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 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือ ศึกษาความเครียดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เปรียบเทียบความเครียดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจําแนกตามเพศ ระดับชั้นเรียน 
ผลการเรียน รายไดของครอบครัว แผนการเรียน และวิธีเผชิญความเครียดที่แตกตางกัน และทํานาย
ความเครียดจากตัวแปรวิธีเผชิญความเครียดทั้ง 3 วิธี กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายปที ่4-6 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 300 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามขอมูลสวนตัว แบบสอบถามความเครียด และแบบสอบถามวิธีเผชิญ
ความเครียด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือคาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test สถิติ F-test 
การทดสอบเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) การหาคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson”s 
Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) 
 ผลการศึกษา พบวา 
 1. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยรวมมีความเครียดอยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้
พบวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพศหญิง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 นักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่มีผลการเรียนต่ํา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีรายไดของครอบครัวต่ํา นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหาสูง นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณสูง และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญ
ความเครียดแบบไดประโยชนนอยสูง มีความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจในระดับสูง  
 2. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนตํ่า มีความเครียดสูงกวานักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนปานกลางและสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดตางกัน มีความเครียดแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 4. วิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหา วิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณ และ
วิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสัมพันธทางบวก
กับความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 01  
 5. วิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอยและวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหา 
สามารถทํานายความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 The purpose of this paper was aimed to examine and compare the stress in the high 
school students by sex, class, academic performance, household income, learning plan, and 
stress-coping strategies and to predict the stress by variables in three different coping 
strategies. The samples included 300 high school students – M.4, M.5, and M.6 studying in 
the first semester of the academic year 2010 at Dusitaram High School which is subjected to 
the Office of the Basic Education Commission, Bangkok. 
 The instrument used to gather data included the questionnaires which consisted of 
the question items enquiring about personal data, stress, and copying strategies. The 
statistics implemented included standard deviation, t-test, F-test Scheffe’s pair-wise test, 
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, and Stepwise Multiple Regression 
Analysis. 
 The results showed as follows; 
  1. Overall, high school students reported the moderate level of stress. The female 
M.6 students appeared to obtain low academic performance and low household income. The 
high school students implemented stress coping strategies in three different methods; 
problem-solving, emotional modification, and taking less advantage. The mental stress was 
explicit highly. 
 2. High school students with low academic performance had higher stress than 
those with moderate to high academic performance at statistically significant level .05. 
 3. High school students implementing the different strategy to cope with their stress 
had the different level of stress at statistically significant level .01. 
 4. Problem focused coping, emotion focused coping and less focused coping 
strategies had positively associated with high school students’ stress at statistically 
significant level .01. 
 5. Less focused coping and problem focused coping strategies had potential 
predictability at statistically significant level .01. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ในสังคมไทยปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งความเจริญทางดานวิทยาศาสตรวัตถุ
และเทคโนโลยี ความสะดวกรวดเร็วในการรับขอมูลขาวสาร การถายเทวัฒนธรรมตะวันตก การแขงขัน
ทางดานเศรษฐกิจ และระดับความเปนอยู สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของแตละบุคคล ที่ตองเผชิญ
กับสภาพการณอันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เม่ือไมสามารถปรับตัวไดจะทําใหเกิดความวิตกกังวลและ
ความเครียด ปยะวรรณ เลิศพานิช (2542: 1) ไดศึกษาเร่ืองความเครียดพบวา สาเหตุของความเครียด
ในชีวิตประจําวันมีเพ่ิมขึ้นมากกวาในอดีตเพราะการตอสูด้ินรนใหชีวิต และความเปนอยูดีขึ้นโดยสภาวะ
ที่ไมสามารถปรับตัวไดตามสถานการณ จึงสงผลตอสภาวะสุขภาพจิต ซึ่งแมจะไมมีดัชนีชี้วัดภาวะ
สุขภาพจิตอยางแทจริง แตปรากฏการณที่เปนจริงในปจจุบันคือความเครียดซึ่งเปนโรคเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมมีแนวโนมสูงขึ้นอยางมาก 
 สาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียดมีอยูหลายประการ ไดแก สาเหตุทางดานจิตใจ เชน ความกลัว
วาจะไมไดดังหวัง กลัวงานที่ทําจะลมเหลว กลัววาตนเองตองทําสิ่งที่ยากเกินความสามารถ วิตกกังวล
กับเรื่องครอบครัว การเรียน การงานหรือสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เชน การเปลี่ยนวัย การ
เปลี่ยนสถานที่อยู การเปลี่ยนแปลงทางดานสิ่งแวดลอมที่คุนเคย นอกจากนั้นยังเกิดจากสาเหตุของการ
เจ็บปวยทางกาย ไดเชนกัน การเปลี่ยนแปลงในชีวิต เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดความเครียด โดยเฉพาะ
ในชวงวัยรุน (กรมสุขภาพจิต. 2543: 10) สําหรับวัยรุนเปนวัยที่มีความเสี่ยงมากโดยเฉพาะนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีชวงอายุระหวาง 16-18 ป เปนชวงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตนเอง ทั้งในดาน
รางกายและจิตใจ ตองการเปนที่ยอมรับของกลุมเพ่ือน เปนที่สนใจของเพศตรงขาม มีความคิดของ
ตนเองที่เปนอิสระ อีกทั้งยังมีสภาพการณที่กอใหเกิดความเครียดไดงาย เชน การแขงขันดานการเรียน 
การวางแผนอนาคตในการศึกษาตอ การเลือกอาชีพในการทํางาน ซึ่งเปนชวงเวลาหัวเลี้ยวหัวตอของการ
เขาสูรูปแบบการศึกษาที่สําคัญในเรื่องการประกอบอาชีพ และยังถูกคาดหวังจากครอบครัวในการเลือก
เรียนในสาขาที่ตนเองไมชอบ จึงอาจเพ่ิมระดับความเครียดใหกับนักเรียนมากขึ้น โดยครอบครัวจะมี
ความคาดหวังสูงกับนักเรียน ใหเรียนในแผนการเรียนที่สามารถเลือกสาขาในการเรียนตอใน
ระดับอุดมศึกษาไดหลากหลาย ตลอดจนคานิยมในการเลือกอาชีพของครอบครัวที่ตองการใหวัยรุน
ประกอบอาชีพ ที่เปนที่ยอมรับของสังคมและมีรายไดสูง เชน แพทย วิศวกร เปนตน ทําใหวัยรุนอาจเกิด
ความเครียดจนเกินกวาระดับที่เหมาะสมได เมื่อเกิดความเครียด ในบางรายอาจรุนแรงจนถึงการฆาตัว
ตาย หรือทําในสิ่งที่ไมคาดคิด (นีลนารา จินาพร. 2540: 25) ดังเชนที่ผานมาไดพบวามีนักเรียนเครียด
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จากการเรียนและไมสามารถปรับตัวใหเขากับเพ่ือนๆและสภาพแวดลอมได จึงไดทําการเผาหองสมุด
ของโรงเรียน เพ่ือเหตุผลเพียงวาโรงเรียนจะไดสั่งหยุดเรียนและตนเองก็ไมตองมาเรียน ซึ่งเหตุการณนี้
เปนการเผชิญความเครียดที่ไมเหมาะสมของวัยรุน จากเหตุการณที่เกิดขึ้นพญ.พรรณพิมล หลอตระกูล 
ผูอํานวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต อธิบายวา นักเรียนผูกอเหตุอาจมีสภาวะความเครียดที่
สะสมในจิตใจมานาน เนื่องจากหมกมุนกับปญหาที่ตองเผชิญเพียงลําพัง ซึ่งสภาวะความเครียดที่มีนี้
พบบอยในเด็กที่มีผลการเรียนดี เนื่องจากเด็กจะรับรูเสมอวาตนเองเกงและสามารถแกปญหาไดโดย
ลําพัง (หนังสือพิมพไทยรัฐ. 2553: ออนไลน) จากขอมูลดังกลาวเห็นไดวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีการแขงขันกันในดานการเรียนสูงเนื่องจากตองการมีอาชีพที่ดีและม่ันคงตอไปในอนาคต 
 ดังนั้นวิธีในการเผชิญปญหาของวัยรุนจึงเปนสิ่งที่สําคัญมาก เนื่องจากความเครียดที่เกิดขึ้น
ในแตละบุคคล ถึงแมจะมีสาเหตุเดียวกัน แตการตอบสนองตอความเครียดทั้งทางรางกายและจิตใจอาจ
แตกตางกัน การเลือกวิธีในการเผชิญกับความเครียดนั้นยอมขึ้นอยูกับตัวของบุคคล ซึ่งหากวัยรุนมีวิธีที่
ไมเหมาะสมก็จะไมสามารถเผชิญปญหาไดสําเร็จ และอาจกอใหเกิดโทษทั้งทางรางกายและจิตใจ ซึ่ง
นอกจากจะสงผลกระทบตอตัววัยรุนแลว ยังสงผลตอครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ทั้งในดาน
เศรษฐกิจและความม่ันคง เนื่องจากวัยรุนเปนอนาคตที่กําลังเจริญเติบโตตอไปของครอบครัวและสังคม 
 จากสาเหตุดังที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงความเครียดและวิธีเผชิญ
ความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผูวิจัยใชแนวคิดของ คารเวอร และคนอื่นๆ 
(Carver; et al. 1989: 110-111) ซึ่งแบงวิธีเผชิญความเครียดออกเปน 3 วิธี ประกอบดวย วิธีเผชิญ
ความเครียดแบบมุงแกไขปญหา (Problem focused coping) วิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไข
อารมณ (Emotion focused coping) และวิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอย (Less focused 
coping) เพ่ือประโยชนในการนําขอมูลที่ไดไปใชในเสนอแนะแนวทางในการแกปญหา และใหความ
ชวยเหลือเด็กนักเรียนใหมีพฤติกรรมการเผชิญความเครียดที่ดี ชวยปองกันการเกิดปญหาสุขภาพจิต
จากพฤติกรรมการเผชิญความเครียดที่ไมพึงประสงค และสามารถแกไขปญหาเก่ียวกับความเครียดแก
นักเรียนไดอยางเหมาะสม เพ่ือใหเปนบุคคลที่มีสุขภาพจิตดี เรียนหนังสืออยางมีความสุข และมี
ประสิทธิภาพเปนกําลังที่ดีของประเทศชาติตอไป  
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ไดตั้งความมุงหมายดังนี้ 
  1. เพ่ือศึกษาความเครียดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความเครียดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจําแนกตามเพศ 
ระดับชั้นเรียน ผลการเรียน รายไดของครอบครัว แผนการเรียน และวิธีเผชิญความเครียดที่แตกตางกัน 
  3.  เพ่ือทํานายความเครียดจากตัวแปรวิธีเผชิญความเครียดทั้ง 3 วิธี  
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ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลของการศึกษาคนควาในคร้ังนี้จะทราบถึง ความเครียด และวิธีเผชิญความเครียดของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอาจใชเปนแนวทางใหแก ครูอาจารย ผูปกครอง นักเรียน 
ตลอดจนผูที่มีสวนเก่ียวของ เพื่อใชเปนแนวทาง ในการปองกัน ชวยเหลือ และแกไขปญหาเก่ียวกับ
ความเครียดแกนักเรียนไดอยางเหมาะสม เพื่อใหเปนบุคคลที่มีสุขภาพจิตดี เรียนหนังสืออยางมี
ความสุข และมีประสิทธิภาพ เปนกําลังที่ดีของประเทศในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาตอไป  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 4-6 ประจํา  
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 912 คน  
  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปที ่4-6 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ของ
โรงเ รียนมัธยมวัดดุสิตาราม สัง กัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน จั งห วัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 300 คน ซึ่งไดจากวิธกีารสุมแบบชั้นภูมิ (Stratifiled Random Sampling) และ
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยการใชสูตรของเครซี่และมอรแกน (Krejcie; &  Morgan. 1970)  
  
 ตัวแปรท่ีศึกษา  
 1. ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังนี้ 
  1.1 เพศ ไดแก  
   1.1.1 เพศชาย   
   1.1.2 เพศหญิง 
  1.2 ระดับชั้นเรียน ไดแก  
   1.2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
   1.2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  
   1.2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
  1.3 ผลการเรียน ไดแก 
   1.3.1 ผลการเรียนตํ่า หมายถึง ผลการเรียนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 2.50 
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   1.3.2 ผลการเรียนปานกลาง หมายถึง ผลการเรียนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต 
2.51-3.00 
   1.3.3 ผลการเรียนสูง หมายถึง ผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต 3.01     
ขึ้นไป 
  1.4 รายไดของครอบครัว ไดแก 
   1.4.1 รายไดของครอบครัวตํ่า หมายถึง รายไดตอเดือนของบิดามารดา หรือ รายได
ของผูปกครองที่อุปการะนักเรียนต่ํากวา 10,000 บาท  
   1.4.2 รายไดของครอบครัวปานกลาง หมายถึง รายไดตอเดือนของบิดามารดา หรือ
รายไดของผูปกครองที่อุปการะนักเรียนตั้งแต 10,001-30,000 บาท 
   1.4.3 รายไดของครอบครัวสูง หมายถึง รายไดตอเดือนของบิดามารดา หรือ รายได
ของผูปกครองที่อุปการะนักเรียนตั้งแต 30,001 บาท ขึ้นไป 
  1.5 แผนการเรียน ไดแก 
   1.5.1 แผนการเรียนสายวิทย หมายถึง แผนการเรียนที่ เนนใหนักเรียนไดเรียนวิชา
วิทยาศาสตรฟสิกส เคมี ชีววิทยา และวิชาคณิตศาสตร เปนวิชาหลัก 
   1.5.2 แผนการเรียนสายศิลป หมายถึง แผนการเรียนที่เนนใหนักเรียนไดเรียนในดาน
วิชาคณิตศาสตรและภาษาเปนวิชาหลัก เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส เปนตน   
  1.6 วิธีเผชิญความเครียด ไดแก 
   1.6.1 วิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหา 
   1.6.2 วิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณ 
   1.6.3 วิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอย  
 2. ตัวแปรตาม ไดแก 
  2.1 ความเครียด แบงออกเปน 
   2.1.1 ความเครียดทางกาย 
   2.1.2 ความเครียดทางจิตใจ 
  
 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ระดับชั้นเรียน หมายถึง ระดับชั้นของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู แบงออกเปน 3 ระดับ คือ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายปที่ 6 
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 2. ผลการเรียน หมายถึง ความสามารถทางการเรียนของนักเรียนที่แสดงผลสําเร็จในการ
เรียน โดยพิจารณาจากผลการเรียนที่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชาในภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปการศึกษา 2552 โดยจําแนกผลการเรียนเปน 3 กลุมดังนี้ 
 2.1 ผลการเรียนตํ่า หมายถึง ผลการเรียนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 2.50 
 2.2 ผลการเรียนปานกลาง หมายถึง ผลการเรียนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.51-
3.00 
 2.3 ผลการเรียนสูง หมายถึง ผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต 3.01 ขึ้นไป 
  3. แผนการเรียน หมายถึง การจัดรายวิชาตางๆ ตามโครงสรางหลักสูตรและเกณฑการใช
หลักสูตร เพ่ือจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาตามลําดับ จําแนกเปน 2 แผนการเรียนดังนี้  
 3.1 แผนการเรียนสายวิทยาศาสตร หมายถึง แผนการเรียนที่ เนนใหนักเรียนไดเรียนวิชา
วิทยาศาสตรฟสิกส เคมี ชีววิทยา และวิชาคณิตศาสตร เปนวิชาหลัก  
 3.2 แผนการเรียนสายศิลป หมายถึง แผนการเรียนที่เนนใหนักเรียนไดเรียนในดานวิชา
คณิตศาสตรและภาษาเปนวิชาหลัก เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส เปนตน 
 4. รายไดของครอบครัว หมายถึง รายไดตอเดือนของบิดามารดา หรือ รายไดของผูปกครอง
ที่อุปการะนักเรียน โดยจําแนกรายไดของครอบครัวดังนี้ 
 4.1 รายไดของครอบครัวตํ่า หมายถึง รายไดตอเดือนของบิดามารดา หรือ รายไดของ
ผูปกครองที่อุปการะนักเรียนตํ่ากวา 10,000 บาท 
 4.2 รายไดของครอบครัวปานกลาง หมายถึง รายไดตอเดือนของบิดามารดา หรือรายได
ของผูปกครองที่อุปการะนักเรียนตั้งแต 10,001-30,000 บาท 
 4.3 รายไดของครอบครัวสูง หมายถึง รายไดตอเดือนของบิดามารดา หรือ รายไดของ
ผูปกครองที่อุปการะนักเรียนต้ังแต 30,001 บาท ขึ้นไป  
 
 นิยามศัพทปฏิบัติการ 
   1. ความเครียด หมายถึง จิตใจที่เกิดความต่ืนตัวเตรียมรับเหตุการณอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่ง 
ไมนาพึงพอใจ และเปนเรื่องที่เราคิดวาหนักหนาสาหัส เกินกําลังความสามารถที่จะแกไขได ทําใหเกิด
ความรูสึกหนักใจวิตกกังวล และทําใหเกิดอาการผิดปกติทางรางกายขึ้นดวย หากความเครียดนั้นมีอยู
มาก และคงอยูเปนเวลานาน ซึ่งสามารถวัดไดดวยแบบวัดความเครียดของคนไทยของกรมสุขภาพจิต 
(กรมสุขภาพจิต. 2540: 7-8) ซึ่งวัดอาการทางกายและจิตใจที่สัมพันธกับความเครียด โดยไดแบง
ลักษณะอาการที่แสดงออกแตกตางกันไปดังนี้ 
  1.1 ความเครียดที่กอใหเกิดอาการทางดานรางกาย เชน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยรางกาย 
นอนไมหลับ เบื่ออาหาร ออนเพลีย เปนตน 
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  1.2 ความเครียดที่กอใหเกิดอาการทางดานจิตใจ เชน รูสึกเบื่อ วิตกกังวล ทอแท สิ้นหวัง 
สับสน ไมม่ันใจ หลงลืม เปนตน 
  ตัวแปรนี้วัดโดยแบบวัดที่ผูวิจัยดัดแปลงและปรับปรุงมาจากแบบวัดความเครียดของคน
ไทยของกรมสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต. 2540: 7-8) โดยอาศัยแนวคิดของกรมสุขภาพจิต (กรม
สุขภาพจิต. 2540) มาใชในการกําหนดนิยาม 
  ลักษณะของแบบสอบถามประกอบดวย ขอความที่เก่ียวกับความเครียด เม่ือเกิดปญหาขึ้น
ในชีวิตประจําวัน โดยตอบบนมาตราสวน 5 ระดับ จาก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
ประกอบดวยคําถามปญหาทางกาย 10 ขอ คําถามปญหาทางจิต 10 ขอ รวม 20 ขอ 
  โดยมีเกณฑการพิจารณาระดับความเครียดจากคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 
    1.00 – 2.00 หมายถึง เครียดตํ่า  
    2.01 – 3.00  หมายถึง เครียดปานกลาง  
    3.01 – 4.00  หมายถึง เครียดสูง  
  4.01 – 5.00 หมายถึง เครียดรุนแรง  
 2. วิธีเผชิญความเครียด หมายถึง การใชความพยายามทางความคิด (Cognitive) และ
พฤติกรรม (Behavior) ที่ทําใหบุคคลใชเพื่อลดหรือแกไขความตึงเครียด หรือความกดดันทางจิตใจ จาก
สิ่งที่บุคคลประเมินวาเปนสิ่งคุกคาม และเปนสิ่งที่กระทําเสมอเม่ือมีความเครียดโดยอาศัยแนวคิดของ
คารเวอร และคณะ (Carver; et al. 1989) ซึ่งแบงวิธีเผชิญความเครียดออกเปน 3 วิธี คือ 
   2.1 วิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหา หมายถึง การพยายามหาวิธีการตางๆ เพ่ือ
แกปญหาที่เกิดขึ้น โดยมุงเนนที่ตนเหตุของปญหา 
  2.2 วิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณ หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกเพ่ือ
ลดความกดดัน เชน การมองโลกในแงดี การสวดมนตไหวพระการฝกสมาธิ การนอน การแชงดา การ
หงุดหงิด การรองไห การวิตกกังวล เปนตน 
  2.3 วิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอย หมายถึง วิธีการที่บุคคลพยายามหลีกหนี
จากปญหา โดยการปฏิเสธทั้งดานการคิดและพฤติกรรม เชน การฝนกลางวัน การหลีกหนีโดยการหลับ
นอน การหมกมุนกับการดูโทรทัศน เปนตน 
     ตัวแปรนี้วัดโดยแบบวัดที่ผูวิจัยดัดแปลงและปรับปรุงมาจาก แบบวัดวิธีเผชิญความเครียด
ของวรพจน สถิตเสถียร (วรพจน สถิตเสถียร. 2548:100-102) ซึ่งแปลและปรับปรุงมาจากแบบวัดวิธี
เผชิญความเครียดของคารเวอร (Carver.1989) โดยอาศัยแนวคิดของคารเวอรและคณะ (Carver; et al. 
1984) มาใชในการกําหนดนิยาม  
  ลักษณะของแบบสอบถามประกอบดวย ขอความที่เก่ียวกับกลวิธีเผชิญความเครียดที่กลุม
ตัวอยางเลือกใช เม่ือเผชิญกับสถานการณจริงในชีวิตประจําวัน โดยตอบบนมาตราสวน 4 ระดับจาก 
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มากที่สุด คอนขางมาก คอนขางนอย นอยที่สุด ประกอบดวยคําถามวิธีเผชิญความเครียดแบบมุง
แกปญหา 15 ขอ คําถามวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณ 15 ขอ คําถามวิธีเผชิญความเครียด
แบบไดประโยชนนอย 12 ขอ รวม 42 ขอ 
  โดยมีเกณฑพิจารณาระดับวิธีเผชิญความเครียดจากคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 
  1.00 – 1.75  หมายถึง  นักเรียนใชวิธีเผชิญความเครียดตํ่า  
  1.76 – 2.50  หมายถึง นักเรียนใชวิธีเผชิญความเครียดคอนขางตํ่า  
  2.51 – 3.25  หมายถึง นักเรียนใชวิธีเผชิญความเครียดคอนขางสูง  
  3.26 – 4.00  หมายถึง  นักเรียนใชวิธีเผชิญความเครียดสูง  
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
 

- เพศ 
- ระดับชั้นเรียน 
- ผลการเรียน 
- รายไดของครอบครัว 
- แผนการเรียน       ความเครียด 

          - ทางกาย 
วิธีเผชิญความเครียด     - ทางจิตใจ 
-แบบมุงแกปญหา 
-แบบมุงแกไขอารมณ 
-แบบไดประโยชนนอย 

