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บทคัดย่อ
	 งานวิจัยเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล	2)	เปรียบเทียบ

คะแนนความเครยีดของนกัศกึษาพยาบาลแต่ละชัน้ปี	และ	3)	หาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทีส่่งผลต่อความเครยีด

และคะแนนความเครยีด	กลุม่ตัวอย่างคือ	นกัศึกษาพยาบาลทีก่�าลงัศกึษาในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ	สถาบนั

เอกชนแห่งหน่ึงในกรงุเทพมหานคร	ปีการศกึษา	2562	เลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน	จ�านวน	224	คน	เครือ่งมอื 

วิจัยเป็นแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง	 และแบบสอบถามปัจจัยที่ท�าให้เกิดความเครียด	 มีค่า

ความเชือ่มัน่	.91	และ	.80	วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติพรรณนา	วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว	และสมัประสทิธิ์

สหสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั	ผลการศึกษาพบว่า	นกัศึกษาพยาบาลทกุช้ันปี	ส่วนใหญ่มรีะดบัความเครียดอยูใ่นเกณฑ์ปกต	ิ

ร้อยละ	 53.1	 รองลงมาคือมีความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย	 ร้อยละ	 22.8	 เมื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างชั้นปี	พบว่า	นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	1-3	มีคะแนนความเครียด	และปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดโดยรวม	

ด้านปัจจยัส่วนบคุคล	และด้านสิง่แวดล้อมไม่แตกต่างกนั	แต่พบว่านกัศกึษาพยาบาลช้ันปีที	่4	มคีะแนนความเครยีด	

และปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียดโดยรวม	 และด้านการเรียนภาคทฤษฎีน้อยกว่าทุกช้ันปีอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

(p	<	.01)	ส�าหรบัด้านปัจจัยส่วนบคุคลและด้านสิง่แวดล้อมมคีวามแตกต่างกันระหว่างช้ันปีท่ี	1	และ	ช้ันปีท่ี	4	แต่ไม่พบ 
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Abstract
 The descriptive study aimed to 1) examine the stress level of nursing students, 2) compare 

the stress score of nursing students for each academic year, and 3) examine the relationship 

between factors affected stress and stress scores. The samples were 224 nursing students studying 

for a bachelor’s degree in a private institution, Bangkok, in the academic year of 2019. The sample 

group was selected using the multi-stage sampling method. The instruments were self-assessment 

and stress analysis retrieved from the Department of Mental Health and stress factors questionnaire 

with a reliability of .91 and .80 using Cronbach’s Alpha Coefficient. Data analysis included descriptive 

statistics, One-way ANOVA, and Pearson’s Correlation Coefficient. The results revealed that most 

nursing students had an average stress level (53.1%) and some of those had stress level which 

was slightly higher than normal stress (22.8%). The 1st to 3rd year nursing students had no 

statistically significant of stress scores and factors affecting overall stress in terms of personal and 

environmental factors when compared the differences in each academic year of the nursing students. 

The 4th year nursing students had significantly stress scores and factors affecting overall stress and 

the theoretical learning aspect less than the 1st to 3rd year nursing students (p < .01). The personal 

and environmental factors were differences between the 1st and the 4th year nursing students but 

there was no difference between the other years. The practical learning, friends, family, and love had 

no significant difference between each academic year. All factors affecting overall stress positively 

correlated with stress scores significantly (p < .01).

Keywords: Factors affecting stress, Nursing students

บทน�า
 ความเครยีดเป็นปัจจยัส�าคญัของปัญหาสขุภาพจติ 

โดยความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าส่งผลต่อปัญหา

สุขภาพกาย	 เช่น	 โรคหัวใจ	 โรคทางระบบภูมิคุ ้มกัน 

โรคนอนไม่หลับและโรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร	

(Stress Management society, 2560)	โดยเฉพาะในกลุม่ 

เยาวชน	 จากข้อมูลของ	 กรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับการ

ให้บริการการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต	 ปรากฏว่ามี

การใช้บริการสายด่วนสุขภาพจิต	 หมายเลข	 1323	

โทรศัพท ์ เข ้ามาปรึกษาป ัญหาสุขภาพจิตมากข้ึน 

ซ่ึงเป็นกลุม่เยาวชน	อาย	ุ20-25	ปี	มากท่ีสดุ	(ร้อยละ	20.1) 

ความแตกต่างระหว่างชั้นปีอื่นๆ	 ส่วนด้านการเรียนภาคปฏิบัติ	 ด้านเพื่อน	 ด้านครอบครัว	 และด้านความรัก 

ไม่มคีวามแตกต่างกันระหว่างชัน้ปี	ปัจจัยทีส่่งผลต่อความเครยีดโดยรวมและทุกด้านมีสหสมัพันธ์ทางบวกกบัคะแนน

ความเครียดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p<	.01)

ค�ำส�ำคัญ:  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด นักศึกษาพยาบาล
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รองลงมาคือกลุ่มอายุ	 11-19	 ปี	 (ร้อยละ	 14.6)	 และ

ปัญหาความเครยีดวติกกงัวลจากการเรยีน	เป็นปัญหาที่

พบมากทีสุ่ดในกลุม่วัยนี	้รวมถงึปัญหาทางจิตเวช	ปัญหา

ความรัก	ปัญหาซึมเศร้า	และปัญหาครอบครวั	ส่งผลให้มี

ความคดิหรอืความพยายามฆ่าตวัตาย	มแีนวโน้มเพิม่ขึน้	

(กรมสุขภาพจิต,	2562)	

	 เยาวชนในกลุม่อาย	ุ18-22	ปี	เป็นช่วงทีต้่องปรบัตวั 

ต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	 เช่น	 เปลี่ยนจากการอยู่กับ 

ผูป้กครองมาใช้ชวีติตามล�าพงัในหอพกั	ปรบัตัวให้เข้ากบั 

การเรยีนและหลกัสูตรเฉพาะสาขา	เป็นต้น	ประกอบกบั 

การเรียนการสอนทางคณะพยาบาลศาสตร์มีทั้งภาค

ทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์และภาคปฏิบัต ิ

ทีข่ึน้ฝึกปฏิบตักิารพยาบาลกบัผูป่้วยจรงิ	ซึง่ถอืเป็นหวัใจ

ส�าคัญของการเรียนการสอนในวิชาชีพพยาบาล	 เพื่อ

เตรียมให้เป็นผู้มีความสามารถทั้งในด้านวิชาการและ 

การปฏบิตักิารพยาบาลตามลักษณะของวชิาชีพ	(ชุตกิาญจน์ 

แซ่ตั้น	และศศิธร	ค�าพันธ์,	2557;	มาลีวัล	เลิศสาครศิริ, 

2555)	 ดังนั้น	 นักศึกษาพยาบาลจึงต้องมีทั้งความ

รอบคอบ	 ความระมัดระวัง	 และมีความรับผิดชอบเป็น

อย่างสูงทั้งต่อตนเองและบุคคลอื่น	ด้วยเหตุผลดังกล่าว

จึงเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท�าให้นักศึกษาพยาบาลมีแนวโน้ม

ที่จะเกิดความเครียดสูง	 (สืบตระกูล	 ตันตลานุกุล	 และ

ปราโมทย์	วงศ์สวัสดิ์,	2560;)

