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การจัดการความเครียดของนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก ชั้นปที่ 1-4
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
Stress Management of the 1st – 4th Year Undergraduate Students Retail
Business Management Faculty of Business Administration
at the College of Asian Scholars.
อมรรัตน กวยแกว1
สวิตา ออนละออ2,
ออมทิพย รมพฤกษ3
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการความเครียดของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1-4 สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จําแนก
ตามเพศ อายุ สถานภาพ และเกรดเฉลี่ย ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1-4
สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก จํานวน 128 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามทีผ่ วิู จยั สรางขึน้ แบบมาตราสวน
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 โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันโดยมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ยกเวนดานเกรดเฉลีย่ แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนัน้ นักศึกษาควรใหความสําคัญกับการจัดการความเครียด เพราะจะสามารถชวยใหนักศึกษาสามารถแกไข
ปญหา เพือ่ ลดความเครียดทีเ่ กิดขึน้ โดยการใชประสบการณในชีวติ ประจําวัน การเรียนรู เพือ่ ปรับใหรางกายและจิตใจ
เขาสูภาวะปกติเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นควรมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย ซึง่ จะนําไป
สูการจัดการความเครียดไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ : การจัดการความเครียด สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก
Abstract
This research is a survey research. The purposes were to study and compare stress management 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
ความเครียดเปนสภาวะทางจิตใจ สามารถเกิดได
กั บ คนทุ ก เพศทุ ก วั ย และทุ ก กลุ มอาชี พ โดยเฉพาะใน
สถานการณปจจุบันที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยี
มีการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและเศรษฐกิจอยาง
รวดเร็ว การดํารงชีวิตในสังคมที่ต องเรงรีบและมีการ
แขงขันกันอยางรุนแรงทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคใน
การดํารงชีวิตมากขึ้น ประกอบกับการขาดการพักผอน
หยอนใจหรือประกอบกิจกรรมนันทนาการตางๆ โดย
เฉพาะนิสติ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทีเ่ รียนอยางหนัก
และตองพัฒนาบุคลิกภาพดวยการทํากิจกรรมตางๆ ทําให
ชีวิตขาดความสมดุลและเกิดความเครียด (Stress) ทาง
จิตใจ ความเครียดเปนตัวกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ขึน้ ทัง้ ทางดานจิตใจ และรางกายโดยเฉพาะทางดานจิตใจ
จะแสดงออกในหลายรู ป แบบ เช น ความกดดั น
ความคับของใจความขัดแยง และความวิตกกังวล เปนตน
(วิศิษฐ วัชรเทวินทรกุล. 2546 : 7)
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนชวงทีน่ กั ศึกษา
ตองใชกระบวนการคิดวิเคราะห รวมทั้งนักศึกษายังตอง

ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย หรือ
วิทยาลัย ซึง่ การปรับตัวนัน้ มีผลตอความเครียดของบุคคล
การดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยนักศึกษา
ตองมีการปรับตัวหลายประการ เชน การรับนองใหม
การเรี ย นการสอนในมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ วิ ท ยาลั ย การ
เปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัย นอกจากนี้สภาพแวดลอมของ
นักศึกษาไมวาจะสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ครอบครัว
และกลุมเพื่อน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนักศึกษาเกิด
ภาวะความเครียดไดสาเหตุเหลานีจ้ ะสงผลตอสภาพจิตใจ
ทําใหผลการเรียนตํา่ ลงจนตองพักการเรียน หรือพนสภาพ
นิสติ หรือเกิดพฤติกรรมไมพึงประสงค เชน การติดสิง่ เสพ
ติด ปญหาการขายบริการทางเพศ รวมทัง้ การทําลายชีวติ
ตนเองดวย ซึ่งในการศึกษาสาเหตุความเครียดของนิสิต
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาปจจัยทีอ่ าจจะเปนสวนสําคัญที่
สงผลตอความเครียดของนักศึกษา (กรมสุขภาพจิต, 2542
: 3) การจัดการความเครียด (Stress Management)
จึงเปนสิ่งสําคัญในการจัดการความเครียดของนักศึกษา
ในสถานการณเดี ย วกั น บุ ค คลจะมี ร ะดั บ ความเครี ย ด
แตกตางกันไปตามการรับรูซึง่ ในการประเมินสภาวะการณ
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ที่กดดันตางๆ วาคุกคามตอรางกายและจิตใจหรือไมมาก
นอยเพียงใดนั้นขึ้นอยู ปจจัยความแตกตางของแตละ
บุคคล
ดังนั้นความเครียดจึงเปนภาวะจิตใจที่นักศึกษา
กําลังเผชิญปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนปญหาในตัวบุคคล
หรือนอกตัวบุคคล เปนปญหาทีเ่ กิดขึน้ หรือคาดวาจะเกิด
ขึ้นจะเปนปญหาที่มาจากความผิดปกติทางรางกายหรือ
ความผิดปกติทางจิตใจ ความเครียดเปนความรูสึกที่ไม
