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การจัดการความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแกน
Stress Management of the first 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
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต จํานวน 163 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ แบบมาตราสวนประมาณ
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 ยกเวนดานเกรดเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ดังนัน้ นักศึกษาควรใหความสําคัญกับการจัดการความเครียด เพราะจะสามารถชวยใหนกั ศึกษาสามารถแกไข
ปญหา เพือ่ ลดความเครียดทีเ่ กิดขึน้ โดยการใชประสบการณในชีวติ ประจําวัน การเรียนรู เพือ่ ปรับใหรา งกายและจิตใจ
เขาสูภาวะปกติ
คําสําคัญ : การจัดการความเครียด หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแกน
Abstract
The purposes of this survey peavey research were to study and compare the stress management of the 1st year Bachelor of Accountancy students under the private university in Khon Kaen
Province, classified 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.
* อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
** หัวหนาสาขาสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
*** อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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131

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2556

The results:
1) The stress management of the students was at the “much” level as a whole and each
aspect ; the first 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 classified by gender, age and
status, there was not statistically different at 0.05 level except the GPA (Grade Point Average) aspect,
there was significantly 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
การเปลีย่ นแปลงทางดานสังคมและเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว
การดํารงชีวิตในสังคมที่ตองเรงรีบและมีการแขงขันกัน
อยางรุนแรงทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการดํารง
ชีวิตมากขึ้น ประกอบกับการขาดการพักผอนหยอนใจ
หรือประกอบกิจกรรมนันทนาการตางๆ โดยเฉพาะนิสิต
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เรียนอยางหนักและตอง
พัฒนาบุคลิกภาพดวยการทํากิจกรรมตางๆ ทําใหชีวิต
ขาดความสมดุลและเกิดความเครียด (Stress) ทางจิตใจ
ความเครียดเปนตัวกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทั้ง
ทางดานจิตใจ และรางกายโดยเฉพาะทางดานจิตใจจะ
แสดงออกในหลายรูปแบบ เชน ความกดดัน ความคับ
ของใจความขัดแยง และความวิตกกังวล เปนตน (วิศิษฐ
วัชรเทวินทรกุล. 2546 : 7)
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนชวงทีน่ กั ศึกษา
ตองใชกระบวนการคิดวิเคราะห รวมทั้งนักศึกษายังตอง
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย หรือ
วิทยาลัย ซึง่ การปรับตัวนัน้ มีผลตอความเครียดของบุคคล
การดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยนักศึกษา
ตองมีการปรับตัวหลายประการ เชน การรับนองใหม การ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย
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การเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยูอ าศัย นอกจากนีส้ ภาพแวดลอมของ
นักศึกษาไมวาจะสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ครอบครัว
และกลุมเพื่อน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนักศึกษาเกิด
ภาวะความเครียดไดสาเหตุเหลานีจ้ ะสงผลตอสภาพจิตใจ
ทําใหผลการเรียนตํา่ ลงจนตองพักการเรียน หรือพนสภาพ
นิสติ หรือเกิดพฤติกรรมไมพงึ ประสงค เชน การติดสิง่ เสพติด
ปญหาการขายบริการทางเพศ รวมทั้งการทําลายชีวิต
ตนเองดวย ซึ่งในการศึกษาสาเหตุความเครียดของนิสิต
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาปจจัยทีอ่ าจจะเปนสวนสําคัญที่
สงผลตอความเครียดของนักศึกษา (กรมสุขภาพจิต.2542
:3) การจัดการความเครียด (Stress Management) จึง
เปนสิ่งสําคัญในการจัดการความเครียดของนักศึกษา ใน
สถานการณเดียวกันบุคคลจะมีระดับความเครียดแตกตาง
กันไปตามการรับรูซ งึ่ ในการประเมินสภาวะการณทกี่ ดดัน
ตางๆ วาคุกคามตอรางกายและจิตใจหรือไมมากนอย
เพียงใดนั้นขึ้นอยูปจจัยความแตกตางของแตละบุคคล
ดังนั้นความเครียดจึงเปนภาวะจิตใจที่นักศึกษา
กําลังเผชิญปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนปญหาในตัวบุคคล
หรือนอกตัวบุคคล เปนปญหาทีเ่ กิดขึน้ หรือคาดวาจะเกิด
ขึ้นจะเปนปญหาที่มาจากความผิดปกติทางรางกายหรือ
ความผิดปกติทางจิตใจ ความเครียดเปนความรูสึกที่ไม
สบายใจไมพอใจเหมือนจิตใจถูกบังคับใหเผชิญกับสิ่งเรา
