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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต 
และ 2) ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเผชิญและการฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5,376 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม 
ได้จ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 411 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน 
เพ่ือท านายตัวแปรความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตอยู่ในระดับมาก 
และ 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  (X1)  
ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง (X4) และบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์  (X7) สามารถท านาย
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต ได้ร้อยละ 77.70 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ (R) = 0.881 และสามารถเขียนสมการในรูปแบบคะแนนดิบได ้ดังนี้ 

Ŷ = 1.1.25 + 0.354X1 + 0.164X4 + 0.124X7  
 

ค าส าคัญ: การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study: 1) the level of students’ adversity 
quotient; 2) the factors affecting adversity quotient of undergraduate students in Kasetsart 
University Kampheang Saen Campus, Nakhon Pathom Province. The research population was 
5,376 undergraduate students studying in year 1 to year 4 in academic year 2018. The cluster 
random sampling was used to select the sample of 411 students. The instrument for data 
collection was a questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson’s 
correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis to predict factors affecting 
adversity quotient. 

The results revealed that: 1) the adversity quotient of undergraduate students was at 
a high level; and 2) regarding factors affecting students’ adversity quotient were motivation 
(X1), self-esteem (X4), and openness to experience (X7). The three aspects could predict the 
adversity quotient of undergraduate students at the percentage of 77.70; and the multiple 
correlation coefficient (R) was 0.881. The equation was as follows:  

Ŷ = 1.1.25 + 0.354X1 + 0.164X4 + 0.124X7  
 

Keywords: adversity quotient, Kasetsart University Kampheang Saen Campus 

 

บทน า 
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคเป็นทักษะชีวิตพ้ืนฐานที่ส าคัญทักษะหนึ่ง ที่มนุษย์ใช้ใน

การแก้ไขและปรับตัวเมื่อได้รับแรงกระทบจากสภาวะแวดล้อมและสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่จะ
เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินชีวิตเพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยท าให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อีกท้ังประเทศไทย 
มีข้อจ ากัดหลายด้าน อาทิ คุณภาพของคนไทยยังขาดในเรื่องขององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการท างาน 
สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ าสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนา จากสภาพ
ดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 

จากปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลกนั้น ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
คนไทยและสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มนิสิต นักศึกษา และเยาวชนที่นับว่าเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
มีการเปลี่ยนแปลงในมิติการใช้ชีวิต การเรียนรู้ ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสี่ยงต่าง ๆ ที่เป็นสัญญาณชี้การเปลี่ยนแปลง
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ชวีิตและการท างานของบัณฑิตในอนาคต จึงต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนิสิต นักศึกษา ให้มี
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  

เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในการรับมือกับสิ่งที่จะเกิดในอนาคตอันใกล้นี้ รัฐบาลจึงได้จัดท าแนวทาง 
การพัฒนาประเทศไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ถือเป็นแผน
แม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ มีหลักส าคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ 
พัฒนาคนทุกวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ เป็นหัวใจส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพ
การแข่งขัน เช่นเดียวกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและเป็นการตอบโจทย์บริบท  
ที่เปลี่ยนแปลง (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2559)  

