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การจัดการความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแกน

Stress Management of the fi rst year students, Bachelor of Accountancy 
Under the Private University in Khon Kaen Province.

สวิตา ออนละออ* ปยาภรณ พละกุล** สิรินาถ งามประเสริฐ*** และภานุวีร ไชยศรี****

บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการความเครียดของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแกน จําแนก

ตาม เพศ อายุ สถานภาพ และเกรดเฉลี่ย ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 

หลกัสตูรบัญชีบณัฑติ จาํนวน 163 คน เกบ็รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามท่ีผูวจิยัสรางข้ึนแบบมาตราสวนประมาณ

คา (Rating Scale) โดยมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.96 

 ผลการวิจัย พบวา 1) การจัดการความเครียดของนักศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับ

คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกดังนี้ ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการตางๆ ดานการจัดใหมีคลินิกแนะนําและปรึกษา และ

ดานการออกแบบงานใหม ตามลําดับ 2) ผลการเปรียบเทียบการจัดการความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น

ปที่ 1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแกน จําแนกตาม เพศ อายุ และสถานภาพ 

โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวนดานเกรดเฉล่ียแตกตางกันอยางมีนัย

สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 ดงันัน้นกัศกึษาควรใหความสาํคญักบัการจัดการความเครียด เพราะจะสามารถชวยใหนกัศกึษาสามารถแกไข

ปญหา เพือ่ลดความเครยีดทีเ่กดิขึน้ โดยการใชประสบการณในชวีติประจาํวนั การเรยีนรู เพือ่ปรบัใหรางกายและจติใจ

เขาสูภาวะปกติ

คาํสําคัญ : การจัดการความเครียด หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแกน

Abstract

 The purposes of this survey peavey research were to study and compare the stress manage-

ment of the 1st year Bachelor of Accountancy students under the private university in Khon Kaen 

Province, classifi ed by gender, age, status, and GPA (Grade Point Average). The population were the 

73 1st year students. Data were collected by using a rating scale questionnaire, with the reliability 
0.96. that researcher created.
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 The results:

 1) The stress management of the students was at the “much” level as a whole and each 

aspect ; the fi rst three highest aspects were : the recreational activities , the provide clinical advice 

to counselling and the new design aspects.

 2) The comparison results of the students stress management classifi ed by gender, age and 

status, there was not statistically different at 0.05 level except the GPA (Grade Point Average) aspect, 

there was signifi cantly different at 0.01 level.

 Therefore, students should focus on stress management because it could help them to solve 

any problems and reduce the stress on the experience of everyday life, and learn to adapt lady and 

mid to normally. 

1. บทนํา

 ความเครียดเปนสภาวะทางจิตใจ สามารถเกิด

ไดกับคนทุกเพศทุกวัยและทุกกลุมอาชีพโดยเฉพาะใน

สถานการณปจจุบันที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยี มี

การเปลีย่นแปลงทางดานสังคมและเศรษฐกจิอยางรวดเรว็ 

การดํารงชีวิตในสังคมที่ตองเรงรีบและมีการแขงขันกัน

อยางรุนแรงทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการดํารง

ชีวิตมากขึ้น ประกอบกับการขาดการพักผอนหยอนใจ

หรือประกอบกิจกรรมนันทนาการตางๆ โดยเฉพาะนิสิต 

นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีเรียนอยางหนักและตอง

พัฒนาบุคลิกภาพดวยการทํากิจกรรมตางๆ ทําใหชีวิต

ขาดความสมดุลและเกิดความเครียด (Stress) ทางจิตใจ 

ความเครียดเปนตัวกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทั้ง
ทางดานจิตใจ และรางกายโดยเฉพาะทางดานจิตใจจะ

แสดงออกในหลายรูปแบบ เชน ความกดดัน ความคับ
ของใจความขัดแยง และความวิตกกังวล เปนตน (วิศิษฐ 

วัชรเทวินทรกุล. 2546 : 7)

 การศกึษาในระดบัอดุมศกึษาเปนชวงทีน่กัศกึษา
ตองใชกระบวนการคิดวิเคราะห รวมท้ังนักศึกษายังตอง

ปรบัตวัใหเขากบัสภาพแวดลอมภายในมหาวทิยาลัย หรอื

วทิยาลยั ซึง่การปรบัตวันัน้มผีลตอความเครยีดของบคุคล 

การดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยนักศึกษา

ตองมกีารปรบัตวัหลายประการ เชน การรบันองใหม การ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย 

การเปลีย่นแปลงทีอ่ยูอาศยั นอกจากนีส้ภาพแวดลอมของ

นักศึกษาไมวาจะสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ครอบครัว

และกลุมเพื่อน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนักศึกษาเกิด

ภาวะความเครียดไดสาเหตุเหลาน้ีจะสงผลตอสภาพจิตใจ 

ทาํใหผลการเรยีนต่ําลงจนตองพกัการเรยีน หรอืพนสภาพ

นสิติ หรอืเกิดพฤติกรรมไมพงึประสงค เชน การติดสิง่เสพติด

ปญหาการขายบริการทางเพศ รวมทั้งการทําลายชีวิต

ตนเองดวย ซึ่งในการศึกษาสาเหตุความเครียดของนิสิต 

นกัศกึษาระดับอดุมศกึษาปจจยัทีอ่าจจะเปนสวนสาํคญัที่

สงผลตอความเครียดของนักศกึษา (กรมสุขภาพจิต.2542 

:3) การจัดการความเครียด (Stress Management) จึง

เปนสิ่งสําคัญในการจัดการความเครียดของนักศึกษา ใน
สถานการณเดยีวกนับคุคลจะมรีะดบัความเครยีดแตกตาง

