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การศึกษาคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเครียดและการปรับตัวของนิสิต 

ชั้นปที ่  1  มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒ  ตามตัวแปร  เพศ  รายได  กลุมคณะ  ลักษณะการอยูอาศัย  

สถานภาพสมรสของบิดามารดา  บุคลิกภาพ  การอบรมเล้ียงดู  และสัมพันธภาพระหวางนิสิตกบัเพื่อน  

และศึกษาความสัมพันธระหวางความเครียดกับการปรับตัวของนิสิตชั้นปที ่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิ

โรฒ  กลุมตัวอยาง  เปนนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปที ่  1  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จํานวน  353  

คน  ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบหลายข้ันตอน  (Multistage  random  sampling)  เคร่ืองมือที่ใชในการ

รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามความเครียด  การปรับตัว  บุคลิกภาพ  การอบรมเล้ียงดู  และ

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกบัเพื่อน  ที่ผูวจิัยสรางข้ึนและวิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ  คะแนนเฉล่ีย  

ความเบีย่งเบนมาตรฐาน  ทดสอบคาท ี (t-test)  ทดสอบคาเอฟ  (F-test)  หรือวเิคราะหความแปรปรวน

แบบทางเดียว  (One  -  way  analysis  of  variance)  และคาสหสัมพันธของเพยีรสัน  (The  Pearson  

Product  Moment  Correlation  Coefficient)  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

ผลการศึกษาพบวา 

1.  นิสิตชัน้ปที่  1  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ มีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติเล็กนอย  

และมีการปรับตัวอยูในระดับปานกลาง 

2.  นิสิตชัน้ปที่  1  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  ทีม่ีรายได  กลุมคณะ  ลักษณะการอยูอาศัย  

การอบรมเล้ียงดู  มีสัมพันธภาพระหวางเพื่อน  มีความเครียดแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ  .05  สวนเพศ  สถานภาพสมรสของบิดามารดา  บุคลิกภาพ  มคีวามเครียดไมแตกตางกนั 

3.  นิสิตชัน้ปที่  1  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  ทีม่ีรายได  สถานภาพสมรสของบิดามารดา    

การอบรมเล้ียงดู  สัมพันธภาพระหวางเพือ่น  มกีารปรับตัวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ  

.05  สวนเพศ  กลุมคณะ  ลักษณะการอยูอาศัย  บุคลิกภาพ  มีการปรับตัวไมแตกตางกนั 

4.  นิสิตชั้นปที่  1  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  มคีวามเครียดสัมพันธทางลบกับการปรับตัว

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .05   

 

 



Usakorn  Saelao.  (2007).  Stress  and  Adjustment  of  the  First  Year Undergraduate  

Students  of  Srinakharinwirot  University.  Master  thesis,  M.Sc.(Health  Education).  

Bangkok:  Graduate  School,  Srinakharinwirot  University.  Advisor  Committee:  

Assoc.  Prof.  viriya  sukwong,  Assoc.  Prof.  venus  pattamapartpong 

 

The  objectives  of  this  study  were  to  study  and  compare  the  stress  and  

adjustment  of  the  First  Year Undergrauate  Students  of  Srinakharinwirot  University.  The  

studied  variables  were  sex,  income,  major  group,  address  characteristics,  marital  

status,  personality,  child  rearing,  the  interpersonal  relationships  between  students  and  

including  to  analyze  the  relationships  between  stress and  adjustment  of  the  First  Year 

Undergraduate  Students  of  Srinakharinwirot  University.  The  samples  in  this  study  were  

353  of  of  the  First  Year Undergraduate  Students  of  Srinakharinwirot  University  by  

Multistage  random  sampling.  The  questionnaire  concerning  stress,  adjustment,  

personality,  child  rearing,  the  interpersonal  relationships  between  students  constructed  

by  the  researcher  were  used  to  collect  the  data.  Percentage,  arithmetic  mean,  

standard  deviation,  t-test,  F-test  or  one  way  analysis  of  variance  and  Pearson  product  

moment  correlation  coefficient  were  used  analyze  the  data  by  program  computer. 

The  result  of  this  study  were  as  follows: 

1.  The  stress  of  the  First  Year Undergraduate  Students  of  Srinakharinwirot  were  

at  a  little  high  above  normal  level  and  adjustment  were  at  moderate  level. 

2.  The  stress  score  of  the  First  Year  Undergraduate  Students  of  

Srinakharinwirot  of  income,  major  group,  address  characteristics,  child  rearing,  the  

interpersonal  relationships  between  students  showed  difference  in  stress,  at  .05  level  

of  significance.  The  stress  score  of  sex,  marital  status,  personality  showed  no  

difference  in  stress. 

3.  The  adjustment  score  of  the  First  Year  Undergraduate  Students  of  

Srinakharinwirot  of  income,  major  group,  child  rearing,  the  interpersonal  relationships  

between  students  showed  difference  in  Adjustment,  at  .05  level  of  significance.  The  

adjustment  score  of  sex,  major  group,  address  characteristics,  personality  showed  no  

difference  in  adjustment. 



4.  They  were  negative  relationships  between  the  stress  and  adjustment  with  

statistical  significance  at  .05  level. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ในปจจุบันมนษุยทกุคนตองเผชิญกับส่ิงตาง ๆ มากมาย  ไมวาจะเปนการเผชิญกับการ

เปล่ียนแปลงทางดานสภาพสังคม  ดานสภาพแวดลอม  และการเปล่ียนแปลงของบุคคลในแตละชวง

ชีวิต  ซึง่ไมมีใครที่จะสมหวังกับทุกส่ิงทุกอยาง  เมื่อไมสมปรารถนากับส่ิงตาง ๆ ที่คาดหวงัไว  ก็จะทําให

เกิดความเครียด  ความเครียดเปนภาวะของจิตใจและเปนความจริงในชีวิตประจาํวนัของมนุษย  ในแต

ละวันมนษุยตองเผชิญกับความเครียดอยางหลีกเล่ียงไมได  สภาพการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว

ทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และวัฒนธรรมในสังคมไทยยคุโลกาภิวัตน  มีผลกระทบตอสภาพ

ความเปนอยูและวิถกีารดําเนินชวีิตของประชาชนท้ังที่อยูในเมืองและชนบทเปนอยางมาก  โดยเฉพาะ

ผลกระทบตอประชาชนในสังคมเมืองใหญ ๆ ซึ่งนับวนัจะมีแนวโนมทวีเพิ่มสูงมากข้ึนในอนาคต  ส่ิงที่

เห็นชัดเจนในสังคมปจจุบนัคือสภาพการดําเนนิชีวิตของประชาชนเปนไปอยางเรงรีบ  มกีารแขงขันและ

ตอสูด้ินรนเพือ่ความอยูรอดของตนเอง  ส่ิงเหลานีก้อใหเกิดความเครียดทางจิตใจ  ซึง่สงผลกระทบ

โดยตรงตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชน  ทัง้ยังสงผลกระทบตอสังคมโดยรวม  กลาวคือ

สงผลกระทบตอบุคคลรอบขาง  ไมวาจะเปนบุคคลในครอบครัว  ทีท่ํางาน  และสังคม  ดังนัน้จะเหน็ได

วาปญหาเร่ืองความเครียดเปนปญหาสุขภาพจิตที่คอนขางรุนแรงและมีความสําคัญเปนอยางยิง่   

(กรมสุขภาพจิต  2541:  1) 

ความเครียดเปนประสบการณอยางหนึ่งในชีวิตประจําวันของมนุษย  เปนภาวะที่เกิดข้ึนไดกับ

ทุกคน  โดยท่ัวไปเรามักมองความเครียดในแงลบ แตในความเปนจริงความเครียดมีทั้งคุณและโทษ  ดัง

ผูเชี่ยวชาญดานความเครียดหลาย  ๆ ทานกลาวไว  เชน  จากคูมือคลายเครียด  กรมสุขภาพจิต  (2541:  

9)  กลาววา  “ความเครียดเปนภาวะอารมณหรือความรูสึกที่เกิดข้ึน  เมื่อเผชิญกับปญหาตาง ๆ ที่ทําให

รูสึกไมสบายใจ  คับของใจ  หรือถูกบีบค้ันกดดัน  จนทําใหเกิดความรูสึกทุกขใจ  สับสน  โกรธ  หรือ

เสียใจ  ความเครียดที่มีไมมากนัก  จะเปนแรงกระตุนใหเราเกิดแรงมุมานะที่จะเอาชนะปญหาและ

อุปสรรคตาง ๆ คนที่มีความรับผิดชอบสูงจึงมักหนีความเครียดไปไมพน  สวนความเครียดที่เปนอันตราย  

คือ  ความเครียดที่อยูในระดับสูงที่คงอยูเปนเวลานานจะสงผลเสียตอสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  

พฤติกรรม  ครอบครัว  การทํางาน  และสังคมได” 

ชูทิตย  ปานปรีชา  (2529:  491-494)  ไดกลาวถึงผลของความเครียดที่มีตอสุขภาพและชีวิต

ความเปนอยูของคน  โดยกลาววาธรรมชาติของคนที่มีการปรับตัว  มีความสามารถในการควบคุมและ
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การดําเนินชีวิตของแตละบุคคลเมื่อเผชิญกับสภาพการณที่กอใหเกิดความวิตกกังวลและ

ความเครียด  ถาปรับตัวไมไดหาทางออกไมไดอาจทําใหเกิดเปนโรคจิต  โรคประสาท  และโรคอ่ืน ๆ ซึ่ง

นับวันจะพบมากข้ึน  จากสถิติการใหบริการผูปวยนอกจิตเวชของกรมสุขภาพจิตประจําปงบประมาณ  

2540  (ตุลาคม  2539 – กันยายน  2540)  พบวาผูปวยนอกใหมจํานวน  105,685  คน  ในจํานวนนี้เปน

วัยรุน  จํานวน  28,564  คน  (กรมสุขภาพจิต.  2541:  1)  ตัวอยางปญหาที่ทําใหวัยรุนเกิดความเครียด  

ไดแก  ปญหาครอบครัว  ปญหาดานสุขภาพอนามัย  ปญหาการปรับตัว  และโดยเฉพาะอยางยิ่ง  

ปญหาเกี่ยวกับการเรียน  เชน  ผลการเรียน  อาจารยผูสอน  การเตรียมตัวสอบ  ระยะเวลาในการเรียน  

เปนตน  ดังนั้นเม่ือนักศึกษาเกิดความวิตกกังวลในการเรียนข้ึนแลวนับวาเปนอุปสรรคสําคัญในการเรียน

เปนอยางยิ่ง  ถาปลอยใหความวิตกกังวลในการเรียนเกิดข้ึนกับนักศึกษาแลว  ยอมนํามาซึ่งผลเสียตอ

นักศึกษา  และอาจสงผลตอสุขภาพกายได  ซึ่งจะมีผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลดลง  (กนกอร   

ลีปรีชานนท;  และคนอ่ืน ๆ.  2542:  17) 

สาเหตุของความเครียดมาจากปญหาหลาย ๆ อยาง  เชน  ระบบการเรียนการสอน  การขาด

ความสัมพันธที่ดีระหวางนักศึกษากับสถาบันการศึกษา  การขาดความสอดคลองระหวางการเรียนในช้ัน

กับการฝกปฏิบัติงานในคลินิก  ความคาดหวังของครูที่มีตอระดับความสามารถของนักศึกษา  ความ

คาดหวังของสังคมตอภาพลักษณ  ความรูสึกของนักศึกษาตอวิชาชีพ  ความสัมพันธระหวางเพื่อน  

ปญหาดานการเรียน  กฎระเบียบ  และปญหาดานการเงิน  เปนตน  (วัลลภา  ตันติสุนทร.  2532:  1- 2)  

การที่นักศึกษามีความเครียด  จะทําใหมีผลกระทบตอการปรับตัว  และปญหาดานการเรียน  ซึ่งจะ

สงผลตอเนื่องถึงคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาดวย 

การเปล่ียนแปลงในชีวิตก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคนเราเกิดความเครียด  โดยเฉพาะในชวงวัยรุน  

เปนวัยหัวเล้ียวหัวตอของชีวิต  เปนวัยแหงปญหา  วัยแหงการปรับตัว  และเปนวัยที่มีความเครียดทาง

อารมณ  มักใชอารมณในการตัดสินใจ  รวดเร็วและรุนแรง (สุชา จันทนเอม.  2542:  135-136)  วัยรุน

จํานวนไมนอยในสถานศึกษาตาง ๆ โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาในช้ันปที่  1  จะพบปญหาในการ

ปรับตัวตอสภาพแวดลอมใหมทั้งดานสถานที่  ครูอาจารย  รูปแบบของการศึกษาและเพ่ือน  เพราะเปน

การเร่ิมตนการศึกษาในช้ันใหม  ซึ่งแตกตางจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  ถานิสิตนักศึกษาไม
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วัยรุนที่มีความสามารถในการรูคิดโดยแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม  และรูจักใชวิธีการ

เผชิญความเครียดไดอยางมีประสิทธิภาพ  ยอมสามารถลดความเครียดและปรับตัวได  และยอมทําให

ชีวิตกาวหนาตอไป  สวนวัยรุนที่ขาดความสามารถในการรูคิดยอมแกไขปญหาหรือลดความเครียดไมได  

ซึ่งเปนผลใหปรับตัวไมได  เสียสมดุลทั้งรางกายและจิตใจ  และมีพฤติกรรมรุนแรงถึงข้ันวิกฤต 

(Garland;  &  Bush.  1986)  เชน  ฆาตัวตาย  โรคจิต  โรคประสาท  เปนตน  นอกจากนี้ความเครียดยัง

เปนตนเหตุของโรคตาง ๆ ทางรางกาย  เชน  นอนไมหลับ  แผลในกระเพาะอาหาร  โรคเบาหวานกําเริบ  

หลอดเลือดหัวใจอุดตัน  โรคเริมในอวัยวะเพศกําเริบ  โรคหอบหืด  และมะเร็ง  เปนตน  (วีระ  ไชยศรีสุข.  

2533:  177) 

บุคคลจะมีการปรับตัวเพื่อลดความตึงเครียดและความไมสบายใจดวยวิธีการที่แตกตางกัน  

แลวแตปญหาหรือสถานการณที่เกิดข้ึน  ถาใครปรับตัวไดก็ไมเกิดปญหา  แตถาใครปรับตัวไมไดก็ยอม

เกิดปญหาตามมา  ผูที่จะดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพจึงจะตองมีความสามารถในการปรับตัวอยู

ตลอดเวลา  บุคคลที่มีความสามารถในการปรับตัวจะสามารถดําเนินชีวิตไปสูจุดมุงหมายปลายทางได

อยางประสบผลสําเร็จ  ดังนั้น  บุคคลจึงจําเปนตองรูจักปรับตัว  เพื่อบรรเทาความเครียด  ความคับของ

ใจใหเบาบางลง  เพื่อที่จะชวยรักษาดุลยภาพแหงชีวิตไวใหได  ความสามารถในการปรับตัวจึงมี

ความสําคัญยิ่งตอการดําเนินชีวิตของมนุษยทุกคน  (ลักขณา  สริวัฒน.  2530:  165)   

 นิสิตในสถาบันระดับอุดมศึกษา  เปนกาํลังที่สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติเปนอยางมาก  ใน

ขบวนการผลิตของสถาบันอุดมศึกษานั้น  นิสิตถือวาเปนวัตถุดิบที่มคีวามสําคัญทีสุ่ด  จึงมีความจําเปน

อยางยิ่งสําหรับผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรฝายกิจการนิสิตที่จะตองศึกษาวจิัยเกีย่วกับนิสิต  

เพื่อใหทราบถงึขอมูลที่สําคัญในแงมุมตาง ๆ เชน  ขอมูลดานภูมิหลงั  ข้ันตอน  และกระบวนการพฒันา

ความแตกตางระหวางบุคคล  ลักษณะการใชชีวิต  ตลอดจนปญหาและความตองการในดานตาง ๆ 

(สําเนาว  ขจรศิลป.  2537:  88-89)  จากสรุปผลการใหบริการของงานแนะแนวและใหคําปรึกษา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ  ในปการศึกษา  1/2547  พบวานิสิตไดเขามาขอรับบริการ

ทั้งส้ิน  53  คน  จาํนวนรูปแบบปญหา  66  ปญหา  โดยพบวามนีิสิตไปขอรับคําปรึกษาปญหาเร่ืองการ

เรียนมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  60.61  รองลงมาเปนปญหาสวนตัว  คิดเปนรอยละ  15.15  ปญหาดาน

สุขภาพจิต  คิดเปนรอยละ  12.12  ปญหาดานบุคลิกภาพ  คิดเปนรอยละ  9.09  และปญหาดานอาชีพ  
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จากขอมูลปญหาขางตนจะเห็นวานิสิตมีปญหาที่สําคัญ  5  ดาน  ไดแก  ปญหาดานการเรียน  

ปญหาสวนตัว  ปญหาดานสุขภาพจิต  ปญหาดานบุคลิกภาพ  และปญหาดานอาชีพ  ซึ่งปญหาทัง้  5  

ดานอาจสงผลใหนิสิตเกิดความเครียด  ผูวิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับระดับความเครียดวาเมื่อเกิด

ความเครียดข้ึนแลวนิสิตจะมีความเครียดมากนอยเพียงไรและมีการปรับตัวกับความเครียดเหลานั้น

อยางไร 

  

ความมุงหมายของการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังนี ้

1. เพื่อศึกษาความเครียดและการปรับตัวของนิสิตชั้นปที่  1  มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2. เพื่อเปรียบเทยีบความเครียดตามตัวแปรเพศ  รายได  กลุมคณะ  ลักษณะการอยูอาศัย  

สถานภาพสมรสของบิดามารดา  บุคลิกภาพ  การอบรมเล้ียงดู  สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน  ของ

นิสิตชั้นปที่  1  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

3. เพื่อเปรียบเทยีบการปรับตัวตามตัวแปรเพศ  รายได  กลุมคณะ  ลักษณะการอยูอาศัย  

สถานภาพสมรสของบิดามารดา  บุคลิกภาพ  การอบรมเล้ียงดู  สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน  ของ

นิสิตชั้นปที่  1  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

4. เพื่อหาความสัมพันธระหวางความเครียดและการปรับตัวของนิสิตชั้นปที่  1  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

 

ความสําคัญของการวิจัย 
1. ทําใหทราบระดับความเครียดและการปรับตัวของนิสิต 

2.   เปนขอมูลเบื้องตนในการหาแนวทางสงเสริมและชวยเหลือใหนิสิตรูจักการปรับตัวและ

จัดการกับความเครียด 

3.   เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการกับความเครียดและการปรับตัวอันนาํไปสู

การมีสุขภาพจิตที่ดี 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใชในกาวิจยั 
        ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนนิสิตชั้นปที่  1  มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ   

ปการศึกษา  2549  จํานวน  3,003  คน   

 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 

         กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี ้ คือ  นิสิตชัน้ปที่  1  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ปการศึกษา  2549  มีการกาํหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน  (Yamane.  1973  :  886)  

จํานวน  400  คน    

 
ตัวแปรที่จะศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระ  แบงดังนี ้  

           1.1   เพศ 

           1.2   รายได 

           1.3   กลุมคณะ 

           1.4   ลักษณะการอยูอาศัย 

           1.5   สถานภาพสมรสของบิดามารดา 

     1.6   บุคลิกภาพ 

                1.7    การอบรมเล้ียงดู 

     1.8   สัมพนัธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน 

2. ตัวแปรตาม   
            2.1   ความเครียด 

            2.2   การปรับตัว 

  
          นิยามศัพทเฉพาะ 
               1.  ความเครียด  หมายถึง  อาการและความรูสึกทางดานรางกายและจิตใจของบุคคลที่

ตอบสนองตอส่ิงที่มากระตุนทั้งภายในและภายนอกรางกาย  ซึ่งสงผลใหรางกายและจิตใจขาดความ

สมดุล  โดยจะแสดงอาการตาง ๆ ออกทางรางกายที่มีลักษณะไมเฉพาะเจาะจง  และเปนสัญญาณ

เตือนใหรางกายจะตองมีการปรับเปล่ียนใหเกิดภาวะสมดุล  โดยแบงระดับความเครียดออกเปน  5  

ระดับ 
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     2.  การปรับตัว  หมายถึง  การที่บุคคลเรียนรูเกี่ยวกบัตนเอง  ยอมรับและปรับสภาพกับ

ปญหาที่เกิดข้ึนกับตนเอง  โดยการปรับตัวตามความตองการของรางกาย  การปรับตัวดานอัตมโนทัศน  

การปรับตัวตามบทบาทหนาที่  และการปรับตัวดานการพึ่งพาระหวางกัน 

     3.  เพศ  หมายถงึ  เพศของนิสิตปริญญาตรีชั้นปที ่1 แบงออกเปน 2  กลุม ไดแก 

                        3.1   เพศชาย 

             3.2   เพศหญิง 

4.  รายได  หมายถงึ  จํานวนเงนิที่นิสิตไดรับเปนคาใชจายในแตละเดือน 

             4.1   ตํ่ากวา  3,000  บาท 

             4.2   3,000  -  5,000  บาท 

             4.3   มากกวา  5,000  บาท 

              5.  กลุมคณะ  หมายถงึ  กลุมคณะตาง ๆ ที่มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  เปดทําการสอน

ในปการศึกษา  2549  จําแนกเปน  6  กลุมคณะ  ดังนี ้

           5.1  กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  ประกอบดวย  คณะแพทยศาสตร   

คณะทันตแพทยศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  คณะสหเวชศาสตร   

และคณะพลศึกษา 

           5.2  กลุมวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ  ประกอบดวย  คณะวิทยาศาสตร 

           5.3  กลุมวิชาวิศวกรรมศาสตร  ประกอบดวย  คณะวิศวกรรมศาสตร 

             5.4  กลุมวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  ประกอบดวย  คณะมนุษยศาสตร   

คณะสังคมศาสตร 

           5.5  กลุมวิชาศึกษาศาสตรและการฝกหัดครู  ประกอบดวย  คณะศึกษาศาสตร 

           5.6  กลุมวิชาศิลปกรรมวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป  ประกอบดวย   

คณะศิลปกรรมศาสตร 

     6.  ลักษณะการอยูอาศัย  หมายถึง  สถานที่ทีน่ิสิตอาศัยอยูขณะท่ีเรียน  ไดแก 

            6.1  อาศัยในหอพกัมหาวิทยาลัย 

            6.2  อาศัยนอกหอพกัมหาวทิยาลัย 

    7.  สถานภาพสมรสของบิดามารดา  หมายถึง  ลักษณะการครองชีวิตสมรสของบิดา

มารดา  จําแนกเปน  3  ประเภท  ไดแก 

             8.1  คู 

             8.2  มาย/หยา/แยก 

             8.3  เสียชีวิต 
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    8.  บุคลิกภาพ  หมายถงึ  ลักษณะเฉพาะหรือพฤติกรรมที่แสดงออกของนิสิตทีต่อบสนอง

ตอสถานการณตาง ๆ ในการดํารงชีวิต  ซึ่งทาํใหนิสิตนั้นมีความเปนเอกลักษณของตนเอง  ตามแบบ

สํารวจการกระทํากิจกรรมของเจนกินส  (Jenkins’  Activity  Survey)  แบงเปน  

2  แบบ  ไดแก 

            7.1  ลักษณะบุคลิกภาพแบบเอ  เปนลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลที่รักความกาวหนา  

ชอบฟนฝาอุปสรรค  มีความกาวราว  โกรธงาย  ชอบทํางานใหประสบความสาํเร็จ  และสัมฤทธิ์ผล  

ชอบทํางานดวยความรวดเร็ว  และไมชอบการรอคอย 

             7.2  ลักษณะบุคลิกภาพแบบบี  เปนลักษณะบุคลิกภาพที่มีความผอนคลาย  ไมรีบรอน  

ไมกาวราว  จติใจเยือกเยน็  ทาํงานไปเร่ือย ๆ  อดทนรอคอยได  ไมคอยชอบการที่ตองทาํงานในเวลาอัน

รีบดวน 

      9.  การอบรมเลีย้งดู  หมายถงึ  วิธกีารที่บิดามารดาหรือผูปกครองใชเหตุผลปฏิบัติตอ

บตุรทั้งวาจา  และการกระทาํ  ทําใหบุตรไดรับรูทั้งความรูสึกและการกระทําดังกลาว  ซึง่แบงการอบรม

เล้ียงดูเปน  2  แบบ  ไดแก 

            9.1  การอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล  หมายถึง  การเล้ียงดูที่ผูปกครองอธิบายเหตุผลให

เด็กเขาใจถงึการกระทาํนัน้ ๆ วาควรปฏิบติัหรือไม  โดยไมใชอารมณในการตัดสินพฤติกรรมของเด็ก  มี

การชี้แจงเหตุผล  รับฟงความคิดเห็นของเด็ก  ไมกระทําส่ิงใดโดยใชความคิดของตนเองเปนหลัก 

           9.2  การอบรมเล้ียงดูแบบไมใชเหตุผล  หมายถงึ  การเล้ียงดูที่ผูปกครองยดึอารมณของ

ตนเองเปนหลัก  โดยไมไดคํานงึถงึขอเท็จจริง  มีการทําโทษโดยไมไดอธิบายเหตุผลใหเด็กเขาใจ 

    10.  สัมพนัธภาพระหวางนสิิตกับเพื่อน  หมายถงึ  ความรูสึกและพฤติกรรมที่นิสิตและ

เพื่อนปฏิบัติตอกันดานการเรียนและดานสวนตัวทัง้ในและนอกหองเรียน  เพื่อใหเกดิความสัมพันธที่ดี  

ไดแก  การชวยเหลือ  การพึง่พาอาศัยซึง่กนัและกนั  การแลกเปล่ียนความคิดเหน็ ความใกลชิด  ความ

หวงใย  ความสนิทสนมซ่ึงกนัและกนั  การทํากจิกรรมตาง ๆ รวมกนัดวยความรักและสามัคคี  สามารถ

วัดไดโดยใชแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน  ซึง่ผูวิจยัสรางข้ึนแบงออกเปน  3  ระดับ  

ไดแก 

              10.1  ระดับดี     

             10.2  ระดับปานกลาง  

              10.3  ระดับไมดี 

    11.  นิสิต  หมายถงึ  ผูกาํลังศึกษาที่ระดับปริญญาตรีชั้นปที ่ 1  ปการศึกษา  2549  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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    12.  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  หมายถึง  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เปดสอนนสิิตระดับตํ่ากวาปริญญาตรี  

ปริญญาตรี  ประกาศนยีบัตรบัณฑิต  ปริญญาโทและปริญญาเอก  ประกอบดวยคณะวิชา  12  คณะ  2  

สถาบัน  3  สํานัก  บัณฑิตวิทยาลัยและสํานักงานอธกิารบดี  มทีี่ทาํการอยูทีถ่นนสุขุมวิท  23  แขวง

คลองเตยเหนอื  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  และที่อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก 

 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากความสําคัญของปญหาที่กลาวขางตนทาํใหผูวิจัยสนใจศึกษาความเครียดและการปรับตัว  

ซึ่งสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจยัดังปรากฏตามภาพประกอบ  1   

 
                            ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

            ความเครียด 

 

 

การปรับตัว 
 

 

 

เพศ 

รายได 

กลุมคณะ 

ลักษณะการอยูอาศัย 

สถานภาพสมรสของบิดามารดา 

บุคลิกภาพ 

การอบรมเล้ียงดู 

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกบัเพื่อน 

 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. นิสิตที่มีเพศตางกนัจะมีความเครียดแตกตางกนั 

2. นิสิตที่มีรายไดตางกันจะมคีวามเครียดแตกตางกนั 

3. นิสิตที่เรียนกลุมคณะที่แตกตางกนัจะมีความเครียดแตกตางกัน 

4. นิสิตที่มีลักษณะการอยูอาศัยตางกนัจะมีความเครียดแตกตางกนั 

5. สถานภาพสมรสของบิดามารดาท่ีแตกตางกันจะทาํใหนสิิตมีความเครียดแตกตางกนั 

6. นิสิตที่มบีุคลิกภาพตางกนัจะมีความเครียดแตกตางกนั 

7. นิสิตที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูจากบิดามารดาตางกนัจะมีความเครียดแตกตางกนั 

8. นิสิตที่มีสัมพนัธภาพระหวางเพื่อนตางกนัจะมีความเครียดแตกตางกนั 

9. นิสิตที่มีเพศตางกนัจะมีการปรับตัวแตกตางกนั 

10. นิสิตที่มีรายไดตางกันจะมกีารปรับตัวแตกตางกัน 

11. นิสิตที่เรียนกลุมคณะที่แตกตางกนัจะมกีารปรับตัวแตกตางกนั 

12. นิสิตที่มีลักษณะการอยูอาศัยตางกนัจะมีการปรับตัวแตกตางกนั 

13. สถานภาพสมรสของบิดามารดาท่ีแตกตางกันจะทาํใหนสิิตมีการปรับตัวแตกตางกนั 

14. นิสิตที่มีบุคลิกภาพตางกนัจะมีการปรับตัวแตกตางกนั 

15. นิสิตที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูจากบิดามารดาตางกนัจะมีการปรับตัวแตกตางกนั 

16. นิสิตที่มีสัมพนัธภาพระหวางเพื่อนตางกนัจะมีการปรับตัวแตกตางกัน 

17. ความเครียดมคีวามสัมพันธทางลบกับการปรับตัว 
 

 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาคร้ังนี้  ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ  และไดนําเสนอตามหวัขอ

ตอไปนี้ 

1. ความเครียด 

2. การปรับตัว 

3. บุคลิกภาพ 

4. การอบรมเล้ียงดู 

5. สัมพันธภาพระหวางนิสิตกบัเพื่อน 

6. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
              5.1  งานวิจยัในประเทศ 

              5.2  งานวิจยัตางประเทศ 

 
1.  ความเครยีด 
           1.1  ความหมายของความเครยีด 
    มีผูใหความหมายของความเครียดไวตาง ๆ กัน  ดังนี ้ 

          เซลเย  (Selye.  1956:  53-54)  กลาวถึง  ความเครียดวา  เปนภาวะที่รางกายและจิตใจ

มีปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงที่มาจากทั้งภายในและภายนอกรางกาย  ที่มาคุกคามขัดขวางการทาํงาน  

การเจริญเติบโต  ความตองการของมนุษย  เปนผลทําใหมีการเปล่ียนแปลงในรางกายเก่ียวกับโครงสราง

และปฏิกิริยาทางเคมี  เพื่อตอตานการคุกคามนั้น  ทําใหภาวะรางกายและจิตใจขาดความสมดุล  แสดง

ใหรูโดยมีกลุมอาการทางรางกายทีม่ีลักษณะเฉพาะ        

ลัคแมนและซอเรนซัน  (Luckman;  &  Sorenson.  1980:  10)  กลาววา  ความเครียด

เปนส่ิงคุกคาม  หรือพยายามทําลายบุคคล  เปนส่ิงที่บคุคลประสบความไมพึงพอใจในส่ิงที่ตองการ  

เปนส่ิงที่ขัดขวางพัฒนาการของรางกายและจิตใจของมนุษย  และเปนส่ิงที่คุกคามทําใหสภาวะของ

รางกายและจติใจขาดสมดุล 

          ฟารเมอร  และคนอ่ืน ๆ  (Farmer;  &  et  al.  1984:  24)  กลาวถึง  ความเครียดวา  เปน

ระดับความวิตกกังวลที่บุคคลรับรูอันเนื่องมาจากภาวการณตาง ๆ   ซึง่ในภาวการณเดียวกนันี้จะทาํให

บุคคลมีความเครียดตางกนั  ความเครียดยังแบงออกเปน  2  ชนิด  คือ  ความเครียดทางบวก  ซึง่จะมี
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          พจนานกุรมฉบับดอรแลนด  (Dorland.  1994:  158)  อธิบายความเครียดวา  หมายถึง  

ภาวะที่รางกายมีปฏิกิริยาโตตอบส่ิงเรา  ทาํใหรางกายและจิตใจเกิดการปรับตัว  โดยแสดงออกใน

ลักษณะของความวิตกกงัวล  ความกลัว  ไมพอใจ  รูสึกเสียใจ  เบื่อหนาย  โดยมีสาเหตุจากหลาย ๆ 

เร่ือง  เชน  พอแมหยารางกันหรือแยกกนัอยู  การสูญเสียบุคคลใกลชิด  ปญหาทางเศรษฐกิจ  การเขา

โรงเรียนใหม  การปรับตัวกบัเพื่อน  เปนตน   

          กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  (2541:  2)  ไดใหความหมายของความเครียดวา  

เปนเร่ืองของจติใจที่เกิดความต่ืนตัวเตรียมรับเหตุการณอยางใดอยางหนึง่ซึ่งไมนาพงึพอใจ  และเปน

เร่ืองที่เราคิดวาหนักหนาสาหัส  เกนิกําลังความสามารถที่จะแกไขได  ทําใหเกิดความรูสึกหนักใจ  และ

พลอยทาํใหเกดิอาการผิดปกติทางรางกายข้ึนดวย  หากความเครียดนั้นมมีากและคงอยูเปนเวลานาน 

          วณี  เทศนธรรม  (2541:  10)  ความเครียดเปนกลุมอาการที่รางกายมีปฏิกิริยา

ตอบสนองตอส่ิงที่มาตอบสนองตอส่ิงที่มาคุกคามหรือขอเรียกรองตาง ๆ ซึ่งมีทัง้ในดานพงึประสงคและ

ไมพึงประสงคทั้งจากภายในและภายนอกบุคคล  ทาํใหบุคคลมีสภาวะเสียสมดุลของรางกายและจิตใจ  

บุคคลจําเปนตองมีการปรับตัวหรือมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหสามารถรักษา

ภาวะสมดุลของตนเองไว 

           ขนิษฐา  อารยภิญโญ  (2542:  18)  กลาววา  ความเครียดเปนปฏิกิริยาตอบสนองของ

บุคคลที่มีตอส่ิงที่มารบกวนจติใจ  ซึ่งไดประเมินแลววาเปนสิ่งที่มีผลกระทบตอความม่ันคงปลอดภัยของ

บุคคล  มีผลทาํใหเกิดการเปล่ียนแปลงทั้งทางรางกายและจิตใจ  อารมณและสังคม 

           นลินี  ธรรมอํานายสุข  (2542:  28)  กลาววา  ความเครียดเปนภาวะที่รางกายและจิตใจ

ที่ตอบสนองตอส่ิงที่มาคุกคามทัง้ภายในและภายนอกตัวบุคคล  รวมทั้งเหตุการณแวดลอมตาง ๆ  ทีท่ํา

ใหเกิดความกดดันความทุกขและไมสบายใจ  ทาํใหเกิดการปรับตัวตอส่ิงคุกคามนั้น ๆ เพื่อรักษาความ

สมดุลของตนไว  โดยแสดงออกมาทางรางกาย  จิตใจ  และพฤติกรรม  ซึง่มีความหมายแตกตางกนัไป

ในแตละบุคคล 

  กลาวโดยสรุป  ความเครียดเปนปฏิกิริยาตอบสนองของรางกาย  จิตใจ  ความคิด  และ

พฤติกรรมของบุคคลที่มีตอส่ิงเรา  ทัง้ภายในและภายนอกตอความกดดันจากส่ิงแวดลอม  และไม

สามารถตอสูกับความกดดันนัน้ได  หากเกิดความเครียดข้ึนกับบุคคลใดแลว  จะกอใหเกิดความ

เปล่ียนแปลงทั้งรางกาย  จติใจ  อารมณ  สงผลใหเกิดความเสยีสมดุลในการดําเนนิชีวิตในสังคมได    
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 1.2  ทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับความเครียด 
         ทฤษฎีความเครียดของ  เซลเย  (Selye’  Stress  Theory) 

         เซลเย  (Selye, 1956:  133 – 140,  145 - 157)  กลาววา  รางกายไดรับการคุกคามทําให

เกิดความเครียด  ส่ิงคุกคาม  (Stressors)  นัน้อาจเปนไปไดทั้งส่ิงที่ดีและส่ิงที่ไมดี  ซึ่งอาจทําใหสมดุล

ของรางกายเปล่ียนแปลงไป  โดยทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของรางกาย  มกีาร

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมตาง ๆ การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนเรียกวา  การปรับตัว  ซึง่แบงออกเปน  3  ชนิด  

คือ 

         1.  ระยะเตือน  (Alarm  reaction  stage)  คือ  ระยะที่เร่ิมมีส่ิงมาคุกคามปฏิกริิยาอาการ

ที่จะเกิดข้ึนเพยีงระยะเวลาส้ัน ๆ ต้ังแตเพียงไมกี่วนิาที  จนถงึ  48  ชัง่โมง  ระยะเตือนนีย้ังแบงออกเปน  

2  ระยะ  คือ 

    1.1  ระยะต่ืนตระหนกตกใจ  (Shock  phase)  ในระยะแรกของการตอบสนองตอส่ิง

ที่มาคุกคาม  เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงความสมดุลของรางกาย  รางกายผลิตฮอรโมนบางอยางออกมา  ซึ่ง

มีผลตอหัวใจและหลอดเลือด  ความดันโลหิตลดตํ่าลง  หัวใจอาจหยุดเตนได  การเปลี่ยนแปลงระยะนี้  

รางกายไมพรอมที่จะมกีารปรับตัว  และถายงัดําเนินตอไป  รางกายจะถูกใชพลังงานหมดภายใน  24-

48  ชั่วโมง  นอกจากจะมีกลไกปองกนัตนเอง 

    1.2  ระยะตานการต่ืนตระหนกหรือระยะตานชอค  ระยะตานการต่ืนตระหนกหรือ

ระยะตานความรูสึกตกใจ  (Countershock  phase)  เปนระยะที่รางกายเร่ิมปรับตัวกลับสูสภาวะสมดุล 

โดยดึงเอากลไกการตอสูของรางกายออกมาชวยเหลือ ระบบตางๆของรางกายเร่ิมประสานกันอยางมี

ระเบียบ อาการที่ตรวจพบคือ  อัตราการเตนของหวัใจจะแรงและเร็ว ความดันโลหติสูงข้ึน หายใจเร็ว 

คล่ืนไส อาเจยีน มานตาขยาย และเหง่ือออกมากผิดปกติ 

         2.  ระยะตอตาน  (Stage of resistance) คือ ระยะการปรับตัวอยางเต็มที่ตอส่ิงที่มา

คุกคามโดยใชวิธีตาง ๆ ผลทีต่ามมาคือ อาการจะดีข้ึนหรือหายไป  แตถายังไดรับส่ิงทีม่ากระตุน

กอใหเกิดความเครียดอยู  รางกายก็จะสูญเสียการปรับตัวอีกและเขาสูระยะที่ 3 ตอไป 

         3.  ระยะหมดกาํลัง  (Stage  of  exhaustion)  คือระยะที่ไมสามารถปรับตัวได  เนื่องจาก

มีความเครียดสูง  รุนแรงและนานเกินไป  รางกายหมดกาํลัง  อาการตาง ๆ ที่เกิดในระยะเตือนก็จะ

กลับมาอีก  ถาหากไมไดรับความชวยเหลือ  หรือประคับประคองอยางเพยีงพอ  กลไกการปรับตัวจะ

ลมเหลว  เกิดโรค  และเสียชีวิตในที่สุด 

         การตอบสนองตอส่ิงเรากอใหเกิดความเครียดในแตละบุคคลแตกตางกันตามปจจัย

เงื่อนไขทัง้ภายในและภายนอกของแตละบุคคล  ปจจัยภายใน  เชน  อายุ  เพศ  กรรมพันธุ  สวนปจจัย

ภายนอก  เชน  การรักษาดวยฮอรโมน  ยา  และอาหาร  นอกจากนัน้ความเครียดหลาย ๆ ชนิดที่เกดิข้ึน
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 1.3  สาเหตุของความเครยีด  
         สาเหตุของความเครียดมีสาเหตุอยูมากมายหลายประการแตกตางกนัไป เนื่องจาก

สถานการณหนึ่ง ๆ ไมทาํใหเกิดระดับความเครียดในบุคคลอยางเทาเทียมกัน จึงมีนกัวิชาการหลายทาน