ทําใหเกิดความแปรปรวนทั้งทางรางกาย และจิตใจ
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นักศึกษาสวนใหญมีภาวะเครียดเกิดขึ้น ซึ่งอาจ
เกิดปจจัยในดานตางๆ ผูว จิ ยั และคณะ จึงสนใจทีจ่ ะศึกษา
การจัดการความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปที่ 1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในจังหวัดขอนแกน เพื่อเปนขอสนเทศในการ
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเกี่ยวกับการจัดการ
ความเครี ย ดของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ป ที่ 1
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
จังหวัดขอนแกน ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการจั ด การความเครี ย ดของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชนั้ ปที่ 1 หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแกน
2. เพือ่ เปรียบเทียบการจัดการความเครียดของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชนั้ ปที่ 1 หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแกน ที่มี
เพศ อายุ สถานภาพ และเกรดเฉลี่ยที่แตกตางกัน
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 เพศที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ การจั ด การ
ความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
จังหวัดขอนแกน
3.2 อายุ ที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ การจั ด การ
ความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
จังหวัดขอนแกน
3.3 สถานภาพที่แตกตางกันมีผลตอการจัดการ
ความเครี ย ดของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ป ที่ 1
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
จังหวัดขอนแกน
3.4 เกรดเฉลี่ยที่แตกตางกันมีผลตอการจัดการ
ความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
จังหวัดขอนแกน

4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ประชากร ที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ป ที่ 1 หลั ก สู ต รบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 77 คน
และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปที่ 1 วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 86 คน รวมทั้งสิ้น
163 คน (ที่มา: สถิติการศึกษา 10 มกราคม 2556)
4.2 พื้ น ที่ ที่ ใช ใ นการวิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
4.3 ระยะเวลาในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล 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 นําแบบสอบถามทีส่ รางขึน้ ตามกรอบแนวคิด
แลวนําเสนอผูเ ชีย่ วชาญเพือ่ พิจารณาความครบถวน ความ
ถูกตองและครอบคลุมเนื้อหาของการศึกษา แลวนํามา
ปรับปรุงแกไข
5.5 นําขอเสนอแนะจากผูเ ชีย่ วชาญ เพือ่ ปรับปรุง
แกไขแบบสอบถามแลวนําไปจัดพิมพเปนเครือ่ งมือทีใ่ ชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
5.6 นํ า แบบสอบถามไปทดลองใช ไ ด ค า ความ
เชื่อมั่น 0.96 (Try-out) กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในจังหวัดขอนแกน ที่ไมใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 30 คน
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6. การเก็บรวบรวมขอมูล
6.1 ขอหนังสือจาก วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เพื่อ
ขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
6.2 ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามตามจํานวน
ประชากร พรอมกับตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนและ
ความสมบูรณของเอกสาร
6.3 ผู วิ จั ย นํ า แบบสอบถามที่ ไ ด รั บ การตรวจ
สอบแลว ทําการแจกแบบสอบถามใหกับนักศึกษาจาก
นั้น ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนทั้งหมด
จํานวน 73 ชุด คิดเปนรอยละ 100
7. การวิเคราะหขอมูล
7.1 การวิ เ คราะห ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบ
แบบสอบถามใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการหาความถี่ (Frequency) และรอยละ
(Percentage)
7.2 การวิ เ คราะห ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การ
จั ด การความเครี ย ดของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในจังหวัดขอนแกน โดยใชสถิติ
เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ ง ได แ ก
คาเฉลีย่ (Mean) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
8. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจยั และผลงาน
วิจัยที่เกี่ยวของ
ความเครียด มีอยูหลายชนิดขึ้นอยูกับวาเราจะ
สามารถจําแนกชนิดของความเครียดเหลานั้นไดโดยใช
เกณฑใด
ซึง่ ไดมผี จู าํ แนกชนิดของความเครียดออกไปตาม
ลักษณะ ดังนี้
1. ชนิดของความเครียด (สุพานี สฎวานิช.