กนัไปตามการรับรูซึง่ในการประเมินสภาวะการณทีก่ดดนั
ตางๆ วาคุกคามตอรางกายและจิตใจหรือไมมากนอย

เพียงใดนั้นขึ้นอยูปจจัยความแตกตางของแตละบุคคล

 ดังนั้นความเครียดจึงเปนภาวะจิตใจที่นักศึกษา

กําลังเผชิญปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนปญหาในตัวบุคคล

หรอืนอกตัวบุคคล เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนหรอืคาดวาจะเกิด

ขึ้นจะเปนปญหาท่ีมาจากความผิดปกติทางรางกายหรือ
ความผิดปกติทางจิตใจ ความเครียดเปนความรูสึกท่ีไม

สบายใจไมพอใจเหมือนจิตใจถูกบังคับใหเผชิญกับสิ่งเรา 

ทําใหเกิดความแปรปรวนทั้งทางรางกาย และจิตใจ
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 นักศึกษาสวนใหญมีภาวะเครียดเกิดขึ้น ซึ่งอาจ

เกิดปจจยัในดานตางๆ ผูวจิยัและคณะ จงึสนใจท่ีจะศึกษา

การจัดการความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชั้นปที่ 1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สังกัดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนในจังหวัดขอนแกน เพื่อเปนขอสนเทศในการ

พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเก่ียวกับการจัดการ

ความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน

จังหวัดขอนแกน ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.  วัตถุประสงค

 1.  เพื่อศึกษาการจัดการความเครียดของ

นกัศกึษาระดับปรญิญาตรีชัน้ปที ่1 หลกัสูตรบญัชบีณัฑติ 

สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแกน 

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบการจัดการความเครียดของ

นกัศกึษาระดับปรญิญาตรีชัน้ปที ่1 หลกัสูตรบญัชบีณัฑติ 

สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแกน ที่มี 

เพศ อายุ สถานภาพ และเกรดเฉลี่ยที่แตกตางกัน

3.  สมมติฐานการวิจัย

 3.1 เพศ ท่ีแตกต าง กันมีผลตอการ จัดการ

ความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน

จังหวัดขอนแกน
 3.2 อายุที่ แตกต างกันมีผลตอการจัดการ

ความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน

จังหวัดขอนแกน

 3.3 สถานภาพท่ีแตกตางกันมีผลตอการจัดการ

ความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน

จังหวัดขอนแกน

 3.4 เกรดเฉล่ียที่แตกตางกันมีผลตอการจัดการ

ความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
จังหวัดขอนแกน

4.  ขอบเขตการวิจัย

   4.1 ประชากร ที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 77 คน 

และนกัศกึษาระดับปรญิญาตรี ชัน้ปที ่1 วทิยาลยับัณฑติ

เอเซีย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 86 คน รวมท้ังสิ้น 

163 คน (ที่มา: สถิติการศึกษา 10 มกราคม 2556) 

 4.2 พื้นท่ีที่ใชในการวิจัย มหาวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 4.3 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 15 

พฤศจิกายน – 31 มีนาคม 2557

5.  วิธีดําเนินการวิจัย

 5.1 ศึกษาคนควา ตํารา บทความ เอกสารงาน

วิจัยที่เกี่ยวของ

 5.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม เพื่อใชเปน

แนวทางในการสรางแบบสอบถาม

 5.3 ศึกษา ความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด 

องคประกอบเพื่อนํามาจัดทํานิยามเชิงปฏิบัติการ (หรือ

นิยามศัพทเฉพาะ) และนํานิยามเชิงปฏิบัติการมาเปน

แนวทางในการสรางขอคําถาม

 5.4 นาํแบบสอบถามทีส่รางขึน้ตามกรอบแนวคดิ

แลวนาํเสนอผูเช่ียวชาญเพ่ือพจิารณาความครบถวน ความ

ถูกตองและครอบคลุมเนื้อหาของการศึกษา แลวนํามา

ปรับปรุงแกไข

 5.5 นาํขอเสนอแนะจากผูเชีย่วชาญ เพือ่ปรบัปรงุ

แกไขแบบสอบถามแลวนาํไปจดัพมิพเปนเครือ่งมอืทีใ่ชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลตอไป

 5.6 นําแบบสอบถามไปทดลองใชไดคาความ

เชื่อมั่น 0.96 (Try-out) กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในจังหวัดขอนแกน ที่ไมใชกลุม

ตัวอยางจํานวน 30 คน
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6. การเก็บรวบรวมขอมูล

 6.1 ขอหนังสือจาก วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เพื่อ

ขออนญุาตและขอความรวมมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลู

 6.2 ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามตามจํานวน

ประชากร พรอมกบัตรวจสอบความถกูตอง ครบถวนและ

ความสมบูรณของเอกสาร

 6.3 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจ

สอบแลว ทําการแจกแบบสอบถามใหกับนักศึกษาจาก

นั้น ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนทั้งหมด 

จํานวน 73 ชุด คิดเปนรอยละ 100

7.  การวิเคราะหขอมูล

 7.1 การวิเคราะหขอมูลทั่ วไปของผูตอบ

แบบสอบถามใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Sta-

tistic) โดยการหาความถี่ (Frequency) และรอยละ 

(Percentage)

 7.2 การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับ การ

จัดการความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในจังหวัดขอนแกน โดยใชสถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งไดแก 

คาเฉลีย่ (Mean) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)

8.  แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจยัและผลงาน

วิจัยที่เกี่ยวของ
 ความเครียด มีอยูหลายชนิดขึ้นอยูกับวาเราจะ

สามารถจําแนกชนิดของความเครียดเหลานั้นไดโดยใช

เกณฑใด 

 ซึง่ไดมผีูจาํแนกชนดิของความเครยีดออกไปตาม

ลักษณะ ดังนี้
 1. ชนิดของความเครียด (สุพานี ส ฎวานิช. 

