Vol. 10 No. 1 January - June 2018

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

47

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฝ่าฟันอุปสรรค
(AQ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คำ�จันทร์ ร่มเย็น1 / สุทิศา โขงรัมย์ 2

1,2 อาจารย์, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อีเมล์: Chompoo_23@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหา
และการฝ่าฟันอุปสรรคของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
บุรรี มั ย์ กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ชัน้ ปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 จำ�นวน 185
คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม จํานวน 4 ฉบับ เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ รวม 70 ข้อ มีค่าอำ�นาจ
จำ�แนกตั้งแต่ 0.41-0.72 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ อยู่ระหว่าง 0.84 - 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิส์ หสัมพันธแบบเพียรสนั ผลการวิจยั
สรุป ได้ว่า
1) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและการฝ่าฟันอุปสรรคอยู่ในระดับมาก และ ปัจจัยภายใน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะ
มุ่งอนาคต ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฝ่าฟันอุปสรรคอยู่ในระดับมากที่สุด
2) ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและการฝ่าฟันอุปสรรคของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบุรีรัมย์อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
คำ�สำ�คัญ
การเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต
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Abstact
The purposes of this research were to study of Factor to Adversity Quotient
(AQ) of Bachelor’s Degree the first-year students in the Faculty of Education at Buriram
Rajabhat University. The samples of the study were 185 people from first-year students,
semester 2016. It is using Purposive Sampling and The tools used to collect the data
were the questionnaire factors rating scale included 70 choices. the item discrimination
ranged between 0.41-0.72 and Reliability between 0.84 - 0.91, Statistics used to analyze
the data were Percentage, mean, Standard Deviation and Pearson Product Moment
Correlation Coefficient. The results showed that:
1) External factors might include raising the training model of democracy
affected the Adversity Quotient (AQ) was at the high levels and Internal factors might
include Achievement Motive, Future Orientation affected the Adversity Quotient (AQ)
was at the highest levels.
2) External factor and Internal factors, all factors were positively related to the
Adversity Quotient (AQ) of Bachelor’s Degree the first-year students in the Faculty
of Education at Buriram Rajabhat University at the high levels to highest levels.
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Adversity Quotient (AQ), Achievement Motive, Future Orientation
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ที่มาและความสำ�คัญของปัญหา
นักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 17-25 ปี ซึง่ เป็นวัยรุน่ ตอนปลาย
เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยเฉพาะนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษาในช่วงปีแรกนัน้ มักจะเกิดปัญหาเพราะมีการเปลีย่ นแปลงหลายด้าน เช่น สังคมเพือ่ น สภาพ
แวดล้อม วิธกี ารเรียน การสอน การใช้ชวี ติ ด้านต่างๆ ซึง่ อาจทำ�ให้นกั ศึกษาเกิดความเครียดและมีปญ
ั หา