2552 : 385-386)
1.1 Eustress หรือ Constructive Stress
จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ คนเรามี ค วามเครี ย ดที่ อ ยู ใ นระดั บ ที่ ไ ม
มากจนเกินไป มีความเครียดเล็กนอยจะทําใหเกิดผลใน
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เชิงบวก คือมีพลัง มีความกระตือรือรน กระฉับกระเฉง
มีความขยันขึ้น นักกีฬา นักธุรกิจ รวมทั้งควรมี Eustress
จะไดตั้งใจอานหนังสือ ตั้งใจทบทวนความรู เปนตน เพื่อ
ชวยใหมีความกระตือรือรนที่จะทํางานใหดีที่สุด
1.2 Distress หรือ Destructive Stress เปน
ความเครียดที่มีมากจนเกินไปซึ่งสงผลลบตอบุคคลนั้นๆ
เชน ทําใหความดันสูงขึ้น ปวดศีรษะมาก มึน หมดพลัง
และมีปญหาในทางพฤติกรรมตางๆ เกิดขึ้น
2. ผลของความเครียด
ผลของความเครียดมีหลายอยาง ซึง่ อาจเกิด
ขึน้ พรอมๆ กันไดแตกส็ ามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม ดังนี้
2.1 ผลทางดานจิตใจและอารมณ (Psychological Symptoms หรือ Emotional Exhaustion) ผล
ทางความเครียดทางดานอารมณและจิตใจ เชน เกิดความ
วิตก กังวลใจ ไมมีสมาธิ หลงลืมหรืออาจทําใหหดหู ขาด
พลังในการทํางาน เหนื่อยลา มองโลกในแงลบ อารมณ
ไมดี หงุดหงิดงาย และความพอใจในงานลดลง เปนตน
2.2 ผลทางดานรางกาย (Physiological
Symptoms) มักจะทําใหเกิดโรคตางๆ ซึ่งในทางการ
แพทยเรียกวา Functional Disease เพราะวามันเปนโรค
ทีไ่ มไดมสี าเหตุมาจากเชือ้ โรค 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. กลยุ ท ธ ใ นการจั ด การความเครี ย ด (สุ พ า
นี สฎวานิช. 2552 : 394-398) กลยุทธในการจัดการ
ความเครียดอาจแบงไดออกเปน 2 กลุม ดังนี้
3.1 กลยุทธในระดับปจเจกบุคคล อาจทําได
หลายวิธีดังนี้
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3.1.1 การเสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรง
แมวาจิตใจจะเปนนาย กายจะเปนบาว แตกายจะเปน
ฐานที่ สํ า คั ญ ต อ จิ ต ต อ งเสริ ม สร า งสุ ข ภาพให แข็ ง แรง
โดยวิธีการตางๆ ดังนี้
3.1.1.1 รับประทานอาหารที่มี
ประโยชนมีคุณคาครบทั้ง 5 หมู ไมควรทานรสจัดมาก
และควรทานอาหารที่ยอยงาย
3.1.1.2 ออกกําลังกายเปนประจํา
ควรหาเวลาออกกําลังกายหรือเลนกีฬาที่ตัวเองถนัดและ
เหมาะสมกับวัย เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทําให
คลายเครียดได
3.1.1.3 นอนหลับใหเพียงพอ ซึง่
โดยปกติคนที่มีความเครียดมักจะนอนหลับยาก และใน
ทางกลับกันคือ การนอนนอยเกินไปก็เปนสาเหตุใหเกิด
ความเครียดได จึงควรพยายามอยานอนกลางวัน และหา
เวลาออกกําลังกายในชวงเย็น
3.1.2 พยายามเปลี่ยนแปลงที่จิตใจ จะ
เกิดไดจากการมีหลักธรรม หรือหลักศาสนาเปนเครือ่ งยึด
เหนีย่ วจิตใจ และการมีเพือ่ นทีด่ ชี กั จูงกันไปในทิศทางทีด่ ี
3.1.2.1 พยายามยกระดับจิตใจ
ของตน ไมใหโกรธงาย โมโหงาย ไมมองโลกในแงราย ให
มองโลกในหลายๆ แงมุม
3.1.2.2 สรางอารมณขนั หัวเราะ
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
ปญหาเกิดขึน้ ตองมีสติในการพิจารณาเหตุผล รวมทัง้ อาจ
ปรึกษาผูท เี่ ราเชือ่ ถือไววางใจเพือ่ ขอความคิดเห็น และนํา
มาไตรตรองใหเหมาะสม แลวลงมือปฏิบตั ใิ นแนวทางทีค่ ดิ
พิจารณาวาเหมาะสม

3.1.4 เปลีย่ นแปลงสภาพทีท่ าํ ใหเครียด
เชน จัดสถานที่ทํางานเสียใหม หรือหาเวลาหยุดพักผอน
ไปทองเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศ พักผอนใหสมองใหคลาย
เครียดจะทําใหเรามีสติในการแกไขปญหามากขึ้น และ
เวลาก็จะชวยแกไขปญหา
3.1.5 บริ ห ารเวลา เนื่ อ งจากเวลามี
จํากัดแตมีภาระงานมาก คนจึงเกิดความเครียดได ดังนั้น
จึงควรมีการมอบหมายงานหรือวางแผนงาน และจัดลําดับ
