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บทคดัย่อ 
เยาวชนในระดบัอุดมศึกษา คือช่วงวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากวยัรุ่นตอนปลายไปสู่วยัผูใ้หญ่ตอนตน้  ซ่ึงถือวา่

เป็นวยัท่ีมีความเปราะบางทางอารมณ์ การเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอ้มเป็นส่ิงเร้าให้เกิดความเครียดซ่ึงอาจจะส่งผล
ต่อสุขภาพกายและจิตได ้ความผูกพนัในครอบครัว และการจดัการความเครียดเป็นปัจจยัท่ีอาจจะป้องกนั หรือกระตุน้
ให้เกิดความเครียดในระดบัท่ีมากและรุนแรง ความเขา้ใจในอิทธิพลของความผูกพนัของบิดามารดาและบุตร และการ
จดัการความเครียดจะเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีใชใ้นการด าเนินกิจกรรมป้องกนัความเครียดในเยาวชนในระดบัอุดมศึกษาได ้   
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินความชุกของความเครียด และคน้หาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัความเครียดในนกัศึกษา
ใหม่ของมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง โดยกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเขา้ศึกษาในสถาบนัตวัอยา่งไม่เกิน 1 เดือนและอาศยัในหอพกั
ของมหาวทิยาลยั รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามก่ึงโครงสร้างตอบดว้ยตนเอง จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 424 คน 
พบความชุกของความเครียดร้อยละ 67.1  จากสมการ Multiple linear regression  เม่ือควบคุมอิทธิพลของความผูกพนั
ของบิดามารดาแบบควบคุมพบการจดัการความเครียดแบบการมุ่งเผชิญปัญหาดา้นอารมณ์ (β= -0.370, p<0.001)  และ
ความผูกพนัของมารดาแบบเอาใจใส่ (β= -0.154, p = 0.001) เป็นปัจจยัท่ีมีแนวโนม้ป้องกนัความเครียดในกลุ่มตวัอยา่ง 
ในขณะท่ีการจัดการความเครียดแบบการหลีกหนีการเผชิญปัญหา  (β= 0.100, p = 0.024)เป็นปัจจัยท่ีมีแนวโน้ม
ก่อให้เกิดความเครียดในตัวอย่างแต่อย่างไรก็ตามการจัดการความเครียดแบบมุ่งเผชิญปัญหาด้านอารมณ์จะลด
ความเครียดไดดี้ในช่วงระยะเวลาอนัสั้นดงันั้นการสร้างเสริมความผูกพนัระหวา่งบิดามารดาต่อบุตรโดยเฉพาะความ
ผูกพนัแบบความเอาใจใส่ของมารดาเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีสามารถป้องกนัความเครียดในเยาวชนท่ีเผชิญกบัสภาวะการ
เปล่ียนสภาพแวดลอ้มได ้

 

ABSTRACT 
Youth in higher education is a transition period from late adolescence to early adulthood, which is 

vulnerability phase. Stress is stimulated by transitory condition that may affect the physical and mental health. 
Parental bonding and coping technique are factors that may protect or stimulate stress into high or severe level. 
Understanding the effects of bonding and coping technique are a basis for protecting stress activity of youth in higher 
education. This study sought to assess the prevalence of stress and examine associated factors with stress. A total of 
424 freshmen who stayed in dormitory of the study university (not more than 1 month) were included in this study.  
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Data were collected by using a semi-structured questionnaire with self-administration. The results showed that the 
prevalence of stress among the study group was 67.1%. By multiple linear regression by adjusted for control bonding, 
emotion-oriented coping (β= -0.370, p<0.001) and care of mother (β= -0.154, p = 0.001) were factors that tend to 
protect stress in freshmen. While avoidance coping (β= 0.100, p = 0.024) was factor that tend to increase stress in 
samples. However, emotion-oriented coping was a positive effect to the stress management in short term. For 
improving a stress management in youth, to promote family bonding, especially the mother's care is a fundamental 
factor that can prevent stress in youth. 
 