การปรับตัวได้ง่ายเพราะเมื่อนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวต่อสถานการณ์
สิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลง จากระดับมัธยมศึกษา จึงอาจเกิดความสับสน
ท้อแท้ต่อการเรียนและยังต้องคิดตัดสินใจด้วยตนเอง ต้องเรียนรู้ในการสร้างสัมพันธภาพกับอาจารย์
การพบกลุ่มเพื่อนใหม่ที่มีพื้นฐานที่ต่างกัน การที่ต้องพักอยู่ในหอพักกับบุคคลอื่น ซึ่งแตกต่างไปจาก
การพักอยู่กับครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดคุ้นเคย การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย ล้วนแต่
ต้องอาศัยความพยายามเป็นอย่างมาก (สุมาลี สุวรรณภักดี, 2541) หากนักศึกษาพบเจอปัญหาแล้วขาด
ทักษะในการแก้ไขปัญหา ท้อแท้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการเรียนการใช้ชีวิตและอนาคตได้
การที่บุคคลจะประสบความสำ�เร็จได้ทั้งในด้านการเรียน การงาน หรือการดำ�รง ชีวิตอยู่ใน
สังคม จะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเป็นส่วนประกอบ โดยเฉพาะสังคมในปัจจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว การทีบ่ คุ คลจะสามารถดำ�รงชีวติ อยูไ่ ด้อย่างมีคณ
ุ ภาพนัน้ จะต้องได้รบั การฝึกฝนตนเองให้
มีความสามารถและทักษะต่างๆ ภายใต้ สภาวการณ์การแข่งขันกันสูงความรู้ด้านสติปัญญาเพียงอย่าง
เดียว จึงไม่พอที่จะทำ�ให้สามารถดำ�รงชีวิตอย่างมีความสุขและประสบความสำ�เร็จในหน้าที่การงาน
ได้และการที่มนุษย์จะประสบความสำ�เร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับสติปัญญาเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ส่วน
ที่เหลือเป็นเรื่องของการเข้าสังคม ความสัมพันธ์กับผู้อื่น การรับรู้อารมณ์ของตนเอง การจัดการกับ
อารมณ์และความตึงเครียด (วีนัส ภักดิ์นรา, 2546, อ้างถึงใน Goleman, 1995) ด้วยเหตุนี้หลักสูตร
การศึกษาในปัจจุบันจึงมุ่งพัฒนาผู้เรียนในลักษณะองค์รวมทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา และสังคม
เข้าด้วยกัน โดยจัดการศึกษาให้ผเู้ รียนในทุกช่วงชัน้ ตลอดจนถึงระดับมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการ
พัฒนาตนเองตามเป้าหมายทีว่ างไว้ ได้แก่ การพัฒนาให้ผเู้ รียนมีความสามารถทางอารมณ์ (Emotional
Ability) หรือความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ซึ่งเป็นสิ่งจำ�เป็นต่อการใช้ชีวิตเพื่อ
ให้เด็กมีความเข้าใจตนเอง เห็นใจผู้อื่น และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งทางอารมณ์อันจะนำ�ไปสู่การยก
ระดับจิตใจ และการปรับตัวเพื่อจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้การอบรมสั่งสอนลูกให้
เป็นคนดีและประสบความสำ�เร็จนั้นมีเป้าหมายที่สำ�คัญ 4 ประการ คือ ประการแรก เพื่อให้เป็นคนที่
มีความสุข (EQ มาจากคำ�ว่า Emotional Quotient หรือมีความฉลาดทางอารมณ์ที่ดี) ประการที่สอง
คือ เป็นคนเก่ง (IQ มาจากคำ�ว่า Intelligent Quotient หรือมีความฉลาดทางปัญญา) ประการที่สาม
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คือ เป็นคนดี (MQ มาจากคำ�ว่า Moral Quotient หรือมีคุณธรรม)และประการที่สี่คือมีความสามารถ
ในการเอาชนะอุปสรรค(มี AQ มาจากคำ�ว่า Adversity Quotient) (วิทยา นาควัชระ, 2544 อ้างถึง
ใน Stoltz, 2001) หรือ AQ ตามแนวคิดของ สโตลท์ซ เป็นความสามารถของบุคคลในการตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ในยามที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากหรือความลำ�บาก คนที่มีความสามารถในการเผชิญ
และฝ่าฟันอุปสรรคสูงจะมีจติ ใจเข้มแข็ง ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคใดๆ แม้จะพ่ายแพ้หรือล้มเหลวก็สามารถ
ต่อสูห้ รือเอาชนะได้ เมือ่ พิจารณาความรูค้ วามสามารถ อายุ หรือความเฉลียวฉลาดของผูท้ ปี่ ระสบความ
สำ�เร็จกับผู้ที่ประสบความล้มเหลวในชีวิตจะเห็นได้ว่าอาจมีความแตกต่างกันไม่มากนัก แต่สิ่งที่แตก
ต่างกัน อย่างเด่นชัด คือ การมีจิตใจที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยว และความคิดที่จะต่อสู้อุปสรรค บางทีความผิด
