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Background Studying in the Department of Architectural, students need to

learn integrative arts with science to create the perfect designs.

Doing so, the students have to face the issues of time limits,

faculty and educational environment all these affect their stress

levels.

Objective To study the levels and the factors of stress among undergraduate

students of Department of Architectural, Faculty of Architecture,

Chulalongkorn University.

Design A cross-sectional descriptive study.

Setting Department of Architectural, Faculty of Architecture,

Chulalongkorn University.

Materials and Methods Data were collected from the students of Architectural

Department, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University,

academic Year 2014, from freshmen Year to senior year, using

stress measuring test and demographic questionnaire. Data

were analyzed by Descriptive Statistic, Chi-Square Test and

Multiple Logistic Regression Analysis.
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Results Most students (39.7%) are of moderate level of stress level with

average stress score of 65.8 and S.D. of 31.1. Multiple Logistic

Regression Analysis shows that the stress of the students results

from: high amount of schoolwork (OR = 2.16, 95%C.I. = 1.23 -

3.80, p <0.01), less weekly teacher’s consulting on student’s

project designs (OR = 0.61, 95%C.I.= 0.38 - 0.98, p = 0.04)

and lastly, the students’ increasing age (OR = 1.34, 95%C.I. =

1.11-1.60, p <0.01).

Conclusion Most students of the Department of Architectural, Faculty of

Architecture, Chulalongkorn University, have in moderate stress

level. The stressor of the students while studying are: having too

much schoolwork, less weekly teacher’s consulting on student’s

project designs and lastly, the students’ increasing age.
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ภควัต วงศ์ไทย, ชัยชนะ นิ ่มนวล. ความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชา

สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. จุฬาลงกรณ์เวชสาร

2558 ก.ย. – ต.ค.; 29(5): 539 - 54

เหตุผลของการทำวิจัย การเรียนการสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ นิสิตจะต้องใช้

ความสามารถทั้งด้านศิลปะ และวิทยาศาสตร์ เพื ่อให้ได้ผลงานที่

สมบูรณ์แบบ และในระหวา่งท่ีกำลัง ศึกษายังมีเร่ืองของเวลา  คณาจารย์

และสภาพแวดลอ้มตา่ง ๆ ของคณะเขา้มาเกีย่วขอ้งอกีดว้ย  ซ่ึงทัง้หมด

นี้อาจส่งผลต่อความเครียดของนิสิต

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยในเรื่องการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความเครียด

ของนสิิตระดบัปริญญาตร ีภาควชิาสถาปตัยกรรม คณะสถาปตัยกรรม

ศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

รูปแบบการวิจัย การศกึษาวจัิยเชงิพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึง่

สถานที่การทำการศึกษา ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั

ตัวอย่างและวิธีการศึกษา เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากนสิิตภาควชิาสถาปตัยกรรม คณะสถาปตัยกรรม

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 - 5 ปีการศึกษา 2557

จำนวนทั้งสิ้น 323 คน โดยใช้แบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปและแบบวัด

ความเครยีด สถติทิีใ่ช้ไดแ้ก ่Descriptive Statistic, Chi-Square Test

และ Multiple Logistic Regression Analysis

ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (39.7%) มีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง

มีคา่เฉลีย่คะแนน  ความเครยีดรวมเทา่กบั 65.8 และคา่ S.D. เทา่กบั

31.1 เมื่อวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ได้พบปัจจัยที่มีผลต่อความ

เครยีดของกลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่จำนวนงานทีไ่ดรั้บมอบหมาย  ในแตล่ะ

รายวชิาทีม่าก (OR = 2.16, 95%C.I.= 1.23 - 3.80, p <0.01), จำนวน

ครั้งของ  การตรวจแบบกับอาจารย์ประจำกลุ่มที่น้อย (OR = 0.61,

95%C.I.= 0.38 - 0.98, p =  0.04) และอายุที่เพิ่มขึ้นของนิสิต

(OR = 1.34, 95%C.I. = 1.11-1.60, p <0.01) ตามลำดบั

สรุป นิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  ส่วนมากมีความเครียดรวมในระดับปานกลาง และ

ระดับความเครียดสัมพันธ์กับจำนวนงานที ่ได้รับมอบหมายที่มาก

จำนวนการตรวจแบบกบัอาจารยท์ีน่อ้ย และอายขุองนสิิตทีเ่พิม่ขึน้

คำสำคัญ ความเครยีด, นสิิต, คณะสถาปตัยกรรมศาสตร.์
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ความเครียดเป็นสภาวะทั้งทางร่างกายและจิตใจ

การเรียนการศึกษาก็อาจเกิดสถานการณ์ที ่ก่อให้เกิด

ความเครียดในนิสิตนักศึกษาได้  ซึ่งการศึกษาในแต่ละ

วิชาชีพที่นั้นอาจก่อให้เกิดความเครียดในระดับที่แตกต่าง

กันนายแพทย์สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล(1) ผู ้อำนวยการ

โรงพยาบาลสวนปรงุ ไดแ้บง่ระดบัความเครยีดออกเปน็ 4

ระดับคือ ระดับต่ำเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นในระดับที่ไม่

คุกคามต่อการดำเนินชีวิต บุคคลสามารถปรับตัวและเกิด

ความเคยชินได้ระดับปานกลางคือความเครียดที่เกิดขึ้น

ในชีวิตประจำวัน บุคคลจะเริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองออก

มาเป็นความรู้สึกในด้านลบ เช่น ความวิตกกังวล ความ

กลัว แต่ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติทั่ว ๆ ไปไม่รุนแรง จน