สบายใจไมพอใจเหมือนจิตใจถูกบังคับใหเผชิญกับสิ่งเรา
ทําใหเกิดความแปรปรวนทั้งทางรางกาย และจิตใจ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เปนสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในจังหวัดขอนแกน โดยเริ่มดําเนินการสอนใน
ปการศึกษา 2545 เปดดําเนินการสอนในระดับปริญญา
โท หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ 7 สาขาวิชา ประกอบดวย 1. สาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร 4 ป 2. สาขาการจัดการทัว่ ไป
หลักสูตร 4 ป 3. สาขาการบัญชี หลักสูตร 4 ป 4. สาขา
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตร 4 ป 5. สาขา
การตลาด หลักสูตร 4 ป 6. สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก
หลักสูตร 4 ป 7. สาขาการจัดการธุรกิจกีฬา หลักสูตร
4 ป 2. คณะนิติศาสตร (สาขาวิชานิติศาสตร) หลักสูตร
4 ป 3. คณะศิ ล ปศาสตร (สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ)
หลั ก สู ต ร 4 ป 4. คณะพยาบาลศาสตร สาขาวิ ช า
การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ หลั ก สู ต ร 4 ป 5.
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและสาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย, 2559 : เว็บไซต)
สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เริม่ ดําเนินการจัดการเรียนการสอน
เมื่อป พ.ศ.2552 โดยเกิดจากความรวมมือทางวิชาการ
ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียและสถาบันการจัดการปญญาภิวฒั น
ในเครือบริษัทซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) เพื่อตอบสนอง
ความตองการของตลาดแรงงาน โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค
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เพื่อผลิตบัณฑิตทางดานการจัดการธุรกิจคาปลีกใหมี
ความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณทางดาน
การจัดการธุรกิจคาปลีก ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถปรับตัวใหเขากับ
สั ง คมได มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามคิ ด กวางไกล
มีทักษะในการแกปญหา และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและการแขงขันทางธุรกิจ
ในปจจุบัน
นักศึกษาสวนใหญมีภาวะเครียดเกิดขึ้น ซึ่งอาจ
เกิดปจจัยในดานตางๆ ผูวิจยั และคณะจึงสนใจทีจ่ ะศึกษา
การจัดการความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปที่ 1-4 สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก สังกัดสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแกน เพื่อเปนขอสนเทศ
ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเกี่ยวกับการ
จัดการความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่
1-4สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในจังหวัดขอนแกน ในจังหวัดขอนแกนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาการจัดการความเครียดของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีชนั้ ปที่ 1-4 สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2. เพือ่ เปรียบเทียบการจัดการความเครียดของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1-4 สาขาการจัดการ
ธุรกิจคาปลีก คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และเกรดเฉลี่ยที่แตกตางกัน
สมมติฐานการวิจัย
1. เพศทีแ่ ตกตางกันมีผลตอการจัดการความเครียด
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1-4 สาขาการ
จัดการธุรกิจคาปลีก คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย
2. อายุ ที่ แ ตกต างกั น มี ผ ลต อการจั ด การ
ความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1-4
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สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย
3. เกรดเฉลี่ยที่แตกตางกันมีผลตอการจัดการ
ความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1-4
สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชากร
ที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่
1-4 สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย รวมทั้งสิ้น 128 คน
2. เครื่องมือใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่งสรางตามวัตถุประสงคและกรอบ
แนวคิดที่กําหนดขึ้น โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก ในวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) จํานวน 5 ขอ ประกอบดวย เพศ
อายุ สถานภาพ เกรดเฉลี่ย
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย จํานวน 30 ขอ
3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดวยการหา
คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) t-test และ F-test (Anova)
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจยั และผลงานวิจยั
ที่เกี่ยวของ
ความเครียด มีอยูหลายชนิดขึ้นอยูกับวาเราจะ
สามารถจําแนกชนิดของความเครียดเหลานั้นไดโดยใช
เกณฑใด ซึง่ ไดมีผจํู าแนกชนิดของความเครียดออกไปตาม
ลักษณะ ดังนี้
1. ชนิดของความเครียด (สุพานี สฤษฎวานิช.
