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Background Studying in a university is different from studying in high-school

due to the fact that students have to do most of their duties

compared to high-school studies. If students get a stressor,

it will affect the way of their studies and lifestyle.

Objective This study aims to determine the levels of stress and their

associated factors among first-year undergraduate students of

Chulalongkorn University.

Design A cross-sectional descriptive study.

Setting All departments of Chulalongkorn University.

Materials and Methods The data were randomly obtained from four hundred and

eighteen first-year undergraduate students of every nineteen

field department of Chulalongkorn University in academic year

2015. Self-report questionnaires were used to collect the data

including personal data and source of stress and Suanprung

Stress Test (modified). The stress level was presented as mean,

standard deviation, proportion and percentage. The relationships

between stress levels and their associated factors were analyzed

by using chi-square test.  Then logistic regression was used to

identify the predictors of high- severe stress.
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Results The results showed that the average mean of Suanprung stress

score was 48.2 (SD = 27.2, Min = 0, Max = 132); most subjects

were in a severe stress level (32.1%).  Multiple logistic regression

analysis presented that factors predicting high or-severe

level of stress were being unable to understand the lessons

(OR = 2.00, 95% C.I. = 1.263 – 3.180, P = 0.003); lack of leisure

time (OR = 1.47, 95% C.I. = 1.479 - 3.394, P = <0.001 ); and

having conflicts with family members (OR = 12.74, 95%

C.I.= 1.649 – 98.532, P = 0.015).

Conclusion Most students had high to severe level of stress and the factors

predicting high or-severe level of stress were: being unable

to understand the lessons, lack of leisure time and having a

conflict with family members. These results might be beneficial

for the related departments and centers for providing a strategic

planning in order to solve and prevent the stress among first-

year students in the future.

Keywords Stress, associated factors, first-year undergraduate student,

Chulalongkorn University.

Correspondence to: Rungnirundorn T. Department of Psychiatry, Faculty of Medicine,

Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand.

Email address: drteerayuth@gmail.com

Received for publication. March 4, 2016.

:

:

:



457ความเครยีดและปจัจัยทีเ่กีย่วขอ้งของนสิิตชัน้ปทีี ่1 ระดบัปรญิญาตร ีจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั
Vol. 60  No. 4

July - August 2016

นภัสกร ขันธควร, ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร. ความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนิสิตชั้นปีที่ 1

ระดับปรญิญาตร ี จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั. จุฬาลงกรณเ์วชสาร 2559 ก.ค. – ส.ค.;60(4):

455 - 65

เหตุผลของการทำวิจัย การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะมีการเรียนและการใช้ชีวิตที่แตกต่าง

จากระดับมัธยมศึกษาอย่างมาก เนื่องจากผู้เรียนจะต้องมีความรับ

ผิดชอบที่สูงขึ้น ทั้งนี้หากนิสิตนักศึกษาเกิดความเครียดอย่างผิด

ปกต ิย่อมจะส่งผลกระทบตอ่การดำเนนิชวิีตในหลาย ๆ ดา้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาระดับความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียด

ของนสิิตชัน้ปทีี ่1 ระดบัปริญญาตร ี จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

รูปแบบการวิจัย การวจัิยเชงิพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึง่

สถานที่ในการวิจัย จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยัทัง้ 19 คณะ

ตัวอย่างและวิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีจาก 19 คณะ

ปีการศึกษา 2558 โดยทำการสุ่มอย่างง่ายในทุกคณะ รวมจำนวน

ทั้งสิ้น 418 คน โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วน

บุคคล, แบบสอบถามแหล่งความเครียด และแบบประเมินความ

เครยีดสวนปรงุ (ฉบับปรับปรุง) โดยเสนอคา่ความเครยีดเปน็คา่เฉลีย่,

ค่าสัดส่วน และร้อยละ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ

ความเครียดและปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องโดยใช้การทดสอบไคสแควร์

แล้วทำการวิเคราะห์ความถดถอยแบบลอจิสติกเพื่อหาปัจจัยทำนาย

ความเครียดในระดับสูงถึงรุนแรง

ผลการศึกษา พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดโดยรวมของนิสิต  ทั้งหมดเท่ากับ

