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กกกกกกกกเสาวลกัษณ์  มิแนน และ นภสัสร คุม้ถนอม : การศึกษาความแตกต่างของความเครียด

และวิธีการจดัการความเครียดจากการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ

ภาษา องักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

อาจารยท่ี์ปรึกษา : ผูช่้วยศาสตราจารยด์าวลอย กาญจนมณีเสถียร. 72 หนา้. 

 

บทคดัยอ่ 

การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความแตกต่างของความเครียดและวิธีการจดัการกบั

ความเครียดในการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะ

วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ผลการวิจยัพบว่า  

1. นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีเกรดเฉล่ียสะสมอยูใ่นช่วง                       

2.51 - 3.00 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,001 - 5,000 บาท  

2. นกัศึกษาชั้นปีท่ี  1 – 4 มีสาเหตุความเครียดส่วนใหญ่มาจากดา้นเดียวกนัคือ

ความเครียดท่ีเกิดจากการเรียน  

3. จากการประเมินความเครียดโดยใชแ้บบทดสอบความเครียด (โดยกรมสุขภาพจิต) 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 มีความเครียดอยูใ่นช่วง 6 - 17 คะแนน ถือว่าอยูใ่นเกณฑป์กติ ความเครียดใน

ระดบัน้ีนกัศึกษาจะสามารถจดัการกบัความเครียดท่ีเกิดข้ึนไดแ้ละปรับตวัเพ่ือใหเ้ขา้กบัสถานการณ์

ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 มีวิธีการจดัการความเครียด 3 อนัดบัแรก คือ 1) ใหก้าํลงัใจกบั

ตนเองว่าทุกส่ิงทุกอยา่งจะดีข้ึน 2) เม่ือเกิดปัญหาจะคิดหาวิธีต่าง ๆ ท่ีจะแกปั้ญหาหรือควบคุม

สถานการณ์ใหไ้ด ้ 3) สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัตวัเอง 

 

 

 

 

คณะวิทยาการจดัการ      มหาวิทยาลยัศิลปากร                      ปีการศึกษา 2553 

ลายมือช่ือนกัศึกษา 1…………………………………. 2…………………………………. 

ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา …………………………………. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ค 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 

งานวิจยัเร่ือง “การศึกษาความแตกต่างของความเครียดและวิธีการจดัการความเครียด

จากการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะวิทยาการ

จดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” ฉบบัน้ีจะไม่สามารถสาํเร็จสมบูรณ์ไป

ไดห้ากขาดบุคคลเหล่าน้ี 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร  อาจารยท่ี์ปรึกษา

งานวิจยัท่ีไดใ้หค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือ และตรวจทานแกไ้ขงานวิจยัตลอดจนจดัทาํเอกสารการวิจยัน้ี

จนเสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณอาจารย ์ดร.ธนินทรั์ฐ รัตนพงศภิ์ญโญ และอาจารยป์ระพล เปรมทองสุข ท่ี

ใหค้วามรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบังานวิจยัและใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบังานวิจยั รวมทั้งใหค้วามรู้เก่ียวกบั

งานวิจยัดา้นการใชโ้ปรแกรม สาํหรับการประมวลผลจนงานวิจยัเสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณประธานกรรมการ ผูช่้วยศาสตราจารยน์ภนนท ์หอมสุด และกรรมการ 

อาจารย ์ดร.กฤษฎา พชัรวานิช ท่ีใหข้อ้เสนอแนะแกไ้ขใหว้ิจยัฉบบัน้ีสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทุกท่านท่ีให้

ความร่วมมืออยา่งดี 

งานวิจยัคร้ังน้ีไดจ้ดัส่งใหค้ณะอาจารยม์หาวิทยาลยัศิลปากรเพ่ือเป็นงานในรายวิชา 

765 443 สมัมนาการเป็นผูป้ระกอบการ และใชเ้ป็นขอ้มลูสาํหรับการจดัทาํโครงการหรือกิจกรรม

สาํหรับการส่งเสริมงานดา้นการวิจยัใหก้บันกัศึกษาต่อไป 
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บทที ่1 

          บทนํา                

                                    

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา                                          

กกกกกกกกความเครียดถือเป็นส่ิงท่ีควบคู่กบัสงัคมท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลายิง่สงัคมมี

การเปล่ียนแปลงมากเท่าไหร่ คนก็ยิง่เกิดความเครียดไดม้ากเท่านั้น และในสงัคมปัจจุบนัมีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ ดา้นเทคโนโลย ีการเมือง ค่านิยม วฒันธรรม 

การศึกษา เป็นตน้                     

กกกกกกกกความเครียดเกิดจากภาวะทางจิตใจท่ีกาํลงัเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใน

ตวัคน เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือคาดว่าจะเกิดข้ึน เป็นปัญหามาจากความผดิปกติทางใจ  ความเครียด

เป็นความรู้สึกท่ีไม่สบายใจเหมือนจิตถกูบงัคบัใหเ้ผชิญกบัส่ิงเร้า ความรู้สึกดงักล่าวทาํใหเ้กิดความ

แปรปรวนทั้งทางร่างกายและจิตใจ                                                              

กกกกกกกก การเรียนถือเป็นสาเหตุอนัดบัตน้ ๆ ของความเครียดซ่ึง ความเครียดมีผลกระทบต่อ

วยัรุ่นและทุกวยั ทั้งทางดา้นบวกและดา้นลบ  ความเครียดในระดบัพอดีจะมีผลทางบวก ไดแ้ก่  

ความเครียดเร่ืองผลการเรียนทาํใหว้ยัรุ่นตั้งใจเรียน เป็นตน้ ผลการวิจยัยงัพบว่าความเครียดในระดบั

พอเหมาะทาํใหค้วามสามารถในการเรียนรู้และความจาํดีข้ึน แต่ความเครียดในระดบัท่ีมากเกินไป

กลบัทาํใหค้วามสามารถในการเรียนรู้และความจาํแยล่ง ความเครียดในระดบัรุนแรงเป็นเวลานาน

และไม่สามารถจดัการได้  ยงัมีผลกระทบทางลบต่อทั้งสุขภาพจิตและปัญหาสุขภาพร่างกายอยา่ง

มาก ผลทางสุขภาพจิต ไดแ้ก่ ความวิตกกงัวล อารมณ์ซึมเศร้า การฆ่าตวัตาย การมีพฤติกรรมเส่ียง

ในดา้นต่าง ๆ  รวมทั้งการสูบบุหร่ี ด่ืมสุรา พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม พฤติกรรมกา้วร้าว

รุนแรง และปัญหาการเรียน เป็นตน้              

กกกกกกกกนกัศึกษาจึงถือว่าเป็นบุคคลสาํคญัของประเทศ หากพวกเขาเหล่านั้นประสบผลสาํเร็จ

ในการเรียน พวกเขาก็จะกลายเป็นคนท่ีมีความสามารถท่ีจะช่วยประเทศต่อไป แต่ส่ิงท่ีมองเห็นได ้
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ในปัจจุบนัเรากลบัพบว่านกัศึกษามีการแข่งขนักนัอยา่งสูงในเร่ืองของการเรียน เพราะ

สภาพแวดลอ้มรอบ ๆ ตวัของพวกเขาจะมีแต่การแข่งขนัเพ่ือท่ีจะทาํคะแนนใหดี้ และเพ่ือท่ีจะไดรั้บ

งานท่ีดีเม่ือพวกเขาจบไป จนบางคร้ังอาจทาํใหเ้กิดความเครียดจากการท่ีพวกเขามุ่งมัน่จนเกินไป

ถึงแมว้่าความมุ่งมัน่กบัการเรียนจะเป็นส่ิงท่ีดี แต่หากความเครียดมีมากจนเกินพอดีก็จะกลายเป็น

ผลเสีย นอกจากจะไม่ประสบผลสาํเร็จในงานท่ีทาํแลว้ ส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลทาํใหเ้กิดความเครียดทั้ง

ทางร่างกายและจิตใจ      

กกกกกกกกการศึกษาถือเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต เพราะการศึกษาเปรียบดัง่การเรียนรู้ดงันั้นเราตอ้ง

รู้จกัวิธีกาํจดัความเครียดวางแผนการศึกษาวางแนวทางเสียใหม่ การใชชี้วิตใหคุ้น้เคยกบั

ความเครียด โดยเฉพาะในสถาบนัการศึกษาเป็นพ้ืนฐานใหผู้เ้รียนสามารถใชใ้นการประกอบอาชีพ  

ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีหน่ึงท่ีบุคคลตอ้งกระทาํในการอยูใ่นสงัคมร่วมกนั  ผูเ้รียนท่ีมีความเครียดสูงไดแ้ก่ 

ผูเ้รียนท่ีมีความตั้งใจสูง  ผูเ้รียนท่ีมีความวิตกกงัวล ผูเ้รียนท่ีชอบเรียนคนเดียว  ผูเ้รียนท่ีถือว่า

การศึกษาเป็นการแข่งขนัและคิดว่าวิชาการเป็นส่ิงท่ีตอ้งศึกษา เม่ือศึกษาส่ิงท่ียากกว่าผูอ่ื้นโอกาสท่ี

จะประสบความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงานก็จะมีมากข้ึน ผูเ้รียนเหล่าน้ีจะเก็บกดความเครียดไวโ้ดยไม่

รู้ตวั ดงันั้นผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้วิธีจดัการกบัความเครียด โดยใหก้ารศึกษา คือ การหาความสุขจากส่ิงท่ี

เราไดเ้รียนรู้เพิ่มข้ึน  เพ่ือเติมช่องว่างแห่งความไม่รู้ และเขา้ใจว่าความรู้เป็นส่ิงท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด  ยิง่

เรียนมากยิง่คน้พบว่ายงัมีส่ิงท่ีไม่รู้อีกมาก ไม่ควรหมกมุ่นจนเกินไป อยา่กงัวลเร่ืองเรียนตลอดเวลา  

และแบ่งเวลาพกัผอ่นเล่นกีฬา เล่นดนตรี เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆกบัเพ่ือน เพ่ือปรับสภาพร่างกายและ

จิตใจใหพ้ร้อมท่ีจะเรียนรู้โดยปราศจากความเครียด   หากผูเ้รียนสามารถจดัการกบัความเครียดได้

อยา่งถกูวิธี เม่ือถึงวยัทาํงานก็จะมีพ้ืนฐานในการทาํงาน  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                     

                               

วตัถุประสงค์ของการศึกษา                       

กกกกกกกก1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของความเครียดและวิธีการจดัการกบัความเครียดในการเรียน

ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี  1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี      
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สมมตฐิานของการวจิยั 

กกกกกกกก 1. นกัศึกษาชั้นปีท่ี  1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษมีสาเหตุ

ความเครียดท่ีแตกต่างกนั                                                 

กกกกกกกก 2. นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษมีวิธีการจดัการ

ความเครียดท่ีแตกต่างกนั          

                                                                                                                                  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากศึกษา                   

กกกกกกกก1. เพ่ือทราบถึงความเครียดและสาเหตุของความเครียดในการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี  

1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกก2. เพ่ือทราบถึงวิธีการคลายเครียดในการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี  

                                           

ขอบเขตของการศึกษา 

กกกกกกกกการศึกษาน้ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ไดมี้การกาํหนดขอบเขตการศึกษาโดยมุ่งศึกษา

กลุ่มนกัศึก ษาท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ  คณะ

วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  เพ่ือศึกษาถึง ความเครียดจาก

การเรียน และวิธีการจดัการความเครียดของนกัศึกษา  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดก้าํหนดขอบเขตการ

วิจยัไว ้ดงัน้ี                 

                         

ขอบเขตด้านเขตพืน้ที ่

กกกกกกกก การศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตของพ้ืนท่ีศึกษา คือ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 
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ขอบเขตด้านประชากร 

กกกกกกกกประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

และภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาํนวน

ทั้งส้ิน 424 คนซ่ึงกาํลงัศึกษาในภาคการศึกษา 2553                 

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ ชาย หญิง ยอดรวมจาํนวนนกัศึกษา 

ระดบัชั้นปีท่ี 1 18  95 113 

ระดบัชั้นปีท่ี 2 23 106 129 

ระดบัชั้นปีท่ี 3 29  69  98 

ระดบัชั้นปีท่ี 4 22  62  84 

รวมนกัศึกษา 92 332 424 

(ท่ีมา : สาํนกังานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลยัศิลปากร 2553) 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

กกกกกกกก การศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มลูประมาณ  9  เดือน เร่ิมตั้งแต่

เดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงเดือนสิงหาคม 2553                    

                            

นิยามศัพท์เฉพาะ                          

กกกกกกกกความเครียด หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลรู้สึกถกูกดดนั ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ กลวั วิตกกงัวล 

ตลอดจนถกูบีบคั้น เกิดจากการท่ีบุคคลรับรู้ หรือประเมินส่ิงท่ีเขา้มาในประสบการณ์ของตนว่าเป็น

ส่ิงท่ีคุกคามจิตใจ  หรือก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ร่างกาย อนัเป็นผลใหส้ภาวะสมดุลของร่างกายและ

จิตใจเสียไป  ซ่ึงมีปฏิกิริยาตอบสนองหลายอยา่ง เป็นตน้ว่า การใชก้ลไกป้องกนัตวัเอง  การ

เปล่ียนแปลงดา้นสรีระ ดา้นพฤติกรรม ดา้นความนึกคิดและดา้นอารมณ์ความรู้สึกถกูกดดนั หรือ

ความเครียดเหล่านั้นคลายลงและกลบัเขา้สู่ภาวะสมดุลอีกคร้ังหน่ึง กรมสุขภาพจิต (2539 : 7)                

กกกกกกกกวิธีการจดัการความเครียด หมายถึง วิธีการต่างๆท่ีทาํใหบุ้คคลขจดัส่ิงรบกวนทั้งทาง

ร่างกายและจิตใจรวมไปถึงการทาํตวัสบาย และผอ่นคลาย  (เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์และวุฒิชยั  มลู

ศิลป์ 2534) 

กกกกกกกกนกัศึกษา หมายถึง นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

คณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   
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กรอบแนวคดิในการวจิยั                   

กกกกกกกกจากการทบทวนทฤษฎี วรรณกรรมและผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หลงัจากนั้นจึงทาํการเก็บ

และวิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้ สามารถสงัเคราะห์และสรุปไดเ้ป็นความสมัพนัธด์งัแผนภาพต่อไปน้ี 

        สญัลกัษณ์แสดงความเครียดของนกัศึกษาปีท่ี 1 - 4 

                              สญัลกัษณ์การจดัการความเครียดของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 

 

  ช้ันปีที่ 1      ช้ันปีที่ 2 

 

  ช้ันปีที่ 3                   ช้ันปีที่ 4 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

กกกกกกกกในการศึกษาเร่ืองความเครียดจากการเรียนและวิธีการจดัการความเครียดจากการเรียน 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งโดยตรงและโดยออ้มมีเน้ือหาครอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ

ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี                     

กกกกกกกกตอนท่ี 1 ความหมายของความเครียดและสาเหตุของความเครียด                                  

กกกกกกกกตอนท่ี 2 ประเภทของความเครียด ระดบัของความเครียด ผลของความเครียดและการ

ประเมินสถานการณ์ความเครียด                                          

กกกกกกกกตอนท่ี 3 วิธีการจดัการกบัความเครียด                                       

กกกกกกกกตอนท่ี 4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง                               

                                    

ตอนที่ 1 ความหมายของความเครียดและสาเหตุของความเครียด                             

กกกกกกกกความหมายของความเครียด                                                  

กกกกกกกกความเครียด คือ การหดตวัของกลา้มเน้ือส่วนใดส่วนหน่ึง หรือหลายส่วนของร่างกาย 

นัน่เอง ซ่ึงทุกคนจาํเป็นตอ้งมีอยูเ่สมอในการดาํรงชีวิต เช่น การทรงตวั การเคล่ือนไหวทัว่ ๆ ไป มี

การศึกษาพบว่าทุกคร้ังท่ีเราคิด หรือมีอารมณ์บางอยา่งเกิดข้ึนจะตอ้งมีการหดตวั เคล่ือนไหวของ

กลา้มเน้ือแห่งใดแห่งหน่ึงในร่างกายเกิดข้ึนควบคู่เสมอ (มาลินี จุฑารพ 2541)                           

กกกกกกกกความเครียด หรือ Stress ท่ีมีรากศพัทม์าจากภาษาละตินว่า “Stringers” หมายถึง สภาวะ

จิตใจท่ีขาดความอดทน อดกลั้นและเต็มไปดว้ยความคิดท่ีไร้ประโยชน์ อนัเน่ืองมาจากความกดดนั

จากภาระหนา้ท่ีการงาน การเงิน ความสมัพนัธท่ี์ขดัแยง้ รวมทั้งความไม่ถกูตอ้ง ความกา้วร้าว

รุนแรงและสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นพิษ เป็นตน้ (รังสรรค ์ประเสริฐศรี 2548)                     

กกกกกกกกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ใหค้วามหมายว่า ความเครียด เป็นภาวะท่ีบุคคล

รู้สึกถกูกดดนัไม่สบายใจ วุ่นวายใจ กลวั วิตกกงัวล ตลอดจนถกูบีบคั้น เกิดจากการท่ีบุคคลรับรู้ 

หรือประเมินส่ิงท่ีเขา้มาในประสบการณ์ของตนว่าเป็นส่ิงท่ีคุกคามจิตใจ หรือก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่

ร่างกาย อนัเป็นผลใหภ้าวะสมดุลของร่างกายและจิตใจเสียไป ซ่ึงมีปฏิกิริยาตอบสนองหลายอยา่ง 

เป็นตน้ว่า การใชก้ลไกป้องกนัตวัเอง การเปล่ียนแปลงดา้นสรีระ ดา้นพฤติกรรม ดา้นความนึกคิด  
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และดา้นอารมณ์ ความรู้สึกถกูกดดนั หรือความเครียดเหล่านั้นคลายลงและกลบัเขา้สู่ภาวะสมดุลอีก

คร้ังหน่ึง ซ่ึงมีผูใ้หค้วามหมายของความเครียดแตกต่างกนัไปดงัน้ี 

กกกกกกกกความเครียดเป็นประสบการณ์ท่ีเกิดไดก้บัมนุษยทุ์กคน ไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้เพราะ

ในการดาํรงชีวิตของมนุษยย์อ่มตอ้งมีการติดต่อสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน หรือส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 

ความเครียดจาํเป็นสาํหรับการเจริญเติบโตและพฒันาการทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ ข้ึนอยูก่บัระดบั

ความเครียดท่ีเกิดข้ึน ภาวะท่ีมีความเครียดนอ้ยเป็นเวลานานอาจทาํใหม้นุษยข์าดความกระตือรือร้น

ในการทาํงาน เบ่ือหน่าย มองโลกในแง่ไม่ดี แต่ถา้ชีวิตมีความเครียดมาก ๆ เป็นเวลานาน นอกจาก

จะทาํใหบุ้คคลนั้นเหน่ือยลา้ ทอ้แท ้แลว้ยงันาํไปสู่ความเจ็บป่วยต่าง ๆ ไดแ้ละถา้หากความเครียด

รุนแรงมากอาจเป็นสาเหตุการตายได ้ดงันั้นมนุษยเ์ราตอ้งเผชิญกบัความเครียดในระดบัท่ีเหมาะสม

เพ่ือใหเ้กิดการปรับตวัใหเ้กิดพลงัสร้างสรรคใ์นการทาํงานและการดาํรงชีพในสงัคม (ภทัรพร  สุข

บุษย 2541 : 34 - 39) มีผูใ้หค้วามหมายของความเครียดแตกต่างกนัไปดงัน้ี 

กกกกกกกกชูทิตย ์ปานปรีชา ( 2534 : 482) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความเครียดเป็นภาวะทางจิตใจท่ี

กาํลงัเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในตวัคน เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรือคาดว่าจะเกิดข้ึน 

เป็นปัญหามาจากความผดิปกติทางใจ ความเครียดเป็นความรู้สึกท่ีไม่สบายใจเหมือนจิตถกูบงัคบั

ใหเ้ผชิญกบัส่ิงเร้า ความรู้สึกดงักล่าวทาํใหเ้กิดความแปรปรวนทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

กกกกกกกก เชลเย (Selye 1956 : 53 - 54, อา้งถึงใน จิราภรณ์ แพรต่วน 2543 : 12) กล่าวว่า 

ความเครียด หมายถึง ภาวะท่ีร่างกายและจิตใจมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงท่ีมาคุกคามทั้งจากภายใน

และภายนอกร่างกาย ทาํใหข้ดัขวางการทาํงานการเจริญเติบโตและความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นผล

ใหมี้การเปล่ียนแปลงในร่างกายเก่ียวกบัโครงสร้างและปฏิกิริยาทางเคมี เพ่ือต่อตา้นการคุกคามนั้น

ทาํใหภ้าวะร่างกายและจิตใจขาดสมดุล 

กกกกกกกกลาซารัสและโฟลค์แมน (Lazarus and Folkman 1984 : 21, อา้งถึงในจิราภรณ์ แพรต่วน 

2543 : 13) ใหค้วามหมายว่า ความเครียดเป็นผลจากความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้ม 

โดยท่ีบุคคลเป็นผูท่ี้ประเมินดว้ยสติปัญญาว่าความสมัพนัธน์ั้นเกินขีดความสามารถ หรือขุมกาํลงัท่ี

ตนเองจะใชต่้อตา้นไดแ้ละรู้สึกว่าถกูคุกคาม หรือเป็นอนัตรายต่อความเป็นสุข 

กกกกกกกกความเครียด หมายถึง ภาวะท่ีร่างกายและจิตใจเกิดการตอบสนองต่อส่ิงท่ีมากระตุน้ทั้ง

ภายในและภายนอกร่างกาย มีผลทาํใหเ้กิดมีการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ

สงัคม บุคคลจาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัหรือพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปในรูปแบบต่างๆเพ่ือให้

สามารถรักษาภาวะสมดุลของตนเองไว ้(วีระ ไชยศรีสุข 2539 : 181 ; วชัรี ไชยจนัดี  2541 : 37 ; จิรา

ภรณ์  แพรต่วน 2543 : 14) 
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กกกกกกกกสุวฒัน์ มหตันิรันดร์กุล, วนิดา พุ่มไพศาลชยั และ พิมพม์าศ ตาปัญญา ( 2541) กล่าวว่า 

ความเครียดเป็นปฏิกิริยาของร่างกายและจิตใจท่ีมีต่อการคุกคามทา้ทายดา้นจิตใจและร่างกาย จาก

เหตุการณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่ท่ีเป็นสาเหตุเลก็ ๆ นอ้ย ๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดเป็นประจาํ จนถึงเหตุการณ์สาํคญั

กกกกกกกกกก สมชาย พลอยเล่ือมแสง ( 2541) กล่าวว่า ความเครียด คือ ภาวะท่ีกดดนั บีบคั้น

ทางดา้นจิตใจจนก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายต่อส่ิงท่ีมาคุกคามเพ่ือปรับภาวะสมดุล

ของร่างกาย 

กกกกกกกกความเครียดมีทั้งประโยชน์และโทษ แต่ความเครียดท่ีเป็นโทษนั้นเป็นความเครียดชนิด

ท่ีเกินความจาํเป็น แทนท่ีจะเป็นประโยชน์กลบักลายเป็นอุปสรรคและอนัตรายต่อชีวิต เม่ือคนเรา

อยูใ่นภาวะตึงเครียด ร่างกายก็จะเกิดความเตรียมพร้อมท่ีจะ “สู้” หรือ “หนี” โดยท่ีร่างกายมีการ

เปล่ียนแปลงต่าง ๆ เช่น หวัใจเตน้แรงและเร็วข้ึน เพ่ือสูบฉีดเลือดซ่ึงจะนาํออกซิเจนและสารอาหาร

ต่าง ๆ ไปเล้ียงเซลลท์ัว่ร่างกาย พร้อมกบัขจดัของเสียออกจากกระแสเลือดอยา่งเร็ว การหายใจท่ีเร็ว

ข้ึน แต่เป็นการหายใจต้ืน ๆ มีการขบัครีนาลีนและฮอร์โมนอ่ืน ๆ เขา้สู่กระแสเลือด ม่านตาขยาย

เพ่ือใหไ้ดรั้บแสงมากข้ึน กลา้มเน้ือหดเกร็งเพ่ือเตรียมการเคล่ือนไหว เตรียมสูห้รือหนี เสน้เลือด

บริเวณอวยัวะยอ่ยอาหารหดตวั เหง่ือออก เพราะมีการเผาผลาญอาหารมากข้ึน ทาํใหอุ้ณหภูมิของ

ร่างกายเพ่ิมข้ึน เม่ือวิกฤตการณ์ผา่นพน้ไปร่างกายจะกลบัสู่สภาวะปกติ แต่ความเครียดท่ีเป็น