ค าส าคญั: การเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอ้ม จดัการความเครียดแบบการมุ่งเผชิญปัญหาดา้นอารมณ์ ความผกูพนั  
Key Words: Transitory condition, Emotion-oriented coping, Bonding 
 
บทน า 

เยาวชนในระดับอุดมศึกษาเป็นช่วงวยัท่ีมีการ
เป ล่ียนแปลงจากวัย รุ่นตอนปลายไปสู่ว ัยผู ้ใหญ่
ตอนตน้ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ, 2556) ซ่ึงถือวา่เป็นช่วงวยัท่ีมีความเปราะบาง
ท างอ ารม ณ์  (Demirbatir et al., 2013)โด ย เฉ พ าะ
เยาวชนท่ีศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษานั้น จะเผชิญกบั
ระบบการเรียน และสภาพแวดล้อม ท่ีแตกต่างจาก
ระดับ มัธยม ศึกษ า (กรม สุขภาพ จิต , 2556) การ
เปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอ้ม (Transitory condition) 
ดังกล่าวเป็นส่ิงเร้าท่ีส าคัญท่ีท าให้เกิดความเครียด
เพราะเม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอ้มบุคคล
ตอ้งปรับตวัเพ่ือให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มใหม่  เช่น การ
ปรับตวัให้เขา้กับการเรียนในระดับอุดมศึกษา เพ่ือน
ร่วมชั้ นเรียนใหม่ เพ่ือนร่วมห้อง(Roommate)ท่ีพัก
อาศยัในหอพกันักศึกษา สภาพสังคมในมหาวิทยาลยั 
การรับนอ้งใหม่เป็นตน้ (Hussain et al., 2013;  Wahab, 
2013; Jemal, 2012; Bayram, Bilgel, 2008) ซ่ึ งจากผล
การส ารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนไทยในปี 2555 
ของสถาบนัรามจิตติพบเยาวชนในระดบัอุดมศึกษามี
ความเครียดร้อยละ 46 และเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษา
มีความเครียดร้อยละ 45 (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556)ซ่ึงสูง
กวา่ประชากรทัว่ไป จากการส ารวจของกรมสุขภาพจิต

พบความเครียดในประชาชน ร้อยละ 10.5 ถึง 16.3 
(วรวรรณ และคณะ, 2555) 

ความเครียด (Stress) เป็นการตอบสนองอย่าง
ไม่จ าเพาะเจาะจงของส่ิงมีชีวิตต่อส่ิงเร้า(Stressors) ท่ี
เป็นอันตราย และไม่พึงประสงค์ (Rew, 2005) โดย
ความเครียดเป็นผลจากความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงบุคคลจะเป็นผูป้ระเมินส่ิงเร้านั้นดว้ย
บุ ค ลิกลักษณ ะของตน เอง ส่ วนห น่ึ ง  และต าม
สภาพแวดลอ้มในขณะนั้นวา่ความสัมพนัธ์นั้นเกินขีด
ความสามารถหรือทรัพยากรท่ีมีอยู่ในตนเองจะใช้
ต่ อ ต้ า น ห รื อ ไ ม่  (Lazarus, Folkman, 1984) โ ด ย
ความเครียด สามารถก่อให้เกิด ภาวะผิดปกติ เช่น ปวด
หวั ปวดทอ้ง อาเจียน หรือ โรค ไดท้ั้งทางกายและทาง
จิต เช่นโรคความดนัโลหิตสูง ภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตก
กังวล และภาวะการปรับตัวผิดปกติ  (Holahan et al., 
2005; Egan, Moreno, 2011; AI-Qaisy, 2011) นักศึกษา
แรกเข้าในมหาวิทยาลัยเป็นเยาวชนท่ีเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม ซ่ึงอาจจะท าให้ เกิด
ความเครียดหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัการเลือกใชว้ิธีการจดั
กาความ เค รี ยด  (Coping technique) (Bayram, Bilgel, 
2008) ซ่ึงมี 3 รูปแบบ คือ 1.การมุ่งกระท าการแก้ไข
ปัญหา (Task-oriented coping) 2.การมุ่งเผชิญปัญหา
ด้านอารมณ์  (Emotion-oriented coping) และ 3.การ
หลีกหนีการเผชิญปัญหา (Avoidance coping) (Endler,  
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Parker, 1990) หากเยาวชนเลือกวิธีการจัดการ
ความ เครียดท่ีเหมาะสม ก็จะสามารถเผชิญส่ิงเร้าและ
ป้องกนัความเครียดได ้(Dyson, Renk, 2006; Davila 
et al., 1995) การเลือกใช้วิธีการจัดการความเครียด 
ข้ึนอยูก่บับุคลิกลกัษณะจ าเพาะบุคคลท่ีถูกหล่อหลอม
มาจากการเล้ียงดูจากความผูกพนักับบิดาและมารดา 
และภูมิหลงัของแต่ละบุคคลดว้ย ความผูกพนักบับิดา
และมารดาเป็นแรงสนับสนุนจากครอบครัวท่ี มี
อิทธิพลต่อการเผชิญการเปล่ียนแปลง และการปรับตวั 
เน่ืองจากการพฒันาการดา้นจิตใจและบุคลิกภาพของ
มนุษยล์ว้น เป็นความตอ้งการตอบสนองดา้นการดูแล
และเอาใจใส่จากบิดาและมารดา (Freud, 1993)  