2552 : 385-386)

1.1 Eustress หรือ Constructive Stress
จะเกิดขึ้นเมื่อคนเรามีความเครียดที่อยูในระดับที่ไมมาก
จนเกินไป มีความเครียดเล็กนอยจะทําใหเกิดผลในเชิง
บวก 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
เซลเย (วนิดา รัตนมงคล. 2542 : 32 ;
อางอิงมาจาก Selye. 1974 : 31-64) ไดกลาวถึงทฤษฎี
ความเครียดของ เซลี (Selye’Stress Theory) วา เมื่อ
รางกายถูกสิ่งที่มาคุกคาม (Stressors) จะทําใหเกิด
ความเครียด ซึ่งอาจเปนทั้งสิ่งที่ดีและไมดีจะทําความ
สมดุลของรางกายเปลี่ยนแปลงไป และจะเกิดการตอบ
สนอง ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงทางดานสรีระวิทยาและ
ชีวเคมีของรางกาย การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาง ๆ
ที่เกิดขึ้น เรียกวา การปรับตัว และไดแบงปฏิกิริยาของ
รางกายที่ตอตานความเครียดได 3 ระยะ ดังนี้
1. ระยะสั ญ ญาณอั น ตราย (Alarm
Reaction) เปนระยะเริม่ ตนของการมีปฏิกริ ยิ าตอบสนอง
ตอสิ่งที่มาคุกคาม ซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น
2. ระยะตอตาน (Stage of Resistance)
เปนระยะทีม่ กี ารปรับตัวอยางแทจริงเพือ่ ตอสูความเครียด
อาการจะดีขึ้นหรือหายไป แตถาภาวะความเครียดยัง
รุนแรงรางกายไมสามารถตอตานได รางกายก็จะสูญเสีย
การปรับตัวอีกก็จะเขาสูระยะตอไป
3. ระยะหมดกําลัง (Stage of Exhausion)
เปนระยะที่มีการปรับตัวเปนครั้งสุดทายหรือไมสามารถ
ปรับตัวไดเนือ่ งจากมีความเครียดสูงรุนแรงและนานเกินไป
รางกายจะออนแอลงและเกิดอันตรายถึงชีวติ เพราะกลไก
การปรับตัวลมเหลวลงนั่นเอง
การจั ด การความเครี ย ด (Stress
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Management) หมายถึง การที่นักศึกษามีแนวทางหรือ
การดําเนินการใดๆ เพื่อเปนหนทางที่จะนําไปสูการแกไข
ปญหาเพือ่ ลดความเครียดทีเ่ กิดขึน้ โดยการใชประสบการณ
ในชีวติ ประจําวัน การเรียนรู เพือ่ ปรับใหรางกายและจิตใจ
เขาสูภาวะปกติ ประกอบดวย
1. การกําหนดเปาหมาย และใหขอมูล
ยอนกลับ (Targeting and Provide Feedback) หมายถึง
การทีน่ กั ศึกษามีแนวทางการกําหนดสิง่ ทีต่ องการในอนาคต
และผลสะทอนจากการปฏิบัติงาน ใหความสําคัญกับ
ผลงานเพื่อสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จใหความสําคัญ
กับงานที่ไดรับมอบหมายมุ งเนนใหมีการวางแผนการ
ทํางานที่ครบถวนและสมบูรณประเมินเพื่อนในหองหรือ
ครูผู สอนเพื่อจะไดขอมูลยอนกลับเพื่อนํามาแกไขเปด
โอกาสใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนแนว
ความคิดซึ่งกันและกัน
2. การออกแบบงานใหม (New Design)
หมายถึง การทีน่ กั ศึกษามีแนวทางกระบวนการสรางงาน
โดยการจัดสรรงานแตละงานไปใหกับคนแตละคน หรือ
แตละกลุม โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สรางความพอใจในการ
ทํางาน และใหผลการปฏิบัติงานสูงขึ้นมีความคิดในการ
สรางสรรคงานเพื่อใหไดประสบการณใหมๆอยู เสมอมี
การนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการสืบคนขอมูล
3. การสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวม
(Students to take part) หมายถึง การที่นักศึกษามี
แนวทางกระบวนการทีน่ กั ศึกษาหรือผูทีเ่ กีย่ วของมีโอกาสได
เขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ
รวมเสนอปญหาประเด็ น ที่ สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วของรวมคิ ด
แนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ
นักศึกษามีสวนรวมในการอบรม สัมมนา มีการเสนอความ
คิดเห็นในการจัดกิจกรรมตางๆ สงเสริมการตัดสินใจรวม
กันเพือ่ ใหเกิดความคิดริเริม่ สรางสรรคงานใหมๆ สงเสริม
ใหมีการบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด สงเสริม
ใหมีการจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานตางๆ
4. การจัดโครงการออกกําลังกาย (The
Exercise Program) หมายถึง การจัดอุปกรณ เครื่องมือ
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และโปรแกรมตางๆ เพือ่ ใหนักศึกษามีสขุ ภาพรางกายแข็งแรง
เชน จัด Fitness Center จัดโปรแกรมสอนและเตน
แอโรบิครวมกัน จะทําใหพนักงานสนุกสนานเพลินเพลิน
สามัคคีกลมเกลียว และมีรางกายแข็งแรง ซึง่ จะเปนรากฐาน
ทําใหจิตใจมีความแข็งแรงไดมีการจัดโครงการออกกําลัง
กายอยางตอเนื่องมีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหกับ
หนวยงาน หรือบุคคลภายนอก เชน การจัดโปรแกรมสอน
เตนแอโรบิค เกิดความสนุกสนานสามารถนําความรูที่ได
จากเขารวมโครงการไปถายทอดใหแกบุคคลรอบขางได
รับความรูเรื่องการดูแลสุขภาพที่ถูกตอง เหมาะสม ตาม
แตละชวงอายุ และสัดสวนของรางกาย
5. การจัดใหมีคลินกิ ใหคําแนะนําปรึกษา
(Provide Clinical Advice to Counsel) หมายถึง การ
รณรงคใหเปนเรื่องปกติที่นักศึกษาจะเขาพบและปรึกษา
หารือกันได และจัดกิจกรรมใหความรูในเรือ่ งความเครียด
และการบริหารความเครียดแกพนักงานมีการจัดกิจกรรม
ใหความรูเรือ่ งความเครียดมีการจัดกิจกรรมบริหารความเครียด
มีความเขาใจในการจัดการความเครียดไดดวยตนเองอยาง
เหมาะสมสามารถวัดความเครียดไดอยูในระดับใดพยายาม
วิเคราะหปญหาเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ดีขึ้น
6. การจัดกิจกรรมนันทนาการตางๆ
(Recreational Activities) หมายถึง การจัดใหกิจกรรม
ใหเหมาะสมกับนักศึกษา เชน งานสังสรรคประจําป
การจัดการทอดผาปา การสัมมนานอกสถานที่ เปนตน
เพือ่ ใหทัง้ ความรู ความสนุกสนาน เพลิดเพลินอานหนังสือ
ดูทีวี ฟงเพลงสังสรรคกับเพื่อนออกกําลังกาย เที่ยวชม
ธรรมชาติกิจกรรมอาสาสมัคร บําเพ็ญประโยชน
มานพ ชูนลิ และคณะ (2550 : บทคัดยอ)
ไดศึกษาวิธีกาจัดการความเครียดของนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พบวา นักศึกษา
มีความเครียดอยู ในระดับปกติร อยละ 51.43 ปจจัย
ที่ทําใหเกิดความเครียดอันดับหนึ่ง คือ กลัวอานหนังสือ
ไมทันรอยละ 89.7 อันดับสอง คือ กลัวทําขอสอบไมได
รอยละ 89.5 วิธกี ารจัดการความเครียดทีใ่ ชกันมากอันดับ
หนึง่ คือ ดูหนัง ฟงเพลง ดูโทรทัศน รอยละ 97.5 อันดับสอง
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คือ ทําจิตใจใหสงบ ยอมรับสถานการณ ปลอยวาง ปลง