อนัตราย คือ ความเครียดท่ีเกิดข้ึนมากเกินความจาํเป็น เม่ือเกิดแลว้คงอยูเ่ป็นประจาํ ไม่ลด หรือ

หายไปตามปกติ หรือเกิดข้ึนโดยไม่มีเหตุการณ์ท่ีเป็นการคุมคามจริง ๆ (กาํไล รุ่งศิโย 2545) 

กกกกกกกกจากความหมายต่าง ๆ ดงักล่าว พอสรุปไดว้่า ความเครียดเป็นปฏิกิริยาการตอบสนอง

ของร่างกาย จิตใจ ความคิดและพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้าทั้งภายในและภายนอกซ่ึงอาจเป็น

บุคคล ความรู้สึกนึกคิด สถานการณ์ หรือส่ิงแวดลอ้ม โดยบุคคลจะรับรู้ว่าเป็นภาวะท่ีถกูกดดนั 

คุกคาม หรือบีบคั้น ถา้บุคคลนั้นสามารถปรับตวัและมีความพึงพอใจจะทาํใหเ้กิดการต่ืนตวั เกิด

พลงัในการจดัการกบัส่ิงต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจ แต่ถา้ไม่มี

ความพึงพอใจและไม่สามารถปรับตวัได ้จะทาํใหบุ้คคลนั้นเกิดความเครียด ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดความ

เสียสมดุลในการดาํเนินชีวิตในสงัคมได ้ความเครียดเกิดข้ึนไดก้บัทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั ซ่ึงเป็น

ตน้เหตุนาํไปสู่โรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ ได ้เช่น ความวิตกกงัวล ความคบัขอ้งใจ ความไม่สบายใจ เป็น

ตน้ ซ่ึงอาการเหล่าน้ีจะส่งผลไปยงัร่างกาย เช่น ปวดศีรษะ นอนไม่หลบั ทอ้งผกู หวัใจเตน้แรง เป็น

ตน้  
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กกกกกกกกสาเหตุของความเครียด 

กกกกกกกกลิขิต กาญจนาภรณ์ (2550 : 224 - 225) ไดก้ล่าวไวว้่า ความเครียดเป็นสภาวะของจิตใจท่ี

ต่ืนตวัสูงไปจากภาวะปกติเม่ือตกอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ท่ีมีความกดดนั อนัมาจากสภาพแวดลอ้ม

หรือจากความตอ้งการภายในตวัของบุคคลนั้น สถานการณ์กดดนัน้ีจะมีลกัษณะ คุกคามต่อสวสัดิ

ภาพทาํใหเ้กิดความรู้สึกลาํบากใจจาํเป็นจะตอ้งหาทางออก หรือขอ้แกไ้ข 

กกกกกกกกการเกิดความเครียดมาจากหลายแหล่งดว้ยกนั เช่น 

กกกกกกกก1. ความเครียดท่ีเกิดจากสาเหตุทางร่างกาย  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 การเจ็บป่วย สุขภาพไม่ดี มีโรคประจาํตวั เป็นโรคเร้ือรัง หรือมีความ

เจ็บป่วย เช่น ปวดฟัน ปวดหวัไมเกรน ปวดประจาํเดือน ปวดเม่ือย เพราะขาดฮอร์โมน  

           กกกกกก  1.2 ความพิการ หรือการสูญเสียอวยัวะ ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียท่ีเป็นมาตั้ง 

แต่เกิดหรือเป็นทีหลงั การสูญเสียของอวยัวะท่ีเป็นส่ิงจาํเป็นในการดาํเนินชีวิต  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 การท่ีร่างกายไม่สบายอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้มการทาํงาน ธรรมชาติ

ของงานท่ีทาํใหเ้กิดอาการปวดเม่ือยของร่างกาย ระคายเคือง ความเจ็บปวดอนัเกิดจากการยนื การ

เดิน การนัง่  

กกกกกกกกกกกกกกกก 1.4 ความเครียดอนัเกิดจากความตอ้งการของร่างกายตามธรรมชาติ เช่น 

ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการนอนหลบัเพ่ือการพกัผอ่น คนท่ีขาดส่ิงเหล่าน้ีจะเกิด

ความเครียด ทาํใหสุ้ขภาพจิตไม่ดี 

กกกกกกกกกกกกกกกกก1.5 ความเครียดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มการทาํงานและในชุมชน 

กกกกกกกก 2. ความเครียดท่ีเกิดจากความตอ้งการทางจิตใจ ประกอบดว้ย ความขบัขอ้งใจ และ

ความขดัแยง้ในใจ 

กกกกกกกกกกกกกกกก  2.1 ความคบัขอ้งใจ จดัว่าเป็นความเครียดท่ีเกิดจากส่วนลึกของสภาพ

จิตใจ จะมีผลต่อสุขภาพจิตของคนมากท่ีสุดอีกประการหน่ึงความคบัขอ้งใจเกิดจากการท่ีคนเรามี

ความตอ้งการแลว้ความตอ้งการนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง มีสาเหตุดงัน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 2.1.1 การตอ้งตกอยูใ่นภาวะเร่งรีบ ในสภาพเศรษฐกิจและ

สงัคมปัจจุบนัทาํใหมี้การแข่งขนัในการทาํงานและเม่ือทาํงานแลว้ตอ้งมีการแข่งขนักบัเวลา 

ความเร่งรีบในการเดินทางในขณะท่ีมีจราจรติดขดัก็ทาํใหค้นเกิดความเครียดไดม้าก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.1.2 การขาดแคลน การท่ีปัจจุบนัมีประชากรเพ่ิมมากข้ึนทาํให้

มีความตอ้งการเคร่ืองอุปโภค บริโภค รวมทั้งการบริการต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนัมากข้ึนตามมาดว้ย 

ทาํใหเ้กิดการแข่งขนั เพ่ือใหไ้ดม้าในส่ิงท่ีตอ้งการ 

   ส
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.1.3 การสูญเสีย การพลดัพรากจากส่ิงอนัเป็นท่ีรัก ยอ่มทาํให้

เกิดทุกขอ์ยา่งรุนแรง เช่น บุคคลอนัเป็นท่ีรัก การสูญเสียอยา่งกะทนัหนั เช่น การตกงาน การสูญเสีย

จากอุบติัเหตุ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.1.4 ความผดิหวงั ความลม้เหลวจากการกระทาํทุกคนตอ้งการ

ความสาํเร็จจากส่ิงท่ีกระทาํลงไป ส่ิงท่ีทาํใหค้นภาคภูมิใจมากท่ีสุด คือ ความสาํเร็จ เพราะทาํใหค้น

รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีศกัด์ิศรีในขณะท่ีความลม้เหลวทาํใหค้นรู้สึกว่าตนไร้ความสามารถ ดงันั้น

เม่ือพบกบัความผดิหวงัก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตอยา่งมาก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.1.5 ความรู้สึกเสียหนา้ ความมีหนา้ตานบัว่าเป็นส่ิงท่ีสาํคญั

ต่อชีวิตเราเหมือนกนั ทาํใหเ้กิดความรู้สึกมีเกียรติ ถา้เกิดเหตุการณ์ท่ีตอ้งเสียหนา้ หรือเกิดการอบั

อายขายหนา้ข้ึนมาก็ทาํใหเ้กิดความเครียดได ้

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.1.6 ภาวะไร้ความหมายในชีวิต ทุกคนยอ่มตระหนกัในการมี

คุณค่าของชีวิต ความภาคภูมิใจเป็นส่ิงท่ีมีค่ามากท่ีสุดในชีวิตของคนเรา เม่ือไรก็ตามท่ีคนมี

ความรู้สึกว่าตนไม่เป็นท่ีตอ้งการของคนอ่ืน ขาดคนท่ีจะรักและผกูพนัต่อเรา ความลม้เหลวในชีวิต 

หนา้ท่ีการงาน ส่ิงเหล่าน้ีทาํใหค้นรู้สึกว่าชีวิตน้ีไม่มีความหมาย สูญเสียความเป็นตวัของตวัเอง 

สูญเสียความหวงัและมีความคบัขอ้งใจมาก 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 ความขดัแยง้ในใจ เกิดจากการท่ีตอ้งตดัสินใจเลือกเอาอยา่งใดอยา่ง

หน่ึง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เม่ือมีสถานการณ์กดดนับงัคบัใหค้นตอ้งเลือก หรือตอ้งตดัสินใจ หากภาวะ

กดดนันั้นรุนแรง ความขดัแยง้ในใจก็รุนแรงไปดว้ย สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นแนวโนม้ทาํใหบุ้คคล

เกิดความขดัแยง้ในใจ มีดงัน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.2.1 ความขดัแยง้ในใจประเภทรักพ่ีเสียดายนอ้ง บุคคลจะตอ้ง

เผชิญกบัเป้าหมายท่ีตอ้งการไม่นอ้ยกว่า 2 เป้าหมายโดยท่ีทั้งสองมีความสาํคญัเท่าเทียมกนั คือ ลว้น

มีความสาํคญัทั้งส้ิน แต่ในความเป็นจริงจาํเป็นตอ้งเลือกเพียงอยา่งเดียว 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.2.2 ความขดัแยง้ในใจประเภทเกลียดตวักินไข่ เกลียดปลา

ไหลกินนํ้ าแกง การท่ีบุคคลตอ้งเผชิญกบัเป้าหมายเพียงอยา่งเดียว แต่เป้าหมายนั้นเป็นทั้งส่ิงท่ี

ตอ้งการและไม่ตอ้งการในคราวเดียวกนั ทาํใหค้นลงัเลและลาํบากใจไปอีก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.2.3 ความขดัแยง้ในใจประเภทหนีเสือปะจระเข ้เกิดจากการท่ี

บุคคลตอ้งเผชิญกบัเป้าหมาย 2 อยา่งหรือมากกว่านั้น โดยท่ีเป้าหมายเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่พึงประสงค์

แต่ก็หนีไม่พน้ จะตอ้งเลือกเอาระหว่างส่ิงท่ีไม่ตอ้งการในสถานการณ์เช่นน้ีนบัว่าเป็นสถานการณ์ท่ี

กดดนัจิตใจอยา่งมาก 

   ส
ำนกัหอ
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กกกกกกกก3. ความขดัแยง้ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพทาํใหเ้กิดความเครียด

ไดง่้าย เช่น ความร้อน หนาว เสียงดงั กล่ินเหมน็ การอยูใ่นท่ีคบัแคบ หากจาํเป็นตอ้งอยูใ่น

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพเหล่าน้ี ก็จะทาํใหเ้กิดความเครียดข้ึนมาไดง่้าย  

กกกกกกกก4. ความเครียดท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของชีวิต การเปล่ียนแปลงของชีวิตเป็นสาเหตุ

ท่ีทาํใหเ้กิดความเครียดข้ึนมาได ้หากชีวิตมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก รุนแรงและเกิดข้ึน

ทนัทีทนัใด ชีวิตนั้นก็จะเกิดความเครียดมากและตอ้งมีกลไกการปรับตวัพิเศษ  

กกกกกกกกการเปล่ียนแปลงของชีวิตเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดใ้นช่วงของอาย ุในแต่ละวยัจะเผชิญ

กบัปัญหาท่ีแตกต่างกนั เช่น ผูใ้หญ่วยักลางคนจะมีปัญหาความเครียดเก่ียวกบัสุขภาพ หรือการ

ทาํงาน ส่วนวยัรุ่นจะมีปัญหาความเครียดเก่ียวกบัการศึกษา เพ่ือนและการเตรียมตวัในดา้นอาชีพ 

กกกกกกกก ชูทิตย ์ปานปรีชา ( 2534 : 486 – 488) ไดก้ล่าวถึง สาเหตุของความเครียดไวด้งัน้ี  

กกกกกกกกสาเหตุภายใน หมายถึง  ความเครียดท่ีเกิดจากสาเหตุ หรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมาจากตวัคน

สามารถแยกสาเหตุในตวัคนไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 

กกกกกกกก1. เน่ืองจากร่างกายและจิตใจเป็นส่ิงท่ีแยกจากกนัไม่ไดเ้ม่ือร่างกายเครียด จะทาํใหจิ้ตใจ 

เครียดไปดว้ย ภาวะต่าง ๆ ท่ีเป็นสาเหตุของความเครียดน้ี ไดแ้ก่ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 ความเม่ือยลา้ทางร่างกายเป็นสภาพทางร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรง หรือ

ไดผ้า่นการทาํงานท่ีหนกัและนาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2  ร่างกายไดรั้บการพกัผอ่นไม่เพียงพอ เป็นสภาพของร่างกายท่ีตรากตรํา

ทาํงานติดต่อกนันาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 รับประทานอาหารไม่เพียงพอ ไม่ถกูสุขลกัษณะ  ทาํใหร่้างกายหิวโหย

ร่างกายขาดส่วนประกอบท่ีสาํคญัในการใหพ้ลงังานแก่ร่างกายทาํใหร่้างกายอ่อนเพลีย  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.4 ความเจ็บป่วยทางร่างกาย เช่น มีโรคประจาํตวั ไดรั้บการผา่ตดัใหม่ ๆ 

ทาํใหไ้ม่อยากอาหารเน้ือเยือ่ของอวยัวะถกูทาํลาย หรือทาํงานไดไ้ม่ดี  เป็นผลทาํใหร่้างกาย

อ่อนเพลียกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.5 ภาวะติดสุรายาเสพติด สุราและยาเสพติดไปกดประสาท ทาํใหร่้างกาย

ตอ้งใชพ้ลงังานมาก เป็นผลทาํใหร่้างกายอ่อนเพลีย อ่อนแอมากข้ึนทุกขณะ 

กกกกกกกก 2. สาเหตุทางจิตใจ  สภาพทางจิตใจบางอยา่งสามารถก่อใหเ้กิดความเครียดได้  คือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก 2.1 อารมณ์ไม่ดีทุกชนิด ไดแ้ก่ ความกลวั ความวิตกกงัวล ความโกรธ 

ความเศร้า อารมณ์ดงักล่าวก่อใหเ้กิดความทุกขใ์จ ไม่สบายใจ โดยเฉพาะความเศร้านั้น เป็นสาเหตุท่ี 

ทาํใหเ้กิดความรู้สึกส้ินหวงั ไม่คิดต่อสู ้ความรู้สึกทั้งหมดน้ีส่งผลทาํใหเ้กิดความเครียด 
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กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 ความคบัขอ้งใจ เป็นภาวะทางจิตเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการถกูขดัทาํใหมี้

ปัญหาตอ้งเผชิญกบัความรู้สึกไม่พอใจ โกรธ วิตกกงัวล จิตใจเหมือนถกูบงัคบัใหเ้กิดความเครียด 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.3 บุคลิกภาพบางประเภททาํใหเ้กิดความเครียดไดแ้ก่ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.3.1 เป็นคนจริงจงักบัชีวิต (Perfectionist) ทาํอะไรตอ้งทาํให้

สมบูรณ์แบบ  เจา้ระเบียบ เป็นคนตรง มีมาตรฐานในการดาํเนินชีวิตสูง  มีความสามารถในการ

ทาํงานเหนือกว่าผูอ่ื้น ทาํใหต้ลอดชีวิตตอ้งทาํงานหนกัทุกอยา่งดว้ยตวัของตวัเองจึงเกิดความเครียด

ไดง่้าย 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.3.2 เป็นคนใจร้อน รุนแรง กา้วร้าวควบคุมอารมณ์ไม่อยู ่คน

ประเภทน้ี อารมณ์เปล่ียนแปลงไดม้าก มีการเปล่ียนแปลงทางสรีระวิทยาดว้ย ทาํใหเ้กิดความเครียด  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.3.3 เป็นคนตอ้งพ่ึงพาผูอ่ื้น คนประเภทน้ีขาดความเช่ือมัน่ใน

ตนเอง มีความรู้สึกว่าตนเองไม่เก่ง ไม่กลา้ตดัสินใจ ไม่กลา้ทาํอะไรดว้ยตนเอง 

 

กกกกกกกก สาเหตุภายนอก  หมายถึงปัจจยันอกตวัคนท่ีเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดความเครียด  ไดแ้ก่  

กกกกกกกก1. สูญเสียส่ิงท่ีรัก ไดแ้ก่ การสูญเสียคนรัก ของรัก ทรัพยสิ์น หนา้ท่ีการงาน การตกงาน  

หรือถกูใหอ้อกจากงาน ถกูลดตาํแหน่ง หรือยา้ยงาน ธุรกิจลม้ละลาย 

กกกกกกกก 2. การเปล่ียนแปลงในชีวิต พบว่าในระยะหวัเล้ียวหวัต่อของชีวิตทุกคนจะมีจิตใจ

แปรปรวน ทาํใหเ้กิดความเครียดไม่มากก็นอ้ย ระยะหวัเล้ียวหวัต่อของชีวิต ไดแ้ก่  เขา้โรงเรียนคร้ัง

แรก มีบุตรคนแรก วยัหมดประจาํเดือน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มทาํใหต้อ้งปรับตวัก็

เป็นสาเหตุของความเครียดชนิดหน่ึง การเปล่ียนแปลงกะทนัหนัโดยไม่คาดคิด หรือไม่ไดเ้ตรียมตวั

ไวก่้อน เช่น การยา้ยโรงเรียน ยา้ยงาน ยา้ยท่ีอยู่  หรือการอพยพยา้ยถ่ิน เป็นตน้  

กกกกกกกก 3. ภยัอนัตรายท่ีคุกคามชีวิตและทรัพยสิ์น  ไม่ว่าจะเป็นภยัท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน หรือภยั

ธรรมชาติ เช่น อยูใ่นถ่ินท่ีท่ีมีผูร้้ายชุกชุม ถกูขู่จะทาํร้ายร่างกาย อยูใ่นสนามรบ นํ้าท่วมและไฟไหม ้

ภาวะดงักล่าวทาํใหเ้กิดความกดดนับีบคั้นจิตใจอยา่งรุนแรง  เกิดความเครียดรุนแรง  

กกกกกกกก 4. การทาํงานท่ีทาํใหเ้กิดความเครียด เช่น  ท่ีทาํงานไม่มีความปลอดภยั งานเส่ียง

อนัตราย งานท่ีไม่พึงพอใจ มองไม่เห็นความสาํคญัของงานท่ีทาํอยู ่

กกกกกกกก5. ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ยากจน เป็นหน้ีสินทาํใหภ้าวการณ์เจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ ขาด

อาหาร เรียนไดไ้ม่เต็มท่ี อยูใ่นชุมชนแออดั ไม่มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นทาํใหเ้กิดความ 

วิตกกงัวล หวาดหลวั คิดมาก บีบคั้นจิตใจ เกิดความเครียด 

กกกกกกกก6. สภาพของสงัคมเมือง มีคนหลัง่ไหลเขา้มาอยูห่างานทาํในเมืองมากข้ึนเร่ือย ๆ อยูก่นั

แออดั ยดัเยยีด ชีวิตตอ้งแข่งขนั ชิงดีชิงเด่น การเดินทางไปไหนมาไหนไม่สะดวก เพราะการจราจร
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ติดขดั ชีวิตครอบครัวไม่อบอุ่น บิดามารดาหยา่ร้าง หรือต่างคนต่างอยู่  ขาดอากาศบริสุทธ์ิหายใจ 

ส่งผลใหเ้กิดความเครียด 

 

กกกกกกกกสรุปสาเหตุของความเครียด 

กกกกกกกกBreakwell (1990 : 31 – 32) กล่าวถึงสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดความเครียดในการปฏิบติังานทีม

สุขภพ ดงัน้ี 

กกกกกกกก1. สาเหตุจากร่างกาย ไดแ้ก่ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 ความเม่ือยลา้ทางร่างกาย 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 ร่างกายพกัผอ่นไม่เพียงพอ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 อวยัวะของร่างกายมีความผดิปกติ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.4 ร่างกายไดรั้บเช้ือโรค สารเคมี หรือสารพิษ ทาํใหเ้กิดอาการเจ็บป่วย 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.5 โครงสร้างของร่างกายผดิปกติ เกิดการสูญเสียการทรงตวั  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.6 กระบวนการปรับตวัภายในร่างกาย เช่น การหลัง่ของฮอร์โมนภายใน

ร่างกายเกิดความผดิพลาด 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.7 ภาวะติดสุรายาเสพติด 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.8 ภาวะเสียสมดุลในร่างกาย เช่น ขาดนํ้ า ขาดสารอาหาร 

กกกกกกกก2. สาเหตุจากจิตใจ ไดแ้ก่ 

กกกกกกกกกกกกกกกก 2.1 อารมณ์ไม่ดีทุกชนิด ไดแ้ก่ ความกลวั ความวิตกกงัวล ความโกรธ 

ความเศร้า 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 ความคบัขอ้งใจ ไม่พอใจ จิตใจเหมือนถกูบีบบงัคบั 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.3 ความขดัแยง้ทางจิตใจ  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.4 ความรู้สึกไม่มัน่คงปลอดภยั 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.5 ความตอ้งการของตนไม่เป็นไปตามความคาดหมาย 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.6 ความตอ้งการของจิตใจท่ีเปล่ียนแปลงไปตามพฒันาการของแต่ละวยั 

ไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.7 เป็นคนใจร้อน กา้วร้าวรุนแรง ควบคุมอารมณ์ไม่อยู ่

กกกกกกกกกกกกกกกก2.8 มีความอดทนต่อการเผชิญปัญหา หรือความทุกขต์ ํ่า 

กกกกกกกก3. สาเหตุจากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2 การเกิดมลพิษของอากาศ นํ้ า ดิน เสียง 
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กกกกกกกกกกกกกกกก3.3 ความเป็นอยูท่ี่คบัแคบ แออดั 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.4 มลพิษท่ีเจือปนในอาหาร เคร่ืองด่ืม 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.5 การเกิดภยัธรรมชาติ หรืออุบติัเหตุ 

กกกกกกกก4. สาเหตุจากความสมัพนัธข์องการอยูร่่วมกนั ไดแ้ก่  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.1 การสูญเสียบุคคลท่ีรัก ทรัพยสิ์น หรือตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2 ปัญหาการหยา่ร้าง หรือปัญหาการสมรส 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.3 การเปล่ียนแปลงในชีวิตท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับตวั 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.4 ถกูผูอ่ื้นคุกคามทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น 

กกกกกกกก5. ความเครียดท่ีเกิดจากการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น เช่น 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.1 ระบบการแข่งขนัในการทาํงาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.2 ความขดัแยง้ในบทบาทกบัความตอ้งการของบุคคล 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.3 ขาดผูใ้หค้วามร่วมมือช่วยแบ่งเบาภาระงาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.4 ขาดท่ีปรึกษาและผูใ้หก้ารสนบัสนุน 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.5 การประเมินผลงาน เง่ือนไขและการเปล่ียนแปลงภายในองคก์ร 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.6 สภาพของสงัคมเมืองท่ีมีการแข่งขนัสูง 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.7 การเอาตนเองไปเปรียบเทียบกบัผูอ่ื้น 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.8 ขอ้เรียกร้องทางสงัคมท่ีเกิดจากกฎระเบียบ วฒันธรรมประเพณี 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.9 การมีรายไดไ้ม่พอกบัรายจ่าย 

กกกกกกกก6. สาเหตุจากวิธีคิด ทศันะและการใชเ้หตุผล ไดแ้ก่ 

กกกกกกกกกกกกกกกก6.1 เป็นคนท่ีจริงจงักบัชีวิต 

กกกกกกกกกกกกกกกก6.2 เป็นผูท่ี้มีความเขม้งวด ขาดการยดืหยุน่ทางความคิดและการกระทาํ 

กกกกกกกกกกกกกกกก6.3 เป็นคนท่ีขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง 

 

ตอนที่ 2 ประเภทของความเครียดและผลของความเครียด 

กกกกกกกกมาลินี จุฑารพ (2541) ไดก้ล่าวไวว้่าประเภทของความเครียด ความเครียดมี 2 ประเภท 

กกกกกกกก1. ความเครียดช่วงสั้น เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนทนัทีทนัใด เช่น เม่ือตกใจ หรือช็อกจาก

สาเหตุบางอยา่ง เช่น เสียงดงั  การเคล่ือนท่ีอยา่งกะทนัหนั น้ิวมือถกูมีดบาด อุบติัเหตุต่าง ๆ เป็นตน้ 

สภาพความเครียดแบบน้ีจะเป็นช่วงสั้น ๆ เพราะร่างกายจะปรับตวัเขา้สู่สภาวะปกติไดโ้ดยอตัโนมติั 

บางคร้ังความเครียดอาจมีพ้ืนฐานทางดา้นจิตใจมากกว่าทางร่างกาย เช่น ความเครียดจากคาํพดูท่ีไม่
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น่าพอใจของบุคคลใกลชิ้ด หรือการไดท้ราบข่าวร้ายบางอยา่ง เป็นตน้ ความเครียดบางอยา่งสามารถ

