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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือการ
เสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือ
ประเมินผลของการใช้รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือการเสริมสร้างแผนที่น าทาง
ชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
กลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าหลังการทดลองโดยใช้การสนทนา
กลุ่มเฉพาะ 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 19,340 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ 
1 ที่ใช้ในการศึกษาแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา จ านวน 392 คน อายุระหว่าง 18-19 ปี ที่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นจากประชากร 2) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ 2 ที่ได้รับการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) จากกลุ่มตัวอย่างที่ 1 ที่มีคะแนนแผนที่น าทางชีวิตตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา 
และสามารถเข้าร่วมการทดลอง จ านวน 20 คน แล้วสุ่มอย่างง่ายเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มละ 10 คน กลุ่มทดลองได้รับการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือการเสริมสร้างแผนที่
น าทางชีวิตของนักศึกษา ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการให้การปรึกษาใด ๆ และด าเนินชีวิตตามปกติ  
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบวัดแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษามีค่าดัชนี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .67-1.00 มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง .228-.792 และมีค่า    
ความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ .957 และ 2) รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือ       
การเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษามีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .67-1.00 
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

1) นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 392 คน มีค่าเฉลี่ยของแผนที่
น าทางชีวิต โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก แผนที่น าทางชีวิตรายด้าน ประกอบด้วย แผนที่น าทาง
ชีวิตด้านการศึกษา ด้านการประกอบอาชีพ ด้านสัมพันธภาพ และด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 2) 
รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิต พัฒนาจากแนวคิด
และเทคนิคของทฤษฎีต่าง ๆ ของทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่ม ประกอบด้วย ทฤษฎีการให้ การปรึกษา
กลุ่มเผชิญความจริง ทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มการรู้คิด–พฤติกรรม และทฤษฎีการให้ การปรึกษากลุ่ม
พฤติกรรมนิยม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเริ่มต้น ขั้นด าเนินการ และขั้นสรุปและประเมินผลการให้
การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท า 3) นักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการใช้รูปแบบ การให้การปรึกษากลุ่ม
ที่มุ่งเน้นการกระท ามีคะแนนการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิต หลังการทดลอง และหลังการติดตามผลสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) นักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการใช้รูปแบบ
การให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท ามีคะแนนการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิต หลังการทดลอง และ
หลังการติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบการ
ให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท า พบว่า สมาชิกกลุ่มของกลุ่มทดลอง มีความพึงพอใจมากต่อรูปแบบ
การให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท า เนื่องจากได้รับความรู้ ทักษะ และแนวทางในการเสริมสร้าง
แผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา และได้วางแผนที่จะพัฒนาเส้นทางในชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ: แผนที่น าทางชีวิต, การเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิต, รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
Abstract 

The purposes of this research were 1) to study life roadmap of Rajaphat 
university students in Bangkok metropolis, 2) to develop an action group counseling 
model for the enhancement of life roadmap of Rajaphat university students in Bangkok 
metropolis, 3) to evaluate the effect of the action group counseling model for the 
enhancement of life roadmap of Rajaphat university students in Bangkok metropolis, 
and 4) to study satisfaction of the experimental group toward the action group 
counseling model for the enhancement of life roadmap of Rajaphat university students 
in Bangkok metropolis through focus group. 

The population of this study was 19,340 Rajaphat university students in Bangkok 
metropolis. The sample was divided into 2 groups. The first group of life roadmap study 
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consisted of 392 Rajaphat university students, aged between 18-19 years old Those were 
stratified randomly selected from the population and according the criterion. The 
second group of the study was purposely selected from the first group. This group 
consisted of 20 Rajaphat university students whose life roadmap scores were lower than 
twenty fifth percentile and could attend the experiment. They were then randomly 
assigned into 2 groups, classified as an experimental group and a control group. Each 
group consisted of 10 students. The experimental group participated in the action group 
counseling model while the control group did not receive any counseling model. 
 The research instruments were 1) the life roadmap scale with the item 
objective congruence index (IOC) ranged from .67-1.00, the item discrimination power 
ranged from .228-.792, and the reliability coefficient of.975, and 2) the action group 
counseling model for the enhancement of the life roadmap of Rajaphat university 
students in Bangkok metropolis with IOC ranged from .67-1.00 

The research results were as follows:  
1) The total mean score and each dimension score of the life roadmap of 392 

