
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ แลวนําไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนชุมชนหมูบานพัฒนา จํานวนนักเรียน 54 คน และโรงเรียนเสนานิคม จํานวนนักเรียน 
46 คน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง จํานวนทั้งสิ้น 100 คน แลวนํามา
ตรวจวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (Discrimination) และคัดเลือกขอความที่มีคา
อํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .20 - .858 และนํามาหาคาความเชื่อม่ัน โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990: 50) ซ่ึงไดคาความเชื่อม่ันในแตละดาน
ดังน้ี 
  1) เปาหมายภาระหนาที่ทางการเรียนรู (Task)ไดคาความเชื่อม่ัน เทากับ .826 มี
ขอคําถามจํานวน 6 ขอ 
  2) เปาหมายความอุตสาหะทางการเรียน (Effort)ไดคาความเชื่อม่ัน เทากับ .780 
มีขอคําถามจํานวน 10 ขอ 
  3) เปาหมายเพื่อการแขงขัน (Competition)ไดคาความเชื่อม่ัน เทากับ .693 มีขอ
คําถามจํานวน 6 ขอ 
  4) เปาหมายเพื่อพลังทางสังคม (Social Power)ไดคาความเชื่อม่ัน เทากับ .779 
มีขอคําถามจํานวน 7 ขอ 
  5) เปาหมายเพื่อใฝสัมพันธ (Affiliation)ไดคาความเชื่อม่ัน เทากับ .823 มีขอ
คําถามจํานวน 4 ขอ 
  6) เปาหมายเพื่อความเกี่ยวของทางสังคม (Social Concern)ไดคาความเชื่อม่ัน 
เทากับ .755 มีขอคําถามจํานวน 7 ขอ 
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  7) เปาหมายเพื่อใหไดรับคําชมและรางวลั (Praise and Token)ไดคาความเชื่อม่ัน 
เทากับ .780 มีขอคําถามจํานวน 10 ขอ 
 ไดขอคําถามรวมทั้งหมด จํานวน 50 ขอ เปนขอความทางบวกจํานวน 30 ขอ และ
ขอความทางลบจํานวน 20 ขอ 
 7. นําแบบสอบถามที่ไดจากขอ 6 มาทําการจัดพิมพ เพ่ือนําไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี 
 

ตัวอยางแบบสอบถามเปาหมายทางการเรียนของนักเรียน 
 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้ถามถึงเปาหมายทางการเรียนของนักเรียน  ขอใหนักเรียนอานและ
พิจารณาขอความในแบบสอบถามนี้อยางละเอียดทีละขอ แลวลงความเห็นวานักเรียนเห็นดวย
หรือไม มากนอยเพียงใด  โดยทําเครื่องหมาย   ในชองที่ตรงกับความเห็นหรือความเชื่อของ
นักเรียนมากที่สุดเพียงชองเดียว 
ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไป 

1)  เพศ     ชาย     หญิง 
2)  ระดับผลการเรียน  ( เฉลี่ยรวม  2  ปการศึกษา) 

    คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  3.00 – 4.00 

 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  2.00 – 2.99 

 คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา  2.00 
3)  ระดับการศึกษาของผูปกครอง 

    สูงกวาปริญญาตรี 

    ปริญญาตรี 

 ปวส.  หรืออนุปริญญา 

 ปวช.  หรือ  ม. 6 หรือ มศ. 5 หรือเทียบเทา 

 ม. 3  หรือ  มศ. 3  หรือเทียบเทา 

 ประถมศึกษา  ( ป.4 หรือ ป.6  หรือ  ป.7 หรือเทียบเทา หรือไมไดรับ
การศึกษา) 

  อ่ืนๆ ระบุ............................. 
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ตอนที่  2  แบบสอบถามเปาหมายทางการเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

ขอความ   เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

เปาหมายเพื่อภาระหนาที่ทางการเรียน 
ขอ(0) เมื่อมีโอกาสทุกครั้งฉันจะทําส่ิงนั้นใหดีกวาเดิม  

    

ขอ(00) ฉันทุมเทมากกับวิชาที่ฉันสนใจ      
เปาหมายเพื่อความอุตสาหะทางการเรียน 
ขอ(0) แมวาการบานจะยากและตองใชเวลาฉันไม
สนใจแตฉันก็พยายามทําใหเสร็จ  

    

ขอ(00) ฉันพยายามที่จะทําใหแนใจวาการบานที่ฉัน
ทํานั้นถูกตอง 

    

เปาหมายเพื่อการแขงขัน 
ขอ(0)  ฉันรูสึกวาการชนะเพื่อนๆในโรงเรียนเปนส่ิง
สําคัญมากสําหรับฉัน  

    

ขอ(00) การเปนที่ 1ในชั้นเรียนเปนส่ิงสําคัญสําหรับ
ฉัน 

    

เปาหมายเพื่อพลังทางสังคม 
ขอ(0) ฉันตั้งใจเรียนเพราะวาฉันจะไดอยูในกลุม
เพ่ือน  

    

ขอ(00)  ฉันตองการใหเพ่ือนๆในหองสนใจและเห็น
ความสําคัญของฉัน  

    

เปาหมายเพื่อใฝสัมพันธ 
ขอ(0) ฉันจะทํางานไดดีถาฉันตองทํางานรวมกับผูอ่ืน  

    

ขอ(00)  ฉันพยายามที่จะทําการบานรวมกับเพ่ือน
เทาที่ฉันจะทําได  

    

เปาหมายเพื่อความเกี่ยวของทางสังคม 
ขอ(0) จะเปนส่ิงที่ดีมากถานักเรียนในโรงเรียน
ชวยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องการเรียน 

    

ขอ(00) ฉันชอบชวยนักเรียนคนอื่นๆในโรงเรียนใน
เรื่องการเรียน 

    

เปาหมายเพื่อใหไดรับคําชมและของรางวัล 
ขอ(0) การไดรบัคําชมในเรื่องการเรียนจากครูเปนส่ิง
สําคัญสําหรับฉัน 

    

ขอ(00) รางวัลสําหรับการตั้งใจเรียนเปนส่ิงสําคัญ
สําหรับฉัน 
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เกณฑการใหคะแนน 
 การใหคะแนนแตละขอความมีนํ้าหนักตั้งแต 1 – 4 ดังน้ี 
  ขอความทางบวก ขอความทางลบ  
ตอบชองเห็นดวยอยางยิ่ง ใหคะแนน 4 1 คะแนน 
ตอบชองเห็นดวย ใหคะแนน 3 2 คะแนน 
ตอบชองไมเห็นดวย ใหคะแนน 2 3 คะแนน 
ตอบชองไมเห็นดวยอยางยิ่ง ใหคะแนน 1 4 คะแนน 

 
 
