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1250765: สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

คาํสาํคญั :  ความความเครียด/สาเหตุของความเครียด/การจดัการกบัความเครียด 

สุธาสินี ทศันสุวรรณ และ อาภาพร แกว้คาํ : ความเครียด สาเหตุของความเครียดและการจดัการกบั

ความเครียดของนกัเรียนมธัยมปลาย โรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอ์ุปถมัภ)์ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา: ผูช่้วยศาสตรจารยด์าวลอย กาญจนมณีเสถียร.  73 หนา้. 

 

 บทคดัยอ่ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเครียด สาเหตุของความเครียดและการจดัการกบัความเครียด ของนกัเรียน

มธัยมปลายโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอ์ุปถมัภ)์ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา จาํนวน 402 คน และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรม SPSS 

 ผลการวิจยัพบว่า 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอ์ุปถมัภ)์ ซ่ึงส่วน

ใหญ่มีอายอุยูท่ี่ 16 ปี เรียนอยูร่ะดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีรายรับต่อเดือนระหว่าง 1,001 – 2,000 บาท และมี

รายจ่ายต่อวนั นอ้ยกว่า 100 บาท ใชเ้วลาในการเดินทางไปกลบัระหว่างบา้นและโรงเรียนเป็นเวลา 30 นาที 

 ขอ้มูลเกี่ยวกบัสาเหตุของความเครียดโดยภาพรวมนั้นนกัเรียนมีระดบัความเครียดจากสาเหตุสาํคญั 3 

ประการเรียงตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี คือ การท่ีอาจารยส์ั่งการบา้นมากเกินไปจนนกัเรียนเกิดความกงัวล

ว่าจะส่งงานไม่ทนั ในหอ้งเรียนมีเพื่อนท่ีมกัจะส่งเสียงดงัรบกวนการเรียนการสอน และช่วงเวลาหลงัเลิกเรียน

การจราจรติดขดัมากทาํใหก้ารเดินทางกลบับา้นล่าชา้  

จากการประเมินโดยใชแ้บบสอบถามความเครียดจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข พบว่า 

นกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอ์ุปถมัภ)์ มีอาการ พฤติกรรมหรือความรู้สึก ซ่ึงเป็นผลกระทบจาก

ความเครียดมากท่ีสุด คือ อาการต่ืนเตน้ง่ายกบัเหตุการณ์ท่ีคุน้เคย รู้สึกหงุดหงิดรําคาญใจและรู้สึกกลวัผิดพลาดใน

การทาํส่ิงต่างๆ ตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 

จากการสาํรวจวิธีการจดัการกบัความเครียดของนกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอ์ุปถมัภ)์ 

ส่วนใหญ่ ใชเ้วลามากท่ีสุดในการ ฟังเพลง ร้องเพลงและเล่นดนตรี รองลงมาอนัดบั2 คือ การดูหนงั       ดูทีวี และ

รองลงมาอนัดบั3 คือ เล่นเกมส์หรืออินเตอร์เน็ต  
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 ง 

กติตกิรรมประกาศ 

 
 การทาํวิจยั เร่ือง ความเครียด สาเหตุของความเครียด และการจดัการกบั

ความเครียดของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมปลายของโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ ไดรั้บความ

เมตตาดูแลเอาใจใส่ ใหค้าํปรึกษาแนะนาํและตรวจสอบเป็นอยา่งดีจากผูช่้วยศาสตราจารยด์าวลอย 

กาญจนมณีเสถียร 

 ขอขอบพระคุณ โรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ ท่ีใหก้ารตอ้นรับเป็นอยา่งดี และให้

ผูท้าํวิจยัไดมี้โอกาสศึกษาและรวบรวมขอ้มลูของโรงเรียน 

ขอขอบพระคุณ อาจารยศ์ศิกาญจน์ แกว้คาํ ท่ีสละเวลาอนัมีค่าในการช่วยติดต่อ

ประสานงานในการแจกแบบสอบถาม 

ขอขอบคุณ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมปลายของโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ ท่ีให้

ขอ้มลูท่ีจาํเป็นสาํหรับวิจยัเล่มน้ี 

ขอขอบคุณบิดา มารดาของผูท้าํวิจยั สาํหรับการช่วยเหลือ สนบัสนุนและเป็นกาํลงัใจให้

เสมอมา 

ขอขอบคุณ นางสาวนิรมล สายวงษค์าํ สาํหรับการช่วยเหลือ และเป็นกาํลงัใจใหก้นัจนวิจยั 

เล่มน้ีสาํเร็จ 

คุณค่าและประโยชน์จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูศึ้กษาขอมอบคุณความดีทั้งหมดใหแ้ก่ผูมี้

พระคุณดงักล่าวขา้งตน้ และคณาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ใหแ้ก่ผูศึ้กษาใน

คร้ังน้ี 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ความเครียดเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดก้บัทุกคนในทุกช่วงเวลา และเม่ือเกิดความเครียดในตวั

บุคคลแลว้ จะทาํใหเ้กิดอาการไม่พึงประสงคต่์าง ๆ ทั้งทางดา้นร่างกายและทางจิตใจ เช่น หงุดหงิด 

วิตกกงัวล เสียบุคลิก ฯลฯ เป็นตน้ ในเม่ือชีวิตประจาํวนัของทุกคนตั้งแต่เชา้จนถึงเยน็ เราไม่อาจ

หลีกเล่ียงความเครียดได ้ดงันั้น เราจึงควรศึกษาเร่ืองความเครียดอยา่งลึกซ้ึง เพ่ือเราจะไดป้รับชีวิต

ของตนเองใหเ้ขา้กบัสงัคมในปัจจุบนั เพ่ือไม่ใหเ้กิดความเครียดจนเกินไป ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิด

โรคทั้งทางกายและทางจิตใจ โดยปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางดา้นอารมณ์ การปรับตวั 

บุคลิกภาพ ปัญหาครอบครัวตลอดจนปัญหาจากหนา้ท่ีการงานท่ีตอ้งรับผดิชอบนั้น ส่งผลใหเ้กิด

ความเครียดข้ึนไดซ่ึ้งทาํใหก้ารดาํเนินชีวิตไม่ราบร่ืน ก่อใหเ้กิดปัญหาทางจิตใจ (กุลฑรี ทรัพย์

เพ่ิมพนู 2550 : 2) และความเครียดจะยงัคงอยูเ่ร่ือยไปจนกว่าสถานการณ์นั้นถกูกาํจดัใหห้มดไป  

ความเครียด คือ ภาวะกดดนัหรือคุกคามท่ีส่วนใหญ่ จะเกิดกบัจิตใจเป็นอนัดบัแรกแลว้จะ

ลุกลามมายงัร่างกาย เช่น เม่ือเกิดความกดดนัข้ึนกบัใจท่ีเกินขอบเขตของแต่ละบุคคลจะรับได ้

อาการต่างๆของความเครียดก็จะตามมา เช่น ปวดศีรษะ นอนไม่หลบั ทอ้งผกู หวัใจเตน้แรง เป็นตน้ 

(ศลิษา วรัชยานนท ์2549 : 1) จึงส่งผลใหค้วามเครียดของแต่ล่ะบุคคล นั้นมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั

อยา่งส้ินเชิง ข้ึนอยูก่บั หนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และ ฐานะในสงัคม ยิง่มีส่ิงเหล่าน้ีมากเท่าไร ความ

กดดนัท่ีตามมา ส่งผลใหค้วามเครียดทวีความรุนแรงและมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนไดง่้ายกว่าบุคคลท่ีมี 

หนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และ ฐานะหนา้ตาทางสงัคมในระดบัท่ีตํ่ากว่า  

มนุษยทุ์กคนทุกเพศ ทุกวยั ทุกอาชีพ ทุกฐานะ ตั้งแต่เกิดจนตาย ตอ้งเคยพบกบัความเครียด

กนัทั้งนั้น เน่ืองจากเราตอ้งอยูใ่นโลกท่ีมีความเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทั้งสภาพแวดลอ้ม สภาพทาง

เศรษฐกิจและสงัคม ท่ีเกิดจากการพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ทดัเทียมอารยประเทศ  และการ

พฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ทดัเทียมกบัประเทศอ่ืน ๆ ก็ตอ้งอาศยัพลงัจากบุคลากรในชาติซ่ึง

บุคลากรท่ีดี มีความสามารถก็ตอ้งไดรั้บการขดัเกลามาตั้งแต่ระดบัเลก็ๆตั้งแต่ ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษาและระดบัอุดมศึกษา ทั้งน้ี ถา้บุคลากรในชาติมีปัญหาทางดา้นสุขภาพโดยเฉพาะ
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สุขภาพจิตแลว้ จะส่งผลกระทบต่อความมัน่คงและการพฒันาประเทศได ้(กุลฑรี ทรัพยเ์พ่ิมพนู       

2550 : 2)  

 ในสถานการณ์เดียวกนับุคคลจะมีระดบัความเครียดแตกต่างกนัไปตามการรับรู้ ซ่ึงในการ

ประเมินสภาวการณ์ท่ีกดดนัต่าง ๆ ว่าคุกคามต่อร่างกายและจิตใจหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใดนั้นข้ึนอยู่

กบัปัจจยัความแตกต่างของแต่ละบุคคล เช่น ปัจจยัลกัษณะบุคลิกภาพ ปัจจยัดา้นประสบการณ์และ

ปัจจยัดา้นอารมณ์ของบุคคลในขณะนั้น รวมทั้งปัจจยัทางดา้นเพศก็มีผลทาํใหบุ้คคลมีความเครียด

แตกต่างกนัดว้ย (อมรากุล อินโอชานนท ์ 2532, อา้งถึงใน วรรณรักษณ์ อุตระภิญโญ 2544 : 2, อา้ง

ถึงใน อญัชลี ผวิพรรณ์ 2551 : 1) ปัจจยัท่ีแตกต่างกนัเหล่าน้ีเป็นสาเหตุท่ีทาํใหบุ้คคลเกิดความเครียด

ในระดบัท่ีต่างกนัและวยัท่ีมกัจะมีปัญหาตามมาไดง่้ายเม่ือเกิดความเครียดก็คือวยัรุ่นโดยเฉพาะ

ระดบัชั้นมธัยมปลาย เน่ืองจากอยูใ่นช่วงท่ีเร่ิมเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ตอ้งปรับตวัเพ่ือเตรียมพร้อมกบัการ

เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ซ่ึงความเครียดอาจส่งผลใหเ้กิดโรคต่าง ๆ บางคนอาจมีความเครียดอยา่งรุนแรง 

ก่อความวุ่นวายใหก้บัสงัคมและอาจมีความร้ายแรงไปถึงปัญหาทางดา้นอาชญากรรมดว้ย (พรวิภา 

บุญสมบติั 2550 : 1) 

 ความเครียดของนกัเรียนระดบัมธัยมปลายนั้นอาจมาไดจ้ากหลายสาเหตุดว้ยกนั ไม่ว่าจะ

เป็นสภาพแวดลอ้ม ลกัษณะนิสยัส่วนบุคคลหรือปัญหาต่าง ๆ ท่ีตอ้งเผชิญซ่ึงก็จะต่างกนัออกไปใน

แต่ละบุคคล และอยา่งท่ีทราบกนัว่าความเครียดจะส่งผลใหเ้ราไม่มีความสุข แต่ถา้เราสามารถ

ควบคุมความเครียดใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีพอดี ความเครียดก็จะเป็นแรงกระตุน้ใหค้นเรามีพลงัและมุ่งมัน่

ในการไปสู่ความสาํเร็จของชีวิตได ้ซ่ึงก็เป็นส่ิงท่ีดีอยา่งหน่ึง แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นเม่ือเรารู้สึกเครียดเม่ือไร

ก็ควรท่ีจะหาวิธีการผอ่นคลายความเครียด ก่อนท่ีจะปล่อยใหลุ้กลามและเป็นปัญหาใหญ่ตามมาใน

ภายหลงั (ศลิษา วรัชยานนท ์2549 : 2) 

 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกท่ีจะทาํการศึกษาถึงความเครียด สาเหตุของความเครียดและวิธีการ

จดัการกบัความเครียดของนกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ เพ่ือทราบถึง

สาเหตุของความเครียดกบันกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ ทั้งน้ีเพ่ือจะได้

เกิดความเขา้ใจสภาพของนกัเรียน   และจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการร่วมมือกนัพฒันาและ

แกไ้ขเพ่ือนกัเรียนของโรงเรียนต่อไปในอนาคต 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

  เพ่ือศึกษาความเครียด สาเหตุของความเครียด และ      วิธีการจดัการกบัความเครียดของ

นกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

1. ขอบเขตดา้นประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ กลุ่มนกัเรียนมธัยมปลายนกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั 

(วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 402 คน  

 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

 ตวัแปรท่ีศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ตวัแปรดา้นขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุ

ระดบัชั้น รายรับต่อเดือน ค่าใชจ่้ายต่อวนัและระยะเวลาในการเดินทางไปกลบับา้นและโรงเรียน 

เป็นตน้ รวมทั้งปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้มต่างๆ เช่น  สถานท่ีเรียน ความปลอดภยัในการไปกลบั

บา้นและโรงเรียน บรรยากาศภายในหอ้งเรียน อาจารยผ์ูส้อน รูปแบบการเรียนการสอนส่ือการเรียน

การสอน  กลุ่มเพ่ือนและครอบครัว เป็นตน้ กลุ่มท่ี 2 ไดแ้ก่ ความเครียดและวิธีการจดัการกบั

ความเครียด 
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กรอบแนวคดิในทางวจิยั 

 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หลงัจากนั้นจึงทาํการเก็บเบ้ืองตน้ สามารถ

สงัเคราะห์และสรุปเป็นความสมัพนัธ ์ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 

 

ตวัแปร 

 

ขอ้มลูส่วนบุคคล 

- เพศ           ตวัแปร 

- อาย ุ

- สายท่ีเรียน           

- ค่าใชจ่้ายต่อวนั           

- รายรับ       

- ระยะทางและเวลาในการเดินทาง                                                                     

                                                                                                                          ความเครียดและ                   

                                                                                                                          วิธีการจดัการกบั                               

                                                                                                                           ความเครียด 

สาเหตุของความเครียดดา้นสภาพแวดลอ้ม       

- สถานท่ีเรียน         

- ความปลอดภยัในการไปกลบั 

  บา้นและโรงเรียน 

- บรรยากาศภายในหอ้งเรียน      

- อาจารยผ์ูส้อน 

- รูปแบบการเรียนการสอน 

- ส่ือการเรียนการสอน 

- กลุ่มเพ่ือน 

- ครอบครัว 

 

 

แผนภูมิท่ี1 กรอบแนวคิดแสดงสาเหตุของความเครียดและวิธีจดัการกบัความเครียดของนกัเรียน 
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ข้อจาํกดัการวจิยั 

 1. ความเครียด สาเหตุของความเครียด และ     การจดัการกบัความเครียดของนกัเรียนมธัยม

ปลายโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ คร้ังน้ี ศึกษาแค่เพียงขอ้มลูของนกัเรียนมธัยมปลายเท่านั้น 

 2.  ความเครียด สาเหตุของความเครียด     และการจดัการกบัความเครียดของนกัเรียนมธัยม

ปลายโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์    ศึกษาแค่เพียงท่ีโรงเรียนวดัสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ 

เท่านั้น 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพ่ือทราบความเครียด สาเหตุของความเครียด และ            วิธีการจดัการกบัความเครียดท่ี

เกิดจากสภาพแวดลอ้ม และ ขอ้มลูส่วนบุคคล ของนกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัท์

อุปถมัภ)์  

 2. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อครูอาจารยโ์รงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์      ในการปรับปรุง

การสอนของตน และ สามารถใชใ้นการประเมินปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้รวมถึงวิธีแกไ้ข 

 3. เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจทาํการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีศพัทเ์ฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาความเครียด สาเหตุของความเครียด

และวิธีการจดัการกบัความเครียด ของนกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์         

มีนิยามศพัทด์งัน้ี 

 นักเรียน  หมายถึง นกัเรียนมธัยมปลายของโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ 

 ความเครียด หมายถึง สภาวะท่ีนกัเรียนท่ีเกิดความรู้สึกกดดนั ภาวะท่ีสมองทาํงานหนกั 

จิตใจและอารมณ์ไม่ผอ่นคลาย เน่ืองจากทศันคติบางอยา่งของนกัเรียน รวมถึงสภาพแวดลอ้มท่ี

ส่งผลต่อความเครียด 

 สภาพแวดล้อม หมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีอยูร่ายลอ้มนกัเรียน ทั้งทางธรรมชาติและทางสงัคม

ไดแ้ก่  สถานท่ีเรียน  บรรยากาศภายในหอ้งเรียน  บรรยากาศภายนอกหอ้งเรียน  กลุ่มเพ่ือน  

ครอบครัว คุณครู รูปแบบการเรียนการสอน และความปลอดภยัในการไปกลบับา้นและโรงเรียน 

 ข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึง สถานภาพของนกัเรียนรวมถึงขอ้มลูส่วนตวับางอยา่ง ไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุระดบัชั้นการศึกษา รายรับ รายจ่ายต่อวนั ระยะทางและเวลาในการเดินทาง   ไป กลบั บา้น

และโรงเรียน 
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บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้บทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเสนอตามลาํดบัดงัน้ี 

 1. ประวติัโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์  

 2. แนวคิดเก่ียวกบัประชากรศาสตร์  

 3. ความหมายของความเครียด  

 4. สาเหตุของความเครียด 

 5. กลวิธีคลายความเครียด 

 6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ประวตัโิรงเรียนสีกนั (วฒันานันท์อุปถัมภ์) 

 ปรัชญา : นตฺถิ ป�ฺญา สมาอาภา “แสงสว่างเสมอดว้ยปัญญาไม่มี”                                       

 คติพจน์ : ศรัทธา วิริยะ ปัญญา 

 ธงประจาํโรงเรียน : ตราประจาํโรงเรียน สีเหลือง พ้ืนธง สีม่วง – เหลือง 

โรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 567 ถนนสรงประภา แขวงสีกนั เขต

ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เร่ิมสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2508 โดยไดรั้บบริจาค ท่ีดิน 8 ไร่ 3 งาน 94 

ตารางวาจากนายเทียน วฒันานนัทอุ์ปถมัภ ์เหตุน้ีจึงไดช่ื้อว่า “วฒันานนัทอุ์ปถมัภ”์ ต่อทา้ยช่ือ

โรงเรียน เร่ิมแรกโรงเรียนไดรั้บ งบประมาณจากกรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สร้างอาคาร

เรียนแบบ 004 จาํนวน 1 หลงั 8 หอ้งเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียน และเปิดสอนในระดบั ป. 5 เม่ือ

วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2508 มีครูเพียง 5 คน นกัเรียนทั้งส้ิน 117 คน 

  ปีการศึกษา2520ไดรั้บคาํสัง่ตั้งเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษา เปิดสอนในระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้และตอนปลาย ปัจจุบนันาง พลัลภา จนัทรุจิรากร ดาํรงตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

ระดบั 9 มีจาํนวนครูอาจารย ์120 คน นกัเรียน 2491 คน และ 61 หอ้งเรียน 
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โรงเรียนไดพ้ฒันาการเรียนการสอน ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเนน้

ผูเ้รียนสาํคญัท่ีสุด เพ่ือเตรียมนกัเรียนใหก้า้วสู่ อนาคตอยา่งรู้ทนัโลกและมัน่คงปัจจุบนัโรงเรียน

กาํลงั เขา้สู่ระบบการประกนัคุณภาพเพ่ือพฒันายกระดบั มาตรฐานการศึกษา สร้างความเช่ือมัน่ให้

โรงเรียน เป็นท่ียอมรับของชุมชน 

แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 

1. เพศ ( Sex) ผูห้ญิงและผูช้ายมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้นสรีระ ความถนดั สภาวะทาง

จิตใจ อารมณ์ จากงานวิจยัทางดา้นจิตวิทยาทั้งหลายไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างอยา่งมากใน

เร่ืองความคิด ค่านิยม และทศันคติ ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสงัคมไดก้าํหนดบทบาท และกิจกรรม

ของคนสองทั้งเพศไวแ้ตกต่างกนั 

2. อายุ ( Age) อายเุป็นปัจจยัท่ีสาํคญัประการหน่ึงต่อพฤติกรรมการส่ือสารของมนุษย ์

เน่ืองจากอายจุะเป็นตวักาํหนดหรือเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกเก่ียวกบัความมีประสบการณ์ในเร่ืองต่าง ๆ ของ

