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บทคัดยอ
การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อศึ กษาความเครียดและการปรับตัวของนักศึกษา
เปรียบเทียบความเครียดและการปรับตัวตามตัวแปร เพศ รายได กลุมสาขา ลักษณะการอยู
อาศั ย สถานภาพสมรสของบิ ดามารดา บุ คลิ กภาพ การอบรมเลี้ย งดู สั มพัน ธภาพระหว าง
นั กศึ กษากั บเพื่ อน และหาความสั มพั นธ ร ะหวางความเครีย ดและการปรับ ตัว ของนักศึกษา
ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาคเรียนที่ ๑ ป
การศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลลานนา เชียงใหม จํานวน ๔,๗๙๐ คน
ไดกลุมตัวอยางจํานวน ๓๘๐ คน แลวทําการสุมกลุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เป น แบบสอบถามบุ ค ลิ ก ภาพ การอบรมเลี้ ย งดู
๑

อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม
๒
อาจารยประจํา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา เชียงใหม
๓
อาจารยประจําสาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา เชียงใหม
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๓๘ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
สัมพันธภาพระหวางเพื่อนกับนักศึกษา ความเครียดและการปรับตัว การวิเคราะหขอมูล โดยการ
แจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (T - test)
การทดสอบการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way analysis of variance)
และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัย พบวา
๑. นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร มีระดับความเครียดอยูในระดับสูง
กวาปกติเล็กนอย และมีการปรับตัวในระดับปานกลาง
๒. เมื่อเปรียบเทียบความเครียดของนักศึกษา ตามตัวแปรตาง ๆ ดังนี้ นักศึกษาที่มีเพศ
บุคลิกภาพ การอบรมเลี้ยงดู สัมพันธภาพระหวางเพื่อนตางกัน แหลงเงินทุนมาจากบิดามารดา
หรือผูปกครอง กองทุนกูยืม (กยศ.) การทํางานหารายได ลักษณะการอยูอาศัย และสถานภาพ
ครอบครั ว ต า งกั น พบว า มี ความเครี ย ดไม แตกต างกั น สํ า หรั บ นั กศึ กษาสาขาวิ ช าต างกั น
มี ค ว าม เ ค รี ย ด แต ก ต าง กั นอ ย า งมี นั ย สํ า คั ญท า ง ส ถิ ติ ที่ ๐ .๐ ๕ พ บว า นั กศึ ก ษ า
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลมีคะแนนเฉลี่ยความเครียดแตกตางกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม และวิศวกรรมอุตสาหการ
๓. เมื่อเปรียบเทียบการปรับตัวของนักศึกษา ตามตัวแปรตาง ๆ ดังนี้ นักศึกษา ที่มีเพศ
บุคลิกภาพ การอบรมเลี้ยงดู สัมพันธภาพระหวางเพื่อนตางกัน แหลงเงินทุนมาจากบิดามารดา
หรือผูปกครอง กองทุนกูยืม (กยศ.) การทํางานหารายได ลักษณะการอยูอาศัย และสถานภาพ
ครอบครัว ต างกัน พบวามีการปรับตัวไมแตกตางกัน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาตางกัน มีการ
ปรับตัวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ พบวานักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มีคะแนนเฉลี่ยการปรับตัวแตกตางกับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิศวกรรมไฟฟา
สวนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอมมีคะแนนเฉลี่ยการปรับตัวไมแตกตางกัน
๔. นักศึกษามีคะแนนความเครียดและคะแนนการปรับตัวไมมีความสัมพันธกัน
คําสําคัญ: ความเครียด, การปรับตัว
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Abstract
The research aims to study the strain and adaption of students by
comparing according to gender, income, major, accommodation, marital status
of parent, personality, child rearing practice, the relationship among students
and friends, and find the relationship between strain and adaptation
of students. The populations were 380 bachelor degree students from faculty
of Engineering by using Stratified Random Sampling.
The instruments used in this research were questionnaires which were
concerning personality, child rearing practice, the relationship among students
and friends, and strain and adaptation. Data analysis were used frequency
distribution, percentage, mean score, standard deviation, T-test, One-way analysis
of variance, and Pearson correlation. The results found that;
1) Students had strains at a little higher than normal range and the
adaptations were at moderate level.
2) When comparing these factors, the results showed that the strains
were not different. However, students in the different majors had strains
significantly difference at 0.05 The results showed that Mechanical Engineering
students had the average level of strains different from Electrical Engineering
students, Civil and Environmental Engineering students, and Industrial
Engineering.
3) Comparing the students’ adaptation according to the mentioned
factors, the results showed that there were no differences. However, students in
the different majors had the adaptation significantly difference at 0.05. The
results showed that Industrial Engineering students had the average level
of adaption difference from Mechanical Engineering students and Electrical
Engineering students. On the other hand, the average level of adaptation from
the Civil and Environmental Engineering students were not different.
4) Students’ strains and adaptation were not correlated.
Key words: Strain , Adaptation

๔๐ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ความเจริ ญ ก า วหน า ทางด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ทํ า ให ส ภาพสั ง คม
เปลี่ยนแปลงไปสงใหการดําเนินชีวิตประจําวันของประชากรมีการแขงขันกันมากขึ้นในสภาวะ
ที่ มี แ รงกดดั น อาจก อ ให เ กิ ด ป ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ขึ้ น ในแต ล ะคนได ค วามเครี ย ดก็ เ ป น ป ญ หา
สุขภาพจิตชนิดหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นไดกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ๕ โดยเฉพาะนักศึกษาที่ไดรับ
การคัดเลือกเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย ตองเผชิญการเปลี่ยนแปลงการโยกยายชวงชีวิตจาก
โรงเรียนมาสูมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนักศึกษาในปแรกตองปรับตัวเขากับสังคมและการเรียน
ในหลาย ๆ ดาน เชน จากวิธีการเรียนที่มีอาจารยเปนผูรับผิดชอบในการเรียนการสอนมากกวา
ตัวนักเรียนมาสูการที่ตองรับผิดชอบในการเรียนดวยตัวเองเปนสวนใหญ เปนตน ๖
นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย มีอายุระหวาง ๑๗ - ๒๕ ป อยูในชวงวัยรุนตอน
ปลาย เปนวัยที่ใหความสําคัญกับกลุมเพื่อน ในดานอารมณจะเปลี่ยนแปลงงายหวั่นไหวงาย
มีความวิตกกังวล มีอารมณรุนแรง ชอบตอตานผูใหญและระเบียบกฎเกณฑ ชวงวัยนี้เปนวัยที่มี
ความสําคัญและเปนอนาคตที่ดีของชาติจําเปนตองไดรับการดูแล เอาใจใสอยางดี และการไดรับ
คําแนะนําในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม แตในปจจุบันพบวาปจจัยตาง ๆ มีผลกระทบตอสภาพ
รางกายและจิตใจของวัยรุน ๗ ความเครียดเปนตัวกระตุน การเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกายและ
จิตใจ ทําใหเกิดความรูสึกยุงยากใจ สับสนนําไปสูพฤติกรรมเบี่ยงเบนตาง ๆ ปญหาที่พบในกลุม
นักศึกษา เชน ปญหาการคบเพื่อนทั้งเพศเดียวกันและตางเพศ ปญหาการดูแลสุขภาพ ปญหา
การปรับตัวและปญหาดานการเรียน ๘
๕