ก่อให้เกิดอันตรายในระดับสูง เป็นความเครียดระดับที่

บุคคลไม่สามารถปรับตัวให้ลดความเครียดลงได้ในเวลา

อันสั้น ถือว่าอยู่ในเขตอันตรายหากไม่ได้รับการบรรเทา

จะนำไปสูค่วามเครยีด  ส่วนระดบัรุนแรง เปน็ความเครยีด

ระดับสูงที ่ดำเนินติดต่อกันมาอย่างต่อเนื ่อง จนทำให้

บุคคลมีความล้มเหลวในการปรับตัวจนเกิดผลเสียทั้งทาง

ร่างกายและจติใจ

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่ได้ศึกษา

อยู่ในมหาวิทยาลัยที่นับว่าเป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงและ

คะแนนสูงสุดเป็นอันดับต้นของประเทศ (2)  โดยเฉพาะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง

เป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย(3)

มีการเรียนการสอนที ่มุ ่งเน้นให้นิสิตใช้ความสามารถ

ด้านศิลปะผนวกเข้ากับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้

งานออกแบบทางสถาปัตยกรรมที ่มีทั ้งความสวยงาม

ความแข็งแรง และถูกต้องตามประโยชน์ใช้สอย(4)  ดังนั้น

นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่จึงต้องใช้ความสามารถหลาย ๆ

ดา้นรว่มกนัอกีทัง้ยงัมเีรือ่งของเวลา คณาจารย ์และสภาพ

แวดล้อมต่าง ๆ ในคณะเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้

จึงอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนิสิต

ที่ผ่านมามีผู้ศึกษาความเครียดจากการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาของสาขาอาชีพต่าง ๆ ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศมากมาย อาทิ แพทย์, พยาบาล, วิศวกรรม

และนักศึกษาด้านกฏหมาย เป็นต้น ในบางประเทศได้มี

การศึกษาความเครียดของนักเร ียนสถาปัตย์อยู ่บ ้าง

แต่ไม่สามารถนำผลการศึกษามาประยุกต์ใช้กับการเรียน

สถาปัตย์ในประเทศไทยได้ เนื่องจากการเรียนการสอน

และเชื้อชาติมีความแตกต่างกัน สำหรับประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้มีการศึกษาความเครียดของนักเรียนสถาปัตย์

ที่แท้จริง มีเพียงคำบอกเล่าจากคนทั่วไปว่า “เรียนคณะ

สถาปตัยท้ั์งหนกั และเครยีด”  ผู้วิจัยจึงเหน็สมควรทีจ่ะทำ

การศึกษาความเครียดและปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความ

เครียดของนิสิตจากการศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จุฬาฯ ภาควิชาสถาปัตยกรรม  เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้

เกี่ยวข้องในสายวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้เล็งเห็นถึงความ

สำคัญของสุขภาพจิตที่ดีในการเรียน และอาจมีส่วนช่วย

พฒันาการเรยีนการสอนวชิาชพีสถาปตัยกรรมเพือ่ใหน้สิิต

มีความสขุในการศกึษาหาความรูม้ากขึน้

วิธีการศึกษา

การศึกษาครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ณ

ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-Sectional Descriptive

Study) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสิตชั้นปี 1 ถึงปี 5

ระดับปริญญาตรี ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี

การศึกษา 2557  ซึ่งมีขนาดประชากรทั้งสิ้น 323 คน(5)

ผู้วิจัยได้พิจารณาเก็บข้อมูลจากประชากรท้ังหมด  เน่ืองจาก

มีจำนวนไม่มากและเป็นการลดความคลาดเคลื่อนจาก

การสุ่มตัวอย่าง (Sampling Error) การวิจัยในครั้งนี้ได้

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบด้วยตนเองเป็น

เครือ่งมอืในการศกึษา ประกอบดว้ย 2 ส่วนดงันี้

ส่วนที ่1 แบบสอบถามขอ้มูลท่ัวไปเกีย่วกบันิสิต

ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเองเป็นข้อคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว

ได้แก่ เพศ, อายุ, ชั้นปี, เกรดเฉลี่ยสะสม และปัจจัย

เก่ียวกบัตัวนิสิตและการศกึษาทีอ่าจกอ่ให้เกิดความเครยีด

แบ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวนิสิต, ปัจจัยเกี่ยวกับงานที่ได้
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รับมอบหมาย, ปัจจัยเกี่ยวกับเวลา และปัจจัยเกี่ยวกับ

คณาจารย์  ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาข้อคำถามจากประสบการณ์

ตรงที่ผู้วิจัยเคยเป็นนิสิต การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ

กบันสิิตปจัจุบัน, คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ทีใ่นคณะ รวมถงึ

การทบทวนรายละเอียดของแต่ละรายวิชาของนิสิตจาก

หลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปตัยกรรม ปีการศกึษา 2557 การตอบแบบสอบถาม

มีลักษณะการให้คะแนนจากความคิดเห็นของนิสิต มี

5 ระดับ ได้แก่ 1 = น้อยเกินไป, 2 = น้อย, 3 = พอดี,

4 = มาก และ5 = มากเกนิไปจำนวน 9 ขอ้

ส่วนที ่ 2 แบบวัดความเครียดสวนปรุงฉบับ

ปรับปรุง (Suanprung Stress Test) พัฒนาโดย

นายแพทย์สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล(11)  ในการวิจัยครั้งนี้

