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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน 

และความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษาที่มีความแตกตางตามภูมิหลัง ไดแก เพศ 
ภาควิชา ช้ันป และผลการเรียนที่ตางกัน โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหา-
วิทยาลัยกรุงเทพ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 248 คนเปนตัวอยางในการวิจัย 
ผลการวิจัยพบวา 1) การรับรูความสามารถของตนดานการเรียนอยูในระดับปานกลาง และความ 
สามารถในการฟนฝาอุปสรรคทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) นักศึกษาที่เพศ ภาควิชา 
และชั้นปตางกันมีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 3) นักศึกษาที่เพศและภาควิชาตางกันมีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 4) นักศึกษาที่ช้ันปและผลการเรียนตางกันมีความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 5) นักศึกษาที่มีผลการเรียนตางกัน 
มีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  

 
ABSTRACT 

The aims of this research were to study the Academic Self-Efficacy and Adversity 
Quotient of Science and Technology students in Bangkok University and to compare     
the Academic Self-Efficacy and Adversity Quotient to their genders, departments, years, 
and learning achievement levels.  248 Subjects were randomly taken from the students 
enrolled in the 2nd semester, 2009 academic year.  The major findings were as follows:    
1) Students reported moderate level of Academic Self-Efficacy and high level of 
Adversity Quotient.  2) Students’ differences gender, department, and year did not     
show significant difference on their Academic Self-Efficacy.  3) The differential gender 
and department did not show significant difference on Adversity Quotient.  4) The 
differential year and learning achievement levels influenced the Adversity Quotient at   
the .05 statistical significant. 5) Finally, students’ learning achievement levels influenced 
their Academic Self-Efficacy at the .05 statistical significant. 

 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
ในระยะหลายปที่ผานมาสังคมไทยไดรับการพัฒนา

ดานวัตถุและความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทค-
โนโลยี อยางมาก อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงดานสังคม วัฒน-
ธรรม เศรษฐกิจและการเมืองไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและ
รวดเร็ว กอใหเกิดความไมสมดุลระหวางความเจริญทาง 

ดานวัตถุกับวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน (สุภาพร  
ธนะชานันท, 2544) จะเห็นไดวา ปจจุบันผูคนในประเทศ
ไทยซึ่งสวนหนึ่งนั้นคือนิสิตนักศึกษาที่อยูในชวงของการ
พัฒนาตนเปนผูใหญไดมีสภาพที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก
มากขึ้น แตมีความอดทนตอผูอื่นอดทนตอความลําบาก
นอยลง เนื่องจากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีทําใหชีวิต



 

ความเปนอยูสะดวกสบายขึ้น ในขณะเดียวกันสิ่งแวดลอม
ที่ยั่วยุใหนิสิตนักศึกษาทําสิ่งที่ ผิดพลาดไดงายกลับมี     
มากขึ้น กอใหเกิดปญหามากมาย ปญหาของนิสิตนักศึกษา
นอกเหนือไปจากการปรับตัวตอการเรียนแลวก็ยังมีการ
ปรับตัวทางสังคม กลุมเพื่อน ปญหาการใชสิ่งเสพติด ความ
ฟุมเฟอย การยอหยอนตอระเบียบวินัย การทะเลาะวิวาท 
การขาดศีลธรรมจรรยา เปนเหตุใหประพฤติตนไมถูกตอง
เหมาะสม สาเหตุหนึ่งเกิดจากการเลี้ยงดูแบบไมตองเผชิญ
กับความลําบาก ไมเคยไดสัมผัสโลกภายนอก มีคนคอย
ปกปองใหโดยตลอด จึงขาดความเขมแข็งและทนตอ  
ความผิดหวัง (วิรียอร  สุภัทรเกียรต์ิ, 2546) ในโลกแหง
ความจริง คนเราทุกคนไมมีใครที่จะไมไดเผชิญหรือประ- 
สบกับอุปสรรคในชีวิต คนที่ออนแอและยอมแพตอ
อุปสรรคยอมประสบกับความลมเหลวหรือความทุกขยาก
ไปจนตลอดชีวิต การที่เราจะฝาฟนอุปสรรคใหพนผานไป
ไดนั้น จําเปนจะตองอาศัยกําลังใจและกําลังกายอยางมาก 
จึงจะเอาชนะอุปสรรคที่ผานมาในแตละครั้ง (สมิต  อาชว-
นิจกุล, 2542) ดังนั้น คนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต   
จึงตองเปนคนที่มีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค  

แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค 
(Adversity Quotient: AQ) เปนแนวคิดที่เกี่ยวกับคุณ-
ลักษณะสําคัญที่ เพิ่มศักยภาพของบุคคลที่จะสงผลตอ
ความสําเร็จ สามารถบงช้ีไดวาบุคคลจะสามารถยืนหยัดตอ 
สูกับอุปสรรค และจะสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นไดดีหรือ 
ไมเพียงใด และใชเปนปจจัยทํานายไดวาบุคคลใดมีศักย-
ภาพและประสิทธิภาพที่จะมุงสูความสําเร็จไดอยางไมยอ
ทอ บุคคลที่มีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคสูงจะ
มองวิกฤตใหเปนโอกาส มีการรับรูวาตนเองสามารถควบ 
คุมหรือจัดการกับปญหา อุปสรรค ความลมเหลว หรือ
สถานการณอันเลวรายได เช่ือในความสามารถของตน มี
ความอดทนที่จะตอสูกับปญหา สามารถรับมือไดอยางรวด 
เร็วเมื่อตกอยูในสภาวะที่ยากลําบาก (Stoltz, 1997) ซึ่งสอด 
คลองกับ ศุภรี  รอดสิน (2549) ที่กลาววาผูที่ประสบความ 
สําเร็จหรือผูที่สรางคุณประโยชนที่ยิ่งใหญใหกับสังคมที่
จะมีมุมมองวาคนจะประสบความสําเร็จจะมองความยาก 
ลําบากวาไมใชเรื่องที่เปนอุปสรรคเสมอไป แตตองเปลี่ยน
อุปสรรคเปนความทาทาย เปลี่ยนความทาทายเปนโอกาส 
และโอกาสนี่เองที่จะเปนหนทางไปสูความสําเร็จ ผูที่มี
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคจะปรับตัวไดเปนอยาง

ดี มีความสุขในชีวิต ซึ่งสอดคลองกับลักษณะผูที่มีสุข 
ภาวะทางจิต คือ ผูที่มีความสุข มีความพึงพอใจในชีวิต มี
ความพอใจในสิ่งที่ตนเปน รูสึกวาตนกําหนดชีวิตของตน
ได สามารถควบคุมสถานการณตางๆ ในชีวิต และมักเปน 
ผูที่มีอารมณทางบวก ไมคอยมีอารมณทางลบ เมื่อประสบ
ความลมเหลวหรือผิดหวังจะไมมีการตําหนิทั้งตนเอง ผูอื่น 
หรือสิ่งอื่น มีความอดทน ยืนหยัดตอสูกับอุปสรรคตางๆ 
ได (สุภาพรรณ  โคตรจรัส, 2545)  

การรับรูความสามารถของตน (self-efficacy) เปนปจ-
จัยหนึ่งที่สงผลตอความสําเร็จ เปนกลไกทางปญญาอยาง
หนึ่ง (Bandura, 1997) ที่เกี่ยวกับการตัดสินความสามารถ
ของตน การที่บุคคลจะกระทําหรือแสดงพฤติกรรมบุคคล
นั้นๆ จะมีการประเมินวาตนสามารถนําสิ่งที่มีอยูในตัวมา
ใชไดหรือไม และในระดับใด การรับรูความสามารถของ
ตนเปนตัวแปรที่แสดงใหเห็นวา บุคคลไดใชความพยายาม
หรือไม ปริมาณเทาใด และยาวนานแคไหนที่บุคคลนั้นใช
ความพยายามในการฟนฝาอุปสรรคหรือปญหาที่ประสบ
ในงานที่ยาก และเปนงานที่กอใหเกิดความเครียดหรือ
ความวิตกกังวล ดังนั้นจะเห็นวาการรับรูความสามารถ  
ของตนมีความสอดคลองกับความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรค บุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนสูงจะ
มองงานที่ยุงยากวาเปนสิ่งที่ทาทายมากกวาเปนความเสี่ยง
หรือสิ่งที่ตองหลีกเลี่ยงมีความกระตือรือรน เอาใจใสใน
งานที่ทํา มีความตองการความสําเร็จสูง และใชความ
พยายาม ความมุมานะ ในการทํางานยาวนานกวาบุคคลที่
รับรูวาตนเองมีความสามารถต่ํา ไมทอถอยเมื่อเผชิญกับ
อุปสรรคหรือสถานการณเลวราย สวนบุคคลที่มีการรับรู
ความสามารถของตนต่ํามักมองงานที่ยุงยากวาเปนสิ่งที่
ควรหลีกเลี่ยง เมื่อเผชิญกับอุปสรรคมักลังเลในความ 
สามารถของตน ลังเลที่จะจัดการกับอุปสรรคที่ตนกําลัง
เผชิญ ความพยายามนอย และลมเลิกไดงายเมื่อเผชิญกับ
ปญหายุงยาก (Bandura, 1997) 

จากความสําคัญของคุณลักษณะของบุคคลที่มีการ
รับรูความสามารถของตนดานการเรียนและความสามารถ
ในการฟนฝาอุปสรรคดังที่กลาวมาขางตน จึงทําใหคณะ 
ผูวิจัยสนใจศึกษาการรับรูความสามารถของตนดานการ
เรียน และความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ      
ซึ่งการศึกษาดังกลาวจะเปนแนวทางที่สําคัญในการเขาใจ  



 

ถึงลักษณะของนิสิตนักศึกษา อันจะนําไปสูการพัฒนา   
เสริมสราง หรือปรับปรุงลักษณะการรับรูความสามารถ   
ของตนดานการเรียนและการฟนฝาอุปสรรคที่เหมาะสม   
กับนักศึกษาตอไป 
 
วัตถปุระสงคของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบ  
เทียบการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน และ
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพจําแนก
ตาม เพศ ภาควิชา ช้ันป และผลการเรียนที่ตางกัน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยนี้มีกลุมประชากรเปาหมายเปนนักศึกษา    
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ      
ทุกช้ันป ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน
ทั้งหมด 738 คน และประมาณขนาดตัวอยางที่ระดับความ
คลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได (e) = 10%σ  
จึงสุมตัวอยางจํานวน 253 คน โดยใชการสุมแบบแบงช้ันภูมิ 
(Stratified Sampling) ที่มีภาควิชา และชั้นปเปนช้ันภูมิ 
(Strata) 

สําหรับตัวแปรที่ศึกษาในครั้งนี้ประกอบดวย ตัวแปร
อิสระ คือ ตัวแปรภูมิหลังของนักศึกษา ไดแก เพศ ภาค    
วิชา ช้ันป และระดับผลการเรียน และตัวแปรตาม ไดแก      
1) การรับรูความสามารถของตนดานการเรียน และ 2) ความ 
สามารถในการฟนฝาอุปสรรค แบงเปน 4 ดาน ไดแก ความ 
สามารถในการควบคุมอุปสรรค ความสามารถในการนํา
ตนเองเขาไปแกไขอุปสรรค ความสามารถในการรับรูถึง
ระดับของอุปสรรค และ ความสามารถอดทนตออุปสรรค 

 
ประโยชนท่ีจะไดรับ 

การศึกษาวิจัยการรับรูความสามารถของตนดานการ
เรียนและความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยกรุงเทพใน
ครั้งนี้ทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของ
ตนดานการเรียนและความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค
ของนักศึกษาเพื่อนําผลที่ไดไปใชพัฒนา ปรับปรุง สนับ 
สนนุ และสงเสริมหรือกระตุนใหนักศึกษาเห็นความสําคัญ
และตระหนักรูถึงความสามารถของตนดานการเรียน และ

ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคและอันจะทําใหนัก-
ศึกษาประสบความสําเร็จในการเรียนในระดับตอไป  