ดงันั้นความเขา้ใจอิทธิพลระหวา่งความผูกพนั
กับบิดามารดา การจัดการความเครียด และระดับ
ความเครียดของกลุ่มเยาวชนในระดับอุดมศึกษาท่ี
เผชิญกับการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมจะเป็น
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม หรือแนวทางในการ
ป้องกนัความเครียดในเยาวชนกลุ่มน้ี 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพื่อประเมินความชุกของความเครียดและ
คน้หาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัความเครียดของเยาวชนใน
ระดับอุดมศึกษาท่ี เผชิญกับการเปล่ียนแปลงทาง
สภาพแวดลอ้ม 

 
วธีิการวจิยั 

การศึกษาน้ี เป็นแบบภาคตัดขวาง (Cross-
sectional) ท าการเก็บข้อมูลกับนักศึกษาชั้ นปีท่ี 1 ปี
การศึกษา 2557 ในหอพกันกัศึกษาในมหาวทิยาลยัแห่ง
หน่ึงทั้งหญิงและชายจ านวน 424 คน อายุ ตั้งแต่ 18 ปี
ข้ึนไป ซ่ึงก าหนดขนาดตวัอยา่งดงัน้ี      

 
  n       =              Z2

1-α/2 P(1-P)N 
        d2(N-1)+ Z2

1-α/2 P(1-P) 
 

โดย P คือสัดส่วนของความเครียดในเยาวชน(P=0.46)
ท่ีค่านัยส าคัญทางสถิติ(alpha) 0.05 และให้ค่าความ
คลาดเค ล่ือน  (d) ท่ี  ร้อยละ 10 ของสัด ส่วนของ
ความ เค รียด  ท าการ สุ่มตัวอย่างด้วยวิ ธีStratified 
random sampling by sex โดยมีเกณฑก์ารคดัเขา้ 1. เป็น
นกัศึกษาท่ีมีรายช่ือในหอพกันกัศึกษามหาวิทยาลยั ทั้ง
ชายและหญิง 2.สามารถส่ือสารดว้ยภาษาไทยได ้ส่วน
เกณฑ์คัดออก ได้แก่  1. นักศึกษาปฏิ เสธเข้าร่วม
การศึกษา 2.นักศึกษาลาออก พักการเรียน หรือพ้น
สภาพจากการเป็นนกัศึกษา 