ผู้วจัิยไดท้ำการปรบัปรุง (Modified Version) ใหส้อดคลอ้ง

กับลักษณะของประชากรข้อคำถามทั ้งหมด 18 ข้อ

แบ่งเป็น 2 ส่วนคือความถี ่ของเหตุการณ์ที ่ทำให้เกิด

ความเครยีดม ี3 ระดบั ได้แก ่0 = ไม่เคยเกดิขึน้เลย, 1 =

บางครัง้, 2 = บ่อยครัง้ และระดบัความเครยีดม ี 5 ระดบั

ได้แก่ 1 =  ไม่เครียด, 2 = เครียดเล็กน้อย, 3 =เครียด

ปานกลาง, 4 = เครยีดมาก, 5 = เครยีดมากทีสุ่ด การรวม

คะแนนใช้การคูณ (Multiplicative) ค่าการเกิดเหตุการณ์

(0 ถึง 2) กับค่าระดับความเครียด (1 ถึง 5) ในแต่ละข้อ

ทำให้ค่าคะแนนของแต่ละข้อมีได้ตั้งแต่ 0 ถึง 10 คะแนน

ความเครียดรวมจากทั้ง 18 ข้อจึงมีค่าคะแนนที่เป็นไปได้

ตั้งแต่ 0 ถึง 180 คะแนนการแปลผล อาศัยการปรับค่า

คะแนนเต็มแต่ยังคงอ้างอิงจากเกณฑ์เดิมของสวนปรุง

เป็น 4 ระดบัคอื 0 – 22 คะแนนเปน็เครยีดนอ้ย, 23 – 38

คะแนนเปน็เครยีดปานกลาง, 39 – 56 เป็นเครยีดสงู และ

57 คะแนนขึ้นไปเป็นเครียดรุนแรงสำหรับในการวิเคราะห์

ตัวแปรรายคู่และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อความ

เหมาะสม  ผู้วิจัยปรับระดับความเครียดรวมเหลือเป็น 2

ระดบัคอื 0 – 38 คะแนนเป็นเครียดต่ำ และ 39 คะแนน

ขึ้นไปเป็นความเครียดสูงเมื่อตรวจสอบความเที่ยงของ

แบบวัดความเครยีดฉบับปรับปรุงโดย Cronbrach’s alpha

มีค่า .90

จากการวเิคราะหค์วามตรงดา้น Factor Analysis

และการศึกษาการจำแนกความเครียดและผลของความ

เครียดต่อจิตใจ ตามแนวคิดของนิภา แก้วศรีงาม(6) และ

Breakwell(7)  พบวา่ขอ้คำถามทัง้หมด 18 ข้อ สามารถแบง่

เป็นองค์ประกอบได้ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ความเครียด

ด้านอารมณ์ 8 ข้อ มีค่าความเที่ยง .83 ความเครียดด้าน

ร่างกาย 7 ข้อ มีค่าความเที ่ยง .84 ความเครียดด้าน

พุทธิปัญญา 3 ข้อ มีค่าความเที่ยง .84  โดยมีคะแนน

ที่เป็นไปได้ตั้งแต่ 0 - 80 คะแนน, 0 - 70 คะแนน และ

0 - 30 คะแนนตามลำดบั การแปลผลคา่คะแนน   เนือ่งจาก

แต่ละด้านมีค่าคะแนนเต็มไม่เท่ากัน  เพื่อให้ง่ายในการ

เปรียบเทียบผู้วิจัยจึงปรับให้คะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน

เท่ากัน

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บตัวอย่างโดยการประสาน

งานกบัภาควชิาสถาปตัยกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั  โดยเลอืกชว่งเวลาทีส่ภาพจติใจ

ของนิสิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความปกติที่สุด นั่นคือช่วง

การสอบประจำภาคตน้ปกีารศกึษา 2557  เนือ่งจากภาระ

ในการเตรียมตัวสอบจะน้อยกว่าภาระในการรับผิดชอบ

งานทีไ่ดรั้บมอบหมายในระหวา่งเวลาเรยีน  อีกทัง้เปน็ชว่ง

เวลาที่นิสิตมาพร้อมกันที่คณะมากที่สุด หลังจากที่เก็บ

ตัวอย่างเรียบร้อย ผู้วิจัยทำการตรวจสอบความสมบูรณ์

ของข้อมูลที่ได้ก่อนนำไปวิเคราะห์ผล

การวเิคราะหข้์อมลู

ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี ่ยค่าความเบี ่ยงเบนมาตรฐาน

ค่ามัธยฐานและ Inter-quartile Range เพื่อบรรยายถึง

ภาพรวมของลักษณะทั่วไป  ความเห็นต่าง ๆ จากแบบ

สอบถามส่วนที่ 1 และระดับความเครียดรวมและคะแนน

ความเครียดในแต่ละด้านของกลุ่มตัวอย่างการวิเคราะห์

ตัวแปรรายคู่ (Univariate analysis) ระหว่างปัจจัยที่ก่อ

เกดิความเครยีดกบัระดบัความเครยีดรวม ใช้ Chi-Square

Test เพื ่อค้นหาว่าปัจจัยใดบ้างที ่มีความสัมพันธ์ต่อ

ความเครียด  รวมการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
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แปรพร้อมกันหลายตัว  เพื่อค้นหาว่าปัจจัยใจใดมีผล