2552 : 385-386)

  1.1 Eustress หรือ Constructive Stress 
จะเกิดขึ้นเมื่อคนเรามีความเครียดที่อยูในระดับที่ไม

มากจนเกินไป มีความเครียดเล็กนอยจะทําใหเกิดผลใน

เชิงบวก คือมีพลัง มีความกระตือรือรน กระฉับกระเฉง

มีความขยันขึ้น นักกีฬา นักธุรกิจ รวมทั้งควรมี Eustress 

จะไดตั้งใจอานหนังสือ ตั้งใจทบทวนความรู เปนตน เพ่ือ

ชวยใหมีความกระตือรือรนที่จะทํางานใหดีที่สุด

  1.2 Distress หรอื Destructive Stress เปน

ความเครียดที่มีมากจนเกินไปซึ่งสงผลลบตอบุคคลนั้นๆ 

เชน ทําใหความดันสูงขึ้น ปวดศีรษะมาก มึน หมดพลัง 

และมีปญหาในทางพฤติกรรมตางๆ เกิดขึ้น

 2.  ผลของความเครียด 

   ผลของความเครียดมีหลายอยาง ซึง่อาจเกดิ

ขึน้พรอมๆ กนัไดแตกส็ามารถแบงออกไดเปน 3 กลุมดงันี้

  2.1 ผลทางดานจติใจและอารมณ (Psycho-

logical Symptoms หรอื Emotional Exhaustion) ผล

ทางความเครียดทางดานอารมณและจิตใจ เชน เกดิความ

วิตก กังวลใจ ไมมีสมาธิ หลงลืมหรืออาจทําใหหดหู ขาด

พลังในการทํางาน เหนื่อยลา มองโลกในแงลบ อารมณ

ไมดี หงุดหงิดงาย และความพอใจในงานลดลง เปนตน

  2.2 ผลทางดานรางกาย (Physiological 

Symptoms) มักจะทําใหเกิดโรคตางๆ ซึ่งในทางการ

แพทยเรยีกวา Functional Disease เพราะวามนัเปนโรค

ทีไ่มไดมสีาเหตุมาจากเช้ือโรค เชน เวลาเครียดๆ แลว อาจ

จะเกิดอาการนอนไมหลับ ปวดหัว ไมเกรน มึนหัว ตื้อคิด
อะไรไมออก ปวดทอง ทองเสีย เปนโรคกระเพาะ ความ

ดันขึ้นสูง หัวใจสั่น และอาจเปนโรคหัวใจตามมา
  2.3 ผลทางดานพฤติกรรม (Behavioral 

Symptoms) ผลทางดานพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมีมากมาย

ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากผลทางจิตใจและรางกาย เชน อาจ

ทําใหคนมีการทํารายตนเอง เชน กรีดแขน มีการติดยา 

(ยานอนหลับ ยาแกเครียด ยาเสพติด เชน ยาอี)

 3. กลยุทธในการจัดการความเครียด (สุพา
นี ส ฎวานิช. 2552 : 394-398) กลยุทธในการจัดการ

ความเครียดอาจแบงไดออกเปน 2 กลุม ดังนี้

  3.1 กลยทุธในระดับปจเจกบคุคล อาจทําได

หลายวิธีดังนี้
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   3.1.1 การเสริมสรางสุขภาพใหแขง็แรง 

