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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมกลุมสัมพันธที่มีตอลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศิริมาตยเทวี อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เปนการวิจัย
กึ่งทดลอง วัดผล 3 ระยะ คือ ระยะกอนทดลอง ระยะหลังทดลอง และระยะติดตามผล กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 30 คน ใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง แบงเปน
กลุมทดลอง 15 คน และกลุมควบคุม 15 คน โดยกลุมทดลองไดเขารวมโปรแกรมกลุมสัมพันธ สัปดาหละ
3 ครั้ง ๆ ละ 50-60 นาที ติดตอกัน 4 สัปดาห โดยมีผูวิจัยทําหนาที่เปนผูนํากลุม เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย ประกอบดวย แบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และโปรแกรมกลุมสัมพันธ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที่
แบบสัมพันธกัน และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํา ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางที่
เขารวมโปรแกรมกลุมสัมพันธมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 กลุมตัวอยางที่เขารวมโปรแกรมกลุมสัมพันธมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูงกวากลุม
ตัวอยางที่ไมไดเขารวมโปรแกรมกลุมสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุมตัวอยางที่
เขารวมโปรแกรมกลุมสัมพันธมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนในระยะกอนการทดทอง ระยะหลังการ
ทดลอง และระยะติดตามผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: โปรแกรมกลุมสัมพันธ ลักษณะมุงอนาคตควบคุม นักเรียนมัธยมศึกษา
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Abstract
The purpose of this research was to study the effects of group dynamic
program on mathayonsuksa 3 students’ future orientated self-control of Sirimasthevi
school, Phan, Chiangrai. This research was designed by using a quasi-experimental
research method included an experimental group and a control group. The evaluation
was divided into 3 periods: pre-experimental, post-experimental, and monitoring. The
samples were 30 students of mathayomsuksa 3 chosen by using a purposive sampling
method. They were divided into 2 groups which were 15 students of the experimental
group and 15 students of the control group. The experimental group attended the
group dynamic program with 3 sessions a week within 4 weeks. It took 50-60 minutes
per session. The research instruments consisted of questionnaires on future orientated
self-control and group dynamic programs. The statistics used to analyze the data were
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test dependent, and One-Way
Repeated Measure ANOVA. The results revealed that the future orientated self-control
of the experimental group after attending the group dynamic program was significantly
higher at the level of .05. The future orientated self-control of the experimental group
after attending the group was significantly higher than the control group at the level of
.05. The future orientated self-control in the pre- experimental, the post-experimental, and
the monitoring of the experimental group was significantly different at the level of .05.
Keywords: group dynamic program, future orientated self-control, mathayonsuksa student
บทนํา