ใหได รอยละ 90.2 ปญหาที่ประสบในการจัดการความ
เคียด อันดับหนึง่ คือ ขีเ้ กียจและงวงนอนอยูเสมอ รอยละ
73.4 เมื่อเปรียบเทียบระดับความเครียดของนักศึกษา
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ปญหาดานการเรียน ปญหา
การจราจร ปญหาสภาพแวดลอม พบวาไมมีความแตกตางกัน
สวนการเปรียบเทียบระดับความเครียดของนักศึกษา
จําแนกตามปญหาการสอบ การคบเพือ่ น ความรัก ครอบครัว
สุขภาพจิต ดานการเงิน และดานการงาน พบวา มีระดับ
ความเครียดแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.05
Fox และคณะ (2006 : 269 – 292) ได
ศึกษาการจัดการกับความเครียดและพฤติกรรมตอตาน
การปฏิบัติงาน พบวา การรับรู ความเครียดและการที่
ไมสามารถจัดการกับความเครียดนัน้ ไดกอใหเกิดการแสดง
อารมณที่ไมดีออกมาผลที่ตามมาคือพนักงานมักจะแสดง
พฤติกรรมตอตานการปฏิบตั งิ านการแสดงออกของอารมณ
ในทางบวก สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ ซึ่งแสดงถึงความมีนํ้าใจชวยเหลือผูอื่น และการ
จัดการกับอารมณโดยการแสดงออก เชน การไดระบาย
โดยใชคําพูดใหผูอื่นฟงจะชวยใหพนักงานมีพฤติกรรมใน
การทํางานดีขึ้นและมีสภาพความเปนอยู ที่ดี สวนการ
แสดงออกของอารมณในทางลบ สงผลตอพฤติกรรมการ
ทํางานในองคการ เชน การตอตานและการไมใหความรวมมือ
ผลการวิจัย
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง
อายุ 20 ป รองลงมา 22 ป สถานภาพโสด เกรดเฉลี่ย
มากกวา 3.00 รองลงมา มากกวา 2.25
2. ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นดวยเกีย่ ว
กับการจัดการความเครียดโดยรวมและรายดาน อยูใน
ระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน
ไดแก ดานการกําหนดเปาหมายและใหขอมูลยอนกลับ
เชน การใหความสําคัญกับงานที่ไดรับมอบหมาย การให
ความสําคัญกับผลงานเพื่อสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จ

มุ งเนนการวางแผนการทํางานที่ครบถวนและสมบูรณ
การไดประเมินเพือ่ นในหองหรือครูผสอนเพื
ู
อ่ จะไดขอมูล
ยอนกลับเพื่อนํามาแกไข และเปดโอกาสใหเพื่อนแสดง
ความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน
ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการตางๆ เชน อานหนังสือ
ดูทีวี ฟงเพลง สังสรรคกับเพื่อน ดานการใหนักศึกษา
มีสวนรวม เชน นักศึกษามีสวนรวมในการอบรม สัมมนา
นักศึกษามีการเสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมตางๆ
มีการสงเสริมการตัดสินใจรวมกันเพือ่ ใหเกิดความคิดริเริม่
สรางสรรคงานใหมๆ นักศึกษาสงเสริมใหมีการบริหาร
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและนักศึกษาสงเสริม
ใหมีการจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานตางๆ ดานการออกแบบ
งานใหม เชน มีความคิดสรางสรรคงานเพือ่ ใหไดเพือ่ ใหได
ประสบการณใหมๆ อยูเสมอ มีการนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ
มาใชในการสืบคนขอมูล มีการทํางานเปนทีมเพื่อให
ไดขอคิดเห็นตางๆ รวมกันในการทํางานเปนทีมมีการกระจาย