แมวาจิตใจจะเปนนาย กายจะเปนบาว แตกายจะเปน

ฐานที่สําคัญตอจิต ตองเสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรง 

โดยวิธีการตางๆ ดังนี้

    3.1.1.1 รับประทานอาหารที่มี

ประโยชนมีคุณคาครบทั้ง 5 หมู ไมควรทานรสจัดมาก 

และควรทานอาหารที่ยอยงาย
    3.1.1.2  ออกกาํลงักายเปนประจาํ 

ควรหาเวลาออกกําลังกายหรือเลนกีฬาท่ีตัวเองถนัดและ

เหมาะสมกับวัย เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทําให

คลายเครียดได 

    3.1.1.3 นอนหลบัใหเพยีงพอ ซึง่

โดยปกติคนที่มีความเครียดมักจะนอนหลับยาก และใน

ทางกลับกันคือ การนอนนอยเกินไปก็เปนสาเหตุใหเกิด

ความเครียดได จงึควรพยายามอยานอนกลางวัน และหา

เวลาออกกําลังกายในชวงเย็น

   3.1.2 พยายามเปล่ียนแปลงที่จิตใจ จะ

เกดิไดจากการมหีลักธรรม หรอืหลักศาสนาเปนเคร่ืองยดึ

เหนีย่วจิตใจ และการมีเพ่ือนท่ีดชีกัจูงกันไปในทิศทางท่ีดี

    3.1.2.1 พยายามยกระดับจิตใจ

ของตน ไมใหโกรธงาย โมโหงาย ไมมองโลกในแงราย ให

มองโลกในหลายๆ แงมุม

    3.1.2.2 สรางอารมณขนั หวัเราะ 

เวลาหัวเราะสมองจะหลั่งความสุขออกมาและเมื่อเรายิ้ม

กับโลก โลกก็ยิ้มกับเรา โดยที่เราจะมีอารมณขัน หรือยิ้ม

กับโลกไดทั้งนั้น พยายามคิดแตเรื่องดีๆ เรื่องที่ทําใหมี

ความสุข
    3.1.2.3 รูจักใหอภัย ไมโกรธ แผ

เมตตาใหคนอื่น ซึ่งเปนการยกระดับจิตใจใหสูงขึ้น

    3.1.2.4 ไมทอถอย พยายามคิด

ในเชิงบวก และพยายามสรางกําลังใจใหกับตัวเอง

   3.1.3  แกไขปญหาอยางถูกวิธี เวลามี

ปญหาเกดิขึน้ตองมสีติในการพจิารณาเหตผุล รวมทัง้อาจ

ปรกึษาผูทีเ่ราเชือ่ถอืไววางใจเพือ่ขอความคดิเหน็ และนาํ

มาไตรตรองใหเหมาะสม แลวลงมือปฏิบตัใินแนวทางท่ีคดิ
พิจารณาวาเหมาะสม

   3.1.4 เปลีย่นแปลงสภาพทีท่าํใหเครยีด 

เชน จัดสถานท่ีทํางานเสียใหม หรือหาเวลาหยุดพักผอน 

ไปทองเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศ พักผอนใหสมองใหคลาย

เครียดจะทําใหเรามีสติในการแกไขปญหามากขึ้น และ

เวลาก็จะชวยแกไขปญหา

   3.1.5 บริหารเวลา เนื่องจากเวลามี

จํากัดแตมีภาระงานมาก คนจึงเกิดความเครียดได ดังนั้น 

จงึควรมกีารมอบหมายงานหรอืวางแผนงาน และจดัลาํดบั

ความสําคัญของงานคือ งานที่ตองทํา งานที่ควรทํา 

   3.1.6 ใชเครื่องมือตางๆ ที่จะชวยผอน

คลายความเครียด (Relaxation Techniques) เชน การ

ทําสมาธิเบื้องตน เลนโยคะ สะกดจิต ทํางานศิลปะ ฟง

เพลงคลาสสิก

   3.1.7 การสนับสนุนทางสังคม (Social 

Support) คือ การเขารวมกลุม หรือรวมกับชมรมที่

นาสนใจเพือ่รวมทาํกจิกรรมตางๆ หรอืกิจกรรมทางสงัคม

ที่เปนประโยชน 

 เซลเย (วนิดา รัตนมงคล. 2542 : 32 ; อางอิงมา

จาก Selye. 1974 : 31-64)ไดกลาวถึงทฤษฎคีวามเครียด

ของ เซลี (Selye’Stress Theory) วา เม่ือรางกายถูก

สิ่งที่มาคุกคาม(Stressors) จะทําใหเกิดความเครียด ซึ่ง

อาจเปนทั้งส่ิงท่ีดีและไมดีจะทําความสมดุลของรางกาย

เปลี่ยนแปลงไป และจะเกิดการตอบสนอง ทําใหมีการ

เปล่ียนแปลงทางดานสรีระวิทยาและชีวเคมีของรางกาย 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เรียกวา 

การปรับตัว และไดแบงปฏิกิริยาของรางกายที่ตอตาน

ความเครียดได 3 ระยะ ดังนี้
 1. ระยะสัญญาณอันตราย (Alarm Reaction) 

เปนระยะเร่ิมตนของการมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งที่มา

คุกคาม ซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น แบงยอยออกเปน 
2 ระยะ

  1.1 ระยะช็อค (Phase Reaction Stage) 

อาจเกดิขึน้ไดในทนัทีเพราะรางกายปรบัตัวไมทนั ฮอรโมน
จากตอมหมวกไตยังหลั่งออกมาไมเพียงพอ อาจจะมี

อาการแสดงออกมาหลายอยาง เชน หวัใจเตนเรว็ แรงดนั
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โลหิตลดลง การทํางานของไตผิดปกติทําใหปสสาวะนอย

หรือหมดสติ การเปลี่ยนแปลงในระยะนี้รางกายไมพรอม

ทีจ่ะมกีารปรับตัว และถายงัดาํเนนิตอไปรางกายจะถกูใช

พลงังานหมดภายใน 24-48 ชัว่โมง แตถารางกายทนไดใน

ระยะน้ีก็จะเขาไปสูระยะตอไป

  1.2 ระยะตอตานภาวะช็อค (Phase of 

Counter Shock) ถารางกายมีการปรับตัวไดดีคือ มีการ

หล่ังฮอรโมน จากตอมหมวกไตมากพอจะทําใหอาการ

ดีขึ้นระบบตาง ๆ ของรางกายเริ่มประสานกันอยางมี

ระเบียบและจะเขาสูระยะตอไป

 2. ระยะตอตาน (Stage of Resistance) เปน

ระยะท่ีมีการปรับตัวอยางแทจริงเพ่ือตอสูความเครียด

อาการจะดีขึ้น หรือหายไป แตถาภาวะความเครียดยัง

รุนแรงรางกายไมสามารถตอตานได รางกายก็จะสูญเสีย

การปรบัตัวอีกก็จะเขาสูระยะตอไป

 3.  ระยะหมดกําลัง (Stage of Exhausion) 

เปนระยะท่ีมีการปรับตัวเปนคร้ังสุดทายหรือไมสามารถ

ปรับตัวไดเนื่องจากมีความเครียดสูงรุนแรงและนานเกิน

ไป รางกายจะออนแอลงและเกิดอันตรายถึงชีวิตเพราะ

กลไกการปรับตัวลมเหลวลงนั่นเอง

 การจัดการความเครียดของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีชั้นปที่ 1 หลักสูตรบัญชบีัณฑิต สังกัดสถาบัน

อดุมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแกน ผูวจิยัและคณะไดใช

กรอบแนวคดิในการวจิยัของ สพุาน ีสฤษฎวานชิ. 2552 : 

396-397

นักศึกษา

เพศ

อายุ

สถานภาพ

เกรดเฉล่ีย

การจัดการความเครียด

1. การกําหนดเปาหมายและและใหขอมูล ยอนกลับ

2. การออกแบบงานใหม

3. การใหนักศึกษามีสวนรวม

4. การจัดโครงการออกกําลังกาย

5. การจัดใหมีคลินิกและใหคําปรึกษา

6. การจัดกิจกรรมนันทนาการตางๆ 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

 การจดัการความเครยีด (Stress Management) 

หมายถึง การที่นักศึกษามีแนวทางหรือการดําเนินการ
ใดๆ เพื่อเปนหนทางที่จะนําไปสูการแกไขปญหา เพื่อ

ลดความเครียดที่เกิดขึ้น โดยการใชประสบการณในชีวิต

ประจําวัน การเรียนรู เพื่อปรับใหรางกายและจิตใจเขาสู
ภาวะปกติ ประกอบดวย

 1. การกําหนดเปาหมาย และใหขอมลูยอนกลับ 

(Targeting and Provide Feedback) หมายถึง การท่ี
นักศึกษามีแนวทางการกําหนดส่ิงท่ีตองการในอนาคต

และผลสะทอนจากการปฏิบัติงาน ใหความสําคัญกับ

ผลงานเพ่ือสะทอนใหเห็นถงึความสําเรจ็ใหความสําคญักบั

งานท่ีไดรับมอบหมายมุงเนนใหมีการวางแผนการทํางาน

ที่ครบถวนและสมบูรณประเมินเพื่อนในหองหรือครูผู

สอนเพื่อจะไดขอมูลยอนกลับเพ่ือนํามาแกไขเปดโอกาส
ใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นเพ่ือแลกเปล่ียนแนวความคิด

ซึ่งกันและกัน

 2. การออกแบบงานใหม (New Design) หมายถึง
การท่ีนักศึกษามีแนวทางกระบวนการสรางงาน โดยการ

จดัสรรงานแตละงานไปใหกบัคนแตละคน หรอืแตละกลุม 

โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่สรางความพอใจในการทาํงาน และ

ใหผลการปฏิบัติงานสูงขึ้นมีความคิดในการสรางสรรค

งานเพ่ือใหไดประสบการณใหมๆอยูเสมอมีการนําเอา
เทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการสืบคนขอมูล 
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 3. มกีารทํางานเปนทมีเพ่ือใหไดขอคดิเห็นตางๆ 

รวมกันนักศึกษามีการคิดวิธีการใหมๆ ในการทํางาน

รายงานอยูเสมอใหรวดเร็วขึ้นมีการคิดวิธีการใหมๆ ใน

การทํางานรายงานอยูเสมอใหรวดเร็วขึ้น

 4. การสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวม (Stu-

dents to take part) หมายถงึ การทีน่กัศกึษามแีนวทาง

กระบวนการที่นักศึกษาหรือผูที่เกี่ยวของมีโอกาสได เขา

รวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ 

รวมเสนอปญหาประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของรวมคิด

แนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ

นักศึกษามีสวนรวมในการอบรม สัมมนา มีการเสนอ

ความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมตางๆ สงเสริมการตัดสิน

ใจรวมกันเพ่ือใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคงานใหมๆ

สงเสริมใหมีการบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานตางๆ 

 5. การจัดโครงการออกกําลังกาย (The Ex-

ercise Program) หมายถึง การจัดอุปกรณ เครื่องมือ 

และโปรแกรมตางๆ เพื่อใหนักศึกษามีสุขภาพรางกาย

แข็งแรง เชน จัด Fitness Center จัดโปรแกรมสอนและ

เตนแอโรบิครวมกัน จะทําใหพนักงานสนุกสนานเพลิน

เพลิน สามัคคีกลมเกลียว และมีรางกายแข็งแรง ซึง่จะเปน

รากฐานทําใหจิตใจมีความแข็งแรงไดมีการจัดโครงการ

ออกกําลังกายอยางตอเน่ืองมีการจัดกิจกรรมสงเสริม

สุขภาพใหกับหนวยงาน หรือบุคคลภายนอก เชน การจัด

โปรแกรมสอนเตนแอโรบิค เกิดความสนุกสนานสามารถ

นําความรูที่ไดจากเขารวมโครงการไปถายทอดใหแก

บคุคลรอบขางไดรบัความรูเรือ่งการดแูลสขุภาพทีถ่กูตอง 
เหมาะสม ตามแตละชวงอายุ และสัดสวนของรางกาย

  6. การจัดใหมีคลินิกใหคําแนะนําปรึกษา 

(Provide Clinical Advice to Counsel) หมายถึง การ
รณรงคใหเปนเรื่องปกติที่นักศึกษาจะเขาพบและปรึกษา

หารือกนัได และจัดกจิกรรมใหความรูในเร่ืองความเครียด

และการบรหิารความเครยีดแกพนักงานมกีารจดักจิกรรม
ใหความรูเรื่องความเครียดมีการจัดกิจกรรมบริหาร

