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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง เป็ น เชิ ง ส ารวจมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความเครี ย ดและปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2561 จานวน 322 คน ซึ่งมาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบหลาย
ขั้ น ตอน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล คุ ณ ลั ก ษณะทั่ ว ไปของบุ ค คล แบบทดสอบ
ความเครียด แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว แบบสอบถามสัมพันธภาพกับเพื่อน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ค่าไคสแควร์
ผลการวิจั ยพบว่า กลุ่มตั วอย่า งส่ว นใหญ่ มีความเครียดอยู่ ในระดั บปานกลาง ร้อ ยละ 34.8 ปั จจั ยที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อความเครียดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ ความเพียงพอของรายได้ของนักศึกษา
สภาพแวดล้อมทางการเรียน อาคารสถานที่ การเรียนการสอน การให้บริการผู้เรียน สัมพันธภาพในครอบครัว
และสัมพันธภาพกับเพื่อน ข้อเสนอแนะจากการศึกษานี้ ควรจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้เหมาะสมและ
มหาวิทยาลัยควรมีกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพกับครอบครัวและเพื่อน
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FACTORS RELATED TO STRESS AMONG FIRST YEAR STUDENTS SYUDYING AT SAKON
NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY
Phoowasit Phoolawan1* Eaktrakarn Khangrang2 Chananan Butsri3
Phitchaya Duphong4 Kittima Larpanantbangkerd5
Abstract
The objectives of this survey research were to study stress levels and factors
related to stress among the first year students studying at Sakon Nakhon Rajabhat University.
The sample group included 322 first year students of the academic year 2018 at Sakon Nakhon
Rajabhat University. These samples were selected by multi-stage sampling. The instruments
used for data collection were a socio-demographic questionnaire, a stress test (SPST-20 Thai
version), questionnaires concerning family relationship and friendships. The data were analyzed
using descriptive statistics: frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential
statistics- Chi-square.
The results revealed that most of the samples expressed stress at a moderate level
(34.8 percent). The factors significantly related to stress (p<0.05) included income sufficiency,
learning environment, facilities, learning and teaching, learners service provision, family
relationship and friendships. This finding suggests that a suitable learning environment should
be provided and guidelines for supporting family relationship and friendships should be
proposed.
Keywords: Stress, First year students, Learning environment
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บทนา
ปัจจุบั นมนุษ ย์ทุก คนต้อ งเผชิ ญกับ สิ่งต่า ง ๆ มากมาย ไม่ว่า จะเป็นการเผชิ ญกับ การเปลี่ยนแปลง
ทางด้ า นสภาพสั ง คม ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม และการเปลี่ ย นแปลงของบุ ค คลในแต่ ล ะช่ ว งชี วิ ต สภาพการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ มีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่และวิถีการดาเนินชีวิต
ของประชาชนทั้งที่อยู่ในเมืองและชนบทเป็นอย่างมาก สิ่งที่เห็นชัดเจน คือ สภาพการดาเนินชีวิตของประชาชน
เป็นไปอย่างเร่งรีบ มีการแข่งขัน และต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตนเอง สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความเครียดทาง
จิตใจโดยตรงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชน (กรมสุขภาพจิต , 2541) จากการสารวจความเครียด
คนไทย รอบเดื อนมกราคม พ.ศ. 2554 พบว่า คนไทยมีค วามเครีย ด ร้ อยละ 9.2 เมื่ อจาแนกตามภาคพบ
ความเครียดสูงสุดในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 13.1 รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
และภาคกลางรวมตะวันตก คิดเป็นร้อยละ 8.2, 5.9, 5.7 และ 3.0 ตามลาดับ (วรวรรณ จุฑา และคณะ, 2554)
ความเครียดเป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่ทาให้รู้สึกไม่
สบายใจ คับข้องใจ หรือถูกบีบคั้น กดดันจนทาให้เกิดความรู้สึกทุกข์ใจ สับสนโกรธหรือเสียใจ (กรมสุขภาพจิต ,
2541) ความเครียดมีสาเหตุจากหลายๆ ด้าน สาเหตุแรกเกิดจากความกดดัน เช่น สภาพแวดล้อมและบุคคลรอบ
ข้าง สาเหตุที่สองเกิดจากความวิตกกังวล เช่น คนที่ชอบคิดมาก กังวลกับอดีตและอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น สาเหตุที่
สามเกิดจากความคับข้องใจ เช่น การถูกขัดขวางในด้านการทางานหรือเป้าหมายในชีวิต สาเหตุที่สี่เกิดจากการ
ขัดแย้ง เช่น บ่อยครั้งที่เราขัดแย้งในใจ เมื่อจาเป็นต้องตัดสินใจให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว และ
สาเหตุสุดท้ายเกิดจากความผิดปกติทางด้านของร่างกาย เช่น ความพิการทางด้านร่างกาย การขาดความเชื่อมั่น
ในตนเอง (สมิต อาชวนิจกุล , 2537) ความเครียดเกิดได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย รวมทั้งวัยที่กาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับอุดมศึกษา (พรรณพิมล หล่อตระกูล, 2545) ปัจจัยหรือสาเหตุที่ส่งต่อความเครียดหลายสาเหตุ ได้แก่ การ
