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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการความเครียดของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1-4 สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จําแนก
ตามเพศ อายุ สถานภาพ และเกรดเฉล่ีย ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1-4 
สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก จํานวน 128 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามท่ีผวูจิยัสรางข้ึนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก t-test และ F-test (ANOVA)
 ผลการวิจัย พบวา 1) การจัดการความเครียดของนักศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ดังนี้ ดานการกําหนดเปาหมายและใหขอมูลยอนกลับ ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ตางๆ และดานการใหนักศึกษามีสวนรวมตามลําดับ 2) ผลการเปรียบเทียบการจัดการความเครียดของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปที่ 1-4 สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียจําแนกตาม เพศ อายุ 
และสถานภาพ โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันโดยมีนยัสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ยกเวนดานเกรดเฉลีย่แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 ดงัน้ันนักศึกษาควรใหความสาํคัญกบัการจดัการความเครยีด เพราะจะสามารถชวยใหนกัศึกษาสามารถแกไข
ปญหา เพ่ือลดความเครยีดทีเ่กิดข้ึน โดยการใชประสบการณในชวีติประจาํวนั การเรยีนร ูเพ่ือปรบัใหรางกายและจติใจ
เขาสภูาวะปกติเปดโอกาสใหนกัศึกษาไดแสดงความคิดเห็นควรมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย ซึง่จะนําไป
สูการจัดการความเครียดไดอยางมีประสิทธิภาพ

คําสําคัญ : การจัดการความเครียด สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก
 
Abstract
 This research is a survey research. The purposes were to study and compare stress manage-
ment of the 1st -4th year undergraduate students in Retail Business Management, Faculty of Business 
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Administration, College of Asian Scholars. They were classified by sexes, age, status and GPA. 
The number of the population was 128 students. Data collected were questionnaires developed by 
the researchers using Rating Scale. Statistics used in data analysis were t-test and F-test (ANOVA).
 According to the research, it was found that the stress management of the overall students 
and individual students were at a high level. 1) The sequences of 3 managements were targeting 
and providing feedback, the recreational activities and student involvement respectively. 
2) The comparative study of student stress management was classified by sex, age and status. The 
overall and the individual aspects were not significantly different. The statistical significance was at 
the 0.05. Except for the average GPA, the difference was statistically significant at the level of 0.05.
 Thus the students should focus on to the stress management because they can help the 
students to solve problems. The ways to reduce the stress were using the experience in daily life, 
learning to adjust to the body and mind to be normal and the giving chances to the students in 
expressing their ideas. There should be provided activities promoting exercises. These will lead to 
effective stress management.

Keywords : Stress Management, Retail Business Management

บทนํา
 ความเครยีดเปนสภาวะทางจติใจ สามารถเกดิได
กับคนทุกเพศทุกวัยและทุกกลุมอาชีพโดยเฉพาะใน
สถานการณปจจุบันท่ีมีความกาวหนาทางเทคโนโลยี
มีการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและเศรษฐกิจอยาง
รวดเร็ว การดํารงชีวิตในสังคมที่ตองเรงรีบและมีการ
แขงขันกันอยางรุนแรงทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคใน
การดํารงชีวิตมากขึ้น ประกอบกับการขาดการพักผอน
หยอนใจหรือประกอบกิจกรรมนันทนาการตางๆ โดย
เฉพาะนสิิต นักศึกษาในระดบัอดุมศกึษาทีเ่รยีนอยางหนัก
และตองพัฒนาบคุลกิภาพดวยการทาํกจิกรรมตางๆ ทําให
ชีวิตขาดความสมดุลและเกิดความเครียด (Stress) ทาง
จิตใจ ความเครียดเปนตัวกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ขึน้ท้ังทางดานจติใจ และรางกายโดยเฉพาะทางดานจติใจ
จะแสดงออกในหลายรูปแบบ  เช น  ความกดดัน 
ความคับของใจความขัดแยง และความวิตกกังวล เปนตน 
(วิศิษฐ วัชรเทวินทรกุล. 2546 : 7)
 การศกึษาในระดบัอุดมศกึษาเปนชวงทีน่กัศกึษา
ตองใชกระบวนการคิดวิเคราะห รวมท้ังนักศึกษายังตอง

ปรับตวัใหเขากับสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย หรอื
วทิยาลยั ซึง่การปรบัตวันัน้มผีลตอความเครยีดของบคุคล 
การดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยนักศึกษา
ตองมีการปรับตัวหลายประการ เชน การรับนองใหม 
การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย การ
เปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัย นอกจากนี้สภาพแวดลอมของ
นักศึกษาไมวาจะสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ครอบครัว
และกลุมเพ่ือน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหนักศึกษาเกิด
ภาวะความเครียดไดสาเหตุเหลานีจ้ะสงผลตอสภาพจิตใจ 
ทําใหผลการเรียนต่ําลงจนตองพักการเรียน หรือพนสภาพ
นสิติ หรอืเกดิพฤตกิรรมไมพงึประสงค เชน การตดิสิง่เสพ
ตดิ ปญหาการขายบรกิารทางเพศ รวมทัง้การทาํลายชวีติ
ตนเองดวย ซึ่งในการศึกษาสาเหตุความเครียดของนิสิต 
นกัศกึษาระดับอุดมศึกษาปจจัยทีอ่าจจะเปนสวนสาํคญัท่ี
สงผลตอความเครยีดของนกัศกึษา (กรมสุขภาพจติ, 2542 
: 3) การจัดการความเครียด (Stress Management) 
จึงเปนส่ิงสําคัญในการจัดการความเครียดของนักศึกษา 
ในสถานการณเดียวกันบุคคลจะมีระดับความเครียด
แตกตางกนัไปตามการรบัรซูึง่ในการประเมนิสภาวะการณ
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ที่กดดันตางๆ วาคุกคามตอรางกายและจิตใจหรือไมมาก
นอยเพียงใดน้ันขึ้นอยูปจจัยความแตกตางของแตละ
บุคคล
 ดังน้ันความเครียดจึงเปนภาวะจิตใจที่นักศึกษา
กําลังเผชิญปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนปญหาในตัวบุคคล
หรือนอกตัวบุคคล เปนปญหาทีเ่กดิขึน้หรอืคาดวาจะเกิด
ขึ้นจะเปนปญหาท่ีมาจากความผิดปกติทางรางกายหรือ
ความผิดปกติทางจิตใจ ความเครียดเปนความรูสึกท่ีไม
สบายใจไมพอใจเหมือนจิตใจถูกบังคับใหเผชิญกับสิ่งเรา 
ทําใหเกิดความแปรปรวนทั้งทางรางกาย และจิตใจ
 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เปนสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในจังหวัดขอนแกน โดยเร่ิมดําเนินการสอนใน
ปการศึกษา 2545 เปดดําเนินการสอนในระดับปริญญา
โท หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ 7 สาขาวิชา ประกอบดวย 1. สาขา
คอมพวิเตอรธรุกจิ หลกัสูตร 4 ป 2. สาขาการจดัการทัว่ไป 
หลักสูตร 4 ป 3. สาขาการบัญชี หลักสูตร 4 ป 4. สาขา
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตร 4 ป 5. สาขา
การตลาด หลกัสตูร 4 ป 6. สาขาการจัดการธุรกิจคาปลกี 
หลักสูตร 4 ป 7. สาขาการจัดการธุรกิจกีฬา หลักสูตร 
4 ป 2. คณะนิติศาสตร (สาขาวิชานิติศาสตร) หลักสูตร 
4 ป  3. คณะศิลปศาสตร  (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตร 4 ป  4. คณะพยาบาลศาสตร  สาขาวิชา 
การพยาบาลและการผดุงครรภ  หลักสูตร 4 ป  5. 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและสาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย, 2559 : เว็บไซต) 
 สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะบริหารธุรกิจ
วทิยาลยับัณฑติเอเซยี เร่ิมดาํเนนิการจัดการเรยีนการสอน
เมื่อป พ.ศ.2552 โดยเกิดจากความรวมมือทางวิชาการ
ของวทิยาลยับัณฑติเอเซียและสถาบนัการจัดการปญญาภิวฒัน 
ในเครือบริษัทซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของตลาดแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือผลิตบัณฑิตทางดานการจัดการธุรกิจคาปลีกใหมี
ความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณทางดาน
การจัดการธุรกิจคาปลีก ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ผลิตบัณฑิตท่ีมีบุคลิกภาพที่ดี สามารถปรับตัวใหเขากับ
สังคมได มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดกวางไกล
มีทักษะในการแกปญหา และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและการแขงขนัทางธุรกิจ
ในปจจุบัน
 นักศึกษาสวนใหญมีภาวะเครียดเกิดข้ึน ซ่ึงอาจ
เกดิปจจัยในดานตางๆ ผูวจัิยและคณะจึงสนใจท่ีจะศึกษา
การจัดการความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปที่ 1-4 สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก สังกัดสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแกน เพ่ือเปนขอสนเทศ
ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเกี่ยวกับการ
จัดการความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 
1-4สาขาการจดัการธรุกจิคาปลกี สังกดัสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชนในจังหวัดขอนแกน ในจังหวัดขอนแกนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาการจดัการความเครยีดของนกัศึกษา
ระดับปรญิญาตรชีัน้ปที ่1-4 สาขาการจดัการธรุกิจคาปลกี 
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
 2.  เพือ่เปรียบเทยีบการจัดการความเครียดของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 1-4 สาขาการจัดการ
ธุรกิจคาปลีก คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และเกรดเฉลี่ยที่แตกตางกัน