4. การดําเนินการวิจัย และเกบ็รวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยนําเครื่องมือไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยมีวิธีการเกบ็รวบรวมขอมูล
ตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2. ติดตอโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3. จัดเตรียมเครื่องมือ คือ แบบสอบถามเปาหมายทางการเรียนของนักเรียน ให
เพียงพอกับจํานวนกลุมตวัอยางและวางแผนดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. ดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลโดยผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง เพ่ือจะได
อธิบายใหนักเรียนในกลุมตวัอยางเขาใจจดุมุงหมายของแบบสอบถาม 
 5. นําแบบสอบถามที่ไดจากกลุมตวัอยางมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่ตั้งไว เพ่ือนํา
ผลมาวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐาน 
 
5. การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
 5.1 การวิเคราะหขอมูลเพือ่พัฒนาเครื่องมือ วิเคราะหขอมูลดังน้ี 
  5.1.1 การวิเคราะหขอมูลหาคาความอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอโดยใชสถติิตาม
วิธีการ t-test 
  5.1.2 การวิเคราะหขอมูลหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชสูตรหา 

คาสัมประสิทธแิอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 
 5.2 การวิเคราะหขอมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน วิเคราะหขอมูลดังน้ี 
      5.2.1 วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน โดยคํานวณหา คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของเปาหมายทางการเรียนของนักเรยีนในภาพรวมและรายดาน 
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5.2.2 วิเคราะหเปรียบเทยีบเปาหมายทางการเรียนในภาพรวมและรายดานของ
นักเรียนเม่ือจําแนกตามเพศ  (T-test Independent) 

5.2.3 วิเคราะหเปรียบเทียบเปาหมายทางการเรียนในภาพรวมและรายดานของ
นักเรียนเม่ือจําแนกตามระดับผลการเรียนและระดับการศึกษาของผูปกครอง  (One – Way 
ANOVA) 
 
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครัง้น้ี มีการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถติิตางๆ ดังตอไปน้ี 
 6.1 สถิติพื้นฐาน 
  6.1.1 หาคาเฉลี่ย (Mean) ของความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ และคะแนนจาก
แบบสอบถามของกลุมตัวอยาง โดยคํานวณจากสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 137) 
 
  6.1.2 หาคาความแปรปรวน (Variance) ของความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ และ
คะแนนจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง โดยคํานวณจากสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 142) 
 6.2 สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  6.2.1 หาคาอํานาจจําแนก (r ) ของขอคําถามของแบบสอบถามที่เปนมาตรสวน
ประมาณคาเปนรายขอ โดยใชสูตร t-test (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 215 – 216) 

  6.2.2 หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธิแอลฟา (α-
Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) โดยคํานวณจากสูตร (ณัฏฐพงษ เจริญพิทย. 2542: 
226) 
 6.3 สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน 
     6.3.1 เปรียบเทียบเปาหมายทางการเรียนในภาพรวมและรายดานของนักเรียนเม่ือ
จําแนกตามเพศ โดยคํานวณจากสูตร  T-test แบบไมอิสระตอกัน (T-test Independent) 

    6.3.2 เปรียบเทียบเปาหมายทางการเรียนในภาพรวมและรายดานของนักเรียนเม่ือ
จําแนกตามเกรดเฉลี่ยและระดับการศึกษาของผูปกครอง  (One – Way ANOVA) 

    6.3.3 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปาหมายทางการเรียนดาน
ภาระหนาที่ทางการเรียนของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยตางกัน และเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยเปาหมายทางการเรียนดานความอุตสาหะทางการเรียนของนักเรียนที่มีระดับผลการ
เรียนตางกัน โดยหาคาเฉลี่ย (X ) 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวเิคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลขอมูลจากการศกึษาคนควาครั้งน้ี เพ่ือใหเกิด
ความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
  X  แทน คาเฉลี่ย 
 SD. แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 n แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 
 t แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณา t – distribution 
 df แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degrees of Freedom) 
 SE แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
 ** แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยเสนอการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังน้ี 
 1. วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน โดยคํานวณหา คาเฉลี่ย (Mean: X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: SD.) ของเปาหมายทางการเรียนของนักเรียนในภาพรวมและ
รายดาน 
 2. วิเคราะหเปรียบเทียบเปาหมายทางการเรียนในภาพรวมและรายดานของนักเรียน
เม่ือจําแนกตามเพศ  (T-test Independent) 
 3. วิเคราะหเปรียบเทียบเปาหมายทางการเรียนในภาพรวมและรายดานของนักเรียน
เม่ือจําแนกตามเกรดเฉลี่ยและระดับการศึกษาของผูปกครอง  (One – Way ANOVA) 
 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ทั้งหมด 3 ตอน โดยในแตละตอนสามารถ
นําเสนอไดตามลําดับดังน้ี 
 ตอนที่ 1 นําเสนอคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของเปาหมายทางการเรียนของ
นักเรียนในภาพรวมและรายดาน 
 ตอนที่ 2 นําเสนอผลการเปรียบเทียบเปาหมายทางการเรียนในภาพรวมและรายดาน
ของนักเรียนเม่ือจําแนกตามเพศ 
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 ตอนที่ 3 นําเสนอผลการเปรียบเทียบเปาหมายทางการเรียนในภาพรวมและรายดาน
ของนักเรียนเม่ือจําแนกตามระดับผลการเรียนและระดับการศึกษาของผูปกครอง 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 นําเสนอคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของเปาหมายทางการเรียนของ
นักเรียนในภาพรวมและรายดาน 
 
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของเปาหมายทางการเรียนของนักเรียนใน

ภาพรวมและรายดาน 
 

เปาหมายทางการเรียน X  SD. 
แปล

ความหมาย 
ภาระหนาที่ทางการเรียน 3.21 0.41 ปานกลาง 
ความอุตสาหะทางการเรียน 3.12 0.44 ปานกลาง 
เพ่ือการแขงขัน 2.84 0.53 ปานกลาง 
เพ่ือพลังทางสังคม 2.74 0.54 ปานกลาง 
เพ่ือใฝสัมพันธ 3.10 0.47 ปานกลาง 
เพ่ือความเกี่ยวของทางสังคม 3.06 0.36 ปานกลาง 
เพ่ือใหไดรับคาํชมและของรางวัล 3.10 0.45 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.02 0.21 ปานกลาง 

 
จากตาราง 3 พบวา นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางมีเปาหมายทางการเรียนในภาพรวม

และรายดานอยูในระดับปานกลาง โดยที่นักเรียนมีเปาหมายทางการเรียนดานภาระหนาที่ทางการ
เรียนมากที่สุด รองลงมาเปนดานความอุตสาหะทางการเรียน สวนอันดับสามเปนดานเพ่ือใฝ
สัมพันธกับดานเพื่อใหไดรับคําชมและของรางวัล ในขณะนักเรียนมีเปาหมายทางการเรียนเพ่ือ
การแขงขันนอยที่สุด 
 