ไดกลาวถงึสาเหตุของความเครียดไวตาง ๆ กันดังนี ้

       1.  สาเหตุจากภายนอก  (Exogenous  Stress)  เปนความเครียดที่มักเกิดจาก

ความสัมพันธระหวางบุคคล ซึ่งแยกออกเปน 

             1.1  สาเหตุจากครอบครัว เชน  ความสัมพันธของพอแม ลูก คูสมรส  

             1.2  สาเหตุจากที่ทาํงาน เชน  ความสัมพันธระหวางนายจาง ลูกจาง ความสัมพันธ

ระหวางเพื่อนรวมงาน ขวัญและกําลังใจ ความลมเหลวของธุรกิจ  

             1.3  สาเหตุอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวของกับคน 

        2.  สาเหตุจากภายใน  (Endogenous  Stress)  ไดแก  ความเจ็บปวย ความจํา ความรูสึก 

ความฝน ความคาดหวงั เปนตน  

      ฟารเมอรและคนอ่ืน ๆ  (Farmer;  et  al.  1984:  20-24)   ไดแบงสาเหตุของการเกิด

ความเครียดไวดังนี ้

      1.  สาเหตุจากตัวบุคคล  (Personal   Source)  เปนสาเหตุที่สัมพนัธของชีวิตบคุคล  ไดแก 

โครงสรางบุคลิกภาพ  ประสบการณในชีวิต  อัฒมโนทศันของบุคคล  (Self - Concept)  สุขภาพและอ่ืน 

ๆ ที่เกีย่วของในลักษณะของปจเจกบุคคล 

      2.  สาเหตุจากการเงนิ  (Financial  Source)  เปนสาเหตุที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ  เชน 

สถานภาพทางการเงิน  รายได  ความสามารถในการจัดการอาหาร  เคร่ืองนุงหม  และที่อยูอาศัย  

รวมทัง้การรับรูของบุคคลเก่ียวกับสถานภาพทางการเงนิที่ควรจะเปน 

      3.  สาเหตุจากสัมพันธภาพ (Relational  Source) เปนสาเหตุทีเ่ปนผลมาจากปะทะ

สังสรรค(Interaction) กับคนอ่ืน ไดแกครอบครัว เพื่อนบาน คูสมรสและเพื่อน เปนตน 

      4.  สาเหตุจากอาชีพการงาน  (Occupational  Source)  เปนสาเหตุที่สัมพนัธกับ

ประสบการณในการทํางานและดําเนนิชีวติ ซึ่งหมายถึง ความรูสึกและประสบการณในการทํางานและ

ดําเนนิชีวิต ซึง่หมายถึง ความรูสึกและประสบการณในอาชีพปจจุบนั รวมถงึการคาดหวังในอนาคต 
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      กรมสุขภาพจิต  (2541:  10)  ไดกลาวถึงสาเหตุของความเครียด  3  ประการ  คือ 

      1.  สาเหตุทางดานจิตใจ  ไดแก  ความกลัวไมสมหวัง  กลัววาไมสําเร็จ  หนักใจในงานหรือ

ภาระตาง  ๆ  รูสึกวาตัวเองตองทําส่ิงที่ยากเกินความสามารถ  มีความวิตกกงัวลลวงหนากับส่ิงทีย่งัไม

เกิดข้ึน 

      2.  สาเหตุจากการเปล่ียนแปลงในชีวิต  ไดแก  การเปล่ียนแปลงชวงวยั  การแตงงาน  การ

ต้ังครรภ  การเร่ิมเขาทํางาน  การเปล่ียนงาน  การเกษียณอายุราชการ  การยายบาน  การสูญเสียคนรัก  

เปนตน 

      3.  สาเหตุจากการเจ็บปวยทางกาย  ไดแก  การเจ็บไข  ไมสบายใจที่ไมรุนแรง  ตลอดจนถึง

การเจ็บปวยดวยโรคที่รุนแรงและเร้ือรัง  เชน  เบาหวาน  มะเร็ง  ความดันโลหิตสูง  เปนตน 

       สมิต  อาชวนิจกุล  (2542:  9)  กลาววา  ความเครียดเกิดจากสถานการณ  หรือเหตุการณ

ใด ๆ ก็ตามทีผ่ลักดันรางกายและจิตใจใหผิดไปจากเดิม  ทาํใหไมสบายใจ  วิตกกงัวล  ผุดลุกผุดนัง่  

อารมณเสีย  ไมมีสมาธิ  กินไมไดนอนไมหลับ  ออนเพลียละเหีย่ใจ  เปนตน  ทางจิตวิทยาไดแยกสาเหตุ

ของความเครียดได  5  ประการ  คือ 

       1.  เกิดจากความกดดัน  ทุกวนันี้คนเราถูกกดดันจากสภาพแวดลอมและบุคคลรอบ ๆ ขาง  

เชน  เด็กถกูกดดันจากพอแมใหเรียนหนังสือมาก ๆ คนในสังคมเมืองใหญ ๆ ถกูกดดันใหทําอะไร ๆ ดวย

ความรีบรอนแขงขันกับคนอ่ืน ๆ บางคนทาํไมไดก็เกิดอาการเครียดข้ึนมา  ถาเปนมากก็อาจถงึกับเปน

โรคประสาท  หรือโรคจิตไป 

       2.  เกิดจากความวิตกกังวล  คนที่ชอบคิดมาก กงัวลกับอดีต  วติกกังวลกับอนาคต  ทาํให

ขาดความสุขในชีวิต  บางคนวิตกกังวลกบัเร่ืองไมเปนเร่ือง  เกิดความกลัวโดยไมนาจะกลัว  บางคนชอบ

ย้ําคิดย้ําทํา  และไมอาจบังคับจิตใจของตนใหสงบราบเรียบได 

       3.  เกิดความคับของใจ  โดยปกติคนเรามักจะมเีปาหมายในชีวิต  การเรียน  หรือการ

ทํางาน  แตเมือ่ถูกขัดขวางจะเกิดอาการเครียดไดงาย  เชน  ทาํงานสงไมทันตามกาํหนดเวลา  ถูกครู

ตําหนิ  หรือถกูเพื่อนดาวา  ลอเลียน  เปนตน 

       4.  เกิดจากความขัดแยง  มีบอยคร้ังที่เรามีการขัดแยงในใจ  เมือ่จําเปนตองตัดสินใจให

เลือกอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว  บางคนอยากเรียนเกงแตไมชอบอานหนงัสือ  ทาํการบาน  

บอยคร้ังขัดแยงกับเพื่อนในหองเรียน  หรือถูกครูลงโทษ  ทาํใหกลุมใจจนเกิดอาการเครียดทั้งทางกาย

และทางใจ 

       5.  เกิดจากความผิดปกติทางดานรางกายของตน  เชน  ความพกิารทางดานรางกายหรือ

ดานจิตใจ  ถูกเพื่อนฝูงลอเลียน  หรือดูถกูวาทํางานไมเปนหรือทํางานไมได  บางคนเปนโรคเร้ือรังที่

รักษาไมหาย  ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  เปนคนที่ชอบเก็บกด  ไมแสดงความไมพอใจออกมา  ไดแต
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       อุบลวนา  ขวัญบุญจันทร  (2543:  3)  กลาววา  สาเหตุการเกิดความเครียดมาจากสาเหตุ

ใหญ ๆ  2  ประการ  คือ 

       1.  สาเหตุภายในบุคคล  ไดแก  สภาวะทางสรีระวทิยา  บุคลิกภาพการรับรู  การแปล

เหตุการณของบุคคล  สุขภาพ  เปนตน 

       2.  สาเหตุภายนอกบุคคล  ไดแก  ความเครียดที่เกดิจากส่ิงแวดลอม  สังคม  และ

สัมพันธภาพระหวางบุคคล  เปนตน     

       กนกรัตน  สุขะตุงคะ  (2545:  2)  แหงภาควิชาจิตเวชศาสตร  คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล  ไดอธิบายสาเหตุที่ทาํใหบุคคลมีโอกาสเกิดความเครียดไดงาย  ดังนี ้

       1.  พวกเขารูสึกวาตนเองมีปมดอย   

       2.  มีความรูสึกเชิงแขงขันสูงตองการเอาชนะ 

       3.  ขาดความยืดหยุนทางความคิด  เอาตัวเองเปนหลัก 

       4.  เปนคนที่ชอบเก็บกด  ไมกลาแสดงความรูสึกจริง ๆ ของตนเอง แมแตเร่ืองเล็ก ๆ นอย ๆ  

       5.  เปนคนทีย่อมรับความตกตํ่าของตนเองไมได 

       6.  เปนคนที่บุคลิกภาพออนแอมาก  ออนไหวกับเร่ืองตาง ๆ  

       7.  เปนคนข้ีระแวง  ข้ีสงสัย  ไมไววางใจใคร 

       8.  เปนโรคเร้ือรังหรือโรครายแรง 

       9.  อยูในสภาวะที่ทาํใหไมสบายใจโดยหลีกเล่ียงไมได  เชน  ตองอยูกับงานที่ไมชอบ  หรือ

เพื่อนรวมงานที่สรางปญหา 

     10.  อยูในส่ิงแวดลอมทีเ่ปนพษิ 

       สรุปไดวา  สาเหตุของความเครียดม ี 2  ประการ  ดังนี ้

       1.  สาเหตุทางดานรางกาย  ไดแก  อุณหภูมิของอากาศรอนและหนาวจัด  เสยีง  แสง  การ

เคล่ือนไหว  ขบวนการของโรค  การเปนไข  การผาตัด  อวัยวะของรางกายทาํหนาที่มากหรือนอยเกนิไป  

ความเจ็บปวย  พฒันาการไมสมวัย  เปนตน 

       2.  สาเหตุทางดานจิตใจ  ไดแก  ความวิตกกงัวลเกีย่วกับเร่ืองการเรียน  การฝกซอมและ

การแขงขันกฬีา  หรือความรูสึกไมเปนสุขอ่ืน ๆ  ความคาดหวังของผูอ่ืนตอพฤติกรรม  การไมเปนที่

ยอมรับ  หรือการแยกจากกันของคนที่รัก  ความลมเหลวที่เกิดข้ึน  เปนตน 

 

 



 16 

1.4  ชนิดของความเครียด 
        มีนเลอร  และ  คีน  (Miller;  &  Keane.  1983)  ไดจําแนกความเครียดออกเปน  2  

ประเภท  ไดแก 

         1.  ความเครียดที่เกิดจากรางกาย  ซึ่งสามารถแบงออกตามระยะเวลาของการเกิดได  2  

ชนิด  คือ 

   1.1  ความเครียดชนิดเฉียบพลัน  (Emergency  stress)  เปนส่ิงที่คุกคามชีวิตที่

เกิดข้ึนทนัทีทนัใด  เชน  อุบติัเหตุตาง  ๆ 

   1.2  ความเครียดชนิดตอเนือ่ง  (Continuing  stress)  เปนส่ิงคุกคามที่เกิดข้ึนแลว

ดําเนนิไปอยางตอเนื่อง  ไดแก  การเปล่ียนแปลงของรางกายในวัยตาง ๆ ที่คุกคามความรูสึก  เชน  การ

เขาสูวัยรุน  การต้ังครรภ  วยัหมดประจําเดือน  เปนตน  และส่ิงแวดลอมที่กอใหเกิดความคับของใจ

อยางตอเนื่อง  เชน  การจราจรติดขัด  ฝุนละอองจากการกอสราง  เสียงดังรบกวนในโรงงาน  เปนตน 

         2.  ความเครียดที่เกิดจากจิตใจ  เปนส่ิงคุกคามทีสื่บเนื่องมาจากความคิดบางคร้ังก็เกิดข้ึน

อยางเฉยีบพลันเพราะเปนการตอบสนองอยางทนัททีันใด  เชน  เมื่อถูกดุดาก็จะรูสึกโกรธและเกดิ

ความเครียดข้ึนได  หรือเปนส่ิงคุกคามที่ไดรับจากการอานหนงัสือ  จากการชมภาพยนตรจากคําบอก

เลาของผูอ่ืนทาํใหคิดวาตนจะมีอันตรายกก็อใหเกิดความเครียดได 

         สมิต  อาชวนิจกุล  (2542:  4)  แบงความเครียดเปน  2  ชนิด  คือ 

         1. ความเครียดระยะส้ัน  เปนสถานการณที่เกิดข้ึนทนัททีนัใด  เชน  เมื่อตกใจหรือช็อกจาก

สาเหตุบางอยาง  เชน  เสียงดัง  การเคล่ือนยายอยางกะทนัหนั  นิว้มอืถูกมีดบาด  เกิดอุบัติเหตุตาง ๆ  

เปนตน  สภาพความเครียดแบบนี้จะเปนชวงส้ัน ๆ เพราะรางกายจะปรับตัวเขาสูภาวะปกติไดโดย

อัตโนมัติ  บางคร้ังความเครียดอาจมีสาเหตุจากจิตใจ  เชน  ความเครียดที่เกิดจากคําพูดที่ไมนาฟงของ

บุคคลใกลชิด  หรือไดรับขาวรายบางอยาง  เปนตน  แตเมื่อคิดออกหรือตัดสินใจได  ความเครียดก็จะ

หายไปทันท ี อาการของความเครียดระยะส้ันจะมีอาการต่ืนกลัว  ต่ืนเตน  ชพีจรเตนเร็ว  รูสึกปนปวนใน

ทอง  จิตใจออนไหวไมมั่นคง  ฯลฯ 

         2. ความเครียดระยะยาว  ความเครียดบางอยางเปนเร้ือรังหรือกินเวลานาน  เชน  เกิดจาก

ปญหาภายในครอบครัว  ถกูใหออกจากโรงเรียน  เงินไมพอใชจาย  เปนตน  ความเครียดเหลานี้ขจัด

ออกไดยาก       

         จากชนิดของความเครียดที่กลาวมา อาจสรุปไดวา ความเครียดแบงออกเปน  2  ชนิด  คือ  

ความเครียดทีเ่กิดข้ึนกับรางกาย  และความเครียดที่เกิดข้ึนกับจิตใจ 
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          1.5  อาการของความเครียด 
      กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  (2540:  7)  ไดอธิบายวา  ตามปกติความเครียด

ภายในจิตใจจะสงผลใหเกิดอาการทางกายท่ีสังเกตไดอยางชัดเจน ไดแก ปวดศีรษะ หลับยากหรือหลับ

ไมสนิท เหนื่อยงายกวาปกติ กินมากกวาปกติ หรือเบ่ืออาหาร ทองผูก หรือทองเสียบอย ๆ ประจําเดือน

มาไมปกติ หรือสมรรถภาพทางเพศลดลง หงุดหงิดกับคนรอบขาง ปวดตนคอและไหล มือเทาเยน็ ใจส่ัน 

ไมมีสมาธิ 

       กนกรัตน สุขะตุงคะ  (2537:  10-11)   กลาวถึง อาการของความเครียดโดยจําแนก

ออกเปน 5 ดาน ดังตอไปนี ้

       1.  ดานรางกาย  เชน  ความดันโลหติสูง อัตราการเตนของหวัใจเพิ่มข้ึน ปากคอแหง เหงื่อ

อกมาก แขนชาหรือมีอาการกระตุก กลามเนื้อตึงเครียด มีปญหาการทาํงานของระบบยอยอาหารและ

การขับถาย มอืเทาเย็น เปนตน 

       2.  ดานพฤติกรรม  เชน  โมโหงาย คิดมากข้ึนหรือตรงกันขาม ไมอยากอาหาร ด่ืมและสูบ

บุหร่ีมากข้ึน ลุกล้ีลุกลน หนุหันพลันแลน เปนตน 

       3.  ดานจิตใจ  เชน  ความวิตกกังวล กาวราวหรือเฉยชา เบ่ือเศรา ชอบเปนลม คับของใจ 

รูสึกผิด รูสึกอับอาย หงุดหงดิ และอารมณเสียงาย เปนตน 

       4.  ดานความรูความเขาใจ  เชน  ตัดสินใจไมได และสมาธิไมดี ลืมงาย คิดอะไรไมออกและ

ออนไหวตอคําวิจารณงาย เปนตน 

       5.  ดานสังคม  เชน  ไมคอยอยูรวมกลุมกับใคร ไมคอยยุงกับใคร ไมคอยมีผลงาน และ

ตอตานทีท่ํางาน เปนตน 

         สมชาย  จักรพันธุ  และคนอ่ืน ๆ  (2538:  10-11)  สรุปอาการของความเครียด  ซึ่ง

แสดงออก  2  ดาน  คือ  ดานรางกาย  และดานจิตใจ  ดังนี ้

         1.  อาการทางดานรางกาย  เมื่อมีเหตุการณกระตุน  รางกายจะต่ืนตัวพรอมสําหรับการ

ปองกนั  เราเรียกปฏิกิริยา  2  ชนิด  ตอส่ิงกระตุนใหเครียดวา  “สู”  หรือ  “หน”ี  ซึ่งไมวาจะเปนวิธีใด

รางกายจะเปล่ียนแปลงใหเห็นชัด  ดังนี ้

  1.1  หัวใจเตนแรง  ใจส่ัน  ชพีจรเตนเร็ว 

  1.2  ความดันโลหิตสูง 

  1.3  หายใจเร็วและด้ิน 

  1.4  พลังงานสํารองในตับจะถูกสงเขากระแสเลือด 

  1.5  มานตาเปดรับแสงมาก 

  1.6  ประสาททุกสวนจะต่ืน 
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  1.7  ปวดศีรษะ  โดยเฉพาะบริเวณทายทอย  ขมับ  หนาผาก  ลําคอ  ไหล 

  1.8  กลามเนือ้หดเกร็ง  ทําใหปวดเมื่อยบริเวณแขน  ขา  ปวดหลัง 

  1.9  ระบบยอยอาหารไมทาํงานเลือดจะวกเขากลามเนือ้และสมอง 

  1.10 เหงื่อแตก  ปากแหง 

  1.11 เสนเลือดบริเวณปลายมือ  ปลายเทาหดตัว  เพื่อปองกันไมใหหลอดเลือดออกมา

มาก  ในกรณีไดรับการบาดเจ็บจากการตอสูหรือหนี  การหดตัวของเสนเลือดบริเวณนีท้ําใหมือเทาเย็น 

       2.  อาการทางดานจิตใจ  ในคนทีเ่ครียดจะมีการเปลีย่นแปลงดานจิตใจ  ซึ่งแสดงออกทาง

พฤติกรรมอารมณ  และความคิด  ดังนี ้

  2.1  อาการทางพฤติกรรม 

 -  นอนไมหลับ  นอนไมอ่ิม 

 -  รับประทานอาหารมากเกนิไปหรือแสดงออกตรงกันขามคือไมเจริญอาหาร 

 -  ชอบระเบิดอารมณ 

 -  มีการใชยา  เชน  ยาแกปวด  ยากลอมประสาท  ยาและสารเสพติด 

 -  กระสับกระสาย  พูดติดขัด 

 -  อาการสัน่  เชน  มือส่ัน  แขนขาส่ัน  เดินตัวเกร็ง  ชอบเคาะนิว้ 

 -  เกิดอุบัติเหตุไดงายเนื่องจากสมาธิไมดี 

 -  การมีเพศสัมพันธหรือสมรรถภาพทางเพศลดลง 

                        2.2  อาการทางอารมณ 

                                -  หงุดหงิดงาย  กระสับกระสาย 

 -  วิตกกงัวล  กาวราว  เซื่องซึม 

 -  เศรา  เบื่อหนาย  เหนื่อยออน 

 -  คับของใจ  รูสึกผิด  ละอาย 

 -  ขุนมัว  ดูถกูตัวเอง 

 -  หวาดกลัว  ตรึงเครียด 

 -  ประสาทออน  ตกใจงาย  โดดเด่ียวอางวาง 

 -  หวัน่ไหวเวลามีผูติชมวพิากษวิจารณ 

            2.3  อาการทางความคิด 

        -  ไมมีสมาธิ  และไมสามารถตัดสินใจในส่ิงตาง ๆ ไดดี 

                   -  หลงลืมงาย  และคิดอะไรไมคอยออก 

                   -  มองตนเองไมมีคุณคา  ไมมีความสามารถ 
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                   -  มีความคิดทางลบมากกวาทางบวก  เชน  มองผูอ่ืนในแงราย  ฯลฯ   

          กลาวโดยสรุป  อาการของความเครียดนั้นจะแสดงออกไดหลายทาง  คือ  แสดงออกทาง

รางกาย จิตใจ และทางพฤติกรรม เชน  หงดุหงิด มีอาการกระสับกระสายเปนประจํา  นอนไมหลับ  ปวด

ศีรษะขางเดียวบอย ๆ โมโหงาย สูบบุหร่ีมากข้ึน  ซึ่งอาการเหลานี้ถอืวาอันตรายตอสุขภาพกายและจิต

ของคน 
          1.6 ระดับความเครียด 

      กองสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  (2542:  14 - 15)  กลาววา  ระดับของความเครียด

แบงเปน  5  ระดับ  ดังนี ้

  1.  ระดับตํ่า  เปนระดับที่บคุคลอาจรูสึกพึงพอใจกับการดําเนนิชวีิตอยู  โดยมีแรงกดดันหรือ

แรงจูงใจในการดําเนินชีวิตทีน่อยกวาบุคคลอ่ืน 

  2.  ระดับปกติ  เปนระดับทีบุ่คคลสามารถจัดการกับความเครียดที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวนั

และสามารถปรับตัวตอสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม   

  3.  ระดับสูงกวาปกติเล็กนอย  เปนระดับที่บุคคลมีความไมสบายใจ  อันเกิดจากปญหาใน

การดําเนินชวีติประจําวนั  หรือมีปญหาอุปสรรคหรือขอขัดแยงที่อาจจะยังไมไดรับการคลี่คลายหรือ

แกไข  ซึ่งถือวาเปนความเครียดที่พบไดในชีวิตประจาํวนั  ขณะเดียวกันความเครียดที่เกิดข้ึนในระดับนี้

อาจรูสึกจากการเปล่ียนแปลงของรางกาย  อารมณ  ความรูสึกและพฤติกรรมบางเลก็นอยแตไมชดัเจน

และยังพอทนได 

 4.  ระดับปานกลาง  เปนระดับที่บุคคลเร่ิมมีความตึงเครียดในระดับคอนขางสูงและไดรับ

ความเดือดรอนเปนอยางมาก  จากปญหาทางอารมณที่เกิดจากปญหาความขัดแยงและวิกฤตการณใน

ชีวิต  โดยอาจสังเกตไดจากอาการแสดงถงึการเปล่ียนแปลงทางรางกาย  อารมณ  ความคิด  พฤติกรรม  

การดําเนินชวีติและส่ิงที่แสดงออกเปนสัญญาณเตือนข้ันตนวาบุคคลนั้นกําลังเผชญิภาวะวกิฤตและ

ความขัดแยง  ซึ่งบุคคลจัดการหรือแกไขดวยความยากลําบาก  ตราบใดที่ความขัดแยงตาง ๆ ยังคงมีอยู  

ลักษณะอาการตาง ๆ จะเพิม่รุนแรงมากข้ึน  ความเครียดระดับนี้มีผลกระทบตอการดําเนนิชีวิตได 

  5.  ระดับมาก  เปนระดับทีบุ่คคลกําลังตกอยูในภาวะตึงเครียดหรือกาํลังเผชิญกับ

วิกฤตการณในชีวิตอยางรุนแรง  หากปลอยใหความเครียดในระดับนีย้ังคงมีอยูตอไปโดยไมดําเนนิการ

แกไขอยางเหมาะสมและถูกวิธ ี อาจนาํไปสูความเจ็บปวยทางจิตที่รุนแรง  ซึ่งสงผลเสียตอตนเองและ

บุคคลใกลชิดตอไปได 

      ในการศึกษาคร้ังนี้แบงตามระดับความเครียดของกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่ง

แบงระดับความเครียดเปน  5  ระดับ  ไดแก  ความเครียดระดับมาก  ความเครียดระดับปานกลาง  

ความเครียดระดับสูงกวาปกติเล็กนอย  ความเครียดระดับปกติ  และความเครียดระดับตํ่า 
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1.7  ผลของความเครียด 
       ฟารเมอร และคนอ่ืน ๆ (Farmer;  et  al.  1984:  24)  กลาววา โดยทั่วไปผลของ

ความเครียดจะเก่ียวกับความรูสึก หรืออารมณ ไดแก อาการวิตกกงัวล หงุดหงิด ฉุนเฉียว อารมณ

ซึมเศรา รวมทัง้มีผลทางสรีระ เชนปวดศีรษะ ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ เปนตน ซึ่งผลของ

ความเครียดนีเ้ปนปฏิกิริยาของรางกายที่มตีอสาเหตุของความเครียดในสถานการณนั้นๆ 

       นันทวรรณ นาว ี (2536:  41-43)  กลาววา มนษุยสามารถจัดการกับความเครียดไดดีใน

ระดับหนึง่ หากกลไกการปรับตัวทํางานหนักเกินไป ผลที่เกิดข้ึนจากความเครียด ทีม่ีสาเหตุตางๆกัน ก็

จะกอใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนองและแสดงออกมา 3 ทางคือ 

       1.  อาการทางรางกาย  ไดแก  การขบฟน กัดริมฝปาก เขยาขา พลิกเทา ความดันโลหิตสูง 

ทองอืด โรคหวัใจ ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ ปวดหลัง เปนตน 

       2.  อาการทางจิต  ไดแก  กระสับกระสาย ขาดความอดทน มีความสํานกึผิด ความละอาย 

หมดหวัง หดหู อารมณเหลานี้ สามารถนําไปสูปญหาทางจิตได หากเกดิข้ึนและดํารงอยูนาน 

       3.  อาการทางพฤติกรรม  ไดแก  กาวราว นอนไมหลับ ทาํงานไดหลายอยางในเวลา

เดียวกนั ลุแกโทสะ แสดงกิริยาอาการทีเ่กนิควร พูดเร็วหรือเสียงเกนิดังเกินไป เปนตน 

       กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  (2540:  9)  ไดอธิบายวา หากปลอยใหตนเองมี

ความเครียดสะสมไวเปนเวลานานโดยไมไดผอนคลาย จะสงผลใหเกิดความเจ็บปวยรุนแรงได เชนโรค

ประสาท โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจ โรคมะเร็ง ฯลฯ 

       สรุปไดวา ผลของความเครียดนั้น จะมผีลกระทบตอรางกายและจติใจ เชนโมโหงาย นอน

ไมหลับ กาวราว หรืออาจทาํรายตัวเอง หากความเครียดไมไดรับการแกไข ก็จะทาํใหบุคคลนัน้เส่ือม

โทรมทัง้ทางรางกายและจิตใจ 
1.8  การวัดความเครียด 
        การวัดความเครียดนั้นยังไมมีเคร่ืองมือที่วัดไดโดยตรง เพราะความเครียดเปนเร่ืองของ

ความรูสึกนึกคิด เปนนามธรรมไมสามารถวัดไดโดยตรง แตสามารถประเมินไดทางออมจากอาการทาง

กาย  (Physical  Symptoms) และปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction)  

        ชูทิตย  ปานปรีชา  (2529:  482)   กลาววา การที่จะทราบไดวาบุคคลมีความเครียด

หรือไมและมากนอยเพียงใดนั้นม ี2 วิธีดังนี ้

               วิธีแรก      สังเกตส่ิงที่ปรากฏออกมาในตัวคนทัง้ทางดานอารมณ คําบอกเลา 

พฤติกรรม รวมทั้งอาการตาง ๆ  เชนอารมณหงุดหงิด  โกรธงาย  ขาดความอดทน  ควบคุมอารมณไมอยู 

บนถงึปญหาที่มี แสดงอาการเหน็ดเหนื่อย ถอนหายใจ ส่ันหนา กระสับกระสาย ตลอดทั้งการแสดง
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              วิธีทีส่อง    ใชแบบทดสอบที่สรางข้ึน เพื่อตรวจสอบหาความเครียด โดยสามารถ

คํานวณออกมาเปนตัวเลขเปรียบเทียบกับคะแนนมาตรฐานของแบบสํารวจนัน้ๆ ทาํใหบอกไดวา มี

ความเครียดมากหรือไม และมากนอยเพียงใด ตัวอยาง แบบสํารวจความคิดเหน็เกีย่วกับสุขภาพที่

เรียกวา Health Opinion Survey  (HOS)   แบบวัดอาการ  เรียกวา  Symptom Check List-90   

(SCL - 90)  และตัวบงชีท้างการแพทยของคอรแนลล  Cornell Medical Index (CMI)  แบบทดสอบที่

กลาวมานี้โดยเฉพาะ  HOS ใชไดงาย รวดเร็ว เนื่องจากมีคําถามใหตอบเพียง 20 ขอ สามารถตรวจหา

ความเครียดรายบุคคล และสํารวจความเครียดของชุมชนไดดวย 

       เทพวัลย สุชาติ  (2530:  55)  ไดดัดแปลงแบบทดสอบความเครียดทั้ง CMI และ HOS มา

ใชในการศึกษาวิจัย ที่สัมพนัธกับความ0เครียดของนักสังคมสงเคราะห โดยดัดแปลงใหครอบคลุม

เนื้อหาทีเ่ปนอาการทั้งรางกายและจิตใจ อันเปนผลของความเครียดทัง้  4  เร่ือง 

       1.  ความวิตกกงัวล  (Anxiety) 

       2.  ความซึมเศรา  (Depression) 

       3.  ความรูสึกหงุดหงิดฉุนเฉียว  (Irritability) 

       4.  อาการตาง ๆ ที่เกิดข้ึนทางกาย  (Somatic Complaints) 

       กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  (2542:  14 - 15)  แบงการวัดความเครียดออกเปน  

5  ระดับ  ไดแก 

    1.  ความเครียดอยูในระดับตํ่า  มีคะแนนเฉลี่ย 0 - 5 

    2.  ความเครียดอยูในระดับปกติ  มีคะแนนเฉลีย่   6 – 17 

    3.  ความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติเล็กนอย  มีคะแนนเฉล่ีย 18 – 25             

    4.  ความเครียดอยูในระดับปานกลาง  มีคะแนนเฉลีย่  26 - 29 

    5.  ความเครียดอยูในระดับมาก  มีคะแนนเฉลีย่  30  ข้ึนไป    

       จากเอกสารตาง ๆ ดังกลาวขางตนสรุปไดวา ปฏิกิริยาทีบุ่คคลแสดงออก สามารถวัดได

จากแบบทดสอบ ซึ่งจะทราบไดวา บุคคลใดมีความเครียดมากหรือไม และมากนอยเพียงใด  ใน

การศึกษาคร้ังนี้ใชแบบวัดความเครียดของกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งแบงระดับ

ความเครียดเปน  5  ระดับ  ไดแก  ความเครียดระดับมาก  ความเครียดระดับปานกลาง  ความเครียด

ระดับสูงกวาปกติเล็กนอย  ความเครียดระดับปกติ  และความเครียดระดับตํ่า 
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1.9  แนวคิดพื้นฐานเกีย่วกับความเครยีด 
       ฟารเมอร  โมนาฮาน  และเฮคเลอร  (Farmer, Monahan;  &  Hekeler.  1984:  20-24)  

กลาวถึง  วงจรสุขภาพ  (Health  Cycle)  ที่เกีย่วกับความเครียดวามกีระบวนการดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาเหตุของความเครียด 

สุขภาพ 

ผลของความเครียด 

พฤติกรรม 

    

ภาพประกอบ  2  วงจรสุขภาพ 

  วงจรสุขภาพประกอบดวย 

      1.  สาเหตุของความเครียด  (Source  of  stress)  มีสาเหตุต้ังแตตัวบุคคลเอง  ครอบครัว  

เพื่อน  สภาพแวดลอมในการทํางาน  บอยคร้ังที่ความเครียดเกิดจากปจจัยตาง ๆ  

      2.  ผลของความเครียด  (The effect  of stress)  โดยทั่วไปจะเกีย่วของกับอารมณ  

ความรูสึก  เชน  ความซึมเศรา  ความวิตกกังวล  ความหงุดหงิด  ฉุนเฉียว  มีผลทางสรีระ  เชน  ปวด

ศีรษะ  ทองปนปวน  ซึ่งผลของความเครียดนี้เปนปฏิกริิยาของรางกายทีม่ีตอสาเหตุของความเครียดใน

สถานการณนัน้ ๆ  

      3.  พฤติกรรม  (Behavior)  สืบเนื่องมาจากผลของความเครียด  เปนการกระทาํที่สัมพนัธ

กับความรูสึก  เชน  บุคคลทีเ่กิดความเบ่ือหนาย  อันเนื่องมาจากชวีิตประจําวนั  จึงทาํใหเกิดพฤติกรรม

การนอนมาก  ดังนัน้ผลของความเครียดจะสามารถเปลีย่นแปลงพฤติกรรมได 

      4.  สุขภาพ  (Health)  หมายถงึ  ทัง้สุขภาพกายและสุขภาพจิต  แตเนื่องจากลักษณะ

ธรรมชาติของความเครียด  อาจสงผลใหเกิดพฤติกรรมทางบวก  เชน  เกิดความมุงมั่นทีจ่ะเผชิญ

สถานการณหรือพฤติกรรมทางลบ  เชน  ทอแท  ส้ินหวงั  ดังแสดงไวในรูปเสนประ  ซึ่งหมายความวา

พฤติกรรมทีเ่กดิข้ึนนั้นมีผลตอสุขภาพหรือไม  ข้ึนอยูกับวาพฤติกรรมนัน้เปนพฤติกรรมทางบวกหรือทาง

ลบ 



 23 

    จะเหน็ไดวาการเกิดความเครียด  มีลักษณะเปนวงจรตอเนื่อง  คือเมื่อมีสาเหตุทาํใหเกิด

ความเครียดจะเกิดผลกระทบตอรางกายและจิตใจ  ซึง่หากเกิดผลกระทบทางลบจะทําใหเกิดปญหาทาง

สุขภาพกายและสุขภาพจิต  และกลายเปนสาเหตุทีท่ําใหเกิดความเครียด 

                 ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจยัไดนําทฤษฎีความเครียดของ  เซลเย  (Selye’  Stress  Theory)  มา

ประยุกตใชเปนแนวทางในการศึกษา  ในดานการเปล่ียนแปลงของรางกายเม่ือมีส่ิงคุกคาม  และ

ความเครียดในแตละบุคคลจะมีความแตกตางกัน  ข้ึนอยูกับปจจัยทีเ่กี่ยวของ 

 
2.  การปรับตัว   
     2.1  ความหมายของการปรับตัว 
             เบอรนาด  (Bernand.  1960)  กลาววา  การปรับตัว  หมายถึง  การที่บุคคลสามารถปรับตัวให

เขากับตนเองและโลกภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ  ความพึงพอใจ  ความแจมใสอยางสูงสุดมี

พฤติกรรมทีเ่หมาะสมกับสภาพสังคม  มีความสามารถทีจ่ะเผชิญและยอมรับความจริงของชีวิต 

  ลาซารัส  (Lazarus.  1969:  18)  ไดอธิบายความหมายของการปรับตัววามีกําเนิดเร่ิมแรกมา

จากวชิาชีววทิยา  กลาวคือ  ดารวิน  (Dawin)  เปนผูเร่ิมใชคําวา  “การปรับตัว”  (Adaptation)  ใน

ทฤษฎีวาดวยวิวัฒนาการในป  ค.ศ. 1859  โดยดารวินไดสรุปความคิดเห็นวาส่ิงมีชวีิตที่สามารถปรับตัว

ใหเขากับสภาวะแวดลอมของโลก  ที่เต็มไปดวยภยันตรายไดเทานัน้จึงดํารงชีวิตอยูได  ตอมา

นักจิตวทิยาไดนําวาคําวา  “การปรับตัว”  (Adaptation)  ในทางชีววิทยามาใชวา  “การปรับตัว”  

(Adjustment)  โดยศึกษาพฤติกรรมของมนุษยในดานที่เกี่ยวกับการปรับตัวในแงจิตวทิยา  ลาซารัส  ได

สรุป  ความหมายของการปรับตัววา  การปรับตัวประกอบดวยกระบวนการหรือวธิกีารทัง้หลายทางจิต  

ซึ่งมนุษยใชในการเผชิญขอเรียกรองหรือแรงผลักดันภายนอกและภายใน    

  กิลเมอร  (Gilmer.  1971:  73)  ไดอธิบายวาการปรับตัวเปนความพยายามท่ีจะทาํใหเกิด

ความสมดุลระหวางความตองการสิง่เราและโอกาสที่มีอยูในส่ิงแวดลอมหนึง่  ๆ หรืออาจจะกลาวในอีก

ความหมายหนึ่งวา  เปนกระบวนการที่มนุษยมีปฏิกิริยาโตตอบกับส่ิงแวดลอมรอบตัวเปนการปรับตัว

เขากับปญหา  รวมความหมายถงึการปรับสภาพปญหาที่เปนอยูใหเขากับความตองการดวย 

  โคลีเมน  และ  แฮมเมน  (Colemen;  &  Hammen.  1981:  109)  กลาววา  การปรับตัว  

หมายถงึ  ผลของความพยายามของบุคคลที่ปรับสภาพปญหาที่เกิดข้ึนแกตนเอง  ไมวาปญหานัน้จะเปน

ปญหาดานบุคลิกภาพ  ดานความตองการ  หรือดานอารมณ  ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม  จนเปน

สภาพการณทีบุ่คคลนี้สามารถอยูในสภาพแวดลอมนัน้   

             ณัฐพล  แกวจําปา  (2540:  11)  กลาววา  การปรับตัว  หมายถึง  กระบวนการปรับและ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล  ใหเกิดความสอดคลองกลมกลืนเขากับสภาพแวดลอมและความ
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             ชาติชาย  หมั่นสมคัร  (2542:  16)  กลาววา  การปรับตัวเปนสภาพที่บุคคลเรียนรูเกี่ยวกบั

ตนเอง  ยอมรับและปรับสภาพปญหาที่เกดิข้ึนกับตนเอง  ไมวาจะเปนปญหาดานสวนตัวและดาน

ส่ิงแวดลอม  จนเปนสถานการณที่ตนสามารถดําเนนิชีวิตไดอยางมีความสุข  ปราศจากความคับของใจ   

             สุภาณี  เจียมศักด์ิ  (2543:  19)  ไดสรุปความหมายของการปรับตัววา  หมายถึง  พฤติกรรม

การตอบสนองของบุคคลเม่ือเผชิญกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนกับตนเองหรือส่ิงแวดลอมของตนเอง

เพื่อปรับใหคงสภาวะความสมดุลของรางกาย  จิตใจและสังคม 

 สุคนทพิย  หนนุพล  (2544:  26)  กลาววา  การปรับตัว  หมายถงึ  ความพยายามทีจ่ะปรับ

สภาพของตนเองใหอยูในสภาวะปกติ  โดยอาศัยกระบวนการอยางใดอยางหนึ่ง  จนสามารถทําให

ตนเองดําเนนิชีวิตไดอยางมคีวามสุข 

 ลักขณา  สริวฒัน  (2544:  105)  ไดใหความหมายของการปรับตัวไววา  การปรับตัว  หมายถงึ  

การที่บุคคลสามารถสรางหรือขัดเกลาพฤติกรรมใหเขากับแบบแผนของสังคม  หรือส่ิงแวดลอมที่

เปล่ียนแปลงใหสามารถบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ  ทําใหชีวิตอยูอยางปกติสุขทัง้ทางกายและทางใจ  

ไมเกิดผลเสียทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 

 ชาตรี  ลักษณะศิริ  (2546:  38)  กลาววา  การปรับตัว  หมายถงึ  การปรับและเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของคนเราที่ประสบและรับรูปญหาตาง ๆ ที่เกดิข้ึนในส่ิงแวดลอมรอบขาง  เชน  ปญหาท่ีพบ

ในโรงเรียนหรือที่อยูอาศัย  ปญหาดานการเงิน  ปญหาดานความสัมพันธกับเพื่อนและบุคคลทั่วไป  ให