ขจดัออกไปไดอ้ยา่งง่ายดายเพียงแต่ “คิดออก” เท่านั้น ความเครียดก็จะหมดไป 

กกกกกกกกอาการของความเครียดช่วงสั้น จะมีอาการต่ืนกลวั ต่ืนเตน้ ชีพจรเตน้เร็ว รู้สึกป่ันป่วน

ในทอ้ง จิตใจอ่อนไหวไม่มัน่คง 

กกกกกกกก2. ความเครียดระยะยาว ความเครียดบางอยา่งเร้ือรัง เกิดจากปัญหาความไม่ลงรอยไม่

เขา้ใจกนัในครอบครัวปัญหาการเงินรายไดไ้ม่พอกบัรายจ่าย หรือมีปัญหากลุม้ใจในเร่ืองการทาํงาน 

ความเครียดเหล่าน้ีขจดัออกไดย้าก มกัจะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย อารมณ์และ

บุคลิกภาพ 

กกกกกกกก อาการของความเครียดแบบน้ีจะรุนแรงกว่า คือ มีความวิตกกงัวลท่ีหาสาเหตุไม่ได ้

นอนไม่หลบั จิตไม่เป็นสมาธิ ระบบการยอ่ยอาหารผดิปกติ ความดนัโลหิตสูงและท่ีสาํคญั คือ อาจ

ทาํใหเ้กิดโรคแผลในกระเพาะอาหารและโรคหวัใจ ซ่ึงแต่ละคนจะมีอาการแตกต่างกนัไป หากมี

อาการมากตอ้งไปพบแพทย ์ จิตแพทย ์ หรือนกัจิตวิทยาเพ่ือใหค้าํแนะนาํและบาํบดัรักษาไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง 

 

กกกกกกกกชนิดของความเครียด 

กกกกกกกกมาลินี จุฑารพ (2541) ไดก้ล่าวไวว้่าชนิดของความเครียด มี 2 ประเภท 

กกกกกกกก1. Acute stress คือ ความเครียดท่ีเกิดข้ึนทนัทีและร่างกายก็ตอบสนองต่อความเครียด

นั้นทนัทีเหมือนกนัโดยมีการหลัง่ฮอร์โมนความเครียด เม่ือความเครียดหายไปร่างกายก็จะกลบัสู่

ปกติเหมือนเดิมฮอร์โมนก็จะกลบัสู่ปกติ ตวัอยา่งความเครียด  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 เสียง 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 อากาศเยน็หรือร้อน 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 ชุมชนท่ีคนมาก ๆ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.4 ความกลวั 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.5 ตกใจ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.6 หิวขา้ว 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.7 อนัตราย 

กกกกกกกก2. Chronic stress หรือความเครียดเร้ือรังเป็นความเครียดท่ีเกิดข้ึนทุกวนัและร่างกายไม่

สามารถตอบสนอง หรือแสดงออกต่อความเครียดนั้นซ่ึงเม่ือนานวนัเขา้ความเครียดนั้นก็จะสะสม

เป็นความเครียดเร้ือรัง ตวัอยา่งความเครียดเร้ือรัง 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 ความเครียดท่ีเกิดจากการเรียน 
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กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 ความเครียดท่ีเกิดจากความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.3 ความเหงา 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.4 ฮอร์โมนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเครียด 

 

กกกกกกกกระดับของความเครียด 

กกกกกกกก ระดบัความเครียด หมายถึง ระดบัความรุนแรงท่ีบุคคลรู้สึก และรับรู้ถึงสถานการณ์

ต่างๆ ท่ีมาคุกคาม  (สุวฒัน์  มหตันิรันดร์กุล , วนิดา  พุ่มไพศาลชยั และพิมพม์าศ ตาปัญญา 2541 :  

1- 20) แบ่งออกเป็น 4 ระดบัดงัน้ี 

กกกกกกกก 1. ความเครียดในระดบัตํ่า หมายถึง ความเครียดในขนาดนอ้ย ๆ และหายไปใน

ระยะเวลาอนัสั้น เป็นความเครียดท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั ความเครียดระดบัน้ีไม่คุกคามต่อการ

ดาํเนินชีวิต บุคคลสามารถปรับตวัไดอ้ยา่งอตัโนมติั เป็นการปรับตวัดว้ยความเคยชินและการ

ปรับตวัตอ้งการพลงังานเพียงเลก็นอ้ยเป็นภาวะท่ีร่างกายตอ้งการผอ่นคลาย 

กกกกกกกก 2. ความเครียดในระดบัปานกลาง หมายถึง ความเครียดท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั 

เน่ืองจากมีส่ิงคุกคามหรือพบเหตุการณ์สาํคญั ๆ ในสงัคม บุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสนองออกมาใน

ลกัษณะของความวิตกกงัวล ความกลวั ถือว่าอยูใ่นเกณฑป์กติทัว่ไป ไม่รุนแรงจนก่อใหเ้กิด

อนัตรายแก่ร่างกาย เป็นระดบัความเครียดท่ีทาํใหค้นเกิดความกระตือรือร้น 

กกกกกกกก3. ความเครียดในระดบัสูง เป็นระดบัความเครียดท่ีบุคคลไดรั้บเหตุการณ์ท่ีก่อใหเ้กิด

ความเครียดสูงไม่สามารถปรับตวัใหล้ดความเครียดลงไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น ถือว่าอยูใ่นเขต

อนัตรายหากไม่ไดรั้บการบรรเทาจะนาํไปสู่ความเครียดเร้ือรังเกิดโรคต่าง ๆ ในภายหลงัได ้

กกกกกกกก 4. ความเครียดในระดบัรุนแรง เป็นความเครียดระดบัสูงท่ีดาํเนินติดต่อกนัมาอยา่ง

ต่อเน่ืองจนทาํใหบุ้คคลมีความลม้เหลวในการปรับตวัจนเกิดความเบ่ือหน่าย ทอ้แท ้หมดแรง 

ควบคุมตนเองไม่ไดเ้กิดอาการทางกายหรือโรคภยัต่าง ๆ ตามมาไดง่้าย 

 

กกกกกกกก ผลของความเครียด 

กกกกกกกก เม่ือเกิดความเครียด ร่างกายจะมีการปรับตวัเพ่ือเขา้สู่ภาวะสมดุล แต่ถา้ร่างกายไม่

สามารถปรับตวัใหเ้ขา้สู่ภาวะสมดุลไดจ้ะทาํใหเ้กิดความผดิปกติดา้นร่างกาย เช่น ความดนัโลหิตสูง 

นํ้ าหนกัตวัลดลงและเกิดแผลท่ีกระเพาะอาหารและลาํไสไ้ด ้เป็นตน้ นอกจากน้ียงัส่งผลกระทบต่อ

จิตใจ เช่น มีอาการทางประสาท จิตซึมเศร้า อาละวาด คลุม้คลัง่ ทาํร้ายผูอ่ื้นและฆ่าตวัตาย ในผูท่ี้

เผชิญกบัความเครียดแลว้ไม่สามารถแกไ้ขหรือปรับตวัไดน้ัน่เอง 

   ส
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กกกกกกกก เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์ และ วุฒิชยั มลูศิลป์ (2534)  อธิบายผลกระทบจากความเครียด

ว่าสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะดงัน้ี 

กกกกกกกก 1. อาการทางร่างกาย บุคคลท่ีมีความเครียดมกัจะปรากฏอาการทางกายก่อนอาการดา้น

อ่ืน ๆ จากการวิจยัพบว่า ความเครียดเป็นสาเหตุของอาการปวดหวั โรคความดนัโลหิตสูง ทาํใหมี้

การเปล่ียนแปลงการเผาผลาญอาหารจนเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอาหารได ้อตัราการเตน้ของ

หวัใจมากข้ึนและทาํใหเ้กิดโรคหวัใจวายได ้

กกกกกกกก 2. อาการทางจิต ความเครียดในงานเป็นสาเหตุใหก้ารรักและเอาใจใส่งานลดลง เป็น

อาการทางจิตท่ีเห็นไดช้ดัท่ีสุด อาการทางจิตอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากความเครียด เช่น ความร้อนรนใจ ความ

กดดนั การไม่สามารถควบคุมตนเองได ้อารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียว โกรธง่ายและการตดัสินใจท่ีขาด

ประสิทธิภาพ 

กกกกกกกก 3. อาการทางพฤติกรรม พฤติกรรมของบุคคลสามารถเปล่ียนแปลงได ้หากบุคคลเกิด

ความเครียด เช่น ประสิทธิภาพลดลง ขาดงานบ่อยคร้ัง จนถึงขั้นลาออก มีการเปล่ียนแปลงนิสยัการ

รับประทานอาหาร สูบบุหร่ีและเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกฮอลก์หนกัข้ึน หรือนอนไม่หลบั 

กกกกกกกก ดูแกน และ คณะ (Dougan and others 1986 : 191 - 198, อา้งถึงใน จิราภรณ์ แพรต่วน 

2543 : 21) กล่าวถึง อาการของความเครียดโดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้นดงัน้ี 

กกกกกกกก 1. ดา้นอารมณ์ เช่น รู้สึกหงุดหงิด โมโหง่าย กงัวลใจ สบัสน หลงลืมง่าย เบ่ือหน่าย 

เป็นตน้ 

กกกกกกกก 2. ดา้นอวยัวะ หวัใจเตน้แรง หายใจถ่ี กระเพาะอาหารป่ันป่วน เหง่ือออกง่ายกว่าปกติ 

วิงเวียนศีรษะ ปวดหวัขา้งเดียว ปากแหง้ ปัสสาวะบ่อย ทอ้งเสีย หรือทอ้งผกูบ่อย ๆ เป็นตน้ 

กกกกกกกก 3. ดา้นกลา้มเน้ือ มือและน้ิวสัน่ เสน้กระตุก กลา้มเน้ือตึง พดูตะกุกตะกกั ขบกรามบ่อย 

ๆ ตาพร่ามวั ปวดหลงั เป็นตน้ 

กกกกกกกก 4. ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก เช่น ลุกล้ีลุกลน เดินตวัเกร็ง นอนไม่หลบั ต่ืนแลว้ยงั

นอนต่อ ความตอ้งการทางเพศลดนอ้ยลง มีอุบติัเหตุเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง ตอ้งพ่ึงยาหรือไปพบแพทย์

บ่อยข้ึน เป็นตน้ 

 

กกกกกกกก การประเมนิสถานการณ์ความเครียด 

กกกกกกกก เพ่ือใหเ้กิดผลลพัธใ์นการปรับตวัอยา่งมีประสิทธิภาพนั้น จะตอ้งมองความสมัพนัธท์ั้ง 

3 ดา้น คือ ภาวะสุขภาพ การประเมินการตดัสิน และการเผชิญกบัความเครียด บุคคลท่ีปรับตวัไดดี้ 

จะตอ้งรู้จกัประเมินสถานการณ์ใหต้รง หรือใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง รู้จกัเลือกใชว้ิธีท่ีเหมาะสม

   ส
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ในการเผชิญกบัความเครียด ทั้งมุ่งแกปั้ญหาและจดัการกบัอารมณ์ รวมทั้งรู้จกัจดัการกบัความรู้สึก

ท่ีไม่เป็นผลดีกบัตนเอง 

กกกกกกกก การประเมินตดัสินสถานการณ์นั้น เป็นกระบวนการดา้นความคิดในการตดัสินใจ การ

แยกแยะปัญหาและการเลือกวิธีการท่ีจะเผชิญปัญหา ซ่ึงการประเมินการตดัสินสถานการณ์นั้นแบ่ง

ออกเป็น 3 แบบคือ 

กกกกกกกก 1. การประเมินปฐมภูมิ เป็นการประเมินว่าสถานการณ์นั้นมีผลอะไรต่อบุคคลนั้น ซ่ึง

แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะคือ 

กกกกกกกก กกกกกกกก 1.1 การไม่มีผลดี ผลเสียต่อบุคคล 

กกกกกกกก กกกกกกกก 1.2 ใหผ้ลดีต่อบุคคล 

กกกกกกกก กกกกกกกก 1.3 เป็นภาวะเครียด หรือสถานการณ์ความเครียด เช่น เกิดอนัตราย หรือ

สูญเสีย ถกูคุกคามและเป็นส่ิงทา้ทาย 

กกกกกกกก 2. การประเมินทุติยภูมิ เป็นการประเมินถึงแหล่งประโยชน์ว่าควรเลือกวิธีใดในการ

แกปั้ญหาเพ่ือใหไ้ดผ้ลดีท่ีสุดและทางเลือกในการจดัการกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและการท่ีบุคคล

เผชิญกบัความเครียดสาํเร็จ บุคคลนั้นก็จะสามารถปรับตวัได ้

กกกกกกกก 3. การประเมินซํ้า เป็นการประเมินโดยใชข้อ้มลูใหม่ ขอ้มลูเพ่ิมเติม หรือติดตามการ

ประเมินผล วิธีการเผชิญความเครียดท่ีเคยใชไ้ปแลว้ หากเผชิญกบัความเครียดไม่สาํเร็จ 

 

กกกกกกกก การวดัความเครียด 

กกกกกกกก การวดัความเครียดนั้นยงัไม่มีเคร่ืองวดัไดโ้ดยตรง เพราะความเครียดเป็นเร่ืองของ

ความรู้สึกนึกคิดท่ีเป็นนามธรรม แต่ความเครียดสามารถวดัทางออ้มไดจ้ากอาการทางกายและ

ปฏิกิริยาตอบสนอง แต่ความเครียดสามารถวดัไดห้ลายวิธี ดงัท่ี (ชูทิตย ์ปานปรีชา 2529 : 482)  

กล่าวว่า การท่ีจะทราบว่าบุคคลใดมีความเครียดหรือไม่และมากนอ้ยเพียงใดนั้นมี 2 วิธี 

กกกกกกกก วิธีท่ี 1 จากการสงัเกตส่ิงท่ีปรากฏออกมาในตวัคน ทั้งทางดา้นอารมณ์ คาํบอกเล่า 

พฤติกรรม รวมทั้งอาการต่าง ๆ เช่น มีอารมณ์หงุดหงิด โกรธง่าย ขาดความอดทน ยบัย ั้ง ควบคุม

อารมณ์ไม่อยู ่บ่นถึงปัญหาท่ีมี แสดงอาการเหน็ดเหน่ือย ถอนหายใจ สัน่หนา้ กระสบักระส่าย 

ตลอดทั้งการแสดงพฤติกรรมท่ีผดิไปจากเดิม หรือมีความแปรปรวนทางร่างกาย เช่น เบ่ืออาหาร 

นํ้ าหนกัลด อ่อนเพลีย สาํหรับความเครียดท่ีก่อใหเ้กิดอาการต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้น้ี ไดแ้ก่ การมี

งานท่ีตอ้งรับผดิชอบมาก การมีปัญหามากและการแกปั้ญหาไม่ตก เป็นตน้ 

กกกกกกกก วิธีท่ี 2 จากการใชแ้บบทดสอบท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือตรวจหาความเครียด โดยสามารถ

คาํนวณออกมาเป็นตวัเลขเปรียบเทียบกบัคะแนนมาตรฐานของแบบทดสอบนั้น ๆ ทาํใหบ้อกไดว้่า 

   ส
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มีความเครียด หรือไม่และมากนอ้ยเพียงใด แบบทดสอบเก่ียวกบัความเครียดท่ีใชก้นั เช่น 

แบบทดสอบของกรมสุขภาพจิต 

 

ตอนที่ 3 วธิีการจดัการกบัความเครียด 

กกกกกกกก ทฤษฎีเกีย่วกบัการดูแลตนเอง 

กกกกกกกก สมจิต  หนุเจริญกุล  (2536 : 22 - 23) กล่าวว่า  การดูแลตนเองหมายถึงการปฏิบติัใน

กิจกรรมท่ีบุคคลริเร่ิมและกระทาํเพ่ือท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งชีวิต  สุขภาพและสวสัดิภาพของตน  การดูแล

ตนเองเป็นการกระทาํท่ีจงใจและมีเป้าหมาย  (Deliberate Action) และเม่ือกระทาํอยา่งมี

ประสิทธิภาพจะมีส่วนช่วยใหโ้ครงสร้างหนา้ท่ีและพฒันาการของแต่ละบุคคลดาํเนินไปถึงขีด

สูงสุด 

กกกกกกกก หนงัสือคู่มือประชาชนไดก้ล่าวถึง การเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพท่ีจาํเป็นสาํหรับ

ชีวิตตามแนวทางสุขบญัญติัแห่งชาติ 10 ประการ (กระทรวงสาธารณสุข , สาํนกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข, กองสุขศึกษา 2540 : 5 - 10) ดงัน้ี 

กกกกกกกก 1. การดูแลรักษาร่างกายและของใชใ้หส้ะอาด เช่น การอาบนํ้ า สระผม ใส่เส้ือผา้

สะอาด จดัของใชใ้หเ้ป็นระเบียบ 

กกกกกกกก 2. การรักษาฟันใหแ้ข็งแรง โดยการบาํรุงรักษาฟัน ทาํความสะอาดฟันอยา่งถกูวิธีและ

ตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือน ตรวจสุขภาพในช่องปาก อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

กกกกกกกก 3. การลา้งมือใหส้ะอาดก่อนรับประทานและหลงัการขบัถ่าย เป็นการช่วยป้องกนัโรค 

และสร้างสุขนิสยัเก่ียวกบัความสะอาด 

กกกกกกกก 4. การรับประทานอาหารท่ีสุก สะอาด ปราศจากสารอนัตราย รับประทานใหถ้กูหลกั

โภชนาการ กินอาหารใหค้รบ 5 หมู่ โดยยดึหลกั 

กกกกกกกก หลกั 3 ป. คือ ประโยชน์ ประหยดั ปลอดภยั  

กกกกกกกก หลกั 3 ส. คือ สงวนคุณค่า สุกเสมอ สะอาดปลอดภยั 

กกกกกกกก 5. การงดบุหร่ี สุรา สารเสพติด การพนนัและการสาํส่อนทางเพศ 

กกกกกกกก 6. การสร้างความสมัพนัธใ์นครอบครัวใหอ้บอุ่น จะส่งผลใหเ้กิดสุขภาพจิตท่ีดีแก่

ตนเองและครอบครัว 

กกกกกกกก 7. การป้องกนัอุบติัภยัดว้ยการไม่ประมาท เพราะจะเกิดผลเสียทั้งทางตรงและทางออ้ม 

เช่น เกิดการบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต เสียเงิน เสียเวลาและทรัพยากรบุคคล 

กกกกกกกก 8. การออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ การตรวจสุขภาพประจาํปี การเล่นกีฬาเหมาะสมกบัวยั 
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กกกกกกกก 9. การทาํจิตใจใหร่้าเริงแจ่มใสอยูเ่สมอ เช่น การมองโลกในแง่ดี รู้จกัใหอ้ภยั ยอมรับ

ขอ้บกพร่องของคนอ่ืน เม่ือมีปัญหาไม่สบายใจควรหาทางผอ่นคลาย 

กกกกกกกก 10. การมีสาํนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรคส์งัคม โดยการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 

ช่วยกนัอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

กกกกกกกก  ฮิล และ สมิธ ( Hill and Smith 1985, อา้งถึงใน ศรีรัตนา ศุภพิทยากร 2534 : 39 - 40) 

กล่าวถึง การดูแลตนเองโดยทัว่ไปเป็นความจาํเป็นท่ีมนุษยต์อ้งการดูแลตนเองตามกระบวนการของ

ชีวิตและการดาํรงรักษาโครงสร้าง รวมทั้งการทาํหนา้ท่ีของมนุษย ์เพ่ือการมีสุขภาพดีและเพ่ือความ

ผาสุกแห่งการดาํเนินชีวิต ไดแ้ก่ เร่ืองอาหาร นํ้ าสะอาด อากาศบริสุทธ์ิ การขบัถ่ายของเสีย การ

พกัผอ่น การมีกิจกรรมต่าง ๆ การอยูอ่ยา่งสนัโดษ การมีปฏิสมัพนัธก์บัสงัคมและการป้องกนั

อนัตรายท่ีมีต่อชีวิต ดงันั้นการดูแลตนเอง จึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีทุกคนตอ้งกระทาํเพ่ือการมีสุขภาพท่ีดี  

กิจกรรมการดูแลตนเองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดความเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ ไดแ้ก่ 

กกกกกกกก 1. การดูแลตนเองใหไ้ดรั้บสารอาหารท่ีถกูตอ้ง มีคุณค่าตามหลกัโภชนาการ หลีกเล่ียง

อาหารท่ีมีสารเสพติดทุกชนิด บาํรุงดว้ยวิตามิน งดอาหาร หรือควบคุมอาหารตามความจาํเป็นของ

ร่างกาย (อุบล นิวติัชยั 2527 : 21 - 24) การรับประทานอาหารควรรับประทานใหพ้อเหมาะ ไม่อ่ิม

จดั หรือว่าหิวจดัจนเกินไป การรับประทานอาหารไม่ถกูสุขลกัษณะ ทาํใหร่้างกายหิวโหย นํ้ าตาลใน

เลือดตํ่า ร่างกายขาดวิตามินและเกลือแร่ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบสาํคญัในการใหพ้ลงังานแก่ร่างกาย 

ทาํใหร่้างกายอ่อนเพลีย เกิดความเครียดได ้(ชูทิตย ์ปานปรีชา 2531 : 481) นอกจากน้ี เวลาและ

ช่องว่างในการรับประทานอาหาร ก็ยงัมีผลต่ออารมณ์ของบุคคลในการต่อสูก้บัความเครียด 

ระยะเวลาก่อนอาหารจะเป็นระยะเวลาท่ีคนเราค่อนขา้งเครียด ทั้งน้ีเน่ืองจากระดบันํ้ าตาลในเลือด

ตํ่า จากการศึกษาของ (วารุณี อมรทตั 2529 : 40) พบว่าขณะทอ้งว่าง จะเกิดอารมณ์ไม่ดีพลุ่งออกมา

อยา่งนอ้ยร้อยละ 50 และการรับประทานอาหารใหไ้ดส้มดุล จะทาํใหส้ติอารมณ์สงบไดดี้กว่าการ

รับประทานอาหารท่ีมีโปรตีนสูงเกินไป 

กกกกกกกก 2.  การออกกาํลงักายและการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

การออกกาํลงักาย หมายถึง การมีกิจกรรมเสริม เพ่ิมเติมจากกิจวตัรประจาํวนัท่ีมีอยู ่การออกกาํลงั

กายมีผลทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ระบบหายใจ ระบบไหลเวียน

ของเลือด ระบบกลา้มเน้ือและขอ้ ระบบยอ่ยอาหารและขบัถ่าย เป็นตน้ โดยเฉพาะการออกกาํลงั

กายสมํ่าเสมอมีผลทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อหวัใจและหลอดเลือดไดม้าก เช่น ช่วยใหค้วามดนั

โลหิตลดลงและปรับเปล่ียนโคเลสเตอรอลท่ีไม่ดีใหเ้ป็นโคเรสเตอรอลท่ีดี (เอช.ดี.แอล) ช่วยลดการ

หลัง่อะดินาลิน เม่ือตอ้งเผชิญกบัความเครียดและอาจช่วยเสริมสร้างเสน้เลือดท่ีไปเล้ียงหวัใจใหม้าก

ข้ึน ซ่ึงการออกกาํลงักายจะมีผลทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของร่างกายชนิดใดก็ข้ึนอยูก่บัชนิดของ
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การออกกาํลงักาย ซ่ึงโดยทัว่ไปมีอยู ่2 ชนิด คือ การออกกาํลงักายแบบเคล่ือนท่ีและการออกกาํลงั

กายแบบอยูก่บัท่ี 

กกกกกกกก เสริมศกัด์ิ   วิศาลาภรณ์ และ วุฒิชยั  มลูศิลป์  (2534) กล่าวถึง วิธีการจดัการกบั

ความเครียดไวด้งัน้ี  

กกกกกกกก1. การออกกาํลงักาย ถา้รู้สึกเครียด การออกกาํลงักายจนเหน่ือยและมีเหง่ือออก จะช่วย

ใหรู้้สึกดีข้ึน เน่ืองจากร่างกายไดรั้บออกซิเจนมากข้ึน ภายหลงัการออกกาํลงัแลว้ ร่างกายจะหลัง่

ฮอร์โมนแห่งความสุขออกมา ทาํใหรู้้สึกสบายและหายเครียด 

กกกกกกกก2. การพกัผอ่น เม่ือรู้สึกเครียด หลงัเลิกงานแลว้ ควรทาํกิจกรรมอ่ืน เพ่ือเป็นการพกัผอ่น 

หยอ่นใจ ทาํอะไรก็ไดท่ี้ใจชอบ ถือเป็นการพกัสมองและเติมพลงัใหชี้วิต ทาํใหพ้ร้อมท่ีจะกลบัไป

