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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครี ยด ปั จจัยทานายความเครี ยด และวิธีการจัดการความเครี ยดของนักศึกษา
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท กลุ่มตัวอย่าง จานวน 235 คน คัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 โดยใช้แบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้ อหาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ และหาค่าความเที่ยงโดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอนบาคซ์ เท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ป หาค่าจานวน ร้อยละ และวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจยั พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเครี ยดอยู่ในระดับปานกลาง ปั จจัยที่สามารถร่ วมกันทานายความเครี ยด ประกอบด้วย ปั จจัยด้านบุคลิกภาพ
ส่ วนบุ คคล ปั จจัยด้านการเรี ยน และปั จจัยด้านเศรษฐกิ จโดยสามารถร่ วมกัน ท านายความเครี ยดได้ร้อ ยละ 30.90 กลุ่ มตัวอย่างจัดการ
ความเครี ยดโดยใช้กิจกรรมออนไลน์ทางอินเตอร์ เน็ตมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ดูหนัง/ฟังเพลง/ร้องคาราโอเกะ ปรึ กษาพ่อ แม่และผูป้ กครอง
และสร้างกาลังใจให้ตวั เอง ตามลาดับ ผลการศึกษาครั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ควรมีการจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรม
เสริ มหลักสู ตรที่ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกให้แก่นักศึกษา มีการออกแบบการเรี ยนการสอนที่คานึ งถึงผลกระทบที่อาจ
ก่อให้เกิดความเครี ยดของนักศึกษามากเกินไป มีการจัดระบบและกลไกที่สามารถช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่ องเศรษฐกิ จ เช่น การหา
รายได้พิเศษให้แก่นักศึกษา เป็ นต้น และสนับสนุนให้มีระบบบริ การอินเตอร์ เน็ตที่มีคุณภาพสาหรับให้นักศึกษาสื บค้นข้อมูลเพื่อหาความรู ้
และเพื่อใช้เป็ นวิธีการจัดการความเครี ยด
คาสาคัญ : ความเครี ยด วิธีการจัดการความเครี ยด นักศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
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Abstract
This research aimed to investigate stress level, the factors predicting stress, and stress management of the Bachelor program of
nursing students in Boromarajonani College of Nursing, Chainat. A multi-stage sampling technique was used to recruit a sample of 235
nursing students. Data collection was held on October - December 2018. The instruments were developed by the researcher and examined
for the content validity by the experts. The reliability of the instruments in the form of Cronbach’s Alpha reliability coefficients were 0.95.
The data were analyzed by descriptive statistics and stepwise multiple regression analysis.
Results revealed that the sample had mean scores of stress level at a moderate level. Significant predictors of the stress we re
personal characteristics, learning, and economic factors. These predictors could jointly explain 30.90% in the variance of stress in the
nursing students. The students reported that the internet surfing was the most popular activity for the stress management. This was followed
by movie watching, music listening, karaoke singing, parents consulting, and self-empowerment, respectively.
The findings from this study suggested that Boromarajonani College of Nursing, Chainat should develop learning and
extra-curricular activities in order to improve internal and external personalities of the nursing students. Learning activities which generate
the unnecessary stress of the students should be concerned. Moreover, the college should be concerned with the system and mec hanism to
help the students who have financial problems such as income from the extra work for the students. The college should support the high
quality of internet service for the students in order to search information and manage the stress.
Keywords : Stress, Manage the stress, Bachelor program of nursing students

บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพุทธศักราช 2542 ได้ให้สถานศึ กษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายจิตใจสติปัญญาความรู ้ มีคุณธรรมจริ ยธรรมและวัฒนธรรม ให้ความสาคัญกับความสามารถในการปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมและสังคมของสถาบันของนักศึกษา ซึ่ งส่ งผลให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ แต่ถา้ นักศึกษาปรับตัว
ไม่ได้ก็มกั มีปัญหาทางด้านจิตใจและอารมณ์ เกิดความท้อแท้หมดหวัง เบื่อหน่ายและวิตกกังวล ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้จะส่ งผลกระทบ
ต่อบุคลิกภาพและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึ กษา [1] ความเครี ยด (Stress) เป็ นปฏิกิริยาของร่ างกายที่เกิดขึ้นเมื่อถูกกระตุน้
และมีปฏิกิริยาตอบโต้เป็ นปฏิกิริยาทางสรี รวิทยาและจิตวิทยาโดยระบบต่อมไร้ท่อที่หลัง่ ฮอร์ โมนและระบบประสาทอัตโนมัติทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทัว่ ร่ างกายเมื่อเกิดความเครี ยดภายในจิตใจมักส่ งผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านร่ างกาย จิตใจ และ
สังคมที่สงั เกตได้อย่างชัดเจน [2] ด้านร่ างกาย ได้แก่ ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย หายใจไม่อิ่ม หัวใจเต้นเร็ วขึ้น
ความดันโลหิ ตเพิ่มขึ้น ท้องผูก เป็ นต้น ด้านจิ ตใจ ได้แก่ วิตกกังวลหงุดหงิ ดคิดมากคิดฟุ้งซ่ านคิดอะไรไม่ออกสับสนขาดสติ
เบื่อหน่ายไม่มีสมาธิ เก็บตัวเงียบ ซึมเศร้า และฆ่าตัวตาย เป็ นต้น และด้านสังคม ได้แก่ จูจ้ ้ ีข้ ีบ่น มีเรื่ องขัดแย้งกับผูอ้ ื่น ทะเลาะวิวาท
กับคนใกล้ชิดหรื อไม่พดู จากับใคร เป็ นต้น [3]
นักศึกษาพยาบาลเป็ นกลุ่มบุคคลที่อยูช่ ่วงวัย 18-22 ปี เป็ นช่วงที่ตอ้ งปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น เปลี่ยนจาก
การอยูก่ บั ผูป้ กครองมาใช้ชีวติ ในหอพัก การปรับตัวเข้ากับการเรี ยนและหลักสู ตรเฉพาะสาขา มีการเรี ยนในภาคทฤษฎีที่หนักและ
มี การฝึ กปฏิ บตั ิ งานที่ ตอ้ งรั บผิดชอบกับชี วิตของผูร้ ั บบริ การ ต้องค้นคว้าตาราเพื่อเตรี ยมแผนให้การพยาบาลผูร้ ั บบริ การตาม
ขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล จึ งมีความกดดันเกิ ดขึ้น นอกจากนั้นยังแบกความหวังจากครอบครัวและบุคคลอื่นจึงทาให้มี
ความเครี ยดสู งกว่ากลุ่มวิชาชี พอื่น[3] ได้มีการศึ กษาปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในนักศึกษาระดับอุดมศึ กษา ได้แก่
การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดของศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั เครี ยด ได้แก่ ด้านการเรี ยนและด้านสภาพแวดล้อม [4] การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อ
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ระดับความเครี ยดของนักศึกษาหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข กาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี พบว่า ปั ญหาสุขภาพและชั้นปี ที่ศึกษา สามารถทานายความเครี ยดได้ร้อยละ 16.30 [5]
การศึกษาปั จจัยที่สัมพันธ์กบั ความเครี ยดในนักศึกษาทันตแพทย์ช้ นั ปี ที่ 4-6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า
การได้รับการเลี้ยงดูแบบควบคุมและเกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยด [6] สาหรับปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยด
ในนักศึกษาพยาบาล จากการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า
ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านครอบครัว ด้านการเรี ยน ด้านสัมพันธภาพ ด้านการอยูใ่ นสังคมและเพื่อน ด้านเศรษฐกิจ ด้านกิจกรรมและ
ด้านความคาดหวังมีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยด[3] และการศึกษาปั จจัยทานายความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พระพุ ท ธบาท พบว่า ปั จ จัย ด้า นการเรี ย น รายได้ สั ง คม เพื่ อ น ครอบครั ว อาจารย์ ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล้อ ม
มี ความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครี ยดของนักศึ กษา[7] แสดงให้เห็ นว่าปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กับภาวะเครี ยดในนักศึ กษา
ระดับอุดมศึ กษาและนักศึ กษาพยาบาลมี หลายปั จจัย สามารถแบ่ งออกได้เป็ นหมวดหมู่ได้ ดังนี้ ปั จจัยส่ วนบุ คคล ปั จจัยด้าน
ครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ และสังคม และปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
เมื่อมนุษย์มีความเครี ยดเกิดขึ้น จาเป็ นต้องอาศัยวิธีการจัดการกับอารมณ์ดงั กล่าว ซึ่ งลาซารัสและโฟคแมน [8]ได้เสนอ
วิธีจดั การกับความเครี ยด ประกอบด้วย 1) การมุ่งแก้ปัญหา ได้แก่ การกาหนดขอบเขตของปั ญหา วิธีการแก้ปัญหาหลายๆวิธี