	 ความเครียดจะมีภาวะการตอบสนองต่อสิ่ง

คุกคามทางด้านร่างกายและจิตใจ	 ท�าให้เกิดภาวะไม่

สมดุล	โดยทฤษฎีความเครียดของเซลย์	(Selye, 1974) 

ทีก่ล่าวว่าเมือ่ร่างกายถกูคุกคาม	(Stressor)	จะท�าให้เกิด

ความเครยีด	ซึง่อาจเป็นสิง่ดีและไม่ดีจะท�าให้ความสมดุล

ของร่างกายเปลี่ยนแปลงไป	และเกิดการตอบสนองของ

บุคคลต่อตัวกระตุ้นนั้น	 โดยมีสาเหตุจากภายในบุคคล	

ได้แก่		สุขภาพทางกาย	ส่วนสาเหตุภายนอกบคุคล	ได้แก่	

เศรษฐกิจ	 (รายได้)	 และสาเหตุระหว่างบุคคล	 ได้แก่	

สัมพันธภาพ	สภาพแวดล้อมทางสังคม	

	 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา	 พบว่า

ปัจจยัท่ีท�าให้เกดิความเครียดในนักศกึษาพยาบาล	ได้แก่	

ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล	ปัจจัยด้านการเรียน	ด้าน

การท�ากิจกรรม	 ด้านสัมพันธภาพด้านความหวัง	 และ

ด้านเศรษฐกิจ	 (สิริทรัพย์	 สีหะวงษ์	 และคณะ,	 2561)	

ปัจจัยส่วนบุคคลโดยรวม	ผลการเรียน	 ไม่ดี	 และปัจจัย

ทีเ่กดิจากตนเองในด้านร่างกาย	เช่น	การมโีรคประจ�าตวั 

(ธนพล	 บรรดาศักดิ์,	 และคณะ,	 2560)	 ส่วนสาเหตุ

ความเครยีด	เกดิจากความรูส้กึกดดนัเม่ืออาจารย์อยูด้่วย

ขณะท�าหัตถการ	 รู้สึกกดดันจากเพื่อนขณะเรียนทฤษฎี	

ฝึกปฏบิตับินหอผูป่้วย	เนือ้หาทีเ่รยีนยากเกนิไป	ไม่เข้าใจ

เนือ้หาทีเ่รียน	เรยีนไม่ทันเพือ่นท�าให้รูส้กึหนกัใจ	อาจารย์

ให้การบ้านมาก	 และกลัวจะส่งงานไม่ทัน	 (จิราภรณ์ 

สรรพวีรวงศ์	 และคณะ,	 2559)	 รวมถึงปัจจัยด้าน

พยาบาลบนหอผู้ป่วย	 ด้านความรู้ของอาจารย์ผู้นิเทศ	

การนิเทศงานของอาจารย์ผู้นิเทศในสถานที่ฝึกปฏิบัติ	

ท�าให้เกดิความเครยีดในนกัศกึษาพยาบาลได้	(ลดัดาวลัย์ 

แดงเถิน,	2558)		

	 ในฐานะที่ผู ้วิจัยมีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตร

พยาบาลศาสตร์ของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 ท่ีมีการ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย	 ซึ่งท�าให้

นักศึกษาต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 และต้อง

มีการปรับตัวต่อเป็นอย่างมาก	 รวมท้ังบริบทท่ีแตกต่าง

จากสถาบันอ่ืน	 ท่ีอาจส่งผลให้นักศึกษามีความเครียดท่ี

แตกต่างกัน	 คณะผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องนี้	 เพื่อ

เป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือนักศึกษาโดยเฉพาะเมื่อ

พบความเครียดในระดับผิดปกติ	 เป็นการเตรียมความ

พร้อมให้นักศึกษาสามารถรับสถานการณ์ที่กดดันทั้งใน

ปัจจุบันและในอนาคตได้	อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการ 

ปรบัหรอืลดปัจจยัความเครยีด	เพือ่สร้างเสริมสขุภาพกาย 

และสุขภาพจิตของนักศึกษาควบคู ่กับการศึกษา 

ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต	ิ ซ่ึงหากนักศึกษาสามารถ

จัดการกับความเครียดได้อย่างเหมาะสมและอย่างมี
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ประสทิธภิาพแล้ว	จะส่งผลให้นักศึกษามคีวามสขุมากขึน้

และสามารถส�าเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่ก�าหนด

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับความเครียดของนักศึกษา

พยาบาล

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความเครียดของ

นักศึกษาพยาบาล	แต่ละชั้นปี

	 3.	เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความเครียดและคะแนนความเครียด

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. รูปแบบการวิจัย	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง

พรรณนา	(Descriptive Research)

 2. ประชากรและตัวอย่าง	ประชากร	นักศึกษา

ชั้นปีที่	 1-4	 คณะพยาบาลศาสตร์	 ที่ศึกษาในหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต	 ปีการศึกษา	 2562	 	 คณะ

พยาบาลศาสตร์	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	รวมทั้งสิ้นจ�านวน		

536	 คน	 ค�านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างตามแนวของเครจซี่	และมอร์แกน	(Krejcie & 

Morgan, 1970)	จ�านวน	224	คน	กล่าวคือ	ใช้วิธีการ

สุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน	(Multi-stage Sampling) 

โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ	 (Stratified sampling)	 เพื่อ

สุ่มกลุ่มตัวอย่างของแต่ละชั้นปี	 เมื่อได้ขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างของแต่ละชั้นปีแล้ว	 จึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบเป็นระบบ	(Systematic sampling)	โดยใช้รายชื่อ