ทาํงานอยา่งสดช่ืนอีกคร้ังหน่ึง 

กกกกกกกก3. การพดูอยา่งสร้างสรรค ์ลองคิดดูว่าถา้ในแต่ละวนัตอ้งไดย้นิไดฟั้งแต่เสียงบ่น ไดฟั้ง

แต่คาํพดูท่ีตาํหนิติเตียน คาํพดูท่ีไม่เป็นมิตร ชีวิตของเราจะเป็นอยา่งไร ดงันั้นจึงควรใหค้วามสาํคญั

กบัการพดูคุยใหม้าก ฝึกการพดูคุยกนัดว้ยดี ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีและช่วยใหค้วามสมัพนัธข์อง

คนท่ีอยูใ่กลต้วัเราดีข้ึน 

กกกกกกกก 4. การสร้างความสมัพนัธท่ี์ดีกบัเพ่ือนร่วมงาน มีความจาํเป็นอยา่งยิง่ เพราะเม่ือมี

ความสมัพนัธท่ี์ดีเกิดข้ึนแลว้ จะช่วยใหเ้กิดความรู้สึกอบอุ่น มัน่คง มีกาํลงัใจ สนุกสนานกบัการ

ทาํงานมากข้ึน ช่วยใหค้วามเครียดลดลงไดม้าก 

กกกกกกกก 5. การแกปั้ญหาอยา่งถกูวิธี ในชีวิตประจาํวนัของแต่ละวนัยอ่มมีปัญหาเกิดข้ึนเป็น

ธรรมดา แต่ถา้แกปั้ญหาอยา่งไม่เหมาะสม บางคร้ังอาจร้ายแรงกว่าปัญหาเดิมดว้ยซํ้าไป ถา้ไดเ้รียนรู้

วิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม เม่ือแกปั้ญหาไดค้วามเครียดก็จะหมดไปดว้ย 

กกกกกกกก6. การปรับเปล่ียนความคิด ความเครียด ส่วนหน่ึงมาจากความคิดของคนเรานัน่เอง ถา้

รู้จกัปรับเปล่ียนความคิด คิดในแง่มุมใหม่จะช่วยใหค้วามเครียดลดนอ้ยลงและมีความสุขใจมากข้ึน 

กกกกกกกก 7. การสร้างความเขม้แข็งทางจิตใจ การมีจิตใจท่ีเขม้แข็งจะช่วยใหส้ามารถต่อสูก้บั

ความเครียดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แมบ้างคร้ังร่างกายจะเจ็บป่วย อ่อนแอ แต่ถา้จิตใจเขม้แข็ง ก็จะ

สามารถฟันฝ่าเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ไปได ้ดงัคาํกล่าวท่ีว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว ” 

นัน่เอง 

กกกกกกกก8. การรู้จกัยนืยนัสิทธิของตน ควรรู้จกัรักษาในสิทธิอนัชอบธรรมของตน เพ่ือใหค้นอ่ืน

เกรงใจบา้ง แต่ทั้งน้ีก็ตอ้งไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอ่ืน ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นเดือดร้อนเกิดความรําคาญ ทาํ

ใหเ้ป็นท่ีเกรงใจของผูอ่ื้นและตวัเองก็จะรู้สึกว่ามีศกัด์ิศรี มัน่ใจในตวัเองมากข้ึน ไม่ตอ้งเครียดเพราะ

ตอ้งเกรงใจผูอ่ื้น ทาํใหไ้ม่ทาํลายจิตใจตนเองอีกต่อไป 
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กกกกกกกกกิตติวรรณ เทียมแกว้ และคณะ 2541, อา้งถึงใน วงคพ์รรณ์ มาลารัตน์  (2543) กล่าวว่า 

การจะจดัการกบัความเครียดท่านตอ้งหาว่าความเครียดเกิดจากสาเหตุใดและร่างกายเรา ตอบสนอง

ต่อความเครียดนั้นอยา่งไร ขั้นตอนต่อมาตอ้งเรียนรู้วิธีการจดัการเก่ียวกบัความเครียดซ่ึงมีวิธีดงัน้ี 

กกกกกกกก1. คน้หาปัญหา ท่ีทาํใหเ้กิดความเครียด เป็นขอ้ท่ีสาํคญัท่ีสุดหากไม่ทราบสาเหตุก็ไม่

สามารถป้องกนัได ้บางท่านอาจจะไม่ทราบว่าเครียดจากอะไร ท่านผูอ่้านลองสาํรวจตวัเองสิว่า

ชีวิตประจาํวนัของท่านมีอะไรบา้งท่ีท่านเบ่ือ เช่น การพดูคุยกบัภรรยา การอาบนํ้ าลกู รถติด งานเร่ง 

งานน่าเบ่ือ งานมาก บทบาทไม่ชดัเจนฯลฯ ท่านลองสาํรวจอาการของท่านเม่ือพบส่ิงท่ีไม่ชอบหรือ

น่าเบ่ือ เช่นโกรธ เบ่ือ ทอ้แท ้ปวดศีรษะ เหล่าน้ีคือเหตุท่ีใหเ้กิดความเครียด ปัจจยัใดท่ีทาํใหท่้าน

เครียดท่ีสุด ภาวะใดท่ีท่านกลวัมาก ท่านอาจจะจดลงในสมุดบนัทึกเหตุการณ์ท่ีทาํใหเ้กิด

ความเครียด อาการท่ีแสดงออก หลงัจากท่ีทราบสาเหตุแลว้ก็ลองแกไ้ข หากบางส่ิงสามารถ

หลีกเล่ียงไดก้็ใหห้ลีกเล่ียง เช่น บางท่านไม่ชอบการเมืองก็ไม่ตอ้งดูข่าวหรือพดูคุยเก่ียวกบัการเมือง 

กกกกกกกก2. การวางแผน เม่ือเกิดปัญหาหรือความเครียดพยายามตั้งสติและใชปั้ญญาหาทางแกไ้ข 

เม่ือมีปัญหาพยายามหาทางเลือกหลายๆ ทาง และเลือกทางแกท่ี้ดีท่ีสุด 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 ขณะทาํงาน ก็วางแผนอนาคตไปดว้ย ตั้งเป้าหมายท่ีเป็นไปไดแ้ละทา้

ทายการตั้งเป้าหมายเกินความสามารถเลก็นอ้ยจะ เป็นการทา้ทาย หากทาํสาํเร็จก็จะเกิดความภูมิใจ

ความมัน่ใจในตวัเองก็จะตามมา 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 ตั้งเป้าหมายท่ีสมเหตุสมผลซ่ึงจะทาํใหเ้กิดแรงจูงใจท่ีจะกระทาํ  หากตั้ง

เป้าเกินความจริงจะทาํใหเ้กิดความเครียด หากตอ้งการประสบความสาํเร็จตอ้งพฒันาความสามารถ

เพ่ิมแต่ถา้ไม่พยายามก็ไม่ประสบผลสาํเร็จความเครียดก็จะเกิดตามมาและในท่ีสุดก็เลิกไปเอง 

กกกกกกกกกกกกกกกก 2.3 จดัลาํดบัความสาํคญั และความเร่งด่วนของงาน งานท่ีสาํคญัอาจจะ

ไม่ใช่งานท่ีเร่งด่วนก็ได ้ใหท้าํงานท่ีเร่งด่วนก่อน และก็ไปงานท่ีสาํคญั ขณะทาํงานก็อยา่กงัวลงานท่ี

ยงัไม่ไดท้าํ ใหท้าํงานท่ียากท่ีสุดก่อนงานอ่ืน 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.4 กระจายงานใหแ้ก่คนท่ีเหมาะสมโดยแบ่งงานเป็นส่วนแลว้กระจายงาน

ออกไป 

กกกกกกกก3. แกไ้ข แมว้่าเราไม่สามารถจะหลีกเล่ียงความเครียด แต่เราสามารถลดโรคท่ีเกิดจาก

ความเครียดโดย 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1 ปรึกษากบัเพ่ือน ครอบครัว หรือเพ่ือนร่วมงานจะช่วยท่านมองปัญหา

ในแง่มุมอ่ืนๆ ท่านจาํเป็นตอ้งบอกเพ่ือนร่วมงานว่าบางส่ิงไม่สามารถทาํไดต้อ้งรู้จกัปฏิเสธ ท่าน

อาจจะตอ้งลดงานพิเศษบางอยา่งขณะเกิดความเครียด ท่านตอ้งเคารพตวัเองไม่เอาเปรียบตวัเอง ไม่

ทาํงานเกินความสามารถตวัเอง ไม่ทาํงานจนไม่มีเวลาพกัผอ่น การทาํงานตอ้งมีขอบเขตหากมิ
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เช่นนั้นท่านอาจจะเป็นผูป้กครองท่ีไม่ดี เป็นเพ่ือนร่วมงานท่ีไม่ดี ตอ้งสามารถควบคุมอารมณ์โกรธ

ไดดี้ เม่ือโกรธก็หาส่ิงท่ีชอบทาํเช่นการฟังเพลง การเดิน 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2 อยา่ซึมเศร้า เม่ือท่านมีโรคประจาํตวัหรือประสบกบัความผดิหวงั ท่าน

อาจจะหมดกาํลงัใจ ซึมเศร้า ชีวิตน้ีไม่มีความหวงัอีกแลว้ อาการซึมเศร้าจะทาํใหท่้านประสบกบั

ความทุกขย์ากและทาํใหอ้าการเจ็บปวดเพ่ิมข้ึน ท่านอาจจะคิดว่า “ทาํไมตอ้งเป็นเรา” “ทาํไมเราถึง

ตอ้งทาํส่ิงนั้น” "ทาํไมเราทาํส่ิงนั้นไม่ได"้คนปกติทุกคนจะคิดเหมือนกนั ท่านตอ้งทาํใจและพยายาม

แกไ้ข 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.3 ทาํชีวิตใหส้บาย ๆ อยา่ทาํชีวิตใหวุ้่นวาย ทาํตวัสบาย ๆ งานท่ีไม่สาํคญั

ก็ไม่ตอ้งทาํ เลือกงานท่ีจาํเป็นไม่ว่าจะเป็นงานบา้น หรืองานประจาํทาํใหเ้สร็จแลว้จึงเลือกงานท่ีน่า

เบ่ือทาํต่อ 

กกกกกกกกกกกกกกกก 3.4 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงบางอยา่งเกิดข้ึน ใหพ้ยายามทาํในส่ิงท่ีตวัเอง

ชอบและมีความสุข 

 กกกกกกกกกกกกกกกก 3.5 บริหารเวลาใหเ้หมาะสม จดัลาํดบัความสาํคญัของงานใหท้าํงานท่ี

หนกัเม่ือรู้สึกสบายหรือทาํในตอนเชา้ จดัเวลาสาํหรับพกัดว้ย 

กกกกกกกกกกกกกกกก 3.6 ใหท้าํงานทีละอยา่งจนสาํเร็จโดยการตั้งเป้าหมายในแต่ละวนั การ

ตั้งเป้าหมายไม่จาํเป็นตอ้งเป็นงานอาจจะเป็นงานอดิเรกก็ไดเ้ม่ือไดก้ระทาํสาํเร็จจะเกิดความภูมิใจ

กกกกกกกกกกกกกกกก3.7 เม่ือไม่สามารถแกไ้ขปัญหาใหป้รึกษาแพทย ์ 

กกกกกกกก4. ยอมรับความจริง 

กกกกกกกกกกกกกกกก 4.1 ยอมรับความจริงว่าท่านสามารถเปล่ียนแปลงตวัเองไดแ้ต่ท่านไม่

สามารถเปล่ียนแปลงคนอ่ืนเพราะหากท่านคิดเปล่ียนแปลงคนอ่ืนแลว้ไม่สาํเร็จท่านก็จะเกิด

ความเครียด 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2 ยอมรับความจริงว่าคนทุกคนไม่มีใครท่ีสมบูรณ์แบบตอ้งมีขอ้บกพร่อง

ยอมรับกบัขอ้บกพร่องความเครียดจะนอ้ยลง หลายคนคาดหวงัว่าคนใชจ้ะสามารถทาํงานไดดี้

เท่ากบัท่ีตวัเองทาํ เม่ือคนใชท้าํไม่ไดก้็เกิดความเครียด 

กกกกกกกกกกกกกก 4.3 สร้างอารมณ์ขนัใหก้บัตวัเองโดยเฉพาะเม่ือเวลาเกิดความเครียด 

ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัความเครียดแนะนาํใหห้วัเราะเม่ือมีความเครียด โดยจดัเวลาสาํหรับงานบนัเทิง 

คุยเร่ืองตลกกบัเพ่ือนหรือดูตลก การหวัเราะจะช่วยลดความตึงเครียดไดเ้ป็นอยา่งดี อยา่ปล่อยใหต้วั

ท่านตึงเครียดมืดมน มองโลกในแง่ดี 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.4 ใหนึ้กว่าท่านสามารถเรียนรู้บางส่ิงจากเหตุการณ์ทุกอยา่ง  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



24 
 

กกกกกกกก5. หลีกเล่ียง 

กกกกกกกกกกกกกก 5.1 หลีกเล่ียงความเครียดเลก็นอ้ย เช่น รถติดก็ออกจากบา้นใหเ้ชา้ข้ึน 

หลีกเล่ียงไปใชเ้สน้ทางอ่ืน 

กกกกกกกกกกกกกกก  5.2 หลีกเล่ียงหรืออยูห่่าง ๆ บุคคลท่ีทาํใหท่้านเครียด เช่น แฟนท่ีข้ีบ่น 

เจา้นายท่ีจุกจิก 

กกกกกกกกกกกกกกก  5.3 หลีกเล่ียงการรับผดิชอบงานท่ีมากเกินไป 

กกกกกกกกกกกกกกก  5.4 เม่ือมีความเครียดใหห้ยดุงานสกัพกัและหลีกหนีจากสถานการณ์ท่ีทาํให้

คุณเครียด 

กกกกกกกกกกกกกก    5.5 หลีกเล่ียงการถกเถียงประเด็นท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดห้รือประเด็นท่ีหาขอ้สรุป

ไม่ได ้ 

กกกกกกกก6. การปรับเปล่ียน เป็นการปรับเปล่ียนกระบวนความคิดและการปฏิบติัตนเพ่ืออนาคต

ท่ีดีกว่า 

กกกกกกกกกกกกกกกก6.1 ปรับเปล่ียนวิธีคิด มองโลกในแง่ดีเสมอไม่พยายามมองโลกในแง่ร้าย 

ทุกปัญหามีทางออก เปล่ียนวิกฤตใหเ้ป็นโอกาส โลกท่ีมีทั้งกลางวนัและกลางคืน พยายามหา

หนทางท่ีจะพลิกสถานการณ์จากร้ายกลายเป็นดี 

กกกกกกกกกกกกกกกก6.2 ปรับเปล่ียนพฤติกรรม รู้จกัปฏิเสธในส่วนท่ีไม่ใช่ความรับผดิชอบของ

ตวัเอง ลดความรีบร้อน หดัทาํงานใหเ้สร็จทีละอยา่ง หดักระจายงานสู่ผูอ่ื้น หางานอดิเรกทาํท่ีทาํให้

หายเบ่ือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก6.3 ปรับเปล่ียนสภาพท่ีทาํงาน ปรึกษากนัเพ่ือลดขอ้ขดัแยง้ในการทาํงาน 

กาํหนดความรับผดิชอบของแต่ละคน กาํหนดเจา้นายใหแ้น่นอน กาํหนดกฎเกณฑท่ี์เอ้ือต่อการ

ทาํงาน มีระบบใหค้าํปรึกษาเร่ืองความเครียด 

กกกกกกกกกกกกกกกก6.4 ปรับเปล่ียนความรู้สึกของตวัเอง หดัสร้างอารมณ์ขนัในภาวะท่ีเครียด 

ยอมรับคาํตาํหนิ รู้จกัผอ่นคลายความเครียด 

 

ตอนที่ 4 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

กกกกกกกกธรณินทร์ กองสุข และคณะ (2548) ไดศึ้กษาความเครียดของคนไทยผลการศึกษาพบว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่มีความเครียดอยูใ่นระดบันอ้ย (58.7%) ปัญหา หรือสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิด

ความเครียด 5 อนัดบัแรก คือ ปัญหาเศรษฐกิจ หรือปัญหาการเงิน ( 49.4%) ปัญหาครอบครัว 

(34.2%) เร่ืองงาน (30.0%) เร่ืองแฟน หรือคู่รัก ( 13.3%) และปัญหาเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมเรียน 

หรือเพ่ือนบา้น (10.5 %) มุมมองต่อปัญหาท่ีทาํใหเ้ครียดส่วนใหญ่เห็นว่ามีทางออก (90.0%) วิธีการ
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จดัการความเครียด 5 อนัดบัแรก คือ ยอมรับในส่ิงท่ีเกิดข้ึน ( 91.3 %) หางานอดิเรกทาํ ( 89.1%) พดู

ระบายกบัผูอ่ื้น (74.4%) ทาํบุญตกับาตร หรือทาํบุญทางศาสนา (65.5%) และออกกาํลงักาย (60.1%) 

กกกกกกกกกฤษฎา ชลวิริยะกุลและคณะ ( 2539) ศึกษาความเครียดของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอน

ปลายในจงัหวดัชยันาท พบว่าส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมลดความเครียดในลกัษณะของการเผชิญ

ปัญหา เช่น การปรับตวัเอง ทาํใจใหส้บาย การแกไ้ขปัญหาท่ีสาเหตุ รีบทาํงานใหเ้สร็จเร็ว ๆ การ

ออกกาํลงักาย การขยนัอ่านหนงัสือ เป็นตน้ แต่จะมีบา้งเป็นส่วนนอ้ยท่ีจะมีกิจกรรมในการลด

ความเครียดในทางท่ีไม่เหมาะสม ไดแ้ก่ การทาํร้ายตนเอง การเก็บตวัอยูค่นเดียว การเล่นการพนนั 

การใชส้ารเสพติด 

กกกกกกกกกนิษฐา เมธาภทัร ( 2540) ศึกษาการสาํรวจภาวะและวิธีจดัการความเครียดและภาวะ

ซึมเศร้าของคนในเขตสาธารณสุข 10 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความเครียดอยูใ่นระดบัสูงถึงรุนแรง คิด

เป็นร้อยละ 42.1 ปัจจยัท่ีประชากรท่ีมีความสมัพนัธก์บัระดบัความเครียด กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น

เกษตรกรมีแนวโนม้ท่ีจะเครียดสูงกว่าคนท่ีทาํธุรกิจส่วนตวั ขา้ราชการ กรรมกร  ลกูจา้ง ตามลาํดบั 

สาํหรับเพศท่ีแตกต่างกนั ระดบัความเครียดไม่แตกต่างกนัและสภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัระดบั

ความเครียดไม่แตกต่างกนั 

กกกกกกกกธงชยั ทวิชาชาติ และคณะ (2541) ศึกษาความเครียดและสุขภาพจิตคนไทย 76 จงัหวดั 

พบว่าอายตุ่างกนั ความเครียดแตกต่างกนั โดยบุคคลท่ีมีอายรุะหว่าง 25 – 44 ปี มีความเครียดสูงกว่า

กลุ่มอ่ืน  

กกกกกกกกสนาม บินชยั (2543) ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างอายแุละความเครียดของ นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค ์พบว่า อายแุตกต่างกนัจะมีความเครียดไม่แตกต่างกนั

กกกกกกกก สมจิตต ์ลุประสงค ์( 2544) ไดศึ้กษาความเครียดของประชาชนจงัหวดันครพนม ผล

การศึกษาพบว่า ประชาชนร้อยละ 91 ไม่มีความเครียด มีเพียงร้อยละ 9 ท่ีมีความเครียดโดยมี

ความเครียดในระดบัเลก็นอ้ย ร้อยละ 5 ปานกลาง ร้อยละ 2 และเครียดมาก ร้อยละ 4.34 ภาวะ

ซึมเศร้า ร้อยละ 4 และความวิตกกงัวล ร้อยละ 3.8 และเม่ือเกิดความเครียด ประชาชนส่วนใหญ่มี

วิธีการท่ีจะจดัการกบัความเครียด 3 อนัดบัแรกดงัน้ี นอนพกัผอ่น ร้อยละ 93.4 ทาํจิตใจใหส้บายไม่

คิดมากร้อยละ 92.7 และชมโทรทศัน์ ฟังเพลง ชมภาพยนตร์ ร้อยละ 89.4 
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บทที่ 3 

วธิีการดําเนินการวจิยั 

 

ระเบียบวธิีที่ใช้ในการศึกษา 

กกกกกกกกในการศึกษาเร่ือง “การศึกษาความแตกต่างของความเครียด และวิธีการจดัการความ 

เครียดจากการเรียน ” ไดก้าํหนดวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ โดยมุ่งศึกษากลุ่มนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4  

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี  

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

กกกกกกกกประชากรในการวิจยั คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา 

องักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมีจาํนวน 424 คน  

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ ชาย หญิง ยอดรวมจาํนวน

 ระดบัชั้นปีท่ี 1 18  95 113 

ระดบัชั้นปีท่ี 2 23 106 129 

ระดบัชั้นปีท่ี 3 29  69  98 

ระดบัชั้นปีท่ี 4 22  62  84 

รวมนกัศึกษา 92 332 424 

      (ท่ีมา: สาํนกังานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลยัศิลปากร 2553) 

 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

กกกกกกกกการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ตอน คือ  

กกกกกกกกตอนที่ 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นการศึกษาถึงขอ้มลูส่วนบุคคล ใน

เร่ือง เพศ ชั้นปีท่ีศึกษา เกรดเฉล่ีย รายไดต่้อเดือน ภูมิลาํเนา สาเหตุท่ีเลือกเรียนสาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษของผูต้อบแบบสอบถาม  
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กกกกกกกกตอนที่ 2 สาเหตุของความเครียดจากการเรียน  เป็นการศึกษาถึงสาเหตุต่าง ๆ ท่ีก่อใหเ้กิด

ความเครียดจากการเรียนซ่ึงประกอบดว้ยความเครียดของนกัศึกษา 8 ดา้น รวมทั้งส้ิน 35 ขอ้ดงัน้ี 

กกกกกกกก1. ความเครียดท่ีเกิดจากการเรียน 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 ผลการเรียนไม่ดี 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 เรียนหนงัสือไม่เขา้ใจ หรือไม่เขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียน 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 กงัวลเร่ืองการสอบ หรือกลวัไดค้ะแนนไม่ดี ทาํขอ้สอบไดค้ะแนนนอ้ย 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.4 การบา้นมีมากเกินไป หรือทาํรายงานส่งอาจารยไ์ม่ทนัตามกาํหนด 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.5 ตารางเรียนในแต่ละวนัมีมากเกินไป 

กกกกกกกก2. ความเครียดท่ีเกิดจากอาจารย ์หรือสถานศึกษา 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 ความสมัพนัธก์บัอาจารยบ์างท่านไม่ดี 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 การเรียนการสอนเร่งรัดเกินไป 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.3 มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตร กิจกรรมอ่ืน ๆ มากไป เช่น กิจกรรมรับนอ้ง  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.4 อุปกรณ์ในการศึกษาไม่เพียงพอ เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี อุปกรณ์สารสนเทศ  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.5 สถานท่ีในการอ่านหนงัสือนอ้ยเกินไป 

กกกกกกกก3. ความเครียดท่ีเกิดจากตนเอง 

กกกกกกกกกกกกกกกก 3.1 ไม่มีเวลาเป็นของตนเอง ไม่สามารถแบ่งเวลาเรียน หรือทาํกิจกรรม   

อ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2 นอนหลบัพกัผอ่นไม่เพียงพอ 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.3 ร่างกายอ่อนแอ หรือมีโรคประจาํตวั 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.4 รู้สึกไม่สบายใจท่ีอะไรไม่เป็นอยา่งท่ีคิด 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.5 รู้สึกไม่มัน่ใจในตนเอง 

กกกกกกกก4. ความเครียดท่ีเกิดจากการเงิน 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.1 เงินไม่พอใชใ้นบางเดือน 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2 ตอ้งทาํงานพิเศษเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.3 ครอบครัวมีฐานะยากจนหรือมีรายไดไ้ม่แน่นอน 

กกกกกกกก5. ความเครียดท่ีเกิดจากเพ่ือน 
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กกกกกกกกกกกกกกกก5.1 ไม่มีเพ่ือน หรือขาดเพ่ือนท่ีจริงใจ 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.2 เพ่ือนชอบเอารัดเอาเปรียบ 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.3 เพ่ือนชอบสร้างปัญหา หรือความเดือดร้อน 

กกกกกกกก6. ความเครียดท่ีเกิดจากครอบครัว 

กกกกกกกกกกกกกกกก6.1 สมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยเร้ือรัง หรือร้ายแรง 