สุทธิดา สายสุดา, “ความเครียดและการจัดการความเครียด ของนักเรียนชวงชั้นที่ ๓ ที่มีผลการ
เรี ย นแตกต า งกั น ”, วิ ท ยานิ พ นธ ปริ ญ ญาศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , (บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๐)
๖
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มหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๙)
๗
คันธารัตน ยอดพิชัย, “ความสัมพันธระหวางความสัมพันธในครอบครัว ความฉลาดทางอารมณ
กับความเครียดของนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ ปริญญาวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๙)
๘
สุรพงษ ชูเดช และวิภาวี เอี่ยมวรเมธ, “ตัวแปรในการทํานายสุขภาพจิตและการปรับตัวของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี”, วารสารการวิจัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย
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ดังนั้นการที่ปองกันปญหาที่เกิดจากความเครียดนักศึกษาตองมีการปรับตัว ใหเขากับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม สภาพแวดลอม วิธีการเรียนการสอนที่คุนเคยกับลักษณะวิธีการ
เรียน ในระดับอุดมศึกษาจึงอาจเกิดความสับสน ทอแทตอการเรียน ๙ ในระดับอุดมศึกษา การ
ปรับตัวตอสภาพแวดลอมใหม ทั้งดานสถานที่ ครูอาจารย และเพื่อนซึ่งแตละคนมีการปรับตัวที่
แตกตางกัน อันเนื่องมาจากสภาวะครอบครัวที่แตกตางกัน ฐานะเศรษฐกิจ ความคาดหวังใน
การศึกษาของตัวเอง อุปนิสัยสวนตัว ซึ่งสงผลตอการพบเพื่อนใหม การอยูหอพักรวมกับผูอื่นที่
ไม ใ ช ญ าติ พี่น อ งที่ พึ่ ง พาอาศั ย กั น สถานที่ ศึ กษาที่ แ ตกตา งจากระดับ มั ธ ยมศึ กษา รู ป แบบ
การศึกษาที่ผูเรียนจะตองศึกษาดวยตนเอง ๑๐
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล า นนา เชี ย งใหม เป น สถาบั น การศึ ก ษา
ในระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีภารกิจมุงการจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยี สรางงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม การบริการทางวิชาการแกสังคม รวมทั้งทํานุบํารุงศาสนา วัฒนธรรม
และอนุ รั ก ษ สิ่ งแวดล อม นั ก ศึ ก ษาส ว นใหญ เผชิ ญ ป ญ หาจากความเครี ย ดและการปรั บ ตั ว
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม เปนกลุมบุคคลที่อาจเผชิญ ปญหา
เชนเดียวกันจากสภาพปญหาขางตน จะเห็นไดวา ผูวิจัยจึงไดสนใจศึกษาเกี่ยวกับความเครียด
และการปรั บ ตั ว ของนั ก ศึก ษาปริ ญ ญาตรี คณะวิ ศ วกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา เชียงใหม เพื่อจะเปนแนวทางการปองกันปญหาทางสุขภาพจิตของนักศึกษา
ในมหาวิ ทยาลั ย และชว ยลดป ญ หาอั น เกิ ด จากความเครีย ดและการปรับ ตัว ใหกับ นั กศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม

วัตถุประสงคของการวิจัย

๑. เพื่ อ ศึ ก ษาความเครี ย ดและการปรั บ ตั ว ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม
๒. เพื่อเปรียบเทียบความเครียดตามตัวแปร เพศ รายได กลุมสาขา ลักษณะการอยู
อาศั ย สถานภาพสมรสของบิ ดามารดา บุ คลิกภาพ การอบรมเลี้ย งดู สัมพัน ธภาพระหวาง
นั ก ศึ ก ษากั บ เพื่ อ นของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะวิ ศ วกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม
๙

นิรมล สุวรรณโคตร, “การปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร”,
วิทยานิพนธ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๓)
๑๐
ทวีทรัพย ผาใต และคณะ, “การศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ชั้ น ป ที่ ๑ ภาคปกติ ” . วิ ท ยานิ พ นธ วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขา
สาธารณสุขชุมชน, (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๓.)