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
นาสนใจเพือ่ รวมทํากิจกรรมตางๆ หรือกิจกรรมทางสังคม
ที่เปนประโยชน
เซลเย (วนิดา รัตนมงคล. 2542 : 32 ; อางอิงมา
จาก Selye. 1974 : 31-64)ไดกลาวถึงทฤษฎีความเครียด
ของ เซลี (Selye’Stress Theory) วา เมื่อรางกายถูก
สิ่งที่มาคุกคาม(Stressors) จะทําใหเกิดความเครียด ซึ่ง
อาจเปนทั้งสิ่งที่ดีและไมดีจะทําความสมดุลของรางกาย
เปลี่ยนแปลงไป และจะเกิดการตอบสนอง ทําใหมีการ
เปลี่ยนแปลงทางดานสรีระวิทยาและชีวเคมีของรางกาย
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เรียกวา
การปรับตัว และไดแบงปฏิกิริยาของรางกายที่ตอตาน
ความเครียดได 3 ระยะ ดังนี้
1. ระยะสัญญาณอันตราย (Alarm Reaction)
เปนระยะเริ่มตนของการมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งที่มา
คุกคาม ซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น แบงยอยออกเปน
2 ระยะ
1.1 ระยะช็อค (Phase Reaction Stage)
อาจเกิดขึน้ ไดในทันทีเพราะรางกายปรับตัวไมทนั ฮอรโมน
จากตอมหมวกไตยังหลั่งออกมาไมเพียงพอ อาจจะมี
อาการแสดงออกมาหลายอยาง เชน หัวใจเตนเร็ว แรงดัน
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โลหิตลดลง การทํางานของไตผิดปกติทําใหปสสาวะนอย
หรือหมดสติ การเปลี่ยนแปลงในระยะนี้รางกายไมพรอม
ทีจ่ ะมีการปรับตัว และถายังดําเนินตอไปรางกายจะถูกใช
พลังงานหมดภายใน 24-48 ชัว่ โมง แตถา รางกายทนไดใน
ระยะนี้ก็จะเขาไปสูระยะตอไป
1.2 ระยะต อ ต า นภาวะช็ อ ค (Phase of
Counter Shock) ถารางกายมีการปรับตัวไดดีคือ มีการ
หลั่งฮอรโมน จากตอมหมวกไตมากพอจะทําใหอาการ
ดีขึ้นระบบตาง ๆ ของรางกายเริ่มประสานกันอยางมี
ระเบียบและจะเขาสูระยะตอไป
2. ระยะตอตาน (Stage of Resistance) เปน
ระยะที่มีการปรับตัวอยางแทจริงเพื่อตอสูความเครียด
อาการจะดีขึ้น หรือหายไป แตถาภาวะความเครียดยัง
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

นักศึกษา
เพศ
อายุ
สถานภาพ
เกรดเฉลี่ย

การจัดการความเครียด
1. การกําหนดเปาหมายและและใหขอมูล ยอนกลับ
2. การออกแบบงานใหม
3. การใหนักศึกษามีสวนรวม
4. การจัดโครงการออกกําลังกาย
5. การจัดใหมีคลินิกและใหคําปรึกษา
6. การจัดกิจกรรมนันทนาการตางๆ

การจัดการความเครียด (Stress Management)
หมายถึง การที่นักศึกษามีแนวทางหรือการดําเนินการ
ใดๆ เพื่อเปนหนทางที่จะนําไปสูการแกไขปญหา เพื่อ
ลดความเครียดที่เกิดขึ้น โดยการใชประสบการณในชีวิต
ประจําวัน การเรียนรู เพื่อปรับใหรางกายและจิตใจเขาสู
ภาวะปกติ ประกอบดวย
1. การกําหนดเปาหมาย และใหขอ มูลยอนกลับ
(Targeting and Provide Feedback) หมายถึง การที่
นักศึกษามีแนวทางการกําหนดสิ่งที่ตองการในอนาคต
และผลสะทอนจากการปฏิบัติงาน ใหความสําคัญกับ
ผลงานเพือ่ สะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จใหความสําคัญกับ
งานที่ไดรับมอบหมายมุงเนนใหมีการวางแผนการทํางาน
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รุนแรงรางกายไมสามารถตอตานได รางกายก็จะสูญเสีย
การปรับตัวอีกก็จะเขาสูระยะตอไป
3. ระยะหมดกําลัง (Stage of Exhausion)
เปนระยะที่มีการปรับตัวเปนครั้งสุดทายหรือไมสามารถ
ปรับตัวไดเนื่องจากมีความเครียดสูงรุนแรงและนานเกิน
ไป รางกายจะออนแอลงและเกิดอันตรายถึงชีวิตเพราะ
กลไกการปรับตัวลมเหลวลงนั่นเอง
การจั ด การความเครี ย ดของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีชั้นปที่ 1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สังกัดสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแกน ผูว จิ ยั และคณะไดใช
กรอบแนวคิดในการวิจยั ของ สุพานี สฤษฎวานิช. 2552 :