48.2 (SD = 27.2, Min = 0, Max = 132) โดยนิสิตส่วนใหญ่มี

ความเครียดอยู่ในระดับรุนแรง (ร้อยละ 32.1)  ทั้งนี้ปัจจัยที่ทำนาย

ความเครียดในระดับสูงถึงรุนแรงของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การที่ไม่

สามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้อย่างชัดเจน  (OR = 2.00, 95%

C.I.= 1.26 – 3.18, P = 0.003), การที่มีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ

(OR=1.47, 95% C.I.= 1.48 - 3.39, P = <0.001), และการมี

ความขดัแยง้กบัคนในครอบครวั (OR = 12.74, 95% C.I.= 1.65 –

98.53, P = 0.015)

สรุปผลการศึกษา นิสิตส่วนใหญ่มีความเครียดระดับสูงถึงรุนแรง โดยปัจจัยที่ทำนาย

ความเครียดในระดับสูงถึงรุนแรง ได้แก่ การไม่สามารถเข้าใจเนื้อหา

ทีเ่รยีนไดอ้ยา่งชดัเจน การพกัผอ่นไมเ่พยีงพอ และการมคีวามขดัแยง้

กับคนในครอบครัว

คำสำคัญ ความเครียด, ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง, นิสิตช้ันปีท่ี 1, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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ช่วงวัยรุ่นเป็นวัยแห่งการปรับตัว ซึ่งเป็นช่วงวัย

หัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต โดยผู้ที่อยู่ในวัยนี้มักจะใช้อารมณ์

ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและรุนแรง(1)

วัยรุ่นส่วนหนึ่งจะต้องเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ซึ่งจะมีการเรียนและการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากระดับมัธยม

ศึกษาอย่างมาก  เพราะผู้เรียนจะต้องพ่ึงพาตนเองเปน็หลัก

และทำทุกอย่างด้วยตนเอง ทั้งนี้มีการศึกษาพบว่าหาก

นสิิตนกัศกึษาเกดิความเครยีดจะสง่ผลเสยีตอ่สุขภาพและ

อาจทำให้ผลการเรียนลดลง(2)  โดยเฉพาะระดบัความเครียด

ที่สูงอาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในหลาย ๆ ด้าน ทั้งใน

ส่วนของการเรยีนและการใชชี้วติในและนอกมหาวทิยาลยั

ความเครียดจึงมีความสำคัญต่อนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่กำลัง

ศกึษาในมหาวทิยาลยัเปน็อยา่งมาก เพราะเปน็ชัน้ปทีีเ่พิง่

เข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นซึ่งต้องอาศัยการปรับตัว

เป็นอย่างมาก

กรมสขุภาพจติไดใ้หค้วามหมายของความเครยีด

ว่าเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยเป็นปฏิกิริยาของ

ร่างกายทีต่อบโต้กับสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงจะมีท้ังคุณและโทษ

และเปน็ภาวะอารมณท์ีเ่กดิขึน้เมือ่เกดิปญัหาตา่ง ๆ ทำให้

กดดันและไม่สบายใจจนเกิดความรู้สึกสับสนและทุกข์ใจ

ความเครียดหากมีไม่มากนักจะเป็นแรงกระตุ้นให้เอาชนะ

อุปสรรคเหลา่นัน้ได ้โดยจะมกีารแสดงออกทางรา่งกายคอื

ชีพจรเต้นเร็ว หายใจถ่ี กล้ามเน้ือเกร็ง เป็นปฏิกิริยาท่ีเตรียม

สู้หรือถอยหนต่ีอเหตกุารณน้ั์น ๆ  แต่หากมคีวามเครยีดเปน็

เวลานาน อาจสง่ผลตอ่สุขภาพจติตอ่การทำงานและทำให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมได้(3)

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้อง มีการ

ศึกษาของอุษากร แซ่เล้า(4)  เคยทำการศึกษาเรื่องความ

เครียด และการปรับตัวของนิสิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย

ศรนีครทิรวโิรฒ จำนวน 353 คน พบวา่นสิิตมคีวามเครยีด

อยู่ในระดับสูงกว่าปกติเล็กน้อย และมีการปรับตัวอยู่ใน

ระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่ส่งผล ต่อความเครียด ได้แก่