๔๒ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
๓. เพื่อเปรีย บเทียบการปรับตัวตามตัว แปรเพศ รายได กลุมสาขา ลักษณะการอยู
อาศั ย สถานภาพสมรสของบิ ดามารดา บุ คลิ กภาพ การอบรมเลี้ย งดู สัมพัน ธภาพระหวาง
นั ก ศึ ก ษากั บ เพื่ อ นของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะวิ ศ วกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม
๔. เพื่ อ หาความสั มพั น ธ ร ะหว า งความเครี ย ดและการปรั บ ตัว ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม

ขอบเขตการวิจัย

๑. ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลลานนา เชีย งใหม ปการศึกษา ๒๕๖๐
จํานวน ๔,๗๙๐ คน
๒ . ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง ที่ ใ ช ใ น ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย คื อ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม จํานวน ๓๘๐ คน
๓. การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาการเปรียบเทียบความเครียดและการปรับตัวของนักศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม

ตัวแปรที่จะศึกษา

๑. ตัวแปรอิสระ มีดังนี้ เพศ แหลงเงินทุนทางการศึกษา สาขาวิชา ลักษณะการอยู
อาศัย สถานภาพสมรสของบิดามารดา บุคลิกภาพ การอบรมเลี้ยงดู และ สัมพันธภาพระหวาง
นักศึกษากับเพื่อน
๒. ตัวแปรตาม มีดังนี้ ความเครียด และ การปรับตัว

วิธีการดําเนินการวิจัย

การกําหนดประชากรและการเลือกตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม จํานวน
๔,๗๙๐ คน
กลุมตั วอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับปริญ ญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม ซึ่งกําลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ โดยใชสูตรยามาเน ๑๑ ไดกลุมตัวอยางจํานวน ๓๘๐ คน แลว
๑๑

Yamane, Taro, “Statistics An Introductory Analysis.” 3rd Edition, Harper and
Row, New York.Missing, 1973.

Journal of Graduate Studies Review MCU Phrae Vol. 4 No. 2 (July–December 2018) ๔๓

ทําการสุมกลุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ไดกลุมตัวอยาง
ตามสัดสวนแตละสาขาวิชา ดังตาราง ดังนี้
ตาราง แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางแตละสาขาวิชา
สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมอุตสาหการ
รวม

ประชากร (คน)
๑,๐๓๕
๑,๘๗๑
๗๓๓
๑,๑๕๑
๔,๗๙๐

กลุมตัวอยาง (คน)
๘๒
๑๔๘
๕๘
๙๒
๓๘๐

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ประกอบดวย ๖ ตอน ดังนี้
๑. แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของนักศึกษา ไดแก เพศ รายได กลุมคณะ ลักษณะ การ
อยูอาศัย สถานภาพสมรสของบิดามารดา ซึ่งมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
๒. แบบสอบถามบุคลิกภาพ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)
ชนิด ๕ ระดับ ไดแก จริงมากที่สุด จริงมาก จริงปานกลาง คอนขางไมจริง ไมจริง ผูวิจัยได
ประยุกตใช แบบวัดบุคลิกภาพแบบเอและแบบบี ๑๒ เปนเครื่องมือวัดบุคลิกภาพแบบเอและ
บุคลิกภาพแบบบี โดยมีการแปลความหมาย ดังนี้
บุคลิกภาพแบบเอ หมายถึง ผูที่มีคะแนนจากแบบสอบถามสูงกวา ของกลุม
บุคลิกภาพแบบบี หมายถึง ผูที่มีคะแนนจากแบบสอบถามต่ํากวา ของกลุม
๓. แบบสอบถามการอบรมเลี้ ย งดู มีลั กษณะเป น มาตราสว นประมาณค า (Rating
scale) ๓ ระดับ ไดแก บอยครั้ง นานๆครั้ง และไมเคยเลย ซึ่งผูวิจัยไดประยุกตใชแบบวัดการ
อบรมเลี้ ย งดู ๑๓ เป น เครื่ อ งมื อ วั ด การอบรมเลี้ ย งดู การแปลความหมาย โดยมี ก ารแปล
ความหมาย ดังนี้
๑๒

อุษา เชาวลิต, “ปจจัยบางประการที่มีสวนเกี่ยวของกับการเผชิญปญหาของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี ศรีธัญ ญา.” ปริญ ญานิพนธ ปริ ญญาการศึก ษามหาบัณฑิ ต (จิ ตวิทยา
พัฒนาการ), (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๐)
๑๓
ชมพูนุท ศรีเสาวลักษณ, “การอบรมเลี้ยงดูกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนกลางที่ ๑๑/๗ กรุงเทพมหานคร”. ปริญญานิพนธ การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาแนะแนว. (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร, ๒๕๓๐)

๔๔ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
การเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล หมายถึง ผูที่มีคะแนนจากแบบสอบถามสูงกวา ของ

กลุม
ของกลุม

การเลี้ยงดูแบบไมใชเหตุผล หมายถึง ผูที่มีคะแนนจากแบบสอบถามต่ํากวา

๔. แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) ๕ ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ๑๔
การแปลความหมาย แปลตามคาคะแนน ๑๕
คะแนน ๕๗ – ๗๕ หมายถึง สัมพันธภาพอยูในระดับดี
คะแนน ๓๖ – ๕๖ หมายถึง สัมพันธภาพอยูในระดับปานกลาง
คะแนน ๑๕ – ๓๕ หมายถึง สัมพันธภาพอยูในระดับไมดี
๕. แบบสอบถามความเครียด มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) ๔ ระดับ ไดแก เปนประจํา เปนบอย ๆ เปนครั้งคราว และไมเคยเลย ซึ่งผูวิจัย
ไดประยุกตใชแบบสอบถามความเครียดของกรมสุขภาพจิต ๑๖ การแปลความหมาย
คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๐๐ หมายถึง ความเครียดอยูในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย ๒.๐๐ – ๒.๔๙ หมายถึง ความเครียดอยูในปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๑.๙๙ หมายถึง ความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติ
เล็กนอย
คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง ความเครียดอยูในระดับปกติ
คะแนนเฉลี่ย ๐.๐๐ – ๐.๔๙ หมายถึง ความเครียดอยูในระดับต่ํา
๖. แบบสอบถามการปรับตัว ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)
๓ ระดับ ไดแก เปนประจํา บางครั้ง และนาน ๆ ครั้ง การแปลความหมาย แปลตามคาคะแนน
เฉลี่ยของการปรับตัว๑๓
คะแนนเฉลี่ย ๒.๓๔ – ๓.๐๐ หมายถึง การปรับตัวอยูในระดับดี
คะแนนเฉลี่ย ๑.๖๗ – ๒.๓๓ หมายถึง การปรับตัวอยูในระดับปานกลาง
๑๔