 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพศหญิง มีความเครียดสูงกวา เพศชาย 
 2. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 6 มีความเครียดสูงกวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
ตอนปลายปที่ 5 และ 4  
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 3. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนตํ่า มีความเครียดสูงกวานักเรียนที่มีผล  
การเรียนปานกลาง และนักเรียนที่มีผลการเรียนสูง  
 4. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีรายไดของครอบครัวต่ํา มีความเครียดสูงกวานักเรียนที่
มีรายไดของครอบครัวปานกลาง และนักเรียนที่มีรายไดของครอบครัวสูง  
 5. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนแผนการเรียนสายวิทย  มีความเครียดสูงกวานักเรียน
ที่เรียนแผนการเรียนสายศิลป 
 6. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีวิธีเผชิญความเครียดตางกัน มีความเครียดแตกตางกัน 
 7. วิธีเผชิญความเครียดทั้ง 3 วิธี สามารถทํานายความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษา      
ตอนปลายได 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี ้
 1. ความเครียด 
 2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความเครียด 
 3. วิธีเผชิญความเครียด 
 4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
1. ความเครียด 
 1.1 ความหมายของความเครียด 
 คําวา Stress ซึ่งหมายถึง ความเครียด มีรากศัพทมาจากคําวา Stringere ในภาษาลาติน 
หมายถึง ความกดดัน ความตึงเครียด หรือความพยายามอยางแรงกลา ในครั้งแรกใชความเครียด
ในทางวิศวกรรม แตภายหลังใชความเครียดในความหมายของพลังที่มีตอบุคคล ซึ่งหมายถึง แรงกดดัน
จากสิ่งแวดลอมภายนอกที่ทําใหคนเกิดความเครียด ที่เรียกวา Stressor (วรพจน สถิตเสถียร. 2548: 20 
อางอิงจาก Thoresen; & Eagleston. 1983: 90); (Cooper; & Davidson. 1991: 3) 
 พจนานุกรมฉบับดอรแลนด (1994: 158) กลาววา ความเครียดหมายถึง ภาวะที่รางกายมี
ปฏิกิริยาโตตอบสิ่งเรา ทําใหรางกายและจิตใจเกิดการปรับตัว โดยแสดงออกในลักษณะของความวิตก
กังวล ความกลัว ไมสบายใจ ไมพอใจ รูสึกสูญเสีย เบื่อหนาย โดยมีสาเหตุมาจากหลายๆ เรื่อง เชน พอ
แมหยารางกันหรือแยกกันอยู การสูญเสียบุคคลใกลชิด ปญหาทางเศรษฐกิจ การเขาโรงเรียนใหม การ
ปรับตัวกับเพ่ือน เปนตน  
 บารอน และกรีนเบอรก (Baron; & Greenberg.1990: 398) กลาววา ความเครียดเปนภาวะที่
เกิดจากปฏิกิริยาของรางกายและจิตใจที่มีตอสถานการณใดๆ ที่บุคคลรับรูไดวาถูกคุกคามในการบรรลุ
เปาหมายของตน 
 มันด้ี และคนอื่นๆ (Mondy; et al.1988: 483) กลาววา ความเครียดเปนสภาวะผิดปกติที่เกิด
ขึ้นกับรางกายและจิตใจคน ผลกระทบของความเครียดมิไดมีเฉพาะความเจ็บปวยเทานั้น แตยังสงผลถึง
การหยอนประสิทธิภาพในการดํารงชีวิต เชน การเรียน การทํางาน เปนตน 
 วณี เทศนธรรม (2541: 10) กลาววา ความเครียดเปนกลุมอาการที่รางกายมีปฏิกิริยาใน
ตอบสนองตอสิ่งที่มาคุกคามหรือขอเรียกรองตางๆ ซึ่งมีทั้งในดานพึงประสงคและไมพึงประสงคทั้งจาก
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ภายในและภายนอกบุคคล ทําใหบุคคลมีสภาวะเสียสมดุลของรางกายและจิตใจบุคคลจําเปนตองมีการ
ปรับตัวหรือมีพฤตกิรรมเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหสามารถรักษาภาวะสมดุลของตนเองไว 
 สุคนทิพย หนุนผล (2544: 13) กลาววา ความเครียดเปนการตอบสนองของรางกายตอสิ่งที่มา
กระทบทั้งจากภายในและภายนอกบุคคลกอใหเกิดเสียสมดุลของรางกายและจิตใจ ซึ่งทําใหบุคคลตอง
ใชความสามารถเพื่อรักษาสมดุลใหอยูในภาวะที่ดีไว 
    ปยะวรรณ เลิศพาณิช (2542: 13) กลาววา ความเครียด หมายถึง ภาวะที่รางกายและจิตใจ
ตอบสนองตอสิ่งที่มาคุกคามทั้งภายในและภายนอก เปนความรูสึกไมพอใจ ไมสบายใจ เสมือนจิตใจถูก
บีบบังคับใหตองเผชิญกับสิ่งเรา ความรูสึกดังกลาวนี้ ทําใหเกิดความแปรปรวนทั้งรางกายและจิตใจ 
   ลาซารัส และโฟลคแมน (Lazarus; & Folkman. 1984: 21) กลาววา ความเครียดเกิดจากเม่ือ
บุคคลมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและมีการประเมินหรือ มีความเขาใจวาความสัมพันธนั้นเปน
อันตรายตอความสงบสุขของตน และเกินขีดความสามารถหรือเกินกําลังที่ตนเองจะสูได  
  เซลเย (Selye. 1974: 54) กลาววา ความเครียด เปนภาวะที่ทําใหรางกายและจิตใจมีปฏิกิริยา
ตอบสนองตอสิ่งที่มาจากทั้งภายในและภายนอก ที่มาคุกคามขัดขวาง การทํางาน การเจริญเติบโต 
ความตองการของมนุษย เปนผลทําใหมีการเปลี่ยนแปลงในรางกายเกี่ยวกับโครงสรางและปฏิกิริยาทาง
เคมี เพ่ือตอตานการคุกคามนั้น ทําใหภาวะทางรางกายและจิตใจขาดความสมดุล แสดงใหรูโดยมีกลุม
อาการทางรางกายที่มีลักษณะเฉพาะ 
  กรมสุขภาพจิต (2541: 2) กลาววา ความเครียดเปนเรื่องของจิตใจที่เกิดความต่ืนตัวเตรียมรับ
เหตุการณอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งไมนาพึงพอใจ และเปนเรื่องที่เราคิดวาหนักหนาสาหัส เกินกําลัง
ความสามารถที่จะแกไขได ทําใหเกิดความรูสึกหนักใจ และพลอยทําใหเกิดอาการผิดปกติทางรางกาย
ขึ้นดวย หากความเครียดนั้นมีอยูมากและคงอยูเปนเวลานาน  
  ราภรณ มุละชีวะ (2547: 16) กลาววา ความเครียด หมายถึง ภาวะที่รางกายและจิตใจขาด
ความสมดุล อันเนื่องมาจากการเกิดปจจัยตางๆ ทั้งภายในและภายนอกรางกาย รวมทั้งเหตุการณ
สภาพแวดลอมตางๆ ที่ทําใหเกิดความกดดันความทุกขและไมสบายใจ ทําใหเกิดการปรับตัวตอสิ่ง
คุกคามนั้นๆ เพื่อรักษาความสมดุลของตนไว โดยแสดงออกมาทางรางกาย จิตใจ และพฤติกรรม เชน 
ความกลัว ไมสบายใจ หงุดหงิด เบื่อหนาย นอนไมหลับ เปนตน ซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นจะมีความ
แตกตางกันไปในแตละบุคคล 
 วอลเลซ (Wallace. 1978: 457) กลาววา ความเครียดเปนสิ่งจําเปนในการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการทั้งทางรางกายและจิตใจ แตขณะเดียวกันความเครียดที่มากเกินไป ทําใหเกิดความเจ็บปวด
ได หรืออาจทําใหมีบุคลิกภาพที่ไมเหมาะสมและหากเปนความเครียดที่รุนแรงอาจเปนสาเหตุการตายได 
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 ชูทิตย ปานปรีชา (2529: 15) ไดใหความหมายความเครียดดังนี้ 
 1. ความเครียดเปนภาวะทางจิตใจที่สําคัญ เผชิญกับปญหาตางๆ ไมวาจะเปนปญหาใน     
ตัวคน หรือนอกตัวคน เปนปญหาเกิดจริงหรือคาดวาจะเกิดขึ้น เปนปญหามาจากความผิดปกติทาง
รางกายหรือความผิดปกติทางใจ 
 2. ความเครียดเปนปฏิกิริยาของจิตใจตอบสนองตอสิ่งเรา หรือสิ่งที่มากระตุนปญหาที่กําลัง
เผชิญ 
 3. ความเครียดเปนความรูสึกไมพอใจ ไมสบายใจ เสมือนจิตใจถูกบีบค้ัน บังคับใหตองเผชิญ
กับสิ่งเรา ความรูสึกดังกลาวนี้ ทําใหเกิดความแปรปรวนทั้งทางรางกายและจิตใจ 
 จากความหมายตางๆ ดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา ความเครียดเปนภาวะของรางกาย
และจิตใจตอบสนองตอสิ่งที่มาคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลรวมทั้งเหตุการณที่ทําใหเกิด
ความกดดัน ความทุกขและไมสบายใจ ทําใหเกิดการปรับตัวตอสิ่งคุกคามนั้นๆ เพ่ือรักษาความสมดุล
ของตนไว โดยแสดงออกมาทางรางกาย จิตใจ และพฤติกรรม ซึ่งมีความแตกตางกันออกไปในแตละ
บุคคล 
  
 1.2 ชนิดของความเครียด 
 แกลลาเจอร (Gallagher. 1979: 95-99) แบงความเครียดออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1. ความเครียดทางรางกาย (Physical Stress) เปนความเครียดที่เกิดจากสิ่งที่มารบกวนหรือ
คุกคามตอรางกาย อาจเปนสิ่งที่เกิดจากภายในตัวบุคคลเอง เชน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัย 
ความเจ็บปวย เปนตน หรืออาจเกิดจากสิ่งแวดลอมภายนอกรางกายคน เชน ความรอน ความเย็น การ
เกิดอุบัติเหตุ การขาดแคลนปจจัยในการดํารงชีวิต เปนตน 
 2. ความเครียดทางจิตใจ (Phychological Stress) เปนความเครียดที่เกิดจากสิ่งที่รบกวน 
หรือคุกคามตอจิตใจ และความรูสึกนึกคิดของตน อาจเกิดจากภายในตัวบุคคลเอง เชน ความรูสึก
ผิดหวัง สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หนาที่การงาน และกฎเกณฑตางๆ ของสังคมเปนตน  
 มิลเลอร และคีน (Miller; & Keane. 1972: 915-916)  ไดแบงความเครียดออกเปน 2 ประเภท
คือ  
 1. ความเครียดทางดานรางกาย หมายถึง ประสบการณ หรือเหตุการณที่ มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพรางกาย แบงเปน 
  1.1 ความเครียดชนิดเฉียบพลัน (Emergency Stress) เกิดเมื่อรางกายถูกคุกคามอยาง
ทันทีทันใด  
  1.2 ความเครียดชนิดตอเนื่อง (Continuing Stress) เกิดขึ้นเมื่อรางกายถูกคุกคามอยาง
ตอเนื่อง เชน การเปลี่ยนแปลงตามวัย 
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 2. ความเครียดทางดานจิตใจ หมายถึง สภาพการณที่เปนผลกระทบ ใหเกิดความคับของใจ 
และขัดแยงในจิตใจ เปนปฏิกิริยาตอบสนองที่เกิดขึ้นทันทีทันใด เม่ือคิดวาจะเกิดอันตราย 
    อัมพร โอตระกูล (2538: 15) ไดจําแนกชนิดของความเครียดดังนี้ 
 1. จําแนกโดยใชสาเหตุที่เกิด ไดแก 
  1.1 ความเครียดเกิดจากความทุกข (Distress) สิ่งที่กอใหเกิดความเครียด เปนสิ่งคุกคาม
ที่ทําใหบุคคลที่ไดรับเกิดความทุกขใจ ไมสบายใจ และคับของใจ ทําใหเกิดความเครียด 
  1.2 ความเครียดเกิดจากความสุข (Eustress) สิ่งที่เกิดขึ้นอยางกะทันหันไมคาดคิดทําให
บุคคลที่ไดรับเกิดความตื่นเตนดีใจ กอใหเกิดความเครียดได  
  2. จําแนกโดยใชแหลงที่เกิด ไดแก  
   2.1 ความเครียดที่เกิดกับรางกาย ไดแก  
   2.1.1 ความเครียดที่เกิดอยางเฉียบพลัน (Emergency Stress) สิ่งที่คุกคามชีวิต
เกิดขึ้นทันทีทันใด เชน อุบัติเหตุ  
   2.1.2 ความเครียดที่เกิดอยางตอเนื่อง (Continuing Stress) สิ่งที่คุกคามชีวิตเกิดขึ้น
และดําเนินตอเนื่องไป การเปลี่ยนแปลงของรางกายในวัยตางๆ ที่คุกคามความรูสึก เชน การตั้งครรภ 
การคลอด การหมดประจําเดือน  
   2.2 ความเครียดที่เกิดกับจิตใจ ไดแกสิ่งคุกคามที่เกิดสืบเนื่องมาจากความคิด บางครั้งก็
เกิดอยางเฉียบพลัน เกิดการตอบสนองทันทีทันใดตอสิ่งคุกคาม เชน เมื่อถูกดุ ดา ก็จะรูสึกโกรธและ
เกลียด หรือสิ่งคุกคามเกิดจากการอานหนังสือ จากการชมภาพยนตร จากคําบอกเลาของผูอื่น ทําใหคิด
วาจะเกิดอันตรายก็จะกอใหเกิดความรูสึกเครียด  
 3. จําแนกโดยใชระดับความเครียด ไดแก  
   3.1 ความเครียดระดับตํ่า (Mild Stress) คือ มีความเครียดเกิดขึ้นนอยและหมดไปใน
ระยะเวลาอันสั้นเพียงวินาทีหรือภายในชั่วโมงเทานั้น มักเก่ียวของกับสาเหตุเพียงเล็กนอย ไดแก 
เหตุการณในชีวิตประจําวัน เชน ไปทํางานไมทันเวลา ฯลฯ  
   3.2 ความเครียดระดับกลาง (Moderate Stress) ความเครียดระดับนี้รุนแรงกวาระดับแรก
โดยมีระยะเวลานานเปนชั่วโมงหรือหลายชั่วโมง จนกระทั่งนานเปนวันก็ได เชน การเจ็บปวยที่ไมรุนแรง 
ความเครียดจากการทํางานมากเกินไป ความขัดแยงกับเพ่ือนรวมงาน ฯลฯ  
   3.3 ความเครียดระดับสูง (Severe Stress) ความเครียดระดับนี้จะอยูนานเปนสัปดาหหรือ
อาจเปนเดือนเปนปก็ได เชน การตายของผูเปนที่รัก การเจ็บปวยที่รุนแรง การสูญเสียอวัยวะของรางกาย
ที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต 
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 ราภรณ มุละชีวะ (2547: 21) แบงความเครียดไดดังนี ้
 1. แบงตามสาเหตุการเกิด ไดแก สิ่งตอไปนี้ 
  1.1 ความเครียดที่เกิดจากสิ่งที่ไมดี (Negative thing or Negative forces) หรือเรียกวา 
ความทุกข (Distress) เมื่อคนทั่วไปเกิดปญหาก็เขาใจทันทีวาเปนความเครียด ไดแก การหยาราง ญาติ
มิตรเสียชีวิต การเจ็บปวย การตกงาน เปนตน  
  1.2 ความเครียดที่เกิดจากสิ่งที่ดี (Positive thing or Positive forces) หรือความเครียดที่
เกิดจากความสุข (Estuses) สิ่งที่เปนสาเหตุใหเกิดความเครียดชนิดนี้เปนสิ่งที่ดี สรางความสุขใหเกิดกับ
คนทั่วไปไดแก การแตงงาน การประสบความสําเร็จในหนาที่การงานเปนตน 
 2. แบงตามความสามารถในการปองกันการเกิด  
  2.1 ความเครียดที่สามารถหลีกเลี่ยงได (Avoidable Stress) เชน ไมชอบสถานที่ที่มีคน
แออัด ก็สามารถหลบหลีกออกไปอยูที่อื่นได 
  2.2  ความเครียดที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได (Unavoidable Stress) เชน ไมสามารถหาม
ไมใหคนเจ็บปวยหรือตาย เปนตน 
 3. แบงตามสิ่งที่เกิด โดยทั่วไปแบงความเครียดประเภทนี้ออกเปน 2 ชนิดคือ  
  3.1 ความเครียดทางรางกาย (Physical Stress) เปนความเครียดที่เกิดจากสิ่งที่คุกคามตอ
เนื้อเย่ือของรางกาย และสงผลไปกระตุนที่สมองของสวนไฮโปทาลามัสเกิดปรากฏการณตางๆ ทาง
รางกายโดยผานระบบประสาทซิมพาซีติก เชนความรอน ความเย็น เสียงดัง เปนตน 
  3.2 ความเครียดทางจิตใจ (Phychological Stress) เปนกระบวนการตอบโตสิ่งที่มา
คุกคาม โดยเปนการตอบโตของกระบวนการทางจิตใจ สาเหตุที่มาคุกคามอาจเกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอม
ภายนอกหรือเกิดจากภายในตัวบุคคลเอง สวนใหญมีสาเหตุจากความขัดแยง (Conflict) ความคับของ
ใจ (Frustration) ความวิตกกังวล (Anxiety) หรือไดรับความกระทบกระเทือนจิตใจอยางรุนแรง 
(Phychic trauma) เชน เม่ือไปดูภาพยนตรที่ต่ืนเตนหวาดเสียว จะทําใหเกิดกลามเนื้อตึงเครียดและหัว
ใจเตนแรง ซึ่งการโตตอบที่เกิดขึ้นนี้ อาศัยประสบการณในอดีตผานกลไกทางจิต 
 4. แบงตามระยะเวลาที่รางกายตอบสนอง 
  4.1 ความเครียดชนิดเฉียบพลัน (Acute Emergency Stress) เปนความเครียดที่เกิดขึ้นใน
ระยะสั้นๆ เห็นผลที่เกิดจากสิ่งคุกคาม ไดชัดเจนและทันทีเชน การเกิดอุบัติเหตุ ไฟไหม รถชน เปนตน 
  4.2 ความเครียดชนิดตอเนื่อง (Continuing Stress) หรือบางคนเรียกวา ความเครียดแฝง 
(Insidious Stress) เปนความเครียดที่สิ่งคุกคามมากระทํา ตอบุคคลอยางตอเนื่องเปนเวลานาน อาจ
เปนสัปดาห เดือน ป หรือตลอดชีพ ซึ่งผลจากสิ่งคุกคามนั้น มีลักษณะไมเดนชัด แตมีการเปลี่ยนแปลง
รางกายตามพัฒนาการของชีวิต เปนตน  
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 กลาวโดยสรุปจะเห็นไดวา ประเภทของความเครียดโดยทั่วไปอาจแบงเปน 2 ประเภท คือ 
ความเครียดที่เกิดกับรางกาย และความเครียดที่เกิดขึ้นทางจิตใจ ซึ่งความเครียดนั้นอาจเกิดจากสาเหตุ
ที่แตกตางกันไป  
  