ต่อความเครียดโดยควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอื ่นใช้

การวิเคราะห์ถดถอย Multiple Logistic Regression

Analysis

ผลการศึกษา

จากจำนวนนสิิตทัง้หมด 323 คน มีแบบสอบถาม

ตอบกลบัท้ังส้ิน 322 ฉบับคิดเปน็ 99.7% นิสิตทีต่อบแบบ

สอบถาม มีสัดสว่นของเพศชายและเพศหญงิใกลเ้คยีงกนั

โดยเพศหญิงมากกว่าเพศชายประมาณร้อยละ 15 อายุ

เฉลีย่อยูท่ี ่20 ปี ร้อยละ 58 มีเกรดเฉลีย่สะสมอยูท่ี ่2.50 -

3.24 และประมาณหนึ่งในสี่มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า

หรือเท่ากับ 3.5 จากความเห็นของนิสิตต่อการศึกษาใน

คณะ  พบว่าเวลาในการทำงานในวิชา Arch Design

(วิชาออกแบบสถาปตัยกรรม   ซ่ึงเปน็วชิาหลกัในการเรยีน

ภาควิชาสถาปัตยกรรมและมีหน่วยกิตสูงสุดในแต่ละ

เทอม) และเวลาสำหรบัการพกัผ่อนหรือทำกจิกรรมส่วนตวั

มีปริมาณค่อนข้างน้อย  ในขณะที่งานที่ได้รับมอบหมาย

มีปริมาณและความยากค่อนข้างมาก สำหรับความรู้ทาง

สถาปัตยกรรมที่ได้จากอาจารย์ค่อนข้างพอดีหรือมากใน

ขณะที่คำปรึกษาด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องเรียนที่ได้

จากอาจารยมี์น้อย (ตารางที ่1 และ 2)

ตารางที ่1.  จำนวนและรอ้ยละจำแนกตามขอ้มูลท่ัวไป (n = 322)

ลักษณะทั่วไปของนิสิต จำนวน รอ้ยละ

(คน)

เพศ

ชาย 138 42.9

หญิง 184 57.1

อายุ

นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 18 ปี 46 14.3

19 ปี 65 20.2

20 ปี 69 21.4

21 ปี 61 18.9

22 ปี 57 17.7

มากกวา่หรอืเทา่กบั 23 ปี 24 7.5

Mean = 20.30, S.D. = 1.55

ชั้นปีที่กำลังศึกษาอยู่

ช้ันปีท่ี 1 68 21.1

ช้ันปีท่ี 2 67 20.8

ช้ันปีท่ี 3 65 20.2

ช้ันปีท่ี 4 68 21.1

ช้ันปีท่ี 5 54 16.8

เกรดเฉลีย่สะสม (n = 254)(ไม่รวมนสิิตชัน้ปทีี1่ เนือ่งจากยงัไมมี่เกรดเฉลีย่สะสม

นอ้ยกวา่ 2.50 17 6.7

ระหวา่ง 2.50 - 2.99 69 27.2

ระหวา่ง 3.00 - 3.24 78 30.7

ระหวา่ง 3.25 - 3.49 46 18.1

มากกวา่หรอืเทา่กบั 3.50 44 17.3
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ตารางที ่2. ความเหน็ของนสิิตภาควชิาสถาปตัยกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  ต่อการศึกษา

ในคณะ

ความเห็นของนิสิต จำนวน (คน) ร้อยละ

เวลาในการทำงานในวชิา Arch Design ทีก่ำหนดให ้(n = 319)

น้อยเกินไป 25 7.8

น้อย 177 55.5

พอดี 109 34.2

มาก 4 1.3

มากเกินไป 4 1.3

จำนวนครัง้ของการตรวจแบบกบัอาจารยป์ระจำกลุม่ในวชิา Arch Design (n = 318)

น้อยเกินไป 3 0.9

น้อย 88 27.7

พอดี 203 63.8

มาก 23 7.2

มากเกินไป 1 0.3

เวลาสำหรบัการพกัผอ่นหรอืทำกจิกรรมสว่นตวั (n = 319)

น้อยเกินไป 124 38.9

น้อย 150 47.0

พอดี 42 13.2

มาก 3 0.9

มากเกินไป 0 0

จำนวนงานทีไ่ด้รับมอบหมายในแตล่ะรายวชิา (n = 317)

น้อยเกินไป 0 0

น้อย 5 1.6

พอดี 131 41.3

มาก 164 51.7

มากเกินไป 17 5.4

ความยากของตวังานทีไ่ด้รับมอบหมาย (n = 320)

น้อยเกินไป 0 0

น้อย 6 1.9

พอดี 186 58.1

มาก 122 38.1

มากเกินไป 6 1.9

ความชอบตอ่ตวังานทีไ่ด้รับมอบหมาย (n = 319)

น้อยเกินไป 2 0.6

น้อย 58 18.2

พอดี 180 56.4

มาก 70 21.9

มากเกินไป 9 2.8
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นิสิตส่วนมากมีความเครียดรวมระดับปานกลาง

มีนิสิตเพียงร้อยละ 10 ที่มีความเครียดรวมระดับรุนแรง

(ตารางที ่3)

ตารางที ่2. ความเหน็ของนสิิตภาควชิาสถาปตัยกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  ต่อการศึกษา

ในคณะ (ต่อ)

ความเห็นของนิสิต จำนวน (คน) ร้อยละ

ความรูท้างสถาปตัยกรรมทีไ่ด้จากอาจารยใ์นภาพรวม (n = 319)

น้อยเกินไป 1 0.3

น้อย 39 12.2

พอดี 135 42.3

มาก 135 42.3

มากเกินไป 9 2.8

คำปรกึษาดา้นอืน่ๆ นอกเหนอืจากเรือ่งเรยีนทีไ่ด้จากอาจารย ์(n = 319)

น้อยเกินไป 19 6.0

น้อย 130 40.8

พอดี 111 34.8

มาก 54 16.9

มากเกินไป 5 1.6

เกณฑก์ารใหค้ะแนนของอาจารยแ์ตล่ะทา่นมคีวามเทา่เทยีมกนั (n = 320)

น้อยเกินไป 0 0

น้อย 32 10.0

พอดี 142 44.4

มาก 130 40.6

มากเกินไป 16 5.0

ตารางท่ี 3.  ระดบัความเครยีด ของนสิิตภาควชิาสถาปตัยกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ระดับความเครยีดรวมของนสิิตทัง้หมด (n = 305)