อุษากร แซเหลา, “ความเครียดและการปรับตัวของนิสิตชั้นปที่ ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิ โ รฒ”, ปริ ญญานิ พนธ วิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต (สุ ขศึ กษา) กรุ งเทพมหานคร. (บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๐)
๑๕
วิเชียร เกตุสิงห, "คาเฉลี่ยกับการแปลความหมายในวิจัยการศึกษา”, (สํานักสารสนเทศทาง
การศึกษาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ๒๕๓๘)
๑๖
กรมสุขภาพจิต, “คูมือคลายเครียด”, (ครั้งที่ ๖ กรุงเทพฯ : ดีไซนคตอนดักชั่น, ๒๕๔๑)
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คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๖๖ หมายถึง การปรับตัวอยูในระดับไมดี
การหาคุณภาพของเครื่องมือ
๑. การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยนําแบบสอบถาม
บุคลิ กภาพ การอบรมเลี้ย งดู สั มพั น ธภาพระหวางเพื่อนกับ นักศึกษา ความเครียดและการ
ปรับตัวใหผูเชี่ยวชาญตรวจแกไข เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาเปนรายขอแลวบันทึก
ผล ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญหาดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม โดยใชสูตร IOC และ
เลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต ๐.๕ ขึ้นไป
๒. การวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามบุคลิกภาพ การอบรมเลี้ยงดู
สัมพันธภาพระหวางเพื่อนกับนักศึกษา ความเครียดและการปรับตัว แลวนําคะแนนที่ไดมา
วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก โดยวิเคราะหหาคาสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนน
รวมทั้งฉบับ (Corrected Item Total Correlation) และเลือกขอที่มีอํานาจจําแนกตั้งแต
๐.๒๐ ขึ้นไป ๑๗
๓. การวิเคราะหคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามบุคลิกภาพ การอบรม
เลี้ ย งดู สั ม พั น ธภาพระหว า งเพื่ อ นกั บ นั ก ศึ ก ษา ความเครี ย ดและการปรั บ ตั ว โดยนํ า
แบบสอบถามที่มีคาอํานาจจําแนกตามเกณฑที่ใชไดไปทดสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)๑๕ ไดคาความ
เชื่อมั่น ๐.๘๔, ๐.๘๒, ๐.๘๗, ๐.๘๕, ๐.๘๔ ตามลําดับ
16

การวิเคราะหขอมูล

เมื่อรวบรวมแบบสอบถามจนครบจํานวนแลวผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม
ทั้ ง หมดมาวิ เ คราะห ข อ มู ล ตามวิ ธี ก ารทางสถิ ติ โดยใช วิ ธี ก ารแจกแจงความถี่ ค า ร อ ยละ
หาคาเฉลี่ย และหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง ๒ กลุมที่เปนอิสระจากกันโดยการทดสอบคาที (T - test) และ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกวา ๒ กลุม ใชการทดสอบแบบ
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way analysis of variance) หรือทดสอบ
คาเอฟ (F - test) ถาพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ตรวจสอบความ
แตกต า งเป น รายคู โ ดยใช วิ ธี ของ LSD และหาคาความสัมพัน ธร ะหวางความเครีย ดและ
การปรับตัว
๑๗

พวงรัตน ทวีรัตน, “วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร”, (พิมพครั้งที่ ๘.
กรุงเทพมหานคร : เจริญผล.,๒๕๔๐)

๔๖ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)

สรุปผลการวิจัย

๑. การวิ เ คราะห ร ะดั บความเครี ยดและการปรับ ตัว ของนักศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร โดยแจกแจงความถี่ คะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง
ดังนี้
ตาราง แสดงผลการวิเคราะหระดับความเครียดและการปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร
ตัวแปร

ความเครียด
การปรับตัว

n

๓๘๐
๓๘๐

s

๑.๕๐
๒.๒๕

๐.๔๔
๐.๓๑

ระดับ

สูงกวาปกติเล็กนอย
ปานกลาง

จากตาราง แสดงว า นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะวิ ศ วกรรมศาสตร มี ร ะดั บ
ความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติเล็กนอยเนื่องจากมีคาเฉลี่ยเทากับ ๑.๕๐ และการปรับตัว
ในระดับปานกลางเนื่องจากมีคาเฉลี่ยเทากับ ๒.๒๕
๒. การวิเคราะหความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
โดยแจกแจงความถี่ คะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง ดังนี้
ตาราง แสดงจํานวนคะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเครียดจําแนกตาม
ตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา

เพศ
ชาย
หญิง
สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมอุตสาหการ
แหลงเงินทุนทางการเรียน
บิดามารดาหรือผูปกครอง
กองทุนกูยืม (กยศ.)
ทํางานหารายไดดวยตนเอง
กองทุนอื่นๆ

n

s

ระดับความเครียด

๒๘๙
๙๑

๑.๔๗
๑.๖๐

๐.๔๖ ปกติ
๐.๓๓ สูงกวาปกติเล็กนอย

๘๒
๑๔๘
๕๘
๙๒

๑.๑๐
๑.๕๗
๑.๕๔
๑.๖๗

๐.๒๒
๐.๕๖
๐.๑๘
๐.๒๑

ปกติ
สูงกวาปกติเล็กนอย
สูงกวาปกติเล็กนอย
สูงกวาปกติเล็กนอย

๑๖๕
๑๕๘
๕๗
๐

๑.๕๖
๑.๓๗
๑.๓๑
๐.๐๐

๐.๔๒
๐.๔๕
๐.๓๒
๐

สูงกวาปกติเล็กนอย
ปกติ
ปกติ
ต่ํา

Journal of Graduate Studies Review MCU Phrae Vol. 4 No. 2 (July–December 2018) ๔๗