ชัง่ น้ าหนักว่าวิธีใดจะได้ผลดี เลือกวิธีที่เหมาะสม ลงมือแก้ปัญหาซึ่ งอาจจะจัดการที่ตวั ปั ญหาและมุ่งแก้ที่ตนเองหรื อปรับเปลี่ยน
สิ่ งแวดล้อมและ 2) การลดความตึงเครี ยดของอารมณ์ เป็ นการเผชิ ญความเครี ยดด้วยการใช้ความคิดเช่นเดียวกัน แต่เป็ นการลด
อารมณ์ตึงเครี ยดเมื่อบุคคลประเมินแล้วว่า ไม่สามารถแก้ไขสิ่ งที่ทาให้เกิดความเครี ยดนั้นได้ วิธีเหล่านี้ ได้แก่ การหลีกหนี การทา
ให้เป็ นเรื่ องเล็ก การถอยห่างจากเหตุการณ์น้ นั การมองหาคุณค่าในสิ่ งนั้นและวิธีอื่นๆได้แก่ การออกกาลังกาย การทาสมาธิ การหา
สิ่ งสนับสนุนทางอารมณ์และการระบายความโกรธ จากการศึกษาวิธีการเผชิญความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัย
ของรัฐในประเทศไทย พบว่าเมื่อเกิ ดความเครี ยด นักศึ กษาใช้วิธีการเผชิ ญความเครี ยดทั้งด้านการเผชิ ญหน้ากับปั ญหา ด้านการ
บรรเทาความรู ้สึกเครี ยด และด้านการจัดการกับอารมณ์ โดยใช้ดา้ นการเผชิญหน้ากับปั ญหามากที่สุด [9] แตกต่างกับการศึกษาการ
จัดการความเครี ยดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า นักศึกษาเลือกใช้การนันทนาการด้วยการ
เล่นดนตรี /ร้องเพลง/ฟั งเพลงมากที่สุด รองลงมา คือ ปรึ กษา ผูอ้ ื่น ดูละคร/ซี รีย/์ ภาพยนตร์ การนอนหลับ และ การรับประทาน
อาหารคลายเครี ยดตามล าดับ [3] และการศึ กษาการจัด การความเครี ยดของนักศึ กษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ พื้นที่บพิตพิมุขจักรวรรดิ พบว่า นักศึกษาใช้วิธีเล่นเกมส์ เล่นอินเตอร์ เน็ต ดูหนัง
ออนไลน์มากที่ สุด รองลงมาคือ ดูหนัง ฟั งเพลง ร้องเพลง และพักผ่อน นอนหลับ ตามลาดับ [9] ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งต้องการศึกษา
ความเครี ยด ปั จจัยทานายการเกิ ดความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาลและวิธีการจัดการความเครี ยด โดยการประยุกต์แนวคิดของ
ลาซารัสและโฟคแมน[8] มาใช้เป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั เพื่อจะนาผลการวิจยั ครั้งนี้ ไปใช้เป็ นข้อมูลนาเข้าในการออกแบบการจัด
การศึกษา และกิจกรรมเสริ มหลักสูตรสาหรับนักศึกษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2. เพื่อศึ กษาปั จจัยทานายระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านครอบครัว เศรษฐกิ จ สังคม และปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม
ต่อความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
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ขอบเขตของการวิจยั
การวิจยั เชิงทานายเพื่อหาปั จจัยทานายความเครี ยดและการจัดการความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาล หลักสู ตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างเดื อน ตุลาคม – ธันวาคม 2561
สาหรับกรอบแนวคิดการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ประยุกต์การจัดการความเครี ยดของลาซารัสและโฟคแมน [8] ดังรู ปที่ 1
ปั จจัยส่วนบุคคล
ด้านบุคลิกภาพ
ด้านสุขภาพ
ด้านการเรี ยน
ปั จจัยด้านครอบครัว เศรษฐกิจ และ
สังคม
ด้านครอบครัว
ด้านการเงิน
ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น

ความเครี ยด

การจัดการ
ความเครี ยด

ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม
รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ชัยนาท ปี การศึ กษา 2561 จานวน 351 คน ประกอบด้วย ชั้นปี 1 จานวน 80 คน ชั้นปี 2 จานวน 95 คน ชั้นปี 3
จานวน 112 คน และชั้นปี 4 จานวน 64 คน จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการเปิ ดตารางสาเร็ จรู ปคานวณกลุ่ม
ตัวอย่างของเคร็ จซี่ และมอร์ แกน [10] ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 210 คน และเพื่อป้ องกันความสู ญเสี ยของข้อมูลที่ ได้ ผูว้ ิจยั เพิ่ม
จานวนกลุ่มตัวอย่างอีก 10 % รวมเป็ น 235 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คานวณตามสัดส่ วนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี คัดเลือกแบบ
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 4 ส่วนคือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ชั้นปี ผลการเรี ยนรวม สถานภาพครอบครัวของบิดามารดา อาชีพของบิดา
และมารดา รายได้ของครอบครัวต่อเดือน และที่พกั อาศัยของครอบครัว ให้เลือกตอบในหัวข้อที่ตรงกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ส่ วนที่ 2 แบบวัดความเครี ยดกรมสุ ขภาพจิ ต (SPST - 20) จานวน 20 ข้อ มาตรวัดเป็ นแบบลิ เคิ ร์ต สเกล (Likert scale)
จานวน 5 ระดับ คือ ไม่รู้สึกเครี ยด รู ้สึกเครี ยดเล็กน้อย รู ้สึกเครี ยดปานกลาง รู ้สึกเครี ยดมาก และรู ้สึกเครี ยดมากที่สุด ค่าคะแนน
