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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 “ความเครียด” เป็นค าสั้ นๆท่ีทุกคนลว้นพบเจอในชีวิตประจ าวนัของมนุษยเ์รามากบา้งน้อยบา้ง
แตกต่างกนัไปแต่ในปัจจุบนัเราจะพบว่าความเครียดได้กลายเป็นปัญหาส าคญัและทวีความ รุนแรงมาก
ยิง่ข้ึนและคุกคามมนุษยเ์ราทุกเพศทุกวยัทุกชนชั้น สังเกตไดจ้ากข่าวสารรอบตวัเราจากส่ือต่างๆในทุกวนัน้ีท่ี
พบวา่สถิติความเครียดของมนุษยเ์รานบัวนัยิ่งเพิ่มสูงข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัโดยเฉพาะข่าวคราวสะเทือนใจจาก
การหลีกหนีปัญหาหรือความเครียดต่างๆซ่ึงเราจะพบเห็นไดจ้ากการพาดหวัรายวนัของหนงัสือพิมพแ์ทบทุก
ฉบบัอาทิเกิดจากความผิดหวงัจากการเรียนความคาดหวงัท่ีสูงเกินความสามารถความกดดนัภายในตนเอง
และคนรอบขา้งปัญหาช่องวา่งของความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน เป็นตน้ 

นกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาเป็นปัญญาชนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีก าลงัเจริญเติบโตเตรียมพร้อมกา้วไปสู่
ความเป็นผูใ้หญ่ท่ีจะตอ้งมีความพร้อมในการด าเนินชีวิตเกือบทุกดา้นทั้งชีวิตการเรียนการปรับตวัในสังคม
การใชชี้วติประจ าวนัภาระความรับผดิชอบในเร่ืองต่างๆท่ีสูงข้ึนจึงส่งผลให้นกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษานั้น
เป็นอีกกลุ่มหน่ึงท่ีอาจตอ้งประสบปัญหาเผชิญกบัความเครียดในรูปแบบต่างๆ 

ดงันั้น การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียด จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษาและดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยั
จึงสนใจศึกษาวิจยัเร่ืองน้ีเพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้ลักษณะความเครียดแนวโน้ม ของระดบัความเครียด
ตลอดจนหาสาเหตุต่างๆท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดท่ีเกิดข้ึนจริงในภาวะปัจจุบนัของกลุ่มนกัศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภฎับุรีรัมยร์ะดบัชั้นปีท่ี 1-4 โดยผูว้จิยัไดน้ าปัจจยัในดา้นการเรียน ดา้นครอบครัว ดา้นเศรษฐกิจ มาใชใ้น
การก าหนดตวัแปรท่ีจะศึกษาเพื่อให้ไดรั้บทราบขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงเพื่อประกอบการอธิบายปรากฏการณ์
ความเครียดท่ีกลายมาเป็นปัญหาส าคญัในสังคมท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มเป้าหมายน้ีเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าคญัในการ
ท าความเขา้ใจและเป็นประโยชน์ต่องานแนะแนวหรือตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางในการหาวิธีป้องกนัแกไ้ข
หรือส่งเสริมพฒันานกัศึกษาใหส้ามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสุขจนส าเร็จการศึกษาในท่ีสุด 

 

 

 

 

 



วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการเรียนท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นครอบครัวท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์

3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์

ค าถามวจัิย 
1. ปัจจยัดา้นการเรียนส่งผลต่อความเครียดของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมยอ์ยา่งไร 
2. ปัจจยัดา้นครอบครัวส่งผลต่อความเครียดของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมยอ์ยา่งไร 
3. ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจส่งผลต่อความเครียดของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมยอ์ยา่งไร 

 
สมมติฐาน 

1. ศึกษาปัจจัยด้านการเ รียนท่ีส่งผลเชิงบวกต่อความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัย                 
ราชภฎับุรีรัมย ์

2. ศึกษาปัจจัยด้านครอบครัวท่ีส่งผลเชิงบวกต่อความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัย              
ราชภฎับุรีรัมย ์

3. ศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจท่ีส่งผลเชิงบวกต่อความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัย               
ราชภฎับุรีรัมย ์

 
ขอบเขตของการวจัิย 
 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาปัจจัย ท่ีส่งผลเชิงบวกต่อความเครียดของนักศึกษมหาวิทยาลัย                  
ราชภฎับุรีรัมย ์
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ นักศึกระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย ์      
จ  านวน 14,133 คน โดยตวัแปรตน้ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการเรียน ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ  
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียด 

2) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ นักศึกระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย ์          
ชั้นปีท่ี 1-4 จ  านวน 375 คน 
 
นิยามศัพท์  
 ผูว้จิยัไดใ้ห้ค่านิยามศพัทเ์พื่อให้เกิดความเขา้ใจในความหมายและการแปลความหมายของงานวิจยั
ใหต้รงกนัในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ 

1. ความเครียด หมายถึง ภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือเผชิญกับปัญหาต่างๆ              
ท่ีท  าให้รู้สึกไม่สบายใจ คบัขอ้งใจ หรือถูกบีบคั้น กดดนัจนท าให้เกิดความรู้สึกทุกขใ์จ สับสน โกรธหรือ
เสียใจ 

2. ดา้นการเรียน หมายถึง บรรยากาศท่ีผูเ้รียนรู้สึกไม่สบายใจต่อการเรียน อาทิ รูปแบบการสอน
ความกดดนัจากการเรียน ความคาดหวงั  
3. ดา้นครอบครัว หมายถึง สมาชิกในครอบครัวขาดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ขาดการยอมรับซ่ึงกนั

และกนั 
4. ดา้นเศรษฐกิจ หมายถึง ความขดัสนทางการเงิน หรือสถานภาพทางการเงินไม่พร้อมไม่เพียงพอ

ต่อการด าเนินชีวติในแต่ละวนั 
5. นกัศึกษา หมายถึง นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงสาเหตุของความเครียดในดา้นปัจจยัดา้นการเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภฏับุรีรัมย ์
 2. ท าใหท้ราบถึงสาเหตุของความเครียดในดา้นปัจจยัดา้นครอบครัวของนกัศึกษา  มหาวิทยาลยัราช
ภฏับุรีรัมย ์

3. ท าให้ทราบถึงสาเหตุของความเครียดในดา้นปัจจยัดา้นเศรษฐกิจของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราช
ภฏับุรีรัมย ์

 
 



บทที ่ 2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้ จากต ารา เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และได้รวบรวม

แนวคิดน ามาเสนอเป็นล าดบัต่อไปน้ี  

1. แนวคิดเก่ียวกบัความเครียด 

 1.1 ความหมายของความเครียด 

 1.2 ประเภทของความเครียด 

 1.3 สาเหตุของความเครียด 

 1.4 ระดบัความรุนแรงของความเครียด 

 1.5 ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความเครียด 

 1.6 ผลของความเครียด 

 2. เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.1 เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการเรียน 

 2.2 เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัว 

 2.3 เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นเศรษฐกิจ 

3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคน้ควา้ 

 3.1 งานวจิยัในประเทศไทย 

 3.2 งานวจิยัในต่างประเทศ 

 

 

 

 



1. แนวคิดเกีย่วกบัความเครียด 

 1.1 ความหมายของความเครียด  

ความหมายของความเครียดมีคนนิยามไวห้ลายลกัษณะแตกต่างกนั ดงัน้ี 
ลาซารัสและฟอร์คแมน (Lazarus; & Folkman. 1984: 21) กล่าวว่าความเครียดเป็นผลจาก

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยบุคคลเป็นผูป้ระเมินวา่ความสัมพนัธ์นั้นจะเป็นโทษหรือมี
ผลเสียต่อสุขภาพของบุคคลนั้นหรือไม่ ซ่ึงการตดัสินความสัมพนัธ์ดงักล่าวน้ีตอ้งอาศยัการประเมินด้วย
สติปัญญา  

ไรซ์ (Rice. 1999: 8-9) ไดแ้บ่งความหมายของความเครียดออกเป็น 3 แนวทาง คือ 
1. ความเครียดท่ีเก่ียวขอ้งปัจจยัภายนอก หมายถึง เหตุการณ์หรือส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นสาเหตุสร้าง

สภาวะความเครียดใหบุ้คคลรู้สึกถูกกดดนัหรือถูกคุกคาม 
2. ความเครียดท่ีเก่ียวขอ้งปัจจยัภายใน หมายถึง กระบวนการจดัการภายในจิตใจของบุคคลท่ีเกิด

สภาวะความกดดนั กงัวล ขดัแยง้ภายใน หรือคบัขอ้งใจ ซ่ึงเป็นเร่ืองของการปรับตวัทางดา้นอารมณ์ 
กระบวนการตีความ กระบวนการตดัสินใจ การป้องกนัตนเอง และกระบวนการปรับตวัของบุคคล 
กระบวนการดงักล่าวอาจส่งเสริมการพฒันาทางดา้นจิตใจ และวุฒิภาวะ หรืออาจท าให้เกิดความบีบคั้นทาง
จิตใจ 

3. ความเครียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปฏิกิริยาทางร่ายกายท่ีมีต่อส่ิงเร้าท่ีพึงพอใจหรือส่ิงเร้าท่ีไม่พึงพอใจ 
โดยภายในร่างกายคนเรานั้นประกอบไปดว้ยการควบคุมของระบบต่างๆท่ีเช่ือมโยงกบัการตอบสนองส่ิงเร้า 
หากเป็นส่ิงเร้าท่ีพึงพอใจจะช่วยให้ร่างกายเกิดการต่ืนตวัต่อการท าให้เกิดมีการกระท าเพิ่มมากข้ึน และยงั
ช่วยให้เกิดพลงัทั้งทางดา้นจิตใจและพฤติกรรมในการจดัการกบัส่ิงต่างๆดว้ย นอกจากน้ีการเผชิญกบัส่ิงท่ี
ก่อให้เกิดความเครียดซ ้ าๆ อาจน าไปสู่การก่อให้เกิดความแข็งแกร่งทางร่างกายได ้ ความแข็งแกร่งทาง
ร่างกายเป็นการเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อการเกิดความเครียดไดเ้พิ่มมากข้ึน ซ่ึงรวมถึงการเพิ่ม
ความตา้นทานต่อความเครียดท่ีมีผลต่อสุขภาพทางร่างกายดว้ย หากเป็นความเครียดท่ีเร้ือรังอาจท าให้เกิดผล
ในทางลบ ซ่ึงรวมถึงการเกิดความลา้ การเจบ็ป่วยและถึงขั้นเสียชีวติได ้

ศรีเรือน แกว้กงัวาล (2542: 1) ให้ความหมายวา่ ความเครียดเป็นสภาวะอารมณ์ประเภทหน่ึง โดย
เป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงเร้าทั้งภายนอกและภายใน การตอบสนองต่อภาวะท่ีท าให้เกิดความเครียดเป็น
เร่ือง “เฉพาะตวั” ความเครียดจะมีผลต่อสภาพร่างกายและจิตใจของบุคคลทั้ง ทางบวกและทางลบ กล่าวคือ 
บุคคลท่ีมีความเครียดในระดับสูงจะมีผลท าให้บุคคลเกิดโรคภยัไข้เจ็บทั้งทางร่างกายและจิตใจหลาย
ประการตั้งแต่เบาหนกั อยา่งไรก็ตามความเครียดในระดบัต ่ามีผลทางบวกต่อพฤติกรรมในดา้นต่างๆ เช่น มี
ความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค ์รู้จกัปรับตน เป็นตน้ 
 



สมชาย จกัรพนัธ์ุ และคณะ (2542: 4) กล่าววา่ ความเครียดเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกาย 
จิตใจ ความคิด และพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้าทั้งภายในและภายนอกซ่ึงอาจจะเป็นบุคคล ความรู้สึก
นึกคิด สถานการณ์ หรือส่ิงแวดลอ้ม โดยบุคคลจะรับรู้วา่เป็นภาวะท่ีถูกกดดนัคุกคามหรือบีบคั้นถา้บุคคล
นั้นสามารถปรับตวัและมีความพึงพอใจ จะท าใหเ้กิดการต่ืนตวั เกิดพลงัในการจดัการกบัส่ิงต่างๆ อีกทั้งเป็น
การเสริมความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจ แต่ถา้ไม่มีความพึงพอใจและไม่สามารถปรับตวัได ้จะท าให้
บุคคลนั้นเกิดความเครียดส่งผลใหเ้กิดความเสียสมดุลในการด าเนินชีวติในสังคมได ้

จากความหมายขา้งตน้สรุปไดว้า่ความเครียด หมายถึง อาการหรือปฏิกิริยาการตอบสนอง ทางดา้น
ร่างกาย จิตใจ กระบวนการทางความคิด และพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงเร้าท่ีมากระตุน้ทั้งจากตวั
บุคคล และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงหากบุคคลมีระดบัความเครียดสูงกวา่เกณฑ์ปกติจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่
สบายใจ และความกดดนั หรือคุกคามต่อสภาวะสมดุลในการด าเนินชีวิต ท าให้บุคคลนั้นเสียความสมดุลใน
ตนเอง 
 

1.2 ประเภทของความเครียด 
นิภา แกว้ศรีงาม (2548: 91-92) กล่าวถึงความเครียดท่ีเกิดข้ึนกบัคนเราทั้งความเครียดทางดา้น

ร่างกายและจิตใจ ลว้นมีสาเหตุท่ีแตกต่างกนั เราจึงสามารถแบ่งประเภทของความเครียดออกไดด้งัน้ี 
1) แบ่งตามจุดเกิดของอาการ แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 
1.1) เกิดความเครียดท่ีร่างกาย (Physiological Stress) 

เกิดจากการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมนและระดบัเลือด ซ่ึงมีผลกระตุน้ต่อระบบประสาทส่วนไฮโปทาลามสั 
เกิดการเปล่ียนแปลงของระบบกลา้มเน้ือ ระบบหายใจ ระบบทางเดินหายใจ และระบบอ่ืนๆของร่างกาย 

1.2) เกิดความเครียดทางอารมณ์และจิตใจ (Emotional & Psychological Stress) เป็นการท่ีบุคคล
ตอบสนองออกมาในรูปของการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ และจิตใจ เกิดอาการปรวนแปร วา้วุน่ อารมณ์กวดั
แกวง่ จนถึงขาดสติ มีความกลวั วติกกงัวล ขาดความมัน่ใจ ไม่กลา้ตดัสินใจ เพอ้ฝันและเกิดภาพหลอน เป็น
ตน้ 

2) แบ่งตามระยะเวลาท่ีเกิดอาการ แบ่งไดเ้ป็น 2 ระยะ คือ 
2.1) ความเครียดชนิดฉบัพลนั (Acute of Emergency Stress) เป็นความเครียดท่ีร่างกายถูกควบคุมใน

ทนัทีทนัใด เกิดในระยะเวลาสั้นๆ และเห็นผลในทนัที เช่น การเกิดอุบติัเหตุการไดรั้บโชคมหาศาลอยา่งไม่รู้
เน้ือรู้ตวั การท่ีตอ้งเผชิญกบัเหตุการณ์น่าตกใจไม่คาดฝันเป็นตน้ 

2.2) ความเครียดชนิดต่อเน่ืองเร้ือรัง (Continuing Stress) ความเครียดชนิดน้ี 
บางคร้ังจะเรียกวา่ “ความเครียดแฝง” เป็นความเครียดท่ีบุคคลถูกกระตุน้ หรือถูกคุกคามจากส่ิงต่างๆอยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานๆ ผลการถูกคุกคามเลยไม่เห็นเด่นชดั แต่จะสะสมมากข้ึนเร่ือยๆ เช่น การ
ตั้งครรภ ์ การเจ็บป่วยเร้ือรัง การเปล่ียนแปลงร่างกายไปตามวยั การท่ีตอ้งรับหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมี
ภารกิจหนกัอยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้ 



3) แบ่งตามทิศทางของเหตุและผล แบ่งไดเ้ป็น 2 ระยะ คือ 
3.1) ความเครียดทางบวก (Positive Stress)เป็นความเครียดท่ีเกิดจากส่ิงท่ีดีสร้างให้บุคคลมีความสุข 

เช่น ความส าเร็จในการเรียน การท างาน การแต่งงาน ถูกรางวลั หรือไดต้ าแหน่งจากการประกวดแข่งขนั ก็
จะมีอาการเกร็ง ต่ืนเตน้ หรือแสดงออกในลกัษณะของการระงบัอารมณ์ไม่อยู ่บางรายดีใจเครียดจนช็อค 

3.2) ความเครียดทางลบ (Negative Stress) เป็นความเครียดท่ีไม่ดี สร้างให้บุคคลเกิดความทุกข์
(Distress) เป็นส่ิงท่ีบุคคลตอ้งการหลีกเล่ียง เพราะสร้างให้เกิดความไม่สบายใจ เช่น ความผิดหวงั การพลดั
พราก การหยา่ร้าง ตกงาน หรือพลาดจากต าแหน่งจากการแข่งขนั 

