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บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาภาวะความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะวามเครียดของนักศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่สามารถให้ความร่วมมือได้กลุ่มตัวอย่าง 185 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ 
(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) และค่าเฉลี่ย (mean) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่นักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงจ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ
96.2  อายุของนักศึกษาส่วนใหญ่จะมีช่วงอายุ 17-20 ปี จ านวน 60 คนคิดเป็นร้อยละ 32.4 นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 จ านวน 60 คนคิดเป็นร้อยละ 32.4 นักศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 1,000-3,000 บาท
จ านวน 71 คนคิดเป็นร้อยละ 38.4 นักศึกษาส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่บ้าเช่า/หอพัก จ านวน 181 คนคิดเป็นร้อยละ 97.8 
นักศึกษาส่วนใหญ่จะมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 ขึ้นไปจ านวน 110 คนคิดเป็นร้อยละ 59.5  2) การปฎิบิตตัวของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาตร์ทั้ง 4 หมวดโดยรวมมีค่าเฉลี่ย  ) เท่ากับ 3.25 อยู่ในระดับปานกลาง ข้อเสนอแนะในการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ควรศึกษาความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยการเปรียบเทียบกลุ่มศึกษาในสถาบันเดียวกันแต่คน
ล่ะคณะควรศึกษาเปรียบเทียบความเครียดของนักศึกษาในด้านการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาใน
ส่วนกลางและวิทยาเขต 
ค าส าคัญ: ความเครียด, การดูแลตนเอง, นักศึกษา 
 

ABSTRACT 
The objective of this research was to study stress condition of nursing students who enrolled at 

Faculty of Nursing, Chalermkarnchana University, Sisaket.  The population in this study consisted of 185 
male and female nursing students who were willing to take part in the study.  Statistical analysis was 
conducted which yielded frequency, percentage and mean figures. 

Results from the study showed that 1) the majority of the students who took part in the study 
were female (96.2 %), aged mostly between 17-20 years old (32.4), enrolled as first year students (32.4 
%), had income ranging between 1,000-3,000 baht/month (38.4 %), stayed in the houses for 
rent/boarding houses (97.8 %), and had a grade point average of 3.00 or above (59.5 %), and 2) nursing 
students’ behavior in all four areas had a value of   = 3.25 which was considered to be average level.  
Recommendations for further research were to study students’ stress condition comparing students’ 
data among faculties at the main campus and compare students’ data who enrolled at the main 
campus and other branch campuses. 
Keywords: stress, self-care, students 
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1. บทน า 
ปัจจุบันความเครียดได้กลายเป็นปัญหาส าคัญ

ในชีวิตประจ าวันของคนเรา มากบ้าง น้อยบ้างแตกต่าง
กันไป ความเครียดได้กลายเป็นปัญหาส าคัญและทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น สังเกตได้จากข่าวสารที่ได้รับจากสื่อ
ต่างๆ ในทุกวันน้ี พบว่า ความเครียดของคนเรายิ่งเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะข่าวที่สะเทือนใจจากการ
หนีปัญหาหรือหนีจากความเครียดต่างๆที่ต้องประสบ ซ่ึง
จะเห็นได้จากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ เช่น เกิดความ
ผิดหวังจากการเรียน สอบไม่ผ่าน สอบเข้ามหาวิทยาลัย
ไม่ได้ ความคาดหวังที่สูงเกินความสามารถ ความกดดัน
ภายในตนเองและคนรอบข้าง เศรษฐกิจการเงินภายใน
ครอบครัว ปัญหาช่องว่างของคนภายในครอบครัว เป็น
ต้น ความเครียดเป็นความรู้สึกไม่พอใจไม่สบายใจ เสมือน
ถูกจิตใจบังคับซ่ึงเป็นผลมาจากความแปรปรวนของ
ร่างกายและจิตใจ ความเครียดสามารถเกิดขึ้นได้กับทุก
เพศทุกวัยทุกอาชีพทุกคนล้วนเผชิญกับความเครียดมา
ด้วยกันทั้งสิ้น (Powell; & Engright. 1990: 1) 
โดยเฉพาะสังคมไทยที่ มีการด าเนินชีวิตที่ เร่งรีบการ
แข่งขันในการท างานล้วนเป็นผลท าให้เกิดความเครียดที่
ส่งผลให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานลดลง
และความเครียดยังบั่นทอนสุขภาพจิตและสุขภาพ
ร่างกายให้เสื่อมโทรมด้วย (สถาพร ปิ่นเจริญ. 2543: 82) 
กล่าวคือความเครียดอาจท าให้ร่างกายอ่อนแอเป็นโรค
ต่างๆ เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคแผลใน
กระเพาะอาหาร โรคนอนไม่หลับ และยังอาจท าให้เป็น
โรคจิต โรคประสาทหรือท าให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไป
ในทางต่อต้านสังคม เป็นต้น ทั้งน้ีจากการส ารวจภาวะ
สุขภาพจิตของประชาชนในภาวะวิกฤติในกรุงเทพและ
ปริมณฑล และจังหวัดที่มีหน่วยงานของกรมสุขภาพจิต 
จากกลุ่มตัวอย่าง 1,677 ราย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความเครียด คิดเป็นร้อยละ 58.2 เป็นความเครียด
ระดับน้อยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.6 ความเครียด
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 16.7 และความเครียด
ระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 5.7 (กรมสุขภาพจิต: 2547) จึง
อาจสรุปได้ว่า ปัญหาใหญ่ในสังคมไทยปัจจุบันปัญหาหน่ึง
คือ เรื่องความเครียดความเครียดเกิดได้กับคนทุกเพศ ทุก
วัย รวมทั้งวัยที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (พรรณ
พิมล หล่อตระกูล. 2545: 10) ในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย ซ่ึง
ในที่น้ีหมายถึง นักศึกษา นักศึกษา เม่ือเข้ามาศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัยจะได้รับการคาดหวังจากสังคมมากขึ้น 