กกกกกกกกกกกกกกกก6.2 คนในครอบครัวขดัแยง้หรือทะเลาะกนั 

กกกกกกกกกกกกกกกก6.3 บิดา มารดาเขม้งวดมากเกินไป 

กกกกกกกกกกกกกกกก6.4 บิดา มารดาคาดหวงัในตวัคุณมากเกินไป 

กกกกกกกกกกกกกกกก6.5 ครอบครัวไม่รับฟังความคิดเห็นของคุณ 

กกกกกกกกกกกกกกกก6.6 คุณรู้สึกขาดความอบอุ่นในครอบครัว 

กกกกกกกกกกกกกกกก6.7 บิดา มารดาหยา่ร้าง 

กกกกกกกก7. ความเครียดท่ีเกิดจากบริเวณท่ีพกัอาศยั 

กกกกกกกกกกกกกกกก7.1 เพ่ือนร่วมหอ้งชอบสร้างปัญหา หรือนาํความเดือดร้อนมาให ้

กกกกกกกกกกกกกกกก7.2 บริเวณท่ีพกัมีปัญหามลภาวะ เช่น ขยะ นํ้ าเสีย เสียงดงั เป็นตน้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก7.3 บริเวณท่ีพกัไม่มีความปลอดภยัดา้นชีวิตและทรัพยสิ์น 

กกกกกกกก8. ความเครียดท่ีเกิดจากเหตุการณ์ หรือการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน 

กกกกกกกกกกกกกกกก8.1 ผดิหวงัเร่ืองความรัก 

กกกกกกกกกกกกกกกก8.2 สูญเสียส่ิงของ หรือคนใกลชิ้ด 

กกกกกกกกกกกกกกกก8.3 วิถีชีวิตเปล่ียนไป เช่น ยา้ยท่ีอยู ่ฐานะครอบครัวยากจนลง เป็นตน้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก8.4 สถานการณ์ทางการเมืองท่ีไม่มัน่คง 

กกกกกกกก ลกัษณะของแบบสอบถามในตอนท่ี 2 น้ีเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราจดัอนัดบั 5 

ระดบัของ ลิเคร์ท (Likert five rating scale) โดยกาํหนดค่าระดบัความคิดเห็นดงัน้ี 

กกกกกกกก1 หมายถึง  ทาํใหเ้กิดความเครียดนอ้ยท่ีสุด  

กกกกกกกก2 หมายถึง  ทาํใหเ้กิดความเครียดนอ้ย  

กกกกกกกก3 หมายถึง  ทาํใหเ้กิดความเครียดปานกลาง  

กกกกกกกก4 หมายถึง  ทาํใหเ้กิดความเครียดมาก  
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กกกกกกกก5 หมายถึง  ทาํใหเ้กิดความเครียดมากท่ีสุด  

กกกกกกกกการแปลผลการใหค้วามสาํคญัค่าเฉล่ีย เกณฑก์ารจดัระดบัค่าเฉล่ีย มีสูตรคาํนวณดงัน้ี

(เปรียบตา ครองบุญ : 2544, อา้งถึงใน วิทยา 2548 : 29)  

ความกวา้งของระดบัชั้น   =        ค่าสูงสุด – ค่าตํ่าสุด 

            จาํนวนชั้น 

                                                                                                         

     =   (5-1) 

         5 

                                                 

     =   0.8 

ดงันั้นการแปลผล  

กกกกกกกก1.00-1.80 คะแนน หมายถึง  มีความสาํคญันอ้ยท่ีสุด  

กกกกกกกก1.81-2.60 คะแนน หมายถึง  มีความสาํคญันอ้ย  

กกกกกกกก2.61-3.40 คะแนน หมายถึง  มีความสาํคญัปานกลาง  

กกกกกกกก3.41-4.20 คะแนน หมายถึง  มีความสาํคญัมาก  

กกกกกกกก4.21-5.00 คะแนน หมายถึง  มีความสาํคญัมากท่ีสุด  

กกกกกกกกตอนที่ 3 แบบประเมินและทดสอบความเครียด เป็นการศึกษาขอ้มลูดา้นความเครียด ซ่ึง

สอบถามเก่ียวกบัอาการ ความรู้สึก และพฤติกรรมต่าง ๆ ของนกัศึกษาในรอบ 2 เดือนท่ีผา่นมา ใน

ส่วนน้ีผูว้ิจยัไดค้น้ควา้จากตาํราท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเป็นแบบทดสอบท่ีจดัทาํข้ึนโดยกระทรวง

สาธารณสุข ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีคาํตอบ

เป็นทางเลือก 4 ระดบั ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน คือกกกกกกกก 

กกกกกกกกไม่เคยเลย  = 0 คะแนน 

กกกกกกกกเป็นคร้ังคราว = 1 คะแนน 

กกกกกกกกเป็นบ่อยๆ  = 2 คะแนน 

กกกกกกกกเป็นประจาํ  = 3 คะแนน 

กกกกกกกก วิธีการตอบแบบสอบถามแต่ละขอ้ กาํหนดใหผู้ต้อบเลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว 

หลงัจากนั้นรวมคะแนนว่ามีคะแนนรวมเป็นเท่าไหร่แลว้จึงดูผลการประเมินความเครียด โดยแต่ละ

ช่องคาํตอบมีความหมายดงัต่อไปน้ี 
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ผลการประเมินความเครียด  

กกกกกกกก6-17 คะแนน  หมายถึง  ปกติ หรือไม่เครียด 

กกกกกกกก18-25 คะแนน หมายถึง  เครียดสูงกว่าปกติ หรือมีความเครียดเลก็นอ้ย 

กกกกกกกก26-29 คะแนน หมายถึง  เครียดปานกลาง 

กกกกกกกก30 คะแนนข้ึนไป หมายถึง  เครียดมาก  

คาํช้ีแจง 

กกกกกกกกระดบัคะแนน 0-5 คาํตอบของท่านแสดงใหเ้ห็นว่า ท่านมีความเครียดอยูใ่นระดบัตํ่ากว่า

เกณฑป์กติอยา่งมาก ซ่ึงในความเป็นจริงมีความเป็นไปไดเ้พียงเลก็นอ้ยเท่านั้นท่ีจะมีความเครียดใน

ระดบัตํ่ามากเช่นน้ี 

กกกกกกกกช่วงคะแนนของคาํตอบจากแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 4 ช่วงไดแ้ก่ 

กกกกกกกก ช่วงท่ี 1 มีระดบัคะแนนตั้งแต่ 6 - 17 คะแนน หมายถึง ปกติ ไม่เครียด เป็นคาํตอบท่ี

แสดงใหเ้ห็นว่าท่านมีความเครียดอยูใ่นเกณฑป์กติ นัน่หมายความว่าท่านสามารถจดัการกบั

ความเครียดท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนัและสามารถปรับตวักบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

รู้สึกพึงพอใจเก่ียวกบัตวัเองและส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก รู้สึกมีพลงั มีชีวิตชีวา กระตือรือร้น มอง

ส่ิงเร้าหรือเหตุการณ์รอบตวัว่าเป็นส่ิงท่ีทา้ทายความสามารถ มีความสามารถในการจดัการกบัส่ิง

ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ผลผลิตของการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง ความเครียดในระดบัน้ีถือว่ามี

ประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั เป็นแรงจูงใจท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จในชีวิตได ้

กกกกกกกก ช่วงท่ี 2 มีระดบัคะแนนตั้งแต่ 18 - 25 คะแนน หมายถึง มีความเครียดสูงกว่าปกติ

เลก็นอ้ย หมายความว่า ท่านมีความไม่สบายใจอนัเกิดปัญหาจากการดาํเนินชีวิตประจาํวนั เช่น 

ปัญหาจากการเรียน ปัญหาจากการเงิน ปัญหาครอบครัว ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างบุคคล เป็นตน้ 

โดยท่ีปัญหานั้นยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข ซ่ึงถือว่าเป็นความเครียดท่ีพบไดใ้นชีวิตประจาํวนั นกัศึกษา

อาจไม่รู้ตวัว่ามีความเครียดหรืออาจรู้สึกไดจ้ากการเปล่ียนแปลงของร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึก และ

พฤติกรรมบา้งเลก็นอ้ยแต่ไม่ชดัเจนและยงัพอทนได ้ความเครียดในระดบัน้ีไม่เป็นผลเสียต่อการ

ทาํงาน และการดาํเนินชีวิต 

กกกกกกกกช่วงท่ี 3 มีระดบัคะแนนตั้งแต่ 26 - 29 คะแนน หมายถึง มีความเครียดอยูใ่นระดบัปาน

กลาง หมายความว่าขณะน้ีท่านมีความตึงเครียดในระดบัท่ีค่อนขา้งสูงและไดรั้บความเดือดร้อนเป็น
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อยา่งมาก จากปัญหาทางอารมณ์ท่ีเกิดจากปัญหาความขดัแยง้และวิกฤตการณ์ในชีวิต โดยท่านอาจ

สงัเกตไดจ้ากอาการแสดงออกของการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ ความคิด พฤติกรรม และ

การดาํเนินชีวิตส่ิงเหล่าน้ีเป็นสญัญาณเตือนขั้นตน้ว่าท่านกาํลงัเผชิญกบัภาวะวิกฤติและความขดัแยง้ 

ซ่ึงท่านจดัการหรือแกไ้ขดว้ยความยากลาํบาก ความเครียดในระดบัน้ี มีผลกระทบต่อการดาํเนิน

ชีวิต จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีท่านตอ้งรีบหาทางคล่ีคลายหรือแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ต่าง ๆ ใหล้ดนอ้ยลงหรือ

หมดไป 

กกกกกกกก ช่วงท่ี 4 มีระดบัคะแนนตั้งแต่ 30 คะแนนข้ึนไป หมายถึง มีความเครียดอยา่งมาก 

หมายความว่า ขณะน้ีท่านกาํลงัตกอยูใ่นสภาวะตึงเครียดหรือกาํลงัเผชิญวิกฤตการณ์ในชีวิตอยา่ง

รุนแรง ความเครียดในระดบัน้ีถือว่ามีความรุนแรงสูงมาก หากท่านปล่อยใหมี้ความเครียดต่อไปโดย

ไม่ไดด้าํเนินการแกไ้ขอยา่งเหมาะสมและถกูวิธี อาจนาํไปสู่ความเจ็บป่วยทางจิตท่ีรุนแรงซ่ึงส่งผล

เสียต่อตนเองและบุคคลใกลชิ้ด 

กกกกกกกกตอนที่ 4  ขอ้มลูวิธีการจดัการกบัความเครียด เป็นการศึกษาขอ้มลูต่าง ๆ ในการจดัการ

กบัความเครียดท่ีเกิดข้ึนซ่ึงสอบถามเก่ียวกบัวิธีการจดัการกบัความเครียดท่ีนกัศึกษาผูต้อบ

แบบสอบถามปฏิบติั เพ่ือช่วยลดความเครียดใหก้บัตนเอง 

กกกกกกกกตอนที่ 5  เป็นขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ ซ่ึงเป็นลกัษณะของคาํถามปลายเปิด  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกกการวิจยัคร้ังน้ี ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูจากการทาํแบบสอบถามของผูใ้หข้อ้มลูนกัศึกษา

ชั้นปีท่ี 1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในการศึกษาคร้ังน้ีมีทั้งหมด 2 ส่วนคือ ขอ้มลูปฐมภูมิและ

ขอ้มลูทุติยภูมิ โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงัน้ี 

กกกกกกกก 1. ผูท้าํวิจยัแจกแบบสอบถามดว้ยตนเอง ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ Non Probability 

Sampling โดยการใชก้ารสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก  (Convenience Sampling technique) ซ่ึงศึกษาตาม

ชั้นปีของนกัศึกษา และแจกแบบสอบถามใหก้บันกัศึกษาทุกคนท่ีศึกษาอยูใ่น สาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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การแจกแบบสอบถามใหก้บันกัศึกษาทุกชั้นปีจะทาํใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของสาเหตุของความ 

เครียดและการจดัการกบัความเครียดท่ีแตกต่างกนัของนกัศึกษาในแต่ละชั้นปี 

กกกกกกกก2. รวบรวมแบบสอบถามท่ีแจกใหแ้ก่ประชากรคืนกลบัมาแลว้นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บ

มาตรวจสอบความถกูตอ้ง และความสมบูรณ์ของคาํตอบ แลว้นาํขอ้มลูมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีทางสถิติ 

กกกกกกกก3. ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอ้มลูตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึง เดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2553 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกก หลงัจากดาํเนินการจดัเก็บขอ้มลูจากแบบสอบถามท่ีไดจ้ากกลุ่มประชากร และ

ตรวจสอบความถกูตอ้งเรียบร้อยแลว้ นาํขอ้มลูมาวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม 

Microsoft Excel และ SPSS (Statistical Package for Social Science) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

กกกกกกกก 1. ขอ้มลูส่วนบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ ชั้นปีท่ีศึกษา เกรดเฉล่ียสะสม รายไดต่้อเดือน 

ภูมิลาํเนา สาเหตุท่ีเลือกเรียนสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษของบุคคลผูต้อบ

แบบสอบถาม นาํมาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายตวัแปรท่ีใช้

ในการวิจยัคร้ังน้ี 

กกกกกกกก2. วิเคราะห์ขอ้มลูดา้นสาเหตุของความเครียดท่ีเกิดจากการเรียน จากนั้นนาํมาแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

กกกกกกกก3. วิเคราะห์ขอ้มลูดา้นความเครียดซ่ึงสอบถามเก่ียวกบัอาการ ความรู้สึก และพฤติกรรม

ต่าง ๆ ของนกัศึกษาในรอบ 2 เดือนท่ีผา่นมา โดยการใหค้ะแนนแต่ละขอ้แลว้นาํมารวบรวมคะแนน

ของแต่ละคน เพ่ือดูผลการประเมินว่าอยูใ่นช่วงใดและความหมายอยา่งไร หลงัจากนั้นนาํมาแจก

แจงความถ่ี  (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

กกกกกกกก4. ขอ้มลูวิธีการจดัการกบัความเครียด นาํมาแจกแจงความถ่ี  (Frequency) และร้อยละ 

(Percentage) เพ่ือทราบถึงวิธีการจดัการกบัความเครียดว่าวิธีใดนาํมาใชม้ากหรือนอ้ยเพียงใด  
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัความแตกต่างของความเครียดและวิธีการจดัการ

ความเครียดจากการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 – 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มลูจาก

การตอบแบบสอบถามของนกัศึกษามาวิเคราะห์ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดย

ใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูปเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชต้ารางประกอบคาํบรรยาย ซ่ึง

มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี                                                                                       

กกกกกกกกตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม               

กกกกกกกกตอนท่ี 2 การวิเคราะห์สาเหตุของความเครียดดา้นต่าง ๆ ของนกัศึกษา โดยทาํการศึกษา

ความเครียดทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่             

กกกกกกกกกกกกกกกก1. ความเครียดท่ีเกิดจากการเรียน     กก

กกกกกกกกกกกก    กก 2. ความเครียดท่ีเกิดจากอาจารย ์หรือสถานศึกษา   กก

กกกกกกกกกกกกกกกก3. ความเครียดท่ีเกิดจากตนเอง     กก

กกกกกกกกกกกกกกกก4. ความเครียดท่ีเกิดจากการเงิน     กก

กกกกกกกกกกกกกกกก5. ความเครียดท่ีเกิดจากเพ่ือน     กก

กกกกกกกกกกกกกกกก6. ความเครียดท่ีเกิดจากครอบครัว     กก

กกกกกกกกกกกกกกกก7. ความเครียดท่ีเกิดจากบริเวณท่ีพกัอาศยั         

กกกกกกกกกกกกกกกก 8. ความเครียดท่ีเกิดจากเหตุการณ์ หรือการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน                      

กกกกกกกกตอนท่ี 3 วิเคราะห์แบบทดสอบและการประเมินผลของความเครียด                       

กกกกกกกกตอนท่ี 4 วิเคราะห์วิธีการจดัการความเครียดของนกัศึกษา                       

กกกกกกกกตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ 
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ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม                                                        

กกกกกกกกการวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ัง

น้ี คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ชั้นปีท่ี 1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะ

วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาํนวน 372 คน โดยหา

ค่าความถ่ี และร้อยละ สามารถจาํแนกขอ้มลูผูต้อบแบบสอบถาม ดงัปรากฏในตารางท่ี 1 

                                                                         

ตารางท่ี  1 จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามเพศ ชั้นปีท่ีศึกษา เกรดเฉล่ียสะสม 

รายไดต่้อเดือน ภูมิลาํเนา และสาเหตุท่ีเลือกเรียนสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ   

        ชาย 85 22.8 

        หญิง 287 77.2 

2. ชั้นปีท่ีศึกษา   

        ปี 1 99 26.6 

        ปี 2 101 27.2 

        ปี 3 90 24.2 

        ปี 4 
82 22.0 

3. เกรดเฉลี่ยสะสม   

        ต ํ่ากว่า 2.00 7 1.9 

        2.01-2.50 61 16.4 

        2.51-3.00 138 37.1 

        3.01-3.50 129 34.7 

        3.51-4.00 37 9.9 

4. รายไดต่้อเดือน   

        ต ํ่ากว่า 3,000บาท 46 12.4 

        3,001-4,000 บาท 111 29.8 

        4,001-5,000 บาท 119 32.0 

        มากกว่า 5,001 บาทข้ึนไป 96 25.8 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

5. ภูมิลาํเนา   

        ภาคเหนือ  15  4.0 

        ภาคกลาง 225 60.5 

        ภาคอีสาน  18  4.8 

        ภาคใต ้  38 10.2 

        ภาคตะวนัตก  57 15.3 

        ภาคตะวนัออก  19  5.1 

6. สาเหตุท่ีเลือกเรียนสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ   

        ผูป้กครองตอ้งการใหเ้รียน  32  8.6 

        เป็นสาขาท่ีน่าสนใจ 280 75.3 

        ตรงกบัความตอ้งการของตลาด  55 14.8 

        ไดทุ้นการศึกษา  5   1.3 

                                   

กกกกกกกกจากตารางท่ี 1 พบว่านกัศึกษาส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามคร้ังน้ีเป็นเพศหญิงจาํนวน 

287 คน  (ร้อยละ 77.2)  และเพศชายจาํนวน 85 คน  (ร้อยละ 22.8)  ซ่ึงแบ่งเป็นชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 99 

คน (ร้อยละ 26.6) ชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 101 คน  (ร้อยละ 27.2) ชั้นปีท่ี 3 จาํนวน 90 คน  (ร้อยละ 24.2) 

ชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 82 คน (ร้อยละ 22) นกัศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ียสะสมอยูใ่นระดบั 2.51-3.00 

จาํนวน 138 คน (ร้อยละ 37.1)  มีรายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง 4,001 - 5,000 บาท จาํนวน 119 คน (ร้อย

ละ 32) ส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นภาคกลาง จาํนวน 225 คน  (ร้อยละ 60.5)  และนกัศึกษาส่วนมากท่ี

เลือกเรียนสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ เน่ืองจากเป็นสาขาท่ีน่าสนใจจาํนวน  280  

คน (ร้อยละ 75.3)           

                                                                                        

ตอนที่ 2 การวเิคราะห์สาเหตุของความเครียดในด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา                                                     

กกกกกกกกการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัระดบัความเครียดในดา้นต่างๆของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและรวบรวมสาเหตุต่าง ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดไว ้ 8 ดา้น ซ่ึงไดว้ิเคราะห์จากการ

หาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนาํเสนอผลการทดสอบ ในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความเครียดในดา้นต่างๆ  

 

 

 

 

สาเหตุของความเครียด 

ระดับความคิดเห็น 
ระดบั

ความ 

เครียด 

จํานวน 

ร้อยละ 

(5) 

 

จํานวน 

ร้อยละ

(4) 

จํานวน 

ร้อยละ

(3) 

จํานวน 

ร้อยละ  

(2) 

จํานวน 

ร้อยละ

(1) 

X            S.D. 

1. ความเครียดท่ีเกิดจาก

การเรียน                          

1.1 ผลการเรียนไม่ดี 

 

84 

 

145 

 

106 

 

27 

 

10 

 

3.72 

 

 

0.98 

 

 

มาก 

 
22.6 39.0 28.5 7.3 2.7 

1.2 เรียนหนงัสือไม่เขา้ใจ

,ไม่เขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียน 

58 153 129 25 7 
3.62 0.89 มาก 

15.6 41.1 34.7 6.7 1.9 

1.3 กงัวลเร่ืองการสอบได้

คะแนนไม่ดี 

114 148 91 15 4  

3.95 

 

 

0.89 

 

               

มาก 

 

30.6 39.8 24.5 4.0 1.1 

1.4 มีการบา้นมากเกินไป ,

ทาํงานส่งไม่ทนักาํหนด 

44 127 152 38 11 
3.42 0.92 มาก 

11.8 34.1 40.9 10.2 3.0 

1.5 ตารางเรียนในแต่ละวนั

มีมากเกินไป 

33 88 177 55 19 
3.16 0.95 

ปาน

กลาง 8.9 23.7 47.6 14.8 5.1 

รวม 3.57 0.74 มาก 

2. ความเครียดจาก

สถานศึกษา                      

2.1 ความสัมพนัธ์กบั

อาจารยบ์างท่านไม่ดี  

 

                

18 

 

                

83 

 

             

118 

 

               

88 

 

                      

65 

 

         

2.73 

 

 

 

1.13 

 

 

                

ปาน

กลาง 

 

4.8 22.3 31.7 23.7 17.5 
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ำนกัหอ
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ตารางท่ี 2 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเครียดในดา้นต่าง ๆ (ต่อ) 

 

 

สาเหตุของความเครียด 

ระดับความคิดเห็น 

 

 

  

 

              

ระดบั

ความ 

เครียด 

จํานวน 

ร้อยละ 

(5) 

 

จํานวน 

ร้อยละ

(4) 

จํานวน 

ร้อยละ

(3) 

จํานวน 

ร้อยละ  

(2) 

จํานวน 

ร้อยละ

(1) 

          

X           

       

S.D. 

2.2 การเรียนการสอน

เร่งรัดเกินไป 

39 102 143 68 20 
3.19 1.02 

ปาน

กลาง 10.5 27.4 38.4 18.3 5.4 

2.3 มีกิจกรรมอ่ืนๆมาก

เกินไป 

23 79 146 79 45         

2.88 

 

        

1.07 

 

             

ปาน

กลาง 

 

6.2 21.2 39.2 21.2 12.1 

2.4 อุปกรณ์ในการศึกษาไม่

พอ 

20 59 132 91 70 
2.65 1.11 

ปาน

กลาง 
5.4 15.9 35.5 24.5 18.8 

2.5 สถานท่ีอ่านหนงัสือ

นอ้ยเกินไป 

47 76 137 64 48 
3.03 1.18 

ปาน

กลาง 
12.6 20.4 36.8 17.2 12.9 

รวม 2.89 1.10 ปาน

 
3. ความเครียดท่ีเกิดจาก

ตนเอง                                    

3.1 ไม่สามารถแบ่งเวลา

เรียน / ทาํกิจกรรมอ่ืนๆ ได้ 

 

38 

 

97 

 

148 

 

62 

 

27 
          

3.15 

      

1.05 

                         

ปาน

กลาง 
10.2 26.1 39.8 16.7 7.3 

3.2 นอนหลบัพกัผอ่นไม่

เพียงพอ 

66 124 128 39 15         

3.50 

 

 

1.02 

 

              

มาก 

 

17.7 33.3 34.4 10.5 4.0 

3.3 มีโรคประจาํตวั  
22 75 115 74 86 

2.66 1.20 
ปาน

กลาง 
5.9 20.2 30.9 19.9 23.1 

3.4 รู้สึกไม่สบายใจท่ีไม่

เป็นอยา่งท่ีคิด 

52 109 127 55 29          

3.27 

 

 

1.11 

 

             

ปาน

กลาง 

 

14.0 29.3 34.1 14.8 7.8 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38 
 

ตารางท่ี 2 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเครียดในดา้นต่าง ๆ (ต่อ) 

 

 

สาเหตุของความเครียด 

ระดับความคิดเห็น               

ระดบั

ความ 

เครียด 

จํานวน 

ร้อยละ 

(5) 

 

จํานวน 

ร้อยละ

(4) 

จํานวน 

ร้อยละ

(3) 

จํานว

น ร้อย

ละ  (2) 

จํานวน 

ร้อยละ(1) X  S.D. 