บุคคล ดงัคาํกล่าวท่ีว่าผูใ้หญ่อาบนํ้ าร้อนมาก่อน เกิดมาหลายฝน หรือเรียกคนท่ีมีประสบการณ์นอ้ย

กว่าว่าเด็กเม่ือวานซืน เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นเคร่ืองบ่งช้ีหรือแสดง ความคิด ความเช่ื อ 

ลกัษณะการโตต้อบต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนของบุคคล คนเราโดยทัว่ไป เม่ืออายเุพ่ิมข้ึน 

ประสบการณ์สูงข้ึน ความฉลาดรอบคอบก็เพ่ิมมากข้ึน วิธีคิดและส่ิงท่ีสนใจก็จะเปล่ียนแปลงไป

ดว้ย 

3. การศึกษา ( Education) การศึกษาหรือความรู้ เป็นลกัษณะอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพล

ต่อผูรั้บสาร การท่ีคนไดรั้บการศึกษาท่ีต่างกนั ในยคุสมยัท่ีต่างกนั ในระบบการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

จึงยอ่มมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั คนทัว่  ๆ ไปมกัจะสนใจหรือ

ยดึแนวความคิดในแนวสาขาของตนเป็นสาํคญั และบุคคลมกัมีลกัษณะบางประการท่ีแสดงหรือ

บ่งช้ีถึงพ้ืนฐานการศึกษาหรือสาขาวิชาท่ีเรียนมา เน่ืองจากสถาบนัการศึกษาเป็นสถาบนัท่ีอบรม

กล่อมเกลาใหบุ้คคลมีบุคลิกภาพไปในทิศทางท่ีแตกต่างกนั ทางดา้นครูผูส้อนก็มีอิทธิพลต่อ

ความคิดของผูเ้รียนโดยการสอดแทรกความรู้สึกนึกคิดของตวัใหแ้ก่ผูเ้รียน ดงันั้นการศึกษาจึงเป็น

ตวักาํหนดในกระบวนการเลือกสรรของผูรั้บ 

4. สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกจิ ( Socio-Economic Status) อนัไดแ้ก่ เช้ือชาติ และ

ชาติพนัธุ ์ถ่ินฐาน ภูมิลาํเนา พ้ืนฐานของครอบครัว อาชีพ รายไดแ้ละฐานะทางการเงิน ปัจจยัเหล่าน้ี

มีอิทธิพลอยา่งสาํคญัต่อผูรั้บ ซ่ึงในการวิจยัทางดา้นนิเทศศาสตร์ไดช้ี้ใหเ้ห็นว่าสถานะทางสงัคม 
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และเศรษฐกิจของผูรั้บสารมีอิทธิพลอยา่งสาํคญัต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสาร และสาร 

สถานะภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจทาํใหค้นมีวฒันธรรมท่ีต่างกนั มีประสบการณ์ท่ีต่างกนั มี

ทศันคติ ค่านิยม และเป้าหมายท่ีต่างกนั 

5. ศาสนา ( Religion) การนบัถือศาสนาเป็นลกัษณะอีกประการหน่ึงของผูรั้บสารท่ีมี

อิทธิพลต่อตวัผูรั้บสาร ทั้งทางดา้นทศันคติ ค่านิยม และพฤติกรรมโดยศาสนาไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั

คน และกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตคนตลอดทั้งชีวิต Harwood Childs (ฮาร์วดู ชิลด ์กล่าวถึงในปรมะ 

สตะเวทิน) ไดส้รุปถึงอิทธิพลของศาสนาท่ีมีต่อบุคคลไว ้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ดา้น ศีลธรรม คุณธรรม 

ความเช่ือทางจรรยาของบุคคล ดา้นการเมือง และดา้นเศรษฐกิจ 

ปัจจยัทางดา้นประชากรนั้นยงัมีลกัษณะอ่ืนๆอีก ซ่ึงสามารถนาํมาวิเคราะห์เพ่ือทาํความรู้จกั

กบัการส่ือสารได ้โดยอยูภ่ายใตแ้นวความคิดท่ีว่าถา้บุคคลมีปัจจยัเหล่านั้นแตกต่างกนัความคิด และ

การกระทาํก็มีแนวโนม้ท่ีจะแตกต่างกนัไปดว้ย ซ่ึงแนวความคิดน้ีสามารถนาํไปใชอ้ธิบายปัจจยัของ

ประชากรดา้นอ่ืน ๆ ได ้

 

ความหมายของความเครียด 

 ความเครียดคืออะไร คาํถามน้ีเป็นคาํถามท่ีค่อนขา้งตอบยากพอสมควร เน่ืองจากมีหลายคน

ท่ีไม่เขา้ใจและยงัไม่ยอมรับว่าความเครียดเป็นปัญหาอยา่งหนกัของจิตใจ ทั้งน้ี เพราะผลของ

ความเครียดสามารถก่อใหเ้กิดอาการผดิปกติต่างๆทั้งภายนอกและภายในของร่างกายไดทุ้กระบบ 

ความไม่สบอารมณ์ การทาํงานไม่บรรลุเป้าหมาย บุคคลรอบขา้งไม่ใหค้วามรักหรือเอาใจใส่ หรือ

ถกูดุ หรือทาํงานพลาด จนทาํใหเ้กิดความเสียหาย การถกูบงัคบั เหล่าน้ีลว้นแลว้แต่ก่อใหเ้กิดการ

กระทบกระเทือนต่อจิตใจ ทาํใหเ้กิดอาการไม่สบายใจ อาการดงักล่าวน้ี เรียกว่า ความเครียด สรุป

แลว้พอจะนิยามความหมายของความเครียดไดห้ลายลกัษณะ เช่น เกิดจากการนิยามของนกั

จิตแพทย ์นกัจิตวิทยา และนกัวิชาการท่ีแตกต่างกนัไป ดงัท่ีผูเ้ขียนไดร้วบรวมมาเป็นตวัอยา่งพอ

สงัเขป ดงัน้ี 

 ดา้นการแพทย ์ความเครียด หมายถึง ภาวะตึงเครียด หรือภาวะท่ีมีความกดดนัต่อร่างกาย 

จิตใจ ส่ิงกดดนัอาจจะเป็นเหตุการณ์ หรือส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่บุคคล หรือเป็นเพียงส่ิงคุกคาม

ทางดา้นจิตใจ 

 ดา้นจิตวิทยา ความเครียด หมายถึง ความเจ็บปวดต่าง ๆ ท่ีเขา้มาแทรกซอ้นในวงจรการ

ทาํงานตามปกติของร่างกายและจิตใจ ทาํใหร่้างกายและจิตใจเสียดุลยภาพท่ีคนปกติพึงมี 

ความเครียดยงัรวมไปถึงความบีบคั้นต่าง ๆ ทั้งทางกาย ทางใจ และทางอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน 
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 ดา้นจิตเวช ความเครียด หมายถึง ตน้เหตุท่ีขดัขวางหรือส่ิงเร้าท่ีทาํใหม้นุษยพ์ยายาม

หลีกเล่ียง หรือทาํใหมี้ความเปล่ียนแปลงทางสรีระหรืออารมณ์ร่วมกนั 

 ดา้นทฤษฎีความเครียด เซลเย ( Selye) บิดาแห่งทฤษฎีความเครียดไดอ้ธิบายว่า ความเครียด

เป็นภาวะท่ีร่างกายและจิตใจมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงท่ีมากระตุน้ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย 

ซ่ึงมาคุกคามและขดัขวางการทาํงาน การเจริญเติบโต ความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นผลใหมี้การ

เปล่ียนแปลงในร่างกายเก่ียวกบัโครงสร้างและปฏิกิริยาทางเคมี เพ่ือต่อตา้นการคุกคามนั้น ทาํให้

ร่างกายและจิตใจขาดความสมดุล การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงทางดา้น

ร่างกาย การเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ การเปล่ียนแปลงทางความคิดและการเปล่ียนแปลงทาง

พฤติกรรม 

 จากแนวความคิดในเร่ืองความหมายของความเครียดท่ีแตกต่างกนันั้น พอสรุปได ้คือ 

ความเครียด หมายถึง ภาวะทางใจและกายของบุคคลท่ีขาดความสมดุล จนทาํใหเ้กิดการกดดนัทาง

อารมณ์ ก่อใหเ้กิดความรู้สึกท่ีไม่พอใจหรือไม่สบาย และเป็นเหตุใหมี้พฤติกรรมแปรปรวน โดยมี

ลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการ ดงัน้ี 

 1. ตน้เหตุแห่งความเครียด (Source of Stress) เกิดจากสาเหตุหลายทาง ไม่ว่าจะเป็นท่ีตวั

ของบุคคลเอง ครอบครัว เพ่ือน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน อาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึง หรือ

อาจเกิดจากหลายๆสาเหตุพร้อม ๆ กนัก็ได ้

 2. ผลของความเครียด (Effect of Stress) ผลท่ีเกิดข้ึนจะเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ความรู้สึก เช่น 

ซึมเศร้า วิตกกงัวล กลวั หงุดหงิด ฉุนเฉียว หรือมีผลทางสรีระดว้ย เช่น ปวดศีรษะ ปวดทอ้ง หรือ

อ่อนเพลีย โดยผลของความเครียดน้ีเป็นปฏิกิริยาของร่างกายท่ีมีต่อเหตุท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดใน

สถานการณ์อ่ืน ๆ 

 3. พฤติกรรม (Behavior) เป็นอาการท่ีเกิดจากผลของความเครียดซ่ึงเป็นการกระทาํท่ี

สมัพนัธก์บัความรู้สึก เช่น บุคคลเกิดความทอ้แท ้เบ่ือหน่าย หมดหวงั น้ีเป็นผลมาจากความเครียด 

และจากผลดงักล่าวจึงอาจทาํใหมี้การนอนมากกว่าปกติ อนัเป็นการแสดงออกของพฤติกรรม 

 4. สุขภาพ (Health) สุขภาพน้ีรวมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตในเร่ืองลกัษณะธรรมชาติ

ของความเครียดนั้นอาจจะส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมไดท้ั้งทางบวกและทางลบ พฤติกรรมทางบวก 

เช่น เกิดความอดทนและมุ่งมัน่ท่ีจะเผชิญกบัความเครียด พยายามหาทางเอาชนะความเครียดใหไ้ด ้

หรืออาจเกิดพฤติกรรมในทางลบ เช่น มีอาการซึมเศร้า ปลีกตวัไม่ยอมพบปะใครหรือหากมี

ความเครียดหนกัเขา้ก็เกิดความคิดไม่อยากอยูอ่าจทาํลายตนเองได ้ดงันั้น พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจะ

ส่งผลต่อสุขภาพหรือไม่อยา่งไร ก็ยอ่มข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมนั้นบวกหรือลบ 
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สาเหตุของความเครียด 

 ความเครียดในทางอารมณ์ ทางความคิดและทางดาย เป็นผลมาจากความขดัแยง้ระหว่าง

ความตอ้งการของตนเองและการคาดหวงัของสงัคมและวฒันธรรม ทาํใหเ้กิดความคบัขอ้งใจ โดยมี

สาเหตุดงัต่อไปน้ี 

 1. ความเครียดท่ีเกิดจากตวับุคคล ไดแ้ก่ 

  1.1 ความเครียดท่ีเกิดจากการพฒันาการ   (Biological Stress)  ซ่ึงในการพฒันาการ

ของมนุษยแ์ต่ละวยัจะมีการเปล่ียนแปลงภายในร่างกาย อนัเน่ืองมาจากต่อมไร้ท่อท่ีผลิตฮอร์โมน

ต่างๆ ท่ีทาํใหร่้างกายเจริญเติบโต และช่วงท่ีเกิดความเครียดมากท่ีสุดของมนุษย ์ไดแ้ก่ ช่วงวยัรุ่น 

เพราะฮอร์โมนหลายชนิดถกูผลิตข้ึนมาเพ่ือแสดงถึงความเป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์ เช่น ฮอร์โมนเพศ 

ฮอร์โมนอดีนาลีน เป็นตน้ ดงันั้น เด็กวยัรุ่นจึงมีอารมณ์ร้อนและรุนแรง 

  1.2 ความเครียดท่ีเกิด    จากความตอ้งการท่ีเกิดจากภายในตวับุคคล        เช่น ความ

ทะเยอทะยานใฝ่สูงจนเกินปกติ ความอยากรู้อยากเห็นจึงเกินขอบเขต หรือการแก่งแยง่ชิงดีกนั หาก

บุคคลนั้นมีความพอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู ่รู้จกัความสามารถของตนเองถ่องแท ้เม่ือลงมือกระทาํการ

ใดๆก็จะไม่พลาด ดงันั้น ความเครียดก็จะไม่เกิดข้ึน แต่หากมีความตอ้งการเกินตวั ไม่รู้จกัประมาณ

ตนจะอยูอ่ยา่งมีความเครียดตลอดเวลา 

  1.3 ความเครียดท่ีเกิดจากเหตุการณ์ท่ีคาดหวงั      ไวก่้อนล่วงหนา้ว่าจะตอ้งเกิดข้ึน

บางคร้ังมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดหวงัเกิดข้ึน โดยอาศยัประสบการณ์เดิม ซ่ึงทาํใหเ้กิดความคบัขอ้งใจ

หรือความขดัแยง้ในใจ ตามท่ีเคยประสบมาเม่ือพบกบัเหตุการณ์ท่ีคลา้ยกบัในอดีต ก็จะเกิด

ความรู้สึกวิตกกงัวล และกลวัว่าจะเกิดข้ึนเหมือนกบัท่ีเคยประสบมาแลว้ เช่นน้ีจะเกิดความเครียด

ไดเ้ช่นกนั 

 2. ความเครียดท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่ 

  2.1 ครอบครัว ท่ีทาํงาน   เพ่ือนฝงู       หรือสถานท่ีตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยในเร่ือง

การอุปโภคบริโภค เช่น ไปรษณีย ์ธนาคาร ตลาด หา้งสรรพสินคา้ ฯลฯ สถานท่ีดงักล่าวน้ีลว้น

ก่อใหเ้กิดความเครียดไดท้ั้งส้ิน หากเราพบในส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความไม่พอใจข้ึนมา 

  2.2 งานท่ีปฏิบติัอยูป่ระจาํ   มีคาํพดูว่า     “คนเราถา้ไม่ผดิ คือ คนท่ีไม่ทาํอะไรเลย” 

จึงกล่าวไดว้่า งานท่ีทาํนั้นยอ่มเกิดความผดิพลาดได ้และหากมีการผดิพลาดก็จะเกิดความวิตกกงัวล

หรือความกงัวลสารพดั ซ่ึงก่อใหเ้กิดภาวะกดดนัต่าง ๆ ทั้งภายในตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง การทาํงาน

ยอ่มไดรั้บทั้งผลสาํเร็จอยา่งดี จะทาํใหเ้กิดความพอใจและความสุขทั้งตวัผูเ้ป็นเจา้ของงานและผูอ้ยู่

รอบขา้ง แต่ก็มีบ่อยคร้ังท่ีประสบกบัอุปสรรคหรือทาํงานไดไ้ม่สาํเร็จดงัใจนึก ภาวะดงักล่าวยอ่ม
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ก่อใหเ้กิดความเครียด โดยเฉพาะผูท่ี้มีความรับผดิชอบในงานนั้น ๆ หรือเป็นคนท่ีมีความจริงจงัใน

การทาํงาน กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีก็จะมีความเครียดในระดบัค่อนขา้งสูง 

  2.3 สภาพเศรษฐกิจสงัคม สภาพตวัเมืองในปัจจุบนัจะเห็นว่ามีการแออดั ทั้งคนทั้ง

ท่ีอยูอ่าศยั จึงทาํใหเ้กิดการจราจรติดขดั ค่าครองชีพเพ่ิมสูงข้ึน ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น

นอ้ยลง มลภาวะเป็นพิษทั้งในนํ้ า อากาศ หรือสภาพแวดลอ้มทัว่ ๆ ไป ภาวะท่ีตอ้งอยูอ่ยา่งตวัใครตวั

มนั ไม่มีการช่วยเหลือกนัเหมือนก่อน มีโรคภยัต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยไม่มียารักษาใหห้ายขาดได ้

เหล่าน้ีลว้นแต่ก่อใหเ้กิดภาวะกดดนัทางอารมณ์แก่กลุ่มคนท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองจนกลายเป็นคนท่ีมี

ความเครียด 

 นอกจากน้ียงัมีสาเหตุของความเครียดโดยสรุปจากปัจจยัใหญ่ๆ ดงัน้ี  

 1. พนัธุกรรม ยนีส์ท่ีไดจ้ากพ่อแม่        ท่ีเป็นตวัคอยคุมการหลัง่ของสารบางตวัในสมองไม่

สามารถควบคุมอารมณ์ได ้จึงทาํใหบุ้คคลนั้นไม่สามารถรับคาํชมเชยหรือการเสริมแรงท่ีดีไดท้าํให้

เกิดความเครียดไดง่้ายกว่าบุคคลอ่ืน 

 2. ส่ิงท่ีเกิดโดยกาํเนิด     ไดแ้ก่   จาํพวกความพิการต่างๆ เช่น พดูไม่ชดั มีอวยัวะของร่ากาย

ไม่ครบเหมือนบุคคลปกติ หรือส่ิงท่ีไดม้าจากพ่อแม่ในเร่ืองของอารมณ์ เด็กเกิดมามีแนวโนม้ท่ีจะ

โมโหง่าย และถา้ไดรั้บการเล้ียงดูท่ีไม่ดีพอ ไม่เอาใจใส่เท่าท่ีควร ไม่เขา้ใจในอารมณ์ของเด็กจะทาํ

ใหเ้ด็กมีบุคลิกภาพท่ีหุนหนั โกรธง่าย โมโหร้าย 

 3. อาย ุอายท่ีุเกิดความเครียดไดง่้าย     คือ   อายขุองคนท่ีอยูใ่นช่วงวยัรุ่นและวยัหลงัเกษียณ 

เน่ืองจากวยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีฮอร์โมนเพศมาก ในขณะเดียวกนัก็เป็นช่วงอยูใ่นระหว่างการปรับตวั 

วยัรุ่นจึงมีแนวโนม้ท่ีหงุดหงิดง่ายและทนต่อความเครียดไดน้อ้ย และมกัจะพบกบัอารมเศร้าบ่อย ๆ 

หรือไม่ก็เกิดความผดิหวงั ทั้งอารมณ์เศร้าหรือความผดิหวงัน้ีมีผลกระทบต่อความรู้สึกของเขาได้

ง่าย วยัรุ่นจะเกิดการรับรู้ความลม้เหลวในเชิงหมดหวงั และตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งหุนหนัพลนั

แล่นทนัที โดยคิดว่าไม่มีใครสามารถช่วยเหลือเขาได ้ส่วนคนวยัหลงัเกษียณ ไดแ้ก่ ผูท่ี้อยูใ่นวยั 60 

ปีข้ึนไป หลงัเกษียณ คือ หยดุทาํงานประจาํ ไม่มีบุคคลมาหาหรือมาเก่ียวขอ้งสมัพนัธด์ว้ย ทาํใหเ้กิด

ความเหงา ลกูหลานก็ตอ้งไปโรงเรียน หรือไปทาํงานตามปกติ จึงมีเวลาว่างมาก และทาํใหคิ้ดว่าตน

ไม่มีความสามารถอีกแลว้ หากคิดไม่ตกก็จะเกิดความเศร้า เหงา และคิดมาก ทาํใหเ้กิดความเครียด

ได ้ดงันั้น คนกลุ่มน้ีจะตอ้งพยายามไม่อยูเ่ฉย แต่จะหางานเบาๆทาํ เช่น อ่านหนงัสือ เล้ียงนก ปลกู

ผกัสวนครัวเลก็ ๆ พอใหง้านทาํไปในแต่ละวนั ก็จะช่วยใหอ้ยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข 

 4. การเล้ียงดูในวยัเด็ก    ระยะเจริญเติบโตถา้พบอุปสรรคโดยเฉพาะในช่วงระยะ 5-6 ปีแรก 

เช่น การสูญเสียพ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อแม่ในวยัเด็ก จากผลการวิจยัมากมายหลายแห่ง พบว่า เด็กจะ

