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 การวิจยันี ้มีความมุงหมายเพือ่ศึกษา ความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัย

ศรีนครนิทรวโิรฒ ใน 4 ดาน คือ ดานการจดัการเรยีนการสอน ดานทกัษะในการเรียน ดานสภาพแวดลอม

ทางการเรียน และดานความสัมพนัธกับเพื่อน และเปรียบเทยีบความเครียดของนสิิตระดับปริญญาตรี 

ชั้นปที่ 1 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตาม เพศ กลุมคณะวชิา ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ภูมิลําเนา ฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครัว สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อนและการอบรม

เล้ียงดูของผูปกครอง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครัง้นี ้คือ นิสิตระดับปริญญาตรี ชัน้ปที่ 1 มหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรและองครักษ ทีก่ําลงัศกึษาอยูใน ปการศึกษา 2554 จํานวน 358 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับจํานวน 62 ขอ 

มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 

คาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบ

แตกตางเปนรายคู โดยวิธ ีLSD. 

 ผลการวิจยัพบวา 

  1. นิสิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความเครียด โดยรวมและในแตละดานอยูในระดับ 

ปานกลาง 

  2. นิสิตชายและนิสิตหญิง มีความเครียดโดยรวมแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการจัดการเรียนการสอนและดานสภาพแวดลอมทาง 

การเรียนแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอืน่ๆ ไมพบความแตกตาง 

  3. นิสิตที่ระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ ที่มภูีมิลําเนาอยูใน

ชุมชนเมืองและนอกชมุชนเมือง มีความเครียดโดยรวมและรายดานไมแตกตางกนั 

  4. นิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ศึกษากลุมคณะวิชา

ตางกนั มีความเครียดโดยรวมและรายดานไมแตกตางกนั 

  5. นิสิตระดับปริญญาตรี ชัน้ปที ่1 มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรยีน

ตางกนั มีความเครียดโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความเครียดของนิสิต

ดานความสัมพันธกับเพื่อนแตกตางอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที ่.05 



 
 

  6. นิสิตระดบัปริญญาตร ีชัน้ปที ่1 มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ

ของครอบครวัตางกนั มีความเครยีดโดยรวมไมแตกตางกนั เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความเครียด

ของนิสิตดานทักษะในการเรยีนและดานความสัมพันธกับเพื่อนแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที ่.05 

  7. นิสิตระดับปริญญาตรี ชัน้ปที ่1 มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ที่มีสัมพันธภาพระหวาง

นิสิตกับเพื่อนตางกนั มีความเครียดโดยรวมแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิตทิี่ .05 เมื่อพจิารณา

เปนรายดาน พบวา ความเครียดของนิสิตดานทักษะในการเรียนและดานความสัมพันธกบัเพื่อน แตกตางกัน

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที ่.05 

  8. นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีม่ีการอบรมเลี้ยงดูของ

ผูปกครองตางกัน มีความเครียดโดยรวมไมแตกตางกนั เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความเครียด

ของนิสิตดานสภาพแวดลอมทางการเรียนแตกตางอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที ่.05 
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 The purposes of this research were to study stress of freshmen at Srinakharinwirot      

University. In overall and each of four aspect: learning  management, study skills, learning 

environment, and relationship with classmate and to compare stress of freshmen at 

Srinakharinwirot University in overall and each aspect classified by gender, major group, grad 

point average, place of birth, family economic status, the inter personal relationship between 

student and parents child. The simple consisted of 358 first year undergraduate students in 

the first semester of the academic year 2009. The instrument was a five rating scale 

questionnaire of 60 items within alpha reliability coefficient of 0.98. The statistics used for 

analyzing the data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one way 

analysis of variance and LSD. 

 The results of the study revealed that: 

  1. Stress of freshmen at Srinakharinwirot University in overall and each of four 

aspects were at the moderate level. 

  2. Male and female students had significant different on overall stress at .05 

levels.  When compare in each of four aspects, There were some significant different the 

aspects of learning environment. 

  3. Student with different place of birth did not differ on overall and each aspect 

of stress. 

  4. There was no different found among student with different major group. 

  5. Student with different grad point average did not differ on overall and each 

aspect of stress except for the aspect of relationship with classmate.  

  6. Student with different family economic status had no different on overall and 

each aspect of stress, of stress except for the aspect of study skills and relationship with 

classmate witch students differed at .05 levels. 



 
 

  7. Student with different interpersonal relationship patterns had no different on 

overall and each aspect of stress, of stress except for the aspect of study skills and 

relationship with classmate. 

  8. Student whose parents had different child rearing styles did not differ on 

overall and each aspect of stress, of stress except for the aspect of learning environment. 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธเลมนี้สําเร็จสมบูรณไดดวยดี เพราะผูวิจัยไดรับความความกรุณาอยางยิ่ง จาก 

อาจารย ดร.จารุวรรณ สกุลคู ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และอาจารย ดร.อรรณพ โพธิสุข 

กรรมการควบคุมปริญญานพินธ ที่ไดเสียสละเวลาอนัมคีาเพื่อใหคําปรึกษาแนะนาํในการจัดทาํงานวจิัยนี ้

ทุกข้ันตอน ผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณดวยความเคารพรักเปนอยางยิ่งไว ณ ที่นี ้

   ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.สุวพร ตั้งสมวรพงษ และ รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค 

กรรมการที่แตงตั้งเพิ่มเติมในการสอบปากเปลา ที่ใหขอเสนอแนะตางๆ  เพื่อใหปริญญานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณ

ยิ่งข้ึน 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค อาจารย ดร.สุวพร ตั้งสมวรพงษ 

และ อาจารย ดร.สกล วารเจริญศรี ที่ไดใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของ

เครื่องมือสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งขอเสนอแนะของทานเปนประโยชนแกผูวิจัย อยางยิ่ง 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานในสาขาวิชาอุดมศึกษา ที่ไดใหความอนุเคราะห และ

ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกผูวิจัยตลอดระยะเวลาที่ผานมา  

 ขอขอบคุณนิสิตปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ใหความกรุณาตอบแบบสอบถาม

และใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดีและขอขอบคุณเพื่อนๆ นิสิตปริญญาโท ทุกทาน 

ที่ใหความชวยเหลือ แนะนําและเปนกําลังใจในการทําปริญญานิพนธสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอและคุณแม ทีใ่หการอบรมเลีย้งดู คอยชี้แนะใหกาํลงัใจและสนับสนนุ

การศึกษาของผูวิจัยตลอดมา ขอบคุณ คุณศิวกร รินฤทธิ์ และครอบครัวที่เปนกําลังใจที่ดีเสมอมา 

 คุณคาและประโยชนจากปริญญานิพนธฉบับนี้ ผูวจิัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบดิา มารดา 

ครู อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน ที่ชวยอบรมและชี้แนวทางการศึกษา ตลอดจน สนับสนุนและเปน

กําลังใจใหผูวจิัยดวยดีตลอดมา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ปจจุบันความเครียดไดกลายเปนปญหาสําคัญในชีวิตประจําวนัของคนเรา มากบาง นอยบาง

แตกตางกนัไป ความเครียดไดกลายเปนปญหาสําคัญและทวีความรนุแรงมากยิ่งขึน้ สังเกตไดจากขาวสาร

ที่ไดรับจากสื่อตางๆ ในทกุวนันี้ พบวา ความเครียดของคนเรายิง่เพิ่มสูงขึน้อยางเหน็ไดชัด โดยเฉพาะขาว

ที่สะเทือนใจจากการหนีปญหาหรือหนจีากความเครียดตางๆที่ตองประสบ ซึ่งจะเหน็ไดจากขาวตามหนา

หนังสือพิมพ เชน เกิดความผิดหวังจากการเรียน สอบไมผาน สอบเขามหาวิทยาลัยไมได ความคาดหวัง

ที่สูงเกินความสามารถ ความกดดันภายในตนเองและคนรอบขาง เศรษฐกิจการเงินภายในครอบครัว ปญหา

ชองวางของคนภายในครอบครัว เปนตน 
 ความเครียดเปนความรูสึกไมพอใจ ไมสบายใจ เสมือนถูกจิตใจบังคบั ซึ่งเปนผลมาจากความ

แปรปรวนของรางกายและจิตใจ ความเครียดสามารถเกิดขึ้นไดกับทุกเพศ ทุกวัย ทกุอาชีพ ทุกคนลวน

เผชิญกับความเครียดมาดวยกนัทัง้สิน้ (Powell; & Engright.  1990: 1) โดยเฉพาะสงัคมไทยที่มกีารดําเนนิชีวิต

ที่เรงรีบ การแขงขันในการทาํงานลวนเปนผลทําใหเกิดความเครียดที่สงผลใหประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการทาํงานลดลง และความเครียดยงับัน่ทอนสุขภาพจิตและสุขภาพรางกายใหเส่ือมโทรมดวย (สถาพร 

ปนเจริญ.  2543: 82) กลาวคือ ความเครียดอาจทําใหรางกายออนแอเปนโรคตางๆ เชน โรคหัวใจ ความ

ดันโลหิตสงู โรคแผลในกระเพาะอาหาร  โรคนอนไมหลบั และยังอาจทําใหเปนโรคจิต โรคประสาทหรือ

ทําใหมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางตอตานสังคม เปนตน ทั้งนี้จากการสํารวจภาวะสุขภาพจิตของประชาชน

ในภาวะวิกฤติในกรุงเทพและปริมณฑล และจังหวัดทีม่หีนวยงานของกรมสุขภาพจติ จากกลุมตัวอยาง 

1,677 ราย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเครียด คิดเปนรอยละ 58.2 เปนความเครียดระดับนอย

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.6 ความเครียดระดับปานกลาง คดิเปนรอยละ 16.7 และความเครยีดระดบัสูง 

คิดเปนรอยละ 5.7 (กรมสุขภาพจิต: 2547) จึงอาจสรุปไดวา ปญหาใหญในสังคมไทยปจจุบันปญหาหนึ่ง

คือ เร่ืองความเครียด 

 ความเครียดเกดิไดกับคนทกุเพศ ทกุวัย รวมทั้งวยัทีก่ําลงัศกึษาอยูในระดับอุดมศกึษา (พรรณพิมล 

หลอตระกูล.  2545: 10) ในชวงวัยรุนตอนปลาย ซึ่งในที่นี้หมายถงึ นิสิต นักศึกษา เมื่อเขามาศึกษาใน

ระดับมหาวิทยาลัยจะไดรับการคาดหวังจากสังคมมากขึ้น จะประสบปญหาในการปรับตัวจากการที่อยู

ในระยะจากความเปนเด็กไปสูความเปนผูใหญ ระยะของการพัฒนาการของวัยรุนในชวงนี้จะมกีารเปลี่ยนแปลง

ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ พฤติกรรมและบทบาทในสังคม ส่ิงที่สําคัญที่วัยรุนตองพัฒนา คือ การพึ่งพา

ผูอ่ืนไปสูการพึ่งพาตนเอง และการคนพบตัวเอง และการศึกษาในระดับอุดมศึกษานี้มีความแตกตางจาก
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ระดับมัธยมศึกษา การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจกอใหเกิดความเครียด เนื่องจากนสิิตนักศึกษา ยังไมมี

วุฒิภาวะ นอกจากนั้นนิสิตนักศึกษายังตองปรับตัวเองใหเขากับสังคมใหมและวิธีการเรียนใหม จากที่มี

ครูสอนใหคาํแนะนาํอยางใกลชิด มาสูการทีน่ิสิตนกัศึกษาตองรับผิดชอบในการเรียนดวยตนเอง เปนสวนใหญ 

เชน การเลือกวิชาเรียน การสรางความสัมพันธกับเพื่อน อาจารยและรุนพี่ นอกจากนัน้นิสิตตองเรียนรูใน

การแบงเวลาในการเรียน ตองพึง่พาตัวเองมากขึ้น การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษานั้น สวนใหญ

เปนการสอนแบบบรรยาย โดยอาจารยผูสอนจะเตรียมการสอน คนควา เร่ืองราวตางๆ มาแลว และหาก

นิสิตนักศึกษายังปรับตัวไมได อาจจะกอใหเกิดความเครียด รูสึกหดหู ทอแท หมดหวัง เบื่อหนาย วิตก

กังวล อันจะสงผลตอการศึกษาของนิสิตนักศกึษา เชน สอบตก ออกกลางคัน ประกอบกบัลักษณะการเรียน

การสอนที่แตกตางกนั นอกจากนัน้นิสิตนกัศึกษายงัมปีญหาเกี่ยวกับการจดคําบรรยายไมทนั หรือไมทราบวา

จะจดคําบรรยายอยางไร ทําใหผูเรียนไมเขาใจในเนื้อหาสาระที่อาจารยสอนสงผลใหนักเรียนเกิดความเครียด 

 ลักษณะของการเรียนการสอนที่เปลีย่นแปลงจากระดับมัธยมศึกษาอีกประการหนึ่ง คือ การเลือก

วิชาเรียน โดยเฉพาะนสิิตนักศึกษาชั้นปที่ 1 ซึ่งสวนมากจะไมคุนกับลักษณะวิธีการเรียนในระดับอุดมศึกษา 

จึงอาจเกิดความสับสน เกิดความเครียด ทอแทในการเรียน นอกจากนี้ยังมีปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม

ในการเรียน เชน มีเสียงรบกวนจากภายนอกหองเรียน อากาศรอน แสงไฟในหองไมเพียงพอ อากาศรอน 

มลพิษจากภายนอกหองเรียน เพื่อนชวนคุยขณะที่เรียน ส่ิงเหลานี้ลวนเปนปญหาสวนหนึ่งที่จะสงผลให

นิสิตนักศกึษาไมประสบผลสําเรจ็เทาที่ควร ดงันั้นหากนสิิตนักศึกษารูจักการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม

ที่เรียน ความสัมพันธกับเพือ่น อาจารยและรุนพี่ ก็จะสามารถชวยใหนิสิตนักศึกษาประสบความสําเร็จ

ในการเรียน สอดคลองกับราตรี พงษสุวรรณ (2540: 10) ที่ศึกษาปญหาการปรับตัวดานการเรียนของ

นักศึกษา ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา นักศึกษาปรับตัวเขากับกลุมเพื่อนได อยูในสังคมกับ

เพื่อนๆ และรุนพี่ไดเปนอยางดี มกีารใหคําปรึกษาและการใหความชวยเหลือกนัภายในกลุม เนื่องจาก

การปรับตัวเปนความพยายามที่บุคคลปรบัสภาพปญหาที่เกิดขึ้นแกตนเอง ใหสอดคลองเหมาะสมกับ

สถานการณทีเ่กิดขึ้น จนเปนสภาพการณที่ตนสามารถดําเนนิชีวิตไดอยางมีความสขุ 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีรากฐานทางประวัติศาสตร มา

จากโรงเรียนฝกหัดครูชั้นสงู โดยไดรับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที ่28 เมษายน พ.ศ. 2492 ตอมาพัฒนาเปน

วิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 จนในที่สุดไดรับการยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2517 ทั้งนีพ้ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงไดพระราชทานนาม

มหาวิทยาลัยแหงนีว้า “มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ซึ่งมีความหมายวา มหาวิทยาลยัที่เจริญเปนศรีสงา

แกมหานคร ปจจุบันมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ แบงออกเปน 2 วทิยาเขต ประกอบดวย วทิยาเขต

ประสานมิตร และวิทยาเขตองครักษ สําหรับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร ไดมี

การจัดการเรียนการสอนใน 15 คณะ ไดแก คณะมนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะพละศึกษา คณะ
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ศิลปกรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร 

คณะเภสัชศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยโพธิ

วิชชาลัย วิทยาลัยนานาชาติเพื่อความยั่งยืน และสํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ สําหรับ

วิทยาเขตองครกัษ ไดมีการจดัการเรยีนการสอนใน 2 คณะ ไดแก คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร (กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโฒ.  2554) 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนสถาบันอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ทาํหนาที่ผลิตบัณฑิต

ใหมีความรูความสามารถในสาขาวิชาตางๆ เพื่อออกไปทํางานรับใชสังคมประเทศชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัย

ไดปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจโดยครบถวน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ยังมีความพยายาม

ที่จะสนับสนุนสงเสริมใหบุคคลไดพัฒนาถึงพรอม ซึ่งความรูความสามารถความเจริญงอกงามทั้งทางรางกาย

และจิตใจ ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัย “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” ทั้งทางดานรางกายและทาง 

ดานจิตใจ  โดยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมีความมุงมั่นในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมี

ความรูประดุจนักปราชญ และมีความประพฤติประดุจผูทรงศีล มีความเปนผูใหญที่มีความรับผิดชอบ

ตอตนเองและสังคม รวมทัง้การใชชีวติในมหาวทิยาลยัตามแนวทางทีถู่กตองเหมาะสม แตทัง้นี ้ เนื่องจาก

การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น มีความแตกตางจากสภาพการศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา กลาวคือ 

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษานั้น เปนระบบการเรียน การคิดและการตัดสินใจดวยตนเองเปนสวนใหญ 

ฉะนัน้เมือ่กาวเขาสูระดับอุดมศึกษา นิสิตจําเปนตองพึง่ตนเอง จัดการและดาํเนนิการทุกอยางดวยตนเอง 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง นิสิตชั้นปที่ 1 ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเครียด นอกจากนั้นนิสิตตองเผชิญกับรูปแบบ

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของมหาวทิยาลยั ซึ่งผลักดันใหปฏิบัติตามรุนพี่เขารวมกิจกรรม

ตางๆ รวมถึงการสรางสัมพันธภาพกับเพื่อนใหมทีม่ีพืน้ฐานแตกตางกัน สอดคลองกัโสภาวดี บุณยฤทธิกิจ 

(2546: 5) ที่ศึกษาเรื่องภาวะสุขภาพจิตและการปรับตัวของนิสิตปริญญาตรีข้ันปที ่1 มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ 

พบวา นิสิตวัยนี้ชอบอยูรวมกันเปนกลุมและปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมใหมๆที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนทาง 

ดานการศึกษา ดานครอบครัว ดานฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เปนตน จากการสัมภาษณ นิสิตมหาวทิยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ (นายกฤษฎี มีเครือ.  สัมภาษณ: 2553) ชั้นปที ่1 ใหความเห็นวา ปญหาที่ประสบมากที่สุด

คือ ปญหา ในดานการเรียนการสอน เชน นิสิตจดคําบรรยายไมทัน มีเสียงรบกวนขณะที่เรียนเปนสาเหตุหนึ่ง

ที่สงผลใหนิสิตไมสนใจเรียน และ (อังศณา นยิมราษฎร.  2553: สัมภาษณ) ใหความเหน็ในดานความสัมพันธ

กับเพื่อนวาในวิชาที่เรียน ยังไมมีความสนทิสนมกับเพื่อนใหมเทาที่ควรและเมื่อนิสิตถามขอสงสัยจะถูก

เพื่อนนิสิตคนอืน่  ๆมองดวยสายตาแปลก  ๆทาํใหนิสิตไมกลาถาม และ(ธิต ิวงศอนนัตศกัดิ์.  2553:สัมภาษณ)

ใหความเหน็วา ในดานทกัษะของการเรยีน การเรียนทีม่หาวทิยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ นิสิตตองมีความกระตือรือรน 

เอาใจใสตอการเรียน และติดตามขาวสารของมหาวทิยาลยัดวยตนเอง จงึจะประสบความสําเร็จในการเรียน  
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และ (ธนสร สิงทิศ.  2553: สัมภาษณ) ใหความเห็นในดานของสภาพแวดลอมทางการเรียน วายงัประสบ

ปญหาจาํนวนนิสิตทีม่ีมาก เมื่อเวลาใชบริการอนิเตอรเนต็ที่หองสมุด มีจาํนวนที่ไมเพยีงพอในการใช และ

เมื่อเขามาใชบริการคนหาหนังสือในหองสมุดสวนมากก็จะเปนหนังสือเกา และหองสมุดคอนขางเสียงดัง 

 จากเหตุผลและปญหาเกี่ยวกับความเครียดของนิสิตที่กลาวมาขางตน ผูวิจัย จึงมีความสนใจ

ที่ศึกษาความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่ 1 ของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อไดขอมูล

เกี่ยวกับความเครียดของนิสิตมาเปนขอมูลในการพจิารณาใหขอคิดเหน็และขอเสนอแนะ เพื่อเปนการปรับปรุง

กระบวนการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั อันจะเปนประโยชนตอการวางแผนการจัดการเรียน

การสอน สงเสริมดานการเรียนใหกับนิสิตไดอยางเหมาะสม และชวยใหผูที่ทาํหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

นิสิต ไดเปนขอพิจารณาและปรับปรุงการศึกษาใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน 

 

ความมุงหมายของการวิจัย        

 1. เพื่อศึกษาความเครียดของนสิิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ ชัน้ปที่ 1  

โดยรวมและเปนรายดาน 4 ดาน คือ ดานการจัดการเรยีนการสอน ดานทกัษะในการเรยีน ดานสภาพแวดลอม

ทางการเรียน และดานความสัมพันธกับเพือ่น 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

โดยรวมและเปนรายดาน 4 ดาน จาํแนกตามเพศ ภูมิลําเนา กลุมคณะวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฐานะ

ทางเศรษฐกิจของครอบครัว สัมพันธภาพระหวางนิสิตกบัเพื่อน และการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครอง 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อเปนประโยชนตอผูบริหารและคณาจารยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เพื่อนาํขอมูลไปประกอบการใหคําปรึกษาแกนิสิตที่ตองการความชวยเหลือเพื่อลดและปองกนัความเครียด 

รวมทัง้เปนขอมูลพืน้ฐานในการสงเสรมิสุขภาพจิตและปองกนัโรคที่เกดิจากความเครียดและเปนแนวทาง

และประโยชนตออาจารยในการเตรียมความพรอม เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนสงเสริมการเรียนรู

อยางมีความสุข รวมทั้งเปนประโยชนตอนิสิตในการพัฒนา ปรับปรุง แกไข การเรียนของตนเอง 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากร ไดแก นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ

องครักษ ชัน้ปที่ 1 ที่กาํลังศกึษาอยูใน ปการศึกษา 2554 จํานวน 5,049 คน 

 2. ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก 

  2.1 ตัวแปรอิสระ 
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   2.1.1 เพศ  

    2.1.1.1  ชาย 

    2.1.1.2  หญิง 

   2.1.2 ภูมิลําเนา จําแนกเปน 2 กลุม คือ 

    2.1.2.1  ในชุมชนเมือง 

    2.1.2.2  นอกชุมชนเมอืง 

   2.1.3 กลุมคณะวิชา จําแนกเปน  

    2.1.3.1  กลุมคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

    2.1.3.2  กลุมคณะวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

    2.1.3.3  กลุมคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี        

   2.1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จําแนกเปน 3 กลุม คือ 

    2.1.4.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัสูง (3.00 ข้ึนไป) 

    2.1.4.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบักลาง (2.50 – 2.99) 

    2.1.4.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัตํ่า (ต่ํากวา2.50) 

   2.1.5 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ไดแก 

    2.1.5.1  ฐานะทางเศรษฐกิจสูง 

    2.1.5.2  ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง 

    2.1.5.3  ฐานะทางเศรษฐกิจตํ่า 

   2.1.6 สัมพันธภาพระหวางนิสิตกบัเพื่อน 

    2.1.6.1  ระดับมาก 

    2.1.6.2  ระดับปานกลาง 

    2.1.6.3  ระดับนอย 

   2.1.7 การอบอมรมเลี้ยงดูของผูปกครอง ไดแก 

    2.1.7.1  แบบประชาธปิไตย 

    21.7.2 แบบละเลย 

    2.1.7.3  แบบตามใจ 

    2.1.7.4  แบบเขมงวด 

 3. ตัวแปรตาม ไดแก ความเครียด แบงเปน 4 ดาน คือ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานทกัษะ

ในการเรียน ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน และดานความสัมพันธกบัเพื่อน 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ความเครียด หมายถึง สภาวะทางจิตใจ ที่รูสึกคับของใจ ไมสบายใจ รูสึกไมพอใจ วิตก

กังวล เสมือนจติใจถูกบงัคับ ตองเผชิญกับสิ่งเรา ที่ไมพึงปรารถนาทาํใหสงผลกระทบตอรางกายและจิตใจ

ของนิสิต ในขณะเผชิญปญหาในการเรียนที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดวาจะเกิดจะเกิดขึ้น ในวิจัยนี้ หมายถงึ 

สภาวะความไมสบายทางจติใจของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน 4 ดาน 

คือ 

  1.1 ดานการจัดการเรียนการสอน หมายถงึ สภาวะความไมสบายทางจิตใจของนิสิต

ปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในสภาวการณการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการจัด 

การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ไดแก การจัดเวลาในการเรียนแตละรายวิชาใหเหมาะสมกับกิจกรรม

การเรียน พฤตกิรรมการสอนของอาจารย วธิีการสอน บรรยากาศในการเรียนการสอน ระยะเวลาในการเรียน

การสอนและการจัดสอบ การวัดผลและประเมินผล 

  1.2 ดานทกัษะในการเรียน หมายถงึ สภาวะความไมสบายทางจิตใจของนิสิตปริญญาตรี 

ชั้นปที ่1 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในความสามารถของนิสิตระดับปริญญาตรีในดานการอาน ดานการฟง 

ดานการพูด การวิเคราะหวิจารณ การเขียนรายงาน การคนควาขอมูลและการนําเสนอรายงาน ทกัษะใน

การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีตางๆ ตลอดจนความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 

  1.3 ดานสภาพแวดลอมทางการเรยีน หมายถึง สภาวะความไมสบายทางจิตใจของนิสิต

ปริญญาตรี ชั้นปที ่ 1 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒสิง่ที่อยูลอมรอบตัวนิสิตระดับปริญญาตรี ทีม่ีสวน

สําคัญในการเอื้ออํานวยตอการเรียนของนิสิต ไดแก ความพรอมอุปกรณที่ใชประกอบการสอน สภาพของ

หองเรียน ความพรอมของเอกสารตําราทางวิชาการ การบริการทางวิชาการแกนิสิต การใหบริการของ

หองสมุด ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆภายในมหาวิทยาลยั 

  1.4 ดานความสัมพันธกับเพื่อน หมายถงึ สภาวะความไมสบายทางจิตใจของนิสิตปริญญาตรี 

ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการมีปฏิสัมพันธระหวางนิสิตปริญญาตรี กับเพื่อน มีความสนิท

สนมใกลชิดกับเพื่อน การปรับตัวของนิสิตตลอดจนการใชเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ กับเพื่อนและการ

ชวยเหลือกันในการทํางานกลุม 

 2. ภูมิลําเนา หมายถงึ ถิ่นทีอ่ยูอาศัยหรือภูมิลําเนาที่เกดิ แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก ใน

ชุมชนเมือง คือ นิสิตที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครหรือในเขตเทศบาล ที่ความเจริญกาวหนาเขาถงึ และ

นอกชุมชนเมอืง คือ นิสิตทีอ่าศัยอยูตางจงัหวัดในเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาล ที่ความเจริญกาวหนา

ยังเขาไปไมถงึ 

 3. กลุมคณะวิชา หมายถงึ คณะวิชาตางๆของมหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒซึ่งมกีารจัดการเรียน