ตาราง (ตอ) แสดงจํานวนคะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเครียดจําแนก
ตามตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา
ลักษณะการอยูอาศัย
บานบิดามารดาหรือผูปกครอง
บานญาติพี่นอง
หอพักใน/นอกมหาวิทยาลัย
อื่นๆ
สถานภาพครอบครัว
บิดา-มารดา อยูดวยกัน
บิดา-มารดา แยกกันอยู
บิดา-มารดา เสียชีวิต
บุคลิกภาพ
แบบเอ
แบบบี
การอบรมเลี้ยงดูบุตร
การเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล
การเลี้ยงดูแบบไมใชเหตุผล
สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน
ดี
ปานกลาง
ไมดี

n

s

ระดับความเครียด

๑๗๖
๓๓
๑๗๑
๐

๑.๖๐
๑.๒๕
๑.๔๖
๐.๐๐

๐.๔๑
๐.๓๑
๐.๔๕
๐

สูงกวาปกติเล็กนอย
ปกติ
ปกติ
ต่ํา

๒๘๒
๘๗
๑๑

๑.๔๘
๑.๖๒
๑.๑๕

๐.๔๕ ปกติ
๐.๓๘ สูงกวาปกติเล็กนอย
๐.๐๐ ปกติ

๒๔๓
๑๓๗

๑.๕๓
๑.๓๑

๐.๔๕ สูงกวาปกติเล็กนอย
๐.๒๘ ปกติ

๓๐๒
๗๘

๑.๕๒
๑.๓๘

๐.๔๔ สูงกวาปกติเล็กนอย
๐.๔๐ ปกติ

๑๒๔
๒๕๖
๐

๑.๖๐
๑.๔๕
๐

๐.๖๐ สูงกวาปกติเล็กนอย
๐.๓๙ ปกติ
๐.๐๐ ต่าํ

๔๘ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
๒.๑ การเปรียบเทียบความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ดังตาราง ดังนี้
ตาราง แสดงผลการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของเครียดของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ตามตัวแปรตาง ๆ
ตัวแปรที่ศึกษา

เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
บุคลิกภาพ
แบบเอ
แบบบี
การอบรมเลี้ยงดู
การอบรมเลีย้ งดูแบบใชเหตุผล
การอบรมเลีย้ งดูแบบไมใชเหตุผล
สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน
ดี
ปานกลาง

n

s

T

Sig

๐.๐๗๐

๒๘๙
๙๑

๑.๔๗
๑.๖๐

๐.๔๖
๐.๓๓

-

๒๔๓
๑๓๗

๑.๕๓
๑.๓๑

๐.๔๕
๐.๒๘

๑.๒๕๒ ๐.๑๓๒

๓๐๒
๗๘

๑.๕๒
๑.๓๘

๐.๔๔
๐.๔๐

๐.๘๖๓ ๐.๗๒๗

๑๒๔
๒๕๖

๑.๖๙
๑.๔๕

๐.๕๕
๐.๓๙

๑.๕๙๓ ๐.๑๒๒

จ า ก ต า ร า ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม เ ค รี ย ด ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
คณะวิศวกรรมศาสตร ตามตัวแปรตาง ๆ ดังนี้
๑. นั ก ศึ ก ษาที่ มี เ พศต า งกั น มี ค วามเครี ย ดไม แ ตกต า งกั น โดยพบว า เพศหญิ ง
มีความเครียดมากกวาเพศชาย
๒. นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพตางกันมีความเครียดไมแตกตางกัน โดยพบวานักศึกษาที่มี
บุคลิกภาพแบบเอมีความเครียดมากกวาบุคลิกภาพแบบบี
๓. นักศึกษาที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูตางกัน มีความเครียดไมแตกตางกัน โดยพบวา
นักศึกษาที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลมีความเครียดมากกวาการเลี้ยงดูแบบไมใชเหตุผล
๔. นักศึกษาที่สัมพันธภาพระหวางเพื่อนตางกัน มีความเครียดไมแตกตางกัน
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ตาราง แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนเฉลี่ยความเครียดของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร จําแนกสาขาวิชา
แหลงความแปรปรวน

df

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

๓
๓๗๖
๓๗๙

SS
MS
F
Sig
๒.๑๑๘ ๐.๗๐๖ ๔.๕๓๖* ๐.๐๐๗
๗.๑๕๙ ๐.๑๕๖
๙.๒๗๗

จากตาราง แสดงวานักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ที่เรียนสาขาวิชา
ที่ตางกัน มีความเครียดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ จึงทําการทดสอบความ
แตกตางของคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธี LSD ดังตาราง ดังนี้
ตาราง แสดงผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความเครียดเปนรายคู จําแนก
สาขาวิชา
สาขาวิชา
(วิศวกรรมศาสตร)
เครื่องกล
๑.๑๐
ไฟฟา
๑.๕๗
โยธาและสิ่งแวดลอม
๑.๕๔
อุตสาหการ
๑.๖๗
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

เครื่องกล
๑.๑๐
-

ไฟฟา
๑.๕๗
- ๐.๔๘*
-

โยธาและ
๑.๕๔
- ๐.๔๕*
๐.๐๓
-

อุตสา
๑.๖๗
- ๐.๕๘*
- ๐.๙๖
- ๐.๑๓
-

จากตาราง แสดงว า นั กศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ที่ศึกษา
ในสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลมี ค ะแนนเฉลี่ ย ความเครี ย ดแตกต า งกั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษา
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม และวิศวกรรมอุตสาหการ
ตาราง แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนเฉลี่ยความเครียดของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
แหลงความแปรปรวน
df
SS
MS
จําแนกแหลงเงินทุนทางการเรียนที่มาจากบิดามารดาหรือผูปกครอง
ระหวางกลุม
๑
๐.๗๖ ๐.๗๖
ภายในกลุม
๓๗๘ ๘.๕๑ ๐.๑๘
รวม
๓๗๙ ๙.๒๗๗

F

Sig

๔.๓

๐.๐๔

๕๐ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
ตาราง (ตอ) แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนเฉลี่ยความเครียด
ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
แหลงความแปรปรวน
df
จําแนกแหลงเงินทุนทางการเรียนที่มาจากกองทุนกูยมื (กยศ.)
ระหวางกลุม
๑
ภายในกลุม
๓๗๘
รวม
๓๗๙
จําแนกแหลงเงินทุนทางการเรียนที่มาจากการทํางาน
ระหวางกลุม
๑
ภายในกลุม
๓๗๘
รวม
๓๗๙
จําแนกที่พักอาศัยปจจุบนั
ระหวางกลุม
๒
ภายในกลุม
๓๗๗
รวม
๓๗๙
จําแนกสถานภาพครอบครัว
ระหวางกลุม
๒
ภายในกลุม
๓๗๗
รวม
๓๗๙