มีโอกาสซึมเศร้าไดง่้ายกว่าเด็กทัว่ ๆไป ส่วนเด็กท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบถกูบงัคบัมากเกินไป 
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ก็จะทาํใหเ้ป็นคนเคร่งเครียด ประพฤติตนอยูใ่นกรอบ และไม่รู้จกัยดืหยุน่ผอ่นหนกัเป็นเบาได ้

บุคคลพวกน้ีจะประสบกบัความเครียดไดง่้าย 

 5. ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ     ในชีวิตประจาํวนัสภาพครอบครัว    หนา้ท่ีการงาน          ปัจจยัส่ี

ในการดาํรงชีวิต โดยเฉพาะส่ิงท่ีคุกคามต่อความมัน่คงของชีวิต ภาวะเศรษฐกิจ ความกงัวลท่ีจะถกู

ออกจากงาน บริษทัท่ีกาํลงัทาํอยูปิ่ดกิจการ การเปล่ียนแปลงของสงัคมในยคุปัจจุบนั หรือท่ีเรียกว่า

ยคุไฮเทค มีมากมาย และเป็นไปอยา่งรวดเร็ว จนหลายๆคนท่ีไม่สามารถปรับตวัไดท้นัเกิดการไม่

ยอมรับสภาพของการเปล่ียนแปลง หรืออาจต่อตา้นการเปล่ียนแปลง เม่ือปรับตวัไม่ไดย้อ่มทาํให้

เกิดความทุกข ์ความวิวตกกงัวล เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปแลว้ว่า ในยคุไฮเทคน้ีสงัคมชนบท

กลายเป็นสงัคมเมืองมากข้ึน จนทาํใหเ้กิดปัญหาทางสงัคมมากมาย และส่งผลกระทบทางจิตใจของ

คนในสงัคม เกิดความกดดนั หรือความคบัขอ้งใจ ท่ีเรียกว่า ความเครียด (Stress) บางรายอาจระบาย

ความเครียดออกมาในทางท่ีผดิ เช่น ด่ืมสุรา สูบบุหร่ี เล่นการพนนั หรือเสพยาเสพยติ์ด เป็นตน้ การ

ระบายความเครียดในรูปแบบดงักล่าวลว้นก่อใหเ้กิดปัญหาอ่ืนๆตามมามากมาย กล่าวไดว้่า คนเรา

ตอ้งประสบกบัความเครียดทั้งเร่ืองสภาพแวดลอ้มและสงัคมรอบดา้น แต่ความเครียดก็มิใช่ส่ิงท่ี

เลวร้ายเสมอไป ความเครียดในการทาํงานนั้นไม่จาํเป็นตอ้งเป็นเร่ืองท่ีไม่น่าพึงปรารถนา ตรงกนั

ขา้ม หากเกิดความเครียดบา้งจะเป็นการกระตุน้ใหค้นเรามีมานะ มีความอดทนในการทาํงานมาก

ข้ึน แต่ถา้ความเครียดสูงก็ยอ่มเกิดโทษ ดงันั้น พยายามหาทางลดความเครียด หากมีความรู้สึกว่า

เครียดก็แสดงว่าเป็นการเตือนแลว้ว่าใหห้าทางลดความเครียดนั้นลงเสีย 

 6. คนท่ีมีโรคประจาํตวั   บางคนมีโรคประจาํตวัตั้งแต่เกิด เม่ือโตข้ึนอาจมีภาวะความเครียด

ลดลงได ้แต่หากเกิดโรคประจาํตวัในภายหลงัจะทาํใหเ้กิดความเครียดมากกว่า อยา่งไรก็ตามมีทั้ง

โรคท่ีรักษาใหห้ายขาดได ้แต่อีกหลาย ๆ โรคท่ีไม่สามารถรักษาใหห้ายขาด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะ

และชนิดของโรคท่ีทาํใหเ้กิดความเครียดในระดบัใด 

   เอน็เกิล  (Engle : 1962) ไดใ้หข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัสาเหตุของความเครียดไวว้่า ความเครียด

ของจิตใจก่อใหเ้กิดพฤติกรรมทางกายออกมาและสรุปสาเหตุของความเครียดไดด้งัต่อไปน้ี 

 1. การสูญเสียหรือกลวัว่าจะสูญเสียส่ิงมีค่า     การสูญเสียเป็นเหตุนาํมาซ่ึงความเศร้า เสียใจ 

ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียส่ิงมีชีวิต เช่น สตัวเ์ล้ียง หรือบุคคลท่ีเรารักหรือเคารพ หรือการสูญเสีย

อวยัวะร่างกาย หรือการสูญเสียตาํแหน่งอนัทรงเกียรติ หรือตาํแหน่งทางการบริหาร การสูญเสีย

ดงักล่าวจะก่อใหเ้กิดความกระทบกระเทือนทางจิตใจเป็นอยา่งมาก  จนเกิดเป็นความเครียดได ้

สาํหรับการสูญเสียไดรั้บการแบ่งได ้ดงัน้ี 
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  1.1 การสูญเสียอวยัวะ อาจไดรั้บอนัตรายจากอุบติัเหตุ หรือจากการเป็นโรคติดเช้ือ

หรือจากการผา่ตดัเพ่ือความงาม ซ่ึงการสูญเสียในลกัษณะน้ีเป็นการสูญเสียท่ีก่อใหเ้กิดความเครียด

ในระดบัท่ีสูง เน่ืองมาจากการเกิดอยา่งกะทนัหนัโดยไม่ไดมี้การตั้งตวัมาก่อน 

  1.2 การสูญเสียความเป็นสมาชิกในสงัคม เช่น   นกัการเมืองท่ีไม่ไดรั้บการเลือกตั้ง

ในสมยัต่อมา หรือถกูตดัออกจากสมาชิกในครอบครัว หรือไม่ไดรั้บเลือกใหเ้ขา้กลุ่มวิชาชีพ เหล่าน้ี

ถือว่าเป็นการสูญเสียท่ีรุนแรง 

  1.3 การสูญเสียบุคคลสาํคญั      บุคคลนั้นอาจเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความนบัถือ หรือมี

ความสาํคญัในชีวิตของเรา จะเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดความเศร้าเสียใจ และยิง่เป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัเรามาก

เท่าใดความเศร้าเสียใจก็จะมีระดบัมากเท่านั้น ทาํใหมี้ผลกระทบทางดา้นจิตใจใหเ้กิดความเครียด

อยา่งรุนแรง หรือแมแ้ต่คนดีของสงัคม เช่น ผูน้าํประเทศ หรือบุคคลท่ีมีคุณงามความดีของสงัคม 

ซ่ึงเราไม่รู้จกัเป็นการส่วนตวั ก็ยอ่มจะทาํใหเ้กิดความเครียดไดท้ั้งส้ิน 

  1.4 การทาํงานลม้เหลวหรือเป็นงานท่ีตอ้งเส่ียงอนัตราย      เช่น          การทาํงานท่ี

ยากลาํบากและไม่สาํเร็จ  นอกจากจะทาํใหต้นเองเกิดความผดิหวงัแลว้ ยงัไมรั้บคาํตาํหนิจากเพ่ือน

ร่วมงานหรือผูอ่ื้นอีกดว้ย 

  1.5 การเปล่ียนแปลงในการดาํเนินชีวิต เช่น การแต่งงาน  หากไม่พบความสุขอยา่ง

ท่ีคาดหวงัก็จะเกิดความทอ้แทใ้นชีวิต  หรือการเปล่ียนงาน  หรือสถานท่ีทาํงานปิดกิจการ  สภาพ

เหตุการณ์เหล่าน้ีลว้นอยูใ่นลกัษณะท่ีทาํใหเ้กิดความเครียดท่ีค่อนขา้งสูง  และมกัจะเกิดกบับุคคลใน

สงัคมปัจจุบนัส่วนใหญ่ 

  1.6 การสูญเสียบา้น ส่ิงของ บา้น และสมบติัเป็นของท่ีมีค่าท่ีบุคคลมีความตอ้งการ

เป็นเบ้ืองตน้ และเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต  กว่าจะไดม้าตอ้งใชร้ะยะเวลานานมากจนบางคน

เกือบค่อนชีวิต  ดงันั้น  หากมีการสูญเสียก็ยอ่มจะทาํใหเ้กิดความเสียใจมากจนกลายเป็นความเครียด  

หรืออาจจะเป็นการป่วยทั้งกายและใจก็ได ้

  1.7 การตกงาน ถือว่าเป็นการสูญเสียชนิดหน่ึง   เพราะทาํใหไ้ม่มีรายได ้ และจะทาํ

ถกูมองว่าไม่มีความสามารถ ดงันั้น นอกจากจะไม่มีรายไดแ้ลว้ยงัตอ้งสูญเสียฐานะทางสงัคมอีก

ดว้ย 

  1.8 การสูญเสียสตัวล้ี์ยง    โดยปกติผูท่ี้เป็นเจา้ของยอ่มมีความรักและความผกูพนั

กบัสตัวท่ี์เล้ียง อีกทั้งสตัวเ์หล่านั้นยงัแสดงความรัก ความซ้ือสตัย ์และประจบจนเจา้ของใหค้วามรัก

ความเอาใจใส่อยา่งมากยิง่เจา้ของท่ีไม่มีครอบครัวอยูต่ามลาํพงัมกัจะเล้ียงสตัวไ์วเ้ป็นเพ่ือน  เพ่ือ

คลายความเหงา  จะมีความเศร้าเสียใจอยา่งหนกั  หากมีการสุญเสียสตัวเ์ล้ียงแสนรักข้ึน 
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 2. หากไดรั้บอนัตรายหรือกลวัความเสียหาย   หากมีการสงัเกตใหดี้จะพบว่า  ความตอ้งการ

พ้ืนฐานของมนุษย ์คือ ความตอ้งการความปลอดภยัจากอนัตรายต่าง ๆ ซ่ึงเป็นสญัชาตญาณพ้ืนฐาน

ของมนุษยท่ี์จะตอ้งป้องกนัและต่อตา้นส่ิงท่ีเป็นอนัตราย จากการต่อตา้นและการป้องกนัน้ีเองท่ีเกิด

เป็นความเครียดได ้และอนัตรายจากความกลวัดงักล่าวอาจมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ีเช่น 

 2.1 ไม่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการดา้นความปลอดภยั 

 2.2 มีการกระตุน้ทางประสาทสมัผสัมากเกินไปจนรู้สึกเจ็บปวด 

 2.3 มีสญัญาณเตือนอนัตราย 

 นอกจากน้ียงัมีสภาพการณ์ต่างๆ ท่ีคิดว่าจะก่อใหเ้กิดอนัตรายและก่อใหเ้กิดความเครียด

ดา้นจิตใจ ซ่ึงไดแ้ก่ 

  1. ประสบกบัสถานการณ์แปลกๆใหม่ ๆ หรือพบปะกบับุคคลแปลกหนา้ 

  2. ตอ้งรับผดิชอบหนา้ท่ีใหม่ จึงมีความวิตกกงัวลว่าจะทาํไดไ้ม่สาํเร็จ  หรืออาจ

ไม่ไดรั้บการตอบรับ 

  3. การสอบ ดว้ยความกลวัว่าจะสอบตก  หรือไดค้ะแนนไม่เป็นท่ีพอใจ 

  4. ในสภาพท่ีมีการแข่งขนัจึงเกิดการกลวัความแพพ่้าย 

  5. ประสบการณ์ท่ีน่าตกใจ เช่น ประสบอุบติัเหตุ หรือประสบกบัเหตุการณ์ท่ีไม่ได้

เตรียมตวัมาก่อน 

  6. ส่ิงเร้าทางประสาทสมัผสัท่ีอาจมากไปหรือนอ้ยไป เช่น       เสียงดงัมากหรือเบา

มาก หรือ ตอ้งตกอยูใ่นท่ีมืดเป็นเวลานาน 

  7. จากความเช่ือผดิ ๆ ไม่มีเหตุผล  จะทาํใหเ้กิดความกลวัอยา่งมากได ้

 จากสาเหตุของความเครียดท่ีไดร้วบรวมมานั้น  พอสรุปไดว้่า  ความเครียดลว้นเกิดจาก

ตนเองและสภาพแวดลอ้มทั้งส้ิน  ดงันั้น  เร่ืองสุขภาพจิตจึงมีความสาํคญัต่อการมีความเครียดใน

ระดบัตํ่าหรือสูงได ้ บุคคลใดมีสุขภาพจิตดีหรือมีความสุข  มีความสมบูรณ์ทั้งกายใจ  และหากมี

สภาพแวดลอ้มท่ีทาํใหเ้กิดความเครียด  เขาก็ยอ่มคลายความเครียดไดใ้นระยะเวลาท่ีไม่นาน 

 

กลวธิีคลายความเครียด 

 ในการคลายความเครียดจาํเป็นจะตอ้งตระหนกัเก่ียวกบัการผอ่นคลาย โดยจะตอ้งนึกอยู่

เสมอว่า ความเครียดนั้นไม่ไดม้าจากส่ิงท่ีอยูน่อกตวัหรือส่ิงท่ีอยูไ่กลตวัเลย แต่เป็นส่ิงท่ีตวัเราเป็น

ผูส้ร้างข้ึนมาเอง เราจึงตอ้งควบคุมใหไ้ด ้แต่ปัญหาของคนส่วนใหญ่ คือ ไม่รู้ว่าจะผอ่นคลายอยา่ง

สมบูรณ์นั้นจะทาํใหเ้รารู้สึกอยา่งไร บุคคลทัว่ไปมกัจะคิดว่าการผอ่นคลายเป็นเร่ืองง่ายในการ

กระทาํ เช่น ใชว้ิธีการนอนหลบั แต่ถา้เราสามารถจดัการทาํงานของกลา้มเน้ือท่ีพกัผอ่น จะพบว่ายงั
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มรความเครียดหลงเหลืออยู ่ซ่ึงเป็นตวัการท่ีทาํใหเ้ราเหน่ือยลา้ ดงันั้น เราตอ้งเรียนรู้การผอ่นคลาย

เสียก่อน โดยการทาํความรู้จกักบัความตึงเครียดของกลา้มเน้ือ (Muscle Tension) และต่อไปใช้

หลกัการผอ่นนคลาย คือ การทาํใหก้ลา้มเน้ือส่วนต่าง ๆ เกิดความเกร็งหรือความเครียดถึงขั้นสูงสุด

ก่อน เพ่ือใหบุ้คลิกเกิดการเรียนรู้ว่า เม่ือเกิดการตึงเครียดของกลา้มเน้ือแลว้จะรู้สึกอยา่งไร จากนั้นก็

พยายามผอ่นคลายกลา้มเน้ือนั้น ๆ จนรู้สึกว่าไม่มีความตึงเครียดของกลา้มเน้ือเหลืออยูเ่ลย เม่ือฝึก

เป็นปฏิบติัเป็นประจาํนานประมาณ 1 เดือน กระบวนการผอ่นคลายนั้นก็จะเป็นไปโดยอตัโนมติั 

และสามารถควบคุมร่างกายของเราใหต้อบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากกลวิธีคลายความเครียดโดยการผอ่นคลายกลา้มเน้ือน้ี คือจะทาํให้

หายจากอาการผดิปกติต่างๆ ท่ีเกิดทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น ความวิตกกงัวล อาการวิงเวียน ปวด

หรือมึนศีรษะ  จุกแน่นหนา้อก หายใจไม่ทัว่ทอ้ง ชอบถอนหายใจ เป็นแผลในกระเพาะอาหาร หรือ

นอนไม่หลบั เป็นตน้ 

 นอกจากน้ียงัมีกลวิธีคลายความเครียดดว้ยการปฏิบติัตนดงัต่อไปน้ี  

  1. พยายามหาเหตุผลดว้ยตนเอง          โดยพิจารณาเหตุผลท่ีทาํใหเ้กิดความไม่สบายใจ แลว้

พยายามเลิกคิดถึงความไม่สบายใจนั้นเสีย หางานท่ีทาํใหเ้ราสบายใจทาํแทน ก็จะช่วยใหลื้มความ

ไม่สบายใจนั้นไปได ้

 2. พยายามยดึหลกัทางศาสนา  ซ่ึงศาสนาทุกศาสนามีปรัชญาอยา่งเดียวกนั คือ ตอ้งการใหผู้ ้

นบัถือประสบความสงบสุข หากนึกถึงคาํสัง่สอนของพระศาสดาก็จะพอช่วยบรรเทาอาการไม่

สบายใจลงไดบ้า้ง พอจะเป็นแนวทางในการตั้งสติท่ีจะแกไ้ขปัญหาต่อไปน้ี 

 3. พยายามมองคนอ่ืนในแง่ดี       ทุกคนยอ่มมีทั้งความดีและความไม่ดีอยูใ่นตวัตนหากมอง

ตวัเองก็เช่นกนัมีทั้งดีทั้งไม่ดี ดงันั้น เพ่ือความสบายใจของตนก็ตอ้งคิดถึงขอ้ดีของผูอ่ื้น จะทาํให้

คลายความคิดไม่ดีลงไป ความคิดท่ีดีนั้นยอ่มทาํใหน้าํพาไปสู่จิตใจท่ีดีและมีความสุขได ้

 4. พยายามคิดก่อนทาํ   ไม่ว่าจะทาํอะไรก็ตามตอ้งคิดก่อนดว้ยเหตุผลแห่งความถกูตอ้งและ

เหมาะสมเสมอ สรุปคือ ใหคิ้ดก่อนทาํไม่ใช่ทาํไปแลว้มาคิดไดว้่าควรหรือไม่ควร เม่ือคิดเสียก่อน

ดว้ยเหตุผลอนัควรก็ยอ่มทาํใหก้ารทาํอะไรไม่พลาดอยา่งแน่นอน เม่ือทาํงานสาํเร็จก็พบกบัความสุข

สบายใจ ทาํใหไ้ม่เครียด 

 5. พยายามดาํรงชีวิตดว้ยความยดืหยุน่      หมายถึง การรู้จกัผอ่นปรน รู้จกัปรับตวัใหเ้ขา้กบั

สภาพแวดลอ้ม โดยมีทางเลือกไวห้ลาย ๆ ทาง เพราะเราไม่สามารถทราบไดว้่าจะเดินทางใดจึงถกู

และประสบผลสาํเร็จ ดงันั้น หากมีทางเลือกยอ่มช่วยใหเ้กิดความสบายใจหรืออุ่นใจกว่าอยา่งนอ้ย 

หากไม่สาํเร็จก็ยงัมีทางเดินอ่ืนๆอีก ชีวิตยอ่มจะไม่ประสบปัญหาท่ีแกไ้ขไม่ได ้ความเครียดก็จะมีไม่

มากนกั 
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 6. พยายามระงบัความโกรธ  ไม่ใหเ้กิดอารมณ์ฉุนเฉียวจนระงบัอารมณ์ไม่อยู ่เพราะสภาวะ

ความฉุนเฉียวก่อใหเ้กิดอารมณ์แปรปรวน ทาํใหไ้ม่สามารถตดัสินใจไดดี้ และมีแต่ความคิด

พยาบาทหรือแคน้ อาฆาต ซ่ึงจะนาํไปสู่ความคิดทาํลายลา้งกนัได ้ตราบใดท่ียงัไม่สามารถระงบั

อารมณ์โกรธไดย้อ่มจะทาํใหเ้กิดความเครียดตามมาอยา่งแน่นอน ยงัมีโรคต่าง ๆ อนัจะก่อตวัจนทาํ

ใหเ้กิดอาการได ้เช่น ไมเกรน หรือโรคหวัใจ เป็นตน้ 

 7. พยายามสร้างอารมณ์ขนับา้ง  อารมณ์ขนัมีประโยชน์มากมาย เช่น ทาํใหเ้กิดสมัพนัธภาพ

แนบแน่น  ช่วยใหค้ลายอารมณ์โกรธ  ระงบัการขดัแยง้ได ้ ช่วยใหมี้สุขภาพกายดีเพราะไดห้วัเราะ  

ยิม้แยม้แจ่มใส  และเพิ่มพนูความผกูพนัเม่ือตอ้งเผชิญวิกฤตร่วมกนั  จะเห็นว่าอารมณ์ขนัมี

ประโยชน์มากมาย  อีกทั้งยงัไม่เป็นเร่ืองยากเกินไปในการสร้างอารมณ์ขนัข้ึนมาโดยท่ีไม่ตอ้งลงทุน

อะไรมากมายเลย 

 8. ใชด้นตรีบาํบดั           ดนตรีเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยในการบาํบดัความเครียดได ้ 

เน่ืองจากธรรมชาติของดนตรีจะมีความไพเราะอยูใ่นตวั  ใครไดย้นิไดฟั้งก็ยอ่มตอ้งเกิดอารมณ์ดี  