นกัศึกษาของทกุชัน้ปีมาเรยีงเป็นระบบตามบญัชรีายชือ่ 

โดยด�าเนินการสุ่มตามเลขคู่	 แล้วคัดรายชื่อเฉพาะเลขคู่ 

ออกมา	 เมื่อได้ขนาดของกลุ ่มตัวอย่างของเลขคู ่ใน 

แต่ละชัน้ปีแล้ว	จงึใช้วธิกีารสุม่ตัวอย่างแบบง่าย	(Simple 

random sampling)	โดยน�ารายชือ่ประชากรทีเ่ป็นเลขคู่ 

ทั้งหมด	 มาจับสลากให้ได้กลุ่มตัวอย่างของแต่ละชั้นปี

ตามจ�านวนรวมที่ก�าหนด	

 3. เครือ่งมอืการวจิยั	ประกอบด้วยแบบสอบถาม

ข้อมลูท่ัวไป	แบบประเมนิและวเิคราะห์ความเครียดด้วย

ตนเอง	 ของกรมสุขภาพจิต	 กระทรวงสาธารณสุข	 และ

แบบสอบถามปัจจยัทีท่�าให้เกิดความเครียดของนกัศกึษา

พยาบาลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม	

	 3.1		 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป	 จ�านวน	 6	 ข้อ	

ได้แก่	ระดบัชัน้	อาย	ุเกรดเฉลีย่สะสม	ทีพ่กัอาศยั	รายได้ 

ต่อเดือน	โรคประจ�าตัว	

	 3.2	 แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียด

ด้วยตนเอง	 ของกรมสุขภาพจิต	 กระทรวงสาธารณสุข	

จ�านวน	20	ข้อ	มคีะแนนรวม	60	คะแนน	(กรมสขุภาพจติ 

กระทรวงสาธารณสุข,	 2559)	 ซ่ึงเป็นมาตรประเมินค่า 

4	ระดับ	โดย	0	คะแนน	คอื	ไม่เคยมอีาการเลย	1	คะแนน	

คือ	มีอาการเป็นครั้งคราว	2	คะแนน	คือ	มีอาการบ่อย	

และ	3	คะแนน	คอื	มอีาการเป็นประจ�า	ซ่ึงแปลผลคะแนน 

ตามเกณฑ์ดังนี้	

	 คะแนน	 0-5	 คะแนน	 หมายถึง	 มีความเครียด

ระดับต�่ากว่าเกณฑ์ปกติ

	 คะแนน	6-17	คะแนน	หมายถึง	มีความเครียด

ระดับปกติ/ไม่เครียด

	 คะแนน	18-25	คะแนน	หมายถึง	มีความเครียด

สูงกว่าปกติเล็กน้อย

	 คะแนน	26-29	คะแนน	หมายถึง	มีความเครียด

สูงกว่าปกติปานกลาง

	 คะแนน	30-60	คะแนน	หมายถึง	มีความเครียด

อยู่ในระดับสูงกว่าปกติมาก

	 3.3	แบบสอบถามปัจจัยที่ท�าให้เกิดความเครียด	

ประกอบด้วย	ปัจจัยต่างๆ	รวม	7	ด้าน	ได้แก่	ด้านการ

เรียนภาคทฤษฎี	 ด้านการเรียนภาคปฏิบัติ	 ด้านเพ่ือน	

ด้านครอบครัว	 ด้านความรัก	 ด้านปัจจัยส่วนบุคคล	

และด้านสภาพแวดล้อม	จ�านวน	30	ข้อ	ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

จากการทบทวนวรรณกรรม
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 4. การหาคุณภาพของเครื่องมือ

	 4.1	 ความตรง	 แบบสอบถามปัจจัยที่ท�าให้เกิด

ความเครียดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย	7	ด้าน	ได้แก่	

ด้านการเรียนภาคทฤษฎี	 ด้านการเรียนภาคปฏิบัต ิ

ด้านเพ่ือน	 ด้านครอบครัว	 ด้านความรัก	 ปัจจัยส่วน

บุคคล	 และด้านสภาพแวดล้อม	 ได้ผ่านการตรวจสอบ

ความตรงตามเนื้อหา	 (Content validity)	 โดยผู้ทรง

คุณวุฒิ	จ�านวน	3	ท่าน	คือ	อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

พยาบาลจิตเวช	อาจารย์คณะจิตวิทยาด้านจิตวิทยาการ

ปรึกษา	และ	อาจารย์คณะพยาบาลที่เชี่ยวชาญการวิจัย

ด้านความเครียด	IOC	=	0.75-1.00

	 4.2	 ความเที่ยง	 น�าแบบประเมินการวิเคราะห์

ความเครียดด้วยตนเอง	 ของกรมสุขภาพจิต	 กระทรวง

สาธารณสุข	 และแบบสอบถามปัจจัยที่ท�าให ้เกิด

ความเครียด	ไปหาความเทีย่ง	(Reliability)	กบันกัศกึษา

พยาบาลชั้นปีที่	 2	 และชั้นปีที่	 3	 คณะพยาบาลศาสตร์	

สถาบันเอกชนแห่งหนึ่ง	 กรุงเทพมหานคร	 ที่มีลักษณะ

คล้ายคลงึกบักลุม่ตวัอย่าง	จ�านวน	30	คน	โดยใช้วธิหีาค่า

สัมประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค	(Cronbach’s Alpha 

Coefficient)	เท่ากับ	0.91	และ	0.80	ตามล�าดับ				

	 5.	 สถานที่ในการท�าวิจัย	 คณะพยาบาลศาสตร	์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

	 6.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	หลังจากผ่านการพิจารณาจริยธรรมการ

วจิยั	ของวิทยาลัยเซนต์หลยุส์	เลขทีร่บัรอง	E.054/2562	

	 7.	 การพิทักษ์สิทธิ์ผู ้เข้าร่วมวิจัย	 ผู ้วิจัยเก็บ

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาพยาบาลท่ีเต็มใจเข้า

ร่วมโครงการ	 โดยก่อนการเก็บข้อมูลวิจัย	 ผู้วิจัยได้ขอ

เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากวิทยาลัย

เซนต์หลุยส์	 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถออกจากการ

เข้าร่วมวิจัยได้ตลอดเวลา	 การบันทึกข้อมูล	 ต้องได้รับ

อนญุาตจากผูเ้ข้าร่วมวิจัย	น�าเสนอในภาพรวมไม่ช้ีเฉพาะ

หรืออ้างอิงถึงข้อมูลรายบุคคล	

	 8.	การวิเคราะห์ข้อมลู	วเิคราะห์ข้อมูลเชิงปรมิาณ	

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	ดังนี้

	 8.1		ข้อมลูพืน้ฐานส่วนบคุคล	วเิคราะห์ด้วยสถติิ

พรรณนา	การแจกแจงความถี่	และร้อยละ	

	 8.2	 วิเคราะห์คะแนนความเครียดด้วย	 ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 8.3	 เปรียบเทียบระดับความเครียดและปัจจัยที่

ท�าให้เกดิความเครยีดโดยรวมและรายด้านของแต่ละชัน้ปี 

โดยใช้สถติ	ิOne-Way ANOVA	และทดสอบความแตกต่าง

รายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ	(Scheffe’s method)

	 8.4	 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ี

ท�าให้เกิดความเครียดกับคะแนนความเครียดโดย

ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 (Pearson’s 

Correlation Coefficient)

ผลการวิจัย
	 1.	 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล	 พบว่านักศึกษา

พยาบาลส่วนใหญ่มอีาย	ุ21-23	ปี	จ�านวน	106	คน	คดิเป็น 

ร้อยละ	47.3	มเีกรดเฉลีย่สะสม	3.01-3.50	จ�านวน	94	คน 

คิดเป็นร้อยละ	 41.9	 รองลงมา	 คือ	 เกรดเฉลี่ยสะสม	

2.51-3.00	จ�านวน	79	คน	คดิเป็นร้อยละ	35.3	พกัอาศยั

อยูห่อพกัภายในวทิยาลยั	จ�านวน	153	คน	คดิเป็นร้อยละ 

68.3	มรีายได้ต่อเดอืนเพยีงพอต่อการใช้จ่าย	จ�านวน	181	คน 

คิดเป็นร้อยละ	80.8	ไม่มีโรคประจ�าตัว	จ�านวน	210	คน 

คิดเป็นร้อยละ	 93.7	 รองลงมาคือ	 มีโรคประจ�าตัว 

เป็นโรคภูมิแพ้	จ�านวน	14	คน	คิดเป็นร้อยละ	6.2	

	 2.	 ระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล	 ใน

ภาพรวมของนกัศกึษาพยาบาลทุกช้ันปีมค่ีาเฉลีย่คะแนน

ความเครียด	เท่ากับ	14.98	(SD	=	8.38)	โดยนักศึกษา

พยาบาลส่วนใหญ่จ�านวน	 119	 คน	 คิดเป็นร้อยละ 

53.1	 มีความเครียดอยู่ในระดับปกติ	 รองลงมามีระดับ

ความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย	 จ�านวน	 51	 คน 

คิดเป็นร้อยละ	 22.8	 และนักศึกษาพยาบาลที่มีระดับ
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ความเครียดต�่ากว่าปกติมีจ�านวน	29	คน	คิดเป็นร้อยละ	