สมมติฐานการวิจัย
 1. เพศท่ีแตกตางกนัมีผลตอการจัดการความเครียด
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1-4 สาขาการ
จัดการธุรกิจคาปลีก คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย
 2. อายุ ท่ีแตกต างกันมีผลต อการจัดการ
ความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1-4 
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สาขาการจดัการธรุกจิคาปลกี คณะบรหิารธรุกจิ วทิยาลยั
บัณฑิตเอเซีย
 3.  เกรดเฉล่ียที่แตกตางกันมีผลตอการจัดการ
ความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1-4 
สาขาการจดัการธรุกจิคาปลกี คณะบรหิารธรุกจิ วทิยาลยั
บัณฑิตเอเซีย

วิธีดําเนินการวิจัย
 1.  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชากร 
ที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 
1-4 สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะบริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย รวมทั้งส้ิน 128 คน
 2.  เคร่ืองมือใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่งสรางตามวัตถุประสงคและกรอบ
แนวคิดท่ีกําหนดขึ้น โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
   ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก ในวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) จํานวน 5 ขอ ประกอบดวย เพศ 
อายุ สถานภาพ เกรดเฉลี่ย 
   ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการ
ความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย จํานวน 30 ขอ
 3.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดวยการหา
คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) t-test และ F-test (Anova)

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิการวจิยัและผลงานวิจยั
ที่เกี่ยวของ
 ความเครียด มีอยูหลายชนิดข้ึนอยูกับวาเราจะ
สามารถจําแนกชนิดของความเครียดเหลาน้ันไดโดยใช
เกณฑใด ซึง่ไดมีผูจาํแนกชนดิของความเครยีดออกไปตาม
ลักษณะ ดังนี้
 1.  ชนิดของความเครียด (สุพานี สฤษฎวานิช. 
2552 : 385-386)