การศึกษ าค ร้ั ง น้ี ใช้แบบสอบถามแบบ มี
โครงสร้างประกอบด้วย 4 ส่วนดังน้ี 1. ข้อมูลด้าน
ประชากรทั่วไปของนักศึกษาใหม่2.ความผูกพนักับ
บิดามารดาซ่ึงประยุกต์มาจาก (Parker et al., 1979) มี
ขอ้ค าถามท่ีตอบได ้4 ค าตอบ ไดแ้ก่ เหมือน ค่อนขา้ง
เหมือน ไม่ค่อยเหมือน ไม่ เหมือน จ านวน 25 ข้อ 
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แบบดูแลเอาใจใส่ (Chronbach’s 
alpha=0.82) และแบบควบคุม (Chronbach’s alpha = 
0.70) 3.การจัดการกับความเครียดซ่ึงประยุกต์มาจาก 
(Calsbeek  et al., 2003) มีขอ้ค าถามท่ีตอบได ้5 ระดับ
คะแนนไดแ้ก่ 1-5 คะแนน จ านวน 21 ขอ้จ าแนกเป็น 
Task-Oriented Coping (Chronbach’s alpha=0.83), 
Emotional-Oriented Coping (Chronbach’s alpha= 
0.70)  Avoidance Coping (Chronbach’s alpha =0.78)    
4.การประเมินความเครียด โดยใชแ้บบวดัความเครียด
ของสวนปรุง (สุวฒัน์ และคณะ, 2545) ซ่ึงสามารถ
ตอบได ้5 ค าตอบ ไดแ้ก่ ไม่รู้สึกเครียด เครียดเล็กนอ้ย 
เครียดปานกลาง เครียดมาก เครียดมากท่ีสุด จ านวน 20 
ขอ้ (Chronbach’s alpha=0.84) เม่ือตัวอย่างลงนามใน
เอกสารยินยอมแลว้ผูช่้วยวจิยัจะมอบแบบสอบถามให้
และนัดวนัก าหนดส่งท่ีห้องธุรการโดยแบบสอบถาม
จะไม่สามารถสืบคน้ถึงตวันักศึกษาได ้การศึกษาน้ีได้
รับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัใน
มนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
(หมายเลขCOA. No. MUPH 2014-111) 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
ความเครียดแบ่งออกเป็น  4 ระดับ คือน้อย

(คะแนน0-23) ปานกลาง (คะแนน24-41) มาก/สูง
(คะแนน42-61) และรุนแรง  (คะแนน≥62) ความ
ผูกพันกับบิดามารดา และการจัดการความเครียด
แบ่งเป็น 3 ระดับคือน้อย ปานกลาง มาก/สูงและ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่  ร้อยละ 
(Percentage)ค่ า เฉ ล่ี ย  (Mean) แล ะ ส่ วน เบ่ี ย ง เบ น
มาตรฐาน (Standard deviation) สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่  
simple linear regression  ใช้วิ เคราะห์ อิท ธิพลแบบ 
univariate analysis แ ล ะ วิ เค ร าะ ห์ อิ ท ธิ พ ล แ บ บ
multivariate analysis ด้วย backward method-multiple 
linear regression โดยก าหนดค่า removal ท่ี >0.05 
 
