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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร

สาขาสาธารณสุขศาสตรช้ันป 3 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาท่ีมีอายุตั้งแต
20 ถึง 22 ป จํานวน 106 คน และเมื่อนํามาคํานวณตามสูตร Taro Yamane ไดคาเทากับ 84 ตัวอยาง เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และไคสแคว (Chi-Square) ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิงมีแนวโนมเกิดความเครียดมากกวาเพศชาย
คิดเปนรอยละ 94.22 มีอายุ 21 ป คิดเปนรอยละ 61.91 สถานภาพของนักศึกษาคือ โสด คิดเปนรอยละ 98.81 และ
สวนใหญไมมีรายได คิดเปนรอยละ 70.22 แบบสอบถามท่ีประเมินสถานการณท่ีเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียด ไดแก
สาเหตุจากความขัดแยงของสมาชิกในครอบครัว สาเหตุจากการเรียน และสาเหตุจากขอบังคับจากสถานศึกษา
ผลการศึกษาพบวาสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียด ไดแก สาเหตุจากขอบังคับสถานศึกษา และ สาเหตุจากการเรียน โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.93 และ 2.63 ตามลําดับ และสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียดท่ีพบนอยท่ีสุดคือ สาเหตุจากความขัดแยง
ของสมาชิกในครอบครัว โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.79 และพบวาปจจัยสวนบุคคลไมมีความสัมพันธกับสถานการณท่ีเปน
สาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: สาเหตุความเครียด นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร แบบสอบถาม

ABSTRACT
The objective of this research was to investigate causes that affected stress for students who

were studying in the Public Health program during their third year of study at Chalermkarnchana
University, Srisaket. The sampling population consisted of 106 students. Their ages were between 20-
22 years old. Taro Yamane formula was used for calculating the number of the sampling population
which yielded a figure of 84. Questionnaires were used as research instrument. The collected data
was descriptively analyzed which showed figures in mean, percentage, standard deviation and Chi-
square.  Results of the study revealed that female students had a tendency to become more
stressful than male students (94 %). Most of the students were 21 years of age (61.9 %), single (98.8
%), and had some kind of income (70.2 %). Questionnaires used for analyzing situations which could
cause stress focused on aspects of frictions among family members, environments associated with
their study, and regulations imposed by their university. Results of this part of the research study

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 140 ~

สาเหตุความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตรชั้นป 3
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จงัหวัดศรีสะเกษ

Investigate causes that affected stress for students who were studying in the Public
health program during third year of study at Chalermkarnchana university, Sisaket

อัสฟญา หะยดีาโอะ1* พิมพพรรณ ฉัตรชินรัตน1 เสาวลักษณ หีบแกว1 ฐณิชา สาลีพันธ2
1มหาวิทยาลัยเฉลมิกาญจนา 333 หมู 13 ตําบลชางซาย อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

2มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 99 หมู 6 ตําบลโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
E-mail: tanickc@yahoo.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร

สาขาสาธารณสุขศาสตรช้ันป 3 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาท่ีมีอายุตั้งแต
20 ถึง 22 ป จํานวน 106 คน และเมื่อนํามาคํานวณตามสูตร Taro Yamane ไดคาเทากับ 84 ตัวอยาง เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และไคสแคว (Chi-Square) ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิงมีแนวโนมเกิดความเครียดมากกวาเพศชาย
คิดเปนรอยละ 94.22 มีอายุ 21 ป คิดเปนรอยละ 61.91 สถานภาพของนักศึกษาคือ โสด คิดเปนรอยละ 98.81 และ
สวนใหญไมมีรายได คิดเปนรอยละ 70.22 แบบสอบถามท่ีประเมินสถานการณท่ีเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียด ไดแก
สาเหตุจากความขัดแยงของสมาชิกในครอบครัว สาเหตุจากการเรียน และสาเหตุจากขอบังคับจากสถานศึกษา
ผลการศึกษาพบวาสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียด ไดแก สาเหตุจากขอบังคับสถานศึกษา และ สาเหตุจากการเรียน โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.93 และ 2.63 ตามลําดับ และสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียดท่ีพบนอยท่ีสุดคือ สาเหตุจากความขัดแยง
ของสมาชิกในครอบครัว โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.79 และพบวาปจจัยสวนบุคคลไมมีความสัมพันธกับสถานการณท่ีเปน
สาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: สาเหตุความเครียด นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร แบบสอบถาม

