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บทคัดย่อ

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางของนักเรียนโดยใช้ (1) วิธีสอนตาม

โปรแกรมการแนะแนวตามทฤษฎี เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม และ(2) วิธีสอนตาม

แผนการจัดกิจกรรมในคาบแนะแนว 2) เปรียบเทียบความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการ

ทดลองใช้ วิธีสอนตามโปรแกรมการแนะแนวตามทฤษฎี เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 
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และ วธิสีอนตามแผนการจดักจิกรรมในคาบแนะแนว และ 3) เปรยีบเทยีบความวติกกงัวล

ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางระหว่างนักเรียนที่

ได้รับวิธีสอนตามโปรแกรมการแนะแนวตามทฤษฎี เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม และ

กลุ่มที่ได้รับวิธีสอนตามแผนการจัดกิจกรรมในคาบแนะแนว กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จำานวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ

เจาะจง (purposive sampling) กำาหนดเป็นกลุ่มทดลอง 1 จำานวน 20 คน ใช้วิธีการสอน

ตามโปรแกรมการแนะแนวตามทฤษฎี เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม และกลุ่มทดลอง 

2 จำานวน 20 คน ใช้วิธีการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมในคาบแนะแนว เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย ได้แก่ (1) โปรแกรมกิจกรรมการแนะแนวตาม ทฤษฎี เหตุผล อารมณ์ และ

พฤตกิรรม (2) แผนการจดักจิกรรมในคาบแนะแนว และ (3) แบบวดัความวติกกงัวลในการ

สอบคดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาในระบบกลาง มกีารวเิคราะหข์อ้มลูใชค้า่

เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (dependent samples) และ t-test (independent 

samples) ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้ 

 1. กอ่นการทดลองใช ้วิธสีอนตามโปรแกรมการแนะแนวตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ 

และพฤติกรรม นักเรียนมีความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษาในระบบกลาง ก่อนทดลอง โดยรวมและรายข้อ 29 ข้อ อยู่ในระดับมาก และ

อยูใ่นระดบัปานกลาง1ขอ้ โดยขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่มากทีสุ่ด ไดแ้ก ่ขอ้ 28 ขา้พเจา้รูสึ้กวา่ตนเอง

ไม่รูจ้ะสมัครเขา้ศกึษาคณะอะไรหรือสถานการศกึษาแหง่ไหนด ีภายหลงัการทดลอง พบวา่

ความวิตกกังวลโดยรวมและรายข้อ 21 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง และอยู่ในระดับน้อย 9 

ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 29 ข้าพเจ้ารู้สึกว่ายังไม่รู้เคล็ดลับในการสอบ

เข้าศึกษาต่อ ส่วนการทดลอง วิธีสอนตามแผนการจัดกิจกรรมในคาบแนะแนว นักเรียนมี

ความวติกกงัวลในการสอบคดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาในระบบกลางกอ่น

และหลังทดลอง โดยรวมและรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

ได้แก่ ข้อ 28 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตนเองไม่รู้จะสมัครเข้าศึกษาคณะอะไร หรือสถานการศึกษา

แห่งไหนดี 
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 2. การทดลองใช้ วิธีสอนตามโปรแกรมการแนะแนวตามทฤษฎี เหตุผล อารมณ์ 

และพฤติกรรม กับนักเรียนกลุ่มที่ 1 พบว่ามีความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า

ศกึษาในสถาบนัอดุมศึกษาในระบบกลางระหวา่งกอ่นและหลงัการทดลองแตกตา่งกนัอยา่ง

มนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นการทดลองใช้ วิธีสอนตามแผนการจดักจิกรรมในคาบ

แนะแนวกบันกัเรียนกลุม่ที ่2 พบว่ามคีวามวิตกกงัวลในการสอบคดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาใน

สถาบันอุดมศึกษาระหว่างก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน 

 3. นักเรียนที่ได้รับวิธีสอนตามโปรแกรมการแนะแนวตามทฤษฎี เหตุผล อารมณ์ 

และพฤติกรรม มีความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ในระบบกลาง ลดลงมากกว่ากลุ่มนักเรียนที่ได้รับวิธีสอนตามแผนการจัดกิจกรรมในคาบ

แนะแนว อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คำาสำาคัญ : ความวิตกกังวล, การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