นิสิต นักศึกษามีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมเป็นอย่างมาก ในการน าความรู้ความสามารถที่มีมารับใช้
สังคมประเทศชาติบ้านเมือง อีกทั้งนิสิต นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือการวางแผน
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาสังคมต่อไป ด้วยสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นท าให้องค์กรและหน่วยงานการศึกษามีการเตรียมพร้อม
ในการเตรียมนิสิต นักศึกษาซึ่งเป็นก าลังหลักของประเทศให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนานิสิต นักศึกษา ให้ได้รับความประสบความส าเร็จได้ตามแผนการพัฒนา
ประเทศนั้น ทั้งในด้านการเรียน การท างาน หรือการใช้ชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพนั้น จะต้องได้รับ 
การฝึกฝนให้มีความสามารถและทักษะต่าง ๆ การพัฒนาความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าให้สูงขึ้นส่งผลให้
เกิดแรงจูงใจในการท างาน มีผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ การสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ การท างาน
ร่วมกัน สุขภาพ และอ่ืน ๆ ดีขึ้น การพัฒนาคุณลักษณะของการพัฒนาสติปัญญานั้นต้องกระท าร่วมกับ 
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ จึงจะสามารถสร้างนิสิต นักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของชาติให้มี
ความพร้อมในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ดังที่ได้กล่าวมานั้นท าให้เห็นว่า การพัฒนาคุณภาพของคนนั้น
จะต้องใช้การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ การศึกษาเป็นการพัฒนาคนให้มีความรู้   
มีความสามารถ และมีคุณธรรมเพ่ือน ามาเป็นเครื่องก ากับการใช้ความรู้ และความสามารถให้เป็นไปในทาง
สร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการวิจัยขั้นสูงและการผลิตบัณฑิต
หลากหลายสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีการจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก เห็นความส าคัญในการพัฒนานิสิตให้มีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 
โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของนิสิตทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education; TQF: HEd.) เป็นระบบและกลไกที่ ให้ความมั่นใจในประสิทธิผล 
การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในการผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพ 



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย  ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)                                            21 
   

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ือให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา และเป็นแรง
กระตุ้นให้แต่ละสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น 

ผู้วิจัยเห็นว่าความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคนั้น เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มี
ความรู้รอบและเท่าทันความเป็นไปตามกระแสโลก พร้อมสร้างคุณค่าตนเองให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557) และเมื่อสังคมมีเยาวชนที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 
ย่อมเป็นพ้ืนฐานท าให้เกิดพลเมืองดีในอนาคต และเม่ือสังคมมีพลเมืองที่ดี ย่อมน ามาซึ่งการพัฒนาประเทศชาติ
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างรวดเร็ว 
 ดังนั้น นิสิต นักศึกษาจึงมีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรคควบคู่ไปกับการพัฒนาสติปัญญา การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาประสบความส าเร็จในชีวิตได้ หากเยาวชนสามารถปรับตัวสามารถในการเผชิญและ 
ฟันฝ่าอุปสรรคกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ก็จะส่งผลให้เยาวชนมีความสุขและประสบความส าเร็จตาม
ความมุ่งหมายได้ การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในระดับปริญญาตรี มีความสามารถในระดับที่ออกไปสู่โลกแห่งการท างานได้ ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของ
การศึกษาระดับและปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้ได้ตาม
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ บัณฑิต
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมระดับสากล อันเป็นการพัฒนาคนให้ตอบสนองต่อ
นโยบายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือศึกษาระดับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
2.  เ พ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเผชิญและการฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 

ทฤษฎีและกรอบการวิจัย  
 ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการด ารงชีวิต 
สามารถเป็นข้อมูลในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคคลเพ่ิมขึ้น Stoltz (1997) ได้กล่าวว่า ความสามารถ
ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในยามที่ต้อง
เผชิญกับความทุกข์ยาก หรือความล าบาก คนที่มีความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคสูง จะมีจิตใจ 
ที่เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ แม้ว่าจะพ่ายแพ้หรือล้มเหลวก็สามารถต่อสู้เอาชนะความล้มเหลวได้  
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ส่วนผู้ที่มีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคต่ า เมื่อเผชิญกับความผิดหวังหรือความทุกข์ยากก็ยอมแพ้ 
บางคนอาจทิ้งงานไปกลางคันหรือบางคนอาจถึงกับท้อแท้ในชีวิต Stoltz (1997) จึงได้เสนอถึงองค์ประกอบ
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคว่าประกอบด้วย 4 มิติ ที่รวมเรียกว่า CO2RE ดังนี้ 
 มิติที่ 1 การควบคุมสถานการณ์ (C=Control) หมายถึง ระดับการรับรู้ในการควบคุมตนเองของบุคคล
เพ่ือผ่านพ้นอุปสรรคความยากล าบาก หรือเหตุการณ์ที่คับขัน หรือเป็นความสามารถของบุคคลในการควบคุม
สถานการณ์ ให้สามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ที่ยากล าบากหรืออุปสรรคไปได้ 