1-5 คะแนน คะแนนรวมแบ่งเป็ น 4 ระดับ ช่วงคะแนน 0 – 23 คะแนน หมายถึง มีความเครี ยดอยูใ่ นระดับน้อย ช่วงคะแนน 24 – 41
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คะแนน หมายถึง มีความเครี ยดในระดับปานกลาง ช่วงคะแนน 42 – 61 คะแนน หมายถึง มีความเครี ยดในระดับสู ง และ คะแนน
62 คะแนนขึ้นไป หมายถึง มีความเครี ยดในระดับรุ นแรง
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามสาเหตุของการเกิดความเครี ยด จานวน 52 ข้อ มาตรวัดเป็ นแบบลิเคิร์ต สเกล (Likert scale) จานวน
4 ระดับ ได้แก่ ไม่เครี ยด เครี ยดน้อย เครี ยดมาก และเครี ยดมากที่สุด ค่าคะแนน 0-3 คะแนน ด้านที่มีขอ้ คาถาม จานวน 6 ข้อ ได้แก่
ด้านครอบครัว ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ด้านบุคลิกภาพส่วนตัว ด้านสุขภาพและด้านการเงิน สาหรับด้านการเรี ยน และด้าน
สิ่ งแวดล้อม มี จานวน 8 ข้อ แปลผลคะแนนรวมรายด้านออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่ มี ความเครี ยดน้อยมาก มี ความเครี ยดน้อ ย
มีความเครี ยดมาก และมีความเครี ยดมากที่สุด
ส่ วนที่ 4 วิธีการจัดการความเครี ยด จานวน 20 ข้อ คาตอบเป็ นมาตรวัดแบบอันตรภาคชั้นแบบ (Rating scale) ให้เลือกตอบ
วิธีการที่ ใช้จดั การความเครี ยด 4 ระดับ ได้แก่ ไม่ทาเลย บางครั้ง บ่อยครั้ง และทุกครั้ง มีค่าคะแนน 0-3 คะแนน คะแนนรวมตั้งแต่
0-60 คะแนน แปลค่าคะแนน 0-20 คะแนน หมายถึง มีวิธีการจัดการความเครี ยดระดับต่า ช่วงคะแนน 20.01-40 คะแนน หมายถึง
มีวธิ ีการจัดการความเครี ยดระดับปานกลาง และช่วงคะแนน 40.01-60 คะแนน หมายถึง มีวธิ ีการจัดการความเครี ยดระดับสูง
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือในการวิจยั ได้นาแบบสอบถามทั้ง 3 ส่ วน ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์รายด้านที่ ตอ้ งการวัด
(Index of Item –objective Congruence: IOC) ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 1 และนาแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่ อมัน่
ชนิ ดความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency Reliability) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันจานวน 30 คน คานวณหา
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามโดยใช้สมั ประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ องมือทั้งฉบับมีค่า .95 การวิจยั เรื่ องนี้ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ชัยนาทหมายเลข REC 009/2561
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็ บ ข้อ มู ล โดยวิ ธี แ จกแบบสอบถามให้ กับ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง จ านวน 235 คน ระหว่ า งเดื อ น ตุ ล าคม-ธั น วาคม 2561
แล้วนาแบบสอบถามที่ ได้รับคืน มาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของการตอบ และนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้สถิติเชิ งพรรณนาได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเพื่ออธิ บายข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคลและ
วิเคราะห์ปัจจัยทานายความเครี ยดโดยใช้สถิติวเิ คราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) โดยคัดเลือกตัว
แปรอิสระเข้าสู่ สมการ (Stepwise Method) กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ก่อนการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น
ตามเงื่ อ นไขการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย พบว่า ตัว แปรอิ ส ระและตัว แปรตามมี ก ารแจกแจงปกติ ตัว แปรอิ ส ระแต่ ล ะตัว ไม่ มี
ความสัมพันธ์กนั ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์พบว่ามีการแจกแจงแบบปกติและค่าความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระต่อกัน
ŷ = a + b1 x1 + b2 x2 + … bkxk
เมื่อ ŷ แทนคะแนนพยากรณ์ของตัวเกณฑ์ (ตัวแปรตาม)
a แทนค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
b1 b2…bk แทนค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ตวั ที่ 1 ถึงตัวที่ k ตามลาดับ

สรุ ปผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จานวน 222 คน (ร้ อยละ 94.50) ผูป้ กครองมี สถานภาพสมรสคู่มากที่ สุด จานวน
171 คน (ร้ อยละ 72.80) รองลงมา คื อแยกกันอยู่ จานวน 36 คน (ร้ อยละ 15.30) และบิ ดาหรื อมารดาเสี ยชี วิต จานวน 14 คน
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(ร้อยละ 6.00) ด้านอาชีพของบิดา ส่วนใหญ่ทาการเกษตร จานวน 74 คน (ร้อยละ 31.80) รองลงมา คือ รับจ้าง จานวน 64 คน (ร้อย