Abstract  

 The purposes of this study were : 1) to examine anxieties about higher 

educational institution entrance examinations in the central system of students 

using the (1) teaching method according to the guidance program based on 

national emotive theory, and those using teaching method according to the 

plans for organization of activities in the guidance periods. 2) to compare  

anxieties about higher educational institution entrance examinations in the cen-

tral system of students between before experiment and after the experiment by 

using the (1) teaching method according to the guidance program based on the 

national emotive theory, and the (2) teaching method according to the plans 

for organization of activities in the guidance periods, and 3) to compare anxi-

eties about higher educational institution entrance examinations in the central 
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system of students between the students treated by teaching method according 

to the guidance program based on the national emotive theory and those 

treated by the (2) teaching method according to the plans for organization 

of activities in the guidance periods. The sample consisted of 40 students  

obtained from Suwanaphuma Wittayalai School through the purposive sampling 

technique. They were classified into experimental group 1 with 20 students 

treated by the teaching method according to guidance program based on the 

national emotive theory, and experiment group 2 with 20 students treated by 

the teaching method according to the plans for organization of activities in the 

guidance periods. The instruments used in the study were a guidance activities 

program based on the national emotive theory, and the plans for organization 

of activities is the guidance periods as well as a scale on anxiety about higher 

educational institution entrance examinations in the central system. The collected 

data were analyzed by mean, standard deviation, t-test (dependent samples), 

and t-test (independent samples). 

 

The results of the study were as follows: 

 1. The experiment through the teaching method according to the guidance 

program base on the national emotive theory , the students had anxieties 

about higher educational institution entrance examinations in the central system  

before experiment as a whole and in each of the 29 items at a high level and 

1 item at a medium level. The item with the highest mean was Item 28 : I 

feel myself that I don’t know which faculty or which educational institution I 

would rather apply for study. After the treatment, their anxieties as a whole and 

in each of the 21 items were at a medium level, and 9 items at a low level. 

The item with the highest mean was Item 29 : I feel that I haven’t known any 
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trick for entrance examinations, and the students treated by teaching method  

according to the plans for organization of activities in the guidance periods 

they had anxieties about higher educational institution entrance examinations 

in the central system before and after experiment as a whole and in each of 

all the items at a high level. The item at the highest mean was Item 28: I feel 

myself that I don’t know which faculty or which educational institution I would 

rather apply for study.

 2. The experiment through the teaching method according to the  

guidance program based on the national emotive theory, the students had  

anxieties about higher educational institution entrance examinations in the  

central system between before and after the experiment different at the .05 level 

of statistical significance, and the experiment to using the (2) teaching method 

according to the plans for organization of activities in the guidance periods, the 

students had anxieties about higher educational institution entrance examinations 

in the central system between before and after experiment don’t to difference. 

 3. The students through the teaching method according to the guidance 

program based on national emotive theory have anxieties about higher  

educational institution entrance examinations in the central system lower than 

those through the (2) teaching method according to the guidance periods at 

the .05 level of statistical significance.

Keywords : anxiety, entrance examinations at higher educational institutions
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บทนำา

 

 มหาวิทยาลัยถือว่าเป็นสถาบันการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษาที่นักเรียนต้องการจะ

เขา้เรยีนมากทีส่ดุ (ธนัย ์วรรณโชดก. 2536 :  

1–2) ดังนั้นการแข่งขันในการเข้าศึกษาต่อ

ในสถาบันอุดมศึกษาก็สูงตามไปด้วย ‘แอด 

มิสชั่นส์’ (Admission) คือ ระบบกลางการ

คดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

(CentraI University Admissions System 

: CUAS) ที่เริ่มใช้ทำา การคัดเลือกบุคคลเข้า

ศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษาปีการศกึษา 2549 

แทนระบบเอน็ทรานซท์ี่ใชอ้ยูเ่ดมิโดยจะนำาผล

การเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย หรอืเทยีบ

เทา่มาพจิารณารว่มกบัผลสอบของสำานกัการ

คณะกรรมการการอดุมศกึษามวีตัถปุระสงค์

เพื่อให้ มหาวิทยาลัย/สถาบันได้ผู้เรียนที่มี

ความรู้ ความสามารถ และความถนัดตรง

ตามสาขาที่เรียนนักเรียนได้สนใจเรียนทุก

วิชาตามหลักสูตร ในช่วงการประกาศผล

การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาใน

ทุกปี และพบว่านักเรียนไม่เข้าใจในระบบ

คะแนน ผิดหวังจากการเลือกลงคณะ ผิด

หวังจากการสอบเกิดความคับข้องใจ ความ

วิตกกังวล ในการเปลี่ยนแปลงระบบการคัด

เลอืกบคุคลเพือ่เขา้ศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษา

จากระบบเอ็นทรานส์เดิม (admission) 