4) แบ่งตามระดบัความเครียด แบ่งไดเ้ป็น 3 ระยะ คือ 
4.1) ความเครียดระดบัต ่า (Mild Stress) เป็นความเครียดท่ีเกิดข้ึนและส้ินสุดลงในระยะเวลาสั้นๆ 

เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง อยูใ่นระดบัท่ีเรายอมรับได ้หรือไดรั้บรู้ขอ้มูล
การบอกกล่าวล่วงหนา้ หรือเคยมีประสบการณ์มาก่อนเช่น การไปแปลกต่างถ่ิน การตอ้งปรากฏตวัในท่ี
สาธารณะ เป็นตน้ 

4.2) ความเครียดระดบักลาง (Moderate Stress) เป็นความเครียดท่ีมากกว่าชนิดแรก โดยอาจจะ
เครียดนานวนั หรือเกิดการเปล่ียนแปลงชีวิตท่ีมากกว่า แต่บุคคลก็ยงัคิดวา่พอจะทนได ้ เช่น การไดรั้บ
มอบหมายงานเกินกวา่ท่ีคิด ความขดัแยง้กนัในครอบครัว หรือท่ีท างาน หรือการศึกษาเล่าเรียน เป็นตน้ 

4.3) ความเครียดระดบัสูง (Severe Stress) ความเครียดระดบัน้ีจะรุนแรงมากเป็นความเครียดท่ี
สะสมอยูเ่ป็นเวลานาน ท าให้เกิดอาการความเครียดมากและต่อเน่ือง เช่น การลม้ละลาย การเจ็บป่วยเร้ือรัง 
การถูกจ าคุกตลอดชีวิต การตายของลูกหรือคู่ครอง เป็นตน้ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงแบ่งประเภท
ความเครียดออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. ทางร่างกาย ไดแ้ก่ อตัราการเตน้ของหวัใจและอตัราการหายใจเร็วข้ึน ปวดศีรษะปวดเม่ือย มีสิว
มากข้ึน ผมร่วง นอนไม่หลบั มือสั่น อาหารไม่ยอ่ย เจบ็ป่วย 

2. ทางจิตใจ ไดแ้ก่ ใจสั่น ต่ืนเตน้ ประหม่า วติกกงัวล ซึมเศร้า หงุดหงิดฉุนเฉียว ทอ้แท ้เบ่ือหน่าย 
3. กระบวนการทางความคิด เช่น สับสน ลงัเล ตดัสินใจไม่ได ้
4. ทางพฤติกรรม ไดแ้ก่ ขาดเรียนบ่อย เฉ่ือยชา แยกตวั พูดเร็ว การใชภ้าษาหรือการส่ือสาร

เปล่ียนแปลงไม่ชดัเจน นอนหลบัยาก ความจ าและสมาธิลดลง ความสามารถทางการเรียนลดลง ผลงานไม่ดี 
การบริโภคเปล่ียนแปลง 

1.3 สาเหตุของความเครียด 
สมิต อาชวนิจกุล (2542: 2-3) ไดแ้บ่งสาเหตุของความเครียดตามแนวทางจิตวทิยาไว ้5 ประการ คือ 
1. เกิดจากความกดดนั ทุกวนัน้ีคนเราถูกกดดนัจากสภาพแวดลอ้ม และบุคคลรอบขา้ง เช่น เด็กถูก

กดดนัจากพ่อแม่ ให้เรียนหนังสือมากๆ  ลูกน้องถูกกดดนัจากหัวหน้าให้ท างานตามสังคมส่วนใหญ่ 
โดยเฉพาะในสังคมเมือง ถูกกดดนัดว้ยเวลา จะท าอะไรก็ตอ้งรีบเร่ง แข่งขนักบัคนอ่ืนไปเสียหมด หลายๆ 
คนตอ้งท าตนเอง ใหไ้ดม้าตรฐานตามท่ีสังคมก าหนด โดยไม่เตม็ใจ จึงท าใหเ้กิดความเครียด 



2. เกิดจากความวิตกกงัวล คนท่ีชอบคิดมาก กงัวลกบัอดีต วิตกกงัวลอนาคตยอ่มไม่มีความสุขใน
ชีวติ คนเหล่าน้ีจะนอนไม่หลบั อารมณ์หงุดหงิด รู้สึกผดิ ซึมเศร้า อ่อนเพลีย เป็นตน้ 

3. เกิดจากความคบัขอ้งใจ โดยปกติคนเรามกัจะมีเป้าหมายในชีวิตหรือการท างาน  แต่เม่ือถูก
ขดัขวางจะเกิดอาการเครียดไดง่้าย เช่น รถติดท าใหไ้ม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางเสียที หรือไม่มีเงินท า
ใหไ้ม่สามารถซ้ือของท่ีตนเองตอ้งการได ้นอกจากนั้น ความผดิหวงัความสูญเสีย ก็ท าใหเ้ครียดไดเ้ช่นกนั 

4. เกิดจากการขดัแยง้ มีบ่อยคร้ังท่ีเรามีการขดัแยง้ในใจ เม่ือจ าเป็นตอ้งตดัสินใจให้เลือกอยา่งหน่ึง
อยา่งใดเพียงอยา่งเดียว บางคนอยากไดเ้งินมากแต่ไม่ชอบท างานมาก การท่ีตอ้งท าอะไรดว้ยความจ าใจก็เป็น
เหตุใหเ้กิดความเครียดได ้

5. เกิดจากความผิดปกติทางดา้นร่างกายของตนเอง เช่น ความพิการ ความผิดปกติของอวยัวะส่วน
หน่ึงส่วนใดของร่างกาย หรือป่วยเป็นโรคเร้ือรัง และโรคประจ าตวัท่ีไม่มีทางรักษาให้หายขาดได ้จึงท าให้
เกิดความเครียดข้ึนในตลอดเวลา 

แมสแลส (สุดารัตน์ หนูหอม. 2544: 29; อา้งอิงจาก Maslach. 1986) ไดแ้บ่งสาเหตุท่ีก่อให้เกิด
ความเครียดออกเป็นออกเป็น 2 สาเหตุ ไดแ้ก่ 

1. สาเหตุจากส่ิงแวดลอ้ม ข้ึนกบัสาเหตุท่ีมากระตุน้ใหร่้างกายเกิดความเครียด ดงัน้ี 
1.1 ลกัษณะงาน ไดแ้ก่ งานท่ีหนกัเกินไป งานท่ียุ่งยากซบัซ้อน งานท่ีไม่แจง้การเปล่ียนแปลง

แผนงานล่วงหนา้ หรืองานท่ีมีอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ม่เพียงพอ 
1.2 บทบาทและความรับผดิชอบในการท างาน ไดแ้ก่ ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานและบทบาทไม่ชดัเจน 

ท างานนอกเหนือบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ ตอ้งรับผิดชอบต่อกลุ่มคนหลายกลุ่ม ตลอดจนขาดการ
สนบัสนุนจากผูบ้ริหาร 

1.3 โครงสร้างของบรรยากาศของหน่วยงาน ไดแ้ก่ การติดต่อส่ือสารท่ีไม่ดีขาดการให้ค  าปรึกษา
หรือช่วยเหลือกนัท างาน แผนการบงัคบัไม่ชดัเจน 

1.4 ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ ไดแ้ก่ ขาดการสนบัสนุนความกา้วหนา้ในวชิาชีพ ความไม่เท่าเทียมกนั
ในระหวา่งผูร่้วมงาน 

1.5 สัมพนัธภาพระหว่างบุคคลในหน่วยงาน ไดแ้ก่ สัมพนัธภาพท่ีไม่ดีต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

1.6 สาเหตุจากภายนอกหน่วยงานไดแ้ก่ ปัญหาครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ 
2. สาเหตุจากปัจจยัส่วนบุคคล บุคคลแต่ละคนมีความสามารถในการปรับตวัต่อความเครียดแตกต่าง

กนัไป อาจมีสาเหตุมาจากกรรมพนัธ์ุ ประสบการณ์ในวยัเด็ก หรือความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว ตลอดจน
บุคลิกภาพ 

สุธีรา เทิดวงศว์รกุล (2547: 27-29) ไดจ้  าแนกสาเหตุความเครียดอนัเน่ืองจากการปรับตวัของนิสิต
นกัศึกษา ออกเป็น 4 ดา้นใหญ่ ดงัน้ี 

 



1. ความเครียดอนัเน่ืองจากการปรับตัวด้านการเรียน 
การปรับตวัดา้นการเรียน หมายถึง ความสามารถท่ีนิสิตนกัศึกษาปรับปรุงตนเองเก่ียวกบัการเรียนดา้นต่างๆ 
ท่ีนิสิตนกัศึกษาก าลงัประสบอยู่ ไดแ้ก่ การตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการเรียน ความพยายามท่ีจะเรียนให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี และความพึงพอใจในสาขาท่ีเลือกเรียนการเรียนการสอนมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั
คือ ผูเ้รียน ผูส้อน ส่ิงแวดลอ้ม และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน รวมทั้งปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน
กบัผูเ้รียนดว้ยกนั ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัมากในการปรับตวั ดา้นการเรียนของนิสิตนกัศึกษา และอาจก่อให้เกิด
อุปสรรคต่อการปรับตวัดา้นการเรียน จึงเป็นการเหมาะสมท่ีสถาบนัการศึกษาจะมีการดูแลเอาใจใส่ หาวิธี
ป้องกนัและช่วยเหลือนิสิตนกัศึกษาท่ีประสบปัญหาดงักล่าว (ราตรี พงษสุ์วรรณ. 2540) 

2. ความเครียดอนัเน่ืองจากการปรับตัวด้านผู้สอน 
อาจารยใ์นมหาวิทยาลยั เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัองค์ประกอบหน่ึงท่ีจะช่วยให้นิสิตนักศึกษาประสบ
ความส าเร็จดา้นการเรียน และการปรับตวัทั้ง น้ีเพราะอาจารยจ์ะมีบทบาทส าคญั ต่อการจดัการเรียนการสอน
ในห้องเรียน เป็นผูช่้วยส่งเสริมพฤติกรรมดา้นการสร้างสรรคด์ว้ยการเปิดโอกาสให้นิสิตนกัศึกษาไดแ้สดง
ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี และอาจารย์ยงัเป็นผูท่ี้สามารถเลือกใช้รูปแบบการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกบัเน้ือหาวิชาและคุณลกัษณะของผูเ้รียน อีกด้วยรูปแบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยัมี
หลากหลายมากมายเพียงพอท่ีจะให้อาจารย์เลือกมาใช้ไดต้ามความเหมาะสมของวตัถุประสงค์สภาพของ
นิสิตนกัศึกษา และเน้ือหาวิชาโดยทัว่ไปแลว้ อาจารยใ์นมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ใชว้ิธีการสอนแบบบรรยาย
ในชั้นเรียนเป็นส าคญัเพราะนิสิตนกัศึกษามีเป็นจ านวนมาก แต่อาจเพิ่มโอกาสให้นิสิตนกัศึกษามีส่วนร่วม
ในภายหลงัดงันั้น คุณลกัษณะ และพฤติกรรมการสอนรูปแบบต่างๆของอาจารยจึ์งมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อ
การจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน หากคุณลกัษณะ และพฤติกรรมของอาจารยเ์ป็นไปในทางท่ีดีจะเป็นผล
ท าใหก้ารเรียนการสอนด าเนินไปดว้ยดี มีประสิทธิภาพ และหากนิสิตนกัศึกษาสามารถ 
ปรับตวัเขา้กบัอาจารยไ์ด้เป็นอย่างดี ย่อมส่งผลไปสู่การเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสูงตามไปด้วย (ศุภวดี
บุญญวงศ.์ 2539) แต่เน่ืองจากอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัมีเสรีภาพทางวิชาการในการ
จดัการเรียนการสอนในแต่ละวิชาท่ีตนรับผิดชอบจึงอาจเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะก่อให้เกิดความล าบากใจแก่นิสิต
นกัศึกษาในการปรับตวั 

3. ความเครียดอนัเน่ืองจากการปรับตัวด้านเพือ่น 
กลุ่มเพื่อนมีความส าคญัต่อนิสิตนกัศึกษาในมหาวิทยาลยั ท่ีจะตอ้งเรียนร่วมกนั ทั้งๆท่ีมีพื้นฐานท่ีต่างกนั 
ความสัมพนัธ์ในหมู่นิสิตนกัศึกษา มีความส าคญัต่อการใชชี้วิตในมหาวิทยาลยัตลอดจนการพฒันาการดา้น
ต่างๆ ของนิสิตนกัศึกษาเป็นอยา่งยิ่ง หากนิสิตนกัศึกษาสามารถปรับตวัเขา้กบัเพื่อนได ้ ไดรั้บการยอมรับ
จากกลุ่มเพื่อนเขาก็จะเรียนรู้บทบาทของตนเองเก่ียวกบัการปฏิบติัตนเม่ืออยู่ในกลุ่มเพื่อน ช่วยให้เกิด
ความรู้สึกอบอุ่นใจ มีความมัน่คงเกิดความเช่ือมัน่ ในตนเอง มีสุขภาพจิตดี สามารถเล่าเรียนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ หากนิสิตนกัศึกษาคนใดปรับตวัเขา้กบัเพื่อนไม่ได ้เพื่อนรังเกียจ เขาจะรู้สึกวา้เหว ่ขาดความ
อบอุ่น มองโลกในแง่ร้ายและเกิดความคบัขอ้งใจ ตอ้งเก็บกดไวค้นเดียว เม่ือมีเร่ืองทุกขร้์อนไม่สามารถเล่า



ให้ใครฟังได้ จะส่งผลให้มีอารมณ์เครียดอยู่เสมอ ขาดความสุข และย่อมส่งผลไปสู่การเรียนท่ีด้อย
ประสิทธิภาพในท่ีสุด การปรับตวัดา้นกิจกรรมนิสิตนกัศึกษา 

4. ความเครียดอนัเน่ืองจากกจิกรรมนิสิตนักศึกษา 
เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีส าคญันอกห้องเรียนนบัเป็นส่วนหน่ึงของการให้การศึกษาตามหลกัสูตรท่ี
มหาวิทยาลยัจดัร่วมกบันิสิตนกัศึกษา เพื่อให้นิสิตนกัศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์ทางการศึกษา  ส่งเสริม
พลานามยั พฒันาคุณธรรม และบุคลิกภาพอนัพึงประสงคนิ์สิตนกัศึกษาจะไดรั้บการสนบัสนุนให้เขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆดว้ยความสมคัรใจ ตามความสนใจของนิสิตนกัศึกษา ในดา้นต่างๆโดยไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
คะแนนการด าเนินกิจกรรมตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และได้รับการสนบัสนุนจาก
มหาวทิยาลยั 

1.4 ระดับความรุนแรงของความเครียด 
การรับรู้ระดบัความรุนแรงของความเครียดในแต่ละคนนั้นจะไม่เท่ากนั แมจ้ะอยูใ่นเหตุการณ์หรือมีสาเหตุ
เดียวกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความแตกต่างของแต่ละบุคคล ตลอดจนความสามารถในการยอมรับ การปรับตวั 
สภาพแวดลอ้ม และวฒันธรรม  

สมชาย จกัรพนัธ์ุ และคณะ(2542: 14-15) ไดแ้บ่งระดบัของความเครียดแบ่งเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 
1. ระดบัความเครียดต ่ากวา่เกณฑ์ปกติอยา่งมาก เป็นระดบัท่ีบุคคลอาจรู้สึกพึงพอใจกบัการด าเนิน

ชีวติท่ีเป็นอยู ่โดยมีแรงกดดนัหรือแรงจูงใจในการด าเนินชีวติท่ีนอ้ยกวา่บุคคลอ่ืน 
2. ระดบัความเครียดเกณฑ์ปกติ เป็นระดบัท่ีบุคคลสามารถจดัการกบัความเครียดท่ีเกิดข้ึนใน

ชีวิตประจ าวนั และสามารถปรับตวัต่อสถานการณ์ต่างๆไดอ้ย่างเหมาะสม ผลของการปฏิบติังานอยู่ใน
ระดบัสูง 

3. ระดบัความเครียดสูงกวา่ปกติเล็กนอ้ย เป็นระดบัท่ีบุคคลมีความไม่สบายใจอนัอาจเกิดจากปัญหา
การด าเนินชีวิตประจ าวนั หรือมีปัญหาอุปสรรคหรือขอ้ขดัแยง้ท่ีอาจจะยงัไม่ไดรั้บการคล่ีคลายหรือแกไ้ข 
ซ่ึงถือเป็นความเครียดท่ีพบไดใ้นชีวติประจ าวนั ขณะเดียวกนัความเครียดท่ีเกิดข้ึนในระดบัน้ีอาจรู้สึกไดจ้าก
การเปล่ียนแปลงของร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึกและพฤติกรรมบา้งเล็กนอ้ยแต่ไม่ชดัเจนและยงัพอทนได ้