ละ 27.20) และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 39 คน (ร้อยละ 16.70) สาหรับอาชีพของมารดา ส่ วนใหญ่ทาการเกษตร จานวน 79
คน (ร้อยละ 33.60) รองลงมา คือ รับจ้าง จานวน 57 คน (ร้อยละ 24.30) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจและพนักงานบริ ษทั จานวน 28 คน
(ร้อยละ 11.90) เท่ากัน ผูป้ กครองส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,000-10,000 บาท จานวน 69 คน (ร้อยละ 29.40) รองลงมา
คือ มากกว่า 20,000 บาท จานวน 60 คน (ร้อยละ 25.50) และ 10,001-15,000 บาท จานวน 53 คน (ร้อยละ 22.60) ส่วนใหญ่พกั อาศัย
ที่ บ้านของตนเอง จานวน 209 คน (ร้ อยละ 88.90) และรองลงมา คื อ อาศัยกับญาติ จานวน 11 คน (ร้ อยละ 3.00) และบ้านเช่า
จานวน 8 คน (ร้อยละ 3.40)
ตารางที่ 1 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความเครี ยด (n=235)
ระดับความเครียด
จานวน
น้อย
3
ปานกลาง
89
สูง
107
รุ นแรง
36
ความเครี ยดในภาพรวมระดับปานกลาง (𝑥̅ = 46.56, S.D.= 12.66)

ร้ อยละ
1.30
37.90
45.50
15.30

จากตารางที่ 1 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ค วามเครี ยดในภาพรวมระดับ ปานกลาง (𝑥̅ = 46.56, S.D.=12.66)
โดยมีความเครี ยดในระดับสู งจานวน 107 คน (ร้อยละ 45.50) รองลงมา ได้แก่ ระดับปานกลาง จานวน 89 คน (ร้อยละ 37.90)
ระดับรุ นแรง จานวน 36 คน (ร้อยละ 15.30) และระดับน้อย จานวน 3 คน (ร้อยละ 1.30) ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงจานวน ร้อยละ ของระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านครอบครัว ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นสาเหตุของการเกิดความเครี ยดของกลุ่มตังอย่าง (n=235)
ปัจจัยทีเ่ ป็ นสาเหตุของการเกิดความเครียด
ระดับความคิดเห็น
ของนักศึกษาพยาบาล
มากทีส่ ุ ด
มาก
น้ อย
น้ อยมาก
ปั จจัยส่วนบุคคล
ด้านบุคลิกภาพ
5(2.10)
22(9.40)
122(51.90)
86(36.60)
ด้านสุขภาพ
3(1.30)
25(10.60)
126(53.60)
81(34.50)
ด้านการเรี ยน
7(3.00)
68(28.90)
129(54.90)
31(13.20)
ปั จจัยครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม
ด้านครอบครัว
1(0.40)
9(3.80)
72(30.60)
153(65.10)
ด้านเศรษฐกิจ
3(1.30)
11(4.70)
82(34.90)
139(59.10)
ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
1(0.40)
14(6.00)
108(46.00)
112(47.70)
ปั จจัยสิ่ งแวดล้อม
6(2.60)
40(17.00)
114(48.50)
75(31.90)
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม และปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมที่เป็ น
สาเหตุของการเกิดความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาล พบว่า ปั จจัยด้านการเรี ยน จานวน 75 คน (ร้อยละ 31.90) มากที่สุด รองลง
ได้แก่ ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม จานวน 46 คน (ร้อยละ 29.60) ด้านสุขภาพ จานวน 28 (ร้อยละ 11.90) และด้านบุคลิกภาพ จานวน 27
คน (ร้อยละ 11.50) ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 แสดงจานวน และร้อยละของการปฏิบตั ิเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเครี ยดของกลุ่มตัวอย่าง (n=235)
การปฏิบัติ
ลาดับ
การจัดการความเครียด
ทุกครั้ง
บ่ อยครั้ง
บางครั้ง
1 ปรึ กษาอาจารย์แนะแนวและให้คาปรึ กษา
1(0.40)
18(7.70)
93(39.60)
2 ปรึ กษาอาจารย์ที่ให้ความไว้วางใจ
4(1.70)
21(8.90) 108(46.00)
3 ปรึ กษาพ่อ แม่/ผูป้ กครอง
75(31.90)
73(31.10) 67(28.50)
4 ปรึ กษาเพื่อน/รุ่ นพี่ในวิทยาลัย
29(12.30)
84(35.70) 108(46.00)
5 ปรึ กษาสมาชิกในสายรหัส
11(4.70)
38(16.20) 139(59.10)
6 ดูหนัง/ฟังเพลง/ร้องคาราโอเกะ
99(42.10)
105(44.70) 26(11.10)
7 เล่นเกมส์ออนไลน์/เล่นไลน์/เล่นเฟส
103(43.80)
93(39.60) 36(35.30)
8 ออกกาลังกาย/เล่นกีฬา
26(11.10)
66(28.10) 128(54.50)
9 สวดมนต์/นัง่ สมาธิ/ไปทาบุญตามความเชื่อทางศาสนา
30(13.80)
43(18.30) 138(58.70)
10 ชอปปิ้ ง/เดินเที่ยวห้างสรรพสิ นค้า
44(18.70)
97(41.30) 84(35.70)
11 พูดระบายกับตัวเอง
19(8.10)
46(19.60) 122(51.90)
12 สร้างกาลังใจให้ตวั เอง/มองโลกในแง่ดี/คิดบวก
53(22.60)
114(48.50) 66(28.10)
13 ไปทาผม/เสริ มความงาม/สถานบันเทิง
6(2.60)
33(14.00) 91(38.70)
14 ทางานฝี มือ/งานอดิเรก/วาดรู ป
9(3.80)
29(12.30) 119(50.60)
15 สูบบุหรี่ /ดื่มเครื่ องดื่มมีแอลกอฮอล์
2(0.90)
47(20.00)
16 กินยาคลายเครี ยด
1(0.40)
13(5.50)
17 หนีปัญหา/ไม่เผชิญปั ญหา
33(14.00) 91(38.70)
18 ขว้างปาสิ่ งข้อง/ทาลายสิ่ งของ
3(1.30)
35(14.30) 196(83.40)
19 บนบานศาลกล่าวต่อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