ตอนที่ 2 นําเสนอผลการเปรียบเทียบเปาหมายทางการเรียนในภาพรวมและรายดานของ

นักเรียนเม่ือจําแนกตามเพศ 
     ในการวิจัยครั้งนี้ไดทําการเปรียบเทียบเปาหมายทางการเรียนในภาพรวมและราย
ดานของนักเรียนเม่ือจําแนกตามเพศ โดยไดนําเสนอรายละเอียดของการวิเคราะหขอมูลแสดงดัง
ตาราง 4 
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ตาราง 4 เปรียบเทียบเปาหมายทางการเรียนในภาพรวมและรายดานของนักเรียนเม่ือจําแนก 
    ตามเพศ 
 

เปาหมายทางการเรียน เพศ X  SD. SE MD t df 
ชาย 3.10 0.43 0.03 

ภาระหนาที่ทางการเรียน 
หญิง 3.29 0.37 0.02 

-0.19 -5.12 432 

ชาย 3.04 0.46 0.03 
ความอุตสาหะทางการเรียน 

หญิง 3.18 0.40 0.02 
-0.14 -3.50 432 

ชาย 2.81 0.53 0.04 
เพ่ือการแขงขัน 

หญิง 2.86 0.53 0.03 
-0.05 -1.07 498 

ชาย 2.79 0.53 0.04 
เพ่ือพลังทางสังคม 

หญิง 2.70 0.55 0.03 
0.09 1.88 498 

ชาย 3.07 0.47 0.03 
เพ่ือใฝสัมพันธ 

หญิง 3.13 0.46 0.03 
-0.06 -1.50 498 

ชาย 3.04 0.35 0.02 เพ่ือความเกี่ยวของทาง
สังคม หญิง 3.07 0.36 0.02 

-0.03 -1.09 498 

ชาย 3.11 0.43 0.03 เพ่ือใหไดรับคาํชมและของ
รางวัล หญิง 3.09 0.46 0.03 

0.02 0.51 498 

ชาย 2.99 0.22 0.01 
โดยรวม 

หญิง 3.04 0.20 0.01 
-0.05 -2.75 498 

 
จากตาราง 4 พบวา นักเรียนหญิงมีเปาหมายทางการเรียนในภาพรวม ดานภาระหนาที่

ทางการเรียน และดานอุตสาหะทางการเรียนสูงกวานักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ในขณะที่เปาหมายทางการเรียนดานเพื่อการแขงขัน ดานเพื่อพลังทางสังคม ดานเพื่อ
ใฝสัมพันธ ดานเพื่อความเกี่ยวของทางสังคมและดานเพ่ือใหไดรับคําชมและของรางวัลของ
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตอนที่ 3 นําเสนอผลการเปรียบเทียบเปาหมายทางการเรียนในภาพรวมและรายดานของ
นักเรียนเม่ือจําแนกตามระดับผลการเรียนและระดับการศึกษาของผูปกครอง (One – Way 
ANOVA) 

 
ตาราง 5 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปาหมายทางการเรียนในภาพรวมและรายดานของ 
    นักเรียน เม่ือจําแนกตามระดับผลการเรียน 
 

เปาหมายทางการเรียน ความแปรปรวน SS MS df F 
ระหวางกลุม 1.64 0.82 2 
ไมอิงกลุม 80.37 0.16 497 ภาระหนาที่ทางการเรียน 
รวม 82.01  499 

5.06 

ระหวางกลุม 1.19 0.60 2 
ไมอิงกลุม 93.48 0.19 497 ความอุตสาหะทางการเรียน 
รวม 94.67  499 

3.17 

ระหวางกลุม 0.39 0.19 2 
ไมอิงกลุม 140.32 0.28 497 เพ่ือการแขงขัน 
รวม 140.70  499 

0.68 

ระหวางกลุม 0.13 0.06 2 
ไมอิงกลุม 147.59 0.30 497 เพ่ือพลังทางสังคม 
รวม 147.72  499 

0.21 

ระหวางกลุม 0.51 0.26 2 
ไมอิงกลุม 108.88 0.22 497 เพ่ือใฝสัมพันธ 
รวม 109.39  499 

1.17 

ระหวางกลุม 0.05 0.03 2 
ไมอิงกลุม 62.91 0.13 497 เพ่ือความเกี่ยวของทางสังคม 
รวม 62.97  499 

0.22 

ระหวางกลุม 0.59 0.30 2 
ไมอิงกลุม 99.65 0.20 497 

เพ่ือใหไดรับคําชมและของ
รางวัล 

รวม 100.24  499 
1.47 

ระหวางกลุม 0.07 0.03 2 
ไมอิงกลุม 21.71 0.04 497 โดยรวม 
รวม 21.78  499 

0.79 
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ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 5 พบวา นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนตางกัน มี
เปาหมายทาง การเรียนในภาพรวม ดานเพื่อการแขงขัน ดานเพ่ือพลังทางสังคม ดานเพื่อใฝ
สัมพันธ ดานเพ่ือความเกี่ยวของทางสังคมและดานเพื่อใหไดรับคําชมและของรางวัล แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ในขณะที่นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนตางกัน มีเปาหมายทางการเรียนดานภาระหนาที่
ทางการเรียนและดานความอุตสาหะทางกันเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 อยางนอย 1 คู และเนื่องจากการวิเคราะหความแปรปรวนครั้งน้ี ปรากฏวา นักเรียนที่
มีระดับผลการเรียนตางกัน มีเปาหมายทางการเรียนดานภาระหนาทางการเรียนและดานความ
อุตสาหะทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จังทําการเปรียบเทียบพหุคูณตาม
วิธีการของ Scheffe เพ่ือคนหาวาระดับผลการเรียนของนักเรียนคูใดที่มีคะแนนเฉลี่ยเปาหมาย
ทางการเรียนดานภาระหนาทางการเรียนและดานความอุตสาหะทางการเรียน แตกตางกัน 
สามารถแสดงไดดังตาราง 6 และตาราง 7 
 
ตาราง 6 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปาหมายทางการเรียนดานภาระหนาที่ 
    ทางการเรียนของนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนตางกัน 
 

 3.00-4.00 2.00-2.99 ต่ํากวา 2.00 ระดับ 
ผลการเรียน x  3.278 3.153 3.18 

3.00-4.00 3.278 - .124* .097 
2.00-2.99 3.153  - -.026 
ต่ํากวา 2.00 3.180 

  
- 
 

 
จากตาราง 6 พบวา นักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 3.00 – 4.00 กับนักเรียนที่มีระดับผล

การเรียน 2.00 – 2.99 มีเปาหมายทางการเรียนดานภาระหนาที่ทางการเรียนแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักเรียนที่ระดับผลการเรียน 3.00 – 4.00 มีเปาหมายใน
การเรียนดานภาระหนาที่ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 2.00 – 2.99 
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ตาราง 7 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปาหมายทางการเรียนดานความอุตสาหะ 
    ทางการเรียนของนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนตางกัน 
 