4. ระดบัความเครียดสูงกวา่ปกติปานกลาง เป็นระดบัท่ีบุคคลเร่ิมมีความตึงเครียดในระดบัค่อนขา้ง
สูง และไดรั้บความเดือดร้อนเป็นอยา่งมากจากปัญหาทางอารมณ์ท่ีเกิดจากปัญหาการขดัแยง้และวิกฤติการณ์
ในชีวติ โดยอาจสังเกตไดจ้ากการแสดงออกถึงการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย อารมณ์ ความคิด พฤติกรรม
การด าเนินชีวิต และส่ิงท่ีแสดงออกจะเป็นสัญญาณเตือนขั้นตน้วา่บุคคลนั้นก าลงัเผชิญกบัภาวะวิกฤติและ
ความขดัแยง้ ซ่ึงบุคคลจดัการหรือแกไ้ขดว้ยความยากล าบาก ตราบใดท่ีความขดัแยง้ต่างๆยงัคงมีอยูล่กัษณะ
อาการต่างๆจะเพิ่มความรุนแรงมากข้ึน ความเครียดระดบัน้ีมีผลกระทบต่อการท างานและด าเนินชีวติได ้

5. ระดบัความเครียดสูงกวา่ปกติมาก เป็นระดบัท่ีบุคคลก าลงัตกอยู่ในภาวะตึงเครียด หรือก าลงั
เผชิญกบัวิกฤติการณ์ในชีวิตอย่างรุนแรง หากปล่อยให้ความเครียดในระดบัน้ียงัคงมีอยู่ต่อไปโดยไม่ได้
ด าเนินการแกไ้ขอยา่งเหมาะสมและถูกวิธี อาจน าไปสู่ความเจ็บป่วยทางจิตท่ีรุนแรง ซ่ึงส่งผลเสียต่อตนเอง



และบุคคลใกลชิ้ดต่อไปไดจ้ากการแบ่งระดบัความรุนแรงของความเครียดท่ีกล่าวมา พบว่าความเครียด
สามารถแบ่งไดห้ลายระดบั แต่ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสนใจศึกษา โดยแบ่งความเครียดออกเป็น 4 
ระดบัตามเกณฑ์แบบวดัความเครียดส าหรับคนไทย (Thai Stress Test) ของสุชีรา ภทัรยุตวรรตน์ และคณะ 
ดงัน้ี 

1. สุขภาพจิตดีมาก (EXcellent mental health) 
2. สุขภาพจิตปกติ (Narmal mental health) 
3. ภาวะเครียดเล็กนอ้ย (Mild Stress) 
4. ภาวะเครียดมาก (Stressful) 
1.5 ปัจจัยทีม่ีผลต่อระดับความเครียด 
สมิต อาชวนิจกุล (2542: 7-8) กล่าวไวด้งัน้ี 
1. ความรุนแรงของความกดดนัหรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น ความสูญเสียท่ีร้ายแรง 
2. บุคลิกภาพของแต่ละคน เช่น ผูท่ี้รู้จกัควบคุมอารมณ์ของตนเอง มัน่ ใจในตนเอง กลา้ไดก้ลา้เสีย 

รู้จกัมองการณ์ไกล 
3. ประสบการณ์ในการเผชิญปัญหา และความสามารถในการแกไ้ขปัญหา ก็มีส่วนท่ีจะท าให้

ความเครียดมากข้ึนหรือมีนอ้ยลง 
4. การประเมินความส าคญัของปัญหา ถึงแมจ้ะเป็นเร่ืองรุนแรง แต่คิดวา่มีความส าคญัต่อตนไม่มาก

นกั หรือมีเจตคติในลกัษณะท่ีมองเห็นปัญหา เป็นส่ิงท่ีทา้ทายความสามารถของตนเอง ระดบัความเครียดก็
จะไม่สูง 

5. ความช่วยเหลือจากภายนอก หากรู้สึกว่าถึงจะมีภยั ก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น 
ความเครียดถึงจะมี แต่ก็ไม่มาก 

6. ส าหรับผูท่ี้มีท่ีพึ่งทางใจ เช่น ศรัทธาในศาสนาอยา่งมาก ก็จะไม่เครียดมากนกัจากท่ีกล่าวมา สรุป
ไดว้า่ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความเครียดของนกัศึกษาแพทยร์ะดบัชั้น ปีท่ี 4-6 สามารถแบ่งออกเป็น 5 ดา้น 
ดงัน้ี 

1. ระดบัความรุนแรงของความเครียด 
2. ลกัษณะส่วนบุคคล 
3. ประสบการณ์การเผชิญปัญหาส่วนบุคคล 
4. การใหค้วามส าคญักบัปัญหา 
5. แรงยดึเหน่ียวทางดา้นจิตใจ 
1.6 ผลของความเครียด 
สมิต อาชวนิจกุล (2542: 9) กล่าวถึงผลกระทบจากความเครียดในระดบัต่างๆดงัน้ี 
1. ความเครียดในระดบัต ่า จะเพิ่มความสามารถในการท างานไดสู้งยิ่งข้ึน และสร้างความสุขใจให้

มนุษยม์ากจากความส าเร็จท่ีไดรั้บ 



2. ความเครียดในระดบัปานกลาง อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อพฤติกรรม และอาจน าไปสู่การ
กระท าในลกัษณะท่ีท าอะไรซ ้ าบ่อยๆ ไดแ้ก่ การกินมากกวา่ปกติ นอนไม่หลบั หรือติดเหลา้ติดยา เป็นตน้ 

3. ความเครียดในระดบัรุนแรง อาจท าให้เกิดพฤติกรรมกา้วร้าว รุนแรง ถึงบา้ดีเดือด หรือซึมเศร้า 
หรือถึงกบัวติกจริต ไม่รับรู้ความจริง ไม่สามารถควบคุมตนเองได ้

4. ความเครียดในระยะยาว อาจท าให้เกิดโรคทางกายไดห้ลายโรค ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ในตอนตน้ๆ 
และอาจท าใหแ้ก่เร็วและอายสุั้นไดอี้กดว้ย 

มิเชล (สมชาย จกัรพนัธ์ุ, ม.ล.; และคณะ. 2542: 4-7; อา้งอิงจาก Michal. 1991)กล่าวถึงการ
เปล่ียนแปลงทางชีวเคมีท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลมีความเครียดดงัน้ี ความเครียดทางดา้นร่างกายหรือจิตใจ มีผล
กระตุน้สมองส่วนอะมิกดาลา (amygdala) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบขอ้มูลดา้นอารมณ์ในสมอง ขอ้มูลท่ีส่ง
มาจากศูนยก์ลางชั้นสูงในสมองส่วนหนา้จะมีผลต่อการตอบสนองทางอารมณ์ต่อภาวะความเครียด เม่ืออะมิ
กดาลาถูกกระตุ้นโดยภาวะเครียดจะส่งสัญญาณทางระบบประสาทไปกระตุ้นไฮโปธาลามสัให้หลัง่ 
ฮอร์โมนคอร์ติโคโทรปินรีลีสซ่ิงแฟคเตอร์ (corticotrophinreleasing factor) ซ่ึงมีผลไปกระตุน้ต่อมพิตูอิทารี 
(pituitarygland) ให้หลัง่ อะดรีโนคอร์ติโคโทรปิกฮอร์โมน (adrenocorticotropic hormone) เขา้สู่กระแส
เลือด หลงัจากนั้นฮอร์โมนตวัน้ีจะไปกระตุน้ต่อมหมวกไต (adrenalsglands) ซ่ึงเป็นต่อมเล็กๆอยูท่ี่ส่วนยอด
ของไต 2 ขา้งต่อมหมวกไตประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนในหรือเมดลัลา(medulla) ซ่ึงหลัง่ ฮอร์โมน
อะดรีนาลิน (adrenaline) และนอร์อะดรีนาลิน ส่วนเปลือกของต่อมหรือคอร์เท็กซ์ (corteX) ท าหนา้ท่ีหลัง่ 
ฮอร์โมนแอนโดสเตอโรน (aldosterone hormone) และคอติซอล (cortisol hormone)และในขณะเดียวกนั
ต่อมไฮโปธาลามสัก็มีผลกระตุน้โดยตรงต่อระบบประสาทอตัโนมติั ท าให้เกิดการตอบสนองของร่างกาย
อยา่งทนัทีทนัใดต่อภาวะเครียดผลจากการกระตุน้เหล่าน้ีจะส่งผลให้ร่างกายอยูใ่นภาวะเตรียมพร้อมส าหรับ
การต่อสู้หรือการหนีโดยผา่นทาง 2 ระบบ คือ การตอบสนองทางระบบประสาทซ่ึงมีผลในระยะสั้น และ
การตอบสนองทางระบบต่อมไร้ท่อ ซ่ึงจะมีผลในระยะยาวกวา่ 

ซิมบาร์โด (สมชาย จกัรพนัธ์ุ, ม.ล.; และคณะ. 2542: 4-7; อา้งอิงจาก Zimbardo.1985) อธิบายวา่ ใน
ภาวะเครียดระบบประสาทอตัโนมติัส่วนท่ีเรียกว่าระบบประสาทซิมแพทเทติค(sympathetic nervous 
system) จะเร่ิมท างาน มีผลท าให้หายใจถ่ีข้ึน เส้นเลือดบีบตวั และความดนัโลหิตสูง นอกจากนั้นระบบ
ประสาทอตัโนมติัยงัส่งสัญญาณไปยงัส่วนในของต่อมหมวกไต(adrenalmedulla) ให้ปล่อยฮอร์โมนแคทีคอ
ลามินส์ (catechplamines hormone) ซ่ึงประกอบด้วยอะดรีนาลีน (adrenaline) และนอร์อะดรีนาลีน 
(nordrenalin) ซ่ึงตวัแรกมีบทบาทส าคญัในปฏิกิริยาการกลวั และการหลีกหนี ในขณะท่ีตวัหลงัมี
ความสัมพนัธ์กบัปฏิกิริยาความโกรธ และการต่อสู้การตอบสนองต่อความเครียดท่ีเกิดข้ึนจะส่งผลกระทบท่ี
แสดงออกในดา้นต่างๆดงัน้ี 

1. การตอบสนองทางดา้นร่างกายเม่ือบุคคลมีความเครียดเกิดข้ึนระบบประสาทอตัโนมติัและระบบ
ต่อมไร้ท่อจะท างานร่วมกนั สมองส่วนท่ีเรียกวา่ไฮโปธาลามสัเป็นสมองส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะตอบสนอง



ต่อสภาวะความเครียด ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นศูนยก์ลางการท างานในสภาวะความเครียดเพราะมีหนา้ท่ี 2 ประการ
คือ ควบคุมการท างานของระบบประสาทอตัโนมติั และกระตุน้การท างานของต่อมพิทูอิทารี 

2. การตอบสนองทางจิตใจและอารมณ์ เวลาท่ีมีความเครียดบุคคลจะมีความรู้สึกเบ่ือขาดสมาธิ 
ตดัสินใจไม่ได ้ความจ าเลอะเลือน ลืมง่าย ซึมเศร้า มองตนเองในแง่ลบ ความคิดอาจบิดเบือนไป คิดในแง่
ร้าย และกงัวลใจ 

3. การตอบสนองทางพฤติกรรม เวลาท่ีมีความเครียดบุคคลจะพยายามหลีกเล่ียงหนีสังคม  ด่ืมเหลา้ 
สูบบุหร่ี หรือใชย้ามากข้ึนกวา่ปกติ นอกจากน้ียงัพบวา่มีอาการนอนไม่หลบักา้วร้าว ย  ้าคิด ย  ้าท า เบ่ืออาหาร 
และหมดความสนใจทางเพศ เป็นตน้ 

เบรคเวล (Breakwell. 1990) กล่าววา่เม่ือเกิดความเครียดข้ึนจะมีผลต่อจิตใจ ดงัน้ี 
1. พฤติกรรมและบุคลิกภาพเปล่ียนแปลง เช่น มีพฤติกรรมถอยหลงั แยกตดัเฉ่ือยชา ไม่ให้ความ

ร่วมมือ มีอารมณ์แปรปรวน 
2. ระดบัความรู้สติ ความจ า ความสนใจหรือสมาธิเสียไป 
3. การแสดงออกทางอารมณ์ไม่เหมาะสม เช่น หงุดหงิดง่าย โกรธง่าย ร้องไห้ง่ายข้ีอิจฉา ต าหนิผูอ่ื้น 

อุปทานกลวัจะเป็นโรคหรือเจบ็ป่วย 
4. กระบวนการทางความคิดถูกรบกวน เช่น สับสน ลงัเล ตดัสินใจไม่ได ้
5. การรับรู้ถูกรบกวน เช่น มีอาการประสาทหลอน เห็นภาพหลอน 
6. ความสนใจในส่ิงต่างๆลดลง เช่น ไม่สนใจต่อการพดูคุย แต่จะไปสนใจส่ิงแวดลอ้ม 
7. การใชภ้าษาในการพดูเปล่ียนแปลง เช่น พดูประโยคซ ้ าๆ ค าพูดอาจจะเก่ียวขอ้ง หรือไม่เก่ียวขอ้ง

กบัสถานการณ์ในขณะพดู น ้าเสียงและจงัหวะการพดูเปล่ียนแปลงไป 
8. ใชก้ลไกป้องกนัตนเองโดยไม่รู้สึกตวั เช่น การถดถอย การใชเ้หตุผลเขา้ขา้งตนเอง การปฏิเสธ 

การโทษผูอ่ื้น หรือการฝัน กลางวนั 
9. มีการแสดงออกถึงการเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ เช่น พูดบิดเบือน ท าตวัเป็นเด็ก แยกตนเอง 

อ่อนแอ การตดัสินใจไม่เหมาะสม รู้สึกว่าตนเองไม่ปลอดภยั ต ่าตอ้ย ไร้ค่าบางคร้ังแสดงออกถึงความ
ตอ้งการมากกวา่ปกติ 

จากท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่ผลกระทบจากความเครียดส่งผลต่อมนุษยเ์รา ดงัน้ี 
1. การเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย เช่น หวัใจเตน้เร็ว ระบบทางเดินอาหารไม่เป็นปกติเจ็บป่วยง่าย 

ปวดหวั ปวดทอ้ง 
2. การเปล่ียนแปลงทางดา้นอารมณ์ และจิตใจ เช่น อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดโกรธง่าย กงัวล 

ซึมเศร้า 
3. การเปล่ียนแปลงทางดา้นความคิด เช่น ลงัเล สับสน ตดัสินใจไม่ได ้
4. การเปล่ียนแปลงทางดา้นพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมถอยหลงั แยกตวั เฉ่ือยชา 

ไม่สนใจส่ิงแวดลอ้ม 



โดยผลกระทบจากความเครียด ส่งผลกระทบต่อมนุษยเ์ราในระดบัต่างๆ ดงัน้ี 
1. ก่อใหเ้กิดความเครียดในระดบันอ้ยท่ีสุด 
2. ก่อใหเ้กิดความเครียดในระดบันอ้ยกวา่เกณฑป์กติ 
3. ก่อใหเ้กิดความเครียดในระดบัปานกลางหรือเกณฑป์กติ 
4. ก่อใหเ้กิดความเครียดในระดบัมาก 
5. ก่อใหเ้กิดความเครียดในระดบัมากท่ีสุด 

2. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 2.1 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัด้านการเรียน  

สุธีรา เทิดวงศว์รกุล (2547: 27-29) ไดใ้หค้วามหมายการปรับตวัของนิสิตนกัศึกษา 

ดา้นการเรียนไวว้า่ การปรับตวัดา้นการเรียน หมายถึง ความสามารถท่ีนิสิตนกัศึกษาปรับปรุงตนเองเก่ียวกบั
การเรียนดา้นต่างๆ ท่ีนิสิตนกัศึกษาก าลงัประสบอยู ่ไดแ้ก่ การตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการเรียน ความพยายาม
ท่ีจะเรียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี และความพึงพอใจในสาขาท่ีเลือกเรียน 

สร้อยศรี อนนัตป์ระเสริฐ(2544: 120-121) ไดศึ้กษาความเครียดและสุขภาพจิตของนกัศึกษาแพทย์
แผนโบราณแบบประยุกต ์โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลยั  (ชีวกโกมารภจัจ์)กรุงเทพมหานคร พบวา่นกัเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนั มีความเครียดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ประภสัราภา จนัทรวงศา. (2548: 31) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความวิตกกงัวลกบัการเรียนรู้
ของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัเรียนเกรด 4 และเกรด 6 จ านวน 318 คน พบว่า คะแนนจากแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความวิตกกงัวลนั้น คือ ความวิตกกงัวลมีผลต่อการเรียนรู้ 
ถา้ระดบัความวิตกกงัวลต ่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง แต่ถา้ระดบัความวิตกกงัวลสูงผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนจะต ่า 