8(3.40)
48(20.40) 125(53.20)
20 คิดสั้น ทาร้ายตนเอง
23(9.80)

ไม่ ทาเลย
123(52.30)
102(43.40)
18(9.10)
14(6.00)
47(20.00)
5(2.10)
3(1.30)
15(6.40)
24(10.20)
10(4.30)
48(20.40)
2(0.90)
105(44.70)
78(32.20)
186(79.10)
221(94.00)
105(44.70)
1(0.40)
54(23.00)
212(90.20)

จากตารางที่ 3 แสดงวิธีการจัดการความเครี ยดที่นกั ศึกษานิ ยมปฏิบตั ิมากที่สุด (บ่อยครั้งและทุกครั้ง)ได้แก่ เล่นเกมส์
ออนไลน์/เล่นไลน์/เล่นเฟสบุ๊ค รองลงมา คือ ดูหนัง/ฟังเพลง/ร้องเพลง สร้างกาลังใจให้ตนเอง/มองโลกในแง่ดี/คิดเชิงบวก และ
ปรึ กษาพ่อแม่และผูป้ กครอง สาหรับวิธีการที่ นักศึ กษาใช้จดั การกับความเครี ยดน้อยที่ สุดสามลาดับแรก คือ การคิดสั้น/ทาร้าย
ตนเอง กินยาลดความเครี ยด และหนีปัญหา
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยทานายระดับความเครี ยดของกลุ่มตัวอย่างโดยการถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Multiple
Linear Regression Analysis Stepwise Method) (n=235)
ปั จจัย
b
S.E
t
p-value
β
ด้านบุคลิกภาพ
1.095
.273
.292
4.00
.000
ด้านการเรี ยน
.694
.225
.218
3.082
.002
ด้านเศรษฐกิจ
.612
.240
.160
2.553
.011
R=.556 R2=.309 F=34.41 P < .05
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จากตารางที่ 4 แสดงตัวแปรต้นที่สามารถทานายระดับความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาล จานวน 3 ปั จจัย ประกอบด้วย
ปั จจัยด้านบุคลิกภาพส่วนบุคคล (X1) ด้านการเรี ยน (X2) และด้านเศรษฐกิจ (X3) โดยสามารถร่ วมกันทานายได้ร้อยละ 30.90
สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบได้ดงั ต่อไปนี้
ŷ= 27.91 + 1.095 (X1) + 0.694 (X2)+0.612 (X3)
เขียนสมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐานได้ดงั นี้
Z = 0.292(X1) +0.218(X2)+0.139(X3) +.160(X4)

การอภิปรายผล
ระดับความเครี ยดของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับศึ กษาปั จจัยทานายความเครี ยดของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต:กรณี ศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาทุกชั้นปี จานวน
375 คน ที่ พบว่าในภาพรวมนักศึ กษามีระดับความเครี ยดปานกลาง[7] แต่แตกต่างจากการศึ กษาในกลุ่มนักศึ กษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปี ที่ 1-4 จานวน 294 ราย ที่ พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีระดับความเครี ยดในระดับสู ง [3]
สาหรับสาเหตุความเครี ยดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ปั จจัยที่สามารถทานายความความเครี ยด ประกอบด้วยปั จจัยด้านบุคลิกภาพ
ปั จจัยด้านการเรี ยน และปั จจัยด้านเศรษฐกิจ โดยสามารถร่ วมกันทานายได้ ร้อยละ 30.90
ปั จจัยด้านบุคลิกภาพเป็ นปั จจัยแรกที่ สามารถทานายระดับความเครี ยดของนักศึ กษาพยาบาล(β= .292) สอดคล้องกับ
การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน
บุ ค ลิ กภาพ มี ค วามสัม พัน ธ์กับระดับความเครี ยดของนัก ศึ ก ษาพยาบาล[3] ในขณะที่ ผลการวิจัยครั้ งนี้ พ บว่า กลุ่ ม ตัว อย่างมี
บุ คลิ กภาพแบบมี ความคาดหวังสู งคิดเป็ นร้ อยละ 40.10 ขาดความมัน่ ใจในตนเอง ขี้ อาย ไม่กล้าแสดงออก อารมณ์ หงุ ดหงิ ด
คิดเป็ นร้อยละ 25.90 และบุคลิกภาพแบบฉุ นเฉี ยวง่าย ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ คิดเป็ นร้อยละ 25.90 การที่ บุคลิกภาพส่ วนบุคคล
สามารถท านายระดับ ความเครี ย ดได้น้ ัน เป็ นเพราะว่า บุ ค ลิ ก ภาพเป็ นลัก ษณะเฉพาะบุ ค คล โดยบุ ค ลิ ก ภาพแบบหวัน่ ไหว
(Neuroticism) มักจะก่อให้เกิดความเครี ยดได้ง่าย ได้แก่ 1) ความไม่มนั่ ใจในตนเอง 2) การคานึงถึงแต่ตวั เอง มีความคาดหวังสูง แต่
เมื่อทาไม่ได้ตามความหวังจะมีความรู ้สึกละอาย ไม่สบายใจและกังวลเมื่อเข้าสังคม 3) ความรู ้สึกโกรธเคือง หงุดหงิดง่าย 4) มีแรง
กระตุน้ จากภายในสู ง ได้แก่ ไม่สามารถควบคุมแรงกระตุน้ และความต้องการของตนเองได้ และ 5) มีความเปราะบางทางอารมณ์
เป็ นบุคคลที่ไม่สามารถทนหรื อเผชิญกับความเครี ยดได้ มีภาวะพึ่งพาบุคคลอื่นสูง[11]
ปั จจัยด้านการเรี ยนเป็ นปั จจัยที่ 2 ที่สามารถร่ วมทานายระดับความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาลได้ (β= .218) การที่ปัจจัย
ด้านการเรี ยนสามารถทานายระดับความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาลได้น้ นั เป็ นเพราะว่าการเรี ยนในหลักสู ตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็ นพยาบาลวิชาชีพ ต้องอาศัยความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและศาสตร์ อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