ความเครียดมีความเขาใจในการจัดการความเครียดได

ดวยตนเองอยางเหมาะสมสามารถวดัความเครยีดไดอยูใน

ระดับใดพยายามวิเคราะหปญหาเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ี

ดีขึ้น 

 7. การจัดกิจกรรมนันทนาการตางๆ (Recrea-

tional Activities) หมายถึง การจัดใหกจิกรรมใหเหมาะสม

กับนักศึกษา เชน งานสังสรรคประจําป การจัดการ

ทอดผาปา การสัมมนานอกสถานท่ี เปนตน เพื่อใหทั้ง

ความรู ความสนุกสนาน เพลิดเพลินอานหนังสือ ดูทีวี 

ฟงเพลงสงัสรรคกบัเพือ่นออกกําลังกาย เท่ียวชมธรรมชาติ

กิจกรรมอาสาสมัคร บําเพ็ญประโยชน

 อาภรณทพิย บวัเพช็ร และคณะ (2547 : บทคดัยอ) 

ไดศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดจาก

การทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัด

สงขลา พบวา ภายหลังการทดลองกลุมการทดลองมีการ

เปลีย่นแปลงการรบัรูความสามารถของตนเอง และทกัษะ

ในการจดัการความเครยีดมากกวากลุมเปรยีบเทยีบอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และดีกวากอนการ

ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจาก

นี้พบกวากลุมทดลองมีความเครียดจากการทํางานนอย

กวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 แตไมนอยลงกวากอนการทดลอง สวนความคาด

หวงัผลดขีองการจดัการระดบัความเครยีดจากการทาํงาน

ไมแตกตางจากกลุมเปรยีบเทยีบและไมแตกตางจากกอน

การทดลองการศกึษาเก่ียวกบัความเครยีดจากการทาํงาน

และรูปแบบของการจัดการจะชวยยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชากรในวัยแรงงาน

 มานพ ชูนิลและคณะ (2550 : บทคัดยอ) ได

ศึกษาวิธีกาจัดการความเครียดของนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พบวา นกัศกึษามี

ความเครียดอยูในระดบัปกติรอยละ 51.43 ปจจยัทีท่าํให

เกิดความเครียดอันดับหนึ่ง คือ กลัวอานหนังสือไมทัน

รอยละ 89.7 อันดับสอง คือ กลัวทําขอสอบไมได รอย

ละ 89.5 วธิกีารจดัการความเครยีดทีใ่ชกนัมากอนัดบัหนึง่

คือ ดูหนัง ฟงเพลง ดูโทรทัศน รอยละ 97.5 อันดับสอง 

คือ ทําจิตใจใหสงบ ยอมรับสถานการณ ปลอยวาง ปลง
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ใหได รอยละ 90.2 ปญหาที่ประสบในการจัดการความ

เคียด อันดับหนึ่ง คือ ขี้เกียจและงวงนอนอยูเสมอ รอย

ละ 73.4 เมือ่เปรยีบเทยีบระดบัความเครยีดของนกัศกึษา

จาํแนกตามปจจยัสวนบคุคล ปญหาดานการเรยีน ปญหา

การจราจร ปญหาสภาพแวดลอม 

 พบวาไมมีความแตกตางกัน สวนการเปรียบ

เทียบระดับความเครียดของนักศึกษาจําแนกตามปญหา

การสอบ การคบเพ่ือน ความรัก ครอบครัว สุขภาพจิต 

ดานการเงิน และดานการงาน พบวา มรีะดับความเครียด

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 Fox และคณะ (2006 : 269 - 292) ไดศกึษาการ

จัดการกับความเครียดและพฤติกรรมตอตานการปฏิบัติ

งาน พบวา การรับรูความเครียดและการท่ีไมสามารถ

จดัการกบัความเครยีดนัน้ไดกอใหเกดิการแสดงอารมณที่

ไมดอีอกมาผลทีต่ามมาคอืพนกังานมกัจะแสดงพฤตกิรรม

ตอตานการปฏิบัติงานการแสดงออกของอารมณในทาง

บวก สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

ซึ่งแสดงถึงความมีนํ้าใจชวยเหลือผูอื่น และการจัดการ
กบัอารมณโดยการแสดงออก เชน การไดระบายโดยใชคาํพูด
ใหผูอื่นฟงจะชวยใหพนักงานมีพฤติกรรมในการทํางาน

ดีขึ้นและมีสภาพความเปนอยูที่ดี สวนการแสดงออก

ของอารมณในทางลบ สงผลตอพฤติกรรมการทํางานใน
องคการ เชน การตอตานและการไมใหความรวมมือ

5. วิธีดําเนินการวิจัย
 5.1 ขอบเขตการวิจัย

  ประชากรกลุมตวัอยางทีใ่ชในการวิจยั ไดแก 

นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี ชัน้ปที ่1 หลกัสูตรบญัชบีณัฑติ 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 77 คน 

และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต จํานวน 86 คน รวมทั้งสิ้น 163 คน (ที่มา: สถิติ

การศกึษา 10 มกราคม 2556) เมือ่ครบกาํหนดในการเก็บ

แบบสอบถาม ไดรบัแบบสอบถามท้ังสิน้ 73 ชดุ มอีตัราผล

ตอบกลบัรอยละ 44.79 ซึง่สอดคลองกบั Aaker, Kumar 

และ Day (2001) ไดนําเสนอวาการสงแบบสอบถามตอง

มอีตัราตอบกลบัอยางนอยรอยละ 20 จงึจะถอืวายอมรบั

ได 

 5.2 การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ

  ผูวจิยัและคณะไดทาํการทดสอบความเทีย่ง

ตรงความเช่ือมั่น และหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ 

โดยทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาผานการ

พิจารณาของผูเชี่ยวชาญ และหาคาความเช่ือม่ัน (Reli-

ability) ของเครื่องมือโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(Alpha Coeffi cient) ตามวิธคีรอนบาค (Cronbach) ซึง่