ผลการวจิยั 

จากจ านวนตัวอย่าง 424 ราย พบร้อยละ50  มี
ภูมิล าเนาเดิมอยู่ต่างจังหวดั รองลงมาคือ ภาคกลาง
(ร้อยละ23.1) และกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 26.9) และ
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมือง องค์การบริหาร
ส่วนต าบล และเทศบาล ตามล าดบั ตวัอยา่งส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ  มีอายุระหว่าง18 ถึง 19 ปี เฉล่ีย 
18.56 ปี(ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.63 ปี) และมีระดบั
ผลการเรียนรวมก่อนท่ีจะเขา้มหาวิทยาลยัอยูใ่นเกณฑ์
ดีมาก ในด้านครอบครัวและเศรษฐานะ ของตวัอย่าง
พบส่วนใหญ่บิดาและมารดาอาศยัอยู่ดว้ยกนั (ร้อยละ
80.7) และตวัอยา่งไดรั้บค่าใชจ่้ายต่อเดือนอยูใ่นเกณฑ์
ท่ีเพียงพอ (ร้อยละ67.7) (ตารางท่ี1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1   ลกัษณะส่วนบุคคลของตวัอยา่ง (n=424) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 216 50.9 
หญิง 208 49.1 
อายุ(ปี)   
18 216 50.9 
19 182 42.9 
20 24 5.7 
21 1 0.2 
22 1 0.2 
อายเุฉล่ีย =18.56 ปี  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.63 ปี   
ศาสนา   
พทุธ 404 95.3 
คริสต ์ 15 3.5 
อิสลาม 5 1.2 
เขตการปกครอง   
เมือง 242 57.1 
เทศบาล 78 18.4 
อบต 104 24.5 
ความเพยีงพอของรายรับต่อเดือน   
เหลือเก็บ 115 27.1 
พอใช ้ 287 67.7 
ไม่พอใช ้ 22 5.2 
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MMP1-5 
 

ตารางที ่1 ลักษณะส่วนบุคคลของตัวอย่าง (n=424) 
(ต่อ) 

 
จากตัวอย่าง 424 คนพบความชุกของความ 

เครียดระดบัสูงร้อยละ 41.1 และระดบัรุนแรงร้อยละ 
26.0 ตัวอย่างเลือกใช้การจัดการความเครียดแบบมุ่ง
กระท าการแก้ไขปัญหาในระดับ สูงร้อยละ51.4 
เลือกใชก้ารมุ่งเผชิญปัญหาด้านอารมณ์ และการหลีก
หนีการเผชิญปัญหาในระดับปานกลางร้อยละ 65.6 
และ61.8 ตามล าดบั ซ่ึงตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความผกูพนั
แบบดูแลเอาใจใส่จากบิดาและมารดาในระดบัสูง
ร้อยละ72.6 และ81.6 แต่ความผูกพันแบบควบคุม
ระดบัต ่าร้อยละ 71.1 และ 67.5(ตารางท่ี2) 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่2   ระดบัความเครียด การจดัการความเครียด   
และความผกูพนักบับิดามารดา (n=424) 

 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

สถานภาพบิดา/มารดา   
อยูด่ว้ยกนั 342 80.7 
แยกกนัอยู ่ 50 11.8 
บิดาเสียชีวิต 25 5.9 
มารดาเสียชีวิต 6 1.4 
บิดาและมารดาเสียชีวิต 0 0 
เกรดเฉลีย่สะสมระดบัมัธยมศึกษา   
พอใช ้ 6 1.5 
ค่อนขา้งดี 40 10.0 
ดี 116 29.1 
ดีมาก 237 59.4 
ภูมิล าเนา   
ต่างจงัหวดั 212 50.0 
กรุงเทพ 98 23.1 
กลาง 114 26.9 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