การใชด้นตรีบาํบดัโดยการฟังเสียงทาํนองดนตรีเยน็ ๆ หรืออาจเล่นดนตรี  ซ่ึงเป็นวิธีการระบาย

อารมณ์เครียดไดเ้ป็นอยา่งดี  เพราะในขณะท่ีเล่นนั้นจิตใจจดจ่อกบัการสร้างเสียงดนตรีใหไ้พเราะ

ไดต้ามใจตนเอง  จะเกิดความพึงพอใจ  ความเครียดก็ยอ่มตอ้งหายไปไดใ้นท่ีสุด  ในปัจจุบนัจึงมีผู ้

นิยมใชด้นตรีบาํบดัโดยทัว่ไป 

 9. การทาํสมาธิ      เป็นการผอ่นคลายความเครียดท่ีลึกซ้ึง  และทาํใหจิ้ตใจสุขสดช่ืนใบหนา้

อ่ิมเอิบ  แสดงออกถึงความสงบของจิตใจ  การฝึกฝนการทาํสมาธินั้นนอกจากจะทาํใหค้วามเครียด

หายไปแลว้ยงัทาํใหเ้ราปลอดพน้จากความวิตกกงัวล  ความเศร้า  ความคิดฟุ้งซ่านหรือความไม่

สบายใจทั้งปวง  ทาํใหส้มองแจ่มใส  มีความคิดอ่านท่ีดี  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ในการฝึก

สมาธินั้นเป็นการทาํจิตใจใหจ้ดจ่ออยูก่บัส่ิงใดส่ิงหน่ึง  หรือรวมไวท่ี้ใดท่ีหน่ึงเพียงท่ีเดียวจะช่วยให้

จิตใจสงบสุขและความคิดปลอดโปร่ง 

 การหาวิธีการใหเ้กิดความสุขและการกระทาํท่ีก่อใหเ้กิดกาํลงัใจก็สามารถลดความเครียด

ได ้ โดยใชว้ิธีการต่อไปน้ี 

 1. พยายามทาํงานใหเ้สร็จไปเป็นอยา่งๆ        ไปตามลาํดบัก่อนหลงั  เพราะงานไม่ใช่มีเพียง

อยา่งเดียว 

 2. หลงัจากทาํงานเสร็จควรพกัผอ่นก่อนแลว้จึงเร่ิมงานช้ินต่อไป ไม่ใช่ทาํแต่งานตลอดเวลา  

จะทาํใหไ้ม่เครียดมากนกั 
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 3. ควรมีความพอใจในงานท่ีทาํอยู ่ และสร้างความรู้สึกสนุกกบังาน  แมมี้อุปสรรคก็คิดเสีย

ว่าเป็นการทา้ทายความสามารถของเราดี  ทาํใหเ้กิดสติปัญญาและเห็นความสามารถของตนว่ามีมาก

นอ้ยเพียงใด 

 4. พยายามไม่ตีตนไปก่อนไข ้  ตอ้งเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองว่ามีศกัยภาพมากพอ

ในการทาํงานใดๆ 

 5. การกลวัความผดิหวงัเป็นการบัน่ทอนจิตใจใหคิ้ดมากและ   เกิดความวิตกกงัวลจนทาํให้

เกิดความเครียดได ้เช่น การกลวัว่าทาํงานไม่สาํเร็จ หรือกลวัความลม้เหลว ความรู้สึกเช่นน้ีจะมี

อิทธิพลต่อจิตใจจนทาํใหเ้กิดความกดดนัจนทาํลายความเช่ือมัน่ในตนเอง ฉะนั้นไม่ควรกลวัความ

ผดิหวงั 

 6. ไม่ควรทาํงานดว้ยความรีบร้อน       เพราะจะทาํใหเ้กิดความผดิพลาดไดง่้าย การทาํอะไร

แบบรีบร้อนยอ่มเป็นผลเสียท่ีสาํคญัแก่สมรรถภาพในการทาํงาน เน่ืองจากการวางแผนต่างๆ

บกพร่อง ควรรีบร้อนในโอกาสท่ีจาํเป็น หรือเป็นคร้ังคราวเท่านั้น 

 7. การตดัสินใจทาํงานไดใ้นขณะนั้น          จะทาํใหเ้ป็นคนมีจิตใจเด็ดเด่ียว     เขม้แข็ง ไม่มี

ความโลเล จะช่วยไม่ใหเ้กิดความเครียดได ้

 8. ควรแสดงอาการพึงพอใจในส่ิงแวดลอ้มของตน   ไม่แสดงอาการเบ่ือหน่ายต่อเหตุการณ์

ทั้งปวง 

 9. รู้จกัใชส้ติปัญญาแกปั้ญหา ไม่ใชอ้ารมณ์     หรือความโกรธ การรู้จกัใชส้ติปัญญาจดัเป็น

การส่งเสริมกาํลงัใจท่ีดี 

 10. สร้างอารมณ์ขนัและความสนุกสนานใหต้วัเองบา้ง จะช่วยใหจิ้ตใจสบาย อารมณ์ดีและ

สมองปรอดโปร่ง 

 11. ยอมรับความสามรถของตน ตอ้งรู้จกัประมาณตน     ไม่เป็นคนท่ีคิดว่าตนเก่ง หรือไม่มี

ความสามารถ แต่จะทาํงานไดต้ามความถนดัและความสามารถของตนเท่านั้น 

 12. การยอมรับพฤติกรรมของผูอ่ื้น        โดยคิดว่าทุกคนมีส่วนดีและส่วนเสียเหมือนกนั จึง

ควรมองแต่ส่วนดีของผูอ่ื้น และมองว่าตนมีส่วนเสียอะไรบา้งจะไดมี้การปรับปรุงแกไ้ข หากทุกคน

คิดเช่นน้ีจะไม่เป็นคนมีความเครียดเป็นแน่ 

 13. ควรมีความกระตือรือร้นและสนุกกบัการทาํงาน  จะใหเ้ราทาํงานดว้ยใจรักมีความตั้งใจ

ทาํงานจนไดรั้บความสาํเร็จ 

 14. ตระหนกัอยูเ่สมอว่า งานคือเงิน        เงินคืองานบนัดาลสุข ดงันั้น ชีวิตเราอยูไ่ดด้ว้ยงาน 

และงานใดๆ ก็อยูท่ี่ตวัเราว่าจะรู้จกัสร้างงานไดอ้ยา่งไร หรือท่ีประสบกบัปัญหาการทาํงานก็คิดเสีย

ว่า มีงานมากดีกว่าไม่มีงานทาํเลย 
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 ขอ้เสนอแนะหลากหลายท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น ลว้นแต่เป็นเพียงทางเลือกท่ีจะนาํไปปฏิบติั

ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล จึงควรพิจารณาดูว่า วิธีใดเหมาะสมก็นาํไปใชค้ลาย

ความเครียดของตนลง หรืออาจนาํหลาย ๆ วิธีมาประสมประสานกนัตามความถนดัของตนก็ยอ่มได ้

เพียงแต่ขอใหเ้กิดผล คือ สามารถคลายความเครียดใหล้ดลงหรือหายไปก็เป็นการดีแลว้ 

 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 อญัชลี ผวิพรรณ์ (2551) ไดท้าํการศึกษา ความสมัพนัธค์วามเครียดกบัปัจจยัดา้นการทาํงาน

และปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลยัศิลปากรจาํนวน 182 คน ผลการศึกษาพบว่า  

บุคลากรมีความเครียดอยูใ่นระดบัปกติ  และปัจจยัดา้นการทาํงานท่ีมีความสมัพนัธก์นักบั

ความเครียด  ไดแ้ก่  การทาํงานแข่งกบัเวลา  การทาํงานเรียบร้อยทนักบัเวลา  เวลาว่างขณะทาํงาน  

ความเม่ือยลา้จากการทาํงาน  ระยะเวลาในการทาํงาน  อนัตรายจากการทาํงาน  อุณหภูมิในหอ้ง

ทาํงานเยน็เกินไป  อุณหภูมิในหอ้งทาํงานร้อนอบอา้ว  สมัพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา หรือ เพ่ือน

ร่วมงานเดียวกนั  การไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ความร่วมมือกนัในการแกปั้ญหากบัเพ่ือน

ร่วมงาน  การทาํงานคนเดียวและการพึงพอใจในการทาํงาน  กบัเพ่ือนร่วมงาน 

  

 กุลฑรี ทรัพยเ์พิ่มพนู ( 2550) ไดท้าํการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างสุขภาพจิตและปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี จาํนวน 105 คน   ผลการศึกษาพบว่า  สุขภาพจิตของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยั

ศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  เป็นผูท่ี้มีสุขภาพจิตปกติ  คือ  มีคะแนนสุขภาพจิตเท่ากบั

บุคคลทัว่ไป  เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารวดัผลของกรมสุขภาพจิตดีท่ีสุดคือ  ตาํแหน่ง

นกัวิชาการศึกษา  จากการศึกษาปัจจยัท่ีเกียวกบัการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และ

ปัจจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งมากท่ีสุดในดา้นสมัพนัธภาพกบัผูร่้วมงานคือ  เร่ืองปัญหาของความขดัแยง้  

การพยายามปรับความเขา้ใจ  ปัจจยัดา้นสมัพนัธภาพกบัผูร่้วมงาน  เม่ือไดรั้บความเดือดร้อนในเร่ือง

การงานจะไดรั้บความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานเป็นอยา่งดี  ปัจจยัดน้สถานท่ีปฏิบติังาน  ในเร่ือง

ของสภาพหอ้งท่ีใชป้ฏิบติังานกบัสมาธิในการปฏิบติังาน  ปัจจยัดา้นการบริหารงานในมหาวิทยาลยั  

เร่ืองของนโยบายและแผนการปฏิบติังานและปัจจยัดา้นลกัษณะงาน  เร่ืองการมีความภูมิใจในการ

ทาํงานท่ีปฏิบติัอยู ่ มีความสมัพนัธต่์อสุขภาพจิตของบุคลากร 
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 พรวิภา บุญสมบติั ( 2550) ไดท้าํการศึกษาความเครียดและวิธีการจดัการกบัความเครียดของ

พนกังานการไฟฟ้านครหลวงฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภณัฑ ์จงัหวดันนทบุรีจาํนวน 113 คน  ผล

การศึกษาพบว่า  ระดบัความเครียดของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ยและปานกลาง  โดยสาเหตุ

ท่ีทาํใหเ้กิดความเครียดจากการทาํงานสูงสุดคือ  เจา้นายหรือหวัหนา้งาน  จากการประเมิน

ความเครียดพบว่า  พนกังานมีพฤติกรรม  และความรู้สึกท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเครียด  เป็นลกัษณะ

ท่ีเกิดข้ึนบา้งเป็นคร้ังคราว  พบมากท่ีสุด 3 อนัดบัคือ  รู้สึกหงุดหงิดรําคาญใจ  รู้สึกว่าตนเองไม่มี

สมาธิ  และนอนไม่หลบัเพราะคิดมากหรือกงัวลใจ  ส่วนวิธีการจดัการกบัความเครียดพบว่า  

พนกังานใช่วิธีการจดัการกบัความเครียด 3 อบัดบั คือ ทาํใจยอมรับการเปล่ียนแปลง พยายามมอง

โลกในแง่ดี  และพบปะสงัสรรคก์บัเพ่ือนฝงู 

  

 ศุลิษา วรัชยานนท ์( 2549) ไดท้าํการศึกษา  ความเครียดจากการทาํงานและวิธีการจดัการกบั

ความเครียด กรณีศึกษาพนกังานแผนกขนส่งและจดัจาํหน่ายสินคา้ บริษทั สหฟาร์ม จาํกดั จงัหวดั

ลพบุรี จาํนวน 120 คน ผลการศึกษาพบว่า  พนกังานมีความเครียดโดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ยโดย

สาเหตุท่ีทาํใหมี้ความเครียดมากสุดคือระดบัรายไดแ้ละเงินเดือน  ส่วนการประเมินความเครียด

พบว่าพนกังานมีอาการพฤติกรรมและความรู้สึก  แสดงใหเ้ห็นบา้งเป็นคร้ังคราว  อาการท่ีพบมาก

ท่ีสุดคือ  ปวดหวัขา้งเดียวหรือขมบัทั้ง 2 ขา้งและอาการนอนไม่หลบัเพราะคิดมากหรือกงัวลใจ  

และวิธีการจดัการกบัความเครียด คือ 1. ไปดูภาพยนตร์หรือโทรทศัน์ 2. นอนหลบั 3. ฟังเพลง    

ร้องเพลง หรือ เล่นดนตรี   

  

 กฤษฎา ชลวิริยะกุล, นิวติั เอ่ียมเท่ียงและกรรณิการ์ วุฒิพงษว์รโชค ( 2539) ไดท้าํการศึกษา

เร่ืองความเครียดของเด็กนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดัชยันาท จาํนวน 952 คน พบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งมีความเครียดสูง ซ่ึงมีความเส่ียงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตหรือมีปัญหาสุขภาพจิตบา้ง

แลว้จาํนวน 15 คน มีความเครียดสูง จาํนวน 106 คน ความแตกต่างในเร่ืองเพศมีผลต่อความเครียด 

ส่วนความแตกต่างในเร่ืองลาํดบัการเกิด อาย ุสถานท่ีอยูอ่าศยั ระดบัการศึกษา และค่าใชจ่้ายต่อ

เดือน ไม่มีผลต่อความเครียดและปัจจยัท่ีมีผลต่อการสอบเขา้มหาวิทยาลยัของรัฐบาล และวิธีการ

คลายเครียดของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีใชก้นัเพ่ือลดความเครียด ตามลาํดบั ดงัน้ี การ

ฟังเพลง ร้องเพลง การพยายามทาํใจใหส้บาย ปรับตวัเอง การเล่นกีฬา ออกกาํลงักาย การแกไ้ข

ปัญหาจากสาเหตุ การดูโทรทศัน์และวีดิโอ อ่านหนงัสือ คุยกบัเพ่ือน อ่านหนงัสือพิมพแ์ละการ์ตูน 

การนอน ทาํงานบา้น ปรึกษาผูรู้้ ไปเท่ียวและอ่ืน ๆ 
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บทที่ 3 

 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ(Quantitative Study) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา

ในเร่ืองของปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดและวิธีการจดัการกบัความเครียดของนกัเรียนมธัยมปลาย

โรงเรียนสีกนั (วฒันาอุปถมัภ)์ โดยมีวิธีการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้เป็นลาํดบัดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ตวัแปรท่ีศึกษา 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัและการเก็บขอ้มลู 

4. การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 1.1 ประชากร 

       ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัท์

อุปถมัภ)์ ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีจาํนวนทั้งส้ินดงัต่อไปน้ี  

ตารางที่ 1 ประชากร  

 

ระดับช้ัน จาํนวนนักเรียน 

เพศชาย เพศหญิง รวม 

มธัยมศึกษาปีที่ 4 122 201 323 

มธัยมศึกษาปีที ่5 128 169 297 

มธัยมศึกษาปีที ่6 108 178 286 

รวม 358 548 906 
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1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 

       กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัท ์

อุปถมัภ)์ปีการศึกษา 2553 ทั้งเพศชายและเพศหญิง จาํนวน 906 คน 

       กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยคาํนวณจากสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane: 1973, 

อา้งถึงใน อญัชลี ผวิพรรณ์ 2551) เพ่ือหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยอมใหค้ลาดเคล่ือนได ้0.05 โดยมีสูตรการคาํนวณดงัน้ี 

       สูตร  n = 
)( 2

1 eN

N

+
 

 

      n  = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

      N  = จาํนวนประชากรทั้งหมด 

      e  = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้(การศึกษาคร้ังน้ีกาํหนดไวท่ี้ 0.05) 

   n = 2)05.0(9061
906

+
 

 

    = 277 

 

      เพราะฉะนั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดท้าํการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษา ไดเ้ลือกเก็บขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวนทั้งหมด  402 คน 

      การสุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี  ทาํการสุ่มโดยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ ( Stratified random 

sampling) โดยแบ่งจากขอ้มลูส่วนบุคคล คือ เพศ อาย ุระดบัชั้น รายรับ ค่าใชจ่้ายและระยะเวลาท่ีใช้

ในการเดินทางไปกลบับา้นและโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ 

 

2. ตวัแปรที่ศึกษา         

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีดงัน้ี ขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น เพศ  อายรุะดบัชั้น รายรับ 

ค่าใชจ่้ายต่อวนั ระยะทางและเวลาในการเดินทาง  ขอ้มลูทางสภาพแวดลอ้ม เช่น สถานท่ีเรียน 

บรรยากาศภายในหอ้งเรียน ความปลอดภยัในการไปกลบับา้นและโรงเรียน อาจารยผ์ูส้อน รูปแบบ

การเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอนกลุ่มเพ่ือน ครอบครัว ส่วน ตวัแปรท่ีไดต้ามมา ไดแ้ก่ 

ความเครียดและวิธีการจดัการกบัความเครียด 
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3. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนจากการคน้ควา้เอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผา่นการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิอีกสามท่านจนได้

เป็นแบบสอบถามโดยตรวจสอบรายการ Checklist และประเมินค่า 5 ระดบั ( Likert Rating Scale) 

และแบบสอบถามปลายเปิด โดยรูปแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ส่วนคือ  

 ส่วนท่ี1 :   ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด เช่น เพศ อาย ุ

ระดบัชั้น รายรับ ค่าใชจ่้ายต่อวนัและระยะทางและเวลาในการเดินทาง 

 ส่วนท่ี2 :   แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น                       สถานท่ีเรียน 

ความปลอดภยัในการไปกลบับา้นและโรงเรียน  บรรยากาศภายในหอ้งเรียน อาจารยผ์ูส้อน รูปแบบ

การเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน กลุ่มเพ่ือนและครอบครัว จาํนวน 39 ขอ้ 

ส่วนท่ี3:  แบบสอบถามความเครียดจากกรมสุขภาพจิต จาํนวน 20 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 4:  แบบสอบถามวิธีการจดัการกบัความเครียด จาํนวน 30 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 5:  ขอ้เสนอแนะ 

 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล  

  

 ขอ้มลูจากแบบสอบถามนาํมาวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

SPSS (Statistical Package for Social Science) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

 4.1 ขอ้มลูส่วนบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัชั้น รายรับ     ค่าใชจ่้ายและระยะเวลาท่ีใชใ้น

การเดินทางไปกลบัระหว่างบา้นและโรงเรียน นาํมาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ 

(Percentage) เพ่ืออธิบายตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผลการวิเคราะห์นาํเสนอในรูปแบบตาราง

ประกอบการอภิปราย 

4.2 การวิเคราะห์ความเครียดของนกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั   (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ 

ใชแ้บบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั ( Likert Rating Scale) นาํมาแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

ผูศึ้กษากาํหนดหลกัเกณฑใ์นการวิเคราะห์ 

 ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00  อยูใ่นระดบัความคิดเห็น  มากท่ีสุด  

 ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50  อยูใ่นระดบัความคิดเห็น  มาก 
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ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50  อยูใ่นระดบัความคิดเห็น  ปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50  อยูใ่นระดบัความคิดเห็น  นอ้ย  

 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50  อยูใ่นระดบัความคิดเห็น  นอ้ยท่ีสุด  

 

4.3  วิเคราะห์ขอ้มลูดา้นความเครียดซ่ึงสอบถามเก่ียวกบัอาการ     พฤติกรรมและความรู้สึก 

ของนกัเรียน โดยนาํมาแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

4.4 ขอ้มลูวิธีการจดัการกบัความเครียด       นาํมาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ 

(Percentage) เพ่ือทราบถึงวิธีการจดัการกบัความเครียดว่าวิธีใดนาํมาใชม้ากหรือนอ้ยเพียงใด  
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การนาํเสนอผลวิเคราะห์ขอ้มลูเร่ือง ความเครียด สาเหตุของความเครียด และวิธีการจดัการ

กบัความเครียดของนกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ จากการรวบรวมขอ้มลู 

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 402 ฉบบัซ่ึงผูน้าํเสนอ 

ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มลูเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มลูส่วนบุคคลของนกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั   (วฒันา           

นนัทอุ์ปถมัภ)์ 

ตอนท่ี 2 วิเคราะห์สาเหตุท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัเรียนมธัยมปลาย    

โรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ 

ตอนท่ี 3  วิเคราะห์ แบบสอบถามความเครียดจากกรมสุขภาพจิต  

ตอนท่ี 4  วิเคราะห์วิธีการจดัการกบัความเครียดของนกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียน 

                           สีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์   

 ตอนท่ี  5  ขอ้เสนอแนะของนกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ 
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วเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

 จากแบบสอบถามไดเ้ก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 402 ฉบบั ของนกัเรียนมธัยมปลาย

โรงเรียนสีกนั  (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์  ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งของประชากรจาํนวน 402 คน ผูศึ้กษาได้

นาํมาวิเคราะห์ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั  (วฒันานันท์อุปถัมภ์) 

การวิเคราะห์ขอ้มลูส่วนบุคคลของนกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั  (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ 

ลกัษณะขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 402 คน มีลกัษณะดงัน้ี 

ตารางที่ 2 จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามเพศ 

ข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศ จาํนวนคน ร้อยละ 

ชาย 143 35.6 

หญิง 259 64.4 

รวม 402 100 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่านกัเรียนตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 259 คน คิด

เป็นร้อยละ 64.4 และเพศชาย จาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6  

  

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 3 จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามอาย ุ

ข้อมูลส่วนบุคคลด้านอายุ จาํนวนคน ร้อยละ 

15 ปี 95 23.6 

16 ปี 137 34.1 

17 ปี 135 33.6 

18 ปี 35 8.7 

รวม 402 100 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่านกัเรียนตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายมุากท่ีสุดอยูท่ี่ 16  ปี จาํนวน 

137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 รองลงมาอาย ุ17 ปี จาํนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6 อาย ุ15 ปี 

จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 และอาย1ุ8 ปี จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 

ตารางที่ 4 จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัชั้นท่ีเรียน 

ข้อมูลส่วนบุคล 

ด้านระดับช้ันเรียน 

จาํนวนคน ร้อยละ 

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 143 35.6 

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 132 32.8 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 127 31.6 

รวม 402 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางท่ี 4 พบว่านกัเรียนตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เรียนอยูร่ะดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

4 จาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมาคือมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 

32.8 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 

ตารางที่ 5 จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามรายรับ 

ข้อมูลส่วนบุคลด้านรายรับ จาํนวนคน ร้อยละ 

นอ้ยกว่า 1,000 บาท 65 16.2 

1,001 – 2,000 บาท 147 36.6 

2,001 – 3,000 บาท 122 30.3 

มากกว่า 3,000 บาทข้ึนไป 68 16.9 

รวม 402 100 

 

จากตารางท่ี 5 พบว่านกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายรับมากท่ีสุดอยูท่ี่ 1,001 – 

2,000 บาท จาํนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 รองลงมาคือ 2,001 – 3,000 บาท จาํนวน 122 คน 

คิดเป็นร้อยละ 30.3 รายรับมากกว่า 3,000 บาทข้ึนไป จาํนวน 68 คิดเป็นร้อยละ 16.9 และรายรับ

นอ้ยกว่า 1,000 บาท จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2  

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 6 จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อวนั 

ข้อมูลส่วนบุคล 

ด้านค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อวนั 

จาํนวนคน ร้อยละ 

นอ้ยกว่า 100 บาท 280 69.7 

101 – 200 บาท  114 28.4 

201 – 300 บาท 4 1.0 

มากกว่า 300 บาทข้ึนไป 4 1.0 

รวม 402 100 

จากตารางท่ี 6 พบว่านกัเรียนตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อวนันอ้ยกว่า 

100 บาท จาํนวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 69.7 รองลงมามีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อวนั 101 – 200 บาท 

จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 และมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อวนัท่ี 201 -300 บาทและมากกว่า 300 

บาท เท่าๆกนั คือ จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ทั้งสองช่วง 

ตารางที่ 7   จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามระยะเวลาท่ีใชใ้นการเดินทางไปกลบั         

ระหว่างบา้นและโรงเรียน 

ข้อมูลส่วนบุคคล              

ด้านระยะเวลาที่ใช้ใน        

การเดินทางไปกลบัระหว่าง

บ้านและโรงเรียน 

จาํนวนคน ร้อยละ 

10 นาที 80 21.1 

15 นาที 57 14.2 

20 นาที 57 14.2 

25 นาที 10 2.5 

30 นาที 116 28.9 

35 นาที 3 0.7 

40 นาที 10 2.5 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล              

ด้านระยะเวลาที่ใช้ใน        

การเดินทางไปกลบัระหว่าง

บ้านและโรงเรียน 

จาํนวนคน ร้อยละ 

45 นาที 6 1.5 

50 นาที 4 1.0 

55 นาที 1 0.2 

60 นาที 21 5.2 

มากกว่า 60 นาที 32 8.0 

รวม 402 100 

จากตารางท่ี 7 พบว่านกัเรียนตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใชเ้วลาในการเดินทางไปกลบั

ระหว่างบา้นและโรงเรียนเป็นเวลา 30 นาที จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 รองลงมาคือ ใช้

เวลา 10 นาที จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 ใชเ้วลา 15และ20 นาที จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อย

ละ 14.2 ทั้งสองช่วง ใชเ้วลามากกว่า 60 นาที จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ใชเ้วลา 60 นาที 

จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 ใชเ้วลา 40 นาที จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ใชเ้วลา 45 นาที 

จาํนวน 1.5 ใชเ้วลา 50 นาที จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ใชเ้วลา 35 นาที จาํนวน 3 คน คิดเป็น

ร้อยละ 0.7 และใชเ้วลา 55 นาที จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2   

ตอนที่ 2  วเิคราะห์สาเหตุที่ส่งผลต่อความเครียดของนักเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั (วฒันา

นันท์อุปถัมภ์) 

 ในการวิเคราะห์สาเหตุท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั   

(วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ รายขอ้ในแต่ละดา้น ใชส้ถิติวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( x )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ในรายขอ้ทุกขอ้ ของแต่ละดา้นทุกดา้นพร้อมทั้งใชค่้าเฉล่ียเป็นเกณฑแ์ปลความหมายของ

ระดบัความเครียดของนกัเรียน มีรายละเอียดดงัน้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8   ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาเหตุท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัเรียน มธัยมปลาย

โรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์  จาํแนกเป็นรายขอ้ในดา้นสภาพแวดลอ้มและ

บรรยากาศภายในหอ้งเรียน 

 

สภาพแวดล้อม 

ระดับความคดิเห็น  ค่าเฉล่ีย 

 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปรผล 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ด้านสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศภายในห้องเรียน  

1. ภายในหอ้งเรียนสะอาด

เรียบร้อยปราศจากขยะ    

และฝุ่ นละออง 

10 

(2.5) 

63 

(15.7) 

193 

(48.0) 

102 

(25.4) 

34 

(8.5) 

2.78 0.896 ปาน

กลาง 

2. จาํนวนนกัเรียนท่ีเรียนต่อ

หอ้งมีความเหมาะสม     ไม่

แออดัจนเกินไป 

44 

(10.9) 

313 

(32.6) 

157 

(39.1) 

54 

(13.4) 

16 

(4.0) 

3.33 0.975 ปาน

กลาง 

3. บรรยากาศระหว่างเรียนมี

ความสงบ ปราศจากเสียง

รบกวนต่างๆ 

14 

(3.5) 

53 

(13.2) 

176 

(43.8) 

108 

(26.9) 

51 

(12.7) 

2.68 

 

0.973 ปาน

กลาง 

4. ภายในหอ้งเรียนมีหนา้ต่าง

เพียงพอและมีอากาศท่ีถ่ายเท

สะดวก 

67 

(16.7) 

149 

(37.1) 

134 

(33.3) 

41 

(10.2) 

11 

(2.7) 

3.55 0.976 มาก 

5. ภายในหอ้งเรียนเปิดไฟ

สว่างเพียงพอทาํใหม้องเห็น

ไดช้ดัเจน 

82 

(20.4) 

152 

(37.8) 

123 

(30.6) 

34 

(8.5) 

11 

(2.7) 

3.65 0.986 มาก 

 

 จากตารางท่ี 8  พบว่า สภาพท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั 

(วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ เป็นรายขอ้ใน สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศภายในหอ้งเรียน พบว่า ระดบั

ความเครียดของนกัเรียน สรุปไดด้งัน้ี 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 1 .  ภายในหอ้งเรียนสะอาดเรียบร้อยปราศจากขยะและฝุ่ นละออง       อยูใ่นระดบัปานกลาง   

( x  = 2.78, S.D. = 0.896) 

 2.  จาํนวนนกัเรียนท่ีเรียนต่อหอ้งมีความเหมาะสมไม่แออดัจนเกินไปอยูใ่นระดบัปานกลาง 

( x   = 3.33, S.D. = 0.975) 

 3.  บรรยากาศระหว่างเรียนมีความสงบ ปราศจากเสียงรบกวนต่างๆ    อยูใ่นระดบัปานกลาง 

( x   = 2.68, S.D. = 0.973) 

 4.  ภายในหอ้งเรียนมีหนา้ต่างเพียงพอและมีอากาศท่ีถ่ายเทสะดวก               อยูใ่นระดบัมาก           

( x   = 3.55, S.D. = 0.976) 

 5.  ภายในหอ้งเรียนเปิดไฟสว่างเพียงพอทาํใหม้องเห็นไดช้ดัเจน                 อยูใ่นระดบัมาก              

( x   = 3.65, S.D. = 0.986) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 9 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาเหตุท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัเรียน มธัยมปลาย

โรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์  จาํแนกเป็นรายขอ้ในดา้นสภาพอาคารเรียนและ

บริเวณโดยรอบสถาบนั 

สภาพแวดล้อม ระดับความคดิเห็น ค่าเฉลีย่ 

 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปรผล 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

สภาพอาคารเรียนและบริเวณ

โดยรอบสถาบัน 

1.  อาคารท่ีเรียนกวา้งขวาง

สะดวกในการเดินและนัง่เรียนได้

โดยไม่แออดั 

28 

(7.0) 

96 

(23.9) 

169 

(42.0) 

75 

(18.7) 

34 

(8.5) 

3.02 1.022 ปาน

กลาง 

2. สถานท่ีเรียนมีความสะอาด ไม่

มีเศษขยะ ส่ิงกดีขวางและกล่ิน

เหม็นต่างๆ 

19 

(4.7) 

87 

(21.6) 

189 

(47.0) 

78 

(19.4) 

29 

(7.2) 

2.97 0.943 ปาน

กลาง 

3. หอ้งนํ้าภายในโรงเรียนมี

จาํนวนมากเพียงพอต่อความ

ตอ้งการและดูแลทาํความสะอาด

อยู่เสมอ 

29 

(7.2) 

108 

(26.9) 

148 

(36.8) 

87 

(21.6) 

30 

(7.5) 

3.05 1.036 ปาน

กลาง 

4. อุปกรณ์ภายในหอ้งเรียน เช่น 

โต๊ะ เกา้อ้ี มีจาํนวนมากเพียงพอ

และนัง่สะดวกสบาย 

42 

(10.4) 

113 

(28.1) 

174 

(43.3) 

56 

(13.9) 

17 

(4.2) 

3.27 0.969 ปาน

กลาง 

5. สภาพรอบนอกของอาคาร

เรียนมีความสะอาดเรียบร้อย 

23 

(5.7) 

105 

(26.1) 

189 

(47.0) 

68 

(16.9) 

17 

(4.2) 

3.12 0.903 ปาน

กลาง 

 

        

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 9 (ต่อ)  

สภาพแวดล้อม ระดับความคดิเห็น ค่าเฉลีย่ ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปรผล 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

6. พนกังานและเจา้หนา้ท่ีของ

โรงเรียน ใชค้าํพดูสุภาพ เต็มใจ

ใหบ้ริการและเป็นกนัเอง 

37 

(9.2) 

108 

(26.9) 

169 

(42.0) 

59 

(14.7) 

29 

(7.2) 

3.16 1.024 ปาน

กลาง 

7. สินคา้หรืออาหารท่ีขายภายใน

โรงเรียนไม่แพงจนเกนิไป 

55 

(13.7) 

129 

(32.1) 

163 

(40.5) 

37 

(9.2) 

18 

(4.5) 

3.41 0.985 ปาน

กลาง 

 

 จากตารางท่ี 9 พบว่า สภาพท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั 

(วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ เป็นรายขอ้ในดา้นสภาพอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบสถาบนั  พบว่าระดบั

ความเครียดของนกัเรียน สรุปไดด้งัน้ี 

 1.  อาคารท่ีเรียนกวา้งขวางสะดวกในการเดินและนัง่เรียนไดโ้ดยไม่แออดั         อยูใ่นระดบั 

ปานกลาง ( x  = 3.02, S.D. = 1.022) 

 2.  สถานท่ีเรียนมีความสะอาด ไม่มีเศษขยะ ส่ิงกีดขวางและกล่ินเหมน็ต่าง  ๆ    อยูใ่นระดบั

ปานกลาง ( x   = 2.97, S.D. = 0.943) 

 3.  หอ้งนํ้ าภายในโรงเรียนมีจาํนวนมากเพียงพอต่อความตอ้งการและ   ดูแลทาํความสะอาด

อยูเ่สมอ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x   = 3.05, S.D. = 1.036) 

 4.  อุปกรณ์ภายในหอ้งเรียน เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี มีจาํนวนมากเพียงพอและ        นัง่สะดวกสบาย     

อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x   = 3.27, S.D. = 0.969) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 5.  สภาพรอบนอกของอาคารเรียนมีความสะอาดเรียบร้อย                 อยูใ่นระดบัปานกลาง             

( x   = 3.12, S.D. = 0.903) 

 6.  พนกังานและเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียน       ใชค้าํพดูสุภาพ เต็มใจใหบ้ริการและเป็นกนัเอง    

อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x   = 3.16, S.D. = 1.024) 

 7.  สินคา้หรืออาหารท่ีขายภายในโรงเรียนไม่แพงจนเกินไป               อยูใ่นระดบัปานกลาง            

( x   = 3.41, S.D. = 0.985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่   10    ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาเหตุท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัเรียนมธัยมปลาย

โรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์  จาํแนกเป็นรายขอ้ในดา้นเพ่ือนนกัเรียนท่ีเรียน

ดว้ยกนัท่ีโรงเรียน  

สภาพแวดล้อม ระดับความคดิเห็น ค่าเฉลีย่ 

 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปรผล 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ด้านเพื่อนนักเรียนทีเ่รียนด้วยกนั

ทีโ่รงเรียน 

1.  ภายในหอ้งเรียนมีเพ่ือน

นกัเรียนท่ีมกัเสียงดงัและรบกวน

การเรียนอยู่เสมอ 

 

 

98 

(24.4) 

 

 

115 

(28.6) 

 

 

139 

(34.6) 

 

 

44 

(10.9) 

 

 

6 

(1.5) 

 

 

3.63 

 

 

1.015 

 

 

มาก 

2. ท่านมีเพ่ือนในกลุ่มท่ีไม่ให้

ความร่วมมือในการทาํงาน และ

เอาเปรียบอยู่เสมอ 

31 

(7.7) 

70 

(17.4) 

155 

(38.6) 

93 

(23.1) 

53 

(13.2) 

2.83 1.103 ปาน

กลาง 

3. เพ่ือนร่วมโรงเรียนหรือร่วม

หอ้งเรียนคอยใหค้วามช่วยเหลือ

ซ่ึงกนัและกนัในยามท่ีท่าน

เดือดร้อน 

53 

(13.2) 

144 

(35.8) 

140 

(34.8) 

44 

(10.9) 

21 

(5.2) 

3.41 1.020 ปาน

กลาง 

4. ท่านสามารถพดูคุยหรือขอ

คาํปรึกษาจากเพ่ือนร่วมโรงเรียน

หรือร่วมหอ้งเรียนไดเ้สมอ 

70 

17.4) 

162 

(40.3) 

131 

(32.6) 

25 

(6.2) 

14 

(3.5) 

3.62 0.959 มาก 

5. เพ่ือนร่วมโรงเรียนหรือร่วม

หอ้งเรียนมีมิตรภาพท่ีดีต่อกนั 

เช่น พดูคุยทกัทายและยินดี

ช่วยเหลือกนั 

67 

(16.7) 

164 

(40.8) 

124 

(30.8) 

30 

(7.5) 

17 

(4.2) 

3.58 0.991 

 

มาก 

6. ท่านสามารถแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกบัเพ่ือนร่วมโรงเรียน

หรือร่วมหอ้งเรียนได ้

74 

(18.4) 

147 

(36.6) 

132 

(32.8) 

35 

(8.7) 

14 

(3.5) 

3.58 0.999 มาก 

       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   จากตารางท่ี 10 พบว่าสภาพท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั 

(วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ เป็นรายขอ้ใน ดา้นเพ่ือนนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกนัท่ีโรงเรียน  พบว่าระดบั

ความเครียดของนกัเรียน สรุปไดด้งัน้ี 

 1.  ภายในหอ้งเรียนมีเพ่ือนนกัเรียนท่ีมกัเสียงดงัและ           รบกวนการเรียนอยูเ่สมอ ส่งผล       

ต่อความเครียดของนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก ( x   = 3.63, S.D. = 1.015) 

 2.  ท่านมีเพ่ือนในกลุ่มท่ีไม่ใหค้วามร่วมมือในการทาํงาน       และเอาเปรียบอยูเ่สมอ ส่งผล   

ต่อความเครียดของนกัเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x   = 2.83, S.D. = 1.103) 

 3. เพ่ือนร่วมโรงเรียนหรือร่วมหอ้งเรียนคอยใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ในยามท่ีท่าน

เดือดร้อน อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x   = 3.41, S.D. = 1.020) 

 4.  ท่านสามารถพดูคุยหรือขอคาํปรึกษาจากเพ่ือนร่วมโรงเรียนหรือร่วมหอ้งเรียน  ไดเ้สมอ 

อยูใ่นระดบัมาก ( x   = 3.62, S.D. = 0.959) 

 5.  เพ่ือนร่วมโรงเรียนหรือร่วมหอ้งเรียนมีมิตรภาพท่ีดีต่อกนั เช่น     พดูคุยทกัทายและยนิดี

ช่วยเหลือกนั อยูใ่นระดบัมาก ( x   = 3.58, S.D. = 0.991) 

 6.  ท่านสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพ่ือนร่วมโรงเรียนหรือร่วมหอ้งเรียนได ้ อยูใ่น

ระดบัมาก ( x   = 3.58, S.D. = 0.999) 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่   11   ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาเหตุท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัเรียนมธัยมปลาย

โรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์  จาํแนกเป็นรายขอ้ในดา้นความสะดวกในการ

ไปกลบับา้นและโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ 

 

สภาพแวดล้อม 

ระดับความคดิเห็น 

 

ค่าเฉลีย่ 

 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

แปรผล 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ด้านความสะดวกในการไปกลบั

บ้านและโรงเรียนสีกนั (วัฒนา

นันท์ อปุถัมภ์) 

1.  รถรับส่งและยานพาหนะรับจา้ง

มีจาํนวนมาก      เพียงพอท่ีจะ

รองรับใหบ้ริการ 

32 

(8.0 

135 

(33.6 

150 

(37.3) 

64 

(15.9) 

21 

(5.2) 

3.23 0.986 ปาน

กลาง 

2. รถรับส่งและยานพาหนะรับจา้ง

ท่ีใหบ้ริการมีความปลอดภยัและ

ท่านสามารถไวใ้จได ้

25 

(6.2) 

105 

(26.1) 

202 

(50.2) 

58 

(14.4) 

12 

(3.0) 

3.18 0.862 ปาน

กลาง 

3. สถานท่ีใหบ้ริการรถรับส่งและ

ยานพาหนะรับจา้ง   ท่ีท่านใช้

บริการมีระยะทางท่ีท่านสามารถ

เดินไปใชบ้ริการไดอ้ย่างสะดวก 

 

59 

(14.7) 

 

103 

(32.3) 

 

168 

(41.8) 

 

27 

(6.7) 

 

18 

(4.5) 

 

3.46 

 

0.973 

 

ปาน

กลาง 

4. ช่วงเวลาหลงัเลิกเรียนการจราจร

ติดขดัทาํให ้       การเดินทางล่าชา้ 

88 

(21.9) 

188 

(29.4) 

130 

(32.3) 

51 

(12.7) 

15 

(3.7) 

3.53 1.080 มาก 

5. ท่านสามารถเดินทางจากบา้น

มายงัสถาบนัไดอ้ย่างสะดวก 

79 

(19.7) 

