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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาโปรแกรมการศึกษาต่อและอาชีพ ท่ีมีผลต่อความวิตก

กังวลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 รวมนักเรียนทั้งสิ้น 330 คน ผู้วิจัยเลือก
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จำานวน 30 คน และกลุ่มควบคุม 1  
ห้องเรียน จำานวน 30 คน กลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรม จำานวน 10 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดความวิตกกังวลก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย และโปรแกรมการเตรียมความพร้อม
เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยส่วนเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผลการวิจัยพบว่า 1) ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีคะแนนจากแบบ
วัดการศึกษาต่อ และอาชีพต่อความวิตกกังวลแตกต่างกันที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) 
โปรแกรมการศกึษาต่อและอาชีพเมือ่นำามาใช้กบักลุม่ทดลอง สามารถลดความวิตกกงัวล ตอ่การศกึษาตอ่
ได ้โดยกลุม่ทดลองมีคะแนนจากแบบวัดความวิตกกงัวลหลังการทดลองต่ำากว่าก่อนการทดลองอยา่งมนียั
สำาคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 3) โปรแกรมการศกึษาตอ่และอาชพีเมือ่นำามาใชก้บักลุม่ทดลองสามารถลด
ความวติกกังวลต่อการศกึษาตอ่ได้ โดยกลุม่ทดลองมคีะแนนจากแบบวดัความวติกกงัวลหลงัการทดลอง
ต่ำากว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาต่อและอาชีพ ต่อความวิตกกังวลอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Abstract
The purposes of this research were: to study the effects of a career and further 

education program anxiety of mathayomsuksa 5 students Mathayom Wat Nong Khaem 
School, Bangkok. This research was the quasi experimental research. The populations were 
330 students of Mathayomsuksa 5 in the second term year of 2014, Mathayom Wat Nong 
Khaem School, Bangkok. Two classrooms with the higher mean scores were purposively 
selected and randomly assigned to form the experimental and the control groups. The  
experimental group participated in career and further education program for 10 sessions, 
50 minutes per session. The instruments used in this research were: Career and Further 
Education Program, the student’s self-report in each session. The data was analyzed by 
Mean, standard deviation, t–test.

The results showed that: 1) the students of mathayomsuksa 5 at Mathayom Wat 
Nong Khaem School, Bangkok. Before the experiment, the post-test scores on the career 
and further education program anxiety of experimental group and control group as a whole 
at a high level at the 0.05 level of significance. 2) career and further education program 
decreasing anxiety about entrance examinations in higher educational of experimental group 
were lower at the 0.05 level of significance. 3) The post-test scores on the career and further 
education program of experimental group were lower than those of the control group at the 
0.05 level of significance.
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บทนำา
การสอบแอดมิชช่ัน (Admission) คือ

ระบบสอบกลางที่นักเรียนที่มีความต้องการจะ
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต้องสอบ และ
นำามาพิจารณาร่วมกับผลการเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 
มหาวิทยาลัย/สถาบันได้ผู้เรียนที่มีความรู้ ความ
สามารถ และความถนัดตรงตามสาขาที่เรียน
นักเรียนได้สนใจเรียนทุกวิชาตามหลักสูตร มิได้
เนน้เพือ่การสอบเขา้ศกึษาต่อในสถาบนัอดุมศกึษา
เพยีงอยา่งเดยีว ซึง่จะทำาใหนั้กเรยีนไม่มคีวามรูพ้ื้น
ฐานและไมม่พีฒันาการด้านตา่งๆ ครอบคลมุตาม
หลักสูตร รวมทั้งเพื่อการกระจายโอกาสทางการ

ศึกษาแก่เยาวชนของชาติที่มีสติปัญญา และ
ศักยภาพที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และ
ได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันมากข้ึน และสถาบัน
อุดมศึกษาจะได้ผู้เรียนท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
และความถนดัตามสาขาวชิามากยิง่ขึน้ (สำานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557)

การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษานี้มีอัตราการแข่งขันสูง เพราะ
สถาบันอุดมศึกษาสามารถรับนักเรียนเข้าศึกษา
ตอ่เปน็จำานวนนอ้ยเมือ่เทยีบกับจำานวนของผู้สมคัร
สอบ ซ่ึงการแข่งขันนี้ส่งผลให้นักเรียนเกิดความ
กดดัน เป็นสาเหตุของความวิตกกังวล สอดคล้อง
กับผลการสำารวจปัญหาความเครียดที่ วัยรุ่น
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กำาลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ของศูนย์วิจัยกรุงเทพ 
(มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2556) ว่า อันดับแรก
คือ ปัญหาเรื่องการเรียน ร้อยละ 26.5 รองลงมา 
ได้แก่ปัญหาการเงิน ร้อยละ 20.1 ปัญหาเร่ือง
ความรัก ร้อยละ 14.0 ตามลำาดับ ทั้งนี้การที่วัย
รุ่นในระดับมัธยมศึกษามีปัญหาความเครียดและ
เป็นทุกข์มากท่ีสุดน่าจะเป็นเพราะเพ่ิงย่างเข้าสู่
วัยรุ่นจึงต้องปรับตัวในหลายๆ เรื่อง ประกอบกับ
นกัเรียนในระดบัมัธยมศกึษาตอ้งรบัภาระด้านการ
เรียนทีค่อ่นขา้งหนกัเพ่ือเตรยีมตวัสอบเข้าเรยีนใน
ระดบัมหาวทิยาลยัจงึมปัีญหาความเครียดและเป็น
ทุกข์กังวลมากกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งปัญหาของความ
วิตกกังวลที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการไม่รู้จักตนเอง 
ไม่รู้จักโลกของอาชีพ และการสมัครเข้าศึกษาต่อ
และอาชีพ ซึ่งการให้ความรู้นักเรียนในเรื่องความ
รู้ความเข้าใจในสถานศึกษา การดำาเนินชีวิต วิธี
การเรียน รวมถึงนักเรียนต้องรู้จักและประเมิน
ตนเอง โดยมีการสำารวจตนเองในหลายด้าน เช่น 
ด้านสติปัญญา ด้านความต้องการ ด้านความ
สนใจ ด้านบุคลิกภาพ และการดำารงชีวิต (วรรณา  
พรหมบุรมย์, 2540: 10) การพิจารณาค้นหา
ความสามารถ ทักษะ ความสนใจ จุดเด่น จุด
ดอ้ย ตลอดจนบคุลิกภาพโดยทัว่ไปวา่เปน็อยา่งไร 
(นวลศิริ เปาโรหิตย์, 2555) การที่ผู้เรียนในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา ต้องได้รับความรู้ความ
เข้าใจจากสถานศึกษา หรือหน่วยงานและบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้เรียนคำานึงถึงเป้าหมายของ
ชีวิตบนพื้นฐานการรู้จัก และนับถือตนเอง ผู้เรียน
ต้องศึกษา และพิจารณาแนวทางการศึกษาก่อน
การตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาใดๆ ควรมี
การศกึษา รวบรวมขอ้มลูจากผูรู้ ้ผูม้ปีระสบการณ์ 
ครู ครูแนะแนว เพือ่นำามาเปน็ขอ้มลูพ้ืนฐานในการ
ตัดสินใจ เลือกแนวทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ตัวผู้เรียนเองให้มากที่สุด

โรงเรยีนมธัยมวดัหนองแขม เปน็โรงเรยีน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีนักเรียนที่จะสอบ
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ถ้าไม่ได้รับการ
พัฒนาตามโปรแกรมก็อาจจะมีความวิตกกังวล
ในการศึกษาต่อ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ในเรื่อง ผลของโปรแกรมการศึกษาต่อและอาชีพ 
ต่อความวิตกกังวลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที ่5 โรงเรยีนมธัยมวดัหนองแขม กรงุเทพมหานคร