ABSTRACT
The objective of this research was to investigate causes that affected stress for students who

were studying in the Public Health program during their third year of study at Chalermkarnchana
University, Srisaket. The sampling population consisted of 106 students. Their ages were between 20-
22 years old. Taro Yamane formula was used for calculating the number of the sampling population
which yielded a figure of 84. Questionnaires were used as research instrument. The collected data
was descriptively analyzed which showed figures in mean, percentage, standard deviation and Chi-
square.  Results of the study revealed that female students had a tendency to become more
stressful than male students (94 %). Most of the students were 21 years of age (61.9 %), single (98.8
%), and had some kind of income (70.2 %). Questionnaires used for analyzing situations which could
cause stress focused on aspects of frictions among family members, environments associated with
their study, and regulations imposed by their university. Results of this part of the research study

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 140 ~

สาเหตุความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตรชั้นป 3
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จงัหวัดศรีสะเกษ

Investigate causes that affected stress for students who were studying in the Public
health program during third year of study at Chalermkarnchana university, Sisaket

อัสฟญา หะยดีาโอะ1* พิมพพรรณ ฉัตรชินรัตน1 เสาวลักษณ หีบแกว1 ฐณิชา สาลีพันธ2
1มหาวิทยาลัยเฉลมิกาญจนา 333 หมู 13 ตําบลชางซาย อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

2มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 99 หมู 6 ตําบลโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
E-mail: tanickc@yahoo.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร

สาขาสาธารณสุขศาสตรช้ันป 3 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาท่ีมีอายุตั้งแต
20 ถึง 22 ป จํานวน 106 คน และเมื่อนํามาคํานวณตามสูตร Taro Yamane ไดคาเทากับ 84 ตัวอยาง เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และไคสแคว (Chi-Square) ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิงมีแนวโนมเกิดความเครียดมากกวาเพศชาย
คิดเปนรอยละ 94.22 มีอายุ 21 ป คิดเปนรอยละ 61.91 สถานภาพของนักศึกษาคือ โสด คิดเปนรอยละ 98.81 และ
สวนใหญไมมีรายได คิดเปนรอยละ 70.22 แบบสอบถามท่ีประเมินสถานการณท่ีเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียด ไดแก
สาเหตุจากความขัดแยงของสมาชิกในครอบครัว สาเหตุจากการเรียน และสาเหตุจากขอบังคับจากสถานศึกษา
ผลการศึกษาพบวาสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียด ไดแก สาเหตุจากขอบังคับสถานศึกษา และ สาเหตุจากการเรียน โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.93 และ 2.63 ตามลําดับ และสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียดท่ีพบนอยท่ีสุดคือ สาเหตุจากความขัดแยง
ของสมาชิกในครอบครัว โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.79 และพบวาปจจัยสวนบุคคลไมมีความสัมพันธกับสถานการณท่ีเปน
สาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: สาเหตุความเครียด นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร แบบสอบถาม

ABSTRACT
The objective of this research was to investigate causes that affected stress for students who

were studying in the Public Health program during their third year of study at Chalermkarnchana
University, Srisaket. The sampling population consisted of 106 students. Their ages were between 20-
22 years old. Taro Yamane formula was used for calculating the number of the sampling population
which yielded a figure of 84. Questionnaires were used as research instrument. The collected data
was descriptively analyzed which showed figures in mean, percentage, standard deviation and Chi-
square.  Results of the study revealed that female students had a tendency to become more
stressful than male students (94 %). Most of the students were 21 years of age (61.9 %), single (98.8
%), and had some kind of income (70.2 %). Questionnaires used for analyzing situations which could
cause stress focused on aspects of frictions among family members, environments associated with
their study, and regulations imposed by their university. Results of this part of the research study



วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 141 ~

showed that major causes for students’ stress were as follows: regulations imposed by the university
had an average of 2.93 and environments associated with their study factors posed an average of
2.63 respectively.  Frictions among family members were found to have minimum effect (an average
of 1.79). Individual factors were found to have no statistical significant difference when correlated
with possible causes for stress.
Keywords: causes for stress, students enrolled in Public Health program and Questionnaires