เหมาะสมกับความตองการของตนเองและสภาพแวดลอม  เพื่อใหสามารถดํารงชีวติอยูในสังคมและ

สภาพแวดลอมที่ตนเปนสมาชิกอยูไดอยางมีความสุข 

  ราทัส  (Rathus.  1995:  10-13)  ไดกลาวถึงความหมายของการปรับตัวตามแนวคิดของ

นักจิตวทิยา  สามารถสรุปไดดังนี ้

   1.  ความหมายของการปรับตัวตามทฤษฎีจิตวิเคราะห 

        ซกิมันด  ฟรอยด  (Sigmund  Freud)  กลาววา  การปรับตัวหมายถึงการทีเ่ราสามารถปรับ

ระดับความตองการตามธรรมชาติใหอยูในขีดที่สนองความพอใจของตนเองในระดับหนึง่  ขณะเดียวกนั

วิธีสนองความตองการนัน้เปนส่ิงที่สังคมและตนเองยอมรับไดดวยกลวธิาน  การปองกันตัว  (Dafense  

machanism) 

   2.  ความหมายของการปรับตัวตามทฤษฎีลักษณาการ 

        ทฤษฎีลักษณาการมีทัศนะตอการปรับตัววา  เปนความลงตัวระหวางบุคคลและ

ส่ิงแวดลอม  (Person – Environment  fit) 
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   3.  ความหมายของการปรับตัวตามทฤษฎีการเรียนรู   

                    3.1  พฤติกรรมนิยม  มีทัศนะตอความหมายของการปรับตัว  หมายถงึ  มีความคาดหวงัที่

แมนยําเกี่ยวกบัโลกและทกัษะที่จาํเปน  เพื่อจะไดรับส่ิงเสริมแรง 

         3.2  ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม  มทีัศนะตอความหมายของการปรับตัว  หมายถงึ  การมี

ตัวแบบที่สมบูรณเพื่อจะเลียนแบบ  เชน  หนงัสือ  ทวีี  ภาพยนตร  เพือ่วาเราจะสามารถเรียนรูวิธกีาร

ตาง ๆ ที่จะแผอิทธิพลของเราไปยังส่ิงแวดลอม 

         3.3  ทฤษฎีมนุษยนยิม  เชื่อวามนุษยแตละคนจะมีทัศนะตอชีวติในลักษณะเฉพาะบุคคล  

เราแตละคนมคีวามเขาใจโลกในแบบเฉพาะของตนเอง  ทัศนะสวนบุคคลที่มีตอโลกทําใหเราตีความ

และประเมินประสบการณของตนเองในวธิีเฉพาะ  กลุมนี้เชื่อในเร่ืองแรงจูงใจที่อยูในระดับจิตใตสํานึก

ตามทีฟ่รอยดเสนอ  รวมทัง้ไดรับอิทธิพลจากส่ิงแวดลอม  นอกจากนี้แลวนักมนษุยนยิมยงัเล็งเหน็

คุณภาพที่สําคัญของมนุษยคือ  ความสามารถที่จะตระหนักรูในตนเอง  และตัดสินใจเลือกไดอยางเสรี

โดยนัยนี้  การปรับตัวที่ดีจึงเกิดข้ึนไดเมื่อเราสามารถยอมรับตัวตนที่เปนเอกลักษณเฉพาะของเราอยางที่

มันเปนและกระหายทีจ่ะเรียนรูเกี่ยวกับตนเองและเรียนรูที่จะแสดงความสามารถและความถนัดซึ่งมี

ลักษณะเฉพาะตัวของเรานีอ้อกมา  

     ชาติชาย  หมัน่สมัคร  (2542:  16)  กลาววา  การปรับตัวเปนสภาพทีบุ่คคลเรียนรูเกี่ยวกับ

ตนเอง  ยอมรับและปรับสภาพปญหาที่เกดิข้ึนกับตนเองไมวาจะเปนปญหาดานสวนตัวและดาน

ส่ิงแวดลอม  จนเปนสถานการณที่ตนสามารถดําเนนิชีวิตไดอยางมีความสุขปราศจากความคับของใจ 

 สรุปไดวาการปรับตัว  หมายถึง  การที่บุคคลพยายามจะปรับสภาพของตนเองใหอยูในสภาวะ

ปกติโดยอาศัยกระบวนการอยางใดอยางหนึง่  เพื่อใหมพีฤติกรรมไปในทางที่ถกูตอง  ทาํใหตนเอง

ดําเนนิชีวิตไดอยางมีความสุข   
      2.2   แนวคิดที่เกีย่วกับการปรับตัว  
               โรเจอรส  (Rogers.  1967:  108)  ผูนําทฤษฎีวาดวยตนและทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบผูรับ

เปนศูนยกลาง  ไดพิจารณาการปรับตัวในแงของการปรับตัวภายในตนเอง  โดยเช่ือวามนุษยทุกคนเปน

ศูนยกลางของประสบการณตาง ๆ รอบตัว  ซึ่งเปล่ียนตลอดเวลา  สวนหนึง่ของประสบการณที่บุคคล

ไดรับรู  คือบุคคลมีการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  รวมทั้งมีการประเมินผลจากการปฏิสัมพนัธนั้นเกิดข้ึนเปนตัว

เรา  (self)  หรือ  “โครงสรางของตน”  ข้ึนมา  เปนการรับรูเกี่ยวกับตนในดานตาง ๆ เชน  บุคลิกลักษณะ  

ความสามารถของตน  บทบาทตาง ๆ ของตนในการเก่ียวของกับผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม  ทัศนคติและ

คานิยมตาง ๆ ของตัวเรา  ประสบการณที่แตละบุคคลไดรับจึงมีสวนสําคัญในการกําหนดบุคลิกภาพ

บุคคลใหแตกตางกนั  โดยทีแ่ตละคนจะเขาใจและรูจักโลกสวนตัวของเขาไดดีที่สุด 
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   บุคคลที่ปรับตัวได  คือ  บคุคลที่เปนตัวของตัวเอง  เขาใจ  ยอมรับตนเองและผูอ่ืน  รวมทั้ง

สามารถรับรูประสบการณตาง ๆ ตามความเปนจริง  นําประสบการณนั้นมาจัดใหสอดคลองกับ

โครงสรางหรือบุคลิกลักษณะของตนอยางไมขัดแยงหรือบิดเบือน และมีการรับรูความคิดเกี่ยวกับตนเอง

ในทางบวก 

   สวนบุคคลทีป่รับตัวไมไดจะมีความขัดแยงระหวางความคิดเกี่ยวกับตนกับประสบการณที่เกิด

ข้ึนมาใหมอยางมาก  ทําใหเกิดความตึงเครียด  วิตกกงัวล  สับสน  ไมแนใจ  สูญเสียความเปนตัวของ

ตัวเอง  และมีความคิดเกีย่วกับตนเองในทางลบ 

  อิริคสัน  (Erikson.  1968:  152-157)  นกัจิตวิทยาสังคม  ไดกลาวถงึ  การปรับตัววาเปนผล

มาจากการที่บคุคลมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะเอาชนะอุปสรรคหรือวิกฤตการณ  ที่เกิดข้ึนในแตละชวงของ

การพัฒนาการโดยอาศัยประสบการณทีบ่คุคลไดเรียนรูจากสภาพแวดลอมทางสังคม  มาแกไขอุปสรรค

ที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางรางกาย  การที่บุคคลไมสามารถเอาชนะอุปสรรคในชวงแรกของชีวิตได  

จะสงผลใหแกไขอุปสรรคในชวงตอไปในชีวิตไมไดดวย  ดังนัน้การปรับตัวของวัยรุนจงึข้ึนอยูกับการ

ปรับตัวข้ันแรก  และการปรับตัวไดดีในวัยรุนสงผลใหบุคคลนั้นสามารถปรับตัวไดดีในอนาคตดวย 

   ชวงของวัยรุนอาย ุ  12 – 18 ป  ตามทฤษฎีของอิริคสัน  บุคคลจะมีพฒันามีเอกลักษณหรือ

ความสับสนในบทบาทวัยเด็ก เกิดการเรียนรูวาเขาเปนใคร สามารถทําอะไรได เรียนรูบทบาทตาง ๆ 

สะสมขอมูลของตนเองและสังคม เมื่อเขาสูวัยรุนจะมีการเปล่ียนแปลงทางสรีระอยางมาก มีความ

ตองการอิสระและความตองการทางเพศ  ในชวงนี ้  อิด  (Id)  มีแรงผลักดันมากทําใหวยัรุน  ใจรอน  

โวยวาย  ความอดทนที่จะรอคอยมีนอยลง  ชอบทดลองเร่ืองตาง ๆ เพื่อคนหาเอกลักษณแหงตน  อีโก  

(Ego)  วัยรุนจะตอสูกับกฎเกณฑขอบังคับของสังคม  ผูที่ปรับตัวไดดีจะมีความสมดุลระหวางความ

ตองการสวนตัวกับความตองการของสังคม  เขาจะมีอิสระพอสมควรแตยอมรับฟงคําแนะนําของผูใหญ  

สามารถพัฒนาเอกลักษณแหงอีโก  ซึง่หมายถึงวาการเขาใจตนเองคือใคร กําลังดําเนินชวีิตไปในรูปแบบ

ใด  มีความเชื่อ  คานิยมทางการเมือง  ศาสนา  การเลือกอาชีพอยางใด  ผูที่ปรับตัวไดดีตองสามารถ

พัฒนาเอกลักษณแหงตนได ซึ่งจะทําใหทสุีขภาพจิตที่ดี สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมทางสังคม  

และการเปล่ียนแปลงทางรางกายได  สวนผูที่ปรับตัวไมได  จะสับสนในเอกลักษณ  ขาดความมั่นใจใน

ตนเอง  เกิดความวิตกกงัวล  มีความตองการภายในมากกวา  ไมสามารถปรับความสมดุลระหวางความ

ตองการสวนตัว  และความตองการทางสังคม  จะทาํตามใจตนเปนอันธพาล  ชวงนี้เพื่อนมีอิทธพิลมาก  

พอแมมีบทบาทในการส่ังสอนนอยลง  อาจตองออกจากกลุมเพื่อนเพราะความแตกตางจากกลุม  หนัไป

หาประสบการณใหมจนทําใหพฤติกรรมเบ่ียงเบน ชอบฝาฝนกฎเกณฑของสังคม ในทางตรงกนัขามอาจ

รับแสวงหาเอกลักษณโดยหนัไปหากลุมทีม่ีความสนใจรวมกนัทาํใหมีเวลาศึกษาความคิดแบบนามธรรม  

ทําใหเขาใจความดี  ความเลว  จนพัฒนาเอกลักษณสามารถปรับตัวเขากับสังคมได 
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 ทฤษฎีการปรับตัวของรอย  (Roy’s  Adaptation  Model) 

 รอย (Roy)  ไดอธิบายถงึการปรับตัวไววา  หมายถงึ  พฤติกรรมการตอบสนองของบุคคลเม่ือ

เผชิญกับการเปล่ียนแปลงทีเ่กิดข้ึนกับตนเองหรือส่ิงแวดลอมของตนเอง เพื่อปรับคงสภาพสมดุลยทัง้

รางกาย  จิตใจ  และสังคม  ซึ่งรอยเช่ือวาคนเราประกอบดวย  กาย  จิต  สังคม  เปนหนวยเดียวกันที่ไม

อาจแบงแยกได  (Unified  whole)  องคประกอบทัง้สามนีม้ีความสัมพันธตอกัน  ทํางานผสมผสานเปน

หนวยเดียวกนั  เพื่อคงสภาพปกติสุขหรือภาวะสุขภาพดี  สาเหตุใดก็ตามที่มผีลตอกายยอมสงผล

กระทบไปยงัจติใจและสังคมดวย  ดังนัน้บุคคลจึงตองมกีารปรับตัว  เพื่อรักษาความสมดุลของรางกาย  

จิตใจ  และสังคม  บุคคลทีป่ระสบความสําเร็จในการปรับตัวจะมีความมั่นคงในชีวติ  พฤติกรรมที่แสดง

ใหเหน็คือ  มสุีขภาพดี  ยอมรับความจริง  มีความพึงพอใจในชีวิต  สวนผูที่ประสบความลมเหลวในการ

ปรับตัว  จะกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพและไมยอมรับความจริง  เศราซึม  กลไกที่บุคคลใชในการ

ปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลประกอบดวย  2  สวน (Roy.  S.C.  1984:  30)  คือ   

 1.  กลไกการควบคุม  (Regulator  Mechanism)  เปนกลไกการปรับตัวที่เกิดข้ึนอัตโนมัติ  โดย

ที่บุคคลไมรูสึกตัว  เปนการทํางานรวมกันของระบบประสาท  ระบบตอมไรทอ  การรับรูและการ

ตอบสนอง  เพือ่ที่จะควบคุมการทาํงานของรางกายใหอยูในภาวะสมดุลย 

 2.  กลไกการรับรู  (Cognator  Mechanism)  เปนกลไกการปรับตัวทีเ่กิดจากประสบการณและ

การเรียนรู  ซึง่เกี่ยวกับกระบวนการทางจิต  สังคมที่บุคคลใชในการปรับตัวใหเขากับภาวะความเครียด  

บุคคลจะเรียนรูการปรับตัวในสวนนี้จากทกัษะการเขาสังคม  ประสบการณแกปญหาในสถานการณที่

คลายคลึงและระดับการศึกษาซ่ึงเปนการทํางานของสมองในระดับสูง 

 กลไกการปรับตัวทั้ง  2  สวนจะเกิดควบคูกนัเสมอ  ทาํงานรวมกนัเสมือนวาเปนหนวยเดียวกนั  

โดยส่ิงเราผานเขามาทางกลไกควบคุมแลวสงตอไปที่กลไกการรับรู 

 รอยไดวิเคราะหความตองการพื้นฐานของมนุษยตามหลักของมาสโลว  (Maslow’s  Hierachy  

of  Needs)  มาเปนแนวทางในการทาํความเขาใจธรรมชาติของคน  ซึง่เชื่อวามนุษยตองมีการปรับตัว

เพื่อคงไวซึง่ความตองการพืน้ฐานทีเ่ปนดัชนีบงช้ีความมั่นคงของชีวิต  ซึง่ไดจากการที่บุคคลมีความ

มั่นคงทางดานรางกายและความม่ันคงทางดานสังคม  สามารถแสดงออกมาเปนพฤติกรรม  ซึง่เปนผล

จากกลไกการควบคุมและกลไกการรับรู  แบงเปน  4  ดาน  คือ 

 1.  พฤติกรรมการปรับตัวตามความตองการดานรางกาย  (Physiological  Needs)  เปนการ

ตอบสนองของบุคคลทางดานรางกาย  พฤติกรรมจะปรากฏออกมาเปนการทํางานของเนื้อเยือ่  อวัยวะ

และระบบซ่ึงประกอบเปนรางกายของมนษุย  เพื่อตอบสนองความมัน่คงทางดานรางกาย  (Physiologic  

Integrety)  ซึ่งพิจารณาไดจากการตอบสนองข้ันพืน้ฐาน  (Basic  Need)  ไดแก  ความตองการ

ออกซิเจน  อาหาร  การขับถาย  การทํากิจกรรมและการพักผอน  การตอบสนองในดานตาง ๆ ตองอาศัย
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 2.  พฤติกรรมการปรับตัวดานอัตมโนทัศน  (Self  Concept)  นอกเหนือจากการปรับตัวเพื่อให

ไดมาซึ่งความตองการทางดานรางกาย  มนุษยจาํเปนตองมีความมัน่คงดานจิตใจ  (Psychic  Integrity)  

และส่ิงที่มบีทบาทสําคัญตอการคงไวซึง่ความม่ันคงทางจิตใจคือ  ความรูสึกนึกคิดเกีย่วกับตนเองอันเกิด

จากประสบการณและการเรียนรู  ตลอดจนการปะทะสัมพันธกับผูอ่ืน  ในทางจิตวทิยาเชื่อวาพฤติกรรม

ทุกอยางของมนุษยเปนผลจากความนึกคิดที่บุคคลมีตอตนเองบุคคลที่มีความเช่ือมัน่และมองเหน็

คุณคาของตนจะมีการปรับตัวตอสภาวะกดดันตาง ๆ ดีกวาบุคคลที่มคีวามรูสึกตอตนเองในทางลบ 

 3.  พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทหนาที่  (Role  Funetion)  การแสดงบทบาทหนาที่ตาง ๆ 

ของบุคคลไดเหมาะสมทั้งทางดานพฤติกรรม  การแสดงออก  อารมณและความรูสึก  เปนการตอบสนอง

ความตองการและเพ่ือคงไวซึ่งความมัน่คงทางสังคม  (Socail  Integrity)  เปนสถานการณใดก็ตามที่

บุคคลไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทของตนได  บุคคลตองมีการปรับตัว  เพือ่ใหการแสดงบทบาท

ของตนเปนไปตามปกติ  หากจะสําเร็จหรือไมนั้นข้ึนอยูกับปจจัยการปรับตัวของบุคคลนั้น 

 4.  การปรับตัวดานการพึ่งพาระหวางกนั  (Interdependence)  ความจริงทางสังคมอีกประการ

หนึง่คือ  การทีคนเราตองมคีวามสัมพันธเกี่ยวของและพึง่พาอาศัยซึง่กนัและกนั  ถอืเปนความตองการ

พื้นฐานของบคุคลที่คงไวซึ่งความมัน่คงทางสังคม  (Social  Integrity)  ดวยประการหนึ่ง  ความ

เหมาะสมระหวางการพึ่งพาตนเอง  (Dependence)  การพึง่พาผูอ่ืน  (Independence)  และการให

ผูอ่ืนไดพึ่งพาตน  มีสวนชวยใหเกิดความมั่นคงทางดานจิตใจและสังคม  โดยปกตบิุคคลพยายามคงไว

ซึ่งความเปนตัวของตัวเองและยอมพึง่พาอาศัยผูอ่ืนในขอบเขตที่ตนเองและสังคมยอมรับ   

 จากทฤษฎีและแนวคิดเกีย่วกับการปรับตัวที่กลาวมาขางตน  จึงสรุปไดวาขบวนการปรับตัวของ

บุคคล  มีต้ังแตแรกเกิดจนถึงวัยชรา  ในแตละชวงอายุมคีวามสําคัญเกี่ยวเนื่องกันและมีอิทธพิลในชวง

อายุตอมา  การปรับตัวของบุคคลนั้นเกิดจากการเปล่ียนแปลงรางกาย  สังคมและส่ิงแวดลอม  ชวง

วัยรุนถือเปนชวงของการปรับตัวที่มีความสําคัญที่สุด  ไมวาจะเปนการปรับตัวดานรางกาย  การปรับตัว

ดานการเรียน  การปรับตัวทางสังคม  เพราะเปนพืน้ฐานในการปรับตัวในวัยตอมา  ในการดํารงชีวติ  

การทาํงาน  การมีครอบครัว  รวมทั้งเปนบุคคลที่รูจักตนเอง 
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2.3 สาเหตุของการปรับตัว 
      ผองพรรณ  เกิดพทิักษ  (2530:  71)  ไดกลาวไววา  ปญหาตาง ๆ  ในการปรับตัวอาจมี

สาเหตุแตกตางกนัไป  สาเหตุบางประการอาจเนื่องมาจากบุคคลนัน้เอง  หรือจากสภาพแวดลอมและ

เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเผชิญปญหา  โดยทัว่ไปบุคคลนั้นก็จะพยายามปรับตัวตอสภาพที่เปนปญหาที่

เขากําลังเผชญินั้นเพื่อใหสภาวะของความกดดัน  ความเครียด  ความวุนวายใจหรือความกงัวลใจคอย ๆ 

คล่ีคลายลงจนกระทั่งหมดไปในที่สุด  อยางไรก็ตามบุคคลบางคนไมสามารถขจัดปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึน

ใหหมดส้ินไปไดเมื่อเปนเชนนี้สภาวะความวุนวายใจหรือไมเปนสุขก็ยงัคงมีคงอยูตอไป  และอาจจะมี

ผลกระทบใหบุคคลนั้นตองสูญเสียความสมดุลในตนเอง  ซึง่อาจจะกอใหเกิดความแปรปรวนทางความรู  

ความคิด  และพฤติกรรม     

     กันยา  สุวรรณแสง  (2533:  65-66)  ไดกลาวถึง  สาเหตุทีท่ําใหเกดิการปรับตัวเกิดจาก

ปจจัยดังตอไปนี ้

     1.  แรงขับและความตองการ  (Drives  and  needs)  กลาวคือ  เมื่อบุคคลมีความตองการ

ไมวาจะมีความตองการทางกาย  ทางจิตใจ  ความตองการทั้งสองนีท้าํใหเกิดแรงขับใหมนษุยด้ินรน

แสวงหาเพื่อตอบสนองความอยากของตน  ถาเกิดอุปสรรคมาขัดขวางไมสามารถสนองความตองการ  

รางกายก็จะแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมาในรูปแบบตาง ๆ เพื่อคลายความกระวนกระวาย  ซึง่การ

แสดงพฤติกรรมเหลานี้เรียกวา  การปรับตัว 

     2.  แรงกระตุนทางสังคม  ทัง้นี้เกิดข้ึนเนือ่งจากมีการเปล่ียนแปลทางสังคมอยางรวดเร็ว  หรือ

จากการที่ส่ิงแวดลอมเปล่ียนแปลงไป  ทาํใหคนที่มีปญหาการปรับตัวใหทนัตามภาวะสังคมที่เปล่ียนไป  

เชน  การเปล่ียนแปลงของการเมือง  เศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  เปนตน  อันกอใหเกิดปญหาความคับของใจ  

ซึ่งตองอาศัยการปรับตัวดวยวิธีการตาง ๆ  

     3.  เจตคติ  ความสนใจ  จุดมุงหมายของชีวิตของตัวเองเปล่ียนแปลงไปจึงจาํเปนตองปรับ

พฤติกรรม 

     ศุภลัคน  จารุรัตนจรมร  (2534:  265)  ไดอธิบายสาเหตุของการปรับตัวไววา  สาเหตุทีท่ําให

บุคคลตองเกิดการปรับตัวมี  2  ประเภทใหญ ๆ ไดแก 

     1.  สาเหตุทางกายภาพ  เชน  อากาศรอนเกนิไป  หรืออากาศหนาวจัดเกนิไป  หรือรางกาย

ไดรับบาดเจ็บ  เปนตน  ทําใหรางกายตองปรับสภาพใหเขากับส่ิงแวดลอม  ซึง่เปนผลใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงทางรางกาย  และอาจปรากฏออกมาในลักษณะตาง ๆ เชน  ความเหนื่อยลา  ความเฉ่ือย

ชา  หรือความตกใจกลัว  เปนตน 

     2.  สาเหตุทางจิตวทิยา  แมจะไมมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงทางรางกายโดยตรง  แตกม็ี

ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน  ไดแก 



 30 

          2.1  ความคับของใจ  (Frustration)  หมายถึง  สภาวะที่เกิดข้ึนจากการมีอุปสรรคที่ทําให

ไมสามารถไปถึงเปาหมาย  ผลที่เกิดข้ึนเปนเหตุใหเกิดอารมณทางลบ  เชน  โกรธ  กลัว  วิตกกงัวล  

เครียด  ฯลฯ  ซึ่งสัมพนัธกับสรีระของบุคคล  ทาํใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ กัน  อุปสรรคหรือสาเหตุทีท่ําให

เกิดความคับของใจ  ไดแก 

      2.1.1  สาเหตุทางกายภาพ  (Physical  Factors)  เปนความคับของใจที่เกิดจาก

ส่ิงแวดลอมที่ไมมีชีวิตเปนอุปสรรค  ตัวอยางเชน  สภาพดินฟาอากาศ – ฝนแลง  น้าํทวม  เปนเหตุให

เกิดความคับของใจแกเกษตรกร  คนที่รีบเดินทางแตฝนตกหรือรถเสีย  ทาํใหลาชา  กอใหเกิดความคับ

ของใจแกคน ๆ นั้น  เปนตน 

      2.1.2  สาเหตุทางจิตวทิยา  (Psychological  Factors)  เปนความคับของใจซ่ึงเกิด

จากอุปสรรคดังนี ้

                2.1.2.1  สาเหตุทางสังคม  (Social  Factors)  เปนความคับของใจอันเปนผล

มาจากการอยูรวมกันเปนกลุม  หรืออยูในสังคมตองมีความสัมพนัธพึ่งพาอาศัยกนั  สาเหตุทางสังคม

ยอมกอใหเกิดความคาดหวัง  ความกดดันใหเกิดความคับของใจ  ตัวอยางเชน  เด็กที่มีนองใหม  ความ

รักความเอาใจใสจากมารดาจึงถูกแบงไป  ทาํใหเด็กเกดิความตองการทางใจและความตองการทาง

สังคม  หากเด็กไมไดรับการตอบสนองเต็มที่  ยอมกอใหเกิดความคับของใจ  เปนตน 

    2.1.2.2  สาเหตุสภาพสวนบุคคล  (Personal  Factors)  เปนความคับของใจ

อันเกิดจากความจํากัด  ความบกพรอง  หรือการขาดทางรางกาย  เชน  มีความพิการ  เกิดการเจ็บปวย

เปนเวลานาน  การขาดเสนหหรือความงาม  การขาดเชาวปญญา  เปนตน  หากวางเปาหมายไวเกนิ

สภาพสวนบุคคล  ยอมทําใหไมสามารถไปถึงเปาหมายได  ตัวอยางเชน  คนที่เชาวปญญาไมดี  เรียนไม

เกง  แตอยากเรียนระดับอุดมศึกษา  คนทีไ่มสวย  อยากเปนเทพ ี เปนตน 

          2.2  ความขัดแยง  (Conflict)  หมายถึง  สภาวะทีเ่กิดข้ึนมีสาเหตุ  2  สาเหตุข้ึนไป  ซึง่มี

ความสําคัญเทา ๆ กนั  เกิดข้ึนในเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกนั  และไมสามารถเลือกตอบสนองสาเหตุ

ทั้งหมดในคร้ังเดียวกนัได  จงึจําเปนตองเพียงสาเหตุใดสาเหตุหนึง่  ความขัดแยงนี้เกิดข้ึนเมื่อเหตุการณ

หรือเปาหมายที่ตองการทีพ่ึงปรารถนาทีน่าสนใจดึงดูดใจหลาย ๆ อยางเกิดข้ึนพรอมกนั  บุคคลตองการ

จะหลีกหนีทัง้หมด  แตก็จําเปนตองเลือกสภาพใดสภาพหน่ึง  นอกจากนี้ความขัดแยงยงัเกิดข้ึนเมื่อมี

เหตุการณหรือเปาหมายเดียวกัน  แตมทีั้งตองการ  ไมตองการ  พงึปรารถนา – ไมพงึปรารถนา  ดึงดูดใจ 

– ไมดึงดูดใจอยูรวมกนั  ทาํใหเกิดทัศนคติสองทางก้าํกึง่  สภาพการณเชนนี้เกิดข้ึนบอย ๆ ใน

ชีวิตประจําวัน  คนเราจะปรับตัวเมื่อเกิดความไมสบายใจ  ความวิตกกังวล  ความคับของใจ  และ

ความเครียด  
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     สรุปไดวาสาเหตุที่กอใหเกิดการปรับตัวของเราน้ันเกิดจากความตองการพืน้ฐาน  ไดแก  

ความตองการทางรางกาย  จิตใจและสังคม  เมื่อความตองการสมหวงัก็จะเกิดความรูสึกเปนสุขและถา

เมื่อใดความตองการไมสมหวังกจ็ะเกิดความรูสึกเครียด  วิตกกงัวล  เศราหมอง  ไมเปนสุข  สาเหตุตาง 

ๆ ดังกลาวนี้ลวนเปนแรงผลักดันใหบุคคลมีการปรับตัวเพื่อใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
     2.4  ประเภทของการปรับตัว 
 วารุณี  แจมกระจาย  (2540:  26)  ไดกลาวถึงประเภทของการปรับตัววา  แบบแผนพฤติกรรม

การปรับตัวของบุคคลข้ึนอยูกับอิทธพิลตาง ๆ มากมายหลายดาน  โดยมีภาวะทางกายในเชิงชวีวทิยา

เปนพืน้ฐาน  และมีปจจัยอ่ืนทางสภาวะแวดลอม  หรือสังคม  วัฒนธรรม  ลักษณะครอบครัว  เพือ่น  

โรงเรียน  และอุดมคติ  อีกทัง้สภาวะตาง ๆ อันประกอบข้ึนเปน  “คน”  ภายในตัวแตละบุคคลก็เปน

ปจจัยทีม่ีอิทธพิลรวมดวย  

กรพินธุ  วัฒนสุข  (2542:  5 - 6)  จาํแนกประเภทของการปรับตัวเปน  3  ประเภท  คือ 

  1.  การเผชิญปญหาแบบสู  หมายถึง  การเพิ่งความพยายาม  หรือหาวิธีการเพื่อเอาชนะ

อุปสรรค  หรือลงมือกระทําเพื่อแกปญหาการเรียน  โดยหาขอมูลเพิ่มเติม  พฒันาความสามารถของ

ตนเอง  ขอคําแนะนาํจากอาจารย  ขอคําอธิบายเพิ่มเติมจากผูสอน  เพิม่ความพยายามใหมากข้ึน

กวาเดิม  ปรับปรุงแกไขขอบกพรองของตนเอง  และอดทนตอความเหน็ดเหนื่อยในการฝกปฏิบัติ 

 2.  การเผชิญปญหาแบบรอมชอม  หมายถึง  การแกปญหาการเรียนโดยใชการผสมผสาน

วิธีการเผชิญปญหาแบบสูและแบบถอยหนเีขาดวยกนั  เชน  ขอรองใหเพื่อนที่เรียนเขาใจอธิบายเปนคร้ัง

คราว  ถามเพือ่นเปนคร้ังคราว  ปญหาเฉพาะหนาเปนคร้ังคราว  เรียนเทาที่เรียนได  ปรึกษาและขอ

กําลังใจจากเพื่อน  เปนตน 

 3.  การเผชิญปญหาแบบถอยหนี  หมายถึง  การหลีกเล่ียงปญหาหรือสถานการณที่กอใหเกิด

ความไมสบายใจ  โดยไมพยายามปญหาเหลานั้นดวยตนเอง  ไมสนใจปญหานั้น  ไดแก  ไมเขาช้ันเรียน  

ไมคนควาหาความรูเพิม่เติม  ชวนเพื่อนคุย  ไมวางแผนการเรียน  หลับในช้ันเรียน  ไมสนใจเรียน  แกลง

ปวย  หลบหนาอาจารย  ไมยอมแกไขชิ้นงาน  ใหเพื่อนทาํงานแทน  และไมทํางานที่ไดรับมอบหมาย  

เปนตน     
     2.5  ลักษณะของการปรับตัวที่ดี 
   กันยา  สุวรรณแสง.  (2533:  65)  กลาววา  การที่บุคคลจะปรับตัวใหเขากับเหตุการณไดดีนั้น  

ตองอาศัยการรักษาสมดุลทางอารมณเปนอยางมาก  ซึง่อาศัยหลกั  3  ประการ  ดังนี ้

    1.  หลักแหงความจริง  (Realism)  จะตองยอมรับและยึดหลักความจริง  กอนทําตองคิด

พิจารณาใหรอบคอบเสียกอนวามีเหตุผลและเปนทางทีเ่ปนไปไดจริง ๆ แลวจึงตัดสินใจกระทําลงไป  

มิฉะนัน้อาจจะตองสูญเสียบางประการ 
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    2.  หลักแหงความมีใจกลาพอ  (Commitment)  พรอมที่จะเผชิญกับความขัดแยง  

ตลอดเวลาทีก่าํลังดําเนนิไปสูจุดหมายปลายทางที่เราตองการ  ไมกลัวความยากลําบาก  ไมกลัวการ

เส่ียงอันตราย  ตองกลาหาญพอและพรอมที่จะเผชิญกบัเหตุการณที่เกิดข้ึนโดยไมหวั่นไหว  กลาเส่ียง 

    3.  การยอมรับตัวเอง  (Self - acceptance)  ตองพิจารณาดูตัวเองวามีความมุงหวังอะไร  มี

ความสนใจดานใดบาง  ตองรูจัดจุดออนของตนเอง  รูวาควรจะหลีกเล่ียงส่ิงใดบางทีจ่ะนาํไปสูความ

พลาดหวงั  และเรียนรูวาทาํอยางไรจึงจะอยูกับผูอ่ืนได  ตองยอมรับสภาพแหงความเปนจริงของตนเอง  

รูจักตนเองดี  ทั้งในดานความถนัดสามารถ  ความตองการและจุดออนของตน  จะไดประมาณไดวาควร

ดําเนนิการอยางไรจึงจะดีทีสุ่ด 

    วลัยพร  ชววัฒนาพงศ  (2546:  19)  สรุปลักษณะการปรับตัวที่ดีไววา  บุคคลที่มกีารปรับตัว

ไดควรมีลักษณะดังนี ้ คือ  กลาเผชิญความจริงเกี่ยวกบัชีวิต  รูจกัชีวติ  รูจักขอบเขตความสามารถของ

ตนเอง  มีความสามารถในการถายทอดความรูสึกนกึคิดของตนเองใหผูอ่ืน  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  

เห็นคุณคาตนเอง  มีความมัน่คงทางอารมณ  เขากับผูอ่ืนได  มวีุฒิภาวะสมกับวัย  สามารถปฏิบติัตาม

กฎระเบียบของสังคมไดอยางถูกตอง  ดําเนินชวีิตอยูบนรากฐานของมโนธรรม 

    สรุปไดวา  บุคคลที่ปรับตัวไดดี  ควรเปนผูที่เขาใจตนเองและผูอ่ืน  รวมทัง้สามารถเคารพและ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมไดอยางเหมาะสม  ไมสรางความวุนวายใหแกตนเองและผูอ่ืน 
      2.6  ลักษณะของการปรับตัวทีไ่มดี 

ประสาท  อิศรปรีดา  (2523:  206)  กลาวถึงการปรับตัวที่ไมดีวา  บุคคลจะแสดงพฤติกรรม

สัญญาณอันตรายที่สังเกตได  ดังนี ้

1. ขาดความรับผิดชอบและพึ่งพาผูอ่ืนมากไป 

2. มีความรูสึกไมเพียงพอ  และรูสึกวาตนเองมีปมดอยอยางรุนแรง 

3. แสดงออกในลักษณะกาวราว  และหยาบคาย 

4. ใชกลไกการปองกันตัวมากเกินไป  เชน  ใชเหตุผลเขาขางตนเอง  กลาวโทษผูอ่ืน  หรือฝน 

กลางวันมากเกินไป  เปนตน 

5. มีความกังวลใจ  วิตกกงัวล  และรูสึกวาไมอบอุนอยางมาก 

6. มีลักษณะตอตานอํานาจ  หรือเปนปฏิปกษตอสังคมมากเกนิไป 

นิภา  นธิยายน  (2530:  60)  ไดกลาวถึงลักษณะความยุงยากในการปรับตัววาปรากฏอาการ

ดังตอไปนี้ 

1. อาการเครงเครียด 

2. อาการเจ็บปวยทางกาย 

3. พฤติกรรมเบ่ียงเบนจากมาตรฐานของสังคม 
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4. ความหยอนสมรรถภาพในการดําเนนิชวีิต 

    สรุปไดวา  บุคคลที่ปรับตัวไมไดจะขาดความมัน่ใจในตนเอง  ตองพึ่งพาคนอ่ืนอยูเสมอ  มัก

เจ็บปวยโดยไมมีสาเหตุ  มพีฤติกรรมที่ผิดแปลกไปจากมาตรฐานของสังคม 

     จากลักษณะการปรับตัวดังที่ไดกลาวมาขางตน  สรุปไดวา  บุคคลที่สามารถปรับตัวไดดีนั้น  

คือ  การที่บุคคลสามารถทีจ่ะเขาใจตนเอง  ทัง้ทัศนคติ  ความสามารถ  บุคลิกภาพของตนเอง  รวมทัง้

สามารถที่จะอยูรวมกับบุคคลอ่ืน ๆ  ในสังคมไดอยางมีความสุข  และสามารถมีปฏิสัมพันธที่ดีตอบุคคล

อ่ืนได  ที่สําคัญเม่ือบุคคลนั้นอยูในสถานการณที่เปนปญหาหรือวิกฤติ  บุคคลนั้นสามารถที่จะปรับตัว

และอยูในสถานการณนั้นได  โดยไมทาํใหตนเองและบุคคลอ่ืนเดือดรอน 

     ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําทฤษฏีการปรับตัวของรอย  (Roy’s  Adaptation  Model)  มา

ใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย  รอยไดวิเคราะหความตองการพื้นฐานของมนุษย  ซึง่เชื่อวามนุษยตอง

มีการปรับตัวเพื่อคงไวซึง่ความตองการพืน้ฐานทีเ่ปนดัชนีบงช้ีความมั่นคงของชีวิต  ซึง่ไดจากการที่

บุคคลมีความม่ันคงทางดานรางกายและความม่ันคงทางดานสังคม  สามารถแสดงออกมาเปน

พฤติกรรม  ซึ่งเปนผลจากกลไกการควบคุมและกลไกการรับรู   

 
3.  บุคลกิภาพ 
     3.1  ความหมายของบุคลิกภาพ 
  คําวา  “บุคลิกภาพ”  หรือ  Personality  มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา  Persona  ซึ่งมี

ความหมายวา  Mask  แปลวา  หนากาก  สําหรับตัวละครใชสวมหนาเวลาแสดงออกโรง  เพื่อจะแสดง

ตามบทบาททีก่ําหนดใหในละครกรีกและโรมัน  บุคลิกภาพของคนเหมือนหนากากตัวละคร  เพราะใน

ชีวิตจริงบุคคลยอมแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ในสถานการณที่แตกตางกนัออกไปเชนเดียวกนั 

 การใหนิยามของคําวา  “บุคลิกภาพ”  มีความหลากหลายมากมาย  เพราะบุคลิกภาพมีความ

แตกตางกนัไปในแตละบุคคล  ดังนั้น  นักวิชาการจึงใหความหมายทีแ่ตกตางกนัออกไปตาม

ประสบการณของตน 

 ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ  (2543:  216)  กลาววา  บุคลิกภาพ  หมายถงึลักษณะโดด

เดนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ซึ่งแสดงออกแบบนั้นอยูประจํากับสถานการณเฉพาะอยางจนเกิดเปนนิสัย

ถาวร 

 โสภา  ชปลมนัน  (2539:  23)  กลาววา  บุคลิกภาพคือลักษณะประจําตัวของแตละบุคคล  ซึง่มี

ผลตอบุคคลนั้น ๆ ในดานการเก่ียวของสัมพันธกับบุคคลอ่ืน  และตอการแสดงพฤติกรรม  บุคลิกภาพ

เปนส่ิงชวยสงเสริมหรือขัดขวางความสําเร็จในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานการทาํงานหรือในเร่ืองการ
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 พสุ  เดชะรินทร  (2536:  88)  กลาววา  การที่แตละคนมบีุคลิกภาพที่แตกตางกนัออกไป  ยอม

นําไปสูความสามารถที่จะตอตานและรับมอืกับความเครียดแตกตางกนัไป  บุคลิกภาพมีสวนเกี่ยวของ

กับความเครียด  และความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพและความเครียดที่รูจักกนัแพรหลายที่สุดก็คือ  

ความสัมพันธระหวางความเครียดกับบุคลิกภาพแบบ A หรือ B  จากการวจิัยที่ทาํกันอยางแพรหลาย

พบวา  มนษุยโดยสวนใหญแลวจะสามารถแบงบุคลิกภาพออกเปน  2  ประเภท  ไดแก  บุคลิกภาพแบบ  

A  และบุคลิกภาพแบบ  B 

     ศรีเรือง  แกวกงัวาน  (2539:  5-6)  ใหความหมายวา  บุคลิกภาพคือ  ลักษณะเฉพาะตัวของ

บุคคลในดานตาง ๆ ทั้งสวนภายนอกและภายใน  โดยสวนภายนอกคือ  สวนทีม่องเหน็  เชน  รูปราง

หนาตา  กริยามารยาท  การแตงตัว  วธิีการพูดจา  สวนภายใน  คือ สวนที่มองเหน็ไดยาก  แตอาจทราบ

ไดโดยการอนมุาน  เชน  สติปญญา  อารมณ  ความถนัด  ลักษณะตาง ๆ ของบุคลิกภาพไมสามารถ

แยกออกเปนสวน ๆ ออกจากกันและกนัไดโดยเด็ดขาดทุก ๆ สวนของบุคลิกภาพตางมีความสัมพันธกัน

และมีผลกระทบตอกัน  บคุลิกภาพของมนุษยถูกหลอหลอมทีเ่ปนนามธรรมและวตัถุ  บุคลิกภาพของ

บุคคลมีทั้งสวนที่เปนพื้นผิวและสวนที่เปนนิสัยที่แทจริง  บางสวนของบุคลิกภาพถูกซอนเรนหรือปดบัง

โดยจงใจและไมจงใจ  บุคลิกภาพของบุคคลมีทั้งสวนรวมซึ่งเปนลักษณะสากลและสวนที่เปนลักษณะ

เฉพาะตัว 

     จากคําจํากัดความดังกลาว  สรุปไดวา  บุคลิกภาพ  หมายถึง  ผลรวมของพฤติกรรมทั้งหมดของ

บุคคลทั้งทีเ่ปดเผยและซอนเรน  อันไดแก  ลักษณะทาที  การแสดงออก  รูปรางหนาตา  ความรูสึกนึก

คิด  ฯลฯ  และพฤติกรรมตาง ๆ ที่แสดงออกน้ันจะตองมลัีกษณะเฉพาะในแตละบุคคล  ซึ่งมีผลตอการ

กําหนดแบบแผนวิธกีารคิดและพฤติกรรมของบุคคล  และบุคลิกภาพของบุคคลจะเปนเชนใดนั้น

ยอมข้ึนอยูกับสังคม  วัฒนธรรมและการรับรูตนเอง  (Self - Concept)  ดังนั้นแตละบุคคลจึงมี

บุคลิกภาพที่แตกตางกนั 
 3.2 ทฤษฎีบคุลิกภาพและพัฒนาการของบุคลิกภาพ 

  “บุคลิกภาพ” คนสวนใหญมักคิดวาเปนลักษณะเฉพาะของบุคคล ทีท่ําใหคนอ่ืนประทับใจ ซึง่

หมายถงึบุคลิกภาพที่ดีหรือมีประสิทธิภาพ  (Lazarus.  1971:  1)  บุคลิกภาพเปนเร่ืองที่มีขอบเขต

กวางขวางมาก โดยครอบคลุมลกัษณะตางๆของบุคคล เชนพฤติกรรม เจตคติ คานยิม แรงจูงใจ 

ความสามารถทางสติปญญา และความเช่ือ ซึ่งเปนการยากท่ีจะศึกษาบุคลิกภาพไดครบถวน ดวยเหตุนี้

นักจิตวทิยาและนักการศึกษาจึงศึกษาบุคลิกภาพดานใดดานหนึ่งตามความสนใจของตนมากกวาที่จะ
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   1.  กลุมที่ใชวิธีการศึกษาพฤติกรรมของแตละบุคคล  (Idiographic  approach)  นักจิตวทิยา

ในกลุมนี้  ไดแก มนูน (Munn.  1969)  วัตสัน  (Gilmer.  1970;  citing Watson n.d.)  กิลเมอร  

(Gilmer.  1970)  และออลพอรต  (Allport.  1937) 

   กลุมนี้ไดใหความหมายของบุคลิกภาพวา หมายถึง ลักษณะสวนรวมของบุคคล ลักษณะ

ภายนอกที่ปรากฏ การรับรูตนเอง เปนลักษณะเฉพาะที่สามารถวดัได และมีความถาวรเปนหนวย

ผสมผสานทีท่รงพลังของระบบทางกาย และจิตใจในตัวบุคคล ซึง่กาํหนดลักษณะการปรับตัวเปนแบบ

เฉพาะของบุคคลที่มีตอส่ิงแวดลอมและเกิดจากการที่บคุคลพยายามพัฒนาตนเองตามศักยภาพที่มีอยู  

    2.  กลุมที่ใชวิธีการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลโดยรวม  (Nomothetic Approach) 

นักจิตวทิยากลุมนี้  ไดแก แคทเทลล  (Cattell)  กิลฟอรด  (Guilford)   และเอ็ดเวิรด (Edward)  (Aiken. 