12.9	 เมื่อศึกษาค่าเฉลี่ย	พบว่า	นักศึกษาพยาบาลชั้นปี

ที่	 3	 มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดสูงที่สุด	 คือ	 เท่ากับ	

17.19	 (SD	 =	 9.09)	 รองลงมาคือ	 นักศึกษาพยาบาล

ชั้นปีที่	 1	 เท่ากับ	 16.78	 (SD	 =	 6.72)	 และนักศึกษา 

พยาบาลชั้นปีที่	 2	 เท่ากับ	 15.83	 (SD	 =	 8.16) 

ตามล�าดับ	 ส่วนนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ีมีความเครียด

น้อยที่สุดคือ	 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 4	 มีค่าเฉลี่ย

คะแนนความเครียดเท่ากับ	 10.28	 (SD	 =	 7.54) 

(ดังตารางที่	1)	

	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด	พบว่า	ในภาพรวม

ของนกัศกึษาพยาบาลทกุชัน้ปี	มค่ีาเฉลีย่คะแนนปัจจัยที่ 

ส่งผลต่อความเครียด	 เท่ากับ	6.75	 (SD	=	4.38)	 โดย

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	1	มีค่าเฉลี่ยคะแนนปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อความเครยีดสงูทีส่ดุ	คอื	เท่ากับ	7.98	(SD =	4.54)	

รองลงมา	คือ	นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	3	เท่ากับ	7.37	

(SD	 =	 3.62)	 และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 2	 เท่ากับ																	

7.04	(SD	=	4.37)	ตามล�าดับ	ส่วนนักศึกษาพยาบาลชั้น

ปีท่ีมปัีจจัยท่ีส่งผลต่อความเครยีดน้อยท่ีสดุ	คอื	นกัศกึษา

พยาบาลช้ันปีท่ี	 4	 มีค่าเฉลี่ยคะแนนปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความเครียดเท่ากับ	4.69	(SD	=	3.62)	(ดังตารางที่	2)

ตารางที่ 1 วเิคราะห์ระดบัความเครยีดของนกัศกึษาพยาบาล	ด้วยค่าร้อยละ	ค่าเฉลีย่	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน		 

	 (n=224)	

ระดับความเครียด

1.	เครียดต�่ากว่าเกณฑ์ปกติ

2.	เครียดปกติ

3.	เครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย

4.	เครียดสูงกว่าปกติปานกลาง

5.	เครียดสูงกว่าปกติมาก

 Mean±SD

ชั้นปีที่ 1
จ�านวน
(ร้อยละ)

ชั้นปีที่ 3
จ�านวน
(ร้อยละ)

ชั้นปีที่ 2
จ�านวน
(ร้อยละ)

ชั้นปีที่ 4
จ�านวน
(ร้อยละ)

รวม
จ�านวน
(ร้อยละ)

1	(1.9)

29	(53.7)

18	(33.3)

4	(7.4)

2	(3.7)

16.78 ± 6.72

6	(11.3)

26	(49.1)

15	(28.3)

1	(1.9)

5	(9.4)

15.83 ± 8.16

3	(5.1)

34	(57.6)

11	(18.6)

3	(5.1)

8	(13.6)

17.19 ± 9.09

19	(32.8)

30	(51.7)

7	(12.1)

0	(0.0)

2	(3.4)

10.28 ± 7.54

29	(12.9)

119	(53.1)

51	(22.8)

8	(3.6)

17	(7.6)

14.98 ± 8.38
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รวม 

(n=224)

X (SD)

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครยีดของนกัศึกษาพยาบาลจ�าแนกตาม 

	 ชั้นปี	(n=224)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด

ปัจจัยทีส่่งผลต่อความเครยีดโดยรวม	(0-30)

	 -	 ด้านการเรียนภาคทฤษฎี	(0-4)

	 -	 ด้านการเรียนภาคปฏิบัติ	(0-7)

	 -	 ด้านเพื่อน	(0-4)

	 -	 ด้านครอบครัว	(0-3)

	 -	 ด้านความรัก	(0-3)

	 -	 ด้านปัจจัยส่วนบุคคล	(0-4)

	 -	 ด้านสิ่งแวดล้อม	(0-5)

ชั้นปีที่ 1

(n=54)

X (SD)

ชั้นปีที่ 3

(n=59)

X (SD)

ชั้นปีที่ 2

(n=53)

X (SD)

ชั้นปีที่ 4

(n=58)

X (SD)

7.98	(4.54)

2.43	(1.29)

1.61	(1.66)

.39	(.81)

.37	(.56)

.52	(.84)

.81	(.93)

1.85	(1.45)

7.04	(4.37)

1.70	(1.25)

2.23	(1.42)

.42	(.66)

.26	(.63)

.32	(.78)

.74	(.94)

1.38	(1.32)

7.37	(4.32)

2.31	(1.37)

2.08	(1.58)

.34	(.61)

.31	(.62)

.24	(.70)

.73	(.91)

1.38	(1.44)

4.69	(3.62)

.83	(1.01)

1.79	(1.18)

.19	(.44)

.28	(.64)

.24	(.71)

.36	(.61)

1.00	(1.11)

6.75	(4.38)

1.81	(1.39)

1.93	(1.48)

.33	(.64)

.30	(.61)

.33	(.76)

.66	(.87)

1.39	(1.36)

	 3.	เปรียบเทยีบคะแนนความเครยีดของนกัศึกษา

พยาบาล	แต่ละชั้นปี	คะแนนความเครียดของนักศึกษา 

พยาบาลชัน้ปีที	่1-4	วทิยาลยัเซนต์หลยุส์	มคีวามแตกต่างกนั 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p<	 .05)	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความเครียดโดยรวมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 

1-4	 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(p<.05)	 เม่ือพิจารณารายด้าน	 พบว่า	 ด้านการเรียน

ภาคทฤษฎี	 ด้านปัจจัยส่วนบุคคล	 และด้านสิ่งแวดล้อม 

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p<.05) 

(ดงัตารางที	่3)	ส�าหรบัด้านการเรยีนภาคปฏบิตั	ิด้านเพือ่น

ด้านครอบครัว	และด้านความรัก	ไม่มีความแตกต่างกัน

ระหว่างชั้นปี						
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ตารางที่ 3 วิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลีย่คะแนนความเครยีดของนกัศกึษาพยาบาลจ�าแนกตามระดบัชัน้ปี 

	 ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว	(One-way ANOVA)

ตัวแปร

คะแนนความเครียด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความเครียดโดยรวม

ด้านการเรียนภาคทฤษฎี	

ด้านปัจจัยส่วนบุคคล	

ด้านสิ่งแวดล้อม	

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

1783.59

13885.34

15668.89

355.38

3915.12

4270.50

91.59

335.16

426.75

7.02

161.51

168.53

20.36

391.06

411.43

3

220

223

3

220

223

3

220

223

3

220

223

3

220

223

594.52

63.12

118.46

17.80

30.53

1.52

2.34

.73

6.79

1.78

9.420

6.657

20.040

3.189

3.819

.001*

.001*

.001*

.025*

.011*

แบ่งกลุ่ม Sum
of square

df Mean 
square

F p-value

	 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน

ความเครยีดของนักศึกษาพยาบาลชัน้ปีที	่1-4	เป็นรายคู่	

พบว่า	นักศกึษาพยาบาลชัน้ปีที	่1	มคีะแนนความเครียด

มากกว่าชัน้ปีที	่4	อย่างมนัียส�าคัญทางสถติิ	แต่ไม่แตกต่าง 

จากชัน้ปีอืน่	ส�าหรบันกัศึกษาพยาบาลชัน้ปีที	่2	มคีะแนน

ความเครียดมากกว่าชั้นปีที่	4	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ		