ทำาให้นักเรียนยังไม่คุ้นเคยทำาให้เกิดความ

รู้สึกวุ่นวายใจ วิตกกังวล การแข่งขันกันส่ง

ผลให้เกิดความวิตกกังวล ท้อแท้ สิ้นหวัง 

และนักเรียนเกิดความคิดและอารมณ์ที่ไม่

เหมาะสม (ไทยรัฐ. 2551 : 22) ผู้วิจัยจึงได้

นำาโปรแกรมการแนะแนวตามทฤษฎีว่าด้วย

เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ซึ่งทฤษฎี

นี้แนวคิดว่าอารมณ์เป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับ

การดำารงชีวิต อารมณ์ที่ไม่เหมาะสมจะเกิด

พฤติกรรม เศร้าวิตกกังวล สิ้นหวัง ประเมิน

ตนเองในแง่ลบ ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ความคดิที่ไรเ้หตผุล อารมณท์ี่ไมม่ัน่คงใหไ้ด้

ทราบถึงทศันคติเก่ียวกับตนเองเก่ียวกับชวิีต

ที่สมเหตุสมผลมากขึ้น (ฉวีวรรณ ใหม่คามิ. 

2541 : 4 ; อ้างอิงมาจาก Levitt. 1967 : 

68) ซึ่งจะทำาให้นักเรียนได้ทราบถึงทัศนคติ

เก่ียวกับตนเอง การใช้ชีวิตที่สมเหตุสมผล

มากขึน้ มกีารแกป้ญัหาไดต้รงจดุ โดยการใช้

สติปญัญากับสถานการณ์ทีเ่กิดขึน้ตามความ

เปน็จรงิ สว่นการจดักจิกรรมในคาบแนะแนว 

มีทั้งหมด 8 กิจกรรม เป็นการจัดกิจกรรมที่

พฒันาผูเ้รยีนทางดา้นรา่งกาย อารมณส์งัคม 

การแนะแนวการศกึษาตอ่และอาชพี โดยการ

สำารวจผลการเรียน เป้าหมายชีวิต วางแผน

การศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาอื่นๆ และ
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การใชช้วีติในสถาบนัอดุมศกึษา (กรมสามญั

ศึกษา. 2541 : 5) 

 โรงเรยีนสุวรรณภูมิวิทยาลัย เปดิสอน 

ชว่งชัน้ที ่3 และชว่งชัน้ที ่4 มจีำานวนนกัเรยีน

เพ่ิมข้ึนในทุกปีการศึกษา ผู้ปกครองและ

นักเรียนเห็นความสำาคัญของการศึกษานิยม

ส่งลูกหลานเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ครู

ประจำาชัน้ปฏบิตัหินา้ทีก่ารสอนในคาบกจิกรรม

แนะแนวแทนครแูนะแนว โดยใชว้ธิสีอนตาม

แผนการจัดกิจกรรมในคาบแนะแนว ดังนั้น

ผูว้จิยัจึงพฒันาวธิกีารสอนตามโปรแกรมการ

แนะแนวตามทฤษฎีว่าด้วยเหตุผล อารมณ์

และพฤติกรรม เพื่อเปรียบเทียบกับ วิธีการ

สอน แนะแนวตามแผนการจดักจิกรรมในคาบ

แนะแนวเพื่อลดความวิตกกังวลในการสอบ

คดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา

ในระบบกลางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียน ลดความวิตกกังวล

สามารถตัดสินใจศึกษาต่อในคณะ/สาขา

วิชาที่ตนเองถนัด มีความสุขในสิ่งที่ตนได้

ตัดสินใจ เข้าใจขั้นตอนการสอบซึ่งจะนำาไป

ใช้ในการศึกษาต่ออย่างมีความสุข และเป็น

ผลผลิตที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

 1. ศกึษาความวติกกงัวลในการสอบ

คดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา

ในระบบกลางของนกัเรยีนที่ไดร้บัวธิสีอนตาม

โปรแกรมการแนะแนวตามทฤษฎี เหตุผล 

อารมณ์ และพฤติกรรม และวิธีสอนตาม

แผนการจัดกิจกรรมในคาบแนะแนว 

 2. เปรียบเทียบความวิตกกังวลใน

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน

อุดมศกึษาในระบบกลางของนกัเรยีนระหวา่ง

ก่อนและหลังการทดลองโดยวิธีสอนตาม

โปรแกรมการแนะแนวตามทฤษฎี เหตุผล 

อารมณ์ และพฤติกรรม และวิธีสอนตาม

แผนการจัดกิจกรรมในคาบแนะแนว 

 3. เปรียบเทียบความวิตกกังวลใน

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน

อดุมศึกษาในระบบกลางระหวา่งนกัเรยีนกลุม่

ทีไ่ดร้บัวธิสีอนตามโปรแกรมการแนะแนวตาม

ทฤษฎ ีเหตผุล อารมณ ์และพฤตกิรรม และ

กลุม่ที่ไดร้บัวธิสีอนตามแผนการจดักจิกรรม

ในคาบแนะแนว
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สมมติฐานการวิจัย