 
นิยามศัพทปฏิบัติการ  

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) หมายถึง เกรดเฉลี่ย
สะสมของนักศึกษาตั้งแตป 1 จนถึงปจจุบัน ไดจากการ
สอบถามดวยแบบสอบถามที่ใหนักศึกษาตอบดวยตนเอง
วา ปจจุบันมีเกรดเฉลี่ยสะสมเทาใด และผูวิจัยมาตรวจ 
สอบซ้ําดวยระบบ MYBU และนําคะแนนเฉลี่ยสะสมมา
แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับผลการเรียนต่ํา (คะแนนเฉลี่ย
สะสมนอยกวา 2.20) ระดับผลการเรียนปานกลาง (คะแนน
เฉลี่ยสะสมอยูระหวาง 2.20 ถึง 3.20) และระดับผลการ
เรียนสูง (คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกวา 3.20)  

2.  การรับรูความสามารถของตนดานการเรียน (Aca-
demic Self-Efficacy) หมายถึง ความมั่นใจในการตัดสิน
ความสามารถของตนเองในการกระทําหรือแสดงพฤติ-
กรรมเกี่ยวกับการเรียนทั้งการอาน การเขียน การฟง การ
คํานวณ การเรียนรู การคิด และการทําขอสอบเปนลักษณะ
ที่บุคคลจะประเมินวาตนเองวาสามารถนําสิ่งที่มีอยูในตัว
มาใชไดหรือไม และในระดับใด ในการวิจัยครั้งนี้ วัด
คะแนนการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน จาก
แบบวัดการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนที่
พัฒนามาจากแบบวัดการรับรูความสามารถของตนดาน
การเรียนของ อนัตย  ดุลยพีรดิส (2547) ที่มีลักษณะแบบ
วัดเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปาน
กลาง มาก และมากที่สุด โดยใหคะแนนเปน 1 2 3 4 และ 5 
คะแนน ตามลําดับ 

3.  ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค (Adversity 
Quotient: AQ) หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่สามารถ
อดทนตอความยากลําบากบนสถานการณที่รุมเราดวย
ปญหาตางๆ และสามารถควบคุมสถานการณไวได แลวหา
ทางแกไขเพื่อเอาชนะปญหาหรืออุปสรรคเหลานั้นไปได 
ซึ่งแบงความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคเปน 4 ดาน 
ไดแก 1) ความสามารถในการควบคุมอุปสรรค (Control-
Adversity Quotient) หมายถึง ลักษณะที่บุคคลใชเพื่อ
ควบคุมสถานการณตางๆ ที่เปนอุปสรรคหรือปญหาดวย
ความเขาใจและสามารถตัดสินใจในการแกปญหาอยางมี
สติ 2) ความสามารถในการนําตนเองเขาไปแกไขอุปสรรค 
(Origin & Ownership-Adversity Quotient) หมายถึง 



 

ลักษณะที่บุคคลจะวิเคราะหสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นได
และนําตนเองเขาไปแกไขสถานการณ พยายามหาทางแก 
ไขปญหาอุปสรรคโดยการตระหนักถึงการกระทําของตน 
พรอมที่จะรับผิดชอบตอปญหานั้นและไมผลักภาระการ
กระทําของตนเองไปใหผูอื่น 3) ความสามารถในการรับรู
ถึงระดับของอุปสรรค (Reach-Adversity Quotient) หมาย 
ถึง ลักษณะที่บุคคลจะรับรูถึงระดับของอุปสรรคที่เกิด   
ขึ้น และพรอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นของอุปสรรค ไมทํา
ใหปญหาเล็กกลายเปนปญหาใหญ และไมคิดวาปญหา  
นั้นคือจุดจบที่ไมมีทางออก และ 4) ความสามารถอดทน
ตออุปสรรค (Endurance-Adversity Quotient) หมายถึง 
ลักษณะที่บุคคลจะใชในการพิจารณาเพื่ออดทนตอปญหา
และความยืดเยื้อตางๆ ของปญหา ในการวิจัยครั้งนี้ วัด
คะแนนความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคจากแบบวัด
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค ที่พัฒนามาจากแบบ
วัดความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค ของ กรรณิกา     
สุขสมัย (2549) ที่มีลักษณะแบบวัดเปนแบบประมาณคา   
5 ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
โดยใหคะแนนเปน 1 2 3 4 และ 5 คะแนน ตามลําดับ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณดวยวิธีการวิจัย
เชิงสํารวจโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

เคร่ืองมือการวิจัย 
เครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ที่แบง

ออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสวนตัว ไดแก เพศ 

ภาควิชา ช้ันปที่กําลังศึกษา และเกรดเฉลี่ยสะสม 
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามการรับรูความสามารถ 

ของตนดานการเรียน เปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ  
ที่ดัดแปลงจากแบบวัดการรับรูความสามารถของตนดาน
การเรียนของ อนันต  ดุลยพีรดิส (2547, 153 – 155) และ 
หาความเชื่อมั่นดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ปรากฏไดคาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบบัเทากับ 0.879 

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามความสามารถในการฟน
ฝาอุปสรรค เปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ที่ดัดแปลง
จากแบบวัดความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของ 
กรรณิกา  สุขสมัย (2549, 214 – 215) และแบบวัดของ   

บุญสง  กวยเงิน (2550, 154 – 156) และหาความเชื่อมั่น
ดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ปรากฏไดคาความเชื่อมั่นโดยรวม
เทากับ 0.856 และรายดาน ไดแก ความสามารถในการควบ 
คุมอุปสรรค ความสามารถในการนําตนเองเขาไปแกไข
อุปสรรค ความสามารถในการรับรูถึงระดับของอุปสรรค 
และความสามารถอดทนตออุปสรรค ไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.825, 0.899, 0.875 และ 0.873 ตามลําดับ  

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
โดยวิเคราะหคาสถิติตางๆ ดังนี้ 

1.  วิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ศึกษา โดย
ใชคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) เพื่อ
วิเคราะหลักษณะเบื้องตนของตัวอยาง 

เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของการรับรู
ความสามารถของตนดานการเรียน และความสามารถใน
การฟนฝาอุปสรรคที่มีคาคะแนนอยูในชวง 1.00 – 5.00 
ผูวิจัยใหความหมายของคะแนนเฉลี่ยโดยใชเกณฑ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  ความหมาย 
1.00 – 1.50    ตํ่ามาก 
1.51 – 2.50       ตํ่า 
2.51 – 3.50   ปานกลาง 
3.51 – 4.50       สูง 
4.51 – 5.00    สูงมาก 
2.  สถิติวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