  1.1 Eustress หรือ Constructive Stress 
จะเกิดขึ้นเมื่อคนเรามีความเครียดท่ีอยูในระดับที่ไมมาก
จนเกินไป มีความเครียดเล็กนอยจะทําใหเกิดผลในเชิง
บวก คือมีพลัง มีความกระตือรือรน กระฉับกระเฉง 
มีความขยันขึ้น นักกีฬา นักธุรกิจ รวมท้ังควรมี Eustress 
จะไดต้ังใจอานหนังสือ ต้ังใจทบทวนความรู เปนตน เพ่ือ
ชวยใหมีความกระตือรือรนที่จะทํางานใหดีที่สุด
  1.2 Distress หรอื Destructive Stress เปน
ความเครียดที่มีมากจนเกินไปซึ่งสงผลลบตอบุคคลนั้นๆ 
เชน ทําใหความดันสูงข้ึน ปวดศีรษะมาก มึน หมดพลัง 
และมีปญหาในทางพฤติกรรมตางๆ เกิดขึ้น
   เซลเย (วนิดา รัตนมงคล. 2542 : 32 ; 
อางอิงมาจาก Selye. 1974 : 31-64) ไดกลาวถึงทฤษฎี
ความเครียดของ เซลี (Selye’Stress Theory) วา เม่ือ
รางกายถูกสิ่งที่มาคุกคาม (Stressors) จะทําใหเกิด
ความเครียด ซึ่งอาจเปนทั้งสิ่งที่ดีและไมดีจะทําความ
สมดุลของรางกายเปล่ียนแปลงไป และจะเกิดการตอบ
สนอง ทําใหมีการเปล่ียนแปลงทางดานสรีระวิทยาและ
ชีวเคมีของรางกาย การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้น เรียกวา การปรับตัว และไดแบงปฏิกิริยาของ
รางกายที่ตอตานความเครียดได 3 ระยะ ดังนี้
   1.  ระยะสัญญาณอันตราย (Alarm 
Reaction) เปนระยะเร่ิมตนของการมีปฏิกิรยิาตอบสนอง
ตอสิ่งที่มาคุกคาม ซ่ึงเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น 
   2.  ระยะตอตาน (Stage of Resistance)
เปนระยะทีม่กีารปรบัตวัอยางแทจริงเพ่ือตอสคูวามเครยีด
อาการจะดีข้ึนหรือหายไป แตถาภาวะความเครียดยัง
รุนแรงรางกายไมสามารถตอตานได รางกายก็จะสูญเสีย
การปรับตัวอีกก็จะเขาสูระยะตอไป
   3.  ระยะหมดกําลงั (Stage of Exhausion)
เปนระยะท่ีมีการปรับตัวเปนครั้งสุดทายหรือไมสามารถ
ปรบัตวัไดเนือ่งจากมีความเครียดสูงรุนแรงและนานเกินไป
รางกายจะออนแอลงและเกดิอนัตรายถงึชวีติเพราะกลไก
การปรับตัวลมเหลวลงนั่นเอง
   การจัดการความเครียด  (Stress 
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Management) หมายถึง การท่ีนักศึกษามีแนวทางหรือ
การดําเนินการใดๆ เพื่อเปนหนทางท่ีจะนําไปสูการแกไข
ปญหาเพ่ือลดความเครียดท่ีเกิดข้ึน โดยการใชประสบการณ
ในชีวติประจําวนั การเรียนรู เพ่ือปรับใหรางกายและจิตใจ
เขาสูภาวะปกติ ประกอบดวย
   1. การกําหนดเปาหมาย และใหขอมลู
ยอนกลับ (Targeting and Provide Feedback) หมายถึง
การทีน่กัศกึษามแีนวทางการกาํหนดสิง่ทีต่องการในอนาคต
และผลสะทอนจากการปฏิบัติงาน ใหความสําคัญกับ
ผลงานเพ่ือสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จใหความสําคัญ
กับงานที่ไดรับมอบหมายมุงเนนใหมีการวางแผนการ
ทํางานท่ีครบถวนและสมบูรณประเมินเพ่ือนในหองหรือ
ครูผูสอนเพ่ือจะไดขอมูลยอนกลับเพ่ือนํามาแกไขเปด
โอกาสใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นเพ่ือแลกเปล่ียนแนว
ความคิดซึ่งกันและกัน
   2.  การออกแบบงานใหม (New Design)
หมายถึง การท่ีนกัศกึษามีแนวทางกระบวนการสรางงาน 
โดยการจัดสรรงานแตละงานไปใหกับคนแตละคน หรือ
แตละกลมุ โดยมวีตัถุประสงคเพ่ือสรางความพอใจในการ
ทํางาน และใหผลการปฏิบัติงานสูงข้ึนมีความคิดในการ
สรางสรรคงานเพื่อใหไดประสบการณใหมๆอยูเสมอมี
การนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการสืบคนขอมูล 
   3.  การสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวม 
(Students to take part) หมายถึง การที่นักศึกษามี
แนวทางกระบวนการทีน่กัศกึษาหรอืผทูีเ่กีย่วของมโีอกาสได
เขารวมในการรับรู เรียนรู ทาํความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ 
รวมเสนอปญหาประเด็นที่สําคัญท่ีเก่ียวของรวมคิด
แนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตดัสนิใจ
นกัศกึษามสีวนรวมในการอบรม สมัมนา มกีารเสนอความ
คิดเห็นในการจัดกิจกรรมตางๆ สงเสริมการตัดสินใจรวม
กนัเพือ่ใหเกดิความคดิรเิริม่สรางสรรคงานใหมๆ สงเสรมิ
ใหมีการบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด สงเสริม
ใหมีการจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานตางๆ 
   4.  การจดัโครงการออกกาํลังกาย (The  
Exercise Program) หมายถึง การจัดอุปกรณ เครื่องมือ 