มิติที่ 2 สาเหตุและความรับผิดชอบ (O2=Origin and Ownership) หมายถึง การค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นว่ามาจากสาเหตุใด โดยวิเคราะห์ทั้งตนเองและสิ่งแวดล้อมภายนอกและก าหนด
บทบาทตนเองให้เป็นเจ้าของปัญหา เรียนรู้จนสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี การพิจารณาจากสิ่งแวดล้อมภายนอก
นั้นเป็นการมองในแง่ดี แง่บวก ส่วนการพิจารณาตนเองนั้นจะเป็นการต าหนิหรือกล่าวโทษตนเองเพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงตนเองจากความผิดพลาดที่เกิดข้ึน 

มิติที่ 3 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (R=Reach) หมายถึง การวัดผลกระทบของปัญหาความยุ่งยากที่มีผล
ต่อการด าเนินชีวิตของแต่ละคนว่าปัญหาอุปสรรคมีมากน้อยเพียงใด พร้อมระวังและมีสติอยู่เสมอ ว่าอีกนาน
เท่าใดปัญหาหรืออุปสรรคจะเข้ามาในชีวิต 
 มิติที่ 4 ความอดทน (E=Endurance) หมายถึง การรับรู้ถึงความคงทนของอุปสรรคและการรับมือกับ
ความยืดเยื้อของปัญหา และพยายามขจัดไปให้หมดอย่างถูกวิธี มิตินี้จะมีการประเมินว่าปัญหาอุปสรรคและ
สาเหตุนั้นจะคงทนถาวรอยู่นานแค่ไหน  
 จากองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านของความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (Adversity Quotient: 
AQ) นั้น สรุปได้ว่า บุคคลที่มีระดับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคสูง คือ ผู้ที่รับรู้ว่า ต้องมี
หนทางที่จะควบคุมสถานการณ์และสามารถหาหนทางของปัญหาที่เกิดขึ้นให้ดีขึ้นได้ (control) มีความเต็มใจ
ในการรับผิดชอบต่อปัญหาว่าเป็นปัญหาของตนเอง เพ่ือที่จะหาทางแก้ไขปรับปรุง (origin and ownership) 
รวมทั้งรับรู้ว่าปัญหาจะไม่ขยายตัวออกไป อย่างมีสติ (reach) และปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวไม่นานก็จะ
ผ่านพ้นไปได้ (endurance) 
 นอกจาก Stoltz (1997) ผู้ที่ค้นพบแนวคิดความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และให้
ความหมายไว้ข้างต้น ยังมีนักวิชาการ นักจิตวิทยา และนักวิจัย ไดใ้ห้ความหมายของความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรคไว้ว่า เป็นศักยภาพของบุคคลในการจัดการกับปัญหา ด้วยก าลังใจ ความเข้มแข็งอดทน 
มุ่งมั่นเพียรพยายามที่จะควบคุมและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ ความยากล าบากหรือการต่อสู้ผลกระทบที่
เกิดขึ้นให้ส าเร็จได้อย่างมีสติ (ธีระศักดิ์  ก าบรรณรักษ์, 2548; บุญส่ง  กวยเงิน, 2549; ขัตติยา  น้ ายาทอง, 
2551; และบุญจันทร์  สีสันต์, 2557) 
 ทั้งนี้ Stoltz (1997) ได้กล่าวอีกว่า ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค นั้นสามารถที่จะ
ท านายความส าเร็จได้ของบุคคลได้ ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากต ารา เอกสาร และงานวิจัยต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า ในการพัฒนานิสิต นักศึกษา และเยาวชนให้
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ได้รับความประสบความส าเร็จได้ ทั้งในด้านการเรียน การท างาน หรือการใช้ชีวิตอยู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพนั้น 
จะต้องได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถและทักษะต่าง ๆ จากความเชื่อที่ว่า ความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรค เป็นตัวท านายระดับความส าเร็จของบุคคลได้ดีในระดับหนึ่ง ใครที่มีความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรคสูงจะประสบความส าเร็จได้มากกว่า มีผลปฏิบัติงานที่สูงกว่า สร้างแรงจูงใจใน 
การปฏิบัติงานได้มากกว่า มีการเรียนรู้สูงกว่า มีพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์มากกว่า มีสุขภาพกายที่แข็งแรง และ
มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จึงเป็นปัจจัย
หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค อติพร  นฤนาทชีวิน (2547) ได้กล่าวถึง
ลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงคือ มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ปรับปรุงตนเองให้ดี
ขึ้นอยู่เสมอ กระตือรือร้นและสนุกสนานกับงานที่ท า มีความมานะอดทน สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า  
มีความสามารถในการแก้ปัญหาและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รัชภูมิ  แพงมา (2550) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค พบว่า ความแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ภาคภูมิใจในเอง และความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล
ต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค โดยที่ตัวแปรดังกล่าวสามารถร่วมกันอธิบายความสัมพันธ์ต่อ
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคได้ร้อยละ 68 เช่นเดียวกับวลีรัตน์  จันทร์เลาะ (2552) ที่ได้
ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความภาคภูมิใจในตนเอง และการมุ่งอนาคต เป็นตัวแปรที่ส่งผลทางตรงต่อ
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียน นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาปัจจัยด้านบุคลิกภาพ 
ดังที่ Cattell (1965) ได้กล่าวไว้ว่า บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สามารถที่ท านายได้ว่าบุคคลจะกระท าพฤติกรรมอะไร
ในสถานการณ์ที่ประสบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Allport (1961) ที่กล่าวว่า บุคลิกภาพเป็นตัวก าหนด
ลักษณะพฤติกรรมและความคิดของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บุญส่ง  กวยเงิน (2549) ที่ได้ศึกษา
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค พบว่า   
ตัวแปรบุคลิกภาพมีค่าอิทธิพลรวมที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค  เช่นเดียวกับที่ 
ทิพย์วิมล  จรลี (2558) ไดศ้ึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรค พบว่า บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค 4 ด้าน โดยพบว่า ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคมีความสัมพันธ์ปานกลางเชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญกับบุคลิกภาพแบบแสดงตัวและบุคลิกภาพแบบประนีประนอม มีความสัมพันธ์ต่ าเชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญกับบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และมีความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัยส าคัญบุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหว และบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค ทั้งนี้ ภัทรญาณี  จงธนะพิพัฒน์ (2551) ได้ศึกษาเพ่ิมเติมด้านบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและ
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค พบว่า บุคลิกภาพแบบแสดงตัว แบบเปิดรับประสบการณ์ แบบ
ประนีประนอม และแบบมีจิตส านึกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 
ส่วนบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมีความสัมพันธ์ทางลบกับความสามารถ ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 
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นอกจากนี ้บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก บุคลิกภาพแบบประนีประนอม บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว และบุคลิกภาพ
แบบเปิดรับประสบการณ์ สามารถร่วมกันท านายความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคได้ 