  2.1 Independent t-test เพื่อทดสอบความแตกตาง
ของความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค และการรับรู
ความสามารถของตนดานการเรียนที่จําแนกตามเพศ และ
ภาควิชา 
  2.2 One-Way ANOVA เพื่อทดสอบความแตก 
ตางของความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค และการรับรู
ความสามารถของตนดานการเรียนที่จําแนกตามชั้นป และ 
ผลการเรียน และในกรณีที่พบความแตกตางจึงจะเปรียบ 
เทียบคาเฉลี่ยเชิงซอน (Multiple Comparisons) ดวยวิธี 
ของเชฟเฟ (Scheffe’) ตอไป 

 
 
 



 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1: ผลการศึกษาการรับรูความสามารถของตน

ดานการเรียน และความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ตอบ
แบบสอบถามที่สมบูรณ จํานวน 248 คน จากจํานวนตัวอยาง 
253 คน คิดเปนอัตราการตอบกลับรอยละ 98.02 ปรากฏผล
เกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน และ
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค ดังตารางที่ 1  

จากตารางที่ 1 พบวาการรับรูความสามารถของตน
ดานการเรียนของนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง โดยมี 

คาเฉลี่ยเทากัน 3.41 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .43 
สวนความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษา    
อยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ .40 และเมื่อพิจารณาความสามารถในการ
ฟนฝาอุปสรรครายดาน พบวาทุกดานนักศึกษามีความ 
สามารถในการฟนฝาอุปสรรคในระดับมาก โดยคาเฉลี่ย   
ที่มากที่สุด คือ ความสามารถในการนําตนเองเขาไปแกไข
อุปสรรคที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 รองลงมา  คือ  ความ 
สามารถอดทนตออุปสรรค ความสามารถในการควบคุม
อุปสรรค  และ ความสามารถในการรับรู ถึงระดับของ
อุปสรรค ที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 3.69 และ 3.68 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน และความสามารถ 
                 ในการฟนฝาอุปสรรค 

ตัวแปร Mean SD. ระดับ 
การรับรูความสามารถของตนดานการเรียน 3.41 .43 ปานกลาง 
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค 3.73 .40 มาก 
 ความสามารถในการควบคุมอุปสรรค  3.69 .46 มาก 
 ความสามารถในการนําตนเองเขาไปแกไขอุปสรรค  3.80 .50 มาก 
 ความสามารถในการรับรูถึงระดับของอุปสรรค  3.68 .50 มาก 
 ความสามารถอดทนตออุปสรรค  3.75 .51 มาก 

 
สวนที่ 2: ผลการเปรียบเทียบการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน และความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จําแนกตามภูมิหลังของนักศึกษา  
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน และความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค 
                 ของนักศึกษาที่จําแนกตามเพศ และ กลุมภาควิชา 

 Mean SD. t-test p-value 
การรับรูความสามารถของตนดานการเรียน     
 ชาย  ( n = 154) 3.40 .47 - .688 .492 
 หญิง ( n = 94) 3.43 .35   
การรับรูความสามารถของตนดานการเรียน     
 วิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรมซอฟตแวร (n = 130) 3.44 .43 1.087 .278 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (n = 118) 3.38 .42   

 
 



 

ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค 
 ชาย  ( n = 154) 3.71 .42 -1.290 .198 
 หญิง ( n = 94) 3.78 .36   
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค 
 วิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรมซอฟแวร (n = 130) 3.71 .43 -.925 .359 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (n = 118) 3.76 .37   

 
จากตารางที่ 2 เมื่อจําแนกนักศึกษาตามเพศที่ตางกัน 

และกลุมภาควิชาที่ตางกัน พบวา นักศึกษาที่มีภูมิหลังดาน
เพศ และกลุมภาควิชาที่ตางกันมีการรับรูความสามารถของ
ตนดานการเรียน และความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และเมื่อวิเคราะหความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค
รายดาน ผลเปนดังตารางที่ 3 ปรากฏวานักศึกษาที่จําแนก
ตามเพศที่ตางกัน และจําแนกตามกลุมภาควิชาที่ตางกันมี
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคในแตละดานแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟนฝาอุปสรรครายดานตามทฤษฎีของสตอลทของนักศึกษาที่จําแนกตาม 

เพศ และกลุมภาควิชา 

 Mean SD. t-test p-value 
ความสามารถในการควบคุมอุปสรรค     
 ชาย  ( n = 154) 3.67 .48 -.809 .419 
 หญิง ( n = 94) 3.72 .42   
ความสามารถในการนําตนเองเขาไปแกไขอุปสรรค      
 ชาย  ( n = 154) 3.78 .53 -1.143 .254 
 หญิง ( n = 94) 3.85 .44   
ความสามารถในการรับรูถึงระดับของอุปสรรค  
 ชาย  ( n = 154) 3.67 .52 -.779 .437 
 หญิง ( n = 94) 3.72 .46   
ความสามารถอดทนตออุปสรรค 
 ชาย  ( n = 154) 3.72 .54 -1.437 .152 
 หญิง ( n = 94) 3.82 .46   
ความสามารถในการควบคุมอุปสรรค  
 วิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรมซอฟตแวร (n = 130) 3.74 .45 -1.117 .056 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (n = 118) 3.76 .45   
ความสามารถในการนําตนเองเขาไปแกไขอุปสรรค    
 วิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรมซอฟตแวร (n = 130) 3.80 .56 -.269 .788 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (n = 118) 3.81 .42   
ความสามารถในการรับรูถึงระดับของอุปสรรค    
 วิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรมซอฟตแวร (n = 130) 3.67 .53 -.425 .671 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (n = 118) 3.70 .46   

 



 

ความสามารถอดทนตออุปสรรค     
 วิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรมซอฟตแวร (n = 130) 3.74 .52 -.357 .722 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (n = 118) 3.77 .50   