บทนํา
ความเครียดเปนภาวะอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นไดกับ

สิ ่ง ม ีช ีว ิต ทั ้งหลาย เป นภาวะ ที ่ก อ ให เ ก ิดผล ใน
ทางบวกหรือทางลบก็ได ทั้งนี ้ขึ ้นอยู กับสภาพของ
สิ่งมีชีวิตนั้น ๆ วาจะรับรู สถานการณความเครียด
อยางไร หากแสดงการรับรูไปทางลบก็จะเกิดผลเสีย
ตอสิ ่งมีช ีว ิต นั ้น หากรับรู และตระหนักวาผลของ
ความเครียดในทางบวก ก็จะเกิดผลดีมีคุณคาตอชีวิต
แต สิ ่ง ม ีช ีว ิต ทั ้งปว งคว ามย ืนยา วขอ งสิ ่ง ม ีช ีว ิต
มีชวงเวลาจํากัด หรือความทนตอความเครียดจํากัด
ความสามารถในการร ับรู และปร ับต ัวต อภาวะ
ความเครียดก็จะแตกตางกัน (ปาหนัน บุญหลง,
2528:18) ซึ่งความเครียดถือวาเปนปญหาสุขภาพจิต
ที่สําคัญที่สุด เพราะความเครียดทําใหเกิดสิ่งตาง ๆ
ไ ด ม า ก ม า ย ม ีผ ล ก ร ะ ท บ ต อ จ ิต ใ จ ทํ า ใ ห เ ก ิด
ความเครียด (กระทรวงสาธารณสุข, 2540:3) สงผล
ทําใหเกิดความเครียดและปญหาสุขภาพจิตที่เกิด
ขึ้นกับประชากรคนไทย ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะ
นักศึกษาที่ตองแขงขันกัน อันเนื่องมาจากการศึกษา
ในปจจุบัน ทําใหเรามองเห็นความแตกตางทางดาน
หนาที่การงาน อาชีพ ความมั่นคง ชีวิตและชื่อเสียง
ซึ ่งสงผลตอนักศึกษาทําใหเกิดความเครียดทั้งทาง
รางกายและจิตใจ

ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาปญหาสาเหตุความเครียด
แ ล ะ ผ ล ข อ ง ค ว า ม เ ค ร ีย ด ข อ ง น ัก ศ ึก ษ า
คณะสาธารณสุขศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตรชั้น
ป 3 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ
เพื ่อใหน ักศ ึกษาทุกคนที ่เ กี ่ยวของได ตระหนักถึง
ปญหาความเครียดที่เกิดขึ้น เพื่อนําไปเปนแนวทาง
ในการแก ป ญหาก ับความเคร ียดที ่เก ิด ขึ ้นอย า ง

เหมาะสม ถูกวิธี ซึ ่งเปนหนทางที่จะลดผลกระทบ
ตางๆในทางท่ีเสียหายท้ังตอบุคคลและสังคมรอบขาง
ได รวมถึงการทําใหนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร
สาขาสาธารณสุขศาสตรชั้นป 3 มหาวิทยาลัยเฉลิม
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showed that major causes for students’ stress were as follows: regulations imposed by the university
had an average of 2.93 and environments associated with their study factors posed an average of
2.63 respectively.  Frictions among family members were found to have minimum effect (an average
of 1.79). Individual factors were found to have no statistical significant difference when correlated
with possible causes for stress.
Keywords: causes for stress, students enrolled in Public Health program and Questionnaires

บทนํา
ความเครียดเปนภาวะอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นไดกับ
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ซึ ่งสงผลตอนักศึกษาทําใหเกิดความเครียดทั้งทาง
รางกายและจิตใจ

ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาปญหาสาเหตุความเครียด
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ตางๆในทางท่ีเสียหายท้ังตอบุคคลและสังคมรอบขาง
ได รวมถึงการทําใหนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร
สาขาสาธารณสุขศาสตรชั้นป 3 มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ปรับตัวอยู ในสภาพท่ี
สังคมเปลี่ยนแปลงน้ีไดอยางปกติสุข
วัตถุประสงคของการวิจัย