การสอนในกลุมคณะวิชาตางๆ ดังนี้ 
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  3.1 กลุมคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก คณะมนุษยศาสตร คณะ

ศิลปกรรมศาสตร  คณะสังคมศาสตร  คณะศึกษาศาสตร  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยโพธิ

วิชชาลัย วิทยาลัยนานาชาตเิพื่อความยั่งยนื และสํานักวชิาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ 

  3.2 กลุมคณะวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 

คณะทันตแพทยศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  คณะสหเวชศาสตร และคณะพลศึกษา 

  3.3 กลุมคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร  

เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร 

 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนที่นิสิตไดรับจากการศึกษา โดยถือคะแนน

เฉลี่ยสะสมของนิสิตขณะที่ศึกษา และกําหนดใหคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50 เปนกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนต่ํา เฉลี่ยสะสมระหวาง 2.50 – 2.99 เปนกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง และ

คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.00 ข้ึนไป เปนกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

 5. ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว หมายถึง สภาพของเพียงพอของรายไดเทียบกับรายจาย

ประจําเดือนของครอบครัวตามการประเมินของนิสิต แบงเปน 

  5.1 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง หมายถึง มีรายไดมากวารายจายไมเดือดรอน 

มีเงินเก็บและไมมีหนี้สิน  

  5.2 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวปานกลาง หมายถึง มีรายไดพอๆกับรายจาย อาจมี

เงินเหลือเก็บบาง ไมมีหนี้สิน  

  5.3 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํ่า หมายถงึ มีรายไดนอยกวารายจายและมหีนีสิ้น  

 6. สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน หมายถึง ความรูสึกและพฤติกรรมที่นิสิตและเพื่อน

ปฏิบัติตอกันดานการเรียนทัง้ในและนอกหองเรียน เพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดี ไดแก ความเสียสละเพื่อ

สวนรวม การชวยเหลือ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกนัและกัน ความหวงใย ความสนิทสนมซึ่งกนัและกัน ซึ่งแบงเปน 

3 ระดับ ไดแก 

  6.1 ระดับมาก หมายถึง มีสัมพนัธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อนดีมาก 

  6.2 ระดับปานกลาง หมายถึง มสัีมพันธภาพระหวางนิสิตกบัเพื่อนปานกลาง 

  6.3 ระดับนอย หมายถึง มีสัมพนัธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อนนอย 

 7. การอบรมเลีย้งดู หมายถงึ วธิีการที่บิดามารดาหรือผูปกครองปฏิบัตติอนิสิตในการเลี้ยงดู 

อบรมส่ังสอน ความใกลชิดสนิทสนม สนใจทุกขสุข การใหการสนับสนุนการชวยเหลือและมีความเขาใจ

ความรูสึกของบุตร การยอมใหบุตรมีสวนรวมในการตัดสินใจ และมีสวนรวมในกิจกรรมตาง  ๆ ของครอบครัว 

แบงเปน 4 แบบ ไดแก 
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  7.1 แบบประชาธปิไตย หมายถงึ การที่ผูปกครองแสดงความรักตอบุตรอยางชัดเจน สนใจ

ไตถามทุกขสุขของบุตร ใหคําปรึกษาและสนับสนุนในการทํากิจกรรมของบุตรในกรณีที่เห็นวาเหมาะสม 

ยอมใหบุตรตัดสินใจเองในบางครั้ง และยอมรับฟงความคิดเห็นของบุตรดวยใจเปนธรรม 

  7.2 แบบละเลย หมายถงึ การที่ผูปกครองไมคอยแสดงความรักตอบุตรอยางชัดเจนไมสนใจ

ไตถามทุกขสุขของบุตร ไมใหคําปรึกษาและไมทราบวาบุตรมีความตองการที่จะเขารวมกิจกรรมใดหรือไม 

การใหการสนับสนุน อยูในระดับตํ่าและหางเหิน 

  7.3 แบบตามใจ หมายถึง การที่ผูปกครองแสดงความรักตอบุตรอยางเปดเผยคอยใหการ

สนับสนุนชวยเหลือโดยยอมใหบุตรเปนผูตัดสินใจเองในการกระทํากิจกรรมใดๆ 

  7.4 แบบเขมงวด หมายถงึ การที่ผูปกครองไมแสดงความรักตอบุตร ไมสนใจไตถามทกุขสุข 

มักคอยสัง่การหรือกาํหนดใหบุตรทาํสิง่ตาง  ๆตามที่ตนตองการโดยไมคาํนึงถงึความรูสึกของบุตร ไมอนุญาต

ใหบุตรตัดสินใจเองแมในเรื่องที่เกี่ยวกับบุตรเอง 

 

สมมุติฐานของการวิจัย 
 1. นิสิตชายและนิสิตหญิงมีความเครียด โดยรวมและรายดานแตกตางกนั 

 2. นิสิตที่มีภูมิลําเนาแตกตางกนัมีความเครียด โดยรวมและรายดานแตกตางกนั 

 3. นิสิตที่เรียนในกลุมคณะวิชาแตกตางกนัมคีวามเครียด โดยรวมและรายดานแตกตางกนั 

 4. นิสิตทีม่ีผลสมัฤทธิท์างการเรียนแตกตางกนัมีความเครยีด โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 

 5. นิสิตที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวแตกตางกันมีความเครียด โดยรวมและรายดาน

แตกตางกัน 

 6. นิสิตที่มีสัมพนัธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อนแตกตางกันมีความเครียด โดยรวมและรายดาน

แตกตางกัน 

 7. นิสิตที่มีการอบอมรมเลี้ยงดูของผูปกครองแตกตางกันมีความเครียด  โดยรวมและรายดาน

แตกตางกัน 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของความเครยีดของนิสิตปริญญาตรี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ ผูวิจยัไดศึกษาเนื้อหาสาระตามลาํดับ ดังนี ้

  1. แนวคิดเกี่ยวกบัความเครียด 

   1.1 ความหมายของความเครียด 

   1.2 ประเภทของความเครียด 

   1.3 สาเหตุของความเครียด 

   1.4 ระดับของความเครียด 

   1.5 ผลของความเครียด 

  2. ความเครียดของนิสิต 

   2.1 ดานการจัดการเรียนการสอน  

   2.2 ดานทักษะในการเรียน 

   2.3 ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 

   2.4 ดานความสัมพันธกับเพื่อน 

  3. ปจจัยทีม่ีอิทธผิลตอความเครียด 

   3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   3.2 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

   3.3 สัมพันธภาพระหวางนิสิตกบัเพื่อน 

   3.4 การอบรมเลี้ยงดู 

  4. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

 

1. แนวคิดเก่ียวกับความเครียด 
 แนวความคิดเกีย่วกับความเครียดมีหลากหลาย แตในการวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยจะขอนํามาเสนอ 5 แนวคิด 

ที่มีความเกีย่วของ คือ ความหมายของความเครียด ประเภทของความเครียด สาเหตุของความเครียด ระดับ

ของความเครียด และผลของความเครียด 
 1.1 ความหมายของความเครยีด 
  ความหมายของความเครียดมีผูนิยามไวหลายลกัษณะแตกตางกนั  ดังนี ้



  10 

  ลาซารัส และ ฟอลคแมน (Lazarus; & Folkman.  1984:  21) กลาววา ความเครียดเปนผล 

จากความสมัพันธระหวางบคุคลและสิ่งแวดลอม โดยบุคคลเปนผูประเมินวาความสัมพันธนัน้ จะเปนโทษ

หรือมีผลเสียตอสุขภาพของบคุคลนัน้หรือไม ซึ่งการตัดสนิความสัมพันธดังกลาวนี ้ตองอาศยัการประเมนิ

ดวยสติปญญา ไรซ (สุดารัตน หนูหอม.  2544: 29;  อางอิงจาก Rice.  1999: 8 – 9) ไดแบงความหมาย

ของความเครยีดออกเปน 3 แนวทาง คือ 

   1. ความเครียดที่เกี่ยวของกับปจจัยภายนอก หมายถึง เหตุการณหรือส่ิงแวดลอมที่

เปนสาเหตุสรางสภาวะความเครียดใหบุคคลรูสึกถูกกดดันหรือคุกคาม 

   2. ความเครียดทีเ่กี่ยวของปจจยัภายใน หมายถึง กระบวนการจัดการภายในจิตใจของ

บุคคลที่เกิดสภาวะความกดดนั กังวล ขัดแยงภายใน หรือคับของใจ ซึ่งเปนเรื่องของการปรับตัวดานอารมณ 

กระบวนการตีความ กระบวนการตัดสินใจ การปองกันตนเอง และกระบวนการปรับตัวของบุคคล กระบวนการ

ดังกลาวอาจสงเสริมการพัฒนาทางดานจิตใจ และวุฒิภาวะ หรืออาจทําใหเกิดความบีบค้ันทางจิตใจ 

   3. ความเครียดที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยาทางรางกายที่มีตอสิ่งเราที่พึงพอใจหรือส่ิงเราที่

ไมพึงพอใจ โดยภายในรางกายคนเรานั้น ประกอบไปดวยการควบคุมของระบบตางๆ ที่เชื่อมโยงกับการ

ตอบสนองสิ่งเรา หากเปนสิ่งเราที่พึงพอใจจะชวยใหรางกายเกิดการตื่นตัวตอการทําใหเกิดมีการกระทํา

เพิม่มากขึ้น และยงัชวยใหเกดิพลงังานดานจิตใจและพฤติกรรมในการจดัการกับส่ิงตางๆ ดวย นอกจากนี้

การเผชิญกับส่ิงทีก่อใหเกิดความเครียดซ้าํๆ อาจนาํไปสูการกอใหเกิดความแข็งแกรงทางรางกายได ความ

แข็งแกรงทางรางกาย เปนการเพิ่มความสามารถในการตอบสนองตอการเกิดความเครียดไดเพิ่มมากขึ้น 

ซึ่งรวมถึงการเพิ่มความตานทานตอความเครียดที่ทีผลตอสุขภาพทางรางกายดวย หากเปนความเครียด

ที่เร้ือรังอาจทําใหเกิดผลในทางลบ ซึ่งรวมถึงการเกิดความลา การเจ็บปวยและขั้นถึงเสียชีวิตได 

  วิชิต สีละมานิตย (2531: 65) ไดใหความหมายของความเครียดวา ความเครียดเปนความรูสึก

ไมสบายใจที่เกิดขึ้นในจิตใจ ผลของความเครียดกอใหเกิดผลเสียทั้งรางกายและจิตใจ สวน สุจริต สุวรรณชีพ 

(2531: 95) กลาววา ความเครียดเปนภาวะที่จิตใจต่ืนตวั พรอมทีจ่ะเผชิญกับสถานการณหรือความกดดัน

นั้น มากเกินกวากําลังความสามารถในเวลาปกติ จะแกไขหรือขจัดใหหมดสิ้นหรือบรรเทาลงได 

 จากความหมายขางตนสรุปไดวาความเครียด หมายถึง อาการหรือปฏิกิริยาการตอบสนองทาง 

ดานรางกาย จติใจ กระบวนการทางความคิด และพฤตกิรรมของบุคคลที่เกดิขึ้นจากสิง่เราที่มากระตุน ทั้ง

จากตัวบุคคล และสิ่งแวดลอม ซึ่งหากบุคคลมีระดับความเครียดสูงกวาเกณฑปกติจะสงผลใหเกิดความรูสึก

ไมสบายใจ และความกดดัน หรือคุกคามตอสภาวะสมดุลในการดําเนินชวีิต ทําใหบุคคลนั้นเสียความสมดุล

ในตนเอง 
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 1.2 ประเภทของความเครียด 
  นิภา แกวศรีงาม (2548: 91 – 92) กลาวถงึ ความเครียดที่เกิดขึ้นกับบุคคลทั้งความเครียด

ทางดานรางกายและจิตใจ ลวนมีสาเหตุทีแ่ตกตางกัน สามารถแบงประเภทของความเครียดออกได ดังนี ้

   1. แบงตามจุดเกิดของอาการ แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

    1.1 เกิดความเครียดที่รางกาย (Physiological Stress) มักเกดิจากการเปลีย่นแปลง

ของฮอรโมนและระดับเลือด ซึ่งมีผลกระตุนตอระบบประสาทสวนไฮโปทาลามัส เกิดการเปลี่ยนแปลงของ

ระบบกลามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบทางเดินหายใจ และระบบอื่นๆ ของรางกาย 

    1.2 เกิดความเครียดทางอารมณและจิตใจ (Emotional & Psychological Stress)

เปนการที่บุคคลตอบสนองออกมาในรูปของการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ และจิตใจ เกิดอาการปรวนแปร 

วาวุน อารมณกวัดแกวง จนถึงขาดสติ มีความกลัว วิตกกังวล ขาดความมั่นใจ ไมกลาตัดสินใจ เพอฝน  

และเกิดภาพหลอน เปนตน 

   2. แบงตามระยะที่เกิดอาการ แบงไดเปน 2  ระยะ คือ 

    2.1 ถูกควบคมุในทนัททีนัใด เกดิในระยะเวลาสั้นๆ และเหน็ผลในทนัท ีเชน การเกิด

อุบัติเหตุการณไดรับโชคมหาศาลอยางไมรูเนื้อรูตัว การที่ตองเผชิญกับเหตุการณนาตกใจไมคาดฝน เปนตน 

    2.2 ความเครียดชนิดตอเร้ือรัง (Continuing Stress) ความเครียดชนิดบางครั้งจะ

เรียกวา “ความเครียดแฝง” เปนความเครียดที่บุคคลถูกกระตุน หรือถูกคุกคามจากสิ่งตางๆอยางตอเนื่อง

เปนระยะเวลานาน  ๆผลการคกุคามเลยไมเหน็เดนชัด แตจะสะสมมากขึ้นเรื่อย  ๆเชน การตัง้ครรภ การเจบ็ปวย

เร้ือรัง การเปลีย่นแปลงรางกายไปตามวัย การที่ตองรับหนาที่ความรับผิดชอบที่มีภารกิจหนักหนวงความเครียด

ชนิดฉับพลัน (Acute or Emergency Stress) เปนความเครียดที่รางกาย 

   3. แบงตามทิศทางของเหตุและผล แบงไดเปน 2 ระยะ คือ 

    3.1 ความเครียดทางบวก (Positive Stress) เปนความเครียดที่เกิดจากสิ่งทีด่ีสราง

ใหบุคคลมีความสุข เชน ความสําเร็จในการเรียน การทํางาน การแตงงาน ถูกรางวัล หรือไดตําแหนงจาก

การประกวดการแขงขัน ก็จะมีอาการเกร็ง ตื่นเตน หรือแสดงออกในลักษณะของการระงับอารมณไมอยู 

บางรายดีใจเครียดจนช็อค 

    3.2 ความเครียดทางลบ (Negative Stress) เปนความเครียดที่ไมดี สรางใหบุคคล

เกิดทุกข (Distress) เปนสิ่งทีบุ่คคลตองการหลีกเลี่ยง เพราะสรางใหเกิดความไมสบายใจ เชน ความผิดหวัง 

การพลัดพราก การหยาราง ตกงาน หรือพลาดจากตําแหนงจากการแขงขัน 

   4. แบงตามระดับความเครียด แบงไดเปน 3 ระยะ คือ 

    4.1 ความเครียดระดับตํ่า (Mild Stress) เปนความเครียดที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงใน

ระยะเวลาสั้นๆ เปนเหตกุารณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันที่มีการเปลี่ยนแปลง อยูในระดับที่เรายอมรับได 
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หรือไดรับรูขอมูลการบอกกลาวลวงหนา หรือเคยมีประสบการณมากอน เชน การไปแปลกตางถิน่ การตอง

ปรากฏตัวในที่สาธารณะ เปนตน 

    4.2 ความเครียดระดับกลาง (Moderate Stress) เปนความเครียดที่มากกวาชนิดแรก 

โดยอาจจะเครียดนานวัน หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มากกวา แตบุคคลก็ยังคิดวาพอจะทนได เชน 

การไดรับมอบหมายงานเกินกวาที่คิด ความขัดแยงกนัในครอบครวั หรือที่ทาํงาน หรือการศึกษาเลาเรยีน 

เปนตน 

    4.3 ความเครียดระดับสูง (Severe Stress) ความเครียดระดับนี้จะรุนแรงมากเปน

ความเครียดทีส่ะสมอยูเปนเวลานาน ทาํใหเกดิอาการเครยีดมากและตอเนือ่ง เชน การลมละลาย การเจบ็ปวย

เร้ือรัง การถูกจําคุกตลอดชีวิต การตายของลูกหรือคูครอง เปนตน 

  ฮาเฟน และ แฟรนดเซน (ประพันธ แฟมคลองขอม.  2540: 27;  อางองิจาก Hafen; &  

Frandsen.  1981: 13) จาํแนกความเครียดตามความสามารถในการปองกนัการเกิดความเครียดเปน 

2 ประเภท คือ 

   1. ความเครียดที่สามารถหลีกเลี่ยงได (Avoidable Stress) เชน ไมชอบสถานที่ที่มี

คนแออัด ไมชอบอากาศรอนอบอาว เปนตน 

   2. ความเครียดที่หลีกเลี่ยงไมได (Unavoidable Stress) เชน ความเครียดที่เกิดจาก

การเจ็บปวยหรือความตาย เปนตน 

  ดูบริน (ประพันธ แฟมคลองขอม.   2540: 27 ;  อางอิงจาก Dubrin.  1990: 173 – 174)

จําแนกประเภทความเครียดไว ดังนี ้

   1. ความเครียดที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไมดี (Negative Thing or Negative Forces) หรือ

เรียกวา ความทุกข (Distress) เมื่อคนทัว่ไปเกิดปญหาก็เขาใจทนัทวีาเปนความเครียด ไดแก การหยาราง 

ญาติมิตรเสียชีวิต การเจ็บปวย การตกงาน เปนตน 

   2. ความเครียดที่เกิดขึ้นจากสิ่งทีด่ี (Positive Thing or Positive Forces) หรือความเครียด

ที่เกิดจากความสุข (Eustress) ส่ิงที่เปนสาเหตุใหเกิดความเครียดชนิดนี้ เปนสิ่งที่ดีสรางความสุขใหกับ

คนทั่วไป ไดแก การแตงงาน การประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน เปนตน 

  จากประเภทความเครียดขางตน สรุปไดวา ความเครียดแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ความเครียด

ที่เกิดขึ้นกับรางกาย และความเครียดที่เกิดขึ้นกับจิตใจ และมีสาเหตุแตกตางกันแบงประเภทของความเครียด

ได 3 ประเภทคือ แบงตามจุดเกิดของอาการ แบงตามระยะที่เกิดอาการ แบงตามทิศทางของเหตุและผล 

และแบงตามระดับความเครียด 
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 1.3 สาเหตุของความเครียด 
  สมิต อาชวนิจกุล (2542: 2 – 3) ไดแบงสาเหตุของความเครียดตามแนวทางจิตใจวิทยาไว 

5 ประการ คือ 

   1. เกิดจากความกดดัน ทกุวนันี้คนเราถูกกดดันจากสภาพแวดลอม และบคุคลรอบขาง 

เชน เดก็ถกูกดดันจากพอแม ใหเรียนหนงัสือมาก  ๆลูกนองถูกกดดนัจากหวัหนาใหทาํงานตามสงัคมสวนใหญ 

โดยเฉพาะสังคมเมือง ถูกกดดันดวยเวลา จะทําอะไรก็รีบเรง แขงขันกบัคนอ่ืนไปเสียหมด หลายๆ คน

ตองทํางานดวยตนเอง ใหไดมาตรฐานตามที่สังคมกําหนด โดยไมเต็มใจ จึงทําใหเกิดความเครียด 

   2. เกิดความวิตกกังวล คนทีช่อบคิดมาก กงัวลกับอดีต วิตกกงัวลอนาคตยอมไมมี

ความสุขในชวีติ คนเหลานี้จะนอนไมหลับ อารมณหงุดหงิด รูสึกผิด ซมึเศรา ออนเพลีย เปนตน 

   3. เกิดจากความคับของใจ โดยปกติคนเรามักจะมีเปาหมายในชีวิต หรือการทํางาน 

แตเมื่อถูกขัดขวางจะเกิดอาการเครียดไดงาย เชน รถตดิทําใหไมสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางเสียที 

หรือไมมีเงิน ทาํใหไมสามารถซื้อของที่ตนเองตองการได นอกจากนั้น ความผิดหวังความสูญเสีย ก็ทําให

เครียดไดเชนกัน 

   4. เกิดจากความขัดแยง มีบอยครั้งที่เรามีการขัดแยงในใจ เมื่อจําเปนตองตัดสินใจให

เลือกอยางหนึ่งอยางใดเพียงอยางเดียว บางคนอยากไดเงินมากแตไมชอบทํางานมาก การที่ตองทําอะไร

ดวยความจําใจก็เปนเหตุใหเกิดความเครียดได 

   5. เกิดจากความผิดปกติทางดานรางกายของตนเอง เชน ความพิการ ความผิดปกติ

ของอวัยวะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย หรือปวยโรคเรื้อรัง และโรคประจําตัวที่ไมมีทางรักษาใหหายขาด

ได จึงทําใหเกดิความเครียดขึ้นในตลอดเวลา 

  แมสแลส  (สุดารัตน หนหูอม.  2544: 29;  อางอิงจาก Maslach.  1986)  ไดแบงสาเหตุที่

กอใหเกิดความเครียดออกเปนออกเปน 2 สาเหตุ ไดแก 

   1. สาเหตุจากสิ่งแวดลอม ข้ึนกับสาเหตุที่มากระตุนใหรางกายเกิดความเครียด ดังนี้ 

    1.1 ลักษณะงาน ไดแก งานที่หนักเกินไป งานที่ยุงยากซับซอน งานที่ไมแจงการ 

เปลี่ยนแปลงแผนงานลวงหนา หรืองานที่มอุีปกรณเคร่ืองใชไมเพียงพอ 

    1.2 บทบาทและความรับผิดชอบในการทํางาน ไดแก ตําแหนงหนาที่การงาน และ

บทบาทไมชัดเจน ทํางานนอกเหนือบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ ตองรับผิดชอบตอกลุมคนหลายกลุม 

ตลอดจนขาดการสนับสนุนจากผูบริหาร 

    1.3 โครงสรางของบรรยากาศของหนวยงาน ไดแก การติดตอส่ือสารที่ไมดีขาดการให

คําปรึกษาหรือชวยเหลือกันทาํงาน แผนการบังคับบัญชาไมชัดเจน 
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    1.4 ความกาวหนาในวิชาชีพ ไดแก ขาดการสนับสนุนความกาวหนาในวิชาชีพ 

ความไมเทาเทียมกันในระหวางผูรวมงาน 

    1.5 สัมพันธภาพระหวางบุคคลในหนวยงาน ไดแก สัมพนัธภาพที่ไมดีตอผูบังคับบัญชา 

หรือผูใตบังคับบัญชา 

    1.6 สาเหตุจากภายนอกในหนวยงาน ไดแก ปญหาครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ 

   2. สาเหตุจากปจจัยสวนบุคคล บคุคลแตละคนมคีวามสามารถในการปรับตวัตอ ความเครยีด

แตกตางกนัไป อาจมสีาเหตมุาจากกรรมพนัธุ ประสบการณในวยัเด็ก หรือความสมัพันธ ภายในครอบครัว 

ตลอดจนบุคลิกภาพ 

  อิกเนทาวิเชียสและเบยนี (สุดารัตน หนูหอม.  2544: 29 – 30; อางอิงจาก Ignatavicius; & 

Bayne.  1991) ไดแบงสาเหตุของความเครียดออกเปน 4 ดาน คือ 

   1. ดานรางกาย เชน การไดรับบาดเจ็บ การติดเชื้อในรางกาย 

   2. ดานจิตใจ เชน ความขัดแยง การสูญเสีย 

   3. ดานสังคม เชน การไมไดรับการสนับสนุนทางสังคม ปญหาเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู 

   4. ดานสิ่งแวดลอม เชน มลพิษ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 

  นิวแมน (สุดารตัน หนูหอม.  2544:  30; อางองิจาก Neuman.  1995)  แบงสาเหตุของความเครียด

ออกเปน 3 ประเภท คือ 

   1. ความเครียดภายในบุคคล ไดแก ความสามารถในการทํางานของรางกาย เจตคติ 

คานิยม ความคาดหวัง รูปแบบพฤติกรรม วิธีการปรับตัว อายุ พัฒนาการ เปนตน 

   2. ความเครียดระหวางบุคคล ไดแก การติดตอส่ือสาร ความสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ 

เปนตน 

   3. ความเครียดภายนอกบุคคล ไดแก ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ เปนตน 

 สรุปความเครียด เกิดขึ้นไดจากสาเหตุตางๆ ทั้งสาเหตุในตัวบุคคลและสิ่งแวดลอมภายนอกตัว

บุคคล ทําใหเกิดความเครยีดที่แตกตางกันในตัวบุคคล แมจะมาจากสาเหตุเดียวกนั แตจากความแตกตางกัน

ในพื้นฐานทางจิตใจ อารมณ สังคม และสิ่งแวดลอมและความมากนอยของสิ่งเราที่มากระตุน 
 1.4 ระดับความรนุแรงของความเครียด 
  ความเครียดที่เกิดขึ้นในบุคคลนั้น แมจะมีสาเหตุเดียวกันก็ตาม อาจจะมีความรุนแรงไมเทากัน 

ทั้งนี้ข้ึนอยูกบัพื้นฐานทางจิตใจ อารมณ สังคม วัฒนธรรฒ ส่ิงแวดลอมในขณะนัน้นอกจากนี้ยงัขึ้นอยูกับ

ความมากนอยของสิ่งทีม่ากระตุน ความเครียดจําแนกเปน 4 ระดับ คือ (จุไรวรรณ จักษุจินดา.  2537: 21; 

อางอิงมาจาก Frian; & Valiga.  1979: 45 – 49) 
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   ระดับที่ 1 ความเครียดที่เกิดขึ้นตามปกติในชีวิตประจําวัน ( Day to Day Stress) บุคคล

มีการปรับตัวอยางอัตโนมัติ และใชพลังงานในการปรับตัวนอยที่สุด เชน การเดินทางในสภาพการจราจร

ติดขัด การใชชีวิตแบบเรงรีบ การปรับตัวตอสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปความเครียดในระดับนี้ จะ

เกิดขึ้นนอยมาก และจะหมดไประยะเวลาอันสั้น ไมคุกคามตอการดําเนินชีวิต 

   ระดับที่ 2 ความเครยีดระดบันอย (Mild Stress) เปนความเครียดที่เกิดขึน้ในชวีิตประจาํวนั 

เนื่องจากมีส่ิงคุกคาม เชน การสัมภาษณงาน การพบเหตุการณสําคญัในสังคม เปนตน ความเครียด

ระดับนี้ทําใหบุคคลตื่นตัว และรางกายจะเกิดปฏิกิริยาตอตานขึ้นความเครียดในระดับนี้จะเกิดขึ้นนอย และ

ส้ินสุดลงในระยะเวลาเพียงวนิาทีหรือชั่วโมงเทานัน้ 

   ระดับที่ 3 ระดับปานกลาง (Moderate Stress) เปนความเครียดรุนแรงกวาระดับที่ 1 

และ 2 อาจปรากฏอยูเปนเวลานาน และไมสามารถปรับตัวไดในเวลาอันรวดเร็ว เชน ความเครียดที่เกิด