และโปรแกรมตางๆ เพือ่ใหนักศกึษามสุีขภาพรางกายแข็งแรง
เชน จัด Fitness Center จัดโปรแกรมสอนและเตน
แอโรบิครวมกัน จะทําใหพนักงานสนุกสนานเพลินเพลิน 
สามัคคีกลมเกลียว และมีรางกายแข็งแรง ซึง่จะเปนรากฐาน
ทําใหจิตใจมีความแข็งแรงไดมีการจัดโครงการออกกําลัง
กายอยางตอเนื่องมีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหกับ
หนวยงาน หรอืบุคคลภายนอก เชน การจดัโปรแกรมสอน
เตนแอโรบิค เกิดความสนุกสนานสามารถนําความรูที่ได
จากเขารวมโครงการไปถายทอดใหแกบุคคลรอบขางได
รับความรูเรื่องการดูแลสุขภาพท่ีถูกตอง เหมาะสม ตาม
แตละชวงอายุ และสัดสวนของรางกาย
   5.  การจดัใหมีคลนิกิใหคาํแนะนาํปรกึษา
(Provide Clinical Advice to Counsel) หมายถึง การ
รณรงคใหเปนเรื่องปกติที่นักศึกษาจะเขาพบและปรึกษา
หารอืกนัได และจดักจิกรรมใหความรใูนเรือ่งความเครยีด
และการบรหิารความเครยีดแกพนกังานมกีารจดักจิกรรม
ใหความรเูรือ่งความเครยีดมกีารจดักจิกรรมบรหิารความเครยีด
มคีวามเขาใจในการจัดการความเครียดไดดวยตนเองอยาง
เหมาะสมสามารถวดัความเครียดไดอยใูนระดบัใดพยายาม
วิเคราะหปญหาเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ดีขึ้น 
   6. การจัดกิจกรรมนันทนาการตางๆ 
(Recreational Activities) หมายถึง การจัดใหกิจกรรม
ใหเหมาะสมกับนักศึกษา เชน งานสังสรรคประจําป 
การจัดการทอดผาปา การสัมมนานอกสถานท่ี เปนตน 
เพือ่ใหทัง้ความรู ความสนุกสนาน เพลิดเพลินอานหนังสอื 
ดูทีวี ฟงเพลงสังสรรคกับเพ่ือนออกกําลังกาย เที่ยวชม
ธรรมชาติกิจกรรมอาสาสมัคร บําเพ็ญประโยชน
   มานพ ชนูลิและคณะ (2550 : บทคัดยอ) 
ไดศึกษาวิธีกาจัดการความเครียดของนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พบวา นักศึกษา
มีความเครียดอยูในระดับปกติรอยละ 51.43 ปจจัย
ที่ทําใหเกิดความเครียดอันดับหนึ่ง คือ กลัวอานหนังสือ
ไมทันรอยละ 89.7 อันดับสอง คือ กลัวทําขอสอบไมได 
รอยละ 89.5 วธิกีารจัดการความเครียดทีใ่ชกันมากอันดบั
หนึง่คอื ดหูนัง ฟงเพลง ดโูทรทศัน รอยละ 97.5 อนัดบัสอง
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คือ ทําจิตใจใหสงบ ยอมรับสถานการณ ปลอยวาง ปลง
ใหได รอยละ 90.2 ปญหาที่ประสบในการจัดการความ
เคียด อนัดับหน่ึง คอื ขีเ้กียจและงวงนอนอยูเสมอ รอยละ 
73.4 เม่ือเปรียบเทียบระดับความเครียดของนักศึกษา
จาํแนกตามปจจัยสวนบคุคล ปญหาดานการเรียน ปญหา
การจราจร ปญหาสภาพแวดลอม พบวาไมมีความแตกตางกนั
สวนการเปรียบเทียบระดับความเครียดของนักศึกษา
จาํแนกตามปญหาการสอบ การคบเพือ่น ความรกั ครอบครวั
สุขภาพจิต ดานการเงิน และดานการงาน พบวา มีระดับ
ความเครียดแตกตางกันอยางมนียัสาํคัญทางสถิติทีร่ะดับ 
0.05 
   Fox และคณะ (2006 : 269 – 292) ได
ศึกษาการจัดการกับความเครียดและพฤติกรรมตอตาน
การปฏิบัติงาน พบวา การรับรูความเครียดและการที่
ไมสามารถจดัการกบัความเครยีดนัน้ไดกอใหเกดิการแสดง
อารมณที่ไมดีออกมาผลท่ีตามมาคือพนักงานมักจะแสดง
พฤตกิรรมตอตานการปฏบัิตงิานการแสดงออกของอารมณ
ในทางบวก สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ ซึ่งแสดงถึงความมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืน และการ
จัดการกับอารมณโดยการแสดงออก เชน การไดระบาย
โดยใชคําพูดใหผูอื่นฟงจะชวยใหพนักงานมีพฤติกรรมใน
การทํางานดีขึ้นและมีสภาพความเปนอยูที่ดี สวนการ
แสดงออกของอารมณในทางลบ สงผลตอพฤติกรรมการ
ทาํงานในองคการ เชน การตอตานและการไมใหความรวมมือ