Rajaphat university students in Bangkok metropolis were high. The life roadmap 
dimensions included educational dimension, career dimension, relationship dimension, 
and active citizen dimension. 2) The action group counseling model for the enhancement 
of the life roadmap of Rajabhat university students in Bangkok metropolis developed from 
concepts and techniques of the following theories: reality group counseling theory, 
cognitive behavioral group counseling theory, and behavioral group counseling theory. This 
model included 3 stages: the initial stage, working stage, conclusion and evaluation stage. 
3) The life roadmap enhancement scores of the experimental group after the experiment 
and after the follow – up were significantly higher than before the experiment at .01 level. 
4) The life roadmap enhancement scores of the experimental group after the experiment 
and after the follow – up were significantly higher than that of the control group at .01 
level. 5) Focus group report of the experimental group showed that they were highly 
satisfied with the model. They gained more knowledge, skills, and strategies for the 
enhancement of their life roadmap. They also planned for their life roadmap 
enhancement positively.  

Keyword: life roadmap, enhancement of life roadmap, action group counseling 
model, Rajabhat University students in Bangkok Metropolis. 

 
  



36                 วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีที่ 11 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)      
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณ ลักษณะ
ตรงตามความต้องการของสังคม มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ คู่คุณธรรม ตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง พัฒนาทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะในการสร้าง
สัมมาอาชีพที่ดีต่อตนเอง เป็น ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการบูรณาการเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
รวมทั้งมีทัศนคติที่ดี มีจิตอาสา และเป็นพลเมืองดีในสังคม (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2563) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมีอุดมการณ์และแผนงานในการพัฒนานักศึกษาให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีคุณภาพและความสามารถสูง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต รวมทั้งได้วางแผนในการสร้างสรรค์ชีวิตของนักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามความถนัดและ
ความสามารถของตนเอง มีเส้นทางชีวิตทั้งในด้านการศึกษา อาชีพ การใช้ชีวิต และมีชีวิตที่มีคุณค่า 
(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ, 2547)  
  Gebhard et al. (2015, p. 195) และ Watts (2018, p. 1) กล่าวว่า การก าหนดเส้นทางชีวิตให้แก่
นักศึกษาเปรียบเสมือนกรอบคิดในการน าทาง หรือแผนที่น าทางชีวิตที่มีการก าหนดเป้าหมายชีวิตมีการ
วางแผนชีวิตและการปฏิบัติตามแผน เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามความต้องการในชีวิต ส่วน Bohanon et 
al. (2007, p. 43) เสนอว่า เส้นทางชีวิตหรือแผนที่น าทางชีวิตจะช่วยน าทางชีวิตของนักศึกษาให้เป็นไป
ตามที่ปรารถนา ประกอบด้วย การรู้จักความต้องการของตนเอง การรับรู้ตระหนักรู้ในความสามารถของ
ตนเอง การก าหนดเป้าหมายในชีวิต การพิจารณาทางเลือกที่สอด คล้องกับความรู้ ความสามารถของตนเอง 
และตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ตนต้องการ การเชื่อในความสามารถของตนเองเพ่ือด าเนินการในสิ่งที่ต้องการให้
บรรลุเป้าหมาย การมีแนวทางในการแก้ปัญหา รวมทั้งการให้ก าลังใจตนเองเพ่ือให้บรรลุใน สิ่งที่ตนเอง
ต้องการหรือปรารถนา นอกจากนี้ Redmond et al. (2013) ได้ศึกษาพบว่า เส้นทางที่จะเปิดโอกาสให้
นักศึกษาประสบความส าเร็จคือ การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือ
ก าหนดเส้นทางชีวิตของตนเอง ทั้งกลยุทธ์ในการวางแผนการเรียน กลยุทธ์ในการวางแผนอาชีพ กลยุทธ์การ
เรียนรู้ในการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม และเพ่ือให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในชีวิตตามเส้นทางที่
ปรารถนา รวมทั้งผู้สอนจะต้องจัดการเรียน การสอนแบบบูรณาการโดยให้นักศึกษาท าโครงงาน ออกแบบ
และวางแผนโครงงาน ด าเนินโครงการตามล าดับขั้นตอน ก าหนดกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผู้ร่วม
โครงงาน ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผน และปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาโครงงานซึ่งเป็น การสร้างเสริม
ประสบการณ์ท่ีจะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือก าหนดเส้นทางชีวิต และเพ่ิมโอกาส
ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในชีวิต   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.  เพื่อศึกษาแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  2.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือการเสริมสร้างแผนที่    
น าทางชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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  3.  เพ่ือประเมินผลของการใช้รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือการ
เสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานครโดย 
   3.1 เปรียบเทียบคะแนนการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
ใช้รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท า ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลัง         
การติดตามผล 
   3.2 เปรียบเทียบคะแนนการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับ
การใช้รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท ากับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการใช้รูปแบบการ
ให้การปรึกษากลุ่มท่ีมุ่งเน้นการกระท า ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล 
  4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท า 
หลังการทดลอง โดยใช้การสนทนากลุ่มเฉพาะ 