กลุ่มคณะ รายได้ ลักษณะการอยู่อาศัย การอบรมเลี้ยงดู

และสมัพนัธภาพระหวา่งเพือ่น โดยมคีวามเครยีดแตกตา่ง

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 นอกจากนี้

ณฐัดนยั เอีย่มวฒันเสรี(5)  ยงัไดเ้คยศกึษาถงึสขุภาพจติใน

นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยพบวา่นสิิตระดบัปริญญาตรช้ัีนปีท่ี 1 ส่วนใหญ ่ร้อยละ

41.2 มีสุขภาพจิตอยู่ในระดับเทียบเท่ากับบุคคลทั่วไป

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดบั 0.05 ได้แก ่ เพศ ช่วงอายท่ีุเขา้เรยีนป ี 1 กลุ่มสาขา

วิชา ภูมิลำเนา รายได้ที่ได้รับต่อเดือน ความเพียงพอของ

รายได้ที่ได้รับ สถานที่พักอาศัย ความพึงพอใจในที่พัก

อาศัย ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ปัญหาสุขภาพของ

ผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยของ ครอบครัว ความเพียงพอของ

รายไดค้รอบครวั ความสมัพันธกั์บเพือ่น ๆ  ในมหาวทิยาลยั

จำนวนเพื่อนสนิท หรือกลุ่มเพื่อนการเข้าร่วมกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยและความพึงพอใจในคณะที่ศึกษา

ทั้งนี้ ผู้วิจัยยังไม่พบการศึกษาที่เกี่ยวกับระดับ

ความเครียดและปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดโดยตรง

ในนสิิตชัน้ปท่ีี 1 ระดบัปริญญาตรโีดยรวมของจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และผู้วิจัยเห็นว่าหัวข้อการวิจัยนี้เป็นเรื่อง

ที่มีประโยชน์ในการศึกษา โดยอาจนำผลการศึกษาที่ได้

ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปวางแผนหาแนวทาง

วิธีป้องกนั และวธีิแกไ้ขปจัจัยตา่ง ๆ  ของความเครยีดทีอ่าจ

เกดิกบันสิิตชัน้ปทีี1่ เพือ่ประโยชนใ์นภายภาคหนา้ตอ่ไป

วิธีการศึกษา

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลา

ใดเวลาหนึ ่ง (Cross-sectional descriptive study)

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิตช้ันปีท่ี 1 ระดับปริญญาตรี

ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ18 ปี  ซึ่งลงทะเบียนเรียน

และเดินทางมาเรียนในภาคเรียนที่ 1 ณ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2558 โดยประกอบไปด้วย

คณะต่าง ๆ  ท้ัง 19 คณะ ประกอบด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ชีวภาพ จำนวน 7 คณะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

และเทคโนโลยี จำนวน 3 คณะ สาขาวิชามนุษยศาสตร์

จำนวน 3 คณะสาขาวิชาสังคมศาสตร์จำนวน 6 คณะ

ทั้งหมดจำนวน 5,580 คน(6) ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง (Purposive sampling) ซ่ึงสุ่มนิสิตเปน็คณะ
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โดยสุ่มตามกลุ่มที่ลงทะเบียน ทำการสุ่มตัวอย่างนิสิตเป็น

รายบคุคล  และทำการเกบ็ข้อมูลจนครบจำนวน โดยกลุม่

ตวัอยา่งมขีนาด 418 คน

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ตอบ

ด้วยตนเอง (self-rating) ซึ่งประกอบด้วยแบบสอบถาม

3 ส่วน คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ

บอกคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง แบบสอบถามแหล่ง

ความเครียด ซึ ่งเป็นแบบสอบถามที ่ผู ้ว ิจัยพัฒนาขึ ้น

ประกอบดว้ยขอ้คำถาม 15 ข้อ โดยแบง่เปน็ 6 ด้าน  ได้แก่

ด้านการเรียน ด้านสังคม ด้านครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ

ดา้นสิง่แวดลอ้ม และดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลอืน่ และ