1991:  323 - 325) 

    กลุมนี้ไดใหความหมายของบุคลิกภาพวา  หมายถึง  ส่ิงที่ชวยใหทาํนายไดวาบุคคลจะทาํ

อยางไรในสถานการณทีก่ําหนดใหเปนลักษณะนิสัย (Traits) ที่รวมกันเปนแบบฉบับเฉพาะตัวของแตละ

บุคคล และเนนวาบุคลิกภาพเกิดจากโครงสรางทางกายภาพและประสบการณในอดีต อันมีผลตอ

โครงสรางทางอารมณและลักษณะนิสัยของบุคคลนั้น   
  3.3  ปจจัยที่มีผลตอบุคลิกภาพ 

     ผองพรรณ เกิดพทิักษ  (2530:  41-44)   กลาววา  ปจจัยที่มีผลตอบุคลิกภาพประกอบดวย

พันธกุรรม ส่ิงแวดลอม และชวงเวลาของชวีิตของบุคคล กลาวคือ 

     1.  พันธุกรรม  ส่ิงที่ถานทอดทางพันธกุรรม สวนมากเปนลกัษณะทางกายภาพ เชน ความสูง

ตํ่า ลักษณะเสนผม สีของผิว ชนิดของโลหติ โรคภัยไขเจ็บบางชนิด และขอบกพรองทางกายบางชนิด 

เชน ตาบอดสี ศีรษะลาน นิว้เกิน มือติดกัน ฯลฯ ซึ่งลักษณะทางกายเหลานี้เปนอิทธพิลของพนัธกุรรมที่มี

ตอบุคลิกภาพของบุคคลทั้งส้ิน 

     2.  ส่ิงแวดลอม  มีอิทธพิลตอพัฒนาการของมนุษยทัง้ทางรางกาย จิตใจ และบุคลิกภาพ 

สําหรับส่ิงแวดลอมที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอการพัฒนาการทางกาย ทางจิตใจและบุคลิกภาพคือบุคคล

อ่ืนๆรอบตัวเรา ครอบครัว กลุมคนและวัฒนธรรม ส่ิงแวดลอมที่มนษุยคนอ่ืนๆนีม้ีอิทธิพลอยางมากตอ

การพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ และพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย 

     3.  ชวงเวลาของชีวิตมนษุย   แสดงถงึระดับพัฒนาทางรายกายและจิตใจอันเกิดจากอิทธิพล

รวมระหวางพนัธุกรรมและส่ิงแวดลอม ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน และแมวาระยะสําคัญของพัฒนาการ

ของพัฒนาการของมนุษยสวนมากจะอยูในชวงชีวิตวัยเด็กเปนสวนมาก 
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      พสุ  เดชะรินทร  (2536:  88)  กลาววา  การที่แตละคนมีบุคลิกภาพที่แตกตางกนัออกไป

ยอมนาํไปสูความสามารถทีจ่ะตอตานและรับมือกับความเครียดแตกตางกนัไป  บคุลิกภาพมีสวน

เกี่ยวของกับความเครียด  และความสัมพนัธระหวางบุคลิกภาพและความเครียดที่รูจักกันแพรหลายที่สุด

ก็คือ  ความสัมพันธระหวางความเครียดกบับุคลิกภาพแบบ  A หรือ B  จากการวจิัยที่ทาํกนัอยาง

แพรหลายพบวา  มนุษยโดยสวนใหญแลวจะสามารถแบงบุคลิกภาพออกเปน  2  ประเภท  ไดแก  

บุคลิกภาพแบบ  A  และบุคลิกภาพแบบ  B 

       อุษา  เชาวลิต  (2540:  186)  กลาววา  บุคคลที่ดีตองมีลักษณะบคุลิกภาพทั้งแบบเอและ

แบบบี  คือ  เปนผูมีความกระตือรือรน  คลองแคลววองไว  มีความรับผิดชอบ  มีการตัดสินใจดี มี

แผนการทํางาน  มีความเช่ือมั่นในตนเอง  ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  มีความกลาหาญ  มีความรา

เริงแจมใส  มสีติรอบคอบ  มีความมั่นคงทางอารมณ  มีความเหน็อกเห็นใจผูอ่ืน  มคีวามสุภาพเรียบรอย  

มีความเปนระเบียบ  มีความอดทนเสียสละ  และมีความยืดหยุนรอคอยได 

      ประวัติความเปนมาของบุคลิกภาพแบบเอและบุคลิกภาพแบบบี 

      บุคลิกภาพแบบเอ เปนบุคลิกภาพที่คนพบในราว ค.ศ. 1960  อันเนื่องมาจาก โรสแมน 

(Roseman)  ไดเร่ิมสังเกตอาการผูปวยโรคหัวใจวา มีบคุลิกภาพบางอยางที่แปลกไปจากผูปวยโรคอื่นๆ 

จากการสังเกตการณบางอยางในคลินกิโรคหัวใจของเขาพบวา เกาอ้ีที่ผูปวยโรคหวัใจนัง่ตรวจนัน้มีรอย

ลึกตรงขอบเกาอ้ี ซึ่งทําใหเขาคิดวา คนเชนนี้จะตองเปนคนรีบรอน เพราะคนที่ทาํอะไรรีบรอนมักนัง่เกาอ้ี

แคตรงขอบเพื่อจะไดลุกข้ึนโดยเร็ว คลายกับลักษณะของคนพรอมที่จะเคล่ือนไหวไดทนัท ี จากนัน้

ความคิดนีท้ําใหเขาคิดวา นาจะมีบคุลิกภาพบางอยางที่เปนปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจ ซึ่ง

สอดคลองกับการสังเกตของเขาอีกวา ผูปวยโรคหวัใจบางคนนัน้ไมมปีจจัยเสี่ยง (Risk Factor) ทีเ่คยเชื่อ

กันวา เปนสาเหตุสําคัญของโรคหัวใจเลย แตเดิมนั้นพบวาการมีโคเรสเตอรอลสูง ความดันโลหิตสงู การ

สูบบุหร่ี การเปนโรคเบาหวาน และความอวน เปนปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจ และในท่ีสุดกพ็บวามี

บุคลิกภาพชนดิหนึง่ซึ่งมีผลตอมาทาํใหเขาเชื่อวาเปนบุคลิกภาพแบบเอ และบุคลิกภาพตรงขามเรียกวา

เปนบุคลิกภาพแบบบี การคนพบบุคลิกภาพแบบเอนัน้ ถือวาเปนการคนพบที่สําคัญ เพราะบุคลิกภาพ

แบบเอ เปนปจจัยเส่ียงกวาปจจัยทางกายภาพทุกปจจัย ถาเปรียบเทียบระหวาง ผูเปนเบาหวาน โรค

ความดันโลหติสูง หรือโรคไขมันในหลอดเลือดสูงกับคนที่มีบุคลิกภาพแบบเอแลว คนที่มบีุคลิกภาพแบบ

เอจะถือวาเปนปจจัยเส่ียงทีสุ่ดของการเกดิโรคหัวใจ  (รังสิต หรมระฤก.  2532:  10) 

         เจนกนิสกลาวถึงลักษณะบุคลิกภาพแบบเอวาเปนลักษณะภายในที่ผลักดันใหบุคคลมี

ความตองการพัฒนาตนเอง  อาจมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการศึกษาตอ  และจิตลักษณะอ่ืน ๆ ที่มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการศึกษาตอ   
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สรุปลักษณะของบุคลิกภาพแบบเอและแบบบีไดดังนี ้

         บุคลิกภาพแบบเอ (Type a Behavior Pattern Personality) หมายถงึบุคลิกภาพเรงรอน

ชอบแขงขันและกาวราว ชอบทํางานใหไดมากๆ ในเวลานอยมีความรูสึกเวลาผานไปอยางรวดเร็ว มี

ความมานะพยายามในการทํางานอยางใดอยางหนึง่ใหประสบความสําเร็จ ชอบฝาพันอุปสรรคตางๆ 

เพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผล ชอบทาํงานดวยความรวดเร็ว ทนไมไดกับการทาํงานลาชา มีความตองการ

พักผอนนอยกวาคนอ่ืน และกระตุนใหเกิดความรูสึกไดงาย 

         คนที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบ  A  จะมีแนวโนมเกิดความเครียดไดมาก  เนื่องจาก 

         1.  บุคคลเหลานี้ชอบที่จะทํางานตลอดเวลา  และชอบทาํงานภายใตความกดดัน  หรือ

เงื่อนไขตาง ๆ  

         2.  บุคคลเหลานี้ชอบที่จะเอางานกลับไปทําที่บาน  หรือในชวงวันหยุดสุดสัปดาห 

         3.  บุคคลเหลานี้ชอบที่จะแขงขันกบัตนเอง  และตั้งมาตรฐานตาง ๆ ไวสูง 

         4.  บุคคลเหลานี้มักจะมีความหงุดหงิด  ไมสบายใจ  เกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการ

ทํางานและมักจะอารมณเสียเกี่ยวกับการทํางานของผูอ่ืนโดยเฉพาะ 

บุคลิกภาพแบบบี  (Type b behavior pattern personality)  หมายถงึ  บุคลิกภาพทีม่ี

ความผอนคลาย ไมรีบรอนและไมกาวราว  มีลักษณะเฉื่อย ๆ  เหนื่อยๆ ชอบการพกัผอนและดําเนินชวีิต

แบบงาย ๆ  ไมคอยการทํางานในเวลาอันรีบดวน  

         การวัดบุคลิกภาพแบบเอและบุคลิกภาพแบบบี 

         การวัดบุคลิกภาพทั้ง 2 แบบนี้ปจจุบันมี 3 แบบวัด  คือ (อัจฉรา วงศวัฒนามงคล.  2533:  

21)  

         แบบวัดที่ 1  แบบสัมภาษณอยางมโีครงสราง (Structured Interview : SI ) ประกอบดวย 

คําถาม 25 ขอ เปนการถามโดยผูตอบรายงานพฤติกรรมตนเองในสถานการณตาง ๆ ที่ทาํใหคนที่มี

บุคลิกภาพแบบเอไมสามารถทนได เชนสถานการณทีท่ําใหเกิดความโกรธ สถานการณที่มีการแขงขัน

อยางมาก ตัวอยางคําถามไดแก “ทานมีความรูสึกอยางไร ถาตองรวมงานกับคนทีท่าํงานลาชา และตอง

รอคอนเปนเวลานาน”  โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาอาสาสมัครทีเ่รียนวิชาจิตวทิยาเบ้ืองตน ผลที่ได

จากแบบวัดนีส้รุปไดวา คนที่มีบุคลิกภาพแบบเอ รายงานวาตนเองกาวราว โมโหงาย มุงสมัฤทธิ์ สุขุม 

ทํางานหนักมากกวาคนที่มลัีกษณะบุคลิกภาพแบบีแบบสัมภาษณนี้เปนการวัดการแสดงออกทาง

กายภาพ 

แบบวัดที่ 2  มาตรวัดลักษณะบุคลิกภาพแบบเอ แบบของเฟรมมิง่แฮม (Framingham 

Type A Scale:  FTAS) เปนแบบวัดรายงานตนเอง เชนเดียวกับแบบวดัที่ 1 ประกอบดวยความถาม 10 
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แบบวัดที่ 3  แบบสํารวจการกระทาํของเจนกินส  (Jenkins Activity Survey หรือ JAS)  

อัจฉรา  วงศวฒันามงคล  (2533:  21)  และชมพนูุท  พงษศิริ  (2545:  8-9)   ไดสรางแบบสอบถาม

บุคลิกภาพ  โดยปรุงปรุงมาจากแบบสํารวจการกระทํากจิกรรมของเจนกนิส  ประกอบดวย  ขอคําถาม  

20  ขอ  เปนแบบสอบถามปรนัยและไดวิเคราะหคุณภาพของแบบสอบถามดังกลาว  ซึง่แบบสอบถาม

จะสอบถามความรูสึกของบุคคลที่มีตอสถานการณการแขงขัน  ปรากฏวา  คนที่ไดคะแนนจาก

แบบสอบถามนี้สูงจะเปนบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบ A  สวนผูที่ไดคะแนนแบบวัดนี้ตํ่าจะเปนบุคคลที่มี

บุคลิกภาพแบบ B 

         ดังนัน้ผูวจิัยจึงสนใจวาบุคลิกภาพจะเปนอีกตัวแปรหนึง่ทีม่ีความเกี่ยวของกับความเครียด

และการปรับตัวของนิสิตชัน้ปที่  1  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จงึทาํการศึกษาตัวแปรดานนีด้วยอีก

ตัวแปรหนึง่ 

 
4.  การอบรมเลี้ยงดู 
     4.1  ความหมายของการอบรมเลีย้งดู 
              เซยีรและคณะ  (Sears;  et al.  1957)  กลาววา  การอบรมเล้ียงดูเปนกระบวนการตอเนื่อง

ตลอดวัยเด็ก  ซึ่งจะผลบางประการตอพฤติกรรมของเด็ก  ในปจจุบนัและศักยภาพของการกระทาํใน

อนาคต  ดังนัน้พฤติกรรมทีแ่สดงออกของบุคคลสวนหนึง่จึงเปนผลสืบเนื่องมาจากการอบรมเล้ียงดูของ

พอแมในสถาบันครอบครัวอันเปนสถาบันทางสังคมอันดับแรกที่เด็กเปนสมาชิก  ซึง่การอบรมเล้ียงดูเด็ก

ไดเหมาะสมเพียงใดนั้น  พอแมจําเปนตองประพฤติปฏิบัติใหสอดคลองกับการพัฒนาของเด็กในแตละ

วัย  และในแตละสถานการณแวดลอม 

    ดวงเดือน  พันธมุนาวนิ,  อรพินทร  ชูชม  และงามตา  วนนิทานนท  (2528:  38)  ไดให

ความหมายของการอบรมเลี้ยงดูวา  หมายถึง  การที่ผูใกลชิดเด็กมีการติดตอเกี่ยวของกับเด็กทั้ง

ทางดานคําพดูและการกระทํา  ซึง่เปนการส่ือความหมายตอเด็กทั้งทางดานความรูสึก  และอารมณของ

ผูกระทําตลอดจนเปนทางทีผู่เลี้ยงดูสามารถจะใหรางวัลและลงโทษเด็กได  นอกจากนัน้ยังเปนโอกาสให

เด็กไดดูแบบอยางการกระทาํของผูเล้ียงดูตนเอง 

    มุสเซน  (Mussen.  1963:  71-73)  กลาววา  การอบรมเล้ียงดูในระยะตนของชีวติควรมี

พื้นฐานของความรัก  และความอบอุนเปนสําคัญ  โดยการเรียนรูทางสังคมคร้ังแรกของเด็กจะเกดิข้ึน

จากการมีความสัมพนัธกับสมาชิกในครอบครัว  ดังนั้นสภาพแวดลอม  วิธกีารอบรมเล้ียงดู  ทัศนคติ  
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    บัลดวิน  (BaIdwin.  1980:  499)  กลาววา  ลักษณะบุคลิกภาพทั้งหมดของเด็กเปนผลมา

จากการอบรมเล้ียงดูของพอแม  และพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กมีความสัมพนัธกับวธิีการอบรม

เล้ียงดู  และวิธีการลงโทษของพอแมโดยตรง  ซึง่พอแมที่ใชวิธกีารลงโทษทางกายกับเด็กบอยคร้ัง  และ

รุนแรงมากข้ึนตามลําดับจะมผีลใหเด็กแสดงพฤติกรรมกาวราว  และพฤติกรรมตอตานสังคม 

     สรุปไดวาการอบรมเล้ียงดู  หมายถึง  การที่บิดามารดา  หรือผูดูแลปฏิบัติตอเด็ก  และการ

เรียกรองใหเด็กปฏิบัติตอตน  และผูอ่ืนในทํานองตาง ๆ ปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่องในชีวิตเด็ก  ทํา

ใหเด็กไดเรียนรูส่ิงตาง ๆ รอบตัว  และเลียนแบบการกระทําตาง ๆ ของผูอบรมเล้ียงดู 
4.2 ความสาํคัญของการอบรมเลี้ยงดู 

     ในการอบรมเล้ียงดูของพอแมมีความสมัพันธกับบุคลิกภาพทุกดานของลูก  ซึ่งความคิดนี้

ปรากฏในทฤษฎีจิตวิทยาทีสํ่าคัญ ๆ เชน 

     สวนทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของอิริคสัน  (Erikson.  1968:  96-99)  และดวงเดือน  

พันธมุนาวนิ,  อรพินทร  ชูชม  และงามตา  วนนิทานนท  (2528:  5)  กลาววา  เด็กทารกที่ไดรับความสุข  

ความพอใจจากการดูแลอยางใกลชิดของมารดามาต้ังแตแรกเกิด  จะทาํใหเด็กเกิดความรูสึกรักใครไวใจ

มารดา  และเมื่อเติบโตข้ึนจะเผยขยายความรูสึกรักใครไววางใจนี้ไปยงัผูอ่ืน  และสภาพแวดลอมที่

แปลกใหมซึง่จะทาํใหเด็กสามารถปรับตัวไดดีในเวลาตอมา  เกี่ยวกับการมีสุขภาพจิตที่ดีของเด็ก

โดยตรง 

       นอกจากแนวความคิดของนักทฤษฎีบุคลิกภาพทั้ง  2  คน  ดังกลาวแลวยังมนีักจิตวิทยาคน

อ่ืน ๆ ใหความสําคัญในเร่ืองนี้ไวเชน 

                 มสุเซน  (Mussen.  1963:  71-73)  กลาววา  การอบรมเล้ียงดูในระยะตนของชีวิตควรมี

พื้นฐานของความรัก  และความอบอุนเปนสําคัญ  โดยการเรียนรูทางสังคมคร้ังแรกของเด็กจะเกดิข้ึน

จากการมีความสัมพนัธกับสมาชิกในครอบครัว  ดังนั้นสภาพแวดลอม  วิธกีารอบรมเล้ียงดู  ทัศนคติและ

คานิยมของพอแมจึงผลโดยตรงตอการพฒันาการดานตาง ๆ รวมทั้งลักษณะนิสัยของเด็กในอนาคตของ

เด็กตอไปดวย 

       บัลดวนิ  (Baldwin.  1980:  499)  กลาววา  ลักษณะบุคลิกภาพทัง้หมดของเด็กเปนผลมา

จากการอบรมเล้ียงดูของพอแม  และพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กมีความสัมพนัธกับการอบรมเล้ียง

ดูและวิธีการลงโทษของพอแมโดยตรง  ซึ่งพอแมที่ใชวิธกีารลงโทษทางกายกับเด็กบอยคร้ังและรุนแรง

มากข้ึนตามลําดับจะมีผลใหเด็กแสดงพฤติกรรมกาวราว  และพฤติกรรมตอตานสังคม 
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                 สรุปวา  นักจิตวทิยาตางมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา  การอบรมเล้ียงดูที่เหมาะสมจากพอ

แมเปนปจจัยสําคัญในการหลอหลอมบุคลิกภาพของเด็กใหมีการพัฒนาการไปในทางที่ดีงามและใน

ทํานองเดียวกนัการอบรมเล้ียงดูที่ไมเหมาะสมก็จะทําใหบุคลิกภาพของลูกเสียหายได 
4.3  รูปแบบของการอบรมเลีย้งดู 
       นักจิตวทิยาหลายทานไดทําการวิจัยถงึลักษณะของการอบรมเล้ียงดูออกเปนประเภทตาง ๆ 

ตามวิธกีารและจุดประสงคของแตละงานวิจัย  ดังเชน 

       เฮอรลอค  (Hurlock.  1973:  303-304)  ไดแบงลักษณะการควบคุมวัยรุนขงพอแมที่สงผล

ตอสัมพันธภาพในครอบครัว  และบุคลิกภาพของวัยรุนอกเปน  4  แบบดังนี ้

       1.  แบบเขมงวดกวดขัน  (Authoritarian  Control)  ในบานที่เขมงวดกวดขันจะทําใหวัยรุน

เปนคนที่ยอมตาม  และกลัวที่จะตองรับผิดชอบตอส่ิงตาง ๆ ซึ่งจะทาํใหเกิดความขัดแยงกับพอแมที่

คาดหวงัใหความรับผิดชอบมากข้ึนตามวยั  ในขณะทีว่ยัรุนเช่ือฟงคําส่ังสอนของพอแมนั้น  วัยรุนจะเกิด

ความไมพอใจพอแมข้ึนเร่ือย ๆ การเล้ียงดูแบบนี้จะขัดขวางไมใหวยัรุนเปนตัวของตัวเองตามที่เขา

ตองการ  ดวยเหตุผลนีว้ัยรุนจึงสะสมความขุนเคืองใจอยางรุนแรง  และจะแสดงการตอตานโดยการไม

พูดไมจากับพอแมหรือไมปรึกษาหารือ  ไมขอคําแนะนาํเมื่อเวลามีปญหา  ซึง่ผลของการควบคุมเขมงวด

กวดขัน  จะทาํใหเกิดความบาดหมางที่รุนแรงระหวางวัยรุนกับพอแมได   

       2.  แบบประชาธิปไตย  (Democraic  control)  วัยรุนที่ไดรับการควบคุมแบบประชาธิปไตย

จะมีสัมพนัธภาพที่ราบร่ืนกบัผูปกครองไดมากกวาแบบแรก  จากการที่วัยรุนชืน่ชมและยอมรับนบัถือใน

ตัวพอแม  จะทําใหวัยรุนอยากเขาหาพอแมเพื่อปรึกษาหารือหรือเวลาที่มีปญหา  วยัรุนจึงมีทัศนคติที่ดี

ตอพอแมมากกวาวัยรุนที่ไดรับการควบคุมแบบเขมงวดกวดขัน  นอกจากนี้วัยรุนจะชื่นชมชวีิตในบาน  

ชื่นชมในสิ่งทีพ่อแมทาํให  และไมลังเลทีจ่ะแสดงออกถึงความยอมรับนับถือและความช่ืนชมที่เขามีตอ

พอแม  ผลก็คือทําใหบรรยากาศของบานมีความอบอุนและมีการยอมรับ 

     3.  แบบปลอยปละละเลย  (Permissiveness)  คือไมมีการควบคุม  ผลของการไมควบคุม

แบบนี้จะทําใหวัยรุนไมยอมรับนับถือในตัวพอแม  ไมชืน่ชมยนิดีในส่ิงทีพ่อแมทาํใหมีแรงจูงใจทีจ่ะชวย

ตัวเองในการดําเนนิชีวิต  วยัรุนจึงคาดหวงัแบบเหน็แกตัวใหพอแมทาํอะไรในขณะทีเ่ขาทาํอะไรตอบ

แทนพอแมเพยีงเล็กนอยหรือไมตอบแทนอะไรเลย  วัยรุนที่ไดรับอนุญาตใหทาํอะไรก็ได  ตามใจทกุอยาง

จะรูสึกไมปลอดภัยและไมมีความมัน่ใจ  เมื่อใดที่วัยรุนทําส่ิงที่ผิดเขาจะรูสึกขุนเคืองใจตอตานพอแม  

และตําหนิวาเปนความผิดของพอแมที่ไมแนะนาํหรือหามปรามเขา 

     4.  แบบไมสม่ําเสมอ  (Inconsistent  control)  การควบคุมไมสม่ําเสมอไมวาจะเปนการ

ควบคุมแบบผอนผัน  หรือแบบเขมงวดกวดขัน  เมื่อวัยรุนรูสึกวาไมไดรับความยุติธรรมจากความไม

สม่ําเสมอจากพอแม  วัยรุนและญาติพี่นองจะชวยทําการตอตานพอแมและปกปองวัยรุนที่ไมไดรับความ
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      ดวงเดือน  พันธมุนาวนิ,  อรพินท  ชชูม  และงามตา  วนนิทานนท  (2528:  3-5)  แบงการ

อบรมเล้ียงดูเด็กตามแบบสังคมไทยออกเปน  5  ประเภท  คือ 

      1.  การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนนุ  หมายถงึ  การที่บิดามารดารายงานวาเปนการปฏิบัติ

ตอบุตรตน  ไดแสดงความรักใคร  เอาใจใสทุกขสุขของบุตร  มีความใกลชิดและไดทํากจิกรรมตาง ๆ 

รวมกับบุตร  ใหการชวยเหลือสนับสนนุและยอมรับในความสามารถของบุตร  การอบรมน้ีเปนการใหใน

ส่ิงที่บุตรตองการ  ดังนัน้บุตรที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบนี้จะใหความรัก  ความสําคัญตอบิดามารดา  

ยอมรับการอบรมส่ังสอนโดยงาย  มีความรับผิดชอบใหความรวมมือกับผูอ่ืนมาก  และมีเหตุผลเชิง

จริยธรรมสูง 

      2.  การอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล  หมายถงึ  บิดามารดาท่ีอธิบายใหเหตุผลแกบตุรใน

ขณะที่มีการสงเสริม  หรือขัดขวางการกระทําของบุตรหรือลงโทษบุตร  มีการใหรางวัลและลงโทษบุตร

อยางเหมาะสมการกระทําของบุตรมากกวาที่จะปฏิบัติตอบุตรตามอารมณของตนเอง  ซึ่งการอบรม

เล้ียงดูวธิีนี้จะชวยใหบุตรไดเรียนรู  และรับทราบถงึส่ิงทีค่วรทําหรือไมควรทํา  มีความสํานกึในหนาที่

ความรับผิดชอบสูง  และสามารถตานทานส่ิงยั่วยุได 

      3.  การอบรมเล้ียงดูแบบควบคุม  หมายถึง  การออกคําส่ังใหเด็กทาํตามแลวผูใหญคอย

ตรวจตราใกลชิด  วาทาํตามที่ตนตองการหรือไม  ถาไมทําตามก็จะลงโทษเด็ก  ซึง่การอบรมเล้ียงดูแบบ

นี้จะยับยั้งการพึ่งตนเอง  และความคิดสรางสรรคของเด็กไมกลาแสดงออก  ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง

และไมกลาตัดสินใจดวยตนเอง  สวนการอบรมเล้ียงดูแบบควบคุมนอย  หมายถึง  การปลอยใหเด็กคิด

และตัดสินใจเองวาควรทาํหรือไมควรทําส่ิงใด  และเปดโอกาสใหเด็กเปนตัวของตัวเองมากข้ึน 

      4.  การอบรมเล้ียงดูแบบลงโทษจิตมากกวาทางรางกาย  หมายถงึ  บิดามารดาใชวิธีลงโทษ

ทางจิตหรือทางกายเม่ือบุตรทําผิด  ซึ่งการลงโทษทางกายจะเปนวิธกีารปรับพฤติกรรม  ที่บิดามารดามัก

ใชอยางจงใจใชมาก  และบอยกวาการใหรางวัลเม่ือเด็กทําดี  การลงโทษทางกายมีประโยชนเพยีง

เล็กนอย  คือ  สามารถยับยัง้พฤติกรรมไดชั่วคราว  แตมีผลเสียตอเด็กมาก  เพราะทําใหเด็กกาวราว  

ชอบรังแก  ขมขูผูที่ออนแอกวา  สวนการลงโทษทางจิตจะใหผลดีในการชวยเสริมสรางจริยธรรมของเด็ก 

      5.  การอบรมเล้ียงดูใหพึง่ตนเองเร็ว  หมายถงึ  การทีบ่ิดามารดาเปดโอกาสใหเด็กไดทํา

กิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวนัดวยตนเองหรือภายใตการนาํและฝกฝนจากบิดามารดาหรือผูเลีย้งดู  

ซึ่งการอบรมเล้ียงดูวิธนีีท้ําใหเด็กชวยเหลือตนเองไดเร็ว  และไมตองพึง่พาผูอ่ืนมากและนานไป 

      ม.ร.ว. สมพร  สุทัศนยี  (2530:  30)  แบงการอบรมเลี้ยงดูออกเปน  7  แบบ  คือ  แบบใช

อํานาจควบคุม  (Autriatrain)  แบบเขมงวดกวดขัน  (Firm  Discipline)  แบบลงโทษทางกาย  
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      พรรณิภา  มวงคราม  (2537:  44)  กลาวถงึ  ลักษณะการอบรมเลีย้งดู  โดยแบงออกเปน  4  

แบบ  คือ 

      1.  แบบประชาธิปไตย  หมายถงึ  วธิีการอบรมเลี้ยงดูที่เด็กรูสึกวาตนเองไดรับการปฏิบัติ

ดวยความยุติธรรม  มีเหตุผล  ยอมรับนับถือความสามารถและความคิดเห็นของเด็ก 

      2.  แบบควบคุม  หมายถึง  วธิีการอบรมเล้ียงดูทีเ่ด็กรูสึกวาตนเองไมไดรับอิสระเทาที่ควร 

ตองอยูในระเบียบวนิัยตามที่ผูปกครองตองการ  ยึดความพอใจตนเองเปนสําคัญ  และมักจะออกคําส่ัง

ใหปฏิบัติตามเสมอ 

     3.  แบบปลอยปละละเลย  หมายถึง  วิธกีารอบรมเล้ียงดูที่เด็กรูสึกตนเองถูกทอดทิง้  ขาด

การดูแลเอาใจใส  ปลอยใหทําอะไรตามใจชอบ  ไมใหความอบอุนเทาที่ควร 

     4.  แบบใหความคุมครอง  หมายถึง  วิธกีารอบรมเล้ียงดูที่เด็กรูสึกวา  พอแมแสดงความรัก

และความหวงใยจนเกินไป  ใหความชวยเหลือเกนิความจําเปน  มักจะเขาไปยุงเกี่ยวกับเด็กทกุเร่ือง 

      ในการศึกษาวิจยัคร้ังนี ้ ผูวิจัยศึกษาเฉพาะการอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผลและการอบรม

เล้ียงดูแบบไมใชเหตุผล 

 
5.  สัมพันธภาพระหวางนสิิตกับเพื่อน 
     5.1  ความสําคัญของกลุมเพื่อน 
             กลุมเพื่อนมีความสําคัญหรือมีอิทธิพลตอนิสิตหลายประการดวยกนั  ดังนั้นนิสิตจึงตอง

พยายามปรับตัวใหเขากับกลุมเพื่อน  ซึ่งทาํใหนิสิตมีชีวติในสถาบนัอุดมศึกษาไดอยางเปนสุข  กลุม

เพื่อนจงึมีผลตอสุขภาพจิตของนิสิตดวย  นิสิตทกุคนตองการใหเปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อน  ถาหากรูวา

มีคนชอบพอรักใคร  และเพือ่น ๆ ยอมรับพรอมที่จะชวยเหลือยามทีม่ีทุกข  สุขภาพจิตของนิสิตก็จะดี  

ไมมีความวิตกกังวล  แตในทางตรงขาม  หากนิสิตรูสึกวากลุมเพื่อนไมชอบนิสิต  เพื่อน ๆ เมินเฉย  ไมได

รับความสนใจจากเพื่อน ๆ  นิสิตก็จะเกิดความไมสบายใจ  ซึง่ก็สามารถสงผลใหเกิดความเครียดได 
5.2 ลักษณะความสัมพันธของกลุมเพื่อน 

ไพฑูรย  สินลารัตน  (2524:  12)   ไดแบงความสัมพันธระหวางกลุมเพื่อนไว  2  ลักษณะ  คือ 

1.  ความสัมพนัธทางดานอารมณ  คือ  ความสัมพันธซึ่งต้ังอยูบนรากฐานของความรูสึกและ

ความผูกพนัระหวางเพื่อนกบัเพื่อน  เปนการตัดสินพิจารณาโดยอาศัยความรูสึกและอารมณเปนหลัก  

กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพนัธแบบนี้เปนกิจกรรมทางความรูสึก  อารมณ  เชน  การบันเทิง  การ
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  2.  ความสัมพันธทางสติปญญาต้ังอยูบนเหตุผลและหลักการ  อาศัยความรู  ความคิดเหตุผล  

และสติปญญาเปนเคร่ืองเช่ือมโยง  เชน  ความรูสึกระหวางเพื่อนรวมงาน  ระหวางอาจารยกบัศิษยที่

ใฝหาความรูรวมกนั  แลกเปลี่ยนความคิดกัน  การตัดสินพิจารณาปญหาใด ๆ ก็อาศัยเหตุผลและ

หลักการและความรูเปนหลัก  ผูมเีหตุผลที่ดีกวายอมถกูตอง  กิจกรรมที่เกีย่วของกบัความสัมพนัธนี้  

ไดแก  การอภิปราย  พูดคุย  ถกเถียง  ประชุม  หรือสัมมนากนัในเร่ืองของวิชาความรู  พบวาลกัษณะ

วัฒนธรรมของกลุมเพื่อนเปนองคประกอบอยางเดียวทีสํ่าคัญที่สุดในประสบการณของนิสิต  ลักษณะ

ของนิสิตที่เหมอืนกนัจะนําไปสูความสมานสามัคคีของกลุม 

 นอกจากนีย้ังพบวา  สัมพนัธภาพที่ดีกับกลุมเพื่อนทาํใหบุคคลมีส่ิงยึดเหนีย่วไมเกิดความรูสึก

ถูกทอดทิ้งใหหวาเหวเกนิไป  เมื่อมปีญหาก็สามารถพูดระบายความเครียดหรือความกดดัน  การคบ

เพื่อนจะชวยใหไดปรับทุกข  แลวยงัสามารถชวยใหการทํางานกลุม  กิจกรรมการเรียนดําเนนิไปไดดีอีก

ดวย   
5.3 หลักพื้นฐานในการสรางสมัพันธภาพ 

ความสามารถที่จะใหผูอ่ืนยอมรับเปนเพื่อนนัน้ข้ึนอยูกับความสามารถและทักษะทางสังคม

ของบุคคล  โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล  ซึ่ง  โคลแมน  และ

แฮมแมน  (อุษา  เชาวลิต.  2540:  53;  อางอิงจาก  Coleman  and  Hammen.  1974.  