นาไปให้บริ การสุขภาพแก่ประชาชน ดังนั้น รู ปแบบการเรี ยนการสอนนักศึกษาพยาบาลซึ่งจัดให้นกั ศึกษาได้เรี ยนทฤษฎีควบคู่ไป
กับการฝึ กภาคปฏิบตั ิ โดยการเรี ยนภาคทฤษฎีน้ นั นักศึกษาต้องมีการปรับตัวกับวิธีการเรี ยนที่มีความหลากหลาย ประกอบด้วย การ
บรรยาย การค้นคว้าหาความรู ้ ด้วยตนเองจากตารา การเรี ยนรู ้ จากผูร้ ั บบริ การในชุ มชน และการเรี ยนแบบกลุ่มย่อย มี การจัด
ประสบการณ์ให้นกั ศึกษาได้ฝึกภาคปฏิบตั ิต้ งั แต่การเรี ยนในชั้นปี ที่ 2 ในแหล่งฝึ กปฏิบตั ิที่มีลกั ษณะการให้บริ การสุขภาพแตกต่าง
กัน ได้แก่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทัว่ ไปและโรงพยาบาลศูนย์หรื อเฉพาะทาง ทาให้
นักศึกษาต้องเผชิญกับลักษณะของผูร้ ับบริ การที่หลากหลาย ได้พบเห็นความเจ็บป่ วยความทุกข์ทรมานที่ผรู ้ ับบริ การและญาติได้รับ
ทาให้นกั ศึกษาต้องปรับความรู ้สึก ทั้งตื่นเต้นที่พบประสบการณ์ใหม่และเศร้าเสี ยใจที่ผปู ้ ่ วยต้องทุกข์ทรมานหรื อเสี ยชี วิต มีการ
ปรับตัวเมื่อต้องเปลี่ยนสถานที่ฝึกปฏิบตั ิใหม่ รวมทั้งต้องมีความตระหนักในเรื่ องของข้อบังคับ กฎระเบียบและมีความรับผิดชอบ
สู งในการปฏิ บตั ิการพยาบาลมีการปรับตัวในการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในที มสุ ขภาพ ญาติผูร้ ับบริ การรวมทั้งอาจารย์
ผูน้ ิ เทศงานหรื อพยาบาลพี่เลี้ยงซึ่ งมีความแตกต่างกันจึงเป็ นสาเหตุที่ทาให้นกั ศึกษาพยาบาลเกิ ดความเครี ยด [12] สอดคล้องกับ
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การศึกษาปั จจัยทานายความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต : กรณี ศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
พบว่า ปั จจัยที่ เกิ ดจากการเรี ยนและปั จจัยที่ เกิ ดจากสังคมสามารถร่ วมกันทานายความเครี ยดในนักศึกษาพยาบาลได้ร้อยละ 57
[7]ในขณะที่ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความเครี ยดของนักศึกษาเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ อ่านหนังสื อ
ไม่ทนั (ร้อยละ 67.20) เนื้ อหาการเรี ยนยากเกินไป (ร้อยละ 56.20) สอบได้คะแนนไม่ดี (ร้อยละ 55.80) อาจารย์มอบหมายงานนอก
เวลามากเกินไป(ร้อยละ 40.40) กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรมากเกินไป (ร้อยละ 39.20) อาจารย์สอนไม่เข้าใจ (ร้อยละ 39.10) วิธีการ
สอนไม่น่าสนใจ (ร้อยละ 30.70) และถูกบังคับให้มาเรี ยน (ร้อยละ 14.40)
ปั จจัยด้านเศรษฐกิ จเป็ นตัวแปรที่ 3 ที่ สามารถร่ วมทานายความเครี ยดของนักศึ กษาพยาบาล (β= .160) ถึ งแม้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ เข้าเรี ยนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ส่ วนใหญ่ได้รับการสนับสนุ นทุนการศึ กษาจากต้นสังกัด ได้แก่
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดหรื อโรงพยาบาล เป็ นต้น ประมาณ 30,000 บาท/ปี แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของนักศึกษา อาจ
เป็ นเพราะว่าค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นในยุคปั จจุบนั และการมีภาระค่าใช้จ่ายอื่นของครอบครัวร่ วมด้วย พบว่าอาชีพของบิดา มารดา
ของนักศึ กษามากกว่าร้อยละ 50 ทาการเกษตรกรรมและรับจ้างทัว่ ไป ทาให้รายได้ไม่แน่ นอน ขึ้นกับผลผลิตและนโยบายของ
รัฐบาลรวมทั้งการมีตน้ ทุนในการผลิตที่สูงขึ้นทาให้ผปู ้ กครองมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย นอกจากกลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายทั้ง
การเรี ยนภาคทฤษฎี เช่น เอกสารประกอบการเรี ยน และค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเสริ มหลักสูตรแล้วยังมีค่าใช้จ่ายในการฝึ กภาคปฏิบตั ิ
เช่น ค่าเดิ นทาง และค่าเช่าที่ พกั ส่ งผลให้รายได้ของกลุ่มตัวอย่างไม่พอกับค่าใช้จ่าย จึ งเป็ นสาเหตุที่อาจทาให้เกิ ดความเครี ยด
ตามมา สอดคล้องกับศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่าปั จจัย
ด้า นเศรษฐกิ จ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความเครี ย ดของนัก ศึ ก ษาพยาบาลอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ และสามารถร่ ว มกัน ท านาย
ความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาลได้ร้อยละ 24.00 [3] และการศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สระบุรี พบว่า ปั จจัยด้านเงินมีความสัมพันธ์ดา้ นลบกับความเครี ยดของนักศึกษา [7]
วิธีการจัดการกับความเครี ยดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่ วนใหญ่ใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน โดยเลือกใช้กิจกรรม