ปรับตัว ความคับข้องใจ ความกดดัน ความวิตกกังวล ความขัดแย้ง ความคาดหวัง ความเชื่อมั่น และขวัญกาลังใจ
ดังที่ วราภรณ์ ตระกูลสกฤษดิ์ (2545) กล่าวว่า การปรับตัวเป็นกระบวนการที่บุคคลใช้ความพยายามในการปรับ
ตนเอง เมื่อต้องเผชิญกับสภาพปัญหาความอึดอัดใจ ความคับข้องใจ ความทุกข์ใจ ความวิตกกังวลต่างๆ จนเป็น
สถานการณ์ที่บุคคลนั้น ๆ สามารถอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้บุคคลนั้นมีสุขภาพจิตดี แต่
หากว่าบุคคลปรับตัวแล้วยังมีความทุกข์ใจ ว้าวุ่นใจ ไม่สบายใจ ความรู้สึกดังกล่าวย่อมทาให้บุคคลนั้นกลายเป็น
บุคคลที่มีสุขภาพจิตไม่ดี เช่น นักเรียนที่เข้าโรงเรียนใหม่หากมีการปรับตัวที่ดี ส่งผลให้มีความสุขกับการเรียน แต่
หากไม่สามารถปรับตัวได้ อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนได้ เป็นต้น ความเครียดที่เกิดจากความคับข้องใจ ซึ่งปกติ
คนเรามักจะมีเป้าหมายในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนหรือการทางาน รวมถึงการประกอบอาชีพใน
อนาคต แต่เมื่อถูกขัดขวางหรือเกิดอุปสรรคส่งผลให้เกิดอาการเครียดและความคับข้องใจได้ง่าย เช่น ทางานส่ง
ไม่ทันตามกาหนดเวลา ถูกครูตาหนิ เป็นต้น คนที่มีความเครียดที่เกิดจากความวิตกกังวล มักเป็นคนที่ชอบคิด
มาก กังวลกับอดีตและอนาคต ทาให้ขาดความสุขในชีวิตไม่อาจบังคับจิตใจของตนให้สงบราบเรียบได้
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นช่วงที่นักศึกษาต้องใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งนักศึกษายังต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งการปรับตัวนั้นมีผลต่อความเครียดของบุคคล นอกจากนี้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นการเรียน สภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ล้วนเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ให้นักศึกษาเกิดความเครียด การดาเนินชีวิตของนักศึกษา นักศึกษาต้องเผชิญกับความเครียดที่ไม่สามารถ
หลี ก เลี่ ย งได้ ซึ่ งหากนั ก ศึ ก ษาประเมิ น แล้ ว พบว่ า ความเครี ย ดที่ เ กิ ด ขึ้ นเกิ น ขี ด ความสามารถของนั ก ศึ ก ษา
นักศึกษาจะรู้สึกคุกคาม สูญเสีย หรือท้าทายต่อความมั่นคงของบุคคล (Lazarus, 1996) ทาให้ผลการเรียนต่าลง
จนต้องพักการเรียน หรือพ้นสภาพนักศึกษา อาจทาให้เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น การติดสิ่งเสพติด ปัญหา
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การขายบริการทางเพศ รวมทั้งการทาลายชีวิตตนเองด้วย (กรมสุขภาพจิต , 2541) ซึ่งสุขภาวะทางจิตของวัยรุ่น
ไทยกาลังเป็นปัญหาสาธารณสุขและสังคมที่ควรได้รับการสนใจ เนื่องจากภาวะเครียดในกลุ่มนักศึกษามีแนวโน้ม
สูงขึ้น จากผลการศึกษาความเครียดของนัก ศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้ ปีพ.ศ. 2554 พบว่า ร้อยล ะ 57.6 มี
ความเครียดในระดับสูง ร้อยละ 22.1 เครียดระดับรุนแรง ร้อยละ 19.1 เครียดระดับปานกลาง และร้อยละ 1.2
มีความเครียดในระดับเล็กน้อย (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต และคณะ, 2546)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีรูปแบบการศึกษาแบบระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท โดยมีการ
เรี ย นการสอนแบ่งออกเป็ น 6 คณะ ได้ แ ก่ คณะครุ ศ าสตร์ คณะวิ ท ยาการจัด การ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดย
รูปแบบการเรียนการสอนนั้นประกอบไปด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมไปถึงให้นักศึกษามีการค้นคว้ าหา
ความรู้ด้วยตนเอง นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเครียดในการดารงชีวิตในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1
เนื่องจากเวลาส่วนใหญ่ใช้ไปกับการทากิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยนักศึกษาจึงเกิดความเครียดและยังพบ
ปัญหาในเรื่องการปรับตัวใหม่ทั้งด้านสถานที่ รูปแบบการศึกษา รวมถึงการคบเพื่อนใหม่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ข้างมาก จากการศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครชั้นปีที่
1 พบว่า มีความเครียดอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 62.5 มีการจัดการความเครียดโดยการดูโทรทัศน์เพื่อผ่อนคลาย
ร้อยละ 45.9 แต่ยังขาดการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของนักศึกษา (ทวีทรัพย์ ผาใต้
และณัฐวุฒิ แดงประเสริฐ, 2553)
คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เพื่อทราบลักษณะข้อมูลเบื้องต้น และระดับความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รวมถึงปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความเครียดของนักศึกษา เพื่อที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และ
การพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันการเกิดความเครียดของนักศึกษา รวมถึงการจัดการกับสิ่ งที่
ก่อให้เกิดความเครียดได้อย่างเหมาะสม และให้นักศึกษาสามารถปรับตัวอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับและความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สมมติฐานในการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคล ได้แก่ เพศ อายุ คณะ โรคประจาตัว รายได้ของนักศึกษา รายได้ของผู้ปกครอง ความ
เพียงพอของรายได้ มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการ
สอน การให้บริการผู้เรียน มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว สัมพันธภาพกับเพื่อน มีความสัมพันธ์กับความเครียด
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 109