สมมติฐานการวิจัย 
  1.  นักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท ามีคะแนน           
การเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิต หลังการทดลอง และหลังการติดตามผลสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง 
  2.  นักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท ามีคะแนนการเสริมสร้าง
แผนที่น าทางชีวิต หลังการทดลอง และหลังการติดตามผลสูงขึ้นกว่าคะแนนการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิต
ของนักศึกษากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท า 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในวิจัย เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยฃราชภัฏ ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 สถาบัน ประกอบด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 19,340 คน (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2562)    
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
  2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1 ปี
การศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 392 คน อายุระหว่าง 18-19 ปี ที่ได้มาจากการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นจากประชากร   
  2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) จากกลุ่มตัวอย่างในข้อ 2.1 ที่มีคะแนนแผนที่น าทางชีวิตตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 
ลงมา และสามารถเข้าร่วมการทดลอง จ านวน 20 คน แล้วสุ่มอย่างง่ายเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 10 คน กลุ่มทดลองได้รับการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือการเสริมสร้าง
แผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการให้การปรึกษาใด ๆ และด าเนินชีวิตตามปกติ 
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 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
  3.1 ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาแผนที่น าทางชีวิต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) แผนที่น าทางชีวิตด้านการศึกษา 2) แผนที่น าทางชีวิตด้านการ
ประกอบอาชีพ 3) แผนที่น าทางชีวิตด้านสัมพันธภาพ และ 4) แผนที่น าทางชีวิตด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
  3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการพัฒนาการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษาประกอบด้วย 
   3.2.1 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท า 
   3.2.2 ตัวแปรตาม คือ การเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิต 

นิยามศัพท์และนิยามปฏิบัติการ 
1. แผนที่น าทางชีวิต (life road map) หมายถึง เส้นทางที่จะน าไปสู่การพัฒนาตนให้ประสบ

ความส าเร็จในชีวิต ประกอบด้วย แผนที่น าทางชีวิตด้านการศึกษา แผนที่น าทางชีวิตด้านการประกอบ
อาชีพ แผนที่น าทางชีวิตด้านสัมพันธภาพ และแผนที่น าทางชีวิตด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 1.1 แผนที่น าทางชีวิตด้านการศึกษา การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนและการมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 1.2 แผนที่น าทางชีวิตด้านการประกอบอาชีพ ได้แก่ การสร้างโอกาสให้ตนเองใน
การประกอบอาชีการรู้จักและเข้าใจในอาชีพปัจจุบัน การร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมการประกอบอาชีพ 
การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอาชีพ และการสร้างโอกาสให้ตนเองในการประกอบอาชีพ  

 1.3 แผนที่น าทางชีวิตด้านสัมพันธภาพ ได้แก่ ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการมี
สัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน และการบริหารจัดการปัญหาข้อขัดแย้งด้านสัมพันธภาพ  

 1.4 แผนที่น าทางชีวิตด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ได้แก่ การมีความรักชาติ การมีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม การมีจิตอาสา และการยึดมั่นในความถูกต้อง เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นไทย  

2. การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท า (action group counseling) การให้ค าปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้น
การกระท า มีแนวคิดที่มุ่งเน้นให้ผู้รับการปรึกษาได้มีประสบการณ์ตรง ได้เผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นจริง ได้
ตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ได้เรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ ได้ฝึกปฏิบัติ
จริงทั้งในด้านการแสดงออกด้านพฤติกรรมและด้านอารมณ์ และเรียนรู้จากผลการกระท าของตนเอง การให้การ
ปรึกษากลุ่มที่เน้นการกระท า มีความเหมาะสมส าหรับนักศึกษา เพราะนักศึกษา สามารถส ารวจตนเอง 
ตระหนักรู้ต่อสิ่งที่เป็นความสนใจร่วมกันกับเพ่ือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม สามารถแสดงความรู้สึกด้วยการแสดงให้
เห็นถึงความห่วงใยซึ่งกันและกันและมีเป้าหมายเพ่ือช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาสามารถจัดการกับความคิด 
ความรู้สึกและพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของตนเอง สามารถเลือกสิ่งที่มีคุณค่าให้กับตนเอง และเป็นที่พึงพอใจ
ของตนเองมากยิ่งขึ้น เพราะว่าผู้รับบริการปรึกษาส่วนใหญ่มักประสบปัญหาที่มีสาเหตุมาจากความขัดแย้ง
หลาย ๆ ด้าน ต้องการค าปรึกษาและการดูแลเอาใจใส่จากผู้อ่ืน ต้องการความมั่นใจ ก าลังใจในการบริหาร
จัดการชีวิตตนเอง เพ่ือการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคม               
  ส าหรับทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มที่น ามาประยุกต์ใช้ในการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้น การกระท า 
เพ่ือการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ทฤษฎีการให้ การปรึกษากลุ่มเผชิญ
ความจริง มีแนวคิดที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเลือกที่จะท า สามารถควบคุมวิถีชีวิตหรือการด าเนิน
ชีวิตตามที่บุคคลนั้นต้องการ และมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเอง มีความเป็นตัวของ
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ตัวเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ช่วยเหลือตนเอง ตระหนักในคุณค่าของตนเอง รู้จักให้และรู้จักรับความรัก มี
ความผูกพันกับผู้อื่น เพ่ือให้เกิดความรู้สึกว่าตนมีคุณค่า ค้นพบทางเลือกที่จะน าไปสู่เป้าหมายในชีวิตของตนเอง 
2) ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มการรู้คิด–พฤติกรรมมีแนวคิดที่มุ่งเน้นความส าคัญของกระบวนการคิด โดยกระบวนการ
คิดจะก าหนดพฤติกรรมโดยความคิด อารมณ์และพฤติกรรม มีความเกี่ยวพันกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน และมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ ให้เรียนรู้วิธีการคิดอย่าง มีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผลแทน
ความคิดเดิมที่ไม่มีประสิทธิ ภาพ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้านอารมณ์ และพฤติกรรม 3) ทฤษฎีการปรึกษา
กลุ่มพฤติกรรมนิยม มีแนวคิดที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
และมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาเรียนรู้วิธีการหลุดพ้นจากปัญหา การควบคุม
ตนเอง การประเมินความก้าวหน้าของพฤติกรรมของตนเองและสามารถช่วยตนเองได้ในที่สุด 

  3. รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงทพมหานคร หมายถึง แบบแผนการให้การปรึกษากลุ่ม
ที่มุ่งเน้นการกระท าที่มีแนวคิดที่มุ่งเน้นให้ผู้รับการปรึกษาได้มีประสบการณ์ตรงได้เผชิญกับสถานการณ์ที่
เป็นจริง ได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้เรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ 
ได้ฝึกปฏิบัติจริงทั้งในด้านการแสดงออก ด้านพฤติกรรมและด้านอารมณ์ และเรียนรู้จากผลการกระท า
ของตนเอง การให้การปรึกษากลุ่มที่เน้นการกระท า มีความเหมาะสมส าหรับนักศึกษา เพราะนักศึกษา
สามารถส ารวจตนเอง ตระหนักรู้ต่อสิ่งที่เป็นความสนใจร่วมกันกับเพ่ือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม สามารถแสดง
ความรู้สึกด้วยการแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยซึ่งกันและกัน และวัตถุประสงค์ของการให้การปรึกษากลุ่มที่
เน้นการกระท า คือ เพ่ือช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาสามารถจัดการกับความคิด ความ รู้สึกและพฤติกรรมที่
เป็นปัญหาของตนเอง สามารถเลือกสิ่งที่มีคุณค่าให้กับตนเอง และเป็นที่พึงพอใจของตนเอง 
 4. ในการวิจัยครั้งนี้รูปแบบของการให้การปรึกษากลุ่มมีแนวคิดที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือการ
เสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิคของทฤษฎีต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
1) ทฤษฎีให้การปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง 2) ทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มการรู้คิด-พฤติกรรม และ 
3) ทฤษฎีให้การปรึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยม โดยรูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือการ
เสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเริ่มต้น
การให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท า ขั้นด าเนินการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้น การกระท าเพ่ือการ
เสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ขั้นสรุปและประเมินผลการให้การปรึกษา
กลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท า โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

 4.1 ขั้นเริ่มต้นการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท า เป็นการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้ให้การปรึกษากับผู้รับการปรึกษา ชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการ รูปแบบ บทบาทหน้าที่ของ
ผู้เข้าร่วมการให้การปรึกษากลุ่ม การรักษาความลับ ข้อตกลง ระยะเวลาการให้การปรึกษาในแต่ละครั้ง 
วัน เวลา สถานที่ที่ใช้ในการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าและความส าคัญของการเข้ารับการ
ปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าโดยเทคนิคที่ใช้ ได้แก่ การมองภาพตนเองในปัจจุบัน การออกแบบชีวิต
ด้านการศึกษาของตนเอง แผนผังความคิด เทคนิค WDEP และการระดมสมอง 