เครียดน้อย 75 24.6

เครียดปานปลาง 121 39.7

เครียดสูง 79 25.9

เครียดรุนแรง 30 9.8

ระดับความเครียด จำนวน (คน) ร้อยละ
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คะแนนความเครียดรวมมีการแจกแจงค่อนข้าง

ปกติ (รูปที่ 1) จากค่าคะแนนที่เป็นไปได้ตั้งแต่ 0 - 180

คะแนน ค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดรวมของนิสิตเท่ากับ

65.8 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 31.1 เมื่อ

แยกแต่ละด้านของคะแนนความเครียด  พบว่าคะแนน

ความเครียดด้านอารมณ์ มีการแจกแจงค่อนข้างปกติ

(รูปที่ 2) ในขณะที่ด้านร่างกายและด้านพุทธิปัญญา มี

การแจกแจงในลักษณะลาดไปทางขวา (รูปที่ 3 และ 4)

นั่นคือ ตัวอย่างส่วนมากมีค่าคะแนนไปในทางต่ำเมื่อนำ

ค่าคะแนนความเครียดในแต่ละด้านมาปรับให้คะแนน

เต็ม 100 คะแนนเท่ากัน พบว่านิสิตมีคะแนนความเครียด

ด้านอารมณ์สูงท่ีสุดเท่ากับ 44.4% ด้านพุทธิปัญญา 37.7%

และดา้นรา่งกาย 26.6% ตามลำดบั (ตารางที ่4)

รูปที่ 1. Histogram แสดงคะแนนความเครยีดรวม

รูปท่ี 2. Histogram แสดงคะแนนความเครยีดด้านอารมณ์
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รูปท่ี 3.  Histogram แสดงคะแนนความเครยีดดา้นรา่งกาย

รูปที ่4. Histogram แสดงคะแนนความเครยีดดา้นพทุธปัิญญา

ตารางที ่4. คะแนนความเครียดรวมและคะแนนความเครียดที่แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ของนิสิต

ภาควชิาสถาปตัยกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

คะแนนความเครียด Mean Median Min-Max

(S.D.) (IQR)

ความเครยีดรวม (n = 305)** 65.8 (31.1) 61.0 (44.0) 0 - 150

ความเครยีดทางดา้นอารมณ ์(n = 313)* 35.3 (16.2) 33.0(23.0) 0 - 80

ความเครยีดทางดา้นรา่งกาย (n = 301)** 18.5 (11.8) 16.0(16.0) 0 - 49

ความเครยีดทางดา้นพทุธปัิญญา (n = 316)* 11.3 (8.0) 9.0(12.0) 0 - 30

*จำนวนตวัอยา่งทีเ่หลอืหลงัตดัผูท้ีต่อบแบบสอบถามไมค่รบทกุขอ้ (Missing)

**จำนวนตวัอยา่งทีเ่หลอืหลงัตดัผูท้ีต่อบแบบสอบถามไมค่รบทกุขอ้ (Missing) และ คา่ตกขอบ (Outlier)
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ชั้นปีที่ศึกษาและอายุที่เพิ่มขึ้นของนิสิตสัมพันธ์

กับคะแนนความเครียดรวมที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติ  แต่ไม่พบว่าคะแนนความเครียดรวมแตกต่างกัน

อยา่งมนียัสำคญัระหวา่งชายกบัหญงิ (ตารางที ่5)

การตรวจแบบกับอาจารย์ประจำกลุ ่มที ่น ้อย

จำนวนงานที่ได้รับมอบหมายที่มาก ความรู้ทางสถาปัตย

กรรมศาสตร์ที่ได้จากอาจารย์ที่น้อย  และการให้คะแนน

ของอาจารย์ท่ีมีแนวโน้มไม่ค่อยสอดคล้องกัน จะสัมพันธ์กับ

ความเครียดท่ีมากข้ึนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 6)

ตารางที ่ 5. การวเิคราะหต์วัแปรรายคู ่ความสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะทัว่ไปของนสิิตกบัระดบัความเครยีดรวม

ลักษณะทั่วไปของนิสิต เครียดต่ำ เครียดสูง X2 df p-value

n (ร้อยละ) n (ร้อยละ)

เพศ

ชาย 102 (77.9) 29 (22.1) 1.42 1 0.23

หญิง 125 (71.8) 49 (28.2)

อายุ

นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 18 ปี 39 (86.7) 6 (13.3) 12.22* 1 <0.01

19 ปี 46 (78.0) 13 (22.0)

20 ปี 53 (80.3) 13 (19.7)

21 ปี 42 (73.7) 15 (26.3)

22 ปี 34 (63.0) 20 (37.0)

มากกวา่หรอืเทา่กบั 23 ปี 13 (54.2) 11 (45.8)

ชั้นปีที่กำลังศึกษาอยู่

ช้ันปีท่ี 1  58 (86.6) 9 (13.4) 9.35* 1* 0.02

ช้ันปีท่ี 2 47 (78.3) 13 (21.7)

ช้ันปีท่ี 3 45 (73.8) 16 (26.2)

ช้ันปีท่ี 4 41 (65.1) 22 (34.9)

ช้ันปีท่ี 5 36 (66.7)  18 (33.3)

เกรดเฉลีย่สะสม (ไม่รวมนสิิตชัน้ปทีี1่ เนือ่งจากยงัไมมี่เกรดเฉลีย่สะสม)

นอ้ยกวา่ 2.50 12 (70.6) 5 (29.4) 0.93* 1 0.33

ระหวา่ง 2.50-2.99 42 (66.7) 21 (33.3)