จากการเขาทํางานใหม การทาํงานหนกั การเจ็บปวยที่รุนแรง สภาวะเชนนี้จะทําใหบุคคลรูสึกวาถกูคุกคาม 

เนื่องจาอยูระหวางความสําเรจ็และความลมเหลว บุคคลอาจจะไมสามารถควบคมุสถานการณได ความเครียด

ระดับนี้จะเกิดขึ้นเปนชั่วโมง หลายๆ ชั่วโมง หรืออาจเปนวัน 

   ระดับที่ 4 ความเครียดระดับรุนแรง (Severs Stress) เกิดจากสถานการณที่คุกคาม

ยังคงดาํเนนิอยูอยางตอเนื่อง จนทาํใหบุคคลเกิดความเครียดสูงขึ้น ความเครียดในระดับนี้ทาํใหบุคคล

ประสบความลมเหลวในการปรับตัว เชน ขาดสมาธิในการทํางาน ขาดงาน ไมสนใจครอบครัว ความเครียด

ระดับนี้จะเกิดเปนสัปดาหหรือเปนป 

  สถาพร  ปนเจริญ (2543: 83 – 84) จําแนกระดับความเครียดออกเปน 3 ระดับ คือ 

   1. ระดับแรก เปนระดับที่จิตใจมีความเครียดเพียงเล็กนอย ถือวา เปนภาวะปกติใน

ชีวิตประจําวัน ที่ทกุคนจะตองมีในขณะทีก่ําลังเผชิญกบัปญหาตางๆ หรือกําลงัตอสูกับความรูสึกที่ไมดี

ของตัวเอง ไมกอใหเกิดผลเสียในชีวิต 

   2. ระดับสอง เปนภาวะที่จิตใจมีความเครียดระดับปานกลาง จะแสดงออกใหเห็นถึง

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของรางกาย ความคิด อารมณ พฤติกรรมและดําเนินชีวิต 

   3. ระดับสาม เปนภาวะของจิตใจที่มีความเครียดรุนแรง รางกายและจิตใจพายแพตอ

ความเครียด ทําใหการดําเนินชีวิตเสียสมดุลไป อาจมีการลาออกจากงานหรือจากตําแหนง และหากความเครียด

เกิดขึ้นอยางรุนแรงที่สุด อาจจะถึงกับกระทําอัตวินิบาตกรรมได 

  เซเวรี่ (สุดารัตน หนูหอม.  2544: 30; อางอิงจาก Savery.  1989: 17 – 20 ) จําแนกระดับ

ความเครียดออกเปน 4 ระดับ คือ 
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   1. ความเครียดระดับที่ 1 (Level 1) เปนความเครียดชั่วคราว เปนผลใหเกิดการเพิ่ม

ของอัตราการเตนของหัวใจ อัตราการหายใจ ความดันโลหิต และมีการเปลี่ยนแปลงการเผาผลาญ (Metabolism) 

ในรางกาย 

   2. ความเครียดระดับที่ 2 (Level 2) เปนความเครียดที่เพิ่มความรุนแรงขึ้น ผลกระทบ

ตอสุขภาพจิต คือ มีอาการกระสับกระสาย หงุดหงิด ไมมีสมาธิ วติกกังวล ตกใจงาย มีอาการของ

ความเครียดระดับที่ 1 เปนเวลานาน 

   3. ความเครียดระดับที่ 3 (Level 3) เปนความเครียดที่เพิ่มความรุนแรงขึ้น ทําใหเกิด

อาการปวดศีรษะ อาหารไมยอย เจ็บหนาอก ตองปรึกษาแพทยเพื่อบรรเทาอาการ 

   4. ความเครียดระดับที่ 4 (Level 4) เปนความเครียดระดับรุนแรงที่สุด ทําใหเกิดอาการ

เปนแผลในกระเพาะอาหาร เปนลมบอย ตดิสุรา ติดยาคลายเครยีดหรอืยาระงับประสาท มีอาการทางจิต

ประสาทที่บงชี้ความรุนแรงของความเครียด และอาจรุนแรงถึงหัวใจหยุดเตนได 

 จะเหน็ไดวา ความเครียดในระดับแรกหรือระดับต่ํา ยงัเปนภาวะของความเครียดปกตไิมมีผลเสีย

ตอการดําเนินชีวิต ภาวะของความเครียดระดับนี้ ถือเปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตเพราะจะชวยกระตุน

ใหรางกายและจิตใจมีปฏิกิริยาตอบสนอง และมกีารปรับตัวทีเ่ปนประโยชนตอการดาํรงชวีิต ความเครียด

ในระดับที่สองหรือระดับปานกลางถือเปนสญัญาณเตือนภัย ตองหาทางผอนคลายเครียดลง หากทาํไมได

ก็จะนาํเขาสูระดับที่สาม ทีถ่ือวาเปนอนัตรายตอสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 1.5 ผลของความเครียด 
  พสุ เดชะรินทร (2536: 87 – 88) กลาววา ผลของความเครียดนั้น มีทั้งขอดีและขอเสีย 

ขอดีของความเครียดนัน้จะชวยใหเพิ่มความกระตือรือรนในการทาํงาน แตคนสวนใหญเมือ่นกึถงึความเครียด

แลวจะนึกถงึในทางที่ไมดีมากกวา ความเครียดนัน้กอใหเกิดปญหากับบุคคลและกับองคการที่บุคคลผูนัน้

ทํางานอยูดวย ดังนี ้

   1. ผลกระทบตอตัวบุคคล 

    1.1 ดานพฤติกรรม ความเครียดจะกอใหเกิดความเบีย่งเบนทางพฤติกรรม โดยมี

การแสดงพฤติกรรมในลักษณะที่ผิดแปลกไปจากธรรมดา ซึง่อาจจะมผีลตอตนเองและบุคคลรอบขางดวย 

เชน ทําใหดื่มเหลา สูบบุหร่ี ไปจนถึงการทํารายตนเองและผูอ่ืน 

    1.2 ดานจิตวิทยา ความเครียดนอกจากจะมีผลตอพฤติกรรมแลวยังมีผลตอสุขภาพจิต

ของบุคคลตางๆ ดวย เชน อาการนอนไมหลับ ความแปรปรวนทางอารมณ หรือปญหาเรื่องความสัมพันธ

ทางเพศ 

    1.3 ดานสุขภาพ ผลกระทบของความเครียดที่เหน็ไดชัดเจนที่สุด คือ ในดานสุขภาพ

ของบุคคลผูนัน้ นอกจากนัน้ปญหาเรื่องโรคหวัใจ ซึ่งมีความสมัพันธอยางใกลชิดที่สุดกับความเครียด โดย
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ผูที่มีอาการของโรคหัวใจ สวนใหญจะมีความเครียดชนิดตางๆเกิดข้ึนประกอบดวย นอกจากนี้ความเครียด

ยังสามารถนาํไปสูอาการเสนโลหิตฝอยในสมองแตก หรือมีอาการธรรมดาตางๆ เชน ปวดศีรษะ ปวดทอง

หรืออาการเจ็บปวย 

   2. ผลกระทบตอองคกร 

    2.1 ประสิทธิภาพในการทํางานลดนอยลง หรืออาจมีปญหาในเรื่องความสมัพันธกับ

บุคคลอื่น 

    2.2 เกิดความทอถอยหรือยอมแพตอความเครียดทีเ่กิดขึน้ ซึง่อาจนาํไปสูการลางาน

บอยครั้งขึ้นหรือแมกระทั่งการลาออกจากงาน หรือการทํางานไมสําเร็จตามกําหนดทีต่ั้งจุดมุงหมายไว 

    2.3 ความเครียด สามารถกอใหเกิดทัศนคติไมดีตอองคการทีท่ํางาน ผูบังคบับัญชา 

เพื่อนรวมงานหรือลูกนอง ความพอใจในการทํางาน และความภักดีที่มีตอองคการก็จะลดนอยลง 

  นันทวรรณ นาวี (2536: 41 – 43) กลาววา มนุษยสามารถจัดการกบัความเครียดไดเปน

อยางดีในระดับหนึ่ง หากลไกการปรับตัวทํางานหนักเกินไป ผลที่เกิดจากความเครียดที่มีสาเหตุตางๆ กัน 

ก็จะกอใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนองและแสดงอาการออกมา 3 ทาง คือ     

   1. อาการทางรางกาย รางกายสงผานความเครียดไดหลายทาง บางอยางเปนความเคยชนิ 

อาการที่แสดงออกทางรางกาย จะแสดงออกในรูปของความเจ็บปวย ซึ่งขึ้นอยูกับอวัยวะหรือระบบของ

รางกายที่ออนแอที่สุด การตอบสนองความเครียดที่พบมาก มักเกิดที่บริเวณศีรษะและเทา เชน ชอบเอามือ

แตะผม หู หรือจมูก การขบฟน กัดริมฝปาก เขยาขาหรือพลิกเทา สวนอาการเจ็บปวยที่เกี่ยวเนื่องจาก

ความเครียด เชน ความดนัโลหิตสงู ทองอืด ผ่ืนภูมิแพ คลอเรสเตอรอลสงู โรคหวัใจ ปวดศรีษะ ปวดกลามเนื้อ 

ปวดหลัง ความผิดปกติทางเพศ เปนตน 

   2. อาการทางจิตใจ ความเครียดมีผลตออารมณของเราไดหลายทาง บางอยางเปลี่ยนแปลง

เพียงภายนอก บางอยางอยูในระดับลึกและรุนแรง เชน อาการกรสับกระสาย ขาดความอดทน เปนอาการ

ภายนอกของความกาวราว และความกังวลที่อยูลึกลงไปภายในนอกจากนี้ยังมีความรูสึกของความสํานึกผิด 

ความละอาย หรือรูสึกชวยตวัเองไมได หมดหวัง หดหู อารมณเหลานีส้ามารถนําไปสูปญหาทางจติใจ 

หากเกิดขึ้นและดํารงอยูนาน 

   3. อาการทางพฤติกรรม ไดแก กาวราว นอนไดไมเต็มที ่ทาํหลายอยางในเวลาเดยีวกนั 

ลุแกโทสะ แสดงกิริยาอาการที่เกินสมควร พูดเร็วเกินไปหรือดังเกินไป 

 สรุป ผลของความเครียดนั้น มีผลตอรางกายและจิตใจ เชน นอนไมหลับ กระสับกระสาย มี

ความกังวล กาวราว ความเครียดยังสงผลตอการทํางาน โดยประสิทธิภาพในการทํางานจะลดนอยลง 

เกิดความทอในการทาํงานและอาจจะทาํงานไมสําเร็จตามเปาหมายที่ตัง้ไว หากความเครยีดไมไดรับการแกไข 

ก็จะสงผลทําใหบุคคลนั้นเสื่อมโทรมทั้งรางกายและจิตใจ 
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2. ความเครียดของนิสิต 
 ส่ิงที่ทาํใหเกิดความเครียด (Stress) เกิดขึ้นไดจากสาเหตุหรือปจจัยหลายๆ อยาง ความเครียด

ที่เกิดขึ้นนี ้มีความแตกตางกนัไปในแตละบคุคล แมจะมีสาเหตหุรือปจจัยเดียวกันแตอาจจะมีความรนุแรง

ไมเทากัน เพราะองคประกอบที่เกี่ยวของกับบุคคลมีหลายประการคือ พื้นฐานทางดานจิตใจ อารมณ 

สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมในขณะนั้นและความมากนอยของสิ่งที่กระตุน สําหรับในวิจัยนี้ความเครียด

ของนิสิตระดับปริญญาตรี จําแนกแบง 4 ดาน ดังตอไปนี้ 
 2.1 ดานการจัดการเรียนการสอน 
  การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การดําเนินการที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอน เชน 

การจัดแบงเวลาเรยีนแตละรายวชิาเหมาะสมกับกจิกรรมการเรียน พฤติกรรมการสอนของอาจารย วิธกีารสอน 

ระยะเวลาในการเรียนการสอนและการจัดสอบ การวัดผลและประเมินผล บรรยากาศในการเรียนการสอน 

ตลอดจนการมอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง สุมิตร คุณากร (2523: 23) ไดใหความเห็นวา 

การเรียนการสอนมีองคประกอบที่สําคัญคือ ผูเรียน ผูสอน ส่ิงแวดลอม และปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน

กับผูสอน รวมทั้งปฏิสัมพนัธระหวางผูเรียนดวยกัน มิมส (อัจฉรา สุขารมณ; และคนอื่นๆ. 2542: 22; 

อางอิงจาก Mims.  1970: 53 – 55) ไดรายงานผลการวิจัยที่ศึกษาในมหาวทิยาลยัซินเนติ (Cincinati 

University) โดยใหนักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย พบวา พฤติกรรมของอาจารย นักศึกษาคิด

วามีความสําคญัมากที่สุด คือ มีความยุติธรรมในการทดสอบและประเมินผล มีความสามารถในการจูง

ใจใหนกัสึกษามีความสนใจในวชิาเรยีน มีการวางแผนการสอนอยางมีระบบ มีความพรอมในการใหคาํอธิบาย

อยางชัดเจน มคีวามพรอมในการสอน พรเทพ ไทยรักษ (2539: 184) ไดศึกษาทัศนะของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ตอกระบวนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน พบวา ใน ดานกจิกรรม

การเรียนการสอน นกัศึกษาเหน็วา กระบวนการเรียนการสอนอยูในระดบัมาก ในการจัดการเรยีนการสอน 

อาจารยมีการชี้แจงวัตถุประสงค เสนอเคาโครงเนื้อหารายวิชา กําหนดการสอนที่ทําและเงื่อนไขตางๆ ให

ทราบอยางชัดเจน และกระตุนใหนักศึกษาไดทําการศึกษาคนควาตามที่อาจารยมอบหมาย และเปนการกระตุน

ใหนักศึกษาไดรูจักคิด วิเคราะห วิจารณ อภิปราย และแลกเปลี่ยนความรูประสบการณระหวางนักศึกษา 

และมีขอเสนอแนะวา อาจารยควรใชวิธกีารสอนที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดความสนใจ 

 สรุป การจัดการเรียนการสอน คือ การวางแผนการสอนอยางมีระบบ มีกจิกรรมการเรียนการสอน 

และการประเมินผล ตลอดจนบรรยากาศในการเรียนการสอนในหองเรียน 
 2.2 ดานทักษะในการเรยีน 
  ทักษะในการเรียน หมายถึง  ความสามารถในดานการอาน การวิเคราะหวิจารณ การเขียน

รายงาน การคนควาขอมูลและการนาํเสนอรายงาน ตลอดจนความรูความสามารถในการใชภาษาองักฤษ 
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ดังที่ อัจฉรา วงศโสธร (2532: 1) กลาววา ทักษะการเรียนเปนองคประกอบสําคัญในกระบวนการเรียนรู

ของนักศึกษา โดยชวยใหมวีธิีเสาะแสวงหาความรูในสาขาวิชาและการปรับปรุงการเรียนของตนใหดีข้ึน 

นอกจากนี้ยังชวยผูสอนใหกําหนดเปาหมายของการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมตอผูเรียนดวย จาก

การวิจัยของ ยพุาพนิ ศรีโพธิง์าม วัลยา ตนัตโยทัย และ จริยา วทิยศุภร (2543: 193 – 200) ซึ่งทาํการวิจัย 

เร่ือง ความเครียด การเผชิญความเครียดและแหลงประโยชนของนักศึกษาพยาบาลปริญญาโท ระหวาง

ภาคการศึกษาแรก ผลวิจัยพบวา สถานการณที่นกัศึกษาพิจารณาวา เปนความเครียด จัดกลุมได 5 ดาน 

คือ ดานการขาดประสบการณในการวเิคราะห วิจารณ สัมมนา และการนําเสนอ ดานปญหาและอปุสรรค

ในการอานทําความเขาใจภาษาอังกฤษ ดานจํานวนของงานที่ไดรับมอบหมายในแตละวิชามีมากในเวลา

ที่จํากัด ดานการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอมและชีวิต ประจําวัน และดานปญหาเศรษฐกิจและครอบครัว 

 สรุป ดานทกัษะในการเรียน หมายถงึ กระบวนการเรียนรูของนักศึกษาในดานการฟง ดานการพูด 

ดานการอาน และในดานการเขียน 
 2.3 ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 
  สภาพแวดลอมทางการเรียน หมายถึง  ส่ิงทีอ่ยูลอมรอบตัวนิสิตระดับปริญญาตรีที่เอ้ืออํานวย

ตอการเรียนการสอน เชน ความพรอมของอุปกรณที่ใชประกอบการศึกษาความพรอมของเอกสารตํารา

ทางวิชาการมีเพียงพอ การบริการแกนิสิต การใหบริการของหองสมุด ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวก

ในมหาวิทยาลยั วิจิตร ศรีสอาน (2518: 52 – 53) ไดกลาววา การเรียนการสอนจะดีหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับ

ปจจัยตางๆ เชน ระบบการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ ระบบบริการหองสมุด โสตทัศนศึกษา ศูนยเอกสาร 

ศูนยหนงัสือ วสัดุอุปกรณทางการศึกษา และเทคโนโลยีใหมๆ ส่ิงเหลานี ้จะชวยเราความสนใจใหผูเรียน

สนใจที่จะเรียน ทัง้ยังเราใหผูเรียนจําไดนานอีกดวย สุกัญญา สุวรรณาคินทร (2535: 116) ไดศึกษา

สภาพแวดลอมทางวิชาการของการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาของสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ในทัศนะของผูบริหาร อาจารยและนักศกึษา พบวา อาจารย นกัศึกษาและผูบริหาร มีความตองการให

หองสมุดกลางและหองสมดุคณะ จัดหา ตาํรา วารสาร เอกสารทางวชิาการและวิชาชีพที่เกีย่วของกับวชิา

ที่เปดสอน หนังสือตองมีคุณภาพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  และวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือไวใหบริการ

ดานประมวลผลขอมูลกลางประกอบการเรียนการสอน นอกจากนัน้ตองการใหจัดหาแหลงเงินทนุจาก

หนวยงานภายนอก เพื่อนํามาจัดสรรเปนทุนการศึกษา ทุนอุดหนุนการทําวิจัยสาํหรับการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา สวน ประสงค วงศาโรจน (2541: 86 – 87) ไดศึกษาสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอน

ของวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร ในทัศนะของผูบริหาร อาจารยและนักศึกษา พบวา ดานการเรียน

การสอน ผูบริหารและอาจารยเห็นตรงกนัวา มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากบรรยากาศ

ทางดานการเรยีนการสอนยงัไมเหมาะสม ในดานวัสดุอุปกรณที่จําเปน ที่ทนัสมัยที่ใชสอนภายในหองเรียน

ยังไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษาและอาจารย และในการเรียนการสอนบางรายวิชาไมเปนไป
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ตามวัตถุประสงคของการเรียนการสอน สวนนักศกึษาเหน็วา ดานการเรียนการสอนเหมาะสมอยูในระดับ

มาก   

 สรุป ดานสภาพแวดลอม คอืส่ิงตางๆ ที่อยูรอบๆภายในมหาวทิยาลัย ประกอบดวยอาคารเรียน 

หองเรียน หองสมุด โรงอาหาร ที่นัง่พกัผอน เปนตน หรือเปนสิ่งที่อยูลอมรอบภายในมหาวิทยาลัยที่อํานวย

ความสะดวกใหแกนิสิต 
 2.4 ดานความสมัพันธกับเพือ่น 
  ความสัมพันธกับเพื่อน หมายถึง  การปฏิสัมพันธระหวางนิสิตระดับปริญญาตรีกับเพื่อน มี

ความสนิทสนมใกลชิดกับเพือ่น การปรับตัวนิสิต หรือการแบงกลุม แบงพวกภายในชัน้เรียน ตลอดจน

การใชเวลาวางในการทํากิจกรรมตาง  ๆกับกลุมเพื่อนและการชวยเหลือกนัในการทํางานกลุม วัลลภา เทพหสัดิน 

ณ อยุธยา (2530: 45 – 46) ไดกลาวถึงอิทธพิลของกลุมเพื่อนไว ดังนี้  

   1. เปนกลุมที่จะประสานชีวิตจากสังคมในบานไปสูสังคมมหาวิทยาลัย ทําใหนิสิตได

รูสึกวา ตนเองประสบความสําเร็จในดานใดดานหนึ่ง 

   2. เปนกลุมที่สนบัสนุนและเปนเครื่องมือใหบรรลุและเปนเครื่องมือใหบรรลุเปาหมาย

ทางพทุธิปญญาของการศึกษาในมหาวทิยาลัย 

   3. เปนกลุมที่สนับสนุน สนองอารมณจิตใจ และความตองการของนิสิต ซึ่งอาจจะไมตรง

กับอาจารย หองเรียนและมหาวิทยาลัย 

   4. เปนกลุมที่เปดโอกาสใหนิสิตไดเรียนรู และเขาใจชีวิตการอยูรวมกนั การสมาคมและ

การทํางานกับคนที่มีภูมิหลังแตกตางกันไดดี 

   5. กลุมเพื่อนอาจมีการยุยงใหมกีารเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ กระตุนใหเกิดความคิด

หรือประสบการณใหม  ๆ ใหกําลังใจในการเปลี่ยนแปลงของนิสิต หรือทางกลับกัน กลุมเพื่อนก็อาจจะชวยกัน

บํารุงรักษาสภาพที่คงเดิม ไมยอมเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได 

   6. นิสิตทีเ่รียนไมคอยดหีรือมีความผดิหวงั กลุมเพื่อนจะชวยใหนิสิตเลือกทางออกทางอืน่ 

หรือชวยใหนิสิตมีภาพพจนในทางบวก โยจะสนับสนุนใหความสนใจตอส่ิงอ่ืนที่มิใชการศึกษา 

   7. องคการบริหารนิสิตมักจะมีหนาที่เปนพรรคพวกของนิสิตแตละคน อิทธพิลของกลุม

เพื่อนดังกลาวเปนผลมาจากการรวมตัวของนิสิต มีการแพรจากแตละคนไปสูกลุมไปสูบุคคล การใชชีวิต

ในสังคมมหาวิทยาลยั ตลอดจนพัฒนาการดานตางๆของนิสิตใหเจริญงอกงาม เชนเดียวกับ (ประกอบ 

คุปรัตน. 2525: 179 – 180; อางอิงจาก Feldman; & Newcomb.  1970) ไดสรุปความสัมพันธของกลุม

เพื่อนที่มีอิทธพิลตอนักศึกษาวาเพื่อนสามารถชวยทําใหนักศึกษามีความมั่นใจและพอใจในตนเองยิ่งขึ้น 

และเพื่อนยังชวยทําหนาที่ในการฝกการเขาสังคมแกนักศึกษา และชวยในการสรางสัมพันธสวนตัวซึ่งจะ

สงผลในการชวยเหลือกนัในระหวางการทาํงานกลุมได นอกจากการศึกษาของแม็คเคย (อัจฉรา สุขารมณ;  
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และคนอื่นๆ.  2542: 29; อางอิงจาก Makay. 1980: 4 – 9) พบวา กลุมเพื่อนมีประโยชนตอนักศึกษาพยาบาล

อยางมากในการใหคําปรึกษา นักศึกษาจะรับฟงคําแนะนาํและรับรูเร่ืองตางๆ จากกลุมเพื่อนมากวา เพราะ

จะรูสึกวา เปนพวกเดียวกัน พูดภาษาเดียวกันและมีสวนรวมในปญหารวมกัน นอกจากนั้นกลุมเพื่อนยงัชวย

ใหนักศึกษามีการพัฒนาในเรื่องของการรูจักตนเอง ชวยในวิธีการแกปญหาและสงเสริมทักษะในการตัดสินใจ 

 สรุป ดานความสัมพนัธกับเพื่อน หมายถงึ ปฏิสัมพนัธระหวางเพื่อนทีใ่กลชิดสนิทสนมกนั ให

คําปรึกษากัน ตลอดจนใหความสนับสนุน และใหความชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

 

3. ปจจัยที่มีอทิธิพลตอความเครียดของนิสิต  
 ปจจัยที่มีอิทธพิลตอความเครียดของนิสิต เปนเรื่องที่สําคัญและสงผลในดานตางๆ ของนิสิต 

สําหรับวิจัยนีผู้วิจัยไดแบงปจจัยที่มีอิทธพิลที่มีตอความเครียดไว 4 ดาน ดังนี ้
 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ไดมีนักการศึกษาใหคํานิยามหรือความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวตางๆ กัน ดังนี้         

  กูด (Good.  1959: 7) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การทาํใหสําเร็จ 

(Accomplishment) หรือประสิทธิภาพดานการกระทาํในทกัษะที่กาํหนดให หรือในดานความรู สวนผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน หมายถงึ การเขาถงึความรู (Knowledge Attained) การพฒันาทกัษะในการเรียน ซึ่งอาจจะ

พิจารณาจากคะแนนสอบที่กําหนด คะแนนที่ไดจากงานที่ครูมอบหมายให หรือทั้งสองอยาง 

  มิลแมน และ กรีน (กรมวิชาการ.  2536:  21; อางอิงจาก Millman; & Greene.  1989) ให

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ปริมาณ และลักษณะของความรูในสาขาวิชาที่บุคคล

ไดรับ ลักษณะการจัดองคประกอบ และโครงสรางของความรู และการใชประโยชนโครงสรางของความรู 

ในการแกปญหา ในการคิดเชิงสรางสรรค ในการประเมนิความนาเชื่อถือของขออาง และในการศึกษา

คนควาตอไป 

  ไอแซงค อาโนลด และไมลี (Eysenk,  Arnold; & Meili.  1972: 6) ใหความหมาย ของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน หมายถงึ ขนาดของความสาํเร็จที่ไดจากการทาํงานที่ตองอาศยัความพยายามอยางมาก ซึ่ง

เปนผลมาจากการกระทําที่ตองอาศัยความสามารถ ทั้งรางกายและทางสติปญญา ดังนั้นผลสัมฤทธิท์าง 

การเรยีนจึงเปนขนาดของความสําเร็จที่ไดรับจากการเรียน โดยอาศยั ความสามารถเฉพาะตัวบุคคล ผลสัมฤทธิ์

ทางการทางการเรียนอาจจะไดจากกระบวนการที่ไมตองอาศัยการทดสอบ เชน การสังเกต การตรวจการบาน 

หรืออาจไดในรูปของเกรดจากโรงเรียน ซึ่งตองอาศัยกระบวนการที่ซับซอน และระยะเวลาพอสมควร หรือ 

ไดจากการวัดจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป 

  กาญจนี โชติชัยวิวงศกุล (2547: 29; อางอิงจาก เธียรชัย งามทิพยวัฒนา; และคนอื่นๆ 

(2543: 59 – 69) ไดศกึษาความเครียด และความสมัพันธระหวางความเครียดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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กับรูปแบบการแกปญหาของนักศกึษาแพทยชั้นปที ่3 ภาคเรียนที ่2 ประจําปการศกึษา 2542 จํานวน 207 คน 

ผลการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิท์างการเรียน มีความสัมพนัธกับภาวะความเครียด กลาวคือ พบความเครียด

มากในนักศึกษาแพทยกลุมที่มีผลการเรียนออน รองลงมาคือ ผูที่มีการเรียนพอใช 

 จากความหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดกลาวมาแลวนั้น สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หมายถึง ความสําเร็จ ความสมหวัง ในดานการเรียนรู หรือความรู ความสามารถของบุคคลอันไดมาจาก

การเรียนรู และความสามารถนําไปใชในการแกปญหา และศึกษาตอไปได ซึ่งสามารถวัดไดดวยเครื่องมือ