(p <	.05)	แต่ไม่แตกต่างจากชั้นปีอื่น	นักศึกษาพยาบาล

ชัน้ปีที	่3	มคีะแนนความเครยีดมากกว่าชัน้ปีที	่4	อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ	(p <	.05)	แต่ไม่แตกต่างจากชั้นปีอื่น	

	 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียดโดยรวม	 พบว่า 

นักศึกษาพยาบาลชั้นป ีที่ 	 1	 มีป ัจจัยที่ส ่ งผลต ่อ

ความเครียดมากกว่าชั้นปีที่	4	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ		

(p <	 .05)	แต่ไม่แตกต่างจากชั้นปีอื่น	ส�าหรับนักศึกษา

พยาบาลช้ันปีท่ี	2	มปัีจจยัท่ีส่งผลต่อความเครยีดโดยรวม

มากกว่าช้ันปีท่ี	 4	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p< .05)	

แต่ไม่แตกต่างจากช้ันปีอื่น	 นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี	 3	

มปัีจจยัทีส่่งผลต่อความเครยีดโดยรวมมากกว่าชัน้ปีที	่ 4	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	แต่ไม่แตกต่างจากชั้นปีอื่น	

 *มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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	 ด ้านการเรียนภาคทฤษฎี	 พบว่า	 นักศึกษา

พยาบาลชั้นปีที่	 1	 มีคะแนนเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความเครียดด้านการเรียนภาคทฤษฎีมากกว่าชั้นปีที่	 2	

และชั้นปีที่	4	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ		(p < .05)	แต่ไม่

แตกต่างจากชัน้ปีที	่3	ส�าหรบันกัศกึษาพยาบาลช้ันปีที	่2	

มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดด้านการเรียนภาคทฤษฎี

มากกว่าชั้นปีที่	4	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ		(p <	.05) 

แต่ไม่แตกต่างจากชัน้ปีอืน่	ส่วนนกัศึกษาพยาบาลชัน้ปีที	่3 

มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดภาคทฤษฎีมากกว่าชั้น 

ปีที	่4	อย่างมนัียส�าคญัทางสถติิ		(p <	.05)	แต่ไม่แตกต่าง 

จากชั้นปีอื่น	

	 ด้านปัจจยัส่วนบคุคล	พบว่า	นกัศกึษาพยาบาลชัน้

ปีที	่1	มปัีจจยัทีส่่งผลต่อความเครยีดด้านปัจจยัส่วนบคุคล

มากกว่าชั้นปีที่	4	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ		(p < .05) 

แต่ไม่แตกต่างจากชั้นปีอื่นๆ	 ส�าหรับชั้นปีที่	 2-4	 ไม่มี

ความแตกต่างกัน	

	 ด้านสิง่แวดล้อม	พบว่า	นกัศกึษาพยาบาลช้ันปีท่ี	1 

มีปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียดด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่า

ชั้นปีที่	4	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p<	.05)	แต่ไม่แตก

ต่างจากชั้นปีอื่นๆ	 ส�าหรับชั้นปีที่	 2-4	 ไม่มีความแตก

ต่างกัน	

ตารางที่ 4 เปรียบเทยีบความแตกต่างรายคูข่องค่าเฉลีย่คะแนนความเครยีด	ปัจจยัทีส่่งผลต่อความเครยีดโดยรวม 

	 และรายด้านของนักศึกษาพยาบาลจ�าแนกตามชั้นปีด้วยวิธีของเชฟเฟ	(Scheffe’s method)

ตัวแปร

คะแนนความเครียด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความเครียดโดยรวม

ด้านการเรียนภาคทฤษฎี	

ด้านปัจจัยส่วนบุคคล	

ชั้นปีที่	1

ชั้นปีที่	2

ชั้นปีที่	3

ชั้นปีที่	4

ชั้นปีที่	1

ชั้นปีที่	2

ชั้นปีที่	3

ชั้นปีที่	4	

ชั้นปีที่	1

ชั้นปีที่	2

ชั้นปีที่	3

ชั้นปีที่	4	

ชั้นปีที่	1

ชั้นปีที่	2

ชั้นปีที่	3

ชั้นปีที่	4

16.78

15.83

17.19

10.28

7.98

7.04

7.37

4.69

2.43

1.70

2.31

.83

.81

.74

.73

.36

.948

-

-

-

.944

-

-

-

.728*

-

-

-

.079

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-.409

-1.356

-

-

.609

-.335

-

-

.121

-.607

-

-

.086

.007

-

-

6.502*

5.554*

6.911*

-

3.292*

2.348*

2.683*

-

1.598*

.871*

1.477*

-

.453*

.374

.367

-

ชั้นปี Mean difference

 X ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
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	 4.	สหสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัทีส่่งผลต่อความเครยีด

และคะแนนความเครียด	

	 สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด

ของนักศึกษาพยาบาลกับคะแนนความเครียดของ

นักศึกษาพยาบาลในภาพรวม	พบว่า	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความเครียดโดยรวมมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนน

ความเครยีดอย่างมนียัส�าคัญทางสถิติ	(r	=.564,	p < .01) 

ส�าหรับปัจจัยที่ส ่งผลต่อความเครียดรายด้านของ

นักศึกษาพยาบาล	 พบว่า	 ด้านที่มีสหสัมพันธ์สูงสุดต่อ

คะแนนความเครียด	 คือ	 ด้านปัจจัยส่วนบุคคลโดยมี 

สหสมัพนัธ์ทางบวกอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ(r	=	.460, 

p <	.01)	รองลงมา	คอื	ด้านการเรยีนภาคทฤษฏมีสีหสัมพนัธ์ 

ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(r	=	.451,	p < .01)	

ด้านครอบครัว	 	 (r	 =	 .399,	 	p <	 .01)	 ด้านความรัก 

(r	=	.348,		p <	.01)	และด้านเพื่อน	(r	=	.301,	p < .01) 

ด้านการเรียนภาคปฏิบัติ	(r	=	.299,	p <	.01)	และด้าน

สิ่งแวดล้อม	(r	=	.220,	p <	.01)	มีสหสัมพันธ์ทางบวก

กับความเครียดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ตามล�าดับ 

(ดังตารางที่	5)

ตารางที่ 5 สหสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยทีส่่งผลต่อความเครยีดของนกัศกึษาพยาบาลโดยรวมและรายด้านกับคะแนน 

	 ความเครียดด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	(r)	(n	=	224)	

ตัวแปร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด

ชั้นปี
Mean difference

คะแนนความเครียด

 X ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4

 r p-value

ด้านสิ่งแวดล้อม	

ด้านการเรียนภาคทฤษฎี	

ด้านการเรียนภาคปฏิบัติ	

ด้านเพื่อน	

ด้านครอบครัว	

ด้านความรัก	

ด้านปัจจัยส่วนบุคคล	

ด้านสิ่งแวดล้อม	

ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดโดยรวม

ชั้นปีที่	1

ชั้นปีที่	2

ชั้นปีที่	3

ชั้นปีที่	4

1.85

1.38

1.37

1.00

.451	

.299

.301

.399

.348

.460

.220

.564

.001*

.001*

.001*

	.001*

.001*

.001*

.001*

.001*

-

-

-

-

.474

-

-

-

.479

.004

-

-

.852*

.377

.373

-

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 *มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การอภิปรายผล 
 วตัถปุระสงค์ข้อ 1 ศกึษาระดบัความเครยีดของ