 4.2 ขั้นด าเนินการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท า เพื่อการเสริมสร้างแผนที่น า
ทางชีวิตของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
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  4.2.1 การประยุกต์แนวคิดของทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มเผชิญความ
จริง โดยมีแนวคิดที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเลือกที่จะท า สามารถควบคุมวิถีชีวิตหรือการ
ด าเนินชีวิตตามท่ีต้องการ และน าไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตด้านการศึกษา โดย
ใช้เทคนิคการมองภาพตนเองในปัจจุบัน การออกแบบชีวิตด้านการศึกษาของตนเอง แผนผังความคิด 
เทคนิค WDEP และการระดมสมอง 

  4.2.2 การประยุกต์แนวคิดของทฤษฎีการปรึกษากลุ่มการรู้คิด–พฤติกรรม มี
แนวคิดมุ่งเน้นความส าคัญของกระบวนการคิด ซึ่งเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมโดยความคิด อารมณ์และพฤติกรรม
มีความเกี่ยวพันกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน และน าไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิต ด้านการ
ประกอบอาชีพ โดยใช้เทคนิค การจินตนาการ การตอบแบบส ารวจ VIESA การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ให้
นักศึกษาดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับบุคคลที่ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ เรื่องอายุน้อยร้อยล้าน และ
น าไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยใช้เทคนิค การสนทนา 
แผนผังความคิด การวิเคราะห์ การเรียนรู้ทักษะใหม่ และการอภิปราย 

  4.2.3 การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยม มี
แนวคิดมุ่งเน้นการหลุดพ้นจากปัญหา เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา การควบคุมตนเอง การน าตนเอง สามารถ
ประเมินความก้าวหน้าของพฤติกรรมของตนเองและช่วยเหลือตนเองได้ในที่สุด และน าไปประยุกต์ใช้ใน
การเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตด้านสัมพันธภาพ โดยใช้เทคนิค บทบาทสมมุติ Clip/VDO เกี่ยวกับการ
ทะเลาะกันของคนในสังคม การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์โครงสร้างบุคลิกภาพ การติดต่อสื่อสาร และการ
ออกแบบการคิดในการติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ 

 4.3 ขั้นสรุปและประเมินผลการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท า เป็นการสรุป
เนื้อหาสาระจากการเข้าร่วมการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือการเสริมสร้างแผนที่น าทาง
ชีวิต ในแต่ละครั้ง โดยผู้วิจัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม แสดงความคิดเห็น และผู้วิจัยสรุปเพิ่มเติม
และผู้วิจัยประเมินผลโดยสังเกตจากความร่วมมือ การเปิดเผยตนเอง การแสดงความคิดเห็นและแนวทาง
ที่นักศึกษาจะน าไปปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของตนเอง โดยประเมินจากข้อสรุปของ
กิจกรรม PDCA และจากการอภิปรายกลุ่ม  

  5. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
ปีการศึกษา 2562  

การด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Designs) โดยใช้ Exploratory 
Sequential Design (Creswell, 2013) จ าแนกเป็น 3 ระยะคือ  

ระยะที่ 1 การสร้างแบบวัดแผนที่น าทางชีวิตและการหาคุณภาพของแบบวัดแผนที่น าทางชีวิต 
ผู้วิจัยศึกษาวรรณกรรมที่เกี่วข้องกับ ความหมายและคุณลักษณะของแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา   น า
ข้อมูลที่ได้มาก าหนดนิยามปฏิบัติการ และสร้างแบบวัดแผนที่น าทางชีวิต โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การศึกษา ด้านการประกอบอาชีพ ด้านสัมพันธภาพ และด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และหาคุณภาพ
ของแบบวัด โดยน าแบบวัดที่สร้างขึ้นเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ได้ค่า IOC ของแบบวัดอยู่ระหว่าง .67-1.00 จากนั้นน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไป
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ทดลองใช้แบบวัด (try out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์
หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ได้ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .228-.792 และค่าความเที่ยงเท่ากับ .957 