เ พื ่อ ศ ึก ษ า ส า เ ห ต ุที ่ทํ า ใ ห น ัก ศ ึก ษ า ค ณ ะ
สาธารณสุขศาสตรสาขาสาธารณสุขศาสตรชั้นป 3
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ
ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตดานประชากร
ป ร ะ ช า ก ร ที ่ใ ช ใ น ก า ร ศ ึก ษ า ใ น ก า ร แ จ ก

แบบสอบถามครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตรช้ันป 3 มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

2.ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยในครั้งนี้เพื่อที่จะหาสาเหตุความเครียด

ขอ งน ัก ศ ึกษ าค ณะส าธ า ร ณส ุข ศ า สตร  ส า ข า
สาธารณสุขศาสตรชั ้นป 3 มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

3.ตัวแปรท่ีศึกษา
1.3.1 ตัวแปรตน

เพศ อายุ สถานภาพ รายไดรวมตอเดือน
1.3.2 ตัวแปรตาม

สาเหตุความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตรช้ันป 3 มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ
วิธีดําเนินงานวิจัย

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 141 ~

showed that major causes for students’ stress were as follows: regulations imposed by the university
had an average of 2.93 and environments associated with their study factors posed an average of
2.63 respectively.  Frictions among family members were found to have minimum effect (an average
of 1.79). Individual factors were found to have no statistical significant difference when correlated
with possible causes for stress.
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เปนเครื่องมือในการเขาถึงกลุมตัวอยางท่ี
เปนตัวแทนประชากร ท่ีทําการศึกษาโดยผานระเบียบ
วิธีการวิจัยในการหาจํานวนตัวอยางและวิธีการเลือกสุม
ตัวอยางรวมถึงการเลือกเก็บขอมูลและใชวิธีการทาง
สถิติ ในการตรวจสอบสมมติฐานท่ีตั้งข้ึนจากขอมูลท่ี
เก็บรวบรวมดังกลาว สําหรับการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชวิธี
การศึกษามีรายละเอียดดังตอไปน้ี
ประชากรและกลุมตัวอยาง

กลุมนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร สาขา
สาธารณสุขศาสตรช้ันป 3 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
จังหวัดศรีสะเกษ

1.1 กลุมประชากร นักศึกษานักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตรช้ันป 3
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน
ท้ังหมด 106 คน

1.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตรช้ันป 3
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ คํานวณ
โดยสูตร Toro Yamanae ระดับความเช่ือมั่น 95%
หรือระดับความคลาดเคลื่อน ยอมรับได 0.05% เทากับ
84

การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยเปนผูทําการรวบรวมขอมูล

ท้ังหมดดวยตนเอง โดยการดําเนินการดังตอไปน้ี
1.ผูวิจัยทําการหารายช่ือสมาชิกของนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยเฉลิม จังหวัดศรีสะเกษ

2. ผูวิจัยเขาพบนักศึกษาเพ่ือแจกแบบสอบถามท่ี
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือ
ผูวิจัยช้ีแจงวัตถุประสงคของการทําวิจัยและขอความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถาม

3. นักศึกษาไดยินยอมใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม

4.นําขอมูลท่ีไดรับจากการแจกแบบสอบถาม
ท้ังหมดท่ีขอมูลครบถวนมาวิเคราะหขอมูลตามวิธีทาง
สถิติตอไป

วิธีการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

โดยใช
1. สถิติเชิงพรรณนา (Description statistics)
ใหอธิบายขอมูลลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง

ศึกษาท่ีลักษณะดาน เพศ อายุ สถานภาพ รายได สถิติ
ท่ีใชไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. สถิติเชิงวิเคราะห (Analytic Statistics)
หาสาเหตุจากสถานการณท่ีเปนสาเหตุกอใหเกิด

ความเครียด ไดแก สาเหตุจากความขัดแยงของสมาชิก
ในครอบครัว สาเหตุจากการเรียน สาเหตุจากขอบังคับ
สถานศึ กษา  ส ถิ ติ ท่ี ใ ช ไ ด แ ก  ร อยละ  ค า เ ฉลี่ ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคลกับสถานการณสาเหตุความเครียดของนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตรโดยใชสถิติโดยใชสถิติ ไคสแคว
(Chi-Square)