ตัวแปรตาม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการสารวจ (Survey research) ประชากรที่จะศึกษา ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคปกติ จานวน 1,955 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นนักศึกษา
ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่กาลังศึกษา ชั้นปีที่ 1 อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคปกติ ปีการศึกษา
2561 โดยใช้สูตร เครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ได้กลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 322 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage sampling) ขั้นที่
1 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยการแบ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ออกเป็น 6
คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ขั้นที่ 2 ดาเนินการหาจานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละคณะ โดย
วิธีการแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional stratified random sampling) เทียบสัดส่วนกลุม่ ตัวอย่าง
จากขนาดของประชากรในแต่ละคณะ หาได้จากสูตร
ประชากรของแต่ละคณะ × กลุ่มตัวอย่าง (n)
n =
ประชากรทั้งหมด (N)
ขั้นที่ 3 นาใบรายชื่อมาสุ่มโดยใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้คอมพิวเตอร์สร้างเลขสุ่มขึ้น มา 1 ถึง N แล้วใช้คาสั่งให้
เลือกหมายเลขตามจานวนที่ต้องการ
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ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ และคณะ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกอบด้วย
เพศ อายุ คณะ โรคประจาตัว รายได้ของนักศึกษาเฉลี่ยต่อเดือน รายได้ครอบครัวต่อเดือน ความเพียงพอของ
รายได้ของนักศึกษา และแหล่งที่มาของรายได้ของนักศึกษา เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และเติม
คาสั้นๆ ในช่องว่าง (Short answer) ข้อคาถามเป็นลักษณะปลายปิด จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามระดับความเครียด เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแบบทดสอบความเครียดสวนปรุง
ชุด 20 ข้อ (Suanprug Test-20, SPST-20) ของสุ วัฒน์ มหัตนิรันดร์ และคณะ (2541) โดยมีการปรับเกณฑ์
คะแนนและข้อคาถามเกี่ยวกับการทางานเป็นเรื่องเรียนแทน เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ สาหรับ
เกณฑ์การให้คะแนน 0 หมายถึง ไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ 1 หมายถึง ไม่รู้สึกเครียด 2 หมายถึง รู้สึกเครียดเล็กน้อย
3 หมายถึง รู้สึกเครียดปานกลาง 4 หมายถึง รู้สึกเครียดมาก 5 หมายถึง รู้สึกเครียดมากที่สุด การแปลผลคะแนน
คะแนน 0 – 23 มีระดับความเครียดน้อย คะแนน 24 – 41 มีระดับความเครียดปานกลาง คะแนน 42 – 61 มี
ระดับความเครียดสูง คะแนน 62 ขึ้นไป มีระดับความเครียดรุนแรง
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว ข้อคาถามจะเป็นประโยคที่แสดงความรู้สึกทั้งด้านบวกและด้าน
ลบ มี 15 ข้อ สาหรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หมายถึง ไม่ได้ปฏิบัติ 2 หมายถึง เป็นบ้างครั้ง 3 หมายถึง เป็น
ประจา การแปลผล คะแนนเฉลี่ย 2.36-3.00 หมายถึง มีสัมพันธภาพในครอบครั วดี 1.68-2.35 หมายถึง มี
สัมพันธภาพในครอบครัวปานกลาง 1.00-1.67 หมายถึง มีสัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดี
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามสัมพันธภาพกับเพื่อน ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของ (ศิริวรรณ สุวินท์ ,
2548) ข้อคาถามจะเป็นประโยคที่แสดงความรู้สึกทั้งด้านบวกและด้านลบ มี 13 ข้อ