ทางจิตวทิยา หรือแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์ั่วไป 
 3.2 ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว 
  หมายถงึ ระดบัฐานะของผูปกครองนักศกึษา อันไดแก รายไดของบดิา รายไดของมารดา 

ของแตละครอบครัว ซึ่งเปนองคประกอบความเครียดที่มีอิทธิพลประการหนึ่งทีม่ีความสําคญั เพราะเมื่อ

ฐานะเศรษฐกจิของแตละครอบครัวตางกนั ยอมจะสงผลถึงคาใชจายในการเรียน การอบรมเลี้ยงดู ซึ่ง

อาจจะมีผลกระทบถงึการเรียนดวย สภาพเศรษฐกิจของบุคคลมักจะสะทอนถึงการประสบความสําเร็จ

ในการดําเนนิชวีิตในสงัคม และวฒันธรรมสวนใหญมกัจะมีคานยิม ความร่ํารวยหรือความสําเร็จทางวัตถ ุ

(Material Success) บุคคลทีม่ฐีานะด ีมกัจะมีตําแหนงหนาทีท่างสงัคมในระดับสูง โดยพิจารณาจากลกัษณะ

อาชีพ รายได และที่อยูอาศัย เปนตน  

  รัชนี อัศวรุงนรัินดร และ วันเพ็ญ หวงัววิฒัณเจริญ (2531: 113 – 118) ไดศึกษาระดับ

ความเครียด และสาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียดของนิสิตแพทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุมประชากร

ที่ศึกษา คือ นสิิตแพทยชั้นปที่ 1 ถึงปที ่6 จํานวน 217 คน โดยใชแบบสอบถาม HOS และแบบสอบถาม

ขอมูลสวนบคุคลถงึปจจยัที่เปนสาเหตุทาํใหเกดิความเครียด ผลการศึกษาพบวา นิสิตชั้นปที่ 2 มีคาเฉลี่ย

คะแนนความเครียดสูงที่สุด และนิสิตแพทยชัน้ปที ่6 มีคะแนนความเครียดต่ําสุด สาเหตทุี่ทาํใหเกิดความเครียด

ของนิสิตแพทยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ ไดแก ความสัมพันธกับบิดามารดา 

โรคประจําตวัของนิสิต สุขภาพของมารดาและการเสียชีวิตของมารดา ปญหาดานการเงิน และความสามารถ

คุยกับเพื่อนที่ไวใจได 

  ประภัสรา จันทรวงศา (2548: 68) ไดศึกษาลักษณะสวนบุคคลและความคิดเชงิบวกกับ

ความเครียดในการเรียนของนกัศึกษาสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา กลุมตวัอยาง

เปนนกัศึกษา จํานวน 343 คน เครื่องมือที่ใชในการสาํรวจเปนแบบสอบถามเกีย่วกับ ความเครียด จาํแนก

ตามเพศ ชั้นป แผนการศึกษา คณะวิชา การรับรูเศรษฐกิจทางการเงิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิด

เชิงบวก ผลการศึกษาพบวา นกัศึกษาสวนใหญมีความเครียดในการเรียนในระดับปานกลาง และสูงตามลาํดับ 

  กาญจนี โชติชยัววิงศกุล (2547: 37) ไดศึกษาปจจัยบางประการทีเ่กีย่วของกับความเครียด

ของนักเรียนแพทยชั้นปที่ 1 คณะแพทย ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักศึกษา
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แพทยชั้นปที่ 1 คณะแพทย ศิริราชพยาบาล ปการศึกษา 2546 จํานวน 170 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม

ความเครียด ที่ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามวัดความเครียดของ สรอยศรี อนันตประเสริฐ ผลการศึกษา

พบวา นกัศึกษาทีม่ีเพศ บุคลกิภาพ และรายไดตางกนั จะมีความเครยีดแตกตางกนั อยางมนียัสําคญัทาง 

สถิติที่ระดับ .05 

 สรุป ฐานะเศรษฐกิจทางครอบครัว หมายถึง ระดับฐานะเศรษฐกิจของผูปกครอง ไดแก รายได

ของบิดา มารดา ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคญั เพราะเมื่อฐานะเศรษฐกิจของแตละครอบครัวตางกนั ยอมจะ

สงผลถึงคาใชจายในการเรียน และอาจจะมีผลกระทบถงึการเรียนดวย 
 3.3 สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน 
  กลุมเพื่อนที่มีความสําคัญหรืออิทธิพลตอนิสิตหลายประการดวยกัน ดังนั้นนิสิตจึงตองพยายาม

ปรับตัวใหเขากับกลุมเพื่อน ซึ่งทําใหนิสิตมชีีวิตในสถาบันอุดมศึกษาไดอยางเปนสุข กลุมเพื่อน จึงมีผล

ตอสุขภาพจิตของนิสิตดวย นิสิตทุกคนตองการใหเปนทีย่อมรับของกลุมเพื่อน ถาหากรูวา มีคนชอบพอ

รักใคร และเพื่อนๆ ยอมรับพรอมที่จะชวยเหลือยามทีม่ีทกุข สุขภาพจิตของนิสิตก็จะดไีมมีความวิตกกังวล 

แตในทางตรงขาม หากนิสิตรูสึกวากลุมเพือ่นไมชอบนิสิต เพื่อนๆ เมินเฉย ไมไดรับความสนใจจากเพื่อนๆ 

นิสิตก็จะเกิดความไมสบายใจ ซึ่งก็สามารถสงผลใหเกิดความเครียดได 

  ไพฑูรย สินลารัตน (2524: 12) ไดแบงความสัมพันธระหวางกลุมเพื่อนไว 2 ลักษณะ คือ  

   1. ความสมัพันธทางดานอารมณ คือ ความสมัพนัธซึ่งตัง้อยูบนรากฐานของความรูสึก

และความผูกพันระหวางเพือ่น เปนการตัดสินพิจารณาโดยอาศัยความรูสึกและอารมณเปนหลักกจิกรรม

ที่เกี่ยวเนื่องกบัความสัมพันธแบบนี้เปนกิจกรรมทางความรูสึก อารมณ เชน การบันเทิง  

   2. ความสัมพันธทางสติปญญาตั้งอยูบนเหตุผลและหลักการ อาศัยความรู ความคิด

และเหตุผลและสติปญญาเปนเครื่องเชื่อมโยง เชน ความรูสึกระหวางเพือ่นรวมงาน ระหวางอาจารยกับ

ศิษยที่ใฝหาความรูรวมกัน แลกเปลี่ยนความคิดกัน การตัดสินพิจารณาปญหาใดๆ ก็อาศัยเหตุผล และ

หลักการและความรูเปนหลัก ผูมีเหตุผลที่ดีกวายอมถูกตอง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับความสัมพันธนี้ ไดแก  

การอภิปราย พูดคุย ถกเถียง ประชุม หรือสัมมนากนัในเรื่องของวิชาความรู  พบวา ลักษณะของนสิิตที่

เหมือนกันจะนําไปสูความสมานสามัคคีของกลุม 
 นอกจากนีย้ังพบวา สัมพนัธภาพที่ดีกับกลุมเพื่อนทาํใหบุคคลมีส่ิงยึดเหนีย่วไมเกิดความรูสึก

ถูกทอดทิ้งใหหวาเหวเกินไป เมื่อมีปญหาก็สามารถพูดระบายความเครียดหรือความกดดัน การคบเพื่อน

จะชวยใหไดปรับทุกข แลวยงัสามารถชวยใหการทํางานกลุม กจิกรรมการเรียนดาํเนนิไปไดอีกดวย 

 สรุป สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน คือ ความสัมพันธระหวางเพื่อนที่มีปฏิสัมพันธกัน คอย

ใหคําปรึกษา ใหกําลังใจเวลาเพื่อนมีความทุกข และคอยชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
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 3.4 การอบรมเลีย้งดู 
  การอบรมเลี้ยงดูบุตรของครอบครัวนั้น สามารถกระทําไดทั้งทางตรงและทางออม ทางตรง

ก็บอกกันตรงๆ วา ตองทําอยางไรจึงจะวางตัวไดอยางถกูตองเหมาะสม เชน สอนใหมีวินยั มีสัมมาคารวะ 

รูจักไหวเมื่อพบผูใหญ การบอกกันโดยตรงนี้ บางครั้งจะมีทั้งการใหรางวัลและการลงโทษ สวนการอบรม

ทางออม เปนการอบรมแบบไมเปนทางการ อาจจะเปนการเลียนแบบหรอืรับเขาตัวโดยไมรูตัว เชน พอแม

ชอบใชคําหยาบคาย ลูกก็ใชคําหยาบคาย พอแมสกปรกลูกก็สกปรกดวย (ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

คณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2546: 25) 

  อิริคสัน (Erikson.  1968: 96 – 99) กลาววา เด็กทารกที่ไดรับความสุขความพอใจจากการดูแล

อยางใกลชิดของมารดาตั้งแตแรกเกิด จะทําใหเด็กเกิดความรูสึกรักใครไวใจมารดา และเมื่อเติบโตขึ้นจะ

เผยขยายความรูสึกรักใครไววางใจนี้ไปยังผูอ่ืน และสภาพแวดลอมที่แปลกใหม ซึ่งจะทําใหเด็กสามารถ

ปรับตัวไดดีในเวลาตอมา เกี่ยวกับการมีสุขภาพจิตที่ดีของเด็กโดยตรง 

  มุสเซน (Mussen. 1963: 71 – 73) กลาววา การอบรมเลี้ยงดูในระยะตนของชวีิต ควรมี

พื้นฐานของความรัก และความอบอุนเปนสําคัญ โดยการเรียนรูทางสังคมครั้งแรกของเด็กจะเกิดขึ้นจาก

การมีความสัมพันธกับสมาชิกใรครอบครัว ดังนั้นสภาพแวดลอม วิธีการอบรมเลี้ยงดู ทัศนคติ 

  บัลดวิน (Baldwin.  1980: 499) กลาววา ลักษณะบุคลิกภาพทั้งหมดเปนผลมาจากการอบรม 

เลี้ยงดูของพอแม และพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กมีความสัมพันธกับวิธีการอบรมเลี้ยงดู และวิธีการ

ลงโทษของพอแมโดยตรง ซึ่งพอแมที่ใชวิธีการลงโทษทางกายกับเดก็บอยคร้ัง และรุนแรงมากขึ้นตามลาํดับ

จะมีผลใหเด็กแสดงพฤติกรรมกาวราว และพฤติกรรมตอตานสังคม 

 สรุปไดวา การอบรมเลี้ยงดู หมายถึง การทีบ่ิดามารดา หรือผูดูแลปฏิบัติตอบุตร และการเรียกรอง

ใหบุตรปฏิบัติตอตน และผูอ่ืนในทํานองตางๆ ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในชีวิตเด็ก ทําใหบุตรได

เรียนรูส่ิงตางๆ รอบตัว และเลียนแบบการกระทําตางๆ ของผูอบรมเลี้ยงดู 

  นักจติวทิยาหลายทานไดทําการวิจยั ถงึลกัษณะของการอบรมเลีย้งดอูอกเปนประเภทตางๆ 

ตามวิธีการและจุดประสงคของแตละงานวิจัย ดังเชน  

  เฮอรลอค (สาธร ใจตรง.  2548: 31; อางอิงจาก Hurlock.  1973) ไดแบงลักษณะการควบคุม

วัยรุนของพอแมที่สงผลตอสัมพันธภาพในครอบครัว และบุคลิกภาพของวัยรุนออกเปน 4 แบบ ดังนี ้

   1. แบบเขมงวดกวดขัน (Authoritarian Control) ในบานที่เขมงวดกวดขันจะทําให

วัยรุนเปนคนทีย่อมตาม และกลัวที่จะตองรับผิดชอบตอส่ิงตางๆ ซึ่งจะทาํใหเกิดความขัดแยงกับพอแมที่

คาดหวังใหความรับผิดชอบมากขึ้นตามวัย  ในขณะที่วัยรุนเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแมนั้น วัยรุนจะเกิด

ความไมพอใจพอแมข้ึนเรื่อยๆ การเลีย้งดูแบบนีจ้ะขัดขวางไมใหวยัรุนเปนตวัของตัวเองตามทีเ่ขาตองการ 

ดวยเหตุผลนี้วัยรุนจึงสะสมความขุนเคืองใจอยางรุนแรง และจะแสดงการตอตานโดยการไมพูดไมจากับ
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พอแมหรือไมปรึกษาหารือ ไมขอคําแนะนําเมื่อเวลามีปญหา ซึ่งผลของการควบคุมเขมงวดกวดขัน จะทําให

เกิดความบาดหมางที่รุนแรงระหวางวัยรนุนกับพอแมได 

   2. แบบประชาธิปไตย (Democratic Control) วัยรุนที่ไดรับการควบคมุแบบประชาธิปไตย

จะมีสัมพันธภาพที่ราบรื่นกบัผูปกครองไดมากกวาแบบแรก จากการที่วัยรุนชืน่ชม และยอมรับนับถือใน

ตัวพอแม จะทาํใหวยัรุนอยากเขาหาพอแมเพื่อปรึกษาหารือเวลาที่มีปญหาวัยรุน จึงมทีัศนคติที่ดีตอพอแม

มากกวาวัยรุนที่ไดรับการควบคุมแบบเขมงวดกวดขัน นอกจากนี ้ วัยรุนจะชืน่ชมชวีิตในบานชืน่ชมในสิ่งที่

พอแมทําให และไมลังเลที่จะแสดงออกถึงความยอมรับนับถือและความชื่นชมที่เขามีตอพอแม ผลก็คือ

ทําใหบรรยากาศของบานมีความอบอุนและมีการยอมรับ 

   3. แบบปลอยปละละเลย (Permissiveness) คือ ไมมีการควบคุม ผลของการไมควบคุม

แบบนี้ จะทําใหวัยรุนไมยอมรับนับถือในตัวพอแม ไมชื่นชมยินดีในสิ่งที่พอแมทําใหมแีรงจูงใจที่จะชวย

ตัวเองในการดําเนินชีวิต วัยรุนจึงคาดหวังแบบเห็นแกตัวใหพอแมทําอะไรในขณะที่เขาทําอะไรตอบแทน

พอแมเพียงเลก็นอยหรือไมตอบแทนอะไรเลย วัยรุนที่ไดรับอนุญาตใหทาํอะไรก็ได ตามใจทกุอยางจะรูสึก

ไมปลอดภัยและไมมีความมั่นใจ เมื่อใดที่วยัรุนทําสิ่งที่ผิดเขาจะรูสึกขุนเคืองใจตอตานพอแม และตําหนิ

วาเปนความผดิของพอแมที่ไมแนะนําหรือหามปรามเขา 

   4. แบบไมสม่ําเสมอ (Inconsistent Control) การควบคุมไมสม่ําเสมอ ไมวาจะเปน

การควบคุมแบบผอนผัน หรือแบบเขมงวดกวดขัน เมื่อวัยรุนรูสึกวาไมไดรับความยุติธรรมจากความไมสม่ําเสมอ

จากพอแม วัยรุนและญาติพี่นองจะชวยทําการตอตานพอแมและปกปองวัยรุนที่ไมไดรับความยุติธรรม 

  จากการศึกษางานวิจยัของ เสาวภา เบ็ญจพันธทวี (2540: 57 – 58) ที่ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางการอบรมเลี้ยงดู และสัมพันธภาพในครอบครัวเอกลักษณแหงตนของเด็กวัยรุน พบวา การอบรม

เลี้ยงดูแบบใชเหตุผล – อารมณ มีความสัมพนัธเชิงบวกกับเอกลักษณแหงตนของเด็กวยัรุน อยางมี

นัยสาํคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 และการอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษ ทางจิต – ทางกายภาพ มีความสัมพันธ

เชิงลบกับเอกลักษณแหงตนของเด็กวัยรุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ใจทิพย พวงทอง (2540: 114) ไดศึกษาความสอดคลองระหวางการอบรมเลี้ยงดูของบิดา

มารดากับการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดากับการอบรมเลี้ยงดูตามการรับรูของบุตรไวรุน พบวา มีความสอดคลอง

ระหวางการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาแบบประชาธิปไตยเกี่ยวของกัน อยางมนีัยสําคญัทางสถิติอยางนอย

ที่ระดับ .05 กับการปรับตัวของวัยรุน 5 ดาน คือ ดานการมอง เห็นคุณคาของตนเอง ดานความรูสึกเปน

อิสระของตนเอง ดานความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม ดานความรูสึกไมมแีนวโนมทีจ่ะถอยหนี ดานความรูสึก

ไมมีอาการทางประสาท และมคีวามเกีย่วของอยางมีนยัสาํคญัทางสถิติอยางนอยที่ระดับ .01 กับการปรบัตัว

ทางสังคม ดานทักษะทางสงัคม ดานความสัมพันธในครอบครัวและดานสัมพันธกับสังคม 
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  วชิราพรณ มอนเต (2546: 73 – 74) ศึกษาเรื่อง ผลของการอบรมเลี้ยงดูและบรรยากาศใน

ครอบครัวที่มีตอความฉลาดทางอารมณของเด็กวัยรุนตอนตน ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา 

วัยรุนที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนนุและแบบใชเหตุผล มีความสมัพันธทางบวกกบัความฉลาด

ทางอารมณ อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลําดบัสวนวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดู

แบบควบคุม มีความสัมพันธทางบวกกับความฉลาดทางอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และวัยรุนที่มีบรรยากาศในครอบครัวแตกตางกนั จะมีความฉลาดทางอารมณแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากผลการวิจัยและทฤษฎีดังกลาวมา แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว และ

ความสาํคัญของรูปแบบการอบรมเลี้ยงด ูเพราะครอบครัวนัน้สามารถอบรมถายทอดพฤติกรรม และพัฒนา

บุคลิกภาพของบุคคล เนื่องจากบุคคลนัน้ ดํารงชวีิตสวนใหญอยูกับครอบครัวมากวาสถาบนัอืน่ ดังนัน้ 

การอบรมสั่งสอน การปลูกฝง ถายทอดคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม ซึ่งมีแบบอยางและแบบแผน

มาจากบิดามารดา จงึมีอิทธิพลตอบทบาทการดําเนนิชวีิตของเด็กอยางยิง่ 

 

4. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ระบบการจัดการศึกษาแบงการเรียนออกเปน 3 ระบบ ดังนี ้

  1. การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาค หนึ่งปการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา

ไมนอยกวา 30 สัปดาห 

  2. การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค ดังนี ้

   2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาค การศึกษาปกต ิ

หนึง่ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

   2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกต ิ

หนึง่ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห 

   2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกต ิ

หนึง่ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห 

  3. การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา โดย

มีระยะเวลาเรยีนไมนอยกวา 8 สัปดาห 

  4. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใชระบบหนวยกิต โดย 1 หนวยกิต ตองจัดการเรียน 

การสอนไมนอยกวา 15 ชั่วโมง การจัดการศึกษาแบงเปน 2 ประเภท ดังนี ้
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   4.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา 

ไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกนิ 22 หนวยกิต ยกเวนในกรณีทีน่ิสิตมหีนวยกิตที่เหลือสําหรับลงทะเบียน

ตามหลกัสูตรนอยกวา 9 หนวยกิต 

   4.2 การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะตองลงทะเบยีนรายวชิา ไมเกิน 9

หนวยกิต 

  5. หนวยกิต หมายถึง การกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตไดรับ แตละรายวิชาจะมี 

หนวยกิตกําหนดไว ดังนี้ 

   5.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา 1 ชั่วโมงตอสัปดาหหรือ 

ไมนอยกวา 15  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค 

   5.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา 

30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

   5.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝก 3 ถึง 9 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา 

45 ถึง 135 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

   5.4 การปฏิบัติการในสถานศึกษาหรือปฏิบัติตามคลินิก ที่ใชเวลาปฏิบัติงาน 3 ถงึ 12ชั่วโมง

ตอสัปดาห หรือ 45 ถึง 180 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากบั 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

   5.5 การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) ที่ใชเวลาศึกษาดวยตนเองจากสื่อการเรยีนตาม 

ที่อาจารยผูสอนไดเตรียมการไวใหนิสิตไดใชศึกษา 1 ถึง 2 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 15 ถึง 30 ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกต ิใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค 
 หลักสูตรการศึกษา 
  จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีดังนี ้

   1. หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) มีจํานวนหนวยกติรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต ใชเวลา

ศึกษาไมเกนิ 8 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับ

การลงทะเบยีนเรียนไมเต็มเวลา 

   2. หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต ใช

เวลาศึกษาไมเกิน 10 ปการศึกษาสาํหรับการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 15 ปการศึกษา สําหรับ

การลงทะเบยีนเรียนไมเต็มเวลา 

   3. หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 180 หนวยกิต 

ใชเวลาศึกษาไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 18 ปการศึกษา

สําหรับการลงทะเบยีนเรียนไมเต็มเวลา 
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   4. หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 72 หนวยกิต ใช 

เวลาศึกษาไมเกิน 4 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 6 ปการศึกษา สําหรับ

การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

   5. หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต 

ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับ

การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

   6. การนบัเวลาการศึกษา ใหนบัจากวนัทีเ่ปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศกึษาในหลกัสูตร 

นั้น 

   7. โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชา 

เลือกเสรี โดยมีสัดสวนจาํนวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี ้

    7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกติ 

    7.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชพี และ

วิชาชีพ ใหมีจํานวนหนวยกติรวม ดังนี ้

     7.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 84 หนวยกติ 

     7.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 114 หนวยกิต 

     7.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 144 หนวยกิต 

     7.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 42 

หนวยกิต 

     7.2.5 หลกัสูตรปริญญาตร ี (เทยีบความรู) ใหมีจาํนวนหนวยกติรวมไมนอยกวา

84 หนวยกิต 

  หมวดวิชาเฉพาะอาจจัดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือวชิาเอกและวิชาโทก็ได โดย

วิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต และวิชาโทตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 15 

หนวยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพิ่มจาํนวนหนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต 
      1.  หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  รายวิชาใดๆ  ที่เปดโอกาสใหนิสิตเลือกเรียนในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี ตามทีม่หาวทิยาลัยกาํหนด โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

   2. หมวดกิจกรรม หมายถงึ การเขารวมกิจกรรมตาง  ๆของมหาวทิยาลัย โดยไมนับหนวยกิต 

 จากการศึกษาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึงการศึกษา 

เอกสารและงานวิจัย และการสัมภาษณนสิิตที่ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ทําใหทราบวา ใน

การศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ความเครียดเปนสิง่ที่เกิดขึ้นไดกบันิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 
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ทุกคน ผูวิจยัเหน็วา การศึกษาความเครยีดของนิสิตระดับปริญญาตร ีชัน้ปที ่1 ศึกษาในดาน การจัดการเรียน

การสอน ดานทักษะในการเรียน ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน และดานความสัมพันธกับเพื่อน จะมี

ประโยชนตอผูบริหาร คณาจารยและนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 และนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทาง

ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการปองกันและลดมลภาวะเครียดของนิสิตได 

 

 

 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครัง้นีเ้ปนการวจิัย เพือ่ศึกษาความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี  ชัน้ปที ่1 มหาวทิยาลัย

ศรีนครนิทรวโิรฒ โดยผูวิจยัดาํเนนิการตามลาํดับ ดังนี้ คือ การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้คือ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที1่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตรและองครักษ ทีก่ําลังศกึษาอยูใน ปการศึกษา 2554 จํานวน 5,049 คน 
 กลุมตวัอยาง 
  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัย คือ นิสิตระดับปริญญาตรี ชัน้ปที1่มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ประสานมิตรและองครักษ ที่กําลังศึกษาอยูใน ปการศกึษา 2554 ไดมาโดยการกาํหนดกลุมตัวอยาง

ตามตารางสําเร็จรูปของ เครจิ และ มอรแกน (Krejicie; & Morgan.  1970: 608) ที่ระดับความเชื่อมัน่ .05 

ไดกลุมตัวอยาง 358 คน จากนัน้ใชวิธีสุมแบบชั้น (Stratified Random Sampling) โดยการเทียบสัดสวน

จําแนกตามกลุมคณะวิชาดงัแสดงในตาราง 1 

 

ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามกลุมคณะวิชา 
 

กลุมคณะวิชา ประชากร กลุมตัวอยาง 

     

1. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2,704  192  

2. วทิยาศาสตรสุขภาพ 962  68  

3. วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,383  98  
     

รวม 5,049  358  
     

 

 ที่มา : กองบริการการศึกษา 26 กรกฎาคม 2554 
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การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีข้ันตอนในการสราง ดงันี ้    

 1.  ศึกษาคนควาจากตํารา เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของความเครียด เพื่อเปนแนวทางใน

การกําหนดขอบเขตและเปนขอมูลพืน้ฐานของเนื้อหาในการสรางแบบสอบถาม 

 2. ศึกษาการสรางแบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคาตามแนวของ ไลเคิรท (Likert) 

 3. สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับความเครียดของนิสิต ชั้นปที่ 1 ลักษณะของแบบสอบถามแบงออก 

เปน 2 ตอน ดังนี ้

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่วกับขอมูลสวนตัวของนิสิต ไดแก เพศ คณะวิชา ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  ภูมิลําเนา ฐานะเศรษฐกิจทางครอบครัว สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน การอบรมเลีย้งดู

ของผูปกครอง 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความเครียดของนิสิต ผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยศึกษาแนวคิดมาจาก

แบบสอบถามความเครียด ของ กรวิภา กญัญะลา (2546:  77 – 87) และนํามาปรับปรุงเพื่อใหสอดคลอง

ตามนยิามศพัทเฉพาะ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแบบของไลเคิรท (Likert) 

แบงเปน 4 ดาน จาํนวน ดานละ 15 ขอ รวมทัง้หมด 60 ขอ โดยผูวิจัยกําหนดวิธกีารใหคะแนนในการตอบ

แบบสอบถาม ดังนี ้

   คะแนน  5 หมายถงึ   นิสิตรูสึกวาขอความนัน้เปนความจริงเกีย่วกับตนเองมากที่สุด  

   คะแนน  4 หมายถงึ   นิสิตรูสึกวาขอความนัน้เปนความจริงเกีย่วกับตนเองมาก  

   คะแนน  3 หมายถงึ นิสิตรูสึกวาขอความนั้นเปนความจรงิเกีย่วกบัตนเองจรงิปานกลาง 

   คะแนน  2 หมายถงึ   นิสิตรูสึกวาขอความนัน้เปนความจริงเกีย่วกับตนเองจริงนอย 

   คะแนน  1 หมายถงึ   นิสิตรูสึกวาขอความนัน้เปนความจริงเกีย่วกับตนเองนอยที่สุด 
 

    ผูวิจัยกาํหนดเกณฑสําหรับแปลความหมายคาคะแนนเฉลีย่ ตามแนวคิดของ วิเชียร เกตุสิงห 

(2538: 9) ดังนี ้

   คาคะแนนเฉลีย่  4.50  –  5.00  หมายความวา  นิสิตมีความเครียดมากที่สุด 

   คาคะแนนเฉลีย่  3.50  –  4.49  หมายความวา  นิสิตมีความเครียดมาก 

   คาคะแนนเฉลีย่  2.50  – 3.49  หมายความวา  นิสิตมีความเครียดปานกลาง 

   คาคะแนนเฉลีย่  1.50  – 2.49 หมายความวา  นิสิตมีความเครียดนอย 

   คาคะแนนเฉลีย่  1.00 – 1.49  หมายความวา  นิสิตมีความเครียดนอยที่สุด 

 3. นําแบบสอบถามที่ไดรับการพิจารณาแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของเนื้อหาและความชัดเจนของแบบสอบถาม (ภาคผนวก ข) 
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 4. นําแบบสอบถาม มาปรับปรุงแกไขและเสนอตอประธานและกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ 

เพื่อตรวจสอบความถกูตองชัดเจนอีกครั้งหนึง่ 
 5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 

30 คน เพื่อหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ โดยใช t -test (Ferguson.  1981: 180) 

โดยเลือกขอคําถามที่มีคา t ตั้งแต 1.761 ข้ึนไป ไวใชเปนเครื่องมือในการวิจยั ไดขอคําถามที่มีคาอํานาจจาํแนก

ตามเกณฑ จาํนวนทัง้สิ้น 60 ขอ (ภาคผนวก ก) 

 6. วิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการวิเคราะหคาสัมประสทิธิ์แอลฟา (Alpha-

coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach.  1984: 61) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความเครียด

ของนิสิต เทากับ .98  

 7. เสนอแบบสอบถามที่ไดตรวจสอบคุณภาพแลวเสนอตอประธานและคณะกรรมการควบคุม

ปริญญานิพนธเพื่อขอความเห็นชอบและนําไปใชในการรวบรวมขอมูลตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความรวมมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 2. นําหนงัสือแนะนําตวัจากบณัฑิตวิทยาลยั ไปแสดงตออาจารยผูสอน ที่สอนนิสิตชัน้ปที่ 1

ทุกคณะของมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒเพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

 3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง จากนัน้นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอง 

และใหคะแนนตามเกณฑทีก่ําหนดไว 

 4. นําขอมูลไปวิเคราะหโดยวิธกีารทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร  
 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และ

หาคารอยละ 

 2. ตามความมุงหมายของการวิจัยในขอที ่ 1 เพื่อศึกษาความเครียดของนิสิตชั้นปที ่ 1 โดย

การวิเคราะหหาคะแนนเฉลีย่(Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3. ตามความมุงหมายของการวจิัยในขอที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบความเครยีดของนิสิตปริญญาตรี

ชั้นปที ่1 โดยรวมและรายดาน 4 ดาน จาํแนกตามตวัแปร เพศ ภูมิลําเนา โดยใชการทดสอบท ี (t-test) 

(Ferguson.  1981: 180) สวนตัวแปรกลุมคณะวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฐานะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัว สัมพนัธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน และการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครอง ใชการวิเคราะหความแปรปรวน
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ทางเดียว (One Way Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนยัสาํคัญทางสถิต ิจึงทํา

การทดสอบเปนรายคูโดยใชวิธี LSD 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน 

  1.1 คาคะแนนเฉลีย่ (Mean) (Ferguson.  1981: 49) 

  1.2 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (Ferguson.  1981: 68) 

 2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

  2.1 คาอํานาจจาํแนกแบบสอบถามเปนรายขอ โดยใชการทดสอบที (t- test) (Ferguson.  