 3.00-4.00 2.00-2.99 ต่ํากวา 2.00 ระดับ 
ผลการเรียน x  3.172 3.063 3.113 

3.00-4.00 3.172 - .109* .059 
2.00-2.99 3.063  - -.050 
ต่ํากวา 2.00 3.113 

  
- 
 

 
จากตาราง 7 พบวา นักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 3.00 – 4.00 กับนักเรียนที่มีระดับผล

การเรียน 2.00 – 2.99 มีเปาหมายทางการเรียนดานความอุตสาหะทางการเรียนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักเรียนที่ระดับผลการเรียน 3.00 – 4.00 มี
เปาหมายทางการเรียนดานความอุตสาหะทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 
2.00 – 2.99 
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ตาราง 8 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปาหมายทางการเรียนในภาพรวมและรายดานของ 
    นักเรียน เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครอง 
 

เปาหมายทางการเรียน ความแปรปรวน SS MS df F 
ระหวางกลุม 0.32 0.16 2 
ไมอิงกลุม 81.69 0.16 497 ภาระหนาที่ทางการเรียน 
รวม 82.01  499 

0.98 

ระหวางกลุม 0.06 0.03 2 
ไมอิงกลุม 94.62 0.19 497 ความอุตสาหะทางการเรียน 
รวม 94.67  499 

0.15 

ระหวางกลุม 0.32 0.16 2 
ไมอิงกลุม 140.39 0.28 497 เพ่ือการแขงขัน 
รวม 140.70  499 

0.56 

ระหวางกลุม 0.18 0.09 2 
ไมอิงกลุม 147.54 0.30 497 เพ่ือพลังทางสังคม 
รวม 147.72  499 

0.30 

ระหวางกลุม 0.47 0.24 2 
ไมอิงกลุม 108.91 0.22 497 เพ่ือใฝสัมพันธ 
รวม 109.39  499 

1.08 

ระหวางกลุม 0.46 0.23 2 
ไมอิงกลุม 62.51 0.13 497 เพ่ือความเกี่ยวของทางสังคม 
รวม 62.97  499 

1.82 

ระหวางกลุม 0.33 0.16 2 
ไมอิงกลุม 99.91 0.20 497 

เพ่ือใหไดรับคําชมและของ
รางวัล 

รวม 100.24  499 
0.81 

ระหวางกลุม 0.02 0.01 2 
ไมอิงกลุม 21.76 0.04 497 โดยรวม 
รวม 21.78  499 

0.21 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 8 พบวา นักเรียนที่ผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกัน 

มีเปาหมายทางการเรียนในภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 



บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาเปาหมายทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร มีการสรุปผล อภิปรายผล และ
ขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 

 เพ่ือศึกษาเปาหมายทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม เพศ ระดับผลการเรียน และระดับ
การศึกษาของผูปกครอง 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 

 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะเปนแนวทางแกครูแนะแนว และผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับ
นักเรียนไดรับแนวทางในการศึกษาเปาหมายทางการเรียน โดยจําแนกตามเพศ ระดับผลการ
เรียน และระดับการศึกษาของผูปกครอง 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 

 เปาหมายทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แตกตางกันเม่ือจําแนกตาม 
เพศ ระดับผลการเรียน ระดับการศึกษาของผูปกครอง  
 
วิธีการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เปนการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีวิธกีารวิจัย ดังน้ี 
 1. ประชากร 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่เรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ซ่ึงมีจํานวน 87 โรงเรียน รวม
จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 8,232 คน 
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 2. กลุมตัวอยาง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

กรุงเทพมหานคร ที่เรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน 10 โรงเรียน รวม
จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 500 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบงาย (Sample Sampling)  

3. เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามเปาหมายทางการเรียนของนักเรียน
แบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ  โดยลักษณะแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 
 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของนักเรียนจํานวน 3 ขอ คือ เพศ  
ระดับผลการเรียน ระดับการศึกษาของผูปกครอง  
 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเปาหมายทางการเรียนของนักเรียนจํานวน 50 ขอ 
ประกอบดวยเปาหมายทางการเรียน 7 ดาน คือ  
  1. เปาหมายภาระหนาที่ทางการเรียนรู (Task) 
  2. เปาหมายความอุตสาหะทางการเรียน (Effort) 
  3. เปาหมายเพื่อการแขงขัน (Competition) 
  4. เปาหมายเพื่อพลังทางสังคม (Social Power) 
  5. เปาหมายเพื่อใฝสัมพันธ (Affiliation) 
  6. เปาหมายเพื่อความเกี่ยวของทางสังคม (Social Concern) 
  7. เปาหมายเพื่อใหไดรับคําชมและรางวลั (Praise and Token) 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยนําเครื่องมือที่ Try-out แลวไปปรับปรุงแกไขและนําไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 
โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2. ติดตอโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3. จัดเตรียมเครื่องมือ คือ แบบสอบถามเปาหมายทางการเรียนของนักเรียน ให
เพียงพอกับจํานวนกลุมตัวอยางและวางแผนดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. ดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลโดยผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง เพ่ือจะได
อธิบายใหนักเรียนในกลุมตวัอยางเขาใจจดุมุงหมายของแบบสอบถาม 
 5. นําแบบสอบถามที่ไดจากกลุมตวัอยางมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่ตั้งไว เพ่ือนํา
ผลมาวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐาน 
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 5. การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
 5.1 การวิเคราะหขอมูลเพือ่พัฒนาเครื่องมือ วิเคราะหขอมูลดังน้ี 
  5.1.1 การวิเคราะหขอมูลหาคาความอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอโดยใชสถิติตาม
วิธีการ t-test 
  5.1.2 การวิเคราะหขอมูลหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชสูตรหาคา 

สัมประสิทธิแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 
 5.2 การวิเคราะหขอมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน วิเคราะหขอมูลดังน้ี 

     5.2.1 วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน โดยคํานวณหา คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของเปาหมายทางการเรียนของนักเรยีนในภาพรวมและรายดาน 

     5.2.2 วิเคราะหเปรียบเทียบเปาหมายทางการเรียนในภาพรวมและรายดานของ
นักเรียนเม่ือจําแนกตามเพศ  (T-test Independent) 

     5.2.3 วิเคราะหเปรียบเทียบเปาหมายทางการเรียนในภาพรวมและรายดานของนักเรียน
เม่ือจําแนกตามระดับผลการเรียนและระดับการศึกษาของผูปกครอง  (One – Way ANOVA) 
 