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการเรียน จานวน 27 ข้อ สาหรับส่วนที่ 4 และส่วนที่ 5 มี
เกณฑ์ การให้คะแนนที่ เหมื อนกัน คือ 1 หมายถึง จริ งน้อยที่สุด 2 หมายถึง จริงน้อ ย 3 หมายถึงจริงบ้ าง 4
หมายถึง จริง 5 หมายถึง จริงที่สุด เกณฑ์การแปลความหมายในส่วนที่ 4 คะแนนเฉลี่ย 3.67-5.00 หมายถึง มี
สภาพแวดล้อมทางการเรียนดี คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.66 หมายถึง มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.00-2.33 หมายถึง มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนไม่ดี เกณฑ์การแปลความหมายในส่วนที่ 5
คะแนนเฉลี่ย 3.67-5.00 หมายถึง มีสัมพันธภาพในครอบครัวดี คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.66 หมายถึง มีสัมพันธภาพ
ในครอบครัวปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.00-2.33 หมายถึง มีสัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดี
ในการศึกษานี้ คณะผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการตรวจสอบ ค่าความตรงเชิง
เนื้ อหาจากผู้เ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่ าน และหลังจากนั้น นาเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิ จัย มาปรั บ ปรุ งแก้ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญโดยได้ความตรงเชิงเนื้อหามากกว่า 0.8 ในทุกแบบสอบถามที่ทดสอบ และจากหลัง
นั้นนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วนาไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความคล้ ายคลึงกับกลุ่ม
ตัว อย่ างที่ ไ ม่ใ ช่ ก ลุ่ม ตั ว อย่ า งในงานวิ จั ย นี้ จ านวน 30 คน และนาข้ อ มูล ที่ ไ ด้ม าวิ เคราะห์ ค วามเชื่ อมั่ น ของ
แบบสอบถาม โดยใช้ Cronbach’s Alpha Coefficient ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของส่วนที่ 2 แบบสอบถามระดับ
ความเครีย ดได้ ค่ า เท่ า กับ 0.87 ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามสั ม พัน ธภาพในครอบครัว ได้ ค่ าเท่ า กับ 0.81 และ
แบบสอบถามสัมพันธภาพกับเพื่อนได้ค่าเท่ากับ 0.78
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามแล้ว นาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน และสถิ ติเ ชิ งอนุม าน ในการวิเ คราะห์ หาปัจ จัย ที่มี ความสั มพั นธ์ กับ ความเครี ยด โดยใช้ สถิ ติ ค่ า
ไคสแควร์ (Chi-Square Test)
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัย
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จากผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 322 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.5 มีอายุ
อยู่ในช่วงอายุ 19 ปี ร้อยละ 59.3 เป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 28.9 ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาตัว
ร้อยละ 94.7 นักศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้ต่ากว่า 3,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 51.0 ครอบครัวส่วนใหญ่มีรายได้
10,000-30,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 46.9 และส่วนใหญ่มีรายได้ที่เพียงพอ ร้อยละ 79.5 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาแนกตามข้อมูลทั่วไป (n=322)
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18 ปี
19 ปี
20 ปี ขึ้นไป
(Min=18, Max= 23, x̅=18.8, S.D.= 0.6)
คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรคประจาตัว
ไม่มีโรคประจาตัว
มีโรคประจาตัว
รายได้ของนักศึกษาต่อเดือน (บาท)
< 3,000
3,000-5,000
≥ 5,001
(Min=1,200, Max=72,000, x̅=4,026.7, S.D.= 4432.9)