132 

(32.8) 

121 

(30.1) 

49 

(12.2) 

21 

(5.2) 

3.50 1.097 ปาน

กลาง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางท่ี 11 พบว่าสภาพท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั 

(วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ ดา้น ความสะดวกในการไปกลบับา้นและโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์  

พบว่าระดบัความเครียดของนกัเรียน สรุปไดด้งัน้ี 

 1.  รถรับส่งและยานพาหนะรับจา้งมีจาํนวนมากเพียงพอท่ีจะรองรับใหบ้ริการ  อยูใ่นระดบั

ปานกลาง ( x   = 3.23, S.D. = 0.986) 

 2.  รถรับส่งและยานพาหนะรับจา้งท่ีใหบ้ริการมีความปลอดภยัและ    ท่านสามารถไวใ้จได้

อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x   = 3.18, S.D. = 0.862) 

 3. สถานท่ีใหบ้ริการรถรับส่งและ        ยานพาหนะรับจา้งท่ีท่านใชบ้ริการมีระยะทางท่ีท่าน

สามารถเดินไปใชบ้ริการไดอ้ยา่งสะดวก อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x   = 3.46, S.D. = 0.973) 

 4.  ช่วงเวลาหลงัเลิกเรียนการจราจรติดขดัทาํใหก้ารเดินทางล่าชา้        ส่งผลต่อความเครียด

ของนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก ( x   = 3.53, S.D. = 1.080) 

 5.  ท่านสามารถเดินทางจากบา้นมายงัสถาบนัไดอ้ยา่งสะดวก             อยูใ่นระดบัปานกลาง 

( x   = 3.50, S.D. = 1.097) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่   1 2   ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สาเหตุท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัเรียนมธัยมปลาย

โรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ จาํแนกเป็นรายขอ้ในดา้นอาจารยผ์ูส้อน 

สภาพแวดล้อม ระดับความคดิเห็น ค่าเฉลีย่ 

 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

แปรผล 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ด้านอาจารย์ผู้สอน 

1.  อาจารยผ์ูส้อนในแต่ละวิชาทาํ

การสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถเรียนไดง่้าย เขา้ใจและรู้

เร่ือง 

32 

(8.0) 

131 

(32.6) 

175 

(43.5) 

43 

(10.7) 

20 

(5.0) 

3.33 1.357 ปาน

กลาง 

2.  ท่านมีความเกรงกลวัต่ออาจารย์

ผูส้อน เน่ืองจากอาจารยผ์ูส้อนมี

ความเขม้งวดกบันกัเรียนในเร่ือง

ของการเรียน จึงทาํใหท่้าน เกดิ

ความรู้สึกกดดนัในการเรียนกบั

อาจารย ์ ผูน้ั้น 

46 

(11.4) 

120 

(29.9) 

172 

(42.8) 

48 

(11.9) 

16 

(4.0) 

3.33 

 

 

0.964 ปาน

กลาง 

3.  อาจารยผ์ูส้อนใชว้าจาท่ีไม่

สุภาพระหว่างการเรียนการสอน 

33 

(8.2) 

54 

(13.4) 

108 

(26.9) 

145 

(36.1) 

61 

(15.2) 

2.63 1.141 ปาน

กลาง 

4.  อาจารยผ์ูส้อนมีความเขม้งวด

กบัพฤติกรรม        นกัเรียนมาก

เกนิไป ทาํใหท่้านรู้สึกอึดอดัและ

คบัขอ้งใจ 

83 

(35.3) 

89 

(22.1) 

142 

(35.3) 

71 

(17.7) 

17 

(4.2) 

3.37 1.121 ปาน

กลาง 

5.  อาจารยผ์ูส้อน และ ตวัท่านต่าง

มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 

56 

(13.9) 

121 

(30.1) 

161 

(40.0) 

50 

(12.4) 

14 

(3.5) 

3.39 0.988 ปาน

กลาง 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางท่ี 1 2 พบว่าสภาพท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั 

(วฒันานนัท ์อุปถมัภ)์ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน  พบว่าระดบัความเครียดของนกัเรียน สรุปไดด้งัน้ี 

 1.  อาจารยผ์ูส้อนในแต่ละวิชาทาํการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ         สามารถเรียนไดง่้าย 

เขา้ใจและรู้เร่ือง อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x   = 3.33, S.D. = 1.357) 

 2.  ท่านมีความเกรงกลวัต่ออาจารยผ์ูส้อน            เน่ืองจากอาจารยผ์ูส้อนมีความเขม้งวดกบั

นกัเรียนในเร่ืองของการเรียนจึงทาํใหท่้าน เกิดความรู้สึกกดดนัในการเรียนกบัอาจารยผ์ูน้ั้น      

ส่งผลต่อความเครียดของนกัเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x   = 3.33, S.D. = 0.964) 

 3.  อาจารยผ์ูส้อนใชว้าจาท่ีไม่สุภาพระหว่างการเรียนการสอน      ส่งผลต่อความเครียดของ

นกัเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x   = 2.63, S.D. = 1.141) 

 4.  อาจารยผ์ูส้อนมีความเขม้งวดกบัพฤติกรรมนกัเรียนมากเกินไป      ทาํใหท่้านรู้สึกอึดอดั

และคบัขอ้งใจ ส่งผลต่อความเครียดของนกัเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x   = 3.37, S.D. = 1.121) 

 5.  .  อาจารยผ์ูส้อน และ ตวัท่านต่างมีความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั          อยูใ่นระดบัปานกลาง       

( x   = 3.39, S.D. = 0.988) 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่   1 3   ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาเหตุท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัเรียนมธัยมปลาย

โรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ จาํแนกเป็นรายขอ้ในดา้นรูปแบบการเรียน   

การสอน 

สภาพแวดล้อม ระดับความคดิเห็น ค่าเฉลีย่ 

 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

แปรผล 

มากทีสุ่ด มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

ด้านรูปแบบการ

เรียนการสอน 

1.  การเรียนการ

สอนเป็นไปอย่าง

สนุกสนาน              

ทาํใหท่้านรู้สึกดี

กบัการเรียน 

38 

(9.5) 

125 

(31.1) 

178 

(44.3) 

42 

(10.4) 

19 

(4.7) 

3.30 0.946 ปานกลาง 

2.  ท่านสามารถมี

ส่วนแสดงความ

คิดเห็น                  

และเสนอความ

ตอ้งการระหว่าง

การเรียนการสอน

ได ้

34 

(8.5) 

120 

(29.9) 

174 

(43.3) 

54 

(13.4) 

20 

(5.0) 

3.23 0.958 ปานกลาง 

3.  การใชส่ื้อใน

การเรียนการสอน 

เช่น ภาพประกอบ 

และ วิดีโอ ช่วยให้

ท่านเรียนง่ายข้ึน 

69 

(17.2) 

142 

(35.3) 

130 

(32.3) 

42 

(10.4) 

18 

(4.5) 

3.50 1.037 ปานกลาง 

 

  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 13 (ต่อ) 

สภาพแวดล้อม ระดับความคดิเห็น ค่าเฉลีย่ 

x  

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปรผล 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

4.  เอกสารท่ีใชป้ระกอบการเรียน 

มีความชดัเจน ตรงตามเน้ือหา

รายวิชา 

36 

(9.0) 

165 

(41.0) 

174 

(43.3) 

22 

(5.5) 

5 

(1.2) 

3.51 0.784 มาก 

5.  ในการเรียนมธัยมปลายมีการ

สั่งการบา้นจาํนวนมากทาํใหท่้าน

เกดิความกงัวลว่าจะส่งงานไม่ทนั 

168 

(41.8) 

115 

(28.6) 

85 

(21.1) 

28 

(7.0) 

6 

(1.5) 

4.02 1.022 มาก 

 

        จากตารางท่ี 1 3 พบว่าสภาพท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั 

(วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ ดา้นรูปแบบการเรียนการสอน พบว่าระดบัความเครียดของนกัเรียน สรุปได้

ดงัน้ี 

 1.  การเรียนการสอนเป็นไปอยา่งสนุกสนานทาํใหท่้านรู้สึกดีกบัการเรียน         อยูใ่นระดบั  

ปานกลาง ( x   = 3.30, S.D. = 0.946) 

 2.  ท่านสามารถมีส่วนแสดงความคิดเห็นและเสนอความตอ้งการระหว่างการเรียนการสอน

ได ้อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x   = 3.23, S.D. = 0.958) 

 3.  การใชส่ื้อในการเรียนการสอน เช่น ภาพประกอบ และ วิดีโอ     ช่วยใหท่้านเรียนง่ายข้ึน 

อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x   = 3.50, S.D. = 1.037) 

 4.  เอกสารท่ีใชป้ระกอบการเรียน มีความชดัเจน ตรงตามเน้ือหารายวิชา     อยูใ่นระดบัมาก 

( x   = 3.51, S.D. = 0.784) 

 5.  ในการเรียนมธัยมปลายมีการสัง่การบา้นจาํนวนมาก   ทาํใหท่้านเกิดความกงัวลว่าจะส่ง

งานไม่ทนั  ส่งผลต่อความเครียดของนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก ( x   = 4.02, S.D. = 1.022) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  14  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาเหตุท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัเรียนมธัยมปลาย

โรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ จาํแนกเป็นรายขอ้ในดา้นครอบครัว 

สภาพแวดล้อม ระดับความคดิเห็น ค่าเฉลีย่ 

 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปรผล 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ด้านครอบครัว 

1.  ท่านมีปัญหาภายใน

ครอบครัว เช่น พ่อแม่หย่า

กนั หรือ แยกกนัอยู่ ทะเลาะ

กบัคนในครอบครัว เป็นตน้ 

ทาํใหท่้านเกดิความไม่

สบายใจ 

44 

(10.9) 

53 

(13.2) 

85 

(20.6) 

49 

(12.2) 

173 

(43.0) 

2.37 1.421 นอ้ย 

2.  ท่านตอ้งรับผิดชอบ

หนา้ท่ีต่างๆในครอบครัว       

เช่น ตอ้งช่วยทาํงานหาเงิน 

ตอ้งดูแลพ่อแม่ พ่ีนอ้ง 

19 

(4.7) 

53 

(13.2) 

106 

(26.4) 

111 

(27.6) 

113 

(28.1) 

2.39 1.162 นอ้ย 

3.  ครอบครัวของท่านมี

ปัญหาดา้นหน้ีสิน 

32 

(8.0) 

55 

(13.7) 

99 

(24.6) 

76 

(18.9) 

140 

(34.8) 

2.41 1.302 นอ้ย 

4.  คนในครอบครัวของ

ท่านมีอาการเจ็บป่วย     

หรือไดรั้บบาดเจ็บ 

16 

(4.0) 

42 

(10.4) 

59 

(14.7) 

110 

(27.4) 

175 

(43.5) 

2.04 1.166 นอ้ย 

5.  ครอบครัวของท่านมี

รายไดน้อ้ย 

34 

(8.5) 

49 

(12.2) 

180 

(44.8) 

61 

(15.2) 

78 

(19.4) 

2.75 1.153 ปานกลาง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางท่ี 1 4 พบว่าสภาพท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั 

(วฒันานนัท ์อุปถมัภ)์ ดา้นครอบครัว  พบว่าระดบัความเครียดของนกัเรียน สรุปไดด้งัน้ี 

 1.  ท่านมีปัญหาภายในครอบครัว เช่น พ่อแม่หยา่กนั        หรือ แยกกนัอยู ่ทะเลาะกบัคนใน

ครอบครัว เป็นตน้ ทาํใหท่้านเกิดความไม่สบายใจ ส่งผลต่อความเครียดของนกัเรียนอยูใ่นระดบั

นอ้ย ( x   = 2.37, S.D. = 1.421) 

 2.  ท่านตอ้งรับผดิชอบหนา้ท่ีต่างๆในครอบครัว เช่น ตอ้งช่วยทาํงานหาเงิน ตอ้งดูแลพ่อแม่ 

พ่ีนอ้ง ส่งผลต่อความเครียดของนกัเรียนอยูใ่นระดบันอ้ย ( x   = 2.39, S.D. = 1.162) 

 3.  ครอบครัวของท่านมีปัญหาดา้นหน้ีสิน      ส่งผลต่อความเครียดของนกัเรียนอยูใ่นระดบั

นอ้ย ( x   = 2.41, S.D. = 1.302) 

 4.  คนในครอบครัวของท่านมีอาการเจ็บป่วยหรือไดรั้บบาดเจ็บ   ส่งผลต่อความเครียดของ

นกัเรียนอยูใ่นระดบันอ้ย ( x   = 2.04, S.D. = 1.166) 

 5.  ครอบครัวของท่านมีรายไดน้อ้ย ส่งผลต่อความเครียดของนกัเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

( x   = 2.75, S.D. = 1.153) 

 

 

 

 

 

 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  1 5  ความเครียดของนกัเรียนมธัยมปลาย โรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ถมัภ)์  จาํแนกตาม

อาการพฤติกรรมหรือความรู้สึก 

 

อาการพฤติกรรมหรือ

ความรู้สึก 

ระดับอาการ แปรผล 

ไม่เคยเลย เป็น

คร้ัง

คราว 

เป็น

บ่อยๆ 

เป็น

ประจํา 

x  

(คะแนน) 

S.D. 

(คะแนน) 

1.  นอนไม่หลบัเพราะคิด

มากหรือกงัวลใจ 

47 267 71 17 1.14 0.666 เป็นคร้ัง

คราว 

(11.7) (66.4) (17.7) (4.2) 

2.  รู้สึกหงุดหงิดรําคาญใจ 19 261 97 25 1.32 0.661 

 

เป็นคร้ัง

คราว 

(4.7) (64.9) (24.1) (6.2) 

3.  ทาํอะไรไม่ไดเ้ลยเพราะ

ประสาทตึงเครียด 

140 210 45 7 0.80 0.700 เป็นคร้ัง

คราว 
(34.8) (52.2) (11.2) (1.7) 

4.  มีความวุ่นวายใจ 48 262 83 9 1.13 0.632 เป็นคร้ัง

คราว 
(11.9) (65.2) (20.6) (2.2) 

5.  ไม่อยากพบปะผูค้น 139 214 40 9 0.80 0.704 เป็นคร้ัง

คราว 
(34.6) (53.2) (10.0) (2.2) 

6.  รู้สึกไม่มีความสุขและ

เศร้าหมอง 

106 254 33 9 0.86 0.646 เป็นคร้ัง

คราว 
(26.4) (63.2) (8.2) (2.2) 

7.  ปวดหวัขา้งเดียวหรือ

บริเวณขมบัทั้งสองขา้ง 

97 209 65 31 1.07 0.841 เป็นคร้ัง

คราว 
(24.1) (52.0) (16.2) (7.7) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 15 (ต่อ) 

 

อาการพฤติกรรมหรือ

ความรู้สึก 

ระดับอาการ แปรผล 

ไม่เคยเลย เป็น

คร้ัง

คราว 

เป็น

บ่อยๆ 

เป็น

ประจํา 

x  

(คะแนน) 

S.D. 

(คะแนน) 

8.  รู้สึกหมดหวงัในชีวิต 202 173 20 7 0.58 0.670 ไม่เคย 

(50.2) (43.0) (5.0) (1.7) 

9.  รู้สึกว่าชีวิตตวัเองไม่มี

คุณค่า 

246 134 14 8 0.46 0.662 ไม่เคย 

(61.2) (33.3) (3.5) (2.0) 

10.  กระวนกระวายอยู่

ตลอดเวลา 

184 174 33 11 0.68 0.740 ไม่เคย 

(45.8) (43.3) (8.2) (2.7) 

11.  รู้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิ 85 224 69 24 1.08 0.786 เป็นคร้ัง

คราว 
(21.1) (55.7) (17.2) (6.0) 

12.  รู้สึกเพลียจนไม่มีแรงจะ

ทาํอะไร 

92 221 66 23 1.05 0.788 เป็นคร้ัง

คราว 
(22.9) (55.0) (16.4) (5.7) 

13.  รู้สึกเหน่ือยหน่ายไม่

อยากจะทาํอะไร 

63 239 75 25 1.15 0.755 เป็นคร้ัง

คราว 
(15.7) (59.5) (18.7) (6.2) 

14.  มีอาการหวัใจเตน้แรง 151 200 43 8 0.77 0.715 เป็นคร้ัง

คราว 
(37.6) (49.8) (10.7) (2.0) 

15.  เสียงสั่น ปากสั่น หรือมือ

สั่นเวลาไม่พอใจ 

236 115 39 11 0.57 0.809 ไม่เคย 

(58.7) (28.6) (9.7) (2.7) 

16.  รู้สึกกลวัผิดพลาดในการ

ทาํส่ิงต่างๆ 

59 224 78 39 1.26 0.930 เป็นคร้ัง

คราว 
(14.7) (55.7) (19.4) (9.7) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 15 (ต่อ) 

17.  ปวดหรือเกร็งกลา้มเน้ือ

บริเวณทา้ยทอยหรือไหล่ 

118 193 71 20 0.98 0.819 เป็นคร้ัง

คราว 
(29.4) (48.0) (17.7) (5.0) 

18.  ต่ืนเตน้ง่ายกบัเหตุการณ์

ท่ีไม่คุย้เคย 

61 189 104 48 1.35 0.878 เป็นคร้ัง

คราว 
(15.2) (47.0) (25.9) (11.9) 

19.  มึนงงหรือเวียนศีรษะ 89 211 74 28 1.10 0.822 เป็นคร้ัง

คราว 
(22.1) (52.5) (18.4) (7.0) 

20.  ความสุขทางเพศลดลง 290 106 2 4 0.30 0.531 ไม่เคย 

(72.1) (26.4) (0.5) (1.0) 

 

 จากตารางท่ี 1 5 พบว่า นกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ มีอาการ 

พฤติกรรมหรือความรู้สึก ซ่ึงเป็นผลกระทบอนัเน่ืองมาจากความเครียด โดยผลปรากฏว่ามีอาการ

ต่างๆ เป็นคร้ังคราว อนัดบัแรก เป็นอาการต่ืนเตน้ง่ายกบัเหตุการณ์ท่ีไม่คุน้เคย ( x  = 1.35) รู้สึก

หงุดหงิดรําคาญใจ ( x  = 1.32) และรู้สึกกลวัผดิพลาดในการทาํส่ิงต่างๆ ( x  = 1.26) ตามลาํดบั 

นอกจากนั้นนกัเรียนส่วนหน่ึง มีอาการ พฤติกรรมหรือความรู้สึก ในเร่ืองของการกระวนกระวายอยู่

ตลอดเวลา ( x  = 0.68) รู้สึกหมดหวงัในชีวิต ( x  = 0.58) และเสียงสัน่ ปากสัน่ หรือมือสัน่เวลาไม่

พอใจ ( x  = 0.57) อยูใ่นระดบั ไม่เคย 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่   1 6  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิธีการจดัการกบัความเครียดของนกัเรียนมธัยมปลาย

โรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์  

         

 

วิธีการจัดการกับความเครียด จํานวนที่เลือก คดิเป็นร้อยละ อันดับที่เลือก 

ฟังเพลง ร้องเพลง เล่นดนตรี 372 92.5 1 

ไปดูหนงั ดูทีวี 370 92.0 2 

เล่นเกมส์ , อินเตอร์เนต 320 79.6 3 

คุยกบัเพื่อน 313 77.9 4 

นอนหลบั 292 72.6 5 

คุยโทรศพัท ์ 261 64.9 6 

พูดคุยพบปะสังสรรคก์บัเพื่อน 231 57.5 7 

พยายามมองโลกในแง่ดี 225 56.0 8 

อ่านหนงัสือ 212 52.7 9 

ทาํใจยอมรับความเปลี่ยนแปลง 211 52.5 10 

ไปเดินซ้ือของ 205 51.0 11 

เล่นกบัสัตวเ์ลี้ยง 201 50.0 12 

ถ่ายภาพ 184 45.8 12 

เล่นกีฬา ออกกาํลงักาย 183 45.5 13 

ทาํงานศิลปะ งานฝีมือ หรืองาน

ประดิษฐ์ 

124 30.8 14 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 16 (ต่อ) 

 

 

 