ประเมินสถานการณ ท่ี เปนสาเหตุกอให เ กิด
ความเครียดในระดับตางๆ 5 ระดับ คือ
1 กอใหเกิดความเครียดนอยท่ีสุด 1 คะแนน
2 กอใหเกิดความเครียดเพียงเล็กนอย 2 คะแนน
3 กอใหเกิดความเครียดระดับ 3 คะแนน
ปานกลาง
4 กอใหเกิดความเครียดมาก 4 คะแนน
5 กอใหเกิดความเครียดมากท่ีสุด 5 คะแนน

การแปลผลแบบสอบถามสาเหตุ ท่ีกอใหเกิด
ความเครียด

เกณฑในการแปลผลคะแนนสาเหตุท่ีกอใหเกิด
ความเครียดเมื่อไดคะแนนครบทุกขอแลว นําคะแนน
ของผูตอบแตละคนมารวมกัน แลวหาคาเฉลี่ยใช
หลักการ แปลผลคาเฉลี่ยในการใหความหมายคะแนน
เฉลี่ยสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียด (ประคอง กรรณ
สูต.2542: 108) ดังน้ีคะแนนเฉลี่ย การแปลความหมาย

4.50 - 5.00 มีความสัมพันธกอใหเกิด
ความเครียดในระดับสูงมากท่ีสุด
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เปนเครื่องมือในการเขาถึงกลุมตัวอยางท่ี
เปนตัวแทนประชากร ท่ีทําการศึกษาโดยผานระเบียบ
วิธีการวิจัยในการหาจํานวนตัวอยางและวิธีการเลือกสุม
ตัวอยางรวมถึงการเลือกเก็บขอมูลและใชวิธีการทาง
สถิติ ในการตรวจสอบสมมติฐานท่ีตั้งข้ึนจากขอมูลท่ี
เก็บรวบรวมดังกลาว สําหรับการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชวิธี
การศึกษามีรายละเอียดดังตอไปน้ี
ประชากรและกลุมตัวอยาง

กลุมนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร สาขา
สาธารณสุขศาสตรช้ันป 3 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
จังหวัดศรีสะเกษ

1.1 กลุมประชากร นักศึกษานักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตรช้ันป 3
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน
ท้ังหมด 106 คน

1.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตรช้ันป 3
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ คํานวณ
โดยสูตร Toro Yamanae ระดับความเช่ือมั่น 95%
หรือระดับความคลาดเคลื่อน ยอมรับได 0.05% เทากับ
84

การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยเปนผูทําการรวบรวมขอมูล

ท้ังหมดดวยตนเอง โดยการดําเนินการดังตอไปน้ี
1.ผูวิจัยทําการหารายช่ือสมาชิกของนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยเฉลิม จังหวัดศรีสะเกษ

2. ผูวิจัยเขาพบนักศึกษาเพ่ือแจกแบบสอบถามท่ี
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือ
ผูวิจัยช้ีแจงวัตถุประสงคของการทําวิจัยและขอความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถาม

3. นักศึกษาไดยินยอมใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม

4.นําขอมูลท่ีไดรับจากการแจกแบบสอบถาม
ท้ังหมดท่ีขอมูลครบถวนมาวิเคราะหขอมูลตามวิธีทาง
สถิติตอไป

วิธีการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

โดยใช
1. สถิติเชิงพรรณนา (Description statistics)
ใหอธิบายขอมูลลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง

ศึกษาท่ีลักษณะดาน เพศ อายุ สถานภาพ รายได สถิติ
ท่ีใชไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. สถิติเชิงวิเคราะห (Analytic Statistics)
หาสาเหตุจากสถานการณท่ีเปนสาเหตุกอใหเกิด

ความเครียด ไดแก สาเหตุจากความขัดแยงของสมาชิก
ในครอบครัว สาเหตุจากการเรียน สาเหตุจากขอบังคับ
สถานศึ กษา  ส ถิ ติ ท่ี ใ ช ไ ด แ ก  ร อยละ  ค า เ ฉลี่ ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคลกับสถานการณสาเหตุความเครียดของนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตรโดยใชสถิติโดยใชสถิติ ไคสแคว
(Chi-Square)

