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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ  ผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถในการเอาชนะ         

อุปสรรคท่ีมีตอความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนรัชดาวิทยาแพร 
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บทคัดยอ 

 

              การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถในการ

เอาชนะอุปสรรคท่ีมีตอความวิตกกังวลในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนรัชดาวิทยาแพร   โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้

คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 6   ปการศึกษา 2554  ของโรงเรียนรัชดาวิทยาแพร  ตอบแบบสอบถาม

ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดานการเรียนและคัดเลือกนักเรียนท่ีไดคะแนนจากการตอบ

แบบสอบถามความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดานการเรียนต้ังแตเปอรเซ็นไทลท่ี 50 ลงมา   

จํานวน 20 คน หลังจากนั้นเรียงคะแนนจากตํ่าไปหาสูง  แลวจับคูคะแนนท่ีใกลเคียงกันท้ัง 20  คน  

แลวทําการสุมอยางงายเพื่อแบงกลุมทดลอง  10  คนและกลุมควบคุม  10  คน กลุมทดลองไดเขารับ

โปรแกรมพัฒนาความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคดานการเรียน  6 สัปดาห สัปดาหละ 2 คร้ัง 

วันพุธ และวันพฤหัสบดี รวมท้ังหมด 12 คร้ัง คร้ังละ 50 นาที  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

แบบสอบถามความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคดานการเรียน      โปรแกรมพัฒนาความสามารถ
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ในการเอาชนะอุปสรรคดานการเรียนและแบบวัดความวิตกกังวลในการศึกษาตอในสถาบันอุดม 

ศึกษา   สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ  t– test dependent  sample 

 ผลการศึกษาวิจัย พบวา   

1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเขารวมโปรแกรมพัฒนาความสามารถในการ
เอาชนะอุปสรรคมีคะแนนความวิตกกังวลภายหลังการเขารวมโปรแกรมตํ่ากวากอนเขา
รวมโปรแกรม   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  
2) ภายหลังการเขารวมโปรแกรมพัฒนาความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเขารวมโปรแกรมมีคะแนนความวิตกกังวลต่ํากวานักเรียนท่ี
ไมไดเขารวม โปรแกรม   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this study was to investigate the effect of an Adversity Quotient 

Development Program on Anxiety Toward  University Admission System of High School 

Students in  Rachada Academic Center Phrae. The Adversity Quotient Development Program was 

tested with a sample group of Matthayom 6 students studying in first semester of the 2011 

academic year from Rachada Academic Center Phrae. This sample group consisted of  20 

participants whose level of  Adversity Quotient was lower than Percentile 50. The 10 subjects 

were assigned to the experimental group and attended the Adversity Quotient Development 

Program. The control group, consisted of 10 students, continued their regular program. The 

Adversity Quotient Development Program required  12 sessions of 50 minutes lesson, two days 

per week  and research tools used were the  Adversity Quotient in studying questionnaire, the 

Adversity Quotient Development Program and the Anxiety Toward  University  Admission  

System questionnaire. The  data was then collected and  analysed  by t–test dependent  sample  
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 The study revealed that : 

1) There was a significant decrease in Anxiety Toward University Admission System  
among students who participated in the Adversity Quotient Development Program 
after the experiment. (p< .05) 
2) The students who participated in the Adversity Quotient Development Program 
showed significantly lower on Anxiety Toward University Admission System than 
students who did not participate in the programe  after the experiment. (p< .05) 

 