396-397

ที่ครบถวนและสมบูรณประเมินเพื่อนในหองหรือครูผู
สอนเพื่อจะไดขอมูลยอนกลับเพื่อนํามาแกไขเปดโอกาส
ใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิด
ซึ่งกันและกัน
2. การออกแบบงานใหม (New Design) หมายถึง
การที่นักศึกษามีแนวทางกระบวนการสรางงาน โดยการ
จัดสรรงานแตละงานไปใหกบั คนแตละคน หรือแตละกลุม
โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สรางความพอใจในการทํางาน และ
ใหผลการปฏิบัติงานสูงขึ้นมีความคิดในการสรางสรรค
งานเพื่อใหไดประสบการณใหมๆอยูเสมอมีการนําเอา
เทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการสืบคนขอมูล
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3. มีการทํางานเปนทีมเพือ่ ใหไดขอ คิดเห็นตางๆ
รวมกันนักศึกษามีการคิดวิธีการใหมๆ ในการทํางาน
รายงานอยูเสมอใหรวดเร็วขึ้นมีการคิดวิธีการใหมๆ ใน
การทํางานรายงานอยูเสมอใหรวดเร็วขึ้น
4. การสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวม (Students to take part) หมายถึง การทีน่ กั ศึกษามีแนวทาง
กระบวนการที่นักศึกษาหรือผูที่เกี่ยวของมีโอกาสได เขา
รวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ
ร ว มเสนอป ญ หาประเด็ น ที่ สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข อ งร ว มคิ ด
แนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ
นักศึกษามีสวนรวมในการอบรม สัมมนา มีการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมตางๆ สงเสริมการตัดสิน
ใจรวมกันเพื่อใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคงานใหมๆ
สงเสริมใหมีการบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานตางๆ
5. การจัดโครงการออกกําลังกาย (The Exercise Program) หมายถึง การจัดอุปกรณ เครื่องมือ
และโปรแกรมตางๆ เพื่อใหนักศึกษามีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง เชน จัด Fitness Center จัดโปรแกรมสอนและ
เตนแอโรบิครวมกัน จะทําใหพนักงานสนุกสนานเพลิน
เพลิน สามัคคีกลมเกลียว และมีรา งกายแข็งแรง ซึง่ จะเปน
รากฐานทําใหจิตใจมีความแข็งแรงไดมีการจัดโครงการ
ออกกําลังกายอยางตอเนื่องมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพใหกับหนวยงาน หรือบุคคลภายนอก เชน การจัด
โปรแกรมสอนเตนแอโรบิค เกิดความสนุกสนานสามารถ
นํ า ความรู ที่ ไ ด จ ากเข า ร ว มโครงการไปถ า ยทอดให แ ก
บุคคลรอบขางไดรบั ความรูเ รือ่ งการดูแลสุขภาพทีถ่ กู ตอง
เหมาะสม ตามแตละชวงอายุ และสัดสวนของรางกาย
6. การจัดใหมีคลินิกใหคําแนะนําปรึกษา
(Provide Clinical Advice to Counsel) หมายถึง การ
รณรงคใหเปนเรื่องปกติที่นักศึกษาจะเขาพบและปรึกษา
หารือกันได และจัดกิจกรรมใหความรูใ นเรือ่ งความเครียด
และการบริหารความเครียดแกพนักงานมีการจัดกิจกรรม
ให ค วามรู เรื่ อ งความเครี ย ดมี ก ารจั ด กิ จ กรรมบริ ห าร
ความเครียดมีความเขาใจในการจัดการความเครียดได

ดวยตนเองอยางเหมาะสมสามารถวัดความเครียดไดอยูใ น
ระดับใดพยายามวิเคราะหปญ
 หาเพือ่ ใหเกิดความเขาใจที่
ดีขึ้น
7. การจัดกิจกรรมนันทนาการตางๆ (Recreational Activities) หมายถึง การจัดใหกจิ กรรมใหเหมาะสม
กั บ นั ก ศึ ก ษา เช น งานสั ง สรรค ป ระจํ า ป การจั ด การ
ทอดผาปา การสัมมนานอกสถานที่ เปนตน เพื่อใหทั้ง
ความรู ความสนุกสนาน เพลิดเพลินอานหนังสือ ดูทีวี
ฟงเพลงสังสรรคกบั เพือ่ นออกกําลังกาย เทีย่ วชมธรรมชาติ
กิจกรรมอาสาสมัคร บําเพ็ญประโยชน
อาภรณทพิ ย บัวเพ็ชร และคณะ (2547 : บทคัดยอ)
ไดศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดจาก
การทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัด
สงขลา พบวา ภายหลังการทดลองกลุมการทดลองมีการ
เปลีย่ นแปลงการรับรูค วามสามารถของตนเอง และทักษะ
ในการจัดการความเครียดมากกวากลุม เปรียบเทียบอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และดีกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจาก
นี้พบกวากลุมทดลองมีความเครียดจากการทํางานนอย
กวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 แตไมนอยลงกวากอนการทดลอง สวนความคาด
หวังผลดีของการจัดการระดับความเครียดจากการทํางาน
ไมแตกตางจากกลุม เปรียบเทียบและไมแตกตางจากกอน
การทดลองการศึกษาเกีย่ วกับความเครียดจากการทํางาน
และรูปแบบของการจัดการจะชวยยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชากรในวัยแรงงาน
มานพ ชูนิลและคณะ (2550 : บทคัดยอ) ได
ศึ ก ษาวิ ธี ก าจั ด การความเครี ย ดของนั ก ศึ ก ษาสถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พบวา นักศึกษามี
ความเครียดอยูใ นระดับปกติรอ ยละ 51.43 ปจจัยทีท่ าํ ให
เกิดความเครียดอันดับหนึ่ง คือ กลัวอานหนังสือไมทัน
รอยละ 89.7 อันดับสอง คือ กลัวทําขอสอบไมได รอย
ละ 89.5 วิธกี ารจัดการความเครียดทีใ่ ชกนั มากอันดับหนึง่
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 เมือ่ เปรียบเทียบระดับความเครียดของนักศึกษา
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ปญหาดานการเรียน ปญหา
การจราจร ปญหาสภาพแวดลอม
พบว า ไม มี ค วามแตกต า งกั น ส ว นการเปรี ย บ
เทียบระดับความเครียดของนักศึกษาจําแนกตามปญหา
การสอบ การคบเพื่อน ความรัก ครอบครัว สุขภาพจิต
ดานการเงิน และดานการงาน พบวา มีระดับความเครียด
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Fox และคณะ (2006 : 269 - 292) ไดศกึ ษาการ
จัดการกับความเครียดและพฤติกรรมตอตานการปฏิบัติ
งาน พบวา การรับรูความเครียดและการที่ไมสามารถ
จัดการกับความเครียดนัน้ ไดกอ ใหเกิดการแสดงอารมณที่
ไมดอี อกมาผลทีต่ ามมาคือพนักงานมักจะแสดงพฤติกรรม
ตอตานการปฏิบัติงานการแสดงออกของอารมณในทาง
บวก สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ซึ่งแสดงถึงความมีนํ้าใจชวยเหลือผูอื่น และการจัดการ
กับอารมณโดยการแสดงออก เชน การไดระบายโดยใชคาํ พูด
ใหผูอื่นฟงจะชวยใหพนักงานมีพฤติกรรมในการทํางาน
ดีขึ้นและมีสภาพความเปนอยูที่ดี สวนการแสดงออก
ของอารมณในทางลบ สงผลตอพฤติกรรมการทํางานใน
องคการ เชน การตอตานและการไมใหความรวมมือ
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ขอบเขตการวิจัย
ประชากรกลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปที่ 1 หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 77 คน
และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต จํานวน 86 คน รวมทั้งสิ้น 163 คน (ที่มา: สถิติ
การศึกษา 10 มกราคม 2556) เมือ่ ครบกําหนดในการเก็บ
แบบสอบถาม ไดรบั แบบสอบถามทัง้ สิน้ 73 ชุด มีอตั ราผล
ตอบกลับรอยละ 44.79 ซึง่ สอดคลองกับ Aaker, Kumar
และ Day (2001) ไดนําเสนอวาการสงแบบสอบถามตอง
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มีอตั ราตอบกลับอยางนอยรอยละ 20 จึงจะถือวายอมรับ
ได
5.2 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ
ผูว จิ ยั และคณะไดทาํ การทดสอบความเทีย่ ง
ตรงความเชื่อมั่น และหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ
โดยทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาผานการ
พิจารณาของผูเชี่ยวชาญ และหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธคี รอนบาค (Cronbach) ซึง่