พลาดล้มเหลวหลายๆ ครั้งบวกกันเข้าแล้วผลที่ได้รับ คือความสำ�เร็จซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการ ได้ว่า
ความล้มเหลว+ความล้มเหลว = ความสำ�เร็จ
ดังที่ Stoltz (ธีระศักดิ์กำ�  บรรณารักษ์, 2548, อ้างถึงใน Stoltz, 1997) ได้ทำ�การศึกษา
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค (AQ) จากแนวคิดของกระแสหลักของศาสตร์ที่
ศึกษาเกี่ยวกับจิตประสาทภูมิคุ้มกัน ประสาท สรีรวิทยาและจิตวิทยาการรู้คิดและการเข้าใจ และได้
บัญญัติขึ้น ใช้ในปี ค.ศ.1997 โดยได้เขียนหนังสือเรื่อง Adversity Quotient: Turning Obstacles
into Opportunities จากแนวคิดที่ว่า ท่ามกลางความลำ�บากแห่งยุคสมัย คนส่วนใหญ่มักฟันฝ่าไป
ได้ ไม่ไกล หลายต่อหลายคนยอมแพ้อย่างง่ายๆ ชีวิตเหมือนการปีนเขา ต้องฟันฝ่าความยากลำ�บาก
หรืออุปสรรคต่างๆเพือ่ ก้าวไปข้างหน้า และปีนให้สงู ขึน้ ซึง่ ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟัน
อุปสรรค ดังกล่าวคือ รูปแบบพฤติกรรมการตอบสนองต่อปัญหา อุปสรรคในชีวิตเป็นกลไกการทำ�งาน
ของสมองเกิดจากใยประสาท ต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้น ฝึกฝนขึ้น Stoltz เชื่อว่า AQ เริ่มพัฒนามา จากใย
ประสาท เริม่ เกิดในสมองเมือ่ เด็กอายุ12 ปีและเพิม่ มาก ขึน้ จนอายุ 16 ปีแต่ไม่สนิ้ สุดจนกระทัง่ อายุ 23
ปีซึ่งชี้ให้เห็นว่า บุคคลที่ประสบความสำ�เร็จในวิชาชีพต่างๆ ไม่สามารถวิเคราะห์ ได้จากแบบทดสอบ
สติปัญญามาตรฐานที่มีทั่วไป สิ่งที่ทำ�  ให้ บุคคลเหล่านั้นประสบความสำ�เร็จคือ AQ ซึ่งสามารถที่จะ
พัฒนา เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไรหรือไม่ว่าจะเริ่มต้น ที่จุดใดก็ตาม หากบุคคลมี
การพัฒนา AQ ที่ดีก็จะช่วยทำ�  ให้ ตนเองมีประสิทธิภาพ (ธีระศักดิ์กำ�  บรรณารักษ์, 2548 อ้างถึงใน
Stoltz,1997) ดังนั้น การที่ประชากรในประเทศมี AQ ที่ดีในช่วงเวลาที่ประเทศต้องประสบกับปัญหา
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคม หรือภัยพิบัติ ทางธรรมชาติประชากรเหล่านั้นย่อมสามารถ
เผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปวงให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
จากการศึกษาดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ว่านักศึกษาวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาต่างๆ ซึ่ง
ปัญหานั้นอาจกระทบกับตนเองหรือผู้ใกล้ชิด ดังนั้นจึงมีความจำ�เป็นที่จะต้องปลูกฝัง และส่งเสริมให้
วัยรุ่นสามารถที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงทำ�การศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่กำ�ลังศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ชัน้ ปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ บุคคลทีจ่ ะสามารถเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคได้นนั้
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จะเป็นบุคคลที่มีลักษณะมุ่งอนาคตคือมีความสามารถคาดการณ์ไกล และวางแผนถึงเหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึน้ ในอนาคต สามารถควบคุมตนเองให้กระทำ� หรืองดเว้นการกระทำ�พฤติกรรมตามความต้องการ
ของตนเอง มีความเพียรพยายามในการอดทน เพือ่ บรรลุผลในอนาคตและลักษณะมุง่ อนาคตยังมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค  (เมธยา  คูณไทยสงค์,
2546) นอกจากนี้การได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่เอื้อต่อการปลูกฝังและกล่อมเกลาบุคลิกภาพ ที่เหมาะ
สมโดยเฉพาะการอบรมเลี้ยงดู แบบประชาธิปไตยได้รับความสนใจและถูกนำ�มาศึกษามาก ในสังคม
ไทย และผลการศึกษา พบว่า การอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยทำ�ให้เด็กมีแนวโน้มทีจ่ ะมีจติ ลักษณ์ที่
เหมาะสมเอือ้ ให้เด็กเป็นผูม้ คี วามคิดเกีย่ วกับตนเองในทางทีด่ ี (ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร; และประทีป จินงี,่