จากเอกสารขา้งตน้ พบวา่ การเรียน เป็นเร่ืองส าคญัส าหรับทุกคนท่ีอยูใ่นช่วงชีวิตวยัเรียน เพราะนัน่
คือจุดเร่ิมตน้ของความส าเร็จในอนาคตอนัสดใส แต่หลายคนพบว่าเส้นทางสู่ความส าเร็จจากการเรียนนั้น 
อาจพบอุปสรรคมากมายท่ีตอ้งใชค้วามพยายาม ความอดทนมุมานะหลายคนประสบปัญหาในการเรียนจน
เกิดความเครียด และส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวติในหลายๆดา้น 

 
2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัความสัมพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัว 
สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2545: 245-254) กล่าวถึงการสร้างสัมพนัธภาพกบัสมาชิกในครอบครัวไวด้งัน้ี 

การสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งญาติพี่นอ้งท่ีดี มีรายละเอียดดงัน้ี 



1) การให้การยอมรับระหวา่งญาติพี่นอ้ง เราเป็นญาติพี่นอ้งกนัจะตอ้งให้การยอมรับซ่ึงกนัและกนั 
ใหค้วามเคารพนบัถือ ใหค้วามเกรงใจผูอ้าวโุสกวา่ตามล าดบั 

2) การมีความรับผดิชอบ โดยจะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อกนั ให้ความไวว้างใจเช่ือถือ และซ่ือสัตย์
ต่อกนั 

3) การแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกนั เราเป็นญาติกนัควรแบ่งปันผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั ให้การ
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนัและกนั ถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนั 

4) การเฉล่ียความสุขร่วมกนั เราเป็นญาติพี่น้องกนัควรเฉล่ียความสุขร่วมกนัแสดงความรักและ
ห่วงใยซ่ึงกนัและกนั 

มาลี จุฑา (2542 : 244-248) กล่าวถึงการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งบิดามารดากบับุตรธิดาท่ีดี ไว้
ดงัน้ี 

1) การปฏิบติัตนของบิดามารดาต่อบุตรธิดา 
1.1) สร้างความสัมพนัธ์อนัดีโดยถ่ายทอดมรดกทางสังคมให้แก่บุตรธิดาดว้ยการอบรมสั่งสอนถึง

การด าเนินชีวิตท่ีดี ประกอบดว้ย มารยาททางสังคม วฒันธรรม ประเพณีค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความ
เกรงใจ การมีน ้าใจ และการเสียสละ 

1.2) สร้างความสัมพนัธ์อนัดีโดยการตอบสนองความตอ้งการทางดา้นจิตวิทยา ด้วยการให้ความรัก 
ความอบอุ่น ให้อิสรภาพ ให้มีความเช่ือมัน่ในตนเอง ให้มีส่วนร่วมในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว 
ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และปลูกฝัง ปรัชญาชีวิตท่ีพึงปรารถนา เช่น ความอดทน ความ
ขยนัหมัน่เพียร และความซ่ือสัตยสุ์จริต 

1.3) สร้างความสัมพนัธ์อนัดีโดยการตอบสนองความตอ้งการทางสรีระวิทยา ดว้ยการจดัหาอาหาร
ท่ีถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ สลบักบัการได้รับประทานอาหารตามสมยันิยม พยายามจดัเวลาให้ได้รับ
ประทานอาหารพร้อมกนัทั้งครอบครัวสัปดาห์ละ 3-5 วนั จดัหาเส้ือผา้และเคร่ืองนุ่งห่มให้ไดต้ามความ
ตอ้งการของบุตรธิดา ประมาณร้อยละ 75 เพื่อฝึกการรอคอยการรู้จกัค่าของเงินและค่าของความไม่ไดด้ัง่ใจ 
ฝึกการขบัถ่ายให้เป็นเวลา หลีกเล่ียงการกลั้นปัสสาวะอนัอาจเป็นสาเหตุท าให้กระเพาะปัสสาวะอกัเสบได ้
ฝึกให้รู้จกัการรักษาความสะอาดของร่างกาย การบว้นน ้ าลาย การเตรียมผา้อนามยั และการใช้ผา้อนามยั 
ตลอดการทิ้งผา้อนามยัอยา่งถูกวิธี การเตรียมกระดาษทิชชูก่อนจะเขา้ห้องน ้ า การป้องกนัโรคติดต่อท่ีเป็น
อนัตราย ได้แก่ เอไอวี และหัดเยอรมนั และวิธีคุมก าเนิด การตรวจฟัน เป็นประจ าทุก 6 เดือน การจดั
หอ้งนอนใหถู้กสุขลกัษณะ การออกก าลงักาย การพกัผอ่นนอนหลบัให้พอเพียง การป้องกนัอุบติัเหตุในการ
เดินทาง ตลอดจนการถูกกระท ามิดีมิร้ายทางเพศ พยายามให้ระมดัระวงัตนเอง โดยค านึงถึงความไม่
ประมาทและความปลอดภยัไวก่้อนเสมอ 

1.4) สร้างความสัมพนัธ์อนัดีโดยการส่งเสริมความสนใจ ดว้ยการจดัหาหรือซ้ือหนงัสือ อุปกรณ์ 
และเคร่ืองมือเก่ียวกบักีฬา ดนตรี และคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้เวลาว่างร่วมกนั เช่น ดูโทรทศัน์ เล่น
อินเทอร์เน็ต และไปท่องเท่ียงดว้ยกนั เป็นตน้ 



1.5) สร้างความสัมพนัธ์อนัดีโดยการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา ด้วยการจดัหาโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาท่ีไดม้าตรฐาน เพื่อเขา้รับการศึกษาอบรม ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานถึงระดบัอุดมศึกษา บิดา
มารดาตอ้งเอาใจใส่ติดตามความประพฤติการไป-กลบัโรงเรียน การท าการบา้น การส่งรายงาน และกิจกรรม
กลุ่ม เพื่อฝึกความรับผดิชอบต่อตนเองและกลุ่ม และควรท าความรู้จกัเพื่อนของบุตรธิดาดว้ย 

2) การปฏิบติัตนของบุตรธิดาต่อบิดามารดา 
2.1) สร้างความสัมพนัธ์อนัดีโดยการเช่ือฟัง บิดามารดา เพราะท่านรักและปรารถนาดีต่อบุตรธิดา 

ท่านอบรมสั่งสอนเพื่อตอ้งการใหเ้ราเป็นคนดี เม่ือบิดามารดาด่าวา่กล่าวตกัเตือน ถือเสมือนวา่ท่านให้ศีลให้
พร เพื่อใหเ้ราประพฤติตนเป็นคนดี เราจะไม่ต าหนิท่านในภายหลงัวา่ “พอ่แม่รังแกฉนั” ฉะนั้นจงเช่ือฟังบิดา
มารดา 

2.2) สร้างความสัมพนัธ์อนัดีโดยการเอาใจใส่เล้ียงดูบิดามารดา ถา้ท่านอยูก่บัเรา เราจะตอ้งเอาใจใส่
ในความเป็นอยู ่การนุ่งห่ม และอาหารการกินของท่าน ถา้เราตอ้งไปท างานนอกบา้น จะตอ้งจดัหาคนรับใช้
ดูแลแทนเรา และหมัน่ติดตามข่าวดว้ยโทรศพัท ์หรือเคร่ืองมือส่ือสารอยา่งอ่ืน เช่น คนรับใชไ้ดจ้ดัอาหารให้
ท่านไดรั้บประทานในตอนเช้า กลางวนัและเยน็ครบถว้นหรือไม่ ท่านไดอ้าบน ้ า เปล่ียนเส้ือผา้ ไดพ้กัผอ่น
นอนหลบั ท างานอดิเรกอะไรมีอาการเจ็บป่วยอยา่งไรหรือไม่ เพื่อเราจะไดเ้ตรียมแกปั้ญหาไดท้นัท่วงที ใน
วนัหยดุเราควรหาโอกาสซ้ือหาหรือจดัท าอาหารอร่อยๆท่ีท่านชอบ และร่วมโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมๆ
กนัทั้งเราบิดามารดา และสมาชิกอ่ืนในครอบครัวในกรณีท่ีท่านมิไดอ้ยูร่่วมกบัเรา เราก็ควรหาโอกาสจดัหา
ซ้ือหรือจดัท าอาหารท่ีท่านชอบ น าไปให้ท่านไดรั้บประทานในช่วงกลางวนั (ถา้อยูใ่กล)้ หรือในช่วงเยน็ท่ี
กลบัจากท่ีท างาน และ/หรือในวนัหยดุ พร้อมทั้ง จดัหาเส้ือผา้ ผา้ขนหนูหรือผา้ห่ม(หนา้หนาว)ไปให้ท่านได้
ใชส้อยดว้ย 

2.3) สร้างความสัมพนัธ์อนัดีโดยให้ท่านสบายใจ การท่ีเราจะท าให้บิดามารดาสบายใจ เราตอ้ง
เรียนรู้นิสัยใจคอของท่านวา่ท่านชอบอะไร และไม่ชอบอะไร เช่น ท่านชอบท าบุญ เราก็ช่วยจดัหาและจดัท า
เพื่อสนบัสนุนการท าบุญของท่านใหส้ าเร็จเรียบร้อยดว้ยดี แต่ท่านไม่ชอบใหบุ้ตรธิดาด่ืมของมึนเมา สูบบุหร่ี
อนัเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง เท่ียวเธค ใส่ชุดสายเด่ียว เราก็ควรงดด่ืม งดสูบ งดเท่ียว งดใส่ เพื่อให้ท่าน
สบายใจ ท่านจะไดมี้ความสุขใจ 

2.4) สร้างความสัมพนัธ์อนัดีโดยการประสานใจ บุตรธิดาท่ีก าลงัอยู่ในเยาวว์ยั จ  าเป็นตอ้งขอเงิน
บิดามารดาไปจ่ายค่าเล่าเรียนพิเศษ ค่าอุปกรณ์ ค่าลงทะเบียน ค่าเขา้ค่าย ค่าฝึกอบรม ค่าทศันศึกษา ค่ารองเทา้
เส้ือผา้ และค่าเบ้ียเล้ียงประจ าวนั/สัปดาห์ ก่อนขอควรศึกษาสังเกตวา่บิดามารดาก าลงัอารมณ์ดี และเตรียม
ขอ้มูลช้ีแจงแสดงเหตุผลใหท้่านทราบบางคร้ัง ท่านอาจจะเตรียมเงินไม่ทนัหรือนบัเงินชา้ เราก็ควรอดทน มี
ขนัติ มีสมาธิ ถือวา่ชา้ๆไดพ้ร้าเล่มงาม ในท่ีสุดเราก็จะไดรั้บชยัชนะ คือ ไดเ้งินไปตามท่ีเราขอ ถึงแมบ้างคร้ัง 
บุตรธิดาอาจจะโกหก หรือบอกเหตุผลในการขอเงินจากบิดามารดา ท่านก็อาจจะหลงเช่ือดว้ยความรักบุตร
จึงจ่ายเงินให ้เช่น อา้งวา่ตอ้งใชเ้งินสองพนับาทเพื่อท าโปรเจค ตอ้งใชเ้งินส่ีพนัห้าร้อยบาทเพื่อซ้ือโปรแกรม
บญัชี หรือตอ้งใชเ้งินสองพนับาทเพื่อซ้ือสไลดรู์ล เป็นตน้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สมควรกระท า 



2.5) สร้างความสัมพนัธ์อนัดีตามประเพณีไทย รัฐบาลได้ก าหนดให้วนัท่ี 14 เมษายน เป็นวนั
ครอบครัว วนัท่ี 12 สิงหาคม เป็นวนัแม่ และวนัท่ี 5 ธนัวาคม เป็นวนัพอ่ฉะนั้นในวนัส าคญัดงักล่าว บุตรธิดา
ควรท าตนใหว้า่งเพื่อไปกราบเทา้บิดามารดาตามโอกาสนั้นๆและรดน ้าด าหวัใหท้่านในวนัครอบครัว อวยพร
ให้ท่านอยูเ่ยน็เป็นสุข มีอายุยืนนาน เป็นม่ิงขวญัของบุตรหลาน พร้อมทั้ง ขอพรจากท่านดว้ยในกรณีท่ีบุตร
ธิดายา้ยถ่ินฐานไปท างานในต่างจงัหวดั ต่างอ าเภอ ในกรุงเทพมหานคร และ/หรือไปท างานในต่างประเทศ 
ในโอกาสวนัส าคญัดงักล่าว บุตรธิดาควรกลบัมายงับา้นของบิดามารดาเพื่อกราบเทา้ท่าน อวยพรและขอพร 
และควรพาท่านไปรับประทานอาหารท่ีท่านช่ืนชอบ หรือจดัท าอาหารรับประทานกนัในครอบครัว หรือวนั
รวมญาติ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุตรธิดากบับิดามารดา และเครือญาติ 

2.6) สร้างความสัมพนัธ์อนัดีเพื่อรักษาช่ือเสียงด ารงวงศส์กุล บุตรธิดาควรสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
กบับิดามารดา โดยการรักษาช่ือเสียงด ารงวงศส์กุลมิให้เส่ือมเสียท่ีอาจท าให้ท่านตอ้งเสียใจ ดงันั้นบุตรธิดา
จะตอ้งตระหนกัเสมอว่า เราจะรักษาช่ือเสียงวงศ์สกุลของเรามิให้เส่ือมเสีย ก่อนจะคิดท าอะไร จะตอ้งมี
สติปัญญา ไตร่ตรองให้รอบคอบ และไม่ใช้ชีวิตเสเพลหรือประมาทอย่างร้ายแรง เช่น การใช้ชีวิตเสเพล 
เท่ียวเธค และเสพยาบา้/ยาอี เม่ือถูกเจา้หนา้ท่ีต ารวจจบัไดล้งข่าวในส่ือมวลชน นัง่ แท็กซ่ีและหลบัไปจนถูก
กระท ามิดีมิร้ายทางเพศ หรือถูกชิงทรัพยจ์นเป็นข่าวในส่ือมวลชน และการประพฤติตนเป็นอาชญากรจน
เป็นข่าวในส่ือมวลชน เป็นตน้ พฤติกรรมดงักล่าวเราควรหาทางป้องกนัมิให้เกิดแก่เรา ช่ือเสียงวงศส์กุลจะ
ไดไ้ม่เส่ือมเสียจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวนั้นเป็นเร่ือง
ส าคญัส าหรับการอยู่ร่วมกนั ครอบครัวเป็นจุดเร่ิมตน้ของความรักพื้นฐานท่ีสมาชิกในครอบครัวจะไดรั้บ 
และเป็นแรงสนับสนุนส าคญัในการด าเนินชีวิต หากความสัมพนัธ์ของครอบครัวมีแต่ความขดัแยง้กัน
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษยเ์ราในดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็นชีวิตการเรียน 
การท างาน หรือแมแ้ต่การด าเนินชีวิตประจ าวนั นกัศึกษาแพทยก์็เช่นเดียวกนัยอ่มมาจากพื้นฐานครอบครัว
แตกต่างกนัมาเรียนอยูใ่นร้ัวมหาวิทยาลยัเดียวกนั ยอ่มท าให้นกัศึกษาแพทยมี์ความแตกต่างระหว่างกนัทั้ง
ด้านความคิด อารมณ์ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ีแสดงออกส าหรับการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา
ความเครียดจากสาเหตุจากความขดัแยง้ของสมาชิกในครอบครัว 
 
 2.3 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัด้านเศรษฐกจิ 

ศิริรัตน์ อจันามนสัสิริ. (2545: 23)  กล่าววา่ ความเครียดมกัมาจากการงานการเงินครอบครัว สังคม
แวดลอ้มในเร่ืองของการเงิน เก่ียวขอ้งกบัการหาเงินไดไ้ม่เพียงพอ การไม่รู้จกัจดัสรรรายได ้รายจ่าย การตอ้ง
รับผดิชอบมากข้ึนซีอาน(เอกชยั โลหะกมลชยั.2546: 13; อา้งอิงจาก Sheehan. n.d.) การศึกษาเป็นการลงทุน
อยา่งหน่ึงซ่ึงการลงทุนทางการศึกษาประกอบดว้ย 
            1. การลงทุนทางสังคม(Social Invesment) หมายถึง ค่าใชจ่้ายทางการศึกษา 
ท่ีรัฐเป็นผูจ่้ายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
            2. การลงทุนส่วนบุคคล(Private Invesment) หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีแต่ละบุคคล 