 1. นักเรียน มีระดับความวิตกกังวล

ในการสอบคดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาในสถาบนั

อุดมศึกษาในระบบกลาง ระหว่างก่อนและ

หลงัการทดลองโดยวธิสีอนตามโปรแกรมการ

แนะแนวตามทฤษฎี เหตุผล อารมณ์ และ

พฤติกรรม และโดยวิธีสอนตามแผนการจัด

กิจกรรมในคาบแนะแนว แตกต่างกัน

 2. ระดบัความวติกกงัวลในการสอบคดัเลอืก

บคุคลเขา้ศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาในระบบ

กลางของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับวิธีสอนตาม

โปรแกรมการแนะแนวตามทฤษฎี เหตุผล 

อารมณ์ และพฤติกรรม และกลุ่มที่ได้รับวิธี

สอนตามแผนการจดักจิกรรมในคาบแนะแนว

แตกต่างกันภายหลังการทดลอง

วิธีการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

สังกัดสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ร้อยเอด็ 

เขต 2 ปกีารศกึษา 2551 ทีม่รีะดบัความวติก

กงัวลในระดบัสงู จำานวน 73 คน กลุม่ตวัอยา่ง 

ได้แก่ นักเรียน จำานวน 40 คน ได้มาโดย

การเลอืกแบบเจาะจง (purposive sampling) 

จำาแนกเป็นกลุ่มทดลองที่ 1 จำานวน 20 คน 

ได้รับวิธีสอนตามโปรแกรมทฤษฎี เหตุผล 

อารมณ์ และพฤติกรรม และกลุ่มทดลองที่ 

2 จำานวน 20 คน ได้รับวิธีสอนตามแผนการ

จัดกิจกรรมในคาบแนะแนว 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. โปรแกรมกิจกรรมการแนะแนว

ตาม ทฤษฎี เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 

จำานวน 12 โปรแกรม

 2. แบบวดัความวติกกังวลในการสอบ

คดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา

ในระบบกลาง (Admission) เปน็แบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

5 อันดับ จำานวน 30 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก

ตั้งแต่ .28 ถึง.69 และค่าความเชื่อมั่นทั้ง

ฉบับเท่ากับ .85 

การดำาเนินการวิจัย

 1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre–test) 

ทั้ง 2 กลุ่มโดยใช้ แบบวัดความวิตกกังวลใน

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษาในระบบกลาง
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 2. ดำาเนินการทดลองโดยให้กลุ่ม

ทดลอง 1 ได้รับวิธีสอนตามโปรแกรมการ

แนะแนวตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ และ

พฤติกรรม ใช้เวลาเรียนโปรแกรมละ 50 

นาที และกลุ่มทดลอง 2 ได้รับวิธีสอนตาม

แผนการจัดกจิกรรมในคาบแนะแนว ใชเ้วลา

เรียน 6 สัปดาห์ทั้ง 2 กลุ่ม

 3. ทดสอบหลังเรียน (Post–test) 

ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบวัดความวิตกกังวล

ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน

สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางชุดเดียวกับ

ที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์ความวิตกกังวลในการ

สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษาในระบบกลางของนักเรียนได้รับ

วธิสีอนตามโปรแกรมการแนะแนวตามทฤษฎ ี

เหตผุล อารมณ ์และพฤตกิรรม และไดร้บัวธิี

สอนตามแผนการจดักจิกรรมในคาบแนะแนว 

โดยการหาคา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน

 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความวิตก

กงัวลในการสอบคดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาใน 

สถาบนัอดุมศกึษาในระบบกลางของนักเรียน

ระหวา่งกอ่นและหลงัการทดลองไดร้บัวธิสีอน

ตามโปรแกรมการแนะแนวตามทฤษฎ ีเหตผุล 

อารมณ์ และพฤติกรรม และได้รับวิธีสอน

ตามแผนการจดักจิกรรมในคาบแนะแนว โดย

ใช้ t–test (Dependent Samples)

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความวิตก

กงัวลในการสอบคดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาใน 

สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางระหว่าง

นกัเรยีนทีใ่ชว้ธิสีอนตามโปรแกรมการแนะแนว

ตามทฤษฎี เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 

และนักเรียนที่ได้รับวิธีสอนตามแผนการ

จัดกิจกรรมในคาบแนะแนวโดยใช้ t–test 

(Independent Samples)