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาโปรแกรมการศึกษาต่อและ

อาชีพ ที่มีผลต่อความวิตกกังวลของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมวัด
หนองแขม จงัหวัดกรงุเทพมหานคร ในภาคเรยีนที ่
2 ปกีารศกึษา 2557 รวมนกัเรยีนทัง้สิน้ 330 คน

2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
มัธยมวัดหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เลือกโดยวิธี
การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 
ห้องเรียน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ประช�กรทีใ่ชใ้นก�รวจิยั คอื นกัเรยีน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมวัด
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หนองแขม กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 จำานวน 10 ห้อง รวมนักเรียน 
330 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ก�รวิจัย 

2.1 โปรแกรมการการศึกษาต่อและอาชีพ 
ต่อความวิตกกังวล

2.2 แบบวัดความวิตกกังวลก่อนเข้าสู่
มหาวิทยาลัย

2.3 แบบประเมินการเข้าร่วมโปรแกรม
การศึกษาต่อและอาชีพ ต่อความวิตกกังวลของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมวัด
หนองแขม กรุงเทพมหานคร

3. เครื่องมือที่ใช้ในก�รทดลอง

3.1 โปรแกรมการศึกษาต่อและอาชีพ 
ต่อความวิตกกังวลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่5 โรงเรยีนมธัยมวดัหนองแขม กรงุเทพมหานคร 
โดยนำาโปรแกรมดังกล่าวใช้กับกลุ่มทดลอง โดย
เนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาต่อและอาชีพ ต่อ
ความวิตกกังวลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย 3 ด้านคือ

 - ด้านความสามารถของตนเอง คือ
การที่บุคคลได้วิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆ และองค์
ประกอบของตนเองในด้านความสามารถ ความ
ถนัด ความสนใจ และบุคลิกภาพ ประกอบด้วย

 กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ เพื่อสร้าง
ความรู้จักคุ้นเคยให้กับนักเรียนและผู้วิจัย และให้
นักเรียนทราบถึงจุดมุ่งหมาย วิธีการ กฎระเบียบ 
บทบาทหน้าท่ีของผูว้จิยัและของนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่ม
โปรแกรมการศึกษาต่อและอาชีพ ต่อความวิตก
กังวล รวมทั้งทราบวัน เวลา และสถานที่ในการ
เข้าร่วมโปรแกรม

 กิจกรรมที่ 2 สำารวจตนเอง เพื่อให้ผู้
ร่วมกิจกรรมสำารวจความชอบ และอาชีพที่ใฝ่ฝัน 

การศึกษาต่อในคณะใดต่อไป

 กิจกรรมที่ 3 ช่างเลือก เพื่อให้ผู้ร่วม
กิจกรรมทราบถีงบุคลิกภาพของตนเองและนำาไป
สู่การเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของ
ตนเอง

 กิจกรรมที่ 4 สิ่งพิเศษ เพื่อให้ผู้ร่วม
กิจกรรมสำารวจความสามารถพิเศษและผลการ
เรียนของตนเอง วิเคราะห์ผลความสามารถของ
ตนเองที่จำาเป็นต้องได้รับการส่งเสริม

 กจิกรรมที ่5 ฉนัจะเปน็ เพือ่ใหผู้ร้ว่ม
กิจกรรมศึกษาคุณสมบัติของอาชีพแต่ละประเภท 
รวมถึงทำาความเข้าใจในอาชีพแต่ละประเภท

 - ด้านความรู้เรื่องโลกของการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษา คือการที่บุคคลได้รับรู้เก่ียว
กบัลกัษณะของการศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษาและ
เส้นทางไปสู่อาชีพการเตรียมตัวประกอบอาชีพ 
ประกอบด้วย

 กิจกรรมที่ 6 ระบบการสอบเข้า
ศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา เพือ่ใหผู้ร้ว่มกิจกรรม
ทำาความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการสอบเขา้ศกึษาตอ่
ในระดับอุดมศึกษา