Contemporary  Psychology  and  Effective  Behavior.  pp.  178 - 179)  ไดกลาวถงึหลักฐานใน

การสรางสัมพนัธภาพ  ซึ่งประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ  ไดแก 

1.  การมีวัตถปุระสงครวม 

     สัมพนัธภาพใดก็ตามจะยั่งยนืก็ตอเมื่อสัมพันธภาพนัน้สนองความตองการของบุคคลทั้ง

สองฝาย  ไมวาจะเปนเพื่อความรัก  การเปนทีย่อมรับทางสังคม  ความรูสึกมีคุณคา  มีศักด์ิศรี  เปนตน  

ถาไมสนองความตองการแมฝายใดฝายหนึ่ง  สัมพันธภาพไมอาจคงอยูได  ดังนั้นการมีวัตถุประสงคและ

ความตองการรวมกัน  จงึเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญอยางยิ่งในการสรางสัมพนัธภาพกับบุคคลอ่ืน 

2.  การเคารพในสิทธิและความเปนตัวของตัวเองของบุคคล 

     สัมพนัธภาพที่ใกลชิดอาจแตกราวลงได  ถาฝายใดฝายหนึง่ลวงลํ้าสิทธิและไมยอมใหอีก

ฝายหนึง่เปนตัวของตัวเอง  คนที่เคยสนทิอาจเลิกคบได  การปฏิบัติตอกันแบบประชาธิปไตยดวยความ

เคารพในสิทธิเสรีภาพของกนัและกนัจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่ง  แตไมไดหมายความวาเราตองยอมรับและ

เห็นดวยกับความคิดหรือความเช่ือของเรา 
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3.  โครงสรางและแบบแผนของสัมพนัธภาพ 

     สัมพนัธภาพทางสังคมโดยทั่วไปมกัมีโครงสรางและลักษณะการติดตอส่ือสารเฉพาะอยาง

ที่เปนที่ตกลงสอดคลองกัน  เชน  สัมพนัธภาพระหวางครูกับนักเรียน  สัมพันธภาพระหวางเพื่อนกบั

เพื่อน  บิดามารดากับบุตร  เปนตน  โครงสรางและแบบแผนการติดตอส่ือสารจะข้ึนอยูกับผูอ่ืนที่อยูใน

สัมพันธภาพนัน้ ๆ เปนราย ๆ ไปเปนสวนใหญ  โครงสรางและแบบแผนการติดตอส่ือสารที่พฒันาข้ึนอยู

ในขอบเขตที่สรางความพงึพอใจใหทัง้สองฝาย  สัมพันธภาพจะยาวนานหรือไมนัน้ข้ึนอยูกับความพึง

พอใจทีท่ั้งสองฝายไดรับ 

              4.  องคประกอบของการติดตอส่ือสาร 

        องคประกอบในการติดตอส่ือสาร  ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาในดานสัมพันธภาพระหวาง

บุคคล  ไดแก 

        4.1  การมีภูมิหลังและประสบการณแตกตางกนั  เชน  ผูมีระดับการศึกษาและฐานะทาง

เศรษฐกิจเดียวกัน  มักมีภาษาที่ส่ือสารความหมายระดับเดียวกนั 

       4.2  การเลือกรับรูโดยใหความสนใจเฉพาะขอความบางตอน  ทาํใหไมไดขอเทจ็จริงทัง้หมด  

ซึ่งทาํใหการตีความหมายผิดพลาดได 

       4.3  อารมณและความรูสึกในขณะทีม่ีการรับรูปจจัยในส่ิงแวดลอม  ไมวาจะเปนเหตุการณ

หรือบุคคลที่กอใหเกิดอารมณตาง ๆ  เชน  ความม่ันใจ  ความกลัวหรือความโกรธ  เปนตน  อาจทาํให

เกิดการรับรูและการตีความหมายที่ผิดพลาดได 

       4.4  ความไมไวในการรับรู  สวนใหญอารมณที่ซอนเรนอยูภายในขอความตาง ๆ มี

ความหมายสําคัญยิ่งกวาขอความที่ส่ือสารออกมา  ความไมสามารถรับรูถึงอารมณที่ซอนเรนอยู  อาจ

ทําใหรับรูตีความหมายพลาดได 

 5.  การรูจักตนเองและส่ิงแวดลอมอยางกระจาง 

      5.1  การรับรูความเปนจริง  ซึง่จะนําไปสูการยอมรับตนเอง 

      5.2  การรับรูผูอ่ืนไดตรงความเปนจริงยอมนาํไปสูความยอมรับในตัวจริงของผูอ่ืน 

          5.3  การรับรูผูอ่ืนไดตรงความเปนจริง  ซึ่งสัมพนัธภาพจะยืดยาวได  ถาสนองความตองการ

และกอใหเกิดความพึงพอใจรวมกันทัง้สองฝาย  ดังนั้นจงึตองพยายามขจัดปญหาในกาติดตอส่ือสารที่

เกิดข้ึน 

 6.  การหวงใยในสวัสดิการของผูอ่ืน 

      อาจแสดงออกโดยการพดูหรือการกระทํา  อาจพูดปลอบใจแสดงความหวงใย  หรือใหความ

ชวยเหลือเมื่อผูอ่ืนประสบความยุงยากลําบากใจ  หรือแสดงความซาบซึ้งแสดงความขอบคุณในคุณ
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 ดังนัน้ผูวิจยัจึงสนใจวาสัมพนัธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อนจะเปนอีกตัวแปรหน่ึงที่มีความ

เกี่ยวของกับความเครียดและการปรับตัวของนิสิตชัน้ปที ่ 1  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จึง

ทําการศึกษาตัวแปรดานนีด้วยอีกตัวแปรหนึง่ 
 
6.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
     6.1  งานวิจัยในประเทศ 
           งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับความเครียด 

  รัชน ี อัศวรุงนิรันดร  และวนัเพ็ญ  หวงัววิัฒนเจริญ  (2536:  113-118)  ไดศึกษาระดับ

ความเครียด  และสาเหตุที่ทาํใหเกิดความเครียดของนิสิตแพทย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กลุม

ประชากรที่ศึกษา  คือ  นิสิตแพทยชัน้ปที่  1  ถึงปที ่ 6  จํานวน  217  คน  โดยใชแบบสอบถาม  HOS  

และแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลถึงปจจัยที่เปนสาเหตุทําใหเกิดความเครียด  ผลการศึกษาพบวา  

นิสิตแพทยชั้นปที่  2  มีคาเฉล่ียคะแนนความเครียดสูงทีสุ่ด  และนิสิตแพทยชัน้ปที่  6  มีคะแนน

ความเครียดตํ่าสุด  สาเหตุทีท่ําใหเกิดความเครียดของนสิิตแพทยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยางมี

นยัสําคัญทางสถิติ  ไดแก  ความสัมพนัธกบับิดามารดา  โรคประจําตัวของนิสิต  สุขภาพของมารดา  

และการเสียชวีิตของมารดา  ปญหาดานการเงนิ  และการสามารถคุยกับเพื่อนที่ไวใจได 

  วนัเพ็ญ  หวงัวิวัฒนเจริญ  และสาระ  มุขดี  (2539:  78-86)  ไดศึกษาระดับความเครียด  และ

สาเหตุที่ทาํใหความเครียดของนักศึกษาพยาบาลเกื้อการุณย  โดยใชกลุมตัวอยางจากจํานวนประชากร

ทั้งหมด  613  คน  เคร่ืองมอืที่ใช  คือ  แบบสํารวจความเครียด  HOS  ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษา

พยาบาลช้ันปที่  4  มีคาเฉลีย่คะแนนความเครียดมากทีสุ่ด  ปจจัยที่เปนสาเหตุใหเกิดความเครียดเรียง

ตามลําดับความสําคัญ  ไดแก  ความสัมพันธกับบิดามารดา  สุขภาพของมารดา  และการเสียชีวติของ

มารดา  ความสัมพันธกับเพือ่น  ความสัมพันธกับพีน่อง  และปญหาดานการเงนิ 

วณี  เทศนธรรม  (2541:  78)  ไดศึกษาเร่ืองความเครียดของนักศึกษาพยาบาลวทิยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี  ศรีธัญญา  กลุมตัวอยางเปนนกัศึกษาพยาบาลหลักสูตรประกาศนียบัตร

พยาบาลศาสตร  ชั้นปที่  1,2,3  และช้ันปที่  4  ปการศึกษา  2540  จํานวน  155  คน  ผลการศึกษา

พบวา  นักศึกษาพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ศรีธัญญา  มีความเครียดอยูในระดับปาน

กลาง  โดยทีน่กัศึกษาพยาบาล  ชัน้ปที่  1  มีความเครียดโดยเฉล่ียสูงสุด  รองลงมาไดแก  นักศึกษา

พยาบาล  ชัน้ปที่  4,2  และช้ันปที ่ 3  ตามลําดับ  ในดานสัมพนัธภาพพบวานักศึกษาทีม่ีสัมพนัธภาพ

กับอาจารยตางกนั  มีความเครียดแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ  .05  สวนนกัศึกษา
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นลิน ี ธรรมอํานวยสุข  (2541:   213)  ไดศึกษาเกีย่วกับตัวแปรที่เกี่ยวของกับความเครียดใน

การเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  โรงเรียนกฬีาจงัหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดกรมพลศึกษา  กลุม

ตัวอยางเปนนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษา  จาํนวน  461  คน  เปนนกัเรียนชาย  338  คน  นักเรียนหญิง  123  

คน  ผลการศึกษาพบวานกัเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความเครียดแตกตางกนัเล็กนอย  ทั้งนี้อาจเปน

เพราะวาในปจจุบันนักเรียนชายและนักเรียนหญิงตางกม็ีประสบการณและสิทธิเทาเทยีมกนั  ดานอายุ

พบวา  นกัเรียนที่มีอายมุากทั้งในกีฬาประเภททีมและประเภทบุคคล  มีความเครียดในการเรียนสูงกวา

นักเรียนทีม่ีอายุนอย  และในดานระดับช้ัน  พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและช้ันมธัยมศึกษา

ตอนปลายมีระดับความเครียดแตกตางกนัเล็กนอย  โดยนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาตนปลายมีความเครียด

อยูในระดับสูงกวานักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน 

กาญจนา  เดชคุม  (2541:   บทคัดยอ)  ไดศึกษาความเครียด  สาเหตุของความเครียด  และ

เปรียบเทยีบความเครียดของนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่ 6  ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  

กรุงเทพมหานคร  ตามตัวแปรเพศ  และรายไดของครอบครัว  กลุมตัวอยางประกอบดวยนกัเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่  6  จํานวน  850  คน  เปนนักเรียนชาย  361  คน  นกัเรียนหญิง  489  คน  เคร่ืองมือที่

ใชในการวิจัยเปนแบบประเมินและวเิคราะหดวยตนเองของกรมสุขภาพจิต  และแบบสอบถามสาเหตุ

ของความเครียดที่ผูวิจยัสรางข้ึนเอง  ผลการศึกษาพบวานักเรียนมีความเครียดโดยรวมอยูในระดับสูง

กวาปกติเล็กนอย  นักเรียนหญิงมีความเครียดมากกวาเพศชาย   และนักเรียนที่ครอบครัวมีรายได

ตางกนั  มีความเครียดแตกตางกนั  โดยนักเรียนทีม่ีรายไดของครอบครัวตํ่ามีความเครียดมากกวา

นักเรียนทีม่ีรายไดของครอบครัวสูง 

 สรอยศรี  อนนัตประเสริฐ  (2544:  120-122)  ไดศึกษาเร่ืองความเครียดและสุขภาพจิตของ

นักศึกษาแพทยแผนโบราณแบบประยุกต  โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย  (ชีวกโกมารภัจจ)   

กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2542  จํานวน  97  คน  ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษาแพทยแผน

โบราณแบบประยุกต  ชั้นปที่  1,2  และ  3  โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย  (ชีวกโกมารภัจจ)  

กรุงเทพมหานคร   ทีม่ีอาย ุ ระดับพื้นฐานการศึกษา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสัมพันธภาพระหวาง

นักศึกษากับเพื่อนรวมชั้นตางกนั  มีความเครียดแตกตางกนัอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  

นอกนั้นไมมีความแตกตางกนั  และความเครียดกับสุขภาพจิตของนักศึกษาแพทยแผนโบราณแบบ

ประยุกตมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยปจจัยดานอายุ  
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ชาตรี  ลักษณะศิริ  (2546:  98)  ไดศึกษาเปรียบเทียบลักษณะมุงอนาคต  ความเครียดและ

การเผชิญความเครียด  ปญหาการปรับตัว  ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  ตามตัวแปร

ระดับช้ันที่ศึกษา  และศึกษาวิธกีารปรับตัวของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  พบวานักเรียน

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี    ที่มีระดับช้ันที่ศึกษาแตกตางกนัมีลักษณะมุงอนาคตและความเครียด

แตกตางกนัอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ 

กาญจน ี โชติชัยวิวงศกุล  (2547:  37)  ไดศึกษาปจจัยบางประการทีเ่กี่ยวของกับความเครียด

ของนักเรียนแพทยชั้นปที่  1  คณะแพทศาสตรศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลัยมหิดล  กลุมตัวอยางที่ใช

เปนนกัศึกษาแพทยชัน้ปที่  1  คณะแพทยศาสตร  ศิริราชพยาบาล  ปการศึกษา  2546  จํานวน  170  

คน  เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามความเครียด  ที่ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามวดัความเครียดของ

สรอยศรี  อนนัตประเสริฐ  ผลการศึกษาพบวานักศึกษาที่มีเพศ  บุคลิกภาพ และรายไดตางกนั  จะมี

ความเครียดแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   

ประภัสราภา  จันทรวงศา  (2548:  68)  ไดศึกษาลักษณะสวนบุคคลและความคิดเชิงบวกกับ

ความเครียดในการเรียนของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา  หนัตรา  

กลุมตัวอยางเปนนกัศึกษา  จํานวน  343  คน  เคร่ืองมือที่ใชในการสํารวจเปนแบบสอบถามเกี่ยวกบั

ความเครียด  จําแนกตามเพศ  ชั้นป  แผนการศึกษา  คณะวิชา  การรับรูฐานะทางเศรษฐกิจ  ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  และความคิดเชิงบวก  ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษาสวนใหญมีความเครียดในการเรียน

ในระดับปานกลาง  และสูงตามลําดับ     

 
           งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการปรบัตัว 
   จิราภรณ  เอมเอ่ียม  (2536:  81 - 84)  ไดศึกษาเร่ืองความสัมพนัธระหวางการปรับตัวทาง

สังคมกับสุขภาพจิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จงัหวัดเชียงใหม  

จํานวน  393  คน  ผลการศึกษาพบวา  นกัศึกษาช้ันมธัยมศึกษาปที ่ 1  มีการปรับตัวอยูในระดับปกติ  

และการปรับตัวทางสังคมมคีวามสัมพันธทางบวกกับสุขภาพจิตของนักศึกษาช้ันปที่  1  

   ณัฐพล  แนวจําปา  (2540:  63)  ไดศึกษาการปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  

พบวาการปรับตัวของนกัศึกษามหาวทิยาลัยมหิดล  สาขาวทิยาศาสตรสุขภาพกับสาขาวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยีมีการปรับตัวไมแตกตางกนั  การปรับตัวของนักศึกษาที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  

ปานกลางและตํ่ามีการปรับตัวแตกตางกนั  โดยนกัศึกษาทีม่ีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูง  จะเปนกลุมที่มี

ปญหาการปรับตัวแตกตางกับนักศึกษาทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางและตํ่า 
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   ราตรี  พงษสุวรรณ  (2540:  104)  ไดศึกษาปญหาการปรับตัวดานการเรียนของนกัเรียน  

นักศึกษาช้ันปที่  1  มหาวทิยาลัยรามคําแหง  พบวานกัศึกษาช้ันปที ่ 1  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มี

ปญหาการปรับตัวดานการเรียนโดยรวมและรวมดานอยูในระดับปานกลาง  และมปีญหาการปรับตัว

ดานการเรียนโดยรวมดานจําแนกตามตัวแปรอยูในระดับกลาง  สวนนกัศึกษาที่เรียนในคณะตางกนั  มี

ปญหาการปรับตัวโดยรวมแตกตางกนัอยางไมมนีัยสาํคัญทางสถิติ  สําหรับนักศึกษาที่มีภูมหิลังทาง

การศึกษาแตกตางกัน  มีปญหาการปรับตัวโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยนักศึกษา

ที่พกัอยูบานตนเองมีปญหาการปรับตัวในดานความสัมพันธกับเพื่อนนอยกวานักศึกษาที่อยูหอพกั 

   สุมาลี  สุวรรณภักดี.  (2541:  บทคัดยอ)  ไดศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกบัการปรับตัวของ

นักศึกษาพยาบาลในเขตภาคใต  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พบวาปจจัยดานลักษณะนิสัยในการเรียน  

ปจจัยดานทัศนคติตอวิชาชีพการพยาบาล  ปจจัยดานสภาพแวดลอมวิทยาลัย  และปจจัยดานการเขา

รวมกิจกรรมนกัศึกษา  มีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวของนกัศึกษาพยาบาลอยางมนีัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ  .01 

   ชาติชาย  หม่ันสมัคร  (2542:  123 - 126)  ไดศึกษาเร่ืองการปรับตัวของนักศึกษาโครงการ

สมทบพเิศษ  คณะวิทยาศาสตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  กลุม

ตัวอยางเปนนกัศึกษาโครงการสบทบพิเศษ  ประจําปการศึกษา  2541  จํานวน  178  คน  ผลการศึกษา

พบวา  การปรับตัวของนกัศึกษาเมื่อจําแนกตามเพศ  ชัน้ป  สถานภาพสมรสของบิดามารดา  และฐานะ

ทางเศรษฐกิจของบิดามารดา  มีการปรับตัวอยูในระดับพอใช  สวนนกัศึกษาที่มีคาใชจายระดับปาน

กลาง  (3,001 – 5,000  บาทตอเดือน)  และสูง  (มากกวา  5,001 บาทตอเดือน)  มกีารปรับตัวอยูใน

ระดับดี  และนักศึกษาเพศหญิงและเพศชาย  มีการปรับตัวไมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ     

  สุคนทิพย  หนุนพล  (2544:  88)  ไดศึกษาความเครียดและการปรับตัวของนกัศึกษา

การศึกษานอกโรงเรียน  สายสามัญ  โรงเรียนผูใหญ  อําเภอเมือง  จงัหวัดนนทบุรี  กลุมตัวอยางเปน

นักศึกษาสายสามัญ  จํานวน  187  คน  ผลการศึกษาพบวานกัศึกษามีระดับความเครียดอยูในระดับสูง

กวาปกติเล็กนอย  และนักศึกษาที่มีเพศ  ระดับการศึกษา  คาใชจายในการเรียน และฐานะทาง

เศรษฐกิจที่ตางกนั  มีการปรับตัวไมแตกตางกนั  สวนนกัศึกษาที่มีอายุ  นิสัยทางการเรียน  อาชพีของ

นักศึกษา  สัมพันธภาพระหวางนกัศึกษากับอาจารย  สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน  และ

สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับสมาชิกในครอบครัวทีต่างกนั  มีการปรับตัวแตกตางกนัอยางมีนบั

สําคัญทางสถติิที่ระดับ  .05 

   ดรุณรัตน  ผลสวัสด์ิ  (2544:  83 - 85)  ไดศึกษาเร่ืองการปรับตัวและสุขภาพจิตของนกัศึกษา

โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ  (กศ.บป.)  สถาบันราชภัฏพระนคร  กลุมตัวอยางเปน

นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ  (กศ.บป.)  สถาบันราชภัฏพระนคร  จาํนวน  
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   กฤตินี  ตรงสิทธิรักษ  (2546:  บทคัดยอ)  ไดศึกษาเร่ืองการศึกษาปญหาการปรับตัวของนิสิต

ระดับปริญญาตรีชั้นปที่  1  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กลุมตัวอยาง  คือ  นิสิตระดับปริญญาตรี  

ซึ่งกาํลังศึกษาอยูในชั้นปที ่ 1  จํานวน  230  คน  ผลการวิจัยพบวา  นสิิตชั้นปที ่ 1  มีปญหาการปรับตัว

โดยรวมอยูในระดับนอย  นสิิตเพศชายมปีญหาการปรับตัวแตกตางกับนิสิตเพศหญิงอยางมนีัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ  .05  สวนนสิิตที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน  มีภูมิลําเนาตางกนั  และมี

ผูปกครองที่มอีาชีพตางกนั  มีปญหาการปรับตัวไมแตกตางกัน 

   กาญจนา  ศรีวรกุล  (2548:  บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสัมพนัธระหวางเอกลักษณแหงตนและ

การปรับตัวดานการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่  1  คณะมนุษยศาตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

กลุมตัวอยางเปนนกัศึกษาช้ันปที ่ 1  จํานวน  230  คน  ในดานการปรับตัวดานการเรียน  พบวา

นักศึกษาชายมีการปรับตัวดานการเรียนในหองเรียนดีกวานักศึกษาหญิง  แตไมพบความแตกตางใน

ดานรวม  ในดานเอกลักษณแหงตน  พบวานักศึกษาชายมีเอกลักษณรวมทุกดาน  และดาน

ความสามารถในการทํางาน  ดานการเรียนรูบทบาทสูงกวานักศึกษาหญิง  เอกลักษณแหงตนและการ

ปรับตัวดานการเรียนมีความสัมพนัธกนัเชิงบวก 

 
6.2  งานวิจัยตางประเทศ 
          งานวจิัยที่เกีย่วของกับความเครียด 
  แมคแคย  (Mckay.  1978:  312)  ไดศึกษาโดยการสํารวจความเครียดของนักศึกษาพยาบาล

อนุปริญญา  กลุมตัวอยางไดแก  นกัศึกษาพยาบาลจํานวน  278  คน  ผลการศึกษาพบวาปญหาที่

กอใหเกิดความเครียดไดแก  การขาดความสัมพนัธที่ดีระหวางโรงเรียนกับนักเรียนความเหน็ดเหนื่อย 

จากการงานทีต่องทํา  การถกูจํากัดขอบเขตของการแสดงความคิดเหน็และความรูสึกวาตนเองตํ่าตอย 

 ซีวิก  (Zweig.  1988:  1-124)  ไดศึกษาเกี่ยวกับความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของ

นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรปริญญาตรีในการฝกภาคปฏิบัติ  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาพยาบาล

อาสาสมัครจํานวน  101  คน  ในรัฐนวิยอรค  เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความเครียดและ

วิธีการเผชิญความเครียด  ผลการศึกษาพบวา  สาเหตุทีท่ําใหเกิดความเครียดคือ  กระบวนการเรียนการ

สอนในภาคปฏิบัติที่เกี่ยวเน่ืองมาจากสัมพันธภาพระหวางอาจารยผูสอนภาคปฏิบัติกับนักศึกษา

พยาบาล  จึงจําเปนตองตระหนักถงึความสัมพนัธที่ดีตอนักศึกษา  เพื่อใหการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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 เบคและศรีวัสตะวะ  (Beck;  &  Srivastava.  1991:  127-133)  ไดศึกษาเกีย่วกับระดับ

ความเครียดและสาเหตุที่กอใหเกิดความเครียด  ในนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรปริญญาตรี  กลุม

ตัวอยางเปนนกัศึกษาพยาบาล  จาํนวน  94  คน  ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษาพยาบาลสวนใหญมี

ความเครียดอยูในระดับสูง  ซึ่งเส่ียงตอการเจ็บปวยทั้งทางดานรางกายและดานจิตใจ  สาเหตุเกิดจาก

ตองทํางานหนัก  การขาดความชํานาญ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     

งานวจิัยที่เกีย่วของกับการปรับตัว 
 กิลล  (Gill.  1962:  144 - 149)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิท์างการเรียนกับการ

ปรับตัวของนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา  จํานวน  450  คน  โดยแยกนักเรียนกลุมทีม่ีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูง  กับผูทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า  ผลการศึกษาพบวานกัเรียนที่เรียนดีมี

ความสามารถในการปรับตัวทางสังคมไดดีกวานักเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า  และนักเรียนที่

เรียนดีสามารถแกปญหาดานการปรับตัวไดดีกวานักเรียนที่มีผลการเรียนตํ่า 

 เดวิทและคณะ  (David;  et  al.  1992:  542 - 557)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง

ความเครียดกบัการปรับตัวในวัยรุนตอนตน  จํานวน  166  คน  ที่ศึกษาระดับไฮสกูลของรัฐบาล  

เคร่ืองมือที่ใชคือ  แบบสอบถามเหตุการณในชีวิตประจําวนั  แบบวดัการปรับตัวของวัยรุนตอนตน  แบบ

วัดความซมึเศราทางอารมณ  ความวิตกกังวล  ผลการศึกษาพบวาความเครียดมีความสัมพนัธทางลบ

กับการปรับตัวของวยัรุน 

 เฮอรทาโด,  คารเตอร  และสปลเลอร  (Hurtado;  Carter;  &  Spuler.  1996:  135 - 154)  ได

ศึกษาปญหาและความสําเร็จในการปรับตัวของนักศึกษาละตินในช้ันปที ่ 1  และช้ันปที ่ 2  เพื่อประเมิน

ปญหาและความสําเร็จของการปรับตัวของนกัศึกษา  โดยศึกษาการปรับตัวในดานตาง ๆ 4  ดาน  ดังนี้  

คือ  การปรับตัวทางดานวิชาการ  การปรับตัวทางดานสังคม  การปรับตัวทางดานจิตใจของแตละบุคคล  

และการปรับตัวตอสภาพแวดลอม  โดยใชแบบสอบถามขอมูลทั่วไป  และใชแบบสอบถามการปรับตัว

ของนักศึกษาซึ่งพัฒนามาจากแบบวัดของเบคเกอรและซีริค  (Bager;  &  Siryk.  1984:  1989)  

ผลการวิจยัพบวา  นักศึกษาที่ถกูเหยียดสีผิวและสัญชาติมักเปนนักศึกษาที่มาจากชนช้ันต่าํ  การที่

นักศึกษาถกูเหยียดหยามนีม้ีผลกระทบตอความรูสึกของนกัศึกษาในการปรับตัวตอสภาพแวดลอม  และ

ยังมีผลกระทบไปถึงการปรับตัวทางดานวิชาการและสังคมอีกดวย  สวนนักศึกษาที่เรียนดี  พบวามี

ปญหาการปรับตัวในดานการเขากลุมเพือ่น  เนื่องจากมีแรงกดดันวาไดรับอิทธิพลพิเศษในการเขาศึกษา  

ทําใหมีปญหาทางดานมนษุยสัมพนัธขัดแยงกับกลุมเพือ่น  และขาดความม่ันใจตอผูบริหารในวทิยาลัย     

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของพบวามหีลายปจจัยที่มผีลทําใหเกิดความเครียด  

และการปรับตัว  ความเครียดที่เกิดข้ึนกบับุคคลมหีมายระดับ  มากนอยแตกตางกนั  และการปรับตัวก็มี



 51 



บทที่  3 
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey  research)  เพื่อศึกษาความเครียดและการ

ปรับตัวของนสิิตชั้นปที ่ 1  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผูวิจยัไดนําแนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจยั

ที่เกีย่วของมาเปนแนวทางในการศึกษา  ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี ้

1. กําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนนิสิตชัน้ปที ่ 1  ภาคเรียนที ่ 2  ปการศึกษา  2549  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จํานวน  3,003  คน 

 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี ้ คือ  นิสิตที่กาํลังศึกษาในระดับปริญญาตรี  ชัน้ปที ่ 1  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซึง่กําลังศึกษาในปการศึกษา  2549  จํานวน  3,003  คน  ไดมาจากการ

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรยามาเน  (Yamane.  1973:  886)  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง

ดังสูตร 

1. กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 
      คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรยามาเน  (Yamane.  1973:  886)  ใหมีความ

คลาดเคล่ือนได  .05  จากสูตร 

  

      n            =                  N 

                                    1 + N (e)2 
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     เมื่อ       n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

                 N  แทน ขนาดของประชากร 

                 e  แทน ความคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอยาง 

 

 ผลการคํานวณจากประชากร  3,003  คน  ไดกลุมตัวอยาง  353  คน 

 

 การเลือกกลุมตัวอยางใชวิธกีารเลือกแบบหลายข้ันตอน  (Multistage  random  sampling)  

ดังตอไปนี้ 

 1.  สํารวจนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  ภาคเรียนที ่ 2  ปการศึกษา  2549  ชั้นปที ่ 1  

จํานวน  3,003  คน 

 2.  กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรยามาเน  ไดกลุมตัวอยางจํานวน  353  คน 

 3.  แบงคณะเปนกลุมคณะ  ซึ่งมทีั้งหมด  6  กลุมคณะ 

 4.  คิดสัดสวนรอยละของจํานวนนิสิตที่เปนกลุมตัวอยาง  จากจํานวนนิสิตที่เปนประชากรในแต

ละคณะ 

 6.  เลือกนิสิตในแตละคณะโดยการเลือกแบบบังเอิญ  (Accidental  sampling)  ตามจํานวน

สัดสวนที่กําหนดจนครบ  ดังรายละเอียดตามตาราง  2   

 

   ตาราง  2    จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามกลุมคณะ 

 

กลุมคณะ คณะ ประชากร 
(คน) 

กลุมตัวอยาง 
(คน) 

1.วิทยาศาสตรสุขภาพ แพทยศาสตร 126 15 

 ทันตแพทยศาสตร 52 6 

 พยาบาลศาสตร 89 10 

 เภสัชศาสตร 80 9 

 สหเวชศาสตร 62 7 

 พลศึกษา 361 42 

2.วิทยาศาสตรธรรมชาติ วิทยาศาสตร 537 66 

3.วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร 250 29 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

   

กลุมคณะ คณะ ประชากร 
(คน) 

กลุมตัวอยาง 
(คน) 

4.มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มนุษยศาสตร 513 60 

 สังคมศาสตร 497 58 

5.ศึกษาศาสตรและการฝกหดัครู ศึกษาศาสตร 109 13 

6.ศิลปกรรม  วิจิตรศิลป และประยุกตศิลป ศิลปกรรมศาสตร 327 38 

รวม 3,003 353 

 

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ประกอบดวย  4  ตอน  ดังนี ้

                  1.  เปนแบบสอบถามขอมูลทัว่ไปของนักศึกษา  ไดแก  เพศ  รายได  กลุมคณะ  ลักษณะ

การอยูอาศัย  สถานภาพสมรสของบิดามารดา  ซึ่งมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ  (Checklist) 

      2.  เปนแบบสอบถามบุคลิกภาพ  มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา  (Rating  scale)  

ชนิด  5  ระดับ  ไดแก  จริงมากที่สุด  จริงมาก  จริงปานกลาง  คอนขางไมจริง  ไมจริง  ผูวิจัยได

ประยุกตใชแบบวัดบุคลิกภาพแบบเอและแบบบีของอุษา  เชาวลิต  (2540:  225 - 227)  เปนเคร่ืองมือ

วัดบุคลิกภาพแบบเอและบุคลิกภาพแบบบี   

            2.1  เกณฑการใหคะแนน 

                   ขอที่มีความหมายทางบวกใหคะแนน  ดังนี ้

        จริงมากทีสุ่ด ให 5 คะแนน 

        จริงมาก  ให 4 คะแนน 

        จริงปานกลาง ให 3 คะแนน 

        คอนขางไมจริง ให 2 คะแนน 

        ไมจริง  ให 1 คะแนน 
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                     ขอที่มีความหมายทางลบใหคะแนน  ดังนี ้

          จริงมากที่สุด ให 1 คะแนน 

          จริงมาก  ให 2 คะแนน 

          จริงปานกลาง ให 3 คะแนน 

          คอนขางไมจริง ให 4 คะแนน 

          ไมจริง  ให 5 คะแนน 

 

              2.2  การแปลความหมาย 

         บุคลิกภาพแบบเอ  หมายถงึ  ผูที่มีคะแนนจากแบบสอบถามสูงกวา  ของกลุม 

         บุคลิกภาพแบบบี   หมายถงึ  ผูที่มีคะแนนจากแบบสอบถามตํ่ากวา  ของกลุม 

 

       3.  เปนแบบสอบถามการอบรมเล้ียงดู  มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา  (Rating  

scale)  ชนิด  3  ระดับ  ไดแก  บอยคร้ัง  นาน ๆ คร้ัง  และไมเคยเลย  ซึง่ผูวิจยัไดประยุกตใชแบบวดัการ

อบรมเล้ียงดูของชมพนูทุ  ศรีเสาวลักษณ  (2530:  24)  เปนเคร่ืองมือวัดการอบรมเลี้ยงดู   

           3.1  เกณฑการใหคะแนน 

                  ขอที่มีความหมายทางบวกใหคะแนน  ดังนี ้

       บอยคร้ัง  ให 3 คะแนน 

       นาน ๆ คร้ัง  ให   2 คะแนน 

       ไมเคยเลย  ให 1 คะแนน 

 

       ขอทีม่ีความหมายทางลบใหคะแนน  ดังนี ้

       บอยคร้ัง  ให 1 คะแนน 

       นาน ๆ คร้ัง  ให   2 คะแนน 

       ไมเคยเลย  ให 3 คะแนน 
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3.2 การแปลความหมาย 

การเล้ียงดูแบบใชเหตุผล  หมายถงึ  ผูทีม่คีะแนนจากแบบสอบถามสูงกวา 50.5 

ของกลุม 

การเล้ียงดูแบบไมใชเหตุผล  หมายถึง  ผูที่มีคะแนนจากแบบสอบถามตํ่ากวา 50.5 

ของกลุม 

 

      4.  เปนแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน  มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา  (Rating  scale)  5  ระดับ  ไดแก  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และนอยที่สุด  ซึ่ง

ผูวิจัยสรางข้ึนเอง 

  4.1  เกณฑในการใหคะแนน 

                    ขอที่มีความหมายทางบวกใหคะแนน  ดังนี ้

         มากที่สุด  ให 5 คะแนน 

         มาก  ให 4 คะแนน 

         ปานกลาง  ให 3 คะแนน 

         นอย  ให 2 คะแนน 

         นอยที่สุด  ให 1 คะแนน 

 

                    ขอที่มีความหมายทางลบใหคะแนน  ดังนี ้

         มากที่สุด  ให 1 คะแนน 

         มาก  ให 2 คะแนน 

         ปานกลาง  ให 3 คะแนน 

         นอย  ให 4 คะแนน 

         นอยที่สุด  ให 5 คะแนน 

 

4.2   การแปลความหมาย  แปลตามคาคะแนนของวิเชียร  เกตุสิงห  (2538:  9) 

          คะแนน  57 – 75 หมายถงึ   สัมพันธภาพอยูในระดับดี 

          คะแนน  36 – 56 หมายถงึ   สัมพันธภาพอยูในระดับปานกลาง 

          คะแนน  15 – 35 หมายถงึ   สัมพันธภาพอยูในระดับไมดี 
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      5.  เปนแบบสอบถามความเครียด  มลัีกษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณ

คา  (Rating  scale)  4  ระดับ  ไดแก  เปนประจํา  เปนบอย ๆ  เปนคร้ังคราว  และไมเคยเลย  ซึ่งผูวจิัยได

ประยุกตใชแบบสอบถามความเครียดของกรมสุขภาพจิต   (กรมสุขภาพจิต  2541:  44) 

            5.1  เกณฑในการใหคะแนน 

        เปนประจาํ   ใหคะแนน 3 คะแนน 

        เปนบอย ๆ    ใหคะแนน 2 คะแนน 

        เปนคร้ังคราว  ใหคะแนน 1 คะแนน 

        ไมเคยเลย   ใหคะแนน 0 คะแนน 

 

            5.2  การแปลความหมาย 

        คะแนนเฉลี่ย  30  ข้ึนไป   หมายถงึ  ความเครียดอยูในระดับมาก 

        คะแนนเฉลี่ย  26 - 29 หมายถงึ  ความเครียดอยูในระดับปานกลาง 

                               คะแนนเฉล่ีย 18 – 25            หมายถึง  ความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติ

เล็กนอย 

        คะแนนเฉลี่ย   6 – 17 หมายถงึ  ความเครียดอยูในระดับปกติ 

        คะแนนเฉลี่ย   0 – 5  หมายถงึ  ความเครียดอยูในระดับตํ่า 

 

      6.  เปนแบบสอบถามการปรับตัว  ซึง่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา  (Rating  

scale)  3  ระดับ  ไดแก  เปนประจํา  บางครั้ง  และนาน ๆ คร้ัง  ซึ่งผูวจิัยสรางข้ึนเอง   

           6.1  เกณฑการใหคะแนน 

                  ขอที่มีความหมายทางบวกใหคะแนน  ดังนี ้

       เปนประจาํ  ใหคะแนน 3 คะแนน 

       บางคร้ัง  ใหคะแนน   2 คะแนน 

       นาน ๆ คร้ัง  ใหคะแนน 1 คะแนน 

 

                            ขอทีม่ีความหมายทางลบใหคะแนน  ดังนี ้

      เปนประจํา  ใหคะแนน  1 คะแนน 

      บางคร้ัง  ใหคะแนน   2 คะแนน 

      นาน ๆ คร้ัง  ใหคะแนน   3 คะแนน 
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6.2  การแปลความหมาย  แปลตามคาคะแนนเฉล่ียของการปรับตัว  (วิเชียร  เกตุสิงห

2538:  9) 

คะแนนเฉลีย่    2.34  -  3.00    หมายถึง    การปรับตัวอยูในระดับดี 

คะแนนเฉลีย่    1.67  -  2.33    หมายถึง    การปรับตัวอยูในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่    1.00  -  1.66    หมายถึง    การปรับตัวอยูในระดับไมดี 
 
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 

       1.  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวของกับบุคลิกภาพ  การอบรมเล้ียงดู  สัมพันธภาพ

ระหวางเพื่อนกับนิสิต  ความเครียด  และการปรับตัว  เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดขอบเขตและเปน

ขอมูลพื้นฐานของเนื้อหาในแบบสอบถาม 

       2.  ศึกษาหลักเกณฑ  และวิธีการสรางเคร่ืองมือจากตํารา  เอกสาร  และงานวจิัยที่เกี่ยวของ 

       3.  ศึกษาการสรางแบบสอบถามตามหลักเกณฑใหครอบคลุมเนื้อหาและความมุงหมายที่

ตองการทัง้หมด 

       4.  นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบและ

นํามาปรับปรุงแกไข 

      5.  นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนอใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  ทาน  พิจารณาตรวจสอบ

ความถกูตองและเหมาะสม  และนํามาปรับปรุงแกไข 

        6.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช  (Try  out)  กับนิสิตที่ไมใชกลุม

ตัวอยาง  ไดแก  นิสิตชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัยมหิดล  จาํนวน  50  คน 

       7.  ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อนํามาใชจริง 

 
 วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ   

1.  การหาความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา  (Content  validity)  โดยนาํแบบสอบถามบุคลิกภาพ  

การอบรมเล้ียงดู  สัมพนัธภาพระหวางเพือ่นกับนิสิต  ความเครียด  และการปรับตัว   ใหผูเชี่ยวชาญ

จํานวน  5  ทานตรวจทานแกไข  เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาเปนรายขอ  แลวบันทกึผล

ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญหาดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม  โดยใชสูตร  IC  และเลือกขอ

คําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต  0.5  ข้ึนไป  สวนขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองนอย

กวา  0.5  ผูวจิัยตัดขอคําถามนัน้ออก 
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2.  การวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามบุคลิกภาพ  การอบรมเล้ียงดู

สัมพันธภาพระหวางเพื่อนกบันิสิต  ความเครียด  และการปรับตัว  โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช  

(Try  out)  กับนิสิตชั้นปที่  1  มหาวิทยาลัยมหิดล  จาํนวน  50  คน  แลวนาํคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหา

คาอํานาจจาํแนก  โดยวิเคราะหหาคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทัง้ฉบับ  

(Corrected  ltem  Total  Correlation)  และเลือกขอที่มอํีานาจจําแนกต้ังแต  0.20  ข้ึนไป  (พวงรัตน  

ทวีรัตน.  2540:  132) 

2.1  แบบสอบถามบุคลิกภาพ  ไดขอคําถาม  10  ขอ  จากขอคําถาม  15  ขอ  มีคาอํานาจ

จําแนกต้ังแต  0.37 - 0.64 

2.2  แบบสอบถามสัมพนัธภาพระหวางเพือ่นกับนิสิต  ไดขอคําถาม  15  ขอ  จากขอ

คําถาม  15  ขอ  มีคาอํานาจต้ังแต  0.33 - 0.65 

2.3  แบบสอบถามการอบรมเล้ียงดูบุตร  ไดขอคําถาม  15  ขอ  จากขอคําถาม  30  ขอ  มี

คาอํานาจจาํแนกต้ังแต  0.17 - 0.57  (ขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกนอยกวา  .20  ไดนํามาปรับปรุง

แกไขแลว) 

2.4  แบบสอบถามความเครียด  ไดขอคําถาม  20  ขอ  จากขอคําถาม  20  ขอ  มีคา

อํานาจจําแนกต้ังแต  0.27 - 0.68 

2.5  แบบสอบถามการปรับตัว  ไดขอคําถาม  14  ขอ  จากขอคําถาม  17  ขอ  มีคาอํานาจ

จําแนกต้ังแต  0.25 - 0.70 

3.  การวิเคราะหคาความเชือ่มั่น  (Reliability)  ของแบบสอบถามบุคลิกภาพ  การอบรม

เล้ียงดู  สัมพันธภาพระหวางเพื่อนกับนิสิต  ความเครียด  และการปรับตัว  โดยนาํแบบสอบถามที่มีคา

อํานาจจําแนกตามเกณฑที่ใชไดไปทดสอบหาคาความเช่ือมั่น  (Reliability)  โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์

แอลฟา  (Alpha-Coefficient)  ของครอนบัค  (Cronbach)  (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540:  125)  ไดคา

ความเชื่อมัน่  0.82,  0.81,  0.87,  0.85,  0.82  ตามลําดับ  

 
การเก็บรวบรวมขอมลู 
              การเก็บรวบรวมขอมูลโดยอาศัยเคร่ืองมือ  คือแบบสอบถามไปดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล  

ดังตอไปนี้ 

   1.  ขอหนังสือแนะนาํตัวจากบัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒถึงคณบดี  เพื่อ

ขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บขอมูล 

   2.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากนิสิตชัน้ปที ่ 1  มหาวิทยาลัย 
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ศรีนครินทรวิโรฒ  โดยผูวิจยัเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองต้ังแตวันที่  27  มกราคม  -  25 มีนาคม  

2550 

   3.  เมื่อดําเนนิการเก็บขอมลูเสร็จส้ินแลวนําแบบสอบถามมาจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 