สรุปผลการวเิคราะหขอมูล 
 

 ผลการวิเคราะหขอมูล มีดังตอไปน้ี 
 1. ผลการเปรียบเทียบเปาหมายทางการเรียนของนักเรียนในภาพรวมและรายดาน 
พบวา นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางมีเปาหมายทางการเรียนในภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
ปานกลาง โดยที่นักเรียนมีเปาหมายทางการเรียนดานภาระหนาที่ทางการเรียนมากที่สุด 
รองลงมาเปนดานความอุตสาหะทางการเรียน สวนอันดับสามเปนดานเพื่อใฝสัมพันธกับดาน
เพ่ือใหไดรับคําชมและของรางวัล ในขณะนักเรียนมีเปาหมายทางการเรียนเพ่ือการแขงขันนอย
ที่สุด 

2. ผลการเปรียบเทียบเปาหมายทางการเรียนในภาพรวมและรายดานของนักเรียนเม่ือ
จําแนกตามเพศ พบวา นักเรียนหญิงมีเปาหมายทางการเรียนในภาพรวม ดานภาระหนาที่
ทางการเรียน และดานอุตสาหะทางการเรียนสูงกวานักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ในขณะที่เปาหมายทางการเรียนดานเพื่อการแขงขัน ดานเพื่อพลังทางสังคม ดานเพื่อ
ใฝสัมพันธ ดานเพื่อความเกี่ยวของทางสังคมและดานเพื่อใหไดรับคําชมและของรางวัลของ
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 3. ผลการเปรียบเทียบเปาหมายทางการเรียนในภาพรวมและรายดานของนักเรียนเม่ือ
จําแนกตามเกรดเฉลี่ย พบวา นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยตางกัน มีเปาหมายทางการเรียนในภาพรวม 
ดานเพ่ือการแขงขัน ดานเพื่อพลังทางสังคม ดานเพื่อใฝสัมพันธ ดานเพื่อความเกี่ยวของทางสังคม
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และดานเพื่อใหไดรับคําชมและของรางวัล แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่
นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยตางกัน มีเปาหมายทางการเรียนดานภาระหนาที่ทางการเรียนและดาน
ความอุตสาหะทางกันเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยางนอย 1 คู 
และเน่ืองจากการวิเคราะหความแปรปรวนครั้งนี้ ปรากฏวา นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยตางกัน มี
เปาหมายทางการเรียนดานภาระหนาทางการเรียนและดานความอุตสาหะทางการเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการเปรียบเทียบพหุคูณตามวิธีการของ Scheffe 
เพ่ือคนหาวาเกรดเฉลี่ยของนักเรียนคูใดที่มีคะแนนเฉลี่ยเปาหมายทางการเรียนดานภาระหนา
ทางการเรียนและดานความอุตสาหะทางการเรียน แตกตางกัน โดยแยกไดดังน้ี 

    3.1 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปาหมายทางการเรียนดานภาระหนาที่
ทางการเรียนของนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนตางกัน พบวา นักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 
3.00 – 4.00 กับนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 2.00 – 2.99 มีเปาหมายทางการเรียนดาน
ภาระหนาที่ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักเรียนที่ระดับ
ผลการเรียน 3.00 – 4.00 มีเปาหมายทางการเรียนดานภาระหนาที่ทางการเรียนสูงกวานักเรียน
ที่มีระดับผลการเรียน 2.00 – 2.99 
    3.2 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปาหมายทางการเรียนดานความ
อุตสาหะทางการเรียนของนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนตางกัน พบวา นักเรียนที่มีระดับผลการ
เรียน 3.00 – 4.00 กับนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 2.00 – 2.99 มีเปาหมายทางการเรียนดาน
ความอุตสาหะทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักเรียนที่
ระดับผลการเรียน 3.00 – 4.00 มีเปาหมายทางการเรียนดานความอุตสาหะทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 2.00 – 2.99 
 4. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปาหมายทางการเรียนในภาพรวมและรายดานของ
นักเรียน เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครอง พบวา นักเรียนที่ผูปกครองมีระดับ
การศึกษาตางกัน มีเปาหมายทางการเรียนในภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
 
การอภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัย ผูวิจัยอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1. นักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีเปาหมายทางการเรียนแตกตางกัน โดยนักเรียนหญิงมี