 กจิกรรมที ่8 การเตรยีมตวักอ่นสอบ 
เพือ่ใหผู้ร้ว่มกจิกรรมไดท้ราบวิธกีารเตรยีมตวักอ่น
สอบ เพื่อขจัดความวิตกกังวลในการสอบ

 - ด้านการค้นคว้าและการสมัครการ
ศึกษาต่อ ประกอบด้วยการรับรู้และหาทางขจัด
อุปสรรค และการดำาเนินการวางแผนการศึกษา
ต่อ ประกอบด้วย 

 กิจกรรมที่ 7 ข้อมูลข่าวสารและ
สารสนเทศ เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทราบเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยที่นักเรียนสนใจ และสามารถ
สืบค้นหาข้อมูลได้

  กิจกรรมท่ี 9 วันสอบของฉัน 
เป็นการจำาลองสถานการณ์การสอบเพื่อให้ผู้ร่วม
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กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการลงสนามสอบ

4. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

4.1 ทำาการวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสำาเร็จรูปคอมพิวเตอร์ ใช้สถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก ่ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่ง
เบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและค่าต่ำาสุด 

4.2 ทดสอบความแตกต่างของคะแนน
จากแบบวัดการศึกษาต่อและอาชีพ ต่อความวิตก
กังวลของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังการ
ทดลอง ซึ่งเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้ (paired t-test)

4.3 ทดสอบความแตกต่างของคะแนน
จากแบบวัดการศึกษาต่อและอาชีพ ต่อความวิตก
กังวลของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ภายหลังการทดลอง ซึ่งเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้ 
(independent t-test)

ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของการ

ใช้โปรแกรมการศึกษาต่อและอาชีพ ต่อความวิตก
กังวลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
มธัยมวดัหนองแขม กรงุเทพมหานคร เปน็การวจิยั
กึง่ทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดย
ใชร้ปูแบบการทดลองแบบ Randomized Control 
- Group Pretest - Posttest Design กลุ่มทดลอง
มจีำานวน 30 คน และกลุม่ควบคมุมจีำานวน 30 คน 
ระยะเวลาในการทดลอง ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2558 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2558

1. การเปรียบเทียบคะแนนจากแบบวัด
การศึกษาต่อและอาชีพต่อความวิตกกังวล ของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง 
พบว่าก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง (ห้อง 2) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 113.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 10.30 และกลุ่มควบคุม (ห้อง 5) มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 104.00 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 14.90 ตามลำาดับ (ตารางที่ 1)

ต�ร�งที่ 1 คะแนนแต่ละห้อง

  ค่�เฉลี่ย ค่�เบี่ยงเบนม�ตรฐ�น ค่�ต่ำ�สุด ค่�สูงสุด

ห้อง 1 97.20 19.35 52.00 127.00

ห้อง 2 113.47 10.29 101.00 139.00

ห้อง 3 94.63 15.66 59.00 118.00

ห้อง 4 98.37 13.64 69.00 131.00

ห้อง 5 104.03 14.90 71.00 131.00

ห้อง 6 91.90 15.26 34.00 107.00

ห้อง 7 96.20 18.12 57.00 122.00

ห้อง 8 91.20 13.44 64.00 113.00

ห้อง 9 97.10 14.45 69.00 117.00

ห้อง 10 93.20 16.02 62.00 121.00
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2. การเปรียบเทียบคะแนนจากแบบวัด
การศึกษาต่อและอาชีพต่อความวิตกกังวลของ
กลุ่มทดลอง (เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาต่อและ
อาชีพ) ก่อนและหลังการทดลอง พบว่าก่อนการ
ทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 113.46 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.30 และหลัง
การทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 70.00 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.23 ตามลำาดับ 
(ตารางที่ 2)