จึงได้สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ไว้ดังนี้ คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง การมุ่ง
อนาคต ความภาคภูมิใจในตนเอง  และบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว 
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ บุคลิกภาพแบบประนีประนอม และบุคลิกภาพ
แบบมีจิ ตส านึ ก  เป็นปั จจั ยที่ ส่ งผลต่อความสามารถในการ เผชิญและฟันฝ่ า อุปสรรคของนิสิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดังภาพที่ 1 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการ 
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เพ่ือศึกษาระดับความสามารถ 

ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตและปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเผชิญและการฟันฝ่าอุปสรรค
ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษากับนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
5,376 คน โดยใช้สูตรการค านวณของ Yamane (1967) ก าหนดความเชื่อมั่นที่ 95% และวิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) ได้จ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 411 คน  

ตัวแปรอิสระ 

1. ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

2. ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง 

3. ด้านการมุ่งอนาคต 

4. ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง 

5. ด้านบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ 

 5.1 บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว  

5.2 บุคลิกภาพแบบแสดงตัว 

  5.3 บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์  

5.4 บุคลิกภาพแบบประนีประนอม  

5.5 บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 

  

 

 

 

 

 

ตัวแปรตาม 

ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 

      1. ด้านการควบคุมสถานการณ์ 

      2. ด้านการน าตนเองเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ 

      3. ด้านการยอมรับผลกระทบที่เกิดข้ึน 

      4. ด้านการทนทานต่อปัญหา 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (questionnaires) เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจาก

การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาข้อค าถาม ส าหรับเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากนิสิตฯ โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) เพ่ือวัดระดับความสามารถ
ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) โดยสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของนิสิต ข้อค าถามที่ใช้จะมี 
ข้อค าถามที่เป็นทั้งทางบวกและทางลบ  โดยแบ่งออกเป็นองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการควบคุมสถานการณ์ 
ด้านการน าตนเองเข้าไปแก้ไขในสถานการณ์ ด้านการยอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นและด้านการทนทานต่อปัญหา  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับเพ่ือวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง การมุ่งอนาคต ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง และบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ 

 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การตรวจสอบความเที่ยงตรง แบบสอบถามที่ก าหนดขึ้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณา

ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา (content validity) ภาษาที่ใช้เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ และสามารถวัดในสิ่ง
ที่จะวัดได้ และน ามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
เพ่ือพิจารณาถึงคุณภาพของข้อค าถาม ซ่ึงไดค้่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67–1.00   

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbach 
โดยน าแบบสอบถามที่ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาด าเนินการทดสอบกับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
จ านวน 30 คน ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคมีค่าความเชื่อมั่น 
(reliability) เท่ากับ .852 และปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ประกอบด้วย 
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าเท่ากับ .955 ด้านการมุ่งอนาคต มีค่าเท่ากับ .901 ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง  
มีค่าเท่ากับ .962 ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง มีค่าเท่ากับ .887 และด้านบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ มีค่า
เท่ากับ .940  เมื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นรวม (reliability) มีเท่ากับ .977  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1.  แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพ่ือวัดระดับความสามารถในการเผชิญและ

ฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) และความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 
ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม แยกวิเคราะห์เป็นรายด้าน ทั้งหมด 
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5 ด้าน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ด้านการมุ่งอนาคต ด้านความภาคภูมิใจ และ
ด้านบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านความเชื่อมั่น
ในตนเอง ด้านการมุ่งอนาคต ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง และด้านบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับ
ความสามารถในการเผชิญและการฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต ใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ  
Pearson (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

3. การหาปัจจัยที่มีผลต่อการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (stepwise multiple 
regression analysis) เพ่ือท านายตัวแปรความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเผชิญและการฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ระดับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบว่า ภาพรวมของนิสิตมีความสามารถในการเผชิญแล ะฟันฝ่า
อุปสรรค อยู่ในระดับมาก โดยสามารถพิจารณาระดับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรครายด้าน 
ดังนี้ 

ด้านการยอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นของนิสิต พบว่า มีความสามารถอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ  
ด้านการน าตนเองเข้าไปแก้ไขในสถานการณ์ ด้านการทนทานต่อปัญหา  และด้านการควบคุมสถานการณ์หรือ
ปัญหา ซ่ึงนิสิตมีความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ  ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ระดับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

  
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต มีความสัมพันธ์สูงมากเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ

กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สัมฤทธิ์ (r = .865, p < .001) ความเชื่อมั่นในตนเอง (r = 0.835, p < 0.01) การมุ่ง

    (n = 411) 
ความสามารถในการเผชิญและฟนัฝ่าอุปสรรค  S.D. ระดับความสามารถ ล าดับที ่

ด้านการควบคมุสถานการณห์รือปัญหา 3.25 1.39 ปานกลาง 4 
ด้านการน าตนเองเข้าไปแกไ้ขสถานการณ ์ 3.45 1.10 ปานกลาง 2 
ด้านการยอมรับผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 3.57 1.06 มาก 1 
ด้านการทนทานต่อปญัหา 3.41 1.12 ปานกลาง 3 