 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
             นาํขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามที่สมบูรณมาวเิคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  

และในการทดสอบสมมติฐานคร้ังนี ้ ยอมรับความมนีัยสําคัญที่ระดับ  .05  โดยดําเนนิการตามลําดับ

ดังนี ้

  1.  คัดเลือกแบบสอบถามทีส่มบูรณแลวมาตรวจสอบใหคะแนนตามเกณฑทีก่ําหนดไวนาํมาลง

รหัส 

  2.  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  มีข้ันตอนดังนี ้

                   2.1  นําแบบสอบถามขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม  นาํมาวิเคราะหโดยการแจกแจง

ความถี่และคารอยละ  ตามตัวแปรอิสระและนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

                   2.2  แบบสอบความบุคลิกภาพ  การอบรมเล้ียงดู  สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน  

ความเครียดและการปรับตัว  นาํมาวิเคราะห  โดยหาคาเฉล่ีย  และหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ

นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

       2.3  วิเคราะหเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยาง  2  กลุมที่

เปนอิสระจากกัน  โดยการทดสอบคาที  (t - test)  เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ  1,  4,  6,  7,  9,  12,  14  

และ  15   

       2.4  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลีย่ของตัวแปรมากกวา  2  กลุม  ใชการ

ทดสอบแบบการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One  -  way  analysis  of  variance)  หรือ

ทดสอบคาเอฟ  (F  -  test)  เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ  2,  3,  5,  8,  10,  11,  13,  16  ถาพบวามี

ความแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิ  ตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู  โดยใชวิธีของ  LSD   

       2.5  วิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรดานตาง ๆ โดยใชสถิติวิเคราะหหาคาสหสัมพนัธ

ของเพียรสัน  (The  Pearson  Product  Moment  Correlation  Coefficient)  เพื่อทดสอบสมมติฐาน

ขอ  17 
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3.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

      3.1  สถิติพื้นฐาน  ไดแก 

              3.1.1  หาคารอยละ  โดยใชสูตร  (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ.  2538:  259) 

 

                       f 

n 
X 100 p            =  

                       

 

เมื่อ p แทน คารอยละ 

                  F แทน ความถีท่ี่ตองการแปลงเปนคารอยละ 

      N แทน จํานวนความถี่ทัง้หมด 

 

              3.1.2  หาคะแนนเฉล่ีย  (Mean)  โดยใชสูตร  (ชศูรี  วงศรัตนะ.  2540:  36) 

 

 

 

เมื่อ              แทน คาคะแนนเฉล่ีย 

∑X  

n                =  

                          

                                   ∑X       แทน คาผลรวมของคะแนน 

                 n          แทน จํานวนคนทีเ่ปนกลุมตัวอยาง 

 

                          3.1.3  หาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  deviation)  โดยใชสูตร  (ชูศรี  วงศ

รัตนะ.  2541:  65) 

 

 

 

                             

n∑X2 - (∑X)2 

n(n-1) 
  S             = 

  เมื่อ   S      แทน ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน   

                                 ∑X2  แทน           ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกาํลังสอง     

                             (∑X)2  แทน           ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

                                   n       แทน           จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
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4.2  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

        4.2.1  การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  โดยอาศัยดุลยพินิจของผูเชี่ยวชาญ  

(Face  validity)  ซึ่งสามารถตรวจสอบและวิเคราะหออกมาในเชิงปริมาณหรือตัวเลขดังนี้  (พวงรัตน  

ทวีรัตน.  2540:  117) 

      4.2.1.1  หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคที่ตองการจะวัด  

โดยนาํเคร่ืองมือที่สรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจเนื้อหาแลวแตละทานพิจารณาลงความเห็นและให

คะแนนดังนี ้

เมือ่แนใจวาขอคําถามนัน้มีความสอดคลองกับส่ิงที่ตองการวดั       +  1      

           0     เมือ่ไมแนใจวาขอคําถามนัน้มคีวามสอดคลองกับส่ิงที่ตองการวัดหรือไม 

                   -  1     เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นไมมีความสอดคลองกับส่ิงที่ตองการวดั 

                         4.2.1.2  นาํคะแนนที่ไดมาแทนคาโดยใชสูตร  (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540:  117) 

 
IC            =         ∑R  
                                N           

                        เมื่อ    IC         แทน       ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม 

                  ∑R       แทน       ผลรวมคะแนนความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด 

                                  N          แทน       จาํนวนผูเชีย่วชาญ 

                        โดยใชเกณฑของคา  IC  ต้ังแต  0.5  ข้ึนไป 

 

                        4.2.1.3  หาคาอํานาจจาํแนกของแบบสอบถาม  โดยใชเทคนิค  25 %  ของกลุมสูงกลุม

ตํ่า  โดยใชสูตร  (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540:  132) 

 

 

 

                           

            

   

                         เมื่อ     t          แทน      คาอํานาจจาํแนกของแบบสอบถาม 

                                   H     แทน      คะแนนเฉลีย่ของกลุมสูง      

SH
2          SL

2 

nH            nL 

 

 XH - XL       t             = 
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                     L        แทน      คะแนนเฉลีย่ของกลุมตํ่า      

                                   SH
2        แทน      คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง 

                                   SL
2        แทน      คะแนนความแปรปรวนของกลุมตํ่า 

                                   nH         แทน      จาํนวนนักศึกษาของกลุมสูง 

                                   nL         แทน       จํานวนนักศึกษาของกลุมตํ่า 

                         โดยใชเกณฑของคา  t  ต้ังแต  1.75  ข้ึนไป 

 

4.2.1.4 การหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยการหาคาสัมประสิทธิ ์  
(∝ - coefficient)  ของครอนบาค  (Cronbach)  โดยใชสูตร  (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540:  125) 

 

 

 

 

 

                     เมื่อ      ∝        แทน     สัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ 

                                  n          แทน     จํานวนขอแบบสอบถามทั้งฉบับ 

                             ∑Si
2     แทน     ผลรวมคะแนนความแปรปรวนแตละขอ 

                                 St
2         แทน.    คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

 

 5.3  สถิติที่ใชในการทดสอบ 

         5.3.1  ทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียของ  2  กลุม  โดยใชสูตร  (พวงรัตน  

ทวีรัตน.  2540:  135) 

 

 

 

 

                     

      

 

1 –  ∑Si
2  

          St
2  

    n     

  n – 1 
∝           = 

 X1 –X2  

       t            = 

S1
2          S2

2 

n1            n2 
+ 
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                     เมื่อ        t          แทน        คาทีพ่ิจารณาใน  t - distribution 

                                  1       แทน         คาคะแนนเฉล่ียของกลุมที่  1 

                                  2       แทน.        คาคะแนนเฉล่ียของกลุมที่  2 

                                  S1
2       แทน         คาความแปรปรวนกลุมที ่ 1 

                                  S2
2       แทน.        คาความแปรปรวนกลุมที ่ 2  

                                  n1        แทน         ขนาดของกลุมตัวอยางกลุมที่  1 

                                  n2        แทน         ขนาดของกลุมตัวอยางกลุมที่  2 

  
                                     df           =         n1 + n2 – 2  

 

                      5.3.2  ทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยที่มากกวา 2 กลุมข้ึนไป  โดยการ

วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One  way  analysis  of  variance)  หรือทดสอบคาเอฟ  โดย

ใชสูตร  (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540:  252) 

 
 MSb 

 MSw 
F         =  

                       

  

                    เมื่อ         F          แทน       คาสถิติแสดงความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุม ตัวอยาง

ที่มากกวาสองกลุมข้ึนไป 

                                   MSb      แทน       คาความแปรปรวนระหวางกลุม 

                                   MSw      แทน       คาความแปรปรวนภายในกลุม 

                                   

                 ถาพบวาผลการทดสอบมีความแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติจะตรวจสอบความ

แตกตางของคาเฉลี่ยรายคู  โดยใชวิธีของ  LSD  โดยใชสูตร  (ชูศรี  วงศรัตนะ.  2541:  252) 

 

              MSw 
 

 

    

 n    
q   •    
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                     เมื่อ        n         แทน                                K 

 1 + 1 + …… + 1     

 n1   n2               nk    
 

 

         k          แทน            จาํนวนกลุมตัวอยาง               

                n1, n2 , ….. nk         แทน            จาํนวนคะแนนในกลุมตัวอยางที่  1  ถึงกลุมตัวอยางที่  k        

ตามลําดับ 

                                   q         แทน           q  -  Statistic  จากตาราง               

                                 MSw       แทน           คาเฉลีย่ของผลบวกกาํลังบวก  (Mean  square) 

                                    n         แทน           จํานวนคะแนนในแตละกลุมตัวอยางที่ไมเทากัน 

 

             5.3.3  วิเคราะหความสัมพนัธของตัวแปรดานตาง ๆ โดยใชสถิติวิเคราะหหาคา

สหสัมพนัธของเพยีรสัน  (The  Pearson  Product  Moment  Correlation  Coefficient) 

 

N∑XY – ∑X∑Y 

[N∑X2 – (∑X)2 ][N∑Y2 – (∑Y)2] 

rxy         = 
 

 

         

 

 

         เมื่อ         rxy        แทน   สัมประสิทธิ์ระหวางตัวแปร  X  กับตัวแปร  Y 

                              N        แทน    จํานวนคนหรือจํานวนคูของขอมูล 

                          ∑X     แทน   ผลรวมของคะแนนดิบของตัวแปร  X 

                          ∑Y     แทน   ผลรวมของคะแนนดิบของตัวแปร  Y 

                                   ∑XY   แทน ผลรวมของผลคูณของคะแนนของตัวแปร  X  กับคะแนนตัว

แปร  Y  เปนคู ๆ ในรูปคะแนนดิบ 

                    ∑X2   แทน    ผลรวมของกําลังสองของคะแนนดิบตัวแปร  X 

                    ∑Y2   แทน   ผลรวมของกําลังสองของคะแนนดิบตัวแปร  Y 
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                     5.3.4  ทดสอบนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ  โดยใชสูตร 

 

 
 r    N – 2  

      1 – r2      

,  df    =    N – 2    t          =      

 

 

         เมื่อ          t         แทน    คาของการแจกแจงใน  t - distribution  

                     r         แทน    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ 

                      N        แทน    จาํนวนคนในกลุมตัวอยาง 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพื่อใหมีความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายขอมูล  ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณในการแปล

ความหมายขอมูล  ดังตอไปนี ้

 

n แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

 แทน คาคะแนนเฉล่ีย 

S แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

t แทน คาที่ใชวเิคราะห  t-distribution 

F แทน คาที่ใชวเิคราะห  F- distribution 

P แทน โอกาสที่จะเปนไปได 

df แทน ชั้นแหงความอิสระ  (Degree  of  freedom) 

SS แทน ผลบวกกาํลังสองของคะแนน  (Sum  of  squares) 

MS แทน คาเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน  (Mean  squares) 

r แทน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

* แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน  4  ตอน  ดังนี ้

 ตอนที่  1   วิเคราะหขอมูลทั่วไปของนิสิตชั้นปที ่ 1  ไดแก  เพศ  รายได  กลุมคณะ  ลักษณะการ

อยูอาศัย  สถานภาพสมรสของบิดามารดา  บุคลิกภาพ  การอบรมเล้ียงดูบุตร   สัมพนัธภาพระหวาง

นิสิตกับเพื่อน  โดยแสดงแจกแจงความถี่และคารอยละ  นําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง 

 ตอนที่  2   วิเคราะหระดับความเครียดและการปรับตัวของนิสิตชัน้ปที ่ 1  โดยแสดงแจกแจง

ความถี ่ คะแนนเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  นําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง 

 ตอนที่  3   วิเคราะหความเครียดของนิสิตชั้นปที ่ 1  โดยแสดงแจกแจงความถ่ี  คะแนนเฉลีย่

และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  นาํเสนอเปนตารางประกอบความเรียง 
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 ตอนที่  4   เปรียบเทียบความเครียดของนสิิตชั้นปที ่ 1  ตามตัวแปรทีศึ่กษาระหวางคะแนน

เฉล่ีย  2  กลุม  โดยการทดสอบคาที  (t-test)  และระหวางคะแนนเฉลีย่มากกวา  2  กลุม  โดยวเิคราะห

ความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-way  analysis  of  variance)  หรือการทดสอบคาเอฟ  (F-test)  

ถาพบวามีความแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  จึงทาํการทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคู  

โดยใชวิธีของ  LSD  นําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง 

 ตอนที่  5   วิเคราะหการปรับตัวของนิสิตชั้นปที ่ 1  โดยแสดงแจกแจงความถี่  คะแนนเฉลีย่และ

สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  นําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง 

 ตอนที่  6   เปรียบเทียบการปรับตัวของนสิิตชั้นปที ่ 1  ตามตัวแปรทีศึ่กษาระหวางคะแนนเฉลีย่  

2  กลุม  โดยการทดสอบคาที  (t-test)  และระหวางคะแนนเฉลีย่มากกวา  2  กลุม  โดยวิเคราะหความ

แปรปรวนแบบทางเดียว  (One-way  analysis  of  variance)  หรือการทดสอบคาเอฟ  (F-test)  ถา

พบวามีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  จึงทําการทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคู  

โดยใชวิธีของ  LSD  นําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง 

ตอนที่  7   วิเคราะหความสัมพันธระหวางคะแนนความเครียดกับคะแนนการปรับตัวของนิสิต

ชั้นปที ่ 1  โดยการคํานวณคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพยีรสัน  (Pearson  product  moment  

correlation  coeffcient)  นาํเสนอเปนตารางประกอบความเรียง 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่  1  วิเคราะหขอมูลทั่วไปของนิสิตชั้นปที ่ 1  โดยหาคาความถ่ีและรอยละ  ดังปรากฏตาม

ตาราง  3  
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ตาราง  3   จํานวนและรอยละของนิสิตชัน้ปที ่ 1  จําแนกตามเพศ  รายได  กลุมคณะ  ลักษณะการอยู 

อาศัย  สถานภาพสมรสของบิดามารดา  บุคลิกภาพ  การอบรมเล้ียงดูบุตร   สัมพนัธภาพระหวาง

นิสิตกับเพื่อน    

 

ขอมูลทัว่ไป จํานวน 
(353 คน) 

รอยละ 

เพศ   
    ชาย 123 34.80 

    หญิง 230 65.20 

    รวม 353           100.00 

รายได   
    ตํ่ากวา 3,000  บาท 40 11.33 

    3,000 – 5,000  บาท 213 60.34 

    มากกวา  5,000  บาท 100 28.33 

    รวม 353           100.00 

กลุมคณะ   
    วทิยาศาสตรสุขภาพ 89 25.20 

    วทิยาศาสตรธรรมชาติ 66 18.70 

    วิศวกรรมศาสตร 29   8.20 

    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 118 33.40 

    ศึกษาศาสตรและการฝกหัดครู 13   3.70 

    ศิลปกรรม  วิจิตรศิลป  และประยุกตศิลป 38 10.80 

    รวม 353           100.00 

ลักษณะการอยูอาศัย   

    อาศัยหอพกัในมหาวิทยาลัย 178  50.40 

    อาศัยนอกหอพักมหาวทิยาลัย 175  49.60 

    รวม 353           100.00 
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ตาราง  3  (ตอ) 
 

ขอมูลทัว่ไป จํานวน 
(353) 

รอยละ 

สถานภาพสมรสของบิดามารดา   
     คู 292 82.72 

     มาย/หยา/แยก  61 17.28 

     เสียชีวิต  - - 

    รวม 353          100.00 

บุคลิกภาพ   

    แบบเอ 159 45.00 

    แบบบี 194 55.00 

    รวม 353          100.00 

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน   

    ดี 171 48.44 

    ปานกลาง 106 30.03 

    ไมดี 76 21.53 

    รวม 353          100.00 

การอบรมเลีย้งดูบุตร   

    การเล้ียงดูแบบใชเหตุผล 310 87.80 

    การเล้ียงดูแบบไมใชเหตุผล  43 12.20 

    รวม 353          100.00 

 

จากตาราง  3   แสดงวานิสิตชั้นปที ่1  มีลักษณะทัว่ไปดังนี ้

1.  เพศ   นิสิตที่เปนกลุมตัวอยาง  เปนนิสิตเพศหญิง  รอยละ  65.20  และเปนนิสิตเพศชาย  

รอยละ  34.80   

2.  รายได  นิสิตมีรายได  3,000 – 5,000  บาท  มากที่สุด  คิดเปนรอยละ  60.34  รองลงมา

เปนรายไดรายไดมากกวา  5,000  บาท  คิดเปนรอยละ  28.33  และรายไดตํ่ากวา 3,000  บาท  คิดเปน

รอยละ  11.33 
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3.  กลุมคณะ  มีนิสิตที่ศึกษาในกลุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มากที่สุด  คิดเปน

รอยละ  33.40  รองลงมาเปนกลุมคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ  คิดเปนรอยละ  25.20  กลุมคณะ

วิทยาศาสตรธรรมชาติ  คิดเปนรอยละ  18.70  กลุมคณะศิลปกรรม  วจิิตรศิลป  และประยุกตศิลป  คิด

เปนรอยละ  10.80  กลุมคณะวิศวกรรมศาสตร  คิดเปนรอยละ  8.20  กลุมคณะศึกษาศาสตรและการ

ฝกหัดครู  คิดเปนรอยละ  3.70 

4.  ลักษณะการอยูอาศัย   นิสิตที่อาศัยหอพักในมหาวทิยาลัย  คิดเปนรอยละ  50.40  และนิสิต

ที่อาศัยหอพกันอกมหาวิทยาลัย  คิดเปนรอยละ  49.60   

5.  สถานภาพสมรสของบิดามารดา  มีสถานภาพสมรสคูมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  82.72

รองลงมาเปนสถานภาพสมรสมาย/หยา/แยก  คิดเปนรอยละ  17.28  และพบวาไมมีนิสิตทีม่ีบิดามารดา

เสียชีวิตเลย 

6.  บุคลิกภาพ  นิสิตมีบุคลิกภาพแบบบีมากกวาบุคลิกภาพแบบเอ  เปนบุคลิกภาพแบบบี  คิด

เปนรอยละ  55.00  และมีบคุลิกภาพแบบเอ  คิดเปนรอยละ  45.00   

7.  สัมพนัธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน  โดยมีสัมพนัธภาพระดับดีมากทีสุ่ด  คิดเปนรอยละ 

48.44  รองลงมาคือ  สัมพนัธภาพระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  30.03  และสัมพนัธภาพระดับไมดี  

คิดเปนรอยละ  21.53   

8.  การอบรมเล้ียงดูบุตร  มนีิสิตไดรับการเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลมากกวานิสิตไดรับการเล้ียงดู

แบบไมใชเหตุผล  เปนการเล้ียงดูแบบใชเหตุผล  คิดเปนรอยละ  87.80  และการเลี้ยงดูแบบไมใชเหตุผล  

คิดเปนรอยละ  12.20   

 ตอนที่  2   วิเคราะหระดับความเครียดและการปรับตัวของนิสิตชัน้ปที ่ 1  โดยแสดงแจกแจง

ความถี ่ คะแนนเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  นําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง 

 

ตาราง  4  ผลการวิเคราะหระดับความเครียดและการปรับตัวของนิสิตชั้นปที ่1 ดังปรากฏตามตาราง 4 

 

ตัวแปร n  S ระดับ 

     ความเครียด 353 20.41 9.38 สูงกวาปกติเล็กนอย 

     การปรับตัว 353  2.22   .31 ปานกลาง 

 

 จากตาราง  4   แสดงวา  นิสิตชั้นปที ่ 1  มีระดับความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติเล็กนอย  

( = 20.41,  S = 9.38)  และมีการปรับตัวในระดับปานกลาง  ( = 2.22,  S = .31)   
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ตอนที่  3   วิเคราะหความเครียดของนิสิตชั้นปที ่ 1  ดังปรากฏตามตาราง  5 

 

ตาราง  5   จํานวน  คะแนนเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความเครียด  จําแนกตามตัวแปร

เพศ  รายได  กลุมคณะ  ลักษณะการอยูอาศัย  สถานภาพสมรสของบิดามารดา  บุคลิกภาพ  การ

อบรมเล้ียงดู  และสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน 

 

ตัวแปรที่ศึกษา n  S ระดับความเครียด 

เพศ     

     เพศชาย 122 19.79  8.89 สูงกวาปกติเล็กนอย 

     เพศหญิง 231 20.74  9.67 สูงกวาปกติเล็กนอย 

รายได     

     ตํ่ากวา 3,000  บาท 40 28.10 7.56 ปานกลาง 

     3,000 – 5,000  บาท 213 19.82 9.40 สูงกวาปกติเล็กนอย 

     มากกวา  5,000  บาท 100 18.60 8.57 สูงกวาปกติเล็กนอย 

กลุมคณะ     

     วิทยาศาสตรสุขภาพ 89 18.20 9.23 สูงกวาปกติเล็กนอย 

     วิทยาศาสตรธรรมชาติ 66 22.86 8.00 สูงกวาปกติเล็กนอย 

     วิศวกรรมศาสตร 29 18.93 10.65 สูงกวาปกติเล็กนอย 

     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 118 19.65 8.69 สูงกวาปกติเล็กนอย 

     ศึกษาศาสตรและการฝกหัดครู 13 22.38 11.94 สูงกวาปกติเล็กนอย 

     ศิลปกรรม  วิจิตรศิลป  และ   

     ประยุกตศิลป 

38 24.13 10.79 สูงกวาปกติเล็กนอย 

ลักษณะการอยูอาศัย     

     อาศัยหอพกัในมหาวิทยาลัย 178  18.62 9.21 สูงกวาปกติเล็กนอย 

     อาศัยหอพกันอกมหาวทิยาลัย 175  22.23 9.24 สูงกวาปกติเล็กนอย 

สถานภาพสมรสของบิดามารดา     

     คู 292 20.00  9.04 สูงกวาปกติเล็กนอย 

     มาย/หยา/แยก 61 21.41 10.73 สูงกวาปกติเล็กนอย 

     เสียชีวิต - - - - 
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ตาราง  5  (ตอ) 

 

ตัวแปรที่ศึกษา n  S ระดับความเครียด 

บุคลิกภาพ     

     แบบเอ 159 20.65 10.27 สูงกวาปกติเล็กนอย 

     แบบบี 194 20.21 8.61 สูงกวาปกติเล็กนอย 

การอบรมเล้ียงดู     

     การอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล 310 19.82  8.73 สูงกวาปกติเล็กนอย 

     การอบรมเล้ียงดูแบบไมใชเหตุผล 43 24.60 12.53 สูงกวาปกติเล็กนอย 

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกบัเพื่อน     

      ดี 171 17.85 8.41 ปกติ 

      ปานกลาง 106 22.16 8.99 สูงกวาปกติเล็กนอย 

      ไมดี 76 23.72 10.46 สูงกวาปกติเล็กนอย 

 

 จากตาราง  5   แสดงระดับความเครียดจําแนกตามตัวแปร  ดังนี ้

1.  เพศ   นิสิตเพศหญิงมีคะแนนเฉล่ียความเครียดเทากบั  20.74  (S =9.67)  ซึง่สูงกวาเพศ

ชาย  ทีม่ีคะแนนเฉลีย่ความเครียดเทากบั  19.79  (S =8.89)  ทัง้นิสิตเพศหญิงและเพศชายมี

ความเครียดในระดับสูงกวาปกติเล็กนอย  

 2.  รายได   นสิิตที่มีรายไดตํ่ากวา 3,000  บาท  มีคะแนนเฉล่ียความเครียดสูงสุด  เทากบั  

28.10  (S =7.56)  รองลงมาไดแก  นิสิตทีม่ีรายได  3,000 – 5,000  บาท  โดยมีคะแนนเฉลีย่

ความเครียดเทากบั  19.82  (S =9.40)  และนิสิตทีม่ีรายไดมากกวา  5,000  บาท  โดยมีคะแนนเฉล่ีย

ความเครียดเทากบั   18.60  (S =8.57)  นิสิตที่มีรายไดตํ่ากวา 3,000  บาท  มีความเครียดอยูในระดับ

ปานกลาง  สวนนิสิตที่มีรายได 3,000 – 5,000  บาท และมากกวา  5,000  บาท  มคีวามเครียดใน

ระดับสูงกวาปกติเล็กนอย  

 3.  กลุมคณะ   นิสิตกลุมคณะศิลปกรรม  วิจิตรศิลป  และประยกุตศิลป  มีคะแนนเฉล่ีย

ความเครียดสูงสุด  เทากับ  24.13  (S=10.79)  รองลงมาไดแก  กลุมคณะวิทยาศาสตรธรรมชาติ  มี

คะแนนเฉลีย่ความเครียดเทากบั  22.86  (S=8.00)  กลุมคณะศึกษาศาสตรและการฝกหัดครู  มคีะแนน

เฉล่ียความเครียดเทากับ  22.38  (S=11.94)   กลุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีคะแนนเฉล่ีย

ความเครียดเทากบั  19.65  (S=8.69)  กลุมคณะวิศวกรรมศาสตร  มคีะแนนเฉลีย่ความเครียดเทากบั  
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 4.  ลักษณะการอยูอาศัย  นสิิตที่อาศัยนอกหอพกัมหาวทิยาลัย  มีคะแนนเฉล่ียความเครียด

เทากับ  22.23  (S =9.24)  ซึง่สูงกวานิสิตทีอ่าศัยหอพักในมหาวทิยาลัย  ที่มีคะแนนเฉล่ียความเครียด

เทากับ  18.62  (SD=9.21)  ทั้งนิสิตที่อาศัยในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยมคีวามเครียดใน

ระดับสูงกวาปกติเล็กนอย   

5.  สถานภาพสมรสของบิดามารดา   นิสิตที่มีบิดามารดา มาย หยา หรือแยก  มีคะแนนเฉลีย่

ความเครียดสูงสุด  เทากับ  21.41  (S =10.73)  รองลงมาไดแก  นิสิตที่มีบิดามารดาสถานภาพสมรสคู  

โดยมีคะแนนเฉล่ียความเครียดเทากับ  20.00  (S = 9.04)  ทัง้นิสิตที่มบีิดามารดาอยูในสถานภาพสมรส

คู  และสถานภาพสมรสมาย หยา แยก  มีความเครียดในระดับสูงกวาปกติเล็กนอย    

6.  การอบรมเล้ียงดู   นิสิตทีไ่ดรับการอบรมเล้ียงดูแบบไมใชเหตุผล  มคีะแนนเฉลีย่

ความเครียดเทากบั  24.61  (S =12.53)  ซึ่งสูงกวานิสิตที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล  ที่มี

คะแนนเฉลีย่ความเครียดเทากบั  19.83  (S =8.73)  ทัง้นิสิตที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผลและ

ไมใชเหตุผล  มีความเครียดในระดับสูงกวาปกติเล็กนอย    

 7.  สัมพนัธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน  นิสิตที่มีสัมพนัธภาพระหวางเพือ่นในระดับไมดี  มี

คะแนนเฉลีย่ความเครียดสูงสุด  เทากับ  23.72  (S = 10.46)  รองลงมาไดแก  นิสิตที่มีสัมพนัธภาพ

ระหวางเพื่อนในระดับปานกลาง  โดยมีคะแนนเฉลีย่ความเครียดเทากับ  22.16  (S = 8.99)  และนิสิตที่

มีสัมพนัธภาพระหวางเพื่อนในระดับดี  มคีะแนนเฉลีย่ความเครียดเทากบั  17.85  (S = 8.41)  นิสิตที่มี

สัมพันธภาพระหวางเพื่อนในระดับดี  มีความเครียดในระดับปกติ  สวนนิสิตที่มีสัมพันธภาพระหวาง

เพื่อนในระดับปานกลางและไมดี  มีความเครียดในระดับสูงกวาปกติเล็กนอย  
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 ตอนที่  4   เปรียบเทียบความเครียดของนสิิตชั้นปที ่ 1  ดังปรากฏตามตาราง  6 – 12 

 

ตาราง  6   ผลการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียของความเครียดของนสิิตชั้นปที ่ 1  

จําแนกตามเพศ  ลักษณะการอยูอาศัย  สถานภาพสมรสของบิดามารดา  บุคลิกภาพ  และ 

      การอบรมเล้ียงดู   

 

ตัวแปรที่ศึกษา n  S t p 

เพศ      

     เพศชาย 122 19.79  8.89 - .907  .365 

     เพศหญิง 231 20.74  9.67   

ลักษณะการอยูอาศัย      

     อาศัยหอพกัในมหาวิทยาลัย 178  18.62 9.21 - 3.672* .000 

     อาศัยหอพกันอกมหาวทิยาลัย 175  22.23 9.24   

สถานภาพสมรสของบิดามารดา      

    คู 292 20.00  9.04 - 6142 .105 

    มาย/หยา/แยก 61 21.41 10.73   

บุคลิกภาพ      

     แบบเอ 159 20.65 10.27 .441 .665 

     แบบบี 194 20.21 8.61   

การอบรมเล้ียงดู      

     การอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล 43 19.83  8.73 3.167* .019 

     การอบรมเล้ียงดูแบบไมใชเหตุผล 310 24.61 12.53   

      

 

 จากตาราง  6  แสดงวา 

 1.  นิสิตชั้นปที่  1  ที่มีเพศตางกนั  มีความเครียดไมแตกตางกัน  ซึ่งไมสอดคลองกบัสมมุติฐาน

ขอ  1  ที่วานิสิตที่มีเพศตางกัน  จะมีความเครียดแตกตางกนั  โดยพบวาเพศหญิงมคีวามเครียดมากกวา

เพศชาย 
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 2.  นิสิตชั้นปที่  1  ที่อาศัยในมหาวทิยาลัยและนิสิตที่อาศัยนอกมหาวิทยาลัยมีความเครียด

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอ  4  ที่วานิสิตทีม่ี

ลักษณะการอยูอาศัยตางกนั  จะมีความเครียดแตกตางกัน  โดยพบวานิสิตที่อาศัยหอพักนอก

มหาวิทยาลัยมีความเครียดมากกวานิสิตที่อาศัยหอพกัในมหาวทิยาลัย 

 3.  นิสิตชั้นปที่  1  ที่มีบิดามารดาอยูในสถานภาพสมรสที่ตางกัน  มคีวามเครียดไมแตกตางกนั  

ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานขอ  5  ที่วาสถานภาพสมรสของบิดามารดาท่ีตางกนั  จะทาํใหนิสิตมี

ความเครียดแตกตางกนั  โดยพบวานิสิตทีม่ีบิดามารดาอยูในสถานภาพสมรสมาย หยา แยก  มี

ความเครียดมากกวานิสิตทีม่ีบิดามารดาอยูในสถานภาพสมรสคู 

4.  นิสิตชั้นปที่  1  ที่มีบุคลิกภาพตางกนั  มีความเครียดไมแตกตางกนั  ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมุติฐานขอ  6  ที่วานิสิตทีม่ีบุคลิกภาพตางกนั  จะมีความเครียดแตกตางกนั  โดยพบวานิสิตที่มี

บุคลิกภาพแบบเอมีความเครียดมากกวานสิิตที่มีบุคลิกภาพแบบบ ี

 5.  นิสิตชั้นปที่  1  ที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูตางกนั  มีความเครียดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอ  7  ทีว่านิสิตที่ไดรับการเล้ียงดูจากบิดามารดา

ตางกนั  จะมคีวามเครียดแตกตางกนั  โดยพบวานิสิตทีไ่ดรับการเล้ียงดูแบบไมใชเหตุผลมีความเครียด

มากกวานิสิตที่ไดรับการเล้ียงดูแบบใชเหตุผล 

 

ตาราง  7   ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนเฉล่ียความเครียดของนิสิตชัน้ปที ่ 

1  จําแนกตามรายได  

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

   ระหวางกลุม 2   2767.980 1383.990 17.157* .000 

   ภายในกลุม 350 28233.459   80.667   

   รวม 352    451.955    

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

 จากตาราง  7  แสดงวา  นิสิตชั้นปที ่ 1  ที่มีรายไดตางกนั  มีความเครียดแตกตางกนัอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอ  2  ที่วานิสิตที่มีรายไดตางกนั  จะมี
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ตาราง  8   ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียความเครียดเปนรายคูของนิสิตชั้นปที่  1  

จําแนกตามตัวแปรรายได 

 

รายได  ตํ่ากวา3,000 บาท 3,000 – 5,000 บาท มากกวา 5,000บาท 

  28.10 19.82 18.60 

     ตํ่ากวา 3,000  บาท 28.10 - 8.28* 9.50* 

     3,000 – 5,000  บาท 19.82 - - 1.22 

     มากกวา  5,000  บาท 18.60 - - - 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

จากตาราง  8  แสดงวา  นิสิตชั้นปที ่ 1  ที่มีรายไดตํ่ากวา 3,000  บาท  มีคะแนนเฉลีย่

ความเครียดแตกตางกับนิสิตที่มีรายได  3,000 – 5,000  บาท  และนิสิตชั้นปที ่ 1  ที่มีรายไดมากกวา  

5,000  บาท  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .05  นิสิตที่มีรายไดตํ่ากวา 3,000  บาท  มีคะแนนเฉล่ีย

ความเครียดมากกวานิสิตทีม่ีรายได  3,000 – 5,000  บาท  และรายไดมากกวา  5,000  บาท  สวนคูอ่ืน 

ๆ  พบวาไมแตกตางกัน   

 

ตาราง  9   ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนเฉล่ียความเครียดของนิสิตชัน้ปที ่ 

1  จําแนกตามตัวแปรกลุมคณะ 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

   ระหวางกลุม 5 1539.271 307.854 3.626* .011 

   ภายในกลุม 347 29462.168   84.905   

   รวม 352 31001.439    

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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จากตาราง  9  แสดงวา  นิสิตชั้นปที ่ 1  ที่ศึกษาในกลุมคณะตางกนั  มีความเครียดแตกตางกนั

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .05  ซึ่งสอดคลองกบัสมมุติฐานขอ 3  ที่วานิสิตที่ศึกษาในกลุมคณะ

ตางกนั  จะมคีวามเครียดแตกตางกนั  จึงทําการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียเปนรายคู  โดย

วิธีของ  LSD  ดังปรากฏตามตาราง  10 

 

ตาราง  10   ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียความเครียดเปนรายคูของนิสิตชัน้ปที ่ 1  

จําแนกตามตัวแปรกลุมคณะ 

A แทน  กลุมคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ   

B แทน  กลุมคณะวิศวกรรมศาสตร   

C แทน  กลุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

D แทน  กลุมคณะศึกษาศาสตรและการฝกหัดครู   

E แทน  กลุมคณะวิทยาศาสตรธรรมชาติ   

F แทน  กลุมคณะศิลปกรรม  วิจิตรศิลป  และประยุกตศิลป   

 

กลุมคณะ  A B C D E F 

  18.20 18.93 19.65 22.38 22.86 24.13 

A 18.20 - 4.66*   .73 1.45 4.18 5.93* 

B 18.93 - - 3.93  3.21*   .48   1.27 

C 19.65 - - - .72 3.45 5.20* 

D 22.38 - - - - 2.73 4.48* 

E 22.86  - - - - - 1.75 

F 24.13 - - - - - - 

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

 จากตาราง 10 แสดงวา  นิสิตชั้นปที ่1  ทีศึ่กษาในกลุมคณะวิทยาศาสตรสุขภาพมีคะแนนเฉลีย่

ความเครียดแตกตางกับนิสิตที่ศึกษาในกลุมคณะวิศวกรรมศาสตร  และนิสิตชั้นปที่ 1 ที่ศึกษาในกลุม

คณะศิลปกรรม วิจิตรศิลป และประยุกตศิลป  นิสิตชัน้ปที ่ 1 ที่ศึกษาในกลุมคณะวิศวกรรมศาสตร  มี

คะแนนเฉลีย่ความเครียดแตกตางกับนิสิตที่ศึกษาในกลุมคณะศึกษาศาสตรและการฝกหัดครู นิสิตชั้นป
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ตาราง  11   ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนเฉล่ียความเครียดของนิสิตชั้นปที ่ 

1  จาํแนกตามตัวแปรสัมพนัธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน  

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

   ระหวางกลุม 2   2276.623 1138.312 13.870* .000 

   ภายในกลุม 350 28724.816     82.071   

   รวม 352 31001.439    

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

จากตาราง  11  แสดงวา  นสิิตชั้นปที ่ 1  ที่มีสัมพันธภาพระหวางเพื่อนตางกัน  มีความเครียด

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอ  8  ที่วานิสิตทีม่ี

สัมพันธภาพระหวางเพื่อนตางกนั  จะมีความเครียดแตกตางกนั  จึงทําการทดสอบความแตกตางของ

คะแนนเฉลีย่เปนรายคู  โดยวิธีของ  LSD  ดังปรากฏตามตาราง  12 
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ตาราง  12    ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียความเครียดเปนรายคูของนิสิตชั้นปที่  1  

จําแนกตามตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนสิิตกับเพื่อน 

 

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกบัเพื่อน  ดี ปานกลาง ไมดี 

  17.85 22.16 23.72 

        ดี 17.85 - 4.31* 5.89* 

        ปานกลาง 22.16 - -          1.56 

        ไมดี 23.72 - - - 

 

 

 จากตาราง  12  แสดงวา  นสิิตชั้นปที ่ 1  ที่มีสัมพันธภาพระหวางเพื่อนในระดับดีมคีะแนน

ความเครียดแตกตางกับนิสิตชั้นปที ่ 1  ที่มีสัมพนัธภาพระหวางเพื่อนในระดับปานกลาง  และนิสิตชั้นป

ที ่1  ที่มีสัมพนัธภาพระหวางเพื่อนในระดับที่ไมดี  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  นิสิตทีม่ี

สัมพันธภาพระหวางเพื่อนอยูในระดับดี  มีระดับความเครียดนอยกวานิสิตที่มีสัมพนัธภาพระหวางเพื่อน

ในระดับปานกลางและไมดี  สวนคูอ่ืน ๆ  พบวาไมแตกตางกนั 

 

 ตอนที่  5   วิเคราะหการปรับตัวของนิสิตชั้นปที ่ 1  ดังปรากฏตามตาราง  13 
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ตาราง  13   จาํนวน  คะแนนเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการปรับตัว  จําแนกตามตัวแปร

เพศ  รายได  กลุมคณะ  ลักษณะการอยูอาศัย  สถานภาพสมรสของบิดามารดา  บุคลิกภาพ  การ

อบรมเล้ียงดู  และสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน 

 

ตัวแปรที่ศึกษา n  S ระดับการปรับตัว 

เพศ     

     เพศชาย 122 2.21 .31 ปานกลาง 

     เพศหญิง 231 2.23 .31 ปานกลาง 

รายได     

     ตํ่ากวา 3,000  บาท 40 2.07 .31 ปานกลาง 

     3,000 – 5,000  บาท 213 2.22 .30 ปานกลาง 

     มากกวา  5,000  บาท 100 2.30 .32 ปานกลาง 

กลุมคณะ     

    วทิยาศาสตรสุขภาพ 89 2.23 .30 ปานกลาง 

    วทิยาศาสตรธรรมชาติ 66 2.18 .32 ปานกลาง 

    วิศวกรรมศาสตร 29 2.15 .25 ปานกลาง 

    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      118 2.26 .31 ปานกลาง 

    ศึกษาศาสตรและการฝกหัดครู 13 2.31 .37 ปานกลาง 

    ศิลปกรรม  วิจิตรศิลป  และ   

    ประยุกตศิลป 

38 2.20 .34 ปานกลาง 

ลักษณะการอยูอาศัย     

     อาศัยหอพกัในมหาวิทยาลัย 178 2.24 .31 ปานกลาง 

     อาศัยหอพกันอกมหาวทิยาลัย 175 2.21 .31 ปานกลาง 

สถานภาพสมรสของบิดามารดา     

     คู 292 2.24 .31 ปานกลาง 

     มาย/หยา/แยก 61 2.13 .29 ปานกลาง 

     เสียชีวิต - - - - 

บุคลิกภาพ     

     แบบเอ 159 2.24 .33 ปานกลาง 
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ตาราง  13  (ตอ) 

 