ต�ร�งที่ 2 คะแนนก่อนและหลังการทดลองห้องที่ 2

กลุ่มทดลอง (ห้องที่ 2) ค่�เฉลี่ย ค่�เบี่ยงเบนม�ตรฐ�น ค่�ต่ำ�สุด ค่�สูงสุด

คะแนนก่อนการทดลอง 113.46 10.29 101.00 139.00

คะแนนหลังการทดลอง 70.30 9.23 43.00 90.00

3. การเปรียบเทียบคะแนนจากแบบวัด
การศึกษาต่อและอาชีพต่อความวิตกกังวลของ
กลุม่ควบคมุ (ได้รบัการเรียนการสอนตามปกติโดย
อาจารย์ประจำาวชิา) กอ่นและหลงัการทดลอง พบ
ว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

104.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 14.90 
และหลังการทดลองกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
107.73 คา่เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 10.95 ตาม
ลำาดับ (ตารางที่ 3)

ต�ร�งที่ 3 คะแนนก่อนและหลังการทดลองห้องที่ 5

กลุ่มควบคุม (ห้องที่ 5) ค่�เฉลี่ย ค่�เบี่ยงเบนม�ตรฐ�น ค่�ต่ำ�สุด ค่�สูงสุด

คะแนนก่อนการทดลอง 104.00 14.90 71.00 131.00

คะแนนหลังการทดลอง 107.73 10.95 80.00 124.00

4. การเปรียบเทียบคะแนนจากแบบวัด
การศึกษาต่อและอาชีพต่อความวิตกกังวลของ
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุกอ่นการทดลอง โดย
การทดสอบด้วยสถิติทดสอบที (Independent-
Sample t-test)

พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 113.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 10.29) และกลุ่มควบคุม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
104.03 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 14.90) 
มีคะแนนจากแบบวัดการศึกษาต่อและอาชีพต่อ
ความวิตกกังวลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (p < 0.01) โดยกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลีย่ความวิตกกงัวลมากกว่า กลุม่ควบคมุ
(ตารางที่ 4) 

ต�ร�งที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

  จำ�นวน (คน) คะแนนเฉลี่ย
ค่�เบี่ยงเบน
ม�ตรฐ�น

ค่�คว�มน่�จะเป็น

กลุ่มทดลอง 30 113.46 10.29
P=0.006

กลุ่มควบคุม 30 104.03 14.90
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5. การเปรียบเทียบคะแนนจากแบบ
วัดการศึกษาต่อและอาชีพต่อความวิตกกังวล
ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง และหลังการ
ทดลอง โดยการทดสอบแบบจบัคู่ด้วยสถติิทดสอบ
ที (Paired-Sample t-test)

พบว่า กลุ่มทดลอง มีคะแนนจากแบบ
วัดการศึกษาต่อและอาชีพต่อความวิตกกังวล
ภายหลังการทดลอง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 70.00 ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.23) ต่ำากว่าก่อน
การทดลอง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 113.46 ค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ 10.30) อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p < 0.01) จึงสรุปได้ว่า
โปรแกรมการศึกษาต่อและอาชีพ ต่อความวิตก
กังวลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
มธัยมวดัหนองแขม กรงุเทพมหานคร สามารถลด
ความวิตกกังวลของกลุ่มทดลองได้ (ตารางที่ 5)

ต�ร�งที่ 5 คะแนนกลุ่มทดลอง

กลุ่มทดลอง ค่�เฉลี่ย ค่�เบี่ยงเบนม�ตรฐ�น ค่�คว�มน่�จะเป็น

คะแนนก่อนการทดลองห้องที่ 2 113.46 10.29
P > 0.001

คะแนนหลังการทดลองห้องที่ 2 70.30 9.23

6. การเปรียบเทียบคะแนนจากแบบ
วัดการศึกษาต่อและอาชีพต่อความวิตกกังวล
ของกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง และหลังการ
ทดลอง โดยการทดสอบแบบจบัคู่ด้วยสถติิทดสอบ
ที (Paired-Sample t-test)