 1.3 สาเหตุของความเครียด 
 วอลเลช (เพ็ญศรี วรสมบัติ. 2537: 20-21; อางอิงจาก Wallace. 1978) แบงสาเหตุของการ
เกิดความเครียดออกเปน 2 กลุม คือ 
 1. สาเหตุจากภายนอก (Exogenous Stress) เปนความเครียดที่มักเกิดจากความสัมพันธ
ระหวางบุคคลซึ่งแยกออกเปน 
   1.1 สาเหตุของครอบครัว เชน ความสัมพันธของพอแม ลูก คูสมรส 
   1.2 สาเหตุจากที่ทํางาน เชน ความสัมพันธที่เกิดระหวางนายจางกับลูกจาง ความสัมพันธ
ระหวางเพ่ือนรวมงาน ขวัญและกําลังใจ ความลมเหลวของธุรกิจ 
   1.3 สาเหตุอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคน 
 2. สาเหตุจากภายใน (Endogenous Stress) ไดแก ความเจ็บปวด ความจํา ความรูสึกผิด 
ความคิด ความคาดหวัง ความมุงหมาย เปนตน 
    มิลเลอร และ คีน (Miller; & Keane.1972: 916) กลาววา สาเหตุของความเครียด อาจเกิด
จากภาวะภายในรางกาย และเกิดจากภาวะภายนอกรางกาย 
  1. ความเครียดภายใน (Internal Stress) ซึ่งเกิดไดจาก 
   1.1 ความเครียดทางชีววิทยา (Biological Stress) เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
หรือทางชีวภาพ หรือเก่ียวของกับสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน อากาศ อาหาร น้ํา ถารางกายไดรับไม
พอเพียงก็จะมีผลทําใหไมสบาย เชน หงุดหงิด ปวดศีรษะ ฉุนเฉียวเกิดเปนความเครียดขึ้น 
   1.2 ความเครียดทางพัฒนาการ (Developmental Stress) เปนความเครียดที่เกิดขึ้น
ในชวงของพัฒนาการแตละวัย โดยเปนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามความตองการของจิตใจจากเหตุ
จูงใจทางสังคม ไดแก ความตองการความรัก เปนตน ซึ่งความตองการดังกลาว ถาไมเปนไปตามความ
คาดหมายที่ตนตองการก็เกิดเปนความเครียด 
  2. ความเครียดจากภายนอก (External Stress) หรืออาจเรียกวา ความเครียดจากสิ่งแวดลอม 
เกิดไดจาก 
  2.1 สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนทั้งทางดานกายภาพ สถานการณ หรือ วิกฤตการณที่
กอใหเกิดอันตรายหรือการเจ็บปวยแกรางกาย จะทําใหเกิดความเครียดได เชน ความรอน ฝุนละออง 
เชื้อโรค ภาวะน้ําทวม ไฟไหม ภาวะสงคราม เปนตน 
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  2.2 ขอเรียกรองทางสังคมที่เกิดจากกฎระเบียบ วัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งถาบุคคลนั้นไม
สามารถปฏิบัติตนใหสอดคลองกับความตองการของสังคมได ก็ยอมกอใหเกิดความทุกขใจ เกิดเปน
ความเครียด  
  แองเจิล (นลินี ธรรมอํานวยสุข. 2541: 35; อางอิงจาก Engle. 1962) สรุปสาเหตุที่กอใหเกิด
ความเครียดทางจิตใจไว 3 ประการคือ 
  1. การสูญเสียหรืองเกรงวาจะเสียอวัยวะ บทบาทในสังคม อาชีพการงาน หรือสัตวเลี้ยงที่คน
มีความผูกพันอยู เปนตน 
  2. การไดรับอันตรายหรือเกรงวาจะไดรับอันตราย เชน การตองอยูในสถานการณใหม หรือ
สถานการณที่ไมคุนเคย การพลัดพรากจากบุคคลที่ใกลชิด การเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ การสอบ 
การโตแยง การแขงขัน การพบเหตุการณที่นาตกใจ หรือ เหตุการณที่เกิดขึ้นกะทันหันโดยไมคาดคิดมา
กอน 
  3. ความคับของใจ เม่ือบุคคลไมไดรับการตอบสนองความตองการทางดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ และสังคม เชน ความตองการทางอาหาร ความตองการทางเพศ ความขัดแยงระหวางบุคคล 
  ฟารเมอร และคนอื่นๆ (Farmer; et al. 1984: 75) ไดแบงสาเหตุแหงความเครียดไวดังนี้คือ 
  1. สาเหตุจากตัวบุคคล (Personal source) เปนสาเหตุที่สัมพันธกับวิถีชีวิตของบุคคล ซึ่ง
ไดแก โครงสรางบุคลิกภาพ ประสบการณในชีวิต อัตมโนทัศนของบุคคล (Self concept) สุขภาพ และ
อื่นๆ ที่เก่ียวของในลักษณะของปจเจกบุคคล 
 2. สาเหตุจากการเงิน (Financial source) เปนสาเหตุที่เก่ียวของทางเศรษฐกิจ เชน สภาพ
ทางการเงิน รายได ความสามารถในการจัดหาอาหาร เครื่องนุงหม และที่อยูอาศัย รวมทั้งการรับรูของ
บุคคลที่เก่ียวกับสถานภาพทางการเงินที่ควรจะเปน 
  3. สาเหตุจากสัมพันธภาพ (Relation source) หมายถึง สาเหตุที่เปนผลมาจากการพบปะ
สังสรรค (Interaction) กับคนอื่น ไดแก ครอบครัว เพ่ือนบาน คูสมรส เพ่ือน 
  4. สาเหตุจากอาชีพการงาน (Occupational source) เปนสาเหตุที่สัมพันธกับประสบการณ
ในการทํางานและการดําเนินชีวิต ซึ่งหมายถึงความรูสึกและประสบการณในอาชีพปจจุบันรวมถึงการ
คาดหวังในอนาคต 
  กรมสุขภาพจิต (2540: 3) ไดแบงสาเหตุของความเครียดเปน 3 ประการคือ  
  1. สาเหตุทางดานจิตใจ ไดแก ความกลัววาจะไมไดดังหวัง กลัวจะไมสําเร็จ หนักใจในงานที่
ไดรับมอบหมาย รูสึกวาตัวเองตองทําในสิ่งที่ยากเกินความสามารถ มีความวิตกกังวลลวงหนากับสิ่งที่ยัง
ไมเกิดขึ้น เปนตน 
  2. สาเหตุจากความเปลี่ยนแปลงในชีวิต ไดแก การเปลี่ยนวัย การแตงงาน การต้ังครรภ การ
เริ่มเขาทํางาน การเปลี่ยนงาน การเกษียณอายุ การยายบาน การสูญเสียคนรัก เปนตน 
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  3. สาเหตุจากการเจ็บปวยทางกาย ไดแก การเจ็บไขไมสบายที่ไมรุนแรงตลอดไปจนถึงการ
เจ็บปวยดวยโรคที่รุนแรง และเร้ือรัง เชนเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เปนตน 
  ชูทิตย ปานปรีชา (2529: 486-488) ไดอธิบายสาเหตุของความเครียดไวดังตอไปนี้ 
  1. สาเหตุภายใน หมายถึง ความเครียดที่เกิดจากสาเหตุ หรือปจจัยตางๆ ที่มาจากตัวคน 
สามารถแยกไดเปน 2 ชนิดคือ 
   1.1 สาเหตุทางรางกาย เปนภาวะบางอยางของรางกายที่ทําใหเกิดความเครียดเนื่องจาก
รางกายและจิตใจแยกกันไมได เม่ือสวนหนึ่งสวนใดชํารุดและเจ็บปวย จะทําใหอีกสวนหนึ่งชํารุด หรือ
เจ็บปวยได ฉะนั้นเม่ือรางกายเครียดจะทําใหจิตใจเครียดดวยภาวะตางๆ ที่เปนสาเหตุของความเครียด 
ไดแก 
    1.1.1 ความเม่ือยลาทางรางกายเปนสภาพของรางกายที่ไมสมบูรณแข็งแรงหรือได
ผานการทํางานอยางหนักและนาน 
    1.1.2 รางกายที่ไดรับการพักผอนไมเพียงพอ เปนสภาพของรางกายที่เกิดจากการ
ตรากตรําทํางานติดตอกันนาน 
    1.1.3 รับประทานอาหารไมเพียงพอ หรือไมถูกสุขลักษณะ ทําใหรางกายหิวโหย 
น้ําตาลในเลือดต่ํา รางกายขาดวิตามินและเกลือแร ซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญในการใหพลังงานแก
รางกาย ทําใหรางกายออนเพลีย และเกิดความเครียดได 
    1.1.4 ความเจ็บปวยทางรางกาย เชน การมีโรคประจําตัว ไดรับการผาตัดใหมทําให
ไมอยากอาหาร เนื้อเย้ือของอวัยวะที่ปวยถูกทําลายหรือทํางานไดไมดี เสียน้ํา เสียเลือดเปนผลทําให
รางกายออนเพลีย 
    1.1.5 ภาวะติดสุราและยาเสพติด สุราและยาเสพติดไปกดประสาท ทําใหรางกายตอง
ใชพลังงานมาก เปนผลทําใหรางกายออนเพลีย ออนแอมากขึ้นทุกขณะ 
   1.2 สาเหตุทางใจ สภาพจิตใจบางอยางสามารถกอใหเกิดความเครียดได คือ 
    1.2.1 อารมณที่ไมดีทุกชนิด ไดแก ความกลัว ความวิตกกังวล ความเศรา อารมณ
ดังกลาวกอใหเกิดความรูสึก ทุกขใจ ไมสบายใจ โดยเฉพาะความเศราทําใหเกิดความรูสึกสิ้นหวัง ไมคิด
ตอสู ความรูสึกนี้ทําใหเกิดความเครียด 
    1.2.2 ความคับของใจ เปนภาวะของจิตใจที่เกิดขึ้นเม่ือความตองการไดถูกขัดขวางทํา
ใหมีปญหาตองเผชิญ เกิดความรูสึกไมพอใจ โกรธ วิตกกังวล จิตใจเหมือนถูกบีบคั้น จึงทําใหเกิด
ความเครียดขึ้น 
    1.2.3 บุคลิกภาพบางประเภท ทําใหเกิดความเครียดได 
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     1) เปนคนจริงจังกับชีวิตทําอะไรตองทําใหดีสมบูรณแบบ เจาระเบียบ เปนคน
ตรงมีมาตรฐานในการดําเนินชีวิตสูง มีความสามารถในการทํางานเหนือผูอื่น ทําใหในตลอดชีวิตตอง
ทํางานหนัก จึงทําใหเกิดความเครียดไดงาย 
     2) เปนคนใจรอน รุนแรง กาวราว ควบคุมอารมณไมอยู คนประเภทนี้อารมณ
เปลี่ยนแปลงไดมาก มีกานเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาดวย ทําใหเกิดความเครียดไดงาย 
     3) เปนคนตองพ่ึงพาผูอื่น คนประเภทนี้ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง มีความรูสึก
วาตนเองไมเกง ไมกลาตัดสินใจ ไมกลาทําอะไรดวยตนเอง ตองอาศัยความคิด คําแนะนํา และกําลังใจ
จากผูอื่น ทําใหมีความกลัว วิตกกังวล มองอนาคตดวยความหวาดหวั่นอยูเสมอ เกิดความเครียดเปน
ประจํา 
 2. สาเหตุภายนอก หมายถึง ปจจัยตางๆ ภายนอกตัวคนที่เปนสาเหตุทําใหเกิดความเครียด 
ซึ่งไดแก 
   2.1 การสูญเสียสิ่งที่รัก ไดแก การสูญเสียคนรัก ของรัก ทรัพยสินหนาที่การงานการตกงาน 
หรือถูกใหออกจากงาน ถูกลดตําแหนง หรือยายงาน ธุรกิจลมละลาย 
   2.2 การเปลี่ยนแปลงในชีวิต ในระยะหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิตจะมีจิตใจ แปรปรวน ทําให
เกิดความเครียดไมมากก็นอย ระยะหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต ไดแก การเขาโรงเรียนครั้งแรก ทํางานครั้ง
แรก สมรสใหมๆ วัยหมดประจําเดือน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมที่ทําใหตองปรับตัว การ
เปลี่ยนแปลงอยางกะทันหันโดยไมคาดคิด หรือไมไดเตรียมตัวไวกอน เชน การยายโรงเรียน การยายถ่ิน
ที่อยู เปนตน 
    2.3 ภัยอันตรายตางๆ ที่คุกคามชีวิตและทรัพยสิน ไมวาจะเปนภัยที่มนุษยสรางขึ้น หรือภัย
ธรรมชาติ เชน อยูในถิ่นที่มีโจรรายชุกชุม ถูกขูทํารายรางกาย อยูในสนามรบ และไฟไหมบาน ภาวะ
ดังกลาวทําใหเกิดความกดดันบีบคั้นจิตใจอยางรุนแรง เกิดความเครียดอยางรุนแรงได 
   2.4 ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ยากจน เปนหนี้สิน ทําใหการเจริญเติบโตไมสมบูรณ ขาด
อาหาร เรียนไดไมเต็มที่ อยูในชุมชนแออัด ไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทําใหเกิดความวิตก
กังวล คิดมาก บีบค้ันจิตใจ ทําใหเกิดความเครียดได 
   2.5 สภาพของสังคมเมือง มีคนหลั่งไหลเขามาทํางานในเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ อยูกันแออัด 
ชีวิตตองแขงขัน ชิงดีชิงเดน การเดินทางไมสะดวกเพราะการจราจรติดขัด ชีวิตครอบครัวไมอบอุนตางคน
ตางอยู ขาดอากาศบริสุทธิ์หายใจ สภาพดังกลาวทําใหเกิดความเครียดได 
  จากการศึกษาสาเหตุของความเครียดทั้งหมดดังกลาวที่กลาวมาขางตน สามารถสรุป ไดวา
สาเหตุความเครียดนั้น เกิดจากสาเหตุใหญๆ 2 ประการ คือ สาเหตุที่มาจากภายในตัวบุคคล และสาเหตุ
ที่มาจากภายนอกตัวบุคคล 
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 1.4 ระดับของความเครียด 
  เจนิส (อรุณเดช จันทรงามศรี. 2542: 30; อางอิงจาก Janis. 1968: 43-46) ไดแบงระดับ
ความเครียดออกเปน 3 ระดับคือ 
  1. ความเครียดระดับตํ่า (Mild Stress) เปนความเครียดที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในชวงสั้นๆ 
อาจแคนาทีหรือชั่วโมงเทานั้น ซึ่งเ ก่ียวของถึงสาเหตุเพียงเล็กนอย เชน อาจเปนเหตุการณใน
ชีวิตประจําวัน เชน การเดินทางไปทางทํางาน การมาไมทันเวลานัด 
  2. ความเครียดระดับปานกลาง (Moderate Stress) เปนความเครียดชนิดรุนแรงกวาชนิดแรก
อาจใชเวลาเปนชั่วโมงหรือหลายชั่วโมง จนกระทั่งเปนวัน เชน ความเครียดจากการทํางานมากเกินไป 
ความขัดแยงกับเพ่ือนรวมงาน 
  3. ความเครียดระดับสูง (Severe Stress) ความเครียดชนิดนี้จะแสดงอาการอยูนานเปน
สัปดาห หรืออาจเปนเดือน เชนการตายของบุคคลใกลชิด ความเจ็บปวยที่รุนแรง 
  สะอิ้ง อภิปาลกุล (2525: 9) ไดแบงระดับความเครียดออกเปน 3 ระดับเชนกันคือ  
  1. ความเครียดระดับตํ่า (Mild Stress) เปนความเครียดที่เกี่ยวของสาเหตุเพียงเล็กนอยและ
สิ้นสุดในระยะเวลาสั้นๆ อาจเปนเพียงเล็กนอยและสิ้นสุดลงในระยะเวลาสั้นๆ อาจเปนเพียงวินาทีหรือ
ชั่วโมง เชน การพลาดเวลานัดหมาย 
  2. ความเครียดระดับปานกลาง (Moderate Stress) ความเครียดในระดับนี้รุนแรงกวาใน
ระดับแรก อาจใชเวลานานเปนชั่วโมงหรือเปนวัน ซึ่งมีสาเหตุที่สงผลตอบุคคลมากกวาสาเหตุในระดับ
แรก เชน ความเครียดจากงานหนัก ความขัดแยงระหวางเพ่ือนรวมงาน 
  3. ความเครียดระดับสูง (Severe Stress) ความเครียดชนิดนี้อาจแสดงอาการอยูนานเปน
สัปดาห เปนเดือน หรือเปนป โดยมีสาเหตุรุนแรงมากหรือจากหลายสาเหตุ เชน การสูญเสียสิ่งของหรือ
บุคคลอันเปนที่รัก การเจ็บปวยรุนแรง ซึ่งมีผลตอการดํารงชีวิต เชน พิการ เปนตน  
  ชูทิตย ปานปรีชา (2534: 483) ไดแบงระดับความรุนแรงของความเครียดไว 3 ระดับคือ 
  ระดับแรก เปนภาวะที่จิตใจมีความเครียดอยูเล็กนอย ยังถือวาเปนภาวะปกติของทุกคนขณะ
เผชิญปญหาตางๆ หรือกําลังตอสูกับความรูสึกที่ไมดีของตนเอง 
  ระดับสอง เปนภาวะของจิตใจที่มีความเครียดอยูปานกลาง เปนระยะที่รางกายและจิตใจตอสู
อยู กับความเครียดที่แสดงออกใหเห็น โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย ความคิด อารมณ 
พฤติกรรม และการดําเนินชีวิต 
  ระดับสาม เปนภาวะจิตใจที่มีความเครียดรุนแรง หรือความเครียดมาก รางกายจิตใจพายแพ
ตอความเครียด มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย และจิตใจใหเห็นชัด มีพยาธิสภาพหรือปวยเปนโรค ทํา
ใหการดําเนินชีวิตเสียไป การตัดสินใจผิดพลาด ระยะนี้ตองการการดูแลชวยเหลือ รักษาตัวแมวาสาเหตุ
ที่ทําใหเกิดความเครียดหมดไป ตองมีผูอื่นเขามาชวยเหลือ 
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  กรมสุขภาพจิต (2540: 3-4) แบงความเครียดออกเปน 4 ระดับดังนี้ 
 1. ความเครียดในระดับตํ่า (Mild Stress) หมายถึง ความเครียดขนาดนอยๆ และหายไปใน
ระยะเวลาอันสั้นเปนความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ความเครียดนี้ไมคุกคามตอการดําเนินชีวิต 
บุคคลมีการปรับตัวอยางอัตโนมัติ เปนการปรับตัวดวยความเคยชินและการปรับตัวตองการพลังงาน
เพียงเล็กนอยเปนภาวะที่รางกายผอนคลาย 
 2.  ความเครียดในระดับปานกลาง (Moderate Stress) หมายถึง ความเครียดที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวันเนื่องจากมีสิ่งคุกคาม หรือพบเหตุการณสําคัญๆ ในสังคม บุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง
ออกมาในลักษณะความวิตกกังวล ความกลัว เปนตน ถือวาอยูในเกณฑปกติทั่วไปไมรุนแรงจนกอใหเกิด
อันตรายแกรางกาย เปนระดับความเครียดที่ทําใหบุคคล เกิดความกระตือรือรน 
 3. ความเครียดในระดับสูง (Height Stress) เปนระดับที่บุคคลไดรับเหตุการณที่กอใหเกิด
ความเครียดสูง ไมสามารถปรับตัวใหลดความเครียดลงไดในเวลาอันสั้นถือวาอยูในเขตอันตราย หาก
ไมไดรับการบรรเทาจะนําไปสูความเครียดเร้ือรัง และกอใหเกิดโรคตางๆ ในภายหลังได 
 4.  ความเครียดในระดับรุนแรง (Severe Stress) เปนความเครียดระดับสูงที่ดําเนินติดตอกัน
มาอยางตอเนื่องจนทําใหบุคคลมีความลมเหลวในการปรับตัวจนเกิดความเบื่อหนาย ทอแท หมดแรง 
ควบคุมตัวเองไมได เปนผลที่กอใหเกิดอาการทางกายหรืออาการทางจิตได 
  
 1.5 อาการของความเครียด 
  เม่ือเกิดความเครียดขึ้น รางกายจะมีปฏิกิริยาตางๆ เพ่ือปรับตัวทั้งทางดานรางกาย และจิตใจ 
ดังที่ สันต หัตถีรัตน (2543: 36) ไดกลาวถึง อาการของความเครียดไวดังนี้ 
  1. หนามืด เปนลม เชน ต่ืนเตนจนเปนลม ตกใจจนเปนลม เปนตน 
  2. หนาซีดหรือหนาแดง เชน ตกใจจนหนาซีด อายจนหนาแดง เปนตน 
  3.  ใจเตน ใจสั่นหรือรูสึกวาใจเตนแรง 
  4.  ปวดศีรษะ มึนศีรษะ หรือรูสึกศีรษะเบา ตัวเบา ไมเปนตัวของตัวเอง 
  5.  มือเทาเย็นและอาจมีเหง่ือออกตามมือ ตามเทา เชน เวลาตกใจ เวลาประหมา และอาย 
เปนตน  
  6. หงุดหงิดงาย โมโหงายหรือหาเร่ืองผูอื่นโดยไมสมควร 
  7.  นอนไมหลับหรือหลับยาก หลับแลวตองตื่นบอยๆ หรือฝนทั้งคืนโดยเฉพาะฝนราย 
  8.  เบื่ออาหารหรือเจริญอาหารผิดปกติ คนสวนใหญเวลาเครียดจะเบื่ออาหารและรางกายจะ
ผอมลงๆ แตบางคนเวลาเครียดกับกินมาก จนอวนขึ้นอยางรวดเร็ว 
  9.  ปวดทอง ทองเสีย หรือทองผูก แตบางคนทองเสียพอหายเครียดก็เปนปกติ บางคนเครียด
มากทองผูก 
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  10. ปสสาวะบอยๆ เชน เวลาเขาหองสอบหรือเขาพบผูใหญ เปนตน 
  11. ออนเพลีย ไมมีแรงหรือเบื่อหนาย ทอถอยหรือไมมีกําลังใจในการทํางาน 
  12. หายใจไมสะดวกหรือหายใจติดขัด เหนื่อยหอบ นิ้วมือนิ้วเทาแข็งเกร็ง เกิดอาการปวด
เมื่อยทั้งตัว 
  กนกรัตน สุขะตุงคะ (2537: 10) กลาวถึงอาการของความเครียดโดยจําแนกออกเปน 5 ดาน 
ดังตอไปนี ้
  1. ดานรางกาย เชน ความดันโลหิตสูง อัตราการเตนของหัวใจเพิ่มขึ้น ปากคอแหง เหงื่อออก
มาก แขนชาหรือมีอาการกระตุก กลามเนื้อตึงเครียด มีปญหาการทํางานของระบบยอยอาหารและการ
ขับถาย มือเทาเย็น เปนตน 
  2. ดานพฤติกรรม เชน โมโหงาย คิดมากขึ้นหรือตรงขาม ไมอยากอาหาร ด่ืมและสูบบุหรี่มาก
ขึ้น หุนหันพลันแลน เปนตน 
  3. ดานจิตใจ เชนความวิตกกังวล กาวราวหรือเย็นชา เบื่อ เศรา ชอบเปนลม คับของใจ รูสึก
ผิด รูสึกอาย หงุดหงิด และอารมณเสียงาย เปนตน 
  4. ดานความรูความเขาใจ เชน ตัดสินใจไมได และสมาธิไมดี ลืมงาย คิดอะไรไมออกและ
ออนไหวตอคําวิจารณงาย เปนตน 
  5. ดานสังคม เชน ไมคอยอยูรวมกลุมกับใคร ไมคอยยุงกับใคร ไมคอยมีผลงาน และตอตานที่
ทํางาน เปนตน 
  ดูแกน และคนอื่นๆ (วณี เทศนธรรม. 2541: 20-21; อางอิงจาก Dougan; et al. 1986: 191-
198) กลาวถึง อาการของความเครียด โดยจําแนกออกเปน 4 ดาน ดังตอไปนี้ 
  1. ดานอารมณ (Mood) เชนรูสึกหงุดหงิดงาย โมโหงาย กังวลใจ รูสึกสับสน หลงลืมงาย    
เบื่อหนายงาย เปนตน 
  2. ดานอวัยวะ (Organ) เชนหัวใจเตนแรง หายใจถ่ี เหงื่อออกงายกวาปกติ ปากแหง ปสสาวะ
บอย ทองเสียหรือทองผูกบอย 
  3. ดานกลามเนื้อ (Muscles) มือและนิ้วสั่นเสนกระตุก กลามเนื้อตึง พูดกระตุกตระกัก ตา  
พรามัว ปวดหลัง เปนตน 
  4. ดานพฤติกรรมที่แสดงออก (Behavior) เชนลุกลี้ลุกลน เดินตัวเกรง นอนไมหลับ ตื่นแลว 
ยังนอนตอ ความตองการทางเพศลดลง มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบอยครั้ง ตองพ่ึงพายาหรือพบแพทยบอยขึ้น 
เปนตน 
   กรมสุขภาพจิต (2540: 7) ไดอธิบายวา ตามปกติความเครียดภายในจิตใจจะสงผลทําใหเกิด
อาการทางกายที่สังเกตไดอยางชัดเจน ไดแก ปวดศีรษะ หลับยากหรือหลับไมสนิท เหนื่อยงายกวาปกติ 
กินมากกวาปกติ หรือเบื่ออาหาร ทองผูก หรือทองเสียบอยๆ ทองอืดทองเฟอ รูสึกต่ืนเตน หรือตกใจงาย 
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ฝนราย หายใจไมเต็มที่ หรือถอนหายใจบอยๆ ประจําเดือนมาไมปกติ หรือสมรรถทางเพศลดลง 
หงุดหงิดกับคนรอบขาง ปวดตนคอและไหล มือเทาเย็น ใจสั่น ไมมีสมาธิ 
  สรุปไดวา อาการของความเครียด จะแสดงออกไดหลายทาง ซึ่งสังเกตและประเมินไดคือ ดาน
รางกาย จิตใจและพฤติกรรม เม่ือบุคคลเกิดความเครียดทําใหรางกายมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา
และชีวเคมี แลวพบวา บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตางๆ ดวยเพ่ือใหเขาสูภาวะสมดุล 
  
 1.6 ผลของความเครียด 
  ฟารเมอร และคนอื่นๆ (Farmer; et al.1984: 24) กลาววา โดยทั่วไปผลของความเครียดจะ
เกี่ยวกับความรูสึก หรืออารมณ ไดแก อาการวิตกกังวล หงุดหงิด ฉุนเฉียว อารมณซึมเศรา รวมทั้งมีผล
ทางสรีระ เชน ปวดศีรษะ ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ เปนตน ซึ่งผลของความเครียดนี้เปนปฏิกิริยาของ
รางกายที่มีตอสาเหตุของความเครียดในสถานการณนั้นๆ 
  นงคราญ ผาสุก (2528: 9) กลาววา เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นรางกาย อารมณ และพฤติกรรม
ของมนุษยจะตอบสนองตอความเครียดดังนี้ 
  1. ดานรางกาย มีอาการใจสั่น อัตราการเตนของหัวใจเพ่ิมขึ้น ความดันโลหิตเพ่ิม ปวดศีรษะ 
หายใจเร็ว น้ําตาลในเลือดเพ่ิมขึ้น แนนทอง ทองเดิน ปสสาวะบอย เหงื่อออก รอนหรือชาตามตัว มือ 
แขน ขา มีอาการหดเกร็งของกลามเนื้อตางๆ เชน กระเพาะอาหารและลําไส 
  2. ดานอารมณและจิตใจ คนที่มีอารมณเครียดอารมณจะเปลี่ยนแปลงไดงาย เชน กลัว วิตก
กังวล หงุดหงิด โกรธ ซึมเศรา รูสึกผิดและอึดอัดใจ 
  3. ดานพฤติกรรม เชน กระสับกระสาย นั่งไมติด การตัดสินใจและการเรียนรูจะเสียไปแตทั้งนี้
ขึ้นอยูกับ ลักษณะงาน ความรุนแรงของความเครียด ความแตกตางระหวางบุคคล งานที่ยุงยาก 
สลับซับซอนที่ตองใชสมาธิมาก ทําใหเกิดผลเสีย 
  นันทวรรณ นาวี (2536: 41-43) กลาววา มนุษยสามารถจัดการกับความเครียดไดเปนอยางดี
ในระดับหนึ่ง หากกลไกการปรับตัวทํางานหนักเกินไป ผลที่เกิดจากความเครียดที่มีสาเหตุตางๆ กัน      
ก็จะกอใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนองและแสดงออกมา 3 ทางคือ 
  1. อาการทางรางกาย ไดแก การขบฟน กัดริมฝปาก เขยาขา หรือพริกเทา ความดันโลหิตสูง 
ทองอืด โรคหัวใจ ปวดศีรษะ ปวดหลัง เปนตน 
  2.  อาการทางจิตใจ ไดแก กระสับกระสาย ขาดความอดทน มีความสํานึกผิด ความละอาย 
หมดหวัง หดหู อารมณเหลานี้สามารถนําไปสูปญหาทางจิตได หากเกิดและดํารงอยูนาน 
  3.  อาการทางพฤติกรรม ไดแก กาวราว นอนไมหลับ ทํางานหลายอยางในเวลาเดียวกัน ลุแก
โทสะ แสดงกริยาอาการที่เกินควร พูดเร็วหรือดังเกินไป เปนตน 
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   กรมสุขภาพจิต (2543: 26) ไดกลาวถึงผลของความเครียดวา ความเครียดในระดับตํ่า และ
ความเครียดในระยะเวลาที่ไมเกินไปนัก เปนตัวกระตุนใหบุคคลทําสิ่งตางๆ อยางกระตือรือรน ไดฝกปรือ
ที่จะแกไขปญหา มีความคิดสรางสรรค อวัยวะในรางกายมีโอกาสที่จะรับมือกับภาวะเครียดที่เกิดขึ้น ซึ่ง
สิ่งเหลานี้ จะทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในในทักษะความสามารถของตนเอง มีความรูสึกเชื่อม่ัน 
และภาคภูมิใจในตัวเองมากย่ิงขึ้น แตถาความเครียดในระดับรุนแรง หรือที่เกิดขึ้นเปนระยะเวลานานก็
กลับกอใหเกิดผลเสียมากมายดังนี้ 
 1.  ผลเสียทางดานสรีระ เม่ือบุคคลตกอยูในความเครียด เปนเวลานาน จะทําใหสุขภาพ
รางกายเลวลงเนื่องจากเกิดความไมสมดุลของระบบฮอรโมน ฮอรโมนเปนชีวเคมีที่สําคัญของรางกาย 
เปนตัวทําหนาที่ชวยควบคุมการทํางานของระบบตางๆ ภายในก็จะบกพรอง ทําใหเกิดอาการตั้งแตปวด
ศีรษะ ปวดหลัง ออนเพลีย เจ็บปวด หรือทําใหเกิดโรคทางกาย ที่มีสาเหตุมาจากจิตใจ (Psychosomatic 
Disease) เชน หนามืดเปนลม เจ็บหนาอก ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หลอดเลือดอุดตัน โรคอวน แผล
ในกระเพาะอาหาร โรคหอบหืด โรคแพตางๆ โรคผิวหนัง ผมรวงและโรคมะเร็ง หรือความเครียดที่รุนแรง
มากๆ อาจมีผลทําใหบุคคลเสียชีวิตได หรือทําใหโรคที่เปนอยูเดิมแลวกําเริบ เชน โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจ เปนตน 
 2.  ผลเสียทางดานจิตใจและอารมณ จิตใจของบุคคลที่เครียดจะเต็มไปดวยการหมกมุน
ครุนคิด ไมสนใจสิ่งรอบตัว ใจลอยขาดสมาธิความระมัดระวังในการทํางานเสียไปเปนเหตุใหเกิด
อุบัติเหตุไดงาย จิตใจขุนมัว ขี้โมโหโกรธงาย สูญเสียความเชื่อม่ันในความสามารถที่จะจัดการกับชีวิต
ของตนเอง เศราซึม คับของใจวิตกกังวล ขาดความภูมิใจในตนเอง ในบางรายที่ตกอยูในภาวะเครียด
อยางยาวนานมาก อาจกอใหเกิดอาการทางจิต จนกลายเปนโรคจิตโรคประสาทได 
 3. ผลเสียทางดานความคิด ความเครียดที่เกิดจากความคิดของบุคคล เชน คิดวิพากษวิจารณ
ตนเองในทางลบ คิดแบบทอแทหมดหวัง คิดบิดเบือนไมมีเหตุผล คิดเขาขางตนเองและโทษผูอื่น คิด
แปลความหมายสภาพการณนั้นผิดพลาดเปนตน  
 4. ผลเสียดานพฤติกรรม บุคคลที่มีความเครียดจะเบื่ออาหาร นอนหลับยาก ปลีกตัวจาก
สังคม ซึ่งจะทําใหตนเองตกอยูในปญหา และความเครียดอยางโดดเด่ียว กาวราวไมอดทน พรอมที่จะ
เปนศัตรูกับผูอื่น ทํางานไดนอยลง และบอยครั้งบุคคลจะมีการปรับตัวในทางที่ผิด เพ่ือผอนคลาย
ความเครียด เชน สูบบุหรี่ ติดเหลา ติดยา เลนการพนัน หรือแมแตการฆาตัวตาย ซึ่งการกระเหลานี้ก็จะ
กอใหเกิดผลรายตามมาอีก 
 5. ผลเสียทางดานเศรษฐกิจ ความเครียดกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอยางใหญ
หลวง จากการขาดงาน ผลของการทํางานลดนอยลง และมีประสิทธิภาพดอยลง เม่ือบุคคลเจ็บก็ตอง
เสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล จะเห็นไดวาผลเสียในแตละดานของบุคคลจะเชื่อมโยงกันเปนลูกโซ 
และผลเสียเหลานี้ก็ไมไดกระทบกระเทือนแตเฉพาะบุคคลที่ตกอยูในภาวะเครียดเทานั้น แตจะสงผล
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กระทบไปสูบุคคลรอบขาง ตลอดจนสังคมโดยรวมอีกดวย ฉะนั้น การคนหาวิธีการที่จะชวยลด
ความเครียดในบุคคลนั้นยอมจะเปนหนทางที่จะลดผลกระทบตางๆ ในทางที่เสียหายทั้งตอบุคคลนั้นเอง
และสังคมรอบดานได 
 กรมสุขภาพจิต (2540: 9) ไดอธิบายวา หากปลอยใหตัวเองมีความเครียดสะสมไวเปน
เวลานานโดยไมไดผอนคลาย จะสงผลตอสุขภาพดังนี้ 
 1. ผลตอสุขภาพทางกาย ไดแก อาการไมสบายทางกายตางๆ เชน ปวดหัว ปวดเมื่อยตาม
สวนตางๆ ของรางกาย ความผิดปกติของหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะ อาการทองผูกทองเสีย
บอยๆ นอนไมหลับ หอบหืด และเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เปนตน 
 2. ผลตอสุขภาพจิตใจ นําไปสูความวิตกกังวล ซึมเศรา กลัวอยางไรเหตุผล อารมณไมม่ันคง 
เปลี่ยนแปลงงาย หรือโรคประสาทบางอยาง นอกจากนี้ความเครียดสงผลตอรางกายและจิตใจ ยอม
สงผลไปถึง ประสิทธิภาพในการทํางาน สัมพันธภาพตอครอบครัวและบุคคลแวดลอม และเม่ือ
ประสิทธิภาพในงานตกต่ํา สัมพันธภาพเสื่อมทรามลง จิตใจยอมไดรับผลตึงเครียดมากขึ้นซ้ําซอน นับวา
ความเครียดเปนภัยตอชีวิตอยางยิ่ง 
   สรุปไดวา ผลของความเครียดนั้น จะมีผลกระทบตอรางกายและจิตใจ เชน โมโหงาย นอน
ไมหลับ กาวราว หรืออาจทํารายตัวเอง หากความเครียดไมไดรับการแกไข ก็จะทําใหบุคคลนั้นเสื่อม
โทรมทั้งทางรางกายและจิตใจ 
 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความเครียด  
 ทฤษฎีความเครียดของ เซลเย (Selye.1956: 33) อธิบายวา เม่ือรางกายไดรับการกระตุนจาก
ตนเหตุของความเครียดตางๆ รางกายจะตอบสนองตอตนเหตุของความเครียดนั้น ซึ่งเซลเยเรียกวา เปน
กลุมอาการปรับตัวซึ่งมีอยู 2 ลักษณะ คือ 
 1. กลุมอาการปรับตัวทั่วๆ ไป (General Adaptation Syndrome : GAS) เปนกลุมอาการที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับตัวของรางกายในระบบตางๆ ของรางกาย เชน ตอมใตสมอง ระบบประสาท
อัตโนมัติ ตอมไรทอและระบบภูมิคุมกันของรางกายจะถูกกระตุน การปรับตัวแบบนี้แบงออกเปน 3 
ระยะ ไดแก  
  1.1 ระยะบอกเหตุอันตรายหรือระยะเตือน เปนระยะที่เกิดขึ้นอยางทันทีทันใดโดยไมรูตัว 
  1.2 ระยะตอตาน เปนระยะที่รางกายปรับภาวะไมสมดุลของระบบตางๆ 
  1.3 ระยะหมดกําลัง เปนระยะสุดทายของการปรับตัว  
 2. กลุมอาการปรับตัวเฉพาะที่ (Local Adaptation Syndrome: LAS) เปนกลุมอาการปรับตัว
เฉพาะที่ไดรับอันตรายเทานั้น เชน มีบาดแผลหรือบาดเจ็บเกิดขึ้น รางกายจะมีอาการ รอน บวม แดง 
เนื่องจากการอักเสบเฉพาะที่นั้น 
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 ทฤษฎีความเครียดของ ลาซารัส (Lazarus; & Folkman. 1984: 22) กลาวถึงความเครียดวา
เปนกระบวนการตอบสนองทางอารมณ (Emotion Response System) กลาวคือ เปนผลของการกระทํา
รวมกันระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม เมื่อเกิดวามไมสมดุลระหวางความตองการ หรือการเรียกรอง 
(Demand) จากสิ่งแวดลอมกับความสามารถในการตอบสนองบุคคล (Resource) บุคคลจะมีการ
ตอบสนองทางอารมณ รูปแบบการตอบสนองจะแตกตางกันในแตละบุคคล ขึ้นกับการประเมินของ
บุคคลตอสิ่งเราที่เขามากระทบ 
 ทฤษฎีความเครียดของ สเลวิน (Slavin. 1991: 46) ไดเสนอรูปแบบกระบวนการความเครียด
พัฒนาตามทฤษฎีความเครียดของลาซารัส และโฟลคแมน (Lazarus; & Folkman.1984) ซึ่ง
ประกอบดวยองคประกอบ 2 ประการ คือ 
 1. เหตุการณที่กอใหเกิดความเครียด (Occurrence of a Potentially Stressful Event) 
ความเครียดเปนผลของความสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมไปถึงเหตุการณตางๆ ที่
เกิดขึ้นแกบุคคลนั้นดวย ดังนั้นเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นถือเปนสิ่งเราที่มากระตุนใหเกิดความเครียดได 
และจะมีความหมายมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับการประเมินของบุคคล เหตุการณที่ถือเปนสิ่งเรานี้จะมี
คุณลักษณะคุณสมบัติภายในและภายนอก 
 2.  การประเมินทางปญญาขางตน (Primary Appraisal) เปนการประเมินเหตุการณ หรือ
สภาวการณในสภาพแวดลอมของบุคคลโดยทั่วๆ ไปไมเฉพาะเจาะจง เพ่ือจะตัดสินวามีผลคุกคามตอ
ตนเองหรือไม ประเมินจะใชทั้งปจจัยสวนบุคคล คือ คานิยม และความเชื่อของบุคคลในการประเมิน 
เชน การถามตนเองวา “ฉันมีปญหาหรือไม” และปจจัยทางสภาพการณคือเหตุการณแปลกใหม 
 จากการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวา ความเครียดเปนการตอบสนองทางอารมณ เมื่อการกระทํากับ
สิ่งแวดลอมหรือสถานการณไมสัมพันธกันทําใหบุคคลมีการตอบสนองทางอารมณแตกตางกันในแตละ
บุคคล ซึ่งขึ้นอยูกับสิ่งเราที่เขามากระทบดวย 
 