ตัวแปรที่ศึกษา n  S ระดับการปรับตัว 

     แบบบี 194 2.20 .29 ปานกลาง 

การอบรมเล้ียงดู     

     การอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล 310 2.24 .30 ปานกลาง 

     การอบรมเล้ียงดูแบบไมใชเหตุผล 43 2.07 .31 ปานกลาง 

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกบัเพื่อน     

      ดี 171 2.32 .29 ปานกลาง 

      ปานกลาง 106 2.09 .30 ปานกลาง 

      ไมดี  76 2.19 .29 ปานกลาง 

 

จากตาราง  13   แสดงการปรับตัวจําแนกตามตัวแปร  ดังนี ้

 1.  เพศ   นิสิตชั้นปที ่ 1  เพศหญิงมีคะแนนเฉล่ียการปรับตัวเทากับ  2.23  (S =.31)  ซึ่งสูงกวา

เพศชาย  ที่มคีะแนนเฉลีย่การปรับตัวเทากับ  2.21  (S =.31)  ทัง้เพศหญิงและเพศชายมกีารปรับตัวใน

ระดับปานกลาง 

 2.  รายได  นิสิตชั้นปที ่ 1  ที่มีรายไดมากกวา  5,000  บาท  มีคะแนนเฉลี่ยการปรับตัว  มาก

ที่สุด  เทากับ  2.30  (S =.32)  รองลงมาไดแก  นิสิตที่มีรายได  3,000 – 5,000  บาท  โดยมีคะแนน

เฉล่ียการปรับตัว  เทากับ  2.22  (S =.30)  และนิสิตที่มีรายไดตํ่ากวา 3,000  บาท  โดยมีคะแนนเฉล่ีย

การปรับตัวเทากับ   2.07  (S =.31)  ทั้งรายไดมากกวา  5,000  บาท  รายได  3,000 – 5,000  บาท  

และรายไดตํ่ากวา 3,000  บาท  มีการปรับตัวในระดับปานกลาง 

 3.  กลุมคณะ   นิสิตชัน้ปที่  1  ที่ศึกษาในกลุมคณะศึกษาศาสตรและการฝกหัดครู  มีคะแนน

เฉล่ียการปรับตัวสูงสุด  เทากับ  2.31 (S =.37)  รองลงมาไดแก  กลุมคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  มีคะแนนเฉลีย่การปรับตัวเทากบั  2.26  (S =.31)  กลุมคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ มี

คะแนนเฉลีย่การปรับตัวเทากับ  2.23  (S =.30)   กลุมคณะศิลปกรรม  วิจิตรศิลป  และประยุกตศิลป  

มีคะแนนเฉลีย่การปรับตัวเทากบั  2.20 (S =.34)  กลุมคณะวิทยาศาสตรธรรมชาติ  มีคะแนนเฉลีย่การ

ปรับตัวเทากับ  2.18  (.32)  และกลุมคณะวิศวกรรมศาสตร  มีคะแนนเฉล่ียการปรับตัวตํ่าสุด  เทากับ  

2.15  (S =.25)  นิสิตทุกกลุมคณะมีการปรับตัวในระดับปานกลาง 
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 4.  ลักษณะการอยูอาศัย   นิสิตชั้นปที่  1  ที่อาศัยหอพกัในมหาวิทยาลัย  มีคะแนนการปรับตัว

เทากับ  2.24  (S =.31)  ซึง่สูงกวานิสิตที่อาศัยหอพกันอกมหาวิทยาลัย  ที่มีคะแนนเฉลี่ยการปรับตัว

เทากับ  2.21 (S =.31)  ทัง้นิสิตที่อาศัยในมหาวทิยาลัยและนอกมหาวทิยาลัยมีการปรับตัวในระดับปาน

กลาง 

 5.  สถานภาพสมรสของบิดามารดา   นิสิตชั้นปที ่ 1  ที่มบีิดามารดาอยูในสถานภาพคู  มี

คะแนนเฉลีย่การปรับตัวสูงสุด  เทากับ  2.24  (S =.31)  รองลงมาไดแก  นิสิตทีม่ีบิดามารดาใน

สถานภาพมาย หยา แยก  โดยมีคะแนนเฉล่ียการปรับตัวเทากับ  2.13  (S =.29)  ทั้งนิสิตที่มบีิดา

มารดาในสถานภาพสมรสคู  และสถานภาพสมรสมาย หยา แยก มกีารปรับตัวในระดับปานกลาง 

 6.  บุคลิกภาพ   นิสิตชั้นปที ่ 1  ที่มีบุคลิกภาพแบบเอมคีะแนนเฉลีย่การปรับตัวเทากับ  2.24   

(S =.33)  ซึง่สูงกวานิสิตที่มบีุคลิกภาพแบบบี  ที่มีคะแนนเฉล่ียการปรับตัวเทากับ   2.20  (S = 29)  ทัง้

นิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบเอและแบบบี  มกีารปรับตัวในระดับปานกลาง 

 7.  การอบรมเล้ียงดู   นิสิตชัน้ปที ่ 1  ที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล  มีคะแนนเฉล่ียการ

ปรับตัวเทากับ  2.24  (S =.30)  ซึ่งสูงกวานิสิตที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบไมใชเหตุผล  ทีม่ีคะแนน

เฉล่ียการปรับตัวเทากับ   2.07  (S =.31)  ทั้งนิสิตที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผลและไมใช

เหตุผล  มีการปรับตัวในระดับปานกลาง 

 8.  สัมพนัธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน  นิสิตชั้นปที ่ 1  ที่มีสัมพนัธภาพระหวางเพื่อนในระดับดี  

มีคะแนนเฉลีย่การปรับตัวสูงสุด  เทากับ  2.32  (S =.29)  รองลงมาไดแก  นิสิตที่มีสัมพันธภาพระหวาง

เพื่อนในระดับไมดี  โดยมีคะแนนเฉล่ียการปรับตัวเทากับ  2.19  (S =.29)  และนิสิตทีม่ีสัมพนัธภาพ

ระหวางเพื่อนในระดับปานกลาง  มีคะแนนเฉลีย่การปรับตัวเทากับ   2.09  (S =.30)  ทัง้นิสิตที่มี

สัมพันธภาพระหวางเพื่อนในระดับดี  ปานกลาง  และไมดี  มกีารปรับตัวในระดับปานกลาง 

 

 ตอนที่  6   เปรียบเทียบการปรับตัวของนสิิตชั้นปที ่ 1  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ            

ดังปรากฏตามตาราง  14 - 18 
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ตาราง  14   ผลการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยการปรับตัวของนิสิตชั้นปที ่ 1  จําแนก

ตามตัวแปรเพศ  ลักษณะการอยูอาศัย  สถานภาพสมรสของบิดามารดา  บุคลิกภาพ  และ 

      การอบรมเล้ียงดู   

 

ตัวแปรที่ศึกษา n  S t p 

เพศ      

     เพศชาย 122 2.21 .31 - .707 .480 

     เพศหญิง 231 2.23 .31   

ลักษณะการอยูอาศัย      

     อาศัยหอพกัในมหาวิทยาลัย 178 2.24 .31 .928 .354 

     อาศัยหอพกันอกมหาวทิยาลัย 175 2.21 .31   

สถานภาพสมรสของบิดามารดา      

     คู 292 2.24 .31 2.622* .009 

     มาย/หยา/แยก  61 2.13 .29   

บุคลิกภาพ      

     แบบเอ 159 2.24 .33 1.227 .221 

     แบบบี 194 2.20 .29   

การอบรมเล้ียงดู      

     การอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล 310 2.24 .30 .339* .001 

     การอบรมเล้ียงดูแบบไมใชเหตุผล  43 2.07 .31   

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

  

จากตาราง  14  แสดงวา 

 1.  นิสิตชั้นปที่  1  ที่มีเพศตางกนั  มีการปรับตัวไมแตกตางกัน  ซึ่งไมสอดคลองกบัสมมุติฐาน

ขอ  9  ที่วานิสิตที่มีเพศตางกัน  จะมีการปรับตัวแตกตางกนั  โดยพบวาเพศหญิงมกีารปรับตัวดีกวาเพศ

ชาย 

 2.  นิสิตชั้นปที่  1  ที่มีลักษณะการอยูอาศัยตางกนั  มกีารปรับตัวไมแตกตางกนั  ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมุติฐานขอ  12  ที่วานิสิตที่มีลักษณะการอยูอาศัยตางกนั  จะมีการปรับตัวแตกตางกนั 
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 3.  นิสิตชั้นปที่  1  ที่มีบิดามารดาอยูในสถานภาพสมรสที่ตางกัน  มกีารปรับตัวแตกตางกัน

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .05  ซึง่สอดคลองกบัสมมุติฐานขอ  13  ที่วา  สถานภาพสมรสของ

บิดามารดาทีต่างกนั  จะทําใหนิสิตมีการปรับตัวแตกตางกนั  โดยพบวานิสิตที่อาศัยหอพกัใน

มหาวิทยาลัยมีการปรับตัวดีกวานิสิตที่อาศัยหอพักนอกมหาวิทยาลัย 

4.  นิสิตชั้นปที่  1  ที่มีบุคลิกภาพตางกนั  มีการปรับตัวไมแตกตางกนั  ซึง่ไมสอดคลองกับ

สมมุติฐานขอ  14  ที่วานิสิตที่มีบุคลิกภาพตางกนั  จะมกีารปรับตัวแตกตางกัน  โดยพบวานิสิตที่มี

บุคลิกภาพแบบเอมีการปรับตัวดีกวานิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบบี 

 5.  นิสิตชั้นปที่  1  ที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูตางกนั  มีการปรับตัวแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอ  15  ที่วานิสิตที่ไดรับการเล้ียงดูจากบิดามารดา

ตางกนั  จะมกีารปรับตัวแตกตางกัน  โดยพบวานิสิตที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผลมีการปรับตัว

ดีกวานิสิตที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบไมใชเหตุผล 

 

ตาราง  15   ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนเฉล่ียการปรับตัวของนิสิตชั้นปที ่ 

1  จําแนกตามตัวแปรรายได   

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

   ระหวางกลุม 2    .276 .138 .555 .575 

   ภายในกลุม 350 87.106 .249   

   รวม 352 87.382    

 

 จากตาราง  15   แสดงวา  นิสิตชั้นปที่  1  ที่มีรายไดตางกนั  มีการปรับตัวไมแตกตางกนั  ซึง่ไม

สอดคลองกับสมมุติฐานขอ 10  ทีว่า  นิสิตที่มีรายไดตางกัน  จะมีการปรับตัวแตกตางกนั   
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ตาราง  16   ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนเฉล่ียการปรับตัวของนิสิตชั้นปที ่ 

1  จําแนกตามตัวแปรกลุมคณะ 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

   ระหวางกลุม 2 .592 .118 1.235 .292 

   ภายในกลุม 350 33.277 .096   

   รวม 352 33.869 .118   

  

จากตาราง  16  แสดงวา  นสิิตชั้นปที ่1 ที่ศึกษาในกลุมคณะตางกนั  มีการปรับตัวไมแตกตางกนั  

ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานขอ  11  ทีว่านิสิตที่เรียนกลุมคณะที่ตางกนั  จะมกีารปรับตัวแตกตางกัน  

  

ตาราง  17   ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนเฉล่ียการปรับตัวของนิสิตชั้นปที ่ 

1  จําแนกตามตัวแปรสัมพนัธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

   ระหวางกลุม 2 3.434 1.717 19.744* .000 

   ภายในกลุม 350 30.435 .087   

   รวม 352 33.869    

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

  

จากตาราง  17  แสดงวา  นิสิตชั้นปที ่ 1  ที่มีสัมพันธภาพระหวางเพื่อนตางกัน  มีการปรับตัว

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอ  16  ที่วา  นิสิตที่มี

สัมพันธภาพระหวางเพื่อนตางกนั  จะมีการปรับตัวแตกตางกนั  จึงทําการทดสอบความแตกตางของ

คะแนนเฉลีย่เปนรายคู  โดยวิธีของ  LSD  ดังปรากฏตามตาราง  20 
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ตาราง  18   ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียการปรับตัวเปนรายคูของนิสิตชั้นปที่  1  

จําแนกตามตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนสิิตกับเพื่อน 

 

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกบัเพื่อน  ดี ไมดี ปานกลาง 

  2.32 2.19 2.09 

        ดี 2.32 - .13* .23* 

        ไมดี 2.19 - -           .10* 

        ปานกลาง 2.09 - - - 

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 จากตาราง  18  แสดงวา  นสิิตชั้นปที ่ 1 ที่มีสัมพันธภาพระหวางเพื่อนในระดับดี  มีคะแนนการ

ปรับตัวแตกตางกับนิสิตทีม่สัีมพันธภาพระหวางเพื่อนในระดับไมดี  นิสิตชั้นปที ่ 1  ที่มีสัมพันธภาพ

ระหวางเพื่อนในระดับดี  มคีะแนนการปรับตัวแตกตางกับนิสิตทีม่ีสัมพันธภาพระหวางเพื่อนในระดับ

ปานกลาง  และนิสิตชั้นปที ่ 1  ที่มีสัมพนัธภาพระหวางเพื่อนในระดับไมดี  มีคะแนนการปรับตัวแตกตาง

กับนิสิตทีม่ีสัมพันธภาพระหวางเพื่อนในระดับปานกลาง  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดย

นิสิตที่มีสัมพนัธภาพระหวางเพื่อนในระดับดีมีการปรับตัวดีกวานิสิตที่มีสัมพันธภาพระหวางเพื่อนใน

ระดับไมดีและปานกลาง  และนิสิตทีม่ีสัมพนัธภาพระหวางเพื่อนในระดับไมดีมีการปรับตัวดีกวานิสิตที่มี

สัมพันธภาพระหวางเพื่อนในระดับปานกลาง  สวนคูอ่ืน ๆ พบวาไมแตกตางกนั  

 

ตอนที่  7   วิเคราะหความสัมพันธระหวางคะแนนความเครียดกับคะแนนการปรับตัวของนิสิต

ชั้นปที ่ 1  ดังปรากฏตามตาราง  19 

 

ตาราง  19  ความสัมพนัธระหวางความเครียดและการปรับตัวของนสิิตชั้นปที ่ 1 

 

ความสัมพันธระหวาง n R p 

ความเครียดและการปรับตัว 353 - .349** .000 

 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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 จากตาราง  19  แสดงวา  คะแนนความเครียดของนิสิตชัน้ปที ่ 1  มีความสัมพันธทางลบกับ

คะแนนการปรับตัว  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธเทากับ  - .349  กลาวคือนิสิตทีม่ีคะแนน

ความเครียดตํ่าจะมีคะแนนการปรับตัวสูง  และนิสิตที่มคีะแนนความเครียดสูงจะมีการปรับตัวตํ่า 

 



บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความเครียดและการปรับตัวของนิสิตชั้นปที่  1  มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2. เพื่อเปรียบเทยีบความเครียดตามตัวแปรเพศ  รายได  กลุมคณะ  ลักษณะการอยูอาศัย  

สถานภาพสมรสของบิดามารดา  บุคลิกภาพ  การอบรมเล้ียงดู  สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน  ของ

นิสิตชั้นปที่  1  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

3. เพื่อเปรียบเทยีบการปรับตัวตามตัวแปรเพศ  รายได  กลุมคณะ  ลักษณะการอยูอาศัย  

สถานภาพสมรสของบิดามารดา  บุคลิกภาพ  การอบรมเล้ียงดู  สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน  ของ

นิสิตชั้นปที่  1  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

4. เพื่อหาความสัมพันธระหวางความเครียดและการปรับตัวของนิสิตชั้นปที่  1  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

 

สมมุติฐานในการวิจัย 
1. นิสิตที่มีเพศตางกนัจะมีความเครียดแตกตางกนั 

2. นิสิตที่มีรายไดตางกันจะมคีวามเครียดแตกตางกนั 

3. นิสิตที่เรียนกลุมคณะที่แตกตางกนัจะมีความเครียดแตกตางกัน 

4. นิสิตที่มีลักษณะการอยูอาศัยตางกนัจะมีความเครียดแตกตางกนั 

5. สถานภาพสมรสของบิดามารดาท่ีแตกตางกันจะทาํใหนสิิตมีความเครียดแตกตางกนั 

6. นิสิตที่มบีุคลิกภาพตางกนัจะมีความเครียดแตกตางกนั 

7. นิสิตที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูจากบิดามารดาตางกนัจะมีความเครียดแตกตางกนั 

8. นิสิตที่มีสัมพนัธภาพระหวางเพื่อนตางกนัจะมีความเครียดแตกตางกนั 

9. นิสิตที่มีเพศตางกนัจะมีการปรับตัวแตกตางกนั 

10. นิสิตที่มีรายไดตางกันจะมกีารปรับตัวแตกตางกัน 

11. นิสิตที่เรียนกลุมคณะที่แตกตางกนัจะมกีารปรับตัวแตกตางกนั 

12. นิสิตที่มีลักษณะการอยูอาศัยตางกนัจะมีการปรับตัวแตกตางกนั 

13. สถานภาพสมรสของบิดามารดาท่ีแตกตางกันจะทาํใหนสิิตมีการปรับตัวแตกตางกนั 
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14. นิสิตที่มีบุคลิกภาพตางกนัจะมีการปรับตัวแตกตางกนั 

15. นิสิตที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูจากบิดามารดาตางกนัจะมีการปรับตัวแตกตางกนั 

16. นิสิตที่มีสัมพนัธภาพระหวางเพื่อนตางกนัจะมีการปรับตัวแตกตางกัน 

17. ความเครียดมคีวามสัมพันธทางลบกับการปรับตัว 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี ้ คือ  นิสิตที่กาํลังศึกษาในระดับปริญญาตรี  ชัน้ปที ่ 1  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซึง่กําลังศึกษาในภาคเรียนที ่ 2  ปการศึกษา  2549  จํานวน  3,003  

คน  ซึง่ไดมาโดยการสุมแบบหลายข้ันตอน  (Multistage  random  sampling)   
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี ้ ประกอบดวย  4  ตอน  ดังนี ้

            ตอนที่  1  แบบสอบถามขอมูลทัว่ไปของนักศึกษา  ไดแก  เพศ  รายได  กลุมคณะ  ลักษณะการ

อยูอาศัย  สถานภาพสมรสของบิดามารดา   

 ตอนที่  2  แบบสอบถามบุคลิกภาพ  ใชวดับุคลิกภาพของนิสิตชัน้ปที ่ 1 

 ตอนที่  3  แบบสอบถามการอบรมเล้ียงดู  ใชวัดการอบรมเล้ียงดูของบิดามารดาที่มตีอนิสิตชั้น

ปที่  1 

 ตอนที่  4  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพือ่น  ใชวัดระดับสัมพันธภาพระหวาง

นิสิตกับเพื่อน 

 ตอนที่  5  แบบสอบถามความเครียด  ใชวัดระดับความเครียดของนิสิตชั้นปที ่ 1 

 ตอนที่  6  แบบสอบถามการปรับตัว  ใชวดัระดับการปรับตัวของนิสิตชั้นปที ่ 1 

  

การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  ตามข้ันตอนตอไปนี้ 

1.   วเิคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  โดยแจกแจงความถ่ีและคารอยละ  ตามตัวแปร

อิสระ  และนาํเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

2.  แบบสอบถามบุคลิกภาพ  การอบรมเล้ียงดู  สัมพนัธภาพระหวางนสิิตกับเพื่อน  

ความเครียดและการปรับตัว  นาํมาวิเคราะหโดยหาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  นําเสนอในรูป

ตารางประกอบความเรียง 



 91 

3.  เปรียบเทยีบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียความเครียดและการปรับตัว  ของตัวแปร 2  

กลุม  ที่เปนอิสระจากกนั  โดยการทดสอบคาที  (t-test) 

4.  เปรียบเทยีบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียความเครียดและการปรับตัว  ของตัวแปร

มากกวา  2  กลุม  โดยวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-way  analysis  of  variance)  

หรือการทดสอบคาเอฟ  (F-test)  เมื่อพบวามีความแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  

จึงทาํการทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคู  โดยใชวิธีของ  LSD   

5.  ทดสอบความสัมพันธระหวางความเครียดกับการปรับตัว  โดยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพนัธของเพยีรสัน  (Pearson  product  moment  correlation  coeffcient) 

 

สรุปผลการวิจัย 
1.  นิสิตชั้นปที ่  1  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่เปนกลุมตัวอยางในครั้งนีม้ีจํานวน  353  

คน  เปนนิสิตเพศหญิง  คิดเปนรอยละ  65.20  และนิสิตเพศชาย  คิดเปนรอยละ  34.80  มีรายไดตอ

เดือน  3,000 – 5,000  บาท  มากที่สุด  คิดเปนรอยละ  60.34  รองลงมาเปนรายไดรายไดมากกวา  

5,000  บาท  คิดเปนรอยละ  28.33  และรายไดตํ่ากวา 3,000  บาท  คิดเปนรอยละ  11.33  มีนสิิตที่

ศึกษาในกลุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มากที่สุด  คิดเปนรอยละ  33.40  รองลงมาเปนกลุม

คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ  คิดเปนรอยละ  25.20  กลุมคณะวทิยาศาสตรธรรมชาติ  คิดเปนรอยละ  

18.70  กลุมคณะศิลปกรรม  วิจิตรศิลป  และประยุกตศิลป  คิดเปนรอยละ  10.80  กลุมคณะ

วิศวกรรมศาสตร  คิดเปนรอยละ  8.20  กลุมคณะศึกษาศาสตรและการฝกหัดครู  คิดเปนรอยละ  3.70  

มีนิสิตที่อาศัยหอพักในมหาวิทยาลัย  คิดเปนรอยละ  50.40  และนิสิตที่อาศัยหอพักนอกมหาวทิยาลัย  

คิดเปนรอยละ  49.60  สถานภาพสมรสของบิดามารดา  มีสถานภาพสมรสคูมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  

82.72  รองลงมาเปนสถานภาพสมรสมาย/หยา/แยก  คิดเปนรอยละ  17.28  นิสิตมีบุคลิกภาพแบบเอ  

คิดเปนรอยละ  45.00 และนิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบบี  คิดเปนรอยละ  55.00  มีสัมพนัธภาพกับเพือ่นใน

ระดับดีมากทีสุ่ด  คิดเปนรอยละ 48.44  รองลงมาคือ  สัมพันธภาพระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  

30.03  และสัมพันธภาพระดับไมดี  คิดเปนรอยละ  21.53  นิสิตไดรับเปนการเล้ียงดูแบบใชเหตุผล  คิด

เปนรอยละ  87.80 และไดรับการเล้ียงดูแบบไมใชเหตุผล  คิดเปนรอยละ  12.20   

2.  นิสิตชั้นปที่  1  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  มีระดับความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติ

เล็กนอย  ( = 20.41,  S = 9.38)   

3.  นิสิตชั้นปที่  1  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  มกีารปรับตัวในระดับปานกลาง  ( = 2.22,  

S = .31)   



 92 

4.  ผลการเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉล่ียความเครียดและการปรับตัว  

จําแนกตามตัวแปร  พบวา 

     4.1  นิสิตที่มีเพศตางกนั  มีความเครียดไมแตกตางกัน 

     4.2  นิสิตที่มีรายไดตางกัน  มีความเครียดแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

                 4.3  นิสิตที่เรียนกลุมคณะตางกัน  มีความเครียดแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ  .05 

     4.4  นิสิตที่มีลักษณะการอยูอาศัยตางกนั  มีความเครียดแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ  .05 

     4.5  สถานภาพสมรสของบิดามารดาท่ีแตกตางกนั  ทําใหนิสิตมีความเครียดไมแตกตางกนั 

     4.6  นิสิตที่มีบุคลิกภาพตางกนั  มีความเครียดไมแตกตางกัน 

     4.7  นิสิตที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูตางกัน  มีความเครียดแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ  .05 

     4.8  นิสิตที่มีสัมพันธภาพระหวางเพื่อนตางกัน  มีความเครียดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ  .05 

     4.9  นิสิตที่มีเพศตางกนั  มีการปรับตัวไมแตกตางกัน 

     4.10 นิสิตที่มีรายไดตางกัน  มีการปรับตัวไมแตกตางกนั 

     4.11 นิสิตที่เรียนกลุมคณะตางกนั  มกีารปรับตัวไมแตกตางกนั 

     4.12 นิสิตที่มีลักษณะการอยูอาศัยตางกนั  มีการปรับตัวไมแตกตางกนั 

                 4.13 สถานภาพสมรสของบิดามารดาท่ีแตกตางกนั  ทาํใหนิสิตมีการปรับตัวแตกตางกัน

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .05 

     4.14 นิสิตที่มีบุคลิกภาพตางกนั  มีการปรับตัวไมแตกตางกัน 

     4.15 นิสิตที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูตางกัน  มีการปรับตัวแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ  .05 

     4.16 นสิิตที่มีสัมพันธภาพระหวางเพื่อนตางกัน  มีการปรับตัวแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ  .05 

     4.17 คะแนนความเครียดของนิสิตชั้นปที่  1  มีความสัมพนัธทางลบกับคะแนนการปรับตัว

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .05  กลาวคือนิสิตทีม่ีคะแนนความเครียดตํ่ามีคะแนนการปรับตัวสูง  

และนิสิตที่มีคะแนนความเครียดสูงมีคะแนนการปรับตัวตํ่า 
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อภิปรายผล 
1. ความเครียดของนิสิตชัน้ปที ่ 1  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

ผลการศึกษาคร้ังนี ้  พบวา  ระดับความเครียดของนิสิตชั้นปที ่  1  มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ  มีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติเล็กนอย  อภิปรายไดวา  นิสิตที่เปนกลุมตัวอยางนั้นเปน

นิสิตที่กาํลังศึกษาอยูในชัน้ปที่ 1 ซึ่งตองเผชิญกับส่ิงแวดลอมใหมในมหาวิทยาลัยเหมือนกนั เชน  

อาจารยใหม  เพื่อนใหม  หอพักใหม  กิจกรรมใหม  เปนตน  ซึ่งสภาพแวดลอมที่กลาวมานัน้  เปน

สภาพแวดลอมที่แตกตางไปจากการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษา  ที่นิสิตเคยอาศัยอยูกับบิดามารดา  

ไมไดอาศัยอยูกับเพื่อน  นิสิตตองเรียนกับอาจารยคนใหมในมหาวิทยาลัย  ตองทํากิจกรรมรวมกบัเพื่อน 

ๆ  เชน  กจิกรรมรับนอง  ซึ่งแตกตางไปจากสภาพแวดลอมชวงมัธยมศึกษา  การเปล่ียนแปลงบางอยาง

ของนิสิตอาจกอใหเกิดความเครียด แตความเครียดที่เกิดข้ึนอาจไมเปนผลเสียตอการดําเนินชวีติ  เพราะ

ความเครียดในระดับเล็กนอย จะชวยเปนแรงผลักในนสิิตมีความกระตือรือรนที่จะแกไขปญหาตาง ๆ   

วัยรุนที่มีความสามารถในการรูคิดโดยแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม  และรูจักใชวิธกีารเผชิญกับ

ความเครียดไดอยางมีประสิทธิภาพ ยอมสามารถลดความเครียดและยอมทาํใหชีวิตกาวหนาตอไปได  

ผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของ สุคนธทิพย หนุนพล (2544:  102)  ไดศึกษาความเครียด

และการปรับตัวของนกัศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  โรงเรียนผูใหญ  อําเภอเมือง  จังหวัด

นนทบุรี  ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  โรงเรียนผูใหญ  อําเภอเมือง  

จังหวัดนนทบุรี มีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติเล็กนอย แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ  

กาญจน ี  โชติชัยวิวงศกุล  (2547:  98)  ไดศึกษาปจจัยบางประการทีเ่กี่ยวของกับความเครียดของนิสิต

แพทยชัน้ปที ่  1  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ผลการศึกษาพบวา  นิสิต

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  มีความเครียดระดับนอย  และไมสอดคลองกับการศึกษาของ  สรอยศรี  

อนันตประเสริฐ  (2544:  120 - 122)  ไดศึกษาความเครียดและสุขภาพจิตของนสิิตแพทยแผนโบราณ

แบบประยุกต  โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย  (ชีวกโกมารภัจจ)  กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวานิสิต

ชั้นปที ่ 1,  2  และ  3  มีความเครียดอยูในระดับตํ่า   

2. การปรับตัวของนิสิตชัน้ปที ่ 1  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

      ผลการศึกษาคร้ังนี ้ พบวา  ระดับการปรับตัวของนสิิตชั้นปที ่ 1  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ  ในภาพรวมมีการปรับตัวในระดับปานกลาง  อภิปรายไดวา  นิสิตที่เปนกลุมตัวอยางนัน้เปนนสิิตที่

กําลังศึกษาอยูในชัน้ปที ่ 1  ซึ่งตองเผชิญกับส่ิงแวดลอมใหมในมหาวิทยาลัยเหมือนกนั  เชน  อาจารย

ใหม  เพื่อนใหม  หอพกัใหม  กิจกรรมใหม  เปนตน  นิสิตที่เปนกลุมตัวอยางเปนวัยรุนตอนปลาย  ซึ่งเปน

วัยที่ตองการเปนที่รักของบุคคลรอบขาง  ตองการเปนทีย่อมรับของเพือ่น ๆ นิสิตจะมีการปรับตัวดวย
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 3.  การศึกษาความเครียดของนิสิตชัน้ปที ่ 1  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตามตัวแปร  เพศ  

รายได  กลุมคณะ  ลักษณะการอยูอาศัย  สถานภาพสมรสของบิดามารดา  บุคลิกภาพ  การอบรมเลี้ยง

ดูบุตร  และสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน  

     3.1  เพศ  ผลการศึกษาคร้ังนี้  พบวา  พบวานิสิตทีม่ีเพศตางกนั  มีความเครียดไมแตกตาง

กัน  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติุฐานขอ 1 ที่วานิสิตที่มีเพศตางกนั  จะมีความเครียดแตกตางกนั  อภิปราย

ไดวา นิสิตเพศชายและเพศหญิงเปนนสิิตที่อยูในชวงวัยรุนตอนปลายเหมือนกัน ซึ่งไดศึกษาอยูใน

มหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดลอมคลายคลึงกนั  ไมวาจะเปนอาจารย  หรือเพื่อน  เมือ่มีปญหาเกิดข้ึน  วัย

ที่เปนชวงอายุเดียวกนัของนสิิตทั้งเพศชายและเพศหญิง  ก็สามารถปรึกษาปญหาเพื่อชวยเหลือซ่ึงกนั

และกันได  โดยไมมีการแบงแยกวาเปนเพศใด  ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ  สุคนธทิพย  

หนนุพล  (2544:  114)  ไดศึกษาความเครียดและการปรับตัวของนกัศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสาย

สามัญ  โรงเรียนผูใหญ  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษาทีม่ีเพศตางกนั  มี

ความเครียดไมแตกตางกนั  แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ  นลินี  ธรรมอํานวยสุข  (2541:  213)  ได

ศึกษาตัวแปรที่เกีย่วของกับความเครียดในการเรียนของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาโรงเรียนกฬีาจงัหวัด
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      3.2  รายได  ผลการศึกษาคร้ังนี ้  พบวา  นิสิตทีม่ีรายไดตางกัน  มีความเครียดแตกตางกนั  

ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอ 2 ที่วานสิิตที่มีรายไดตางกนั จะมีความเครียดแตกตางกัน  โดยพบวา  

นิสิตที่มีรายไดตํ่ากวา 3,000  บาท  มีคะแนนเฉลีย่ความเครียดสูงสุด  รองลงมาไดแก  นิสิตทีม่ีรายได  

3,000 – 5,000  บาท  และนิสิตที่มีรายไดมากกวา  5,000  บาท  อภิปรายไดวา  ปจจุบันภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศทีก่ําลังตกตํ่า  รวมทัง้สถานะทางการเงนิผันผวน  แตภาวะคาครองชีพกลับสูงข้ึน  ทาํใหการ

ดํารงชีวิตในปจจุบันตองด้ินรนและแขงขันกันตลอดเวลา  ผูที่มีฐานะทางการเงนิไมดี  จะสงผลใหสภาพ

ความเปนอยูขัดสน  ไมไดรับการตอบสนองตามความตองการของตนเอง  สงผลใหเกิดความตึงเครียด

ในการดําเนนิชีวิต  ซึ่งสอดคลองกับ  ฟารเมอรและคนอ่ืน ๆ  (Farmer;  &  Others.  1984:  20-24)   ที่

กลาวไววา  สาเหตุของความเครียดนัน้เกิดจาก  สาเหตุทางการเงนิ  (Financial  Source)  เชน 

สถานภาพทางการเงิน  รายได  ความสามารถในการจัดการอาหาร  เคร่ืองนุงหม  และที่อยูอาศัย  

รวมทัง้การรับรูของบุคคลเก่ียวกับสถานภาพทางการเงนิที่ควรจะเปน  ผลการศึกษาคร้ังนี้  ไมสอดคลอง

กับการศึกษาของ  วณี  เทศนธรรม  (2541:  78)  ไดศึกษาความเครียดของนสิิตพยาบาล  วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี  ศรีธญัญา  ผลการศึกษาพบวานิสิตที่มีคาใชจายตอเดือนตางกนั  มีความเครียด

ไมแตกตางกนั  และไมสอดคลองกับการศึกษาของ  สุคนธทพิย  หนุนพล  (2544:  114)  ไดศึกษา

ความเครียดและการปรับตัวของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  โรงเรียนผูใหญ  อําเภอ

เมือง  จงัหวัดนนทบุรี  ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษาทีม่ีคาใชจายในการเรียนตางกัน  มีความเครียดไม

แตกตางกนั   

      3.3  กลุมคณะ  ผลการศึกษาคร้ังนี้  พบวา  นิสิตชัน้ปที ่ 1  ที่ศึกษาในกลุมคณะตางกัน  มี

ความเครียดแตกตางกนั  ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอ  3  ที่วา  นิสิตที่ศึกษาในกลุมคณะตางกนั  จะมี

ความเครียดแตกตางกนั  และในการศึกษาคร้ังนีพ้บวา  นิสิตกลุมคณะศิลปกรรม  วจิิตรศิลป  และ

ประยุกตศิลป  มีคะแนนเฉล่ียความเครียดสูงสุด  รองลงมาไดแก  กลุมคณะวิทยาศาสตรธรรมชาติ  

กลุมคณะศึกษาศาสตรและการฝกหัดครู  กลุมคณะวิศวกรรมศาสตร  กลุมคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  และกลุมคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ  ตามลาํดับ  อภิปรายไดวา  นิสิตในแตละกลุมคณะมี

ทั้งนิสิตที่เรียนอยางเดียวและนิสิตที่เรียนพรอมกับทํางานพิเศษไปดวย  ขณะที่กาํลังศึกษานิสิตจะตอง

รับผิดชอบกับวิชาที่เรียนและรายงานท่ีอาจารยมอบหมายใหดวย  ซึง่เนื้อหาในการเรียนและรายงานของ

แตละกลุมคณะนัน้ก็มีความแตกตางกนั  เนื้อหาในการเรียนและงานทีอ่าจารยมอบหมายใหของแตละ
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     3.4  ลักษณะการอยูอาศัย  ผลการศึกษาคร้ังนี้  พบวา  นิสิตที่อาศัยในมหาวทิยาลัยและนสิิต

ที่อาศัยนอกมหาวิทยาลัยมคีวามเครียดแตกตางกนั  ซึง่สอดคลองกับสมมุติฐานขอ  4  ที่วา  นิสิตที่มี

ลักษณะการอยูอาศัยตางกนั  จะมีความเครียดแตกตางกัน  โดยพบวา  นิสิตที่อาศัยหอพกันอก

มหาวิทยาลัย  มีคะแนนเฉล่ียความเครียดสูงกวานิสิตทีอ่าศัยหอพักในมหาวทิยาลัย  อภิปรายไดวา  

หอพักในมหาวิทยาลัย  จะมีสถานที่ในการผอนคลายความเครียดมากกวาหอพกันอกมหาวิทยาลัย  เชน  

สถานที่ออกกาํลังกาย  สถานทีพ่ักผอนหยอนใจ  ความปลอดภัยของหอพัก  เปนตน  ทาํใหความเครียด

ของนิสิตที่อาศัยในหอพักและนอกหอพกันั้นแตกตางกนั 

     3.5  สถานภาพสมรสของบิดามารดา  ผลการศึกษาคร้ังนี้  พบวา  นิสิตที่บิดามารดามี

สถานภาพสมรสตางกนั  มีความเครียดไมแตกตางกนั  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานขอ  5  ที่วา

สถานภาพสมรสของบิดามารดาท่ีแตกตางกัน  จะทําใหนิสิตมีความเครียดแตกตางกัน  อภิปรายไดวา  

ผูปกครองหรือผูอุปการะนิสิต  ไมวาจะเปน  บิดา  มารดา  หรือญาติ  ถาสามารถถายทอดความรกัใหกับ

นิสิตได  ทัง้ในดานรางกาย  ดานจิตใจ  หรือดานสังคม  นิสิตก็จะรูสึกอบอุน  กลาทีจ่ะปรึกษาปญหาตาง 

ๆ  กับผูปกครอง  ทําใหนิสิตรูสึกวาตนเองมีบุคคลที่สามารถปรึกษาปญหาได  ความเครียดก็จะนอยลง  

ดังนัน้  สถานภาพสมรสของบิดามารดาท่ีตางกนั  จึงทําใหนิสิตที่ความเครียดไมแตกตางกัน  ผล

การศึกษาคร้ังนี้  สอดคลองกับการศึกษาของ  กาญจนี  โชติชัยวิวงศกลุ  (2547:  98)  ไดศึกษาปจจัย

บางประการทีเ่กี่ยวของกับความเครียดของนิสิตแพทยชัน้ปที ่1 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัย มหิดล  ผลการศึกษาพบวา  นิสิตแพทยทีม่ีบิดามารดาอยูดวยกัน  กบันิสิตแพทยทีม่ีบิดา

มารดาไมไดอยูดวยกัน  มีความเครียดไมแตกตางกนั  แตไมสอดคลองกันการศึกษาของ  นลิน ี ธรรม

อํานวยสุข  (2541:  213)  ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกบัความเครียดในการเรียนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดกรมพลศึกษา  จังหวัดสุพรรณบุรี  ผลการศึกษาพบวา  

สถานภาพสมรสของบิดามารดาทําใหนกัเรียนมีความเครียดทางการเรียนแตกตางกนั   

      3.6  บุคลิกภาพ  ผลการศึกษาคร้ังนี ้ พบวา  นิสิตทีม่ีบุคลิกภาพแบบเอและบุคลิกภาพแบบ

บีมีความเครียดไมแตกตางกนั  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานขอ  6  ทีว่านิสิตที่มีบุคลิกภาพตางกนั  จะ

มีความเครียดแตกตางกนั  อภิปรายไดวา  บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบเอ  จะชอบทําส่ิงตาง ๆ อยางรีบ

รอน  ชอบแขงขัน  ชอบทํางานใหไดมาก ๆ ในเวลานอย  จึงทาํใหเกิดความเครียดได  แตบุคลิกภาพแบบ

บีก็สามารถเกิดความเครียดไดเชนกัน  เนือ่งจากบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบบี  เปนบุคลิกภาพที่ไมรีบรอน  

ทํางานไปเร่ือย ๆ  อดทนรอคอยได  ไมคอยชอบการที่ตองทาํงานในเวลาอันรีบดวน  ซึ่งการทาํงานไป
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      3.7  การอบรมเล้ียงดูบุตร  ผลการศึกษาคร้ังนี ้  พบวา  นิสิตที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบใช

เหตุผลและนิสิตที่ไดรับการเล้ียงดูแบบไมใชเหตุผลมีความเครียดแตกตางกนัซึง่สอดคลองกับสมมุติฐาน

ขอที่  7  ที่วานิสิตที่ไดรับการเล้ียงดูจากบิดามารดาตางกนั  จะมีความเครียดแตกตางกนั  อภิปรายไดวา  

การที่บิดามารดาใชวิธีการเล้ียงดูโดยอธิบายเหตุผลเม่ือจะหามหรือส่ังใหบุตรทําอะไร คอยชวยเหลือเมื่อ

บุตรมีปญหา รับฟงเหตุผลและความคิดเห็นของบุตร ใหความสนิทสนมกบับุตร การเล้ียงดูแบบใช