พบว่า กลุ่มควบคุม มีคะแนนจากแบบ

วดัการศกึษาตอ่และอาชพีตอ่ความวติกกงัวลภาย
หลงัการทดลอง (คา่เฉลีย่เทา่กบั 107.73 คา่เบีย่ง
เบนมาตรฐานเทา่กบั 10.95) และกอ่นการทดลอง 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 104.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 14.90) แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (p = 0.157) ดงัตารางที ่6

ต�ร�งที่ 6 คะแนนกลุ่มควบคุม

กลุ่มควบคุม ค่�เฉลี่ย ค่�เบี่ยงเบนม�ตรฐ�น ค่�คว�มน่�จะเป็น

คะแนนก่อนการทดลองห้องที่ 5 104.00 14.90
P = 0.157

คะแนนก่อนการทดลองห้องที่ 5 107.73 10.95

7. การเปรียบเทียบคะแนนจากแบบวัด
การศึกษาต่อและอาชีพต่อความวิตกกังวลของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมภายหลังการทดลอง 
โดยการทดสอบดว้ยสถติิทดสอบที (Independent-
Sample t-test)

พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง
ที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาต่อและอาชีพ ต่อ
ความวิตกกังวลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

5 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
มีคะแนนจากแบบวัดการศึกษาต่อและอาชีพต่อ
ความวิตกกังวล (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 70.00 ค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ 9.23) ต่ำากว่ากลุ่มควบคุม 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 107.73 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 10.95) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (p < 0.01) ดังตารางที่ 7
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อภิปรายผล
ผลท่ีได้จากการทดลอง พบว่า กลุ่ม

ทดลองมีคะแนนความวิตกกังวลต่ำากว่าก่อน
ทดลอง และภายหลังการทดลองกลุ่มทดลอง
มีคะแนนความวิตกกังวลต่ำากว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัยได้
ทำาการเปรียบเทียบคะแนนระหว่างนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง (เข้ารับโปรแกรม) กับกลุ่มควบคุม (ไม่
ได้เข้ารับโปรแกรม) ผลการเปรียบเทียบคะแนน
พบว่า หลังจากได้รับโปรแกรมการศึกษาต่อและ
อาชีพ ต่อความวิตกกังวลนักเรียนกลุ่มทดลอง
มีคะแนนความวิตกกังวลต่ำากว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุม เป็นไปได้ว่าในระบบการแนะแนวของ
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม การแนะแนวเกี่ยว
กับอาชีพ ครูแนะแนวจะเป็นผู้แนะนำาอาชีพซึ่งอยู่
ในความสนใจของสังคมให้กับนักเรียน เป็นการ
สร้างกรอบความคิดให้กับนักเรียนเลือกในสิ่งที่
สังคมคาดหวังมากกว่าการเลือกเรียนในสิ่งที่ตรง
กับความต้องการของตนเองและกระบวนการดัง
กลา่วในตา่งประเทศไมใ่หก้ารยอมรบัวา่เปน็วธิกีาร
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ แต่ด้วยชุดกิจกรรมที่ได้
สร้างขึ้นสำาหรับการทดลองในครั้งนี้ได้นำาแนวคิด
การเน้นให้นักเรียนเป็นผู้เลือกอาชีพด้วยการให้
นักเรียนได้รู้ถึงความสามารถของตนเอง โลกของ
การศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษา และความวติกกังวล
ของตนเองทีม่ต่ีอการศกึษาตอ่ในระดับอดุมศกึษา 
เพ่ือที่จะช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง โปรแกรม
นี้ได้สร้างความสนใจให้กับนักเรียนได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ เมือ่นกัเรยีนมคีวามรู ้ความสามารถ 
ก็จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความแสวงหาความรู้ 
มุ่งมั่นที่จะนำาตัวเองเข้าสู่มหาวิทยาลัยและคณะ
ที่ตนเองอยากศึกษาต่อได้ จึงส่งผลให้นักเรียนที่
ได้เข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าว มีคะแนนความวิตก
กังวลน้อยกว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอน
แบบปกติ (กลุ่มควบคุม)