นักศึกษาพยาบาล 

	 จากการศึกษาระดับความเครียดของนักศึกษา

พยาบาลชั้นปีที่	 1-4	 ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมของ

นักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปี	มีความเครียดคิดเป็นร้อยละ	

34.0	ซึง่สามารถแบ่งเป็นเครยีดสงูกว่าปกตเิลก็น้อย	ร้อยละ 

22.8	 เครียดสูงกว่าปกติปานกลาง	 ร้อยละ	 3.6	 และ

เครียดสูงกว่าปกติมาก	 ร้อยละ	 7.6	 แต่พบว่านักศึกษา

พยาบาลชั้นปีที่	1-4	มีความเครียดอยู่ในระดับปกติมาก

ที่สุด	 ร้อยละ	 53.1	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ

สาริกา	ภาคน้อย	และคณะ	 (2560)	ที่พบว่า	นักศึกษา

พยาบาลมีความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับปกติ	ร้อยละ	

54.0	และสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิไลพร	ข�าวงษ์	

และคณะ	(2559)	ที่พบว่านักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มี

ความเครยีดอยูใ่นระดบัปกติ	รองลงมา	คือ	มคีวามเครียด

อยู่ระดับสูงกว่าปกติเล็กน้อย	 ซึ่งผลการวิจัยยังพบว่า 

ชัน้ปีทีม่ค่ีาเฉลีย่คะแนนความเครยีดสูงทีส่ดุ	คือนักศึกษา

พยาบาลชัน้ปีที	่3	เท่ากบั	17.19	(SD	=		9.09)	รองลงมา 

คอื	นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที	่1	เท่ากบั	16.78	(SD =	6.72)	

และนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที	่2	เท่ากบั	15.83	(SD	=	8.16)	

ตามล�าดับ	 ส่วนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่มีความเครียด

น้อยที่สุดคือ	นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	4	เท่ากับ	10.28	

(SD	=	7.54)	ซึ่งอธิบายได้ว่า	สาเหตุของความเครียดใน

นกัศกึษาพยาบาลมทีัง้ในส่วนของการเรยีนทัง้ภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ	 โดยที่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 3	 มีค่า

เฉลีย่คะแนนความเครยีดสงูท่ีสดุ	 เนือ่งจากเป็นชัน้ปีทีมี่

การเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่

กันหลายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา	ประกอบกับการมี

ภาระงานจากการที่นักศึกษาอยู่ระหว่างขึ้นฝึกปฏิบัติ

การพยาบาลในแหล่งฝึกต่างๆ	กลัวส่งงานไม่ทัน	รวมถึง

ความวิตกกังวลเกี่ยวความรู้และทักษะในการฝึกปฏิบัติ

ซ่ึงจะต้องใช้ในการดูแลผูป่้วยรายกรณ	ีและวางแผนการ

พยาบาลให้ถกูต้องครอบคลมุกับผูป่้วยทีไ่ด้รบัมอบหมาย	

ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของกญัญ์ชสิา	สนุทรมาลยั	

(2560)	ทีพ่บว่านกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที	่3	มคีวามเครยีด

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู	และสอดคล้องกบัการศกึษา

ของ	Waled A.M. Ahmed (2019)	พบว่า	ปัจจยักระตุน้

ความเครยีดของนกัศกึษาพยาบาล	ได้แก่	การดแูลผูป่้วย	

ภาระงาน	 การขาดความรู้และทักษะวิชาชีพ	 ส�าหรับ

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	1	มีความเครียดเนื่องจากการ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 โดยเฉพาะด้านการ

เรียนการสอนภาคทฤษฎีที่มีลักษณะเฉพาะต่อวิชาชีพ	

รวมท้ังการปรับตัวต่อเพื่อนใหม่ในชั้นเรียน	 ส�าหรับ

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 2	 จะเกิดความเครียดได้จาก

การปรับตัวต่อการข้ึนฝึกปฏิบัติงานเป็นครั้งแรกและ

ลักษณะของเนื้อหารายวิชาท่ียากข้ึน	 ส่วนนักศึกษา

พยาบาลชั้นปีที่	 4	ที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดน้อย

ท่ีสดุเนือ่งจากเป็นช้ันปีท่ีอยูใ่นระดบัสงูข้ึน	ผ่านการเรียน

ภาคทฤษฎีและผ่านการฝึกภาคปฏิบัติมาจนเกิดความ

มั่นใจมากกว่าชั้นปีอื่น	 แต่อาจมีความเครียดเกิดขึ้นได้

จากการขึน้ฝึกปฏบิตังิานทีต้่องปรบัต่อการเปลีย่นแปลง

ที่มากขึ้น	 เช ่น	 ปรับตัวต่อพยาบาลพี่ เลี้ยงประจ�า 

หอผู้ป่วย	บางครัง้ขาดความมัน่ใจเนือ่งจากบางรายวชิาขึน้ฝึก 

โดยท่ีไม่มีอาจารย์นิเทศ	 และกังวลต่อการเตรียมสอบ 

ใบประกอบวิชาชีพ

 วัตถุประสงค์ข ้อ 2 เปรียบเทียบคะแนน

ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลแต่ละชั้นปี

	 เมือ่ศกึษาตวัแปรคะแนนความเครยีด	และปัจจัย

ท่ีส่งผลต่อความเครียดโดยรวมของนักศึกษาพยาบาล

แต่ละชัน้ปี	ด้วยการเปรยีบเทยีบรายคู	่ผลการวจิยัพบว่า 

นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี	 4	 มีคะแนนความเครียด 

น้อยกว่าทุกชั้นปีอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p<.05)	 แต่

ชั้นปีที่	 1-3	 มีคะแนนความเครียดไม่แตกต่างกัน	 ทั้งนี้

เพราะนักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่	 4	 เป็นช้ันปีที่ใกล้จะ

ส�าเร็จการศึกษาประกอบกับมีการเรียนภาคทฤษฎีและ
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การฝึกปฏิบัติที่น้อยกว่าชั้นปีอื่นๆ	 จึงท�าให้มีคะแนน

ความเครียดและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดน้อยกว่า

ทุกชั้นปี	 เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด

แต่ละด้าน	 ผลการวิจัยพบว่า	 ด้านการเรียนภาคทฤษฎี	

ด้านปัจจัยส่วนบุคคล	และด้านสิ่งแวดล้อม	มีความแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p<.05)	 ส�าหรับด้าน

การเรียนภาคปฏิบัติ	 ด้านเพ่ือน	 ด้านครอบครัว	 และ

ด้านความรัก	 ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างชั้นปี	 เมื่อ

พิจารณาในด้านการเรียนภาคทฤษฎี	 พบว่า	 นักศึกษา

พยาบาลชั้นปีที่	 1	 มีคะแนนเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความเครียดด้านการเรียนภาคทฤษฎีมากกว่าชั้นปีที่	 2	

และชั้นปีที่	 4	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 แต่ไม่แตกต่าง

จากชั้นปีที่	 3	 ทั้งนี้เพราะนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 1	