เปาหมายทางการเรียนในภาพรวม ดานภาระหนาที่ทางการเรียน และดานอุตสาหะทางการ
เรียนสูงกวานักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในขณะที่เปาหมายทางการเรียน
ดานเพื่อการแขงขัน ดานเพื่อพลังทางสังคม ดานเพื่อใฝสัมพันธ ดานเพื่อความเกี่ยวของทาง
สังคมและดานเพ่ือใหไดรับคําชมและของรางวัลของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกตางกัน
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อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ทั้งน้ีเน่ืองจาก นักเรียนชายและนักเรียนหญิงนั้น อยูในชวงอายุที่เปน
วัยรุน ซ่ึงเปนธรรมชาติของเด็กในวัยน้ีที่มีพฤติกรรมการเขาสังคมเพื่อนนั้นตองการที่จะเปนที่ยอมรับ 
ของเพ่ือนในกลุม หรือในชั้นเรียน ตองการใหเพ่ือนเห็นความสําคัญของตัวเองในดานการเรียน ดังที่ 
บราวน (ประคอง พลสิทธิ์.2539 : 73; อางอิงจาก Brown: 1993) ไดศึกษาไดศึกษาเรื่องพัฒนาความ
คาดหวังของนักเรียนเก่ียวกับอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร 
โดยการวิเคราะหความแตกตางตามเพศและความเกี่ยวของกับตัวแปรในดานเนื้อหา (อาชีพ
วิทยาศาสตร อาชีพคณิตศาสตร อาชีพวิศวกรรมศาสตร) ซ่ึงศึกษากับนักเรียนในระดับ 10 จาก
กลุมตัวอยางในโรงเรียนรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา จํานวน 3,000 คน จากผลการวิจัยพบวา    
ตัวแปรทางเพศจะมีอิทธิพลมากที่สุดตอความคาดหวังในดานอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และวิศวกรรมศาสตร โดยเด็กชายคอนขางจะแสดงความสนใจในอาชีพทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและวิศวกรรมศาสตรมากกวาเด็กหญิง ซ่ึงอาชีพทางดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และวิศวกรรมศาสตรน้ันเปนอาชีพที่แสดงใหเห็นถึงการยอมรับ ไดเปนบุคคลที่
สําคัญ และเปนอาชีพที่ไดรับผลตอบแทนสูงในปจจุบัน 
 2. นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนตางกัน มีเปาหมายทางการเรียนในภาพรวม ดานเพื่อการ
แขงขัน ดานเพื่อพลังทางสังคม ดานเพื่อใฝสัมพันธ ดานเพื่อความเกี่ยวของทางสังคมและ         
ดานเพื่อใหไดรับคําชมและของรางวัล แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่นักเรียน 
ที่มีระดับผลการเรียนตางกัน มีเปาหมายทางการเรียนดานภาระหนาที่ทางการเรียนและ      
ดานความอุตสาหะทางกันเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยางนอย 1 คู 
และเนื่องจากการวิเคราะหความแปรปรวนครั้งนี้ ปรากฏวา นักเรียนที่มีระดับผลการเรียน
ตางกัน มีเปาหมายทางการเรียนดานภาระหนาที่ทางการเรียนและดานความอุตสาหะทางการ
เรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และระดับผลการเรียนของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
เปาหมายทางการเรียนดานภาระหนาที่ทางการเรียนและดานความอุตสาหะทางการเรียน 
แตกตางกัน น้ันยังพบวา นักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 3.00 – 4.00 กับนักเรียนที่มีระดับ     
ผลการเรียน 2.00 – 2.99 มีเปาหมายทางการเรียนดานภาระหนาที่ทางการเรียนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักเรียนที่ระดับผลการเรียน 3.00 – 4.00             
มีเปาหมายทางการเรียนดานภาระหนาที่ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่มีระดับผลการเรียน  
2.00 – 2.99 และนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 3.00 – 4.00 กับนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 
2.00 – 2.99 มีเปาหมายทางการเรียนดานความอุตสาหะทางการเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักเรียนที่ระดับผลการเรียน 3.00 – 4.00 มีเปาหมาย
ทางการเรียนดานความอุตสาหะทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 2.00 – 2.99 
เน่ืองจาก นักเรียนที่มีผลการเรียนสูง  เปนนักเรียนที่มีความพรอมและตั้งใจเรียนในการเรียนอยู
เปนพ้ืนฐาน มีแรงจูงใจในความสําเร็จ ทําใหนักเรียนตั้งใจเรียนและสนใจในการเรียนมากขึ้นจากเดิม 
รูสึกภูมิใจในผลการเรียน พรอมกับตองการรักษาระดับผลการเรียนที่ดีไว เม่ือผลการเรียนดีก็จะได
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รับคําชื่นชมจากคนรอบขาง เชน ผูปกครอง ครู เพ่ือน เปนตน ซ่ึงการประสบความสําเร็จดานการ
เรียน ทําใหนักเรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง และเริ่มมีการวางแผนหรือตั้งเปาหมายชีวิตในอนาคต 
ดังที่ ฮารวิกเฮอสท (เสาวรัตน จุลรัตน. 2535: 21; อางอิงจาก Havighurst. 1963) ไดกลาวถึง
ขอสรุปของเทอรแมน (Terman) วาความแตกตางของความสําเร็จของแตละบุคคลที่มีระดับ
สติปญญาเทากัน สวนใหญเน่ืองจากองคประกอบที่ไมใชสติปญญา นักการศึกษา นักวิจัย นักการ
แนะแนว พยายามที่จะศึกษาคนควาวิจัยวามีองคประกอบอะไรบางที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เทาที่ปรากฏในงานวิจัยขณะนี้ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมมีผลตอการวาง
แผนการดําเนินชีวิตโดยตั้งใจเรียนในวิชาที่ตนเองมีความสนใจและตรงตามความถนัดของตนเอง   
มีความสนุกในการเรียนวิชาตางๆ รวมกับเพ่ือนรวมชั้น  ตองการอยากใหเพ่ือนๆ รวมชั้นยอมรับ 
และใหความสําคัญของตนเองในทางการเรียน  
 3. นักเรียนที่ผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกัน มีเปาหมายทางการเรียนในภาพรวมและ
รายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงอาจมี ปจจัยทางดานสถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมของครอบครัวดวย ภูมิหลังและสภาพแวดลอมของครอบครัว เปนสวนประกอบ ดังที่   
ทวีชัย  วิริยะโกศล (2541 : 80-81) ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความคาดหวังทางการศึกษา
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 เขตการศึกษา 1 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยภูมิหลังของครอบครัวและ
บุคคลสงผลตอความคาดหวังทางการศึกษาของนักเรียนโดยออม ผานปจจัยสภาพแวดลอมไม
สงผลตอความคาดหวังทางการศึกษาของนักเรียนและไมมีความสัมพันธในลักษณะเชิงเหตุและผล
ซ่ึงกันและกัน กับความคาดหวังทางการศึกษาของนักเรียน   
 อยางไรก็ดี การวิจัยครั้งน้ีไดแสดงใหเห็นวา เปาหมายทางการเรียนของนักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เม่ือจําแนกตามเพศ เพศหญิงจะมีเปาหมายทางการเรียนดานภาระหนาที่
และดานอุตสาหะทางการเรียนสูงกวาเพศชายมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนเปาหมาย
ทางการเรียนดานเพื่อการแขงขัน ดานเพ่ือพลังทางสังคม ดานเพื่อใฝสัมพันธ ดานเพื่อความ
เกี่ยวของทางสังคมและดานเพื่อใหไดรับคําชมและของรางวัลของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเม่ือจําแนกตามระดับผลการเรียน และระดับ
การศึกษาของผูปกครองแลวมีความแตกตางกัน โดยที่ นักเรียนที่ มีระดับผลการเรียน         
3.00 – 4.00 กับนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 2.00 – 2.99 มีเปาหมายทางการเรียน         
ดานภาระหนาที่ทางการเรียนและดานอุตสาหะทางการเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยหลายเรื่อง การตั้งเปาหมายทางเรียนอยาง
เหมาะสมสามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ไดแก นวลศิริ เปาโรหิตย (จันทรเพ็ญ ศรีอินทรเขียว. 
2542: 39; อางอิงจาก นวลศิริ     เปาโรหิตย. 2533) ไดศึกษา รูปแบบการวางแผนชีวิตและ
อาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สําหรับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปดของรัฐ พบวา มีนักศึกษาที่
เขารับการอบรมวางแผนชีวิตและอาชีพสามารถพัฒนาความคิดมุงอนาคต และวุฒิภาวะทางอาชีพ 
ไดสูงกวานักศึกษาที่ไมไดรับการอบรม ศิริพร โอภาสวัตชัย (2543: 144)  ไดศึกษา การมุงเปาหมาย
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เพ่ือการเรียนรูมีอิทธิพลตอการเรียนรูโดยการกํากับตนเอง อธิบายไดวาผูที่มีการมุงเปาหมายเพื่อ
การเรียนรูมีลักษณะการเรียนที่เนนความเขาใจเนื้อหาสาระและสื่อการสอน มีความตองการที่จะ
เรียน แมผลการเรียนอาจจะไมดี เม่ือเผชิญความยากลําบาก หรือความลมเหลวผูเรียนที่           
มุงเปาหมายการเรียนแบบน้ีจะมีความเพียรพยายามมากขึ้น นันทนภัส การะเกตุ (2547: 65)     
ไดศึกษา การพัฒนาโปรแกรมฝกสรางเปาหมายชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห พบวา หลังจาก
ไดรับการฝกดวยโปรแกรมฝกสรางเปาหมายชีวิต GSP กลุมทดลองมีคะแนนการสรางเปาหมาย
ชีวิต สูงกวากอนการฝกอยางมีนัยสําคัญระดับ .01 ชูชีพ ออนโคกสูง และอนุสรณ อรรถศิริ 
(2549: 53) ไดศึกษา พลังความสามารถแหงตน เปาหมายในการเรียน ความเปนไปไดที่ทํา
กิจกรรมการเรียน และแรงจูงใจ พบวา พลังความสามารถแหงตนมีความสัมพันธทางบวกกับ
เปาหมายในการเรียนและความเปนไปไดที่จะกระทํากิจกรรมการเรียนของนิสิต อยางมีนัยสําคัญ 
นิสิตที่มีพลังความสามารถแหงตนมาก จะมีเปาหมายในการเรียนชัดเจน ในทางตรงขามหากพลัง
ความสามารถแหงตนต่ํา ก็จะมีเปาหมายในการเรียนไมชัดเจน และผลจากการศึกษาในครั้งน้ีเปน
แนวทางแกครูแนะแนว และผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับนักเรียนไดรับแนวทางในการใหการ
ชวยเหลือและพัฒนาการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนตอและพัฒนาใหนักเรียนรูจักวางแผนชีวิต
ทางการศึกษาใหตรงกับความสามารถ ความตองการและศักยภาพของแตละบุคคล ซ่ึงจะสงผล
ใหเกิดความสําเร็จทางการศึกษาในอนาคตตอไป  
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อนําไปใชพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ดังน้ี 
 1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
  ผลการวิจัยครั้งนี้  ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ นิสิต และผูที่เกี่ยวของกับ             
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
สามารถนําไปใชเปนขอมูลประกอบการ พิจารณาในการวางนโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหการเรียนการสอนนั้น
สอดคลองกับเปาหมายทางการเรียนของนักเรียน ผูบริหาร คณาจารย และผูที่เกี่ยวของควร
พิจารณาและสงเสริมปจจัยที่สงผลตอเปาหมายทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรจะมีการศึกษาวิจัยในเรื่องเปาหมายทางการเรียนวาเหตุใดนักเรียนหญิง
และนักเรียนชายจึงแตกตางกัน 
  2.2  ควรจะมีการศึกษาความคาดหวังของผูปกครองตอการศึกษาตอ และอาชีพ
ของนักเรียนมาเปนปจจัยในการศึกษากบัเปาหมายทางการเรียนของนักเรียน 
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  2.3 ควรนําปจจัยที่สงผลตอเปาหมายทางการเรียน ทางดานเจตคติตอการศึกษา
ตอในระดับสูงขึ้น สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
ผูปกครอง ไปทําการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง โดยใชเทคนิคทางจิตวิทยา เพ่ือพัฒนาใหนักเรียนมี
เปาหมายในชีวิตดี เชน  การใหคําปรึกษาแบบกลุม การใชกิจกรรมกลุม เปนตน 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ข 
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ภาคผนวก ค 
การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
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ตาราง 9 คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเปาหมายทางการเรียนของ   
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดานภาระหนาที่ทางการเรียนรู 
 