จานวน (คน)

ร้อยละ

108
214

33.5
66.5

110
191
21

34.2
59.3
6.5

68
93
14
75
25
47

21.1
28.9
4.3
23.3
7.8
14.6

305
17

94.7
5.3

164
126
32

51.0
39.1
9.9
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ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาแนกตามข้อมูลทั่วไป (n=322) (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน (บาท)
< 10,000
10,000-30,000
≥ 30,001
(Min=3,000, Max=300,000, x̅=21,744, S.D.= 24871.1)
ความเพียงพอของรายได้ของนักศึกษา
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

จานวน (คน)

ร้อยละ

126
151
45

39.1
46.9
14.0

256
66

79.5
20.5

ระดับความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผลการศึกษาระดับความเครียด ส่วนใหญ่มีระดับความเครียดปานกลาง ร้อยละ 34.8 รองลงมาคือมี
ระดับความเครียดสูง ร้อยละ 32.9 มีระดับความเครียดน้อย ร้อยละ 22.4 และระดับรุนแรง ร้อยละ 9.9 ดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาแนกตามระดับความเครียด (n=322)
ระดับความเครียด
มีระดับความเครียดน้อย (0-23 คะแนน)
มีระดับความเครียดปานกลาง (24-41 คะแนน)
มีระดับความเครียดสูง (42-61 คะแนน)
มีระดับความเครียดรุนแรง (62 คะแนน ขึ้นไป)
Min=2, Max=87, x̅=38.1, S.D.=17.3

จานวน (คน)
72
112
106
32

ร้อยละ
22.4
34.8
32.9
9.9

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
การวิเคราะห์ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ มีการจัดระดับความเครียดไว้ 2 ระดับ คือ ระดับน้อยกับปานกลาง และ
ระดับสูงกับรุนแรง เพื่อให้เหมาะสมกับค่าสถิติ ไค-สแควร์ เมื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด
พบว่าความเพียงพอของรายได้ของนักศึกษา อาคารสถานที่ การเรียนการสอน การให้บริการผู้เรียน สัมพันธภาพ
ในครอบครัว และสัม พั น ธภาพกับ เพื่ อน เป็น ปัจ จัย ที่มีค วามสั มพั นธ์ ต่อ ความเครีย ดของนัก ศึก ษาชั้น ปีที่ 1
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 และปั จ จั ย ที่ ไ ม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้แก่ เพศ อายุ คณะ โรคประจาตัว รายได้ของ
นักศึกษาต่อเดือน และรายได้ของครอบครัวต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (n=322)
ระดับความเครียด
จานวน (ร้อยละ)
ปัจจัย
น้อยถึง
สูงถึง
ปานกลาง รุนแรง
ความเพียงพอของรายได้ของนักศึกษา
เพียงพอ
154
102
(83.7)
(73.9)
ไม่เพียงพอ
30
36
(16.3)
(26.1)
อาคารสถานที่
ไม่ดี
77
41
(41.8)
(29.7)
ดี
107
97
(58.2)
(70.3)
การเรียนการสอน
ไม่ดี
60
29
(32.6)
(21.0)
ดี
124
109
(67.4)
(79.0)
การให้บริการผู้เรียน
ไม่ดี
109
47
(59.2)
(34.1)
ดี
75
91
(40.8)
(65.9)
สัมพันธภาพในครอบครัว
ไม่ดี
56
49
(30.4)
(35.5)
ดี
128
89
(69.6)
(64.5)
ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อน
ไม่ดี
127
38
(69.0)
(27.5)
ดี
57
100
(31.0)
(72.5)
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