แบบทดสอบความเครียดสวนปรุง (ฉบับปรับปรุง) เป็น

เครือ่งมือท่ีปรับปรุงและพฒันามาจากแบบวดัความเครยีด

สวนปรุง (ฉบับดั้งเดิม) 20 ข้อ ของนายแพทย์สุวัฒน์

มหัตนิรันดร์กุล, วนิดา พุ่มไพศาลชัย และพิมพ์มาศ

ตาปัญญา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยชนะ

นิ ่มนวล และนายภควัต วงศ์ไทย(7) จากวิทยานิพนธ์

เรื ่องความเครียดของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั โดยหาความเทีย่งของแบบสอบ

ถามโดยการสุม่นสิิตจำนวน 323 คน ไดค้า่ความเทีย่งแบบ

สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาร์ค (Cronbach’s alpha

coefficient) = 0.90 โดยมีข้อคำถามเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ไม่เครียด (1) ไปจนถึงเครียด

ที่สุด (5) โดยมีคะแนนรวมไม่เกิน 220 คะแนน ผลรวมที่

ได้แบ่งออกเป็นระดับ คือคะแนน  0 – 22 แปลว่า นิสิตมี

ความเครียดระดับต่ำ, คะแนน 23 – 38 แปลว่า นิสิตมี

ความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง, คะแนน  39 – 56 แปลว่า

นิสิตมีความเครียดอยู่ในระดับสูงและคะแนน  57 ขึ้นไป

แปลวา่ นสิิตมคีวามเครยีดอยูใ่นระดบัรุนแรง

การวเิคราะหข้์อมลู

วิเคราะห์ข ้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive

statistics) เพื่ออธิบายผลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างที่ทำ

การศกึษาโดยใชค้า่ความถี ่ร้อยละ คา่เฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐานและพสัิยควอไทล ์การวเิคราะหปั์จจัยทีเ่กีย่วขอ้ง

กับความเครียดโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน คือ Chi-square

และวเิคราะหก์ารถดถอยแบบลอจสิตกิ (Multiple logistic

regression analysis) เพ่ือศึกษาปัจจัยทำนายความเครยีด

ผลการศึกษา

ตารางที ่1.  จำนวนและรอ้ยละจำแนกตามขอ้มูลส่วนบคุคล (n = 418)

ลักษณะทัว่ไปของนสิิต (n = 418) จำนวน (คน) ร้อยละ

เพศ

ชาย 122 29.2

หญิง 296 70.8
อายุ

18 ปี 223 53.3

19 ปี 171 41.0

มากกว่า 20 ปี 24 5.7
รายได ้(บาท/เดอืน) (n = 384)

Median (IQR) = 6000 (4000)

Min = 1,200     Max = 20,000

นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 5,000 153 36.6
5,001-10,000 บาท 192 45.9

มากกวา่ 10,001 บาท ขึน้ไป 39 9.3
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จากตารางท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

(ร้อยละ 70.8) ส่วนใหญมี่อาย ุ18 ปี (ร้อยละ 53.3 มีรายได้

ประมาณ 5,001 - 10,000 บาท (ร้อยละ 45.9) และศกึษา

อยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ร้อยละ 36.8) รองลงมา

คือสาขาสงัคมศาสตร ์(ร้อยละ 31.6)

ตารางที ่1. (ต่อ) จำนวนและรอ้ยละจำแนกตามขอ้มูลส่วนบคุคล (n = 418)

ลักษณะทัว่ไปของนสิิต (n = 418) จำนวน (คน) ร้อยละ

สาขาวิชา

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 154 36.8

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี 66 15.8

สาขาวิชามนุษยศาสตร์ 66 15.8

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 132 31.6

อ่ืน ๆ 13 3.1

ตารางที ่2. แหลง่ความเครยีดของนสิิตชัน้ปทีี ่1 ระดบัปริญญาตร ีจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