ผลการวิจัย
 1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 
อายุ 20 ป รองลงมา 22 ป สถานภาพโสด เกรดเฉลี่ย 
มากกวา 3.00 รองลงมา มากกวา 2.25
 2.  ผูตอบแบบสอบถาม มคีวามคดิเหน็ดวยเกีย่ว
กับการจัดการความเครียดโดยรวมและรายดาน อยูใน
ระดบัมาก เมือ่พิจารณาเปนรายดานอยใูนระดบัมากทกุดาน
ไดแก ดานการกําหนดเปาหมายและใหขอมูลยอนกลับ 
เชน การใหความสําคัญกับงานที่ไดรับมอบหมาย การให
ความสําคัญกับผลงานเพ่ือสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จ 

มุงเนนการวางแผนการทํางานท่ีครบถวนและสมบูรณ 
การไดประเมินเพือ่นในหองหรือครผููสอนเพ่ือจะไดขอมลู
ยอนกลับเพื่อนํามาแกไข และเปดโอกาสใหเพื่อนแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน 
ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการตางๆ เชน อานหนังสือ 
ดูทีวี ฟงเพลง สังสรรคกับเพ่ือน ดานการใหนักศึกษา
มีสวนรวม เชน นักศึกษามีสวนรวมในการอบรม สัมมนา 
นกัศกึษามีการเสนอความคิดเห็นในการจัดกจิกรรมตางๆ 
มกีารสงเสรมิการตดัสนิใจรวมกันเพ่ือใหเกดิความคดิริเร่ิม
สรางสรรคงานใหมๆ นักศึกษาสงเสริมใหมีการบริหาร
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและนักศึกษาสงเสริม
ใหมกีารจดักจิกรรมรวมกบัหนวยงานตางๆ ดานการออกแบบ
งานใหม เชน มคีวามคดิสรางสรรคงานเพือ่ใหไดเพือ่ใหได
ประสบการณใหมๆ อยเูสมอ มีการนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ 
มาใชในการสืบคนขอมูล มีการทํางานเปนทีมเพื่อให
ไดขอคดิเหน็ตางๆ รวมกนัในการทาํงานเปนทีมมีการกระจาย
งานใหเพือ่นอยางทัว่ถงึ และมกีารคดิวธิกีารใหมๆ ในการ
ปฏบิติังานและทํารายงานอยูเสมอใหรวดเร็วขึน้ ดานการ
จัดโครงการออกกําลังกาย เชน นักศึกษาไดมีการจัด
โครงการออกกําลังกายอยางตอเนื่องนักศึกษามีการจัด
กิจกรรมสงเสรมิสุขภาพใหกับหนวยงาน หรือบุคคลภายนอก
เชน การจัดโปรแกรมสอนเตนแอโรบิค นักศึกษาที่
เขาโครงการเกิดความสนุกสนาน นกัศึกษาท่ีเขารวมโครงการ
สามารถนําความรูที่ไดจาก เขารวมโครงการไปถายทอด
ใหแกบุคคลรอบขางในชีวิตประจําวันไดอยางถูกวิธี
และนกัศกึษามคีวามรเูรือ่งการดแูลสขุภาพทีถู่กตอง เหมาะสม
ตามแตละชวงอายุ และสัดสวนของรางกายท่ีเหมาะสม 
และดานการจัดใหมีคลินิคแนะนําคําปรึกษา เชน มีการ
จัดกิจกรรมใหความรูเรื่องความเครียด มีการจัดกิจกรรม
บรหิารความเครยีด มคีวามเขาใจในการจดัการความเครยีด