จะตอ้งจ่ายใหแ้ก่สถาบนัท่ีเขา้รับการศึกษา แบ่งออกไดด้งัน้ี 
               2.1 ค่าใชจ่้ายทางตรง(Direct Education Cost ) คือ ค่าใชจ่้ายท่ีผูเ้รียน 
จะตอ้งเป็นผูจ่้ายไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าพาหนะเดินทางไปศึกษา ค่าสมุดหนงัสือ เป็นตน้ 
                2.2 ค่าใชจ่้ายทางออ้ม(Indirect Education Cost ) คือ ค่าใชจ่้ายใน 
ลกัษณะท่ีเป็นการสูญเสียรายได ้เน่ืองจากใชเ้วลาศึกษาเล่าเรียนแทนท่ีจะใชเ้วลานั้นไปท างานเพื่อ 
หารายได ้ท าใหเ้สียโอกาสท่ีจะไดรั้บรายไดห้รือเรียกวา่ ค่าเสียโอกาส 
 ฟาร์เมอร์ และคนอ่ืนๆ (ศิริรัตน์ อจันามนสัสิริ.2545: 11; อา้งอิงจาก Farmer andothers. 1984: 20-
24) กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดความเครียดนั้น ส่วนหน่ึงเกิดจากสาเหตุจากเงิน(Financial Sourch) ซ่ึงเป็น
สาเหตุท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจ เช่น รายไดส้ภาพทางการเงินความสามารถในการจดัหาอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และ
ท่ีอยูอ่าศยั รวมทั้งการรับรู้ของบุคคลเก่ียวกบัสถานภาพทางการเงินท่ีควรจะเป็น 

พรรณวดี สนธิทรัพย ์(2542: 80) ไดศึ้กษาตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร พบวา่ รายไดป้ระจ าต่อเดือนไม่ส่งผลต่อการปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพ 

เพอร์ลแมน (ประภสัราภา จนัทรวงศา. 2548: 30; อา้งอิงจาก Perlman. 1973: 13)ไดศึ้กษาเก่ียวกบั
ความเครียดของนักศึกษาพบว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักศึกษา ค่าใช้จ่ายรายเดือนมีความสัมพนัธ์กับ
ความเครียดในการปรับตวัในมหาวิทยาลยัของนกัศึกษาจากเอกสารขา้งตน้ พบวา่ปัญหาทางการเงิน ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ รายได้ของครอบครัวต่อเดือน เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีส่วนสัมพนัธ์ และส่งผลต่อความเครียด 
ครอบครัวท่ีมีปัญหาทางดา้นการเงินต่างกนั ส่งผลให้เกิดความเครียดแตกต่างกนั ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึง
สนใจศึกษาความเครียดจากสาเหตุจากเศรษฐกิจ 
 
3. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาค้นคว้า 

 3.1 งานวจัิยในประเทศไทย 
ดลภางค ์จนัทร์ทอง (2548: 93-96) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัศึกษาโดยจ าแนก

ตามปัจจยั 3 ดา้น คือ ปัจจยัดา้นส่วนตวั ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้บุคลิกภาพ สุขภาพจิต และอตัรา
ก าลงัคน ปัจจยัดา้นครอบครัวไดแ้ก่ ภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัว และสัมพนัธภาพระหวา่งนกัศึกษา
กบัสมาชิกในครอบครัว และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษา ไดแ้ก่ ลกัษณะทางกายภาพในสถานศึกษา
สัมพนัธภาพระหว่างนกัศึกกบัอาจารย ์สัมพนัธภาพระหว่างนกัศึกษากบัเพื่อน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
คือ แบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัศึกษา สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การหาค่า
สัมประสิทธ์ิ สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ี
สัมพนัธ์ทางบวกกบัความเครียดในการศึกษาของนกัศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มี 8 ปัจจยั 
ไดแ้ก่ บุคลิกภาพ ภาระความรับผดิชอบต่อครอบครัว สัมพนัธภาพระหวา่งนกัศึกษากบัสมาชิกในครอบครัว 
ลักษณะทางกายภาพในสถานศึกษา สัมพนัธภาพระหว่างนักศึกษากับผูอ้าจารย์ สัมพนัธภาพระหว่าง



นกัศึกษากบัเพื่อน ส่วนปัจจยัท่ีสัมพนัธ์ทางลบกบัความเครียดในการเรียนของนกัศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 มี 1 ปัจจยั ไดแ้ก่ บุคลิกภาพ ส าหรับปัจจยัท่ีส่งผลต่อ ความเครียดในการเรียนของนกัศึกษา 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  

สิปปกร สมสกุล(2548: 67-81) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการเรียนของนกัศึกษาปัจจยั
ท่ีศึกษาแบ่งเป็น 3 ดา้น คือ ปัจจยัดา้นส่วนตวั ไดแ้ก่ อายุ บุคลิกภาพ ปัจจยัดา้นครอบครัว ไดแ้ก่ ภาระความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับสมาชิกในครอบครัว ปัจจัยด้าน
สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา ไดแ้ก่ ลกัษณะทางกายภาพของสถานท่ีศึกษา สัมพนัธภาพระหวา่งนกัศึกษา
กบัอาจารย ์สัมพนัธภาพระหวา่งนกัศึกษากบัเพื่อนร่วมชั้น กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนกัศึกษาจ านวน 206 คน โดย
ใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ สหสัมพนัธ์ของเพียร์
สัน และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความเครียด
ในการเรียนของนกัศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มี 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ บุคลิกภาพและภาระความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางลบ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มี 7 ปัจจยั 
ได้แก่ สัมพนัธภาพระหว่างนักศึกษากับสมาชิกในครอบครัว ลักษณะทางกายภาพของสถานท่ีศึกษา 
สัมพนัธภาพระหว่างนกัศึกษากบัอาจาย ์สัมพนัธภาพระหว่างนกัศึกษากบัเพื่อนร่วมชั้น ส่วนปัจจยัท่ีไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการเรียนของนกัศึกษามี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ อายุ บุคลิกภาพส าหรับปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความเครียดในการเรียนของนกัศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยเรียงล าดบัปัจจยัท่ีส่งผล
มากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ลกัษณะทางกายภาพของสถานศึกษาสัมพนัธภาพระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารย ์
ภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัว บุคลิกภาพ และสัมพนัธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อนร่วมงาน 
ตามล าดบั โดยปัจจยัทั้ง5ปัจจยัน้ีร่วมกนัพยากรณ์ความเครียดในการปฏิบติังานไดคิ้ดเป็นร้อยละ 51.50 

ประพนัธ์ แฟ้มคลองขอม (2540: 158-159)ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเครียดกบัความพึง
พอใจในกาเรียนของนกัศึกษา  จ านวน 285 คน ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษามีความเครียดในระดบันอ้ย มี
ความพึงพอใจในการเรียนในระดบัปานกลาง นกัศึกษาท่ีมีเพศ อายุ ชั้นยศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน สถานศึกษาต่างกนัมีความเครียดแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 

อรัญญา จอดนอก (2544: 85-86) ศึกษาความเครียดและการปรับตวัของนกัศึกษาจ านวน 205 คน ผล
การศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ในระดับปกติ นักศึกษาท่ีมีเพศ อายุรายได้และ
สถานศึกษา มีความเครียดไม่แตกต่างกนั แต่นกัศึกษาท่ีมีอายุ และสัมพนัธภาพระหว่างเพื่อนชั้นต่างกนัมี
ความเครียดแตกต่างกนั53อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความเครียดของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์
ทางลบกบัการปรับตวั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

อภิญญา วเิวโก (2544: 62-73) ไดศึ้กษาปัจจยัดา้นงาน ความเครียด และ 
ประสิทธิภาพในการเรียน เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั ดา้นงานกบัความเครียดในการเรียนของ
นกัศึกษา และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเครียดกบัประสิทธิภาพการเรียนของนกัศึกษา ปัจจยัดา้นงาน



ประกอบด้วย ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมในการเรียน และลักษณะสังคม ความเครียดประกอบด้วย 
ความเครียดทางด้านร่างกายและความเครียดทางด้านจิตใจ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานประกอบด้วย 
ปริมาณงาน คุณภาพงานและความพอใจในงาน กลุ่มตวัอย่างเป็นพนักงานเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 366 คน โดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน และทดสอบความสัมพนัธ์
เบ้ืองตน้ดว้ยสถิติทดสอบสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน การทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติการวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงซ้อนผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีลกัษณะงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน ลกัษณะทางสังคม 
ปริมาณงาน คุณภาพงาน และความพอใจในงานในระดบัปานกลาง ความเครียดทางดา้นร่างกายและจิตใจใน
ระดับน้อย และผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยส าคญั พบว่า สภาพแวดล้อมในการท างาน และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นความพอใจในงาน มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานทั้ง
ทางด้าร่างกายและทางด้านจิตใจ และความเครียดทางด้านจิตใจมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานดา้นปริมาณงานและคุณภาพงาน 

นลินี ธรรมอ านวยสุข (2541: 213) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเครียดในการเรียน
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาโรงเรียนกีฬาจงัหวดัสุพรรณบุรี สังกดักรมพลศึกษา จงัหวดัสุพรรณบุรี กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาจ านวน 461 คน เป็นนกัเรียนชาย 338 คน นกัเรียนหญิง 123 คน ผล
การศึกษาพบว่า นกัเรียนชาย และนกัเรียนหญิงมีความเครียดแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าใน
ปัจจุบนัน้ีนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงต่างก็มีประสบการณ์และสิทธิเท่าเทียมกนั ดา้นอายุ พบวา่นกัเรียนท่ี
มีอายมุากทั้งในกีฬาประเภททีมและประเภทบุคคลมีความเครียดในการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีมีอายุนอ้ย และ
ในดา้นระดบัชั้นพบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ และชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมีระดบัความเครียด
แตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย โดยนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมีความเครียดอยูใ่นระดบัสูงกวา่นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ 

สุรางค์ ศิโรโรตมส์กุล; และ นิภาพร เดชะ. (2551: 94) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบความเขม้แข็งในการ
มองโลกและวธีิการเผชิญความเครียดของกลุ่มผูดู้แลผูป่้วยจิตเภทท่ีมีระดบัคุณภาพชีวิตแตกต่างกนั เป็นการ
วจิยัเชิงพรรณา กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูดู้แลหลกั ตามคุณสมบติัท่ีก าหนด และน าผูป่้วยมารับการรักษาท่ีตึกผูป่้วย
นอก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์ เก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวน 250 รายระหว่างเดือน 
ธนัวาคม พ.ศ.2546 ถึงเดือน มีนาคม 2547 โดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 4 ชุด คือแบบสอบถามขอ้มูลส่วน
บุคคล แบบวดัความเข้มแข็งในการมองโลก แบบวดัการเผชิญความเครียด และแบบวดัคุณภาพชีวิต 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยค านวณหาร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบระหวา่งตวัแปรดว้ย
สถิติ t-test independent ผลการศึกษาพบวา่ผูดู้แลผูป่้วยจิตเภทมีความเขม้แข็งในการมองโลกโดยรวมใน
ระดบัปานกลาง ใชว้ิธีการเผชิญความเครียดโดยการเผชิญหนา้กบัปัญหา และการจดัการกบัอารมณ์ร้อยละ 
40 เท่ากนั และการมองสถานการณ์ในแง่มุมใหม่ร้อยละ 20 มีคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียความเขม้แข็งในการมองโลกของกลุ่มผูดู้แลผูป่้วยจิตเภทท่ีมีคะแนนคุณภาพชีวิตสูง สูงกว่า
กลุ่มผูดู้แลผูป่้วยจิตเภทท่ีมีคะแนน คุณภาพชีวิตต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนกลุ่มผูดู้แล



ผูป่้วยจิตเภทท่ีมีคะแนนคุณภาพชีวิตต ่า มีคะแนนการใช้วิธีการจดัการกบัอารมณ์สูงกว่ากลุ่มทีมีคะแนน
คุณภาพ ชีวติสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และกลุ่มผูดู้แลผูป่้วยจิตเภทท่ีมีคะแนนคุณภาพชีวิตสูง 
และต ่ามีคะแนนการใชก้ารเผชิญความเครียด โดยวิธีการมองสถานการณ์ในแง่มุมใหม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ 
 

กาญจนี โชติชยัวิวงศก์ุล(2545: 29; อา้งอิงจากเธียรชยั งามทิพยว์ฒันา; และคนอ่ืนๆ(2543: 59-69) 
ได้ศึกษาความเครียดและความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดกบัผลสัมฤทธ์ิ  ทางการเรียนกบัรูปแบบการ
แกปั้ญหาของนกัศึกษาแพทยช์ั้น ปีท่ี 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษา
แพทยช์ั้น ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2542 จ านวน 207 คนผลการศึกษาพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน มีความสัมพนัธ์กบัภาวะความเครียด กล่าวคือ พบความเครียดมากในนกัศึกษาแพทยก์ลุ่มท่ีมีผลการ
เรียนอ่อน รองลงมาคือ ผูท่ี้มีการเรียนพอใช ้

ธรณินทร์ กองสุข, อจัฉรา จรัสสิงห์, เนตรชนก บวัเล็ก และคณะ (2548: ออนไลน์)ไดศึ้กษาเร่ือง
ความเครียดของคนไทย: การศึกษาระดบัชาติ ปี 2546 เพื่อศึกษาระดบัความเครียดของประชาชนไทยและ
เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของประชาชนไทยระเบียบวิธี
วิจยัเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ภาคตดัขวาง ประชากรท่ีศึกษา คือผูท่ี้มีอายุ  15-59 ปี พื้นท่ี 4 ภาค และ
กรุงเทพมหานคร ท่ีสามารถติดต่อส่ือสารไดด้ว้ยการพูดและการไดย้ิน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ Stratified 
three – stage cluster sampling ในพื้นท่ี 4 ภาคส่วนกรุงเทพมหานครใชว้ิธีสุ่มแบบ Stratified two – stage 
cluster sampling ไดก้ลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 10,660 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามทัว่ไป แบบสอบถาม
เก่ียวกบัความเครียด และแบบวดัความเครียดสวนปรุง เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยบุคลากรสังกดักรมสุขภาพจิต 
และวเิคราะห์โดยโปรแกรมส าเร็จรูปโดยใชส้ถิติ ร้อยละ และไคสแควร์ ผลการศึกษาพบวา่ ประชาชนส่วน
ใหญ่มีความเครียดอยูใ่นระดบันอ้ย (ร้อยละ 58.7: ร้อยละ 95 cI=57.77-59.63) โดย 1.ปัญหา/สาเหตุท่ีท าให้
เครียด 5 อนัดบัแรก คือ ปัญหาเศรษฐกิจ/การเงิน (ร้อยละ 49.4) ปัญหาครอบครัว (ร้อยละ34.2) เร่ืองงาน 
(ร้อยละ 30.0) เร่ืองแฟน/คู่รัก (ร้อยละ 13.3) และปัญหาเพื่อนร่วมงาน/เพื่อนร่วมเรียน/เพื่อน (ร้อยละ10.5) 
มุมมองต่อปัญหาท่ีท าใหเ้ครียด ส่วนใหญ่เห็นวา่มีทางออก (ร้อยละ 90.0)วิธีการจดัการความเครียด 5 อนัดบั
แรก คือ ยอมรับในส่ิงท่ีเกิดข้ึน (ร้อยละ 91.3) หางานอดิเรกท า(ร้อยละ 89.1) พูดระบายกบัผูอ่ื้น (ร้อยละ 
74.4) ท าบุญตกับาตร/ท าบุญทางศาสนา (ร้อยละ 65.5) 
และออกก าลงักาย (ร้อยละ 60.1) 2.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเครียด อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพทาง
การเงิน จ านวนหอ้งพกัในบา้นการมีท่ีดินเป็นของตนเอง เคยผา่ตดั ไดรั้บการบาดเจบ็ท่ีศีรษะ การเจ็บป่วยจน
ตอ้งไปพบแพทย ์ความกงัวลกบัความเจ็บป่วย 3.ปัจจยัดา้นครอบครัวท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเครียด อยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 ได้แก่ จ  านวนสมาชิกในครอบครัว ความสัมพนัธ์ในครอบครัว 



ความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อแม่-พ่อ ต่อสามี / ภรรยา การมีญาติป่วยดว้ยโรคทางจิตเวช และความสัมพนัธ์กบัญาติท่ี
ป่วยดว้ยโรคทางจิตเวช 

บุศรินทร์ หลิมสุนทร (2544: ออนไลน์) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความเครียด การรับรู้ภาวะ สุขภาพ และ
พฤติกรรมการจดัการความเครียดของนกัศึกษาพยาบาล ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ความเครียด การรับรู้ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมการจดัการความเครียด นกัศึกษาพยาบาล กลุ่มตวัอย่าง
ประกอบดว้ยนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1,2 และ 3ของวิทยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย จ านวน 309 คน 
รวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามผลการศึกษาพบว่า ความเครียด การรับรู้ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรม
การจดัการความเครียดของนกัศึกษาพยาบาลอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนความเครียดมีความสัมพนัธ์ทางลบ
กบัพฤติกรรมการจดัการความเครียดอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p=0.01) และการรับรู้ภาวะสุขภาพมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบั พฤติกรรมการจดัการความเครียดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p=0.01) ผลจาก
การศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าลักษณะของแต่ละบุคคล(การรับรู้ภาวะสุขภาพ) และอิทธิพลของ
สถานการณ์(ความเครียด) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคคล(พฤติกรรมการจดัการ
ความเครียด) 