สังคมไทยกําลังเผชิญหนากับความเสื่อมและความเสี่ยง อีกทั้งยังตองเผชิญกับปญหาทาทายใน
ดานตาง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม การพัฒนาคุณภาพคนใหมีความพรอมที่
จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดอยางรูเทาทัน จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะ
กลุมเด็กและเยาวชน National Children and Youth Development Committee (2011) จึงได
จัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสงเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 โดยมีเปาหมายใหเด็กและเยาวชนมีความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิต มีความเขมแข็งทางรางกายและจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีสํานึกในความเปนพลเมืองดี
กลาคิด และแสดงออกอย างสรางสรรคตามวิถีประชาธิปไตยและมีความสุข อยางไรก็ตาม แมจะมี
การดําเนิน งานเพื่อสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนอยางตอเนื่อ ง แตก็ยังพบวาเด็กและเยาวชน
มีแนวโนมของพฤติกรรมการใชสารเสพติด การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การไมออกกําลังกาย การติดเกม
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เพิ่ มมากขึ้ น ดังนั้นทิศทางการพั ฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 จึงยังคง
มุงเนนใหเด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมตามชวงวัยทั้งดานสุขภาพกาย ใจ อารมณ สังคม
และสติปญญา มีทักษะการเรียนรูที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีความเปนพลเมืองที่สรางสรรค
ที่สามารถปรับตัวเทาทั นกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก มีความรับผิดชอบตอตนเอง มีจิตสํานึก
ตอสวนรวมและมีสวนรวมในฐานะภาคีที่มีพลังในกระบวนการพัฒนาสังคม National Children and
Youth Development Committee (2017) ไดกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาเด็ก และเยาวชน
โดยใหความสําคัญกับตัวเด็กและเยาวชน บริบทแวดลอมตัวเด็กและเยาวชน เชน ครอบครัว โรงเรียน
ชุม ชน ศาสนา สังคม และสื่อ สงเสริมการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน การออกแบบการจัดการ
ความรู เพื่ อให หน วยงานทุ กภาคสวนไดปฏิบัติ ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม
ภาควิชาการ และเครือขายเด็กและเยาวชนทุกระดับรวมถึงสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการและดําเนินการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
โรงเรี ยนคาทอลิกถือว าเปนทางเลือกหนึ่งของสังคมไทย ซึ่งไมไ ดมีเปาหมายเพียงเพื่อเปน
เครื่องมือพิเศษในการพัฒนาสติปญญาของบุคคลเทานั้น แตยังเปนเครื่องมือหลอหลอมสมรรถนะใน
การตัดสินใจอยางถูกตอง การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากชนรุนกอน การสงเสริมความสํานึกใน
คุณคาชีวิต และการเตรียมพรอมดานการงานอาชีพ ดวยเหตุนี้โรงเรียนคาทอลิกจึงเปนทั้งสถานที่ของ
การเผยแผธรรม การใหการอบรมบมเพาะทั้งทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ และจิตใจ การบูรณา
การเรียนการสอน ใหเขากับวัฒนธรรมทองถิ่น รวมถึงเปนสถานที่เรียนรูฝกหัด โดยการเสวนาระหวาง
เยาวชนทีม่ ีความแตกตางทางศาสนา และสังคมที่หลากหลาย สมณสาสนโรงเรียนคาทอลิกสูสหัสวรรษที่
สาม ยังกลาววา ในแผนงานทางการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกไมมีการแบงแยกระหวางเวลาในการ
เรียนรู และเวลาในการหลอหลอมอบรม ระหวางการแสวงหาความคิดและการเติบโตในปรีชาญาณ
เนื้อหาวิชาตาง ๆ ของโรงเรียนไมไดนําเสนอแตเพียงความรูที่จะไดรับเทานั้น แตยังเสนอคุณคาและ
ความจริงเพื่อสรางบุคลิกภาพอยางมีวุฒิภาวะ (Catholic Education Council of Thailand, 2008)
โรงเรียนศิริมาตยเทวีเปนหนึ่งในโรงเรียนคาทอลิกที่บริหารจัดการศึกษาภายใตระเบียบของ