2546) และจากผลการศึกษาวิจยั พบว่านักเรียนหรือนักศึกษาทีไ่ ด้รบั การอบรมเลีย้ งดู แบบประชาธิปไตย
มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคสูงกว่านักเรียนหรือนักศึกษาที่ได้รับการอบรม
เลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย (เกษร ภูมิดี, 2546) การสนับสนุนทางสังคมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการเผชิญปัญหาของบุคคลเพราะการสนับสนุนทางสังคมจะเป็นตัวช่วยลดความเครียด
ต่อสิง่ ทีเ่ ข้ามาคุกคามชีวติ ของบุคคล อีกทัง้ ยังช่วยให้บคุ คลรูส้ กึ ได้รบั การยอมรับ รูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง
ซึ่งจะช่วยให้บุคคลมีการเตรียมการในการเผชิญปัญหาได้ดีและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
(Pender, 1987) ในอนาคตนัน้ มีความจำ�เป็นทีเ่ ราต้องมีความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค
ที่ดี เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมอย่างรวดเร็วปัญหาต่างๆ ก็จะต้องตามมาอย่างมากมาย
มหาศาล จะต้องมีความสามารถที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้จะพบว่าผู้ที่มีความสามารถ คือ
ผูท้ จี่ ะสามารถเข้าใจและรูจ้ กั คน รูจ้ กั ความสามารถประสิทธิภาพของคน และสามารถทีจ่ ะดึงเอาความ
สามารถของบุคคลนั้นเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือในสายวิชาชีพใดๆ ก็ตาม
(ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์, 2545)
ด้วยเหตุนผ้ี วู้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความสามารรถในการเผชิญและการฝ่าฟัน
อุปสรรค เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้พบกับความสำ�เร็จในการเรียนและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ได้กำ�หนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ ดังนี้
1. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฝ่าฟันอุปสรรค ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
2. ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย ทีส่ ง่ ผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฝ่าฟัน
อุปสรรคของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบปัจจัยและความสัมพันธ์ของตัวแปร
ต่างๆ ทีส่ ง่ ผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค โดยแบ่งเป็นตัวแปรทีเ่ ป็น ปัจจัย
ภายใน ซึง่ เป็นตัวแปรทีแ่ สดงคุณลักษณะภายในตัวบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ ของ แมคเคลแลนด์
(McClelland,David C,andothers, 1953) และลักษณะมุ่งอนาคต งานวิจัยของ เมธยา คูณไทยสงค์
2546 ตัวแปรที่เป็นปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นตัวแปรที่แสดงลักษณะของบุคคลที่ เกิดจากการได้รับสิ่งเร้า
จากสิ่งแวดล้อมภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย งานวิจัยของ เกษร
ภูมิดี, 2546)
 ปัจจัยภายใน
- แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
- ลักษณะมุ่งอนาคต
ความสามารถในการเผชิญปัญหา
และฝ่าฟันอุปสรรค
(Adversity Quotient : AQ)

 ปัจจัยภายนอก
การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การกำ�หนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำ�นวน 500 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำ�นวน 185 คน ที่ได้มาโดยวิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาและ
สัมภาษณ์นักศึกษา
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวน 4 ฉบับ รวม 70 ข้อ ไดแก
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฝ่าฟันอุปสรรค
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาเป็นแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฝ่าฟันอุปสรรค
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามโดยศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถ ในการเผชิญ