ระดบัความเครียด   
นอ้ย 31 7.3 
ปานกลาง 108 25.5 
มาก/สูง 174 41.1 
รุนแรง 110 26.0 
การจัดการความเครียด   
       -การมุ่งกระท าการแก้ไขปัญหา     
นอ้ย 18 4.2 
ปานกลาง 188 44.3 
มาก/สูง 218 51.4 
      -การมุ่งเผชิญปัญหาด้าน
อารมณ์     
นอ้ย 122 28.8 
ปานกลาง 278 65.6 
มาก/สูง 24 5.7 
     -การหลกีหนีการเผชิญปัญหา   
นอ้ย 146 34.4 
ปานกลาง 262 61.8 
มาก/สูง 16 3.8 
ความผูกพนักบับิดามารดา   
      -การดูแลเอาใจใส่(มารดา)   
นอ้ย 66 15.6 
ปานกลาง 12 2.8 
มาก/สูง 346 81.6 
      -การดูแลเอาใจใส่(บิดา)   
นอ้ย 103 24.5 
ปานกลาง 12 2.9 
มาก/สูง 305 72.6 
      -การควบคุม(มารดา)   
นอ้ย 286 67.5 
ปานกลาง 0 0 
มาก/สูง 138 32.5 
   -การควบคุม(บิดา)   
นอ้ย 301 71.7 
ปานกลาง 0 0 
มาก/สูง 119 28.3 
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จากการวิ เคราะห์  อิท ธิพลแบบ  univariate 
analysis พบว่าตวัอย่างท่ีไดรั้บค่าใชจ่้ายต่อเดือนแบบ
เหลือเก็บ (β= -0.376, p<0.001) มีระดบัความเครียดต ่า
กวา่ตวัอยา่งท่ีไดรั้บค่าใชจ่้ายต่อเดือนแบบพอใช(้β= -
0.252, p=0.014) และไม่พอใช้   ตวัอย่างท่ีมีภูมิล าเนา
ต่างจังหวดั(β= 0.119, p=0.041)  มีระดบัความเครียด
สู งกว่าตัวอย่าง ท่ี มี ภู มิ ล าเน าก รุง เทพ  (β=0.005, 
p=0.938) และภาคกลาง  ตัวอย่าง ท่ี มีการจัดการ
ความเครียดแบบการมุ่งเผชิญปัญหาดา้นอารมณ์(β= -
0.433, p<0.001)   มีระดบัความเครียดต ่ากวา่ตวัอยา่งท่ี
มีการจัดการความเค รียดแบบการมุ่งกระท าการ
แ ก้ ปั ญ ห า (β= -0.100, p=0.039)แ ล ะ ก าร จั ด ก า ร
ความ เค รียดแบบการห ลีกห นีการเผ ชิญ ปัญหา
(β=0.133, p=0.006)    ตัวอย่างท่ีมีความผูกพันแบบ
ดูแลเอาใจใส่โดยบิดา(β= -0.233, p<0.001) มีระดับ
ความเครียดต ่ากว่าตวัอย่างท่ีมีความผูกพนัแบบเอาใจ
ใส่โดยมารดา(β= -0.214, p<0.001) ควบคุมโดยบิดา
(β=0.244, p<0.001) และควบคุมโดยมารดา(β=0.179, 
p<0.001) (ตารางท่ี 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่3 ปัจจัยท่ี มี อิทธิพลกับความเครียดแบบ
univariate analysis 

 
 
 
 

ตัวแปร B SE(B) β* 
 

p-value 

เพศ     
ชาย 1.672 1.657 0.049 0.314 
หญิง(กลุ่ม
เปรียบเทียบ) 

    

อาย ุ 1.864 1.304 0.069 0.154 
ศาสนา     
พุทธ -6.576 7.671 -0.082 0.392 
คริสต ์ -2.067 8.803 -0.022 0.815 
อิสลาม(กลุ่ม
เปรียบเทียบ) 

    

เขตการปกครอง     
เมือง -3.237 1.997 -0.094 0.106 
เทศบาล -2.482 2.560 -0.056 0.333 
อบต (กลุ่ม
เปรียบเทียบ) 

    

ความเพยีงพอต่อ
เดือน 

    

เหลือเก็บ -14.399 3.899 -0.376 <0.001 
พอใช ้ -9.178 3.707 -0.252 0.014 
ไม่พอใช(้กลุ่ม
เปรียบเทียบ) 

    

สถานภาพบิดา/
มารดา 

    

อยูด่ว้ยกนั -7.935 16.977 -0.184 0.640 
แยกกนัอยู ่ -5.060 17.121 -0.096 0.768 
บิดาเสียชีวติ 1.160 17.288 0.016 0.947 
มารดาเสียชีวติ -0.833 18.310 -0.006 0.964 
บิดาและมารดา
เสียชีวติ(กลุ่ม
เปรียบเทียบ) 

    