สภาการศึ ก ษาคาทอลิ ก แห ง ประเทศไทย และตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นเอกชน พ.ศ. 2550
(Chanupakara, 2013) โดยมีวิสัยทัศนที่มุงสูความเปนเลิศแหงความเปนมนุษย ซึ่งการพัฒนาความเปน
เลิศแหงความเปนมนุษยนั้น เปนเรื่องของคุณธรรม ความรู และการหลอหลอมบุคคลอยางเปนองครวม
เพื่อเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งดานจิตวิญญาณ สติปญญา อารมณ และรางกาย รวมถึงการมีความรับผิดชอบ
ทํ า งานร วมกั บ ผู อื่ น ได เสี ย สละ และอุ ทิ ศตนเพื่ อ ส วนรวม กล าวคื อ สร า งคนดี แ ละคนเก งสู สั งคม
(Committee of Education Chiang Mai Diocese, 2013) อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณผูอํานวยการ
โรงเรียนศิริมาตยเทวี อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบวา แมโรงเรียนจะทุมเทปฏิบัตหิ นาที่ตามวิสัยทัศน
อยางมุงมั่น แตก็ยังพบวามีปญหาเกิดขึ้นกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โดยเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษา
ปที่ 3 กลาวคือ เด็กนักเรียนกลุมนี้มีแรงจูงใจในการเรียน และความกระตือรือรนในการทํางานนอยลง
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ไมเห็นคุณคาและศักดิ์ศรีในตนเอง รวมถึงขาดเปาหมายในการดําเนินชีวิต จากปญหาขางตนแสดงให
เห็นวาการพัฒนาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนที่ดีใหกับนักเรียน นาจะเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่จะ
ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนใหเติบโตงอกงามเปนบุคคลที่มีคุณคาของสังคมตอไป
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน (Future Orientation Self-Control) เปนคุณลักษณะที่สําคัญ
ประการหนึ่ งที่ ทําให บุคคลมีพฤติกรรมของคนดี คนเกง หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค สามารถคาด
การณไกล เล็งเห็ นความสํ าคั ญของอนาคต มีการวางแผนในการดําเนินชีวิต มีความปรารถนาความ
คาดหวังที่จะประสบความสําเร็จในอนาคต มีความเพียรพยายาม สามารถอดได รอได ตลอดจนควบคุม
ตนเองให ป ฏิ บั ติต ามแผนการที่ ไ ดว างไว ใหสํา เร็จ โดยบุ ค คลนั้นเป น ผู กํ า หนดพฤติก รรมเป า หมาย
และเลือ กวิ ธี การดําเนิ นการเปลี่ย นแปลงเพื่ อไปสูเ ปา หมายดว ยตนเอง (Phanthumnavin, 1995)
สอดคลองกับ Mischel (1974) ที่เชื่อวาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเปนคุณลักษณะของบุคคลในการ
คาดการณไกลและเล็งเห็นผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีความตองการไดรับผลในอนาคต ที่ดีกวา หรือ
มากกวาที่จะไดรับในปจจุบันมีการวางแผนเพื่อปฏิบัติ ตลอดจนควบคุมตนเองใหปฏิบัติเปนขั้นตอนตาม
แผนที่วางไวเพื่อไปสูเปาหมายที่ตองการในอนาคต
เทคนิคในการพัฒนาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมีหลายวิธี อาทิ โปรแกรมการเรียนรูแบบมี
สวนรวม (Pholpasee, 2004) โปรแกรมการฝกตามแนว Adler (Plewthong, 2008) การใหคําปรึกษา
เป นกลุ มแบบเผชิ ญ ความจริง (Akarawongkorn, 2016) การใชเทคนิคแมแบบการให คําปรึกษาแบบ
พิจารณาแหตุ ผล อารมณและพฤติกรรม (Sermsri, 2016) และการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎี
อัตถิภาวะนิยม (Udomleartpreecha, 2009; Doungkong, 2018) เปนตนอยางไรก็ตาม พบวา กระบวนการ
กลุมสัมพันธถือเปนวิธีการหนึ่งที่พบวา มีประสิทธิภาพในการพัฒนาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนของ
กลุมนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 เนื่องจากนักเรียนในวัยนี้เปนชวงวัยที่ตองการจะกระทําตนเองใหเปนที่
ยอมรับนับถื อของกลุมเพื่อน และสังคม อีกทั้งกระบวนการกลุมสัมพันธจะเนนสัมพันธภาพระหวาง
สมาชิกกลุม ชวยใหนักเรียนไดสํารวจตนเอง เขาใจ และยอมรับตนเองอยางแทจริง ตลอดจนสามารถ