วิธีการจัดการกับความเครียด จํานวนที่เลือก คดิเป็นร้อยละ อันดับที่เลือก 

คบหาเพื่อนใหม่ๆ 117 29.1 15 

จดัหอ้งตกแต่งบา้น 96 23.9 16 

แกลง้หรือนินทาเพื่อน 96 23.9 16 

ปลูกตน้ไมท้าํสวน 77 19.2 17 

เรียนพิเศษในส่ิงท่ีสนใจ 74 18.4 18 

เขา้วดั นัง่สมาธิ สวดมนต ์ หรือ ศึกษา

ธรรมะ 

73 18.2 19 

เขา้ร้านเสริมสวย 69 17.2 20 

สะสมของต่างๆ 68 16.9 21 

เท่ียวกลางคืน 42 10.4 22 

ด่ืมเหลา้ 39 9.7 23 

เล่นการพนนั 28 7.0 24 

ไปหาหมอดู 26 6.5 25 

นวดสปา 24 6.0 26 

สูบบุหร่ี 15 3.7 27 

นัง่รถเล่น 2 0.5 28 

   ส
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สมุดกลาง
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ตารางที่ 16 (ต่อ) 

วิธีการจัดการกับความเครียด จํานวนที่เลือก คดิเป็นร้อยละ อันดับที่เลือก 

ปรึกษาพ่อแม่หรือเพื่อน 1 0.2 29 

เตน้ 1 0.2 29 

ซ่ิงมอเตอร์ไซค ์ 1 0.2 29 

ไปเท่ียวต่างจงัหวดักบัเพื่อน 1 0.2 29 

อยูก่บัแฟน 1 0.2 29 

ทาํอะไรกไ็ดท่ี้มีความสุขอยูก่บัมนั 1 0.2 29 

ดูรายการ อคาเดม่ี แฟนตาเซีย 1 0.2 29 

เขียนไดอาร่ี 1 0.2 29 

อยูค่นเดียวเพื่อใหค้วามทุกขล์ดลง 1 0.2 29 

ไปหาเพื่อน 1 0.2 29 

แต่งหนา้ 1 0.2 29 

กิน 1 0.2 29 

อยูเ่ฉยๆ 1 0.2 29 

   ส
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สมุดกลาง
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ตารางที่ 16 (ต่อ) 

วิธีการจัดการกับความเครียด จํานวนที่เลือก คดิเป็นร้อยละ อันดับที่เลือก 

ส่องกระจก 1 0.2 29 

 

จากตารางท่ี 16 พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่มีวิธีการจดัการกบัความเครียดโดย 3 อนัดบัแรก 

คือ  ใชเ้วลาในการฟังเพลง ร้องเพลงและเล่นดนตรี จาํนวน 372 คน คิดเป็นร้อยละ 92.5 การดูหนงั 

ดูทีวี จาํนนวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 92.0 และเล่นเกมส์หรืออินเตอร์เน็ต จาํนวน 320 คน คิดเป็น

ร้อยละ 79.6 ตามลาํดบั     
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา 

 ความเครียด สาเหตุของความเครียดและวิธีการจดัการกบัความเครียดของนกัเรียนมธัยม

ปลายโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ เพ่ือศึกษาความเครียดของนกัเรียน โดยใชแ้บบสอบถามท่ี

ผูศึ้กษาสร้างข้ึนเอง เก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง จาํนวน 402 คน  

วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้มลู สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

1.  วิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของนกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั          (วฒันานนัท์

อุปถมัภ)์ ลกัษณะขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 402 คน มีลกัษณะดงัน้ี 

เพศ  พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.4  เป็นชาย

จาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6  

อาย ุ พบว่าอายมุากท่ีสุด อยูท่ี่ 16 ปี จาํนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 รองลงมา 

อาย ุ17 ปี จาํนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6 อาย ุ15 ปี จาํนวน 95 คิดเป็นร้อยละ 23.6 

และอาย ุ18 จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 

ระดบัชั้น  พบว่าส่วนใหญ่ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามเรียนอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี 4 จาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมาคือ มธัยมศึกษา ปีท่ี 5 จาํนวน 132 คน 

คิดเป็นร้อยละ 32.8 และ มธัยมศึกษา ปีท่ี 6 จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 

รายรับ  พบว่าส่วนใหญ่นกัเรียนมีรายรับเฉล่ียต่อเดือน1,001-2,000 บาท มากท่ีสุด 

จาํนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 รองลงมามีรายรับเฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 2 ,001-3,000 บาท 

จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 รายรับเฉล่ียอยูท่ี่ มากกว่า 3,000 บาทข้ึนไป จาํนวน 68 

คน คิดเป็น ร้อยละ 16.9 และนอ้ยท่ีสุดมีรายรับเฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ นอ้ยกว่า 1 ,000 บาท 

จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 

ค่าใชจ่้าย  พบว่านกัเรียนมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อวนัอยูท่ี่ นอ้ยกว่า 100 บาท จาํนวน 

280 คน คิดเป็นร้อยละ 69.7 รองลงมามีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อวนัอยูท่ี่  101-200 จาํนวน 114 คน 

คิดเป็นร้อยละ 28.4 และค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อวนัอยูท่ี่ 201-300 จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 

นอ้ยท่ีสุดมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อวนัอยูท่ี่ มากกว่า 300 บาทข้ึนไป จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.0  

ระยะเวลาในการเดินทางไปกลบัระหว่างบา้นและโรงเรียน  พบว่าส่วนใหญ่

นกัเรียนใชเ้วลาในการเดินทาง 30 นาที จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 รองลงมาเวลา

ในการเดินทาง 10 นาที จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 เวลาในการเดินทาง 15 นาที 

จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 เวลาในการเดินทาง 20 นาที จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อย

ละ 14.2 เวลาในการเดินทางมากกว่า 60 นาทีข้ึนไป จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 เวลา

ในการเดินทาง 60 นาที จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 เวลาในการเดินทาง 25 นาที 

จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 เวลาในการเดินทาง 40 นาที จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อย

ละ 2.5 เวลาในการเดินทาง 45 นาที จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 เวลาในการเดินทาง 50 

นาที จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 เวลาในการเดินทาง 35 นาที จาํนวน 3 คน และคิด

เป็นร้อยละ 0.7 และเวลาในการเดินทางมากกว่า 55 นาทีข้ึนไป จาํนวน 1 คน คิดเป็น  ร้อย

ละ 0.2  

 2. สาเหตุท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั    (วฒันานนัท ์

อุปถมัภ)์ พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียด ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศภายใน

หอ้งเรียน  สภาพอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบสถาบนั ดา้นเพ่ือนนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกนัท่ี

โรงเรียน ดา้นความสะดวกในการไปกลบับา้นและโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ ดา้นอาจารย์

ผูส้อน ดา้นรูปแบบการเรียนการสอนและดา้นครอบครัว เป็นสาเหตุท่ีส่งผลต่อความเครียดของ

นกัเรียน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

  ดา้นสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศภายในหอ้งเรียน ไดแ้ก่ ลาํดบัท่ี 1 ดา้น แสงสว่างภายใน

หอ้งเรียนเพียงพอ  ( x  =3.65) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นหนา้ต่างท่ีเพียงพอและอากาศถ่ายเทสะดวก      

( x  =3.55) และดา้นจาํนวนนกัเรียนต่อหอ้งมีความเหมาะสมไม่แออดัจนเกินไป       (x  =3.33)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 

ดา้นสภาพอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบสถาบนั ไดแ้ก่ ลาํดบัท่ี 1 ดา้น สินคา้หรืออาหาร

ท่ีขายภายในโรงเรียนไม่แพงจนเกินไป ( x  =3.41) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี มี

เพียงพอและนัง่สะดวกสบาย ( x  =3.27) และดา้นพนกังานและเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนใชค้าํพดู

สุภาพและเต็มใจใหบ้ริการ ( x  =3.16) ตามลาํดบั 

 ดา้นเพ่ือนนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกนัท่ีโรงเรียน ไดแ้ก่ ลาํดบัท่ี 1 ดา้นเพ่ือนในหอ้งเรียนมกัจะ

ส่งเสียงดงัและรบกวนการเรียนเสมอ ( x  =3.63) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นท่านสามารถพดูคุยหรือขอ

คาํปรึกษาจากเพ่ือนร่วมโรงเรียนหรือร่วมหอ้งเรียนได ้( x  =3.62) และดา้นเพ่ือนร่วมหอ้งเรียนหรือ

ร่วมโรงเรียนมีมิตรภาพท่ีดีต่อกนัและดา้นนกัเรียนสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพ่ือนร่วม

หอ้งเรียนหรือร่วมโรงเรียนได ้( x  =3.58)  

 ดา้นความสะดวกในการไปกลบับา้นและโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ ไดแ้ก่ ลาํดบั

ท่ี 1 ดา้นช่วงเวลาหลงัเลิกเรียนการจราจรติดขดัทาํใหเ้ดินทางล่าชา้ ( x  =3.53) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้น

ท่านเดินทางจากบา้นมาโรงเรียนไดส้ะดวก ( x  =3.50) และดา้นสถานท่ีใหบ้ริการรถรับส่งและ

ยานพาหนะรับจา้งท่ีใชมี้ระยะทางท่ีสามารถเดินไปใชบ้ริการไดอ้ยา่งสะดวก ( x  = 3.48) ตามลาํดบั 

 ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ไดแ้ก่ ลาํดบัท่ี 1 ดา้นอาจารยผ์ูส้อนและตวัท่านมีความสมัพนัธอ์นัดีต่อ

กนั ( x  =3.39) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นอาจารยผ์ูส้อนเขม้งวดกบัพฤติกรรมของนกัเรียนมากเกินไปจน

รู้สึกอึดอดัคบัขอ้งใจ ( x  =3.37) และดา้นอาจารยผ์ูส้อนมีความเขม้งวดในเร่ืองการเรียนจึงทาํให้

นกัเรียนกดดนัในการเรียนกบัอาจารยผ์ูน้ั้นและดา้นอาจารยใ์นแต่ละรายวิชาทาํการสอนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ( x  =3.33) ตามลาํดบั 

 ดา้นรูปแบบการเรียนการสอน ไดแ้ก่ ลาํดบัท่ี 1 ดา้นมีการบา้นมากเกินไปจนกงัวลว่าจะส่ง

งานไม่ทนั ( x  =4.02) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นเอกสารท่ีใชใ้นการประกอบการเรียนการสอนมีความ

ชดัเจนตรงตามเน้ือหา ( x  =3.51) และดา้นการใชส่ื้อในการเรียนการสอนซ่ึงช่วยใหเ้รียนง่ายข้ึน  

( x  3.50) ตามลาํดบั 
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ดา้นครอบครัว ไดแ้ก่ ลาํดบัท่ี 1 ดา้นครอบครัวของนกัเรียนมีรายไดน้อ้ย ( x  =2.75) 

รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นครอบครัวของนกัเรียนมีปัญหาดา้นหน้ีสิน ( x  =2.41) และดา้นนกัเรียนตอ้ง

รับผดิชอบภาระต่างๆในครอบครัว เช่น ช่วยทาํงานหาเงิน ดูแลพ่อแม่ พ่ีนอ้ง ( x  =2.39) ตามลาํดบั 

2. จากการตอบแบบสอบถามของการประเมินความเครียด        โดยการตอบคาํถามเก่ียวกบั

อาการ พฤติกรรมและความรู้สึก ของนกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ พบว่า 

โดยรวมนั้นมีอาการ พฤติกรรมและความรู้สึกต่างๆเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว โดยอาการท่ีพบมากท่ีสุด 3 

อนัดบัแรก ไดแ้ก่  อาการต่ืนเตน้ง่ายกบัเหตุการณ์ท่ีไม่คุน้เคย ( x  = 1.35) รู้สึกหงุดหงิดรําคาญใจ 

( x  = 1.32) และรู้สึกกลวัผดิพลาดในการทาํส่ิงต่างๆ ( x  = 1.26) ตามลาํดบั  

3. วิธีการจดัการกบัความเครียด        พบว่านกัเรียนส่วนใหญ่มีวิธีการจดัการกบัความเครียด

โดย 3 อนัดบัแรก คือ  ใชเ้วลาในการฟังเพลง ร้องเพลงและเล่นดนตรี จาํนวน 372 คน หรือร้อยละ 

92.5 การดูหนงั ดูทีวี จาํนนวน 370 คน หรือร้อยละ 92.0 และเล่นเกมส์หรืออินเตอร์เน็ต จาํนวน 

320 คน คิดเป็นร้อยละ 79.6 ตามลาํดบั     

4. ขอ้เสนอแนะของนกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั           (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ มีความ

ประสงคใ์หอ้าจารยส์ัง่การบา้นและรายงานต่างๆนอ้ยลง เน่ืองจาการท่ีมีการบา้นมากเกินไปทาํให้

นกัเรียนเกิดความเครียด เร่ืองอาจารยผ์ูส้อนบางท่านนกัเรียนตอ้งการใหล้ดความเข็มงวดดา้น

พฤติกรรมของนกัเรียนลง เช่น การตรวจผม ตรวจเคร่ืองแต่งกาย เป็นตน้และอยากใหอ้าจารยใ์ช้

คาํพดูท่ีสุภาพ ไพเราะกบันกัเรียน ไม่ดุหรือใชค้าํหยาบเพ่ือดูถกูนกัเรียนระหว่างการเรียนการสอน 

ดา้นหอ้งนํ้ าพบว่านกัเรียนชายส่วนหน่ึงมีความตอ้งการใหมี้หอ้งนํ้ าอยูบ่นอาคารเรียนดว้ยเน่ืองจาก

ตอ้งเดินทางไกลเพ่ือไปใชห้อ้งนํ้ า นอกจากน้ียงัมีนกัเรียนบางส่วนท่ีตอ้งการใหมี้การพฒันาระบบ

การศึกษาของไทยเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย 
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อภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ี มีประเด็นเพ่ือศึกษาความเครียด สาเหตุของความเครียดและวิธีการ

จดัการกบัความเครียดของนกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์   เพ่ือใหเ้กิด

ประโยชน์ต่อผูบ้ริหารโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ และต่อผูท่ี้สนใจท่ีจะทาํการศึกษาวิจยัใน

คร้ังต่อไป สามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 จากขอ้มลูสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า นกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั 

(วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ ส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอาย ุ16 ปีเป็นส่วนใหญ่ โดยนกัเรียนส่วนใหญ่จะมี

รายรับเฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 1,001 – 2,000บาท และมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อวนันอ้ยกว่า 100 บาท ส่วนใน

เร่ืองของระยะเวลาท่ีใชใ้นการเดินทางไปกลบับา้นและโรงเรียนคือโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัท์

อุปถมัภ)์ นกัเรียนใชเ้วลา 30 นาที เป็นส่วนใหญ่  

จากขอ้มลูสาเหตุท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัเรียน ในเร่ืองของสภาพแวดลอ้มและ

บรรยากาศภายในหอ้งเรียน พบว่าบรรยากาศระหว่างเรียนเป็นสาเหตุท่ีส่งผลมากในเร่ืองของ

ความเครียด เน่ืองจากไม่ค่อยมีความสงบ  มีเสียงรบกวนจึงทาํใหส่้งผลต่อสมาธิในการเรียนของ

นกัเรียน สภาพหอ้งเรียนท่ีมีความสะอาดอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนเร่ืองแสงสว่างภายในหอ้งเรียน

นั้นมีความสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน ในหอ้งเรียนมีจาํนวนหนา้ต่างเพียงพอ  ทาํให้

อากาศถ่ายเทไดส้ะดวกและจาํนวนนกัเรียนต่อหอ้งมีความเหมาะสมไม่แออดัจนเกินไป ดา้นสภาพ

อาคารเรียนและบรรยากาศโดยรอบสถาบนั ตวัอาคารมีความกวา้งขวางสามารถเดินไดอ้ยา่งสะดวก

และนัง่เรียนไดอ้ยา่งไม่แออดัพอสมควร ความสะอาดก็อยูใ่นระดบัปานกลาง หอ้งนํ้ ามีจาํนวน

เพียงพอ และค่อนขา้งสะอาด ไม่มีส่ิงกีดขวางและกล่ินเหมน็ เร่ืองอุปกรณ์ต่าง เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี มี

จาํนวนเพียงพอ เร่ืองความสะอาดรอบนอกอาคารนั้นอยูใ่นระดบัปานกลางและเจา้หนา้ท่ีของ

โรงเรียนก็ใชค้าํพดูสุภาพ ค่อนขา้งเต็มใจใหบ้ริการ เร่ืองสินคา้หรืออาหารท่ีขายภายในโรงเรียนมี

ความเหมาะสมและไม่แพงจนเกินไปทาํใหน้กัเรียนพอใจ ดา้นเพ่ือนนกัเรียนนั้นพบว่า เพ่ือนร่วม

หอ้งเรียนมกัส่งเสียงดงัรบกวนทาํใหข้าดสมาธิในการเรียน มีกลุ่มเพ่ือนท่ีไม่ใหค้วามร่วมมือในการ

ทาํงานอยูบ่า้ง ส่วนการใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนันั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง สามารถพดูคุย   

ขอคาํปรึกษาจากเพ่ือนร่วมหอ้งเรียนหรือร่วมโรงเรียนไดม้ากและมีมิตรภาพท่ีดีต่อกนั  
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ยนิดีช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัดี สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพ่ือนไดม้ากและตลอดเวลา ดา้น

การเดินทางไปกลบัระหว่างบา้นและโรงเรียน พบว่า จาํนวนรถรับส่งและยานพาหนะรับจา้งท่ีใชใ้น

การเดินทางมีจาํนวนในการรองรับและใหบ้ริการในระดบัปานกลาง สามารถเช่ือถือและไดรั้บความ

ปลอดภยัพอสมควร มีระยะทางในการเดินไปใชบ้ริการอยูใ่นระดบัปานกลางคือค่อนขา้งสะดวก ไม่

ไกลจนเกินไป แต่ช่วงหลงัเลิกเรียนการจราจรติดขดัมากทาํใหก้ารเดินทางกลบับา้นล่าชา้ และโดย

ส่วนใหญ่จะเดินทางจากบา้นมาโรงเรียนไดค่้อนขา้งสะดวก ส่วนดา้นอาจารยผ์ูส้อนนั้นทาํการเรียน   

การสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ไดง่้ายและเขา้ใจ ในขณะท่ีนกัเรียนบางส่วนรู้สึกกดดนัจาก

การท่ีอาจารยผ์ูส้อนมีความเขม้งวดกบันกัเรียนในเร่ืองการเรียน มีการใชว้าจาท่ีไม่สุภาพในการเรียน

การสอนบา้ง นอกจากน้ีอาจารยย์งัมีความเขม้งวดกบัพฤติกรรมของนกัเรียนมากทาํใหน้กัเรียน

บางส่วนเกิดความรู้สึกอึดอดัคบัขอ้งใจ แต่นกัเรียนบางส่วนก็มีความสมัพนัธอ์นัดีกบัอาจารยผ์ูส้อน  

เร่ืองการเรียนการสอนนั้น มีการเรียนท่ีสนุกสนาน และนกัเรียนจาํนวนหน่ึงรู้สึกดีกบัการเรียน   

การสอน นกัเรียนสามารถมีส่วนร่วมและเสนอความตอ้งการระหว่างการเรียนการสอนได ้

นอกจากน้ีการเรียนการสอนยงัมีการใชส่ื้อรูปแบบต่าง ๆ มาเป็นส่วนช่วยใหน้กัเรียนสามารถเรียน

ไดเ้ขา้ใจง่ายยิง่ข้ึน เอกสารท่ีใชก้็ชดัเจนตรงตามเน้ือหาแต่พบว่ามีการสัง่การบา้นท่ีมาก ทาํให้

นกัเรียนเกิดความรู้สึกกงัวลใจว่าจะส่งการบา้นไม่ทนัตามกาํหนด  และดา้นครอบครัวพบว่ามี

นกัเรียนเพียงส่วนนอ้ย ท่ีมีปัญหาพ่อแม่หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่หรือเกิดความรู้สึกไม่สบายใจท่ีมีการ

ทะเลาะกบัคนในครอบครัว นกัเรียนบางส่วนตอ้งช่วยพ่อแม่ทาํงานหาเงินมาใชจ่้ายภายใน

ครอบครัวหรือมีภาระตอ้งดูแลพ่อแม่ พ่ีนอ้ง  เร่ืองหน้ีสินก็รบกวนจิตใจนกัเรียนส่วนนอ้ย

เช่นเดียวกนักบัอาการเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัวและพบว่านกัเรียนส่วนหน่ึงในระดบั ปาน