ระหวา่ง 3.00-3.24 54 (71.1) 22 (28.9)

ระหวา่ง 3.25-3.49 31 (72.1) 12 (27.9)

มากกวา่หรอืเทา่กบั 3.50 30 (76.9) 9 (23.1)

*Chi-square for Trend
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ตารางที ่ 6. การวิเคราะห์ตัวแปรรายคู่ ความสัมพันธ์ระหว่างความเห็นของนิสิตในเรื่องการศึกษาในคณะกับระดับ

ความเครยีดรวม

ความเห็นของนิสิต เครียดต่ำ เครียดสูง X2* df p-value

n (ร้อยละ) n (ร้อยละ)

เวลาในการทำงานในวชิา Arch Design ทีก่ำหนดให้
น้อย 135 (72.2) 52 (27.8) 0.37 1 0.54
พอดี 87 (80.6) 21 (19.4)
มาก 4 (50.0) 77 (25.4)

จำนวนครัง้ของการตรวจแบบกบัอาจารยป์ระจำกลุม่ในวชิา Arch Design
น้อย 54 (64.3) 30 (35.7) 4.95 1 0.02
พอดี 153 (78.5) 42 (21.5)
มาก 18 (78.3) 5 (21.7)

เวลาสำหรับการพักผ่อนหรือทำกิจกรรมส่วนตัว
น้อย 189 (72.7) 71 (27.3) 2.57 1 0.11
พอดี 35 (87.5) 5 (12.5)
มาก 2 (66.7) 1 (33.3)

จำนวนงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา
น้อย 4(100.0) 0 (0.0) 9.63 1 <0.01
พอดี 103 (82.4) 22 (17.6)
มาก 117 (67.6) 56 (32.4)

ความยากของตัวงานที่ได้รับมอบหมาย
นอ้ย 5(100.0) 0 (0.0) 1.42 1 0.23
พอดี 133 (75.6) 43 (24.4)
มาก 88 (71.5) 35 (28.5)

ความชอบต่อตัวงานที่ได้รับมอบหมาย
น้อย 38 (69.1) 17 (30.9) 2.69 1 0.10
พอดี 126 (72.8) 47 (27.2)
มาก 61(81.3) 78 (25.7)

ความรู้ทางสถาปัตยกรรมที่ได้จากอาจารย์ในภาพรวม
น้อย 22 (59.5) 15 (40.5) 4.25 1 0.04
พอดี 93 (74.4) 32 (25.6)
มาก 11 (78.0) 31 (22.0)

คำปรกึษาดา้นอืน่ๆ นอกเหนอืจากเรือ่งเรยีนทีไ่ด้จากอาจารยใ์นภาพรวม
น้อย 99 (69.2) 44 (30.8) 2.45 1 0.12
พอดี 81 (79.4) 21 (20.6)
มาก 45 (77.6) 13 (22.4)

ความสอดคล้องในแนวทางการให้คะแนนของอาจารย์แต่ละท่าน
น้อย 117 (70.1) 50 (29.9) 3.99 1 0.04
พอดี 96 (78.7) 26 (21.3)
มาก 13 (86.7) 2 (13.3)

*Chi-square for Trend
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ในการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple

Logistic Regression Analysis) เพื่อตรวจสอบว่าปัจจัย

ใดมีผลต่อความเครียดอย่างอิสระโดยไม่ได้เป็นผลมา

จากตวัแปรอืน่   โดยผูว้จัิยคดัเลอืกตวัแปรตน้เขา้สู่สมการ

(Model) จากผลการวเิคราะหตั์วแปรรายคู ่ท่ีมีค่านัยสำคัญ

ทางสถิติน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 เข้าวิเคราะห์พร้อมกัน

จากนั ้นกำจัดตัวแปรดังกล่าวออกจากสมการทีละตัว

(Backward Elimination) จนเหลือเพียงตัวแปรต้นที่มีนัย

สำคัญทางสถิติที่ p-value 0.05 พบว่าจาก 9 ตัวแปร

เหลอืเพยีง 3 ตัวแปร ได้แก ่จำนวนงานทีไ่ด้รับมอบหมาย

ในแต่ละระดับที่มากขึ้น เพิ่มโอกาสการเกิดความเครียด

รวมของนสิิตเปน็ 2 เทา่ จำนวนครัง้ของการตรวจแบบกบั

อาจารย์ที่บ่อยขึ้น ลดโอกาสการเกิดความเครียดรวมของ

นิสิตได้ 40% ในขณะที่แต่ละปีของอายุของนิสิตที่เพิ่มขึ้น

ทำใหค้วามเครยีดรวมเพิม่ขึน้ 30% (ตารางที ่7)

อภปิรายผล

การวิจัยครั ้งนี ้พบว่านิสิตส่วนใหญ่มีคะแนน

ความเครยีดรวมระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั Sharma(8)

ที่วัดระดับความเครียดของนักเรียนพยาบาล ชั้นปีที่ 1

มหาวิทยาลัยบาบาฟาริด ประเทศอินเดีย และพบว่า

นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 97 มีความเครียดในระดับ

ปานกลางเช่นเดียวกัน แต่แตกต่างจากผลการวิจัยของ

นิธิพันธ์ บุญเพิ่ม (9) ที่ศึกษาระดับความเครียดและการจัด

การความเครียดของนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ช้ันปีท่ี 1 - 4 และ

พบว่านักศึกษาร้อยละ 47.5 ไม่มีความเครียด มีเพียง

ร้อยละ 18.9 ที ่มีความเครียดระดับปานกลางถึงมาก

และต่างจากของ ธัชชัย ควรเดชะคุปต์(10)  ที่ศึกษาความ

เครียด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักศึกษาประจำสำนัก

อบรมศ ึกษากฎหมายแห ่งเนต ิบ ัณฑิตยสภาในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าร้อยละ 58.7 มีความเครียดอยู่