χ2

P-value

4.631

0.031*

5.004

0.025*

5.300

0.021*

20.020

<0.001*

1.274

<0.001*

54.320

<0.001*
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อภิปรายผลการวิจัย
ระดับความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ผลการศึ กษาปัจ จั ย ที่มี ค วามสัม พั น ธ์กั บ ความเครี ยดของนั กศึ ก ษาชั้ น ปีที่ 1 มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
สกลนคร พบว่า ระดับความเครียดของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 34.8 ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึก ษาของ ชัย ชนะ นิ่ มนวล (2557) ที่ศึ กษาความเครีย ดและปัจ จัย ที่เ กี่ยวข้อ งของนิสิ ตภาควิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 โดยใช้แบบประเมินความเครียดสวนปรุง
พบว่าระดับความเครียดของนิสิตส่วนใหญ่ร้อยละ 39.1 มีความเครียดอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน ซึ่ง
แตกต่างจากการศึกษาของ นภัสกร ขันธควร (2558) ที่ศึกษาความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียด
ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามแหล่งความเครียด และแบบประเมินความเครียดสวนปรุง (ฉบับปรับปรุง)
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 32.1 มีความเครียดอยู่ในระดับรุนแรง ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ว่าลักษณะ
กลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันในเรื่องของสาขาวิชาชีพที่ศึกษา รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวัดระดับความเครียด
ที่ผู้วิจัยใช้ ซึ่งอาจทาให้ผลการศึกษาแตกต่างจากการใช้เครื่องมือฉบับปรับปรุงของ นภัสกร ขันธควร (2558)
นอกจากนี้ยังอาจเป็นไปได้ว่าลักษณะการเรียนในแต่ละสถาบันและสายอาชีพที่ต่างกันอาจส่งผลต่อความเครียด
ที่ต่างกัน
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ผลจากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร พบว่า ความเพียงพอของรายได้ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน ประกอบด้วย อาคารสถานที่
การเรี ย นการสอน และการให้ บ ริ ก ารผู้ เ รี ย น ปั จ จั ย ด้ า นสั ง คม ประกอบด้ ว ย สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว
และสัมพันธภาพกับเพื่อน มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
1) ความเพี ย งพอของรายได้ พบว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความเครี ย ดของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธัญยธรณ์
ทองแก้ว (2559) ที่ศึกษาความเครียดจากการทางานและปัจจัยที่ สัมพันธ์กับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ
แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด ได้แก่
ความเพียงพอของรายได้และภาวะสุขภาพจิต และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กาญจนา วิเชียรประดิษฐ์
และทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนกุล (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการทางานของพยาบาล
วิชาชีพ พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยที่อยู่
ในกากับของรัฐ ได้แก่ ความเพียงพอของรายได้ ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ทาให้นักศึกษา
ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปจากมัธยมศึกษา เช่น ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าเอกสารประกอบการ
เรียน ค่าหอพัก ค่าเดินทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัว ครอบครัวจึงต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายส่งผลต่อการเลี้ยงดูและการ
ส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาลดลง จึงทาให้นักศึกษาต้องมีการกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อมา
เป็นค่าใช้จ่ายและเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว จึงทาให้เกิดความเครียดจากความไม่เพียงพอ
ของรายได้
2) สภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน พบว่า มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนี้
2.1) อาคารสถานที่ ผลการศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏสกลนคร อย่ า งมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกั บ งานศึก ษาของ สิ ริ ท รั พ ย์
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สีหะวงษ์ และคณะ (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ไม่มีความพร้อมและไม่เพียงพอต่อการเรียน ขาดการ
เตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติงานทางการพยาบาล และรู้สึกวิตกกังวล ในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานทางการ
พยาบาล พบว่ามีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ
0.01 ทั้งนี้เนื่องจากขนาดของห้องเรียนมีความคับแคบ จานวนโต๊ะเก้าอี้ไม่เพียงพอต่อจานวนนักศึกษาในชั้นเรียน
รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อนักศึกษาทาให้นักศึกษาเกิดความหงุดหงิด
ไม่มีสมาธิในการเรียน จึงเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด
2.2) การจัดการเรียนการสอน ผลการศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของชุติมา
อนันตชัย และคณะ (2555) ศึกษาสาเหตุระดับความเครียดและการเผชิญความเครียดในการฝึกภาคสนามปฏิบัติ
ของนัก ศึ กษาพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ยวงษ์ชวลิต กุ ล พบว่ า จ านวนรายงานหรื อ งานที่อ าจารย์จ านวนมากมี
ความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษา เพราะในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามีจานวนรายวิชาที่มาก
ในแต่ละเทอมและเนื้อหาในแต่ละรายวิชาจะเจาะลึกทาให้นักศึกษาต้องขวนขวายหาความรู้เพิ่มจากตาราที่
อาจารย์แจกเพื่อให้เข้าใจในเนื้อหามากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพิ่งเข้าสู่การเรียนการสอนใน
ระดับมหาวิทยาลัย การเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการเรียนการสอนใหม่ จากมัธยมเข้าสู่ระดับอุดมศึก ษา ทาให้
นักศึกษาต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป คือ การปรับเปลี่ยนผู้สอนใหม่
การมอบมายงานจานวนมาก คาบเรียนที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงการเรียนการสอนที่นักศึกษาต้องศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง จึงเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด
2.3) การให้บริการผู้เรียน ผลการศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า ด้านบริการผู้เรียน ระบบบริการ
อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมีความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ตล่าช้า ทาให้นักศึกษามีความลาบากต่อการสืบค้น
ข้อมูลที่เกี่ยวกับเนื้อหาในการเรียน รวมถึงการทางานส่งอาจารย์ในคาบเรียนอาจเกิดความล่า ช้า ทาให้นักศึกษา
ส่ งงานในคาบเรี ย นไม่ ทั น ตามเวลาที่ ก าหนด ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก กดดั น และไม่ ส บายใจ จึ งเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3) สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว พบว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความเครี ย ดของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปาณิภา เสียง
เพราะ และคณะ (2557) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการทางานของพยาบาลใน
โรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง เขตภาคกลาง พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับความเครียด
สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ สิ ริ ท รั พ ย์ สี ห ะวงษ์ และคณะ (2561) ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็น
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิปปากร สมสกุล (2548) ได้ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหออภิบาลผู้ป่วย โรงพยาบาลภูมิพลอ
ดุ ล ยเดช กองทั พ อากาศกรุ งเทพมหานคร พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นสั ม พั น ธภาพในครอบครั ว มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความเครียด ทั้งนี้เนื่องจากครอบครัวเป็นสถาบันที่สาคัญ สมาชิกในครอบครัวจะต้องมีสัมพันธภาพในครอบครัว
ที่ดี มีการสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือกัน คอยให้กาลังใจ และให้คาปรึกษาแก่กัน ผู้นาครอบครัวมีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว แต่หากสมาชิกในครอบครัวขาดการสื่อสารที่ดี เมื่อมีความขัดแย้งหรือปัญหาต้องการ
คาปรึกษา ไม่มีบุคคลในครอบครัวคอยให้กาลังใจ รวมถึงสมาชิกในครอบครัวขาดการทากิจกรรมร่วมกันใน
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ครอบครัว จึงทาให้นักศึกษาเกิดความเครียด จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ครอบครัวไม่สนในซึ่งกันและกัน ร้อยละ
60.6 รองลงมาสมาชิกในครอบครัวแก้ปัญหาหรือข้อขัดแย้งในครอบครัวด้วยวิธีทาร้ายร่างกาย ตบตี ร้อยละ
59.9 และสมาชิกในครอบครัวมักจะพูดคุยหรือปรึกษาปัญหากับคนอื่นมากกว่าสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 43.8
4) สัมพันธภาพกับเพื่อน พบว่า มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Paoin (2010) ที่ศึกษา
ความตึงเครียด การปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนนทบุรี พบว่า สัมพันธภาพกับ
เพื่อนมีความสัมพันธ์กับความเครียด และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Mary and Daniel (2003) ที่ศึกษา
แหล่งที่ก่อให้เกิดความเครียดของนักศึกษากฎหมายอันนามาซึ่งปัญหาการปรับตัว พบว่า ปัญหาความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมชั้นเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดความเครียดในนิสิตกฎหมาย ทั้งนี้เนื่องจากเพื่อนเป็นองค์ประกอบที่