SS

MS

F

Sig

๐.๔๓
๘.๘๕
๙.๒๘

๐.๔๓
๐.๑๘

๒.๓๓๙ ๐.๑๓

๐.๓๘
๘.๙๐
๙.๒๘

๐.๓๘
๐.๑๙

๒.๐๕

๐.๔๐
๘.๙๐
๙.๒๘

๐.๒
๐.๑๙

๑.๐๕๒ ๐.๓๖

๐.๒๔
๙.๐๔
๙.๒๘

๐.๑๒
๐.๑๙

๐.๖๑

๐.๑๖

๐.๕๕

จากตาราง แสดงวานักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ที่มีแหลงเงินทุน
มาจากบิดามารดาหรือผูปกครอง กองทุนกูยืม (กยศ.) และการทํางานหารายไดที่ตางกัน พบวา
มีความเครียดไมแตกตางกัน สวนดานลักษณะการอยูอาศัย และสถานภาพครอบครัวที่ตางกัน
ก็มีความเครียดไมแตกตางกัน
๓. การวิเคราะหการปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ดังนี้
ตาราง แสดง จํานวน คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปรับตัว จําแนก
ตามตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา

เพศ
ชาย
หญิง

n

๒๘๙
๙๑

s

๒.๒๖
๒.๒๑

๐.๓๐
๐.๓๕

ระดับการปรับตัว

ปานกลาง
ปานกลาง
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ตาราง (ตอ) แสดง จํานวน คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปรับตัว
จําแนกตามตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา

สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมอุตสาหการ
แหลงเงินทุนทางการเรียน
บิดามารดาหรือผูปกครอง
กองทุนกูยืม (กยศ.)
ทํางานหารายไดดวยตนเอง
กองทุนอื่นๆ
ลักษณะการอยูอาศัย
บานบิดามารดาหรือผูปกครอง
บานญาติพี่นอง
หอพักใน/นอกมหาวิทยาลัย
อื่นๆ
สถานภาพครอบครัว
บิดา-มารดา อยูดวยกัน
บิดา-มารดา แยกกันอยู
บิดา-มารดา เสียชีวิต
บุคลิกภาพ
แบบเอ
แบบบี
การอบรมเลี้ยงดูบุตร
การเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล
การเลี้ยงดูแบบไมใชเหตุผล
สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน
ดี
ปานกลาง
ไมดี

n

s

ระดับการปรับตัว

๘๒
๑๔๘
๕๘
๙๒

๒.๓๒
๒.๓๗
๒.๒๐
๒.๐๑

๐.๓๐
๐.๒๘
๐.๓๘
๐.๑๕

ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง

๑๖๕
๑๕๘
๕๗
๐

๒.๒๕
๒.๒๙
๒.๑๐
๐.๐๐

๐.๓๐
๐.๓๓
๐.๒๗
๐.๐๐

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ไมดี

๑๗๖
๓๓
๑๗๑
๐

๒.๓๔
๒.๒๑
๒.๒๐
๐.๐๐

๐.๓๒
๐.๐๐
๐.๓๑
๐

ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ไมดี

๒๘๒
๘๗
๑๑

๒.๒๖
๒.๑๕
๒.๒๑

๐.๒๙ ปานกลาง
๐.๔๔ ปานกลาง
๐.๐๐ ปานกลาง

๒๔๓
๑๓๗

๒.๒๗
๒.๑๑

๐.๓๒ ปานกลาง
๐.๒๐ ปานกลาง

๓๐๒
๗๘

๒.๒๖
๒.๒๐

๐.๓๑ ปานกลาง
๐.๓๐ ปานกลาง

๑๒๔
๒๕๖
๐

๒.๓๘
๒.๒๑
๐

๐.๓๕ ดี
๐.๒๙ ปานกลาง
๐.๐๐ ไมดี

๕๒ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
๓.๑ การเปรียบเทียบการปรับตัวของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ดังตาราง ดังนี้
ตาราง แสดงผลการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของการปรับตัวของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ตามตัวแปรตาง ๆ
ตัวแปรที่ศึกษา

เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
บุคลิกภาพ
แบบเอ
แบบบี
การอบรมเลี้ยงดู
การอบรมเลีย้ งดูแบบใชเหตุผล
การอบรมเลีย้ งดูแบบไมใชเหตุผล
สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน
ดี
ปานกลาง

n

s

T

Sig

๐.๖๕

๒๘๙
๙๑

๒.๒๖
๒.๒๑

๐.๓๐
๐.๓๕

๐.๓๗

๒๔๓
๑๓๗

๒.๒๗
๒.๑๑

๐.๓๒
๐.๒๐

๑.๒๕๕ ๐.๒๖

๓๐๒
๗๘

๒.๒๖
๒.๒๐

๐.๓๑
๐.๓๐

๐.๔๑๔ ๐.๗๔

๑๒๔
๒๕๖

๒.๓๘
๒.๒๑

๐.๓๕
๐.๒๙

๑.๕๓

๐.๔๓

จากตาราง เปรียบเทียบการปรับตัวของนักศึกษา ตามตัวแปรตาง ๆ ดังนี้ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ที่มีเพศตางกัน บุคลิกภาพตางกัน ไดรับการอบรมเลี้ยง
ดูตางกัน สัมพันธภาพระหวางเพื่อนตางกัน มีการปรับตัวไมแตกตางกัน
ตาราง แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนเฉลี่ยการปรับตัวของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร จําแนกสาขาวิชา
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

df
๓
๓๗๖
๓๗๙

SS
๑.๐๕
๓.๖๒
๔.๖๗

MS
๐.๓๕
๐.๐๘

F
Sig
๔.๔๔๖* ๐.๐๑

จากตาราง แสดงวานักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ที่เรียนสาขาวิชา
ที่ตางกัน มีการปรับตัวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ จึงทําการทดสอบความ
แตกตางของคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธี LSD ดังตาราง ดังนี้
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ตาราง แสดงผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยการปรับตัวเปนรายคู จําแนก
สาขาวิชา
สาขาวิชา

เครื่องกล

ไฟฟา

โยธาและสิ่งแวดลอม

(วิศวกรรมศาสตร)