สินศกัด์ิ สุวรรณโชติ, วิภาวรรณชะอุ่ม เพญ็สุขสันต์ (2547: ออนไลน์) ไดศึ้กษาเร่ืองความเครียด 
สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียด และการจดัการความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรโรงพยาบาล
สวนสราญรมย ์ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความเครียด สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียด และการ
จดัการความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย ์โดยใช้กรอบแนวคิดเก่ียวกบั
ความเครียดของลาซารัสและโฟร์คแมน กลุ่มตวัอยา่งจ านวน294 คน เป็นบุคลากรทุกระดบัและทุกวิชาชีพ 
เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ยแบบสอบถาม ขอ้มูลส่วนบุคคล แบบสอบถามระดบัความเครียด สถานการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดความเครียด และการจดัการความเครียด วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ และทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิ 
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน(pearson correlation coefficient) ส าหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์
เน้ือหา (cotentanalysis) ผลการศึกษาพบวา่บุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.25 มี
ความเครียดระดบัปานกลาง ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุและระยะเวลาการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์เชิงลบ
กบัระดบัความเครียด อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากการวิเคราะห์เน้ือหาพบว่าสถานการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดความเครียดในการปฏิบติังาน จ าแนกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ1)ปัจจยัน า เขา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ปฏิบติังาน 2)กระบวนการปฏิบติังาน 3)ผลการปฏิบติังาน 
4)ผลกระทบจากการปฏิบติังานบุคลากรส่วนใหญ่มีความเครียดจากปัจจยัน าเขา้ดา้นการบริหารจดัการ และ
การจดัการกบัสถานการณ์นั้นโดยใชว้ธีิจดัการกบัอารมณ์ 
 

3.2 งานวจัิยในต่างประเทศ 
ไบเน ดาเวนพอ็ต และมาซาน็อฟ (Byrne; Davenport and Mazanov. 2006. pp10-11: ออนไลน์) 

ศึกษาเร่ืองการพฒันาแบบวดัความเครียดในกลุ่มวยัรุ่น (Profile of adolescentStress: The development of the 



adolescent stress Questionnaire -ASQ) โดยทีมผูว้จิยัมองวา่ความเครียดเป็นเร่ืองส าคญัในการท าความเขา้ใจ
สุขภาพจิต และความเป็นอยู่ของวยัรุ่น การศึกษาวิจยัในคร้ัง น้ี เป็นการศึกษาพื้นฐานความเครียดของกลุ่ม
วยัรุ่น (The nature of adolescentstressors) ก่อนจะน ามาพฒันาสร้างเป็นเคร่ืองมือส าหรับวดัความเครียดใน
กลุ่มวยัรุ่น กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัเป็นวยัรุ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (high schools: school years 7-10) 
และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (secondary colleges: school years 11-12) ในรัฐแคนเบอร์รา ประเทศ
ออสเตรเลีย วิธีศึกษาวิจยัแบ่งออกเป็น 2 วิธี ดงัน้ี 1.การท าสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยแบ่งวยัรุ่นเป็น 4 
กลุ่มๆละ 8 คน ซ่ึงมีอายแุตกต่างกนั และเฉล่ียเพศชาย-หญิงเท่าๆกนั ด าเนินการภายในเวลา 60 นาที โดยอยู่
ภายใตก้ารด าเนินการของนกัจิตวทิยาคลินิก เพื่อเป็นการพฒันารวบรวมประเด็นค าถามใหม่ๆ และเสนอแนะ
การเลือกใชภ้าษาถอ้ยค าท่ีร่วมสมยั เหมาะสมส าหรับวยัรุ่นในปัจจุบนั 2.การทบทวนและพฒันาจากแบบวดั
เดิมๆ และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ความเครียดของวยัรุ่น โดยยึดตามแนวทางขององค์กร
วิเคราะห์จ าแนกองค์ประกอบ(Principle Component Analysis: PCA) ควบคู่กบัพฒันาจากแบบวดัอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ แบบวดัประสบการณ์ความเครียดของวยัรุ่น (Adolescent stress experience) (Byrne et al., 1995;Byrne 
&Mazanov, 2002) แบบวดัสภาวะความวิตกกงัวล (Spielberger State-Trait AnxeityInventory) (STAI: 
Spielberger, 1983) แบบวดัความซึมเศร้า (The Reynolds AdolescentDepression Scale) (Reynolds &Mazza, 
1998) และแบบวดัความภาคภูมิในตนเอง(The Rosenberg Self-Esteem Scale) (RES: Rosenberg, 1965) 
ผลการวิจยัในการพฒันาแบบวดัAdolescent Stress Questionnaire (ASQ) พบวา่ แบบวดัน้ีสามารถช้ีให้เห็น
สถานการณ์ความเครียดหรือแนวโน้มสภาวะความเครียดของวยัรุ่นได้ และท าให้คน้พบมิติใหม่ส าหรับ
เคร่ืองมือวดัความเครียดในกลุ่มวยัรุ่นทั้ง ในแง่มุมของการวจิยั และแง่มุมเชิงเน้ือหาทางการแพทย ์

ลาแวนท ์(ศิริรัตน์ อจันามนสัสิริ. 2545: 20; อา้งอิงจากLavant. 1990. p. 2732)ไดศึ้กษาเปรียบเทียบ 
ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดของผูบ้ริหารงานบุคลากรนิสิต โดยไดศึ้กษา
ถึงส่ิงแวดลอ้มในการท างาน ต าแหน่งงาน เหตุการณ์ในชีวิต หรือสถานการณ์ท่ีสร้างความเครียดซ่ึงอาจจะ
เป็นส่ิงขดัขวางการท างาน และศึกษาถึงวิธีการจดัการกบัความเครียดของผูบ้ริหารงาน บุคลากรนิสิตกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารงานบุคลากรนิสิต จ านวน 400 คน จากสถาบนัระดบัอุดมศึกษาทาง
ภาคตะวนัตก ของสหรัฐอเมริกา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม ช่ือ “Life Stress and Work” ผล
การศึกษาพบวา่ผูบ้ริหารงานบุคลากรนิสิตมีความเครียดในระดบัสูง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ผูบ้ริหารงานบุคลากรนิสิตท่ีอยู่ในวยักลางคนมีความเครียดมากกว่าผูบ้ริหารงานบุคลากรนิสิตในวยัอ่ืนๆ 
ผูบ้ริหารงานบุคลากรนิสิตท่ีมีวุฒิต ่ากว่าระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรีมีความเครียดมากกว่า
ผูบ้ริหารงาบุคลากรนิสิตท่ีมีวุฒิในระดบัปริญญาโทและระดบัปริญญาเอก และผูบ้ริหารงานบุคลากรนิสิต
ประสบการณ์ในการท างานมากข้ึน ระดบัความเครียดก็จะลดลง 

เบิร์น และคณะ (ดลภางค ์จนัทร์ทอง. 2548: 55; อา้งอิงจาก Hawley. 1992:211; citing Burns et al. 
1983) พบวา่ สัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลระหวา่งผูร่้วมงาน เช่น แพทยพ์ยาบาล เป็นสาเหตุของความเครียด
ในการปฏิบติังานในหน่วยฉุกเฉิน ดุษฎี ทศันาจนัทธานี (2539:39) กล่าววา่ สัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนของ



พยาบาลในการปฏิบติังาน กล่าวคือ สัมพนัธภาพในการท างาน ไม่วา่จะเป็นระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบับุคคล
อ่ืน หรือผูร่้วมงานกบับุคคลนั้นไม่ดีพอยอ่มก่อให้เกิดความเครียด ท าให้งานขาดคุณภาพ ขาดความร่วมมือ
ในการท างาน ขาดความส านึกในหนา้ท่ีการงานท่ีตอ้งรับผดิชอบ มีผลกระทบโดยตรงต่อผูท่ี้มาติดต่อและมา
ใช้บริการ ถ้าหากถึงขั้น วิกฤติ จะแสดงพฤติกรรม คือ การลางานบ่อยๆ ลาป่วย ลากิจ ขาดงานท างาน
ผดิพลาดบ่อยๆ 

เทเลอร์ (นฤมล พระใหญ่. 2547: 41; อา้งอิงจาก Taylor. 1994) ไดศึ้กษาเร่ืองการเปรียบเทียบระดบั
ความเครียด และปัจจยัของความเครียดของพยาบาลในหอผูป่้วยหนกั พยาบาลหน่วยฉุกเฉิน และพยาบาลท่ี
ปฏิบติังานบนเคร่ืองบิน กลุ่มตวัอยา่งไดม้าดว้ยการสุ่มจากสมาคมพยาบาลรวม 148 คน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ
แบบวดัความเครียดของพยาบาล (Nursing Stress Scale)ของเกรย-์ทอป และแอนเดอร์สัน (Gray-Toft and 
Anderson. 1981) ผลการศึกษาพบว่า พยาบาลหอผูป่้วยหนกัมีความเครียดในการปฏิบติังานมากกวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเหลือ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเครียด คือ ระดบัการศึกษา เงินเดือน และการท างานเป็นผลดั 

ชิริบอกา และไบเลย  ์ (นฤมล พระใหญ่. 2547: 45; อา้งอิงจากChiriboga andBailey. 1983. pp 294-
299) ได้ศึกษาเร่ืองความเครียดและการปรับตวัของพยาบาลในโรงพยาบาลท่ีดูแลผูป่้วยส้ินหวงั พบว่า
พยาบาลท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลท่ีมีประสบการณ์การท างานน้อยมีระดบัความเครียดสูง เน่ืองจากการ
รับรู้ และประเมินต่อความเครียดได้ไม่กว้างขวางลึกซ้ึงประสบการณ์ไม่เพียงพอ ขาดทักษะและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน บางคนมีปัญหาในการสร้างสัมพนัธภาพ ท าให้ขาดแนวทางในการ
ปฏิบติังาน หรือบางคนท่ียงัไม่มีผลงาน หรือไม่ค่อยยอมรับการประเมินผลด้วยแล้วจะยิ่งมีความเครียด
เพิ่มข้ึน 

โฮวิทซ์ และคณะ (มนฤดี เพญ็สุริยา. 2545: 49; อา้งอิงจากHorowiz. 1980)ไดศึ้กษาเร่ือง “สัญญาณ
และอาการของภาวะเครียด” (Signs and Symptom of Post-traumaticStress)โดยศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ท่ีเกิด
ข้ึนกบัคนท่ีมีความเครียด วิตกกงัวล และมีอาการซึมเศร้าพบว่า มีอาการเศร้าใจและกงัวลต่อส่ิงต่างๆมาก
เกินไป ร้อยละ 97 รู้สึกหงอยเหงา ร้อยละ 92รู้สึกร่างกายไม่มีพลงังาน ร้อยละ 91 ต าหนิตนเอง ร้อยละ 80 
นอกจากนั้น ยงัมีอาการร้องไห้ง่ายท าอะไรตอ้งใช้ความพยายามอย่างมาก ไม่สนใจส่ิงแวดล้อมตน รู้สึก
ตนเองส้ินหวงัในอนาคต รู้สึกตนเองไม่คุณค่า ไม่สนใจเร่ืองเพศ รู้สึกจ านนต่อชีวิต และคิดวา่ชีวิตน้ีไม่มีค่า 
ส่วนอาการวติกกงัวลพบวา่ มีความรู้สึกเครียดร้อยละ 95 รู้สึกกลวัไปหมด ร้อยละ 75 

พีช (มนฤดี เพญ็สุริยา. 2545: 49; อา้งอิงจาก Peach. 1991) ศึกษาเร่ือง“ความเครียดท่ีเกิดข้ึนกบั
นักเรียนระดับมัธยมของโรงเรียนในชนบท” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีท าให้เกิด
ความเครียดกบันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนชนบท มลรัฐเทนเนสซ่ี โดยใชแ้บบสอบถามในการ
เก็บขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนจ านวน 240 คน เป็นนกัเรียนชาย 96 คน นกัเรียนหญิง 44 คน พบวา่
สาเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิดความเครียด มีดงัต่อไปน้ีคือ 1.การบา้น 2.ความสัมพนัธ์กบัเพศตรงขา้ม 3.ผลการ
เรียน 4.การรับรู้เก่ียวกบับุคคล 5.ความกดดนัท่ีตอ้งท าส่ิงต่างๆให้ส าเร็จ 6.การสอบ 7.ความรู้สึกเก่ียวกบั
คุณค่าของตนเอง และการนบัถือตนเอง 8.การไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้น 9.ความสัมพนัธ์กบัเพื่อน 10.ปัญหา



ต่างๆในโรงเรียนสาเหตุท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดความเครียดในนกัเรียนหญิงคือ คิดมากในเร่ืองเก่ียวกบัอนาคต
ของตนเองส่วนนกัเรียนชายสาเหตุท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดความเครียด คือ กฎระเบียบของโรงเรียน การท างาน
พิเศษ การมีหน้ีสิน และการร่วมกิจกรรมตามหลกัสูตรของโรงเรียน เม่ือนักเรียนชายมีปัญหาเกิดข้ึนใน
โรงเรียน จะเลือกปรึกษากับบุคคลท่ีใกล้ชิด โดยเรียงล าดับต่อไปน้ี คือ อาจารย์แนะแนวเพื่อน พ่อแม่ 
อาจารย ์และอาจารยใ์หญ่ ส่วนนกัเรียนหญิงนั้นจะเลือกปรึกษากบัอาจารยแ์นะแนวอาจารย ์พ่อแม่ เพื่อน 
และอาจารยใ์หญ่ นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบว่า นกัเรียนหญิงไม่สามารถแก้ไขความเครียดได้ดีเท่ากบั
นกัเรียนชาย 

เบิร์กเซียน (กาญจนี โชติชยัวิวงศก์ุล. 2545: 26; อา้งอิงจากBjorksien. 1983. pp.759-763) ศึกษา
ปัญหาความเครียดในนกัศึกษาแพทย ์ไดเ้ปรียบเทียบปัญหาของนกัศึกษาแพทยจ์ านวน 585 คน กบันกัศึกษา
อ่ืนๆทางดา้นสุขภาพ มหาวิทยาลยั Medicine University of SouthCarolina (MUSC) พบวา่ นกัศึกษาแพทยมี์
ปัญหามากกว่านักศึกษาอ่ืนๆในแง่สภาพการศึกษาเช่น มีเวลาส่วนตวัน้อย มีการแข่งขนักบัเพื่อนร่วมชั้น 
ความรู้สึกวา่เหวไ่ม่มีเพื่อน ปัญหาดา้นสัมพนัธภาพกบัคนอ่ืนๆ ไม่มัน่ใจตนเอง ปัญหาการวางตวั และปัญหา
ดา้นเศรษฐกิจ 

บาร์ตนั และโฟล์การ์ด (ศิริรัตน์ อจันามนสัสิริ. 2545: 20; อา้งอิงจาก Barton; &Folkard. 1991. 
p.207) ศึกษาความเครียดของพยาบาลพบวา่ งานพยาบาลมีลกัษณะของงานท่ีตอ้งเผชิญกบัความเครียดอยู่
เสมอ เพราะงานท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตมนุษย์ ความเป็นความตายความทุกข์ทรมานของผูป่้วยโรคต่างๆ 
ตลอดจนการเรียกร้องของผูป่้วยและญาติ และเป็นงานท่ีตอ้งประสานความร่วมมือกบับุคลากรดา้นต่างๆทาง
สุขภาพมากมาย เช่น แพทย ์เจา้หน้าท่ี ห้องปฏิบติัการ นักกายภาพบ าบดั เป็นตน้ อีกทั้งยงัมีลกัษณะการ
ท างานแบบผลดัเวรสลบัไปมา ท าให้มีผลกระทบต่อวงจรการพกัผ่อน ซ่ึงการปรับตวัท่ีจะท างานในช่วง
กลางคืนและการพกัผอ่นในช่วงกลางวนั มีอิทธิพลต่อระดบัความเครียดท่ีจะตามมาภายหลงั 
 



บทที ่3 

ระเบียบวธิีการศึกษา 

 การศึกษาคร้ัง น้ี เ ป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัย เชิงปริมาณ (QualitativeResearch 
Methodology) ซ่ึงเป็นการศึกษาการวิจัยปัจจัย ท่ีส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัย                
ราชภฎับุรีรัมย ์มีขั้นตอนวธีิด าเนินการวจิยัตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 
กรอบแนวคิด 

 เพื่อให้ผลการศึกษามีความเท่ียงตรงและสอดคล้องกบัการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมาและได้
ก าหนดสมมติฐานการศึกษาทั้งหมด 3 สมมติฐาน ไดแ้ก่ 
 สมมติฐานท่ี1 ปัจจัยด้านการเรียนส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัย                         
ราชภฎับุรีรัมย ์
 สมมติฐานท่ี2 ปัจจัยด้านครอบครัวส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัย                      
ราชภฎับุรีรัมย ์
 สมมติฐานท่ี3 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัย                         
ราชภฎับุรีรัมย ์
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์จ  านวน 14,133 คน 