แกไขปญหาความขัดแยง และความคับของใจตาง ๆ ไดอันจะนําไป สูความเจริญทางดานจิตใจ และมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ถูกตองเหมาะสม (Chaiphan, 2006) สอดคลองกับ Matayarak
(2012) ที่เห็นวากระบวนการกลุมสัมพันธนอกจากจะชวยพัฒนา การเขาใจความรูสึกผูอื่น อันจะนําไปสู
พฤติกรรมสรางเสริม สังคม ซึ่งเปนพฤติกรรมที่พึงประสงคใหกับ นักเรียนแลว ยังสงผลใหสังคมไทย
มีประชากรที่มีคุณภาพ คือ ทั้งดี เกง และมีความสุขจากการกระทําตนใหเปนประโยชนตอผูอื่น อันจะ
เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมใหนาอยูและรุงเรืองสืบไป
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเชื่อวาการใชกระบวนการกลุมสัมพันธสามารถชวยพัฒนานักเรียนมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนศิริมาตยเทวี อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ใหมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมากขึ้นอันจะ
สงผลใหนักเรียนกลุมนี้สามารถดําเนินชีวิตในสังคมที่กําลังเผชิญกับความเสื่อมและความเสี่ยงไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ โดยการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมกลุมสัมพันธที่มีตอลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตนของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศิริมาตยเทวี อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ ใชในการวิจัย คือ นักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ศึก ษาอยูในปการศึก ษา
2561 โรงเรียนศิริมาตยเทวี อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จํานวน 140 คน
2. กลุมตัวอยาง และการสุมตัวอยาง
กลุ ม ตัว อยา งที่ ใช ใ นการวิจั ย ครั้ง นี้ คือ นัก เรี ย นชั้น มัธยมศึก ษาปที่ 3 ที่ศึกษาอยู ในป
การศึกษา 2561 โรงเรียนศิริมาตยเทวี อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จํานวน 30 คน กําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางจากการวิเคราะหอํานาจการทดสอบ ดวยโปรแกรม G*power โดยกําหนดคาอิทธิพลจาก
งานวิจัยของ Plewthong (2008) ไดคาอิทธิพล (effect size) ที่ 1.51 และระบุอํานาจการทดสอบที่
.95 ระดับความเชื่อมั่นที่ .99 พบวา ตองการกลุมตัวอยางอยางนอย 12 คน แตเพื่อปองกันการสูญหาย
ระหวางการทดลอง (drop out) ของสมาชิกกลุม ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเปนกลุมทดลอง
15 คน และกลุมควบคุม 15 คน รวมจํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการทั้งหมด 30 คน คัดเลือกกลุมตัวอยาง
จากประชากรโดยใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive selection method) โดยพิจารณาคุณสมบัติ
ตามเกณฑการคัดเขากลุม ดังนี้คือ มีความสามารถในการพูด ฟง อาน เขียนภาษาไทยไดเขาใจ และพูด
โตตอบรูเรื่อง สามารถเขารวมโปรแกรมกลุมสัมพันธตลอดระยะเวลาที่กําหนด และเขารวมโปรแกรม
กลุมสัมพันธดวยความเต็มใจ
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.1 แบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน
เป นการวั ดคุณลักษณะของบุคคลในการคาดการณไกล เล็งเห็นความสําคัญของ
อนาคต มีการวางแผนในการดําเนินชีวิต มีความปรารถนา ความคาดหวังที่จะประสบความสําเร็จใน
อนาคต มีความเพียรพยายาม สามารถอดได รอได ตลอดจนควบคุมตนเองใหปฏิบัติตามแผนการที่ได
วางไว ใ ห สํ า เร็ จ โดยบุ ค คลนั้ น เป น ผู กํ า หนดพฤติ ก รรม เป า หมาย และเลื อ กวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อไปสูเปาหมายดวยตนเอง ผูวิจัยไดดัดแปลงมาจากแบบวัดของ Khampho (2007)
Ket-um (2007); Yotee (2008); Pimthong (2013) จํานวน 23 ขอ รูปแบบของแบบวัดเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง
และไมจริงเลย
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เกณฑการใหคะแนนขอคําถามที่มีลักษณะเปนขอความเชิงบวกใหคะแนนดังนี้
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย

ใหคาคะแนน
ใหคาคะแนน
ใหคาคะแนน
ใหคาคะแนน
ใหคาคะแนน
ใหคาคะแนน

6 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย

ใหคาคะแนน
ใหคาคะแนน
ใหคาคะแนน
ใหคาคะแนน
ใหคาคะแนน
ใหคาคะแนน

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
6 คะแนน

เกณฑการใหคะแนนขอคําถามที่มีลักษณะเปนขอความเชิงลบใหคะแนนดังนี้

ผูที่ไดคะแนนเฉลี่ยมาก แสดงวามีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูงกวาผูที่ไดคะแนนเฉลี่ยนอย
กวา แบบวัดนี้ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน คํานวณหา
คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดดวยวิธีการหาคาความสอดคลองภายในดวยการวิเคราะหหา
คาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ซึ่งแบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มี
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .939
3.2 โปรแกรมกลุมสัมพันธ
โปรแกรมกลุมสัมพันธที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นครั้งนี้ มุงเนนการใชสัมพันธภาพระหวาง
สมาชิกในกลุม เพื่อพัฒนาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนของกลุมตัวอยาง ผานเทคนิคที่สําคัญ ไดแก
การใชเกม การใชบทบาทสมมติ การใชกรณีตัวอยาง การใชสถานการณจําลอง และการอภิปรายกลุมยอย
เพื่อชวยใหสมาชิกไดสํารวจ เขาใจและยอมรับตนเองอยางแทจริง ตลอดจนสามารถแกไขปญหาความ
ขัดแยง และความคับของใจตาง ๆ ได อันจะนําไปสูความเจริญทางดานจิตใจและมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ถูกตองเหมาะสม ซึ่งโปรแกรมกลุมสัมพันธที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นครั้งนี้ มีทั้งหมด 10
กิจกรรม กิจกรรมครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศ เพื่อสรางสัมพันธภาพระหวางผูน ํากลุมกับสมาชิก เพื่อใหเกิดความ
สนิทสนมคุนเคยระหวางสมาชิก รวมทั้งใหสมาชิกทราบจุดมุงหมายและแนวทางการปฏิบัติในการเขา
รวมโปรแกรมกลุมสัมพันธ
ครั้งที่ 2 การเห็นคุณคาในตนเอง เพื่อใหสมาชิกไดสํารวจขอดีและขอที่ควรปรับปรุง
ตระหนักรูเกี่ยวกับความมีคุณคาของตนเองและผูอื่นเพื่อนําไปสูการตั้งเปาหมายที่เหมาะสมกับตนเอง
ครั้งที่ 3 การตั้งเปาหมาย เพื่อใหสมาชิกรูจักการตั้งเปาหมายของตนเองทั้งระยะสั้นและระยะยาว ครั้งที่
4 เวลาสูความสําเร็จ เพื่อใหสมาชิกเห็นความสําคัญของการใชเวลาอยางคุมคา และรูจักวางแผนการใช
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เวลาของตนเองไดอยางเหมาะสม ครั้งที่ 5 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เพื่อสรางความเขาใจพื้นฐาน
ที่จะนําไปสูการพัฒนาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และใหสมาชิกเกิดแรงจูงใจจากความสําเร็จที่มี
ความมุ งมั่ น เอาใจใส ครั้ งที่ 6 ลั กษณะมุ งอนาคตควบคุ มตน เพื่ อให สมาชิ กสามารถคาดการณ ไกล
และสามารถวางแผนเกี่ยวกับอนาคต ครั้งที่ 7 การอดได รอได เพื่อใหสมาชิกเขาใจความหมาย และขั้นตอน
ของการอดได รอได ครั้งที่ 8 การตัดสินใจเพื่ออนาคต เพื่อใหสมาชิกสามารถอธิบายขั้นตอนการตัดสินใจได
ครั้ งที่ 9 ความพยายาม เพื่ อให สมาชิกมีความเพียรพยายามที่จะตอสูกับอุปสรรคตาง ๆ และครั้งที่ 10
ปจฉิมนิเทศ เพื่อใหสมาชิกรวมกันสรุปประโยชนและสิ่งที่ไดรับจากการเขารวมโปรแกรมกลุมสัมพันธ
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
4.1 ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ การหาคาเฉลี่ย รอยละ และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อศึกษาลักษณะของกลุมตัวอยางและตัวแปรที่ศึกษา
4.2 ใชการทดสอบคาทีแบบสัมพันธกัน (t-test dependent) ในการทดสอบความไม
แตกตางของกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนเริ่มกระบวนการทดลอง
4.3 ใชการทดสอบคาทีแบบสัมพันธกัน (t-test dependent) ในการทดสอบความแตกตาง
ระยะกอนการทดลอง และระยะหลังการทดลองของกลุมทดลอง
4.4 ใชการทดสอบคาทีแบบสัมพันธกัน (t-test dependent) ในการทดสอบความแตกตาง
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังการทดลอง
4.5 ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํา (One-way repeated measure
ANOVA) ในการทดสอบความแตกตาง ระยะกอนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล
ของกลุมทดลอง
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ พบผลการวิจัยสําคัญ ปรากฏดังตารางตอไปนี้
Table 1 The mean and standard deviation of future oriented self-control, pre-test,
post-test and follow-up of the experimental group and control group
Score
Experimental
group

Control group

Pre-test

n
15

2.107

S.D.
.231

Post-test
Follow up
Pre-test
Post-test

15
15
15
15

4.675
4.855
2.136
2.115

.352
.241
.244
.230
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จากตารางที่ 1 (Table 1) พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
มุ งอนาคตควบคุม ตนของกลุม ทดลอง ระยะกอนการทดลองอยูในระดับนอย ภายหลังจากเขา รว ม
โปรแกรมกลุม สัมพันธ คะแนนลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนของกลุมทดลองเพิ่มขึ้นอยูในระดับมาก
ทั้งในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล สวนกลุมควบคุมมีคะแนนลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน
อยูในระดับนอย ทั้งระยะกอนการทดลองและระยะหลังการทดลอง
Table 2 Comparison mean scores of future-oriented self-control pre-test and posttest of the experimental group
Score
Pre-test
Post-test
Remark *p< .05

n
15
15

S.D.
.231
.352



2.107
4.675

t
32.947*

p-value
.000

จากตารางที่ 2 (Table 2) พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนของกลุม
ทดลอง ระยะหลังการทดลองมีระดับสูงกวาระยะกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Table 3 Comparison mean scores of future-oriented self-control post-test of the
Experimental group and control group
Score
Experimental group
Control group
Remark *p<.05

n
15
15



S.D.
.352
.230

4.675
2.115

t
32.295*

p-value
.000

จากตารางที่ 3 (Table 3) พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนระยะหลัง
การทดลองของกลุมทดลองมีระดับสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Table 4 The results of the analysis of variance of future-oriented self-control scores
pre-test, posttest and follow up of the experimental group
Source of variance
Time
Errors