เกรดเฉลี่ยสะสม
ระดับมัธยมศึกษา 

-4.407 2.264 -0.097 0.053 

ภุมิล าเนา     
ต่างจงัหวดั 4.047 1.976 0.119 0.041 
กรุงเทพ 0.182 2.342 0.005 0.938 
กลาง(กลุ่ม
เปรียบเทียบ) 
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ตารางที ่3 ปัจจัยท่ี มี อิทธิพลกับความเครียดแบบ

univariate analysis (ต่อ) 

หมายเหตุ 
*β = Standardized Coefficients 

 
จากการวิ เคราะห์ อิท ธิพลแบบmultivariate 

analysis โ ด ย ใ ช้  backward method-multiple linear 
regression พบว่า ตัวอย่างท่ีมีการจัดการความเครียด
แบบการมุ่ งเผ ชิญ ปัญหาด้านอารมณ์ (β= -0.370, 
p<0.001)    มีระดบัความเครียดต ่ากว่าตวัอยา่งท่ีมีการ
จดัการความเครียดแบบการหลีกหนีการเผชิญปัญหา
(β= 0.100, p=0.024)  และตัวอย่างท่ีมีการดูแลเอาใจ
ใ ส่ โ ด ย ม ารด า (β= -0.154, p<0.001) จ ะ มี ร ะ ดั บ
ความเครียดต ่ากวา่ตวัอยา่งท่ีมีการควบคุมโดยบิดา(β= 
0.130, p=0.004)  (ตารางท่ี 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่4 ปัจจัยท่ี มี อิทธิพลกับความเครียดแบบ

multivariate analysis 

หมายเหตุ 
*β = Standardized Coefficients 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

ความชุกของความ เค รียดในกลุ่ม เยาวชน
ระดบัอุดมศึกษาของการศึกษาน้ีสูงถึง ร้อยละ 67.1 ซ่ึง
สูงกว่าผลการส ารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนไทย
ในปี  2555 ของสถาบันรามจิตติในเยาวชนระดับ 
อุดมศึกษา  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) พบความชุกของ
ความเครียดร้อยละ46.0 และการศึกษาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ใน เยาวชนระดับอุดมศึกษาท่ี เข้า
มหาวิทยาลัยปีแรกมีความชุกร้อยละ  36.8 (Egan, 
Moreno, 2011) เพ ร าะ เกิ ด จ ากก าร เป ล่ี ยน แป ล ง
สภาพแวดลอ้มของเยาวชนในแต่ละท้องท่ี โดยกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50) ของการศึกษาคร้ังน้ีมี
ภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวดั ซ่ึงตรงตาม Moos’s  model 
(Moshe, End1er, 1996) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีวา่ เม่ือเกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของชีวติในแต่ละบุคคล บุคคลท่ีมี
บุคลิกท่ีแตกต่างกนั ร่วมกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีหล่อหลอม

ตัวแปร B SE(B) 
 

β* 
 

p-value 
 

การจัดการความเครียด     
-การมุ่งกระท าการแกไ้ข
ปัญหา   

-0.426 0.206 -0.100 0.039 

  -การมุ่งเผชิญปัญหา
ดา้นอารมณ์   

-2.275 0.231 -0.433 <0.001 

 -การหลีกหนีการเผชิญ
ปัญหา 

0.649 0.235 0.133 0.006 

ความผูกพนักับบิดา
มารดา 

    

  -การดูแลเอาใจใส่
(มารดา) 

-0.764 0.170 -0.214 <0.001 

  -การดูแลเอาใจใส่(บิดา) -0.622 0.127 -0.233 <0.001 
  -การควบคุม(มารดา) 0.545 0.146 0.179 <0.001 
  -การควบคุม(บิดา) 0.677 0.132 0.244 <0.001 

ตัวแปร B SE(B) β* 
 

p-value   

การจัดการ
ความเครียด 

    