2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัชั้นปีท่ี 1-4 มหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์จ  านวน 375 คน 

ขอบเขตการวจัิย 
 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษา โดยก าหนดขอบเขตไว ้ดงัน้ี 
 1. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี คือ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
 2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
    2.1 ประชากร คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์จ  านวน 14,133 คน 
   2.2 สุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัชั้นปีท่ี 1-4 มหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์จ  านวน 375 คน 
เคร่ืองมือการวจิยั 



 เป็นแบบสอบถามใช้สอบถาม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ใช้สอบถามรายบุคคล               
มี 2 ลกัษณะ คือ ค าถามแบบก าหนดให้ตอบหรือแบบปลายปิด และค าถามแบบเปิดโอกาสให้ผูต้อบร่วม
แสดงความคิดเห็นหรือแบบปลายเปิด 
 ตอนท่ี1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของ นักศึกษา คือ เพศ อายุ คณะท่ีศึกษา ระดบัชั้นปี รายไดท่ี้ไดรั้บต่อ
เดือน กยศ 
 ตอนท่ี2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์
ลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) ของ ลิเคิร์ท(Likert) แบ่งเป็นระดบัการ
วดัเป็น 5 ระดบั คือ 
 
   มากท่ีสุด ใหค้ะแนน 5 คะแนน 
   มาก  ใหค้ะแนน 4 คะแนน 
   ปานกลาง ใหค้ะแนน 3 คะแนน 
   นอ้ย  ใหค้ะแนน 2 คะแนน 
   นอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนน 1 คะแนน 
 
 เป็นค าถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
ประกอบดว้ย 
 
   ส่วนท่ี 1 ปัจจยัดา้นการเรียน 
   ส่วนท่ี2 ปัจจยัดา้นครอบครัว 
   ส่วนท่ี3 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
   ส่วนท่ี4 ปัจจยัดา้นความเครียด 
  

ตอนท่ี3 เป็นค าถามแบบปลายเปิดเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความเครียดของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
 การสร้างแบบสอบถามเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลการวจิยั มีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร งานวจิยั และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และน ามาสร้างเป็นนิยามตวัแปร 
 ขั้นตอนท่ี 2 สร้างแบบสอบถามจากแนวคิดทฤษฎีความเครียดของนกัศึกษา ซ่ึงครอบคลุมนิยามตวั
แปรท่ีก าหนด โดยปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญในการท าวจิยั 



 ขั้นตอนท่ี 3 ไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรงเชิง
เน้ือหา  (Content Validity) และผูว้ิจยัได้ท าการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญแนะน า 
(Lawrence Neuman. 2006 : 299) 
 ขั้นตอนท่ี 4 ไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้(Try Out) นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎั
บุรีรัมยท่ี์เป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
 ขั้นตอนท่ี 5 ไดแ้บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ มีดงัน้ี 
 1.การทดสอบ 30 ชุดแรกของแบบสอบถาม เพื่อหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยดูจากค่า 
Cronbach’s alpha จะตอ้งไม่ต ่ากวา่ 0.6 (Cohen. 1983 : 251) ในการศึกษาคร้ังน้ีค่า Cronbach’s alpha  .850 -
.937 และความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (Validity) ผลจะดูท่ีค่า Factor loading ของแต่ละตวัแปรจะตอ้งมี
ค่าตั้งแต่ 0.4 ข้ึนไป (Gustavo Carlo and Branddy Randall. 2002 : 35) การศึกษาคร้ังน้ีค่า Factor loading 
เท่ากบั .416 – .952 
 2.การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลด้านสังคมของประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3.ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ และขอ้มูลจากสมุดบนัทึกท่ีบนัทึกไว ้โดยใช้การสังเกต 
และการวิเคราะห์เบ้ืองตน้มาประกอบในการวิเคราะห์ขั้นสุดทา้ยต่อไปเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารศึกษาและ
กรอบแนวคิดท่ีก าหนดไว ้ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการตีความ สร้างขอ้มูลแบบอุปนยั โดยผูศึ้กษาจะ
กระท าไปพร้อมกบักระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ตารางท่ี 3.1 ผลของการวดัความเท่ียงตรงและความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ 

โครงสร้างตวัแปร ค่าน ้าหนกัตวัแปร สัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค(∞) 

ปัจจยัดา้นการเรียน 
1. ท่านไม่ไดเ้รียนในคณะหรือสาขาท่ีตนเอง

สนใจ 
2. ตารางเรียนในแต่ละสัปดาห์ไม่เหมาะสม 
3. ลกัษณะพฤติกรรมของอาจารยผ์ูส้อน ท า

ใหต้วัท่าน รู้สึกไม่อยากเรียน 
4. งานท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละวชิามาก

เกินไป 
5. ท่านมีความคาดหวงัสูงกบัเกรดเฉล่ีย 
6. ผลการเรียนของท่านไม่เป็นไปตามท่ี

คาดหวงัไว ้
7. เน้ือหาบางวชิาท่ีเรียนนั้นยากเกินไป เป็น

วชิาท่ีท่านไม่ถนดั 
8. ท่านมีความกดดนัในการเรียนบ่อยคร้ัง 

เพราะคาดหวงัใหผ้ลลพัธ์ออกมาดีอยูเ่สมอ 
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(ตอ่) 

โครงสร้างตวัแปร ค่าน ้าหนกัตวัแปร สัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค(∞) 

ปัจจยัดา้นครอบครัว 
1. ผูป้กครองมีการคาดหวงัในตวัท่านมากเกินไป

จนท่านรู้สึกกดดนั 
2. ตวัท่านมีการโตเ้ถียงกบัคนในครอบครัวอยู่

บ่อยคร้ังเพราะความเห็นไม่ตรงกนั 
3. .ผูป้กครองก าหนดกฎเกณฑ์หรือควบคุมชีวติ

ท่านมากเกินไป 
4. ท่านขาดการสนบัสนุนในดา้นต่างๆจาก

ครอบครัว 
5. ครอบครัวของท่านเอาใจใส่ลูกไม่เท่ากนั 
6. ผูป้กครองใชอ้ารมณ์ในการสั่งสอนท่าน 
7. ผูป้กครองไม่ยอมรับความคิดเห็นในมุมมอง

ของท่าน 

 
.907 

 
.904 

 
.586 

 
.799 

 
.863 
.827 
.853 

 

.858 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ตอ่) 

โครงสร้างตวัแปร ค่าน ้าหนกัตวัแปร สัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค(∞) 

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
1.ค่าใชจ่้ายในการด าเนินชีวิต เช่นค่าอาหาร ค่า
หอ ค่าเดินทาง ค่าโทรศพัท ์
2.ค่าใชจ่้ายในดา้นการเรียน เช่นค่าหนงัสือ 
อุปกรณ์การเรียน 
3. ค่าใชจ่้ายเพื่อความบนัเทิง 
4.รายจ่ายของท่านท่ีมีมากกวา่รายรับของท่าน 
5. ท่านมีความกดดนัท่ีจะตอ้งหารายไดเ้พิ่มเติม 
เช่นการรับจา้งท างานหลงัเลิกเรียน 
6. ค่าใชจ่้ายในการศึกษามีจ านวนมาก 
7.ราคาสินคา้ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัมีราคาสูง 
8.ภาระค่าใชจ่้ายท่ีเกินตวั 
 

 
.848 

 
.901 

 
.666 
.920 
.614 

 
.880 
.866 
.929 

.937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ตอ่) 

 
โครงสร้างตวัแปร ค่าน ้าหนกัตวัแปร สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 

ครอนบาค(∞) 
ปัจจยัดา้นความเครียด 
1นอนไม่หลบัเพราะคิดมาก
กงัวลใจ 
2. รู้สึกหมดหวงัในชีวติ 
3. รู้สึกวา่ชีวติตวัเองไม่มีคุณค่า 
4.ไม่อยากพบปะผูค้น 
5. รู้สึกเหน่ือยหน่ายไม่อยากท า
อะไร 
6. รู้สึกกลวัความผดิพลาดใน
การท าส่ิงต่างๆ 
7.รู้สึกวา่ตนเองไม่มีสมาธิ 
8.ต่ืนเตน้ง่ายกบัเหตุการณ์ท่ีไม่
คุน้เคย 
 

 
.708 

 
.772 
.835 
.824 
.543 

 
.799 

 
.903 
.416 

 
 

.850 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา เร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษา

กรณีศึกษานักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 – 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 375 ฉบับ ผู้วิจัยน าข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตาราง แบ่งออกเป็น 2 

ตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วยข้อค าถามทั้งหมด 6 ข้อ และผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 4.1  

ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

เพศ 
               ชาย 
               หญิง 

375 
179 
196 

100 
47.7 
52.3 

อายุ 
               18 ปี 
               19 ปี 
               20 ปี 
               21 ปี 
               22 ปี 
               23 ปีขึ้นไป 

375 
36 
58 

120 
89 
56 
16 

100 
9.6 

15.5 
32.0 
23.7 
14.9 
4.3 



คณะท่ีศึกษา 
               คณะครุศาสตร์ 
               คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
               คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
               คณะวิทยาการจัดการ 
               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
               คณะวิทยาศาสตร์ 

375 
62 
43 
83 
78 
71 
38 

 

100 
16.5 
11.5 
22.1 
20.8 
18.9 
10.1 

ระดับชั้นปี 
               ชั้นปีที่ 1 
               ชั้นปีที่ 2 
               ชั้นปีที่ 3 
               ชั้นปีที่ 4 

375 
83 

104 
168 
20 

100 
22.1 
27.7 
44.8 
5.3 

 
รายได้ 
               ต่ ากว่า 5,000 บาท /เดือน 
               5,001 – 10,000 บาท / เดือน 
               10,001 – 15,000 บาท / เดือน 
               15,001 – 20,000 บาท / เดือน 
               20,000 บาทขึ้นไป 

 

375 
276 
70 
23 
6 
- 

100 
73.6 
18.7 
6.1 
1.6 
- 

เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ.) 
               ใช่ 
               ไม่ใช่ 

375 
179 
196 

100 
47.7 
52.3 

 

 

 

 



จากตารางที่ 4.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ส่วนใหญ่จากการแจกแบบสอบถามสมาชิก

จ านวน 375 ราย พบว่าผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 47.7 เป็นเพศชาย เป็นเพศหญิงร้อยละ52.3 นักศึกษามีอายุ 18 ปี 

ร้อยละ 9.6 อายุ 19 ปี ร้อยละ 15.5 อายุ 20 ปีร้อยละ 32.0 อายุ 21 ปี ร้อยละ 23.7 อายุ 22 ร้อยละ 14.9 อายุ 23 

ปีขึ้นไป ร้อยละ 4.3 คณะที่ศึกษา คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 16.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ 11.5 คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมร้อยละ 22.1คณะวิทยาการจัดการร้อยละ 20.8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ร้อยละ 18.9 คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 10.1 ระดับชั้นปีที่ศึกษา ชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 22.1 ชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 27.7 

ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 44.8 ชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 5.3 รายได้ที่ได้รับต่อเดือน ต่ ากว่า 5,000 บาท / เดือน ร้อยละ 73.6 

5,001 – 10,000 บาท / เดือน ร้อยละ 18.7 10,001 – 15,000 บาท / เดือน ร้อยละ 6.1 15,001 – 20,000 บาท / 

เดือน ร้อยละ1.6 และเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ร้อยละ 47.7 และไม่ใช่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อ

การศึกษาคิดเป็น ร้อยละ 52.3 

ตอนท่ี 2 ปัจจัยด้านการเรียนส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

2. ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามในมหาวิทยาลัย              ราชภัฏ

บุรีรัมย์ 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยด้านการ

เรียน (ST) ครอบครัว (FM) เศรษฐกิจ (CN) และ ความเครียดของนักศึกษา (TN) นั้นตัวแปรทั้งหมดใน

การศึกษามีความสัมพันธ์กันในระดับที่อยู่ในเกณฑ์ข้อก าหนดหรือต่ ากว่า  0.8       (Stevens ,2002) ไม่ท าให้

เกิดปัญหา 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของด้านการเรียนที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย์ 

ตัวแปร ST FM CN TN 

Mean 3.1293 2.4777 3.2607 2.3647 

S.D. .88252 .96344 .95882 .85085 

ST 1    

FM .310** 1   

CN .681** .053** 1  

TN .338** .639** .090** 1 

*p>0.01Bata coefficients with standard errors in parenthesis 

ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังน้ี 

ST = Studying การเรียน 

FM = Family ครอบครัว 

CN =  Economyเศรษฐกิจ 

TN = Strain ความเครียด 

 จากตาราง 4.2 พบว่า มีค่าสหสัมพันธ์เชิงบวกด้านครอบครัวของนักศึกษามหาวิทยาลัย    ราชภัฏ

บุรีรัมย์ ที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษา (r =.310, p > 0.01 ) และ เศรษฐกิจมีค่าสหสัมพันธ์เชิงบวกต่อ

ความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ( r = .053, p<0.01) และด้านความเครียดมีค่า

สหสัมพันธ์เชิงบวกต่อความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัย                ราชภัฏบุรีรัมย์ (r = .090, p<0.01)

  

สรุปผลได้ว่าค่าสหสัมพันธ์เชิงบวกด้านครอบครัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ส่งผลเชิงบวกต่อ

ความเครียดของนักศึกษาซึ่งผลปรากฏว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกมากกว่าด้านการเรียนและด้านเศรษฐกิจ 

 



ตารางท่ี 4.3ผลการวิเคราะห์การถดถอย (Multiple Regression Analysis) 

 
 
 

ตัวแปรต้น 
 

 

 
ตัวแปรตาม 

 
 

ความเครียด 
1 

 
ความเครียด 

2 

 
ความเครียด 

3 

 
ความเครียด 

4 
 

ST .326*** 
(.047) 

  .214*** 
(.055) 

FM  .565*** 
(.035) 

 .508*** 
(.037) 

CN   .080*** 
(.046) 

.081*** 
(.049) 

Adjust R .112 .407 .005 .430 

Maximum VIF 2.166 1.166 1.964 1.611 

***p<.01, a Beta coefficients with standard errors inparenthesis. 

สมมติฐานที่1 ปัจจัยด้านการเรียนส่งผลเชิงบวกต่อความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ปัจจัยด้านการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ส่งผลเชิงบวก

ต่อด้านความเครียด (H1:b1 = .326, p < 0.01) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Allison Berwald ซึ่งกล่าวได้ว่า

ปัจจัยด้านการเรียนส่งผลเชิงบวกต่อความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  คือการใช้

ความเครียดในการเผชิญหน้ากับความกลัวหรืออุปสรรคต่างๆ ช่วยให้คุณเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับปัญหา

มากกว่าที่จะหลีกเลี่ยงมัน และสิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือประสบการณ์กับเร่ืองนั้นๆที่มากขึ้น หากคุณต้องเผชิญ

กับความเครียดหรือปัญหาคล้ายๆกันอีกในอนาคต คุณก็จะสามารถรับมือได้มากขึ้น 

 



สมมติฐานที่2 ปัจจัยด้านครอบครัวส่งผลเชิงบวกต่อความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัย          

ราชภัฏบุรีรัมย์  

จากตารางที่ 4.3 พบว่าปัจจัยด้านครอบครัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ส่งผลเชิงบวก

ต่อด้านความเครียด (H2:b2 = .565,p < 0.01)ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สงวน          สุทธิเลิศอรุณ 

(2545: 245-254) จากที่กล่าวมาข้างต้นสนับสนุนสมมติฐานที่2 ปัจจัยด้านครอบครัวส่งผลเชิงบวกมากกว่า

ปัจจัยด้านการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือการให้การยอมรับระหว่างญาติพี่น้องการมี

ความรับผิดชอบ โดยจะต้องมีความรับผิดชอบต่อกันการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน การเฉลี่ยความสุข

ร่วมกัน 

สมมติฐานที่3 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจส่งผลเชิงบวกต่อความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ชั้นปีที่ 1-4 

จากตารางที่ 4.3 พบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1-4 ส่งผลเชิงบวกต่อ

ด้านความเครียด(H3:b3 = .080,p <0.01) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของฟาร์เมอร์ และคนอ่ืนๆ (ศิริรัตน์ 

อัจนามนัสสิริ.2545: 11; อ้างอิงจาก Farmer andothers. 1984: 20-24) ที่กล่าวมาข้างต้นว่าสนับสนุน

สมมติฐานที่1 ปัจจัยด้านการเรียนและสมมติฐานที่2 ปัจจัยด้านครอบครัวส่งผลเชิงบวกมากกว่าปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจ 

สรุปตารางท่ี 4.3 กล่าวได้ว่าสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านครอบครัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ มากกว่าสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านครอบครัวและสมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่5 

สรุปการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาคร้ังนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแปรต้นทั้งหมด 3 ตัวได้แก่ปัจจัยด้านการเรียนปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ยังมีตัวแปรตามได้แก่ความเครียดการศึกษาคร้ังนี้มีประชากรทั้งหมด 14,133 คนและเก็บกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 375 คนการศึกษาคร้ังนี้ได้ทาการศึกษาในขอบเขตพื้นมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ซึ่งผล
การศึกษาจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจที่จะศึกษาในเร่ืองของความเครียด เพื่อจะได้นาความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ 

1. สรุปการวิจัย 

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการเรียนที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครอบครัวที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

1.2 วิธีด าเนินการวิจัย 

1.2.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วยประชากรทั้งหมด  14,133 คนคือ
ประชากรที่อยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

1.2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-4 375 คน 

1.2.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ใช้แบบประเมินในการทดสอบโดยการสอบถามความเที่ยงตรงของ
เน้ือหาและความเชื่อมั่นโดยทดสอบกับสมาชิกจานวน375 รายแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ 

 



1.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
เพื่อเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลและแบบสอบถามกับนักศึกษาโดยตรง 

1.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาการจัดกลุ่มการจ าแนก
ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยการแจกแจงความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติที่ใช้คือการวิเคราะห์การทดถอย (Regression Analysis)  

1.3 ผลการวิจัย 

คณะผู้วิจัยได้ท าการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยกลุ่มตัวอย่าง
คือนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-4 อายุระหว่าง 18 – 23  ปีขึ้นไปซึ่งแต่ละบุคคลศึกษาในคณะที่
แตกต่างกัน คือ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการ
จัดการ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จากการตอบแบบสอบถามพบว่านักศึกษามี
ความเครียดส่วนใหญ่มาจากด้านการเรียนและปัจจัยด้านครอบครัวมากกว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

1.3.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์จากการตอบแบบสอบถามได้ผลดังนี้ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่มากจากการแจกแบบสอบถามนักศึกษาจ านวน 375
ราย พบว่าสมาชิกผู้ให้ข้อมูลคิดเป็นร้อยละ 47.7  เป็นเพศชาย เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 52.3 นักศึกษาส่วน
ใหญ่มีอายุ 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.6 มีอายุ 19 ปี คิดเป็นร้อยละ15.5 มีอายุ 20ปีคิดเป็นร้อยละ 32 มีอายุ 21ปี
คิดเป็นร้อยละ 23.7 มีอายุ 22 ปี คิดเป็นร้อยละ14.9 และ23 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ4.3 สมาชิกส่วนใหญ่ศึกษา
ที่คณะครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ16.5 ศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 11.5  ศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ22.1ศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คิดเป็นร้อยละ20.8 ศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คิดเป็นร้อยละ18.9ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ10.1 อยู่ในระดับชั้น
ปีที่1 คิดเป็นร้อยละ22.1 อยู่ในระดับชั้นปีที่2 คิดเป็นร้อยละ27.7 อยู่ในระดับชั้นปีที่คิดเป็นร้อยละ 44.8 และ
อยู่ในระดับชั้นปีที่4 คิดเป็นร้อยละ5.3 3 รายได้ที่ได้รับต่อเดือน ต่ ากว่า 5,000 บาท / เดือน ร้อยละ 73.6 
5,001 – 10,000 บาท / เดือน ร้อยละ 18.7 10,001 – 15,000 บาท / เดือน ร้อยละ 6.1 15,001 – 20,000 บาท / 
เดือน  ร้อยละ  1.6 และเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ร้อยละ 47.7 และไม่ใช่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อ
การศึกษาคิดเป็น ร้อยละ 52.3  

 



จากการตอบแบบสอบถามนักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับด้านครอบครัว ด้านการเรียน
และด้านเศรษฐกิจลองลงมาตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาความเครียด 

2. อภิปรายผล 

ปัจจัยด้านการเรียนส่งผลเชิงบวกต่อความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ชั้นปีที่1-4 

1) ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ส่งผลเชิง
บวกต่อด้านความเครียด (H1:b1 = .326, p <0.01) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Allison Berwald ซึ่งกล่าว
ได้ว่าปัจจัยด้านการเรียนส่งผลเชิงบวกต่อความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือการใช้
ความเครียดในการเผชิญหน้ากับความกลัวหรืออุปสรรคต่างๆ ช่วยให้คุณเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับปัญหา
มากกว่าที่จะหลีกเลี่ยงมัน และสิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือประสบการณ์กับเร่ืองนั้นๆที่มากขึ้น หากคุณต้องเผชิญ
กับความเครียดหรือปัญหาคล้ายๆกันอีกในอนาคต คุณก็จะสามารถรับมือได้มากขึ้น 

 

 

ปัจจัยด้านการเรียน 

 

ปัจจัยด้านความเครียด 
 

ปัจจัยด้านครอบครัว 

 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 



2) ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านครอบครัว ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ส่งผลเชิง
บวกต่อด้านความเครียด (H2:b2 = .565,p <0.01)ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสงวน สุทธิเลิศอรุณ (2545: 
245-254) จากที่กล่าวมาข้างต้นสนับสนุนสมมติฐานที่2 ปัจจัยด้านครอบครัวส่งผลเชิงบวกมากกว่าปัจจัย
ด้านการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือการให้การยอมรับระหว่างญาติพี่น้อง การมีความ
รับผิดชอบ โดยจะต้องมีความรับผิดชอบต่อกัน การแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน การเฉลี่ยความสุขร่วมกัน 

3) ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ส่งผลเชิงบวกต่อความเครียดของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (H3:b3 = .080,p <0.01) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของฟาร์เมอร์ และคนอ่ืนๆ (ศิ
ริรัตน์ อัจนามนัสสิริ.2545: 11; อ้างอิงจาก Farmer and others. 1984: 20-24) ที่กล่าวมาข้างต้นว่าสนับสนุน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านการเรียนและสมมติฐานที่2 ปัจจัยด้านครอบครัวส่งผลเชิงบวกมากกว่าปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ 

ดังนั้นที่กล่าวมาข้างต้นสนับสนุนปัจจัยด้านครอบครัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มากกว่า
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านการเรียนและสมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

เพื่อให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ในการ
อธิบายปรากฏการณ์และปัญหาทางด้านความเครียดหรือปัญหาอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกันผู้ท าวิจัยจึงขอ
เสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไปดังนี ้

1) แนะน าให้ท าการศึกษากับกลุ่มประชากร/ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มอ่ืนๆในสถานที่ที่แตกต่างกันเช่น
อาชีพเจาะลงไปในแต่ละอาชีพและศึกษาที่จังหวัดอ่ืนๆเพื่อน ามาศึกษาว่ามีความแตกต่างจากที่น าเสนอใน
งานวิจัยฉบับนี้หรือไม่ผลที่ได้สามารถสร้างมุมมองใหม่ๆ 

2) แนะน าให้ศึกษากับตัวแปรอ่ืนๆที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ท าการศึกษาอยู่นี้เช่นด้าน
ภายในตัวบุคคล ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสัมพันธภาพ และด้านความคาดหวัง เพื่อให้ทราบถึงว่ามีความ
แตกต่างจากที่น าเสนอในงานวิจัยฉบับนี้หรือไม่และเพื่อน ามาเปรียบเทียบกับความเครียดของนักศึกษาว่ามี
ความสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดหรือแตกต่างกันอย่างไรผลที่ได้นั้นสามารถ
ป้องกันความเครียดได ้
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 

 

เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัศึกษา กรณีศึกษานกัศึกษาระดบัชั้นปีท่ี1-4

มหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์

ค าช้ีแจง 

โครงการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดของ

นกัศึกษา กรณีศึกษา นกัศึกษาระดบัชั้นปีท่ี1-4” เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัท างานวิจยั รายวิชา

การวจิยัทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

ผูว้จิยัใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผูต้อบแบบสอบถาม ไดโ้ปรดตอบแบบสอบถาม

ชุดน้ี โดยรายละเอียดแบบสอบถามประกอบดว้ยส่วนค าถามมี 2 ส่วน 5 ตอน ค าตอบของท่าน

จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับและจะไม่มีการใช้ข้อมูลใดๆ ท่ีเปิดเผยเก่ียวกับตวัท่านในการ

รายงานขอ้มูล รวมทั้งจะไม่มีการร่วมใช้ขอ้มูลดั้งกล่าวกบับุคคลภายนอกอ่ืนใดโดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากท่าน 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่ีท่านไดก้รุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดน้ีอย่าง

ถูกตอ้งครบถว้น และหวงัเป็นอยา่งยิ่งง่าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการ

วจิยัในคร้ังน้ี และขอขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี หากท่านมีขอ้สงสัยประการใดเก่ียวกบั

แบบสอบถาม โปรดติดต่อผูว้ิจยั นักศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษยน์างสาวกุลนิษฐ ์

เจริญรัมย ์โทร 093-0810411 หรือ E-mail: Kunlanit080@gmail.com 

 

 

 

 

นกัศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์



 

ส่วนท่ี 1ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป 

ค าช้ีแจง :  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตรงตามความเป็นจริง 

 

1.  เพศ 

  ชาย         หญิง 

 

2.  อาย ุ

    18  ปี         19 ปี  

         20 ปี         21 ปี 

            22 ปี          23 ปีข้ึนไป 

 

3.  คณะท่ีศึกษา 

  คณะครุศาสตร์        คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม       คณะวทิยาการจดัการ 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       คณะวทิยาศาสตร์ 

 

5. ระดบัชั้นปี 

   ชั้นปีท่ี 1         ชั้นปีท่ี 2   

  ชั้นปีท่ี 3         ชั้นปีท่ี 4 

 

6.รายไดท่ี้ไดรั้บต่อเดือน 

  ต ่ากวา่ 5,000 บาท        5,001 – 10,000 บาท 

  10,001 – 15,000 บาท       15,001 – 20,000  บาท 

   20,000 บาทข้ึนไป 

 

7.ท่านเป็นผูกู้เ้งินกองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

  ใช่          ไม่ใช่ 



 

ส่วนท่ี 2แบบสอบถามสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียดของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย์

ชั้นปีท่ี 1-4 

ค าช้ีแจง : ท่านประสบความเครียดท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ์ และประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนัใน

แต่ละดา้นในระดบัใด 

ขอให้ท่านอ่านขอ้ความทีละขอ้ แล้วเลือกค าตอบท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุด โดยไม่ตอ้ง

ค านึงวา่ คนส่วนใหญ่จะท าหรือคิดอยา่งไร ใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง ตามล าดบัมากนอ้ยท่ีตรง

กบัตวัท่าน ไม่มีค  าตอบใด ถูก หรือ ผดิ 

แต่ละขอ้มีค าตอบใหเ้ลือกดงัน้ี  

  มากท่ีสุด หมายถึง ก่อใหเ้กิดความเครียดมากท่ีสุด 

  มาก  หมายถึง ก่อใหเ้กิดความเครียดมาก 

  ปานกลาง หมายถึง ก่อใหเ้กิดความเครียดในระดบัปานกลาง 

  นอ้ย  หมายถึง ก่อใหเ้กิดความเครียดเพียงเล็กนอ้ย 

  นอ้ยท่ีสุด หมายถึง ก่อใหเ้กิดความเครียดนอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี1 ปัจจยัดา้นการเรียน 

 

ขอ้ท่ี  
ดา้นการเรียน 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1 ท่านไม่ไดเ้รียนในคณะหรือสาขาท่ีตนเองสนใจ      
2 ตารางเรียนในแต่ละสัปดาห์ไม่เหมาะสม      
3 ลกัษณะพฤติกรรมของอาจารยผ์ูส้อนท าใหต้วั

ท่านรู้สึกไม่อยากเรียน 
     

4 งานท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละวชิามากเกินไป      
5 ท่านมีความคาดหวงัสูงกบัเกรดเฉล่ีย      
6 ผลการเรียนของท่านไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้      
7 เน้ือหาบางวชิาท่ีเรียนนั้นยากเกินไป เป็นวชิาท่ี

ท่านไม่ถนดั 
     

8 ท่านมีความกดดนัในการเรียนบ่อยคร้ัง เพราะ
คาดหวงัใหผ้ลลพัธ์ออกมาดีอยูเ่สมอ 

     



 

ตอนท่ี2 ปัจจยัดา้นครอบครัว 

 

ขอ้ท่ี  
ดา้นครอบครัว 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1 ผูป้กครองมีการคาดหวงัในตวัท่านมากเกินไปจน
ท่านรู้สึกกดดนั 

     

2 ตวัท่านมีการโตเ้ถียงกบัคนในครอบครัวอยู่
บ่อยคร้ังเพราะความเห็นไม่ตรงกนั 

     

3 ผูป้กครองก าหนดกฎเกณฑห์รือควบคุมชีวติท่าน
มากเกินไป 

     

4 ท่านขาดการสนบัสนุนในดา้นต่างๆจาก
ครอบครัว 

     

5 ครอบครัวของท่านเอาใจใส่ลูกไม่เท่ากนั      
6 ผูป้กครองใชอ้ารมณ์ในการสั่งสอนท่าน      
7 ผูป้กครองไม่ยอมรับความคิดเห็นในมุมมองของ

ท่าน 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตอนท่ี3 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 

 

ขอ้ท่ี  
ดา้นสภาพเศรษฐกิจ 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินชีวติ เช่นค่าอาหาร ค่าหอ       
ค่าเดินทาง ค่าโทรศพัท ์

     

2 ค่าใชจ่้ายในดา้นการเรียน เช่นค่าหนงัสือ 
อุปกรณ์การเรียน 

     

3 ค่าใชจ่้ายเพื่อความบนัเทิง      
4 รายจ่ายของท่านท่ีมีมากกวา่รายรับของท่าน      
5 ท่านมีความกดดนัท่ีจะตอ้งหารายไดเ้พิ่มเติม 

เช่นการรับจา้งท างานหลงัเลิกเรียน  
     

6 ค่าใชจ่้ายในการศึกษามีจ านวนมาก      

7 ราคาสินคา้ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัมีราคาสูง      

8 ภาระค่าใชจ่้ายท่ีเกินตวั      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตอนท่ี 4  ปัจจยัดา้นความเครียด 

 

ขอ้ท่ี  
ดา้นความเครียด 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1 นอนไม่หลบัเพราะคิดมากกงัวลใจ      
2 รู้สึกหมดหวงัในชีวิต      
3 รู้สึกวา่ชีวติตวัเองไม่มีคุณค่า      
4 ไม่อยากพบปะผูค้น      
5 รู้สึกเหน่ือยหน่ายไม่อยากท าอะไร      

6 รู้สึกกลวัความผดิพลาดในการท าส่ิงต่างๆ      
7 รู้สึกวา่ตนเองไม่มีสมาธิ      
8 ต่ืนเตน้ง่ายกบัเหตุการณ์ท่ีไม่คุน้เคย      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตอนท่ี 5ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัศึกษา  

ระดบัชั้นปีท่ี 1-4  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านคะ/ครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รูปภาพในการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

PowerPoint น าเสนอผลงาน 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ประวตัิผู้วจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวตัิผู้วจิัย 

1. ช่ือ-นามสกุล   นางสาว ปณิตา แดงนา 

วนั เดือน ปีเกิด   วนัท่ี 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2540 

สถานท่ีศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ 

สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ปี3 หมู่1 

รหสันกัศึกษา    590112350031 

 เบอร์โทร   094-3857331 

2. ช่ือ-นามสกุล   นางสาว เสาวภา ปิตรัมย ์    

วนั เดือน ปีเกิด   วนัท่ี 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2540 

สถานท่ีศึกษา   มหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ 

สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ปี3 หมู่1 

รหสันกัศึกษา     590112350065 

 เบอร์โทร   087-4608280 

3. ช่ือ-นามสกุล   นาย อภิวตั ส ารวมรัมย ์    

วนั เดือน ปีเกิด   เกิดวนัท่ี 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 

สถานท่ีศึกษา   มหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์   

     สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ปี3 หมู่1 

รหสันกัศึกษา    590112350077     

เบอร์โทร    082-1079735 

 

 



 

ประวตัิผู้วจิัย( ต่อ ) 

4. ช่ือ-นามสกุล   นางสาว กุลนิษฐ ์เจริญรัมย ์   

  

วนั เดือน ปีเกิด   วนัท่ี 17 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2540 

สถานศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์    

สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ปี3 หมู่1 

รหสันกัศึกษา     590112350080 

 เบอร์โทร    093-0810411 

5. ช่ือ-นามสกุล   นางสาว น ้าทิพย ์จินดาวงษ ์    

วนั เดือน ปีเกิด   วนัท่ี 15  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2539 

สถานศึกษา   มหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์   

     สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ปี3 หมู่1 

รหสันกัศึกษา    590112350095  

เบอร์โทร    087-4413011 

6. ช่ือ-นามสกุล   นางสาว วรรณา จนัทรา     

วนั เดือน ปีเกิด   วนัท่ี 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2539 

สถานศึกษา   มหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์   

     สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ปี3 หมู่1 

รหสันกัศึกษา     590112350116 เบอร์โทร 097-0310602 

 