1981: 180) 

  2.2 คาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยใชวิธหีาคาสัมประสทิธิ์แอลฟา (Alpha – 

Coeffcient) (Cronbach.  1984: 161) 

 3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมตุิฐาน 

  3.1 ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมใช t-test (t-test for Independent 

Groups) (Ferguson.  1981: 180) 

  3.2 ทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมโดยใชการวเิคราะห

ความแปรปรวนทางเดยีว (One Way Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกตาง อยางมนีัยสําคัญ

ทางสถิติจึงทาํการทดสอบเปนรายคู โดยวธิี LSD 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพื่อใหมีความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายขอมูล ผูวิจัยกาํหนดสัญลักษณในการ

แปลความหมายขอมูล ดงัตอไปนี ้
 n        แทน     จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

 Χ   แทน คาคะแนนเฉลีย่ 

 S.D      แทน    คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 SS       แทน    ผลบวกของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกาํลังสอง (Sum Squares) 

 MS  แทน    คาเฉลีย่ของผลบวกกําลังสองคะแนน (Mean Square) 

 t       แทน    คาสถติิที่ใชพิจารณาใน t – distribution 

 F       แทน    คาสถติิที่ใชพิจารณาใน F – distribution 

 df       แทน    ระดับชั้นแหงความเปนอิสระ (Degrees of Freedom) 

 p       แทน    คาความนาจะเปนของคาสถิตทิี่ใชทดสอบจะตกอยูในชวง ปฏิเสธสมมุติฐาน 

 *  แทน      มีนยัสําคญัทางสถติิที่ระดับ .05 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอ เปน 3 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคารอยละ (Percentage)  

 ตอนที่ 2 ศึกษาความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปท ี1 มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

โดยรวมและเปนรายดาน โดยการวิเคราะหคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โดยรวมและรายดาน  จาํแนกตามตัวแปร  พศ ภูมิลําเนา โดยใชการทดสอบที (t-test) สวนตัวแปรกลุม

คณะวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน 

และการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครอง ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis Of 

Variance) เมือ่พบความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคูโดยใชวิธ ีLSD 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคารอยละ (Percentage) 

ดังแสดงในตาราง 2  

 

ตาราง 2 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามตัวแปรที่ศึกษา  
 

ตัวแปรที่ศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
     

1. เพศ     

    1.1 ชาย 132  36.9  

1.2 เพศหญิง 226  63.1  
     

รวม 358  100.0  
      

     

2. ภูมิลําเนา     

    2.1 ในชุมชนเมือง 188  52.5  

    2.2 นอกชมุชนเมือง 170  47.5  
     

           รวม 358  100.0  
      

     

3. กลุมคณะวชิา     

    3.1 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 191  53.3  

    3.2 วิทยาศาสตรสุขภาพ 68  19.0  

    3.3 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 99  27.7  
     

รวม 358  100.0  
      

     

4. ผลสัมฤทธิท์างการเรียน     

    4.1 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับสูง 264  73.7  

    4.2 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับกลาง 79  22.1  

    4.3 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับตํ่า 15  4.2  
     

          รวม 358  100.0  
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
     

5. ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว         

    5.1 ฐานะทางเศรษฐกิจสูง 42  11.7  

    5.2 ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง 291  81.3  

    5.3 ฐานะทางเศรษฐกิจตํ่า 25  7.0  
     

                              รวม 358  100.0  
      

     

6. สัมพนัธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน     

   6.1ระดับมาก 228  63.7  

    6.2 ระดับปานกลาง 124  34.6  

    6.3 ระดับนอย 6  1.7  
     

รวม 358  100.0  
      

     

7. การอบรมเลี้ยงดูของผูปกครอง     

    7.1 แบบประชาธิปไตย 271  75.7  

    7.2 แบบตามใจ 49  13.7  

    7.3 แบบเขมขวด 38  10.6  
     

รวม 358  100.0  
     

 

 จากตาราง 2 พบวา กลุมตัวอยางในการวิจยัเปนนิสิตระดับปริญญาตร ีชั้นปที1่ ทัง้หมด 358 คน 

สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 63.1) จําแนกตามภูมิลําเนา พบวา สวนใหญอยูในชุมชนเมือง (รอยละ 52.5) 

จําแนกตามคณะวิชา พบวา สวนใหญเปนนิสิตกลุมคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (รอยละ43.4) 

จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา สวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูง (รอยละ73.7) 

จําแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว พบวา สวนใหญมีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง (รอยละ 81.3) 

จําแนกตามสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน พบวา สวนใหญสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อนระดับมาก 
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(รอยละ 63.7) และจําแนกตามการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครอง พบวา สวนใหญมกีารอบรมเลี้ยงดูของ

ผูปกครองแบบประชาธิปไตย (รอยละ 75.7) 

 

 ตอนที่ 2 ศึกษาความเครียดของนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ 

โดยรวมและรายดาน โดยการวิเคราะหคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ดังแสดงในตาราง 3 – 14  

 

ตาราง 3 คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเครียดของนิสิต ระดับปริญญาตรี  

     ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน  
 

n = 358 
ความเครียดของนิสิตΧ  

Χ  S.D 
ระดับความเครียด 

    

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 

2. ดานทกัษะในการเรียน 

3. ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 

4.  ดานความสัมพันธกับเพือ่น 

2.79 

2.81 

2.69 

2.51 

0.65 

0.74 

0.74 

0.77 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
    

รวม 2.70 0.60 ปานกลาง 
    

 

         จากตาราง 3 แสดงวา นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความเครียด

โดยรวมในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน 

ดานทักษะในการเรียน ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน และดานความสัมพันธกับเพื่อน นิสิตมีความเครียด

อยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 4 คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเครียดของนิสิต ระดับปริญญาตรี  

     ชัน้ปที ่1 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ดานการจัดการเรียนการสอน เปนรายขอ 
 

n = 358 
ความเครียดของนิสิตดานการจัดการเรียนการสอน 

Χ  S.D 
ระดับความเครียด 

    

1. การจัดเนื้อหาวิชาในแตละรายวิชามีมากเกนิไป 3.29 0.80 ปานกลาง 

2. กิจกรรมการเรียนมีความตึงเครียดเกินไป ทาํใหนิสิตรูสึก 

ไมอยากเขาเรียน 2.96 0.98 

 

ปานกลาง 

3. ในการสอบในแตละรายวชิา ใหเวลาทาํขอสอบนอยเกินไป 2.86 0.96 ปานกลาง 

4. การเรียนการสอนสวนใหญใชการบรรยายเพียงอยางเดียว โดย

ไมเนนภาคปฏิบัติ ทําใหนิสิตไมรูสึกไมสนุกกับการเรียน 3.25 1.03 

 

ปานกลาง 

5. อาจารยไมไดระบุวัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอนให

ชัดเจน ทําใหนิสิตเกิดความสับสน 2.60 0.97 

 

ปานกลาง 

6. อาจารยไมเปดโอกาสใหนสิิตและเพื่อนๆมีสวนรวมในการวาง

แผนการเรียน ทําใหนิสิตรูสึกไมสบายใจ 2.54 0.99 

 

ปานกลาง 

7. บางครั้งอาจารยสอนเรื่องยากกอนเรื่องงายทําใหนิสิตเกิด 

ความสับสน 2.91 0.95 

 

ปานกลาง 

8. อาจารยไมคอยยอมรับฟงความคิดเหน็ของนิสิต ทําใหนิสิตไม

อยากเรียน 2.44 0.98 

 

นอย 

9. บรรยากาศในหองเรียนไมสงเสริมตอการเรียนเทาที่ควร เชน 

อากาศรอนจนรูสึกหงุดหงดิ 2.50 1.07 

 

ปานกลาง 

10. นิสิตรูสึกอึดอัด เมื่อบรรยากาศในการเรียนเต็มไปดวย 

ความตึงเครียด 3.19 1.19 

 

ปานกลาง 

11. อาจารยไมเปดโอกาสใหนิสิตแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

เนื่องจากกลัวเสียเวลา 2.31 1.00 

 

นอย 

12. ในการเรียนการสอนอาจารยไมไดระบุหลักเกณฑในการ

ประเมินผลการเรียน ทําใหนสิิตเตรียมตัวไมถูก 2.41 1.00 

 

นอย 

13. การจัดแบงเวลาเรียนในแตละวิชา ไมเหมาะสมกับกจิกรรม

การเรียนการสอน 2.70 0.98 

 

ปานกลาง 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

n = 358 
ความเครียดของนิสิตดานการจัดการเรียนการสอน 

Χ  S.D 
ระดับความเครียด 

    

14. ขอทดสอบที่ใชในการวดัผลประเมินผลการเรียนแตละครั้ง มี

ความยากมากเกนิไป ทาํใหนิสิตรูสึกทอแท 3.09 1.03 ปานกลาง 

15. อาจารยไมอธิบายขอบกพรองที่พบจากการวัดผลประเมิน  ทํา

ใหนิสิตกงัวลใจ 2.81 1.00 ปานกลาง 
    

รวม 2.79 0.65 ปานกลาง 
    

 

 จากตาราง 4 พบวา นิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความเครียด 

ดานการจัดการเรียนการสอน โดยรวมในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีความเครียด

ในระดับนอยมีจํานวน 3 ขอ คือขอที่ 8 อาจารยไมคอยยอมรับฟงความคิดเห็นของนิสิต ทาํใหนิสิตไมอยากเรียน 

ขอที่ 11 อาจารยไมเปดโอกาสใหนิสิตแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน เนื่องจากกลัวเสียเวลา ขอที่ 12 ใน

การเรียนการสอนอาจารยไมไดระบหุลักเกณฑในการประเมนิผลการเรยีน ทําใหนิสิตเตรียมตัวไมถกู สวน

ขออ่ืนๆ นัน้อยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 5 คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเครียดของนิสิต ระดับปริญญาตรี  

     ชัน้ปที ่1 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ดานทักษะในการเรียน เปนรายขอ 
 

n = 358 
ความเครียดของนิสิต ดานทกัษะในการเรยีน 

Χ  S.D 
ระดับความเครียด 

    

16. นิสิตขาดทักษะในการใชภาษาองักฤษ ทาํใหรูสึกกงัวลใจ           3.50 1.16 มาก 

17. นิสิตขาดทักษะในการใชภาษาองักฤษในการเขียน ทําใหนิสิต

รูสึกทอใจ 3.44 1.16 

ปานกลาง 

 

18. นิสิตขาดทักษะการฟง เพื่อพัฒนาความรูของตนเอง ทําให

นิสิตรูสึกทอใจ 2.96 1.03 

ปานกลาง 

 

19. นิสิตขาดทักษะในการอาน ทาํใหนิสตรูสึกกังวลใจ 2.75 1.06 ปานกลาง 

20. นิสิตขาดทักษะในการสือ่สารที่ดี ทําใหนิสิตรูสึกกงัวลใจ 2.66 1.09 ปานกลาง 

21. นิสิตไมสามารถอธิบายสิง่ยากใหเขาใจไดงาย 2.82 1.07 ปานกลาง 

22. นิสิตขาดความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยทีางการศึกษา 2.56 0.98 ปานกลาง 

23. ในการเรียน นิสิตไมสามารถใชภาษาเพื่อสะทอนความคิดเหน็

ของตนเองได 2.48 1.03 

 

นอย 

24. นิสิตรูสึกไมคอยมีความมั่นใจในการ นําเสนอรายงานหนาชัน้

เรียน 2.85 1.10 

 

ปานกลาง 

25. ในขณะทาํขอสอบ นิสิตรูสึกวิตกกงัวลและสับสน กลวัทาํ

ขอสอบไมได   3.33 1.14 

 

ปานกลาง 

27. นิสิตรูสึกทอใจเมื่อไดรับมอบหมายใหทาํรายงานเพราะขาด

ทักษะในการเขียน 2.52 0.98 

 

ปานกลาง 

28. นิสิตคนควาเอกสารงานวิจัยจากหองสมุดไมได เนื่องจาก

ความรูภาษาอังกฤษไมดีพอทําใหนิสิตเกิดความทอใจในการคนควา 2.68 1.14 

 

ปานกลาง 

29. นิสิตขาดทักษะในการใชคอมพิวเตอรในการศึกษาคนควา

ขอมูลตางๆทาํใหนิสิตรูสึกทอใจ  2.34 0.97 

 

นอย 

30. นิสิตขาดความรูความเขาใจในการอานบทความวิเคราะห 2.64 0.99 ปานกลาง 
    

รวม 2.81 0.74 ปานกลาง 
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 จากตาราง 5 พบวา  นิสิต ระดบัปริญญาตร ีชัน้ปที ่1 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ  มคีวามเครยีด 

ดานทกัษะในการเรียน โดยรวมในระดับปานกลาง และเมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีความเครียด

ในระดับมากมีจํานวน 1 ขอ คือ ขอที่ 16 นิสิตขาดทักษะในการใชภาษาอังกฤษ ทาํใหรูสึกกังวลใจ ขอที่

มีความเครยีดในระดับนอยมีจาํนวน 2 ขอ คือขอที่ 23 ในการเรียน นิสิตไมสามารถใชภาษาเพื่อสะทอน

ความคิดเห็นของตนเองได และขอที่ 29 นิสิตขาดทักษะในการใชคอมพิวเตอรในการศึกษาคนควาขอมูล

ตางๆ ทําใหนสิิตรูสึกทอใจ  สวนขออ่ืนๆ นั้นอยูในระดับปานกลาง                 

 

ตาราง 6 คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเครียดของนิสิต ระดับปริญญาตรี  

     ชัน้ปที ่1 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน เปนรายขอ 
 

n = 358 
ความเครียดของนิสิต ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 

Χ  S.D 
ระดับความเครียด 

    

31. ในหองสมดุมีเอกสารทีเ่กี่ยวของในการทํารายงานใหศึกษา

คนควานอย  ขาดแหลงคนควาทีเ่พียงพอ 2.52 0.98 

 

ปานกลาง 

32. นิสิตรูสึกหงุดหงิดที่หองเรียนไมเพียงพอในการเรียนการสอน 2.62 1.04 ปานกลาง 

33. หองสมุดใหบริการยมืหนังสือ ในระยะเวลานอยเกนิไป  2.58 1.08 ปานกลาง 

34. นิสิตรูสึกหงุดหงิดกับเวลาทีห่องสมุดเปดใหใชบริการ 2.54 1.13 ปานกลาง 

35. ในหองสมดุมีเอกสารตําราใหศึกษาคนควานอยในบางวิชา ทาํ

ใหนิสิตไมสามารถคนควาได 2.72 1.12 ปานกลาง 

36. นิสิตไมไดรับความอํานวยสะดวกในการขอใชอุปกรณการ

เรียนการสอน 2.68 1.12 ปานกลาง 

37. ส่ือการเรยีนการสอนที่ไมเพียงพอกับจํานวนนิสิต 2.75 1.12 ปานกลาง 

38. นิสิตรูสึกหงุดหงิดในสภาพของชั้นเรียนที่ไมเอ้ืออํานวยตอกิจกรรม

การเรียนการสอน เชน อากาศรอน แสงสวางไมเพียงพอ เปนตน 2.75 1.14 ปานกลาง 

39. นิสิตมกัจะไมคอยไดใชเครื่องมือในการใชประกอบการ

นําเสนองาน เนื่องจากชาํรุดบอย 2.60 1.00 ปานกลาง 

40. การจัดระบบการลงทะเบียนลาชา ทาํใหนิสิตรูสึกรําคาญใจ 2.77 1.08 ปานกลาง 

41. มหาวทิยาลัยประกาศผลการเรียนชามากทําใหนิสิตรูสึกเบื่อ 2.84 1.06 ปานกลาง 

42. การประชาสัมพนัธขาวสารทางวิชาการของมหาวทิยาลัยมกั

ไมทั่วถงึ เชน การใหทุนอุดหนนุวิจยั ทําใหนิสิตรูสึกหงดุหงิดใจ 2.98 1.07 ปานกลาง 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

n = 358 
ความเครียดของนิสิต ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 

Χ  S.D 
ระดับความเครียด 

    

43. ภายในหองสมุดเสียงดังมาก เชน เสียงคุยกนัทาํใหนิสิตไมมี

สมาธิในการอานหนงัสือ 2.51 1.06 ปานกลาง 

44. พืน้ที่ภายในหองสมุดมคีวามคับแคบไมที่นัง่สําหรับศึกษา

คนควาทําใหนิสิตรูสึกอึดอัด 2.54 1.95 ปานกลาง 

45. สถานที่นัง่พักผอนในมหาวิทยาลัยไมคอยเพียงพอ ทําใหนิสิต

รูสึกไมพอใจ 2.97 1.13 ปานกลาง 
    

รวม 2.69 0.74 ปานกลาง 
    

 

 จากตาราง 6 พบวา นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความเครียด 

ดานสภาพแวดลอมทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูใน

ระดับปานกลาง 

 

ตาราง 7 คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความเครียดของนิสิต ระดบัปริญญาตรี ชั้น 

     ปที ่1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความสัมพันธกับเพื่อน เปนรายขอ 
 

n = 358 
ความเครียดของนิสิต ดานความสัมพนัธกบัเพื่อน 

Χ  S.D 
ระดับความเครียด 

    

46. นิสิตรูสึกอึดอัด เมื่อตองเขากลุมทาํงานกบัเพื่อนที่ไมใชเพื่อน

สนิท 2.59 1.08 

 

ปานกลาง 

47. การทํางานกิจกรรมทางวิชาการไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร 

เนื่องจากไมมเีวลารวมกลุมกบัเพื่อน 2.73 1.04 

 

ปานกลาง 

48. เพื่อนในชัน้เรียนของนิสิตไมคอยใหความชวยเหลือและรวมมือ

กันในเรื่องการเรียน 2.65 1.05 

 

ปานกลาง 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

n = 358 
ความเครียดของนิสิต ดานความสัมพนัธกบัเพื่อน 

Χ  S.D 
ระดับความเครียด 

    

49. ในหองเรยีนของนิสิต มกีารแขงขันดานการเรียนระหวางเพื่อน

ตางกลุม เชน การนาํเสนอผลงานกลุมหนาชั้นเรียน ทาํใหนิสิตรูสึก

กังวลใจ 2.74 1.06 ปานกลาง 

50. เมื่อนิสิตมปีญหา นิสิตไมปรึกษาใครเลยแมแตเพื่อนสนทิ 

เนื่องจากกลัวเพื่อนทุกขใจดวย 2.29 1.10 นอย 

51. เพื่อนในกลุมไมคอยยอมรับความคิดเห็นของนิสิต ทาํใหนิสิต

รูสึกไมสบายใจ 2.26 1.04 นอย 

52. นิสิตรูสึกลําบากใจที่ตองทาํกิจกรรมรวมกับเพื่อนๆในชั้นเรียน 2.19 1.01 นอย 

53. นิสิตรูสึกทุกขใจ เมื่อนสิิตไมไดชวยทาํงานกลุม 3.17 1.18 ปานกลาง 

54. เมื่อเพื่อนๆในชั้นเรียนมคีวามคิดเหน็แตกแยกเปนกลุมๆ ทาํให

นิสิตรูสึกไมสบายใจ 3.09 1.18 ปานกลาง 

55. นิสิตรูสึกอึดอัด เมื่อนิสิตพูดคุยกับรุนพี่ทีน่สิิตไมคอยสนทิ  2.82 1.13 ปานกลาง 

56. นิสิตรูสึกอึดอัดเมื่อตองเขาสังคมกับกลุมเพื่อน 2.27 1.08 นอย 

57. นิสิตรูสึกกังวลใจที่ตองทําความรูจักกบัเพื่อนใหมตางคณะวิชา 2.27 1.10 นอย 

58. นิสิตมีเร่ืองขัดแยงกับเพื่อนในชั้นเรียนทําใหนิสิตรูสึกไมสบายใจ 2.27 1.12 นอย 

59.  นิสิตปรับตัวเขากับเพื่อนๆในชัน้เรียนไดลําบาก 2.05 1.05 นอย 

60. นิสิตรูสึกขาดความเปนอสิระในตนเองเวลาเขารวมกจิกรรมกับ

เพื่อนๆ ในชัน้เรียน 2.27 1.07 นอย 
    

รวม 2.51 0.77 ปานกลาง 
    

 

 จากตาราง 7 พบวา นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความเครียด 

ดานความสัมพันธกับเพื่อนอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีความเครียด

ในระดับนอยมจีํานวน 8 ขอ คือขอที ่50 เมื่อนิสิตมีปญหา นิสิตไมปรึกษาใครเลยแมแตเพื่อนสนทิ เนื่องจาก

กลัวเพื่อนทุกขใจดวย ขอที่ 51 เพื่อนในกลุมไมคอยยอมรับความคิดเห็นของนิสิต ทําใหนิสิตรูสึกไมสบายใจ 
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ขอที่ 52 นิสิตรูสึกลําบากใจที่ตองทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน ขอที่ 56 นิสิตรูสึกอึดอัดเมื่อตอง

เขาสังคมกับกลุมเพื่อน ขอที่ 57 นิสิตรูสึกกังวลใจที่ตองทําความรูจักกบัเพื่อนใหมตางคณะวิชา ขอที ่58 

นิสิตมีเร่ืองขัดแยงกับเพื่อนในชั้นเรียน ทําใหนิสิตรูสึกไมสบายใจ ขอที่ 59 นิสิตปรับตัวเขากับเพื่อนๆ ใน

ชั้นเรียนไดลําบาก และขอ 60 นิสิตรูสึกขาดความเปนอิสระในตนเองเวลาเขารวมกิจกรรมกับเพื่อนๆ ใน

ชั้นเรียน สวนขออ่ืนๆ นั้นอยูในระดับปานกลาง                 

 

ตาราง 8 คาคะแนนเฉลีย่และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเครยีดของนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้น 

     ปที ่1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 

ชาย (n = 132) หญิง (n = 226) 
ความเครียดของนิสิต 

Χ  S.D 
ระดับ

ความเครียด Χ  S.D 
ระดับ

ความเครียด 
       

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 

2. ดานทกัษะในการเรียน 

3. ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 

4. ดานความสัมพันธกับเพือ่น 

2.89 

2.87 

2.88 

2.61 

0.65 

0.80 

0.79 

0.86 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

2.73 

2.77 

2.58 

2.52 

0.64 

0.70 

0.68 

0.70 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
       

รวม 2.81 0.67 ปานกลาง 2.63 0.55 ปานกลาง 
       

 

               จากตาราง 8 พบวา นิสิตชายและนิสิตหญงิมคีวามเครียดโดยรวมและเปนรายดานในระดับ

ปานกลาง  
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ตาราง 9 คาคะแนนเฉลีย่และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเครยีดของนิสิต ระดับปริญญาตรี  ชั้น 

     ปที ่1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามภูมิลําเนา 
 

ภูมิลําเนา 

ในชุมชนเมือง (n = 188) นอกชุมชนเมอืง  (n = 170) 
 

ความเครียดของนิสิต 

 Χ  S.D 
ระดับ

ความเครียด Χ  S.D 
ระดับ

ความเครียด 
       

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 

2. ดานทกัษะในการเรียน 

3. ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 

4. ดานความสัมพันธกับเพือ่น 

2.79 

2.75 

2.74 

2.51 

0.65 

0.74 

0.77 

0.78 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

2.79 

2.87 

2.64 

2.51 

0.64 

0.73 

0.70 

0.76 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
       

รวม 2.69 0.63 ปานกลาง 2.70 0.57 ปานกลาง 
       

 

 จากตาราง 9 พบวา นิสิตที่อาศัยอยูในชุมชนเมืองและนอกชุมชนเมืองตางมีความเครียด โดยรวม

และเปนรายดานในระดับปานกลาง  
 

ตาราง 10 คาคะแนนเฉลีย่และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเครยีดของนิสิต ระดับปริญญาตรี  

     ชัน้ปที ่1 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน จาํแนกตามกลุมคณะวิชา 
 

กลุมคณะวิชา 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(n =191) 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

(n = 68) 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(n = 99) 

 

 

ความเครียดของนิสิต 

 

 
 

Χ  

 

S.D 

ระดับ

ความ 

เครียด 

 

Χ  

 

S.D 

ระดับ

ความ 

เครียด 

 

Χ  

 