จะประสบปัญหาในการปรับตัวจากการที่อยู่ในระยะจาก
ความเป็นเด็ก ไปสู่ความเป็นผู้ ใหญ่  ระยะของการ
พัฒนาการของวัยรุ่นในช่วงน้ีจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ พฤติกรรมและบทบาทในสังคม 
สิ่งที่ส าคัญที่วัยรุ่นต้องพัฒนา คือ การพึ่งพาผู้อ่ืนไปสู่การ
พึ่งพาตนเอง และการค้นพบตัวเอง และการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาน้ีมีความแตกต่างจาก 2 ระดับ
มัธยมศึกษา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ความเครียด เน่ืองจากนักศึกษานักศึกษา ยังไม่มีวุฒิภาวะ 
นอกจากน้ันนักศึกษานักศึกษายังต้องปรับตัวเองให้เข้า
กับสังคมใหม่และวิธีการเรียนใหม่ จากที่มีครูสอนให้
ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด มาสู่การที่นักศึกษานักศึกษาต้อง
รับผิดชอบในการเรียนด้วยตนเอง เป็นส่วนใหญ่เช่น การ
เลือกวิชาเรียน การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน อาจารย์
และรุ่นพี่  นอกจากน้ันนักศึกษาต้องเรียนรู้ในการแบ่ง
เวลาในการเรียน ต้องพึ่งพาตัวเองมากขึ้น การเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษาน้ัน ส่วนใหญ่เป็นการสอนแบบ
บรรยาย โดยอาจารย์ผู้สอนจะเตรียมการสอน ค้นคว้า 
เรื่องราวต่างๆ มาแล้ว และหากนักศึกษานักศึกษายัง
ปรับตัวไม่ได้ อาจจะก่อให้เกิดความเครียด รู้สึกหดหู่ 
ท้อแท้ หมดหวัง เบื่อหน่าย วิตกกังวล อันจะส่งผลต่อ
การศึกษาของนักศึกษานักศึกษา เช่น สอบตก ออก
กลางคัน ประกอบกับลักษณะการเรียนการสอนที่
แตกต่างกัน นอกจากน้ันนักศึกษานักศึกษายังมีปัญหา
เก่ียวกับการจดค าบรรยายไม่ทัน หรือไม่ทราบว่าจะจดค า
บรรยายอย่างไร ท าให้ผู้เรียนไม่เข้าใจในเน้ือหาสาระที่
อาจารย์สอนส่งผลให้นักเรียนเกิดความเครียดลักษณะ
ของการ เ รี ยนการสอนที่ เ ป ลี่ ยนแปลงจากระดั บ
มัธยมศึกษาอีกประการหน่ึง คือ การเลือกวิชาเรียน 
โดยเฉพาะนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซ่ึงส่วนมากจะไม่
คุ้นกับลักษณะวิธีการเรียนในระดับอุดมศึกษาจึงอาจเกิด
ความสับสน เ กิดความเครี ยด ท้อแท้ ในการ เรียน 
นอกจากน้ียังมีปัญหาเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการเรียน 
เช่น มีเสียงรบกวนจากภายนอกห้องเรียน อากาศร้อน 
แสงไฟในห้องไม่เพียงพอ อากาศร้อนมลพิษจากภายนอก
ห้องเรียน เพื่อนชวนคุยขณะที่เรียน สิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็น
ปัญหาส่วนหน่ึงที่จะส่งผลให้นักศึกษานักศึกษาไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควร ดังน้ันหากนักศึกษานักศึกษารู้จักการ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เรียนความสัมพันธ์กับ
เพื่อนอาจารย์และรุ่นพี่ก็จะสามารถช่วยให้ นักศึกษา

 

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
Vol. 4 No. 2 July - December 2017 

 
 



 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
Vol. 4 No. 2 July - December 2017 

 

 

 