คําถามเกี่ยวกับการจัดการความเครียด มีคาสัมประสทิธิ์

แอลฟา อยูระหวาง 0.840 – 0.912 ซึ่งสอดคลองกับ 

Lovett ( 2002) ไดเสนอวา การทดสอบคาความเช่ือม่ัน

ของเครื่องมือเกินกวา 0.50 เปนคาที่ยอมรับได การ

วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (Discriminant 

Power) โดยใชเทคนิค Item – total Correlation ซึ่ง

การจดัการความเครยีด มคีาอาํนาจจําแนก (r) อยูระหวาง 

0.607 – 0.895 ซึ่งสอดคลองกับ Nunnally (1978) 

ไดนําเสนอวาการทดสอบคาอํานาจจําแนกเกินกวา 0.40 

เปนคาท่ียอมรับได

 5.3 สถิติที่ใชในการวิจัย
  การวิเคราะหขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม
ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการ

หาความถี ่(Frequency) และรอยละ (Percentage) การ

วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดการความเครียด

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ใน

จังหวัดขอนแกน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ซึ่งไดแก คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยนําเสนอขอมูลใน

รูปแบบตารางควบคูกับการบรรยายและสรุปผลการวิจัย

และการทดสอบสมมติฐานโดยใช F-test (ANOVA)

6.  ผลการวิจัย

 การจัดการความเครียดของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีชั้นปที่ 1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สังกัดสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแกน สามารถสรุปผลได
ดังนี้
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 6.1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

คิดเปนรอยละ 57.53 อายุ 20 ป คิดเปนรอยละ 89.04 

รองลงมา 22 ป คิดเปนรอยละ 19.96 สถานภาพโสด คิด

เปนรอยละ 100 เกรดเฉลีย่ มากกวา 2.50 คดิเปนรอยละ 

58.90 รองลงมา มากกวา 3.00 คิดเปนรอยละ 28.77

 6.2 ผูตอบแบบสอบถาม มคีวามคิดเห็นดวยเก่ียวกับ

การจัดการความเครียดโดยรวมและรายดาน อยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน 

ไดแก ดานการกําหนดเปาหมายและใหขอมูล ยอนกลับ 

(μ= 4.17, σ = 0.50) เรียงลําดับสูงสุด 3 อันดับแรก 

คือ การไดประเมินเพื่อนในหองหรือครูผูสอนเพ่ือจะได

ขอมูลยอนกลบัเพ่ือนํามาแกไข (μ= 4.34, σ = 0.61) 

มุงเนนการวางแผนการทํางานที่ครบถวนและสมบูรณ 

(μ= 4.32, σ = 0.64) และการใหความสําคัญกับผล

งานเพื่อสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จ (μ= 4.29, σ = 

0.70) ดานการออกแบบงานใหม (μ= 4.25, σ = 0.67) 

เรียงลําดับสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ในการทํางานเปนทีม

มีการกระจายงานใหเพื่อนอยางทั่วถึง (μ= 4.48, σ = 

0.63) มีการคิดวิธีการใหมๆ ในการปฏิบัติงานและทํา

รายงานอยูเสมอใหรวดเร็วขึ้น (μ= 4.27, σ = 0.80) 

และมีความคิดสรางสรรคงานเพ่ือใหไดเพ่ือใหไดประสบ

การณใหมๆ อยูเสมอ (μ= 4.25, σ = 0.79) ดานการให

นักศึกษามีสวนรวม (μ= 4.25, σ = 0.54) เรียงลําดับ

สูงสุด 3 อันดับแรก คือ นักศึกษาสงเสริมใหมีการบริหาร

ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด (μ= 4.38, σ = 0.62) 

นักศึกษาสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงาน

ตางๆ (μ= 4.40, σ = 0.66) และนักศึกษามีสวนรวมใน

การอบรม สัมมนา (μ= 4.32, σ = 0.68) ดานการจัด
โครงการออกกาํลงักาย (μ= 4.17, σ = 0.68) เรยีงลาํดบั

สูงสุด 3 อันดับแรก คือ นักศึกษาไดมีการจัดโครงการ

ออกกาํลงักายอยางตอเนือ่ง (μ= 4.25, σ = 0.79) นกัศกึษา

มีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหกับหนวยงาน หรือ

บุคคลภายนอก เชน การจัดโปรแกรมสอนเตนแอโรบิค 

(μ= 4.18, σ = 0.67) และนักศึกษามีความรูเรื่องการ

ดูแลสุขภาพที่ถูกตอง เหมาะสม ตามแตละชวงอายุ และ

สัดสวนของรางกายท่ีเหมาะสม (μ= 4.11, σ = 0.84) 

ดานการจัดใหมีคลิกนิคแนะนําคําปรึกษา (μ= 4.25, σ 

= 0.55) เรียงลําดับสูงสุด 3 อันดับแรก คือสามารถวัด

ความเครียดไดอยูในระดับใด (μ= 4.37, σ = 0.63) มี

ความเขาใจในการจัดการความเครียดไดดวยตนเองอยาง

เหมาะสม (μ= 4.37, σ = 0.59) และมีการจัดกิจกรรม

บริหารความเครียด (μ= 4.32, σ = 0.64) และดานการ

จดักจิกรรมนนัทนาการตางๆ (μ= 4.26, σ = 0.62) เรยีง

ลาํดับสงูสุด 3 อันดบัแรก คอื กจิกรรมอาสาสมัคร บาํเพ็ญ

ประโยชน (μ= 4.42, σ = 0.62) เทีย่วชมธรรมชาต ิ(μ= 

4.38, σ = 0.66) และสังสรรคกับเพื่อน (μ= 4.25, σ 

= 0.70)