3.5 รู้สึกไม่มัน่ใจในตนเอง 

32 100 146 56 38 

3.09 1.08 
ปาน

กลาง 8.6 26.9 39.2 15.1 10.2 

รวม 3.13 1.09 ปาน

กลาง 

4. ความเครียดท่ีเกิดจาก

การเงิน                                  

4.1 เงินไม่พอใชใ้นบาง

เดือน 

 

60 

 

84 

 

109 

 

62 

 

57 

 

3.08 

 

 

1.28 

 

                              

ปาน

กลาง 

 

16.1 22.6 29.3 16.7 15.3 

4.2 ทาํงานพิเศษเพ่ือช่วย

แบ่งเบาภาระครอบครัว 

19 61 89 74 129 

2.37 1.25 นอ้ย 

5.1 16.4 23.9 19.9 34.7 

4.3 ครอบครัวมีฐานะ

ยากจน,มีรายไดไ้ม่แน่นอน 

24 64 105 76 103 

2.54 1.24 นอ้ย 

6.5 17.2 28.2 20.4 27.7 

รวม 2.66 1.25 ปาน

กลาง 
5. ความเครียดท่ีเกิดจาก

เพื่อน                                

5.1 ไม่มีเพ่ือน ,ขาดเพ่ือนท่ี

จริงใจ 

                                   

26 

                  

67 

                 

90 

                

89 

                 

100  

2.54 

 

1.25 

 

นอ้ย 
7.0 18.0 24.2 23.9 26.9 

5.2 เพ่ือนชอบเอารัดเอา

เปรียบ 

36 49 96 97 94 

2.56 1.26 นอ้ย 

9.7 13.2 25.8 26.1 25.3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเครียดในดา้นต่าง ๆ (ต่อ) 

 

 

สาเหตุของความเครียด 

ระดับความคิดเห็น              

ระดบั

ความ 

เครียด 

จํานวน 

ร้อยละ 

(5) 

 

จํานวน 

ร้อยละ

(4) 

จํานวน 

ร้อยละ

(3) 

จํานวน 

ร้อยละ  

(2) 

จํานวน 

ร้อยละ

(1) 

X  S.D. 

5.3 เพ่ือนชอบสร้างปัญหา 
29 56 79 102 106 

2.46 1.26 นอ้ย 

7.8 15.1 21.2 27.4 28.5 

รวม 2.52 1.25 นอ้ย 

6. ความเครียดท่ีเกิดจาก

ครอบครัว                                  

6.1 คนในครอบ ครัว

เจ็บป่วยเร้ือรัง 

 

27 

 

45 

 

 59 

 

63 

 

 178 

 

 

2.14 

 

 

 

1.32 

 

 

           

นอ้ย 

 

7.3 12.1 15.9 16.9 47.8 

6.2  คนในครอบ ครัว

ขดัแยง้กนั  

23 53 74 54 168 

2.22 1.31 นอ้ย 

6.2 14.2 19.9 14.5 45.2 

6.3 บิดา-มารดาเขม้งวด

มาก 

20 45 80 84 143      

2.23 

 

  

1.23 

 

               

นอ้ย 

 

5.4 12.1 21.5 22.6 38.4 

6.4 บิดา-มารดาคาดหวงัใน

ตวัคุณมากเกินไป 

34 72 107 63 96 

2.69 1.29 
ปาน

กลาง 9.1 19.4 28.8 16.9 25.8 

6.5 ครอบครัวไม่รับฟัง

ความคิดเห็นของคุณ  

19 49 82 67 155    

2.22 

 

  

1.25 

 

               

นอ้ย 

 

5.1 13.2 22.0 18.0 41.7 

6.6 คุณรู้สึกขาดความ

อบอุ่นในครอบครัว  

19 59 59 48 187 

2.13 1.32 นอ้ย 

5.1 15.9 15.9 12.9 50.3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเครียดในดา้นต่าง ๆ (ต่อ) 

 

 

สาเหตุของความเครียด 

ระดับความคิดเห็น              

ระดบั

ความ 

เครียด 

จํานวน 

ร้อยละ 

(5) 

 

จํานวน 

ร้อยละ

(4) 

จํานวน 

ร้อยละ

(3) 

จํานวน 

ร้อยละ  

(2) 

จํานวน 

ร้อยละ

(1) 

    

X                

  

S.D. 

6.7 บิดา-มารดาหยา่ร้าง 

23 22 69 26 232 

1.87 1.26 นอ้ย 

6.2 5.9 18.5 7.0 62.4 

รวม 2.21 1.28 นอ้ย 

7. ความเครียดในบริเวณ

ท่ีพักอาศัย                          

7.1 เพ่ือนร่วมหอ้งชอบ

สร้างปัญหา 

 

 31 

 

 

64 

 

 

84 

 

 

76 

 

 

117 

 

 

2.51 

 

 

1.31 

 

 

นอ้ย 

 
8.3 17.2 22.6 20.4 31.5 

7.2 บริเวณท่ีพกัมีปัญหา

มลภาวะ เช่น ขยะ นํ้ าเสีย  

45 86 113 57 71 

2.94 1.27 
ปาน

กลาง 
12.1 23.1 30.4 15.3 19.1 

7.3 บริเวณท่ีพกัไม่

ปลอดภยัในชีวิต, 

ทรัพยสิ์น 

30 50 113 82 97 

2.55 1.23 นอ้ย 

8.1 13.4 30.4 22.0 26.1 

รวม 2.66 1.27 ปาน

 

8. ความเครียดจากการ

เปลี่ยน แปลงในชีวติ                           

8.1 ผิดหวงัเร่ืองความรัก 

 

             

39 

 

              

59 

 

              

87 

 

              

70 

 

             

117 

 

 

2.55 

 

 

1.35 

 

 

นอ้ย 10.5 15.9 23.4 18.8 31.5 

8.2 สูญเสียส่ิงของ, คน

ใกลชิ้ด 

40 65 91 67 109   

2.62 

 

  

1.34 

 

             

ปาน

กลาง 

 

10.8 17.5 24.5 18.0 29.3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเครียดในดา้นต่าง ๆ (ต่อ) 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 2 พบว่าความเครียดของนกัศึกษาโดยรวมทั้ง 8 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง 

( X  = 2.77, S.D. = 1.16) ซ่ึงความเครียดท่ีเกิดจากการเรียนของนกัศึกษานั้นอยูใ่นระดบัมาก                        

( X  = 3.57, S.D. = 0.74)  โดยความเครียดท่ีเกิดจากความกงัวลเร่ืองการสอบหรือกลวัไดค้ะแนนไม่

ดีมากท่ีสุด ( X  = 3.95, S.D. = 0.89) รองลงมา คือ ผลการเรียนไม่ดี ( X  = 3.72, S.D. = 0.98)  และ

ความเครียดท่ีเกิดจากรู้สึกว่าตารางเรียนในแต่ละวนัมีมากเกินไปนอ้ยท่ีสุด ( X = 3.16, S.D. = 0.95)   

กกกกกกกก ความเครียดท่ีเกิดจากอาจารยห์รือสถานศึกษาของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง                  

( X  = 2.89, S.D. = 1.10) โดยความเครียดเกิดจากรู้สึกว่าการเรียนการสอนเร่งรัดเกินไปมากท่ีสุด               

( X  = 3.19, S.D. = 1.02) รองลงมา คือ รู้สึกว่าสถานท่ีในการอ่านหนงัสือมีนอ้ยเกินไป  ( X  = 3.03, 

S.D. = 1.18) และความเครียดท่ีเกิดจากอุปกรณ์ในการศึกษาไม่เพียงพอ เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี อุปกรณ์

สารสนเทศ ฯลฯ นอ้ยท่ีสุด ( X  = 2.65, S.D. = 1.11) 

กกกกกกกก ความเครียดท่ีเกิดจากตนเองของนกัศึกษานั้นมีความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง                                            

( X  = 3.13, S.D. = 1.09) โดยความเครียดท่ีเกิดจากการนอนหลบัพกัผอ่นไม่เพียงพอมากท่ีสุด               

 

สาเหตุของความเครียด 

ระดับความคิดเห็น                    

ระดบั

ความ 

เครียด 

จํานวน 

ร้อยละ 

(5) 

 

จํานวน 

ร้อยละ

(4) 

จํานวน 

ร้อยละ

(3) 

จํานวน 

ร้อยละ  

(2) 

จํานวน 

ร้อยละ

(1) 

X  S.D. 

8.3 วิถีชีวิตเปล่ียนไปจาก

เดิม  

25 61 93 72 121 

2.45 1.27 นอ้ย 

6.7 16.4 25.0 19.4 32.5 

8.4 สถานการณ์ทาง

การเมืองท่ีไม่มัน่คง 

32 56 105 71 107  

2.55 

 

1.28 

               

นอ้ย 
8.6 15.1 28.2 19.1 28.8 

รวม 2.54 1.31 นอ้ย 

รวมทั้ง 8 ดา้น 2.77 1.16 ปาน

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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( X  = 3.50, S.D. = 1.02) รองลงมา คือ รู้สึกไม่สบายใจเม่ือส่ิงใด ๆ ไม่เป็นไปอยา่งท่ีคิด ( X  = 3.27, 

S.D. = 1.11) และความเครียดท่ีเกิดจากร่างกายอ่อนแอหรือมีโรคประจาํตวันอ้ยท่ีสุด  ( X  = 2.66, 

S.D. = 1.20)   

กกกกกกกก ความเครียดท่ีเกิดจากการเงินของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( X  = 2.66, S.D. = 

1.25) โดยความเครียดเกิดจากเงินไม่พอใชใ้นบางเดือนมากท่ีสุด ( X  = 3.08, S.D. = 1.28) รองลงมา

คือ ครอบครัวมีฐานะยากจนหรือมีรายไดไ้ม่แน่นอน  ( X  = 2.54, S.D. = 1.24) และความเครียดท่ี

เกิดจากการตอ้งทาํงานพิเศษเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวนอ้ยท่ีสุด ( X  = 2.37, S.D. = 1.25)  

กกกกกกกกความเครียดท่ีเกิดจากเพ่ือนของนกัศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ย ( X  = 2.52, S.D. = 1.25) โดย

ความเครียดเกิดจากเพ่ือนชอบเอารัดเอาเปรียบมากท่ีสุด ( X  = 2.56, S.D. = 1.26) รองลงมา คือ ไม่มี

เพ่ือนหรือขาดเพ่ือนท่ีจริงใจ  ( X  = 2.54, S.D. = 1.25) และความเครียดท่ีเกิดจากเพ่ือนชอบสร้าง

ปัญหา หรือความเดือดร้อนนอ้ยท่ีสุด ( X  = 2.46, S.D. = 1.26) 

กกกกกกกกความเครียดท่ีเกิดจากครอบครัวของนกัศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ย ( X  = 2.21, S.D. = 1.28)   

โดยความเครียดเกิดจากบิดา มารดาคาดหวงัในตวัคุณมากเกินไปมากท่ีสุด ( X  = 2.69, S.D. = 1.29)   

รองลงมา คือ บิดา มารดาเขม้งวดมากเกินไป  ( X  = 2.23, S.D. = 1.23) และความเครียดท่ีเกิดจาก

บิดา มารดาหยา่ร้างนอ้ยท่ีสุด ( X  = 1.87, S.D. = 1.26)      

กกกกกกกก ความเครียดท่ีเกิดจากบริเวณท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง                                

( X  = 2.66, S.D. = 1.27) โดยความเครียดท่ีเกิดจากบริเวณท่ีพกัมีปัญหามลภาวะ เช่น ขยะ นํ้ าเสียนั้น

มากท่ีสุด ( X  = 2.94, S.D. = 1.27) รองลงมา คือ บริเวณท่ีพกัไม่มีความปลอดภยั ( X  = 2.55, S.D. 

= 1.23)   และความเครียดท่ีเกิดจากเพ่ือนร่วมหอ้งชอบสร้างปัญหา หรือนาํความเดือดร้อนมาให้

นอ้ยท่ีสุด  ( X  = 2.51, S.D. = 1.31) 

กกกกกกกกความเครียดท่ีเกิดจากเหตุการณ์ หรือการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนของนกัศึกษาอยูใ่น

ระดบันอ้ย ( X  = 2.54, S.D. = 1.31) โดยความเครียดเกิดจากสูญเสียส่ิงของ หรือคนใกลชิ้ดมาก

ท่ีสุด ( X  = 2.62, S.D. = 1.34) รองลงมา คือ ผดิหวงัเร่ืองความรัก  ( X  = 2.55, S.D. = 1.35) และ

ความเครียดท่ีเกิดจากวิถีชีวิตเปล่ียนไปจากเดิมนอ้ยท่ีสุด ( X  = 2.45, S.D. = 1.27) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบจาํนวน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความเครียดในดา้นต่างๆของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1-4 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 *ตวัเลขท่ีพิมพต์วัหนา หมายถึง มีค่ามากท่ีสุด 

สาเหตุของความเครียด 
ปี 1 

 

ปี 2 ปี 3 ปี 4 

Sum Mean S.D. Sum Mean S.D. Sum Mean S.D. Sum Mean S.D. 

ความเครียดท่ีเกิดจากการเรียน  

 

354.0 3.58 0.72 362.0 3.58 0.59 321.8 3.58 0.49 291.2 3.55 0.81 

ความเครียดท่ีเกิดจากอาจารยห์รือสถานศึกษา  

 

282.0 2.85 0.83 282.8 2.80 0.81 278.0 3.09 0.65 234.6 2.86 0.91 

ความเครียดท่ีเกิดจากตนเอง  

 

  310.4 3.14 0.87 311.2 3.08 0.85 285.6 3.17 0.69 258.6 3.15 0.85 

ความเครียดท่ีเกิดจากการเงิน  

 

253.0 2.56 1.20 273.67 2.71 0.97 258.0 2.87 0.88 206.33 2.52 1.12 

ความเครียดท่ีเกิดจากเพ่ือน  

 

250.0 2.53 1.19 232.0 2.30 1.05 240.0 2.67 1.09 216.0 2.63 1.27 

ความเครียดท่ีเกิดจากครอบครัว 

 

209 2.11 1.03 208.71 2.07 0.97 220.0 2.44 0.97 185.71 2.26 1.13 

ความเครียดท่ีเกิดจากบริเวณท่ีพกัอาศยั  

 

253.0 2.56 1.09 246.0 2.44 1.05 267.0 2.97 0.98 225.67 2.75 1.19 

ความเครียดท่ีเกิดจากเหตุการณ์หรือการ

เปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

  237.5 2.40 1.05 230.25 2.28 0.96 251.75 2.80 0.95 227.0 2.77 1.22 

43 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 3 พบว่า ความเครียดของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีสาเหตุความเครียดจากการ

เรียนมากท่ีสุด ( X  = 3.59, S.D. = 0.72) รองลงมา คือ ความเครียดท่ีเกิดจากตนเอง ( X   = 3.14,                

S.D. = 0.87) และสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดความเครียดนอ้ยท่ีสุด คือ ความเครียดท่ีเกิดจากครอบครัว                          

( X   = 2.13, S.D. = 1.04) 

กกกกกกกก ความเครียดของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 มีสาเหตุความเครียดจากการเรียนมากท่ีสุด                        

( X   = 3.57, S.D. = 0.58) รองลงมา คือ ความเครียดท่ีเกิดจากตนเอง ( X   = 3.07, S.D. = 0.85) และ

สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดความเครียดนอ้ยท่ีสุด คือ ความเครียดท่ีเกิดจากครอบครัว  ( X  = 2.05, S.D. = 

0.96) 

กกกกกกกกความเครียดของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 มีสาเหตุความเครียดจากการเรียนมากท่ีสุด  ( X  = 

3.58, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ ความเครียดท่ีเกิดจากตนเอง ( X  = 3.17, S.D. = 0.69) และสาเหตุท่ี

ทาํใหเ้กิดความเครียดนอ้ยท่ีสุด คือ ความเครียดท่ีเกิดจากครอบครัว ( X  = 2.44, S.D. = 0.97) 

กกกกกกกกความเครียดของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 มีสาเหตุความเครียดจากการเรียนมากท่ีสุด  ( X  = 

3.55, S.D. = 0.81) รองลงมา คือความเครียดท่ีเกิดจากตนเอง ( X  = 3.15, S.D. = 0.85) และสาเหตุท่ี

ทาํใหเ้กิดความเครียดนอ้ยท่ีสุด คือ ความเครียดท่ีเกิดจากครอบครัว ( X  = 2.26, S.D. = 1.13) 

กกกกกกกก ดงันั้น ความเครียดของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มี

ความเครียดในดา้นเดียวกนัมากท่ีสุดคือ ดา้นการเรียนและนอ้ยท่ีสุด คือ ความเครียดท่ีเกิดจาก

ครอบครัว  

 

ตอนที่ 3 การวเิคราะห์แบบประเมนิความเครียดและทดสอบความเครียด (โดยกรมสุขภาพจติ) 

กกกกกกกกการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัผลกระทบอนัเน่ืองมาจากความเครียด ซ่ึงเกิดข้ึนในรูปแบบ

ของอาการ พฤติกรรม และความรู้สึก ทาํการวิเคราะห์โดยใชแ้บบประเมินความเครียดของกรม

สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีจาํนวนทั้งหมด 20 ขอ้ และจากผลการทดสอบ สามารถแบ่งช่วง

ระดบัคะแนน ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 
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     ตารางท่ี 4 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ของแต่ละช่วง  

กก กก

กก กก 

กก กก

กก กก 

 

 

 

 

กกกกกกกกผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 4 พบว่านกัศึกษาส่วนใหญ่มีความเครียดอยูใ่นช่วงระดบั

คะแนน 6 - 17 คะแนน (จาํนวน  137 คน ร้อยละ 36.8) ซ่ึงหมายถึงนกัศึกษาส่วนใหญ่ มีระดบั

ความเครียดอยูใ่นระดบัปกติ ไม่เครียด หมายความว่า นกัศึกษาสามารถจดัการกบัความเครียดท่ี

เกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนัและสามารถปรับตวักบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม รองลงมา 

นกัศึกษามีระดบัความเครียดท่ีอยูใ่นช่วงระดบัคะแนน 18 - 25 คะแนน (จาํนวน 136 คน ร้อยละ  

36.6) ซ่ึงหมายถึงมีความเครียดอยูใ่นระดบัสูงกว่าปกติเลก็นอ้ย แสดงใหเ้ห็นว่านกัศึกษากลุ่มน้ีมี

ความรู้สึกไม่สบายใจ อนัเกิดปัญหาจากการดาํเนินชีวิตประจาํวนั เช่น ปัญหาดา้นการเรียน ปัญหา

ดา้นการเงิน ปัญหาดา้นครอบครัว เป็นตน้ โดยปัญหานั้นยงัไม่ไดรั้บการคล่ีคลายหรือแกไ้ข ซ่ึงถือ

ว่าเป็นความเครียดท่ีพบไดม้ากในชีวิตประจาํวนั นกัศึกษาอาจไม่รู้ตวัว่ามีความเครียดหรืออาจรู้สึก

ไดจ้ากการเปล่ียนแปลงของร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึกและพฤติกรรมบา้งเลก็นอ้ยแต่ไม่ชดัเจนและ

ยงัพอทนได ้ซ่ึงความเครียดในระดบัน้ีไม่เป็นผลเสียต่อการดาํเนินชีวิต 

 

 

 

 

 

 

ระดบัคะแนน จาํนวน ร้อยละ 

ช่วงท่ี 0                       0-5 คะแนน 20 5.4 

ช่วงท่ี 1                       6-17 คะแนน 137 36.8 

ช่วงท่ี 2                       18-25 คะแนน 136 36.6 

ช่วงท่ี 3                       26-29 คะแนน 42 11.3 

ช่วงท่ี 4                       30 คะแนนข้ึนไป 37 9.9 

รวม 372 100.0 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบจาํนวน ร้อยละระดบัความเครียดของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4  

 

ระดบัคะแนนความเครียด 

 

ชั้นปี 

รวม 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

0-5 คะแนน           (จาํนวน) 

ร้อยละ 

10 3 4 3 20 

(10.1%) (3.0%) (4.4%) (3.7%) (5.4%) 

6-17 คะแนน         (จาํนวน) 

ร้อยละ 

34 37 29 37 137 

(34.3%) (36.6%) (32.2%) (45.1%) (36.8%) 

18-25 คะแนน       (จาํนวน) 

ร้อยละ 

39 36 38 23 136 

(39.4%) (35.6%) (42.2%) (28.0%) (36.6%) 

26-29 คะแนน       (จาํนวน) 

ร้อยละ 

5 17 12 8 42 

(5.1%) (16.8%) (13.3%) (9.8%) (11.3%) 

30 คะแนนข้ึนไป  (จาํนวน) 

ร้อยละ 

11 8 7 11 37 

(11.1%) (7.9%) (7.8%) (13.4%) (9.9%) 

รวม 
99 101 90 82 372 

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

 

กกกกกกกกผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี  5 พบว่านกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีความเครียดอยูใ่นช่วงระดบั

คะแนน  18 - 25 คะแนน (จาํนวน  39 คน ร้อยละ 39.4) หมายถึง นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ส่วนใหญ่มี

ความเครียดอยูใ่นเกณฑสู์งกว่าปกติเลก็นอ้ย แต่ความเครียดในระดบัน้ีไม่เป็นผลเสียต่อการเรียน

และการดาํเนินชีวิต 

กกกกกกกกนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 มีระดบัคะแนนความเครียดอยูใ่นช่วงระดบัคะแนน  6 – 17  (จาํนวน 

37 คน ร้อยละ 36.6) หมายถึง มีความเครียดอยูใ่นเกณฑป์กติ ซ่ึงความเครียดในระดบัน้ีอาจเป็น

แรงจูงใจนาํไปสู่ความสาํเร็จในชีวิตได ้ 

กกกกกกกกนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 มีความเครียดอยูใ่นช่วงระดบัคะแนน 18 - 25  (จาํนวน 38  คน ร้อย

ละ 42.2) หมายถึง นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 มีความเครียดอยูใ่นเกณฑสู์งกว่าปกติเลก็นอ้ย ซ่ึงหมายถึง 

นกัศึกษาอาจไม่รู้ตวัว่ามีความเครียดหรือการเปล่ียนแปลงของร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึกและ

   ส
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พฤติกรรมบา้งเลก็นอ้ยแต่ไม่ชดัเจน ความเครียดในระดบัน้ีอาจเกิดจากปัญหาจากการดาํเนิน

ชีวิตประจาํวนั 

กกกกกกกกนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  มีความเครียดอยูใ่นช่วงระดบัคะแนน 6 - 17  (จาํนวน 37 คน ร้อยละ 

45.1) หมายถึง นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  มีความเครียดอยูใ่นเกณฑป์กติ สามารถจดัการกบัความเครียดท่ี

เกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนัและปรับตวักบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ความเครียดในระดบัน้ี

ถือว่ามีประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตและเป็นแรงจูงใจท่ีสามารถนาํไปสู่ความสาํเร็จได ้                          

                                   

ตอนที่ 4 การวเิคราะห์วธิีการจดัการความเครียด 

กกกกกกกก การวิเคราะห์วิธีการจดัการความเครียด เก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัศึกษาคณะ

วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ ชั้นปีท่ี  1 - 4 มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาและรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัวิธีการในการจดัการ

ความเครียดและจดัเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นในการจดัการความเครียดของนกัศึกษาเป็น

จาํนวน 17 ขอ้ ดงัตารางท่ี 6 

 

ตารางท่ี 6 จาํนวนและร้อยละของวิธีการจดัการความเครียด จาํแนกตามรายขอ้ 

การจัดการกับความเครียด 

ไม่ทํา ทํา 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1. คลายเครียดดว้ยการออกกาํลงักายเล่นกีฬา 54 14.5 318 85.5 

2. สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัตวัเอง 16 4.3 356 95.7 

3. ใหก้าํลงัใจตวัเองว่าทุกส่ิงทุกอยา่งจะดีข้ึน 10 2.7 362 97.3 

4. เม่ือเกิดปัญหาจะคิดหาวิธีต่าง ๆ ท่ีจะแกปั้ญหา หรือ

ควบคุมสถานการณ์ใหไ้ด ้

12 3.2 360 96.8 

5. ลดเป้าหมายในการเรียน 110 29.6 262 70.4 

6. ปรึกษาเพื่อน 17 4.6 355 95.4 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 

การจัดการกับความเครียด  ไม่ทํา ทํา 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

7. ปรึกษารุ่นพี่หรือรุ่นนอ้ง 67 18.0 305 82.0 

8. ปรึกษาพ่อหรือแม่ 25 6.7 347 93.3 

9. ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา 115 30.9 257 69.1 

10. ทาํอะไรกไ็ดเ้พียงเพื่อใหปั้ญหาผ่านพน้ไป ซ่ึงกไ็ม่

แน่ใจว่าจะไดผ้ลหรือไม่ 
43 11.6 329 88.4 

11. เตรียมพร้อมท่ีจะรับกบัสถานการณ์ท่ีเลวร้าย 26 7.0 346 93.0 

12. พยายามมองปัญหาอยา่งรอบคอบ ไม่อคติ 18 4.8 354 95.2 

13. สวดมนต ์นัง่สมาธิ ทาํจิตใจใหส้งบ 47 12.6 325 87.4 

14. ท่องเท่ียวธรรมชาติ หรือออกค่ายกบัชมรม 52 14.0 320 86.0 

15. พยายามระบายความเครียด หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน

ดว้ยการเดินตลาดนดั ชอ็ปป้ิง 
30 8.1 342 91.9 

16. พยายามระบายความเครียด หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน

ดว้ยการ ฟังเพลง / เล่มเกมส์ / ดูหนงั 
16 4.3 356 95.7 

17. พยายามระบายความเครียด หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน

ดว้ยการร้องไหค้นเดียว 

86 23.1 286 76.9 

 

กกกกกกกก จากตารางท่ี 6 พบว่านกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษชั้นปีท่ี 1 - 4 มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีวิธีการจดัการ

ความเครียดโดยการใหก้าํลงัใจตวัเองว่าทุกส่ิงทุกอยา่งจะดีข้ึน จาํนวน 362 คน (ร้อยละ 97.3) มาก

ท่ีสุด รองลงมา คือ เม่ือเกิดปัญหาจะคิดหาวิธีต่าง ๆ ท่ีจะแกปั้ญหาหรือควบคุมสถานการณ์ใหไ้ด ้

จาํนวน 360 คน (ร้อยละ96.8) และวิธีการจดัการความเครียดโดยปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษามีนอ้ยท่ีสุด 

จาํนวน 257 คน (ร้อยละ69.1) 
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ตารางท่ี 7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของวิธีการจดัการความเครียดของชั้นปีท่ี 1 

วิธีการจดัการความเครียด 

ปี 1 

Sum Mean 

Std. 