S.D 

ระดับ

ความ 

เครียด 
          

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 

2. ดานทักษะในการเรียน 

3. ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 

4. ดานความสัมพันธกับเพื่อน 

2.74 

2.76 

2.67 

2.46 

0.65 

0.80 

0.73 

0.79 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

นอย 

2.79 

2.88 

2.73 

2.50 

0.66 

0.70 

0.75 

0.82 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

2.89 

2.85 

2.70 

2.62 

0.62 

0.62 

0.74 

0.69 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
          

รวม 2.65 0.64 ปานกลาง 2.72 0.63 ปานกลาง 2.77 0.51 ปานกลาง 
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 จากตาราง 10 พบวา นิสิตกลุมคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นิสิตกลุมคณะวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพและนิสิตกลุมคณะวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ตางมีความเครียดโดยรวม ใน

ระดับปานกลาง และเมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ทั้งนิสิตกลุมคณะวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ นิสิต

กลุมคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความเครียดในแตละดานอยูในระดับปานกลาง ยกเวนนิสิต

กลุมคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความเครียด ดานความสัมพันธกับเพือ่น อยูในระดับนอย 

 

ตาราง 11 คาคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเครียดของนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้น  

     ปที ่1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สูง (n =264) ปานกลาง (n = 79) ต่ํา (n = 15) 

 

 

ความเครียดของนิสิต 

 

 

 

Χ  

 

S.D 

ระดับ

ความ 

เครียด 

 

Χ  

 

S.D 

ระดับ

ความ 

เครียด 

 

Χ  

 

S.D 

ระดับ

ความ 

เครียด 
          

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 

2. ดานทักษะในการเรียน 

3. ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 

4. ดานความสัมพันธกับเพื่อน 

2.78 

2.76 

2.68 

2.45 

0.62 

0.71 

0.71 

0.74 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

นอย 

2.81 

2.92 

2.74 

2.65 

0.73 

0.78 

0.81 

0.81 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

2.92 

3.04 

2.66 

2.80 

0.60 

0.81 

0.80 

0.89 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
          

รวม 2.66 0.56 ปานกลาง 2.78 0.70 ปานกลาง 2.86 0.72 ปานกลาง 
          

 

 จากตาราง11 พบวา นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกนั มีความเครียดโดยรวมในระดบัปานกลาง 

และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทั้งนิสิตนิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลางและต่ํา มีความเครียด

ในแตละดานในระดับปานกลาง ยกเวนนสิิตที่มีผลการเรียนในระดับสูงมีความเครียด ดานความสัมพันธ

กับเพื่อน ในระดับนอย 
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ตาราง 12 คาคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเครียดของนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้น 

     ปที ่1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามฐานะทางเศรษฐกจิของ 

     ครอบครัว 
 

ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

สูง (n =42) ปานกลาง (n =291 ) ต่ํา (n =25 ) 

 

 

ความเครียดของนิสิต 

 

 

 

Χ  

 

S.D 

ระดับ

ความ 

เครียด 

 

Χ  

 

S.D 

ระดับ

ความ 

เครียด 

 

Χ  

 

S.D 

ระดับ

ความ 

เครียด 
          

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 

2. ดานทักษะในการเรียน 

3. ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 

4. ดานความสัมพันธกับเพื่อน 

2.75 

2.56 

2.71 

2.24 

0.59 

0.63 

0.70 

0.74 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

นอย 

2.80 

2.81 

2.68 

2.53 

0.67 

0.75 

0.74 

0.77 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

2.68 

3.24 

2.81 

2.76 

0.51 

0.57 

0.77 

0.67 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
          

รวม 2.56 0.53 ปานกลาง 2.70 0.62 ปานกลาง 2.87 0.50 ปานกลาง 
          

 

 จากตาราง12 พบวา นิสิตทีม่ีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตางกัน มีความเครียดโดยรวม

ในระดับปานกลาง และเมือ่พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทั้งนิสิตที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว

ปานกลางและนิสิตทีม่ีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครวัต่ํา มีความเครยีดในแตละดานในระดับปานกลาง 

ยกเวน นิสิตทีม่ีนิสิตทีม่ีฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครัวสูง มีความเครียด ดานความสัมพันธกับเพื่อน

อยูในระดับนอย สวนดานอืน่ๆอยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 13 คาคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเครียดของนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1  

     มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามสัมพนัธภาพระหวางนิสิตกบัเพื่อน 
 

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน 

มาก (n =228) ปานกลาง (n =124 ) นอย (n =6 ) 

 

 

ความเครียดของนิสิต 

 

 

 

Χ  

 

S.D 

ระดับ

ความ 

เครียด 

 

Χ  

 

S.D 

ระดับ

ความ 

เครียด 

 

Χ  

 

S.D 

ระดับ

ความ 

เครียด 
          

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 

2. ดานทักษะในการเรียน 

3. ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 

4. ดานความสัมพันธกับเพื่อน 

2.77 

2.69 

2.66 

2.38 

0.67 

0.76 

0.75 

0.78 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

นอย 

2.82 

3.00 

2.75 

2.72 

0.62 

0.64 

0.71 

0.71 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

2.76 

3.13 

2.92 

3.16 

0.54 

0.81 

0.53 

0.22 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
          

รวม 2.62 0.62 ปานกลาง 2.82 0.56 ปานกลาง 2.99 0.34 ปานกลาง 
          

 

 จากตาราง13 พบวานิสิตที่มสัีมพันธภาพระหวางนิสิตกบัเพื่อนตางกนั มีความเครยีดโดยรวม

ในระดับปานกลาง และเมือ่พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทั้งนิสิตทีม่สัีมพันธภาพระหวางนิสิตกบัเพื่อน 

ปานกลางและนอย มีความเครียดในแตละดานในระดับปานกลาง ยกเวนนิสิตทีม่ีสัมพันธภาพระหวาง

นิสิตกับเพื่อนมาก มีความเครียด ดานความสัมพันธกบัเพื่อนอยูในระดับนอยสวนดานอืน่ๆอยูในระดับ

ปานกลาง 
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ตาราง 14 คาคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเครียดของนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1  

     มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครอง 
 

การอบรมเลี้ยงดูของผูปกครอง 

แบบประชาธิปไตย 

(n =271) 

แบบตามใจ 

 (n =49 ) 

แบบเขมงวด 

 (n =38 ) 

 

 

ความเครียดของนิสิต 

 

 
 

Χ  

 

S.D 

ระดับ

ความ 

เครียด 

 

Χ  

 

S.D 

ระดับ

ความ 

เครียด 

 

Χ  

 

S.D 

ระดับ

ความ 

เครียด 
          

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 

2. ดานทักษะในการเรียน 

3. ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 

4. ดานความสัมพันธกับเพื่อน 

2.75 

2.81 

2.63 

2.48 

0.66 

0.73 

0.74 

0.78 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

นอย 

2.94 

2.80 

2.92 

2.60 

0.60 

0.71 

0.70 

0.76 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

2.89 

2.80 

2.84 

2.62 

0.61 

0.82 

0.68 

0.72 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
          

รวม 2.67 0.60 ปานกลาง 2.81 0.56 ปานกลาง 2.78 0.63 ปานกลาง 
          

 

 จากตาราง14 พบวา นิสิตทีม่ีการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครองตางกัน มคีวามเครียดโดยรวมใน

ระดับปานกลาง และเมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ทั้งนิสิตทีม่ีการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครองแบบ

ตามใจและแบบเขมงวด มีความเครียดในแตละดานในระดับปานกลาง ยกเวน นิสิตที่มีการอบรมเลี้ยงดู

ของผูปกครองแบบประชาธปิไตย มีความเครียด ดานความสัมพนัธกบัเพื่อนอยูในระดับนอย สวนดาน

อ่ืนๆ อยูในระดับปานกลาง 

 

 

 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความเครียดของนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โดยรวมและรายดาน จําแนกตามตัวแปร เพศ ภูมิลําเนา โดยใชการทดสอบที (t-test) สวนตัวแปรกลุม

คณะวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว สัมพันธภาพระหวางนิสิตกบัเพื่อน 

และการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครอง ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis Of 

Variance) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคูโดยใชวิธี LSD 

ดังแสดงในตาราง 15 – 25  
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ตาราง 15 การเปรียบเทียบความเครียดของนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

     โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 

ชาย (n=132 ) หญิง (n = 226 ) 

 

ความเครียดของนิสิต 

 Χ  S.D Χ  S.D 

 

t 

 

p 

       

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 

2. ดานทกัษะในการเรียน 

3. ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 

4. ดานความสัมพันธกับเพือ่น 

2.89 

2.87 

2.88 

2.61 

0.65 

0.80 

0.79 

0.86 

2.73 

2.77 

2.58 

2.45 

0.64 

0.70 

0.68 

0.70 

1.77 

1.00 

3.00 

1.45 

0.02 

0.19 

0.01 

0.06 
       

รวม 2.81 0.67 2.63 0.55 2.25 0.01 
       

 

 จากตาราง 15 พบวา นิสิตชายและนิสิตหญงิ มีความเครียดโดยรวมแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญ

ทางสถิตทิี่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการจัดการเรียนการสอนและดานสภาพแวดลอม

ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 

 

ตาราง 16 การเปรียบเทียบความเครียดของนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

     โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามภมูิลําเนา 
 

ภูมิลําเนา 

ในชุมชนเมือง 

(n=188) 

นอกชุมชนเมอืง 

(n = 170) 

 

ความเครียดของนิสิต 

 
Χ  S.D Χ  S.D 

 

t 

 

p 

       

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 

2. ดานทกัษะในการเรียน 

3. ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 

4. ดานความสัมพันธกับเพือ่น 

2.79 

2.75 

2.74 

2.51 

0.65 

0.74 

0.77 

0.78 

2.79 

2.87 

2.64 

2.51 

0.64 

0.73 

0.70 

0.76 

0.06 

-1.61 

1.35 

0.04 

0.95 

0.10 

0.17 

0.96 
       

รวม 2.69 0.63 2.70 0.57 -0.11 0.90 
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 จากตาราง 16 พบวา นิสิตที่ระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีม่ภูีมิลําเนา

อยูในชุมชนเมอืงและนอกชมุชนเมือง มีความเครียดโดยรวมและรายดานไมแตกตางกนั 

 

ตาราง 17 การเปรียบเทียบความเครียดของนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

     โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามกลุมคณะวิชา 
 

ความเครียดของนิสิต แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

       

ระหวางกลุม 2 1.53 0.76 
ดานการจัดการเรียนการสอน 

ภายในกลุม 355 150.53 0.24 
1.814 0.164 

       

 รวม 357 152.07    
        

       

ระหวางกลุม 2 0.98 0.49 
ดานทักษะในการเรียน 

ภายในกลุม 355 194.94 0.54 
0.900 0.407 

 รวม 357 195.93    
        

       

ระหวางกลุม 2 0.15 0.07 
ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 

ภายในกลุม 355 195.69 0.55 
0.136 0.872 

 รวม 357 195.84    
        

       

ระหวางกลุม 2 1.84 0.92 
ดานความสัมพันธกับเพื่อน 

ภายในกลุม 355 211.45 0.59 
1.546 0.215 

 รวม 357 213.29    
        

       

ระหวางกลุม 2 0.85 0.42 
รวม 

ภายในกลุม 355 130.63 0.36 
1.156 0.316 

       

 รวม 357 131.48    
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 จากตาราง 17 พบวา นิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ศึกษากลุม 

คณะวิชาตางกัน มีความเครียดโดยรวมและรายดานไมแตกตางกนั 

 

ตาราง 18 การเปรียบเทียบความเครียดของนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

     โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ความเครียดของนิสิต แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

       

ระหวางกลุม 2 0.34 0.17 
ดานการจัดการเรียนการสอน 

ภายในกลุม 355 151.73 0.42 
0.406 0.667 

       

 รวม 357 152.07    
        

       

ระหวางกลุม 2 2.364 1.18 
ดานทักษะในการเรียน 

ภายในกลุม 355 193.57 0.54 
2.168 0.116 

 รวม 357 195.93    
        

       

ระหวางกลุม 2 0.25 0.12 
ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 

ภายในกลุม 355 195.58 0.55 
0.233 0.792 

 รวม 357 195.84    
        

       

ระหวางกลุม 2 3.86 1.93 
ดานความสัมพันธกับเพื่อน 

ภายในกลุม 355 209.42 0.59 
3.279 0.039 

 รวม 357 213.29    
        

       

ระหวางกลุม 2 1.21 0.60 
รวม 

ภายในกลุม 355 130.26 0.36 
1.660 0.192 

       

 รวม 357 131.48    
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 จากตาราง 18 พบวา นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ทีม่ผีลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตางกัน มีความเครียดโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความเครียด

ของนิสิตดานความสัมพันธกับเพื่อนแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

  เมื่อพบความแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติจงึทาํการทดสอบเปนรายคูตามวธิ ี LSD 

ดังแสดงในตาราง 19  

 

ตาราง 19 การทดสอบความแตกตางของความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัย  

     ศรีนครินทรวิโรฒ ดานความสัมพนัธกบัเพื่อน จําแนกตามผลสัมฤทธิท์างการเรียน เปนรายคู  
 

สูง ปานกลาง ต่ํา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Χ  2.38 2.72 3.16 

     

ระดับสูง 2.38    

ระดับปานกลาง 2.72 *   

ระดับตํ่า 3.16    
     

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 19 พบวา นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ทีม่ผีลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระดับปานกลาง มีความเครียดดานความสัมพันธกับเพือ่น แตกตางกับนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  54 

ตาราง 20 การเปรียบเทียบความเครียดของนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     

     โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
 

ความเครียดของนิสิต แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

       

ระหวางกลุม 2 0.42 0.21 
ดานการจัดการเรียนการสอน 

ภายในกลุม 355 151.64 0.42 
0.502 0.606 

       

 รวม 357 152.07    
        

       

ระหวางกลุม 2 7.24 3.62 
ดานทักษะในการเรียน 

ภายในกลุม 355 188.69 0.53 
6.811 0.001 

       

 รวม 357 195.93    
        

       

ระหวางกลุม 2 0.41 0.20 
ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 

ภายในกลุม 355 195.43 0.55 
0.377 0.686 

       

 รวม 357 195.84    
        

       

ระหวางกลุม 2 4.68 2.34 
ดานความสัมพันธกับเพื่อน 

ภายในกลุม 355 208.60 0.58 
3.990 0.019 

       

 รวม 357 213.29    
        

       

ระหวางกลุม 2 1.57 0.78 
รวม 

ภายในกลุม 355 129.90 0.36 
2.154 0.118 

       

 รวม 357 131.48    
       

 

              จากตาราง 20 พบวา นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มฐีานะ

ทางเศรษฐกิจของครอบครัวตางกนั มีความเครียดโดยรวมไมแตกตางกนั เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
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ความเครียดของนิสิตดานทักษะในการเรียนและดานความสัมพันธกับเพื่อนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ .05 

  เมื่อพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบเปนรายคูตามวิธี LSD 

ดังแสดงในตาราง 21 – 22  

 

ตาราง 21 การทดสอบความแตกตางของความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัย 

     ศรีนครินทรวิโรฒ ดานทกัษะในการเรยีน จําแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว เปนรายคู 
 

สูง ปานกลาง ต่ํา 
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว Χ  2.56 2.81 3.24 

     

สูง 2.56     *   

ปานกลาง 2.81   * 

ต่ํา 3.24    
     

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 21 พบวา นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ที่มีฐานะ

ทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูงและฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวปานกลาง มีความเครียดดานทักษะ 

ในการเรียน แตกตางกับนิสิตที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา อยางมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 22 การทดสอบความแตกตางของความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัย  

     ศรีนครินทรวิโรฒ ดานความสัมพนัธกบัเพื่อน จําแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว เปน 

     รายคู 
 

สูง ปานกลาง ต่ํา 
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว Χ  2.24 2.53 2.76 

     

สูง 2.24    

ปานกลาง 2.53   * 

ต่ํา 2.76    
     

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 22 พบวา นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ที่มีฐานะ

ทางเศรษฐกิจของครอบครัวปานกลาง มีความเครียดดานความสัมพันธกับเพื่อน แตกตางกับนิสิตทีม่ีฐานะ

ทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 23 การเปรียบเทียบความเครียดของนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามสมัพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน 
 

ความเครียดของนิสิต แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

       

ระหวางกลุม 2 0.17 0.08 
ดานการจัดการเรียนการสอน 

ภายในกลุม 355 151.90 0.42 
0.205 0.815 

       

 รวม 357 152.07    
        

       

ระหวางกลุม 2 8.47 4.23 
ดานทักษะในการเรียน 

ภายในกลุม 355 187.46 0.52 
8.024 0.001 

       

 รวม 357 195.93

8 

   

        

       

ระหวางกลุม 2 0.97 0.48 
ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 

ภายในกลุม 355 194.87 0.54 
0.884 0.414 

       

 รวม 357 195.84    
        

       

ระหวางกลุม 2 11.58 5.79 
ดานความสัมพันธกับเพื่อน 

ภายในกลุม 355 201.70 0.56 

10.19

7 
0.001 

       

 รวม 357 213.29    
        

       

ระหวางกลุม 2 3.59 1.79 
รวม 

ภายในกลุม 355 127.89 0.36 
4.981 0.007 

       

 รวม 357 131.48    
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 จากตาราง 23 พบวานิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีสัมพันธภาพ

ระหวางนิสิตกบัเพื่อนตางกัน มีความเครียดโดยรวมแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ .05 เมื่อพจิารณา

เปนรายดานพบวา ความเครียดของนิสิตดานทักษะในการเรียนและดานความสัมพันธกบัเพื่อน แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

  เมื่อพบความแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติจงึทาํการทดสอบเปนรายคูตามวธิ ี LSD 

ดังแสดงในตาราง 24 – 26  

 

ตาราง 24 การทดสอบความแตกตางของความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัย 

     ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมทุกดาน จําแนกตามสัมพนัธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน เปนรายคู 
 

มาก ปานกลาง นอย 
สัมพันธภาพระหวางนิสิตกบัเพื่อน Χ  2.62 2.82 2.99 

     

มาก 2.62  *  

ปานกลาง 2.82    

นอย 2.99    
     

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 24 พบวานิสิตระดบัปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ความเครียด

ของนิสิตโดยรวมทุกดาน จําแนกตามสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน พบวา นิสิตที่มีสัมพันธภาพระหวาง

นิสิตกบัเพื่อนมาก มีความเครียดแตกตางกับนิสิตที่มีสัมพนัธภาพระหวางนิสิตกับเพือ่นปานกลาง อยางมี

นยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



  59 

ตาราง 25 การทดสอบความแตกตางของความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัย 

     ศรีนครินทรวิโรฒ ดานทกัษะในการเรยีน จําแนกตามสัมพนัธภาพระหวางนิสิตกบัเพื่อน เปนรายคู 
 

มาก ปานกลาง นอย 
สัมพันธภาพระหวางนิสิตกบัเพื่อน Χ  2.69 3.00 3.13 

     

มาก 2.69  *  

ปานกลาง 3.00    

นอย 3.13    
     

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 25 พบวานิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มี สัมพันธภาพ

ระหวางนิสิตกบัเพื่อนมาก มคีวามเครียดดานทักษะในการเรียน แตกตางกับนิสิตที่ม ี สัมพันธภาพระหวาง

นิสิตกับเพื่อนปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 

 

ตาราง 26 การทดสอบความแตกตางของความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัย 

     ศรีนครินทรวิโรฒ ดานความสัมพันธกับเพื่อน จําแนกตามสัมพนัธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน เปนรายคู 
 

มาก ปานกลาง นอย 
สัมพันธภาพระหวางนิสิตกบัเพื่อน Χ  2.38 2.72 3.16 

     

มาก 2.38  * * 

ปานกลาง 2.72    

นอย 3.16    
     

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

  จากตาราง 26 พบวานิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ม ีสัมพันธภาพ 

ระหวางนิสิตกบัเพื่อนมาก มีความเครียดดานความสัมพันธกบัเพื่อน แตกตางกับนิสิตที่ม ีสัมพันธภาพระหวาง 

นิสิตกบัเพื่อนปานกลางและนอย อยางมนียัสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .05  สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 27 การเปรียบเทียบความเครียดของนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

     โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครอง 
 

ความเครียดของนิสิต แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

       

ระหวางกลุม 2 2.01 1.00 
ดานการจัดการเรียนการสอน 

ภายในกลุม 355 150.05 0.42 
2.388 0.093 

       

 รวม 357 152.07    
        

       

ระหวางกลุม 2 0.01 0.05 
ดานทักษะในการเรียน 

ภายในกลุม 355 195.92 0.55 
0.010 0.990 

       

 รวม 357 195.93    
        

       

ระหวางกลุม 2 4.46 2.23 
ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 

ภายในกลุม 355 191.38 0.53 
4.141 0.017 

       

 รวม 357 195.84    
        

       

ระหวางกลุม 2 1.15 0.57 
ดานความสัมพันธกับเพื่อน 

ภายในกลุม 355 212.13 0.59 
0.966 0.382 

       

 รวม 357 213.29    
        

       

ระหวางกลุม 2 1.21 0.60 
รวม 

ภายในกลุม 355 130.27 0.36 
1.651 0.193 

       

 รวม 357 131.48    
       

 

 จากตาราง 27 พบวา นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีการอบรม

เลี้ยงดูของผูปกครองตางกนั มคีวามเครียดโดยรวมไมแตกตางกนั เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความเครียด
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ของนิสิตดานสภาพแวดลอมทางการเรียนแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ .05 สวนดานอืน่ๆ ไมพบ

ความแตกตาง 

  เมื่อพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบเปนรายคูตามวิธี LSD 

ดังแสดงในตาราง 28 

                 

ตาราง 28 การทดสอบความแตกตางของความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัย 

     ศรีนครินทรวิโรฒ ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน จําแนกตามการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครอง เปน 

     รายคู 
 

แบบประชาธปิไตย แบบตามใจ แบบเขมขวด 
การอบรมเลี้ยงดูของผูปกครอง Χ  2.63 2.92 2.84 

     

แบบประชาธปิไตย 2.63  *  

แบบตามใจ 2.92    

แบบเขมขวด 2.84    
     

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 28 พบวา นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มี การอบรม

เล้ียงดูของผูปกครองแบบประชาธปิไตย มคีวามเครียดดานสภาพแวดลอมทางการเรียน แตกตางกบันิสิต

ที่มีการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครองแบบตามใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบ

ความแตกตาง 

 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย        

 1. เพื่อศึกษาความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

โดยรวมและเปนรายดาน 4 ดาน คอื ดานการจัดการเรยีนการสอน ดานทกัษะในการเรยีน ดานสภาพแวดลอม

ทางการเรียน และดานความสัมพันธกับเพือ่น 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

โดยรวมและเปนรายดาน 4 ดาน จาํแนกตามเพศ ภูมิลําเนา กลุมคณะวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฐานะ

ทางเศรษฐกิจของครอบครัว สัมพันธภาพระหวางนิสิตกบัเพื่อนและการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครอง 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตรและองครักษ ที่กําลังศึกษาอยูใน ปการศึกษา 2554 จํานวน 358 คน 
 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามความเครยีดของนิสิต ระดับ

ปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ดาน ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน ดานทักษะ

ในการเรยีน ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน และดานความสมัพนัธกบัเพือ่น มีจํานวนขอคําถามทัง้หมด 

60 ขอ แบบสอบถามทั้งฉบับ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.98 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ 

และหาคารอยละ 

 2. การศึกษาความเครียดในการเรียนของนิสิตชั้นปที ่ 1 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ โดย

การวิเคราะหหาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3. การเปรียบเทียบความเครียด ในการเรียนของนิสิตปริญญาตรี  ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน 4 ดาน จําแนกตามตัวแปร เพศ ภูมิลําเนา โดยใชการทดสอบ

ที (t-test) (Ferguson.  1981: 180) สวนตวัแปรกลุมคณะวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฐานะทางเศรษฐกิจ

ของครอบครัว สัมพนัธภาพระหวางนิสิตกบัเพื่อน และการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครอง ใชการวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis Of Variance) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ จึงทาํการทดสอบเปนรายคูโดยใชวิธี LSD 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที1่ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผลการวิจัยสรุปผลได ดังนี ้

 1. นิสิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความเครียด โดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับ

ปานกลาง 

 2. นิสิตชายและนสิิตหญิง มีความเครียดโดยรวมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดการเรียนการสอนและดานสภาพแวดลอมทางการเรียน

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 

 3. นิสิตที่ระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีภูมิลําเนาอยูในชุมชนเมือง

และนอกชุมชนเมือง มีความเครียดโดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน 

 4. นิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ศึกษากลุมคณะวิชาตางกัน 

มคีวามเครียดโดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน 

 5. นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตางกัน มีความเครียดโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความเครียดของนิสิตดาน

ความสัมพันธกับเพื่อนแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สวนดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 

 6. นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครวัตางกัน มีความเครียดโดยรวมไมแตกตางกนั เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความเครยีดของ

นิสิตดานทกัษะในการเรียน และดานความสัมพันธกับเพื่อนแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ .05 

สวนดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 

 7. นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่ 1 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ทีม่ีสัมพนัธภาพระหวาง

นิสิตกับเพื่อนตางกัน มีความเครียดโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวา ความเครียดของนิสิตดานทักษะในการเรียนและดานความสัมพันธกบัเพื่อน แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สวนดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 

 8. นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่ 1 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ทีม่ีการอบรมเลีย้งดูของ

ผูปกครองตางกัน มคีวามเครียดโดยรวมไมแตกตางกนั เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความเครียดของ

นิสิตดานสภาพแวดลอมทางการเรียนแตกตาง อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สวนดานอืน่ๆ ไมพบ

ความแตกตาง 
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การอภิปรายผล 
 1. จากการศึกษาความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ในดานการจัดการเรียนการสอน ดานทักษะในการเรียน ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน และดานความสมัพันธ

กับเพื่อน โดยรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับ

ปานกลาง ผูวจิัยจึงขอนาํเสนอการอภิปรายผลเปนรายดาน ดังตอไปนี ้

  1.1 ดานการจัดการเรียนการสอน จากการศกึษา พบวา นิสิตมีความเครียดในระดับปานกลาง 

ทั้งนี้เนื่องมาจาก นิสิตชัน้ปที ่1 เพิ่งเขาสูการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และการจดัการเรียนการสอน

ของนิสิตชั้นปที่ 1 จะเปนการจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งนิสิตทุกกลุมคณะวิชาตองเรียน

วิชาพืน้ฐานที่เหมือนกนั สอบวิชาพืน้ฐานที่เหมือนกนัยังไมเนนในวิชาเอก จึงทําใหนิสิตชัน้ปที่ 1 มีความเครียด

ไมมากนะ อีกทั้งอาจารยก็มกีารเตรยีมแผนการสอนและสามารถถายทอดเนื้อหาวิชาสามารถเลือกวิธีสอน

และเลือกสื่อการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชา รวมทั้งแนะนําเอกสารและตําราเรียนที่ใชในการศึกษาเพิ่มเติม

ใหกับนิสิต ดังที่ และ เยอรลาช และ อีลี (ณัฐพล พุมชุมพล.  2546: 12; อางอิงจาก Gerlach; & Ely.  1971: 24 – 25) 