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือการเสริมสร้างแผนที่
น าทางชีวิตของนักศึกษา และการหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยน าแนวคิดและเทคนิคทฤษฎี การให้การ
ปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท า มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการ
กระท าเพ่ือ การเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา แล้วน ารูปแบบการปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการ
กระท าเพ่ือ การเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษาที่พัฒนาขึ้นไปเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน 
เพ่ือพิจารณาแนวคิด และเทคนิคที่น ามาใช้ให้สอดคล้องกับตัวแปรตามคือ แผนที่น าทางชีวิต จากนั้นจึง
น าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่า IOC ของรูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท า
เพ่ือการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา อยู่ระหว่าง .67-1.00 และน ารูปแบบการให้การปรึกษา
กลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือ การเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษาไปทดลองกับนักศึกษาที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน 

ระยะที่ 3 การประเมินผลของการใช้รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือการ
เสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษาในครั้งนี้ โดยจ าแนกเป็น 1) การวิจัยเชิงปริมาณโดยการวัดและ
วิเคราะห์แผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผลและ
เปรียบเทียบคะแนนแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลองและหลัง
การติดตามผล และระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม และ 2) การวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาความพึงพอใจ
ของกลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้น การกระท าเพ่ือการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิต
ของนักศึกษา โดยการสนทนากลุ่มเฉพาะและน าข้อมูล ที่ได้จากการสนทนากลุ่มเฉพาะมาวิเคราะห์ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา และรูปแบบการให้การปรึกษา

กลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท า โดย 1) วิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยใช้สูตรค านวณค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Items objective congruence index: IOC) 2) วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
โดยการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item-total correlation) และ 3) 
วิเคราะห์ค่าความเที่ยง ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Cronbach’s Alpha Coefficient) ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีดังนี้ 1) วิเคราะห์คะแนนแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษาที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 392 คน 2) วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนแผนที่น าทางชีวิตของกลุ่มทดลองและ
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลองและหลังการติดตามผล และ 3) 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มเฉพาะเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มทดลองที่มี
ต่อการพัฒนารูปแบบการการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้น  การกระท าเพ่ือการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิต
ของนักศึกษา หลังการทดลอง  

ผลการวิจัย 
  1. ผลการศึกษาแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 
392 คน พบว่า แผนที่น าทางชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และอยู่ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ค่า 
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เฉลี่ยของแผนที่น าทางชีวิต ด้านการศึกษา ด้านการประกอบอาชีพ ด้านสัมพันธภาพ และด้านการเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็งอยู่ในระดับมาก  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านของแผนที่น าทางชีวิต
ของนักศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.68-3.96 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 
.48 - .57 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือการเสริมสร้างแผนที่น า
ทางชีวิตของนักศึกษาผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือการเสริมสร้าง
แผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา โดยประยุกต์แนวคิดและเทคนิคของการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการ
กระท าที่ประกอบ ด้วย 3 ทฤษฎีต่อไปนี้ 1) ทฤษฎีให้การปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง 2) ทฤษฎีการ
ให้การปรึกษากลุ่มการรู้คิด-พฤติกรรม 3) ทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมเพ่ือการเสริมสร้าง
แผนที่น าทางชีวิต ด้านการศึกษา ด้านการประกอบอาชีพ ด้านสัมพันธภาพ และด้านการเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ขั้นเริ่มต้น ขั้นด าเนินการ และขั้นสรุปและประเมินผล 
 3. การประเมินผลของการใช้รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือการ
เสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา       
 3.1 การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของคะแนนแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษาของกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล  พบว่า ค่าเฉลี่ย    
การเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษาโดยรวมของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองอยู่ในระดับ
น้อย ( ̅= 1.96, SD= 0.07) หลังการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅= 3.27, SD= 0.23) และ              
หลังการติดตามผลอยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.98, SD= 0.40) ส่วนค่าเฉลี่ยการเสริมสร้างแผนที่น าทาง
ชีวิตของนักศึกษาโดยรวมของกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองอยู่ในระดับน้อย ( ̅= 1.98, SD= 0.07)            
หลังการทดลองอยู่ในระดับน้อย ( ̅= 2.11, SD= 0.19) และหลังการติดตามผลอยู่ ในระดับน้อย      
( ̅= 2.26, SD= 0.30) 
 3.2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลองและหลังการติดตามผล 

3.2.1 ผลการวิเคราะห์คะแนนแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา โดยรวมและ 
รายด้านภายในกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล Wilcoxon 
Matched Paired Singed Ranks Test (n = 10) พบว่า คะแนนการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของ
นักศึกษากลุ่มทดลอง โดยรวมและรายด้าน พบว่า ก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง ก่อนการทดลอง
กับหลังการติดตามผล และหลังการทดลองกับหลังการติดตามผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .01 ยกเว้น หลังการทดลองกับหลังการติดตามผลของด้านการประกอบอาชีพแตกต่างกันอย่าง  
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และหลังการทดลองกับหลังการติดตามผลของด้านสัมพันธภาพไม่
แตกต่างกัน โดยพบว่าคะแนนหลังการทดลอง และหลังการติดตามผลมากกว่าก่อนการทดลอง และ
คะแนนหลังการติดตามผลมากกว่าคะแนนหลังการทดลอง 