ผลการวิจัย

 1. การทดลองโดยใช้วิธีสอนตาม

โปรแกรมการแนะแนวตามทฤษฎี เหตุผล 

อารมณ ์และพฤตกิรรม นกัเรยีนมคีวามวติก

กงัวลในการสอบคดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาใน

สถาบนัอดุมศกึษาในระบบกลาง กอ่นทดลอง 

โดยรวมและรายข้อ 29 ข้อ อยู่ในระดับมาก 

และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ โดยข้อที่

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 28 ข้าพเจ้า

รู้สึกว่าตนเองไม่รู้จะสมัครเข้าศึกษาคณะ

อะไรหรือสถานการศกึษาแหง่ไหนด ีและหลงั

ทดลอง โดยรวมและรายข้อ 21 ข้อ อยู่ใน
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ระดับปานกลาง และอยู่ในระดับน้อย 9 ข้อ 

โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 29 

ข้าพเจ้ารู้สึกว่ายังไม่รู้เคล็ดลับในการสอบ

เขา้ศึกษาตอ่ และการใชว้ธิสีอนตามแผนการ

จดักจิกรรมในคาบแนะแนว นกัเรียนมคีวาม

วติกกงัวลในการสอบคดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษา

ในสถาบนัอดุมศกึษาในระบบกลางกอ่นและ

หลังทดลอง โดยรวมและรายข้อทุกข้อ อยู่

ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

ได้แก่ ข้อ 28 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตนเองไม่รู้จะ

สมัครเข้าศึกษาคณะอะไร หรือสถานการ

ศึกษาแห่งไหนดี 

 2. การทดลองโดยใช้วิธีสอนตาม

โปรแกรมการแนะแนวตามทฤษฎี เหตุผล 

อารมณ ์และพฤตกิรรม นกัเรยีนมคีวามวติก

กังวลในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางระหว่าง

ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการ

ทดลองใช้วิธีสอนตามแผนการจัดกิจกรรม

ในคาบแนะแนว นกัเรยีนมคีวามวติกกังวลใน

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษาระหว่างก่อนและหลังการทดลอง

ไม่แตกต่างกัน

 3. นักเรียนที่ได้รับวิธีสอนตาม

โปรแกรมการแนะแนวตามทฤษฎี เหตุผล 

อารมณ ์และพฤตกิรรม มีความวิตกกงัวลใน

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษาในระบบกลาง ลดลงมากกว่า

นกัเรยีนที่ใชว้ธีิสอนตามแผนการจดักจิกรรม

ในคาบแนะแนว อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี่

ระดับ .05 

อภิปรายผล

 1. การทดลองใชว้ธิสีอนตามโปรแกรม

การแนะแนวตามทฤษฎี เหตุผล อารมณ์ 

และพฤตกิรรม นกัเรยีนมคีวามวติกกงัวลใน

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษาในระบบกลาง ก่อนทดลอง โดย

รวมและรายขอ้ 29 ขอ้ อยูใ่นระดบัมาก และ

อยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ โดยข้อที่มีค่า

เฉลีย่มากทีส่ดุ ไดแ้ก ่ขอ้ 28 ขา้พเจา้รูส้กึวา่

ตนเองไมรู่จ้ะสมคัรเขา้ศกึษาคณะอะไรหรอื

สถานการศึกษาแห่งไหนดี และหลังทดลอง 

โดยรวมและรายขอ้ 21 ข้อ อยู่ในระดับปาน

กลาง และอยู่ในระดับน้อย 9 ข้อ โดยข้อที่

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 29 ข้าพเจ้า

รู้สึกว่ายังไม่รู้เคล็ดลับในการสอบเข้าศึกษา

ต่อ ผลการศึกษาพบเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก

โปรแกรมการแนะแนวตามทฤษฎี เหตุผล 

อารมณ์และพฤติกรรม เป็นกระบวนการที่
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ชว่ยเหลอืและพฒันานกัเรยีนใหต้ระหนกัถงึ

การคิดที่ไม่สมเหตุสมผลทำาให้เกิดอารมณ์ 

ความรูส้กึ และพฤตกิรรมที่ไมเ่หมาะสมโดย

ความจริงแล้วความทุกข์ที่เกิดข้ึนเป็นผลมา

จากความคดิทีม่าจากเรือ่งราวหรอืเหตกุารณ์

การเปลี่ยนแปลงความคิดที่ไม่สมเหตุสมผล 

อารมณท่ี์ไมม่ัน่คง แลว้ใหม้วีธิกีารคดิทีอ่ยา่ง

ถกูตอ้ง จะทำาใหเ้กดิทศันคตทิีด่แีกต่นเอง ให้

ไดท้ราบถงึทศันคติเกีย่วกบัตนเองเกีย่วกบัชวิีต

ทีส่มเหตสุมผลมากขึน้ การแกป้ญัหาไดต้รงจดุ 

โดยการใช้สติปัญญากับสถานการณ์ที่เกิด

ขึ้นตามความเป็นจริง (ฉวีวรรณ ใหม่คามิ. 