 
สําหรับการเปรียบเทียบการรับรูความสามารถของตน

ดานการเรียน และความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของ
นักศึกษาที่จําแนกตามชั้นป และผลการเรียนเปนดังตาราง
ที่ 4 ซึ่งพบวานักศึกษาในแตละช้ันป และนักศึกษาที่มี
ระดับผลการเรียนที่ตางกันมีความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรคโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 สําหรับการรับรูความสามารถของตนดานการ
เรียนของนักศึกษาพบวา นักศึกษาที่มีผลการเรียนตางกัน  
มีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนนักศึกษาแตละ
ช้ันปพบวาไมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทาง 
สถิติ .05 

 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน และความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของ

นักศึกษาที่จําแนกตามชั้นป และผลการเรียน 

 แหลงความผันแปร SS df MS F-test p-value 
การรับรูความสามารถของตนดานการเรียน      
 ระหวางกลุม (ช้ันป) .810 3 .270 1.492 .217 
 ภายในกลุม 43.815 242 .181   
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค      
 ระหวางกลุม (ช้ันป) 2.638 3 .879 5.828* .001 
 ภายในกลุม 36.668 243 .151   
การรับรูความสามารถของตนดานการเรียน      
 ระหวางกลุม (ผลการเรียน) 6.640 2 3.320 21.237* .000 
 ภายในกลุม 37.985 243 .156   
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค      
 ระหวางกลุม (ผลการเรียน) 2.386 2 1.193 7.883* .000 
 ภายในกลุม 36.920 244 .151   

* p-value < .05 
 

หลังจากการทดสอบดวยเทคนิคการวิเคราะหความ
แปรปรวนแลว พบวา นักศึกษาที่อยูในชั้นปที่ตางกันมี
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคแตกตางกันอยางมีนัย-
สําคัญทางสถิติและนักศึกษาที่มีผลการเรียนตางกันมีการ
รับรูความสามารถของตนดานการเรียน และความสามารถ
ในการฟนฝาอุปสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ผู วิจัยจึงทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเชิงซอน (Multiple 
Comparisons)  ดวย วิธี เชฟเฟ  (Scheffe) ผลปรากฏดั ง  
ตารางที่ 5 - 6 

จากผลในตารางที่ 5 ซึ่งเปนผลของการเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยเชิงซอนดวยวิธีเชฟเฟ  (Scheffe) ผลปรากฏวา
นักศึกษาชั้นปที่ 1 มีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค
แตกตางจากนักศึกษาชั้นปที่ 3 และปที่ 4 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ตามลําดับ โดยนักศึกษาชั้นปที่ 1 มี
คาเฉลี่ยความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคต่ํากวานัก-
ศึกษาชั้นปที่ 3 และปที่ 4 ในขณะที่นักศึกษาชั้นปที่ 1 กับ
ช้ันปที่ 2 พบวามีคาเฉลี่ยความสามารถในการฟนฝาอุป-
สรรคแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 



 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหผลตางระหวางคาเฉลี่ยของความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษาที่จําแนกตามชั้นป 

 ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค 
ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 ช้ันปที่ 3 ช้ันปที่ 4 

ช้ันปที่ 1 3.58)X( =  
ช้ันปที่ 2 3.62)X( =  
ช้ันปที่ 3 3.79)X( =  
ช้ันปที่ 4 3.82)X( =  

- .04 
- 

.22* 
.17 
- 

.24* 
.20 
.03 
- 

* p-value < .05 
  
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหผลตางระหวางคาเฉลี่ยของการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน และความสามารถในการ 

 ฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษาที่จําแนกตามระดับผลการเรียน 
 การรับรูความสามารถของตนดานการเรียน 

ผลการเรียนตํ่า ผลการเรียนปานกลาง ผลการเรียนสูง 
ผลการเรียนต่ํา 3.29)X( =  
ผลการเรียนปานกลาง 3.38)X( =  
ผลการเรียนสูง 3.78)X( =  

- .08 
- 

.49* 

.40* 
- 

 ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค 
ผลการเรียนตํ่า ผลการเรียนปานกลาง ผลการเรียนสูง 

ผลการเรียนต่ํา 3.68)X( =  
ผลการเรียนปานกลาง 3.70)X( =  
ผลการเรียนสูง 3.96)X( =  

- .02 
- 

.28* 

.26* 
- 

* p-value < .05 
 

ผลในตารางที่ 6 เปนการเปรียบเทียบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน
และความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษาที่
จําแนกตามระดับผลการเรียน ผลปรากฏวานักศึกษาที่มี  
ผลการเรียนระดับสูงมีคาเฉลี่ยในการรับรูความสามารถ
ของตนดานการเรียนและความสามารถในการฟนฝาอุป-
สรรคแตกตางจากนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับปานกลาง 
และผลการเรียนระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 โดยนักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนสูงมีคาเฉลี่ยในการ
รับรูความสามารถของตนดานการเรียนและความสามารถ
ในการฟนฝาอุปสรรคสูงกวานักศึกษาที่มีผลการเรียนใน
ระดับปานกลางและระดับสูงตามลําดับ ในขณะที่นักศึกษา
ที่มีผลการเรียนในระดับต่ํากับระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย  
ในการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนและความ 
สามารถในการฟนฝาอุปสรรคแตกตางกันอยางไมมีนัย-
สําคัญทางสถิติ 

 
 
 
 
 



 

ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟนฝาอุปสรรครายดานของนักศึกษาที่จําแนกตามชั้นป  
 แหลงความผันแปร SS df MS F-test p-value 
ความสามารถในการควบคุมอุปสรรค       
 ระหวางกลุม (ช้ันป) 1.43 3 .47 2.31 .077 
 ภายในกลุม 49.83 243 .21   
ความสามารถในการนําตนเองเขาไปแกไขอุปสรรค      
 ระหวางกลุม (ช้ันป) 2.05 3 .683 2.79* .041 
 ภายในกลุม 59.39 243 .244   
ความสามารถในการรับรูถึงระดับของอุปสรรค       
 ระหวางกลุม (ช้ันป) 2.00 3 .67 2.76 * .043 
 ภายในกลุม 58.7 243 .24   
ความสามารถอดทนตออุปสรรค      
 ระหวางกลุม (ช้ันป) 6.74 3 2.25 9.42* .000 
 ภายในกลุม 57.90 243 2.38   