ต้องรับผิดชอบตนเองขณะเรยีน	ซึง่เน้นหนกัในการเรยีน

ภาคทฤษฎีที่มีความเฉพาะกับวิชาชีพซ่ึงแตกต่างจาก 

การเรยีนทีผ่่านมา	รวมถงึความกดดนัจากเพือ่นขณะทีเ่รียน

ซึ่งแตกต่างจากชั้นปีที่	2	และ	4	ที่เน้นหนักในส่วนของ

การเรียนภาคปฏิบัติมากกว่า	ส�าหรับนักศึกษาพยาบาล

ชั้นปีที่	 3	 ก็มีเรียนที่เน้นหนักในทางทฤษฎีควบคู่ไปกับ

การฝึกปฏิบัติหลายวิชา	 จึงท�าให้คะแนนปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อความเครียดของชั้นปีที่	 1	 และ	 3	 ด้านการเรียน

ภาคทฤษฎีไม่มีความแตกต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับผล

การศึกษาของณรงค์กร	 ชัยวงศ์	 (2559)	 ที่พบว่า	 ด้าน

การเรียนภาคทฤษฎีเป็นสาเหตุของความเครียดของ

นักศึกษาพยาบาล	 และสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของจิราภรณ์	 สรรพวีรวงศ์	 และคณะ	 (2559)	 ที่พบว่า	

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 1	ส่วนมากมีความเครียดจาก

สาเหตุปัจจัยด้านการเรียนภาคทฤษฎี	 คือรู้สึกกดดัน

จากอาจารย์ขณะท�าหัตถการ/lab	 และรู้สึกกดดันจาก

เพื่อนขณะเรียน	ส�าหรับด้านปัจจัยส่วนบุคคล	และด้าน 

สิง่แวดล้อม	ผลการวจิยัพบว่า	นักศึกษาพยาบาลชัน้ปีที	่1 

มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดด้านปัจจัยส่วนบุคคล 

และด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าชั้นปีที่	4	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	 แต่ไม่แตกต่างจากช้ันปีอื่นๆ	 ส�าหรับช้ันปีท่ี	

2-4	ไม่มคีวามแตกต่างกนั	ทัง้นีเ้พราะนกัศึกษาพยาบาล

ชั้นปีที่	1	อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงหลายด้านจาก

ระดับมัธยมศึกษาเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาจึงต้องมีการ

ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมที่พัก	บรรยากาศ	ความปลอดภัย	

สาธารณปูโภค	เพือ่นใหม่	มกีารเปลีย่นแปลงด้านการเรยีน 

ท่ีต้องรับผิดชอบมากข้ึนและเรียนกับเพ่ือนร่วมช้ันท่ี

หลากหลายมากขึ้น	รวมถึงการตั้งเป้าหมายในการเรียน	

และการไม่เข้าใจเนื้อหาภายหลังเรียน	 นักศึกษาจึงมี

ความเครยีดเกีย่วกบัการปรบัตวัและการคาดหวงัเพือ่ให้

มีความส�าเร็จของผลการเรียน	(Macmillan W., 2015) 

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	Nitasha Sharma 

and Amandeep Kaur (2011)	ที่พบว่า	ปัจจัยระหว่าง

บคุคลและปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมมผีลต่อความเครยีดของ

นักศึกษาพยาบาลเป็นอย่างสูง

 วัตถุประสงค์ข้อ 3 หาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดและคะแนนความเครียด

	 คะแนนปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดโดยรวมและ

รายด้านมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนนความเครียด

นักศึกษาของพยาบาลชั้นปีที่	 1-4	 อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	 เมื่อแยกรายด้านพบว่า	 ทุกด้านมีสหสัมพันธ์

ทางบวกกับคะแนนความเครียดย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ	 .05	 ท้ังนี้นักศึกษาพยาบาลท่ีมีคะแนน

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียดในแต่ละด้านมากจะท�าให้

มีคะแนนความเครียดมาก	 ด้านปัจจัยส่วนบุคคลมี 

สหสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนนความเครียดท่ีระดับ	 .05	

(r=.460)	 โดยเก่ียวกับการตั้งเป้าหมาย	 ในการเรียนสูง 

เกนิไป	และความเครยีดจากความสามารถทีไ่ม่เท่าเทยีม 

คนอืน่	สอดคล้องกบัการศกึษาของ	กญัญาณฐั	เพช็รผ่อง 

และคณะ	 (2557)	 ท่ีพบว ่า	 นักศึกษาพยาบาลมี

ความเครียดด้านการตั้งเป้าหมาย	ในการเรียนสูงเกินไป	

และสอดคล้องกับการศกึษาของสริิทรพัย์	สหีะวงษ์	และ

คณะ	 (2561)	 ท่ีพบว่าปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลมี
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ความสมัพนัธ์กบัความเครยีดของนักศึกษาพยาบาลอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 ด้านการเรียนภาคทฤษฎีมีสหสัมพันธ์ทางบวก

คะแนนความเครยีดของนกัศึกษาพยาบาลโดยรวม	อย่าง

มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	(r=	.451)	ซึง่ประกอบด้วย 

ความไม่เข้าใจในเนือ้หาทีเ่รยีน	และกลวัเรยีนไม่ทนัเพือ่น 

สอดคล้องกับนงลักษณ์	 วิชัยรัมย ์และวิมลพรรณ 

สริิกาญจนาทัศน์	(2560)	พบว่า	ด้านการจัดการเรยีนการ

สอน	ท�าให้นกัศกึษามคีวามเครยีดอยูใ่นระดบัปานกลาง	

สอดคล้องกบัสริทิรพัย์	สหีะวงษ์	และคณะ	(2561)	พบว่า 

ปัจจัยด้านการเรียนท�าให้มีความเครียดอยู่ในระดับสูง 

และสอดคล้องกบัจริาภรณ์	สรรพวรีวงศ์	และคณะ	(2559)	

ที่พบว่า	นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 	1	ส่วนมากมีสาเหตุ

ปัจจัยด้านการเรยีนภาคทฤษฎ	ีคอื	รูส้กึกดดนัจากเพือ่น

ขณะเรียน	ส�าหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	2	ส่วนมาก 

มีสาเหตุของความเครียดจากปัจจัยด้านการเรียนภาค

ทฤษฎีคือเนื้อหาที่เรียนยากเกินไป/ไม่เข้าใจเนื้อหา 

ที่เรียน	เรียนไม่ทันเพื่อนท�าให้รู้สึกหนักใจ		

	 ด้านครอบครัวมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนน

ความเครียดของนักศกึษาพยาบาลโดยรวม	อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติทีร่ะดบั	.05	(r=	.399)	ซึง่ประกอบด้วย	ความขดัแย้ง 

ในครอบครัว	 ค่าใช้จ่าย	 และความเจ็บป่วยของคนใน

ครอบครวั	สอดคล้องกบัการศึกษาของสริิทรพัย์	สหีะวงษ์ 

และคณะ	 (2561)	 ที่พบว่า	 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 

มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

	 ด้านความรักมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนน

ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลโดยรวม	 อย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถิติที่ระดับ	 .05	 (r=	 .348)	 เกี่ยวกับการไม่