3. วิธีเผชิญความเครียด 
 3.1 ความหมายของวิธีเผชิญความเครียด 
 บอนด และ เวลลิสช (Bond; & Wellisch. 1990: 894) กลาวเกี่ยวกับกลวิธีเผชิญความเครียด
ไววา เปนกระบวนการของการควบคุมสภาพที่ทาทาย คุกคาม และเปนอันตรายซึ่งตองใชความสามารถ
ในการปรับตัวเปนการตอบสนองการเรียนรูในสิ่งที่ไมเหมาะสม 
 สีนวล จําคํา (2542: 32) กลาววา การเผชิญความเครียด คือ พฤติกรรมบางประการที่บุคคล
กระทําเพ่ือขจัดความตึงเครียด หรือกดดันทางจิตใจจากสิ่งที่มาคุกคาม โดยบุคคลจะเลือกกระทํา
พฤติกรรมอยางใดนั้นขึ้นอยูกับคุณลักษณะสวนตัวที่จะแกปญหานั้นเพื่อชวยใหตนสามารถปรับตัวไดดี 
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 สุรีย กาญจนวงศ และจริยา คมพยัคฆ (2545: 21) กลาววา ในภาวะที่คนเราตองเผชิญกับ
เหตุการณที่ตนเองคิดวาจะมาคุกคามความเปนอยูที่ดีของตน คนเราจะพยายามตอสูเพ่ือเผชิญกับภาวะ
ดังกลาวอยางดีที่สุด เพ่ือไมใหตนเองเกิดความเครียด เพ่ือลดความรุนแรงของความรูสึกเครียด 
 วรพจน สถิตยเสถียร (2548: 28; อางอิงจาก Folkman; & Lazarus.1980) กลาววา วิธีเผชิญ
ความเครียด หมายถึง ความรูความเขาใจ และพฤติกรรมที่เปนประโยชนตอบุคคลในการที่จะควบคุม 
หรือ บรรเทาทําใหบุคคลสามารถอดทนตอขอเรียกรองภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นจากความเครียดที่
เผชิญอยู  
 คารเวอร และคณะ (Carver; et al. 1989) กลาววา วิธีเผชิญความเครียด หมายถึง การใช
ความพยายามทางความคิด (Cognitive) และพฤติกรรม (Behavior) ที่ทําใหบุคคลใชเพ่ือลดหรือแกไข
ความตึงเครียด หรือความกดดันทางจิตใจ จากสิ่งที่บุคคลประเมินวาเปนสิ่งคุกคาม และเปนสิ่งที่กระทํา
เสมอเมื่อมีความเครียด 
 การแลนท และบัช (Galant; & Bush. 1982: 59) กลาววา การเผชิญความเครียดเปน
กระบวนการที่บุคคลพยายามระงับ บรรเทาหรือขจัดความเครียด หรือสิ่งที่มาคุกคามเปนกระบวนการ
ตอเนื่อง มีการแสดงออกเปนรูปแบบพฤติกรรมที่เปดเผย หรือไมเปดเผยก็ได 
 คาสมายเออร (Cassmeyer. 1995: 35) ใหความหมายการเผชิญความเครียดวา เปน
กระบวนการทางสติปญญา และทักษะที่แตละบุคคลใชเม่ือพบกับสถานการณที่ไมธรรมดา เปนความ
พยายามที่บุคคลใชแกปญหาในสถานการณที่บุคคลไดใชประโยชนในการปรับตัว อยางสูงสุดแลว 
กระบวนการเผชิญความเครียดสามารถเรียนรูไดจากสถานการณที่ผานมาในอดีต และสามารถ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบได 
 จากการศึกษาเอกสารตางๆ สรุปไดวา วิธีเผชิญความเครียด คือการที่บุคคลแสดงออกในการ
แกไขจัดการกับปญหาเมื่อเกิดความเครียด 
 
   3.2 พัฒนาการของพฤติกรรมเผชิญความเครียด 
 พัฒนาการของพฤติกรรมเผชิญความเครียดที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล จะมีพัฒนาการไปพรอมๆกับ
ขั้นของพัฒนาการดานอื่นๆ (Garland; & Bush.1986: 110; citing Valliant; & Gazda. 1971) คือ การ
พัฒนาการจากวัยทารกสูวัยชรา บุคคลจะตองประสบกับสถานการณหลายดานตามขั้นพัฒนาการ
เหลานั้น การเผชิญกับสถานการณในรูปแบบตางๆ ก็คือ การพัฒนากลวิธีเผชิญความเครียดในตัวบุคคล
นั่นเอง การพิจารณาพัฒนาการของพฤติกรรมแบงเปน 2 แบบ คือ 
 1. พัฒนาการของพฤติกรรมการเผชิญความเครียดที่มุงแกปญหา อาจเกิดในตัวบุคคลจาก
กลไก 3 ประการ คือ 
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  1.1 เกิดจากการไดรับการอบรมสั่งสอนจากบิดามารดา หรือไดรับการถายทอดความรูจาก
บุคคลอื่นในสิ่งแวดลอมของตนเอง  
  1.2 เกิดจากการเลียนแบบจากผูอื่นในสังคม โดยมิไดรับการสั่งสอนหรือใหความรูโดยตรง 
  1.3 เกิดจากการลองผิดลองถูกของบุคคลเอง 
 2. พัฒนาการของพฤติกรรมการเผชิญความเครียดที่มุงแกไขอารมณ (Garland; & Bush. 
1986: 16; citing Valliant; & Gazda. 1971) แบงไดเปน 4 ประการคือ 
  2.1 กลไกทางจิตแบบรักตัวเอง (Narcissistic Defenses) นับเปนกลไกทางจิตที่มีระดับ
พัฒนาการต่ําสุด ซึ่งจะพบไดเปนปกติในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ขวบ เมื่ออายุมากขึ้นกลไกทางจิตแบบเกาจะ
หมดไป และมีกลไกทางจิตแบบใหมเขามาแทนที่ เชน การหลงผิด การโยนความผิดใหกับผูอื่น เปนตน 
  2.2 กลไกทางจิตแบบไมบรรลุวุฒิภาวะ (Immature Defenses) จะพบไดปกติในเด็กอายุ 
3-16 ป เชน ความแปลกแยกทางความคิด ความเพอฝน การกาวราวแบบซอนเรน เปนตน 
  2.3 กลไกทางจิตแบบโรคประสาท (Neurotic Defenses) พบไดในคนทุกๆ วัย เชน การใช
เชาวปญญา การเก็บกด การแทนที่ เปนตน 
  2.4 กลไกทางจิตแบบบรรลุวุฒิภาวะ (Mature Defenses) เปนกลไกทางจิตที่มีพัฒนาการ
สูงสุด จะพบไดในผูที่มีสุขภาพจิตดีทั่วๆ ไป โดยเริ่มพัฒนาขึ้นในชวงอายุ 12 ป เปนกลไกทางจิตที่ระดับ
การรูสํานึกสูงสุด เชน การเห็นแกประโยชนผูอื่น การมีอารมณขัน เปนตน 
 สรุปไดวา กลวิธีในการเผชิญความเครียดเกิดขึ้นและพัฒนาไปในตัวบุคคลพรอมๆกับขั้น
พัฒนาการดานอื่นๆ ในการพัฒนาจากวัยทารกสูวัยชรา บุคคลจะตองประสบกับสถานการณหลายดาน 
พฤติกรรมความเครียดจะเกิดขึ้นในระหวางที่เผชิญความเครียดกับสถานการณตางๆ ตามขั้นของ
พัฒนาการ 
  
 3.3 ประเภทของวิธีเผชิญความเครียด 
 คารเวอร และคนอื่นๆ (วรพจน  สถิตยเสถียร.  2548: 7; อางอิงจาก Carver; et al. 1989) ได 
แบงประเภทของวิธีเผชิญความเครียดออกเปน 3 ประเภทคือ 
 1. การเผชิญความเครียดแบบมุงแกปญหา (Problem Focused Coping) วิธีนี้บุคคลจะใช
เม่ือตนมีความเครียดก็จะแสดงพฤติกรรมกับสิ่งที่มากระตุน โดยตรงเปนการแกไขปญหาโดยการ
ตัดสินใจเลือกวิธีที่จะจัดการกับสถานการณที่ทําใหเกิดความเครียด โดยมุงเนนที่ตนเหตุของปญหา ซึ่ง
การแสดงพฤติกรรมนี้ บุคคลอาจเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกันก็ได 
  1.1 การแสดงพฤติกรรม (Active Coping) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมตรงตอสิ่งที่ทําให
เกิดความเครียด เชน การเพ่ิมความพยายามในการแกปญหา การแกปญหาที่เกิดขึ้นอยางเปนขั้นเปน
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ตอน เพื่อใหความเครียดที่เกิดขึ้นหมดไปอยางมีผลดี การวางแผนในการแกปญหา การหาคําแนะนํา
จากบุคคลอื่นเปนตน 
  1.2 การวางแผนในการแกปญหา (Planning) หมายถึง การคิดเก่ียวกับวิธีการที่จะเผชิญ
ความเครียด โดยการคิดหาขั้นตอนที่จะนํามาใช และวิธีการที่จะนํามาแกไขปญหาไดดีที่สุด 
  1.3 การยับยั้งกิจกรรมอื่น (Suppression of Competing Activity) หมายถึง การหยุดการ
กระทําหรือแผนการอื่นไวกอน หรือพยายามหลีกเลี่ยงไมกระทําพฤติกรรมอื่น เพ่ือใหมีความต้ังใจในการ
แกปญหา หรือขจัดความเครียดอยางเต็มความสามารถ 
  1.4 การควบคุมสถานการณ (Restraint Coping) หมายถึง การอดทนเพ่ือรอใหถึงเวลาที่
เหมาะสม และพรอมที่จะดําเนินการแกไขปญหาเพื่อลดความเครียดที่เกิดขึ้นดวยตนเอง โดยไมกระทํา
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งอยางผลีผลาม ซึ่งอาจทําใหสถานการณเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งไม
สามารถแกไขปญหานั้นได 
  1.5 การแสวงหาแหลงสนับสนุนทางสังคม เพ่ือเปนเครื่องมือใชในการแกปญหา (Seeking 
Social Support for Instrumental Reasons) หมายถึง การหาคําแนะนํา ความชวยเหลือ หรือขอมูล
ขาวสารเพ่ือมาชวยแกไขปญหา  
 2. การเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณ (Emotion Focused Coping) วิธีนี้เม่ือเกิด
ความเครียดขึ้น บุคคลจะแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือลดความกดดันทางอารมณ โดยการปรับ
สภาพอารมณที่เกิดขึ้น ในสถานการณของความตึงเครียดมากกวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ตนเอง หรือเปลี่ยนแปลงสถานการณ วิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณทําใหความรูสึกวา
อันตรายจากสถานการณนั้นลดลง แตความจริงแลวอันตรายนั้นไมไดลดลง สถานการณไมได
เปลี่ยนแปลงไป แตขึ้นอยูกับการปรับอารมณตอสถานการณนั้น ซึ่งคารเวอร แบงวิธีเผชิญความเครียด
แบบมุงแกไขอารมณ ดังนี้ 
  2.1 การแสวงหาแหลงสนับสนุนทางสังคม เพ่ือใชในประคับประคองอารมณ (Seeking 
Social Support for Emotional Reasons) หมายถึงการแสวงหาสนับสนุนทางจิตใจ ความเห็นอกเห็นใจ
หรือความเขาใจเพ่ือใหรูสึกสบายใจขึ้น 
   2.2 การใหความหมายในเชิงบวก (Positive Reinterpretation and Growth) หมายถึง 
การอธิบายการเกิดความเครียดในทางบวก นั่นคือ บุคคลคิดวา ความเครียดหรือปญหาที่เกิดขึ้นนั้น
ไมไดกอใหเกิดผลเสียแกตนเอง ซึ่งการคิดเชนนี้ทําใหบุคคลสามารถลดความเครียดได แตไมไดแกไขที่
สาเหตุของความเครียดโดยตรง 
  2.3 การปฏิเสธ (Denial) หมายถึง การปฏิเสธวามีความเครียดเกิดขึ้น การปฏิเสธมี
ประโยชนคือ ทําใหมีความเครียดเพียงเล็กนอย ซึ่งอาจทําใหการแกปญหางายขึ้น แตในอีกแงหนึ่ง การ
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ปฏิเสธอาจสรางปญหาเพ่ิมขึ้นก็ได เพราะการปฏิเสธความจริงของเหตุการณ มักทําใหเหตุการณรุนแรง
มากขึ้น 
  2.4 การยอมรับ (Acceptance) เปนวิธีเผชิญความเครียดโดยการยอมรับในปญหาที่
เกิดขึ้น โดยทั่วไปแลวบุคคลที่ยอมรับความจริงมักเปนบุคคลที่พยายามในการแกปญหา แตบางครั้ง
บุคคลก็ไมสามารถแกปญหานั้นได จึงมีการยอมรับปญหาที่เกิดขึ้นนั้น 
  2.5 การพ่ึงศาสนา (Turning to Religion) เม่ืออยูภายใตสถานการณเครียดที่มีสาเหตุ
ตางๆ ศาสนาอาจเปนแหลงสนับสนุนทางอารมณเพ่ือเผชิญกับความเครียดที่เกิดขึ้น 
 3. การเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอย (Less Focused Coping) วิธีนี้มุงเนนไปที่
การพยายามหลีกหนีจากปญหาหรือสาเหตุที่เกิดความเครียด โดยการปฏิเสธทั้งดานความคิดและ
พฤติกรรม คือ ไมคิดและไมกระทําพฤติกรรมใดๆ ทั้งสิ้น วิธีนี้ประกอบดวยพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 
ดังนี้ 
  3.1 การยึดติดความเครียดและระบายความขุนเคือง (Focus on and Venting of 
Emotion) หมายถึง แนวโนมที่บุคคลติดยึดอยูกับความเครียด และระบายอารมณขุนเคืองออกมา ซึ่ง
การมีอารมณเชนนี้เปนเวลายาวนาน ทําไมใหสามารถปรับตัวได และอาจทําใหมีความเครียดรุนแรงขึ้น 
การยึดติดกับความเครียดอาจทําใหบุคคลไมสนใจที่จะแกไขปญหา คือ ไมมีการกระทําอยางใดอยาง
หนึ่งที่จะทําใหความเครียดหมดไป 
  3.2 การไมกระทําพฤติกรรมในการเผชิญความเครียด (Behavior Disengagement) 
หมายถึง การที่บุคคลขาดความพยายามที่จะกระทําพฤติกรรมใดๆ ที่เก่ียวของกับความเครียดที่เกิดขึ้น 
การที่บุคคลไมมีความพยายามที่จะแกไขปญหาเพื่อบรรลุเปาหมาย เนื่องจากมีอุปสรรคเขามาแทรก ใน
เชิงทฤษฎี เนื่องจากบุคคลคิดวาการกระทําพฤติกรรมใดๆ ไดผลที่ไมคุมคา 
  3.3 การไมใชความคิดในการเผชิญความเครียด เปนวิธีที่บุคคลไมใชสติปญญาเพ่ือคิดหา
รูปแบบของพฤติกรรมที่จะแกไขปญหาเพื่อลดความเครียด แตจะใชวิธีสะกดก้ัน เชนฝนกลางวัน การ
หลีกหนีโดยการนอนหลับ เปนตน 
 ลาแทค (Latack. 1986: 377-385) ไดเสนอกลวิธีการเผชิญความเครียดไว 3 แบบคือ 
 1. แบบสู (Fight หรือ Control) เปนกลวิธีการเผชิญความเครียดโดนการเผชิญปญหาโดยตรง 
เปนการใชกระบวนการแกปญหา เลือกวิธีการจัดการโดยมุงแกสาเหตุของปญหา 
 2. แบบหนี (Fight หรือ Escape) เปนกลวิธีเผชิญความเครียดโดยมุงแกปญหาทางออม เปน
การแกปญหาโดยมุงแกไขทางอารมณ เพ่ือลดความกดดันทางอารมณที่เกิดขึ้นในสถานการณ มากกวา
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือเปลี่ยนแปลงสถานการณที่กอใหเกิดความเครียด 
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 3. แบบแกไขตามอาการ (Symptom Management) เปนกลวิธีเผชิญความเครียดที่จัดการกับ
ตนเอง เมื่อมีอาการความเครียดเกิดขึ้นเปนการกระทําใหเกิดการผอนคลายความเครียด ไมสนใจกับ
ปญหา บางครั้งหลีกปญหา โดยปญหาหรือความเครียดไมไดรับการขจัด  
    ลาซารัส และโฟลคแมน (Lazarus; & Folkman. 1984.) ไดแบงวิธีเผชิญความเครียดเปน 2 
ลักษณะดังนี้ 
 1.  การเผชิญความเครียดโดยมุงแกไขปญหา (Problem Focused Coping) เปนความ
พยายามของบุคคลในการตัดสินใจเลือกใชวิธีการที่ชวยแกไขสถานการณ ที่จะกอใหเกิดความเครียด
โดยตรงใหเปนไปในทางที่ดีขึ้น นั่นคือเรียนรูที่จะเขาใจปญหาตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร มีการ
วางแผนหาวิธีตางๆ ในการแกไขปญหาที่เหมาะสม มีการตั้งเปาหมายในการแกปญหา จะเปนการมุง
ปรับแกทั้งความคิดและพฤติกรรมของตน หรือโดยการเปลี่ยนสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดภาวะเครียดนั้น 
เผชิญกับสิ่งที่เปนปญหาตามความเปนจริง และการกระทําโดยการเลือกวิธีที่ ดีที่สุด การเผชิญ
ความเครียดแบบนี้จะชวยลดความตึงเครียดของตัวเอง และสิ่งที่มากระทบ เพราะมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการการคิดใหอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง แตจะใชกับสถานการณที่ประเมินแลววาพอจะ
ปรับเปลี่ยนแกไขได วิธีเผชิญความเครียดโยมุงแกไขปญหาไดแก การวางแผนในการแกปญหา และ
กระทําไปตามขั้นตอน มีการวิเคราะหปญหาเพ่ือใหการแกไขปญหาไดผลดี การพยายามที่จะ
เปลี่ยนแปลงสถานการณใหดีขึ้น การพยายามคิดหาวิธีแกไขปญหาหลายๆ ทางหรือแกปญหาตาม
ประสบการณในอดีต หรือขอความชวยเหลือ หรือขอมูลจากแหลงอื่นในการแกไขปญหาเปนตน 
 2. การเผชิญความเครียดโดยมุงปรับอารมณ (Emotion Focused Coping) เปนความ
พยายามของบุคคลในการตัดสินเลือกใชวิธีเผชิญความเครียด ที่จะชวยควบคุมปรับอารมณความรูสึก
ของตัวเอง คือมุงลดความไมสบายใจ เม่ือไมสามารถแกไขสถานการณนั้นได เปนการรักษาสมดุลทาง
จิตใจไว วิธีเผชิญความเครียดแบบนี้ เปนเพียงวิธีบรรเทาหรือลดความเครียดเทานั้น ไมไดจัดการโดยตรง
ใหปญหาหมดไป ดังนั้นถานํามาใชบอยๆ โดยที่บุคคลขาดความตระหนักรูในตนเองหรือคิดและกระทําที่
บิดเบือนความจริง ปญหาไมไดรับการแกไขจะกอใหเกิดความเครียดมากขึ้น โนมนําใหมีโอกาสเกิด
อาการทางจิต เชน วิตกกังวล ซึมเศรา มีความคิดฆาตัวตาย ในทางตรงกันขามถาบุคคลเลือกใชวิธี
เผชิญความเครียดเหลานี้อยางรูสํานึกตามสภาพเปนจริงที่เ กิดขึ้น ก็จะเอื้อใหปรับตัวได วิธีเผชิญ
ความเครียดโดยมุงปรับอารมณไดแก การหลีกหนีปญหา การไมใหความสนใจ การลดการเขาใจ
เกี่ยวกับสภาพการณที่เปนปญหา การนอนหลับ การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ออกกําลังกาย การปลอยตาม
ยถากรรม การพูดระบายใหคนอื่นฟง หรือขอความชวยเหลือจากบุคคลที่ชวยเหลือได การโยนความผิด
ใหผูอื่น หรือการแสดงความโกรธ เปนตน  
  จาโรวิค (Jalowiec. 1989.) ไดแบงกลวิธีเผชิญความเครียดโดยมีพ้ืนฐานมาจากกรอบแนวคิด
ของลาซารัสและโฟลคแมน (Lazarus; & Folkman: 1984.) ออกเปน 3 วิธี ดังนี้ 
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 1. กลวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกปญหา (Problem Focused Coping Strategies) 
หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลพยายามกระทํากับสิ่งที่มากระตุนใหเกิดความเครียดโดยตรง เปนการใช
กระบวนการแกปญหาในการตัดสินใจเลือกวิธีที่จะจัดการกับสถานการณ โดยมุงเนนที่ตนเหตุของ
ปญหาไดแก การยอมรับสถานการณ การอภิปรายปญหากับผูอื่น การคนหาขอมูลเกี่ยวกับปญหา การ
ทําทุกสิ่งทุกอยางที่พอจะแกปญหาได เปนตน 
 2. กลวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณ (Emotion Focused Coping Strategies) 
หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลแสดงเพ่ือลดการกดดัน (Emotion Distress) โดยการจัดการกับอารมณที่
เกิดขึ้นในสถานการณมากกวาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง ไดแก การมองโลกในแงดี การปลอบใจ
ตนเอง การแยกตนเอง การวิตกกังวล การระบายความเครียดกับคนอื่น การหงุดหงิด เปนตน 
 3. กลวิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอย หรือแบบหลีกหนี (Less Useful or 
Avoidance Coping Strategies) เปนวิธีการที่บุคคลพยายามหลีกหนีปญหา โดยการปฏิเสธทั้งดาน
ความคิดและพฤติกรรม คือ ไมคิด หรือไมกระทําพฤติกรรมใดๆ ทั้งสิ้น ไดแก การฝนกลางวันวาปญหา
ไมไดเกิดขึ้น การหนีปญหา เปนตน 
 จากการศึกษาสรุปไดวาวิธีเผชิญความเครียด แบงเปน 3 ประเภทคือ การเผชิญความเครียด
แบบมุงแกปญหา (Problem Focused Coping) การเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณ (Emotion 
Focused Coping) การเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอย หรือ แบบหลีกหนี (Less Focused 
Coping or Avoidance Coping Strategies) 
  