กลาง มีความกงัวลในเร่ืองรายไดท่ี้นอ้ยของครอบครัว 

จากขอ้มลูในการตอบแบบสอบถามจากกรมสุขภาพจิตพบว่านกัเรียนส่วนใหญ่มีอาการ

อาการต่ืนเตน้ง่ายกบัเหตุการณ์ท่ีไม่คุน้เคย รู้สึกหงุดหงิดรําคาญใจและรู้สึกกลวัผดิพลาดในการทาํ

ส่ิงต่างๆ โดยอาการท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว ส่วนอาการอ่ืนๆนั้นก็อยูใ่นระดบัเป็นคร้ังคราว

เช่นเดียวกนั และมีบางอาการ เช่น การกระวนกระวายอยูต่ลอดเวลา รู้สึกหมดหวงัในชีวิต           

และเสียงสัน่ ปากสัน่ หรือมือสัน่เวลาไม่พอใจ อยูใ่นระดบั ไม่เคยจากผลการศึกษายงัพบอีกว่า

วิธีการจดัการกบัความเครียดส่วนมากของนกัเรียนส่วนใหญ่คือการใชเ้วลาในการฟังเพลง ร้องเพลง
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และเล่นดนตรีเป็นอนัดบัท่ี 1 รองลงมาคือการดูหนงั ดูทีวี เล่นเกมส์หรืออินเตอร์เน็ต คุยกบัเพ่ือน 

นอนหลบั คุยโทรศพัท ์พดูคุยพบปะสงัสรรคก์บัเพ่ือน พยายามมองโลกในแง่ดี อ่านหนงัสือ ทาํใจ

ยอมรับความเปล่ียนแปลง ไปเดินซ้ือของ ถ่ายภาพ เล่นกีฬา ออกกาํลงักาย ทาํงานศิลปะ งานฝีมือ

หรืองานประดิษฐ ์คบหาเพ่ือนใหม่ จดัหอ้งตกแต่งบา้น ปลกูตน้ไมท้าํสวน เรียนพิเศษในส่ิงท่ีสนใจ 

เขา้วดั นัง่สมาธิ สวดมนตห์รือศึกษาธรรมะ เขา้ร้านเสริมสวย สะสมของต่างๆ เท่ียวกลางคืน ด่ืม

เหลา้ เล่นการพนนั ไปหาหมอดู นวดสปา สูบบุหร่ี นัง่รถเล่น ตามลาํดบันอกนั้นเป็นการซ่ิงมอเตอร์

ไซค ์ไปเท่ียวต่างจงัหวดักบัเพ่ือน อยูก่บัแฟน ทาํอะไรก็ไดท่ี้มีความสุขอยูก่บัมนั ดูรายการอคาเดม่ี 

แฟนตาเซีย เขียนไดอาร่ี อยูค่นเดียวเพ่ือใหค้วามทุกขล์ดลง ไปหาเพ่ือน แต่งหนา้ กิน อยูเ่ฉยๆและ

ส่องกระจก    

  

ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 จากผลการวิจยัพบว่า สาเหตุของความเครียดโดยภาพรวมนั้นนกัเรียนมีระดบัความเครียด

จาดสาเหตุสาํคญั 3 ประการดงัน้ี คือ การท่ีอาจารยผ์ูส้อนสัง่การบา้นมากเกินไปจนนกัเรียนเกิด

ความกงัวลว่าจะส่งงานไม่ทนั ในหอ้งเรียนมีเพ่ือนท่ีมกัจะส่งเสียงดงัรบกวนการเรียนการสอนและ

ช่วงเวลาหลงัเลิกเรียนการจราจรติดขดัมากทาํใหก้ารเดินทางกลบับา้นล่าชา้ ดงันั้น  

 1. จึงควรมีการสัง่การบา้นในปริมาณท่ีเหมาะสม ไม่มากจนเกินไป  

 2. ควรสร้างระเบียบใหเ้กิดข้ึนในหอ้งเรียนเพ่ือแกปั้ญหาเพ่ือนร่วมหอ้งส่งเสียงดงั 

   

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

    1.  ควรมีการศึกษาถึงสาเหตุในดา้นอ่ืนๆท่ีมีผลต่อความเครียดของนกัเรียนมธัยมปลายดว้ย 
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บุคคลของบุคลากร มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี.” รายงานการวิจยั  

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แบบสอบถาม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เร่ือง “ความเครียด สาเหตุของความเครียดและการจดัการกบัความเครียดของนกัเรียนมธัยม

ปลายโรงเรียนวดัสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์” 

คาํช้ีแจง 

1.  แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการทาํวิจยั ระดบัปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลบั

ศิลปากร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความเครียดและวิธีการจดัการกบัความเครียดของ

นกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ 

2. แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งเป็น 5 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของนกัเรียนจาํนวน 5 ขอ้ 

3. ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัเรียนมธัยมปลาย

โรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ จาํนวน 38 ขอ้ 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความเครียดของกรมสุขภาพจิต จาํนวน 20 ขอ้ 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามวิธีการจดัการกบัความเครียด จาํนวน 30 ขอ้ 

ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของนกัเรียน 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือ 

คณะผูศึ้กษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แบบสอบถาม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสอบถามการศึกษาเร่ือง “ความเครียด สาเหตุของความเครียดและการจดัการกบัความเครียด

ของนกัเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์” แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน 

 

ตอนที่ 1 ขอ้มลูส่วนบุคคล 

คาํช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / ลงใน □ หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงเก่ียวกบัตวั

ผูต้อบแบบสอบถาม 

1.  เพศ (   ) ชาย   (   )  หญิง 

2.  อาย.ุ....................ปี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี......................  

3.  รายรับเฉล่ียของนกัเรียนต่อเดือน 

 (   )  ต ํ่ากว่า 1000 บาท (   ) 1001 – 2000 บาท 

 (   )  2001 – 3000 บาท (   ) มากกว่า 3000 บาทข้ึนไป 

4.  ค่าใชจ่้ายต่อวนั 

 (   )  ต ํ่ากว่า 100 บาท (   ) 101 – 200 บาท 

 (   )  201 – 300 บาท (   ) มากกว่า 300 บาทข้ึนไป 

5.  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเดินทางกลบับา้น.................................ชม. ...............................นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 2 สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คาํช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านต่อสภาพความ

เป็นจริงเก่ียวกบัตวัผูต้อบแบบสอบถาม  

โดย ระดบัความคิดเห็นแบ่งเป็น มากท่ีสุด = 5  มาก = 4  ปานกลาง = 3 นอ้ย = 2  นอ้ยท่ีสุด = 1 

 

 

สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความเครียด 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

1.  ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในห้องเรียน   

1.1  ภายในหอ้งเรียนสะอาดเรียบร้อยปราศจากขยะ    

และฝุ่ นละออง 

     

1.2  จาํนวนนกัเรียนท่ีเรียนต่อหอ้งมีความเหมาะสม     

ไม่แออดัจนเกินไป 

     

1.3  บรรยากาศระหว่างเรียนมีความสงบ ปราศจาก    

เสียงรบกวนต่างๆ 

     

1.4  ภายในหอ้งเรียนมีหนา้ต่างเพียงพอและมีอากาศท่ี

ถ่ายเทสะดวก 

     

1.5 ภายในหอ้งเรียนเปิดไฟสว่างเพียงพอทาํให้

มองเห็นไดช้ดัเจน 

     

2.  ด้านสภาพอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบสถาบัน   

2.1  อาคารท่ีเรียนกวา้งขวางสะดวกในการเดิน           

และนัง่เรียนไดโ้ดยไม่แออดั 

     

 

 

ตอนที่ 2 สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คาํช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านต่อสภาพความ

เป็นจริงเก่ียวกบัตวัผูต้อบแบบสอบถาม  

โดย ระดบัความคิดเห็นแบ่งเป็น มากท่ีสุด = 5  มาก = 4  ปานกลาง = 3 นอ้ย = 2  นอ้ยท่ีสุด = 1 

 

 

สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความเครียด 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

2.2  สถานท่ีเรียนมีความสะอาดไม่มีเศษขยะ ส่ิงกีด

ขวางทางเดินและกลิ่นเหมน็ต่างๆ 

     

2.3  หอ้งนํ้าภายในโรงเรียนมีจาํนวนมากเพียงพอต่อ

ความตอ้งการและดูแลทาํความสะอาดอยูเ่สมอ 

     

2.4  อุปกรณ์ภายในหอ้งเรียน เช่น โต๊ะ เกา้อี้  มีจาํนวน

มากเพียงพอและนัง่สะดวกสบาย 

     

2.5  สภาพรอบนอกของโรงเรียนมีความสะอาด

เรียบร้อย น่ามอง 

     

2.6  พนกังานและเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียน ใชค้าํพูดสุภาพ 

เตม็ใจใหบ้ริการและเป็นกนัเอง 

     

2.7  สินคา้หรืออาหารท่ีขายภายในโรงเรียนไม่แพง

จนเกินไป 

     

3.  ด้านเพื่อนนักเรียนที่เรียนด้วยกันที่โรงเรียน  

3.1  ภายในหอ้งเรียนมีเพื่อนนกัเรียนท่ีมกัเสียงดงัและ

รบกวนการเรียนอยูเ่สมอ 

     

 

ตอนที่ 2 สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คาํช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านต่อสภาพความ

เป็นจริงเก่ียวกบัตวัผูต้อบแบบสอบถาม  

โดย ระดบัความคิดเห็นแบ่งเป็น มากท่ีสุด = 5  มาก = 4  ปานกลาง = 3 นอ้ย = 2  นอ้ยท่ีสุด = 1 

 

 

สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความเครียด  

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

3.2  ท่านมีเพื่อนในกลุ่มท่ีไม่ใหค้วามร่วมมือในการ

ทาํงาน และเอาเปรียบอยูเ่สมอ 

     

3.3 เพื่อนร่วมโรงเรียนหรือร่วมหอ้งเรียนคอยใหค้วาม

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในยามท่ีท่านเดือดร้อน 

     

3.4 ท่านสามารถพูดคุยหรือขอคาํปรึกษาจากเพื่อนร่วม

โรงเรียนหรือร่วมหอ้งเรียนไดเ้สมอ 

     

3.5  เพื่อนร่วมโรงเรียนหรือร่วมหอ้งเรียนมีมิตรภาพท่ีดี

ต่อกนั เช่น พูดคุยทกัทายและยนิดีช่วยเหลือกนั 

     

3.6  ท่านสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเพื่อนร่วม

โรงเรียนหรือร่วมหอ้งเรียนได ้

     

4.  ด้านความสะดวกในการไปกลับบ้าน                      

และโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 

 

4.1  รถรับส่งและยานพาหนะรับจา้งมีจาํนวนมาก      

เพียงพอท่ีจะรองรับใหบ้ริการ 

     

4.2  รถรับส่งและยานพาหนะรับจา้งท่ีใหบ้ริการมีความ

ปลอดภยัและท่านสามารถไวใ้จได ้

     

ตอนที่ 2 สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คาํช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านต่อสภาพความ

เป็นจริงเก่ียวกบัตวัผูต้อบแบบสอบถาม  

โดย ระดบัความคิดเห็นแบ่งเป็น มากท่ีสุด = 5  มาก = 4  ปานกลาง = 3 นอ้ย = 2  นอ้ยท่ีสุด = 1 

 

 

สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความเครียด 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

4.3  สถานท่ีใหบ้ริการรถรับส่งและยานพาหนะรับจา้ง   

ท่ีท่านใชบ้ริการมีระยะทางท่ีท่านสามารถเดินไปใช้

บริการไดอ้ยา่งสะดวก 

     

4.4  ช่วงเวลาหลงัเลิกเรียนการจราจรติดขดัทาํให ้       

การเดินทางล่าชา้ 

     

4.5  ท่านสามารถเดินทางจากบา้นมายงัสถาบนัไดอ้ยา่ง

สะดวก 

     

5.  ด้านอาจารย์ผู้สอน   

5.1  อาจารยผ์ูส้อนในแต่ละวิชาทาํการสอนไดอ้ยา่ง       

มีประสิทธิภาพ สามารถเรียนไดง่้าย เขา้ใจและรู้เร่ือง 

     

5.2  ท่านมีความเกรงกลวัต่ออาจารยผ์ูส้อน             

เน่ืองจากอาจารยผ์ูส้อนมีความเขม้งวดกบันกัเรียน        

ในเร่ืองของการเรียนจึงทาํใหท่้าน เกิดความรู้สึกกดดนั

ในการเรียนกบัอาจารยผ์ูน้ั้น 

     

5.3  อาจารยผ์ูส้อนใชว้าจาท่ีไม่สุภาพระหว่างการเรียน

การสอน  

     

 

ตอนที่ 2 สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คาํช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านต่อสภาพความ

เป็นจริงเก่ียวกบัตวัผูต้อบแบบสอบถาม  

โดย ระดบัความคิดเห็นแบ่งเป็น มากท่ีสุด = 5  มาก = 4  ปานกลาง = 3 นอ้ย = 2  นอ้ยท่ีสุด = 1 

 

 

สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความเครียด 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

5.4  อาจารยผ์ูส้อนมีความเขม้งวดกบัพฤติกรรม        

นกัเรียนมากเกินไป ทาํใหท่้านรู้สึกอึดอดัและคบัขอ้งใจ 

     

5.5 อาจารยผ์ูส้อน และ ตวัท่านต่างมีความสัมพนัธ์อนัดี

ต่อกนั 

     

6.  ด้านรูปแบบการเรียนการสอน  

6.1  การเรียนการสอนเป็นไปอยา่งสนุกสนาน              

ทาํใหท่้านรู้สึกดีกบัการเรียน 

     

6.2 ท่านสามารถมีส่วนแสดงความคิดเห็น                  

และเสนอความตอ้งการระหว่างการเรียนการสอนได ้

     

6.4  เอกสารท่ีใชป้ระกอบการเรียน มีความชดัเจน      

ตรงตามเน้ือหารายวิชา 

     

6.5  ในการเรียนมธัยมปลายมีการสั่งการบา้นจาํนวน

มากทาํใหท่้านเกิดความกงัวลว่าจะส่งงานไม่ทนั 

     

 

 

ตอนที่ 2 สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คาํช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านต่อสภาพความ

เป็นจริงเก่ียวกบัตวัผูต้อบแบบสอบถาม  

โดย ระดบัความคิดเห็นแบ่งเป็น มากท่ีสุด = 5  มาก = 4  ปานกลาง = 3 นอ้ย = 2  นอ้ยท่ีสุด = 1 

 

 

สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความเครียด 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

7.  ด้านครอบครัว  

7.1  ท่านมีปัญหาภายในครอบครัว เช่น พ่อแม่หยา่กนั 

หรือ แยกกนัอยู ่ทะเลาะกบัคนในครอบครัว เป็นตน้ ทาํ

ใหท่้านเกิดความไม่สบายใจ 

     

7.2  ท่านตอ้งรับผิดชอบหนา้ท่ีต่างๆในครอบครัว       

เช่น ตอ้งช่วยทาํงานหาเงิน ตอ้งดูแลพ่อแม่ พี่นอ้ง 

     

7.3  ครอบครัวของท่านมีปัญหาดา้นหน้ีสิน      

7.4  คนในครอบครัวของท่านมีอาการเจ็บป่วย          

หรือไดรั้บบาดเจ็บ 

     

7.5  ครอบครัวของท่านมีรายไดน้อ้ย      

 

 

 

 

 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขจาํนวน 20 ขอ้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อาการพฤตกิรรมหรือความรู้สึก 

ระดับอาการ 

ไม่เคยเลย เป็นคร้ัง

คราว 

เป็นบ่อย  ๆ เป็น

ประจาํ 

1. นอนไม่หลบัเพราะคิดมากหรือกงัวลใจ     

2.รู้สึกหงุดหงิด รําคาญใจ     

3.ทาํอะไรไม่ไดเ้ลยเพราะประสาทตึงเครียด     

4.มีความวุ่นวายใจ      

5.ไม่อยากพบปะผูค้น     

6.รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง     

7. ปวดหวัขา้งเดียวหรือบริเวณขมบัทั้ง2ขา้ง     

8.รู้สึกหมดหวงัในชีวิต     

9.รู้สึกว่าชีวิตตนเองไม่มีคุณค่า     

10.กระวนกระวายอยูต่ลอดเวลา     

11.รู้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิ     

12.รู้สึกเพลียจนไม่มีแรงจะทาํอะไร     

13.รู้สึกเหน่ือยหน่ายไม่อยากจะทาํอะไร     

14.มีอาการหวัใจเตน้แรง     

ตอนที่ 3 แบบสอบถามจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขจาํนวน 20 ขอ้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อาการพฤตกิรรมหรือความรู้สึก 

ระดับอาการ 

ไม่เคยเลย เป็นคร้ัง

คราว 

เป็นบ่อย  ๆ เป็น

ประจาํ 

15.เสียงสัน่ ปากสัน่ หรือมือสัน่เวลาไม่

พอใจ 

    

16.รู้สึกกลวัผดิพลาดในการทาํส่ิงต่าง  ๆ     

17.ปวดหรือเกร็งกลา้มเน้ือบริเวณทา้ยทอย

หรือไหล่ 

    

18.ต่ืนเตน้ง่ายกบัเหตุการณ์ท่ีไม่คุน้เคย      

19.มึนงงหรือเวียนศีรษะ     

20.ความสุขทางเพศลดลง     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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สมุดกลาง
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ตอนที 4 แบบสอบถามวิธีการจดัการกบัความเครียด ท่านมีวิธีจดัการกบัความเครียดของตวัท่านเอง

อยา่งไร โปรดทาํเคร่ืองหมาย / หนา้ขอ้นั้นๆ (เลือกไดม้ากกว่า1ขอ้) 

 

_____4.1 ไปดูหนงั/ดูทีว ี        _____4.2 ฟังเพลง ร้องเพลง เล่นดนตรี     _____4.3 ไปหาหมอดู 

_____4.4 จดัหอ้งตกแต่งบา้น  _____4.5 ปลกูตน้ไมท้าํสวน                    _____4.6 นอนหลบั 

_____4.7 อ่านหนงัสือ        _____4.8 เล่นกีฬาออกกาํลงักาย      _____4.9 เรียนพิเศษในส่ิง

ท่ีสนใจ          _____4.10 เล่นการพนนั                    _____4.11 คุยกบัเพ่ือน 

_____ 4.12 ด่ืมเหลา้                _____4.13 เขา้ร้านเสริมสวย                      _____4.14 คบหาเพ่ือน

ใหม่ๆ                                   _____4.15 นวดสปา                                   _____4.16 เท่ียวกลางคืน 

_____4.17 คุยโทรศพัท ์          _____4.18 สะสมของต่างๆ                       _____ 4.19 สูบบุหร่ี          

_____4.20 เล่นกบัสตัวเ์ล้ียง    _____4.21 เล่นเกมส์,อินเตอร์เน็ต              _____4.22 เขา้วดั นัง่

สมาธิ สวดมนต ์หรือ ศึกษาธรรมะ                                                _____4.23 พดูคุยพบปะ

สงัสรรคก์บัเพ่ือน                     _____4.24 ทาํงานศิลปะ งานฝีมือ งานประดิษฐ ์                      

_____4.25 พยายามมองโลกในแง่ดี                                                            _____4.26 ทาํใจยอมรับ

ความเปล่ียนแปลง                    _____4.27 ถ่ายภาพ                                   ______4.28 ไปเดินซ้ือ

ของ                                          _____4.29 แกลง้หรือนินทาเพ่ือน 

_____ 4.28 อ่ืนๆ ระบุ..............................................               

                                                                       

ตอนที่ 5 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

................................................................. 
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

ช่ือ-สกุล  นางสาวสุธาสินี ทศันสุวรรณ  

ท่ีอยู ่  512 หมู่ 3 ตาํบลสระยายโสม อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี  

   โทรศพัท ์(035) 426142  

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2549 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมปลายจากโรงเรียนสระยายโสมวิทยา 

สุพรรณบุรี 

พ.ศ. 2550 ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ

มหาวิทยาลยัศิลปากร เพชรบุรี 
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

ช่ือ-สกุล  นางสาวอาภาพร แกว้คาํ  

ท่ีอยู ่ 171/31 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาด แขวงสีกนั เขตุดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร 

 โทรศพัท ์(02) 9283286  

ประวติัการศึกษา  

พ.ศ. 2549 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมปลายจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ นนทบุรี  

พ.ศ. 2550 ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ

มหาวิทยาลยัศิลปากร เพชรบุรี 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

   ส
ำนกัหอ
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