2541 : 5-6 ; อ้างอิงมาจาก Levitt. 1967 

: 68) ส่งผลทำาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 มีความวิตกกังวลลดลง สอดคล้อง

กับการวิจัยของฉวีวรรณ ใหม่คามิ (2541 : 

53) ได้ศึกษาความคิดวิตกกังวลในการสอบ

คัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา นักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปทีี ่6 โรงเรยีนสงักดักรมสามญั

ศึกษา เขตอำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

พบว่าความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือก

เขา้สถาบนัอดุมศกึษา อยูใ่นระดับปานกลาง 

 การใชว้ธิสีอนตามแผนการจดักจิกรรม

ในคาบแนะแนว นกัเรยีนมคีวามวติกกังวลใน

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน

อุดมศกึษาในระบบกลางกอ่นและหลงัทดลอง 

โดยรวมและรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมาก 

โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 28 

ขา้พเจา้รูส้กึวา่ตนเองไมรู่จ้ะสมคัรเขา้ศกึษา

คณะอะไร หรือสถานการศึกษาแหง่ไหนดี ผล

การศกึษาพบเชน่นีอ้าจเนือ่งมาจากการใชว้ธิี

สอนตามแผนการจดักจิกรรมในคาบแนะแนว

เปน็การดำาเนนิการจดักจิกรรมแนะแนวแกน่กั

เรียนทุกๆ คนซึ่งนักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้  

หรือค้นพบความรู้สกึด้วยตนเองแสวงหาความ

รู้ความรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้ที่ได้

จากการรว่มและกจิกรรม และประเมนิผลตาม

วัตถุประสงค์ (กรมสามัญศึกษา. 2541 : 5) 

ดงันัน้จงึไมส่ง่ผลตอ่การลดความวติกกงัวลใน

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษาในระบบกลาง สอดคล้องกับการ

วจัิยของศริศิกัดิ ์แสงอาษามาศ (2548 : 86-

90) ได้ศึกษาความวิตกกังวลในการสอบคัด

เลอืกบคุคลเขา้ศกึษาตอ่ระบบอดุมศกึษาแบบ

ใหม่ของนักเรียนในเขตอำาเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ พบว่าระดับความวิตกกังวลของ

นกัเรยีนชายและหญงิทีม่ตีอ่การสอบคดัเลอืก

ในระบบใหมอ่ยูใ่นระดบัสงู การเปรยีบเทยีบ

ความวติกกังวลท่ีมต่ีอการสอบคดัเลอืกระบบ

ใหม่กับความวิตกกังวลทั่วๆ ไป แตกต่างกัน

โดยที่นักเรียนชายมีความวิตกกังวลสูงกว่า

นักเรียนหญิงอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 
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และนักเรียนมีความวิตกกังวลในเรื่อง GPA 