สมหวงัในความรัก	รู้สกึว่าความสมัพนัธ์จะจบลงในไม่ช้า	

และเป็นความรักที่ไม่ยั่งยืน	 บางคนมีปัญหาเรื่องความ

รักหรือมีปัญหาด้านการปรับตัวเข้ากับคนรักสูง	 ท�าให้

เกิดความเครียดสูง	ทั้งนั้นอาจเป็นเพราะด้วยสภาพการ

เรียนท่ีหนักของนักศึกษา	 ท�าให้นักศึกษาไม่สามารถจะ 

จดัสรรเวลา	และชวีติส่วนตวัได้อย่างสมดลุ	มกัเกดิปัญหา

ในเรื่องของการมีเวลาให้กันไม่เพียงพอ	ขาดความเข้าใจ

ซึ่งกันและกัน	 ไม่ยอมรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน	 บางคู่ 

อาจถึงข้ันเลิกรา	 อาจท�าให้นักศึกษาเป็นคนอ่อนไหว	

ยึดมั่นกับความรักและคาดหวังเรื่องความรักไว้มาก	

เกิดความว้าเหว่	 ท้อแท้	 หมดหวัง	 ไร้ที่ยึดเหนี่ยว	 ไม่ม ี

ที่ปรึกษาที่รู้ใจ	 ท�าให้เกิดความเครียด	 วิตกกังวลส่งผล 

กระทบต่อการเรียนได้	 นักศึกษาบางคนแม้จะมีปัญหา

แต่สามารถปรับตัวกับคนรักได้	 บางคนไม่ค่อยให้ความ

ส�าคัญกับความรักหรือการมีคนรัก	 บางคนรักตัวเอง

มากขึ้น	รักอิสระมากขึ้น	ให้ความส�าคัญกับกิจกรรมอื่น

มากกว่าแต่ทั้งนี้ปัจจัยด้านความรักก็เป็นปัจจัยหนึ่งของ

การเกิดความเครียดขณะที่เรียนได้	 ซึ่งสอดคล้องกับ 

การศึกษาของสุวรรณา	 สีสมประสงค์	 (2552)	 ท่ีพบว่า 

เพื่อนต ่างเพศหรือคนรัก	 เป ็นสาเหตุที่ส ่งผลต ่อ

ความเครียดได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 ด้านเพื่อนมีสหสัมพันธ ์ทางบวกกับคะแนน

ความเครยีดของนกัศกึษาพยาบาล	อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติท่ีระดับ	.05	(r=	.301)	ประกอบด้วย	ไม่สามารถอยู่ร่วม

กับเพื่อนท่ีหอพักได้	 	 รู้สึกกดดันจากเพื่อนขณะเรียน/ 

ฝึกปฏบิตับินหอผูป่้วย		เพือ่นในกลุม่ไม่ยอมรบัความคดิเหน็ 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของกัญญ์ชิสา	 สุนทรมาลัย	

(2560)	ทีพ่บว่าด้านสมัพนัธภาพกบัเพือ่นมคีวามสมัพนัธ์

ทางบวกกับความเครียดของนักศึกษาพยาบาลอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05								

	 ด้านการฝึกภาคปฏิบัติ	มีสหสัมพันธ์ทางบวกกับ

คะแนนความเครยีดของนกัศกึษาพยาบาลโดยรวม	อย่าง

มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	(r=	.299)	ประกอบด้วย	

ความกดดันเมื่ออาจารย์อยู่ด้วยขณะฝึกปฏิบัติในช้ันปีท่ี	

2-3	และส�าหรับชั้นปีที่	4	รู้สึกกดดันเมื่อไม่ได้ฝึกปฏิบัติ

บนหอผู้ป่วยกับอาจารย์ในวิทยาลัย	 ท�าให้บางครั้งขาด

ความมัน่ใจในทักษะท่ีต้องใช้ในการดแูลผูป่้วย	สอดคล้อง
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กับผลการศึกษาของกฤตพัทธ์	ฝึกฝน	และคณะ	(2561)	

ทีพ่บว่า	ปัจจยัด้านการจัดการเรยีนการสอนภาคปฏิบติัมี

ความสมัพันธ์ในทางบวกกบัความเครยีดอย่างมนัียส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.05

	 ด ้านสิ่ งแวดล ้อมมีสหสัมพันธ ์ทางบวกกับ

คะแนนความเครียดของนักศึกษาพยาบาลโดยรวม																						

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 (r=	 .220)	

โดยเกี่ยวกับความปลอดภัยของหอพัก	 บรรยากาศ																					

และสาธารณปูโภคของหอพกั	สอดคล้องกบัผลการศึกษา

ของนงลกัษณ์	วชิยัรมัย์	และวมิลพรรณ	สริิกาญจนาทศัน์	

(2560)	ที่พบว่า	ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน

ส่งผลต่อระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล	

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ควรมีการประเมินระดับความเครียดของ

นักศึกษาพยาบาลเป็นระยะ	ๆ	และติดตามในระยะยาว 

รวมทั้งดูแลช่วยเหลือและเปิดโอกาสให้นักศึกษา 

ได้ระบายความรู้สกึของตนเอง	การให้ค�าปรกึษาเป็นราย

บคุคลแก่นักศกึษาทีมี่ระดับความเครยีดสงูกว่าปกติ	รวม

ถึงสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเผชิญความเครียดโดย

วิธีต่างๆ

	 2.	ควรจดัให้มคีลนิกิให้ค�าปรกึษาออนไลน์โดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ	เช่น	ไลน์	เฟซบุก๊	เพือ่ให้นกัศกึษา

สามารถเข้าถงึได้ง่าย	เป็นช่องทางให้นกัศกึษาได้ปรกึษา	

ระบายความรู้สึก	เพื่อลดความเครียดของตนเอง

	 3.	 การจัดสิ่งแวดล้อมต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะหอพัก

หรือท่ีพักของนักศึกษาให้เอื้อต่อการพักผ่อน	มีสถานที่

ในการท�ากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียด	

 4.	 สถาบนัการศกึษาควรส่งเสรมิให้นกัศกึษาเข้าถงึ

แหล่งช่วยเหลือต่างๆ	 เมื่อมีปัญหาหรือความเครียด	

รวมถึงการส่งเสริมสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างนักศึกษากับ

อาจารย์พยาบาล	

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 การวิจัยนี้เป็นเพียงการส�ารวจข้อมูลเกี่ยว

กับระดับความเครียดและปัจจัยที่ส ่งผลต่อระดับ

ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลของสถาบันแห่งนี้ 

ควรน�าข้อมูลวิจัย	 ไปวิจัยเพิ่มเติมเชิงทดลองด้วยการ

จัดกิจกรรมที่มีความส�าคัญในการลดความเครียด

ของนักศึกษา	 แล้ววิเคราะห์ว่ากิจกรรมใดสามารถลด

ความเครียดได้

	 2.	 ศึกษาแบบเจาะลึกเชิงคุณภาพในกลุ ่ม

นักศึกษาพยาบาลที่มีระดับความเครียดสูงกว่าปกติ 

เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการคิด	 การรับรู้	 และทักษะใน

การเผชิญความเครียด	 ท�าให้ทราบถึงสาเหตุ	 ที่แท้จริง

ในเชิงลึก
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คณุณัฐธยาน์	โนนสระค	ูคณุกนกวรรณ	ผลร้อย	คณุพรพมิล 

สุขเสริม	 คุณกนกวรรณ	 กลิ่นค�าดี	 คุณดารณี	 ลิ่มมั่น	

คุณชิดชนก	 ลี้รักสิทธิ์	 และคุณภัสสร	 วงศ์น้อย	 ท่ีช่วย

เก็บข้อมูลในการวิจัยจนท�าให้งานวิจัยส�าเร็จลุล่วง 

ด้วยดี
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