ประเมินสถานการณ ท่ี เปนสาเหตุกอให เ กิด
ความเครียดในระดับตางๆ 5 ระดับ คือ
1 กอใหเกิดความเครียดนอยท่ีสุด 1 คะแนน
2 กอใหเกิดความเครียดเพียงเล็กนอย 2 คะแนน
3 กอใหเกิดความเครียดระดับ 3 คะแนน
ปานกลาง
4 กอใหเกิดความเครียดมาก 4 คะแนน
5 กอใหเกิดความเครียดมากท่ีสุด 5 คะแนน

การแปลผลแบบสอบถามสาเหตุ ท่ีกอใหเกิด
ความเครียด

เกณฑในการแปลผลคะแนนสาเหตุท่ีกอใหเกิด
ความเครียดเมื่อไดคะแนนครบทุกขอแลว นําคะแนน
ของผูตอบแตละคนมารวมกัน แลวหาคาเฉลี่ยใช
หลักการ แปลผลคาเฉลี่ยในการใหความหมายคะแนน
เฉลี่ยสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียด (ประคอง กรรณ
สูต.2542: 108) ดังน้ีคะแนนเฉลี่ย การแปลความหมาย

4.50 - 5.00 มีความสัมพันธกอใหเกิด
ความเครียดในระดับสูงมากท่ีสุด
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เปนเครื่องมือในการเขาถึงกลุมตัวอยางท่ี
เปนตัวแทนประชากร ท่ีทําการศึกษาโดยผานระเบียบ
วิธีการวิจัยในการหาจํานวนตัวอยางและวิธีการเลือกสุม
ตัวอยางรวมถึงการเลือกเก็บขอมูลและใชวิธีการทาง
สถิติ ในการตรวจสอบสมมติฐานท่ีตั้งข้ึนจากขอมูลท่ี
เก็บรวบรวมดังกลาว สําหรับการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชวิธี
การศึกษามีรายละเอียดดังตอไปน้ี
ประชากรและกลุมตัวอยาง

กลุมนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร สาขา
สาธารณสุขศาสตรช้ันป 3 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
จังหวัดศรีสะเกษ

1.1 กลุมประชากร นักศึกษานักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตรช้ันป 3
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน
ท้ังหมด 106 คน

1.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตรช้ันป 3
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ คํานวณ
โดยสูตร Toro Yamanae ระดับความเช่ือมั่น 95%
หรือระดับความคลาดเคลื่อน ยอมรับได 0.05% เทากับ
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยเปนผูทําการรวบรวมขอมูล

ท้ังหมดดวยตนเอง โดยการดําเนินการดังตอไปน้ี
1.ผูวิจัยทําการหารายช่ือสมาชิกของนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยเฉลิม จังหวัดศรีสะเกษ

2. ผูวิจัยเขาพบนักศึกษาเพ่ือแจกแบบสอบถามท่ี
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือ
ผูวิจัยช้ีแจงวัตถุประสงคของการทําวิจัยและขอความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถาม

3. นักศึกษาไดยินยอมใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม

4.นําขอมูลท่ีไดรับจากการแจกแบบสอบถาม
ท้ังหมดท่ีขอมูลครบถวนมาวิเคราะหขอมูลตามวิธีทาง
สถิติตอไป

วิธีการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

โดยใช
1. สถิติเชิงพรรณนา (Description statistics)
ใหอธิบายขอมูลลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง

ศึกษาท่ีลักษณะดาน เพศ อายุ สถานภาพ รายได สถิติ
ท่ีใชไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. สถิติเชิงวิเคราะห (Analytic Statistics)
หาสาเหตุจากสถานการณท่ีเปนสาเหตุกอใหเกิด

ความเครียด ไดแก สาเหตุจากความขัดแยงของสมาชิก
ในครอบครัว สาเหตุจากการเรียน สาเหตุจากขอบังคับ
สถานศึ กษา  ส ถิ ติ ท่ี ใ ช ไ ด แ ก  ร อยละ  ค า เ ฉลี่ ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคลกับสถานการณสาเหตุความเครียดของนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตรโดยใชสถิติโดยใชสถิติ ไคสแคว
(Chi-Square)