~ 109 ~ 
 

นักศึกษาประสบความส าเร็จในการเรียนสอดคล้องกับ 
ราตรี พงษ์สุวรรณ (2540: 10) 
  ที่ศึกษาปัญหาการปรับตัวด้านการเรียนของ 
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า 
นักศึกษาปรับตัวเข้ากับกลุ่มเพื่อนได้ อยู่ ในสังคมกับ
เพื่อนๆ และรุ่น พี่ได้เป็นอย่างดีมากให้ค าปรึกษาและการ
ให้ความช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม เน่ืองจากการปรับตัว
เป็นความพยายามที่บุคคลปรับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแก่
ตนเอง ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น 
จนเป็นสภาพการณ์ที่ตนสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ค วามสุ ข มห า วิทย าลั ย ใ ห้ ค ว าม เ ห็ น ในด้ านขอ ง
สภาพแวดล้อมทางการเรียน ว่ายังประสบปัญหาจ านวน
นักศึกษาที่ มีมาก เ ม่ือเวลาใช้บริการอินเตอร์ เน็ตที่
ห้องสมุด มีจ านวนที่ไม่เพียงพอในการใช้ และเม่ือเข้ามา
ใช้บริการค้นหาหนังสือในห้องสมุดส่วนมากก็จะเป็น
หนังสือเก่า และห้องสมุดค่อนข้างเสียงดังจากเหตุผลและ
ปัญหาเก่ียวกับความเครียดของนักศึกษาที่กล่าวมา
ข้างต้น ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่ศึกษาความเครียดของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อได้ข้อมูล
เก่ียวกับความเครียดของนักศึกษามาเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
  เพื่อเป็นการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมด้านการเรียน
ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม และช่วยให้ผู้ที่ท าหน้าที่
รับผิดชอบเก่ียวกับนักศึกษา ได้เป็นข้อพิจารณาและ
ปรับปรุงการศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อจะศึกษาภาวะความเครียดของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา3.กลุ่ม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1 ประชากร 
 ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาวิจัยครั้ ง น้ี  คือ 
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน. 210 คน 
 3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 งานวิจัยเรื่องน้ีใช้การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดย
อ้างอิงการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางการ
ก าหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างของเคร ซ่ีและมอร์แกน         
ดังตารางที่ 3.1 และได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 136 
 

ตารางที่ 3.1 ขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซ่ีและมอร์แกน 
ที่มา: Robert V.Krejcie and Earyle W. Morgan, 
1970 อ้างถึงใน มารยาท โยทองยศ และปราณี สวัสดิ
สรรพ์, ม.ป.ป., หน้า 4  
 
3. เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
 ตอนที่ 1 เก่ียวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา 
 ตอนที่  2 แบบสอบถามเก่ียวกับเป็นแบบ
ประเมินค่า (Rating Scale) 4 ระดับซ่ึงผู้วิจัยได้
ประยุกต์ใช้แบบสอบถามภาวะความเครียดของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา .ของศึกษา 
ความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  1 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2552:2) อ้างถึงธัญญารัตน์  
จันทรเสนา  (2541:44)   เกณฑ์การให้คะแนนในค าถาม
เก่ียวกับสาเหตุของความเครียดของนักศึกษา มีดังน้ี   
   ไม่รู้สึกเครียด   ให้   4  คะแนน  

เครียดน้อย ให้   3  คะแนน 
เครียดปานกลาง ให้   2  คะแนน 
เครียดมาก ให้    1  คะแนน 
เกณฑ์การแปลความหมายในค าถามเก่ียวกับ

ภาวะความเครี ยดของ นักศึ กษาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มีดังน้ี 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.26 – 4.00 แสดงว่าเครียดมาก 
   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51 –3.25 แสดงว่าเครียดปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.76 – 2.50 แสดงว่าเครียดน้อย 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 - 1.75  แสดงว่าไม่รู้สึกเครียด 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามภาวะความเครียดของ

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา    
ซ่ึงได้พัฒนามาจากแบบสอบถาม.วิชาการศึกษาของ 
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ธัญญารัตน์ จันทรเสนา  ซ่ึงผ่านการทดสอบหา
ค่าความเชื่อม่ัน โดยผู้วิจัยได้ปรับปรุงและแบ่ง 2 หัวข้อ
ย่อย คือ ด้านทักษะในการเรียน ด้านการจัดการเรียนการ
สอน ด้านทักษะในการเรียน ด้านสภาพแวดล้อมทา ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อน โดยมีทั้งหมด 30 ข้อ ดังน้ี ด้าน
ทักษะในการเรียน ได้แก่กิจกรรมการเรียนมีความตึง
เครียดเกินไปท าให้นักศึกษารู้สึกไม่อยากเข้าเรียน เป็นต้น  
ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แ ก่ นักศึกษารู้สึก
หงุดหงิดที่ห้องเรียนไม่เพียงพอในการเรียนการสอน เป็น
ต้น ได้แก่ โดยจะแบ่งเป็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 5,4,3,2, และ 1 ตามล าดับ เชิง
ชาย ถาวรยุธร (2557:35) 

เกณฑ์การให้คะแนนในค าถามเก่ียวกับภาวะ
ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา มีดังน้ี 

น ามาใช้มากที่สุด ให้ 5  คะแนน  
น ามาใช้มาก ให้ 4  คะแนน 
น ามาใช้ปานกลาง ให้ 3  คะแนน 
น ามาใช้น้อย ให้ 2  คะแนน 
น ามาใช้น้อยที่สุด ให้ 1  คะแนน 
เกณฑ์การแปลความหมายในค าถามเก่ียวกับ