เหตุผลจะทําใหบุตรรูสึกอบอุน  กลาที่จะปรึกษาปญหาตาง ๆ กับบิดามารดา  กลาบอกการกระทาํที่

ผิดพลาดของตนเองเพื่อหาหนทางแกไข  มากกวาการเล้ียงดูแบบไมใชเหตุผล  โดยใชอารมณกับบุตร  

จนทาํใหบุตรไมกลาปรึกษาปญหาตาง ๆ กับบิดามารดา  โดยพบวา  นิสิตที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบ

ไมใชเหตุผล  มีคะแนนเฉล่ียความเครียดเทากับ  3.58  ซึ่งสูงกวานสิิตที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบใช

เหตุผล  ที่มีคะแนนเฉลีย่ความเครียดเทากับ   2.93  ซึ่งสอดคลองกบั  ดวงเดือน  พันธมุนาวนิ,  อรพินท  

ชูชม  และงามตา  วนนิทานนท  (2528:  3-5)  ที่กลาวไววา  การเล้ียงดูแบบใชเหตุผล  จะชวยใหบตุรได

เรียนรู และรับทราบถงึส่ิงที่ควรทําหรือไมควรทํา มีความสํานึกในหนาที่ความรับผิดชอบสูง และสามารถ

ตานทานส่ิงยัว่ยุได  จงึพบวาใหนิสิตชั้นปที่ 1 ที่ไดรับการเล้ียงดูตางกนั มีความเครียดแตกตางกนั  

     3.8  สัมพันธภาพระหวางเพื่อนกับนิสิต  ผลการศึกษาคร้ังนี ้  พบวา  นิสิตที่มสัีมพันธภาพ

ระหวางเพื่อนตางกนั  มีความเครียดแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   ซึ่งสอดคลอง

กับสมมุติฐานขอ  8  ที่วา  นิสิตทีม่ีสัมพันธภาพระหวางเพื่อนตางกัน  จะมีความเครียดแตกตางกนั 

อภิปรายไดวานิสิตชั้นปที่  1  ตองมีการปรับตัวกับสถานที่เรียนใหม  การจัดการเรียนการสอนแบบใหม  

และเพื่อนใหม  ซึ่งแตกตางไปจากเพื่อนในสมัยมัธยมศึกษา  การมีเพื่อนใหม  ทาํใหนิสิตตองเรียนรูนิสัย

ใจคอกันใหมอีกคร้ังซึ่งอาจจะทําใหมีการขัดแยงกันบาง ความขัดแยงจงึเปนสาเหตุหนึ่งของความเครียด  

ซึ่งสอดคลองกับ  ฟารเมอรและคนอ่ืน ๆ  (Farmer;  &  Others.  1984:  20 - 24)  ที่กลาวไววา  สาเหตุ

ของความเครียดมาจากสัมพันธภาพ (Relational  Source)  เปนสาเหตุที่เปนผลมาจากปะทะสังสรรค

กับคนอ่ืน  ไดแก  ครอบครัว เพื่อนบาน คูสมรสและเพือ่น เปนตน  ผลการศึกษาคร้ังนี ้  สอดคลองกับ

สมมุติฐานขอที่  8  ที่วานสิิตที่มีสัมพนัธภาพระหวางเพื่อนตางกนั  จะมีความเครียดแตกตางกนั  โดย

พบวา  นิสิตที่มีสัมพันธภาพระหวางเพื่อนในระดับไมดี  มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดสูงสุด  รองลงมา

ไดแก  นิสิตทีม่ีสัมพนัธภาพระหวางเพื่อนในระดับปานกลาง  และนิสิตที่มีสัมพนัธภาพระหวางเพื่อนใน
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4.  การศึกษาการปรับตัวของนิสิตชัน้ปที ่  1  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตามตัวแปร  เพศ  

รายได  กลุมคณะ  ลักษณะการอยูอาศัย  สถานภาพสมรสของบิดามารดา  บุคลิกภาพ  การอบรมเลี้ยง

ดูบุตร  และสัมพันธภาพระหวางเพื่อนกับนิสิต 

    4.1  เพศ  ผลการศึกษาคร้ังนี้  พบวา  นิสิตชายและหญิงมกีารปรับตัวไมแตกตางกนั  ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมุติฐานขอ  9  ที่วานิสิตที่มีเพศตางกัน  จะมีการปรับตัวแตกตางกนั  อภิปรายไดวา  

นิสิตชายและหญิงที่เปนกลุมตัวอยาง  เปนนิสิตชัน้ปที ่ 1  เหมือนกนั  เมื่อเขามาศึกษาในมหาวทิยาลัยก็

ตองมีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหมที่คลายคลึงกนั  เชน  การจัดการเรียนการสอน  อาจารย  

เพื่อน  กิจกรรม  เปนตน  สภาพแวดลอมที่คลายคลึงกันของนิสิตจงึทาํใหนิสิตมกีารปรับตัวไมแตกตาง

กัน  ผลการศึกษาคร้ังนี้  สอดคลองกับการศึกษาของ  ภุชงค  เลาหศิริวงศ  (2535:  93)  ไดเปรียบเทียบ

สภาพปญหาดานการปรับตัวและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนที่ศึกษาใน

ระบบโรงเรียนเขตการศึกษา 1  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีสภาพปญหาในการ

ปรับตัวไมแตกตางกัน  แตไมสอดคลองกบัการศึกษาของ  กฤตินี  ตรงสิทธิรักษ  (2546:  98)  ไดศึกษา

ปญหาการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษา

พบวา  นิสิตเพศชายและนสิิตเพศหญิงมกีารปรับตัวแตกตางกัน และไมสอดคลองกับ  สุคนธทพิย  หนนุ

พล  (2544:  114) ไดศึกษาความเครียดและการปรับตัวของนกัศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  

โรงเรียนผูใหญ  อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ผลการศึกษาพบวา  นกัศึกษาที่มีเพศตางกนั  มกีารปรับตัว

แตกตางกนั   

     4.2  รายได  ผลการศึกษาคร้ังนี ้  พบวา  นิสิตชั้นปที่  1  ที่มีรายไดตางกัน  มกีารปรับตัวไม

แตกตางกนั  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานขอ 10  ที่วา  นิสิตที่มีรายไดตางกนั  จะมีการปรับตัวแตกตาง

กัน  อภิปรายไดวา  นิสิตชัน้ปที ่ 1  มีคาใชจายในชีวิตประจําวนัที่คลายคลึงกนั  เชน  คาเส้ือผา  คาขนม  

เปนตน  ซึ่งนิสิตไมตองรับผิดชอบคาใชจายอ่ืน ๆ เลย  เชน  คาเชาบาน  คารถ  คาน้ํา  คาไฟ  การใชจาย

ในชีวิตประจาํวันที่คลายคลึงกนั จึงสงผลใหการปรับตัวของนิสิตไมแตกตางกนั ผลการศึกษาคร้ังนี้

สอดคลองกับ  สุคนธทิพย  หนนุพล  (2544:  114)  ไดศึกษาความเครียดและการปรับตัวของนกัศึกษา
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     4.3  กลุมคณะ  ผลการศึกษาคร้ังนี้  พบวา  นิสิตชัน้ปที ่  1  ที่ศึกษาในกลุมคณะตางกัน  มี

การปรับตัวไมแตกตางกนั  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานขอ  11  ที่วานิสิตที่เรียนกลุมคณะที่ตางกนั  จะ

มีการปรับตัวแตกตางกนั  อภิปรายไดวา  นิสิตที่เปนกลุมตัวอยางเปนนิสิตในระดับชั้นปที ่ 1  เหมือนกนั  

ซึ่งตองปรับตัวกับสภาพแวดลอมตาง ๆ ทีค่ลายคลึงกนั  เชน  การจัดการเรียนการสอน  อาจารย  เพื่อน  

กิจกรรม  เปนตน  นิสิตทีศึ่กษาในกลุมคณะตาง ๆ ลวนตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหมใน

มหาวิทยาลัยเหมือนกัน  จึงทําใหการปรับตัวไมแตกตางกัน 

     4.4  ลักษณะการอยูอาศัย  ผลการศึกษาคร้ังนี ้  พบวา  นิสิตทีอ่าศัยในมหาวทิยาลัยและ

นิสิตที่อาศัยนอกมหาวทิยาลัยมีการปรับตัวไมแตกตางกัน  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานขอ  12  ที่วา

นิสิตที่มีลักษณะการอยูอาศัยตางกนั  จะมีการปรับตัวแตกตางกนั  อภิปรายไดวา  หอพักทั้งในและนอก

มหาวิทยาลัยนั้น  มีสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่คลายคลึงกนั  เชน  เพื่อนรวมหอง  กิจกรรม  เปนตน  นิสิตที่

อาศัยหอพักในและนอกมหาวิทยาลัย ลวนตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหมในมหาวิทยาลัย

เหมือนกนั  สภาพแวดลอมของหอพกัที่คลายคลึงกันจงึทําใหนิสิตมกีารปรับตัวไมแตกตางกนั 

     4.5  สถานภาพสมรสของบิดามารดา  ผลการศึกษาคร้ังนี ้  พบวา  นิสิตทีบ่ิดามารดามี

สถานภาพสมรสตางกนั  มกีารปรับตัวแตกตางกัน  ซึง่สอดคลองกับสมมุติฐานขอ  13  ที่วาสถานภาพ

สมรสของบิดามารดาท่ีแตกตางกนั  จะทาํใหนิสิตมีการปรับตัวแตกตางกนั  อภิปรายไดวา  นิสิตที่บิดา

มารดาใหความอบอุนและใหคําส่ังสอนกบันิสิต  จะทาํใหนิสิตรูจักแกไขปญหาตาง ๆ ไดดีกวานิสิตที่มี

ผูปกครองดูแลเพียงคนเดียว  เนื่องจากคําส่ังสอนของบิดามารดาและประสบการณจากตัวนิสิตเอง  จะ

ทําใหนิสิตเกิดการเรียนรูที่จะปรับตัวมากข้ึน  ซึง่สอดคลองกับ  อรพนิทรชูชม  และอัจฉรา  สุขารมณ  

(2532:  60)  ที่กลาวไววา  สภาพครอบครัวเปนส่ิงแวดลอมที่มีความสําคัญตอพฤติกรรมของเด็ก  เด็กที่

เติบโตจากครอบครัวที่ไดรับความรักความอบอุนจากบิดามารดา  จะทําใหเด็กมกีารปรับตัวดี  และมี

ปญหานอยกวาเด็กทีม่าจากครอบครัวที่ถกูบิดามารดาทอดทิง้ 

     4.6  บุคลิกภาพ  ผลการศึกษาคร้ังนี ้ พบวา  นิสิตทีม่ีบุคลิกภาพแบบเอและบุคลิกภาพแบบ

บีมีการปรับตัวไมแตกตางกนั  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติุฐานขอ  14  ที่วานิสิตที่มบีุคลิกภาพตางกนั  จะ

มีการปรับตัวแตกตางกนั  อภิปรายไดวา  ทั้งนิสิตที่มบีุคลิกภาพแบบเอและบุคลิกภาพแบบบีก็ตองมีการ

ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหมในมหาวิทยาลัยเหมือนกนั ไมวาจะเปนการจัดการเรียนการสอน  

อาจารย เพื่อน กิจกรรม  เปนตน บุคลิกภาพทัง้  2  แบบมีจุดประสงคเดียวกันคือ  ตองการความสําเร็จ

ทางดานการเรียน  ตองการเปนที่รักของกลุมเพื่อน  จึงสงผลใหมกีารปรับตัวไมแตกตางกนั 
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    4.7  การอบรมเลี้ยงดูบุตร  ผลการศึกษาคร้ังนี ้  พบวา  นิสิตที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบใช

เหตุผลและนิสิตที่ไดรับการเล้ียงดูแบบไมใชเหตุผลมีการปรับตัวแตกตางกนั  ซึ่งสอดคลองกับสมมติุฐาน

ขอที่  15  ที่วานิสิตที่ไดรับการเล้ียงดูจากบิดามารดาตางกนั  จะมกีารปรับตัวแตกตางกัน  ซึง่สอดคลอง

กับ  ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน,  อรพินทร  ชชูม  และงามตา  วนนิทานนท  (2528:  59)  ที่กลาวไววา  เด็ก

ที่ไดรับการเล้ียงดูแบบใชเหตุผลมากกวาอารมณ  จะทําใหเด็กมกีารปรับตัวดีกวาเด็กที่ไดรับการเล้ียงดู

แบบใชอารมณมากกวาเหตุผล 

     4.8  สัมพนัธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน   ผลการศึกษาคร้ังนี ้  พบวา  นิสิตที่มสัีมพันธภาพ

ระหวางเพื่อนตางกนั  มีการปรับตัวแตกตางกนั  ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอ  16  ที่วานิสิตที่มี

สัมพันธภาพระหวางเพื่อนตางกนั  จะมกีารปรับตัวแตกตางกัน  ในการศึกษาคร้ังนีพ้บวา  นสิิตที่มี

สัมพันธภาพระหวางเพื่อนในระดับดี มีคะแนนเฉลีย่การปรับตัวมากกวานิสิตที่มีสัมพันธภาพระหวาง

เพื่อนในระดับปานกลางและระดับไมดี  อภิปรายไดวา  นิสิตชั้นปที่  1  ตองมีการเรียนรวมกับเพื่อน  ๆ  

และตองมีการทํากจิกรรมรวมกัน  นิสิตทีม่ีสัมพนัธภาพกับเพื่อนในระดับดี  จะสามารถปรับตัวใหเขากับ

ส่ิงแวดลอมไดงายกวานิสิตทีม่ีสัมพนัธภาพที่ไมดีกับเพื่อน  ไมวาจะเปนดานการพดู  ทาทาง  หรือ

น้ําเสียง  นสิิตที่พูดจาดี  น้ําเสียงไพเราะ  สัมพันธภาพระหวางนสิิตกับเพื่อนจึงสงผลใหนิสิตมีการ

ปรับตัวแตกตางกนั   ผลการศึกษาคร้ังนีซ่ึ้งสอดคลองกับการศึกษาของ  ชาติชาย  หมั่นสมัคร  (2542:  

123 - 126)  ไดศึกษาการปรับตัวของนิสิตโครงการสมทบพิเศษ  คณะวิทยาศาสตร  สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ผลการศึกษาพบวา  นิสิตที่มีสัมพันธภาพระหวางเพื่อนตางกัน  

มีการปรับตัวแตกตางกนั  และสอดคลองกับการศึกษาของ   

สุคนธทพิย  หนุนพล  (2544:  114)  ไดศึกษาความเครียดและการปรับตัวของนักศึกษาการศึกษานอก

โรงเรียนสายสามัญ  โรงเรียนผูใหญ  อําเภอเมือง  จงัหวัดนนทบุรี  ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษาที่มี

สัมพันธภาพระหวางเพื่อนตางกนั  มีการปรับตัวแตกตางกัน   

5.  ศึกษาความสัมพันธของความเครียดและการปรับตัว  ผลการศึกษาคร้ังนี ้  พบวา  นิสิตมี

คะแนนความเครียดสัมพันธทางลบกับคะแนนการปรับตัวอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ.05 โดยนิสิต

ที่มีคะแนนความเครียดตํ่ามคีะแนนการปรับตัวสูง และนิสิตที่มีคะแนนความเครียดสูงมีคะแนนการ

ปรับตัวตํ่า  ซึง่สอดคลองกับสมมติฐานขอ 17  ที่วา  คะแนนความเครียดของนิสิตจะมีความสัมพนัธทาง

ลบกับคะแนนการปรับตัว  อภิปรายไดวา  ความเครียดเปนการตอบสนองของรางกายตอส่ิงที่มากระทบ

ทั้งจากภายในและภายนอกบุคคล กอใหเกิดเสียสมดุลของรางกายและจิตใจ ซึ่งทาํใหบุคคลตองใช

ความสามารถเพื่อรักษาสมดุลใหอยูในสภาวะที่ดีไว  ทาํใหบุคคลมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตาง ๆ 

เกิดข้ึน  เพื่อใหเกิดการปรับตัวที่เหมาะสม  การศึกษาคร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของ  เดวิดและคณะ  
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ขอเสนอแนะ 
 1.  จากการศึกษาคร้ังนี้  พบนิสิตที่มีความเครียดในระดับสูงกวาปกติเล็กนอย  จงึควรมีการจัด

สัมมนาหรือชมรม  โดยเนนกิจกรรมใหนิสิตไดมีการพบปะกับเพื่อนตางคณะ  เพื่อใหนิสิตไดผอนคลาย

ความเครียด 

2.  จากการศึกษาคร้ังนี้  พบนิสิตที่มีสัมพันธภาพกับเพื่อนในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  

30.03  และระดับไมดี  คิดเปนรอยละ  21.53  จึงควรสงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรมนันทนาการ  การ

เขาคายพักแรม  หรือกีฬา  เพื่อใหนิสิตเกิดความสนิทสนมและเกิดความสามัคคีกนัมากข้ึน  

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่อาจมีผลตอความเครียดและการปรับตัวของนิสิตชั้นปที่  1  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เชน  การเจ็บปวยปจจุบัน  ประวัติการเรียน  สัมพนัธภาพระหวางนิสิต

กับอาจารย  เปนตน  เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาใหครอบคลุมยิ่งข้ึน 

 2.  ควรมีการศึกษาความเครียดและการปรับตัวของนิสิตกลุมตัวอยาง  เพื่อทราบถงึขอมูลการ

เปล่ียนแปลงดานความเครียดและการปรับตัวในช้ันเรียนที่สูงข้ึน 

 3.  ควรมีการศึกษาโปรแกรมหรือกิจกรรมที่ทาํใหนิสิตมรีะดับความเครียดลดลงและมีการ

ปรับตัวที่ดีข้ึน   
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รายนามผูเช่ียวชาญ 
 

1.  รองศาสตราจารยจฑุามาศ  เทพชัยศรี   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
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       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก  ข 
แบบสอบถามที่ใชในการวิจยั 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง  ความเครียดและการปรับตัวของนิสิตชั้นปที ่ 1  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

เรียน  นิสิตผูตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระดับความเครียดและการปรับตัวของนิสิตชั้นปที่  

1  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตนในการหาแนวทางสงเสริมและชวยเหลือให

นิสิตรูจักการปรับตัวและจัดการกับความเครียด  ดังนั้นจึงขอความกรุณาจากทานในการตอบ

แบบสอบถามตามความเปนจริงใหครบถวน  ทุกขอ  คําตอบของทานจะไมมีผลกระทบใด ๆ กับทาน  

และผูวิจัยขอรับรองวาจะเก็บขอมลูสวนตัวของทานไวเปนความลับ 

 แบบสอบถามประกอบดวย  6  ตอน  ไดแก 

 ตอนที่  1  แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 

 ตอนที่  2  แบบสอบถามวัดบุคลิกภาพ   

ตอนที่  3  แบบสอบถามวัดการอบรมเล้ียงดู   

ตอนที่  4  แบบสอบถามวัดสัมพันธภาพระหวางนิสิตกบัเพื่อน   

ตอนที่  5  แบบสอถามวัดระดับความเครียด 

ตอนที่  6  แบบสอบถามวัดระดับการปรับตัว 

 

 

 ขอขอบคุณที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนีด้วย 

 

 

 

       นางสาว  อุษากร  แซเหลา 

       นิสิตปริญญาโท  (สุขศึกษา) 

                 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนท่ี  1  แบบสอบถามขอมูลสวนบคุคล 
คําช้ีแจง    แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามดานสวนตัวของทาน  โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลง    ใน

ชองวาง  ( )  แลวเติมขอความในชองวางใหสมบูรณที่สุด 

 

1.  เพศ  (     )   ชาย  (     )   หญิง 

2.  รายได  

     (      )   ตํ่ากวา  3,000  บาท 

     (      )   3,000  -  5,000  บาท 

     (      )   มากกวา  5,000  บาท 

3.  คณะที่กาํลังศึกษา……………………………………………...................ชั้นปที…่………. 

4.  ลักษณะการอยูอาศัย 

     (     )   อาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย 

     (     )   อาศัยนอกหอพกัมหาวิทยาลัย 

5.  สถานภาพสมรสของบิดามารดา 

     (     )   คู 

     (     )   หมาย / หยา / แยก 

     (     )   เสียชีวิต  (เสียชีวติทั้งบิดาและมารดา) 
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ตอนท่ี  2  แบบสอบถามวัดบุคลิกภาพแบบเอ และบุคลิกภาพแบบบี 
คําชี้แจง   แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบดวยขอความเกีย่วกับกิจกรรมในชีวิตประจาํวัน ขอใหทานอาน

ขอความ  แลวพิจารณาวาเปนจริงหรือตรงกับพฤติกรรมที่ปฏิบัติอยูมากนอยเพียงใดแลวตอบโดยทํา

เคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตองการเพยีงขอละเคร่ืองหมายเดียว ดังนี ้

 จริงมากที่สุด            หมายถึง      ตรงกับลักษณะของทานมากที่สุด 

 จริงมาก                   หมายถึง      ตรงกับลักษณะของทานมาก 

 จริงปานกลาง           หมายถึง      ตรงกับลักษณะของทานบาง 

 คอนขางไมจริง          หมายถึง     คอนขางไมตรงกับลักษณะของทาน 

 ไมจริง                      หมายถึง     ไมตรงกบัลักษณะของทานเลย 

 

ขอ
ที่ 
 

ขอความ จริงมาก
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง
ปาน
กลาง 

คอน 
ขางไม
จริง 

ไมจริง 

1. เมื่อทานมนีัดทานไปถึงทีน่ดัหมายกอน

เวลาเปนคนแรก 

     

2. ทานรูสึกโมโห เวลาทีท่านถกูขัดจังหวะ

เวลาทํางาน 

     

3. ทานรูสึกวา ตองทาํส่ิงตางๆอยาง

รวดเร็ว เพื่อแขงกับเวลา 

     

4. ทานรูสึกหงุดหงิดที่ตองเขาคิวยาว เมื่อ

รอรับบริการตางๆ เชนที่ธนาคารหรือที่

ทําการไปรษณีย 

     

5. 

 

ทานไมชอบใหใครหรืออะไรมา

ขัดจังหวะการทํางานของทาน 

     

6. ทานรูสึกทนไมได ถาตองทาํงานรวมกับ

คนทีท่ํางานอยางขอไปท ี

     

7. ทานจะทนไมได ถาตองฟงคนทีพู่ดเพอ

เจอ 

     

8. ทานรูสึกเบ่ือและหาทางเล่ียงออกมา      
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ขอ
ที่ 
 

ขอความ จริงมาก
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง
ปาน
กลาง 

คอน 
ขางไม
จริง 

ไมจริง 

 เมื่อตองฟงเร่ืองไรสาระ      

9. ทานรูสึกหงุดหงิด เมื่อตองทําส่ิงตางๆ

ซ้ําซาก 

     

10. ถาทานเปนคนทีก่ําลังฟงคนทีพู่ดไมรูจัก

จบ ทานจะรูสึกทนไมได 
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ตอนท่ี  3   แบบสอบถามวัดการอบรมเลี้ยงดูบุตร   
 คําชี้แจง   แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเกีย่วกบัการปฏิบัติของบิดามารดาตอนิสิต  โดย

นิสิตนึกถึงการส่ังสอน  อบรม  ชี้แจงหรือใหการเล้ียงดู  ขอใหทานอานขอความ  แลวพิจารณาวา

ตัวเลือกใดเปนจริงหรือตรงกับตัวนิสิตมากที่สุด  แลวตอบโดยทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตองการ

เพียงขอละเคร่ืองหมายเดียว ดังนี ้

 บอยคร้ัง            หมายถึง      บิดามารดาปฏิบัติตอนักเรียนเชนนัน้บอย ๆ  

 นาน ๆ คร้ัง        หมายถึง      บิดามารดาปฏิบัติตอนักเรียนเชนนัน้บาง  แตไมบอย 

 ไมเคยเลย          หมายถึง      บิดามารดาไมเคยปฏิบัติตอนักเรียนเชนนั้นเลย 

 

ขอ
ที่ 
 

วิธีที่บิดามารดาปฏิบัติตอนิสิต บอย 
ครั้ง 

นาน ๆ 
ครั้ง 

ไม 
เคยเลย 

1. บิดามารดาหามนิสิตคบเพื่อนทีท่านไมชอบ โดยไมชี้แจง

เหตุผลใหนิสิตทราบ 

   

2. เมื่อนิสิตไมทาํตามในส่ิงที่บดิามารดาตองการ  ทานจะ

ถามเหตุผล 

   

3. นิสิตจะไมกลาโตแยงกับบิดามารดา  ในกรณีที่มี

ความคิดขัดแยงกนั 

   

4. ถานิสิตอยากเปนนกักฬีา  บดิามารดาจะแนะนําใหนิสิต

เลนกฬีาอยางเหมาะสม 

   

5. บิดามารดามักชี้แจงเหตุผล  เมื่อทานบอกใหนิสิตทําใน

ส่ิงทีท่านเห็นควร 

   

6. บิดามารดารับฟงความคิดเหน็ของนิสิต  เมือ่เกิดความ

ขัดแยงข้ึน 

   

7. นิสิตไมแนใจวา  เมื่อไหรที่ตนจะถกูดุวาอีก    

8. เมื่อมีปญหาคับของใจ  นิสิตไมเคยนึกถึงบิดามารดาเลย    

9. บิดามารดาจะอธิบายเหตุผลเม่ือนิสิตทาํผิดกอนหรือหลงั

การลงโทษ 

   

10. เวลานิสิตพูดจาหรือแสดงกิริยาไมสุภาพกับพี่นองของ    
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ขอ
ที่ 
 

วิธีที่บิดามารดาปฏิบัติตอนิสิต บอย 
ครั้ง 

นาน ๆ 
ครั้ง 

ไม 
เคยเลย 

 

 

นิสิต  บิดามารดาจะซักถามเหตุผลและตักเตือนไมให

นิสิตกระทาํอีก 

   

11. เปนการยากท่ีจะทราบวา  การกระทาํของนิสิตจะทาํให

บิดามารดาพอใจหรือไม 

   

12. เมื่อนิสิตขออนุญาตไปเทีย่วตามลําพงักบัเพื่อน ๆ บิดา

มารดาจะปรึกษานิสิตเพื่อดูความเหมาะสมดวย 

   

13. บิดามารดาจะลงโทษนิสิตมากนอยข้ึนอยูกับอารมณของ

ทาน 

   

14. นิสิตคิดวาบิดามารดาลงโทษนิสิตโดยปราศจากเหตุผล    

15. บิดามารดาอธบิายวธิีการอานหนังสือที่ถกูตองใหกับนิสิต    

16. บิดามารดาไมใหนิสิตออกไปเที่ยวในเวลากลางคืน  โดย

มีเหตุผลทีน่ิสิตยอมรับได 

   

17. นิสิตรูสึกวาบดิามารดาใหความยุติธรรมแกลูกทกุคนไม

เทากัน 

   

18. บิดามารดาจะไมเขาใจเหตุผล  เมื่อนิสิตจําเปนตองกลับ

บานคํ่า 

   

19. นิสิตไมกลัวทีจ่ะบอกบิดามารดาถึงส่ิงที่นสิิตทําผิดพลาด  

เพราะทานจะรับฟงนิสิตดวยเหตุผล 

   

20. บิดามารดาไมยอมรับฟง  เมือ่นิสิตกลับบานคํ่า  โดยไมมี

เหตุผลอันสมควร 

   

21. นิสิตรูสึกวาบดิามารดาไมมคีวามคงที่ในการลงโทษ    

22. เมื่อนิสิตทาํของผูอ่ืนเสยีหาย  บิดามารดาจะลงโทษนิสิต

ทันท ี

   

23. บิดามารดาใหความใสใจในการทาํงานและอานหนังสือ

ของนิสิตอยางสมํ่าเสมอ 

   

24. บิดามารดามีวธิีการลงโทษนสิิตอยางมหีลักเกณฑและ    
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ขอ
ที่ 
 

วิธีที่บิดามารดาปฏิบัติตอนิสิต บอย 
ครั้ง 

นาน ๆ 
ครั้ง 

ไม 
เคยเลย 

 นิสิตสามารถยอมรับได    

25. บิดามารดาสนับสนนุใหนิสิตไดเขารวมกจิกรรมตาง ๆ 

ของมหาวทิยาลัยตามความสนใจ 
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ตอนท่ี  4  แบบสอบถามวัดสัมพนัธภาพระหวางเพื่อนกับนิสิต   
คําชี้แจง   ใหนิสิตอานขอความเกี่ยวกับส่ิงทีน่ิสิตกระทําเปนประจาํ  แลวโปรดขีดเคร่ืองหมาย 

 ลงในชองวางขวามือชองใดชองหนึง่เพยีงชองเดียว  ดังนี ้

 มากที่สุด หมายถงึ ตรงกับความคิดความรูสึกของนิสิตมากที่สุด 

 มาก  หมายถงึ ตรงกับความคิดความรูสึกของนิสิตมาก 

 ปานกลาง หมายถงึ ตรงกับความคิดความรูสึกของนิสิตบางและไมตรงบาง 

 นอย  หมายถงึ ตรงกับความคิดความรูสึกของนิสิตนอย 

 นอยที่สุด หมายถงึ ตรงกับความคิดความรูสึกของนิสิตนอยที่สุด 
 

ขอ
ที่ 
 

ขอความ มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. ขาพเจาสามารถพูดคุยกับเพื่อนใน

หองเรียนไดทกุคน 

     

2. ขาพเจารูสึกมคีวามสุขเมื่อไดมาเรียน

และรวมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ  

     

3. เพื่อนรับฟงปญหาและใหคําปรึกษา

ขาพเจา  เมื่อขาพเจาไมสบายใจ 

     

4. ขาพเจารูสึกอึดอัดใจที่เขากบัเพื่อน

ไมได 

     

5. ขาพเจารูสึกวาตนเองไมไดรับความ

สนใจและเอาใจใสจากเพื่อน 

     

6. เมื่อขาพเจาไมเขาใจเร่ืองการเรียน  

เพื่อนจะชวยอธิบายใหขาพเจาเขาใจ

เสมอ 

     

7. ขาพเจาใหความชวยเหลือและรวมมือ

ทํากจิกรรมกบัเพื่อนเสมอ 

     

8. ขาพเจาใหคําปรึกษาแกเพื่อนใน

หองเรียนเสมอ 
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ขอ
ที่ 
 

ขอความ มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

9. ขาพเจาไมรูสึกอึดอัดเม่ือตองเขา

สังคมกับเพื่อน 

     

10. ขาพเจาคบเพือ่นแบบเอาใจเขามาใส

ใจเรา 

     

11. ขาพเจารูสึกอัดอัดในการหาเร่ืองมา

สนทนากับเพือ่น 

     

12. ขาพเจามีเพื่อนสนทิทีจ่ะปรึกษา

ปญหาได 

     

13. เพื่อนใหกาํลังใจขาพเจาดวยดีตลอด

มา 

     

14. ขาพเจาชอบอยูคนเดียว  ไมชอบเขา

กลุมเพื่อน 

     

15. เมื่อขาพเจาเหน็เพื่อนมีความทุกข  

ขาพเจาจะพูดปลอบใจเพื่อนเสมอ 
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ตอนท่ี  5  แบบสอบถามวัดความเครยีด   
คําชี้แจง  ใหนิสิตอานขอความเกี่ยวกับอาการที่เกิดข้ึนกับนิสิตตามความเปนจริงมากที่สุด  

แลวโปรดขีดเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางขวามือชองใดชองหนึง่เพยีงชองเดียว  ดังนี ้

 เปนประจาํ หมายถงึ ตรงกับความคิดความรูสึกของนิสิตมาก 

 เปนบอย ๆ  หมายถงึ ตรงกับความคิดความรูสึกของนิสิตปานกลาง 

 เปนคร้ังคราว หมายถงึ ตรงกับความคิดความรูสึกของนิสิตนอย 

 ไมเคยเลย หมายถงึ ตรงกับความคิดความรูสึกของนิสิตแทบไมเกิดข้ึนเลย 

 

ขอ
ที่ 

ขอความ เปน 
ประจํา 

เปน 
บอย ๆ 

เปน 
ครั้งคราว 

ไม 
เคยเลย 

1. นอนไมหลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ     

2. รูสึกหงุดหงิด  รําคาญใจ     

3. ทําอะไรไมไดเลย  เพราะประสาทตึงเครียด     

4. มีความวุนวายใจ     

5. ไมอยากพบปะผูคน     

6. ปวดหัวขางเดียวหรือปวดบริเวณขมับทัง้ 2 

ขาง 

    

7. รูสึกไมมีความสุขและเศราหมอง     

8. รูสึกหมดหวังในชีวิต     

9. รูสึกวาชวีิตตนเองไมมีคุณคา     

10. กระวนกระวายอยูตลอดเวลา     

11. รูสึกวาตนเองไมมีสมาธ ิ     

12. รูสึกเพลียจนไมมีแรงจะทําอะไร     

13. รูสึกเหนื่อยหนายไมอยากทําอะไร     

14. มีอาการหัวใจเตนแรง     

15. เสียงส่ัน  ปากสั่นหรือมือส่ัน     

16. รูสึกกลัวผิดพลาดในการทําส่ิงตาง ๆ      

17. ปวดหรือเกร็งกลามเนื้อบริเวณทายทอย  หลัง

หรือไหล 
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ขอ
ที่ 

ขอความ เปน 
ประจํา 

เปน 
บอย ๆ 

เปน 
ครั้งคราว 

ไม 
เคยเลย 

18. ต่ืนเตนงายกับเหตุการณที่ไมคุยเคย     

19. มึนงงหรือเวียนศีรษะ     

20. ความสุขทางเพศลดลง     
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ตอนท่ี  6  แบบสอบถามวัดการปรับตัว   
คําชี้แจง   ใหนิสิตอานขอความเกี่ยวกับส่ิงทีน่ิสิตกระทํา  แลวโปรดขีดเคร่ืองหมาย  ลงใน

ชองวางขวามือชองใดชองหนึ่งเพียงชองเดียว  ดังนี ้

 เปนประจาํ หมายถงึ ตรงกับการกระทําของนิสิตทุกคร้ัง 

บางคร้ัง  หมายถงึ ตรงกับการกระทําของนิสิตที่ปฏิบัติบางและไมปฏิบัติบาง 

ใกลเคียงกนั 

 นาน ๆ คร้ัง หมายถงึ ตรงกับการกระทําของนิสิตนอยคร้ังมากอนแทบไมเกิดข้ึนเลย 

 

ขอ
ที่ 
 

ขอความ เปน 
ประจํา 

บาง 
ครั้ง 

นานๆ 
ครั้ง 

1. ขาพเจาพรอมที่จะไปเรียนทกุวัน    

2. ขาพเจาขาดความพรอมในการทํารายงานหรือสงงานให

ทันเวลา 

   

3. ขณะที่อาจารยสอน  ขาพเจามักจะนัง่คิดถึงเร่ืองอ่ืน    

4. ขาพเจายอมรับทราบถงึปญหาและปรับปรุงตนเองเมื่อผูอ่ืน

ตําหน ิ

   

5. เมื่อพบกับอุปสรรค  ขาพเจาจะใหกําลังใจตนเองเสมอ    

6. ขาพเจาไมมั่นใจเลยเม่ือตองออกไปพูดหนาช้ันเรียน    

7. ขาพเจาไมอานหนังสือเตรียมสอบเลย ถาไมใกลถึงวันสอบ    

8. ขาพเจารูสึกรูสึกหงุดหงิดมากเมื่อมีคนถามถึงเร่ืองเรียนและ

เร่ืองสวนตัว 

   

9. ขาพเจาวางแผนเร่ืองการเรียนหรือการทาํงานใด ๆ ไวลวงหนา

เสมอ 

   

10. ขาพเจาอยากออกจากหองเรียนเมื่อตองเรียนติดตอกันหลาย ๆ 

ชั่วโมง 

   

11. เมื่อดีใจหรือเสียใจขาพเจามกัตกใจจนทําอะไรไมถูก    

12. ขาพเจากังวลใจเสมอเมื่อตองรวมงานกับเพื่อนใหมที่ไมเคยรูจัก    
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ขอ
ที่ 
 

ขอความ เปน 
ประจํา 

บาง 
ครั้ง 

นานๆ 
ครั้ง 

 มากอน    

13. เมื่อมีปญหาขาพเจามักจะแกลงลืมปญหา  โดยไมคิดจะแกไข    

14. ขาพเจามีความมั่นใจวาจะสามารถทํางานใหสําเร็จลุลวงได    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
คุณภาพของเคร่ืองมือ 
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ตาราง  19   คาสถิติแสดงคาอํานาจจาํแนกและคาความเชื่อม่ันของแบบวัดบุคลิกภาพของนิสิตชัน้ปที ่ 

1  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ขอ คาอํานาจจาํแนก 

1 0.35 

2 0.45 

3 0.43 

4 0.50 

5 0.67 

6 0.55 

7 0.54 

8 0.51 

9 0.64 

10 0.56 

 

มีคาความเชื่อมั่นเทากบั  0.82 
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ตาราง  20   คาสถิติแสดงคาอํานาจจาํแนกและคาความเชื่อม่ันของแบบวัดการอบรมเล้ียงดูของนิสิตชั้น

ปที่  1  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ขอ คาอํานาจจาํแนก 

1 0.42 

2 0.41 

3 0.40 

4 0.32 

5 0.56 

6 0.41 

7 0.40 

8 0.42 

9 0.38 

10 0.29 

11 0.43 

12 0.20 

13 0.34 

14 0.43 

15 0.17 

16 0.32 

17 0.29 

18 0.50 

19 0.20 

20 0.57 

21 0.43 

22 0.21 

23 0.23 

24 0.41 

25 0.36 
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มีคาความเชื่อมั่นเทากบั  0.81 

 

ตาราง  21   คาสถิติแสดงคาอํานาจจาํแนกและคาความเชื่อม่ันของแบบวัดสัมพนัธภาพระหวางนสิิตกับ

เพื่อนของนิสิตชั้นปที ่ 1  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ขอ คาอํานาจจาํแนก 

1 0.39 

2 0.47 

3 0.60 

4 0.60 

5 0.53 

6 0.45 

7 0.59 

8 0.33 

9 0.65 

10 0.44 

11 0.49 

12 0.62 

13 0.57 

14 0.51 

15 0.48 

 

มีคาความเชื่อมั่นเทากบั  0.87 
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ตาราง  22   คาสถิติแสดงคาอํานาจจาํแนกและคาความเชื่อม่ันของแบบวัดความเครียดของนิสิตชัน้ปที ่ 

1  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ขอ คาอํานาจจาํแนก 

1 0.29 

2 0.50 

3 0.49 

4 0.56 

5 0.52 

6 0.27 

7 0.52 

8 0.63 

9 0.32 

10 0.68 

11 0.67 

12 0.57 

13 0.67 

14 0.37 

15 0.50 

16 0.35 

17 0.46 

18 0.40 

19 0.30 

20 0.38 

 

มีคาความเชื่อมั่นเทากบั  0.85 
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ตาราง  22   คาสถิติแสดงคาอํานาจจาํแนกและคาความเชื่อม่ันของแบบวัดการปรับตัวของนิสิตชั้นปที ่ 

1  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ขอ คาอํานาจจาํแนก 

1 0.43 

2 0.25 

3 0.52 

4 0.25 

5 0.44 

6 0.63 

7 0.43 

8 0.58 

9 0.46 

10 0.55 

11 0.69 

12 0.36 

13 0.32 

14 0.34 

 

มีคาความเชื่อมั่นเทากบั  0.82 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ      นางสาวอุษากร  แซเหลา 

วัน  เดือน  ป  เกิด    24  กรกฎาคม  2523 

สถานที่อยูปจจุบัน    25  ซอยตากสิน 6  แขวงบางย่ีเรือ 

      เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน   โภชนาการ 

สถานทีท่ํางานปจจุบนั    บริษัท  A Square  Network 

388 อาคารไอบีเอ็ม  ถนนพหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ.  2542    ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จาก 

      โรงเรียนตาขุนวิทยา 

 พ.ศ.  2546    วิทยาศาสตรบัณฑิต  จาก 

      สถาบันราชภัฏสุราษฎรธาน ี

พ.ศ.  2550    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จาก 

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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