   -การจดัการ
ความเครียดแบบ
มุ่งเผชิญปัญหา
ดา้นอารมณ์ 

-1.945 0.247 -0.370 <0.001 

   -การจดัการ
ความเครียดแบบ
การหลีกหนีการ
เผชิญปัญหา 

0.489 0.216 0.100 0.024 

ความผูกพนักับ
บิดามารดา 

    

  -การดูแลเอาใจ
ใส่(มารดา) 

-0.550 0.161 -0.154 0.001 

  -การควบคุม
(บิดา) 

0.361 0.125 0.130 0.004 
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บุ คคลนั้ น ม า เช่น  ค วามผูกพัน กับ บิ ด าม ารด า  
ส่ิงแวดล้อมทางสังคม ทรัพยากรทางสังคม เป็นต้น 
เม่ือมาเผ ชิญกับ เหตุการณ์ ท่ี เป็นวิกฤติ  ห รือการ
เปล่ียนแปลงของชีวิต ย่อมมีการ ตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงน้ีแตกต่างกัน ซ่ึงการตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงน้ีไดส่้งผลต่อ สุขภาวะทางกาย และจิตใจ 
(Rew, 2005) ในการศึกษาคร้ังน้ีจะพบว่าการจัดการ
ความเครียดแบบมุ่งเผชิญปัญหาด้านอารมณ์มีผลต่อ
การจดัการความเครียดไดดี้ ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษา
ก่อนหน้าน้ีท่ีกล่าวว่า การจดัการความเครียดแบบมุ่ง
กระท าการแกไ้ขปัญหา สามารถลดปัญหาความเครียด 
และลดการเกิดภาวะซึมเศร้า และภาวะวิตกกังวลได ้
มากกว่าวิธีอ่ืนๆ (Endler,parker, 1990) เน่ืองจากการ
จดัการความเครียดของแต่ละบุคคลสามารถเลือกใชว้ิธี
ใดก็ได ้หากมีแบบแผนของการเลือกใช ้โดยถา้จดัการ
ความ เค รี ยด ใน ระยะสั้ น นั้ น ค วร มี ก ารจัด ก าร
ความเครียดท่ีมุ่งเผชิญปัญหาด้านอารมณ์จะสามารถ
จัดการกับความเครียดได้ดี แต่หากต้องการจัดการ
ความเครียดในระยะยาวนั้ นควรมีการเลือกใช้การ
จดัการความเครียดแบบมุ่งกระท าการแกไ้ขปัญหา เม่ือ
ควบคุมอิทธิพลของความผูกพนัแบบควบคุมโดยบิดา 
และการดูแลเอาใจใส่โดยมารดา จะสามารถเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานท่ีสามารถป้องกันความเครียดได้ดี 
เน่ืองจากการความผูกพนัของครอบครัวสามารถหล่อ
หลอมให้แต่ละบุคคลมีบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนัไดเ้ม่ือ
โตข้ึน และมีการเลือกใชว้ธีิการจดัการปัญหาท่ีแตกต่าง
กนั (Canetti, 1997; Bowlby, 1988)  

แต่อย่างไรก็ตามการจัดการความเครียดแบบ
การมุ่งเผชิญปัญหาดา้นอารมณ์จะลดความเครียดไดดี้
ในช่วงระยะเวลาอนัสั้ น (McLeod, 2009)  ดังนั้นการ
สร้างเสริมความผูกพนัแบบเอาใจใส่โดยบิดามารดา
โดยเฉพาะความเอาใจใส่โดยมารดาเป็นปัจจยัพ้ืนฐาน
ท่ีสามารถป้องกันความเครียดในเยาวชนท่ีเผชิญกับ
สภาวะการเปล่ียนสภาพแวดลอ้มได้ รวมถึงเฝ้าระวงั
ความเครียดในเยาวชนท่ีครอบครัวแตกแยก หรือ

ครอบครัวพ่อ-แม่เล้ียงเด่ียวอาจจะสามารถป้องกนัและ
ควบคุมความเครียดในเยาวชนกลุ่มน้ีได ้
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