คําถามเกี่ยวกับการจัดการความเครียด มีคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา อยูระหวาง 0.840 – 0.912 ซึ่งสอดคลองกับ
Lovett ( 2002) ไดเสนอวา การทดสอบคาความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือเกินกวา 0.50 เปนคาที่ยอมรับได การ
วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (Discriminant
Power) โดยใชเทคนิค Item – total Correlation ซึ่ง
การจัดการความเครียด มีคา อํานาจจําแนก (r) อยูร ะหวาง
0.607 – 0.895 ซึ่งสอดคลองกับ Nunnally (1978)
ไดนําเสนอวาการทดสอบคาอํานาจจําแนกเกินกวา 0.40
เปนคาที่ยอมรับได
5.3 สถิติที่ใชในการวิจัย
การวิเคราะหขอ มูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถาม
ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการ
หาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) การ
วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดการความเครียด
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ใน
จังหวัดขอนแกน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ซึ่งไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยนําเสนอขอมูลใน
รูปแบบตารางควบคูกับการบรรยายและสรุปผลการวิจัย
และการทดสอบสมมติฐานโดยใช F-test (ANOVA)
6. ผลการวิจัย
การจั ด การความเครี ย ดของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
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 คิดเปนรอยละ
58.90 รองลงมา มากกวา 3.00 คิดเปนรอยละ 28.77
6.2 ผูต อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นดวยเกีย่ วกับ
การจัดการความเครียดโดยรวมและรายดาน อยูใ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน
ไดแก ดานการกําหนดเปาหมายและใหขอมูล ยอนกลับ
(μ= 4.17, σ = 0.50) เรียงลําดับสูงสุด 3 อันดับแรก
คือ การไดประเมินเพื่อนในหองหรือครูผูสอนเพื่อจะได
ขอมูลยอนกลับเพื่อนํามาแกไข (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)
และมีความคิดสรางสรรคงานเพื่อใหไดเพื่อใหไดประสบ
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
โครงการออกกําลังกาย (μ= 4.17, σ = 0.68) เรียงลําดับ
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ นักศึกษาไดมีการจัดโครงการ
ออกกําลังกายอยางตอเนือ่ ง (μ= 4.25, σ = 0.79) นักศึกษา
มีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหกับหนวยงาน หรือ
บุคคลภายนอก เชน การจัดโปรแกรมสอนเตนแอโรบิค
(μ= 4.18, σ = 0.67) และนักศึกษามีความรูเรื่องการ
ดูแลสุขภาพที่ถูกตอง เหมาะสม ตามแตละชวงอายุ และ

สัดสวนของรางกายที่เหมาะสม (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
จัดกิจกรรมนันทนาการตางๆ (μ= 4.26, σ = 0.62) เรียง
ลําดับสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กิจกรรมอาสาสมัคร บําเพ็ญ
ประโยชน (μ= 4.42, σ = 0.62) เทีย่ วชมธรรมชาติ (μ=
4.38, σ = 0.66) และสังสรรคกับเพื่อน (μ= 4.25, σ
= 0.70)
6.3 ผลการเปรียบเทียบการจัดการความเครียด
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแกน
ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ โดยรวมและรายดานไมแตกตาง
กันโดยมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 การเปรียบเทียบ
การจัดการความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปที่ 1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในจังหวัดขอนแกน ทีม่ เี กรดเฉลีย่ โดยรวมและราย
ดานแตกตางกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
7. การอภิปรายผล