งานใหเพือ่ นอยางทัว่ ถึง และมีการคิดวิธกี ารใหมๆ ในการ
ปฏิบตั งิ านและทํารายงานอยูเสมอใหรวดเร็วขึน้ ดานการ
จัดโครงการออกกําลังกาย เชน นักศึกษาไดมีการจัด
โครงการออกกําลังกายอยางตอเนื่องนักศึกษามีการจัด
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหกับหนวยงาน หรือบุคคลภายนอก
เชน การจั ด โปรแกรมสอนเตนแอโรบิ ค นั ก ศึ ก ษาที่
เขาโครงการเกิดความสนุกสนาน นักศึกษาทีเ่ ขารวมโครงการ
สามารถนําความรูที่ไดจาก เขารวมโครงการไปถายทอด
ใหแกบุ ค คลรอบขางในชี วิ ต ประจํ า วั น ไดอยางถู ก วิ ธี
และนักศึกษามีความรูเรือ่ งการดูแลสุขภาพทีถ่ กู ตอง เหมาะสม
ตามแตละชวงอายุ และสัดสวนของรางกายที่เหมาะสม
และดานการจัดใหมีคลินิคแนะนําคําปรึกษา เชน มีการ
จัดกิจกรรมใหความรูเรื่องความเครียด มีการจัดกิจกรรม
บริหารความเครียด มีความเขาใจในการจัดการความเครียด
ไดดวยตนเองอยางเหมาะสม สามารถวัดความเครียดได
อยู ในระดับใดและพยายามวิเคราะหปญหาเพื่อใหเกิด
ความเขาใจที่ดีขึ้น
3. ผูตอบแบบสอบถามทีม่ เี พศ อายุ สถานภาพ
และเกรดเฉลี่ยแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
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จัดการความเครียดโดยรวมและรายดาน ไดแก ดานการ
กําหนดเปาหมายและใหขอมูลยอนกลับ ดานการจัด
กิจกรรมนันทนาการตางๆ ดานการใหนักศึกษามีสวนรวม
ดานการออกแบบงานใหม ดานการจัดโครงการออกกําลังกาย
และดานการจัดใหมีคลินิกแนะนําปรึกษา ไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการ
ความเครียดโดยรวม ดานการกําหนดเปาหมายและใหขอมูล
ยอนกลับ ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการตางๆ ดานการ
ใหนักศึกษามีสวนรวม ดานการออกแบบงานใหม ดานการ
จัดโครงการออกกําลังกาย และดานการจัดใหมีคลินิก
แนะนําคําปรึกษา เพือ่ ใหเกิดความเพลิดเพลิน ผอนคลาย
ความตึงเครียดทัง้ รางกายและจิตใจ นันทนาการ การเลน
และความสนุกสนาน ไมสงวนไวแตมนุษย แตพบไดในสัตว
เกือบทุกชนิด การเลนชวยพัฒนาทักษะตาง ๆ โดยเฉพาะ
ทักษะการเคลื่อนไหวในสิ่งมีชีวิตวัยเยาวสําหรับมนุษย
กิจกรรมนันทนาการมักเกิดขึน้ ในชวงสุดสัปดาห และวันหยุด
ประกอบดวย ดนตรี การเตนรํา กีฬา งานอดิเรก เกม และ
การทองเที่ยว การดูโทรทัศน และฟงเพลง เปนรูปแบบ
สามัญของนันทนาการ ซึง่ สอดคลองกับแนวคิด จันทรอินทร
ชูทอง (2547 : บทคัดยอ) กลาววา ความตองการกิจกรรม
นันทนาการของนักเรียนชวงชั้นปที่ 3 ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1
พบวา นักเรียนระดับชวงชัน้ ที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 มีความ
ตองการกิจกรรมนันทนาการโดยรวมอยูในระดับมากและ
เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีความตองการ
กิจกรรมนันทนาการทุกดาน คือ ดานการจัดดําเนินการ
ดานบุคลากรผูใหบริการ ดานสถานทีอ่ ปุ กรณและสิง่ อํานวย
ความสะดวก และดานกิจกรรมนันทนาการอยูในระดับมาก
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดUlla M., Eivor I.K.Kritz and I.