* p-value < .05 
 

ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟนฝาอุป-
สรรครายดานของนักศึกษาที่จําแนกตามชั้นป ปรากฏวา 
นักศึกษาที่อยูในชั้นปที่ตางกันมีความสามารถในการฟน 
ฝาอุปสรรคดานการนําตนเองเขาไปแกไขอุปสรรค ดาน
การรับรูถึงระดับของอุปสรรค และดานความอดทนตอ
อุปสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สําหรับความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคดานการควบ 
คุมอุปสรรคของนักศึกษาแตละช้ันปแตกตางกันอยางไม   
มีนัยสําคัญทางสถิติ  

และผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเชิงซอน (Multiple 
Comparisons)  ดวย วิธี เชฟ เฟ  ( Scheffe) ดั งตารางที่  8 
ปรากฏวานักศึกษาชั้นปที่ 4 มีความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรคดานการนําตนเองเขาไปแกไขอุปสรรค แตกตาง
จากนักศึกษาชั้นปที่ 1 และ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05 โดยนักศึกษาชั้นปที่ 4 มีคาเฉลี่ยของความ 
สามารถในการฟนฝาอุปสรรคดานการนําตนเองเขาไปแก 
ไขอุปสรรคสูงกวานักศึกษาปที่ 1 และ 2 สําหรับนักศึกษา
ช้ันปที่ 1 2 และ 3 มีคาเฉลี่ยของความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรคดานการนําตนเองเขาไปแกไขอุปสรรคมีความ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  เชนเดียวกับ

นักศึกษาชั้นปที่ 3 และปที่ 4 ที่มีคาเฉลี่ยของความสามารถ
ในการฟนฝาอุปสรรคดานการนําตนเองเขาไปแกไขอุป-
สรรคมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สําหรับความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคดานการ
รับรูระดับของอุปสรรคของนักศึกษาแตละช้ันป ปรากฏวา 
นักศึกษาช้ันปที่ 1 มีการรับรูระดับของอุปสรรคแตกตาง
จากนักศึกษาปที่ 3 และปที่ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยนักศึกษาปที่ 1 มีคาเฉลี่ยของการรับรูระดับ
ของอุปสรรคต่ํากวานักศึกษาปที่ 3 และ 4 ตามลําดับ สวน
นักศึกษาชั้นปที่ 1 และปที่ 2 และนักศึกษาชั้นปที่ 2 ปที่ 3 
และ ปที่ 4 มีการรับรูระดับของอุปสรรคแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

และความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคดานความ
อดทนตออุปสรรคของนักศึกษาแตละช้ันป พบวา นัก-
ศึกษาปที่ 1 มีความอดทนตออุปสรรคแตกตางจากนัก-
ศึกษาปที่ 3 และ 4 และนักศึกษาปที่ 2 มีความอดทนตอ
อุปสรรคแตกตางจากนักศึกษาปที่ 3 และ 4 อยางมีนัย-
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนนักศึกษาปที่ 1 และปที่ 2 
กับนักศึกษาปที่ 3 และปที่ 4 พบวามีความอดทนตออุป-
สรรคแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 



 

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหผลตางระหวางคาเฉลี่ยของความสามารถในการฟนฝาอุปสรรครายดานของนักศึกษาที่จําแนก 
                 ตามชั้นป 

 ความสามารถในการนําตนเองเขาไปแกไขอุปสรรค 
ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 ช้ันปที่ 3 ช้ันปที่ 4 

ช้ันปที่ 1 3.70)X( =  
ช้ันปที่ 2 3.64)X( =  
ช้ันปที่ 3 3.84)X( =  
ช้ันปที่ 4 3.89)X( =  

- .05 
- 

.14 

.17 
- 

.19* 

.24* 
.05 
- 

 ความสามารถในการรับรูถึงระดับของอุปสรรค 
 ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 ช้ันปที่ 3 ช้ันปที่ 4 
ช้ันปที่ 1 3.53)X( =  
ช้ันปที่ 2 3.63)X( =  
ช้ันปที่ 3 3.73)X( =  
ช้ันปที่ 4 3.76)X( =  

- .10 
- 

.19* 
.09 
- 

.23* 
.13 
.03 
- 

 ความสามารถอดทนตออุปสรรค 
 ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 ช้ันปที่ 3 ช้ันปที่ 4 
ช้ันปที่ 1 3.48)X( =  
ช้ันปที่ 2 3.62)X( =  
ช้ันปที่ 3 3.87)X( =  
ช้ันปที่ 4 3.87)X( =  

- .14 
- 

.38* 

.24* 
- 

.39* 

.25* 
0 
- 

* p-value < .05 
 

ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรครายดานของนักศึกษาที่จําแนกตามระดับผลการ
เรียน ในตารางที่ 9 พบวา นักศึกษาที่มีผลการเรียนตางกัน 
มีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคดานการนําตนเอง 
เขาไปแกไขอุปสรรค ดานการรับรูถึงระดับของอุปสรรค 
และดานความอดทนตออุปสรรคแตกตางกันอยางมีนัย-
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับความสามารถในการ
ฟนฝาอุปสรรคดานการควบคุมอุปสรรคของนักศึกษาที่    
มีผลการเรียนตางกันพบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  

และผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเชิงซอน (Multiple 
Comparisons)  ดวยวิธี เชฟเฟ  (Scheffe) ดังตารางที่  10 

ปรากฏวานักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับสูงมีความสามารถ
ในการฟนฝาอุปสรรคดานการนําตนเองเขาไปแกไขอุป-
สรรคดานการรับรูถึงระดับของอุปสรรค และดานความ
อดทนตออุปสรรคแตกตางจากนักศึกษาที่มีผลการเรียน  
ตํ่า และปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ําและปานกลาง พบวา
คาเฉลี่ยของความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคดานการ
นําตนเองเขาไปแกไขอุปสรรค ดานการรับรูถึงระดับของ
อุปสรรค และดานความอดทนตออุปสรรคมีความแตก 
ตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
 



 

ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟนฝาอุปสรรครายดานของนักศึกษาที่จําแนกตามระดับผลการเรียน 
 แหลงความผันแปร SS df MS F-test p-value 
ความสามารถในการควบคุมอุปสรรค       
 ระหวางกลุม (ผลการเรียน) .78 2 .39 1.89 .153 
 ภายในกลุม 50.47 244 .21   
ความสามารถในการนําตนเองเขาไปแกไขอุปสรรค      
 ระหวางกลุม (ผลการเรียน) 4.42 2 2.21 9.46* .000 
 ภายในกลุม 57.02 244 .23   
ความสามารถในการรับรูถึงระดับของอุปสรรค       
 ระหวางกลุม (ผลการเรียน) 1.85 2 .93 3.83* .023 
 ภายในกลุม 58.85 244 .24   
ความสามารถอดทนตออุปสรรค      
 ระหวางกลุม (ผลการเรียน) 3.61 2 1.81 7.22* .001 
 ภายในกลุม 61.03 244 .25   

* p-value < .05 
 
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหผลตางระหวางคาเฉลี่ยของความสามารถในการฟนฝาอุปสรรครายดานของนักศึกษาที่จําแนก 

   ตามระดับผลการเรียน 
 ความสามารถในการนําตนเองเขาไปแกไขอุปสรรค 

ผลการเรียนตํ่า ผลการเรียนปานกลาง ผลการเรียนสูง 
ผลการเรียนต่ํา 3.73)X( =  
ผลการเรียนปานกลาง 3.76)X( =  
ผลการเรียนสูง 4.11)X( =  

- .02 
- 

.38* 

.36* 
- 

 ความสามารถในการรับรูถึงระดับของอุปสรรค 
ผลการเรียนตํ่า ผลการเรียนปานกลาง ผลการเรียนสูง 

ผลการเรียนต่ํา 3.66)X( =  
ผลการเรียนปานกลาง 3.63)X( =  
ผลการเรียนสูง 3.88)X( =  

- .03 
- 

.22* 

.25* 
- 

 ความสามารถอดทนตออุปสรรค 
  ผลการเรียนต่ํา ผลการเรียนปานกลาง ผลการเรียนสูง 
ผลการเรียนต่ํา 3.68)X( =  
ผลการเรียนปานกลาง 3.72)X( =  
ผลการเรียนสูง 4.03)X( =  

- .04 
- 

.35* 

.31* 
- 

* p-value < .05 



 

การอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่บงช้ีวานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีการรับรูความ 
สามารถของตนดานการเรียนอยูในระดับปานกลาง นั่น
แสดงใหเห็นวานักศึกษาสวนใหญมีความเชื่อมั่นในตน  
เองเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนในระดับที่ยังไมดีพอ   
ซึ่งอาจจะเปนเพราะนักศึกษาขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
เนื่องจากนักศึกษาในคณะมีพ้ืนฐานที่หลากหลาย ซึ่งมีทั้ง
นักศึกษาในหลักสูตร 4 ป ที่จบมาจากสายสามัญวิทยา-
ศาสตร สายสามัญศิลป-คํานวณ และหลักสูตรตอเนื่องที่มี
พ้ืนฐานจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงทั้งสาขา
วิทยาศาสตร และสาขาอื่นๆ ดวยเหตุนี้จึงอาจทําใหนัก-
ศึกษามีความมั่นใจเกี่ยวกับสามารถของตนดานการเรียน
เพียงแคระดับปานกลาง แตอยางไรก็ตามผลการวิจัยครั้ง   
นี้พบวาความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคทั้งโดยรวม
และรายดานอยูในระดับมาก ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็น  
ไดวานักศึกษาสวนใหญไดมีความพยายามที่จะตอสูกับ
ความยากลําบากในการเรียน และมีความคิดวาจะตองฝา
ฟนเอาชนะอุปสรรคไปใหได   

สําหรับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน 
และความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค ทั้งโดยรวมและ
รายดานของนักศึกษาชายหญิง และนักศึกษาที่จําแนก   
ตามกลุมภาควิชาไมแตกตางกัน อธิบายไดวาการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษานักศึกษาจะตองเรียนรูดวยตนเองเปน 
สวนใหญ จึงทําใหนักศึกษาทั้งชายและหญิง และนักศึกษา
แตละทุกภาควิชามีการรับรูความสามารถของตนเองเกี่ยว 
กับการเรียนทั้งการอาน การเขียน การฟง การคํานวณ การ
เรียนรู การคิด และการทําขอสอบไมตางกัน มีลักษณะที่
เหมือนๆ กันเกี่ยวกับความสามารถอดทนตอความยาก 
ลําบากในสถานการณตางๆ และสามารถควบคุมสถาน-
การณไวได มีการหาทางแกไขเพื่อเอาชนะปญหา หรือ
อุปสรรคไปได ทั้งในเรื่องการควบคุมสถานการณตางๆ ที่
เปนอุปสรรคดวยความเขาใจและสามารถตัดสินใจในการ
แกปญหาอยางมีการนําตนเองเขาไปแกไขอุปสรรค โดย
วิเคราะหสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นไดและนําตนเองเขา 
ไปแกไขสถานการณ พยายามหาทางแกไขปญหาอุปสรรค
โดยการตระหนักถึงการกระทําของตน ทั้งนี้เพราะธรรม-
ชาติของหลักสูตรที่นักศึกษากําลังศึกษาอยูทําใหนักศึกษา
ตองมีความอดทน ตอสูกับปญหา และอุปสรรคในการ

เรียนจึงจะสงผลตอความสําเร็จในการเรียนของนักศึกษา
เอง นอกจากนั้นยังพบวา นักศึกษาในแตละช้ันปมีการรับ  
รูความสามารถของตนดานการเรียนไมแตกตางกัน แต
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของนักศึกษาแตละช้ัน 
ปก็พบวา คาเฉลี่ยคะแนนการรับรูความสามารถของตน
ดานการเรียนของนักศึกษามีแนวโนมสูงขึ้นตามชั้นปการ 
ศึกษาที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพราะนักศึกษาชั้นปที่สูงกวาใกลที่จะ
สําเร็จการศึกษามากกวานักศึกษาปที่ตํ่ากวา นักศึกษาจึง
เช่ือวาตนเองใกลถึงความสําเร็จ จึงเกิดความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนดานการเรียนมากกวา ในขณะที่นัก-
ศึกษาที่อยูในชั้นปที่ตํ่ากวายังตองเผชิญกับความทาทาย  
อีกหลายภาคการศึกษา จึงอาจทําใหเกิดความมั่นใจนอย
กวานักศึกษาชั้นปที่สูงกวา 