ภาวะความเครี ยดของ นักศึ กษาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มีดังน้ี 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21-5.00 แสดงว่าน ามาใช้.
ภาวะความเครี ยดของ นักศึ กษาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ได้มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41-4.20 แสดงว่าน ามาใช้
ภาวะความเครี ยดของ นักศึ กษาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา.ได้มาก 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61-3.40 แสดงว่าน ามาใช้
ภาวะความเครี ยดของ นักศึ กษาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ได้ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81-2.60 แสดงว่าน ามาใช้ได้
น้อยภาวะความเครียดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.80 แสดงว่าน ามาใช้ 
ภาวะความเครี ยดของ นักศึ กษาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ได้น้อยที่สุด 
 
 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3.1 ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง

กับภาวะความเครียดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ด้วยตนเอง 
3.3.2 ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมโดยแจ้งให้นักศึกษาทราบ 
เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ในการท าวิจัยในครั้งน้ี 

3.3.3 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ
แจกแบบสอบถาม อ่านแบบสอบถาม ให้ฟังและเปิด
โอกาสให้ซักถามข้อสงสัย 

3.3.4 น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล 

3.3.5 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลกาศึกษา
ตามวิธีทางสถิติต่อไปการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใน
การวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
          1) วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของนักศึกษา
ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์ โ ด ย ใ ช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร ร ณ า  
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 
          2) วิเคราะห์ภาวะความเครียดของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
4. ผลการวิจัย 

ผลการศึกษานักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง
จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 96.2 อายุของนักศึกษา
ส่วนใหญ่จะมีช่วงอายุ 17-20 ปี จ านวน 60 คนคิดเป็น
ร้อยละ 32.4 นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ชั้นปี
ที่ 1 จ านวน 60 คนคิดเป็นร้อยละ 32.4 นักศึกษาส่วน
ใหญ่มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 1,000-3,000 บาทจ านวน 71 
คนคิดเป็นร้อยละ 38.4 นักศึกษาส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่
บ้าเช่า/หอพัก จ านวน 181 คนคิดเป็นร้อยละ 97.8 
นักศึกษาส่วนใหญ่จะมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 ขึ้นไป
จ านวน 110 คนคิดเป็นร้อยละ 59.5  

พบว่านักศึกษาชายเพศชาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.10 มีความเครียดในระดับปานกลาง และเพศหญิง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 มีความเครียดในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.24 มีความเครียดอยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 มี
ความเครียดในระดับมาก และเพศหญิง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
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3.74 มีความเครียดใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ 3.70 มีความเครียดอยู่ในระดับมาก ด้านทักษะใน
การเรียนนักศึกษาเพศชาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 มี
ความเครียดในระดับปานกลาง และเพศหญิง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.42 มีความเครียดใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
โดยรวมเท่ากับ 3.36 มีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง 
ด้านสิ่งสภาพแวดล้อมในการเรียนนักศึกษาเพศชาย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 มีความเครียดอยู่ในระดับมาก และ
เพศหญิง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70  มีความเครียดอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.67 มีความเครียดอยู่ใน
ระดับมาก และโดยรวมทั้งหมดเพศชาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.37  มีความเครียดในระดับปานกลาง และเพศหญิง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 มีความเครียดในระดับมาก 

พบว่าด้านการเรียนการสอน อายุ17-20 ปี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 มีความเครียดในระดับปานกลาง 
อายุ  20-22 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 มีความเครียดใน
ระดับปานกลาง อายุ 22-24 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 มี
ความเครียดในระดับปานกลาง อายุ  25 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.70  มีความเครียดในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ย
โดยรวมเท่ากับ 3.24 มีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง 
ด้านทักษะการเรียนการสอนอายุ 17-20 ปี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.71  มีความเครียดในระดับมาก อายุ 20-22 ปี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80  มีความเครียดในระดับมาก อายุ  
22-24 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50  มีความเครียดในระดับ
มาก อายุ  25 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98มีความเครียด
ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ย โดยรวมเท่ากับ 3.69          
มีความเครียดอยู่ในระดับมาก  ด้านสภาพแวดล้อมอายุ
17-20  ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39  มีความเครียดในระดับ
ปานกลาง  อายุ  20-22 ปี  ค่าเฉลี่ย เท่า กับ 3.36             
มีความเครียดในระดับปานกลาง อายุ  22-24 ปี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.31  มีความเครียดในระดับปานกลาง อายุ 25 
ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80  มีความเครียดในระดับปาน
กลาง  ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.36 มีความเครียดอยู่ใน
ระดับปานกลาง ด้านสัมพันธ์ภาพอายุ17-20 ปี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.63  มีความเครียดในระดับมาก อายุ 20-22ปี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75  มีความเครียดในระดับมาก อายุ  
22-24  ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73  มีความเครียดในระดับ
มาก อายุ  25 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.70 มีความเครียด
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.66  มีความเครียด
อยู่ ในระดับมากและโดยรวมทั้งหมดอายุ17-20 ปี            
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49  มีความเครียดในระดับมาก อายุ  