ประเมินสถานการณ ท่ี เปนสาเหตุกอให เ กิด
ความเครียดในระดับตางๆ 5 ระดับ คือ
1 กอใหเกิดความเครียดนอยท่ีสุด 1 คะแนน
2 กอใหเกิดความเครียดเพียงเล็กนอย 2 คะแนน
3 กอใหเกิดความเครียดระดับ 3 คะแนน
ปานกลาง
4 กอใหเกิดความเครียดมาก 4 คะแนน
5 กอใหเกิดความเครียดมากท่ีสุด 5 คะแนน

การแปลผลแบบสอบถามสาเหตุ ท่ีกอใหเกิด
ความเครียด

เกณฑในการแปลผลคะแนนสาเหตุท่ีกอใหเกิด
ความเครียดเมื่อไดคะแนนครบทุกขอแลว นําคะแนน
ของผูตอบแตละคนมารวมกัน แลวหาคาเฉลี่ยใช
หลักการ แปลผลคาเฉลี่ยในการใหความหมายคะแนน
เฉลี่ยสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียด (ประคอง กรรณ
สูต.2542: 108) ดังน้ีคะแนนเฉลี่ย การแปลความหมาย

4.50 - 5.00 มีความสัมพันธกอใหเกิด
ความเครียดในระดับสูงมากท่ีสุด
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3.50 - 4.49 มีความสัมพันธกอใหเกิด
ความเครียดในระดับสูงมาก

2.50 - 3.49 มีความสัมพันธกอใหเกิด
ความเครียดในระดับปานกลาง

1.50 - 2.49 มีความสัมพันธกอใหเกิด
ความเครียดในระดับนอย

1.00 - 1.49 มีความสัมพันธกอใหเกิดความเครียด
ในระดับนอยท่ีสุด
สรุปผลการวิจัย

1. ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา
ผลการศึกษาพบวานักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง
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ระดับ ปานกลาง รองลงมาคือ สาเหตุจากการเรียนอยู
ในระดับปานกลาง และ สาเหตุจากความขัดแยงของ
สมาชิกในครอบครัวอยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.93, 2.63 และ 1.79 ตามลําดับ

3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
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มหา วิทยาลั ย เฉลิมกาญจนา  พบว า  เพศ อายุ
สถานะภาพการสมรสรายได ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชสารเคมีทาง โดยเพศ มีคา x2 =
3.09 อายุมีคา x2 = 4.08 เทากับ สถานะภาพการ
สมรส มีคา x2 = 1.22 รายได มีคา x2 = 20.53
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2.93 ตามลําดับซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรศ. ระวิว
รรณ แสงฉาย และคณะ ศึ กษาปจจัย ท่ีมีผลตอ
ความเครียดของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวา ระดับความเครียด
ของนักศึกษา สวนใหญมีระดับความเครียดอยู ใน
เกณฑปกติ จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ53.8

2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคลกับ สถานการณ ท่ี เปนสาเหตุ ท่ีกอให เ กิด
ความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร
มหา วิทยาลั ย เฉลิมกาญจนา  พบว า เพศ  อายุ
สถานะภาพการสมรสรายได ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชสารเคมีทาง โดยเพศ มีคา x2 = 3.09
อายุมีคา x2 = 4.08 เทากับ สถานะภาพการสมรส มีคา
x2 = 1.22 รายได มีคา x2 เทากับ 20.53 ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ชิสาพัชร ชูทอง(2560) ศึกษาระดับ
ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษา
ในรายวิชาวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง พบวา การศึกษาความสัมพันธระดับ
ความเครียดของนักศึกษาจําแนกตาม เพศ อายุ คณะ
เกรดเฉลี่ยสะสม สถานท่ีพักอาศัยขณะศึกษา อาชีพ
ของผูปกครอง และรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน
ไมมีความสัมพันธกับระดับความเครียดของนักศึกษา
ตรงกับผลการศึกษาเรื่อง ความเครียดของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาท่ี
พบวา เพศท่ีแตกตางกันมีระดับความเครียดโดยรวมท่ี
ไมแตกตางกัน (ผกากรอง, 2557) และผลการศึกษาน้ี
พบวา นักศึกษาท่ีมีสาขาวิชาและรูปแบบการเลี้ยงดูมี
ค ว ามสั ม พันธ ทา งบวกระดั บต่ํ า ม าก กับร ะดั บ
ความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาเรื่อง ปจจัยทํานายความเครียด
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ท่ีพบวา
สัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกลชิดมี
ความสัมพันธทางบวกกับความเครียด (ทัศนา, 2553)
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ผลการศึกษาคนควาครั้งน้ี สามารถนํามา

ประกอบเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญใหแกหนวยงานท่ี
เก่ียวของ อาทิ ผูบริหาร อาจารยผูสอน อาจารยท่ีปรึกษา
เพ่ือไดรับทราบถึงสถานการณการเกิดความเครียดของ
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร สาขาสาธารณสุข
ศาสตรช้ันป 3 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะ
เกษ และเปนขอมูลพ้ืนฐานในการทําความเขาใจมุมมอง
อารมณความรูสึก และเหตุผลของนักศึกษามากยิ่งข้ึน

1.2 ขอมูลจากการศึกษาครั้งน้ี สามารถนําไป
ประกอบการปรับเปลี่ยนกลยุทธการจัดการดานตางๆท่ี
จะชวยเสริมสรางความสุขเพ่ิมข้ึนใหกับนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร   สาขาสาธารณสุขศาสตรช้ันป 3
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ไมวาจะ
เปนดานการเสริมสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน
ท่ีอบอุน ผอนคลาย และสอดคลองกับความเปนจริงท่ี
เกิดข้ึน การวางแผนในการสงเสริม ปองกัน และ
เฝาระวังปญหาท่ีอาจเกิดความเครียดของนักศึกษา
การปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเอ้ืออํานวย
ตอการเรียนรู

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย
2.1 ควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีจะชวยเสริมสราง

ความสุขและลดความเครียดในกลุมนักเรียน นักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร หรือนักศึกษากลุมอ่ืนๆ

2.2 ควรศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการชีวิตให
มีความสุขในวัยเรียนอาทิดานทัศนคติ หรือมุมมองทาง
วิชาชีพ ดานความคาดหวัง ดานครอบครัว ดานกายภาพ
หรือดานสุขภาพจิต เพ่ือมุงพัฒนานักศึกษาใหรูจักการ
บริหารจัดการความเครียดอยางสรางสรรคและเปนระบบ
บรรณานุกรม
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ผลการศึกษาคนควาครั้งน้ี สามารถนํามา

ประกอบเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญใหแกหนวยงานท่ี
เก่ียวของ อาทิ ผูบริหาร อาจารยผูสอน อาจารยท่ีปรึกษา
เพ่ือไดรับทราบถึงสถานการณการเกิดความเครียดของ
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร สาขาสาธารณสุข
ศาสตรช้ันป 3 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะ
เกษ และเปนขอมูลพ้ืนฐานในการทําความเขาใจมุมมอง
อารมณความรูสึก และเหตุผลของนักศึกษามากยิ่งข้ึน

1.2 ขอมูลจากการศึกษาครั้งน้ี สามารถนําไป
ประกอบการปรับเปลี่ยนกลยุทธการจัดการดานตางๆท่ี
จะชวยเสริมสรางความสุขเพ่ิมข้ึนใหกับนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร   สาขาสาธารณสุขศาสตรช้ันป 3
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ไมวาจะ
เปนดานการเสริมสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน
ท่ีอบอุน ผอนคลาย และสอดคลองกับความเปนจริงท่ี
เกิดข้ึน การวางแผนในการสงเสริม ปองกัน และ
เฝาระวังปญหาท่ีอาจเกิดความเครียดของนักศึกษา
การปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเอ้ืออํานวย
ตอการเรียนรู

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย
2.1 ควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีจะชวยเสริมสราง

ความสุขและลดความเครียดในกลุมนักเรียน นักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร หรือนักศึกษากลุมอ่ืนๆ

2.2 ควรศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการชีวิตให
มีความสุขในวัยเรียนอาทิดานทัศนคติ หรือมุมมองทาง
วิชาชีพ ดานความคาดหวัง ดานครอบครัว ดานกายภาพ
หรือดานสุขภาพจิต เพ่ือมุงพัฒนานักศึกษาใหรูจักการ
บริหารจัดการความเครียดอยางสรางสรรคและเปนระบบ
บรรณานุกรม
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