Kriitina Bogren (2005) ศึกษาเรื่อง ความเครียดการ
จัดการความเครียดและ ภาวะสุขภาพ มีความสัมพันธ
กับการทางานเปนผลัด ที่พบวา พยาบาลวิชาชีพมีระดับ
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ความเครียดและใชเวลาในการจัดการความเครียดอยูใน
เกณฑตองปรับปรุงและมากกวากลุ มอื่นๆที่อยู ในทีม
สุขภาพ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากการวิจยั การจัดการความเครียดของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีชนั้ ปที่ 1-4 สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ผูวิจยั มีขอเสนอ
แนะดังนี้
1. ควรใหความสําคัญกับการจัดการความเครียด
เปนพิเศษในดานการกําหนดเปาหมายและใหขอมูลยอนกลับ
ดานการออกแบบงานใหม ดานการใหนักศึกษามีสวนรวม
ดานการจัดโครงการออกกําลังกาย ดานการจัดใหมีคลินกิ
แนะนําปรึกษา และดานการจัดกิจกรรมนันทนาการตางๆ
เนือ่ งจากองคประกอบเหลานีจ้ ะชวยใหการจัดการความเครียด
เปนไปอยางชัดเจน
2. ใหมีกลองความคิดเห็นเกีย่ วกับนักศึกษา โดย
นักศึกษาสามารถเขียนปญหาลงในกลองแสดงความคิด
เห็น โดยเฉพาะการปรับตัวและความเปนอยู ทั้งนี้เพื่อให
ผูมีสวนเกี่ยวของแกไขปญหาเหลานี้
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ควรมีการศึกษาวิจยั การจัดการความเครียดของนักศึกษา
สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีกชั้นปที่ 1-4 เพื่อที่ทาง
วิทยาลัยจะไดมีขอมูลนําเสนอฝายบริหารในการพัฒนา
วิทยาลัย
2. ในการทําวิจัยควรพิจารณาปจจัยดาน ชวง
เวลา และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับนักศึกษาดวยเนื่องจาก
ชวงสอบ ชวงที่ นั ก ศึ ก ษามี กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาจะเกิ ด
ความเครียด
3. ผูวิจัยมุงที่จะศึกษาการจัดการความเครียด
เพียง 5 ดาน คือ ดานการกําหนดเปาหมายและใหขอมูล
ยอนกลับ ดานการออกแบบงานใหม ดานการใหนักศึกษา
มีสวนรวม ดานการจัดโครงการออกกําลังกาย ดานการ
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จัดใหมีคลินิกแนะนําปรึกษา และดานการจัดกิจกรรม
นันทนาการตางๆซึง่ ในอนาคตอาจจะกําหนดตัวแปรอิสระ
ในดานอื่นๆ ดวย เชน ดานพฤติกรรม ดานจิตใจและ
อารมณ
4. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย โดยใชวิ ธี ก ารเก็ บ
รวบรวมขอมู ล ในรู ป แบบอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากการใช
แบบสอบถาม เชน การวิเคราะหขอมูลเชิงลึก การสัมภาษณ
เพื่อใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือถูกตองชัดเจนมากขึ้น

citizenship behavior. Human Resource
Management Review, 12 (2), 269-292.
8. Ulla M., Eivor I.K.Kritz and I. Kriitina Bogren.
(2005).“Self-reports sleep quality, strain
and health in relation to perceived working conditions in female.
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