SS

df

MS

F

p-value

70.890
.777

1.348
18.868

52.601
.041

1277.337*

.000

Remark *p< .05
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จากตารางที่ 4 (Table 4) พบวา มีคาเฉลี่ยของลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนของกลุมทดลอง
ระยะกอนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล แตกตางกันอยางนอย 1 คู อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Table 5 The result of the difference of mean score, future orientation self-control
pre-test, posttest and the follow-up of the experimental group
Group
Experimental group

Time (I)
Pre-test
Posttest
Follow-up

Time(J)
posttest
Follow-up
Pre-test
Follow-up
Pre-test
Posttest

MD(I J)
-2.568*
-2.748*
2.568*
-.180*
2.748*
.180*

Std. Error
.078
.058
.078
.041
.058
.041

p-value
.000
.000
.000
.002
.000
.002

Remark *p< .05

จากตารางที่ 5 (Table 5) ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนเปนรายคู พบวา ระยะกอนการทดลองแตกตางจากระยะหลังการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ระยะกอนการทดลองแตกตางจากระยะติดตามผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และระยะหลังการทดลองแตกตางจากระยะติดตามผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาพบวาหลังจากที่กลุมตัวอยางเขารวมโปรแกรมกลุมสัมพันธแลวมีลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนสู งกวากอนทดลอง และมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูงกวากลุมที่ไ มไดเขารวม
โปรแกรมกลุมสัมพันธ อีกทั้งเมื่อติดตามผลภายหลังจากที่กลุมทดลองที่เขารวมโปรแกรมกลุมสัมพันธ
ประมาณ 1 เดือน ยังพบวา กลุมตัวอยางที่เขารวมโปรแกรมกลุมสัมพันธมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน
กอนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผลแตกตางกันอยางที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทําให สรุ ปว า โปรแกรมกลุม สั ม พันธ ที่ผูวิจัย พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาลัก ษณะมุงอนาคตควบคุมตน
ซึ่งหมายถึง คุณลักษณะของบุคคลในการคาดการณไกล เล็งเห็นความสําคัญของอนาคต มีการวางแผน
ในการดําเนินชีวิต มีความปรารถนา ความคาดหวังที่จะประสบความสําเร็จในอนาคต มีความเพียร
พยายาม สามารถอดได รอได ตลอดจนควบคุม ตนเองให ป ฏิ บัติ ตามแผนการที่ไ ดว างไวใหสํา เร็จ
โดยบุ คคลนั้น เปนผูกํ าหนดพฤติก รรม เป าหมาย และเลือกวิธีการดําเนินการเปลี่ย นแปลงเพื่อ ไปสู
เปาหมายดวยตนเอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศิริมาตยทีวี อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายได
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการกลุมสัมพันธถือเปนวิธีการหนึ่งที่พบวามีประสิทธิภาพในการพัฒนา
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนของกลุมนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 เนื่องจากนักเรียนในวัยนี้เปนชวงวัย
412

Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 20(2): 404-417, 2019
ที่ตอ งการจะกระทําตนเองให เปนที่ยอมรับนับถือของกลุมเพื่อน และสังคม อีกทั้งกระบวนการกลุม
สัมพัน ธจะเนนสัม พันธภาพระหวางสมาชิกกลุม ชวยใหนักเรียนไดสํารวจตนเอง เขาใจ และยอมรับ
ตนเองอย างแทจริง ตลอดจนสามารถแกไขปญหาความขัดแยง และความคับของใจตาง ๆ ไดอันจะ
นํ า ไปสู ค วามเจริ ญ ทางด า นจิ ต ใจ และมี การเปลี่ย นแปลงพฤติก รรมไปในทางที่ ถู ก ตอ งเหมาะสม
(Chaiphan, 2006) สอดคลองกับงานวิจัยของ Ploardkeow (2003) ที่ศึกษาผลของการใชกิจกรรม
กลุ ม สั ม พั น ธ ที่ มี ต อ แรงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นของนั ก เรีย นชั้ น มั ธ ยมศึก ษาป ที่ 5 โรงเรี ย น
มวกเหล็กวิทยา อํ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พบวา หลังจากที่นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมกลุม
สัม พั น ธ มี แ รงจู งใจใฝ สัม ฤทธิ์ท างการเรียนมากขึ้ นอยา งมีนั ยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ในทํานอง
เดี ยวกั น Prakobsiang (2010) ไดศึกษาผลของกระบวนการกลุ มสัมพันธเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวา นักเรียนที่เขา
รวมกระบวนการกลุมสัมพันธมีพัฒนาการ การพัฒนาทักษะชีวิตที่ดีขึ้น อยางมีนับสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 สอดคลองกับงานวิจัยของ Euakittikul (2011) ที่ศึกษาผลของกิจกรรมกลุมที่มีตอการลดพฤติกรรม
กาวราวของเด็กที่อาศัยอยูในชุมชนแออัดแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การเขารวม
กิจกรรมกลุ มสั มพันธ สามารถช วยลดพฤติกรรมกาวราว และสามารถชวยใหเด็กเรียนรูการควบคุม
ตนเอง พัฒนาความคิด คานิยม และพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งสามารถพัฒนาตนเองสูการเปนมนุษยที่มี
คุณคาในฐานะเยาวชน และพลเมืองที่ดีของประเทศชาติตอไป ขณะที่ Wanichanon (2012) ที่ศึกษา
ผลของการใชกิจกรรมกลุ มสัมพันธเพื่อพัฒนาการทํางานเปนทีมของเยาวชนในเขต อําเภอรองกวาง
จังหวัดแพร พบวา เยาวชนมีการพัฒนาการทํางานเปนทีมเพิ่มขึ้น 6 ดาน คือ ดานความไวเนื้อเชื่อใจ
ดานการสื่ อสารแบบเปดเผย ดานการเปนอันหนึ่งอันเดีย วกันของเปาหมาย ดานการยอมรับ นับ ถือ
ดานการมีมนุษยสัมพันธ และดานการมีสวนรวม ดังนั้นการที่นักเรียนกลุมตัวอยางไดเรียนรูผานกิจกรรม
ตาง ๆ อาทิ กิจกรรมการรับรูเกี่ยวกับตนเอง (กิจกรรมที่ 1) ซึ่งสามารถชวยใหกลุมตัวอยางรับรูเกี่ยวกับ
ตนเอง ทั้งทางดานสติปญญา ความคิด ความสามารถ ทักษะตาง ๆ รวมทั้งรูปราง ลักษณะทางดา น
รางกาย อันเกิดจากความเชื่อ ความรูสึก เจตคติ ซึ่งเปนผลมาจากสะสมประสบการณในอดีตจนถึง
ปจจุบัน ตลอดจนนําไปสูการสรางสัมพันธที่ดีตอกัน ทําความรูจักและเขาใจเพื่อนแตละคนเพิ่มมากขึ้น พรอม
ที่จะเปดใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอยูรวมกับผูอื่น (Rogers, 1951 as cited in Slangsing,
2013) ขณะที่ในการทํากิจกรรมที่ 2 ซึ่งเปนกิจกรรมที่ทําใหกลุมตัวอยางมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
หรือมีความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งการที่กลุมตัวอยางสามารถยอมรับและเห็นคุณคาในตนเอง มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง และมีความนับถือตนเอง จะนําไปสูการเขาใจตนเอง ตลอดจนนําไปสูการสรางมนุษย
สัมพันธและการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นได (Rogers, 1992 as cited in Sangkaman, 2005) สําหรับกิจกรรม
ที่ 3 ซึ่งเปนกิ จกรรมที่เรียนรูเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมาย พบวาเปนกิจกรรมที่ชวยใหกลุมตัวอยาง
สามารถกําหนดทิศทางใหตนเองทําในสิ่งที่ตองการหรือคาดหวังใหสําเร็จ กลุมตัวอยางสามารถเรียนรูได
วาเมื่อตนเองมีเปาหมายในการดําเนินชีวิต จะทําใหเกิดความตั้งใจ ความพยายาม และมีแรงผลักดันให
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เปาหมายนั้นเปนจริงได การกําหนดเปาหมายมีความสําคัญมาก เปรียบเสมือนแผนที่คอยนําทางใหเรา
เดินทางไปจนถึงจุดหมายปลายทางไดสําเร็จ (Locke & Latham, 1990) นอกจากนี้การที่กลุมตัวอยาง