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 4.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเพศและความเครียด 
 กฤษณนันท เครือวรรณ (2541: 31) ไดทําการศึกษาปจจัยที่เก่ียวของกับความเครียดของ
นักเรียนโรงเรียนเอกชนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2541 ใชกลุมตัวอยาง 
ทั้งหมด 1,456 คน ผลการศึกษาพบวาความเครียดของนักเรียนสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ระดับ
ความเครียดกับแผนการเรียนและเพศมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 
0.01 ตามลําดับ  
 กฤษฎา ชลวิริยสกุล (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในจังหวัดชัยนาท กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาอยูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดชัยนาถ จํานวน 952 คน ผลการศึกษาความแตกตางในเรื่องเพศมีผลตอ
ความเครียดโดยเพศชายมีความเครียดนอยกวาเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ศุภนิช สังฆวะดี (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาความเครียดและพฤติกรรมในการเผชิญ
ความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต1 อําเภอเมือง 
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จังหวัดเชียงใหม ปการศึกษา 2549 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 450 คน ผล
การศึกษาพบ วานักเรียนชายที่แกปญหาความเครียดโดยดูโทรทัศน/ฟงวิทย/ุดูภาพยนตร สวนใหญจะมี
ความเครียดระดับปานกลาง มีอยู 131 คน คิดเปน 86.18% นักเรียนหญิงที่แกปญหาความเครียดโดยดู
โทรทัศน/ฟงวิทยุ/ดูภาพยนตร สวนใหญจะมีความเครียดระดับสูง มีอยู 188 คน คิดเปน 68.12% ตาม
แบบจําลอง 
 โอลปน (Olpin.1996: 36) ไดทําการศึกษาการรับรูระดับความเครียด สาเหตุความเครียดของ
นักเรียนในวิทยาลัย ใชกลุมตัวอยางจํานวน 559 คน อายุ 18-23 ป พบวาเพศหญิงมีระดับความเครียด
สูงกวาเพศชาย 
 จากผลการศึกษางานวิจัยพบวาเพศมีความสัมพันธกับความเครียด โดยเพศหญิงมี
ความเครียดสูงกวาเพศชาย  
 อยางไรก็ตามจากการศึกษาคนควาไดพบงานวิจัยที่ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่มีเพศตางกัน 
มีความเครียดไมแตกตางกัน 
 สุคนธทิพย หนุนพล (2544: 114) ไดศึกษาความเครียดและการปรับตัวของนักศึกษานอก
โรงเรียนสายสามัญ โรงเรียนผูใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี กลุมตัวอยางที่ใชคือ นักศึกษาสาย
สามัญ จํานวน 187 คน ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีความเครียดไมแตกตางกัน  
 วรรณธิรา ชูทอง (2548: 80) ไดศึกษาความเครียดในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่6 โรงเรียน
สตรีพัทลุง อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง กลุมตัวอยางที่ใชคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปที่6 จํานวน 250 คน 
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนชายและหญิงมีความเครียดไมแตกตางกัน 
  
 4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับระดับชั้นเรียนและความเครียด 
 สมปรารถนา ผาสุพันธ (2547: 95) ไดทําการศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับความเครียดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชคือนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนกวดวิชาจํานวน 480 คน ผลการศึกษาพบไดวาในระดับชั้นเรียนมี
ความสัมพันธกับความเครียดของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนที่กําลัง
ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6 มีความเครียดมากกวานักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
 ปยะวรรณ เลิศพานิช (2542: 147) ไดศึกษาความเครียด สาเหตุของความเครียด และวิธี
เผชิญความเครียดทางการเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา สวนกลาง กลุมที่ 4 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา สวนกลาง กลุมที่ 4 ปการศึกษา 2541 จํานวน 1274 คน ผล
การศึกษาพบวานักเรียนที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4,5 และ6 มีระดับความเครียดทางการเรียน
ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานพฤติกรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



 32 

 จากผลการศึกษาผลงานวิจัยพบวาระดับชั้นเรียนมีความสัมพันธกับความเครียดของนักเรียน
โดยนักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนตางกันมีความเครียดแตกตางกัน โดยนักเรียนที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 มีความเครียดสูงกวานักเรียนที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ4 
 อยางไรก็ตามจากการศึกษาคนควาไดพบงานวิจัยที่ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่มีระดับชั้น
เรียนตางกัน มีความเครียดไมแตกตางกัน 
 สุคนธทิพย หนุนพล (2544: 113) ไดศึกษาความเครียดและการปรับตัวของนักศึกษานอก
โรงเรียนสายสามัญ โรงเรียนผูใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี กลุมตัวอยางที่ใชคือนักศึกษาสาย
สามัญ จํานวน 187 คน ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความเครียด           
ไมแตกตางกัน 
 ชาตรี ลักษณะศิริ (2546: 117) ไดศึกษาลักษณะมุงอนาคต ความเครียดและวิธีเผชิญ
ความเครียด ปญหาการปรับตัว และวิธีการปรับตัวของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กลุม
ตัวอยางที่ใชคือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 234 คน ผล
การศึกษาพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่มีระดับชั้นเรียนตางกัน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่มีระดับชั้นเรียนตางกันมีความเครียดไมแตกตางกัน 
  
 4.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับผลการเรียนและความเครียด 
 นราธร ศรประสิทธิ์ (2529: 96) ไดศึกษาปจจัยทางสังคม และจิตวิทยา ที่มีความสัมพันธกับ
ความเครียดของเด็กวัยรุน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
และโรงเรียนหอวัง จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา เด็กวัยรุนที่มีผลการเรียนอยูในระดับต่ําจะมี
ความเครียดมากกวาในกลุมอื่น 
 ปยะวรรณ เลิศพานิช (2542: 148) ไดศึกษาความเครียด สาเหตุของความเครียด และวิธี
เผชิญความเครียดทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา สวนกลาง กลุมที่ 4 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา สวนกลาง กลุมที่ 4 ปการศึกษา 2541 จํานวน 1274 คน ผล
การศึกษาพบวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า ปานกลาง และสูง มีระดับความเครียดทางการ
เรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ปติพงศ ประเสริฐผล (2535: 63) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และความคาดหวังในชีวิตกับความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนปทุมคงคา 
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนปทุมคงคา จํานวน 345 คน 
ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตางกัน มีความเครียดแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
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 ริงเนส (Ringness. 1968: 131) พบวา คนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จะมีการปรับตัวดาน
อารมณใหเขากับสิ่งตางๆ ไดดีกวาคนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า ซึ่งอาจเปนเพราะวาคนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมักไดรับรางวัลทางสังคมมีทัศนคติที่ดีตอตนเองและคนอื่นในโรงเรียน 
 จากการศึกษางานวิจัย พบวา ผลการเรียนมีความสัมพันธกับความเครียดของนักเรียนโดย
นักเรียนที่มีผลการเรียนตํ่ามีความเครียดสูงกวานักเรียนที่มีผลการเรียนสูง 
  
 4.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแผนการเรียนและความเครียด 
 นุชรัช เพชรดี (2541: 47) ไดศึกษาสภาวะความเครียด และวิธีลดความเครียดในการเตรียม
สอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 291 คน ผล
การศึกษาพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีความเครียดในการเตรียมสอบโดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง นักเรียนแผนการเรียนวิทย-คณิต มีระดับความเครียดมากกวานักเรียนแผนการเรียนศิลปะ 
สวนนักเรียนที่มีผลการเรียนตางกันมีระดับความเครียดในการเตรียมสอบไลไมแตกตางกัน  
 จากการศึกษางานวิจัยพบวานักเรียนที่เ รียนแผนการเรียนสายวิทยมีความเครียดสูงกวา
นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนสายศิลป 
 อยางไรก็ตามจากการศึกษาคนควาไดพบงานวิจัยที่ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่มีแผนการ
เรียนตางกัน มีความเครียดไมแตกตางกัน 
 วรรณธิรา ชูทอง (2548: 80) ไดศึกษาความเครียดในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
สตรีพัทลุง อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง กลุมตัวอยางที่ใชคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 250 คน 
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนตางกันมีความเครียดไมแตกตางกัน 
  
 4.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับรายไดของครอบครัวและความเครียด 
 วัชราภรณ แซอึ้ง (2548: 5) ไดศึกษาการสรางเครื่องมือวัดความเครียดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนกวดวิชา เขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนกวดวิชา เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 600 คน ผลการศึกษาพบวาผล
การเปรียบเทียบความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนกวดวิชา มีความเครียด
ดานแผนการเรียน และดานรายไดของครอบครัว ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 นราธร ศรประสิทธิ์ (2529: 101) ไดศึกษาปจจัยทางสังคม และจิตวิทยาที่มีความสัมพันธกับ
ความเครียดของเด็กวัยรุน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
และโรงเรียนหอวัง จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา เด็กวัยรุนที่มีปญหาเกี่ยวกับรายไดของ
ครอบครัวจะมีปญหามากกวาเด็กวัยรุนที่ไมมีปญหาเก่ียวกับรายไดของครอบครัว 
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 วงศพรรณ มาลารัตน (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาความเครียดและพฤติกรรมการแกปญหา
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จํานวน 416 คน ผลการศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดเชียงใหมมีความเครียด
อยูในระดับปานกลาง ปจจัยที่สงผลตอความเครียดของนักเรียน พบวาสภาพการเงินของครอบครัวมี
ความสัมพันธกับความเครียด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความรูสึกตอครอบครัว และ
ความคิดอยากฆาตัวตาย มีความสัมพันธกับระดับความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากผลการศึกษางานวิจัยพบวา รายไดของครอบครัวมีความสัมพันธกับความเครียดของ
นักเรียนโดยนักเรียนที่มีรายไดของครอบครัวตํ่า มีความเครียดสูงกวานักเรียนที่มีรายไดของครอบครัวสูง  
 อยางไรก็ตามจากการศึกษาคนควาไดพบงานวิจัยที่ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่มีรายไดของ
ครอบครัวตางกัน มีความเครียดไมแตกตางกัน 
 วรรณธิรา ชูทอง (2548: 81) ไดศึกษาความเครียดในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
สตรีพัทลุง อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง กลุมตัวอยางที่ใชคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 250 คน 
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนของบิดามารดาตางกัน มีความเครียดไมแตกตางกัน
  
 4.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิธีเผชิญความเครียดและความเครียด 
 โสรยา สายบุรี (2547: 67-69) ไดศกึษาความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักเรียนชวง
ชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอปกธงชัย สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครราชสีมา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนชวงชั้นที่ 3 (ม.1-3) จํานวน 200 คน 
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่มีวิธีเผชิญความเครียดตางกัน จะมีระดับความเครียดแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่นักเรียนที่มีความเครียดระดับตํ่า มีคะแนนเฉลี่ยของวิธีการเผชิญ
ความเครียดที่มุงปรับสภาพอารมณ แบบเผชิญหนากับปญหาโดยไมคิดหาทางแกไขหรือคิดวาไม
สามารถแกไขได สูงกวานักเรียนที่มีความเครียดอยูในระดับปานกลาง และระดับสูง นักเรียนที่มี
ความเครียดอยูในระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ยของวิธีการเผชิญความเครียดที่มุงปรับสภาพอารมณ แบบ
ถอยหาง หลีกหนีจากสถานการณที่เปนปญหาโดยใชวิธีการตางๆ สูงกวานักเรียนที่มีความเครียดอยูใน
ระดับปานกลาง และระดับต่ํา และนักเรียนที่มีความเครียดอยูในระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ยของวิธีการ
เผชิญความเครียดที่มุงแกไขปญหา แบบกระบวนการคนควาหรือคนหาวิธีการตางๆ ในการแกปญหา
ดวยตนเอง สูงกวานักเรียนที่มีความเครียดอยูในระดับปานกลาง และระดับตํ่า 
 นิศานาถ สารเถ่ือนแกว (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาความเครียดและวิถีการปรับแกของเด็ก
วัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนาน กลุมตัวอยางที่ใชเปนเด็กมัธยมศึกษาจํานวน 165 คน ผล
การศึกษาพบวาเด็กวัยรุนในสถานศึกษามีความเครียดในระดับปานกลาง และเลือกใชวิถีการปรับแกทั้ง 
3 ดาน โดยใชวิถีการปรับแกดานการจัดการกับอารมณ รอยละ 71.92 ใชวิถีการปรับแกดานจัดการกับ
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ปญหาทางออม รอยละ 20.55 ใชวิถีการปรับแกดานการจัดการกับปญหาเพียงรอยละ 7.53 ทั้งนี้กลุม
ตัวอยางที่มีความเครียดสูงกวาปกติ รอยละ 9.10 เลือกใชดานจัดการกับอารมณทั้งหมด  
 จากผลการศึกษางานวิจัยพบวาวิธีเผชิญความเครียดมีความสัมพันธกับความเครียดโดย
นักเรียนที่มีวิธีเผชิญความเครียดตางกันมีความเครียดแตกตางกัน 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ เปนนักเรียนที่กําลังเรียนอยูในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ชั้นปที่ 4-6 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 912 คน 
 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใช ในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ เปนนักเรียนที่ กําลังเรียนอยูในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 4-6 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 300 คน เปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 100 คน เปนชาย 50 คน หญิง 50 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5 จํานวน 100 คน เปนชาย 50 คน หญิง 50 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 100 คน เปน
ชาย 50 คน หญิง 50 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางดวยการใชสูตรของเครซี่และมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970) ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 

ประชากร กลุมตัวอยาง 
ชาย หญิง รวม ระดับชั้นเรียน 

ชาย หญิง รวม สาย
วิทย 

สาย
ศิลป 

สาย
วิทย 

สาย
ศิลป 

สาย
วิทย 

สาย
ศิลป 

มัธยมศึกษาปที่ 4 135 188 323 25 25 25 25 50 50 
มัธยมศึกษาปที่ 5 137 212 349 25 25 25 25 50 50 
มัธยมศึกษาปที่ 6 80 160 240 25 25 25 25 50 50 

รวม 352 560 912 150 150 300 
  
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย แบบสอบถาม 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของนักเรียน 
  

ตัวอยางแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของนักเรียน 
 

คําช้ีแจง แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของนักเรียนเม่ือนักเรียนอานขอความแลวโปรด 
 ทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่กําหนดใหตรงกับความเปนจริง 
 1. เพศ 
   ชาย       หญิง 
 2. ระดับชั้นเรียน 
   มัธยมศึกษาปที่ 4     มัธยมศึกษาปที่ 5 
   มัธยมศึกษาปที่ 6 
 3. ผลการเรียน 
   ตํ่ากวา 2.50      ต้ังแต 2.51-3.00 
   ต้ังแต 3.01 ขึ้นไป 
   

 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความเครียด 
   ผูวิจัยใชแบบสอบถามความเครียดที่ผูวิจัยดัดแปลง และปรับปรุงมาจากแบบวัดความเครียด
ของคนไทย (กรมสุขภาพจิต. 2540) ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ ใหผูเลือกตอบเลือกตอบเพียงระดับเดียว จาก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ประกอบดวยคําถามวัดอาการทางกาย 10 ขอและอาการทางจิต 10 ขอ ที่สัมพันธกับความเครียด รวม 
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20 ขอ  ผูวิจัยไดนํามาหาคุณภาพของเคร่ืองมือโดยพบวาแบบสอบถามความเครียดมีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธอยูระหวาง  .285 - .785  และมีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ  .920 
 

ตัวอยางแบบสอบถามความเครียด 
 

คําช้ีแจง แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน มีหัวขอใหทานตอบ
รวม 20 ขอ ขอใหทานอานหัวขอดานลาง แลวสํารวจดูวาในระยะ 6 เดือนที่ผานมามีเหตุการณ
ในขอใด เกิดขึ้นกับตัวทานบาง และใหทานประเมินวาทานมีความรูสึกอยางไรตอเหตุการณ
นั้น แลวทําเครื่องหมาย  ใหตรงชองที่ทานประเมินและเปนจริงมากที่สุดเพียงขอละ 
เครื่องหมายเดียวเทานั้น โดย 

   นอยที่สุด หมายถึง ไมรูสึกเครียด   
  นอย     หมายถึง  รูสึกเครียดเล็กนอย 
   ปานกลาง   หมายถึง  รูสึกเครียดปานกลาง 
   มาก  หมายถึง  รูสึกเครียดมาก  
   มากที่สุด หมายถึง  รูสึกเครียดมากที่สุด   
 

ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 
ขอ ขอความ มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
1. กังวลกับเรื่องเรียน      
2. ไปไมถึงเปาหมายที่วางไว      
3. ครอบครัวมีความขัดแยงในเรื่องเงิน เรื่องงานในบาน      
4. มีความรูสึกเบื่อหนายกับการเรียน      
5. รูสึกวาตองแขงขันหรือถูกเปรียบเทียบ      
6. นอนไมคอยหลับ      
7. กลามเนื้อตึงปวด      

 
 มีเกณฑการใหคะแนนเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับดังนี้ 
 มากที่สุด  ได  5 คะแนน 
 มาก  ได 4 คะแนน 
 ปานกลาง  ได  3 คะแนน 
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 นอย  ได  2  คะแนน 
 นอยที่สุด ได 1 คะแนน 
 
 โดยมีเกณฑการพิจารณาระดับความเครียดจากคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 
   1.00 – 2.00 หมายถึง  เครียดต่ํา  
   2.01 – 3.00  หมายถึง  เครียดปานกลาง  
  3.01 – 4.00 หมายถึง  เครียดสูง  
   4.01 – 5.00 หมายถึง  เครียดรุนแรง  
 
 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามวิธีเผชิญความเครียด 
 ผูวิจัยใชแบบสอบถามวิธีเผชิญความเครียด ที่ผูวิจัยดัดแปลงและปรับปรุงมาจากแบบวัดวิธี
เผชิญความเครียดของ วรพจน สถิตยเสถียร (วรพจน สถิตเสถียร. 2548: 100-102) ซึ่งแปลและปรับปรุง
มาจากแบบวัดเผชิญความเครียดของคารเวอร (Carver.1989) ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ใหผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวจาก มากที่สุดคอนขางมาก 
คอนขางนอย นอยที่สุด ประกอบดวยแบบสอบถามวิธีเผชิญความเครียด 3 ประเภท คือ วิธีเผชิญ
ความเครียดแบบมุงแกไขปญหาจํานวน 15 ขอ วิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณจํานวน 15 ขอ 
และวิธีเผชิญความเครียดแบบใหประโยชนนอย จํานวน 12 ขอ รวม 42 ขอ  ผูวิจัยไดนํามาหาคุณภาพ
ของเครื่องมือโดยพบวาแบบสอบถามความเครียดมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง  .181 - .573  
และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .900   
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ตัวอยางแบบสอบถามวิธีเผชิญความเครียด 
 
คําช้ีแจง แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามวิธีเผชิญความเครียด โปรดพิจารณาขอความตอไปนีแ้ละทํา

เครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกของทานตามความเปนจริงคําถาม เม่ือมีปญหาที่
ทําใหเกิดความตึงเครียดในจิตใจ ขาพเจาเลือกกระทําดังนี้ 

 

ขอ ขอความ มาก 
ที่สุด 

คอน 
ขาง 
มาก 

คอน 
ขาง 
นอย 

นอย
ที่สุด 

0 วิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหาขาพเจามุงใชความ
พยายามแกไขปญหาอยางรอบคอบ 

    

00 วิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณขาพเจาพูดระบาย
กับเพื่อน เพ่ือใหความรูสึกของขาพเจาดีขึ้น 

    

000 วิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอย ขาพเจานอนโดย
ไมคิดถึงปญหาที่เกิดขึ้น 

    

 
 มีเกณฑการใหคะแนนเปนมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับดังนี้ 
 นอยที่สุด  ได 1 คะแนน  
 คอนขางนอย  ได 2 คะแนน 
 คอนขางมาก  ได 3 คะแนน 
 มากที่สุด   ได 4 คะแนน 
 

 โดยมีเกณฑพิจารณาระดับวิธีเผชิญความเครียดจากคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 
   1.00 – 1.75  หมายถึง นักเรียนใชวิธีเผชิญความเครียดนั้นตํ่า  
   1.76 – 2.50  หมายถึง นักเรียนใชวิธีเผชิญความเครียดนั้นคอนขางต่ํา  
   2.51 – 3.25  หมายถึง นักเรียนใชวิธีเผชิญความเครียดนั้นคอนขางสูง  
   3.26 – 4.00  หมายถึง นักเรียนใชวิธีเผชิญความเครียดนั้นสูง  
 
 ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ 
 1. ศึกษาทฤษฎ ีเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อชวยกําหนดความหมาย และขอกําหนด
ขอความที่ใชวัดความเครียดและวิธีเผชิญความเครียด 
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 2. กําหนดคํานิยามของความเครียด วิธีเผชิญความเครียด และคํานิยามของวิธีเผชิญ
ความเครียดทั้ง 3 ประเภท คือ วิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหา วิธีเผชิญความเครียดแบบมุง
แกไขอารมณ และวิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอย 
 3. เขียนขอความใหความคลุมเนื้อหา ลักษณะขอความเปนประโยคใหเลือกตอบ โดยได
ขอความแบบสอบถามความเครียด จํานวน 20 ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
และขอความแบบสอบถามวิธีเผชิญความเครียดจะไดวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหา 15 ขอ 
วิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณ 15 ขอ และวิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอย 15 ขอ 
รวม 45 ขอ ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ  
 4. ใหอาจารยผูควบคุมสารนิพนธ ตรวจสอบแตละขอความวาตรงกับนิยามหรือไม แลวนําผล
การตรวจสอบมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 
 
 คุณภาพของเครื่องมอื 
 ผูวิจัยไดตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยการนําไปทดสอบหาความ
เที่ยงตรง (Validity) ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไปปรึกษาอาจารยผูควบคุมสารนิพนธ 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ไดแก ความสอดคลองและความครอบคลุมของเนื้อหา และ
ความถูกตองของภาษาที่ใช 
 2. นําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา จํานวน 
100 คน 
 3. นําแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนน แลวนํามาวิเคราะหหาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดย
ใชวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha) ของ ครอนบาค (Cronbach) เพ่ือหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม  
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ขอหนังสือ ขออนุญาตเพ่ือทําการวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร เพ่ือขอความอนุเคราะหจากผูอํานวยการของโรงเรียนแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวม
ขอมูล ตามลําดับ 
 2. ผูวิจัยนําแบบสอบถาม ไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยอธิบายคําชี้แจงในการตอบ
แบบสอบถาม และขอความรวมมือในการเก็บขอมูล 
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 3. นําแบบสอบถามที่ไดรับมาตรวจสอบความสมบูรณ เพ่ือที่จะนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 
 
การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 1. หาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเครียดและ
วิธีเผชิญความเครียด 
 2. ทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรสองกลุมโดยใชสถิติ t-test เพ่ือ
เปรียบเทียบตัวแปร เพศ แผนการเรียน วิธีเผชิญความเครียดกับความเครียด  
 3. ทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกวาสองกลุมขึ้นไป โดยใชสถิติ F-
test โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way Analysis of variance) เม่ือพบความ
แตกตางจึงทดสอบตอเปนรายคูดวยวิธกีารของเชฟเฟ (Scheffe’) เพื่อเปรียบเทียบตัวแปร ระดับชั้นเรียน 
ผลการเรียน และรายไดของครอบครัวกับความเครียด 
 4. หาคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Coefficient) เพ่ือหาคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรวิธีเผชิญความเครียดกับความเครียด และวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพ่ือทํานายความเครียดจากตัวแปรวิธีเผชิญ
ความเครียดทั้ง 3 วิธี  
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
  การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายสําคัญ คือเพื่อศึกษาความเครียดและเปรียบเทียบความเครียด
โดยจําแนกตามเพศ ระดับชั้นเรียน ผลการเรียน รายไดของครอบครัว แผนการเรียน และวิธีเผชิญ
ความเครียด 
   กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตา
รามจํานวน 300 คน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553  
   การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในสวนแรกจะเสนอขอมูลพ้ืนฐานที่ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป
ของกลุมตัวอยางเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเขาใจเกี่ยวกับลักษณะ และขอบเขตของกลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ จากนั้นไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรายละเอียดตางๆ ตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
   วิธีการทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือการวิเคราะหความแตกตางของตัวแปรสองกลุม
โดยใชสถิติคา t-test และการวิเคราะหความแตกตางของตัวแปรมากกวาสองกลุมขึ้นไปโดยใชสถิติ     
F-test โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of variance) เม่ือพบความ
แตกตางจึงทดสอบตอเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) ในการวิเคราะหและแปลความหมาย
ขอมูลที่จะกลาวตอไปนี้เพ่ือความสะดวกใหเปนที่ขอใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณทางสถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
   n   แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง  
   x   แทน คะแนนเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 df  แทน ชั้นแหงความอิสระ degree of freedom 
    t    แทน  คาที่ใชในการพิจารณาการแจกแจงแบบ ที (t-test) 
   F  แทน คาที่ใชในการพิจารณาการแจกแจงแบบ เอฟ (F-test) 
    p    แทน  คาความนาจะเปน (Probability) 
 SS  แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน Sum of Squares 
 MS แทน คาเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน Mean Square 
    แทน คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
 r  แทน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
 R  แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ 
 R 2  แทน กําลังสองของคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ 
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 ** แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 * แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม จํานวน 
300 คน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553  
 
ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลทั่วไป จําแนกตามเพศ ระดับชั้นเรียน ผลการเรียน รายไดของ 
      ครอบครัว แผนการเรียน และวิธีเผชิญความเครียด 
 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 
เพศ     

 ชาย 150  50.00  
 หญิง 150  50.00  

รวม 300  100.00  
ระดับชั้นเรียน     

 มัธยมศึกษาปที ่4 100  33.33  
 มัธยมศึกษาปที ่5 100  33.33  
 มัธยมศึกษาปที ่6 100  33.33  

รวม 300  100.00  
ผลการเรียน     

 ต่ํา 53  17.70  
 ปานกลาง 112  37.33  
 สูง 135  45.00  

รวม 300  100.00  
รายไดของครอบครัว     

 ต่ํา 67  22.33  
 ปานกลาง 173  57.67  
 สูง 60  20.00  

รวม 300  100.00  
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 
แผนการเรียน     

 สายวิทย 150  50.00  
 สายศิลป 150  50.00  

รวม 300  100.00  
วิธีเผชิญความเครียด     

แบบมุงแกไขปญหาสูง 156  52.00  
แบบมุงแกไขปญหาตํ่า 144  48.00  

รวม 300  100.00  
แบบมุงแกไขอารมณสูง 149  49.70  
แบบมุงแกไขอารมณตํ่า 151  50.30  

รวม 300  100.00  
แบบไดประโยชนนอยสูง 132  44.00  
แบบไดประโยชนนอยตํ่า 168  56.00  

รวม 300  100.00  
 
  จากตาราง 2 พบวาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางมีลักษณะเปนดังนี้ 
  เพศ พบวา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพศชาย จํานวน 150 คน คิดเปน
รอยละ 50.00 เพศหญิง จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 50.00 
  ระดับชั้นเรียน พบวา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 100 คน คิดเปน 
รอยละ 33.33 นักเรียนมัธยมศึกษาปที่  5 จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 33.33  
  ผลการเรียน พบวา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนสูงมาก
ที่สุด จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 45.00 รองลงมาคือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียน
ปานกลาง จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 37.33 และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนตํ่า 
จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 17.67  
  รายไดของครอบครัว พบวา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีรายไดของ
ครอบครัวปานกลาง มากที่สุด จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 57.67 รองลงมาคือนักเรียนมัธยมศึกษา
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ตอนปลายที่มีรายไดของครอบครัวต่ํา จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 22.33 และนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่มีรายไดของครอบครัวสูง จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 20.00 
  แผนการเรียน พบวา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนสายวิทย จํานวน 
50 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนสายศิลป จํานวน  50 คน 
คิดเปนรอยละ 50.00  
    วิธีเผชิญความเครียด พบวา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญ
ความเครียดแบบมุงแกไขปญหาสูง จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 52.00 เปนนักเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหาต่ํา จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 48.00 เปน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณสูง จํานวน 149 คน      
คิดเปนรอยละ 49.70 เปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณ
ตํ่า จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 50.30 เปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียด
แบบไดประโยชนนอยสูง จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 44.00 และเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอยตํ่า จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 56.00  
 
ตาราง 3 แสดงจํานวน คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเครียด จําแนกตามตัวแปร  
      เพศ ระดับชั้นเรียน ผลการเรียน รายไดของครอบครัว แผนการเรียน และวิธีเผชิญความเครียดของ 
      นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  

x  S.D. ระดับความเครียด ตัวแปร N 
กาย จิตใจ รวม กาย จิตใจ รวม กาย จิตใจ รวม 

เพศ           

 ชาย 150 2.64 2.97 2.80 .84 .73 .75 กลาง กลาง กลาง 
 หญิง 150 2.69 3.01 2.85 .74 .72 .70 กลาง สูง กลาง 

ระดับชั้นเรียน           
 มัธยมศึกษาปที่ 4 100 2.66 2.99 2.83 .94 .82 .86 กลาง กลาง กลาง 

 มัธยมศึกษาปที่ 5 100 2.62 2.84 2.73 .75 .69 .68 กลาง กลาง กลาง 
 มัธยมศึกษาปที่ 6 100 2.73 3.13 2.93 .67 63 .60 กลาง สูง กลาง 
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ตาราง 3  (ตอ) 
  

x  S.D. ระดับความเครียด ตัวแปร N 
กาย จิตใจ รวม กาย จิตใจ รวม กาย จิตใจ รวม 

ผลการเรียน           
 ตํ่า 53 2.95 3.23 3.09 .82 .71 .73 กลาง สูง สูง 

 ปานกลาง 112 2.63 2.88 2.75 .69 .66 .63 กลาง กลาง กลาง 
 สูง 135 2.59 2.99 2.79 .84 .77 .77 กลาง กลาง กลาง 

รายไดของครอบครัว           
 ตํ่า 67 2.82 3.16 2.99 .93 .79 .83 กลาง สูง กลาง 
 ปานกลาง 173 2.60 2.92 2.76 .74 .70 .68 กลาง กลาง กลาง 

 สูง 60 2.71 2.99 2.85 .77 .69 .68 กลาง กลาง กลาง 

แผนการเรียน           

 สายวิทย 150 2.65 2.99 2.81 .72 .64 .63 กลาง กลาง กลาง 
 สายศิลป 150 2.69 2.99 2.84 .87 .80 .81 กลาง กลาง กลาง 

วิธีเผชิญความเครียด           
 แบบมุงแกไขปญหาสูง 156 2.84 3.10 2.97 .81 .74 .74 กลาง สูง กลาง 

 แบบมุงแกไขปญหาตํ่า 144 2.48 2.87 2.67 .73 .68 .67 กลาง กลาง กลาง 

วิธีเผชิญความเครียด           
 แบบมุงแกไขอารมณสูง 149 2.96 3.19 3.07 .79 .76 .74 กลาง สูง สูง 

 แบบมุงแกไขอารมณตํ่า 151 2.39 2.79 2.59 .69 .62 .62 กลาง กลาง กลาง 
 แบบไดประโยชนนอยสูง 132 2.89 3.17 3.03 .83 .82 .79 กลาง สูง สูง 

 แบบไดประโยชนนอยตํ่า 168 2.49 2.85 2.67 .72 .60 .62 กลาง กลาง กลาง 

 
 จากตาราง 3 พบวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีระดับความเครียดที่จําแนกตามตัวแปร
ดังนี้ 
  เพศ พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพศหญิง มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออก
ทางกายเทากับ 2.69 ซึ่งสูงกวาเพศชายที่มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางกายเทากับ 2.64 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพศหญิง มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจเทากับ 3.01 
ซึ่งสูงกวาเพศชายที่มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจเทากับ 2.97 และนักเรียน
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มัธยมศึกษาตอนปลายเพศหญิง มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดโดยรวมเทากับ 2.85 ซึ่งสูงกวาเพศชายที่มี
คะแนนเฉลี่ยความเครียดโดยรวมเทากับ 2.80 โดยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพศหญิงมี
ความเครียดที่แสดงออกทางกาย และความเครียดโดยรวมในระดับปานกลางและมีความเครียดที่
แสดงออกทางจิตใจในระดับสูง และเพศชายมีความเครียดที่แสดงออกทางกาย ความเครียดที่แสดงออก
ทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมในระดับปานกลาง 
 ระดับชั้นเรียน พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทาง
กาย ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมสูงสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่
แสดงออกทางกายเทากับ 2.73 คะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจเทากับ 3.13 และคะแนน
เฉลี่ยความเครียดโดยรวม เทากับ 2.93 รองลงมาไดแกนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ย
ความเครียดที่แสดงออกทางกายเทากับ 2.66 คะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจเทากับ 
2.99 และคะแนนเฉลี่ยความเครียดโดยรวม เทากับ 2.83 และนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ย
ความเครียดที่แสดงออกทางกายเทากับ 2.62 คะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจเทากับ 
2.64 และคะแนนเฉลี่ยความเครียดโดยรวม เทากับ 2.73 โดยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 4 และ 
5 มีความเครียดที่แสดงออกทางกาย ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมใน
ระดับปานกลาง และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 6 มีความเครียดที่แสดงออกทางกาย และ
ความเครียดโดยรวมในระดับปานกลาง มีความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจในระดับสูง  
 ผลการเรียน พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนตํ่า มีคะแนนเฉลี่ย
ความเครียดที่แสดงออกทางกายสูงสุดเทากับ 2.95 รองลงมาไดแกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
ผลการเรียนปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางกายเทากับ 2.63 และนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนสูง มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางกายเทากับ 2.59 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนต่ํา มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ
สูงสุดเทากับ 3.23 รองลงมาไดแกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนสูง มีคะแนนเฉลี่ย
ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจเทากับ 2.99 และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนปาน
กลาง มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจเทากับ 2.88 และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่มีผลการเรียนตํ่า มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดโดยรวมสูงสุดเทากับ 3.09 รองลงมาไดแกนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนสูง มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดโดยรวมเทากับ 2.79 และนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดโดยรวมเทากับ 2.75 โดย
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนต่ํา มีความเครียดที่แสดงออกทางกายในระดับปานกลาง 
มีความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และมีความเครียดโดยรวมในระดับสูง และพบวานักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนปานกลาง และ สูง มีความเครียดที่แสดงออกทางกาย 
ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมในระดับปานกลาง  
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 รายไดของครอบครัว พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีรายไดของครอบครัวตํ่า มี
คะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางกาย ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียด
โดยรวมสูงสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางกายเทากับ 2.82 มีคะแนนเฉลี่ย
ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจเทากับ 3.16 และมีคะแนนเฉลี่ยความเครียดโดยรวมเทากับ 2.99 
รองลงมาคือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีรายไดของครอบครัวสูง มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่
แสดงออกทางกายเทากับ 2.71 มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจเทากับ 2.99 และมี
คะแนนเฉลี่ยความเครียดโดยรวมเทากับ 2.85 และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีรายไดของ
ครอบครัวปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางกายเทากับ 2.60 มีคะแนนเฉลี่ย
ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจเทากับ 2.92 และมีคะแนนเฉลี่ยความเครียดโดยรวมเทากับ 2.76 โดย
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีรายไดของครอบครัวต่ํา มีความเครียดที่แสดงออกทางกาย และ
ความเครียดโดยรวมในระดับปานกลาง มีความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจในระดับสูง และนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีรายไดของครอบครัวปานกลาง และ สูง มีความเครียดที่แสดงออกทางกาย 
ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจและความเครียดโดยรวมในระดับปานกลาง 
 แผนการเรียน พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ เรียนสายวิทย มีคะแนนเฉลี่ย
ความเครียดที่แสดงออกทางกายเทากับ 2.65 ซึ่งต่ํากวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนสายศิลป 
ที่มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางกายเทากับ 2.69 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียน
สายวิทยมีคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจเทากับ 2.99 ซึ่งเทากับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่เรียนสายศิลป ที่มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจเทากับ 2.99 และนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนสายวิทยมีคะแนนเฉลี่ยความเครียดโดยรวมเทากับ 2.81 ซึ่งตํ่ากวา
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนสายศิลป ที่มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดโดยรวมเทากับ 2.84 โดย
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนสายวิทย และสายศิลปมีความเครียดที่แสดงออกทางกาย 
ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมในระดับปานกลาง 
 วิธีเผชิญความเครียด พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุง
แกไขปญหาสูง มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางกายเทากับ 2.84 มีคะแนนเฉลี่ยความเครียด
ที่แสดงออกทางจิตใจเทากับ 3.10 มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดโดยรวมเทากับ 2.97 ซึ่งสูงกวานักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหาต่ํา ที่มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่
แสดงออกทางกายเทากับ 2.48 มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจเทากับ 2.87 มีคะแนน
เฉลี่ยความเครียดโดยรวมเทากับ 2.67 โดยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียด
แบบมุงแกไขปญหาสูงมีความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจในระดับสูง มีความเครียดที่แสดงออกทาง
กาย และความเครียดโดยรวมในระดับปานกลาง นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิ ธีเผชิญ
ความเครียดแบบมุงแกไขปญหาต่ํามีความเครียดที่แสดงออกทางกาย ความเครียดที่แสดงออกทาง
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จิตใจ และความเครียดโดยรวมในระดับปานกลาง นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญ
ความเครียดแบบมุงแกไขอารมณสูง มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางกายเทากับ 2.96 มี
คะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจเทากับ 3.19 มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดโดยรวมเทากับ 
3.07 ซึ่งสูงกวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณตํ่าที่มี
คะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางกายเทากับ 2.39 มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทาง
จิตใจเทากับ 2.79 มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดโดยรวมเทากับ 2.59 โดยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณสูง มีความเครียดที่แสดงออกทางกายในระดับปานกลาง 
มีความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมในระดับสูง  และนักเรียนมัธยมศึกษา   
ตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณต่ํา มีความเครียดที่แสดงออกทางกาย
ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมในระดับปานกลาง และพบวานักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอยสูง มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่
แสดงออกทางกายเทากับ 2.89 มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจเทากับ 3.17 มีคะแนน
เฉลี่ยความเครียดโดยรวมเทากับ 3.03 ซึ่งสูงกวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิ ธีเผชิญ
ความเครียดแบบไดประโยชนนอยตํ่าที่มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางกายเทากับ 2.49 มี
คะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจเทากับ 2.85 มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดโดยรวมเทากับ 
2.67 โดยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอยสูงมี
ความเครียดที่แสดงออกทางกายในระดับปานกลาง มีความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และ
ความเครียดโดยรวมในระดับสูง นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบได
ประโยชนนอยตํ่ามีความเครียดที่แสดงออกทางกาย ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียด
โดยรวมในระดับปานกลาง  
 
ตาราง 4 ผลการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของความเครียดที่แสดงออกทางกาย 

ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จําแนกตามเพศ  

  
x  S.D. t p ตัว 

แปร 
N 

กาย จิตใจ รวม กาย จิตใจ รวม กาย จิตใจ รวม กาย จิตใจ รวม 
เพศ              
 ชาย 150 2.64 2.97 2.80 .84 .73 .75 -.55 -.56 -.58 .58 .58 .56 
 หญิง 150 2.69 3.01 2.85 .74 .72 .70       
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 จากตาราง 4 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีเพศตางกันมีความเครียดที่แสดงออก
ทางกาย ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานขอ 1  
 
ตาราง 5 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางกาย 

ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จําแนกตามระดับชั้นเรียน 

 
SS MS F p แหลงความ

แปรปรวน 
df 

กาย จิต รวม กาย จิต รวม กาย จิต รวม กาย จิต รวม 
ระหวางกลุม 2 .59 4.13 1.95 .30 2.07 .98 .47 .40 1.88 .63 .02* .16 
ภายในกลุม 297 188.13 152.64 154.28 .63 .51 .52       
รวม 299 188.73 156.77 156.23          

    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 5 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีระดับชั้นเรียนตางกันมีความเครียดที่
แสดงออกทางกาย และความเครียดโดยรวมไมแตกตางกัน นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่มีระดับชั้นเรียนตางกันมีความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 2 
 
ตาราง 6 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจเปนรายคูของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจําแนกตามระดับชั้นเรียน 
 

ระดับชั้นเรียน x  
มัธยมศึกษาปที ่6 

3.13 
มัธยมศึกษาปที ่4 

3.00 
มัธยมศึกษาปที่ 5 

2.84 
 มัธยมศึกษาปที่ 6 3.13 - .13 .29* 
 มัธยมศึกษาปที่ 4 3.00 - - .16 
 มัธยมศึกษาปที่ 5 2.84 - - - 

    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 6 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 ( x=3.13) มีความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ
สูงกวา นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 ( x=2.84) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตาราง 7 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางกาย 

ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จําแนกตามผลการเรียน 

 
SS MS F p แหลงความ

แปรปรวน 
df 

กาย จิต รวม กาย จิต รวม กาย จิต รวม กาย จิต รวม 
ระหวางกลุม 2 5.19 4.27 4.41 2.59 2.13 2.21 4.20 4.16 4.32 .01* .02* .01* 
ภายในกลุม 297 183.54 152.50 151.81 .62 .51 .51       
รวม 299 188.73 156.77 156.22          
    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 7 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนตางกันมีความเครียดที่
แสดงออกทางกาย ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 3  
 
ตาราง 8 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางกายเปนรายคูของ 
      นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจําแนกตามผลการเรียน 
  

ผลการเรียน x  
ตํ่า 

2.95 
ปานกลาง 

2.63 
สูง 

2.59 
ตํ่า 2.95 - .33* .36* 
ปานกลาง 2.63 - -. .03 
สูง 2.59 - - - 

   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 8 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนตํ่า ( x =2.95) มี
ความเครียดที่แสดงออกทางกาย สูงกวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนปานกลาง
( x =2.63) และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนสูง ( x =2.59) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 
ตาราง 9 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจเปนรายคูของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจําแนกตามผลการเรียน 
  

ผลการเรียน x  
ตํ่า 

3.23 
สูง 

2.99 
ปานกลาง 

2.88 
ตํ่า 3.23 - .24 .34* 
สูง 2.99 - -. .10 
ปานกลาง 2.88 - - - 

   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 9 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนตํ่า ( x =3.23) มี
ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจสูงกวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนปานกลาง 
( x =2.88) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 10 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความเครียดโดยรวมเปนรายคูของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายจําแนกตามผลการเรียน 
  

ผลการเรียน x  
ตํ่า 

3.09 
สูง 

2.79 
ปานกลาง 

2.75 
ตํ่า 3.09 - .30* .34* 
สูง 2.79 - - .04 
ปานกลาง 2.75 - - - 

   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 10 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนตํ่า ( x =3.09) มี
ความเครียดโดยรวมสูงกวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนปานกลาง ( x =2.75) และ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนสูง ( x =2.79) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 11 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางกาย 

ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จําแนกตามรายไดของครอบครัว 

 
SS MS F p แหลงความ

แปรปรวน 
df 

กาย จิต รวม กาย จิต รวม กาย จิต รวม กาย จิต รวม 
ระหวางกลุม 2 2.52 2.79 2.62 1.26 1.39 1.31 2.01 2.69 2.53 .14 .07 .08 
ภายในกลุม 297 186.21 153.99 153.61 .63 .52 .52       
รวม 299 188.73 156.78 156.23          
 
 จากตาราง 11 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีรายไดของครอบครัวตางกันมี
ความเครียดที่แสดงออกทางกาย ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมไม
แตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 4  
 
ตาราง 12 ผลการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของความเครียดที่แสดงออกทางกาย 

ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จําแนกตามแผนการเรียน 

 
x  S.D. t p ตัวแปร N 

กาย จิตใจ รวม กาย จิตใจ รวม กาย จิตใจ รวม กาย จิตใจ รวม 
แผนการเรียน              
  สายวิทย 150 2.65 2.99 2.81 .72 .64 .63 -.51 -.06 -.31 .61 .95 .76 
  สายศิลป 150 2.69 2.99 2.84 .87 .80 .81       

  
 จากตาราง 12 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ เรียนแผนการเรียนตางกันมี
ความเครียดที่แสดงออกทางกาย ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมไม
แตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 5  
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ตาราง 13 ผลการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของความเครียดที่แสดงออกทางกาย 
ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จําแนกตามวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหา 

 

x  S.D. t p ตัวแปร N 
กาย จิตใจ รวม กาย จิตใจ รวม กาย จิตใจ รวม กาย จิตใจ รวม 

วิธีเผชิญ
ความเครียด 

             

 แบบมุงแกไข  
 ปญหาสูง 

156 2.84 3.10 2.97 .81 .74 .74 3.98 2.89 3.63 .00** .00** .00** 

 แบบมุงแกไข 
 ปญหาตํ่า  

144 2.48 2.87 2.67 .73 .68 .67       

    

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 13 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไข
ปญหาสูง และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหาตํ่า มี
ความเครียดที่แสดงออกทางกาย ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 6 
 
ตาราง 14 ผลการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของความเครียดที่แสดงออกทางกาย 

ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จําแนกตามวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณ 

 

x  S.D. t p ตัวแปร N 
กาย จิตใจ รวม กาย จิตใจ รวม กาย จิตใจ รวม กาย จิตใจ รวม 

วิธีเผชิญ
ความเครียด 

             

แบบมุงแกไข
อารมณสูง 

149 2.96 3.19 3.07 .79 .76 .74 6.65 5.02 6.18 .00** .00** .00** 

แบบมุงแกไข
อารมณต่ํา 

151 2.38 2.79 2.59 .69 .62 .62       

  

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 14 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไข
อารมณสูง และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณตํ่า มี
ความเครียดที่แสดงออกทางกาย ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 6  
 
ตาราง 15 ผลการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของความเครียดที่แสดงออกทางกาย 

ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จําแนกตามวิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอย 

 
x  S.D. t p ตัวแปร N 

กาย จิตใจ รวม กาย จิตใจ รวม กาย จิตใจ รวม กาย จิตใจ รวม 
วิธีเผชิญ
ความเครียด 

             

แบบไดประโยชน
นอยสูง 

132 2.89 3.17 3.03 .83 .82 .79 4.46 3.82 4.33 .00** .00** .00** 

 แบบไดประโยชน
นอยต่ํา  

168 2.49 2.85 2.67 .72 .60 .62       

  

** มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 15 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบได
ประโยชนนอยสูง และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอยตํ่า 
มีความเครียดที่แสดงออกทางกาย ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 6 
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ตาราง 16 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหา แบบ
มุงแกไขอารมณ และแบบไดประโยชนนอยกับความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ตัวแปร ความเครียด วิธีเผชิญความเครียด
แบบมุงแกไขปญหา 