แหลง่ความเครยีดของนสิิตของนสิิต (n = 418) จำนวน (คน) ร้อยละ

ด้านการเรียน
ไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้อย่างชัดเจน

ใช่ 128 30.6
ไม่ใช่ 290 69.4

ด้านสังคม
ไม่มีเวลาในการพักผ่อนเพียงพอ

ใช่ 209 50.0
ไม่ใช่ 209 50.0

ด้านครอบครัว
มีความขัดแย้งกับคนในครอบครัว

ใช่ 19 4.5
ไม่ใช่ 399 95.5

ด้านเศรษฐกิจ
มีรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย

ใช่ 70 16.7
ไม่ใช่ 348 83.3

ด้านสิ่งแวดล้อม
ใช้เวลาในการเดินทางมาเรียนค่อนข้างนาน

ใช่ 154 36.8
ไม่ใช่ 264 63.2

ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
ไม่มีกลุ่มเพื่อนหรือเพื่อนสนิท

ใช่ 8 1.9
ไม่ใช่ 410 98.1



461ความเครยีดและปจัจัยทีเ่กีย่วขอ้งของนสิิตชัน้ปทีี ่1 ระดบัปรญิญาตร ีจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั
Vol. 60  No. 4

July - August 2016

จากตารางที่ 2 ในแบบสอบถามเรื่องแหล่งความ

เครยีดของนสิิตชัน้ปทีี ่ 1 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั พบวา่

การที่ไม่มีเวลาพักผ่อนเพียงพอ (ร้อยละ 50.0) การที่ไม่

สามารถเขา้ใจเนือ้หาทีเ่รียนไดอ้ย่างชดัเจน (ร้อยละ 30.6)

และการใช้เวลาในการเดินทางมาเร ียนค่อนข้างนาน

(ร้อยละ 36.8) เป็นแหล่งความเครียดที่สำคัญของนิสิต

ช้ันปีท่ี 1

ตารางที ่3.  ระดบัความเครยีดของนสิิตชัน้ปทีี ่1 ระดบัปริญญาตร ีจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ระดับความเครยีด (n = 418) จำนวน (คน) ร้อยละ

Mean (S.D.) = 48.2 (27.2)
Median (IQR) = 45.5 (36.5)
Min – Max = 0 - 132
เครียดน้อย 75 17.9
เครียดปานกลาง 89 21.3
เครียดสูง 120 28.7

เครียดรุนแรง 134 32.1

ตารางที ่4. คะแนนความเครียดที่แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ของนิสิตชั ้นปีที ่ 1 ระดับปริญญาตรี

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ความเครยีดในดา้นตา่งๆ (n = 418) Mean (S.D.) Median (IQR) Min - Max

ความเครียดทางด้านอารมณ์ 24.4 (13.7) 23.0 (18.0) 0 - 68

ความเครียดทางด้านร่างกาย 11.6 (9.4) 9.0 (11.0) 0 - 44

ความเครียดทางด้านพุทธิปัญญา 7.2 (6.0) 6.0 (7.0) 0 - 30

ตารางที ่5. สรุปตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียด

ระดบัสูง – รุนแรง

ตัวแปรต้น/ปัจจัย ความเครยีดระดับสูง – รุนแรง

รวม ด้าน ด้าน ด้านพุทธิ

อารมณ์ ร่างกาย ปัญญา

ลักษณะทั่วไปของนิสิต

เพศ *

คณะที่ศึกษา *

โรคประจำตัว ** **

แหล่งความเครียดของนิสิตด้านการเรียน

ไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้อย่างชัดเจน ** ** **

ได้รับมอบหมายงานเกี่ยวกับการเรียนที่ยาก

หรือมากเกินไป ** **
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จากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนความเครียดโดย

รวมของนสิิตมค่ีาเฉลีย่อยูท่ี่ 48.2 (SD = 27.2, min = 0,

max = 132) และผลการศกึษาจากตารางที ่4 พบวา่นสิิตมี

ความเครียดในระดับรุนแรง เครียดสูง เครียดปานกลาง

และเครยีดนอ้ยคดิเปน็ร้อยละ 32.1, 28.7, 21.3 และ 17.9

ตามลำดบั โดยมสัีดสว่นทีเ่ครยีดในระดบัรุนแรงมากทีสุ่ด

จากตารางที ่4 เมือ่วเิคราะหโ์ดยแบง่ความเครยีด

ออกเป็นด้านต่าง ๆ พบว่านิสิตมีคะแนนค่าเฉลี่ยความ

เครียดทางด้านอารมณ์เท่ากับ 24.4 มีค่าเฉลี่ยคะแนน

ความเครียดด้านร่างกายเท่ากับ 11.6 และมีค่าเฉล่ียคะแนน

ความเครยีดดา้นพทุธปัิญญาเทา่กบั 7.2

จากตารางที่ 5 พบว่าคะแนนความเครียดรวม,

ความเครียดด้านอารมณ์, ความเครียดด้านร่างกาย และ

ความเครียดด้านพุทธิปัญญา มีปัจจัยที่ส่งผลให้นิสิตมี

ระดับความเครียดสูง – รุนแรง คือ เพศ, คณะที่ศึกษา,

โรคประจำตัว, การไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้อย่าง

ชัดเจน,การได้รับมอบหมายงานเกี่ยวกับการเรียนที่ยาก

หรือมากเกินไป,การที่ไม่มีเวลาในการพักผ่อนเพียงพอ

และการมีความขัดแย้งกับคนในครอบครัว

ตารางที ่5. (ต่อ) สรุปตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับความเครียด

ระดบัสูง – รุนแรง

ตัวแปรต้น/ปัจจัย ความเครยีดระดับสูง – รุนแรง

รวม ด้าน ด้าน ด้านพุทธิ

อารมณ์ ร่างกาย ปัญญา

ด้านสังคม

ไม่มีเวลาในการพักผ่อนเพียงพอ ** **

ด้านครอบครัว

มีความขัดแย้งกับคนในครอบครัว **

* P < 0.05, ** P < 0.01

ตารางที ่6. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดโดยรวมในระดับสูงถึงรุนแรงของนิสิตชั้นปีที่ 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยสถิติ logistic regression เมื่อควบคุมอิทธิพลจากตัวแปร

อ่ืน ๆ ดว้ยวธิ ีforward likelihood ratio

มีโรคประจำตัว 0.69 0.29 0.01 2.00 (1.14 – 3.51)

ไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้อย่างชัดเจน 0.69 0.23 0.003 2.00 (1.26 – 3.18)

พักผ่อนไม่เพียงพอ 0.81 0.21 < 0.001 2.24 (1.48 - 3.40)

มีความขัดแย้งกับคนในครอบครัว 2.54 1.04 0.01 12.74 (1.65 – 98.53)

ปัจจัยที่ศึกษา b S.E.(b) P-value Adjusted OR (95% CI)
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จากตารางที่ 6 เมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปร

อื่น ๆ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีโรคประจำตัว มีความเสี่ยง

เป็น 2 เท่า ต่อความเครียดโดยรวมในระดับสูงถึงรุนแรง

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีโรคประจำตัวการ

ไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ อย่างชัดเจนมีความ

เสี่ยงเป็น 2 เท่า ที่จะเกิดความเครียดโดยรวมในระดับสูง

ถึงรุนแรง เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้า

ใจเนื้อหาที่เรียนได้อย่างชัดเจน การพักผ่อนไม่เพียงพอ

มีความเส่ียงเป็น 2.3 เท่า ต่อความเครียดโดยรวม เม่ือเทียบ

กบักลุม่ตวัอยา่งทีพ่กัผอ่นเพยีงพอ และการมคีวามขดัแยง้

กับคนใน ครอบครัวมีความเสี่ยงเป็น 12.7 เท่าต่อความ

เครียดโดยรวมเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มี

ความขัดแย้งกับคนในครอบครัว

วิจารณ์

จากกลุ่มตัวอย่าง 418 คน พบว่านิสิตมีความ

เครียดในระดับสูงร้อยละ 29 และมีความเครียดในระดับ

ที่รุนแรงร้อยละ 32   ปัจจัยที่ทำนายความเครียดโดยรวม

ของนิสิตในระดับสูงถึงรุนแรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ได้แก่ การมีโรคประจำตัวการไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่

เรียนได้อย่างชัดเจนการได้รับมอบหมายงานเกี ่ยวกับ

การเรียนที ่ยากหรือมากเกินไปการที ่ไม่มีเวลาในการ

พักผ่อนเพียงพอและการท่ีมีความขัดแย้งกับคนในครอบครัว

ผลการศึกษาที่นิสิตส่วนใหญ่มีความเครียดรวม

ระดับรุนแรงอาจสอดคล้องกับงานวิจ ัยของวรรษวดี

แก้วประพันธ์ และคณะ(8)  ที่ศึกษาเรื่องความเครียดและ

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดและการจัดการความเครียด

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปะศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ทั้ง 4