รวม 4 ด้าน   3.53 0.53 มาก  
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อนาคต (r = 0.819, p < .001) และความภาคภูมิใจในตนเอง (r = 0.800, p < .001) มีความสัมพันธ์สูง 
เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับบุคลิกภาพแบบประนีประนอม (r = 0.636, p <.001) บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก  
(r = 0.610, p < 0.01) และบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (r = 0.580, p < .001) มีความสัมพันธ์ 
ปานกลางเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับบุคลิกภาพแบบแสดงตัว (r = 0.433, p < .001) และมีความสัมพันธ์ต่ า
เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (r = 0.287, p < .001) 

ในกลุ่มตัวแปรต้น พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์สูงมากเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับความ
เชื่อมั่นในตนเอง (r = .915, p < .001) การมุ่งอนาคต (r = .913, p < .001) และความภาคภูมิใจในตนเอง  
(r = .836, p < .001) นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นในตนเองมีความสัมพันธ์สูงมากเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับ 
การมุ่งอนาคต (r = .915, p < .001) และความภาคภูมิใจในตนเอง (r = .854, p < .001) อีกทั้งยังพบว่า 
การมุ่งอนาคตมีความสัมพันธ์สูงมากเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับความภาคภูมิใจในตนเอง (r = .866, p < .001) 
ดังตารางที่ 2 

โดยก าหนดให้  X1   แทน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
X2   แทน ความเชื่อมั่นในตนเอง 
X3   แทน การมุ่งอนาคต 
X4   แทน ความภาคภูมิใจในตนเอง 
X5   แทน บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว  
X6   แทน บุคลิกภาพแบบแสดงตัว 
X7   แทน บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ 
X8   แทน บุคลิกภาพแบบประนีประนอม  
X9   แทน บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก   
Y   แทน ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) 
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ตารางท่ี 2  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 

 
หมายเหตุ * = มีระดบันัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001 

 
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม จากการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์ระดับสูงกับตัวแปรตาม 
ดังนั้น คาดว่าตัวแปรต้นเหล่านี้สามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ จึงน าเอาตัวแปรต้นทั้ง 9 ตัวแปร เข้าสมการ
ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง และบุคลิกภาพแบบเปิดรับ
ประสบการณ์ เข้าสมการถดถอยพหุคูณเพ่ือท านายความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ถึง 0.777 หรือร้อยละ 77.70 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) = 0.881 สามารถเขียนสมการในรูปแบบคะแนนดิบและสมการรูปแบบคะแนน
มาตรฐาน ได้ดังนี ้

สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 

Ŷ = 1.1.25 + 0.354X1 + 0.164X4 + 0.124X7 

สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
Z = 0.622Zx1 + 0.206Zx4 + 0.120Zx7 

 
 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 Y 

X1 1.00          
X2 0.915* 1.00         
X3 0.913* 0.915* 1.00        
X4 0.836* 0.854* 0.866* 1.00       
X5 0.246* 0.325* 0.273* 0.335* 1.00      
X6 0.408* 0.486* 0.457* 0.522* 0.582* 1.00     
X7 0.598* 0.643* 0.613* 0.627* 0.594* 0.626* 1.00    
X8 0.648* 0.680* 0.660* 0.703* 0.506* 0.613* 0.698* 1.00   
X9 0.584* 0.617* 0.591* 0.615* 0.574* 0.648* 0.689* 0.717* 1.00  

Y 0.865* 0.835* 0.819* 0.800* 0.287* 0.433* 0.580* 0.636* 0.610* 1.00 
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ตารางท่ี 3  ปัจจัยที่ส่งผลการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

 
ตัวแปร R2

change b Beta S.E. t p-value 
X1 0.748 0.354 0.622 0.025 14.371 0.000 
X4 0.020 0.164 0.206 0.035 4.630 0.000 
X7 0.008 0.124 0.120 0.031 3.982 0.000 

ค่าคงท่ี (a) =1.125  R= 0.881     R2 = 0.777 

 

อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบว่า นิสิตมีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ท าให้ทราบว่า นิสิตมีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคด้านการยอมรับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งนิสิตมีความสามารถด้านนี้ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการน าตนเอง
เข้าไปแก้ไขสถานการณ์ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการทนทานต่อปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการควบคุม
สถานการณ์หรือปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ ในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรคนั้น ผู้วิจัย พบว่า มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ทั้งหมด 3 ตัวแปร ดังนี้ 

1.  ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พบว่า นิสิตมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับระดับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค เปรียบได้กับกลุ่มนักปีนเขา ตามแนวคิดการแบ่ง
ประเภทของบุคคลของ Stoltz (1997) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความพยายามในการปีนเขาเพ่ือให้ถึงยอดเขาลูกใหญ่ 
โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด เพ่ือให้ปีนให้ถึงยอดเขา กลุ่มคนที่ยอมเสียสละและทุ่มเทท างานให้ก้าวหน้า 
มากยิ่งขึ้นต่อไป มีความอดทนต่อการหาหนทางในการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะประสบในการท างาน 
เป็นกลุ่มที่ชอบสร้างงาน และชอบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เสมอ มีความสอดคล้องกับ Herman (1970) ที่กล่าวว่า
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นความต้องการได้รับผลส าเร็จจากการกระท าในสิ่งที่ยาก ต้องการเอาชนะอุปสรรค และ
บรรลุถึงมาตรฐานอันดีเลิศ ต้องการเป็นคนเก่ง มีความสามารถในการแข่งขันและเอาชนะคนอ่ืน  ๆ ต้องการ
เพ่ิมการยอมรับตนเองโดยการบรรลุความส าเร็จในกิจกรรมที่ เป็นอัจฉริยะ เช่นเดียวกับสุรางค์  โค้วตระกูล 
(2553) ที่กล่าวว่า แรงจูงใจที่เป็นแรงขับให้บุคคลพยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบสัมฤทธิ์ผลตาม
มาตรฐานความเป็นเลิศ (statement of excellent) ที่ตนเองตั้งไว้ บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะไม่ท างาน
เพราะหวังรางวัล แต่ท าเพ่ือจะประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

2.  ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีความภาคภูมิใจในตนเองอยู่ในระดับมาก ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าของนิสิตด้านการยอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้น ที่มีอยู่ใน
ระดับสามารถสูงด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับ Stoltz (1997) ที่กล่าวว่า ผู้ที่มีระดับความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรคด้านนี้สูง คือ คนที่สามารถควบคุมอารมณ์ด้านลบ ควบคุมผลกระทบและความเสียหายต่อ
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การด าเนินชีวิต เมื่อมีปัญหาความยุ่งยากเกิดขึ้น เป็นผู้ที่พร้อมรับความยากล าบากทุกสถานการณ์ไม่หวั่นไหว 
ไม่คิดมากหรือจมอยู่กับความทุกข์ แต่คิดว่าอุปสรรคเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและจะผ่านไป 
เป็นผู้ที่สามารถสู้กับอุปสรรคได้อย่างเหนียวแน่น ท าให้มองเห็นหนทางในการจัดการกับปัญหาอุปสรรค 
เช่นเดียวกันกับ Coopersmith (1981) ที่กล่าวว่า บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงจะรับรู้ค่าของตนเอง
ตามความเป็นจริง ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองมีจิตใจที่เปิดกว้างและยอมรับสิ่งต่าง  ๆ บุคคลเหล่านี้มี 
ความกระตือรือร้น เชื่อมั่นในตนเองว่ามีความสามารถในการท างานให้ประสบความส าเร็จ มีความสามารถ 
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อีกท้ังจะตระหนักถึงความรับผิดชอบทั้งตนเองและต่อผู้อ่ืนด้วย 