ขอที่ คาอํานาจจําแนก 
  

1 0.707 
3 0.858 
4 0.691 
5 0.393 
6 0.682 
  

 

คาความเชื่อม่ันรายดาน เทากับ 0.826 

 
ตาราง 10 คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเปาหมายทางการเรียนของ 
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดานความอุตสาหะทางการเรียน 
 

ขอที่ คาอํานาจจําแนก 
  

8 0.510 
9 0.550 
10 0.436 
11 0.574 
12 0.525 
13 0.451 
14 0.511 
15 0.697 
16 0.486 

  

 

คาความเชื่อม่ันรายดาน เทากับ 0.834 
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ตาราง 11 คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเปาหมายทางการเรียนของ 
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดานเพื่อการแขงขัน 
 

ขอที่ คาอํานาจจําแนก 
  

17 0.413 
18 0.578 
19 0.610 
20 0.629 
21 0.659 
22 0.320 

  

 

คาความเชื่อม่ันรายดาน เทากับ 0.780 
 

 
ตาราง 12 คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเปาหมายทางการเรียนของ 
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดานเพื่อพลังทางสังคม 
 

ขอที่ คาอํานาจจําแนก 
  

23 0.533 
24 0.665 
26 0.549 
27 0.639 
28 0.507 

  

 

คาความเชื่อม่ันรายดาน เทากับ 0.693 
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ตาราง 13 คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเปาหมายทางการเรียนของ 
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดานเพื่อใฝสัมพันธ 
 

ขอที่ คาอํานาจจําแนก 
  

30 0.758 
31 0.699 
32 0.307 
33 0.606 

  

 

คาความเชื่อม่ันรายดาน เทากับ 0.779 

 
ตาราง 14 คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเปาหมายทางการเรียนของ 
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดานเพื่อความเกี่ยวของทางสังคม 
 

ขอที่ คาอํานาจจําแนก 
  

34 0.699 
35 0.674 
36 0.858 
37 0.702 
38 0.434 
40 0.574 

  

 

คาความเชื่อม่ันรายดาน เทากับ 0.823 
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ตาราง 15 คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเปาหมายทางการเรียนของ 
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดานเพื่อใหไดรับคําชมและของรางวัล 
 

ขอที่ คาอํานาจจําแนก 
  

41 0.451 
42 0.497 
43 0.361 
44 0.353 
45 0.524 
46 0.362 
47 0.535 
48 0.489 
50 0.365 

  

 

คาความเชื่อม่ันรายดาน เทากับ 0.755 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพื่อใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเปาหมายทางการเรียน 
 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้ถามถึงเปาหมายทางการเรียนของนักเรียน  ขอใหนักเรียนอานและ
พิจารณาขอความในแบบสอบถามนี้อยางละเอียดทีละขอ  แลวลงความเห็นวานักเรียนเห็นดวย
หรือไม มากนอยเพียงใด  โดยทําเครื่องหมาย   ในชองที่ตรงกับความเห็นหรือความเชื่อของ
นักเรียนมากที่สุดเพียงชองเดียว 
 
ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไป 

1)  เพศ     ชาย     หญิง 
2)  ระดับผลการเรียน  ( เฉลี่ยรวม  2  ปการศึกษา) 

    คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  3.00 – 4.00 

 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  2.00 – 2.99 

 คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา  2.00 
3)  ระดับการศึกษาของผูปกครอง 