ไดกลาววา ส่ิงที่ตองการพิจารณาสําหรับการดําเนินการเรียนการสอน คือ เลือกวิธีสอนใหเหมาะสมกับ

เนื้อหาสาระ จัดกลุมผูเรียนใหพอดีเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดมากที่สุด จัดเวลาใหพอเหมาะสมกับ

ความสามารถของผูเรียน จัดหองเรียนใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน เลือกสื่อการเรียนการสอน

ใหเหมาะกับเนื้อหาสาระ ซึง่สอดคลองกบังานวิจยัของ พรเทพ ไทยรักษ (2539: 184) ไดศึกษาทศันะของ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตอกระบวนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน 

ในดานกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา อาจารยมีการแจงวัตถปุระสงค กําหนดการสอนงานที่ทาํ และ

เงื่อนไขตางๆ ใหทราบอยางชดัเจน และกระตุนใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติม นอกจากนัน้นักศึกษา เหน็วา

จะไดรับประโยชนจากการทาํรายงานและการศึกษาคนควาตามที่อาจารยมอบหมาย เปนการกระตุนให

นักศึกษาไดรูจักคิด วิเคราะห วิจารณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความรูประสบการณระหวางนักศึกษา 

สอดคลองกับงานวิจัยของ สุกัญญา สุวรรณาคินทร (2535: 116) ศึกษาสภาพแวดลอมทางวิชาการของ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ ในทัศนะของผูบริหาร 

อาจารย และนักศึกษา พบวา ในดานการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยูในระดับกลาง  

  1.2 ดานทกัษะในการเรยีนการสอน จากการศกึษา พบวา นิสิตมีความเครยีดในระดับปานกลาง 

อาจเปนเพราะในการเรียนการสอนของนิสิตระดับอุดมศึกษา เนนใหนิสิตศึกษาคนควาดวยตนเอง และ

มุงเนนกระบวนการคิดวิเคราะหดวยตนเอง ฝกใหผูเรียนรูจักคิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน ในบางเรื่อง

นิสิตก็จัดการแกปญหาไดดีแตในบางเรื่องนิสิตก็ขาดทักษะในการแกไขปญหาและการเรียนการสอนของ

นิสิตระดับปริญญาตรี มีการใชภาษาอังกฤษในบางรายวชิา นิสิตบางคนมีปญหาในการอานทําความเขาใจ

ภาษาองักฤษในการคนควา การวเิคราะหวิจารณ และการนาํเสนอรายงาน เมื่อพิจารณาในรายขอบางประเดน็ 
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จะพบวา นิสิตมีความเครียดในระดับมาก เชน ประเด็นเกี่ยวกับการขาดทักษะในการใชภาษาอังกฤษใน

การเรียน มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไมดี งานทีอ่าจารยมอบหมายใหคนความีมากเกินไป ทําใหนิสิตรูสึกเครียด

และวิตกกังวล ซึ่งนิสิตบางคนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไมคอยดีจึงทําใหเกิดความวิตกกังวลดวยสาเหตุ

ที่กลาวมา จึงทําใหนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 มีความเครียดในระดับปานกลาง เมื่อพบปญหานิสิต

ก็ใหอาจารยเปนผูชีแ้นะแนวทาง ทาํใหผูเรียนสามารถเรยีนรู และจัดระบบใหเขากับการเรียนการสอนไดด ี

สงผลใหผูเรียนเกิดทักษะและเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังที ่อัจฉรา วงศโสธร  (2532: 1) กลาวา 

ทักษะในการเรยีนเปนองคประกอบสําคัญในกระบวนการเรียนรูของนกัศึกษา โดยชวยใหมีวธิีเสาะแสวงหา

ความรูในสาขาวิชาและปรับปรุงการเรียนของตนใหดีข้ึน สอคลองกับงานวิจยัของ ยุพาพนิ ศิรโพธิ์งาม 

วัลยา ตนัตโยทัย และ จริยา วทิยศุภร (2543: 193 – 200) ที่ศึกษาเรื่องความเครียด การเผชิญความเครียด

และแหลงประโยชนของนักศึกษาพยาบาลปริญญาโท ระหวางภาคการศึกษาแรก ผลการวิจัย พบวา สถานการณ

ที่นกัศึกษาพจิารณาวา เปนความเครียดจัดกลุมได 5 ดาน คือ ดานการขาดประสบการณในการคิดวเิคราะห 

วิจารณ สัมมนา และการนําเสนอ ดานปญหาและอุปสรรคในการอานทําความเขาใจภาษาอังกฤษ และ

นุสรา ตติไตรสกุล (2545: 78) ไดศึกษาปญหาการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสงู 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน พบวา นักศึกษามีปญหาการเรียน ดานผูเรียนโดยรวม 

อยูในระดับปานกลางเชนกนั 

  1.3 ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน จากการศึกษา พบวา นิสิตมีความเครียดในระดับปานกลาง 

ทั้งนี ้อาจเนื่องมาจากมหาวทิยาลยัมีเนื้อที่บริเวณคอนขางคับแคบ มสีถานทีพ่ักผอนคอนขางนอย เชน 

ในหองสมุดมีเอกสารใหศึกษาคนควานอยและมีเอกสารที่เกาจนเกินไป และดานสภาพแวดลอมของหองเรียน

นิสิตมีความเครียดในระดับนอย เชน ภายในหองเรียนรอนอบอาว ทําใหไมมีสมาธิในการเรียน ทั้งนีอ้าจ

เนื่องจากเพราะวา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ติดเครื่องปรับอากาศภายในหองเรียนใหนิสิตระดับ

ปริญญาตรี ทําใหนิสิตไมมีปญหาในเรื่องสภาพอากาศรอน จึงทําใหนสิิตมีความเครียดนอย ดวยเหตุผล

ดังกลาวจึงสงผลใหนิสิตปริญญาตรีชั้นปที่ 1 มีความเครียดดานสภาพแวดลอมทางการเรียนอยูในระดับ

ปานกลาง ดงัที่ วิจิตร วรุฒบางกูร (2524: 176) กลาววา สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนการสอน ซึ่ง

จะสนับสนุน และทําใหการเรียนการสอนสมบูรณนั้น บริเวณพักผอนหยอนใจ กเ็ปนสวนหนึง่ทีสํ่าคัญ 

อันไดแก บริเวณที่ใชนั่งเลน พักผอนหยอนใจ ริมอาคาร ริมสนามใกลสระใตตนไมใหรม เปนตน สถาบัน 

การศึกษา อาจสรางบรรยากาศใหรมร่ืนดวยไมยนืตน ศาลาพักรอน มานั่งใตตนไม สวนหยอมรองดอกไม 

ที่สามารถมองเห็นไดจากที่พกัผอนภายในอาคารหรือไมกระถางตามระเบียงและหนาหองเรียน ซึ่งคลาย

ความเครียดและความเบื่อหนายได ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของ ประสงค วงศาโรจน (2541: 87) ได

ศึกษาสภาพแวดลอมวทิยาลยัพลศึกษา จงัหวดัสมทุรสาคร ในทัศนะของผูบริหาร อาจารย และนกัศกึษา 

พบวา ผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา เหน็วา การใหบริการของหองสมุดมีความเหมาะสมอยูในระดับ
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ปานกลาง การบริการจัดหาทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน กับโครงการทุนกูยืมของรัฐใหแก

นักศึกษาที่มีฐานะยากจนใหมีอยางเพียงพอ แตการจัดบริการบางประการยังไมเหมาะสมตามความคาดหวัง

และสอดคลองกับงานวิจัยของ วินุ ทองพวง (2542: 108 – 115) ไดศึกษาเรื่อง สภาพแวดลอมวิทยาลัย

พลศึกษากรุงเทพตามทัศนะของอาจารย และนักศึกษา พบวา อาจารยและนักศึกษามทีัศนะตอสภาพแวดลอม

ในดานการบริการวิชาการอยูในระดับปานกลาง 

  1.4 ดานความสมัพนัธกบัเพื่อน จากการศึกษา พบวา นิสิตมคีวามเครียดในระดับปานกลาง 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นิสิตพึ่งเขามาเรียนในระดับอุดมศึกษาซึ่งตองทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน  ๆทั้งในหองเรียน

และนอกหองเรียน จึงอาจจะยังปรับตัวไดไมดีนัก เมื่อพจิารณาเปนรายขอในบางประเด็นพบวา นสิตมี

ความเครียดในระดับมาก เชน นิสิตรูสึกไมสบายใจเมื่อไมไดชวยเพื่อนทํางานกลุม เมื่อนิสิตไมไดทํางาน

กลุมชวยเพื่อนจึงอาจทาํใหนิสิตรูสึกวิตกกังวลไมไดมีสวนรวมดังที่ ฟลด และนวิคอมบ (พระมหามนตรี 

สามารถไทย.  2548: 132; อางอิงจาก Feldmen; & Newcomb. 1973: 78) กลาววา ลักษณะวัฒนธรรม

กลุมเพื่อนเปนองคประกอบทีสํ่าคัญที่สุดในประสบการณของนิสิต ลักษณะของนิสิตทีเ่หมือนกันจะนาํไปสู

ความสมัครสมานสามัคคีของกลุม เชน เพือ่นในชัน้เรียนไมใหความรวมมือในเรื่องการเรยีน มเีร่ืองขัดแยง

กับเพื่อนในชั้นเรียน ปรับตัวเขากับเพื่อน  ๆไดลําบาก ไมมีเวลาเขารวมกิจกรรมกับเพื่อน  ๆในชั้นเรียน และเมื่อ

มีปญหาไมปรึกษาใครเลยแมแตเพื่อนสนิท ตลอดจนไมใหความสนิทสนมกับเพื่อนที่ไมตองการเปนเพื่อน

ดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ อําพนั อองเอี่ยม (2541: 140) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม

มหาวิทยาลัยศรีปทุมในทัศนะของผูบริหาร อาจารย และนกัศึกษา พบวา นักศกึษามีทัศนะตอสภาพแวดลอม

มหาวิทยาลยัศรีปทุม ดานสงัคมกลุมเพื่อน มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง และงานวจิัยของชูชาติ 

ไชยเขตต (2538: 84) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยสยามในทัศนะของนักศึกษา 

ดานสังคม กลุมเพื่อนมีความเหมาะสมอยูอยูในระดับปานกลาง และงานวจิัยของ เบญจวรรณ บุญประกอบการ 

(2545: 52) ทีไ่ดศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสงูทีม่ีตอสภาพแวดลอม

ทางการศึกษา โรงเรียนพณิชการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสภาพแวดลอม

ทางการศึกษา ในดานสังคมกลุมเพื่อนมีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

 2. การเปรียบเทียบความเครียดในการเรียนของนิสิตปริญญาตรีชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โดยรวมและรายดาน จําแนกตามตัวแปร เพศ ภูมิลําเนา กลุมคณะวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฐานะทาง

เศรษฐกิจของครอบครัว สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพือ่น และการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครอง ผูวิจัยขอ

นําเสนอการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้  

  2.1 นิสิตชายและนิสิตหญิงมีความเครียด โดยรวมแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิ

ที่ระดบั .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตัง้ไว ทัง้นี้อาจเปนเพราะวานิสิตชายและนิสิตหญิงมีลักษณะการใช

ชีวิตที่แตกตางกัน ตั้งแตการอบรมเลี้ยงดูทีแ่ตกตางกนั ลักษณะบุคลิกภาพและอารมณมีความแตกตางกนั 
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ทั้งนิสิตชายและนิสิตหญงิจงึมีความเครยีดแตกตางกนั โดยนกัศกึษาชายมีการแสดงออกทางดานอารมณ

ที่รุนแรง และแปรปรวน ทาํใหมีสมาธิและความรับผิดชอบนอยกวานสิิตหญิง สวนนิสิตหญิง สามารถ

ควบคมุอารมณและมีความรับผิดชอบไดดกีวานิสิตชาย  ดังที ่สมชายธญัธนกลุ (2543: 38 – 40) กลาววา 

เพศชายจะแสดงความโกรธตอส่ิงตางๆ รุนแรงกวาเพศหญงิ และยังมีอารมณ และความสนใจที่แตกตางกนั 

สภาพสังคมกลุมเพื่อนแตกตางกัน ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของ สรอยศรี อนันตประเสริฐ (2544: 72) ที่

ทําการศึกษาเรื่องความเครียดและสุขภาพจิตของนักศึกษาแพทยแผนโบราณแบบประยุกต โรงเรียนอายุรเวช

วิทยาลัย (ชวีโกมารภัจจ) กรุงเทพมหานคร พบวา นักศกึษาแพทยแผนโบราณแบบประยุกต เพศชาย

และเพศหญงิมีสุขภาพจิตแตกตางกนั  

   เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดการเรียนการสอนและดานสภาพแวดลอม

ทางการเรียนแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิต ิทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก นิสิตชายและนิสิตหญิง เปนระยะ

วัยรุนตอนปลาย เปนวยัที่สภาพอารมณวุนวาย ไมคงที ่สุจริต สุวรรณชีพ (2535: 95) และเมื่อเขามาศึกษา

ในระดับอุดมศึกษา เปลีย่นจากโรงเรียนมาสูมหาวทิยาลยั จึงตองปรับตวัตัวตอส่ิงแวดลอมตาง  ๆที่อยูรอบตัว 

และนอกจากนั้นนิสิตยงัตองใชเวลาสวนใหญทุมเทใหกบัการเรียนเพือ่ใหตนเองประสบผลสําเร็จ สงผล

ใหนิสิตเกิดความเครียดได สอดคลองกับงานวิจยัของ วิลาวัลย วรศรีหิรัญ (2536: บทคัดยอ) ทําการศึกษา

ความเครียดของนิสิตปริญญาโท ในดานสภาพแวดลอมทางการเรียน วิชาเอกจิตวิทยาแนะแนว มหาวิทยาลัย

นเรศวร พบวา นิสิตหญิงมีความเครียดมากกวานิสิตชาย และงานวิจัยของ วรินทร รามสูต (2547: 102) 

ศึกษาแหลงความเครียดของนิสิตปริญญาตรีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั พบวา นิสิตหญิงมีการรับรูระดับ

ความเครียดในแหลงดานการเรียนสูงกวานิสิตชาย   

  2.2 นิสิตที่มีภูมิลําเนาตางกัน มคีวามเครียดโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปน 

ไปตามสมมุตฐิานที่ตั้งไว ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก ไมวานสิิตมาจากภูมิลําเนาเชนใด แตเมื่อเขามาอยูใน

มหาวิทยาลยัที่มีสภาพแวดลอมเดียวกัน สภาพภูมิอากาศคลายคลึงกัน อาหารการกินและการใชชีวิตใน

มหาวิทยาลัยนิสิตที่มีความคลายคลึงกัน นอกจากนั้นนสิิตสวนใหญที่อาศัยอยูในหอพักมักจะคุนเคยกัน

จงึมีปฏิสัมพนัธกับกลุมเพื่อนไดดี เมื่อมีปญหาดานการเรียนนิสิตก็สามารถขอคําปรึกษาเพื่อนที่อยูดวยกัน

ได การที่นิสิตไดปฏิสัมพันธรวมกนัในดานตางๆ มีการทาํกิจกรรมรวมกันแลกเปลีย่นเรียนรูกนั ทาํใหนิสิต

ปรับตัวไดดี อีกทั้งปจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาทําใหนิสิตรับรูถึงความเปนอยูสภาพแวดลอม

ตางๆและมีการเตรียมพรอมที่จะอยูรวมกนัในสงัคมสวนรวม นิสิตจึงปรับตัวไดทําใหนิสิตมีความเครียด

ไมแตกตางกัน ดังที่ ธอรพ (อรพินธิ์ ชูชม; และ อัจฉรา สุขารมณ.  2532: 8; อางอิงจาก Thorpe.  1995) 

กลาววา การที่บุคคลเขากับเพื่อนไดอยางมีความสุข มีสวนรวมในกลุมเขาสมาคมกับคนแปลกหนาได มี

ความพอใจในกฎเกณฑบุคคลนั้นก็จะสามารถอยูรวมในสงัคมใหมๆ ไดอยางมีความสขุ และเมื่อเขามาอยู

ในสังคมสวนรวมนิสิตจึงไมมีความเครียดแตกตางกัน สอดคลองกับ โสภาวดี บุณยฤทธิกิจ (2546: 71) 
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ทําการศึกษาภาวะสุขภาพจิตและการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พบวา นิสิตทีม่ีภูมิลําเนาตางกนัมีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน และ จรวยพร กาญจนโชติ (2536: 120) 

ทําการศกึษาเรื่องการปรับตัวและสุขภาพจติ ของนิสิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ภาคใต พบวา นิสิต

ที่มีภูมิลําเนาเดิมตางกันมีระดับสุขภาพจิต ทกุๆ ดานไมแตกตางกัน ทํานองเดียวกับ จุฬามณี จันทรมณี 

(2543: 83) ทาํการศกึษาเรื่องสุขภาพจิตของนกัศกึษาพยาบาล หลักสูตรประกาศนยีบตัรพยาบาลศาสตร 

ระดับตน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ในจังหวัดนนทบุรี พบวา นักศึกษาพยาบาลทีม่ีสถานที่เกิดตางกนั 

มีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน  

  2.3 นิสิตทีม่ีกลุมคณะวชิาตางกนั  มคีวามเครยีดโดยรวมและรายดานไมแตกตางกนั ซึง่ไมเปน 

ไปตามสมมุตฐิานที่ตั้งไว ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากนิสิตปริญญาตรีชั้นปที่ 1 มีวฒุิภาวะและความพรอมใน

การศึกษาในสาขาวิชาที่ตนถนัดและสนใจ ทําใหนิสิตเกิดความภาคภูมิใจและมั่นใจในตนเองวา จะสามารถ

ศึกษาไดสําเรจ็ตามระยะเวลาทีม่หาวทิยาลยักาํหนด นอกจากนี้ลักษณะการเรียนการสอนของแตละสาขา 

วิชา ไมมีความแตกตางกันมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งนิสิตชั้นปที่ 1 ตองเรียนรายวิชาพื้นฐาน และเรียน

เปนกลุมใหญ มีการทํากิจกรรมรวมกันและรวมแสดงความคิดเห็นในดานตางๆ ทําใหสามารถทํางานรวมกับ

กลุมเพื่อนไดเปนอยางดี ส่ิงเหลานี้จึงไมสงผลถึงความแตกตางของความเครียด และเอื้อใหนิสิตที่ศึกษา

ตางสาขาวิชากันมีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน ดังที ่พรพิมล เจียมนาคินทร (2539: 73) กลาวา วัยรุน

ตองการอิสระ เสรีในดานการคบเพื่อน ซึ่งไดคบเพื่อนตามความพอใจหรือการไดอยูกับกลุมเพื่อน จะชวย

ใหวันรุนสมารถปรับตัวและอยูรวมกับกลุมเพื่อนไดดี ส่ิงเหลานี้สงผลใหนิสิตมีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน 

 ซึ่งสอดคลองกับ ประภาวดี เหลาพูนสุข (2539: 138) ทําการศึกษาเรื่อง ปญหาสุขภาพจิตของนิสิตชั้นปที่ 1 

มหาวิทยาลยับูรพา จังหวัดชลบุรี พบวา นิสิตที่ศึกษาในคณะตางกัน มีสุขภาพจิตไมแตกตางกนั และ

งานวิจัยของ ดรุณรัตน ผลสวัสดิ์ (2544: 87) ทําการศึกษาเรื่อง การปรับตัวและสุขภาพจิตของนักศึกษา

โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลากรประจําการ (กศ.บป.) สถาบันราชภัฏพระนคร พบวา นักศึกษาที่

ศึกษาอยูในคณะวิชาตางกนั มีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน 

  2.4 นิสิตทีม่ีผลสมัฤทธิท์างการเรียนตางกัน มคีวามเครียดโดยรวมไมแตกตางกนั ซึง่ไมเปน 

ไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานิสิตชั้นปที ่1 มีการจัดการเรียนการสอนเรียนวิชาพื้นฐาน

ที่เหมอืนกนั ระบบการเรยีนการสอนเปนแบบจดคาํบรรยายจากการฟง นิสิตตองพึง่พาตนเองดวยการคิด

และตัดสนิใจดวยตนเอง ฉะนัน้การเรียนในระดับช้ันปที ่ 1 จึงเปรยีบเสมอืนการเริม่ตนแสดงศกัยภาพทาง 

ดานการเรียนที่เทาเทียมกนั คือ ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนเปนแบบระดบัอุดมศึกษา จงึไมสงผลตอ

ความเครียดในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตางกัน ดังที่ ทองเรียน อมรัชกุล (2525: 39) กลาววา นิสิตชั้นปที่ 1 

เขามาศึกษาในมหาวทิยาลัย เพื่อความสาํเร็จในเชิงวิชาการ มรความสนใจในการศึกษาหาความรู ความคิด

ตางๆ ทาํใหนสิิตปรับตัวเขากับสภาพทางวิชาการและอาจารยผูสอนในสาขาวิชาทีน่สิิตศึกษาอยูไดงาย 
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ส่ิงเหลานี้สงผลใหนิสิตทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีความเครียดไมแตกตางกนั สอดคลองกับ 

สรอยศรี อนันตประเสริฐ (2544: 83) ทําการศึกษาเรื่อง ความเครียดและสุขภาพจิตของนักศกึษาแพทย

แผนโบราณแบบประยุกต โรงเรียนอายุรเวท (ชีวกโกมารภัจจ) พบวา นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แตกตางกัน มีความเครียดไมแตกตางกัน  

   เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นิสิตทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลาง มี

ความเครียดดานความสัมพนัธกับเพื่อนแตกตางกับนิสิตทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูง อยางมนีัยสาํคัญ

ทางสถิติที่ระดบั .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระดับสูง อาจมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน เชน การตั้งใจศึกษาเลาเรียน มีการแบงเวลาในการทํางานทีไ่ดรับ

มอบหมาย มีการจัดสรรเวลาที่เหมาะสมกบัการเรียน มีการใชเวลาเพื่อทบทวนบทเรียน มีความพยายาม 

และมพีฤติกรรมทีป่รับตนเองเขากบัเพื่อนเขาสภาพแวดลอมทางการเรยีนในมหาวทิยาลยั เชน การศกึษา

หาความรูในหองสมุด การเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และมีความสนใจดานตางๆ มากวานิสิตที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับตํ่ากวา ดังที ่ธิติยา จตุวงศ (2546: 75 – 76) ศึกษาเรื่องลักษณะนิสิต

ของคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นิสิตทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง

และตํ่า มีลักษณะในการเรียนดานตางๆ โดยรวมแตกตางกนั โดยนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มี

ลักษณะดานวชิาการแตกตางกับนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง  

  2.5 ผลการวิจยันิสิตที่ม ีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตางกนั มีความเครียด โดยรวม

ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนิสิตมีวัยที่ใกลเคียงกัน ซึ่งสวนใหญ

นิสิตจะไดรับไดมาจากบิดามารดาและผูปกครองเปนหลกั และเนื่องจากนิสิตอยูในวัยศึกษาเลาเรียน กจ็ะ

ใชจายเกี่ยวกบัเรื่องการเรียนเปนสวนมาก จึงมีความเครียดโดยรวมไมแตกตางกัน     

   เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นิสิตที่มฐีานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูงและฐานะ 

ทางเศรษฐกิจของครอบครัวปานกลาง มคีวามเครียดดานทักษะในการเรียน แตกตางกับนิสิตทีม่ีฐานะ

ทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา และนิสิตทีม่ีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวปานกลาง มีความเครียด

ดานความสัมพันธกับเพื่อนแตกตางกับนสิิตที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา อยางมนีัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05  สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากองคประกอบหลายประการ 

เชน นิสิตที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง มกีารเตรียมพรอมในการเขาศึกษาตอ 

และคาจายอื่นๆ และนิสิตที่มฐีานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง มีโอกาสและมีรายไดเพียงพอกับรายจาย

ในครอบครัว มีความสามารถในการใชจายในชีวิตประจาํวนั จึงทําใหนิสิตที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัวสูงและฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวปานกลาง ไมตองกังวลในเรื่องของคาใชจายตางๆ ใน

การเรียน อาจจะสงผลตอความเครียดในดานทักษะในการเรียน แตกตางกับนิสิตที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ

ของครอบครัวต่ํา ที่อาจสงผลความเครียดในดานของทักษะในการเรียน เพราะกังวลในเรื่องของคาใชจาย
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ในชีวิตประจําวัน อุปกรณในการสงเสริมการเรียน ดังที่ สุธีรา ทันสมัย (2548: 74) ศึกษาองคประกอบที่มี

อิทธิพลตอความวิตกกังวลในการประกอบอาชีพครู ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี พบวา นิสิตที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง 

มีความกังวลในการเรียนนอย สอดคลองกับงานวิจัยของ วณี เทศนธรรม (2541: 78) ศึกษาเรื่องความเครียด

ของนกัศึกษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ศรีธัญญา พบวา นักศึกษาทีม่ีคาใชจายตอเดือน

ตางกัน มีความเครียดไมแตกตางกัน 

  2.6 ผลการวิจยันิสิตที่มี สัมพนัธภาพระหวางนสิิตกับเพื่อนตางกนั มีความเครียดโดยรวม

และเปนรายดานแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตัง้ไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่นิสิตระดับช้ันปที่ 1 

เขามาศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตองปรับตัวทั้งในดานการเรียน สภาพแวดลอมใหมๆ ภายในมหาวทิยาลัย

และปรับตัวตัวดานสมัพนัธภาพระหวางเพื่อนกบันิสิต หากนิสิตมีสัมพันธภาพกับเพื่อนมากก็จะสงผลดี

ในเรื่องการเรียน เพราะจะไดมีเพื่อนคอยปรกึษาคอยแนะนาํในเรื่องที่ตนเองไมเขาใจ แตหากนิสิตมีสัมพันธภาพ

กับเพื่อนนอยก็อาจจะสงผลใหนิสิตเครียดหรือวิตกกงัวลในเรื่องของการเรียน เพราะขาดเพื่อนใหคําปรึกษา

และแนะนํา 

   เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นิสิตที่มีสัมพนัธภาพระวางนิสิตกับเพื่อนมาก มีความเครียด

ดานทักษะในการเรียน แตกตางกับนิสิตที่มีสัมพันธภาพ ระหวางนิสิตกับเพื่อนปานกลาง และนสิิตที่มี 

สัมพันธภาพระวางนิสิตกับเพื่อนมาก มีความเครียด ดานความสัมพนัธกับเพื่อน แตกตางกับนสิิตที่มี 

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกบัเพื่อนปานกลาง อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบ

ความแตกตาง ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากนิสิตทีม่ีความสัมพนัธที่ดีกับเพื่อน จะไมมีปญหาในดานอารมณและ

จิตใจ ทําใหมสีมาธิในการเรยีนสงู มีความตั้งใจในการเรียนสูง เมื่อมปีญหาในการเรียนก็สามารถถาม

หรือปรึกษากับเพื่อนได จึงทําใหมีทักษะในดานการเรียนมีประสิทธิภาพดีกวา ซึ่งตรงขามกับนิสิตที่มี

ความสัมพันธกับเพื่อนปานกลางหรือนอย มักเกิดปญหาในดานอารมณ และจิตใจ อาจมีความรูสึกวา

ตนเองไมมีเพือ่น เมื่อมีปญหาในการเรียนจึงไมสามารถปรึกษาเพื่อนได อาจจะสงผลใหการเรียนแยลง 

ประกอบกับนสิิตเมื่อเรียนในระดับอุดมศึกษา สวนใหญตองเรยีนรวมกันและทาํกจิกรรมรวมกนักบัเพือ่นๆ  

จึงจําเปนตองมีการชวยเหลือพึ่งพาอาศัยกันและกันทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน เพื่อใหเกิดความสําเร็จ

ดานการเรียน ก็ยอมสงผลใหนิสิตมีความสุข ดังที่ ฟลด และ นิวคอมบ (พรมหามนตรี สามารถไทย.  