3.  บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ พบว่า นิสิตมีบุคลิกภาพแบบนี้ อยู่ในระดับปานกลาง ผู้ที่มี
บุคลิกภาพแบบนี้จะมีลักษณะมีความสามารถในการปรับความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติของตัวเองให้
เข้าถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและสถานการณ์ และมีความรู้สึกสนใจมากสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่คุ้นเคย ผู้ที่มี
องค์ประกอบบุคลิกภาพด้านนี้สูงจะเป็นคนที่มีความรู้สึกสนใจต่อสิ่งใหม่ และยอมรับความคิดใหม่ ชอบที่จะหา
ประสบการณ์ใหม่ ๆ สอดคล้องกับ Stoltz (1997) ที่กล่าวถึงผู้ที่มีความสามรถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค
ด้านการยอมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นสูงว่า เป็นผู้ที่มีพลังล้นเหลือ มองปัญหาและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ท้าทาย 
มองว่าไม่มีอะไรที่เหนือบ่ากว่าแรงและเป็นผู้ที่มีความทรหดอดทน ไม่ล้มเหลว รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคล
อ่ืนไว้ได้ การรู้จักควบคุมปัญหาที่เข้ามาในชีวิตจึงเป็นยอดปรารถนาของบุคคล เพราะจะท าให้บุคคลสามารถ
ท าอะไรต่าง ๆ ได้อย่างเข้มแข็ง อีกทั้งผลการวิจัยของภัทรญาณี  จงธนะพิพัฒน์ (2551) ได้กล่าวว่า บุคลิกภาพ
แบบเปิดรับประสบการณ์สามารถท านายความสามารถในเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค โดยอ านาจการท านาย 
ได้ร้อยละ 28.60 จึงกล่าวได้ว่า นิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดประสบการณ์สูง สามารถท าให้มีความสามารถ  
ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคสูงด้วยเช่นกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากผลวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.1  ระดับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตภาพรวมอยู่ในระดับที่สูง แต่เมื่อ
พิจารณารายองค์ประกอบแล้ว พบว่า นิสิตยังคงมีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคบางองค์ประกอบ 
เช่น ด้านการควบคุมสถานการณ์ ด้านการน าตนเองเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ และด้านการทนทานต่อปัญหาที่
อยู่ในระดับปานกลาง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาในด้านดังกล่าว เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีในการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบัน 

1.2  จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความภาคภูมิใจในตนเอง และบุคลิกภาพ
แบบเปิดรับประสบการณ์เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต  ดังนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนานิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ควร



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย  ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)                                            31 
   

สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีความภาคภูมิใ จและมีบุคลิกภาพ
แบบเปิดรับประสบการณ ์อันจะส่งผลถึงความสามารถของนิสิตในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคต่อไป 

 
2.  ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัยครั้งต่อไป 

2.1  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาระดับและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค ควรมีการศึกษาเชิงลึกกับนิสิตที่มีระดับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคในระดับต่าง ๆ 
ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบส าหรับการพัฒนาความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรค และน าแนวทางดังกล่าวไปขับเคลื่อนจริงกับนิสิตให้มีศักยภาพเป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

2.2  เนื่องจากปัจจัยที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ผู้วิจัยได้น ามาศึกษาเท่านั้น ควรมี
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุด้านอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคเพ่ิมเติมจาก
งานวิจัยข้างต้น เพ่ือที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง  ๆ ของบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 

สรุป 
จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ ด้านแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง และบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ ซึ่งในบุคคลที่ลักษณะทั้ง 3 ด้าน 
ดังกล่าวสูง สามารถท าให้มีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคสูงเช่นกัน หากนิสิตได้รับการส่งเสริม
จากปัจจัยทั้ง 3 ด้าน อาจะท าให้นิสิตมีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคที่สูงขึ้น ทั้งนี้มีความเชื่อ
ว่าความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค เป็นตัวท านายระดับความส าเร็จของบุคคลได้ดี ดังนั้น 
การพัฒนานิสิต นักศึกษา และเยาวชนให้ได้รับความประสบความส าเร็จได้ตามแผนการพัฒนาประเทศนั้น  
ทั้งในด้านการเรียน การท างาน หรือการใช้ชีวิตอยู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพนั้น จะต้องได้รับการฝึกฝนให้มี
ความสามารถพ้ืนฐานของมนุษย์และทักษะต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้ในการเผชิญปัญหา ผลกระทบจากสภาวะ
แวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตได้เป็นอย่างดี 
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