Deviation 

1.คลายเครียดดว้ยการออกกาํลงักายเล่นกีฬา 83 0.84 0.37 

2. สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัตวัเอง 92 0.93 0.26 

3. ใหก้าํลงัใจตวัเองว่าทุกส่ิงทุกอยา่งจะดีข้ึน 95 0.96 0.20 

4. เม่ือเกิดปัญหาจะคิดหาวิธีต่าง ๆ ท่ีจะแกปั้ญหาหรือควบคุม

สถานการณ์ใหไ้ด ้
95 0.96 0.20 

5. ลดเป้าหมายในการเรียน 75 0.76 0.43 

6. ปรึกษาเพื่อน 93 0.94 0.24 

7. ปรึกษารุ่นพี่หรือรุ่นนอ้ง 90 0.91 0.29 

8. ปรึกษาพ่อหรือแม่ 94 0.95 0.22 

9. ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา 76 0.77 0.42 

10. ทาํอะไรกไ็ดเ้พียงเพื่อใหปั้ญหาผ่านพน้ไป ซ่ึงกไ็ม่แน่ใจว่าจะ

ไดผ้ลหรือไม่ 
86 0.87 0.34 

11. เตรียมพร้อมท่ีจะรับกบัสถานการณ์ท่ีเลวร้าย 88 0.89 0.32 

12. พยายามมองปัญหาอยา่งรอบคอบ ไม่อคติ 92 0.93 0.26 

13. สวดมนต ์นัง่สมาธิ ทาํจิตใจใหส้งบ 91 0.92 0.27 

14. ท่องเท่ียวธรรมชาติหรือออกค่ายกบัชมรม 85 0.86 0.35 

15. พยายามระบายความเครียด หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยการ

เดินตลาดนดั ชอ็ปป้ิง 
92 0.93 0.26 

16. พยายามระบายความเครียด หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยการ 

ฟังเพลง / เล่มเกมส์ / ดูหนงั 
93 0.94 0.24 

17. พยายามระบายความเครียด หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยการ

ร้องไหค้นเดียว 
78 0.79 0.41 

*จาํนวนนกัศึกษาชั้นปีท่ี1 มีทั้งหมด 99 คน     *ตวัเลขตวัหนาหมายถึงจาํนวนท่ีมีผูต้อบมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของวิธีการจดัการความเครียดของชั้นปีท่ี 2 

*จาํนวนนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 มีทั้งหมด 101 คน       *ตวัเลขตวัหนาหมายถึงจาํนวนท่ีมีผูต้อบมากท่ีสุด 

 

วิธีการจดัการความเครียด 

ปี 2 

Sum Mean 

Std. 

Deviation 

1.คลายเครียดดว้ยการออกกาํลงักายเล่นกีฬา 83 0.82 0.38 

2. สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัตวัเอง 96 0.95 0.22 

3. ใหก้าํลงัใจตวัเองว่าทุกส่ิงทุกอยา่งจะดีข้ึน 98 0.97 0.17 

4. เม่ือเกิดปัญหาจะคิดหาวิธีต่าง ๆ ท่ีจะแกปั้ญหา หรือควบคุม

สถานการณ์ใหไ้ด ้ 98 0.97 0.17 

5. ลดเป้าหมายในการเรียน 74 0.73 0.45 

6. ปรึกษาเพื่อน 96 0.95 0.22 

7. ปรึกษารุ่นพี่หรือรุ่นนอ้ง 80 0.79 0.41 

8. ปรึกษาพ่อหรือแม่ 98 0.97 0.17 

9. ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา 67 0.66 0.48 

10. ทาํอะไรกไ็ดเ้พียงเพื่อใหปั้ญหาผ่านพน้ไป ซ่ึงกไ็ม่แน่ใจว่าจะ

ไดผ้ลหรือไม่ 89 0.88 0.33 

11. เตรียมพร้อมท่ีจะรับกบัสถานการณ์ท่ีเลวร้าย 98 0.97 0.17 

12. พยายามมองปัญหาอยา่งรอบคอบ ไม่อคติ 98 0.97 0.17 

13. สวดมนต ์นัง่สมาธิ ทาํจิตใจใหส้งบ 83 0.82 0.39 

14. ท่องเท่ียวธรรมชาติหรือออกค่ายกบัชมรม 80 0.79 0.41 

15. พยายามระบายความเครียด หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยการ

เดินตลาดนดั ชอ็ปป้ิง 92 0.91 0.29 

16. พยายามระบายความเครียด หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยการ 

ฟังเพลง / เล่มเกมส์ / ดูหนงั 98 0.97 0.17 

17. พยายามระบายความเครียด หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยการ

ร้องไหค้นเดียว 77 0.76 0.43 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของวิธีการจดัการความเครียดของชั้นปีท่ี 3 

*จาํนวนนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 มีทั้งหมด 90 คน         *ตวัเลขตวัหนาหมายถึงจาํนวนท่ีมีผูต้อบมากท่ีสุด 

 

วิธีการจดัการความเครียด 

ปี 3 

Sum Mean 

Std. 

Deviation 

1.คลายเครียดดว้ยการออกกาํลงักายเล่นกีฬา 81 0.90 0.30 

2. สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัตวัเอง 87 0.97 0.18 

3. ใหก้าํลงัใจตวัเองว่าทุกส่ิงทุกอยา่งจะดีข้ึน 88 0.98 0.15 

4. เม่ือเกิดปัญหาจะคิดหาวิธีต่าง ๆ ท่ีจะแกปั้ญหา หรือควบคุม

สถานการณ์ใหไ้ด ้
86 0.96 0.21 

5. ลดเป้าหมายในการเรียน 62 0.69 0.47 

6. ปรึกษาเพื่อน 87 0.97 0.18 

7. ปรึกษารุ่นพี่หรือรุ่นนอ้ง 75 0.83 0.38 

8. ปรึกษาพ่อหรือแม่ 79 0.88 0.33 

9. ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา 65 0.72 0.45 

10. ทาํอะไรกไ็ดเ้พียงเพื่อใหปั้ญหาผ่านพน้ไป ซ่ึงกไ็ม่แน่ใจว่าจะ

ไดผ้ลหรือไม่ 83 0.92 0.27 

11. เตรียมพร้อมท่ีจะรับกบัสถานการณ์ท่ีเลวร้าย 85 0.94 0.23 

12. พยายามมองปัญหาอยา่งรอบคอบ ไม่อคติ 84 0.93 0.25 

13. สวดมนต ์นัง่สมาธิ ทาํจิตใจใหส้งบ 79 0.88 0.33 

14. ท่องเท่ียวธรรมชาติหรือออกค่ายกบัชมรม 81 0.90 0.30 

15. พยายามระบายความเครียด หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยการ

เดินตลาดนดั ชอ็ปป้ิง 80 0.89 0.32 

16. พยายามระบายความเครียด หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยการ 

ฟังเพลง / เล่มเกมส์ / ดูหนงั 86 0.96 0.21 

17. พยายามระบายความเครียด หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยการ

ร้องไหค้นเดียว 69 0.77 0.43 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของวิธีการจดัการความเครียดของชั้นปีท่ี 4 

*จาํนวนนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 มีทั้งหมด 82 คน         *ตวัเลขตวัหนาหมายถึงจาํนวนท่ีมีผูต้อบมากท่ีสุด 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 7 พบว่านกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีวิธีการจดัการความเครียด 3 อนัดบัแรกซ่ึงมี

คะแนนเท่ากนั คือ การใหก้าํลงัใจตวัเองว่าทุกส่ิงทุกอยา่งจะดีข้ึน ( X  = 0.96, S.D. = 0.20)  เม่ือเกิด

ปัญหาจะคิดหาวิธีต่าง ๆ ท่ีจะแกปั้ญหา หรือควบคุมสถานการณ์ใหไ้ด ้( X  = 0.96, S.D. = 0.20)  วิธี

ท่ีนกัศึกษาเลือกใชน้อ้ยท่ีสุด คือ ลดเป้าหมายในการเรียน ( X  = 0.76, S.D. = 0.43) 

วิธีการจดัการความเครียด 

ปี 4 

Sum Mean 

Std. 

Deviation 

1. คลายเครียดดว้ยการออกกาํลงักายเล่นกีฬา 71 0.87 0.34 

2. สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัตวัเอง 81 0.99 0.11 

3. ใหก้าํลงัใจตวัเองว่าทุกส่ิงทุกอยา่งจะดีข้ึน 81 0.99 0.11 

4. เม่ือเกิดปัญหาจะคิดหาวิธีต่าง ๆ ท่ีจะแกปั้ญหา หรือควบคุม

 

81 0.99 0.11 

5. ลดเป้าหมายในการเรียน 51 0.62 0.49 

6. ปรึกษาเพื่อน 79 0.96 0.19 

7. ปรึกษารุ่นพี่หรือรุ่นนอ้ง 60 0.73 0.45 

8. ปรึกษาพ่อหรือแม่ 76 0.93 0.26 

9. ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา 49 0.60 0.49 

10. ทาํอะไรกไ็ดเ้พียงเพื่อใหปั้ญหาผ่านพน้ไป ซ่ึงกไ็ม่แน่ใจว่าจะ

 

71 0.87 0.34 

11. เตรียมพร้อมท่ีจะรับกบัสถานการณ์ท่ีเลวร้าย 75 0.91 0.28 

12. พยายามมองปัญหาอยา่งรอบคอบ ไม่อคติ 80 0.98 0.16 

13. สวดมนต ์นัง่สมาธิ ทาํจิตใจใหส้งบ 72 0.88 0.33 

14. ท่องเท่ียวธรรมชาติหรือออกค่ายกบัชมรม 74 0.90 0.30 

15. พยายามระบายความเครียด หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยการ

  

78 0.95 0.22 

16. พยายามระบายความเครียด หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยการ 

     

79 0.96 0.19 

17. พยายามระบายความเครียด หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยการ

ร้องไหค้นเดียว 62 0.76 0.43 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กกกกกกกก จากตารางท่ี 8 พบว่า นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 มีวิธีการจดัการความเครียด  6  อนัดบัท่ีมี

คะแนนเท่ากนั คือ การใหก้าํลงัใจตวัเองว่าทุกส่ิงทุกอยา่งจะดีข้ึน , เม่ือเกิดปัญหาจะคิดหาวิธีต่าง ๆ 

ท่ีจะแกปั้ญหาหรือควบคุมสถานการณ์ใหไ้ด้ , พยายามมองปัญหาอยา่งรอบคอบ ไม่อคติ , พยายาม

ระบายความเครียด หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยการ ฟังเพลง / เล่มเกมส์ / ดูหนงั, ปรึกษาพ่อ หรือแม่

และเตรียมพร้อมท่ีจะรับกบัสถานการณ์ท่ีเลวร้าย  ( X  = 0.97, S.D. = 0.17)  และจาํนวนท่ีนกัศึกษา

เลือกใชน้อ้ยท่ีสุด คือ ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา ( X  = 0.66, S.D. = 0.48) 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 9 พบว่า นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 มีวิธีการจดัการความเครียด คือ การใหก้าํลงัใจ

ตวัเองว่าทุกส่ิงทุกอยา่งจะดีข้ึนมากท่ีสุด ( X  = 0.98, S.D. = 0.15) รองลงมา คือ ปรึกษาเพ่ือน, สร้าง

ความเช่ือมัน่ใหก้บัตวัเอง ( X  = 0.97, S.D. = 0.18) และนอ้ยท่ีสุด คือ ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา                    

( X  = 0.72, S.D. = 0.45) 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 10 พบว่า นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 มีวิธีการจดัการความเครียด  3 อนัดบัแรกซ่ึงมี

คะแนนเท่ากนั คือการใหส้ร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัตวัเอง, ใหก้าํลงัใจตวัเองว่าทุกส่ิงทุกอยา่งจะดีข้ึน

และเม่ือเกิดปัญหาจะคิดหาวิธีต่าง ๆ ท่ีจะแกปั้ญหาหรือควบคุมสถานการณ์ใหไ้ด้  ( X  = 0.99,                       

S.D. = 0.11) และวิธีท่ีนกัศึกษาเลือกใชน้อ้ยท่ีสุด คือ ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา  ( X  = 0.60, S.D. = 

0.49) 

กกกกกกกกดงันั้น การจดัการกบัความเครียดของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 -  4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

และภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมีการ

จดัการกบัความเครียดท่ีเหมือนกนัมากท่ีสุด คือ ใหก้าํลงัใจตวัเองว่าทุกส่ิงทุกอยา่งจะดีข้ึนและ

สาํหรับวิธีการจดัการกบัความเครียดท่ีนกัศึกษาเลือกใชน้อ้ยท่ีสุด คือ ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา  

                               

ตอนที่ 5 การทดสอบสมมตฐิาน                              

กกกกกกกก สมมติฐานท่ี 1 นกัศึกษาชั้นปีท่ี  1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษมี

สาเหตุความเครียดท่ีแตกต่างกนั        

                                  กกกกกกก             

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กกกกกกกก : นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษมีสาเหตุ

ความเครียดท่ีไม่แตกต่างกนั 

กกกกกกกก : นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษมีสาเหตุ

ความเครียดท่ีแตกต่างกนั                          

กกกกกกกกค่าสถิติทดสอบ F = 1.108 และ p - value  =  0.346 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัสาํคญั 0.05 

ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน   แสดงว่า นกัศึกษาชั้นปีท่ี  1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษมีสาเหตุความเครียดไม่แตกต่างกนั                             

                                            

กกกกกกกก สมมติฐานท่ี 2 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษมี

วิธีการจดัการความเครียดท่ีแตกต่างกนั                                           

กกกกกกกก : นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษมีวิธีการจดัการ

ความเครียดท่ีไม่แตกต่างกนั                       

กกกกกกกก : นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มีวิธีการจดัการ

ความเครียดท่ีแตกต่างกนั                          

                                                     

กกกกกกกกค่าสถิติทดสอบ F = 0.243 และ p – value = 0.866 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัสาํคญั 0.05 

ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน   แสดงว่า นกัศึกษาชั้นปีท่ี  1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษมีวิธีการจดัการความเครียดไม่แตกต่างกนั 

 

 

  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

กกกกกกกกการวิจยัเร่ือง การศึกษาความแตกต่างของความเครียด กรณีศึกษานกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาถึงสาเหตุของความเครียดจากการเรียน และวิธีการ

จดัการความเครียดจากการเรียนของนกัศึกษา                                  

                        

กลุ่มตวัอย่าง                         

กกกกกกกกกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

และภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาํนวน 

372 คน                               

                                

เคร่ืองมอืในการวจิยั                       

กกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม เร่ืองสาเหตุของความเครียดจากการ

เรียนและวิธีการจดัการความเครียด ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํแบ่งออกเป็น 5 ตอน                กก

กกกกกกกกตอนท่ี  1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม                   กก

กกกกกกกกตอนท่ี 2 สาเหตุความเครียดดา้นต่าง ๆ                        

กกกกกกกกตอนท่ี 3 แบบประเมินและแบบทดสอบความเครียด  (โดยกรมสุขภาพจิต)               กก

กกกกกกกกตอนท่ี 4 วิธีการจดัการความเครียด                                   

กกกกกกกกตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ                                            

กกกกกกกก 
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การสร้างเคร่ืองมอืวจิยั               

กกกกกกกก 1. ศึกษาคน้ควา้เอกสาร งานวิจยั หนงัสือ บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเครียดจากการเรียนและวิธีการจดัการความเครียด เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการกาํหนดกรอบ

แนวคิดในการสร้างเคร่ืองมือใหไ้ดต้รงและครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยั       

กกกกกกกก2. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดท่ีไดศึ้กษา         

กกกกกกกก3. นาํแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือตรวจทาน จากนั้นนาํมาปรับปรุงแกไ้ข   

กกกกกกกก4. นาํแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา คือ ผูช่้วย

ศาสตราจารยด์าวลอย กาญจนมณีเถียร เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งและความเท่ียงตรงของ

แบบสอบถาม          กกกกกกกก                                                  

กกกกกกกก 5. นาํแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ข พิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์และนาํไปใชก้บั

ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง                        

                    

การเกบ็รวบรวมข้อมูล                  

กกกกกกกกการเก็บรวบรวมขอ้มลูของผูว้ิจยัคร้ังน้ีไดด้าํเนินตามขั้นตอนดงัน้ี                 

กกกกกกกก1. ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองกบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี         กกกกกกกก                                                     

กกกกกกกก2. ตรวจสอบความถกูตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืน ซ่ึงรับคืนเป็น

จาํนวน 372 คน คิดเป็นร้อยละ 87 เพ่ือนาํไปประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูป             

               

การวเิคราะห์ข้อมูล                                                      

กกกกกกกกการวิเคราะห์ขอ้มลูคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูป ดงัน้ี           

กกกกกกกก 1. ขอ้มลูตอนท่ี 1 เป็นขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหา

ค่าความถ่ีและจาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามเพศ ชั้นปีท่ีศึกษา เกรดเฉล่ียสะสม 

รายไดต่้อเดือน ภูมิลาํเนา และสาเหตุท่ีเลือกเรียนสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ        

กกกกกกกก2. ขอ้มลูตอนท่ี 2 เป็นขอ้มลูเก่ียวกบั สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดความเครียดในดา้นต่าง ๆ ของ
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นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ ชั้นปีท่ี 1 - 4 ผูว้ิจยัได้

ศึกษาและรวบรวมสาเหตุต่าง ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดไว ้8 ดา้น ซ่ึงไดห้า จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวม                

กกกกกกกก3. ขอ้มลูตอนท่ี 3 เป็นขอ้มลูเก่ียวกบัแบบทดสอบและการประเมินผลของความเครียด

ของนกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ ชั้นปีท่ี 1 - 4 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี วิเคราะห์ผลโดยการหาค่า Sum วิเคราะห์

แบ่งเป็นระดบัช่วงคะแนน เพ่ือประเมินผล                

กกกกกกกก 4. ขอ้มลูตอนท่ี  4 เป็นขอ้มลูวิธีการจดัการความเครียด การวิเคราะห์วิธีการจดัการ

ความเครียด เก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษชั้นปีท่ี 1 - 4 มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษา

และรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัวิธีการในการจดัการความเครียดและจดัเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น

ในการจดัการความเครียดของนกัศึกษาเป็นจาํนวน 17 ขอ้                           

กกกกกกกก 5. ขอ้มลูตอนท่ี  5 เป็นขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม                                                                             

                                            

ผลการวจิยัสรุปได้ดังนี ้                                              

กกกกกกกก1. นกัศึกษาส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามคร้ังน้ีเป็นเพศหญิง จาํนวน 287 คน (ร้อยละ  

77.2) และเพศชาย จาํนวน 85 คน (ร้อยละ 22.8) ซ่ึงแบ่งเป็นชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 99 คน (ร้อยละ 26.6) 

ชั้นปีท่ี 2 จาํนวน101 คน (ร้อยละ 27.2) ชั้นปีท่ี 3 จาํนวน 90 คน (ร้อยละ 24.2) ชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 82 

คน (ร้อยละ 22) นกัศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ียสะสมอยูใ่นระดบั 2.51 - 3.00 จาํนวน 138 คน (ร้อย

ละ 37.1) มีรายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง  4, 001 - 5,000 บาท จาํนวน 119 คน (ร้อยละ 32) ส่วนใหญ่

อาศยัอยูใ่นภาคกลาง จาํนวน 225 คน (ร้อยละ 60.5) และนกัศึกษาส่วนมากท่ีเลือกเรียนสาขาวิชา

การจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ เน่ืองจากเป็นสาขาท่ีน่าสนใจ จาํนวน 280 คน (ร้อยละ 75.3)         

กกกกกกกก2. จากการศึกษาสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดความเครียดของนกัศึกษารวมทั้ง 8 ดา้นไดผ้ลสรุปว่า

นกัศึกษามีความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( X  = 2.77,  S.D. = 1.16 )  ซ่ึงความเครียดท่ีนกัศึกษา

เครียดมากท่ีสุดเกิดจากการเรียน  ( X  = 3.57, S.D. = 0.74)  มกัมีสาเหตุมาจากความกงัวลเร่ืองการ

สอบหรือกลวัไดค้ะแนนไม่ดีหรือทาํขอ้สอบไดค้ะแนนนอ้ยมากท่ีสุด ( X  = 3.95, S.D. = 0.89) 
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รองลงมา คือ ความเครียดท่ีเกิดจากตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( X  = 3.13, S.D. = 1.09) โดย

ส่วนมากเกิดจากการนอนหลบัพกัผอ่นไม่เพียงพอมากท่ีสุด ( X  = 3.50, S.D. = 1.02) และ

ความเครียดท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ ความเครียดท่ีเกิดจากครอบครัว  ( X  = 2.21, S.D. = 1.28) ซ่ึงนกัศึกษา

ส่วนใหญ่มีความเครียดท่ีเกิดจากบิดา มารดาหยา่ร้างนอ้ยท่ีสุด ( X  = 1.87, S.D. = 1.26)  กกก

dddddddd3. จากการตอบแบบสอบถามของการประเมินความเครียดโดยการตอบคาํถามเก่ียวกบั

อาการ พฤติกรรม หรือความรู้สึก ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยรวมมีความเครียดอยูใ่นช่วง

ระดบัคะแนน 6 - 17 คะแนน (จาํนวน 137 คน ร้อยละ 36.8) ซ่ึงหมายถึงนกัศึกษาส่วนใหญ่ มีระดบั

ความเครียดอยูใ่นระดบัปกติ ไม่เครียด หมายความว่า นกัศึกษาสามารถจดัการกบัความเครียดท่ี

เกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนัและสามารถปรับตวักบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม                        

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1 ผลการรวมคะแนนของแบบสอบถามเก่ียวกบัอาการ พฤติกรรม หรือ

ความรู้สึก ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 ซ่ึงแบ่งคะแนนออกเป็น 4 ช่วง พบว่า นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มี

ความเครียดอยูใ่นช่วงระดบัคะแนน 18 - 25 คะแนน  (จาํนวน  39 คน ร้อยละ 39.0) อยูใ่นเกณฑสู์ง

กว่าปกติเลก็นอ้ย แต่ความเครียดในระดบัน้ีไม่เป็นผลเสียต่อการเรียนและการดาํเนินชีวิต  นกัศึกษา

ชั้นปีท่ี 2 มีระดบัคะแนนความเครียดอยูใ่นช่วงระดบัคะแนน  6 – 17  (จาํนวน 36 คน ร้อยละ 36.0) 

อยูใ่นเกณฑป์กติ ความเครียดในระดบัน้ีไม่ส่งผลเสียต่อการดาํเนินชีวิตหรืออาจเป็นแรงจูงใจ

นาํไปสู่ความสาํเร็จในชีวิตได ้นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 มีความเครียดอยูใ่นช่วงระดบัคะแนน 18 - 25 

(จาํนวน 38 คน ร้อยละ 42.2)  อยูใ่นเกณฑสู์งกว่าปกติเลก็นอ้ย นกัศึกษาอาจไม่รู้ตวัว่ามีความเครียด 

ซ่ึงความเครียดในระดบัน้ีอาจเกิดจากปัญหาจากการดาํเนินชีวิตประจาํวนัและนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 มี