ในระดับสูงถึงรุนแรงทั ้งนี ้มีความเป็นไปได้ว่าลักษณะ

กลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันในเรื่องของสาขาวิชาชีพ

ที่ศึกษา รวมถึงเครื่องมือในการวัดระดับความเครียดที่

ผู้วิจัยใช้เป็นฉบับปรับปรุง ซ่ึงอาจทำใหผ้ลการวจัิยแตกตา่ง

จากการใช้เครื ่องมือฉบับดั้งเดิมในงานวิจัยของ ธัชชัย

ควรเดชะคุปต์(10) นอกจากนี้ยังอาจเป็นไปได้ว่าลักษณะ

การเรียนในแต่ละสถาบันและสายอาชีพที่ต่างกันอาจส่ง

ผลต่อความเครียดรวมที ่ต่างกัน รวมถึงบางสาขาเช่น

นักศึกษาประจำสำนักอบรมศึกษากฎหมาย มีอายุที่ต่าง

กันเนื่องจากเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว

สำหรับปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดรวมของ

นิสิตจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าจำนวนงานที่ได้รับมอบ

หมาย ในแตล่ะรายวชิาทีเ่พิม่ขึน้ จำนวนครัง้ของการตรวจ

แบบกับอาจารย์ประจำกลุ่มที่น้อย และอายุของนิสิตที่

มากขึน้ สัมพันธกั์บความเครยีดรวมทีเ่พิม่ขึน้ตามลำดบั

โดยทั่วไปงานที่นิสิตได้รับมอบหมายนั้น แบ่งเป็น

งานออกแบบในวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม  ซึ่งเป็นภาค

ปฏิบัติและเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนคณะสถาปัตย์

และรายงานของแต่ละรายวิชาซึ่งเป็นภาคทฤษฎี โดยงาน

ที่ได้รับมอบหมายทั้งสองส่วนต้องทำภายใต้ข้อจำกัดของ

ตารางท่ี 7. การวเิคราะหถ์ดถอยพหคุณูของความเครยีดรวม Model สุดทา้ย (n = 305)

อายุ 1.34 1.11 1.60 <0.01

จำนวนครั้งของการตรวจแบบกับอาจารย์ประจำกลุ่ม 0.61 0.38 0.98 0.04

จำนวนงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 2.16 1.23 3.80 <0.01

Chi-square = 25.7       df = 3       p-value <0.001      Nagelkerke R Square = 0.12

ตัวแปร OR        95% C.I. p-value

Lower Upper
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เวลา งานบางสว่นตอ้งทำใหเ้สร็จภายในชัว่โมงเรยีน ดังน้ัน

นอกจากนิสิตจะต้องนำความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาใช้ใน

การปฏิบัติงานให้ได้แล้ว ยังต้องอยู่ในภาวะรีบเร่งอีกด้วย

และเมื่องานที่นิสิตจะต้องรับผิดชอบ มีจำนวนมากเกินไป

จึงอาจทำให้นิสิตเกิดความเครียดสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ Schmid(11)  ทีไ่ดศ้กึษาปจัจัยทีก่อ่ใหเ้กดิความเครยีด

ในการเรียนของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยไมอามี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีรูปแบบ

การเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติภายใต้ข้อจำกัดทางเวลา

คล้าย ๆ กัน พบว่าจำนวนงานที่มากขึ้นมีความสัมพันธ์

กับระดับความเครียดที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ

Beck and Srivastava(12) ที่ศึกษาระดับความเครียด

และสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียดในนักศึกษาพยาบาล

หลักสูตรปริญญาตรีพบว่านักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มี

ความเครียดในระดับสูงสัมพันธ์กับการทำงานหนักและ

สอดคลอ้งกบังานวจัิยของ Kentya (13) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่