ไดดวยตนเองอยางเหมาะสม สามารถวัดความเครียดได
อยูในระดับใดและพยายามวิเคราะหปญหาเพื่อใหเกิด
ความเขาใจท่ีดีขึ้น 
 3.  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพ 
และเกรดเฉลี่ยแตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการ



128

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560

จัดการความเครียดโดยรวมและรายดาน ไดแก ดานการ
กําหนดเปาหมายและใหขอมูลยอนกลับ ดานการจัด
กจิกรรมนันทนาการตางๆ ดานการใหนกัศึกษามีสวนรวม 
ดานการออกแบบงานใหม ดานการจัดโครงการออกกําลังกาย
และดานการจัดใหมีคลินิกแนะนําปรึกษา ไมแตกตางกัน

อภิปรายผล
 แบบสอบถาม มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการ
ความเครียดโดยรวม ดานการกําหนดเปาหมายและใหขอมลู
ยอนกลับ ดานการจัดกจิกรรมนันทนาการตางๆ ดานการ
ใหนกัศึกษามสีวนรวม ดานการออกแบบงานใหม ดานการ
จัดโครงการออกกําลังกาย และดานการจัดใหมีคลินิก
แนะนําคาํปรึกษา เพ่ือใหเกดิความเพลิดเพลิน ผอนคลาย
ความตงึเครยีดทัง้รางกายและจติใจ นนัทนาการ การเลน 
และความสนุกสนาน ไมสงวนไวแตมนุษย แตพบไดในสัตว
เกอืบทุกชนดิ การเลนชวยพฒันาทกัษะตาง ๆ  โดยเฉพาะ
ทักษะการเคล่ือนไหวในส่ิงมีชีวิตวัยเยาวสําหรับมนุษย 
กจิกรรมนนัทนาการมกัเกดิขึน้ในชวงสดุสัปดาห และวนัหยดุ
ประกอบดวย ดนตร ีการเตนราํ กีฬา งานอดเิรก เกม และ
การทองเท่ียว การดูโทรทัศน และฟงเพลง เปนรูปแบบ
สามญัของนนัทนาการ ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิ จนัทรอนิทร 
ชทูอง (2547 : บทคัดยอ) กลาววา ความตองการกจิกรรม
นันทนาการของนักเรียนชวงชั้นปที่ 3 ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 
พบวา นกัเรียนระดับชวงช้ันท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัดสาํนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 มีความ
ตองการกิจกรรมนันทนาการโดยรวมอยูในระดับมากและ
เมือ่พจิารณาเปนรายดาน พบวา นกัเรียนมคีวามตองการ
กิจกรรมนันทนาการทุกดาน คือ ดานการจัดดําเนินการ 
ดานบคุลากรผใูหบริการ ดานสถานทีอ่ปุกรณและสิง่อาํนวย
ความสะดวก และดานกิจกรรมนันทนาการอยูในระดับมาก
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดUlla M., Eivor I.K.Kritz and I. 
Kriitina Bogren (2005) ศึกษาเร่ือง ความเครียดการ
จัดการความเครียดและ ภาวะสุขภาพ มีความสัมพันธ 
กับการทางานเปนผลัด ที่พบวา พยาบาลวิชาชีพมีระดับ