วิธีเผชิญความเครียด
แบบมุงแกไขอารมณ 

วิธีเผชิญความเครียด
แบบไดประโยชนนอย 

ความเครียด 1.00 .24** .28** .34** 
วิ ธีเผชิญความเครียด
แบบมุงแกไขปญหา 

 1.00 .59** .39** 

วิ ธีเผชิญความเครียด
แบบมุงแกไขอารมณ 

  1.00 .75** 

วิ ธีเผชิญความเครียด
แบบไดประโยชนนอย 

   1.00 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 16 พบวา ตัวแปรวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหา แบบมุงแกไขอารมณ 
และแบบไดประโยชนนอยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสัมพันธทางบวกกับความเครียด
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) อยูระหวาง .24-.34 โดย วิธีเผชิญ
ความเครียดแบบไดประโยชนนอย กับความเครียด (r=.34) รองลงมาคือวิธีเผชิญความเครียดแบบมุง
แกไขอารมณ (r=.28) และวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหา (r=.24) ตามลําดับ 
 นอกจากนี้ยังพบวา ตัวแปรทั้งสามตัวมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58 

ตาราง 17 ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบเพ่ิมตัวแปรทีละขั้นในการทํานายความเครียดของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ตัวแปร  ขั้นที่ 1  ขั้นที่ 2 

วิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอย .34 .29 
วิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหา  .13 

R .34 .34 
R 2  .11 .13 
R 2
change  .11 .01 

F 37.69** 21.36** 
F change  37.69** 4.58* 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 17 พบวา กลุมทํานาย 2 ตัว ไดแก วิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอยและ
วิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหา สามารถทํานายความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 7 
  วิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอย เปนตัวทํานายตัวแรกที่เขาสมการการทํานาย
ความเครียด โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของความเครียดไดรอยละ 11.0 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (ตัวอธิบายหนึ่งตัว)  
  วิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหา เปนตัวทํานายตัวที่เขาสมการเปนตัวที่สองในการ
ทํานายความเครียด สามารถอธิบายความแปรปรวนของความเครียดไดรอยละ 13.0 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  (ตัวอธิบายสองตัวสามารถอธิบายความเครียดเพ่ิมขึ้นจากตัวอธิบายหนึ่งตัว 
รอยละ 2.0)  
 ในสมการสุดทาย ตัวแปรวิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย
ของตัวทํานายที่มีอิทธิพลสูงสุด (  =.29) รองลงมาคือตัวแปรวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหา
(  =.13)  
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ตาราง 18 สรุประดับความเครียด จําแนกตามตัวแปรเพศ ระดับชั้นเรียน ผลการเรียน รายไดของ
ครอบครัว แผนการเรียน และวิธีเผชิญความเครียด ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  
ระดับความเครียด ตัวแปร 

กาย จิตใจ รวม 
เพศ    

 ชาย กลาง กลาง กลาง 
 หญิง กลาง สูง กลาง 

ระดับชั้นเรียน    
 มัธยมศึกษาปที่ 4 กลาง กลาง กลาง 
 มัธยมศึกษาปที่ 5 กลาง กลาง กลาง 
 มัธยมศึกษาปที่ 6 กลาง สูง กลาง 

ผลการเรียน    
 ต่ํา กลาง สูง สูง 
 ปานกลาง กลาง กลาง กลาง 
 สูง กลาง กลาง กลาง 

รายไดของครอบครัว    
 ต่ํา กลาง สูง กลาง 
 ปานกลาง กลาง กลาง กลาง 
 สูง กลาง กลาง กลาง 

แผนการเรียน    
 สายวิทย กลาง กลาง กลาง 
 สายศิลป กลาง กลาง กลาง 

วิธีเผชิญความเครียด    
 แบบมุงแกไขปญหาสูง กลาง สูง กลาง 
 แบบมุงแกไขปญหาตํ่า กลาง กลาง กลาง 
 แบบมุงแกไขอารมณสูง กลาง สูง สูง 
 แบบมุงแกไขอารมณตํ่า กลาง กลาง กลาง 
 แบบไดประโยชนนอยสูง กลาง สูง สูง 
 แบบไดประโยชนนอยตํ่า กลาง กลาง กลาง 
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 จากตาราง 18 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพศชาย มีความเครียดที่แสดงออกทาง
กาย ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมในระดับปานกลาง และนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายเพศหญิงมีความเครียดที่แสดงออกทางกาย และความเครียดโดยรวมในระดับ
ปานกลาง และมีความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจในระดับสูง 
 นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 และนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 มีความเครียดที่แสดงออกทางกาย 
ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมในระดับปานกลาง และนักเรียนมัธยมศึกษา
ปที่ 6 มีความเครียดที่แสดงออกทางกาย และความเครียดโดยรวมในระดับปานกลาง และมีความเครียด
ที่แสดงออกทางจิตใจในระดับสูง 
 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนตํ่า มีความเครียดที่แสดงออกทางกายในระดับ
ปานกลาง และมีความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมในระดับสูง นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนปานกลาง และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนสูง
มีความเครียดที่แสดงออกทางกาย ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมในระดับ
ปานกลาง  
  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีรายไดของครอบครัวตํ่า มีความเครียดที่แสดงออกทางกาย 
และความเครียดโดยรวมในระดับปานกลาง มีความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจในระดับสูง นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีรายไดของครอบครัวปานกลาง และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีรายได
ของครอบครัวสูงมีความเครียดที่แสดงออกทางกาย ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียด
โดยรวมในระดับปานกลาง  
 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนแผนการเรียนสายวิทย และ นักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่เรียนแผนการเรียนสายศิลปมีความเครียดที่แสดงออกทางกาย ความเครียดที่แสดงออกทาง
จิตใจ และความเครียดโดยรวมในระดับปานกลาง 
 นักเ รียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิ ธี เผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหาสูง  มี
ความเครียดที่แสดงออกทางกาย และความเครียดโดยรวมในระดับปานกลาง มีความเครียดที่แสดงออก
ทางจิตใจในระดับสูง นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณสูง 
และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอยสูง มีความเครียดที่
แสดงออกทางกายในระดับปานกลาง มีความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจและความเครียดโดยรวมใน
ระดับสูง และพบวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหาต่ํา
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณต่ํา และนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอยต่ํา มีความเครียดที่แสดงออกทาง
กาย ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมในระดับปานกลาง  
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ตาราง 19 สรุปความแตกตางระหวางตัวแปรเพศ ระดับชั้นเรียน ผลการเรียน รายไดของครอบครัว 
แผนการเรียน และวิธีเผชิญความเครียดกับความเครียดนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ความเครียด ตัวแปร 

กาย จิตใจ รวม 
เพศ - - - 
ระดับชั้นเรียน - *  
ผลการเรียน * * * 
รายไดของครอบครัว - - - 
แผนการเรียน - - - 
วิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหา 
วิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณ 
วิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอย 

** 
** 
** 

** 
** 
** 

** 
** 
** 

 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  
 จากตาราง 19 พบวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีระดับชั้นเรียนตางกันมีความเครียดที่
แสดงออกทางจิตใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 มี
ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจสูงกวานักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
ผลการเรียนตางกัน มีความเครียดที่แสดงออกทางกาย ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และ
ความเครียดโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่มีผลการเรียนตํ่ามีความเครียดที่แสดงออกทางกายสูงกวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผล
การเรียนปานกลาง และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนสูง นักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่มีผลการเรียนตํ่ามีความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจสูงกวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
ผลการเรียนปานกลาง และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนตํ่า มีความเครียดโดยรวมสูง
กวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนปานกลาง และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผล
การเรียนสูง นอกจากนี้พบวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดตางกัน มี
ความเครียดที่แสดงออกทางกาย ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียด
แบบมุงแกไขปญหาสูงมีความเครียดที่แสดงออกทางกาย ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และ
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ความเครียดโดยรวมสูงกวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหา
ตํ่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณสูงมีความเครียดที่
แสดงออกทางกาย ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมสูงกวานักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณต่ํา และนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอยสูงมีความเครียดที่แสดงออกทางกาย ความเครียด
ที่แสดงออกทางจิตใจ และความเครียดโดยรวมสูงกวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญ
ความเครียดแบบไดประโยชนนอยตํ่า 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ไดตั้งความมุงหมายดังนี้ 
  1. เพ่ือศึกษาความเครียดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความเครียดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจําแนกตามเพศ 
ระดับชัน้เรียน ผลการเรียน รายไดของครอบครัว แผนการเรียน และวิธีเผชิญความเครียดที่แตกตางกัน 
 3.  เพ่ือทํานายความเครียดจากตัวแปรวิธีเผชิญความเครียดทั้ง 3 วิธี 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพศหญิง มีความเครียดสูงกวา เพศชาย 
 2. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 6 มีความเครียดสูงกวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายปที่ 5 และ 4  
 3. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนตํ่า มีความเครียดสูงกวานักเรียนที่มีผลการ
เรียนปานกลาง และนักเรียนที่มีผลการเรียนสูง  
 4. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีรายไดของครอบครัวต่ํา มีความเครียดสูงกวานักเรียนที่
มีรายไดของครอบครัวปานกลาง และนักเรียนที่มีรายไดของครอบครัวสูง  
 5. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนแผนการเรียนสายวิทย มีความเครียดสูงกวานักเรียน
ที่เรียนแผนการเรียนสายศิลป 
 6. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีวิธีเผชิญความเครียดตางกัน มีความเครียดแตกตางกัน 
 7. วิธีเผชิญความเครียดทั้ง 3 วิธี สามารถทํานายความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายได 
 
วิธีการศึกษาวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
   ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ เปนนักเรียนที่กําลังเรียนอยูในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ชั้นปที่ 4-6 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 912 คนกลุมตัวอยางที่
ใชในการศึกษาคนควา ในคร้ังนี้เปนนักเรียนที่กําลังเรียนอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 4-6 
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ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 300 คน เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่4 จํานวน 
100 คน เปนชาย 50 คน หญิง 50 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5 จํานวน 100 คน เปนชาย 50 คน 
หญิง 50 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่6 จํานวน 100 คน เปนชาย 50 คน หญิง 50 คน ซึ่งไดมา
จากการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยการใช
สูตรของ เครซี่ และมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970)  
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย แบบสอบถาม 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของนักเรียน ไดแก เพศ ระดับชั้นเรียน ผลการเรียน รายได
ของครอบครัว และแผนการเรียน  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความเครียด ผูวิจัยใชแบบสอบถามความเครียด ที่ผูวิจัยดัดแปลง และ
ปรับปรุงมาจากแบบวัดความเครียดของคนไทย (กรมสุขภาพจิต. 2540) ลักษณะของแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ใหผูเลือกตอบเลือกตอบเพียงระดับเดียว จาก มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอยที่สุดประกอบดวยคําถามวัดอาการทางกาย 10 ขอและอาการทางจิต 10 ขอ ที่สัมพันธ
กับความเครียด รวม 20 ขอ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง .285 - .785 และมีคาความเชื่อม่ัน
เทากับ .920 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามวิธีเผชิญความเครียด ผูวิจัยใชแบบสอบถามวิธีเผชิญความเครียด      
ที่ผูวิจัยดัดแปลงและปรับปรุงมาจากแบบวัดวิธีเผชิญความเครียดของ วรพจน สถิตยเสถียร (วรพจน 
สถิตเสถียร.  2548: 100-102) ซึ่งแปลและปรับปรุงมาจากแบบวัดเผชิญความเครียดของคารเวอร 
(Carver. 1989) ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ใหผูตอบ
เลือกตอบเพียงคําตอบเดียวจาก มากที่สุด คอนขางมาก คอนขางนอย นอยที่สุด ประกอบดวย
แบบสอบถามวิธีเผชิญความเครียด 3 ประเภท คือ วิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหาจํานวน 15 
ขอ วิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณจํานวน 15 ขอ และวิธีเผชิญความเครียดแบบใหประโยชน
นอย จํานวน 12 ขอ รวม 42 ขอ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง .181 - .573 และมีคาความ
เชื่อม่ันเทากับ .900  
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC โดยดําเนินการ
ดังนี้ 
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 1. หาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเครียดและ
วิธีเผชิญความเครียด 
 2. ทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรสองกลุมโดยใชสถิติ  t-test ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ขอ 1 ขอ 5 และขอ 6  
 3. ทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกวาสองกลุมขึ้นไป โดยใชสถิติ F-
test ในการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of variance)ในการทดสอบ
สมมติฐานขอ 2 - 4 เม่ือพบความแตกตางจึงทดสอบตอเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) 
 4. หาคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment coefficient)เพ่ือหาคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรวิธีเผชิญความเครียดกับความเครียด และวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบ (Stepwise Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบสมมติฐานขอ 7 
   
สรุปผลการวิจัย 
  1. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจําแนกตามเพศ ระดับชั้นเรียน ผลการเรียน รายไดของ
ครอบครัว แผนการเรียน และวิธีเผชิญความเครียดโดยรวมมีความเครียดในระดับปานกลาง โดยพบวา
เพศหญิง ( x =3.01) นักเรียนมัธยมศึกษาปที่  6 ( x =3.13) นักเรียนที่มีผลการเรียนตํ่า ( x =3.23) 
นักเรียนที่มีรายไดของครอบครัวตํ่า ( x =3.16) นักเรียนที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหาสูง 
( x =3.10) นักเรียนที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณสูง ( x =3.19) และนักเรียนที่ใชวิธี
เผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอยสูง ( x=3.17) มีความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจในระดับสูง 
นักเรียนที่มีผลการเรียนตํ่า ( x =3.09) นักเรียนที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณสูง 
( x =3.07) และนักเรียนที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอยสูง ( x=3.03) มีความเครียด
โดยรวมในระดับสูง  
 2. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพศหญิงมีความเครียดไมแตกตางจากเพศชาย ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานขอ 1  
  นอกจากนี้ไดพบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพศหญิงมีความเครียดที่แสดงออกทาง
กายและความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจไมแตกตางจากเพศชาย  
  3.  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 6 มีความเครียดไมแตกตางจากนักเรียนมัธยมศึกษาป
ที่ 5 และ 4 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 2  
  นอกจากนี้ไดพบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 6 มีความเครียดที่แสดงออกทาง
กายไมตางแตกจากนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 4 และพบวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 6 มี
ความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจสูงกวา นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  
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 4. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนต่ํา มีความเครียดสูงกวานักเรียนที่มีผลการ
เรียนปานกลาง และนักเรียนที่มีผลการเรียนสูง โดยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนตํ่า มี
ความเครียดสูงกวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนปานกลาง และนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่มีผลการเรียนสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ขอ 3 
  นอกจากนี้ไดพบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนตํ่า มีความเครียดที่
แสดงออกทางกายสูงกวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนปานกลาง และนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวานักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนต่ํา มีความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจสูงกวานักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีรายไดของครอบครัวตํ่า มีความเครียดไมแตกตางจาก
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีรายไดของครอบครัวปานกลางและสูง ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
ขอ 4  
  นอกจากนี้ไดพบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีรายไดของครอบครัวต่ํามี
ความเครียดที่แสดงออกทางกายและความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ ไมแตกตางจากนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีรายไดของครอบครัวปานกลางและสูง 
 6. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนสายวิทยมีความเครียดไมแตกตางจากนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนสายศิลป ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 5  
  นอกจากนี้ไดพบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ เรียนสายวิทยมีความเครียดที่
แสดงออกทางกายและความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ ไมแตกตางจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่เรียนสายศิลป  
 7. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหาสูง และ 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหาต่ํา มีความเครียดแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 6  
  นอกจากนี้ไดพบวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไข
ปญหาสูง และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหาตํ่า มี
ความเครียดที่แสดงออกทางกายและความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  
 8. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณสูง และ 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณต่ํา มีความเครียดแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 6 



 67 

  นอกจากนี้ไดพบวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไข
อารมณสูง และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณตํ่า มี
ความเครียดที่แสดงออกทางกายและความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001  
  9. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอยสูง และ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอยต่ํา มีความเครียด
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 6 
  นอกจากนี้ไดพบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบได
ประโยชนนอยสูง และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอยตํ่า 
มีความเครียดที่แสดงออกทางกายและความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 10. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหา  แบบมุง 
แกไขอารมณ และแบบไดประโยชนนอย มีความสัมพันธทางบวกกับความเครียดอยางมีนัยสําคัญทาง 
สถิติที่ระดับ . 01 
  11. วิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอยและ วิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหา 
สามารถทํานายความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 7 
 
อภิปรายผล 
 ศึกษาความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจําแนก
ตาม เพศ ระดับชั้นเรียน ผลการเรียน รายไดของครอบครัว แผนการเรียน และวิธีเผชิญความเครียด 
ผลการวิจัยพบวา 
 1. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความเครียดในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจาก นักเรียน
สวนใหญอยูในชวงของวัยรุน เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ และ
สังคม ในขณะเดียวกันความเครียดที่เกิดขึ้นนี้จะเปนแรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรมในการแกปญหาที่ตอง
ใชความสามารถดานสติปญญา ความมีเหตุผล วุฒิภาวะ มาวิเคราะหพิจารณาเพ่ือใหสามารถ
แกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นได ทําใหนักเรียนมีความเครียดในชีวิตประจําวันโดยไมรูวาตัวมีความเครียด 
หรืออาจรูสึกไดจากการเปลี่ยนแปลงของรางกาย อารมณ ความรูสึกและพฤติกรรมบางเล็กนอย แตใน
ที่สุดนักเรียนก็สามารถจัดการกับความเครียดระดับนี้ได และความเครียดระดับนี้ไมเปนผลเสียตอการ
ดําเนินชีวิตแตกลับเปนประโยชนตอนักเรียน เพราะความเครียดที่เกิดขึ้นจะชวยเพ่ิมความกระตือรือรน
ในการเรียน หรือการทํางานใหดีขึ้น (สุคนทิพย หนุนพล. 2544: 113 ) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 
นลินี ธรรมอํานวยสุข (2541: 112) ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับความเครียดในการเรียนของนักเรียน
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ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบวา ระดับความเครียดในการเรียนของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานพฤติกรรม มีความเครียดอยู
ในระดับปานกลาง  
  นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนเพศหญิง นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 นักเรียนที่มีผลการเรียนตํ่า 
นักเรียนที่มีรายไดของครอบครัวตํ่า นักเรียนที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหาสูง นักเรียนที่
ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณสูง และนักเรียนที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชน
นอยสูง มีความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจในระดับสูง ทั้งนี้อาจเนื่องจาก เพศหญิงเปนเพศที่มีความ
ออนไหวในดานจิตใจสูงกวาเพศชาย และนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 เปนระดับชั้นที่กําลังจะเลื่อนระดับ
ในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาจึงเปนสาเหตุที่กอใหเกิดความกังวลและวาวุนทางจิตใจ และการใช
วิธีเผชิญความเครียดในวิธีตางๆ ในการแกไขปญหานั้น เม่ือปญหาไมสามารถแกไขได หรือแกไขไดอยาง
ยากลําบากเปนระยะเวลานานก็อาจสงผลใหเกิดความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจได  
  2. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพศหญิงมีความเครียดไมแตกตางจากเพศชาย ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานขอ 1 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพศหญิงมีความเครียด
ไมแตกตางจากเพศชาย ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งเพศหญิงและเพศชาย ได
ศึกษาอยูในสถานศึกษาที่มีสภาพแวดลอมคลายคลึงกัน ไมวาจะเปนอาจารย หรือเพ่ือน เม่ือมีปญหา
และความเครียดเกิดขึ้น วัยที่เปนชวงอายุเดียวกันของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งเพศหญิงและ
เพศชาย ก็สามารถปรึกษาปญหาเพ่ือชวยเหลือซึ่งกันและกันได โดยไมมีการแบงแยกวาเปนเพศใด 
รวมทั้งสภาพสังคมในปจจุบันเพศหญิงมีบทบาททางสังคมที่ทัดเทียมกับผูชายจึงสามารถจัดการกับ
ปญหาและความเครียดที่เกิดขึ้นไดมากย่ิงขึ้น ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ สุคนธทิพย 
หนุนพล (2544: 114) ไดศึกษาความเครียดและการปรับตัวของนักศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ 
โรงเรียนผูใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีความเครียด
ไมแตกตางกัน สําหรับ อุษากร แซเหลา ไดศึกษาความเครียดและการปรับตัวของนิสิตชั้นปที่  1 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษาพบวา นิสิตที่มีเพศตางกัน มีความเครียดไมแตกตางกัน 
รวมทั้ง วรรณธิรา ชูทอง  (2548: 80) ไดศึกษาความเครียดในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่6 โรงเรียนสตรี
พัทลุง อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบวา นักเรียนชายและหญิงมีความเครียดไมแตกตางกัน 
  3. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 6 มีความเครียดไมแตกตางจากนักเรียนมัธยมศึกษา   
ปที ่5 และ 4 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 2 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปที่  6 
มีความเครียดไมแตกตางจากนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 4 ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักเรียนไดเรียนใน
สภาพแวดลอมที่คลายคลึงกัน เชน โรงเรียนไดจัดใหนักเรียนไดเรียนในหองเรียนเดียวกัน หรืออาคาร
เดียวกัน มีกลุมอาจารยควบคุมดูแลเปนกลุมเดียวกัน นอกจากนี้ยังอยูภายใตกฎระเบียบเดียวกัน ทําให
นักเรียนมีความเครียดไมแตกตางกัน ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ ชาตรี ลักษณะศิริ 
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(2546: 117) ไดศึกษาลักษณะมุงอนาคต ความเครียดและวิธีเผชิญความเครียด ปญหาการปรับตัว และ
วิธีการปรับตัวของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนที่มีระดับชั้นเรียนตางกัน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีระดับชั้นเรียนตางกันมี
ความเครียดไมแตกตางกัน สําหรับ สุคนธทิพย หนุนพล (2544: 113) ไดศึกษาความเครียดและการ
ปรับตัวของนักศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ โรงเรียนผูใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา
พบวา นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความเครียดไมแตกตางกัน  
  แตเม่ือทดสอบคะแนนเฉลี่ยความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจพบวา นักเรียนมัธยมศึกษา
ปที ่6 มีความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจสูงกวานักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ ปยะวรรณ เลิศพานิช (2542: 147) ไดศึกษา
ความเครียด สาเหตุของความเครียด และวิธีเผชิญความเครียดทางการเรียน ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา สวนกลาง กลุมที่ 4 ผลการศึกษา
พบวานักเรียนที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4,5 และ6 มีระดับความเครียดทางการเรียนดานรางกาย 
ดานจิตใจ ดานพฤติกรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  4. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนตํ่ามีความเครียดสูงกวานักเรียนที่มีผลการ
เรียนปานกลางและนักเรียนที่มีผลการเรียนสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานขอ 3 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนตํ่า มีความเครียดสูง
กวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนปานกลาง และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผล
การเรียนสูง สอดคลองกับการศึกษาของ ปยะวรรณ เลิศพานิช (2542: 148) ไดศึกษาความเครียด 
สาเหตุของความเครียด และวิธีเผชิญความเครียดทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา สวนกลาง กลุมที่ 4 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา ปานกลาง และสูง มีระดับความเครียดทางการเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับการศึกษาของ ปติพงศ ประเสริฐผล (2535: 63) ได
ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคาดหวังในชีวิตกับความเครียด
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่6 โรงเรียนปทุมคงคากรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีความเครียดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
 5. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีรายไดของครอบครัวตํ่า มีความเครียดไมแตกตางจาก
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีรายไดของครอบครัวปานกลางและสูง ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
ขอ 4 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีรายไดของครอบครัวตํ่ามีความเครียดไม
แตกตางจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีรายไดของครอบครัวปานกลางและสูง ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
สภาวะเศรษฐกิจในสภาพการณปจจุบัน ที่รัฐบาลสงเสริมสนับสนุนตามนโยบายพระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ. 2540 ที่สงเสริมสนับสนุนการศึกษา 12 ป ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่  1 ถึงชั้น
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มัธยมศึกษาปที่ 6 โดยเปนการศึกษาภาคบังคับ 9 ป (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3) 
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 เปนการศึกษาโดยการสมัครใจ สําหรับนักเรียนที่มีความต้ังใจเรียน
ผูปกครอง หรือ บิดามารดาจึงนาจะมีความพรอมในการรับผิดชอบคาใชจายในการศึกษาเลาเรียน และ
ขณะเดียวกันทางรัฐบาลยังเปดโอกาสใหนักเรียนสามารถกูเรียนจากกองทุนกูยืมเงินได ดังนั้นคาใชจาย
ของนักเรียนจึงไมนาเปนอุปสรรค ในการศึกษาเลาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษานี้
สอดคลองกับการศึกษาของ วรรณธิรา ชูทอง (2548: 81) ไดศึกษาความเครียดในนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่มีรายได
เฉลี่ยตอเดือนของบิดามารดาตางกัน มีความเครียดไมแตกตางกัน 
 6. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนสายวิทย มีความเครียดไมแตกตางจากนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนสายศิลป ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 5 ผลการวิจัยพบวานักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนสายวิทยมีความเครียดไมแตกตางจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่
เรียนสายศิลป ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักเรียนสามารถเลือกเรียนตามแผนการเรียนที่ตนเองถนัดและสนใจซึ่ง
ทางโรงเรียนเปนผูกําหนดแผนการเรียนที่โรงเรียนมีความพรอมในการเปดการเรียนการสอนได รวมทั้งใน
ปจจุบันนี้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยมีจํานวนมาก สามารถรองรับนักเรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายไดทุกคนทั้งมหาวิทยาลัยปดและมหาวิทยาลัยเปด รวมทั้งมีสาขาวิชาที่เพ่ิมมาก
ขึ้นทําใหสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน ทั้งนักเรียนที่เรียนในแผนการ
เรียนสายวิทยและสายศิลป ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ วรรณธิรา ชูทอง (2548: 80) ได
ศึกษาความเครียดในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ผล
การศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนตางกันมีความเครียดไมแตกตางกัน สําหรับการศึกษาของ 
วิทยา ไชยศรี (อางถึงใน วรรณธิรา ชูทอง. 2548: 40) ไดศึกษาระดับความเครียดของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครยะลา ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่มีโปรแกรมการเรียน
ตางกันมีความเครียดไมแตกตางกัน 
 7. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดตางกัน มีความเครียดแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 6 ผลการวิจัยพบวา นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหาสูง และนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหาต่ํา มีความเครียดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณสูง 
และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณตํ่า มีความเครียด
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมทั้งพบวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิธี
เผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอยสูง และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชวิ ธีเผชิญ
ความเครียดแบบไดประโยชนนอยตํ่า มีความเครียดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ โสรยา สายบุรี (2547: 110) ไดศึกษาความเครียดและวิธี
เผชิญความเครียดของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอ
ปกธงชัย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่มีวิธีเผชิญ
ความเครียดตางกันจะมีความเครียดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 8.  วิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหา แบบมุงแกไขอารมณ และแบบไดประโยชนนอย
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสัมพันธทางบวกกับความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ . 01 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สุนี ตริทิเพนทร (อางถึงใน จิราภรณ  โฆสิตโชติ.  2543: 58) 
ที่ศึกษาพบวา ความเครียดมีความสัมพันธกับวิธีการเผชิญปญหา 
 9. วิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอย และวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหา 
สามารถทํานายความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 7
ผลการวิจัยพบวา วิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอย เปนตัวทํานายตัวแรกที่เขาสมการการ
ทํานายความเครียด โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของความเครียดไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหา เปนตัวทํานายตัวที่เขาสมการเปนตัวที่สองใน
การทํานายความเครียด สามารถอธิบายความแปรปรวนของความเครียดไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องจากวิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอยนั้นเปนวิธีเผชิญความเครียด
หนึ่งที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งอยูในชวงของวัยรุนมักนิยมใชเพ่ือพยายามหลีกเลี่ยงกับปญหา
ที่เกิดขึ้นแตวิธีการนี้ไมสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นไดจริงเม่ือปญหายังคงอยูจึงกอใหเกิดความเครียดกับ
นักเรียนและความเครียดจะสะสมตอไปเร่ือยๆหากนักเรียนไมปรับเปลี่ยนวิธีเผชิญความเครียดที่
เหมาะสมไดตอไป  สวนวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหานั้นเปนอีกวิธีหนึ่งที่นักเรียนนิยม
นํามาใชในการแกไขปญหา โดยวิธีนี้เปนวิธีที่มุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยตรงเม่ือนักเรียนที่อยูในชวงของ
วัยรุนซึ่งมีวุฒิภาวะในดานการคิดการตัดสินใจไมดีพอและมีประสบการณในการแกไขปญหานอยกวา
ผูใหญจึงอาจขาดความรอบคอบในการแกไขปญหาเม่ือนักเรียนนําวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไข
ปญหามาใชอาจสงผลใหการแกไขปญหานั้นไมสามารถขจัดออกไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเม่ือ
นักเรียนยิ่งนําวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหามาใชในการแกไขปญหาเพ่ิมมากขึ้นก็อาจสงผล
ใหนักเรียนเกิดความเครียดตามมาได 
 