การวิ จั ย เรื่ อ ง การจั ด การความเครี ย ดของ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ป ที่ 1 หลั ก สู ต รบั ญ ชี
บัณฑิต สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแกน
สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้
ผู ต อบแบบสอบถาม มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
การจัดการความเครียดในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
จําแนกเปนรายดานไดแก ดานการกําหนดเปาหมายและ
ใหขอมูลยอนกลับ ดานการออกแบบงานใหมดานการให
นักศึกษามีสวนรวม ดานการจัดโครงการออกกําลังกาย
ดานการจัดใหมคี ลิกนิคแนะนําคําปรึกษาและดานการจัด
กิจกรรมนันทนาการตางๆ โดยเฉพาะดานการกําหนดการ
จัดกิจกรรมนันทนาการตางๆ กิจกรรมนันทนาการ เพือ่ ให
139

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2556

เกิดความเพลิดเพลิน ผอนคลายความตึงเครียดทัง้ รางกาย
และจิตใจ นันทนาการ การเลน และความสนุกสนาน
การเลนชวยพัฒนาทักษะตาง ๆ โดยเฉพาะทักษะการ
เคลื่อนไหวในสิ่งมีชีวิตวัยเยาวสําหรับมนุษย กิจกรรม
นันทนาการมักเกิดขึ้นในชวงสุดสัปดาห และวันหยุด
ประกอบดวย ดนตรี การเตนรํา กีฬา งานอดิเรก เกม และ
การทองเที่ยว การดูโทรทัศน และฟงเพลง เปนรูปแบบ
สามัญของนันทนาการ ซึง่ สอดคลองกับแนวคิด จันทรอนิ ทร
ชู ท อง (2547 : บทคั ด ย อ ) กล า วว า ความต อ งการ
กิจกรรมนันทนาการของนักเรียนชวงชัน้ ปที่ 3 ในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต1 พบวา นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 มี
ความตองการกิจกรรมนันทนาการโดยรวมอยูในระดับ
มากและเมือ่ พิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีความ
ตองการกิจกรรมนันทนาการทุกดาน คือ ดานการจัด
ดําเนินการ ดานบุคลากรผูใ หบริการ ดานสถานทีอ่ ปุ กรณ
และสิ่งอํานวยความสะดวก
6.3 ผลการเปรียบเทียบการจัดการความเครียด
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชนั้ ปที่ 1 หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแกนโดย
รวมและรายดานไมแตกตางกันโดยมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 การเปรียบเทียบการจัดการความเครียดของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชนั้ ปที่ 1 หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแกน ที่มี
เกรดเฉลีย่ โดยรวมและรายดานแตกตางกันโดยมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
8. สรุปและขอเสนอแนะ
8.1 ควรใหความสําคัญกับการจัดการความเครียด
เปนพิเศษในดานการกําหนดเปาหมายและใหขอมูลยอน
กลับ ดานการออกแบบงานใหม ดานการใหนักศึกษามี
สวนรวม ดานการจัดโครงการออกกําลังกาย ดานการ
จัดใหมีคลินิกแนะนําปรึกษา และดานการจัดกิจกรรม
นันทนาการตางๆ เนื่องจากองคประกอบเหลานี้จะชวย
ใหการจัดการความเครียดเปนไปอยางชัดเจน
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8.2 ควรใหความสําคัญในการการสรางความ
เข า ใจที่ ถู ก ต อ งร ว มกั น ในจุ ด ประสงค ข องการจั ด การ
ความเครี ย ดเพื่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การ
ความเครียดสูงสุด
8.3 จัดใหมีกลองความคิดเห็นเกี่ยวกับนักศึกษา
โดยนักศึกษาสามารถเขียนปญหาลงในกลองแสดงความ
คิดเห็น โดยเฉพาะการปรับตัวและความเปนอยู ทัง้ นีเ้ พือ่
ใหผูมีสวนเกี่ยวของแกไขปญหาเหลานี้
8.4 นักศึกษาควรชวยเหลือซึ่งกันและกันโดยให
ผูที่มีความสามารถชวยเหลือเพื่อนโดยการติวนอกเวลา
ใหกับเพื่อนๆ ที่เรียนออนซึ่งโครงการนี้สถาบันควรเอื้อ
อํานวยสถานที่ เวลา และใหการดูและเปนพิเศษซึง่ จะเกิด
ประโยชนตอนักศึกษา
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