ออนไลน์ในมือถือและคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เล่นเกมส์ออนไลน์/เล่นไลน์/เล่นเฟสบุ๊คมากที่สุด รองลงมาได้แก่กิจกรรมสันทนาการ
เช่น ดูหนัง/ฟังเพลง/ร้องเพลง การสร้างกาลังใจให้ตนเอง และมีการปรึ กษาพ่อแม่และผูป้ กครอง การที่นกั ศึกษาเลือกวิธีการใช้
กิจกรรมออนไลน์ในสังคมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์อาจเป็ นเพราะมีความหลากหลายในช่องทางให้เลือกผ่าน
แอฟพลิเคชัน่ ต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ และอินเตอร์ เน็ต เป็ นต้น ซึ่ งง่ายต่อการใช้และเสี ยค่าใช้จ่ายน้อยหรื อไม่เสี ยค่าใช้จ่ายเลย
เพราะเป็ นบริ การของสถานศึกษาที่ให้บริ การนักศึกษาตลอด 24 ชัว่ โมง ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาความเครี ยดและการแก้ปัญหา
ความเครี ยดของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสิ นทร์ บพิตรพิมุข
พบว่า นักศึกษามีวิธีการจัดการความเครี ยดโดยการเล่นเกมส์ เล่นอินเทอร์ เน็ต และดูหนังออนไลน์ รองลงมา คือดูหนัง ฟังเพลง
และร้องเพลงคาราโอเกะ และเล่นกีฬา [12] สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิในการลดความเครี ยดสาหรับนักศึกษาพยาบาล ได้แก่
1) การพักผ่อน โดยทากิจกรรมที่ชอบถือเป็ นการพักสมองและเติมพลังให้ชีวติ 2) การสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ ถ้าจิตใจเข้มแข็ง
ก็จะสามารถฟันฝ่ าเอาชนะปั ญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ 3) การปรับเปลี่ยนความคิด ได้แก่ การคิดเชิงบวก เป็ นต้น 4) การพูดอย่าง
สร้างสรรค์ โดยการพูดคุยกับบุคลอื่นด้วยความรู ้สึกที่ดี 5) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนในชั้นเรี ยนและบุคลากรทีมสุขภาพ
ที่ร่วมปฏิบตั ิงาน และ 6) การออกกาลังกาย[13]

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาพยาบาลที่ศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาทมีความเครี ยดในระดับ
ปานกลาง และปั จจัยที่สามารถร่ วมทานายความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย ด้านบุคลิกภาพส่ วนบุคคล การเรี ยน
และด้านเศรษฐกิจ ดังนี้
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1.1 ออกแบบการเรี ยนการการสอนและจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ที่สามารถพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาให้เป็ นบุคคลที่
มี ความมัน่ ใจในตนเอง มี ความรั บผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่ น รู ้ จักวางแผนการเรี ยนและการใช้ชีวิต มี ความสามารถในการ
แก้ปัญหา กล้าตัดสิ นใจ กล้าแสดงออก และยอมรับความเป็ นจริ ง เป็ นต้น เพราะว่า นักศึกพยาบาลเกือบร้อยละ 50 มีบุคลิกภาพ
แบบมี ความคาดหวังสู ง ซึ่ งมักจะเกิ ดความเครี ยดได้ง่ายถ้าปฏิ บัติไม่ได้ตามที่ คาดหวังไว้ ดังนั้นการพัฒนาพัฒนาบุ คลิ กภาพ
ดังกล่าวข้างต้นจะสามารถช่วยให้นกั ศึกษาไปถึงสิ่ งที่คาดหวังได้อย่างมีคุณภาพ
1.2 ออกแบบการเรี ยนการสอนตลอดหลักสู ตรให้มีวิธีการเรี ยนการสอนที่หลากหลายเพื่อเป็ นแรงกระตุน้ ให้นกั ศึกษา
อยากเรี ยนรู ้ กล้าเผชิ ญและแก้ปัญหาที่ เกิ ดขึ้นได้ สร้างความเครี ยดในระดับที่ ไม่มากเกิ นไปจนเป็ นอุปสรรคในการเรี ยน และ
พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาให้มีคุณภาพมากขึ้น
1.3 จัดการเรี ยนการสอนหรื อกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรให้นกั ศึกษามีรายได้เสริ ม ได้แก่ การเป็ นผูช้ ่วยผูว้ ิจยั การลงข้อมูล
วิจยั การทาความสะอาดบ้านพักอาจารย์ แสดงความสามารถตนเองเพื่อหารายได้ เช่น การติวหนังสื อ การฟ้อนรา การนวดแผนไทย
เป็ นต้น และประสานงานกับบุคคลอื่นในการหารายได้เสริ ม เช่น เป็ นพนักงานเสริ ฟอาหารในวันหยุด หรื อปิ ดเทอม เป็ นต้น
1.4 พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพ เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าถึงได้สะดวก เพราะเป็ นวิธีที่นกั ศึกษานิยมใช้ที่สุดในการ
จัดการกับความเครี ยด
2. ข้อเสนอแนะการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 มีการเปรี ยบเทียบระดับความเครี ยดและสาเหตุของความเครี ยดของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี
2.2 วิจยั ทดลองหรื อกึ่งทดลองหรื อการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม โดยนาสมการทานายระดับความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาล
ในครั้งนี้ไปใช้ในการออกแบบโปรแกรมหรื อเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั เพื่อจัดการความเครี ยดให้กบั นักศึกษาพยาบาลต่อไป
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