 ขอเสนอแนะ  
 1. จากผลการวิจัยคร้ังนี้ พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพศหญิง นักเรียนมัธยมศึกษา
ปที่ 6 นักเรียนที่มีผลการเรียนตํ่า นักเรียนที่มีรายไดของครอบครัวต่ํา มีความเครียดที่แสดงออกทาง
จิตใจในระดับสูง ซึ่งความเครียดในระดับนี้จะกอใหเกิดอันตรายกับบุคคลได หากไมไดรับการบรรเทา  
จะนําไปสูความเครียดเรื้อรัง และกอใหเกิดโรคตางๆ ภายหลังได เพ่ือใหนักเรียนมีความเครียดลดลง    
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จึงควรเพ่ิมหรือสงเสริมดานกิจกรรมนันทนาการ หรือ เชิญผูมีความรูหรือผูเชี่ยวชาญทางสุขภาพจิต    
มาบรรยายพิเศษตามโอกาส  
 2. จากผลการวิจัยครั้งนี้  พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนต่ํามี
ความเครียดสูงกวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนปานกลางและสูง ดังนั้นผูปกครอง
และอาจารยควรมีสวนในการชวยสงเสริมใหนักเรียนมีการพัฒนาการเรียนใหดีย่ิงขึ้น โดยมีผูปกครอง
และอาจารยเปนที่ปรึกษาและเปนแบบอยางที่ดีในการแกไขปญหาตางๆ รวมทั้งรับฟงปญหาของ
นักเรียนและพรอมที่จะชวยในการแกไขปญหา 
 3. จากผลการวิจัยคร้ังนี้ พบวา นักเรียนที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณสูง และ
นักเรียนที่ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบไดประโยชนนอยสูง มีความเครียดในระดับสูง จึงควรเพ่ิมทักษะ
วิธีเผชิญความเครียดที่เหมาะสมใหแกนักเรียนมากขึ้น โดยการอบรม สั่งสอน หรือถายทอดความรูใน
การที่จะเผชิญปญหาตางๆ ที่กอใหเกิดความเครียด ฝกใหนักเรียนมีความอดทน รูจักใชวิธีการคิดอยางมี
เหตุผล และฝกแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ศึกษาความสัมพันธระหวางความเครียดของนักเรียน กับตัวแปรอื่นเชน ความสัมพันธกับ
ครอบครัว ลําดับการเกิด ลักษณะของที่อยูอาศัย ศึกษาในตัวแปรผลของความเครียด เปนตน 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความเครียดและวิธีเผชิญความเครียด ระหวางกลุมตัวอยางที่
เรียนโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชน  
 3. ควรมีการศึกษาความเครียด โดยใหความเครียดเปนตัวแปรอิสระในการหาความสัมพันธ
ระหวางความเครียดกับผลของความเครียด  
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     บัณฑิตวิทยาลัย 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
เร่ือง  ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
เรียน  ผูตอบแบบสอบถาม 
 
   แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของสารนิพนธระดับปริญญาโท ของนางสาวสุภาภัทร ทนเถื่อน  
ที่กําลังศึกษา เร่ืองการศึกษาความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และมุงหวังวาผลที่ไดรับจากการวิจัยในคร้ังนี้จะเปนประโยชนในการสงเสริม และเสนอแนะแนวทางให
นักเรียนมีพฤติกรรมการเผชิญความเครียดไดอยางเหมาะสม และชวยปองกันการเกิดปญหาสุขภาพจิต
จากพฤติกรรมการเผชิญความเครียดที่ไมพึงประสงค เพื่อใหเปนบุคคลที่มีสุขภาพจิตดีและเรียนหนังสือ
อยางมีความสุข จึงใครขอความรวมมือจากทานใหชวยกรุณาอานแบบสอบถามนี้ทุกขออยาง

ละเอียดและตอบอยางตรงกับการรับรูของทานมากท่ีสุด โดยแบบสอบถามฉบับนี้ประกอบดวย
แบบสอบถามทั้งหมด 3 ตอนดวยกันคือ ตอนที่1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของนักเรียน ตอนที่2 
แบบสอบถามปญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน ตอนที่3 แบบสอบถามวิธเีผชิญปญหา  
  ผูวิจัยขอรับรองวา ส่ิงที่ตอบจะไมมีการแปลผลเปนรายบุคคล และไมสงผลเสียใดๆ ตอทาน
อยางเด็ดขาด 
 
 

ขอขอบคุณ 
นางสาวสุภาภัทร ทนเถื่อน 

นิสิตปริญญาโท มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
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ตอนท่ี 1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของนักเรียน  
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของนักเรียนเมื่อนักเรียนอานขอความ 
 แลวทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองที่กําหนดใหตรงกับความเปนจริง 
 1. เพศ 
   ชาย       หญิง 
 2. ระดับชั้นเรียน 
   มัธยมศึกษาปที่ 4     มัธยมศึกษาปที่ 5 
   มัธยมศึกษาปที่ 6 
 3. ผลการเรียน 
   ตํ่ากวา 2.50      ต้ังแต 2.51-3.00 
   ต้ังแต 3.01 ข้ึนไป 
 4. ผลการเรียน 
   ตํ่ากวา 2.50     ต้ังแต 2.51-3.00 
   ต้ังแต 3.01 ข้ึนไป 
 5. รายไดของครอบครัว 
    ตํ่ากวา 10,000 บาท     ต้ังแต 10,001-30,000 
   ต้ังแต 30,001 ข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความเครียด 
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามปญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน มีหัวขอใหทานตอบ

รวม 20 ขอ ขอใหทานอานหัวขอดานลางนี้ แลวสํารวจดูวาในระยะ 6 เดือนที่ผานมามี
เหตุการณในขอใด เกิดข้ึนกับตัวทานบาง และใหทานประเมินวาทานมีความรูสึกอยางไรตอ
เหตุการณนั้น แลวทําเคร่ืองหมาย ใหตรงชองตามที่ทานประเมินและเปนจริงมากที่สุด โดย 

 นอยที่สุด  หมายถึง  ไมรูสึกเครียด 
 นอย   หมายถึง  รูสึกเครียดเล็กนอย 
 ปานกลาง  หมายถึง  รูสึกเครียดปานกลาง  
 มาก   หมายถึง  รูสึกเครียดมาก  
 มากที่สุด  หมายถึง  รูสึกเครียดมากที่สุด 
 

ปญหาท่ีเกิดขึ้นในชวีิตประจําวัน 

ขอที่ ในระยะ 6 เดือนที่ผานมา มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง นอย 

นอย 
ที่สุด 

1 กังวลกับเร่ืองการเรียน      

2 ไปไมถึงเปาหมายที่วางไว      
3 ครอบครัวมีความขัดแยงกนัในเร่ืองเงิน เร่ืองงานในบาน      
4 รูสึกเบ่ือหนายกับการเรียน      
5 รูสึกวาตองแขงขันหรือเปรียบเทียบ      
6 นอนไมคอยหลับ      
7 กลามเนื้อตึงปวด      
8 ปวดหัวจากความตึงเครียด      
9 ปวดหลัง      

10 เบ่ืออาหารหรือตองการรับประทานอาหารมากกวาปกติ      
11 ปวดศีรษะขางเดียว      
12 รูสึกวิตกกงัวล      
13 รูสึกคับของใจ      
14 รูสึกโกรธ หรือหงุดหงิด      

ขอที่ ในระยะ 6 เดือนที่ผานมา ปญหาท่ีเกิดขึ้นในชวีิตประจําวัน 



 84 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง นอย 

นอย 
ที่สุด 

15 รูสึกเศรา      

16. ความจําไมดี      

17. รูสึกสับสน      

18. ต้ังสมาธิลําบาก      

19. รูสึกเหนื่อยงาย      

20. เปนหวัดบอย      

 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามวิธีเผชิญความเครียด 
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามวิธีเผชิญปญหา มีขอคําถามเพียง 1 ขอและมีคําตอบ

รวม 45 ขอ ขอใหทานอานคําถามแลวพิจารณาคําตอบใหตรงกับการกระทําของทานและเปน
จริงมากที่สุด ในคําตอบแตละขอมีใหเลือก 4 คําตอบคือ มากที่สุด คอนขางมาก คอนขางนอย 
และนอยที่สุด เมื่อทานเลือกคําตอบที่เหมาะสมไดแลวทําเคร่ืองหมาย ลงในชองที่ตรงกับ
คําตอบที่ทานเลือกเพียงคําตอบเดียว 

 
คําถาม : เมื่อมีปญหาในชีวิตประจําวันที่ทําใหทานเกิดความตึงเครียดในจิตใจขาพเจาเลือกกระทําดังนี้ 
 

ขอ 
ที ่ ขอความ 

มาก 
ที่สุด 

คอน 
ขาง 
มาก 

คอน 
ขาง 
นอย 

นอย
ที่สุด 

1 ขาพเจามุงใชความพยายามของขาพเจาในการกระทาํ
บางอยางเกี่ยวกับปญหานัน้ๆ 

    

2 ขาพเจาพูดระบายความรูสึกกับเพื่อน เพือ่ใหความรูสึกของ
ขาพเจาดีข้ึน 

    

3 ขาพเจาแสดงออกถึงความรูสึกขุนเคืองของขาพเจา     
4 ขาพเจาใชความพยายามในการแกไขปญหานั้นเพิ่มข้ึนจาก

กิจกรรมอ่ืนทีท่ําตามปกติ 
    

5 ขาพเจาพยายามหาทางสนบัสนุนทางอารมณ จากเพื่อนๆ หรือ
คนใกลชิด 
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ขอ 
ที ่

ขอความ 
มาก 
ที่สุด 

คอน 
ขาง 
มาก 

คอน 
ขาง 
นอย 

นอย
ที่สุด 

6 ขาพเจาทาํในสิ่งที่ควรกระทาํเปนข้ันเปนตอน     
7 ขาพเจาพยายามหาความเหน็อกเห็นใจ และความเขาใจจาก

เพื่อน 
    

8 ขาพเจาพยายามสรางมโนภาพวาปญหานัน้ส้ินสุดไปแลว     
9 ขาพเจาจัดการโดยตรงกับตนเหตุของปญหาที่ทาํใหขาพเจา

เกิดความรูสึกตึงเครียด 
    

10 ขาพเจาคนหาสิ่งที่ดีๆ จากปญหาที่เกิดข้ึน     
11 ขาพเจาคิดฝนวาแกปญหานัน้ได     
12 ขาพเจาพยายามแกไขปญหาอยางรอบคอบ     
13 ขาพเจาพยายามมองปญหาในแงขบขัน     
14 ขาพเจาคิดวาส่ิงที่เกิดข้ึนเปนเพยีงแคความฝน     
15 ขาพเจาคิดวาปญหาที่เกิดข้ึนนัน้ ไมไดกอผลเสียใหแกขาพเจา     
16 ขาพเจาไมคิดและไมสนใจเกี่ยวกับปญหาที่เกิดข้ึน     
17 ขาพเจารอดูวาเกิดอะไรข้ึน กอนที่จะทําอะไรลงไป     
18 ขาพเจาพยายามมองปญหาในแงคิดที่ตางออกไปเพื่อใหเกิด

ความรูสึกในทางที่ดี 
    

19 ขาพเจาคิดวา ขาพเจาไมสามารถแกไขปญหานั้นได ขาพเจา
จึงไมกระทําอะไรกับปญหานั้นๆ 

    

20 ขาพเจาคิดวาปญหาจะทาํใหขาพเจาไดเติบโตเปนผูใหญอัน
เปนผลจากประสบการณ 

    

21 ขาพเจาพยายามลืมปญหานั้น     
22 ขาพเจาจัดทาํแผนในการกระทําส่ิงตางๆเพื่อแกไขปญหา     
23 ขาพเจาลมเลิกความพยายามที่จะทาํในสิ่งที่ตองการ     
24 ขาพเจาคิดอยางรอบคอบเพือ่กระทําส่ิงตางๆ ในแตละข้ันตอน     
25 ขาพเจายอมรับวาไดมีปญหาเกิดข้ึน และปญหานี้ไมสามารถ

เปล่ียนแปลงได 
    

26 ขาพเจาคิดหาวิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการกับปญหา     
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ขอ 
ที ่

ขอความ 
มาก 
ที่สุด 

คอน 
ขาง 
มาก 

คอน 
ขาง 
นอย 

นอย
ที่สุด 

27 ขาพเจาไมพยายามที่จะแกไขปญหาทีเ่กิดข้ึน     
28 ขาพเจาจะขอความชวยเหลือกับส่ิงศักด์ิสิทธิ ์     
29 ขาพเจาเขานอน โดยไมคิดถึงปญหาที่เกดิข้ึน     
30 ขาพเจามุงจัดการปญหาที่เกิดข้ึน และหากจําเปนขาพเจาก็จะ

เล่ือนการกระทําส่ิงอ่ืนๆ ที่ไมเกี่ยวกับปญหาออกไปเล็กนอย 
    

31 ขาพเจาสวดมนตออนวอนส่ิงศักด์ิสิทธิเ์พื่อใหทุกอยางคลีค่ลาย     
32 ขาพเจาพยายามไมใหตนเองไขวเขวจากความคิดหรือกจิกรรม

อ่ืนๆ ที่ไมเกี่ยวของกับปญหา 
    

33 ขาพเจาสวดมนตมากกวาปกติเมื่อมีปญหา     
34 ขาพเจาบอกตัวเองใหรอคอยเวลาท่ีเหมาะสม ที่จะกระทําบาง

ส่ิงบางอยางเกี่ยวกับปญหา 
    

35 ขาพเจาปฏิเสธวาไดมีปญหาเกิดข้ึนแลว     
36 ขาพเจาหนัไปทํางานหรือกจิกรรมอ่ืนๆ เพือ่ใหตัวเองหางไกล

จากปญหานั้น 
    

37 ขาพเจาชะลอที่จะกระทาํบางส่ิงบางอยางเกี่ยวกับปญหา
จนกวาโอกาสจะอํานวยให 

    

38 ขาพเจาเสแสรงวาปญหาไมไดเกิดข้ึนมาจริงๆ     
39 ขาพเจาถามเพื่อนที่มีประสบการณที่คลายกันวาเขาทาํอยางไร

ในการแกไขปญหา 
    

40 ขาพเจาบอกกบัตนเองวาปญหาไมไดเกิดข้ึนจริงๆ     
41 ขาพเจาคิดและกระทาํส่ิงอ่ืนๆ มากกวาเร่ืองที่เปนปญหาอยู     
42 ขาพเจาพยายามหาคําช้ีแนะจากบุคคลในครอบครัวเกีย่วกับ

ส่ิงที่ขาพเจาจะตองทาํเพื่อแกไขปญหานัน้ 
    

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
คาสถิติแสดงคาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ัน ของแบบสอบถามความเครียด 
คาสถิติแสดงคาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ัน ของแบบสอบถามวิธีเผชิญความเครียด 
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ตาราง 20  คาสถิติแสดงคาอํานาจจําแนกและคาความเช่ือมั่น ของแบบสอบถามความเครียด 
 

ขอ ขอความ คาอํานาจจําแนก 
1 กังวลกับเร่ืองการเรียน .470 
2 ไปไมถึงเปาหมายที่วางไว .285 
3 ครอบครัวมีความขัดแยงกันในเร่ืองเงิน เร่ืองงานในบาน .358 
4 รูสึกเบ่ือหนายกับการเรียน .502 
5 รูสึกวาตองแขงขันหรือเปรียบเทียบ .448 
6 นอนไมคอยหลับ .634 
7 กลามเนื้อตึงปวด .692 
8 ปวดหัวจากความตึงเครียด .697 
9 ปวดหลัง .686 

10 เบ่ืออาหารหรือตองการรับประทานอาหารมากกวาปกติ .699 
11 ปวดศีรษะขางเดียว .508 
12 รูสึกวิตกกังวล .625 
13 รูสึกคับของใจ .643 
14 รูสึกโกรธ หรือหงุดหงิด .582 
15 รูสึกเศรา .606 
16 ความจําไมดี .679 
17 รูสึกสับสน .785 
18 ต้ังสมาธิลําบาก .618 
19 รูสึกเหนื่อยงาย .676 
20 เปนหวัดบอย .386 

 
มีคาความเช่ือมั่นเทากบั .920 
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ตาราง 21  คาสถิติแสดงคาอํานาจจําแนกและคาความเช่ือมั่น ของแบบสอบถามวิธีเผชิญความเครียด 
  

ขอ ขอความ 
คาอํานาจ 
จําแนก 

1 ขาพเจามุงใชความพยายามของขาพเจาในการกระทําบางอยางเกี่ยวกับปญหานั้นๆ .256 
2 ขาพเจาพูดระบายความรูสึกกับเพื่อน เพื่อใหความรูสึกของขาพเจาดีข้ึน .334 
3 ขาพเจาแสดงออกถึงความรูสึกขุนเคืองของขาพเจา .347 
4 ขาพเจาใชความพยายามในการแกไขปญหานั้นเพิ่มข้ึนจากกิจกรรมอ่ืนที่ทําตามปกติ .387 
5 ขาพเจาพยายามหาทางสนับสนุนทางอารมณ จากเพื่อนๆ หรือคนใกลชิด .466 
6 ขาพเจาทําในส่ิงที่ควรกระทําเปนข้ันเปนตอน .355 
7 ขาพเจาพยายามหาความเห็นอกเห็นใจ และความเขาใจจากเพื่อน .322 
8 ขาพเจาพยายามสรางมโนภาพวาปญหานั้นส้ินสุดไปแลว .422 
9 ขาพเจาจัดการโดยตรงกับตนเหตุของปญหาที่ทําใหขาพเจาเกิดความรูสึกตึงเครียด .350 
10 ขาพเจาคนหาส่ิงที่ดีๆ จากปญหาที่เกิดข้ึน .422 
11 ขาพเจาคิดฝนวาแกปญหานั้นได .408 
12 ขาพเจาพยายามแกไขปญหาอยางรอบคอบ .373 
13 ขาพเจาพยายามมองปญหาในแงขบขัน .401 
14 ขาพเจาคิดวาส่ิงที่เกิดข้ึนเปนเพียงแคความฝน .503 
15 ขาพเจาคิดวาปญหาที่เกิดข้ึนนั้น ไมไดกอผลเสียใหแกขาพเจา .409 
16 ขาพเจาไมคิดและไมสนใจเกี่ยวกับปญหาที่เกิดข้ึน .348 
17 ขาพเจารอดูวาเกิดอะไรข้ึน กอนที่จะทําอะไรลงไป .450 
18 ขาพเจาพยายามมองปญหาในแงคิดที่ตางออกไปเพื่อใหเกิดความรูสึกในทางที่ดี .515 
19 ขาพเจาคิดวา ขาพเจาไมสามารถแกไขปญหานั้นได ขาพเจาจึงไมกระทําอะไรกับ

ปญหานั้นๆ 
.396 

20 ขาพเจาคิดวาปญหาจะทาํใหขาพเจาไดเติบโตเปนผูใหญอันเปนผลจากประสบการณ .413 
21 ขาพเจาพยายามลืมปญหานั้น .371 
22 ขาพเจาจัดทาํแผนในการกระทําส่ิงตางๆเพื่อแกไขปญหา .501 
23 ขาพเจาลมเลิกความพยายามที่จะทาํในสิ่งที่ตองการ .181 
24 ขาพเจาคิดอยางรอบคอบเพือ่กระทําส่ิงตางๆ ในแตละข้ันตอน .351 
25 ขาพเจายอมรับวาไดมีปญหาเกิดข้ึน และปญหานี้ไมสามารถเปล่ียนแปลงได .394 
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ตาราง 21  (ตอ) 
 

ขอ ขอความ 
คาอํานาจ 
จําแนก 

26 ขาพเจาคิดหาวิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการกับปญหา .500 
27 ขาพเจาไมพยายามที่จะแกไขปญหาทีเ่กิดข้ึน .365 
28 ขาพเจาจะขอความชวยเหลือกับส่ิงศักด์ิสิทธิ ์ .518 
29 ขาพเจาเขานอน โดยไมคิดถึงปญหาที่เกดิข้ึน .363 
30 ขาพเจามุงจัดการปญหาที่เกิดข้ึน และหากจําเปนขาพเจาก็จะเล่ือนการกระทาํส่ิงอ่ืนๆ 

ที่ไมเกี่ยวกับปญหาออกไปเล็กนอย 
.397 

31 ขาพเจาสวดมนตออนวอนส่ิงศักด์ิสิทธิเ์พื่อใหทุกอยางคลีค่ลาย .541 
32 ขาพเจาพยายามไมใหตนเองไขวเขวจากความคิดหรือกจิกรรมอ่ืนๆ ทีไ่มเกี่ยวของกบั

ปญหา 
.573 

33 ขาพเจาสวดมนตมากกวาปกติเมื่อมีปญหา .333 
34 ขาพเจาบอกตัวเองใหรอคอยเวลาท่ีเหมาะสม ที่จะกระทําบางส่ิงบางอยางเกี่ยวกับ

ปญหา 
.409 

35 ขาพเจาปฏิเสธวาไดมีปญหาเกิดข้ึนแลว .303 
36 ขาพเจาหันไปทํางานหรือกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อใหตัวเองหางไกลจากปญหานั้น .361 
37 ขาพเจาชะลอที่จะกระทําบางส่ิงบางอยางเกี่ยวกับปญหาจนกวาโอกาสจะอํานวยให .489 
38 ขาพเจาเสแสรงวาปญหาไมไดเกิดข้ึนมาจริงๆ .284 
39 ขาพเจาถามเพื่อนที่มีประสบการณที่คลายกันวาเขาทําอยางไรในการแกไขปญหา .431 
40 ขาพเจาบอกกับตนเองวาปญหาไมไดเกิดข้ึนจริงๆ .379 
41 ขาพเจาคิดและกระทําส่ิงอ่ืนๆ มากกวาเร่ืองที่เปนปญหาอยู .425 
42 ขาพเจาพยายามหาคําช้ีแนะจากบุคคลในครอบครัวเกี่ยวกับส่ิงที่ขาพเจาจะตองทํา

เพื่อแกไขปญหานั้น 
.325 

 
มีคาความเช่ือมั่นเทากบั .900 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

หนงัสือเชิญผูเช่ียวชาญ 
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