ชั้นปี พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความเครียด

มากที่สุดอาจเกี่ยวข้องกับว่านิสิตในชั้นปีที่ 1 จะต้องมี

การปรับตัวอย่างมากในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาที่เป็นปีการศึกษาแรกและ

ในภาคการศึกษาแรก ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษากลุ่ม

ตัวอย่างในภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษาที่หนึ่ง

ในส่วนของปัจจัยที ่ทำนายกับความเครียดใน

ระดับที่สำคัญนั้น การที่มีโรคประจำตัว การศึกษาครั้งนี้

พบวา่มคีวามสมัพนัธก์บัความเครยีดโดยรวมทีอ่ยูใ่นระดบั

สูงถึงรุนแรง สัมพันธ์กับระดับความเครียดด้านอารมณ์

และด้านร่างกาย เป็นไปได้ว่าการมีโรคประจำตัวนั้นจะส่ง

ผลกระทบต่อความเครียดต่ออารมณ์และร่างกายได้มาก

ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการใช้ชีวิต ซึ่งผลการ

วจัิยนีส้อดคลอ้งกบังานวจัิยของ ลาวลัย ์ สุฤทธกิามล และ

คณะ (9) ที่ได้ศึกษาความชุกและสาเหตุของความเครียด

ในนักเร ียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ว ิทยาลัย

แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ชั้นปีที่ 2 ถึง 6 โดยพบว่า

สาเหตุของความเครียดมาจากปัญหาด้านสุขภาพกาย

และสขุภาพจติ

การที ่ไม่สามารถเข้าใจเนื ้อหาที ่เรียนได้อย่าง

ชัดเจนมีความสัมพันธ์กับความเครยีดโดยรวมทีอ่ยู่ในระดับ

สูงถึงรุนแรง สัมพันธ์กับระดับความเครียดด้านร่างกาย

และด้านพุทธิปัญญาเป็นไปได้ว่าหากนิสิตไม่เข้าใจใน

เนื ้อหาของบทเรียนก็จะทำให้นิสิตเกิดความอึดอัดไม่

สบายใจและเกิดความเครียดได้ง่าย ซึ ่งอาจส่งผลต่อ

การเรียนวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาด้วย โดยมีงานวิจัย

ของ Zweig NB. (10) ทีไ่ดผ้ลการศกึษาทีค่อ่นขา้งสอดคลอ้ง

กัน ในกลุ่มประชากรที่แตกต่างออกไปในทางเชื้อชาติและ

วัฒนธรรม โดย Zweig NB. และคณะได้ศึกษาเกี่ยวกับ

ความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล

หลักสูตรปริญญาตรีในการฝึกภาคปฏิบัติ ในรัฐนิวยอร์ค

สหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดความ

เครียด คือการที่ไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้จาก

กระบวนการการเรียนการสอนและความสัมพันธ์กับนักศึกษา

โดยผู้นิพนธ์ได้ให้ความเห็นไว้ว่ากระบวนการเรียนการสอน

จำเป็นจะต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อนักศึกษา

เพื่อทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของการได้ร ับมอบหมายงานเกี ่ยวกับ

การเรียนที่ยากหรือมากเกินไปนั้นการศึกษานี้พบว่ามี

ความสัมพันธ์กับความเครียดที่อยู่ในระดับสูงถึงรุนแรง

ซึ่งเป็นไปได้ว่าการที่นิสิตได้รับงานที่ยากและมากเกินไป
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จะทำให้นิสิตไม่สามารถจัดการและควบคุมการทำงานนั้น

ได้ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเครียดและความไม่สบายใจ

ไดง้า่ย ซ่ึงผลการศกึษานีส้อดคลอ้งกบังานวจัิยของ ภควตั

วงศ์ไทย(7) ที่ได้ทำการศึกษาเรื่องความเครียดของนิสิต

ระดับปริญญาตรี ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า

ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของกลุ่มตัวอย่างคือการที่ได้