และเปอร์เซ็นไทล์มาก

 2. นักเรียนมีความวิตกกังวลใน

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษาในระบบกลางระหว่างก่อนและ

หลังการทดลองใชว้ธิสีอนตามโปรแกรมการ

แนะแนวตามทฤษฎี เหตุผล อารมณ์ และ

พฤตกิรรม แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทาง

สถิติทีร่ะดบั .05 เปน็ไปตามสมมตุฐิานขอ้ 1 

ผลการศึกษาพบเช่นนี้อาจเนื่องมาจากก่อน

การทดลองนกัเรยีนยงัคงมอีารมณ ์ความรูส้กึ 

และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และความคิด

ที่ไมส่มเหตสุมผลในการสอบคดัเลอืกบคุคล

เขา้ศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาในระบบกลาง

แต่เมื่อนักเรียนได้ทดลองใช้โปรแกรมการ

แนะแนวตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ และ

พฤติกรรมซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรม วิธี

การเทคนคิตา่งๆ ตามทฤษฎเีหตผุล อารมณ ์

และพฤตกิรรม เปน็กระบวนการท่ีชว่ยเหลอื

และพัฒนานักเรียนให้ตระหนักถึงการคิดท่ี

ไม่สมเหตุสมผล จะทำาให้เกิดอารมณ์ ความ

รูส้กึ และพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสมโดยความ

จริงแล้วความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจาก

ความคิดที่มาจากเรื่องราวหรือเหตุการณ์

การเปลี่ยนแปลงความคิดที่ไม่สมเหตุสมผล 

ให้มีวิธีการคิดที่อย่างถูกต้องจะทำาให้เกิด

ทศันคตทิีด่แีกต่นเอง (พนม ลิม้อารยี.์ 2533 

: 160) สง่ผลทำาให้นกัเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปี

ที่ 6 ลดความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือก

บคุคลเขา้ศกึษาตอ่ไดซ้ึง่สอดคลอ้งกบัผลการ

ศึกษาของรัศมี เพ็ชรมีศรี (2546 : 67) ได้

ศึกษาผลของการใหค้ำาปรกึษาแบบกลุม่ตาม

ทฤษฎ ีเหตผุลและอารมณท์ีม่ตีอ่การพฒันา

ความเชือ่มัน่ในตนเองในการลดความเครยีด

ของนักศึกษาแผนกธุรกิจพยาบาล โรงเรียน

เทคโนโลยพีละขนัธ ์ปกีารศกึษา 2546 พบวา่

หลงัการใหค้ำาปรกึษานกัเรยีนมคีะแนนความ

เชื่อมั่นในตนเองก่อนและหลัง แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

มคีะแนนความเชือ่มัน่ในตนเองสงูขึน้คะแนน

ความเครียดก่อนและหลังให้คำาปรึกษาแตก

ตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

และมีคะแนนความเครียดลดลง

 การทดลองใช้วิธีสอนตามแผนการ

จดักจิกรรมในคาบแนะแนว นกัเรยีนมคีวาม

วติกกงัวลในการสอบคดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษา

ในสถาบันอุดมศึกษาระหว่างก่อนและหลัง

การทดลองไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม

สมมุติฐานข้อ 1 ผลการศึกษาพบเช่นนี้อาจ

เนือ่งมาจากการสอนตามแผนการจัดกจิกรรม

ในคาบแนะแนว เป็นรูปแบบของการจัด

กิจกรรมที่ใช้กับนักเรียนทุกคน และไม่ได้
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เน้นที่จะแก้ไขปัญหาของนักเรียนในการจัด

กิจกรรมแนะแนวนั้นเน้นให้นักเรียนค้นพบ

ความรู้สึกด้วยตนเอง แสวงหาความรู้ความ

รู้ด้วยตนเอง (อาภา จันทรสกุล. 2536 :  

29) ดังนั้นการจัดกิจกรรมในคาบแนะแนว 

จงึไม่สามารถลดความวติกกงัวลการสอบคดั

เลอืกบุคคลเขา้ศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาใน

ระบบกลางของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของเผด็จ 

ภู่ประจำาศิลป์ (2545 : 73) ได้ศึกษาการ

จัดบริการแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศกึษา สงักัดสำานักงานประถมศึกษา 

พบวา่การจดับรกิารแนะแนวในโรงเรยีนขยาย

โอกาสทางการศกึษา สงักดัสำานกังานประถม

ศกึษาจงัหวดัชลบรุ ีจำาแนกตามขนาดโรงเรยีน 

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าการจัด

บรกิารแนะแนวดา้นการบริการใหค้ำาปรึกษา

ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาขนาด

กลางและใหญ่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ได้แก่ 

ด้านบริการ รวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นราย

บคุคล การบรกิารสนเทศ การจดัวางตวับคุคล 

การบริการติดตามผลและประเมินผล และ

การจดักจิกรรมการแนะแนวเพือ่ใหน้กัเรยีน

ค้นพบตนเอง และแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ

 3. นกัเรยีนที่ใชว้ธิสีอนตามโปรแกรม

การแนะแนวตามทฤษฎี เหตผุล อารมณ ์และ

พฤติกรรม มีความวิตกกังวลในการสอบคัด

เลอืกบคุคลเขา้ศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาใน

ระบบกลาง ลดลงมากกว่านกัเรยีนทีใ่ชวิ้ธสีอน

ตามแผนการจดักจิกรรมในคาบแนะแนวอยา่ง

มนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เปน็ไปตาม

สมมุติฐานข้อ 2 ผลการศึกษาพบเช่นนี้อาจ

เน่ืองมาจากโปรแกรมการแนะแนวตามทฤษฎี

เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีรูปแบบ

การจัดกิจกรรม วิธีการ เทคนิคต่างๆ เป็นก

ระบวนการทีช่ว่ยเหลือและพัฒนานักเรยีนให้

ตระหนกัถงึการคดิที่ไมส่มเหตสุมผล จะทำาให้

เกิดอารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมที่ไม่

เหมาะสมโดยความจรงิแลว้ความทกุขท์ีเ่กดิขึน้

เปน็ผลมาจากความคดิทีม่าจากเรือ่งราวหรอื

เหตกุารณ์การเปลี่ยนแปลงความคิดที่ไมส่ม

เหตุสมผล ให้มีวิธีการคิดที่อย่างถูกต้อง จะ

ทำาใหเ้กดิทศันคตทิีด่แีกต่นเอง มกีระบวนการ

รบัรู ้ความคดิ ความเชือ่ ทศันคต ิทำาใหเ้ปลีย่น

พฤตกิรรมทีเ่นน้กระบวนการทางปญัญา (Ellis 

and Whiteley. 1997 : 45-47) สง่ผลทำาให้

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลดความวิตก

กงัวลในการสอบคดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาตอ่

ได้ ส่วนวิธีสอนตามแผนการจัดกิจกรรมใน
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คาบแนะแนวเน้นการช่วยเหลือนักเรียนใน