ปัญหาและการฝ่าฟันอุปสรรคของ สตอลท์ซ (Stoltz,1997) มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการควบคุมอุปสรรคด้าน
ความสามารถในการนำ�ตัวเองเข้าไปแก้ไขอุปสรรค ด้านความสามารถในการรับรูถ้ งึ ระดับอุปสรรค และ
ด้านความสามารถในการทนทานต่ออุปสรรค แต่ละด้าน มีข้อคำ�ถาม จำ�นวน 10 ข้อ รวมข้อคำ�ถามทั้ง
สิ้น 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมของบุคคลแวดล้อม
ผูว้ จิ ยั ได้สร้าง แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ พัฒนาขึน้ จากแบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
ของ นันทนา จันทร์ฝั้น (2545) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
จำ�นวน 20 ข้อ
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามลักษณะมุ่งอนาคต พัฒนาขึ้นจากแบบสอบถามลักษณะมุ่งอนาคต
ของ พิทักษ์ วงแหวน (2546) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
จำ�นวน 20 ข้อ
ฉบับที่ 4 แบบสอบถามการอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย พัฒนาขึน้ จากแบบสอบถาม การ
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยของ นิกร ขวัญเมือง (2545) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำ�นวน 20 ข้อ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผูว้ จิ ยั นำ�ข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้มาทำ�การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป มีขนั้ ตอน
การวิเคราะห์ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการ
แจกแจงความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนำ�เสนอข้อมูลเป็นตารางแสดงจำ�นวน
ร้อยละ
2. คาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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3.1 การวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก ผู้วิจัยหาค่าอำ�นาจจำ�แนกเป็นรายข้อของเครื่อง
มือทุกฉบับที่มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าภายหลังจากการทดลองใช้ ตาม
ข้อที่กำ�หนดไว้ในแบบสอบถามและแปลผลข้อมูลตามที่ได้รับ ดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
2.51-3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
1.00-1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
การหาค่าความเชือ่ มัน่ แล้ววิเคราะห์โดยหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธแ บบเพียรส นั (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) ระหว่างค่าคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมโดยค่าทีถ่ อื ว่า
ใช้ได้คือค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์มากกว่า .20 (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545) จากการนำ�แบบ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าอำ�นาจจำ�แนกรายข้อและคัดเลือกข้อคำ�ถามที่มีค่าอำ�นาจจำ�แนกตั้ง
.20 ขึ้นไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.41-0.72
3.2 การวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ, 2540) ผลการ
วิเคราะห์พบว่าในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ระหว่าง 0.84 - 0.91

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฝ่าฟันอุปสรรคของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สรุปได้ ดังนี้ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฝ่าฟันอุปสรรค ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อยู่ในระดับมาก ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกมีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฝ่าฟันอุปสรรคอยูใ่ นระดับ
มากเช่นกัน

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยนำ�มาอภิปรายผลตามลำ�ดับ ดังนี้
1. ปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอก ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและการ
ฝ่าฟันอุปสรรค
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ผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อันได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะ
มุง่ อนาคต และการเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยส่งผลต่อ ความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฝ่าฟัน
อุปสรรค ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากข้อค้นพบดังกล่าว อาจเป็นเพราะว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อ แม่
หรือ ผู้ปกครองและลูก ในสถาบันครอบครัวปัจจุบันนั้น ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวสมบูรณ์หรือครอบครัว
ไม่สมบูรณ์มีลักษณะที่เหมือนกัน คือ ภายในครอบครัวจะมีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น มีความใกล้
ชิดกันในทุกคนในครอบครัว สอดคล้องกับงานวิจัยของของเกษร ภูมิดี (2546) ได้ศึกษาความสามารถ
ในการเผชิญและการฝ่าฟันอุปสรรคของนักเรียนทีม่ บี คุ ลิกภาพและรูปแบบการอบรมเลีย้ งดูแตกต่างกัน
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2545 สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดหนองบัวลำ�ภู จำ�นวน
370 คน ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกัน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
พบว่า นักเรียนที่มีบุคลิกภาพด้านสัมฤทธิผลนักเรียนที่ได้ รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และ
การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน มีความสามารถในการเผชิญและการฝ่าฟันอุปสรรคอยู่ในระดับ
สูง และนักเรียนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยมีความสามารถในการเผชิญและการ
ฝ่าฟันอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลางอีกทั้งบุคคลที่มีลักษณะมุ่งอนาคตมีความสามารถคาดการณ์ไกล
และวางแผนถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถควบคุมตนเองให้กระทำ�หรืองดเว้นการกระ
ทำ�พฤติกรรมตามความต้องการของตนเอง มีความเพียรพยายามในการอดทน เพื่อบรรลุผลในอนาคต
จึงทำ�ให้บุคคลที่มีลักษณะมุ่งอนาคตสามารถที่จะวางแผนหรือเตรียมพร้อมจะเผชิญปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เมธยา คูณไทยสงค์ (2546) และสอดคล้องกับ ดวงเดือน พัน
ธุมนาวิน (2529) ว่าบุคคลทีม่ ลี กั ษณะมุง่ อนาคตจะสามารถคาดการณ์ไกล เห็นความสำ�คัญของอนาคต
และตัดสินใจเลือกกระทำ� หาแนวทางแก้ปัญหา และวางแผนดำ�เนินการเพื่อเป้าหมายในอนาคต รู้จัก
ปฏิบัติให้เกิดการอดได้ รอได้อย่างเหมาะสม สามารถให้รางวัล และลงโทษตัวเองเมื่อกระทำ�ไม่เหมาะ
สม เพือ่ ให้สามารถแก้ปญ
ั หาในครัง้ ต่อไปได้ดขี นึ้ สำ�หรับปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ เป็นองค์ประกอบ
ที่ผลักดันให้บุคคลมีความต้องการสถานะที่สูงขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะ ลักษณะของบุคคล
ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมีพฤติกรรม ที่กล้าเสี่ยง ตัดสินใจเด็ดเดี่ยว กระตือรือร้น รับผิดชอบต่อ
ตนเอง ทะเยอทะยาน รู้จักวางแผน และมีเอกลักษณ์เฉพาะตน รวมทั้งมีความปรารถนาจะทำ�สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งให้สำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยพยายามแข่งขันกับมาตรฐานอันดีเลิศ หรือพยายามทำ�ดีกว่าบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวข้อง พยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ มีความสบายใจเมื่อประสบความสำ�เร็จ
ดังนัน้ จึงสามารถอธิบายได้วา่ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก อันได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
ลักษณะมุง่ อนาคตและการเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและการ
ฝ่าฟันอุปสรรค ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อยู่ในระดับที่สูง