๒.๓๒
-

๒.๓๗
- ๐.๐๕
-

๒.๒๐
๐.๑๓
๐.๑๘
-

เครื่องกล
๒.๓๒
ไฟฟา
๒.๓๗
โยธาและสิ่งแวดลอม
๒.๒๐
อุตสาหการ
๒.๐๑
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

อุตสา
หการ
๒.๐๑
๐.๓๑*
๐.๓๖*
๐.๑๘
-

จากตาราง แสดงว า นั กศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ที่ศึกษา
ในสาขาวิ ช าวิ ศวกรรมอุ ตสาหการมี คะแนนเฉลี่ย การปรับ ตัว แตกตา งกั บ นั กศึ กษาที่ ศึก ษา
ในสาขาวิช าวิศวกรรมเครื่องกลและวิช าวิ ศวกรรมไฟฟา สวนนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิช า
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอมมีคะแนนเฉลี่ยการปรับตัวไมแตกตางกัน
ตาราง แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนเฉลี่ยการ
ปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร

แหลงความแปรปรวน
df
SS
จําแนกแหลงเงินทุนทางการเรียนที่มาจากบิดามารดาหรือผูปกครอง
ระหวางกลุม
๑
๐.๐๐
ภายในกลุม
๓๗๘
๔.๖๗
รวม
๓๗๙
๔.๖๗
จําแนกแหลงเงินทุนทางการเรียนที่มาจากกองทุนกูยมื (กยศ.)
ระหวางกลุม
๑
๐.๐๔
ภายในกลุม
๓๗๘
๔.๖๓
รวม
๓๗๙
๔.๖๗
จําแนกแหลงเงินทุนทางการเรียนที่มาจากการทํางาน
ระหวางกลุม
๑
๐.๒๕
ภายในกลุม
๓๗๘
๔.๔๑
รวม
๓๗๙
๔.๖๗

MS

F

Sig

๐.๐๐
๐.๙๗

๐.๐๐๒

๐.๙๖

๐.๐๔
๐.๑๐

๐.๔

๐.๕๓

๐.๒๕
๐.๐๙

๒.๗๖

๐.๑๐๓

๕๔ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
ตาราง (ตอ) แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนเฉลี่ยการ
ปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
แหลงความแปรปรวน
จําแนกที่พักอาศัยปจจุบนั
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
จําแนกสถานภาพครอบครัว
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

Sig

๒
๓๗๗
๓๗๙

๐.๒๕
๔.๔๒
๔.๖๗

๐.๑๒
๐.๐๙

๑.๓๐๔

๐.๒๘

๒
๓๗๗
๓๗๙

๐.๐๗
๔.๕๙
๔.๖๗

๐.๐๔
๐.๑๐

๐.๓๘

๐.๖๙

จากตาราง แสดงวานักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ที่มีแหลงเงินทุน
มาจากบิดามารดาหรือผูปกครอง กองทุนกูยืม (กยศ.) และการทํางานหารายไดที่ตางกัน พบวา
มีการปรับตัวไมแตกตางกัน สวนดานลักษณะการอยูอาศัยและสถานภาพครอบครัวที่ตางกัน
มีการปรับตัวไมแตกตางกัน
๔. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคะแนนความเครียดกับคะแนนการปรับตัวของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ตาราง แสดงผลวิเคราะหความสัมพันธระหวางคะแนนความเครียดกับคะแนนการปรับตัวของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร โดยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน
ความสัมพันธระหวาง
ความเครียดและการปรับตัว

๓๘๐

n

r
- ๐.๐๓๘

Sig
๐.๗๙๔

จากตาราง พบวาคะแนนความเครียดและคะแนนการปรับตัวไมมีความสัมพันธกัน
ซึ่ ง ถ า หากความเครี ย ดเพิ่ ม ขึ้ น จะไม ส ง ผลกั บ การปรั บ ตั ว ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร และถาหากการปรับตัวดีขึ้นจะไมสงผลกับ ความเครียดของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรดวย
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อภิปรายผลการวิจัย

๑. ความเครี ยดของนั กศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา ระดับความเครียดของนักศึกษา
มีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติเล็กนอย แสดงวาสุขภาพจิตของนักศึกษาถือวาอยูในเกณฑ
ปกติทั่วๆ ไป ไมรุนแรงจนกอใหเกิดอันตรายแกรางกายและจิตใจ เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น
พบวา มีประเด็น ความจําไมดี ไปไมถึงเปาหมายที่วางไว ครอบครัวมีความขัดแยงกันในเรื่องเงิน
หรื อเรื่ องงาน และปวดหั วจากความตึ งเครี ยด ดังนั้นครอบครัวควรแสดงออกถึงความหวงใย
การใหคําปรึกษาและคําแนะนําตาง ๆ ที่เปนประโยชน ผูปกครองจัดกิจกรรมภายในครอบครัว
โดยเนนใหตัวนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรม เพื่อเสริมสรางความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งนําไปสู
การลดชองวางระหวางวัย ใหนักศึกษาเกิดความเชื่อใจในการขอคําปรึกษาและคําแนะนํามากขึ้น
นอกจากนี้นักศึกษากําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งตองเผชิญกับสิ่งแวดลอมใหมในมหาวิทยาลัย
เชน อาจารยใหม เพื่อนใหม หอพักใหม กิจกรรมใหม เปนตน ซึ่งสภาพแวดลอมที่กลาวมานั้น
เปนสภาพแวดลอมที่แตกตางไปจากการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา นักศึกษาเคยอาศัยอยูกับ
บิดามารดา ไมไดอาศัยอยูกับเพื่อน นักศึกษาตองเรียนกับอาจารยคนใหมในมหาวิทยาลัย ตองทํา
กิจกรรมรวมกับเพื่อน ๆ เชน กิจกรรมรับนอง ซึ่งแตกตางไปจากสภาพแวดลอมชวงมัธยมศึกษา
ช ว งเรี ย น ปวช ปวส การเปลี่ ย นแปลงบางอย า งของนั ก ศึ ก ษาอาจก อ ให เ กิ ด ความเครี ย ด
แตความเครียดที่เกิดขึ้นอาจไมเปนผลเสียตอการดําเนินชีวิต เพราะความเครียดในระดับเล็กนอย
จะช ว ยเป น แรงผลั ก ในนั ก ศึ ก ษามี ค วามกระตื อ รื อ ร น ที่ จ ะแก ไ ขป ญ หาต า ง ๆ วั ย รุ น ที่ มี
ความสามารถในการรู คิ ดโดยแก ป ญหาได อย างถู กตองเหมาะสมและรู จั กใช วิ ธี การเผชิ ญกั บ
ความเครียดไดอยางมีประสิทธิภาพยอมสามารถลดความเครียดและยอมทําใหชีวิตกาวหนาตอไป
ได ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของสุคนธทิพย หนุนพล๑๘ ไดศึกษาความเครียดและ
การปรั บ ตั ว ของนั ก ศึ กษาการศึ ก ษานอกโรงเรี ย นสายสามั ญ โรงเรี ย นผู ใหญ อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบวา นักศึกษามีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติเล็กนอย แตไม
สอดคลองกับการศึกษาของกาญจนี โชติชัยวิวงศกุล ๑๙ ไดศึกษาปจจัยบางประการที่เกี่ยวชองกับ
ความเครี ย ดของนั กศึ ก ษาแพทย คณะแพทยศาสตร ศิ ริ ร าชพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
๑๘