30-40 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 มีความเครียดในระดับ
มากอายุ  22-24 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31  มีความเครียด
ในระดับปานกลางอายุ  25 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04  
มีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 
1 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 มีความเครียดในระดับปานกลาง 
และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 มีความเครียด
ในระดับปานกลาง ค่ า เฉลี่ ย โด ยรวมเท่ ากับ 3.24              
มีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการเรียนการสอน 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 มีความเครียดในระดับมาก และชั้นปี
ที่ 3 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 มีความเครียดในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.70 มีความเครียดอยู่ในระดับมาก 
ด้านทักษะในการเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.22 มีความเครียดในระดับปานกลาง และชั้นปีที่  3 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 มีความเครียดในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
โดยรวมเท่ากับ 3.36 มีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง 
ด้านสิ่งสภาพแวดล้อมในการเรียนนักศึกษาชั้นปีที่  1 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 มีความเครียดอยู่ในระดับมาก และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 มีความเครียดอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.67 มีความเครียด
อยู่ในระดับมาก และโดยรวมทั้งหมดนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37  มีความเครียดในระดับปานกลาง 
และนักศึกษาชั้ นปีที่  3 มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 มี
ความเครียดในระดับมาก 

พบว่านักศึกษาด้านการเรียนการสอนตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน1,000-2,000 บาทค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.41 มีความเครียดในระดับมาก รายได้ 3,001-5,000 
บาทค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 มีความเครียดในระดับปาน
กลาง รายได้ 6,001- 8,000 บาทค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 มี
ความเครียดในระดับปานกลาง รายได้ 8,001-10,000
บาทค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 มีความเครียดในระดับปาน
กลาง ด้านทักษะในการเรียนตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1,000-2,000 บาทค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 มีความเครียดใน
ระดับมาก รายได้ 3,001-5,000 บาทค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.15 มีความเครียดในระดับปานกลาง รายได้ 6,001- 
8,000 บาทค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 มีความเครียดในระดับ
ปานกลาง รายได้ 8,001-10,000บาทค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.19 มีความเครียดในระดับปานกลางด้านสภาพแวดล้อม
ในห้องเรียน ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน1,000-2,000 บาท
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 มีความเครียดในระดับมาก  รายได้ 
3,001-5,000 บาทค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 มีความเครียดใน
ระดับปานกลาง รายได้ 6,001- 8,000 บาทค่าเฉลี่ย 
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เท่ากับ 3.26 มีความเครียดในระดับปานกลาง 
รายได้  8,001-10,000บาทค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 มี
ความเครียดในระดับปานกลาง ด้านสัมพันธ์ภาพกับเพื่อน 
ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน1,000-2,000 บาทค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.41 มีความเครียดในระดับมาก รายได้ 3,001-
5,000 บาทค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 มีความเครียดในระดับ
ปานกลาง รายได้ 6,001-8,000 บาทค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.26 มีความเครียดในระดับปานกลาง รายได้ 8,001-
10,000  บาท ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 มีความเครียดใน
ระดับปาน 

พบว่านักศึกษาพักอาศัยอยู่หอพัก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.14 มีความเครียดในระดับปานกลาง และบ้าน
ตนเอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 มีความเครียดในระดับปาน
กลาง  ด้านการเรียนการสอน นักศึกษาพักอาศัยอยู่
หอพัก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 มีความเครียดในระดับมาก 
และบ้านตนเอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 มีความเครียดใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.70 มีความเครียดอยู่
ในระดับมาก ด้านทักษะในการเรียนนักศึกษาพักอาศัยอยู่
หอพัก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 มีความเครียดในระดับปาน
กลาง และบ้านตนเอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 ด้านสิ่ง
สภาพแวดล้อมในการเรียนนักศึกษาพักอาศัยอยู่หอพัก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 มีความเครียดอยู่ในระดับมาก และ
บ้านตนเอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70  มีความเครียดอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.67 ความเครียดอยู่
ในระดับมาก และโดยรวมทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37  
มีความเครียดในระดับปานกลาง และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.42 มีความเครียดในระดับมาก 

พบว่าด้านการเรียนการสอน เกรดเฉลี่ยต่ ากว่า 
2.00 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 มีความเครียดในระดับปาน
กลาง เกรดเฉลี่ย 2.00-2.50 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 มี
ความเครียดในระดับปานกลาง เกรดเฉลี่ย 2.50-3.00 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 มีความเครียดในระดับปานกลาง 
เกรด เฉลี่ ย  3.00 ขึ้ น ไป  ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ  2.70               
มีความเครียดในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 
3.24 มีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง ด้านทักษะการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น  ค่ า เ ฉ ลี่ ย โ ด ย ร ว ม เ ท่ า กั บ  3.69                
มีความเครียดอยู่ในระดับมาก  ด้านสภาพแวดล้อม เกรด
เฉลี่ยต่ ากว่า 2.00 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39  มีความเครียดใน
ระดับปานกลาง เกรดเฉลี่ย  2.00-2.50 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.36  มีความเครียดในระดับปานกลาง เกรดเฉลี่ย 2.50-
3.00 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31  มีความเครียดในระดับปาน