ความเครียดอยูใ่นช่วงระดบัคะแนน 6 - 17 (จาํนวน 37 คน ร้อยละ 45.1)  อยูใ่นเกณฑป์กติ นกัศึกษา

สามารถจดัการกบัความเครียดท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนัและปรับตวักบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม ความเครียดในระดบัน้ีถือว่ามีประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตเป็นแรงจูงใจท่ีสามารถนาํไปสู่

ความสาํเร็จ                           

กกกกกกกก4. วิธีการจดัการความเครียด เก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 สาขาวิชา

การจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  พบว่า 

นกัศึกษาส่วนใหญ่มีวิธีการจดัการความเครียดโดยการใหก้าํลงัใจตวัเองว่าทุกส่ิงทุกอยา่งจะดีข้ึน 
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จาํนวน 362 คน  (ร้อยละ 97.3) มากท่ีสุด รองลงมา คือ เม่ือเกิดปัญหาจะคิดหาวิธีต่าง ๆ ท่ีจะ

แกปั้ญหา หรือควบคุมสถานการณ์ใหไ้ด ้จาํนวน 360  คน (ร้อยละ96.8) และวิธีการจดัการ

ความเครียดโดยปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษามีนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 257 คน (ร้อยละ69.1)  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 

1 - 4 มีวิธีในการจดัการกบัความเครียดท่ีเหมือนกนั                                         

                                        

การอภิปรายผล                                         

กกกกกกกก สมมติฐานท่ี 1 นกัศึกษาชั้นปีท่ี  1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มี

สาเหตุความเครียดท่ีแตกต่างกนั                                              

กกกกกกกกจากสมมติฐานท่ีตั้งในเบ้ืองตน้ว่านกัศึกษาชั้นปีท่ี  1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมีสาเหตุของ

ความเครียดท่ีแตกต่างกนันั้น ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการทดสอบสมมติฐานและสรุปไดว้่าผลท่ีไดไ้ม่

สอดคลอ้ง หรือขดัแยง้กบัสมมติฐาน เน่ืองจากนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 มีสาเหตุความเครียดท่ีไม่

แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจยัของ สนาม บินชยั (2543) ท่ีศึกษาถึงความสมัพนัธร์ะหว่างอายแุละ

ความเครียดของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค ์พบว่า อายแุตกต่างกนัจะมี

ความเครียดไม่แตกต่างกนักกกกกกก                                                           กกกกกกกก             

กกกกกกกกจากผลการศึกษาความเครียดของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมีความเครียดในแต่ละ

ดา้นดงัน้ี                กกกกกกกก             

กกกกกกกกความเครียดดา้นท่ีเกิดจากการเรียน อยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้คาํถาม

พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่จะเกิดความเครียดจากการกงัวลเร่ืองการสอบ หรือกลวัสอบไดค้ะแนนไม่

ดี หรือทาํขอ้สอบไดค้ะแนนนอ้ยจึงเป็นสาเหตุทาํใหน้กัศึกษาเกิดความกงัวลเป็นอยา่งมาก เพราะ

ลกัษณะวิชาท่ีเป็นวิชาเอกมีความยากต่อความเขา้ใจ นอกจากน้ียงัพบว่านกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มี

ความเครียดจากการเรียนมากกว่าทุกชั้นปี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่านกัศึกษายงัไม่สามารถปรับตวัให้

เขา้กบัสภาพแวดลอ้มส่ิงใหม่ ๆ ได ้อีกทั้งการเรียน การสอนในระดบัมหาวิทยาลยัมีความแตกต่าง

เม่ือเทียบกบัในระดบัมธัยมศึกษา                         

กกกกกกกกความเครียดท่ีเกิดจากอาจารยห์รือสถานศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง แต่เม่ือพิจารณาใน
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แต่ละขอ้คาํถามพบว่า นกัศึกษามีความเครียดในเร่ืองการเรียนการสอนท่ีเร่งรัดเกินไป ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะเน้ือหาในรายวิชามีค่อนขา้งมาก ซ่ึงอาจารยแ์ต่ละท่านตอ้งสอนใหค้รอบคลุมเน้ือหา              

กกกกกกกก ความเครียดท่ีเกิดจากตนเอง อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้คาํถาม

พบว่า นกัศึกษามีความเครียดเพราะเกิดจากการนอนหลบัพกัผอ่นไม่เพียงพอ ซ่ึงสาเหตุน้ีนกัศึกษา

เป็นผูท่ี้ทาํใหม้นัเกิดข้ึนเอง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการแบ่งเวลาไม่เหมาะสม                    

กกกกกกกกความเครียดท่ีเกิดจากการเงิน อยูใ่นระดบันอ้ย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่านกัศึกษาท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 4,001 - 5,000 บาท (ร้อยละ32) นกัศึกษาจึง

ไม่ค่อยกงัวลในเร่ืองน้ีมากนกั แต่เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้คาํถามพบว่า นกัศึกษาเกิดความเครียด

เน่ืองจากเงินไม่พอใชใ้นแต่ละเดือนมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะว่ามีค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ี

ใชจ่้ายเป็นประจาํ เช่น เอกสารประกอบการเรียน ค่าใชจ่้ายส่วนตวั และค่าใชจ่้ายในการทาํกิจกรรม

ต่าง ๆ ความเครียดท่ีเกิดจากเพ่ือน อยูใ่นระดบันอ้ย ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะว่าการเรียนใน

มหาวิทยาลยั นกัศึกษามกัใชชี้วิตอยูก่บัเพ่ือนเป็นส่วนใหญ่ นกัศึกษาจึงตอ้งมีการปรับตวัและเรียนรู้

ซ่ึงกนัและกนั แต่เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้คาํถามพบว่านกัศึกษาส่วนใหญ่จะมีความเครียดเน่ืองจาก

เพ่ือนชอบเอารัดเอาเปรียบ ซ่ึงอาจจะมีบา้ง เพราะนกัศึกษาแต่ละคนก็ยอ่มมีความแตกต่างทางสงัคม

และสภาพแวดลอ้มท่ีเคยเป็นอยูม่าก่อนอาจเกิดความขดัแยง้กนับา้ง                        

กกกกกกกกความเครียดท่ีเกิดจากครอบครัว อยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้คาํถามพบว่า 

นกัศึกษาจะมีความเครียดเน่ืองจากบิดามารดา หรือคนในครอบครัวคาดหวงัในตวันกัศึกษามาก

เกินไป ซ่ึงเหตุผลน้ีอาจทาํใหน้กัศึกษารู้สึกกดดนั เม่ือผลการเรียนไม่เป็นไปตามท่ีครอบครัว

คาดหวงัไว ้                               

กกกกกกกกความเครียดท่ีเกิดจากบริเวณท่ีพกัอาศยั อยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเน่ืองมาจากส่วนใหญ่

หอพกัของมหาวิทยาลยัมีมาตรฐานในการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของนกัศึกษา

เป็นอยา่งดี แต่บางคร้ังอาจมีปัญหาในเร่ืองของมลภาวะทางเสียง ซ่ึงนกัศึกษาจาํเป็นตอ้งทาํความ

เขา้ใจ เพราะการอยูร่่วมกนัเป็นจาํนวนมากยอ่มตอ้งเกิดเสียงดงัเป็นธรรมดา           ก            

กกกกกกกก ความเครียดท่ีเกิดจากเหตุการณ์ หรือการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน อยูใ่นระดบัปาน

กลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้คาํถามพบว่า นกัศึกษาจะมีความเครียดจากการสูญเสียส่ิงของ หรือ

บุคคลใกลชิ้ดมากกว่าขอ้อ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ลิขิต กาญจนาภรณ์ ( 2550) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุของ
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ความเครียดท่ีเกิดจากความตอ้งการทางจิตใจซ่ึงมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย การพลดัพรากจากส่ิงอนั

เป็นท่ีรักยอ่มทาํใหเ้กิดทุกขอ์ยา่งรุนแรง                             

กกกกกกกกแบบประเมินความเครียดและทดสอบความเครียด  (โดยกรมสุขภาพจิต)      

กกกกกกกกการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัผลกระทบอนัเน่ืองมาจากความเครียด ซ่ึงเกิดข้ึนในรูปแบบ

ของอาการ พฤติกรรม และความรู้สึกพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความเครียดอยูใ่นช่วงระดบั

คะแนน 6 - 17 คะแนน แสดงว่านกัศึกษาส่วนใหญ่มีความเครียดอยูใ่นเกณฑป์กติ สามารถจดัการ

กบัความเครียดท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนัและสามารถปรับตวักบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม รู้สึกพึงพอใจเก่ียวกบัตนเองและส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมากและความเครียดในระดบัน้ีถือ

ว่ามีประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั เป็นแรงจูงใจท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จในชีวิตได ้

                             

กกกกกกกกวิธีการจดัการความเครียด                                          

กกกกกกกก สมมติฐานท่ี 2 นกัศึกษาชั้นปีท่ี  1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษมี

วิธีการจดัการความเครียดท่ีแตกต่างกนั        กก

กกกกกกกกจากสมมติฐานท่ีตั้งในเบ้ืองตน้ว่านกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมีวิธีการ

จดัการความเครียดท่ีแตกต่างกนันั้น ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการทดสอบสมมติฐานและสรุปไดว้่าผลท่ีไดไ้ม่

สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กบัสมมติฐาน เน่ืองจากนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 มีวิธีการจดัการความเครียดท่ีไม่

แตกต่างกนั นกัศึกษาส่วนใหญ่เลือกใชว้ิธีการจดัการความเครียดดว้ยการใหก้าํลงัใจตวัเองว่าทุกส่ิง

ทุกอยา่งจะดีข้ึนและเม่ือเกิดปัญหาจะคิดหาวิธีต่าง ๆ ท่ีจะแกปั้ญหา หรือควบคุมสถานการณ์ใหไ้ด ้

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการสร้างกาํลงัใจใหก้บัตวัเองจะช่วยเป็นแรงผลกัดนัใหส้ามารถทาํงานท่ียากให้

สาํเร็จลุล่วงไปได ้เพราะทุกคนต่างก็มีปัญหาเหมือนกนั กาํลงัใจจึงถือว่าเป็นวิธีการจดัการ

ความเครียดท่ีนกัศึกษาเลือกใหม้ากท่ีสุด แต่วิธีท่ีนกัศึกษาเลือกใชน้อ้ยท่ีสุดกลายเป็นการปรึกษา

อาจารยท่ี์ปรึกษา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะอาจารยไ์ม่ไดมี้ความใกลชิ้ดกบันกัศึกษาเท่าพ่อแม่ หรือเพ่ือนท่ี

จะคอยรับฟังปัญหาไดต้ลอดเวลาอีกทั้งเวลาของอาจารยแ์ละนกัศึกษาอาจไม่ตรงกนั  
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แนวทางในการแก้ปัญหาที่พบจากการวจิยั       กก

กกกกกกกก1. รณรงคใ์นเร่ืองของการแบ่งเวลาและกระตุน้ใหน้กัศึกษาเขา้เรียนและดูหนงัสืออยา่ง

สมํ่าเสมอ เป็นการทบทวนเน้ือหาบทเรียน เพ่ือเป็นการลดความเครียดจากการเรียนใหน้อ้ยลง                

กกกกกกกก2. เม่ือมีปัญหา หรือขดัแยง้กบัเพ่ือนและครอบครัว ใหห้นัหนา้มาคุยกนัและฟังความ

คิดเห็นของกนัและกนั เพ่ือช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนและไม่ควรนาํปัญหามามีผลต่อการเรียน            

กกกกกกกก 3. จดัอบรมวิธีการพฒันาสุขภาพจิต เช่น การจดัตั้งค่ายนัง่สมาธิ การใหค้วามรู้เพ่ือ

พฒันาศกัยภาพทางดา้นการเรียน กก1dkกกกกกก                 

            

ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัคร้ังต่อไป        

กกกกกกกกในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้บ่งกลุ่มตวัอยา่งเฉพาะนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 สาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษเท่านั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไป อาจนาํนกัศึกษาทั้งคณะวิทยาการจดัการมา

เป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือใชใ้นการศึกษาและประมวลผลเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูในวงกวา้งและครอบคลุมมาก

ยิง่ข้ึน  

 

 

กกกกกกกก 
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แบบสอบถาม 

กกกกกกกกเร่ือง การศึกษาความแตกต่างของความเครียด และวิธีการจดัการความเครียดจากการ

เรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 สาขาธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกกแบบสอบถามน้ีเป็นของนกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการ สาขาธุรกิจและภาษาองักฤษ 

ชั้นปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซ่ึงจดัข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือจะ

ทราบขอ้มลูความเครียดและวิธีการจดัการความเครียดจากการเรียนของนกัศึกษา 

ตอนที1่ ข้อมูลส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง: โปรดทาํเคร่ืองหมาย X ลงในช่อง (  ) ท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว 
 

1. เพศ 

 1. (  )  ชาย    2. (  )  หญิง 
 

2. ชั้นปีท่ีศึกษา 

 1. (  )  ปี 1    2. (  )  ปี 2 

 3. (  )  ปี 3    4. (  )  ปี 4 
 

3. เกรดเฉล่ียสะสม(สาํหรับนกัศึกษาปีท่ี 1 ใหใ้ช ้GPA.ของม.6) 

 1. (  )  ตํ่ากว่า 2.00  2. (  )  2.01-2.50 

3. (  )  2.51-3.00   4. (  )  3.01-3.50   5. (  )  3.51-4.00 
 

4. รายไดต่้อเดือน 

 1. (  )  ตํ่ากว่า 3,000 บาท   2. (  )  3,001-4,000 บาท 

 3. (  )   4,001-5,000 บาท   4. (  )  มากกว่า 5,001 บาทข้ึนไป 
 

5. ภูมิลาํเนา 

1. (  )  ภาคเหนือ  2. (  )  ภาคกลาง  3. (  )  ภาคอีสาน   

4. (  )  ภาคใต ้ 5. (  )  ภาคตะวนัตก 6. (  )  ภาคตะวนัออก 
 

6. สาเหตุท่ีเลือกเรียนสาขาธุรกิจและภาษาองักฤษ 

1. (  )  ผูป้กครองตอ้งการใหเ้รียน   2. (  )  เป็นสาขาท่ีน่าสนใจ 

3. (  )  ตรงกบัความตอ้งการของตลาด  4. (  )  ไดทุ้นการศึกษา 
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ตอนที่ 2 สาเหตุที่ทําให้เกดิความเครียดที่เกีย่วข้องกบัการเรียน 

คาํช้ีแจง: โปรดอ่านในแต่ละหวัขอ้เพ่ือพิจารณาว่าสาเหตุของความเครียดต่าง ๆ ของท่านอยูใ่น

ระดบัใด 

ระดบัความคิดเห็น (5 = มากท่ีสุด , 4 =มาก, 3 =ปานกลาง, 2 = นอ้ย, 1 = นอ้ยท่ีสุด) 

 

สาเหตุของความเครียด  ระดับความคดิเห็น 

5                    4                            3                 2                                         1 

1. ความเครียดที่เกิดจากการเรียน  

   1.1 ผลการเรียนไม่ดี 

     

   1.2 เรียนหนงัสือไม่เขา้ใจ หรือไม่เขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียน      

   1.3 กงัวลเร่ืองการสอบ หรือกลวัสอบไดค้ะแนนไม่ดี หรือทาํขอ้สอบ

ไดค้ะแนนนอ้ย 

     

   1.4 การบา้นมีมากเกินไป หรือทาํรายงานส่งอาจารยไ์ม่ทนัตามกาํหนด      

   1.5 ตารางเรียนในแต่ละวนัมีมากเกินไป      

2. ความเครียดที่เกิดจากอาจารย์ หรือสถานศึกษา 

   2.1 ความสัมพนัธ์กบัอาจารยบ์างท่านไม่ดี  

     

   2.2 การเรียนการสอนเร่งรัดเกินไป      

   2.3 มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตร หรือกิจกรรมอื่นๆมากเกินไป เช่น 

กิจกรรมรับนอ้ง กิจกรรมค่าย 

     

   2.4 อุปกรณ์ในการศึกษาไม่เพียงพอ เช่นโต๊ะ เกา้อี้  อุปกรณ์สารสนเทศ      

   2.5 สถานท่ีในการอ่านหนงัสือนอ้ยเกินไป      

3. ความเครียดที่เกิดจากตนเอง 

   3.1 ไม่มีเวลาเป็นของตนเอง ไม่สามารถแบ่งเวลาเรียน หรือทาํ

กิจกรรมอื่น ๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

   3.2 นอนหลบัพกัผ่อนไม่เพียงพอ      

   3.3 ร่างกายอ่อนแอ/มีโรคประจาํตวั      

   3.4 รู้สึกไม่สบายใจท่ีอะไรไม่เป็นไปอยา่งท่ีคิด      

   3.5 รู้สึกไม่มัน่ใจในตนเอง      
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สาเหตุของความเครียด  ระดับความคดิเห็น 

5                    4                            3                 2                                         1 

4. ความเครียดที่เกิดจากการเงิน 

   4.1 เงินไม่พอใชใ้นบางเดือน 

     

   4.2 ตอ้งทาํงานพิเศษเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว      

   4.3 ครอบครัวมีฐานะยากจน หรือมีรายไดไ้ม่แน่นอน      

5. ความเครียดที่เกิดจากเพื่อน  

   5.1 ไม่มีเพื่อน หรือขาดเพื่อนท่ีจริงใจ 

     

   5.2 เพื่อนชอบเอารัดเอาเปรียบ      

   5.3 เพื่อนชอบสร้างปัญหาหรือความเดือดร้อน      

6. ความเครียดที่เกิดจากครอบครัว 

   6.1 สมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยเร้ือรัง/ร้ายแรง 

     

   6.2 คนในครอบครัวขดัแยง้ หรือทะเลาะกนั      

   6.3 บิดา - มารดาเขม้งวดมากเกินไป      

   6.4 บิดา - มารดาคาดหวงัในตวัคุณมากเกินไป      

   6.5 ครอบครัวไม่รับฟังความคิดเห็นของคุณ      

   6.6 คุณรู้สึกขาดความอบอุ่นในครอบครัว      

   6.7 บิดา - มารดาหยา่ร้าง      

7. ความเครียดที่เกิดจากบริเวณที่พักอาศัย  

   7.1 เพื่อนร่วมหอ้งชอบสร้างปัญหา หรือนาํความเดือดร้อนมาให ้

     

   7.2 บริเวณท่ีพกัมีปัญหามลภาวะ เช่น ขยะ นํ้าเสีย เสียงดงั เป็นตน้      

   7.3 บริเวณท่ีพกัไม่มีความปลอดภยัดา้นชีวิตและทรัพยสิ์น      

8. ความเครียดที่เกิดจากเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดข้ึน 

   8.1 ผิดหวงัเร่ืองความรัก 

     

   8.2 สูญเสียส่ิงของหรือคนใกลชิ้ด      

   8.3 วิถีชีวิตเปลี่ยนจากเดิม เช่นยา้ยท่ีอยู ่ฐานะครอบครัวยากจนลง       

   8.4 สถานการณ์ทางการเมืองท่ีไม่มัน่คง      
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ตอนที่ 3 แบบประเมนิความเครียดและทดสอบความเครียด (โดยกรมสุขภาพจติ) 

คาํช้ีแจง: ในระยะเวลา 2 เดือนท่ีผา่นมาน้ีท่านมีอาการ พฤติกรรมหรือความรู้สึกต่อไปน้ีมากนอ้ย

เพียงใด โปรดขีดเคร่ืองหมาย x ลงในช่องแสดงระดบัอาการท่ีเกิดข้ึนกบัท่านตามความเป็นจริง 

 

ระดบัความคิดเห็น  ไม่เลย      = 0       คร้ังต่อสปัดาห์    เป็นคร้ังคราว =  1 - 2  คร้ังต่อสปัดาห์

   เป็นบ่อย  = 3 - 5  คร้ังต่อสปัดาห์    เป็นประจาํ     =  6 – 7  คร้ังต่อสปัดาห์ 

อาการ พฤติกรรม หรือความรู้สึก  ระดับความคดิเห็น 

ไม่เลย 

(0) 

เป็นคร้ังคราว 

(1) 

 

เป็นบ่อย 

(2) 

 

เป็นประจํา 

(3) 

 
1. นอนไม่หลบัเพราะคิดมากหรือกงัวลใจ     

2. รู้สึกหงุดหงิด รําคาญใจ     

3. ทาํอะไรไม่ไดเ้ลยเพราะประสาทตึงเครียด     

4. มีความวุ่นวายใจ     

5. ไม่อยากพบปะผูค้น     

6. ปวดหวัขา้งเดียวหรือบริเวณขมบัทั้ง 2 ขา้ง     

7. รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง     

8. รู้สึกหมดหวงัในชีวิต     

9. กระวนกระวายตลอดเวลา     

10. รู้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิ     

11. รู้สึกเพลียจนไม่มีแรงทาํอะไร     

12. มีอาการหวัใจเตน้แรง     

13. เสียงสั่น ปากสั่น หรือมือสั่นเม่ือไม่พอใจ     

14. รู้สึกกลวัผิดพลาดในการทาํส่ิงต่างๆ     

15. ปวดเกร็งกลา้มเน้ือบริเวณทา้ยทอย/หลงั     

16. ต่ืนเตน้ง่ายกบัเหตุการณ์ท่ีไม่คุน้เคย     

17. มึนงงหรือเวียนศีรษะ     

18. รู้สึกว่าชีวิตตนเองไม่มีคุณค่า     

19. รู้สึกเบ่ือหน่ายไม่อยากทาํอะไร     

20. ความสุขทางเพศลดลง     
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ตอนที่4  การจดัการกบัความเครียด 

คาํช้ีแจง : กรุณาอ่านแต่ละหวัขอ้แลว้พิจารณาว่า ท่ีผา่นมามีเหตุการณ์ ดงักล่าวเกิดข้ึนกบัท่านมา

นอ้ยเพียงใด และใชว้ิธีการจดัการกบัเหตุการณ์นั้นวิธีใดมากท่ีสุดโดย ทาํเคร่ืองหมาย X ลงในช่อง 

 

การจัดการกับความเครียด ระดับความคดิเห็น 

ไม่เคย 

(0) 

ทํา 

(1) 

1. คลายเครียดดว้ยการออกกาํลงักายเล่นกีฬา   

2. สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัตวัเอง   

3. ใหก้าํลงัใจตวัเองว่าทุกส่ิงทุกอยา่งจะดีข้ึน   

4. เม่ือเกิดปัญหาจะคิดหาวิธีต่าง ๆ ท่ีจะแกปั้ญหาหรือควบคุมสถานการณ์ใหไ้ด ้   

5. ลดเป้าหมายในการเรียน   

6. ปรึกษาเพื่อน   

7. ปรึกษารุ่นพี่หรือรุ่นนอ้ง   

8. ปรึกษาพ่อหรือแม่   

9. ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา   

10. ทาํอะไรกไ็ดเ้พียงเพื่อใหปั้ญหาผ่านพน้ไป ซ่ึงกไ็ม่แน่ใจว่าจะไดผ้ลหรือไม่   

11. เตรียมพร้อมท่ีจะรับกบัสถานการณ์ท่ีเลวร้าย   

12. พยายามมองปัญหาอยา่งรอบคอบ ไม่อคติ   

13. สวดมนต ์นัง่สมาธิ ทาํจิตใจใหส้งบ   

14. ท่องเท่ียวธรรมชาติหรือออกค่ายกบัชมรม   

15. พยายามระบายความเครียดหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยการเดินตลาดนดั  

ชอ็ปป้ิง 

  

16. พยายามระบายความเครียด หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยการ ฟังเพลง / 

เล่นเกมส์ / ดูหนงั 

  

17. พยายามระบายความเครียดหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยการร้องไหค้นเดียว   

 

ตอนที ่5 ข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………..…………

………………………………….……………………………………………………………………

…………………. 
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

ช่ือ-สกุล   นางสาวเสาวลกัษณ์  มิแนน  

ท่ีอยู ่   623 ซอยเพชรเกษม 53 แขวงหลกัสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160   

 

ประวติัการศึกษา   

 พ.ศ. 2543   สาํเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษาโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค กรุงเทพฯ 

 พ.ศ. 2549   สาํเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมปลาย โรงเรียนวดันวลนรดิศ กรุงเทพฯ 

 พ.ศ. 2553   กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

และภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

ช่ือ-สกุล   นางสาวนภสัสร คุม้ถนอม  

ท่ีอยู ่   5/15 ม.3 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000 

 

ประวติัการศึกษา   

 พ.ศ. 2543   สาํเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชาติเฉลิม ระนอง 

 พ.ศ. 2549   สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนพิชยัรัตนาคาร ระนอง 

 พ.ศ. 2553   กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

และภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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