3.2.2 ผลการวิเคราะห์คะแนนแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา โดยรวมและ 
รายด้านภายในกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล Wilcoxon 
Matched Paired Singed Ranks Test (n = 10) พบว่า คะแนนการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิต
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ของนักศึกษา โดยรวมของกลุ่มควบคุม หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แต่หลังการติดตามผลสูงกว่าหลังการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และหลังการติดตามผลสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของ
นักศึกษาทั้งโดยรวมและรายด้าน ระหว่างกลุ่มทดลอง (n=10) และกลุ่มควบคุม (n=10) ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล โดยใช้ Mann Whitney U-test พบว่า คะแนนการ
เสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา โดยรวมก่อนการทดลอง พบว่า ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม มีแผนที่น าทางชีวิตโดยรวมไม่แตกต่างกัน หลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีแผนที่ชีวิต
โดยรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนหลังการติดตามผล พบว่า กลุ่ม
ทดลองมีแผนที่ชีวิตโดยรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 3.4 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพจากวิธี Focus Group เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของกลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือการเสริมสร้างแผนที่น า
ทางชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า หลังการ
ทดลอง นักศึกษากลุ่มทดลอง มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท า
เพ่ือการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา  

การอภิปรายผล 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือการเสริมสร้าง

แผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้อภิปรายตาม
วัตถุประสงค์ และสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 392 คน พบว่า แผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษาโดยรวมและในแต่ละด้านอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษาด้านการเป็นพลเมืองที่
เข้ม แข็งอยู่ในระดับสูงสุดที่ 3.96 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษามีจิตส านึกที่มีต่อการเป็น
พลเมืองที่มีคุณธรรมของประเทศชาติและเข้าใจถึงหน้าที่ส าคัญของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการเป็นก าลัง
หลักในการผลักดันให้ประเทศชาติและสังคมเกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันเริ่มต้นและสิ้นสุดอย่างรวดเร็วส่งผลให้นักศึกษาต้องปรับ
ความคิดให้รู้เท่าทันโลกเทคโนโลยีที่ผันผวนต้องคิดทบทวนและต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งในด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพอยู่ตลอดเวลา ท าให้เกิด
ความคลุมเครือไม่แน่ใจว่าจะเกิดสิ่งใดที่กระทบต่อการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาด้าน
สัมพันธภาพ 

ผลการศึกษาคะแนนแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 392 คน 
พบว่าอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า เส้นทางที่กลุ่มตัวอย่างจะพัฒนาตนเองให้ประสบความส าเร็จใน
ชีวิตด้านการศึกษา ด้านการประกอบอาชีพ ด้านสัมพันธภาพ และด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Gebhard (2015) และ Watt (2018) ที่ศึกษาพบว่า การก าหนดเส้นทางชีวิต
ให้แก่นักศกึษาเปรียบเสมือนกรอบในการน าทาง หรือแผนที่น าทางชีวิตที่มีการก าหนดเป้าหมาย มีการ
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วาง แผน และปฏิบัติตามแผน เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามความต้องการในชีวิต นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับ ส านักงานสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2561) ได้เสนอว่า แผนที่น าทางชีวิตมี
รายละเอียดที่ครอบคลุมในเรื่องการเป็นผู้มีความรู้ มีความรอบรู้ด้านการเรียนการศึกษา รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้ตนเอง มีทักษะในการ
ติดต่อสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น การบริหารจัดการปัญหาข้อขัดแย้งด้านสัมพันธภาพ มี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย และมีจิตอาสา และสอดคล้องกับ 
Thunderheart (2016) ที่ระบุว่า แผนที่น าทางชีวิตแผนที่น าทางชีวิตจะช่วยให้บุคคลค้นพบเป้าหมาย
ในชีวิตและมีเป้าหมายที่ชัดเจน ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความหวัง ใช้ชีวิตอย่างมี
ความหมายมีพลังผลักดันในการด าเนินชีวิตด้วยความทุ่มเท เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในชีวิต ดังนั้น การ
เรียนให้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะต้องรู้จักการวางแผน การบริหารจัดการเวลา
ให้เหมาะสม มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่องาน นอกจากนี้ Watts (2018, P.1) กล่าว
ว่า แผนที่น าทางชีวิตเป็นกระบวนการค้นพบตนเองที่สามารถช่วยให้ปฏิบัติตามความต้องการ ความ
ตั้งใจ และเป้าหมายในอนาคต สามารถสร้างชีวิต และเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้บรรลุจุดมุ่งหมายในชีวิตที่
ปรารถนา เพ่ือเติมเต็มความฝันที่มีค่าสูงสุดในชีวิต การท าแผนที่น าทางชีวิตจะช่วยให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ และทางเลือกตามความต้องการจ าเป็นจนเป็นที่พึงพอใจ เพ่ือช่วย
ปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเส้นทางชีวิตให้ตนเอง 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือการเสริมสร้างแผนที่น า
ทางชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานครผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎี  การ
ให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร ร่วมกับการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  โดยผู้วิจัยน าแนวคิดและ
เทคนิคการให้การปรึกษากลุ่มเผชิญความจริง การให้การปรึกษากลุ่มการรู้คิด -พฤติกรรมการให้การ
ปรึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยม แล้วน ามาสร้างรูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือการ
เสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงทพมหานคร 
 3. ผลการใช้รูปแบบการปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิต 
คะแนนแผนที่ชีวิต พบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับรูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือ  
การเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิต มีคะแนนแผนน าทางชีวิตด้านการศึกษาเพ่ิมขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 และมีคะแนนแผนที่น าทางชีวิตทุกด้านสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการให้การปรึกษา
กลุ่ม โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนแผนที่น าทางชีวิตหลังการทดลอง และหลังการติดตามผลสูงกว่าคะแนน
ก่อนการทดลอง และสูงกว่าของกลุ่มควบคุม 
 สรุปผลการใช้รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท า เพ่ือการเสริมสร้างแผนที่น าทาง
ชีวิตของนักศึกษา พบว่า ท าให้นักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนแผนที่น าทางชีวิตของตนเองสูงขึ้นซึ่งเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ส าคัญของการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าคือ เพ่ือให้ผู้รับการปรึกษาได้
ตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้เรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ สามารถจัดการกับ
ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเอง สามารถบริหารจัดการชีวิตของตนเองและสามารถเลือกสิ่งที่
มีคุณค่าและเป็นที่พึงพอใจให้กับตนเองได้ (Corey & Corey, 2006) นอกจากนี้การให้การปรึกษากลุ่ม
ได้ผลดีมากเนื่องจากการร่วมมือในกลุ่มช่วยให้สมาชิกแต่ละคนได้เรียนรู้และจัดการปัญหาของตนเองได้
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จากการเรียนรู้ของสมาชิกคนอ่ืนในกลุ่ม (ณัฐวัฒน์ ล่องทอง, 2558, น. 117) สอดคล้องกับ Armstrong & 
Strutton (2002, p. 2; อ้างถึงใน อรทัย สงวนพรรค, 2552) และ Corey (2012) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การให้
การปรึกษากลุ่มส าหรับนักศึกษามีประสิทธิผลดีกว่าการให้การปรึกษารายบุคคล เนื่องจากผู้รับการปรึกษา
จะรู้สึกคุกคามน้อยกว่า มีการจ าลองสภาพสังคมการเรียนรู้ใหม่ให้การช่วยเหลือกัน เพ่ิมความสามารถใน
การน าตนเอง วางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปฏิบัติตามแผน เรียนรู้ที่จะเผชิญหน้า เรียนรู้ที่จะ
ด าเนินชีวิตตามความมุ่งหวังของตนเองสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้ตามความเหมาะสม  

ข้อเสนอแนะ 
1. แบบวัดแผนที่น าทางชีวิต สามารถน าไปใช้กับนักศึกษาอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยก่อนน าไปใช้ควรศึกษาในรายละเอียดของแบบวัด วิธีการและการแปลความหมายของแบบ
วัดก่อนน าไปใช้  

2. รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของ
นักศึกษาในงานวิจัยนี้ สามารถน าไปใช้กับนักศึกษาที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่ าง โดยก่อน
น าไปใช้ควรศึกษารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิต
ของนักศึกษาให้เหมาะสมกับกลุ่มนักศึกษา  

3. ควรมีการติดตามผลการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษาที่ได้รับการปรึกษากลุ่ม ที่
มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา หลังจากการทดลองไปแล้ว 3-6 
เดือน เพ่ือตรวจสอบผลของการใช้รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือการเสริมสร้าง
แผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา ว่ามีประสิทธิผลยั่งยืนเพียงใด 
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