กลาง เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80        
มีความเครียดในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 
3.36  มีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง ด้านสัมพันธ์
ภาพเกรดเฉลี่ย ต่ ากว่า 2.00 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63         
มีความเครียด ในระดับมาก เกรดเฉลี่ย  2.00-3.00 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75  มีความเครียดในระดับมาก เกรด
เฉลี่ย 2.50-3.00 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73  มีความเครียดใน
ระดับมาก เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70  
มีความเครียดในระดับมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.66  
มีความเครียดอยู่ในระดับมาก  และโดยรวมทั้งหมดมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49  มีความเครียดในระดับมาก เกรด
เฉลี่ย 2.00-2.50 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 มีความเครียดใน
ระดับมากเกรดเฉลี่ย 2.50-3.00 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31  
มีความเครียดในระดับปานกลางเกรดเฉลี่ย 3.00  ขึ้นไป 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04  มีความเครียดอยู่ในระดับปาน
กลาง 
 
5. สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
5.1.1 ข้อมูลทั่วไป จากตาราง นักศึกษา

ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงจ านวน 178 คนคิดเป็นร้อยละ
96.2 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 
3.8 อายุของนักศึกษา ส่วนใหญ่จะมีช่วงอายุ 17-20 ปี 
จ านวน  60 คนคิดเป็นร้อยละ 32.4 รองลงมาคือช่วงอายุ 
20-22 ปี จ านวน 59 คนคิดเป็นร้อยละ 31.9  นักศึกษา
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 จ านวน 60 คนคิด
เป็นร้อยละ 32.4 รองลงมาคือนักศึกษาชั้นปีที่ 2  จ านวน  
59 คนคิดเป็นร้อยละ 31.9 รองลงมาคือนักศึกษาชั้นปีที่ 
3 จ านวน 52 คนคิดเป็นร้อยละ 28.1 นักศึกษาส่วนใหญ่
มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 1,000-3,000 บาทจ านวน 71 คน
คิดเป็นร้อยละ 38.4 รองลงมาคือรายได้ 3,001-5,000 
บาท จ านวน 62 คนคิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมาคือ
รายได้ 6,001-8,000 บาทจ านวน 37 คนคิดเป็นร้อยละ 
20.0 นักศึกษาส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่บ้าเช่า/หอพัก 
จ านวน 181 คนคิดเป็นร้อยละ 97.8 รองลงมาคือพัก
อาศัยที่บ้านตัวเองจ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 2.2 
นักศึกษาส่วนใหญ่จะมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 ขึ้นไป
จ านวน 110 คนคิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมาคือ 2.50-
3.00 จ านวน 62 คนคิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมาคือ 
2.00-2.50 จ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 7.0 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 5.2.1 ผลการวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจตาม
วัตถุประสงค์ดังน้ี 

อย่างไรก็ตามการอภิปรายผลการศึกษาเรื่อง
ภาวะความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาทั้ง 4 ด้านมีความเครียดอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 
   1. ด้านการจัดการเรียนการสอนจากการศึกษา
พบว่านักศึกษามีความเครียดในระดับปานกลางทั้งน้ี
เน่ืองมาจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพิ่งเข้าสู่การเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษาและการจัดการเรียนการสอนจะเป็น
การจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไปซ่ึงนักศึกษา
ทุกกลุ่มคณะวิชาต้องเรียนวิชาพื้นฐานที่เหมือนกันสอบ
วิชาพื้นฐานที่เหมือนกันยังไม่เน้นในวิชาเอกจึงท าให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความเครียดไม่มากนะอีกทั้งอาจารย์
ก็ มีการ เตรียมแผนการสอนและสามารถถ่ ายทอด
เน้ือหาวิชาสามารถเลือกวิธีสอนและเลือกสื่อการสอนให้
เหมาะสมกับรายวิชารวมทั้งแนะน าเอกสารและต ารา
เรียนที่ใช้ในการศึกษาเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาดังที่ (ณัฐ
พลพุ่มชุมพล. 2546: 12; อ้างอิงจากGerlach; & Ely. 
1971: 24 – 25) ได้กล่าวว่าสิ่งที่ต้องการพิจารณาส าหรับ
การด าเนินการเรียนการสอนคือเลือกวิธีสอนให้เหมาะสม
กับเน้ือหาสาระจัดกลุ่มผู้ เรียนให้พอดีเพื่อให้ผู้ เรียน
สามารถเรียนรู้ได้มากที่สุดจัดเวลาให้พอเหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้ เรียนจัดห้องเรียนให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนเลือกสื่อการเรียนการสอนให้
เหมาะกับเน้ือหาสาระซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพร
เทพไทยรักษ์ (2539: 184) ได้ศึกษาทัศนะของนักศึกษา
ร ะดั บบัณ ฑิ ต ศึ กษา ต่ อก ร ะบ วนก าร ส อนร ะดั บ
บัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นใน
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่าอาจารย์มีการแจ้ง
วัตถุประสงค์ก าหนดการสอนงานที่ท าและเงื่อนไขต่างๆ
ให้ทราบอย่างชัดเจนและกระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมนอกจากน้ันนักศึกษาเห็นว่าจะได้รับประโยชน์
จากการท ารายงานและการศึกษาค้นคว้าตามที่อาจารย์
มอบหมายเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้รู้จักคิดวิเคราะห์
วิจารณ์อภิปรายและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 