ลักษณะการให้บริการและกระบวนการช่วย

เหลือ เพื่อให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง 

เขา้ใจสังคมและสิง่แวดลอ้ม สามารถปรบัตน

ให้เข้ากับสงัคมและส่ิงแวดล้อมไดเ้ปน็อยา่งด ี 

สามารถพฒันาความรูค้วามสามารถของตน

ได้อย่างเต็มที่ สามารถเลือกและตัดสินใจ

ได้อย่างฉลาด และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ 

ของตนได้อย่างเหมาะสม (พนม ลิ้มอารีย์. 

2533 : 3–5) ซึ่งไม่ได้เน้นการเปลี่ยนแปลง

ความเชือ่หรอืความคดิท่ีไมม่เีหตุผลของบคุคล

เปน็สาเหตทุีท่ำาใหเ้กดิปญัหาทางอารมณแ์ละ

พฤติกรรม ดังนั้นจึงผลการจัดกิจกรรม ใน

คาบแนะแนวจึงไม่ส่งผลทำาให้นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความวิตกกังวลในการ

สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อลดลง ซึ่ง

สอดคล้องกบัผลการวจัิยของกุงศร ีจุลนะมาน ี

(2545 : 66) ไดศ้กึษาผลของการใชโ้ปรแกรม

แนะแนวอาชพีทีม่ต่ีอการคัดเลอืกอาชพีของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 โรงเรยีนมธัยม

สมบรูณส์าธติ มหาวทิยาลยัแหง่ชาตลิาว พบ

ว่านักเรียนที่ได้ร่วมการแนะแนวอาชีพตาม

โปรแกรมการแนะแนวอาชีพ มีคะแนนการ

เลือกอาชีพในระยะหลังการทดลอง และ

ระยะติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1. ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับความวิตกกังวลใน

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน

อดุมศกึษาในระบบกลาง โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก ดังนั้นครูแนะแนวหรือครูผู้รับผิดชอบ

ควรหาแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ให้

นักเรียนได้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์

ซึง่กนัและกนั ในการเตรยีมสอบตวัคดัเลอืก

บคุคลเขา้ศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาในระบบ

กลาง ส่งผลทำาให้นักเรียนมีสุขภาพจิตท่ีดี 

และมีความวิตกกังวลลดลงได้

  2. ผลจากการวิจัย พบว่าควรมีการ

เผยแพร่สารสนเทศเก่ียวกับการลดความวิตก

กงัวลในการสอบคดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาใน

สถาบนัอุดมศกึษาในระบบกลางให้กบันกัเรยีน

ชว่งชัน้ที ่4 ไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจซึง่เปน็ลด

ความวิตกกังวลให้กับนักเรียน

 3. โรงเรียนควรมีเจ้าหน้าที่รับผิด

ชอบเกี่ยวกับการให้คำาปรึกษาสภาพปัญหา

ต่างๆ ของนักเรียน เช่น ปัญหาส่วนตัวและ

ครอบครัว ปัญหาทางด้านความสัมพันธ์กับ

คนอื่น ปัญหาที่เกิดจากการเรียน ตลอดจน

จนปัญหาอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนมีทางออกใน
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การแก้ไขปัญหาต่างๆ 

 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศกึษาและเปรยีบเทยีบระดบั

ความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือกบุคคล

เขา้ศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาในระบบกลาง 

ของนักเรียนช่วงช้ันที่ 4 ที่มีสถานภาพส่วน

ตวัแตกตา่งกนั เชน่ เพศ ผลสมัฤทธิท์างการ

เรียน และอาชีพผู้ปกครอง ว่ามีผลต่อดับ

ความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือกบุคคล

เข้าศึกษาของนักเรียนหรือไม่

 2. ควรศึกษาและเปรียบเทียบเกี่ยว

กับตัวแปรอื่นๆ เช่น ขนาดโรงเรียน สถาน

ที่ตั้งโรงเรียน รวมทั้งการความสัมพันธ์ของ

ระดับความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือก

บคุคลเขา้ศกึษาของนกัเรยีนและคร ูเปน็ตน้
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