สาคัญต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษาเป็นอย่างมาก การมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนจะทาให้เกิดความสบายใจ อุ่นใจ
ได้พูดคุยปัญหา ได้ระบายความเครียดรวมถึงช่วยเหลือกัน บางสถานการณ์เพื่อนสามารถช่วยเหลือเกื้อหนุนใน
การศึกษา สามารถให้กาลังใจในเรื่องทั่ว ๆ ไป นักศึกษาต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน การทาตัวให้เป็นที่
ยอมรับของเพื่อนส่งผลให้มีแนวโน้มการเรียนสูงขึ้น แต่เมื่อเพื่อนไม่แสดงความรู้สึกอย่ างตรงไปตรงมา และขาด
เพื่อนสนิทที่รู้ใจพอที่จะปรับทุกข์หรือปรึกษาการเรียน การเข้ากลุ่มทางานที่ไม่ใช่เพื่อนสนิท รวมถึงการมีความ
ขัดแย้งในชั้นเรียน จะทาให้รู้สึกลาบากใจที่ต้องทากิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนที่ไม่สนิท รวมถึงเพื่อนใน
กลุ่มไม่ยอมรับความคิดเห็น ทาให้รู้สึกไม่สบายใจ ส่งผลให้เรียนอย่างไม่มีความสุข เป็นเหตุให้การเรียนไม่มี
ประสิทธิภาพ สัมพันธภาพกับเพื่อนจึงเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า
นักศึกษารู้สึกลาบากใจที่ต้องทากิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน ร้อยละ 55 รองลงมาเพื่อนในกลุ่มไม่ยอมรับ
ความคิดเห็น ร้อยละ 52.2 และนักศึกษามีเรื่องขัดแย้งกับเพื่อนในชั้นเรียน ทาให้รู้สึกไม่สบายใจ ร้อยละ 48.8
สรุป
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 322 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.5 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 19 ปี
ร้อยละ 59.3 เป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 28.9 ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาตัว ร้อยละ 94.7
นักศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้ต่ากว่า 3,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 51.0 ครอบครัวส่วนใหญ่มีรายได้ 10,00030,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 46.9 ส่วนใหญ่มีรายได้ที่เพียงพอ ร้อยละ 79.5 มีระดับความเครียดปานกลาง
ร้อยละ 34.8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ ความเพียงพอของ
รายได้ข องนั กศึก ษา สภาพแวดล้อ มทางการเรียน อาคารสถานที่ การเรี ยนการสอน การให้บ ริการผู้เ รีย น
สัมพันธภาพในครอบครัว และสัมพันธภาพกับเพื่อน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ผลจากการวิจยั พบว่า ระดับความเครียดของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง สามารถป้องกันและแก้ไข
ได้ โดยอาศัยความร่วมมือกันทุกฝ่าย โดยมีข้อเสนอดังนี้
1) ผู้บริหาร คณาจารย์ควรให้ความสนใจติดตามความช่วยเหลือและหาสิ่งอานวยความสะดวก
ทางด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้เหมาะสม เช่น ตาราเรียน ศูนย์
เครือข่ายด้านอินเตอร์เน็ตไร้สาย ห้องสมุดที่มีเอกสารการเรียนเฉพาะวิชาชีพมากขึ้น และเมนูอาหารในโรง
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อาหารให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา
2) คณาจารย์แต่ละคณะควรจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ให้ผู้ปกครองได้มสี ่วนร่วมกับการ
ประชุมของมหาวิทยาลัยและการวางแผนดาเนินนโยบายต่าง ๆ เพือ่ ให้ผู้ปกครองกับนักศึกษามีโอกาสทา
กิจกรรมร่วมกัน เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในครอบครัวทั้งที่บ้านและมหาวิทยาลัย
3) อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาควรมีการส่งเสริมให้นกั ศึกษามีทัศนคติทางบวกต่อการ
คบเพื่อน โดยการฝึกให้นักศึกษารูจ้ ักการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน การแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งกับเพื่อน
และการทางานกลุ่มร่วมกับเพื่อน เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อนที่ดีและเข้ากับสังคมได้อย่าง
เหมาะสม
4) จากผลการวิจัยทีไ่ ด้สามารถนาไปใช้ในการวางแผนการเรียนการสอนที่เหมาะสมในแต่ละคณะ
เช่น การจัดห้องเรียนให้มีความเหมาะสมกับจานวนนักศึกษา เป็นต้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และมีรายละเอียดมากขึ้นในการค้นหาปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความเครียดอื่น ๆ จากกลุ่มตัวอย่างเฉพาะกลุม่ เช่น กลุ่มที่มีความเครียดรุนแรง หรือกลุ่มทีไ่ ม่เครียด
เป็นต้น
2) ควรศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลทาให้เกิดความเครียด และวิธลี ดความเครียดของ
นักศึกษา เช่น นักศึกษาในระดับชั้นอื่น ๆ สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
3) ควรมีการศึกษาแบบทดลองโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานทีไ่ ด้จากการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ในการจัด
โปรแกรมเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความเครียดที่เหมาะสมได้
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