ไดเรียนรูเกี่ยวกับการใชเวลาอยางเห็นคุณคาและจัดการกับเวลาอยางมีประสิทธิภาพ (กิจกรรมที่ 4)
พบวาเปนกิจกรรมที่สามารถชวยใหกลุมตัวอยางสามารถวางแผนและแบงเวลาในการทํากิจกรรมตาง ๆ
ในชีวิตประจําวันของตนเองไดอยางเหมาะสม (Locke & Latham, 1990) สําหรับกิจกรรมที่ 5 ซึ่งเปน
การเรียนรูจากแบบอยางของบุคคล ที่ประสบความสําเร็จในชีวิต ทั้งในเรื่องการเรียน การทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหเสร็จได รวมถึงการมีวินัยในตนเองเพื่อใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว พบวา
การเรียนรูในเรื่องดังกลาวเปน วิธีการหนึ่งที่ทําใหบุคคลไดเรียนรูถึงความคิด ความรูสึก และวิธีการ
ปฏิบัติเพื่อใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวได (Bandura, 1977, 1986 as cited in
Khoktrakul, 2001) อีกทั้งการที่กลุมตัวอยางไดเรียนรูการวางแผนอนาคตจากกิจกรรมที่ 6 ซึ่งพบวา
องคความรูดังกลาวสามารถชวยใหกลุมตัวอยางวางแผนถึงอนาคตทั้งทางดานการศึกษา การมีเปาหมาย
ในชีวิต มีการตัดสินใจเลือกกระทําไดอยางเหมาะสม (Michel, 1974 as cited in Lanboonmee,
2009) ประกอบกับการที่กลุมตัวอยางไดเรียนรูเกี่ยวกับการอดได รอได (กิจกรรมที่ 7) พบวาสามารถ
ชวยใหกลุมตัวอยางมีความอดกลั้นตอความตองการในปจจุบัน รูจักหามใจตนเอง ตลอดจนสามารถควบคุม
ตนเองใหกระทําหรือละเวนการกระทําบางอยางตามความตองการของตนเพราะเล็งเห็นผลเสียที่จะ
เกิดขึ้นตอตนเองและผูอื่นในภายหลัง (Duangduen et al., 1987) และการที่ไดเรียนรูเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจในกิจกรรมที่ 8 พบวาสามารถชวยใหกลุมตัวอยางตัดสินใจและเลือกสิ่งตาง ๆ ที่เหมาะสมกับ
ตนเองมากที่สุด บนพื้นฐานของเหตุและผล โดยพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาประกอบกันไป
ดวย (Phucharoen, 2006) ตลอดจนการไดเรียนรูเรื่องความพยายามในการปฏิบัติตนตามแผนที่วางไว
ในกิจกรรมที่ 9 ซึ่งชวยใหกลุมตัวอยางเกิดความตระหนักไดวาแมจะเจอปญหาหรืออุปสรรคที่มาขัดขวาง
ทําใหไมสามารถทําตามแผนที่วางไวได จนอาจเกิดความเบื่อหนาย ทอแท แตการที่เรามีความพากเพียร
พยายาม กลาเผชิญกับความทุกขยาก ปญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น โดยไมทอ ไมสิ้นหวัง จะทําใหเรา
สามารถดําเนินการตามแผนที่วางไวเพื่อไปสูเปาหมายอยางที่ตั้งใจไวได (Stephen, 1989 Referenced
in Jitsutiphakon & Kechakupt 2003) ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวา มีความสมเหตุสมผลที่วาโปรแกรมกลุม
สัมพันธที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาใหกลุมตัวอยางมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเพิ่มมากขึ้น
สรุปผลการวิจัย
การศึก ษาผลของโปรแกรมกลุ มสัม พันธที่มีตอ ลัก ษณะมุงอนาคตควบคุ มตนของนั กเรีย น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศิริมาตยเทวี อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย สรุปไดดังนี้
1. กลุมตัวอยางที่เขารวมโปรแกรมกลุมสัมพันธมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานขอที่ 1
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2. กลุมตัวอยางที่เขารวมโปรแกรมกลุมสัมพันธมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูงกวากลุม
ตั วอย า งที่ ไ ม ไ ด เ ข า รว มโปรแกรมกลุ ม สัม พั น ธอ ย า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติที่ร ะดั บ .05 ซึ่ งสนั บ สนุ น
สมมติฐานขอที่ 2
3. กลุ มตั วอย า งที่ เ ขาร วมโปรแกรมกลุมสัมพันธมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกอ นการ
ทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งสนับสนุน
สมมติฐานขอที่ 3 โดยพบวา ระยะกอนการทดลองแตกตางจากระยะหลังการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ระยะกอนการทดลองแตกตางจากระยะติดตามผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และระยะหลังการทดลองแตกตางจากระยะติดตามผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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