    สูงกวาปริญญาตรี 

    ปริญญาตรี 

 ปวส.  หรืออนุปริญญา 

 ปวช.  หรือ  ม. 6 หรือ มศ. 5 หรือเทียบเทา 

 ม. 3  หรือ  มศ. 3  หรือเทียบเทา 

 ประถมศึกษา  ( ป.4 หรือ ป.6  หรือ  ป.7 หรือเทียบเทา หรือไมไดรับ 
     การศึกษา) 

  อ่ืนๆ ระบุ............................. 
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ตอนที่  2  แบบสอบถามเปาหมายทางการเรียน 
  

ระดับความคิดเห็น 
ที่ ขอความ เห็นดวย

อยางยิ่ง 
เห็นดวย 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

1.  เมื่อมีโอกาสทุกครั้งฉันจะทําส่ิงนั้นใหดีกวาเดิม      
2. ฉันทุมเทมากกับวิชาที่ฉันสนใจ     
3. ฉันชอบที่จะเห็นวาฉันไดพัฒนาในวิชาที่ฉันเรียนไดไมดีพอ      
4. ฉันตองรูวาบทบาทหนาที่ของตนเองวาในแตละวันจะตองทําอะไร     
5. ฉันไมสนใจอานหนังสือเพ่ิมเติมแมวาจะเปนวิชาที่ฉันสนใจก็ตาม     
6. ฉันไมรูเลยวาในแตละวันฉันตองเรียนวิชาอะไรบาง     
7. แมวาการบานจะยากและตองใชเวลาฉันก็พยายามทําใหเสร็จ     
8. ฉันพยายามที่จะทําใหแนใจวาการบานที่ทํานั้นถูกตอง     
9. เมื่อฉันไดรับมอบหมายงานจากครูฉันจะพยายามทําจนสุด

ความสามารถ 
    

10. แมวาจะเปนการบานวิชาที่ฉันไมชอบฉันก็พยายามทําดวยตนเอง     
11. ฉันลอกการบานจากเพื่อนทุกรายวิชา     
12. ฉันทําการบานสงครูโดยไมสนใจวาจะถูกหรือผิด      
13. ฉันไมเคยทําการบานในรายวิชาที่ไมชอบสงครูเลยแมแตครั้งเดียว     
14. ฉันพยายามที่อานหนังสือทุกรายวิชา     
15. ฉันพยายามทํางานที่ไดรับมอบหมายจากครูใหดีที่สุด     
16. แมวาจะเปนวิชาที่ฉันไมเคยเรียนเลย ฉันก็พยายามที่จะศึกษา

คนควาเพ่ิมเติม 
    

17. ฉันรูสึกชอบที่จะเอาชนะเพื่อนๆ ในดานการเรียน      
18. การไดเปนที่ 1 เปนส่ิงสําคัญสําหรับฉัน     
19. ฉันชอบแขงขันในดานการเรียนกับเพ่ือนในหอง     
20. การที่ฉันทุมเทกับการเรียนเพราะวาฉันตองการเปนที่ 1  

ในชั้นเรียน 
    

21.  ไมวาจะทําอะไรก็ตามในดานการเรียน ฉันตองทําไดดีกวาเพ่ือนๆ 
ในหอง 

    

22. ฉันรูสึกมีความสุขเมื่อสอบไดคะแนนมากกวาเพ่ือในหอง     
23. ฉันตั้งใจเรียนเพราะวาฉันจะไดอยูในกลุมเพ่ือน     
24. ฉันตองการใหเพ่ือนๆในหองสนใจและเห็นความสําคัญของฉันใน

เรื่องการเรียน 
    

25 ฉันมาเรียนเพราะฉันชอบที่จะเขากลุมกับเพ่ือนในหองเรียน
เทานั้น 
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ระดับความคิดเห็น 
ที่ ขอความ เห็นดวย

อยางยิง่ 
เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิง่ 

26. ฉันรูสึกดีเมื่อเพ่ือนๆ เลือกฉันใหเปนหัวหนากลุม     
27. ฉันตั้งใจเรียนเพราะวาฉันตองการใหเพ่ือนๆ ในหองเห็นความสําคัญ

ของฉัน 
    

28. บอยครั้งที่ฉันตองเปนหัวหนากลุมเมื่อฉันตองทํางานกลุมรวมกับเพ่ือน     
29. ฉันไมเคยถูกเลือกใหเปนหัวหนากลุมเลย เมื่อฉันตองทํางานกลุม     
30. ฉันจะทํางานไดดีถาฉันตองทํางานรวมกับผูอ่ืน     
31. ฉันพยายามที่จะทําการบานรวมกับเพ่ือนเทาที่ฉันจะทําได     
32. ฉันชอบทํางานรวมกับเพ่ือนมากกวาที่จะทํางานคนเดียว     
33. ฉันชอบทํางานคนเดียวมากกวาทํางานเปนกลุม     
34. จะเปนส่ิงที่ดีมากถานักเรียนในโรงเรียนชวยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่อง

การเรียน 
    

35. ฉันชอบชวยนักเรียนคนอื่นๆในโรงเรียนในเรื่องการเรียน     
36. ฉันรูสึกหวงใยเพ่ือนตางหองที่มีปญหาเรื่องการเรียน     
37. ฉันเต็มใจชวยเหลือผูอ่ืนแมวาฉันจะทํามันไดไมดีก็ตาม     
38. ฉันรูสึกไมสบายใจถาเพ่ือนๆสอบไดคะแนนไมดี     
39. ฉันรูสึกดีใจถาฉันสอบไดคะแนนมากกวาเพ่ือนๆ ในหองเรียน     
40. ฉันไมเคยสนใจเลยวาเพ่ือนๆ ในหองจะมีปญหาในเรียนการเรียน

หรือไม 
    

41 การไดรับคําชมในเรื่องการเรียนจากครูเปนส่ิงสําคัญสําหรับฉัน     
42. การไดรับคําชมจากเพื่อนๆ ในเร่ืองการเรียนเปนส่ิงสําคัญสําหรับฉัน     
43. การไดรับคําชมจากพอแม ในเรื่องการเรียนเปนส่ิงสําคัญสําหรับฉัน     
44. การที่ฉันมาเรียน ก็เพ่ือที่จะไดรับคําชมจากผูปกครอง     
45. ฉันจะทําการบานใหดีที่สุดเพ่ือที่จะไดรับรางวัลจากเพื่อนในกลุม     
45 ฉันจะทําการบานใหดีที่สุดเพ่ือที่จะไดรับรางวัลจากพอแม     
47 ฉันจะทําการบานใหดีที่สุดเพ่ือที่จะไดรับรางวัลจากครู     
48 รางวัลสําหรับการตั้งใจเรียนเปนส่ิงสําคัญสําหรับฉัน     
49 ฉันตั้งใจรวมกิจกรรมในการเรียนเพื่อใหไดใบประกาศนียบัตรเทานั้น     
50 ถาฉันไดรับรางวัลในการเรียน ฉันจะทุมเทใหมากขึ้น     
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