รับจำนวนงานที่มอบหมายมากเกินไป

การที่ไม่มีเวลาในการพักผ่อนเพียงพอ พบว่า

สามารถทำนายการเกิดความเครียดที่อยู่ในระดับสูงถึง

รุนแรงได้และมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดด้าน

ร่างกายอย่างมีนัยสำคัญ โดยการพักผ่อนไม่เพียงพอมี

ความเสี่ยงเป็น 2.2 เท่าต่อความเครียดโดยรวม และมี

ความเสี่ยงเป็น 3.5 เท่า ต่อความเครียดด้านร่างกายใน

ระดับสูงถึงรุนแรงของนิสิตชั้นปีที่ 1 เมื่อเทียบกับกลุ่ม

ตัวอย่างที่พักผ่อนเพียงพอ อาจอธิบายได้จากปัจจัยทาง

ชีวภาพของมนษุย์ ซ่ึงมีหลายการศกึษาท่ีพบว่าการพักผ่อน

อย่างเพียงพอจะทำให้ ร่างกายและจิตใจได้พักและเป็น

การเตรยีมความพรอ้มในการรบัมือการเรือ่งตา่ง ๆ ในชวีติ

ประจำวันของวันต่อไป หากบุคคลหนึ่งมีการพักผ่อนไม่

เพียงพอ ย่อมจะทำให้รับมือต่อความเครียดได้ยากขึ้น

ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Abouserie

R. (11)  ซึ่งได้ทำการศึกษาเรื ่องความสัมพันธ์ของแหล่ง

ความเครียดของการเรียนและระดับความเครียดกับการ

ควบคุมตนเอง และความรู ้ส ึกมีค ุณค่าในตนเองใน

นักศึกษาปริญญาตรี พบว่าแหล่งความเครียดของนิสิต

นักศึกษาคือการไม่มีเวลาพักผ่อน

ข้อจำกดัและขอ้เสนอแนะ

1. อาจศึกษาเรื่องความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยว

ข้องอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ศึกษาในการศึกษานี้ ของนิสิตชั้นปีที่

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อหารายละเอียดเพิ่มเติม

นำไปเป็นแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาความเครียดที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตได้

2. อาจศึกษาเรื่องเชิงเปรียบเทียบในด้านความ

เครียดกับกลุ ่มตัวอย่างอื ่น ๆ เช่น นิสิตนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเอกชนหรือมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดและ

นำมาเปรียบเทียบหรือรวมข้อมูลเพ่ือให้สามารถเป็นตัวแทน

ของประชากรโดยรวมทั้งหมดของประเทศได้

สรุป

นิสิตจุฬาลงกรณ์ ช้ันปีท่ี 1 ส่วนใหญ่มีความเครียด

ระดับสูงถึงรุนแรง ซึ่งปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดโดย

รวมของนิสิตในระดับสูงถึงรุนแรง ได้แก่ การมีโรคประจำตัว

การท่ีไม่สามารถเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียนได้อย่างชัดเจน  ตาราง

เรียนในแต่ละสัปดาห์ไม่เหมาะสมการได้รับมอบหมาย

งานเกีย่วกับการเรียนท่ียากหรือมากเกนิไปการไม่มีเวลาใน

การพักผ่อนเพียงพอ การมีความขัดแย้งกับคนในครอบ

ครัวการมีรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายและความไม่พอใจ

ในสถานที่พักอาศัย โดยปัจจัยที่ทำนายความเครียดใน

ระดับสูงถึงรุนแรง ได้แก่ การมีโรคประจำตัว การไม่สามารถ

เขา้ใจเนือ้หาทีเ่รยีนไดอ้ยา่งชดัเจน การพกัผอ่นไม่เพยีงพอ

และการมีความขัดแย้งกับคนในครอบครัวผลการศึกษา

ในครั้งนี้อาจเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

นำไปวางแผนหาแนวทาง วิธีป้องกันและวิธีแก้ไขปัจจัย

ตา่ง ๆ ของความเครยีดทีอ่าจเกดิกบันสิิตชัน้ปทีี ่1 ตอ่ไป
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