สุดทายผลการวิจัยบงช้ีวา นักศึกษาที่มีระดับผลการ
เรียนตางกันมีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน
แตกตางกัน และมีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคใน
ดานการนําตนเองเขาไปแกไขอุปสรรค ดานการนําตนเอง
เขาไปแกไขอุปสรรค และดานความอดทนตออุปสรรค
แตกตางกัน อีกทั้งยังพบวาคาเฉลี่ยมีแนวโนมที่สูงขึ้นอยาง
ชัดเจนตามระดับผลการเรียนของนักศึกษาที่สูงขึ้น ซึ่ง
อธิบายไดวา นักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับที่สูงกวาจะ
มีความมั่นใจตอวิธีการเรียนของตนเองที่ผานมาในดานการ
อาน การเขียน การฟง การคํานวณ การเรียนรู การคิด และ
การทําขอสอบมากกวานักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํากวา  
และเชื่อในความสามารถที่จะนําสิ่งที่มีอยูในตัวมาใชได
และคาดหวังวาตนจะสามารถประสบความสําเร็จในการ
เรียนได และนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับสูงเรียนรู  
ในการฟนฝาอุปสรรคตางๆ มากกวานักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่ํากวาซึ่งจะทําใหสามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหา
ที่เกิดขึ้นไดและนําตนเองเขาไปแกไขสถานการณ หรือ
ปญหาอุปสรรค มีความพรอมในการรับผลกระทบที่เกิด 
ขึ้นของอุปสรรค และมีความอดทนตอปญหาและความ
ยืดเยื้อตางๆ ของปญหาไดมากกวานักศึกษาที่มีระดับผล
การเรียนนอยกวา 

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใช 
คณะควรมีระบบกระตุนใหนักศึกษาเกิดความเชื่อ  

มั่นในความสามารถของตนเกี่ยวกับการเรียนใหมากขึ้น



 

กวาเดิม กระตุนใหนักศึกษาเกิดพัฒนาการศักยภาพของ 
ตนดานการเรียน และใหนักศึกษาเกิดความตระหนักใน
การเพิ่มความพยายาม และความอดทนในการเรียน และการ
เผชิญกับปญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางการ
เรียนได โดยอาจจะใชระบบกระตุนทุกภาคการศึกษากับ
นักศึกษาทุกกลุม ทุกระดับผลการเรียน และทุกระดับช้ันป 
โดยกระตุนเรงดวนกับนักศึกษาในกลุมที่มีผลการเรียน
ต้ังแต 3.20 ลงไป และนักศึกษาชั้นป 1 และ ป 2 รวมถึง  
การจัดโครงการแนะนําวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพให   
กับนักศึกษาชั้นปที่ 1 และนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับ
ปานกลางลงไปอยางทั่วถึง เชน โครงการเพื่อนชวยเพื่อน 
โครงการพี่ติวนอง เปนตน  

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป  
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกับนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพเทานั้น 
ผลการวิจัยจึงยังสรุปโดยนัยไดไมกวางขวาง ดังนั้น จึงควร
มีการศึกษากับนักศึกษาในคณะอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ  และ /หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ  ทั้งในกรุงเทพ 
ปริมณฑล และตางจังหวัด และควรมีการศึกษาถึงปจจัย   
เชิงสาเหตุที่สงผลตอการรับรูความสามารถของตนดาน  
การเรียน และความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของนัก-
ศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาอื่นๆ 
และ/หรือนักศึกษามหาวิทยาลัยในกลุมตางๆ เชน มหา-
วิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยรัฐบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
รวมถึงมหาวิทยาลัยเปด 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิญญา  อิงอาจ สําเร็จการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการวิจัยและสถิติ
ทางวิทยาการปญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พัฒนาบริหาร-
ศาสตรมหาบัณฑิต (พบ.ม.) สาขาสถิติประยุกต สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปจจุบันเปนหัวหนาภาควิชาสถิติ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มี
ผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย 1. การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนวิชาสถิติเบื้องตน เรื่องทฤษฎีความ
นาจะเปนเบื้องตน 2. ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่ 
มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเบื้องตน ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 3. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ในการศึกษาตอระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน: ศึกษาในกรณีกรุงเทพมหานคร 4. สถิติวิเคราะห
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 5. การศึกษาการเรียนรวมระหวางเด็ก
ที่มีความตองการพิเศษกับเด็กปกติ ในเขตพื้นที่สํานักงาน
เขตการศึกษาสระแกว เขต 2  6. การพัฒนาสูตรปรับแกการ
จํากัดพิสัยทางตรงแบบใหม และ 7. การวิเคราะหองคประ-
กอบเชิงยืนยันคุณธรรมนําสังคมเขมแข็งของนักศึกษา
อุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประเภท
การเขียนตํารา เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคําสอน 
1. ตําราสถิติเบื้องตน (แตงรวม) 2. ตําราสถิติธุรกิจ (แตงรวม) 
3. ตําราสถิติเพื่อสังคมศาสตร (แตงรวม) 4. เอกสารประกอบ 
การสอนวิชาสถิติธุรกิจ และ 5. เอกสารคําสอนวิชาสถิติ
เบื้องตน  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
อาจารยชลธร  อริยปติพันธ สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ สถา- 
บันพระจอมเกลาฯ เจาคุณทหารลาดกระบัง และวิทยา-
ศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปจจุบันเปนหัวหนาภาควิชาวิทยา-
การคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหา-
วิทยาลัยกรุงเทพ มีผลงานทางวิชาการประเภทงาน วิจัย 
ไดแก 1. EXTENSIBILITY ASPECT-ORIENTED FRAME-
WORK TO BUILD AGENT-BASED SYSTEM SOFT-
WARE (วิจัยรวม) ประเภทการเขียนตํารา เอกสารประกอบ 
การสอน และเอกสารคําสอน ไดแก 1. ความรูเบื้องตนเกี่ยว 
กับคอมพิวเตอรในวงธุรกิจ (แตงรวม) 2. เทคโนโลยีสาร-
สนเทศและการประยุกตใช (แตงรวม) 3.เอกสารคําสอน
วิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร และ 4. เอกสารคําสอนวิชา
โครงสรางภาษาคอมพิวเตอร 

 
 
 