2. ด้านทักษะในการเรียนการสอนจาก
การศึกษาพบว่านักศึกษามีความเครียดในระดับปานกลาง
อาจเป็น เพราะในการเ รียนการสอนของ นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเน้นให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

และมุ่งเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองฝึกให้
ผู้เรียนรู้จักคิดเป็นท าเป็นและแก้ปัญหาเป็นในบางเรื่อง
นักศึกษาก็จัดการแก้ปัญหาได้ดีแต่ในบางเรื่องนักศึกษาก็
ขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาและการเรียนการสอนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีการใช้ภาษาอังกฤษในบาง
รายวิชานักศึกษาบางคนมีปัญหาในการอ่านท าความ
เข้าใจภาษาอังกฤษในการค้นคว้าการวิเคราะห์วิจารณ์
และการน าเสนอรายงานดังที่อัจฉราวงศ์โสธร (2532: 1) 
กล่าว่าทักษะในการเรียนเป็นองค์ประกอบส าคัญใน
กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยช่วยให้มีวิธีเสาะ
แสวงหาความรู้ในสาขาวิชาและปรับปรุงการเรียนของตน
ให้ดีขึ้นสอคล้องกับงานวิจัยของ ยุพาพิน ศิรโพธ์ิงาม วัล
ยาตันตโยทัยและจริยาวิทยศุภร (2543: 193 – 200) ที่
ศึกษาเรื่องความเครียดการเผชิญความเครียดและแหล่ง
ประโยชน์ของนักศึกษาพยาบาลปริญญาโทระหว่างภาค
การศึกษาแรกผลการวิจัยพบว่าสถานการณ์ที่นักศึกษา
พิจารณาว่าเป็นความเครียดจัดกลุ่มได้ 5 ด้านคือด้านการ
ขาดประสบการณ์ในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์สัมมนาและ
การน าเสนอด้านปัญหาและอุปสรรคในการอ่านท าความ
เข้าใจภาษาอังกฤษ 

3. ด้ านสภาพแวดล้อมทางการ เ รียนจาก
การศึกษาพบว่านักศึกษามีความเครียดในระดับปานกลาง
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากมหาวิทยาลัยมีเน้ือที่บริเวณค่อนข้าง
คับแคบมีสถานที่พักผ่อนค่อนข้างน้อยเช่นในห้องสมุดมี
เอกสารให้ศึกษาค้นคว้าน้อยและมีเอกสารที่เก่าจนเกินไป
และด้ านสภาพแวดล้อมของห้องเ รียน นักศึกษา มี
ความเครียดในระดับน้อยเช่นภายในห้องเรียนร้อนอบอ้าว
ท าให้ไม่มีสมาธิในการเรียนทั้งน้ีอาจเน่ืองจากเพราะว่า
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาติดเครื่องปรับอากาศภายใน
ห้องเรียนให้นักศึกษาท าให้นักศึกษาไม่มีปัญหาในเรื่อง
สภาพอากาศร้อนจึงท าให้นักศึกษามีความเครียดน้อย
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ นักศึกษามีความเครียด
ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง
ดังที่ วิ จิต รวรุฒบางกูร  (2524: 176) กล่าวว่า
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนซ่ึงจะสนับสนุน
และท าให้การเรียนการสอนสมบูรณ์น้ันบริเวณพักผ่อน
หย่อนใจก็เป็นส่วนหน่ึงที่ส าคัญอันได้แก่บริเวณที่ ใช้
น่ังเล่นพักผ่อนหย่อนใจริมอาคารริมสนามใกล้สระใต้
ต้นไม้ให้ร่มเป็นต้นสถาบันการศึกษาอาจสร้างบรรยากาศ
ให้ร่มรื่นด้วยไม้ยืนต้นศาลาพักร้ อนม้า น่ังใต้ ต้นไ ม้
สวนหย่อมร่องดอกไม้ที่สามารถมองเห็นได้จากที่พักผ่อน 
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ภายในอาคารหรือไม้กระถางตามระเบียงและ
หน้าห้องเรียนซ่ึงคลายความเครียดและความเบื่อหน่ายได้
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของประสงค์วงศาโรจน์ (2541: 
87) ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัด
สมุทรสาครในทัศนะของผู้บริหารอาจารย์และนักศึกษา
พบว่าผู้บริหารอาจารย์และนักศึกษาเห็นว่าการให้บริการ
ของห้องสมุดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลางการ
บริการจัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน
กับโครงการทุนกู้ยืมของรัฐให้แ ก่นักศึกษาที่ มีฐานะ
ยากจนให้มีอย่างเพียงพอ 

4. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนจากการศึกษา
พบว่านักศึกษามีความเครียดในระดับปานกลางทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากนักศึกษาพึ่งเข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษาซ่ึง
ต้องท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนจึงอาจจะยังปรับตัวได้ไม่ดีนักเม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อในบางประเด็นพบว่านิสตมีความเครียดในระดับ
มากเช่นนักศึกษารู้สึกไม่สบายใจเม่ือไม่ได้ช่วยเพื่อน
ท างานกลุ่มเม่ือนักศึกษาไม่ได้ท างานกลุ่มช่วยเพื่อนจึง
อาจท าให้นักศึกษารู้สึกวิตกกังวลไม่ได้มีส่วนร่วมดังที่ฟิลด์
และนิวคอมบ์ (พระมหามนตรีสามารถไทย. 2548: 132; 
อ้างอิงจาก Feldmen; & Newcomb. 1973: 78) กล่าว
ว่าลักษณะวัฒนธรรมกลุ่มเพื่อนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ที่สุดในประสบการณ์ของนักศึกษาลักษณะของนักศึกษาที่
เหมือนกันจะน าไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีของกลุ่ม
เช่นเพื่อนในชั้นเรียนไม่ให้ความร่วมมือในเรื่องการเรียนมี
เรื่องขัดแย้งกับเพื่อนในชั้นเรียนปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆได้
ล าบากไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆในชั้นเรียน
และเม่ือมีปัญหาไม่ปรึกษาใครเลยแม้แต่เพื่อนสนิท
ตลอดจนไม่ให้ความสนิทสนมกับเพื่อนที่ไม่ต้องการเป็น
เพื่อนด้วยซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอ าพันอ่องเอ่ียม 
(2541: 140) ได้ศึกษาเ ก่ียวกับสภาพแวดล้อม
มหาวิทยาลัยศรีปทุมในทัศนะของผู้บริหารอาจารย์และ
นักศึกษาพบว่านักศึกษามีทัศนะต่อสภาพแวดล้อม
มหา วิทยาลั ยศรี ปทุมด้านสังคมกลุ่ม เพื่อนมีความ
เหมาะสมในระดับปานกลาง 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอนจาก

การศึกษาพบว่านักศึกษามีความเครียดในระดับปานกลาง
ทั้งน้ีอาจารย์ผู้สอนควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม

การเรียนการสอนเช่นการอภิปรายในชั้นเรียนการตอบ
ค าถามในชั้นเรียนและอาจารย์ควรมีค าแนะน าทางด้าน
การเรียนมีการเพิ่มทักษะการจัดการเรียนสอนที่ทันสมัย
เพื่อปูพื้นฐานให้กับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียนและ
สามรถให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาได้และมีอุปกรณ์ 
การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเ น้ือหาวิชาเพื่ อให้
นักศึกษามีปัญหาด้านการเรียนสามารถเรียนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

  1.2 ด้านทักษะในการเรียนจากการศึกษา
พบว่านักศึกษามีความเครียดในระดับปานกลางเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักศึกษาควรได้รับการพัฒนา
ทักษะดังต่อไปน้ีคือส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเน่ืองจากนักศึกษามีอุปสรรคในการอ่านท า
ความเข้าใจภาษาอังกฤษทั้งในการค้นคว้าการวิเคราะห์
วิจารณ์และการน าเสนอรายงานเพื่อให้นักศึกษามีทักษะ
ในการเรียนมากขึ้นมหา วิทยาลัยควรส่ง เสริมและ
สนับสนุนการเรียนในภาษาอังกฤษให้มากขึ้นรวมทั้งเชิญ
วิทยากรหรือผู้ เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษมาให้
ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

  1.3 ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนจาก
การศึกษาพบว่านักศึกษามีความเครียดในระดับปานกลาง
ดั้ง น้ันมหาวิทยาลัยและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องจึงควรจัด
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยให้เอ้ืออ านวยในการเรียน
เช่นสถานที่พักผ่อนควรจัดให้มีจ านวนที่เพียงพอส าหรับ
นักศึกษาการให้บริการของห้องสมุดควรให้มีต าราและ
เอกสารที่ทันสมัยทั้งในประเทศและนอกประเทศและมี
จ านวนที่ เพียงต่อนักศึกษาเพื่อนักศึกษาจะได้ศึกษา
ค้นคว้ามีความรู้ไปพัฒนาประเทศต่อไป 

  1.4 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนจากการศึกษา
พบว่านักศึกษามีความเครียดในระดับปานกลางเพื่อให้นิ
สตมีความสัมพันธ์กับเพื่อนที่ดีขึ้นมหาวิทยาลัยควรมี
กิจกรรมหลักสูตรที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่
รุ่นน้องเพื่อสร้างความสาสามัคคีในหมู่คณะและควรเป็น
กิจกรรมที่เสริมความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีและเหมาะสม
และการมีความสามัคคีที่ดีน้ันเพื่อให้นักศึกษาลดความ
ความเครียดในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนน้อยลง 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีจากสถาบันอ่ืนหรือหลักสูตรอ่ืนๆทั้งที่เป็น
ภาครัฐและเอกชน 
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2.2 ควรศึกษาตัวแปร อ่ืนๆที่ มี ผลต่ อ
ความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเช่นควรศึกษา
ความเครียดของคณะอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย 

2.3 ควรศึกษาความเครียดของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีโดยการเปรียบเทียบกลุ่มศึกษาใน
สถาบันเดียวกันแต่คนล่ะคณะ 

2.4 ควรศึกษาเปรียบเทียบความเครียดของ
นักศึกษาในด้านการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนาในส่วนกลางและวิทยาเขต 
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