สุคนธทิพย หนุนพล, “ความเครียดและการปรับตัวของนักศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ
โรงเรียนผูใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี”, ปริญญานิพนธ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (สุขศึกษา),
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๔๔)
๑๙
กาญจนี โชติชัยวิวงศกุล, “ปจจัยบางประการที่เกี่ยวของกับความเครียดของนักศึกษาแพทยชั้น
ปที่ ๑ คณะแพทยศาสตร ศิริ ร าชพยาบาล”, สารนิ พ นธ ปริ ญ ญาการศึ ก ษามหาบั ณฑิ ต (จิ ตวิ ท ยา
พัฒนาการ), (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๗)

๕๖ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาแพทยศาสตรมีความเครียดระดับนอยและไมสอดคลองกับการศึกษา
ของ สรอยศรี อนันตประเสริฐ๒๐ ไดศึกษาความเครียดและสุขภาพจิตของนิสิตแพทยแผนโบราณ
แบบประยุกต โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ) กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา
นิสิต ชั้นปที่ ๑, ๒ และ ๓ มีความเครียดอยูในระดับต่ํา
๒. นักศึกษามีการปรับตัวในระดับปานกลาง จากการพิจารณา รายละเอียดการปรับตัว
พบวา มีประเด็นการปรับตัวเชนไมสบายใจเพราะทําคะแนนสอบไดนอย รูสึกประหมาเมื่อตองลุก
ขึ้นนําเสนอ/รายงานหนาชั้น ดังนั้นสถาบัน ครอบครัว ควรใหกําลังใจ สรางความภูมิใจใหนักศึกษา
โดยการกลาวชมเชยพูดใหกําลังใจ สถานศึกษา และผูที่เกี่ยวของควรใหความสําคัญและความ
รวมมือในการจัดกิจกรรมที่เสริมสรางทักษะการปรับตัวใหแกนักศึกษา เชน จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เปด โอกาสใหนักศึกษาได ฝกการนําเสนอหรือรายงานหนาชั้นเรียน เสริมความกลา
แสดงออก และฝกการแกไข ปญหาเฉพาะหนาได เพื่อใหนักศึกษาสามารถพรอมรับ สถานการณ
ที่กดดันและการปรับตัวอยางถูกตองใน สภาพแวดลอมปจจุบันนอกจากนี้นักศึกษาที่กําลังศึกษา
อยู ในระดั บ ปริ ญญาตรี ซึ่ งต องเผชิ ญกั บสิ่ งแวดล อมใหม ในมหาวิ ทยาลั ย เช น อาจารย ใหม
เพื่อนใหม หอพักใหม กิจกรรมใหม เปนตน นักศึกษาเปนวัยรุนตอนปลาย ซึ่งเปนวัยที่ตองการเปน
ที่รักของบุคคลรอบขาง ตองการเปนที่ยอมรับของเพื่อนๆ นักศึกษาจะอยูในชวงการปรับตัวดวย

ขอเสนอแนะ

๑. ควรมีการจัดสัมมนาหรือชมรม โดยเนนกิจกรรมใหนักศึกษาไดมีการพบปะเพื่อน
ตางสาขา เพื่อใหนักศึกษาไดผอนคลายความเครียด
๒. ควรสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมนันทนาการ การเขาคายพักแรมหรือกีฬา
เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสนิทสนมและเกิดความสามัคคีกันมากขึ้น

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

๑. ในการเก็บรวบรวมขอมูล ควรผสมผสาน เทคนิควิธีในการทําวิจัยอื่น ๆ เชน การ
สัมภาษณ การสังเกตการณการเรียนการสอนเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก
๒. ระยะเวลาในการเก็บขอมูล ควรเก็บขอมูล ในชวงที่นักศึกษาไมอยูในระหวางชวงใกล
สอบ เนื่องจากในชวงสอบนักศึกษาอาจมีความเครียดที่ สะสม อาจทําใหขอมูลที่ไดไมครบถวน
และไมตรงกับ ความเปนจริง
๒๐

สรอยศรี อนันตประเสริฐ, “ความเครียดและสุขภาพจิตของนักศึกษาแพทยแผนโบราณแบบ
ประยุ ก ต โรงเรี ย นอายุร เวทวิท ยาลั ย (ชี ว กโกมารภั จจ ) กรุง เทพมหานคร”, ปริ ญ ญานิ พ นธ ปริ ญ ญา
การศึกษามหาบัณฑิต (สุขศึกษา), (กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๔)
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๓. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีผลตอความเครียดและการปรับตัวของนักศึกษา เชน
การเจ็ บ ป ว ยป จ จุ บั น ประวั ติ ก ารเรี ย น สั มพั น ธภาพระหวา งนั กศึ ก ษากับ อาจารย เปน ต น
เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาใหครอบคลุมยิ่งขึ้น
๔. ควรมีการศึกษาความเครียดและการปรับตัวของนักศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อทราบ
ถึงขอมูลการเปลี่ยนแปลงดานความเครียดและการปรับตัวในชั้นเรียนที่สูงขึ้น
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