2548: 132; อางอิงจาก Feldmen; & Newcomb.  1973: 78) กลาววา ลักษณะวฒันธรรมกลุมเพื่อน 

เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในประสบการณของนิสิต ลักษณะของนิสิตที่เหมือนกันจะนําไปสูความสมัค-

สมานสามัคคีของกลุม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ หวังวิวัฒนเจริญ และสารมุขดี (2539: 78 – 86) 

ที่ไดศึกษาระดับความเครียดและสาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียดของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล

เกื้อการุณย พบวา ปจจัยที่เปนสาเหตุใหเกิดความเครียด ไดแก ความสัมพันธระหวางนักศึกษากับเพื่อน 
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และสอดคลองกับ รัชนี อัศวรุงนิรันดร และ วันเพ็ญ หวังววิฒัเจริญ (2536: 117) ที่ไดศึกษาระดับความเครียด

และสาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียดของนิสิตแพทยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่พบวา สาเหตุที่ทาํให

เกิดความเครียด และปจจัยที่มีความสมัพันธกับการมปีญหาสุขภาพจิตของนิสิตแพทย มหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ ไดแก ความสัมพันธกับเพื่อน 

  2.7 นิสิตที่มีการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครองตางกัน มีความเครียดโดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่ง

ไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตัง้ไว ทัง้นี้อาจเพราะวา สภาพครอบครัวในสังคมไทยมคีวามใกลชดิ สนทิสนม 

และมีความผกูพันกัน ซึ่งครอบครัวเปนสถาบันทีเ่ล็กที่สุดแตมีความสําคญัที่สุดในการอบรมเลี้ยงดู หลอหลอม

บุคคลในครอบครัวใหเติบโตเปนผูใหญ และประพฤติตนปฏิบัติตนไปในทางที่ดีงามใหเปนที่ยอมรับของ

สังคม ดงัที่ วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์ (2536: 38) กลาววา การอบรม เลีย้งดู เปนสิ่งสาํคัญตอพัฒนาการ

ของลูกมาก การอบรมเลี้ยงดูเปนปจจัยทีสํ่าคัญมาก ซึ่งจะสงผลใหเขามีบุคลิกภาพที่ดี มีการปรับตัวตอ

ปญหาตางๆ ไดดี สอดคลองกับ จุฬาลักษณ รุมวิริยะพงษ (2542: 64) ทําการศกึษาเรื่องการปรับตัว

และภาวะสุขภาพจิตของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาแรก 

ปการศึกษา 2542 พบวา นสิิตที่มีการอบรมเลี้ยงดูแตกตางกนั มีคะแนนความเครียดในแตละดาน และ

โดยรวมแตละดานไมแตกตางกนั  

   เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นิสิตที่มกีารอบรมเลี้ยงดขูองผูปกครองแบบประชาธปิไตย 

มีความเครียด ดานสภาพแวดลอมทางการเรียนแตกตางกับนิสิตที่มีการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครองแบบ

ตามใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนิสิต

ที่มีการอบรมเลีย้งดูของผูปกครองแบบประชาธิปไตย ไดรับการอบรมรมเลี้ยงดูที่ไดรับการเอาใจใสอยางใกลชิด 

ผูปกครองใหความเขาใจกับบุตร ใหบุตรมีอิสระในการคิดและตัดสินใจและแกปญหาดวยตนเองอยางมี

เหตุผล ซึ่งมีวธิีการอบรมเลีย้งดูอาจจะแตกตางกับการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครองแบบตามใจ ที่ไดรับ

การอบรมเลีย้งดูจากผูปกครองใหบุตรเปนผูตัดสินใจเองในการกระทําใดๆ โดยปราศจากการมีเหตุและผล 

ซึ่งการอบรมเลี้ยงดูดวยวิธีททีีแ่ตกตางกันออกไปยอมมีอิทธิพลตอสภาพจิตใจ และเมื่ออยูในสภาพแวดลอม

ที่แตกตางออกไปสงผลใหนิสิตไมมีความอดทน ไมตอสูชีวิต เมื่อเกิดปญหาเฉพาะหนาก็ไมสามารถที่จะ

แกไขปญหาดวยตนเอง ทําใหนิสิตเกิดความเครียด เมือ่ตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหมๆ ซึ่ง

สภาพแวดลอมอาจจะสงผลกระทบตอการเรียนรู และนิสิตเกิดความทอแทในการเรียน ขาดแรงจูงใจใน

การเรียน ดังที่ มุสเสน (อธิษฐาน อนุรักติพันธุ.  2546: 32; อางอิง จาก Mussen.  1963: 193) กลาววา 

การอบรมเลี้ยงดูในระยะตนของชีวิต ควรมีพื้นฐานของความรักความอบอุนเปนสําคัญ และเมื่อโตขึ้น เขา

จําเปนที่จะตองไดรับส่ิงแวดลอมที่จะเสริมสรางพฒันาการใหกวางออกไป ดังนัน้สภาพแวดลอมของผูเรียน 

ทัศนคติของพอแม จึงมีอิทธพิลตอผูเรียนมาก  
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ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  จากการศึกษาเรื่องความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ชั้นปที ่1 มี 4 ดาน ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน ดานทักษะในการเรียน ดานสภาพแวดลอมทาง 

การเรียน และดานความสัมพันธกับเพื่อน ผูวิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  1.1 ดานการจัดการเรียนการสอน จากการศึกษาพบวา นิสิตมคีวามเครียดในระดับปานกลาง 

ทั้งนี้อาจารยผูสอนควรใหนิสิตมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน เชน การอภิปรายในชั้นเรียน การตอบ

คาํถามในชั้นเรียน และอาจารยควรมีคําแนะนําทางดานการเรียนมีการเพิ่มทักษะการจัดการเรียนสอนที่

ทันสมยัเพื่อปูพื้นฐานใหกับนิสิตที่มีปญหาดานการเรียน และสามรถใหคําปรึกษาแกนสิิตได และมีอุปกรณ

การเรียนการสอนที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา เพื่อใหนิสิตมีปญหาดานการเรียน สามารถเรียนได อยางมี

ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน  

  1.2 ดานทกัษะในการเรียน จากการศึกษาพบวา นิสิตมีความเครยีดในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา นสิิตควรไดรับการพัฒนาทักษะดังตอไปนี้ คอื สงเสริมใหนสิิตมีทักษะในการใช

ภาษาอังกฤษ เนื่องจากนิสิตมีอุปสรรคในการอานทําความเขาใจภาษาอังกฤษทั้งในการคนควา การวิเคราะห

วิจารณ และการนําเสนอรายงาน เพื่อใหนิสิตมีทักษะในการเรียนมากขึ้น มหาวทิยาลัยควรสงเสริมและ

สนับสนุนการเรียนในภาษาอังกฤษใหมากขึ้น รวมทั้งเชิญวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญทางดานภาษาอังกฤษ

มาใหความรูแกนิสิต เพื่อใหนิสิตมีทักษะในดานการใชภาษาอังกฤษ 

  1.3 ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน จากการศึกษาพบวา นิสิตมีความเครียดในระดับปานกลาง 

ดั้งนั้นมหาวิทยาลัยและผูมีสวนเกี่ยวของจึงควรจัดสภาพแวดลอมในมหาวทิยาลัย ใหเอ้ืออํานวยในการเรียน 

เชน สถานทีพ่กัผอนควรจัดใหมีจํานวนที่เพียงพอสําหรบันิสิต การใหบริการของหองสมุด ควรใหมีตํารา

และเอกสารที่ทันสมัย ทั้งในประเทศและนอกประเทศ และมีจํานวนที่เพียงตอนิสิต เพื่อนิสิตจะไดศึกษา

คนควา มีความรูไปพัฒนาประเทศตอไป 

  1.4 ดานความสมัพนัธกบัเพื่อน จากการศึกษาพบวา นิสิตมคีวามเครียดในระดับปานกลาง 

เพื่อใหนิสตมีความสัมพนัธกบัเพื่อนที่ดีข้ึน มหาวิทยาลยัควรมีกิจกรรมหลักสูตรที่สงเสริมความสัมพนัธที่ดี

ระหวางรุนพี่รุนนอง เพื่อสรางความสาสามัคคีในหมูคณะ และควรเปนกิจกรรมที่เสริมความสัมพันธไป

ในทางที่ดีและเหมาะสม และการมีความสามัคคีที่ดีนั้นเพือ่ใหนิสิตลดความความเครียดในดานความสัมพันธ

กับเพื่อนนอยลง 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรศึกษากลุมตัวอยางนิสิตระดับปริญญาตรีจากสถาบันอ่ืน หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ทั้งที่เปน

ภาครัฐและเอกชน 
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  2.2 ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลตอความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี เชน ควรศึกษา

นิสิตในระดับช้ันปอ่ืนๆ  

  2.3 ควรศึกษาความเครียดของนสิิตระดับปริญญาตรี โดยการเปรียบเทยีบกลุมศึกษาใน

สถาบนัเดียวกนัแตอยูในสถานที่ตางกนั 

  2.4 ควรศึกษาเปรียบเทียบความเครียดของนิสิตในดานการเรียนของนิสิต มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ในสวนกลางและวิทยาเขต 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เรื่อง ความเครียดของนสิิตระดับปรญิญาตรี ชั้นปที่ 1 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 
 

คําชี้แจง: ในการตอบแบบสอบถาม  

            แบบสอบถามนี้มีจดุมุงหมายเพื่อศึกษาความเครยีดของนิสิต ระดบัปริญญาตรีชัน้ปที่ 1 มหาวทิยาลยั

ศรีนครนิทรวโิรฒ เพือ่เปนขอมูลเบื้องตนในการหาแนวทางชวยเหลือใหนิสิตจัดการกบัความเครยีด ดังนัน้

จึงขอความอนเุคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามใหตรงกับความคิดเหน็ของทานมากที่สุด คําตอบ

ของนิสิตไมมีขอถูกหรือขอผิดและไมมีผลกระทบแตอยางใด คําตอบทัง้หมดจะเก็บเปนความลับไมเปดเผย

ใหผูอ่ืนทราบ แบบสอบถามชุดนี้มีทัง้หมด 2 ตอนดังนี ้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความเครียดของนิสิต แบงเปน 4 ดาน ไดแก 

  1. ดานการจัดการเรียนการสอน 

  2. ดานทักษะในการเรียน 

  3. ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 

  4. ดานความสัมพันธกับเพื่อน 

 

  ผูวิจัยขอแสดงความขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือมา ณ โอกาสนี ้

                                                                                                                    

 

                  น.ส.ธัญญารัตน จันทรเสนา 

               นิสิตปริญญาโท การอุดมศึกษา 

               มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบสอบถาม 
 
เรื่อง ความเครียดของนสิิตระดับปรญิญาตรี  ชัน้ปที่1 มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
 
ตอนที่1      แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง:     โปรดทําเครื่องหมาย     ลงใน  ตามความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 

 

1. เพศ 

  ชาย          หญิง 

 

2. กลุมคณะวิชาที่ทานกําลงัศกึษาอยู 

   กลุมคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก คณะมนุษยศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร  

คณะสังคมศาสตร  คณะศึกษาศาสตร  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยโพธวิิชชาลัย วิทยาลัย

นานาชาต ิเพือ่ความยัง่ยนื และสํานกัวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ 

  กลุมคณะวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ  ไดแก  คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร  

คณะทันตแพทยศาสตร คณะสหเวชศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  และคณะพลศึกษา 

  กลุมคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ไดแก  คณะวทิยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร  

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร 

 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  ต่ํากวา 2.50        2.50 – 2.99 

  3.00 ข้ึนไป 

 

4. ภูมิลําเนา 

  ในชุมชนเมือง        นอกชมุชนเมอืง 

 

5. ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว    

  ฐานะทางเศรษฐกิจสูง (ครอบครัวมีรายไดสูงกวารายจาย) 

  ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง (ครอบครัวมีรายไดพอๆ กับรายจาย) 

   ฐานะทางเศรษฐกิจตํ่า (มีรายไดเฉล่ียต่ํากวารายจาย) 
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6. สัมพันธภาพระหวางนิสิตกบัเพื่อน 

  ระดับมาก         ระดับปานกลาง 

   ระดับนอย 

 

7. การอบอมรมเลี้ยงดูของผูปกครอง 

   แบบประชาธปิไตย       แบบละเลย  

  แบบตามใจ         แบบเขมงวด 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่วกับความเครียด แบงเปน 4 ดาน คือ ดานการจัดการ เรียนการสอน ดาน

ทักษะการเรียน ดานสภาพแวดลอม ดานความสัมพนัธกบัเพื่อน 

 

คําชี้แจง: แบบสอบถามฉบบันี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกบัความเครียด แบงเปน 4 ดาน คือ ดานการจัด 

การเรียนการสอน ดานทักษะการเรียน ดานสภาพแวดลอม ดานความสัมพันธกับเพือ่น โปรดทาํ

เครื่องหมาย ลงในชองตวัเลือก ที่เปนจริงของตัวทานมากที่สุด 

 

ระดับความคดิเห็น 

ขอ ขอความ เปนจริง 

มากที่สุด 

เปนจริง 

มาก 

เปนจริง 

ปานกลาง 

เปนจริง

นอย 

เปนจริง

นอยที่สุด 

 

1 

ดานการจัดการเรียนการสอน 
การจัดเนื้อหาวิชาในแตละรายวิชามีมากเกินไป 

     

2 กิจกรรมการเรยีนมีความตงึเครียดเกินไป ทําให

นิสิตรูสึกไมอยากเขาเรียน 

     

3 ในการสอบในแตละรายวิชา ใหเวลาทําขอสอบ

นอยเกนิไป 

     

4 การเรียนการสอนสวนใหญใชการบรรยายเพียง

อยางเดยีว โดยไมเนนภาคปฏิบัติ ทําใหนิสิตไม

รูสึกไมสนุกกบัการเรียน 

     

5 อาจารยไมไดระบุวัตถุประสงคของการจัดการ

เรียนการสอนใหชัดเจน ทาํใหนิสิตเกิดความ

สับสน 

     

6 อาจารยไมเปดโอกาสใหนิสิตและเพื่อนๆมีสวน

รวมในการวางแผนการเรียน ทําใหนิสิตรูสึกไม

สบายใจ 

     

7 บางครั้งอาจารยสอนเรื่องยากกอนเรื่องงายทาํให

นิสิตเกิดความสับสน 
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ระดับความคดิเห็น 

ขอ ขอความ เปนจริง 

มากที่สุด 

เปนจริง 

มาก 

เปนจริง 

ปานกลาง 

เปนจริง

นอย 

เปนจริง

นอยที่สุด 

 

8 

ดานการจัดการเรียนการสอน (ตอ) 
อาจารยไมคอยยอมรับฟงความคิดเห็นของนิสิต 

ทําใหนิสิตไมอยากเรียน 

     

9 บรรยากาศในหองเรียนไมสงเสริมตอการเรียน

เทาที่ควร เชน อากาศรอนจนรูสึกหงุดหงดิ 

     

10 นิสิตรูสึกอึดอัด เมื่อบรรยากาศในการเรียนเต็ม

ไปดวยความตงึเครียด 

     

11 อาจารยไมเปดโอกาสใหนิสิตแสดงความคิดเห็น

ในชั้นเรียน เนือ่งจากกลัวเสยีเวลา 

     

12 ในการเรียนการสอนอาจารยไมไดระบุ

หลักเกณฑในการประเมนิผลการเรียน ทําให

นิสิตเตรียมตัวไมถูก 

     

13 การจัดแบงเวลาเรียนในแตละวิชา ไมเหมาะสม

กับกิจกรรมการเรียนการสอน 

     

14 ขอทดสอบที่ใชในการวัดผลประเมินผลการเรียน

แตละครั้ง มีความยากมากเกินไป ทําใหนสิิตรูสึก

ทอแท 

     

15 อาจารยไมอธบิายขอบกพรองทีพ่บจากการ

วัดผลประเมิน  ทาํใหนิสิตกงัวลใจ 

     

 

16 

ดานทักษะในการเรียน 
นิสิตขาดทักษะในการใชภาษาอังกฤษ ทาํใหรูสึก

กังวลใจ                        

     

17 นิสิตขาดทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการ

เขียน ทําใหนสิิตรูสึกทอใจ 

     

18 นิสิตขาดทักษะการฟง เพื่อพัฒนาความรูของ

ตนเอง ทาํใหนิสิตรูสึกทอใจ 
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ระดับความคดิเห็น 

ขอ ขอความ เปนจริง 

มากที่สุด 

เปนจริง 

มาก 

เปนจริง 

ปานกลาง 

เปนจริง

นอย 

เปนจริง

นอยที่สุด 

 

19 

ดานทักษะในการเรียน (ตอ) 
นิสิตขาดทักษะในการอาน ทําใหนิสตรูสึกกังวลใจ 

นิสิตขาดทักษะในการสื่อสารที่ดี ทาํใหนิสิตรูสึก

กังวลใจ 

     

21 นิสิตไมสามารถอธิบายส่ิงยากใหเขาใจไดงาย      

22 นิสิตขาดความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

     

23 ในการเรียน นสิิตไมสามารถใชภาษาเพื่อสะทอน

ความคิดเหน็ของตนเองได 

     

24 นิสิตรูสึกไมคอยมีความมั่นใจในการ นาํเสนอ

รายงานหนาชัน้เรียน 

     

25 ในขณะทาํขอสอบ นิสิตรูสึกวิตกกงัวลและสับสน 

กลัวทาํขอสอบไมได 

     

26 นิสิตไมสามารถพูดแสดงความคิดเหน็จากเรื่องที่

ฟงได 

     

27 นิสิตรูสึกทอใจเมื่อไดรับมอบหมายใหทํารายงาน

เพราะขาดทักษะในการเขียน 

     

28 นิสิตคนควาเอกสารงานวิจัยจากหองสมุดไมได 

เนื่องจากความรูภาษาอังกฤษไมดีพอทําใหนิสิต

เกิดความทอใจในการคนควา 

 

 

 

    

29 นิสิตขาดทักษะในการใชคอมพิวเตอรในการศึกษา

คนควาขอมูลตางๆ ทําใหนสิิตรูสึกทอใจ 

     

30 นิสิตขาดความรูความเขาใจในการอานบทความ

วิเคราะห 
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ระดับความคดิเห็น 

ขอ ขอความ เปนจริง 

มากที่สุด 

เปนจริง 

มาก 

เปนจริง 

ปานกลาง 

เปนจริง

นอย 

เปนจริง

นอยที่สุด 

 

31 

ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 
ในหองสมุดมีเอกสารที่เกี่ยวของในการทํา

รายงานใหศึกษาคนควานอย  ขาดแหลง

คนควาที่เพียงพอ 

     

32 นิสิตรูสึกหงุดหงิดที่หองเรียนไมเพยีงพอในการ

เรียนการสอน 

     

33 หองสมุดใหบริการยืมหนงัสอื ในระยะเวลานอย

เกินไป 

     

34 นิสิตรูสึกหงุดหงิดกับเวลาทีห่องสมุดเปดใหใช

บริการ 

     

35 ในหองสมุดมีเอกสารตําราใหศึกษาคนควานอย

ในบางวิชา ทาํใหนิสิตไมสามารถคนควาได 

     

36 นิสิตไมไดรับความอาํนวยสะดวกในการขอใช

อุปกรณการเรียนการสอน 

     

37 ส่ือการเรียนการสอนที่ไมเพยีงพอกับจํานวน

นิสิต 

     

38 นิสิตรูสึกหงุดหงิดในสภาพของชั้นเรียนทีไ่ม

เอื้ออํานวยตอกิจกรรมการเรยีนการสอน เชน 

อากาศรอน แสงสวางไมเพยีงพอ เปนตน 

     

39 นิสิตมักจะไมคอยไดใชเครื่องมือในการใช

ประกอบการนาํเสนองาน เนือ่งจากชํารุดบอย 

     

40 การจัดระบบการลงทะเบียนลาชา ทาํใหนสิิต

รูสึกรําคาญใจ 

     

41 มหาวิทยาลยัประกาศผลการเรียนชามากทําให

นิสิตรูสึกเบื่อ 
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ระดับความคดิเห็น 

ขอ ขอความ เปนจริง 

มากที่สุด 

เปนจริง 

มาก 

เปนจริง 

ปานกลาง 

เปนจริง

นอย 

เปนจริง

นอยที่สุด 

 

42 

ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน (ตอ) 
การประชาสมัพันธขาวสารทางวิชาการของ

มหาวิทยาลยัมักไมทัว่ถงึ เชน การให

ทุนอุดหนนุวิจยั ทาํใหนิสิตรสึูกหงุดหงิดใจ 

     

43 ภายในหองสมุดเสียงดังมาก เชน เสยีงคยุกัน

ทําใหนิสิตไมมีสมาธิในการอานหนงัสือ 

     

44 พื้นที่ภายในหองสมุดมีความคับแคบไมที่นั่ง

สําหรับศึกษาคนควาทําใหนิสิตรูสึกอึดอัด 

     

45 สถานทีน่ั่งพักผอนในมหาวทิยาลยัไมคอย

เพียงพอ ทาํใหนิสิตรูสึกไมพอใจ 

     

 

46 

ดานความสมัพันธกับเพือ่น 
นิสิตรูสึกอึดอัด เมื่อตองเขากลุมทาํงานกบั

เพื่อนที่ไมใชเพื่อนสนิท 

     

47 การทาํงานกิจกรรมทางวิชาการไมประสบ

ผลสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากไมมีเวลารวมกลุม

กับเพื่อน 

     

48 เพื่อนในชั้นเรียนของนิสิตไมคอยใหความ

ชวยเหลือและรวมมือกนัในเรื่องการเรียน 

     

49 ในหองเรียนของนิสิต มีการแขงขันดานการเรียน

ระหวางเพื่อนตางกลุม เชน การนาํเสนอผลงาน

กลุมหนาชัน้เรยีน ทาํใหนิสิตรูสึกกังวลใจ 

     

50 เมื่อนิสิตมีปญหา นิสิตไมปรึกษาใครเลยแมแต

เพื่อนสนทิ เนือ่งจากกลัวเพือ่นทกุขใจดวย 

     

51 เพื่อนในกลุมไมคอยยอมรับความคิดเหน็ของ

นิสิต ทาํใหนิสิตรูสึกไมสบายใจ 
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ระดับความคดิเห็น 

ขอ ขอความ เปนจริง 

มากที่สุด 

เปนจริง 

มาก 

เปนจริง 

ปานกลาง 

เปนจริง

นอย 

เปนจริง

นอยที่สุด 

 

52 

ดานความสมัพันธกับเพือ่น (ตอ) 
นิสิตรูสึกลําบากใจที่ตองทาํกิจกรรมรวมกบั

เพื่อนๆ ในชัน้เรียน 

     

52 นิสิตรูสึกลําบากใจที่ตองทาํกิจกรรมรวมกบั

เพื่อนๆในชั้นเรียน 

     

53 นิสิตรูสึกทุกขใจ เมื่อนิสิตไมไดชวยทาํงานกลุม      

54 เมื่อเพื่อนๆในชั้นเรียนมีความคิดเห็นแตกแยก

เปนกลุมๆ ทาํใหนิสิตรูสึกไมสบายใจ 

     

55 นิสิตรูสึกอึดอัด เมื่อนิสิตพูดคุยกับรุนพี่ทีน่สิิตไม

คอยสนิท 

     

56 นิสิตรูสึกอึดอัดเมื่อตองเขาสังคมกับกลุมเพื่อน      

57 นิสิตรูสึกกังวลใจที่ตองทาํความรูจักกับเพื่อน

ใหมตางคณะวิชา 

     

58 นิสิตมีเร่ืองขัดแยงกับเพื่อนในชั้นเรียนทําใหนิสิต

รูสึกไมสบายใจ 

     

59 นิสิตปรับตัวเขากับเพื่อนๆในชั้นเรียนไดลําบาก      

60 นิสิตรูสึกขาดความเปนอิสระในตนเองเวลาเขา

รวมกิจกรรมกบัเพื่อนๆในชั้นเรียน 
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ภาคผนวก ข 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ และหนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

 
รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค    รองศาสตราจารย  

            อาจารยประจํา 

            ภาควิชาการอดุมศึกษา   

            คณะศึกษาศาสตร 

            มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

อาจารย ดร. สุวพร  ตั้งสมวรพงษ      อาจารยประจํา 

            ภาควิชาการอดุมศึกษา   

            คณะศึกษาศาสตร  

            มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

อาจารย ดร.สกล วารเจริญศรี        อาจารยประจํา 
            ภาควิชาจิตวทิยา  
            คณะศึกษาศาสตร  
            มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ค 
 

คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับและคาอํานาจจาํแนก 
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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม และคาอํานาจจําแนกรายขอ 
เรื่อง ความเครียดของนสิิตระดับปรญิญาตรี ชั้นปที่1 มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

 

 1. คาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ มีคาเทากับ 0.98 

 2. คาอํานาจจาํแนกรายขอ (Discrimination) ของแบบสอบถาม 

 

ตาราง 29 คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอของแบบสอบถามความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี ชัน้ปที่ 1  

     มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ขอที่ คาอํานาจจาํแนก (t) ขอที่ คาอํานาจจาํแนก (t) 

    

1 2.178 16 5.779 

2 2.847 17 5.422 

3 4.899 18 6.364 

4 3.538 19 6.501 

5 4.768 20 3.920 

6 10.50 21 3.122 

7 5.779 22 6.928 

8 10.00 23 5.539 

9 8.167 24 2.200 

10 3.980 25 2.668 

11 4.355 26 6.278 

12 4.044 27 5.270 

13 9.859 28 5.667 

14 3.357 29 7.361 

15 4.583 30 5.543 
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ตาราง 30 คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอของแบบสอบถามความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี ชัน้ปที่ 1  

     มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ขอที่ คาอํานาจจาํแนก (t) ขอที่ คาอํานาจจาํแนก (t) 

    

31 5.960 46 6.140 

32 4.950 47 5.303 

33 5.818 48 3.612 

34 8.227 49 5.125 

35 2.618 50 13.279 

36 2.449 51 4.439 

37 4.123 52 8.050 

38 1.961 53 1.109 

39 10.500 54 3.032 

40 2.335 55 5.600 

41 2.905 56 4.756 

42 1.917 57 9.127 

43 5.422 58 8.345 

44 8.050 59 4.754 

45 2.976 60 6.124 
    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ สกลุ                           นางสาวธัญญารัตน  จันทรเสนา 

วันเดือนปเกิด                   19 มกราคม 2528 

สถานที่เกิด                       อําเภอรัตนวาป  จงัหวัดหนองคาย 

สถานที่อยูปจจุบัน             46/9  ตําบลนาทับไฮ  อําเภอรัตนวาป  จงัหวัดหนองคาย 43120 

 

ประวัติการศึกษา 
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