ความเครียดและใชเวลาในการจัดการความเครียดอยูใน
เกณฑตองปรับปรุงและมากกวากลุมอ่ืนๆที่อยูในทีม
สุขภาพ

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
 จากการวจัิยการจดัการความเครยีดของนกัศกึษา
ระดับปรญิญาตรชีัน้ปท่ี 1-4 สาขาการจดัการธรุกจิคาปลกี 
คณะบรหิารธรุกิจ วทิยาลัยบณัฑิตเอเชีย ผวูจัิยมีขอเสนอ
แนะดังนี้
  1.  ควรใหความสําคญักบัการจัดการความเครียด
เปนพิเศษในดานการกาํหนดเปาหมายและใหขอมลูยอนกลบั
ดานการออกแบบงานใหม ดานการใหนกัศกึษามสีวนรวม 
ดานการจัดโครงการออกกําลงักาย ดานการจัดใหมคีลนิกิ
แนะนําปรึกษา และดานการจัดกิจกรรมนันทนาการตางๆ 
เนือ่งจากองคประกอบเหลานีจ้ะชวยใหการจดัการความเครียด
เปนไปอยางชัดเจน 
 2.  ใหมกีลองความคดิเหน็เกีย่วกับนกัศกึษา โดย
นักศึกษาสามารถเขียนปญหาลงในกลองแสดงความคิด
เห็น โดยเฉพาะการปรับตัวและความเปนอยู ท้ังนี้เพื่อให
ผูมีสวนเกี่ยวของแกไขปญหาเหลาน้ี

ขอเ สนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
 1.  คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ควรมกีารศกึษาวจิยั การจดัการความเครยีดของนกัศกึษา
สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีกชั้นปที่ 1-4 เพื่อที่ทาง
วิทยาลัยจะไดมีขอมูลนําเสนอฝายบริหารในการพัฒนา
วิทยาลัย
 2.  ในการทําวิจัยควรพิจารณาปจจัยดาน ชวง
เวลา และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับนักศึกษาดวยเนื่องจาก
ชวงสอบ ชวงที่นักศึกษามีกิจกรรมนักศึกษาจะเกิด
ความเครียด
 3.  ผูวิจัยมุงท่ีจะศึกษาการจัดการความเครียด
เพียง 5 ดาน คือ ดานการกําหนดเปาหมายและใหขอมูล
ยอนกลับ ดานการออกแบบงานใหม ดานการใหนกัศกึษา
มีสวนรวม ดานการจัดโครงการออกกําลังกาย ดานการ
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จัดใหมีคลินิกแนะนําปรึกษา และดานการจัดกิจกรรม
นนัทนาการตางๆซ่ึงในอนาคตอาจจะกําหนดตัวแปรอิสระ
ในดานอ่ืนๆ ดวย เชน ดานพฤติกรรม ดานจิตใจและ
อารมณ
 4.  ควรมีการศึกษาวิจัย โดยใชวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากการใช
แบบสอบถาม เชน การวเิคราะหขอมูลเชงิลึก การสัมภาษณ
เพื่อใหไดขอมูลท่ีนาเชื่อถือถูกตองชัดเจนมากขึ้น 
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