 6.3 ผลการเปรียบเทียบการจัดการความเครียด

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 หลักสูตรบัญชี

บณัฑติ สงักัดสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในจงัหวัดขอนแกน 

ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ โดยรวมและรายดานไมแตกตาง

กนัโดยมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 การเปรยีบเทยีบ

การจัดการความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชั้นปที่ 1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สังกัดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนในจงัหวดัขอนแกน ทีม่เีกรดเฉลีย่โดยรวมและราย

ดานแตกตางกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

7.  การอภิปรายผล

 การวิจัยเรื่อง การจัดการความเครียดของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 หลักสูตรบัญชี
บณัฑติ สงักัดสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในจงัหวดัขอนแกน 

สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้

 ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การจัดการความเครียดในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

จําแนกเปนรายดานไดแก ดานการกําหนดเปาหมายและ

ใหขอมูลยอนกลับ ดานการออกแบบงานใหมดานการให

นักศึกษามีสวนรวม ดานการจัดโครงการออกกําลังกาย 

ดานการจัดใหมคีลกินคิแนะนาํคาํปรกึษาและดานการจัด
กจิกรรมนันทนาการตางๆ โดยเฉพาะดานการกําหนดการ

จดักจิกรรมนันทนาการตางๆ กจิกรรมนันทนาการ เพือ่ให
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เกิดความเพลดิเพลนิ ผอนคลายความตงึเครยีดทัง้รางกาย

และจิตใจ นันทนาการ การเลน และความสนุกสนาน 

การเลนชวยพัฒนาทักษะตาง ๆ โดยเฉพาะทักษะการ

เคลื่อนไหวในสิ่งมีชีวิตวัยเยาวสําหรับมนุษย กิจกรรม

นันทนาการมักเกิดข้ึนในชวงสุดสัปดาห และวันหยุด 
ประกอบดวย ดนตร ีการเตนราํ กฬีา งานอดเิรก เกม และ

การทองเท่ียว การดูโทรทัศน และฟงเพลง เปนรูปแบบ

สามญัของนนัทนาการ ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิ จนัทรอนิทร 

ชูทอง (2547 : บทคัดยอ) กลาววา ความตองการ

กจิกรรมนันทนาการของนักเรียนชวงช้ันปที ่3 ในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เขต1 พบวา นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 มี

ความตองการกิจกรรมนันทนาการโดยรวมอยูในระดับ

มากและเมือ่พจิารณาเปนรายดาน พบวา นกัเรยีนมีความ

ตองการกิจกรรมนันทนาการทุกดาน คือ ดานการจัด

ดาํเนนิการ ดานบคุลากรผูใหบรกิาร ดานสถานทีอ่ปุกรณ

และสิ่งอํานวยความสะดวก

 6.3 ผลการเปรียบเทียบการจัดการความเครียด

นกัศกึษาระดับปรญิญาตรีชัน้ปที ่1 หลกัสูตรบญัชบีณัฑติ 

สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแกนโดย

รวมและรายดานไมแตกตางกนัโดยมนียัสาํคญัทางสถติ ิที่
ระดับ 0.05 การเปรียบเทียบการจัดการความเครียดของ

นกัศกึษาระดับปรญิญาตรีชัน้ปที ่1 หลกัสูตรบญัชบีณัฑติ 
สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแกน ที่มี

เกรดเฉลีย่โดยรวมและรายดานแตกตางกนัโดยมนียัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดับ 0.01

8. สรุปและขอเสนอแนะ

 8.1 ควรใหความสาํคญักบัการจดัการความเครยีด

เปนพิเศษในดานการกําหนดเปาหมายและใหขอมูลยอน

กลับ ดานการออกแบบงานใหม ดานการใหนักศึกษามี

สวนรวม ดานการจัดโครงการออกกําลังกาย ดานการ
จัดใหมีคลินิกแนะนําปรึกษา และดานการจัดกิจกรรม

นันทนาการตางๆ เนื่องจากองคประกอบเหลานี้จะชวย

ใหการจัดการความเครียดเปนไปอยางชัดเจน 

 8.2 ควรใหความสําคัญในการการสรางความ

เขาใจที่ถูกตองรวมกันในจุดประสงคของการจัดการ

ความเครียดเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการ

ความเครียดสูงสุด

  8.3 จัดใหมีกลองความคิดเห็นเกี่ยวกับนักศึกษา 

โดยนักศึกษาสามารถเขียนปญหาลงในกลองแสดงความ

คดิเห็น โดยเฉพาะการปรับตวัและความเปนอยู ทัง้นีเ้พือ่

ใหผูมีสวนเกี่ยวของแกไขปญหาเหลาน้ี

  8.4 นักศึกษาควรชวยเหลือซึ่งกันและกันโดยให

ผูที่มีความสามารถชวยเหลือเพื่อนโดยการติวนอกเวลา

ใหกับเพื่อนๆ ที่เรียนออนซึ่งโครงการนี้สถาบันควรเอื้อ

อาํนวยสถานที ่เวลา และใหการดแูละเปนพิเศษซึง่จะเกดิ

ประโยชนตอนักศึกษา
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