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2. ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเผชิญปัญหาและ
การฝ่าฟันอุปสรรค
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก อันได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะ
มุ่งอนาคตและการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและการฝ่าฟันอุปสรรค ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังที่ จตุพร เพ็งชัย (2533) กล่าวว่า ครอบครัว
ที่ให้ความรักความอบอุ่น สมาชิกในครอบครัวจะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องในแนวเดียวกันในเรื่อง
ทัศนคติ ค่านิยม มีความรักความเอาใจใส่ บิดามารดาเป็นที่ปรึกษาสมาชิกในครอบครัวจะไม่เกิดความ
ว้าเหว่ มีความใกล้ชดิ กันระหว่างบิดามารดาและบุตรแตกต่างกันไปตามวัย ครอบครัวแตกแยก 3 แบบ
ครอบครัวทีบ่ ดิ ามารดาทะเลาะกันเป็นประจำ� เป็นการแสดงถึงความนึกคิดของบิดาทีข่ ดั แย้งกับมารดา
และไม่มกี ารควบคุมอารมณ์ เกิดการทะเลาะวิวาทให้บตุ รได้ยนิ การใช้ถอ้ ยคำ�รุนแรง ก้าวร้าว ครอบครัว
ทีบ่ ดิ ามารดาหย่าร้างกันและบุตรต้องอยูก่ บั คนอืน่ เป็นทีแ่ น่นอนว่าสถานการณ์เช่นนีบ้ ตุ รต้องเกิดความ
ว้าเหว่ ไม่มีความมั่นคงทางจิตใจครอบครัวที่มีบิดาหรือมารดาคนเดียว ย่อมมีผลทำ�ให้บุตรขาดความ
อบอุ่นในกรณีนี้ครอบครัวต้องสูญเสียคู่ชีวิต เหลือเฉพาะมารดาหรือมารดาคนเดียว ทำ�ให้ผู้ที่เหลืออยู่
ต้องปฏิบตั ภิ าระหลักขึน้ เพราะต้องมีทงั้ หน้าทีท่ งั้ เป็นบิดามารดาแทนส่วนทีข่ าดหายไป มีผลงานวิจยั ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศที่ชี้ให้เห็นว่า มารดามีผลต่อสุขภาพจิตของบุตรมากกว่าบิดาและบิดามีผล
ต่อบุคลิกภาพของบุตรตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงวัยรุ่น โดยเฉพาะการพัฒนาการทางสติปัญญาและการเลือก
อาชีพและไม่ว่าจะด้วยสถานภาพครอบครัวแบบใด การสร้างและพัฒนาครอบครัวสามารถสร้างและ
พัฒนาให้ดี อีกทั้งงานวิจัยของ เมธาวดี สังขะมาน (2548 ) ได้ทำ�การวิจัยเรื่อง ตัวแปรคัดสรรที่สัมพันธ์
กับความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค (AQ) ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 จังหวัดหนองคาย
ปีการศึกษา 2547 โดยมีความมุง่ หมายเพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัดสรรกับความสามารถ
ในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค และสร้างสมการพยากรณ์ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค
ตัวแปรคัดสรร ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความฉลาดทางอารมณ์ อัตมโนทัศน์ ความเครียด ความ
ต้องการมีอำ�นาจเหนือผู้อื่นการมุ่งอนาคต แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความรับผิดชอบ และรูปแบบการอบรม
เลีย้ งดูเป็นตัวพยากรณ์พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างตัวพยากรณ์ กับความสามารถในการเผชิญ
และการฝ่าฟันอุปสรรคอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
ดังนั้น จึงสามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อันได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ลักษณะมุ่งอนาคต และการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก ต่อความสามารถ
ในการเผชิญปัญหาและการฝ่าฟันอุปสรรค ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อยู่ในระดับที่มาก
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ผลจากการวิจัย มีประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อ ความสามารถในการเผชิญปัญหาและการ
ฝ่าฟันอุปสรรคของนักศึกษาเพื่อจะได้มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษามีความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและการฝ่าฟันอุปสรรค
2. การจัดการศึกษาหรือกิจกรรมของครูเพือ่ พัฒนาความสามารถในการเผชิญปัญหาและการ
ฝ่าฟันอุปสรรคของนักศึกษา
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