จากการศึกษา โปรแกรมการศึกษาต่อ
และอาชีพ ท่ีมีผลต่อความวิตกกังวลของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร พบว่า คะแนนความวิตกกังวล
ของนักเรียนอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด อาจ
เป็นเพราะนักเรียนเมื่อจบการศึกษาจากชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว มีความต้องการจะ
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จะเห็นได้
ว่าปัจจุบันนักเรียนมีความต้องการศึกษาต่อสูง 
(พนม ลิ้มอารีย์,2548) แต่สถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ สามารถรับนักเรียนเข้าไปศึกษาได้เพียง
จำานวนจำากัด ทำาให้มีการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อ
อยู่ในอัตราที่สูงมาก จึงทำาให้นักเรียนมีความรู้สึก
กลัวต่อการพลาดหวัง เป็นเหตุให้เกิดความวิตก
กังวลตามมา ซึ่งสอดคล้องกับประยุทธ ไทยธานี 
(2552) กล่าวว่า ความวิตกกังวลเป็นความรู้สึก
หงดุหงดิ ไมส่บายใจ เปน็ความรูสึ้กตอ่สถานการณ์
บางอย่างที่ไม่แน่นอน ความรู้สึกหวาดหวั่นต่อผล
ที่เกิดขึ้น บางครั้งจะรู้สึกอึดอัด กระสับกระส่าย 
ตื่นกลัว หรือตระหนักตกใจในบางสิ่งที่ยังบอกไม่
ได้ นอกจากนี้มีความรู้สึกไม่แน่ใจ หรือไม่มั่นใจ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า

ต�ร�งที่ 7 คะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

  ค่�เฉลี่ย ค่�เบี่ยงเบนม�ตรฐ�น ค่�คว�มน่�จะเป็น

กลุ่มทดลอง 70.30 9.23
P > 0.001

กลุ่มควบคุม 107.73 10.95
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นักเรียนมีความวิตกกังวลในการเตรียมตัวศึกษา
ต่อ อาจเนื่องมาจากความกลัวที่จะต้องไปสอบ
แข่งขัน และกลัวท่ีจะได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ท่ีจะ
ติดอันดับในคณะที่ต้องการ อีกทั้งการสอบระบบ 
GAT และ PAT มีความยากเกินความสามารถ 
และในการสอบ GAT และ PAT ผลคะแนนที่ได้
นัน้แต่ละครัง้จะสง่ผลตอ่การตดัสนิใจในการเลอืก
สาขาวชิา และคณะตา่งๆ เปน็อยา่งมาก และผลที่
ไดจ้ากการทำาแบบวดัความวติกกงัวลชว่ยใหผู้ว้จิยั
และครูแนะแนวตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องกับนักเรียน 
ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการให้ความรู้ใน
เรื่องของการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังที่ 
พรรณนิกา ธิคำา (2554) อธิบายว่าปัจจัยด้าน
ระบบการรับเข้า เป็นปัจจัยที่ทำาให้นักเรียนเกิด
ความวิตกกังวลในการเลือกศึกษาต่อมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่าโปรแกรม

การศึกษาต่อและอาชีพ ต่อความวิตกกังวลของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมวัด
หนองแขม กรงุเทพมหานคร สามารถลดความวิตก
กงัวลในการเตรยีมตวัศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา
ได ้ซึง่ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาในครัง้นี ้มขีอ้เสนอแนะ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีระดับ
ความวติกกงัวลในการเตรยีมตวัศึกษาตอ่ในระดบั
อุดมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นครู
แนะแนว หรือครูผู้รับผิดชอบควรหาแนวทางการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ในการเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่ง
จะส่งผลทำาให้นักเรียนมีความวิตกกังวลลดลงได้

2. ควรมีการเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับ
การลดความวิตกกังวลในการเตรียมตัวศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ได้มีความรู้ความเข้าใจซึ่งเป็นลดความวิตก
กงัวล และเปน็สง่เสริมสขุภาพจติทีด่ใีหก้บันกัเรยีน
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