กอ่ใหเ้กดิความเครยีด ในนกัศกึษาแพทย ์สาขาเภสชักรรม

ระดับปริญญาตรี พบว่างานที่ได้รับมอบหมายระหว่างที่

กำลงัศกึษาอยูส่่งผลตอ่ความเครยีดระดบัสูงของนกัศกึษา

สำหรับการตรวจแบบปกติแล้วเป็นส่วนหนึ่งของ

วิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม นิสิตจะส่งความคืบหน้า

ของงานที่ได้รับมอบหมายกับอาจารย์ประจำกลุ่ม โดย

อาจารย์จะวิจารณ์และให้คำแนะนำเพื่อให้นิสิตดำเนิน

การปรับแก้ไขงานต่อไปได้จนเสร็จสมบูรณ์ และส่งงานได้

ทนัตามเวลาทีก่ำหนด จากผลการวเิคราะหถ์ดถอยพหคุณู

พบว่าความ ถี่ของการตรวจแบบที่น้อยทำให้ความเครียด

รวมของนิสิตเพิ่มขึ้นเป็นไปได้ว่าจำนวนครั้งในการตรวจ

แบบที่เกิดขึ้นน้อยเกินไปนิสิตไม่สามารถดำเนินงานของ

ตัวเองต่อไปได้และทำให้เกิดความเครียด  จึงอาจกล่าว

ได้ว่าการวิจารณ์และให้คำแนะนำของอาจารย์จากการ

ตรวจแบบ มีส่วนช่วยให้ความเครียดของนิสิตลดลงตามที่

Rizwan (14) ได้ศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดใน

นักศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์ในประเทศปากสีถาน และ

พบวา่การถา่ยทอดวชิาความรูจ้ากการสือ่สารของอาจารย์

เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ความเครียดของนักศึกษาลดลง

อายุมีความสัมพันธ์ต่อความเครียดรวมของนิสิต

โดยอายเุพิม่ข้ึน มีผลต่อความเครยีดของนสิิตทีเ่พิม่ข้ึนเปน็

ไปได้ว่าอายุที่เพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลง

ไป โดยเฉพาะเรื่องการเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งหนึ่ง

สำหรับช่วงพัฒนาการในวยัของนิสิตนักศึกษาตามที ่Miller

และ Keane(15) ได้กล่าวว่าพัฒนาการที่มีปัญหา อาจเป็น

สาเหตุหนึ่งของความเครียด แตกต่างจากงานวิจัยของ

Khan 16)  ที่ศึกษาปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความเครียดใน

นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ัวประเทศปากสีถานและพบวา่

อายุท่ีเพ่ิมข้ึนของนกัศึกษา มีความสมัพันธ์กับความเครยีด

ท่ีลดลง เป็นไปไดว่้าเช้ือชาต,ิ ชีวิตความเปน็อยู่, วัฒนธรรม

และประเพณี ของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ใน

การวัดระดับความเครียดมีความแตกต่างกันจึงทำให้ผล

การวิจัยไม่สอดคล้องกัน

ชั ้นปีของนิสิตพบว่ามีความสัมพันธ์กับความ

เครียดจากการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรรายคู่แต่ไม่

พบความสัมพันธ์ของชั้นปีในการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

เป็นไปได้ว่าผลของชั้นปีที่ศึกษาในการวิเคราะห์เบื้องต้น

เกิดจากอิทธิพลของตัวกวนซึ่งสัมพันธ์กับตัวแปรอายุของ

นิสิตที ่เพิ ่มขึ ้นซึ ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ สุวรรณา

สี ่สมประสงค์ (17) ที ่ศ ึกษาปัจจัยของความเคร ียดใน

นักศึกษาแพทย์ระดับชั้นปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา

2551 มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร ที่ไม่พบว่า

ชั้นปีที่ศึกษาเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียด

เพศของนิสิตไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับความ

เครียดรวม  เนื่องจากในการเรียนสถาปัตย์นั้น ความคาด

หวงัเรือ่งการเรยีนของนสิิตเพศชาย และหญงิ อาจมคีวาม

คลา้ยคลงึกนัตา่งจากงานวจัิยของ Schmid (11)  ทีไ่ดศ้กึษา

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในการเรียนของนักศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยไมอามี่ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และพบว่าเพศมีความสัมพันธ์กับระดับ

ความเครียดของนักศึกษา โดยเพศหญิงมีระดับความ

เครียดสูงกว่าเพศชายเป็นไปได้ว่าบริบททางสังคมของ

แต่ละเชื้อชาติ แบบวัดความเครียดที่ใช้ และวิธีการศึกษา

มีความแตกต่างกันจึงอาจทำให้ผลของงานวิจัยไม่สอด
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คล้องกัน นอกจากนี้ยังแตกต่างจากงานวิจัยในประเทศ

ของสุวรรณา  สี่สมประสงค์ (17) ที่ศึกษาปัจจัยของความ

เครียดในนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นปีที ่ 4 - 6 ประจำปี

การศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าหนึ่งในปัจจัย

ที่สัมพันธ์กับความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่

เพศเป็นไปได้ว่า และสายอาชีพที่ศึกษามีความแตกต่าง

กัน กล่าวคือ สายการแพทย์เน้นความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์ เพศจึงมีความเกี่ยวข้อง แต่สายอาชีพสถาปัตย์

เน้นตัวงานมากกว่า ซึ่งเป็นงานที่ทั้งชายและหญิง ต้อง

ปฏิบัติเหมอืน ๆ กัน

ข้อจำกดัในการวจิยั

การศึกษาครั้งนี้มีข้อจำกัดในการนำมาประยุกต์

ใช้  เนื ่องจากเป็นการศึกษาเพียงจุดเวลาใดเวลาหนึ่ง

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีจึงไม่สามารถระบุเชิง

สาเหตุได้นอกจากนี้ผลที่ได้อาจเกิดความคลาดเคลื่อน

เนื่องจากผู้วิจัยให้นิสิตทำแบบสอบถามในระหว่างการ

สอบกลางภาคต้น นิสิตอาจมีความเร่งรีบและขาดสมาธิ

ในการทำแบบสอบถาม ข้อมูลที ่ได้จึงอาจไม่ครบถ้วน

มีข้อมูลขาดหายบางส่วน ประการสุดท้ายการวิจัยครั้งนี้

ทำกับนิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ จุฬาฯ เท่านั้น จึงไม่สามารถขยายผลการวิจัยไป

ใช้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาควิชาอื่น ๆ

หรอื มหาวทิยาลยัอืน่ได้

สรุป

นิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่วนมากมีความเครียดรวมระดับปานกลาง โดยปัจจัย

ที่มีผลต่อความเครียดโดยรวม ได้แก่ จำนวนงานที่ได้รับ

มอบหมายในแต่ละรายวิชาที่มาก จำนวนครั้งของการ

ตรวจแบบกบัอาจารยป์ระจำกลุม่ท่ีน้อย และอายท่ีุเพิม่ข้ึน

ของนสิิต ตามลำดบั

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ภาควิชาสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที ่ให้ความร่วมมือในการเก็บตัวอย่าง คณาจารย์คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ

แจกแบบสอบถาม และนสิิต ภาควชิาสถาปตัยกรรม ช้ันปี
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